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 ملخص البحث
 عند الجمهور للمشهور األصفهاين   أبي مسلم مخالفات

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل عليه وسللم عللى يميلأل األاءيلال وعللى أ ل   -

 بيته وأصحابه.

رحمله اهلل. أههلر  لاا اللنه   -صفهاين هنجا فريدا يف التفسلير األيف الواقأل ، اعتمد 

معجزات القرآن الكريم من خلل  معاايهلا وأاراالها بافالافى إللى إرالاكااا.  ملا 

 لدفاع اد منتقدي القرآن.أواح ا

ا فيه. بافاافى إلى الكلملات ايلر  ات األوقد لوحظ أن   ًا ا ومءال صفهاين فكر ييدا

 الصلى امن تفسيره.

اعتملد أصلفهاين بشللدى عللى مو ءتله العقليللى ولقافتله اللوفيرى. وقللد للوحظ أن أكلللى 

ي (  االلص صلللءى و للاا يجعلنللا احللرا واقللدر آراغلله ، علللى الللرام مللن الللرأه)سللند

 المعارض يف بعض الحاالت.

 .الهاكي للحق اهلل  و            
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Research Summary 
The Differences of Abu Muslim 

Al Asfahani for audience familiarity 
- Praise to God, the one and peace be on the seal of all 

Prophets and on his household and companions. 
As a matter of fact, Asfahani adopted a unique approach 
of interpretation-may God rest his soul. This approach 
showed the miracles of Holy Qur'an through its meanings 
and purpososes besides it guidances. It also clarified the 
defence against the Qur'an's criticisers. 
 It has been noticed that Asfahani thought thoroughly and 
exaggerated. In addition to the irrelevant words within his 
interpretation. 
Asfahani depended highly on his mental talent and 
abundant culture. It was noted that his evidence (Sanad) was 
solid and this makes us respect and appreciated his opinions, 
despite the opposing opinion in some cases. 
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 ةـــــاملقدم
الحمللد هلل رب العللالمين، والصلللى والسلللا علللى خللاتم النءيللين، وعلللى آللله وصللحءه 

 .أيمعين

 وبعد..                                            

فإّن   تاب اهلل تعالى يهدي إلى الرب والخير بما حوى من  نوز العللم والمعرفلى، إ  

  و تنزي  وتفصي  من لدن حكيم خءير.

وقد بحث العلمال يف  اه الكنوز، فكشفوا لنا عن للروات  اغللى يف مجلاالت مختلفلى، و لان 

وآخلر باألحكلاا الفقهيلى، ولاللث لك ٍّ منهم طابأل خاص، فمنهم من ا تم بقضايا اللًى والنحلو، 

 بالقضايا الفلسفيى العقليى و كاا.

ا   شل   ا فريلدا ويال أبو مسلم األصفهاين رحمه اهلل فكان ممن هن  بالتفسير منهجا

فيله علن ويلوه إعجلاز القلرآن الكلريم، بتواليح معاايله ومقاصلده، وإههلار  داياتله، 

 وَكْفأل اءهات الطاعنين فيه.

أبللي مسلللم رحملله اهلل أالله أرخللى لعقللله العنللان، و  للرت ايللر أالله قللد لللوحظ علللى 

، وحّملل  بعللض ألفللاآ القللرآن الكللريم مللا ال (1)مخالفتلله للمشللهور عللن الجمهللور

   .تحتمله!!

                                                 

فذهب الجمهور إلى أنه ال ينعقد، وذهب محمد بن ختلف العلماء يف انعقاد إجماع األكثر مع مخالفة األقل؛ ا (1)

إلى انعقاده، وذهب قوم إلى أن عـدد األقـل إن بلـل التـوامر لـد يعتـد بادجمـاع دونـه،  ـه310جرير الطبري ت

جمـاع؛ وأر  حـحة رأي الجمهـور؛ وإال كان معتدا به، ومنهد من قال: إن قول األكثـر يوـون ةجـة ولـإ  ب 

على أنه ال يمنع أن يوون قول األكثر من المرجحات عند معادل األدلة يف نظر المجتهد، ويف ةق المقلد إذا لد 

يجد مرجإًحا بإن المجتهدين سو  الوثرة؛ ولهذا فال يستنور على العـالد مهإبـه مـن مخالفـة مـذهب جمـاهإر 

ا حريًحا  واضًحا على خالف قولهد، ومن النادر جدا أن يوجـد دلإـل حـحإر حـرير العلماء إال إذا وجد نصًّ

، ط: وزارة األوقـاف 294 -3/293يراجع : الفصول يف علـد األحـول للجصـا   يخالفه جمهور العلماء؛

 الوتـب دار: ط ،147 –146/ 1هـ، والمستصفى لإلمـام الزاالـ  1405: 1والشئون ادسالمإة بالوويت، ط

: 1، ط: جامعـة ادمـام محمـد بـن سـعود، ط257 - 4/256والمحصـول يف األحـول للفخـر ـ، هـ1413: 1العلمإة، ط
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أن أيمأل أقواله التلي خلال  فيهلا الجمهلور، للم  -واهلل الموفق –ومن  اا الءاب رأيص 

ا لوب العصءيى  أل مّيز ما يققءل  ملن  لاه األقلوا  وملا أوازن بينها وبين  لا الجمهور  اازعا

َرّك  فتنتفي بالك الريءى، ويرتفأل الشّك، وعليه فإن الءحث يف  للك عمليم الفاغلدى بلإ ن اهلل  يق

 تعالى.

 ى :تييف النقاط اآل أهمية املوضوعويمكن تلخيص 

صيااى  اا المواوع  نتاج تفسيري متخصص تقجمأل فيله الملاكى المتفرقلى يف مكلان واحلد  - 1

ن القارئ من افلماا هبا بأيسر طريلق.. أملر يف اايلى األ ميللى  للقيملى العاليلى لعقل  بم ا يمكِّ

  اا الري .

بِا ر أقوا  المفسرين والتزوك بمعلارفهم القيملى وطلرقهم يف على أقوا  أبي مسلم  التعقيب – 2

الى بينهلا، تفسير القرآن الكريم، وصيااى قوالب ألفاههم، وإههار خءيئات معاايهلا، والمواز

الموازاات والرييحات، وعدا التعصب للررال عنلد اختيلار ملا أراه األصلوب أو الصلواب.. ولرال 

 يقكسب المواوع قيمى أخرى، واهلل الموفق.

تضأل تلك الدراسى أيدينا على أاماط متعدكى من الفكر افسلمي، وتسهم يف معرفلى الطلر   - 3

ك القارئ ب قافى عاليى من  تلب الصحيحى لتفسير القرآن الكريم، وما يقؤخ ا منها ويقرك، وتزوِّ

 قّيمى.

 خطة البحث:    
 وفصلين وخاتمى: مقدمى يف -تعالى اهلل بفض  –وقد يعلص بح ي 

 : فعن أ ميى المواوع وخطى الءحث ومنهجي فيه.املقدمةأّما  -

، وفيله فعن التعري  بأبي مسلم رحمه اهلل وأ لّم سلمات منهجله : ) الفصل األول (وأما  -

 مءح ان:

 التعري  بأبي مسلم رحمه اهلل. املبحث األول:               

 منه  أبي مسلم رحمه اهلل يف التفسير.   املبحث الثاني:               

                                                                                                                                    

، ط: دار الوتـا  ومـا بعـدها 1/234هـ، ت: طه جابر فإاض، وإرشاد الفحول إلى محقإق الحـق مـن علـد األحـول 1400

 هـ، ت: الشإخ أةمد عاو عناية.1419: 1العرب ، ط
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فهو عن أقوا  أبي مسلم التي خال  فيهلا المشلهور علن  :) الفصل الثاني ( وأما  -

 الجمهور، وفيه مءاحث:

 مخالفات أبي مسلم للمشهور عن الجمهور يف التفسير بالمألور. ول:املبحث األ           

 مخالفات أبي مسلم اللًويى والءلايى للمشهور عن الجمهور. املبحث الثاني:           

 مخالفات أبي مسلم الكلميى للمشهور عن الجمهور. املبحث الثالث:           

 تفسير اآليات الكوايى للمشهور عن الجمهور. : مخالفات أبي مسلم يفاملبحث الرابع           

 مخالفات أبي مسلم يف تفسير آيات الًيءيات للمشهور عن الجمهور. املبحث اخلامس:         

مخالفللات أبللي مسلللم يف تفسللير آيللات قصللص األاءيللال والسللابقين للمشللهور عللن  املبحــث الســاد :          

 الجمهور.

 أبي مسلم يف علوا القرآن الكريم للمشهور عن الجمهور. مخالفات املبحث السابع:         

 فهي عن أ م اتاغ   اا الءحث. :اخلامتةوأما  -

 :أيتوقد اّتءعص يف  لك ما ي

المفسلرون ألبلي مسللم يف تفاسلير م، والتلي خلال  فيهلا  بّ هلا التلي األقلوا  يمعص – 1

مسللم: القاالي المشهوَر عن يمهور م، ومن  ؤالل المك لرين ملن   لر أقلوا  أبلي 

ه، 450ت  -اسلءى إ  بيلأل ملال اللورك-أبو الحسن علي بن محمد بن حءيب الماوركي

لا أ  لر الفخلر اللرازي رحمله اهلل ت  ه ملن 606صاحب تفسير النكص والعيلون، وأيضا

ه رحمله اهلل، فجمعلص ملا خلال  فيله أبلو 745أبي مسللم، و لاا فعل  أبلو حيلان ت   ر أقوا  

     من لنايا  اه الكتب الفاخرى القيمى.مسلم المشهور عن الجمهور 

 لاه األقلوا  يف مءاحلث حسلب عنلوان  ل  مءحلث، ورتءتهلا حسلب ترتيلب  واعص – 2

 المصح  كاخ     مءحث، وواعص عنواااا لك  قو  من  اه األقوا .

 تأ دت من مخالفى أبي مسلم لهاا المشهور عن الجمهور.  -3

 الول يف رأيلي   لرت لم الدراسى، مح  اآليى  حو التفسير أغمى  لا  اا بعد   رت – 4

 .الموفق واهلل حمّيى، كون  لك
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 يف الحلللديث  لللان فلللإن الءحلللث  يف المويلللوكى النءويلللى األحاكيلللث بتخلللري  قملللص – 5

   للرت اير مللا، يف  للان وإن إليهمللا، بافحالللى ا تفيللص أحللد ما، يف أو الصللحيحين

 أل بيان كريته.م مواعه،

ى يف الءحلث، واسللت نيص بعلض َمللن عّملص اللهرام و اع فضللهم، وقللد تريملص لععللا الللوارك – 6

 تريمص للعلم عند   ري له أو  مرى.

توخيلص قلدر افمكلان الدقلى يف التعءيلر، عّرفص بك  ما هننته مشلكلا قلدر افمكلان، و - 7

 والسهولى يف األسلوب، وراعيص األمااى العلميى يف النق  عن المصاكر.

لسلمى من الزل  قدر افمكان  لكنلي ال أالك يف وقوعله  وبعد، فقد ايتهدت يف ا

فالءضللاعى قليلللى، والءللاع قصللير، والللااوب   يللرى  ولكللن حسللءي أين أركت أن أسللتنير 

بللارال العلمللال المحققللين، وأن أالحقهللم لعخللا عللنهم بمللا يّسللر اهلل لللي مللن اللايب 

دي وحسلءي، ألفاههم واسلتخراج كرر المعلاين منهلا، يلاعلا الملولى يل  الأاه قصل

فأسأله تعالى القءو  والتوفيق، وأن ي ءص أقدامنا عللى منهلاج الهلدى، وأن ينطقنلا بملا 

فيلله راللاه، وأن يأخللا بنواصللينا إلللى الللرب، وأال يكلنللا إلللى أافسللنا، سللءحااه للله الخلللق 

 واألمر، وإليه تصير األمور.

توفيلللق يف اللدايا اللهم اافلر زاليت، وَأقِلْ  ع لرايت، وخلِّصلني ملن آفلايت، وأيلدين بال

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ    ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائچ واآلخللللللرى 

مئ  ىئ    حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

سلللللللللورى ]چ مت مب  ىب  يب  جت  حت  خت   خبيئ   جب  حب

.[الءقرى
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  الفصل األول  
 التعريف بأبي مسلم 
 ومسات منهجه يف تفسريه

 

 وفيه مبحثان:
 

 التعريف بأبي مسلم رمحه اهلل. األول:
 

 الثاني: مسات منهجه يف تفسريه.
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 ولاملبحث األ
  ـ رمحه اهلل ـ   التعريف بأبي مسلم        

رف بأبي مسلم األصءهاين ا لتعدك َمن عق    و م:(1)اْختقل  يف اسم أبي مسلم  اظرا

 .(2)محمد بن علي بن طلحى أبو مسلم األصءهاين -

الءًللداكي أبللو مسللم األصلءهاين، لمؤيَّلد بلن عءللد اللرحيم بلن أحمللد بلن محملد ا -

  .(3)األص 

أبلو مسللم ، ل ل579محمد بن محملد بلن الجنيلد بلن عءلد اللرحمن بلن الجنيلد الصلويف ت  -

   .(4)األصءهاين

 :يأتوالراجح يف اسم أبي مسلم املفسر ما ي
صلفهاين: محملد بلن أبي مسللم األيجليرى   ير من المؤرخين على أن اسلم  -1

علي بن محمد بن الحسين بلن مهريلزك، وأاله  للان االيالا يف االعتلزا 
وأاله صلن  ،   (5)

ا، وقا   ؤالل يف الريملى لله: إاله آخلر َملن حلّده بأصلءهان  التفسير يف عشرين مجلدا

                                                 

وأحـب بلزـة الفـر، معنـ  البلـد، وهـان معنـ  الفـار،، معجـد البلـدان لإـاقوت أحبهان: مدينة مشهورة ببالد فـار،،  (1)

 وما بعدها، ط: دار الفور. 1/206الحموي 
، ط: 54/361ماريخ دمشق وِذْكر فضلها وِذْكر َمن ةلها من األماثل أو اجتاز بنواةإها من وارديها وأهلها البن عسـاكر  (2)

 دار الفور.
هـــ، ت: كمــال 1408 -، ط: دار الوتــب العلمإــة1/457ن والمســانإد ألبــ  بوــر البزــدادي التقإإــد لمعرفــة رواة الســن (3)

 الحوت.
 .1/106المرجع نفسه  (4)
ير  كثإر من مؤرخ  الفرق أن ظهور االعتاال كـان نتإجـة قـول واحـل بـن عطـاء يف مرموـب الوبإـرة: إنـه يف منالـة بـإن  (5)

ملـ  هـ  الخطـوة األولـى التـ  مشـولت يف طريـق االعتـاال، يراجـع: منالت  المؤمن والوافر؛ وه  منالة الفسق؛ وأن 

م، ت: كمال يوسـف الحـوت، والفـرق 1:1983، ط: عالد الوتب ت بإروت، ط1/21التبصإر يف الدين لإلسفرايإن  

 م1977: 2بإروت، ط-، ط: دار اآلفاق الجديدة1/94بإن الفرق لعبد القاهر البزدادي 
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لللد سللنى(1)عللن أبللي بكللر بللن المقللرىل  للل، وتقللويف سللنى 366 ، وأن أبللا مسلللم  للاا وق

 . (2) ل459

رى الللءعض اآلخللر مللن المللؤرخين علللى أن اسللم أبللي مسلللم األصللفهاين: ويلل -2

محمد بن بحر األصلءهاين، وأاله صلاحب التفسلير والعللم الك يلر، وأاله وللي أصلءهان 

 لل، وأن لله  تابالا 321سلنى (4)، واستمر إلى أن كخلها ابن بويه(3)للمقتدر باهلل العءاسي

على ما ب االعتزا ، يف أربعى عشر  يامأل التأوي  لمحكم التنزي ، يف التفسير اسمه:

ا، وله بجااب  لك: ، وأن مولده  لان  تاب الناسخ والمنسوخ، و تاب يف النحو مجلدا

   .(5)ل  322، ووفاته سنى ل 254سنى 

 :لريت ال اين   و -الموفق واهلل –والرايح من  اين القولين عندي 

عللن أبللي مسلللم  ل لل415ت  -رحملله اهلل -حللين تحللده القااللي عءللد الجءللار -1

 واعه يف الطءقى التاسعى من طءقاام، لم قا  عنه: -و ااا معتزليين –المفسر 

                                                 
ه(، عـالد بالحـدي ، لـه: الفوا ـد، والمعجـد 381 -ه 285إد بن عل  بن عاحد األحـبها  )هو أبو بور محمد بن إبراه (1)

: 3، ط: مؤسســة الرســالة، ط16/498ســإر أعــالم النــبالء للحــاف  الــذهب  الوبإــر يف الحــدي ، ومســند أبــ  ةنإفــة؛ 

 م2002: 5ط: دار العلد للماليإن، ط، 245/ 5 لخإر الدين الاركل واألعالم هـ، 1405
، ط: 3/655، ومإاان االعتدال يف نقد الرجال للحاف  الذهب  92-1/91يراجع: التقإإد لمعرفة رواة السنن والمسانإد  (2)

 هـ.1407: 3ط بإروت، –، ط: مؤسسة األعلم  5/298دار الوتب العلمإة، ولسان المإاان للحاف  بن ةجر 
هـ، وبويع له بالخالفـة 282سنة تضد بن الموفق؛ ُولد المقتدر باهلل العباس : هو جعفر بن أةمد بن طلحة بن المع (3)

ه؛ 320هـ، فاستصزره النا،، فخلعوه مرمإن، ثـد عـاد، وكانـت أيامـه أيـام فـتن، ُقتـل سـنة 295بعد وفاة أخإه الموتف  سنة 

 .2/121وما بعدها، ط: دار الوتب العلمإة، واألعالم  7/213يراجع: ماريخ بزداد للخطإب البزدادي 
هــ، 284ن الدولة الحسن بن بويه، استولى على أحبهان والري وهمذان؛ ووّزر الصاةَب بن عّباد، ُولد هو رك (4)

 .2/185وما بعدها، واألعالم  16/203؛ يراجع: سإر أعالم النبالء ـه366وُمويف 
 لبنــان، –، ط: الموتبــة العصــرية 1/59يراجــع: بزإــة الوعــاة يف طبقــات اللزــويإن والنحــاة للحــاف  الســإوط   (5)

 .6/50 واألعالم
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أبو مسلم محمد بن بحر   ان يتصّرف للسلطان بأصءهان حاالا بعلد حلا ، و لان  "

  يًّا فاالا، وله يف تفسيره من المعاين الحسان ما قد فا  به ايلره، وأملا فصلاحته فقلد 

 وإ ا قالص حزاا فصدقو ا.."(1)ظيمبلغ يف  لك الحد الع

و للو المعللروف بتتءللأل أقللوا  المعتزلللى، وبخاصللى أبللي -الفخللر الللرازي رحملله اهلل  -2

حين  ان يا ر أبا مسلم باسمه..  ان يقو : محمد بن بحر  وإليك المواالأل التلي  -مسلم

مسللم بلن اتفقوا على وقوع النسلخ يف القلرآن، وقلا  أبلو  "تءين  لك:قا  الفخر رحمه اهلل: 

 ."(2)بحر: إاه لم يقأل

ح بالحاايى ا يف مفاتيح الًيب ما  و مواَّ  .  (3)ويرايأل أيضا

لا يف النسلخ   -3 المؤرخون الاين تحلدلوا علن محملد بلن بحلر   لروا أن لله  لما

محملد بلن عللي بلن محملد بلن الحسلين بلن مهريلزك..لم يلا روا  والاين تحدلوا عن

: قلا  بحلر، ابلن علن تكللم حلين -اهلل رحمله – ل ل911 لك  فالحلافظ السليوطي ت

لا بالتفسلير وايلره ملن صلنوف " ا معتزليًّلا، عالما محمد بن بحر األصفهاين،  ان متكلما

وحللين تكلللم  ."(4)العلللم  للله: يللامأل التأويلل  لمحكللم التنزيلل ، والناسللخ والمنسللوخ

ا  الحافظ السيوطي افسه عن ابن مهريزك لم يا ر  للك  بل  وصلفه بكواله أكيءالا مفسلرا

   .(5)محدلاا

لاا:المؤرخون الاين تحدلوا عن  -4    ابن مهريزك   روا أاه  ان محدِّ

                                                 

 ، ط: الدار التونسإة للنشر، ت: فؤاد سإد أةمد.323طبقات المعتالة للقاض  عبد الجبار    (1)
 ـ .ه1421: 1، ط: دار الوتب العلمإة، ط3/207مفامإر الزإب للفخر الرازي  (2)
 .31/28، 24/3، 23/207، 22/191المرجع نفسه  (3)
 .1/59بزإة الوعاة  (4)
 هـ، ت: عل  محمد عمر.1396: 1، ط: موتبة وهبة، ط1/85ت المفسرين للحاف  السإوط  طبقا (5)
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وقللد سللمأل الحللديث ": (1)ففللي طءقللات الشللافعيى يف تريمللى الللوزير اظللاا الملللك

 "ويف  تاب المًني يف الضلعفال:  ."(2)بأصءهان من محمد بن علي بن مهريزك األكيب

 ."(3)اين، سماعاته صحيحىمحمد بن علي بن مهر يز ، أبو مسلم األصءه

وأبو مسلم المشهور بالتفسير والمعني بالءحث للي  لله ا تملاا بصلنعى الحلديث  

ا ما  ان يهايم المألور والمشهور عن الجمهور  ومن  نا فلالرايح يف  ب  إاه  ان   يرا

 اسم أبي مسلم  و أاه محمد بن بحر.

ه عملن  نلي بلأبي مسللم  وعند حدي ل ل 852يف لسان الميزان للحافظ بن حجر ت  -5

أبللو مسلللم األصللءهاين صللاحب التفسللير اسللمه محمللد بللن بحللر، و نللا  أبللو مسلللم  " قللا :

، واهلل يقو  الحق و لو يهلدي "(4)األصءهاين آخر واسمه محمد بن علي بن مهريزك األكيب

 السءي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الطوس ، عاقل، سا  ، متدين، رغب يف العلد، وأدر علـى الطلبـة الصـالت، الوبإر أبو عل  الحسن بن عل   هو الوزير (1)

ر للسلطان ملوشاه، فدبر ممالوه  على أمد ما ينبز ، ورفق بالرعايا، مولده وأملى الحدي ، منقلت به األةوال إلى أن ُوزِّ

 وما بعدها. 94/ 19يف سنة ثمان وأربعما ة، وقتل حا ًما يف رمضان سنة خم  وثمانإن وأربعما ة، سإر أعالم النبالء 
 .هـ، ت: محمود الطناة  وعبد الفتاح الحلو1413: 2، ط: دار هجر، ط4/318طبقات الشافعإة للتاج السبو   (2)
 . 2/618يف الضعفاء للحاف  الذهب  المزن   (3)
 . 105 /7لسان المإاان  (4)
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 ثانياملبحث ال
 التفسري يفأبي مسلم  منهج
)يللامأل التأويلل  ر القللرآن الكللريم  تللاب سللماه بللل ألبللي مسلللم رحملله اهلل يف تفسللي

لا  ا  اير أن  اا التفسير قلد االدلر، وللم يجلد حظًّ لمحكم التنزي ( يف أربعى عشر مجلدا

أراك ألقوا  أبي مسلم أن تظهر للنور، فا ر المفسلرون  ل  تعالىل  من العنايى، ولكن اهلل

ا من أ -وبخاصى الماوركي والفخر، و اا أبو حيان–  قواله يف لنايا تفاسير م.  يرا

ولقد حرص بعض الءاح ين على يمأل أقوا  أبي مسلم من  تب التفسير،  الشليخ 

سعيد األاصاري رحمه اهلل، واللاي يملأل أقوالله ملن التفسلير الكءيلر يف  تلاب سلماه: 

)ملتقط يامأل التأوي  لمحكم التنزي (، وقد طقءأل بمطءعى اللءل  بمدينلى  لكتلا بالهنلد 

لا كون ل 1330سنى  ، اير أاه اقتصر على   ر األقوا  ملن التفسلير الكءيلر فقلط، وأيضا

 كراستها  وبيان ما خال  فيه الجمهور، وقوى  لك أو اعفه.

ومن الءاح ين الاين عنوا بجمأل أقوا  أبي مسلم: خضر محمد اءها، يف يزل امن 

العلميلى،  موسوعى تفاسير المعتزلى، والتلي يلالت يف سلتى أيلزال، طءعتهلا كار الكتلب

ا ا تم با ر أقوا  أبي مسلم وايلره ملن مفسلري المعتزللى ملن تفسلير الفخلر  لكنه أيضا

الرازي خاصى، ولم يتعلرض لدراسلى  لاه األقلوا ، وملا يخلال  المشلهور منهلا علن 

 الجمهور.

ومن  نا فإن  اا الءحث يأيت لءيان  اا الجااب  ليضي  لءنىا إلى ملا بنلاه السلابقون 

 .يف العمر والفض 

ومن خل   اه األقوا  التي سّجلها المفسرون ألبلي مسللم يمكننلا أن اتءلين أ لم 

 :أيتسمات منهجه  و ي ما ي

لا يؤمنللون  -(1)  علمنلا أن أبلا مسلللم رحمله اهلل  لان معتزليًّللا  والمعتزللى يميعا

التوحيد، والعد ، والوعد والوعيللد، والمنزللى بلين "بنظريى األصو  الخمسى  و ي: 

 ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.المنزلتين



 

 

 

 740 

 خمالفات أبي مسلم األصفهاني للمشهور عند اجلمهور
 

 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

م السلللا، لكللن المعتزلللى قللد فلسللفته، هوالتوحيللد أصلل  يللالت بلله الرسلل  علللي

ا هبم  فنفوا أن تكون هلل تعالى صفات قديملى زاغلدى عللى  اتله   ويعلص منه مءدأ خاصًّ

كر قلا ل تعلالىل فلاهلل   حسب ويهلى اظلر م-القو  بأن له صفات أزليى للتعدك اللزا على 

ا على مفهلومهم للتوحيلد افلي ر يلى الءلاري  لااته ال بقدرى، عالم لااته ال بعلم  ورتءوا أيضا

حاالا وماالا  لينفوا التجسليم الللزا للر يلى، وقلالوا: إن  للا اهلل تعلالى حلروف وأصلوات 

يحدلها يف ايره، فيصل   للك إللى النلا  علن طريلق مللك أو ايللر  للك  ألن القلو  بقلدا 

 .ا منه تعدك القدمال بزعمهمالكلا يلز

ويعني العد  بالمفهوا المعتزلي أاله يتحلتم عللى اهلل تعلالى أاليال يقتضليها عدلله  

ب أطفللا    اسللتحالى فعللله للقءلليح أو أمللره بلله  فللل يكلِّلل  بمللا ال يطللا ، وال يعللاِّ

لا يف أفعلا  عءلاكه، ويجلب عللى اهلل تعلالى  المشر ين بااوب آباغهم، وال يتدّخ  مطلقا

ا فع  الصلح لعءاكه.وقد أّخروا الكللا يف العلد  علن الكللا يف بمق تضى العد  أيضا

 التوحيد  ألن التوحيد يتعلق باات اهلل، والعد  يتعلق بأفعاله.

وأما الوعد والوعيد فيعني عند م َتحتُّم ال واب والعقاب على اهلل تعالى  ألن وعد 

ى  لاا المءلدأ أن أصلحاب الكءلاغر اهلل ووعيده صد  ال يمكن أن يتخّل ، ورتءلوا علل

من المسلمين إ ا لم يتوبوا منها قء  مماام مخلَّدون يف النار، وافوا افاعى رسلو  اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم لهم  إ  تألير الشفاعى عند م يقتصر على رفأل كريات الملؤمنين 

 يف النعيم.

ي أن صللاحب وأمللا مءللدأ المنزلللى بللين المنللزلتين فقللد  للان سللءب ههللور م  ويعنلل

فزعموا أاه مءاين للكفار يف أحكاا اللدايا،  -أي يف منزلى بين المنزلتين-الكءيرى فاسللق

وللمؤمنين يف أحكاا اآلخلرى  وااتهلوا إللى القلو  بخللوكه يف النلار ملا للم يتلب  لكلن 

 عاابه يكون أخ  من عااب الكفار.
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ن يؤمنون بله  لكلن وأما مءدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  فجميأل المسلمي

ا فهم خاص لءعض تفاصي   اا المءدأ     ."(1)المعتزلى  ان لهم أيضا

لا، وأريد أن أقو :  ًا ا بال إن قياا الفر  المختلفى أّلر عللى تفسلير القلرآن الكلريم أللرا

فقد حاو   ل ُّ فريلق أن ينصلر منهجله يف فهلم العقيلدى بكل  سلءي ، و لان القلرآن  لو 

 أعنلا  الهدف األو  الاي يقصد إل
ّ
يه الجميأل ليجد فيه ما يدعم ما ءه  ولو بطريق لي

 اآليات القرآايى لما ءه، وههر ما يقعرف بالتأوي  الما ءي.

وقد  ااص المعتزلى من أ  ر الفلر  إيًلاالا يف التأويل  عللى وفلق الملا ب، فلأّولوا 

بلو القرآن بنالا على األصو  الخمسى عنلد م، وأخضلعوا عءلارات القلرآن آلراغهلم، وأ

 .!!  رت ما على م ا  أواح  و -اهلل رحمه – ل 538القاسم الزمخشري ت 

ا ممن ينتصر لما ءله، وسلتأيت أم للى للالك يف لنايلا  لاا الءحلث إن  و ان أبو مسلم أيضا

 اال اهلل. 

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ يقو  الفخر عند تفسير قولله تعلالى

علللم أاللك ال تللرى طاغفللى يف ا"[ آ  عمللران]چ ڤ ...  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

الللدايا إال وتسللمي اآليللات المطابقللى لمللا ءهم محكمللى، واآليللات المطابقللى لمللا ب 

خصمهم متشاهبى  أال ترى إلى أبي مسلم األصفهاين فإاه يقو : الزاغغ الطالب للفتنلى: 

 و من يتعلق بايات الضل  والهدايى، وال يتأولله عللى المحكلم اللاي بّينله اهلل تعلالى 

ڃ  چ  وقولللللللله[الءقلللللللرى ] چ ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ...  چلللللللله: بقو

[.يوا ]چ  ڑ ...ڃڃڃچچچ  چڇ ڇ ڇ

قا  الفخر رحمه اهلل: وليص اعري للم حكلم عللى اآليلات الموافقلى لما ءله بأهنلا 

محكمات؟! وعلى اآليات المخالفى لما ءله بأهنلا متشلاهبات؟! وللم أويلب يف تللك 

                                                 

يراجع: كتا  أحول العدل والتوةإد للقاسد الرس  ضمن سلسلة رسـا ل العـدل والتوةإـد للـدكتور محمـد  (1)

 -128/ 1، ط: مطابع الشروق، الطبعة الثانإة، وشرح األحول الخمسة للقاض  عبـد الجبـار 1/124عمارة 

 الهإئة المصرية العامة للوتا ، ت: د/ عبد الوريد عثمان.  بتصرف، ط: 148
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على الظا ر؟! ويف اآليات المخالفى لما ءه صلرفها اآليات المطابقى لما ءه إيرال ا 

 .(1)"عن الظا ر؟!

األسا  األو  الضابط لتأوي  أبلي مسللم للقلرآن الكلريم:  لو العقل   فللم  -(2)

ا    وفّسر القرآن الكريم بأسلوب يدلي منطقي.  يحتف  باألساايد   يرا

 االص يف األرض   من  لك:   ابه إلى أن الجنلى التلي أق لءط منهلا آكا عليله السللا

أن  اه الجنى للو  االص ينلى الخللد لملا لحلق آكَا عليله السللا واستدالله على  لك ب

الًرور من إبلي ، ولما خرج منها آكا  ألن من كخ  ينى الخلد ال يخرج منها  لقوله 

ل تعلالى ل   وألاه ال يجوز يف حكمته [الحجر] چ ىئ وئ وئۇئ  ۇئ...چ تعالى:

يقخلِّللد م فيهللا وال تكليلل   ألالله تعللالى ال يعطللي يللزال أن يءتللدىل الخلللق يف ينللى 

العاملين َمن لي  بعام ، وألاه ال يهم  عءاكه  ب  ال بلّد ملن ترايلب وتر يلب ووعلد 

 يف  اا الءحث. ل إن اال اهلل ل ، وسأ  ر  اه المسألى بالتفصي  (2)ووعيد

ن يمهلور مشلهور بمخالفلى المشلهور علل رحمله اهلل ل أبو مسللم األصلفهاين  -(3)

 المفسرين  و ان يعتمد يف  لك على مو ءته العقليى ولقافته الواسعى:

ملأل الطيلور  ل عليله السللال من  لك: مخالفته لجمهور المفسرين يف قصى الخلي   

قّطأل أعضال  لاه الطيلور ل عليه السلا ل حيث   ب الجمهور إلى أن إبرا يم  األربعى 

وأاكلر أبلو مسللم  للك وقلا : إن إبلرا يم ءعض  بلولحومها وريشها، وخللط بعضلها 

عليه السلا لّما طلب إحيال الموتى من اهلل تعالى، أراه اهلل تعالى م لاالا قلّرب بله األملر 

افماللللى والتملللرين عللللى ]الءقلللرى[، چ چ ...ٹ ڤ ...چ عليلللله  والملللراك بلللل

ك الطيللور األربعللى أن تصللير بحيللث إ ا كعواللا أيابتللك وأتتلل ك  فللإ ا افيابللى  أي فعللوِّ

ا حلا  حياتله، للم اكعهلّن يأتينلك سلعياا،  صارت  الك، فايع  على  ل  يءل  واحلدا

                                                 

 .7/151مفامإر الزإب  (1)
  . 3/4مفامإر الزإب  (2)
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والًلللرض منللله ِ ْ لللر م لللا د محسلللو  يف علللوك األرواح إللللى األيسلللاك عللللى سلللءي  

  .(1)السهولى

و لي إحيلال الملوتى بالمشلا دى ور يلى األيلزال الميتلى  -مّيأل المعجزى والحق أاه 

عليه السلا   ما يرى للريل  اللاي أماتله اهلل ماغلى علاا   المتفرقى تلتئم أماا إبرا يم

اي الطيور!! -والاي يال   ره يف اآليى السابقلى  ويعلها أاءه بأفعا  مروِّ

صلريح  ملا ]الءقرى[، چ چ ...ڤ  ڤ ڤ ڦڦڦ ڦ  ...چوقوله تعالى: 

 ترى يف أاه حص  تقطيأٌل أليزال الطير  وما كاا األملر  لالك فلل يجلوز العلدو  عملا

 اآليلى  وبسليا  -الجماعلى ملأل اهلل ويلد –يقتضيه ها ر اآليى المؤيَّد بقلو  الجمهلللور 

ا لءعض عءاكه  ليتحّقق له  على السابقى فاآليى  اه اآليى يف إحيال اهلل تعالى للموتى أيضا

 عين اليقين.

ولكن مأل  اا فإاه من الملحظ أن أبا مسلم  ان ال يخال  الجمهلور بلدون سلند  

ففللي تلللك اللا علللى احللراا آراغلله، وإن اختلفنللا معهللا يف   يللر مللن األحللايين  ممللا يجرب

   القضيى السابقى اجده قد استد  على رأيه بعدى أكلى، ورّك على  لا الجمهور.

