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1.1 JpÀ-B-\n-s\ Ip-dn-¨v H-cp ap-Énw hn-iz-kn-t¡ïXv 

 م الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حرفا وصوتا منه بدأ وإليه يعودلاالقرآن ك
JpÀB³ Añmlphnsâ hN\amWv. AXv AhXcn¸n¡s¸«XmWv, kyãnbñ. Añmlp AXv 

hNn¨ncn-¡póXv iÐhpw en]nbpambn«mWv. AXv Ah\nð \nópÅXpw Ah\nte¡v 

aS§póXpamWv. 

1.2 JpÀB³ a\pjycmin¡v A\pt]£yw 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع   مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص  خس حس جس ٱُّٱ

 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق

 يه مهىه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  جه هن

 ١٢٧ - ١٢٣طه:  َّ مي خي  حي جي

“Ah³ ]-d-ªp: \n-§Ä cïp t]cpw ChnsS \nóv Cd§nt¸mhpI. \n§fnð NneÀ aäp 

NnecpsS i-{Xp-¡fmWv. Fsâ ]¡ð\nópÅ hñ amÀ¤ZÀi\hpw \n§Ä¡v hcnIbmsW¦nð, 

BÀ Fsâ amÀ-¤-ZÀi\w ]n´pScpópthm Ah³ ]ng¨pt]mhpIbnñ, Iãs¸SpIbpanñ. Fsâ 

ZnIvdnð\nó-v hñh\pw Xn-cn-ªpIfªmð XoÀ¨bmbpw Ah\v CSp§nb 

PohnXamWpïmbncn¡pI. A´y\mfnð Ahs\ \mw A-Ô\mbn DbÀs¯gptóð¸n¡pIbpw 

sN-¿pw. Ah³ ]dbpw: Fsâ dtº F´n\mWv Fs-ó DbÀs¯gptóð¸n¨ncn¡póXv? Rm³ 

ImgvNbpÅh\mbncpó-phtñm. Ah³ ]dbpw: A§s\¯só, \n\¡v \½psS Zrãm´§Ä 

hsó¯pIbpïmbn. At¸mÄ \o AXv hnkvacn¨pIfªp. AXpt]mse Có-v \obpw 

hnkvacn¡s¸SpIbmWv”. (Xzm-lm 123þ--------127) 

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب  رب يئ

ٱَّ يل  ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث

 ١٦ - ١٥املائدة:  

“\n§Ä¡nXm Añmlphnð \nó-v Hcp {]Imihpw hyàam¡n¯cpó Hcp {KÙhpw 

hóncn¡póp. Añm-lp Xsâ {]oXn tXSnbhsc AXpaptJ\ kam[m\¯nsâ hgnIfnte¡v 
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\bn¡póp. Xsâ D¯chv aptJ\ Ah-sc AÔImc§fnð \nó-v Ah³ {]Imi¯nte¡v 

sImïphcnIbpw t\cmb ]mXbnte¡v Ahsc \bn-¡pIbpw sN¿póp.” (am-CZ 15þ--------16)  

  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ٥٢الشورى:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

“{KÙas´tóm kXyhnizmksas´tóm \n\¡v Adnbpambncpó-nñ. A§s\bncns¡ 

\n\¡v \mw \½psS Ið]\bmð ssNX\yh¯mb Hcp k-tµiw hlvbv \ðIn. AXns\ \mw 

Hcp {]Imiam¡pIbpw sN-bvXp. AXpaptJ\ \½psS Zmkòmcnð\nó-v \mw Dt±in¡póhÀ¡v 

\mw hgn ImWn¡póp. XoÀ¨-bmbpw \o t\cmb amÀ¤¯-nte¡mWv amÀ¤ZÀi\w 

\ðIpóXv.”(iq-dm 52) 

 ٤٤انلحل:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ىهيه مه ٱُّٱ

“\n\¡v \mw Cu ZnIvÀ Cd¡n¯óncn¡póXv P\§Ä¡mbn AhXcn¸n¡s¸«Xv \o 

AhÀ¡v hnhcn¨p-sImSp¡m³ thïnbpw AhÀ Nn-´n¡m³ thïnbpamIpóp.” (\-lvð 44) 

يغ به الأهواء،  هو وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، الذي لا تز

ولا تلتبس به الألسان، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل 

حبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره  هومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، ومن ترك به أجر،

 (300ص:  13أضله الله )مجموع فتاوى ج:
JpÀB³ {Kln¡pI FóXv a\pjykapZmb¯n\v A\pt]£yamWv. AXv Añmlphn-sâ 

kpZrVamb ]miamWv. lpIvapw lnIvaXpapÅ ZnIvdmWv, EÖphmb amÀ¤amWv. AXns\ 

Ahew_n¨mð C-OIÄ hyXnNen¡pIbnñ, \mhpIÄ¡v ]nghv kw`hn¡pIbpanñ. 

BhÀ¯\w aqew AXv {Zhn¡pó-nñ. AXnse AÛpX§Ä XoÀópt]mhpó-panñ. 

]ÞnXòmÀ¡Xnð aXnhcnñ. HcmÄ AX\pkcn¨v kwkmcn¨mð AXv kXyambncn¡pw, 

AX\pkcn¨v {]hÀ¯n¨mð {]Xn^ew e`n¡pw, AX\pkcn¨v hn[n¨mð AXv 

\oXn]qÀÆIambncn¡pw. Bsc¦nepw AXnte¡v £Wn¨mð Ah³ t\Àh-gnbnte¡v 

\bn¡s¸Spw. GsXmcp Al¦mcn AXpt]£n¨mepw Añmlp Ahs\ XIÀ¡pw. AXñm¯ 

asämónð BÀ kòmÀ-¤w tXSnbmepw Añmlp Ahs\ ]ng¸n¡pw.  
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1.3 JpÀB\nsâ ]Z§fpw Bib§fpw Añmlp ]Tn¸n¨Xv 

ٱَّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ٱُّٱ

 ١٩ - ١٦القيامة:  

“\o AXv lrZnØmam¡m³ thïn \nsâ \mhp Nen¸n¨v [rXnImWnt¡ïXnñ. 

XoÀ¨bmbpw AXnsâ kamlcWhpw AXv HmXn¯cepw \mamWv sNt¿ïXv. A§s\ \mw 

HmXn¯ómð B Hm¯v \o ]n-´pScpI. ]nóoSv AXv hnhcn¨p XtcïXpw \mw 

XsóbmIpóp.” (Jnbm-a 16þ19) 

 ١١٤طه:  َّ يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ

“\n\¡v hlvbv \ðIpt¼mÄ AXv XocpóXn\p ap¼mbn JpÀB³ sImï-v \o [rXn 

ImWnt¡ïXnñ. Fsâ dtº, F\n¡v \o hnÚm\w hÀ²n¸nt¡Wta Fó-v \o 

{]mÀ°n¡pI.” (Xzm-lm 114)  

1.4 JpÀB³ P\§Ä¡v F¯nt¡ï _m[yX \_n bpsSXv 

 ٩٩املائدة:  َّ من زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك ٱُّٱ

“dkqensâtað {]t_m[\_m[yX am{XtabpÅp. \n§Ä shfns¸Sp¯póXpw 

Hfn¨psh¡póXpsañmw Añmlp A-dn-bpóp.” (am-CZ 99)  

1.5 a\pjycminbpsS _m[yX hlvbn\pÅ ]qÀ® hnt[bXzw 

 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ

 ٦٥النساء:  َّ  حف جف مغ

“Cñ, \nsâ c£nXmhns\¯sóbmW kXyw. AhÀ¡nSbnð `nóXbpïmb 

Imcy¯nð AhÀ \nsó hn[nIÀ¯mhm¡pIbpw, \o hn[n¨mð ]nóoShcpsS a\ÊpIfnð 

Hcp hnjahpw tXmómXncn¡pIbpw, AXn\p ]qÀ®hnt[bcmhpIbpw sN¿póXphsc AhÀ 

hnizmknIfmhpIbnñ.” (\n-km-Av 65)  

1.6 JpÀB³ {Kln¡pIbpw Nn´n¡pIbpw sNbvXmeñmsX hlvbn\v ]qÀ®ambn 

Iogvs¸SpI km[yañ 

 ٢٩ص:  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ
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“\n\¡p \mw AhXcn¸n¨pXó- A\pKrloXamb {KÙas{X CXv. CXnse Zrãm-

´§sf¸än AhÀ Nn´n¨pt\m¡póXn\pw _p²namòmÀ DZvt_m[\w DÄs¡mÅpóXn\pw th-

ïn.” (kzm-Zv 29)  

 ٨٢النساء:  َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٱُّٱ

“AhÀ JpÀB\ns\¸än Nn´n¡pó-ntñ? AXv Añmlp Añm¯hcpsS]¡ð 

\nópÅXmbncpó-psh¦nð AhcXnð [mcmfw sshcp²yw Is-ï¯pambncpóp.” (\nkmAv 82)  

 ٣الزخرف:  َّ يث ىث نث  مث زث رث يت ُّٱ

“\n§Ä {Kln¡póXn\p-thïn AXns\ \mw Ad_n `mjbnð hmbn¡s¸Smhpó Hcp 

{KÙam¡nbncn-¡póp.” (kpJvdp v̂ 3) 

 ٢يوسف:  َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱٱ

“\n§Ä {Kln¡póXn\pthï-n AXns\ \mw Ad_n `mjbnð hmbn¡s¸Smhpó- Hcp 

{KÙam¡n Cd¡nbncn¡póp.” (bq-kp- v̂ 2) 

 ٢٤حممد:  َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ

“At¸mÄ AhÀ JpÀB³ Nn´n¨p a\Ênem¡póntñ? AXñ, lrZb§fntòð 

]q«pIfn«ncn¡pIbm-tWm?” (ap-l½-Zv 24) 

 ٦٨املؤمنون:  َّ جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱٱ

“Cu hN\s¯¸än AhÀ Nn´n¡póntñ? AXñ, AhcpsS ]qÀ-Æ]nXm¡Ä¡v 

hón«nñm¯ Hcp ImcyamtWm AhÀ¡v h-póIn«nbncn¡póXv?” (Að apAvan\q³ 68)  

2.1 X^vkoÀ JpÀB\nImib§Ä {Kln¡m³ 

يل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر )القاموس  يل واحد، أو هو كشف المراد عن المشكل، والتأو التفسير والتأو

  )587 المحيط، ص
X^vkodpw XAvhoepw HópXsó. AYhm kwibmkv]Zamb ]cmaÀi§Ä hnh£ 

hyàam¡pI Fó-XmWXv. XAvhoð cïp km[yXIfnð {]Xy£ambXnt\mSv tbmPn¡póXv 

ØncoIcn¡emWv. 
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2.2 X^vkoÀ JpÀB\n-sâ IrXyamb ]p\cmhnjvIcWañ adn¨v, JpÀB\nImib§sf 

A\phmNIcnte¡v ASp¸n¡m\pÅ amÀ¤amWv 

عن  التفسير هو التعبير بألفاظ متقاربة، الترادف في اللغة العربية قليل، أما في ألفظ القرآن إما نادر أو معدوم، وقل أن يعبر

  ٩الطور:  َّ حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱ ع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، مثلا :يلفظ واحد بلفظ آخر يؤدي جم

يعة، وكذا الوحي هو  يع خفي،ول كن إعلام  ،إعلامالالمور هو الحركة، بل حركة خفيفة سر   ٢ابلقرة:  َّ ممىم حمخم جم ٱُّٱ سر

وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع  معناه لا شك ، ول كن مع الاضطراب، كلة تقريب لا تحقيق

  (193ص :  3ين  )أنظر لزام مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج : تعباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبار

Bib]cambn ASp¯p\nð-¡pó ]Z§fp]tbmKn¨v hniZoIcn¡emWv X^vkoÀ, IrXyamb 

]cymb-§Ä Ad_nbnð IpdhmWv. JpÀB\nI ]Z§-fnð AXv hfsc hncfw. Asñ¦nð 

Xoscbnñ. Hcp ]ZapÄs¡m-Åpó- Fñm Bib§fpw asämcp ]Zw sImï-v BhnjvIcn¡pI 

FóXv hfsc IpdhmWv. adn¨v, AXnse Bib§sf ASp¸n¡m\mIpw. DZmlcWambn 

kpdXp¯zqÀ 9mw hN\¯nse مور FóXn-sâ AÀ°w Ne\w FómWv. bYmÀ°¯nð 

AXnio{Lhpw Kw`ochpamb Ne\amWXv. AXp-t]mse, وحي  Fómð Adnbn¡pI FóÀ°w. 

bYmÀ°¯nð AXnthKw tKm]yamb \nebnð \ðIpó A-dn-bn¸mWX.v ريب Fómð 

kwibsaóÀ°w. hmkvXh¯nð Nmôeyt¯msSbpÅ ktµlsaómWXv. AtX 

Bib§Ä IrXyambn tZymXn¸n¡pó- ]Z§Ä thsdbnñ. AXn\mð 

GXmsïmcmib¯nte¡v A\phmNIsc ASp¸n¡m\ñmsX IrXyamb BhnjvIcWw 

km[yañ. CXpt]mepÅ hnjb§fnð k-e^pIÄ ]dª Fñm hmIy§fpw tiJcn¡póXv 

{]tbmP\{]Zambncn¡pw. ImcWw, AhcpsS Htóm ctïm hmIy§sf At]£n¨v, sam¯w 

hN\§Ä¡v D±nã Bibw hyàam¡n¯cm³ km[n¡pw. 

