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 قرة سميسان عميو الدبلم بيغ األصيل والجخيل
 ؼيحاء محسػد دمحم الخفاعي 

قسممممؼفسير سمممم افقرآممممؾلفسياممممااتفافسآمممممافسيبرس مممماتفس  مممم  مافقسي ا مممممافيآ ظمممماتفاف
فجا  افسالزىافاسيطظصؾرةفاف صاف.

ف  FayhaRifai.11@azhar.edu.eg:فسي ايبفساليكراقني
 السمخز:

قصمماف ممآمطاتفرآممموفسيسمم لفسانممبف او ممافعصمم افيؾلممافسي ب ممبف ممؽفسياقس مماتف
سيريفساتف ظيمافسيمبع وفقسيطؾلمؾوافقسيرميفورظما عف مافرصمطافسون مما فقو مؾ ف

يفدقتفسي يؼفسيص محفيآظصفسياااني.ققبفجا فىذسفسي  ثفيم ظبفوآػفسيطزسرؼفسير
ورظممما عف مممافرصمممطافسون مممما فقوغيمممافسيمممب ؽفس  ممم  يف ممميفسي صمممافسي الممماف
بطغيافسيب ؽفسيذيف شمرطوفرآمعفسيااس ماتفقسوباط موفق ميفذستفسيؾقمبف ط يماف

سي اوفقيا ضياافققبفسن ظعفسي  مثفرآمعف اب مافقة ةماف صمؾ فقعاوطمافافسماتفف
بظ ميف فسوق ف ظياف يفو ايففسوص وفقسيبع وافقسي صموفسيامانيف:فسير ايمفف

 ممآمطاتفرآممموفسيسمم لفق ضمماعآوفقسيممظ ؼفسيرمميفصقو يمماافقسي صمموفسياايممثف:فسيممبع وف
 ممميفقصممماف مممآمطاتفرآمممموفسيسممم لف مممافسيا ممموفقسويا ممممممممممموفبايسممم افق رظمممافسي سمممبف
فق آكمممممماف  أفقسوص وف  ياافةؼفجا تفسيااوطافق  يافصىؼفسيظراعجفقسيرؾصماتف.

فسيمبع وفاف مآمطاتفرآمموفسيسم لفاف آكماف م أا:فسوصم وفاففالكمسات السفتاحيةة
فسيطزسرؼف.
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Abstract: 

The story of Suleiman (as) was a fertile ground for the 
development of many novels, including the outsider and 
the subject, which are contrary to the infallibility of the 
prophets and prevent the correct understanding of the 
Qur'anic text. The research was based on an introduction 
and three chapters and a conclusion, the first of which was 
in the definition of the original and the outsider, and the 
second chapter: the definition of the Prophet of God 
Solomon (peace be upon him) and his virtues and 
blessings, and chapter three: the intruder in the story 
Suleiman (peace be upon him) with the horse and 
accusing him of magic and the fitna of the body and the 
queen of Saba and the original in it, then came the 
conclusion and the most important results and 
recommendations. 

Keywords: Al-Aseel, Al-Dakhil, Suleiman (as) and 
Queen of Saba, allegations. 

  



 

 

2279 

 املكدم٘

والربلة والدبلم عمى إمام السخسميغ ، وسيج ولج  العالسيغ،الحسج هلل رب 
 دم أجسعيغ ، سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ ، ومغ تبعيع بإحدان  آ

 إلى يػم الجيغ .

 أما بعج

 صمى هللا عميو وسمع بل يدال القخآن الكخيع كتاب هللا السشدل عمى نبيوف
قج ؾيس هللا ، و ح العباد والببلد لربل ا  خالجا  لمعالسيغ ، دستػر  وىجى   تبيانا  

عمى عاتقيع أمانة بيان القخآن الكخيع وتشقيتو مغ  حسمػا ليحه األمة رجاال  
اإلسخائيميات الجخيمة ، واألحاديث السػضػعة ، واألىػاء الزالة واألقػال 
السشحخفة ، والقرز الكاذبة التي دست في كتب التفديخ ، فكان البج مغ 

مشيا ،  كذف عػارىا وتححيخ الشاس مغ االغتخار بيا وتشؿية كتب التفديخ
 لظ مغ صػن كتاب هللا والحب عشو والجفاع عغ حقائقو .لسا في ذ

مغ ىشا كان اختياري لسػضػع البحث )قرة سميسان عميو الدبلم بيغ 
 األصيل والجخيل(.

مغ سػر القخآن الكخيع وآياتو ،  كبيخا   فإن القرز القخآني شغل حيدا  
وسيق ألغخاض جميمة وغايات سامية ، تعسل عمى تخسيخ اإليسان في 

 ب ، وتقجم الشساذج الفخيجة الخائعة لكي يقتجي بيا الشاس أجسعػن .القمػ 

ومغ أولئظ األنبياء : قرز األنبياء والسخسميغ  ومغ أىع القرز القخآني
السخمريغ )سميسان عميو الدبلم ( ىحا الشبي الكخيع الحي جسع هللا تعالى 

فزمو ،  لو بيغ السمظ والشبػة ، وآتاه مغ الشعع والسعجدات ما أعمى بيا
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د عميو الدبلم ، وأقام ، وحكع بشي إسخائيل بعج أبيو داو ورفع بيا ذكخه 
 إيسانية زاـية مدتقخة قػية . مسمكة  

فزمو ،  وقج تحجث القخآن الكخيع في مػاضع كثيخة عغ ىحا الشبي مبيشا  
وسسػ أخبلقو ، وعطسة سمصانو ، وتعخض القخآن الكخيع لمكثيخ مغ 

في االفتخاءات  ببا  الشبي ، والتي كانت س السػاؾف التي حرمت ليحا
 في ىحا البحث. السػجية إليو ، لحا استعشت باهلل لمكتابة

 أٍنٔ٘ املْضْع :

 تكسغ أىسية السػضػع مغ خبلل عجة أمػر أىسيا :

: الكع اليائل مغ التفاسيخ لكتاب هللا ، فيػ الجخم أعطع كتاب عخفتو  أوال  
جر مغ االىتسام بذخحو وتفديخه ، ولكغ ىحا القمثل الجنيا ولع يمق كتاب 

ىحه الكثخة مغ الكتب كانت مختمصة ببعس الجخيل الحي يعكخ صفػ األصيل 
 مشيا .

: إن العقمية التي كانت تحكع السؤلفيغ في سالف الدمان قج تغيخت  ثانيا  
 اآلن ، وربسا اشتبو الجخيل باألصيل عمى بعس مشيع .

 القخآن ، وكذف ضبلليع وكيجىع .: رد مصاعغ الصاعشيغ عمى  ثالثا  

 بمغ دعػة اإلسبلم تبميغا  : الػقػف عمى التفديخ الرحيح حتى ت رابعا  
 . صحيحا  

 أسباب اختٔاز املْضْع :

 إن مغ أسباب اختيار السػضػع وتخريرو بالجراسة عجة أمػر مشيا :
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:حاجة السدمسيغ إلى مثل ىحه الجراسات التي تجافع عغ كتاب هللا  أوال  
لى بسا عمق بتفديخه مغ األباشيل والخخافات واألكاذيب التي كادت ترج تعا

الشاس ، وبعزيا شغى عمى التفديخ الرحيح لكتاب هللا وأخفى ىجايتو 
 ومقاصجه .

ىحا الجخيل بسا ؼيو مغ اإلسخائيميات وغيخىا في التفديخ يطيخ :  ثانيا  
افات واألباشيل ، بسطيخ الجيغ الحي يذتسل عمى الخخ  خخيغاإلسبلم أمام اآل

وىحه تفاسيخه فييا ما يخالف حقائق اإلسبلم وسشة هللا الكػنية ، فكان البج 
 مغ بيان ىحا الخصخ والتححيخ مشو .

 لمتفديخ الرحيح . لمحق وبيانا   عغ كتاب هللا وإحقاقا   : دفاعا   ثالثا  
ع بيغ مغ نػعو ، جس فخيجا   سميسان عميو الدبلم نسػذجا  نبي هللا يعج : رابعا  

أىع السمظ والشبػة ، وقجم لشا القخآن الكخيع مغ خبلل سيختو عميو الدبلم 
 .األخبلق السصمػبة مغ القادة 

سخائيميات التي ندبت إلى ىحا الشبي ، واالفتخاءات واإل كثخة الذبو: خامدا  
 والتي تحتاج إلى دحس ورد وتفشيج .

نبي األقػال عمى ىحه  لسا شاع بيغ العامة بذكل ممحػظ مغ إبصاال  : سادسا  
سميسان عميو الدبلم ، ونذخ الػعي بيشيع فسثل ىحه السػاضيع ال يمقي هللا 

 . ليا العامة باال  

في  : وجػد عجد غيخ قميل مغ الخصباء غيخ السؤىميغ عمسيا   سابعا  
السداجج والحيغ يغتخفػن معمػماتيع مغ أي مشيل ويتمقفػن أي حادثة أو 

التححيخ  ع الشاس مغ غيخ أن يتثبتػا ، فكان لداما  قرة ويمقػنيا عمى أسسا
 . ، مغ مشصمق تججيج الخصاب الجيشيمغ الجخيل وتػضيح الرحيح لمشاس
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 ميَج البحح :

لعل شبيعة الجراسة التي تتساشى مع ىحا السػضػع تقتخب إلى الجانب 
االستقخائي التحميمي ، مغ خبلل استقخاء السادة التفديخية ، واالستجالل 

 وجو صحتيا مغ عجمو متشا  وسشجا  . عمى

 أما بالشدبة لصخيقة كتابة البحث فكانت عمى الشحػ التالي :

جسع اآليات الستعمقة بالسػضػع ، مع كتابتيا بالخسع العثساني ،  -1
 . مع ندبة كل آية إلى سػرتياا عمى السباحث والسصالب ، وتػزيعي

سميسان عميو الشبي يخ لسعخفة ما كتب عغ الخجػع إلى كتب التفد -2
 .الدبلم 

 .بي سميسان عميو الدبلملسرادر التاريخية ؼيسا يخز الشالخجػع إلى ا -3
، وضبط بيان معاني السفخدات الغخيبة بالخجػع إلى معاجع المغة العخبية  -4

 .الكمسات بالذكل إذا دعت الحاجة لحلظ 
الػاردة في البحث وذلظ إن كان في ديث الشبػية حاتخخيج األ -5

رخ عمى العدو إلييسا ، وبيان الحكع عمى األحاديث الػاردة الرحيحيغ أقت
 . في البحث إذا كانت في غيخ الرحيحيغ 

اآليات الػارد في تفديخىا رواية إسخائيمية تصعغ في عرستو عميو  -6
مشيا ثع أتبعتو بالخد عمييا ثع التفديخ الرحيح  الدبلم ذكخت بعزا  

سميسان عرسة نبي هللا لآليات بسا يػافق الشز القخآني ويتشاسب مع 
 .عميو الدبلم

 .الػارد ذكخىع في البحثاألعبلم  لسعطععسل تخاجع مخترخة  -7
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وعدوىا إلى السرادر األصمية ، وعشج  كامبل   تػثيق الشقػل تػثيقا   -8
،ثع يكتفى بعج ذلظ بحكخ السرجر ومؤلفو  ذكخ السخجع أول مخة يحكخ كامبل  

 ،والجدء والرفحة .
 خط٘ البحح:

 ثبلثة فرػل وخاتسة وىي كالتالي :و   مقجمةالبحث إلى تع تقديع 
 السقجمة اشتسمت عمى أسباب اختيار السػضػع ومشيج البحث وخصتو .

 : مبحثاناألصيل والجخيل وؼيو  الفرل األول : تعخيف
 وؼيو مصمبان : وشخوشو ،، تعخيف األصيل  السبحث األول :

 . حالسصمب األول : تعخيف األصيل في المغة واالصصبل
 . السصمب الثاني : شخوط التفديخ األصيل

وؼيو ثبلثة  وأنػاعو ، وأقدامو،وأسبابو ،، الجخيل تعخيف السبحث الثاني :
 :مصالب

 . السصمب األول : تعخيف الجخيل في المغة واالصصبلح
 .السصمب الثاني : أسباب الجخيل 

 . : أنػاع الجخيل وأقدامو سصمب الثالثال

الشعع و ائمو سميسان عميو الدبلم وفزبشبي هللا عخيف تال:  الفرل الثاني
 : وؼيو مبحثان ،التي أوتييا

 .السبحث األول : اسسو وندبو 
وؼيو ثبلثة  ،الشعع الثي أوتيياني : حجيث القخآن عغ فزمو و السبحث الثا
 مصالب :

 . صمب األول : حجيث القخآن عغ فزموالس
 . السصمب الثاني : فيسو وعمسو وحكستو
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 . مب الثالث : الشعع التي أوتيياالسص

 : مباحثأربعة  ، وؼيوالجخيل حػل قرتو واألصيل فيياالفرل الثالث : 

 . واألصيل فيياقرتو مع الخيل الجخيل في السبحث األول : 
 . واألصيل فييافتشة الجدج الجخيل في السبحث الثاني : 
 ؼيو مصمبان :،و  االجخيل في اتيامو بالدحخ واألصيل فييالسبحث الثالث :

 السصمب األول : تعخيف الدحخ في المغة واالصصبلح وحكع تعمسو وفعمو .
  . االسصمب الثاني : الجخيل في اتيامو بالدحخ واألصيل فيي

وؼيو  ، واألصيل فييا قرتو مع ممكة سبأالجخيل في السبحث الخابع : 
 مصمبان :

 . االسصمب األول : الجخيل في ىجية ممكة سبأ واألصيل فيي
 . االسصمب الثاني : الجخيل في الرخح السسخد واألصيل فيي

 ّتصتنل علٙ :اخلامت٘ 
 .الشتائج أوال : 

 التػصيات .ثانيا :
 الفيارس وتذتسل عمى :

 أوال : فيخس السخاجع .
 ثانيا : فيخس السػضػعات .

خ ، وإن فإن أحدشت في ىحا البحث فيػ مغ هللا ولو الحسج والذك :وبعج
سأل هللا تعالى أن وأستغفخ هللا عمى ذلظ .أومغ الذيصان و أسأت فسشي 

 يتقبل مشي ىحا العسل وأن يجعمو خالرا لػجيو الكخيع .
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 : مبحجاٌّفُٔ ،ٔل ّالدخٔل الفصل األّل : تعسٓف األص

 :ّفُٔ مطلباٌ، ّشسّطُ ، تعسٓف األصٔل املبحح األّل :
 . حّاالصطالاملطلب األّل : تعسٓف األصٔل يف اللغ٘ 

 .جاىٕ :شسّط التفشري األصٔل املطلب ال
 ،ّأىْاعُ ّأسبابُ،الجاىٕ : تعسٓف الدخٔل  املبحح

 : ّفُٔ ثالث٘ مطالب، ،ّأقشامُ
 . ّاالصطالحاملطلب األّل : تعسٓف الدخٔل يف اللغ٘ 

 . لجاىٕ : أسباب الدخٔلاملطلب ا
 . أقشامُلب الجالح : أىْاع الدخٔل ّاملط
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 .، ّشسّط التفشري األصٔل  ٓف األصٔلتعس املبحح األّل :

 . املطلب األّل : تعسٓف األصٔل يف اللغ٘ ّاالصطالح
 تعسٓف األصٔل يف اللغ٘ : -1

 يء ، ورجل أصيل ثابت الخأاألصل أسفل كل شي:(1)قال ابغ مشطػر
 .(2)، ورأي أصيل لو أصل والعقل

لظ واستأصل الذئ ثبت أصمو وقػي ، وأصل كل شيء ما يدتشج وجػد ذ 
 .(3)الذئ إليو 

 تفعةةةة الرتفةةةع بارتفاعةةةو سةةةائخه وأصةةةل الذةةةئ قاعجتةةةو التةةةي لةةةػ تػىسةةةت مخ 
 

                                                           
دمحمفبؽف كالفبؽفرآيفصبؾفسي ضوفجطا فسيب ؽفبؽف ظغؾرفافصاحبفيسماتفسي ما،فافف-ف(1)

س  الفسيآغؾيفسي  افافقيبفبطصافققييفقضا فطاسبآسفافقوما فباظموفن مؾفعطسمطاعاف
د،فسيطظؾيافاف ؽف صظ اووف:ف ارارفسوغمانيفافعرصارفسربفسو  آبفافساتف غاىفبا

ع ممافسيممب ؽفبممؽف  طممؾدفبممؽفدمحمفبممؽفرآمميف: ارصمماف  ممادستفسي مظممارفقغ اىممافافسنغمماف
افصفف7لف(فج2002سيزرسآيفافسورم لفاف ف)فب ماقتفافدسرفسي آمؼفافسياا سمافرشماف

ف.108
غممؾرفسونصمماريفسياقي  مميفدمحمفبممؽف كممالفبممؽفرآمميفافصبممؾفسي ضمموفجطمما فسيممب ؽفسبممؽف ظف-ف(2)

افف11هف(افجف1414س  ايامميفافيسمماتفسي مما،فاف ف)ب مماقتفافدسرفصممادرفافسيااياممافاف
ف.16صف

صحطبفبؽفدمحمفبمؽفرآميفسيطامايفسي  مؾ يفسياس  ميفافسيطصم احفسيطظ ماف ميفغايمبفسيشماحف-مف(3)
ف.16افصفف1سيك  افاف ف)فب اقتفافسيطكر افسي آطماف(فج
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(2)وقةةةال الفيخوزآبةةةادي  .(1)لةةةحلظ
أصةةةل صةةةار ذا أصةةةل أو ثبةةةت ورسةةةخ  : 

 .(3)أصمو
وقال صاحب مختار الرحاح : األصل واحج األصػل ، يقال أصل مؤصل 

 .(4)لة ورجل أصيل الخأي أي محكع الخأي ، ومجج أصيل ذو أصا
والحي نخاه مغ السعاني المغػية أن الكمسة تجور حػل الثبات والخسػخ 

 واإلحكام والقػة.
 : تعسٓف األصٔل اصطالحًا-2

عمى ضػء التعخيف المغػى اقتبذ العمساء عجة تعخيفات اصصبلحية 
 لؤلصيل في التفديخ ومغ ذلظ :

                                                           
دمحمفسيط ممماقافباياسغمممبفسوصممم يانيفافسيط مممادستف ممميفغايمممبفصبؾسياا مممؼفسي سممم ؽفبمممؽفف-ف(1)

ف(ىممم1412سياممااتفافو ا مموفصمم ؾستفرممبناتفسيممبسقديفاف ف)فد شمموفافدسرفسياآممؼفسوقيممعف
ف.ف79اصف

ىممؾف:فدمحمفبممؽف  اممؾ،فبممؽفببمماس مؼفبممؽفرطممافافصبممؾفطمماىافسي  اقزابمماديفافسيشمم اسزيفف- (2)
قسي اوفافقيوف  يمافسيطصمظ اتفاففسيآغؾيفسيشا  يفافساتف اجافرصاهف يفسيآغافقسي ب ث

هفافدمحمفبمممؽفرآممميفبمممؽف847 مممؽفو  ذوممموفسبمممؽفح مممافقسيطاايمممزيفقغ ممماىؼفافومممؾ يف مممظاف
سي برفسيظايافبط ا ؽف ؽفب بفسيااتفسيسابافاف ف)فب اقتفافف:ر ب فسيشؾسانيفافسنغا

ف.280افصفف2دسرفسيط ا اف(فجف
افسياممما ؾسفسيط ممممقفافو ا ممموفف  مممبفسيمممب ؽفصبمممؾفطممماىافدمحمفبمممؽف  امممؾ،فسي  اقزابممماديف-ف(3)

 كرمممبفو ا ممموفسيرممماسثف ممميف   سمممافسيا مممايافاف ف)ب ممماقتفاف   سمممافسيا مممايافافسياانمممماف
ف.961افصفف1لف(فج2005ىمفاف1426

زيؽفسيب ؽفصبؾفر ب فدمحمفبؽفصبيفبكافبؽفر بسياادرفسي ظ يفسياسزيفاف ارارفسيص احففمف(4)
ىممفاف1420ر مافسي صمايافافسياا سمافافسيط اوف ؾ ففسيشمم فدمحمفاف ف)فب ماقتفافسيطك

ف.19لف(فصف1999
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سحسػد، تعخيف الجكتػر إبخاـيع خميفة : ىػ ماكان مغ قبيل الخأي ال
السػافق لكبلم العخب ومشاحييع في القػل ، السػافق لمكتاب والدشة ، 

 .(1)والسخاعي لذخوط التفديخ 
وقال الجكتػر عبجالػىاب فايج : ىػ التفديخ الحي لو أصل في الجيغ ، أو 
بسعشى آخخ ىػ التفديخ الحي يدتسج روحو مغ كتاب هللا ، أو مغ سشة 

 .(2)والتابعيغ رسػلو ، أو مغ أقػال الرحابة 
مدتشجا إلةى كتةاب هللا  وقال الجكتػر أحسج سػيمع : ىػ ما نقل مغ التفديخ

تعةةالى ، أو الثابةةت مةةغ سةةشة رسةةػل هللا ، أو الرةةالح لمحجيةةة مةةغ أقةةػال 
الةةةخأي الدةةةميع ، بعةةةج تحرةةةيل الرةةةحابة او التةةةابعيغ ، أو كةةةان مةةةغ قبيةةةل 

 .(3)، وتػفخ السمكات البلزمة لبلجتياد العمػم
ن التفدةةيخ األصةةيل ىةةػ ماكةةان إ :نبلحةةعلتعةةاريف الدةةابقة شطخ فةةي اوبةةال
فةي  ن السفدةخ يتجةو أوالوذلةظ أل  ثػر الرحيح ، أو بةالخأي السحسةػد،أبالس

، جج ؼيو ما يفدخ بو نطخ إلةى الدةشة، فإن لع يبيان السخاد إلى القخآن ذاتو
جةةج فةةإن لةةع يجةةج فييسةةا اتجةةو إلةةى أقةةػال الرةةحابة ثةةع التةةابعيغ ، فةةإن لةةع ي

فخ شةةخوط وأدوات وعمةةػم السفدةةخ أعسةةل رأيةةو لمػصةةػل إلةةى السةةخاد بعةةج تةةػا
 .ؼيو

                                                           
اف1(فجفسيكرما،عآم مافافسيمبع وف ميفسير سم افاف ف)ف صمافافدسرفر مبفسيماحطؽفسباس مؼففمف(1)

ف.287صف
 ف)ف صممافافحسمماتفافسوقيممعفمفر مبسيؾىا،ف ا ممبفافسيممبع وف ميفو سمم افسياممااتفسيكمايؼفافف(2)

ف.13صفلف(ف1978ف-ىمف1398
كآمممافصصممؾ فسيممب ؽفافسيامماىاةفافسيممبع وف مميفو سمم افسياممازتفارآمميففصحطممبف ممؾيآؼسيسمم بففمف(3)

ف.38صففلفا2002ا
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 .شسّط التفشري األصٔل الجاىٕ :  طلبامل
 لكي يكػن التفديخ صحيحا البج لمسفدخ أن يخاعي الزػابط اآلتية :

 أن يتجشب التفديخ مغ غيخ حرػل العمػم التي يجػز معيا التفديخ ،-1
شب التفديخ السقخر ويتج يعمسو إال هللا ،  وتفديخ الستذابو الحي ال

 .(1)، ويتجشب التفديخ باليػى واالستحدان  لمسحىب الفاسج
 .غ اآليات يتػؾف فيسيا عمى معخفتوم مخاعاة سبب الشدول فإن كثيخا   -2

ول ما يجب الػقػف عمييا ، وأول ما ترخف ىي أ:  (2)قال الػاحجي
الػقػف عمى  وقرج سبيميا دون العشاية إلييا ، المتشاع معخفة اآلية 

 .(3)قرتيا وبيان ندوليا 

  

                                                           
ر بسياحطؽفبؽفصبيفبكمافجم  فسيمب ؽفسيسم ؾطيفافس واماتف ميفرآمؾلفسيامااتفافو ا موفف-ف(1)

ف-ه1394دمحمفصبمممؾفسي ضممموفببممماس مؼفاف ف)فسياممماىاةفافسيي لمممافسيطظايمممافسي ا مممافيآكرممما،فاف
ف.219افصفف4لف(فج1974

:فرآيفبؽفصحطبفبؽفدمحمفصبؾفسي سؽفسيؾسحبيفسيظمسابؾريفافساتفقسحمبفرصماهف ميففىؾف- (2)
سير س افافالزلفصبمافب م اافسيا آ ميفافصمظففسير ا م افسيا ةمافسي سممقفقسيؾ ممقفقسيمؾج زف

ر ممبسياحطؽفبممؽفصبمميفبكممافجمم  فف:هفافسنغمما468قص مم ا،فسيظممزق فقغ اىممافاف مماتف ممظاف
 مموفرآمميفدمحمفرطممافاف ف)فسيامماىاةفاف كر ممافسيممب ؽفسيسمم ؾطيفافط امماتفسيط سممايؽفافو ا

ف.79هف(فصف1396ق  افافسوقيعف
صبممؾفسي سممؽفرآمميفبممؽفصحطممبفبممؽفدمحمفبممؽفرآمميفسيؾسحممبيفافسيظمسممابؾريفافص مم ا،فنممزق فف-ف(3)

ىممف(ف1411سياااتفافو ا وفسطا فزغآؾ فاف ف)فب اقتفافدسرفسيكرمبفسي آطممافافسوقيمعف
ف.10صف
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الجيل بأسباب الشدول مػقع في الذبو واإلشكاالت  : (1)وقال الذاشبي
ومػرد لمشرػص الطاىخة مػرد اإلجسال حتى يقع االختبلف وذلظ مطشة 

 .(2)لشداع ا
 قجيسا   م السيسة التي اعتشى بيا السدمسػن وعميو فأسباب الشدول مغ العمػ 

 . وحجيثا  
 في الشز القخآني .لفاظ ولػازميا مخاعاة دالالت األ  -3

إن عمى السفدخ أن يخاعي ما دلت عميو األلفاظ ، وما تزسشتو مغ 
 السعاني ، وما فييا مغ لػازم .

لفاظ دلت عميو األ فدخ لمقخآن يخاعي ماكسا أن الس:(3)يقػل الذيخ الدعجي
خاعي لػازم تمظ السعاني وما وما دخل في ضسشيا ، فعميو أن ي مصابقة،

 .(4)ي لع يعخج في المفع ذكخىا تدتجعيو مغ السعاني الت

                                                           
ؽفدمحمفسيآاطميفسيغانماطيفافسيشمي افبايشماط يفافصصمؾييفحما  فافبباس مؼفبمؽف ؾ معفبمؽفدمحمفبمف- (1)

افف1سيزرسآميفافسورم لفافجف: ؽفصعطافسيطايكمافاف ؽفسر وفسيطؾس ااتفقسيط ايسفقغ اىافافسنغما
ف.75صف

ببمماس مؼفبممؽف ؾ ممعفبممؽفدمحمفسيآاطمميفسيغانمماطيفسيشممي افبايشمماط يفافسيطؾس امماتفافو ا مموفصبممؾفف-ف(2)
افصفف4لف(فج1997ف-ىممممف1417 ف)فدسرفسبمممؽفر مماتفافسوقيممعففر  ممبةف شمميؾرفا ف ممآطاتفا

ف.146
ىؾف:فر بسياحطؽفبؽفناصافبؽفر بف فا ف  بيفسيظاصمايفسيرطمطميفافقيمبف ميف ب ظمافرظ مزةفف- (3)

باياصمؼفافسنريبفبيموفسيط ا افسيرا افقرعا افسي آمؼفبيمافاف مؽف  ي اوموف:فو سم افسيامااتفافسياؾسرمبف
ر ممبسياحطؽفبممؽفر ممبفسيآظمممففبممؽفدمحمفبممؽفر ممبف:هفافسنغمماف1376فسي سمماتفافسانممبفق اومموف ممظا

ف–هف1392سيؾىممما،فاف شممماى افرآطممما فن مممبفقغ ممماىؼفاف ف)فسيايممماافافدسرفسيمطا مممافافسوقيمممعف
ف.256لف(فصف1972

صبممؾفر ممب فر ممبسياحطؽفبممؽفناصممافبممؽفر ممب فبممؽفحطممبفا ف مم بيفاسياؾسرممبفسي سمماتفير سمم افف-( 4)
 .32لف(فصف1999ف–هف1420 افسياشبفافسوقيعفسياااتفاف ف)فسياياافاف كر
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مخاعاة السعشى الحؿيقي والسعشى السجازي ، فقج يكػن أحجىسا ىػ  -4
السخاد دون اآلخخ ، مع مبلحطة أن األصل ىػ تقجيع السعشى الحؿيقي إال 

 لقخيشة تخجح السعشى السجازي .
 صمى هللا عميو وسمع وكبلم نبيو تعالى وحسل كبلم هللا:(1)قال ابغ عبجالبخ 

عمى الحؿيقة أولى بحي الجيغ والحق ، ألنو يقز الحق ، وقػلو الحق ، 
 .(2)كبيخا  الى عمػا  تبارك وتع

أنو ال يجػز صخف الكبلم عغ حؿيقتو إال إذا تػفخت لو  (3)وذكخ ابغ الؿيع
 أربعة أمػر :

                                                           
ىؾف:فصبؾفرطاف ؾ ففبؽفر ب فبؽفدمحمفبؽفر بسي افسيظطايفافس  الفسي   مافحما  فف- (1)

سيطغمما،فافسيطممايكيفافسمماتف ا يممافرابممبسف ري ممبسفافب ممالفرصمماهف مميفسي ممب ثفقسوةممافق مماف
يمممفف ممميف ر آممموفبيطمممافافجطمممافقصمممظففققةممموفقلممم ففق مممارتفبرصمممانم وفسياس ممماتفافص

ف:سيطؾطمأفسر ماف   مبةف ظيمافسيرطي مبفقغ اىممافقيموف مؽفسيط ي ماتفسال مرم ا،فقغ اىمافافسنغمما
شطسفسيب ؽفصبؾفر ب فدمحمفبؽفراطاتفسيذى يفاف  افصرم لفسيظم   فافو ا موف  طؾرماف

ف–هف1405بإشممممماسافشممممم  بفسورنممممما ق فاف ف)فب ممممماقتفاف   سمممممافسيا مممممايافافسيااياممممماف
ف.153افصفف18لف(فجف1985

صبؾفرطاف ؾ ففبؽفر ب فبؽفدمحمفبؽفر بسي افسيظطايفافسيرطي بفيطاف يفسيطؾطمأف مؽفف-ف(2)
سيط انيفقسو ان بفافو ا وف صظ عفبمؽفصحطمبفسي آمؾيفاف ف)فسيطغما،فافقزسرةفسوققمااف

ف.16افصف5هف(فجف1387قسيش قتفس    مافاف
ي قممموفسي ظ آمميفافىممؾف:فدمحمفبممؽفصبمميفبكممافبممؽفص ممؾ،فبممؽف مم بفبممؽفحايممزفسيب شممايفافسف- (3)

سوصممؾييفسيط سممافسيظ ممؾيفافشممطسفسيممب ؽفبممؽف،مممؼفسي ؾزيممافافسمماتفقس ممافسي آممؼفافرار مماف
بايا افق ذسىبفسيسآففافحسؽفسياآموفاف غماىفب طمافسيكرمبفاف مؽفوصمانم وففصرم لف

شمميا،فسيممب ؽفصحطممبفبممؽفف:هفافسنغمما751سيطممؾق  ؽفق ممبسعافسي ؾسعممبفقغ اىممافاف مماتف ممظاف
سيمبررفسيكا ظماف ميفصنمماتفسيطاعمافسياا ظمافافو ا موفدمحمفر مبففرآيفبؽفح مافسي سما نيفا

== 
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 يقة .أحجىا : بيان امتشاع إرادة الحؿ
عمى  وإال كان مفتخيا   ية المفع لحلظ السعشى الحي عيشو ،الثاني بيان صبلح

 المغة .
 الثالث : بيان تعييغ ذلظ السجسل إن كان لو عجة مجازات .