  ان أبو مسلم رحمه اهلل يف   ير من األحيان يفسر القرآن بالقرآن  من  لك: -(4)

ڎ  ڈ   ڈ    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ   ...چعنللد تفسللير أبللي مسلللم لقوللله تعللالى:

ويرى أن الكتاب  نا  و اللوح المحفوآ،  يرى الجمهور،[ألاعااا] چ  ٿژ 

لا إال أويءنلا لله أيللا، والكتلاب  نلا  لو إيجلاب أبو مسلم أن  معناه: أي ما تر نلا خلقا

(2)[الرعد] چ ٿ ۓ  ۓڭ ...چاألي ، ويستد  بقوله تعالى:

ا  يستعين بعلوا اللًلى وبلاتهلا لءيلان ل رحمه اهلل ل  ان أبو مسلم  -(5) ًا لًويًّا وبلي

 مفركات اآليات  من  لك:

                                                 

 ، ط: دار الوتب العلمإة.335/ 1مفسإر النوت والعإون للقاض  الماوردي  (1)
 .112/ 2مفسإر النوت والعإون ألب  الحسن الماوردي  (2)
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ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ عنللد تفسللير قوللله تعللالى

  يللرى أبللو مسلللم أن [الءقللرى]چ ڃڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ 

  يد  على أهنم لم يفعلوا ما أقمروا به  ال على أهنم أتوا له بءد  چٹچقوله تعالى:

والللدلي  عليلله أن تءللدي  القللو  قللد يقسللتعم  يف المخالفللى
ې  چ  قللا  تعللالى(1)

ۇئ ۆئ ۆئ    ۇئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ وئ  وئ

(2)  ولم يكن تءديلهم إال المخالفى[الفتح]چ ۆئ ... ۈئ  ۈئ

چ وئ ...ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ... چ:وعنللد تفسللير قوللله تعللالى

لمخالفلى  مل لا  لر إتيلان الءيلوت ملن ههور لا   يرى أبو مسللم أن اهلل تعلالى  [الءقرى]

  فلإهنم (3)الوايب يف الح  والهوره  و لو ملا  لان المشلر ون يعملواله ملن النسليل

 ااوا يخريون الح  عن وقته اللاي عّينله اهلل تعلالى لله، فيحرملون الحلل  ويحللون 

 .ل إن اال اهللل ، وسيأيت   ر  لك (4)الحراا

اهلل يف تفسيره بيان يما  النظم القرآين  ومن  من أ داف أبي مسلم رحمه -(6) 

األايال التي تءين يمالله إههلار المناسلءات بلين سلوره وآياتله و لماتله  وللاا فلإن أبلا 

 مسلم  ان يعني بالك  ومن  لك:

                                                 

ء موان آخر؛ يقال: استبدل الش ء بزإره ومبدله به: إذا أخذه موانه؛ وَبـَدُل الشـ ء األحل يف ادبدال: َجْعل ش  (1)

َغإُرُه؛ ويقال أيًضا: مبديل الش ء: مزإإـره وإن لـد ُيـَؤت ببـدل؛ يراجـع: لسـان العـر  البـن منظـور مـادة: بـدل 

 دار الهداية. وما بعدها، ط: 64/ 28بإروت، وماج العرو، للابإدي مـادة   د ل -، ط: دار حادر11/48
 .85/ 3مفامإر الزإب  (2)
وهـو مـن التـرخإر، وذلـ  أن العـر  كانـت معتقـد  -كـالجرير -وقإـل: مفعـول -كالسـعإر -النس ء: مصدر (3)

معظإد األشهر الحرم، وكان ذل  مما ممسوت به من ملـة إبـراهإد علإـه السـالم، وكانـت عامـة معايشـهد مـن 

ن ذلـ  مـدة هـذه الشـهور، وربمـا وقعـت لهـد ةـر  فإورهـون الصإد والزارة، فوان يشـق علـإهد الوـف عـ

 .4/45مرخإرها، فإؤخرون محريد الشهر إلى شهر آخر؛ انظر: معالد التنايل 
 .وما بعدها 5/106مفامإر الزإب  (4)
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 چ ۀ ...چ  چڃچ  ڃ  ڃ  ڄڃ ڄ...چ  عنلللد تفسلللير قولللله تعلللالى

بأسللر ا ملللك اهلل تعللالى   قللا : و للاا يللد  علللى أن المكللان والمكاايللات [األاعللاا]

  و للاا يللد  [األاعللاا]چ  ۆ ... گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ... چوملكوتلله، لللم قللا 

 ."(1)على أن الزمان والزماايات بأسر ا ملك اهلل تعالى

لا  -(7)  ا تم أبو مسلم با ر أسءاب النزو   إال أاه يقلحظ على أبلي مسللم أيضا

   .ور!!يف   ره ألسءاب النزو  أاه  ان يخال  الجمه

   ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ فعنللد تفسللير قوللله تعللالى

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ويلرى أبلو مسللم أن اآليى ازللص يف قلري ، (2)، يرى الجمهور[األاعاا]  چ ھ ...ڦڦ

 ال اهلل.، وسيأيت تفصي   لك إن ا(3)ازلص يف طاغفى من اليهوكأهنا 

أن ملن ويلوه إعجلاز القلرآن الكلريم:  واله ال مسلم األصلفهاين يرى أبو  -(8) 

يختل  يف رتءى الفصاحى  ب  بقيص الفصاحى فيه من أوله إلى آخلره عللى هنل  واحلد، 

ومن المعلوا أن افاسان وإن  لان يف اايلى الءلالى وهنايلى الفصلاحى، فلإ ا  تلب  تابالا 

 الكءيرى، فل بد وأن يظهر التفاوت يف  لمه  بحيث يكلون طويلا مشتملا على المعاين

ا اازالا، ولّما لم يكلن القلرآن  لالك، علمنلا أاله معجلز  بعضه قويًّا متيناا، وبعضه سخيفا

 .(4)من عند اهلل تعالى

ااطرب النق  عن أبلي مسللم األصلفهاين فيملا يتعللق بقضليى النسلخ  فملن  -(9)

ز النسخ عقلا و ا على افطل ، وملن قاغل : إاله يمنعله قاغ : إاه يجوِّ يمنأل وقوعه ارعا

                                                 

 .7/13مفامإر الزإب  (1)
 .300/ 3، ومفسإر القرآن العظإد 37/ 7، والجامع ألةوام القرآن 524/ 11يراجع: جامع البإان  (2)
 .141/ 2مفسإر النوت والعإون ألب  الحسن الماوردي  (3)
 .10/157مفامإر الزإب  (4)
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يعنلي أن النسلخ تخصليص  ملن العلملال ملن قلا : إن أبلا مسللم، و  (1)يف القرآن خاصلى

لزمن الحكم بالخطاب الجديد  ألن ها ر الخطاب األو : استمرار الحكم يف يميلأل 

قءل  النسلخ  الزمن، والخطاب ال اين ك َّ على تخصليص الحكلم األو  بلالزمن اللاي 

لا  ا يسميه  لو تخصيصا ا للحكم األو   أي: ما اسميه احن اسخا فلي  النسخ عنده رفعا

   .(2)بالزمان  فالخلف لفظي ال معنوي

ا والللرايح أالله   للان يللرى أن النسللخ واقللأل بللين الشللراغأل، و للان يللرى القللرآن ااسللخا

شللريعى لجميللأل الكتللب  ألالله ال يسللعه أن ينكللر مللا أيمللأل عليلله المسلللمون مللن أن ال

 افسلميى ااسخى لجميأل الشراغأل.

الناهر لمفسري المعتزلى وموقفهم ملن افسلراغيليات يجلد أن أ  لر م للم يرو لا  -(10) 

 ولم يقأل فيما وقأل فيه المفسرون من االارار بالك. -لًلءى النزعى العقليى على تفكير م-

بعلض النلا  ملن أن والاي يقوله "يقو  أبو مسلم عند تعراه لقصى آكا عليه السلا: 

 ."(3)إبلي  كخ  يف يوف الحيى، وكخلص الحيى يف الجنى  فتلك القصى الر يكى مشهورى

بالنسءى آلرال أبي مسلم الفقهيى فإاه  ان ال يءالي بمخالفى يمهور الفقهال   ملا  -(11)

 ان ال يءالي بمخالفى يمهلور المفسلرين   ا ابله إللى أن المفطِّلرات للصلاغم  لي األ ل  

عوط واير  لك لي  ملن المفطِّلراتوال ، (4)شرب والجماع فقط، وأن الحقنى والقيل والسُّ

ا لجمهور الفقهال ا إلى عدا يواز التجارى يف الح  خلفا  .(5)و ا ابه أيضا

                                                 
 52/ 2، وإرشاد الفحول إلى محقإق الحق من علد األحول لإلمام الشوكا  156/ 15يراجع: مفامإر الزإب (1)

 .عاو أةمد: هـ، ت1419: 1ط العرب ، الوتا  دار: ط ،53 –
هــ، ت: 1421 -، ط: دار الوتـب العلمإـة152/ 3إط يف أحـول الفقـه لإلمـام الاركشـ  يراجع: البحـر المحـ (2)

: 1، ط: دار الوتــا  العربــ ، ط127/ 3د/محمــد مــامر، وادةوــام يف أحــول األةوــام لإلمــام اآلمــدي 

، ط: مطبعــة عإســى البــاب  2/207،  187/ 2، ومناهــل العرفــان 53 - 52/ 2هـــ، وإرشــاد الفحــول 1404

 بعة الثالثة.الحلب ، الط
 .14/38مفامإر الزإب  (3)
 .94/ 5المرجع نفسه  (4)
 .146/ 5المرجع نفسه  (5)
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  الفصل الثاني  
 لم ــــــمس ات أبيـــــخمالف  

 لمشهور عن اجلمهورل
 وفيه مباحث:

 .يف التفسري باملأثور مشهور عن اجلمهورللخمالفات أبي مسلم  املبحث األول:

 لمشهور عن اجلمهور.اللغوية والبالغية لخمالفات أبي مسلم  :ثانياملبحث ال

 للمشهور عن اجلمهور.الكالمية خمالفات أبي مسلم  :لثاملبحث الثا

 خمالفات أبي مسلم يف تفسري اآليات الكونية للمشهور عن اجلمهور. :رابعاملبحث ال

 خمالفات أبي مسلم يف تفسري آيات الغيبيات للمشهور عن اجلمهور. س:اماملبحث اخل 

 يف تفسري آيات قصص األنبياء والسابقني للمشهور عن اجلمهور.  خمالفات أبي مسلم :د املبحث السا

 خمالفات أبي مسلم يف علوم القرآن الكريم للمشهور عن اجلمهور. :سابعاملبحث ال
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   املبحث األول
 لمشهور عن اجلمهورلخمالفات أبي مسلم 

 يف التفسري باملأثور 
 اجلمهور وأبي مسلم( املسألة األوىل: )املراد بالصرب بني

                                                        چ ىئ ... ېئۇئۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئ...چ :قللللللللللا  تعللللللللللالى

 [.الءقرى ]

أن الصرب:  و حلء  اللنف  عللى المكلاره والتكلالي  الشلاقى، (1)يرى الجمهور *

مرته، و ي من أاق التكالي   لتكرر ا، ومناسءى  اه اآليلى و و أمر قلءي  والصلى ل

لما قءلها ها رى  ألهنم سمعوا َطْعَن الكفلار عللى التويله إللى الكعءلى والصللى إليهلا، 

ا، أقمروا عند  لك باالستعااى بالصرب والصلى.  واالهم بسءءه أ ى   يرا

لى بعلد  لاه اآليلى:أن الصلرب  نلا  نايلى علن الجهلاك  لقولله تعلاويرى أبو مسلم  *

سللللورى الءقللللرى:  چڀ  ڀڀ   ڀ ٺپٱ  ٻٻٻ ٻ پ  پپچ 

154(2). 

مللا قدمتلله مللن  لللا  ويللرى الءاحللث أن قللو  أبللي مسلللم اللعي ، وأن األولللى *

تحتله،  -من الصوا والجهاك واير ما –الجمهور  لعموا اللفظ، فتندرج  اه األفراك 

 واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .

 :) خلق حواء (ية: املسألة الثان
چ ڀ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ چ :قلللا  تعللللالى

[.النسال]

                                                 

/ 2، وروح المعـا  466/ 1، ومفسإر القرآن العظإد 131/ 4، ومفامإر الزإب 213/ 3يراجع: جامع البإان  (1)

19 . 
 .621/ 1البحر المحإط  (2)
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أن اهلل تعالى لّما خلق آكا، ألقلى عليله النلوا، للم خللق (1)* يرى أ  ر المفسرين

حوال من الأل من أالعه اليسرى، فلما استيقظ رآ ا وما  إليها وألفها  ألهنا  االص 

 من أيزاغه. مخلوقى من يزل

أي: من ينسلها، چڀ  ڀ    ڀچ* ويرى أبو مسلم أن المراك من قوله تعالى

(2)[التوبى] چ ڄ ...ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ و و  قوله تعالى

إن الملرأى "* وقد استد  الجمهور على ما   ءلوا إليله بملا يف الحلديث الصلحيح: 

لقص من اللأل، وإن أعلوج اليل يف الضللأل أعلله، فلإن   ءلص  ِقيَملهق  سلرَتهق، وإن خق تق

 ."(3)استمتعص هبا استمتعص هبا وفيها عوج

أاه يقحتم  أن يكون  لك على يهى التم يل   -ومنهم أبو مسلم –بينما يرى الءعض 

الاطراب أخلقهن، و وهنن ال ي ءتن على حالى واحدى  أي صلعءات الملرا   فهلي 

  الضلأل األعوج.

 ، فأتى بالجن ، ولم يق : إن حوال."المرأى إن": قالوا: ويؤيد  اا التأوي  قوله 

 .(4)وقالوا: اآليى على حاف مضاف، والتقدير: وخلق من ينسها زويها

تأويَ  أبي مسللم وَملن معله،  -ه415 القااي عءد الجءار ت  -وقد  ايم الءعض

پپ پ   چ: وقللالوا: إن تأويلل  الجمهللور  للو األقللوى  لكللي يصللح قوللله تعللالى

                                                 

، 1/491، والوشـاف 2/159، ومعالد التنايـل 3/852ةامد  ، ومفسإر ابن أب 7/515يراجع: جامع البإان  (1)

، والتحرير والتنوير 181-4/180، وروح المعا  2/206، ومفسإر القرآن العظإد 3/163والبحر المحإط 

4/216. 
 .9/131مفامإر الزإب  (2)
 معـالى: وإذ قـال ربـ  رواه ادمام البخاري بسنده عن أب  هريرة رض  اهلل عنه يف كتا  األنبإـاء، بـا  قـول اهلل (3)

ــد ــا  الوحــإة 3153للمال وــة إ  جاعــل يف األرض خلإفــة، رق ــا  الرضــاع، ب ــام مســلد يف كت ، ورواه ادم

 .3720بالنساء، رقد 
 .3/163البحر المحإط  (4)
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 خمالفات أبي مسلم األصفهاني للمشهور عند اجلمهور
 

 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

مخلوقى ابتدال، لكان النلا  مخللوقين ملن افسلين، ال ملن إ  لو  ااص حوال چپ

 اف  واحدى!!

بلأن  لملى )ملن(  -و أاه يختار ملا   لب إليله أبلو مسللم -وأياب الفخر عن  لك

البتدال الًايى، فلّما  ان ابتدال التخليق وافيجاك قلد وقلأل بلاكا عليله السللا، صلح أن 

قلاكر عللى خللق آكا ملن لءص أاله تعلالى چپپ پ  پ چيقا :

ا على خلق حوال من الراب، وإ ا  ان األمر  الك، فأي فاغلدى  ا أيضا الراب،  ان قاكرا

 . (1)يف خلقها من الأل من أالع آكا؟!

 سلوى –بلأن فاغلدى  للك  -رحمهملا اهلل -وقد أياب افماا اآللوسلي عللى الفخلر

 عللى ال حلي، ملن حيًّا خلقي أن على قاكر سءحااه أاه إههار -عنا خفيص التي الحكمى

توالد،  ما أاه قاكر على أن يخلق حيًّا من يماكال سءي 
(2). 

 لو ملا   لب إليله چڀ چوأرى واهلل الموفق: أن الاي يقتضيه ها ر قوله تعلالى:

لقص من يلزل ملن آكا، و لو هلا ر الخلرب  الجمهور، وأن )من( تءعيضيى، وأن حوال خق

يللد الللنص الصللح للا، وإ ا وق ا علللى ايللره، واهلل يقللو  الحللق و للو الصللحيح أيضا للدِّ يح قق

 يهدي السءي .

 :) َمن استثنى اهلُل تعاىل قتاَلَهم (املسألة الثالثة: 
 

چ ژ ... ں  ڻ  ڻ  ڻڻۀ  ۀ  ہچ :قللللللللللا  تعلللللللللللالى

[.النسال]

أن الللاين اسللت نا م اهلل تعللالى  نللا مللن األخللا (1)* يللرى يمهللور المفسللرين

ڎ    ڎڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌچ ه تعللالىوالمقاتلللى المويللوَكين يف قوللل

                                                 

 .9/131مفامإر الزإب  (1)
 .4/182روح المعا  (2)
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 ڳک  گ  گگ گ  ڳ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

     ،  م قوا من الكفار.[النسال]چ ڤڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ 

للهجلرى والنصلرى  * وقا  أبو مسلم: إهنم قوا من الملؤمنين قصلدوا رسلوَ  اهلل 

روا إلى قوا بينهم وبين المسللمين إال أاه  ان يف طريقهم من الكفار َمن يخافواه، فصا

 .(2)عهد ومي ا ، وأقاموا عند م ينتهزون الفرصى فمكان الهجرى

:   ب يمهور المفسرين إلى أن اهلل تعالى أمر الملؤمنين -واهلل الموفق-* وأقو  

أن يقاتلوا َمن قاتلهم، لم إاه تعالى اسلت نى ملن األخلا والمقاتللى المويلوكين يف قولله 

ا من الكفارچگگچتعالى: أي يلجأون لقوا بيلنهم چڻچقوما

وبين المسلمين عهد أمان  ألهنم هباا صاروا يماللون َمن التجأوا إليه ملن حيلث علدا 

 االعتدال  وبنالا على  اا  فاالست نال متص .

 عهٌد أقوا : ويف القوا الاين  ان بينهم وبين رسو  اهلل 

واكعهلم وقلص  األسلميين  و لك أاله روى ابن يرير رحمه اهلل: أهنا ازلص يف  -

خرويه إلى مكى على أال يعينوه وأال يعينوا عليه، وعلى أن من وص  إليهم ولجأ لهلم 

 .(3)فله من الجوار م   الاي لهم

  ل 327وروى ابن أبي حاتم ت  -
ّ
َدَلِجي لّملا ههلر  "قلا : (4)أن سراقى بن مالك المق

حولهم، بلًني أاه يريلد أن يءعلث بخاللد  على أ   بدر وأحد وأسلم َمن رسو ق اهلل 

لَدَل ، فأتيتله، وأركت منله أن  -راي اهلل عنه -ل 21بن الوليد ت إلى قومي ملن بنلي مق

                                                                                                                                    

ــان ي (1) ــل 8/19راجــع: جــامع البإ ــالد التناي ــب 1/579ف ، والوشــا2/260، ومع ــامإر الزإ ، 10/178، ومف

 .2/372ومفسإر القرآن العظإد 
 .10/178مفامإر الزإب  (2)
 .2/260، ويراجع: معالد التنايل 8/19جامع البإان  (3)
سراقة بن مال  بـن َجشـعد الُمـَدلج ، كـان يف الجاهلإـة قا ًفـا، وقصـته ةـإن أدرا رسـوَل اهلل حـلى اهلل علإـه   (4)

 . وما بعدها 3/41يراجع: ادحابة  ـ.ه24هـ، ومات سنة 8ة مشهورة، أسلد سنة وسلد يف طريق الهجر
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

يصالحهم على أال يعينوا عليه، وعللى أن َملن وصل  إلليهم ملن النلا   لان لهلم م ل  

 .(1)بيد خالد وأمره أن يفع   لك عهد م، فأخا النءي 

 ملى لجميأل  اه القءاغ .واألولى أن اآليى اا

أمللا أبللو مسلللم رحملله اهلل فيللرى أن  للؤالل القللوا  للااوا مسلللمين يقصللدون الهجللرى 

أقعللد م،  والنصلرى، إال أن خلوفهم ملن الكفلار اللاين  لااوا يف طلريقهم رسلو  اهلل 

فعهدوا إلى  فلار  لان بيلنهم وبلين المسللمين عهلد، وأقلاموا عنلد م إللى أن يمكلنهم 

 الخلص.

لا  ألن اللاين اسلت نا م اهلل تعلالى  نلا ال يلدخلون تحلص وعلى  ل مه يكون االست نال منقطعا

[.النسال ]چ  ۇئ ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤچقوله تعالى

إ  ال يظهلر عللى  -(2) ملا يف المنلار -و لا أبي مسلم مأل مخالفته للجمهور بعيلد

نللان اهلل تعللالى علللى وَمللن معلله، وال المت رأيلله معنللىا لنفللي قتللا  المسلللمين للنءللي 

 المسلمين بأاه لم يسلِّطهم عليهم، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .

 :اجلمهور وأبي مسلم( بني معنى عدم التفريط يف الكتاب )املسألة الرابعة: 
ڇ  ڇ  ڍ     ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چچ  ڇچ :قللا  تعللالى

[.ألاعااا] چ  ٿڎ  ڈ   ڈ  ژ   ڎڍ  ڌ  ڌ

 أن الكتاب  نا  و اللوح المحفوآ.(3)يرى الجمهور *

ا إال أويءنا له أيلا، والكتاب  نلا  لو ويرى أبو مسلم أن  * معناه: أي ما تر نا خلقا

 .(4)[الرعد ] چ ٿۓ  ۓڭ  ...چإيجاب األي ،  ما قا  تعالى

                                                 

 .3/1026مفسإر ابن أب  ةامد  (1)
 .5/265مفسإر المنار  (2)
 .253/ 3، ومفسإر القرآن العظإد 142/ 3، ومعالد التنايل 344/ 11يراجع: جامع البإان  (3)
 .112 /2مفسإر النوت والعإون ألب  الحسن الماوردي  (4)
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 ويرى الءاحث أن المعنى الاي   ره أبو مسلم راغق صحيح، ويد  له َختم اآليلى *

  لكوالله لكللن  لللا الجمهللور  للو األصللحچ ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ  بقوللله تعللالى

أعم  ففي اللوح المحفوآ يميأل ما يقأل من الحواكه  من اللرز  والتلدبير واأليل ، 

ا لكلا الجمهور أن اآليى الكريمى مسوقى لءيان سعى عللم اهلل تعلالى و ملا   ويد  أيضا

ر على تنزي  اآليى التى اقرحو ا، وإاما للم قدرته  لتكون  الدلي  على أاه سءحااه قاك

ينزلها  ألن حكمته تقتضى  لك  أي: ما تر نا ىف الكتلاب اليئاا للم احصله وللم ا ءتله، 

ا، فالرب الاي لم يضيِّأل حفَظ أعما  الءهلاغم واللدواّب يف  وإاما أحطنا بك  اىل علما

ألءص  لك منهلا يف أا األرض، والطير يف الهوال، حتى حفظ عليها حر ااا وأفعالها، و

الكتللاب، وحشللر ا لللم يازا للا علللى مللا سللل  منهللا يف كار الللءلل، أحللرى أال يقضلليأل 

ط يف حفظ أفعالكم التي تجرحوهنا أيها النا .  أعمالكم، وال يقَفرِّ

الكتاب  نا القرآن، أي ما تر نا اليئاا ملن أملر اللدين إال وقلد كللنلا عليله يف "وقي : 

لى بياهنلا ملن الرسلو  عليله الصللى القرآن  إما كاللى مءين ى مشروحى، وإما مجمللى يقتلقَّ

 –، و لاا بعيلد "(1)والسلا، أو من افيماع، أو من القيا  الاي لءلص بلنص الكتلاب

إ  ال مناسءى بالًرض على  اا التفسير، وألَن أقاَّ الكتاب الام   -(2) ما  ق ر يف المنار

تقللِب اهلل تعللالى ومللن مقللاك ڑ  ڑ  ک  چ ير خلقلله،  مللا قللا  تعللالى: للله ولًيللره مللن  ق

ف] چ  ڻ ک  ک   ک    گ ْخلللرق ، واهلل يقلللو  الحلللق و لللو يهلللدي [الزُّ

 السءي .

 

 

 
 

                                                 

 .144/ 7، وروح المعا  420/ 6الجامع ألةوام القرآن  (1)
 .330/ 7مفسإر المنار  (2)



 

 

 

 754 
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 :اجلمهور وأبي مسلم األصفهاني( بني املسألة اخلامسة: )معنى كون احلساب على اهلل تعاىل  

 

ی  یی  ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئېئ  ىئ     ىئچ :قلللا  تعلللالى

 ] چ ڌجبحب  خب مبىبيب جت  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

[.ألاعااا

أن الحساب  نا: حساب األعما   يعني: ما عليك ملن حسلاب (1)يرى الجمهور *

عملهم من ايل من لواب أو عقاب، وملا ملن حسلاب عمللك علليهم ملن اليل  ألن 

    أحد مؤاخا بحساب عمله كون اير.

م  فايتلك، حساب األرزا   أي: ما عليك  فايتهم وال علليهويرى أبو مسلم أاه  *

 .(2)  أي تامًا  افيًا[النءأ] چ یٹ   ٹ   ...چوالحساب الكفايى   قوله تعالى

وي يف  * ويللرى الءاحللث أن المعنللى الللاي   للب إليلله الجمهللور يسللاعد عليلله مللا رق

الكفلار طعنلوا يف إيملان أولئلك فقلرال الصلحابى، وقلالوا: يلا "ن سءب ازو  اآليى ملن أ

ند  وقءلوا كينك  ألهنم يجدون هباا السلءب ملأ والا إهنم إاما ايتمعوا ع --محمد

ا عند ، وإال فهم فاراون عن كينك وملءوسا
، فقلا  اهلل تعلالى: إن  لان األملر  ملا "(3)

يقولللون، فمللا يلزمللك إال اعتءللار الظللا ر، وإن  للان لهللم بللاطن ايللر مراللي عنللد اهلل، 

يتعللدى إللليهم   فحسللاهبم عليلله الزا لهللم ال يتعللدى إليللك،  مللا أن حسللابك عليللك ال

 [.النجم] چ ٿی  ی  ی     ی  جئ   چ  قوله تعالى: 

لا ملن أ وي أيضا ن  ءلار وأما المعنى اللاي   لب إليله أبلو مسللم فيسلاعد عليله ملا رق

فويدوه قاعدا ملأل العفال الملؤمنين، فلملا رأو لم حولله  المشر ين أتوا إلى النءي 

لهلم: ملا  عنك، فقا  النءلي  حقرو م، فقالوا: لو افيص عنا  ؤالل لجالسنا  وأخااا

                                                 

/ 3، ومفسـإر القـرآن العظـإد 140/ 4، والبحـر المحـإط 28/ 2، والوشـاف 344/ 11يراجع: جامع البإـان  (1)

259. 
 .118/ 2مفسإر النوت والعإون ألب  الحسن الماوردي  (2)
 .195/ 12مفامإر الزإب  (3)
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للا تعللرف بلله العللرب  أاللا بطللارك المللؤمنين، قللالوا: فإاللا احللب أن تجعلل  لنللا منللك مجلسا

فضلنا، فإن وفوك العرب تأتيك فنستحي أن ترااا العرب مأل  لؤالل األَْعءقلد، فلإ ا احلن 

 .(1)يئنا  فأقمهم عنا، فإ ا فرانا فاقعد معهم إن ائص، قا : اعم، فنزلص

أن لفظ اآليى يحتم  المعنيين، وإن  ان ما   ب إليله أبلو مسللم  لو  والخلصى 

وقلد فتنلو م  العفال الملؤمنين األقرب  ألاه من الءعيد أن يطعن المشر ون يف إيملان

 بأاواع العااب فما  ان منهم إال الصرب الجمي ، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .

 نيب چ ڦ   ٺپ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ املسألة السادسة: )سبب نزول قوله تعاىل: 

 : اجلمهور وأبي مسلم األصفهاني

ٺ  ٺ  ٿ     ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ :قللللللا  تعللللللالى

 چ  ھ ...ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

[ألاعااا]

 أن اآليى ازلص يف قري .(2)يرى الجمهور *

 .(3)ازلص يف طاغفى من اليهوكسلم أهنا ويرى أبو م *

  ألن اآليلى مكيلى، ويرى الءاحث أن السءا  يساعد على ملا   لب إليله الجمهلور *

وألن سيا  الخلرب علنهم أوال، فلالخرب ملن أّو  السلورى إللى  لاا الموالأل خلرباا علن 

المشللر ين مللن عءللدى األولللان، وألن قللري  والعللرب قاطءللى  للااوا يسللتءعدون إرسللا  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  مللللن الءشللللر،  مللللا قللللا  تعللللالى عللللنهمرسللللو  

ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ  ۈئ ۈئ   ٿ ېىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

 [.افسرال] چ  ڤ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی

                                                 

، وقد رو  ادمام مسلد بعًضا منه يف كتا  فضا ل الصحابة، با  يف فضل سعد بن أب  376/ 11جامع البإان  (1)

 .6394وقا  رض  اهلل عنه 
 .300/ 3، ومفسإر القرآن العظإد 37/ 7، والجامع ألةوام القرآن 524/ 11يراجع: جامع البإان  (2)
 .141/ 2ماوردي مفسإر النوت والعإون ألب  الحسن ال (3)
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

ا لم يجر لهم   لٌر يكلون  لاا  وأما اليهوك فل ينكرون إازا  الكتب من السمال، ولمَّ

لهؤالل المنكلرين فالزا  اليل ملن  --به متصل .. يكون المعنى: ق  يا رسو  اهلل 

 الكتب من عند اهلل: قد علمتم التوراى التي ازلص على موسى، لم تنكرون؟!

ٺ  ٺ  ٿ  چ  :وأما اللحا  فيساعد عللى ملا   لب إليله أبلو مسللم  ألن قولله تعلالى

     چ  ڍ ...ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ٌه أل   التوراى]األاعاا[  ، و و ما يسو  يع  ابتدال اآليى خرباا عنهم.مويَّ

 والعربى بعموا اللفظ ال بخصوص السءب، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .

 :اجلمهور وأبي مسلم األصفهاني( نياملسألة السابعة: )عاقبة الدار ب
ڇ  ڍ    ڍ    ڇڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇچ قلللا  تعلللالى :  *

[.ألاعااا] چ ٿڈ   ژ  ژ  ڑ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ

أن المعنللى: سللوف تعلمللون لللواب اآلخللرى بافيمللان وعقاهبللا (1)يللرى الجمهللور *

ا من عقابه.  بالكفر  ترايءاا منه يف لوابه وتحايرا

سللوف تعلمللون اصللر اهلل يف الللدايا ألولياغلله وخاالالله ويللرى أبللو مسلللم أن المعنللى:  *

 .(2)ألعداغه

أي: َملن لله النصلرى يف  المعنيلين،ويرى الءاحث أاه ال مااأل من حم   للك عللى  *

 رحمه اهلل.(3)كار افسلا وَمن له الجنى، وإليه ما  افماا القرطءي

 

 

 

 

                                                 

 .229/ 4، والبحر المحإط 192/ 3، ومعالد التنايل 130-129/ 12يراجع: جامع البإان  (1)
 .173/ 2مفسإر النوت والعإون  (2)
 .89/ 7الجامع ألةوام القرآن  (3)
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 : اجلمهور وأبي مسلم( نياملسألة الثامنة: )الذي أحسن ب
 چ ٺ ...ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گچ قللللللللا  تعللللللللالى:  *

[.ألاعااا]

لا للكراملى أن اهلل تعالى أعطى موسى عليله السل(1)يرى الجمهور * لا الكتلاب تماما

ا، يريد ين  المحسنين.   والنعمى على من  ان محسناا صالحا

المراك باللاي أحسلن مخصلوص، فقلا :  االص اءلوى موسلى ويرى أبو مسلم أن  *

عليه السلا اعمى على إبرا يم عليه السلا  ألاه من ولده، وافحسان لعبنلال إحسلان 

 .(2)لربال

بأاله ال كليل  عليله، بل  هلا ر  ملا   لب إليله الجمهلور وقد اع  افملاا الطلربي

ا لنعمنا، على اللاي أحسلن موسلى يف قيامله  الكلا عنده:  لم آتينا موسى الكتاب تماما

بأمراا وهنينا  وإ ا تنوزع يف تأوي  الكلا،  ان أولى معاايه بله أالءقله عللى الظلا ر، إال 

 به اير  لكأن يكون من العق  أو الخرب كليٌ  وااح على أاه 
ٌّ
 .(3)معني

 لو األصلح   أن حم  )الاي( على معنلى )َملن( -واهلل الموفق –ويرى الءاحث  *

ألاه يعم، والحم  على العموا أولى  إ  ال اك أن التوراى  االص لنعملى عللى موسلى 

لا  عليه السللا فحسلااه يف الطاعلى والعءلاكى وتءليلغ الرسلالى وأكال األملر، و االص أيضا

حسنين من قومه، ب   ي اعمى على  ل  َملن أحسلن  إ   لي مكمللى لملا اعمى على الم

وافحسلان لعبنلال - ان عليه إبرا يم وإسحا  ويعقوب عليهم السلا ملن الصللح 

، واهلل يقلو  ومزيللى لملا اعلرا م ملن الفسلاك، ومءشلرى برسلو  اهلل -إحسان لربلال

 .الحق و و يهدي السءي 

 

                                                 

 .4/ 14، ومفامإر الزإب 77/ 2، والوشاف 205/ 3يراجع: معالد التنايل  (1)
 .255/ 4، والبحر المحإط 189/ 2مفسإر النوت والعإون  (2)
 .236/ 12جامع البإان  (3)
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 : ( ل صلى اهلل عليه وسلم للمنافقني يف تبوك) إذن الرسواملسألة التاسعة:  

چ  چچڇ  ڇ  ڇڇ  ڍڍڌ  چ * قلللللللللللللللا  تعللللللللللللللللالى: 

[.التوبى]چ ڻ ڌڎڎ

 أن  اه اآليى ازلص يف أاا  ملن المنلافقين اسلتأ اوا رسلو  اهلل   (1)* يرى الجمهور

 .يف القعوك، فأ ن لهم يف التخلُّ  عنه حين اخص إلى تءو  لموايهى الروا 

للي  فيله ملا يلد  عللى أن چڇ  ڇ  ڇچ سللم أن قولله تعلالى* ويرى أبو م

 لللك اف ن فيمللا  ا  فيحتملل  أن بعضللهم اسللتأ ن يف القعللوك، فللأ ن للله، ويحتملل  أن 

بعضهم استأ ن يف الخروج، فأ ن له، مأل أاه ما  ان خرويهم معه صواباا  أليل  أهنلم 

سءب ملا  لان خلرويهم ملأل  ااوا عيوااا على المسلمين، فكااوا ي يرون الفتن، فلهاا ال

 . (2)الرسو  صلى اهلل عليه وسلم مصلحى

لهم يف القعوك  حملا للنا  على الصد    : أ ن النءي -واهلل الموفق-* وأقو  

للا بللأن المعتللارين إ ا  ا أليسللر األمللرين، وعلما إ   للان هللا ر حللالهم افيمللان، واختيللارا

ۆۈ ۈ  ٴۇ  ۋ چ:لىأقلجئللوا إلللى الخللروج ال يقًنللون الليئاا   مللا قللا  تعللا

.[التوبى]چ وئ ...ۋۅۅ  ۉ ۉ ې

يف أاه أ ن لهم  ألاه لو لم يأ ن لهم لقعلدوا بلل إ ن ايلر ملراعين  فعاتب اهللق اءيه 

 لمي اقهم الاي والقوه عليه بالطاعى يف العسر واليسر، فيكون  لك كليل على افاقهم.

لا برسلوله  لا لله  إ  للو عاتءله وقد بدأ اهلل تعالى  اا العتلاب بلالعفو  لطفا ، وتكريما

 . (3)أوالا، لتفّطر قلءه 

                                                 

، ومفســإر القــرآن العظــإد 5/48، والبحــر المحــإط 2/262، والوشــاف 14/273يراجــع: جــامع البإــان  (1)

4/259. 
 .61/ 16مفامإر الزإب  (2)
 .4/55يراجع: معالد التنايل  (3)
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ويد  للجمهور أن  اه اآليى وما بعد ا يف تعيير المنافقين حين اسلتأ اوا يف القعلوك 

ڈ  چ عن الجهاك وااتحلوا المعلا ير الكا بلى  فقولله تعلالى بعلد  لاه اآليلى الكريملى:

گ   گژژ   ڑڑک  ککک  گ گ

ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱڱںںڻ ڻ  ڻ 

 -أاه إاما يستأ اك يلا رسلو  اهلل "، معناه: [التوبى] چ ے ڻ  ۀۀہ

-  يف التخل  خلفك وتر  الجهلاك معلك ملن ايلر علار بلين: اللاين ينلافقون، أملا

ا  فإاك إ ا استنفرام، أيابو  مءاكرين إلى طاعى اهلل وطاعتلك،  الاين يؤمنون باهلل حقًّ

ا معه بأموالنلا  - –و ان الخلَّص منهم يقولون: ال استأ ن النءي  ا، ولنجا دن أبدا أبدا

 ."(1)وأافسنا

وأّما  لا أبي مسلم فيرّكه أن  اه اآليى ازلص يف ازوى تءو  عللى ويله اللاا للمتخلفلين والملدح 

ا ما القاالي عءلد الجءلار ت (2) ما قاله -بعد ا يد  على  ا القاعدين وبيان حالهمللمءاكرين، وأيضا

قااليى بجلءن المنلافقين يف  ل  زملان علن القتلا ، واهلل يقلو  الحلق و لو  والعاكى -رحمه اهلل ل 415

 يهدي السءي .
 

 :املسألة العاشرة: ) ساعة العسرة  بني اجلمهور وأبي مسلم(
 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ * قا  تعلللالى:  

 .[التوبى] چ ۉ ...ۅ  ۉ    ۉ  ې

وأن الملراك منهلا زملان  أن ساعى العسلرى مختصلى بًلزوى تءلو ،(3)* يرى الجمهور

 الًزوى.