2.3 JpÀB³ hymJym\¯nse hnhn[ C\§Ä 

: التفسير على أربعة أوجه :  وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه  قال ابن عباس

 العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله )ابن كثير(

C_v\p Aºmkv  ]dªp: X v̂koÀ \mephn[amWv. Hó-v: Ad_nIÄ¡v AhcpsS 

`mjbnð \nó-v {Kln¡mhpóXv. cï-v: GsXmcmfpw A\nhmcyambpw Adnªncnt¡ïXv. aqó-v: 

]ÞnXòmÀ¡v AdnbmhpóXv. \mev: Añmlphn\ñmsX aämÀ¡pw Adnbm³ Ignbm¯Xv. 
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2.4 AhXcW ImcW§fpw ]Ým¯e§fpw 

ImcWs¯ Ipdn¨pÅ Adnhv Imcys¯ Ipdn¨v Aht_m[taIpóp.  العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب   

ن نزلت في عويمر العجلاني  أو هلال بن أمية، وآية اعلفي امرأة أوس بن الصامت، وآية ال لما يقولون إن آية الظهار نزلت

دون غيرهم، الأمر والنهي متناولة ن أن حكم الآية مختص بأولئك الأعياجابر بن عبد الله، ولم يقصدوا  في الكلالة نزلت

ذا ؛ يراد به أنه سبب النزول، وتارة أن ذلك داخلة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإذا قيل نزلت هذه الآية في ك

ن نزلت وفي الآية، وإذا ذكر أحدهم سببا، والآخر سببا آخر قد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تك

 ( 192ص:  3مرتين ؛ مرة لهذا السبب و مرة لهذا السبب )انظر لزاما مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج: 
fnlmdnsâ kqàw Hukv C_v\p kzmanXnsâ `mcybpsS Imcy¯nemWv Cd§nbXv, enB\nsâ 

kqàw Dsshaodpð APem\nbpsStbm lnemð C_v\p Da¿bpsStbm Imcy¯nemWv 

Cd§nbXv, Ieme¯n-sâ Bb¯v Pm_nÀ C_v\p AÐnñbpsS Imcy¯nemWv Cd§nbXv 

Fsóms¡ AhÀ ]dbpt_mÄ AXpsImï-v AÀ°am¡póXv B hN\¯nse hn[n ]cmarã 

hyànIÄ¡p am{XamsWóñ. adn¨v, Ah-bnepÅ hn[nhne¡pIÄ B hyànIÄ¡pw 

AhcpsS AtX Øm\¯pÅ aämfpIÄ¡pw Htct]mse _m[IamsWómWv. Cu kqàw 

AhXcn¨ncn¡póXv C¯csamcp Imcy¯nemsWó-v ]dªmð AXp-sImï-v Nnet¸mÄ AhÀ 

AÀ°am¡pI AXmWv {]kvXpX hN\¯nsâ AhXcW¯n\pÅ ImcWw Fóp am{XamWv. 

Nnet¸mÄ {]kvXpX Imcyw B kqà¯-sâ DÅS¡¯nepsïópambncn¡mw. HcmÄ Hcp 

ImcWhpw asämcmÄ thsdmcp ImcWhpw ]dªmð cïpw Hcp t]mse icnbmbncn¡mw. 

AYhm B cïp ImcW§fpw kw`hn¨Xn\p tijamWv B kqàw Cd§nbncn¡pI. 

Asñ¦nð Hcp kw`h-̄ n\p tijw B kqàw AhXcn¨p.  AtX kqàw Xsó cïmas¯ 

kw`h¯n\p tijw hoïpw AhXcn¨p Fópambncn¡mw.  

  العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب، إلا إذا دل دليل على تخصيص الحكم بتلك الحادثة

Hcp hn[n Hcp kw`h¯n\p am{Xsa _m[IamhpIbpÅp Fódnbn¡pó- Hcp 

sXfnhpanñm¯nSt¯mfw ]Z¯nsâ hym]IXzamWv ]cnKWn¡pI. AñmsX ImcW¯nsâ 

khntijIXzs¯bñ. 

2.5 \mknJv a³kqJnsâ {]m[m\yw 

JpÀB³ hymJym\ cwKs¯ k¦oÀ®hpw {]bmkIchpamb Hcp hnjbamWv BZyhn[nsb 

ZpÀºes¸-Sp¯nb Ahkm\ hn[n AYhm '\mknJv' GsXópw Akm[phm¡s¸« BZyhn[n 

AYhm 'a³kqJv' GsXópw \nÀ®bn¡pI FópÅXv. ]ÞnXòmÀ¡nSbnð [mcmfw 

ho£WhyXymk§fpÅ Hcp taJebmWnXv. 
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2.6 \kvJv: B[p\nIcpsSbpw ]ucmWnIcpsSbpw ho£W¯nð 

ملون النسخ بمعناه عوالذي يتضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين في هذا الموضوع أنهم كانوا يست

الأصوليين الخاص )الفوز ال كبير في أصول التفسير لشاه ولي الله لة شيء لا يمعنى مصلطح االلغوي المعروف الذي هو إز

 الدهلوي(
kzlm_nIfpsSbpw Xm_nDIfpsSbpw hN\§Ä kq£va ]cntim[\ \S¯nbXnð \nópw 

\ap¡v hyàambXv \kvJv Fó- ]Zw '\o¡w sN¿pI' Fó `mjmÀ°¯nemWv AhÀ 

{]tbmKn¨ncpóXv FómWv. AñmsX, \nZm\imkv{X ]ÞnXòmcpsS 

kmt¦XnImÀ°¯nembncpóñ. 

Hcp kqà¯nse GsX¦nepsamcp hntijWw Hgnhm¡pI, _mlymÀ°¯nð \nó-v 

asämónte¡v Xncn-¡pI, ]pXnb Hcp D]m[n \nÝbn¡pI apXemb Imcy§fmWv AhÀ \kvJv 

FóXpsImï-v Dt±in¨ncpóXv. XZSnØm\¯nemWv Ccp]Xv apXð Aªqdp hsc 

kqà§Ä \kvJv sN¿s¸«n«psïóv NneÀ A`n{]mbs¸«n«pÅXpw. \mknJv a³kqJpIÄ¡v 

Nne DZmlcW§ð ImWpI. 

 ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ

 ٢٨٤ابلقرة:  َّ ىل مل يك

“\n§fpsS a\ÊpIfnepÅXv \n§Ä shfns¸Sp¯nbmepw ad¨psh¨mepw Añmlp 

AXnsâ t]cnð \n§tfmSv IW¡v tNmZn¡pI Xsó sN¿pw. F-ón«v Ah\pt±in¡póhÀ¡v 

s]mdp¯psImSp¡pIbpw A-h\pt±in¡póhsc in£n¡pIbpw sN¿pw. Añmlp 

GXpImcy¯n\pw IgnhpÅh\mIpóp.” (Að _-Jd 284) 

 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ

 خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف  جف

 ٢٨٦ابلقرة:  َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  منهن

“Añmlp HcmfpsStaepw Xsâ Ignhnðs]«XñmsX Npa¯pIbnñ. Hmtcmcp¯À 

{]hÀ¯n¨Xnsâ kZv^ew AhchÀ¡p Xsó. Hmtcmcp¯À {]hÀ¯n¨Xnsâ Zpjv^ehpw 

AhchÀ¡p Xsó. R§fpsS dtº, R§Ä adóp t]mIpItbm R§Ä¡v sXäp]äpItbm 

sNbvXpsh¦nð R§sf \o in£n¡-cptX. R§fpsS dtº, R§fpsS ap³KmanIfpsS tað 

\o Npa¯nbXpt]mepÅ `mcw R§fpsS tað \o Npa¯cptX. R-§fpsS dtº, R§Ä¡v 
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Ignhnñm¯Xv R§sf \o hln¸nIcptX. R§Ä¡v \o am¸v \ðIpIbpw R§tfmSv 

s]mdp¡pIbpw IcpW ImWn¡pIbpw sNt¿Wta. \obmWv R§fpsS c£m[nImcn. 

AXpsImïv kXy\ntj[nIfmb P\Xs¡Xncnð R§sf \o klmbnt¡Wta.” (Að _-Jd 

286) 

  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ١٢املجادلة:  َّ ىي

“kXyhnizmknItf, \n§Ä dkqepambn clkykw`mjWw \S¯pIbmsW¦nð 

\n§fpsS clky kw`mjW¯nsâ ap¼mbn GsX¦nepsamcp D]lmcw \n§Ä kaÀ¸n¡pI. 

AXmWv \n§Ä¡v D¯ahpw IqSpXð ]cnip²hpambn«pÅXv. C\n \n§Ä¡v Hópw 

In«nbnsñ¦nð XoÀ¨bmbpw Añmlp Gsd s]mdp¡póh\pw IcpWm\n[nbpamIpóp.” (ap-PmZn-

e 12) 

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ

 ١٣املجادلة:  َّ ىت نت مت زت رت ىبيب

“\n§fpsS clky kw`mjW¯n\p ap¼mbn D]lmcaÀ¸n¡pó-Xns\¸än \n§Ä 

Bi¦s¸«ncn¡pIbmtWm? Fómð \n§fXv sN¿mXncpóXnð Añmlp \n§fpsS tað 

aS§nbncn¡póp. BbXn\mð \n§Ä \akvImcw apdt]mse \nÀÆln¡pIbpw kIm¯v 

\ðIpIbpw Añmlpshbpw Ahsâ dkqens\bpw \n§Ä A\pkcn¡pIbpw sN¿pI. 

Añmlp \n§Ä {]hÀ¯n¡p-Xns\¸än kq£vaambn Adnbpóh\mIpóp.” (ap-PmZn-e 13) 

2.7 Gähpw icnbmb JpÀB³ hymJym\ coXnIÄ 

قائل؛ فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ، فما جاء أجمل في أجمل فإن قال 

في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ، و ما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 

 تيمية(
JpÀB³ hymJym\n¡m\pÅ Gähpw icnbmb coXnItfXmsWó-v tNmZn¨mð AXn\pÅ 

adp]Sn CXmWv: Gähpw icnbmb amÀ¤w JpÀB\ns\ JpÀB³ sImïp Xsó 

hymJym\n¡emWv. HcnS¯v kw£n]vXambn ]dªXv asämcnS¯v hniZoIcn¡s¸«ncn¡pw. 

HcnS v̄ Npcp¡n¸dªXv asämcnS¯v hniZam¡s¸«ncn¡pw. 
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2.7.1 JpB\ns\ JpÀB³ sImï-v hymJym\n¡ð 

JpÀB\nI kqà§Ä ]ckv]cw hymJym\n¡p-óhbmWv. القرآن يفسر بعضه بعضا  

2.7.1.1 kmam\yw, khntijw 

 يفىق ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ

 مي زي ٰىري ين ىن  مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق

 ٢٢٨ابلقرة:  َّ ىي ني

“hnhmltamN\w sN¿s¸« kv{XoIÄ aqó-v amkapdIÄ IgnbpóXphsc kz´ambn 

Im¯ncn¡s«. AhÀ Añmlphnepw A´yZn\¯nepw hnizkn¡póhcmsW¦nð X§fpsS 

KÀ`mi§fnð Añmlp krãn¨n«pÅXns\ AhÀ¡v Hfn¨psh¡m³ ]mSpÅXñ. AhcpsS 

`À¯m¡òmÀ, AhcpsS \ne]mSv \óm¡n¯oÀ¡m³ Dt±in¨n«psï¦nð, AhcmWv AXn\Iw 

Ahsc Xncns¨Sp¡m³ Gähpw AÀlX-s¸«hÀ. kv{XoIÄ¡v _m[yXIfpÅXp-t]mse Xsó 

\ymb{]ImcapÅ AhImi§fpapïv. Fómð ]pcpjòmÀ¡v Ahsc¡mfp]cn Hcp ]Zhnbpïv. 

Añmlp {]Xm]imenbpw bpànam\pamIpóp.” (Að _-Jd 228) 

 ٤الطالق:  َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ

“KÀ`nWnIfmb kv{XoIfpsS Ah[n AhÀ {]khn¡póXphscbmIpóp. BÀ 

Añmlphns\ kq£n¡pópthm Ahó-v Xsâ Imcy¯nð Añmlp Ffp¸w  

Dïm¡nsImSp¡pw” (Xz-em-Jv 4) 

2.7.1.2 tkm]m[nIw, \ncp]m[nIw  

 ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ

 ١٧٣ابلقرة:  َّ جئ يي ىي  ني مي

“ihw, càw, ]ónamwkw, Añmlp Añm¯hÀ¡mbn  {]Jym]n¡s¸«Xv Fónh 

am{Xta Ah³ \n§Ä¡v \njn²am¡nbn«pÅp. C\n, Bsc¦nepw AXn\p \nÀºÔnX\mbmð 

Ahsâ tað Ipäanñ. Fómð, Ah³ \nbaw ewLn¡mXncn¡pIbpw ]cn[n 

IhnbmXncn¡pIbpw thWw. XoÀ¨bmbpw Añmlp Gsd s]mdp¡póh\pw 

ImcpWm\n[nbpamIpóp.” (Að  _-Jd 174) 
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 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٱُّٱ

 ١٤٥األنعام:  َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت  هب مب

“]dbpI: F\n¡v t_m[\w \ðIs¸«n«p-ÅXnð Hcp `£n¡póhó-v `£n¡phm³ 

]mSnñm¯Xmbn bmsXmópw Rm³ ImWpónñ; AXv ihtam Hgp¡s¸« càtam ]ó-n 

amwktam BsW¦neñmsX. ImcWw AXv t¾Oas{X. Asñ¦nð Añmlphñm¯hcpsS 

t]cnð {]Jym]¡s¸«Xn\mð A[mÀ½nI-ambn¯oÀón«pÅXpañmsX. Fómð hñh\pw 

AXn\p \nÀºÔnX\mIpó ]£w AhÀ \nbaewL\w \S¯m¯h\pw ]cn[n 

hn«pt]mIm¯h\pamsW¦nð \nsâ dºv XoÀ¨bmbpw Gsd s]mdp¡póh\pw 

IcpWm\n[nbpamIpóp.” (A³-Bw 145) 

2.7.1.3 kwt£-]w, hn-i-Zmw-iw 

 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّٱ

  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت

األعراف:  َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك لكمك

١٥٧ 

“X§fpsS ]¡epÅ Xudm¯nepw Côoenepw tcJs¸Sp¯s¸«Xmbn AhÀ¡v 

Isï¯m³ Ignbpó- A£cÚm\anñm¯ {]hmNI\mb dkqens\ ]n³]äpóhÀ. 

AhtcmSv At±lw kZmNmcw Ið]n¡póp. ZpcmNmc¯nð \nó-v Ahsc hne¡pIbpw 

sN¿póp. \ñ hkvXp¡Ä AhÀ¡v At±lw A\phZ\obam¡pIbpw No¯ hkvXp¡Ä 

AhcpsStað \njn²am¡pIbpw sN¿póp. AhcpsS `mc§fpw AhcpsStaepïmbncpó 

hne§pIfpw At±lw Cd¡nsh¡póp. At¸mÄ At±l¯nð hnizkn¡pIbpw At±ls¯ 

]n´pW¡pIbpw klmbn¡pIbpw At±lt¯msSm¸w AhXcn¸n¡s¸«n-«pÅ B {]Imis¯ 

]n³]äpIbpw sNbvXhcmtcm AhÀ XsóbmWv hnPbnIÄ.” (A-Avdm-^v 157) 

 مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ٣املائدة:  َّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

“ihw, càw ]ónamwkw, Añmlp Añm¯h-cpsS t]cnð Adp¡s¸«Xv, izmkwap«n 

N¯Xv, ASn¨p sImóXv, hoWpN¯Xv, Ipt¯äpN¯Xv, h\yarKw ISn¨pXnóXv Fónh 
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\n§Ä¡-v \njn²am¡s¸«n-cn¡póp. Fómð \n§Ä¡v Poht\msS In«n Adp¡m³ km[n¨Xv 

CXnð \nóv HgnhmWv {]XnjvwIÄ¡-v ap¼nð _enbÀ¸n¨Xpw A¼pI-fp]tbmKn¨v `mKyw 

t\m¡epsams¡ A[À½amIpóp.” (am-CZ 3) 

2.7.2 JpÀB\ns\ kpó¯psImï-v hymJym\n¡ð 

الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: قال  ذلك فعليك بالسنة ، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد فإن أعياك

 جع مظ حط مض خض ٱُّٱقال الله تعالى  مما فهمه من القرآن ، فهو كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم

 مي خي  حي جي ٱُّٱ وقال تعالى ١٠٥النساء:  َّ  خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع

 خن  حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ وقال تعالى  ٤٤انلحل:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

أوتيت  إني ألا وسلم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه ٦٤انلحل:  َّ حي جي ٰه مه جه هن من

 القرآن ومثله معه، يعني السنة  )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(

\n\¡v AXv km[n¡msX hómð \o kpó¯v Ahew_n¡Ww. AXv JpÀB\ns\ 

hniZoIcn¡póXpw hyàam¡póXpamWv. Fóñ, Camw im^nCu  C{]Imcw 

]dbpIbpïmbn: \_n  hn[n¨n«pÅsXñmw AhnSpó-v JpÀB\nð\nó-v {Kln¨n«pÅ 

Imcy§fmWv. Añmlp ]dªp: “kXyhpambn \mw \n\¡v {KÙw AhXcn¸n¨pXn«pÅXv 

\n\¡v Añmlp ImWn¨p XóX\pkcn¨v P\§Ä¡nSbnð hn[nIð]n¡phm³ thïnbmWv. 

\o hôIòmÀ¡pthïn hmZn¡póh\mIcpXv.” (\nkmAv 105). Añmlp ]dbpóp: “Cu ZnIvÀ 

Xm§Ä¡p \mw Cd¡n¯óncn¡póXv P\§Ä¡v AhXcn¸n¡s¸«Xv AhÀ¡v Xm§Ä 

hniZoIcn¨v sImSp¡póXn-\p thïnbpw AhÀ Nn´n¡póXn\p thïnbpamWv.” (\-lvð 44). 

Añmlp ]dbpóp: “AhÀ GsXmcpImcy¯nð `nón¨pt]mbncn¡pópthm AXhÀ¡v 

hyàam¡nsImSp¡phm³ thïnbpw hnizkn¡pó P\§Ä¡v amÀ¤ZÀi\hpw ImcpWyhpw 

Bbns¡mïpw am{XamWv \n\¡v \mw {KÙw AhXcn¸n-¨pXóncn¡póXv.” (\-lvð 64)  

AXpsImïmWv \-_n  C{]Imcw ]dªXv: AdnbpI, F\n¡v JpÀB\pw 

AXpt]mepÅ Hó-v AXnsâ IqsSbpw \ðIs¸«ncn¡póp. AXmbXv kpó¯v Fó-p hnh£. 

 

:ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل  قال بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معن المقدا

يكتة يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه  لا حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا من شعبان على أر
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يحل ل كم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع ، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم 

 يعفبهم بمثل قراه )أبو داود(فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن 

anJvZmw C_v\p aAvZoIcn_nð  \nó-v \nthZ\w: \-_n  C{]Imcw ]dªncn¡póp: 

AdnbpI, F\n¡v {KÙhpw AXnsâ IqsS AXpt]mepÅ asämópw \ðIs¸«ncn¡póp. 

AdnbpI, \n§fnð HcmÄ hbdp\ndsb `£Ww Ign¨v Xsâ I«nenð InSó-v C§s\ 

]dbmdmbncn¡póp: \n§Ä Cu JpÀB³ kzoIcn¨psIm-ÅpI. AXnð ImWpó lemepIsf 

\n§Ä lemembn kzoIcn¡pI. AXnð ldmambn ImWpóXns\ \n§Ä ldmambpw 

kzoIcn¡pI. Fómð AdnbpI, \mS³ IgpXbpsS amwktam tXäbpÅ bmsXmcp h\yarKtam 

\n§Ä¡v A\phZ\obañ. apÉnw `cW¯n\p Iognð kÔnbnð Ignbpó- Hcp 

AapÉnansâbpw hoWpt]mb kz¯v \n§Ä¡v A\phZ\obañ, AbmÄ AXv 

Hgnhm¡nbmeñmsX. HcmÄ Hcp P\XbpsS ASp¡ð sNómð AhÀ Abmsf AXnYnbmbn 

kzoIcnt¡ïXpïv. AhÀ BXnYyw \ðIpónsñ¦nð AbmfpsS BXnYy¯n\p kam\ambXv 

Ahcnð \nó-v Bhiys¸SmhpóXmWv. 

2.7.2.1 JpÀB\pw kpó¯pw thÀ]ncn¡m³ ]mSnñ 

ن النبي صلى الله أفكم من حديث تلقاه الفقهاء أو غيرهم بالقبول ، وهو منكر مردود عند علماء الحديث مثل حديث معاذ 

فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ....  قال: اب الله ،تعليه وسلم قال له : بم تحكم ؟ قال : بك

ديث الضعيفة، أخرجه امة البخاري رحمه الله تعالى ، وهو مخرج عندي في سلسلة الأح)الحديث( فإنه منكر كما قال إمام الأئ

    الألباني(أبو داود والترميذي وأحمد )

apBZv  \nó-v D²ncn¡s¸Spó lZokp t]mse, IÀ½imkv{X]ÞnXòmcpw 

Añm¯hcpw kzoIcn¨p t]mcpó- F{X lZokpIfmWv apl±nkpIÄ "ap³IÀ'

(1)

 BsWó-v 

]dªv \ncmIcn¨n«pÅXv. \_n  At±lt¯mSv tNmZn¨p, F´ns\ 

ASnØm\s¸Sp¯nbmWv Xm¦Ä hn[n¡pI? At±lw ]dªp: Añmlphnsâ {KÙs¯. 

AhnSpó-v hoïpw tNmZn¨p: AXnð \o Hópw Iïnsñ¦nð? At±lw ]dªp:  \_n 

bpsS kp-ó¯p {]Imcw. CXv Camw _pJmcn ]dªXp t]mse "ap³IÀ' Bb 

lZokmWv. CXnsâ hniZamb NÀ¨ knðkne¯pð AlmZokn fCu^bnepïv. A_qZmhqZv, 

XnÀapZn, AlvaZv F-ónhcmWv CXv D²cn¨n«pÅXv. 

يه التقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. الباعث   (1)  وهو كالشاذ إن خالف راو

 الحثيث في اختصار علوم الحديث
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2.7.2.2 bpànsb Ipdn¨pÅ apBZv sâ lZoknse XIcmdpIÄ 

قبل أن أنهي كلمتي هذه أرى أنه لا بد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور، قلما يخلو منه كتاب من 

يع  يق في التشر كتب أصول الفقه، لضعفه من حيث إسناده، ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفر

ووجوب الأخذ بهما معا، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  بين الكتاب والسنة،

قال له حين أرسله إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: 

الله لما يحب رسول الله، أما ضعف إسناده فلا مجال لبيانه الآن،  أجتهد رأيي ولا آلو، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول

وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربما لم اسبق إليه في السلسلة السابقة الذكر وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث 

 سلام()الألباني، منزلة السنة في الإالإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه: حديث منكر. 
Cu NÀ¨ Ahkm\n¸n¡póXn\p ap¼v {]ikvXamb Hcp lZoknte¡pIqSn A\phmNIcpsS 

{i² £Wn¡pIbmWv. AXns\mcp ImcWw AXnsâ k\ZnepÅ XIcmdpIfmWv. asämó-v, 

Ct¸mÄ \mw NÀ¨ sNbvX X¯z¯n\v, AYhm aX\nba§Ä Isï¯pó- Imcy¯nð 

JpÀB\ns\bpw kpó¯ns\bpw thÀXncn¨p ImWmsX Ah cïpw Hcpan¨v  

kzoIcn¡Wsaó-pÅ X¯z¯n\v AXv FXncmbn hcpóp FópÅXmWv. Fómð B lZokv 

D²cn¡m¯ \nZm\imkv{X{KÙ§Ä hfsc hncfamWv. apBZv s\ \_n  

ba\nte¡v Ab¨t¸mÄ ]dª hN\amWv. At±lt¯mSv \_n  tNmZn¨p: F´ns\ 

ASnØm\s¸Sp¯nbmWv Xm¦Ä hn[n¡pI? AtZlw ]dªp: Añmlphnsâ {KÙs¯. 

AhnSpóv hoïpw tNmZn¨p: AXnð \o Hó-pw Iïnsñ¦nð? At±lw ]dªp: \_n 

bpsS kpó¯p{]Imcw. AhnSpóv tNmZn¨p: AXnepw \o Iïnsñ¦nð? At±lw 

]dªp Rm³ Fsâ bpànb\pkcn¨v KthjWw sN¿pw., Rm³ H«pw Ipdphp hcp¯nñ. 

AhnSpó-v ]dªp: Añmlphnsâ ZqX³ Cãs¸Spó- Imcy¯n\v AhnSps¯ ZqX\v Xu^oJv 

\ðInb Añmlphn\v kvXpXn. AXnsâ k\ZnepÅ XIcmdpIÄ hniZoIcn¡m³ Ct¸mÄ 

CSanñ. AXv asämcpw sNbvXn«nñm¯ hn[w hniZambn Xsó t\cs¯ kqNn¸n¨ 

knðknebnð Rm³ ]cmaÀin¨n«pï-v. lZokv hnÚm\ob¯nse Aaodpð apAvan\o\mb 

Camw _pJmcn AXns\ Ipdn¨v ]dªXv am{Xw Ct¸mÄ kqNn¸n¨p sImïv Ahkm\n¸n¡mw. 

At±lw ]dªp. AXv "ap³IÀ' Bb lZokmWv. 
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يه الحارث بن عمرو، فمن كان عنده من المعرفة بهذا العلم  ؛وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده لإرساله، وجهالة راو

يف وتبين له ذلك فيها، وإلا فحسبه أن يستحضر أسماء الأئمة الذين صرحوا بتضعيفه، فيزول الشك من قلبه، وها انا ذا  الشر

 أسردها وأقربها إلى القراء ال كرام:

 ( ابن حزم5 ( الدارقطني٤  ( العقيلي3 ( الترمذي2 البخاري( 1 

 ( ابن حجر10 ( السبكي9  ( الذهبي8 ( ابن الجوزي7 ابن طاهر( ٦

Npcp¡¯nð, k\Zv XpS¡¯nð Xsó I®nbäpt]mbXn\mepw, \nthZIòmcnsemcmfmb 

lmcnkv C_v\p Awdnsâ tbmKyX ]cntim[n¨pd¸phcp¯m³ PohNcn{Xw Adnbs¸Sm¯ 

BfmbXn\mepw Cu lZoknsâ k\Zv icnbñ. Cu hnÚm\ob¯nð AdnhpÅhÀ¡v CXv 

t_m[ys¸SpóXmWv. Añm¯hÀ Cu lZokv ZpÀºeamsWó-v hyàam¡nb CamapIfpsS 

t]cpIÄ HmÀ¡s«. Ahcnð NnecpsS t]cpIÄ Xmsg sImSp¡mw: 

1) _pJmcn 2) XnÀ-apZn 3) AJoen 4) ZmdJpXv\n 5) C_v\plkw 

6) C_v\pXmlnÀ 7) C-_v\pðPukn 8) Zl_n 9) kp_pIn   10) C_v\p lPÀ 

يق بينهما مما جب النظر في الكتاب ايقول به مسلم، بل الو لا فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفر

يق بينهما، لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن، وتقيد مط قه، وتخصص عمومه كما هو معلوم. لوالسنة معا، وعدم التفر

 (2/28٦الضعيفة )
AtXt]mse, JpÀB\nð \nó-v Hópw In«nbn«nsñ¦neñmsX AbmÄ kpó¯v 

kzoIcn¡pIbnñ. Cu hnthN\w Hcp apÉnan\pw ]dªpIpSm¯XmWv. adn¨v, JpÀB\nepw 

kpó¯nepw Hcpt]mse ]cXpI, Ah¡nSbnð hnthN\w ImWn¡mXncn¡pI FóXv 

AbmfpsS _m[yXbmWv. ImcWw, kpó¯v JpÀB\nse kwt£]§sf hniZoIcn¡pIbpw 

\ncp]m[nI ]cmaÀi§sf tkm]m[oIcn¡pIbpw kmam\ys¯ khntijhðIcn¡pIbpw 

sN¿psaóX-v Adnbs¸« ImcyamWv. 

حديث ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فال كبد والطحال، رواه أحمد وابن 

 ماجه والدراقطني

C_v\p DaÀ ð \nó-v \nthZ\w. cïp ih§fpw cïp cà§fpw \ap¡v 

A\phZn¡s¸«ncn¡póp. aÕyhpw sh«pInfnbpamWv cïp ih§Ä. Icfpw ¹olbpamWv cïp 

c-à§Ä. 
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عن علي أنه ضرب شُرَاَحَة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه 

 ريوسلم، رواه أحمد والبخا

Aen ð \nó-v \nthZ\w: At±lw hymgmgvN ipdmlsb ASn \ðIn in£n¨p. Ahsf 

shÅnbmgvN Isñdnªpw in£n¨p. Fón«v At±lw ]dªp: Añmlphnsâ 

{KÙa\pkcn¨mWv Abmsf Rm³ ASn¨Xv. \_n bpsS kpó¯\pkcn¨mWv 

Ahsf Rm³ FdnªpsImóXv. 

2.7.2.3 apÀkemb dnt¸mÀ«pIfpw JpÀB³ hymJym\¯nð AhbpsS ]¦pw 

 حمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، لأن الغالب عليها المراسيلأقال الإمام 

Camw AlvaZv  ]dªp: aqó-p hnj§fnepÅ dnt¸mÀ«pIÄ¡v k\Zv Cñ. JpÀB³ 

hymJym\w, Iem]§Ä, bp²§Ä. ImcWw Ahbnð an¡Xpw apÀkepIfmWv. 

المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا إذا تعددت طرقها وخلت عن 

مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه ال كذب، أو أخطأ فيه، فمتى سلم من ال كذب العمد واخطأ كان صدقا بلا 

 )مجموع فتاوى لشبخ الإسلام ابن تيمية(  ريب
Hcp Imcyw hyXykvX ]c¼cIfneqsS D²cn¡s¸SpIbpw Dt±i]qÀÆtam bmZyOnItam Bbn 

A¡mcy¯nð AhÀ GtIm]n¨n«pansñ¦nð AXv JÞnXambpw kXyambncn¡pw. ImcWw 

GsXmcp dnt¸mÀ«pw HópInð hkvXpXbpambn tbmPn¡pó kXyambncn¡pw. Asñ¦nð 

t_m[]qÀÆw ]dªtXm A_²himð kw`hn¨tXm Bb Ifhpambncn¡pw. t_m[]qÀÆtam 

A_²himtem kw`hn¡pó Ifhnð \nópw Hcp dnt¸mÀ«v Ft¸mÄ apàamIpópthm 

At¸mgXv kwibclnXambpw kXyambncn¡pw. 

مخبرين لم يتواطئا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع لفإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن ا

ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت، 

يأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك  و

لتفاصيل التي الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك ا

 هما لصاحبه.. )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(دتمنع العادة اتفاق الإثنين عليها بلا مواطأة من أح
ctïm AXne[nItam ]c¼cIfneqsS Hcp lZokv hóp. \nthZIòmÀ AXv H¯pIfn¨v IÅw 

Na¨pïm¡nbXsñópw sXfnªp. dnt¸mÀ«nð ]dbpó Imcy¯nð t_m[]qÀÆañmsX 
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bmZyOnIambn Fñmhcpw tbmPn¨phcnI km[yasñóXv hyàamWv. F¦nð B dnt¸mÀ«v 

kzlolmsWó-v sXfnbpatñm. DZmlcWambn, \SópIgnª Hcp kw`hs¯ Ipdn¨v HcmÄ 

dnt¸mÀ«v sNbvXp. AhnsS \Só- kwkmc§fpsSbpw {]hÀ¯\§fpsSbpw hniZmwi§Ä 

]dªp. asämcmÄ hóp. AbmÄ BZys¯ dnt¸mÀ«dpam-bn Iïpap«nbn«nñ. Fón«v BZys¯ 

BÄ ]dª AtX hniZmwi§tfmsS Cbmfpw A¡mcyw dnt¸mÀ«v sNbvXp. F¦nð B 

kw`hw sam¯¯nð kXyamsWópd¸n¡mw. ImcWw, cïpt]cpw t_m[]qÀÆtam 

A_²¯ntem Ifhv ]dªXmsW¦nð kzm`mhnIambpw kw`h¯nsâ hniZmwi§fnð 

Htct]mse tbmPn¡pambncpónñ. ]ckv]cw H¯ptNÀó-v [mcWbpïm¡nbmeñmsX AhÀ¡v 

hniZmwi§fnð hyXymkanñmsX dnt¸mÀ«v sN¿m\mhnñ.  

نبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من يوهذا الأصل 

 أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك... )المصدر السابق(
CXv \nÀºÔambpw a\Ênem¡nbncnt¡ï Hcp X¯zamWv. lZokv, X^vkoÀ, bp²§Ä, 

P\§fnð \nó-v D²cn¡s¸Spó hm¡pIÄ, {]hÀ¯\§Ä Fón§s\ ]e 

hnjb§fnepapÅ H«\h[n dnt¸mÀ«pIfnð Xocpam\saSp¡m³ CXv hfsc D]Icn¡pw. 

يل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن  والمقصود إن الحديث الطو

يلة متنوعة، ورواها يكون كذبا، فإن  يلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طو الغلط لا يكون في قصة طو

الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع ال كذب في جميعها من غير مواطأة ... )المصدر 

 السابق(
Htc DÅS¡apÅ ZoÀLamb Hcp lZokv hyXykvXamb cïp ]c¼cIfneqsS D²cn¡s¸«p. 

AXv dnt¸mÀ«v sNbvXhÀ At\ym\yw Iïpap«n ]ckv]c [mcWtbmsS dnt¸mÀ«v sNbvXXñ. 

F¦nð B dnt¸mÀ«v sXämImt\m IfhmImt\m bmsXmcp Xchpanñ. ZoÀLhpw 

sshhn[yhpamb HcmJym\w sam¯¯nð sXäpIbnñ. Hcp ]t£, AXnsâ Nne `mK§fnð 

sXäp kw`hnt¨¡mw. ZoÀLhpw hnhn[- hi§tfmSpIqSn-bXpamb Hcp kw`hw HcmÄ D²cn¨p. 

]ckv]cw Iïpap«n [mcWbnse¯m¯ asämcmÄ AtX kw`hw AtX cq]¯nð dnt¸mÀ«v 

sNbvXmð AXv apgph\pw A_²amIm³ Xcanñ. ]ckv]cw Iïpap«n [mcWbnse¯m¯ 

\ne¡v AXpapgph\pw IfhmIm\pw Xcanñ. 

ف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائ

العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافي وأحمد، إلا فرقة قليلة من 
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لكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء، المتأخرين، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ول كن كثيرا من أهل ا

ية... )مجموع فتاوى   (13/3٤7وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعر
hyàym[njvTnX dnt¸mÀ«pIsf Ipdn v̈ Fñm I£nIfnsebpw `qcn`mKw ]ÞnXòmcpsSbpw 

A`n{]mbw, AXv apÉnw kapZmbw kzoIcn¨v kXys¸Sp¯pItbm {]mhÀ¯nIam¡pItbm 

sNbvXn«pÅXmsW¦nð Adnhv {]Zm\w sN¿psaóp Xs-óbmWv. CXmWv A_ql\o^, 

amenIv, im^nCu, AlvaZv FónhcpsS A\pNcòmcmb \nZm\imkv{X¯nse {KÙImcòmÀ 

tcJs¸Sp¯nbn«pÅXv. CXv \ntj[n¨n«pÅXv Cðapð Iemansâ hàm¡sf ]n´pSÀó 

]nð¡me¡mcmb hfsc sNdnb Hcp hn`mKw am{XamWv. Cðapð Iemansâ BfpIfnð 

[mcmfw t]À, Añ A[nIt]cpw C¡mcy¯nð IÀ½imkv{X ]ÞnXòmtcmSv 

tbmPn¡póhcmWv. lZoknsâ BfpIfpw ke^pIfpw CtX A`n{]mb¡mcmWv, CXp-

XsóbmWv AivAcnIfnð A[nIt]cpsSbpw \ne]mSpw. 

الناس حديثا فإنه كان من أكثر  ؛قال أحمد: قد اكتب حديث الرجل لاعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر 

ومن خيار الناس، ل كن  بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن 

 (13/352اوى هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. )مجموع فت

AlvaZv  ]dªp: CAvXn_mdn\p

(1)

 thïn Nnet¸mÄ Rm³ NnecpsS lZokv 

tcJs¸Sp¯pw AXn\pZmlcWamWv CuPn]vXnse PUvPmbncpó AÐpñm C_v\p eloA. 

At±lw P\§fnð hfscb[nIw lZokv dnt¸mÀ«v sN¿póh\pw \ñh\pambncpóp. ]s£, 

At±l¯nsâ ]pkvXI§Ä I¯nt¸mbXn\mð ]nð¡me cnhmb¯pIfnð A_²w 

hcm\nSbmbn. ]nóoSv Ah CAvXn_mdn\pw CkvXnivlmZn\pw am{Xw ]cnKWn¡s¸Spó 

ØnXnbmbn. ]et¸mgpw At±ls¯bpw sseYv C_v\p kAvZns\bpw Hcpan¨mWv 

{]Xn]mZn¡pI. sseYv {]mamWnI\pw tbmKy\pw CamapamWv.----- 

--------------------------------- ------------------- ---------------- 

 

سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ( فمثال الا عتبار: أن يروي حماد مثلا َ حديثًا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن 1)

عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير 

معرفة أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلاَ يرجع إليه، وإلا فلا. )التقريب والتيسير ل

 سنن البشير النذير في أصول الحديث(
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2.7.2.4 lZoknse sISpXnIÄ (علم علل الحديث)   

فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل 

 ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر ،الحديث، وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة 

 ه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال....يكما عرفوا ان النبي صلى الله عل

طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لايميز بين الصحيح  ؛والناس في هذا الباب طرفان

والضعيف، فيشك في صحة أحاديث، أو في القطع بها مع كونها معلومة  مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي 

إسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة، أو رأى حديثا ب

يلات الباردة، أو يجعله دليلا  من جنس ما جزم اهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأو

 (13/353له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط )مجموع فتاوى 
hyàamb sXfn-hpIfpsS ASnØm\¯nð hnizkvX\pw kXykÔ\pw kq£v-

aXbpÅh\pamb Hcp \nthZI\p Xsó Hcp dnt¸mÀ«nð A_²w ]nWªXmbn 

t_m[ys¸Spó ]£w AXv ZpÀºeamsWóv AhÀ hn[n¡mdpïv. CXns\ AhÀ lZoknsâ 

sISpXnIÄ kw_Ôn¨ hnÚm\obsaó-v hnfn¡póp. AhcpsS hnÚm\ob§fnð Gsd 

t{iãambXs{X CXv. hnizkvX\pw kq£vaXbpÅh\pamb HcmÄ lZokv dnt¸mÀ«v sNbvXp. 

AbmÄ¡Xnð A_²w ]nWªp. AXv {]Xy£amb ImcW§fmtem atäm t_m[ys¸«p. 

\_n  Clvdmanð \nó-v apàambXn\ptijw am{XamWv ssaaq\sb hnhmlw 

sNbvXsXó Imcyw AhÀ a\Ênem¡nbXp t]mse... 

C¡mcy¯nð P\§Ä cïä§fnemWv. hN\imkv{X¯nsâ BfpIfpw 

Ahsct¸mepÅhcpamb Hcp hn`mKw. AhÀ¡v lZokns\ Ipdnt¨m lZokv ]ÞnXòmsc 

Ipdnt¨m Adnhnñ. {]_ehpw ZpÀºehpambh GsXó-v thÀXncn¡m³ IgnbpIbpanñ. 

AXn\mð AhÀ lZoknsâ kzoImcyXsb Ipdn¨v kwibn¡pw. Asñ¦nð JÞnXambn 

Hópw ]dbm\mhmsX Ipg§pw. AtX kabw Ah apl±nkpIfpsS ASp¡ð Adnbs¸«Xpw 

JÞnXhpw {]_ehpamb lZokpIfmbncn¡pw. 

asämcp hn`mKw lZokv ]n´pScpIbpw {]mhÀ¯nIam¡pIbpw sN¿póhscó-v 

hmZn¡póhcmWv. hnizkvX\mb HcmÄ dnt¸mÀ«v sNbvX lZoknse Hcp hm¡v 

In«pt¼mtg¡pw, Asñ¦nð {]Xy£¯nð kzlolmsWóp tXmópó ]c¼cbneqsS 

D²cn¡s¸« Hcp lZokv ImWpt¼mtg¡pw, {]ikvXhpw kzlolpamb aäp lZokpIÄ¡v 

hncp²ambmðt]mepw, apl±nkpIÄ kzlolv Fó-v JÞnXambn hn[n¨ dnt¸mÀ«pIfpsS 

AtX C\¯nð AXns\ DÄs¸Sp¯m\hÀ Xp\nbpw. AXntòð ISn¨pXq§m³ thïn 



 

JpÀ-B³ ]T-\-¯n-\v H-cm-ap-Jw 

  19 

 

XWp¸³ ZpÀhymJym\§Ä Na¨pïm¡pw. Asñ¦nð Ahsb aX]camb {]iv\§Ä¡pÅ 

sXfnhm¡n sImïp\S¡pw. AtXkabw lZokv ]ÞnXòmcpsS ASp¡ð CXpt]mepÅh 

A_²amsWóv Adnbs¸«Xpambncn¡pw. 

يقطع بذلك، مثل ما يقطع  موكما أن على الحديث أدلة يعل بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب و

يه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل...  بكذب ما يرو

يه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور   وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرو

 القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. )مجموع فتاوى(
lZokv kXyamsWóv a\Ênem¡m³ Ah¡v Nne e£W§fpïv. AXpaptJ\ Ah 

kXyamsWóv XoÀ¯p]dbm³ km[n¡pw. AtXt]mse, Ah IfhmsWóv a\Ênem¡mhpó 

Ipsd ASbmf§fpïv. Ah aptJ\ AXv IfhmsWóv XoÀ¯v ]dbm³ km[n¡pw. 

ap_vXZnDIfnepw ^fmCenð AXncp Ihnbpóhcnepw s]« IrXn¸pImÀ dnt¸mÀ«p sN¿póXv 

IfhmsWóv \ap¡v XoÀ¯v ]dbm³ km[n¡póXpt]mse..   

X^vkodnemWv C¯cw IrXn¸pIfnð hensbmcwiapÅXv. JpÀB\nse Hmtcm Hmtcm 

A[ymb¯nsâ t{iãXIsf Ipdn¨pw YAve_n, hmlnZn, kaJvico t]mepÅhÀ D²cn¡pó 

lZokpIÄ CXn\pZmlcWamWv. Ah IrXn¸pIfnðs]«XmsWó Imcy¯nð ]ÞnXòmÀ 

GtIm]n¨ncn¡póp. 

2.7.3 kzlm_nIfpsS hN\§Ä 

إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، 

والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة 

  (13/3٦٤ة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. )مجموع فتاوى الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئم

JpÀB\ntem kpó¯ntem \ap¡v hymJym\w Isï¯m\mbnsñ¦nð A¡mcy¯nð \mw 

kzlm_nI-fpsS hN\§-fnte¡v aS§Ww. AhcmWv AXns\ Ipdn v̈ IqSpXð AdnhpÅhÀ. 

ImcWw, AhcmWv JpÀB\nsâ AhXcW¯n\v km£yw hln¨Xv. AhÀ¡v am{Xw 

AhImis¸Sm³ [mcmfw khntijXIfpïv. AhÀ ]qÀ® {KmlyXbpw icnbmb Adnhpw 

kzoImcytbmKyamb IÀ½§fpapÅhcmWv. hninjym, Ahcnse ]ÞnXòmÀ, almòmÀ, 

k¨cnXcmb \mep Jpe^m¡Ä, AÐpñ C_v\p akvDuZns\ t]mepÅ kòmÀ¤NmcnIfmb 

CamapIÄ. 
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2.7.3.1 kzlm_¯nse {]apJ hymJymXm¡Ä  

بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، ثم أهل ال كوفة من أصحاب ابن مسعود، وعلماء أهل المدينة من أعلم الناس 

 أصحاب زيد بن أسلم الذي أخذ عنه إمام مالك التفسير )مجموع فتاوى(
P\§fnð JpÀB³ hymJym\¯nð Gähpa[nIw AhKmlapÅXv a¡m \nhmknIÄ¡mWv. 

ImcWw AhÀ C_v\p Aºmkv sâ A\pNcòmcmWv. ]nsó C_v\p akvDuZv sâ  

A\pNcòmcmb Iq^-¡cmWv. ]nsó sskZv C_v\p Akvew sâ A\pNcòmcmb 

aZo\bnse ]ÞnXòmcmWv. At±l¯nð \nómWv Camw amenIv  hymJym\w ]Tn¨Xv. 

عن مسروق قال قال عبدالله رضي الله عنه : والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، 

 آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغة الإبل لركبت إليه )البخاري(ولا أنزلت 

C_v\p akvDuZv  ]dªp: Añmlp, Ah\ñmsX asämcp Bcm[y\ptabnñ, Ah³ 

XsóbmW kXyw. FhnsSsh¨mWv AhXcns¨sXóv Rm³ a\Ênem¡m¯ Hcp A[ymbtam, 

GXv Imcy¯nemWv AhXcns¨sXóv Rm³ a\Ênem¡m¯ Hcp kqàtam Añmlphnsâ 

{KÙ¯nenñ. H«I§Ä¡v F¯ns¸SmhpónS¯v Añmlphnsâ {KÙs¯ Ipdn¨v Fsó¡mÄ 

AdnhpÅ Hcmfpsï¦nð Rm³ AbmfpsS ASp¡te¡v bm{Xt]mhpI Xsó sN¿pw 

عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول : وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي أو قال على منكبي فقال 

يل. )أحمد(  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو

C_v\p Aºmkv ð \nó-v \nthZ\w \_n  Xsâ ssI Fsâ cïp 

NpaepIÄ¡nSbnð sh¨p sImï-v {]mÀ°n¨p: Añmlpth, Ch\p \o aX¯nð AhKmlw 

\ðtIWta. Ch\p \o JpÀB³ hymJym\w ]Tn¸n¨psImSpt¡Wta. 

وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي 

 والترك والديلم لأسلموا. )ابن كثير( رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم

A_qhmCenð \n-óv \nthZ\w. Aen  C_v\p Aºmkv s\ Hcn¡ð lÖnsâ 

t\XrXzw Gð¸n¨p. A§s\ At±lw P\§tfmSv {]kwKn¨p. {]kwK¯n\nS¡v kqd¯pð 

_Jd (Hcp dnt¸mÀ«nð kqd¯póqÀ) ]mcmbWw sNbvXv hymJym\n¨p. AXv tdma¡mtcm 

XpÀ¡nItfm ZbveanItfm tI«ncpópsh¦nð AhÀ Ckvemw kzoIcn¡pambncpóp. 
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عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يحاوز هن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وقال أبو عبد 

شر آيات لم وننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا عئالرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقر

 (1/9يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. )ابن كثير 

C_v\p akvDuZv ð \nóv \nthZ\w. R§fnsemcmÄ ]¯phN\§Ä ]Tn¨mð AXnse 

Bib§Ä {Kln¡pIbpw AX\pkcn¨v IÀ½§Ä ioen¡pIbpw sNbvXXn\p tijañmsX 

AXnð \nóv aäpÅXnte¡v {]thin¡mdpïmbncpónñ. A_q AÐndlvam³ AÊpean 

]dbpóp: R§Ä¡v JpÀB³ ]Tn¸n¨pXóhÀ R§tfmSv ]dªXv AhÀ \_n 

tbmSv JpÀB³ sNmñns¡mSp¡m³ Bhiys¸Sp-ambncpóp, AhÀ ]¯p hN\§Ä 

]Tn¨mð AXnepÅ IÀ½§Ä ioen¡póXphsc AXp hn«v aäpÅ-Xnte¡v 

{]thin¡pambncpónñ FómWv. A§s\ R§Ä JpÀB\pw IÀ½hpw Hón¨mWv ]Tn¨Xv.  

2.7.4 Xm_nDIfpsS hN\§Ä  

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى  أقوال التابعين، 

كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير ، كما قال محمد بن اسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف 

على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه واسأله عنها ... كان سفيان الثوري يقول: إذا 

 (13/3٦9جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. )مجموع فتاوى، 

المسيب وأبي سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن 

 العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم
JpÀB\nð \ntóm kpó¯nð \ntóm kzlm_nIfnð \ntóm hymJym\w In«n-bn-sñ¦nð 

]e CamapIfpw A¯cw Imcy§fnð apPmlnZv C_v\p P_vdns\ t]mepÅ Xm_nDIfpsS 

hN\§fnte¡mWv aS§mdpÅXv. At±lw X^vkodnð Hcp Zrãm´w Xsóbmbncpóp. 

At±lw ]dªp. Rm³ C_v\p Aºmkv sâ ap¼nð apkvl^v XpS¡w sXm«v HSp¡w 

hsc aqóp XhW {]ZÀin¸n¨p. Hmtcm hN\¯nsâ ASp¡epw \nÀ¯n \nÀ¯n At±lt¯mSv 

tNmZn¨psImïv.... kp^vbm\pYucn ]dªp... apPmlnZnð Hcp hymJym\w In«n-bmð \n\¡v 

AXpXsó aXn. 

Xm_nDIfnðs¸« {]ikvXcmb Nne hymJymXm¡Ä ChcmW: kCuZv C_v\p Ppss_À, 

CIvcna, AXzmAv C_v\p A_o d_mlv, lk\pð _kzcn, akvdqJv C_v-\pð APvZAv, 
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kCuZv C_v\pð apk¿n_v, A_pð Benb, d_oAv C_v\p A\kv, JXmZ, flmIv C_v\p 

apkmlnw. 

2.7.5 Xm_nDIÄ `nón-¨mð 

وما اختلف فيه التابعون ليس بحجة بعضهم على بعض، وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، 

عني انها لا تكون حجة على غير هم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما اذا اجتمعوا على الشيء يفكيف تكون حجة في التفسير ؟ 

يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة  فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا

 (13/370القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. )مجموع فتاوى 
Xm_nDIÄ `nón¨mð Ahcnð HcmfpsS A`n{]mbw asämcmfpsS A`n{]mb¯ns\Xncnð 

sXfnhmIpI-bnñ. ipAv_bpw aäp Nnecpw ]dªp: IÀ½imkv{X]camb Imcy§fnð 

Xm_nDIfpsS hm¡v {]amW-asñ¦nð F§s\bmWv, AXv JpÀB³ hymJym\¯nð 

sXfnhmIpI? AXmbXv, Ahcnð \nóv HcmÄ FXnc`n{]mbw ]dªmð AXns\Xcnð 

asämcmfpsS hm¡v sXfnhm¡mhXñ. AXv icn Xsó. Fómð AhÀ Fñmhcpw Hcp 

Imcy¯nð GtIm]n¨mð A¡mcyw {]amWamsWóXnð Bcpw kwibn¡pIbnñ. AhÀ 

`nón¨mð HcmfpsS hm¡v Ahcnðs]« asämcmÄs¡Xncntem 

AhÀ¡ptijapÅhÀs¡Xncntem sXfnhm¡mhXñ. A§s\ hcpt¼mÄ JpÀB\nsâ 

`mjbntet¡m kpó¯ntet¡m Asñ¦nð Ad_nIfpsS s]mXphmb `mjbntet¡m 

Asñ¦nð A¡mcy¯nepÅ kzlm_nIfpsS hN\§fntet¡m aS§Ww. 

3.0 sXämb hymJym\ coXnIÄ 

JpÀB\nse CXc kqà§Ä, kpó¯v, kzlm_nIfpsS hN\§Ä, Xm_nDIfpsS 

GtIm]n¨ A`n{]mb§Ä, JpÀB\nsâ `mjssien, Ad_n `mj \nba§Ä, {]amW§fpsS 

s]mXphmb kqN\-Ifpw [z\nIfpw Chsbms¡bmWv JpÀB³ hymJym\¯n\v 

Ahew_n¡mhpó Imcy§Ä. 

Fómð, bpàn, ^ntemk^n, imkv{Xw ]qÀÆthZw, ]qcmWw, CXnlmkw apXembh 

JpÀB\ns\ hymJym\n¡m\pÅ amÀ¤§fñ. 

3.1 thZ¡mcpsS D²cWnIÄ sImïv JpÀB³ hymJym\n¡ð 

باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى : 

ينا بينهم العداوة والبغضاء، وقال أبو هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبو هم، وقولوا فأغر

 آمنا بالله وما أنزل الآية )البخاري(
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inÀ¡nsâ BfpItfmSv km£ytam atäm Bh-iys¸SmhXñ Fó A[ymbw. iAv_n ]dªp: 

CXc aXm\pbmbnIfpsS ]ckv]c FXnÀkm£yw A\phZ\obañ. ImcWw Añmlp 

]dbpóp: AhÀ¡nSbnð \mw i{XpXbpw shdp¸pw Cf¡nhn«ncn¡póp. A_qlpssdd  

\_nbnð\nóv D²cn-¡póp: thZhIminIsf \n§Ä kXys¸Sp¯pItbm Ifhm¡pItbm 

sN¿cpXv. \n§Ä ]dtbïXv R§Ä Añmlphnepw Cd¡s¸«Xnepw hnizkn¨ncn¡póp 

FómWv. 