 الخابع : الجػاب عغ الجليل السػجب إلرادة الحؿيقة .
فسالع يقع بيحه األمػر األربعة كانت دعػاه صخف المفع عغ ضاىخه دعػى 

 .(1)مة باش
 مخاعاة سياق الكبلم والغخض الحي سيق لو . -5

يجب عمى السفدخ أن يخبط اآلية باآليات التي قبميا وبعجىا ، فقصع اآلية 
 عغ سياقيا يػقع في الغمط واالنحخاف .

خ مخاعةةةاة نطةةةع الكةةةبلم الةةةحي لةةةيكغ محةةةط نطةةةخ السفدةةة: (2)قةةةال الدركذةةةي
 أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الػضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  ، وإن خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيق لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

                                                                                                                         
== 

سيط ممم ؽفعممماتفاف ف)فسييظمممبفافح مممبرفابمممادفاف  آمممسفدسعممماةفسيط مممارافسي اطانممممافافسياانمممماف
ف.137افصفف5لف(فجف1972

دمحمفبؽفصبيفبكافبؽفص ؾ،فبؽف  بفشطسفسيب ؽفسبؽف،مؼفسي ؾزيافافببسعافسي ؾسعبفاف فف-ف(1)
 .205افصفف4سي ا يف(فجفف)فب اقتفافدسرفسيكرا،

ىمؾف:فدمحمفبمؽفبيمادرفبمؽفر مب فافبمبرفسيمب ؽفصبمؾفر مب فسيزرسشميفافسي مايؼفسي   مافف- (2)
سيطصظففسيط مارفافصعمذفرمؽفسيشمما ؽفس  مظؾيفقسي آا ظميفافسماتف ا يمافصصمؾيمافصد  مافاف

ف:هفافسنغما794 ؽف صظ اووفسي  اف يفسوصؾ فقشاحفسيطظيماجفقغ اىمافافومؾ يف مظاف
بؾفبكافصحطبفبؽفرطمافسيب شمايفافواميفسيمب ؽفسبمؽفقالميفشمي افافط اماتفسيشما  مافافص

ف3هف(فجف1407و ا وفسي ا  فر بسي آمؼفعاتفاف ف)فب ماقتفافرمايؼفسيكرمبفافسوقيمعف
ف.167افصف



 

 

2293 

 

 .(1)التجػز المغػي لثبػت 
وىكحا مخاعاة الدياق أمخ ميع في فيع السعشى السخاد ، وىي مصمػبة في 

 األلفاظ والجسل والتخاكيب .
تقجيع السعشى الذخعي عمى السعشى المغػي ، والسعشى العخفي عمى  -6

 السعشى المغػي .
ألن الذخع جاء بسرصمحات ججيجة عمى العخب ، وإن كان أصل المفع ال 

في السرصمح ، وإنسا زاد الذخع عميو بعس الزػابط فخخج  يدال باؾيا  
، وإن فدخ عمى  شخعيا   بحلظ عغ كػنو حؿيقة لغػية إلى كػنو مرصمحا  

 .(2)لمفع عغ مفيػمو الذخعي  وإخخاجا   المغة فقط كان ذلظ قرػرا  

فالقخآن ندل لبيان الذخع ال لبيان المغة إال أن يكػن ىشاك دليل يتخجح بو 
ػي فيؤخح بو ، مثال ما اختمف ؼيو السعشيان وقجم الذخعي قػلو السعشى المغ

لتػبة: ا َّ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱتعالى 
فالربلة في المغة الجعاء وفي الذخع ىشا الػقػف عمى السيت لمجعاء .84

لو برفة مخرػصة ، ؼيقجم السعشى الذخعي ألنو السقرػد لمستكمع 
 السعيػد لمسخاشب .

                                                           
صبؾفر ب فببرسيمب ؽفدمحمفبمؽفر مب فبمؽفبيمادرفسيزرسشميفافسي اىماتف ميفرآمؾلفسيامااتفاف-ف(1)

ي ضمممموفببمممماس مؼفاف ف)ب مممماقتفافدسرفبحممممما فسيكرممممبفسي ا مممممافافسوقيممممعفو ا مممموفدمحمفصبممممؾفس
ف.317افصفف1لف(فج1957ف–هف1376

 ساربفبؽف آمطاتفبؽفناصافسيظمارفافسير س افسيآغؾيفيآاااتفسيكايؼفاف ف)فدسرفسبمؽفف-ف(2)
 .634ىمف(فصف1432سي ؾزيفافسوقيعف



 

 

2294 

 مم ُّٱؼيو السعشى المغػي بالجليل قػلو ؼيو السعشيان وقجم ومثال ما اختمف
 ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن

 .1٠3: التػبة َّ  ييجئ
 

 

فالسخاد بالربلة ىشا الجعاء ، وبجليل ما رواه مدمع عغ عبجهللا بغ أبي   
 " قال : كان الشبي إذا أتي  (1)أوفى

عمى آل أبي برجقة قػم صمى عمييع فأتاه أبي برجقتو فقال : الميع صل 
 .(2)أوفي "

تخك ماال يرح سشجه مغ أسباب الشدول ، وأحاديث الفزائل ، فؽيسا  -7
 صح غشية عسا ال يرح .

                                                           
 مبفافشميبفسي ب  ممافقع  مافىمؾف:فر مبف فبمؽفصبميفصق معفبمؽفعايمبفبمؽفسي مارثفبمؽفصف-ف (1)

ق ممافب ممبفذيممػف ممؽفسيطشمماىبفافقيممؼف ممز فبايطب ظممافحرممعف،مم ضفر ممؾ ف فافةممؼفرحمموفبيممعف
هفاف87سيكؾ افقىؾفاعاف مؽفباميفبيماف مؽفصصم ا،فسيظ ميفافسانمبفق اوموفبايكؾ ماف مظاف

صبمممؾفرطممماف ؾ مممففبمممؽفر مممبف فبمممؽفر مممبفسي مممافسيظطمممايفافسال مممرم ا،ف ممميف  ا مممافف:سنغممما
هف1412رآميفدمحمفسي  ماقيفاف ف)فب ماقتفافدسرفسي  موفافسوقيمعفسوص ا،فافو ا موف

ف.871افصفف3لف(فجف1995ف–
 سآؼفبؽفسي  اجفصبؾفسي سؽفسياش ايفسيظمسمابؾريفاسيطسمظبفسيصم محفسيطارصمافبظاموفف-ف(2)

سي ممب فرممؽفسي ممب فبيممعفر ممؾ ف فافصمم محف سممآؼفافو ا مموفدمحمف مم سدفر ممبسي اقيفاف ف)ف
سي ا مميف(فسرمما،فسيزسمماةفافبمما،فسيممبرا فيطممؽفصوممعفبصممبقروفاففب مماقتفافدسرفبحممما فسيرمماسث

ف.756افصفف2ج
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ونحػ ذلظ مسا لع يرح دليل لشا عمى تفديخه ، وال  :(1)قال ابغ الػزيخ 
معشا ضخورة تمجئ إلى وجػب البحث عشو ، وقج يختكب ؼيو مخالفة 

 .(2)ختمف في صحتيا فالحدم الػؾف ؼيوالطػاىخ ويبتشى عمى أسباب م

تخك اإلسخائيميات السخالفة لسا في شخعشا ، وكحلظ السدكػت عشيا ،  -8
وقج تداىل كثيخ مغ ففييا مغ الخصخ عمى العقيجة واإلسبلم الكثيخ .

اإلسخائيمية ما يجخح العقيجة لسفدخيغ في ىحا الذأن وروي مغ األباشيل ا
مغ  ، وكحلظ يجب الححرعمييع الدبلمبياء سة األنوالسيسا عرسبلمية اإل

األخبار التي تذتسل عمى القرز الغخيبة ، السبالغ فييا ، إذ ىي أقخب 
 إلى الخخافة .

عجم التدخع إلى التفديخ بطاىخ العخبية ، مغ غيخ نطخ إلى القخآن -9
 القخشبي :بو ، قال نفدو ، والسشدل عميو والسخاشب 

وبادر إلى استشباط السعاني بسجخد فيع فسغ لع يحكع ضاىخ التفديخ ،  
العخبية كثخ غمصو ، ودخل في زمخة مغ فدخ القخآن بالخأي ، والشقل 

                                                           
ىممؾف:فدمحمفبممؽفببمماس مؼفبممؽفرآمميفبممؽفسيطاوضممعفبممؽفسيط ضمموفافس  ممالفسيك  ممافسيط ريممبفف- (1)

سيط مماقافبممابؽفسيممؾزيافافقمماصف مميفسي ا مممافقرآممؼفسيكمم لفقصصممؾ فسي امموفافقمماصفرآممعفصكمماباف
آؾلفق اافسوقاستفقطارفرآطوف يفسوقظمارف شا  فصظ ا فقص بةفق كافافو  اف يفسي 

افصحمما فب  مم فغايممبفسيطرممؾتفق  ا ممافرجمما فسو ممان بفاف ممؽف صممظ اووفومماجمحفص مماي بف
سيشؾسانيفافسي برفسيظايافبط ا ؽف ؽفب بفف:هفافسنغا840سياااتفقغ اىافافوؾ يف ظاف

ف.81افصفف2سيااتفسيسابافافجف
يطاوضممعفافصبممؾفر ممب فرزسيممب ؽفسيمطظمميفافؽفببمماس مؼفبممؽفرآمميفبممؽفسبممسبممؽفسيممؾزيافدمحمفف-ف(2)

ب اارفسي وفرآعفسياآوف يفردفسيا  اتفبيعفسيطذىبفسي وف ؽفصصؾ فسيرؾح مبفاف ف)ف
ف.156لف(فصف1987ب اقتفافدسرفسيكربفسي آطمافافسياانماف
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ليتقى بو مػاضع الغمط ، ثع  والدساع البج لو مشو في ضاىخ التفديخ أوال  
 .(1)بعج ذلظ يتدع الفيع واالستشباط

خز مغ  عمى األغمب واألشيخ مغ لغات العخب ، ويحتحسل كبلم هللا-1٠
صخف اآلية إلى معان يجل عمييا القميل مغ كبلم العخب، أو السجيػل مشو 

 .(2)، ما وجج إلى ذلظ سبيبل  والذاذ

وتػجيو تأويل القخآن إلى األشيخ مغ المغات أولى مغ  : (3)قال الصبخي 
 .(4)لى األنكخ ما وجج إلى ذلظ سبيبل تػجييو إ

                                                           
مففصبؾفر ب فدمحمفبمؽفصحطمبفبمؽفصبميفبكمافبمؽف ماحفسونصماريفافشمطسفسيمب ؽفسيااط ميفافف(1)

لفسياااتفافو س افسيااط يفافو ا موففصحطمبفسي ادقنميفافقابماس مؼفصط،ممشفافسي ا افوحكا
ف.ف34افصفف1لف(فج1964ف–ىمف1384 ف)فسيااىاةفافدسرفسيكربفسيطصايافافسياانماف

 ف)فسيايماافافرآيفبؽف آمطاتفسي   بفافو س افسياااتفسيكايؼفافصصمؾيوفقلمؾسبظوفافف-ف(2)
ف.83صففلف(2010ف–هف1430 كر افسيرؾ افافسياانماف

دمحمفبمممؽفجايمممافبمممؽف زيمممبفبمممؽفسا مممافبمممؽفغايمممبفسيظ مممايفافس  مممالفصبمممؾفج  مممافافرصسفف- (3)
سيط سايؽفرآعفس ط افافصحبفسوعطافافجطاف ؽفسي آؾلف ايؼف شارسوففموفصحبف ؽفصىموف
رصممماهفاف كممماتفحا غمممافيكرممما،ف فافرار مممافبمممايااس ستفافبصممم اسفبايط مممانيفاف ا يممماف ممميف

صبمممؾفف:يسمممظؽفقطاقيمممافافبصممم اسفبأ مممالفسيظممماسفقصع مممارىؼفافسنغممماصحكمممالفسيامممااتفافرايطمممافبا
ر ب فدمحمفبؽفصحطبفسيمذى يفاف  ا مافسياماس فسيك مارفرآمعفسيظ اماتفقسورصمارفافشمطسف
سيب ؽفصبؾفر ب فدمحمفبؽفصحطبفبؽفراطاتفسيذى يفاف ف)فب اقتفافدسرفسيكربفسي آطمافاف

ط امماتفسيط سممايؽفافصف.قسنغممافسيسمم ؾطيفاف150لف(فصف1997ف–هف1417سوقيممعف
ف.82

دمحمفبممؽفجايممافبممؽف زيممبفبممؽفسا ممافبممؽفغايممبفافصبممؾفج  ممافسيظ ممايفافجمما افسي ممماتف مميف-ف(4)
وأقيممموفايفسياممممااتفافو ا مممموفصحطممممبفشممماكافاف ف)فب مممماقتفاف   سممممافسيا ممممايافافسوقيممممعف

ف.337افصفف5لف(فجف2000ف-ىم1420
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 . خآن الكخيعوالسعخوف مغ معاني القد السعيػ معخفة  -11

إنسا يػجو الكبلم إلى األغمب السعخوف في استعسال الشاس  : قال الصبخي 
مغ معانيو دون الخفي ، حتى تأتي بخبلف ذلظ ما يػجب صخفو إلى 

 الخفي مغ معانيو ، حجة يجب التدميع ليا مغ كتاب ، أو خبخ 

  .(1)، أو إجساع مغ أىل التأويل صمى هللا عميو وسمععغ الخسػل 

خفة عخف القخآن في ألفاضو أمخ البج مشو في تفديخ كبلم هللا تعالى ، فسع
ان مغ األلفاظ اشتيخت بسعان معيشة ولكشيا جاءت في القخآن بسع فإن كثيخا  

ولكشو جاء في القخآن  اشتيخ بسعشى التفديخأخخى ، مغ ذلظ لفع "التأويل "

 مه جه ىنين من خن حن ٹٱٹٱُّٱ، كقػلو بسعان أخخى 
 53: األعخاف َّىه

 .(2)معشاه مآل أمخه وعاقبتو حيث   

يػجج ألفاظ عخفت في القخآن بسعشى معيغ ولكغ حجث بعج ذلظ أن  وأيزا  
اصصمح عمى معشى ججيج ، فبل يشبغي حسل القخآن عميو ، كمفع الػلي معشاه 

 خل ُّٱكسا في قػلو تعالىالشاصخ والسػالي وأولياء هللا  في القخآن غالبا  

 62: يػنذ َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

                                                           
ف.509افصف7سيظ ايفافجا افسي ماتففافجفف-ف(1)
دمحمفبؽف ؾ ففبؽفرآيفبؽفحمماتفافصة مافسيمب ؽفسونبيسميفافسي  مافسيط ممقففصبؾفحماتف- (2)

ف.62افصفف5افو ا وفصبقيفدمحمفجط وفاف ف)فب اقتفافدسرفسي كاف(فجف
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: ج اصصمح بعج ذلظ عمى أن األولياء، وق(1)األولياء جسع ولي وىػ الشريخ 
 .(2)صشف مغ الشاس تطيخ عمى أيجييع الخػارق 

القخآن بحدب عخف القخآن  فعمى ىحا يجب عمى السفدخ أن يفدخ
 وقت ندولو. ، وما كان مدتعسبل  ومعيػده

مامو والدشة القخآن إلسفدخ الحق ىػ الحي يجعل والحي تخاه الباحثة : أن ا
عمى ما استجج في  سبيمو ، ويجعل التفديخ يجسع بيغ الشقل والعقل بشاء  

حياة األمة مغ أوضاع وأحػال ، وىػ في اجتياده يػضف أدوات السعخفة 
مغ معخفة أسباب الشدول وأحػال العخب وتحجيج معاني األلفاظ عمى ماكانت 

 ا .عميو في العيج الشبػي ومعخفة األصػل وغيخى

  

                                                           
ف.118افصفف15سيظ ايفافجا افسي ماتفافجفف- (1)
ف.99صصؾيوفقلؾسبظوفافصفارآيفسي   بفافو س افسياااتفسيكايؼفف-ف(2)
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ّأىْاعُ ّأقشامُ ّفُٔ ّأسبابُ تعسٓف الدخٔل  ىٕ:املبحح الجا
 ثالث٘ مطالب :

 .املطلب األّل : تعسٓف الدخٔل يف اللغ٘ ّاالصطالح 

 الجخيل لغة : -1

  ُّٱقال تعالىعة ،ل : الغجر والسكخ والجاء والخجيخ  :" الج  (1)قال الدبيجي 

أي مكخا وخجيعة 92: الشحل َّ مب  خب حب جب
 .(2)انة وغذا وخي

ل الج  ، و ل العيب والغر والفدادخ  وفي المدان : الج   ل اإلندان ىػ ماداخ  خ 
 ل في جػفو ىدال اخ  ػل السيدول والج  خ  أو جدع ، والسج   في عقل   مغ فداد  

يل في بشي فبلن خ  يل فبلن ىػ الحي يجاخمو في أمػره كميا ، وىػ د  خ  ود  .(3)

                                                           
بمممؽفر مممبسيازسافسي سممم ظيفسيز  مممبيفافسيطآامممبفبطاوضمممعفافر  مممافىمممؾف:فدمحمفبمممؽفدمحمفف- (1)

بايآغافقسي ب ثفقسياجا فقسونسما،فافقيمبفباييظمبفقنشمأف ميفز  مبفقصقمالفبطصمافا مؽفس مارف
سيطصمممظ  ؽفاف مممؽف صمممظ اووفسو ممماافسيسمممادةفسيطراممم ؽفافقص مممان بفسيكرمممبفسيسمممرافقغ اىمممافاف

ف.70افصفف7سيزرسآيفافسور لفافجفف:هفافسنغا1205وؾ يفبطصاف ظاف
دمحمفبؽفدمحمفبؽفر بسيازسافسي س ظيفافسيطآابفبايطاوضعفسيز  بيفافوماجفسي ماقسف مؽفف- (2)

ف28جؾسىافسياا ؾسفسيط مقفافسيط اوف  طؾراف ؽفسيط اام ؽفاف ف)فدسرفسييبس ماف(فجف
ف.480-479افصف

ف.241افصفف11سبؽف ظغؾرفافيساتفسي ا،فافجففف-ف(3)
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يل : كل كمسة أدخمت في كبلم العخب خ  .والج  (1)إذا انتدب معيع وليذ مشيع 
 .(3)ل : كشاية عغ الفداد و العجاوة السدتبصشة خ  والج  .(2)وليدت مشو 

كمسة الجخيل تجور في فمظ واحج وىػ بالشطخ لمسعاني المغػية نبلحع أن و 
خارج إلى ماىػ أصل العيب والفداد الجاخمي وىػ الػافج الحي تدمل مغ ال

 .واختمط واشتبو بو 

 : جخيل اصصبلحا  ال-2

ىػ : ما نقل مغ التفديخ ولع يثبت نقمو ، أو ثبت ولكغ عمى خبلف شخوط 
 القبػل ، أو ما كان مغ 

 .(4)قبيل الخأي الفاسج 
وقيل ىػ : الحي ليذ لو أصل صحيح في الجيغ ، تدمل إلى رحاب 
التفديخ عمى حيغ غخة ، وعمى حيغ غفمة مغ الدمغ ، بفعل مؤثخات 

 .(5)ة رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع مختمفة بعج وفا

ىػ التفديخ السشقػل عمى خبلف  وعميو ندتصيع أن نقػل: إن الجخيل
 شخوط القبػل أو التفديخ بالخأي الفاسج .

  
                                                           

ف.281افصفف1جفسيز اشايفافص اسفسي  غافافف-ف(1)
ص ممؾ،فبممؽف ؾ ممعفسي سمم ظيفسيك ممؾيفافصبممؾفسي امما فسي ظ مميفافسيكآممماتفافو ا مموفرممبناتفف-ف(2)

ف.439دمحمفسيطصايفاف ف)فب اقتفاف   سافسيا اياف(فصفف-درقيشف
ف.309سياسغبفسوص يانيفافسيط ادستف يفغايبفسياااتفافصفف-ف(3)
ف.40افصفف1بباس مؼفعآم افافسيبع وف يفسير س افافجف-ف(4)
 .13ر بسيؾىا،ف ا بفافسيبع وف يفو س افسياااتفسيكايؼفافصفف-ف(5)
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 . املطلب الجاىٕ : أسباب الدخٔل
 يػجج لمجخيل أسباب داخمية وأخخى خارجية وبيانيا كالتالي :

األصمية عجول عغ مرادرالتفديخ تسثل في الت :األسباب الداخلٔ٘ -1
  وذلظ مغ خبلل عجة أمػر مشيا :

 . : حرف األساىٔدأّاًل
وذلظ مغ خبلل تفديخ الشز القخآني باألحاديث واآلثار السػضػعة  

والزعيفة ، قال الدركذي :لصالب التفديخ مرادر كثيخة أمياتيا أربعة : 
األول ،  ىػ الصخازوىحا صمى هللا عميو وسمع األول مشيا الشقل عغ الشبي 

، وألن مغ يشطخ في (1)لكغ يجب الححر مغ الزعيف ؼيو والسػضػع 
مع أنيع لع صحتيا، سشج ؼيأخحىا عشيع ضانا  غيخ رواية تفديخية مغ 

 .(2)يتحققػا مشيا وكل ىحا يسكغ تفاديو لػ ذكخت لشا األسانيج 
 ّمً أسبابَا ما ٓأتٕ : : دخْل اإلسسائٔلٔات يف التفشري ثاىًٔا

وقج كان العخب أىل بجاوة سؤال أىل الكتاب عغ تفديخ الشز القخآني ، -1
في وإذا تذػفػا إلى معخفة شيء ة ، لع يكػنػا أىل كتابة وال عمع،وأمي

، وكان ابغ عباس أسخار الػجػد وبجء الخميقة سألػا عشو أىل الكتاب
وكتابكع  : كيف تدألػن أىل الكتاب عغ شيء  يقػلرضي هللا عشيسا 

لع يذب ، وقج حجثكع  دل عمى رسػل هللا أحجث ، تقخؤونو محزا  الحي أن
، وقالػا وكتبػا بأيجييع الكتابالكتاب بجلػا كتاب هللا ، وغيخوه ،أن أىل 

قميبل ، أال يشياكع ما جاءكع مغ العمع  ىػ مغ عشج هللا ليذتخوا بو ثسشا  
                                                           

ف.156افصفف2سيزرسشيفافسي اىاتف يفرآؾلفسياااتفافجفف-(3)
عآ مموفسيك مسمميفافرآممؼفسير سمم افصصممؾيوفققؾسرممبهفاف ف)فسيشممارقافاف كر ممافسيصمم ابافافف-ف(2)

ف.36لف(فصف2007ف-ىمف1427سوقيعف
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عميكع  عغ مدألتيع ؟ ال وهللا ما رأيشا مشيع رجبل يدألكع عغ الحي أندل
(1). 

دخػل بعس أىل الكتاب في اإلسبلم ؼبقػا عمى ما كان عشجىع مسا  -2
 .شػن ليا، مثل أخبار بجء الخميقةال تعمق لو باألحكام الذخعية التي يحتا

في أمثال ىحه  تداىل السفدخيغ في الشقل عغ أىل الكتاب -3
وال تحقيق عشجىع بسعخفة ما يشقمػنو مغ  األغخاض وممؤوا بيا كتبيع ،

ظ ، إال أنيع بعج صيتيع وعطست أقجارىع لسا كانػا عميو مغ السقامات ذل
 .(2)في الجيغ والسمة ، فتمقيت بالقبػل مغ يػمئح

االعتساد عمى مجخد العقل واالجتياد في تفديخ الشز القخآني :  ثالثا  
، وإيقاع تػليج االضصخاب الفكخي تدبب في  الكبلم والتعسق في مدائل ،

 . (3)يغ وإبعادىع عغ ىجاية القخآنالفخقة بيغ السدمس

  

                                                           
سي ا افسيطسمظبفسيصم محفسيطارصمافاففسي   يفسي ااريف فدمحمفبؽفب طار وفصبؾفر بفف-ف(1)

و ا موفدمحمفزى مافسيظاصمافاف ف)فصم محفسي اماريفاف ؽفص مؾرفر مؾ ف فق مظظوفقص ا موف
سرما،فسالررصمالفبايكرما،فقسيسمظافافبما،فهف(ف1422ب اقتفافدسرفطؾافسيظ اةفسوقيمعف

ف.111افصفف9قؾ فسيظ يفالفوسأيؾسفصىوفسيكرا،فرؽفشي فافجف
قييفسيب ؽفر بفسياحطؽفبؽفدمحمفسبؽفعآمبقتفافسيطاب مافافو ا موفدمحمفسيمبرقيشفاف ف)فف-ف(2)

ف.175افصفف2لف(فجف2004ف-ىمف1425د شوفافدسرفسي آايفافسوقيعف
طمماىاف  طممؾدفدمحمف  اممؾ،فافص مم ا،فسياظممأف مميفسير سمم افاف ف)فدسرفسبممؽفسي ممؾزيفافف- (3)

ف.265هف(فصف1425سوقيعف
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في إخزاع الشرػص القخآنية لؤلىػاء والتعرب : األسباب اخلازجٔ٘-2 
 ، وتتسثل في اآلتي :والبجع 

 .التعصب املرٍيب : أّال

مة إلى فخق جعل كل شائفة مغ ىحه الصػائف فإن ما جج مغ افتخاق األ
، وكان قرج كل مغ القخآن  تحاول بكل جيػدىا أن تؤيج محىبيا بذئ  

أو إلى  صمى هللا عميو وسمع الشبيفخيق مغ ندبة ىحه السػضػعات إلى 
بلفات الدياسية الفخق واالخت . وىحه(1)التخويج لمسخوي  أحج الرحابة

 .خآنية بسا يخجم أغخاضيا وأىجافياشػعت تفديخ الشرػص الق والسحىبية ،
 . ثاىٔا : اخلالف الشٔاسٕ

ف سياسي بدبب السػاؾف السختمفة مغ ىحا ويعشى بو ما وجج مغ اختبل
الخميفة األمػي والعباسي أو ذاك ، فسغ الشاس مغ أدخل في التفديخ ما 

أو يحط مغ قجر أولئظ ، ويخوج لمسػؾف الدياسي يجعع ىؤالء الخمفاء 
 . (2)ليحا الخميفة أو لخرسو 

 .ثالجا :الكٔد لإلسالو ّأٍلُ 
، غ أبشائو مغ أجل الكيج لو وألىموفقج وجج مغ أعجاء اإلسبلم مغ انجس بي

فأدخمػا في التفديخ ما يذػه العقيجة والسبادئ اإلسبلمية ، ويحخف أحكام 
الجيغ ويذػش عمى السدمسيغ ويفخق وحجتيع ، ويزعف ارتباشيع بجيشيع 

                                                           
ف1يمذى يفافسير سم افقسيط سماقتفاف ف)فسياماىاةفاف كر مافق  ماف(فجفدمحمفسيس بفحسم ؽفسف-ف(1)

ف.116افصف
ف.52عآ وفسيك مسيفافرآؼفسير س افصصؾيوفققؾسربهفافصفف-ف(2)
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وأصػليع ، بعج أن عجدوا عغ أن يشالػا مغ ىحا الجيغ عغ شخيق الحخب 
 .(1)جة والقػة أو عغ شخيق البخىان والح

 .زابعا : الْعظ ّاإلزشاد 
لمشاس إلى مبجأ أو  فقج وجج مغ أدخل في التفديخ بحدغ نية تخغيبا  

 .(2)ليع مغ أمخ ما  ، أو تخىيبا  خمق

 .: عدو حتكل كفاءٗ املفشس  ّمً أسباب الدخٔل يف التفشري 

فممتفديخ شخوط وضػابط لتأصيل السشيج الرحيح ، ووضع الصخيق 
القخآن الكخيع يجب تػفيخىا ، وال يجػز إىساليا وإىجارىا  السدتؿيع لتفديخ

بحال مغ األحػال ، مشيا ما يتعمق بصخيقة التفديخ ومشيجو الحي يمدم 
 .(3)الديخ عميو ، ومشيا ما يتعمق بأوصاف السفدخ العمسية والعقجية 

وتأصيمو الرحيح لمتفديخ كسعخفتو بالمغة والشاسخ والسشدػخ والعام 
ىا مغ العمػم ، قال الدركذي : واعمع أنو ال يحرل لمشاضخ والخاص وغيخ 

، وال يطيخ لو أسخار العمع مغ غيب السعخفة ، فيع معاني الػحي حؿيقة 
وفي قمبو بجعة ، أو إصخار عمى ذنب ، أو في قمبو كبخ أو ىػى ، أو 
حب الجنيا ، أو يكػن غيخ متحقق اإليسان ، أو ضعيف التحقيق ، أو 

إلى  ل مفدخ ليذ عشجه إال عمع بطاىخ ، أو يكػن راجعا  عمى قػ معتسجا  
 .(4)معقػلو ، وىحه كميا حجب ومػانع ، وبعزيا آكج مغ بعس 

                                                           
افعآ مموفسيك مسمميفافرآممؼفف116افصفف1حسمم ؽفسيممذى يفافسير سمم افقسيط سمماقتفافجففف-ف(1)

 .54سير س افصصؾيوفققؾسربهفافصف
ف.54س افصصؾيوفققؾسربهفافصفعآ وفسيك مسيفافرآؼفسير ف-ف(2)
ف.915طاىاف  اؾ،فافص  ا،فسياظأف يفسير س افافصفف-ف(3)
ف.180افصفف2سيزرسشيفافسي اىاتف يفرآؾلفسياااتفافجفف-ف(4)
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ضيار القخآن بسطيخ احثة : أن اليجف مغ ذلظ كمو كان إوالحي تخاه الب
الستشاقس ، لتذكيظ الشاس ؼيو ، والتذػير عمى تعاليسو ، وذلظ بجس 

لقخآن ، والقرج مغ ذلظ فتشة السدمسيغ في الخخافات واألباشيل حػل ا
ديشيع وتذكيكيع في كتاب ربيع ، وتفتيت وحجة األمة اإلسبلمية التي 

 أرسى قػاعجىا الشبي صمى هللا عميو وسمع .
 .، ّ أقشامُاملطلب الجالح : أىْاع الدخٔل 

 أّال : أىْاع الدخٔل.
أثخ عغ الشبي  عمى الجس والصعغ ؼيسا تدمل الجخيل إلى التفديخ معتسجا  

صمى هللا عميو وسمع وما نقل عغ الرحابة والتابعيغ مغ روايات ؼيسا 
يدسى الجخيل في السأثػر أو السشقػل ، وكحلظ تصخق الجخيل في التفديخ 
إلى اآلراء الفاسجة واألىػاء السشحخفة ، وؼيسا يمي بيان نػعي الجخيل في 

 التفديخ:
 .األّل : الدخٔل يف امليكْل 

تيو الجخيل والفداد مغ قبل عجم ثبػتو ، أي مغ حيث الدشج ، ىػ ما يأ
أو مغ قبل اختبلل شخط القبػل ؼيو ، أي مغ حيث الستغ وإن ثبت مغ 

 .(1)حيث الدشج
يذتسل عمى  كسا ذكخه الجكتػر إبخاـيع خميفة  والجخيل في السشقػل إجساال  

 ما يأتي :
 األحاديث السػضػعة . -1

                                                           
ف.40افصفف1بباس مؼفعآم افافسيبع وف يفسير س افافجفف-ف(1)
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مسا ال يشجبخ ، كأن كان  ضعفيا ضعفا   األحاديث الزعيفة التي يكػن  -2
 بانخخام شخط العجالة .

 عمييع ، أو مخويا   مالع يثبت مغ مأثػرات الرحابة بأن كان مػضػعا   -3
 عشيع بدشج ضعيف .

ي ؼيو مجال ، ولكغ عخف ن مغ مأثػر الرحابة ؼيسا ليذ لمخأما كا -4
أو عشو باألخح مغ اإلسخائيميات السخالفة لمكتاب أو ثابت الدشة ، 

 اإلسخائيميات التي ال تعخف ليا مػافقة وال مخالفة لمكتاب والدشة 
تزل ؼيو الفكخة وال  ما وقع ؼيو االختبلف مغ مأثػر الرحابة اختبلفا   -5

 ييتجى إلى الرػاب .
عمييع ، أو كان  مالع تثبت روايتو عغ التابعيغ بأن كان مػضػعا   -6

 ضعيف الدشج.
لتابعيغ ، وإن وافقت الكتاب أو ما كان مغ اإلسخائيميات مغ مخسبلت ا -7

بسا يخفعيا إلى درجة الحدغ الدشة الثابتة مالع تعتزج تمظ السػافقة 
 .(1)لغيخه

  

                                                           
 مميففسي سممؽفيغ مماهف:فىممؾفسي ممب ثفسيممذيف كممؾتفناقصمماف مميفشمما فسالوصمما فافصقفنممازالف-ف(1)

شا فسيض قفرؽفحبف ؽف ا وف ظ ادسففمأويف  ظاهف ؽفقجوفاعافصايحفي رر مارفبموفاف
 يفن سف ظزيروفصقف اا،ف ظيافافب  ثفبذسفنغاتفبيعفسوف ؽفسيؾجي ؽف ظ ادسفرددوموفاف
يكظممػفبذسفجط ريطممافقممؾىفصحممبىطافسثعممافافح ممثف ممبفسمموف ظيطممافناممصفسثعمماف.سنغمماف:ف

ؾلفسي ممب ثفاف ف)فب مماقتفاف   سممافسيا ممايافافر ممب فبممؽف ؾ ممففسي ممب افافو ايممافرآمم
ف.814افصفف2لف(فجف2003ف-ىمف1424سوقيعف



 

 

2307 

 كغ الجسع بيشو وبيغ الشزبحيث ال يس حؿيؿيا   الستعارض تعارضا   -8
 .(3) (2)أو الطشي (1)القصعي

 .الجاىٕ : الدخٔل يف السأٖ 

 يأتي :يذتسل عمى ما  الجخيل في الخأي إجساال  

اإللحاد في تفديخ القخآن بحسمو عمى غيخ معشاه: وىػ السيل السقرػد  -1
وقج كثخ ىحا في تفديخ  ية الحؿيقي وحسميا عمى معشى آخخ ،عغ معشى اآل

،وبمغ أشجه في تفديخ الباششية ،  مغ الذيعة والسعتدلة أىل األىػاء والبجع
لحي أندلو هللا وىي تخخيفات وتحخيفات لمقخآن اجكتػر أبػ شيبة :قال ال

ؤالء بمدان عخبي مبيغ ، وصخف لو عغ ضاىخه السخاد لغة وشخعا ، وى
 .(4)أضخ عمى اإلسبلم مغ أعجائو 

مغ باشغ الشرػص ، دون دليل يجل  التكمف الدائج في استخخاج معان   -2
 ىل الترػف .عمى صحتيا أو جػازىا ، وىػ أل

                                                           
سيممظصفسياظ ميف:ف مماد فرآمعف  ظممعف ر م ؽف يطمموف ظموفافقالف  رطمموفومأقي فقالف  مما فف- (1)

ر ممبفسيؾىمما،فعمم افافرآممؼفصصممؾ فسي امموفاف ف)ف كر ممافف:ي يممؼف  ظممعفغ مماهف ظمموفافسنغمما
ف.35يبسرفسياآؼف(فصففسيبرؾةفافش ا،فسوزىافافسياا ظا

سيظصفسيغظميف:ف ماد فرآمعف  ظمعفقيكمؽف  رطموفصتف م ق فقيصماافرمؽفىمذسفسيط ظمعفف- (2)
فسيطاجافسيسابوفن سفسيص  اف.ف:قياسدف ظوف  ظعفغ اهفافسنظا

فباعرصار.ف34-33افصفف1بباس مؼفعآم افافسيبع وف يفسير س افافجفف-(3)
ع آماتفقسيطؾلمؾراتف ميفسرمبفسير سم افاف فدمحمفبؽفدمحمفبؽف ؾيآؼفصبؾفشي افافس  اسف- (4)

ف.77)ف كر افسيسظافافسياسب اف(فصف
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حتى خخج  التعدف في استعخاض السقجرة المغػية أو اإلعخابية ، -3
 .(1)أصحاب ذلظ عغ القػاعج السألػفة في الشحػ والرخف وعمػم المغة 

الجخيل عغ شخيق التفديخ العمسي ، والتكمف في التػفيق بيغ  -4
الشرػص القخآنية وما فتغ بو كثيخ مغ الذباب مغ السكتذفات العمسية 

 ، والشطخياتن نطخيات عمسية كثيخيغ حسمػا القخآ الحجيثة ، فشخى أناسا  
العمسية تتغيخ وقج يأتي بعجىا ما يبصميا أو يغيخىا ، فحسل القخآن عمى ىحا 

 .(2)مغ التفديخ في حياة أمة اإلسبلم  الشػع أفدج كثيخا  

والحي تخاه الباحثة : أن الحاجة ممحة لتشؿية كتب التفديخ مغ ىحه 
والتحاشي عغ ذكخ األحاديث الزعيفة والسػضػعة ، والخوايات الجسائذ ،

التي اليدال بعس الخصباء اليػم  سػسة مغ اإلسخائيميات ونحػىاالسج
يعتسجون عمييا في خصبيع وغايتيع استخضاء الجساىيخ ، فيحكخون ليع 
حكايات وقرز مثيخة لجحب انتباىيع أو حاجة في نفػسيع لتحقيق 

 أىجاف معيشة .

 أقشاو الدخٔل :

 قدسان : بالشطخ إلى أنػاع الجخيل يتبيغ أن الجخيل في التفديخ

 .األول : دخيل مغ جية الػضع 

 .الثاني : دخيل مغ جية اإلسخائيميات 

                                                           
ف.39افصفف1بباس مؼفعآم افافسيبع وف يفسير س افافجف-ف(1)
ف.15جا  افسيطب ظافافسيبع وف يفسير س افاف ف)فجا  افسيطب ظافسي ايطماف(فصفف-ف(2)
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بالخجػع إلى اصصبلح أئسة الحجيث فإن . : دخٔل الْضع الكشه األّل
، (1)السرشػع وىػ شخ األحاديث الزعيفةىػ : الحجيث السختمق السػضػع 

يشرخف عمى رسػل هللا أو مغ بعجه مغ الرحابة والتابعيغ ، فإذا أشمق 
، أما السػضػع عمى غيخه ؼيقيج السػضػع عمى الشبي صمى هللا عميو وسمع 

 .(2)مثبل : مػضػع عمى ابغ عباس ، أو عمى مجاىج مثبل 

:" قال ابغ الجػزي ما أحدغ قػل القائل إذا رأيت الحجيث  (3)قال الديػشي
يبايغ السعقػل أو يخالف السشقػل أو يشاقس األصػل فاعمع أنو مػضػع ، 

عغ دواويغ اإلسبلم مغ  قال : ومعشى مشاقزتو لؤلصػل أن يكػن خارجا  
 .(4)السدانيج والكتب السذيػرة "

 : أقدام الػضاعيغ

 .األول : قػم قرجوا إفداد الذخيعة وإيقاع الخمط والخبط في األمة 

 حاديث لشرخة محاىبيع .ػا يقرجون وضع األني : قػم كانالثا
                                                           

  ا افصنؾسوفؽفسيص حفافراطاتفبؽفر بسياحطؽفصبؾفرطاقفوايفسيب ؽفافسيط اقافبابف- (1)
طاب افسبؽفسيص حفافو ا وفنؾرفسيب ؽفررافاف ف)فب اقتفرآؾلفسي ب ثفافسيط اقافب

ف.98لف(فصف1986ف-ىمف1406افدسرفسي كافاف
ف.14صبؾفشي افافس  اسع آماتفقسيطؾلؾراتففافصفف-ف(2)
 م رخففىؾف:فر مبسياحطؽفبمؽفصبميفبكمافبمؽفدمحمفافجم  فسيمب ؽفسيسم ؾطيفافب مالفحما  ف- (3)

 صممظفف ظيممافسيك  ممافقسيصممغ افافيطممافبآمم ف ممؽفسور  مم ؽفسررممز فف600صد ممبفافيمموفن ممؾف
سيظاسفقع فبظ سوفيآرأيمففاف ؽف صظ اووفس كآ وفقوبريبفسياسقيفق غمافسيؾراةفقغ اىماف

ف.301افصفف3سيزرسآيفافسور لفافجفف:هفافسنغا911افوؾ يف ظاف
 ؾطيفافوممبريبفسيمماسقيف مميفشمماحفواايممبفجمم  فسيممب ؽفسيسممفبكرر ر ممبفسيمماحطؽفبممؽفصبمميفف-ف(4)

ف.327افصفف1سيظؾسقيفافو ا وفصبؾفقر  افسي اريابيفاف ف)فدسرفط  اف(فجف
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حاديث في التخغيب والتخىيب ليحثػا الشاس الثالث : قػم كانػا يزعػن األ
 عمى الخيخ ويددجخوىع عغ الذخ .

الخابع : قػم استجازوا وضع األسانيج لكل كبلم حدغ زعسا مشيع أن 
 .(1)الحدغ كمو أمخ شخعي ال بأس بشدبتو إلى رسػل هللا 

: أن الػضع في التفديخ ىي السخويات السشحصة  ونبلحع مسا سبق
عمى  وافتخاء   لرقػىا زورا  التي اختمقيا الػضاعػن وأ العتبارالداقصة ا

ميسا تعجدت  وال خيخ فييا مصمقا  رسػل هللا ، أو عمى الرحابة والتابعيغ ،
ومغ ىشا كانت الحاجة ممحة  شخقيا ، وال تحل روايتيا إال لبيان وضعيا ، 

 مغ ىحه الجسيدة التي كان شخىا مدتصيخا .إلى تشؿية كتب التفديخ 

 . لجاىٕ : الدخٔل مً جَ٘ اإلسسائٔلٔاتالكشه ا

عميو  إلسخائيميات في المغة : جسع مفخده إسخائيمية وإسخائيل لقب يعقػبا
، قيل معشاه عبجهللا ألن إيل اسع مغ أسساء هللا بالدخيانية ، وقيل  الدبلم

 .(2) ، وقيل سخ هللا صفػة هللا 

بلحي عمى :تحجث الباحثػن السعاصخون عغ السعشى االصص اصصبلحا  
 الشحػ التالي :

: لفع اإلسخائيميات وإن كان بطاىخه يجل عمةى المةػن الييةػدي  الكْل األّل
لمتفديخ ، وما كان لمثقافة الييػدية مغ أثخ ضةاىخ ؼيةو إال أنشةا نخيةج بةو مةا 

                                                           
دمحمفر ممبسي يفبممؽفدمحمفر ممبسي آمؼفسونصمماريفسيآكظممؾيفافسثةممارفسيطا ؾرمماف مميفسوع ممارفف- (1)

 . برصااف16-12سي ب بف(فصففسيطؾلؾرافاف ف)فبغبسدفاف كر افسيشااف

ف.115افسيكآماتففافصففسيك ؾيفف- (2)
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ىةةػ أوسةةع مةةغ ذلةةظ وأشةةسل ، فشخيةةج بةةو مةةا يعةةع المةةػن الييةةػدي والشرةةخاني 
والشرةخانية ، وإنسةا أشمقشةا عمةى جسيةع ذلةظ لمتفديخ مغ الثقافتيغ الييػديةة 

مةخه ي اشةتيخ ألفع اإلسخائيميات مغ باب التغميب لمجانةب الييةػدي فيةػ الةح
أمةةةةخىع وشةةةةجة اخةةةةتبلشيع  وكثةةةةخ الشقةةةةل عشةةةةو وذلةةةةظ لكثةةةةخة أىمةةةةو وضيةةةةػر

 .(1)بالسدمسيغ

يذسل والحي تخاه الباحثة : أن ىحا التعخيف وسع مفيػم اإلسخائيميات ل
 مع بيان وجو تغميب الجانب الييػدي . المػن الشرخاني

ىحه كمسة ييػدية األصل وقج غمبت عمى كل ما نقل مغ :  الكْل الجاىٕ
، ولكشيا  أيزا   الييػدية إلى اإلسبلم وما نقل عغ األديان األخخى إليو

ن أغمب ما نقل عغ الييػدية واألديان األخخى كان سع أل خرت بيحا اإل
 .(2)شخيقو أولئظ اإلسخائيميػن 

، اإلسخائيمية عمى أنيةا ييػديةةل لفع والحي تخاه الباحثة : أن ىحا القػل أص  
ن األخةةةخى دون حرةةةخىا فةةةي نيةةةا غمبةةةت عمةةةى كةةةل مةةةا نقةةةل عةةةغ األديةةةاوأ

ن رواتيةا مةغ القػل األول ووجةو تدةسيتيا بةحلظ أل ، فيػ أعع مغ الشرخانية
 بشي إسخائيل .

لسجققػن مغ عمساء : أن اإلسخائيميات اصصبلح أشمقو ا الكْل الجالح
اإلسبلم عمى القرز واألخبار الييػدية والشرخانية التي تدخبت إلى 

                                                           
ف.12صبؾفشي افافس  اسع آماتفقسيطؾلؾراتففافصفف- (1)
ر زيفن ظارافافس  اسع آماتفقصةاىاف يفسرمبفسير سم افاف ف)فب ماقتفافدسرفسيضمما فافف- (2)

ف.73لف(فصف1970ف-ىمف1390سوقيعف
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السجتسع اإلسبلمي بعج دخػل جسع مغ الييػد والشرارى إلى اإلسبلم أو 
 .(1)تطاىخىع بالجخػل ؼيو 

والحي تخاه الباحثة : أن ىحا القػل بيغ شبيعة ىحا السشقػل وكيؽية تدخبيا 
ىػ ما نسيل إليو مغ ىحه األقػال ونديج عميو ما مي ، و إلى السجتسع اإلسبل

يشذخه بعس الشاس السحدػبيغ عمى العمساء والخصباء اليػم مغ اإلشاعات 
والخخافات واألكاذيب بيغ الشاس في ىحا العرخ ، والتي ليا دور خصيخ في 

 تذػيو وإفداد الحياة السعاصخة.

 أقشاو اإلسسائٔلٔات :

، أو كان  صحيحا   صحتو بأن نقل عغ الشبي نقبل  : ما يعمع  الكشه األّل
 لو شاىج مغ الذخع يؤيجه ، 

 .(2)وىحا القدع صحيح مقبػل 

ت : وكانت مغ السياجخات األول ، قال(3)مثالو : ما روتو فاشسة بشت ؾيذ
 قال رسػل هللا صمى هللا عميو 

                                                           
ف..73ن ظارافافسال اسع آماتفقصةاىاف يفسير س افافصفف– (1)
ف.130افصفف1افسير س افقسيط ساقتفافجفحس ؽفسيذى يفف- (2)
ىمميف:ف اططممافبظممبف،مممسفبممؽفعايممبفبممؽفقىممبفبممؽف يممافسيااشمممافافصعممبفسيضمم ا فبممؽفف- (3)

،مممسفافسانممبف ممؽفسيطيمماجاستفسوق فافقسانممبفذستفجطمما فقرامموفقسطمما فافق مميفب ريمماف
سجرطممافصصمم ا،فسيشممؾرىفرظممب افقرمموفرطممافبممؽفسياظمما،فافق مميفط قيممافقنكاحيممافب ممبف

افصفف4سبؽفر بسي افافسال رم ا،ف ميف  ا مافسوصم ا،فافجفف:افسنغا ظؽف سر طآاف
ف.1901
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بة ، بعج أن جسع الشاس:وسمع ،  ولكغ ) إني وهللا ما جسعتكع لخغبة وال لـخ
، فجاء ؼبايع وأسمع ،  نرخانيا   كان رجبل  (1)الجاري  جسعتكع ألن تسيسا  

 .(2)وافق الحي كشت أحجثكع عغ مديح الججال ..( وحجثشي حجيثا  

: ما يعمع كحبو بأن يشاقس ما عخفشاه مغ شخعشا ، أو كان  الكشه الجاىٕ
 .(3)ال يتفق مع العقل ، وىحا القدع ال يرح قػلو وال روايتو 

 زي  ري ٰى ٱُّٱاه ابغ جخيخ عشج تفديخ قػلو تعالىمارو ثالو : م

مغ أن الذيصان تذبو  34ص:  َّ حئ جئ يي ىي ني مي
متو بالجػر في دبلم ، وتدمط عمى ممكو وترخف في أبدميسان عميو ال

 .(4)حكسو 

: ماىػ مدكػت عشو ال ىػ مغ قبيل األول وال ىػ مغ  الكشه الجالح
 قبيل الثاني ، وىحا القدع نتػؾف 

                                                           
ىؾف:فوطمؼفبؽفصقسفبؽفعارجافبؽفجذ طافبؽفربيفسيبسريفاف ظسمبفبيمعفسيمبسرفقىمؾفف-ف (1)

بظممؽف ممؽفياممؼفاف كظممعفصبممافر،مممافافسمماتفنصمماسنمافقسمماتفب مم  وف ممظافوسمماف ممؽفسيي مماةفاف
ف:ب بف اروفراطاتفرلميف فرظموفافسنغمافقساتف سكؽفسيطب ظافةؼفسنراوف ظيافبيعفسيشال

ف.194افصفف1سبؽفر بفسي افافسال رم ا،فاجف
افف4 سآؼففافص محف سآؼفافسرا،فسي رؽفقصشاس فسيسارافافبا،فقصافسي سا افافجفف- (2)

ف.2262صف
ف.130افصفف1حس ؽفسيذى يفافسير س افقسيط ساقتفافجفف- (3)
ف.197افصفف21سيظ ايفافجا افسي ماتففافجفف - (4)
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 .(1)ؼيو ، فبل نؤمغ بو وال نكحبو 

لقػلو صمى هللا عميو وسمع " ال ترجقػا أىل الكتاب وال تكحبػىع ، وقػلػا 
 .(2)"آمشا باهلل وما أندل إليشا 

 .(3)ن ال نزيع الػقت في االشتغال بو واألولى عجم ذكخ ىحا الشػع وأ

ىسا السدكػت عشو والسخدود  ىحيغ الشػعيغوالحي تخاه الباحثة : أن 
السقرػدان كشػع مغ أنػاع الجخيل ، وأن ىحه اإلسخائيميات لع تثبت مغ 
جية الشقل ، وجخى عمييا مغ التحخيف والتغييخ والتبجيل ، وىي أخصخ 
شيء دخيل عمى التفديخ ، حيث كانت إحجى األسباب التي أثخت في 

العبلقة بيغ الجخيل واإلسخائيميات لشا أيزا ، وتتزح ضعف التفديخ 
خيل أعع ألنو يذسل اإلسخائيميات وغيخىا مغ األحاديث الزعيفة فالج

يي فوالسػضػعة والخخوج باآلية عغ معشاىا الحؿيقي وأما اإلسخائيميات 
 خرػص .العسػم و الجدء مغ الجخيل ، فالعبلقة بيشيسا 

  

                                                           
ف.130افصفف1حس ؽفسيذى يفافسير س افقسيط ساقتفافجفف - (1)
سي ااريفافص محفسي ااريفافسرا،فسالررصالفبايكرما،فقسيسمظافافبما،فالفوسمأيؾسفصىموفف - (2)

ف.ف111افصفف9سيكرا،فرؽفشي فافجف
ف.107صبؾفشي افافس  اسع آماتفقسيطؾلؾراتفافصفف - (3)
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سلٔناٌ علُٔ الشالو  اهلل ييبب تعسٓفالالفصل الجاىٕ : 
 ٌ :ّفضائلُ ّمياقبُ ، ّفُٔ مبحجا

 املبحح األّل : امسُ ّىشبُ.

ٕ : حدٓح الكسآٌ عً فضلُ ّاليعه اليت املبحح الجاى
 ّفُٔ ثالث٘ مطالب :أّتَٔا 

 املطلب األّل : حدٓح الكسآٌ عً فضلُ 

 املطلب الجاىٕ : فَنُ ّعلنُ ّحكنتُ

 املطلب الجالح : اليعه اليت أّتَٔا 
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 .املبحح األّل : امسُ ّىشبُ 

يػجج في مرادرنا السػثػقة أي تفريل لشدب ىحا الشبي نحغ السدمسيغ ال 
 ، وكل ما ذكخه القخآن الكخيع بخرػص ندبو يتسثل في اآلتي :

 . ا الشالون: أىُ مً ذزٓ٘ ىْح أّ إبسأٍه علَٔ أّاًل

 ٱُّٱالختبلفيع في عػد الزسيخ في قػلو فقج اختمف السفدخون في ذلظ تبعا  

 زب يئرب ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
 متنت زت رت  يب ىب نب مب
 84: ألنعاما َّ  رث يت ىت

فقج اختمف السفدخون في عػد الزسيخ في كمسة " ذريتو " ىل ىػ عائج  
عميو ألنو أقخب السحكػريغ أم عائج عمى إبخاـيع  عميو الدبلم عمى نػح

 الحي سيقت اآليات ألجمو ؟الدبلم 

 :حيث قال عميو الدبلم عػده عمى إبخاـيع  (1)فقج رجح اإلمام أبػ الدعػد
ألن مداق الشطع الكخيع لبيان شؤونو عميو الدبلم الزسيخ إلبخاـيع 

                                                           
 صممظ عفسي طمماديفسي ظ مميفاف  سممافقشمماراف ممؽففىممؾف:فصبممؾفسيسمم ؾدفدمحمفبممؽفدمحمفبممؽف- (1)

رآطمما فسيرمما فسيطسممر ا  ؽفافوظامموف مميفسيطممبسرسفةممؼفقآممبفقضمما فبا ممافةممؼفقسممظظظ ظمافةممؼف
قضا فسي سكاف يفقال افرقلفب آيفافقصلمففبيموفس  را فافقسماتفحالمافسيمذىؽف ماياف

بفر مبسي يفبمؽفصحطمبفبمؽفسي طمادفافشمذرستفسيمذىف:هفافسنغما982سي ب يافافومؾ يف مظاف
 ممميفصع مممارف مممؽفذىمممبفافو ا ممموف  طمممؾدفسورنممما ق فاف ف)فب ممماقتفافدسرفسبمممؽفسا مممافاف

افصفف7.فقفسيزرسآيفافسور لفافجف398افصفف8لف(فجف1986ف–هف1406سوقيعف
ف.59
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بة األوالد األنبياء ، وإبقاء  العطيسة ، مغ إيتاء الحجة ورفع الجرجات ـو
 .(1)لكخامة في ندمو إلى يػم الؿيامة ىحه ا

 : حيث قال  عميو الدبلمعػده عمى نػح (2)ورجح ابغ عصية 

 .(3)ىػ الجيج  د الزسيخ عمى نػح وىحاوقيل يعػ 

 والحي تخاه الباحثة : أن الخبلف ال يشبشي عميو عسل ، فاألنبياء تفخعػا أوال  
مغ آدم عميو الدبلم ، ثع مغ نػح عميو الدبلم ، ثع مغ إبخاـيع عميو 

 االدبلم ، فالقػل بعػد الزسيخ عمى إبخاـيع ىػ عػد لو عمى نػح عمييس
 الدبلم .

  

                                                           
صبؾفسيس ؾدفسي طاديفدمحمفبؽفدمحمفبؽف صظ عفافبرشادفسي اوفسيسمآمؼفبيمعف زس مافسيكرما،ف - (1)

ف.157افصفف3سيراسثفسي ا يف(فجففسيكايؼفاف ف)فب اقتفافدسرفبحما 
ىؾف:فر بسي وفبؽفغايبفبؽفر بسيطآػفبؽفغايبفبؽفوطالفبؽفرظمافافس  مالفسيك  مافف- (2)

قممممبقةفسيط سممممايؽفافصبممممؾفدمحمفسيغانمممماطيفسياالمممميفافسمممماتف ا يممممافن  يممممافافرار ممممافباوحكممممالف
ف:اهفقق مموفغ ممافذيممػفافسنغمم541قسي ممب ثفقسير سمم افافصد  ممافشمماراسفيغؾيممافافوممؾ يف ممظاف

صبؾفسي سؽفرآيفبؽفر ب فبؽفدمحمفسيطايايفسيظ اىيفسونبيسيفافواري فقضاةفسونبيسفاف
هف(ف1422ل ظروفد.ف ايؼفقا ؼفطؾيوفاف ف)فب اقتفافدسرفسيكربفسي آطممافافسوقيمعف

ف.107افصفف2جف
صبمؾفدمحمفر مبسي وفبمؽفغايمبفبمؽفر مبسياحطؽفبمؽفوطمالفبمؽفرظممافسونبيسميفافسيط مارف - (3)

يفو سم افسيكرما،فسي زيمزفافو ا موفر بسيسم لفر بسيشما يفدمحمفاف ف)فب ماقتفافسيؾج زف 
ف.316افصفف2ىمف(فجف1422دسرفسيكربفسي آطمافافسوقيعف
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 . ا الشالو: أىُ ابً داّد علَٔن ثاىًٔا

فقج ورد في القخآن الكخيع أن سميسان ىػ ابغ داود عمييسا الدبلم 

 : ص َّ  نت مت زت رت ىبيب نب مب ٹٱٹٱُّٱ

 13: سبأ َّ خفمف حف جف مغُّٱوقػلو 3٠

والخصاب في اآلية لدميسان عميو الدبلم جاء تعقيبا عمى ما مشحو هللا مغ  
و الدبلم عميذكخىا تعالى في سياق اآليات مسا أعصى لدميسان نعع كثيخة 

 .وسيأتي الحجيث عشيا بعج

يقػل اإلمام الصبخي : اعسمػا بصاعة هللا يا آل داود شكخا عمى ما أنعع 
عميكع مغ الشعع التي خركع بيا عغ سائخ خمقو ، مع الذكخ لو عمى 

 (1)سائخ الشعع التي عسكع بيا مع سائخ خمقو 

عغ تمظ  الحجيث آن لع ييتع بتمظ التفاصيل ، وتخك: أن القخ  ونبلحع
ألنو اليتختب عمييا عطيع عمييع الدبلم األشياء الخاصة بشدب األنبياء 

فائجة ، وكان جل اىتسامو بالجروس والعبخ السدتفادة مغ مػاؾف األنبياء 
 مع أمسيع .

  

                                                           
ف.368افصفف20سيظ ايفافجا افسي ماتفافجفف- (1)
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ّفُٔ  اأّتَٔ اليت ح الجاىٕ : حدٓح الكسآٌ عً فضلُ ّاليعهاملبح
 ثالث٘ مطالب :

 . ً فضلُطلب األّل : حدٓح الكسآٌ عامل

في سبع سػر في سبعة عذخ مخة سميسان عميو الدبلم  نبي هللا ذكخ
القخآن الكخيع ىغ : البقخة ، الشداء ، األنعام ، األنبياء ، الشسل ، سبأ ، 

 .(1)ص 

وسشتعخف عمى مطاىخ ىحا السمظ عمى سبيل اإليجاز وكيف ىػ ال يميق  
 بو مثل ىحه األباشيل التي ندبت إليو .

 . سلٔناٌ ٍب٘ مً اهلل ألبُٔ علَٔنا الشالوييب ال:  أّاًل

ذكخ هللا سبحانو نبيو داود عميو الدبلم وشاعتو لخبو وعبادتو ، وأتبع ذلظ 
ىػ سميسان  نبيا   صالحا   هللا بيا عميو ، وىي أن رزقو ابشا   بحكخ نعسة مغ  

 َّ نت مت زت رت ىبيب نب مب ٹٱٹٱُّٱ عميو الدبلم
 3٠: ص

 . علَٔنا الشالو: ّزاثتُ ألبُٔ داّد  ثاىًٔا

ىي وراثة فيع وعمع 16: الشسل َّ ُِّّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ
 .(2)ال وراثة مال فاألنبياء ال يػرثػن  ونبػة وممظ ، وسسي وراثة مجازا  
                                                           

دمحمف مم سدفر ممبفسي مماقيفاف   ممؼفصي ممالفسياممااتفسيكممايؼفاف ف)فسيامماىاةفافدسرفسي ممب ثفافف- (1)
ف.358-357هف(فصف1364

فافبرصااف.ف253افصفف4سبؽفرظمافافسيط ارفسيؾج زففافجفف - (2)
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 .(1)" ال نػرث ما تخكشاه صجقة " قال رسػل هللا عغ عائذة قالت : 

ىحا الحجيث تفديخ لآلية ، وتخريز لمعسػم في ذلظ ،  قال ابغ عبجالبخ :
، وإنسا ورث مشو  خمفو داود بعجه وأن سميسان لع يخث مغ داود ماال  

 .(2)الحكسة والعمع 

بعج  ممكا   أي قام مقامو في الشبػة والسمظ ، وصار نبيا   :(3)قال اآللػسي و  
 أبيو داود ، فػراثتو إياه مجاز 

 .(4)ؾيامو مقامو ؼيسا ذكخ بعج مػتو  عغ

 .علُٔ الشالوٌ سلٔنا: ثياء اهلل علٙ ىبُٔ  ثالجًا

ما أعصى مغ السمظ التام والشعع عميو الدبلم سميسان  لشبيو أعصى هللا

: ص َّ جك مق حق مف خف حف  جف  ٹٱٹٱُّٱ .الكثيخة 

                                                           
 سآؼفففافص محف سآؼفافسرا،فسي يادفقسيس افافبا،فقؾ فسيظ يف"فالفنؾرثف افواسظاهف - (1)

ف.1379افصفف3صبقاف"فجف
ف.174افصفف8سبؽفر بفسي اففافسيرطي بفافجفف- (2)
ب ؽف  طمؾدفسثيؾ ميفسي سم ظيفاف م رخفىؾف:ف  طؾدفشكايفبؽفر بف فبؽفشيا،فسيمف- (3)

رممايؼفبمماود،فقسيممب ؽفاف ممؽفسيممبراةفبيممعفس صمم حفافقيممبف مميفبغممبسدفافحطمموفرآممعفصىمموف
  يمففبم ؽفسرما،فقر مايافاف مؽف صمظ اووفبآمؾففسور،ف ميفف52سي بوف ميفس  م لفافيموف

سيزرسآيفافسورم لفف:هفافسنغا1342صحؾس فسي ا،فافقواري فن بفقغ اىافافوؾ يف ظاف
ف.172افصفف7فافج

شيا،فسيب ؽف  طؾدفبؽفر مب فسي سم ظيفسثيؾ ميفافرقحفسيط مانيف ميفو سم افسيامااتفف- (4)
سي غمممؼفقسيسممم افسيطامممانيفافو ا مموفرآممميفر مممبسي اريفرظمممافاف ف)فب ممماقتفافدسرفسيكرمممبف

ف.166افصفف10هف(فجف1415سي آطمافافسوقيعف
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إشارة لسا أعصاه مغ السمظ الزخع ، وتدخيخ الخيح واإلنذ والجغ 39
.وأيزا لو زلفى في اآلخخة مع مالو مغ السمظ العطيع في الجنيا (1)والصيخ 

 .(2)وىػ الجشة  وحدغ مآب

أي ىحا الحي أعصيشاك مغ السمظ التام ، والدمصان  : (3)قال ابغ كثيخ
الكامل ، كسا سألتشا فأعط مغ شئت ، واحخم مغ شئت ، وال حداب عميظ ، 

وكحلظ .(4)أي ميسا فعمت فيػ جائد لظ ، احكع بسا شئت فيػ صػاب 

 رت ىبيب نب مب ٹٱٹٱُّٱمجحو بأنو نعع العبج وأنو أواب 
أي رجاع إلى هللا بالتػبة ، أو إلى  3٠: ص َّ نت مت زت

 .(5)التدبيح مخجع لو 

                                                           
ف.158افصفف9صبؾفحماتففافسي  افسيط مقفافجف - (1)
ف.228افصفف7صبؾفسيس ؾدففافبرشادفسي اوفسيسآمؼففافجف - (2)
ىممؾف:فب ممطار وفبممؽفرطممافبممؽفسا ممافبممؽفلممؾ فافسي مما  فرطممادفسيممب ؽفصبممؾفسي ممبس فافف- (3)

سيب شايفسيشا  يفافصق وفرآعفح  فسيطرؾتفق  ا افسو ان بفقسي آوفقسياجا فقسيرماري فاف
قويمذ بفسيكطما فقغ اىمافافحرعفباوف يفذيػفقىؾفشا،فاف ؽف صظ اووفسي بس مافقسيظيا ماف

دمحمفبؽفرآميفبمؽفصحطمبفشمطسفف:كاتفقآ وفسيظسماتفافج بفسي يؼفافص محفسيذىؽفافسنغا
افصفف1سيب ؽفسيبسققديفافط اماتفسيط سمايؽفاف ف)فب ماقتفافدسرفسيكرمبفسي آطمماف(فجف

ف.111
فصبؾفسي بس فب طار وفبؽفرطافبؽفسا افسيب شايفافو س افسياااتفسي غممؼفافو ا موفدمحمف- (4)

ف.64افصفف7هف(فجف1419حس ؽفاف ف)فب اقتفافدسرفسيكربفسي آطمافافسوقيعف
ناصافسيب ؽفصبؾف   بفر بف فبؽفرطمافبمؽفدمحمفسيشم اسزيفسي مضماقيفافصنمؾسرفسيرظزيموفف- (5)

قص اسرفسيرأقيوفافو ا وفدمحمفر بفسياحطؽفسيطارشآيفاف ف)فب اقتفافدسرفبحمما فسيرماسثف
ف.29افصفف5جفهف(ف1418سي ا يفافسوقيعف
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 علُٔ الشالو . ّعلنُ ّحكنتُ: فَنُ املطلب الجاىٕ 

عخض القخآن الكخيع مػاؾف تبيغ ما أكخم هللا بو نبيو عميو الدبلم ، مغ 
 الفيع ورجاحة العقل مشيا :

 :الحكع في الحخث  

 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ

 78األنبياء:  َّ  ني مي زي ري ٰى

تحاكع إلى داود عميو الدبلم رجبلن أحجىسا لو بدتان واآلخخ لو غشع ، 
فأفدجتو وأكمت الثسار ، فحكع داود  دخمت إلى بدتان الخجل اآلخخ ليبل  

عغ بدتانو ، فخخجا  عميو الدبلم لراحب البدتان بأخح الغشع تعػيزا  
، فأخبخاه ، قال : بو أبػه وقابميسا سميسان عميو الدبلم وسأليسا عسا حكع 

لػ قزيت لحكست لراحب البدتان بالغشع يدتفيج مغ لحسيا وصػفيا 
ولبشيا ، ولراحب الغشع بالبدتان يحخثو ويعتشي بو حتى يعػد كسا كان لكل 

 .(1)مشيسا مالو ، فعمع داود بحكع ابشو ، وحكع بو 

كان أصػب عميو الدبلم وقج أثشى هللا عمى حكسييسا مع بيان أن سميسان 

 هئ مئ خئ جئحئ يي ٹٱٹٱُّٱفي القزاء ،

 79: األنبياء َّجبحب

                                                           
فافبرصااف.ف479افصفف18سيظ ايفافجا افسي ماتففافجففف- (1)
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أنو أحخز أن يبقى كل عميو الدبلم عمى حكع أبيو في وفزل حكع سميسان 
 .(1)واحج مشيسا عمى متاعو ، وتبقى نفدو شيبة بحلظ 

قال الحدغ : حسج سميسان ولع يمع داود ، ولػال مةا ذكةخ هللا مةغ أمةخ ىةحيغ 
ى ىةةةةحا بعمسةةةةو ، وعمةةةةى ىةةةةحا ا ، فإنةةةةو أثشةةةةى عمةةةةلخأيةةةةت أن القزةةةةاة ىمكةةةةػ 

 .(2)باجتياده

 وفي السخاد بالحكع والعمع في اآلية وجييغ :

الحكع االجتياد  الفتيا ، الثاني : أنالقزاء والعمع  أحجىسا : أن الحكع
 .(3)الشز  والعمع 

 . املطلب الجالح : الفضل الرٖ أّتُٔ

يخة ، وجسع لو بيغ خيخي الجنيا سميسان عميو الدبلم بشعع كثنبيو أكخم هللا 
واآلخخة ، بأن آتاه السمظ مع الشبػة ، فإضافة إلى العمع والفيع والحكسة آتاه 

 هللا نعسا أخخى مشيا :

 . : فَنُ لغ٘ الطري ّاحلْٔاٌ أّاًل

سميسان نعع  نبي هللا أشار القخآن الكخيع إلى ىحه السعجدة في معخض تعجاد

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱهللا عميو 
                                                           

ف.307افصفف11سيااط يفافسي ا افوحكالفسياااتفافجففف- (1)
سسي ااريفافص محفسي ااريفافسرا،فسوحكالفافبا،ف رعف سرؾجبفسياجوفسياضما فاففف- (2)

ف.97افصفف9جف
افسيظكممبفقسي  ممؾتفافرسج مموفسيسمم بففصبممؾفسي سممؽفرآمميفبممؽفدمحمفبممؽفح  ممبفافسيطمماقرديف- (3)

ف.459افصفف3ر بسيطاصؾدفاف ف)فب اقتفافدسرفسيكربفسي آطما(افجف
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 َّمت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ
 16:الشسل

فيسا لكبلم  وىػ أمخ عجيب وقج تحجثت بعس اآليات عغ أن هللا آتاه 

 لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱومغ ذلظ فيسو حجيث الشسمة ،  ،الحيػانات
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك
 18: الشسل َّ  ٰى ين ىن نن من

غيخىا لسا رأتيع متػجييغ إلى الػادي فخت عشيع مخافة حصسيع فتبعيا  
 فراحت صيحة نبيت بيا ما بحزختيا مغ الشسال فتبعتيا ، فتبدع ضاحكا  

بسا  مغ ححرىا وتححيخىا واىتجائيا إلى مرالحيا ، وسخورا   مغ قػليا تعجبا  
 .(1)خرو هللا بو مغ إدراك ىسديا وفيع غخضيا 

 ومغ ذلظ ما ورد في قرتو مع اليجىج ،وأيزا فيسو لغة الصيخ

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ٹٱٹٱُّٱ
 2٠: الشسل َّ خض

سميسان عميو الدبلم يتفقج جشػده بشفدو ففقج أحج الجشػد مغ الصيخ الشبي 
وىػ : اليجىج فمع يججه فقال : ما الحي حال بيشي وبيغ رؤيتو؟ ثع تأكج مغ 
غيابو فتػعجه بالتعحيب أو القتل أو أن يبخر سبب غيابو بحجة بيشة ، ثع 

و ، وأتى مغ قبيمة سبأ باليسغ بخبخ أكيج ىػ جاء اليجىج ولع يصل في غياب
                                                           

ف.157افصفف4سي مضاقيفافصنؾسرفسيرظزيوفقص اسرفسيرأقيوفاجفف- (1)
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وىحه  ي عخشيا عطيسان ،: أن ىحه القبيمة تحكسيع امخأة مسمكتيا وكخس
السخأة وقبيمتيا مذخكػن باهلل ، فيع عبجة لمذسذ ، فقال لو سميسان خح 

ماذا يقػل بعزيع لبعس وأخبخني ىحا الخصاب عمى مسمكة سبأ وانطخ 
 .(1)بو

سميسان عميو الدبلم معجدة خرو شبيو  مشصق الصيخ لولقج كان تعميع هللا
سميسان وكدبو ، وتحريمو ودراستو ، وبسا أنو الشبي بيا ، ولع يكغ بجيج 

معجدة مغ هللا ومغ فعل هللا فبل غخابة وال استحالة في ذلظ ، ألن هللا يفعل 
ما شاء ، وال يعجده شيء في الدساوات واألرض ، وما السعجدة إال أمخ 

 .(2)، ويعجد اآلخخون عغ معارضتيا لمعادة ، ال تقع إال عمى يج نبي خارق 

 . السٓح : تشدري ثاىًٔا

وقج ،  تجخي بأمخه إلى حيث يخيج عميو الدبلم سميسانشبيو لسخخ هللا الخيح 
 ورد في ىحا التدخيخ ثبلث آيات ىي :

 36: ص َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ ٹٱٹٱُّٱ 

                                                           
دمحمف  بفطظظاقيفافسير س افسيؾ مقفيآاااتفسيكايؼفاف ف)فسيااىاةفافدسرفنيضاف صافف- (1)

فبرصاا.فاف317افصفف10لف(فجفف1997اف
صم حفر مبسي راحفسياايمبيفافسياصمصفسيااانميفرماافققماعافقو آ موفصحمبسثفاف ف)فف- (2)

ف.514افصفف3لف(فجف1998ف–هف1419د شوفافدسرفسياآؼفافسوقيعف
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عمى نحػ  عل ترخيف الخياح مقجرا  وذلظ التدخيخ كخامة مغ هللا بأن ج
 .(1) حه الخيح ليشة ال زعدعة في ىبػبيارغبتو ، وكانت ى

 مظ  حط مض خض حض جض ٹٱٹٱُّٱاآلية الثانية : 

 81: األنبياء َّ حق مف خف حف مغجف جغ مع جع

أي سخخنا لدميسان الخيح العاصفة الذجيج الدخعة واليبػب ، وجعمشاىا 
 .(2)حكسو شائعة مشقادة لو ، فيي تجخي بأمخه وتخزع ل

لعرف، وأجاب عشو وىشا ورد إشكال في وصف الخيح تارة بالخخاء وتارة با
 الدمخذخي فقال :

جت بو في مجة كانت في نفديا رخية شيبة كالشديع ، فإذا مخت بكخسيو أبع

 12: سبأ َّ جئحئ يي ىي ني ٱُّيديخة عمى ما قال

يا فكان جسعيا بيغ األمخيغ أن تكػن رخاء في نفديا ، وعاصفة في عسم 
 . (3)، مع شاعتيا لدميسان وىبػبيا عمى حدب ما يخيج ويحتكع 

                                                           
دمحمفسيظماىافبمؽفدمحمفبمؽفدمحمفسيظماىافبمؽفراشمؾرفافسير ايمافقسيرظمؾيافاف ف)فومؾنسفافف- (1)

ف.265فافصف23لف(فجف1984سيبسرفسيرؾنسمافيآظشاف
د.فق  افبؽف صظ عفسيزح آيفافسير س افسيطظ اف يفسي ا بةفقسيشماي افقسيطمظيجفاف ف)فف- (2)

ف.101افصفف17هف(فجف1418د شوفافدسرفسي كافسيط اصافافسياانماف
صبؾفسياا ؼف  طؾدفبؽفرطماقفبمؽفصحطمبفسيز اشمايفافجمارف فافسيكشماافرمؽفحاماعوفف- (3)

افصفف3هف(فجف1407كرما،فسي ا ميفافسياايامافغؾس ضفسيرظزيوفاف ف)فب اقتفافدسرفسي
ف.130
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أنيا عاصفة في بعس  ذشؿيصي وجيا آخخ لمجسع حيث قال :وقج زاد ال
األوقات وليشة رخاء في بعزيا بحدب الحاجة ، كأن تعرف ويذتج 

 .(1)ىبػبيا في أول األمخ ، فإذا ارتفع سارت بو رخاء حيث أصاب 

 يي ىي ني مي زي ٱُّٱٹٱٹاآلية الثالثة : 

 12: سبأ َّ جئحئ

قػلو) ولدميسان الخيح ( اتفاق القخاء عمى نرب الخيح إال ما رواه أبػ بكخ 
إضسار فعل معشاه وسخخنا لدميسان  عغ عاصع بالخفع ، فالحجة لسغ نرب

  ، (2) الخيح ، فأما الحجة لعاصع فإنو رفعو باالبتجاء ولدميسان الخبخ
 .(3) والخفع عمى معشى ثبتت لو الخيح

أي أنيا كانت تقصع بو في الغجو إلى قخب الدوال مديخة شيخ ، وتقصع بو 
 .(4)في الخواح مغ بعج الدوال إلى الغخوب مديخة شيخ 

ولسا كانت الخيح مدتخجمة لدميسان أضيفت إليو ببلم التسميظ ألنيا في 
 .(5)شاعتو وتحت أمخه

                                                           
دمحمفسو مم ؽفبممؽفدمحمفسيطارممارفبممؽفر ممبسياادرفسي كظمميفسيشممظقمظيفافصلممؾس فسي ممماتف مميفف- (1)

افف4لف(فجف1995ف–هف1415ب ضمممماحفسياممممااتفبمممماياااتفاف ف)فب مممماقتفافدسرفسي كممممافاف
ف.ف235صف

سياممماس ستفافو ا ممموفدففسي سممم ؽفبمممؽفصحطمممبفبمممؽفعايؾيممموفافصبمممؾفر مممب فافسي  ممماف ممميف- (2)
ف.292هف(فصف1401.ر بسي ا ف ايؼف كالفاف ف)فب اقتفافدسرفسيشاقافافسياسب اف

ر بفسياحطؽفبؽفدمحمفصبؾفزررافسبؽفزن آافافح افسيااس ستفافو ا وف   بفسو غانيفافف- (3)
ف.584 ف)فب اقتفافدسرفسيا اياف(فصف

ف.408افصفف4سبؽفرظماففافسيط ارفسيؾج زفافجفف- (4)
ف.457افصفف7صبؾفحماتفافسي  افسيط مقفافجفف- (5)
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مدافة شيخيغ في : أن ىحه الخيح الدخيعة التي كانت تقصع  والحي نخاه
سميسان عميو الدبلم ، في نبيو اليػم الػاحج نعسة كبخى امتغ هللا بيا عمى 

 وقت كانت ؼيو وسائل الشقل بجائية .

 . : تشدري الصٔاطني ّاجلً ثالجًا

سميسان شبيو نرت آيات القخآن عمى أن هللا تعالى سخخ الجغ والذياشيغ ل
 عميو الدبلم .

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 

 جت هب مب خب حب ٱُّٱ82األنبياء:  َّ خن حن جن ىميم

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث  مت خت حت
 12سبأ:  َّ

سميسان عميو الدبلم أن هللا سخخ لو الذياشيغ وسمصو الشبي مغ خرائز 
عمى تدخيخىع في األعسال التي ال يقجر عمى كثيخ مشيا غيخىع ، فكان 

ظ ، ومشيع مشيع مغ يغػص لو في البحخ ويدتخخج الجر والمؤلؤ وغيخ ذل
 .(1)مغ يعسل لمبشاء وغيخ ذلظ 

وسخخ لو مغ الجغ مغ يبشي لو األبشية وغيخىا بقجرة هللا وتدخيخه ، وإنا 
لشػقغ برجق ما جاء بو القخآن مغ استخجام سميسان لمجغ ، وقج فرل 

                                                           
ف.528ر بسياحطؽفسيس بيفافومس افسيكايؼفسياحطؽفافصفف- (1)
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سبحانو أنيع يعسمػن لو ما يذاء مغ القرػر الذامخة، والرػر السختمفة 
 . (1)جفان الكبيخةمغ الشحاس والدجاج ، وال

 . : إذاب٘ اليحاسزابعا 

سميسان عميو نبيو أخبخ سبحانو أن مغ بيغ الشعع التي أنعع بيا عمى 

 12سبأ:  َّ جبحب هئ مئ خئ  حئٹٱٹٱُّالدبلم إسالة عيغ القصخ 

ومعشى أسمشا لو عيغ القصخ : أذبشا لو الشحاس حتى كان يجخي كأنو عيغ 
 .(2)ماء متجفقة مغ األرض 

مغ معجنو ، فشبع مشو نبػع الساء مغ اليشبػع لو أسالو  :(3) قال البيزاوي 
 .(4)ولحلظ سساه عيشا 

 عميو الدبلم سميساننبي هللا وىحه الشعسة الباىخة آية عمى عمػ شأن 
 وارتفاع قجره عشج ربو .

                                                           
صحطبفبؽف صظ عفسيطاسغيفافو س افسيطاسغيفاف ف)ف صافاف كر اف صظ افسي آ ميفف- (1)

ف.66افصفف22لف(فجف1946ف–هف1365افسوقيعف
ياممماىاةفافدسرفسيصمممابؾنيفافسوقيمممعفدمحمفرآممميفسيصمممابؾنيفافصممم ؾةفسير ا ممم افاف ف)فسف- (2)

ف.502افصفف2لف(فجف1997ف–هف1417
ىممؾف:فر ممب فبممؽفرطممافبممؽفدمحمفبممؽفرآمميفناصممافسيممب ؽفسي مضمماقيفافسياالمميفافسمماتفف- (3)

ب ا ممماف  مممازسفصممماي اف ر  مممبسففزسىمممبسفافقيممميفقضممما فسياضممماةفبشممم اسزفاف مممؽف صمممظ اووفاف
 ؽفر ممبسيؾىا،فبممؽفوامميفسيممب ؽفومماجفسيممبف:هفافسنغمما685سيظؾسيممافقسيطظيمماجفافوممؾ يف ممظاف

ر مبسي راحفسي آمؾف ف)فف–سيس كيفافط ااتفسيشما  مافسيك ماىفافو ا موف  طمؾدفسيظظماحيف
ف.157افصفف8هف(فجف1413ى افافسياانماف

ف.243افصفف4سي مضاقيفافصنؾسرفسيرظزيوفقص اسرفسيرأقيوفافجفف- (4)
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نبي هللا : أن اآليات الدابقة تجل بذكل واضح عمى أن مسمكة  ونبلحع
خة في عسخانيا ، وساىست الشعع التي سميسان عميو الدبلم كانت مددى

سميسان عميو الدبلم عمى ذلظ ، فالجغ والذياشيغ يبشػن الشبي أعصييا 
 ويذيجون ، وعيغ القصخ تػفخ ليع الشحاس البلزم .
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 ا ، ّفُٔالفصل الجالح : الدخٔل حْل قصتُ ّاألصٔل فَٔ
 مباحح :أزبع٘ 

 ٔل فَٔا.املبحح األّل : الدخٔل يف قصتُ مع اخلٔل ّاألص

 املبحح الجاىٕ : الدخٔل يف فتي٘ اجلشد ّاألصٔل فَٔا .

 أل يف اتَامُ بالشحس ّاألصٔل فَٔ: الدخ املبحح الجالح
 ، ّفُٔ مطلباٌ :

املطلب األّل : تعسٓف الشحس يف اللغ٘ ّاالصطالح ّحكه 
 . تعلنُ ّفعلُ

 ا.املطلب الجاىٕ : الدخٔل يف اتَامُ بالشحس ّاألصٔل فَٔ

يف قصتُ مع ملك٘ سبأ ّاألصٔل  : الدخٔلالسابعاملبحح 
 فَٔا ّفُٔ مطلباٌ :

 .املطلب األّل : الدخٔل يف ٍدٓ٘ ملك٘ سبأ ّاألصٔل فَٔا 

  ا.املطلب الجاىٕ : الدخٔل يف الصسح املنسد ّاألصٔل فَٔ

  



 

 

2332 

 .املبحح األّل : الدخٔل يف قصتُ مع اخلٔل ّاألصٔل فَٔا

 رث يت ٱ  ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب ٹٱٹٱُّٱ
 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱ يث ىث نث مث زث
 َّ ين ىن نن من زن ممرن ام ٱ  يل ىل مل

 33:  3٠ص

 أقْال العلناء يف املساد بالكص٘ :
 اختمف السفدخون في السخاد بالقرة عمى قػليغ :

 . أٌ املساد باملشح الكطع ، ٍّْ الكْل الدخٔل يف اآلٓ٘ الكْل األّل :
حتى فاتتو الخيل سميسان عميو الدبلم تذاغل بعخض نبي هللا أن  ذلظ

صبلة العرخ ، فشجم عمى ذلظ وأمخ بخد الخيل عميو ، وضخب سػقيا 
 وإليظ أقػال بعس السفدخيغ :وأعشاقيا بالديف 

ذكخ غيخ واحج مغ الدمف والسفدخيغ أنو اشتغل بعخضيا  قال ابغ كثيخ :
بل  حتى فات وقت صبلة العرخ ، والحي يقصع بو أنو لع يتخكيا عسجا  

 بالدػق واألعشاق ،  جم وقال ردوىا عمي فصفق مدحا  ، فش نديانا  
 .(1)بيا فعقخت  ثع أمخ

قيا وأعشاقيا والسخاد بالسدح القصع ، فجعل يزخب سػ : (2)وقال البغػي 
لو ألن نبي هللا لع  كثخ السفدخيغ ، وكان ذلظ مباحا  بالديف ، وىحا قػل أ

                                                           
ف.56افصفف7سبؽفسا اففافو س افسياااتفسي غمؼفافجففف- (1)
ىممؾف:فسي سمم ؽفبممؽف سمم ؾدفسي غممؾيفافسي قممموفسيشمما  يفاف  مماافبممابؽفسي مماس فافقيآاممبفف- (2)

بط  يفسيسظافقرسؽفسيب ؽفافساتفب ا اف يفسير س افقسي ب ثفقسي اوفافيوف ؽفسيرصمانمفف
== 
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ال بعزيع يكغ يقجم عمى محخم ، ولع يكغ يتػب عغ ذنب بحنب آخخ ، وق
في  وترجق بمحػميا ، وكان الحبح عمى ذلظ الػجو مباحا   ذبحيا ذبحا  

عشاقيا بكي حبديا في سبيل هللا وكػى سػقيا وأ، وقيل معشاه أنو شخيعتو 
الرجقة ، وقيل إنو كان يسدح سػقيا وأعشاقيا بيجه يكذف الػبار عشيا 

 .(1) ، وىحا قػل ضعيف والسذيػر األولليا ، وشفقة عمييا  حبا  

ػليع مدح قال بعزيع أنو عقخىا وضخب أعشاقيا ، مغ ق وقال الصبخي :
 .(2)عبلوتو إذا ضخب عشقو 

 ، (5) فةةةةي زاد السدةةةةيخ (4) ، وابةةةةغ الجةةةةػزي (3)وبشحةةةةػ ذلةةةةظ قةةةةال الدةةةةيػشي 
 

                                                                                                                         
== 

ج  فسيب ؽفسيسم ؾطيفف:هفافسنغا516  ايؼفسيرظزيوفقشاحفسيسظافقغ اىافافوؾ يف ظاف
ف.ف49افط ااتفسيط سايؽفافصف

   مميفسيسممظافصبممؾفدمحمفسي سمم ؽفبممؽف سمم ؾدفبممؽفدمحمفسي مماس فسي غممؾيفاف  ممايؼفسيرظزيمموف مميفو سمم افف- (1)
سياممممااتفافو ا مممموفر ممممبسيازسافسيطيممممبيفاف ف)فب مممماقتفافدسرفبحممممما فسيرمممماسثفسي ا مممميفافسوقيممممعف

ف.68افصفف4هف(فجف1420
ف.195افصفف21سيظ ايفافجا افسي ماتفافجففف- (2)
 فسيمب ؽفسيسم ؾطيفافسيمبرفسيطظامؾرفاف ف)فب ماقتفافدسرفسي كماف(فر بسياحطؽفبؽفصبيفبكافج ف- (3)

ف.177افصفف7جف
ىؾف:فجطا فسيب ؽفصبؾفسي ماجفسبمؽفسي مؾزيفر مبفسيماحطؽفبمؽفرآميفافسي   مافسي ما  فسيط سمافافف- (4)

كاتفرص ماف ميفسيرمذس افافحا موفيمؾس فسيمؾر فافب ماسف ميفسير سم افافر  ماف ميفسيسم افقسيرماري فاف
 اووفومممذساةفسوريمممبفافقزسدفسيطسممم افافقسيؾجمممؾهفقسيظغممماعافافسانمممبفق اوممموف مممظاف ا يمممافاف مممؽف صمممظ

ف.365افصفف21هفافسنغاف:فسيذى يفاف  افصر لفسيظ   فافجف597
جطا فسيب ؽفصبؾفسي اجفر مبسياحطؽفبمؽفرآميفسي مؾزيفافزسدفسيطسم اف ميفرآمؼفسير سم افافو ا موفف- (5)

افصفف3هف(فجف1422 ا مممميفافسوقيمممممعفر ممممبسيازسافسيطيممممبيفاف ف)فب مممماقتفافدسرفسيكرمممما،فسي
ف.572
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 .(1)والثعالبي

ما عشج الجسيػر أولى بالقبػل ، وما ذكخ  حيث قال :وقج رجحو اآللػسي 
 يمتفت ػه ال عمييع مغ الػج

 .(2)إليو وال يعػل عميو 

 عمى ىحا القػل فقال :  (3)وقج اعتخض اإلمام الخازي 

األعشاق قصعيا ، لكان معشى قػلو لػ كان معشى مدح الدػق و -1

قصعيا وىحا ال يقػل بو ٦السائجة:  َّ ىن  من خنٱُّ
 عاقل .

مغ األفعال  القائمػن بيحا جسعػا عمى سميسان عميو الدبلم أنػاعا   -2
 ػمة :السحم

فأوليا : تخك الربلة ، وثانييا : أنو استػلى عميو االنذغال بحب الجنيا 
إلى حيث ندي الربلة ، وثالثيا : أنو بعج االتيان بيحا الحنب العطيع لع 
يذتغل بالتػبة واإلنابة البتة ، ورابعيا : أنو أتبع ىحه السعاصي بعقخ الخيل 

                                                           
افسي ؾسىافسي ساتف يفو س افسياااتفاياحطؽفبؽفدمحمفبؽف اآؾافسيا اي يصبؾفزيبفر بسف- (1)

و ا ممموفدمحمفرآمممميف  ممممؾافافقرمممماد فر ممممبسيطؾجؾدفاف ف)فب مممماقتفافدسرفبحممممما فسيرمممماسثف
ف.66افصفف5هف(فجف1418سي ا يفافسوقيعف

ف.188افصفف12فسثيؾ يفافرقحفسيط انيففافجف- (2)
ىؾف:فدمحمفبمؽفرطمافبمؽفسي سم ؽفبمؽفسي سمؽفبمؽفرآميفاف امافسيمب ؽفسيماسزيفافسيط سمافف- (3)

سيطممركآؼفب ممالفققرمموف مميفسي آممؾلفسيكؾنمممافافصحممبفسوعطمماف مميفرآممؾلفسيشمماي افاف ممؽف صممظ اووف
سبممؽفقالمميفشممي افافف:هفافسنغمما606سيط صممؾ فق  مماومحفسيغ ممبفقغ اىممافافوممؾ يف ممظاف

ف.65افصفف2ط ااتفسيشا  مافافجف
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إنسا ذكخىا تعالى عقب  وخامديا : أن ىحه القرز ،في سػقيا وأعشاقيا

 16ص:  َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱقػلو 

عميو  وأن الكفار لسا بمغػا في الدفاىة إلى ىحا الحج قال هللا لسحسج
: اصبخ يا دمحم عمى سفاىتيع ، واذكخ قرة داود وذكخ عقبيا فتشة الدبلم

لػ قمشا أن سميسان عميو الدبلم أتى في  سميسان ، وىحا الكبلم يكػن الئقا  
، ق الحسيجة ، وصبخ عمى شاعة هللاىحه القرة باألعسال الفاضمة ، واألخبل 

فأما لػكان السقرػد مغ قرة سميسان في ىحا السػضع أنو قجم عمى 
بيحا  الكبائخ العطيسة ، والحنػب الجديسة ، لع يكغ ذكخ ىحه القرة الئقا  

 .(1)السػضع 

 باملشح حكٔكتُ .، أٌ املساد  الكْل الجاىٕ : التفشري األصٔل لآلٓ٘

حزار عميو الدبلم احتاج إلى الغدو وأمخ بإ سميساننبي هللا أن ذلظ 
جنيا ونريب الشفذ ، ، وأمخ بإجخائيا ، وذكخ أني ال أحبيا ألجل الالخيل

مخ هللا وشمب تقػية ديشو ، وىػ السخاد مغ قػلو " عغ ذكخ وإنسا أحبيا أل
يخىا حتى تػارت بالحجاب ، ربي " ثع إنو عميو الدبلم أمخ بإعجائيا وتدي

ن يخدوا تمظ الخيل ، فمسا عادت ابت عغ برخه ، ثع أمخ الخائزيغ بأأي غ
 .(2)إليو شفق يسدح سػقيا وأعشاقيا

                                                           
صبمؾفر مبف فدمحمفبمؽفرطمافبمؽفسي سمؽفسيماسزيفافسيطآامبفب امافسيمب ؽفسيماسزيفاف  ماومحفف- (1)

افصفف26هف(جف1420سيغ ممبفاف ف)فب مماقتفافدسرفبحممما فسيرمماسثفسي ا مميفافسيااياممافاف
ف.392

ف.392افصفف26سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف– (2)
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 .(1): وىحا القػل أشبو بتأويل اآليةحيث قالبخي مام الصورجح ىحا القػل اإل

 والغخض مغ ذلظ السدح أمػر :

 لكػنيا مغ أعطع األعػان في دفع العجو .ليا وإبانة لعدتيا  األول : تذخيفا  

الثاني : أراد أن يطيخ أنو في ضبط الدياسة والسمظ يباشخ أكثخ األمػر 
 بشفدو .

الثالث : أنو كان أعمع بأحػال الخيل وأمخاضيا وعيػبيا ، فكان يستحشيا 
 .(2)حتى يعمع ىل فييا ما يجل عمى السخض ويسدح سػقيا وأعشاقيا 

 اجح مً ّجِْ :ٍّرا الكْل ٍْ الس

سميسان عميو شبي هللا وال يشدب لاألول : أنو يتساشى مع عرسة األنبياء ، 
 . الدبلم ما يدري بسقامو الذخيف 

: تأولػا ذلظ عمى ما قج نده هللا عشو مغ لو أدنى (3)قال ابغ حدم الطاىخي 
مدكة مغ عقل مغ أىل زمانشا وغيخه ، فكيف بشبي معرػم مفزل ، وىحه 

                                                           
ف.ف196افصفف21سيظ ايفافجا افسي ماتفافجففف- (1)
ف.392افصفف26سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف- (2)
ىممؾف:فسبممؽفحممزلفصبممؾفدمحمفرآمميفبممؽفصحطممبفبممؽف مم  بفسيااط مميفافسي قممموفسي مما  فسيطممركآؼفف- (3)

سود بفسيغاىايفافصدسهفسجريمادهفيظ ميفسيقمماسفسآموفقسوعمذفبغماىافسيمظصفقرطمؾلفسيامااتف
هفاف456 اومممموف ممممظافقسي ممممب ثفاف ممممؽف صممممظ اووفسيط آممممعفقسي مممماسعضفقغ اىممممافافسانممممبفقف

ف.184افصفف18سيذى يفاف  افصر لفسيظ   فافجفف:سنغا
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ػعة مكحوبة سخيفة باردة ، والطاىخ أنيا مغ اختخاع زنجيق ببل خخافة مػض
 .(1)شظ 

أن ىحا الحي ندبػه لشبي هللا سميسان ال يرح ، ألن ؼيو معاؾبة الثاني : 
 خيل ال ذنب ليا ، وإتبلف مال يشتفع بو ببل معشى .

قال الصبخي : ألن سميسان نبي هللا لع يكغ إن شاء هللا ليعحب حيػانا 
، وييمظ ماال  مغ مالو بغيخ سبب ، وال ذنب ليا بانذغالو بالشطخ بالعخؾبة 

 .(2)إلييا 
الثالث : أن ىحا القػل يشدجع مع سياق اآليات في مجح سميسان عميو 

 الدبلم ، ولمدياق دور ميع في فيع السعشى .
، وىػ في أمذ الخابع : أن في نحخ الخيل إضعاف لقػة سميسان العدكخية 

 ػية جيذو وإرىاب أعجائو.الحاجة إلييا لتق
أوضح ذلظ الجكتػر دمحم إسساعيل : أنو ليذ مغ مرمحة سميسان ومسمكتو 
نحخ ىحه الخيل ، إذ كيف يقزي عمى ىحه القػة الزاربة، وأن في ذبحيا 

 إىجار قػة ال غشى لمجير عشيا ، مغ حيث أنيا تبلحق 
ب في العجو وتتػسط جسعو ، وتجخل الخعب في قمبو ، وترشع األعاجي

 .(3)إحخاز الشرخ بإذن هللا تعالى 
                                                           

صبؾفدمحمفرآيفبؽفصحطبفسبؽفحزلفسيغاىايفافسي صوف يفسيطآوفقسوىؾس فقسيظ وفاف ف)فف- (1)
-306افصفف2لف(فجف1996ف–هف1416ب مممممماقتفافدسرفسيكرممممممبفسي آطمممممممافافسوقيممممممعف

فبرصااف.ف307
ف.196افصفف21سيظ ايفافجا افسي ماتفافجفف- (2)
ف–هف1418دمحمفبكافب طار وفافقصصفسياااتفا ف)فسياماىاةفافدسرفسيطظمارفافسياانممافف- (3)

ف.284لف(فصف1997
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الخامذ : أنو مشدجع مع عادة السمػك في إضيار عجتيا العدكخية إلضيار 
 القػة والسشعة ،وال يػجج قائج يجمخ قػتو العدكخية بعج استعخاضيا .

وبشحػ ما ذكخنا مغ التخجيح ، ذىب كثيخ مغ السفدخيغ إلى القػل بخجحان 
إنو الجاري السشاسب لسقام بغ عاشػر حيث قال :مشيع اإلمام اىحا الخأي 

 .(1)نبي ، واألوفق لحؿيقة السدح 

بة الدحيمي حيث قال : ىحا ىػ التفديخ الستعيغ ، الحي يتفق  ورجحو ـو
عميو  ال الشقع عمى سميسانمع مخكد الشبػة ، وداللة الحال في تعجاد الشعع 

 .(2)، فبل يرح التفديخ بذئ يتشافى مع ىحا  الدبلم

اه عغ صبلة العرخ حتى : ال يرح القػل بأن عخضيا عميو ألي وقال أيزا  
 .(3)ل بالديف،فحلظ مغ اإلسخائيميات، أو أنو قصع قػائع الخيغخبت الذسذ

 حيث قال :(4)ومسغ رجح ىحا الخأي اإلمام الخازي 

                                                           
ف.257افصفف23سبؽفراشؾرفافسير ايافقسيرظؾيافافجفف- (1)
ف.200افصفف23سيزح آيفافسير س افسيطظ افافجفف- (2)
د شممموفافدسرفسي كمممافافد.فق  مممافبمممؽف صمممظ عفسيزح آممميفافسير سممم افسيؾ ممممقفاف ف)فف- (3)

ف.2205افصفف3هف(فجف1422سوقيعف
ىمممؾف:فصبمممؾفر مممبف فدمحمفبمممؽفرطمممافبمممؽفحسممم ؽفسيظ ا مممرانيفاف امممافسيمممب ؽفسيممماسزيفافف- (4)

هفافسشمممرغوفرآمممعفقسيمممبهفلمممما فسيمممب ؽف541سيشممما  يفافسيط سمممافافسيطمممركآؼفافقيمممبف مممظاف
 فاف مممؽفعظ مممبفسيمممايفافسممماتف مممركآؼفز انممموفاف ايمممبفرصممماهفافيممموفبممماوفطؾيممموف ممميفسيمممؾر
هفاف606 صظ اووف:فسيط صؾ فافقسيطظرابفقسيطآوفقسيظ وفقغ اىافافسانبفق اوموف مظاف

ف.ف40افصفف7سبؽفسي طادفافشذرستفسيذىبفافجفف:سنغا
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 مػافقا   مصابقا   اقا  فيحا التفديخ الحي ذكخناه يشصبق عميو لفع القخآن انصب
،وأقػل : وأنا شجيج التعجب يمدمشا شيء مغ تمظ السشكخات والسححورات وال ،

 ن يف قبمػا ىحه الػجػه الدخيفة مع أمغ الشاس ك

 .(1)عغ حجة  العقل والشقل يخدىا ، وليذ ليع في إثباتيا شبية فزبل  

والحي تخاه الباحثة : أن ىحا الخأي يشدجع مع الدياق وأقخب إلى ميدان 
، والسدألة ليذ فييا  عمييع الدبلم عرسة األنبياءالعقل ، ويتفق مع 

نز عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع بل ىي مدألة اجتيادية وشالسا ىي 
رسة وتساشى مع الدياق وسمع مغ كحلظ فاألولى فييا ما وافق الع

 عتخاضات .اإل

  

                                                           
ف.392افصفف26سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف- (1)



 

 

2340 

 .املبحح الجاىٕ : الدخٔل يف فتي٘ اجلشد ّاألصٔل فَٔا 

نبي هللا سميسان عميو الدبلم خض ليا فتشة تع أشار القخآن الكخيع إلى
قاويل حػل ىحه الفتشة ، ودخل فييا عمى كخسيو ، وكثخت األ بجدج ألقي

 الكثيخ مغ اإلسخائيميات ، وسشعخض األقػال لشرل لمرػاب فييا بإذن هللا.

 َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ
 34ص: 

 سبب الفتي٘ :

فتشة ال تتفق وعرسة األنبياء ، وال في سبب ال ذكخ بعس السفدخيغ أقػاال  
 سميسان عميو الدبلم مغ ىحه األقػال :نبي هللا يسكغ أن تكػن صجرت مغ 

األول : أنو عميو الدبلم تدوج امخأة مغ بشات السمػك فعبجت الرشع في 
 داره ، ولع يعمع بحلظ سميسان فامتحغ بدبب غفمتو عغ ذلظ .

 ة يقال ليا جخادة وكان يحبيا حبا  الثاني : أن سبب الفتشة أنو تدوج امخأ
، فاخترع إليو فخيقان أحجىسا مغ أىل جخادة ، فأحب أن يكػن  شجيجا  

 القزاء ليع ثع قزى بيشيع بالحق .

 الثالث : أنو احتجب عغ الشاس ثبلثة أيام ال يقزي بيغ أحج .

أنو عميو الدبلم تدوج جخادة ىحه وىي مذخكة ألنو عخض عمييا الخابع : 
 م فقالت اقتمشي وال أسمع.اإلسبل

 نو لسا ضمع الخيل بالقتل ، سمب ممكو .الخامذ : أ

 نو قارب بعس ندائو في شيء مغ الحيس .الدادس : أ
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إسخائيل ، فتدوج امخأة مغ  الدابع : أنو أمخ أال يتدوج امخأة مغ بشي
 .(1)غيخىع

سلٔناٌ علُٔ الشالو  األقْال الدخٔل٘ يف اجلشد امللكٙ علٙ كسسٕ
. 

 : ؼيو عجة روايات  لقػل األولا

أن الجدج الحي ألقاه هللا عمى كخسي سميسان ىػ شيصان  الخواية األولى :
عميو غيخ داخل في شاعتو ، ألقى هللا شبو  اسسو صخخ ، وكان متسخدا  

سميسان عميو ، ومازال يحتال حتى ضفخ بخاتع سميسان وذلظ عشج دخػل 
خل الكشيف ، فجاء صخخ في صػرة سميسان الكشيف ،ألنو كان يمؿيو إذا د

مغ امخأة مغ نداء سميسان فقعج عمى سخيخ سميسان سميسان فأخح الخاتع 
 .(2) ، يقزي بغيخ الحق ويأمخ بغيخ الرػاب وأقام أربعيغ يػما عمى ممكو

: أن شيصانا يقال لو آصف ، سألو سميسان عميو الدبلم الخواية الثانية 
تسظ أخبخك فمسا أعصاه إياه نبحه آصف كيف تفتشػن الشاس ؟ قال أرني خا

في البحخ ، فحىب ممظ سميسان وقعج الذيصان عمى كخسيو ومشعو هللا 
 .(3)نداء سميسان فمع يقخبيغ وأنكخنو 

                                                           
دمحمفبؽفرآيفبؽفدمحمفسيشؾسانيفاف رحفسياب افاف ف)فد شوفافدسرفسبمؽفسا مافافسوقيمعفف– (1)

.فقفف573افصفف3.سبممممممؽفسي ممممممؾزيفافزسدفسيطسمممممم اففافجف496افصفف4هف(فجف1414
ف.94افصفف5سيطاقرديفافسيظكبفقسي  ؾتفافجف

ف.200افصفف15سيااط يفافسي ا افوحكالفسياااتفافجفف- (2)
افف21افسيظ ممايفافجمما افسي ممماتفافجفف178افصفف7سيسمم ؾطيفافسيممبرفسيطظاممؾرففجفف- (3)

ف.196صف
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: أراد سميسان أن يجخل الخبلء فأعصى الجخادة خاتسو وكانت  الخواية الثالثة
ىاتي الخاتع  أحب ندائو إليو ، فجاء الذيصان في صػرة سميسان فقال ليا

 .(1)فأعصتو إياه 

الخواية الخابعة : أن سميسان بمغو خبخ مجيشة في البحخ، فخخج إلييا بجشػده 
 لو تدسى جخادة مغ أحدغ الشاس وجيا   فأخحىا وقتل ممكيا ، وأخح بشتا  

واصصفاىا لشفدو وأحبيا ، وكانت تبكي عمى أبييا فأمخ سميسان عميو 
أبييا ، وكانت تحىب إلى تمظ الرػرة مع  الدبلم الذيصان فسثل ليا صػرة

جػارييا يدججن ليا ، فكدخ سميسان الرػرة وعاقب السخأة ، وخخج إلى أم 
ولج يقال ليا أميشة إذا دخل لمصيارة وضع خاتسو عشجىا ، فأتاىا الذيصان 

 .(2)عمى صػرة سميسان فأخح الخاتع وجمذ عمى كخسي سميسان 

إنكار ذلظ  ان ممكو ألقى في قمػب الشاسفمسا أراد هللا أن يخد عمى سميس
فقالػا ليغ أيكػن مغ سميسان  نداء سميسان الذيصان ، فأرسمػا إلى

 .(3)س وما كان يأتيشا قبل ذلظ ؟ فقمغ نعع ، إنو يأتيشا ونحغ حي  شيء

عميو  سميسان الشبي كخسيىحه أشيخ الخوايات في الجدج السمقى عمى 
 .في ىحا القػل الحي ذكخناه الدبلم

  

                                                           
اففسي غؾيفاف  مايؼفسيرظزيموفافجفف59افصفف7افسياااتفسي غمؼفافجفسبؽفسا اففافو س ف- (1)

ف.91افصفف4
ف.392افصفف26سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف- (2)
ف.179افصفف7سيس ؾطيفافسيبرفسيطظاؾرفافجفف- (3)
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 السد علٙ ٍرِ السّآات :

وقبل ذكخ أقػال  وبالشطخ في ىحه الخوايات يتزح أنيا مغ اإلسخائيميات
 العمساء يسكغ أن نجسل الخد في الشقاط التالية :

أوال : أن الذيصان ال يترػر برػرة األنبياء ، ولػ كان لو ذلظ لقجر عمى 
 . ع، بقتميع وحخق ترانيفيمع الدىاد والعبادأيزا  فعميا

ثانيا : أن الذياشيغ ليذ ليا قجرة عمى تغييخ األحكام والحكع بالجػر بيغ 
 الشاس.

ثالثا : أن ؼيو مغ السشكخات التي ال تميق بجبلل األنبياء مغ تدمط 
عمى ندائو حتى يجامعيغ وىغ حيس ، ومغ عبادة الػثغ في  الذيصان

 بيتو عميو الدبلم .

ربط بيغ ما أعصى نبي هللا سميسان  رابعا : مغ السدتبعج أن يكػن هللا قج
 مغ السمظ بحلظ الخاتع ، ولػ كان ؼيو سخ لحكخه تعالى في القخآن الكخيع .

رد كثيخ مغ العمساء ىحه الخوايات واعتبخوىا مغ اإلسخائيميات ، وىحه وقج 
 بعس أقػاليع :

الذيصان ن وقج ضعف ىحا القػل مغ حيث إ قال القخشبي بعج ذكخ القرة :
ثع مغ السحال أن يمتبذ عمى أىل مسمكة ر برػرة األنبياء،ال يترػ 
الذيصان بدميسان ، حتى يطشػا أنيع مع نبييع في حق ،وىع مع سميسان 

 .(1)الذيصان في باشل 

                                                           
ف.201افصفف15سيااط يفافسي ا افوحكالفسياااتفافجففف-ف (1)



 

 

2344 

أيزا : ولقج أبى العمساء الستقشػن قبػلو ، وقالػا ىحا  (1) وقال الدمخذخي 
ه األفاعيل ، مغ أباشيل الييػد ، والذياشيغ ال يتسكشػن مغ مثل ىح

وتدميط هللا إياىع عمى عباده ، أو عمى نداء األنبياء حتى يفجخوا بيغ 
 .(2)ؾبح 

في البحخ السحيط حيث قال :نقل السفدخون في ىحه  (3)وردىا أبػ حيان
يجب بخاءة األنبياء مشيا ، وىي مسا ال يحل  الفتشة وإلقاء الجدج أقػاال  

 .(4)لدنادقة نقميا ، وماىي إال مغ أوضاع الييػد وا

 واإلمام الفخخ الخازي سساىا بخوايات أىل الحذػ وردىا مغ أربعة وجػه :

                                                           
يامؾسرز يفسيز اشمايفافجماقرف كمافز انمافىؾف:فصبؾفسياا ؼف  طؾدفبمؽفرطمافبمؽفدمحمفسف- (1)

 صارف اا فيوفجارف فافس  الفسيك  اف يفسير س افقسي ب ثفقسيظ ؾفقسيآغافقرآؼفسي ماتف
افسممماتفب مممالفرصممماهفافوشمممبفبيمممموفسياحممما فاف مممؽفوصمممانم وف:فص ممماسفسي  غمممافقسيط صممموف

طمبفبمؽفصبؾفسي  اسفشمطسفسيمب ؽفصحف:هفافسنغا538قسي اعوفقغ اىافافسانبفق اووف ظاف
دمحمفبمممؽفببممماس مؼفسبمممؽفعآكممماتفافقفمممماتفسونمممماتفقصن ممما فصبظممما فسيز ممماتفافو ا ممموفبحسممماتف

ف.173افصفف5ن اسفاف ف)فب اقتفافدسرفصادرف(فجف
ف.94افصفف4سيز اشايفافسيكشاافافجفف- (2)
ىؾف:فدمحمفبؽف ؾ ففبؽفرآيفبؽفحماتفافسيغاناطيفصة افسيب ؽفصبؾفحماتفسونبيسيفافف- (3)

اف مطافسيكا مافبم  دفسونمبيسفقا ايقممافافسماتفة رماففمطماف ظاآموفافرار مماففه654قيمبف مظاف
بايآغافقسيظ ؾفقسيرصايففافيوفسي بفسيظؾيعف يفسير س افقسي ب ثفقوماسجؼفسيظماسفق  ا ماف

هف745ط ااويؼفاف ؽف صظ اووف:فسيرسي وفقسياقافسي ا ؼفقغ اىافافسانمبفق اوموف مظاف
ف.60افصفف6كا ظاففاجفسبؽفح افسي سا نيفافسيبررفسيف:افسنغا

ف.156افصفف9صبؾفحماتففافسي  افسيط مقفافجفف- (4)
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األول : لػ قجر الذيصان عمى أن يتذبو برػرة األنبياء فمغ يبقى اعتساد 
، وتشتفي الغاية مغ عمى شيء مغ الذخائع وذلظ يبصل الجيغ بالكمية 

 .إرسال الخسل 

نبي هللا سميسان بسثل ىحه السعاممة الثاني : لػ قجر الذيصان أن يعامل 
 لػجب أن يقجر عمى مثميا في معاممة جسيع الدىاد والعباد .

نبي هللا هللا أن يدمط الذيصان عمى نداء  الثالث : كيف يميق بحكسة
ألنو اليجػز في حق الخسل ، وال شظ أنو قبيح عميو الدبلم سميسان 

ػ مغ األمػر السخدية وعرستيع اعتجاء الذيصان عمى ندائيع بالدنا في
 التي ال يتجخأ عمييا إال الييػد.

سميسان لتمظ السخأة في عبادة تمظ الرػرة لكان نبي هللا  الخابع : لػ أذن
مشو ، وإن لع يأذن ؼيو فالحنب عمى السخأة ، فكيف يؤاخح هللا سميسان  كفخا  

 .(1)بفعل لع يرجر عشو 

عمى ا زعع تدمط الذيصان وأنكخىا اآللػسي أيزا فقال :ومغ أؾبح ما فيي
نداء نبيو حتى وشئيغ وىغ حيس ، هللا أكبخ ىحا بيتان عطيع ، وخصب 

 .(2)جديع 

وقال عشيا ابغ كثيخ : والطاىخ أنو إنسا تمقاه ابةغ عبةاس رضةي هللا عشيسةا 
إن صح عشةو مةغ أىةل الكتةاب ، وفةييع شائفةة ال يعتقةجون نبةػة سةميسان (3)

                                                           
ف.393افصفف26سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف- (1)
ف.191افصفف12سثيؾ يفافرقحفسيط انيفافجففف- (2)
ىؾف:فر بف فبؽفن اسفبؽفر بسيطظآبفبؽفىاشؼفبؽفر مبف ظماافافسبمؽفرمؼفسيظ ميفافف-( 3)

وفافقح افسو افافسماتفصرآمؼفسيظماسفب مب ثفسيظ ميفق اضما فكاتف سطعفسي  افيس افرآط
== 
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عميةةةو وليةةةحا كةةةان فةةةي الدةةةياق حبػن عميةةةو الدةةةبلم ، فالطةةةاىخ أنيةةةع يكةةة
 .(1)مشكخات

وقػة الدشج ال تشافي كػنيا مسا أخحه ابغ عباس وغيخه عغ كعب األحبار 
وأمثالو مغ مدمسة أىل الكتاب ، فثبػتيا في نفديا ال يشافي كػنيا مغ 

 .(2)إسخائيميات بشي إسخائيل وافتخاءاتيع عمى األنبياء

  (5) ، والشدةةةةةةفي(4) البيةةةةةةان فةةةةةةي أضةةةةةةػاء  (3)ووردىةةةةةةا أيزةةةةةةا الذةةةةةةشؿيصي

  

                                                                                                                         
== 

صبيفبكافقرطافقراطاتفافقساتفرايطافبايش افقسي ا مافقسير سم افافومؾ يفبايظماعفف مظاف
صبؾفسي سؽفرآيفبؽفر بسيكايؼفبؽفر بسيؾسحبفسيش  انيفافص بفسيغاباف يفف:هفافسنغا68

 ف)فب ممماقتفافدسرفرممماد فر مممبسيطؾجؾدفافف–  ا مممافسيصممم ابافافو ا ممموفرآممميف  مممؾاف
 .291افصفف3لف(فجف1994ف-ه1415سيكربفسي آطمافافسوقيعف

ف.60افصفف7سبؽفسا افافو س افسياااتفسي غمؼفافجففف- (1)
 .272صبؾفشي افافس  اسع آماتفقسيطؾلؾراتفافصفف-( 2)
ىؾف:فدمحمفسيطارارفبؽفسو  ؽفسي كظيفسيشظقمظيفافساتف ا ياف  رعافافبارراف يفرمبةفف- (3)

بكافبؽفر مبفف:هفافسنغا1393اف يفسير س افقسوصؾ فقسي اوفافوؾ يفبطكاف ظافف ظؾتف
ف–هف1407 فصبممممؾفزيممممبفافط امممماتفسيظسمممماب ؽفاف ف)فسيايمممماافافدسرفسياشممممبفافسوقيممممعف

ف.205لف(فصف1987
ف.254افصفف3سيشظقمظيفافصلؾس فسي ماتفافجفف- (4)
اتفافصحمبفسيزىمادفسيطرمأعايؽفافىؾف:فر بف فبؽفصحطمبفبمؽف  طمؾدفسيظسم يفافصبمؾفسي اسمف-(5)

صاحبفسيرصمانمففسيط  مبةف ميفسي اموفقسوصمؾ فافيموفسيطسرصم عف ميفشماحفسيطظغؾ مافاف
ف:هفافسنغمما701قسظممزفسيممبقاعوفقسي طممبةف مميفصصممؾ فسيممب ؽفقغ اىممافافسانممبفق اومموف ممظاف

ر مممبفسيامممادرفبممممؽفدمحمفبمممؽفنصممماف فسيااشمممميفافسي مممؾسىافسيطضمممماف مممميفط اممماتفسي ظ،ممممماف
== 
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 .(4)، والدحيمي (3)، وأبػ شيبة  (2)، وابغ عصية  (1)في تفديخه

ذ كيف ، إوخخافاتيع : أن ىحه مغ أباشيل اإلسخائيميات  والحي نبلحطو
أو ، وأن يجامع ندائو ،  سميسان يترػر أن يتسثل الذيصان برػرة الشبي

الشاس أن يشتبيػا لسثل ىحه ، وعمى  أن يتػؾف السمظ والشبػة عمى خاتع
الخوايات وال يمقػىا عمى مدامع العامة الحيغ يتمقفػن مشيع ثقة فييع بأنيع 
أصحاب الجيغ والعمع الرحيح ، وقج اتزح لشا أنيا ترادم العقل وال مدتشج 

 ليا مغ الشقل .

 الكْل الجاىٕ : يف اجلشد امللكٙ علٙ كسسٕ سلٔناٌ علُٔ الشالو 

الدبلم ولج ، فقالت الذياشيغ إن عاش لع نشفظ مغ  ولج لدميسان عميو
الدخخة ، فدبيمشا أن نقتمو ، فعمع ذلظ سميسان عميو الدبلم فكان يغحوه في 

                                                                                                                         
== 

.قسبمممؽفح مممافسي سممما نيفافسيمممبررف270افصفف1دمحمفسرمممبفعانممما(فافجفا)سيظاشممماف  ممماف
ف.17افصفف3سيكا ظافافجف

صبمممؾفسي اسممماتفر ممب فبمممؽفصحطمممبفبمممؽف  طمممؾدفحمما  فسيمممب ؽفسيظسممم يفاف مممبسر فسيرظزيممموفف- (1)
قحامممماعوفسيرأقيمممموفافو ا مممموف ؾ ممممففرآمممميفبممممب ؾيفاف ف)فب مممماقتفافدسرفسيكآممممؼفسيظ ممممبفاف

ف.156صفافف3لف(فافجف1998ف–هف1419سوقيعف
ف.505افصفف4سبؽفرظماففافسيط ارفسيؾج زفافجفف- (2)
ف.273صبؾفشي افافس  اسع آماتفقسيطؾلؾراتففافصفف- (3)
ف.198افصفف23ق  افسيزح آيفافسير س افسيطظ افافجفف- (4)
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عمى كخسيو ، فتشبو  مغ مزخة الذياشيغ ، فألقي ولجه ميتا   الدحابة خػفا  
 .(1)عمى زلتو في أنو لع يتػكل ؼيو عمى ربو 

ندبػه إلى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع  مػضػعا   وذكخوا في ذلظ حجيثا  
فقال الذيصان إني أواريو مغ السػت ، قالػا أنو قال : ولج لدميسان ابغ 

نحىب بو إلى تخػم األرض قال : يرل إليو السػت ، قالػا : فشرعج بو بيغ 
الدساء واألرض قال : نعع ، فرعج بو وندل ممظ السػت فقال : يا ابغ داود 

دسة وشمبتيا في البحخ فمع أصبيا ، وشمبتيا في إني أمخت بؿبس ن
السذخق والسغخب فمع أصبيا ، فبيشسا أنا أصعج إلى الدساء أصبتيا 

 .(2)فؿبزتيا ، وجاء جدج حتى وقع عمى كخسيو 

 السد علَٔا :

 ىحه الخواية مخدودة أيزا لؤلمػر التالية :

                                                           
صحطمبفبمؽفدمحمفبمؽفببماس مؼفسيا آ ميفصبمؾفب م اافافسيكشمففقسي مماتفرمؽفو سم افسيامااتفافف- (1)

راشممممؾرفاف ف)فب مممماقتفافدسرفبحمممممما فسيرمممماسثفسي ا مممميفافسوقيمممممعففو ا مممموفصبمممميفدمحمفبمممممؽ
.قفسيظسمم يفاف ممبسر فسيرظزيمموفقحامماعوفسيرأقيمموف206افصفف8لف(فجف2002ف–هف1422

.قف226افصفف7.قصبممممممممؾفسيسمممممممم ؾدفافبرشممممممممادفسي امممممممموفسيسممممممممآمؼفافجف155افصفف3افجف
ف.182افصفف7سيس ؾطيفافسيبرفسيطظاؾرفافجف

بكمافسيسمم ؾطيفافسي يممفسيطصمظؾراف ميفسوحاد ممثففجم  فسيممب ؽفر مبسياحطؽفبمؽفصبميف- (2)
سيطؾلؾرافافو ا وفصبؾفر بفسيماحطؽفصم حفبمؽفرؾيضمافاف ف)فب ماقتفافدسرفسيكرمبف

ف.ف345افصفف2لف(فافسرا،فسيطؾتفقسيا ؾرفافجف1996ف–هف1417سي آطمافافسوقيعف
ؽفقجطمما فسيممب ؽفر ممبسياحطؽفبممؽفرآمميفبممؽفدمحمفسي ممؾزيفافسيطؾلممؾراتفافو ا مموفر ممبفسيمماحط

لف1968ف–هف1386دمحمفراطاتفافسيظاشاف)فسيطب ظافسيطظؾرةفافسيطكر افسيسآ،مافافسوقيعف
ف.217افصفف3(فسرا،فذسافسيطؾتفافبا،فسي اسرف ؽفسيطؾتفافجف
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 قا  باهللنبياء وىع مغ أشج الشاس تعمأنيا تقجح في عرسة األ األول : 
 عميو . وتػكبل  

ولجه ، وىع تحت الثاني : كيف يترػر أن يخذى سميسان الذياشيغ عمى 

 هتمث  مت خت حت جت هب مب خب  ٹٱٹٱُّٱإمختو ومدخخون لو

 12سبأ:  َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

أي وسخخنا لو مغ يعسل بيغ يجيو مغ الجغ بإذن ربو ، ومغ يعجل مغ 
 .(1)الدعيخ  الجغ عغ أمخنا مغ شاعة سميسان نحقو عحاب

، كل ذلظ دسع عغ أحج ربي في الدحاب أو تخفى ؼيو الثالث : لع ن
 .يرادم العقل

 .الخابع : أن ىحا الحجيث مػضػع كسا أفاد بحلظ عمساء الحجيث 

قال ابغ الجػزي : ىحا حجيث مػضػع ، وال يجػز أن يشدب إلى سميسان 
ػنو بيغ الدساء وىػ نبي كخيع أنو يفخ مغ السػت، وال أنو يقخ عمى أن ك

 .(2)واألرض يجفع السػت 

 .(3)وقال الديػشي : مػضػع ، وال يشدب إلى نبي هللا سميسان ذلظ 

                                                           
ف.363افصفف4سيشؾسانيفاف رحفسياب افافجفف- (1)
افف3سبؽفسي ؾزيفافسيطؾلؾراتفافسرما،فذسمافسيطمؾتفافبما،فسي ماسرف مؽفسيطمؾتفافجفف- (2)

ف.217صف
سيسم ؾطيفافسي يممفسيطصمظؾراف ميفسوحاد مثفسيطؾلمؾرافافسرما،فسيطمؾتفقسيا مؾرفاففف- (3)

ف.345افصفف2ج
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م العقل وال مدتشج ليا مغ الشقل ، ومقام : أن ىحه الخواية ترادوالحي نخاه 
 سميسان عميو الدبلم عغ أمثال ىحه القرز أنده .

زيع عغ أبي ىخيخة عمى وقج ردىا اإلمام اآللػسي حيث قال :ورواه بع
وجو ال يذظ في وضعو إال مغ يذظ في عرسة األنبياء عمييع الدبلم ، 
وأنا في صحة ىحا الخبخ لدت عمى يقيغ ، بل ضاىخ اآلية أن تدخيخ 
الخيح بعج الفتشة ، وىػ ضاىخ في عجم صحة الخبخ ألن الػضع في 

 . (1)الدحاب يقتزي ذلظ 

 .ٙ كسسٕ سلٔناٌ علُٔ الشالو: يف اجلشد امللكٙ علالكْل الجالح

وألقيشا عمى كخسيو مشو  ،سميسان بدبب مخض شجيج ألقاه هللا عميو تغف  
 وذلظ لذجة  جدجا  

ثع  ،والعخب تقػل في الزعيف إنو لحع عمى وضع وجدع ببل روح ،السخض
 .(2)أناب إلى حال الرحة 

عغ  والحي تخاه الباحثة : ىحا القػل وإن كان نده سميسان عميو الدبلم
 . ، وتحسيل اآلية ماال تحتسلاإلسخائيميات إال أنو ؼيو نػع مغ التكمف 

  

                                                           
ف.190افصفف12سثيؾ يافرقحفسيط انيفافجفف- (1)
ف23.قفسيطاسغميفافو سم افسيطاسغميفافجف394افصفف26سياسزيفاف  اومحفسيغ مبفافجفف- (2)

ف.120افصف
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لكريريٙ علريريٙ كسسريريٕ سريريلٔناٌ علٔريريُ  التفشريريري األصريرئل يف اجلشريريد امل
 .الشالو

ذىب كثيخ مغ السفدخيغ القجامى والسعاصخيغ أن السخاد بفتشة سميسان 
واه بالجدج السمقى عمى كخسيو ، ىي الػاردة في الحجيث الرحيح الحي ر 

(1)البخاري 
مخفػعا :" قال  (2)ومدمع في صحيحييسا عغ أبي ىخيخة  

سميسان بغ داود عمييسا الدبلم ، ألشػفغ الميمة بسائة امخأة تمج كل امخأة 
يقاتل في سبيل هللا ، فقال لو السمظ قل إن شاء هللا ، فمع يقل وندي  غبلما  

ل الشبي صمى هللا فأشاف بيغ ولع تمج مشيغ إال امخأة نرف إندان ، قا، 
 .(3)عميو وسمع لػ قال إن شاء هللا لع يحشث ، وكان أرجى لحاجتو "

                                                           
س مؼفبؽفبادز افسي   يفافصبؾفر ب فسي اماريفافطآمبفىؾف:فدمحمفبؽفب طار وفبؽفبباففف- (1)

سي آؼفقجايسفسيظاسفافرحوف يفسي ب ثفق يماففمموفافسماتفحسمؽفسي  م فافقسماتف  اموفاف
 ؽف صظ اووفسي ا افسيص محفقغ اىمافافسنغماف:فصبمؾفسي ضموفصحطمبفبمؽفرآميفبمؽفح ماف

افصفف9(فجففسي سممما نيفافويمممذ بفسيريمممذ بفاف ف)فسييظمممبفافدسعممماةفسيط مممارافسي اطانمممما
ف.47

ىمؾف:فر مبسياحطؽفبمؽفصماافافصبمؾفىايماةفسيبق ميفافرايمففصىموفسيصم افقصشمياف مؽفف- (2)
 كظيافافص آؼفرالفع  افقشيبىاف افسيظ يفافةؼفيز وفرغ اف يفسي آمؼفاف مبرافيموفر مؾ ف
 ف كاتف مؽفصح م فسيصم ابافافقصكاماىؼفرقس مافيآ مب ثفافقيمؼف مز ف سمكؽفسيطب ظمافحرمعف

ف.348افصفف7سبؽفر بفسي افافسال رم ا،فافجفف:هفافسنغاف57 اتفبياف ظاف
سي ااريففافصم محفسي اماريفافسرما،فسيظكماحفافبما،فقمؾ فسياجموفوطمؾ ؽفسيآ آمافرآمعفف- (3)

ف.39افصفف7نساعيفافجف
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 .(2)عغ أبي ىخيخة أيزا ستػن امخأة (1)وفي رواية مدمع 

وبالشطخ في الحجيث الرحيح يتبيغ لشا أن الفتشة السحكػرة في اآلية ىي 
ي عجم سميسان عميو الدبلم قػل إن شاء هللا ، وبالتال نبي هللا نديان

 تحقق رغبتو في أن يكػن لو مائة ولج يجاىجون في سبيل هللا .
 .ويكػن الجدج السمقى عمى كخسي سميسان عميو الدبلم ىػ شق اإلندان 

اآللػسي حيث قال : أضيخ وىحا القػل الحي اختخناه في تفديخ اآلية رجحو 
خخ ما قيل في فتشة سميسان عميو الدبلم أنو قال ألشػفغ الميمة ..إلى آ

 .(3)الحجيث 
ورجحو أبػ حيان في تفديخه حيث قال : لع يبيغ هللا الفتشة ماىي ، وال 
الجدج الحي ألقاه عمى كخسي سميسان ، وأقخب ما قيل ؼيو أن السخاد 

 .(4)بالفتشة كػنو لع يدتثغ 
ت عميو ورجحو الذشؿيصي أيزا واعتبخه ىػ الخأي الطاىخ في اآلية وما دل

 .(5)بعس السحققيغ تيار الدشة الرحيحة وىػ اخ

                                                           
ىممؾف:ف سممآؼفبممؽفسي  مماجفسياشمم ايفافصبممؾفسي سممؽفسيظمسممابؾريفافصمماحبفسيصمم محفاف -  (1)

ةاممماف مممؽفسي  مممالفايممموف  ا مممافباي مممب ثفاف مممؽففكممماتف مممؽفرآطممما فسيظممماسفاقصقنممممافسي آمممؼفا
سبمؽفف:هفافسنغما261 صظ اووف:فسي آوفافقصقىالفسيط بة ؽفافقغ اىافاكانبفق اوموف مظاف

.قصبممؾفزسايمماف  مميفسيممب ؽف  مميفبممؽفشممااف128افصفف10ح مماافويممذ بفسيريممذ بفافجف
ف.92اص2تفافدسرفسيكربفسي آطماف(فجفسيظؾقيفافويذ بفسو طا فقسيآغاتاف ف)فب اقف

ف.1275افصفف3 سآؼففافص محف سآؼفافسرا،فسو طاتفافبا،فسال راظا فافجفف- (2)
ف.190افصفف12سثيؾ يفافرقحفسيط انيفافجفف- (3)
ف.155افصفف9صبؾفحماتففافسي  افسيط مقفافجفف- (4)
ف.254افصفف3سيشظقمظيفافصلؾس فسي ماتفافجفف- (5)
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نو الخأي الرحيح الستعيغ في اآلية ، وخيخ ورجحو أبػ شيبة وذىب إلى أ
 .(1)ما يفدخ بو كبلم هللا ىػ ما صح عغ رسػل هللا 

في  (5)، والخازن  (4)، والدمخذخي  (3)، والبيزاوي  (2)ورجحو الخازي 
 . (9)لرابػني ، وا (8) في التحخيخ والتشػيخ (7)، وابغ عاشػر (6) تفديخه

. 
والحي تخاه الباحثة : أن ىحا الحجيث يسكغ حسمو بديػلة ويدخ عمى 

ويشدجع مع الشز القخآني ، وال يشكخه العقل ، تفديخ السخاد مغ اآليات ،
لسكحوبة ويشدىشا عغ الخػض في أباشيل اإلسخائيميات اويميق بسقام الشبػة ، 

ىجة الشفذ بالتعؽف عمى سميسان عميو الدبلم ، ولعل مغ الدبلمة مجا
 عغ الخػض في مثل ىحه السبيسات التي تمبدت بذبيات اإلسخائيميات .

  

                                                           
ف.275صبؾفشي افافس  اسع آماتفقسيطؾلؾراتففافصفف- (1)
ف.393افصفف16سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف- (2)
ف.29افصفف5سي مضاقيفافصنؾسرفسيرظزيوفقص اسرفسيرأقيوفافجفف- (3)
ف.93افصفف4سيز اشايفافسيكشاافافجفف- (4)
ىممؾف:فرآمميفبممؽفدمحمفبممؽفببمماس مؼفسيشممم يفرمم  فسيممب ؽفافسيط مماقافباياممازتفافرممايؼفباير سمم افف- (5)

سمماتفعممازتفسيكرممبفبايطبر ممافسيسطمسمماطمافاف ممؽف صممظ اووف:فقسي ممب ثفاف ممؽف ايمما فسيشمما  مافاف
هفاف741 مماقوفسيشمما  مافافقرممبةفسو يممالف مميفشمماحفرطممبةفسوحكممالفقغ اىممافافوممؾ يفب آممبف ممظاف

ف.4افصفف5سنغا:فسيزرسآيفافسور لفافجف
ف.43افصفف4سياازتفافي ا،فسيرأقيوف يف  انيفسيرظزيوفافجفف- (6)
رفافرعمممسفسيط ر مم ؽفسيطممايك  ؽفبرممؾنسفافشممم فجمما افسيزيرؾنممافىممؾف:فدمحمفسيظمماىافبممؽفراشممؾفف-ف (7)

ق اقرممموفبيمممافافسممماتف مممؽفصرضممما فسيط ط ممم ؽفسي ممما   ؽف ممميفد شممموفقسياممماىاةفاف مممؽف صمممظ اووف:ف
افصفف6هفافسنغا:فسيزرسآيفاسورم لفافجف1393 ااصبفسيشاي افقغ اىافافسانبفق اووف ظاف

ف.174
ف.260افصفف23سبؽفراشؾرفافسير ايافقسيرظؾيافافجفف- (8)
ف.54افصفف3سيصابؾنيفافص ؾةفسير ا  افافجففف- (9)
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بالشحس سلٔناٌ علُٔ الشالو املبحح الجالح : الدخٔل يف اتَاو 
 ّفُٔ مطلباٌ :ّاألصٔل فَٔا 

املطلب األّل : تعسٓف الشحس يف اللغ٘ ّاالصطالح ّحكه تعلنُ 
 ّفعلُ .

 الدحخ في المغة :

دحخ صخف الذئ عغ حؿيقتو إلى غيخه ، فكأن الداحخ لسا رأى أصل ال 
الباشل في صػرة الحق وخيل الذئ عمى غيخ حؿيقتو قج سحخ الذئ عغ 

 .(1)وجيو أي صخفو 

 والدحخ عمى معان :

األول : الخجاع وتخيبلت ال حؿيقة ليا ، نحػ ما يفعمو السذعبح برخف 
ام بقػل مدخخف عائق األبرار عسا يفعمو لخفة يج ، وما يفعمو الشس

 لؤلسساع .

 .(2)الثاني : استجبلب معاونة الذيصان بزخب مغ التقخب إليو 

والحي نخاه مغ السعاني المغػية أن معاني الدحخ في المغة تعػد إلى الخجاع 
 والسكخ والخفة والباشل .

  

                                                           
.فقفسي  مممماقزفابمممماديفافسيامممما ؾسف348افصفف4سبمممؽف ظغممممؾرفافيسمممماتفسي ممما،فافجفف- (1)

ف.405افصفف1سيط مقفافجف
ف.400سياسغبفسوص يانيفافسيط ادستف يفغايبفسياااتفافصفف- (2)
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 الشحس يف االصطالح :

ل أو فعل محخم بقػلو :ىػ اإلتيان بخارق عشج مداولة قػ (1)عخفو التيانػي 
 .(2)في الذخع ، أجخى هللا سششو بحرػلو عشجه ابتجاء 

وعخفو اآللػسي بأنو :خارق لمعادة يطيخ مغ نفذ شخيخة بسباشخة أفعال 
قخب إلى الذيصان بارتكاب مخرػصة ، ويدتعان في تحريمو بالت

 .(3)الؿبائح
يذ بالشطخ في تمظ التعخيفات يتزح أن لمدحخ حؿيقة ، ولونبلحع أنو : 

 .مجخد تخيبلت وىػ قػل جسيػر أىل العمع 

: والرحيح أن لو حؿيقة ، وبو قصع الجسيػر وعميو (4)قال اإلمام الشػوي 
 . (5)عامة العمساء ، ويجل عميو الكتاب والدشة الرحيحة السذيػرة 

                                                           
ققيفسي ظ ميفسيريمانؾيفافباحمثفىظممبيفافىمؾف:فدمحمفبممؽفرآميفبمؽفسياالميفدمحمفبمؽفصممابافسي مارفف- (1)

ف.295افصفف6هفافسنغاففسيزرسآيفافسور لفافجف1158كانبفق اووف ظاف
ف-دمحمفبؽفرآيفبؽفسيااليفدمحمفحا بفسيريانؾيفافسشماافسصمظ حفسي ظمؾتفقسي آمؾلفافو ا موفدف- (2)

ف.935افصفف1لف(فج1996رآيفدحاقجفاف ف)فب اقتفاف كر افي ظاتفافسوقيعف
ف.338افصفف1يؾ يفافرقحفسيط انيفافجفسثف- (3)
ىؾف:ف   يفسيب ؽفصبؾفزساياف   يفبؽفشاافسي ؾرسنيفسيشما  يفافسيظمؾقيفافسماتفصقحمبفز انموفف- (4)

 مميفسي آممؼفقسي  ممادةفافشممب بفسيممؾروفقسيزىممبفافسمماتفحا غممافيآ ممب ثفق ظؾنمموفافقرجايمموفافقصمم م وف
افقسور  م ؽفقغ اىمافافسنغما:فقرآ آوفاف ؽف صظ اووف:فشاحفص محف سآؼفافريماافسيصماي  ؽف

شممطسفسيممب ؽفصبمممؾفر ممب فدمحمفبمممؽفراطمماتفسيمممذى يفافوممذساةفسي  مممالفا ف)فب مماقتفافدسرفسيكرمممبف
ف.174افصفف4لف(فجف1998ف–هف1419سي آطمافافسوقيعف

صبمؾفزسايماف   ميفسيمب ؽف   ميفبمؽفشماافسيظمؾقيفافرقلمافسيظماي  ؽفقرطمبةفسيط رم ؽفافو ا موفف- (5)
افف9لف(فجف1991ف–هف1412ب ممماقتفافسيطكرمممبفس  ممم  يفافسيااياممماففزى مممافسيشممماقيشفاف ف)

ف.346صف
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 حكه تعلنُ ّفعلُ :

تعمع الدحخ وتعميسو حخام ، ويكفخ الداحخ بتعمسو وفعمو سػاء اعتقج 
قال صاحب السغشي :تعمع الدحخ وتعميسو حخام ال نعمع و أو إباحتو ،تحخيس

 .(1)أىل العمع بيغ  خبلفا  ؼيو 

 ويجل عمى ذلظ نرػص مغ الكتاب والدشة مشيا :

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ

 1٠2البقخة:  َّ رئزئ

 فاآلية صخيحة بأن تعمسو كفخ .

ػبقات الذخك باهلل جتشبػا الدبع السولقػل الشبي صمى هللا عميو وسمع :ا
 .(2)والدحخ ..الحجيث 

 : وقج ذكخ  اإلمام أبػ حيان تفريل جيج فقال

وأما حكع الدحخ فسا كان مشو يعطع بو غيخ هللا مغ الكػاكب والذياشيغ ، 
، ال يحل تعمسو وال العسل بو ،  وإضافة ما يحجثو هللا إلييا فيػ كفخ إجساعا  

،  تفخيق بيغ الدوجيغ واألصجقاءوكحا ما قرج بتعمسو سفظ الجماء ، وال
شيء مغ ذلظ بل يحتسل فالطاىخ أنو ال يحل وأما إذا كان ال يعمع مشو 

                                                           
صبممؾفدمحمف ؾ مموفسيممب ؽفر ممبف فبممؽفصحطممبفبممؽفدمحمفبممؽفقبس ممافسي طممار آيفسيطاب مميفافف- (1)

ف.29افصفف9لف(فجف1968ف–هف1388سيطغظيفاف ف)فسيااىاةفاف كر افسيااىاةفاف
ا،فسيشا فقسيس اف ؽفسيطؾ ااتفافجفسي ااريففافص محفسي ااريفافسرا،فسيظبفافبف- (2)

ف.137افصفف7
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، لتخييل والذعبحة فبل يشبغي تعمسو، وما كان مغ نػع اوال العسل بو، تعمسو
ألنو مغ باب الباشل ، وإن قرج بحلظ الميػ والمعب وتفخيج الشاس عمى 

 .(1)خفة صشعتو ؼيكخه 
: أن تعمع الدحخ ؼيو مفاسج كثيخة ، وباب واسع لمذخك باهلل ،  ونبلحع

 ويذكظ الشاس في العقيجة .
 .املطلب الجاىٕ : الدخٔل يف اتَاو سلٔناٌ بالشحس ّاألصٔل فَٔا 

 جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي

 رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ

 1٠2البقخة:  َّ  زثمث رث يت ىت نت مت زت

 الدخٔل يف اتَامُ بالشحس :
 السّآات يف سبب اليزّل :

قال :قالت الييػد انطخوا إلى  (2)أخخج ابغ جخيخ عغ شيخ بغ حػشب -1
  دمحم يخمط الحق بالباشل ، يحكخ سميسان مع األنبياء ، وإنسا كان ساحخا  

                                                           
ف.526افصفف1صبؾفحماتفافسي  افسيط مقفافجفف- (1)
ىممؾف:فشمميافبممؽفحؾشممبفصبممؾف مم  بفسوشمم ايفاف ممؾيعفص ممطا فبظممبف زيممبفسونصمماريافافف- (2)

يمسفباياؾيف يفسي ب ثفافقالف  رجفب ب اوفافسنغا:فسيذى يفاف  افصرم لفسيظم   فافجف
سياا ممؼفرآمميفبممؽفسي سممؽفبممؽف  مماف فسيط مماقافبممابؽفرسمماكافاف.فقصبممؾف372افصفف4

== 
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 .(1)غ عمى ممظ سميسان "يخكب الخيح ، فأندل هللا " واتبعػا ما تتمػا الذياشي

 أن الييػد سألػا الشبةي زمانةا   (3) عغ أبي العالية (2)خخج ابغ أبي حاتعأ -2
عغ أمػر مغ التػراة ،ال يدألػنو عغ شيء مغ ذلةظ إال أنةدل هللا عميةو مةا 
سألػه عشو ؼيخرسيع ، فمسا رأوا ذلظ قالػا : ىحا أعمع بسا أندل إليشةا مشةا ، 

 " واتبعةةةةػا مةةةةا تتمةةةةػا خاصةةةةسػه ، فةةةةأندل هللاوإنيةةةةع سةةةةألػه عةةةةغ الدةةةةحخ و 
 .(4)"الذياشيغ

 واختمفػا في كيؽية ما تمت الذياشيغ عمى ممظ سميسان عمى أقػال :
                                                                                                                         

== 

ف-ه1415ومممماري فد شمممموفافو ا مممموفرطمممماقفبممممؽفغاس ممممافسي طمممماقيفاف ف)فدسرفسي كممممافاف
ف.217افصفف23لف(فجف1995

ف.406افصفف2سيظ ايفافجا افسي ماتفافجفف- (1)
ؼفافرحموفىؾف:فر بفسياحطؽفبؽفدمحمفبمؽفسدريمسفسيماسزيفافس  مالفسي ما  فسبمؽفصبميفحماوف- (2)

 يفطآبفسي ب ثفافسماتفب ماسف ميفسي آمؾلفق  ا مافسياجما فافصمظفف ميفسي اموفقسعمر اف
سيص ابافقسيراب  ؽفافقساتفزسىبسفافسرابوف يفسي ماحفقسير مب وف اضميفيموفباياو مافسيطظم ماف
 يفسي   فاف ؽف صظ اووف:فسرا،فسيسظافقسير س افقسيادفرآعفسي يطمافقغ اىمافافسنغما:ف

  آمعفاط اماتفسي ظابآمافافو ا موفدمحمفحا مبفسي اميفاف ف)فب ماقتفافصبؾفسي س ؽفبؽفصبيف
ف.34افصفف3.قسيذى يفافوذساةفسي  الفاففجف55افصفف2دسرفسيط ا اف(فجف

ىمؾف:فرفممافبمؽف يمماستفصبمؾفسي ايممافسيايماحيفافس  مالفسيطامالفسي ما  فسيط سممافافصدر فف- (3)
طاف مممؽفجطممماف مممؽفز ممماتفسيظ ممميفقىمممؾفشممما،فقص مممآؼف ممميفع  مممافصبممميفبكمممافسيصمممب وفاف ممم

سيص ابافافقةاوفصبؾفزررمافقسبمؽفصبميفحماوؼفافقماصفسيامااتفرآمعفصبميفبمؽفس مبفافقوصمبرف
افف4هف.سنغمما:فسيممذى يفاف مم افصرمم لفسيظمم   فافجف93  ممادةفسي آممؼفافسانممبفق اومموف ممظاف

ف.207صف
ر بسياحطؽفبؽفصبميفبكمافجم  فسيمب ؽفسيسم ؾطيفافي ما،فسيظامؾ ف ميفص م ا،فسيظمزق فافف- (4)

ف.13بفر بسيشا يفاف ف)فب اقتفافدسرفسيكربفسي آطماف(فصفل ظوفصحط
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أن الذياشيغ كانػا يدتخقػن (1) روى الصبخي بدشجه عغ الدجياألول :
الدسع ،ثع يزسػن إلى ما سسعػا أكاذيب يمفقػنيا ويمقػنيا إلى الكيشة ، 

كتب يقخؤنيا ويعمسػنيا الشاس ، وفذا ذلظ في زمغ  وقج دونػىا في
سميسان حتى قالػا إن الجغ تعمع الغيب ، وكانػا يقػلػن ىحا عمع سميسان 

 .(2)وما تع لدميسان ممكو إال بيحا العمع وبو تدخيخ اإلنذ والجغ 

الثاني : أن بشي إسخائيل اشتغمػا بتعميع الدحخ في زمانو ، فسشعيع سميسان 
ح كتبيع ودفشيا تحت سخيخه ، فمسا مات استخخجيا الذياشيغ مغ ذلظ وأخ

 .(3)وقالػا لمشاس إنسا ممككع سميسان بيحا فتعمسػه 

كان  عغ ابغ عباس( 4)بغ عسخوعغ السشيال  أخخج ابغ أبي حاتعالثالث :
آصف كاتب سميسان وكان يكتب كل شيء بأمخ سميسان ويجفشو تحت 

                                                           
ىؾف:فب طار وفبؽفر بفسياحطؽفبؽفصبيفسايطافسيسبيفافصبؾفدمحمفسيااشميفافسيكمؾ يفافف-( 1)

سورؾرفاف كؽفسيكؾ افقساتف ا بف يف بةفبا،فسي ما افبايكؾ ماف سمطيفسيسمبيفافحمبثف
نغماف:فسيطمزيفافويمذ بفهفافس127رؽفصنسفبؽف ايػفقسبمؽفن ماسفافسانمبفق اوموف مظاف

 .132افصفف3سيكطا فافجف
ف.405افصف2سيظ ايفافجا افسي ماتفاجفف– (2)
ف.63افصفف1سياازتفافي ا،فسيرأقيوف يف  انيفسيرظزيوفافجف- (3)
ىؾف:فسيطظيا فبؽفرطاقفصبؾفرطاقفسو بيف ؾالىؼفسيكمؾ يفافصماحبفحمب ثفسي رظماففف- (4)

حطبفبؽفحظ وفصبؾفبشافصحبفبييف ؽفسيطظيا فسيظؾيوفافقصحاد اوفيمسبفبايكا اةفافقا فص
افف5قصقةوفافوؾ يف ظافبضافرشاةفق اعافافسنغاف:فسيذى يفاف  افصر لفسيظم   فافجف

 .42افصفف8.قفسبؽفربيفافسيكا وف يفل  ا فسياجا فافجفف184صف
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 ذياشيغ فكتبػا بيغ كل سصخيغ سحخا  كخسيو ، فمسا مات سميسان أخخجتو ال
 .(1)، وقالػا ىحا الحي كان سميسان يعسل بو  وكفخا  

لسا ذىب ممظ  العػفي في تفديخه عغ ابغ عباس روى ابغ كثيخعغالخابع :
سميسان ارتج فئة مغ الجغ واإلنذ واتبعػا الذيػات ، فمسا رجع إلى 

فجفشيا تحت  وقام الشاس عمى الجيغ ، ضيخ عمى كتبيعسميسان ممكو 
كخسيو ، فمسا تػفي ضيخ اإلنذ والجغ عمى الكتب وقالػا ىحا كتاب مغ هللا 

 .(2)ندل عمى سميسان أخفاه عشا فأخحوه فجعمػه ديشا 

 السد علَٔا :

أوال : أن ىةةةةةحه الخوايةةةةةات كميةةةةةا مةةةةةغ اإلسةةةةةخائيميات التةةةةةي ال ترةةةةةجق وال 
،  يح عةةةغ الشبةةةي صةةةمى هللا عميةةةو وسةةةمعتكةةةحب ، ولةةةيذ فييةةةا خبةةةخ صةةةح

مةةةةغ مخويةةةةات رجةةةةال اختمةةةةف فةةةةييع مةةةةغ ناحيةةةةة  فةةةةي بعزةةةةيا وإنسةةةةا ىةةةةي
   (3)الجةةةةةةةةةخح والتعةةةةةةةةةجيل كالدةةةةةةةةةجي قةةةةةةةةةال ؼيةةةةةةةةةو يحةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةغ معةةةةةةةةةيغ

                                                           
صبمؾفدمحمفر مبسياحطؽفبمؽفدمحمفبمؽفسدريمسفبمؽفسيطظمذرفسيرطمطميفسيماسزيفافسبمؽفصبميفحماوؼفاف– (1)

سممم افسيامممااتفسي غممممؼفالبمممؽفصبممميفحممماوؼفافو ا ممموفص ممم بفدمحمفسيظ مممبفاف ف)فسيسممم ؾد افافو 
ف.185افصفف1هف(فجف1419 كر افنزسرف صظ عفسي ازفافسياايااف

ف.233افصفف1سبؽفسا افافو س افسياااتفسي غمؼفافجفف– (2)
اففىؾف:ف  يفبؽف   ؽفبؽفرمؾتفسيغظ مانيفف مؾالىؼفاسي غمبسديفافصحمبفسوعطمافسورم ل- ( 3)

رقىفرؽفسبؽفر  ظافقر بسيازسافافقرظوفسي ااريفق سآؼفقصبؾفدسقدفقاعاقتفافساتفب ا اف
ر انمممافرايطممافحا غممافة رمماف راظممافافقمما فرظمموفصبممؾفر  ممبفسياا ممؼفبممؽف مم لفصرآطيممؼفبصمم محف

هفافسنغماف:فر مبفسيماحطؽفبمؽف203سي ب ثفق قمطوف  يفبؽف   ؽفافسانبفق اووف مظاف
افط ااتفسي  الفاف ف)فب اقتفافدسرفسيكربفسي آطمافافصبيفبكافج  فسيب ؽفسيس ؾطيف

ف.188هف(فصف1403سوقيعف
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ال يحةةةةةةتج  (2)لةةةةةةيغ وقةةةةةةال أبةةةةةةػ حةةةةةةاتع (1) ضةةةةةةعيف وقةةةةةةال أبةةةةةةػ زرعةةةةةةة
فةةةةي  قةةةةال ؼيةةةةو يحةةةةي بةةةةغ معةةةةيغ كةةةةان ضةةةةعيفا   (4).وكةةةةحلظ العةةةةػفي(3)بةةةةو

أشةةةياء ال يتةةةابع يةةةخوي وقةةةال ابةةةغ عةةةجي : ،فةةةي الحةةةجيث  القزةةةاء ضةةةعيفا  
 .(5)عمييا 

قال عشو الحىبي : ال يحفع لو سساع مغ الرحابة وإنسا روايتو  والسشيال
 .(7)وقال ابغ حجخ صجوق ربسا وىع .(6)عغ التابعيغ الكبار 

                                                           
ىممؾف:فر  ممبف فبممؽفر ممبسيكايؼفبممؽف زيممبفبممؽف مماقخفسيااشمميفافصبممؾفزررممافسيمماسزيفافصحممبفف-( 1)

سوعطافسيطشيؾريؽفقسي  الفسيطراظ ؽفافرقىفرؽفسيسطاقظبيفقصحطبفبؽفحظ وفقرظوف سمآؼف
هفافسنغمماف:سيطممزيفافويممذ بفسيكطمما فافجف264وف ممظافقسيرا ممذيفقاعمماقتفافسانممبفق اومم

 .89افصفف19
ىمممؾف:فدمحمفبمممؽفسدريمممسفبمممؽفسيطظمممذرفبمممؽفدسقدفبمممؽف يممماستفافصبمممؾفحممماوؼفسيممماسزيفافس  مممالفف-( 2)

سي ا  فافسيظاقمبفافشمم فسيط مبة ؽفافسماتف مؽفب مؾرفسي آمؼفافق ماوف ميفسيطمرؽفقس  مظادفاف
ق مؽفط ارموفافسانمبفق اوموف مظافقجاحفقرب فافقص حفقرآوفافىؾف ؽفنغاس فسي ااريف

 .247افصفف13هفافسنغاف:فسيذى يفاف  افصر لفسيظ   فافجف277
 .236افصفف1سيذى يفاف  زستفسالرربس فافجفف-( 3)
ىؾف:فسي سم ؽفبمؽفسي سمؽفبمؽفرظممافسي مؾ يفاف مؽفصىموفسيكؾ مافافقيميفب غمبسدفقضما فف-( 4)

قاعمماقتفاف طممؽفرقىففسيشممافمافافةممؼفنامموفبيممعفقضمما فرسممكافسيطيممبيفافحممبثفرممؽفصبمممو
 .237افص3يكا وف يفل  ا فسياجا افجفافسنغاف:فسبؽفربيفافسظوفسبظوفسي سؽر

 سيطاجافسيسابوفن سفسي ز فقسيص  اف.ف-( 5)
 .192افصفف4سيذى يفاف  زستفسالرربس فافجفف-( 6)
صبممؾفسي ضمموفصحطممبفبممؽفرآمميفبممؽفدمحمفبممؽفح ممافسي سمما نيفافواايممبفسيريممذ بفافو ا مموفف-( 7)

 .547لف(فصف1986ف-ه1406 افاف ف)ف ؾريافافدسرفسياش بفافسوقيعفدمحمفرؾس
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، واستغخبػا ثشاء القخآن سميسان عميو الدبلم الشبي ثانيا : أن الييػد اتيسػا 
يع هللا تعالى في زعسيع وفزح عميو ، وذكخه في جسمة األنبياء فأكحب

 أكاذيبيع ، وبخأ سميسان مغ ىحا الدعع .

وىحا  لع يدال ممكو كسا بيشا سابقا   عميو الدبلم سميساننبي هللا ثالثا : أن 
 يجل عمى زعسيع وافتخائيع .

رابعا : بخأ هللا تعالى نبيو سميسان مغ ىحه التيسة ، وكحب الييػد ، وحكع 
 الدحخ ومسارستو.عمييع بالكفخ لتعمسيع 

خامدا : أن الدحخ أحج السػبقات ، واألنبياء معرػمػن عغ اقتخاف 
الكبائخ بإجساع العمساء ، فكيف يشدب إلى نبي هللا سميسان ، سبحانظ ىحا 

 بيتان عطيع .

سميسان مشبي في سبب ندبة الييػد الدحخ ل ذكخ اإلمام الخازي وجػىا  وقج 
 عميو الدبلم :

لذأنو ،  تفخيسا   عميو الدبلم ا الدحخ إلى سميسانأحجىا : أنيع أضافػ 
 لمقػم في قبػل ذلظ مشيع . ألمخه ، وتخغيبا   وتعطيسا  

ثانييا : أن الييػد ما كانػا يقخون بشبػة سميسان ، بل كانػا يقػلػن إنسا 
 وجج ذلظ السمظ بدبب الدحخ .

فيج ثالثيا : أن هللا تعالى لسا سخخ الجغ لدميسان فكان يخالصيع ويدت
عجيبة ، فغمب عمى الطشػن أنو عميو الدبلم استفاد الدحخ  مشيع أسخارا  

 .(1)مشيع 
                                                           

ف.617افصفف3سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجففف- (1)
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وبشحػ ما قمشا في تبخئة ساحتو عميو الدبلم مغ اتيام الييػد لو بالدحخ 
قال العبلمة أبػ الدعػد :" وما كفخ :ذىب جسع مغ السفدخيغ  وبيتانا   زورا  

افتخى عميو  غدحخ ، وتكحيب لسسميسان " تشديو لداحتو عميو الدبلم مغ ال
ويعسل بو ، والتعخض لكػنو كفخ لمسبالغة في إضيار نداىتو بأنو كان يعتقجه 

 .(1)عميو الدبلم وكحب باىتيو بحلظ 

مغ السفتخيات واألكاذيب زعسيع أن سميسان عميو ويقػل الذيخ ششصاوي :
 .(2)، وما تع ممكو العخيس إال بيحا  الدبلم كان ساحخا  

 .(3)شده عغ السعاصي الكبائخ والرغائخ: مغ نبأه هللا تعالى مػحيانوقال أب

بإثبات  وقال صاحب التحخيخ والتشػيخ :قجم نفي سميسان ألنو األىع تعجيبل  
 .(4)نداىتو وعرستو 

 ،  (6) فةةةةةةةةةي تفدةةةةةةةةةيخه (5) القخشبةةةةةةةةةيوبيةةةةةةةةةحا التشديةةةةةةةةةو ذىةةةةةةةةةب األئسةةةةةةةةةة 
 

                                                           
ف.137افصفف1صبؾفسيس ؾدففافبرشادفسي اوفسيسآمؼفافجفف- (1)
ف.223افصفف1  بفطظظاقيفافسير س افسيؾ مقففافجفف- (2)
ف.523افصفف1صبؾفحماتفافسي  افسيط مقفافجفف- (3)
ف.630افصفف1سبؽفراشؾرفافسير ايافقسيرظؾيافافجفف- (4)
ىؾف:فدمحمفبؽفصحطبفبؽفصبيفبكافبؽف احفسونصاريفسيازرجيفسيطمايكيفافصبمؾفر مبف فف- (5)

سيااط ممميفافصممماحبفسير سممم افسيمممذيف مممارتفبممموفسياس ممماتفافب مممالف ر  ممماف ممميفسي آمممؼفافيممموف
 صمظ اووف:فشمماحفوصمانمفف   مبةفومب فرآممعفب ا رموفقساماةفسط رموفقق ممؾرف ضمآوفاف مؽف

:سبؽفسي طماداف.سنغماه671 فسي سظعفقشاحفسيراصيفقغ اىاافسانبفق اووف ظاففص طا 
ف.69افصف2.قفسيبسققديفافط ااتفسيط سايؽافجف584افصف7شذرستفسيذىبافجف

ف.43افصفف2سيااط يفافسي ا افوحكالفسياااتفافجففف- (6)
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، وجسةةةةةع  (4)خي ، والدمخذةةةةة (3)، والةةةةةخازي (2)، والصبةةةةةخي  (1)والبيزةةةةةاوي 
 مغ السفدخيغ .