                                                 

 .5/49بحر المحإط ، وال2/262، والوشاف 275 -14/274يراجع: جامع البإان  (1)
 .61/ 16مفامإر الزإب  (2)
، والجـامع ألةوـام 2/303، والوشـاف 4/104وما بعدها، ومعـالد التنايـل  14/539يراجع: جامع البإان  (3)

 .11/40، وروح المعا  4/228، ومفسإر القرآن العظإد 5/111، والبحر المحإط 8/278القرآن 
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

* ويللرى أبللو مسلللم رحملله اهلل أالله يجللوز أن يكللون المللراك بسللاعى العسللرى يميللأل 

والملؤمنين  فيلدخ  فيله الزوى الخنلد   األحوا  واألوقات الشديدى على الرسو  

يف  واير ا، والمقصوك من  لك وص  المهايرين واألاصار بأهنم اتءعلوا الرسلو  

 .  (1)واألحوا  الصعءى  و لك يفيد هنايى المدح والتعظيم األوقات الشديدى

: إن  اه اآليى ازلص يف ازوى تءلو   و للك أهنلم خريلوا -واهلل الموفق–* وأقو  

ْسرد يف الظَّهر والزاك والمال  أّملا  إليها يف ادى من األمر، يف سنى مجدبى، وحرٍّ اديد، وعق

سرى الظَّهر: فقا  الحسلن الءصلري ت  :  لان العشلرى ملن -رالي اهلل عنله- ل ل110عق

سرى الزاك: فقلا  قتلاكى  - ل ل118المسلمين يخريون على بعير يعتقءواه بينهم، وأما عق

سللرى المللال: فقللا  عمللر بللن -رحملله اهلل :  للان الللريلين يشللقان التمللرى بينهمللا، وأمللا عق

إللى تءلو  يف قليظ الديد، فنزلنلا منلزال  خرينا ملأل النءلي "الخطاب راي اهلل عنه: 

صابنا فيه عط  حتى هننا أن رقابنا ستققطأل، وحتلى إن الريل  لينحلر بعيلره، فيعصلر أ

إن اهلل تعلالى قلد علّوك   - –فرله فيشربه، فقا  أبو بكر راي اهلل عنه: يا رسلو  اهلل 

ا، فاكع اهلل لنا، فرفأل يديه، فلم يريعهما حتى  سلكءص السلمال، فمللؤوا ملا يف الدعال خيرا

  ."(2)فلم اجد ا يازت العسكر معهم، لم   ءنا انظر

إ ن المراك بساعى العسرى: وقص العسرى  أي يميأل أوقات تلك الًزوى، ال ساعى بعينها، فلأاز  اهلل 

تعالى الساعى منزلى المدى والوقص، وقي : ساعى العسلرى  لي أالّد السلاعات التلي ملرت هبلم يف تللك 

ك م لتحم  المشقى  إ  السفرى  لهلا تءلأل لتللك الًزوى، وقي :  ي الساعى التي وقأل فيها عزمهم وااقيا

 .  (3)الساعى

                                                 

 .171/ 16مفامإر الزإب  (1)
، ورواه ادمـام الحـاكد يف مسـتدركه بسـنده عـن عبـد اهلل بـن 14/541مام الطبـري يف جـامع البإـان أخرجه اد (2)

، وقــال: حــحإر علــى شــرط الشــإخإن ولــد 566عبــا، رضــ  اهلل عنهمــا يف كتــا  الطهــارة، ةــدي  رقــد 

 يخرجاه.
 . 279-8/278، والجامع ألةوام القرآن 93 -3/92يراجع: المحرر الوجإا  (3)
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سلّمى  لاا الجلي  بجلي   والاي يد  عللى صلحى  لاا سليا  اآليلات، وألاله 

  فجّهلزه ع ملان بلن عفلان "(1)ملن يّهلز يلي  العسلرى فلله الجنلى": العسرى، فقلا 

 راي اهلل عنه.

الحلديث، ااصلرفص  فلّما  ااص الًزوى ازوى العسرى، وييشها يي  العسرى بلنصِّ 

 ساعى العسرى إلى  اا المعهوك، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :املسألة احلادية عشرة

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺٺ  ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٹ  چ :قلللا  تعلللالى

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

   .[إبرا يم]  چ ے ڄ  ڃ

 لو يلوا القياملى، وحملله أبلو   چٺ  ٺ  ٺ چأن قولله(2)* يرى المفسلرون

 .(3)مسلم على أاه حا  المعاينى

 أن  لا الجمهور  و األصوب  بدلي  السيا :  -واهلل الموفق للصواب-* وأرى 

ېئ  ېئېئ  ىئىئ  ىئ   چ فقلللد يلللال قءللل   لللاه اآليلللى الكريملللى قولللله تعلللالى

ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ  پ  ڱ ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  یی

   وال يليق  لك إال بيوا القياملى.  [را يمإب]چ ڻ پ   ڀ پپ

للمعهللوك السللابق  و للو اليللوا الللاي چٺ  ٺ  ٺ چ وعليلله فللإن )أ ( يف "

ص  بتلك األوصاف الهاغللى  يعنلي: وأالار النلا  يلوا يلأتيهم  -و لو يلوا القياملى-وق

                                                 

دمام البخاري بسنده عن عثمان رض  اهلل عنه، كتا  الوحـايا، بـا : إذا وقـف أرًضـا أو بئـًرا أو اشـترط رواه ا (1)

 .2626لنفسه مثل دالء المسلمإن، ةدي  رقد 
 .13/248، وروح المعا  2/529، والوشاف 4/359يراجع: معالد التنايل  (2)
 .113/ 19مفامإر الزإب  (3)
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

العلللااب اللللاي تقلللدا   لللره  و لللو الللخوص أبصلللار م و لللوهنم مهطعلللين مقنعلللي 

 ."(1)ر وسهم

أي مسللرعين  ال يلتفللون يميناللا وال اللماال، وال يعرفللون چٱ چومعنللى "

أي: رافعللي ر وسللهم قللد أقءلللوا بأبصللار م چٻ  ٻچمللواطن أقللدامهم،

أي: ال تريلللأل إلللليهم چپ   ڀپٻٻپ پچ عللللى ملللا بلللين أيديهللللم،

أبصار م من ادى النظر، و ي ااخصى قد الًلهم ملا بلين أيلديهم، وقللوهبم  لوال ال 

خاليلى ال تعلي اليئا وال  -ي ما بين السمال واألرض  وال  لخلوهومنه سم -ايل فيها

    ."(2)تعق  من الخوف

ڻ ڻ ڻۀۀ چ ويال بعد اآليى الكريملى محل  الدراسلى قولله تعلالى

                  يف  للاه اآليللى بللد  مللنچڻچويللرى يللار اهلل أن.[إبللرا يم]چ ىئ ...ہ

رض ايلر أي: وأاار النا  يوا يأتيهم العلااب يلوا تقءلدَّ  األ چٺ  ٺ  ٺ چ

 .(3)األرض

فيله تحقيلق إتيلان العلااب الموعلوك  عللى چہ  ہ ھ ھ چوقوله تعلالى:

چٺ  ٺ  ٺ چ چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہچتقدير  للون

والوصلفان يؤ اان بالك  ألهنم إ ا  ااوا واقفين عند ملك عظيم قهار ال يشار ه ايره   ااوا على 

ا أبي مسللم رحمله اهلل يف معنلى اآليلى  نلا مريلوح، .فكل(4)خطر  إ  ال مقاوا له وال مًيث سواه

 واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .
 

 

 

                                                 

 .56/ 5، وإرشاد العقل السلإد 112/ 19يراجع: مفامإر الزإب  (1)
 .359/ 4يراجع: معالد التنايل  (2)
 .530/ 2الوشاف  (3)
 .255/ 13، وروح المعا  60/ 5يراجع: إرشاد العقل السلإد  (4)
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 : املسألة الثانية عشرة: )املراد باليقني بني اجلمهور وأبي مسلم(
[.الحجر]چ  ڭ ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎچقا  تعالى:  *

 أن المراك باليقين: االاتقا  إلى الرفيق األعلى.(1)يرى الجمهور *

 .(2)أاه النصر على الكافرينمسلم  ويرى أبو *

ن ويرى الءاحث أن قو  الجمهور  لو الصلحيح،  * تليقَّ وقلد سلمي بلاليقين  ألاله مق

ه إلى الحي طالب للوصلو   اللحو  بك  حي، وإسناك افتيان إليه  لإلياان بأاه متويِّ

 چ وئ مف  ىفيف ۉجغ  مغجف  حف چ إليه، ولقد قا  تعالى مخرباا عن أ ل  النلار

 [.المدلر]

ْا عللى العءلاكى ملن ايلر  وحكمى التًييى باليقين: أاه يقتضلي كيموملى العءلاكى  أي: كق

ڳ  ڳ  چ إخل  هبا لحظى، و اا معنى ما  ق ر على لسان عيسى عليله السللا: 

[.مريم] چ ڇڳڱڱڱ  

وفيه كلي  على بطلن ما زعمه بعض الملحلدين "يقو  افماا األلوسي رحمه اهلل: 

له معرفى سقط عنه التكلي  بالعءلاكى، ولقلد مرقلوا بلالك ملن  من أن العءد متى حص 

الدين، وخريوا من ربقى افسللا ويماعلى المسللمين، و  لر بعلض ال قلات أن  لاا 

لءح  األمر  ان بعد افسرال والعروج إلى السمال، أفرى أاله  للم يتضلح لله ليلتئلا صق

؟! اهلل أ لرب، ال يتجاسلر الكش  والشهوك، ولم يمن عليه باليقين عظيمق الكرا والجوك

ز  حءلى خلرك  ملن عقل  ينلتظم بله يف  على  لك ملن قلءله م قلا   رى ملن إيملان، أو رق

ا لم يز   لا بأعءلال التكليل ، إللى أن  سلك افاسان، وأيضا آتياا بمراسلم العءلاكى، قاغما

 ."(3)قدا على رب العالمين
 

                                                 

ــان  (1) ــل 159/ 17يراجــع: جــامع البإ ــامإر الزإــب 553/ 2، والوشــاف 397/ 4، ومعــالد التناي ، ومفســإر 171/ 19، ومف

 . 87/ 14، وروح المعا  553/ 4د القرآن العظإ
 .456/ 5البحر المحإط  (2)
 . 87/ 14روح المعا   (3)
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 :اجلمهور وأبي مسلم()الشجرة امللعونة يف القرآن بني املسألة الثالثة عشرة:  
  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ قللللللللا  تعللللللللالى: *

[.افسرال] چ ڱ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

أن الشللجرى الملعواللى يف القللرآن  للي اللجرى الزقللوا، و االلص (1)يللرى الجمهللور *

 .فتنتهم هبا قو  أبي يه  وأاياعه: النار تأ   الشجر فكي  تنءتها؟!

مللأل  اليهللوك الللاين  تظللا روا علللى رسللو  اهلل المللراك هبللا ويللرى أبللو مسلللم أن  *

 . (2)األحزاب

      : اللجرى الزقللوا المللا ورى ىف قوللله تعللالىأهنللا  -واهلل الموفللق –ويللرى الءاحللث  *

ڳ  ڳ   ڱ   ڃ  ڳگ  گ  گ ٹڑ  ڑ   ک  ک  ک   ک  چ 

والملللراك بلعنهلللا: لعلللن اآل للللين منهلللا و لللم ، [الصلللافات] چ ڈ ڱڱ  ڱ  

ي ملعواى ألهنا تخرج ىف أصل  الجحليم، أو  لي ملعوالى ألن طعامهلا المشر ون، أو  

 مؤ  واار، والعرب تقو  لك  طعاا اار: إاه ملعون.

أيملأل الحجلى ملن أ ل  التأويل  عللى أن المعنلي هبلا "يقو  افملاا الطلربي رحمله اهلل: 

اللى يف الجرى الزقللوا، فتأويلل  الكلللا إ ن: ومللا يعلنلا الر يللا التللي أرينللا  والشللجرى الملعو

القرآن إال فتنى للنا ، فكااص فتنتهم يف الر يا ما   رت من ارتداك من ارتلّد، وتملاِكي أ ل  

بما أراه اهلل يف مسيره إلى بيص المقلد  ليللى  الشر  يف ار هم، حين أخرب م رسو  اهلل 

أقسري به، و ااص فتنهم يف الشجرى الملعواى ما   راا من قو  أبلي يهل  والمشلر ين معله: 

 ."(3)أن يف النار اجرى اابتى، والنار تأ   الشجر، فكي  تنءص فيها؟ --رباا محمد يخ

 

 

 
                                                 

 .189/ 20، ومفامإر الزإب 103/ 5وما بعدها، ومعالد التنايل  479/ 17يراجع: جامع البإان  (1)
 .253/ 3مفسإر الماوردي  (2)
 .487/ 17يراجع: جامع البإان  (3)
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 : ) املتنزِّلون بأمر اهلل تعاىل (املسألة الرابعة عشرة: 
 [.مريم] چ ڈ ...حجحت خت  مت   ىت يت  جث مث  ىث  يث جتحب  خب مب ىب     يبچ:قلا  تعلالى

لا علن سءب ازو  اآليى أن يربيل  أن (1)يرى يمهور المفسرين * عليله السللا أبطلأ أّياما

وّك أن تكون زيارى يربي  لله أ  لر مملا يلزوره، فقلا  لجربيل :  ، وأاه النزو  إلى النءي 

 ."(2)أال تزوراا أ  ر مما تزوراا، فنزلص"

* وقا  أبو مسلم رحمه اهلل: يجوز أن يكون قو  أ   الجنى، والمراك: وما اتنلز  الجنلى 

يدينا: أي يف الجنى مستقءل، وما خلفنا مما  لان يف اللدايا، وملا بلين إال بأمر ربك، له ما بين أ

 لك: أي ما بين الوقتين، وما  ان ربك اسيًّا لشيل مما خلق فير  إعاكته  ألاه عالم الًيب 

ابتدال  لا منه تعلالى [.مريم] چ ڈ مج  جح مح  جخ...چال يعزب عنه م قا   رى، وقوله

يف مخاطءى الرسو  
(3). 

لفرى من الوقص بعلد أن  احتء  الوحي عن الرسو  : -واهلل الموفق –أقو  و *

سأله المشر ون أسئلى تتعلق بأصلحاب الكهل  وبلاي القلراين وبلالروح، حتلى قلا  

 قلا  فلرى، بعلد يربي  ياله فلما - ر ه أي –قله  - –المشر ون: إن ربَّ محمد 

ص إليلك، فقلا  لله يربيل :  نلص : يا يربي ، احتءسص عني حتى ااتق اهلل رسو  له

ءسلص احتءسلص، وأالز  اهلل  إليك أاو ، ولكني عءد ملأمور، إ ا بقع لص يئلص، وإ ا حق

   .(4)تعالى  اه اآليى

ملا صلّح عنلد  -(5)األلوسلي افملاا قلا   ملا –وما  ق ر يف سءب النلزو  ال يدافعله 

  "(6)مملا تزورالا أال تزورالا أ  لر"قلا  لجربيل :  افماا الءخاري رحمه اهلل من أاله 

                                                 

 .5/248، ومفسإر القرآن العظإد 5/243وما بعدها، ومعالد التنايل  18/222راجع: جامع البإان  (1)
 . 3046رواه البخاري بسنده عن ابن عبا، رض  اهلل عنهما، كتا  بدء الخلق، با  ذكر المال وة، رقد  (2)
 .21/204مفامإر الزإب  (3)
 .204 – 1/203يراجع: أسبا  الناول  (4)
 .114/ 16يراجع: روح المعا   (5)
رواه ادمام البخاري بسـنده عـن ابـن عبـا، رضـ  اهلل عنهمـا، كتـا  بـذء الخلـق، بـا  ذكـر المال وـة، رقـد  (6)

3046. 
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

لا، واقتقصلر يف  ل  روايلى عللى  لجواز أن يكون  قلا   للك يف محاورتله السلابقى أيضا

 ايل مما وقأل يف المحاورى.

وعلى  لك يكون المعنى أن اهلل تعالى أمر يربي  عليه السلا أن يقو   اا الكللا 

 چ ڈ ...  حت خت مت  ىت يت  جثچاللاي  أي ق : ما اتنز  إال بأمر ربلك يواباا عنه 

للله وحللده يميللأل الجهللات واألمللا ن، ويميللأل األزمنللى الحااللرى "أي: [.مللريم]

والماايى والمستقءلى، فهو المدبِّر لنا يف    األوقات، والًرض أن أمرالا مو لو  إليله 

 ."(1)يتصرف فينا بحسب مشيئته

ولللم يكللن ربللك  ا اسلليان، فيتللأخر ازولللي إليللك "أي چمج  جح مح  جخچ :وقوللله تعللالى

ااه إيا ، ب   و الاي ال يعزب عنه اليل يف السلمال وال يف األرض، فتءلار  وتعلالى، ولكنله بنسي

 ."(2)أعلم بما يدبر ويقضي يف خلقه ، ي  لنا ه

أاه تعالى لّما   لر "والاي يظهر يف مناسءى  اه اآليى لما قءلها على  لا الجمهور: 

ملن اليهلوك والنصلارى  قصص األاءيال عليهم السلا، لم   ر أاه خل  بعلد م خلل 

  لم اليهلوك و االص -الصللى أالاعوا: فليهم يقلا  ال ايلر م ألن –أصحاب الكتلب 

  للااوا إ  اللهواام  التءللاعههم بللالك  ففرحللوا الللوحي، وأبطللأ قللري   سللؤا  سللءب

.. أتءلأل اهلل تللك اآليلات بلأمره لجربيل  بلإعلا النءلي صللى اهلل عليله  بنءوته عالمين

 ."(3)ل لم يكن منهوسلم بأن  لك افبطا

أما أبو مسلم رحمله اهلل فربملا   لب إللى ملا   لب إليله  ليناسلب الكللا ملا قءلله، 

ی ی ی  چ ألن اآليى التلي قءل   لاه اآليلى  لي قولله تعلالى:"ويظهر عطفه عليه  

، و للي مللن  لللا اهلل تعللالى، و للاه اآليللى مللن [مللريم]چ ڃ ی جئ حئمئ ىئ يئ

  لا اير اهلل تعالى.

                                                 

 .21/204مفامإر الزإب  (1)
 .18/225جامع البإان  (2)
 .6/192البحر المحإط  (3)
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ې  ...چ ا  ااص القرينى وااحى لم يقءح م    اا   ما أن قوله تعلالى:والحق أاه إ 

وئ  چ ، [ملريم]چ ې ې ې ى  ى  ائ   ائ  ەئ

لا [مريم ]چ وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  -الموفلق واهلل –، ملن  للا ايلره  عللى أين بينلص آافا

 ."(1)الًرض لهاا مسلم أبي قو  ارتكاب إلى حايى فل المناسءى، ويه

  ما أن  لا أبي مسلم رحمه اهلل يضعفه ويوه  منها:

  فحمل  التنلز  عللى ملا   لره أن ها ر التنزي : ازو  الملغكى إللى الرسلو   -

 خلف الظا ر.  

حب  خب  مب ىب  چمقتضللى  لملله أن يقولللوا: بللأمر ربنللا، لكنلله تعللالى قللا  -

     ما أن ها ر األمر بحا  التكلي  أليق.چجتيب

 خطاب من يماعى لواحد  و لك ال يليق بمخاطءى بعضهم لءعض يف الجنى.اآليى  -

واهلل يقلو  الحلق و لو يهلدي (2) لمه ال يوافق ما يلال يف سلءب النلزو  بويله ملن الويلوه -

 السءي .

 : بني اجلمهور وأبي مسلم( چژ  ژ  ڑ  چ املسألة اخلامسة عشرة: )املراد بالتسبيح يف:
گ     گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک  ڎ ڎ ڈ  ڈچ :قللللللا  تعللللللالى

[.طه]چ ڱ گ  گ    ڳ  ڳڳڳ ڱ

 أن المراك من التسءيح  نا: الصلى.(3)* يرى أ  ر المفسرين

* وقا  أبو مسلم: ال يءعد حمله على التنزيله وافيلل   والمعنلى: االتً  بتنزيله 

   .(4)اهلل تعالى يف  اه األوقات

                                                 

 .16/114، وروح المعا  21/204يراجع: مفامإر الزإب  (1)
 .16/114وروح المعا   ،21/204يراجع: مفامإر الزإب  (2)
     . 70 - 69/  4يراجع: المحرر الوجإا  (3)
      .بتصرف يسإر 116 - 115/ 22مفامإر الزإب  (4)
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 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

متضللمنى لًايللى التقللدي  والتنزيلله  وأن حملل  التسللءيح أن الصلللى  -واهلل الموفللق-وأرى * 

تشير اآليى  نا إلى الصللوات الخمل   فقءل  طللوع الشلم : صللى "على الصلى أولى  حيث 

الصللءح، وقءلل  اروهبللا: صلللى العصللر، ومللن آاللال الليلل : العشللال، وأطللراف النهللار: المًللرب 

لنهلار اآلخلر  فهلي يف طلرفين منله  والظهر  ألن الظهر يف آخر طرف النهار األو ، وأو  طلرف ا

 ."(1)والطرف ال الث اروب الشم   و و وقص المًرب

وقرينللى مللا أسلللفص مللن أن األصللح  نللا يف  لللك المقللاا أن يقحملل  التسللءيح علللى 

 الصلى، وأن يقجع   لك من باب المجاز المرس  الاي علقته الجزغيى ما يلي: 

إاكلم "ى القملر ليللى الءلدر فقلا : اظلر إلل يال ىف الصلحيحين أن رسلو  اهلل  -1

أي ال ترتابون فيله فيعلارض -سرون ربكم  ما ترون  اا القمر، ال تضامون ىف ر يته 

ا يف ر يته فلإن اسلتطعتم أال تقًلءلوا عللى صللى قءل  طللوع الشلم   -(2)بعضكم بعضا

ا ، فالخرب  ما  لو واالح يسلاعد عللى مل."(3)وقء  اروهبا، فافعللوا، لم قرأ  اه اآليى

 قاله الجمهور. 

 ."(4)لن َيلَ  النار أحد صلى قء  طلوع الشم  وقء  اروهبا ": وقا   -2

ڑ    ...چالقو  بحم  التسءيح على الصللى  نلا  لو المناسلب لقولله تعلالى:  -3

  فإن توقيلص [طه]چ ڱ ...گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  گک  ک  ک   ک

نزيه ال ويه معه لتخصيص  لاه التنزيه اير معهوك  والمعنى أن حم  التسءيح على الت

 األوقات بالا ر. 

                                                 

، والجـامع 70 - 69/ 4، والمحرر الوجإا 97 - 96/ 3، والوشاف 401 - 400/ 18يراجع: جامع البإان  (1)

   . 50/ 6، وإرشاد العقل السلإد 325/ 5، ومفسإر القرآن العظإد 261/ 11ألةوام القرآن 
 .18/ 3شرح ادمام النووي على ححإر ادمام مسلد  (2)
رواه ادمام البخاري بسنده عن جرير بن عبد اهلل يف كتا  مواقإت الصـالة، بـا  فضـل حـالة الفجـر، ةـدي   (3)

 .547رقد 
كتا  المساجد، با  فضل حالم  الصبر رواه ادمام مسلد بسنده عن أب  بور بن عمارة بن رؤيبة عن أبإه يف  (4)

 .1468والعصر والمحافظة علإهما، ةدي  رقد 
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ٱٻٻٻ  چ فللللإن قيلللل : المللللراك بللللا ر ا: الداللللللى علللللى الللللدواا   مللللا يف: 

   والمراك الدواا. [الكه ]چ   ائ ...ٻپپ  پ

عللى أن  لاه چ گ گ  گ   چقي : بأاه يأباه )من( التءعيضيى يف قوله سلءحااه

وبعده  لتناوله اللي  والنهار  فالزياكى تلد  الداللى يكفيها أن يقا : قء  طلوع الشم  

  .(1)على أن المراك خصوصيى الوقص

ا لملا تضلمنه قولله  -4 األاسب باألمر بالصلرب األملرق بالصللى  ليكلون  للك ارالاكا

، واالقللرآن يفسللر [الءقللرى]چ  ىئ ...ېئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ ۈئچتعللالى:

ا  . (2)بعضه بعضا

 دي .الصلى  ي اايى التسءيح ومنتهى التق -5

چ ۇ ... ڭۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭچاألمر اآلتى يف قوله تعالى بعد  لك -6

، واهلل يقو  الحق و و يهدي (3)أوفق بحم  األمر بالتسءيح على األمر بالصلى، [طه]

 السءي .
 

 :) غمرة الكفرة (املسألة السادسة عشرة: 
  چ  ڃ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇچ ى:قللللا  تعللللال

[.المؤمنون]

للكفرى  أي ب  قلوب الكفرى يف افللى    چڄ چ أن الضمير يف(4)* يرى الجمهور

ويهالى من  اا الاي بقيِّن يف القرآن من أن لديه تعالى  تاباا ينطلق بلالحق، ويظهلر لهلم 

 أعمالهم السيئى على ر و  األاهاك، فيجزون هبا.

                                                 

 .282/ 16، وروح المعا  50/ 6يراجع: إرشاد العقل السلإد  (1)
 .283/ 16يراجع: روح المعا   (2)
 .283/ 16يراجع: المرجع نفسه  (3)
 .6/107، والدر المنثور 5/482، ومفسإر القرآن العظإد 49-19/48يراجع: جامع البإان  (4)
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ن   أاله سلءحااه قلا  بعلد اآليلات ملن صلفات المشلفقي * ويرى أبو مسلم أن  لاه

، وهنايتلله مللا أتللى بلله  للؤالل [المؤمنللون] چ ٹ ...  ٹٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹچ وصللفهم:

ب  اوفر علليهم للواب [المؤمنون] چ ٹ ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ ڤ  ڤ ...چالمشفقون

      أعمالهم.

وص  لهم بالحيرى   أاه قا : و م مأل  لك الويل  چڄ   ڄ ڄ ڃ چ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ تحيرين يف أن أعمالهم مقءولى أو ملركوكى،والخوف  الم

ا من النواف  وويوه الرب سوى ما  م عليله  إملا أعملاالا قلد چڇ   ڇ   أي لهم أيضا

(1)عملو ا يف المااي أو سيعملوهنا يف المستقء 

  ر افماا الءًوي أن  اا القلو  اللاي قالله أبلو مسللم : -واهلل الموفق –وأقو   *

 .(2)د سءقه إليه قتاكى  رحمى اهلل على الجميألق

اعللم أن "واختار الفخر رحمه اهلل ما   ب إليه أبو مسلم يف تفسير تلك اآليى فقا : 

قو  أبي مسلم أولى  ألاه إ ا أمكن رّك الكلا إلى ما يتص  به من   ر المشلفقين  لان 

لب الملرل يف ا وقد يقراَّ د منه، خصوصا ر أن أولى من ركه إلى ما بعق  فِْعل  الخيلر بلأن يقلا َّ

ر بالك من الشر، وقد يوص  الملرل لشلدى فكلره يف أملر  أعماله محفوهى  ما قد يقحاَّ

آخرته بأن قلءه يف امرى، ويراك أاه قد استولى عليه الفكر يف قءو  عمله أو ركه، ويف أاه 

    أكاه  ما يجب أو قّصر. 

   .إاارى إلى ما ا؟ و وچڃ  ڃچقا : فإن قي : فما المراك بقوله:

 ."(3)قلنا:  و إاارى إلى إافاقهم وويلهم مأل أهنما مستوليان على قلوهبم

                                                 

 .23/95مفامإر الزإب  (1)
 .5/422معالد التنايل  (2)
 .23/96المرجع نفسه  (3)
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أن  لللا الجمهللور  للو األولللى  ألن الوصلل   نللا بكللون  -الموفللق واهلل –وأرى 

–إ  المراك: يف امرى من  اا الاي بيناه يف القرآن "القلب يف امرى ال يليق بالمؤمنين  

أو من  اا الكتاب اللاي ينطلق بلالحق، أو ملن  لاا اللاي  لو  -عن مجا د رحمه اهلل

 ."(1)وص  المشفقين، قاله الطربي رحمه اهلل

علللى  للاا  أي: چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ والمللراك بقوللله تعللالى: 

ولهؤالل الكفلار أعملا  سلوى يهلهلم و فلر م، للم قلا  اللءعض: أراك أعملالهم يف "

ڇ  ڇ   چ ستقء ، وأن  اا  لو األقلرب  ألن قوللهالحا ، وقا  آخرون: ب  أراك الم

ألهنلا م ءتلى يف عللم چڇ  ڇ   ڇ  چ إلى االستقءا  أقرب، وإاما قلا چڇ  

  ."(2)اهلل تعالى ويف حكم اهلل ويف اللوح المحفوآ

يد  على  لا أبي مسلم  فإن اللحا  يلد  عللى  - ما قي  –ولئن  ما أن السءا  

يف قولله چڌچيف أن الضلمير يف(3)إ  ال اك وال خللفما   ب إليه الجمهور  

چ ڈ ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎڎ ڈ  ڈچ:تعللللللللالى يف اآليللللللللى التاليللللللللى

 رايأل إلى من تقدا   ره من الكفار  ألن العااب ال يليق إال هبم.، [المؤمنون]

لا آليلات  لاه السلورى الكريملى واير لا ملن السلور يجلد أن اهلل تعلالى  والناهر أيضا

چ ہ ۉې ېې ېچ  هنم يف املرى، و لو قولله تعلالى:وص  الكفرى بكو

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹچ : ، وقللا  اهلل تعللالى عللنهم يف سللورى الللااريات[المؤمنللون]

[.الااريات]چ ڱ

                                                 

 .6/107، والدر المنثور 5/482، ومفسإر القرآن العظإد 49-19/48يراجع: جامع البإان  (1)
 .23/95، ومفامإر الزإب 5/422، ومعالد التنايل 19/49يراجع: جامع البإان  (2)
، ومفسـإر القـرآن 12/135، والجـامع ألةوـام القـرآن5/422، ومعالد التنايل 19/50اجع: جامع البإان ير (3)

 .5/482العظإد 
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الًمرى: المال الاي يًمر القاملى، فضلربص مل ل لملا  "يقو  الزمخشري رحمه اهلل: 

   ."(1) م مًمورون فيه من يهلهم وعمايتهم

لا الجمهور من أاه تعلالى عنلي بلالًمرى ملا املر قللوهبم، فًطا لا علن والخلصى أن  

فهم ما أوكع اهلل  تابه من المواعظ والعلرب والحجل ..  لو األوللى، واهلل يقلو  الحلق و لو 

  يهدي السءي .

 :) أرض اهلل واسعة (املسألة السابعة عشرة: 
 

   متخت   مب   ىب  يب  جت  حت   خبحئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبچ :قلللللللا  تعلللللللالى

[.الزمر]  چ  ک ىث   يث   حج  مج  جح  مح  مثىت  يت  جث

أاله ال   چمثىت  يت  جث  چ أن المراك ملن قولله تعلالى(2)* يرى يمهور المفسرين

لءتى للمقصرين يف افحسلان، حتلى إهنلم إن اعتللوا بأوطلاهنم وبلك لم وأهنلم ال اعار 

هلم: فلإن أرض اهلل يتمكنون فيها من التوفر على افحسان وصلرف الهملم إليله، فقل  ل

فتحولوا من  اه الءلك إلى بلك تقدرون فيها عللى االالتًا  بالطاعلات واسعى وبلكه   يرى، 

والعءاكات، واقتدوا باألاءيال والصلالحين يف مهلايرام إللى ايلر بلك لم  ليلزكاكوا إحسلاااا إللى 

ى مفارقلى اللوطن، إحساهنم وطاعى إلى طاعتهم، والمقصوك منه الرايب يف الهجلرى والصلرب علل

ژ  ژڑ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچواظيلللره قولللله تعلللالى

 چ  ڱ ڱ  ں  ڱڳ  ڱ   ڱ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   کک

   .[النسال]

* وقا  أبو مسلم األصفهاين: ال يمتنأل أن يكون المراك من األرض أرض الجنى  و للك ألاله 

أن من اتقى فله يف اآلخرى الحسلنى، و لي الخللوك يف الجنلى،  تعالى أمر المؤمنين بالتقوى، لم بين

                                                 

 .3/193الوشاف  (1)
، وروح المعــا  7/89، ومفســإر القــرآن العظــإد 7/111، ومعــالد التنايــل 21/269يراجــع: جــامع البإــان  (2)

23/248. 
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ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ أي ينتلللله واسللللعى  لقوللللله تعللللالى: لللللم بللللين أن أرض اهلل

(1)[الزمر] چ ۅ ېئىئ  ىئېئوئۇئۇئ  ۆئۆئۈئ   ۈئ ېئ

وقو  الجمهور  و األولى عندي  بدلي  السءا  واللحا   فالجملى التي تسءق ل * 

  خبحئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبچ : قوله تعلالى ي  چمثىت  يت  جثچ قوله تعالى

حيث إن األمر بلالتقوى يشلعر " [الزملر]  چ  ک... متمب   ىب  يب  جت  حت    خت

بأهنم قد الز  هبلم ملن األ ى يف اللدين ملا يخشلى علليهم معله أن يققّصلروا يف تقلوا م، 

ه إلليهم ملن أملر م بلالهجرى للسللمى ملن األ ى يف  فكأن  اا األمر تمهيد لملا سليقويَّ

 ."(2)الدين

ىث   چ  :قوله تعالىفهي چمثىت  يت  جث  چوأما الجملى التي تلي قوله تعالى:

إاما يوىف اللاين صلربوا عللى كيلنهم وحلافظوا   چيث   حج  مج  جح  مح  

علللى حللدوكه ولللم يفرطللوا يف مراعللاى حقوقلله لمللا اعللرا م يف  لللك مللن فنللون اآلالا 

  ومفارقلى األوطلان أيلر م بمقابللى ملا  ابلدوا والءليا التي من يملتها مهايرى األ 

  ."(3)من الصرب بًير حساب  أي بحيث ال يحصى وال يحصر

ال چىث   يث   حج  مج  جح  مح  چ قوللله تعللالى:"يقللو  الفخللر رحملله اهلل: 

ىت    چ  يعني بالمعنى الاي   ب إليه الجمهور يف قولله تعلالى"(4)يليق إال باألو 

چمثيت جث

 :أيتيف أحكاا الهجرى  وملخص  لمهم ما يوقد تكلم العلمال 

                                                 

 .221-26/220مفامإر الزإب  (1)
 .23/352لمرجع السابق ا (2)
 .7/246، وإرشاد العقل السلإد 4/119يراجع: الوشاف  (3)
 .26/221مفامإر الزإب  (4)
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: حكلم الهجلرى بلا  ال ينقطلأل إللى يلوا القياملى، واسلتدلوا (1)قا  عامى أ ل  العللم

ژ  ژ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ ڌڎ ڎ ڈچبعمللللوا قللللو  اهلل تعللللالى:

، وبملللا [النسلللال]چ ڱ ...  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک

مسللم بلين مشلر ين  قلالوا: يلا رسلو  اهلل   أاا بلريل ملن"أاه قلا :  روي عن النءي 

يلرى الار م ويلرون الاره إ ا   ومعناه ال يكلون بموالأل"(2)لم؟ قا : ال ترالى اار ما

   .(3)أقوقدت، أي: ال يقيم مسلم بمواأل يقرب من المشر ين

ال "قلللا :  : قد ااقطعص الهجرى  ألن النءي (4)وقا  قوا منهم الجّصاص والفخر

 ."(5)، ولكن يهاك وايى جرى بعد الفتح

وي علن رسلو  اهلل  ال تنقطلأل الهجلرى ": واألريح عندي  و األو   بلدلي  ملا رق

، فللالخرب "(6)حتللى تنقطللأل التوبللى، وال تنقطللأل التوبللى حتللى تطلللأل الشللم  مللن مًرهبللا

صريح يف الداللى على ويوب الهجرى،  ملا أن المعنلى المقتضلي لهلا متحقلق يف  ل  

 .(7)زمان

                                                 

 وما بعدها 262/  19، والمجموع للنووي  505/  10يراجع : المزن  البن قدامة  (1)
  عـن قتـل مـن اعتصـد رواه أبو داوود بسنده عن جرير بن عبد اهلل رضـ  اهلل عنـه يف كتـا  الجهـاد، بـا  النهـ (2)

، وفـال: جـاء الحـدي  مـن طريـق آخـر عـن 1604، ورواه ادمام الترمذي رقد 2647بالسجود، ةدي  رقد 

قإ  بن أب  ةازم، ولد ُيذكر فإه جرير؛ وهذا أحر، وقال ابن ةجر الهإثم : رواه  الطبرا  عن قإ  بن أبـ  

   . 9290 د رقد ةازم عن خالد بن الولإد، ورجاله ثقات؛ انظر: مجمع الاوا
 ، ط: جامعة أم القر .768/ 2يراجع: غريب الحدي  ألب  إسحاق الحرب   (3)
 .264/ 19، والمجموع 159/ 15، ومفامإر الزإب 187/ 3يراجع: أةوام القرآن للجصا   (4)
اد والسإر، رواه ادمام البخاري بسنده عن ابن عبا، رض  اهلل عنهما يف كتا  الجهاد والسإر، با  فضل الجه (5)

 .2631رقد 
، وأبو داوود يف كتا  الجهاد، بـا  يف 2631رواه ادمام أةمد عن معاوية بن أب  سفإان رض  اهلل عنهما رقد  (6)

، ط : 2241حـحإر أبـ  داوود لبلبـا  رقـد .، وحـححه األلبـا 2481الهجرة هل انقطعت، ةـدي  رقـد 

 .الوويت :مؤسسة غرا، 
 . 505/  10دامة يراجع : المزن  البن ق (7)
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أحلد ما: ال  جلرى بعلد "ففلي تأويلله قلوالن:  "  جلرى بعلد الفلتحال"وأما حديث 

الفتح من مكى  ألهنا صارت كار إسلا  وإاملا تكلون الهجلرى ملن كار الحلرب، و لاا 

يتضمن معجزى لرسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأهنا تءقى كار لإلسلا، وال اين: معناه 

ۆئ  ۈئۈئ چ قلا  اهلل تعلالى:  ال  جرى بعد الفتح فضلها  فضلها قءل  الفلتح   ملا

، وأملللا قولللله صلللى اهلل عليللله وسللللم [الحديللد]چ ک ...ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ

فمعنلاه: ولكلن لكلم طريلق إللى تحصلي  الفضلاغ  التلي يف معنلى  "ولكن يهاك وايى"

 .(1)الهجرى  و لك بالجهاك وايى الخير يف    ايل
 

 إذا ثبت هذا فالنا  يف اهلجرة على أضرب:  
 

يمكنه اقامى وايءات كينه ملأل المقلاا بلين الكفلار  فهلاا تجلب عليله  أحد ا: من ال

ژ  ژ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ ڌڎ ڎ ڈچ الهجللرى  لقللو  اهلل تعللالى:

، و للاا [النسللال]چ ڱ ... ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک

وعيد اديد يد  على الويوب، وألن القياا بوايب كينه وايب عللى ملن قلدر عليله، 

 رى الوايب وتتمته، وما ال يتم الوايب به فهو وايب.والهجرى من ارو

ال للاين: مللن يعجللز عنهللا إمللا لمللرض أو إ للراه علللى افقامللى أو اللع   مللن النسللال 

ڻ  ڻ  ڻ  چ والولللدان واللءههم  فهللاا ال  جللرى عليلله  لقللو  اهلل تعللالى:

ھے ے ۓ ۓ     ہ ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 [.النسال]چ ڭڭ ڭ ۇ ۇ   ڭڭ

لث: من تقسلتحب لله وال تجلب عليله  و لو ملن يقلدر عليهلا  لكنله يلتمكن ملن ال ا

إههار كينه وإقامته يف كار الكفر  فتستحب له ليتمكن من تك ير المسللمين ومعلواتهم، 

 ويتخلص من تك ير الكفار ومخالطتهم، ور يى المنكر بينهم.                            

