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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �الرأي؟ التفسیر �الرأي؟التفسیر 

 نعم، أقوال التا�عین.
 طالب: أقوال التا�عین.

 أقوال التا�عین.
 ما قرأنا أقوال التا�عین؟

 سم.
 �سم هللا الرحمن الرح�م.

الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه والتا�عین لهم 
 یر رحمه هللا تعالى: �إحسان إلى یوم الدین، قال اإلمام ابن �ث

 ."فصل إذا لم تجد التفسیر في القرآن وال في السنة"
 طالب: ..................

 وش هو؟
 طالب: ..................

 وش ف�ه؟ وش هي؟
 طالب: ..................

 قبل الفصل؟
 طالب: ..................

 ما ف�ه، ما ف�ه ما هو عندنا.
 طالب: ..................

 إ�ه لكن عندك أنت مشار إل�ه أنه..
 طالب: ..................

 النسخة الثان�ة الط�عات، أوالد الش�خ موجودة واال..؟ وش اللي معك؟
 طالب: ..................

 هّین الشعب أكید مؤ�د أنها ما هي ف�ه.
 طالب: ..................

 وش هو؟
 ..................طالب: 

 ابن الجوزي.
 طالب: ابن الجوزي هذي اللي أقرأ منها اآلن.
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 خالص النسخ اللي بین أیدینا ل�ست موجودة ما أدري �هللا عاد، وش �قول �ا أبو عبد هللا اقره..
 طالب: ..................

 طی�ة؟ السالمة؟
المنقول منه ما ف�ه شيء وهو مقدمة على �ل حال األصل المنقول منه ما ف�ه شيء األصل 

 التفسیر لش�خ اإلسالم هذا ال یوجد، نعم سم.
فصل إذا لم تجد التفسیر في القرآن وال في السنة وال وجدته عن الصحا�ة فقد رجع �ثیر من "

األئمة في ذلك إلى أقوال التا�عین �مجاهد بن جبر فإنه �ان آ�ة في التفسیر �ما قال محمد بن 
ا أ�ان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن ع�اس ثالث إسحاق حدثن

عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند �ل آ�ة منه وأسأله عنها وقال ابن جر�ر حدثنا أبو 
كر�ب حدثنا طلق بن غّنام عن عثمان المكي عن ابن أبي ُمَلْ�كة قال رأیت مجاهدا سأل ابن 

ه قال ف�قول له قال ف�قول له ابن ع�اس اكتب حتى ع�اس عن تفسیر القرآن ومعه ألواح
سأله عن التفسیر �له ولهذا �ان سف�ان الثوري �قول إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحس�ك 

 ."�ه و�سعید بن جبیر وعكرمة مولى ابن ع�اس وعطاء بن أبي ر�اح والحسن ال�صري 
ال حدثنا الحسین بن مهدي ال�صري هنا ز�ادة عند ش�خ اإلسالم رحمه هللا قال و�ه إلى الترمذي ق

قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آ�ة إال وقد سمعت فیها شیئا و�ه 
إل�ه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سف�ان بن عیینة عن األعمش قال قال مجاهد لو �نت 

�ثیر من القرآن مما سألت هذا قرأت القرآن قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن ع�اس عن 
 عند ش�خ اإلسالم ولم توجد عند عند ابن �ثیر.

ومسروق ابن األجدع وسعید بن المسیِّب وأبي العال�ة والر��ع بن أنس وقتادة والضحاك بن "
مزاحم وغیرهم من التا�عین وتا�عیهم ومن �عدهم فُتذ�ر أقوالهم في اآل�ة ف�قع في ع�اراتهم 

 ."�حسبها �عض من ال علم عنده اختالفا ف�حكیها أقواال ول�س �ذلكت�این في األلفاظ 
ولكنها في الحق�قة من اختالف التنوع ول�ست من اختالف التضاد ألن المقصود واحد والع�ارات 

ف�عض الرواة یروي  -عل�ه الصالة والسالم-تختلف ومثل هذا ُوجد في الحدیث المرفوع إلى النبي 
لفظ ومنهم من یرو�ه على للفظ آخر و�عض من ینتسب إلى العلم  على لفظ یروي الحدیث على

إذا رأى أدنى اختالف قال هذا حدیث آخر أو هذه قصة أخرى و�عضهم ینظر إلى المعنى فإذا 
اتحد المعنى فهي قصة واحد أو حدیث واحد و�ختلفون یتفاوتون في جرأتهم على الجزم �أنه 

ن �جعله أكثر من حدیث �قبل ما ف�ه من اختالف حدیث واحد أو أحادیث و�لزم من ذلك أن م
والذي �جعله حدیث واحد �جزم �أن الراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ وال شك أن �عض العلماء 
یهاب تخطئة الرواة األث�ات الس�ما إذا إذا اشتملت القصة على أمر ف�ه نوع مضادة للقصة 

�اس والصح�حین وغیرهما ومن حدیث في صالة الكسوف جاءت في حدیث ابن ع  األخرى فمثالً 
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غیره أنها بر�وعین �ل ر�عة بر�وعین وجاء أ�ضا في مسلم ثالث ر�وعات وأر�عة وجاء في غیره 
خمسة ر�وعات ومن رأى إلى هذا االختالف قال تعددت القصة ولها نظائر تعددت القصة ومن 

إال مرة واحدة  -لسالمعل�ه الصالة وا-رأى أن القصة واحدة وأن الكسوف لم �حدث في عصره 
وموته �ان مرة واحدة �ما هو  -عل�ه الصالة والسالم-والكسوف مر�وط بوفاة إبراه�م ابن النبي 

معلوم جزم �أن حدیث ابن ع�اس في الصح�حین هو المحفوظ وما عداه شاذ ولو �ان في مسلم 
عات وأ�ضا منهم من ومن أهل العلم من یرى أن القصة تعددت ألن الرواة الثقات رووه بثالث ر�و 

أهل الثقة والض�ط والحفظ واإلتقان من رواه �أر�عة و�هاب تخطئة الرواة ف�حكم �التعدد وال شك أن 
هذا منهج لجمع من أهل العلم وهو ص�انة الصح�حین وص�انة الرواة الثقات من التخطئة والتوه�م 

لدیهم الجرأة ول�س جرأة من  وال شك أن هذا ف�ه نوع سالمة وحفظ للسنة الرأي اآلخر هو رأي من
فراغ �ما �صنعه �عض الكت�ة اآلن ال، �عني جرأة تأوي إلى علم ودین وورع لكن نظرا لما عندهم 
من إحاطة مثل ش�خ اإلسالم �قول أبدا الكسوف ما حصل إال مرة واحدة و�براه�م ما مات إال مرة 

لزم أن تكون صح�حة إلى الصحابي واحدة طیب الروا�ة الثان�ة الروا�ة في صح�ح مسلم قال ما ی
الذي س�قت إل�ه �سند على شرط مسلم لكن مع ذلك �كون وهم �ما أن حدیث ابن ع�اس في في 

تزوج م�مونة وهو محرم في ال�خاري وسنده صح�ح  -عل�ه الصالة والسالم-ال�خاري أن النبي 
السن و�ن �انت خالته وال وال �منع أن �كون ابن ع�اس وهم في س�اقه الس�ما وأنه �ان صغیر 

لكن المرجح ما جاء عنها هي وعن السفیر أبي رافع الواسطة بینهما أنه تزوجها وهو حالل 
والروایتان �لها في الصح�ح في صح�ح ال�خاري وال یلزم من الوهم الذي �قع ف�ه الراوي ألنه ل�س 

فإنه ال �قدح ف�ه وال في �معصوم إال إذا �ثر في حدیث الراوي فإنه �قدح ف�ه أما إذا �ان قلیال 
ا ثقته وض�طه ومن �عرى من الوهم والخطأ والنس�ان؟ ابن آدم �ل مجبول على هذا وال �قدح أ�ًض 

في صحة ما في الصح�ح ألن ال�خاري رواه �إسناد على شرطه وهو ثابت عّمن نسب إل�ه وأما 
�سند ف�ه ضعف إلى من نسب إل�ه قد �خطئ ل�س �معصوم ألنه ف�ه فرق بین أن یرو�ه ال�خاري 

ابن ع�اس و�ین أن یرو�ه �سند صح�ح إلى ابن ع�اس على شرطه و�قع الوهم منه وش المانع 
ما ف�ه مانع ألن ابن ع�اس ل�س �معصوم و�ن �ان من الدین والعلم والحفظ والض�ط واإلتقان 

ما روى  �منزلة عال�ة وحفظ عن اإلمام مالك نجم السنن حفظ عنه أخطاء لكنها �سیرة في جم�ع
ولذلك ال تؤثر في ثقته وض�طه وحفظه و�تقانه أما إذا �ثر الوهم في حدیث الراوي فإنه یترك �ما 

 هو معلوم.
فإن منهم من �عبر عن الشيء بالزمه أو بنظیره ومنهم من ینص على الشيء �عینه والكل "

 ."�معنى واحد في �ثیر من األماكن فلیتفطن اللبیب لذلك �هللا الهادي
منهم من �فسر �المثال ثم �أتي آخر ف�فسر �مثال آخر و�أتي ثالث ف�فسر �مثال ثالث وهكذا 
واألصل واحد واألمثلة تتعدد ف�أتي من ال خبرة له وال معرفة وال درا�ة �قول اختلفوا في تفسیر 
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التفسیر اآل�ة فقال فالن �ذا هذا ل�س اختالف إنما هي أمثلة لما تتناوله لما یتناوله لفظ اآل�ة و 
 �المثال معروف عند أهل العلم ألنه �المثال یتضح المقال.

وقال شع�ة بن الحجاج وغیره أقوال التا�عین في الفروع ل�ست حجة فك�ف تكون حجة في "
التفسیر �عني أنها ال تكون حجة على غیرهم ممن خالفهم وهذا صح�ح أما إذا أجمعوا على 

فوا فال �كون قول �عضهم حجة على قول �عض وال الشيء فال یرتاب في �ونه حجة فإن اختل
على من �عدهم و�رجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحا�ة  

 ."في ذلك
فال �كون حجة على وأما إذا اختلفوا فإن اختلف فال �كون قول �عضهم حجة على �عض عندك 

 على قول �عض؟
 أي نعم.

 وهذا �أنه أوضح ألنه حجة على القائل ول�س �حجة على القول. في الفتاوى على �عض
 ."فأما تفسیر القرآن �مجرد"

 و�رجع في ذلك.. على من �عدهم و�رجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة..
 ."أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحا�ة في ذلك"

وهذا معروف أن اإلجماع حجة في وما قاله �النس�ة للتا�عین أنهم إذا أجمعوا فقولهم حجة ملِزمة 
جم�ع العصور ال �ختص �التا�عین وأما إذا اختلفوا فال �كون قول �عضهم حجة على �عض وهذا 
�قال مثله حتى في الصحا�ة إذا اختلفوا قول الصحابي إذا انفرد ولم �خاَلف هذا الخالف ف�ه 

َلف �عضهم �قول هذا من معروف إذا اتفقوا هذا محل اتفاق وأما إذا انفرد �عضهم ولم �خا 
اإلجماع السكوتي ال �عرف له مخالف وهو إجماع و�عضهم �قول ال، قد �سكت اإلنسان ومع 
عدم الموافقة لكن ال �ظهر المخالفة أو �سكت للموافقة فإذا لم �علم المخالف فهذا محل الخالف 

ع�ة فإنه حینئذ إذا روي عن عن صحابي واحد قول في تفسیر آ�ة أو في حكم من األحكام الشر 
محل الخالف بین أهل العلم ومعلوم أن �ثیر من أهل العلم یرون أنه حجة ألنهم أعلم وأعرف 
�التنز�ل والمقاصد من غیرهم ألنهم عاصروا النبي وعا�شوه وشهدوا معه الوقائع وعرفوا أس�اب 

�القبول من قول النزول وعرفوا األحوال والظروف التي نزلت فیها هذه النصوص فهم فقولهم أولى 
�عضهم من �عدهم ومنهم من �قول المسألة مسألة فهم ورب مبلغ أوعى من سامع رب مبلغ أوعى 
من سامع فیوجد الخالف في المسألة لكن إذا أجمعوا فال خالف وأما إذا اختلفوا ونقل عن 
�عضهم أقوال نقل في المسألة أقوال متعددة مختلفة فال �كون قول �عضهم حجة على �عض 

«عل�كم �سنتي وسنة الخلفاء �قوله  -عل�ه الصالة والسالم-والمرجح في هذا �له ما أشار النبي 
 فقول أبي �كر وعمر مقدم على قول غیرهم.الراشدین المهدیین من �عدي» 
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فأما تفسیر القرآن �مجرد الرأي حرام لما رواه اإلمام محمد بن جر�ر رحمه هللا حیث قال حدثنا "
ثنا �حیى بن سعید حدثنا سف�ان حدثني عبد األعلى هو ابن عامر الثعلبي محمد بن �شار حد

«من قال في قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن سعید بن جبیر عن ابن ع�اس عن النبي 
 ."القرآن برأ�ه أو �ما ال �علم فیلتبوأ مقعده من النار»

مؤمل مع أنه لم �عزه إلى لكن ش�خ اإلسالم ساق روا�ة اإلمام أحمد �إسناده ولفظه قال حدثنا 
اإلمام أحمد وُ�قطع و�جزم �أن اإلمام ش�خ اإلسالم رحمه هللا ما أدرك مؤمل فهذا سند اإلمام 
أحمد قال حدثنا سف�ان قال حدثنا عبد األعلى عن سعید بن جبیر عن ابن ع�اس قال قال رسول 

نعم هذه روا�ة  قعده من النار»«من قال في القرآن �غیر علم فلیتبوأ م -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 
اإلمام أحمد وأما �النس�ة لما ذ�ره الحافظ ابن �ثیر فهو من تفسیر الطبري ثم خرجه من الترمذي 

 والنسائي.
وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سف�ان الثوري �ه ورواه أبو داود عن مسدد "

الترمذي هذا حدیث حسن وهكذا رواه ابن عن أبي عوانة عن عبد األعلى �ه مرفوعا وقال 
جر�ر أ�ضا عن �حیى بن طلحة الیر�وعي عن شر�ك عن عبد األعلى �ه مرفوعا ولكن رواه 

 ."عن محمد بن حمید عن الحكم بن �شیر عن عمرو بن ق�س الَمالئي 
 الُمالئي الُمالئي.

وعن محمد بن عن عمرو بن ق�س الُمالئي عن عبد األعلى عن سعید عن ابن ع�اس فوقفه "
حمید عن جر�ر عن لیث عن �كر عن سعید بن جبیر عن ابن ع�اس من قوله فا� أعلم وقال 

 ."ابن جر�ر حدثنا الع�اس بن عبد العظ�م العنبري 
وما روي موقوفا من قول ابن ع�اس أش�ه وأصح قد �قول قائل مادام هذا التحذیر الشدید من قال 

أو یتبوأ مقعده من النار ونرى الكم الهائل من التفاسیر  في القرآن برأ�ه أو ما لم �علم فقد
الموجودة المتداولة بین أهل العلم ال تستند إلى أثر وال إلى خبر وال إلى قول صحابي وال شيء 
كل هؤالء الذین فسروا القرآن بهذه الطر�قة �لهم آثمون أو ال؟ �ثیر من التفاسیر الموجودة ما 

ال إلى أثر وال إلى حدیث وال.. �ثیر من التفاسیر الموجودة لو نظرت فیها ما تستند ال إلى خبر و 
إلى تفاسیر منها القر�ب ومنها ال�عید �عني إلى أقوال السلف منها القر�ب و�ن �ان طیب تفسیر 

 ابن سعدي مثال ف�ه أحادیث فسر �أثر واال واال أسلوب الش�خ؟ 
 طالب: ..................
�خ ابن سعدي هل نقول أنه آثم فسر القرآن برأ�ه؟ وقل مثل هذا في شوي �س، اآلن تفسیر الش

التفاسیر األخرى من هذه التفاسیر ما �خالف مقاصد القرآن ومنها ما هو مخالف �ما هو مقرر 
في الدین هذا ال خالف في أنه �الرأي ومحرم أما ما یرجع ف�ه إلى أصول الشر�عة و�ستن�ط منها 

رآن وهو ماٍش على لغة العرب فإن هذا ل�س �الرأي و�ن �ان و�مشي و�جري مع مقاصد الق
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�أسلوب المؤلف وفهم المؤلف ومثل هذا قد �قع ف�ه الخطأ و�قع ف�ه الصواب فالش�خ مثال ابن 
سعدي فهم تفاسیر السلف وقرأها وعّبر عنها وهذا الذي �ختلف ف�ه الش�خ عبد الرحمن مع تفسیر 

ي دروس القرآن للش�خ ف�صل بن م�ارك مختصر جدا �عني توفیق الرحمن نقول توفیق الرحمن ف
�حجم تفسیر ابن سعدي لكنه مع ذلك ما �أتي بلفظه إطالقا هو ینتقي لفظ واحد من ألفاظ السلف 
هو الراجح عنده و�ودعه في تفسیره الش�خ عبد الرحمن ال، ما �أتي بلفظ السلف �فهم ما قیل في 

فهو ما خرج عن دائرة المأثور و�ن صاغه �أسلو�ه على  اآل�ة من �الم السلف و�صوغه �أسلو�ه
أن نقل �الم السلف �عني برمته و�فصه أولى لكن إذا �ان �حتاج إلى توض�ح یوضح وعلى �ل 
حال مثل هذا ال �خرج عن ما جاء في طرق التفسیر المعروفة هناك تفاسیر �الرأي و�ستند فیها 

ر على �الم هللا مثل من �فسر معتمدا على علوم ا وتعین المفسإلى علوم مقررة ومطلو�ة شرعً 
العر��ة مثل أبي ح�ان ل�س بتفسیر أثري وال ینقل عن صحا�ة وال تا�عین لكنه �سوق التفسیر 
برأ�ه معتمدا في ذلك على لغة العرب و�ستطرد في المسائل النحو�ة والصرف�ة والبالغ�ة نقول 

�عتمد عل�ه أبو ح�ان في هذا التفسیر مثل أف هذا برأ�ه؟ قد ال تجد في تفاسیر السلف من ما 
ذ�ر فیها ثمان وأر�عین ض�ط هل هذه الثمان واألر�عین وردت عن السلف؟ ما وردت لكنه اعتمد 
في ذلك على ما في لغة العرب وهذا �ثیر في تفسیره هل نقول أن أ�ا ح�ان آثم حینما فسر 

ستن�اط و��ان األحكام مثل ابن العر�ي القرآن بهذه الطر�قة أو من فسر القرآن على طر�ق اال
والجصاص والهراسي إلك�ا الطبري والقرطبي وغیرهم �أنك تقرأ في �تاب فقه وأبو ح�ان �أنك تقرأ 
في �تاب نحو وفالن �أنك تقرأ في �تاب من �تب الكالم لكن إذا �ان التفسیر ف�ه ما �خالف ما 

زمخشري أو تفسیر الرازي أو تفسیر تقرر في الشرع �األدلة هذا المحضور مثل تفسیر ال
الب�ضاوي في �عض المواضع و�ن �ان أخف منهما هذا تفسیر �الرأي فضال عن تفسیر الجواهر 
اللي �له مبني على نظر�ات نظر�ات �سمونها علم�ة وهي في الحق�قة وهم�ة ألنها متطورة 

لعلوم اللي �مكن إدراجها في ومتغیرة وتتجدد هذا الذي یرد ف�ه الوعید و�ال �ل �حتاج إلى جم�ع ا
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء} القرآن لقوله جل وعال:  محتاج إلى ما �ستن�ط  تأن 38األنعام: {َما َفرَّ

من القرآن أنت محتاج إلى ب�ان القرآن و�عراب القرآن لو لم یؤلف العلماء في هذا ما استفدنا لكن 
إذا تضمن الكتاب ما �خالف ما تقرر في الشر�عة فهذا هذا عاد ال إشكال في �ونه حرام �خالف 

ح من إث�ات شيء � جل عقیدة السلف �خالف ما جاء في الكتاب والسنة من االعتقاد الصح�
وعال أو نف�ه عنه هذا ما �جوز هذا هذا لو لم �كن في القرآن لو �ان في غیر القرآن قلنا حرام 
فك�ف إذا �ان في القرآن وأما تفسیر اإلنسان إذا سئل عن آ�ة مثال في مجلس ُذكرت آ�ة وف�ه 

ان �أوي إلى علم سابق طالب علم وش رأ�كم وش معنى اآل�ة �ل واحد یتكلم �ما �حضره فإن �
قرأ في �تب أهل العلم وفهم معنى اآل�ة وال وال �حضره أن ینسب هذا القول إلى قائله لكنه �أوي 
إلى علم هذا ما عل�ه ما ف�ه إشكال هذا ما قاله برأ�ه المجرد لكن إذا �ان خام ما عنده شيء أبد 
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عظائم األمور هذا آثم بال  مثل �عض اللي �كتبون اآلن ما �عرف بده�ات األحكام و�كتب في
شك ولو أصاب ولو أصاب هذا آثم مجموعة من طالب العلم و�ن �ان مستواه ال یرقى إلى فهم 
القرآن الفهم الذي �خرجون �ه من العهدة لكنهم ما جزموا �شيء وش رأ�كم ما معنى آ�ة �ذا �قول 