عن أبيه أنه قال: بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود،  رينملة الأنصا يعن ابن أب

نازة فقال : يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الله أعلم، فقال اليهودي : إنها تتكلم، فقال جمر ب

اب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا حدثكم أهل الكتما : صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه )أبو داود(

A_q\we  ð\nóv \nthZ\w. At±lw \_n bpsS AcnInð Ccn¡pt¼mÄ 

AhnsS Hcp PqX³ Ccn¡pópïmbncpóp. At¸mÄ Hcp P\mk AXneqsS ISópt]mbn. 

XpSÀóv- At±lw tNmZn¨p: Hm, apl½Zv, Cu a¿n¯v kwkmcn¡ptam? At¸mÄ \_n  

]-d-ªp AñmlphmWv kq£vaambn Adnbpóh³. At¸mÄ PqX³ ]dªp: AXv 

kwkmcn¡pw. At¸mÄ \_n  ]dªp thZ¡mÀ ]dªXv \n§Ä 

kXys¸Sp¯pItbm Ifhm¡pItbm sN¿cpXv. \n§Ä ]dtbïXv R§Ä Añmlphnepw 

Ahsâ ZqXòmcnepw hnizkn¨ncn¡póp FómWv. AXv sXämsW¦nð AXv \n§Ä 

kXys¸Sp¯nbn«panñ. AXv kXyamsW¦nð AXns\ \n§Ä Ifhm¡nbn«panñ. 

يه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي ال كبير في تفسيره عن هذه الرجلين:، ابن مسعود وابن عباس، ول كن  ولهذا غالب ما يرو

يل أهل الكتاب التي أباحها  رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاو

عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد 

ما الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما ب

لاعتقاد، فانها على ثلاثة فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ول كن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا ل

ك صحيح، والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث: اأحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذ ؛أقسام

من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما ما هو مسكوت عنه لا 

يأتي عن المفسرين خلاف بسبب الا ف ئدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يحتلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، و
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نت، وأسماء ا، وعدتهم وعصا موس من أي الشجر كذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب ال كهف، ولون كلبهم

الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، 

ول كن نقل الخلاف  إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على الملكلفين في دنياهم ولا دينهم،

 ىبيب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ٱُّٱ عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى:

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت

 ٢٢الكهف:  َّ مم ام يل ىل

CkvamCuð C_v\p AÐndÒm³ AÊp±n AðI_oÀ At±l¯n-sâ X^v-kodnð D²cn¨Xnð 

`qcn `mKhpw C_v\p akvDuZv  C_v\p Aºmkv  Fóo cïp hyànIfnð 

\nómWv. Nnet¸mÄ \_n  A\phZn¨. thZ¡mcpsS hN\§fnð \nópÅ Nne 

D²cWnIÄ At±lw FSp¯ptNÀ¡mdpïv. \_n  ]dªp: Fónð \nópw Hcp 

hN\-sa¦nepw \n§Ä F¯n¡p-I. CkvdmCueycnð \nópw \n§Ä D²cn¡pI. Ipg¸anñ. 

Bsc¦nepw Fsâ t]cnð t_m[]qÀÆw Ifhp ]dªmð Ah³ \cI¯nð Xsâ Ccn¸nSw 

X¿mdm¡s«. (_pJmcn C_v\p Awdnð \nóv \nthZ\w sNbvXXv). AÐpñm C_v\p Awdv 

\v bÀaqIv bp²Zn\¯nð thZ¡mcpsS cïp s]«n {KÙ§Ä In«n. tað lZoknð 

\nópw At±lw {Kln¨ A\phmZs¯ ap³\nÀ¯n Ahbnð \nóv At±lw 

D²cn¡mdpïmbncpóp. ]s£, C¯cw CkvdmCueo hN\§Ä CkvXnivlmZn\p am{Xta 

D²cn¡mhq. hnizmk¯n\p ]mSnñ. Ah aqóp XcamWv. Hóv: \½psS ssIhiapÅXv 

kXyamsWóv km£ys¸Sp¯nbXn\mð icnbmsWóv \mw AdnªXv; Ah icn Xsó. cïv: 

\½psS ssIhiapÅXv AXn\v hncp²ambXn\mð Ifhmsaó-v \mw AdnªXv. aqóv: au\w 

Ahew_n¡s¸«Xv AYh tað ]dª cïn\¯nepw s]Sm¯Xv. Ah \mw hnizkn¡pItbm 

Ifhm¡pItbm sN¿mhXñ. ap¼p kqNn¸n¨ \ne¡v Ah D²cn¡ð A\phZ\obamWv. 

Ahbnð an¡Xpw aX]camb Imcy¯nð Hcp D]Imc¯n\pw ]äm¯h-bmWv. thZ¡mcnse 

]ÞnXòmÀ C¯cw Imcy§fnð hfscb[nIw `nón¨pt]mbn«pïv. KplmhmknI-fpsS 

t]cpIÄ, AhcpsS \mbbpsS \ndw, AhcpsS F®w, aqkm \_nbpsS hSn GXpac¯nð 

\nópÅXmWv, C_vdmlow \_n¡v Añmlp Pohn¸n¨psImSp¯ ]£nIfpsS t]cpIÄ, 

sImñs¸« hyànsb ASn¡m³ ]iphnð \nóv FSp¯ icoc`mKw, aqkm \_ntbmSv Añmlp 

kwkmcn¨ hr£w GXn\¯nðs]«XmWv apXemb Imcy§Ä. Ah \nÀ®bn¡póXpsImïv 

a\pjyÀ¡v Zo\ntem Zp\nbmhntem Hcp {]tbmP\hpw e`n¡nñ. JpÀB³ Ahyàam¡n hn« 

Imcy§-fmWh. A¯cw hnjb§fnð JpÀB³ hymJymX¡fnepw `nóX ISóphcmdpïv. 
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Fómð A¯cw hnjb§fnepÅ ap³KmanIfpsS `nóX D²cn¡póXv A\phZ\obamWv. 

Añmlp ]dªp: “Ahcnð NneÀ ]dbpw. aqóp-t]cpw \memat¯Xv \mbbpw. aäpNneÀ 

]dbpw: Aôpt]cpw Bdat¯Xv \mbbpw. AZriyImcys¯ Ipdn¨pÅ Dulw 

am{XamWnsXñmw. aäp NneÀ ]dbpw: Ggpt]cpw F«mat¯Xv AhcpsS \mbbpw ]dbpI. 

AhcpsS F®s¯Ipdn¨v Fsâ dºmWv kq£vaambn Adnbpóh³. Ahcnð Ipd¨m-fpIÄ¡p 

am{Xsa Ahsc¸än AdnbpIbpÅp. Ahsc Ipdn¨v _mlyam{XambñmsX \o kwhZn¡cpXv. 

Ahcnð BtcmSpw AhcpsS Imcys¯ Ipdn¨v \o A`n{]mbw BcmbpIbpw sN¿cpXv.” (Að 

I-lv- v̂ 22)  

3.2 bpànsImïpÅ hymJym\w 

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ

 ٣٣األعراف:  َّ نن من زن رن مم ام يل

“]dbpI: Fsâ dºv \njn²am¡nbn«pÅXv, {]Xy£hpw ]tcm£hpamb 

\oNhr¯nIfpw A[À½hpw A\ymbamb AXn{Ia§fpw bmsXmcp tcJbpw Ah³ 

Cd¡n¯ón«nñm¯Xns\ Ah\nð ]¦v tNÀ¡p-óXpw \n§Ä¡v tcJbnñm¯ Imcy§Ä 

Añmlphnsâ t]cnð ]dªpïm¡póXpw am{XamWv.” (A-Avdm-^v 33) 

النار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 

 أحمد( ،)الترمذي

C_v\p Aºmkv hnð \nóv \nthZ-\w \_n  ]dªp: JpÀB\ns\ Ipdn¨v 

Bsc¦nepw {]mamWnI tcJbnñmsX kwkmcn¨mð Ah³ \cI¯nð Xsâ Ccn¸nSw 

X¿mdm¡s«. 

إلا ما علمتم، من كذب علي  يعن عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الحديث

 عده من النار )الترمذي(قمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ م

C_v\p Aºmkv hnð \nóv \nthZ\w. \_n  ]dªp: Fsó sXm«v IrXyamb 

tcJbnñmsX lZokv D²cn¡póXv \n§Ä kq£n¡pI. Bsc¦nepw Fsó Ipdn¨v 

t_m[]qÀÆw Ifhp-]dªmð Ah³ \cI¯nð Xsâ Ccn¸nSw X¿mdm¡ns¡msÅs«. 

Bsc¦nepw JpÀB\ns\ kw_Ôn¨v Xsâ bpànb\pkcn¨v kwkmcn¨mð Ah³ \cI¯nð 

Xsâ Ccn¸nSw X¿mdm¡s«. 

 عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ )الترمذي(
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Pp³Zq_v C_v\p AÐnñm ð \nóv \nthZ\w \_n  ]dªp: Bsc¦nepw 

JpÀB\nð Xsâ bpànb\pkcn¨v kwkmcn¨n«v AXv icnbmbmð t]mepw AbmÄ¡v 

sXäp]än. 

tað cnhmb¯pIsfñmw \ncq]I ]ÞnXòmÀ ZpÀºesaó-v hn[nsbgpXnbhmWv. F¦nepw 

JpÀB³ hymJym\¯n-sâ Imcy¯nð Ahbnse DÅS¡w Hcp AwKoIyX X¯zambn«mWv 

ke^pÊzmenlIfpw AlvepÊpó¯nsâ CamapIfpw kzoIcn¨p t]món«p-ÅXv. 

عن ابراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني، أي أرض تقلني إذا قلت في 

 …..كتاب الله ما لا اعلم

عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد 

 فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر....

 عن ابن إبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح...

فما يوم كان مقداره عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره الف سنة، فقال له ابن عباس: 

في كتابه الله أعلم بهما،  الله خمسين ألف سنة ؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس: هما يومان ذكر هما

 فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. )ابن كثير(

C_vdmlow As¯bvanbnð \nóv \nthZ\w. (وفاكهة وأبا) Fó hN\s¯ Ipdn¨v A_q_¡À 

hnt\mSv tNmZn¡s¸SpIbpïmbn At¸mÄ At±lw ]dªp: GsXmcmImiamWv F\n¡v 

\ngð \ðIpI. GsXmcp `qanbmWv Fsó hln¡pI, hyàamb {]amWtcJbnñmsX 

JpÀB\nð hñXpw Rm³ ]dªpt]mbmð... 

A\kv hnð \nóv \nthZ\w DaÀ  an¼dnð sh¨v (وفاكهة وأبا) Fó- hN\w 

]mcmbWw sNbvXp. CXnse فاكهة F´msWóv \ap¡v Adnbmw. Fómð F´mWv أب ? ]nóoSv 

At±lw hnïphnNmcw \S¯nbn«v ]dªp. Datd, CXp XsóbmWv XIñp^v (Ir{XnaXzw).....  

C_v\p A_o apsseIbnð \nóv \nthZ\w. C_v\p Aºmkv t\mSv Hcp kqàs¯ 

Ipdn¨v tNmZn¡s¸SpIbpïmbn. AXns\ Ipdn¨v \n§tfmSv BtcmsS¦nepambncpóp 

tNmZn¡s¸«ncpósX¦nð AXns\ Ipdn v̈ Ah³ Fs´¦nepw ]dbpI Xsó sN¿pambncpóp. 

]s£ At±lw AXn\p hnk½Xn¨p. CXnsâ ]c¼c kzlolmWv. 

C_v\p A_o apsseIbnð \nóv \nthZ\w. C_v\p Aºmkv hnt\mSv Bbncw hÀjw 

hcpó Hcp  Znhkw AsX´msWóv HcmÄ tNmZn¨p. At¸mÄ C_v\p Aºmkv  
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At±lt¯mSv ]dªp A¼Xn-\mbncw hÀjw hcpó- Hcp Znhkw AsX´mWv? At¸mÄ 

AbmÄ ]dªp: AsX´msWóv F\n¡v ]dªpXcm\mWv Rm³ \n§tfmSv tNmZn¨Xv. 

