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 مقدمة:
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛
فمماااا ك فاااأ فعاااه أق علااالم ال ااارآق والعلسااان ملااان أفااار، العلااالم  ق     ااان أفااارف ا،  لاااأ أق 

أفاار، مااالم وأ ساا ه علااى ام ااالل، مااالم اوااال  ساابحا ه و عااام  م  ملرادهااا العلصاا   م ف اا 
عبااادو وعبعاادو، ول ااد أملاار  عاار وتاا  بعاادبر معابااه ف ااال رآ أفااال ىعاادبروق ال اارآق أم علااى  لاالب 

، ف اق اكفعغال بذلأ ملن أفض  ملا ُ ضعت فعاه اوو ااو وف عات فعاه اوعماار، وعلعاه 1أ لاهلاآ
البحاام ملسااالخ اكخااعال،   العلساان فاسااال و  عااام العلفعاا  ف ااد اخاانو أق أ  اااول   هااذا 

 والسداد   ه أمرم ملسؤول وخن ملامللل.
 

 متهيد:
 

 ق ال ااا ر   علاا  العلساان ومعاا  العلساان لع ااف علااى ملااا ك مللاارو ملاان ام اارار بااه أك وهاال و اال  
    ع اااخ ك اكخاااعال،   هاااذا العلسااان،    أق و ااال  اكخاااعال،    لسااان معااااب و عااار وتااا

ى  رها  ك مل ابر أو عدمي اك ال  على مع  العلسن وامللسرىن، ول ن ملا ى م ا   هذا امل اام 
هل حترىر ملسالخ اكخعال،   العلسن هذو ملن ت عني، أوكمها هي ملق هذا اكخاعال، اللا ا  

رآق ال ارمي أم ك،   العلسن   ع عاً أم ملعلمهاا،، ون ع ماا هاي مالق هاذا اكخاعال، مليفع ااً   ال ا
وحنن  عل  تلاب اجل خ الثا عخ وهال السال   عمااً  عام  اال  عاام رآ أفاال ىعادبروق ال ارآق ولال  

وملا ماق هذا اكخعال، اللا     العلسن ميث   2ماق ملن ع د غن و للتدوا فعه اخعالفاً مثناًآ
لمني وىثااانوق اللاااال ملااان خالهلاااا ملااالرداً ملااان ملااالارد ال اااب او الاااغ ىُلاااب امل  اااا املغر ااالق علاااى املسااا

وى ااا  ليف    معااااب ر ااا  مااااق واتبااااً علع اااا حترىااار هاااذو املساااالخ ملااان أتااا  الااارد علاااى هاااؤك  
 املغر ني  ىت ك ىلعال    عاملخ املسلمني أو  الب العل  وحنلو.

                                                
 24 -سورة محمد  1
 82 -سورة النساء  2
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ول اااد  مااات   هاااذا البحااام املااالتر يفساااععرال اكخاااعال،   العلسااان للل ااال، علاااى   ع عاااه  
ول د عر ت   املبحم اوول ملسالخ و ل  اكخعال،   العلسان    الالالاخ مليفالا ، وأسبابه، 

بع اااات   اوول ملعاااا، اكخااااعال،، ط  عر اااات   امليفلاااا  الثااااا  ملرا اااا  العلساااان، و ااااررو   
امليفلاا  الثالاام و اال  اكخااعال،   العلساان. أملااا املبحاام الثااا  ف ااد  لااف ملاان الالالااخ مليفالاا  

كخااعال،   العلساان يفملااااللر و  اولاات   امليفلاا  الثااا  اكخااعال،   عر اات   اوول مل  ااا ا
العلسااان يفلااارأ  وتاااا    امليفلااا  الثالااام حت عااا ،     ع اااخ هاااذا اكخاااعال، اللا ااا    العلسااان 

 ب لععه، و ىلت يفوامتخ الغ عر ت فع ا خالصخ وأه   عائج البحم. 
 
 

 آن الكرمي : املبحث األول : وقوع االختالف يف تفسري القر 
 

 ق ملن أساسعاو هذا البحم أق   رر أق اكخاعال،    لسان معااب و عار وتا  وا ا ، فعااًل، 
وق ال الم مله ملعلر ، علعه، وك فأ أق ملل ل  اكخعال،    لسن ال رآق ال رمي ملعلر ، عان 

ا ماق لراملاً علع ا اكفعغال  ذا العلسن،    ك ىُعصلر أق ى   اكخعال، دوق و ل  العلسن، هلذ
أق  لااا و بصااالرةة ملااالترة  ااالل ملعااا، اكخاااعال،   العلسااان وملرا ااا   لسااان ال ااارآق ال ااارمي  اااىت 

  سعيفع   صلُّر  مل اق و  ع خ اكخعال،   م  ملر بخ ملن هذو املرا  .
 

 امليفل  اوول ر ملع، اكخعال،   العلسن ر
 

بسا لق الساني  –ل لغاًخ ملان اللسار ، أملاا العلسان ف ا3اكخعال، لغاًخ ملان اخعلاف  اد ا لا 
)لعساااعدل علاااى  4أ  اميف اااخ وم اااف املغيفى،والعلسااان لغاااًخ أىضااااً  اااار اليفبعااا   م املاااا  -

املرل(، و ال اجلرتا  ر العلسن   اوص  ال  ف وام  اار، و  ال ار  ر  ل اعع ملعا، 
ومي ان  عرىاف  5اآلىخ وفايفا و صع ا والسب  الذ   رلت فعه بللظ ىدل علعه دكلخ  اهرة.

                                                
 الفيروزآبادي -القاموس المحيط  3
  الفيروزآبادي  –القاموس المحيط 4
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العلسن اصيفال اً أب ه آ عل  ىبحام فعاه عان ال ارآق ال ارمي ملان  عام دكلعاه علاى ملاراد و 
 .6 عام ب در اليفا خ الب رىخآ

وعلى هذا ى الق املاراد يفكخاعال،   العلسان عادم ا لاال الباا ثني   ال ارآق ال ارمي  علاى 
مل  اا، يعام ىعلصا  امللسار  م ملعا، ملغااىر  دكلخ اآلىخ أو الللظ ال رآ  على ملراد و  عام

 ملا  لص   لعه غنو. –ولل   الااهر  –
 

 امليفل  الثا  ر ملرا   العلسن ر
 

ملاااا مااااق العلسااان ى  سااا  عململااااً  م  سااامني مبااانىن مهاااا العلسااان يفملاااااللر والعلسااان يفلااارأ ، و ق 
ل هاذىن ال سامني ب لماخ ملالترة   ع خ وأسباب اكخعال،  د  عباىن   ما  مل  ماا،  فان   ع ااو 

 فعما ىلير
 

 أوكً ر العلسن يفملااللر ر
 

  اادم ملع ااا أق ملعاا، العلساان ال  ااف والبعاااق، وأ ااه   اكصاايفال  البحاام   معاااب و  عااام 
بغعااخ العلصاا   م ملااراد و  عااام ب اادر اليفا ااخ الب اارىخ. أملااا العلساان يفملااااللر فحاصاا  مااالم أهاا  

، 7 لسان ال ارآق ال ارمي جاا تاا    ال ارآق ال ارمي أوالسا خ أو ماالم الصاحابخآ العلسن فعه أ اه رآ
ط  ق مثناً ملن أه  العلسن على أق ملن   جياد ملان ال ارآق أو السا خ أو ماالم الصاحابخ ملاا ى اف 
باااه علاااى ملاااراد و  عاااام فن اااه عخاااذ أب ااالال العاااابعني علاااى اخاااعال، باااني امللسااارىن    عماااخ هاااذا 

، ولع  الراتع يفل سبخ للعلسن املااللر عن العابعني أق ملا أمجعلا 8ملدى  لرامله للملسرالعلسن أو 
علعه  جخ، وأق ملا اخعلللا فعه لعمل يجخ على ملن خالل  ، ط ىُ ار  م ملان أالار ع اه فانق مااق 

                                                
 7/2  -الزرقاني  –مناهل العرفان  6
طبعة دار الفتح،ومقدمة الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي،  41/1-37، ومقدمة تفسير ابن كثير 15/2انظر غير مأمور مناهل العرفان  7

 للصباغ. 260ولمحات في علوم القرآن ص
 بن كثير() من المقدمة ال 41/1  -تفسير القرآن العظيم  8
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، وو  9ممن عخذ عن أها  ال عااب فاال ىععماد علعاه و ق مااق ممان ك عخاذ عا    فُعععا  أ الاهل 
 عام أعل . 