عل�ه شيء إذا لم �جزم سواء �ان  قائل لعل المراد �ذا الثاني �قول لعل المراد �ذا إذا لم �جزم ما 
في تفسیر القرآن أو في معاني الحدیث ال یلحقه ذم اإلشكال ف�ما إذا جزم �أن هذا مراد هللا جل 

عل�ه -من �المه لما ذ�ر النبي  -صلى هللا عل�ه وسلم-وعال من �المه أو هذا مراد رسول هللا 
غیر حساب وال عذاب �ات الصحا�ة الس�عین األلف الذین یدخلون الجنة � -الصالة والسالم

وما  -عل�ه الصالة والسالم-یدو�ون لعله فالن لعلهم �ذا لعلهم �ذا لعلهم �ذا خرج علیهم النبي 
ثرب علیهم فأخبرهم �المراد من الس�عین وال وافق وال قول من أقوالهم تجد �عض الناس اآل�ة فیها 

إلى قول من هذه األقوال یبتدع قول �خالف  عشرة أقوال ألهل العلم ثم �أتي �قول ال یلتفت وال
الس�اق فكم ترك األول لآلخر لكن �ه ول هذا تحتمله لغة العرب وال �أ�جم�ع األقوال إذا �ان الق

الكالم ف�ما إذا �ان الشخص ال علم عنده وال معرفة وال سابق قراءة في �تب أهل العلم هذا على 
اولة �الم أهل العلم في معرفة النصوص والمراد خطر عظ�م واإلنسان تتولد عنده ملكة من مز 

منها ولو لم �كن �خصوص ما ی�حث ف�ه لكن في الجملة أنت اآلن لو أنت قرأت شروح ال�خاري 
وشروح مسلم و�تب غر�ب الحدیث و�ذا واجتمع عندك حصیلة �بیرة جدا من ومخزون علمي 

دیث في الطبراني ما شرح تقول ثم جاك ح -عل�ه الصالة والسالم-مما �فهم �ه �الم الرسول 
�هللا هذا الحدیث ما شرح ما ما أعرف شيء من هذا المخزون من هذا المخزون العلمي یتمحض 
عندك قول إن شاء هللا وهذا الكالم �حتاج إلى شيء من البذل �حتاج إلى سعة اطالع �حتاج إلى 

ا لها ما له ما له مستند وال له معرفة وفهم لكالم أهل العلم لئال �قول قائل أننا نشوف تفاسیر م
كذا لكن ینظر في تار�خ الرجل ینظر في تار�خ هذا الكاتب إذا �ان له عنا�ة �النصوص له 
عنا�ة �العلوم الشرع�ة عنده إلمام �ما �حتاج إل�ه في هذا الفن یتكلم و�ال معناه أنه ما حد �فسر 

قا لكن المحظور أن �أتي شخص ال في إال أن ینقل فقط معناه ما أحد �فسر وال �أتي �جدید إطال
العیر وال في النفیر تخفى عل�ه بدائه األمور ثم یولج نفسه و�قحم نفسه في أش�اء ال عالقة له 

 فیها ال ناقة له فیها وال جمل ومع ذلك یرد على أهل العلم هذا الذي یذم و�شدد عل�ه النكیر.
 طالب: ..................

قول غیر مخالف إذا تأتي �قول غیر مخالف وال �أ�اه الس�اق والقائل ممن له إحاطة ومعرفة 
ف�ما.. ش�خ اإلسالم جاء �أش�اء ما ُسبق إلیها هل تقول ش�خ اإلسالم ابتدع مثل ها اللي �كتبون 

فة اآلن �جیبون لك أش�اء و�لها الداعي إلیها الهوى فرق بین من �كتب والحادي ب�ان الحق ومعر 
الحق ونصر الحق ولو أخطأ �عني أنت تصف الش�خ األل�اني رحمه هللا حینما قال �شف الوجه 

�كتبون اآلن؟! الش�خ رحمة هللا عل�ه ینصر ما یراه الحق من خالل األدلة  ما ما ف�ه إشكال مثل 
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قصدهم هم اطلعوا على أدلة ما اطلعوا على شيء  ما و  ،�كتبون  هو ما ولو �ان قوله مرجوحا إنما 
 من األدلة �س الهوى.

 طالب: ..................
 ال، المعارضة ال، إذا جاء �قول مخالف لما جاء عن السلف ال.

 طالب: ..................
ف�ه أش�اء من النصوص الواقع بّینها ووضحها �انت غیر معروفة عند �عني في المجتمعات 

أنه هناك أنه  یتوقعن �ظهر لهم لكن في عصرنا اآلن مة ما ف�ه ما �كشفها ف�فسرونها �ما السا�ق
الط�ارات هل  جاءت اآلن 8النحل: {َوَ�ْخُلُق َما َال َتْعَلُموَن} ط�ارات من قوله جل وعال  تجيء
ط�ارات واال السادس وال إلى العاشر إلى ألف وثالثمائة  تجيءمن في القرآن الخامس أنه  تصور

على ما قالوا ما یتوقعون هذا ف�ه النصوص فیها إلماحات وأش�اء  رعش ةة وستئألف وتسعم
ألمور دقائق ظهرت اآلن هل نقول أن هذا فسر برأ�ه ما اعتمد على شيء؟! ال، التفسیر ما ف�ه 

 شك أن له...
 طالب: ..................

 ار�س �ار�س ب�ضاء؟�
 طالب: ..................

 تسعة وس�عین ثمان�ة وثمان�ة وثمانین أو اثنین وثمانین.
 طالب: ..................

 ما قلنا ناف�ة، استفهام�ة یراها استفهام.
 طالب: ..................

 وق�في وقد �ختلفون ف�ه هذا مسألة الوقف واالبتداء له �ت�ه الوقف واالبتداء له �ت�ه وهو توق�في ت
هذه لها  2ال�قرة: {َال َرْ�َب ِف�ِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقیَن}أو  2ال�قرة: {َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْ�َب} {ِف�ِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقیَن}

معنى وهذه لها معنى وجاء الوقف في هذا وفي هذا فالوقف ال شك أنه توق�في معروف عند أهل 
 العلم ت�عا للمعنى الوقف واالبتداء ف�ه �تب ترى.

 طالب: ..................
 السبب؟ و ش هو؟ والسبببل هذا السكتة وش السبب فیها؟  14المطففین: {َكالَّ َبْل َراَن} 

 طالب: ..................
 السكتة إ�ه.

 طالب: ..................
مر علینا �التفسیر �القرطبي، لئال ُ�ظن أنه مثنى بر، �قولون هذا فلذلك تقف وتسكت على بل 

 وفي آ�ة الق�امة.



 
 

 
 

=‚f^=4åÕj4o‘JÔ‹Ñ—ª^=F003E= 10 

 ..................طالب: 
قالوا مثل ما قیل في هذا مّراق  27الق�امة: {َوِقیَل َمْن َراٍق} في هذا الموضع إ�ه. وفي آ�ة الق�امة 

إذا مّراق �ائع المرق قیل لئال یتخیل مثل هذا الفهم أو �سبق إلى الذهن أو یهجم إل�ه �شرع 
 السكت هنا.

 ."ح�ان بن هالل نابن عبد العظ�م ابن عبد العظ�م العنبري حدث وقال ابن جر�ر حدثنا الع�اس"
 قال قال ال بد أن �قول قال حدثنا ما تكتب هي تنطق وال تكتب.

قال حدثنا ح�ان بن هالل قال حدثنا سهیل أخو حزم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب "
وقد روى هذا  «من قال في القرآن برأ�ه فقد أخطأ»قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-أن رسول هللا 

 ."الحدیث
 ابن �ثیر خرجه من ابن جر�ر وش�خ اإلسالم خرجه من الترمذي؟أن  الفرق  �عني

 ."ي عِ طَ بن أبي حزم القُ  سهیلوقد روى هذا الحدیث أبو داود والترمذي والنسائي من حدیث "
 الُقَطعي.
 الُقَطعي.

 هي مكتوب الَقط�عي عندنا خطأ الُقَطعي.
وقال الترمذي غر�ب وقد تكلم �عض أهل العلم في سهیل وفي لفظ لهم من قال في �تاب هللا "

 ."برأ�ه فأصاب فقد أخطأ
م �غیر ما أنزل هللا ولو أصاب الحق داخل في الوعید ولو وافق حكمه حكم هللا �عني �من حك

 جل وعال و�ذلك من حكم �جهل ولو أصاب فقد أخطأ.
 طالب: ..................

 إ�ه �أثم بال شك الحاكم �غیر ما أنزل هللا ولو أصاب.
 طالب: ..................

ن ها الحكم ذا في هذا القانون موافق لحكم هللا هذا اآلن لو حكم عنده قانون وضعي وحكم �ه لك
حكم �غیر ما أنزل هللا وعل�ه الوعید الشدید و�ذلك لو حكم �جهل وما یرّوج له اآلن من أن 
الخالف �سیر بین أحكام الشر�عة واألحكام الوضع�ة �عني عشرة �المائة أو �ذا نقول الخطأ 

تحكم �ما أنزل هللا ال أن تحكم �غیره ولو وافق ما  الخلل �بیر ولو اتفق الحكمان ألن القصد أن
 أنزل هللا ألنك في الحق�قة حاكم �غیر ما أنزل هللا.

أي ألنه قد تكلف ما ال علم له �ه وسلك غیر ما أمر �ه فلو أنه أصاب المعنى في نفس "
النار األمر لكان قد أخطأ ألنه لم �أت األمر من �ا�ه �من حكم بین الناس على جهل فهو في 
ا ممن و�ن وافق حكمه الصواب و�ن وافق حكمه الصواب في نفس األمر لكن �كون أخف جرمً 

 ."أخطأ �هللا أعلم
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لماذا �كون أخف جرما ممن أخطأ؟ ألن العقو�ة على حسب األثر المترتب على حسب األثر 
هذا المحرم ز�ادة العقو�ة ونقصه على حسب األثر ی�قى المحرم حرام وعل�ه اإلثم لكن قد �خف 

�اعت�ارات وقد یز�د �اعت�ارات الزنا �له حرام لكن ی�قى أن الزنا بذات الزوج الزنا �حلیلة الجار 
أعظم الزنا �المحارم أعظم الزنا مع الحمل أعظم �ل شيء على ما یترتب عل�ه هذا الذي أصاب 

ه الحیث�ة صار أصاب الحق ف�ه أنه لم �ظلم المحكوم عل�ه ما حصل ظلم للمحكوم عل�ه فمن هذ
أخف و�ال مخالفة ما جاء ما جاء عن هللا جل وعال و�ونه حكم �غیر ما أنزل هللا وجاء ف�ه 
الوعید الشدید هذا واقع ف�ه بال شك لكن الخفة من جهة أن المحكوم عل�ه في هذه القض�ة مادام 

عن هللا و�كون مع  ظلم و�ال قد �حكم �غیر ما أنزل ف�كون مخالف لما جاءوافق حكم هللا أنه لم �ُ 
 ذلك ظالم للمحكوم عل�ه ف�جتمع األمران.

ِ ُهُم اْلَكاِذُبوَن} ذفة �اذبین فقال وهكذا سمى هللا القَ " َهَداِء َفُأوَلِئَك ِعْنَد �َّ  {َفِإْذ َلْم َ�ْأُتوا ِ�الشُّ
ولو �ان قد قذف من زنى في نفس األمر ألنه أخبر �ما ال �حل له فالقاذف �اذب  13النور:

 ."اإلخ�ار �ه ولو �ان أخبر �ما �علم ألنه تكلف ما ال علم ما ال علم له �ه �هللا أعلم
هذه حق�قة شرع�ة و�ن خالفت الحق�قة اللغو�ة والعرف�ة حق�قة شرع�ة شخص أخبر عما رآه �عینه 

قع هل هو صادق واال �اذب؟ األصل في الحق�قة اللغو�ة من غیر شك وال تردد وطابق الوا
�ة ثالثة رأوا ذَ والحق�قة العرف�ة أنه صادق ألن هذه حق�قة الصدق والكذب �خالفه لكن هؤالء �َ 

ِ {َفُأوَلئِ  الزاني یزني �المرأة �ما �فعل الرجل �امرأته هذا �اذب ألن الحق�قة الشرع�ة قال  َك ِعْنَد �َّ
ر أنه لم �طابق الواقع  13النور: ُهُم اْلَكاِذُبوَن} و�ل ما �انت مقدماته شرع�ة فهو شرعي ولو ُقدِّ

ر أنه طابق الواقع جاءنا مجموعة من الثقات و  �ل ما �انت مقدماته غیر شرع�ة فهو �ذب ولو ُقدِّ
جاؤوا  «صوموا لرؤ�ته»�شهدون �أنهم رأوا الهالل ما لنا دعوى �ما وراء ذلك نحن مكلَّفون 

وأخبروا واألصل فیهم أنهم ثقات ال ن�حث عما وراء ذلك طابق أو ما طابق ما هو شغلنا حنا 
ن غلب على القاضي أو على ظنه أنهم ثقات وشهد ادمتنا شرع�ة نت�جتنا شرع�ة شهد شاهدمق

م هل ال هِ �اقتطاع مال مسلم خالص حكم القاضي صح�ح ما لنا دعوى هل أخطأ �عضهم هل وَ 
یتصور أنه �ذب مع أنه ثقة ال، لكن مع ذلك قد �حصل منه وهم وخطأ ف�كون الحكم غیر 

ت المقدمة شرع�ة فالحكم صح�ح ی�قى مطال�ة المحكوم له مطال�ة مطابق للواقع لكن مادام
«فمن اقتطع له من فمن اقتطع اقتطعت له من حق أخ�ه المحكوم له �ما �خصه من النصوص 

 و�ل له من نصوص الشرع ما �خصه. �دعها»أو ا فلیدعه فإنما هي قطعة من نار فل�أخذها شیئً 
 نعم.

تفسیر ما ال علم لهم �ه �ما روى شع�ة عن سل�مان عن ولهذا تحرج جماعة من السلف عن "
عبد هللا بن ُمّرة عن أبي معمر قال قال أبو �كر الصدیق رضي هللا عنه أي أرض تقلني وأي 

 ."سماء تظلني إذا قلت في �تاب هللا �ما ال أعلم
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 ما ال أعلم، عندك �ما؟
 �ما ف�ه (ن) ف�ه (ن) ما �قول.
 تاب هللا ما لم أعلم، وش هو؟ ال ما ف�ه شيء، إذا قلت في �

 طالب: ..................
 �ما.

 �ما ال أعلم.
 على �ل حال هذه.

 في (ن) ما وفي (ع) لم، �قول المحشي.
هذا الموجود عند ش�خ اإلسالم والموجود في التفسیر والحكم في ذلك المصدر األصلي، منین 

 مخّرج؟
 طالب: ..................

 المعنى ما �ختلف المعنى ما �ختلف والطبري ُیراَجع وُ�شاف وش ف�ه.على �ل حال 
 طالب: ..................

 طیب توضحه الروا�ات األخرى قال أبو عبید.
 ."وقال أبو عبید القاسم بن سّالم حدثنا محمد بن یز�د عن العّوم بن حوشب"

 محمد واال محمود؟ هو محمد صوا�ه محمد.
 محمد محمد.

 ش�خ اإلسالم محمود صوا�ه محمد.لكن عند 
{َوَفاِكَهًة  عن العّوم بن حوشب عن إبراه�م الت�مي أن أ�ا �كر الصدیق ُسئل عن قوله تعالى: "

فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في �تاب هللا ما ال أعلم،  31ع�س: َوَأ��ا}
عن حمید عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على  منقطع وقال أبو عبید أ�ضا حدثنا یز�د

فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما األب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال  31ع�س: {َوَفاِكَهًة َوَأ��ا} المنبر 
 ."إن هذا لهو التكلف �ا عمر وقال محمد بن سعید

 سعد.
 سعد؟

 قال محمد بن سعد.
 سل�مان.وقال محمد بن سعد حدثنا 
 طالب: ..................

 في �عض النسخ عبد.. ش�خ اإلسالم ف�ه عبد بن حمید.
 طالب: ..................
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 إن هذا لهو التكلف �ا عمر، وش ف�ه؟
 طالب: ..................

 وش من حیث إ�ش؟ 
 طالب: ..................

هذا ُأثبت وهو ن�ات وخالص ینتهي  ه»� «من حسن إسالم المرء تر�ه ما ال �عنإ�ه عمر �قول 
اإلشكال أما أن نتت�ع ونروح ننظر في �تب الن�ات وش هو ووش فائدته ووش؟ �عني هل �منع 
أن اإلنسان رأى هذه الكلمة وراح ی�حث في �تب غر�ب القرآن وفي �تب الن�ات ی�حث عن هذا 

نا قضت على هذه أوقاتنا األب نقول هذا تكلف؟ عمر رضي هللا عنه انشغل �ما هو أهم لكن ح
 كلها ضا�عة �ما ال ینفع. لكن قال عبد بن حمید هو محمد بن سعد وش عندك أنت وش..؟

 محمد بن سعد وفي (ز) و(ك).. 
ال محمد بن سعد معروف ألنه في الط�قات، لكن عند ش�خ اإلسالم اللي هو األصل قال عبد بن 

 حمید والتصح�ف وارد.
قال حدثنا حّماد بن ز�د عن ثابت عن أنس قال �نا عند عمر بن قال حدثنا سل�مان بن حرب "

فقال فما  31ع�س: {َوَفاِكَهًة َوَأ��ا} الخطاب رضي هللا عنه وفي ظهر قم�صه أر�ع رقاع فقرأ 
األب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عل�ك أال تدر�ه وهذا �له محمول على أنهما رضي هللا 

 ."إنما أرادا استكشاف علم ��ف�ة األب و�ال فكونه نبتا من األرض ظاهر ال ُ�جهلعنهما 
�قول غیر منتعلین و�زعم أنه  75الزمر: {َحافِّیَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش}  اآلن�عني یوجد ممن �كتبون 

الكالم قس على هذا صاحب رأي وفكر والقرآن نزل بلغة العرب ونحن عرب �قول مثل هذا 
الشيء الكثیر هذا أمر واضح �عني ما هو فال ی�عد أن �قال فما األب �قول هو الوالد �عد ما هو 
ب�عید أن �قال مثل هذا الكالم ممن یدعي.. هللا المستعان، لكن مثل ما قال الش�خ علي 

ن أو في األحكام أمر الطنطاوي رحمه هللا �قول ال یتورع اإلنسان أن یتكلم في القرآن أو في الدی
سهل �عني خله �جرؤ على علم آخر مثل علم الطب �حتاج ولده عمل�ة بیروح ب�جیب سكین 
و�شق �طنه و�جري له عمل�ة واال.. وأیهما أعظمه الكالم في �الم هللا لكن هو رقة الدین وعدم 

ن من الخوف من هللا جل وعال شوف الخوف وش سوى �أبي �كر وعمر وهم عرب أقحاح �عرفو 
 لغة العرب ما �مشون �ه أمورهم �هللا المستعان.

 ."28-27ع�س: )}28) َوِعَنً�ا َوَقْضً�ا (27{َفَأْنَبْتَنا ِفیَها َح��ا (لقوله تعالى: "
ولو احتاج عمل�ة أو احتاج الشخص عمل�ة عموما ما اكتفى �أي شخص ال بد یتحرى و�سأل 

 تاج مسألة شرع�ة �سأل أدنى من �صادفه.أیهم أمهر وأیهم أجود وأیهم أحذق لكن إذا اح
وقال ابن جر�ر حدثنا �عقوب بن إبراه�م قال حدثنا بن علّ�ة عن أیوب عن ابن أبي مل�كة أن "

ابن ع�اس ُسئل عن آ�ة لو سئل عنها �عضكم لقال فیها فأبى أن �قول فیها إسناده صح�ح 
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وقال أبو عبید حدثنا إسماعیل بن إبراه�م عن أیوب عن ابن أبي مل�كة قال سأل رجل ابن 
ان مقداره ألف سنة فقال له ابن ع�اس فما یوم فما یوم �ان مقداره خمسین ع�اس عن یوم �

ألف سنة؟ فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن ع�اس هما یومان ذ�رهما هللا في 
كتا�ه هللا أعلم بهما فكره أن �قول في �تاب هللا ما ال ما ال �علم وقال أ�ضا ابن جر�ر حدثنا 

ه�م قال حدثنا ابن علّ�ة عن مهدي بن بن م�مون عن الولید بن مسلم �عقوب �عني بن إبرا
قال جاء طلق بن حبیب إلى جندب إلى جندب بن عبد هللا فسأله عن آ�ة من القرآن فقال 

 ."أحّرج عل�ك إن �نت مسلما لّما قمت عني 
 لَما لَما.

 مسَلما أو مسلِّما.
 أحرج عل�ك إن �نت مسلما لما قمت عني �عني قم.

ا لما قمت عني أو قال أن تجالسني وقال مالك عن �حیى بن سعید رج عل�ك إن �نت مسِلمً أح"
ن قال إنا ال نقول في القرآن آعن سعید بن المسیب أنه �ان إذا سئل عن تفسیر آ�ة من القر 

 ."شیئا وقال اللیث عن �حیى بن سعید
یرجع إل�ه و�عتمد عل�ه �ذلك �الم ومثل هذا التحرج وهذا التورع عن تفسیر القرآن �غیر أصل 

ال �جوز لشخص ال �عرف شیئا أن یهجم أو �عرف �عض الشيء  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 
أن یهجم على الحدیث و�فسره برأ�ه من غیر مراجعة لكالم أهل العلم واعتماد عل�ه وال شك أن 

ا لكن غر�ب الحدیث ال شك غر�ب القرآن أو غر�ب الحدیث غر�ب القرآن أمره شدید �ما جاء هن
ري �التوقي وجدیر �التحري �ما قال اإلمام أحمد وغیره وشددوا في هذا واألصمعي و�حاطته أنه حَ 

بلغة العرب ال تخفى على أحد و�حفظ ستة عشر ألف قصیدة �عضها من مائتي بیت سئل عن 
ى هللا عل�ه صل-فقال أنا ال أفسر �الم رسول هللا  «الجار أحق �صق�ه»الصقب في حدیث 

 أن الصقب اللصیق �عني الجار المالصق. تزعمولكن العرب  -وسلم
 المسیِّب؟  المسیَّب �الفتح واال

 وش ف�ه؟
 المسیب �الفتح واال �الكسر؟

ال، تواطأ أهل العلم على أنه �الفتح تواطأ أهل العلم على أنه �الفتح وُأثر عنه أنه قال سیَّب هللا 
ا من هذه الدعوة لكن أهل العلم تواطئوا على الفتح ترى �عضهم �كسره خوفً من سیَّب أبي، فلذا 

ومعروف أن ما اشتهر بین أهل العلم لكن من أراد أن یتورع و�تحرج ما ُ�منع واشتهر بین الناس 
ني وهما �العكس المشدد الغزالي وال�اقَالني �التخف�ف هذا الصواب لكن اشتهر  الغَزالي وال�اقالَّ

 لناس ولذا �قول خطأ مشهور خیر من صح�ح مغمور.وشاع بین ا
 طالب: ..................
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 هو �كره التسم�ة ولذلك �قول الذي �قولون له ابن علّ�ة أو �سمونه ابن علّ�ة ینسبونه إلى أمه.
وقال اللیث عن �حیى بن سعید عن سعید بن المسیَّب أنه �ان ال یتكلم إال في المعلوم من "

 "ة عن عمرو بن ُمرَّة قال..القرآن وقال شع�
وهو أفضل التا�عین عند اإلمام أحمد �عني أرجح التا�عین وأفضلهم سعید و�ن �ان �عضهم �قول 

ترجع إلى العلم ترجع إلى العلم �عني هو أعلمهم وأما الفضل الثابت في حق أو�س  إن األفضل�ة
 في صح�ح مسلم فهو �متاز �ه على غیره.

لمسیب عن آ�ة من القرآن فقال ال تسألني عن القرآن وسل من یزعم قال سأل رجل سعید بن ا"
شيء �عني عكرمة وقال ابن شوذب حدثني یز�د بن أبي یز�د قال �نا  هأنه ال �خفى عل�ه من

نسأل سعید بن المسیَّب عن الحرام والحالل و�ان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسیر آ�ة من 
القرآن سكت �أن لم �سمع وقال ابن جر�ر حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن 

قال لقد أدر�ت فقهاء المدینة و�نهم ل�عظمون القول في ز�د قال حدثنا عبید هللا بن عمر 
التفسیر منهم سالم بن عبد هللا والقاسم بن محمد وسعید بن المسیب ونافع وقال أبو عبید 
حدثنا عبد هللا بن صالح عن اللیث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي یؤول آ�ة من �تاب 

دستوائي عن محمد بن سیر�ن قال سألت هللا قط وقال أیوب وابن عوٍن وهشام وهشام ال
 ."ُعبیدة

 َعِبیدة َعبیدة.
سألت َعبیدة �عني السلماني عن آ�ة من القرآن فقال ذهب الذین �انوا �علمون ف�م أنزل "

القرآن فاتق هللا وعل�ك �السداد وقال أبو عبید حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد هللا بن مسلم 
 "عن هللا حدیثا فقف حتى تنظر ما قبله وما �عده حدثنا..بن �سار عن أب�ه قال إذا حدثت 

ألن �عض األش�اء ال تتبین إال من خالل الس�اق وال ُتفهم إال �معرفة ما قبلها وما �عدها فالس�اق 
�حدد المراد بهذا اللفظ وتجدون في المعاجم الكبیرة للفظ الواحد معاني �ثیرة جدا و�ذا أخذت أي 

عته في س�اق ما قرأت ما یدل عل�ه مما قبله أنت تضل ألن الذي �حدد المعنى لهذا اللفظ ووض
 المعنى من هذه الكلمة من بین المعاني الكثیرة هو الس�اق.

حدثنا هش�م عن مغیرة عن إبراه�م قال �ان أصحابنا یتقون التفسیر و�هابونه وقال شع�ة عن "
وقد سألت عنها ولكن الروا�ة عن هللا عبد هللا أبي السفر قال قال الشعبي �هللا ما من آ�ة إال 

عز وجل ولكنها الروا�ة عن هللا عز وجل وقال أبو عبید حدثنا هش�م قال حدثنا عمر بن ُعمر 
 "بن أبي..

 َعمرو َعمرو.
 ُعمر؟

 ال، َعمرو، ال، ش�خ اإلسالم �قول ُعمر، وش عند�م؟
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 طالب: ..................
 .كل الط�عات ُعمر، ألن عندي ابن �ثیر.

 طالب: ..................
 َعمرو �الواو.

 طالب: ..................
 �عني من األصل المصدر من الفضائل، �كون صوا�ه ُعمر و�حتاج إلى �عد مراجعة.

قال حدثنا ُعمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسیر فإنما هو الروا�ة "
شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحّرجهم عن الكالم عن هللا فهذه اآلثار الصح�حة وما 

ا فال حرج عل�ه في التفسیر �ما ال علم لهم ف�ه فأما من تكلم �ما �علم من ذلك لغة وشرعً 
ولهذا ُروي عن هؤالء وغیرهم أقوال في التفسیر وال منافاة ألنهم تكلموا ف�ما علموه وسكتوا 

إنه �ما �جب السكوت عما ال علم له �ه فكذلك عما جهلوه وهذا هو الواجب على �ل أحد ف
 187آل عمران: {َلُتَبیُِّننَُّه ِللنَّاِس َوَال َتْكُتُموَنُه} �جب القول ف�ما سئل عنه �ما �علمه لقوله تعالى 

الق�امة بلجام من «من سئل عن علم فكتمه ُألجم یوم ولما جاء في الحدیث المروي من طرق 
فأما الحدیث الذي رواه أبو جعفر بن أبو جعفر بن جر�ر قال حدثنا ع�اس بن عبد  نار»

 ."العظ�م قال حدثنا محمد بن محمد بن خالد بن َعْثمة
 نعم.

قال حدثنا جعفر بن محمد الز�یري قال حدثني هشام بن عروة عن أب�ه عن أب�ه عن عائشة "
ا من القرآن إال آ�ا �عدد علمهن إ�اه �فسر شیئً  - عل�ه وسلمصلى هللا-قالت ما �ان النبي 
 ."جبر�ل عل�ه السالم

 �عدد أو تعّد؟ 
 �عدد.

 الحاش�ة.
 ."�عدد، �قول في (ز) و(ك) تعّد وهي مخالفة لما في الطبري و�ق�ة األصول"

 عندنا في التفسیر �عدد.
ع�سى عن جعفر بن خالد عن ثم رواه عن أبي �كر محمد بن یز�د الطرسوسي عن معن بن "

هشام �ه فإنه حدیث منكر غر�ب وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الز�یر بن العّوام 
القرشي الز�یري قال ال�خاري ال یتا�ع في حدیثه وقال الحافظ أبو الفتح األزدي منكر الحدیث 

 ."وتكلم عل�ه اإلمام أبو جعفر �ما حاصله 
ذا غیر مرضي في �المه على الرجال ألنه هو مقدوح ف�ه �المه أبو الفتح أبو الفتح األزدي ه

 غیر مرضي في الرجال �ما قرر ذلك أهل العلم.
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�ما حاصله أن هذه اآل�ات مما ال ُ�علم إال �التوق�ف عن هللا تعالى مما وقفه علیها جبر�ل "
نه ما �علمه  وهذا تأو�ل صح�ح لو صح الحدیث فإن من القرآن ما استأثر هللا تعالى �علمه وم

العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها ومنه ما ال �عذر أحد في جهله �ما صرح بذلك ابن 
 ."ع�اس ف�ما قال ابن جر�ر
 في جهالته، جهله عندك؟ 

 في (ن) جهالته.
 وش�خ اإلسالم �قول �جهالته والذي في التفسیر في جهالته في جهالته.

 طالب: ...................
 ل �عني الخطب �سیر.األمر سه

قال ابن جر�ر حدثنا محمد بن �شار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سف�ان عن أبي الزناد قال قال "
ابن ع�اس التفسیر على أر�عة أوجه وجه تعرفه العرب من �المها وتفسیر ال �عذر أحد 

ى وقد روي �جهالته وتفسیر �علمه العلماء وتفسیر ال �علمه إال هللا وقال ابن جر�ر وقد رو 
نحوه من حدیث في إسناده نظر حدثني یونس بن عبد األعلى الصدفي قال أن�أنا ابن وهب قال 

 ."سمعت عمرو
 و�هذا ینتهي النقل عن ش�خ اإلسالم رحمه هللا نقل الحافظ ابن �ثیر عن ش�خ اإلسالم.

 طالب: ...................
 بن ع�اس التفسیر على أر�عة أوجه.قال ابن جر�ر ما هو �عنده خالص انتهى آخره �الم ا

قال أن�أنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث �حدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم "
«ُأنزل القرآن على أر�عة قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-هانئ عن ابن ع�اس أن رسول هللا 

تفسره العلماء  أحرف حالل وحرام ال �عذر أحد �الجهالة �ه وتفسیر تفسره العرب وتفسیر
والنظر الذي أشار  ومتشا�ه ال �علمه إال هللا عز وجل ومن ادعى علمه سوى هللا فهو �اذب»

إل�ه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحدیث لكن قد �كون إنما 
 ."وهم في رفعه ولعله من �الم ابن ع�اس �ما تقدم �هللا أعلم

ر وهذا موجود في اآلن في �عض  م وفي �عضها مؤخَّ النسخ فضائل القرآن للحافظ ابن �ثیر مقدَّ
األصول الخط�ة الصح�حة الموثَّقة ابن �ثیر مرة وضعه في أول الكتاب وله وجه ومرة وضعه 
في آخر الكتاب وله وجه وقلنا ف�ما سبق أن وضعه في أول الكتاب من أجل تشج�ع القارئ وحث 

ق �كتاب هللا عز وجل ووضعه في �تاب في آخر الكتاب اقتداء �اإلمام القارئ على ما یتعل
ال�خاري رحمه هللا فإنه جعل فضائل القرآن �عد التفسیر هذا له وجه وهذا له وجه، ووش رأي 

 اإلخوان؟
 التقد�م.
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 أنت عندك مقدم.
 نعم.

 عندك مقدم؟
 طالب: ...................

یوجد فضائل القرآن أصال في الط�عات القد�مة �عضها ما الط�عات القد�مة �لها �عضها ما 
 ط�عوه في أصال مع الكتاب و�عضها ال، موجود لكن في آخر الكتاب.

 طالب: ...................
حتى ط�عة المنار ط�عة الش�خ رشید رضا في آخر الكتاب في آخر التاسع ط�عات الحلبي �لها 

 فضائل القرآن في أول الكتاب. في آخر الرا�ع ما أعرف ط�عة قد�مة فیها
 طالب: ...................

الخالف عاد هل هو �تاب مستقل أو �ان في التفسیر ثم أفرد �عني مثل ما قیل في �تب 
الشافعي رحمه هللا اختالف الحدیث اختلفوا هل هو من أصل الكتاب فصل من األم أو أنه ألفه 

�عني ما �ضر هذا سواء �ان من أصل الكتاب أو  اإلمام استقالال ثم ضم إلى األم األمر سهل
 من أو أنه ألفه استقالال ثم ضمه إلى الكتاب ما ف�ه ما �منع، وش رأي الش�خ نقدمه واال نؤخره؟

 �هللا اللي تراه.
 طالب: ...................

 وش �قولون؟ 
 طالب: ...................

یره اقتداء �ال�خاري و�ان هذا صن�عه األول ما ف�ه شك لكل منهما وجه لكل منهما وجه، فتأخ
على ما ذ�ر عندك وتقد�مه أنه هو األصل ألنه �حصل �ه الحث على العنا�ة �القرآن وما یتعلق 

 �القرآن.
 الحبل ذا قطع الكتاب...!

 وش الرأي �ا إخوان؟ التقد�م أو التأخیر.
 طالب: ...................

 إ�ش؟
 طالب: ...................

ما یتعلق ه أش�اء مهمة جدا ف�ش رأي الش�خ التقد�م؟ اإلخوان یرون تقد�م الفضائل؟ ألن ف�و 
 �القرآن وما �خدم القرآن، نقدم إن شاء هللا �إذن هللا في الدرس القادم نبدأ �الفضائل.

  اللهم صل على محمد وعلى...
 


