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Abstract 

Rectification is a terminology which mean correction of mistake, completion of 

deficiency and clarification of ambiguity, Rectification of Scholars on each others 

is a trend which is continued from the time of Sahabah امجعني رضي هللا عنهم  and Tabieen  رمحهم
 So we find in the books of Scholars from the initial era of Islam in the different . هللا تعاىل

field of Islamic Studies that they had rectified and criticized one another for the 

correction of mistakes, completion of deficiencies while the book of Imam Al-

Hakim “Al-Mustadrak ala Sahehain” is an example of rectification at the time of 

Tabieen; in which He collect the narrations missed by Imam Bukhari and Muslim 

in their books “Saheeh Bukhari” and “Saheeh Muslim”, Other Muslim Scholar also 

followed the said methodology and they do rectifications for example we find 

rectifications in the Tafseer of Imam Fakhr uddin Razi , Imam Syooti and Abu 

Hayyan (745 AH). Among these Honurable Scholars is the Imam Shahab uddin 

Aalausi (1270 AH) author of the Tafseer “Rooh ul Maani” and Shaykh Ghulam 

Rasool Al Saeedi (1437 AH) the writer of the Tafseer “Tibyan ul  Quran”, they both 

had rectifications on the Tafseer “Mafateeh ul Ghaib” of Imam Fakhr Uddin Razi 

in their Tafseer. So in this thesis titled “Rectifications of Imam Shahab Uddin 

Aaloosi and  Shaykh Ghulam Rasool Saeedi on Imam Fakhr Uddin Razi in their 

Tafsirs (From the beginning of Surah Al- Aaraf to the end of Al- Kahf) Critical 

Analysis”, I studied and do research on these Rectifcations thoroughly and 

completely, while the total quantity of Rectifications is 74, 37 of these are rectified 

by Imam Aalusi and 37 by Shaykh Saeedi. These rectifications are related to 

different kinds such as Exagetical, Juritical, Grammatical, Linguistical etc. In 

addition to it that this is a very special quality of Islam which result the innocency 

of Ummah. Furthermore the Honourable Scholars had maintain justice while 

dealing with these rectifcations and they mention their point of view openly with 

arguments, respecting each other  personalities and opinions, further more thay were 

mostly impartial in their research as well as tolerant while dealing with these issues 

even having different school of thoughts etc. 

 

Key words: Rectification, Imam Fakhr Uddin Razi, Imam Shahab Uddin Aalusi, 

Shaykh Ghulam Rasul Saeedi. 
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 إقةرار
 م الرسالة اليت حتمل العنوان:أان املوقع أدانه مقد   

استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين 
 الرازي يف تفسريَيهما

 ]من أول سورة األعراف اىل آخر سورة الكهف[
 حتليلية نقدية دراسة

ه حيثما ت اإلشارة إليهدي اخلاص، ابستثناء ما ت  الة إمنا هي نتاج جُ أبن ما اشتملت عليه هذه الرس ر  أُق  
بل، لنيل درجة أو لقب علمي أو حبث لدى م من ق  قد  ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها مل يُ 

 .أو عاملية أية مؤسسة وطنية أو دولية
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 اإلهداء
 

والدّي الكريمين )حفظهما هللا تعالى( اّللَذين رّبيانى صغيرًا وتحّمال المشّقة  إلى •
خواني وأخواتي.  لى جّدي الكريم )رحمه هللا تعالى( وا   في تربيتي وتعليمي، وا 

 
جميع أساتذتي الذين أخذُت العلم على أيديهم واستفدُت كثيرًا من توجيهاتهم  إلى •

 امعة اإلسالمية العالمية إسالم آباد. خاّصة في الجوتعاليمهم ونصائحهم 
 

العلماء القائمين بالقسط وخاصة اإلمام فخر الدين الرازي واإلمام شهاب  إلى •
 الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي.

 
قسم التفسير وعلوم القرآن وكلية أصول الدين والجامعة اإلسالمية العالمية إلى  •

واضع إلى جميع هؤالء لعلّي أتنّعم بصالح ا البحث المتإسالم آباد. أُهدي هذ
دعائهم وقد قمُت بجزء من واجبى تجاههم راجيًا من هللا تعالى أن يغفرلي زاّلتي 
ويتقّبل منّي ما أخطأت يداَي، وأسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا 

ل لحمد هلل يه ُأنيب، واخالصًا لوجهه الكريم، وما توفيقي إاّل باهلل عليه توّكلُت وا 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدَي لوال أن هدانا هللا وصلى هللا تعالى على سّيدنا 

    محمد وعلى آله وأصحابه وَمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد محداً فله أمحد هللا سبحانه وتعاىل على توفيقه وأشكره على إعانته على إتام هذا العمل 

 أما بعد! كثرياً طي باً مباركاً فيه كما ُُيب  ويرضى وكما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه.
نَُّكْم{  ْرُُتْ َل  ز يد  دي النيب  صلى هللا عليه وسلم:  (1)عماًل بقول هللا عز وجل:}ل ئ ْن ش ك  وامتثااًل ِب 

فأواًل أشكر هللا سبحانه وتعاىل الذي أنعم ع ل ي  آبالئه اليت ال ( 2)"."م ْن ال  ي ْشُكُر النَّاس  ال  ي ْشُكُر اّللَّ  
م ابلشكر اجلزيل إىل أتقد   حُتصى وال تُعد وأكرمين بنعمة العلم ومن  ع ل ي  إبتام هذا البحث املتواضع.

لذي ( افضيلة اَلستاذ الدكتور حممد بن عبد الوهاب الراسخ )حفظه هللا تعاىلاملشرف على هذه الرسالة 
تفض ل بقبول إشراف هذا البحث فقد م يل مالحظاته القي مة وأستدراكاته الدقيقة وأاتح يل فرصة مع 
 ،مشغوالته الكثرية وتوجيهاته املفيدة مع صربه معي خالل كتابة البحث ومل أجد وجهه إال  ط ل قًا متبس ماً 

ل ذلك كل ه يف ميزان حسناته يوم القيامة. جيع ولقد وجدته أستاذا انصحاً وأابً شفوقاً فأسأل هللا تعاىل أن
)حفظه هللا تعاىل(   كما أشكر رئيس قسم التفسري وعلوم القرآن فضيلة اَلستاذ الدكتور املقرئ اتج أفسر

وهكذا عميد كلية أصول الدين فضيلة اَلستاذ الدكتور هارون الرشيد )حفظه هللا تعاىل( ومجيع أساتذيت 
ع مراحل دراسيت  الذين تل قيُت عنهم العلم خالل الدراسة كما ال يفوتين أن مجي يف كلي ة أصول الدين يف

أتقد م خبالص شكري وفائق تقديري للقائمني ابجلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد تويالً وإدارة وتدريساً 
 اليت أاتحت يل فُرصة الدراسة الدينية فيها وهتي أت أسباب كثرية لتحصيل العلم. 

أشكر ُكل  من ساعدين ىف إجناز هذه امله م ة العظيمة وكل من مد  إيل  يد الع ون واملساعدة  ذاكه
 خالص الشكر والتقدير فجزاهم هللا عين  وعن اإلسالم خري اجلزاء إن ه مسيع جميب.

 )الطالب(
 حممد سعيد

 

                                                             

 7( سورة إبراهيم اآلية 1)
. رقم احلديث:  ،بواب الرب والصلةا هـ(279)املتوىف:  يف سننه الرتمذي خرجه اإلماما( 2) ُب م ا ج اء  يف  الشُّْكر  ل م ْن أ ْحس ن  إ ل ْيك  اب 

( وإبراهيم عطوة عوض املدرس 3( وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر )جـ  338ص  4ج  1954
م. 1975 املوافق هـ1395الطبعة: الثانية، مصر.  ،تبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب( الناشر: شركة مك5، 4لشريف )جـ يف اَلزهر ا

  5عدد اَلجزاء: 
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 املقدمة
إن احلمـــــــد و سمـــــــده ونســـــــتعينه ونســـــــتغفره، ونعـــــــوذ ابو مـــــــن شـــــــرور أنفســـــــنا ومـــــــن ســـــــيئات 

ــــه إال  هللا وأشــــهد أعمالنــــا، مــــن يهــــده  ــــه ومــــن ُيضــــلله فــــال هــــادي لــــه، وأشــــهد أن ال إل هللا فــــال ُمضــــل  ل
عبــــده ورســـــوله صــــلى هللا عليــــه وعلـــــى آلــــه وصـــــحبه وم ــــن تـ ـــبعهم إبحســـــان  إىل يــــوم القيامـــــة، أن  حممــــداً 

 سليماً كثرياً. أما بعد؛وسل م ت
ـــــــز ل  ع ل ـــــــى ع ْبـــــــد ه  اْلك ت ـــــــاب   و ملْ  جي ْع ـــــــْل ل ـــــــُه ع و ًجـــــــا{}احلْ ْمـــــــُد ّلل َّ  الَّـــــــذ ي أ نـْ

، ورقـــــــاه يف مراتـــــــب (1)
ــــــث قــــــال هللا تعــــــاىل: نْــــــُس و اجلْـ ـــــنُّ ع ل ــــــى أ ْن   ْ الفصــــــاحة والبيــــــان حبي ا }ل ئ ن  اْجت م ع ــــــت  اإْل  ــــــذ  تُــــــوا ِ  ثْــــــل  ه 

ــــريًا{ ــــان  بـ ْعُضــــُهْم ل ــــبـ ْع     ه  ُــــون  ِ  ْثل ــــه  و ل ــــْو ك  ْت نعــــم هللا علــــى هــــذه اَلمــــة فــــمن  مــــن أكــــرب  (2)اْلُقــــْرآن  ال    
زل عليهــــــا أفضـــــــل كتبـــــــه، أن أرســــــل إليهـــــــا أشــــــرف أنبيائـــــــه ورســـــــله حممــــــداً صـــــــلى هللا عليــــــه وســـــــلم وأنـــــــ

ـــــة، وأعالهـــــا م ـــــذي هـــــو أعظـــــم رســـــالة مساوي ـــــه القـــــرآن الكـــــرة، ال نزلـــــة وأجل هـــــا معجـــــزة، وأخلـــــد معجزات
ــــه ُرشــــد وهدايــــة ومنهــــ ــــه، في اج كامــــل لكــــل  إنســــان يف  وأتهــــا نظامــــاً ومنهاجــــاً، وهــــو كتــــاب ال ر يــــب في

اَلخــــــــالال واملعــــــــامالت كــــــــل  زمــــــــان ويف مجيــــــــع نــــــــواحي احليــــــــاة اإلنســــــــانية مــــــــن العقائــــــــد والعبــــــــادات و 
رة قـــــــــــــول هللا واحلكومــــــــــــة والسياســــــــــــة والتجـــــــــــــارة واحليــــــــــــاة اإلجتمـــــــــــــاعي كمــــــــــــا ورد يف القـــــــــــــرآن الكــــــــــــ

ـــــْرآن   (3)تعاىل:}يـ ْهـــــد ي إ ىل  الرُّْشـــــد { ا اْلُق ـــــذ  ـــــو ُم{وقـــــول هللا تعـــــاىل:}إ نَّ ه  ـــــي  أ قـْ
وقـــــول  (4) يـ ْهـــــد ي ل لَّـــــيت  ه 

ــــــك  اْلك ت ــــــاب   ــــــْيء  و ُهــــــًدى و ر مْح ــــــًة و  هللا تعاىل:}و نـ زَّْلن ــــــا ع ل ْي ي ــــــااًن ل ُكــــــل   ش  ُبْشــــــر ى ل ْلُمْســــــل م ني { ت بـْ
وهــــــو   (5)

ـــــه مـــــن  لمـــــات الُكفـــــر  ـــــه ُ ـــــرج هللا جـــــل جالل ـــــلُّ املشـــــكالت والقضـــــاج اإلنســـــانية وب كتـــــاب كامـــــل ُي 
اصـــــــــي إىل نـــــــــور اإل،ـــــــــان واَلعمـــــــــال الصـــــــــاحلة، وقـــــــــد وعـــــــــد هللا تعـــــــــاىل ذ م ـــــــــة حفا تـــــــــه وصـــــــــيانته واملع

ــــــُن نـ زَّْلن ــــــا الــــــذ  ْكر  و إ انَّ ل ــــــُه حل  ــــــاف ظُون {بقولــــــه:} إ انَّ س ْ
مــــــن حتريــــــف الضــــــال ني وانتحــــــال املبطلــــــني ســــــواًء   (6)

آالت متنو عــــــة. فكمــــــا أن كــــــان لفظــــــاً أو معــــــً ؛ لــــــذا هــــــو حمفــــــو  إىل يــــــوم القيامــــــة بوســــــائل  تلفــــــة و 
ـــــوم وأنفعهـــــا وأشـــــرفها لعالقتهـــــا بكـــــالم هللا ـــــه  ع لـــــم التفســـــري مـــــن أجـــــل  العل ـــــذا كـــــل مـــــا كـــــان ل تعـــــاىل؛ ل

                                                             

 1سورة الكهف، اآلية  (1)
 88( سورة اإلسراء، اآلية 2)
 2سورة اجلن، اآلية  (3)
 9اإلسراء، اآلية سورة  (4)
 89سورة النحل، اآلية  (5)
 9احل جر، اآلية  سورة (6)
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كثــــري مــــن العلمــــاء املســــلمني عالقــــة ابلتفســــري فيكــــون لــــه مــــن فضــــله نصــــيباً. فمــــن هــــذا املنطلــــق بــــذل  
شــــــــره، وتعليقــــــــه وتعقيبــــــــه املتقــــــــدمني واملتــــــــأخرين جهــــــــودهم يف حفــــــــ  كتــــــــاب هللا وفهمــــــــه وتفســــــــريه ون

مــــــات بعضــــــها لــــــبع  لصــــــدورها مــــــن  ــــــالت وُمتم   البشــــــر، فمــــــا فــــــاب واســــــتدراكه وفريهــــــا، فهــــــي ُمكم 
أحـــــد عـــــن أحـــــد ذكـــــره اآلخـــــر، ومـــــا أخطـــــأ فيـــــه أحـــــد صـــــح حه اآلخـــــر، ومـــــا بقـــــي  مـــــن الـــــنقص مـــــن 

أكملـــــــه اآلخـــــــر، ولكـــــــن مـــــــع ذلـــــــك لـــــــيس بيـــــــنهم خـــــــالف يف اَلمـــــــور الـــــــيت وردت يف اَلخبـــــــار واآل ر 
ُـــــربز وُتظهـــــر مـــــن ز مـــــن  إىل زمـــــن وقـــــرن  إىل قـــــرن، فـــــأف  الصـــــ حيحة. وعجائـــــب آجت القـــــرآن احلكـــــيم ت

علمــــــاء حيــــــاهتم خلدمــــــة هــــــذا الكتــــــاب الكــــــرة ملــــــا يف ذلــــــك مــــــن منــــــافع الــــــد ين والــــــدنيا، وحــــــاولوا أن ال
تـــــــوا أبجوبـــــــة للمســـــــائل اجلديـــــــدة واملشـــــــاكل العديـــــــدة ىف زمـــــــا م وأجـــــــابوا عـــــــن اإلشـــــــكاالت الـــــــواردة  

ـــــ ـــــدين الـــــرازي رمحـــــه هللا تعـــــاىل )املتـــــوىف عل ق ه املوافـــــ606ى كتـــــاب هللا تعـــــاىل، ومـــــنهم اإلمـــــام فهللاـــــر ال
م( حيـــــث جـــــاء يف تفســـــريه مفـــــاتيت الغيـــــب املعـــــروف بــــــ التفســـــري الكبـــــري بعلـــــوم كثـــــرية ون كـــــات 1250

ـــــة وأجـــــاب بطريقـــــة رائعـــــة، وكـــــان الغالـــــب  دقيقـــــة، وتكل ـــــم عـــــن قضـــــاج جديـــــدة وذكـــــر إشـــــكاالت فريب
ــــره يف العلــــوم النقليــــة. ومــــن املعلــــوم أن العلــــوم العقليــــة تتغــــري  علــــى تف بتغــــري   ســــريه العلــــوم العقليــــة مــــع ته 

 بعــــ  القضــــاج الزمــــان وأيضــــاً تتطــــو ر بتطــــو ر الزمــــان، فالعلمــــاء الــــذين جــــاءوا بعــــده اســــتدركوا عليــــه يف
ــــــدوه، ومــــــن هــــــؤالء اَلئمــــــة الــــــذين اســــــتدركوا علــــــى اإلمــــــام الــــــرازي اإلمــــــ ام شــــــهاب الــــــدين وتعق بــــــوه ونق 

 تفســــــــريه م( حيــــــــث اســــــــتدر  عليــــــــه يف1854ه املوافــــــــق 1270رمحــــــــه هللا تعــــــــاىل )املتــــــــوىف  اآللوســــــــي
ـــــة "روح املعـــــاين يف تفســـــري القـــــرآن العظـــــيم والســـــبع املثـــــاين"، و  ـــــد طـــــوىل يف العلـــــوم العقلي قـــــد كـــــان لـــــه ي

ـــــــــوىف  ملوافـــــــــق ه ا1437والنقليـــــــــة، وهكـــــــــذا الشـــــــــيخ فـــــــــالم رســـــــــول الســـــــــعيدي رمحـــــــــه هللا تعـــــــــاىل )املت
ـــــــرازي يف 2016 ـــــــر يف العلـــــــوم العقليـــــــة والنقليـــــــة فاســـــــتدر  علـــــــى اإلمـــــــام ال ـــــــه ته  تفســـــــريه م(، وكـــــــان ل

ـــــاري علـــــى هـــــذا املوضـــــو   ـــــا وقـــــع اختي ـــــدة. ومـــــن هن ـــــان القـــــرآن" يف قضـــــاج عدي ــــــ "تبي ـــــذي املســـــمى  ب ال
 أبـــــني  فيـــــه اســـــتدراكات اإلمـــــام شـــــهاب الـــــدين اآللوســـــي والشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي علـــــى اإلمـــــام
ــــــــدين الــــــــرازي وأانقــــــــل هــــــــذه االســــــــتدراكات يف ضــــــــوء دراســــــــة حتليليــــــــة نقديــــــــة، وهللا املوف ــــــــق  فهللاــــــــر ال

 ملستعان.وا
 التعريف ابملوضوع

مــــن أهــــم  التفاســــري الــــيت انتشــــرت يف العــــامل، واســــتفاد منــــه كثــــري مــــن العلمــــاء قــــد،اً وحــــديثاً هــــو 
ـــــ مفــــاتيت الغيــــب وهــــو تفســــري ابلــــرأي ا مــــود ومؤل  فــــه اإلمــــام العالمــــة  فهللاــــر  ــــري املســــم ى ب التفســــري الكب
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ـــــــــر، اَلصـــــــــويل، ا1250ه املوافـــــــــق 606الـــــــــدين الـــــــــرازي رمحـــــــــه هللا تعـــــــــاىل )املتـــــــــوىف  لفقيـــــــــه، م( املفس 
ــــه مهارتــــه يف  ــــه مصــــنفات كثــــرية، ومــــن ميزات ــــة يف وقتــــه، ل ــــة والنقلي املــــتكلم، وكــــان رأســــاً يف العلــــوم العقلي
ـــــــل يف العلـــــــوم النقليـــــــة،  ـــــــر يف تفســـــــريه مـــــــع أنـــــــه مل يق  العلـــــــوم النقليـــــــة والكـــــــالم، وقـــــــد  هـــــــر هـــــــذا التمه 

 واجلديـــــــد، فقـــــــام فســـــــري ابلبحـــــــث يف العهـــــــد القـــــــدةوَلجـــــــل هـــــــذا تنـــــــاول العلمـــــــاء والبـــــــاحثون هـــــــذا الت
املفســــــرون املتــــــأخرون يف تفاســــــريهم بتحليلــــــه ونقــــــده يف آرائــــــه الكالميــــــة، والقضــــــاج الفقهيــــــة، والوقــــــائع 

ــــــــدين اآللوســــــــي ــــــــرز هــــــــؤالء  املفســــــــرين اإلمــــــــام شــــــــهاب ال ــــــــوىف  التار يــــــــة وفريهــــــــا، وكــــــــان مــــــــن أب )املت
ق ه املوافــــــــــــــ1437)املتــــــــــــــوىف  عيديم( والشــــــــــــــيخ فــــــــــــــالم رســــــــــــــول الســــــــــــــ1854ه املوافــــــــــــــق 1270
نتقـــــادات كثـــــرية للمـــــام فهللاـــــر الـــــدين الـــــرازي، فـــــاخرتُت هـــــذا ام(، حيـــــث جـــــاء يف تفســـــرييهما 2016

 املوضو  إللقاء الضوء على هذه املواقف املنتقدة لدراستها وحتليلها واحلُكم عليها.
 

 أمهية املوضوع
 أمهية املوضو  ُتربز من عدة جوانب، وهي كالتايل: 

ــــــدين ا شهللاصــــــية اإلمــــــام :األول • ــــــه مــــــن فــــــزارة فهللاــــــر ال ــــــاز ب ــــــة، ومــــــا امت ــــــه العلمي ــــــرازي ومكانت ل
نــــه مــــن التصــــنيف يف شــــ   العلــــوم، فصــــن ف يف الفقــــه  ــــعة االطــــال ، اَلمــــر الــــذى مك  العلــــم وس 
ــــــــحر ومــــــــا إىل  ــــــــاريخ، والتفســــــــري، واللغــــــــة، والفلســــــــفة، والطــــــــب، والف لــــــــك، والس  وأصــــــــوله، والت

 وتزيد املوضو  أمهية. ذلك، فشهللاصيته تستحق  الدراسة
: دراســــــة واحلُكــــــم علــــــى املواضــــــع الــــــيت اســــــتدر  فيهــــــا اإلمــــــام شــــــهاب الــــــدين اآللوســــــي ينالثةةةةةةا •

ــــــى أن تكــــــون هــــــذه  ــــــرازي، عل ــــــى اإلمــــــام فهللاــــــر الــــــدين ال والشــــــيخ فــــــالم رســــــول الســــــعيدي عل
 الدراسة من أول سورة اَلعراف اىل آخر سورة الك هف.

قص، وكيـــــف اَلئمـــــة اإلســـــالمية مـــــن اَلخطـــــاء والـــــن  : أمهيـــــة االســـــتدرا  يف عصـــــمة اَلمـــــة اثلثةةةةةا   •
والعلمـــــــاء يســـــــتدركون بعضـــــــهم علـــــــى بعـــــــ  مـــــــن الـــــــزمن القـــــــدة إىل عصـــــــران هـــــــذا، وقصـــــــدهم 

 ابالستدرا  الوصول إىل اَلصوب واَلحق وليس سببه العصبية وما إىل ذلك. 

 سباب اختيار املوضوعا
ـــــي قـــــد ســـــبقت اإلشـــــارة إىل شـــــيء منـــــه، ولكـــــن هنـــــا  بعـــــ  ن كـــــات أخـــــرى نـــــ ذكرها فيمـــــا يل

 :أبرزهاومن 
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ــــرين املتـــــأخرين وخاصــــة اإلمـــــام شــــهاب الـــــدين اآللوســــي والشـــــيخ  أن السةةةةبب األول: • املفس 
ــة وأي ــدوه نقــوالت الــرازي تفســري اإلمــام فهللاــر الــدين مــن فــالم رســول الســعيدي نقلــوا  ُمهم 

 علــى والوقــوف فيهــا الــبع ، فنحتــاج إىل حتريرهــا يف عليــه بعــ   منهــا واســتدركوا يف
 .املستطا  قدر صوابلا
 مؤل فــات كبــار العلمــاء و مــا اإلمــام اآللوســي والشــيخ الســعيدي مــن أن السةةبب الثةةاين: •

 علــو   مــرتبتهم ومبلــ  علــى يــدل   ممــا  تلفــة، فنــون يف شــ    وإســهامات كثــرية ورســائل
املعلومــات  يف ُعمقــاً  تفاســريهم علــى أ ْضــفى بــدوره وهــذا تفن ــنهم؛ علمهــم ومــدى )ســعة(

 كثرية. وفوائد للنصوص ومباحث وتوثيًقا وتحيًصا اَلقوال،يف  اوحتقيقً 
التوضــــــــيت أبن بيــــــــان هــــــــذه االســــــــتدراكات ومجعهــــــــا مــــــــع ذ كــــــــر دالئلهــــــــا  السةةةةةةةةبب الثالةةةةةةةةث: •

ابلتفصـــــــيل ي ظهـــــــر منـــــــه أن كتـــــــب التفســـــــري ليســـــــت جامـــــــدة بـــــــل فيهـــــــا املناقشـــــــات والتعق بـــــــات 
 والردود.

 بـني الوثيـق واالرتبـا  القويـة صـلةال ىتهـمن الدراسـة هـذه خـالل مـن يُـربز السةبب الرابةع: •
الســــابقني يف التفســـــري مثــــل اإلمـــــام فهللاــــر الـــــدين الــــرازي واملتـــــأخرين مثــــل اإلمـــــام شــــهاب الـــــدين 

علـــى مـــن يُقللـــون  يـــرد   وهـــذا اآللوســـي أو املعاصـــرين مثـــل الشـــيخ فـــالم رســـول الســـعيدي،
 قني.السابحُبجة انقطا  الصلة بينها وبني تفاسري  املتأخرين من تفاسري

رفبــــــــة الطالــــــــب يف االتصــــــــال بكتــــــــب كبــــــــار املفســــــــرين وفهــــــــم طــــــــرائقهم  السةةةةةةةةبب اخلةةةةةةةةام : •
 ومناهجهم يف تفاسريهم.
 الدراسات السابقة

تنـــــــاول كثـــــــري مـــــــن البـــــــاحثني التفســـــــري الكبـــــــري للمـــــــام الـــــــرازي ابلدراســـــــة، وقـــــــد تنو عـــــــت هـــــــذه 
ئـــــــه الكالميـــــــة ى أراود علـــــــالدراســـــــات مـــــــا بـــــــني احلـــــــديث عـــــــن منهجـــــــه أو تفر داتـــــــه أو ترجيحاتـــــــه أو رد

ولكــــــن مل يتطــــــر ال احــــــد مــــــن البــــــاحثني إىل موضــــــو  دراســــــيت أي االســــــتدراكات، وهكــــــذا تنــــــاول كثــــــري 
مـــــن العلمـــــاء اإلمـــــام اآللوســـــي والشـــــيخ الســـــعيدي ولكـــــن مل يتناولـــــه ِبـــــذا املوضـــــو ، فنـــــذكر فيمـــــا يلـــــي 

 أمساء بع  الكتب والرسائل اليت كتب فيها حول هذه التفاسري الثالثة: 
ت ابةةةةةن عاشةةةةةور علةةةةةى الةةةةةرازي والبيضةةةةةاوي وأ  حيةةةةةان يف تفسةةةةةري التلريةةةةةر دراكااسةةةةةت -1 •

ـــــن قاســـــم مـــــذكور، اإلشـــــراف:  والتنةةةةةوير ـــــن حممـــــد ب دراســـــة نظريـــــة تطبيقيـــــة. اإلعـــــداد: أمحـــــد ب
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ــــدعوة وأصــــول الــــدين جامعــــة  ــــة ال ــــد احلكــــيم بــــن حممــــود الــــوايلي. كلي ــــز عــــزت بــــن عب عبــــد العزي
 م.2011ه املوافق 1432 ، سنةأم القرى اململكة السعودية العربية

ةةةةةور املدينةةةةةةم  -2 • اإلعـــــداد الطالبـــــة: بـــــن اسةةةةتدركات اآللوسةةةةةي علةةةةةى الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري الس 
ـــــــد الغفـــــــار، اإلشـــــــراف أ.د. اجلـــــــياليل ســـــــلطاين. رســـــــالة املاجســـــــتري ق ســـــــم احلضـــــــارة  نعيمـــــــة عب

ــــــــــة العلــــــــــوم اإلنســــــــــانية واحلضــــــــــارة اإلســــــــــالمية  امعــــــــــة وهــــــــــران.  ــــــــــة اإلســــــــــالمية، كلي اجلمهوري
ـــــــــالد، ـــــــــة اجلزائري ـــــــــة قراطي ـــــــــيم العـــــــــايل والبحـــــــــث العلمـــــــــي، الســـــــــنة اجلامعي ة الشـــــــــعبية، وزارة التعل

 .م2012م املوافق 2011ه املوافق 1433ه املوافق 1432
اسةةةةةةتدراكات العالمةةةةةةة اآللوسةةةةةةي علةةةةةةى القاضةةةةةةي ابةةةةةةن عطيةةةةةةة يف التفسةةةةةةري مةةةةةةن أول  -3 •

ســـــــعيد، رســـــــالة هـــــــد حممـــــــد صـــــــا  الدراســـــــة نقديـــــــة مقارنـــــــة، اإلعـــــــداد: فالقةةةةةةةرآن إىل خا تةةةةةةةه 
ســـــتري، ق ســــــم الكتـــــاب والســــــنة، كليــــــة الـــــدعوة وأصــــــول الــــــدين،  امعـــــة أم القــــــرى اململكــــــة ماج

 م.2007السعودية العربية، سنة 
دراســــــة اسةةةةةةتدراكات العالمةةةةةةة اآللوسةةةةةةي علةةةةةةى أ  حيّةةةةةةان يف تفسةةةةةةري القةةةةةةرآن الكةةةةةةر   -4 •

ـــــة موازنـــــة، اإلعـــــداد: ســـــعيد حممـــــد الغامـــــدي، رســـــالة ما تـــــاب والســـــنة،  جســـــتري، ق ســـــم الكنقدي
 م.2007ة الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى اململكة السعودية العربية، سنة كلي

العمــاري،  حســن حممــد علــي للــدكتور ،وآاثره حياتةةه الةةرازي الةةدين فخةةر اإلمةةام -5 •
 م.1969ه املوافق 1388اإلعالانت الشرقية  شركة الطبع: مطابع

 سـنحون دار ادوب، العزيـز لعبـد ،هتفسةري  خةالل مةن الةرازي الةدين فخةر اإلمةام -6 •
 م.2008ه املوافق 1429للنشر والتوزيع، الطبعة اَلوىل 

 رســالة ،الكالميةةة املسةةا ل يف وآراؤه منهجةةه الةةرازي الةةدين فخةةر اإلمةةام -7 •
 الـدين، أصـول كليـة العقيـدة والفلسـفة، قسـم إبـراهيم. حممـد إبـراهيم اإلعـداد: الـدكتوراه،،

 م.1976املوافق ه 1396عام  اَلزهر،  امعة
، اإلعــــداد: حممــــود امحــــد الســــويد، رســــالة التفسةةةةري الكبةةةةري للفخةةةةر الةةةةرازي لغةةةةو  و ةةةةو    -8 •

 .م1996الدكتوراه،  امعة دمشق، سنة 
 يف توظيفةه الغيةب ومةد  مفةاتيح تفسةريه خةالل مةن النبةوات يف الةرازي فكةر -9 •

 بقســم العقيــدة  هرســالة الــدكتورا ليلــة،  علــي حممــد أمحــد اإلعــداد: احلةةديثم العصةةر
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ه املوافـــق 1413القـــاهرة. ســـنة  اَلزهـــر  امعـــة الـــدين، أصـــول كليـــة والفلســـفة،،
 م. 1992

فكةةةةةةةةر الةةةةةةةةراز  ت اإلةيةةةةةةةةات مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل تفسةةةةةةةةرية وَمةةةةةةةةد  توظيفةةةةةةةةه ت العصةةةةةةةةر  -10 •
ــــدكتور حممــــد  ــــس احلةةةةديث الــــدين ، اإلعــــداد: رجــــب حممــــود الــــديب مصــــري،  اإلشــــراف: ال

 .م1991ابراهيم، سنة 
ـــــــة، الةةةةةةةرازي عرضةةةةةةةا  ودراسةةةةةةةة    تفسةةةةةةةري الفخةةةةةةةرراءات يفالقةةةةةةة -11 • ، دراســـــــة نظريـــــــة تطبيقي

ـــــدعوة وأصـــــول  ـــــد هللا مننكـــــاين، رســـــالة الـــــدكتوراه بقســـــم الكتـــــاب والســـــنة، كليـــــة ال اإلعـــــداد: عب
 م.2007الدين ، امعة أم القرى ِكة املكرمة، سنة 

 رسـالة ن،طحـا أمحـد الـرحيم ، اإلعـداد: عبـدفيةه الةرازي ومةنهج الغيةب مفةاتيح -12 •
 م.1997اَلزهر، سنة  التفسري، جامعة الدين، قسم أصول كلية املاجستري،

نقــــــال عــــــن كتــــــاب "موقــــــف ابــــــن تيميــــــة مــــــن  مةةةةةةنهج أ  عبةةةةةةد هللا الةةةةةةرازي وعقيدتةةةةةةهم -13 •
 اَلشاعرة" للشيخ عبد الرمحن ا مود.

 ضـوء يف نقديـة دراسـة ،الكبةري التفسةري يف الصةفات آ ت مةن الةرازي موقةف -14 •
 املاجســتري البــدري، رســالة بنــت جســني اإلعــداد: ســامية واجلماعــة،، الســنة أهــل عقيــدة
 ه.1428القرى، سنة  أم  امعة الدين وأصول الدعوة كلية العقيدة، بقسم

 نقديـة دراسـة ،الكبةري التفسةري يف واألحكةام األمسةاء مسةا ل مةن الةرازي موقةف -15 •
  اإلشــراف: إمــام، ُيــى بنــت إيـالف اإلعــداد: الســنة واجلماعــة، أهــل عقيــدة ضــوء يف

 الـدين، وأصـول الـدعوة بكليـة العقيـدة يف ماجسـتري ربيـع، رسـالة حممـد بـن ُيـى الـدكتور
 ه.1432القرى سنة  أم  امعة

اإلعــــداد: عثمــــان  اجلانةةةةب الفقهةةةةي يف التفسةةةةري الكبةةةةري املسةةةةمّى بةةةةة مفةةةةاتيح الغيةةةةبم -16 •
مـــــــد حممـــــــد أمحـــــــد الشـــــــنواين، رســـــــالة حنيـــــــف هللا جمـــــــروح، اإلشـــــــراف: اَلســـــــتاذ الـــــــدكتور حمهللا 

التفســــــري وعلــــــوم القــــــرآن بكليــــــة أصــــــول الــــــدين، اجلامعــــــة اإلســــــالمية العامليــــــة  املاجســــــتري، ق ســــــم
 م. 2011إسالم آابد، سنة 

التفسةةةةري العلمةةةةي عنةةةةد اإلمةةةةام الةةةةرازي دراسةةةةتة حتليلةةةةة مقارنةةةةة يف مفةةةةاتيح الغيةةةةب يف  -17 •
ـــــــــراهيم حســـــــــنني رســـــــــالاإلعـــــــــداد: مصـــــــــطفى إ نصةةةةةةةةةف األول مةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةرآن الكةةةةةةةةةر م ن. ب
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اإلشــــــراف: الــــــدكتور حممــــــد حممــــــد أبــــــو ليلــــــة، و الــــــدكتور كمــــــال بريقــــــع عبــــــد الســــــالم، رســــــالة 
املاجســـــــــتري. ق ســـــــــم الدراســـــــــات اإلســـــــــالمية ابللغـــــــــة اَلجنبي ـــــــــة )اإلجنليزيـــــــــة( الدراســـــــــات الُعليـــــــــا 

 م. 2015ه املوافق 1436ر، القاهرة. سنة بكلية اللغات والرتمجة  امعة اَلزه
 ســــــن عبـــــد احلميــــــد، رســـــالة دكتــــــوراة طُبعـــــت يف دار احلريــــــة ببغــــــداد. زي مفسةةةةةةرا  راالةةةةة -18 •

 ما وجدُت التفاصيل عن هذه الرسالة.
تعّقبةةةةةات الشةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى  صةةةةةر الةةةةةدين البيضةةةةةاوي مةةةةةن خةةةةةالل   -19 •

مجعــــــاً ودراســــــًة، رســــــالة والسةةةةةةبع املثةةةةةةاينم كتابةةةةةةه روين املعةةةةةةاين يف تفسةةةةةةري القةةةةةةرآن العظةةةةةةيم 
ـــــدكتور  ـــــيال ـــــن حممـــــد عل ـــــدكتور حممـــــد  اه. اإلعـــــداد: حســـــن ب ـــــوب عســـــريي، اإلشـــــراف: ال آل أي

ــــــدعوة وأصــــــول الــــــدين  امعــــــة أم  ــــــة ال ــــــة ابشــــــا، قســــــم الكتــــــاب والســــــنة، كلي أمــــــني حممــــــد عطي
 م.2014ه املوافق 1436القرى اململكة السعودية العربية، سنة 

اإلعـــــــداد: بـــــــالل  اآللوسةةةةةةةي يف القةةةةةةةراءات وأثرهةةةةةةةا يف تفسةةةةةةةريه روين املعةةةةةةةاينممةةةةةةةنهج  -20 •
 م.2009ه املوافق 1430أمحد العسلي، اإلشراف: الدكتور عصام العبد زهد، سنة 

مةةةةةةةنهج اآللوسةةةةةةةي يف تفسةةةةةةةريه روين املعةةةةةةةاين يف تفسةةةةةةةري القةةةةةةةرآن العظةةةةةةةيم والسةةةةةةةبع  -21 •
ر عصــــــــام العبــــــــد زهــــــــد. ق ســــــــم اإلعــــــــداد: عبــــــــدهللا ربيــــــــع جنيــــــــد، اإلشــــــــراف: الــــــــدكتو املثةةةةةةةةاينم 

ـــــــة  ـــــــوم القـــــــرآن، كلي ـــــــدين ابجلامعـــــــة اإلســـــــالمية، عـــــــزة. ســـــــنة التفســـــــري وعل ه 1432أصـــــــول ال
 م. 2011افق املو 

مةةةةةةنهج اآللوسةةةةةةي فالنلةةةةةةويف يف تفسةةةةةةريه روين املعةةةةةةاين يف تفسةةةةةةري القةةةةةةرآن العظةةةةةةيم  -22 •
راف: دراســـــة وصـــــفي ة حتليليـــــة، اإلعـــــداد: علـــــي مجعـــــة مســـــلم احلشـــــا . اإلشـــــوالسةةةةةبع املثةةةةةاينم 

ه 1435امعــــــــة اإلســــــــالمية فــــــــزة، الــــــــدكتور عبــــــــد ا ــــــــادي عبــــــــد الكــــــــرة حممــــــــد يرهــــــــوم، ابجل
 م.2014املوافق 

اجلانةةةةةةةةب الفقهةةةةةةةةي يف تفسةةةةةةةةري روين املعةةةةةةةةاين والسةةةةةةةةبع املثةةةةةةةةاين للعالمةةةةةةةةة اآللوسةةةةةةةةي  -23 •
اإلعــــــداد الطالبــــــة: زكيــــــة، اإلشــــــراف: الــــــدكتور هــــــارون ه( دراسةةةةةةة وتقيةةةةةةيمم 1270)املتةةةةةةوت 

اجلامعـــــــة  جســـــــتري، ق ســـــــم التفســـــــري وعلـــــــوم القـــــــرآن بكليـــــــة أصـــــــول الـــــــدين،الرشـــــــيد، رســـــــالة املا
 م.2008اإلسالمية العاملية إسالم آابد، سنة 
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اإلعـــــــداد: ســـــــاجد إقبـــــــال، اإلشـــــــراف: الـــــــدكتور  املناسةةةةةةةبات يف تفسةةةةةةةري روين املعةةةةةةةاينم -24 •
 حممـــــد بشـــــري، ق ســـــم التفســـــري وعلـــــوم القـــــرآن بكليـــــة أصـــــول الـــــدين، اجلامعـــــة اإلســـــالمية العامليـــــة

 م.2016ه املوافق 1437إسالم آابد، سنة 
اإلعـــــــداد: السةةةةةةةعيدي يف تفسةةةةةةةريه تبيةةةةةةةان القةةةةةةةرآنم  يخ غةةةةةةةالم رسةةةةةةةولمةةةةةةةنهج الشةةةةةةة -25 •

حمبــــوب علـــــي، اإلشـــــراف: الــــدكتور حممـــــد بـــــن عبــــد الوهـــــاب الراســـــخ، رســــالة ماجســـــتري، قســـــم 
ـــــة إســـــالم آابد،  ـــــدينآ اجلامعـــــة اإلســـــالمية العاملي ســـــنة التفســـــري وعلـــــوم القـــــرآن بكليـــــة أصـــــول ال

 م.2016ه املوافق 1437
اإلعــــداد: عــــون قيقيةةةةة نقديةةةةةم سةةةةري تبيةةةةان القةةةةرآن دراسةةةةة حتاملباحةةةةث الفقهيةةةةة يف تف -26 •

 م.2013حممد سعيدي، ق سم الدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية ِباولبور، سنة 
اإلعــــداد: حممــــد املباحةةةةث العا ليةةةةة يف تفسةةةةري تبيةةةةان القةةةةرآن دراسةةةةة حتقيقيةةةةة نقديةةةةةم  -27 •

ــــة للغــــات احلديثــــةشــــفاال، رســــالة الــــدكتوراه، ق ســــم الدراســــات اإلســــالمية ابجلا بـــــ  امعــــة قومي
 .(National University of  Modern Languages, (NUML) Islamabad)إسالم آابد 

هــــــو  خالــــــد،  اخلةةةةةةدمات التفسةةةةةةريية للشةةةةةةيخ غةةةةةةالم رسةةةةةةول السةةةةةةعيديم -28 • اإلعــــــداد: م 
 م.2014مية ابجلامعة كراتشي، سنة رسالة الدكتوراه، ق سم الدراسات اإلسال

إعـــــــــداد: أخـــــــــرت حســـــــــني، رســـــــــالة  قةةةةةةةةةرآنميف تفسةةةةةةةةةري تبيةةةةةةةةةان المباحةةةةةةةةةث السةةةةةةةةةرية  -29 •
 Govrnment)املاجســــــتري، ق ســــــم الدراســــــات اإلســــــالمية، ابجلامعــــــة جــــــي ســــــي فيصــــــل آابد

College Univrsity Faisalabad)  
مقارنةةةةةة بةةةةةني أسةةةةةلوب الفقهةةةةةي ملفةةةةةيت شةةةةةفيع والشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي يف  -30 •

ـــــــــدكتتفسةةةةةةةةةريَيهمام  ـــــــــك، رســـــــــالة ال ة وراه، ق ســـــــــم الدراســـــــــات اإلســـــــــالميإعـــــــــداد: شـــــــــهاب خت
 م.2014سنة  (Gomal University, Dera Ismail Khan)  ابجلامعة كومل، دي آئي خان 

دراســــة وحتقيــــق،  واملتجةةةةددين يف تبيةةةةان القةةةةرآن الكةةةةر الةةةةرّد علةةةةى أفكةةةةار املللةةةةدين  -31 •
امعــــــــة اإلعــــــــداد الطالبــــــــة: مســــــــريا إقبــــــــال، رســــــــالة املاجســــــــتري ق ســــــــم الدراســــــــات اإلســــــــالمية ابجل

 .(University of Sindh) سندهـ 
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 مشكلة البلث
 تتمحور إشكالية البحث يف التساؤالت اآلتية:

مـــــــا هـــــــى اســـــــتدراكات اإلمـــــــام اآللوســـــــى والشـــــــيخ الســـــــعيدى علـــــــى اإلمـــــــام الـــــــرازى ىف  -أوال •
 ؟ تفسري يهما من أول سورة اَلعراف إىل آخر سورة الك هف

ــــــذى اتبعــــــه اإلمــــــام  -اثنيةةةةةةا   • كاهتما اآللوســــــى والشــــــيخ الســــــعيدى يف اســــــتدرا مــــــا هــــــو املــــــنه  ال
 ؟ على اإلمام الرازى

 شيهللاان )اآللوسي والسعيدي( يف حمل ها أم ال ؟ هل االستدراكات ال  أوردها ال -اثلثا   •
 أهداف الدراسة

 ،كن تلهللايص أهداف الدراسة فيما يلي:
 .واالستدالل االستدرا  يف املفسرين املتأخرين منه  على الوقوف -األول •
مـــــــــــنه  اإلمـــــــــــام اآللوســـــــــــي والشـــــــــــيخ فـــــــــــالم رســـــــــــول الســـــــــــعيدي يف االســـــــــــتدرا   -الثةةةةةةةةةةةاين •

 واالستدالل.
 ودراســتها الــرازي عــن اإلمــام فهللاــر الــدين ات املفســرين املتــأخرينحماكمــ مجــعُ  -الثالةةث •

 .ومناقشتها
 ومناقشتها. عرضها بعد املسألة يف اَلقوال اَلصوب واَلرجت من إىل الوصول -الرابع •
ـــــــرين الكـــــــرام يف التفاســـــــري وخاصـــــــة التفســـــــري الكبـــــــري  ادة مـــــــناالســـــــتف -اخلةةةةةةةام  • أفكـــــــار املفس 

ــــــرازي وتفســــــري روح  املعــــــاين للمــــــام اآللوســــــي وهكــــــذا تفســــــري تبيــــــان القــــــرآن للشــــــيخ للمــــــام ال
ــــــم مل يقتصــــــروا يف تفاســــــريهم ابلتفســــــري فقــــــ  بــــــل مجعــــــوا فيــــــه احلــــــديث والفقــــــه  الســــــعيدي َل  

 االستدراكات وفوائد كثرية.واإلستنباطات والتعق بات والرتجيحات و 

 البلث منهج
 كالتايل:على ثالثة مناه  حسب طبيعته، وهي   يعتمد هذا البحث

مــر ة يف الُســور حمــل  مــن أكثــر الكبــري التفســري بقــراءة وذلــك االسةةتقرا ي: املةةنهج -أوال   •
القضــاج املهللاتلفـــة وأعـــرف  يف اإلمـــام فهللاـــر الــدين الـــرازي كـــالم َلتتبـــع الدراســة، وذلـــك

روح املعــــــاين للمـــــام شـــــهاب الــــــدين اآللوســـــي وتبيــــــان منهـــــا، وقــــــراءة تفســـــري ي التفســـــري موقفـــــه 
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القــــرآن للشــــيخ فــــالم رســــول الســــعيدي أيضــــاً ملعرفــــة املواضــــع الــــيت اســــتدركا فيهــــا علــــى اإلمــــام 
 الرازي.

 أدل تــه، مــع الــرازي أقــوال اإلمــام عــن طريــق عــرض وذلــك التلليلةةي: املةةنهج -اثنيةةا   •
الشـــــيخ الســـــعيدي عليـــــه ســـــاملة مـــــن املعارضـــــة كات اإلمـــــام اآللوســـــي و وحتليلهـــــا، وهـــــل اســـــتدرا 

 أم ال، مث بيان منطلق  ذين الشيهللاني يف استدراكها على اإلمام الرازي.
اســـتدر  فيهـــا اإلمـــام اآللوســـي  القضـــاج الـــيت بدراســـة وذلـــكالنقةةةدي:  املةةةنهج -اثلثةةةا   •

وهـــــل هـــــو وافـــــق اجلمهـــــور  رازى ومناقشـــــتها واحلُكـــــم عليهـــــا،والشـــــيخ الســـــعيدي علـــــى اإلمـــــام الـــــ
؟ ومـــــــا هـــــــو القـــــــول الـــــــراجت فيـــــــه؟ )ومـــــــن املعلـــــــوم أين ال اســـــــتطيع أن أنقـــــــد أو أ ـــــــرأ أم خالفــــــه

ـــــل اإلمـــــام الـــــرازي واآللوســـــي أو الشـــــيخ الســـــعيدي ولكـــــن نســـــتعني فيـــــه  علـــــى كـــــالم اَلئمـــــة مث
 بكالم اَلئمة املفسرين والعلماء الكبار(

 

 خطوات البلث
  ِبا، كالتايل:  اخلطوات  ذا البحث اليت ُقمتُ 

 التزمُت ابلضواب  املعروفة واملنصوص عليها يف مناه  البحث ومنها: -1
 عزو آجت القران الكرة إىل ُسو رها وأرقامها يف ا وامل. •
  { } القوسني هذين بني و علها العثماين، ابلرسم القرآنية ُتكتب اآلجت •
 مضة.اَلحاديث النبوية الشريفة وتفسري اَللفا  الغاختري   •
 نسبة اَلقوال إىل قائليها. •
 ترمجة اَلعالم الواردة يف منت البحث، ممن فلب على  ين  عدم ُشهرهتم.  •
 كتابة نتائ  البحث اليت أستهللالصها خالل الدراسة يف  اية البحث. •
ــــب احلــــروف ا جائيــــ • ة وإجنــــاز الفهــــارس ترتيــــب قائمــــة املصــــادر واملراجــــع علــــى ح س 

 ا البحث.العلمية الدقيقة اليت يقتضيه
 املــادة بــريوت جلمــع العــريب، الــرتا  بــدار إحيــاء املطبوعــة النســهللاة اعتمــدُت علــى -2

 مفاتيت الغيب للمام الرازي. من العلمية
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املطبوعـة بـدار  النسـهللاة روح املعـاين علـى التفسـري مـن العلميـة املـادة مجـع واعتمـدُت يف -3
 الكتب العلمية، بريوت. 

التفســري ت بيـــاُن القـــرآن، للشـــيخ فـــالم رســـول  مـــن العلميـــة املـــادة مجـــع واعتمــدُت يف -4
اردو ابزار -38الســــــــعيدى علــــــــى النســــــــهللاة املطبوعــــــــة ِكتبــــــــة فريــــــــد بــــــــك ســــــــتال رجســــــــرت 

 م.1999هـ املوافق 1420الهور، ابكستان، الطبعة الثالثة، سنة 
 ثبــت يف املوجــود ابلتفصـيل اكتفـاء احلاشـية؛ يف املراجـع ءأمسـا ذكـر يف اختصـرتُ  -5

 مـا الكتـاب اسـم مـن فـأُبني   كتـاب، مـن أكثـر يف املشـرتكة اءمسـاَل يف املراجـع، إال
 .ُ،ي زه

 واحــد " وان كــان للمرجــع جــزء2ص  3ج  الرمــز ِبــذا املرجــع صــفحات إىل أشــرتُ  -6
 .بدون ج تُ شر اف

الشــــاهد فقــــ  ولكــــن يف حالــــة الــــيت إذا كانــــت القضــــية عنــــد نقــــل اَلقــــول اكتفيــــُت ِوضــــع  -7
ه، وذكــــــرُت قــــــول اإلمــــــام الــــــرازي واإلمــــــام اآللوســــــي ال تُفهــــــم بــــــدون ذ كــــــر متعلقاتــــــه فذكرتُــــــ

فهومـــــه وهكـــــذا كــــــالم اَلئمـــــة والعلمـــــاء اآلخــــــرين والشـــــيخ الســـــعيدي معظمـــــاً يف الرســــــالة ِ
 أيضاً إال  إذا كان احلاجة إىل ذ كر الكالم لفظياً.

كـــــالم الشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي مـــــن اللغـــــة اَلرديـــــة إىل اللغـــــة العربيـــــة ترمجـــــة   تر مجـــــتُ  -8
 حاولُت أن يكون الكالم سهل بدون أي إطناب حسب استطاعيت.معنوية، 

ُكلمــــــا وجــــــدُت حــــــديثاً واحــــــداً يف كتــــــب  كثــــــرية مــــــن كتــــــب احلــــــديث فأخذتــــــه مــــــن كتــــــب  -9
تـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــحاح الســـــــــتة، وإذ وجدتـــــــــه يف ع ـــــــــدة كتـــــــــب مـــــــــن كتـــــــــب الصـــــــــحاح فأخرج

الصــــــــحيت البهللاــــــــاري أو الصــــــــحيت مســــــــلم، هكــــــــذا إذا وجــــــــدُت حــــــــديث يف عــــــــدة كتــــــــب 
 أثور فنقلته من التفسري الطربي أو التفسري ابن ايب حاُت.التفسري ابمل

إذا وجـــــدُت عـــــد ة أقـــــوال يف موضـــــو  واحـــــد اقتصـــــرُت علـــــى ذكـــــر اَلقـــــوى واَلوضـــــت فقـــــ   -10
ـــــــُت أن أنقـــــــل اَلقـــــــوال مـــــــن املصـــــــادر اَلساســـــــية إال  إذ ا مل أجـــــــد فكنـــــــُت ارجـــــــع إىل  وحاول

 كتب العلماء املتأخرين.
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ـــــــــة كـــــــــون العبـــــــــارات دقيقـــــــــة وفامضـــــــــ -11 ـــــــــُت بتوضـــــــــيحها حســـــــــب اســـــــــتطاعيت يف حال ة حاول
ــــــكل بســــــبب اإلشــــــكال يف و  ــــــبطُت الكلمــــــات أو العبــــــارات مــــــا ُيتــــــاج إىل الضــــــب  ابلش  ض 

 فهمه وإال  فال.
 الـواردة العلميـة ائلالرسـ إخـراج بضـواب  وطباعتهـا العلميـة الرسـالة إخـراج يف التزمـتُ  -12

 سـتة عشـر ن: مـاملـنت طباعـة منـ  يف اخلـ  حجـم ويكـون الُعليـا، الئحـة الدراسـات يف
 عشر. عشر إىل أربعة اثين احلاشية: من  طباعة عشر، ويف من  مثانية إىل

 خطة البلث
 تشتمل على مقدمة وتهيد وثالثة فصول وخاتة

 املقدمة وهي تشتمل على:
 ابملوضو التعريف  •
 أمهية املوضو   •
 أسباب اختيار املوضو   •
 الدراسات السابقة •
 مشكلة البحث •
 أهداف الدراسة •
 البحث نه امل •
 خطوات البحث •

 التمهيد
 يشتمل على أربعة مطالب: 

ــــذة اتر يــــة عــــن اإلمــــام فهللاــــر الــــديناملطلةةةةب األول:  ــــرازي وقيمــــة تفســــريه مفــــاتيت الغيــــب  نب ال
 الكبرياملعروف بـ التفسري 
ــــــدين اآللوســــــي وقيمــــــة تفســــــريه "روح  املطلةةةةةةب الثةةةةةةاين: ــــــذة اتر يــــــة عــــــن اإلمــــــام شــــــهاب ال نب
 آن العظيم والسبع املثاين"املعاين يف تفسري القر 
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نبـــــذة اتر يـــــة عـــــن الشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدى وقيمـــــة تفســـــريه "تبيـــــان  املطلةةةةةب الثالةةةةةث:
 القرآن"

   حترير املقصود ِصطلت االستدرا املطلب الرابع:
 
األول: اسةةةةتدراكات اإلمةةةةام شةةةةهاب الةةةةدين اآللوسةةةةي والشةةةةيخ غةةةةالم رسةةةةول  الفصةةةةل

ةةةةةةَور األعةةةةةةراف واألنفةةةةةةال والتوبةةةةةةة السةةةةةةعيدي علةةةةةةى اإلمةةةةةةام فخةةةةةةر الةةةةةةدين الةةةةةةرا زي يف س 
 ويون  

ـــــــــدين اآللوســـــــــي والشـــــــــيخ فـــــــــالم رســـــــــول املبلةةةةةةةةةث األول:  اســـــــــتدراكات اإلمـــــــــام شـــــــــهاب ال
 سورة اَلعرافالسعيدي على اإلمام فهللار الدين الرازي يف 

ــــــــدين اآللوســــــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول  املبلةةةةةةةةث الثةةةةةةةةا : اســــــــتدراكات اإلمــــــــام شــــــــهاب ال
 دين الرازي يف سورة اَلنفال السعيدي على اإلمام فهللار ال

اســـــــتدراكات اإلمــــــــام شــــــــهاب الــــــــدين اآللوســـــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول  املبلةةةةةةةةث الثالةةةةةةةةث:
 السعيدي على اإلمام فهللار الدين الرازي يف سورة التوبة 

اســــــــتدراكات اإلمــــــــام شــــــــهاب الــــــــدين اآللوســــــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول  بلةةةةةةةةث الرابةةةةةةةةع:امل
 ورة يونسالسعيدي على اإلمام فهللار الدين الرازي يف س

 
الثةةةةاين: اسةةةةتدراكات اإلمةةةةام شةةةةهاب الةةةةدين اآللوسةةةةي والشةةةةيخ غةةةةالم رسةةةةول  الفصةةةةل

 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف س َور هود ويوسف والرعد وإبراهيم 
ـــــــــدين اآللوســـــــــي والشـــــــــيخ فـــــــــالم رســـــــــول  ملبلةةةةةةةةةث األول:ا اســـــــــتدراكات اإلمـــــــــام شـــــــــهاب ال

 ورة هودالرازي يف س السعيدي على اإلمام فهللار الدين
ــــــــدين اآللوســــــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول  املبلةةةةةةةةث الثةةةةةةةةا : اســــــــتدراكات اإلمــــــــام شــــــــهاب ال

 الرازي يف سورة يوسف السعيدي على اإلمام فهللار الدين
اإلمــــــــام شــــــــهاب الــــــــدين اآللوســـــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول اســـــــتدراكات املبلةةةةةةةةث الثالةةةةةةةةث: 

 السعيدي على اإلمام فهللار الدين الرازي يف سورة الرعد
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اســــــــتدراكات اإلمــــــــام شــــــــهاب الــــــــدين اآللوســــــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول  :املبلةةةةةةةةث الرابةةةةةةةةع
 الرازي يف سورة إبراهيم  السعيدي على اإلمام فهللار الدين

 
الةةةةدين اآللوسةةةةي والشةةةةيخ غةةةةالم رسةةةةول الفصةةةةل الثالةةةةث: اسةةةةتدراكات اإلمةةةةام شةةةةهاب 

ةةةةةةَور احِلجةةةةةةر والنلةةةةةةل واإلسةةةةةةراء  السةةةةةةعيدي علةةةةةةى اإلمةةةةةةام فخةةةةةةر الةةةةةةدين الةةةةةةرازي يف س 
 والكهف

ـــــــــدين اآللوســـــــــي والشـــــــــيخ فـــــــــالم رســـــــــول  ول:ث األاملبلةةةةةةةةة اســـــــــتدراكات اإلمـــــــــام شـــــــــهاب ال
 الرازي يف سورة احل جر السعيدي على اإلمام فهللار الدين

ــــــــدين اآللوســــــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول اســــــــتدراكات اإلمــــــــام  املبلةةةةةةةةث الثةةةةةةةةا : شــــــــهاب ال
 الرازي يف سورة النحل  السعيدي على اإلمام فهللار الدين

اب الــــــــدين اآللوســـــــي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول اإلمــــــــام شــــــــه اســـــــتدراكات املبلةةةةةةةةث الثالةةةةةةةةث:
 السعيدي على اإلمام فهللار الدين الرازي يف سورة اإلسراء

ي والشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول اســــــــتدراكات اإلمــــــــام شــــــــهاب الــــــــدين اآللوســــــــ املبلةةةةةةةةث الرابةةةةةةةةع:
 الرازي يف سورة الك هف السعيدي على اإلمام فهللار الدين

  تشتمل على:  وهي اخلا ة:
 نتائ  البحث •
 ي ات واإلقرتاحاتوصالت   •

 تشتمل على: :الفهارس
  القرآنية اآلجت فهرس •
 واآل ر  اَلحاديث فهرس •
  اَلعالم فهرس •
 فهرس املصادر واملراجع •
 فهرس املوضوعات  •
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 التمهيد
 

 ويشتمل على أربعة مطالب:
املطلب األول: نبدة اترخيية عن اإلمام فخر الدين الرازي وقيمة 

 ريوف بة التفسري الكبمفاتيح الغيب املعر  تفسريه
 

املطلب الثاين: نبدة اترخيية عن اإلمام شهاب الدين اآللوسي وقيمة 
 والسبع املثاينفتفسريه فروين املعاين يف تفسري القرآن العظيم 

 

املطلب الثالث: نبدة اترخيية عن الشيخ غالم رسول السعيد  وقيمة 
 تفسريه فتبيان القرآنف

 

 د مبصطلح االستدراكاملطلب الرابع: حترير املقصو 
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 املطلب األول:
نبدة اترخيية عن اإلمام فخر الدين الرازي وقيمة تفسريه مفاتيح الغيب 

 الكبرياملعروف بة التفسري 
 

 نبدة اترخيية عن اإلمام فخر الدين الرازي
 امسه ونسبه ونشأته 
م هـــــــــو إمـــــــــام املتكلمـــــــــني، وقـــــــــامع املبتـــــــــدعني، فهللاـــــــــر اإلســــــــــال اإلمـــــــــام فهللاـــــــــر الـــــــــدين الـــــــــرازي 

انم، واتج ا قيقــــــني أبــــــو عبــــــد هللا حممــــــد بــــــن عمــــــر بــــــن واملســــــلمني، العــــــامل اجلليــــــل املتبحــــــر، قــــــدوة اَل
كـــــان قُرشـــــي النســـــب وأصـــــله مـــــن الطربســـــتان، ولـــــد ( 1)يمـــــي الب كـــــرياحلســـــني بـــــن احلســـــن بـــــن علـــــي الت

م يف الـــــــر ي وُنســـــــب إليـــــــه، 1149ه املوافـــــــق 544يف اخلـــــــامس والعشـــــــرين مـــــــن شـــــــهر رمضـــــــان املبـــــــار  
 :(3)ديفَ يقةةةةةول الشةةةةةيخ صةةةةةالين الةةةةةدين الَصةةةةة (2).يب بكـــــر الصـــــديق رضـــــي هللا عنـــــهاان مـــــن ذريـــــة وكـــــ
واجتمةةةةع لةةةةه ءسةةةةة أشةةةةياء الةةةةيت كــــان شــــديد احلــــرص يف العلــــوم الشــــرعية واحلكمــــة اإلمــــام الــــرازي   "إن  

ــــــعة العبــــــارة يف القــــــدرة علــــــى الكــــــالم،  األول:هللا تعــــــاىل بــــــه لغــــــريه حســــــب علمــــــي وهــــــي:  مل جيمةةةةةةع س 
ــــيت  الثالةةةةث:وصــــحة الــــذهن واالط ــــال  الــــذي مــــا عليــــه مزيــــد،  الثةةةةاين: واحلافظــــة املســــتوعبة والــــذاكرة ال

                                                             

ــــات اَلعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان1) ا قــــق: إحســــان عبــــاس. الناشــــر:  248ص  2ه( ج 681بــــن خلكــــان )املتــــوىف: ال ( وفي
  7م. عدد اَلجزاء: 1900دار صادر، بريوت. الطبعة: اَلوىل: 

الناشــــــــر: دار العلــــــــم  313ص  6ه( ج 1396اَلعــــــــالم خلــــــــري الــــــــدين الزركلــــــــي )املتــــــــوىف:  249ص  2ج ، نفــــــــس املصــــــــدر( 2)
 م. 2002مايو  ،للماليني. الطبعة: اخلامسة عشر

ــــــــف دي، صــــــــالح الــــــــدين )3) م(: كــــــــان 1363 – 1296ه املوافــــــــق 764 – 696( هــــــــو خليــــــــل بــــــــن أيبــــــــك بــــــــن عبــــــــد هللا الص 
ــــة بيــــت املــــال بدمشــــق. مــــ ــــوان اإلنشــــاء، ووكال ــــوىل  دي ــــف د )فلســــطني(. وتعل ــــم يف دمشــــق. ت ــــد يف ص  ــــاً، ومؤرخــــاً، ول ن تصــــنيفاته: أديب

ــــــان العصــــــر، حتفــــــة ذوي اَللبــــــا ــــــات، أعي ــــــواب ... يُنظــــــر الــــــوايف ابلوفي ــــــو  والن شــــــذرات ب فــــــيمن حكــــــم دمشــــــق مــــــن اخللفــــــاء واملل
حققــــــــه: حممــــــــود اَلرانؤو . خــــــــرج  343ص  8ج  ه(1089بــــــــن العمــــــــاد احلنبلــــــــي )املتــــــــوىف: الــــــــذهب يف أخبــــــــار مــــــــن ذهــــــــب ال

ــــــــد القــــــــادر اَلرانؤو . الناشــــــــر: دار ال ــــــــه: عب ــــــــريوت. الطبعــــــــة: اَلوىل، أحاديث ــــــــري، دمشــــــــق، ب م. 1986ه املوافــــــــق 1406بــــــــن كث
  316 – 315ص  2واَلعالم للزركلي، ج  11عدد اَلجزاء:
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وكــــــان فيــــــه قــــــوة جدليــــــة ونظــــــره دقيــــــق،  والرابةةةةةةع:تُعينــــــه علــــــى مــــــا يريــــــده يف تقريــــــر اَلدلــــــة والرباهــــــني، 
 (1)وكان عارفاً ابَلدب له شعر ابلعريب والفارسي". واخلام :

 دراسته
، وكـــــان يـــــب الـــــر ي رمحـــــه هللا تعـــــاىلوالـــــده ضـــــياء الـــــدين عمـــــر خط واشـــــتغل اإلمـــــام الـــــرازي علـــــى

حـــــــ  تـــــــويف  والــــــــده، مث رجـــــــع إىل الكمـــــــال الســــــــمعاين  (2)مـــــــن تالمـــــــذة اإلمــــــــام حُميـــــــي الســـــــنة البغــــــــوي
ومكـــــــث معـــــــه ملـــــــدة، مث جـــــــاء إىل بلـــــــده الـــــــر ي واشـــــــتغل علـــــــى الشـــــــيخ ا ـــــــد اجليلـــــــي وكـــــــان هـــــــو مـــــــن 

رافــــة للتــــدريس فــــذهب مــــع املى ا ــــد اجليلــــي إىل أصــــحاب حممــــد ابــــن ُيــــى، وملــــا طلــــب حممــــد بــــن ُيــــ
ــــــن، فقــــــرأ عليــــــه علــــــم الكــــــالم واحلكمــــــة ملــــــدة طويلــــــة،  اإلمــــــام الــــــرازي وكــــــان يف ذا  الوقــــــت صــــــغري الس 
ـــــه إىل العلـــــوم احلكميـــــة حـــــ  تي ـــــز فيـــــه ومل يوجـــــد لـــــه يف عصـــــره أحـــــد  إشـــــتغل يف البدايـــــة ابلفقـــــه مث توج 

 (3)،اثله فيه.

ـــــــره يف العقصـــــــد اإلمـــــــام الـــــــرازي اخلـــــــو   أهلهـــــــا عـــــــن لـــــــوم فجـــــــرى كـــــــالم بينـــــــه وبـــــــنيارزم بعـــــــد ته 
املــــذهب واالعتقــــاد، فأخرجــــه أهــــل خـــــوارزم مــــن بلــــده، مث قصــــد مـــــا وراء النهــــر، فحــــد  هنــــا  أيضـــــاً 

وكــــان هنـــــا  طبيــــب حــــاذال ذا أمــــوال كثــــري، وكــــان لــــه ابنتـــــان،  مــــا حــــد  يف خــــوارزم فعــــاد إىل الــــر ي،
الطبيـــــب يف  لولـــــدي اإلمـــــام الـــــرازي يف مـــــرض موتـــــه، وجـــــاء أمـــــوال وللمـــــام الـــــرازي ابنـــــان، فـــــزو ج ابنتيـــــه

 (4)تصر ف ابناء اإلمام الرازي وأصبحوا ذا اَلموال.

 
                                                             

ــــــــــــف دي )املتــــــــــــوىف: 1) ا قــــــــــــق: أمحــــــــــــد اَلرانؤو   176 – 175ص  4ه(، ج 764( الــــــــــــوايف ابلوفيــــــــــــات لصــــــــــــالح الــــــــــــدين الص 
  29م. عدد اَلجزاء: 2000هـ املوافق 1420النشر:  وتركي مصطفى. الناشر: دار إحياء الرتا ، بريوت. عام

اب حممـــــــــد، ُلقـــــــــب ام( كنيتـــــــــه 1117 – 1044ه املوافـــــــــق 510 – 436ســـــــــني بـــــــــن مســـــــــعود بـــــــــن حممـــــــــد الفـــــــــر اء )( هـــــــــو احل2)
ــــــراً. نســــــبته إىل )بـ غ ــــــا( مــــــن قــــــرى خراســــــان. روى عــــــن أيب عمــــــر املليحــــــي وأيب احلســــــن  ــــــي الســــــن ة. كــــــان فقيهــــــاً، حمــــــد ً، مفس  ِحي

ــــويف  بـــــ مــــرو. مــــن كتبــــه التهــــذيب )يف فقــــه الشــــافعية( وشــــرح الــــداو  الســــنة )يف احلــــديث( ومصــــابيت الســــنة ... يُنظــــر شــــذرات دي. ت
 259ص  2واَلعالم للزرکلي، ج  80 – 79ص  6بن العماد احلنبلي، ج الذهب ال

ـــــة3) ـــــدة مصـــــححة وملون ـــــع: طبعـــــة جدي ـــــرازي، الطب ـــــدين ال ـــــري للمـــــام الفهللاـــــر ال ـــــق ( مقدمـــــة التفســـــري الكب ـــــب التحقي ، إعـــــداد: مكت
ـــــ ـــــه عل ـــــرتا  اإلســـــالمي. مكتب ـــــد: دار إحيـــــاء ال وم إســـــالمية إقـــــرأ ســـــنرت فـــــزين ســـــرتيت أردو ابزار الهـــــور. الطبعـــــة الرابعـــــة. عـــــدد ا ل

وفيــــــات  10ص  1ج  7221395 7224228-042-091إحــــــدى عشــــــر، عــــــدد اَلجــــــزاء: إثنــــــني وثالثــــــني، ا ــــــاتف: 
 250ص  2اَلعيان البن خلكان، ج 

 250ص  2يات اَلعيان البن خلكان، ج ( وف4)
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 صفة درسه
كـــــان اإلمـــــام ملـــــا جيلـــــس للتـــــدريس فيطـــــوف بـــــه مجاعـــــة مـــــن تالمذتـــــه الكبـــــار مثـــــل زيـــــن الـــــدين 

ـــــــدين النيســـــــابوري، والقطـــــــب املصـــــــري ويلـــــــيهم تالمـــــــذة أخـــــــرى ه كـــــــذا بعـــــــده الكشـــــــي، والشـــــــهاب ال
ــــــا ــــــة اإلشــــــكال   حســــــب مــــــراتبهم يف العلــــــم والف هــــــم، فلم  ــــــه، ويف حال أحــــــد يســــــئل ســــــؤاال جُييبــــــه تالمذت

 ( 1)كبار التالمذة جُييبون ويف اَلخري اإلمام الرازي جُييب ويتكل م عن فوقية الوصف.

 مكانته العلمية
نطـــــق واملـــــذاهب كـــــان اإلمـــــام الـــــرازي أفضـــــل العلمـــــاء يف عصـــــره يف الفقـــــه والتفســـــري واللغـــــة وامل

العلـــــوم كثـــــرية وبـــــرز فيهـــــا. كـــــان مـــــن أصـــــحاب املصـــــنفات املشـــــهورة وألـ ــــف  الكالميـــــة والطـــــب. أتقـــــن 
كتبـــــــاً يف فنـــــــون كثـــــــرية، وقـــــــد بُعـــــــث يف القـــــــرن الســـــــادس لتجديـــــــد الـــــــدين. قصـــــــده الطلبـــــــة مـــــــن ســـــــائر 
 الــــــبالد، وكــــــان ،شــــــى معــــــه يف حــــــال ركوبــــــه الطــــــالب علــــــى اخــــــتالف مطــــــالبهم يف التفســــــري، والفقــــــه،

ــــــد عصــــــره، يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام ابةةةةةةن العمةةةةةةاد: ( 2)والكــــــالم، واَلصــــــول، والطـ ـــــب وفــــــري ذلــــــك. "كــــــان فري
ــــــوع ،  ــــــه اب  طويــــــل يف ال ومــــــتكل م زمانــــــه، رزال احلظــــــوة يف تصــــــانيفه، وانتشــــــرت يف اَلقــــــاليم. وكــــــان ل

ويقةةةةةةةول ابةةةةةةةن (  3)فيبكــــــي كثـــــــريا يف وعظـــــــه ويلحقــــــه الوجـــــــد وكـــــــان ي ع ــــــ  بلســـــــان العـــــــريب والعجمـــــــي".
لكـــــــالم "الكتـــــــاب الشـــــــامل" للمـــــــام احلـــــــرمني أن اإلمـــــــام الـــــــرازي كـــــــان ُيفـــــــ  يف علـــــــم ا :(4)خّلكةةةةةةةان

                                                             

 13ص  1التفسري الكبري للمام الفهللار الدين الرازي، ج ( مقدمة 1)
ه( 945لشـــــــمس الـــــــدين الـــــــداوودي )املتـــــــوىف: لطبقـــــــات املفســـــــرين  40ص  7شـــــــذرات الـــــــذهب البـــــــن العمـــــــاد احلنبلـــــــي، ج  (2)

ضــــــب  أعالمهــــــا: جلنــــــة مــــــن العلمــــــاء إبشــــــراف الناشـــــر: دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــريوت. راجــــــع النســــــهللاة و  216 – 215ص  2ج 
  2عدد اَلجزاء: الناشر. 

ا قـــــــق: علـــــــي حممـــــــد عمـــــــر. الناشـــــــر: مكتبـــــــة  115ه( ص 911طبقـــــــات املفســـــــرين العشـــــــرين للمـــــــام الســـــــيوطي )املتـــــــوىف: ( 3)
شـــــــــذرات و  249ص  2بــــــــن خلكــــــــان، ج وفيــــــــات اَلعيــــــــان الو  1ه. عــــــــدد اَلجــــــــزاء: 1396وهبــــــــة، القــــــــاهرة. الطبعــــــــة: اَلوىل 

  40ص  7بن العماد احلنبلي، ج الذهب ال
م( كنيتـــــــه 1282 – 1211ه املوافــــــق 681 – 608أمحــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن إبــــــراهيم ابــــــن خلكــــــان الربمكــــــي اإلربلــــــي )( هــــــو 4)
ــــاء الزمــــان. يُنظــــر ا ــــات اَلعيــــان وأنبــــاء أبن ــــه كتــــاب: وفي ــــد يف قــــرب املوصــــل. ل ــــو العبــــاس. كــــان مؤرخــــا وأديبــــاً ومدر ســــاً وقاضــــياً ول ب

  220ص  1عالم للزركلي، ج واَل 58 – 57ص  1بن العماد احلنبلي، ج الذهب الشذرات 
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كــــــان اإلمــــــام الــــــرازي صـــــحيت النظــــــر، بليــــــ  القــــــول، جي ــــــد التعبــــــري عــــــن  ( 2)رمحــــــه هللا تعــــــاىل.( 1)اجلـــــويين
كــــل مــــا يــــق بيانــــه كمــــا يت ضــــت مــــن عباراتــــه يف "التفســــري الكبــــري" وفــــريه مــــن كتبــــه، كــــان ســــديد الــــرأي 

ــــــاً ابيف مســــــائل  َلدب والشــــــعر، وكــــــان يقــــــول الشــــــعر اجليــــــد احلكمــــــة والطــــــب، وكــــــان مــــــع ذلــــــك ُملم 
ـــــة. ـــــراة وُيضـــــر إىل جملســـــه أرابب   يقةةةةةول ابةةةةةن خّلكةةةةةان: مث (3)ابلفارســـــية والعربي ـــــة ه  كـــــان يســـــكن ِدين

املــــــذاهب وأصــــــحاب املقــــــاالت مــــــع أســــــئلتهم وكــــــان اإلمــــــام الــــــرازي جُييــــــبهم  ــــــواب أحســــــن. ورجــــــع 
مـــــذهب أهـــــل الســـــنة، وكـــــان اإلمـــــام  لطائفـــــة الكراميـــــة وفـــــريهم مـــــن النـــــاس إىلخلـــــق كثـــــري بســـــببه مـــــن ا

ــــراة بــــــ شــــيخ اإلســــالم. وكــــان العلمـــــاء ملــــا ينقلــــون منــــه فيقولـــــون: وقــــال اإلمــــام أو وعنـــــد ( 4)ُملق ــــب بـــــ ه 
ـــــاراهتم فمقصـــــودهم منـــــه اإلمـــــام فهللاـــــر  ـــــذكرون كلمـــــة اإلمـــــام بـــــدون أي نســـــبة يف عب اإلمـــــام، وهـــــم ملـــــا ي

 إنـــــه كـــــان: (7)اإلمةةةةةام مشةةةةة  الةةةةةدين الةةةةةدهي يقةةةةةول( 6)كـــــان يُقل ـــــد اإلمـــــام الشـــــافعي.و (5)الـــــدين الـــــرازي،

                                                             

ــــه 1) ــــن حممــــد اجلُــــو ْيين، كنيت ــــن يوســــف ب ــــد هللا ب ــــن عب ــــد امللــــك ب ــــدين )ا( هــــو عب ــــو املعــــايل، امللقــــب إبمــــام احلــــرمني، ركــــن ال  419ب
، كــــــان مدر ســــــاً ومفتيــــــ1085 – 1028ه املوافــــــق 478 – اً. ولــــــد يف ُجــــــوين )مــــــن نــــــواحي م(: مــــــن أصــــــحاب اإلمــــــام الشــــــافعي 

ــــا  اَُلمــــم نيســــابور( ورحــــل  ــــوزير نظــــام امللــــك "املدرســــة النظاميــــة" يف نيســــابور. مــــن كتبــــه: في ــــه ال ــــة. بــــ  ل إىل بغــــداد ومكــــة واملدين
بــــــن والتيــــــا  الظلــــــم، العقيــــــدة النظاميــــــة يف اَلركــــــان اإلســــــالمية،  ايــــــة املطلــــــب يف درايــــــة املــــــذهب،... يُنظــــــر شــــــذرات الــــــذهب ال

 160ص  4ج واَلعالم للزركلي،  338ص  5ماد احلنبلي، ج الع
  250ص  2( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 2)
 11ص  1( مقدمة التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 3)
ـــــــات اَلعيـــــــان البـــــــن خلكـــــــان، ج 4) طبقـــــــات املفســـــــرين َلمحـــــــد بـــــــن حممـــــــد اَلدنـــــــه وي مـــــــن علمـــــــاء  250 – 249ص 2( وفي

اخلـــــــزي. الناشـــــــر: مكتبـــــــة العلـــــــوم واحلكـــــــم، الســـــــعودية. ا قـــــــق: ســـــــليمان بـــــــن صـــــــا   214 – 213عشـــــــر، ص  القـــــــرن احلـــــــادي
  1م. عدد اَلجزاء: 1997هـ املوافق 1417الطبعة: اَلوىل 

  10ص  1( مقدمة التفسري الكبري للمام الفهللار الدين الرازي، ج 5)
 252ص  2( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 6)
 1274ه املوافــــــق 748 – 673يب عبـــــد هللا،  ـــــس الـــــدين )أمحـــــد بـــــن عثمـــــان بـــــن قا،ـــــاز الـــــذهيب، ُكـــــين  أب ( هـــــو حممـــــد بـــــن7)
ـــــري  1348 – م(: كـــــان حافظـــــاً، حمققـــــاً، مؤرخـــــاً. تركمـــــاين  اَلصـــــل، ولـــــد وتـــــويف  يف دمشـــــق. مـــــن كتبـــــه: اتريـــــخ اإلســـــالم الكبـــــري، س 

للمــــــــام علــــــــى مســــــــتدر  احلــــــــاكم ... يُنظــــــــر طبقــــــــات احلفــــــــا  اَلعــــــــالم النــــــــبالء، ميــــــــزان االعتــــــــدال يف نقــــــــد الرجــــــــال، املســــــــتدر  
ص  1ج  1م. عـــــــــدد اَلجـــــــــزاء:1403ه( الناشـــــــــر: دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، بـــــــــريوت. الطبعـــــــــة: اَلوىل 911الســـــــــيوطي )املتـــــــــوىف: 

 326ص  5اَلعالم للزركلي، ج  521
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ِسةةةةةةرَي األعةةةةةةالم وأيضــــــاً يقــــــول يف كتابــــــه ( 1)صــــــاحب التصــــــانيف، وكــــــان رأســــــاً يف الــــــذكاء والعقليــــــات.
لقبــــــه "فهللاــــــر الــــــدين"  (2)اَلصــــــويل، املفســــــر. كبــــــري اَلذكيــــــاء، : العالمــــــة الكبــــــري، ذو الفنــــــون،النةةةةةةبالء

ابـــــن اخلطيـــــب، وكـــــان فقيهـــــاً ومتكلمـــــاً وأصـــــولياً، كـــــان بــــــ  و"شـــــيخ اإلســـــالم"، وكـــــان معروفـــــاً و"اإلمـــــام" 
 (3)اإلمـــــــام فريـــــــداً يف عصـــــــره ولـــــــه تفـــــــو ال يف علـــــــم الكـــــــالم واملعقـــــــوالت وعلـــــــوم اَلوائـــــــل وعلـــــــوم اللغـــــــة.

: "كــــــل كتبـــــه ممتعــــــة وانتشـــــرت تصــــــانيفه يف الــــــبالد وُرزال  فيهـــــا ســــــعادة عظيمــــــة وقةةةةةال ابةةةةةةن خّلكةةةةةةان
، وهــــــو أول مــــــن اخــــــرت  هــــــذا الرتتبيــــــب يف كتبــــــه، س اشــــــتغلو ِبــــــا، ورفضــــــوا كتــــــب املقــــــدمنيفــــــمن النــــــا

: "كــــان اإلمــــام ربــــع القامــــة، (5)يقةةةةول اإلمةةةةام ابةةةةن العمةةةةاد احلنبلةةةةي (4)وأتــــى فيهــــا ِــــا مل ي ســــبق إليــــه".
ــــــورة ومماليــــــك وبــــــز ة  ــــــري الل حيــــــة، جهــــــوري الصــــــوت، صــــــاحب وقــــــار وحشــــــمة، لــــــه ث ــــــل اجلســــــم، كب عب

 (6)يلة".حسنة وهيئة مج

 هشيوخ
ــــرازي يف علــــم اَلصــــول كمــــا  خطيةةةةب الةةةةَري: الةةةةدين عمةةةةروالةةةةده ضةةةةياء  • اشــــتغل بــــه اإلمــــام ال

ـــــه "حتصـــــيل احلـــــق"، وكـــــان هـــــو اشـــــتغل اب ـــــه اإلمـــــام الـــــرازي يف كتاب يب القاســـــم ســـــليمان بـــــن قال

                                                             

ـــــــذهيب )املتـــــــوىف: 1) ـــــــدين ال حتقيـــــــق: علـــــــي حممـــــــد  340ص  3ه( ج 748( ميـــــــزان االعتـــــــدال يف نقـــــــد الرجـــــــال للمـــــــام  ـــــــس ال
ــــــان، الطبعــــــة: اَلوىل، البجــــــاوي، الناشــــــر: دا ــــــة للطباعــــــة والنشــــــر، بــــــريوت، لبن ــــــق 1382ر املعرف م. عــــــدد اَلجــــــزاء: 1963ه املواف

4  
ـــــــــري  اَلعـــــــــالم النـــــــــبالء للمـــــــــام الـــــــــذهيب )املتـــــــــوىف: 2) ا قـــــــــق: جمموعـــــــــة مـــــــــن ا ققـــــــــني  501 – 500ص  21ه(، ج 748( س 

م. عــــــــدد اَلجــــــــزاء: 1985ه املوافــــــــق 1405الثــــــــة رانؤو . الطبــــــــع: مؤسســــــــة الرســــــــالة. الطبعــــــــة: الثإبشــــــــراف الشــــــــيخ شــــــــعيب اَل
25   
  313ص  6ج  واَلعالم للزركلي، 249ص  2( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 3)
  250 – 249ص  4( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 4)
ــــــن العمــــــاد العكــــــري احلنب5) ــــــق 1089 – 1032لــــــي، )( هــــــو عبــــــد احلــــــي بــــــن أمحــــــد بــــــن حممــــــد اب م(  1679 – 1623ه املواف

كنيتـــــه أبـــــو الفـــــالح. كـــــان فقيهـــــاً، ومؤر خـــــاً، عـــــامل ابَلدب. ولـــــد يف دمشـــــق، وأقـــــام يف القـــــاهرة مـــــدة طويلـــــة، ومـــــات ِكـــــة حاجـــــا. 
ن ــــث اَل،ــــان .. ــــة اَلمــــان مــــن ح  ــــن ذهــــب، وشــــرح مــــنت املنتهــــى يف فقــــه احلنابلــــة، ومعطي ــــار م  ــــذهب يف أخب ــــه: شــــذرات ال . مــــن كتب

ــــــر يف أعيــــــان القــــــر  ــــــوىف:  340ص  2ن احلــــــادي عشــــــر  مــــــد أمــــــني احلمــــــوي، ج يُنظــــــر خالصــــــة اَلث ه( الناشــــــر: دار 1111)املت
 290ص  3واَلعالم للزركلي، ج  4صادر، بريوت. عدد اَلجزاء: 

 40ص  7ج ( شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، 6)
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ــــــرازي عــــــن والــــــده يف املــــــذهب وكــــــان مــــــن تالمــــــذة  انصــــــر اَلنصــــــاري، وهكــــــذا درس اإلمــــــام ال
 (  1)نة البغوي.اإلمام حُميي الس

هـــــو عبـــــد الكـــــرة بـــــن حممـــــد بـــــن واشـــــتغل عليـــــه اإلمـــــام الـــــرازي يف الفقـــــه الكمةةةةةال السةةةةةمعاين:  •
ه املوافــــــق 506منصــــــور التميمــــــي الســــــمعاين املــــــروزي، كنيتــــــه أبــــــو ســــــعد، ولــــــد بـــــــ مــــــرو ســــــنة 

م. لقــــــــي 1167ه املوافــــــــق 562م، كــــــــان حافظــــــــاً للحــــــــديث ومؤرخــــــــاً. وتــــــــويف  ســــــــنة 1113
ســـــتفاد مـــــنهم. ُنســـــب إىل مسعـــــان وهـــــو بطـــــن مـــــن تـــــيم.  بـــــالد  تلفـــــة واالعلمـــــاء وا ـــــدثني يف

 (2)من كتبه اَلنساب، اتريخ الوفاة للمتأخرين من الرواة، واَلمايل.
تتلمــــذ عليــــه اإلمــــام الــــرازي يف فنــــون احلكمــــة، كــــان مــــن فضــــالء زمانــــه مث جمةةةةد الةةةةدين اجليلةةةةي:  •

 (3)مدة طويلة.ضاً وبقي معه ذهب إىل "املرافة" للتدريس وذهب معه اإلمام الرازي أي
 وفاته

ـــــرازي ســـــنة  ـــــويف  اإلمـــــام ال ـــــني بعيـــــد الفطـــــر، ِدينـــــة هـــــراة، 1210ه املوافـــــق 606ت م يـــــوم االثن
ودفــــــن يف اجلبــــــل املصــــــاقب آخــــــر النهــــــار لقريــــــة "ُمزداخــــــان"، وخلــــــف معــــــه مــــــن الــــــذهب مثــــــانني ألــــــف 

لــــف  ولــــد ين أخــــذ كــــل واحــــد منهمــــا ( 4).دينــــار وهكــــذا الــــدواب والعقــــار نــــار، وكــــان أربعــــني ألــــف ديوخ 
  (5).ابنه اَلكرب قد  ن د وخدم السلطان حممد بن تكل

  

                                                             

مـــــــود حممـــــــد الطنـــــــاحي، ا قــــــق: د. حم 86ص  8ه(، ج 771ىف: ( طبقــــــات الشـــــــافعية الكـــــــربى لتــــــاج الـــــــدين الســـــــبكي )املتـــــــو 1)
وفيـــــات  10ه. عـــــدد اَلجـــــزاء: 1413د. عبـــــد الفتـــــاح حممـــــد احللـــــو، الناشـــــر: هجـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع. الطبعـــــة: الثانيـــــة، 

 252ص  2بن خلكان، ج اَلعيان ال
 55ص  4لي، ج واَلعالم للزرك 41ص  1( يُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 2)
  252 – 249ص  2بن خلكان، ج ( وفيات اَلعيان ال3)
ــــــــري اجلــــــــزري )املتــــــــوىف:  252ص  2، ج نفــــــــس املصــــــــدر( 4) ــــــــن اَلث ــــــــاريخ للمــــــــام اب  275ص  10ه(، ج 630الكامــــــــل يف الت

 ه املوافــــــــــق1417حتقيـــــــــق: عمــــــــــر عبــــــــــد الســــــــــالم تــــــــــدمري، الناشــــــــــر: دار الكتـــــــــاب العــــــــــريب، بــــــــــريوت، لبنــــــــــان. الطبعــــــــــة: اَلوىل، 
والبدايـــــــة والنهايـــــــة للمـــــــام ابـــــــن    218 – 217ص  2فســـــــرين للمـــــــام الــــــداوودي، ج طبقـــــــات امل 10م. عــــــدد اَلجـــــــزاء: 1997

ا قـــــــق: علــــــــي شـــــــريي. الناشـــــــر: دار إحيــــــــاء الـــــــرتا  العـــــــريب. الطبعــــــــة: اَلوىل  67 – 66ص  13ه(، ج 774كثـــــــري )املتـــــــوىف: 
 م. 1988هـ املوافق 1408

  67 – 66ص  13ابن كثري، ج ( البداية والنهاية للمام 5)
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 تالمدته
كــــــان للمــــــام الــــــرازي تالمــــــذة كثــــــرية وكــــــان ،شــــــي معــــــه حــــــوايل  ثالمثائــــــة مــــــن تالمذتــــــه وأيضــــــاً 
ــــــــبالد  تلفــــــــة، وتشــــــــد ون إليــــــــه الرحــــــــال مــــــــن اَلطــــــــراف  العلمــــــــاء كــــــــانوا  تــــــــون إليــــــــه مــــــــن الــــــــُدو ل وال

ـــــــوزراء والعلمـــــــاء واَلمـــــــراء والفقـــــــراء والعامـــــــة، وكـــــــان ( 1)واَلقطـــــــار، ـــــــو  وال ـــــــس وعظـــــــه املل جيلـــــــس يف جمل
نـــــــذكر تالمـــــــذة اإلمـــــــام الـــــــرازي يف هـــــــذا املقـــــــام منوذجـــــــاً، وهـــــــي  ( 2).وأيضـــــــاً كانـــــــت لـــــــه عبـــــــادات وأوراد

 كالتايل:
ــــن حممــــد الســــلمي،  القطةةةةب املصةةةةري: • :  املعــــروف بـــــ القطــــب املصــــريهــــو إبــــراهيم بــــن علــــي ب

اَلصـــــــل، أقـــــــام مـــــــدة ِصـــــــر ورحـــــــل إىل خراســـــــان فتتلمـــــــذ علـــــــى اإلمـــــــام ، مغـــــــريب كـــــــان طبيبـــــــاً 
الــــــرازي، ألـــــــف  كتبـــــــاً يف الفلســــــفة والطـــــــب، وشـــــــر ح "الكليـــــــات" مــــــن كتـــــــاب "القـــــــانون" البـــــــن 

  (3)م  ملا استباحها التتار.1221هـ املوفق 618سينا، وقُتل بنيسابور سنة املتوىف 
ـــــن عم   خسروشةةةةةاهي: • ـــــن عيســـــى ب ـــــد احلميـــــد ب ـــــه أبـــــو حممـــــد،  ـــــس الـــــديهـــــو عب ن: ويـــــه، كنيت

م كـــــــان عاملـــــــا بعلـــــــم الكـــــــالم. ولـــــــد يف قريـــــــة "خسروشـــــــاه" 1184ه املوافـــــــق 580ولـــــــد ســـــــنة 
ــــر يف علــــم اَلصــــول والفقــــه والعقليــــات، وأقــــام لســــنني   مــــن قُــــرى تربيــــز فُنســــب إليــــه. كــــان لــــه ته 

ــــــد امللــــــك الناصــــــر داؤد يف دمشــــــق والكــــــ ــــــرية عن ــــــه: "اختصــــــار املهــــــذكث ب" يف ر . مــــــن مؤلفات
ـــــرازي  فقـــــه الشـــــافعية، و"اختصـــــار  الشـــــفا" البـــــن ســـــينا، و"تلهللاـــــيص اآلجت البينـــــات" للمـــــام ال

 ( 4)م.1254ه املوافق 652تويف بدمشق سنة 
: هـــــو املفضـــــل بـــــن عمـــــر بـــــن املفضـــــل اَلِبـــــري الســـــمرقندي مـــــن علمـــــاء أثةةةةةري الةةةةةدين األ ةةةةةري •

ــــــــك والطب ــــــــه مؤلفــــــــاة منهــــــــا: هدايــــــــة املنطــــــــق، واحلكمــــــــة والفل ــــــــات. ل احلكمــــــــة، يف املنطــــــــق يعي
"، وجـــــــامع الـــــــدقائق يف كشـــــــف احلقـــــــائق، و" تصـــــــر" يف علـــــــم ا يئـــــــة، ورســـــــالة "اإليســـــــافوجي

                                                             

 251ص  2( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 1)
   67 – 66ص  13( البداية والنهاية للمام ابن كثري، ج 2)
ا قــــــــق: الــــــــدكتور نــــــــزار  471ص  1ه(، ج 668( يُنظــــــــر عيــــــــون اَلنبــــــــاء يف طبقــــــــات اَلطبــــــــاء البــــــــن ايب أصــــــــيبعة )املتــــــــوىف: 3)

هديـــــــة العـــــــارفني أمســـــــاء املـــــــؤلفني إلمساعيـــــــل البغـــــــدادي )املتـــــــوىف:  1بـــــــريوت. عـــــــدد اَلجـــــــزاء: الناشـــــــر: دار مكتبـــــــة احليـــــــاة، رضـــــــا. 
ـــــــــــان. عـــــــــــدد اَلجـــــــــــزاء:  52 – 51ص  1هــــــــــــ( ج 1399 ـــــــــــاء الـــــــــــرتا  العـــــــــــريب بـــــــــــريوت لبن  11ص  1ج  2الناشـــــــــــر: دار إحي

  52 – 51ص  1واَلعالم للزركلي، ج 
   288ص  3واَلعالم للزركلي، ج  447ص  7( يُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 4)
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ه 663اَلســـــطرالب، والـــــزي  الشـــــامل والـــــزي  االختيـــــاري يُعـــــرف ابلـــــزي  اَلثـــــريي. تـــــويف ســـــنة 
 (  1)م.1264املوافق 

 لته ابمللوكصِ 
مــــــه، وأعطــــــاه أمــــــوال  و يف إكرا، فبــــــال  هــــــ(2)شــــــهاب الــــــدين الغــــــوريســــــار اإلمــــــام الــــــرازي إىل 

 (  4)واستفاد منه وحصل عنده أعلى املراتب. (3)وكان له اتصال ابلسلطان خوارزم شاه، كثرية،
 زهده

ـــــين حصـــــلُت مـــــن العلـــــوم مـــــا ،كـــــن  ـــــرياً وكـــــان يقـــــول: "إن ـــــذكر املـــــوت كث كـــــان اإلمـــــام الـــــرازي ي
انه وتعـــــــــاىل والنظـــــــــر إىل البشـــــــــرية، ومـــــــــا بقيـــــــــُت أؤث ـــــــــر إالً لقـــــــــاء هللا ســـــــــبححتصـــــــــيله حبســـــــــب الطاقـــــــــة 

ــــم الكــــالم، ( 5)وجهــــه. ــــم الكــــالم وكــــان يقــــول: "ج ليتــــين مل أشــــتغل بعل وكــــان ينــــدم علــــى اشــــتغاله يف عل
ــــــى أحــــــد  بةةةةةةن خّلكةةةةةةان:ا اإلمةةةةةةام يقةةةةةةول (6)وبكــــــى". ــــــه عل ــــــه وصــــــية أمالهــــــا يف مــــــرض موت ورأيــــــت ل

                                                             

ـــــــو  الدوارد كرنيليـــــــوس فانـــــــديك )املتـــــــوىف: 1) صـــــــححه وزاد عليـــــــه:  199ه(، ص 1313( يُنظـــــــر اكتفـــــــاء القنـــــــو  ِـــــــا هـــــــو مطب
ـــــــأليف )ا ـــــــالل(، مصـــــــر. عـــــــام النشـــــــر:  ـــــــبالوي. الناشـــــــر: مطبعـــــــة الت م. عـــــــدد 1896هــــــــ املوافـــــــق 1313الســـــــيد حممـــــــد علـــــــي الب

  279ص  7ي، ج واَلعالم للزركل 1اَلجزاء: 
ه املوفـــــق 602( هـــــو الســـــطان شـــــهاب الـــــدين حممـــــد بـــــن بســـــام الغـــــوري، حســـــن الســـــرية، كـــــان أمـــــرياً وقائـــــداً شـــــجاعاً )املتـــــوىف: 2)

الكــــــــربى للمــــــــام  م( وكــــــــان شــــــــافعي املــــــــذهب وأشــــــــعري العقيــــــــدة، وكــــــــان  ــــــــدم العلمــــــــاء ... يُنظــــــــر الطبقــــــــات الشــــــــافعية1205
ه( ج 748فيـــــــات املشـــــــاهري و اَلعـــــــالم للمـــــــام  ـــــــس الـــــــدين الـــــــذهيب )املتـــــــوىف: واتريـــــــخ اإلســـــــالم و و   271ص  4الســـــــبكي، ج 

ـــــــــدكتور بشـــــــــار عـــــــــو اد معـــــــــروف، الناشـــــــــر: دار الغـــــــــرب اإلســـــــــالمي. الطبعـــــــــة: اَلوىل،  766ص  11 م. عـــــــــدد 2003ا قـــــــــق: ال
  15اَلجزاء: 

ـــــند، ه( ســـــلطان 596اه تكـــــل بـــــن خـــــوارزم شـــــاه أرســـــالن، )املتـــــوىف: هـــــو عـــــالء الـــــد ين خـــــوارزم شـــــ (3) الوقـــــت، ملـــــك مـــــن الس 
وا نـــــد، ومـــــا وراء النهـــــر. كـــــان جيشـــــه مائـــــة ألـــــف فـــــارس، أزال دولـــــة بـــــين ســـــلجوال، وكـــــان حاذقـــــاً بلعـــــب العـــــود، ذهبـــــت عينـــــه يف 

ــــده أدب ومعرفــــة ِــــذهب اإلمــــام أيب حنيفــــة. يُنظــــر النجــــوم الزاهــــرة يف ــــه، كــــان عن ــــدين بعــــ  حروب  ملــــو  مصــــر والقــــاهرة جلمــــال ال
ص  6ج  16ه( الناشـــــــــر: وزارة الثقافـــــــــة واإلرشـــــــــاد القـــــــــومي، دار الكتـــــــــب، مصـــــــــر، عـــــــــدد اَلجـــــــــزاء: 874الظـــــــــاهري )املتـــــــــوىف: 

  530 – 529ص  6وشذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج  224

 40ص  7بلي، ج شذرات الذهب البن العماد احلن 250ص  2بن خلكان، ج ( وفيات اَلعيان ال4)
 13ص  1ي، ج ( مقدمة التفسري الكبري للمام الراز 5)
 218 – 217ص  2( طبقات املفسرين للمام الداوودي، ج 6)
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شـــــعر اإلمـــــام  يف الكامـــــل مـــــن (2)بةةةةةن األثةةةةةريا اإلمةةةةةاموقةةةةةال  (1).تالمذتـــــه تـــــدل  علـــــى حســـــن العقيـــــدة
 الرازي وهو:

 وأنت الذي أدعوه يف السر واجلهر -"إليك إله اخللق وجهي ووجهيت 
 (3)وأنت مالذي يف حيايت ويف قربي". -وأنت فياثي عند كل ملم ة 

 من كتبه ومؤلفاته
ـــــر يف  ـــــه ته  ـــــرين والفقهـــــاء واَلصـــــولني، وكـــــان ل ـــــار املفس  كمـــــا نعـــــرف أن اإلمـــــام الـــــرازي مـــــن كب

ــــاً  كثــــرياً يف هــــذه العلــــوم وفريهــــا، العلــــوم العقليــــ وقةةةةد ة وعلــــم الكــــالم والفلســــفة والطــــب وقــــد كتــــب كتب
ــــاس اشــــتغلو  قةةةةال ابةةةةن خلِّكةةةةان: ــــه يف الــــبالد ورزال فيهــــا ســــعادة عظيمــــة فــــمن الن ــــه انتشــــرت مؤلفات ا "أن

ِبـــــا ورفضـــــوا كتـــــب املتقـــــدمني، وهـــــو أول مـــــن اخـــــرت  هـــــذا الرتتيـــــب يف كتبـــــه، وأتـــــى فيهـــــا ِـــــا مل يســـــبق 
 فنذكر فيما يلي حول مؤلفاته على النحو اآليت:( 4)إليه".
ـــــ مفــــاتيت الغيــــب احــــدى عشــــر جــــزءاً يف التفسةةةةري وعلةةةةوم القةةةةرآن:  • التفســــري الكبــــري املســــمى بـ

ــــــوم.  ــــــر الفاحتــــــة يف جملــــــد مســــــتقل وضــــــهللام إبســــــم مفــــــاتيت العل يف تفســــــري القــــــرآن الكــــــرة. وفس 
هــــــــان يف قــــــــراءة القــــــــرآن. و ايــــــــة ولوامــــــــع البينــــــــات يف شــــــــرح أمســــــــاء هللا تعــــــــاىل والصــــــــفات. الرب 

 اإلجياز يف دراية اإلعجاز يف البالفة. 
عصــــــــمة اَلنبيــــــــاء. وأســــــــرار التنزيــــــــل. وأســــــــاس التقــــــــديس. رســــــــالة يف التوحيــــــــد.  يةةةةةةةةدة:يف العق •

والقضـــــــــاء والقــــــــــدر. والنبــــــــــوات. وشـــــــــرح أمســــــــــاء هللا احلســــــــــ . وشـــــــــرح قســــــــــم اإل يــــــــــات مــــــــــن 
 اإلشارات البن سينا. واخللق والبعث.

                                                             

 252ص  2( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 1)
ــــــن حممــــــد الشــــــيباين اجلــــــزري )2) ــــــن حممــــــد ب ــــــري علــــــي ب ــــــق 606 – 544( هــــــو ابــــــن اَلث ــــــو 1210 – 1150ه املواف م( كنيتــــــه اب

ــــــن عمــــــر.  ــــــرة اب ــــــد ونشــــــأ يف جزي ــــــت حركــــــة يديــــــه احلســــــن.كان مؤرخــــــاً وشــــــافعياً. ول وانتقــــــل إىل املوصــــــل. وأصــــــيب ابلنقــــــرس فبطل
ـــــث الرســـــول ...  ـــــة يف معرفـــــة الصـــــحابة، وجـــــامع اَلصـــــول يف أحادي ــــــ الكامـــــل، وُأســـــد الغاب ـــــاريخ املشـــــهور بـ ـــــه: الت ـــــه. مـــــن كتب ورجلي

 273 – 272ص  5واَلعالم للزركلي، ج  243 – 241ص  7يُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 
 218 – 217ص  2ت املفسرين للمام الداوودي، ج ( طبقا3)
 249ص  2( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 4)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

34 
 

ومعـــــامل أصـــــول الـــــدين. وا صـــــول يف علـــــم اَلصـــــول. واَلربعـــــون يف أصـــــول  وأصةةةةةوله: يف الفقةةةةةه •
 (1)وشرح الوجيز يف الفقه للمام الغزايل.الدين. واملعامل يف أصول الفقه. 

حمصـــــــــل أفكـــــــــار املتقـــــــــدمني واملتـــــــــأخرين مـــــــــن العلمـــــــــاء واحلكمـــــــــاء واملتكلمـــــــــني. يف الكةةةةةةةةةالم:  •
ـــــب ـــــة. املســـــائل اخلمســـــون يف أصـــــول الكـــــالم. واملطال ـــــة اَلصـــــول.  العالي ـــــة العقـــــول يف دراي و اي

البيـــــــان والربهـــــــان يف الـــــــرد  علـــــــى أهـــــــل الزيـــــــ  والطغيـــــــان. وكتـــــــاب اَلربعـــــــني وا صـــــــل. وكتـــــــاب 
ـــــاب حتصـــــيل احلـــــق.  ـــــاب أجوبـــــة املســـــائل التجاريـــــة. وكت ـــــون املســـــائل. وكت هتـــــذيب الـــــدالئل وعي

كتـــــــاب إرشـــــــاد عاديـــــــة. و وكتـــــــاب الزبـــــــدة واملعـــــــامل، وكتـــــــاب املباحـــــــث العماديـــــــة يف املطالـــــــب امل
 النظار إىل لطائف اَلسرار.

وامللهللاــــــص والــــــنفس. وشــــــرح اإلشــــــارات البــــــن كليــــــات القــــــانون.   شــــــرحيف الطةةةةةةب واحلكمةةةةةةة:  •
 سينا. وشرح عيون احلكمة وفري ذلك. 

ـــــــاب  يف الفلسةةةةةةةفة: • ـــــــاب امللهللاـــــــص يف الفلســـــــفة. وكت ـــــــز الفالســـــــفة ابللغـــــــة الفارســـــــية. وكت تعجي
 عيون احلكمة.

.ناقــــــــــب اإلمو  الكتةةةةةةةةةةب املتفرقةةةةةةةةةةة: • وكتــــــــــاب ا ندســــــــــة. وكتــــــــــاب يف الرمــــــــــل.  مــــــــــام الشــــــــــافعي 
 ( 2).وكتاب امللل والنحل ..واإلعراب. والسر  املكتوم يف  اطبة النجوم يف الطلسمات. 

                                                             

ه املوافـــــــق 505 – 450( هـــــــو اإلمـــــــام الغـــــــز ايل زيـــــــن الـــــــد ين أبـــــــو حامـــــــد حممـــــــد بـــــــن حممـــــــد بـــــــن حممـــــــد بـــــــن أمحـــــــد الط وســـــــي )1)
ه اإلســــــــالم فيلســــــــوف، متصــــــــوف، الشــــــــافعي. ولــــــــد بطــــــــوس، ت تلمــــــــذ علــــــــى ام( حجــــــــة 1111 – 1058 إلمــــــــام احلــــــــرمني مث وال 

نظــــام امللــــك تــــدريس مدرســــته ببغــــداد. ومــــن تصــــانيفه إحيـــــاء علــــوم الــــدين، واالقتصــــاد يف االعتقــــاد، مقاصــــد الفالســــفة، والبســـــي  
ـــــــــي،  ج  ـــــــــن العمـــــــــاد احلنبل ـــــــــذهب الب ـــــــــي، ج واَل 22 – 18ص  6يف الفقـــــــــه ... يُنظـــــــــر شـــــــــذرات ال  – 22ص  7عـــــــــالم للزركل

23  
 115وطبقــــــــــــات املفســــــــــــرين للمــــــــــــام الســــــــــــيوطي، ص  218 – 217ص  2م الــــــــــــداوودي، ج ( طبقــــــــــــات املفســــــــــــرين للمــــــــــــا2)

 249ص  2وفيات اَلعيان البن خلكان، ج  41 – 40ص  7شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 
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 القيمة العلمّية للتفسري الكبري املسّمى بة املاتيح الغيب
و ـــــا شـــــهرة واســـــعة هـــــذا التفســـــري ُيتـــــوي يف إحـــــدي  عشـــــر جملـــــد  ضـــــهللام  متداولـــــة بـــــني العلمـــــاء 

ـــــــون وفيـــــــه أحبـــــــ ـــــــى أنـــــــوا  مـــــــن العلـــــــوم والفن ا  مفيـــــــدة وفي اضـــــــة، وُيشـــــــبه موســـــــوعة َلنـــــــه يشـــــــمل عل
 الشتماله على القضاج احلديثية والفقهية واَلصولية والكالمية والعقلية والكونية والطبية.    

ـــــــو  ـــــــراومـــــــن املعل ـــــــدين ال ـــــــف أقـــــــوال العلمـــــــاء يف القضـــــــية: "هـــــــل اإلمـــــــام فهللاـــــــر ال ـــــــه اختل زي م أن
ن فيـــــه، فيقـــــول اإلمـــــام ابـــــن اكتمـــــل تفســـــريه أم ال"؟ فمـــــنهم مـــــن يقـــــول أنـــــه أكمـــــل ومـــــنهم مـــــن يقـــــول ب  

ولكـــــن يُفهـــــم مـــــن  (3)أكمـــــل هـــــذا التفســـــري. (2): أن  الشـــــيخ جنـــــم الـــــدين القمـــــويل(1)حجـــــر العســـــقالين
أيضـــــــاً كتــــــب تكملــــــة  ـــــــذا  (5): أن اإلمــــــام شـــــــهاب الــــــدين اخلــــــويي(4)قــــــول الشــــــيخ حـــــــاجي خليفــــــة

                                                             

ـــــــر( هــــــو أمحــــــد بـــــــن علــــــي بـــــــن حممــــــد الكنـــــــاين العســــــقالين، كنيتـــــــه أ1)  852 – 773) بــــــو الفضـــــــل، شــــــهاب الـــــــدين، ابــــــن ح ج 
ـــــع ابَلدب 1449 - 1372املوافـــــق  م(: مـــــن أئمـــــة العلـــــم والتـــــاريخ. أصـــــله مـــــن عســـــقالن )فلســـــطني( مولـــــده ووفاتـــــه ابلقـــــاهرة. ول

ـــــاري شـــــرح صـــــحيت البهللاـــــاري، واإلصـــــابة يف  ـــــى احلـــــديث، وويل قضـــــاء مصـــــر مـــــرات، مـــــن مصـــــن فاته: وفـــــتت الب ـــــل عل والشـــــعر مث أقب
 – 395ص  9ات الــــــذهب البــــــن العمــــــاد احلنبلــــــي، ج الصــــــحابة، وفبــــــة الفكــــــر يف مصــــــطلت أهــــــل اَلثــــــر .... يُنظــــــر شــــــذر تييــــــز 
 178ص  1واَلعالم للزركلي، ج  399

ـــــــن أيب احلـــــــرم القرشـــــــي املهللازومـــــــي )2) ـــــــه شـــــــافعي 1327 – 1247ه املوافـــــــق 727 – 645( هـــــــو أمحـــــــد بـــــــن حممـــــــد ب م(: فقي
ــــــة مصــــــر. تعلــــــم ابلقــــــ شــــــرح مقدمــــــة ابــــــن  اهرة والقــــــوص. وويل  نيابــــــة التــــــدريس واَلحكــــــام. مــــــن مؤلفاتــــــه:مصــــــري، مــــــن أهــــــل قمول

 135ص  8احلاجــــــــب، وشــــــــرح أمســـــــــاء هللا احلســــــــ ، جــــــــواهر البحـــــــــر ... يُنظــــــــر شــــــــذرات الـــــــــذهب البــــــــن العمــــــــاد احلنبلـــــــــي، ج 
 222ص  1واَلعالم للزركلي، ج 

ـــــــــدرر الكامنـــــــــة يف أعيـــــــــان املائـــــــــة الثامنـــــــــة للمـــــــــام 3) ا قـــــــــق:  359ص  1ج  ،ه(852الين )املتـــــــــوىف: بـــــــــن حجـــــــــر العســـــــــقا( ال
 ه1392بـــــــد املعيـــــــد ضـــــــان. الناشـــــــر: جملـــــــس دائـــــــرة املعـــــــارف العثمانيـــــــة، حيـــــــدر آابد، ا نـــــــد. الطبعـــــــة: الثانيـــــــة، مراقبـــــــة: حممـــــــد ع

  6م. عدد اَلجزاء: 1972 املوافق
 – 1609ه املوافــــــــــــق 1067 – 1017( هــــــــــــو مصــــــــــــطفى بــــــــــــن عبــــــــــــد هللا كاتــــــــــــب جلــــــــــــيب، املعــــــــــــروف ابحلــــــــــــاج خليفــــــــــــة  )4)

د وتـــــــــويف  يف القســـــــــطنطينية. خـــــــــدم يف اجلـــــــــيل العثمـــــــــاين، وانقطـــــــــع يف م(: كـــــــــان مؤرخـــــــــاً. مســـــــــتعرابً، تركـــــــــي اَلصـــــــــل. ولـــــــــ1657
كتـــــب والفنـــــون، وحتفـــــة الكبـــــار يف أســـــفار الســـــنوات اَلخـــــرية مـــــن حياتـــــه إىل التـــــدريس. مـــــن كتبـــــه: كشـــــف الظنـــــون عـــــن أســـــامي ال

   222ص  1البحار حتفة اَلخيار يف احل كم واَلمثال واَلشعار ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 
ه 637 – 583أمحــــد بــــن خليــــل بــــن ســــعادة بــــن جعفــــر ابــــن عيســــى، كنيتــــه أبــــو العبــــاس  ــــس الــــدين املهلــــيب اخلــــويي )( هــــو 5)

ـــــر يف يف علـــــم الكـــــالم والطـــــب. كـــــان مـــــن خـــــوي )أذربيجـــــان( م(: كـــــان قاضـــــياً 1240 – 1187املوافـــــق  وهـــــو  ،شـــــافعياً، ولـــــه ته 
َلصــــول، والســــفينة النوحيــــة يف الــــنفس والــــروح، ولــــه كتــــاب ه( مــــن كتبــــه: علــــم ا693والــــد القاضــــي حممــــد بــــن أمحــــد )املتــــوىف ســــنة 

ــــــــــذهب البــــــــــن العمــــــــــاد احلنبلــــــــــي، ج  ص  1للزركلــــــــــي، ج  واَلعــــــــــالم 321 – 320ص  7يف العــــــــــروض ... يُنظــــــــــر شــــــــــذرات ال
121 
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دين القمـــــويل صـــــن ف تكملـــــة للتفســـــري الكبـــــري وأكمـــــل وأكملـــــه، فيقـــــول: أن الشـــــيخ جنـــــم الـــــالتفســـــري 
ـــــدكتور حممـــــد حســـــني الـــــذهيب( 1)مـــــا نقـــــص منـــــه اإلمـــــام اخلـــــويي، فيقـــــول: ،كـــــن أن  (2)كمـــــا أيـ ــــده ال

ـــــ  كتبهـــــا اإلمـــــام  ـــــة أخـــــرى فـــــري ال ـــــب تكمل ـــــة، والشـــــيخ القمـــــوىل كت ـــــه إىل النهاي اإلمـــــام اخلـــــو  أكمل
يــــــب أنـــــــه ال يوجــــــد يف هــــــذا التفســــــري أي تفـــــــاوت يف املــــــنه  واَلســــــلوب بـــــــل العجومــــــن ( 3).اخلــــــو 

جيــــري الكتــــاب مــــن البدايــــة إىل النهايــــة علــــى مــــنه  واحــــد حيــــث ال يســــتطيع النــــا ر أن يُفــــر ال بــــني 
ــــــان واَلصــــــل. التكملــــــة يف صــــــفة التفســــــري الكبــــــري: "أنــــــه مجــــــع فيــــــه كــــــل  فريــــــب  وقــــــد قــــــال ابــــــن خلك 
 (4)وفريبة".

  تفسريه التفسري الكبريالدين الرازي يف منهج اإلمام فخر
 نذكر فيما يلي منه  اإلمام الرازي يف تفسريه ابالختصار كالتايل:
ناســـــبات يف تفســـــريه بـــــني الُســـــور اهـــــتم اإلمـــــام الـــــرازي يف تفســـــريه بـــــبع  اَلمـــــور منهـــــا: ذ كـــــر امل

آراء املتكلمــــــــني اآلجت، ويــــــــذكر كثــــــــرياً عــــــــن العلــــــــوم الطبيعيــــــــة والرجضــــــــية والفلســــــــفية، ويــــــــتكل م عــــــــن 
ـــــرال الضــــالة واملنحرفــــة مثـــــل املعتزلــــة واجلهميـــــة  والفالســــفة وينقــــده أيضـــــاً، واهــــتم اإلمــــام الـــــرازي بنقــــد الف 

ــــــمة واســــــتدل  لتأييــــــد أهــــــل الســــــنة، ويتحــــــد   عــــــن كــــــم لــــــاجت القرآنيــــــة واَلحكــــــام  وا س  أســــــرار وح 
كــــــان يـُـــــرج ت مــــــذهب اإلمــــــام الفقهيــــــة والشــــــرعية. تكل ــــــم اإلمــــــام الــــــرازي عــــــن املــــــذاهب اَلربعــــــة ولكــــــن  

ن كــــان قلــــيالً الشــــافعي ابَلدلــــة وكــــان يُقل ــــده، لــــه عنايــــة يف ذكــــر مســــائل اَلصــــول والنحــــو والبالفــــة وإ

                                                             

الناشــــــــر: مكتبــــــــة  1756ص  2ه( ج 1067( كشــــــــف الظنــــــــون عــــــــن أســــــــامي الكتــــــــب والفنــــــــون حلــــــــاجي خليفــــــــة )املتــــــــوىف: 1)
ورهتا عـــــدة دور لبنانيـــــة، بـــــنفس تـــــرقيم صـــــفحاهتا، مثـــــل: دار إحيـــــاء الـــــرتا  العـــــريب، ودار العلـــــوم احلديثـــــة، ودار املثـــــ ، بغـــــداد )وصـــــ

  6م عدد اَلجزاء: 1941الكتب العلمية( اتريخ النشر: 
ــــــى 1977 –م 1915هــــــو الــــــدكتور حممــــــد حســــــني الــــــذهيب )( 2) ــــــة مطــــــوبس يف حمافظــــــة كفــــــر شــــــيخ. حصــــــل عل م( ولــــــد يف قري

ن جامعــــة اَلزهــــر. كــــان أســــتاذاً وعميــــداً بكليــــة الشــــريعة  امعــــة اَلزهــــر مث أصــــبت وزيــــراً ل وقــــاف وشــــئون اَلزهــــر. درجــــة دكتــــوراه مــــ
ــــــه التفســــــري واملفســــــ رون، واإل اهــــــات املنحرفــــــة ىف تفســــــري القــــــرآن الكــــــرة، واإلســــــرائيليات يف كتــــــب التفســــــري واحلــــــديث مــــــن مