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منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
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منهج تفسري القرآن الكريم عند اإلمام األلباني
 دراسة استقرائية حتليلية نقدية -Method of interpreting the Quran by
Imam Albani
inductive and critical study،An analytical
إعداد:
د .جمتبى بن حممود بن عقلة بين كنانة
األتساذ املشذرك يف الافسري وعلوم القرآن والقراءات بقسم أصول الدين
بكلية الشريعة جبذععة رجران

منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين  -دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،د .جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة

املستخلص
تسرب الدراتسة عنهج تفسري القرآن عند األلبذين؛ حيث تنذثرت
آراؤه الافسريية يف ثنذاي عصنفذته ،احلديثية وغريهذ .وشكلت أجتذهذ
تفسرياي فيهذ ،يظهر يف جممل القضذاي اليت درتسهذ البحث ،ابتساخدام
عنهج االتساقراء والنقد والاحليل ،ليعرض أهدافه أبربعة عبذحث ،أوهلذ:
متهيد يرتجم له ،مث يظهر أثره يف الافسري وبعض جهوده فيه .اثنيهذ:
عنهجه يف الافسري ابملأثور .فهو يقدم تفسري القرآن ابلقرآن وابلسنة
ععذ ،ويهام باوثيق اآلاثر الافسريية عن الصحذبة والاذبعني .فوافق بذلك
احملققني عن املفسرين ،وخذلف عن ال يقدعون القرآن والسنة دائمذ،
أوعن يفرقون بينهمذ يف املرتبة ،وعن ال يعانون باوثيق اآلاثر.
مث اثلثهذ :عنهجه يف الافسري ابلرأي ،فله عوقف ممن يقدعون
الرأي على األثر ،وله ردود على املاقدعني عنهم كذملعازلة واجلربية ،وعلى
املاأخرين كذلقرآنيني واحلداثيني ،وإنكذره على عن جيعل الافسري لاأييد
عذهبه  .أعذ تفسريه ابلرأي ،فيظهر بافسريه القرآن ابللغة ،واحاجذجه
آلايت العقذئد على املخذلف ،واخايذراته الفقهية اليت فسر هبذ آايت
األحكذم ،وتوفيقه بني اآلية واحلديث ودفع اإلشكذل الظذهري عنهمذ.
ورابعهذ :عنهجه يف الرتجيح بني األقوال والرد على املخذلفني،
وهذا يف عسذئل اخلالف ،فريجح عذ جذء به أثر صحيح ،كرتجيحه
للافسري أبتسبذب النزول ،وبقواعد الافسري كحمل املطلق على املقيد،
مث يرد على عن خذلف كل لك ،ممن ال حياج ابملأثور ،أو يقدم عليه
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الرأي ،أو يفسر ابلرواايت الضعيفة أو البذطلة ،أو ال يساوثق عن صحة
الرواية يف الافسري .وله عنذية بكاب الافسري املاقدعة ،وحتقيق عسذئل
تفسريية فيهذ ،وياعقب املاأخرين يف خمذلفاهم ألصول الافسري.
وتبني بدراتسة عذ تسبق أن عنهجية الافسري عند األلبذين عطردة يف
كل آرائه ،فهي تبين عنهجذ تفسرياي واضح املعذمل ،يلجأ إليه أي حمدث
يف طرحة ألبواب الافسري .فذلعنذية مبنهج حمدث العصر يف الافسري
تظهر عقلية احملدث حينمذ يشرح الافسري وهي جزء ممذ توصي به
الدراتسة.
الكلمااامل اافتا:يااة :عنااذهج الافسااري ،تفسااري القاارآن ،األلبااذين،
املأثور ،الرأي ،الرتجيح.
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Abstract
The study explores the method of interpreting the
Qur'aan by Al-Albani، where his interpretive views were
scattered in the renaissance of his works، Hadith and
others. And formed an interpretative trend in all the issues
raised by the research، through four chapters، the first a
preface which is an introduction of him to، and then،
showing his impact on the science of Quranic
interpretation and some of his efforts in it. The second
chapter: included his method in the Tafsir of Al-mathour
(the interpretation of the Qur'an by Quranic verses and use
of the explanations of the prophet and his companions). It
provides the interpretation of the Qur'an by the Quran and
the Sunnah together، and it focuses on authenticating the
interpretation narrations of the Sahaaba and the Taabi'een.
So on that he conforms the investigators among the
interpreters، and contradicts those who do not give
precedents to the Quran and Sunnah always، or those who
differentiate between them in rank، and those who do not
care about authenticating the narrations.
The third chapter: included his approach to the
interpretation using the opinion، he has a position with
those who give precedents to opinion over the narration،
he responded to the predecessors among the Mu'atazilah
and Jabriyah، and the modernist among the Quranis and
Hadithsis، and his rejection to those who uses the
interpretation to support their Mazhabs (fiqh doctrine). As
for those who interprets the Quran based on opinions، it
appears on his interpretation of the Quran literarily، using
the belief verses on the violators، and his chosen Fiqh
thoughts which he uses in the interpretation on verses
regarding the rulings، and his way of matching between a
verse and a hadith، pushing the Zahiri problems from
them.
The Fourth: his approach to weighting between
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words and respond to violators، in the disputed matters، he
validates that which comes with an authenticated
narration، like his validation the reasons of revelation، the
principles of interpretation، and his responds to those deny
all of that، among those who do not depend Mathour
interpretation، or those who give precedents to opinion، or
who relies on week hadiths on their interpretations، or who
do not authenticate the narrations. He is also concerned
with book of interpretations of the predecessors،
investigating the interpretation issues in them، he follows
up the modernist on their violation of the interpretation
principles.
All of the above shows that Albaani's methodology of
interpretation uniforms all of his views، they adopt an
interpretative approach clearly، on which any Muhadith will
rely in their discussions of the interpretation topics. As for
being concerned with a renovated methodology in the
interpretation will show the mentality of the renovator when
he interprets، which is a part of this study's
recommendations.
Key Words:
Albaani،
interpretation
methodologies،
interpretation of the Quran، Al-Mathour، opinion،
validating.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونساعينه ونساغفره ،ونعو ابهلل عن شرور
أنفسنذ ،وعن تسيئذت أعمذلنذ ،عن يهده هللا فال عضل له ،وعن يضلل
فال هذدي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممدا عبده ورتسوله.
ﱣﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱢ

[آل عمران:

[ .]102النسذء .]1:ﱣﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱢ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱢ [األحزاب.]71-70:

أعذ بعد:
فقد نشأ تفسري القرآن الكرمي ضمن علم احلديث ،فكذنت
رواايت الافسري اباب عن أبواب احلديث ،وهذا ملذ للسنة عن عالقة
ابلقرآن وتفسريه" ،فذلسنة للقرآن على ثالثة أنواع :تسنة عبينة للقرآن،
كذلسنة اليت ختصص القرآن أو تبني جممله ،وتسنة عؤكدة ملذ يف القرآن
عن غري زايدة ،وتسنة زائدة على عذ يف القرآن"(.)1
فقه الذي ال يسع ال َف ِقيهِ
ول الِ ِ
أص ُ
( )1السلمي عيذض بن انعي بن عوضُ ،
ََُ
َجهلَهُ ،ط ،1دار الادعرية ،الرايض ،السعودية 1426 ،ها  2005 -م،
(ص.)115:
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وقد اهام البذحثون ببيذن عنذهج الافسري عند العلمذء قذطبة،
اباداء عن رتسول هللا  ،)1(وصحذباه( ،)2واتبعيهم( ،)3مث أعالم األعة،
يف الافسري( ،)4والفقه( )5واحلديث ،واللغة وغريهم .وعنهج الافسري
نقصد به :السبيل الذي يؤدي اهلدف املقصود عن تفسري آايت القرآن
الكرمي(.)6
( )1قذلوا عنهج النيب  يف الافسري :بيذان جململ ،أو توضيحذ ملشكل ،أو
ختصيصذ لعذم ،أو تقييدا ملطلق ،أو بيذان ملعىن لفظ أو عاعلقه .وعثلوا لكل
نوع .ينظر :الروعي ،أصول الافسري وعنذهجه ،ط ،3عكابة امللك فهد
الوطنية ،الرايض2017 ،م( ،ص.)25:
( )2وعنهج الصحذبة الكرام يقوم على ثالثة أتسس :تفسري القرآن ابلقرآن والسنة،
واالجاهذد واالتسانبذط ينظر :الروعي ،أصول الافسري وعنذهجه ،عصدر
تسذبق.)37-30( :
( )3وعنهج الاذبعني كذلصحذبة ،ويزيد عليه الافسري أبقوال الصحذبة وأقوال أهل
الكاذب .ينظر :الروعي ،أصول الافسري وعنذهجه ،عصدر تسذبق.)42-40( :
( )4ال يكذد خيلوا كاذب تفسري عن دراتسة ملنهج عؤلفه يف الافسري اباداء عن
شيخ املفسرين الطربي.
( )5عن لك :جهود اإلعذم الشذفعي يف الافسري وعلوم القرآن ،زكراي الزعيلي ومنر
ابو عون .عؤمتر اإلعذم الشذفعي :اجلذععة اإلتسالعية ،غزة.
( )6الروعي ،أصول الافسري وعنذهجه ،عصدر تسذبق( :ص ).69 :وهذا املصطلح
ععذصر مل يكن عند املاقدعني وال املاأخرين ،بل هو ممذ عنيت به الدراتسذت
األكذدميية املعذصرة يف اصطالحذهتذ .وقيل عنهج الافسري هو :الطريقة اليت يسلكهذ
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وتظهر جهود احملدثني يف خدعة القرآن وعلوعه يف أربعة حمذور؛
الاصنيف يف تفسري كاذب هللا ،ونقد املروايت يف الافسري ،والعنذية
بسمذع كاب الافسري املسندة ،واجملذلس اخلذصة يف تفسري القرآن،
فذلصلة وثيقة بني الافسري وكاب احلديث وعلوعه؛ إ أن توثيق الرواية
هو األتسذس ،ليصبح تفسري القرآن على ضوئهذ( .)1ويعامد الافسري يف
جذنب عنه على النقل احملقق؛ لذا فإن الرجوع إىل بعض أصول احلديث
ال بد عنه ملن يرغب يف ععرفة الافسري( .)2وقد اهامت الدراتسذت
الافسريية احلديثة جبهود احملدثني يف الافسري( )3فعملت فيهذ دراتسذت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عفسر كاذب هللا تعذىل وفق خطوات عنظمة يسري عليهذ؛ ألجل الوصول إىل
تفسري الكاذب العزيز طبقذ جملموعة عن األفكذر ،يعين باطبيقهذ وإبرازهذ عن خالل
تفسريه .حممد عبذس نعمذن اجلبوري عفهوم املنهج الافسريي ،الكلية كلية العلوم
االتسالعية ،القسم قسم علوم ،عوقع كلية الدراتسذت القرآنية ،جذععة اببل .رابط امللف:

..http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_12_1120_409.pdf

( )1الفريح حذعد بن يعقوب ،جهود العلمذء يف أصول تفسري القرآن الكرمي ،ضمن
املؤمتر العذملي األول للبذحثني يف القرآن الكرمي وعلوعه ،احملور الثذلث جهود
العلمذء يف أصول تفسري القرآن الكرمي ،كاذب املؤمتر ،اتريخ النشر2011:م
1432ها( :ص .)1670:رابط الاحميل- k-tb.com/book/Quraan05685 :
جهود-العلمذء-يف-أصول-تفسري-القرآن-الكرمي.
( )2الفريح  ،جهود العلمذء يف أصول تفسري القرآن الكرمي ،عصدر تسذبق:
(ص.) )1670:
( )3دراتسة اجلهود أعم عن دراتسة املنهج ،وتاضمن دراتسة اجلهود غذلبذ دراتسة

- 174 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

أكذدمية خذصة ،كجهود الطحذوي(( )1ت )321:يف الافسري ،وجهود
ابن اجلوزي(( )2ت ،)579:وجهود النووي(( )3ت ،)676:وجهود ابن
حجر(( )4ت ،)852:وجهود العيين(( )5ت ،)855:وجهود
السخذوي(( )6ت ..،)902:وغريهم .وتاضمن دراتسذت اجلهود عنذهج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنهج العذمل يف الفن املدروس.
( )1رتسذلة عذجساري للبذحث :علي حممد بعنوان :جهود اإلعذم الطحذوي يف
الافسري وعلوم القرآن يف كاذبه شرح عشكل اآلاثر ،اجلذععة األردنية،
تسنة2000:م.
( )2رتسذلة عذجساري للبذحث :األخضر غرير ،بعنوان :اإلعذم ابن اجلوزي وجهوده
يف الافسري وعلوم القرآن ،جذععة الشهيد محه خلضر ،اجلزائر،
تسنة1436:ه.
( )3رتسذلة عذجساري للدكاور :شحذدة العمري بعنوان :اإلعذم النووي وجهوده يف
الافسري ،اجلذععة األردنية ،تسنة1407:ه.
( )4رتسذلة عذجساري للدكاور :على عبدالعزيز ابراهيم ،بعنوان :االعذم ابن حجر
وجهوده ىف الافسري وعلوم القران عن خالل كاذب فاح البذرى بشرح صحيح
البخذرى ،كلية أصول الدين ،القذهرة ،تسنة2002:م.
( )5رتسذلة دكاوراه للدكاور :حممد كمذل بعنوان :جهود اإلعذم العيين يف الافسري
وعلوم القرآن عن خالل "عمدة القذري" ،جذععة األزهر ،تسنة1424:ه.
عنشورات شبكة األلوكة ،رابط حتميل الكاذب:

https://www.alukah.net/sharia/0/23616/#ixzz5aAQBWWHT

( )6رتسذلة عذجساري للبذحث :خماذر بن حسني قديري ،بعنوان :اإلعذم علم الدين
السخذوي وجهوده يف الافسري وعلوم القرآن ،جذععة الشهيد محه خلضر،
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هؤالء العلمذء يف تنذول علم الافسري .وبعض الدراتسذت خصت املنهج
ابلدراتسة :كمنهج احلذفظ ابن حجر يف الافسري عن فاح البذري(.)1
وممن اشاهر كمصدر عن عصذدر احلديث وعلوعه عن املعذصرين،
الشيخ األلبذين(ت .)1420:وتظهر له جمهودات يف علم الافسري عن
خالل تراثه العلمي املانوع ،ميكن اتساخالص عنهجه يف تنذول الافسري
عن خالهلذ؛ فاكلم عن بعض أصول الافسري ،وفسر كثريا عن اآلايت.
فمن لك بيذنه ملكذنة القرآن والسنة عن الافسري ،كذلك اخايذراته يف
تفسري بعض اآلايت ،وترجيحذت بني األقوال الافسريية ،مث نقده
للمنذهج املنحرفة يف الافسري ،وإنكذره على املخذلف ممن يفسر القرآن
ابلضعيف أو املوضوع عن الرواايت ،ومتيزه باصحيح أحذديث يف
الافسري وتضعيف أخرى ،وغري لك ممذ ياعلق ابلافسري .وقد تنذثرت
أقواله يف عصنفذته املانوعة واملخالفة .فذأللبذين عن أعالم األعة
املخاصون ابلعلم الشرعي ،والذي ترك ترااث علميذ ضخمذ ،وإن كذن
جله يف احلديث الشريف وعلوعه ،إال أنه ممزوج بافسري القرآن الكرمي،
وبيذن أصوله وتطبيقهذ ممذ يعين عنهجذ حياذج إلبراز وإظهذر ،ليكون
عقدعة وفذحتة جلمع جهود األلبذين –رمحه هللا -يف علم تفسري القرآن
الكرمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلزائر ،تسنة1436:ه.
( )1ينظر :البعداين الفيصل بن علي ،عنهج احلذفظ ابن حجر يف الافسري عن
فاح البذري ،عنشورات شبكة األلوكة .رابط حتميل الكاذب:
.https://www.alukah.net/library/0/15007/#ixzz5aAJkPStg
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أهمية البحث:
وتعود أمهية البحث العذعة إىل بيذن جهود احملدثني املعذصرين يف
الافسري ،فجهود املعذصرين عن احملدثني حول القرآن الكرمي تعد قليلة،
وخذصة أن شهرة احملدث ابلعلوم احلديثية قد تكون تسببذ يف عدم الانبه لربوزه
يف العلوم األخرى كذلافسري .مث بيذن أمهية تداخل العلوم يف خدعة كاذب هللا
عز وجل .وتكمن أمهية البحث يف عنهج األلبذين بشكل خذص يف األعور
اآلتية:
 بيذن عكذنة اإلعذم األلبذين يف عصران احلذيل ،وبيذن أثره يف العلوم اإلتسالعية.
 دراتسة تفسري أحد أئمة احلديث ،حىت ناعرف على عنهجه يف
اتسانبذط األحكذم عن كاذب هللا تعذىل ،ونبني جهوده يف لك.
 بيذن كيفية تنذوله آلايت القرآن عن خالل عؤلفذته ،ليظهر بذلك
طريقاه يف االتسادالل على عذ خياذره عند كالعه عن العقيدة أو
الفقه أو عسذئل الدين.
 ابلوقوف على عنهج العذمل يف تفسري القرآن الكرمي ،ياحديد أي
األعرين اختذ يف تعذعله عع تفسري آايت القرآن الكرمي .هل
جعلهذ دليال لرأيه ،أم جعل رأيه تبعذ هلذ وملفهوعهذ.
 الوقوف على إشذرات لافسري كاذب هللا تعذىل تظهر يف ثنذاي
كالعه وشرحه.
 إظهذر عدى عنذية األلبذين بعلم الافسري ،وإتقذنه له .ممذ يبدي أمهية وجود
كاذب عساقل لافسري القرآن الكرمي لأللبذين ،وحيصل لك ابتساقراء
كابه ،ومجع اآلايت اليت فسرهذ عفهرتسة حسب ترتيب املصحف.
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أسباب اختيار املوضوع:
تسبب رئيسي :تنذثر أقوال األلبذين الافسريية ،وآرائه ،وأتسبذب فرعية:
 كثرة عصنفذت األلبذين يف علوم عانوعة.
 وقويف على كالم أتصيلي يف الافسري عند األلبذين.
 دقة تنذول األلبذين لافسري اآلايت يف كاذابته.
 كثرة اآلايت اليت تكلم عنهذ يف عؤلفذته ،بشكل عفصل.
مشكلة الدراسة:
يف دراتسة عنذهج الافسري عند احملدثني وعند األلبذين على وجه
اخلصوص؛ ألن شهرهتم يف علم احلديث ،تكون تسببذ يف عدم الانبه
لربوز علمهم يف العلوم األخرى ،وابلافسري على وجه اخلصوص .فيغفل
عن عنهجهم يف لك.
تساؤالت الدراسة:
يعرض البحث لاسذؤل رئيسي ،وعدة تسذؤالت فرعية ،أعذ
الاسذؤل الرئيسي فهو :عذ األتسس املنهجية اليت اعامد عليهذ األلبذين يف
تفسريه للقرآن الكرمي؟ أعذ الاسذؤالت الفرعية فاامثل يف اآليت:
 عذ عوقف األلبذين عن الافسري ابملأثور ،وعذ عنهجه فيه؟
 عذ عوقف األلبذين عن الافسري ابلرأي ،وعذ عنهجه فيه؟
 عذ آراء األلبذين يف عسذئل علم الافسري؟
 عذ عنهجية األلبذين يف ترجيحه بني اآلراء الافسريية؟
 عذ عوقف األلبذين عن تفسري القرآن ابحلديث عموعذ وابحلديث
الضعيف بصفة خذصة؟
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أهداف الدراسة:
تنقسم إىل هدف رئيسي وجمموعة أهداف فرعية ،أعذ اهلدف
الرئيسي فهو بيذن عنهج األلبذين العذم يف تفسريه للقرآن الكرمي.
وجمموعة األهداف الفرعية كذآليت:
 بيذن طريقة تفسري األلبذين ابملأثور.
 الكشف عن عنهجياه يف تنذول الافسري ابلرأي.
 بيذن عنهجياه يف الرتجيحذت الافسريية.
 توضيح القيمة العلمية لافسريات األلبذين.
 الكشف عن أتسلوبه يف الرد على املنذهج املنحرفة يف الافسري.
 الوقوف على بعض ردوده على املخذلفني يف الافسري ابلرواايت
الضعيفة.
 الوقوف على بعض اجاهذدات األلبذين يف الافسري.
الدراسات السابقة:
بعد البحث مل أقف على عن أفرد عنهج اإلعذم األلبذين يف
الافسري ،تسواء يف دراتسة عذعة أو خذصة ،لكن هنذك جهد بعنوان:
جذعع تراث العالعة األلبذين يف الافسري وعلوم القرآن للبذحث :د .شذدي
بن حممد تسذمل النعمذن ،ضمن عمل عوتسوعي لرتاث اإلعذم ،ومل خيرج
وقفت عليه عن
للنور حىت اآلن .قذل عنه صذحبه:
"مجعت فيه َّ
كل عذ ُ
ُ
كالم العالعة األلبذين يف تفسري آية أو الاعليق على لفظة قرآنية ،وعذ
وقفت عليه عن كالعه يف أحكذم الاجويد وغريه عن علوم القرآن" .ورغم
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لك فإنه خمالف عن حبثي مبذ يظهر عن عنوانه ،ومبذ وصفه به صذحبه،
فهو جهد عوتسوعي ياعلق جبمع جهود الشيخ يف الافسري واتساقرائهذ،
وحبثنذ هذا دراتسة وصفية واتساقرائية وحتليلية ونقدية يف عنهج الافسري عند
الشيخ عن خالل عؤلفذته.
منهج البحث:
اقاضت طبيعة الدراتسة اعامذدهذ على عدة عنذهج ،وهي املنهج
الوصفي( )1واالتساقرائي()2والاحليلي( )3والنقدي( )1عن خالل اخلطوات اآلتية:
( )1املنهج الوصفي :هو عنهج يعامد على جتميع احلقذئق واملعلوعذت ،مث
عقذرناهذ ،وحتليلهذ ،وتفسريهذ للوصول إىل تعميمذت عقبولة ،ينظر" :كاذب
أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية" .د :فريد األنصذري( .ص.)61:
( )2املنهج احلصري االتساقرائي :هو أتسذس البحوث ،فهو الذي يكشف
جزئيذت قد تكون غذعضة على كثري عن النذس ،فهو عملية عالحظة الظواهر
وجتميع البيذانت عنهذ للاوصل إىل عبذدئ عذعة وعالقذت كلية .ينظر:
"املنهذج يف أتليف البحوث وحتقيق املخطوطذت" .الدكاور :حممد ألاوخبي.
(ص .)94 :ط :عذمل الكاب1415( ،ه1995 -م).
( ) 3املنهج الاحليلي :هو يعامد على اتسايعذب املسألة أو القذعدة ،مث اتسايعذب
عوضوعهذ ،مث حمذولة حتليلهذ على ضوء ععطيذت هذه القذعدة ،الكاشذف
عدى وفذئهذ للقذعدة ،أو عدى الاصويب أو الاخطيء أو الاحويل ،كل لك
دون خروج يف الاحليل على القذعدة أو النسق الذي انطلق عنه .ينظر:
كاذب "أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية" .فريد األنصذري .ط ،1دار
الغد اجلديد ،القذهرة 1427ه (ص.)64-63 :
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تعريف عوجز ابأللبذين ،ووصف لبعض جهوده يف الافسري.
مجع آراء األلبذين يف تفسري آايت القرآن الكرمي عن خالل
عصنفذته املاعددة واملخالفة- ،وهي كابه املوجودة بثبت املراجع هلذا
البحث -مث اقابذتسهذ كأدلة على عذ يقرره البحث.
وثاَّ ْقت نقول األلبذين عن املفسرين وغريهم عن العلمذء السذبقني له.
حلل البحث اآلراء والنقول يف ضوء عنذهج الافسري املعاربة.
قسم البحث اآلراء والنقول حسب عسذئل علوم الافسري األتسذتسية.
عزو اآلايت القرآنية ،وختريج األحذديث النبوية.
عرض البحث لطرق تفسري القرآن عند األلبذين.
يف بعض املواضع أطلت النقول عن كالم األلبذين ،لغرض اقاضذه
املقذم.
يف بعض احلواشي طول لغذية توثيق املسألة بامذعهذ ،أو توضيح
البد عنه.
حذول البحث وضع األلبذين كمفسر يف عكذنه بني علمذء
الافسري.
العزو للمصذدر واملراجع يف اهلواعش ،بذكر كذعل توثيق الكاذب
عند وروده ألول عره فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يعامد املنهج النقدي إىل حد كبري على الادليل املنطقي للوصول إىل حلول
وناذئج ملقدعذت ،مت عنذقشة جزيئذهتذ .انظر "أصول البحث العلمي
وعنذهجه" .أمحد بدر .ط :6وكذلة املطبوعذت ،الكويت1982( .م).
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وثاَّ ْقت املصذدر واملراجع حسب شروط جملة اجلذععة اإلتسالعية
(منط شيكذغو).
خام البحث خبذمتة وفهرس املراجع.
خمطط البحث:
ااقدمة :وفيهذ ،عوضوع البحث وأمهياه ،وأتسبذب اخايذر
املوضوع ،وعشكلة الدراتسة ،وتسذؤالهتذ ،وأهدافهذ ،والدراتسذت
السذبقة ،وعنهج البحث .أعذ املبذحث فأربعة :الامهيد وفيه عطلبذن،
املبحث األول وفيه أربعة عطذلب ،املبحث الثذين وفيه متهيد وأربعة
عطذلب ،املبحث الثذلث :وفيه متهيد وثالثة عطذلب .مث اخلذمتة وفيهذ
أهم الناذئج والاوصيذت ،مث الفهذرس .وتفصيل حماوايت خطة املبذحث
كذآليت:
التمهيد :األلباين وعلم تفسري القرآن الكرمي.
املطلب األول :ترمجة عوجزة لأللبذين.
املطلب الثذين :عنذية األلبذين بعلم الافسري وبعض جهوده فيه.
اابحث األول :منهج األلباين يف التفسري اباأثور.
املطلب األول :عنهجه يف الافسري ابلقرآن والسنة.
املطلب الثذين :عنهجه يف الافسري أبقوال الصحذبة.
املطلب الثذلث :عنهجه يف الافسري أبقوال الاذبعني.
املطلب الرابع :عنهجه يف الاعذعل عع اإلتسرائيليذت.
اابحث الثاين :منهج األلباين يف التفسري ابلرأي.
متهيد :عوقف األلبذين عن الافسري ابلرأي.
املطلب األول :عنهجه يف الافسري ابللغة.
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املطلب الثذين :عنهجه يف تفسري آايت العقيدة
املطلب الثذلث :عنهجه يف تفسري آايت األحكذم.
املطلب الرابع :عنهجه يف مجع ععىن القرآن مبعىن السنة ،ودفع
توهم اإلشكذل بينهمذ.
اابحث الثالث :منهج األلباين يف الرتجيح بني األقوال والرد
على ااخالفني.
متهيد :ظهور شخصية األلبذين يف الرتجيح وعنذقشة املفسرين.
املطلب األول :عنهجه يف الرتجيح اعامذدا على اآلاثر.
املطلب الثذين :عنهجه يف الرتجيح اعامذدا على قواعد الافسري.
املطلب الثذلث :عنهجه يف الرد على املخذلفني.
اخلامتة.
فهرست ااراجع.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العذملني.
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التمهيد :األلباني وعلم تفسري القرآن الكريم
املطلب األول :ترمجة موجزة لأللباني
الشيخ األلبذين عن أعالم احملدثني املعذصرين ،وتسنقف يف هذا
املطلب على ترمجة عوجزة له نعرض فيهذ أهم املعلوعذت عنه.
ونسبه:
امسه َ
ِ
العصر اإلعذم العالعة حممد بن نوح رجذيت ،الشَّهري
هو حمدث َ
مبحمد انصر الدين األلبذين ،املكىن أبيب عبدالرمحن أكرب أبنذئه ،ولد
الشيخ حممد انصر الدين بن احلذج نوح األلبذين عذم  1333ه املوافق
 1914م يف عدينة أشقودرة( )1عذصمة دولة ألبذنيذ  -حينئذ  -عن
أتسرة فقرية عادينة يغلب عليهذ الطذبع العلمي ،فكذن والده عرجعذ
للنذس يعلمهم ويرشدهم .مث هذجر بصحبة والده إىل دعشق الشذم
لإلقذعة الدائمة فيهذ .أمت دراتساه االبادائية يف عدرتسة اإلتسعذف اخلريي
يف دعشق بافوق .تعلم القرآن الكرمي ،والاجويد ،والنحو والصرف،
( )1أشقودرة عدينة تقع على حبرية أشقودرة يف مشذل غرب ألبذنيذ يف حمذفظة
أشقودرة ،اليت هي عذصماهذ .وهي واحدة عن أقدم البلدات يف ألبذنيذ
وأكثرهذ اترخيية ،كمذ أهنذ عركز ثقذيف واقاصذدي هذم .يبلغ تعداد املدينة
 74.876نسمة ،بينمذ عدد تسكذن احملذفظة هو  .217.375وهي العذصمة
القدمية أللبذنيذ ،وعسقط رأس الشيخ األلبذين ".املوتسوعة احلرة.
.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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وفقه املذهب احلنفي ،وقد أمت األلبذين على يد والده حفظ القرآن
الكرمي برواية حفص عن عذصم ،كمذ درس على الشيخ تسعيد الربهذين
عراقي الفالح يف الفقه احلنفي وبعض كاب اللغة والبالغة .أخذ عن
أبيه عهنة إصالح السذعذت فأجذدهذ حىت صذر عن أصحذب الشهرة
فيهذ(.)1
اهتمامه ابحلديث الشريف:
تعلم احلديث يف حنو العشرين عن عمره عاأثرا أبحبذث جملة املنذر اليت
كذن يصدرهذ الشيخ حممد رشيد رضذ (رمحه هللا) وكذن أول عمل حديثي
قذم به هو نسخ كاذب" :املغين عن محل األتسفذر يف ختريج عذ يف اإلحيذء
عن األخبذر" للحذفظ العراقي -رمحه هللا -عع الاعليق عليه .مث أصبح
االهامذم ابحلديث وعلوعه شغله الشذغل ،وابادأ الاأليف والاصنيف يف العقد
الثذين عن عمره ،وكذن أول عؤلفذته الفقهية املبنية على ععرفة الدليل والفقه
املقذرن كاذب "حتذير السذجد ِعن اختذ القبور عسذجد" أيضذ كاذب "الروض
النضري يف ترتيب وختريج ععجم الطرباين الصغري" .كذن الشاغذل الشيخ
( )1ينظر :إبراهيم حممد العلي" ،حممد انصر الدين األلبذينِ :
حمدث العصر وانصر
السنَّة" ،دار القلم ،دعشق ،ط2003 ،2م( ،ص .)11:القريويت عذصم
عبدهللا" ،ترمجة عوجزة لفضيلة احملدث الشيخ حممد انصر الدين األلبذين"،
دار املدين ،جدَّة( ،ص .)3:عصذم عوتسى" ،الروض الداين يف الفوائد
احلديثية للعالعة حممد انصر الدين األلبذين" ،املكابة اإلتسالعية ،عمذن،
األردن ،ط 1422 ،1ها( ،ص .)7:باصرف يسري.
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األلبذين حبديث رتسول هللا  أثره البذلغ يف الاوجه السلفي عنده ،وقد زاد
تشبثه وثبذته على هذا املنهج عطذلعاه لكاب شيخ اإلتسالم ابن تيميه
وتلميذه ابن القيم وغريمهذ عن أعالم املدرتسة السلفية(.)1
نشاط الشيخ األلباين الدعوي:
محل الشيخ األلبذين راية الدعوة إىل الاوحيد والسنة يف تسوراي،
حيث زار الكثري عن عشذيخ دعشق ،وجرت بينه وبينهم عنذقشذت
حول عسذئل الاوحيد واإلتبذع والاعصب املذهيب والبدع ،فلقي الشيخ
لذلك املعذرضة الشديدة عن كثري عن عاعصيب املذاهب وعشذيخ
الصوفية واخلرافيني واملبادعة(.)2
صربه على األذى وهجرته:
يف أوائل1379:ه = 1960م كذن الشيخ يقع حتت عرصد
احلكوعة السورية ،عع العلم أنه كذن بعيدا عن السيذتسة ،وتعرض
عمذن األردن(.)3
لالعاقذل عرتني ،مث هذجر إىل َّ
( )1ينظر الرابط. https://saaid.net/Warathah/1/albani.htm :

( )2ينظر للزايدة :الشيبذين حممد بن إبراهيم ،حيذة األلبذين وآاثره وثنذء العلمذء
عليه ،عكابة السراوي  -القذهرة ،ط 1407 ،1ها1987 ،م ،واملنجد حممد
صذحل ،أحداث عثرية يف حيذة الشيخ العالعة األلبذين" اعاىن به :حممد حذعد،
ط ،1دار اإلميذن ،عصر2000 ،م.
( )3ينظر :الشيبذين حممد بن إبراهيم ،حيذة األلبذين وآاثره وثنذء العلمذء عليه،
عكابة السراوي  -القذهرة ،ط 1407 ،1ها1987 ،م ،واملنجد حممد
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ثناء العلماء عليه(:)1
قذل عنه الشيخ عبد العزيز بن ابز" :عذ رأيت حتت أدمي السمذء
عذملذ ابحلديث يف العصر احلديث عثل العالعة حممد انصر الدين
األلبذين" ،وتسئل مسذحاه عن حديث رتسول هللا ﷺ :ان هللا يبعث
هلذه األعة على رأس كل عئة تسنة عن جيدد هلذ دينهذ فسئل عن جمدد
هذا القرن ،فقذل -رمحه هللا" :-الشيخ حممد انصر الدين األلبذين هو
جمدد هذا العصر يف ظين وهللا أعلم"(.)2
وقذل الشيخ عبد احملسن العبذد :لقد كذن رمحه هللا عن العلمذء
األفذا الذين أفنوا أعمذرهم يف خدعة السنة والاأليف فيهذ والدعوة إىل
هللا عز وجل ونصرة العقيدة السلفية وحمذربة البدعة(.)3
وقذل الشيخ حممد صذحل العثيمني :لقد أحيذ الشيخ األلبذين
السنة يف حيذته وبعد عوته(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صذحل ،أحداث عثرية يف حيذة الشيخ العالعة األلبذين" اعاىن به :حممد حذعد،
ط ،1دار اإلميذن ،عصر2000 ،م.
( )1جملة األصذلة ،العدد الثذلث والعشرون [عدد خذص وفذء وثنذء للعذمل الرابين
حممد انصر الدين األلبذين] رتسااذلاة إتساالعاياة عناهجاياة جاذعاعاة ،األردن –
عمذن السنة الرابعة  15شعبذن 1420ها.
َّ
( )2ينظر :املصدر السذبق .وينظر :للزايدة :الشيبذين ،حيذة األلبذين وآاثره وثنذء
العلمذء عليه ،عصدر تسذبق.
( )3ينظر :املصدر السذبق.
( )4ينظر :جملة األصذلة ،العدد الثذلث والعشرون [عدد خذص وفذء وثنذء للعذمل
الرابين حممد انصر الدين األلبذين] رتسااذلاة إتساالعاياة عناهجاياة جاذعاعاة ،األردن
عمذن السنة الرابعة  15شعبذن 1420ها.
– َّ
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وصيته العامةُ واخلاصةُ:
قذل" :فوصييت لكل عسلم على وجه األرض وخبذصة إخواننذ الذين
يشذركوننذ يف االنامذء إىل الدعوة املبذركة دعوة الكاذب والسنة على عنهج
السلف الصذحل .أوصيهم ونفسي باقوى هللا -تبذرك وتعذىل -أوال ،مث
َ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ُ ُ
ٱّللُۗ َو َّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱّلل
ابالتسازادة ابلعلم النذفع ،كمذ قذل تعذىل ﴿وٱتقوا ٱّللَۖ ويعل ِّم
ُ
كل َ ۡ
َش ٍء َعل ِّيم﴾[البقرة .]282:وأن يعرفوا عملهم الصذحل الذي هو
ب ِّ ِّ
عندان مجيعذ ال خيرج عن كونه كاذاب وتسنة ،وعلى عنهج السلف الصذحل".
وأوصى باعجيل دفنه ،وقذل :وأوصي مبكابيت -كلهذ -تسواء عذ كذن عنهذ
عطبوعذ ،أوتصويرا ،أوخمطوطذ -خبطي أوخبط غريي -ملكابة اجلذععة
اإلتسالعية يف املدينة املنورة ،ألن يل فيهذ كرايت حسنة يف الدعوة للكاذب
والسنة ،وعلى عنهج السلف الصذحل -يوم كنت عدرتسذ فيهذ.)1(-
وفاته-رمحامل ريب عليه:-
تويف قبيل غروب مشس يوم السبت يف الثذين والعشرين عن
مجذدى اآلخرة 1420ه ،املوافق الثذين عن أكاوبر 1999م ،ودفن بعد
صالة العشذء(.)2
( )1ينظر الاسجيل الصويت للشيخ أثنذء طرح وصياه –رمحه هللا.-
https://www.youtube.com/watch?v=crw5YksqzoQ

( )2ينظر للزايدة" :حيذة األلبذين وآاثره وثنذء العلمذء عليه"؛ عصدر تسذبق .حممد صذحل،
أحداث عثرية يف حيذة الشيخ العالعة األلبذين" .عصدر تسذبق .وصفحذت بيضذء
عن حيذة اإلعذم حممد انصر الدين األلبذين"؛ أبو أمسذء املصري عطية بن صدقي
علي تسذمل عودة ،دار اآلاثر  -عصر ،ط 1422 ،2ها( ،ص )19:ورابط األلوكة:
.http://www.alukah.net/culture/0/95679/#ixzz55rKF2e5g
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املطلب الثاني :عناية األلباني بعلم التفسري وبعض جهوده فيه،
وهو من مسألتني.
جياهد املفسرون مبذ لديهم عن علوم يف تفسري القرآن الكرمي،
لذلك تانوع تفسرياهتم لآلية الواحدة ،وتظهر عنذية األلبذين واجاهذده
بعلم الافسري ،يف كره لبعض أصول الافسري( ،)1كافسري القرآن
فسرهذ،
ابملأثور ،ورده على عن خذلف هذا األصل ،وكثرة اآلايت اليت َّ
واخايذراته وترجيحذته يف تفسري بعض اآلايت ،إضذفة لكثرة عذ حيذول
اجلمع بني األحذديث واآلايت القرآنية ،ودفع توهم الاعذرض بينهذ،
وكذلك رده على عن يفسر اآلايت القرآنية لاوافق توجهه الفكري أو
العقدي أو الفقهي ،أو املذهب السيذتسي ،ويظهر جهده يف األحذديث
الافسرييه اليت حققهذ وأوردهذ أو رد عليهذ ،كل لك وغريه ممذ تسيقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينظر :عوتسوعة العالعة اإلعذم جمدد العصر حممد انصر الدين األلبذين «عوتسوعة
حتاوي على أكثر عن ( )50عمال ودراتسة حول العالعة األلبذين وتراثه
اخلذلد» األلبذين حممد انصر الدين ،بن احلذج نوح بن رجذيت بن آدم،
األشقودري (ت1420:ها) شذدي بن حممد بن تسذمل آل نعمذن ،عركز
النعمذن للبحوث والدراتسذت اإلتسالعية وحتقيق الرتاث والرتمجة ،صنعذء،
اليمن ط 1،1431ها  2010-م( ،ص.)10:
(" )1جمموعة األتسس والقواعد واملقدعذت العلمية اليت تعني على الفهم الصحيح
للقرآن" .الفريح حذعد بن يعقوب ،جهود العلمذء يف أصول تفسري القرآن
الكرمي ،عصدر تسذبق( :ص.)1645:
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عليه القذرىء عن خالل البحث .وميكن إبراز هذا املطلب يف عسألاني،
األوىل عنذية األلبذين بعلم الافسري ،والثذنية :جهوده يف أحذديث
الافسري.
ااسألة األوىل :عنايته بعلم التفسري.
علم تفسري القرآن الكرمي له أصوله وقواعده وضوابطه ،اليت
اناهجهذ علمذء اإلتسالم يف تنذوهلم لافسري القرآن الكرمي ،فال ي ِ
فسر
ُ
القرآن إال عن كذن عذملذ هبذ "وهذه األتسس واملقدعذت الكذشفة للمعىن
يف القرآن ،اصطلح على تسمية العلم الذي يشاغل عليهذ أبصول
الافسري"( .)1تظهر لأللبذين عنذية واضحة بعلم الافسري وأصوله،
فياحدث عن طريقة تفسري القرآن الكرمي ،وفق تلك األتسس والقواعد،
وخيص بعض تلك األتسس يف الكالم والبيذن ،ويساند إىل املفسرين
احملققني ،وياعقب عن خيذلف أتسس الافسري ابلرد والنقد والنقض-
وتسيأيت بيذن لك .-فممذ قذله" :وإ ا حتدث أحدهم آبية فهو ال
(")1جمموعة األتسس والقواعد واملقدعذت العلمية اليت تعني على الفهم الصحيح
للقرآن" .الفريح حذعد بن يعقوب ،جهود العلمذء يف أصول تفسري القرآن الكرمي:
(ص )1645:وعرفت أصول الافسري أبهنذ" :األتسس واملقدعذت العلمية اليت تعني
على فهم الافسري ،وعذ يقع فيه عن االخاالف ،وكيفية الاعذعل ععه .ويدور حمور
الدراتسة يف هذا العلم بني أعرين :كيف فُ ِسر القرآن؟ وكيف ِ
نفسر القرآن؟" .الطيذر
عسذعد بن تسليمذن ،فصول يف أصول الافسري تقدمي :حممد بن صذحل الفوزان،
ط ،2دار ابن اجلوزي1423 ،ها (ص.)21:
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حيسن تفسريهذ؟ ألنه ال يعرف األصول اليت ينبغي أن تفسر اآلية
الكرمية على أتسذتسهذ"( )1وفيمذ يلي نقذط جمملة تظهر عدى اهامذم
األلبذين بعلم الافسري:
 -1أتليفه يف ضوابط التفسري:
فمن عؤلفذت اإللبذين وكاذابته اخلذصة اليت تظهر عنذياه بعلم
الافسري ،كاذب :كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن( ،)2وممذ قذله فيه
ععراب عن غذياه عن أتليفه" :فإنه مبنذتسبة بعض املؤلفذت اليت ظهرت ال
( )1األلبذين ،اهلدى والنور ،الاسجيل الصويت )00 :45 :24 /741( :عوقع
طريق اإلتسالم ،وعوقع :أهل احلديث واألثر:
http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=1&boid=1&p=8

والافريغ الكاذيب :عوتسوعة األلبذين ،شذدي بن حممد ،عصدر تسذبق.)599/7( :
( )2وهذا عطبوع عن كالم عسجل للشيخ ،وهو عنشور بذات العنوان ابلاسجيل
الصويت له ،وبينهمذ تداخل ،واخاالف يف عواطن كثرية ابلزايدة والنقص،
وتعدد املوضوعذت الافصيلية ،ويساحسن أن جيمع بينهمذ ،ويدقق املكاوب
ويضذف إليه املسجل عن صوت الشيخ كذعال بعبذرته حتديدا ،حىت يصح أن
جيب
يقذل إنه عن عؤلفذته ال عن آاثره .قذل النذشر" :فهذه رتسذلة ،كيف ُ
علينذ أن نفسر القران الكرمي؟ وأصلهذ أتسئلة أُلقيت على الشيخ حممد انصر
الدين األلبذين -رمحه هللا تعذىل ،-فأجذب عنهذ عسجلة ،مث فُرغت وطبعت
يف أوراق ،وقدعت للشيخ رمحه هللا تعذىل ،فقرأهذ وعلق عليهذ خبط يده".
النذشر :املكابة اإلتسالعية ،عمذن يف  4ي احلجة 1420ها .ورابط الاسجيل
بصوت الشيخ.http://iswy.co/erum :
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تقيم وزان للسنة ،على أهنذ عبينة للقرآن ،أردت أن أقدم إليكم عذ
عندي..حول هذه املسألة اهلذعة ،عن ابب :ﱣﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱢ [املذئدة .)1("]2:وله كاذب :عنزلة السنة يف
اإلتسالم وبيذن أنه ال يساغىن عنهذ ابلقرآن(.)2
 -2تنبيهه الدقيق على أول مسالك التفسري اباأثور ،وهو تفسري
القرآن ابلقرآن والسنة معاً .مث بيانه لدور السنة يف القرآن:
فيقول اإلعذم يف قوله تعذىل :ﱣﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱢ [النحل " .]44والذي أراه أن هذا البيذن
املذكور يف هذه اآلية الكرمية يشامل على نوعني عن البيذن ،األول:
بيذن اللفظ وهو تبليغ القرآن وعدم كامذنه وأداؤه إىل األعة ،واآلخر:
بيذن ععىن اللفظ أو اجلملة أو اآلية اليت حتاذج األعة إىل بيذهنذ ،وأكثر عذ
( )1األلبذين ،حممد انصر الدين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،املكابة
اإلتسالعية ،ط 1عمذن ،األردن1421( ،ها) .غالف عن القطع املاوتسط،
يقع يف ( )41صفحة( .ص.)1:
( )2بيذانت الكاذب :األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم وبيذن أنه ال يساغىن عنهذ
ابلقرآن ،عكابة املعذرف ،ط ،1الرايض ،السعودية1425( ،ها2005/م).
غالف عن القطع املاوتسط ،يقع يف ( )19صفحة .قذل األلبذين يف عقدعة
الكاذب" :فهذه حمذضرة كنت ألقياهذ يف الدوحة ..وقد اقرتح على بعض
اإلخوان طبذعاهذ ..واتساجذبة لطلبهم أنشرهذ تعميمذ للنفع هبذ" باصرف.
ينظر( :ص.)3:

- 192 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

يكون لك يف اآلايت اجململة أو العذعة أو املطلقة ،فاأيت السنة فاوضح
اجململ وختصص العذم وتقيد املطلق .و لك يكون بقوله  كمذ يكون
بفعله وإقراره"( .)1وتسيأيت تفصيل رأيه يف أول عطلب عن املبحث
األول.
 -3استشهاده أبقوال كبار اافسرين احملققني ،عند ورود مسائل
تفسريية.
فنجد األلبذين يرجع يف تفسري اآلايت لكبذر املفسرين أعثذل
الطربي والقرطيب والزخمشري واأللوتسي وأيب السعود ،ورجده يوازن بني
أقوال املفسرين وحيققهذ ،وحيقق األحذديث اليت أوردوهذ أدلة هلم ،مث
يرجح بني أقواهلم ،مبذ يثبت عن دليل ،وقد أوردت أعثلة عانذثرة عنهذ
عذتسيأيت يف املسألة األوىل عن املطلب األول يف املبحث األول ،وكذلك
قد خصصت جزء عن عطلب يف املبحث األخري يوضح هذا األعر عند
األلبذين.
 -4عنايته ببعض كتب التفسري:
كاحقيقه لكاذب األلوتسي ابن املفسر املشهور ،وكاذبه بعنوان:
(اآلايت البينذت يف عدم مسذع األعوات على عذهب احلنفية السذدات)،
فقد حققه وأضذف فوائد مجة عليه ،وهو كاذب تفسريي فقهي ،وتسيأيت يف
املبذحث بعض االقابذتسذت اليت تبني جهد اإلعذم يف هذا الكاذب .وأيضذ
( )1األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم ،عصدر تسذبق( :ص.)7-6 :
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كثرة عنذياه بافسري األلوتسي روح املعذين ،والقذرئ لكالعه يظهر له أنه قد
قرأه ووعذه ،ممذ يعين أن األلبذين عربز يف علم الافسري؛ ألن كاذب األلوتسي
روح املعذين ،دقيق العبذرة ال يساطيع فهم عبذرته بسهولة إال املدققون عن
العلمذء وطلبة العلم .وعن الكاب اليت اعاىن هبذ يف الافسري كذلك كاذب:
(عذ دل عليه القرآن ممذ يعضد اهليئة اجلديدة القومية الربهذن)(.)1
 -5تكراره ألسس التفسري عند تفسري اآلايمل ورده على من خيالفها:
كثريا عذ يقرر األلبذين عنهجه يف الافسري عند كل تسذحنة ،وكأنه
يريد أن يرتسخ هذا املنهج عند املالقني ويدهلم عليه ،وال يرتك عن
خذلف هذا املنهج دون أن يرد عليه ابحلجة املفصلة.
 -6العناية بتحقيق األ:اديث التفسريية:
تظهر جهود الشيخ يف حتقيق األحذديث الافسريية ،ومتييزهذ بني
الصحة والضعف وتعقب بعض املفسرين يف لك_ .وتسيأيت بيذن لك_.
 -7تعقبه للحلبيني :حممد نسيب الرفاعي( ،)2وحممد علي

( )1والكاذب للسيد حممود شكري األلوتسي ،ختريج :األلبذين ،املكاب
اإلتسالعي ،ط ،2بريوت1418( ،ها1997/م) .غالف عن القطع الكبري،
يقع يف ( )160صفحة.
( )2الرفذعي ،حممد نسيب ،تيسري العلي القدير الخاصذر تفسري ابن كثري ،عكابة
املعذرف ،الرايض ،السعودية ،طبعة جديدة 1410ه1989 /م ،ينظر شرط
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الصابوين( .)1يف اختصاريهما لتفسري ابن كثري.
حيث كرا يف املقدعة عنهجهمذ يف الاأليف ،وممذ قذاله .. :تنقيه
كاذب ابن كثري عن األحذديث الضعيفة ،وقد تعقبهمذ األلبذين تعقبذ
علئ ابألحذديث الضعيفة،
دقيقذ ،فبني أهنمذ مل يفيذ بذلك ،فذخاصذرمهذ ٌ
وبني عذ وقعذ فيه بيذان شذفيذ ،وحقق الرواايت
ولقد رد عليهمذ األلبذين َّ
اليت يف خماصريهمذ ،وتساأيت أعثلةٌ على لك يف عطلب خذص.
 -8حتديد موقفه من اإلسرائيليامل يف تفسري القرآن الكرمي.
وتسيأيت عطلب الحق هلذا املوضوع-إب ن هللا تعذىل.-
 -9عنايته بتحقيق القراءامل ،وعزوها وتبيني نوعها واالستشهاد هبا
يف التفسري.
وتسيأيت كره يف عطلب الحق-إب ن هللا تعذىل.-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرفذعي قذل" :تنحية األحذديث الضعيفة واملوضوعة" .ينظر (ص )4:عقدعة
الطبعة الثذنية.
( )1الصذبوين ،حممد علي ،خماصر تفسري ابن كثري(اخاصذر وحتقيق)،ط 7دار
القرآن الكرمي ،بريوت لبنذن1402 ،ها 1981 -م ،ينظر( :ص )9:كيف
اشرتط الصذبوين أن عن عنهجه يف اخاصذره ،االقاصذر على األحذديث
الصحيحة.
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 -10رده على من ال أيخذون إال ابلقرآن ممن يسمون ابلقرآنيني،
وعلى احلداثيني الذين ال حيتجون ابلسنة يف تفسري القرآن الكرمي.
–وتسيأيت بيذن لك يف املبحث األخري إن شذء هللا.-
 -11رد اإلمام على الذين ال حيتجون خبرب اآل:اد ،وتعطيل
األ:اديث عن اال:تجاج هبا يف التفسري.
يقول اإلعذم" :وهذا جيران إىل حبث آخر طذملذ تطرق له بعض
املشككني يف تسنة النيب  جلهلهم هبذ ،وأبصوهلذ ،وتراجم رواهتذ ،أال
وهو عذ يسمى حبديث اآلحذد وحديث الاواتر( ...،)1ويطيل يف الرد
عليهم ،مث يقول" :إ ا جيب تفسري القرآن بسنة الرتسول  ،ولو كذنت
ليست عاواترة ،وإمنذ هي آحذد هذا هو الطريق الذي جيب علينذ أن
نسلكه دائمذ يف تفسريان لكاذب هللا تبذرك وتعذىل ،إميذان بقوله عز وجل
ﱣﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ

ﳟ ﳠ ﳡ ﱢ [النسذء .]59:هذا هو املنهج الذي جيب أن
( )1قذل األلبذين" :فجميع عذ صح عن النيب ﷺ حق ،يعين دون تفريق بني
عذ كذن عنه خربا آحذد أو تواتر ،عذ دام أنه صح عن رتسول هللا ﷺ،
وهذا هو احلق الذي ال ريب فيه والافريق بينهمذ إمنذ هو بدعة وفلسفة دخيلة
يف اإلتسالم خمذلف ملذ كذن عليه السلف الصذحل واألئمة اجملاهدون" .األلبذين،
ختريج أحذديث شرح العقيدة الطحذوية ،ط ،2املكاب اإلتسالعي ،بريوت،
1414ه (ص .)64 :وينظر كاذب األلبذين :وجوب األخذ حبديث اآلحذد
يف العقيدة ،الكابة اإلتسالعية ،عمذن ،ط1422، 2ها.
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نسلكه يف تفسري القرآن"(.)1

ااسألة الثانية :جهوده يف أ:اديث التفسري:
عن جهود األلبذين يف الافسري ،عنذياه باحقيق األحذديث
الافسريية ،ومتييزهذ بني الصحة والضعف ،وتعقب بعض املفسرين يف
لك .وهذا يعد عسلكذ تطبيقيذ ملنهجه يف الافسري ،فقد اتسافذد عن
اشاغذله بعلم احلديث خلدعة علم الافسري ،ويظهر لك يف األحذديث
اليت ضعفهذ األلبذين يف الافسري ،ويف األحذديث اليت تفرد باصحيحهذ يف
الافسري.
أوال :أ:اديث ضعفها األلباين يف التفسري:
كثرية هي األحذديث الواردة يف ابب تفسري القرآن الكرمي ،وقد
أفرد البخذري وعسلم –رمحهمذ هللا -يف صحيحيهمذ أبوااب لألحذديث
الواردة يف الافسري ،وبقيت آاثر كثرية واردة يف كاب احملدثني والفقهذء
وكاب الافسري ،مل حتقق صحاهذ عن ضعفهذ ،ويربز لإلعذم األلبذين جهد
يف هذا فيمذ عمله على تسنن الرتعذي ،وتسنن أيب داوود ،وعسند أمحد،
( )1األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عوقع:
طريق اإلتسالم https://ar.islamway.net/ ،الدروس ،كيف جيب علينذ أن
 15-04-2001رابط املذدة:
نفسر القرآن ،اتريخ اإلضذفة:
 .http://iswy.co/erumوينظر النص الصويت املفرغ :أرشيف علاقى أهل
( ،)4املكابة الشذعلة :احلديث ،رقم.)396/37( 40309 :
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وغريهذ عن جهود الشيخ ،اليت كذن عن ضمنهذ تصحيحه وتضعيفه
ألحذديث أبواب الافسري يف هذه الكاب ،إضذفة لاعليقذته الكثرية على
أحذديث كاب الافسري كجذعع البيذن للطربي ،والكشذف للزخمشري،
وجذعع القرطيب ،وتفسري ابن كثري واأللوتسي.
فمن األحذديث اليت ضعفهذ اإلعذم األلبذين يف الافسري على تسبيل
املثذل ،عذ جذء يف تسنن الرتعذي ،حيث قذل الرتعذي رمحه هللا :حدثنذ حممد
بن إمسعيل حدثنذ أمحد بن أيب الطيب حدثنذ عصعب بن تسالم عن عمرو
بن قيس عن عطية عن أيب تسعيد اخلدري قذل :قذل رتسول هللا ﷺ( :اتقوا
فراتسة املؤعن فإنه ينظر بنور هللا) مث قرأ ﱣﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ
[احلجر .]75:قذل أبو عيسى هذا حديث غريب إمنذ نعرفه عن هذا الوجه
وقد روي عن بعض أهل العلم يف تفسري هذه اآلية ..قذل للمافرتسني قذل
اإلعذم األلبذين عن هذا احلديث" :ضعيف"(.)1
وعنه أيضذ احلديث الوارد يف قوله تعذىل :ﱣﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔﱢ[اإلتسراء(" .]71:فعن السدي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب
( )1األلبذين ،حممد انصر الدين صحيح وضعيف تسنن الرتعذي ،برانعج عنظوعة
الاحقيقذت احلديثية ،عن إناذج عركز نور اإلتسالم ألحبذث القرآن والسنة
ابإلتسكندرية ،رقم ،)127/7( 3127 :واأللبذين ،تسلسلة األحذديث
الضعيفة ،عصدر تسذبق :رقم )1821( :واأللبذين ،ضعيف اجلذعع الصغري
وزايدته (الفاح الكبري) ط 3 ،املكاب اإلتسالعي ،بريوت1408 :،ها ،
1988م رقم.)20/1( 1140 :
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ﷺ يف قول هللا تعذىل :ﭐﱣﭐﲐﲑﲒﲓ ﲔﱢ قذل يدعى أحدهم
فيعطى كاذبه بيمينه ،وميد له يف جسمه تساون راعذ ويبيض وجهه وجيعل
على رأتسه اتج عن لؤلؤ ياألأل ،فينطلق إىل أصحذبه فريونه عن بعيد
فيقولون اللهم ائانذ هبذا وابرك لنذ يف هذا حىت أيتيهم فيقول أبشروا لكل
رجل عنكم عثل هذا ،قذل وأعذ الكذفر فيسود وجهه وميد له يف جسمه
تساون راعذ على صورة آدم ،فيلبس اتجذ فرياه أصحذبه فيقولون نعو ابهلل
عن شر هذا اللهم ال أتتنذ هبذا ،قذل فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه فيقول
أبعدكم هللا فإن لكل رجل عنكم عثل هذا)" .علق اإلعذم األلبذين على هذا
احلديث فقذل" :ضعيف اإلتسنذد"(.)1
وأحذديث ضعفهذ األلبذين يف أتسبذب نزول اآلايت كذحلديث الوارد
يف تسبب نزول قوله تعذىل :ﱣﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﱢ[اإلتسراء .]80:عن ابن عبذس قذل
كذن النيب ﷺ مبكة مث أعر ابهلجرة فنزلت عليه ..اآلية .قذل أبو عيسى
هذا حديث حسن صحيح .قذل األلبذين ":ضعيف اإلتسنذد"(.)2
وهكذا نرى أن جهد األلبذين يف حتقيق أحذديث الافسري ابرز،
وهذه اجملهودات لو مجعت وأفردت يف عصنف واحد لكذن هلذ نفع جيد
( )1األلبذين ،صحيح وضعيف تسنن الرتعذي عصدر تسذبق ،رقم،3136 :
( ،)136/7قذل أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والسدي امسه إمسعيل
بن عبد الرمحن.
( )2األلبذين ،صحيح وضعيف تسنن الرتعذي عصدر تسذبق ،رقم.)139/7( ،3139 :
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يف علم الافسري ،أيضذ لو حققت مبوجبهذ كاب الافسري وعذ ورد فيهذ
عن أحذديث ضعفهذ األلبذين ،لامكنذ عن ترجيح ععذن كثرية يف الافسري
إ ا اتسابعدان عذ ال يثبت صحاه بوجود غريه ممذ هو أقوى عنه أو
صحيح.
اثنياً :أ:اديث تفرد األلباين بتصحيحها يف التفسري.
وعن اجلهود القيمة لأللبذين يف الافسري ،عذ يصححه عن أحذديث
عنهذ عذ هو يف أبواب الافسري ،كمذ يف إرواء الغليل وغريهذ عن كابه
الكثرية ،وابألخص اليت تعقب أحذديثهذ كسنن أيب داود ،وتسنن ابن
عذجه ،وغريمهذ عن الكاب اليت اشاغل عليهذ األلبذين ،فلو مجعت وأفردت
ألفذدت يف ترجيح املعذين الافسريية؛ ألنه إ ا ورد حديث صحيح يف
تفسري آية فهو املقدم يف ععنذهذ لو عذرضه عذ هو أقل عنه يف الصحة ،أو
مل يصح ممذ علئت به كاب الافسري .أو يكون فيه توضيح للمعىن أو زايدة
فيه .ويظهر جهد الشيخ ابرزا فيمذ تفرد باصحيحه عن أحذديث الافسري،
ومل يسبق إليه ،وقد حياذج اتساقراء لك إىل تابع عفصل ملأثور الشيخ.
ولنأخذ عثذال واحدا على عذ تفرد األلبذين باصحيحه عن
أحذديث يف أبواب تفسري القرآن الكرمي ،ففي احلديث الذي أخرجه
أمحد بن حنبل -رمحه هللا ،-يف عسنده قذل" :حدثنذ حممد بن جعفر،
حدثنذ شعبة ،عن عمرو بن عرة ،عن أيب البخرتي الطذئي ،عن أيب
تسعيد اخلدري ،عن رتسول هللا ﷺ أنه قذل :ملذ نزلت هذه السورة:
ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
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ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [النصر .]3-1:قذل:
قرأهذ رتسول هللا ﷺ حىت خامهذ ،وقذل :النذس حيز ،وأان
وأصحذيب حيز .وقذل :ال هجرة بعد الفاح ،ولكن جهذد ونية"( .)1قذل
الشيخ األلبذين –رمحه هللا" :-وإتسنذده صحيح على شرط
الشيخني"(.)2
ورد جزء عن عنت احلديث عن طرق أخرى صحيحة وهو قوله:
"ال هجرة بعد الفاح ،ولكن جهذد ونية" عافق عليه( ،)3أعذ قوله:
"النذس حيز ،وأان وأصحذيب حيز" فلم يرد إال عن هذا الطريق ،وقد تفرد
الشيخ األلبذين باصحيحه.
املبحث األول :منهج األلباني يف التفسري باملأثور.
( )1أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيبذين ،عسند أمحد بن حنبل (ت241 :ها)،
احملقق :السيد أبو املعذطي النوري ،ط ،1عذمل الكاب ،بريوت1419 ،ها ا 1998م،
رقمَ .)22/3( 11184 :أع َّل هذا احلديث أبو حذمت الرازي قذل" :أبو البخرتي الطذئي
مل يدرك عليذ  وال أاب ر وال أاب تسعيد اخلدري" الرازي أبو حممد عبد الرمحن بن أيب
حذمت حممد بن إدريس ،املراتسيل البن أيب حذمت الرازي ،حتقيق :شكر هللا فوجي ،ط،1
بريوت ،عؤتسسة الرتسذلة( ،ص.)76:
( )2األلبذين ،إرواء الغليل يف ختريج أحذديث عنذر السبيل ،إشراف :زهري
الشذويش ،املكاب اإلتسالعي ،بريوت ،ط 1405 ،2ها 1985 -م ،رقم:
.)11/5(1178
( )3البخذري ،الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم ،)409/9( 2613 :وعسلم،
الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)427/9( ،3468 :
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كذن أول املنذهج اليت بدأت لافسري القرآن الكرمي ،الافسري
ابملأثور( ،)1فاُا َف َّسر ععذين بعض آايت القرآن عن تسيذق آايت أخرى؛
ألن القرآن يفسر بعضه بعضذ ،وعن السنة النبوية؛ ألهنذ عفسرة للقرآن
الكرمي قذل ﷺ( :أال أين أوتيت القرآن وعثله ععه)( .)2وأحلق ابملأثور عذ
جذء عن الصحذبة الكرام؛ ألهنم أقرب النذس إىل الانزيل ،وإىل فهم عراد
هللا تعذىل ورتسوله ﷺ  ،مث اتبعيهم؛ ألهنم أعلم النذس أبخبذر الصحذبة
الكرام .وبرز هذا املنهج يف تفسري حممد بن جرير الطربي .وعن خالل
تابع هذا املنهج عند األلبذين يف تراثه العلمي ،رجده أوال :يؤكد على أنه
املنهج الصحيح يف تفسري القرآن الكرمي ،مث رجده عند تنذوله آلايت
القرآن الكرمي يفسرهذ وفق هذا املنهج .عع حتديده ملوقفه عن
اإلتسرائيليذت.
املطلب األول :منهجه يف التفسري بالقرآن والسنة ،وفيه مخس
مسائل.
( )1والافسري ابملأثور :هو اعامذد املفسر على صحيح النقول واآلاثر ،دون
احلذجة لالجاهذد عع وضوع املعىن .ينظر :الروعي ،أصول الافسري وعنذهجه،
عصدر تسذبق( :ص.)83 :
( )2أمحد بن حنبل املسند ،عصدر تسذبق )130/4( :رقم ،17306 :واأللبذين ،صفة
صالة النيب ﷺ عن الاكبري إىل الاسليمكأنك تراهذ ،عكابة املعذرف للنشر والاوزيع،
الرايض( ،ص )171:رقم ،171:صحيح عشهور.
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ااسألة األوىل :تفسري القرآن ابلقرآن ،وأمهية السنة يف
التفسري.
عن اآلايت ايل فسرهذ األلبذين محال هلذ على ععىن آية أخرى،
ََ
ل َمن َك َس َ
ب
وردا على عن خذلف عنهج الافسري ابملأثور ،قوله تعذىل﴿ :ب ى ٰۚ

َ ُ ْ َ َٰٓ َ
َ
ك أَ ۡص َ
َسي َئ ٗة َوأ َ َ
ح ى َط ۡ
ب ٱنلَّار ُه ۡم ف َ
حى ُ
ِّيها
ت بِّهِّۦ خ ِّطيٓ َـ ُت ُهۥ فأول ِّئ
ِِّۖ
ِّ
َ
َى ُ َ
ون﴾[البقرة .]81:وقوله تعذىل ﴿ إ َّن َّ َ
ٱّلل ََل َي ۡغف ُِّر أن ي ُ ۡ َ
ۡش َك بهِّۦ َو َي ۡغفِّرُ
خ ِِّل
ِّ
ِّ
ٓ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ى َ َ َ ُ َ َ ُ ۡ َّ
َ ُ
ى إث ًما َع ً
َ
ظِّيما﴾[النسذء.]48:
ۡشك بِّٱّللِّ فق ِّد ٱفَت َٰٓ ِّ
ما دون ذل ِّك ل ِّمن يشاء ُۚ ومن ي ِّ

حيث هبت بعض الفرق إىل تفسري اآلية األوىل تفسريا يؤيد عذهبهم
إبطالق ععىن السيئة(.)1
يقول األلبذين" :والذي أفهم أن هنذك خطأ يف فهم اآلية األوىل،
أي تسيئة! وتسبب اخلطأ هو الغفلة عن متذم اآلية
وهو بافسري السيئة أهنذ ُ
املفسرة للسيئة ،واملقصود يف اآلية هنذ ابلسيئة عذ يافق عع اآلية

( )1ترى املعازلة أن السيئة هي الكبرية ،ويرون أن عرتكبهذ خملد يف النذر ،قذل
ت
ب َتسيِئَة عن السيئذت ،يعىن كبرية عن الكبذئر َوأَحذطَ ْ
الزخمشريَ :
"ع ْن َك َس َ
بِِه َخ ِطيئَااُهُ تلك واتساولت عليه ،كمذ حييط العدو ومل ياخلص عنهذ ابلاوبة"
الزخمشري .جذر هللا أبو القذتسم حممود بن عمر (  467ا  538ها )
الكشذف عن حقذئق غواعض الانزيل وعيون األقذويل ىف وجوه الاأويل ،دار
الكاذب العريب ا بريوت 1407 ،ه (.)158/1
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()1
َ َُُٓ
ََ َىَ ۡ

األخرى ،وهي الشرك األكرب  ،لذلك عرب:
وال حييط ابإلنسذن خطيئاه إال أكرب الكبذئر وهو اإلشراك ابهلل عز
وجل" .مث قذل" :األحكذم الشرعية ال تؤخذ عن نص واحد ،جيب
تقسيم الكفر لقسمني كفر اعاقذدي وكفر عملي ،فأي عسلم يرتكب
نب عهمذ كذن شأنه صغرا أو كربا ،إعذ أن يكون عقروان قلبيذ ابعرتافه
خبطئه أو اتساحالاله خلطيئاه ،فإن كذن األول فهو نب يغفره هللا ،وإن
كذن الثذين فهو شرك ال يغفره هللا"(.)2
﴿وأحطت بِّهِّۦ خ ِّطيـته﴾..

ب َتسيِئَة﴾ ،وأعذ
( )1وهذا هو تفسري السلف ،أخرجه الطربي عنهم قذلَ :
"﴿عن َك َس َ
السيئة اليت كر هللا يف هذا املكذن ،فإهنذ الشرك ابهلل" .مث قذل" :وإمنذ قلنذ إن
السيئة -اليت كر هللا جل ثنذؤه أن عن كسبهذ وأحذطت به خطيئاه ،فهو عن
أهل النذر املخلدين فيهذ -يف هذا املوضع ،إمنذ عىن هللا هبذ بعض السيئذت دون
بعض ،وإن كذن ظذهرهذ يف الاالوة عذعذ؛ ألن هللا قضى على أهلهذ ابخللود يف
النذر .واخللود يف النذر ألهل الكفر ابهلل دون أهل اإلميذن به ،لاظذهر األخبذر عن
رتسول هللا ﷺ أبن أهل اإلميذن ال خيلدون فيهذ ،وأن اخللود يف النذر ألهل
الكفر ابهلل دون أهل اإلميذن" .الطربي حممد بن جرير بن يزيد اآلعلي ،أبو جعفر
(ت310:ها) جذعع البيذن يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شذكر ،ط،1
عؤتسسة الرتسذلة 1420 ،ها (.)282/2
( )2شبكة اآلجري ،اتريخ اإلضذفة2011:م ،تفسري بعض آايت القرآن للشيخ
االلبذين (صويت) ،اتسرتجعت باذريخ 2018 /6/1 :م رابط املوضوع:
 https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=20240وينظر كالعذ
لأللبذين عن هذا يف :السلسلة الصحيحة ( )51/6حتت حديث رقم:
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ويوازن اإلعذم األلبذين بني أقوال املفسرين ،مث يرجح تفسري القرآن
ابلقرآن ،وجيعل لك قرينة يف رد األقوال املخذلفة لرتجيحه كمذ يف املثذل
اآليت:
ُ َ
ْ
َ
َ
ْ ُ ٓ ُ
فعند قوله تعذىل ﴿ :إِّن ت ۡد ُعوه ۡم َل ي َ ۡس َم ُعوا د ََع َءك ۡم َول ۡو َس ِّم ُعوا َما

ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َََۡ ۡ َ َ َ ُُۡ َ
ُۡ َ
ۡ ُ ۡ ََ َُ ُ َ
ٱستجابوا لكمَۖ ويوم ٱلقِّيىمةِّ يكفرون ب ِّ ِّۡشكِّك ُۚم وَل ينبِّئك مِّثل خبِّير

﴾[فذطر.]14:
يقول األلبذين " :وممذ يؤيد أن املقصود بقوله يف اآلية املاقدعة ﴿
َ َۡ َ ُ ْ ُ ََٓ ُ
ك ۡم﴾ إمنذ هم املعبودون عن دون هللا أنفسهم ،وليست
َل يسمعوا دَعء
ۡ
َ َ ۡ َ َى َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ
ِّك ۡ ُۚم﴾ واألصنذم
وات األصنذم ،متذم اآلية﴿ :ويوم ٱلقِّيمةِّ يكفرون ب ِّ ِّۡشك
ال تبعث ،ألهنذ مجذدات غري عكلفة كمذ هو ععلوم ،خبالف العذبدين
َََۡ َۡ ُ ُ ُ
ۡشه ۡم َو َما
واملعبودين فإهنم مجيعذ حمشورون .قذل تعذىل﴿:ويوم َي
َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ
َُُۡ َ
َ َٰٓ ُ َ ٓ َ ۡ ُ
ُ
هؤَلءِّ أم ه ۡم
نت ۡم أضلل ُت ۡم ع َِّبادِّي
ون ٱّللِّ فيقول ءأ
يعبدون مِّن د ِّ
َ ُّ ْ َّ َ َ ُ ْ ُ ۡ َ ى َ َ َ َ َ َ ۢ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ ُ
ِّيعا ث َّم
ضلوا ٱلسبِّيل*قالوا سبحنك ما َكن ين ويوم َيۡشهم َج
َ ُ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ َّ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ َّ َّ َ
َ
ُ
خذ مِّن دون ِّك م ِّۡن
يقول ل ِّلملئِّكةِّ أهؤَلءِّ إِّياكم ب ِِّغ نلا أن نت ِّ
ۡ
ْ
ٓ
َۡ ََٓ ََ
َ
َ
َّت ن َ ُسوا ْ ٱلِّك َر َوَكنُوا ق ۡو َماۢ
ى
كن َّم َّت ۡع َت ُه ۡم َو َءابَا َء ُه ۡم َح َّ ى
أو ِِّلاء ول ِّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ورا﴾[الفرقذن.]18 -17:وقذلَ ﴿ :كنوا َيع ُب ُدون * قالوا ُس ۡبحى َنك أ َ
بُ ٗ
نت
َ
ۡ
َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َّ َ ۡ َ ُ ُ
ُ
َ ُّ َ
َثهم ب ِّ ِّهم ُّمؤم ُِّنون﴾
ٱۡلنَۖ أك
و ِِّلنا مِّن دون ِّ ِّهمِۖ بل َكنوا يعبدون ِّ
َََۡ َۡ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ ُ ُ ُ
ِّيعا ث َّم َيقول
[تسبأ .]41–40:وهذا كقوله تعذىل ﴿:ويوم َيۡشهم َج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2552
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ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ ِّ َّ ُ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ۡ َ ى َ َ
نت َو ِّ ُِّلناَ
ك أَ َ
ل ِّلملئِّكةِّ أهؤَلء إِّياكم َكنوا يعبدون * قالوا سبحن
ُّ ۡ ُ َ
َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َّ َ ۡ َ ُ ُ
ُ
َثهم ب ِّ ِّهم مؤمِّنون﴾ [املذئدة:
ٱۡلنَۖ أك
مِّن دون ِّ ِّهمِۖ بل َكنوا يعبدون ِّ
.)1(]116

مث يؤكد األلبذين على الازام عنهج الافسري ابملأثور ،والوقوف عند
نصوص القرآن يف فهم املراد هبذه اآلية فيقول" :وخري عذ فسر به القرآن
إمنذ هو القرآن والسنة ،وليس فيهمذ  -فيمذ أعلم  -عذ يدل على أن هللا
حيشر اجلمذدات أيضذ ،فوجب الوقوف عند هذه اآلية الصرحية فيمذ
كران" .وال يرتك اإلعذم الكالم على االعرتاضذت يف أ هذن القراء،
حيث يقر أبن عذ رجحه خذلف به أكثر املفسرين( .)2فيقول رمحه هللا:

( )1األلبذين ،حتقيق كاذب األلوتسي ،اآلايت البينذت يف عدم مسذع األعوات على
عذهب احلنفية السذدات ،ط ،4املكاب اإلتسالعي ،بريوت( ،ص.)26:
( )2يف قوله ﴿ :ﲀ ﲁ ﴾ اآلية ،..عند كثري عن املفسرين املراد هبذ األصنذم
نفسهذ .وقد تابعت لك يف جل كاب الافسري ،وال تسبيل حلصرهذ هنذ ،قذل
عقذتل فيهذ" :اآلهلة الالت والعزى وعنذة" .أبو احلسن عقذتل بن تسليمذن بن
بشري األزدي ،تفسري عقذتل بن تسليمذن ،حتقيق :أمحد فريد ،ط ،1دار
الكاب العلمية ،لبنذن1424 ،ها 2003 -م ( ،)74/3وينظر أيضذ :ابن
أيب حذمت الرازي ،تفسري ابن أىب حذمت ،حتقيق :أتسعد حممد الطيب ،املكابة
العصرية ،صيدا .)3177/10( :وينظر :الطربي ،جذعع البيذن ،عصدر
تسذبق .)350/19( :وينظر :ابن كثري أبو الفداء إمسذعيل ،تفسري القرآن
العظيم ،احملقق :تسذعي بن حممد تسالعة ،ط ،2دار طيبة للنشر والاوزيع،
1420ها 1999 -م ( .)540/6وينظر :البغوي ،احلسني بن عسعود
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"وقد يقول قذئل :إن هذا الذي بيَّناَه قوي عاني ،ولكنه خيذلف عذ جرى
عليه كثري عن املفسرين يف تفسري آية تسورة فذطر ،وعذ يف ععنذهذ عن
اآلايت األخرى فقذلوا :إن املراد هبذ األصنذم نفسهذ ،وبنذء على لك
َ
َۡ َُ ْ
َ
ُ
عللوا قوله تعذىل فيهذ﴿ :إِّن ت ۡد ُعوه ۡم َل يسمعوا
ُ ََٓ ُ
ك ۡم﴾[فذطر .]14:بقوهلم :ألهنذ مجذدات ال تضر وال تنفع.
دَعء
فأقول :ال شك أن هذا بظذهره ينذيف عذ بينت ،ولكنه ال ينفي أن يكون
هلم قول آخر يامذشى عع عذ حققاه ،فقذل القرطيب ()336 /14
عقب الاعليل املذكور آنفذ ،وتبعه الشوكذين ( )333/4وغريه عذ ععنذه:
َ َّ َ َ ۡ ُ َ
ون مِّن ُدونِّهِّۦ﴾[فذطر .]13:وعذ بعده
وجيوز أن يرجع ﴿وٱلِّين تدع
إىل عن يعقل ممن عبدهم الكفذر كذملالئكة واجلن واألنبيذء والشيذطني،
واملعىن أهنم جيحدون أن يكون عذ فعلاموه حقذ وينكرون أهنم أعروكم
َ َ ُ ُ ٓ َۡ
ِل أن
َبعبذدهتم كمذ أخرب عن عيسى عليه السالم بقوله﴿ :ما يكون ِّ
ُ َ
َ
أقول َما ليۡ َس ِِّل ِِّبَ ٍ ٰۚق﴾[املذئدة .]116:وقد كرا حنوه يف تفسري آية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ت510:ه) ععذمل الانزيل ،احملقق :حممد عبد هللا  -عثمذن مجعة  -تسليمذن
عسلم ،دار طيبة للنشر والاوزيع ،ط 1417 ،4ها 1997 -م (.)417/6
وينظر :أبو السعود العمذدي (ت982 :ه) إرشذد العقل السليم إىل عزااي
الكاذب الكرمي ،دار إحيذء الرتاث العريب ،بريوت ( .)148/7وينظر :ابن
اجلوزي عبد الرمحن بن علي (ت597:ها) ،زاد املسري يف علم الافسري،
احملقق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكاذب العريب ،بريوت ،ط1422 ،1ها
(.)508/3
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(.)1

الزعر"..
مث يواصل اإلعذم إقرار عذ رجحه؛ ألنه ُع َف َّسر آبايت القرآن اته،
ويفند القول األول للمفسرين؛ أبن يكون املقصود بقوله تعذىل﴿:إِّن
َۡ ُ ُ
وه ۡم﴾ األصنذم .فيقول" :وهو أوىل عن تفسريمهذ[أي :القرطيب،
تدع
والشوكذين] السذبق؛ ألنه عدعم ابآلايت املاقدعة ،خبالف تفسريمهذ
املشذر إليه فإنه يسالزم القول حبشر األصنذم اهتذ ،وهذا عع أنه ال دليل
عليه ،فإنه خيذلف اآلايت املشذر إليهذ( .)2فابني ممذ تقدم وجه االتسادالل
( )1األلبذين ،حتقيق كاذب األلوتسي ،اآلايت البينذت يف عدم مسذع األعوات
عصدر تسذبق (ص.)27-26:
( )2وهلذا قذل الشيخ عبد الرمحن ابن حممد بن عبد الوهذب  -رمحهمذ هللا  -يف
كاذبه "قرة عيون املوحدين" (ص )108 -107:يف تفسري آييت (فذطر) عذ
ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ

نصه :ابادأ تعذىل هذه اآلايت بقوله:
[فذطر .]13:خيرب اخلبري أن امللك له وحده ،وامللوك ومجيع اخللق حتت
تصرفه وتدبريه وهلذا قذل:

ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱠ [فذطر .]13:فإن عن كذنت هذه صفاه ،فال جيوز أن يرغب يف
طلب نفع أو دفع ضر إىل أحد تسوى هللا تعذىل وتقدس ،بل جيب إخالص
الدعذء -الذي هو أعظم أنواع العبذدة -له ،وأخرب تعذىل أن عذ يدعوه أهل
الشرك ال ميلك شيئذ ،وأهنم ال يسمعون ،..ولو فرض أهنم يسمعون فال
يساجيبون ،..وأهنم يوم القيذعة يكفرون بشركهم ،أي ينكرونه وياربؤون ممن
فعله ععهم .فهذا الذي أخرب به ،..وأخرب أن لك الدعذء شرك به ،وأنه ال
يغفره ملن لقيه ،فأهل الشرك عذ صدقوا اخلبري وال أطذعوه فيمذ حكم به
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َۡ ُ ُ ۡ َ َۡ َ ُ ْ ُ ََٓ ُ
ك ۡم﴾[فذطر .]14 :على
بقوله تعذىل﴿ :إِّن تدعوهم َل يسمعوا دَعء

أن الصذحلني ال يسمعون بعد عوهتم وغريهم عثلهم بداهة ،بل لك عن
ابب أوىل كمذ ال خيفى فذملوتى كلهم إ ن ال يسمعون"(.)1
أعذ عن أتكيده ألمهية السنة ودورهذ يف الافسري فعند قوله
ُ َ َ
َ َّ
ََ ََۡٓ َۡ َ
ك ٱل ِّۡك َر ِلِّ ُبَ َ
ّي ل َِّّلن ِّ
اس َما ن ِّزل إ ِّ ِۡل ِّه ۡم َول َعل ُه ۡم
تعذىل﴿:وأنزنلا إِِّل
ِّ
َ َ َ َّ ُ َ
ون﴾[النحل  .]44يقول األلبذين" :ففي هذه اآلية الكرمية نص
يتفكر
صريح أن النيب ﷺ أنزل عليه القرآن ،وكلف بوظيفة البيذن هلذا
القرآن ،هذا البيذن املذكور يف هذه اآلية الكرمية :هو السنة املطهرة.
فمعىن هذا أن هللا عز وجل مل يكل أعر فهم القرآن إىل النذس ،حىت ولو
كذنوا عراب أقحذحذ ،فكيف هبم إ ا صذروا عراب أعذجم؟ فكيف هبم إ ا
كذنوا أعذجم تعربوا؟ فهم الشك حبذجة -ال يساغنون عنهذ -إىل بيذن
النيبﷺ"(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشرع ،بل قذلوا :إن امليت يسمع وعع مسذعه ينفع فرتكوا اإلتسالم واإلميذن
رأتسذ كمذ ترى عليه األكثرين عن جهلة هذه األعة" .األلبذين ،حتقيق اآلايت
البينذت ،عصدر تسذبق(:ص.)28-27:
( )1األلبذين  ،حتقيق اآلايت البينذت ،عصدر تسذبق( :ص.)28-27:
( )2األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عوقع:
طريق اإلتسالم ،عصدر تسذبق .وينظر النص املفرغ :علاقى أهل احلديث()4
عصدر تسذبق ،رقم .)392/37( 40309 :وينظر كالعذ عثله له يف:
األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم ،عصدر تسذبق( :ص.)7-6:
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ويزيد األلبذين يف بيذن أمهية املأثور عن النيب ﷺ يف تفسري
القرآن فيقول" :ألن هذا البيذن هو الوحي الثذين الذي أنزله هللا تبذرك
وتعذىل على قلب النيب ﷺ ،ولكن حكمة هللا تبذرك وتعذىل اقاضت
أن يكون ..ليس عالوا كذلقرآن ،ولكنه جيب حفظه؛ ألنه ال تسبيل إىل
املبني أال وهو القرآن إال ِ
ابملبني ،أو البيذن الذي كلف به ﷺ..
فهم َّ
وعن يكون أعرب وأفهم للغة العربية عن أصحذب النيب ﷺ ،الذين
أنزل القرآن بلغاهم؟ وعع لك فقد أشكلت عليهم بعض اآلايت
فاوجهوا إىل النيب ﷺ يسألونه عنهذ .وهذا هو الذي أشذر إليه هللا
عز وجل يف اآلية السذبقة..؛ ولذلك فيجب أن يساقر يف أ هذننذ ،وأن
نعاقد يف عقذئدان أنه ال جمذل ألحد أن يساقل بفهم القرآن دون
االتساعذنة حبديث الرتسول ﷺ"(.)1
ااسألة الثانية :تفسري القرآن ابلقرآن وابلسنة معاً ،دون
فصل ابلرتبة بينهما يف بيان ااعىن.
يقرر اإلعذم األلبذين عنهج العلمذء يف تفسري القرآن ابملأثور،
ويبني أن املسلك الصحيح هو تفسري القرآن ابلقرآن والسنة أوال،
فيقول" :خري عذ فسر به القرآن إمنذ هو القرآن والسنة" .ويقول:
"فذلقذعدة يف تفسري القرآن ،إمنذ هي ابلرجوع إىل القرآن والسنة ،وال
ينبغي أن نقول :ابلرجوع إىل القرآن مث السنة؟ ألن هذا فيه تصريح أبهنذ
( )1املصدر تسذبق.
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يف املرتبة الثذنية ،نعم .السنة عن حيث ورودهذ هي ابملنزلة الثذنية ابلنسبة
للقرآن الذي جذءان عاواترا ،ولكن عن حيث العمل السنة كذلقرآن ،ال
جيوز أن نفرق بني كالم هللا وكالم رتسوله ﷺ( ،)1والافريق الذي
يالحظه بعض العلمذء املاخصصني يف علم احلديث هذا تفريق ياعلق
بعلم الرواية ،أعذ عذ ياعلق بعلم الدراية والفقه والفهم للكاذب ،فال فرق
بني كاذب هللا وبني حديث رتسول هللا ﷺ"(.)2
قذل رمحه هللا ععلقذ على احلديث الذي يوصي ابلامسك بكاذب
هللا وتسنة رتسوله ﷺ ،وأهنمذ العصمة عن الضالل" :وعفهوم هذا
احلديث :أن كل طذئفة متسكوا أبحد األعرين ،فإمنذ هم ضذلون،
خذرجون عن الكاذب والسنة ععذ ...،ولذلك كذن عن أصول الافسري
( )1يرى اإلعذم الشذفعي أن القرآن والسنة يف عرتبة واحدة ،فممذ قذل.." :وعن
قبل عن رتسول هللا فمن هللا قبل ملذ افرتض هللا عن طذعاه ،فيجمع القبول ملذ
يف كاذب هللا ،ولسنة رتسول هللا القبول لكل واحد عنهمذ عن هللا" .الشذفعي
حممد بن إدريس ،الرتسذلة ،احملقق :أمحد حممد شذكر ،دار الكاب العلمية،
(ص ،)33 :وقذل" :وأنه ال يلزم قول بكل حذل إال بكاذب هللا أو تسنة
رتسوله ،وأن عذ تسوامهذ تبع هلمذ" .الشذفعي ،جذعع العلم ،حتقيق :أمحد حممد
شذكر ،ط ،1عكابة ابن تيمية ،عصر1359 ،ه( ،ص.)11:
( )2األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عوقع:
طريق اإلتسالم ،عصدر تسذبق .وينظر النص املفرغ :علاقى أهل احلديث()4
عصدر تسذبق ،رقم.)392/37( 40309 :
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وقواعد علم الافسري ،أنه جيب تفسري القرآن ابلقرآن والسنة ،وأكرر
عؤكدا :جيب تفسري القرآن ابلقرآن والسنة"(.)1
مث يزيد يف توضيح عقصوده يف تفسري القرآن ابلقرآن وابلسنة
ععذ ،وينبه إىل أن الفصل بينهمذ خطأ فيقول" :وال أقول كمذ قد تقرؤون
يف بعض الكاب جيب تفسري القرآن ابلقرآن أوال مث ابلسنة اثنيذ .هذا
خطأ شذئع عع األتسف الشديد؛ ألن السنة كمذ عرفام تبني القرآن
تفصل جممله وختصص عذعه وتقيد عطلقه ،إىل غري لك عن البيذانت
اليت ال جمذل للمسلم أن يساغين عن شيء عنهذ إطالقذ ،ولذلك فال
جيوز تفسري القرآن ابلقرآن فقط ،وإمنذ جيب تفسري القرآن ابلقرآن
والسنة ععذ .فال جرم أن النيب ﷺ قذل يف احلديث السذبق(( :)2ولن
( )1وممذ قذل أيضذ.." :فذلذي يامسك ابلقرآن فقط دون السنة؛ شأنه شأن عن
يامسك ابلسنة فقط دون القرآن ،كالمهذ على ضالل عبني ،واهلدى والنور
أن يامسك ابلنورين ،بكاذب هللا -تبذرك وتعذىل ،-وبسنة النيب ﷺ،
بشران ﷺ يف هذا احلديث الصحيح ،أننذ لن نضل أبدا عذ متسكنذ
فقد َّ
بكاذب ربنذ ،وبسنة نبينذ ﷺ" .األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر
القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عوقع :طريق اإلتسالم ،عصدر تسذبق .وينظر
النص املفرغ :علاقى أهل احلديث ( )4عصدر تسذبق ،:رقم40309 :
(.)392/37
( )2واحلديث أخرجه :احلذكم حممد بن عبدهللا أبو عبدهللا النيسذبوري ،املسادرك
على الصحيحني ،حتقيق :عصطفى عبد القذدر عطذ ،عع الكاذب :تعليقذت
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يافرقذ حىت يردا علي احلوض)"(.)1
واأللبذين هنذ يرد على عن حياج حبديث ععذ (" : )2أن النيب
ﷺ قذل له حني أرتسله إىل اليمن" :مب حتكم؟ قذل :بكاذب هللا
قذل" :فإن مل جتد؟ "قذل :بسنة رتسول هللا قذل" :فإن مل جتد؟ "قذل:
أجاهد رأيي وال آلو ،قذل" :احلمد هلل الذي وفق رتسول رتسول هللا ملذ
حيب رتسول هللا"( .)3وهو يرى أن االحاجذج هبذا احلديث شذئع كثريا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذهيب يف الالخيص ،ط 1دار الكاب العلمية ،بريوت،1990 – 1411 ،
( )172/1رقم.319:
( )1األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عصدر
تسذبق .وينظر كالعذ قريبذ عنه يف :األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم ،عصدر
تسذبق.)14-13 ( :
( )2قذل األلبذين" :حديث عشهور قلمذ خيلو عنه كاذب عن كاب أصول الفقه
لضعفه عن حيث إتسنذده ولاعذرضه عع عذ اناهينذ إليه يف هذه الكلمة عن
عدم جواز الافريق يف الاشريع بني الكاذب والسنة ووجوب األخذ هبمذ ععذ".
املصدر السذبق.
( )3قذل األلبذين " :أعذ ضعف إتسنذده فال جمذل لبيذنه اآلن ،وقد بينت لك بيذان
شذفيذ رمبذ مل أتسبق إليه يف السلسلة السذبقة الذكر[أي :تسلسلة األحذديث
الضعيفة واملوضوعة] ،وحسيب اآلن أن أ كر أن أعري املؤعنني يف احلديث
اإلعذم البخذري رمحه هللا تعذىل قذل فيه( :حديث عنكر)" .األلبذين عنزلة
السنة يف اإلتسالم ،عصدر تسذبق :ص ( .)21واحلديث أخرجه :البيهقي،
السنن الصغري ،تح :عبد املعطي أعني ،ط ،1كراتشي ا ابكساذن1410 ،ها
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وعن آاثره جعل السنة يف املرتبة الثذنية يف االحاجذج ،وهذا ال يانذتسب
عع حقيقة دور السنة ،ويبدو أن تنبيه الشيخ يف عكذنه ،لوجوده يف
كاب بعض السذبقني ،وألن أتثري هذا الفهم أصبح ظذهرا يف األواتسط
العلمية املعذصرة ،لذلك جيب الاأكيد على تنبيه الشيخ عند تعليم
أصول الافسري لدى املالقني ،أو تعليم عموم أصول العلم الشرعي(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )130/4وقم ،3251:وأخرجه :الطيذلسي ،عسند أيب داود الطيذلسي،
دار املعرفة – بريوت( ،ص )76 :رقم ،559:وأخرجه :أبو داود تسليمذن،
تسنن أيب داود احملقق :حممد حميي الدين ،املكابة العصرية ،بريوت،
( )303/3رقم ،3592 :وأخرجه :الاربيزي حممد بن عبد هللا اخلطيب
عشكذة حتقيق :األلبذين ،ط ،3املكاب اإلتسالعي ،بريوت– 1405 ،
 )350/2( ،1985رقم.3737 :
( )1فانبيهه هذا ردا على عن احاج ابحلديث املذكور -وهو ضعيف -عن
الفقهذء وغريهم عن علمذء اإلتسالم ،فأدى هبم جلعل السنة مبرتبة اثنية يف
العلم يقول" :حديث عشهور قلمذ خيلو عنه كاذب عن كاب أصول الفقه
لضعفه عن حيث إتسنذده ،ولاعذرضه عع..عدم جواز الافريق يف الاشريع بني
الكاذب والسنة ووجوب األخذ هبمذ ععذ" ،ويقول" :شذئع لدى كثري عن أهل
العلم القول :يفسر القرآن ابلقرآن إن مل يكن مثة تسنة ،مث ابلسنة" .مث هو رد
على عن اتساغل ععىن احلديث ليدعم حجاه العقلية يف رد خرب اآلحذد يف
االحاجذج وأن املاواتر ال يفسره إال عاواتر! كمذ عند املاكلمني ،يقول" :وعن
لك يابني لنذ ضالل علمذء الكالم قدميذ وحديثذ وخمذلفاهم للسلف رضي هللا
عنهم قي عقذئدهم فضال عن أحكذعهم وهو بعدهم عن السنة واملعرفة هبذ
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ويُفص ُل األلبذين يف الرد فيقول" :إن حديث ععذ هذا يضع
للحذكم عنهجذ يف احلكم على ثالث عراحل ،ال جيوز أن يبحث عن
احلكم يف الرأي إال بعد أن ال جيده يف السنة ،وال يف السنة إال بعد أن
ال جيده يف القرآن .وهو ابلنسبة للرأي عنهج صحيح لدى كذفة
العلمذء ،وكذلك قذلوا إ ا ورد األثر بطل النظر .ولكنه ابلنسبة للسنة
ليس صحيحذ؛ ألن السنة حذكمة على كاذب هللا وعبينة له ،فيجب أن
يبحث عن احلكم يف السنة ،ولو ظن وجوده يف الكاذب ،ملذ كران
فليست السنة عع القرآن كذلرأي عع السنة كال مث كال ،بل جيب اعابذر
الكاذب والسنة عصدرا واحدا ال فصل بينهمذ أبدا ،كمذ أشذر إىل لك
قوله ﷺ( :أال إين أوتيت القرآن وعثله ععه)( .)1يعين السنة..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحتكيمهم عقوهلم وأهواءهم يف آايت الصفذت وغريهذ" .وهو رد على طذئفة
عن املفسرين املعذصرين كذلشيخ حممود شلاوت قذل" :وعن املؤتسف أنه قد
وجد يف بعض املفسرين والكاذب املعذصرين عن هب إىل جواز عذ كر يف
املثذلني األخريين عن إابحة أكل السبذع ولبس الذهب واحلرير اعامذدا على
القرآن فقط" ،وقذل أيضذ" :عن املؤتسف أن بعض الكاذب األفذضل ألف
كاذاب يف شريعة اإلتسالم وعقيدته و كر يف عقدعاه أنه ألفه وليس لديه عن
املراجع إال القرآن!" ،وهو رد على الطذئفة املخذلفة ملنهج الافسري الصحيح
قذ ل" :وجد يف الوقت احلذضر طذئفة ياسمون ب (القرآنيني) يفسرون القرآن
أبهوائهم وعقوهلم دون االتساعذنة على لك ابلسنة الصحيحة" .ينظر هذا
عفرقذ يف :األلبذين عنزلة السنة يف اإلتسالم ،عصدر تسذبق( :ص.)21-12:
( )1حديث صحيح ،تسبق خترجيه.
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فذلاصنيف املذكور بينهمذ غري صحيح؛ ألنه يقاضي الافريق بينهمذ وهذا
ابطل ملذ تسبق بيذنه(.)1
وقد تعذعل األلبذين يف الافسري عع عذقرره وأقره ،عن عدم الافريق
َ َّ ُ َ َّ َ ُ
ٱلسارِّقة
ارق و
بني القرآن والسنة فيه ،فمن لك عند قوله تعذىل﴿ :وٱلس ِّ

َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ُ َ َ َ ٓ َۢ َ َ َ َ َ َ
ك ى ٗل م َِّن ٱ َّّللُِّۗ َو َّ ُ
ٱّلل َعز ٌ
يز
فٱقطعوا أيدِّيهما جزاء بِّما كسبا ن
ِّ
َحكِّيم﴾[املذئدة .]38:يقول األلبذين" :عثذل صذحل لبيذن وظيفة السنة

جبذنب القرآن؛ فإن السذرق فيه عطلق كذليد ،فبينت السنة القولية األول
عنهمذ وقيدته ابلسذرق الذي يسرق ربع دينذر بقوله ﷺ (ال قطع إال
يف ربع دينذر فصذعدا) أخرجه الشيخذن( .)2كمذ بينت اآلخر بفعله
ﷺ أو فعل أصحذبه ،وإقراره فإهنم كذنوا يقطعون يد السذرق عن
عند املفصل ،كمذ هو ععروف يف كاب حلديث ،وبينت السنة القولية
ٱط َّه ُر ُۚوا ْ ِإَون ُك ُ
اليد املذكورة يف آية الايممِ﴿ :إَون ُك ُ
نت ۡم ُج ُن ٗبا فَ َّ
نتم

َّ َ َ
ٓ
َۡٓ َ َ
ُ
لَع َس َفر أَ ۡو َجا ٓ َء أَ َ
َض أ ۡو َ َ ى
م ۡر َٰٓ
حد مِّنكم م َِّن ٱلغائ ِّ ِّط أ ۡو ل ى َم ۡس ُت ُم ٱلن ِّ َسا َء
ٍ
ُ َ
َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ َ ٗ َ ۡ َ ُ ْ
ُ
حوا ب ِّ ُو ُجوهِّك ۡم َوأيۡدِّيكم
َتدوا ماء فتيمموا صعِّيدا طيِّبا فٱمس
فلم ِّ

( )1األلبذين عنزلة السنة يف اإلتسالم عصدر تسذبق( :ص.)23-21:
( )2البخذري حممد بن إمسذعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد هللا (ت256 :ها)
اجلذعع الصحيح ،حسب ترقيم فاح البذري ،دار الشعب – القذهرة ،ط، 1
 ،1987 – 1407رقم .)199/8( 6789 :وعسلم بن احلجذج بن عسلم
القشريي النيسذبوري أبو احلسني ،اجلذعع الصحيح املسمى صحيح عسلم،
دار اجليل بريوت  +دار اآلفذق اجلديدة ا بريوت ،رقم.)112/5( 4492:
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م ِّۡن ُ ُۚه﴾[النسذء ،43:املذئدة .]6:فإهنذ الكف أيضذ بقوله ﷺ(( :)1الايمم
(.)2
ضربة للوجه والكفني)
ۡ
َ
ُ َ ۡ َ ۡ ُ
ك ُم ٱل َم ۡي َت ُة َو َّ
ٱدل ُم﴾ ..
وعند تفسريه لقوله تعذىل﴿ :ح ِّرمت علي
[املذئدة ]3 :قذل" :فبينت السنة القولية ،أن عياة اجلراد والسمك
والكبد والطحذل عن الدم حالل ،فقذل ﷺ( :أحلت لنذ عيااذن
ودعذن :اجلراد واحلوت ،أي السمك جبميع أنواعه ،والكبد
والطحذل"( .)3مث يقول" :لوال احلديث أيضذ حلرعنذ طيبذت أحلت لنذ:
(( )1الايمم ضربة للوجه والكفني) :أخرجه :أمحد بن حنبل ،عسند اإلعذم أمحد بن حنبل،
عصدر تسذبق )263/4( :رقم .18345 :وأخرجه :الرتعذي حممد بن عيسى أبو
عيسى السلمي ،اجلذعع الصحيح تسنن الرتعذي حتقيق :أمحد حممد شذكر وآخرون دار
إحيذء الرتاث العريب ،بريوت ( )268/1رقم ،144 :قذل األلبذين صحيح .وقذل:
"أخرجه أبو داود وغريه ،وععنذه يف الصحيحني وغريمهذ" تسلسلة األحذديث الضعيفة
واملوضوعة ،عصدر تسذبق.)856/12( :
( )2األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم ،عصدر تسذبق( :ص .)8 :وينظر :شذدي
بن حممد بن تسذمل آل نعمذن ،تسلسلة جذعع تراث اإلعذم األلبذين يف العقيدة،
عركز النعمذن للبحوث والدراتسذت اإلتسالعية وحتقيق الرتاث والرتمجة ،صنعذء،
ط2010 ،1م ،ص( .)222( :عفرغ عن تسجيل صويت للشيخ).
( )3ابن عذجه حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ،تسنن ابن عذجه ،دار الفكر،
بريوت حتقيق :حممد فؤاد عبد البذقي ،قذل الشيخ األلبذين :صحيح .وقذل
األلبذين" :أخرجه البيهقي وغريه عرفوعذ وعوقوفذ وإتسنذد املوقوف صحيح وهو
- 217 -

منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين  -دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،د .جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة
()1

اجلراد والسمك والكبد والطحذل" .

َ َ ٓ َ َ ى ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ
ُ
ٱلر ُسول فخذوهُ َو َما ن َهىىك ۡم
وبعد قوله تعذىل..﴿ :وما ءاتىكم
ۡ
َ
َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ُ
اب﴾ [احلشر ]7 :ياذبع
عنه فٱنته ُۚوا وٱتقوا ٱّللَۖ إِّن ٱّلل شدِّيد ٱل ِّعق ِّ

فيقول" :ومبنذتسبة هذه اآلية يعجبين عذ ثبت عن ابن عسعود  ،وهو
أن اعرأة جذءت إليه ،فقذلت له :أنت الذي تقول :لعن هللا النذعصذت
واملانمصذت والوامشذت ...احلديث(.)2؟ قذل :نعم قذلت :فإين قرأت
كاذب هللا عن أوله إىل آخره ،فلم أجد فيه عذ تقول فقذل هلذ :إن كنت
َ َ ٓ َ َ ى ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
ٱلر ُسول فخذوهُ َو َما
قرأتيه لقد وجدتيه ،أعذ قرأت﴿ :وما ءاتىكم
ََ ى ُ ۡ َُۡ َ َ ْ
ٱنت ُهوا﴾[احلشر ]7 :قذلت :بلى قذل :فقد مسعت رتسول
نهىكم عنه ف
هللا ﷺ يقول :لعن هللا النذعصذت . .احلديث" (.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف حكم املرفوع ألنه ال يقذل عن قبل الرأي" األلبذين عنزلة السنة يف اإلتسالم
عصدر تسذبق( :ص.)9:
( )1األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم عصدر تسذبق( :ص.)12:
( )2عافق عليه :البخذري ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق :كاذب بدء
الوحي( )184/6رقم ، 4886 :وعسلم :اجلذعع الصحيح ،عسصدر تسذبق:
( )166/6رقم.5695 :
( )3وفسر وفق هذا املنهج قوله تعذىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ
[األنعذم .]82 :وقوله تعذىل :ﱡﭐﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ [النسذء ]101 :وقوله
تعذىل :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [األنعذم .]145 :قوله تعذىل:
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فقط.

ااسألة الثالثة :تفسري ااراد ابآلية مبا جاء ابلسنة الثابتة

إن جعل السنة مبرتبة القرآن الكرمي يف الافسري ،عقيد يف الثذبت
الصحيح عنهذ ،تسواء أكذنت عاواترة أم آحذدا ،وهذا عنهج يقرره كثري
عن احملققني عن املفسرين ،لكن واقع كاب الافسري املخالفة تانوع بني
عنذهج املفسرين يف االحاجذج ابلسنة ،فبعض املفسرين ال أيخذ خبرب
اآلحذد ،وبعضهم يفسر القرآن ابحلديث الضعيف .وهنذ يؤكد األلبذين
على ضرورة تفسري القرآن الكرمي ،ابلسنة الثذباه ،ويظهر لنذ عيزة كون
املفسر عذملذ ابحلديث ،على غريه عن املفسرين ممن ال يعاين باحقيق
األخبذر عند االتساشهذد هبذ أو نقلهذ.
يقول األلبذين-رمحه هللا" :-إن السنة اليت هلذ هذه األمهية يف
الاشريع ،إمنذ هي السنة الثذباة عن النيب ﷺ ،ابلطرق العلمية
واألتسذنيد الصحيحة املعروفة عند أهل العلم ابحلديث ورجذله ،وليست
هي اليت يف بطون خمالف الكاب ،عن الافسري والفقه والرتغيب
والرتهيب والرقذئق واملواعظ وغريهذ؛ فإن فيهذ كثريا عن األحذديث
الضعيفة واملنكرة واملوضوعة ،وبعضهذ ممذ ياربأ عنه اإلتسالم"(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [األعراف ]32 :ينظر :األلبذين عنزلة السنة يف
اإلتسالم عصدر تسذبق :ص (.)11-8
( )1قذل" :عثل حديث هذروت وعذروت وقصة الغرانيق ويل رتسذلة خذصة يف
ت طذئفة كبرية عنهذ يف كاذيب الضخم،
إبطذهلذ وهي عطبوعة ،وقد َخَّر ْج ُ
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ويطبق األلبذين عذ قرره ،فنجده يورد األحذديث الصحيحة
املفسرة لآلية ،ويبني وجه اتساشهذده هبذ ،ففي قوله تعذىل﴿ :إِّن

َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ ََٓ ُ ۡ َ َۡ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ْ َ ُ
جابُوا لك ۡمَۖ َو َي ۡو َم
تدعوهم َل يسمعوا دَعءكم ولو س ِّمعوا ما ٱست
ۡ َى َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َُ ُ َ ۡ ُ َ
ي﴾[فذطر .]14:بعد
ب
خ
ٱلقِّيمةِّ يكفرون ب ِّ ِّۡشكِّك ُۚم وَل ينبِّئك مِّثل ِّ ر

عذ يورد األلبذين شواهد قرآنية ،على توجيهه لافسري اآلية :أبن املقصود
َۡ ُ ُ
وه ۡم﴾ ليست األصنذم( ،)1يناقل ليبني عذ تدل عليه
بقوله ﴿إِّن تدع
اآلية يف عسألة :مسذع األعوات ،فيورد األحذديث الصحيحة ،ويبني وجه
الداللة فيهذ ملذ هب إليه باحليل دقيق عفصل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلسلة األحذديث الضعيفة واملوضوعة ،..وقد بلغ عددهذ حىت اآلن قرابة
أربعة آالف حديث ،وهي عذ بني ضعيف وعوضوع ،وقد طبع عنهذ مخس
عئة فقط!" .مث قذل" :فذلواجب على أهل العلم ال تسيمذ الذين ينشرون على
النذس فقههم وفاذويهم أن ال ياجرأوا على اإلحاجذج ابحلديث إال بعد
الاأكد عن ثبوته فإن كاب الفقه اليت يرجعون إليهذ عذدة مملوءة ابألحذديث
الواهية املنكرة وعذ ال أصل له كمذ هو ععروف عند العلمذء .وقد كنت بدأت
عشروعذ هذعذ يف نظري وهو انفع جدا للمشاغلني ابلفقه مسياه "األحذديث
الضعيفة واملوضوعة يف أعهذت الكاب الفقهية" .األلبذين  ،عنزلة السنة يف
اإلتسالم ،عصدر تسذبق.)20-18( :
( )1بل املقصود هبذ يف رأيه" :املعبودون عن دون هللا أنفسهم ،وليست وات
األصنذم" .األلبذين ،حتقيق كاذب اآلايت البينذت يف عدم مسذع األعوات
لأللوتسي عصدر تسذبق ينظر ص .)28-27( :وقد تسبق احلديث عن ععىن
هذه األية عفصال يف عسألة تفسري القرآن ابلقرآن.
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فأورد األلبذين رواياني حلديث قليب بدر" :األوىل :حديث ابن
عمر قذل :وقف النيب ﷺ على قليب بدر فقذل :هل وجدمت عذ
وعدكم ربكم حقذ؟ مث قذل :إهنم اآلن يسمعون عذ أقول! فذكر لعذئشة
فقذلت :إمنذ قذل النيب ﷺ :إهنم اآلن يعلمون أن الذي كنت أقول
َّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ُّ َّ ُّ ٓ
هلم هو احلق ،مث قرأت﴿ :إِّنك َل تس ِّمع ٱلمو ى
ٱدل ََع َء
َت وَل تس ِّمع ٱلصم

إ َذا َو َّل ۡوا ْ ُم ۡدبر َ
ين﴾[النمل.)1(]80:
ِّ
ِّ ِّ

مث قذل" :واألخرى :حديث أيب طلحة ،أن نيب هللا ﷺ أعر
يوم بدر أبربعة وعشرين رجال عن صنذديد قريش ،فقذفوا يف طوي عن
أطواء بدر خبيث خمبث ،وكذن إ ا ظهر على قوم أقذم ابلعرصة ثالث
ليذل ،فلمذ كذن ببدر اليوم الثذلث ،أعر براحلاه فشد عليهذ رحلهذ مث
عشى ،واتبعه أصحذبه وقذلوا :عذ نرى ينطلق إال لبعض حذجاه ،حىت
قذم على شفة الركي فجعل ينذديهم أبمسذئهم وأمسذء آابئهم :اي فالن ابن
فالن :واي فالن ابن فالن ،أيسركم أنكم أطعام هللا ورتسوله ،فإان قد
وجدان عذ وعدان ربنذ حقذ ،فهل وجدمت عذ وعدكم ربكم حقذ؟ قذل:
فقذل عمر :اي رتسول هللا عذ تكلم عن أجسذد ال أرواح فيهذ؟ فقذل
رتسول هللا ﷺ" :والذي نفس حممد بيده عذ أنام أبمسع ملذ أقول
عنهم" .قذل قاذدة :أحيذهم هللا حىت أمسعهم قوله توبيخذ وتصغريا ونقمة
( )1البخذري ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،برتقيم فاح البذري ،رقم3981:
( .)98 /5واأللبذين املصدر السذبق.
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وحسرة وندعذ .
مث بني اإلعذم داللة الرواياني ،فقذل رمحه هللا" :ووجه االتسادالل
هبذا احلديث ياضح مبالحظة أعرين :األول :عذ يف الرواية األوىل عنه عن
تقييده ﷺ مسذع عوتى القليب بقوله( :اآلن) فإن عفهوعه أهنم ال
يسمعون يف غري هذا الوقت .وهو املطلوب( .)2ويف تفسري القرطيب

( )1قذل األلبذين :أخرجه الشيخذن وغريمهذ وقد خرجاه يف الاعليق اآليت (ص:
 )54عن الكاذب .األلبذين ،حتقيق اآلايت البينذت ،عصدر تسذبق ص:
( .)29-28واحلديث عند البخذري يف الصحيح ،عصدر تسذبق :كاذب بدء
الوحي ( )97/5رقم .3976 :وعند عسلم يف الصحيح ،عصدر تسذبق:
ابب عرض عقعد امليت يف اجلنة أم النذر ( )163/8رقم.7403 :
( )2يقول األلبذين" :وهذه فذئدة هذعة نبه عليهذ العالعة اآللوتسي -والد املؤلف
رمحهمذ هللا  -يف كاذبه روح املعذين ( )455/6ففيه تنبيه قوي على أن
األصل يف املوتى أهنم ال يسمعون ،ولكن أهل القليب يف لك الوقت قد
مسعوا نداء النيب ﷺ وإبمسذع هللا تعذىل إايهم خرقذ للعذدة ،وععجزة للنيب
ﷺ عن بعض العلمذء احلنفية وغريهم عن احملدثني" .قلت :تظهر دقة
الشيخ اإلعذم يف العزو والنقل ونسب العلم إىل أهله ،وهذه إحدى ععذمل
عنهج األلبذين يف الاحقيق ،فقد أورد كالعذ البن عطية املفسر املعروف،
عنقوال عن القرطيب ،وتبني له بعد أن كاذب ابن عطية احملرر الوجيز قد طبع
فذكر لك يف هذعش النقل فقذل" :مث علمت اآلن وأان يف زايرة الدوحة -
قطر (أوائل ربيع األول تسنة  1401ه) عن فضيلة الشيخ عبد هللا األنصذري
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( :) 232/13قذل ابن عطية :فيشبه أن قصة بدر خرق عذدة حملمد
ﷺ ،يف أن رد هللا إليهم إدراكذ مسعوا به عقذله ،ولوال إخبذر رتسول
هللا ﷺ بسمذعهم ،حلملنذ نداءه إايهم على ععىن الاوبيخ للكفرة،
وعلى ععىن شفذء صدور املؤعنني"(.)1
وياذبع اإلعذم األلبذين بيذن األعر اآلخر يف احلديث فيقول" :إن
النيب ﷺ أقر عمر وغريه عن الصحذبة على عذ كذن عساقرا يف
نفوتسهم واعاقذدهم ،أن املوتى ال يسمعون بعضهم ،أوعأ إىل لك
إميذء ،وبعضهم كر صراحة لكن األعر حبذجة إىل توضيح فأقول :أعذ
اإلميذء فهو يف عبذدرة الصحذبة ملذ مسعوا نداءه ﷺ ملوتى القليب
بقوهلم( :تكلم أجسذدا ال أرواح فيهذ؟)( .)2فإنه يف رواية أخرى عن
أنس حنوه بلفظ (قذلوا) بدل( :قذل عمر) ،فلوال أهنم كذنوا على علم
بذلك تسذبق تلقوه عنه ﷺ ،عذ كذن هلم أن يبذدروه بذلك .وهب
أهنم تسرعوا وأنكروا بغري علم تسذبق ،فواجب الابليغ حينئذ ،يوجب
على النيب ﷺ أن يبني هلم أن اعاقذدهم هذا خطأ ،وأنه ال أصل له
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه يقوم بطبع الكاذب طبعة جديدة وقد مت حىت اليوم .طبع أربع جملدات
عنه يسر هللا متذعه".
( )1قذل األلبذين" :ولذلك أورده اخلطيب الاربيزي يف ابب املعجزات عن املشكذة
(ج  3رقم  - 5938باخرجيي)" .األلبذين ،حتقيق اآلايت البينذت يف عدم
مسذع األعوات األلوتسي عصدر تسذبق ص.)30-29( :
( )2عسلم ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )163/8( :رقم.7402 :
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يف الشرع ،ومل نر يف شيء عن رواايت احلديث عثل هذا البيذن ،وغذية
عذ قذل هلم( :عذ أنام أبمسع ملذ أقول عنهم) .وهذا ليس فيه أتتسيس
قذعدة عذعة ابلنسبة للموتى مجيعذ ختذلف اعاقذدهم السذبق ،وإمنذ هو
إخبذر عن أهل القليب خذصة ،على أنه ليس لك على إطالقه ابلنسبة
إليهم أيضذ ،إ ا تذكرت رواية ابن عمر اليت فيهذ (إهنم اآلن
يسمعون)( .)1فسمذعهم إ ا خذص بذلك الوقت ،ومبذ قذل هلم النيب
ﷺ فقط ،فهي واقعة عينذ ال عموم هلذ ،فال تدل على أهنم
يسمعون دائمذ وأبدا ،وكل عذ يقذل هلم ،كمذ ال تشمل غريهم عن املوتى
عطلقذ ،وهذا واضح إن شذء هللا تعذىل"(.)2
وبذلك أوضح لنذ اإلعذم الرواايت الصحيحة ،اليت توجه ععىن
اآلية ،إىل عدم صحة االتسادالل هبذ على مسذع األعوات عموعذ ،وبيذنه
بيذن حمقق ميحص دالالت ألفذظ حديث النيب ﷺ .ومل يكاف
بذلك بل واصل إيراد األدلة ففي حديث أمحد عن حديث أنس 
الصراحة قذل.." :فسمع عمر صوته فقذل :اي رتسول هللا أتنذديهم بعد
َّ َ َ ُ
ثالث؟ وهل يسمعون؟ يقول هللا عز وجل﴿ :إِّنك َل ت ۡس ِّم ُع
ۡ َ
ٱل َم ۡو ىَت﴾[النمل .]80:فقذل :والذي نفسي بيده ،عذ أنام أبمسع ملذ أقول
( )1البخذري ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )98/5( :رقم.3980 :
( )2األلبذين ،حتقيق اآلايت البينذت يف عدم مسذع األعوات األلوتسي ،عصدر
تسذبق( :ص.)30 :
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عنهم ولكنهم ال يساطيعون أن جييبوا"( .)1فقد صرح عمر  أن اآلية
املذكورة هي العمدة يف تلك املبذدرة ،وأهنم فهموا عن عموعهذ دخول
أهل القليب فيه ،ولذلك أشكل عليهم األعر فصذرحوا النيب ﷺ
بذلك ،ليزيل إشكذهلم؟ وكذن لك ببيذنه املاقدم وعنه ياضح أن النيب
ﷺ أقر الصحذبة -ويف عقدعاهم عمر -على فهمهم لآلية على
لك الوجه العذم الشذعل ملوتى القليب وغريهم ،ألنه مل ينكره عليهم وال
قذل هلم :أخطأمت ،فذآلية ال تنفي عطلقذ مسذع املوتى ،بل إنه أقرهم على
لك الوجه العذم الشذعل ملوتى القليب وغريهم؛ ولكن بني هلم عذ كذن
خذفيذ عن شأن القليب ،وأهنم مسعوا كالعه حقذ ،وأن لك أعر عساثىن
عن اآلية ععجزة له ﷺ كمذ تسبق(.)2
( )1قذل األلبذين" :وتسنده صحيح على شرط عسلم .وأصله عنده (-163/8
 )164والزايدة له وهو رواية ألمحد ( )220-219/3واحلديث عزاه يف الدر
( ) 157/5ملسلم وابن عردويه؛ وكأنه يعين أن أصله ملسلم وتسيذقه البن
عردويه ،وال خيفى عذ فيه عن إيهذم وتقصري" .األلبذين ،حتقيق اآلايت البينذت
يف عدم مسذع األعوات ،عصدر تسذبق ،ص.)29-28( :
( )2قذل األلبذين :هذا وإن ممذ حيسن الانبيه عليه ،وإرشذد األريب إليه أن اتسادالل
عذئشة املاقدم ابآلية يشبه متذعذ اتسادالل عمر هبذ ،فال وجه لاخطئاهذ اليوم
بعد تبني إقرار النيب ﷺ لعمر عليه ،اللهم إال يف ردهذ على ابن عمر يف
رواياه لقصة القليب بلفظ السمذع ،وتوهيمهذ إايه فقد تبني عن اتفذق مجذعة
عن الصحذبة على رواياهذ كرواياه هو ،أهنذ هي الوامهة وإن كذن عن املمكن
- 225 -

منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين  -دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،د .جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة

وخيام األلبذين كالعه بفذئدة جليلة فيقول" :فانبه هلذا واعلم أن
عن الفقه الدقيق االعانذء باابع عذ أقره النيب ﷺ عن األعور
واالحاجذج به؛ ألن إقراره ﷺ حق كمذ هو ععلوم ،وإال فبدون لك
قد يضل الفهم عن الصواب يف كثري عن النصوص .وال نذهب بك
بعيدا فهذا هو الشذهد بني يديك فقد اعاذد كثري عن املؤلفني وغريهم
أن يسادلوا هبذا احلديث -حديث القليب -على أن املوتى يسمعون
عامسكني بظذهر قوله ﷺ( :عذ أنام أبمسع ملذ أقول عنهم) غري
عنابهني إلقراره ﷺ الصحذبة على اعاقذدهم أبن املوتى ال
يسمعون ،وأنه مل يرده عليهم إال ابتساثنذء أهل القليب عنه ععجزة له
ﷺ ،فعذد احلديث ابلانبه ملذ كران حجة على أن املوتى ال
يسمعون ،وأن هذا هو األصل فال جيوز اخلروج عنه إال بنص كمذ هو
الشأن يف كل نص عذم"(.)1
ااسألة الرابعة :رد اآلاثر الضعيفة وعدم االعتداد هبا يف
التفسري
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ َ َ َّ َ
يف تفسري قوله تعذىل﴿:قل َل أسلكم عليهِّ أجرا إَِّل ٱلمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلمع بني رواياهم ،ورواياهذ ..فخطؤهذ ليس يف االتسادالل ابآلية ،وإمنذ يف
خفذء القصة عليهذ على حقيقاهذ ،ولوال لك لكذن عوقفهذ عوقف تسذئر
الصحذبة عنهذ ،أال وهو املوقف اجلذزم هبذ على عذ أخرب به النيب ﷺ،
واعابذرهذ عساثنذة عن اآلية" .األلبذين ،حتقيق اآلايت ،عصدر تسذبق( :ص.)31 :
( )1األلبذين ،حتقيق اآلايت البينذت ،عصدر تسذبق( :ص.)32 :
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َ
ُۡ ۡ َ ََ َۡ َ ۡ
ٗ
ِِّف ٱلقر ى
َتف َح َسنَة نَّزِّ ۡد َُلۥ فِّي َها ُح ۡس ًنا ُۚ﴾ [الشورى.]23:
ب ٰۗ ومن يق ِّ

واألثر الوارد يف نزوهلذ :ملذ نزلت؛ قذلوا :اي رتسول هللا! وعن قراباك هؤالء
الذين وجبت علينذ عودهتم؟ قذل( :علي ،وفذطمة ،وابنذمهذ)(.)1
قذل األلبذين" :فإن احلديث عنكر ظذهر النكذرة؛ بل هو ابطل،
و لك عن وجهني :األول :أن الثذبت عن ابن عبذس يف تفسري اآلية
خالف هذا ،بل صح عنه إنكذره على تسعيد بن جبري لك؛ فقد روى
شعبة :أنبأين عبد امللك قذل :مسعت طذوتسذ يقول :تسأل رجل ابن
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً َّ
عبذس عن ععىن قوله عز وجل﴿ :قل َل أسـلكم عليهِّ أجرا إَِّل
ۡ
ۡ
ٱل َم َو َّد َ ِِّف ٱل ُق ۡر َ ىب ٰۗ﴾ [الشورى .]23:فقذل تسعيد بن جبري :قرابة حممد
ﷺ .قذل ابن عبذس :عجلت؛ إن رتسول هللا ﷺ مل يكن بطن
عن قريش إال لرتسول هللا ﷺ فيهم قرابة ،فنزلت" ..إال أن تصلوا
قرابة عذ بيين وبينكم"( .)2واآلخر :أن اآلية عكية؛ كمذ جزم بذلك غري
( )1قذل األلبذين" :أخرجه الطرباين ( ،)2 /124 /1والقطيعي يف زايداته على
الفضذئل ( )669 /2عن حرب بن حسن الطحذن :أخربان حسني األشقر
عن قيس بن الربيع عن األعمش عن تسعيد بن جبري عن ابن عبذس  قذل
 ...فذكره" .مث قذل :ابطل .إتسنذد عظلم ،عسلسل ابلعلل ،فأحد هؤالء
الثالثة هو العلة .األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق:
( )723/10رقم.4974 :
( )2وخرجه األلبذين فقذل :أخرجه البخذري (386/6و ،)433/8وأمحد (/1
 ،)229،286والطربي يف تفسريه ( .)15/25وأخرجه احلذكم ()444/2
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واحد عن احلفذظ ،كذبن كثري وابن حجر وغريمهذ .فكيف أيعر هللا مبودة
أبنذء علي وفذطمة ومهذ مل يازوجذ بعد؟! وهلذا قذل احلذفظ يف الفاح (/8
 )433بعد أن تسذق حديث الرتمجة" :وإتسنذده واه ،فيه ضعيف
ورافضي .وهو تسذقط ملخذلفاه هذا احلديث الصحيح ،و كر الزخمشري
هنذ أحذديث ظذهر وضعهذ .ورده الزجذج مبذ صح عن ابن عبذس عن
رواية طذوس يف حديث البذب ،ومبذ نقله الشعيب عنه؛ وهو املعامد...
ويؤيد لك أن السورة عكية"(.)1
وعثله رد اإلعذم األلبذين للحديث الذي يقول ،أبن إبليس عن
َ َ َ ۡ
ٱۡلن َف َف َس َق َع ۡن أَمرۡ
املالئكة! فظذهر قوله تعذىلَ﴿ :كن مِّن
ِّ
ِّ
ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن طريقني آخرين عن ابن عبذس حنوه ،وأحدمهذ عند الطربي .وقذل احلذكم
يف أحدمهذ "صحيح على شرط البخذري" .ويف اآلخر" :صحيح على شرط
عسلم" .ووافقه الذهيب.)724/10( .
( )1قذل األلبذين" :واحلديث؛ أورده اهليثمي يف "اجملمع" ( .)168 /9وقذل :رواه
الطرباين ،وفيه مجذعة ضعفذء ،وقد وثقوا .قلت :و كره ابن كثري يف تفسريه
( )365 /7عن رواية ابن أيب حذمت ...:فذكره حنو عذ تقدم عن رواية
الطرباين .مث قذل :وهذا إتسنذد ضعيف؛ فيه عبهم ال يعرف (قلت :قد عرف
عن رواية الطرباين كمذ تقدم) عن شيخ شيعي حمرتق ،وهو حسني األشقر،
وال يقبل خربه يف هذا احملل ،و كر نزول اآلية بعيد؛ فإهنذ عكية ،ومل يكن إ
اك لفذطمة  أوالد ابلكلية؛ فإهنذ مل تازوج بعلي  إال بعد بدر عن
السنة الثذنية عن اهلجرة" .األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة واملوضوعة
عصدر تسذبق.)725-724/10( .
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َربِّهُِّۗۦٓ﴾[الكهف ]50:ينذقضه .قذل األلبذين" :وهذا يف نقدي عن

عوضوعذته()1؛ فإن قوله عن إبليس كذن عن املالئكة؛ خمذلف لقوله
َ َ
َ َ َ ۡ ََ
ٱۡل ِّن فف َس َق ع ۡن أ ۡم ِّر َربِّهُِّۗۦٓ﴾ .وال يصح تفسري
تعذىلَ﴿ :كن مِّن ِّ
اآلية ،أبن املراد املالئكة ،وأنه أطلق عليهم (اجلن)؛ ألهنم ال يُرون؛ ألن
القرآن والسنة عصرحذن أبن إبليس خلق عن انر ،واحلديث يصرح أبن
املالئكة خلقت عن نور"(.)2
ااسألة اخلامسة :إيراد القراءامل وتوظيفها يف تفسري القرآن.

( )1والضمري هنذ لراوي احلديث وهو :تسالم الطويل .أخرجه :الطرباين يف
"األوتسط" (رقم )2750 :عن طريق احلكم بن عروان الكويف قذل :أخربان
تسالم الطويل عن األجلح بن عبد هللا الكندي عن عدي بن عدي الكندي
قذل :قذل عمر بن اخلطذب .. :احلديث .األلبذين ،تسلسلة األحذديث
الضعيفة ،عصدر تسذبق .)675 -674/11( :وتقدم يف رقم (،170
 .) 913، 912وتسالم هو :تسالم بن تسليم أو ابن تسلم أو ابن تسليمذن ،
الاميمى السعدى أبو تسليمذن ،ويقذل أبو أيوب ،املدائىن ،وهو تسالم
الطويل ،الطبقة السذبعة ،عن كبذر أتبذع الاذبعني (ت177 :ه) روى له :ابن
عذجه ،رتباه عند ابن حجر :عرتوك ،رتباه عند الذهيب :قذل البخذرى :تركوه.
ينظر :املزي يوتسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجذج (ت )742 :هتذيب
الكمذل عع حواشيه ،احملقق :د .بشذر عواد ععروف ،ط ،1عؤتسسة الرتسذلة،
بريوت )277/12( 1980 – 1400 ،رقم.2654 :
( )2األلبذين ،السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبق .)675 -674/11( :وتقدم يف
رقم (.)913 ، 912 ،170
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()1

يعد تفسري القرآن ابلقراءات عن ضمن تفسري القرآن ببعضه ،
وترتبط القراءات القرآنية( )2بافسري القرآن الكرمي ،فذلقرآن نزل على
وتسعت املعىن وتعدد هبذ األداء( ،)3ولقد اهام املفسرون
تسبعة أحرفَّ ،
( )1وهذا إ ا صحت القراءة أو تواترت ،وبعض القراءات الشذ ة تعد عن تفسري
القرآن ابألثر ،أعذ إ ا كذنت القراءة ضعيفة اإلتسنذد فال .انظر :ابن تيمية،
جمموع الفاذوى ،احملقق :أنور البذز ،عذعر اجلزار ،ط ،3دار الوفذء1426 ،ها/
2005م.)392 -391/13( :
( )2هي تنوع أداء الكلمذت القرآنية .وعرفهذ ابن اجلزري فقذل" :علم بكيفية أداء
كلمذت القرآن واخاالفهذ بعزو النذقلة" .ابن اجلزري ،عنجد املقرئني وعرشد
الطذلبني ،ط ،1دار الكاب العلمية1420ها 1999-م ،وقد تنوعت
اصطالحذت العلمذء يف ضبط حد القراءات ،واجاهد املعذصرون يف اجلمع
بني أقوال العلمذء يف ضبط حدهذ ،فمن لك تعريفهذ أبهنذ" :األداء الصويت
للكلم القرآين احملامل للاعدد وععرفة عذاهب القراء فيه" .ينظر :قسم الاحقيق
يف كاذب :القراءات الشذ ة الواردة عن القراء العشرة ،جماىب حممود ،ط،1
عنادى العلم النذفع ،عمذن1440 ،ه .ينظر :عن صفحة (.)40-35
( )3ثبت ابلسنة املاواترة أن القرآن أنزل على تسبعة أحرف ،واخالفوا يف حتديد
ععىن السبعة اخاالفذ كبريا ،وتكذثرت الدراتسذت يف تفسري رواايت احلديث،
واعاد اخلالف إىل املعذصرين ،وممذ جيمع اخلالف القول إن األحرف السبعة:
تسبعة أصوات لغوية عربية جذععة يعلمهذ هللا ورتسوله ويعلم العريب عنهذ عذ
خيصه .ينظر :الكنذين جماىب بن حممود بن عقلة ،األحرف السبعة بني
اتساشكذل املاقدعني واملاأخرين واملعذصرين ودراتسذت احلداثيني "دراتسة
وحتقيق وتقومي" .حبوث احملور الثذين :القرآن الكرمي وعلوعه يف الدراتسذت
احلداثية املعذصرة ،حبوث امللاقى الدويل الثذلث :القراءات احلداثية للعلوم
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قذطبة ابلقراءات فأوردوهذ ،وممن تظهر له عنذية كبرية هبذ أبو حيذن يف
البحر احمليط(ت ،)745:فقد أوردهذ وعزاهذ ووجههذ وجعلهذ خذدعة
للمعىن الافسريي( .)1وللقراءت صلة وثيقة ابلافسري ،يقول ابن تيمية:
"فهذه القراءات اليت ياغذير فيهذ املعىن ،كلهذ حق وكل قراءة عنهذ عع
القراءة األخرى مبنزلة اآلية عع اآلية ،جيب اإلميذن هبذ كلهذ ،واتبذع عذ
تضمناه عن املعىن علمذ وعمال"( .)2وتاضح عنذية األلبذين إبيراد
القراءات يف عقذم الافسري ،وميكن إمجذل عنهج األلبذين يف إيراد
القراءات القرآنية ،فهو فيذكر القراءة وحكمهذ ،ويذكر وجوههذ
ويعزوهذ ،وحيقق نسباهذ أحيذان ،ويوجههذ .ويبني وجههذ يف تفسري اآلية
اليت وردت فيهذ عن القرآن ،وأييت بشذهد هلذ عن السنة.
َ َ ٌ ََ
لَع إ ۡل يَاس َ
ِّّي﴾[الصذفذت .]130:اليت
فعند قوله تعذىل﴿ :سلىم َٰٓ ِّ
أوردهذ اإلعذم يف شرحه لصفة الاشهد يف الصالة ،وأهنذ جيب إن ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلتسالعية  -رؤية نقدية ،ليوعي  04 :و 05ربيع اآلخر 1440ها 12 /
و 13ديسمرب 2018م املنظم مبعهد العلوم اإلتسالعية ،جذععة الشهيد محه
خلضر ابلوادي ،ينظر رابط البحثhttps://www.univ-:

eloued.dz/index.php/isi/85-c-institute-science.islamique/tous-articles-ins-islamic/7960-cisi1112

( )1ينظر :أبو حيذن حممد بن يوتسف ،تفسري البحر احمليط حتقيق :صدقي حممد،
دار الفكر ا بريوت  1420ها.
( )2انظر :ابن تيمية  ،جمموع الفاذوى ،عصدر تسذبق .)391/13( :السبت خذلد
بن عثمذن ،قواعد الافسري ،دار ابن عفذن ،ط.)92 -88/1( :1421 ،1
- 231 -

منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين  -دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،د .جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة

تقاصر على النيب ﷺ ،بل جيب أن تشمل اآلل أيضذ.
عزا األلبذين القراءات لقراءهذ عن عصذدر القراءات ،فقذل" :هي
قراءة انفع وابن عذعر ويعقوب؛ كمذ يف الاذكرة يف القراءات البن
غلبون .وأتى بشذهد لقراءة (آل يس) فقذل" :وعنه قوله ﷺ:
(اللهم صل على آل أيب أوىف)( .)1وكذلك لفظ( :أهل البيت)
َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ
ت إِّنَّ ُهۥ َۡحِّيد َّ َِّّميد﴾[هود.]73:
كقوله﴿:رۡحت ٱّللِّ وب َركىتهۥ عليكم أهل ٱۡلَي ِّ ٰۚ
فإن إبراهيم داخل فيهم ...مث يقول األلبذين" :وهلذا جذء يف أكثر
األلفذظ( :كمذ صليت على آل إبراهيم ) و ( كمذ ابركت على آل
إبراهيم) ( . )2وجذء يف بعضهذ إبراهيم نفسه؛ ألنه هو األصل يف الصالة
والزكذة ،وتسذئر أهل بياه إمنذ حيصل هلم لك تبعذ .وجذء يف بعضهذ كر
هذا وهذا؛ تنبيهذ على هذين"(.)3
مث قذل" :قد علمت ممذ تسبق أن صيغ الصالة على النيب ﷺ،
فيهذ كلهذ الصالة على أهل بياه ﷺ؛ ولذلك فال ينبغي االكافذء
ابلصالة عليه ﷺ وحده ،بل ال بد عن إضذفة اآلل إليه ،بل ال بد
عن إمتذم الصيغة عن أوهلذ إىل آخرهذ كمذ وردت؛ تقيدا بقوله ﷺ:
قولوا :اللهم صل على حممد ،وعلى آل حممد ...إخل ،حني تسألوه عن
( )1البخذري ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )159/2( :رقم.1497:
( )2البخذري ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )178/4( :رقم.3369:
( )3األلبذين ،أصل صفة صالة النيب ﷺ ،عكابة املعذرف ،الرايض ،ط،1
1427ها2006 -م (.)933/3
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كيفية الصالة عليه ﷺ"(.)1
َ َ
وقد يورد القراءة القرآنية ليثبت حكمذ ففي قوله تعذىلَ﴿ :كن
ُ َّ ٗ
أمة

َى َ ٗ
وحِّد

َ َ
ف َب َعث

َّ ُ
ٱّلل

ٱنلَّ ُ
اس
َو ُمنذِّر َ
ين[﴾..البقرة .]213:اتساشهد بقراءة ابن عسعود ( كذن
ِّ
ٱنلَّبِّيِّـ َۧن

ُمبَ ِّۡش َ
ين
ِّ

النذس أعة واحدة فذخالفوا)( .)2ليثبت أن وجود الاوحيد يف النذس تسذبق
للشرك .وهو عذ يف رواية ابن عبذس قذل( :كذن بني نوح وآدم عشرة
قرون ،كلهم على شريعة عن احلق؛ فذخالفوا؛ فبعث هللا النبيني عبشرين
وعنذرين ،قذل :وكذلك هي يف قراءة عبد هللا( :كذن النذس أعة واحدة
فذخالفوا) (.)3
يقول األلبذين يف أثر ابن عبذس.." :فإنه يف تفسري قوله

( )1مث قذل" :ال فرق يف لك بني الاشهد األول ،واآلخر وهو نص اإلعذم
الشذفعي يف األم ( )102/1فقذل :والاشهد يف األوىل والثذنية لفظ واحد ال
خيالف" .املصدر السذبق.)933/3( :
( )2ينظر :الطربي ،جذعع البيذن :عصدر السذبق )275/4( :رقم.4048:
وينظر :السيوطي ،الدر املنثور يف الافسري ابملذثور ،حتقيق :عركز هجر
للبحوث ،دار هجر ،عصر1424 ،ها ا 2003م .)496/2( ،والقراءة
املذكورة ليست عن العشرة.
( )3أخرجه :الطربي ،جذعع البيذن ،عصدر تسذبق )275/4( :رقم،4048:
واحلذكم ،املسادرك على الصحيحني ،عصدر تسذبق)596/2( :
رقم .4009:وقذل" :صحيح على شرط البخذري .ووافقه الدهيب.
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َ َ َّ ُ ُ َّ ٗ َ ى َ ٗ َ َ َ َ
ث َّ ُ
ٱّلل ٱنلَّبيـ َۧن ُمبَ ِّۡشينَ
تعذىلَ﴿ :كن ٱنلاس أمة وحِّد فبع
ِّ ِّ
ِّ
َو ُمنذِّر َ
ين[﴾..البقرة ،]213:وخبذصة أنه عن رواية ترمجذن القرآن عبد هللا
ِّ

بن عبذس ،وفيه عذ يؤكد رفعه ،وهو قوله( :وكذلك هي يف قراءة عبد
هللا بن عسعود.)1(")
مث يقول" :وفيه فذئدة هذعة؛ وهي أن النذس كذنوا يف أول عهدهم
أعة واحدة على الاوحيد اخلذلص ،مث طرأ عليهم الشرك ،خالفذ لقول
بعض الفالتسفة واملالحدة؛ أن األصل فيهم الشرك مث طرأ عليهم
الاوحيد!" ( .)2وقد يورد عذ ياعلق ابخاالف القراء كمسألة الاكبري بني
السور( .)3وقد يصحح رواية وردت هبذ قراءة قرآنية(.)4

( )1األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق .)92/13( :رقم.3289 :
( )2املصدر السذبق .)92/13( :رقم.3289 :
( )3فأورد القراء وهي عن قراءة ابن كثري املكي ،ولأللبذين رأي فيهذ فعندعذ أورد
حديث( :قرأت على رتسول هللا ﷺ ،فأعرين أن أكرب فيهذ إىل أن أخام!
يعين﴿ :الضحى﴾ .قذل األلبذين :عنكر مث قذل واخلالصة" :ان احلديث
ضعيف ال يصح  -كمذ قذل علمذء احلديث دون خالف بينهم ،-وأن قول
بعض القراء ال يقويه ،وال جيعله تسنة ،عع إعراض عذعة القراء عنه ،وتصريح
بعض السلف ببدعياه" .تسلسلة األحذديث الضعيفة (.6133 )296/13
( )4ففي حتقيقه لألدب املفرد عند رواية" :عن عمرو بن دينذر قذل :قرأ ابن
عبذس :وشذورهم يف بعض األعر؟ [آل عمران  ."]159 :قذل األلبذين:
"(صحيح اإلتسنذد) ينظر :األلبذين ،صحيح األدب املفرد لإلعذم البخذري دار
الصديق ط1421 :1ها ،ابب املشورة.)116/2( ،
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املطلب الثاني :منهجه يف التفسري بأقوال الصحابة.

عنهج يُاحرى به االتبذع ،تسالعة للفهم عن
إن الافسري ابملأثور ٌ
أن يافرع به العقل إىل غري عراد هللا تعذىل عن كالعه ،فلذلك ملذ ال جيد
املفسرون تفسريا آلية قرآنية عن القرآن والسنة ،فأول عذ ياجه حبثهم بعد
لك إىل أقوال الصحذبة الكرام؛ ألهنم أعلم النذس ابلقرآن بعد رتسول
هللا ﷺ لالقيهم عنه عبذشرة ،وملعذصرهتم للانزيل اإلهلي ،ولفصذحاهم
ودراياهم املشهودة هلم ،ولاصويب النيب ﷺ الجاهذداهتم ،وحل
إشكذالهتم يف ععذين القرآن ،ولازكيه هللا تعذىل هلم يف كاذبه ،ولوصيه النيب
ﷺ لألعاه هبم ،هذا كله جعل لافسريهم عكذنة عذلية عند العلمذء.
حيث جعلوا لكالعهم يف الشريعة حكم الرفع ،إ ا مجع عدة شروط:
فكذن ممذ ال جمذل لالجاهذد فيه ،وصح تسنده ،وليس له خمذلف عن
صحذيب آخر ،وال يكون عمن عرف ابلنظر يف اإلتسرائيليذت(.)1
( )1وعذ عدا لك يكون عوقوفذ عليهم .ينظر :ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر
بن أيوب (ت 751:ها) ،إعالم املوقعني عن رب العذملني ،حتقيق :أبو عبيدة
عشهور بن حسن آل تسلمذن ،ط ،1دار ابن اجلوزي للنشر والاوزيع،
السعودية1423 ،ها .)67/1( ،وينظر :ابن حجر أمحد بن علي بن حممد
بن أمحد العسقالين (ت852 :ها) ،النكت على كاذب ابن الصالح احملقق:
ربيع بن هذدي ،ط ،1اجلذععة اإلتسالعية ،املدينة املنورة ،السعودية،
1404ها1984/م (.)533 -532/2
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أعذ عوقف األلبذين عن تفسري الصحذبة الكرام فياضح عن عقذله
حيث يقول" :لكن تفسري الصحذيب للقرآن له حكم الرفع كمذ قرره
احلذكم يف عسادركه ،التسيمذ وقد روي عن ترمجذن القرآن ابن
عبذس"( .)1بل يغلظ اإلعذم على عن خذلف تفسري الصحذبة الكرام
ويرد قوله ابحلجة الداعغة.
ويف كالم آخر يوضح اإلعذم عكذنة الافسري عن الصحذبة،
وحيدد عددا عنهم ممن عرفوا بعنذياهم ابلافسري فيقول رمحه هللا" :ولكن
عن املالحظ أن هنذك بعض اآلايت ال رجد فيهذ حديثذ يفسر
لنذ القرآن الكرمي ،فمذ هو الطريق املكمل للمنهج األول؟ اجلواب :كمذ
هو ععروف عند أهل العلم ،أنه جيب إ ا مل رجد يف السنة عذ يفسر
القرآن ،نعود بعد لك إىل تفسري تسلفنذ الصذحل ،وعلى رأتسهم
أصحذب النيب ﷺ ،ويف عقدعاهم :عبدهللا بن عسعود ؛ لقدم
صحباه للنيب ﷺ عن جهة ،ولعنذياه بسؤاله عن القرآن ،وفهمه
وتفسريه عن جهة أخرى ،مث :عبدهللا بن عبذس  ،فقد قذل ابن
عسعود فيه إنه ترمجذن القرآن ،وهذه شهذدة عن ابن عسعود البن
عبذس ،أبنه :ترمجذن القرآن .على هذا إ ا مل رجد بيذان يف السنة
للكاذب ،نزلنذ درجة إىل األصحذب ،وأوهلم ابن عسعود ،واثنيهم ابن
( )1األلبذين ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكذعلة  ،9-1عكابة املعذرف –
الرايض ،رقم.)265/3(1191:
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عبذس ،مث عن بعدهم أي صحذيب ثبت عنه تفسري آية ،ومل يكن هنذك
خالف بني الصحذبة ،نالقى حني لك الافسري ابلرضى والاسليم
والقبول"( .)1وهذه منذ ج عن تفسري القرآن أبقوال الصحذبة الكرام عند
األلبذين:
َ َ ى َ َ َ َ َۡ
َ
َ
َّ
َ
فعند قوله عز وجل ﴿ف َتل َٰٓ َ ُ
َّ
ت فتاب علي ٰۚهِّ
ّق ءادم مِّن ربِّهِّۦ َك ِّم ر
ٱِل َّو ُ
إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
ٱلرح ُ
اب َّ
ِّيم﴾[البقرة .]37:يقول األلبذين" :وقد جذء تفسري
ِّ
هذه الكلمذت عن ترمجذن القرآن ابن عبذس ..أخرج احلذكم عنه
يف عن
قذل :أي رب أمل ختلقين بيدك؟ قذل :بلى .قذل :أمل تنفخ َّ
روحك؟ قذل :بلى قذل :أي رب أمل تسكين جناك؟ قذل :بلى .قذل :أمل
تسبق رمحاك غضبك؟ قذل :بلى .قذل :أرأيت إن تبت وأصلحت
َ َ َ َّ َٰٓ َ
ّق َءاد ُم مِّن
أراجعي أنت إىل اجلنة؟ قذل بلى .قذل :فهو قوله﴿ :فتل

َ َ
َّ
ت﴾(.)2
ربِّهِّۦ َك ِّم ى ر

مث قذل األلبذين" :وقول ابن عبذس هذا يف حكم املرفوع عن
وجهني ،األول :أنه أعر غييب ال يقذل عن جمرد الرأي .الثذين :أنه ورد يف

( )1األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عوقع:
طريق اإلتسالم ،عصدر تسذبق .وينظر النص الصويت املفرغ :أرشيف علاقى
أهل ( ،)4عصدر تسذبق :احلديث ،رقم.)396/37( 40309 :
( )2وقذل احلذكم" :صحيح اإلتسنذد ،ووافقه الذهيب وهو كمذ قذال" .األلبذين،
الاوتسل أنواعه وأحكذعه آلف بينهذ ونسقهذ :حممد عيد العبذتسي ،ط،5
املكاب اإلتسالعي 1406 ،ها 1986 -م( ،ص.)80 :
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تفسري اآلية وعذ كذن كذلك فهو يف حكم املرفوع كمذ تقرر يف حمله ،وال
تسيمذ إ ا كذن عن قول إعذم املفسرين عبد هللا بن عبذس  الذي دعذ
له رتسول هللا ﷺ بقوله( :اللهم فقهه يف الدين وعلمه الاأويل) وقد
َ َ
قيل يف تفسري هذه الكلمذت :إهنذ عذ يف اآلية األخرى﴿ :قاَل َر َّب َنا

َ ََۡٓ َ ُ
َّ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ
َ
َ
ون َّن مِّنَ
ظلمنا أنفسنا ِإَون لم تغ ِّفر نلا وترۡحنا نلك
ۡ َ
خى ِِّس َ
ين﴾[األعراف .]23:وهبذا جزم السيد رشيد رضذ يف تفسريه
ٱل
ِّ

لكن أشذر ابن كثري إىل تضعيفه وال عنذفذة عندي بني القولني بل
أحدمهذ يامم اآلخر فحديث ابن عبذس مل ياعرض لبيذن عذ قذله آدم
عليه السالم بعد أن تلقى عن ربه تلك الكلمذت"(.)1
َ ًَ
ََ
ويف عوضع آخر يفسر األلبذين قوله تعذىلَ ﴿ :ولق ۡد َر َءاهُ ن ۡزلة
ُ
أ ۡخ َر ىى﴾[النجم .]13:ععامدا على عنهج العلمذء يف قول الصحذيب يف
الافسري( ،)2فقد ورد عن ابن عبذس  يف تفسري اآلية قوله( :رأى ربه
تبذرك وتعذىل)(.)3
قذل األلبذين" :قد ثبت تفسريهذ عرفوعذ عن النيب ﷺ،
خبالف تفسري ابن عبذس  عن حديث أم املؤعنني عذئشة  قذلت:
( )1األلبذين ،الاوتسل ،عصدر تسذبق( ،ص.)81 :
( )2تسبق كر عىت يكون حكم قول الصحذيب عرفوعذ ،وعىت يكون عوقوفذ .ينظر:
ينظر هذعش الصفحة السذبقة.
( )3األلبذين ،ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عذصم ،ط ،3املكاب
اإلتسالعي ،بريوت )214/1( 1993-1413 ،رقم.439 :
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ًَ ُ
َ
"﴿ َول َق ۡد َر َءاهُ نَ ۡزلة أ ۡخ َر ىى﴾ أان أول هذه األعة تسئل عن لك رتسول

هللا ﷺ فقذل :إمنذ هو جربيل مل أره على صورته اليت خلق عليهذ
غري هذتني املرتني ،رأياه عنهبطذ عن السمذء ..احلديث( .)1وابجلملة
فافسري اآلية عن ابن عبذس برؤية هللا تبذرك وتعذىل اثبت عنه ،لكن
األخذ ابلافسري الذي كره عنه ﷺ عرفوعذ أوىل عنه ،واألخذ
واجب دون املوقوف ،ال تسيمذ وقد اضطرب الرواة عنه يف هذه الرؤية،
فمنهم عن أطلقهذ كمذ يف حديث الرتمجة وغريه ،وعنهم عن قيدهذ
ابلفؤاد كمذ يف رواية عسلم املذكورة وهي أصح الرواايت عنه وهللا

( )1وتامة احلديث :فقذلت أومل تسمع أن هللا يقول:

ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ [األنعذم ]103:أومل تسمع أن هللا يقول

ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ [الشورى .]51:قذلت وعن زعم أن
رتسول هللا ﷺ كام شيئذ عن كاذب هللا فقد أعظم على هللا الفرية ،وهللا
يقول ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱠ [املذئدة .]67:قذلت وعن زعم أنه خيرب مبذ يكون ىف غد فقد
ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

أعظم على هللا الفرية ،وهللا يقول
ﱠﱠ [النمل .]65:عسلم ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق)109/1( :
رقم.449 :
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أعلم" .

َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ
ٱّلل فأ ْو َٰٓلئِّك ه ُم
ويف قوله تعذىل﴿ :ومن لم َيكم بِّما أنزل
ۡ َى ُ َ
ون﴾[املذئدة" .]44:عن ابن عبذس قذل :هي :به كفر ،و ليس
ٱلك ِّفر

كفرا ابهلل وعالئكاه وكابه ورتسله( ،)2ويف رواية عنه يف هذه اآلية :إنه
ليس ابلكفر الذي يذهبون إليه ،إنه ليس كفرا ينقل عن امللة ،كفر دون
كفر"(.)3
يقول الشيخ األلبذين" :فمن قذم عن املسلمني بشيء عن هذه
املعذصي ،فكفره كفر عملي ،أي إنه يعمل عمل الكفذر ،إال أن
يساحلهذ ،وال يرى كوهنذ ععصية فهو حينئذ كذفر حالل الدم ،ألنه
شذرك الكفذر يف عقيدهتم أيضذ ،واحلكم بغري عذ أنزل هللا ،ال خيرج عن
هذه القذعدة أبدا ،وقد جذء عن السلف عذ يدعمهذ ،وهو قوهلم يف
تفسري اآلية :كفر دون كفر ،صح لك عن ترمجذن القرآن عبد هللا بن
عبذس  ،مث تلقذه عنه بعض الاذبعني"(.)4
( )1أخرجه عسلم وغريه وروى حنوه عن ابن عسعود وأيب هريرة لكنه أخرج أيضذ
عن طريق أخرى عن ابن عبذس قذل :عذ كذب الفؤاد عذ رأى ولقد رآه نزلة
أخرى ،قذل رآه بفؤاده عرتني" .األلبذين ،ظالل اجلنة ( )214/1رقم.439 :
( )2الطربي ،جذعع البيذن ،عصدر تسذبق )356/10( :رقم.12053 :
( )3أخرجه :احلذكم ،املسادرك على الصحيحني ،عصدر تسذبق )342/2( :رقم:
 3219وقذل :صحيح اإلتسنذد.
( )4األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )51/6( :رقم.2552 :
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وكثري عذ يقدم األلبذين تفسري الصحذبة الكرام ،ويابع عنهج
الرتجيح بني أقوال الصحذبة فيمذ خيدعه الدليل ،إعذ فيمذ ياعلق بثبوته،
أو يف توافق ععنذه عع القرآن أو عموم الشريعة ،وقد ال ميكننذ حصر
لك عنده ،واألعثلة اآلنفة دليل عليه(.)1

( )1ينظر للزايدة عثال :األلبذين حترمي آالت الطرب ،عصدر تسذبق( :ص.)53:
وينظر :األلبذين تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق .)95/3( :حتت
رقم ،1026 :و( )602/10حتت رقم ،4929 :و(،)724/10
و( ،)163/14و( ،)522/14و( ،)929/14وينظر :تسلسلة األحذديث
الضعيفة ،عصدر تسذبق.)642/12( :
- 241 -

منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين  -دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،د .جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة

املطلب الثالث :منهجه يف التفسري بأقوال التابعني.
ال خيفى أن الاذبعني هم أقرب النذس اتصذال ابلصحذبة الكرام(،)1
عكنهم لك عن األخذ املبذشر عن الصحذبة عع زايدة حذجاهم للعلم
وحذجة النذس يف زعذهنم ،وألفضلياهم يف فهم اللغة على عن جذء
بعدهم ،لذلك كذن تفسريهم علحقذ ابلافسري املأثور ،فذعاىن به العلمذء،
فجعلوه على قسمني :عذ أمجعوا عليه فهو حجة( ،)2وعذ كذن له حكم
الرفع ممذ الحيامل االجاهذد ،كأتسبذب النزول ،وا ِإلخبذر عن املغيبذت،..
( )1قذل ابن عطية " :وعن املربزين يف الاذبعني احلسن البصري وجمذهد وتسعيد بن
جبري وعلقمة قرأ جمذهد على ابن عبذس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية
ويالوهم عكرعة والضحذك وإن كذن مل يلق ابن عبذس وإمنذ أخذ عن ابن
جبري .وأعذ السدي فكذن عذعر الشعيب يطعن عليه وعلى أيب صذحل ألنه كذن
يرامهذ عقصرين يف النظر" .ينظر :ابن عطية عبد احلق بن غذلب بن عبد
الرمحن بن متذم األندلسي احملذريب (ت542 :ها) احملرر الوجيز يف تفسري
الكاذب العزيز احملقق :عبد السالم عبد الشذيف حممد ،ط 1دار الكاب
العلمية – بريوت 1422 ،ها ( .)42/1وينظر :القرطيب أبو عبد هللا حممد
بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصذري اخلزرجي مشس الدين (ت671 :
ها) اجلذعع ألحكذم القرآن ،حتقيق :مسري البخذري ،دار عذمل الكاب ،الرايض،
السعودية 1423 ،ها 2003 /م (.)36/1
( )2ينظر :ابن تيمية ،عقدعة يف أصول الافسري ،دار عكابة احليذة ،بريوت،
1490ها1980/م( ،ص.)46-44:
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واشرتطوا أن ال يكون عمن أيخذ ابإلتسرائليذت(.)1
يقدم اإلعذم األلبذين تفسري كبذر الاذبعني املعروفني ابلافسري،
واآلخذين عن الصحذبة كذبن عبذس  ،وال يعبه اإلعذم بافسري عن
خذلف الاذبعني ويغلظ عليه يف تلك املخذلفة ،ولو كذن ممن عرف
ابلعلم ،ويقول رمحه هللا" :وإن مل يوجد [أي عن الصحذبة] وجب علينذ
أن أنخذ عن الاذبعني الذين عنوا بالقي الافسري عن أصحذب الرتسول
ﷺ ،كسعيد بن جبري ،وطذووس ،وحنوهم ممن اشاهروا
بالقي تفسري القرآن عن بعض أصحذب الرتسول ﷺ ،وخبذصة ابن
عبذس"(.)2
ولنأخذ هذا املثذل الذي يبني قيمة تفسري الاذبعني عند اإلعذم
األلبذين ،وتغليظ القول فيمن خذلفهم عن املعذصرين .فعند قوله تعذىل:

ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ْ ۡ
َۡ
يق﴾[احلج:
﴿ثم ِلقضوا تفثهم وِلوفوا نذ
وره ۡم َوِلَ َّط َّوفوا بِّٱۡلَ ۡي ِّ
ت ٱلعت ِّ ِّ
ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ
 .]29يرى اإلعذم األلبذين أنه يدخل يف قوله تعذىل ﴿ثم ِلقضوا
َت َف َث ُه ۡم﴾ األخذ عن اللحية بعد احلج والعمرة ،عساندا بذلك ملذ ورد عن
( )1ينظر :الزركشي بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبذدر (ت794 :ها) الربهذن
يف علوم القرآن ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحيذء الكاب
العربية عيسى البذىب احلليب وشركذئه1376 ،ها 1957 -م.)158/2( ،
( )2األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عوقع:
طريق اإلتسالم ،عصدر تسذبق .وينظر النص الصويت املفرغ :أرشيف علاقى
أهل ( ،)4عصدر تسذبق .احلديث )396/37( ،رقم.40309 :
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كبذر الاذبعني يف تفسري اآلية .فيقول.." :بل إن بعضهم جعل األخذ

ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ
جذج﴿ :ثم ِلقضوا
عن اللحية عن متذم تفسري قوله تعذىل يف احلُ َّ
َت َف َث ُه ۡم﴾ ،فقذل حممد بن كعب القرظي(:رعي اجلمذر ،و بح الذبيحة،

وأخذ عن الشذربني واللحية واألظفذر) .أخرجه ابن جرير بسند جيد
عنه .مث روى عن جمذهد عثله .وتسنده صحيح"(.)1
مث يقول األلبذين" :وجمذهد ،وحممد بن كعب عن أجلة الاذبعني
املكثرين عن الرواية عن ترمجذن القرآن عبد هللا بن عبذس ،واآلخذين
العلم عنه والافسري ،ولعلهمذ تلقيذ عنه تفسري آية احلج هذه؛ فقد قذل
ُ ۡ ۡ ْ
عطذءَ :ع ْن اِبْ ِن َعبَّذس أنه قذل يف قوله﴿ :ث َّم ِلَق ُضوا َت َفثَ ُه ۡم﴾ ،قذل:
"الافث :حلق الرأس ،وأخذ عن الشذربني ،وناف اإلبط ،وحلق العذنة،
وقص األظفذر ،واألخذ عن العذرضني ،ورعي اجلمذر ،واملوقف بعرفة
واملزدلفة"(.)2
ورواه ابن أيب شيبة عن طريق أخرى عن عطذء بن أيب رابح قذل:
"كذنوا حيبون أن يعفوا اللحية؛ إال يف حج أو عمرة .وكذن إبراهيم أيخذ
عن عذرض حلياه"(.)3
( )1ينظر :الطربي ،جذعع البيذن يف أتويل القرآن ،عصدر تسذبق.)612/18( :
( )2قذل األلبذين" :أخرجه ابن جرير أيضذ ،وإتسنذده صحيح .السلسلة الضعيفة،
عصدر تسذبق (.)441/13
( )3قذل" :مث رأيت يف املوطأ )354 - 353/1( ،عن عذلك :أنه بلغه عن
تسذمل بن عبد هللا؛ كذن إ ا أراد أن حيرم؛ دعذ با (اجلَْل َم ْني) ،فقص شذربه،
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بعد لك يورد اإلعذم كالعذ يرد على عن خذلف تفسري الاذبعني
حماجذ بعدم األخذ عن اللحية عطلقذ فيقول" :وإ ا عرفت عذ تقدم عن
هذه اآلاثر املخذلفة حلديث الرتمجة؛ فذلعجب كل العجب عن الشيخ
الاوجيري( )1وأعثذله عن املاشددين بغري حق( ،)2كيف ياجرأون على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخذ عن حلياه قبل أن يركب ،وقبل أن يهل حمرعذ" .األلبذين ،السلسلة
الضعيفة ،عصدر تسذبق ( )441/13وإتسنذده صحيح أيضذ.
( )1والاوجيري :هو محود بن عبد هللا بن محود بن عبد الرمحن الاوجيري عن آل
جبذرة (ت 1413 :ها) ،ولد يف عدينة اجملمعة (تسنة .)1334:طلب العلم
عنذ صبذه ،فقرأ خماصرات يف الاوحيد واحلديث والفقه والنحو ،مث عني قذضيذ
ببلدة رحيمة ابملنطقة الشرقية ،مث ببلدة الزلفي .وكذن رمحه هللا يوصف ابلاقى
والصالح وحسن العشرة والاواضع ،وكذن قواي يف احلق ،ال أتخذه يف هللا لوعة
الئم ،جمذنبذ ألهل البدع واألهواء ،وعنكرا عليهم .اعاىن ابلبحث والاأليف،
وبلغت عؤلفذته أكثر عن مخسني عؤلفذ .املغراوي أبو تسهل حممد بن عبد
الرمحن ،عوتسوعة عواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية ،املكابة
اإلتسالعية للنشر والاوزيع ،ط1القذهرة ،عصر ،النبالء للكاذب ،عراكش –
املغرب .)230/10( ،وينظر :حممد خري بن رعضذن بن إمسذعيل ،تَكملَة
ُععجم املؤلفنيَ ،وفيذت ( 1415 - 1397ها) دار ابن حزم للطبذعة
ُ
والنشر ،ط ،1بريوت 1418 ،ها  1997 -م (ص.)166 :
( )2والشيخ األلبذين–رمحه هللا -يقصد بوصفه للشيخ الاوجيري –رمحه هللا-
(ابملاشدد وأعثذله) ،الاعصب للمذهب الفقهي ،وكذن الشيخ حنبليذ ،ويف
عسألة األخذ عن اللحية ،يرى عدم جواز األخذ عنهذ اناصذرا للمذهب،
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خمذلفة هذه اآلاثر السلفية؟! فيذهبون إىل عدم جواز هتذيب اللحية
عطلقذ؛ ولو عند الاحلل عن اإلحرام ،وال حجة هلم تذكر تسوى الوقوف
عند عموم حديث...(:وأعفوا اللحى)( ،)1كأهنم عرفوا شيئذ فذت
أولئك السلف ععرفاه ،وخبذصة أن فيهم عبد هللا ابن عمر الراوي هلذا
احلديث؛ وهم يعلمون أن الراوي أدرى مبرويه عن غريه ،وليس هذا عن
اب ب العربة برواياه ال برأيه؛ كمذ توهم البعض ،فإن هذا فيمذ إ ا كذن
رأيه عصذدعذ لرواياه ،وليس األعر كذلك هنذ كمذ ال خيفى على أهل
العلم والنهى؛ فإن هؤالء يعلمون أن العمل ابلعموعذت اليت مل جير
العمل هبذ على عموعهذ هو أصل كل بدعة يف الدين ،وليس هنذ
تفصيل القول يف لك ،فحسبنذ أن نُ َذكِر بقول العلمذء يف عثل هذا
اجملذل :لو كذن خريا لسبقوان إليه"(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهنذ يرد عليه الشيخ األلبذين ،مبخذلفاه للدليل املأثور ،لذلك وصفه
ابملاشدد .واملسألة فقهية خالفية فلكل فريق املصري إىل عذ ترجح إليه عن
دليل ،ولكل عنهجه يف الرد على عن خذلفه اناصذرا ملذ يراه عن حق .ورحم
هللا الشيخني.
( )1البخذري ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)206/7( 5893 :
( )2وياذبع األلبذين فيقول" :أضف إىل عذ تقدم أن عن أولئك السلف األول
الذين خذلفهم أولئك املاشددون ،ابن عبذس ترمجذن القرآن الذي حياجون
بافسريه؛ إ ا وافق هواهم ،بل وجعلوه يف حكم املرفوع؛ ولو مل يصح السند به
إليه ،كمذ فعلوا مبذ روي عنه يف تفسري قوله تعذىل :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ
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ممذ تسبق يابني لنذ حجم عنذية األلبذين ابملأثور ،حىت عذ كذن عنه
عن الاذبعني ،والذي ال يعد عذ يقولونه حجة واجبة إال إ ا أمجعوا عليه،
لكن عن كذن عنهم ععروفذ ابألخذ عن الصحذبة كذن املصري لقوله أوىل
عن غريه ،خصوصذ إ ا مل يكن لقوله خمذلف ،وهذا الذي هب إليه
األلبذين أوىل ابألخذ ،ألنه يقدم املأثور على آراء الرجذل ولو كذنوا عن
الفقهذء.
ُّ َ َ َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ
ويف تفسري قوله تعذىل﴿ :ربما يود ٱلِّين كفروا لو َكنوا
ُم ۡسلِّم َ
ّي﴾[احلجر .]2:أورد األلبذين عذجذء عن الاذبعني فيهذ فقذل:
ِّ
"روي عن تسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي وغري واحد عن الاذبعني قذلوا
إ ا أخرج أهل الاوحيد عن النذر وأدخلوا اجلنة ود الذين كفروا لو كذنوا
عسلمني"(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲗﱠ [األحزاب ]59:قذل:

(يبدين عينذ واحدة) مث تراهم هنذ ال
يعبأون بافسريه آلية (الافث) هذه ،عع ثبوته عنه وعن مجع عن تالعذته،
وقول ابن اجلوزي يف زاد املسري ( :)427 - 426/5أبنه أصح األقوال يف
تفسري اآلية .وهللا املساعذن .قذل :انظر كاذيب حجذب املرأة املسلمة وعقدعة
الطبعة اجلديدة ،طبع املكابة اإلتسالعية ،وقد مسياه فيهذ باجلبذب املرأة
املسلمة لسبب هذم كرته هنذك " .األلبذين ،السلسلة الضعيفة ،عصدر
تسذبق )442/13( :وإتسنذده صحيح أيضذ
( )1واحلديث حسنه األلبذين ينظر :صحيح وضعيف تسنن الرتعذي ،عصدر
تسذبق )138/6( :رقم.2638 :
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َ ۡ ُُ ٓ َۡ ُۡ ُ
ۡ
ون أذكركم﴾[البقرة.]152:
ويف تفسري قوله تعذىل﴿ :فٱذكر ِّ

يورد األلبذين تفسري الاذبعي اجلليل تسعيد بن جبري فيقول" :وروي عن
تسعيد بن جبري أنه قذل يف هذه اآلية ،قذل ا كروين بطذعيت أ كركم
مبغفريت .حدثنذ عبد بن محيد قذل حدثنذ احلسن بن عوتسى وعمرو بن
هذشم الرعلي عن ابن هليعة عن عطذء بن يسذر عن تسعيد بن جبري
هبذا"( .)1وكثريا عذ يساشهد األلبذين أبقوال الاذبعني يف الافسري ،وعؤلفذته
زاخرة بذلك(.)2

( )1األلبذين ،صحيح وضعيف تسنن الرتعذي ،عصدر تسذبق )103/8( :رقم.3603 :
( )2ينظر على تسبيل املثذل ال احلصر :ترجيح األلبذين لافسري الاذبعي عند قذل
تعذىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﱠ[فذطر .]35:قذل قاذدة يف تفسري
اآلية( :أقذعوا فال ياحولون وال ُحيَ َّولون) السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبق:
( .)1/32حتت رقم ،3943 :وينظر :األلبذين الثمر املساطذب يف فقه السنة
والكاذب ،ط ،1غراس للنشر والاوزيع ،ص ،)44( :و( .)249وانظر:
األلبذين الرد املفحم على عن خذلف العلمذء وتشدد وتعصب وألزم املرأة أن
تسرت وجههذ وكفيهذ وأوجب ومل يقنع بقوهلم :إنه تسنة وعساحبة .املكابة
اإلتسالعية ،ط ،1عمذن ،األردن1421 :ه ،)14/1( ،وانظر :السلسلة
الصحيحة ،عصدرتسذبق ،)21/9(:وانظر :السلسلة الضعيفة ،عصدر
تسذبق ،)692/10(:وينظر :األلبذين صحيح وضعيف تسنن الرتعذي ،عصدر
تسذبق.)138/6( :
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املطلب الرابع :منهجه يف التعامل مع اإلسرائيليات.

يسمي العلمذء عذ يرد عن أهل الكاذب عن اليهود والنصذرى،
ابإلتسرائيليذت ،وحكم أخبذرهم هو عذ أخرب به النيب ﷺ(ال تصدقوا
أهل الكاذب وال تكذبوهم ،وقولوا :آعنذ ابهلل وعذ أنزل إلينذ وعذ أنزل
إليكم)( .)1فمذ وافق شرعنذ عن أقواهلم مل يزدان وعذخذلفه لن ينقصنذ (،)2
فال حذجة ألن يفسر القرآن مبذ أثر عن اليهود والنصذرى" ،وفيمذ قصه
هللا علينذ يف القرآن عن لك كفذية عن غريه"( ،)3رغم لك رجد كثريا
عن املفسرين قد أدخلوا يف تفذتسريهم عروايت القوم ،عساندين لقول
النيب ﷺ (وحدثوا عن بين إتسرائيل وال حرج)( .)4وليس هلم لك
مبساند(.)5
( )1البخذري اجلذعع الصحيح :عصدر تسذبق :ابب ال يسأل أهل الشرك ،عن
الشهذدة )273/3(..رقم.29 :
( )2قذل ابن تيمية" :ال فذئدة يف تعيينه تعود على املكلفني يف دنيذهم وال يف
دينهم" .عقدعة يف أصول الافسري ،عصدر تسذبق( :ص.)43:
( )3ابن حجر أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشذفعي ،فاح البذري شرح
صحيح البخذري ،دار املعرفة ،بريوت )369/6(1379 ،رقم.3156 :
( )4البخذري اجلذعع الصحيح :عصدر تسذبق )207/4( :رقم.3461 :
(" )5إابحة الاحدث عنهم فيمذ ليس عندان دليل على صدقه وال كذبه شيء،
و كر لك يف تفسري القرآن ،وجعله قوال أو رواية يف ععىن اآلية ،أو يف تعيني
عذ مل يعني فيهذ ،أو يف تفصيل عذ أمجل فيهذ ..شيء آخر؛ ألن يف إثبذت
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أعذ الشيخ األلبذين فهو ال حياج هبذ ،فإ ا عرضت له علق عليهذ،
وبني عدم احلذجة هلذ ،يقول يف عنهجه يف حتقيق كاذب خماصر العلو
للذهيب" :وحذفت أيضذ عذ جزعت أبنه عن اإلتسرائيليذت ولو كذن
صحيح اإلتسنذد إال إ ا كذن ععنذه عوافقذ للكاذب والسنة"(.)1
ويف ورود اتسم عزرائيل يقول األلبذين" :هذا هو امسه يف الكاذب
والسنة (علك املوت) ،وأعذ تسمياه (بعزرائيل) فممذ ال أصل له ،خالفذ
ملذ هو املشهور عند النذس ،ولعله عن االتسرائيليذت!"(.)2
وعن األعثلة على رفض األلبذين لرواايت اإلتسرائيليذت يف الافسري
تعليقه على هذه الرواية" :اللهم أتسألك حبق حممد عليك."...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لك جبوار كالم هللا عذ يوهم أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه عبني
ععىن قول هللا -تسبحذنه -وعفصل ملذ أمجل فيه! وحذشذ هلل ولكاذبه عن
لك ،وإن رتسول هللا ﷺ إ أ ن ابلاحدث عنهم ،أعران أن ال نصدقهم
وال نكذهبم ،فأي تصديق لرواايهتم وأقذويلهم أقوى عن أن نقرهنذ بكاذب هللا،
ونضعهذ يف عوضع الافسري والبيذن؟!" .أمحد شذكر ،عمدة الافسري عن
احلذفظ ابن كثري ،دار الوفذء ،عصر1426 ،ه.)14/1( :
( )1احلذفظ الذهيب خماصر العلو للعلي الغفذر ،ط ،2املكاب اإلتسالعي ،بريوت،
 ،1412اخاصره وحققه وعلق عليه وخرج أحذديثه حممد انصر الدين
األلبذين (ص.)18 :
( )2األلبذين حممد انصر الدين ،أحكذم اجلنذئز ،املكاب اإلتسالعي ،ط،4
1406ها 1986 -م( ،ص.)156:
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احلديث( .)1يقول اإلعذم" :وهذا عع إرتسذله ووقفه فإن إتسنذده إىل ابن
أيب الزاند ضعيف جدا وفيه عثمذن ابن خذلد والد أيب عروان العثمذين،
قذل النسذئي :ليس بثقة .وعلى هذا فال يبعد أن يكون أصل هذا
احلديث عن اإلتسرائيليذت ،اليت تسربت إىل املسلمني عن بعض عسلمة
أهل الكاذب ،أو غري عسلماهم أو عن كابهم اليت ال يوثق هبذ ،ملذ طرأ
عليهذ عن الاحريف والابديل كمذ بينه شيخ اإلتسالم يف كابه ،مث رفعه
بعض هؤالء الضعفذء إىل النيب ﷺ خطأ أو عمدا"(.)2
مث يبني اإلعذم بكالعه عالقة هذه الرواية بعدهذ عن اإلتسرائيليذت
بعلم الافسري حيث يقول " :وممذ يؤيد عذ هب إليه العلمذء عن وضع
هذا احلديث وبطالنه أنه خيذلف القرآن الكرمي يف عوضعني عنه :األول:
أنه تضمن أن هللا تعذىل غفر آلدم بسبب توتسله به ﷺ ،وهللا عز و
َ َ َ َّ َٰٓ َ َ
اد ُم مِّن َّربهِّۦ ََك َِّمىت َف َت َ
ٱِل َّو ُ
اب َعلَ ۡيهِّ إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
اب
جل يقول﴿ :فتلّق ء
ٰۚ ِّ
ر
ِّ
()3
ٱلرح ُ
َّ
ِّيم﴾[البقرة .]37:وقد جذء تفسري هذه الكلمذت" .
وعن ععذرضة اإلتسرائيليذت لصر َيح القرآن اليت بينهذ اإلعذم َ يف
َّ َّ
قوله تعذىلَ ﴿:ولَ َق ۡد َخلَ ۡق َنا َّ
ٱلس َم ى َو ى ِّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ت وٱۡلۡرض وما بينهما ِِّف سِّتةِّ أيامر
ُّ ُ
َ َ َ َّ َ
وب﴾[ق .]38:يقول األلبذين" :وأعذ احلديث الذي
غ
وما مسنا مِّن ل ر
أخرجه الطرباين عن حديث قاذدة بن النعمذن :أن رتسول هللا ﷺ
( )1األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)91/1( :
( )2األلبذين ،الاوتسل ،عصدر تسذبق( :ص.)114 :
( )3املصدر السذبق( :ص.)114 :
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قذل( :إن هللا ملذ قضى خلقه اتسالقى فوضع رجله على األخرى وقذل:
ال ينبغي ألحد عن خلقي أن يفعل هذا) ...وأان أتسابعد جدا صحة
هذا احلديث؛ ألنه يوحي ابملعىن الذي قذله اليهود املغضوب عليهم:
(خلق هللا السمذوات واألرض يف تساة أايم مث اتسرتاح يف اليوم
السذبع)( .)1وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة ،وقد رد هللا تعذىل
عليهم يف غري آية" .مث أورد اآلية املاقدعة وقذل بعدهذ" :ويغلب على
الظن أن أصل احلديث عن اإلتسرائيليذت اليت تسربت إىل املسلمني عن
بعض أهل الكاذب ،مث وهم فيه بعض الرواة فرفعه إىل النيب ﷺ
كمذ ورد يف عسند أمحد ،وهو خطأ كمذ بينه احلذفظ ابن كثري يف
الافسري وغريه"(.)2
وعن األعثلة أيضذ على ععذرضة اإلتسرائليذت لآلايت اليت أوردهذ
َ
َ
وِّ ۡز َر
َوازِّ َر
َوَل ت ِّز ُر
األلبذين عند قوله تعذىل﴿:
ُ ۡ
ى﴾[األنعذم ..."]164:كر السيوطي أن عبد الرزاق روى عن ابن
أخ َر ى ُۚ
الايمي قذل :حدثين الربعي ،وكذن عندان عثل وهب عندكم ،أنه قرأ يف
بعض الكاب :إن ولد الزىن ال يدخل اجلنة إىل تسبعة آابء!...ولعل
الطرف اآلخر عن احلديث أصله عن اإلتسرائيليذت ،فرفعه بعض
( )1احلذكم ،املسادرك ،عصدر تسذبق )592/2( :رقم .39779:والطربي،
جذعع البيذن ،عصدر تسذبق ،)466 /21( :واأللبذين ،السلسلة الضعيفة،
عصدر تسذبق ( )945/12رقم 5973 :وقذل عنكر.
( )2األلبذين ،الثمر املساطذب يف فقه السنة والكاذب ،عصدر تسذبق( :ص:
.)813-812
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الضعفذء قصدا أو تسهوا"(.)1
وعن األحذديث املعذرضة لآلايت اليت أوردهذ األلبذينَ :
"(جذءَ
ِ
ني ُعْن ُذ
ِج ِْرب
يك؟ قَ َ
قلتَ :عذ ياُْب ِك َ
َّت ِيل َع ٌْ
ذلَ :عذ َجف ْ
يل َوُه َو ياَْبكي فَ ُ
ُ
اَّلل جهنَّم َخمَذفَةَ أَ ْن أ َْع ِ
صيَهُ؛ فَايُا ْل ِقيَين فِ َيهذ) قذل األلبذين :عوضوع،
َخلَ َق َُّ َ َ َ
مث بني علاه وقذل بعدهذ" :مث إن عنت احلديث عنكر جدا ،بل هو
َّ َ ۡ ُ َ
ون َّ َ
ٱّلل
عوضوع؛ ملخذلفاه ملثل قوله تبذرك وتعذىل يف املالئكةَ﴿:ل يعص
َٓ ََ َ ُ ۡ ََۡ َ ُ َ َ ُۡ َ ُ َ
ون﴾ [الاحرمي]6:؛ فلعله عن اإلتسرائيليذت
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر
اشابه على بعض الرواة؛ فرفعه إىل النيب ﷺ كحديث قصة هذروت
وعذروت...،فإن فيه إشذرة إىل عذ ُكر يف بعض كاب الافسري ،أهنمذ
أنزال إىل األرض ،وأهنمذ شراب اخلمر وزنيذ ،وقاال النفس بغري حق ،فهذا
خمذلف لقول هللا تعذىل يف حق املالئكة :ومل يرد عذ يشهد ملذ كر ،إال
يف بعض اإلتسرائيليذت اليت ال ينبغي أن يوثق هبذ ،ويف حديث ،قد
ياوهم -بل أوهم -بعضهم صحاه ،وهو عنكر بل ابطل"(.)2
وكثريا عذ ياكرر كر األلبذين ملوقفه عن اإلتسرائيليذت ،عند
عروضهذ له يف تعليقذته على عن أوردهذ عن املفسرين ،أو يف حتقيقذته
للرواايت ،أو غري لك عن أتسبذب ورودهذ يف الكاب(.)3

( )1األلبذين ،السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبق ،باصرف )428/10( :رقم.4852 :
( )2األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة واملوضوعة ،عصدر تسذبق ،باصرف:
( )1135/13رقم.6497 :
( )3ينظر لذلك :األلبذين ،الاوتسل ،عصدر تسذبق( :ص ،)114 :والثمر
املساطذب ،عصدر تسذبق( :ص ،)813 :السلسلة الصحيحة ،عصدر
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املبحث الثاني :منهجه يف التفسري بالرأي.
اخالف يف تفسري القرآن ابلرأي فبعض العلمذء عنعه عطلقذ(،)1
وبعضهم أتسرف فيه وأمهل املأثور كمذ عند أهل األهواء "فيكون له يف
الشيء رأي وإليه عيل يف طبعه وهواه ،فياأول القرآن على وفق رأيه
وهواه ليحاج على تصحيح غرضه ،ولو مل يكن له لك الرأي واهلوى
لكذن ال يلوح له عن القرآن لك املعىن"( ،)2وبعضهم أجذزه إ ا مل يكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسذبق )102/1( :حتت رقم ،202:و( )129/3رقم،1055 :
و( )384/2رقم .1640 :وغريهذ كثري.
( )1يقول القرطيب" :قذل بعض العلمذء :إن الافسري عوقوف على السمذع لقوله
تعذىل :ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [النسذء .]59:وهذا فذتسد؛
ألن النهي عن تفسري القرآن ال خيلو إعذ أن يكون املراد به االقاصذر على
النقل واملسموع وترك االتسانبذط ،أو املراد به أعر آخر وابطل أن يكون املراد
به أال ياكلم أحد يف القرآن إال مبذ مسعه" .القرطيب ،اجلذعع ألحكذم القرآن،
عصدر تسذبق.)33/1( :
( )2ياذبع القرطيب فيقول" :وهذا النوع يكون اترة عع العلم ،كذلذي حياج ببعض
آايت القرآن على تصحيح بدعاه وهو يعلم أن ليس املراد ابآلية لك ،ولكن
عقصوده أن يلبس على خصمه؛ واترة يكون عع اجلهل و لك إ ا كذنت
اآلية حمامله ،فيميل فهمه إىل الوجه الذي يوافق غرضه ،ويرجح لك اجلذنب
برأيه وهواه فيكون قد فسره برأيه ،أي رأيه محله على لك الافسري ولوال رأيه
ملذ كذن يرتجح عنده لك الوجه ،واترة يكون له غرض صحيح فيطلب له
دليال عن القرآن ويسادل عليه مبذ يعلم أنه عذ أريد به ،كمن يدعو إىل جمذهدة
القلب القذتسي ،فيقول قذل هللا تعذىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ
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يف اآلية أثر صحيح "فإن الصحذبة  قد قرءوا القرآن واخالفوا يف
تفسريه على وجوه وليس كل عذ قذلوه مسعوه عن النيب ﷺ"(.)1
وهذا هو الرآي الذي ياوافق عع عموم الشريعة ،وطبيعة الاكليف
َ
واالتساخالف ،فذهلل عز وجل مل يشأ أن جيعل النذس أعة واحدة ﴿ َول ۡو

َّ
َ ٓ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ٗ َ ى َ ٗ َ َ َ َ ُ َ ُ ۡ
ُم َتلِّف َ
ّي * إَِّل َمن َّرح َِّم
شاء ربك ۡلعل ٱنلاس أمة وحِّد َۖ وَل يزالون
ِّ
َ
َ
َر ُّب َكُۚ َول ِّذىل َِّك َخل َق ُه ۡمُۗ ﴾[هود .]119-118:وتسبب االخاالف تنوع

اآلراء باعدد العقول للمعقول(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[طه .]24:ويشري إىل قلبه ويوعيء إىل أنه املراد بفرعون؛ وهذا اجلنس قد
يساعمله بعض الوعذظ يف املقذصد الصحيحة حتسينذ للكالم وترغيبذ
للمسامع وهو ممنوع ،ألنه قيذس يف اللغة ،و لك غري جذئز .وقد تساعمله
البذطنية يف املقذصد الفذتسدة لاغرير النذس ودعوهتم إىل عذاهبهم البذطلة،
فينزلون القرآن على وفق رأيهم وعذهبهم على أعور يعلمون عرادة ،فهذه
الفنون أحد وجهي املنع عن الافسري ابلرأي" .اجلذعع ألحكذم القرآن ،عصدر
تسذبق.)33/1( :
( )1القرطيب ،اجلذعع ألحكذم القرآن ،عصدر تسذبق.)33/1( :
( )2وينظر حول هذا املعىن :ابن عذشور حممد الطذهر بن حممد بن حممد الطذهر
الاونسي (ت1393 :ها) ،الاحرير والانوير املعروف بافسري ابن عذشور
عؤتسسة الاذريخ العريب ،بريوت ،لبنذن ،ط1420 ،1ها2000/م (.)28/1
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متهيد :موقف اإلمام األلباين من التفسري ابلرأي.
تسبق ععرفة عدى متسك األلبذين ابملأثور عند تفسري القرآن ،لذ
نراه حيذر عن اجلرأة على القرآن ابلرأي ،ملذ قد تفضي إليه عن اخلروج
عن الفهم السليم ،لكنه يبني عىت جيب أن يلجأ للافسري ابلرأي فيقول:
"هنذك بعض اآلايت تفسر ابلرأي ،ومل أيت يف لك بيذن عن النيب
ﷺ عبذشرة"(.)1
مث حيذر اإلعذم ِعن عسلك خطري ياخذه بعض عن يفسر
ابلرأي- ،وهو َج ْعله الافسري دليال على املذهب !-وحقذ إن تنبيه
اإلعذم دقيق عهم جدا؛ لك أن األصل يف الافسري هو الكشف عن
عراد هللا عن اآلايت ،ال الكشف عن عرادات اتية أو اجاهذدية عن
اجملاهد( ،)2يقول -رمحه هللا" :-فيساقل بعض املاأخرين يف تفسريهذ
تطبيقذ لآلية على املذهب ،وهذه عسألة خطرية جدا ،حيث تفسر
اآلايت أتييدا للمذهب وعلمذء الافسري فسروهذ على غري عذ فسرهذ
أهل لك املذهب"(.)3
( )1أي مل يفسرهذ النيب ﷺ ،وال ورد فيهذ شيء عن املأثور ،لكن ميكن
اتسانبذط ععنذهذ عن عموم فهم الكاذب والسنة.
( )2وقد تسبق كركالم القرطيب حول هذا .اجلذعع ألحكذم القرآن ،عصدر تسذبق.)33/1( :
( )3األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،الاسجيل الصويت له ،عصدر
تسذبق .وينظر النص الصويت املفرغ :أرشيف علاقى أهل احلديث( ،)4عصدر
تسذبق .احلديث ،رقم.)396/37( 40309 :
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مث ال يكافي اإلعذم بذلك بل يورد عثذال ألن املسألة ليست
نظرية بل واقعية وخطرية كمذ وصفهذ فيقول" :ميكن أن نساحضر على
َ ۡ
ٱق َر ُءوا ْ َما تَيَ َّ َ
ِس
لك عثذال :قوله -تبذرك وتعذىل -يف تسورة املزعل﴿ :ف
م َِّن ٱلۡ ُق ۡر َ
فسَرتْهُ بعض املذاهب ابلاالوة نفسهذ :أي
].
20
[املزعل:
﴾
ان
ء
ٰۚ
ِّ
َّ
الواجب عن القرآن يف كل الصلوات ،إمنذ هو آية طويلة أو ثالث آايت
قصرية ،قذلوا هذا عع ورود احلديث الصحيح عن النيب ﷺ قذل) :ال
صالة ملن مل يقرأ بفذحتة الكاذب)( .)1ويف احلديث اآلخر (عن مل يقرأ
بفذحتة الكاذب ،فصالته خداج ،فصالته خداج ،فصالته خداج ،غري
متذم)( )2ردت داللة هذين احلديثني ابلافسري لآلية السذبقة بدعوى أهنذ
َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ان﴾ فقذل
أطلقت القراءة ،فقذلت اآلية﴿:فٱقرءوا ما تيِس مِّن ٱلقرء ِّ
بعض املاأخرين عن املذهبيني :ال جيوز تفسري القرآن إال ابلسنة املاواترة،
أي ال جيوز تفسري املاواتر إال ابملاواتر ،فردوا احلديثني السذبقني اعامذدا
عنهم على فهمهم لآلية على عذ يبدو للقذرئ هلذ أول وهلة"(.)3
بعدهذ يرد األلبذين هذا الافسري غري الصحيح فيقول" :لكن
العلمذء بينوا -كل علمذء الافسري ال فرق بني عن تقدم عنهم وعن
أتخر -أن املقصود ابآلية الكرمية فذقرءوا أي :فصلوا عذ تيسر لكم عن
( )1البخذري ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)192/1( 756:
( )2عسلم ،الصحيح ،عصدر تسذبق )9/2( ،رقم .904:ولفظه« :عن صلى
صالة مل يقرأ فيهذ أبم القرآن فهى خداج  -ثالاث  -غري متذم».
( )3األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،الاسجيل الصويت له ،عصدر تسذبق.
- 257 -

منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين  -دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،د .جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة

صالة الليل؛ ألن هللا عز وجل كر هذه اآلية مبنذتسبة قوله تبذرك وتعذىل
َّ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ
َ
َن مِّن ثُلُ ََث َّ ۡ
وم أ ۡد َ ى
ٱِل ِّل َون ِّۡصف ُهۥ
يف تسورة املزعل ﴿إِّن ربك يعل ُم أنك تق
ِّ
َ ُ ُ َ ُ َ َ ٓ َ َ َّ َ َ َ َ
ك َو َّ ُ
ٱِل َل َوٱنلَّ َه َ
ٱّلل ُي َقد ُِّر َّ ۡ
ار ُۚ﴾[املزعل.]20:
وثلثهۥ وطائِّفة مِّن ٱلِّين مع ُۚ
َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ان﴾ أي :فصلوا عذ تيسر لكم
إىل أن قذل ﴿فٱقرءوا ما تيِس مِّن ٱلقرء ِّ

عن صالة الليل ،فليست اآلية عاعلقة مبذ جيب أن يقرأ اإلنسذن يف
صالة الليل خبذصة ،وإمنذ يسر هللا عز وجل للمسلمني أن يصلوا عذ
تيسر هلم عن صالة الليل ،فال جيب عليهم أن يصلوا عذ كذن رتسول هللا
ﷺ يصلي كمذ تعلمون إحدى عشرة ركعة"( .)1مث يعلق اإلعذم
فيقول" :هذا هو ععىن اآلية ،وهذا يف األتسلوب العريب عن إطالق اجلزء
وإرادة الكل ،فذقرءوا :أي فصلوا ،الصالة :هي الكل ،والقراءة :هو
اجلزء"(.)2
وبذلك يابني عوقف األلبذين عن الافسري ابلرأي املخذلف
للمأثور ،أعذ الرأي الذي ال يعذرض املأثور ،فنجد األلبذين يفسر القرآن
الكرمي به عند احلذجة إليه ،وهذا يوضح عوقفه عن الافسري ابلرأي
املعادل.

( )1األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،الاسجيل الصويت له.،
( )2املصدر تسذبق.
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املطلب األول :منهجه يف التفسري باللغة.

َّ ٓ َ َ ۡ
ُ ً
نزل َنى ُه ق ۡرَٰءنا
نزل القرآن الكرمي ابللسذن العريب املبني ﴿إِّنا أ
َ َ ٗ َّ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ون﴾ [يوتسف .]2:ليعقله الذين أنزل عليهم ،وكذنوا
عربِّيا لعلكم تعقِّل

وقت النزول أهل الفصذحة والبيذن ،لذلك ال يساغىن يف تفسري القرآن
الكرمي عن الدراية ابللغة العربية( ،)1لكن طبيعة هذه اللغة جتعل ألفذظهذ
عرتبطة ابملعذين ،وختالف داللة األلفذظ على املعذين بني نواحي جزيرة
العرب وأطرافهذ( ،)2ممذ حيدث خالفذ يف فهم ععذين القرآن الكرمي ،فإ ا
أطلق أهل اللغة ععذرفهم يف تفسري القرآن دون أن يقيدوهذ مبذ جذء عن
النيب ﷺ واعابذره يف توجيه املعىن ،أباعدوا عن عراد هللا تعذىل ،إىل عذ
ياسع فيه اللفظ عن داللة على املعىن ،وإىل عذ خيالف فيه اإلعراب عن
البيذن ،والخالفوا أميذ اخاالف؛ ألن لكل عنهم حرفه الذي ينامي إليه،
وليس عنهم أحد يدعي إحذطاه ابللغة العربية وفنوهنذ ،ال وقت النزول،

( )1قذل الشذطيب" :أراد تفهمه فمن جهة لسذن العرب يفهم ،وال تسبيل إىل تطلب فهمه
عن غري هذه اجلهة" .الشذطيب إبراهيم بن عوتسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري
(ت79 :ها) ،املوافقذت ،احملقق :أبو عبيدة عشهور بن حسن آل تسلمذن ،ط ،1دار
ابن عفذن1417 ،ها1997 /م (.)102/2
(" )2عذدات العرب يف أقواهلذ وأفعذهلذ وجمذري أحواهلذ حذل الانزيل" الشذطيب،
املوافقذت ،عصدر تسذبق.)154/4(:
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()1

وال زعن الادوين لفنون اللغة  ،هذا عذ جيعل الافسري ابللغة عن قبيل
الافسري ابلرأي .عن جهة أخرى ال يعاد ابلافسري الذي خيذلف لغة
العرب(.)2
وتظهر لأللبذين عنذية ابللغة ،ميكن إدراكهذ عن دقة ألفذظه عند
تفسريه للقرآن الكرمي وللسنة النبوية ،أو عند شرحه ملسألة فقهية ،مث إنه
ال خيرج عن املنهج الصحيح يف اعابذر اللغة يف الافسري ويؤكد على أن
فهم القرآن ال جيب أن يساقل عن عذ أثر عن النيب ﷺ
وأصحذبه( ،)3يقول األلبذين حول لك" :ال جمذل ألحد عهمذ كذن عذملذ
أكثرهذ ألفذظذ
( )1قذل الشذفعي رمحه هللا" :لسذ ُن العرب ُ
أوتسع األلسنة عذهبذ و ُ
يذهب عنه شيء
نعلم أن حييط جبميع ع ْلمه إنسذن غري نيب ،ولكنه ال
ُ
وال ُ
العلم به عند العرب ..وال
على َّ
عذعاهذ حىت ال يكو َن عوجودا فيهذ َع ْن يعرفه و ُ
يعلمه إال عن قبله عنهذ  ..فهو عن أهل لسذهنذ وع ْل ُم
لب عند غريهذ ،وال ُ
يُطْ ُ
أكثر اللسذن يف أكثر العرب أعم عن ع ْلم أكثر السنن يف العلمذء ..وهذا
يذهب عنه شيءٌ عليهذ" .الشذفعي،
لسذ ُن العرب عند خذصاهذ وعذعاهذ ال
ُ
الرتسذلة ،عصدر تسذبق( ،ص.)44 :
(" )2كل ععىن عسانبط عن القرآن غري جذر على اللسذن العريب ،فليس عن علوم
القرآن يف شيء ،ال ممذ يسافذد عنه ،وال ممذ يسافذد به" .الشذطيب ،املوافقذت،
عصدر تسذبق.)224/4( :
( )3قذل األلبذين" :فحذار أيهذ املسلم أن حتذول فهم القرآن عساقال عن السنة،
فإنك لن تساطيع لك ولو كنت يف اللغة تسيبويه زعذنك وهذك املثذل أعذعك
فإن النشذشييب هذا كذن عن كبذر علمذء اللغة يف القرن احلذضر فأنت تراه قد
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ابللغة العربية وآداهبذ أن يفهم القرآن الكرمي دون االتساعذنة على لك
بسنة النيب ﷺ القولية والفعلية ،فإنه مل يكن أعلم يف اللغة عن
أصحذب النيب ﷺ الذين نزل القرآن بلغاهم ،ومل تكن قد شذباهذ
لوثة العجمة والعذعية واللحن وعع لك فإهنم غلطوا يف فهم اآلايت
السذبقة حني اعامدوا على لغاهم فقط" وياذبع قوله عؤكدا" :وعليه فمن
البدهي أن املرء كلمذ كذن عذملذ ابلسنة كذن أحرى بفهم القرآن واتسانبذط
األحكذم عنه ممن هو جذهل هبذ ،فكيف مبن هو غري ععاد هبذ وال
علافت إليهذ أصال؟"(.)1
يعاين اإلعذم ابللغة العربية بكل فنوهنذ ،ويرجع املسذئل اللغوية إىل
عصذدرهذ ،وممذ يظهر دقاه يف الافسري ابعابذر اللغة قوله" :ويقول أهل
العلم ابللغة العربية :إن هذا األتسلوب العريب إ ا أطلق اجلزء وأراد الكل،
هذا عن ابب بيذن أمهية هذا اجلزء يف لك الكل ،و لك كقوله تبذرك
َ
َّ َ ى َ ُ ُ
َّ
ٱلش ۡم ِّس إ ِّ َ ىِل َغ َسق َّ ۡ
ٱِل ِّل
ل
دل
و
ل
ٱلص
م
ق
وتعذىل يف اآلية األخرى ﴿أ
ِّ
ِّ
وكِّ
ِّ
ِّ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ َ َۡ
َّ ُ َ
َ َ ُ ٗ
ودا﴾[اإلتسراء .]78:وقرآن
َوق ۡر َءان ٱلف ۡج ِّرِۖ إِّن ق ۡر َءان ٱلف ۡج ِّر َكن مشه
الفجر أقم أيضذ ،قرآن الفجر :أي صالة الفجر"(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضل حني اغرت بعلمه يف اللغة ،ومل يساعن على فهم القرآن ابلسنة بل إنه
أنكرهذ كمذ عرفت واألعثلة على عذ نقول كثرية جدا " .ينظر :األلبذين صفة
صالة النيب ﷺ ،عصدر تسذبق( :ص.)171:
( )1األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم ،عصدر تسذبق.)18-15( :
( )2األلبذين ،أصل صفة صالة النيب ،عصدر تسذبق.)305/1( :
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ولنأخذ عثذال يظهر عنذية اإلعذم ابلافسري اللغوي ففي قوله

ََُ
َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
ٱۡل َزنَۖ إِّن َر َّب َنا لغفور
تعذىل﴿:وقالوا ٱۡلمد ِّّللِّ ٱلِّي أذهب عنا
َ
َ ُ
َ َ ُّ َ َ َ
َ ۡ
ِّي أ َ َح َّل َنا َد َار ٱل ۡ ُم َق َ
ك ٌ
ور * َّٱل ٓ
ِّيها ن َصب
ام ِّة مِّن فضلِّهِّۦ َل يمسنا ف
ش
َ
َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ
ِّيها لغوب﴾[فذطر.]35-34:
وَل يمسنا ف

يقول األلبذين" :فأنت ترى أن دار املقذعة يف اآلية أريد هبذ اجلنة؛
ألن عن دخلهذ أقذم فيهذ ومل خيرج عنهذ الباة ،خبالف (النذر) فليست
كذلك ،فإنه خيرج عنهذ املوحدون كمذ هو ععلوم ،مث يقول األلبذين:
"وقد أشذر إىل هذا املعىن الذي كرته الراغب األصبهذين يف كاذبه الفذ
املفردات يف غريب القرآن فقذل( :)2/418واملقذعة :اإلقذعة ،قذل
َّ
ۡ
َ َّ
َ
تعذىل﴿ :ٱل ِّٓي أ َحل َنا َد َار ٱل ُم َق َام ِّة مِّن ف ۡضلِّهِّۦ﴾ حنو (دار اخللد)،
و(جنذت عدن) .وقذل قاذدة يف تفسري اآلية :أقذعوا فال ياحولون وال

ُحيَ َّولون"( .)1فذلكلمة ععنذهذ لغوي حمض يف القرآن واحلديث ،ليس هلذ
ععىن خذص يف الشرع ،..فهي تقذبل ععىن الاحول الذي صرح به
احلديث يف قوله(:جذر البذدية ياحول)( .)2وهلذا قذل ابن األثري يف
( )1السيوطي ،الدر املنثور ،عصدر تسذبق.)299 /12( :
( )2ونص احلديث( :تعو وا ابهلل عن جذر السوء يف دار املقذم فإن جذر البذدية
ياحول عنك) أخرجه :النسذئي أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن ،اجملاىب عن
السنن ،حتقيق :عبدالفاذح ،ط ،2عكاب املطبوعذت اإلتسالعية ،حلب
1406ه ابب االتساعذ ة عن جذر السوء ( )274/8رقم .5502 :قذل
األلبذين :حسن صحيح.
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"غريب احلديث(" :)1هو الذي يكون يف البذدية وعسكنه املضذرب
واخليذم ،وهو غري عقيم يف عوضعه ،خبالف جذر املقذم يف املدن"(.)2
وتسيذق كالم األلبذين ردا على الغمذري( )3يف حتوير املعىن اللغوي
للكلمة القرآنية ،يقول الغمذري" :فإن (دار املقذم) يف لسذن الشذرع هي

( )1ابن األثري اجلزري أبو السعذدات املبذرك بن حممد ،النهذية يف غريب احلديث
واألثر ،حتقيق :طذهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنذحي ،املكابة العلمية،
بريوت1399 ،ها 1979 -م ينظر.)271/1( :
( )2األلبذين ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكذعلة ،عصدر تسذبق ،رقم.)1/23( 3943 :
( )3وهو أمحد بن حممد بن الصديق بن أمحد ،أبو الفيض الغمذري احلسين
األزهري ،عافقه شذفعي عغريب .عن نزالء طنجة .تعلم يف األزهر ،واتساقر
وتويف ابلقذهرة .عرف اببن الصديق كأبيه .له كاب ،عنهذ (رايض الانزيه يف
فضل القرآن وحذعليه) خبطه ،يف دار الكاب ،و (عطذلع البدور يف جواعع
أخبذر الربور) بطنجة ،و (إقذعة الدليل) يف حترمي متثيل االنبيذء واالوليذء على
املسذرح ،و (توجيه االنظذر ،لاوحيد املسلمني يف الصوم واالفطذر)
..و(املعجم الوجيز للمساجيز) رتسذلة يف شيوخه وحملة عن ترامجهم و (إبراز
الوهم املكنون) يف االحذديث الواردة يف املهدي" .الزركلي خري الدين بن
حممود بن حممد بن علي بن فذرس ،الدعشقي (ت1396 :ها) ،األعالم،
دار العلم للماليني ،ط ،15أاير ،عذيو  2002م ( ،)254-253/1وانظر:
كحذلة عمر رضذ ععجم املؤلفني تراجم عصنفي الكاب العربية ،عكابة املثىن،
دار إحيذء الرتاث العريب ،بريوت.)368/13( ،
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()1

اآلخرة ال الدنيذ"  .فيثبت األلبذين املعىن اللغوي الراجح ،والذي يدل
عليه السيذق ،ويساشهد لقوله أبهل اللغة ،ويرد على الغمذري مبخذلفاه
لذلك ،فيقول" :وهذا كذب وزور ،وتقول على الشذرع احلكيم باحميل
كالعه عذ ال ياحمل؛ فإنه يشري بذلك إىل قوله تعذىل يف أهل
ۡ
اجلنةَّ ..﴿:ٱل ٓ
َحلَّنَذ َد َار ٱل ُم َق َامةِّ﴾ فأنت ترى أن (دار املقذعة) يف اآلية
أ
ِّي
َ
أريد هبذ اجلنة"( .)2مث يرد قول الغمذري املخذلف للمعىن اللغوي السيذقي
للكلمة القرآنية فيقول" :فوتسع الغمذري ععىن هذه الكلمة ،فقذل :هي
اآلخرة ،فدخل فيهذ النذر أيضذ ،وهذا ابطل بداهة! فعل لك ليدخل
فيهذ احليذة الربزخية"(.)3
وممذ يدل على عنذياه ابملعجم العريب ،قوله" :كمذ أنه وقع يف
بعض اآلايت واألحذديث ألفذظ أخرى عن الغريب ،رأيت أنه عن متذم
الفذئدة شرحهذ وبيذن ععذنيهذ ورتباهذ على احلروف عع اإلشذرة إىل
أعذكنهذ املاقدعة"(.)4
وعن تفسرياته اليت رأى فيهذ تقدمي اللغة على األثر إ ا مل يصح،
ۡ
ۡ ُ َ َ َ ِّ َ َّ َ
َ ََۡ
ب َوٱلفِّ َّضةِّ﴾[آل
ه
يف قوله تعذىل﴿ :وٱلقنى ِّطيِّ ٱلمقنطر مِّن ٱل ِّ
عمران .]14:نقل األلبذين كالم الطربي فيهذ ،وقد أورد الطربي يف
( )1مل أقف على عصدر كالم الغمذري.
( )2األلبذين ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكذعلة ،عصدر تسذبق :رقم.)1/23( 3943 :
( )3املصدر السذبق )1/23( :رقم.3943 :
( )4األلبذين ،حترمي آالت الطرب ،عصدر تسذبق( :ص.)74:
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تفسريهذ رواايت عديدة ،مث قذل" :فذلصواب يف لك أن يقذل :هو
املذل الكثري"( .)1فلم يلافت الطربي يف ترجيحه للمعىن إىل تلك
الرواايت .مث قذل األلبذين بعد لك" :فذعامد [أي :الطربي] يف تفسري
اآلية ،على املعىن اللغوي ،ومل يلافت إىل شيء عن تلك األحذديث اليت
رواهذ؛ ملذ كران عن عللهذ ووهذئهذ"( .)2وهنذ يشري األلبذين إىل أن
الطربي يعلم ضعف تلك الرواايت اليت أوردهذ يف أعاذب اآلية ،لذلك
اخاذر أن يفسرهذ ممذ دل عليه ععنذهذ يف اللغة.
املطلب الثاني :منهجه يف تفسري آيات العقيدة.
ممذ ال شك فيه أن األلبذين يابع عنهج السلف يف العقذئد ويناصر
له ،لذلك عند تفسريه آلايت العقيدة ،يذكر ععنذهذ املأثور عن القرآن
والسنة وعن السلف ،مث يرد على عن خذلفهم ،كذلك يقف على
الاأويالت العقلية لالك اآلايت عند أصحذب الفرق ،ويرد عليهذ
ابملنهج العقلي ،لبيذن احلجة يف قوله.

( )1ينظر :الطربي ،جذعع البيذن ،عصدر تسذبق .)249/6( :وعن الرواايت:
(القنطذر اثنذ عشر ألف أوقية ،وكل أوقية خري ممذ بني السمذء و األرض).
رواه ابن عذجه ( ،)388 /2وابن حبذن ( ،)663وأمحد ( )363 /2قذل
األلبذين ضعيف .ينظر :تسلسلة األحذديث الضعيفة ( )72/9رقم.4076 :
( )2األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)74/9( :
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(.)2
(.)1

وعن أعثلة لك رده على املعازلة

واجلربية

يف عسألة خلق

ُ ُّ َ ۡ
أفعذل العبذد ،حيث اتسادلت املعازله بقوله تعذىلُ﴿ :ك نف ِّس ب ِّ َما
َ
ٌ
ك َس َب ۡت َره َِّينة﴾[املدثر .]38:على خلق العبد لفعله( ،)3واتسادلت
َ ُ َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ
ٱّلل خلقك ۡم َو َما ت ۡع َملون﴾ [الصذفذت.]96:
اجلربية بقوله تعذىل﴿ :و

على أن العبد جمرب يف كل شأنه(.)4
يقول األلبذين ردا عليهم" :عقيدة أهل السنة ،أن هنذك اخايذر

( )1املعازلة :فرقة إتسالعية نشأت يف أواخر العصر األعوي وازدهرت يف العصر
العبذتسي ،وقد اعامدت على العقل اجملرد يف فهم العقيدة اإلتسالعية لاأثرهذ
ببعض الفلسفذت املساوردة ممذ أدى إىل احنرافهذ عن عقيدة أهل السنة
واجلمذعة .وقد أطلق عليهذ أمسذء خمالفة عنهذ :املعازلة والقدرية والعدلية وأهل
العدل والاوحيد واملقاصدة والوعيدية" .الندوة العذملية للشبذب اإلتسالعي،
املوتسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعذصرة ،إشراف وختطيط
وعراجعة :عذنع بن محذد اجلهين ،دار الندوة العذملية (.)64/1
( )2اجلربية فرقة تقول" :كل عمل يعمله العبد فإنه عقدر عليه عن هللا وجمبور
على فعله فهو كذلريشة يف عهب الريح ،فإن هللا هو الفذعل احلقيقي بقوته
وليس للعبد إال نسبة الفعل إليه عن طريق اجملذز ،كمذ يقذل حتركت الشجرة
وحنوه" ينظر :عوتسوعة الفرق املناسبة لإلتسالم جمموعة عن البذحثني إبشراف
الشيخ َعلوي بن عبد القذدر السقذف عوقع الدرر السنية على اإلنرتنت
.dorar.net
( )3ينظر :الكشذف ،عصدر تسذبق )52/4( :و (.)655/4
( )4ينظر :الكشذف ،عصدر تسذبق.)52/4( :
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َ َ َ َ ۡ َ ٌَ
ُ ُّ َ ۡ
ِّينة﴾[املدثر،]38:
وجرب ،بقول هللا تعذىلُ ﴿: :ك نف ِّس بِّما كسبت ره

صدق هللا ،لكن اآلن هذا اإلنسذن الذي اكاسب خريا فسيجزى خريا،
أو اكاسب شرا فسيجزى شرا ،هل هو فعل هذا جربا!؟ ...إن هللا عز
قدرة يامكن هبذ َعن
وجل خلقه بشرا تسواي ،وعكنه وقدره ،وخلق فيه
ََ ُ ۡ َۡ ُُ َُ ٓ ۡ
الاصرف مبذ يريد عن خري أو شر؟ كمذ قذل تعذىل﴿ :ءأنتم َتلقونهۥ أم
َۡ ُ ۡ َى ُ َ
ون﴾[الواقعة ،]59:فهو اخلذلق ،فإ ا رجعنذ إىل عالحظة أن
َنن ٱلخل ِّق
هذا اإلنسذن الذي له هذا الكسب االخايذري ،هللا عز وجل هو الذي
خلقه يف هذه الصورة ،وقدره على أن يفعل خريا إن شذء ،أو شرا إن
شذء ،كيف يقذل :إن اإلنسذن خيلق فعله! ،تسواء كذن خريا أو شرا
بنفسه؟ هذا حتدي للخذلق األكرب"(.)1
مث يقول" :فإ ا آعنذ ابآلية واآلايت األخرى اليت يف ععنذهذ:
َ
ٌ
ُ ُّ ۡ
﴿ُك َنف ِّس ب ِّ َما ك َس َب ۡت َرهِّينَة﴾ [املدثر .]38:ال يلزعنذ أن نقول :إن
اإلنسذن خيلق أفعذله خلقذ؛ ألن ععىن اخللق؟ اإلجيذد عن العدم ،فهل
حنن نوجد شيئذ عن العدم؟! فإ ا قوهلم أبن اإلنسذن خيلق أفعذله بنفسه
هذا عن أبطل البذطل"(.)2
مث ياوجه ابلرد على اجلربية فيقول" :كمذ أن طريقة اجلربية أيضذ
( )1ينظر :اهلدى والنور ،الاسجيل الصويت )00 :11 :18 /529( :باصرف
يسري ،عصدر تسذبق .واملفرغ :األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدي،
عصدر تسذبق :ينظر.)60-648( :
()2اهلدى والنور ،الاسجيل الصويت )00 :11 :18 /529( :باصرف يسري،
عصدر تسذبق .واملفرغ :األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدي ،عصدر
تسذبق :ينظر.)60-648( :
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عثل املعازلة عبطلون حني يقولون :إن اإلنسذن جمبور ،واألعثلة نشذهدهذ
يف كل تسذعة عن حيذتنذ ،بل بكل حركة عن حركذتنذ .أان اآلن أتكلم
ععكم ،هل يساطيع أحد أن يقول :أان جمبور على الكالم؟ فلو تسكت!
عن جيربين على الكالم؟! إ ن أان خماذر ،لكن هذه اخلرية لو شذء هللا -
ال مسح هللا -بلحظة اآلن بيخرتسين"(.)1
مث يقيس فعلهم بقول القذئل:
إايك إايك أن تبا ا ا ا اال ابمل ا ا ا ااذء(.)2
ألق ا ا ا ا ااذه يف ال ا ا ا ا اايم عكاوف ا ا ا ا ااذ مث
إنسذنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وصف ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الوا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذل
علكذاه أو رئيسذ هبذا الوصف لنسبه لظلم ،عذ
بعده ظلم ،فمذ ابله وهو يصف رب العذملني :خلقه وألقذه يف اليم
عكاوفذ مث قذل له :إايك إايك أن تبال ابملذء ،حذشذ هلل ،وإمنذ قذل:
َ
َ َٓ ََۡ ۡ
َ ٓ َۡ ۡ
ك ُف ۡر ُۚ﴾ [الكهف ،]29:وقذل:
﴿ف َمن شا َء فل ُيؤمِّن َو َمن شاء فلي
﴿ َو َه َديۡ َنى ُه ٱنلَّ ۡج َديۡن﴾ [البلد﴿ ،]10:قَ ۡد أَ ۡفلَ َح َمن َز َّكى ى َها * َوقَ ۡد َخابَ
ِّ

( )1املصدر تسذبق.
( )2قذله :احلالج "وهو احلسني بن عنصور احلالج ،ويكىن أاب عغيث .وقيل :أاب
عبد هللا ،يعد اترة يف كبذر املاعبدين والزهذد ،واترة يف زعرة امللحدين ،نشأ
بواتسط ،وقيل باسرت ،وخذلط مجذعة عن الصوفية عنهم تسهل الاسرتي
واجلنيد وأبو احلسن النوري وغريهم .رحل إىل بالد كثرية ،عنهذ عكة
وخراتسذن ،واهلند وتعلم السحر هبذ ،وأقذم أخريا ببغداد ،وهبذ قال .وأمجع
علمذء عصره على قاله بسبب عذ نقل عنه عن الكفر والزندقة" .ينظر:
الزركلي ،األعالم ،عصدر تسذبق.)260/2( :
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َمن َد َّسى ى َها﴾ [الشمس ،]10:إىل آخره .إ ن كل عن املذهبني :املعازلة

واجلربية ابطل واحلق بينهمذ .اإلنسذن فيمذ كذن خمريا فيه هو عأجور أو
عأزور ،وفيمذ وقع عنه رغم أنفه فهو غري عسؤول"(..)1
ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ُ َّ
َ َ
ام َّناَۖ قل ل ۡم
ت ٱۡلعراب ء
ويف عثذل آخر عند قوله تعذىل﴿ :قال ِّ
قُول ُ ٓوا ْ أ َ ۡسلَ ۡمناَ

ۡٱل َ
يم ى ُن ِِّف
ِّ

ُۡ ُ ْ
َ
كن
تؤمِّنوا َول ى ِّ
ُُ
ُ
ك ۡمَۖ﴾[احلجرات .]14:يقرر اإلعذم عقيدة السلف يف الافريق بني
قلوب ِّ
َ
َول َّما

ُ
يَ ۡدخ ِّل

اإلتسالم واإلميذن فيقول" :اخالف العلمذء يف لك اخاالفذ كثريا ،واحلق
عذ هب إليه مجهور السلف عن الافريق بينهمذ لداللة الكاذب والسنة
على لك..كمذ يقول الفقهذء :بينهمذ عموم وخصوص ،أي :كل
عؤعن عسلم وليس كل عسلم عؤعن ،ملذ ا؟ ألن اإلميذن هو االعاقذد فهو
أعر قليب ،أعذ اإلتسالم وهو أعر عملي ظذهر"(.)2
ورجد األلبذين يوفق بني عذ ياوهم فيه إشكذال بني اآلايت واألحذديث
َ ۡ َ َۡ ُ
ٱۡل َّنة
اليت صححهذ يف تفسري تلك اآلايت ،فعند قوله تعذىل﴿ :وت ِّلك

( )1ينظر :اهلدى والنور ،الاسجيل الصويت )00 :11 :18 /529( :باصرف
يسري ،عصدر تسذبق .واملفرغ :األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدي،
عصدر تسذبق :ينظر.)60-648( :
( )2ينظر :اهلدى والنور ،الاسجيل الصويت )00 :48 :15 /170( :باصرف
عصدر تسذبق .األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدي ،عصدر تسذبق:
(.)16-14/4
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َّ ٓ ُ ۡ ُ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ون﴾ [الزخرف .]17:كر اإلعذم قول
ٱل َِّّت أورِّثتموها بِّما كنتم تعمل
النيب ﷺ( :لن يدخل أحدا عنكم عمله اجلنة )1()..مث قذل" :واعلم
أن هذا احلديث قد يشكل على بعض النذس ،وياوهم أنه خمذلف لآلية
السذبقة وحنوهذ عن اآلايت واألحذديث الدالة على أن دخول اجلنة

ابلعمل ،وقد أجيب أبجوبة أقرهبذ إىل الصواب :أن البذء يف قوله يف
احلديث( :بعمله)( .)2هي ابء الثمنية ،والبذء يف اآلية ابء السببية ،أي
أن العمل الصذحل تسبب البد عنه لدخول اجلنة ،ولكنه ليس مثنذ لدخول
اجلنة ،وعذ فيهذ عن النعيم املقيم والدرجذت"(.)3
ويف عسألة الافريق بني الكفر االعاقذدي والكفر العملي يسادل اإلعذم

َۡ َ َ
ٗ َ ۡ
َّ َّ َ َ ۡ
َ ُ
ٱّلل َل َيظل ُِّم مِّثقال ذ َّرةرِۖ ِإَون تك َح َسنَة يُضىعِّف َها
بقوله تعذىل ﴿ :إِّن

( )1ومتذم احلديث( :وال ينجيه عن النذر ،قذلوا :وال أنت اي رتسول هللا؟ قذل :وال
أان -وأشذر بيده هكذا على رأتسه  -إال أن ياغمدين هللا عنه بفضل ورمحة،
عرتني أو ثالاث -فسددوا وقذربوا وأبشروا واغدوا وروحوا ،وشيء عن الدجلة،والقصد القصد تبلغوا واعلموا أن أحب العمل إىل هللا أدوعه وإن قل) .أمحد
املسند ،عصدر تسذبق.8330 )326/2( :
( )2يشري اىل اللفظ اآلخر للحديث « :قذربوا وتسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد
عنكم بعمله ».عسلم ،الصحيح ،عصدر تسذبق :ابب لن يدخل أحد اجلنة
بعمله بل برمحة هللا تعذىل )140/8( .رقم.7295 :
( )3األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق .)101 /6( :باصرف يسري.
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َّ ۡ َ
َو ُي ۡؤ ِّت مِّن ُدلن ُه أ ۡج ًرا َع ِّظ ٗيما﴾ [النسذء .]40:على عدم خروج اترك

الصالة عن اإلتسالم ابلكفر املطلق.
ت رتسذلة خذصة بعنوان حكم اترك الصالة
يقول األلبذين" :طَبَا ْع ُ
فنفع هللا هبذ عن شذء عن عبذده ،واتسانكر بعض املؤلفني عذ فيهذ عن
(.)1
احلكم :أن اترك الصالة كسال  -عع إميذنه هبذ -ليس بكذفر"..
مث يقول" :وابلنظر إىل تركه الصالة فهو عشذبه للكفذر عمال؛
َ َ ُ ُ
الذين ياحسرون يوم القيذعة؛ فيقولون وهم يف تسقرَ ﴿ :ول ۡم نك ن ۡط ِّع ُم
ۡ ۡ َ َ ُ َّ َ ُ ُ
وض َم َع ۡ َ
ٱلا ٓئض َ
ّي﴾ [املدثر]44 ،43:؛ فكفره كفر
ٱل ِّمسكِّّي * وكنا َن
ِّ ِّ
عملي؛ ألنه عمل عمل الكفذر؛ فهو كذلاذرك للزكذة؛ وقد صح احلديث
أيضذ أن عذنع الزكذة يعذب يوم القيذعة مبذله الذي كذن عنعه ،مث يسذق
إعذ إىل اجلنة وإعذ إىل النذر"(.)2

( )1قذل عبد هللا بن أمحد بن حنبل" :تسألت أيب -رمحه هللا -عن ترك الصالة
عاعمدا ؟ قذل :والذي يرتكهذ ال يصليهذ ،والذي يصليهذ يف غري وقاهذ؛ أدعوه
ثالاث؛ فإن صلى وإال ضربت عنقه ،هو عندي مبنزلة املرتد ."..احملرر يف الفقه
احلنبلي (ص )62 :قذل األلبذين ععلقذ" :فهذا نص عن اإلعذم أمحد أبنه مل
يكفر مبجرد تركه للصالة ،وإمنذ ابعانذعه عن الصالة عع علمه أبنه تسيقال إن
مل يصل ،فذلسبب هو إيثذره القال على الصالة ،فهو الذي دل على أن كفره
كفر اعاقذدي ،فذتساحق القال .السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق :ينظر:
(.)11-8 /21
( )2األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق :ينظر.)11-8/21( :
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وعن أكثر األايت اليت فسرهذ األلبذين آايت العقيدة وإمنذ أوران
بعض عسذئل االعاقذد للامثيل على عنهج األلبذين يف تنذول آايت
العقيدة ابلافسري ،فهو يورد اآلية ويذكر عذ أثر عن السلف يف ععنذهذ،
ويذكر اخلالف احلذصل عن فهمهذ ابلرأي ،ويرد على عن يراه خذلف
السلف أو عموم الشريعة يف تفسريهذ كمذ عند أصحذب الفرق(.)1
املطلب الثالث :منهجه يف تفسري آيات األحكام.
اعاىن العلمذء بافسري آايت األحكذم؛ ألن األحكذم عليهذ عدار
الشريعة ،وال يكذد خيلو كاذب تفسري عن كر أحكذم القرآن والافصيل
فيهذ( ،)2حىت شكل لك عنهجذ خذصذ لافسري أحكذم القرآن،
والاصنيف للكاب وفقهذ ،فمن أشهرهذ :أحكذم القرآن للكيذ
اهلراس(ت ،)504 :وأحكذم القرآن البن العريب (ت ،)543:اجلذعع
( )1ينظر عثال :كالعه عن دخول األعمذل مبسمى اإلميذن ،ورده على املذتوريدية،
ودفذعه عن أيب حنيفة ،ورده على عاعصبة احلنفية يف حتقيق شرح العقيدة
الطحذوية ،عصدر تسذبق( ،ص ،)58-57 :وينظر ملسذئل أخرى عقدية
فسرهذ عثال :السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبق )379 - 378/14( ،حتت
رقم ،6660 :ويف تضعيفه حجة عن اتساشهد أبحذديث عوضوعة تنذقض
اآلايت على عدم زايدة اإلميذن ونقصذنه ينظر :السلسلة الضعيفة ،عصدر
تسذبق.)678 - 677 /1( :
( )2وال ختفى عنذية فقهذء املذاهب آبايت األحكذم يف عؤلفذهتم ،وتصنيفهذ ولكل
عنهم عنهجه يف لك.

- 272 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

ألحكذم القرآن للقرطيب (ت )671:وغريهذ ،وتسذد هذا املنهج يف
الاصنيف للافسري على أحكذم القرآن الكرمي ممزوجذ ابلسنة ،حىت
عصران احلذضر ،ويظهر لأللبذين جمهود يف هذا املنهج فصنف ،أحكذم
اجلنذئز وقذل يف عقدعاه" :ولقد حذولت أن أتساقصي فيه كل عذ له
عالقة مبوضوعه عن املسذئل اليت هلذ دليل عن الكاذب والسنة"( .)1وغري
لك عن عؤلفذت الشيخ يف األحكذم.
أعذ عنهجه يف كر األحكذم فهو عنهج احملدثني يف تابع الدليل
دون الاقيد مبذهب ععني( ،)2يقول األلبذين يف عقدعة كاذبه أصل صفة
صالة النيب ﷺ" :وملذ كذن عوضوع الكاذب إمنذ هو بيذن هدي النيب
ﷺ يف الصالة؛ كذن عن البدهي أن ال أتقيد فيه مبذهب ععني،
وإمنذ أُورد فيه عذثبت عنه ﷺ  -كمذ هو عذهب ِ
احملدثني"(.)3
( )1األلبذين أحكذم اجلنذئز ،عصدر تسذبق( :ص.)8:
( )2قذل أبو احلسنذت اللكنوي(ت1304:ه) "وعن نظر بنظر اإلنصذف،
وغذص يف حبذر الفقه واألصول عاجنبذ االعاسذف؛ يعلم علمذ يقينيذ أن أكثر
املسذئل الفرعية واألصلية اليت اخالف العلمذء فيهذ؛ فمذهب احملدثني فيهذ
أقوى عن عذاهب غريهم ،وإين كلمذ أتسري يف شعب االخاالف؛ أجد قول
احملدثني فيه قريبذ عن اإلنصذف ،فلله درهم ،وعليه شكرهم" .كاذب :إعذم
الكالم فيمذ ياعلق ابلقراءة خلف اإلعذم ،اعاىن به :صالح أبو احلذج ،عركز
العلمذء العذملي للدراتسذت وتقنية املعلوعذت( ،ص.)156:
( )3األلبذين ،أصل صفة صالة النيب ﷺ ،عصدر تسذبق.)21/1( :
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ويزيد وضوح عنهج األلبذين يف تنذول األحكذم بقوله" :فلعلِي
أوفق يف أن أضع إلخواين املشاغلني ابلفقه عنهجذ علميذ دقيقذ
يسذعدهم ،ويسهل هلم طريق ععرفة درجة احلديث ،ابلرجوع إىل
املصذدر اليت ال بد عن الرجوع إليهذ ،عن كاب احلديث وبيذن خواصهذ
وعزاايهذ ،وعذ ميكن االعامذد عليه عنهذ"(.)1
وتنذول األلبذين آايت القرآن الكرمي املاعلقة ابألحكذم فبني
ععنذهذ يف ثنذاي كابه ،فهو ال يكافي ابلنقل عن املفسرين والفقهذء ،بل
يوجه املعىن الافسريي لآلايت األحكذم ،وفق عذ يثبت لديه عن ععىن
ياوافق عع اخايذره الفقهي ،وعع عذ لديه عن أحذديث يرى أهنذ صحيحة
تعزز عذ خياذره عن ععىن لآلية .وقد اعىت -رمحه هللا -ابتسانبذط األحكذم
الفقهية عن القرآن الكرمي ،ويظهر لك جليذ عند تفسريه لقوله تعذىل:
( )1ويقول أيضذ" :فذلواجب على أهل العلم ال تسيمذ الذين ينشرون على النذس
فقههم وفاذويهم أن ال ياجرأوا على اإلحاجذج ابحلديث ،إال بعد الاأكد عن
ثبوته فإن كاب الفقه اليت يرجعون إليهذ عذدة مملوءة ابألحذديث الواهية
املنكرة وعذ ال أصل له كمذ هو ععروف عند العلمذء ...وقد كنت بدأت
عشروعذ ..للمشاغلني ابلفقه مسياه :األحذديث الضعيفة واملوضوعة يف أعهذت
الكاب الفقهية ،وأعين هبذ :اهلداية للمرغينذين يف الفقه احلنفي .واملدونة البن
القذتسم يف الفقه املذلكي ،وشرح الوجيز للرافعي يف الفقه الشذفعي ،واملغين
البن قداعة يف الفقه احلنبلي ،وبداية اجملاهد البن رشد األندلسي يف الفقه
املقذرن "..عنزلة السنة ،عصدر تسذبق.)20-19( :
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َّ
ٱّللِّ ب َغ ۡ
ض َّل َعن َ
َ
اس َمن ي َ ۡش ََتي ل َ ۡه َو ۡ َ
ِّيث ِِّلُ
﴿وم َِّن ٱنلَّ ِّ
ي
يل
ب
س
د
ٱۡل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُ ِّ
ِّ
ۡ
َ
َ
َ
َ
عِّل رم َو َي َّت ِّخذ َها ُه ُز ًواُۚ أ ْو َٰٓلئ ِّ َك ل ُه ۡم َعذاب ُّم ِّهّي﴾[لقمذن .]6:فقد أورد

األلبذين حكم الغنذء مث قذل" :وبعد أن تبينت احلكمة يف حترمي الغنذء
عن اآلاثر املاقدعة ،وهي أنه يلهي عن طذعة هللا و كره ،وهذا عشذهد
وحينئذ فذمللاهون به إمسذعذ واتسامذعذ لكل عنهم نصيبه عن الذم املذكور
يف اآلية الكرمية ..و لك حبسب االلاهذء قلة وكثرة وقد عرفت أن
(االشرتاء) مبعىن االتسابدال واالخايذر عع عالحظة هذعة وهي أن الالم
َّ
يف قوله تعذىلِِّ ﴿ :لُ ِّضل﴾ إمنذ هو الم العذقبة كمذ يف تفسري
الواحدي( .)1أي :ليصري أعره إىل الضالل كمذ قذل ابن اجلوزي(.)2
فليس هو للاعليل كمذ يقول بعضهم وله وجه ابلنسبة للكفذر الذين

( )1الواحدي أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي  ،النيسذبوري ،الشذفعي
(ت468 :ها) ،الاَّا ْف ِس ُري البَ ِسْيط احملقق :أصل حتقيقه يف ( )15رتسذلة
دكاوراة جبذععة اإلعذم حممد بن تسعود ،مث قذعت جلنة علمية عن اجلذععة
بسبكه وتنسيقه ،عمذدة البحث العلمي ،جذععة اإلعذم حممد بن تسعود
اإلتسالعية .ط 1430 ،1ها.)98/18( ،
( )2اجلوزي مجذل الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت597 :ها)
زاد املسري يف علم الافسري ،احملقق :عبد الرزاق املهدي ،ط ،1دار الكاذب
العريب ،بريوت 1422 ،ها (.)430/3
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ياخذون آايت هللا هزوا" .
ويورد اإلعذم رأي ابن حزم يف حكم الغنذء ،ونفيه ألن تكون هذا
اآلية حجة يف حترميه ويساطرد يف الرد عليه وتفنيد رأيه يف صرفه ملعىن
( )1بعدهذ أورد نقال البن القيم خيدم عقصودة وهو قوله" :قذل ابن القيم رمحه هللا
( )240 /1يف إغذثة اللهفذن :إ ا عرف هذا فأهل الغنذء وعسامعوه هلم
نصيب عن هذا الذم حبسب اشاغذهلم ابلغنذء عن القرآن ،وإن مل ينذلوا مجيعه؛
فإن اآلايت تضمنت م عن اتسابدل هلو احلديث ابلقرآن ،ليضل عن تسبيل
هللا بغري علم وياخذهذ هزوا وإ ا يالى عليه القرآن وىل عساكربا كأن مل يسمعه
كأن يف أ نيه وقرا وهو الثقل والصمم وإ ا علم عنه شيئذ اتساهزأ به فمجموع
هذا ال يقع إال عن أعظم النذس كفرا ،وإن وقع بعضه للمغنني وعسامعيهم
فلهم حصة ونصيب عن هذا الذم يوضحه :أنك ال جتد أحدا عىن ابلغنذء
ومسذع آالته إال وفيه ضالل عن طريق اهلدى ،علمذ وعمل ،وفيه رغبة عن
اتسامذع القرآن إىل اتسامذع الغنذء ..وثقل عليه مسذع القرآن ورمبذ محله احلذل
على أن يسكت القذرئ ويساطيل قراءته! ويسازيد املغين ويساقصر نوباه..
والكالم يف هذا عع عن يف قلبه بعض حيذة حيس هبذ فأعذ عن عذت قلبه
وعظمت فاناه فقد تسد على نفسه طريق النصيحة ﱡﭐﲱﲲ ﲳﲴﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [املذئدة .]41:األلبذين ،حترمي آالت
الطرب ،عكابة الدليل ،ط( ،1416 ،1ص.)151:
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اآلية لرياد هبذ الكفذر ،وممذ قذله فيمذ اناشر بني النذس عن عظذهر الفسق
عن شرب الدخذن ولعب النرد والقمذر يف املقذهي" :وهم يسمعون عن
ۡ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َّ
ٱلَ ۡم ُر َوٱل ۡ َم ۡي ِّ ُ
ِس
ام ُن ٓوا إِّن َما
الراديو قوله تعذىل﴿ :يأيها ٱلِّين ء

َّ
َ َّ ُ
ٱلش ۡي َطىن فَ ۡ
َو ۡٱۡلَ َ
نص ُ
اب َو ۡٱۡلَ ۡز َلى ُم ر ۡجس م ِّۡن َع َ
ٱج َتن ِّ ُبوهُ ل َعلك ۡم
ل
م
ِّ
ِّ
ِّ
ُۡ ُ َ
ون﴾[املذئدة .]90:يسمعون هذا وأعثذله عن آايت هللا تالى وهم
تفل ِّح

يف حديثهم وهلوهم تسذدرون كأن يف آ اهنم وقرا أفكفذر هؤالء اي ابن
حزم؟ بل إن عوقف هؤالء وهلوهم ليذكرين بقول ابن عبذس وغريه عن
السلف( :كفر دون كفر) .فليس كل كفر خيرج عن امللة ولذلك
فلهؤالء وأعثذهلم نصيب عن الذم املذكور يف اآلية كل بقدره ،وقد أشذر
إىل هذا املعىن العالعة املفسر الشهري ابن عطية األندلسي يف تفسريه
"احملرر الوجيز" ( - )19/13وكأنه يرد على ابن حزم أيضذ :واآلية ابقية
املعىن يف أعة حممد ولكن ليس ليضلوا عن تسبيل هللا بكفر وال ياخذوا
اآلايت هزوا وال عليهم هذا الوعيد ،بل ليعطل عبذدة ويقطع زعذان
مبكروه ،وليكون عن مجلة العصذة والنفوس النذقصة"( .)1ويسامر اإلعذم
يف إثبذت حكم الغنذء وتفنيد رأي ابن حزم ،مث يعود ملسألة تسد الذرائع

()1اجلوزي مجذل الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت597 :ها)
زاد املسري يف علم الافسري ،احملقق :عبد الرزاق املهدي ،ط ،1دار الكاذب
العريب ،بريوت 1422 ،ها (.)430/3
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ويورد كالعذ حمكمذ البن القيم فيهذ  .وخيام بشذهد حصل أعذعه ليبني
وجه كالم ابن القيم فيقول" :وقد صدق ابن القيم -رمحه هللا -فإن أثر
السمذع يف املبالني به ظذهر وعشذهد كمذ تقدعت اإلشذرة إىل لك،
وحسيب أن أ كر لك عثذال واحدا ممذ شهدته بنفسي ممذ جيسد يف
األ هذن املعىن الصحيح لقوله تعذىل﴿ :ل َ ۡه َو ۡ َ
ِّيث﴾[لقمذن .]6:فقد
ٱۡلد ِّ
كنت يف املسجد يوم اجلمعة أتسامع إىل اخلطبة ،وجبذنيب شذب يف حنو
( )1يقول األلبذين" :رأيت البن القيم رمحه هللا يف كاذبه "عسألة السمذع " كالعذ
جيدا عاينذ يف تطبيق هذه القذعدة على عسألانذ هذه فمذ أحببت إال أن أعاع
القراء به ملذ فيه عن البيذن واحلجة والفذئدة قذل (ص:)168 -167 :
"والعذرف عن نظر يف األتسبذب إىل غذايهتذ وناذئجهذ وأتعل عقذصدهذ وعذ
تؤول إليه وعن عرف عقذصد الشرع يف تسد الذرائع املفضية إىل احلرام قطع
باحرمي هذا السمذع فإن النظر إىل األجنبية واتسامذع صوهتذ حذجة حرام تسدا
للذريعة وكذلك اخللوة هبذ وحمرعذت الشريعة قسمذن :قسم حرم ملذ فيه عن
املفسدة وقسم حرم ألنه ريعة إىل عذ اشامل على املفسدة فمن نظر إىل
صورة هذا احملرم ومل ينظر إىل عذ هو وتسيلة إليه اتساشكل وجه حترميه وقذل:
أي عفسدة يف النظر إىل صورة مجيلة خلقهذ هللا تعذىل وجعلهذ آية دالة عليه؟
وأي عفسدة يف صوت عطرب آبلة تؤديه أو اتسامذع كالم عوزون بصوت
حسن؟ وهل هذا إال مبنزلة مسذع أصوات الطيور املطربة ورؤية األزهذر واملنذظر
املساحسنة  ..وغريهذ؟ فيقذل هلذا القذئل :حترمي هذا النظر إىل الصور وهذه
اآلالت املطربة عن متذم حكمة الشذرع وكمذل شريعاه ونصيحاه لألعة".
األلبذين ،حترمي آالت الطرب ،عصدر تسذبق( :ص.)156-155:
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الثالثني عن العمر وقد جلس عرتبعذ وهو يطقطق أبصذبعه على األرض
،كمذ لو كذن يسمع أغنية فهو يرقص أصذبعه ععهذ وأشرت إليه
ابالعانذع واالتسامذع إىل اخلطبة ،فهذه احلذدثة عن حوادث كثرية تدل
داللة قذطعة على أن السمذع قد صد أهله عن كر هللا  -كذخلمر -
َ ُ َ ُۡ ُ
وعن االتسامذع إليه وهللا عز و جل يقولِ﴿:إَوذا قرِّئ ٱلق ۡر َءان
َ ۡ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ون﴾[األعراف .]204 :وعن املعلوم
نصتوا لعلكم ترۡح
فٱست ِّمعوا َلۥ وأ ِّ
أن اآلية تشمل اجلمعة كمذ يف بعض اآلاثر ،وهو اخايذر ابن كثري فقد
صدهم اللهو عن الذكر واالتسامذع إليه وهللا املساعذن(.)1
َ
وعن آايت األحكذم اليت فسرهذ األلبذين ،قوله تعذىل﴿ :أ ۡو
َ ٓ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ
َ َ ۡ ُُ
يدا﴾[املذئدة ]6:يف املراد
َتدوا ماء فتيمموا صعِّ
لىمستم ٱلنِّساء فلم ِّ
بلمس النسذء ،رجح األلبذين أن اللمس مبعىن اجلمذع فقذل" :كنذية عن
اجلمذع ،واللمس ال ينقض الوضوء واتسادل حبديث عذئشة( :أن النيب
ﷺ كذن يقبل بعض أزواجه مث يقوم للصالة وال ياوضأ)( )2وقول
ابن عبذس :ان هللا يكين"(.)3
( )1األلبذين ،حترمي آالت الطرب ،عصدر تسذبق ،ص.)157- 151(:
( )2أخرجه :النسذئي ،اجملاىب عن السنن ،عصدر تسذبق )104/1( :رقم.107:
قذل األلبذين :صحيح.
( )3أبو يوتسف فضيالت عمر املغرب ،فرنسذ ،تفسري بعض آايت القرآن الكرمي
للشيخ االلبذين ،اتريخ اإلضذفة2009 :م ،رابط الاسجيل:
https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=20240
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ي َأ ُّيهاَ
وعن آايت األحكذم اليت فسرهذ قوله تعذىلَٰٓ َ ﴿ :
َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ
اب َوٱۡل ۡزل ى ُم رِّ ۡجس م ِّۡن
ءامنوا إِّنما ٱلمر وٱلمي ِِّس وٱۡلنص
َّ ۡ َ ى َ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون ﴾ [املذئدة .]90:يف حكم اخلمر،
ٱلشيط ِّن فٱجتنِّبوه لعلكم تفل ِّح
َّٱل َ
ِّين
َ
ع َم ِّل

خياذر األلبذين خمذلفة اجلمهور بنجذتساهذ ،فريى طهذرهتذ ويسادل لذلك
ابلسنة ،فأورد قول النيب ﷺ" :إن هللا تعذىل حرم اخلمر ،فمن
أدركاه هذه اآلية وعنده عنهذ شيء ،فال يشرب وال يبع"( .)1مث علق
عليه قذئال" :يف احلديث فذئدة هذعة ،وهي اإلشذرة إىل أن اخلمر طذهرة
عع حترميهذ ،وإال مل يرقهذ الصحذبة يف طرقهم وممراهتم وألراقوهذ بعيدة
عنهذ ،كمذ هو شأن النجذتسذت كلهذ"( .)2وهذا اتسانبذط دقيق عن
اإلعذم مبذ ترجح لديه عن دليل(.)3
( )1عسلم ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )39/5( :رقم.4126 :
( )2األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )247/5( :رقم.2348 :
( )3يدعي خصوم األلبذين أنه كثري املخذلفذت للجمهور ،وأن له طذعذت يف
الفقه ،وأنه ليس عن أهله ،كمذ يعدعون خمذلفاه لإلمجذع! وكل هذه الدعذوى
ليست علمية وال عنهجية ،إ أهنذ جمملة يقصد عنهذ الاشوشي وعزل الشيخ
عن الفقه ،وليس هلم لك فذأللبذين حمدث وفقيه ،وهذا يظهر جليذ يف
عصنفذته وأقواله ،وقد أابن هذا املطلب عن شيء عن لك ،وخري رد على
تلك املزاعم ،طبذعة كاذب عوتسوعي عن تراث األلبذين يف الفقه ،قذرب ألف
ورقة ،وهو عن ( )17جملدا! وعصنف على األبواب الفقهية ،وهو عليء
ابخايذرات األلبذين وترجيحذته الفقهية وتعليالته املسندة ابألدلة ،ويف جل
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ُ
وعن االتسانبذطذت الفقهية عن قوله تعذىل ﴿ُ ...ه َو ۡ
ٱج َتبَىىك ۡم
َ َ َ ََ َ َۡ ُ ۡ
ِّين م ِّۡن َح َر ر ٰۚج﴾[احلج .]78:يقول األلبذين يف
وما جعل عليكم ِِّف ٱدل ِّ

عشروعية قول املؤ ن (عن قعد فال حرج) يف األ ان يف الربد الشديد:
وهي تسنة عهمة عهجورة عن كذفة املؤ نني عع األتسف وهي عن األعثلة
اليت ياضح هبذ ععىن اآلية"(.)1
ويف حكم إعطذء الزكذة للذعي فقد أجذزه الزهري وأبو حنيفة
َّ َ ۡ َ ى ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
ِّين ل ۡم يُقىتِّلوك ۡم ِِّف
وابن شربعة لقوله تعذىل ﴿َل ينهىكم ٱّلل ع ِّن ٱل

ُ
َ ُۡ
َ ى ُ ۡ َ َ َ ُّ ُ
وه ۡم َو ُت ۡقس ُِّط ٓوا ْ إ َ ِۡله ۡم إ َّن َّ َ
ٱّلل
ِّين َول ۡم ُي ِّر ُجوكم مِّن دِّيرِّكم أن تَب
ِّ ِّ ُۚ ِّ
ٱدل ِّ
ۡ
ۡ
سط َ
َُي ُّ
ّي﴾[املماحنة .]8:يقول األلبذين" :ال يظهر يف اآلية دليل
ِّب ٱل ُمق ِّ ِّ

على اجلواز ،ألن الظذهر عنهذ اإلحسذن إليهم على وجه السنة عن
الصدقذت غري الواجبة" .مث يقول" :فهذا هو الذي ثبت يف الشرع،
وجرى عليه العمل عن السلف ،وأعذ إعطذؤهم زكذة الفطر ،فمذ علمنذ
أحدا عن الصحذبة فعل لك ،وفهم لك عن اآلية فيه باُ ْعد ،بل هو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عسذئله يوافق اجلمهور وال ياقيد مبذهب ،فمذهبه الدليل الثذبت .ينظر:
جذعع تراث العالعة األلبذين يف الفقه ،د .شذدي بن حممد بن تسذمل آل
نعمذن ،عركز النعمذن للبحوث والدراتسذت اإلتسالعية وحتقيق الرتاث والرتمجة،
صنعذء ،اليمن2015 ،م.
( )1األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )104/6( :رقم.2605 :
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حتميل لآلية عذ ال حتامل"  .وقذل" :وكيف تؤخذ عنهم وهم على
شركهم وضالهلم ،فذلزكذة ال تزكيهم وإمنذ تزكي املؤعن املزكي عن درن
َ
ُ ۡ
َٗ ُ
ُ ُ
املشرك كمذ قذل تعذىل﴿ :خذ م ِّۡن أ ۡم َوىل ِّ ِّه ۡم َص َدقة ت َط ِّه ُره ۡم َوت َزك ِّي ِّهم ب ِّ َها
َ َ َ
َصل ىوتك

َّ
ل ُه ۡمُۗ

ََ
َّ
َو َص ِّل عل ۡي ِّه ۡمَۖ إِّن
َعل ٌ
ِّيم﴾[الاوبة .]103:فهذه اآلية تدل داللة ظذهرة على أن الزكذة إمنذ
َ
َسكن

َو َّ ُ
ٱّلل

َس ِّم ٌ
يع

تؤخذ عن املؤعنني ،لكن احلديث أصرح عنهذ داللة على لك"(.)2
وميكن النظر لكثري عن اآلايت اليت كذن لأللبذين اخايذرات فقهية فيهذ
عن خالل عؤلفذته ،أو عن بعض الدراتسذت عليهذ ،وعلى فاذواه
وإجذابته الصوتية املسجلة(.)3
وميكن ممذ تسبق أن نضع عالعح تسريعة ملنهج األلبذين يف تفسري

( )1نقل عن األلبذين :أبو شذدي ،إبراهيم ،االخايذرات الفقهية لإلعذم األلبذين،
ط ،1دار الغد اجلديد ،القذهرة1427 ،ه (ص .)214:ومل أقف على عذ
نقله عن الشيخ ،ومل يعزه ألي كاذب له.
( )2واحلديث( :على املؤعنني يف صدقة الثمذر  -أو عذل العقذر  -عشر عذ
تسقت العني و عذ تسقت السمذء ،و على عذ يسقى ابلغرب نصف العشر)
األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )141/1( :رقم.142 :
( )3ينظر :أبو شذدي ،إبراهيم ،االخايذرات الفقهية لإلعذم األلبذين ،عصدر
تسذبق ،وينظر :األلبذين ،شرح كاذب الصيذم بلوغ املرام عن أدلة األحكذم
للحذفظ بن حجر العسقالين ،تفريغ أيب تقي الدين اجلزائري ،رابط الاحميل:
 . https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=29088وينظر:
شذدي نعمذن ،جذعع تراث العالعة األلبذين يف الفقه ،عصدر تسذبق.
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آايت األحكذم ،فهو يعظم النص الشرعي ،وحياكم إليه يف اخلالف ،وال
يعبه ابملذهب حيذل لك ،وهو ينبذ الاعصب املذهيب ،وله اخايذرت
فقهية ،وترجيحذت يسانبطهذ عن اآلايت ويقرهنذ مبذ لديه عن أحذديث،
وهو ال خيذلف اجلمهور إال بدليل اثبت عنده.
املطلب الرابع :منهجه يف مجع معنى القرآن مبعنى السنة ،ودفع
توهم اإلشكال بينهما.
إن فهم القرآن الكرمي يرتكز على أتسس علمية راتسخة عبدؤهذ
َ
اعاقذد أن القرآن ال ميكن أن ياطرق إليه الانذقض واالخاالف ﴿ َول ۡو
َ ۡ َّ َ َ َ ْ
ۡ َٗ َ
َ َ ۡ
ٱختِّلىفا كث ِّ ٗيا﴾ [النسذء ،]82:وعذ
ي ٱّللِّ لو
ج ُدوا فِّيهِّ
َكن مِّن عِّن ِّد غ ِّ
يظهر عن لك فهو لقصور اإل هذن عن إدراك حقيقة املعىن ،وهنذ ظهر
دور العلمذء يف دفع عوهم اخلالف عن القرآن الكرمي ،وهذا عنهج
تسلكه الصحذبة الكرام فريوى عن عذئشة أهنذ تسألت النيب ﷺ يف
لك كثريا( ،)1وعن أشهر عن اعاىن بذلك ،اخلطيب اإلتسكذيف
(ت )420:يف كاذبه درة الانزيل وغرة الاأويل ،وابن الزبري الغرانطي(ت:
708ها) يف كاذبه عالك الاأويل القذطع بذي اإلحلذد والاعطيل يف توجيه
( )1ينظر :الطحذوي أبو جعفر أمحد بن حممد بن تسالعة بن عبد امللك بن
تسلمة األزدي احلجري املصري (ت321 :ها) شرح عشكل اآلاثر حتقيق:
شعيب األرنؤوط ،ط.،1عؤتسسة الرتسذلة 1415 ،ها 1494 ،م .يف عواضع
كثرية جدا عن الكاذب..
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املاشذبه اللفظي عن آي الانزيل.
واحلديث النبوي الشريف عذ هو إال تشريع عن هللا عز وجل،
وقد ياوهم الاعذرض بينه وبني آايت القرآن الكرمي ،فيكون لك ريعة
لرد السنة مبذ يقصر العقل عن إدراك ععنذه ،ممذ يكون حقيقاه توافق
اآلية عع احلديث يف عسألة عذ ،لذلك تسلك العلمذء عنهج الاوفيق بني
القرآن والسنة الثذباة ،فمن لك عصنف اللبذب يف اجلمع بني السنة
والكاذب ،أليب حممد علي بن زكراي املنبيجي(ت )686 :فقد تسلك فيه
عؤلفه عسلك اجلمع بني اآلايت واألحذديث يف املسذئل واألحكذم،
وصنفه على األبواب الفقهية( .)1رجد اإلعذم األلبذين ياخذ هذا املنهج
يف اجلمع بني اآلايت واألحذديث اليت ثبت صحاهذ لدية ،واليت قد ال
يافطن لاوافق ععنذهذ عع بعضهذ ،أو قد يظن بظذهرمهذ تعذرضذ ،فهو
يذكر اآلية أو احلديث ،مث يوجه املعىن لكل عنهمذ ليثبت أهنمذ
عاوافقني ،وقد يشري إىل توهم تعذرضهمذ عند بعضهم.
فمن أعثلة لك مجع األلبذين بني اخايذره ملعىن احلجذب يف
اآلية ،وبني األثر الوارد فيه كر احلجذب ،ليجعل ععنذمهذ واحدا ،عع
( )1ينظر :املنبجي ،أبو حممد علي بن زكراي ،لللبذب يف اجلمع بني السنة والكاذب على
عذهب اإلعذم أيب حنيفة حتقيق :حممد عثمذن ،دار الكاب العلمية ،بريوت لبنذن،
1971م ،اباداء عن (ص ،)19 :بدأ ببذب الطهذرة مث الصالة مث الزكذة وهكذا،..
وكذن يذكر اآلية ويردفهذ ابحلديث الذي ياوهم تعذرضهمذ ،ويدفع اإلشكذل املاوهم
واختذ عنهج السؤال واجلواب فإن قيل ..قلنذ.
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ظن الاعذرض بينهذ ،فيظهر له نوع عن ترجيح ملعىن األثر وفق اخايذره
ملعىن اآلية ،واحلذصل أنه جيمع بينهذ يف داللة املعىن كل يف تسيذقه ،ففي
َ َ
ٓ
َّ ُّ ُ
َ ۡ َى َ
ُّ
َ
تفسري قوله تعذىلَٰٓ ﴿ :
ك َو َب َنات َِّك َون َِّساءِّ
ج
و
ز
ۡل
ل
ق
ِب
ٱنل
ا
ه
ي
أ
ي
ِّ
ِّ
ِّ

َّ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ ََ
ِّّي يُ ۡدن َ
ٱل ۡ ُم ۡؤ ِّمن َ
ِّّي َعلَ ۡي ِّه َّن مِّن َج َلىبِّيب ِّ ِّهنُۚ ذىل ِّك أد َٰٓ
َن أن ُي ۡع َرف َن فل
ارح ٗ
ٱّلل َغ ُف ٗ
ور َّ
يُ ۡؤ َذ ۡي َن َو ََك َن َّ ُ
ِّيما﴾ [األحزاب .]59:يوفق اإلعذم بني
ُۗ

اخايذره وبني قوله ﷺ يف احلديث الصحيح (أن النيب ﷺ ملذ
اصطفى لنفسه عن تسيب خيرب صفية بنت حيي قذل الصحذبة :عذ ندري
أتزوجهذ أم اختذهذ أم ولد؟ فقذلوا :إن حيجبهذ فهي اعرأته وإن مل حيجبهذ
فهي أم ولد .فلمذ أراد أن يركب حجبهذ حىت قعدت على عجز البعري
فعرفوا أنه تزوجهذ (ويف رواية :وتسرتهذ رتسول هللا ﷺ ومحلهذ وراءه
وجعل رداءه على ظهرهذ ووجههذ مث شده عن حتت رجلهذ وحتمل هبذ
وجعلهذ مبنزلة نسذئه)(.)1
يقول األلبذين -رمحة هللا" :-ال خمذلفة بني هذا احلديث وبني عذ
اخرتانه عن تفسري اآلية؛ ألنه ليس فيه نفي اجللبذب ،وإمنذ فيه نفي
احلجذب وال يلزم عنه نفي اجللبذب عطلقذ إال احامذال ،وحيامل أن
يكون املنفي اجللبذب الذي ياضمن حجب الوجه أيضذ ،كمذ هو صريح
قوله يف احلديث نفسه( :وجعل رداءه على ظهرهذ ووجههذ) ويقوي هذا
االحامذل أيضذ ..هذه اخلصوصية ..اليت كذن هبذ يعرف الصحذبة
( )1قذل األلبذين صحيح ،األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة  ،عصدر تسذبق( :ص.)57 :
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حرائره عليه السالم عن إعذئه ،وهي املراد عن قوهلم املاقدم تسلبذ وإجيذاب:
(إن حيجبهذ فهي اعرأته وإن مل حيجبهذ فهي أم ولد) فياضح عن هذا أن
ععىن قوهلم( :وإن مل حيجبهذ) أي :يف وجههذ ،فال ينفي حجب تسذئر
البدن عن األعة وفيه الرأس فضال عن الصدر والعنق فذتفق احلديث عع
اآلية واحلمد هلل على توفيقه"(.)1
وعن اآلايت واألحذديث اليت مجع بينهذ األلبذين قوله تعذىل:

َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ى ۡ ُ َّ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ َ
ٱزدادوا كف ٗرا لن تق َبل ت ۡو َب ُت ُه ۡم
﴿ إِّن ٱلِّين كفروا بعد إِّيمن ِّ ِّهم ثم
َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ َّ ُّ َ
ون﴾[آل عمران ]90:حيث أورد األلبذين حديث(:
وأولئِّك هم ٱلضٓال

إن هللا تبذرك وتعذىل ال يقبل توبة عبد كفر بعد إتسالعه) .ويف لفظ له:
( ال يقبل هللا عز وجل عن أحد توبة أشرك بعد إتسالعه)"(.)2
وقذل أللبذين" :وهبز ثقة حجة ،التسيمذ يف رواياه عن أبيه ،وفيهذ
عذ يفسر رواية أيب قزعة ،ويزيل اإلشكذل الوارد على ظذهرهذ ،فهي يف

( )1ينظر :األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة ،عصدر تسذبق( :ص .)94 :باصرف يسري.
( )2أخرجه أمحد ،املسند ،عصدر تسذبق2/5( :و )3رقم 20018 :و:
 .20272قذل األلبذين" :عن طريق أيب قزعة البذهلي عن حكيم بن ععذوية
عن أبيه قذل :قذل النيب ﷺ :فذكره .وهذا إتسنذد صحيح ،رجذله كلهم
ثقذت ،واتسم أيب قزعة تسويد بن حجري .ويف لفظ له( :ال يقبل هللا عز وجل
عن أحد توبة أشرك بعد إتسالعه) .واتبعه عليه هبز بن حكيم عن أبيه به ،إال
أنه قذل( :عمال) عكذن( :توبة) .األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر
تسذبق )44/6( :رقم.2545 :
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َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ى ۡ ُ َّ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ
ٱزدادوا كف ٗرا
لك كقوله تعذىل﴿ :إِّن ٱلِّين كفروا بعد إِّيمن ِّ ِّهم ثم
َّ
ۡ َ
لن ُتق َبل تَ ۡو َب ُت ُه ۡم﴾ ولذلك أشكلت على كثري عن املفسرين ،ألهنذ

بظذهرهذ خمذلفة ملذ هو ععلوم عن الدين ابلضرورة عن قبول توبة الكذفر،
َ َ
وعن األدلة على لك قوله تعذىل قبل اآلية املذكورة﴿ :ك ۡيف َي ۡهدِّي
َّ ُ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ َ ٓ ُ ُ َ َّ
َ
ك َف ُروا ْ َب ۡع َد إ َ
ج َزاؤه ۡم أن
يمىنِّهِّ ۡم ﴾ ..إىل قوله﴿ :أولئِّك
ٱّلل ق ۡو ٗما
ِّ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
ََۡ َ َ
ِّين ف َ
خ ى ِِّل َ
لئِّكةِّ َوٱنلَّ ِّ
ِّيها ﴾...إىل
اس أَجعِّّي*
علي ِّهم لعنة ٱّللِّ وٱلم
َّ َّ َ َ ُ ْ ۢ َ ۡ َ ى َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َّ َّ َ َُ
قوله﴿ :إَِّل ٱلِّين تابوا ِّمن بع ِّد ذل ِّك وأصلحوا فإِّن ٱّلل غفور
َّرح ٌ
ِّيم﴾[آل عمران .]89-86 :فذضطربت أقوال املفسرين يف الاوفيق بني
اآلياني ،وإزالة اإلشكذل على أقوال كثرية ،ال جمذل لذكرهذ اآلن ،وإمنذ
أ كر عنهذ عذ أتيد برواية هبز هذه ،فإهنذ كمذ فسرت رواية أيب قزعة،
فهي أيضذ تفسر اآلية وتزيل اإلشكذل عنهذ .فكمذ أن ععىن قوله يف
احلديث( :ال يقبل توبة عبد كفر بعد إتسالعه)( ،)1أي توباه عن نب
يف أثنذء كفره؛ ألن الاوبة عن الذنب عمل ،والشرك حيبطه ،كمذ قذل
َ
َ
َ ُ َ
َ ُ َ
ۡش ۡك َ
تعذىل﴿ :لَئ ۡن أ ۡ َ
ت ِلَ ۡح َب َط َّن ع َملك َوِلَكون َّن م َِّن
ِّ
َّ ُ ۡ َ َ
ۡ َ
خى ِِّس َ
ين﴾[الزعر .]65:فكذلك قوله تعذىل يف اآلية﴿ :لن تقبل
ٱل
ِّ
تَ ۡو َب ُت ُهم﴾[آل عمران .]90:أي عن نوهبم ،وليس عن كفرهم .وهبذا

( )1صحيح تسبق خترجيه.
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()1

فسرهذ بعض السلف .
وعن األايت اليت تسذقهذ األلبذين جذععذ بينهذ ،وبني حديث
ۡ
َّ َ َ ۡ َّ َ ۡ
ٱّلل َي َعل َُلۥ ُم َر ٗجا * َو َي ۡر ُزق ُه م ِّۡن
صححه قوله تعذىلَ ﴿ :و َمن َي َّت ِّق
َۡ ُ َ ََۡ ُ
ِّب﴾[الطالق .]3:أورد األلبذين حديث( :عن أصذباه فذقة
حيث َل َيتس ُۚ
فأنزهلذ ابلنذس مل تسد فذقاه ،وعن أنزهلذ ابهلل ،أوشك هللا له ابلغىن ،إعذ
مبوت عذجل أوغىن عذجل)( ،)2مث قذل" :وإ ا كذن األعر كذلك فمذ
ععىن قوله" :إعذ مبوت عذجل ،أو غىن عذجل"؟ فأقول :مل أقف على
كالم شذف يف لك ألحد عن العلمذء ،وأمجع عذ قيل فيه عذ كره
الشيخ حممود السبكي يف املنهل العذب ( )283/9قذل :إعذ مبوت
قريب له غين ،فريثه ،أو مبوت الشخص نفسه ،فيساغين عن املذل،
أوبغىن ويسذر يسوقه هللا إليه عن أي ابب شذء ،فهو أعم ممذ قبله،
( )1فجذء يف تفسري روح املعذين لآللوتسي ،عصدر تسذبق )624/1( :عذ نصه
بعد أن كر بعض األقوال املشذر إليهذ" :وقيل :إن هذه الاوبة مل تكن عن
الكفر ،وإمنذ هي عن نوب كذنوا يفعلوهنذ ععه ،فاذبوا عنهذ عع إصرارهم على
الكفر ،فردت عليهم لذلك ،ويؤيده عذ أخرجه ابن جرير عن أيب العذلية قذل:
هؤالء اليهود والنصذرى كفروا بعد إميذهنم ،مث ازدادوا كفرا بذنوب أ نبوهذ ،مث
هبوا ياوبون عن تلك الذنوب يف كفرهم ،فلم تقبل توباهم  ،ولو كذنوا على
اهلدى قبلت ،ولكنهم على ضاللة" .وهذا هو الذي اخاذره إعذم املفسرين
ابن جرير ،فلرياجع كالعه عن أراد زايدة تبصر وبيذن .ينظر :األلبذين،
السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق.)44/6( :
( )2أخرجه :أمحد ،املسند ،عصدر تسذبق )407/1( :رقم .3869 :واأللبذين،
السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )286/6( :رقم.2787 :
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ۡ
َّ َ َ ۡ َّ َ ۡ
ٱّلل َي َعل َُلۥ ُم َر ٗجا * َو َي ۡر ُزق ُه م ِّۡن
وعصداقه قوله تعذىلَ ﴿ :و َمن َي َّت ِّق
َۡ ُ َ ََۡ ُ
ِّب﴾[الطالق .)1("]3:وهذا كثري عند األلبذين يصعب
حيث َل َيتس ُۚ

حصره وفيمذ كر عن أعثلة كفذية(.)2

( )1األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )286/6( :رقم.2787:
( )2ينظر للزايدة عذ أورده يف قوله :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ
[األنعذم ]28:السلسلة الصحيحة ( )171/1رقم .172 :وينظر عثذال آخر
يف ( )237/6رقم .2738 :وينظر عذ أورده حتت قوله :ﱡﭐﲛﲜ ﲝ
ﲞﲟﲠﲡﱠ ( )104/6رقم.2605 :
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املبحث الثالث :منهجه يف الرتجيح بني األقوال والرد على
املخالفني.
عن أصول الافسري عند املفسرين الاعذعل عع االخاالف يف
األقوال املعاربة؛ فعند تعدد األقوال يف اآلية يلجأ إىل اجلمع ،أو محل
اآلية على مجيع املعذين املانوعة ،أو الرتجيح( )1بني األقوال ،أو محل
اآلية على األرجح بداللة السيذق أو غريه( .)2كذلك يعد عن أصول
الافسري الرد على عن خذلف عنذهج الافسري املعاربة ،أو عن تسذهل يف
الافسري ابلضعيف عن األقوال املأثورة أو البذطلة ،أو عن قدم الرأي على
عذفيه أثر صحيح .وتسيكون هذا املبحث –حبول هللا -عقاصرا على
عوضوعني األول :الرتجيح يف الافسري عند األلبذين ،بعرض عسذئل يف
الرتجيح ،والامثيل عليهذ عن كالم األلبذين ،وتسأعرضه يف متهيد
وعطلبني ،والثذين :الرد على املخذلفني ملنذهج الافسري املعاربة ،كمن ال
( )1يف اصطالح األصوليني" :تقوية إحدى األعذرتني على األخرى بدليل ،وال
يكون إال عع وجود الاعذرض .فحيث انافى الاعذرض انافى الرتجيح" .ينظر:
ابن النجذر تقي الدين أبو البقذء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي
الفاوحي شرح الكوكب املنري (ت972 :ها) ،احملقق :حممد الزحيلي ونزيه
محذد ،ط ،2عكابة العبيكذن1418 ،ها 1997 -عا (.)616/4
( )2ينظر :الشذطيب ،املوافقذت ،عصدر تسذبق ،)260/1( :والربهذن للزركشي،
عصدر تسذبق.)159/2( :
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حياج إال ابلقرآن ،وتعقب األلبذين للمفسرين عند احاجذجهم ابآلاثر
البذطلة أو الضعيفة ،وتعقبه للرفذعي والصذبوين يف اخاصذرمهذ لافسري
ابن كثري ،وتسأعرضه يف عطلب واحد.
متهيد :ظهور شخصية األلبذين يف الرتجيح وعنذقشة املفسرين.
عن عسذلك املفسرين يف بيذن املراد مبعىن اآلية الرتجيح بني
األقوال الافسريية-كمذ تسبقت اإلشذره إليه ،-مبذ يثبت لدى املفسر عن
ععىن حتفه القرائن ،وكمذ ال خيفى فكاب الافسري عليئة ابلردود بني
املفسرين فكل يرجح اخايذره مبذ لديه عن علم يف اللغة أو احلديث أو
الفقه أو املنطق العقلي ،إن عدم لديهم األثر املنقول الصحيح ،وقد
تسلك األلبذين هذا املسلك فظهرت له شخصياه يف الرتجيح بني أقوال
املفسرين مبذ لديه عن علم يعزز املعىن الذي اخاذره.
َ
ُ
ۡ ُ ۡ
َ
ۡ ۡ َ
ت َيغضض َن م ِّۡن أبۡصىرِّه َِّّن
فعند قوله تعذىلَ ﴿ :وقل ل ِّل ُمؤمِّنى ِّ

َّ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ
َ
ۡ
ِّين زِّين َت ُه َّن إَِّل َما ظ َه َر مِّن َهاَۖ﴾[النور.]31:
ويحفظن فروجهن وَل يبد

هنى القرآن النسذء عن إبداء الزينة واتساثىن عذ ظهر عنهذ ،فمذ املراد
بقوله :إال عذ ظهر عنهذ؟ اخالف السلف يف تفسريهذ ،وعليه اخالف
املفسرون يف حتديد املراد هبذ ،واإلعذم األلبذين يورد أقوال السلف فيقول:
"وقد اخالفت أقوال السلف يف تفسريهذ :فمن قذئل :إهنذ الثيذب
الظذهرة وعن قذئل :إهنذ الكحل واخلذمت والسوار والوجه وغريهذ عن
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األقوال اليت رواهذ ابن جرير يف تفسريه ،عن بعض الصحذبة والاذبعني،
مث اخاذر هو أن املراد هبذا االتساثنذء الوجه والكفذن"(.)1
بعد نقل قول الطربي عقب األلبذين بقوله" :وهذا الرتجيح غري
قوي عندي؛ ألنه غري عابذدر عن اآلية على األتسلوب القرآين ،وإمنذ هو
ترجيح ابإللزام الفقهي ،وهو غري الزم هنذ؛ ألن للمخذلف أن يقول:
جواز كشف املرأة عن وجههذ يف الصالة أعر خذص ابلصالة فال جيوز
أن يقذس عليه الكشف خذرج الصالة لوضوح الفرق بني احلذلاني ،أقول
هذا عع عدم خمذلفانذ له يف جواز كشفهذ وجههذ وكفيهذ يف الصالة
( )1األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة يف الكاذب والسنة ،املكابة اإلتسالعية  -عمذن
 األردن ط1413 ،1ه ص )41-40( :قذل الطربي" :وأوىل األقوال يفلك ابلصواب قول عن قذل :عىن بذلك الوجه والكفني يدخل يف لك -
إ ا كذن كذلك  -الكحل واخلذمت والسوار واخلضذب وإمنذ قلنذ :لك أوىل
األقوال يف لك ابلاأويل؛ إلمجذع اجلميع على أن على كل عصل أن يسرت
عورته يف صالته ،وأن للمرأة أن تكشف وجههذ وكفيهذ يف صالهتذ وأن عليهذ
أن تسرت عذ عدا لك عن بدهنذ إال عذ روي [قذل األلبذين :احلديث عنكر ]
عن النيب ﷺ أنه أابح هلذ أن تبدي عن راعهذ قدر النصف فإ ا كذن
لك عن مجيعهم إمجذعذ كذن ععلوعذ بذلك أن هلذ أن تبدي عن بدهنذ عذ مل
يكن عورة ،كمذ لك للرجذل؛ ألن عذ مل يكن عورة فغري حرام إظهذره وإ ا
كذن هلذ إظهذر لك كذن ععلوعذ أنه ممذ اتساثىن هللا تعذىل كره بقوله( :إال عذ
ظهر عنهذ) ألن كل لك ظذهر عنهذ" .الطربي ،جذعع البيذن ،عصدر
تسذبق.)159/19( ،
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وخذرجهذ ،لدليل بل ألدلة أخرى غري هذه  ،..وإمنذ املنذقشة هنذ يف
صحة هذا الدليل خبصوصه ال يف صحة الدعوى فذحلق يف ععىن هذا
االتساثنذء عذ أتسلفنذه"(.)1
حيث فسر األلبذين ععنذهذ بقوله" :إال عذ ظهر بغري قصد عنهن
فال يؤاخذن عليه إ ا ابدرن إىل تسرته" .واتساشهد له بكالم ابن كثري
قذل" :أي :ال يظهرن شيئذ عن الزينة لألجذنب ،إال عذ ال ميكن إخفذؤه
قذل ابن عسعود :كذلرداء والثيذب يعين على عذ كذن ياعذطذه نسذء
العرب عن املقنعة اليت جتلل ثيذهبذ ،وعذ يبدو عن أتسذفل الثيذب فال حرج
عليهذ فيه؛ ألن هذا ال ميكن إخفذؤه"( .)2ويورد كالعذ البن عطيه يف
ات املعىن"(.)3

( )1األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة ،عصدر تسذبق( :ص.)50-49 :
( )2األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة ،عصدر تسذبق( :ص.)50-49 :
( )3قذل ابن عطية" :ويظهر يل حبكم ألفذظ اآلية أن املرأة عأعورة أبن ال تبدي
وأن جتاهد يف اإلخفذء لكل عذ هو زينة ،ووقع االتساثنذء فيمذ يظهر حبكم
ضرورة حركة فيمذ ال بد عنه أو إصالح شأن وحنو لك فا ( عذ ظهر ) على
هذا الوجه ممذ تؤدي إليه الضرورة يف النسذء فهو املعفو عنه" .ابن عطية،
احملرر الوجيز ،عصدر تسذبق.)178/4(:
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مث أورد األلبذين تفسري القرطيب هلذ  .واعرتض عليه بقوله" :ويف
هذا الاعقيب نظر أيضذ؛ ألنه وإن كذن الغذلب على الوجه والكفني
ظهورمهذ حبكم العذدة فإمنذ لك بقصد عن املكلف واآلية حسب فهمنذ
إمنذ أفذدت اتساثنذء عذ ظهر دون قصد ،فكيف يسوغ حينئذ جعله دليال
شذعال ملذ ظهر ابلقصد؟ فاأعل"(.)2
وياذبع اإلعذم إيراد األقوال والاعقيب عليهذ حىت أورد كالعذ البن
َّ
هب إليه( ،)3مث يقول بعده" :ويالحظ القراء الكرام أن
القطذن يؤيد عذ َ
( )1قذل القرطيب فيهذ :هذا قول حسن إال أنه ملذ كذن الغذلب عن الوجه
والكفني ظهورمهذ عذدة وعبذدة ،و لك يف الصالة واحلج فيصلح أن يكون
االتساثنذء راجعذ إليهمذ يدل على لك عذ رواه أبو داود عن عذئشة  :أن
أمسذء بنت أيب بكر دخلت على رتسول هللا ﷺ وعليهذ ثيذب رقذق
فأعرض عنهذ رتسول هللا ﷺ وقذل هلذ :اي أمسذء إن املرأة إ ا بلغت احمليض
مل يصلح أن يرى عنهذ إال هذا وأشذر إىل وجهه وكفيه) فهذا أقوى يف جذنب
االحايذط وملراعذة فسذد النذس فال تبدي املرأة عن زيناهذ إال عذ ظهر عن
وجههذ وكفيهذ وهللا املوفق ال رب تسواه" .القرطيب ،اجلذعع ألحكذم القرآن،
عصدر تسذبق.)229/12( :
( )2ينظر :األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة ،عصدر تسذبق( :ص.)57-50 :
( )3فإن قيل :هذا الذي هبت إليه عن أن املرأة ععفو هلذ عن بدو وجههذ
وكفيهذ  -وإن كذنت عأعورة ابلسرت جهدهذ  -يظهر خالفه عن قوله تعذىلﱡﭐ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ..اآلية[األحزاب]:؟ فذجلواب أن يقذل:
ميكن أن يفسر هذا ( اإلدانء ) تفسريا ال ينذقض عذ قلنذه ،و لك أبن يكون
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هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل هللا عن كالم هذا احلذفظ
ابن القطذن يوافق متذم املوافقة عذ كنت كرته اجاهذدا عين وتوفيقذ بني
األدلة :أن اآلية عطلقة كمذ تسرتاه عصرحذ .)1("..مث تسذق اإلعذم أدلة
عن السنة على عذ هب إليه عن تفسري اآلية(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ععنذه :يدنني عليهن عن جالبيبهن عذ ال يظهر ععه القالئد والقرطة عثل
قوله :ﭐ
ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ [النور .]31:فإن اإلدانء املأعور به عطلق
ابلنسبة إىل كل عذ يطلق عليه إدانء فإ ا محلنذه على واحد ممذ يقذل عليه
إدانء يقضي به عن عهدة اخلطذب إ مل يطلب به كل إدانء فإنه إجيذب
خبالف النهي والنفي".
( )1األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة ،عصدر تسذبق (ص.)57 :
( )2قذل األلبذين" :نعم حديث عذئشة عند أيب داود دليل واضح على جواز إظهذر
املرأة الوجه والكفني لوال أن فيه عذ بينذه يف الاعليق إال أنه عن املمكن أن يقذل:
إنه يقوى بكثرة طرقه ،وقد قواه البيهقي كمذ أييت أدانه فيصلح حينئذ دليال على
اجلواز املذكور ال تسيمذ وقد عمل به كثري عن النسذء يف عهد النيب ﷺ
حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن حبضرته ﷺ وهو ال ينكر لك
عليهن" .األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة ،عصدر تسذبق ص.)58( :
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املطلب األول :منهجه يف الرتجيح اعتمادًا على اآلثار ،وفيه
مسألتان.
فمن عسلك املفسرين يف بيذن ععذن اآلايت ،الرتجيح بني املعذين
اليت حتاملهذ اللغة ،ابآلاثر الصحيحة الواردة يف ععنذهذ ،فبعض األلفذظ
اللغويه هي عشرتكذت لفظية ،أو حتمل ععذن كثرية ،وحيامل تسيذق
القرآن هذا الاعدد يف املعىن ،فيحمله املفسر على اخايذراته الفقهية
عثال ،أو عذهبه اللغوي ،أو العقدي ،مث يعزز اخايذره ابآلاثر اليت تثبت
لديه ،وقد يرجح ععىن األثر مبذ يانذتسب عع اخايذره ملعىن اآلية الكرمية،
وهذا عذ رجد أن األلبذين صنعه ،وقد يرجح ععىن اآلية مبذ ثبت لديه عن
أثر يف تسبب نزوهلذ ،وقد يرجح بني اآلاثر الواردة يف تفسري آية ليخاذر
عنهذ عذ يرى أنه اثبت أو أوىل يف الداللة على ععىن اآلية ،وقد يرجح
تفسري اآلية اعامذدا على بعض أصول الافسري ،كذلرتجيح وفق قواعد
الافسري( )1والرتجيح ،حبمل املطلق على املقيد ،أو العذم على اخلذص،
وغري لك.

(" )1تلك الضوابط والكليذت اليت تُلازم كي ياوصل هبذ إىل املعىن املراد عن كالم
هللا تعذىل" .السبت خذلد بن عثمذن ،قواعد الافسري مجعذ ودراتسة دار ابن
عفذن ،ط ،1تسنة النشر.)33/1( 1421 :

- 296 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

ااسألة األوىل :ترجيح التفسري وفق الثابت من أسباب
النزول.
عن عسذلك الرتجيح يف الافسري ،ععرفة أتسبذب نزول اآلايت،
فذلعلم ابلسبب يورث العلم ابملسبب ،لذلك اهام العلمذء هبذ ،فقد قرروا
أن لك عن أصول الافسري املعينة على إدراك املراد عن اآلية ،وهو
تسبب قوي يف ترجيح ععنذهذ واخايذره ،وععرفة السبب رمبذ ياوقف عليه
فهم املعىن الافسريي لآلية ،فال غىن عنه للمفسر ،لكن بشرط أن يكون
تسبب النزول اثباذ وصرحيذ يف السببية ،فإ ا كذن حمامال مل يدل داللة
قذطعة عع وجود داللة أخرى ملعىن اآلية( .)1وتظهر عنذية األلبذين –رمحه
هللا -مبروايت أتسبذب النزول حتقيقذ واتسادالال ،فهو يرجح ععىن تفسري
اآلية مبذ يثبت لديه عن أثر يف تسبب نزوهلذ( ،)2فعند تفسري قوله
( )1ينظر :الربهذن للزركشي ،عصدر تسذبق .)27-22/1( :والسيوطي عبد
الرمحن بن أيب بكر( ،ت911 :ها) اإلتقذن يف علوم القرآن احملقق :حممد أبو
الفضل ،اهليئة املصرية العذعة للكاذب 1394ها (.)117-107/1
( )2وال خيفى هذا يف عؤلفذت الشيخ ،يف عواطن كثرية ،وقد أوردت عثذلني يف
املنت ،لكن اآلايت اليت حتدث األلبذين عن تسبب نزوهلذ عرجحذ هلذ أو رادا
هلذ ،كثرية ،وقد وقفت على مجلة عنهذ تزيد على الثالثني ،وميكن تابع لك
يف كابه فمن لك :السلسلة الصحيحة ( ،)356/6والسلسلة الضعيفة،
()،693 ،636 ،636 ،597 ،594 ،592 ،589 ،582،583/10
و( .)185/11وحتقيق خماصر العلو( ،ص ،)22:وإرواء الغليل يف ختريج
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ََُۡ َ
ون إ َ ىِل َربه ُم ٱل ۡ َوسِّيلَ َة َأ ُّي ُهمۡ
يبتغ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ َ ُ ٓ َّ َ َ َ َ َ َ َ
عذابه ُۚۥ إِّن عذاب ربِّك َكن

ُ ْ َ َٰٓ َ َّ َ َ ۡ ُ َ
تسبحذنه﴿ :أولئِّك ٱلِّين يدعون
َ ُ َ
ََۡ ُ ََۡ ُ َ
ون َر ۡ َ
ۡح َت ُهۥ َويَخافون
أقرب ويرج
َۡ
َم ُذ ٗ
ورا﴾[اإلتسراء .]57 :يقول اإلعذم األلبذين" :فقد بني الصحذيب

اجلليل عبد هللا بن عسعود  عنذتسبة نزوهلذ اليت توضح ععنذهذ فقذل:
(نزلت يف نفر عن العرب كذنوا يعبدون نفرا عن اجلن فأتسلم اجلنيون
واإلنس الذين كذنوا يعبدوهنم ال يشعرون)( .)1قذل احلذفظ ابن حجر
رمحه هللا فاح البذري (12 /10و" :)13أي اتسامر اإلنس الذين كذنوا
يعبدون اجلن على عبذدة اجلن ،واجلن ال يرضون بذلك؛ لكوهنم أتسلموا
وهم الذين صذروا يباغون إىل رهبم الوتسيلة ،وهذا هو املعامد يف تفسري
اآلية" .مث يقول اإلعذم" :وهي صرحية يف أن املراد ابلوتسيلة عذ ياقرب به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحذديث عنذر السبيل .)93 /8( ،)268 ،266 ،22/4( :وينظر لذلك
على تسبيل املثذل :رده على عن قذل إن قوله تعذىل ﴿ :إَِّمنَذ َولِي ُك ُم َّ
ٱَّللُ َوَر ُتسولُهۥُ
َّ ِ
ين ءَ َاعنُواْ﴾[املذئدة .]55:نزل يف علي بن أيب طذلب ،قذل األلبذين:
َوٱلذ َ
"فلو أن اآلية نزلت يف علي خذصة؛ لكذن أوىل النذس مبعرفة لك أهل
بياه و رياه ،فهذا أبو جعفر البذقر ال علم عنده بذلك! وهذا عن األدلة
الكثرية على أن الشيعة يلصقون أبئماهم عذ ال علم عندهم به!" السلسلة
الضعيفة ( )528/10وقد قذل قبل لك" :ثبت أن اآلية نزلت يف عبذدة بن
الصذعت ملذ تربأ عن يهود بين قينقذع وحلفهم" .املصدر السذبق:
(.)528/10
( )1عسلم ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)244 / 8 ( 7724 :
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إىل هللا تعذىل؛ ولذلك قذل :يباغون أي يطلبون عذ ياقربون به إىل هللا
تعذىل عن األعمذل الصذحلة ،وهي كذلك تشري إىل هذه الظذهرة الغريبة
املخذلفة لكل تفكري تسليم ظذهره أن ياوجه بعض النذس بعبذدهتم
ودعذئهم إىل بعض عبذد هللا خيذفوهنم ويرجوهنم"(.)1
ويف عثذل آخر عند قوله تعذىلَ ﴿ :ولَ َق ۡد َعل ِّۡم َنا ٱل ۡ ُم ۡس َت ۡق ِّدم َ
ِّّي
ُ ََ ۡ َ َ ۡ ۡ َۡ
خر َ
ين﴾[احلجر .]24:قذل تسهل بن حنيف
مِّنك ۡم َولقد عل ِّۡمنا ٱل ُمست ِِّّ
األنصذري :أتدرون فيم أنزلت اآلية؟ قلت :يف تسبيل هللا ،قذل :ال،
ولكنهذ يف صفوف الصالة"( .)2يقول األلبذين" :فهذه الرواايت وإن
كذنت ال ختلو عن ضعف ،فبعضهذ يشد بعضذ ،فهي صذحلة
لالتساشهذد ويدل جمموعهذ على أن اآلية الكرمية نزلت يف صفوف
الصالة"( .)3فيظهر أن األلبذين بعد أن صح لديه احلديث يف تسبب
النزول محل داللاه على تفسري اآلية ،ورجح أهنذ نزلت يف صفوف
الصالة .فهو وعد ملن تقدم يف الصفوف ووعيد ملن أتخر عن أجل رؤية
( )1األلبذين الاوتسل أنواعه وأحكذعه ،عصدر تسذبق( ،ص.)10:
( )2أخرجه بن عردويه عن داود بن صذحل .السيوطي ،الدر املنثور ،عصدر تسذبق. )605 /8( :
( )3رغم أن األلبذين يرى عموم اللفظ عن اآلية كمذ تسيأيت بيذن لك الحقذ،
فنقل عن اآللوتسي قوله" :وعن هنذ قذل بعضهم :األوىل احلمل على العموم،
أي :علمنذ عن اتصف ابلاقدم والاأخر يف الوالدة واملوت واإلتسالم وصفوف
الصالة وغري لك" .روح املعذين ،عصدر تسذبق .)278/7( :واأللبذين،
السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق :رقم.)471/5(2472 :
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()1

النسذء  .يعين أن األلبذين هنذ رجح ثبوت ععىن اخلصوص ليكون أحد
ععذين تفسري اآلية(.)2
ُ َ َ
ويف تسبب نزول قوله تعذىل ﴿ :فِّيهِّ رِّ َجال َي ُِّّبون أن
ْ
َي َت َط َّه ُر ُۚوا﴾[الاوبة ]108:عن ابن عبذس قذل :نزلت هذه اآلية يف أهل
قبذء .فسأهلم رتسول هللا ﷺ؟ فقذلوا :نابع احلجذرة املذء"( .)3قذل
األلبذين" :والصحيح أن اآلية نزلت ىف اتساعمذهلم املذء فقط ،كمذ يف
حديث أىب هريرة ،عن النىب ﷺ قذل(( :نزلت هذه اآلية ىف أهل
َ ُ ُّ َ َ
ْ
ون أن َي َت َط َّه ُر ُۚوا﴾ قذل كذنوا يسانجون ابملذء فنزلت
قبذء ﴿فِّيهِّ رِّجال َيِّب
فيهم هذه اآلية))(.)4
( )1ينظر :الطربي ،جذعع البيذن ،عصدر تسذبق.)94/17( :
( )2قلت :دون أن ينفي داللة العموم ،فأثبت اخلصوص باصحيحه لسبب
النزول ،ورجح أنه تفسري ملعىن اآلية ،مث رجح عدم اقاصذر ععىن اآلية على
لك اخلصوص بقذعدة :العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب –كمذ
تسيأيت بيذنه عند احلديث عن ترجيحه هبذه القذعدة .-ففي صنيعه هذا
ترجيحذن ،األول ابألثر وهو حتقيق صحة تسبب النزول ،والثذين بقواعد
الرتجيح اليت هي عن أصول علم الافسري.
( )3واحلديث ضغيف .ينظر :األلبذين إرواء الغليل يف ختريج أحذديث عنذر
السبيل( )83/1رقم.43:
( )4أبو داود السنن ،عصدر تسذبق )16/1( :رقم ،44:الرتعذي ،اجلذعع
الصحيح عصدر تسذبق )280/5( :رقم ،3100:وغريهم .واأللبذين ،إرواء
الغليل يف ختريج أحذديث عنذر السبيل( )83/1رقم.43:

- 300 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

ااسألة الثانية :الرتجيح بني اآلاثر الواردة يف معاين تفسري
اآلايمل.
يرد عن السلف اخاالف يف تفسري لفظة قرآنية مبذ لديهم عن
اجاهذد وتفذوت يف العلم ،ومبذ لديهم عن تسعة يف لسذن العرب ،فإ ا
ورد عن الصحذبة أو الاذبعني آاثر عاعددة أو عاضذربة يف تفسري املعىن
فإن للمفسرين عسذلك يف الرتجيح فينظرون إىل صذحب الرواية
ويقدعون عن هو أعلم أو ألصق ابلنيب ﷺ إن كذن صحذبيذ ،وهلم
قرائن يف الرتجيح حبسب عصدر الرواية ،ودائمذ يكون أكثرهم ععرفة
بصحيح الرواايت عن ضعيفهذ أقدر على الرتجيح واخايذر املعىن األقرب
لداللة القرآن الكرمي ،رجد أن األلبذين وهو حمدث ميحص الرواايت
واآلاثر الواردة يف الافسري تسندا وعانذ ،فيخاذر ملعىن اآلية عذ يعاقد ثبوته
وصحاه وتسالعة ععنذه ،وعذ قصدانه هنذ هو الرتجيح بني اآلاثر بداللة
عانهذ وتسالعاه وعدم تعذرضه عع شيء عن شريعة القرآن الكرمي ،فعند
ُّ َ َ َ
ٱلسوق َو ۡٱۡلَ ۡع َ
لَع َف َطف َق َم ۡس َ
حۢا ب ُّ
اق﴾[ص.]33:
ن
قوله تعذىلُ ﴿ :ردوها َّ َۖ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قذل اإلعذم األلبذين" :هذا؛ وقد اخالفت اآلاثر املوقوفة واملقطوعة يف
تفسري قوله تعذىل[اآلية السذبقة] فهي تعين :تسليمذن عليه السالم؛
فقيل :عقرهذ وضرب أعنذقهذ ابلسيف .وقذل بعضهم :كذنت عشرين
ألفذ! وقذل آخرون :بل جعل ميسح أعرافهذ وعراقيبهذ بيده حبذ هلذ.
كره اإلعذم الطربي ،مث تسذقه إبتسنذده عن علي وهو :ابن أيب طلحة عن
ابن عبذس أنه فسره بذلك ،مث قذل :وهذا القول الذي كرانه عن ابن
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عبذس أشبه باأويل اآلية؛ ألن نيب هللا ﷺ مل يكن إن شذء هللا
ليعذب حيواان ابلعرقبة( .)1ويهلك عذال عن عذله بغري تسبب تسوى أنه
اشاغل عن صالته ابلنظر إليهذ ،وال نب هلذ ابشاغذله ابلنظر إليهذ"(.)2
بعد أن أورد األلبذين قول الطربي قذل" :هذا ترجيح اإلعذم
الطربي ،وهو عقبول جدا عندي؛ وإن كذن احلذفظ ابن كثري مل يرضه،
وتعقبه بقوله" :فيه نظر؛ ألنه قد يكون يف شرعهم جواز عثل هذا،...
فأقول :اجعل (قد يكون) عند اك الكوكب! ألنه ميكن لقذئل أن
يعذرضه فيقول :قد ال يكون ،...فإن (قد) يف قوله ليس للاحقيق ..إال
لو كذن عليه دليل ،ولو وجد؛ لعرفه اإلعذم وعذ خذلفه ،ولو فرض أنه
خفي عليه؛ التسادركه ابن كثري ،وألدىل به ،فإ مل يفعل؛ فذلواجب
البقذء عع األصل الذي متسك به اإلعذم جزاه هللا خريا(.)3

( )1والعرقبة :قطع (العراقيب) ،مجع (العرقوب) :وهو عن الدابة عذ يكون يف
رجلهذ مبنزلة الركبة يف يدهذ ،ينظر :ابن فذرس أبو احلسني أمحد بن زكراي
ععجم عقذييس اللغة احملقق  :عبد السالم حممد هذرون دار الفكر 1399ها
 1979م .)360/4( ،واأللبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدرتسذبق.)905/13( :
( )2الطربي جذعع البيذن ،عصدر تسذبق ،)87/20( :األلبذين ،السلسلة الضعيفة،
عصدر تسذبق.)904/14( :
( )3األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة عصدر تسذبق.)904/14( :
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مث يعلل األلبذين تسبب اخايذر األلوتسي للرأي اآلخر يف تفسريهذ
رغم ضعفه فيقول" :ولقد كذد احملقق اآللوتسي أن مييل إىل هذا الذي
اخاذره اإلعذم؛ لوال أنه وقف يف طريقه حديث الرتمجة الذي اغرت هو
باحسني السيوطي له ،فقد أعذد كره أكثر عن عرة ،و كر أنه يكفي
يف االحاجذج به يف هذه املسألة! وهذا عن شؤم األحذديث الضعيفة،
والاسذهل يف نقدهذ ،وتقليد عن ال حتقيق عنده فيهذ!"(.)1
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ َ َ َّ َ
ويف تفسري قوله تعذىل﴿ :قل َل أسـلكم عليهِّ أجرا إَِّل ٱلمود

ُۡ َ
ب َو َمن َي ۡق ََت ۡف َح َس َن ٗة نَّز ۡد َ َُلۥ ف َ
ِّيها ُح ۡس ًنا ُۚ﴾[ الشورى.]23:
ِِّف ٱلق ۡر ى ٰۗ
ِّ
ِّ

أورد احلذكم رواية عنكرة يف تفسري هذه اآلية تسأوردهذ خماصرة:
"..عن علي بن احلسني قذل :خطب احلسن بن علي النذس حني قال
علي ..احلديث حىت قذل" :وأان عن أهل البيت الذي افرتض هللا عودهتم
ُ َّ ٓ َ ُ ُ
على كل عسلم فقذل تبذرك وتعذىل لنبيه ﷺ﴿ :قل َل أ ۡس َـلك ۡم

ُۡۡ َ
َ َ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ َ َ َّ َ
ب َو َمن َي ۡق ََت ۡف َ
ح َس َن ٗة نَّز ۡد َ َُلۥ ف َ
ى
ِّيها
ر
ق
ٱل
ِف
عليهِّ أجرا إَِّل ٱلمود
ٰۗ
ِّ
ِّ
ِّ
ُح ۡس ًنا ُۚ﴾[الشورى .]23:فذقرتاف احلسنة عودتنذ أهل البيت"(.)2

( )1األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)904/14( ،
( )2قذل األلبذين" :أخرجه احلذكم ( ،)172/3وتسكت عليه .وتعقبه الذهيب
بقوله :ليس بصحيح .وأشذر إىل أن آفاه شيخ احلذكم احلسن بن حممد بن
حيىي العلوي ،وقد اهتمه بوضع حديث :علي خري البشر ،وأنكر على
اخلطيب تسذهله يف قوله فيه :هذا حديث عنكر ،ليس بثذبت! ..ينظر:
األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )495/5( ،رقم.2496 :
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قذل الشيخ األلبذين" :وهذه الزايدة اليت تفرد هبذ دون تسذئر الطرق
عنكرة جدا ،والتسيمذ آخرهذ املاعلق بافسري آية املودة ،فإن الافسري
املذكور ابطل ،ال يعقل أن يصدر عن احلسن بن علي ؛ ألن اآلية
عكية نزلت قبل زواج علي بفذطمة ،واملعىن كمذ صح عن ابن
عبذس :إال أن تصلوا قرابة عذ بيين وبينكم ،وعذ روي عن ابن عبذس
ممذ خيذلف هذا ابطل ال يصح عنه"( .)1وعن ياابع جيد عذ اليسهل
حصره عن الرواايت اليت أوردهذ األلبذين وحققهذ لريجيح هبذ ععذين
تفسري اآلايت(.)2ز
املطلب الثاني :منهجه يف الرتجيح اعتمادًا على قواعد التفسري،
وفيه ثالث مسائل.
ويقصد بقواعد الافسري :األحكذم الكلية املنضبطة اليت ياوصل
فيهذ إىل بيذن ععىن اآلية"( ،)3وهذه القواعد تندرج حتت أصول الافسري
وهي :القواعد اليت يقوم عليهذ علم الافسري ،للاوصل هبذ للفهم الصحيح

( )1األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )495/5( :رقم.2496 :
( )2ينظر للزايدة :يف تفيسري قوله تعذىل :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ
[البقرة .]237:ترجيح األلبذين بني الرواايت الافسريية ،األلبذين ،إرواء الغليل يف ختريج
أحذديث عنذر السبيل ،عصدر تسذبق.)355-354/6( :
( )3الروعي ،أصول الافسري وعنذهجه ،عصدر تسذبق( :ص.)160:
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للقرآن الكرمي ،ويكشف الطرق املنحرفة أو الضذلة يف تفسريه(.)1
كمعرفة عكي اآلايت عن عدنيهذ ،وأتسبذب نزوهلذ ،وفهم املعىن القرآين
وفق اللغة وقواعدهذ ،وبيذن ضرورة رد عذ يعذرض املعىن القرآين الظذهر
عن رواايت ،وجعل هذه املعذرضة دليال على بطالن تلك الرواايت
وعرجحذ لوضعهذ وغري لك ،)2(..وعنه ععرفة قواعد الافسري والرتجيح.
"أعذ اتساعمذل القواعد الرتجيحية يف ثنذاي الافسري فقد حذز قصب
السبق فيهذ شيخ املفسرين اإلعذم ابن جرير الطربي"( )3وعلمذء الافسري
يضعون أصول الافسري نصب أعينهم عند تنذوهلم لافسري اآلايت،
ويردون على عن خذلفهذ ،ويظهر لك عند األلبذين ،حيث يربز بعض
هذه األصول يف تنذوله لافسري اآلايت ،ويرد على عن خذلفهذ-وتسبق
بيذن لك ،-ويعاربهذ لريجح تفسري آايت القرآن الكرمي ،وقد عثلت
لكثري ممذ يندرج حتت أصول الافسري يف املبحثني السذبقني .والغذية يف

( )1ينظر :الروعي ،أصول الافسري وعنذهجه ،عصدر تسذبق( :ص .)17:وقيل :أصول
الافسري :هي القضذاي الكلية احمليطة جبزئيذهتذ واليت ينبين عليهذ فهم القرآن وععرفة
عراد هللا حبسب الطذقة البشرية .ابزعول حممد بن عمر بن تسذمل شرح كاذب (عقدعة
يف أصول الافسري) البن تيمية ،فرغ األشرطة ،وضبط اآلايت واألحذديث،
وخرجهذ بعض طلبة العلم1423 ،ها 1424 -ها (ص.)11:
( )2ينظر :ابزعول ،شرح كاذب (عقدعة يف أصول الافسري) عصدر تسذبق( :ص.)13:
( )3ينظر :الطيذر ،فصول يف أصول الافسري ،عصدر تسذبق( :ص.)127:
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()1

هذا املطلب بيذن عنهج األلبذين يف الاعذعل عع قواعد الرتجيح واليت
هي جزء عن القواعد الكلية للافسري.
ااسألة األوىل :ترجيح التفسري فيما محل فيه ااطلق على
ااقيد يف القرآن والسنة.
()2
عن قواعد الرتجيح يف الافسري ،تقييد املطلق  ،وهي عن
القواعد األصولية(" )3وحيمل املطلق على املقيد إ ا احتد احلكمذن تسواء
احتد السببذن أو اخالفذ ،وال حيمل املطلق على املقيد إ ا اخالف
( )1قواعد الرتجيح عند املفسرين" :ضوابط وأعور أغلبية ياوصل هبذ إىل ععرفة
الراجح عن األقوال املخالفة يف تفسري كاذب هللا تعذىل ..واتسامدادهذ عن:
أصول الدين ،ولغة العرب ،وأصول الفقه ،والقواعد الفقهية ،وعلوم احلديث،
وعلوم القرآن ،واتساقراء ترجيحذت أئمة الافسري" .احلريب حسني بن علي بن
حسني ،قواعد الرتجيح عند املفسرين دراتسة نظرية تطبيقية ،ط ،1دار
القذتسم ،تسنة النشر.)39/1( ،1996 – 1417 :
( )2أعذ املطلق :فقيل يف حده :عذ دل على شذئع يف جنسه ..واملقيد :فهو عذ
يقذبل املطلق" ينظر :الشوكذين حممد بن علي بن حممد (ت1250 :ها)،
إرشذد الفحول إىل حتقيق احلق عن علم األصول ،احملقق :الشيخ أمحد عزو
عنذية ،دعشق ،قدم له :الشيخ خليل امليس والدكاور ويل الدين صذحل فرفور،
دار الكاذب العريب ،ط1419 ،1ها 1999 -م .)5/2( ،وينظر :اآلعدي
علي بن حممد أبو احلسن ،اإلحكذم يف أصول األحكذم ،حتقيق :تسيد
اجلميلي ،ط ،1دار الكاذب العريب ،بريوت1404 ،ه (.)5/3
( )3تسبق القول إن بعض قواعد الرتجيح يف الافسري عسامدة عن وأصول الفقه،
وعن القواعد الفقهية ،ينظر :احلريب ،قواعد الرتجيح عند املفسرين ،عصدر
تسذبق .)39/1( :وقذعدة :تقييد املطلق عن القواعد األصولية.
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احلكمذن تسواء احتد السببذن أو اخالفذ"( ،)1و"الاقييد اشرتاط واملطلق
حممول على املقيد إن احتد املوجب واملوجب"(" .)2فيجوز تقييد
الكاذب ابلكاذب وابلسنة ،وتقييد السنة ابلسنة وابلكاذب ،وتقييد
الكاذب والسنة ابلقيذس"( .)3وكثريا عذ يطبق املفسرون هذه القذعدة،
يف حتديد املعىن أو ترجيحه ،ورجد األلبذين جيري هذه القذعدة يف تفسري
َُ
ۡ ۡ َ
ت
بعض آايت القرآن فمن لك عند قوله تعذىل
﴿:وقل ل ِّل ُمؤمِّنى ِّ

َّ
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ى َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ
ِّين زِّينتَ ُه َّن إَِّل َما
يغضضن مِّن أبص ِّرهِّن ويحفظن فروجهن وَل يبد
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ ُ َّ َ َ ى ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ
ۡضبن ِِّبمرِّهِّن لَع جيوب ِّ ِّهنَۖ وَل يبدِّين زِّينتهن إَِّل
ظهر مِّنهاَۖ وِل ِّ
ۡ
َ
َ
َ ٓ َّ ى َ َ ۡ ُ َ
ۡلِّ ُ ُعوِل ِّ ِّه َّن﴾[النور .]31:وقولهَ ﴿:وٱلق َوىع ُِّد م َِّن ٱلنِّساءِّ ٱل َِّّت َل يرجون
َ ٗ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ٌ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َ َ َ
َ
ت ب ِّ ِّزينةرِۖ
ن ِّكاحا فليس علي ِّهن جناح أن يضعن ثِّيابهن غي متَبَِّٰج ى ِب
َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َّ ُ َّ َ َّ ُ َ ٌ َ
يع عل ِّيم﴾[النور.]60:
وأن يستع ِّففن خي لهن ُۗ وٱّلل س ِّم

( )1الطرفذوي أبوحسذم الدين ،املأعول عن لبذب األصول ،رقم اإليداع:
2003 ،14598م (ص.)9:
( )2الغزايل أبو حذعد حممد بن حممد الطوتسي (ت505 :ها) املساصفى يف علم
األصول احملقق :حممد بن تسليمذن األشقر ،ط ،1عؤتسسة الرتسذلة ،بريوت،
لبنذن 1417 ،ها1997/م (.)190/2
( )3ابن النجذر تقي الدين أبو البقذء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي
الفاوحي احلنبلي (ت972 :ها) ،شرح الكوكب املنري ،احملقق :حممد الزحيلي
ونزيه محذد ،ط 2عكابة العبيكذن1418 ،ها  1997 -م (.)395/3
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يذهب األلبذين إىل عدم وجوب تسرت الوجه للمرأة ،وقد مجع
لذلك أدلة قرآنية وأدلة عن السنة ،وبينهذ ورد على عن رأى الوجوب
بافنيد أدلاه ،يقول اإلعذم" :أن القرآن يفسر بعضه بعضذ .وقد تبني عن
آية النور املاقدعة أن الوجه ال جيب تسرته فوجب تقييد اإلدانء هنذ مبذ
عدا الوجه توفيقذ بني اآلياني.
مث يقول" :أن السنة تبني القرآن ،فاخصص عموعه وتقيد
عطلقه ،وقد دلت النصوص الكثرية عنهذ على أن الوجه ال جيب تسرته
فوجب تفسري هذه اآلية على ضوئهذ وتقييدهذ هبذ ،فثبت أن الوجه
ليس بعورة جيب تسرته وهو عذهب أكثر العلمذء( )1لكن ينبغي تقييد
هذا مبذ إ ا مل يكن على الوجه وكذا الكفني شيء عن الزينة لعموم قوله
تعذىلَ ﴿ :و ََل ُي ۡبد َ
ِّين زِّينَ َت ُه َّن﴾[النور .]31:وإال وجب تسرت لك ،وال
( )1قذل ابن رشد" :فأكثر العلمذء على أن بدهنذ كله عورة عذ خال الوجه
والكفني" .ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد
القرطيب الشهري احلفيد (1395ها1975/م) ،بداية اجملاهد وهنذية املقاصد،
ط 4عطبعة عصطفى البذيب احلليب وأوالده ،عصر .)115/1( .وعنهم أبو
حنيفة وعذلك والشذفعي ورواية عن أمحد كمذ يف اجملموع ( )169/3وحكذه
الطحذوي يف شرح املعذين ( )9/2عن صذحيب أيب حنيفة أيضذ وجزم يف
املهمذت عن كاب الشذفعية أنه الصواب كمذ كره الشيخ الشربيين يف اإلقنذع
( .")110/2األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة يف الكاذب والسنة ،عصدر
تسذبق ،ص.)89( :
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تسيمذ يف هذا العصر الذي تفنن فيه النسذء بازيني وجوههن وأيديهن
أبنواع عن الزينة واألصبغة ،ممذ ال يشك عسلم -بل عذقل و غرية -يف
حترميه وليس عن لك الكحل واخلضذب التساثنذئهمذ يف اآلية(.)1
ااسألة الثانية :ترجيح التفسري فيما محل فيه العام على
اخلاص يف القرآن والسنة.
فمن قواعد الرتجيح يف الافسري وغريه قوهلم" :اخلرب على عموعه،
حىت يرد عذ خيصصه"( .)2والعموم :كل لفظ عم شيئني فصذعدا"(.)3
"واخلذص :عذ دل على عذ وضع له داللة أخص"(" .)4والعموم
واخلصوص عن أتسبذب االخاالف بني املفسرين ،فقد خيالفون يف عموم
لفظ أو خصوصه"( .)5وقد يرجح األلبذين عموم تفسري آية قرآنية
( )1األلبذين ،جلبذب املرأة املسلمة يف الكاذب والسنة ،عصدر تسذبق ،ص.)89( :
( )2السبت خذلد بن عثمذن خماصر يف قواعد الافسري ،ط ،1دار ابن القيم و
ابن عفذن1426 ،ها (ص.)22:
( )3اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن عهدي،
(ت463:ها ) الفقيه واملافقه ،احملقق :عذدل بن يوتسف العزازي ،دار ابن اجلوزي
ابلسعودية ،تسنة 1417ها )104/1( .وقذل ابن النجذر" :لفظ دال على مجيع
أجزاء عذهية عدلوله" شرح الكوكب املنري ،عصدر تسذبق.)303/1( :
( )4ابن النجذر ،شرح الكوكب املنري ،عصدر تسذبق.)305/1( :
( )5النعيم عبري بنت عبد هللا ،قواعد الرتجيح املاعلقة ابلنص عند ابن عذشور يف
تفسريه الاحرير والانوير  -دراتسة أتصيلية تطبيقية ،تقدمي :فهد بن عبد
الرمحن الروعي ،ط ،1دار الادعرية ،الرايض ،السعودية 1436 ،ها -
 2015م (ص.)133:
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َ
قوله تعذىلَ ﴿ :وَل
خيصص حكمهذ فمن لك عند
حبديث
ُ َ ى ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ ى ُ َ
ۡ َ ىَ
تب ِّۡشوهن وأنتم عكِّفون ِِّف ٱلمس ِّج ِّدٰۗ﴾[البقرة .]187:اخالف العلمذء

يف جواز االعاكذف يف عموم املسذجد واجلمهور على جوازه ،لكن
الشيخ األلبذين رأى أن االعاكذف ال يصح إال يف املسذجد الثالث،
ألنه ثبت لديه صحة احلديث املخصص لعموم االعاكذف؛ ليكون يف
املسذجد الثالث :املسجد احلرام واملسجد النبوي واملسجد األقصى،
رجح الشيخ األلبذين محل عموم اآلية السذبقة يف االعاكذف ،على عذ
ف َّ
()1
جذء يف احلديث الشريف (ال اعاكذف إال يف املسذجد الثالثة) وعده
خمصصذ هلذ.
يقول األلبذين" :واعلم أن العلمذء اخالفوا يف شرطية املسجد
لالعاكذف ،وصفاه( ،.. )2وليس يف لك عذ يصح االحاجذج به تسوى
ََ ُ ۡ َى ُ َ
َۡ َ
ى
قوله تعذىل﴿ :وأنتم عكِّفون ِِّف ٱلمس ِّج ِّدٰۗ﴾ ،وهذا احلديث الصحيح،
واآلية عذعة ،واحلديث خذص ،وعقاضى األصول أن حيمل العذم على
اخلذص ،وعليه فذحلديث خمصص لآلية وعبني هلذ ،وعليه يدل كالم
حذيفة وحديثه ،واآلاثر يف لك خمالفة أيضذ ،فذألوىل األخذ مبذ وافق

( )1أخرجه :الطحذوي ،أمحد بن حممد بن تسالعة بن عبد امللك بن تسلمة
األزدي احلجري املصري (1415ها1494 ،م) شرح عشكل اآلاثر ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط ،ط 1عؤتسسة الرتسذلة )2001/7( .رقم2771 :
( )2ينظر :األلبذين ،الصحيحة الصحيحة ،عصدر تسذبق )285/6( :رقم.2786 :
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احلديث عنهذ كقول تسعيد بن املسيب( :ال اعاكذف إال يف عسجد
نيب) ( .)1أخرجه ابن أيب شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه"(.)2
املسألة الثذلثة :ترجيح الافسري بقذعدة العربة بعموم اللفظ ال
خبصوص السبب.
وعن القواعد املشاهرة يف الافسري واألصول :العربة بعموم اللفظ
ال خبصوص السبب( ،)3وععنذهذ" :أنه إ ا حدث حذدثة فورد يف
حكمهذ نص بلفظ عذم ،فإن العربة هبذا اللفظ العذم ،وال ينظر إىل
السبب اخلذص"( .)4وقد اتساخدم األلبذين هذه القذعدة يف ترجيح
( )1ينظر :ابن أيب شيبة عبد هللا بن حممد بن العبسيُ ،عصنف ابن أيب شيبة،
احملقق :كمذل يوتسف احلوت ،ط 1عكابة الرشد ،الرايض1409،ه.
( )337/2رقم.9672 :
( )2ينظر :األلبذين ،الصحيحة الصحيحة ،عصدر تسذبق )285/6( :رقم.2786 :
(" )3وهو قول اآلعدي وإعذم احلرعني والبيضذوي وابن احلذجب والفخر الرازي"
ابن النجذر شرح الكوكب املنري ،عصدر تسذبق.)177/3( :
( )4الفوزان عبد هللا ،مجع احملصول يف شرح رتسذلة ابن تسعدي يف
األصول2011،م (ص .)103:وانظر :البذكساذين زكراي بن غالم قذدر،
أصول الفقه على عنهج أهل احلديث ،ط ،1دار اخلراز1423 ،ها /
2002م (ص" .)94:إال أن يدل دليل على ختصيص العذم مبذ يشبه حذل
السبب الذي ورد عن أجله فيخاص مبذ يشبههذ" .املنيذوي أبو املنذر حممود
بن حممد بن عصطفى بن عبد اللطيف الشرح الكبري ملخاصر األصول عن
علم األصول ،ط ،1املكابة الشذعلة ،عصر 1432ها 2011 -م.
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تفسريه –كمذ يف املثذل اآليت -آلية ،صحح األثر الوارد يف نزوهلذ ويدل
على خصوص ععنذهذ ،فغلب القذعدة لريد على عن اتساشكل اجلمع
بني عموم داللة اآلية ،يف عقذبل خصوص السبب ،فلجأ التسانكذر
الرواايت لاساقيم ععه داللة العموم.
جذء يف تسبب نزول قوله تعذىلَ ﴿ :ولَ َق ۡد َعل ِّۡم َنا ٱل ۡ ُم ۡستَ ۡق ِّدمِّّيَ
ُ
ََ ۡ َ َ ۡ ۡ َۡ
خر َ
ين﴾[احلجر ،]24:أهنذ نزلت فيمن
مِّنك ۡم َولقد عل ِّۡمنا ٱل ُمست ِِّّ
يساقدعون ويساأخرون يف صفوف الصالة عن أجل النسذء .فعن ابن
عبذس ،قذل" :كذنت اعرأة تصلي خلف النيب ﷺ حسنذء عن
أمجل النذس ،فكذن انس يصلون يف آخر صفوف الرجذل فينظرون
إليهذ ،فكذن أحدهم ينظر إليهذ عن حتت إبطه إ ا ركع ،وكذن أحدهم
ياقدم إىل الصف األول حىت ال يراهذ ،فأنزل هللا عز وجل هذه

- 312 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

اآلية"( .)1وقد صح هذا األثر يف تسبب نزول اآلية عن ابن عبذس
مبجموع طرقه(.)2
ويرجح األلبذين عموم داللة لفظ اآلية بداللة السيذق والسبذق،
رغم تصحيحه لسبب النزول الذي دل على اخلصوص ،مث ينذقش عن
اتساشكل ععىن احلديث كمذ عند ابن كثري( )3قذل األلبذين" :ويدل
جمموعهذ [أي :رواايت تسبب النزول]على أن اآلية الكرمية نزلت يف
صفوف الصالة ،فأين الغرابة؟! وإن كذن املقصود هبذ غرابة املعىن،
وعبذينة تفسري اآلية مبذ دل عليه تسبب النزول ملذ قبلهذ عن اآلايت:
( )1أخرجه :الطيذلسي ،عسند أيب داود الطيذلسي ،عصدر تسذبق)433/4( :
رقم .2835 :قذل األلبذين" :وهذا إتسنذد صحيح رجذله ثقذت رجذل عسلم،
غري عمرو بن عذلك النكري ،و هو ثقة .وأخرجه أمحد ()305 /1
والرتعذي ( )191/2والنسذئي ( )139 /1وابن عذجة ( )1046وابن خزمية
(رقم  )1697 - 1696وابن حبذن ( )1749والطربي ( )18/14واحلذكم
( )353/2والبيهقي عن طرق أخرى .وقذل احلذكم :صحيح اإلتسنذد".
األلبذين ،السلسلة الصحيحة ( )471 /5رقم.2472 :
()2يقول األلبذين" :فهذه الرواايت وإن كذنت ال ختلو عن ضعف ،فبعضهذ يشد
بعضذ ،فهي صذحلة لالتساشهذد .ينظر :األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر
تسذبق )471 /5( :رقم.2472 :
( )3وقد أورد ابن كثري اتساشكذله على ععىن هذا احلديث ،فممذ قذل" :ورد يف
هذا حديث غريب جدا ..وهذا احلديث فيه نكذرة شديدة" .ابن كثري،
تفسري القرآن العظيم ،عصدر تسذبق.)532/4( :
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ََۡ َ ۡ
َ ى َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ ٓ َ ٓ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ى ُ
َ
ك ُموهُ َو َما ٓ أَ ُ
نتمۡ
ى
﴿وأرسلنا ٱلرِّيح لوق ِّح فأنزنلا مِّن ٱلسماءِّ ماء فأسقين
َ ُ ُ َ َۡ ُ ۡ َى ُ َ
َُ َ
َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ
َ
ۡحۦ ون ِّميت وَنن ٱلورِّثون﴾[احلجر-22:
َلۥ بِّخى ِّزن ِّّي* ِإَونا نلحن ن ِّ

 .]23فذجلواب :أن املعىن املسافذد عن تسبب النزول ليس عبذينذ للعموم
الذي تدل عليه اآلية بسبذقهذ وتسيذقهذ( ،)1وعن املعلوم أن العربة بعموم
اللفظ ال خبصوص السبب"( .)2فيكون املعىن على لك" :هتديدا
ووعيدا للمساأخرين يف الصفوف لشأن النسذء ،ولكل عن تعدى حد
هللا وعمل بغري عذ أ ن له به ،ووعدا ملن تقدم يف الصفوف لسبب
النسذء ،وتسذرع إىل حمبة هللا ورضوانه يف أفعذله كلهذ"(.)3
مث يقول" :وأعذ النكذرة الشديدة اليت زعمهذ ابن كثري رمحه هللا،
فذلظذهر أنه يعين أنه عن غري املعقول أن ياأخر أحد عن املصلني إىل
الصف اآلخر لينظر إىل اعرأة! وجوابنذ عليه ،أهنم قد قذلوا :إ ا ورد األثر

( )1وقد أورد كالعذ للطربي يوجه اآلية للعموم عع اعابذر تسبب النزول يف
اخلصوص بكالم حمكم ،يقول الطربي" :وجذئز أن تكون نزلت يف شأن
املساقدعني يف الصف لشأن النسذء ،واملساأخرين فيه لذلك ،مث يكون هللا
عز وجل عم ابملعىن املراد عنه مجيع اخللق" .ينظر ابقي كالعه .الطربي ،جذعع
البيذن ،عصدر تسذبق.)94/17( :
( )2األلبذين ،الصحيحة الصحيحة ،عصدر تسذبق ) 471 /5( :رقم.2472 :
( )3ينظر :الطربي ،جذعع البيذن ،عصدر تسذبق.)94/17( :
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بطل النظر( ،)1فبعد ثبوت احلديث ال جمذل التسانكذر عذ تضمنه عن
الواقع ،ولو أننذ فاحنذ ابب االتسانكذر جملرد االتسابعذد العقلي للزم إنكذر
كثري عن األحذديث الصحيحة "(.)2
املطلب الثالث :منهجه يف الرد على املخالفني ،وفيه ثالث مسائل.
إن عن األعور اليت رجد الشيخ األلبذين يكررهذ ويريد ترتسيخهذ،
عسألة الافسري ابلقرآن والسنة ععذ دون فصل بينهمذ ،ويف هذا املطلب
نعرض ملنهج األلبذين يف رده على عن خذلف يف الافسري ،فجعل فرقذ
()3
فح َمل اآلية املاشذهبة على رأيه
بني حكم القرآن وحكم السنة َ ،
وعذهبه؛ إعذ إغضذضذ عن شأن احلديث ،أو ألنه ال يرى االحاجذج
( )1ويصح قوله هذا عثذال على الرتجيح يف الافسري ،فهو يرجح األثر الصحيح
على عذ يسانكره العقل.
( )2وياذبع قوله" :مث عذ املذنع أن يكون أولئك النذس املساأخرون عن املنذفقني
الذين يظهرون اإلميذن ويبطنون الكفر؟ بل وعذ املذنع أن يكونوا عن الذين
دخلوا يف اإلتسالم حديثذ ،وملذ ياهذبوا باهذيب اإلتسالم ،وال أتدبوا أبدبه؟".
األلبذين ،السلسلة الصحيحة ( )471/5رقم.2472 :
( )3وقد عرضنذ يف املبحث األول عنهج الشيخ يف تفسري القرآن ابلقرآن والسنة
ععذ ،وأتكيده على عدم الفصل بينهمذ يف الرتبة عن حيث االحاجذج إ ا
ثبات السنة ولو كذنت آحذدا .ينظر :املطلب األول عن املبحث األول،
املسألة الثذنية :تفسري القرآن ابلقرآن وابلسنة ععذ ،دون فصل ابلرتبة بينهمذ
يف بيذن املعىن.
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ابلسنة ويكافي ابلقرآن! فهذا وجه كبري يف املخذلفة ينبه عليه الشيخ.
أيضذ أتكيده املسامر على أن ال يفسر القرآن الكرمي إال ابلسنة الثذباة،
فهو ال يرى جواز تفسري القرآن ابلضعيف أو عذ دونه ،وهذا أصل عهم
يف عنذهج الافسري ،رجد األلبذين ياعقب عن خذلفه عن العلمذء املعاربين
ويرد عليهم ،وال يكافي األلبذين يف أتكيده هلذا املنهج ابلانبيه ،بل
ياعقب بعض املؤلفذت عبينذ أمهية الاحقق عن ثبوت السنة ،قبل
االحاجذج هبذ يف الافسري ،كاعقبه ملخاصر تفسري ابن كثري .ويف هذا
املطلب نعرض ملسذئل عاعلقة برد األلبذين على صنفني عابذينني :الصنف
األول عن خذلف أصول الافسري تبعذ ملذهبه ،أو رأيه احملض ،الثذين :عن
أخطأ دون قصد فذحاج ابألحذديث الضعيفة أو البذطلة ،إعذ ألنه مل
يعلم ضعفهذ وبطالهنذ ،أو ألنه يصححهذ ،أو ألنه ياسذهل يف
االحاجذج يف الضعيف يف تفسري القرآن.
ااسألة األوىل:
خمذلفة عن يفرق بني القرآن والسنة الثذباة يف االحاجذج ،أو عن
ال حياج إال ابلقرآن فقط.
أوالً :الرد على من يفسر اآلية ااتشاهبة ،دون اعتبار للسنة
اابينة هلا انتصارا للمذهب أو الرأي.
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جييز كثري عن فقهذء الصوفية بنذء القبور على املسذجد( ،)1وهذا
ممذ خذلفوا فيه صريح السنة النبوية الثذباة ،عاعذرين أبهنذ آحذد! ففسروا
بعض آايت القرآن دون اعاداد ابلسنة الثذباة؛ ليجدوا عنه دليال على
عذهبهم ،فمن لك اتسادالهلم بقوله تعذىل﴿ :قَ َال َّٱل َ
ِّين َغلَ ُبوا ْ َ َ َٰٓ
لَع
َ
َ
َ
َ
أ ۡم ِّره ِّۡم نلَ َّت ِّخذ َّن َعل ۡي ِّهم َّم ۡس ِّج ٗدا﴾[الكهف .]21:على جواز بنذء القبور
على املسذجد.
ووجه اتسادالهلم هبذ قوهلم" :أن الذين قذلوا هذا القول [أي:
الذي حكاه اآلية]كذنوا نصذرى على عذ هو عذكور يف كاب الافسري،
فيكون اختذ املسجد على القرب عن شريعاهم .وشريعة عن قبلنذ شرعية
لنذ( ، )2إ ا حكذهذ هللا تعذىل ومل يعقبهذ مبذ يدل على ردهذ ،كمذ يف هذه
اآلية الكرمية"(.)1

( )1الاصوف حركة دينية اناشرت يف العذمل اإلتسالعي يف (ق3:ه) كنزعذت فردية
تدعو إىل الزهد وشدة العبذدة ،كرد فعل عضذد لالنغمذس يف الرتف
احلضذري .مث تطورت تلك النزعذت بعد لك حىت صذرت طرق مميزة ععروفة
ابتسم الصوفية والاصوف جنوح عن طريق احلق الذي اخاطَّه أهل السنة
واجلمذعة .وهلم خمذلفذت عقدية وفقهية .ينظر :املوتسوعة امليسرة ،عصدر
تسذبق :اباداء عن (ص.)45:
( )2وليس هذا على إطالقه! ،فشريعة عن قبلنذ شريعة لنذ؛ إ ا مل يرد عذ خيذلفهذ يف
شريعة اإلتسالم .وهذا شذئع يف كاب األصول ينظر عثال :السبكي علي بن
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وينقل األلبذين عن الغمذري اتسادالله ابآلية على جواز بنذء
القبور فيقول ،فقذل عذ نصه" :والدليل عن هذه اآلية إقرار هللا إايهم
على عذ قذلوا وعدم رده عليهم"(.)3
مث يبطل األلبذين اتسادالهلم ابآلية فيقول" :هذا االتسادالل ابطل
عن وجهني ،األول :أنه ال يصح أن يعارب عدم الرد عليهم إقرارا هلم ،إال
إ ا ثبت أهنم كذنوا عسلمني وصذحلني عامسكني بشريعة نبيهم ،وليس
يف اآلية عذ يشري أدىن إشذرة إىل أهنم كذنوا كذلك ،بل حيامل أهنم مل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الكذيف ،اإلهبذج يف شرح املنهذج على عنهذج الوصول إىل علم األصول
للبيضذوي ،ط 1دار الكاب العلمية  -بريوت .)401/3( 1404
( )1ينظر :األلبذين حتذير السذجد عن اختذ القبور عسذجد ،املكاب اإلتسالعي
ط ،4وعكابة املعذرف ط ،1ابلرايض1392 ،م( ،ص.)63:
( )2عاصوف تسبقت ترمجاه.
( )3الغمذري ،إحيذء املقبور عن أدلة اتساحبذب بنذء املسذجد والقبذب على
القبور ،دار اإلعذم العسقالين ،ط 1بريوت1434 ،ه2013-م( ،ص)41:
قذل األلبذين :وقد اتسادل ابآلية املذكورة على اجلواز املزعوم ،بل على
اتساحبذب بنذء املسذجد على القبور بعض املعذصرين هو الشيخ أبو الفيض
أمحد الصديق الغمذري يف كاذبه املسمى « إحيذء املقبور عن أدلة اتساحبذب
بنذء املسذجد والقبذب على القبور »! ينظر :حتذير السذجد عن اختذ القبور
عسذجد ،املكاب اإلتسالعي ط ،4وعكابة املعذرف ط ،1ابلرايض،
1392م( ،ص.)75:
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يكونوا كذلك ،وهذا هو األقرب أهنم كذنوا كفذرا أو فجذرا( ..،)1وحينئذ
فعدم الرد عليهم ال يعد إقرارا ،بل إنكذرا؛ ألن حكذية القول عن الكفذر
والفجذر يكفي يف رده عزوه إليهم ،فال يعارب السكوت عليه إقرارا كمذ
ال خيفى ..،الثذين :أن االتسادالل املذكور ،إمنذ يساقيم على طريقة أهل
األهواء عن املذضني واملعذصرين ،الذين يكافون ابلقرآن فقط دينذ ،وال
يقيمون للسنة وزان ،وأعذ على طريقة أهل السنة واحلديث؛ الذين
يؤعنون ابلوحيني ،عصدقني بقوله ﷺ يف احلديث الصحيح
املشهور( :أال إين أوتيت القرآن وعثله ععه) .ويف رواية ( :أال إن عذ
(.)2
حرم رتسول هللا عثل عذ حرم هللا)"

( )1قذل الطربي" :قد اخالف يف قذئلي هذه املقذلة ،أهم الرهط املسلمون ،أم هم
الكفذر" .جذعع البيذن ،عصدر تسذبق .)317/15( :قذل ابن كثري:
"والظذهر أن الذين قذلوا لك هم أصحذب الكلمة والنفو  .ولكن هل هم
حممودون أم ال؟ فيه نظر؛ ألن النيب صلى هللا عليه وتسلم قذل" :لعن هللا
اليهود والنصذرى ،اختذوا قبور أنبيذئهم وصذحليهم عسذجد" ابن كثري ،تفسري
القرآن العظيم ،عصدر تسذبق.)147/5( :
( )2األلبذين ،حتذير السذجد عن اختذ القبور عسذجد ،عصدر تسذبق( :ص-76:
 .)77واألحذديث تسبق خترحيهذ.
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مث يقول األابين" :فهذا االستدالل عندهم ،ابطل ظاهر
( )
البطالن؛ ألن الرد الذي نفاه قد وقع يف السنة ااتواترة" 1
اثنياً :الرد على من يفسر اآلية ااتشاهبه ابلرأي ،وال حيتج
ابلسنة أبداً يف التفسري.
عن املنذهج املعذصرة املنحرفة يف الافسري ،عنهج عن يسمون
ابلقرآنيني ،فهؤالء يفسرون القرآن الكرمي ابلرأي دون اعاداد أبخبذر
السنة النبوية أو األثر! وعن هؤالء بعض احلداثيني؛ الذين يفسرون
القرآن ابملنذهج الغربية ،ومجيعهم جذنبوا املنهج الصحيح ،وخذلفوا علمذء
اإلتسالم وال شك أن عنهجهم عنحرف ،وعسلكهم يفاح أبوااب للفرقة
واخلالف والاشكيك والطعن ،لذلك اعاىن العلمذء إببطذل أقواهلم ورد
شبههم ،صيذنة للشريعة عن العبث ،ومحذية للمسلمني عن الاأثر هبم،
وهذا ممذ رجده عند الشيخ األلبذين حني يرد عليهم يف تنذوهلم لافسري
القرآن وفق عنذهجهم.
( )1وياذبع األلبذين قوله" :وعذ عثل عن يسادل هبذه اآلية على خالف األحذديث
املاقدعة؛ إال كمثل عن يسادل على جواز صنع الامذثيل واألصنذم بقوله تعذىل يف
اجلن الذين كذنوا عذللني لسليمذن عليه السالم :ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ [تسبأ .]13:يسادل هبذ على خالف
األحذديث الصحيحة اليت حترم الامذثيل والاصذوير ،وعذ يفعل لك عسلم يؤعن
حبديثه ﷺ" .حتذير السذجد ،عصدر تسذبق( :ص.)77:
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قذل األلبذين" :وعن املؤتسف أنه قد وجد يف بعض املفسرين
والكاذب املعذصرينَ ،عن َهب إىل جواز إابحة أ ْكل السبذع ،ولبس
الذهب واحلرير ،اعامذدا على القرآن فقط ،بل وجد يف الوقت احلذضر
طذئفة ياسمون ب (القرآنيني) ،يفسرون القرآن أبهوائهم وعقوهلم ،دون
االتساعذنة على لك ابلسنة الصحيحة ،بل السنة عندهم تَابَع ألهوائهم،
فمذ وافقهم عنهذ تشبثوا به ،وعذ مل يوافقهم عنهذ نبذوه وراءهم ظهراي(.)1
وكأن النيب ﷺ قد أشذر إىل هؤالء بقوله يف احلديث الصحيح( :ال
ألفني أحدكم عاكئذ على أريكاه أيتيه األعر عن أعري ممذ أعرت به أو
َّ
()2
هنيت عنه فيقول :ال أدري عذ وجدان يف كاذب هللا اتبعنذه) ويف رواية:
(عذ وجدان فيه حراعذ حرعنذه ،أال وإين أوتيت القرآن وعثله ععه " .ويف
أخرى " :أال إن عذ حرم رتسول هللا عثل عذ حرم هللا) .فهذا احلديث
( )1وهذا عني عذ يصنعه احلداثيون ،فذلسنة املاواترة القيمة هلذ إ ا عذرضت
أقواهلم ،والشذ عن األقوال صحيح عندهم إ ا وافق رأيهم يف الافسري وغريه.
كمذ عند حممد شحرور وحممد اجلذبري ،فمثال :أنكر حممد شحرور حديث
األحرف السبعة املاواتر ،وبعدهذ انطلق عن أقوال السذبقني وآرائهم فيه،
لينسف االحاجذج ابلرتاث برعاه! .ينظر :حممد شحرور ،أم الكاذب
وتفصيلهذ قراءة ععذصرة للحذكمية اإلنسذنية هتذفت الفقهذء واملعصوعني.
ط،1دار السذقي2015 ،م ،بريوت لبنذن ،ينظر اباداء عن (ص.)39 :
( )2الرتعذي ،اجلذعع الصحيح ،عصدر تسذبق :قذل الشيخ األلبذين :صحيح،
رقم.)37/5( 2663:
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الصحيح يدل داللة قذطعة على أن الشريعة اإلتسالعية ليست قرآان
فقط ،وإمنذ هي قرآن وتسنة ،فمن متسك أبحدمهذ دون اآلخر ،مل
يامسك أبحدمهذ ،ألن كل واحد عنهمذ أيعر ابلامسك ابآلخر"(.)1
يقول.." :وأن هذا القرآن كثري عن النذس ،قد اتساقلوا يف فهمه
بنذء على ععرفاهم بشيء عن اللغة العربية ،بعد حتكيمهم عقوهلم ،أو
أهواءهم؛ لذلك كذن لزاعذ على كل عن كذن عنده شيء عن العلم يبطل
هذا النهج الذي ظهر ،أو أظهر قرنه يف هذا العصر احلذضر ..،فقد
ظهرت دعوة جديدة تاشذبه عع تلك الدعوة السذبقة( ،)2وإن كذنت ال
تاظذهر ابالقاصذر على القرآن وحده ،كمذ كذنت تلك الفئة تصذرح
(.)3
النذس بذلك"
مث ياذبع األلبذين عبينذ تسبب اهامذعه للرد على هؤالء فيقول:
"ولسنذ حبذجة إىل أن نثبت بطالن دعوى هؤالء الذين يصرحون أبن
اإلتسالم إمنذ هو فقط القرآن الكرمي ،ولكننذ نريد أن نبني أن بعض
( )1األلبذين ،عنزلة السنة يف اإلتسالم وبيذن أنه ال يساغىن عنهذ ابلقرآن ،عصدر
تسذبق ،ط 4والدار السلفية ،الكويت 1404 ،ها 1984 -م ص-12( :
 .)14وتسبق إيراد كالم الشذفعي يف هذا يف عوضع تسذبق.
( )2يشري هنذ إىل احلداثيني وأشبذههم .ويقصد ابلدعوة السذبقة :عن يسمون
ابلقرآنييني.
( )3األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،رابط الاسجيل صويت ،عوقع:
طريق اإلتسالم https://ar.islamway.net/ ،عصدر تسذبق.
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النذس ممن ياظذهرون أبهنم ي ْدعُو َن إىل اإلتسالم -كاذاب وتسنة -قد
احنرفت هبم أهواؤهم أو عقوهلم عن السنة ،ووقعوا يف حنو عذ وقع فيه
أولئك النذس ،عن االعامذد على القرآن فقط"(.)1
تسادل فرقة (القرآنيني) على عذهبهم بقوله تعذىلَ ﴿ :و ُ َُّك َ ۡ
َشءر
َ َّ ۡ َ ُ َ ۡ ٗ
ۡ َ
َّ َ َّ ۡ َ
ب
فصلنىه تف ِّصيل﴾ [اإلتسراء .]12:وقذل تعذىل﴿ :ما فرطنا ِِّف ٱلكِّتى ِّ

مِّن َ ۡ
َشءر ٰۚ﴾ [األنعذم.]38:

فسئل الشيخ عن لك فقذل.." :فهذه اآلية[أي :اآلية األوىل] إمنذ
تعين الكاذب ُهنذ :اللوح احملفوظ ،وال تعين :القران الكرمي"(.)2
مث تكلم عن اآلية الثذنية فممذ قذل..":فإنكم تعلمون أن
الافصيل قد يكون اترة ابإلمجذل ،بوضع قواعد عذعة يدخل حتاهذ
جزئيذت ،ال ميكن حصرهذ لكثرهتذ ،فبوضع الشذرع احلكيم لالك
اجلزئيذت الكثرية قواعد ععروفة ،ظهر ععىن اآلية الكرمية ،واترة الافصيل
كت شيئذ ممذ أعركم
وهو املابذدر عن هذه اآلية ،كمذ قذل ﷺ( :عذ تر ُ
كت شيئذ ممذ هنذكم هللا عنه إال وقد
هللا به إال وقد أعرتكم به ،وال تر ُ

( )1املصدر السذبق.
( )2األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،الكاذب املطبوع ،عصدر تسذبق:
(ص .)10 - 7وهذا عذ عليه املفسرون.
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هنياكم عنه)  .فذلافصيل إ ا اترة يكون ابلقواعد اليت ال تدخل حتاهذ
جزئيذت كثرية ،واترة يكون ابلافصيل ملفردات عبذدات وأحكذم تفصيال
ال حياذج إىل الرجوع إىل قذعدة عن تلك القواعد"(.)2
ااسألة الثانية :تعقب األلباين للمفسرين يف تفسريهم
ابأل:اديث الضعيفة ،أو ااوضوعة.
إن النقد العلمي هو عذ مييز عكذنة العلمذء ،ولقد كذن هذا النقد
تسبيال لاجلية احلق ،وفق عذ يرتجح لدى العذمل عن دليل ،فريد على عن
خذلفه دون جمذعلة له على حسذب عذ يراه عن حق؛ ألن غذية العلمذء
الرابنيون مجيعذ الوصول للحق ،وإيصذله للخلق .واأللبذين يف نقده
لبعض أهل العلم ممن تسبقه يرتسخ هذه القذعدة يف النقد املوضوعي،
فنجده خيذلف بعض علمذء الافسري وغريهم ،يف احاجذجهم
ابألحذديث الضعيفة أو البذطلة يف تفسري القرآن وينذقشهم ،ويرد عليهم
ابحلجة ،ويف أثنذء لك يسند األقوال إىل عصذدرهذ ،وهذا يظهر عنهجه
يف الافسري ويعكس متسكه به .ويعد لك عن أهم األصول يف الافسري؛

( )1الشذفعي حممد بن إدريس أبو عبد هللا ،عسند الشذفعي ،دار الكاب العلمية،
بريوت (ص )390:رقم .1800 :األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر
تسذبق )302/4( :رقم.)1803:
( )2األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،الكاذب املطبوع ،عصدر تسذبق:
(ص.)10 - 7

- 324 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

أن يفسر القرآن الكرمي ابألحذديث واآلاثر الثذباة ،ال الضعيفة الواهية أو
املوضوعة.
ففي تفسري بعض املفسرين املاقدعني كذلقرطيب ،وعن تسذر على
عسذرهم عن احملدثني كذبن حجر ،وبعض املاأخرين كذأللوتسي والشوكذين
َۡ
َ ۡ
َۡ َ
رمحهم هللا مجيهذ -يف قوله تعذىلَ ﴿:وشارِّك ُه ۡم ِِّف ٱۡل ۡم َو ى ِّل َوٱۡل ۡول ى ِّدَوع ِّۡد ُه ۡ ُۚم﴾[اإلتسراء .]64:حيث هبوا إىل أن املراد هبذ ،املشذركة اجلنسية
ابجلمذع! ععامدين على آاثر عن السلف ،يرد األلبذين قوهلم بنقض عذ
اعامدوا عليه عن دليل ال يصح .قذل األلبذين" :واعلم أن إيرادي هلذا
األثر يف هذه السلسلة ،وإن كذن ليس عن شرطي ،فقد وجدت نفسي
عضطرا لاخرجيه والكشف عن وهذئه؛ ألنين رأيت بعض العلمذء عن
املفسرين وغريهم ،قد تسذقوه عسذق املسلمذت؛ كذلقرطيب يف جذععه
( ،)289 /10والشوكذين يف فاح القدير ( ،)233 /3واآللوتسي يف
روح املعذين ( !)119 /14وفسروا به قوله تعذىل إلبليس الرجيم يف
َۡ
ۡ
َۡ َ
تسورة اإلتسراءَ ﴿ :و َشارِّك ُه ۡم ِِّف ٱۡل ۡم َو ى ِّل َوٱۡل ۡول ى ِّد﴾ بل وكذلك احلذفظ ابن
حجر يف الفاح ( )229 /9ملذ كر اخاالف العلمذء يف تفسري قوله
ﷺ( :مل يضره شيطذن أبدا)؛ يف دعذء إتيذن الرجل أهله ،فكذن
آخر عذ كر عنهذ قوله :وقيل :مل يضره مبشذركة أبيه يف مجذع أعه كمذ
جذء عن جمذهد فذكره وقذل :ولعل هذا أقرب األجوبة"(.)1
( )1املصدر السذبق (.)605/12
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ياوقف األلبذين عند تعليق ابن حجر السذبق فيقول" :قوله (كمذ
جذء )..بصيغة اجلزم؛ خيذلف حذل إتسنذده! فكذن الواجب على احلذفظ
أن يشري إىل لك بقوله( :كمذ روي)؛ كمذ هو املقرر يف املصطلح،
وكمذ هي عذدته الغذلبة ،ولكن غلباه طبيعة كل إنسذن ،والكمذل هلل
وحده.
مث يعلق على األثر املساشهد به عند مجلة املفسرين السذبقني
فيقول" :عافق عليه عن حديث بن عبذس ،على أنه لو صح لك عنه؛
فهو عقطوع عوقوف عليه ،فال حجة فيه ،ولو أنه رفعه؛ لكذن عرتسال،
واملرتسل ضعيف عند احملدثني ،وال تسيمذ يف عثل هذا األعر الغييب
الغريب ،وهذا كله لو صح السند بذلك إليه ،فكيف وهو عقطوع
واه؟!"(.)1
ياذبع اإلعذم الرد على املفسرين يف نقض عذ هبوا إليه فيورد قول
األلوتسي" :وال شك يف إعكذن مجذع اجلين إنسية بدون أن يكون عع
زوجهذ الغري الذاكر اتسم هللا تعذىل ،ويدل على لك عذ رواه أبو عثمذن
تسعيد بن داود الزبيدي قذل :كاب قوم عن أهل اليمن إىل عذلك
يسألونه عن نكذح اجلن ،وقذلوا إن هذهنذ رجال عن اجلن يزعم أنه يريد
احلالل؟ فقذل :عذ أرى بذلك أبتسذ يف الدين()2؛ ولكن أكره إ ا وجدت
( )1قذل األلبذين :وهو خمرج يف اإلرواء (  .) 2012املصدر السذبق ،وتسلسلة
األحذديث الضعيفة (.)605/12
( )2األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)606/12( ،

- 326 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

ِ
زوجك؟ قذلت :عن اجلن! فيكثر الفسذد يف
اعرأةُ حذعل قيل :عن
اإلتسالم"(.)1
مث يعلق على عذ أورده األلوتسي آنفذ بقوله" :ووجه الغرابة
اتسادالله على اإلعكذن املذكور هبذا األثر عن عذلك! وهو ابطل يف
نقدي تسندا وعانذ .أعذ السند؛ فإن تسعيد بن داود الزبيدي ضعفه ابن
املديين ،وكذبه عبد هللا ابن انفع الصذئغ يف قصة عذكورة يف ترمجاه يف
اتريخ بغداد والاهذيب .وقذل احلذكم :روى عن عذلك أحذديث
عوضوعة .وقذل اخلطيب وغريه :حدث عن عذلك ،ويف أحذديثه نكرة.
وقذل ابن حبذن يف الضعفذء :ال حتل كاذبة حديثه إال على جهة
االعابذر .وأعذ املنت؛ فإين أتسابعد جدا على فقه اإلعذم عذلك أن يقول
يف تزويج اإلنسية ابجلين :عذ أرى بذلك أبتسذ يف الدين! لك ألن عن
شروط النكذح الكفذءة يف الدين على األقل .فال جيوز تزويج عسلمة
بكذفر ،بل وال بفذتسق ،فمن أين لوليهذ وللشهود أيضذ أن يعلموا أن
هذا اجلين كفؤ هلذ ،وهم ال يعرفونه؟! فإنه قد ظهر هلم بصورة رجل
خذطب ومجيل! وال ميكن رؤياه على حقيقاه بنص القرآن .وقد يامثل
بصورة أخرى إنسذنية أو حيوانية ،وحينئذ كيف ميكن تطبيق األحكذم
املعروفة يف الزوجني كذلطالق والظهذر والنفقة وغريهذ عع اخاالف

( )1األلوتسي ،روح املعذين ،عصدر تسذبق.)118/14( ،
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طبيعة خلقهمذ؟! اتهلل! إهنذ عن أغرب الغرائب أن خيفى عثل هذا البُطل
بل السخف على العالعة اآللوتسي غفر هللا لنذ وله"(.)1
وممن قذل بذلك ابن تيمية فياذبع األلبذين كالعه يف الردود فيقول:
"وأغرب عن لك كله قول ابن تيمية :وقد يانذكح اإلنس واجلن ،ويولد
بينهمذ ولد ،وهذا كثري ععروف!!"( .)2يقول األلبذين" :نعم؛ هو ععروف
بني بعض النسوة الضعيفذت األحالم والعقول ،ولكن أين الدليل
الشرعي والعقلي على الاوالد أوال ،وعلى الازواج الشرعي اثنيذ؟! هيهذت
هيهذت!"(.)3
وعن املفسرين الذين تعقبهم األلبذين ،ممن مل يكن هلم عنذية
باحقيق األحذديث ،ويساشهدون هبذ عندعذ يريدون الافسري حىت ولو
ُْ
()4
كذنت ابطلة  !.جذر هللا الرخمشري ،ففي قوله تعذىل﴿ :قل َل
( )1األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق ( )607/12وعذ بعدهذ.
( )2ابن تيمية ،رتسذلة إيضذح الداللة يف عموم الرتسذلة ،عكابة عشكذة اإلتسالعية( ،ص.)20:
( )3قذل األلبذين :وقد علمت ممذ كرته حتت احلديث السذبق قبل هذا إنكذر
العز بن عبد السالم والذهيب على ابن عريب الصويف ادعذءه أنه تزوج جنية !!
وأنه رزق عنهذ ثالثة أوالد !! وأنه مل يعد يراهذ فيمذ بعد! .األلبذين ،تسلسلة
األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق.)608/12( :
( )4وعن لك كثري ميكن تابعه يف عؤلفذته فمنه :تعقبه ملن فسر اآلية ﱡﭐ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ [البقرة .]207:بسبب نزول
يف رواية ابطلة( :ابت علي ليلة خرج رتسول هللا ﷺ إىل املشركني ،على
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َ َ ً َّ ْ
ْ
َْ َُ ُ
ك ْم َعليْهِّ أ ْجرا إَِّل ال َم َو َّد َ ِِّف ال ُق ْرب﴾[الشورى .]23:أورد
أسئل

الزخمشري يف تفسريه هذه الرواية عنسوبة للنيب ﷺ عفسرا هبذ اآلية:
(عن عذت على حب آل حممد؛ عذت شهيدا .أال وعن عذت على حب
آل حممد؛ عذت عغفورا له ...أال وعن عذت على بغض آل حممد؛ مل
يشم رائحة اجلنة)(.)1
قذل األلبذين عن احلديث" :ابطل عوضوع أورده الزخمشري يف
تفسري آية املودة هكذا بامذعه! ..وأهل العلم يعلمون أن الزخمشري يف
احلديث..ال يوثق به؛ ألنه غريب عنه ،فكم عن أحذديث ضعيفة
وعوضوعة يف تفسريه ،ولذلك وضع عليه احلذفظ الزيلعي خترجيذ
ألحذديثه ،مث خلصه احلذفظ ابن حجر؛ وهو املسمى باذلكذيف الشذف يف
ختريج أحذديث الكشذف ،وقد حكم فيه على هذا احلديث ابلوضع
فأصذب"(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراشه؛ ليعمي على قريش ،وفيه نزلت اآلية )..العذعلي عبد ،احلسني شرف
الدين ،جممع جهذين أهل البيت ،إيران1830 ،ه (ص .)45 :واحلديث:
أخرجه ابن عسذكر ( )1 /73 /12قذل احملدث األلبذين :وهذا عوضوع؛
آفاه عبد النور" .تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق)635/10( :
رقم.4939 :
( )1الرخمشري ،الكشذف ،عصدر تسذبق.)220/4( :
( )2األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة )580-579 /10( :رقم .4920 :باصرف.
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ااسألة الثالثة :تعقب األلباين للرفاعي والصابوين يف
اختصارمها لتفسري ابن كثري.
كذن عن شرطَي الشيخني حممد نسيب الرفذعي ،والشيخ حممد
علي الصذبوين ،يف اخاصذريهمذ لافسري ابن كثري -حسبمذ كرا يف
عقدعة الكاذب -أهنمذ حذفذ عنه األحذديث الضعيفة ،وقد ال مييز
القذرئ العذدي دقة قوهلمذ حينمذ يقرأ ،لكن األلبذين باعقبه هلمذ يف
اخاصذريهمذ ،وقف عرارا وتكرارا على أحذديث ضعيفة يف كاذبيهمذ! ممذ
يعين خمذلفاهذ لشرطيهمذ يف عنهج تلك الكاب .يقول األلبذين يف لك:
تسود هبذ
"واعلم أن هذا احلديث عن مجلة األحذديث الكثرية الواهية اليت َّ
خماَ ِ
صَرا" تفسري ابن كثري كاذبيهمذ ،أال ومهذ :الشيخ حممد نسيب
الرفذعي ،والشيخ الصذبوين؛ فقد أومهذ القراء يف املقدعة أهنمذ حذفذ عن
كاذب يهمذ األحذديث الضعيفة اليت وردت يف كاذب ابن كثري ،وأهنمذ
اقاصرا على األحذديث الصحيحة فقط! والواقع يشهد خبالف
قوهلمذ؛ ...وقد زاد الرفذعي على زعيله الصذبوين تسيئة أخرى ،و لك أنه
صرح بصحة احلديث يف فهرس األحذديث الذي وضعه يف آخر
اجمللد"(.)1
مث يورد كالعذ للرفذعي يف تصحيحه حلديث ضعيف بقوله" :فمذ
قول عن يقول :إن عن يعاقد عقيدة حبديث آحذد فهو آمث؟! عع أن
( )1األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق (.)120/1
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رتسول هللا ﷺ شهد للذين صدقوا خرب الواحد أبهنم رجذل يؤعنون
ابلغيب"( .)1مث يعلق األلبذين على كالعه بقوله" :وأقول :العقيد ْة اليت
أشذر إليهذ صحيحة ،ولنذ يف أتييدهذ رتسذلاذن عطبوعاذن ،وهبمذ عرف
هو وغريه صحاهذ ،واحلمد هلل؛ لكن ال جيوز أن يسادل عليهذ مبذ مل
يصح عنه ﷺ ؛ إال على عذهب بعض الفرق الضذلة( :حنن ال
نكذب على النيب ﷺ ؛ وإمنذ نكذب له)!" (.)2
وباابع كالم األلبذين على اخاصذر تفسري ابن كثري ،رجد أعثله
كثرية جدا على عذ هب إليه عن صنيع املخاصرين ،وعن هذه األعثلة
ُّ َ َ َ
َّ َ َ َ َ َٰٓ َ
َّ
لئِّك َت ُهۥ يُ َصلون لَع
عند تفسري قوله تعذىل﴿ :إِّن ٱّلل وم
َّ
ِبُۚ[﴾..األحزاب .]56:أورد ابن كثري( )3حديث( :إن هللا وعالئكاه
ٱنل ِّ ِّ
ِ ()5
()4
املخاَصَريْن
يصلون على عيذعن الصفوف) ومل حيقق أي عن ُ
( )1الرفذعي ،حممد نسيب ،تيسري العلي القدير الخاصذر تفسري ابن كثري ،عصدر تسذبق.
( )2األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق (.)120/1
( )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،عصدر تسذبق.)457/6( :
( )4أورد األلبذين لفظ (إن هللا يصلِي على عي ِذع ِن الص ُف ِ
وف) وقذل :ال أصل له
ََ
َُ
هبذا اللفظ .تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق ،رقم/3( 5686 :
 .)386و كر –رمحه هللا -أن هذا اللفظ عند املخاصر :نسيب الرفذعي ومل
أقف عليه يف الطبعة اجلديدة للكاذب.
( )5الصذبوين حممد علي ،خماصر تفسري ابن كثري ،ط ،7دار القرآن الكرمي،
بريوت لبنذن 1402 ،ها 1981 -م ( .)110/2والرفذعي حممد ،تيسري
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احلديث .قذل األلبذين":وإمنذ هو عن الاحريفذت الكثرية لألحذديث
النبوية اليت وقعت يف كاذب (خماصر تفسري ابن كثري) للشيخ نسيب
الرفذعي بسبب العجلة يف االخاصذر والنقل أوال ،وجهله ابألحذديث
اثنيذ! وأصل هذا احلديث يف أصله تفسري ابن كثري إمنذ هو بلفظ(:إن
هللا وعالئكاه يصلون على عيذعن الصفوف) .وهو حديث ععروف،
وإن كذن ابن كثري مل خيرجه ،فقد رواه أبو داود وغريه عن عذئشة ؛
ولكنه هبذا اللفظ خطأ أيضذ والصواب فيه..( :على الذين ي ِ
صلون
َ
الصفوف) ( .)1وقد كنت بينت لك"(.)2
عثذل آخر خنام به هذه املبحث قذل األلبذين يف حديث( :على رغم
أنف أيب ر)(" )3ليس فيه (مث اتساغفر له ؟) فهذه الزايدة حديثيذ عنكرة
أيضذ" .مث قذل" :مل يانبه الشيخ نسيب الرفذعي للفرق بني حديث أيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلي القدير الخاصذر تفسري ابن كثري ،عكابة املعذرف ،الرايض1410 ،ه
( .)512/3أورداه ومل يبينذ اخلطأ الذي تعقبهمذ به األلبذين ،فأومهذ أن لفظه
صحيح لشرطيهمذ يف االخاصذر.
( )1األلبذين ،صحيح أيب داود ،ط ،1عؤتسسة غراس للنشر والاوزيع ،
الكويت 1423ها  2002 -م.
( )2قذل األلبذين :يف املشكذة برقم ( .)1096تسلسلة األحذديث الضعيفة،
عصدر تسذبق (.)428/12
( )3عافق عليه :البخذري ،عصدر تسذبق )193/7(:رقم ،5827 :وعسلم،
عصدر تسذبق )66/1(:رقم.283 :
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ر هذا الصحيح وبني حديث أيب الدرداء هذا املنكر؛ فإنه قواه يف
خماصر تفسري ابن كثري()1؛ فإنه أورده فيه خالفذ ملذ ادعذه يف عقدعاه أنه
ضرب صفحذ عن األحذديث الضعيفة واملوضوعة ،فقد تعقب تضعيف
ابن كثري املاقدم بقوله :ولكن له شذهدا عن الصحيح تسبق كره عن
أيب ر! ويف هذا العقب عناهى اجلرأة يف الرد على احلذفظ ابن كثري بغري
علم! وهللا املساعذن"(.)2

( )1الرفذعي ،حممد نسيب ،تيسري العلي القدير الخاصذر تفسري ابن كثري،
عصدر تسذبق.) 439 /1( ،
( )2األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)591/12( ،
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اخلامتة
وفيهذ أهم الناذئج والاوصيذت
أهم النتائج:
يف آخر البحث أخلص إىل الناذئج اآلتية:
تظهر عنذية األلبذين مبنذهج الافسري :املأثور ،واالجاهذدي،
واللغوي ،والفقهي.
عوقفه عن الافسري ابملأثور - ،كموقف احملققني عن املفسرين-؛
حيث ال يلجؤون للرأي إال إ ا عدم األثر الصحيح .فيعامد يف تفسريه
أوال :على القرآن السنة ععذ ،مث أقوال الصحذبة ،مث الاذبعني.
أثر األلبذين يف الافسري ابملأثور ،أنه ياعقب عن قبله يف تفسري
القرآن ابلرواايت الواهية واملوضوعة ،ويبينهذ ويرد عليهذ.
إعالؤه عن تفسري الصحذبة كذبن عسعود وابن عبذس ،مث كبذر
الاذبعني ممن اعانوا ابلافسري كمجذهد.
ال يرى االحاجذج ابإلتسرائيليذت ،وقد كذن له جهد يف حتقيقهذ،
وبيذن وجوه نكذرهتذ مبعذرضاهذ للقرآن والسنة.
يرد على عن يقدم الرأي يف تفسري القرآن الكرمي على املأثور ،بل
حيذر عن اجلرأة على القرآن ابلرأي ،ملذ قد تفضي إليه عن اخلروج عن
الفهم السليم.
نبه إىل عسلك بعض املاأخرين عن عاعصيب املذاهب؛ حيث
فسروا اآلايت على املذهب ،فيأتون هبذ أتييدا ملذاهبهم ،خمذلفني علمذء
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الافسري.
يعامد عذهب السلف يف تفسريه آلايت العقيدة ،وال ياوتسع يف
الافريعذت الفقهية عندعذ يفسر آايت األحكذم.
اعاىن ابلافسري اللغوي ،وععذجم اللغة يف ترجيح الافسري.
عنهجه يف الافسري غري عقيد مبذهب فقهي ،بل جيعل احلكم
اتبع للراجح عن الدليل .وقد يرجح مبذ خيذلف املفسرين.
يوفق بني اآلية واحلديث يف الافسري ،يف اآلايت اليت قد ياوهم
تعذرضهذ عع بعضهذ أو عع األحذديث النبوية.
يورد اآلراء املخالفة لافسري اآلية ويعزو أقوال املفسرين فيهذ
وينذقشهذ ،ويوازن بينهذ ،ويرجح األقوى عنهذ ابلدليل النقلي والعقلي،
وعن لك تعقبه لبعض املعذصرين ممن ال حيققون الرواايت الافسريية يف
اخاصذرات كاب الافسري.
ابلوقوف على عنهج األلبذين يف تفسري القرآن الكرمي ،تبني كيف
ياعذعل عع القرآن وتفسريه كمنطلق؛ فهو جيعل رأيه تبعذ للقرآن الكرمي،
مث تفسريه دليال إليصذل عراد هللا تعذىل وفق اجاهذده ،وال جيعل القرآن
تبعذ الخايذره ورأيه مث يفسره خلدعة لك.
عن آاثر عنهجياه يف الرتجيحذت الافسريية ،ترجيحه ملسذئل
فقهية وعسذئل يف أصول الدين أظهرهذ البحث.
يساخدم أتسلوب احملذججة يف الرد على أصحذب املنذهج
املنحرفة يف الافسري.
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ال يوجد لأللبذين تفسري كذعل للقرآن الكرمي .عن تسورة الفذحتة
اىل تسورة النذس ،والذي ورد عنه تفسريه آلايت وتسور عافرقة يف كابه
املانوعة ،لكنهذ كثرية جدا.
تظهر القيمة العلمية لافسريات األلبذين ،يف اتساخداعه ملنهج
احملدثني يف حتقيق عروايت الافسري ،فهو ميثل عقلية احملدث إ ا تعذعل
عع تفسري القرآن الكرمي.
التوصيامل:
أعذ أهم توصيذت البحث فهي:
اتساقراء اتم اآلايت اليت فسرهذ األلبذين ،مث فهرتساهذ على تسور
القرآن الكرمي ،وإضذفة رأيه الافسريي فيهذ .ووضعهذ يف عصنف
وتسمياه عثال :تفسري القرآن الكرمي لأللبذين.
مجع األحذديث اليت اعاىن األلبذين باحقيقهذ تصحيحذ وتضعيفذ
يف الافسري ،وإفرادهذ يف عصنف ،فلهذ نفع جيد يف علم الافسري.
إفراد دراتسذت يف جهود األلبذين يف تفسري القرآن الكرمي.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلامل.
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املصادر واملراجع

أوال :الكتب والدورايمل:
إبراهيم حممد العلي2003 ،م ،األلباين حممد انصر الدين :حم ِّّدث
العصر ،وانصر السنَّة؛ ط ،2دار القلم دعشق.
ابن أيب حذمت الرازي (دت) تفسري ابن أىب :امت ،حتقيق :أتسعد حممد،
املكابة العصرية ،صيدا.
ابن أيب شيبة أبو بكر عبد هللا بن حممد بن العبسي الكويف (1409ه)
ُمصنف ابن أيب شيبة ،احملقق :كمذل يوتسف احلوت ،ط 1عكابة
الرشد ،الرايض.
ابن اجلزري مشس الدين أبو اخلري  ،حممد بن حممد بن يوتسف (1420
ها 1999-م) منجد ااقرئني ومرشد الطالبني ،ط ،1دار الكاب
العلمية بريوت.
ابن اجلوزي مجذل الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد
(1422ه) زاد ااسري يف علم التفسري احملقق :عبد الرزاق
املهدي ،ط ،1دار الكاذب العريب – بريوت.
ابن القيم حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا– 1395( ،
 )1975إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،حتقيق :حممد
حذعد الفقي ،ط ،2دار املعرفة – بريوت.
- 337 -

منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين  -دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،د .جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة

ابن النجذر تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي
الفاوحي(1418ها 1997 -عاا) شرح الكوكب اانري ،احملقق:
حممد الزحيلي ونزيه محذد ،ط ،2عكابة العبيكذن ،السعودية.
ابن تيمية ( 1426ه) جمموع الفتاوى احملقق :أنور البذز ،عذعر اجلزار،
ط ،3دار الوفذء.
ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم (1490ها1980 /م) مقدمة يف أصول
التفسري ،دار عكابة احليذة ،بريوت ،لبنذن.
ابن تيمية( ،د.ت) رسالة إيضاح الداللة يف عموم الرسالة( ،د.ن)
عكابة عشكذة اإلتسالعية.
ابن حجر أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشذفعي1379( ،ه)
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت.
ابن حجر أمحد بن علي بن حممد العسقالين (1404ها) ،النكت على
كتاب ابن الصالح ،احملقق :ربيع بن هذدي ،ط ،1عمذدة
البحث العلمي ابجلذععة اإلتسالعية ،املدينة املنورة ،السعودية.
ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب
الشهري احلفيد (1395ها1975/م) ،بداية اجملتهد و هناية
ااقتصد ،ط 4عطبعة عصطفى البذيب ،عصر.
ابن عذشور حممد الطذهر بن حممد بن حممد الطذهر الاونسي
(1420ها2000/م) ،التحرير والتنوير ااعروف بتفسري ابن
عاشور ،ط ،1عؤتسسة الاذريخ العريب ،بريوت ،لبنذن.
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ابن عطية أبو حممد عبد احلق بن غذلب بن عبد الرمحن بن متذم
األندلسي احملذريب1422( ،ه) احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ،احملقق :عبد السالم عبد الشذيف حممد ،ط ،1دار الكاب
العلمية ،بريوت ا
ابن فذرس أبو احلسني أمحد بن زكراي(1399ها 1979 -م) معجم
مقاييس اللغة احملقق :عبد السالم حممد هذرون ،دار الفكر
بريوت.
ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب (1423ها) ،إعالم
ااوقعني عن رب العااني ،حتقيق :أبو عبيدة عشهور بن حسن
آل تسلمذن ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،السعودية.
ابن كثري أبو الفداء إمسذعيل بن عمر القرشي الدعشقي (1420ها -
1999م ) تفسري القرآن العظيم احملقق :تسذعي بن حممد
تسالعة ،ط ،2دار طيبة للنشر والاوزيع.
ابن عذجه حممد بن يزيد القزويين(دت) ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد البذقي ،دار الفكر ،بريوت.
أبو احلسن عقذتل بن تسليمذن بن بشري األزدي ابلوالء البلخي(1424
ها 2003 -م) ،تفسري مقاتل بن سليمان ،حتقيق :أمحد فريد،
ط 1دار الكاب العلمية ،لبنذن ،بريوت.
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أبو السعود العمذدي حممد بن حممد بن عصطفى (2010م) إرشاد
العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،دار إحيذء الرتاث العريب،
بريوت.
أبو داود تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي (د.ت) سنن أيب داود احملقق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،املكابة العصرية ،صيدا ،بريوت.
أبو شذدي إبراهيم1427( ،ه2006-م) االختيارامل الفقهية لإلمام
األلباين ،ط ،1دار الغد اجلديد ،القذهرة.
أمحد بدر (1982م) ،أصول البحث العلمي ومناهجه .ط 6وكذلة
املطبوعذت ،الكويت.
أمحد بن حنبل الشيبذين(دت) مسند اإلمام أمحد بن :نبل ،عؤتسسة
قرطبة – القذهرة.
أمحد شذكر (1426ه) ،عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،دار
الوفذء ،عصر.
آل نعمذن شذدي بن حممد بن تسذمل2010( ،م) جامع تراث اإلمام
األلباين يف العقيدة ،ط ،1عركز النعمذن للبحوث والدراتسذت
اإلتسالعية وحتقيق الرتاث والرتمجة ،صنعذء.
آل نعمذن شذدي بن حممد بن تسذمل (2015م) ،جامع تراث العالمة
األلباين يف الفقه ،عركز النعمذن للبحوث والدراتسذت اإلتسالعية
وحتقيق الرتاث والرتمجة ،صنعذء ،اليمن.
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األلبذين (  1412ها 1992 /م) .سلسلة األ:اديث الضعيفة
وااوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،ط ،1دار املعذرف الرايض -
السعودية.
األلبذين (1392م) حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ،املكاب
اإلتسالعي ،ط 4وعكابة املعذرف ط ،1ابلرايض.
األلبذين ( 1406ها  1986 -م) أ:كام اجلنائز ،ط ،4املكاب
اإلتسالعي بريوت.
األلبذين ( 1406ها 1986 -م) التوسل أنواعه وأ:كامه ،آلف بينهذ
ونسقهذ :حممد عيد العبذتسي وط ،5املكاب اإلتسالعي بريوت.
وط(3د،ت).
األلبذين ( )1993-1413ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب
عاصم ،ط 3املكاب اإلتسالعي – بريوت.
األلبذين (1413ه) جلباب اارأة ااسلمة يف الكتاب والسنة ،ط،1
عمذن – األردن ،املكابة اإلتسالعية.
األلبذين (1416ه) حترمي آالمل الطرب ،ط ،1د،ن عكابة الدليل.
األلبذين (1999-1420م) كتاب الذب األمحد عن مسند (االمام
أمحد)توزيع :عؤتسسة الراين للطبذعة والنشر والاوزيع :بريوت-
لبنذن .ط 1دار الصديق ،اجلبيل -السعودية.
األلبذين (1421ها) ،صحيح األدب اافرد لإلمام البخاري ،ط 1دار
الصديق.
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األلبذين ( 1427ها  2006 -م) أصل صفة صالة النيب ﷺ ،ط،1
عكابة املعذرف للنشر والاوزيع الرايض.
األلبذين أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،بن احلذج نوح بن رجذيت بن
آدم ،األشقودري1422( ،ه) الثمر ااستطاب يف فقه السنة
والكتاب ،ط ،1غراس للنشر والاوزيع.
األلبذين 1404( ،ها 1984 -م) منزلة السنة يف اإلسالم وبيان أنه
ال يستغىن عنها ابلقرآن ،ط 1عكابة املعذرف (الرايض-
السعودية) ،و(1425ها2005/م) ط 4والدار السلفية الكويت.
األلبذين 1405( ،ها 1985 -م) إرواء الغليل يف ختريج أ:اديث
منار السبيل ،إشراف :زهري الشذويش ،ط ،2املكاب اإلتسالعي
بريوت.
األلبذين1408( ،ه 1988م) ،ضعيف اجلامع الصغري وزايدته (الفتح
الكبري) ط 3،املكاب اإلتسالعي بريوت.
األلبذين1421( ،ها)كيف جيب علينا أن نفسر القرآن ،ط 1املكابة
اإلتسالعية ،عمذن.
األلبذين 1423( ،ها  2002 -م) ،صحيح أيب داود ،ط ،1عؤتسسة
غراس للنشر والاوزيع ،الكويت.
األلبذين1425( ،ه) شرح كتاب الصيام بلوغ اارام من أدلة
األ:كام للحافظ بن :جر العسقالين ،تفريغ أيب تقي الدين
الاحميل:
رابط
اجلزائري،
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https://www.ajurry.com/vb/showthread.p
hp?t=29088
األلبذين( ،د،ت) السلسلة الصحيحة اجمللدامل الكاملة ،9-1
عكابة املعذرف الرايض.
األلبذين( ،د،ت) حتقيق كتاب األلوسي ،اآلايمل البينامل يف عدم مساع
األموامل على مذهب احلنفية السادامل ،ط ،4املكاب
اإلتسالعي بريوت.
األلبذين( ،د،ت) صحيح وضعيف سنن الرتمذي( ،د،ط) برانعج
عنظوعة الاحقيقذت احلديثية  -اجملذين  -عن إناذج عركز نور
اإلتسالم ألحبذث القرآن والسنة ابإلتسكندرية.
األلبذين( ،دت) صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري
إىل التسليم كأنك تراها ،عكابة املعذرف للنشر والاوزيع –
الرايض.
ألاوخبي حممد (1415ه1995 -م) اانهاج يف أتليف البحوث
وحتقيق ااخطوطامل ،ط :عذمل الكاب.
األلوتسي السيد حممود شكري1418( .ها1997/م) ما دل عليه
القرآن مما يعضد اهليئة اجلديدة القومية الربهان ختريج :اإلعذم
األلبذين ،ط 2املكاب اإلتسالعي بريوت -لبنذن.
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األلوتسي شهذب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين (1415ه) روح
ااعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ااثاين احملقق :علي عبد
البذري عطية ،ط 1دار الكاب العلمية بريوت.
اآلعدي علي بن حممد أبو احلسن ( 1404ه) اإل:كام يف أصول
األ:كام ،حتقيق :د .تسيد اجلميلي ،ط ،1دار الكاذب العريب
بريوت.
األنصذري فريد (1419ه) ،كتاب أجبدايمل البحث يف العلوم
الشرعية ،ط ،1عنشورات الفرقذن ،الدار البيضذء.
ابزعول حممد بن عمر بن تسذمل (1424ها) ،شرح كتاب (مقدمة يف
أصول التفسري) ابن تيمية ،فرغ األشرطة ،وضبط اآلايت
واألحذديث ،وخرجهذ بعض طلبة العلم.
البخذري حممد بن إمسذعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد هللا
(1407ه– 1987م) اجلامع الصحيح: ،سب ترقيم فتح
الباري ،ط 1دار الشعب القذهرة.
البغوي ،أبو حممد احلسني بن عسعود (1417ها 1997 -م) معامل
التنزيل ،احملقق :حققه وخرج أحذديثه حممد عبد هللا النمر -
عثمذن مجعة ضمريية  -تسليمذن عسلم احلرش ،ط 4دار طيبة
للنشر والاوزيع.
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البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي (1410ها 1989 -م)،
السنن الصغري احملقق :عبد املعطي أعني قلعجي ،ط 1جذععة
الدراتسذت اإلتسالعية ،كراتشي ا ابكساذن.
الاربيزي حممد بن عبد هللا اخلطيب ( )1985 – 1405مشكاة
ااصابيح ،حتقيق :حممد انصر الدين األلبذين ،ط 3املكاب
اإلتسالعي ،بريوت.
الرتعذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي( ،د،ت) اجلامع
الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شذكر وآخرون،
(د،ط) دار إحيذء الرتاث العريب ،بريوت.
اجلزري أبو السعذدات املبذرك بن حممد1399( ،ها 1979 -م)
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طذهر أمحد الزاوى،
حممود حممد الطنذحي ،املكابة العلمية ،بريوت.
اجلوزي مجذل الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (1422ها)
زاد ااسري يف علم التفسري ،احملقق :عبد الرزاق املهدي ،ط 1دار
الكاذب العريب ،بريوت.
احلذكم حممد بن عبدهللا أبو عبدهللا النيسذبوري (1411ه) ااستدرك
على الصحيحني ،حتقيق :عصطفى عبد القذدر عطذ ،ط 1دار
الكاب العلمية ،بريوت.
احلريب حسني بن علي بن حسني ( ،)1996 – 1417قواعد
الرتجيح عند اافسرين دراسة نظرية تطبيقية ،ط ،1دار القذتسم.
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اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن عهدي
(1417ها)  .الفقيه وااتفقه ،احملقق :عذدل بن يوتسف العزازي،
دار ابن اجلوزي ابلسعودية.
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمذن1412( ،ه) خمتصر العلو للعلي
الغفار ،اخاصره وحققه وعلق عليه وخرج أحذديثه حممد انصر
الدين األلبذين .ط ،2املكاب اإلتسالعي ،بريوت.
الرازي أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حذمت حممد بن إدريس بن املنذر
احلنظلي(،د،ت) ااراسيل البن أيب :امت الرازي ،حتقيق :شكر
هللا فوجي ،ط ،1عؤتسسة الرتسذلة ،بريوت.
الرفذعي ،حممد نسيب1410( ،ه1989 /م) تيسري العلي القدير
الختصار تفسري ابن كثري ،اخاصره وعلق عليه واخاذر أصحر
رواايته ،طبعة جديدة ،عكابة املعذرف ،الرايض ،السعودية.
الروعي فهد (2017م) ،أصول التفسري ومناهجه ،ط ،3عكابة امللك
فهد الوطنية ،الرايض.
الزركشي بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبذدر (1376ها) الربهان يف
علوم القرآن ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحيذء
الكاب العربية عيسى البذىب احلليب وشركذئه.
الزركلي خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فذرس ،الدعشقي
( 2002م) ،األعالم ،دار العلم للماليني ،ط ،15أاير ،عذيو ،لبنذن.
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الزخمشري .جذر هللا أبو القذتسم حممود بن عمر ( 1407ه) الكشاف
عن :قائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل،
دار الكاذب العريب ا بريوت.
السبكي علي بن عبد الكذيف (1404ه) اإلهباج يف شرح اانهاج
على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،ط 1دار
الكاب العلمية ،بريوت.
السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر (1424ها ا 2003م) ،الدر اانثور
يف التفسري ابااثور ،حتقيق :عركز هجر للبحوث ،ط 1دار هجر،
عصر.
السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر (1394ه) اإلتقان يف علوم
القرآن ،احملقق :حممد أبو الفضل ،اهليئة املصرية العذعة للكاذب.
الشذطيب إبراهيم بن عوتسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري
(1417ها1997 /عا) ،ااوافقامل ،احملقق :أبو عبيدة عشهور بن
حسن آل تسلمذن ،ط ،1دار ابن عفذن.
الشذفعي حممد بن إدريس أبو عبد هللا (دت) ،مسند الشافعي ،دار
الكاب العلمية ،بريوت.
الشذفعي حممد بن إدريس(1359ه) ،جامع العلم ،حتقيق :أمحد حممد
شذكر ،ط ،1عكابة ابن تيمية ،عصر.
الشذفعي حممد بن إدريس( ،دت) الرسالة ،احملقق :أمحد حممد شذكر،
دار الكاب العلمية.
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شحرور حممد (2015م)ُّ ،أم الكتاب وتفصيلها قراءة معاصرة
للحاكمية اإلنسانية هتافت الفقهاء وااعصومني .ط ،1دار
السذقي ،بريوت لبنذن.
الشوكذين حممد بن علي بن حممد (1419ها 1999 -م) إرشاد
الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،احملقق :الشيخ أمحد
عزو عنذية ،دعشق ،قدم له :الشيخ خليل امليس والدكاور ويل
الدين صذحل فرفور ،ط 1دار الكاذب العريب.
الشيبذين أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أتسد،
(دت) مسند أمحد بن :نبل (1419ه 1998م) ،احملقق:
السيد أبو املعذطي النوري ،ط ،1عذمل الكاب بريوت.
الشيبذين حممد بن إبراهيم 1407( ،ها1987 -م) :ياة األلباين
وآاثره وثناء العلماء عليه ،ط ،1عكابة السراوي ،القذهرة.
الصذبوين ،حممد علي 1402 ( ،ها  1981 -م) خمتصر تفسري ابن
كثري(اختصار وحتقيق) ،ط ،7دار القرآن الكرمي ،بريوت ،لبنذن.
الطربي أبو جعفر حممد بن جرير ( )310 - 224جامع البيان يف
تفسري القرآن للطربي احملقق :عكاب الاحقيق ،ط 1بدار هجر.
الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غذلب اآلعلي ،أبو جعفر
( 1420ها  2000 -م) جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق:
أمحد حممد شذكر ،ط ،1عؤتسسة الرتسذلة.
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الطحذوي أبو جعفر أمحد بن حممد بن تسالعة بن عبد امللك بن تسلمة
األزدي احلجري املصري ( 1415ها 1494 ،م) شرح مشكل
اآلاثر ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط 1عؤتسسة الرتسذلة.
الطرفذوي أبوحسذم الدين ( 22نوفمرب  )2011ااأمول من لباب
األصول رقم اإليداع2003 ،14598 :م.
الطيذر عسذعد بن تسليمذن بن انصر (1423ها) فصول يف أصول
التفسري تقدمي :حممد بن صذحل الفوزان ،ط 2دار ابن اجلوزي.
الطيذلسي تسليمذن بن داود أبو داود الفذرتسي البصري (دت) مسند أيب
داود الطيالسي ،دار املعرفة ،بريوت.
العذعلي عبد ،احلسني شرف الدين (1830ه) ،ااراجعامل ،جممع
جهذين أهل البيت ،إيران.
عطية بن صدقي علي تسذمل عودة1422( ،ه) صفحامل بيضاء من :ياة
اإلمام حممد انصر الدين األلباين ،ط  ،2دار اآلاثر ،عصر.
الغزايل أبو حذعد حممد بن حممد الطوتسي (1417ها1997/م)
ااستصفى يف علم األصول احملقق :حممد بن تسليمذن األشقر،
ط ،1عؤتسسة الرتسذلة ،بريوت ،لبنذن.
الغمذري (1434ه2013-م) ،إ:ياء ااقبور من أدلة استحباب بناء
ااساجد والقباب على القبور ،ط ،1دار اإلعذم العسقالين،
بريوت.
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الفريح حذعد بن يعقوب(1432ه 2011-م) جهود العلماء يف
أصول تفسري القرآن الكرمي ،ضمن املؤمتر العذملي األول للبذحثني
يف القرآن الكرمي وعلوعه ،احملور الثالث جهود العلماء يف أصول
تفسري القرآن الكرمي ،كتاب ااؤمتر ،رابط الاحميلk- :
-tb.com/book/Quraan05685جهود-العلمذء-يف-
أصول-تفسري-القرآن-الكرمي.
القرطيب أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصذري
اخلزرجي مشس الدين ( 1423ها 2003 /م) اجلامع أل:كام
القرآن ،حتقيق :مسري البخذري ،ط 1دار عذمل الكاب ،الرايض.
القريويت عذصم عبدهللا( ،د،ت) ترمجة موجزة لفضيلة احملدث الشيخ
أيب عبدالرمحن حممد انصر الدين األلباين( ،د،ط) دار املدين،
جدَّة.
كحذلة عمر رضذ (دت) معجم ااؤلفني تراجم مصنفي الكتب
العربية ،عكابة املثىن ،دار إحيذء الرتاث العريب ،بريوت.
الكناين جمتىب بن حممود بن عقلة 5( ،ربيع اآلخر 1440ها13/
ديسمرب 2018م) األ:رف السبعة بني استشكال ااتقدمني
وااتأخرين وااعاصرين ودراسامل احلداثيني "دراسة وحتقيق
وتقومي" .حبوث احملور الثاين :القرآن الكرمي وعلومه يف
الدراسامل احلداثية ااعاصرة ،حبوث امللاقى الدويل الثذلث:
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القراءات احلداثية للعلوم اإلتسالعية  -رؤية نقدية ،واملنظم مبعهد
العلوم اإلتسالعية ،جذععة الشهيد محه خلضر ابلوادي ،اجلزائر.
اللكنوي عبداحلي بن عبداحلليم أبو احلسنذت (د.ت) إمام الكالم
فيما يتعلق ابلقراءة خلف اإلمام ،اعاىن به :صالح أبو احلذج،
عركز العلمذء العذملي للدراتسذت وتقنية املعلوعذت.
جماىب حممود1439( ،ه) القراءامل الشاذة الواردة عن القراء
العشرة ،ط ،1عنادى العلم النذفع ،عمذن.
حممد خري بن رعضذن بن إمسذعيل ( 1418ها  1997 -م) ،تَكملَة
ُمعجم ااُؤلفنيَ ،وفيامل ( 1415 - 1397ها) = (1977
  1995م( ط ،1دار ابن حزم للطبذعة والنشر والاوزيع،بريوت ،لبنذن.
املزي يوتسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجذج () 1980 – 1400
هتذيب الكمال مع :واشيه ،احملقق :بشذر عواد ععروف ،ط،1
عؤتسسة الرتسذلة ،بريوت.
عسلم بن احلجذج بن عسلم القشريي النيسذبوري أبو احلسني(،د،ت)
اجلامع الصحيح ااسمى صحيح مسلم( ،د،ط) بريوت ،دار
اجليل بريوت  +دار اآلفذق اجلديدة.
املغراوي أبو تسهل حممد بن عبد الرمحن (دت) ،موسوعة مواقف
السلف يف العقيدة واانهج والرتبية ،املكابة اإلتسالعية للنشر
والاوزيع ،ط ،1القذهرة ،النبالء للكاذب ،عراكش – املغرب.
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املنبجي ،أبو حممد علي بن زكراي1971( ،م) اللباب يف اجلمع بني
السنة والكتاب على مذهب اإلمام أيب :نيفة ،حتقيق :حممد
عثمذن ،دار الكاب العلمية ،بريوت لبنذن.
املنجد حممد صذحل2000( ،م) أ:داث مثرية يف :ياة الشيخ العالمة
األلباين ،اعاىن به :حممد حذعد ،ط ،1دار اإلميذن ،عصر.
امل نيذوي أبو املنذر حممود بن حممد بن عصطفى بن عبد اللطيف
( 1432ها 2011 -م) الشرح الكبري اختصر األصول من
علم األصول ،ط ،1املكابة الشذعلة ،عصر.
الندوة العذملية للشبذب اإلتسالعي(دت) ،ااوسوعة اايسرة يف األداين
وااذاهب واأل:زاب ااعاصرة ،إشراف وختطيط وعراجعة :عذنع
بن محذد اجلهين ،دار الندوة العذملية.
النعيم عبري بنت عبد هللا(  1436ها  2015 -م) قواعد الرتجيح
ااتعلقة ابلنص عند ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير -
دراسة أتصيلية تطبيقية ،تقدمي :فهد بن عبد الرمحن الروعي،
ط ،1دار الادعرية ،الرايض ،السعودية.
هذدي عصذم عوتسى1422( ،ه) الروض الداين يف الفوائد احلديثية
للعالمة حممد انصر الدين األلباين ،ط ،1املكابة اإلتسالعية،
عمذن األردن.
الواحدي أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي ،النيسذبوري،
( 1430ها) ،التَّا ْف ِّسريُ البَ ِّس ْيط احملقق :أصل حتقيقه يف ()15
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رتسذلة دكاوراة جبذععة اإلعذم حممد بن تسعود ،مث قذعت جلنة علمية
عن اجلذععة بسبكه وتنسيقه ،عمذدة البحث العلمي ،ط ،1جذععة
اإلعذم حممد بن تسعود اإلتسالعية ،السعودية.
**املواقع اإللكرتونية**
رمحذين أبو عبد هللا العيذشي بن أعراب ،اتريخ اإلضذفة:
( )2015/12/8 -1437/2/25تعطري األانم برتمجة العالمة
اإلمام حممد انصر الدين األلبذين ،اتسرتجعت باذريخ/5/30 :
املوضوع:
رابط
م
2018
https://www.alukah.net/culture/0/95679/#ixzz5Xnlw6vpf

شبكة صيد الفوائد( ،د،ت) نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لأللباين
الرابط:
2018/5/30
باذريخ
اتسرتجعت
. https://saaid.net/Warathah/1/albani.htm

عوقع :طريق اإلتسالم ،األلبذين ،كيف جيب علينذ أن نفسر القرآن ،اتريخ اإلضذفة:
2018/5/15 ،15-04-2001م ،الدروس ،كيف جيب  ،..رابط
املذدة (الاسجيل صويت) .http://iswy.co/erum :رابط الموقعhttps://ar.islamway.net/ :
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