At¸mÄ C_v\p Aºmkv  ]dªp: Ah cïp Znhk-§fmWv. Ahsb Ipdn¨v Añmlp 

Ahsâ {KÙ¯nð ]cmaÀin¨ncn¡póp. Ahsb Ipdn¨v AñmlphmWv kq£vaambn 

Adnbpóh³. Añmlphnsâ {KÙs¯ Ipdn¨v {]amWtcJbnñmsX Fs´¦nepw ]dbpóXv 

hne¡s¸«Xmbn«mWv At±lw IïXv. (C_v\p IYoÀ) 

براهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي : والله ما من  عن إ

عبيد حدثنا هشيم حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي آية إلا وقد سألت عنها، ول كنها الرواية عن الله عز وجل، وقال أبو 

عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على 

يه، ولهذا روي عن ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج علبما من تكلم أتحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، ف

هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، 

فإنه كما يحب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى: )لتبيننه للناس ولا تكتمونه( 

 في الحديث الذي روي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. )ابن كثير(ولما جاء 
C_vdmlow Aðþ\JvCu ]dªp: \½psS Akvzlm_pIÄ JpÀB³ hymJym\n¡póXv 

kq£n¡p-Ibpw `bs¸SpIbpw sN¿póhcmbncpóp. Camw iAv_n ]dªp: AñmlphmW 

kXyw, GsXmcp Bb¯ns\ Ipdn¨pw Rm³ AhtcmSv tNmZn¡mXncpón«nñ. ]s£, AXv 

Añmlphnð \nópÅ \nthZ-\amWv. akvdqJv ]dªp: \n§Ä JpÀB³ hymJym\n¡póXv 

kq£n¡pI. AXv Añmhnð\nópÅ \nthZ\amWv.... 

ke^pIfnð \nóv D²cn¡s¸« tað hN\§fpw kam\amb aäp D²cWnIfpw, 

{]amWtcJbnñmsX JpÀB³ hymJym\n¡póXv AhÀ IpäIcambn Iïncpóp FóXn\pÅ 

sXfnhmWv. Fómð aX]ctam `mjm]ctam Bb Imcy§fnð AhÀ¡v hyàambn 

Adnbmhpó Imcy§Ä ]dbpóXv IpäIcañ Xm\pw. AXpsImïmWv Ahcnð \nópw 

aäpÅhcnð \nópw JpÀB³ hymJym\¯nð ]eXpw D²cn¡-s¸«n«pÅXv. AXnsem«pw 

sshcp²yanñ. ImcWw, AhÀ¡v Adnbmhpó Imcy§Ä AhÀ ]dªp. Adnbm¯ Imcy§sf 

Ipdn¨v au\w ]men¨p. CXpXsóbmWv GsXmcmfpsSbpw ISabpw. {]amW tcJ-bnñm¯ 

Imcy¯nð au\w ]men¡ð F{]Imcw \nÀºÔamtWm A{]Imcw Xsó Adnbmhpó 

Imcys¯ Ipdn¨v tNmZn¨mð ]dbepw \nÀºÔamWv. ImcWw Añmlp ]dbpóp: "AhcXv 

P\§Ä¡v hyàam¡n sImSp¡pI Xsó thWw, AhÀ¡Xv ad¨p]nSn¡mhXñ'. ]e 

k\ZpIfneqsSbpw D²cn¡-s¸«n«pÅ lZoknepw C{]Im-cw ImWmw. X\n¡mdnbmhpó 
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Imcys¯ Ipdn¨v tNmZn¨n«v HcmfXv ad¨p ]nSn¡pó- ]£w XosImïpÅ Hcp aq¡bÀ 

A´y\m-fnð AbmÄ¡v AWnbn¡s¸Spw.  

4.0 Ckvemanse A`n{]mbt`Z§fpw AhbpsS s]mXpkz`mhhpw  

ما يضطر إليه عموم الناس هو الأصول، ولا خلاف فيها، وأما الخلاف في التفاصيل فلا يوجب ريبا في جمهور المسائل، 

ومثاله: ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم 

فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي كالأزؤاج، 

ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو الأب... )مجموع فتاوى 

 شيخ الإسلام(

kmam\y P\§Ä¡v Bhiyambn hcpóXv ASnØm\ hnjb§fmWv. Ahbnð `nóXbnñ. 

Fómð hniZmwi§-fnep-Å `nó-X hn-jb§-fpsS knwl`mKs¯ Ipdn¨v bmsXmcp 

kwibhpw P\n¸nt¡ïXnñ. DZmlcWambn, Zmb{Ia¯nð kmam\y P\§Ä¡v Bhiyambn 

hcnI amXm]nXm-¡fpw k´XnIfpw AS§pó- IpSpw_ ImÞamWv. AXpt]mse ktlmZco 

ktlmZcòmcpsS `mcym `À-¯¡òmcpw AS§pó- Ieme¯nsâ AhØbpamWv. AXn\mð 

Zmb{Ias¯ Ipdn¨v hniZamb aqóv kqà§Ä Añmlp AhXcn¸n¨n«pïv. Hómas¯Xnð 

amXm]nXm¡fS§pó- aqe_Ô§sf Ipdn¨v ]cmaÀin¨p. cïmas¯Xnð \nÝnX hnlnXw 

A\´cambn e`n¡pó `mcym`À¯m¡òmÀ, D½-hgn¡pÅ ktlmZcòmÀ Fón§s\bpÅ 

]cnhmcs¯ Ipdn v̈ ]dªp. aqómas¯Xnð aäp AhIminIfnñm¯t¸mÄ _m¡n 

hcpósXñmw A\´csaSp¡pó- ]cnhmc§sf Ipdn¨v ]dªp. AhÀ ]qÀ® ktlmZcòmÀ, 

]nXmhv am{Xsam¯ ktlmZcòmÀ t]mepÅhcmWv... 

 حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن زنمن رن مم ام ىليل مل  يك ىك ٱُّٱ

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب  مئ خئ

 لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  حصخص

 ١١النساء:  َّ  خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل جلحل  مك

“\n§fpsS k´m\§fpsS Imcy¯nð Añmlp \n§Ä¡p hkzn¿¯v \ðIpóp; 

BWn\v cïp s]®ntâXn\p Xpeyamb HmlcnbmWpÅsXóv. C\n cïne[nIw 

s]×¡fmWpÅsX¦nð A\´c kz¯nsâ aqónð cïp `mKamWv AhÀ¡pÅXv. Hcp aIÄ 

am{XamWpÅsX¦nð AhÄ¡v ]IpXn am{XamWpÅXv. acn¨ BÄ¡p k´m\apsï¦nð 

AbmfpsS amXm]nXm¡fnð Hmtcmcp¯À¡pw A\´c kz¯nXsâ Bdnsemóp hoXw 
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Dïmbncn¡póXmWv. C\n AbmÄ¡p k´m\anñmXcn¡p-Ibpw amXm]nXm¡Ä Abmsf 

A\´csaSp¡pIbpamsW¦nð AbmfpsS amXmhn\v aqónsemcp- `mKw Dïmbncn¡póXmWv. 

C\n AbmÄ¡p ktlmZc§fpïm-bncpómð AbmfpsS amXmhn\v Bdnsemópïmbncn¡pw. 

acn¨bmfpsS hkzn¿¯n\pw ISapsï¦nð AXn\pw tijamWv CsXñmw. \n§fpsS 

]nXm¡fnepw \n§fpsS a¡fnepw D]Imcw sImïv \n§tfmSv Gähpw ASp¯hÀ BcmsWóv 

\n§Ä-¡dnbnñ. Añmlphnsâ ]¡ð\nópÅ \nÀ®bamWnXv, XoÀ¨bmbpw Añmlp Fñmw 

Adnbpóh\pw bpàn-am\pamIpóp.” (\nkmAv 11) 

  ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي

 ىف يث  ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مب زب رب يئ

 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف

١٢النساء:  َّ مت  خت حت جت مبهب خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ريزي  

“\n§fpsS `mcyamÀ¡v k´m\anñm¯ ]£w AhÀ hnt«¨pt]mb [\¯nsâ ]IpXn 

\n§Ä¡mIpóp. C\n AhÀ¡v k´m\apsï¦nð A\´c kz¯nsâ  \mensemóv 

\n§Ä¡mbncn¡pw. AhÀ sN¿pó hkzn¿¯pw ISapsï¦nð AXpw Ign¨mWnXv. \n§Ä¡v 

k´m\ansñ¦nð \n§Ä hnt«¨p t]mIpó [\¯nsâ \mensemóv AhÀ¡pÅXmWv. C\n 

\n§Ä¡v k´m\apsï¦nð \n§Ä hnt«¨p t]mIpó-Xnsâ F«nsemóv 

AhÀ¡pÅXmbncn¡pw. \n§Ä sN¿pó hkzn¿¯pw IS_m[yXbpw Ign¨mWnXv. 

A\´csaSp¡s¸Spó ]pcpjt\m kv{Xotbm ]nXmhpw a¡fpanñm¯ Bfmbncn¡pIbpw 

AbmÄ¡v ktlmZct\m ktlmZcntbm Dïmbncn¡pIbpw sNbvXmð Ahcnð 

Hmtcmcp¯À¡pw Bdnsemóv e`n¡póXmWv. C\n AhÀ AXne[nIw t]cpsï¦nð AhÀ 

aqónsemónð kamhIminIfmbncn¡pw. t{ZmlIcañm¯ hkzn¿t¯m IStam Dsï¦nð 

AXpIgn¨mWnXv. Añmlphn¦ð\nópÅ hkzn¿¯m-Wv CXv. Añmlp kÀÆÚ\pw 

hnthInbpas{X.” (\nkmAv 12) 

 مي خي  حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

 ١٧٦النساء:  َّ  نث مث زث رث يت نتىت مت زت
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“AhÀ \ntómSv aXhn[n tNmZn¡póphtñ. ]dbpI: Ieme¯nsâ Imcy¯nð Añmlp 

\n§Ä¡nXm aXhn[n \ðIpóp. AXmbXv, HcmÄ acn¨p AbmÄ¡v k´m\anñ. Hcp 

ktlmZcnbpïv. F¦nð AbmfpsS A\´ckz¯nsâ ]mXn AhÄ¡pÅXmWv. C\n 

ktlmZcn acn¡pIbpw AhÄ¡v k´m\-anñmXncn¡pIbpam-sW¦n-ð ktlmZc³ Ahsf 

]qÀ®ambpw A\´csaSp¡pw. C\n, cïv ktlmZcn-Ifpsï¦nð AbmfpsS 

A\´ckz¯nsâ aqónð cïp `mKw AhÀ¡pÅXmWv. C\n ktlmZcòmcpw ktlmZcnamcpw 

IqSnbmWpÅsX¦nð BWn\v cïp s]®ntâXn\p Xpeyamb HmlcnbmWpÅXv. \n§Ä 

]ng¨pt]mIptam FóXn\mð Añmlp \n§Ä¡v Imcy§Ä hnhcn¨p XcnIbmWv. Añmlp 

GXv Imcys¯¸änbpw AdnhpÅh\mIpóp.” (\nkmAv 13) 

Cu aqóv kqà§Ä sImïv Zmb{Ia¯nse GXmsïñm hnjb§fpw `nóXbnñmsX 

]cnlcn¡m³ Ignbpw, CXmWv Hcp icmicn apkvenan\v Bhiyambn hcpóXpw. Fómð 

A\´c kz¯v hoXn¡p-t_mÄ hfsc hncfambn am{Xw kw`hn¡pó Nne hniZmwi§fnð 

A`n{]mbt`Z§fpïmbn«pïv. {]hmNI ImeL«¯nð kw`hn¡m¯ Nne tIkpIfnemWv 

A¯cw A`n{]mbt`Z§fpïmbXv. AXv kzlm_nIfpsS Ime¯v Xsó ]cnlcn¡pIbpw 

sNbvXn«pïv. 

4.1 JpÀB³ hymJym\¯nse an¡ `nóXIfpw kmam\y apÉnwIÄ¡v Bhiyanñm-¯ 

Imcy§Ä 

التفسير إما نقل مصدق أو استدلال محقق، والنقل إما صحيح أو ضعيف، المنقولات التي يحتاج إليها المسلم في دينه قد نصب 

أصحاب ال كهف أو في البعض الذي ضرب به الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وضعيف، وأما اختلافهم في لون كلب 

 تاج إليه المسلمون، وهو من الفضوليات. )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(حة وهذا مما لا يرموسى من البق
JpÀB³ hymJym\w HópInð hnizk\oamb dnt¸mÀ«mbncn¡pw. Asñ¦nð sXfnhpIfpsS 

]n³_e-apÅ hkvXpXIfmbncn¡pw. dnt¸mÀ«pIfnð hnizk\obhpw ZpÀºehpambh 

DïmIpw. Hcp apkvenan\v Xsâ aXhnjb§fnse dnt¸mÀ«pIfpsS icnbpw sXäpw 

a\Ênem¡m\mhiyamb ASbmf§Ä Añmlp Øm]n¨p sh¨ncn¡póp. Fómð 

KplmhmknIfpsS \mbbpsS \ndw, aqkm \_n  sImñs¸« Bsf ASn¡m³ 

FSp¯ ]iphnsâ icoc`mKw CXymZn hnjb§Ä kmam\y apÉnwIÄ¡v Bhiyanñm-

¯hbmWv. Ah A\mhiy§fpsS Iq«¯nð s]«XpamWv. 

4.2 `nóX¡v Bghpw ]c¸pw ssIhóXv ]nð¡me XeapdI-fnð 

ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهم قليل بالنسبة 

 (13/332إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر )مجموع فتاوى 
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AXn\mð, kzmlm_nIÄ¡nSbnð JpÀB³ hymJym\¯nð hfsc Ipd¨p am{Xsa 

A`n{]mbt`Z§fpïmbn«pÅp. Xm_nDIÄ¡nSbnð Ahsc¡mÄ Að]w IqSpXemsW¦nepw 

AhÀ¡ptijapÅ Xm_nD¯m_nDIsf At]£n¨v AhcpsS `nóXbpw Xptemw IpdhmWv. 

IqSpXð t{ijvTIcamb ap³ Ime§fnte¡v aS§pt´mdpw sFIyhpw tbmPn¸pw Adnhpw 

hnÚm\pw hÀ²n¡pIbmWv sN¿póXv. 

4.3 X^vkodnse `nóX hn[nhne¡pIfnepÅXns\ At]£n¨v XpOw 

 (13/333الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير )مجموع فتاوى 
JpÀB³ hymJym\¯nð ke^pIÄ¡nSbnð A`n{]mbt`Z§Ä IpdhmWv. AhcpsS 

A`n{]mb hyXymk§Ä JpÀB³ hymJym\s¯ At]£n¨v hn[nhne¡pIfnemWv IqSpXð. 

4.4 X^vkodnse A`n{]mbt`Z§Ä A[nIhpw sshcp²ymßIañ, sshhn[ymßIw 

الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من 

 (13/333الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. )مجموع  فتاوى 
JpÀB³ hymJym\¯nð ke^pIÄ¡nSbnð A`n{]mbt`Z§Ä IpdhmWv. AhcpsS 

A`n{]mb hymXymk§Ä JpÀB³ hymJym\s¯ At]£n¨v hn[nhne¡pIfnemWv IqSpXð. 

AhcpsS A`n{]m-bt`Z§f[nIhpw sshhn[yßIamWv, sshcp²ymßIañ Xm\pw. 

4.4.1 Htc hkvXpXsb AXnsâ hnhn[ hntijW§Ä sImïv hymJym\n¡pt_mgpïmIpó 

sshhn[y§Ä 

يورد المفسرون بمعاني مختلفة لمسمى واحد مثل أسماء الله من غفور ورحيم وعزيز.. إلخ،  ؛أولا: أن يكون المسمى واحدا، و

فإن الذات المسمى واحد، ول كن معناه مختلف، ومعرفة ما في الاسم من الصفة فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. 

 )انظر لزاما مجموع فتاوى شيخ الإسلام(
Hóv: Fñmhcpw ]dbpóXv Htc hkvXpXbmbncn¡pI. AtX hkvXpXsb Ipdn¨v hyXykvX 

Bib§Ä Hmtcm hymJymXmhpw sImïphcnI. DZmlcWambn, Fñmhcpw Dt±in¡póXv 

Añmlphns\ Xsó. ]s£, Hmtcmcp¯cpw Ahs\ Ipdn¨v hyhlcn¡m³ غفور رحيم عزيز 

t]mepÅ Ahsâ hyXykvX \ma§Ä D]tbmKn¡pI. ChnsS ]dbs¸Spó Imcyw 

HópXsóbmWv. hyXykvX AÀ°§fpÅ hyhlmc cq]§fmWv D]tbmKn¨sXóv am{Xw. 

Hmtcm \ma¯nepw DÄs¡mÅpó hntijW§Ä IqSn Adnbpt¼mÄ ]dbs¸SpóXv 

BscIpdn¨v FóXnep]cnbmb Hcmibhpw IqSn e`n¡pw. 
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يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول،   ١٢٤طه:  َّ جل مك لك خك حك  جك مق حق ٱُّٱ وكلمة الذكر مصدر، و

 لزاما مجموع فتاوى شيخ الإسلام(وحسب الأول كتاب الله، والثاني ما يقوله العبد من الأذكار. )انظر 

asämcpZmlcWw ImWpI: “BÀ Fsâ ZnIvdnð\nóv ]n´ncnbpópthm Ah\v CSpÊm-b 

PohnXamWpïm-bncn¡pI” (Xzm-lm 124) ZnIvÀ Fó ]Zw {Inbm\maamWv.  AXv 

IÀ¯mhnte¡pw IÀ½]Z¯nte¡pw tNÀ¡mhpóXmWv. IÀ¯mhnte¡mIpt_mÄ 

Añmlphnsâ {KÙw FóXmbncn¡pw Dt±iyw. IÀ½¯nte¡mbncn¡pt_mÄ Hcp ASna 

DcphnSpó AZvImdpIfmbncn¡pw Dt±iw. 

يق العبودية، طاعة الله ورسوله، كل منهم أشار إلى مسمى  كوكذل الصراط المستقيم: القرآن، الإسلام ، السنة والجماعة، طر

 واحد ل كن بصفة مختلفة من صفاتها

AXpt]mse Xsó الصراط المستقيم FóXn\v JpÀB³, Ckvemw, AlpepÊpó hð PamAx 

AñmlphnópÅ BßmÀ¸W¯nsâ ]mX, Añmlphns\bpw dkqens\bpw A\pkcn¨v 

Pohn¡ð Fsóñmw hymJym\w \ðIs¸«n«pïv. Fñmhcpw Htc hkvXpXbnte¡mWv 

NqïpóXv. ]s£, B hkvXpXbpsS hyXykvX hntijW§Ä ]dªpsImïmsWóp 

am{Xw. 

4.4.2 Htc hÀ¤s¯ AXnse hnhn[ C\§Ä sImïv hymJym\n¡pt_mgpïmIpó 

sshhn[y§Ä 

 ىييي مي خي حي  جي يه ىه  ه:لثانيا: أن يذكر بعض أنواع الاسم العام لا على سبيل الحد والحصر، ومثا

٣٢فاطر:  َّ رب يئ ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  

من تقرب  الظالم هو المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد هو فاعل الواجبات وتارك الحرمات، والسابق 

بالحسنات مع الواجبات، ثم إن كلا منهم يذكر في هذا نوعا من الطاعات كقولهم: السابق من صلى أول الوقت، والمقتصد 

با، والمقتصد من  يأكل الر من صلى في أثنائه، والظالم الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، وكقولهم الظالم هو الذي يمنع الزكاة و

 ا، والسابق من يحسن بالصدقة مع الزكاة )انظر لزاما مجموع فتاوى (يؤدي زكاته ولا يأكل الرب
cïv: hnhn[ C\§Ä DÄs¡mÅpó Hcp s]mXp {]tbmKs¯ A\phmNIÀ¡v a\Ênem¡n 

sImS¡póXn\mbn AXnse Nne C\§Ä ]dªpsImïv hymJym\n¡pI. DZmlcWambn : 

“]nóoSv \½psS Zmkòmcnð \nóv \mw sXcsªSp¯hÀ¡v \mw {KÙw 

AhImis¸Sp¯nsImSp¯p. AhcpsS Iq«¯nð kz´t¯mSv A\ymbw sNbvXhcpïv. 
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a[ya\ne]mSpImcpw Ahcnepïv. Añmlphnsâ A\paXntbmsS \òIfnð aptódpóhcpw 

Ahcnepïv. AXpXsóbmWv al¯mb A\p{Klw.” (^mXznÀ: 32) 

 Fómð مقتصد .Fómð _m[yXIÄ \ndthäm¯h\pw hne¡pIÄ ewLn¨h\pamWv ظالم

ISaIÄ \ndthänbh\pw hne¡pIfnð\nóv amdn\n-h\pamWv. سابق Fómð ISaIfpsS IqsS 

aäp ]pWy§Ä IqSn {]hÀ¯n¨h\mWv. ]nóoSv Htcm hymJymXmhpw ]pWyIÀ½§fnðs]« 

Hmtcm C\w FSp¯p ]d-ªpsImïv AXns\ hymJym\n¡pw. DZmlcWambn سابق Fómð 

\akvImcw BZykab¯v Xsó \nÀÆln¨h³ مقتصد Fómð A\phZ\obamb 

kab]c[n¡pÅnð \nÀÆln¨h³, ظالم Fómð Akzvdns\ kqcy³ aª\ndamIpó 

kabt¯¡v ]n´n¸n¡ph³ C§s\ hymJym\n¡pw. Asñ¦nð ظالم Fómð k¡m v̄ 

\ðImXncn¡pIbpw ]eni `£n¡pIbpw sN¿póh³, مقتصد Fómð k¡m¯v \ðIpIbpw 

]eni `£n¡mXncn¡p-Ibpw sN¿póh³, سابق  Fómð kIm¯n\p ]pdsa Zm\[À½§Ä 

IqSn \ðIpóh³ Fóp hymJym\n¡pw. CsXñmw Hcp hÀ¤\maw hniZoIcn¡pt_mÄ AXv 

a\Ênem¡n XcpóXn\p thïn AXnse Nne C\§Ä ]dªpsImïv hymJym\n¡pó 

coXnbmWv. 

4.4.3 hnhn[ AÀ°§Ä \ðImhpó iÐ¯nsâ hymJym\t`Z§Ä 

 ٥١املدثر:  َّ ىه مه جه ين ٱُّٱ: القسورة في الآيةثالثا: احتمال اللفظ للأمرين ل كونه مشتركا كلفظ 

 ١٧اتلكوير:  َّ من زن رن مم ٱُّٱ يراد به الرامي ويراد به الأسد، وكذاد كلمة العسعس في الآية:  

يراد به كل المعاني التي قالها السلف بسبب أنزلت مرتين   تارة بهذا وتارة بهذا، وإما ل كون  ؛يراد به إقبال الليل وإدباره و

 اللفظ مشتركا يجوز أن يراد به معنياه  )انظر لزاما مجموع فتاوى شيخ الإسلام(
aqóv: Hóne[nIw AÀ°§Ä Dt±in¡mhpó kwÚ. DZmlcWambn, ap±YnÀ A[ymb¯nse 

51-þmaXv kqàw: “AXv knwl¯nð \nóv HmSn c£s¸«ncn¡póp”. ChnsS {]tbmKn¨ncn¡pó 

 .Fó iÐw sImïv knwlsatóm th«¡mcs\tóm Dt±in¡ms¸SmhpóXmWv قسورة

AtXt]mse XIvhoÀ A[ymb¯nse 17þmaXv kqàw “cm{Xn hóp tNÀómð” ChnsS 

{]tbmKn¨ncn¡pó عسعس Fó ]Z¯n\v BKa-\saópw \nÀ¤a\saópw AÀ°apïv. C¯cw 

kµÀ`§fnseñmw ke^pIÄ \ðInb Fñm AÀ°-§fpw Ah¡v \ðImhpóXmWv. 

Nnet¸mÄ B hN\w cïp XhW AhXcn¨ncn¡pw. Hcn¡ð Cu AÀ°a\pkcn-¨pw 

asämcn¡ð cïmas¯ AÀ°a\pkcn¨pw. Asñ¦nð, B ]Zw cïÀ°§fpw Hmtc t]mse 

Dt±in¡mhpó- (مشترك) Bb ]Zambncn¡pIbpw sN¿mw. 
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4.4.4 Ad_n `mjmssienbpw D]kÀ¤§fpsS hymJym\t`Z§fpw 

 مثلا:أسلوب العرب: تضمن معنى الفعل وتعديه بتعديته، 

 ٢٤ص:  َّ حبخب جب هئ مئ خئ حئ  جئ  ٱُّٱ

 ٧٣اإلرساء:  َّ مص خص حص مس خس  حس جس ٱُّٱ أي ضمها وجمعها إلى نعاجه، وكذلك: 

يصدونك عن، وكذلك:  يغونك و   يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف  يث ىث نث ٱُّٱ أي يز

 ٧٧األنبياء:  َّ ىل مل

 ٦اإلنسان:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱأي نصرناه وخلصناه ونجيناه من القوم، وكذلك:  

 .أي يشرب ويروي بها 

\mev: Ad_n `mjmssienbnð {Inbm]mZw Ifªv D]kÀKmhybw sImïv AXns\ 

[z\n¸n¡pó coXn-bpïv. DZmlcWambn, “At±lw ]dªp: Ahsâ s]®mSpIfpsS 

Iq«¯nte¡v \nsâ s]®mSpIsf IqSn Bhiys¸«Xp aptJ\ Ah³ \ntóm-Sv A\oXn 

ImWn¡pI Xsó sNbvXncn¡póp.” (kzm-Zv 24)  

ChnsS إلى Fó D]kÀKmhybw Ifªpt]mb ‘Iq«n-t¨À¡pI, Hcpan¨pIq«pI’ Fó 

AÀ°¯nepÅ Hcp {Inbsb [z\n¸n¡póp. 

AtXt]mse, “\n\¡v \mw t_m[\w \ðInbXnð\nóv \nsó AhÀ Ipg¸¯nð 

AIs¸Sp¯mdmbncn-¡pó-p....” (C-kv-dm-Av 73) ChnsS عن Fó D]kÀKmhybw ‘XSbpI, 

hgn]ng¸n¡pI’ FóÀ°¯nepÅp I-fªp-t]m-b Hcp {InbsbbmWv [z\n¸n¡pópXv. 

AtXt]mse, “\½psS hN\§Ä Ifhm¡nb P\Xbnð \nóv At±ls¯ \mw c£s¸Sp¯n. 

XoÀ¨-bmbpw AhÀ Zpjn¨ P\Xbmbncpóp. Ahsc HóS¦w \mw ap¡n \in¸n¨p.” 

(A¼nbmAv 77) 

ChnsS من Fó D]kÀKw ‘c£s¸Sp¯n’ FóÀ°¯nepÅ Ifªpt]mb Hcp {InbsbbmWv 

[z\n¸n¡póXv.  

AtXt]mse, “Añmlphnsâ ZmkòmÀ IpSn¡pó- Hcp DdhpshÅas{X AXv. AhcXv 

s]m«ns¨mgp¡ns¡mïncn¡pw” (C³km³ 6) ChnsS ب Fó D]kÀKw ‘Zmlw XoÀ¡pI’ 

FóÀ°¯n-epÅ Ifªpt]mb Hcp {IbsbbmWv [z\n¸n¡póXv. 
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4.4.5 kq£vaXe hymJym\§Ä 

 .الكتاب مكتوب ومضموم بجهة البعد والغيبة، والقرآن مقروء مظهر باد بجهة القريب ؛لطائف: ذلك الكتاب أي هذا القرآن 

kq£vaXe hymJym\§Ä: ذلك الكتاب  B {KÙw FóXn\v hymJymXm¡Ä Cu JpÀB³ Fó-v 

hymJym\n¡póXv ImWmw. InXm_v Fómð enJnXam¡n AS¨psh¨Xv FóÀ°w. At¸mÄ 

AXv Akmón[ys¯bpw hnZqcØXsbbpamWv kqNn¸n¡póXv. JpÀB³ FóXnsâ 

AÀ°w ]mcmbWw sN¿mhpóXv, {]IShpw {]Xy£hpambXv Fsóms¡bmWv. AXv 

kmao]ys¯bmWv kqNn¸n¡póXv. AXpsImïmWv B -{KÙsaópw Cu JpÀB³ Fópw 

]dbpóXv. 
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