                                                 

     .123/ 9شرح النووي على ححإر ادمام مسلد  (1)
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اير المسلمين إ ا عرض لله حلاكه ملأل واحلد  فإن  ان بءلد تجري عليه فيه أحكاا

 -و اا م   الاي يقيم اليوا بلءلك أوروبلا-اير مسلمين  من أ    لك الءلد الاين  م

 .(1)فافقامى بينهم مكرو ى  را ى اديدى عند عامى العلمال

إلى أاه إ ا قدر على إههار اللدين يف بللد ملن بللك الكفلر، (2)و  ب بعض الشافعيى

ى المسلمين بالهجرى، فقد صارت الءلدى كار إسلا، فافقامى فيها أفضل  ولم يقرج اصر

 .من الرحلى عنلها  لما يريى من كخو  ايره يف افسلا عن طريق الدعوى إليه

 :) يوم اآلزفة (املسألة الثامنة عشرة: 
 

ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ ٿٿ ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ :قللللا  تعللللالى

[.اافر]  چ ٹ ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ

  و يوا القيامى.يوا اآلزفى  أن(3)يمهور المفسرين* يرى 

يلوا المنيلى وحضلور األيل   واللاي يلد  يوا اآلزفلى:  * وقا  أبو مسلم األصفهاين:

، للم قلا  بعلد [الافر]چ ۆئ ائ  ائ...چعليه أاه تعلالى وصل  يلوا القياملى بأاله 

فويب أن يكون  لاا اليلوا ايلر  للك ]اافر[(   ڦ ...ٺ  ٿ ٿچ: لك

ا  اه الصفى مخصوصى يف ساغر اآليات بيوا الموت  قا  تعالىاليوا، و ڤ  چ:أيضا

لللا فوْصللل  يلللوا الملللوت [الواقعلللى] چ ۈئ ڦ   ڦ  ڦڄڄ  ڄ ، وأيضا

لا الصلفات الملا ورى بعلد قولله  بالقرب أولى من وصل  يلوا القياملى بلالقرب، وأيضا

م خوفله، اآلزفى الغقى بيوا حضور الموت  ألن الري  عند معاينى ملغكى العااب يعظ

                                                 

 .  505/ 10، والمزن  البن قدامة 190/ 6وما بعدها، وفتر الباري  264/ 19يراجع: المجموع  (1)
/ 19ممن ذهب إلى ذل  ادمام الماوردي وابن شها  الرمل  الشهإر بالشافع  الصـزإر؛ يراجـع: المجمـوع  (2)

 .هـ1404 -، ط: دار الفور 82/ 8اية المحتاج إلى شرح المنهاج لشم  الدين الرمل  ، ونه264
ــان  (3) ــل 378-21/367يراجــع: جــامع البإ ــوجإا 4/162، والوشــاف 7/144، ومعــالد التناي ، والمحــرر ال

 .7/137، ومفسإر القرآن العظإد 7/438، والبحر المحإط 15/302، والجامع ألةوام القرآن 4/552



  

 

 

 777 

 م2018 -هـ 1440إصدار  العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا ، العدد  الرابع اجمللة

فكأن قلوهبم تءلغ حناير م من ادى الخوف ويءقون  اهمين سا تين علن   لر ملا يف 

قلللوهبم مللن اللدى الخللوف، وال يكللون لهللم حملليم وال اللفيأل يللدفأل مللا هبللم مللن أاللواع 

 .(1)الخوف والقلق

للا: إ ا كاللا وحضللرللل *  للا وأقزوفا ، وسللّر (2)واآلزفللى: فاعلللى مللن أِزف األمللر يللأَزفق أَزفا

أن يلوا القياملى قريلب   إللىالتنءيله  - ما يرى الجمهور–يوا القيامى بالك التعءير عن 

 چ ڀ ھھے  ےچ ، و[الللللنجم]چ ېئ ...ک  گچواظيللللره:

 [.الشورى] چ ٿ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ...چ، و[القمر]

ألالله أبعللد عللن "والحللق أين أرى لكلللا أبللي مسلللم  نللا يف معنللى اآلزفللى ويا للى  

، لكن  للا الجمهلور أويله  "(3)فيه أههرالتكرار، وأاسب بما بعده، ووص  القرب 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦٹچ لداللى السيا  عليه، و و قوله تعالى
 

 :) الفتح املبني (املسألة التاسعة عشرة: 
 

ی  ی  ی  جئ    یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئچ * قلللا  تعلللالى

[.الحديد]  چ ک حبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب

 لمراك هباا الفتح فتح مكى.ا أن(4)* يرى يمهور المفسرين

ى  چ ويد  القرآن على فتح آخلر بقولله تعلالى: * وقا  أبو مسلم األصفهاين:

(5)[الفتح] چ ۈائ  ائ  ەئەئ  وئ 

                                                 

 .27/44مإر الزإب مفا (1)
 .9/4لسان العر  مادة أزف  (2)
 .24/58روح المعا   (3)
ــان (4) ــامع البإ ــع: ج ــالد التنايــل 23/174يراج ــاف 8/33، ومع ــام القــرآن 4/472، والوش ــامع ألةو ، والج

17/239. 
 .29/191مفامإر الزإب  (5)
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: ما اختاره أبو مسلم من أن المراك بالفتح: فتح الحديءيلى، -واهلل الموفق -* وأقو 

 .(2)رحمه اهلل(1)سءقه إليه الشعءي

صللح  ألن إطللل  لفللظ الفللتح يف المتعللارف ينصللرف وأرى أن  لللا الجمهللور أ

 ."(4)ال  جرى بعد الفتح"   قوله عليه الصلى والسلا: (3)إليه

ا لجميأل الدايا يف الحقيقى  إ   ان سءءاا لظهور الدين على اللدين  وفتح مكى  ان فتحا

  له.

 لان  وإاملا"وعلى    حا   فقد بين اهلل ِعَظم موقلأل افافلا  والقتلا  قءل  الفلتح  

 لك قء  الفتح أعظم، ألن حايى النلا   االص أ  لر  لضلع  افسللا، وفِْعل   للك 

، واهلل يقلو  الحلق و لو يهلدي "(5) ان حينئا أاق، واألير يكون عللى قلدر النصلب

السءي .

 

 

 

 

 

 

                                                 

ُيضـر  المثـل بحفظهــ، ولـد ونشـر  هو أبو عمرو عامر بن شـراةإل الشـعب  الحمإـري، مـن التـابعإن الثقـات، (1)

 .251/ 3وما بعدها، واألعالم  294/ 4هـ، سإر أعالم النبالء 103بالووفة، ومات بها فجرة سنة 
 .8/12، ومفسإر القرآن العظإد 8/33، ومعالد التنايل 23/175جامع البإان    (2)
 .29/191مفامإر الزإب  (3)
هلل عنهما يف كتا  الجهاد والسإر، با  فضـل الجهـاد والسـإر، رقـد رواه البخاري بسنده عن ابن عبا، رض  ا (4)

2631. 
 .17/240الجامع ألةوام القرآن  (5)
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   ثانياملبحث ال
 اللغوية والبالغيةخمالفات أبي مسلم 

 لمشهور عن اجلمهورل 
 : اجلمهور وأبي مسلم( وىل: )ظلم بين إسرائيل وفسقهم بنياملسألة األ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ :قللللا  تعللللالى

 [.الءقرى] چ  ڃ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

 أن الظلم اير الفسق.(1)يرى الجمهور *

أن الفسق  و الظلم، وفاغدى التكلرار: التأ يلد  ألن الوصل  كا  ويرى أبو مسلم  *

اعلى ا لِعلِّيَّى، فالظا ر أن التءدي  سءءه الظلم، وأن إازا  الريز سءءه الظلم أيضا
(2). 

 للا الجمهلور  لو الصلحيح  ألاله ال يللزا منله التكلرار،  ويرى الءاحث أن ما   لب *

وألن يراغم بني إسراغي  عديدى  فلقد هلموا بعدا إتياهنم بأوامر اهلل عللى الويله الصلحيح 

م: حنطى، بد  ِحطَّلى، وفسلقوا بلالخروج علن طاعلى رهبلم وعصليان المطلوب منهم   قوله

 اءيهم.

الظلم قد يكون من الصًاغر   قوله تعلالى مخلرباا علن آكا "يقو  الفخر رحمه اهلل: 

، وقلد يكلون ملن [األعراف] چ ېئ ...ٱ ٻ ٻ ٻ چ وزويه عليهما السلا: 

، والفسللق ال [لقمللان]چ ۆ ڦڄ  ڄڄ...چ الكءللاغر   قوللله تعللالى

يكون إال من الكءاغر، فلما وصلفهم بلالظلم أّوالا وصلفهم بالفسلق اللاي  لو ال بلد أن 

 يكون من الكءاغر. 

 ما أاه يحتم  أهنم استحقوا اسم الظلم بسءب  لك التءدي ، وازو  الريز علليهم 

 ."(3)من السمال ال بسءب  لك التءدي ، ب  بالفسق الاي فعلوه قء   لك التءدي 
 

                                                 

 .387/ 1يراجع: البحر المحإط  (1)
 .387/ 1المرجع نفسه  (2)
 .85/ 3مفامإر الزإب  (3)
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 :اجلمهور وأبي مسلم( : )تعلُّق اإلرسال بنياملسألة الثانية 

ہ   ھھ   ھھ ےےۓ  ۓ  ڭ چ :* قللللللا  تعللللللالى

[.الءقرى]چ ى ...ۇ  ۇۆۆۈ   ڭ ڭ   ڭ

للتشلللءيه، و لللي يف چۇ  ۇۆۆچ يفأن الكلللاف  نلللا (1)يلللرى الجمهلللور

ڭ   چواختلل  يف تقلديره، فقيل  التقلدير: ،مواأل اصب على أهنلا اعلص لمصلدر محلاوف

  إرسللالنا فلليكم رسللوالا، ويكللون تشللءيه الهدايللى بافرسللا  يف التحقللق ا تللدال م لل چڭ  

ا  تحقق إرسالنا فيكم رسوالا ولءوته.  وال ءوت، أي ا تدال لابتاا متحققا

، أي [الءقلرى] چ ڱ ...ڤڤڤڤچمتعللق بقولله:أاله  ويرى أبو مسللم* 

(2)م   ما أرسلنالا عْ َي 

ا  لك للرى الفصلل  المللؤ ن إليلله أبللو مسلللم بعيلل ويللرى الءاحللث أن مللا   للب * د يللدًّ

 باالاقطاع، وأن قو  الجمهور  و الصحيح.

لا م ل  إتملاا إرسلالي  چۓ  ۓ  ڭ  چ إاله متعللق بقولله:" اا وقي :  إتماما

فيكم، ومتعلق افتمامين مختل ، فافتماا األو  بال واب يف اآلخرى، وافتملاا ال لاين 

 ."(3)إلينا يف الدايا بإرسا  الرسو 

الكاف منقطعى من الكلا قءلها، ومتعلقلى بلالكلا بعلد ا، والتقلدير:  ملا "وقي :  

، فا  روين بالطاعى أ  لر م بلال واب، فيكلون عللى تقلدير   رتكم بإرسا  الرسو 

ا م ل    رالا لكلم بافرسلا ،  مصدر محاوف، وعلى تقدير مضاف، أي: ا  روين   را

                                                 

الجامع ألةوام القـرآن ، و1/211، والمحرر الوجإا 166/ 1، ومعالد التنايل 208/ 3يراجع: جامع البإان  (1)

 .  18/ 2، وروح المعا  170/ 2
 .129/ 4مفامإر الزإب  (2)
 .617/ 1البحر المحإط  (3)
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ال تعرفللون رسللوالا، فقللا :  مللا والمعنللى: أاكللم  نللتم علللى حالللى ال تقللر ون  تاباللا و

."(1)أوليتكم  اه النعمى ويعلتها لكم كليلا، فا  روين بالشكر أ  ر م برحمتي

  :اجلمهور وأبي مسلم بنيإتيان البيوت من ظهورها املسألة الثالثة: 
ۆ  ۆ      ۈ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے   ے  ۓ چ:قلللا  تعلللللالى

   [.الءقرى ] چ وئ ...ٴۇ  ۋ  ۋ  

 علن فعل د يلا لي  حيلث  لااوا إ ا علاكوا (2)يرى يمهور المفسرين *
ٌ
أن اآليى الكريملى هنلي

   من حجهم أو أحرموا ال يدخلون من أبواب بيوام.

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   چ أن المراك من قولله تعلالى:ل رحمه اهلل ل * ويرى أبو مسلم األصفهاين 

م  لااوا يخريلون الحل    فلإهن(3)ما  ان المشر ون يعملواه من النسيلچٴۇ  ۋ  ۋ

وقتله اللاي عّينله اهلل تعلالى لله، فيحرمللون الحلل  ويحللون الحلراا، فلا ر اهلل تعلالى إتيللان  علن

   .(4)الءيوت من ههور ا م لا لمخالفى الوايب يف الح  واهوره

أن الصللواب يف معنللى الجملللى الكريمللى  للو مللا  -الموفللق واهلل –* ويللرى الءاحللث 

 ااوا يفعلواله ملن كخلو  الءيلوت ملن ههور لا ا تنهى عما  ب إليه الجمهور من أهن

عند إحرامهم أو عوكام من حجهم  فإهنم  ااوا إ ا أ لُّلوا بلالح  أو العملرى يلتزملون 

أال يحو  بيلنهم وبلين السلمال حاغل ، فلإ ا خلرج الريل  ملنهم بعلد إحرامله ملن بيتله، 

بينه وبلين السلمال،  فريأل لحايى، ال يدخ  من باب الحجرى، لئل يحو  سق  الءيص

                                                 

 617/ 1، والبحر المحإط 232/ 1الوشاف  (1)
، والبحــر 345 ،2/344، والجــامع ألةوــام القــرآن 1/212ومــا بعــدها، ومعــالد التنايــل  3/555يراجــع: جــامع البإــان  (2)

 .1/522، ومفسإر القرآن العظإد 71-2/70المحإط 
وهـو مـن التـرخإر، وذلـ  أن العـر  كانـت معتقـد  -كـالجرير -وقإـل: مفعـول -كالسـعإر -النس ء: مصدر (3)

معظإد األشهر الحرم، وكان ذل  مما ممسوت به من ملـة إبـراهإد علإـه السـالم، وكانـت عامـة معايشـهد مـن 

مـدة هـذه الشـهور، وربمـا وقعـت لهـد ةـر  فإورهـون الصإد والزارة، فوان يشـق علـإهد الوـف عـن ذلـ  

 .4/45مرخإرها، فإؤخرون محريد الشهر إلى شهر آخر؛ انظر: معالد التنايل 
 وما بعدها 5/106مفامإر الزإب  (4)
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ْم   و م قلري  و ناالى وخزاعلى ولقيل   ا، إال أن يكون من الحق و ااوا يرون  لك بِرًّ

ا: لتشدك م يف كينهم وحماستهم له.وَخْ عم وبنو عامر بن  ْمسا وا حق مُّ َضر  سق    صعصعى وبنو مق

قلا :  -رالي اهلل عنله- ل 72أخرج افماا الءخاري بسنده عن الربال بن عازب ت 

للوا، فجللالوا، لللم يللدخلوا مللن أبللواب ا" زلللص  للاه اآليللى فينللا   االلص األاصللار إ ا حجُّ

يِّلر  بيوام، ولكن من ههور ا، فجال ري  من األاصلار فلدخ  ملن قَِءل  بابله، فكأاله عق

 ."(1)بالك، فنزلص اآليى الكريمى

للر  -و للو اللصٌّ يف أن الءيللوت مللراك هبللا الحقيقللى وأن إتياهنللا  للو  -وال عطللر بعللد عق

   ئها، والا اب إلى الحقيقى أولى من القو  بالمجاز.مجي

وأما قو  أبي مسلم فإن فيه حملا لإلتيان والءيوت عللى المجلاز، و لو بعيلد  ألاله 

 يًيِّر مجرى الكلا.

لا-ويرى الءعض  للي  اللرب أن تسلألوا الجهلا ، "أن المعنلى:  -حملا لريى على المجاز أيضا

   ."(2)لولكن اتقوا اهلل، واسألوا العلما

بااروا األمور من ويو هلا "ويرى صاحب الكشاف أن اآليى تم ي ، وأن المعنى: 

   ."(3)التي يجب أن تقءاَار عليها، وال تعكسوا

ا، لكن المعنى الاي يدخ  يف بيان اآليى كخوالا  و اه المعاين من باب المجاز أيضا

 هدي السءي .اهلل يقو  الحق و و يأوليًّا  و المعنى الاي   ره الجمهور، و

 

 

 
 

                                                 

 .1709رواه البخاري يف كتا  أبوا  العمرة، با : وأموا البإوت من أبوابها، ةدي  رقد  (1)
 .2/71البحر المحإط  (2)
 .262-1/261لوشاف ا (3)
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اجلمهور  بني چ ڭ  ڭ  ڭچ  املراد باملغفرة يف قوله تعاىل:)املسألة الرابعة: 
 :وأبي مسلم األصفهاني

[.الءقرى] چ... ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈچ :قا  تعالى

سر خلى الفقيلر وعلدا  تلك سلره، والتجلاوز  تعني المًفرىأن (1)يرى الجمهور *

 ه.عنه إ ا استطا  عليه عند رك

 .(2)تر  الصدقى والمنأل منها ويرى أبو مسلم أن المًفرى تعني *

ويرى الءاحث أن  لا أبي مسلم مؤكٍّ لكلا الجمهور، أو بمعنى آخر  لو سلءب  *

للمعنى الاي   ب إليه الجمهور، فر  الصدقى قد ينت  عنه يفال يف الرك ملن الفقيلر، 

ا لسلول حالتله  فلإن الفقلر يلزري بحاللى  فل بّد حينها من سر  لك والتجاوز عنله  اظلرا

فقا  له قاغ : مملن  -وقد سأ  قوما بكلا فصيح  -ومن  اا قو  األعرابي " النف ،

 ."(3)الري  ؟ فقا  له: اللهم افرا! سول اال تساب يمنأل من االاتساب

أن تشللم  يميللأل  للاه چڭچ وأرى أن الحكمللى مللن تنكيللر قوللله تعللالى:

الفقير، أو ريال المًفلرى ملن اهلل بسلءب اللرك الجميل ، أو  المعاين، من العفو عن باالى

ار الساغ  للمسؤو ، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .  عدا َ ْتك السر، أو عق
 

 :) بياض الوجوه واسودادها (املسألة اخلامسة: 
 .[آ  عمران]چ ٹ ...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ :قا  تعالى

                                                 

 34/ 3، وروح المعا  326/ 1، ومعالد التنايل 520/ 5يراجع: جامع البإان  (1)
 ، ط: دار الوتب العلمإة.338/ 1مفسإر النوت والعإون ألب  الحسن الماوردي  (2)
 .310/ 3الجامع ألةوام القرآن  (3)
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 خمالفات أبي مسلم األصفهاني للمشهور عند اجلمهور
 

 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

ياض والسواك يحصللن يف ويلوه الملؤمنين أن  اا الء(1)يرى يمهور المفسرين *

والكللافرين، و لللك ألن اللفللظ حقيقللى فيهمللا، وال كليلل  يويللب تللر   للاه الحقيقللى، 

 فويب المصير إليه.

ويرى أبو مسللم أن الءيلاض مجلاز علن الفلرح والسلواك علن الًلم، و لاا مجلاز  *

چ ٹڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چمسللللتعم   قللللا  تعللللالى: 

عرب لمن اا  بًيته: ابيّض ويهه، ولمن وصل  إليله مكلروه: االربّ ، وتقو  ال[النح ]

 . (2)لواه

أن اهلل تعللالى َيِسللم أ لل  الحللق بءيللاض  يللرى الجمهللور: -واهلل الموفللق –وأقللو   *

الويه وإالرا  الءشلرى، وَيِسلم أ ل  الءاطل  بضلد  للك، وأن االبيضلاض واالسلوكاك 

ن الويه أو  ما يلقلا  ملن الشلخص يكون لجميأل الجسد، إال أهنما أقسندا للويوه  أل

 وتراه، و و من أارف أعضاغه.

لم القاغلون هباا القو  قالوا: إن الحكمى يف  لك أن أ   الموقل  إ ا رأوا الءيلاض 

يف ويه إاسان، عرفوا أاه من أ   ال واب، فزاكوا يف تعظيمه، فيزكاك فرحله، إ  السلعيد 

ىئ  ىئ  چ قلا  تعلالى مخلرباا علنهم: يفرح بأن يعلم قومه أاه من أ   السلعاكى   ملا

، قللللالوا: وهبللللاا [يلللل ]چ ۈی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ۀ ىئ   ی

الطريق يكون ههور السواك يف ويه الكفار سءءاا لمزيد اّمهم يف اآلخرى.

ڄ  ڄ    ڄڃڃ  ڃ  چ ى:قولله تعلاللكللا الجمهلور: يشلهد مما و

ٱ  ٻ  ٻ   چ چ ڱ ...ڃ  چ  چ

 ڭ ڭ ڭۇ  ۇچ :وقولله تعلالىچ ک ٻ  پ  ٻ

                                                 

، 4/166، والجـامع ألةوـام القـرآن 1/427، والوشاف 2/87، ومعالد التنايل 7/96يراجع: جامع البإان  (1)

 .3/49، وروح المعا  2/91ومفسإر القرآن العظإد 
 .149 -148/ 8مفامإر الزإب  (2)
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ا محجللين [المطففين]چ جب ا أن  اه األملى يءع لون يلوا القياملى الرًّ ، ويشهد له أيضا

 .(1)من آلار الواول

  ڦ جث مث ٿ ختمتىتچوممللا يشللهد ألبللي مسلللم: قوللله تعللالى:

، حيث يع  الًلربى والقلرى يف مقابللى [عء ]چ کجخ  حخ  چ يث حجمج جح

ستءشار، فلو لم يكن المراك من الًربى والقرى ما   راا ملن المجلاز، لملا الضحك واال

 .(2)صّح يعله مقابلا 

وأرى أن رأي أبي مسلم فيه ويا ى، وأن رأي الجمهور  لو األويله، ألن حصلو  

النضارى والواالى يف الويه يتءعه السلرور  وألن اسلتعما  المجلاز يف  لاه اآليلات ال 

يلاض والسلواك حقيقيلين، إ  كّللص الوا د   يلرى عللى  للك، يمنأل من القو  بكون الء

واحن ال اعلم أحوا  اآلخرى، فل كاعي لصلرف  للك علن حقيقتله، واهلل يقلو  الحلق 

 و و يهدي السءي .
 

 :اجلمهور وأبي مسلم( نياملسألة السادسة: )لبا  التقوى ب
 

  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ :قللللللللللللللللا  تعللللللللللللللللالى

 [.رافاألع]چ  ۀ ...ڇڇڇڇ

أن لءللا  التقللوى:  للو افيمللان وخشلليى اهلل تعللالى والعملل  (3)يللرى الجمهللور *

 .الصالح

 ..(1)لء  ما يقتََّقى به الحر والربكويرى أبو مسلم أاه  *

                                                 

رواه ادمام البخاري يف ححإحه بسـند عـن أبـ  هريـرة رضـ  اهلل عنـه، كتـا  الوضـوء، بـا  فضـل الوضـوء،  (1)

 .136ةدي  رقد 
 .149/ 8مفامإر الزإب  (2)
 -400/ 3، ومفســإر القــرآن العظــإد 222/ 3ومــا بعــدها، ومعــالد التنايــل  366/ 12امع البإــان يراجــع: جــ (3)

401. 
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 خمالفات أبي مسلم األصفهاني للمشهور عند اجلمهور
 

 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 

أن  اا من اختلف التنوع، وأن اآليى تحتمل  ملا  -واهلل الموفق –ويرى الءاحث  *

 للان األقللرب  للو مللا   للب إليلله  قاللله الجمهللور ومللا قاللله أبللو مسلللم يف معنا للا، وإن

 الجمهور  ألاا لو حملنا لءا  التقوى على اللءا  الظا ر لكان فيه تكرار  ألن قءلها:

أما إ ا حملناه على ما   ب إليله الجمهلور فلإن اآليلى چچڃ   چ  چ  چچ 

ولملا يسلر علورى  -و لو لءلا  التقلوى -تكون بالك يامعى لملا يسلر علورى القللب

 -ءا  الظا رو و الل–الءدن 

ا لإلاسللان، و لللك                                                   قوللله تعللالى:وقللد يللالت آيللى أخللرى تصلل  التقللوى بكوهنللا زاكا

[.ألعرافا]چ  ڄ ...ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 
 

 :اجلمهور وأبي مسلم( نياملسألة السابعة: )البالء باحلسنة ب
 

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب   چ :قللللللا  تعللللللالى

 [.رافاألع] چ ڤخب  مب  ىب  يب  جت    حت 

أي:   روا و  رت أموالهم وأوالك لم، ملن چحئچ  أن معنى(2)يرى الجمهور *

 قولهم: عفا الشيل: إ ا   ر. 

 .(3)يطلق على الر ، أي: حتى أعراواويرى أبو مسلم أن العفو  *

فحلين  أن القولين متقاربان، وأن النتيجى واحدى   -واهلل الموفق –ويرى الءاحث  *

بؤ  وار، لم يشكرو ا، ب  تًابوا وزعموا أن آبلال م تنلاوهبم رأى  ؤالل النعم بعد 

ا ما يسرُّ وما يضر، وأهنم م لهم يف  لك، وأهنم قد أخاوا كور م من الضر، ويلال  أيضا

                                                                                                                                    

 .214/ 2مفسإر الماوردي  (1)
، والبحـر المحـإط 125/ 2، والوشـاف 259/ 3وما بعدها، ومعالد التنايـل  574/ 12يراجع: جامع البإان  (2)

4 /349. 
 .242/ 2مفسإر الماوردي  (3)
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كور مللا يسللر، فللاهنمكوا فيلله واسللوا رهبللم  فمللا َاَجللأل فلليهم بلللل وال سللرال  الاحطللاط 

 .أافسهم وفساك فطر م

 اجلمهور وأبي مسلم( نيحياء النساء باملسألة الثامنة: )معنى است
ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   ڱڱ  چ :قللللللا  تعللللللالى

 چ ٺ ںڻڻڻ   ڻۀ  ۀہ  ںڱ  ڱ

 [.األعراف]

أن معنللى اسللتحياغهم للنسللال:  للو اسللتءقا  ن أحيللال  لضللعفهن عللن (1)يللرى الجمهللور *

 المنازعى، وعجز ن عن المحاربى، وفبقاغهن للخدمى.

لينظلروا ملا فليهن ملن الوللد، (2)معنلاه  لو تفتلي  أرحلامهن ويرى أبلو مسللم أن *

 .(3)مأخو  من الحيال، و و اسم من أسمال الفرج

حلتَملا ملن يهلى  -واهلل الموفلق –ويرى الءاحث  * أن قلو  أبلي مسللم وإن  لان مق

االستحيال إاما  لو اسلتفعا  ملن إال أن األريح أن  - ما  و مواح بالحاايى–اللًى 

السللتءقال مللن الءقللال، ويللاغز أن تسللمى األا للى يف حللا  صللءا ا وبعللد الحيللاى، اظيللر ا

 .(4)والكاا: امرأى، والصءايا الصًار و ن أطفا : اسال،   ره افماا الطربي

 

 

 

 

 

                                                 

 .346/ 1، والبحر المحإط 47/ 2امع البإان يراجع: ج (1)
جاء أن الحإاء ُيطلق على الرةد، وجمعه َأْةإَِإة، وإنما ُسـمِّ  ةإـاء باسـد  211/ 14يف لسان العر  مادة ةإا  (2)

 االستحإاء؛ ألنه ُيستر من اآلدم ، وُيستفحش التصرير بذكره، وُيونى عنه.
 .249/ 2مفسإر الماوردي  (3)
 .47/ 2ن جامع البإا (4)
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 خمالفات أبي مسلم األصفهاني للمشهور عند اجلمهور
 

 حيي زكريا عبداملنعم أبو العزم د.
 :اجلمهور وأبي مسلم( نياملسألة التاسعة: )معنى املكاء والتصدية ب 

 چ ې ...ڦٹ  ٹ    ڤ   ڤڤ ڤڦ  ڦچ :قللللللللللا  تعللللللللللالى

 [.األافا ]

ا  ااص تطوف بالءيص عراى يصفرون ويصلفقون  و لان (1)لجمهوريرى ا * أن قريشا

  لك عءاكى يف هنهم، والمكال: الصفير، والتصديى: التصفيق.

يلن علليهم لوابالا إال  ملا ويرى أبو مسلم أن  * معناه أن صللام وكعلال م ايلر راكِّ

 . (2)يجيب الصدى الصاغَح 

ر قد ا تموا با ر صفى صللى الكفلار الجمهوأن  -واهلل الموفق –ويرى الءاحث  *

ھ  ے  ے ۓ  چ وطوافهم وتخليطهم على المسلمين،  ما قلا  اهلل تعلالى علنهم:

فهللم ال يستشللعرون حرمللى  ،[فصلللص] چ ۀ ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ

و لو يقلرأ القلرآن أو  الءيص، وال يخشلعون لجلل  اهلل تعلالى، ويسليئون إللى النءلى 

 لجهلهم وسفهاام.يطوف بالءيص، و لك 

عللص  أهنلا أصلوات  بينما ا تم أبلو مسللم بءيلان علدا الجلدوى ملن صللام  إ  يق

 الصدى.

وقللو  أبللي مسلللم ال يتعللارض مللأل قللو  الجمهللور، فقللد  للااوا يظنللون بالصللفير 

والتصفيق أهنم يتقربون إلى اهلل تعلالى، والحقيقلى أهنلم للم يكوالوا يلزكاكون بلالك إال 

ا  .بقعدا

 

 

 

                                                 

، 400/ 7، والجـامع ألةوـام القـرآن 355/ 3ومـا بعـدها، ومعـالد التنايـل  521/ 13يراجع: جـامع البإـان  (1)

 .52/ 4ومفسإر القرآن العظإد 
 .486/ 4، ومفسإر البحر المحإط 315/ 2مفسإر الماوردي  (2)
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 :) املنع من احللف على ترك اإلعطاء (لعاشرة: املسألة ا   
 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ :قلللللا  تعلللللالى

گ  گ  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ  ڈ  ڎڍ  ڌ     ڌ  ڎ

[.النور] چ ۅ

 من اغتلى: إ ا حل . چڃ  ڃچ  أن قوله تعالى   (1)* المشهور عند المفسرين

   ألن ها ر اآليى على  اا التأوي  يقتضي المنأل من * وقا  أبو مسلم:  اا اعي

الحل  على افعطال، و م أراكوا المنأل من الحل  على تر  افعطال، فهاا المتلأو  

ا به.  قد أقاا النفي مكان افيجاب، ويع  المنهي عنه مأمورا

إن أصله يأتلي،   ءص اليال للجزا  ألاه هني، و لو ملن چڃ  ڃچ  لم قا  يف:

ا  أي ما قصرت، وال يأ  وال يأتل   قولك: ا، ولم آ  يف أمري يهدا ما آلوت فلااا اصحا

ا افتعللص مكلان فعللص،  واحد، فالمراك: ال تقصروا يف أن تحسنوا إليهم، ويويلد   يلرا

  .(2)تقو :  سءص وا تسءص، فهاا التأوي   و الصحيح كون األو 

 : -واهلل الموفق –* وأقو  

لر وَأبطلَأ،  أال"يال يف لسان العرب:  لِيًّا وإلِيًّا، وَألَّى يقَؤلِّي َتْألَِيىا: َقصَّ ا وأق وًّ لق ا وأق َيْألو َأْلوا

ا: َأي ما ترْ ص. وًّ لق ا وأق ا وأقْلوا  وما َأَلْوتق َأن َأفعله َأْلوا

 : لْؤلي إيلللا له اليملين، والفعل : آَللى يق واألقْلوى واألَْلوى وافْلوى واألَلِيَّى على فِعيلى  لُّ

، وقد َتَألَّْيصق وْأَتَلْيلص وآَلْيلصق عللى الشليل َحلَ  ياا، وْأَتلى َيْأَتلي اغتِللا َ ، وتَألَّى َيتَألَّى تَألِّ

 ."(3)وآَلْيتقه: َأْقَسْمص

                                                 

، ومفسـإر القـرآن 12/207قـرآن ، والجـامع ألةوـام ال6/26، ومعالد التنايل 19/135يراجع: جامع البإان  (1)

 .125-18/124، وروح المعا  6/31العظإد 
 163-23/162مفامإر الزإب  (2)
 .14/40لسان العر  مادة ألى  (3)
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 للو رأي الجمهللور  و لللك أالله (1)بسللءب النللزو چڃ  چواألوفللق  نللا يف معنللى

يق راي اهلل تعلالى عنله دِّ حلل  لملا رأى بلرالى  صح عن عاغشى راي اهلل عنها أن الصِّ

ا، لسماعه اففك ورااه بالك، و ان مِْسَطح ملن (2)ابنته أال ينفق على مِْسَطحد  ايئاا أبدا

يق، فلّملا  لدِّ ا، و االص أمله بنلص خاللى الصِّ فقرال المهايرين األولين الاين الهدوا بلدرا

 چ ۅگ  گ  گ    کژ  ڑ  ڑ  کک ک  ژڈ  ڈچ اللز  قوللله تعللالى

دِّ []النور يق راي اهلل تعالى عنه: بلى أاا أحب أن يًفر اهلل للي، ورّيلأل إللى قا  الصِّ

 .(3)مِْسَطحد افقته التي  ان ينفق عليه، وقا : واهلل ال أازعها منه أبدا

ا  بلدلي  قولله تعلالى:ويجاب على ما   ره أبو مسلم أوالا: بأن )ال( تقخاف يف اليمين    يلرا

عنللي أن ال تللربوا، وقللا  امللر  ، ي[لءقللرىا] چ يئ ...ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئىئ  چ

   :(4)القي 

 (5)فقلص يمين اهلل أبرح قاعدا       ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي

 أي: ال أبرح. 

ويجاب عن ال اين بأن يميأل المفسرين الاين  ااوا قءل  أبلي مسللم فسلروا اللفظلى 

قلرالىق ، ويعضلد قلوَلهم (1)باليمين، وقو     واحد منهم حجى يف اللًى، فكي  بالكل 

  (2) )وال يتأ ( -و ي قرالى أبي يعفر-الحسن راي اهلل عنه 

                                                 

القـاهرة، ولبـا  النقـول يف  –وما بعدها، ط: مؤسسة الحلبـ   1/214يراجع: أسبا  الناول لإلمام الواةدي  (1)

 .1/152أسبا  الناول 
هــ، يراجـع: 37هــ، وقإـل: 34ن ثمامة بن عّباد بن المطلب بـن عبـد منـاف بـن قصـ ، مـات سـنة هو مسطر ب (2)

 .188-1/187، وسإر أعالم النبالء 6/93ادحابة 
 .3910رواه ادمام البخاري بسنده عن عا شة رض  اهلل عنها، كتا  المزازي، با  ةدي  ادف ، رقد  (3)
قبـل  130ندي، من أشـهر شـعراء العـر ، مشـهور بلقبـه، ُولـد نحـو هو امرؤ القإ  بن ةجر بن الحارث الو (4)

 -، ط: دار المـد 1/51قبـل الهجـرة، يراجـع: طبقـات فحـول الشـعراء البـن سـالم  80الهجرة، وُمويف نحو 

 جدة، ت: محمود شاكر.
د/ محمـد بإـروت، ت: ا -، ط: الموتبـة العصـرية2/104المثل السا ر يف أد  الوامب والشـاعر البـن األثإـر  (5)

 محإ  الدين عبد الحمإد.
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ا منهلا، فليلأت  ويستفاك من اآليى الكريمى أن من حل  على يمين، فرأى اير ا خيلرا

، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .(3)الاي  و خير، ويكفر عن يمينه
 

 :بي مسلم(اجلمهور وأ املسألة احلادية عشرة: )معنى لفظ الصالة بني
ۉې ې  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ    ۋۋ   ۅۅچ :قللللللللا  تعللللللللالى

 [.العنكءوت] چ  ۆ ...ې     ى

 نا  ي الصلى المعروفى  ات األر ان المخصوصلى  أن الصلى(4)يرى الجمهور *

خَتتمى بالتسليم. فَتتحى بالتكءير المق  المق

 .  (5)هللالدعال، ومعناه: ققم بالدعال إلى أمر اويرى أبو مسلم أهنا  نا  *

الصلللى المعروفللى  ألن حملل  اللفللظ علللى معنللى أهنللا  -واهلل الموفللق –ويللرى الءاحللث  *

 الشرعي أولى من حمله على المعنى اللًوي.

ى  ": ل 1250يقو  افماا الشو اين ت  سلمَّ ى لًوي ومق ال إيما  فيما  ان له مقسمَّ

ى الشلرعي  عند الجمهور، ب  يجب الحمل  عللى المعنل - الصوا والصلى-ارعي 

بقعلث لءيلان الشلرعيات ال لءيلان معلاين األلفلاآ اللًويلى، والشلرع طلارئ  ألن النءي 

 ."(6)على اللًى وااسخ لها، فالحم  على الناسخ المتأخر أولى

   .فإن قا  قاغ : و ي  تنهى الصلى عن الفحشال والمنكر؟

خلرج واحلد ملن اًله هبا يقطعه عن الشً  بالمنكر، واللفظ ال يقتضي أال ي"قي : 

ا ينهى  علن المنكلر، فللي  ارالك أاله ينهلى علن المصلين عن قضيتها،  ما تقو : إن زيدا

                                                                                                                                    

 .23/163مفامإر الزإب  (1)
 ، ط: دار الوتب العلمإة.2/371النشر يف القراءات العشر البن الجاري  (2)
 .6248رواه ادمام البخاري بسنده عن عبد الرةمن بن سمرة رض  اهلل عنه، كتا  األيمان والنذور، رقد  (3)
 .460/ 3، والوشاف 244/ 6عالد التنايل ، وم42/ 20يراجع: جامع البإان  (4)
 .284/ 4مفسإر الماوردي  (5)
 ، ط: دار الوتا  العرب .22/ 2إرشاد الفحول إلى محقإق الحق من علد األحول للشوكا   (6)
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يميللأل المنللا ير، وإامللا تريللد أن  للاه الخصلللى مويللوكى فيلله وحاصلللى منلله، مللن ايللر اقتضللال 

 ."(1)للعموا
 

 : اجلمهور وأبي مسلم( للنا  كافَّة بني املسألة الثانية عشرة: )معنى بعثته 
[.سءأ] چ ائ ...ۀہ ہہ  ہ    ھ  ھ  چ :  تعالىقا

 .أن معنى اآليى أاه رسو  اهلل إلى  افَّى النا ، أي إلى يميعهم(2)يرى الجمهور *

لا لهلم ملن الشلر ، ويرى أبو مسلم أن  * لا للنلا ، أي مااعا معناه: إالا أرسللنا   افًّ

 . (3)وأقكخلص الهال للمءالًى

، فملا   لب إليله (4)ن الك  بمعنى المنأل معروف يف اللًىأ -واهلل الموفق –ويرى الءاحث  *

 ڃ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ يسلتأا  لله بقولله تعلالى: أبو مسلم صحيح، وربما

 [.الفتح]چ ڍۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى 

لكن األصح  و ما   ب إليه الجمهور  حيث أقريد  نا به العموا، وااتهر يف  لك  

تى ققطأل النظر فيه عن معنى المنأل بالكليلى، فمعنلى ح -رحمه اهلل(5) ما قا  األلوسي–

لا، و لاا  قولله تعلالى: ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ يال النا   افَّى: يلالوا يميعا

قومله و ان النءي يقءعلث إللى ": ، و قوله[األعراف] چ ں ...ہ  ہ  ہ 

وبقع ص إلى النا   افى خاصى
(6)". 

 

                                                 

 .460/ 3الوشاف  (1)
/ 14/، والجـامع ألةوـام القــرآن 3، والوشــاف 399/ 6، ومعـالد التنايـل 405/ 20يراجـع: جـامع البإــان  (2)

 .518/ 6، ومفسإر القرآن العظإد 300
 .450/ 4مفسإر الماوردي  (3)
 بإروت. -، ط: دار حادر301/ 9يراجع: لسان العر  مادة كفف  (4)
 .142/ 22روح المعا   (5)
رواه ادمام البخاري بسنده عـن جـابر بـن عبـد اهلل ، كتـا  أبـوا  المسـاجد، بـا  قـول النبـ  حـلى اهلل علإـه  (6)

 .427علت ل  األرض مسجًدا وطهوًرا، ةدي  رقد وسلد: ُج 
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 وأبي مسلم( املسألة الثالثة عشرة: )امُلطهَّرون بني اجلمهور
[.الواقعى] چ ڇپ  ڀ ڀ   ڀ  چ : * قا  تعالى

أالله إن قيلل  يف الكتللاب المكنللون: إالله  تللاب يف السللمال، فللإن معنللى اآليللى (1)يللرى الجمهللور *

 يكون: ال يمسه يف السمال إال الملغكى المطهرون.

 وإن قي : إاه المصح  الاي يف أيدينا، ففي تأوي  اآليى أقاوي :

 .سه بيده إال المطهرون من الشر أحد ا: ال يم

 .ال اين: إال المطهرون من الااوب والخطايا 

 ال الث: إال المطهرون من األحداه واألاجا . 

 .  (2)أن معنى اآليى: أي ال يلتمسه إال المؤمنونويرى أبو مسلم  *

ويللرى الءاحللث أن اآليللى الكريمللى تحتملل  يميللأل  للاه المعللاين التللي   ر للا  *

ا بعض الشيل  ألاه خلروج إللى  المفسرون، وإن  ان ما   ره أبو مسلم رحمه اهلل بعيدا

 .المجاز بدون كاع إليه
  

 :  اجلمهور وأبي مسلم( املسألة الرابعة عشرة:)معنى طهارة الثياب بني
[.المدلر] چ ڻڭ  ۇ  چ :قا  تعالى

تجلوز الصللى أن اآليلى فيهلا أملر بتطهيلر ال يلاب ملن النجاسلات التلي ال (3)يلرى الجمهلور *

رون لياهبم.    معها، و لك أن المشر ين  ااوا ال يتطهرون وال يطهِّ

پ  ڀ   ڀ  چ أن المراك بال ياب  نا: النسال والزويلات  لقولله تعلالى:ويرى أبو مسلم  *

: االستمتاع هبلن ملن القءل  كون اللدبر، ويف [، وتطهير ن يعنيالءقرى] چ  ڱ ...   ڀ  ڀ  ٺ

  (4)الطهر كون الحيض

                                                 

 .23/ 8يراجع: معالد التنايل  (1)
 .464/ 5مفسإر الماوردي  (2)
 .392/ 5، والمحرر الوجإا 12/ 23يراجع: جامع البإان  (3)
 .137/ 6مفسإر الماوردي  (4)
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أي: وافسللك  وقللد   للب بعللض المفسللرين إلللى أن ال للوب  نايللى عللن الللنف ،

بالصلد  والوفلال: إاله طلا ر ال يلاب، العرب تقلو  يف وصل  الريل  فأصلح، وقالوا: إن 

 وتقو  لمن ادر: إاه لدا  ال ياب.

ال تلءسلها عللى معصليى وال  راي اهلل عنهملا يف معنلى اآليلى: ابن عءا عن  ورووا

(1)على ادر

لا، ألن  ويرى الءاحلث أن اآليلى الكريملى تحتمل  الحقيقلى وتحتمل  المجلاز أيضا

 افاسان مأمور بالطهارى الحسيى والمعنويى.

حمل  اآليلى عللى عملوا الملراك لي  بممتنأل أن تق "يقو  افماا القرطءي رحمه اهلل: 

(2) فيها بالحقيقى والمجاز

 و األقلرب، ألاله المناسلب لقولله  اير أن حم  اآليى على المعنى الظا ر المتءاكر

فلمللا أمللر بالصلللى أمللر بللالتطهر لهللا، وألالله يف ،[المللدلر] چ ژڭ  ڭ  چ تعللالى:

ا الحرص على طهارى الءاطنالًالب يلزا من الحرص  .على التطهر ها را

 :حديث األرض (معنى )املسألة اخلامسة عشرة: 
[.الزلزلى] چ ڻڃ  ڃ  ڃ  چ :قلا  تعلالى

فها يميلأل ملا عمل  (3)لجمهوريرى ا ا، ويعرِّ أن اهلل تعالى يجع  األرض حيواااا عاقلا ااطقا

أ لها، فحينئا تشهد لمن أطاع، وعلى من عصي.

وقا  أبو مسلم األصفهاين: المعنى: يومئا يتءين لكل  أحلد يلزال عملله  فكأهنلا 

األرض حللدلص بللالك   قولللك: الللدار تحللدلنا بأهنللا  االلص مسللكواى  فكللاا ااتقللاض 

(1)بسءب الزلزلى تحده أن الدايا قد ااقضص، وأن اآلخرى قد أقءلص

                                                 

 .265/ 8يراجع: معالد التنايل  (1)
 .65/ 19الجامع ألةوام القرآن  (2)
، ومفسـإر القـرآن العظـإد 32/56، ومفامإر الزإب 5/511، والمحرر الوجإا 8/502اجع: معالد التنايل ير (3)

 .30/210، وروح المعا  8/460-461
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وي عن أبى  ريرى راي اهلل عنه قلا :   لاه  قلرأ رسلو  اهلل  "ويؤيد  لا الجمهور ما رق

اآليى، لم قا : أتدرون ما أخءار ا؟ قالوا: اهلل ورسلوله أعللم، قلا : فلإن أخءار لا أن تشلهد عللى 

(2)ِم  على ههر ا، بأن تقو : عم   اا و اا يوا  اا و اا، فهاه أخءار ا   عءد وأمى بما عق 

 نطلق اهللق يويف  لك اليوا تتًير أوااع    اليل، وتظهلر حقلاغق  ل  اليل، و ملا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :تعلالىيقنطلق األرض فتحلده بأخءار لا  قلا  الجلوكَ 

 چ ہ پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  پٻ

رى عند المحققين من العلملال أاله ال يجلوز صلرف األلفلاآ و ،[فصلص] القاعدى المقرَّ

 .عن ها ر ا المتءاكر منها إال بدلي  يويب  لك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                    

 32/56مفامإر الزإب  (1)
، وقـال: 3353رواه ادمام الترمذي يف كتا  مفسإر القرآن عن رسول اهلل حـلى اهلل علإـه وسـلد، ةـدي  رقـد  (2)

 ةسن ححإر.  
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  لثاملبحث الثا 
 الكالميةخمالفات أبي مسلم 

 للمشهور عن اجلمهور 
 اجلمهور وأبي مسلم األصفهاني( نياهلداية واإلضالل ب)املسألة األوىل: 

ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ:قلللا  تعلللالى

 چ  ک ھ  ھ  ھھ ےے  ہڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ

[.ألاعااا]

 أن  للاا م ل  اللربه اهلل تعلالى للملؤمن الللاي  لان يف الضللللى(1)يلرى الجمهلور

ا، فأحياه اهلل قلءه بافيمان، و داه له ووفقه التءاع رسله ا حاغرا   و القلرآن والنور،  الكا

افسلا.أو 

 فأحيينلاه بلنفخ اللروح ،ا حلين  لان اطفلى لان ميتالالمعنلى: أو ملن  يرى أبو مسلم أنو

(2)فيه

 الءاحث أن الاي يد  لكلا الجمهور يف معنى اآليى أن اآليات التي قءلهلاويرى 

ا ملنهم يضللون بلأ واغهم  تخرب أن أ  ر أ   األرض الالون متءعلون للظلن، وأن   يلرا

الى  لللك، الرب لله ملل ل يتءلين بله الفللر  بلين المهتللدين بًيلر عللم، فلمللا بلين اهلل تعل

والضالين.

وأرى أن الاي حم  أبلا مسللم عللى  لاا المعنلى  لو ملا تلراه المعتزللى ملن أاله ال 

يتنلاىف ملأل العلد ، بنلال عللى اظلرام لله  ألاله  مدخ  هلل تعالى يف الهدايى وافالل 

، أو صلدور الفعل  عللى ويله حيث اظروا إليه على أاه ما يقتضيه العقل  ملن الحكملى

الصواب والمصلحى، وبالتالي ااحازوا إلى فكرى حريلى افاسلان تجلاه أفعالله  وأوللوا 

اآليات التي تنسب الهدايى وافال  هلل تعالى بأن الهدايى  لي إيضلاح الطريلق وبيلان 

                                                 

 .18/ 8، وروح المعا  184/ 3، ومعالد التنايل 88/ 12يراجع: جامع البإان  (1)
 .78/ 7، والجامع ألةوام القرآن 163/ 2مفسإر النوت والعإون للماوردي  (2)
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 فهللو ملن فعل  الشلياطين، وإاملا أسلند إلللى اهللاللدلي  وتقلديم االسلتطاعى، وأملا افالل  

(1)تعالى على سءي  المجاز

ويللرى أ لل  السللنى أن العللد  الللاي يجللب إلءاتلله هلل تعللالى:  للو واللأل الشلليل يف  

(2)مواعه الاي يناسءه وتقتضيه حكمته

والحق أاه يالت آيات  ريمات تد  على اافراك اهلل تعالى بلالخلق وافيجلاك لكل  

أن القلرآن للو  -أعللم واهلل-ايل، وأخرى تلد  عللى االختيلار  ولعل  السلر يف  للك 

ا لما  ان  نا  معنى للمسئوليلى، وللو صلرح  صّرح بأن افاسان مسلوب االختيار كاغما

بأن افاسان له االختيار المطلق يف أفعالله  حتلى إاله يقلدر عللى  ل  ملا يريلد  لتجلرب  

على أن الواقأل يكاب الجرب المطلق لإلاسان   ملا أاله يكلاب االختيلار المطلللق لله  

 مدى  اا الجرب؟ وما مدى  اا االختيار؟  اا  و ما اختقل  فيه. لكن ما

أن اكتفلي بللالتعءير الكلللي اللاي عّءللر عنلله  -واهلل تعلالى الموفللق للصللواب -وأرى 

القرآن الكريم يف  اه القضيى  حيث للم َيِملْ  هبلاا التعءيلر الكللي إللى أحلد الجلااءين  

ا بمقلدار ملا وعّءر عن القضيى بايات مختلفى تد  يف مجموعها  على أن لإلاسان اختيلارا

ا يجعله يخرج عن حلدوكه الءشلريى، وللي   ا مطلقا يصحح مسئوليتله  فلي   و اختيارا

ا ينفي عنه المسئوليى.   و يرباا مطلقا

ا يف  اه القضيى عنلد قلو  الرسلو  لٌر "ويجب أن اق  أيضا َيسَّ اعمللوا فكل ٌّ مق

لق له (3)لما خق

                                                 

 وما بعدها 91التذكرة يف األحول الخمسة للصاةب بن عباد    (1)
، ط: مطبعـة 37لبسـتاذ علـ  مصـطفى الزرابـ     ، وماريخ الفـرق ادسـالمإة96-95/ 1التبصإر يف الدين  (2)

 حبإر.
 .4666رواه ادمام البخاري بسنده عن عل  رض  اهلل عنه يف كتا  التفسإر، با  مفسإر سورة اللإل، رقد  (3)
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ري  لو السلءي  اآلملن للملؤمن  حتلى ال يتيله عقلله يف تللك  اا الفهم الكلي يف اظ

القضيى التي تض  فيها األفهاا، وال يتوفر للمجاك  فيها سلطان افقناع، وللي  ألحلد 

 من األكلى العقليى ما يحسم به الخلف.

فالفلارو  رالي اهلل "وقد ا تفى الراادون والصالحون يف تلك القضيى هبلاا الفللهم الكللي  

ا ملن قلدر اهلل؟ فقلا  الفلارو : افلّر  عنه عندما امتنأل عن كخو  مدينى فيها طاعون  قي  لله: أفلرارا

(1)من قدر اهلل إلى قدر اهلل

فأالار هبلاا إللى أن قلدر اهلل تعلالى محليط بافاسلان يف  ل  األحلوا ، وأن  للك ال 

األسللءاب مقللدورى  فيجللب علينللا األخللا هبللا يمنللأل مللن األخللا باألسللءاب، وأن  ات

لا لتءعات األايال.وال  سير يف طريقها  إقامى للتكلي ، وتحمُّ

والخلصى أاه يكفي    عاق  االقتصلار عللى ملا اقتصلر عليله السلل   خاصلى أن 

العلللم الضللروري يقضللي بللأن افاسللان مللتمكن مللن بعللض األالليال  ايللر مللتمكن مللن 

وط هبللاا بعضلها  وأاله يشللعر بمسلئوليى  امللى تجللاه أفعالله االختياريلى  والحسللاب منل

الشعور الاي يشعر به    عاق ، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .

چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہچ  :املراد باالستثناء يفاملسألة الثانية: 

گ  گ    گ  گ  ڳ    کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  :قلللللا  تعللللللالى

 چ ڄھ   ھ  ھ  ھ   ہہڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ    ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں

 [.األاعاا]

أن االست نال رايأل إلى الخلوك.(2)يرى يمهور المفسرين

                                                 

رواه ادمام البخاري بسنده عن عبد اهلل بن عبا، رض  اهلل عنهما يف كتا  الطب، بـا  مـا يـذكر يف الطـاعون،  (1)

 .5397قد ةدي  ر
ــان  (2) ــب 62-2/61، والوشــاف 12/118يراجــع: جــامع البإ ــامإر الزإ ــرآن 158 -13/157، ومف ــام الق ، والجــامع ألةو

 .   8/26، وروح المعا  3/339، ومفسإر القرآن العظإد 7/84
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ل   وقا  أبو مسلم: إاه اير رايلأل إللى الخللوك، وإاملا يريلأل إللى األيل  المؤيَّ

إال َملن أ لكتله قءل   -أي سلميته -لهم، فكأهنم قالوا: وبلًنلا األيل  اللاي أيلتله لنلا

يف قوا اوح وعاك ولموك ممن أ لكه اهلل تعلالى قءل  األيل  األي  المسمى،  ما فع  

لءقلوا إللى الوصلو  إليله  فتلخليص الكللا أن يقوللوا: اسلتمتأل بعضلنا الاي لو آمنوا

بءعض، وبلًنا ما سميص لنا من األي  إال َمن الئص أن تخرمله، فاخرمتله قءل   للك 

(1)بكفره والله

هلل متكلَّل  وفيله تلرٌ  لظلا ر ترتيلب  للا أبلي مسللم رحمله ا ويرى الءاحث أن

   .ألفاآ اآليى الكريمى

لو  ان على ملا زعلم لكلان الر يلب: )إال ملن الئص(، " يقو  أبو حيان رحمه اهلل:

چڻ  ڻ  ڻڻ  ۀچ ه: ما أن الفص  بين المست نى منله والمسلت نى بقولل

(2)يؤكي إلى تنافر الر يب

ا ولع  سءب   اب أبي مسلم إلى ما   ب إليه :  واه معتزليًّا  حيث يعتنلق  نا أيضا

  وللاا فإاله (3)المعتزلى مءدأ العد  الاي يقضي عند م بخللوك َملن اسلتحق النلار فيهلا

للا منلله  ا عللن الخلللوك، وصللرفه إلللى األيلل  المؤيلل  لهللم  كعما   للب باالسللت نال بعيللدا

 أعنا  اآلي لتطاوع مءاكغهم لمءاكئ فرقته، 
َّ
 وأصولهم!!والتي حاو  ريالها يا دين لي

إلى أن االسلت نال رايلأل إللى الخللوك، للم  - ما سءق –  ب يمهور العلمال لقد و

 تنوعص آرا  م يف معنى  اا االست نال:

                                                 

 .13/158مفامإر الزإب  (1)
 .4/223البحر المحإط  (2)
 .وما بعدها 131/ 1يراجع: شرح األحول الخمسة  (3)
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للدين الللاين  - فنققلل  عللن ابللن عءللا  راللي اهلل عنهمللا أن االسللت نال يف حللق الموحِّ

(1)يخريون بالشفاعى

فعللله، و لللك  مللا تقللو : واهلل أالله اسللت نال ال يل رحملله اهلل ل  (2)ويللرى الفللّرال -

الربه، و لو معنلى ملا اققل  علن ابلن ألاربنك إال أن أرى اير  لك، وعزيمتك على

  فقد الال أن يقخلَّلدوا  فلالمراك چۀہ  ہ  ہچعءا  راي اهلل عنهما  حيث قا 

(3)من  اا إ ن المءالًى يف الخلوك، وإههار أن    ايل مو و  إلى المشيئى

ا، ايلر أن اهلل واقق  عن ابن م - سلعوك رالي اهلل عنله أن المعنلى: خاللدين فيهلا أبلدا

تعللالى يللأمر النللار فتللأ لهم وتفنلليهم، لللم يجللدك خلقهللم، فيريللأل االسللت نال إلللى تلللك 

(4)الحا 

بمعنلللى: سلللوى  فلللالمعنى: خاللللدين فيهلللا مقلللدار كواا چۀچأن(5)ويلللرى ابلللن قتيءلللى -

(6)الزياكىالسماوات واألرض سوى ما اال ربك من الخلوك و

إللى أن المعنلى: خاللدين فيهلا ملا  -رحمله اهلل- ل ل538و  ب الزمخشري  ت  -

(1)كامص السماوات واألرض إال مقدار اقلهم من عااب النار إلى عااب الزمهرير

                                                 

هــ، وروح 1404: 3بإـروت، ط -، ط: الموتـب ادسـالم 4/160زاد المسإر يف علد التفسإر البن الجوزي   (1)

 .   8/26المعا  
هو أبو زكريا يحإى بن زياد بن عبد اهلل الفّراء، ُلقب بذل ؛ ألنه كان يفري الوـالم، وكـان يمإـل لالعتـاال، لـه:  (2)

، وطبقــات 2/333؛ يراجــع: بزإــة الوعــاة ـهــ207العامــة، ُمــويف ســنة  معــا  القــرآن، والبهــاء فإمــا ملحــن فإــه

 .29 -1/28المفسرين للداوودي 
  .  8/26، وروح المعا  4/160، وزاد المسإر 2/346يراجع: المحرر الوجإا  (3)
 .4/160زاد المسإر  (4)
قريـة بـإن الموحـل  -دينورهــ، ولـ  قضـاء الـ296 -213هو أبو محمد عبد اهلل بن مسلد بن قتإبـة الـدينوري  (5)

وكــان مــن الموثــرين يف التصــنإف، لــه: ادمامــة والسإاســة، ومرويــل مختلــف الحــدي ، وأد   -وأذربإجــان

، والـروض المعطـار يف خبـر األقطـار 2/62الوامب، والمعارف، وغإرها، مويف ببزـداد؛ يراجـع: بزإـة الوعـاة 

 بإروت.    -ثقافة، ط: مؤسسة ناحر لل1/249لمحمد بن عبد المنعد الحمإري 
 .4/160زاد المسإر  (6)
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ا للنار عن معنا ا العلملي، وأقييلب ": ل 1270يقو  افماا اآللوسي ت  كَّ  اا بأن فيه صرفا رق

(2)ه إ ا كعص إليه ارورىعنه بأاه ال بأ  ب

لا قلد سلءق يف  لا أاله تعلالى اسلت نى قوما واقق  عن ابن عءا  راي اهلل عنهملا أيضا

 عللى أن االسلت نال للي  ملن المحكلي، وأن
ٌّ
علمه أهنم يلدخلون افسللا  و لو مءنلي

(3) بمعنى )من(چہچ

فيءعللد وال يخفللى أن اسللتعما  )مللا( للعقلللل قليلل ،  "يقللو  افمللاا اآللوسللي: 

(4) لك

إال ملا الال اهلل ملن زيلاكى العلااب  أي "إلى ويه لطي  فقا : (5)و  ب الزياج -

لءلواهلا الًايلى ومءاينتهلا ألالواع العلااب إال ما اال ربك من زياكى تءلغ النهايى، حتى تكاك

(6)يف الشدى تقعّد خاريى عنه

ا يال على  ا الصورى ليفيد ملا أن االست نال من الخلوك، وأاه إام -واهلل الموفق -وأرى 

 :أيتي

أوالا(: المءالًى يف الخلوك  بمعنى أاه ال ينتفي إال وقلص مشليئى اهلل تعلالى، و لو مملا ال 

يكون.

ا لعمر عليهم. ا هبم، وتشديدا  )لااياا(: إطماعهم يف  لك  اكما

                                                                                                                                    

 .2/62يراجع: الوشاف  (1)
 .   8/26روح المعا   (2)
 .4/160، وزاد المسإر 2/346يراجع: المحرر الوجإا  (3)
 .   8/26روح المعا   (4)
لمبـّرد، هو أبو إسحاق إبراهإد بن السري بن سهل الّاّجـاج، كـان يخـرط الاجـاج، ثـد مـال إلـى النحـو، فلـام ا (5)

ومـا بعـدها، وطبقـات  1/411؛ بزإـة الوعـاة ـهـ311من أهل الفضـل والـدين، لـه: معـا  القـرآن، ُمـويف سـنة 

 .  1/52المفسرين للداوودي 
    .8/27روح المعا   (6)
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ا وايءاا عليه تعالى، ال يمكن لله سلءح ااه اقضله  )لال اا(: كفأل تو م  ون الخلوك أمرا

  ما   ب إليه المعتزلى.

ا(: إخراج عصاى أ   التوحيد ممن يخريهم اهلل ي  الأاه ملن النلار بشلفاعى  )رابعا

الشافعين من النءيين والمؤمنين والملغكى، للم تلأيت رحملى أرحلم اللراحمين، فيخلرج 

ا من الد ر: ال إله إال اهلل   ملا و ا قط، وقا  يوما ركت بلالك مِن النار َمن لم يعم  خيرا

 األخءار الصحيحى المستفيضى عن رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

لا إعللا العءلاك بنفلا  مشليئى اهلل تعلالى، وإحاطلى علمله، وتفلويض ) ا(: من الفواغلد أيضا خامسا

األمر إليه، وعدا الحكم على مشيئته يف  اا األملر الًيءلي، ويؤيلده ملا رواه ابلن يريلر رحمله اهلل 

ال ينءًلي بعلد  لاه اآليلى ألحلد أن يحكلم عللى اهلل يف  "اهلل عنهما أاه قلا :  عن ابن عءا  راي

(1)خلقه

وحلافظهم  الطلربيو اه الفواغد يمعتها مما سّطره المفسرون، وبخاصلى إملامهم 

  طّيللب اهلل لللرا م، واهلل يقللو  الحللق و للو يهللدي (2)وعلمللتهم اآللوسللي أبللو الفللدال

 السءي .

 اجلمهور وأبي مسلم( نيمضاعفة الثواب باملسألة الثالثة: )معنى 
گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ    گک  ک  ک  ک  گ  گچ :قللللا  تعللللالى

[.ألاعااا] چ ۉڱ  ڱ  ڱ  ں 

أن الملراك بالحسلنى:  ل  ملا يقولله أو يفعلله المسللم ملن قلو  (3)يرى الجمهلور

.طيب ومن عم  صالح

وينطلق  ،من افيمانالحسنى اسم عاا يطلق على    اوع  ويرى أبو مسلم أن

على عمومه، فإن ااطلقص الحسنى على اوع واحد منه فلي  له عليها من ال واب إال 

                                                 

  .   52 12/118جامع البإان  (1)
 .  27-8/26لمعا  ، وروح ا352-4/351، ومفسإر القرآن العظإد 12/118يراجع: جامع البإان  (2)
 .8/ 14مفامإر الزإب  (3)
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  قوله  وإن ااطلقص على حسنى تشتم  على اوعين  ان ال واب عليها م لين   واحد، مِ 

 چ ائ ...ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭڭ ڭ  ڭچ :تعالى

اصيءين،  ن اتقى وآمن بالرسو والكف : النصيب  الم  ، فجع  لم، [الحديد]

، فد  على أن الحسنى التي يعلص لها عشر ا فيمااه برسولها لتقوى اهلل واصيءا اصيءا 

أم الها  ي التي يمعص عشرى أاواع من الحسنات، و و افيمان الاي يمأل اهلل يف 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ :تعالى صفته عشرى أاواع بقوله

ہھ ھ ھ ھ  ے  ے   ۓ  

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۓ  ڭ 

، فكااص  اه األاواع العشرى [االحزاب] چ ې ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

(1)التي لواهبا عشرى أم الها، فيكون لك  اوع منها م  

ما ال إلى لخرويه عن عموا الظا ر    اا تأوي  فاسدأن  -واهلل الموفق –الءاحث * ويرى 

فهو عشر حسنات، فلي  يجزي عن حسنى ألن ما يمأل عشرى أاواع   يحتمله تخصيص العموا

 الها.إال م لها، وبط  أن يكون يزال الحسنى عشر أم 

ا فإن  نا  موااأل يف القرآن الكريم تو ءين أن المضلاعفى ربملا بلًلص سلءعماغى أيضا

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ ڍ  ڍڌ    چتعلالى اع  إلى ملا الال اهلل، و لو قولله

 چ ڳ گ گ ڳ گک  ک  کگکڌ   ڎ  ڎ ڈ ڈژ ژ ڑڑ

[.ألاعااا]

ا فلقلد قلا  رسلو  اهلل  تءلص لله حسلنى، فلإن عملهلا  ملن": وأيضا َ لمَّ بحسلنى فللم يعملهلا  ق

(2) تءص له عشرا إلى سءعماغى إلى أاعاف   يرى

                                                 

 .267/ 17الجامع ألةوام القرآن  (1)
رواه ادمام البخاري بسنده عن ابن عبا، رض  اهلل عنهما، كتا  الرقاق، با  من هـّد بحسـنة أو بسـإئة، رقـد  (2)

6126. 
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لا:  واله معتزليًّلا يلؤمن بوايءلات  وأرى أن الاي حم  أبا مسلم على  اا التأويل  الءعيلد أيضا

و للاا (1)منفعلى تقسلتَحقُّ عللى سلءي  التعظليم وافيلل عقليلى عللى اهلل تعلالى، وبلأن ال لواب: 

خار  لنظريى االستحقا  االعتزاليى  وللاا يلدافأل بكل  ملا لديله ملن لقافلى لًويلى ومو ءلى النص

 .عقليى!

أما أ   السنى فإهنم ال يويءون على اهلل تعالى ألحد من العءيد ايئاا  ألن َمن  ان  الك 

ستكَملا بفعل  الو ايلب، والمسلتكم  بلالًير الاقص لااتله  و لاا يف حقله يل  فإاه يكون مق

(2)اأاه محا 

ولاا فإن ال واب اير وايب على اهلل تعالى، ب   و فض  منه ي  اأاه، يضلاعفه لملن يشلال  

ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ قللا  تعللالى:

]النسال[. چ ٿگ   گ  گ   کڑ  ک  ک  ک جب ڈ   ژ  ژ  ڈڎ

 :اجلمهور وأبي مسلم( نيلة الرابعة: )التحسني والتقبيح باملسأ
ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : قلللللللللللللا  تعلللللللللللللالى

 [. وك]  چ ٿ ...ڻۀ  ۀ  ہ

يشلهد  ، واللايالمراك باللاي  لو عللى بينلى ملن ربله: النءلي  أن(3)* يرى الجمهور

 .الاي أرسله اهلل تعالى إليه يربي  عليه السلا و  بصدقه

(4) اا الشا د  و العق  ويرى أبو مسلم أن* 

أعلداله أن   يفقد تحلدى النءل ، و القرآن واظمه وإعجازه الءعض أن المراك بالشا دويرى 

 فعجلزوا ملأل فصلاحتهم وبلالتهم، ف ءلص بلالك أن  لاا القلرآن ملن عنلد اهلل ،من م لله]يأتوا ب

(1)تعالى

                                                 

 عبد الوريد عثمان. .: د، ط: الهإئة العامة للوتا ، ت85شرح األحول الخمسة للقاض  عبد الجبار    (1)
 .147/ 16مفامإر الزإب  (2)
 .167 -166/ 4وما بعدها، ومعالد التنايل  276/ 15يراجع: جامع البإان  (3)
 .462/ 2مفسإر الماوردي  (4)
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و مسللم، بل  بلالغ فقلدا كليل  العقل  ولقد ينح افماا الزمخشري إلى ملا   لره أبل

أي علللى بر للان مللن اهلل چڱ  ڱڱ   ڱچ  علللى بر للان افسلللا  حيللث قللا :

ويتءللأل : أي چں  ں  ڻچ،و للو كليلل  العقلل  ،وبيلان أن كيللن افسلللا حللق

(2) لك الرب ان َااِ ٌد يشهد بصحته، و و القرآن من اهلل

للا ألصل  العللد  عنللد المعتزلللى  والللاي يقتضللي أن  و لاا الموقلل  منهمللا يللال وفقا

ا فكرا  حسلن األايال وقءحها  حتى لو لم يرك بالك الشرع يكون العق  صالحا
(3)

وقلد اسلتدلوا عللى ملا   ءلوا إليله بأالله للو للم يكلن يف األاليال حسلن وقلءح  اتيللان 

ألقفحم الرس   فإن الرسو  إ ا قا  ألحد: ااظر يف معجزيت حتى يظهر صدقي للديك  

 فله أن ي
ّ
قو : ال أاظر ما لم يجب علي  ألن تر  ايلر الوايلب يلاغز، وال يجلب عللي

حتى ي ءلص عنلدي الويلوب بالشلرع، وال ي ءلص الشلرع ملا كملص للم أاظلر، وألانلا للو 

فصلللنا الحسللن والقللءح عللن األفعللا  افاسللاايى  صللفتين  اتيتللين لهللا ورككاا مللا إلللى 

قللوا عليهللا قءولنللا للشللرع  والتللي األقللوا  الشللرعيى .. لءطلللص المعللاين العقليللى التللي ي

يمكننلا قيلا  قلو  عللى قلو  وال فعل  عللى تستنءط هبلا األصلو  الشلرعيى  حتلى ال

(4)فع   و لك يؤكي إلى إبطا  الشراغأل  ااا

ويرى أ   السنى أن العق  ال يد  على حسن الشيل وقءحه يف حكم التكليلل  ملن 

ا ويقللءح م للل ا  وقللد يحسللن الشلليل اللرعا ه المسللاوي للله يف يميللأل الصللفات  اهلل اللرعا

فالكاب قد يحسلن إ ا تضلمن إاجلال النءلي ملن الظلالم، والقتل  مل لا يحسلن إ ا  لان 

ا، ويقءح إ ا  ان اعتدالا  فلو  ان القلءح أو الحسلن يف الفعل   اتيلين، لملا صلح  قصاصا

                                                                                                                                    

 .167/ 4يراجع: معالد التنايل  (1)
 .365/ 2الوشاف  (2)
 .310شرح األحول الخمسة    (3)
 .312 -311شرح األحول الخمسة    (4)
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ا يف أخرى، ولاا فإن الحسن: ما ورك الشلرع بال  نلال أن يكون الفع  حسناا يف حا  قءيحا

(1)على فاعله، والقءيح: ما ورك الشرع باا فاعله

والحق أن الحسن والقءح يف األفعا  عقليان والرعيان، فلاهلل يل  الأاه قلد فطلر عءلاكه عللى 

إكرا  حسن الصد  والعد  والعفى وافحسان بعقولهم، وفطر م على إكرا  قءح أالداك تللك 

 ي ءتللان إال بعللد أمللر الشللارع وهنيلله  وال األالليال بعقللولهم  لكللن ال للواب والعقللاب اللرعيان  فللل

ا قءلل  وروك الشللرع: قوللله  يجءللان عللن طريللق العقلل ، والللدلي  علللى أن اهلل تعللالى ال يؤاخللا أحللدا

، والدلي  عللى أن يف األفعلا  حسلناا [افسرال] چ ۆئ ى  ى   ائ ائ  ەئ     ەئچ  تعالى:

للا قءلل  وروك الشللرع قوللله تعللالى:  ڭ  ڭھ  ھ  ھ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چوقءحا

حيث  ان المشر ون يطوفون بالءيلص علراى قءل  مجليل الرسلو  عليله "  [األعراف]چ ائ ...

(2)الصلى والسلا إليهم  فسمى اهلل تعالى فعلهم فاحشى

فمخالفللى المعتزلللى إ ن  للو يف يعلهللم العقلل   للو متعلللق ال للواب والعقللاب، ويف 

يال للي  للعقل  مجلا  إعطاغهم له صلحيات أوسأل من كاغلرى اختصاصله  فهنلا  أال

 للعم  فيها، ومأل  لك أقحموه يف  لك. 

 :اجلمهور وأبي مسلم( املسألة اخلامسة: )الشفاعة بني

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى ائ  ائەئەئ  چ : قللا  تعللالى

الزخرف[.] چ ۀ وئ

ريللى، واستصللفاحه فيمللا اسللتعطاف المشللفوع إليلله فيمللا يق   للي أن الشللفاعى يللرى الجمهللور

 خشى.يق 

السلتحقا    عى يف الءيألفْ خات الشُّ ومنه أق  ،الشر ى المراك هبا: أن ى أبو مسلم* وير

ن اللاين يلدعون ملن كون اهلل ال يملكلون ملأل اهلل إ :ويكون معنلى الكللا ،الشريك لها

                                                 

 .وما بعدها؛ محرير ومصحإر ألفريد جإوم 370نهاية ادقدام يف علد الوالم   (1)
 .291/ 4يراجع: البحر المحإط (2)
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إال أن يشهدوا عند اهلل بالحق عللى ملن عليله حلق  ،ار ى يستحقون أن يكواوا هبا آلهى

(1)أو له حق

ن المعتزلى بنوا على اظلريتهم يف العلد  اظريلى الوعلد والوعيلد، ويرى الءاحث أ

لد عليله ال محاللى  إ  العداللى حسلب ويهلى اظلر  وأن اهلل تعالى يوقأل ما وعلد بله وتوعَّ

المعتزلى تقتضي  لك  ألاه تعالى ال يكلِّل  بافيملان ويققلدر عليلله  للم ال ي يلب عللى 

تكلي  عء اا  و و على اهلل تعالى محا .افتيان به وال يعاقب على تر ه  وإال  ان ال

ا القو  بنفلي تلألير الشلفاعى لمسلتحقي العقلاب يف إسلقاطه   لم بنوا على  لك أيضا

 وإاما يكون تألير الشفاعى عند م يف رفأل الدريات وزياكى ال واب فقط.