 التفشري األصٔل لآلٓ٘ :

عميةةةو  الييةةةػد نبةةةحوا عيةةةج هللا واتبعةةةػا مةةةا تتمةةةػا الذةةةياشيغ أيةةةام سةةةميسان
سةةةةميسان عمةةةةى أنةةةةو  ، وأرادوا أن يشدةةةةبػا كةةةةل شةةةةيء فةةةةي عيةةةةج الدةةةةبلم

، وىكةةةحا أراد الييةةةػد أن يػىسةةةػا الشةةةاس أن مةةةشيج سةةةحخ وعسةةةل شةةةياشيغ
الدةةةةةحخ ومةةةةةغ الذةةةةةياشيغ ، والحةةةةةق ىةةةةةػ مةةةةةغ عميةةةةةو الدةةةةةبلم سةةةةةميسان 

 .(5)مغ ىحه الكحبة عميو الدبلم سبحانو بخأ سميسان 

 قال الذيخ الرابػني :

، و الييػد مغ الخبث ، وفداد الشيةتزسشت ىحه اآليات الكخيسة ما كان عمي
والدعي لئلضخار بعباد هللا ، فالدحخ لع يعخف إال عشج الييػد ، فتاريخو 

يغ نبحوا كتاب هللا وسمكػا شخيق الدحخ ، مذتيخ بطيػرىع ، فيع الح

                                                           
ف.97افصفف1سي مضاقيفافصنؾسرفسيرظزيوفقص اسرفسيرأقيوفافجفف- (1)
ف.413افصفف2سيظ ايفافجا افسي ماتفافجفف- (2)
ف.618افصفف3سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف- (3)
ف.172افصفف1سيز اشايفافسيكشاافافجففف- (4)
افصفف1دمحمف رممؾييفسيشمم اسقيفافو سمم افسيشمم اسقيفاف ف)سيامماىاةفافصع ممارفسي ممؾلف(فجفف- (5)

ف.491
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وعسمػا عمى إفداد عقػل الشاس وعقائجىع بصخيق الدحخ والذعػذة 
 .(1)والتزميل ، وىحا يجل عمى أن الييػد أصل كل شخ ومرجر كل فتشة 

، وتخكػا عمع فيؤالء الذياشيغ يتبعػن الدحخ الحي تعمسو الذياشيغ 
الذياشيغ ، وندبػه إلى مغ بخأه هللا  األنبياء والسخسميغ وأقبمػا عمى عمع

 .(2)مشو وىػ سميسان عميو الدبلم 

سميسان عميو نبي هللا والحي تخاه الباحثة : أن ىحه األوىام واألكاذيب عمى 
الدبلم مغ قػم انتيكػا كل السحخمات ولع يدمع مغ أذاىع حتى األنبياء ، 

ة ، ذىبػا يشدجػن فبجل أن يعتدوا بالشبي سميسان الحي أسذ ليع دولة قػي
األكاذيب ، وقج اغتخ بعس السدمسيغ بتمظ األكاذيب فرجقػا الييػد حػلو 

في بعس زعسيع مغ حكايات الدحخ ولكغ كحبػىع ؼيسا رمػا بو سميسان 
عميو الدبلم ، وإنشا نخى اليػم الججاليغ مغ السدمسيغ يتمػن عدائع 

اه عسا يقػلػن ويكتبػن شبلسع يدعسػن ذلظ خاتع سميسان وعيػده ، حاش
 سبحانظ ىحا بيتان عطيع .

  

                                                           
تفو سممم افا ممماتفسوحكمممالفاف ف)فد شممموفاف كر مممافدمحمفرآممميفسيصمممابؾنيفافرقسعمممافسي مممماف- (1)

ف.73افصفف1لف(فجف1980ف–هف1400سيغزسييفافسياايااف
ف.61سيس بيفافومس افسيكايؼفسياحطؽفافصفف-ف (2)
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 ،املبحح السابع : الدخٔل يف قصتُ مع ملك٘ سبأ ّاألصٔل فَٔا 
 ّفُٔ مطلباٌ :

املطلب األّل : الدخٔل يف اهلدٓ٘ اليت أزسلتَا ملك٘ سبأ ّاألصٔل 
 .فَٔا 

 َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم ٹٱٹٱُّٱ
 35الشسل: 

 السّآات الدخٔل٘ يف اهلدٓ٘ :

لتعخف  بيجية سميسان عميو الدبلمنبي هللا سمكة بمؿيذ أن تستحغ أرادت ال
ىل ىػ ممظ أم نبي ، وقج بالغت اإلسخائيميات في وصفيا مبالغة كبيخة مغ 

 ىحه الخوايات :

 . أرسمت إليو وصائف ووصفاءاألولى : 

كي ال يعخف الحكخ مغ  واحجا   أىجت إليو وصفاء ووصائف وألبدتيع لباسا  
ت لقػميا إني مخسمة إلييع بيجية أصانعو بيا عغ ممكي ، وقالاألنثى ، 

قبل اليجية وانرخف ، وإن  وأختبخه بيا أممظ ىػ أم نبي ، فإن يكغ ممكا  
لع يقبل اليجية ولع يخضو مشا إال أن نتبعو ، واختمفػا في عجدىع  كان نبيا  

(1)فقال ابغ عباس مائة وصيف ، وقال مجاىج مائتا غبلم ومائتا جارية 
 ، 

                                                           
ف.502افصفف3سي غؾيفاف  ايؼفسيرظزيوفافجفف- (1)



 

 

2367 

،قال مجاىج : فخمز سميسان بعزيع مغ بعس ولع يقبل  (1)قال ابغ جخيج
 .(2)ىجيتيا 

 .أرسمت إليو برفائح مغ ذىب الثانية : 
أىجت لو صفائح الحىب في  (3)روى الديػشي بدشجه عغ ثابت البشاني 

أوعية الجيباج ، فمسا بمغ ذلظ سميسان أمخ الجغ فسػىػا لو اآلجخ بالحىب ، 
لقي في الصخيق ، فمسا جاءوا ورأوه ممقى في الصخيق وفي كل ثع أمخ بو فأ

مكان قالػا : جئشا نحسل شيئا نخاه ىيشا ممقى ما يمتفت إليو ، فرغخ في 
 .(4)أعيشيع ما جاءوا بو 

  . الثالثة : أرسمت إليو ىجية وأمػاال  
كانةت بمؿةيذ  أن(5)روى ابغ جخيخ عغ بعس أىل العمع عغ وىب بغ مشبو 

ة أديبةةة فةةةي بيةةت ممةةةظ ، فمسةةا قةةةخأت كتةةاب سةةةميسان بعثةةت إلةةةى امةةخأة لبيبةةة

                                                           
ىؾف:فر بفسيطآػفبؽفر بفسي زيمزفبمؽفجمايجفسو مؾيف مؾالىؼفافسيطكميفافس  مالفسي ما  فف-( 1)

قممموفسي ممالفاف كظممعفصبممافسيؾي ممبففافصمماحبفسيرصممانمففافقمما فصحطممبفبممؽفحظ مموفسمماتف ممؽف 
صفف–ف1هفافسنغما:فسيمذى يفافومذساةفسي  مالفاجف150صقنمافسي آؼفافسانبفق اووف ظاف

128. 
 .456افصفف19سيظ ايفافجا افسي ماتفجف-( 2)
سيز  مافافقما فىؾف:فةاببفبؽفص مآؼفسي ظمانيفافصبمؾفدمحمفسي صمايفافرقىفرمؽفصنمسفقسبمؽفف-(3)

سيظساعيفةاافاققا فصبمؾفحماوؼفصة مبفصصم ا،فصنمسفاق ملوفرظموفس  مالفصحطمبف اما فةابمبف
هفافسنغما:فسبمؽفح مافاويمذ بفسيريمذ بفاف127سعرآقفقساتف اصفافسانبفق اوموف مظاف

 .4افصفف2جف
ف.357افصفف6سيس ؾطيفافسيبرفسيطظاؾرفافجفف- (4)
افخفسا افس ع ارفرؽفسيكربفسياب طمااف  رفىؾف:صبؾفر بف فقىبفبؽف ظ وفسيصظ انيفف-( 5)

رممايؼفبأ مماط افسوقيمم ؽفقالف مممطافس  مماسع آماتفاف  ممبف مميفسيرمماب  ؽفافصصممآوف ممؽفسي مماسف
== 
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، فقالةت إنةو قةج جةاءني كتةاب لةع يةأتشي مثمةو مةغ السقاولة مةغ أىةل الةيسغ 
فةبل شاقةة لشةا بةو ، وإن  مخسةبل   ممظ مغ السمػك قبمو ، فإن يكةغ الخجةل نبيةا  

يكاثخ ، فميذ بأعد مشا وال أعج ، فييةأت ىةجايا مسةا ييةجى  يكغ الخجل ممكا  
فدةيقبل اليجيةة ويخغةب فةي  لمسمػك مسا يفتشػن بو ، فقالت : إن يكةغ ممكةا  

فميذ لو فةي الةجنيا حاجةة ، ولةيذ إياىةا يخيةج ، إنسةا  السال ، وإن يكغ نبيا  
 .(1)يخيج أن نجخل معو في ديشو ونتبعو عمى أمخه 

 السد علٙ ٍرِ السّآات :
م وجػد خبخ صحيح أوال : ىحه الخوايات ال يسكغ التحقق مغ صحتيا ، لعج

 في الكتاب أو الدشة .
اقميا ثانيا : أن ىحه الخوايات مأخػذة مغ اإلسخائيميات السكحوبة التي تش

فقج كان واسع العمع الدمف عغ مدمسي أىل الكتاب ، أمثال وىب بغ مشبو 
كثيخ االشبلع عمى الكتب القجيسة محيصا بأخبار كثيخة ، وقرز تتعمق 

 .(3)كثيخ الشقل مغ كتب اإلسخائيميات  ، وكان(2)بأخبار األول 

                                                                                                                         
== 

افصفف8هفافسنغما:فسيزرسآميفافسورم لفافجف114قص وف ؽفحط افافسانبفق اوموف مظاف
 .149افصفف2اقفسيظؾقيفافويذ بفسو طا فقسيآغاتفافجف125

ف.456افصفف19 افسي ماتف يفوأقيوفافجفسيظ ايفافجافف- (1)
 .141افصفف1سيذى يفافسير س افقسيط ساقتفافجفف-( 2)
شممطسفسيممب ؽفصبممؾفر ممب فدمحمفبممؽفصحطممبفبممؽفراطمماتفسيممذى يفاف  ممزستفسالررممبس ف مميفناممبفف-(3)

ف-ه1382سياجما فافو ا موفرآمميفدمحمفسي  ماقيفاف ف)فب مماقتفافدسرفسيط ا ماففاسوقيممعف
 .352افصفف4لف(فافجف1963
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قصب اإلسخائيميات في عيج التابعيغ ولع يطفخ بإجساع العمساء وابغ جخيج 
عمى تػثيقو وتثبتو ؼيسا يخويو ، وإنسا اختمفت أنطارىع ؼيو فسشيع مغ وثقو 

 كان مغ فقياء الحجاز  :( 2)، قال ابغ حبان(1)ومشيع مغ ضعفو 

 .(3)لذوقخائيع ومتقشييع وكان يج

: وقع في حجيثو مغ الشكخة مغ الخاوي (4)وأما ثابت البشاني فقال ابغ عجي 
عشو ، ألنو قج روى عشو جساعة ضعفاء ومجيػليغ ، وإنسا ىػ في نفدو 

 .(5)إذا روى عسغ فػقو مغ مذايخو فيػ مدتؿيع ثقة 

، ثالثا : أن سميسان عميو الدبلم لع تكغ تعشيو اليجية ، ولع يمتفت إلييا 
 الشعع التي امتغ هللا بيا عميو  أعطع مغ أي ىجية.ف

                                                           
 .143افصفف1سيذى يفافسير س افقسيط ساقتفافجفف-( 1)
ىممؾف:فدمحمفبممؽفح مماتفبممؽفصحطممبفبممؽفح مماتفسي سممريفسيرطمطمميفافسي مما  فسي آ مموفس  ممالفافف-( 2)

صممماحبفسيرصمممانمففافقسي ممماحفقسير مممب وفقسيااممماتفقغ مممافذيمممػفافسممماتف مممؽف ايممما فسيمممب ؽف
ؽفصقنممافسي آمؼف ميفسي امموفقح مالفسثةمارفافصيمففسيطسممظبفسيصم محفقسيرماري فقسيضم  ا فاف مم

هفافسنغماف:فسيسم كيفافط اماتفسيشما  مافافجف354قسيآغافقسي ب ثفافسانبفق اوموف مظاف
 .131افصفف3

دمحمفبؽفح اتفبؽف  اذفبمؽف   مبفسيرطمطميفافسيااماتفاف ف)فح مبرفابمادفافسييظمبفافدسعماةفف- (3)
 .93افصفف7لف(فجف1973ف-ه1393سيط اافسي اطانمافافسوقيعف

ب فبمممؽفرمممبيفبمممؽفر مممب فبمممؽفدمحمفسي اجمممانيفافصممماحبفسرممما،فسيكا ممموف ممميفىمممؾف:فر مممف- 4
سي احفقسير ب وفافرارافباي آوفاف صظفف يفسيك لفرآعفسياجا فافحما  ف مراؽفةامافاف

افصفف16هفافسنغمممماف:فسيممممذى يفاف مممم افصرمممم لفسيظمممم   فافجف365كانممممبفق اومممموف ممممظاف
 .381.فقسيس ؾطيفافط ااتفسي  الفافصف154

 .308افصفف2افسيكا وف يفل  ا فسياجا فافجفففسبؽفربيف- (5)
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سميسان نبي هللا وبشحػ ما ذىبشا إليو في الخد، جاءت أقػال العمساء مشدىة 
 عميو الدبلم مغ تمظ األكاذيب والخخافات .

قال ابغ كثيخ :والطاىخ أن سميسان عميو الدبلم لع يشطخ إلى ما جاءوا بو 
 .(1)بالكمية ، وال اعتشى بو بل أعخض عشو 

وقال اآللػسي :وكل ذلظ ال يجرى برحتيا وال كحبيا ، ولعل في بعزيا ما 
 .(2)يسيل القمب إلى القػل بكحبو ، وهللا أعمع 

 وقال ابغ عصية عغ عجم صحتيا :

و بيجية عطيسة أكثخ بعس الشاس في تفريميا ، فخأيت اخترار بعثت إلي
 .(3)ذلظ لعجم صحتو 

 وقال أبػ شيبة بعج أن عخض الخوايات الدابقة : 

ومعطع ذلظ مسا ال نذظ أنو مغ اإلسخائيميات السكحوبة ، وأن مغ روى ذلظ 
 .(4)مغ الدمف فإنسا أخحه مغ مدمسة أىل الكتاب 

الخوايات في كتب التفديخ مسا يشبغي االحتخاز حه والحي تخاه الباحثة : أن ى
مشو في إلقائو عمى العامة ، والتعؽف عغ الخػض في مثل ىحه السبيسات 

تصسئغ إليو  ات اإلسخائيميات ، وليذ فييا أثخ صحيحالتي تمبدت بذبي

                                                           
ف.172افصفف6سبؽفسا افافو س افسياااتفسي غمؼفافجفف- (1)
ف.194افصفف10سثيؾ يفافرقحفسيط انيففافجفف- (2)
ف.259افصفف4سبؽفرظمافافسيط ارفسيؾج زفافجفف- (3)
ف.252صبؾفشي افافس  اسع آماتفقسيطؾلؾراتففافصفف- (4)
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الشفذ ، وال يتخح الخصباء مثل ىحه الخوايات وسيمة لجحب العامة ولفت 
 انتبياىع .

 األصٔل لآلٓ٘ : التفشري

أرادت بمؿيذ أن تستحغ سميسان عميو الدبلم فأرسمت إليو بيجية لتعخف 
أىػ جاد في كتابو أم أنو صاحب أشساع مادية ، وقالت لقػميا ؼيسا رواه 

 ابغ عباس : إن قبل اليجية فيػ ممظ فقاتمػه ، وإن لع 
 .(1)يقبميا فيػ نبي فاتبعػه 

 .(2)تشدال أو اختبار نبػتو مغ ممكو فيي قرجت بيجيتيا السبلشفة واالس

وىحا رأي جسيل مغ بمؿيذ يجل عمى فصشتيا وذكائيا وحرافتيا ، حيث 
 جشبت قػميا ويبلت الحخب 

 .(3)والسػاجية 

عمى أنيا لع تثق بالقبػل ، وفي قػليا " فشاضخة بع يخجع السخسمػن " داللة 
 .(4)وجػزت الخد ، وأرادت بحلظ أن يشكذف ليا غخض سميسان 

: أن السمكة أرسمت ىجيتيا ، والقخآن الكخيع سكت عغ ىحه والحي نبلحطو 
اليجية ماىي ؟ وما حجسيا ؟ عمى عادتو في عجم التعخض لتفريبلت 

                                                           
ف.455افصفف19سي ماتفافجفسيظ ايفافجا افف- (1)
ف.209افصفف4سيطاقرديفافسيظكبفقسي  ؾتفاجفف- (2)
ف.10780افصفف17سيش اسقيفافو س افسيش اسقيفافجفف- (3)
ف.555افصفف24سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجفف- (4)
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األشياء التي ال فائجة مغ ورائيا ، وبالغت اإلسخائيميات في وصفيا مبالغة 
 كبيخة ، أقخب إلى األساشيخ والخيال .

 . ايف الصسح املنسد ّاألصٔل فَٔ املطلب الجاىٕ : الدخٔل

  هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن ٹٱٹٱُّٱ
 مل مك لك  هش مش هس هثمس مث هت مت هب مب مئهئ
 44الشسل:  َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من

 الدخٔل يف الصسح املنسد :

وىب بغ  عغ عغ بعس أىل العمع(1)عغ ابغ إسحاق  روى الصبخي بإسشاده
ببشاء الرخح أن سميسان عميو الدبلم أمخ (2) دمحم بغ كعب القخضيمشبو و

عمى ما وصفو هللا ، وخافت الجغ مغ سميسان أن يتدوجيا ، فأرادوا أن 
يدىجوه فييا فقالػا : إن رجميا رجل حسار ، وإن أميا كانت مغ الجغ ، 

                                                           
ىمممؾف:فدمحمفبمممؽفب مممم اافبمممؽف سممممارفبمممؽفعمممممارفسيطمممبنيفافسي   ممممافسي ممما  فافصمممماحبفف- (1)

نسفبؽف ايمػفق م  بفبمؽفسيطسم بفافسماتفة رماف ميفسي مب ثفرظمبفسيطغازيفقسيس افافرصىفص
صكاممافسي آطمما فق  ضمميؼفص سممػفرممؽفسالحر مماجفباقس اومموفوشممما ف ظيممافوشممم وفقنسممبفبيممعف

هفافسنغمماف:فسيممذى يفاف مم افصرمم لف151سياممبرفقيممبيسف مميفحب امموفافسانممبفق اومموف ممظاف
 .277فافصف4افقفسبؽفعآكاتفافقفماتفسونماتفافجفف47افصفف7سيظ   فافجف

ىؾف:فدمحمفبؽفس بفبؽف آمؼفبؽفص بفسيااعيفافصبؾفحطزةفاف ؽفحآ ا فسوقسفافقساتفف-( 2)
صبؾهف مؽف م يفبظميفقايغمافافسماتف مؽفص الموفصىموفسيطب ظمافرآطمافق ايمافافق موفبنموف ماتف

هفافسنغاف:فجطما ف117 يفسيطس بفساتف اصف ساقفرآموفقرآعفصص ابوف طاتف ظاف
 .340افصفف26جفسيب ؽفسيطزيفاويذ بفسيكطا فاف
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فأراد سميسان أن يعمع حؿيقة ما أخبختو الجغ مغ ذلظ ، فجخمت الرخح 
فكخه خاوان ،فإذا ىع شع، ضشا مشيا أنو ماء ستخػضو وكذفت عغ ساقييا 

، قال (1)فقال أال شيء يحىب ىحا قالػا السػسى  ذلظ وسأل عسا يحـبو ، 
، وروى نحػ ذلظ عغ عصاء فرشعت  (2) ال السػسى لو أثخ فأمخ بالشػرة

 .(4) عغ مجاىج(3)بغ الدائب 

 السد علٙ ٍرِ السّآ٘ :

م ىحه األقػال السخوية مسا تتشافى مع عرسة األنبياء عمييع الدبلأوال :
وىي مأخػذة مغ اإلسخائيميات السكحوبة التي تشاقميا الدمف عغ مدمسي 

وقج بيشا سابقا أنو مغ أقصاب الخواية أىل الكتاب أمثال وىب بغ مشبو 
 .اإلسخائيمية 

                                                           
–سيطؾ عف:فاياف  آوفبيافسيش افاف  طافسيآغافسي ا ممافباياماىاةف)فببماس مؼف صمظ عفف- (1)

دمحمفسيظ ارف(افسيط  مؼفسيؾ ممقفاف ف)فسياماىاةفافدسرفف–حا بفر بسياادرفف–صحطبفسيزياتف
ف.891افصفف2سيبرؾةف(فجف

ف.962صفافف2سيظؾرةف:فوسر طوف زسيافسيش افافسيطاجافسيسابوفافجفف- (2)
ىممؾف:فرظمما فبممؽفسيسمماعبفسياا مميف ممؾالىؼفافسيكممؾ يفافس  ممالفسي مما  ف  ممبثفسيكؾ ممافافف-( 3)

كاتف ؽفس ارفسي آطا فيكظوف ا فح غوفقآم ف يفصقسعافرطاهفافجطماف ؽفرقىفرظوف يف
افصفف6سالعمممر  فبالفشمممم  افق مممم،ماتفافسنغمممماف:فسيممممذى يفاف مممم افصرمممم لفسيظمممم   فافجف

110. 
 .474ف-473افصفف19سي ماتفافجففسيظ ايفافجا اف-( 4)
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ورواىا عشيع مغ كان ميتسا باألخبار والقرز كابغ إسحاق قال عشو 
في ميدان )3(، وقال الحىبي (2)كان ابغ إسحاق يجلذ (1)اإلمام أحسج 

االعتجال : ىػ صالح الحجيث ، مالو عشجي ذنب إال ما قج حذا في الديخة 
وفي كثخة ما يخويو مغ .(4)مغ األشياء السشكخة السشقصعة واألشعار السكحوبة 
 األخبار والقرز التي حاشاىا بالغث والدسيغ .

ومغ اتيع في حفطو كعصاء بغ الدائب قال االمام أحسج : مغ سسع مشو 
يسا فيػ صحيح ومغ سسع حجيثا لع يكغ بذئ ، وقال يحي بغ معيغ : قج

قال ابغ أبي حاتع : عصاء بغ الدائب في حجيثو ، (5)ال يحتج بحجيثو 
 .(6)تخاليط كثيخة 

                                                           
ىمؾف:فصحطممبفبممؽفدمحمفبممؽفحظ مموفبممؽفىمم  فبممؽفص ممبفسيشمم  انيفافس  ممالفسيشممي افصمماحبفف-( 1)

سيطسمظبفقسيزىممبفقغ اذيممػفافرقىفرظمموفسي امماريفق سمآؼفقاعمماقتفافسمماتف ممؽفس ممارفسي  ممالف
روفافسوعطافافق ؽفصح ارفىذهفسو افافسماتفب ا ماف ميفسي مب ثفقسي اموفقسيآغمافقسيزىمبفقسيمؾف

افف1هفافسنغماف:فسبمؽفصبميف  آمعفافط اماتفسي ظابآمافافجف241كانبفق اوموفب غمبسدف مظاف
 .189.قسيس ؾطيفافط ااتفسي  الفافصف4صف

 .47افصفف7سيذى يفاف  افصر لفسيظ   فافجفف-( 2)
ىؾف:فدمحمفبؽفصحطبفبؽفراطاتفبؽفقا طازافس  الفسي ما  فافشمطسفسيمب ؽفصبمؾفر مب ففف-( 3)

سيذى يفاف  بثفسي صافافشم فسي احفقسير ب وفافساتفشب بفسيط وفبيعفارس فسيراسطانيف
سي ظابآافافصظففسيراري فسيك  افاقسيط مزستف ميفسيضم  ا فافقط اماتفسياماس فقغ اىمافافقماصف

هفافسنغمممماف:فسيسمممم كيفافط امممماتفف748سياممممااتفباياقس مممماتفقصقمممماصهفافسانممممبفق اومممموف ممممظاف
ف.100افصفف9سيشا  مافسيك اىفافجف

 .473افصفف3يذى يفاف  زستفسالرربس فافجفسف- (4)
 .176افصفف2سبؽفسي ؾزيفافسيض  ا فقسيطراقس ؽفافجفف- (5)
 .334افصفف6سبؽفصبيفحاوؼفافسي احفقسير ب وفافجفف- (6)
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 سميسان عميو الدبلم مغ بشاء الرخح أن يخييا ممكا  نبي هللا أراد  ثانيا  :
ا بمغتو العسارة عطع مغ سمصانيا ، ومأ أعطع مغ ممكيا ، وسمصانا  

 والحزارة في مسمكتو .

أن يتحايل ليخى ما حخم هللا ،  شبي هللا سميسان عميو الدبلم : حاشا ل ثالثا  
 وىحا مسا يتشافى مع العرسة .

سميسان عميو الدبلم تجغ صارخ ، وإضياره شبي هللا : في ىحا االتيام ل رابعا  
سػى إزالة شعخ  بسطيخ الستيالظ عمى الشداء ، وكأنو لع يكغ لو ىع

 .شجيجا   ساقييا ، ؾبحيع هللا ؾبحا  

: أن بمؿيذ لػ لع تخى مغ سميسان عميو الدبلم الخمق الخؼيع وقػة  خامدا  
 اإليسان لسا أسمست ، وقج اختبختو قبل ذلظ بيجية .

 قال اإلمام ابغ كثيخ :

مغ زجاج ليحه السمكة ،  مشيفا   والغخض أن سميسان عميو الدبلم اتخح قرخا  
ليخييا عطسة سمصانو وتسكشو ، فمسا رأت ما آتاه هللا وجبللة ما ىػ ؼيو ، 

، انقادت ألمخ هللا تعالى ، وعخفت أنو نبي كخيع ، وممظ أمخه  يوتبرخت ف
 .(1)عطيع ، وأسمست هلل عد وجل 

عمةةةى  لشبػتةةةو ،وثباتةةةا   ألمةةةخه ،وتحققةةةا   وإنسةةةا فعةةةل ذلةةةظ ليديةةةجىا اسةةةتعطاما  
(2)ة أبةةةةةةةةةػ حيةةةةةةةةةان الةةةةةةةةةجيغ ، قةةةةةةةةةال بةةةةةةةةةحلظ األئسةةةةةةةةة

 ، (3)والدمخذةةةةةةةةةخي  

                                                           
ف.178افصفف6سبؽفسا افافو س افسياااتفسي غمؼفافجففف- (1)
ف.244افصفف8صبؾفحماتفافسي  افسيط مقفافجفف- (2)
ف.370افصفف3افسيكشاافافجفسيز اشايففف- (3)
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 .(2)، والقخشبي (1)واآللػسي 

وقال ابغ عصية :وىحه األمػر التي فعميا سميسان عميو الدبلم مغ سػق 
 .(3)العخش ، وعسل الرخح ، قرج بحلظ معاياتيا واإلغخاب عمييا 

وقال ابغ عاشػر :ما رأت مغ آيات عمست مشيا أن سميسان صادق ؼيسا 
 .(4)وأنو مؤيج مغ هللا تعال ، ولمقراصيغ أخبار ال ترح  دعاىا إليو ،

 التفشري األصٔل لآلٓ٘ :
، ممكة سبأ ببشاء قرخ مغ زجاج أبيسأمخ سميسان عميو الدبلم قبل قجوم 

وألقى ؼيو الدسظ وغيخه ، وإنسا فعل ذلظ ليديجىا ثع أرسل الساء تحتو 
 .(5)لشبػتو  ألمخه وتحققا   استعطاما  

وأراد أن يخػض الساء إلى مقرج لو ،  دة مغ كان البدا  وكذف ساقيا عا
ولع يكغ السقرػد مغ الرخح إال تيػيل األمخ ، وحرل كذف الداق عمى 

 .(6)سبيل التبع 
ت بيةا قرةػر سةميسان فةي ذلةظ وىحا البشاء مغ بجيع الرةشاعة التةي اخترة

مةةى مةةا بمغتةةو مةةغ حزةةارة وعطسةةة ، لةةع تكةةغ معخوفةةة فةةي الةةيسغ عالدمةةان
 .(7)بشاء

                                                           
ف.203افصفف10سثيؾ يفافرقحفسيط انيفافجفف- (1)
ف.208افصفف13سيااط يفافسي ا افوحكالفسياااتفافجفف- (2)
ف.262افصفف4سبؽفرظمافافسيط ارفسيؾج زففافجفف- (3)
ف.276افصفف19سبؽفراشؾرفافسير ايافقسيرظؾيافافجففف- (4)
ف.559افصفف24سياسزيفاف  اومحفسيغ بفافجففف- (5)
ف.244افصفف8صبؾفحماتفافسي  افسيط مقفافجفف- (6)
ف.275افصفف19سبؽفراشؾرفافسير ايافقسيرظؾيافافجففف- (7)
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 حيث قال :وما أروع ما عمق ابغ كثيخ عمى مثل ىحه الخوايات 

واألقخب في مثل ىحه الدياقات أنيا متمقاة عغ أىل الكتاب مسا وجج في 
صحفيع ، كخوايات كعب ووىب سامحيسا هللا تعالى ، ؼيسا نقبله إلى ىحه 
األمة مغ أخبار بشي إسخائيل مغ األوابج والغخائب والعجائب ، مسا كان 

شانا هللا سبحانو عغ ذلظ بسا مالع يكغ ، ومسا حخف وبجل وندخ ، وقج أغو 
 .(1)أصح وأنفع وأوضح وأبمغ ، وهلل الحسج والسشة ىػ 

 والحي تخاه الباحثة :

حيغ يتعمق األمخ بالشساذج الخبانية الستسثمة في أنبياء هللا ورسمو ، البج 
ال أتت عميو بخبثيا ، مغ الححر مغ األخبار الجخيمة التي لع تغادر شيئا إ

واقتحستو بتمؽيقيا وتحخيفيا ، التي ال ندال ندسعيا مغ العػام والجيال ، 
وما كشا نحب لعمساء األمة مغ السفدخيغ أن يدػدوا صحائف كتبيع بسثل 

 مشيا ، مادام لع يأت وعمى القارئ أن يكػن ححرا  ىحه الخخافات واألباشيل ، 
ب عمى الغيػريغ عمى نقاء ىحا الجيغ فييا شيء في الكتاب والدشة ، ووج

أن يححروا الشاس مشيا ، خاصة ؼيسا يقجح في عرسة األنبياء عمييع 
الدبلم ، والقخآن حيغ يزخب الرفح عغ سخد بعس الحػادث يؤكج أنو 

، والذئ الخصيخ الحي يجب التشبيو لو اغتخار كتاب ىجاية ال سخد تاريخي 
ار لذيػعيا في كتب التفديخ ، بعس الخصباء والػعاظ بسثل تمظ األخب

 فػيل لسغ أشاعيا وأذاعيا بيغ عػام الشاس .

