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عقبة في طريق  األريكيون
القرآن الكريم إلى  دعوة

 اإلصالح الفكري



  

 

  
  

يهتم هذا البحث ببيان ما ينشره من يدعون أنهم قرآنيون، ال يقيمون للسنة 
النبوية قدرا، ويزدرونها، ألعذار واهية، ويدافع البحث عن السنة بالقرآن، الذي 
حثت آيات فيه على التمسك بها والعمل بموجبها، فهي المبينة لكتاب اهللا تعالى، وقد 

بة في طريق اإلصالح الذي دعا إليه القرآن عد البحث ما يقوم به أولئك النفر عق
  الكريم. لذا سماهم البحث باألريكيين.
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باسمك اللهم نفتتح، وبك نستعين، وعليك نتوكل في هذا البحث المرجو نفعه وبره وخيره 

  لمن كتبه وقرأه وعمل على نشره، دفاعا عن حياض هذا الدين الحنيف والقويم.
بتلي المسلمون بمن ادعى أن القرآن الكريم يكفي للتشريع، وال يحتاج مما يؤسف له أن ا

معه إلى غيره من السنة والحديث. وهو في أول األمر يبدو امتداحا للقرآن العظيم، لكن حين 
النظر الفاحص العميق والدقيق ينكشف زيف المدعي وزيغ الدعوى. فالقرآن الكريم خير كله 

وتفسيرا، وبإمكان أحدنا أن يتحدى أي مدع أنه ال يمكنه أن يؤدي ونور وجاءت السنة تبيانا له 
أول عبادة في اإلسالم وهي الصالة باالعتماد على كتاب اهللا تعالى دون الرجوع إلى السنة 

  الشريفة.
وقد تضمنت هيكلية البحث من مقدمة مع تمهيد عني بدراسة مفهوم األريكية وما يتعلق 

   بها، ثم من مباحث ثالثة هي:

 .األول: ما ورد في السنة عن األريكيين   
 .المبحث الثاني: دعوة القرآن الكريم إلى اإلصالح الفكري   
 .المبحث الثالث: عقبات في طريق اإلصالح الفكري  

 ثم الخاتمة وبعدها قائمة بمصادر البحث ومراجعه.
واهللا نسأل أن ينفع به، ويثيبنا، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو نعم المولى ونعم  

وصلى اهللا وسلم على النبي الهادي األمين والمصلح الداعي  النصير، والحمد هللا رب العالمين.
  إلى الحق المبين.

  
    

التأليف والتصنيف وضع النقاط على من المستحسن في كل عمل بحثي يقوم على الكتابة و
الحروف، وذلك بشرح الغوامض من ألفاظ العنوان، وألجل االختصار سوف يكتفي الباحث في 
هذه العجالة حتى تؤتي ثمارها على شرح مفهوم األريكية، ألن األلفاظ األخرى مألوفة معروفة 

  ين مفهوم األريكية. مشهورة لن يلقى القارئ مشقة في استيعابها. فإلى الفقرة التي تب
  معنى "األریكیة" لغة واصطالحا. .١

 وردت كلمة األرائك في القرآن الكريم في ستة مواضع. قال اهللا تعالى: 
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o  M ̈§ ¦ ¥  L)١( .  

o  M / . -L )٢( . 

o  M ¢ ¡ �L )٣( . 
من "األريكة" التي تجمع على األرائك، وهي: قطعة أثاث للجلوس  فهي مأخوذة مستقاة وأما لغة:

. وغالبا تصمم لجلوس أشخاص عليها،  M / . -L أو االستلقاء. قال اهللا تعالى: 
وتزود بمساند للظهر مع الذراعين. واستخدامها يكثر في المنازل في صالة المجلس المعدة 

الفنادق والدوائر الحكومية والمكاتب التجارية، للضيوف ولمن في المنزل من أفراد، وفي 
  وقاعات االنتظار، وغيرها.

ففي المعاجم: اَألراك: هو سرير في حجلة والجمع أرائك، وهو أيضا: شجر السواك. 
وإبل أوارك: اعتادت أكل اَألراك. وقد َأركَت تَْأرك َأركاً وُأروكاً وهي َأوارِك، إذا لزمت مكانها 

َأرك [الرجل] بالمكان يْأرك ُأروكاً: أقام به. واَألرِيكَةُ: سرير في حجلة، فالحجلة فلم تبرح. و
- . M . وفي التَّنْزِيِل: )٤(والسرير: َأريكةٌ. وُأرك وأريك: جبالن بين النقرة والعسيلة 

 /L  جالي الحر فراَألرائك الس :ونرفَسشريفة يستحب والسواك سنة نبوية  .)٥(؛ قَاَل الْم
 النَّبِي كْرٍ رضي اهللا عنه: َأنَأبِي ب يقدالص نالعمل بها، وفيها فضائل جمة، فَع)(  :قَاَل

((باةٌ ِللرضرةٌ ِللْفَمِ، مرطْهم اكوالس)) )٦(.  
فاألرِيكَة: السرير المزيّن الفاخر في قبّة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو  وأما اصطالحا:

  .)٧(حجلة وهي ستر. يضرب للعروس في جوف البيت 
وفي الحقيقة ليس لهذا االصطالح وجود في كتب التعاريف والحدود والرسوم، ذلك أنه 
اصطالح اشتق من لفظ ورد في الحديث الشريف، وعليه فإننا نستطيع أن نقول: إن األريكي هو 
الذي أنكر السنة النبوية الشريفة، وعدها ترفاً من الفكر بدعوى أن القرآن الكريم يكفي وال حاجة 

ى غيره البتة، ولهذا السبب أطلق عليهم اسم "القرآنيين"، وال واهللا ما هم بقرآنيين بشهادة معه إل
القرآن الكريم بذاته، كا أنه أمر غير مقبول، فضالً عن أن هذه الدعوى حقٌّ أريد به باطل، 

ار فالقرآن يكفي من حيث األصول والقواعد والمفاتيح لمن كان أهالً من العلماء والمفكرين الكب
القادرين على االستنباط، ومع ذلك فلسوف نبين خطأ هذا االتجاه.. وثمة مصطلح آخر خليق بأن 

  يسموا به وهو مصطلح "الحسبييون" نسبة لقولهم حسبنا كتاب اهللا.
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  سبب التسمیة والنسبة والحكمة في ذلك. .٢
متكئاً والسبب في تسميتها بهذا االسم، هو ما ورد في الحديث: (يوشك أن يقعد الرجل 

  على أريكته يحدث بحديث من حديثي...) الحديث. وسوف يأتي.
 أبرز صفات األریكیین. .٣

إن أبرز صفات األريكيين أنهم مترفون أهل يسار وغنى وثراء فاحش، ال شأن لهم 
بالتعلم من قريب أو بعيد، وال عالقة لهم بالعلم تربطهم به، وإنما يستغلون مجالسهم التي فيها 

أصحاب النفوذ والجاه والمال في تصورات وهمية يحسبونها كل شيء، ويعدون  كبار القوم من
أنفسهم يعلمون وهم ال يعلمون، وال أساس لتلك األفكار من الصحة وال سند لها في العلم، وال 

M i h g f e d يدعمها دليل أو برهان، لكنهم بطروا وطغوا وصدق اهللا تعالى إذ يقول: 

 k jL )سبب غناهم امتدت ألسنتهم في الحديث بما ال يهمهم فطالت ونالت . ولما بطروا ب)٨
وما آلت في التجاوز االعتداء، وكان األولى بهم واألجدر أن يتركوا ما ال يعنيهم، فَعن حسينِ بنِ 

 وُل اللَّهسقَاَل: قَاَل ر يلع)(» :يهنعا لَا يم كُهتَر ءرلَامِ الْمنِ ِإسسح نم« ةايي رِوفو ،» نم ِإن
يهنعا لَا ييملَّةَ الْكَلَامِ فق ءرلَامِ الْمنِ ِإسس٩(» ح( . 

وخالصة القول إنهم ليسوا على شيء إجماال، والتفصيل في الرد عليهم، ولسوف يأتي 
  اهم في حينه وموضعه. في الرد على دعو

   
       

  
o :المطلب األول: الحدیث األول  

المدعين أنهم القرآنيون، ويبين كل واحد  هناك حديثان يصفان حال األريكيين أو الحسبيين
منهما حقيقة أمرهم وفيه نبوءة من رسول اهللا بما سيفعل هؤالء وكأنه يرى من ستار الغيب ما 

 تؤول إليه أمورهم في المستقبل، وصدق عليه الصالة والسالم فقد حدث ووقع فعال.
  وهذا أوان الحديث عن الحديث األول حديث "أبي رافع": 

 وُل اللَّهسقَاَل ر)(» : ُترا َأممرِي مَأم نم رالَْأم يهْأتي هلَى َأرِيكَتًئا عتَّكم كُمدَأح نيلَا ُألْف
نَاهعاتَّب تَابِ اللَّهي كنَا فدجا ورِي مقُوُل لَا نَدفَي نْهتُ عينَه َأو ١٠(» بِه( .  
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فين َأحدا منْكُم متَّكًئا علَى َأرِيكَته يْأتيه الَْأمر من َأمرِي فَيقُوُل: بينَنَا لَا ُألْ«وفي رواية: 
ا وِإن ما حرم وبينَكُم كتَاب اِهللا، فَما وجدنَا فيه من حرامٍ حرمنَاه، وما وجدنَا من حلَاٍل َأحلَلْنَاه، َألَ

وُل اِهللا رس)(اُهللا مرا حثُْل مم وفَه ، «)١١( .  
لَا َألْفين َأحدكُم متَّكًئا علَى َأرِيكَته يبلُغُه الَْأمر عنِّي، فَيقُوَل: ما وجدنَا في «وفي رواية: 

  .)١٢(» لَىكتَابِ اللَّه اتَّبعنَاه لَم َأجِد هذَا في كتَابِ اللَّه تَعا
  
o :المطلب الثاني: الحدیث الثاني  

  وهذا وقت الكالم عن الحديث الثاني حديث " المقدام بن معد يكرب الكندي": 
 ينْدالْك يكَرِب دعنِ مامِ بقْدنِ الْمروى أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم بسند صحيح ع

 وَل اللَّهسر َأن ،نْهع اللَّه يضر)(  :قَاَل ثُم .هرغَيو ارمالْح ربخَي موي اءَأشْي مرح» كوشلَي
فيه من حلَاٍل، الرجِل متَّكًئا علَى َأرِيكَته، يحدثُ بِحديثي فَيقُوُل: بينَنَا وبينَكُم كتَاب اللَّه، ما وجدنَا 

دجا ومو ،لَلْنَاهتَحاس اللَّه مرا حثُْل مم وفه ،وُل اللَّهسر مرا حم ِإنَألَا و ،نَاهمرامٍ، حرح نم يهنَا ف
. وقال الترمذي: حسن صحيح. أي حسن بذاته صحيح )١٣([تعليق المحقق] إسناده صحيح » تَعالَى
  لغيره.

   
رِيكَته)، قال مال علي القاري: َأي: سرِيرِه الْمزينِ وفي بيان المقصود من عبارة: (علَى َأ

علْمِ. قيَل: بِالْحلَِل والَْأثْوابِ في قُبة َأو بيت كَما ِللْعروسِ يعني الَّذي لَزِم الْبيتَ وقَعد عن طَلَبِ الْ
. )١٤(كَما هو عادةُ الْمتَكَبرِ الْمتَجبرِ الْقَليِل اِلاهتمامِ بَِأمرِ الدينِ)  الْمراد بِهذه الصفَة التَّرفُّه والدعةُ

كما أريد بهذه الصفة أصحاب الترفة والبدعة الذين لزموا البيوت، وصدوا عن طلب العلم 
دة والبالهة . ولفظ شعبان كناية عن البال)١٥(والحديث. وهذا يشير إلى تميزهم بالتكبر والسلطنة 

والحمق والغفلة الشديدة مع سوء الفهم الحادث من الشبع المفرط وكثرة األكل، أو من الحماقة 
  .)١٦(الالزمة للتنعم والترفه والغرور والبطر بالمال والجاه 

وفي هذا تحذير من قول بعض الناس: نعمل بالقرآن ويكفينا، وقد وجدت طائفة تسمى: 
يعملون إال بالقرآن وال يعملون بالسنة، فهؤالء ينطبق عليهم هذا القرآنيون، يزعمون أنهم ال 

الحديث، وهؤالء كذبة، فلو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة؛ ألن اهللا أمر بالعمل بالسنة، قال 
  .)١٨(M J I H GL ، وقال: )١٧(Mw v u t s r q p  L تعالى: 
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... عن َأبِي نَضرةَ (َأو غَيرِه) قَاَل كُنَّا عنْد عمران بنِ حصينٍ فَكُنَّا نَتَذَاكَر  قَاَل ابن عيينَةَ
َأحمقُ! الْعلْم قَاَل فَقَاَل رجٌل: لَا تَتَحدثُوا ِإلَّا بِما في القرآن. فَقَاَل لَه عمران بن الْحصينِ: ِإنَّك لَ

صلَاةَ الظُّهرِ َأربع ركَعات والْعصر َأربع ركَعات لَا يجهر في شَيء منْهما  أوجدت في القرآن
َأر شَاءالْعو ةكْعي رف ةاءربِالْق رهجلَا ينِ وتَيكْعي رف ةاءربِالْق رهجي بِثَلَاث غْرِبالْمو اتكَعر عب

اءة قراءة في ركْعتَينِ ولَا يجهر بِالْقراءة في ركْعتَينِ والْفَجر ركْعتَينِ يجهر فيهِما بِالْقريجهر بِالْ
  ؟!)١٩(

وا هم نَّةبِالس ادرالْم كَان اءوس ةنِّيالس نَّةاعِ السوبِ اتِّبجلَى وع هاردوهذا الحديث م  دَأح
ينالد َأني فَللَى الثَّانا عَأمو رِل فَظَاهلَى الَْأوا عَأم ينالد امتَم َأو ةعبالَْأر لَّةثَابِتًا الَْأد كَان اءوس 

M ; : 9 8 السنَّة ِلقَوِله: بِالْكتَابِ َأو بِالسنَّة يحتَاج طَاِلبه ِإلَى السنَّة فَِإن الْكتَاب بيانُه بِ

<L )٢٠( اهتَر ِلذَِلكا، ونْهتَابِ عبِالْك تَبِدسي َأن دِلَأح سلَيو ،)(  :قُوُلًئا «يتَّكم كُمدَأح نيلَا ُألْف
دجا ورِي مقُوُل: لَا نَدفَي نْهتُ عينَه َأو تُ بِهرا َأممرِي مَأم نم رالَْأم يهْأتي هلَى َأرِيكَتتَابِ عي كنَا ف

تَابيتُ الْكقُوُل: َألَا ِإنِّي ُأوتيو نَاهعاتَّب قُوُل:  اللَّهي هلَى َأرِيكَتع دتَنسٌل يجر كوشَألَا ي هعم ثْلَهمو
قَاَل ». هعلَيكُم بِهذَا الْقُرآنِ فَما وجدتُم فيه من حلَاٍل فََأحلُّوه وما وجدتُم فيه من حرامٍ فَحرمو

ث السابِق: وفي هذَا الْحديث تَوبِيخٌ وتَقْرِيع نَشََأ من تَعظيمِ عظيمٍ الْفَاضُل الطِّيبِي في شَرحِ الْحدي
جر نفَ بِمتَابِ فَكَيالْك عذَا متَابِ ها بِالْكنْهع غْنَاءتاس يثدِل بِالْحمالْعو نَّةالس كلَى تَرع ْأيالر ح

 يثدلَى الْح٢١(ع(.  
   

        
 

o .المطلب األول: األدلة على تلك الدعوة  
ال يشك عاقل قرأ شيئا من كتاب اهللا تعالى في دعوته الصريحة إلى اإلصالح بمفهومه 
العام الشامل، فهو كتاب هداية وإرشاد وتربية وتزكية وتوجيه، سيقت فيها الخطابات لإلصالح 

مرافق الحياة كلها، بل في إصالح أمور الحياة وشؤون المعاد. وفيما يأتي بعض الدالئل على في 
  ما نزعم:

M o n m l k j i h g f e d c b a قال اهللا تعالى:  )١

 s r q pL )ووجه االستشهاد بالجملة الكريمة في اآليتين الكريمتين )٢٢ .



  
  
   

   

٩٦ 

     

سبيل اإلصالح، وحين نهو عن أن اهللا تعالى ذمهم على عدم قبول النصح الذي هو 
  اإلفساد في األرض زعموا أنهم مصلحون وهيهات!

. فالمصلحون )٢٣( M Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑL وقال تعالى:  )٢
  سبب لرفع الهالك عن أهل القرى وهم الناس.

 .)٢٤( M  ̈§ ¦ ¥ ¤ £L وقال تعالى:  )٣

 .)٢٥(M2 1  L وقال تعالى:  )٤
) موضعا، وأشاد بالصالحين في ٦٠وقد امتدح تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات في ( )٥

) موضعا. ووعد بالمغفرة لمن أصلحوا، كما أمر باإلصالح في مواطن. وعاب ١٩(
 قوما يفسدون في األرض وال يصلحون. 

وليس هذا فحسب بل دعا القرآن الكريم إجماال وتفصيال إلى اإلصالح الفكري، وفي  )٦
) آية تحث على التفكر والتدبر والتبصر والنظر ٧٥٠آياته الكريمة ما يقرب من (

والسير في األرض، وهذه الحوافز منتشرة في كل مفاصل القرآن العزيز، وقد وظف لها 
 األساليب التربوية والرفيعة في كل مقام.

o .المطلب الثاني: نماذجھ 
يم إلى اإلصالح الفكري، دعوة النبي من النماذج التي يحتذى بها في دعوة القرآن العظ

شعيب على نبينا وعليه الصالة والسالم، فقد نصح قومه وبالغ في ذلك وصرف جميع وقته 
وغاية جهده وطاقته مستخدما ما أتيح له من الفرص ال يمل وال يكل ليل نهار صباح مساء، ثم 

< ? @ M8 < ; : 9=  C B A بعد ذلك يقول ما ذكر عنه القرآن الكريم: 

F E DG K J I HL  V U T S R Q P O N M

[ Z Y X W\  e d c b a  ̀ _  ̂ ]

m l k j i h g fn  x w v u t s r q p o

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y¥  ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦

¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±º Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Ã  È Ç Æ Å Ä

ÉÊ Î Í Ì ËÏ  Ó Ò Ñ ÐL )يقول هذا الرسول المكرم: يا قوم أنا ال هم لي، )٢٦ .
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وال أريد شيئا سوى اإلصالح وبفدر استطاعتي، ولست أريد بكم سوءا وال ضرا، وال توفيق 
  يصيبني إال باهللا تعالى ولذلك فأنا عليه توكلت، وإليه إنابتي وتوبتي ورجوعي. 

o أثره في المجتمع.لثالمطلب الثا : 
طلب أساس ورئيس في كل مجتمع، وال غنى عنه البتة، في ال ريب في أن اإلصالح م

حياة الفرد والمجتمع على حد سواء. ومن هنا يتجلى بوضوح أثر اإلصالح في حياة المجتمع 
وفي رفع أمور معاشهم ومعادهم، ومن المنطقي أن كل آلة يصيبها العطل، وكل جهاز ينتابه 

وهذا ينطبق علة اإلنسا فردا ومجتمعا.. العطب، فيكون األمر ملزما للسعي في إصالحهما، 
فالمجتمع الخالي من المصلحين كحال الزرع الذي منع منه الماء حتى إن نبت وظهر فمصيره 
الذبول والهالك، وكذلك نحن البشر، فحاجتنا إلى المصلحين الذين يمدوننا بسب الصالح 

ا أحد أسباب بعث واإلصالح ماسة في كل وقت وحين وفي كل مكان ومناسبة، ولعمري هذ
الرسل واألنبياء لكي يصلحوا ما أفسد الناس، واهللا تعالى ذكرنا بأن فساد البر والبحر متأت من 

M Ò Ñ Ð كسب يد اإلنسان العابثة في مقدرات الكون والبيئة الجميلة الساحرة قال تعالى: 

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  Ö Õ Ô ÓL )٢٧(. 
وزبدة ما قيل إن الحياة لن تستمر عجلتها بالسير الحثيث ما لم يتداركه اإلصالح وال سيما 

  الفكري من جوانبه المتعددة.. وبذا تبين أثر اإلصالح في حياة الفرد والمجتمع. 
 

   
       

  
o :المطلب األول: عقبة األریكیة  

الحسبيون فجوة كبيرة بينهم وبين العلماء المتخصصين بالشريعة خلق األريكيون 
اإلسالمية، ذلك أنهم تقولوا على اهللا تعالى وزينوا ألنفسهم خرافة االكتفاء بالنص القرآني المعجز 
من جهة والمجمل من جهة أخرى، كيف يمكن ذلك والقرآن فيه المطلق الذي ال بد من تقييده 

كما أن فيها عاما يحتاج إلى تخصيص، وهناك المنسوخ الذي ال بد  بنص منه أو ممن نزل عليه.
من معرفة ناسخه، وهناك الظاهر والمفسر... كما نجد النص وما وراء النص. والمنطوق 

 والمفهوم.
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كل تلك المصطلحات والدالالت اللغوية واألسلوبية ال بد لها من علماء جهابذة يفكون 
. وقد بعثه اهللا تعالى برسالة هي )(مامهم ونبيهم محمد عباراتها، وأول أولئك العلماء وإ

اإلسالم وكتابه القرآن فيه كل شيء لكن ليس تفصيال دائما، بل فيه أصول العقائد وقواعد الشرع 
  والكليات الجامعة.

ولكي نفصل ذلك ونعززه بمثال توضيحي فهذه قصة عالم أزهري سأله رجل هل في 
الرجل: فهل في القرآن سعر الصمون؟ فقال االزهري نعم ثم  القرآن كل شيء؟ قال نعم. فقال

اتصل بصديق له في افران الجيزة يستفسر عن سعر الصمون. فاستغرب السائل صنيعه وتعجب 
M y  x w v u t من فعلته واستوضح، فقال الشيخ: القرآن قال لي ذلك، القرآن يقول: 

 zL )٢٨(.  
  الخبز.وأهل الذكر في هذا المجال هم تجار 

ثم إن فريتهم مكشوفة ويناقضها كتاب اهللا تعالى وال يرضاها وال يسلم لها.. وهذه 
  نصوص قرآنية صريحة في التمسك بالسنة.

١(  M& % $ # " !'  - , + * ) (L )٢٩(.  

٢(  My x w v u t s rz  ¡ � ~ } | {

 ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²L)٣٠( .
فهنا نرى القرآن الكريم الذي يدعون التمسك به نفى اإليمان عمن رفض طاعة الرسول 

)( .ولم يقبل حكمه 

٣(  Mw v u t s r q px z y{ � ~ } |L )وبالتعبير )٣١ .
الرياضي يمثل جزء اآلية المجموع الجبري للسنة النبوية، ولذلك نرى قول اإلمام 

ل بالسنة بقوله: كلما جاء من السنة فهو بيان الشافعي وجيها وسديدا في الحث على العم
 للقرآن.
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٤(  MW V U T S R Q P O N M L K J IX 

[ Z YL )ثم إن هناك عدة آيات هي أوامر ملزمة بطاعة اهللا )٣٢ .
 ورسوله وهي:

٥(  M Ò Ñ Ð Ï ÎL )٣٣( .  

٦(  MK J I H GL  T S R Q P O N ML )٣٤( . 

٧(  M 5  4 3 2 1 0L )٣٥( . 

٨(  M( ' & % $ # " !  L)٣٦( . 

٩(  MN M LO  S R Q PL )٣٧( . 

١٠(  MD C B AE  L K J I H G FL)٣٨( . 

١١(  Mµ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «  L)٣٩( . 
وذكر في سبب نزولها عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلّي في المسجد فدعاني 

 :ألم يقل اهللا«فلم أجبه، ثم أتيتُه فقلت: يا رسول اهللا، إني كنت أصلي، فقال:  )(رسول اهللا 
. وهنا نرى )٤٠(قلت: بلى، وال أعود إن شاء اهللا » استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟

األمر في غاية الجد، فالمصلي الذي بين يدي ربه تعالى يجب عليه أن يلبي ويستجيب إلى 
 . وال يغرنا القيد الذي فيه والمتمثل بشرط الدعوة لما يحيينا، فهو قيد أغلبي أو)(الرسول 

  ال يدعو إال إلى ذلك لكونه معصوما بعد النبوة والبعثة باالتفاق. )(احترازي، وإال فالرسول 
وجملة هذا اآلي الكريمات تقضي بلزوم التمسك بالسنة والعمل باألحاديث الشريفة بشرط 
الصحة، وال يشترط فيها التواتر، وال الشهرة بل إن خبر اآلحاد ملزم إن صح. ونهاية المطاف 

، وكذلك في البشارة )(هذا اآليات الشريفة مع بشارة من ربنا لنا في شخص النبي الرسول مع 
بشارة من قبل في اإلنجيل المنزل على عيسى عليه السالم الذي معناه  )(بالسنة ذاتها. فهو 

´ M ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ، واهللا تعالى امتن علينا ببعثته فقال: )(التبشير بمبعثه 

Ä Ã Â Á À ¿ ¾  Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å

ÍL)وقال أيضاً: )٤١ . M : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
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 B A @ ? >   = < ;L )والحكمة هي السنة، وكأن اإلجماع منعقد على هذا. قال )٤٢ .
  . )٤٣( القاضي البيضاوي: (ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ أي القرآن والسنة)

 ةُ النَّبِيجِزعتْ مرظَه لَقَدإن الحديث دليل من دالئل النبوة، وعلم من أعالمها، (و)( 
من ِإقْليمِ الْهِنْد وانْتَسب نَفْسه بَِأهِل الْقُرآنِ، وشَتَّان  ووقَع بِما َأخْبر بِه فَِإن رجلًا خَرج من الْفنْجابِ

حين فََأضلَّه بينَه وبين َأهِل الْقُرآنِ بْل هو من َأهِل الِْإلْحاد والْمرتَدين، وكَان قَبَل ذَِلك من الصاِل
دعَأبو اهَأغْوو طَانالشَّي انَهلَامِ، فََأطَاَل ِلسُل الِْإسَأه بِه تَكَلَّما لَا يبِم هيمِ، فَتَفَوتَقسالْم اطرنِ الصع ه

 النَّبِي انَةي ِإهف)( لَىاتٌ عيفْتَرمةٌ وكْذُوبا مكُلُّه هذقَاَل: ها، ورِهةَ بَِأسيححيثَ الصادالَْأح درو ،
وِإن كَانَتْ  )(ه تَعالَى، وِإنَّما يجِب الْعمُل علَى الْقُرآنِ الْعظيمِ فَقَطْ دون َأحاديث النَّبِي اللَّ

M w v u t صحيحةً متَواترةً، ومن عمَل علَى غَيرِ الْقُرآنِ فَهو داخٌل تَحتَ قَوِله تَعالَى 

 | { z y xL )٤٤(و . نم يركَث لَى ذَِلكع هتَبِعو .ةالْكُفْرِي اِلهَأقْو نم ذَِلك رغَي
سلَامِ والَْأمرِ، الْجهاِل، وجعلَه ِإماما، وقَد َأفْتَى علَماء الْعصرِ بِكُفْرِه وِإلْحاده وخُروجِه عن داِئرة الِْإ

اللَّها قَالُوا، وكَم  (لَمَأع)٤٥(. 
  .)٤٦(وفي الْحديثَينِ تَوبِيخٌ من غَضبٍ عظيمٍ علَى من تَرك السنَّةَ استغْنَاء عنْها بِالْكتَابِ

والذي نراه اليوم من هجوم غاشم شرس على السنة النبوية الشريفة، ليس جديدا من 
والدين، بل هو أمر قديم من عهد  مبتكرات عقول أهل هذا العصر من المتمردين على السنة

  التابعين الذين تلقوا العلم من الصحابة الكرام رشوان اهللا عليهم أجمعين.
ولكن الجديد اليوم هو الدعم غير المحدود المقدم بسخاء ومن غير مقابل إلى هؤالء 
المارقين، وال ريب أن الغرض كامن وراء استهداف هذا الدين ليس سنة فحسب بل القرآن 

لكريم هو الهدف األول لهم.. ولنتذكر تشرشل يوم وقف يخاطب مجلس النواب قائال لهم لن ا
ننتصر على المسلمين ما ل يتركوا هذا الكتاب وبيده نسخة من المصحف الشريف. فمزق أحدهم 
المصحف ظنا منه أنه حقق ما يرمي إليه زعيمهم، الذي زجره بقوله يا أحمق مزقت نسخة 

  ون اليوم مليون نسخة! لكن نحن نريد تمزيقه في صدورهم.وسوف يطبع المسلم
إن األريكيين أو الحسبيين (القرآنيين حسب ادعائهم) تالميذ خلص ألولئك األعداء 
الرافضين لوجودنا وعقيدتنا وحضارتنا. وهم يسعون بكل ما أوتوا من بأس وقوة في سبيل تفتيت 

  المسلمين.
  



  
    

   

١٠١ 

          

o .المطلب الثاني: عقبات أخرى 
سى أن ثمة عقبات أخر، تصب في هذا المجرى، وتقوم عقبة كأداء في سبيل ولن نن

إيقاف نهضة األمة، فالجهل واألمية، وترك العلم وهجر العلماء، ومزاولة النشاطات المشبوهة 
والفعاليات الهشة تعمل عمل الخنجر في ظهر االمة، بصرف الشباب عن واجب الدعوة والعمل 

  رنا ورفعتنا ورقينا وازدهارنا ونهضتنا وعزتنا.لإلسالم الذي به شرفنا وذك
والجهل اليوم يشيع بين أوساط المجتمع كسريان النار في الحطب اليابس، بل إن الجهل 
يبث بثا، من خالل قنوات فضائية مجانية موجهة إلى بالد المسلمين ليل نهار صباح مساء، لقتل 

  روح العمل المخلص لدى المسلمين. 
على بث الجهل تمجيد نجوم ما يسمى بالفن أو التمثيل وكذلك نجوم  ومن أكبر األدلة

  الرياضة الذين صاروا قدوات شبابنا، في كل شيء وال حول وال قوة إال باهللا. 
أن ما يشبه اإلعجاز العلمي والغيبي على لسان ويحسن إيراده هنا ومن الجميل ذكره 

من َأشْراط الساعة َأن يرفَع(» : (: قَاَل رسوُل اللَّه الصادق األمين: فَعن َأنَسِ بنِ ماِلك قَاَل
  .)٤٧(» الْعلْم، ويبثَّ الْجهُل، ويشْرب الْخَمر، ويظْهر الزنَا

ومن أكبر العقبات والمشاكل في سبيل اإلصالح الفكري والعلمي والثقافي في مجتمعاتنا 
أن الجهل اليوم غزا بعض األوساط المثقفة، وأحيانا العلمية منها كذلك، فمن الغريب أن نجد من 
له لقب علمي مرموق وهو يجهل أدنى مسائل اإلسالم، وهل يمكننا أن نقف ساكتين إذا علمنا أن 

أو اسم امه أو ابنته...الخ. وكيف يكون  )(في جامعة األزهر يجهلون اسم والد النبي  طلبة
  مثل هؤالء في صدر التعليم وأحدهم ال يميز بين مطلع سورتي البقرة والفيل؟!! 

  
o .المطلب الثالث: العالقة بینھما 

م بالقرآن إن العالقة بين العقبات واضحة فاألريكيون ما حملهم على ترك السنة إال جهله
  نفسه، فالجهل الذي هم فيه أقرب إلى الجهل المركب، بسبب زعمهم العلم والمعرفة. 

  وما هم عليه أدل برهان على ضحالة فكرهم، وقلة بضاعتهم، وتردي أحوالهم النفسية.
وههنا بيت القصيد ومربط الفرس إن صح التعبير، فاألريكية عقبة كأداء في سبيل دعوة 
القرآن العظيم إلى اإلصالح الفكري، وذلك ألن ترك السنة وإهمالها والغض من قدرهما 
واإلساءة إليها، مرفوض من القرآن الكريم، وفي الوقت نفسه حجاب دون فهم القرآن الكريم 
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وعلماء التفسير اختطوا سبيال ال عوج فيها ألجل تيسير التفسير، وسلكوا في على الوجه األمثل، 
  ذلك منهجا قيما له أصوله وقواعده وضوابطه وموازينه القائمة على ما يأتي: 

 تفسير القرآن بالقرآن  
 تفسير القرآن بالسنة  
 تفسير القرآن بأقوال الصحابة من أهل البيت ومن غيرهم  
 ابعين من أهل البيت ومن غيرهمتفسير القرآن بأقوال الت 
  باالجتهاد والرأيتفسير القرآن. 
  

 وفيما يأتي التفصيل:
عن ذلك ففسره من القرآن برد القرآن  )(تفسير القرآن بالقرآن: وقد سئل رسول اهللا  )١

 نَا النَّبِيشَدَأر إلى القرآن، قَد)(  :َلا نَزلَم :ودعسنِ منِ ابنِ عييححي الصتَ فا ثَببِم هِإلَي

 M & % $ # " !L  نَاَأيو وَل اللَّهسا رفَقَالُوا: ي ينملسلَى الْمع شَقَّ ذَِلك

 !هنَفْس مظْللَا ي M & % $ # " !L )٤٨( كالشِّر وا هِإنَّم ذَِلك سقَاَل: "لَي ،(

. فالنبي )٤٩() M? > = <@  D C B AL َألَم تسمعوا ما قال لقمان البنه: 
)(  حمل الظلم على الشرك هنا لمقابلته باإليمان واستأنس عليه بل استدل بقول لقمان

  الوارد في القرآن.
تفسير القرآن بالسنة: وهو كثير، فصالتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا كلها مبينة مفسرة  )٢

صلُّوا كَما رَأيتُموني : «)(بالسنة النبوية وقد جاءت أحكامها إجماال في القرآن، قال 
علما من كل شيء..  )(. بل أعطاهم )٥١(» خُذُوا عنِّي منَاسكَكُم«، وقال: )٥٠( »ُأصلِّي

لو أن امرؤا قال: ال نأخذ إال ما وجدناه في القرآن لكان كافرا بإجماع األمة، وإن (و
 . )٥٢( االقتصار على القرآن رأي قوم ال خالق لهم، خارجين عن السنة النبوية المطهرة)

تفسير القرآن بأقوال الصحابة من أهل البيت ومن غيرهم: روي عن سلمة بن األكوع:  )٣

: كان من أراد أن يفطر يفتدي )٥٣(MV U T S R Q  L لما نزلت: 
، وأخرج عبد بن حميد عن عطاء أن عمر بن )٥٤( حتى نزلت اآلية التي بعدها فنسختها
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الخطاب رضي اهللا تعالى عنه قال: آية من كتاب اهللا تعالى ما وجدت أحدا يشفيني عنها 

< ? @ M M L K J I H G F E D C B A قوله تعالى: 

 O NL )إلخ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها )٥٥ ...
فقال له عمر: فلم تحقر نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا مثل ضربه اهللا تعالى فقال. 
أيحب أحدكم أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كبر سنه 

أن يختم عمله بخير عمل يعمل أهل  وقرب أجله ورقّ عظمه وكان أحوج ما يكون إلى
وعن علي بنِ َأبِي  ،)٥٦(الشقاء فأفسد عمله فأحرقه قال: فوقعت على قلب عمر وأعجبته 
كلَأه ةريود نا مبِهِم رِمتُح ا َأنمهامِإتْم :نْهع اللَّه يضوهذان المثال من )٥٧( طَاِلبٍ ر .

 بيت رضوان اهللا عليهم.. تفسير الصحابة من أهل ال
٤(  رِينتَغْفسالْمتفسير القرآن بأقوال التابعين من أهل البيت ومن غيرهم: في قوله تعالى: و

بِالَْأسحارِ: المصلين وقت السحر، عن قتادة، ورواه الرضا عن أبيه عن أبي عبد اهللا 
 . لبيت وغيرهم؛ أهل ارضي اهللا عنهم، فهذا مثال عن تفسير التابعي يصلح لكل منهما

تفسير القرآن بالرأي المحمود المعتمد على االجتهاد والنظر بموازين اللغة: وقد عرف  )٥
عن الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه الحث على تعلم الشعر ألنه ديوان 

 -حبر األمة وترجمان القرآن -العرب وألجل خدمة التفسير، كما عرف عن ابن عباس
زرق التي هي عبارة عن أسئلة وجهها إليه ابن األزرق الخارجي عن مسائل ابن األ

 ألفاظ في القرآن الكريم. 
إن تلك الخطوات التي سيقت لم تأت من فارغ فكري، أو من الهوى، بل إنما ورد ذلك في 

  أثر صحيح معتبر. 
   ،لَما بعثَه ِإلَى الْيمنِ )(عن معاذ بنِ جبٍل َأن رسوَل اللَّه فَ
  :؟«قَاَلاءقَض لَك ضري ِإذَا عفَ تَقْضكَي « 
 تَابِ اللَّهي بِكقَاَل: َأقْض.  
  :؟«قَاَلي كتَابِ اللَّهف لَم تَجد فَِإن « 
  وِل اللَّهسر نَّةقَاَل: فَبِس)(. 
  :وِل «قَاَلسر نَّةي سف تَجد لَم ؟فَِإناللَّه« 



  
  
   

   

١٠٤ 

     

 لَا آلُوي وْأير تَهِدقَاَل: َأج. 
 وُل اللَّهسر برقَاَل: فَض)(  :قَاَلره، ودلَى صوِل «عسوَل رسفَّقَ ري والَّذ ِللَّه دمالْح

"وُل اللَّهسر ى بِهضرا يِلم ٥٨( اللَّه( .  
     

لهذا المصطلح، وهذا أوان الشروع في تعريفه بشيء مر من قبل تعريف أولي موجز 
من التوسع والبسط، للتعرف على مضمونها، وما فائدة ذكرها؟ وما عالقتها بالبحث؟ ومن 
المؤكد أن ابن عباس رضي اهللا عنهما امتاز من بين الصحابة األكرمين بالضلوع أو التضلع في 

تشير إلى مكانته السامية ومنزلته العظيمة في تفسير الكتاب العزيز، وله جملة من المواقف التي 
  هذا المجال.

: (بينَا عبد اللَّه بن عباسٍ جاِلس عن مسائل ابن األزرق الخارجي قال الحافظ السيوطي
ب عآنِ فَقَاَل: نَافيرِ الْقُرتَفْس نع َألُونَهسي النَّاس اكْتَنَفَه قَد ةبالْكَع نَاءرٍ: بِفميونِ عةَ بدِلنَج قرالَْأز ن

ِإنَّا نُرِيد َأن قُم بِنَا ِإلَى هذَا الَّذي يجتَرُِئ علَى تَفْسيرِ الْقُرآنِ بِما لَا علْم لَه بِه: فَقَاما ِإلَيه فَقَالَا: 
وتَْأتينَا بِمصادقَة من كَلَامِ الْعربِ فَِإن اللَّه تَعالَى ِإنَّما نَسَألَك عن َأشْياء من كتَابِ اللَّه فَتُفَسرها لَنَا 

رني عن قَوِل َأنْزَل الْقُرآن بِلسانٍ عربِي مبِينٍ فَقَاَل ابن عباسٍ: سلَاني عما بدا لَكُما فَقَاَل نَافع: َأخْبِ
، قال العزون: الحلق الرقاق، قَاَل: وهْل تَعرِفُ الْعرب )٥٩( M Ø × Ö Õ ÙL اللَّه تَعالَى: 

 ذَِلك؟ قَاَل: نَعم َأما سمعتَ عبيد بن الَْأبرصِ وهو يقُوُل:
ــى   ــه حتـ ــون إليـ ــاؤوا يهرعـ   فجـ

  

ــا    ــره عزينـ ــول منبـ ــوا حـ   يكونـ
  

 :ِلهقَو ني عنقَاَل: َأخْبِر M § ¦ ¥L )ْل ، قَاَل: )٦٠هةُ، قَاَل: واجيلَةُ الْحسالْو
  تَعرِفُ الْعرب ذَِلك؟ قَاَل: نَعم َأما سمعتَ عنْتَرةَ وهو يقُوُل:

ــيلَةٌ  ــك وسـ ــم ِإلَيـ ــاَل لَهـ   ِإن الرجـ
  

ــبِي    ــي وتَخَضـ ــذُوك تَكَحلـ   ِإن يْأخُـ
  

والغاية مما ذكر أن تفسير القرآن من أنجع وأنجح وسائل اإلصالح، ولن يفتح له باب ما 
كيين خاضوا في غير سبيله، ونهجوا بخالف طريقه، يلم يكون التفسير قائده ودليله، ولكن األر

فبات ما فعلوا عقبة في طريق اإلصالح الفكري، لكن لن يكون ذلك بعون اهللا فقد قيض اهللا 
نه رجاال يستبسلون في الذوذ عن حياضه ورياضه، ويقدمون الغالي والنفيس ألجله، تعالى لدي

وسيكشفون كل زيف وزيغ، ويردون كل شبهة، وينافحون بصبر ال مثيل له في رفع الغشاوة عن 
    األبصار في كل األعصار واألمصار حتى تدوم المسيرة كما وعد اهللا تعالى. 
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  - التي تلخص ما جاء في البحث:  وهنا مجموعة من النتائج
  أوال: األريكيون أو الحسبيون هم من يدعون أنهم القرآنيون ألنهم يقتصرون على

  بأعذار واهية. )(االستشهاد واالستدالل به دون ما سواه حتى سنة النبي 
 ريكة التي تنبأ بها النبي سموا بهذا االسم نسبة الى األ)(  أن ناسا يأتون من بعده ال

 يحتكمون الى سنته الشريفة.
 .هم فئة لها جذور تاريخية تعود الى أيام التابعين ولكن بنسبة قليلة جدا تكاد ال تذكر 
 .مزاياهم الجمع بين غنى اليد مع فقر العقل والقلب، ففيهم الحمق والبالدة والتكبر 
 مع بسبب جهلهم مع امتالكهم النفوذ عملهم مثبط للعزائم ومدخل الى الفتنة في المجت

 والسلطة والمال.
 .القرآن يرد على فريتهم ردا قاطعا في مواضع عدة 
 .العلماء أجمعوا على أنهم أهل الباطل 
 .حاليا لهم دعم غير محدود من أعداء هذا الدين وهذه االمة 
 وامور أخرى 

  
  
  

   
                                                             

 .١٣؛ اإلنسان: ٣١) الكهف: ١(
 .٥٦) سورة يس: ٢(
 .٣٥؛ ٢٣) المطففين: ٣(
 . ٨٤/ ١؛ ابن فارس: ٤٠٤/ ٥هـ): ١٧٥) العين، الفراهيدي (ت: ٤(
؛ معالم ١٦٩/ ٧؛ تأويالت أهل السن، الماتريدي: ٥٣٩/ ٢٠) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: ٥(

 .٨٦٧/ ٥جمع البحوث اإلسالمية باألزهر: ؛ التفسير الوسيط، م١٩٢/ ٥التنزيل في تفسير القرآن، البغوي: 
): رجاله ثقات، إال أن فيه انقطاعاً، والد ابن ١. وفي الهامش (٧// ١٨٦/ ١) مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ٦(

أبي عتيق لم يسمع من أبي بكر. ابن أبي عتيق: هو محمد بن عبد اهللا بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن 
. وقد سئل عن ٢٧٧/ ١و مظفَّر بن مدرك الخراساني. قال الدارقطني في العلل: بن أبي بكر، وأبو كامل: ه
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هذا الحديث: يرويه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر، وخالفه جماعة من أهل 

 أبو وقال. الصواب وهو ،)(الحجاز وغيرهم، فرووه عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي 
 عن أبيه، عن عتيق، أبي ابن هو إنما خطأ، هذا: حاتم أبي البن. ١٢/ ١: العلل في كما حاتم وأبو زرعة

 عائشة وحديث: قلنا. عتيق أبي ابن أو حماد من الخطأ: أبي وقال حماد، فيه أخطأ: زرعة أبو قال عائشة،
، وأبو يعلى: ١١٠، ١٠٨). وأما حديث الباب فأخرجه المروزي: ١٠٦٧صححه ابن حبان (و صحيح،

 ، من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد.١١٠، ١٠٩
/ ٨ ) رواه َأحمد والطَّبراني في الثَّلَاثَة... ورِجاُل َأحمد والْكَبِيرِ ثقَاتٌ. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:٧(

١٢٦٣٦//١٨  
  .٧-٦) العلق: ٨(
 .٢٢) التعريفات الفقهية، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي: ٩(
؛ وبهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي رافع؛ سنن ابن ٥٦١// ٤٧٣/ ١) مسند الحميدي: ١٠(

؛ والروياني في ٢٦٦٣// ٢٧/ ٥؛ والترمذي: ٤٦٠٥// ٢٠٠/ ٤؛ وأخرجه أبو داود: ١٣// ٦/ ١ماجه: 
/ ١؛ وابن بطة في اإلبانة الكبرى: ٩٣٤// ٣١٦/ ١براني في المعجم الكبير: ؛ والط٤٧٣/ ١مسنده: 

. ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في السنن ٣٦٨// ١٩٠/ ١؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ٦١// ٢٢٩
  . ١٣٤٤١// ١٢٠/ ٧الكبرى: 

  . ٦٤٠٨// ٢٠٨/ ٤) شرح معاني اآلثار، الطحاوي: ١١(
)١٢:ير٩٤// ٤١٢/ ١ ) الشريعة، اآلج.  
  .١٢// ٦/ ١؛ سنن ابن ماجه: ٠٦؛ ٧١٦// ٦// ٤٧٣/ ١) مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي): ١٣(
  .١٦٢// ٢٤٥/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مال علي القاري: ١٤(
  .٦٢٩/ ٢) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن): ١٥(
  ظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري: ) ين١٦(
  .٧) الحشر: ١٧(
  .٥/ ١. شرح سنن ابن ماجة، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الراجحي: ٩٢) المائدة:١٨(
  .١٥٢/ ١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ابن عبد البر: ١٩(
 .٤٤) النحل: ٢٠(
  .٤/ ١لى سنن ابن ماجه كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه: ) حاشية السندي ع٢١(
 .١٢-١١) البقرة: ٢٢(
 .١١٧) هود: ٢٣(
 .٨٥؛ ٥٦) األعراف: ٢٤(
 .١٢٨) النساء: ٢٥(
 .٨٨-٨٤) هود: ٢٦(
 .٤١) الروم: ٢٧(
 .٧؛ األنبياء: ٤٣) النحل: ٢٨(
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 .٨٠) النساء: ٢٩(
 .٦٥-٦٤) النساء: ٣٠(
 .٧) الحشر: ٣١(
 .٦٩) النساء: ٣٢(
 .١٣٢آل عمران: ) ٣٣(
 .٩٢) المائدة: ٣٤(
 .١) األنفال: ٣٥(
 .٤٦) األنفال: ٣٦(
 .١٣) المجادلة: ٣٧(
 .١٢) التغابن: ٣٨(
 .٢٤) األنفال: ٣٩(
 .٤٣٠- ٤٢٩/ ١) زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي: ٤٠(
 .١٦٤) آل عمران: ٤١(
 .٢) الجمعة: ٤٢(
/ ١ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي:  ؛٤٦/ ٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي: ٤٣(

 .٩٠؛ تفسير الجاللين: ٣٠٨
 .٤٤) المائدة: ٤٤(
 .٢٣٣/ ١٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي: ٤٥(
 .٢٣٣/ ١٢) م. ن: ٤٦(
 .٥٩٠/ ١) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: ٤٧(
 .٥٩٠/ ١) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: ٤٨(
 .١٨٥/ ٢) البرهان في علوم القرآن، الزركشي: ٤٩(
 . عن مالك بن الحويرث مرفوعا.١٧٤/ ٥؛ ومسلم: ١١٠/ ٢) متفق عليه؛ رواه البخاري: ٥٠(
 .١٨٥/ ٢) البرهان في علوم القرآن، الزركشي: ٥١(
 .٤١جامعة بغداد:  -العلمي) مباحث في علم التفسير، د. عبد الستار حامد، وزارة التعليم العالي والبحث ٥٢(
 .١٨٤) البقرة: ٥٣(
؛ ٤٥٠٧// ٢٥/ ٦) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة. باب: فمن شهد منكم الشهر فليصمه: ٥٤(

 .٢٥٠مباحث في علوم القرآن، مناع القطان: 
 .٢٦٦) البقرة: ٥٥(
؛ التفسير والتأويل في القرآن، ٣٨ /٢) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، اآللوسي: ٥٦(

 .١٢٠صالح عبد الفتاح الخالدي: 
 .٤٥٧/ ١؛ األساس في التفسير، سعيد حوى: ٣٦٥/ ٢) الجامع ألحكام القرآن، القرطبي: ٥٧(
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)٥٨يارِمالدو داوو دَأبو يذمالتِّر اهوهلوي، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح. ) ر٤٩٣/ ٦: الد //

 ؛ وأخرجه أحمد في المسند.٣٧٣٧
 .٣٧) المعارج: ٥٩(
  .٣٥) المائدة: ٦٠(
  

   

هـ)، ٣٨٧اإلبانة الكبرى، أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن محمد بن محمد العكْبري المعروف بابن بطَّة (ت:  .١
 م١٩٩٤ - هـ١٤١٥، ٢تح: رضا معطي، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط

  هـ.١٤٢٤، ٦هـ)، دار السالم، القاهرة، ط١٤٠٩(ت:  األساس في التفسير، سعيد حوى .٢
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  .٣

، ١هـ)، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٦٨٥(ت: 
  هـ.١٤١٨

هـ)، ٧٩٤هان في علوم القرآن، أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي (ت: البر .٤
تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه ثم صورته دار 

  م.١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦، ١المعرفة، بيروت، ط
تريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي المعروف بتفسير الما ةتأويالت أهل السن .٥

   م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١هـ)، تح: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣٣٣(ت: 
التعريفات الفقهية، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة  .٦

  م.٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤، ١، طم)، بيروت١٩٨٦-هـ ١٤٠٧القديمة في باكستان 
مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، الهيئة العامة للقرآن،  التفسير الوسيط .٧

  م.١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٣لشئون المطابع األميرية، ط
-هـ١٤١٦، ١، طاألردن، دار النفائس، التفسير والتأويل في القرآن، صالح عبد الفتاح الخالدي .٨

  .م١٩٩٦
لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري التمهيد  .٩

وزارة عموم ، محمد عبد الكبير البكري، هـ) تح: مصطفى بن أحمد العلوي٤٦٣: تالقرطبي (
  .هـ١٣٨٧، د. ط، المغرب، األوقاف والشؤون اإلسالمية

هـ)، تح: أحمد محمد ٣١٠ر محمد بن جرير الطبري (ت: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعف .١٠
  م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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وسننه وأيامه، المشهور بـ "صحيح  )(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  .١١

البخاري"، اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت: 
هـ)، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: ٢٥٦

 هـ.١٤٢٢، ١فؤاد عبد الباقي)، ط مدمح
وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  جامع بيان العلم .١٢

، ١، طدار ابن الجوزي، المملكة العربية السعوديةي، هـ) تح: أبي األشبال الزهير٤٦٣: ت(
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

د اهللا شمس والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (تفسير القرطبي)، أبو عب الجامع ألحكام القرآن .١٣
هـ)، تح: أحمد البردوني، ٦٧١الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي القرطبي (ت: 

  م.١٩٦٤-هـ ١٣٨٤، ٢إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  .١٤

هـ)، تح: علي عبد الباري ١٢٧٠شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي (ت  المثاني،
  م.٢٠٠٩، ٣عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت:  .١٥
  هـ.١٤٢٢، ١يروت، طهـ)، تح: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ب٥٩٧

  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن). .١٦
  شرح سنن ابن ماجة، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الراجحي .١٧
شرح معاني اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الحجري المصري المعروف  .١٨

راجعه ورقم كتبه وأبوابه  ،محمد سيد جاد الحق، ري النجارمحمد زه، تح: هـ)٣٢١: تبالطحاوي (
  . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١، طعالم الكتب، وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي

١٩. يرالبغدادي (المتوفى:  الشريعة، اآلج يرد.: ، تحهـ)٣٦٠أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهللا اآلج 
  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ٢، طالرياض، دار الوطن، جيعبد اهللا بن عمر بن سليمان الدمي

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله  .٢٠
أبو عبد الرحمن، شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، الصديقي، العظيم ، ومشكالته

  .هـ١٤١٥، ٢ط بيروت، دار الكتب العلمية ،هـ)١٣٢٩: تآبادي (
هـ)، تح: د مهدي المخزومي، د ١٧٥العين، ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:  .٢١

 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، د. ط، د. ت.
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أبو الحسن، نور الدين محمد بن عبد ، حاشية السنديالمعروفة بكفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه  .٢٢

  د. ط.بيروت، ، دار الجيل ،هـ)١١٣٨: تالسندي ( الهادي التتوي
عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اللَّه البخاري الدهلوي ، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح  .٢٣

 .م٢٠١٤ -هـ١٤٣٥، ١طدار النوادر، دمشق ، تقي الدين الندوي أ. د.تح: ، هـ)١٠٥٢ت: الحنفي (
جامعة بغداد،  - زارة التعليم العالي والبحث العلميمباحث في علم التفسير، د. عبد الستار حامد، و  .٢٤

 جامعة الموصل، د. ط، د. ت. -مطابع دار ابن األثير للطباعة والنشر
هـ)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٢٠مباحث في علوم القرآن، مناع بن خليل القطان (ت:  .٢٥

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ٣ط
الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور .٢٦

  هـ.١٤١٤هـ)، تح: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، د. ط، ٨٠٧
أبو البركات حافظ الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل .٢٧

  هـ.١٤١٩، ١هـ)، تح: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط٧١٠
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد  .٢٨

هـ)، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، الجامعة السلفية، ١٤١٤الرحماني المباركفوري (ت: 
  م.١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ٣بنارس الهند، ط

الحسن نور الدين علي بن (سلطان) محمد، المال الهروي  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو .٢٩
 م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٢، ١هـ) دار الفكر، بيروت، ط١٠١٤القاري (ت: 

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد الضبي الطهماني  .٣٠
دار الكتب العلمية،  هـ)، تح: مصطفى عبد القادر عطا،٤٠٥النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١١، ١بيروت، ط
هـ)، ٥١٠معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد محيي السنة، الحسين بن مسعود البغوي (ت:  .٣١

تح: محمد عبد اهللا النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 
  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٤

هـ)، تح: عبد ٣٩٥ة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت: معجم مقاييس اللغ .٣٢
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩السالم محمد هارون، دار الفكر، 