ڤ ڤڤ  ڤڦ ڦ   چ  وقللد اسللتدلوا علللى مللا   ءللوا إليلله بقوللله تعللالى:

 .(2)لءتىاتنفي اآليى أن يكون للظالمين افيأل ، حيث [اافر] چ ٹ ...ڦ

ومن  نا وق  المعتزلى ملن اصلوص الشلفاعى موقل  المنتقلي لملا يلدعم ما ءله، 

 .وأولوا اآليات التي تعارض قولهم فيها تأويلت بعيدى، م لما فع  أبو مسلم  نا!

وأما الجمهور فيرون أن الشفاعى تعني سؤا  التجاوز عن سيئات الموحدين ورفلأل 

  الكءلاغر أل ل  الشلفاعى حصلو  عللى الدالى األخءارب كرياام يوا القيامى، واستدلوا

  .(3)أمتي من الكءاغر أل   افاعتي"  :لالوالس الصلى عليه قوله 

وأيابوا على المعتزلى بأن الشفاعى إن  ااص للموعوكين بالجنى فقط  ملا يقوللون، 

فإن اهلل ال يخل  وعده.

إلى اهلل تعالى يف أن يزيد م من فضللله، ال يف أن يلدخلهم  لنءي فإن قالوا: يشفأل ا

ىئی چيناتللله. قيللل  لهلللم: أو للللي  قلللد وعلللد م اهلل  للللك فقلللا :

                                                 

 .241/ 5مفسإر الماوردي (1)
 .134/ 1، ط: الدار التونسإة للنشر، وشرح األحول الخمسة 350فضل االعتاال للقاض  عبد الجبار   (2)
ه عن أنـ  رضـ  اهلل عنـه يف كتـا  حـفة القإامـة والرقـا ق والـورع، بـا  مـا جـاء يف رواه ادمام الترمذي بسند(3)

 ، وقال : ةسن ححإر.2435الشفاعة، ةدي  رقد 
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، واهلل ال يخل  وعده، فإاما يقشفأل إللى اهلل [فاطر]چ ڦ... جئیی  ی

تعالى عند م يف أال يخل  وعده، و لاا يهل  ملن قلولكم، وإاملا الشلفاعى المعقوللى 

فيمن استحق عقاباا أن يواأل عنه عقابله، أو فليمن للم يعلده اليئاا أن يتفضل  بله عليله، 

ا، فل ويه لهاا.  فأما إ ا  ان الوعد بالتفض  سابقا

لا يف  ل  هلالم  وأياب أ   السن ا بأن ما يا ره المعتزلى من اآليات لي  عامًّ ى أيضا

لا بلين األكللى  وإال  وإاما المراك هبا الكاملون يف الظلم  و م الكفار والمشر ون  يمعا

(1) لكان افسلا مأل ارتكاب بعض المعاصي مساوياا للكلفر!!

 :) رؤية اهلل تعاىل (املسألة السادسة: 
 [.المطففين] چ ۆئ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چقلا  تعلالى: 

أن  اه اآليى تلد  عللى إلءلات الر يلى  إ  للو للم يلر المؤمنلون  (2)يرى الجمهور

يِّر الكفار بالحجاب. رهبم يوا القيامى، لما عق

أي اير مقلربين، والحجلاب: اللرك،  چڈ چ وقا  أبو مسلم األصفهاين: معنى

رون للءعث اير مقءولين عند اهلل  و و الملراك ملن و و اد القءو ، والمعنى:  ؤالل المنك

(3) [آ  عمران] چ ڀ ...ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئچ:قوله تعالى

:  ااص قضيى ر يى اهلل تعلالى يف اآلخلرى مجلاالا لعخلا واللرك -واهلل الموفق –وأقو  

ا بأص  التوحيد يف المفهوا ا ا  ءيرا العتزالي  فلالقو  بين المعتزلى وخصومهم  لتعلقها تعلقا

ا ويف يهلى  ألن العلين ال تقلأل إال عللى يسلم أو  بر يى المؤمنين هلل تعالى يعني  واله يسلما

 قاغم بجسم. 

ومن  نا حاو  المعتزلى أن ينفلوا الر يلى علن اهلل تعلالى باألبصلار يف اللدايا ويف كار 

(1)أما الر يى بمعنى المعرفى والعلم فقالوا بصحى  لك "القرار  

                                                 

 .6/176القاهرة، ومفامإر الزإب  –، ط: دار األنصار1/241يراجع: ادبانة لإلمام لبشعري (1)
 .19/261الجامع ألةوام القرآن ، و366-8/365، ومعالد التنايل24/390يراجع: جامع البإان (2)
 .87/ 31مفامإر الزإب (3)
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ك أن أاير إلى أن سءي  تلك القضيى لم يكن سهلا مالَّلا أملاا المعتزللى  فهنلا  وأو

آيات صلريحى يف إلءلات الر يلى، وقلد اتخلا المعتزللى ملن اآليلات التلي يءلدو ها ر لا 

للَركَّ  ا لويهللى اظللر م سللءيلا لرسلليخ معتقد لللم  فقللالوا بأهنللا محكمللى يجللب أن تق للدا مؤيِّ

ٿ  چتلك اآليات التي قا  المعتزللى بإحكامهلا قولله تعلالى:ومن اآليات المتشاهبى إليها  

[.األاعاا] چ ۓ ... ڤٹ   ٹ 

وأمللا اآليللات التللي يسللتد  هبللا خصللوا المعتزلللى علللى إلءللات الر يللى .. فقللد ركَّ للا 

 وملنالمعتزلى إلى المحكم عنلد م، وتأولو لا بملا يتماالى ملأل قلولهم بنفلي الر يلى، 

، وقللد [المطففللين] چ ۆئڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ڌ   چ  قوللله تعللالى:: تلللك اآليللات

ا تأوي  أبي مسلم لتلك اآليى.  علمص آافا

أما أ   السنى فيرون أن المؤمنين يرون اهلل تعالى يف اآلخرى بل تحديلد وال تكييل  

(2)وال تحيز  و ما أاه معلوا ال  المعلومات   الك  و مرغي ال  المرغيات

ڌ  ڌ  چى:ع الر يى يف اآلخلرى: قولله تعلالومن اآليات التي استدلوا هبا على وقو

قللالوا: ولللوال  لللك لللم يكللن للتخصلليص ، [المطففللين] چ ۆئ ڎ  ڎ  ڈ ڈ

فاغدى  وفيه تقرير آخر: و و أاه تعالى   ر  اا الحجلاب يف معلرض الوعيلد والتهديلد 

ا للكفار ال يجوز حصوله يف حق المؤمن  فويب أال يحصل   للكفار، وما يكون وعيدا

(3)يف حق المؤمن  اا الحجاب

سلرون "وأما األخءار الداله على إلءلات الر يلى فك يلرى  منهلا الحلديث المشلهور: 

 ، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي . "(4)ربكم  ما ترون القمر ليلى الءدر

                                                                                                                                    

 ، ط: دار الشروق.220المختصر يف أحول الدين للقاض  ضمن رسا ل العدل والتوةإد للدكتور عمارة   (1)
 وما بعدها بتصرف يسإر، ط: الهند. 13يراجع ادبانة   (2)
 88 - 31/87مفامإر الزإب (3)
عن جرير بن عبد اهلل البجل  رضـ  اهلل عنـه، كتـا  التوةإـد، بـا  قـول اهلل معـالى: وجـوه يومئـذ رواه ادمام البخاري بسنده (4)

 1466، ورواه ادمام مسلد يف كتا  المساجد، با  فضل حالم  الصبر والعصر، رقد 6997ناضرة، ةدي  رقد 
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 املبحث الرابع
 خمالفات أبي مسلم للمشهور عن اجلمهور

 يف تفسري اآليات الكونية 
 :اجلمهور وأبي مسلم( ملسألة األوىل: )كالم السماوات واألرض بنيا

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ چ :قا  تعلالى

 11: فصلص] چوئ  وئۇئ

المعرفلى والفهلم، فعقلل    لاه األاليالأن اهلل ي    لره أعطلى  (1)* يرى الجمهور

طاعى اهلل، فأطاعه.

(2)، فكااتااا  ما أمرت ومعناه: أن  * ويرى أبو مسلم

اختللل  العلمللال حللو  تفسللير اآليللات التللي تنسللب الخشلليى يقللو  الءاحللث: * 

 :والتسءيح والتحميد لًير المكلَّفين من الحيوان والنءلات والجملاكات   قولله تعلالى

ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ : قولله تعلالى : قوله تعلالى

گ  گ   گ    چ:  و قوله تعالى[النور]  چ ک ...ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۋۋ

 إلى اير  لك من اآليات: [،افسرال]چ ے ... ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ

إللى تللك  - الخشليى والتسلءيح-فا ب بعض العلمال إلى أن إدسناك تلك األفعلا  

، لتللك األاليال عقل  وال إكرا  وال اطلقاألايال مجاز عن قءو  األمر التكلويني  إ  للي  

من افى وقوع تلك األفعا  من تلك األايال عللى سلءي  الحقيقلى: إن اسلءى تللك موقا  الءعض

                                                 

/ 7، وروح المعـا  79 /5، ومفسـإر القـرآن العظـإد 111/ 1، ومعـالد التنايـل 241/ 2يراجع: جامع البإان (1)

147. 
 .172/ 5مفسإر الماوردي (2)
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األفعا  لتلك األايال من باب المجاز العقلي  على معنلى أهنلا تحمل  النلاهر فيهلا إللى التسلءيح 

(1)والتحميد والخشوع  فأسند ي  اأاه تلك األفعا  إليها  ألهنا سءب فيها

شليى والتسلءيح والسلجوك تقلأل حقيقلى ملن تللك و  ب   ير من العلمال إلى أن الخ

األايال  واستدلوا باآليات السابقى التي   راا  وقلالوا: إن َصلْرف اللفلظ علن هلا ره 

ا بأحاكيث لابتى عن رسو  اهلل صلى اهلل عليله  بل كلي  وال كاع ال يصح  واستدلوا أيضا

 قءل  أن"وسلم   قوله: 
َّ
ا بمكلى  لان يسللِّم عللي أقبعلث  إين ألعرفله  إين ألعرف حجلرا

(2)اآلن

لا ااطقلى   "يقو  العلمى اآللوسي:  ا من القو  بأن للحيوااات افوسا أاا ال أرى مااعا

و ي متفاوتى افكرا  حسب تفاواا يف أفراك افاسان  و ي ملأل  للك  يفملا  االص ال 

للي  يف يصللها افاسلان  والشلوا د عللى  لاا   يلرى  وتص  يف إكرا ها وتصرفها إلى اايلى 

(3)مقابلتها قطعي يجب تأويلها أليله  وقد صرح اير واحد أهنا عارفى برهبا ي  اأاه

  ألن وأرى واهلل الموفللق أن تسللءيح تلللك األالليال وتحميللد ا وخشللوعها حقيقللي

للي  ، وألاله الشوا د على  اا   يرى  ولي  يف مقابلتها قطعلي يجلب تأويلهلا أليلله

الى لتلك األايال إكرا لات يعلمهلا يل  اأالله واحلن ال من المستءعد أن يجع  اهلل تع

 و مجلرك االسلتءعاك بالعقل  وقيلا  الًاغلب   لكاعلمها  وإاما الحام  للنافين على 

ڻ   ڻ  ڻ   چ:على الشا د  وقد افى اهلل تعالى تحكليم العقل  الحسلي  نلا فقلا 

لوقلات الداللى على الخالق معنى لابص يف المخ، وألن [افسرال]چ ے ...ۀڻ

 لها الزا لها  و ي آيات للرب ي  الأاه هبلاا االعتءلار  ولكلن خشلوعها وتسلءيحها 

                                                 

 .175 -174/ 20، ومفامإر الزإب 627 -626/ 2، 183/ 1الوشاف (1)
ومسـلإد  ملسو هيلع هللا ىلصرواه ادمام مسلد عن جابر بـن سـمرة رضـ  اهلل عنـه يف كتـا  الفضـا ل، بـا  فضـل نسـب النبـ  (2)

 .6078الحجر علإه قبل النبوة، ةدي  رقد 
 .147/ 7 روح المعا (3)
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ا هلل  لا وبلين  واله عابلدا وسجوك ا معلان أخلرى   ملا يفلر  بلين  لون افاسلان مخلوقا

 تعالى.

للا فقللد   چ ک ...  ېۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ۋٴۇ  ۋچ :قللا  تعللالى وأيضا

 [.]النور

أفرى يقء  عقلك أن يكون معنلى االيلى: قلد  ": رحمه اهلل ل 751قا  ابن القيم ت 

ا، وفلر  بينهملا، وعطل   علم اهلل كاللته عليه  وأاه سمى تلك الدالللى صللىا وتسلءيحا

 .(1)أحد ما على اآلخر

 :) الرَّْتُق والَفْتُق (املسألة الثانية:  
  ڱگ  گ   گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳڱڱ  ڱچ :قلللللللا  تعللللللللالى

[.األاءيال] چ  ڦ ۀ  ہ  ۀڻ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ 

للا ال (2)يلرى أ  لر المفسلرين ْتلق والَفْتللق: أن السلمال  االص رتقا أن المللراك ملن الرَّ

للا ال تقنءللص ففتقهللا اهلل تعللالى  تمطللر ففتقهللا اهلل تعللالى بللالمطر، واألرض  االلص رتقا

بافاءات.

ٱ چ  :لىوقا  أبو مسلم: يجوز أن يراك بالفتق: افيجاك وافههار   قوله تعلا

، فأخرب عن افيجاك بلفظ الفتق، وعن الحلا  [الشورى]  چ ڱ ...ٻٻ

تق قء  افيجاك بلفظ الرَّ
(3)

ْتقلال  و لي -واهلل الموفق –  وقأو لا: إ ا سلّده، ومنله الرَّ ْتق مصدر رَتَقه َرْتقا : الرَّ

تْ  (4)قالتي ااسّد فريها، والَفْتق:  و الفص  بين الشيئين المتصلين  فهو اد الرَّ

                                                 

 . ، ط: دار الوتب العلمإة226/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلد وادرادة الين القإد (1)
 .5/339، ومفسإر القرآن العظإد 4/80، والمحرر الوجإا 18/432جامع البإان   (2)
 .141-22/140مفامإر الزإب  (3)
  . 10/296، ومادة فتق 10/114يراجع: لسان العر  مادة رمق (4)
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 وقد تنوعص آرال المفسرين يف معنى الرتق والفتق  نا يف  اه اآليى الكريمى:

وي عللن ابللن عءللا  والحسللن وقتللاكى  -1 أن المعنللى:  االلص السللمال  -راللي اهلل عللنهم–فللرق

واألرض متلصللقتين  الشلليل الواحللد، ففصلل  اهلل تعللالى بينهمللا بللالهوال، ورفللأل السللمال إلللى 

(1)مقر ا مكاهنا، وأبقى األرض يف

السللءأل  االلص متلصللقى، أن المعنللى: أن السللماوات  ل لل104وعللن مجا للد ت  -2

(2)، ويعلها سءأل سماوات، واألراون  الكففتقها اهلل

للا -3 وي عللن ابللن عءللا  أيضا ح  لللك عنلله -ورق للحِّ وإليلله   للب أ  للر  -(3) وصق

: أن -رحمهمللا اهلل-ل لل542ت (4)المفسللرين، واختللاره افمللاا الطللربي وابللن عطيللى

ا ال تمطر ففتقها  لا المعنى: أن السماوات  ااص رتقا اهلل تعلالى بلالمطر، واألرض  االص رتقا

 ال تقنءص ففتقها اهلل تعالى بالنءات. 

 ملا قلا   –و    اه المعلاين السلابقى يحتملهلا لفلظ اآليلى الكريملى  ألاله يقحتمل  

ا مللن االتصللا  أن يكللون المللراك بللالرتق والفتللق حقيقتهملل -(5)بللن عااللوراالطللا ر 

واالافصلا ، للم  لاا االحتملا  يجللوز أن يكلون عللى الجمللى  أي  االص السللماوات 

واألرض  تلى واحدى، لم اافصلتا، ويجوز أن يكلون الرتلق والفتلق عللى التوزيلأل  أي 

 ااص السماوات رتقا يف حّد  ااا واألرض  الك، لم فتق اهلل تعالى السماوات وفتلق 

ملن رأى العلميلى ال چگ  گچ ى:ين يكون قولله تعلالاألرض، وعلى  اين المعني

 الءصريى.

                                                 

 .5/316، ومعالد التنايل 18/431يراجع: جامع البإان (1)
 .18/432يراجع: جامع البإان (2)
رواه ادمام الحاكد يف مستدركه بسنده عن ابن عبا، رض  اهلل عنهما يف با  مفسإر سورة األنبإاء، ةدي  رقد (3)

 ، وقال: ححإر ادسناد ولد يخرجاه.3443
 .4/80والمحرر الوييز  ،18/432يرايأل: يامأل الءيان (4)
 .17/53التحرير والتنوير (5)
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ا محتم  للمعنى ال الث ب   و األقلرب، وسلأ  ر بعلد قليل  إن الال  -واللفظ أيضا

 والر يى عليه ر يى العين  إ  الرتق والفتق عليه مما يرى وال سرى به. -اهلل كالغ   لك

ا معنى اآليلى أاله " يميلا، فقا : وقد يمأل ابن   ير رحمه اهلل بين  اه المعاين يمعا

ا   لان الجميلأل متصللا بعضله بلءعض، ففتلق  لاه ملن  لاه، للم يعل  السلماوات سللءعا

واألرض  الك، وفص  بين سمال الدايا واألرض بالهوال، فأمطرت السلمال، وأاءتلص 

(1)األرض

 :أيتوإاما أسلفص أن األقرب  و القو  ال الث لقراغن   ي ما ي

يد  عللى أهنلم رأوا  للك  ألن األههلر يف چگگچ  :له تعالىاألولى: أن قو -

رأى أهنا بصلريى، واللاي يرواله بأبصلار م  لو أن السلمال تكلون بحيلث ال ينلز  منهلا 

مطللر، واألرض ميتللى  امللدى ال اءللات فيهللا، فيشللا دون بأبصللار م إاللزا  اهلل المطللر، 

 وإاءاته به أاواع النءات.

چ  ۀں   ں  ڻ  ڻڻڻچ :الىال اايلللى: أاللله أتءلللأل  للللك بقولللله تعللل -

والظا ر اتصا  الكلا بما قءله  أي: ويعلنا من الملال اللاي أويلده الفتلق  ل َّ اليل 

 حي.

ا يف آيلات أخلر ملن  تلاب اهلل تعلالى واللاي  - لحا ال ال ى: أن  اا المعنلى يلال مواَّ

ى  يك ر فيه وروك االستدال  بلإازا  المطلر وإاءلات النءلات عللى  ملا  قلدرى اهلل تعلال

ألن المللراك [ الطللار ] چ ۀ ڎ ڈ ڈ        ڱڍ  ڌ  ڌ  چ  : قوللله تعللالى

بالريأل: ازو  المطر تارى لعد أخرى، والمراك بالصدع: ااشقا  األرض عن النءات.

فإن قي :  لاا الويله مريلوح  ألن المطلر ال ينلز  ملن السلماوات، بل  ملن سلمال 

 واحدى   ي السمال الدايا؟

                                                 

 .5/339مفسإر القرآن العظإد (1)
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(1)الجمأل  ألن    قطعى منها سمال قي : إاما أطلق عليه لفظ

 وأما  لا أبي مسلم رحمه اهلل يف معنى اآليى  فقد قا  فيه الفخر رحمه اهلل: 

وتحقيقه أن العدا افلي محلض  فللي  فيله  وات متميلزى وأعيلان متءاينلى  وعنلد  "

لن يْعل  الرتلق  ن تتميز الحقاغق بعضها عن بعلض، فءهلاا الطريلق حسق الويوك والتكوُّ

ا عن العدا والفتق عن الويوكمج (2)ازا

لللم   للر الفخللر أن الللاي يللركُّ  لللَا أبللي مسلللم رحملله اهلل أن هللا ر اآليللى الكريمللى 

للا، و للاا األرض، وال يجللوز  وهنمللا  يقتضللي أن السللمال علللى مللا  للي عليلله  االلص رتقا

(3) الك إال و ما مويوكان

ا ففتقهملا اهلل والخلصى أن اآليى تحتم  أن   َّ واحد من السمال و األرض  ان رتقا

ا، وتحتم   لون السلماوات واألرض  ااتلا  تللى  تعالى بأن يع     واحد منهما سءعا

واحدى، لم اافصلتا، وإن  ان األقرب ما   ب إليه الجمهور ملن أن الملراك ملن الرتلق 

ل ا ال تمطر ففتقها اهلل تعلالى بلالمطر، واألرض  االص رتقا ا والفتق: أن السمال  ااص رتقا

 ال تقنءص ففتقها اهلل تعالى بافاءات، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .

 

 

 

 
 

                                                 

، وأضـواء البإـان 141-22/140، ومفـامإر الزإـب 4/80، والمحـرر الـوجإا 18/433يراجع: جامع البإان (1)

4/141. 
 .22/141مفامإر الزإب (2)
 .السابق(3)
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  املبحث اخلامس  
 خمالفات أبي مسلم للمشهور 

 عن اجلمهور يف تفسري آيات الغيبيات
 :)جنة آدم عليه السالم بني اجلمهور وأبي مسلم(املسألة األوىل: 
[.الءقرى] چ ې... ۆ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ :قا  تعالى

يرى الجمهور أن  اه الجنى  ي كار ال واب، والدلي  عليه أن األلل  والللا يف 

ملن صلرفها إلللى  الجنلى ال يفيلدان العملوا  ألن سلكنى يميلأل الجنللان محلا ، فلل بلدَّ لفلظ 

المعهوك السابق، والجنى التي  ي المعهوكى بين المسلمين  ي كار ال واب، فويلب صلرف 

 ليها. اللفظ إ

* ويرى أبو مسلم أن الجنى التي أق لءط منهلا آكا  االص يف األرض  إ  اف ءلاط  لو 

.[الءقرى]چۈ ٴۇ چ  :االاتقا  من بقعى إلى بقعلى   ما يف قوله تعالى

 على قوله بويوه:أبو مسلم احت  وقد 

للد لملا لحلق آكَا عليله السللا الًلرور ملن  أحد ا: أن  اه الجنى لو  ااص ينى الخق

 لي . إب

 وئ وئۇئ  ۇئچ :ولاايها: من كخ   اه الجنى ال يخرج منهلا  لقولله تعلالى

[.الحجر] چ ىئ

ولال ها: أن إبلي  لّما امتنلأل علن السلجوك لقعلن  فملا  لان يقلدر أن يصل  إللى ينلى 

 الخلد.

ورابعها: أاه ال يجوز يف حكمته تعالى أن يءتدىل الخللق يف ينلى يقخلِّلد م فيهلا وال 

ال يعطي يزال العاملين َمن لي  بعام ، وألاه ال يهم  عءلاكه  بل   تكلي   ألاه تعالى

 ال بّد من ترايب وتر يب ووعد ووعيد. 
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ڀ چ :وخامسها: أن الجنى التي  ي كار ال واب ال يفنى اعيمها  لقوله تعالى

ی  ی  ی  ی  جئحئ  چ:ولقوله تعالى[الرعد]  چ ې ...ٺ ٺ

أي اير  ،[ وك]چ ڑ حتختمت  جتمئ  ىئ  يئ   جب  حب  خبمبىبيب

مقطوع، فهاه الجنى لو  ااص  ي التي كخلها آكا عليه السلا لما فنيص، لكنها تفنى  

، ولما خرج منها آكا عليه [القصص]چ ۇئ ...ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ  :لقوله تعالى

(1)السلا، لكنه خرج منها، وااقطعص تلك الراحات

 لي  ما يلي:أهنا ينى الخلد  بد - واهلل الموفق للصواب -األريح عندي و

يجمأل "أاه قا :  عن رسو  اهلل  -راي اهلل عنه - ل 59روى أبو  ريرى ت  -1

اهللق تعالى النا ، فيقوا المؤمنون حتى تقزَل  لهم الجنى، فيأتون آكا عليه السلا 

فيقولون: يا أبااا، استفتح لنا الجنى، فيقو : و   أخريكم من الجنى إال خطيئى 

 .(2)أبيكم؟!

   على أن الجنى التي أقخرج منها  ي بعينها التي يقطلب منه أن يستفتحها.فهاا يد

ڈ  ڈ چ وص  سءحااه ينى آكا بصفات ال تكلون إال يف ينلى الخللد  فقلا :  -2

  و اا ال يكلون يف اللدايا أصللا  فلإن الريل  وللو [طه]چ یژژ  ڑ  ڑ  ک 

  سلءحااه بلين الجلوع  ان يف أطيب منازلها ال بّد أن يعرض لله اليل ملن  للك  وقابل

ري  ري    الظا ر، والظملأ حلّر الءلاطن والظمأ والعق والضحى  فإن الجوع    الءاطن والعق

والضحى حّر الظا ر  فنفى عن سكاهنا   َّ الظا ر والءلاطن، وحلّر الظلا ر والءلاطن، و لاا 

اأن سا ن ينى الخلد.

فللى بلللا التعريلل  يف يميللأل الموااللأل، وال -3 عرَّ ينللى يعهللد ا  الجنللى يللالت مق

خاَطءون ويعرفوهنا إال ينى الخلد التلي وعلد اللرحمن عءلاكه بالًيلب  فحيلث ورك  المق

                                                 

 .  4/ 3مفامإر الزإب (1)
 .503اديمان، با  أدنى أهل الجنة منالة فإها، ةدي  رقد رواه مسلد يف كتا (2)
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فاا، ااصرف إلى الجنى المعهلوكى يف قللوب الملؤمنين، وأملا إن أريلد بله ينلى  عرَّ لفظها مق

قيَّدى من السيا  بما يد  على أهنا ينلى قيَّدى بافاافى أو مق رى أو مق نكَّ  اير ا فإهنا تجيل مق

، وال لللاين 32:[الكهللل ]چ ڑ ...ېې  ىچ :يف األرض  فلللاألو   قولللله

ٻ  پ  چ:، وال الث  قولله[الكه ]چ ڦ ...ڌ  ڎ  ڎ ڈ چ: قوله

[.القلم]چ ٿ پ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀٺ

وأمللا االسللتدال  بقصللى وسوسللى إبلللي : فإالله ال يمتنللأل أن يصللعد إلللى  نالللك  -

ا  لتماا االبتلل واالمتحان  ا عاراا الاي قّدره اهلل تعلالى وقلّدر أسلءابه، وإن للم صعوكا

ا له  ما  ان، وقد أخرب اهلل سءحااه علن الشلياطين أهنلم  لااوا  يكن  لك المكان مستقرًّ

يقعلدون ملن السلمال مقاعلد للسلمأل، فيسلتمعون الشليل ملن  قء  مءعث رسو  اهلل 

 الوحي، فهاا صعلوك إلى  نا ، ولكنه صعوك عارض.

أن من كخ   اه الجنى ال يخرج منهلا: فهلاا حلق يف اللدخو  وأما االستدال  ب -5

المطلق الاي  و كخو  استقرار وكواا، وإاما تكلون  لالك إ ا  االص يلزال أل لهلا، 

الجنلى ليللى افسلرال،  فأما الدخو  العارض فيقأل قء  يوا القيامى، وقلد كخل  النءلي 

  الخللوك إاملا يكلون يلوا و اا اير الدخو  الاي أخرب اهلل بله يف يلوا القياملى  فلدخو

 .القيامى  فمن أين لكم أن مطلق الدخو  ال يكون يف الدايا؟!

وأمللا االسللتدال  بأالله ال يجللوز يف حكمتلله تعللالى أن يءتللدىل الخلللق يف ينللى  -6

يخلِّللد م فيهللا وال تكليلل   فيقللا : قللد  ّللل  اهلل سللءحااه آكا بللالنهي عللن األ لل  مللن 

تكليل  إ ا كخلهلا المؤمنلون يلوا القياملى  فحينئلا الشجرى، وإاما تمتنأل أن تكلون كار 

 ينقطأل التكلي .

وأما القو  بأن الجنلى ال  لاب فيهلا، فلل حجلى فيله، وإاملا تكلون  لالك إ ا  االص يلزال  -7

 أل لها.
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لو أقسكن آكا ينى يف األرض لما  ان يف إخرايله منهلا إللى اير لا ملن األرض  -8

(1)عقوبى

لخلد وال واب ليسص بمخلوقلى اآلن  وإال لفنيلص إ ا وأما االستدال  بأن ينى ا -9

للا  مللا تخرباللا بللالك تلللك اآليللى  لهللا كاغما أفنللى اهلل تعللالى العللالم  فكللان ال يكللون أق ق

لب ملن آيتلين  قولله تعلالى ر َّ ڳ    ڳ ڳ ڳ چ  :الكريمى، فيقجاب عليه بأاه كلي  مق

   فلإ ا أكخلنلا التخصليص يف أحلد  لاينچڀ ٺ چ ى:وقوله تعلال ،چڱ

العمومين، سقط كليلهم  فنحن اخصص أحد  لاين العملومين باللدالغ  الداّللى عللى 

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ : أن الجنللى مخلوقللى  و للو قوللله تعلللالى

  .(2)[آ  عمران]چ ۆئ ڀ

عللى األ  لر  چڳڳڳچ  :ويمكن أن يقجاب على  اا بأاه قد يقحمل  قولله

ڀ  چ :قوللله، أو يقحملل  [النملل ] چ ېئ ...ٻ  پ پ پچ :تعللالى قوللله 

على أن زمان فناغهما لّما  ان قليلا بالنسءلللى إلى زمان بقاغهما، ال يرا أطللق لفلظ چٺ  

(3)الدواا عليه

أي: إال ملا أريلد بله ويله  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ :ل ل256ويقو  افملاا الءخلاري ت 

(4)اهلل

                                                 

القــاهرة،  -ومــا بعــدها، ط: موتبــة الخــانج  68/ 4يراجــع: الفصــل يف الملــل واألهــواء والنحــل البــن ةــام (1)

ومـا بعـدها،  32/ 1، وةادي األرواح إلى بالد األفراح البن القـإد 303 - 302/ 1والجامع ألةوام القرآن 

 العلمإة.ط: دار الوتب 
 .47/ 19مفامإر الزإب (2)
 .22/  25المرجع نفسه (3)
 ححإر ادمام البخاري كتا  التفسإر با  مفسإر سورة القصص.(4)
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لقتلا للءقلال  ال أو المراك:    ايل مما  تب اهلل عليه الفنال والهل   الك  والجنلى والنل ار خق

(1)للفنال وال للهل   و ما من اآلخرى  ال من الدايا

وأريد أن أاءله  نلا إللى أن يمهلور المعتزللى يلرون أن ينلى الخللد وال لواب ليسلص 

أن مللن   للب إلللى أهنمللا مخلوقتللان اآلن فهللو (3)بلل  يللرى الفللوطي(2)بمخلوقلللى اآلن

(4) افر

أن الجنلى والنلار مخلوقتلان اآلن  وقلد اسلتدلوا  أما أ   السنى فل خللف بيلنهم يف

  [آ  عملران]چ ۀېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ...چ:على  لك بقوله تعلالى

إخءار عن المااي  فل بّد أن يكون قد كخل   للك الشليل يف چىئچ:ألن قوله

لللم كخلللص الجنللى فللإ ا  "قللا :  ويف الصللحيحين يف قصللى افسلللرال أالله (5)الويللوك

 .إلى اير  لك من األكلى ،(6)"تراهبا المسك
 

 ) عرض اجلنة (املسألة الثانية: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  چ :قللللا  تعللللالى

[.آ  عمران]چ ۆئڀ ڀ  ڀ 

                                                 

 .36/ 1ةادي األرواح إلى بالد األفراح (1)
 .  487/ 3، والمواقف 194منايه القرآن عن المطاعن للقاض  عبد الجبار     (2)
 معبإـر ةـد علـى–الفوط  المعتال  الوويف حاةب ذكاء وجـدال وبدعـة ووبـال هو هشام بن عمرو أبو محمد (3)

وهو من الطبقة السادسة من طبقات المعتالة؛ يراجع: طبقات المعتالة للقاضـ  عبد الجبـار  –الذهب  الحاف 

 .10/547، ط: الدار التونسإة للنشر، ت: فؤاد سإد أةمد، وسإر أعالم النبالء 271  
 بإروت. -، ط: عالد الوتب76/ 1ين وممإإا الفرقة الناجإة عن فرق الهالوإن لإلسفرايإن  التبصإر يف الد(4)
، وشرح ادمام النووي على  ححإر ادمام مسلد 202/ 1، ومفسإر القرآن العظإد 4/ 9يراجع: مفامإر الزإب (5)

6 /207. 
رضـت الصـلوات يف ادسـراء، رقـد رواه ادمام البخاري عن أن  رض  اهلل عنـه، كتـا  الصـالة، بـا  كإـف فُ (6)

342. 
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صللص السلماوات واألرض بءعضلها، (1)قا  أ  لر المفسلرين الملراك أاله للو وق

لكان  لك م   عرض الجنى.

رالص بالسلما وات واألرض عللى سلءي  وقا  أبو مسلم: معنلاه أن الجنلى للو عق

(2)الءيأل لكااص لمناا للجنى، تقو  إ ا بعص الشيل بشيل آخر: عاراته به

 : تنوعص أقاوي  العلمال يف تأوي   اه اآليى الكريمى:-واهلل الموفق –  وقأو

وي علن ابلن عءلا  رالي اهلل عنهملا أاله تققلرن السلماوات واألرض  ملا  -(1) فرق

بلءعض  فلالك علرض الجنلى، وال يعللم طولهلا إال اهلل  تقءسط ال ياب، ويقوص  بعضلها

 .(3)تعالى

وي عن النءي ": ل 671يقو  افماا القرطءي ت  أاله قلا :  و لك ال يقنكر  فقد رق

)ما السلماوات السلءأل واألرالون السلءأل يف الكرسلي إال  لدرا م أقلقيلص يف فللى ملن 

فهللاه (4) مللن األرض(األرض، ومللا الكرسللي يف العللرح إال  حلقللى أقلقيللص يف فلللى 

ا من السماوات واألرض، وقدرى اهلل تعالى أعظم من  للك  مخلوقات أعظم بك ير يدًّ

(5) له

وي عن النءي  : إالك ما يد  لقو  الجمهلور  و لو أن ِ َرقل   تلب إليله  وقد رق

سلءحان ": النار؟! فقلا  النءلي كعوتني إلى ينى عراها السماوات واألرض، فأين

(6)ن اللي  إ ا يال النهار؟!اهلل!! فأي

                                                 

، ومفسـإر 3/62، والبحـر المحـإط 4/204وما بعدها، والجامع ألةوام القـرآن  7/207يراجع: جامع البإان (1)

 .4/57، وروح المعا  118-2/117القرآن العظإد 
 .36/ 8مفامإر الزإب (2)
 .وما بعدها 7/207جامع البإان (3)
 .361أب  ذر رض  اهلل عنه، با  ما جاء يف الطاعات وثوابها، ةدي  رقد رواه ابن ةبان يف ححإحه عن (4)
 .4/204الجامع ألةوام القرآن (5)
، وقـال ابـن ةجـر الهإثمـ  يف 15693رواه ادمام أةمد يف مسنده بسنده عن سعإد بن أب  راشد، ةدي  رقـد (6)

 : رجاله ثقات.8/427مجمع الاوا د 
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 و اا يحتم  معنيين:  " :-رحمه اهلل  - ل 774يقو  ابن   ير ت 

أحد ما: أاه ال يللزا ملن علدا مشلا دتنا الليل  إ ا يلال النهلار أال يكلون يف مكلان، 

 و الك النار تكون حيث يشال اهلل تعالى.

إن اللي  يكون ملن الجاالب اآلخلر، ال اين: أن النهار إ ا تًّشى ويه العالم من  اا الجااب، ف

فكالك الجنى تكون يف أعلى عليين فو  السمال وتحص العلرح، وعرالها  ملا قلا  اهلل تعلالى، 

(1)والنار يف أسف  سافلين، واهلل أعلم

لع  المقصوك إسقاط السؤا ، ":  -رحمه اهلل – ل 1270وقا  افماا اآللوسي ت 

حيللث اللال قللاكر علللى أن يخلللق النللار حيللث  وبيللان أن القللاكر علللى أن يقللا ب الليلل 

(2)اال

ومن النا  من   ب إلى أن  اا يوا القياملى  حيلث يزيلد اهلل تعلالى فيهلا ملا  -(2)

يزيد، ويوا ي ءص لهلا  للك ال تكلون السلماوات واألرض  هلاه السلماوات واألرض 

(3)المشءه بعراهما عراها

الزيللاكى يف السللعى يللوا القيامللى وإن وال يخفللى أن القللو  ب "يقللو  افمللاا اآللوسللي: 

لللِّم  إال أن  وهنللا اليللوا كون  للاه السللماوات واألرض يف حيللز المنللأل، وال يكللاك  سق

يققء 
(4)

أن  للاا يللال علللى طريللق التشللءيه الءليللغ  بللدلي  التصللريح (5)ويللرى الللءعض -(3)

گ  گ  گ  چ ى:الحديلد، و للك  لو قولله تعلال]بحرف التشءيه يف اظيراا يف 

، والعلللرض يف  للللا [الحديلللد]چ ہ ...ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ ڳ 

                                                 

 .2/118مفسإر القرآن العظإد (1)
 .4/57روح المعا  (2)
 .4/57المرجع نفسه (3)
 .4/57المرجع نفسه (4)
 .4/89، والتحرير والتنوير 2/104يراجع: معالد التنايل (5)
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وللي   لو الملراك  نلا، ويقطللق عللى االتسلاع، ألن الشليل  العرب يقطلق عللى ملا يقابل  الطلو ،

   العريض  و الواسأل يف العرف، تقو  العرب: بلك عريضى: أي واسعى عظيمى، و و المراك  نا.

للق اهلل تعلالى يف العللو أم لا  السلماوات أاله ال ملااأل أن يخ -واهلل الموفق –وأرى 

واألرض بأاعاف مضاعفى، وأما قو  أبي مسلم فءعيد منلاف لملا يلال ملن آللار تشلير 

 وص  الجنى بًايى السعى، و
ّ
 اهلل يقو  الحق و و يهدي السءي .إلى أن المعني

 :) كتابة أعمال العباد يف اللوح احملفوظ (املسألة الثالثة: 
ھ  ھ   ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :قللللللا  تعللللللالى

[.الح ] چ ٿۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ےے

أن معنى الكتلاب  نلا: الللوح المحفلوآ، وأن  ل  ملا (1)يرى يمهور المفسرين

يحدله اهلل تعالى يف السماوات واألرض فقد  تءه فيه.

وقا  أبو مسلم: معنى الكتاب: الحفظ والضءط  إ  معنلى الكتلاب بلين النلا : 

(2)أاه محفوآ عنده چےے  ھ ھھچ ظ ما يتعاملون به  فالمراك من قوله حف

 تلاٌب حقيقلىا   تلب اهلل  : الكتاب عللى  للا الجمهلور-واهلل الموفق –  وقأو

ملن  -واهلل الموفق -تعالى فيه ما  و  اغٌن إلى يوا القيامى، و لمهم  و األولى عندي

ا إللى االالتقا   لكلن  للا أبلي مسللم رحمله اهلل  ألن قولله وإن  ل ا  اظلرا ان صلحيحا

الوايب حم  اللفظ على المتعارف، ومعللوا أن الكتلاب  لو ملا تقكتلب فيله األملور  

 فكان حمله عليه أولى.

لا فلأّي فاغلدى يف  للك  فإن قي : فقد يو م  لك أن علمه مستفاك ملن الكتلاب، وأيضا

 الكتاب؟!

                                                 

 .  6/74، والدر المنثور 5/399، ومعالد التنايل 18/681جامع البإان (1)
 .23/58مفامإر الزإب (2)
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لكتللاب مللأل  وهنللا مطابقللى فللالجواب عللن األو : أن  تءلله تلللك األالليال يف  لللك ا

 يف علمه علن  للك الكتلاب، وعلن 
ٌّ
للمويوكات من أكّ  الدالغ  على أاه سءحااه اني

ال اين: أن الملغكى ينظرون فيه لم يرون الحواكه كاخلى يف الويوك على وفقه، فصلار 

لا بكل  المعلوملات ا على  واه سلءحااه عالما اهلل يقلو  الحلق ، و(1) لك كليلا لهم زاغدا

   يهدي السءي . و و
 

 :) العرش الكريم (املسألة الرابعة: 
ٴۇ    ۋ     ۋ    ۅ  ۅ ۉ  ۈۇ  ۆ  ۆ ۈچ:قلللللللا  تعلللللللالى

[.المؤمنون]  چ  ڭ ۉ

المراك  و العرح حقيقى.(2)قا  األ  رون

وقا  أبو مسلم: العرح  هنا السماوات بملا فيهلا ملن العلرح اللاي تطلوف بله 

(3)ي به الملك العظيمالملغكى، ويجوز أن يعن

ر عند العلمال أاه إ ا أمكن حم  الكلا عللى -واهلل الموفق –  وقأو قرَّ : من المق

ها ره، فإاه يقحم  عليه، وال يجوز العدو  عن  اا الظا ر إال لقرينى تمنأل منه
(4)

من أي   اا، فكلا الجمهور  نا من أن المراك بالعرح الِجلْرا العظليم اللاي  لو 

 عالم األيساا واأليراا وأعظمها..  و الصحيح، واهلل الموفق. ورال

وفاغدى تخصيصه بالا ر  نا أاه سق  لجميلأل المخلوقلات، فلإ ا  لان اهلل تعلالى  "

ا، فكي  بما تحته، ومحاط به من المويوكات،  اغنا ما  ان؟!  محيطاا به علما

                                                 

 .23/58مفامإر الزإب (1)
ــاف (2) ــع: الوش ــب ، وم3/209يراج ــامإر الزإ ــإد 23/111ف ــرآن العظ ــإر الق ــا  5/500، ومفس ، وروح المع

18/71. 
 .23/111مفامإر الزإب (3)
ومـا بعـدها، ويراجـع  1/62ومـا بعـدها، وإرشـاد الفحـول  1/52يراجع على سبإل المثال: ادةوام لآلمـدي (4)

 النوع الخمسإن يف ادمقان.
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ۉۉ   ...چ :ووصفه بالكريم  ألاه حسن المنظر هبلي الشلك    ملا قلا  تعلالى

صل  بلالكرا  [لقمان] چ ک ې  ې ې  ې ، أو ألن    ملا الرف يف بابله وق

، وقلد الرف بملا أوكع اهلل [اللدخان] چ ۀ ڌ  ڌ  ڎچ : ما يف قولله تعلالى

تعالى فيه من األسرار، أو ألّن الرحمى تنز  منله والخيلر والرب لى، أو لنسلءته إللى أ لرا 

ااأل رمين،  ما يقا : بيص  ريم، إ ا  ان سا  نوه  راما
(1)

 :) يوم ُيكَشف عن ساق (املسألة اخلامسة: 
[.القلم]  چڱ حس  خس مس حص مصجض حض خضمضچ : قلا  تعلالى

 أن  لك يكون يوا القيامى.(2)يرى يمهور المفسرين

* وقا  أبو مسلم األصفهاين: لي  المراك منه يوا القيامى  ب   لو يف اللدايا  و للك 

يوا القيامى لي  فيله تعءُّلد  بل  الملراك منله   وچمص جض حضچ:ألاه تعالى قا 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ :إمللا آخللر أيللاا الريلل  يف كايللاه   قوللله تعللالى

  وإما حا  الهرا والمرض  فقلد  لااوا قءل   للك اليلوا [الفرقان]چ ۅ... ڤ

يقدعون إلى السجوك و م سالمون مما هبم اآلن
(3)

ا::   ر المفسرون -واهلل الموفق –  وقأو  يف تفسير الكش  عن السا  ويو ا

فيرى يمهور م أن  اا يكون يلوا القياملى، وأاله مجلاز علن الشلدى  فلالمعنى:  -1

يوا يشتّد األمر ويتفلاقم، وال  شل  َللّم وال سلا ،  ملا تقلو  لعقطلأل الشلحيح: يلده 

مًلولى، وال يد َلمَّ وال ا .

                                                 

 .5/500د ، ومفسإر القرآن العظإ3/209يراجع: الوشاف  (1)
ــان  (2) ــل  23/554يراجــع: جــامع البإ ــدها، ومعــالد التناي ــا بع ، 8/309، والبحــر المحــإط 4/598، والوشــاف 8/198وم

 .29/34، وروح المعا  199-8/198ومفسإر القرآن العظإد 
 وما بعدها 30/82مفامإر الزإب  (3)
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حس  چ :الملراك بقولله ويرى الءعض مملن يلرى أن  لاا يكلون يلوا القياملى أن

: أي عللن أصلل  األمللر  وسللا  الشلليل: أصللله الللاي بلله قواملله  أي چخس  مس  حص  

(1)يظهر يوا القيامى حقاغق األايال وأصولها

ا ممن يرى أن  اا يكون يوا القيامى أن المراك بقولله - حس  چ : ويرى الءعض أيضا

عللن  : أي يلوا يكشلل  علللن سللا  يهللنم، أو عللن سللا  العللرح، أوچخس  مس  حص

سا  َمَلكد عظيم مهيب، واللفظ ال يد  إال عللى سلا   فأملا أن السلا  أي اليل  لو  

(2)فلي  يف اللفظ ما يد  عليه

سا  اهلل تعلالى، چحسخس  مس  حصچ:أن المراك بقوله(3)واختار الءعض -

فيسلجد للله  ل  مللؤمن ومؤمنللى، يكشلل  ربنلا عللن سللاقه،": واسلتدلوا بقللو  النءلي 

                                                 

 .30/84 السابق (1)
 .30/84المرجع نفسه  (2)
يل اآليـات واألخبـار التـ  منسـب إلـى اهلل معـالى أشـإاء يـوهد ظاهرهـا الجسـمإة والموانإـة منازع النا، يف مرو (3)

 كاآلم : 

فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه النصو  من غإر مرويل، وير  ابن مإمإة رةمه اهلل ان إجراء هـذه النصـو          

وحوًفا عند عامة أهل ادثبات برن له علًمـا إذا كان اهلل معالى م"على ظاهرها الال ق بها هو مذهب السلف؛ فإقول:

وقدرة وكالًما ومشإئة وإن لد يون ذل  عرًضا، جاز أن يوون وجه اهلل ويده حفات لإست أجساًما يجوز علإهـا مـا 

يجوز على حفات المخلوقإن؛ وهذا هو مذهب السلف؛ ف ن الصفات كالذات؛ فوما أن ذات اهلل ثابتة ةقإقـة مـن 

 - "المخلوقات؛ فصفامه ثابتـة ةقإقـة مـن غإـر أن موـون مـن جـن  حـفات المخلوقـات  غإر أن موون من جن 

حـرح بـرن هـذا لـإ   -كادمام ابـن الجـوزي-لون بعض الحنابلة  - 1/543الفتو  الحموية الوبر  البن مإمإة 

عـوام؛ رأيـت مـن أحـحابنا مـن مولـد يف األحـول بمـا ال يصـر، ونالـوا إلـى مرمبـة ال "هو مذهب السلف ؛ فقـال: 

فحملوا الصفات على مقتضى الح ؛ ولد يلتفتـوا إلـى النصـو  الصـارفة عـن الظـواهر إلـى المعـا  الواجبـة هلل 

معالى، وال إلى إلزاء ما موجب الظواهر من سـمات الحـدوث، ثـد لمـا أثبتـوا أنهـا حـفات قـالوا: ال نحملهـا علـى 

نى بر ولطف، وساق على شدة؛ بـل قـالوا: نحملهـا موجإه اللزة؛ مثل يد على نعمة وقـدرة، ومج ء وإمإان على مع

على ظواهرها المتعارفة، والظاهر هو المعهود من نعوت اآلدمإإن، ثد يتحرجون مـن التشـبإه وكالمهـد حـرير يف 

 . األردن –وما بعدها، ط: دار ادمام النووي  1/97دفع شبه التشبإة بركف التنايه البن الجوزي ؛ "التشبإه
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يسجد يف الدايا ريلال وسلمعى، فيلا ب ليسلجد، فيعلوك ههلره طءقلا  ويءقى    َمن  ان

(1)واحدا

 كاا  لو الحلديث وإن اختلفلص منله "قا  القااي أبو محمد بن عطيى رحمه اهلل: 

لا  ألفاآ بزياكى واقصان، وعلى    ويه فما  ق ر ملن  شل  السلا ، وملا يف اآليلى أيضا

قلدرى التلي يقلري اهللق تعلالى يف  للك عءارى عن ادى الهلو  وعظلم ال من  لك  فإاما  و

(2)اليوا، حتى يقأل العلم أن تلك القدرى إاما  ي هلل وحده

وأّما َمن اّءه فلضيق عطنه، وقلى اظره يف عللم الءيلان، للم  لان ملن "وقا  يار اهلل: 

ف على ما   ب إليه المشءِّه  ألهنا سلا  معهلوكى عنلده، و لي سلا   حق السا  أن تقَعرَّ

 الرحمن. 

فإن قلص: فلم يلالت منكلرى يف التم يل ؟ قللص: للدالللى عللى أاله أملٌر ملءهٌم يف الشلدى منكلر 

(3)خارج عن المألوف   أاه قي : يوا يقأل أمر فظيأل  اغ 

والخلصى أن  ش  السا  استعارى تم يليى يف ااتداك األمر، وأّما ما قاله أبو مسللم 

ءب أن األملر بالسلجوك حاصل   هنلا  من أاله ال يمكلن حمل   للك عللى القياملى  بسل

أن  للك ال يكلون عللى سلءي  التكليل   بل   "والتكالي  زاغلى يوا القياملى  فجوابله: 

(4)على سءي  التقريأل والتخجي 

                                                                                                                                    

ن العلماء من ير  أن الحق: هـو مرويـل هـذه النصـو  بمـا يلإـق بجـالل اهلل معـالى؛ وإلـى ذلـ  ذهـب وم              

إيضـاح الـدلإل يف قطـع ةجـل أهـل التعطإـل البـن المعتالة ومترخرو األشاعرة وغإرهد من العلماء؛ يراجـع: 

 117جماعة   
سـإر، بـا  مفسـإر سـورة القلـد، رقـد رو  ادمام البخاري هذا الحدي  عن أب  سـعإد الخـدري يف كتـا  التف (1)

، وقال: هذا الوالم عبارة عن شدة األمر يوم القإامة، والعر  مقول لمن وقع يف أمر يحتاج إلـى اجتهـاد 4635

 ومعاناة: َشّمر عن ساقه.
 .5/352المحرر الوجإا  (2)
 .4/598الوشاف  (3)
 .وما بعدها 30/82مفامإر الزإب (4)
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بلًني أاه يقْؤَ ن للملؤمنين يلوا  "قا :  -رحمهما هلل–روى افماا الطربي عن قتاكى 

سلجد المؤمنلون، وال يسلتطيأل المنلافق أن القيامى يف السجوك  بين    مؤمنين منافق، ي

ا لهم (1)يسجد  وأحسءه قا : تقسو ههور م، ويكون سجوك المؤمنين توبيخا

 

 :) الراجفة والرادفة (املسألة السادسة: 
 [.النازعات]  چ ڤ ڭ  ۇ ڀۓ  ڭ  ڭ  چ :قلا  تعلالى

 أن  اه األمور أحوا  يوا القيامى.(2)* يرى يمهور المفسرين

أبو مسلم األصفهاين:  اه األحوا  ليسص أحوا  يوا القيامى  و للك ألاله  * وقا 

السهم، والسابحات بَعلْدِو الَفلَر ، فّسر النازعات بنزع القو ، والنااطات بخروج

والسابقات بسءقها، والمدبرات باألمور التلي تحصل  أكبلار  للك الرملي والَعلْدو، للم 

ر ين، و لالك الراكفلى  ويلراك بلالك: بنى على  لك فقا : الرايفلى:  لي خيل  المشل

، فسللءقص إحللدا ما األخللرى، والقلللوب طاغفتللان مللن المشللر ين اللزوا رسللو  اهلل 

الوايفى  ي القلقى، واألبصار الخااعى  ي أبصار المنافقين   أاه قي : لما يلال خيل  

لا وخشلعص أبصلار م  صالعدو يري  وركفتها أختها، االطرب قللوب المنلافقين خوفا

ْءناا و ايق (3)اعفا

: تنوعللللص آرال المفسللللرين يف المللللراك بالنازعللللات -واهلل الموفللللق –  وقللللأو

فملللن قاغللل :  لللاه صلللفات (4)والناالللطات والسلللابحات والسلللابقات والملللدبِّرات

لموصوفات من اوع واحد، ومن قاغ : يجوز أن تكلون صلفات لموصلوفات مختلفلى 

 األاواع.

                                                 

 .23/561جامع البإان (1)
، والجـامع 31/32، ومفـامإر الزإـب  326/ 8ومـا بعـدها، ومعـالد التنايـل  190/ 24يراجع: جامع البإـان  (2)

 .313/ 8/ ، ومفسإر القرآن العظإد 8، والبحر المحإط 196-195/ 19ألةوام القرآن 
 .32 -30/ 31مفامإر الزإب  (3)
 .8/409، والبحر المحإط 19/190آن وما بعدها، والجامع ألةوام القر 24/185يراجع: جامع البإان  (4)
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  أقلواالا اختار لا، وأكار لا أوالا عللى وقد لّفق يار اهلل الزمخشري من  اه األقلوا

لللى: الملغكلى أو الخيل  أو النجلوا، ورتلب يميلأل األوصلاف عللى  ل  واحلد ملن 

 ال للى، فقا :

أقسم سءحااه بطواغل  الملغكلى التلي تنلزع األرواح ملن األيسلاك، وبلالطواغ   "

  التي تسءح التي تنشطها أي تخريها، من اشط الدلو من الءئر إ ا أخريها، وبالطواغ

ا من أمور العءلاك مملا يصللحهم  يف مضيها، أي: تسرع فتسءق إلى ما أقمروا به، فتدبر أمرا

يف كينهم أو كايا م.

أو أقسم بخي  الًزاى التلي تنلزع يف أعنتهلا، والتلي تخلرج ملن كار افسللا إللى كار 

وإسللناك الحللرب، والتللي تسللءح يف يريهللا، فتسللءق إلللى الًايللى، فتللدبر الًلءللى والظفللر، 

 التدبير إليها  ألهنا من أسءابه. 

أو أقسم بالنجوا التي تنزع من المشر  إلى المًلرب، والتلي تخلرج ملن بلرج إللى 

ا من علم الحساب. لك من السيارى، فتسءق، فتدبر أمرا برج، والتي تسءح يف الفق

وقيل : النازعلات  لم   ر يار اهلل رأي أبي مسلم يف  لك بصليًى التملريض، فقلا :

 أ
ّ
(1)يدي الًزاى  تنزع القسي

والاي يد  له السيا   و أن  اا قسم من اهلل تعالى بطواغ  الملغكى  ففي أاوال 

 ڀ   ڻڻ چ  :كاللللى السلليا  علللى  للاا المعنللى:  للو أن قوللله تعللالى"الءيللان: 

 ملللا وصلللفان متقلللابلن  األو : الللزع بشلللدى، ،[النازعلللات] چ ڃۀ  ہ 

زع ألرواح الكفلار، والنشلط ألرواح الملؤمنين  وقلد واآلخر اشاط بخفلى  فيكلون النل

ا يف قوللله تعللالى ۇ    ڭے   ۓ  ۓ ڭ  ڭ    ڭچ:يللال  لللك مفسللرا

وقلا  تعلالى ،[األافا ] چ ڦ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ:يف حللللللللللق المللللللللللؤمنين

                                                 

 .4/693الوشاف  (1)
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 چ ڦ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ

[.فصلص]

گ  گ چالتي قءلها  إ  يال فيها]مأل آخر ا  و اا يتناسب    المناسءى

، واظر المرل ما قدمص يداه [النءأ] چچ ...گگڳڳ  ڳڳڱ  ڱ

يءدأ من حالى النزع، حينما ي ق  اللسان عن النطق يف حالى الحشريى، حين ال تققء  

التوبى عند المعاينى لما سيؤو  إليه، فينظر حينئا ما قدمص يداه، و اا عند ازع الروح 

(1)طها، واهلل تعالى أعلمأو اش

والخلصى أاه على الرام من تنوع آرال المفسرين يف المعني هباه الموصوفات 

والصفات  فإهنم قد اتفق يمهور م على أن )الرايفى والراكفى( أحوا  يوا القيامى، 

ا فيهما:   لم   روا ويو ا

ا تتزلز  أحد ا: أن الرايفى:  ي النفخى األولى  وسميص بالك  ألن الداي

 وتضطرب عند ا، والراكفى  ي النفخى ال اايى. 

ۈ  ٴۇ   چ:قوله تعالى ولاايها: الرايفى:  ي النفخى األولى، والراكفى:  ي قياا الساعى  من

  أي القيامى التي يستعجلها الكفرى [النم ] چ ڈ ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ ې

ا لها  فهي راكفى لهم القراهبا. استءعاكا

 ...ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :األرض والجءللا   مللن قوللله تعللالى ولال هللا: الرايفللى:

، والراكفى: السمال والكوا ب  ألهنلا تنشلق وتنت لر  وا ءهلا عللى أللر [المزم ] چ ائ

 لك.

ورابعها: الرايفى:  ي األرض تتحر  وتتزلز ، والراكفى: زلزلى لاايى تتءأل األولى  

 حتى تنقطأل األرض وتفنى.

                                                 

 .8/416أضواء البإان  (1)
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 ، والراكفى: الصيحى.وخامسها: الرايفى: الزلزلى

 وساكسها: الرايفى: أاراط الساعى، والراكفى: قيامها.

(1)وسابعها: الرايفى: القيامى، والراكفى: الءعث

 لو  قو  الجمهور أن مخالفى أبي مسلم  نا من اراغءه، وأن -واهلل الموفق –وأرى 

األولللى، صللواب  وأن الرايفللى والراكفللى:  مللا النفختللان يف الصللور  الرايفللى  للي ال

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ:والراكفى  ي ال اايلى   ملا يف قولله تعلالى

[الزملللر]چ ۇئ ٺ  ٺ ٿٿٿٿٹٹٺپ پ  ڀ ڀڀڀٺ

  .(2)و اا  و قو  ابن عءا  ومجا د والحسن وقتاكى واير واحد   ما أخرب ابن   ير

ا لقو  الجمهور  لان إ ا   لب لل لا  أاله  - ما روى افماا الرملاي -ويد  أيضا

يا أيها النا ، ا  روا اهلل  يالت الرايفى تتءعها الراكفى  يال الملوت "لي  قاا فقا : ال

(3)بما فيه، يال الموت بما فيه

لا لقلو  الجمهلور أاله تعلالى   لر بعلد  للك منكلري الءعلث  فقلا   :ومما يد  أيضا

                                               :  أي خاغفللللى قلقللللى مضللللطربى  اظيللللره[النازعللللات]چ ڃ ۆ  ۆ  ۈچ

 ٴۇ   ۋچ:، وقا  تعلالى[اافر]  چ ٹ ...ٹٿ ٿ      ٹ  ٹ  چ

ٱ  ٻٻ  چ  أي  ليللللللللى،  قولللللللله تعلللللللالى: [النازعلللللللات]چ ڍ

ۅ ۅ  ۉ  چ:، وقلللا  تعلللالى[الشلللورى] چ ۆ ...ٻٻ  پ

  أي: إللى أو  الحلا  وابتلدال األملر، فنصلير أحيلالا بعلد [النازعات] چ ک ۉې

                                                 

، والجـامع 31/32، ومفـامإر الزإـب  326/ 8ومـا بعـدها، ومعـالد التنايـل  190/ 24يراجع: جامع البإـان  (1)

 .313/ 8/ ، ومفسإر القرآن العظإد 8، والبحر المحإط 196-195/ 19ألةوام القرآن 
 .8/313قرآن العظإد مفسإر ال (2)
رواه ادمام الترمذي بسنده عن أب  بن كعب رض  اهلل عنه يف كتا  حفة القإامة والرقـا ق والـورع عـن رسـول  (3)

 ، وقال: ةسن ححإر.2457ةدي  رقد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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ث يللال، المللوت  مللا  نللا؟ تقللو  العللرب: ريللأل فلللن يف حافرتلله، أي ريللأل مللن حيلل

(1)والحافرى عند م اسم البتدال الشيل

 

 :(املسألة السابعة: )طعام الضريع
 6: [الًاايى] چ ڀڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   چ :قا  تعالى

،  :يف الربيلأل تسلميه قلريٌ   و الو  اءلٌص الضلريأل أن   ( 2)* يرى الجمهور لربِ ق الشِّ

  .إ ا يء ىٌ ال تقربه كابَّ ، والضريأل: ويف الصي  إ ا يء 

ا لضلريأل بمعنلى المضلروع، أي اللاي يضلرعون عنلده طلءالاأن  * ويرى أبلو مسللم

(3)للخلص منه

ڇ  ڇ  ڍ  چ ويرى الءاحث أن ما   ب إليه أبو مسلم يأبلاه قولله تعلالى بعلده:

 پ     پ  پ       ڀ    ڀچ  ، وقولله تعلالى يف موالأل آخلر:[الًاايى] چ ڤ ڍ     ڌ  ڌ

 چ ے ڦ  ڦ ڻ ڤ  ڤ  ڦچ علللالى:قلللا  تو، [الحاقلللى] چ  ی

 .، سلمنا اهلل منهاالنارباختلف كر ات ، فتعدك الطعاا[الدخان]

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 8/327معالد التنايل  (1)
 . 385/ 8، ومفسإر القرآن العظإد 384/ 24يراجع: جامع البإان  (2)
 .260/ 6الماوردي مفسإر  (3)
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   املبحث السادس
 خمالفات أبي مسلم للمشهور عن اجلمهور 

 يف تفسري آيات قصص األنبياء والسابقني
 :لم (اجلمهور وأبي مس يف بين إسرائيل بني)املفاداة املسألة األوىل: 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   چ :قلللللللللا  تعلللللللللالى

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  

 چ  ڳ... چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڄ   ڃ

[.الءقرى]

الوصل  لهلم بملا  لو  چ ڄ چ :يمهور المفسرين قالوا: المراك من قوله

 طاعى  و و التخليص من األسر بءا  ما د أو ايلره. 

ه الد  للك  والملراك أاكلم ملأل القتل  وافخلراج إ ا وقلأل أسلير يف * و  ر أبو مسللم أال

لا علليكم  للم عنلده تخريواله ملن  ما أيديكم لم تراوا منه إال بأخا ما  وإن  ان  للك محرَّ

 األسر. 

ڃ  ڃ  چ:قا  أبو مسلم: والمفسلرون إاملا أقتلوا ملن يهلى قولله تعلالى

قلدا   و اا اعي   ألن  اا القو  رايلأٌل إللى ملا تچچچ  چ   چ

وملا أقالز  علليهم  والملراك أاله إ ا  لان يف الكتلاب اللاي معكلم اءلأ  من   لر النءلي 

(1)فجحدتموه، فقد آمنتم بءعض الكتاب و فرتم بءعض محمد 

وي ولقد  حلّرا "عن ابن عءا  رالي اهلل عنهملا أاله قلا :  سءب ازو  اآليىيف رق

رض علليهم فيهلا فلَدال أسلرا م، اهلل تعالى على اليهوك يف التلوراى سلفك كملاغهم، وافل

و لم -حالفوا الخزرج، وطاغفلى أخلرى -و م بنو قينقاع-فكااوا فريقين: طاغفى منهم 

حالفوا األو   فكلااوا إ ا  االص بلين األو  والخلزرج حلرب،  -بنو النضير وقريظى

                                                 

   .158  - 157/ 3مفامإر الزإب  (1)
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خريص بنو قينقاع مأل الخزرج، وخريص بنو النضير وقريظى ملأل األو   يظلا ر  ل ُّ 

لفللريقين حلفللاله علللى إخواالله، حتللى يتسللافكوا كمللال م بيللنهم، وبأيللديهم واحللد مللن ا

التللوراى يعرفللون فيهللا مللا عللليهم ومللا لهللم  واألو  والخللزرج أ لل  اللر  يعءللدون 

لا،  ا وال بع الا وال قياملى وال  تابالا وال حللالا وال حراما األولان، وال يعرفون ينى وال اارا

ا بلله  فللإ ا واللعص الحللرب أوزار للا، افتللدوا أسللرا  ا لمللا يف التللوراى وأخللاا م  تصللديقا

يفتدي بنللو قينقاع ما  ان من أسرا م يف أيدي األو ، ويفتدي بنو النضير وقريظلى ملا 

 ان يف أيدي الخزرج منهم، ويطلءون ما أصابوا من كماغهم وقتلى من ققتلوا منهم فيملا 

م؟ يقوللون: إالا بينهم  وحين تعيِّر م العرب بالك ويقولون:  ي  تقاتلوهنم وتفدوهن

أقمراا أن افديهم، وحلين يقلا  لهلم: فللم تقلاتلوهنم؟ يقوللون: إاَّلا اسلتحيي أن تقْسلَتا  

   ."(1)حلفا اا

 أن اهلل تعلالى أخلا علليهم أربعلى عهلوك: تلر  القتلا ، وتلر  " قا  افماا الءًوي:

إال افخراج، وتر  المظا رى عليهم مأل أعداغهم، وفدال أسرا م، فأعراوا عن الكل  

(2)الفدال

ڃ   چ:أن أبلا مسلللم رحمله اهلل اظلر إللى أن قولله تعلالى الءاحث رىيو

يتضلللمن تمسلللكهم بنءلللوى موسلللى عليللله چ  چڃ  چ  چ   چ

  مللأل أن الحجللى فلللي أمر مللا سللوال  واظللر إلللى مللا السلللا، مللأل تكللايءهم لمحمللد 

يقؤتمنلون عللى ملا فيهلا يراداا إليه من  ا اليهوك يف مخالفتهم للتلوراى، وأهنلم لهلاا ال 

قون فيما يكتمواه من صفى رسلو  اهلل  ومءع له وايلر  للك  وال على اقلها، وال يقصدَّ

 من اؤواه التي قد أخربت هبا التوراى. 

                                                 

 .320 – 319/ 1، ومفسإر القرآن العظإد 118/ 1يراجع: معالد التنايل  (1)
 .118/ 1معالد التنايل  (2)
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ورأى أبو مسلم أن الاي كعا يمهور المفسرين إلى ما   ءوا إليه من أن الفدال  نلا 

ڃ   چ:. و قولله تعلالىطاعى  لكنهلا ماموملى  لوقوعهلا عللى ويله المناقضلى.

   ولاا فسره  و بما أسلفص بيااه. چ  چڃ  چ  چ   چ

واظللر الجمهللور إلللى سلليا  اآليللى، وإلللى الروايللات التللي يللالت يف بياهنللا  وراعللوا 

قواعد التفسير  وأن األص  يف الكلا أن يعلوك إللى ملا تقلدا   لره ملن قريلب  ال إللى 

 أمور بعيدى.

چ ڄ چيٌح ملن يهلى اللًلى  ألن لفلظ والخلصى أن  لا أبي مسلم صلح

يحتملل  كفللأل فللديتهم، أو قءللو  فللديتهم  إال أن األصللوب عنللدي  للو مللا   للب إليلله 

الجمهور من أن المقصوك إههار ما حده بين اليهلوك ملن التخلا   علن القيلاا بلأوامر 

اريعتهم الداعيى إلى تلر  المعلاكاى والحلروب فيملا بيلنهم خاصلى  وأن الملولى يل  

ّمهم على الفلدال اللاي  لو كفلأل الفديلى لتخلليص أسلرى اليهلوك  بل  عللى اأاه لم يا

لا  و للك ألن مراعلاى قواعلد التفسلير المناقضى  إ  أتوا بلءعض الوايلب وتر لوا بعضا

وايءى على من يتعرض لتفسير  تاب اهلل تعالى.

و ل القولين يحتم  لفظ المفاكاى  ألن الءلا   علن األسلير "قا  الفخر رحمه اهلل: 

لا بلالك  إال أن اللاي أيملأل  يوص  بأاه فلاكاه، واآلخلا منله للتخلليص يوصل  أيضا

ڃ  ڃ  چ  چ   چ:المفسللرون عليلله أقللرب  ألن عللوك قوللله

(1)إلى ما تقدا   ره يف  اه اآليى أولى من عوكه إلى أمور تقدا   ر اچ  چچ

 :) آية زكريا عليه السالم (املسألة الثانية: 
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        کڑ  ک  ک  ژ  ڑچ :قلللا  تعلللالى

[آ  عمران]چ ک ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں ڻ  ڱڳ

                                                 

  .158/ 3مفامإر الزإب  (1)
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ق  لسااه عليه السلا عن الكلا مأل النا .(1)قا  أ  ر المفسرين   : عق

وقا  أبو مسلم: المعنى أن ز ريا عليه السلا لّما طللب ملن اهلل تعلالى آيلى تدلله عللى حصلو  

ا بأال تتكلم لللى أياا بلياليها مأل الخلق  أي تكون مشتًلا بالا ر،  تصير أنالعلو ، قا : آيتك  مأمورا

ا هلل تعالى على إعطال م ل   لاه المو ءلى  فلإن  االص للك حايلى كق َّ  ا عن الخلق والدايا، اا را معراا

(2)عليها بالرمز، فإ ا أقمرت هباه الطاعى، فاعلم أاه قد حص  المطلوب

: على رأي أبي مسلم يكون احتءا  لسان ز ريا عليه السلا -واهلل الموفق -وأقو  

عن  لا النا  اختياريًّا، ولي  ااطراريًّا.

نأل الكلا، فللم يقطقله للله ليلا  بأيلامهن، ملأل  بينما يرى الجمهور أاه  ان ااطراريًّا، وأاه مق

 واه سوّي الخلق سليم الجوارح، لي  به خر .

ْسللن  لللا أبللي مسللل ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  :م قوللله تعللالىويللد  علللى حق

حه أن المعجزى تكون بًير المعتاك.چں ڻ  وأما قو  الجمهور فيقَريِّ

أرى أاه يمكن الجمأل بين الرأيين بأن يقا : ااعقلد لسلااه إال علن اللا ر والشلكر، و

بالاي ك  عليه ها ر اآليى من أاه عليه السلا سأ  آيى تد  على أاله يقوللد لله،  يكتفوا

بأن آيته ااتفال الكلا منه مأل النا  للللى أيلاا إالَّ رملزا، وأقملر باللا ر  اهلل تعالى فأيابه

 .والتسءيح  لتكون  اه المدى خالصى هلل تعالى، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي 

و أاه لّملا طللب اآليلى ملن أيل  الشلكر، " : -رحمه اهلل- ل 745قا  أبو حيان ت 

(3)اك إال عن الشكرقي  له: آيتك أن يقحء  لسا

                                                 

 وــامألة والجــامع ،1/432 الــوجإا والمحــرر ،389 – 388/ 1، والوشــاف 6/385يراجــع: جــامع البإــان  (1)

 .2/39 العظإد القرآن ومفسإر ،4/80 القرآن
 .36/ 8مفامإر الزإب  (2)
 .2/471البحر المحإط  (3)
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 :اجلمهور وأبي مسلم( املسألة الثالثة: )املراد باحلزبني يف أصحاب الكهف بني
[الكه ] چۀ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچ:* قا  تعالى

هنوا لء هم قليلا، والحلزب  الايناْلِفْتَيىق  األو :  مأن الحزب (1)يرى الجمهور

عث الفتيى على عهد م حين  لان عنلد م التلاريخ بلأمر بق  م أ   المدينى الاين  :ال اين

 .الفتيى

ې  ې   ...چ تعللالى  قوللله  اهلل والخلللق  مللا: نيالحللزب أن ويللرى أبللو مسلللم

(2) [الءقرى]چ  ېئ ...ې  ې  ى

المللو  اللاين  :واآلخلر ،الفتيلى :أحلد الحلزبينوقد   لب اللءعض إللى أن   اا

لال: وقالص فرقلى ،تداولوا ملك المدينى ا حزبلان اليهلوك والنصلارى اللاين علملوا قريشا

(3)السؤا  عن أ   الكه ، و ااوا قد اختلفوا يف مدى إقامى أ   الكه  يف الكه 

و للم  ملن أ ل  الكهل   الحلزبين إللى أن (4)وقلد   لب افماملان الزمخشلري واأللوسلي

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆ      چواللاين[الكه ] چ ۀ  ...ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ...چ القاغلون

 .ن سمعصوال عهد لًير مَ  ،للعهدچھچ يفألن اللا الكه [] چ ۀ  ...

ا إ   لان القاغل  واحلدا   ملن لفلظ حلزب دٌ ْعلبق  هفيلأن قولهملا : (5)رحمه اهلل ابن عااورويرى 

ألن أ ل  الكهل  ملا قصلدوا افحصلال لملدى  ا من فعل  أحصلىين، وبعيد أيضا واآلخرون اا ِّ 

ملن حزبلان ملن النلا   :فالويله أن الملراك بلالحزبين ،ا قلليلا ب  خالو ا زمنال ،هملء هم عند إفاقت

أ   بلد م اختلفص أقلوالهم يف ملدى لءل هم بعلد أن علملوا ااءعلالهم ملن الومتهم، أحلد الفلريقين 

                                                 

 .364/ 10، والجامع ألةوام القرآن 500/ 3يراجع: المحرر الوجإا  (1)
 .100/ 6البحر المحإط  (2)
 السابق. (3)
 .212/ 15، وروح المعا  660/ 2الوشاف  (4)
 .269/ 15التحرير والتنوير  (5)
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مصيب واآلخر مخطىل، واهلل يعلم المصيب منهم والمخطىل، فهملا فريقلان يف يلااءي صلواب 

 .طّيب اهلل لراه، واهلل يقو  الحق و و يهدي السءي ، والقو  ما قا ، وخطأ

 :اجلمهور وأبي مسلم( املسألة الرابعة: )اجلسد الذي ُألقي على كرسي سليمان عليه السالم بني
[.ص] چ ڭڻڻ ڻۀۀ  ہہ  ہ  ہ چ :قا  تعالى

أههللر مللا قيلل  ىف فتنللى سللليمان عليلله السلللا أالله قللا :  أن(1)يللرى الجمهللور

وللم ، تعالى    واحدى بفار  يجا د ىف سءي  اهلل امرأى تأيت ماغىالليلى على  ألطوفنَّ "

أي اصل  -ريل  ويالت بشلقِّ  ،فلم تحم  إال امرأى ،فطاف عليهن ،إن اال اهلل :يق 

المراك فل(2)فوالاى اف  محمد بيلده للو قلا  إن الال اهلل لجا لدوا فرسلااا -إاسان

أل القابللى لله عليله ْا عنى إلقاغه على  رسيه: وَ وم، الاى ولدته له لك الشق :بالجسد

 ليراه.