  

                                                           
ف.177افصفف6سبؽفسا افافو س افسياااتفسي غمؼفافجفف- (1)
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 اخلامت٘ 

في نياية البحث أحسجه سبحانو الحي عمسشا مالع نكغ نعمع ، وجعل لشا في 
قرز األنبياء دروسا نزئ بيا حياتشا ، هللف الحسج والسشة عمى إتسام 

الشتائج والتػصيات التي ىحا البحث ، وسشحاول في ىحه الخاتسة إبخاز أىع 
 تع التػصل إلييا :

 الشتائج  :أوال
إن دراسة الجخيل في التفديخ وتشؿية آثاره ومخوياتو مغ أىع ما يجب  -1

أن تقػم بو األمة اليػم ، فشحغ بحاجة ماسة إلى الشطخ ؼيو والحكع عميو ، 
ػ وتخمية كتاب هللا مغ آثاره ، حتى ال يفذػ في عقػل أبشاء األمة إال ما ى

 صحيح مغ تفديخ كتاب هللا .
يكسغ الخػف مغ الجخيل في أنو يرػر اإلسبلم عمى أنو ديغ يعشي  -2

 .بالخخافات واألباشيل ، خاصة في ضل التصػر العمسي 
السرادر  السػثػقة لمقرز القخآني ىي فقط في القخآن والدشة  -3

 الرحيحة ، أما ما سػى ذلظ مغ اإلسخائيميات فيػ عمى أقدام .
 سميسان عميو الدبلم عمسا وفيسا وحكسة مغ عشج هللا .هللا  نبيأوتي  -4
سميسان عميو الدبلم بشعع جديمة ومعجدات مؤيجة ، نبيو أنعع هللا عمى  -5

 وآتاه مغ كل شيء .
إليو مغ الخوايات  سميسان عميو الدبلم مسا ندبنبي هللا بخاءة  -6

 مسا ال يتشاسب مع عرستو .اإلسخائيمية،
ام ، وعجه الشبي صمى هللا عميو وسمع مغ تعمع الدحخ وتعميسو حخ  -7

 السػبقات .
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سميسان مع الرافشات الجياد أنو استعخضيا نبي هللا األصيل في قرة  -8
ألمخ ما ، ثع غابت عشو فأمخ بخدىا وشفق يسدح سػقيا وأعشاقيا حبا ليا 

 وكخامة .
سميسان يتسثل في الشبي السمقى عمى كخسي  األصيل في فتشة الجدج -9

عمى ندائو لتأتي كل واحجة مشيغ بفارس يجاىج في سبيل  الصػاف وعدم
 هللا .
يتسثل في سميسان عميو الدبلم بالدحخ نبي هللا األصيل في اتيام  -1٠

 أن الحي كان عمى عيجه مغ فعل الذياشيغ.
األصيل في ىجية ممظ سبأ أنيا أىجتو ىجية هللا أعمع بيا ، ولع يخد  -11

 . فييا نز عغ السعرػم صمى هللا عميو وسمع
األصيل في الرخح السسخد أنو عميو الدبلم أراد أن يخييا عطسة  -12

 ممكو وقػة سمصانو .
مغ أبخز األمػر التي مدتيا شػائب الجخيل القرة القخآنية ، لسا  -13

 ليا مغ تأثيخ في الشفػس وحجيث القخآن عشيا إجساال في بعس السػاشغ .

 ثانيا : التػصيات 

الحي يذيع ويشتذخ ة الجخيل ، تػعية خصباء السداجج والػعاظ بخصػر  -1
عمى ألدشة كثيخ مشيع ، فيشذخونو بيغ الشاس ، وذلظ عغ شخيق عقج 

 نجوات ، أو عسل مؤتسخات .
بث التفديخ الرحيح عبخ وسائل اإلعبلم السختمفة السدسػعة والسخئية  -2

 والسػاقع اإللكتخونية.
تديل  دراسةسشيجية في الجفاع عغ كتاب هللا،اتباع الصخق العمسية وال -3

 كل ما عمق بو مغ ألػان الجخيل .
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 .التأكج مغ األخبار السشقػلة وعجم التدخع في ترجيقيا  -4

 وهللا أسأل القبػل ،وأن يجعل ىحا العسل في ميدان حدشاتشا .

 الميع وسمع وبارك عمى نبيشا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع . وصل

 وآخخ دعػانا أن الحسج هلل رب العالسيغ .
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 تنل علٙ :الفَازس ّتص

 أّال : فَسس املساجع.

 ثاىٔا : فَسس املْضْعات .

 أّال : فَسس املساجع .

 القخآن الكخيع ، جل مغ أندلو . -1
إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع ، أبػ الدعػد العسادي دمحم بغ  -2

 دمحم بغ مرصفى ، ط ) بيخوت ، دار إحياء التخاث العخبي (.
قاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسج الدمخذخي ، أساس الببلغة ، أبػ ال -3

جار هللا ، تحقيق دمحم باسل عيػن ، ط ) بيخوت ، دار الكتب العمسية ، 
 م (.1998 –ه 1419األولى 

أسباب ندول القخآن ، أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي  -4
الػاحجي الشيدابػري ، تحقيق كسال زغمػل ، ط ) بيخوت ، دار الكتب 

 .ه (1411األولى  العمسية ،
أسباب الخصأ في التفديخ ، شاىخ محسػد دمحم يعقػب ، ط ) دار ابغ  -5

 ه (.1425الجػزي ، األولى 
أسج الغابة في معخفة الرحابة ، أبػ الحدغ عمي بغ عبج الكخيع بغ عبج  -6

عادل عبج  –الػاحج الذيباني عد الجيغ بغ األثيخ ، تحقيق عمي معػض 
 (.م1994 –ه 1415الكتب العمسية ، األولى  السػجػد ، ط ) بيخوت ، دار

أضػاء البيان في إيزاح القخآن بالقخآن ، دمحم األميغ بغ دمحم السختار بغ  -7
 –ه 1415عبج القادر الجكشي الذشؿيصي ، ط ) بيخوت ، دار الفكخ 

 م (.1995
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أنػار التشديل وأسخار التأويل ، ناصخ الجيغ أبػ سعيج عبج هللا بغ عسخ بغ  -8
يخازي البيزاوي ، تحقيق دمحم عبج الخحسغ السخعذمي ، ط ) بيخوت ، دمحم الذ

 ه (.1418دار إحياء التخاث العخبي ، األولى 
إيثار الحق عمى الخمق في رد الخبلفات إلى السحىب الحق ، ابغ الػزيخ  -9

دمحم بغ إبخاـيع بغ عمي بغ السختزى ، أبػ عبج هللا عد الجيغ اليسشي ، ط ) 
 م (.1987ب العمسية ، الثانية بيخوت ، دار الكت

األعبلم ، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي الدركمي ، ط ) بيخوت  -1٠
 م .2٠٠2دار العمع ، الخامدة عذخ ، 
اإلتقان في عمػم القخآن ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلل الجيغ  -11

الديػشي ، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاـيع ، ط ) القاىخة ، الييئة السرخية 
 م (.1974 –ه 1394لعامة لمكتاب ، ا

اإلستيعاب في معخفة األصحاب ، أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ عبج  -12
البجاوي ، ط ) بيخوت ، دار الجيل ، األولى البخ الشسخي ، تحقيق عمي دمحم 

 م (.1995 -ه1412
اإلسخائيميات والسػضػعات في كتب التفديخ ، دمحم بغ دمحم بغ سػيمع  -13

 مكتبة الدشة ، الخابعة (.أبػشيبة ، ط ) 
اإلسخائيميات وأثخىا في كتب التفديخ ، رمدي نعشاعة ، ط ) بيخوت ،  -14

 م (.197٠ –ه 139٠دار الزياء ، األولى 
البحخ السحيط ، أبػ حيان دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ حيان ، أثيخ  -15

 الجيغ األنجلدي ، تحقيق صجقي دمحم جسيل ، ط ) بيخوت ، دار الفكخ (.
لصالع بسحاسغ مغ بعج القخن الدابع ، دمحم بغ عمي بغ عبج هللا البجر ا -16

 الذػكاني ، ط ) بيخوت ، دار السعخفة (.
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البخىان في عمػم القخآن ، أبػ عبج هللا بجر الجيغ دمحم بغ عبج هللا بغ  -17
بيادر الدركذي ، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاـيع ، ط ) بيخوت ، دار إحياء 

 م (.1957 –ه 1376 الكتب العخبية ، األولى
التحخيخ والتشػيخ ، دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر ، ط  -18

 م (.1984) تػنذ ، الجار التػندية 
بة بغ مرصفى  -19 التفديخ السشيخ في العقيجة والذخيعة والسشيج ، د. ـو

 ه (.1418الدحيمي ، ط ) دمذق ، دار الفكخ السعاصخ ، الثانية 
 سيج ششصاوي ، ط ) القاىخة ، دار نيزة مرخ التفديخ الػسيط ، دمحم -2٠

 م (.1997
بة بغ مرصفى الدحيمي ، ط ) دمذق ، دار  -21 التفديخ الػسيط ، د. ـو

 ه (.1422الفكخ ، األولى 
التفديخ المغػي لمقخآن الكخيع ، مداعج بغ سميسان بغ ناصخ الصيار ،  -22

 ه (.1432ط ) دار ابغ الجػزي ، األولى 
دمحم الديج حديغ الحىبي ، ط ) القاىخة ، مكتبة  التفديخ والسفدخون ، -23

بة (.  ـو
التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني واألسانيج ، أبػ عسخ يػسف بغ  -24

دمحم البكخي ، ط )  –عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ ، تحقيق مرصفى العمػي 
 ه (.1387السغخب ، وزارة األوقاف والذؤون اإلسبلمية 

بغ معاذ بغ معبج التسيسي ، ط ) اليشج ، حيجر  الثقات ، دمحم بغ حبان -25
 م (.1973 -ه1393آباد ، دائخة السعارف العثسانية ، األولى 

الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػل هللا وسششو وأيامو  -26
صحيح البخاري ، دمحم بغ إسساعيل أبػ عبج هللا البخاري الجعفي ،  –
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ت ، دار شػق الشجاة ، األولى تحقيق دمحم زىيخ الشاصخ ، ط ) بيخو 
 ه (.1422

الجخح والتعجيل ، أبػ دمحم عبجالخحسغ بغ دمحم بغ ادريذ االخازي ، ابغ  -27
 –ه 1371أبي حاتع ، ط ) بيخوت ، دار إحياء التخاث العخبي ، األولى 

 م (.1952
الجػاىخ الحدان في تفديخ القخآن ، أبػ زيج عبج الخحسغ بغ دمحم بغ  -28

عادل عبج السػجػد ، ط )  –تحقيق دمحم عمي معػض  مخمػف الثعالبي ،
 ه (.1418بيخوت ، دار إحياء التخاث العخبي ، األولى 

الجػاىخ السزية في شبقات الحشؽية ، عبج القادر بغ دمحم بغ نرخ هللا  -29
 القخشي ، الشاشخ ميخ دمحم كتب خانة .

أحسج بغ  تفديخ القخشبي ، أبػ عبج هللا دمحم بغ –الجامع ألحكام القخآن  -3٠
أبي بكخ بغ فخح األنراري شسذ الجيغ القخشبي ، تحقيق أحسج البخدوني 

ه 1384إبخاـيع أشؽير ، ط ) القاىخة ، دار الكتب السرخية ، الثانية  –
 م (.1964 –
الحجة في القخاءات ، الحديغ بغ أحسج بغ خالػيو ، تحقيق د. عبج  -31

 ه (.14٠1ابعة العال سالع مكخم ، ط ) بيخوت ، دار الذخوق ، الخ 
الجخيل في التفديخ ، إبخاـيع عبج الخحسغ خميفة ، ط ) مرخ ، دار  -32

 الكتاب (.
خيع ، عبج الػىاب فايج ، ط ) حدان ، الجخيل في تفديخ القخآن الك -33

 م (.1978 -ه1398األولى 
 –الجخيل في تفديخ الخازن ، الديج أحسج سػيمع ، كمية أصػل الجيغ  -34

 القاىخة .
 يخ ، جامعة السجيشة ، ط ) جامعة السجيشة العالسية (.الجخيل في التفد -35
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الجر السشثػر ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلل الجيغ الديػشي ، ط )  -36
 بيخوت ، دار الفكخ (.

الجرر الكامشة في أعيان السائة الثامشة ، أبػ الفزل  أحسج بغ عمي  -37
حيجر بغ حجخ العدقبلني ، تحقيق دمحم عبج السعيغ خان ، ط ) اليشج ، 

 م (.1972 –ه 1392العثسانية ، الثانية آباد ، مجمذ دائخة السعارف 
الزعفاء والستخوكػن ، جسال الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ  -38

دمحم الجػزي ، تحقيق عبجهللا القاضي ، ط ) بيخوت ، دار الكتب العمسية ، 
 ه (.14٠6األولى 

أحسج بغ حدم  عمي بغ الفرل في السمل واألىػاء والشحل ، أبػ دمحم -39
 (.م1996-ه1416ب العمسية، األولى ، دار الكتالطاىخي ، ط ) بيخوت

القامػس السحيط ، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخوزآبادي ،  -4٠
تحقيق مكتب تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة ، ط ) بيخوت ، مؤسدة 

 م (.2٠٠5 -ه1426الخسالة ، الثامشة 
لتفديخ القخآن ، أبػ عبج هللا عبج الخحسغ بغ ناصخ  القػاعج الحدان -41

بغ عبج هللا بغ حسج آل سعجي ، ط ) الخياض ، مكتبة الخشج ، األولى 
 م (.1999 -ه142٠

القرز القخآني عخض وقائع وتحميل أحجاث ، صبلح عبج الفتاح  -42
 م (.1998 -ه1419الخالجي ، ط ) دمذق ، دار القمع ، األولى 

لخجال ، أبػ أحسج بغ عجي الجخجاني ، تحقيق الكامل في ضعفاء ا -43
عمي معػض ، ط ) بيخوت ، السكتبة العمسية ،  –عادل عبج السقرػد 

 م (.1997 -ه1418األولى 
خو الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل ، أبػ القاسع محسػد بغ عس -44

 .ه(14٠7ر الكتاب العخبي، الثالثة ، دابغ أحسج الدمخذخي، ط ) بيخوت
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ان عغ تفديخ القخآن ، أحسج بغ دمحم بغ إبخاـيع الثعمبي ، الكذف والبي -45
أبػ إسحاق ، تحقيق أبودمحم بغ عاشػر ، ط ) بيخوت ، دار إحياء التخاث 

 (.م2٠٠2 –ه 1422العخبي ، األولى 
الكميات ، أيػب بغ مػسى الحديشي الكفػي ، أبػ البقاء الحشفي ،  -46

 ، مؤسدة الخسالة (. دمحم السرخي ، ط ) بيخوت –تحقيق عجنان دروير 
اآلثار السخفػعة في األخبار السػضػعة ، دمحم عبج الحي بغ دمحم عبج  -47

 الحميع األنراري المكشػي ، ط ) بغجاد ، مكتبة الذخق الججيج (.
 عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ي األحاديث السػضػعة ،الآللئ السرشػعة ف -48

زة ، ط ) الديػشي ، تحقيق أبػ عبج الخحسغ صبلح عػي جبلل الجيغ 
 م (.1996 –ه 1417بيخوت ، دار الكتب العمسية ، األولى 

السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد ، أبػ دمحم عبج الحق بغ غالب  -49
بغ عبج الخحسغ بغ تسام بغ عصية األنجلدي ، تحقيق عبج الدبلم عبج 

 ه (.1422الذافي ، ط ) بيخوت ، دار الكتب العمسية ، األولى 
 –يح السخترخ بشقل العجل عغ العجل إلى رسػل هللا السدشج الرح -5٠

صحيح مدمع ، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري ، 
 تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي ، ط ) بيخوت ، دار إحياء التخاث العخبي (.

السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ ، أحسج بغ دمحم بغ عمي  -51
 ت ، السكتبة العمسية (.السقخي الفيػمي ، ط ) بيخو 

أحسج  –السعجع الػسيط ، مجسع المغة العخبية ، إبخاـيع مرصفى  -52
 دمحم الشجار ، ط ) القاىخة ، دار الجعػة (. –حامج عبج القادر  –الديات 

دمحم بغ قجامة السغشي ، أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ  -53
 (.م1968 –ه1388اىخة ) القاىخة ، مكتبة الق، ط الجساعيمي السقجسي
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السفخدات في غخيب القخآن ، أبػ القاسع الحديغ بغ دمحم ، السعخوف  -54
بالخاغب األصفياني ، تحقيق صفػان عجنان الجاوودي ، ط ) دمذق ، دار 

 ه (.1412القمع ، األولى 
السػافقات ، إبخاـيع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الغخناشي الذييخ  -55

مذيػر آل سمسان ، ط ) دار ابغ عفان ، بالذاشبي ، تحقيق أبػ عبيجة 
 م (.1997 –ه 1417األولى 

السػضػعات ، جسال الجيغ عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم الجػزي ،  -56
تحقيق عبجالخحسغ دمحم عثسان ، ط ) السجيشة السشػرة ، السكتبة الدمؽية ، 

 م (.1968 –ه 1386األولى 
الساوردي ، راجعو  الشكت والعيػن ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب -57

 الديج عبج السقرػد ، ط ) بيخوت ، دار الكتب العمسية (.
بجائع الفػائج ، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج شسذ الجيغ ابغ ؾيع  -58

 الجػزية ، ط ) بيخوت ، دار الكتاب العخبي (.
تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس السحيط ، دمحم بغ عبج الخزاق  -59

زى الدبيجي ، السحقق مجسػعة مغ السحققيغ ، الحديشي السمقب بالسخت
 ط ) دار اليجاية (.

تاريخ دمذق ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ ـبة هللا السعخوف بابغ  -6٠
عداكخ ، تحقيق عسخو بغ غخامة العسخوي ، ط ) بيخوت ، دار الفكخ 

 م (.1995 -ه1415
القي تاريخ قزاة األنجلذ ، أبػ الحدغ عمي بغ عبج هللا بغ دمحم الس -61

الشباىي األنجلدي ، ضبصتو مخيع قاسع شػيل ، ط ) بيخوت ، دار الكتب 
 ه (.1422العمسية ، األولى 
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عبج هللا بغ يػسف الججيع ، ط ) بيخوت ، تحخيخ عمػم الحجيث ،  -62
 م (.2٠٠3 –ه 1424مؤسدة الخسالة ، األولى 

تجريب الخاوي شخح تقخيب الشػاوي ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلل  -63
 يغ الديػشي ، تحقيق أبػ قتيبة الفاريابي ، ط ) دار شيبة (.الج

سج بغ عثسان تحكخة الحفاظ ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أح -64
 (.م1998 –ه 1419، األولى دار الكتب العمسية ،خوتالحىبي ، ط ) بي

 تفديخ الذعخاوي ، دمحم متػلي الذعخاوي ، ط ) القاىخة ، أخبار اليػم (. -65
القخآن العطيع ، أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي تفديخ  -66

 ه (.1419الجمذقي ، ط ) بيخوت ، دار الكتب العمسية ، األولى 
تفديخ القخآن العطيع ، أبػ دمحم بغ ادريذ بغ السشحر التسيسي الخازي ،  -67

ابغ أبي حاتع ، تحقيق أسعج دمحم الصيب ، ط ) الدعػدية ، مكتبة ندار 
 ه (.1419لثالثة مرصفى ، ا

صو ، عمي بغ سميسان العبيج ، ط تفديخ القخآن الكخيع أصػلو وضػاب -68
 م (.2٠1٠ –ه 143٠الخياض ، مكتبة التػبة ، الثانية )
تفديخ السخاغي ، أحسج بغ مرصفى السخاغي ، ط ) مكتبة مرصفى  -69

 م (.1946 –ه 1365الحمبي ، األولى 
غ دمحم بغ حجخ تقخيب التيحيب ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي ب -7٠

العدقبلني ، تحقيق دمحم عػامة ، ط ) سػريا ، دار الخشيج ، األولى 
 م (.1986 –ه 14٠6

، أبػ زكخيا محيي الجيغ بغ شخف الشػوي ، ط  تيحيب األسساء والمغات -71
 ) بيخوت ، دار الكتب العمسية (.

ج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني ، ط تيحيب التيحيب ، أبػ الفزل أحس -72
 دائخة السعارف الشطامية (. اليشج ،)
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تيحيب الكسال في أسساء الخجال ، يػسف بغ عبج الخحسغ بغ يػسف  -73
أبػ الحجاج جسال الجيغ السدي ، تحقيق بذار عػاد ، ط ) بيخوت ، 

 م (.198٠ –ه14٠٠مؤسدة الخسالة ، األولى 
جامع البيان في تأويل آي القخآن ، دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ  -74

ػ جعفخ الصبخي ، تحقيق أحسج شاكخ ، ط ) بيخوت ، مؤسدة غالب أب
 م(.2٠٠٠ -ه142٠الخسالة ، األولى 

حجة القخاءات ، عبج الخحسغ بغ دمحم أبػ زرعة ابغ زنجمة ، تحقيق  -75
 سعيج األفغاني ، ط ) بيخوت ، مؤسدة الخسالة (.

روائع البيان تفديخ آيات األحكام ، دمحم عمي الرابػني ، ط ) دمذق ،  -76
 م (.198٠ -ه14٠٠كتبة الغدالي ، الثالثة م
روح السعاني في تفديخ القخآن العطيع والدبع السثاني ، شياب الجيغ  -77

محسػد بغ عبج هللا الحديشي اآللػسي ، تحقيق عمي عبج الباري عصية ، 
 ه (.1415ط ) بيخوت ، دار الكتب العمسية ، األولى 

حيي الجيغ يحي بغ روضة الصالبيغ وعسجة السفتييغ ، أبػ زكخيا م -78
شخف الشػوي ، تحقيق زىيخ الذاوير ، ط ) بيخوت ، السكتب اإلسبلمي ، 

 م (.1991 -ه1412الثالثة 
زاد السديخ في عمع التفديخ ، جسال الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ  -79

عمي الجػزي ، تحقيق عبج الخزاق السيجي ، ط ) بيخوت ، دار الكتاب 
 ه (.1422العخبي ، األولى 

يخ أعبلم الشببلء ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ عثسان الحىبي ، س -8٠
تحقيق مجسػعة بإشخاف شعيب األرناؤوط ، ط ) بيخوت ، مؤسدة 

 م(.1985 -ه14٠5الخسالة ، الثالثة 
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شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ، عبج الحي بغ أحسج بغ العساد ،  -81
كثيخ ، األولى تحقيق محسػد األرناؤوط ، ط ) بيخوت ، دار ابغ 

 م (.1986 -ه14٠6
صفػة التفاسيخ دمحم عمي الرابػني ، ط ) القاىخة ، دار الرابػني ،  -82

 م (.1997 -ه1417األولى 
شبقات الحفاظ ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلل الجيغ الديػشي ، ط )  -83

 ه (.14٠3بيخوت ، دار الكتب العمسية ، األولى 
يعمى دمحم بغ دمحم ، تحقيق دمحم  شبقات الحشابمة ، أبػ الحديغ بغ أبي -84

 حامج الفقي ، ط ) بيخوت ، دار السعخفة (.
شبقات الذافعية الكبخى ، تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ  -85

عبج الفتاح الحمػ ، ط ) ىجخ،  –الدبكي ، تحقيق محسػد الصشاحي 
 ه (.1413الثانية 

الجيغ بغ  شبقات الذافعية ، أبػ بكخ أحسج بغ عسخ الجمذقي ، تقي -86
قاضي شيبة ، تحقيق الحافع عبج العميع خان ، ط ) بيخوت ، عالع الكتب 

 ه (.14٠7، األولى 
شبقات السفدخيغ ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلل الجيغ الديػشي ،  -87

بة ، األولى   ه (.1396تحقيق عمي دمحم عسخ ، ط ) القاىخة ، مكتبة ـو
ذ الجيغ الجاوودي ، ط شبقات السفدخيغ ، دمحم بغ عمي بغ أحسج شس -88

 ) بيخوت ، دار الكتب العمسية (.
شبقات الشدابيغ ، بكخ بغ عبج هللا أبػ زيج ، ط ) الخياض ، دار الخشج  -89

 م (.1987 -ه14٠7، األولى 
عمع التفديخ أصػلو وقػاعجه ، خميل الكبيدي ، ط ) الذارقة ، مكتبة  -9٠

 م (.2٠٠7 -ه1427الرحابة ، األولى 



 

 

2391 

عبج الػىاب خبلف ، ط ) مكتبة الجعػة ، شباب عمع أصػل الفقو ،  -91
 األزىخ ، الثامشة لجار القمع (.

فتح القجيخ ، دمحم بغ عمي بغ عبج هللا الذػكاني ، ط ) دمذق ، دار  -92
 ه (.1414ابغ كثيخ ، األولى 

قرز القخآن ، دمحم بكخ إسساعيل ، ط ) القاىخة ، دار السشار ، الثانية  -93
 م(.1997 -ه1418

الفشػن والعمػم ، دمحم بغ عمي بغ القاضي دمحم حامج  كذاف اصصبلح -94
األولى التيانػي ، تحقيق عمي دحخوج ، ط ) بيخوت ، مكتبة لبشان ، 

 م (.1996
لباب الشقػل في أسباب الشدول ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلل الجيغ  -95

 (.بيخوت ، دار الكتب العمسية، ط )الديػشي ، ضبصو أحسج عبج الذافي 
لعخب ، دمحم بغ مكخم بغ عمي أبػ الفزل جسال الجيغ بغ لدان ا -96

مشطػر األنراري الخويفعي اإلفخيقي ، ط ) بيخوت ، دار صادر ، الثالثة 
 ه (.1414

مختار الرحاح ، زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج  -97
القادر الحشفي الخازي ، السحقق يػسف الذيخ دمحم ، ط ) بيخوت ، السكتبة 

 م(.1999 -ه142٠لعرخية ، الخامدة ا
مجارك التشديل وحقائق التأويل ، أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ  -98

محسػد حافع الجيغ الشدفي ، تحقيق يػسف عمي بجيػي ، ط ) دار الكمع 
 م (.1998 -ه1419الصيب ، األولى 

مذاىيخ عمساء نجج وغيخىع ، عبج الخحسغ بغ عبج المصيف بغ دمحم بغ  -99
 (.م1972 –ه 1392، األولى ، دار اليسامةػىاب ، ط ) الخياضلعبج ا



 

 

2392 

معالع التشديل في تفديخ القخآن ، محيي الدشة أبػ دمحم الحديغ بغ  -1٠٠
مدعػد بغ دمحم الفخاء البغػي ، تحقيق عبج الخزاق السيجي ، ط ) بيخوت ، 

 ه (.142٠دار إحياء التخاث العخبي ، األولى 
، دمحم فؤاد عبج الباقي ، ط ) القاىخة ، معجع ألفاظ القخآن الكخيع  -1٠1

 .ه (1364دار الحجيث ، 
معخفة أنػاع الحجيث ، السعخوف بسقجمة ابغ الربلح ، عثسان بغ  -1٠2

عبج الخحسغ أبػ عسخو تقي الجيغ السعخوف بابغ الربلح ، تحقيق نػر 
 م (.1986 -ه14٠6الجيغ عتخ ، ط ) بيخوت ، دار الفكخ ، 

الصبقات واألعرار ، شسذ الجيغ أبػ  معخفة القخاء الكبار عمى -1٠3
عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثسان الحىبي ، ط ) بيخوت ، دار الكتب 

 م (.1997 –ه 1417العمسية ، األولى 
مفاتيح الغيب ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ الخازي ،  -1٠4

السمقب بفخخ الجيغ الخازي ، ط ) بيخوت ، دار إحياء التخاث العخبي ، 
 ه(.142٠الثة الث
مقجمة ابغ خمجون ، ولي الجيغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ خمجون ،  -1٠5

 –ه 1425تحقيق دمحم الجروير ، ط ) دمذق ، دار البمخي ، األولى 
 م (.2٠٠4

ميدان االعتجال في نقج الخجال ، شسذ الجيغ أبػ عبجهللا دمحم بغ  -1٠6
وت ، دار أحسج بغ عثسان الحىبي ، تحقيق عمي دمحم البجاوي ، ط ) بيخ 

 م (.1963 –ه 1382السعخفة ، األولى 
وؼيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان ، أبػ العباس شسذ الجيغ  -107

، بيخوت، تحقيق إحدان عباس ، ط ) أحسج بغ دمحم بغ إبخاـيع بغ خمكان
  دار صادر (.
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 ثاىٔا : فَسس املْضْعات .

 السػضػع

فسيطاب اف

فبع وسي صوفسوق ف:فو ايففسوص وفقسي

فسيط  ثفسوق ف:فو ايففسوص وففقشاق فسير س افسوص وف

فسيطظآبفسوق ف:فو ايففسوص وف يفسيآغافقسالصظ حف

فسيطظآبفسياانيف:فشاق فسير س افسوص وف

فسيط  ثفسياانيف:فو ايففسيبع وفقص  ابوفقصنؾسروفقصقسا و

فسيطظآبفسوق ف:فو ايففسيبع وف يفسيآغافقسالصظ ح

فاانيف:فص  ا،فسيبع وسيطظآبفسي

فسيطظآبفسياايثف:فصنؾسوفسيبع وفقصقسا وف

فسي صوفسياانيف:فسير ايففبظ يف ف آمطاتفرآموفسيس لفق ضاعآوفق ظا، و

فسيط  ثفسوق ف:فس طوفقنس و

فسيط  ثفسياانيف:فحب ثفسياااتفرؽف ضآوفقسيظ ؼفسيريفصقو ياف

فسيطظآبفسوق ف:فحب ثفسياااتفرؽف ضآو
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فسياانيف:ف يطوفقرآطوفقحكطروفسيطظآبف

فسيطظآبفسياايثف:فسي ضوفسيذيفصقوموف

فسي صوفسياايثف:فسيبع وفحؾ فقصروفقسوص وف  ياف

فسيط  ثفسوق ف:فسيبع وف يفقصروف افسيا وفقسوص وف  ياف

فسيط  ثفسياانيف:فسيبع وف يف رظافسي سبفقسوص وف  ياف

فقسوص وف  يافسيط  ثفسياايثف:فسيبع وف يفسويا وفبايس اف

فسيطظآبفسوق ف:فو ايففسيس اف يفسيآغافقسالصظ حفقحكؼفو آطوفق  آو

فسيطظآبفسياانيف:فسيبع وف يفسويالف آمطاتفبايس افقسوص وف  ياف

فسيط  ثفسياسباف:فسيبع وف يفقصروف اف آكاف  أفقسوص وف  ياف

فص وففموفسيطظآبفسوق ف:فسيبع وف يفسييب افسيريفصر آرياف آكاف  أفقسو

فسيطظآبفسياانيف:فسيبع وف يفسيصاحفسيططادفقسوص وف  ياف

فسيااوطاف

ف ياسفسيطاسجاف

 