و ق ملن  فلخ ال لل أق   رر أق  لسن ال رآق يفل رآق  جخ  يفعاً وق ال رآق ملاه صاحعع، وأملاا 
ف اااذلأ،  وماااذلأ احلاااال   –وهااال الصاااحعع واحلسااان  –السااا خ فامل صااالد ملاااا هااال مل بااالل مل  اااا 

لم يفل سبخ للم  لل عن الصحابخ ر لاق و  عاام علاع  . واوالصاخ هاا ه اا أق العمادة علاى علا
 الرواىخ   هذا الللق ملن العلسن لل رآق ال رمي.

 
 ن عاً ر العلسن يفلرأ  ر 

 
، وأصااحاب الاارأ  ر أصااحاب ال عااا  ويفاا  11، واصاايفال اً ر اكتع اااد  10الاارأ  لغااًخ اكعع اااد

. واحلاصاا  ملاان هااذا أق العلساان يفلاارأ  ىععمااد 12ى للاالق باارأى   فعمااا   جياادوا فعااه  اادىثاً أو أالااراً 
ار واكتع اد أو على آ الدراىخآ سلا  أماق اكتع اد   النتعع بني ا عمااكو الللاظ على ال 

أو اكععماد على اللغخ العربعخ وحنل  لأ، وك خيلاى أق هاذا ال ال  ملان العلسان ك باد لاه ملان آلاخ 
فا ه فاق أ  للق ملن أللاق اكتع اد،فن ا ملا  ص   امللسار يفلارأ  هاذو اآللاخ والعارم بضالابيف ا 

وعلعااه ُمماا   االل ملاان ىاارى تاالا  العلساان  –وج  ج ااا الصااحعع ماااق  لساانو ملاان ال اال  امل باالل 
وأملا   ا ملا  ملا ا عح  ملن ى عس   م العلسن هذا البحار العبااب بادوق آلاخ سالعمخ و   –يفلرأ  

ىلعاارم بضاالابج اكتع اااد وال ااار الصااحعع   معاااب و عاار وتاا  فااال فااأ أ ااه خياار  ملاان دائاارة 
وعلاااى ملثااا  هاااذا العلسااان املاااذمللم ُممااا   ااالل ملااان ىااارى  رملاااخ  –ل  م  عااار الاااذم والااارف  ال بااال 

ممااا  ااال ال ااعق الرر ااا  رآفاانق ماااق اكتع اااد مللف اااً أ  ملسااع داً  م ملااا جياا    -العلسان يفلاارأ 
، وأرى أق أخااع  13اكسااع اد  لعااه بععااداً عاان اجل الااخ والضاااللخ فالعلساان بااه  ماالد و ك فمااذمللمآ

فااارة املاالترة ببعااق مجلااخ الضاالابج الاغ جياا  علااى امللسار أق ىلعرمل ااا   اتع ااادو يفلاارأ  هاذو ام
 وهي ر

                                                
  199/13-198، ومجموع الفتاوى البن تيمية 41/1انظر غير مأمور مقدمة تفسير ابن كثير  9

 الفيروزآبادي -القاموس المحيط  10
 48/2 –الزرقاني  –مناهل العرقان  11
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البحم عن  لسن اآلىخ   ال رآق ال رمي أوكً والسا خ الصاحعحخ ن عااً فانق وتادو فع ماا  -1
 فال ىعدل  م رأىه البعخ.

 اات ممااا ك فاانق   جيااد ياام   أ االال الصااحابخ فاانق صااحت فل ااا   اا  املرفاال    ا ما -2
وهلا     املل ل، على الصحايب فعما عدا  لاأ  –ماسباب ال رول   –جمال للرأ  فعه 

ول   ا أىضاً  جخ ل لة ا عمال مساع ا ملن الرسلل صلى و علعه وسل  وللفرة ملاا يعاا 
للصحابخ ر لاق و  عام علع   ملن أسباب ف ا  معااب و  عاام م ا لد   رىلاه وبعااق 

 علعاااه وسااال  هلااا   لو وساااالملخ لغاااع   وملعاى اااخ ملالبسااااو الااال ي وغااان ال ااال صااالى و
  لأ.

ملراعاااة ملااا   عضااعه اللغااخ العربعااخ خصلصاااً ملعااا  اوللااال والنامعاا  ع ااد العاارب و اات   -3
 الع رى ، وعدم اورو  عن  لاعد اللغخ ع د العلسن يفلرأ .

  ججاارد املعا، اللغاال  ملراعااة ملااا ى عضاعه ال اار  وملاا  اادل علعاه أصاالل ال ارىعخ فااال م ا -4
باا  ىراعااي ملااا ى اساا  مل اصااد وأصاالل ال اارىعخ، وأق هااذا ال اارآق ال اارمي مااالم و  عااام 
أو او  م  بعه صلى و علعه وسل  لعاملر ال ا  وى  ااه  باه ولعها ه  عان ر ا  تا    

 عالو، فع بغي ملراعاة  لأ.

غ لااعمل  م حتدىااد ملرادهااا ملاان أك خياالل   ملااا اسااعاالر و  عااام بعلمااه مامل ااعب او الاا -5
 سبع  سلى ال    وك    .

 أك ى يف  أبق ملا  لص   لعه يفلرأ  والعدبر وال ار هل ملراد و  عام. -6

أك ىعع ااااد رألً ومماااا  آلو ال اااارآق علعااااه، فااااال جيعاااا  هاااالاو   ماااااً علااااى ال اااارآق باااا   -7
 14الع مل.

   –  اائ  علاى الدراىاخ، وهال ف ذو حملخ مللترة عن العلسن يفلرأ ، وخالصخ أملرو أ ه  لسان
تر  ملعم  لل ل  اوول ملن العلسان ال اائ  علاى الرواىاخ، ويفتعماع ماا   عما   لاخ  – ار  

 العلسن ملا بني رواىخ  ائمخ على ال    الصحعع ودراىخ  ائمخ على  دبر الع   الصرىع. 
 

 امليفل  الثالم ر و ل  اكخعال،    لسن ال رآق ال رمير 
                                                

 بتصرف 49/2-48 –مناهل العرفان  14
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لعاااد  بااا  اكساااعيفراد   هاااذا البحااام أق   ااارر و ااال  هاااذا اكخاااعال،   العلسااان  ق ملااان امل

  ع اااًخ، لع اااالق ال ااااالم ملب عاااااً علااااى اللا اااا  ك جماااارد ال ارىااااخ واك عمااااال، و ق اوملثلااااخ علااااى 
اخااعال،  لساان ال اارآق أمثاار ملاان أق حتصااى، وهلااذا أمعلااي بعاارل أربعااخ  ااا   هاه ااا، دوق 

فل ااذا ملل اا  آخاار ملاان البحاام  ق فااا  و، وفعمااا ىلااي  لصااع    أسااباب هااذا اكخااعال، 
 هذو ال ما  ر 

 
جنااد أق  15ع اد  اارا ة  للاه  عااام رآ ل باي  ساارائع  ا ماروا  عمااغ الاغ أ عماات علاع   آ -1

اار هلاا  احلجاار   لساان الساالف هلااذو ال عمااخ تااا  أبمثاار ملاان وتااه، فعاان جماهااد  ااال ر فج 
خ آل فرعلق. و اال أبال العالعاخر  عمعاه أق وأ رل علع   املن والسللى، وأجناه  ملن عبلدى

 16تع  مل    او بعا  والرس  وأ رل علع   ال ع . 
 عاددو أ الال السالف رهللااخ و علاع   فعان  17   لله  عام رآاهد  الصراط املسع ع آ -2

اباان ملسااعلد أق آ اهااد  الصااراط املسااع ع  آ هاال امسااالم، وعاان أيب العالعااخ ر هاال ال اال 
ملرفلعااااً وملل لفااااً و  ملع ماااا  –سااال  وصاااا باو ملااان بعااادو، وعااان علاااي صااالى و علعاااه و 

  18أ ه معاب و  عام. – عف 

، جنااااد أق الساااالف ىلسااااروق اآلىاااااخ 19   للااااه  عااااام رآ الاااارهللان علااااى العاااار  اسااااعلىآ -3
بااهرهااا الااذ  ىاادل علعااه الللااظ بااال   لااف وك  وىاا  غاان سااائ ، فعلسااروق  اكسااعلا  

 جع، ر عال، واسع ر. 