لقللى علللى فكللان يسللده مق  ،مللرض ، حيللثأالله يسللد سللليمان * ويللرى أبللو مسلللم

(3) رسيه

أن  للا الجمهلور  لو األصلح  السلتناكه إللى  -واهلل الموفلق –الءاحث ويرى 

، وحسللنات قلد اعتلرب سلليمان عليلله السللا اسليااه  اءالا  لعللو منزلتلهوخلرب صلحيح، 

، واهلل عقابله عللى  للك  لان علدا تحقلق ملا طلءله  لانوقلد  األبرار سيئات المقربين،

 .يقو  الحق و و يهدي السءي 

                                                 

/ 7، والبحـر المحـإط 201/ 15، والجامع ألةوام القـرآن 95/ 4، والوشاف 94/ 7يراجع: معالد التنايل  (1)

 .198/ 23، وروح المعا  381
رواه ادمام البخاري بسنده عن أب  هريرة رض  اهلل عنه، كتا  الجهاد والسإر، با  َمن طلـب الولـد للجهـاد،  (2)

 .2664رقد 
 .5/96وردي مفسإر الما(3)



  

 

 

 839 

 م2018 -هـ 1440إصدار  العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا ، العدد  الرابع اجمللة

 املبحث السابع
 خمالفات أبي مسلم للمشهور عن اجلمهور

 يف علوم القرآن الكريم 
 

   بني اجلمهور وأبي مسلم   (1)قضية النسخ 
ٺ  ٺٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ تعلللالى: قلللا 

[.الءقرى] چ ٹ ٿ  ٿ ٿٿ

                                                 

 ]الجاثإة[(   ۇئ...ائ ائ ەئ  ...) النسخ يف أحل اللزة يطلق على معنإإن: األول: النقل: ومنه قوله معالى (1)

ومنه مناسخ المواري  بانتقالها من قوم إلى قـوم، والثـا : ادبطـال وادزالـة، وذلـ  ،  نرمر بنسخه وإثبامه: أي 

ه، وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمُ  الظل: إذا أذهبتـه منقسد إلى ضربإن: أةدهما: إبطال الش ء وزوال

وةّلت محله، وكل ش ء خلف شإًئا فقـد نسـخه، والثـا : إزالـة الشـ ء دون أن يقـوم آخـر مقامـه؛ كقـولهد: 

: أي ]الحـل[   (ۀ ...ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ...)نسخت الريُر األثر؛ ومن هذا المعنى قوله معـالى 

 يايله.

تلف العلماء بعد ذل  يف معإإن المعنى الذي ُوضع له لف  النسخ؛ فقال القاضــ  أبو بور البـاقال  وقد اخ               

وادمام الزاال : إنه ةقإقة فإهما مشترا بإنهما؛ الستعماله فإهما؛ فلف  النسخ وضع لول من المعنإإن وضًعا 

وقـال ابـن عطإـة وأبـو الحسـإن البصـري: ل، ؛ وهـو النقـ: إنه ةقإقة يف المعنى األول وةـدهالقّفالأولإًّا، وقال 

النسخ بمعنى النقل ال مدخل له يف المراد مـن هـذا المبحـ ، لونـه ورد يف الشـرع ةسـب الضـربإن اآلخـرين، 

 والناسخ ةقإقة هو اهلل معالى، ويسمى الخطا  الشرع  ناسًخا؛ إذ به يقع النسخ.

اسد النسخ على النقل يف قولهد نسخت الوتا  مجاز؛ ألن ما  وقد اةتل أبو الحسإن البصري برن اطالق                

يف الوتا  لد ُينقل ةقإقـة، وإذا كـان اسـد النسـخ مجـاًزا يف النقـل؛ لـام أن يوـون ةقإقـة يف ادزالـة؛ ألنـه غإـر 

 مستعمل فإما سواهما. 

القـول باالشـتراا أشبــه؛ وهـو وأر  أنه إذا معذر مرجإر أةد األمـرين مـع حـحة ادطـالق فإهمـا؛ كـان                  

 الظاهر من مبادر كال المعنإإن بنسبة واةدة عند اطالق لف  النسخ.

هو رفع ما استقر من الحود الشرع  بـوارد  "والذي علإه الحذاق من أهل السنة أن النسخ يف االحطالح:                

، ط: دار 365-1/364قه ألب  الحسإن البصريالمعتمد يف أحول الف يراجع:متراخ  لواله لوان السابق ثابًتا؛ 

ومـا  29/ 2، والبرهـان 174/ 1، والمحرر الـوجإا 49/ 2هـ، وإرشاد الفحول 1403: 1الوتب العلمإة، ط

 .176/ 2بعدها، ومناهل العرفان 
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اتفقوا عللى وقلوع النسلخ يف القلرآن الكلريم، وقلا  أبلو مسللم بلن بحلر: إاله للم 

(1)يقأل

: ااطرب النق  عن أبلي مسللم األصلفهاين فيملا يتعللق -واهلل الموفق -وأقو  

ا عللى افطلل ، بقضيى النسخ  فمن قاغ : إاه يجوِّ  ز النسخ عقلا ويمنلأل وقوعله الرعا

 ومن قاغ : إاه يمنعه يف القرآن خاصى.

اققلل  عللن أبللي مسلللم أن خلفلله يف القللرآن  "(2)يقللو  الفخللر افمللاا الشللو اين

(3)خاصى

إن أبللا مسلللم يعنللي أن النسللخ تخصلليص لللزمن الحكللم بالخطللاب "ومللن العلمللال مللن قللا : 

اب األو : استمرار الحكم يف يميأل الزمن، والخطلاب ال لاين ك َّ عللى الجديد  ألن ها ر الخط

لا للحكلم األو   أي:  تخصيص الحكم األو  بالزمن الاي قء  النسلخ  فللي  النسلخ عنلده رفعا

ا بالزمان ما ا يسميه  و تخصيصا اسميه احن اسخا
(5)فالخلف لفظي ال معنوي(4)

                                                 

 .3/207مفامإر الزإب  (1)
هــ، ونشـر بصـنعاء ومـولى 1173ُولـد سـنة  -َشـْوكان: قريـة بـالإمن -هو محمد بن عل  بن محمـد الشـوكا   (2)

هـ؛ يراجع: البدر الطـالع بمحاسـن 1250قضاءها، له: فتر القدير، ونإل األوطار، وإرشاد الفحول، ُمويف سنة 

 ،6/298 للاركلـ  واألعـالم بإروت، –وما بعدها، ط: دار المعرفة  2/214من بعد القرن التاسع للشوكا  

 . 3/373 البلدان ومعجد
 .53 – 52/ 2إرشاد الفحول  (3)
التخصإص: هو قصر العام على بعض أفراده؛ كرن يرم  لف  ظاهره العموم لما وقع محته، ثد يرم  نص آخر أو  (4)

دلإل أو قرينة أو إجماع يدل على أن ذل  اللف  الذي ظاهره العموم يراد به الخصو ؛ فهو بإان اللفـ  العـام 

لبإان األزمـان، والنسـخ ال يوـون إال بـدلإل متـراخ  برمر خا ؛ فتلخص أن التخصإص لبإان األعإان، والنسخ

 - 40/ 1والمنسـوخ للورمـ  يراجع: الناسـخ عن المنسوخ؛ أما التخصإص فإوون بالسابق والالةق والمقارن. 

ومــا بعــدها، ومناهــل  124/ 3هـــ، ت: ســام  عطــا، وادةوــام لآلمــدي 1400 -الوويــت -، ط: دار القــرآن الوــريد41

 بعدهاوما  184/ 2العرفان 
،  187/ 2، ومناهـل العرفـان 53 - 52/ 2، وإرشاد الفحول 152/ 3يراجع: البحر المحإط يف أحول الفقه  (5)

2 /207. 
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خلف أبي مسلم األصفهاين الما ور بما  أّو  يماعى(1)يقو  افماا الزر شي

يويب أن يكون الخلف لفظيًّا، وأن معنى إاكاره للنسخ: أن الحكم ال ابص ال يرتفأل، 

ا (2)ب  ينتهي بنصٍّ ك  على ااتهاغه  فل يكون اسخا

ا علللى  وأبعللد الروايللات عللن الريلل   للي الروايللى القاغلللى بأالله يمنللأل وقوعلله اللرعا

ا فضلللا عللن علالمد  أبلللي مسلللم ينكلر وقللوع النسللخ افطلل   ألالله ال يقع قلل  أن مسللما

يملى، وأقرهبا  و أاه أاكر النسخ يف القرآن الكلريم، وتحمل  لرأيله، وتعّسل  أحيااالا 

 يف بعض األيوبى عما وقأل من النسلخ!!  

وقد أفركت الحديث عن وقاغأل النسخ ملن منظلور أبلي مسللم بءحلث مسلتق ، وال 

 الوقاغأل التي تكّلم فيها.واقعى من مااأل  نا من أن أ  ر 

يحم  أبو مسلم رحمه اهلل آيات القرآن الكريم على ما واقعة حتويل القبلةففي 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :يوافق رأيه.. فعند تفسيره لقوله تعالى

يحتم  أن يكون  لك خطاباا "  يقو : [الءقرى] چ ڱ ... ڎڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ

(3)المراك بافيمان: صلام وطاعتهم قء  الءع ى، لم اقسخ  لكأل   الكتاب  و

بعد  جرتله إللى المدينلى  وقد تظا رت األحاكيث الصحيحى على أن رسو  اهلل 

لم يستقء  يف صلته سوى بيص المقد   منها ما صح عن الربال بن علازب رالي اهلل 

ا أن رسو  اهلل (4)عنه ا،  صلى إلى بيص المقد  ستى عشلر الهرا أو سلءعى عشلر الهرا

تعجءه أن تكلون قءلتله قَِءل  الءيلص، وأاله صللى أو  صللى صلل ا  و ان رسو  اهلل 

                                                 

هــ، مركـ  األحـل، مصـري المولـد 794 -هــ745أبو عبد اهلل محمد بن بهـادر الاركشـ  األحـول  المفســر  (1)

ومـا بعدهاــ،  133/ 5؛ الدرر الوامنـة "علوم القرآنالبحر المحإط يف أحول الفقه، والبرهان يف "والوفاة، له 

 .3/167وطبقات الشافعإة 
 .152/  3البحر المحإط يف أحول الفقه  (2)
 .  98/  4مفامإر الزإب  (3)
خم  عشرة غاوة، هو أبو عمارة البراء بن عاز  بن الحارث الخارج ، أسلد حزإًرا، وغاا مع رسول اهلل  (4)

 . 46/ 2وما بعدها، واألعالم  194/ 3هـ، سإر أعالم النبالء 71نة أولها الخندق، ُمويف س
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العصر، وصلى معه قلوا، فخلرج ريل  مملن  لان معله، فملّر عللى أ ل  مسلجد و لم 

 لم قَِءل  يهلى مكلى، فلداروا  ملا را عون فقا : أاهد بلاهلل لقلد صلليص ملأل النءلي 

عجءهم إ   ان يصلي قَِء  بيلص المقلد ، فلملا وللى ويهله الءيص، و ااص اليهوك قد أ

(1)قء  الءيص أاكروا  لك

ا عن الربال راي اهلل عنه أاه قلا :  يحلب أن يتويله   لان رسلو  اهلل  "وصح أيضا

چ  گ ...ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ...چ إلللللى الكعءلللللى، فللللأاز  اهلل تعلللللالى

پ  ...چم اليهللوكو لل-، فتويلله احللو الكعءللى، وقللا  السللفهال مللن النللا [الءقللرى]

(2)[الءقرى] چ ٹ ...پپ  پ  ڀ    ڀ   ڀ

أن أبا مسلم رحمه اهلل محجوج  نا يف تفسيره بالروايلات الظلا رى الداللى واخلالصة

على  ون  اه اآليات يف تحوي  القءلى، وأقواله يف تفسلير  لاه اآليلات ال تعلدو  وهنلا 

واهلل يقلو  الحلق و لو ح، ياحتماالت ال تقوى عللى معارالى الظلا ر الملألور الصلح

 يهدي السءي .

                                                 

 .40رواه ادمام البخاري يف كتا  اديمان، با  الصالة من اديمان، ةدي  رقد  (1)
 .390رواه ادمام البخاري يف كتا  أبوا  القبلة، با  التوجه نحو القبلة ةإ  كان، ةدي  رقد (2)
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 ةــــاماخل
 اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.

 وختاًما .....

 وقذذد – وسذذعها إال نفًسذذا اهلل لكلذذ  وال –هذذ ا هذذو  الذذة الوسذذ  ومنتهذذى ال ذذو  

 :تيةاآل لنتائجا إلى البحث ه ا خالل من ذ اهلل بفضذذلذ  توصلت

األسذذاس األول الضذذابأ لت ولذذل لبذذل مسذذلم للقذذرآن الكذذرلم: هذذو العقذذل   لذذم لحتفذذل  -1

 و ّسر القرآن الكرلم ب سلوب جدلل من قل.باألسانيد كثيًرا  

ولذ ا كذان لذدا   عذن آراق  رقتذه لتنذاق تفسذيرن للقذرآن كان لبو مسلم رحمه اهلل معتزليًّا   -2

 األحالين. الكرلم  إال يف القليل من

كان لبو مسلم لعتمذد علذى تقا تذه اللةولذة والبال يذة، ولسذتعين بعلذوم اللةذة وبال تهذا  -3

 لبيان معاين آلات الكتاب الكرلم.

كان لبو مسلم رحمه اهلل للج  للًضا إلذى تفسذير القذرآن بذالقرآن  علذى الذر م مذن كونذه  -4

 منتمًيا إلى مدرسة التفسير بالرلي.

حمه اهلل معتنًيا ببيان المناسبات بين اآللات  وكان بارًعا يف ذلك رحمذه كان لبو مسلم ر -5

 اهلل.

كان لبو مسلم ال لبالل بمخالفة جمهور المفسذرلن  العتذزا ن بعقلذه وتقا تذه، وكذان ال  -6

لجربنا على احذاام آرائذه، وإن اختلفنذا معهذا كثيذًرا  ل ذدة لخال  الجمهور بدون سند، مما 

  رابة بعضها.

ان لبذذو مسذذلم رحمذذه اهلل حسذذن الكذذالم يف التفسذذير، كثيذذر الةذذو  علذذى الذذدقائ  كذذ -7

 والل ائ . 
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  ثبت باملصادر واملراجع 

 الهند.  -اإلبانة عن لصول الدلانة لإلمام األشعري، ط: حيدر آباد -1

إتحاف  ضالق الب ر يف القراقات األربعة ع ر ل هاب الدلن الدمياطل، ط: دار الكتب  -2

 هذ، ت: لنس مهرة.1419: 1العلمية، ط

 بيروت. -إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقي  العيد، ط: مؤسسة الرسالة -3

 .الجميلل سيد: ت بيروت، –اإلحكام يف لصول األحكام لآلمدي، ط: دار الكتاب العربل -4

: ت هذ،1405 –بيروت –لحكام القرآن ألبل بكر الجصا ، ط: دار إحياق الااث العربل -5

 .قمحاوي الصاد  محمد

          هذ، ت:  ؤاد عبد المنعم.1425: 1اإلجماع البن المن ر، ط: دار المسلم، ط -6

 -إرشاد العقل السليم إلى مزالا الكتاب الكرلم للعالمة لبل السعود، ط: دار إحياق الااث العربل -7

 بيروت.

ول لإلمام ال وكاين، ط: دار الكتاب إرشاد الفحول إلى تحقي  الح  من علم األص -8

 هذ، ت: لحمد عزو عنالة.1419: 1العربل، ط

 .القاهرة –لسباب النزول للواحدي، ط: مؤسسة الحلبل -9

 هذ.1400 -األشبان والنظائر على م هب لبل حنيفة البن نجيم، ط : دار الكتب العلمية -10

     هذ1403 –ميةاألشبان والنظائر للحا ظ السيوطل، ط: دار الكتب العل

 روت.بي –اإلصابة يف تمييز الصحابة للحا ظ بن حجر، ط: دار الجيل  -10

لصول العدل والتوحيد للقاسم الرسل ضمن سلسلة رسائل العدل والتوحيد للدكتور  -11

 محمد عمارة، ط: م اب  ال رو ، ال بعة الثانية.

 .م2002: 5، طخير الدلن الزركلل، ط: دار العلم للماللينل األعالم -12

 بيروت. -إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم، ط: دار الجيل -13

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنل ل لضواق البيان يف إلضاح القرآن بالقرآن -14

 . هذ1415 - لبنان –دار الفكر  ، ط:ال نقي ل

والقراقات يف جمي  القرآن ألبل البقاق إمالق ما مّن به الرحمن من وجون اإلعراب  -15

 العكربي، ط: دار الكتب العلمية.



  

 

 

 845 

 م2018 -هـ 1440إصدار  العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا ، العدد  الرابع اجمللة

 بيروت. -البحر الرائ  شرح كنز الدقائ  البن نجيم الحنفل، ط: دار المعر ة -16

 -بيروت -البحر المحيأ يف لصول الفقه لبدر الدلن الزرك ل، ط: دار الكتب العلمية -17

 ن، ت: د/ محمد محمد تامر.1421

: ال يخ ت هذ،1422: 1ط بيروت، –لبحر المحيأ ألبل حيان األندلسل، ط: دار الكتب العلمية ا -18

 ال يخ علل محمد معوض. -عادل لحمد عبد الموجود 

 .بيروت –البدر ال ال  بمحاسن من بعد القرن التاس  لل وكاين، ط: دار المعر ة  -19

هذ ، ت: 1376: 1البابل الحلبل، طالربهان يف علوم القرآن لإلمام الزرك ل، ط: عيس  -20

 محمد لبو الفضل إبراهيم.

 -بةية الوعاة يف طبقات اللةولين والنحاة لجالل الدلن السيوطل، ط: المكتبة العصرلة -21

 لبنان، ت: محمد لبو الفضل إبراهيم.

بيدي، ط: دار الهدالة، تحقي  مجموعة من ل تاج العروس من جواهر القاموس -22 مرتضى الزَّ

 محققين.ال

 التاج واإلكليل شرح مختصر خليل البن لبل القاسم العبدري المالكل، ط: دار الفكر. -23

 تارلخ بةداد للخ يب البةدادي، ط: دار الكتب العلمية. -24

تارلخ دم   وِذْكر  ضلها وِذْكر َمن حلها من األماتل لو اجتا  بنواحيها من واردلها  -25

 فكر.ولهلها البن عساكر، ط: دار ال

م، ت: كمال لوس  1:1983بيروت، ط -التبصير يف الدلن لإلسفرالينل، ط: عالم الكتب -26

 الحوت. 

هذ، 1421 -األردن -تحبير التيسير يف القراقات الع ر البن الجزري، ط: دار الفرقان  -27

 ت: لحمد محمد بن مفلح القضاة

 .م1997 –تونس – ر والتو ل التحرلر والتنولر لل اهر بن عاشور، ط: دار سحنون للن -28

 لسعد: ت صيدا، –تفسير ابن لبل حاتم البن لبل حاتم الرا ي، ط: المكتبة العصرلة -29

 .ال يب

بل الفداق إسماعيل بن عمر بن كثير القرشل الدم قل، ط: دار أل تفسير القرآن العظيم -30

 .سامل بن محمد سالمة، ت:  هذ1420:  2طيبة للن ر والتو ل ، ط
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 م.1990 :الهيئة المصرلة العامة للكتاب لمحمد رشيد رضا، ط: تفسير المنار -31

تفسير النكت والعيون للقاضل لبل الحسن الماوردي، ط: دار الكتب العلمية، ت: السيد عبد  -32

 المقصود. 

 .  ن1406 –سورلا –تقرلب الته لب البن حجر، ط: دار الرشيد -33

 -لمسانيد ألبل بكر البةدادي، ط: دار الكتب العلميةالتقييد لمعر ة رواة السنن وا -34

 ن، ت: كمال الحوت.1408

 بيروت. -تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين، ط: مؤسسة الكتب الثقا يذة -35

 التمهيد يف تخرلج الفروع على األصول لإلسنوي، ط: مؤسسة الرسالة. -36

: 1جعفر ال ربي، ط: مؤسسة الرسالة، ط لبللإلمام  جام  البيان يف ت ولل القرآن -37

 .لحمد محمد شاكرال يخ  ن، ت:1420

ن، ت: د/ محمد 1422: 1الرلاض، ط -جام  الرسائل البن تيمية، ط: دار الع اق -38

 .رشاد

 ، ط:الجام  الصحيح ألبل الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الق يري النيسابوري -39

 بيروت. -دار الجيل

، ت: بيروت –حيح لمحمد بن عيسى الام ي، ط: دار إحياق الااث العربلالجام  الص -40

 لحمد محمد شاكر.

، بيروت –محمد بن إسماعيل البخاري، ط: دار اليمامةل الجام  الصحيح المختصر -41

 ن، ت: د/ مص فى دلب البةا. 1407: 3ط

 الرلذاض. -الجام  ألحكام القرآن لإلمام القرطبل، ط: عالم الكتب  -42

 حادي األرواح إلى بالد األ راح البن القيم، ط: دار الكتب العلمية. -43

 ، ط: دار الفكر.180/ 6حاشية الدسوقل على ال رح الكبير، ط: دار الفكر، والمحلى  -44

 -بيروت -حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنولر األبصار البن عابدلن، ط: دار الفكر -45

 . هذ1421

: 1اري المضية شرح الدرر البهية لإلمام ال وكاين، ط: دار الكتب العلمية، طالدر -46

 هذ    1407
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 –بيروت  -دار الفكر، ط: لجالل الدلن السيوطليف الت ولل بالم تور  الدر المنثور -47

 م1993

 . األردن –د   شبه الت بية ب ك  التنزله البن الجو ي، ط: دار اإلمام النووي  -48

 .بيروت-ة يف الفقه المالكل ل هاب الدلن القرايف، ط: دار الةربال خير -49

 .هذ1395-الروح البن القيم، ط: دار الكتب العلمية -50

دار  :لإلمام لبل الثناق األلوسل، ط روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسب  المثاين -51

 .بيروت –إحياق الااث العربل 

 -ق ار لمحمد بن عبد المنعم الحميري، ط: مؤسسة ناصر للثقا ةالروض المع ار يف خرب األ -52

 بيروت.   

: 3بيروت، ط - اد المسير يف علم التفسير البن الجو ي، ط: المكتب اإلسالمل -53

 ن.1404

 الزاهر يف معاين كلمات الناس ألبل بكر األنباري، ط: مؤسسة الرسالة. -54

 بيروت. -الكتاب العربلدار  السجستاين، ط: السنن ألبل داوود -55

مجموعة من ، ت: ذه1405: 3، طال هبل، ط: مؤسسة الرسالةللحا ظ  سير لعالم النبالق -56

 المحققين بإشراف ال يخ شعيب األرنؤوط.

 .الواحد عبد مص فى: ت بيروت، –السيرة النبولة للحا ظ بن كثير، ط: دار المعر ة  -57

 ار، ط: الهيئة المصرلة العامة للكتاب.شرح األصول الخمسة للقاضل عبد الجب -58

 .شرح شا ية ابن الحاجب لرضل الدلن االسااباذي، ط: دار الكتب العلمية -59

 -باكستان  -شرح المقاصد يف علم الكالم لسعد الدلن التفتا اين، ط: دار المعارف النعمانية -60

 هذ.1401

 :4، طبيروت -للماللين الصحاح إلسماعيل بن حماد الجوهري، ط : دار العلم  -61

 ، ت: لحمد عبد الةفور ع ار.  ه1407

 –مؤسسة الرسالة، ط: صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن لحمد لبو حاتم التميمل البستل -62

 .شعيب األرنؤوط، ت : هذ1414: 2ط بيروت،
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 :2هجر لل باعة والن ر والتو ل ، ط، ط: دار طبقات ال ا عية الكربى للتاج السبكل -63

 د/ عبد الفتاح محمد الحلو، د/ محمود محمد ال ناحل، ت: هذ1413

 جدة، ت: محمود محمد شاكر. -طبقات  حول ال عراق البن سالم، ط: دار المدين -64

 للقاضل عبدالجبار، ط: الدار التونسية، ت:  ؤاد سيد. طبقات المعتزلة -65

المدلنة  -لعلوم والحكممكتبة ا، ط: حمد بن محمد األدنرويأل طبقات المفسرلن -66

 سليمان بن صالح.، ت: 1997: 1، طالمنورة

 هذ1396: 1طبقات المفسرلن للحا ظ السيوطل، ط: مكتبة وهبة، ط -67

 و ميله. العين للخليل بن لحمد، ط: دار الهالل، ت: د/ مهدي المخزومل -68

قالين حمد بن علل بن حجر لبو الفضل العسأل  تح الباري شرح صحيح البخاري -69

 هذ.1379 –بيروت  -دار المعر ة ، ط: ال ا عل

هذ، ت: رضوان 1403 - توح البلدان ألحمد بن لحيى البالذري، ط: دار الكتب العلمية -70

 محمد.

: 2بيروت، ط -الفر  بين الفذر  ألبل منصذور عبد القاهر البةدادي، ط: دار اآل ا  الجدلدة -71

 م.1977

 القاهرة.،والنحل البن حزم، ط: مكتبة الخانجل الفصل يف الملل واألهواق -72

الفصول يف األصول البن العربل، ط: و ارة األوقاف وال ئون اإلسالمية بالكولت،  -73

 هذ، ت : د/ عجيل جاسم.1408: 1ط

الك اف عن حقائ  الت ولل وعيون األقاولل يف وجون الت ولل لجار اهلل الزمخ ري، ط:  -74

 بيروت، ت: عبد الر ا  المهدي. -لدار إحياق الااث العرب

 ن.1402 -ك اف القناع يف الفقه الحنبلل للبهويت، ط: دار الفكر -75

دار إحياق  ، ط:الك   والبيان ألبل إسحا  لحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبل النيسابوري -76

 اإلمام بن عاشور. :هذ، ت1422: 1بيروت، ط -الااث العربل

 ذ.ه1419 :: دار الكتب العلمية1كتاب البن عادل الدم قل، طاللباب يف علوم ال -77

 .بيروت –لسان العرب البن منظور، ط: دار صادر  -78
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: 3ط بيروت، –، ط: مؤسسة األعلمل للم بوعاتلسان الميزان للحا ظ بن حجر -79

 هذ1406

وت، ت: بير -المثل السائر يف لدب الكاتب وال اعر البن األتير، ط: المكتبة العصرلة -80

 اد/ محمد محيل الدلن عبد الحميد.

 -بيروت -دار الفكر، ط: نور الدلن علل بن لبل بكر الهيثملل مجم  الزوائد ومنب  الفوائد -81

 . هذ1412

 شرح المه ب لإلمام محيل الدلن بن شرف النووي، ط: دار الفكر. المجموع -82

 ن، ت: لنور البا .1426: 3مجموع الفتاوى البن تيمية، ط: دار الو اق، ط -83

: 1المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزلز البن ع ية، ط : دار الكتب العلمذية، ط -84

 هذ، ت: عبد السالم عبد ال ايف. 1413

: 1المحصول يف علم األصول للفخر الرا ي، ط: جامعة اإلمام محمد بن سعود، ط -85

 هذ، ت: طه جابر.1400

 –مكتبة لبنان ناشرون  ، ط:لبل بكر بن عبد القادر الرا ي محمد بنل مختار الصحذذاح -86

 محمود خاطر. ت:هذ ، 1415 – بيروت

المختصر يف لصول الدلن للقاضل عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد للدكتور  -87

 عمارة، ط: دار ال رو .

الكتب دار  ط:، محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوريل المستدرك على الصحيحين -88

 .مص فى عبد القادر ع ا ن، ت:1411: 1، طبيروت -العلمية

 عبد السالم عبد: ت هذ،1413 –المستصفى يف علم األصول لإلمام الةزالل، ط: دار الكتب العلمية  -89

 .ال ايف

 .القاهرة –مؤسسة قرطبة ، ط: مسند اإلمام لحمد بن حنبل -90

: محمد حهذ، ت1417: 4، ط: دار طيبة للن ر، طمعالم التنزلل لإلمام محيل السنة البةوي -91

  .الحرش مسلم سليمان –جمعة عثمان –عبد اهلل النمر

هذ، ت: خليل 1403: 1، طين البصري، ط: دار الكتب العلميةالمعتمد يف لصول الفقه ألبل الحس -92

 الميس.
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 بيروت. -معجم البلدان ألبل عبد اهلل لاقوت الحموي، ط: دار الفكر -93

 -عر ة القراق الكبار على ال بقات واألعصار للحا ظ ال هبل، ط: مؤسسة الرسالةم -94

 بيروت، ت: شعيب األرنؤوط.

 عبد اهلل بن لحمد بن قدامذة المقدسل، ط:ل المةنل يف  قه اإلمام لحمد بن حنبل ال يباين -95

 . هذ1405: 1ط بيروت، –دار الفكر

 -لمنهاج للخ يب ال ربينل، ط: دار الفكرمةنل المحتاج إلى معر ة معاين للفاظ ا -96

 بيروت. 

، مفاتيح الةيب لإلمام العالم العالمة  خر الدلن محمد بن عمر التميمل الرا ي ال ا عذل -97

 هذ.1421: 1بيروت، ط -دار الكتب العلميةط: 

 مفتاح دار السعادة ومن ور واللة العلم واإلرادة اللن القيم، ط: دار الكتب العلمية. -98

       م.1993: 1بيروت، ط -المفصل يف صنعة اإلعراب للزمخ ري، ط: الهالل -99

مناهل العر ان يف علوم القرآن لل بخ الزرقاين، ط: م بعة عيسى البابل الحلبل، ال بعة  -100

 الثالثة.

 .م، ت: د/ عبد الرحمن عميرة1997: 1بيروت، ط -المواق  الإللجل، ط: دار الجيل -101
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 حمتويات البحثفهرس                                  
 الصفحة الموضوع

 730 المقدمة

 )الفصل األول( 

 التعرل  ب بل مسلم وسمات منهجه يف التفسير
734 

 735 المبحث األول: التعرل  ب بل مسلم رحمه اهلل

 739 المبحث الثاين: منهج لبل مسلم رحمه اهلل يف التفسير

 )الفصل الثاين( 

 األقوال التل خال   يها لبو مسلم الم هور عن الجمهور
747 

 المبحث األول 

 )مخالفات لبل مسلم للم هور عن الجمهور يف التفسير بالم تور(
748 

 748 س لة األولى: المراد بالصرب بين الجمهور ولبل مسلمالم

 748 المس لة الثانية: َخْل  حواق

 750 المس لة الثالثة: َمن استثنى اهلُل تعالى قتاَلَهم

 752 المس لة الرابعة: معنى عدم التفرلأ يف الكتاب بين الجمهور ولبل مسلم

 754 الى بين الجمهور ولبل مسلمالمس لة الخامسة: معنى كون الحساب على اهلل تع

  چڦ   ٺپ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چالمس لة السادسة: سذبب نذزول قولذه تعذالى: 

 بين الجمهور ولبل مسلم
755 

 756 المس لة السابعة: عاقبة الدار بين الجمهور ولبل مسلم

 757 المس لة الثامنة: ال ي لحسن بين الجمهور ولبل مسلم 

تاسعة: إذن النبل صلى اهلل عليه وسلم للمنا قين يف تبوك بين الجمهذور ولبذل المس لة ال

 مسلم
758 

 759 المس لة العاشرة: ساعة العسرة بين الجمهور ولبل مسلم

بذذين  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ المسذذ لة الحادلذذة ع ذذرة: قولذذه تعذذالى: 

 الجمهور ولبل مسلم
761 

 763 الجمهور ولبل مسلم المس لة الثانية ع رة: المراد باليقين بين

 764 المس لة الثالثة ع رة: ال جرة الملعونة يف القرآن بين الجمهور ولبل مسلم

 765 المس لة الرابعة ع رة: المتنزلون ب مر اهلل تعالى بين الجمهور ولبل مسلم
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بة  اهوةعو  يب    چژ  ژ  ڑ چاملسأ ةل اخلامسة عرشة:  املةدااب تسبسة يف  و  ةعا : ةا   
 سملم 

767 

 769 المس لة السادسة ع رة:  مرة الكفرة بين الجمهور ولبل مسلم

 772 المس لة السابعة ع رة: لرض اهلل واسعة

 776 المس لة الثامنة ع رة: لوم اآل  ة بين الجمهور ولبل مسلم

 777 المس لة التاسعة ع رة: الفتح المبين بين الجمهور ولبل مسلم

 المبحث الثاين 

 ت لبل مسلم اللةولة والبال ية للم هور عن الجمهور()مخالفا
779 

 779 المس لة األولى: ظلم بنل إسرائيل و سقهم بين الجمهور ولبل مسلم

 780 المس لة الثانية: تعلُّ  اإلرسال بين الجمهور ولبل مسلم

 781 المس لة الثالثة: معنى إتيان البيوت من ظهورها بين الجمهور ولبل مسلم

بذذين  چڭ  ڭ  ڭچ  لة الرابعذذة: المذذراد بذذالمةفرة يف قولذذه تعذذالى:المسذذ 

 الجمهور ولبل مسلم
783 

 783 المس لة الخامسة: بياض الوجون واسودادها بين الجمهور ولبل مسلم

 785 المس لة السادسة: لباس التقوى بين الجمهور ولبل مسلم

 786 المس لة السابعة: البالق بالحسنة بين الجمهور ولبل مسلم

 787 المس لة الثامنة: معنى استحياق النساق بين الجمهور ولبل مسلم

 788 المس لة التاسعة: معنى المكاق والتصدلة بين الجمهور ولبل مسلم

 789 المس لة العاشرة: المن  من الحل  على ترك اإلع اق

 791 المس لة الحادلة ع رة: معنى لفظ الصالة بين الجمهور ولبل مسلم

س لة الثانية ع رة: معنى بعثته صلى اهلل عليه وسلم للناس كا ة بذين الجمهذور ولبذل الم

 مسلم
792 

 793 المس لة الثالثة ع رة: الم هرون بين الجمهور ولبل مسلم

 793 المس لة الرابعة ع رة: معنى طهارة الثياب بين الجمهور ولبل مسلم

 794 جمهور ولبل مسلمالمس لة الخامسة ع رة: معنى حدلث األرض بين ال

 المبحث الثالث 

 )مخالفات لبل مسلم الكالمية للم هور عن الجمهور(
796 

 796 المس لة األولى: الهدالة واإلضالل بين الجمهور ولبل مسلم
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ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ  : المذراد باالسذتثناق يف قولذه تعذالى:لثانيذةالمس لة ا

 بين الجمهور ولبل مسلم چۀہ  ہ  ہ
798 

 802 س لة الثالثة: معنى مضاعفة الثواب بين الجمهور ولبل مسلمالم

 804 المس لة الرابعة: التحسين والتقبيح بين الجمهور ولبل مسلم

 806 المس لة الخامسة: ال فاعة بين الجمهور ولبل مسلم

 808 المس لة السادسة: رؤلة اهلل تعالى بين الجمهور ولبل مسلم

 المبحث الراب 

 لبل مسلم للم هور عن الجمهور يف تفسير اآللات الكونية()مخالفات 
810 

 810 المس لة األولى: كالم السماوات واألرض بين الجمهور ولبل مسلم

 812 المس لة الثانية: معنى الرت  والفت  بين الجمهور ولبل مسلم

 المبحث الخامس

 ت()مخالفات لبل مسلم للم هور عن الجمهور يف تفسير آلات الةيبيا
816 

 816 المس لة األولى: جنة آدم عليه السالم بين الجمهور ولبل مسلم

 820 المس لة الثانية: عرض الجنة بين الجمهور ولبل مسلم

 823 المس لة الثالثة: كتابة لعمال العباد يف اللوح المحفوظ بين الجمهور ولبل مسلم

 824 المس لة الرابعة: العرش الكرلم بين الجمهور ولبل مسلم

المس لة الخامسة: معنى قوله تعالى: )لوم لك   عن سا ( بذين الجمهذور ولبذل 

 مسلم
825 

 828 المس لة السادسة: الراجفة والراد ة بين الجمهور ولبل مسلم

 832 المس لة السابعة: طعام الضرل 

 المبحث السادس

)مخالفات لبل مسلم للم هور عن الجمهور يف تفسير قصص األنبياق 

 سابقين(وال

833 

 833 المس لة األولى: المفاداة يف بنل إسرائيل بين الجمهور ولبل مسلم

 835 المس لة الثانية: آلة  كرلا عليه السالم بين الجمهور ولبل مسلم

المس لة الثالثة: المذراد بذالحزبين يف قصذة لصذحاب الكهذ  بذين الجمهذور ولبذل 

 مسلم
837 

 838قل على كرسل سليمان عليه السالم بين الجمهور ولبل المس لة الرابعة: الجسد ال ي ُلل
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 مسلم

 المبحث الساب 

 )مخالفات لبل مسلم للم هور عن الجمهور يف علوم القرآن الكرلم(
839 

 839 المس لة األولى: قضية النسخ بين الجمهور ولبل مسلم

 843 الخاتمة

 844  هرس المصادر والمراج 

 851 محتولات البحث