،اهاااا. ول ااان ك 20ل ال اااعق ابااان عثعماااني رهللااااه و    لسااان اآلىاااخ ر اساااعلى جعااا، ر عاااال اااا
ى علاالق هاااذو املعاااا ، مماااا ساايب  ربععاااخ بااان أيب عباااد الااارهللان عاان  للاااه  عاااامرآ الااارهللان علاااى 
العاار  اسااعلىآ معااف اسااعلى ا  ااال ر اكسااعلا  غاان جم االل، وال عااف غاان ملع االل وملاان و 

                                                
 40 -رة سورة البق 15
 330/1 –تفسير القرآن العظيم  16
 6 -سورة الفاتحة  17
 بتصرف يسير جداً. 202-200 –تفسير القرآن العظيم  18
 5 -سورة طه  19
 317  -ابن عثيمين –شرح العقيدة الواسطية  20
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ماجل معااااخ   –أملااااا أهااا  الععيفعاااا   21بالغ املباااني وعلع ااااا العصااادى .الرساااالخ وعلااااى الرسااالل الاااا
ف ااد فسااروا هااذا اكسااعلا  يفكسااععال  وصاارفلو عاان ملع اااو اللغاال   –واملععرلااخ وملاان حنااا حنلمهااا 

ف  اا و ا  اخاعال،    22احل ع ي، فع لللقر ملع، آاسعلى على العر  آ أ  اساعلم علعاه. 
 العلسن مما هل وا ع.

اخعلاااااف    23ه  عاااااام رآ وتااااالو ىلمليباااااذ   ااااارة.  م ر اااااا   ااااارةآوملثاااااال آخااااار    للااااا -4
 لسااانها، ف ااااال ابااان مثاااان    للااااه  عاااامرآ م ر ااااا   اااارةآ أ  ر  اااراو ععااااا ً ممااااا رواو 
البهار    صحعحه رآ      سنوق رب   ععا ًآ، ط  مر  مجا  السلف ملن الصحابخ 

ممااا هاال  اااهر   –لااخ ال ااار  م و ،     ااني ىلساار املععر 24والعااابعني علااى هااذا املعاا،
، ف اذا اخاعال،    لسان هاذو اآلىاخ ملاردو 25يفلرتا  والعل   لل عمخ وال راملخ  –ال ص 

  م العلسن يفلرأ  ع د أ د اللرى ني.

 

ف اذو أربعااخ  اا   ملاان اكخاعال،   العلساان،  باني و ؤمااد ل اا أق هااذا اكخاعال،   ع ااخ، ك 
ذا اكخاااعال،  ااد ىاااله  الاابع  بلتااالد الع ااا   الاااذ   اااد ملرىااخ فع اااا، وك فااأ أق ملثااا  هاا

ىرعر  الث اخ ب ثان ملان العلسان،  ول اد  ااق اوواق وق حنااول سا  أساباب هاذا اكخاعال، 
بغعااخ الل اال، علااى   ع عااه؛ أهاال اخااعال،   اال  غاان ملععااارل أم اخااعال،  عااارل ى ااا   

 عاار وتاا ا هااذا ملااا حناااول بعضااه بعضاااًا وملااا  الاان  لااأ ملااه علااى ف م ااا وال ع ااا ب عاااب و
 امتابخ علعه   املبحم العايل  ق فا  و.
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 املبحث الثاين : االختالف يف التفسري : 
 

 ق أسااباب اكخااعال،    لساان ال اارآق ال اارمي ملع لعااخ ومثاانة، وع ااد ال ااار   ال مااا   اوربعااخ 
ععااددة    لسان اآلىااخ ول اان املع دملاخ مي اان أق  ال اظ أق ال ماال تني اوولعاني ىعر اااق أ الاكً مل

ملااارد  هاااذو او ااالال مل اااا  م ال  ااا ،    اااني أق ال مااال تني اوخااانىن مماااالق  لعااااً آخااار ملااان 
العلساان املهعلااف فعااه ملااردو  م الع اا  أو الاارأ ، و ااد أرتاا   فااعق امسااالم اباان  عمعااخ رهللاااه و 

العلسن على  العني ر مل اه  أسباب اكخعال،   العلسن  م أملرىن اال ني، ف ال رآاكخعال،  
ملااا ملساااع دو ال  ااا  ف اااج، ومل اااه ملاااا ىُعلااا  بغاان  لاااأ،    العلااا   ملاااا   ااا  ملصااادول، و ملاااا اساااعدكل 

وع ااااد العاملاااا    ال مااااا   املعرو ااااخ آ لاااااً مي اااان ملال اااااخ أق ملسااااع د اكخااااعال،    26  واااا آ
اق لل اال  الثااا  ملاان ال مال تني اوولعااني هاال ال  اا  ملااثاًل،    ااني أق ال ماال تني اوخاانىن ىعر اا

اكخااااعال، املسااااع د علااااى الاااارأ  واكسااااعدكل، وب ااااالم آخاااار   اااالل أسااااباب اكخااااعال،  عباااااىن 
يفععبااار العلساان يفملااااللر والعلساان يفلاارأ ، و ق ف اا  هااذا العباااىن ممااا ساا عرل  ق فااا  و ىعااني 

 على  صلر   ع خ هذا اكخعال، وأالرو على العلسن.
 

 اللا     العلسن يفملااللر ر امليفل  اوول ر اكخعال،
 

 ق ملرد اكخعال،   العلسن يفملااللر هال ال  ا ، وعلاى هاذا فانق ملاااهر اكخاعال، هاا ه اا هال 
 عاادد امل  االل وعاادم ا لا ااه   الععباان عاان املاااراد يفآلىااخ أو الللااظ ال اارآ ، يعاام  ااد أق الللاااظ 

ال الااغ ىباادو الععااارل فع ااا  اااهراً، ول اان ال اارآ  اللا ااد أو اآلىااخ  ااد أالاار ع  مااا مثاان، ملاان او اال 
يفلعمحااااعص والعااااد ع    هااااذو املااااااللراو جنااااد أق اوااااال، فع ااااا راتاااا   م عاااادة أسااااباب مي اااان 

  ص عل ا على ال حل الذ  بع ه فعق امسالم ابن  عمعخ، والذ   عرل له فعما ىلي ر
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عبارة غن عباارة صاا به،  د ىرد الللظ ال رآ  فعع  ع ه م  وا د ملن السلف ب الصنف األول:
وهذو العبارة  دل على ملع،   املسمى غن املع، الذ   دل علعه عبارة اآلخار، وهاذاق املع عااق 

 27مللتلداق   املسمى اللا د الذ  ىلسرا ه.
وبعاق  لأ أق املسمى اللا د  عم  فعه عدة ملعا  أو صالاو وك ىعاي  لاأ  عادد  واياا، با  

ك أ   عاااارل باااني الععبااان عااان هاااذو الاااذاو جعااا، أو  خااار  املاااا أق الاااذاو وا ااادة ولاااعمل ه اااا
املع عني ملعح  اق فع ا، وملثال  لأ ىلم ال عاملخ، فاملسمى وا د ول ن  د ىُع  ع ه جعااق تعللاخ  
مل ااا ملعح  ااخ   هااذا املساامى م لل اااا ر ىاالم الاادىن وىاالم احل اار وىااالم العغااابن، ف اا  ملاان هاااذو 

د ول اان  ماار ملعاا، تعلااف   اوول عاان الثااا  و  الثااا  عاان الععبااناو  اادل علااى ملساامى وا اا
 الثالم، وهذا لعمل اخعالفاً   ع اً مما س  رر  ق فا  و.

وهال و  –، فانق املادعل 28ومذلأ ع دملا  عامل   للاه  عاام رآ وهلل اومساا  احلسا، فاادعلو  ااآ 
ق ك م ما  اسا  ملان أمسائاه أق ملسمى وا د ول ن ملا ما ت أمسااهو احلسا، ملععاددة وماا – عام 

ىااادل علاااى الاااذاو املساااماة وىااادل علاااى الصااالخ املعضااام خ، مااااق دعاااا  العباااد رباااه يفمساااه العلاااع  أو 
يفللااروم  –ال ادىر أو السامع  ساائغاً، ف ا ، ملاان هاذو اومساا  ىادل علااى  او و عار وتا  وىادل 

 وعلاى ملعا، آخار هال على ملعا،  ائاد ك ىادل علعاه اكسا  اآلخار؛ فاسا  العلاع  ىادل علاى و –
العل ، واس  ال دىر ىدل على  او و وعلى ملع، غن الذ  دل علعه اس  العلع  أك وهال ملعا، 
أو صلخ ال درة، وه ذا. وه ا ى لل ابن  عمعاخ رآ فان ا مااق مل صالد الساائ   ععاني املسامى عا   

ذا، فالسلف مثناً ملا ، ط ى لل رآ  ا ُعر، ه29ع ه أب  اس  ماق   ا ُعر، ملسمى هذا اكس آ
ىعا وق عاان املسامى بعبااارة  اادل علاى عع ااه و ق مااق فع ااا ملاان الصالخ ملااا لاعمل   اكساا  اآلخاار،  
ممن ى لل ر أهللاد هل احلافر واملا ي والعا   ، وال دو  هل الغللر والر ع ، أ  أق املسامى 

 30وا د ك أق هذو الصلخ هي هذو الصلخآ
أملثلااخ اكخااعال، الااغ أورد هااا ساااب اً  عاام  عااددو اآلنر   فاان ا رتع ااا  م  املثااال الثااا  ملاان 

 لسان آ الصااراط املسااع ع آ ف اال بعضاا   هاال امساالم و ااال بعضاا   هال ال اارآق ال اارمي، ف ااذاق 
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ال لكق و ق مااق  اهرمهاا اكخاعال، والععاارل أك  يفماا   احل ع اخ ملعل ااق؛ وق دىان امساالم 
باااه مااا  مل  ماااا علاااى وصاااف غااان اللصاااف اآلخااار ملااا  ا لاااال وا باااا  ال ااارآق فاااي  وا اااد، و  اااا  

أ   –املساامى وهاال ه اااا آ الصااراط املسااع ع آ،  اااال اباان  عمعاااخ رآ ومااذلأ  االل ملااان  ااال ر هااال 
السا خ واجلماعااخ و الل ملان  اال هاال  رىا  العبلدىاخ و الل ملاان  اال هال  اعااخ  –الصاراط املساع ع  

روا  م  او وا اادة ل اان وصاال ا ماا  و ورساالله صاالى و علعااه وساال  وأملثااال  لااأ مل اا  أفااا
 31مل    بصلخ ملن صلاياآ

وملن هاذا ىعباني ل اا أق اكخاعال، الاذ  ملاردو  م هاذا الصا ف لاعمل اخاعال،  ضااد مماا ىعاله  
 البع  ب  هل اخعال،   ل  ك  عارل فعه.

 
  ااد ىاارد الللااظ ال اارآ  وى االق امساااً عاملاااً فعلساار ماا  ملاان امللساارىن هااذا اكساا  الصنننف الثنناين :

العاااام باااذمر بعااا  أ لاعاااه لع باااه املساااعم   لعاااه علاااى سااابع  العمثعااا  ك علاااى سااابع  احلاااد امليفااااب  
  32للمحدود   عململه وخصلصه.

 واحل ع خ أق هذا الص ف  د   در  حتعه أص ا، أخرى  ث  هلا فعما ىلي ر
 مااار بعااا  أ ااالا  العاااام علاااى سااابع  املثاااال ر ف اااد ىصاااع  أ عاااا ً  عرىاااف العاااام يفحلاااد  -1

  فعلجااا امللساار  م العمثعاا  هلااذا العااام بااذمر بعاا  أ لاعااه، وخااذ ملااثالً ملااا أالاار   امليفلاا
 لساان  للاااه  عاااامرآ ط أورال اااا ال عااااب الاااذىن اصاايفلع ا ملااان عبااااد  فمااا     اااا ، ل لساااه 

، عااام تااا  فعاااه أق الاااا  ل لساااه أصاااحاب 33وملاا    مل عصاااد وملاا    سااااب  يفوااناوآ
لساااب  يفوااناو الساااب لق، و عاا ر الاااا  العاااايل امل اايبمخ، وامل عصااد أصااحاب املعم ااخ وا

لل ارآق وك ىعماا  بااه، وامل عصاد العااايل لل اارآق وىعما  بااه والساااب  العاايل لل اارآق العااا  بااه 
وىعم  به، و ع ر الاا  الغاف  عن الصاالة فعلل اه الل ات واجلماعاخ، وامل عصاد ك ىلل اه 

ل اات واجلماعاااخ، و عااا ر السااااب  الل اات ول ااان  لل اااه اجلماعااخ، والسااااب  ماااافظ علاااى ال
الذ  ىدخ  املسجد  ب    ىن املؤ ق وامل عصد ملن ىدخ  املسجد بعاد   ىان املاؤ ق، 
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 اال فاعق امساالم ابان  عمعاخر  34والاا  ملن ىدخ  بعد   املخ الصالة، و ع  غن  لأ 
آ فمعلااااالم أق الااااااا  ل لساااااه ىع ااااااول املضاااااع  مجعااااا  اللاتبااااااو وامل ع اااااأ للمحرملااااااو، 

عصد ىع اول فاع  اللاتبااو وررك احملرملااو، والسااب  ىادخ  فعاه ملان ساب  فع ارب وامل 
ىاذمر هاذا    ال  ملان  –أ  امللسرىن  –يفحلس او مل  اللاتباو، .. ط  ق مالً مل    

( ... ف ا   االل فعااه  ماار  اال  35أ الا  اليفاعاااو ) ممااا   اادم فعماا   ل اااو عاان ال اار ل 
 لااتر و  ا  36ل اآلىااخ لااه و  بع ااه بااه علااى  ااانوآداخاا    اآلىااخ لععرىااف املسااعم  بع اااو 

 اااار   م ال مااال   اوول ملااان  اااا   اكخاااعال،   العلسااان الاااغ  مر هاااا آ لااااُ وتاااد  
اكخعال، فع ا ملن هذا ال ل ،  عم ماق  عدد او لال بذمر أ لا  ملن الا ع  الاغ أ عا  

 و  عام  ا على بي  سرائع  على سبع  العمثع .
سااباب ال اارولر فماان املعاارو، ملااثالً أق بعاا  اآللو  ااد ىُ  اا  أمثاار ملاان سااب   عاادد أ -2

 اارول فع ااا، و ق هااذا الععاادد واكخااعال، ُمماا  علااى أق ماا  سااب  ميثاا  فاارداً ملاان أفااراد 
احل اا  العااام ل ىااخ، وملثااال  لااأ سااب   اارول آىااخ اللعاااق آ والااذىن ىرملاالق أ وات اا  و  

أرب  ف اداو يفهلل   ه ملن الصاد نيآ  م ى ن هل  ف دا   ك أ لس   ف  ادة أ ده  
، ف د ورد بيفرى  صاحعع ع اد البهاار  أق اآلىاخ 37 لله  عام رآ ق ماق ملن الصاد نيآ

 رلت   هالل بان أملعاخ  اني  اذ، املرأ اه، و   رىا  صاحعحخ أخارى ع ادو أىضااً أيفاا 
  اا هاال ، ف ااذا اكخاعال، الاااهر  لاعمل اخعالفاااً   ع عااً و 38 رلات   عالمير العجاال 

ملن  بع  العمثع  للعام ببع  أفارادو،  اال ابان  عمعاخرآ و  ا عار، هاذا ف الل أ اده  ر 
 39 رلت   مذا، ك ى ا   لل اآلخر ر  رلت   مذا،   ا ماق الللظ ىع اوهلما.

وملرة أخرى   لل  ق هذا اكخعال،     ع عه لعمل اخاعال،  عاارل و ضااد و  اا هال ملان 
 عدد أىضاً. ل  اخعال، الع ل  والع
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ر أمللر، ملععل خ يفلللظ  لسه، مما ىاؤد   م   اا   أو  عادد او الال   م اف الصنف الثالث
 ملع او. وهذا الص ف   در  حتعه عدة أ لا  يس  ملا ىععل  يفلللظ، وملن  لأ ملا ىلير

ا عمال الللظ ومثر ملان ملعا،ر مماا مصا  بساب  اكفاناك الللااي وملان أملثلاخ  لاأ  -1
، ف لمااخ  ساالرة  عاا  هاال اوسااد، و عاا  هاال الراملااي، 40فاار و ملاان  ساالرةآ للااه  عااامرآ 
، ومل ا ملعاقة  عملخ لللظ اللا اد، فاذمر ما  ملان امللسارىن وا اداً مل  اا 41و ع  الصائد

ىااؤد   م الع ااا      لساان الللااظ، ك سااعما أق املعااا  املهعللااخ لللااظ امل اانك  ااد ك 
ملن العضااد والععاارل احل ع اي باني هاذو   لق  رىبخ ملن بعض ا البع  يعم ى    ل  

العلاساان. وملاان امللعااد الع بعااه  م أق ماا  هااذو املعااا   ااد   االق ملاارادة   مللا اا  تعللااخ 
جعا، أق أ اد 42ملن ال رآق ال ارمي   ا   ارر و ال  الللاظ مماا  مار ابان  عمعاخ رهللااه و،

راد   املل اا  اآلخاار املعاا  ى االق هاال املاراد   ملل اا  بع مااا ى الق املعاا، اآلخاار هال املاا
 وه ذا، ك أيفا مل ا ملرادة    لمل املل  .

وتلد أللال مل ارباخ ملعا، الللاظ ال ارآ ر  يعام ىعا  ا ما  وا اد ملان امللسارىن عان هاذا  -2
، وهذا  اد ىلضاي  م  اله  اكخاعال،   43الللظ ال رآ  أب د هذو اوللال املع اربخ 
  الععبان عان املعا، ال رىا  لللاظ، و عام  ق  العلسن بع ما هل   احل ع اخ جمارد  بااىن

الللاظ ال رىا  ك ىيفااب  الللاظ امللسوار متاام امليفاب اخ   املعا، سااغ أق ىعا و ع اه أبللااال 
تعللخ  املا ماق م  مل  ا مم   دراً ملن املع، امللاف  ملع، الللاظ امللسوار، وملثاال  لاأ 

، فما    ملان ىلسار الال ي جعا، ر 44 لعأآ  لسن ملمخ أو ع ا    لله  عامرآ أو ع ا 
ممااا  ااال فااعق امسااالم اباان   –امعااالم، أو ى االل غاانو ر أو ع ااا أ  أ رل ااا، ف ااذا ملااه 

. وماااااذلأ    للاااااه 45  رىااااا  ك حت عااااا ، فااااانق الااااال ي  عاااااالم سااااارى  خلاااااي – عمعاااااخ 
تااااا     لسااااانها ر  عحاااارك حترى ااااااً، و ااااادور دوراً،  46 عااااامرآىلم متااااالر السااااما  ملااااالراًآ

،وهاذو اوللاال مل اا مل ارباخ ملعا، املالر وهال 47حترم ا وملر و، وملل  بعض ا   بع و 
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، و د ىان البع  أق هذا اخعال، ولاعمل هال اخاعال،   ع اي مماا 48اجلرلق السرى 
 هل  اهر.

 العلساان  عااام   اااه ملاان املعلااالم أق العااارب العضاامنير وهااال ملاان أساااباب  اكخاااعال،   -3
 ضاااام ان اللعاااا  ملعاااا، فعااااالً آخاااار و عدىااااه  عدىعااااه، وى اااالق هااااذا العضاااامني ملاااان خااااالل 
احلرو،، فمن   ىدرك هذا ىعع د خيفاً أق بع  هذو احلارو،  اد ى الم بعضا ا اآلخار 

ن وتادو ملا 49  سعال اآلىخ، فن ا  ارو  م  لله  عامرآ عع ااً ى ارب  اا عبااد و آ
ى ااالل أق ملعااا، آ ااااآ أ  آ مل  ااااآ وىاااان أق  ااار، آملااانآ ى ااالم مل اااام  ااار، الباااا    

 50املع،، وهذا غان صاحعع، وق فعا  فارب  اد ُ ام ان ملعا، رو  ولاذلأ عاداو يفلباا 
لع الق املعاا، ر ى اارب مل  ااا وىر اال   ااا. ووا ااع أق هااذا اكخااعال،   العلساان  تاا  

 عبن.عن ت     اللغخ وأسالع  العرب   الع

اخااعال، ال اارا او ر ف ااد لعلااف ال اارا رق   للااظ  اارآ  فعلساار ماا  وا ااد الللااظ     -4
م   را ة جع ااو فع اعج اكخاعال، أىضااً، وملثاال  لاأ  للاه  عاام رآ ل االلا   اا ُسا  ارو 

، ف ااد  ُاارأو بع اادىد ال ااا، آُساا  ارءوآ و   اارا ة 51أبصااار  باا  حناان  االم، ملسااحلروقآ
رءوآ يفلعهلعفجماهد واحلسن ر آُس ا 

، فلسرو اووم يفلسد وفسرو ال را ة الثا عخ 52
يفلساحر، فاااكخعال،   العلسان  فااع عاان  عادد ال اارا او، ومي اان اععباار هااذا أىضاااً 

 ملن اخعال، الع ل  ك ملن اخعال، الععارل والعضاد.

 وه ذا   لق  اد اسععر ا ا الالالاخ أصا ا، ملان اكخاعال،   العلسان الاذ  ملساع دو ال  ا ،
وأ ااات  ااارى أق ملااااتل هاااذو اكخعالفاااااو   الغالااا   م الع اااال  ك  م العضااااد أو الععااااارل، 
وهاااذو هاااي السااامخ العاملاااخ لعلسااان السااالف ك ساااعما الصاااحابخ ر ااالاق و علاااع   والعاااابعني 
فاااكخعال، احل ع اااي   العلسااان  لعااا  ع ااده  ع اااد ال اااار والعح عااا ،  ااال ابااان  عمعاااخ رهللااااه 

لف   العلساان  لعااا ، وخالف اا    او  ااام أمثاار ملاان خالف ااا    ورآ اوااال، بااني الساا
العلسااااان، وغالااااا  ملاااااا ىصاااااع عااااا    ملااااان اواااااال، ىرتااااا   م اخاااااعال،   ااااال  ك اخاااااعال، 
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،  لتر وك غرابخ    لأ وق او  ام املهعءلاف فع اا ملسال  ا اكتع ااد فععصالر 53 ضادآ
م ملاادى  االر  الساالف عاان ال االل و اال  اكخااعال،   الل اا  واكسااع باط، أملااا العلساان فمعلاال 

فعاه يفلاارأ  و  ااا هاال ال االل يفملااااللر أو الععبان  ساا  أصاالل اللغااخ وهااذاق ك مي اان أق ىااؤدل 
  م   ا   أو  عارل   ع ي   الغال  مما رأى ا.

 
 امليفل  الثا  ر اكخعال، اللا     العلسن يفلرأ  ر

 
ساعلع ، ول اد  ادملت  ال تني لاذلأ  ق و ل  اكخعال،   هذا ال ل  ملان العلسان أملار مل

آ لاااً، وسااا اول هااا ه ااا اسااععرال اوسااباب املؤدىااخ  م و اال  هااذا ال اال ، وهاال الااذ  أفااار 
 لعااه فااعق امسااالم  عاام  ااال رآ وأملااا ال اال  الثااا  ملاان ملسااع د  اكخااعال، وهاال ملااا ىعلاا  

سااااع باط ، وهااااذا اكسااااعدكل ى اااالم علااااى اكتع اااااد والعل اااار واك54يفكسااااعدكل ك يفل  اااا آ 
وى االق ملا ااار اكخااعال، هاااا ه اااا هاال  لصااا  امللساارىن  م آرا  ملعباى اااخ   ملعاااا  ودككو 
ال صااالل ال رآ عاااخ، ومي ااان رد ملعاااا  اوخيفاااا  اكتع ادىاااخ امللضاااعخ  م هاااذا اكخاااعال،  م 

 ت عني اال عني مما سابني فعما ىلير
 

 هراعع اد ملع، ملا وهللا  أللال ال رآق ال رمي علع الصنف األول :
 ق فرى ااااااً ملااااان الاااااذىن عمااااادوا  م آلو ال ااااارآق ال ااااارمي ىلسااااارويفا يفتع ااااااداي   اااااد أساااااري  
اعع اااداو وملعاااق فسااليفلها علااى أللااال ال اارآق ال اارمي ملراعاااًة ملااا اعع اادوو و  ى اااروا  م ملااا 
 ساااعح ه اوللاااال ال رآ عاااخ ملااان الدكلاااخ والبعااااق. و ق ك م ا باااا  هاااذا املااا  ج  عااادُد العلاسااان 

د اكعع اداو واوهلا  واملذاه  اللاسدة، و  ا ُعل  هاذا   ىعاد للععجا  ملان اخاعال، بععد
العلاسن يفلرأ  مل اق، ب  ماق    العجا  فعماا لال ا ل ات هاذو العلاسان اهللائعاخ   فاعع 
 -البعخ!  ال ال عق الرر ا  رهللاه و   سعال مالمله علاى العلسان يفلارأ  املاذمللم رآ ومل  اا 

هللاا  ماالم و علاى املاذاه  اللاسادة  –ر الغ جي  البعد ع  ا   العلسن يفلارأ  أ  اوملل 

                                                
 178/13 –مجموع الفتاوى  53
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، و اال فاعق امساالم رهللااه و رآ وامل صاالد أق ملثا  هاؤك  اعع ادوا رألً ط هللالالا أللااال  55آ
ال رآق علعه، ولعمل هل  سلف ملن الصحابخ والعابعني هل  إب ساق، وك ملن أئمخ املسالمني ك 

، و  ا أملع  ااااا ال ااااار   هااااؤك  وتااااد  أق هااااذا الصاااا ف ملاااان 56    لساااانه ..آ  رأى اااا  وك
اكخاااعال،   العلسااان ملاااال م، للباااد  واوهااالا ؛ فماااا ملااان فر اااخ ملبعدعاااخ أو صاااا بخ هااالى  ك 
 -و اولاات يلو أع ااال آلو ال اارآق ال اارمي  ملااا لعسااعدل  وراً علااى صااحخ ملااذهب ا، أو لعاادف  

لاااغ  ااا    أصاالل بااادعع  . وب اااا  علعاااه فااانق اكخاااعال،    ااالاهر اآللو ا - لبعساااً مل  اااا 
 ومهار 57العلسن ع د هؤك   ت  عن أملرىن بعو  ما ابن  عمعخ رهللاه و

سل  الللظ ال رآ  مما ىدل علعاه وىاراد باه ر وملثاال  لاأ ملاا   ادم ملع اا   ال مال    -1
م ساال  ،  عاام عمااد املعيفلااخ  58الثالاام والراباا  ملاان  ااا   اكخااعال،   العلساان

للظ آاسعلىآ ملا ىدل علعه ملن العلل وأو لالو يفكساععال   وراً و عاا ً ا عصااراً ملاذهب   
اللاساااد   الصااالاو، وعماااد املععرلاااخ  م سااال  للاااظ آ   ااارة آ مماااا  ااادل علعاااه ملااان 
الرهىااخ احل ع عااخ يفلبصاار ممااا هاال ملااذه  أهااا  احلاا  فااراراً ملاان ملصااادملخ  اااهر اآلىاااخ 

  عدم تالا  الرهىاخ   اآلخارة. و  ا ُعار، هاذا  باني أ اه  وملع اها الصحعع ملذهب   
ملمااا تااا  صااا   ملااذه  وع عاادة فاساادة لعلساار آىااخ ملاان ال اارآق ال اارمي خاار  ل ااا 
باارأ  و لساان ىلافاا  هاالاو وى عصاار لرأىااه، فعحصاا  اكخااعال،   العلساان وهاال ه اااا 
اخااااعال،   ع ااااي ملع ااااا   وملععااااارل ولااااعمل اخااااعال،   اااال  مالااااذ  ملاااار ملع ااااا   

 لسن يفملااللر.الع
حتمع  الللظ ال رآ  ملا ك ىدل علعه وك ىراد مل ه ملن ملعا ر وهاذا أ ابع ملان سااب ه،  -2

فاانق أصااحاب الصاا ف الساااب   ااد تاار دوا الللااظ ال اارآ  ممااا ىاادل علعااه و اااوللا أق 
ىعاااوللا لااه ملعاا،  ااد ى االق ملسعساااغاً لغااًخ بلتااهة ملاان اللتاالو مل مااا ماااق ملععساالاً، أملااا 

فلا  ى علالا باذلأ باا   ارأوا علاى  البااو ملعااقة لللاظ ال اارآ  أصاحاب هاذا الصا ف 
ك ىااادل علع اااا وك مي ااان أق ىااادل علع اااا ك ملااان  رىااا  وك ملااان بععاااد، ولعااا  أو اااع 
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ملثااال علااى هااذا ال اال  ملاان اكخااعال، ملااا  عاا  البا  عااخ ملاان أ ااه  لساان لاابع  أللااال 
ق رآ  ق )ال عباخ( ال رآق ال رمي  او الدكلخ الااهرة احمل مخ   اوصا ، ف ا  ى للال 

هي ال ل صلى و علعه وسال ، و)البااب( علاي، و)الصالا( هال ال ال صالى و علعاه 
وساال ، و)املااروة( علااي، و) ر  بااراهع ( هااي غضاا  ال ماارود علعااه، و)عصااا مللسااى( 

، و ملاا   لساان  للااه  عاامرآ     ااال ىلسااف وبعااه ل أبااتا    رأىاات 59هاي  جعااهآ
ى للااالقرآ و اااد  صاااد  60ل مااار رأىاااع   يل سااااتدىنآأ اااد ع ااار ملمبااااً وال اااممل وا

الاارهللان ملاان  ماار ىلسااف  لاامل الرساالل وساارة البعاالل  سااني باان علااي باان أيب  الاا  
مل ا لداً ..     ااال  سااني وبعااه ىؤملاااً    رأىات أ ااد ع اار ملمباااً وال ااممل وال ماار 
رأىااااع   يفم ا ااااخ علااااى احلاااا  هلل ال اااادمي ُسااااجداً وأق و  ااااد أراد يفل ااااممل فا مااااخ 

،  لااااتر  ق ملثاااا  هااااذا 61ل ماااار  مااااداً ويفل جاااالم أئمااااخ احلاااا    أم ال عاااااب ..آويف
ال ااالم الاارخعص ك ى ااعج  ك عاان ملثاا   لااأ الع االل اللارغااخ وال لاالب العل ااخ،  عاام 
ساااالغت وصااااحا ا أ لساااا   امل ععااااخ اكتاااانا  علااااى مااااالم و عاااار وتاااا  جثاااا  هااااذو 

ىرعمااالق، وق آ البا  عاااخ  ااالم العااااوىالو الاااغ ىسااامليفا  لساااناً أو علااا  الباااا ن مماااا 
رفضااالا اوخاااذ باااااهر ال ااارآق و ااااللار لل ااارآق  ااااهر ويف ااان واملاااراد مل اااه يف  اااه دوق 
 ااااهرو، وىساااعدللق ب للاااه  عاااامرآ فُضااارب بعااا    بسااالر لاااه يفب يف  اااه فعاااه الرهللااااخ 

، و ق العجاا  ك ى  ضااي ملاان هااؤك  ممااا  ماار اباان 63آ62و اااهرو ملاان  ابءلااه العااذابآ
آ فااانيف  فساااروا ال ااارآق أب ااالا  ك ى ضاااي العاااا  مل  اااا عجباااه، فعلسااان  عمعاااخ رهللااااه ور

مهاا أبال ب ار وعمار، ...وأعجا  ملان  64الرافضخ م لهل  رآ  بت ىدا أيب هل  و  آ
 لااأ  االل بعضاا   ر آوالعاانيآ أباال ب اار، آوالرىعاالقآ عماار، آو االر سااع نيآ عثماااق، 

ن  لسان الللاظ جاا ك علي، وأملثال هذو اورافاو الاغ  عضام 65آوهذا البلد اوملنيآ
 .66ىدل علعه يالآ

                                                
 70/2 –مناهل العرفان  59
 4 -سورة يوسف  60
 حسن عبيدو ، والمنقول من مفتاح األبواب –مناهج المفسرين  61
 13 -سورة الحديد  62
 70/2 –مناهل العرفان  63
 1 -سورة المسد  64
 3-1 –اآليات من سورة التين  65
 193/13-192 –اوى مجموع الفت 66

This file was downloaded from QuranicThought.com



 18 

واوالصااااخ   هااااذا الصاااا ف أق ملاااان أعااااا  أساااابابه املعع ااااداو والبااااد  البا لااااخ الااااغ هللالاااات 
أصااحا ا علااى حترىااف ال لاا  عاان مللا ااعه و ساابخ ملعاااقة غاان ملاارادة هلل عاار وتاا   م مالملااه 

  باه   أودىاخ و سمعخ  لأ  لساناً، و ق احل ع اخ الباار ة   ما  صاا   هالى أق هالاو ى ال 
 اجل   والععه فعسلغ له اكفعيباو على مالم و  عام عافا  و ملن  لأ.

  
ر  لساان ال اارآق ججاارد ملااا ىساالغ أق ىرىاادو املااع ل  يفلعربعااخ ملاان غاان  ااار  م  الصنننف الثنناين

 ر 67املع ل  يفل رآق وامل رل وعلعه واملها   به
الللظ و  ىراعلا سلى ملا مي ن أق ى لق ملاراداً  وملصدر اول  ع د هؤك  أيف   اروا  م جمرد

لللظ ملن ت خ اللغاخ دوق أق ى عب الا  م أق هاذا الللاظ هال ماالم الارب سابحا ه و عاام وأ اه 
أ رلااه علااى رساالله  مااد صاالى و علعااه وساال  وأ ااه خيفاااب ل  اامل واجلاان عاملااخ، و ق عاادم 

 لسناً بععداً عن الصلاب، ى الل  ملراعاة هذو اكععباراو  د ىلضي  م  لسن الللظ ال رآ 
امملااام ال ااا ل رهللاااه و   سااعال ال ااالم عاان أمهعااخ ملعرفااخ أسااباب الع رىاا  ملااثالً ومعااف أ ااه 
 ارور  لصاعا خ ف ا  ال اارآق ال ارمي رآ اللتاه الثاا  وهاال أق اجل ا  أبساباب الع رىا  مُلل اا    

   اكخعال، و لأ ملا اخ ال به وامف اكو ومللرد لل صلل الااهرة مللرد اممجال  ىت ى
و ااال  ال ااارا آ ط  مااار ملاااا رواو  باااراهع  العمعماااي  اااالرآ خاااال عمااار  او ىااالم فجعااا  ماااد  
 لسااه ر معااف لعلااف هااذو اوملااخ و بع ااا وا ااد و بلع ااا وا اادة، ف ااال اباان عبااا  ر ل أملااان 

 ارأوق ال ارآق املؤمل ني    أُ رل علع ا ال رآق ف رأ و وعلم ا فع   رل، و  ه سع لق بعد  أ لام ى
وك ىااادروق فااااع   اااارل، فع اااالق هلاااا  فعااااه رأ  فاااان ا ماااااق هلاااا  فعااااه رأ  اخعللاااالا، فاااان ا اخعللاااالا 

. ولع  ملراعاة مل عضى ال ر     لسن ال رآق ال رمي هي ملن مجلخ ملا دعا به ال ال 68ا ععللاآ
 69صلى و علعه وسل  كبن عبا     لله رآ الل   ف  ه   الدىن وعلمه العاوى آ

 
ه ذا   لق  د اسععر  ا أه  أسباب اكخعال،   العلسن يفلرأ  و د  بني ملع ا أق هذا و 

ىعاااالد   مجلعاااه  م اخااااعال،  –علااااى خاااال، ملااااا   ااادم   العلساااان يفملاااااللر  –اكخاااعال، 
                                                

 191/13 –مجموع الفتاوى  67
 202/3الشاطبي  –الموافقات  68
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الععارل والعضاد، ولرجا ماق  لأ بساب  اك ايفراب   اوهالا  واآلرا  الباعثاخ علاى أملثاال 
 هذا العلسن.

 
 ل  الثالم ر العح ع    ملسالخ اكخعال، العلسنرامليف
 

مي   ا ب ا  على ملاا   ادم أق   الل  ق العح عا    ملساالخ اكخاعال، هال أ اه وا ا ، فعاالً وأ اه 
ىاااؤول  م أ اااد وت اااني؛ أ ااادمها اخاااعال،   ااال  ك   اااا   فعاااه، والثاااا  اخاااعال،   ع اااي 

ماا  أو العلفعاا  بااني أفاارادو أب  ملععااارل باا  وملع ااا     بعاا  او عاااق يعاام ك مي اان اجل
 ااال. ممااا مي   ااا ال االل  ق مجلااخ اكخااعال، املااااللر عاان الساالف ر االاق و علااع   هاال ملاان 

،    ااني أق مجلااخ اكخااعال،   العلساان 70ال اال  اوول ممااا  بااه فااعق امسااالم اباان  عمعااخ 
   لاأ بعاد أق بني أه  اوهلا  والبد  هال ملان ال ال  الثاا  املععاارل املع اا   وك عجا  

 رأى ا أق ملرد هذا اكخعال،  م اهللى واكتع اد املذمللم.
و  ا عر،  لأ، أصبع س الً علع ا أق  علان ال ع اا أبق معااب و عار وتا    ا ، ملانابج، ك 
ىاا    بعضااه بعضاااً وك ى ااذب بعضااه بعضاااً، و دراك هااذا اوملاار ساا  ، ىساان علااى ملاان ا باا  

ق   الً أالرلً صحعحاً أم اتع اداً ع لعاً صارماً، وصادل و مل  ج العلسن الصحعع سلا  أما
 عاااام    ى اااالل رآ أفااااال ىعاااادبروق ال اااارآق ولاااال مااااق ملاااان ع ااااد غاااان و للتاااادوا فعااااه اخعالفاااااً  

، وعلااى هااذا ما اات وصااعخ رساالل و صاالى و علعااه وساال  ف ااد روى امملااام أهللاااد 71مثااناًآ
الر ل د تلست أ  وأخي جملساً ملا أ ا  بس دو عن عمرو بن فعع  عن أبعه عن تدو  

أق يل باااه هللاااار ال ع ،أ بلااات أ  وأخاااي و  ا مل اااعهخ ملااان صاااحابخ رسااالل و صااالى و علعاااه 
وسال  تلاال ، ع ااد يفب ملاان أبلابااه ف ره ااا أق  لارل بعاا    فجلساا ا  ءجاارة     مااروا آىااًخ ملاان 

علعاه وسال  ملغضاباً  اد  ال رآق فعماروا فع ا  اىت ار لعات أصالاي  فهار  رسالل و صالى و
اهللااار وت ااه ىاارملع   يفلااناب وى االل مل ااالً ل  االم  ااذا أُهل اات اوملاا  ملاان  اابل   يفخااعالف   
علااى أ بعااائ   و ااار   ال عاا  بعضااا ا باابع ،  ق ال اارآق   ى ااارل ى ااذب بعضاااه بعضاااً بااا  
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، فماان  72ىصاادل بعضااه بعضاااً فمااا عاارفع  مل ااه فاااعمللا بااه وملااا ت لااع  بااه فااردوو  م عاملااهآ
للا ع   هذا احلدىم أق ملرد اكخاعال، املاذمللم هال ال الل علاى و  عاام باال علا ، و اد ا

، ومي اان حتدىااد 73تاا  ال  ااي عاان  لاأ    للااه  عااامرآ وأق   للالا علااى و ملااا ك  علمالقآ
مل  ج  لسن معاب و وف  هذا احلدىم برد ملا ك  عل  ملان  لسان معااب و  م ملان ىعلا ؛ 

للعلمااا   لعااه ساابع  ردد و  لااع   و ق ماااق ممااا اسااعاالر و  عااام بعلمااه  ل ل ااا،  فاانق ماااق ممااا
و اااذا  سااال  ملااان الاااع ج  علاااى ملاااراد و  عاااام وىسااال  ال ااارآق ملااان  سااابخ الععاااارل  لعاااه  رواً 

 و عا ً.
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 اخلامتة:
 

لسااان  ق ملااان  لفعااا  و عااار وتااا  أق  اااد أملم اااا   هاااذا البحااام املااالتر ي ع اااخ اكخاااعال،    
ال اارآق وأبهاا  أساابابه، وأفاان   هااذو اوامتااخ  م أهاا  الللائااد واكسااع عاتاو ملاان هااذا البحاام، 

 فا لل ويفهلل العلفع ر
 باااني ل ااااا   هاااذا البحاااام أق اكخااااعال،   العلسااان   ع ااااخ وا عاااخ ك جمااااال لغاااا   -1

اليفر، ع  ا، وأق هذا اكخعال،  د ىن   علعه ملن امللاسد وال ب او ملاا ىلتا  
 ر ال لل فعه و بج أسبابه ملن أت   ل عد هذو ال ب او وو اىخ املسلمني مل  احترى

 ق ملاااان اكخااااعال،   العلساااان ملااااا هاااال اخااااعال، يساااا  الااااااهر ولااااعمل اخعالفاااااً   -2
  ع عاً با  هال ملان اخاعال، الع ال  الاذ  ك  عاارل فعاه، وهاذا ك  ارر ملان و لعاه 

  و لصاااعل ا و  رىب اااا بااا  رجاااا مااااق و لعاااه مليفلاااليفً ملااان ت اااخ مماااال عااارل املعاااا -
وك ىعااي هااذا أق ىعحاارى هااذا اكخااعال، وىيفلاا  لذا ااه و  ااا املعاا، أق  –للمساعم  

ر مما أ ه ك ى د    امللسور  يفعاً.  ملا و   مل ه ا لا اً ك ى د    امللس ا

 ق ملاان اكخااعال،   العلساان ملااا هاال اخااعال،   ع ااي ملتلااه  م الععااارل الااذ  ك  -3
فااارادو، و ق املعاااادبر   أسااااباب هاااذا اكخااااعال، جيااااد أق البااااد  مي ااان العلفعاااا  بااااني أ

واوهلا  وحت ع  الرأ    ال صلل و  دمي الع ا  علاى ال  ا  ميثا  أها  أساباب هاذا 
اكخاااعال،، ويفلعاااايل فن اااه اخاااعال، ملاااذمللم، ملااان ت اااخ الااادواف  واللساااائ  واملاااتكو، 

ر ول  ه ك ى د    امللسور، با   ق  سابعه  وهذا ال ل  ملن اكخعال، ى د    امللس ا
  م ملراد و  عام ملن مالمله  سبخ، ملدوعاة.

 بني ملع ا أىضاً أق  لسن ال رآق ال رمي ك ىسال  ملان اويفاا ججارد اكععمااد علاى ملاا  -4
ىسلغ   اللغخ، ب  ك بد ملان ملراعااة مل عضاعاو ال ار  وأصالله ملان  عام ملعرفاخ أق 

اعااى خصااائص املااع ل ، وأق هااذا ال اارآق هااذا ال اارآق ال اارمي هاال مااالم و  عااام فن 
 تا  هلداىخ الب ر  فناعى ملا ىلع  ج عضعاو هذا امل ام.
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وأخااناً أ االل  ق ملاان الساالبعاو امل اااهدة   عصاار  احلااايل وفاارة وا ع ااار امليفبلعاااو  -5
ملن  لاسن ال رآق ال رمي املهعللخ بني العاملخ، وها  ك ميل الق أدواو العمععار ملاا باني 

ملن ت خ صحعه  ق ماق   الً أو صلابه  ق مااق ع ااًل، وهاذا ىاؤد   م هذا امليفبل  
بلبلااخ فاادىدة   ع ااالل العاملااخ و  ااععت و اااعا  ورجااا ف ااداق الث اااخ   علاا  العلسااان 
اااار بسااااب  ملااااا ىيفلعاااالق علعااااه ملاااان   ااااا   و عااااارل و عاااادد دوق متعاااار أساااابابه  وامللسو

العلاا  وت االده  علااى  و  ع عااه، ولااذا أرى وأ اان  أ ااه ك بااد ملاان اتعمااا  ملمااخ أهاا 
 خااااارا   لسااااان لل ااااارآق ال ااااارمي ىراعاااااي احلاااااد الصاااااحعع الاااااذ  ىلااااارم العااااااملي ملعرفعاااااه 
وام ال  علعه فع لق ملعداوكً باني العاملاخ وىالفر   امل عبااو وحنالو،    اني   الق 
 باعاخ يف ااي املادو و مل عصاارة علاى ال معاااو الااغ  ساد  اتااخ أها  العلاا  و ااالب 

ومماار    ما  العلالم، فا ات ك  ارى   امل عبااو العاملاخ   العل  وحنلو، وهذا مل ااهد
معبااً  بعااخ لا اا  العاملااخ بغاان ملااا ى اساا   اتاااي  وملسااعللي  ومااذا   غنهااا ملاان 
العلاالم وحناالو، ول ااد ماااق الساالف ساابا ني   هااذا ا ااال فلاا  ى ل االا ىل عاالق العلاالم 

هاذا العلا  ، وو  ه ذا على غان هادى با  ماا لا ى ااروق   أهلعاخ اليفالا  لعحما 
 أعل .

خعاملاً أسال و  عام ال بلل واوتر فعما وف ت  لعه ملان صالاب واملغلارة والعلال عماا  ل باه 
ال لاا ، وأساااله  عااام أق ىل م ااا وىلف  ااا للعماا  جااا علم ااا، وأق ىلرال ااا بااذلأ علاا  ملااا    علاا ، 

 وآخر دعلا  أق احلمد هلل رب العاملني.
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 لقرآنية فهرس اآلايت ا
 

 الصلحخ       اآلىخ 
 

 1    آأفال ىعدبروق ال رآق أم علىآ.........
 2،18    آأفال ىعدبروق ال رآق ولل ماق ملنآ.... 
 6    . آالرهللان على العر آ................
  6     آاهد  الصراط املسع ع آ.............
 13     آأو ع ا  لعأآ......................

  17     دا أيب آ.....................آ  بت ى
 10     آط أورال ا ال عاب الذىنآ.............
 13     آعع اً ى رب  ا عبادآ...............
 12     آفر و ملن  سلرةآ..................
 16     آفُضرب بع    بسلر لهآ.............
 13     آل اللا   ا ُس  ارو أبصار آ..........
 19     آوأق   لللا على وآ...............
 11     آوالذىن ىرمللق أ وات  آ............
 7     آوتلو ىلمليبذ   رةآ................
 9     آوهلل اومسا  احلس،آ................
 6     آ ل بي  سرائع آ..................
 13     آىلم متلر السما آ..................
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 الصلحخ       احلدىم 
 

 18     آ الل   ف  ه   الدىن وعلمه..آ
 19     آمل اًل ل  لم  ذا أُهل ت اومل  ..آ
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 فهرس املوضوعات
 

 الصلحخ       الع لاق
 

  1         مل دملخ

 1         مت عد

  2    رمي املبحم اوول ر و ل  اكخعال،    لسن ال رآق ال 

 3     امليفل  اوول ر ملع، اكخعال،   العلسن 

 3      امليفل  الثا  ر ملرا   العلسن 

 3      أوكً ر العلسن يفملااللر 

  4      ن عاً ر العلسن يفلرأ  
 6   امليفل  الثالم ر و ل  اكخعال،    لسن ال رآق ال رمي     

 8      سن املبحم الثا  ر اكخعال،   العل

 8    امليفل  اوول ر اكخعال، اللا     العلسن يفملااللر 

 14    امليفل  الثا  ر اكخعال، اللا     العلسن يفلرأ  

 18    امليفل  الثالم ر العح ع    ملسالخ اكخعال، العلسن

 19         اوامتخ
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 فهرس املراجع
 

 

 2002 -بنوو  -دار ال عاب العريب -اوبعار   حت ع   براهع  – اجلرتا  –الععرىلاو 
 -اليفبعااخ الثا عااخ  -باانوو  –دار ال عاااب العااريب  -حت عاا  عبااد الاار ال امل ااد   -ال اار ل امملااام -اجلااامل  و  ااام ال اارآق

1999 
 1993 -اليفبعخ الثالثخ  –بنوو  –ملؤسسخ الرسالخ  -اللنو آيفد  –ال املل  احملعج 

 1999-اليفبعخ اووم  –ال ار خ  –دار اللعع  –احلافظ ابن مثن  - لسن ال رآق العاع 
 1998 -اليفبعخ اووم  –الرلل  –دار الثرل لل  ر  – عثعمنيال عق  مد بن صاحل ال –فر  الع عدة اللاسيفعخ 

 1997 -اليفبعخ اووم  –الرلل  –مل عبخ العبع اق  –دار اجلع   -بن  عمعخ  ي الدىن أهللاد  –اللعاوى  خجمملع
 بر ملج  اسليب آمللسلعخ احلدىم ال رىفآ – ملس د امملام أهللاد

 2001 -اليفبعخ الثالثخ  –بنوو  –دار املعرفخ  – اوصل ا الراغ   –  غرى  ال رآق امللرداو 
 واف يفن -اجلاملعخ اوملرى عخ امللعل خ  –مل رر الدراساو العلعا  - سن عبعدود. –مل اهج امللسرىن 
 2001 -بنوو  –امل عبخ العصرىخ  -الرر ا ال عق عبد العاع   – عللم ال رآق  مل اه  العرفاق 

 دار الل ر  – ال ا لاحلافظ أبل  سحال  –   أصلل او  ام  امللاف او
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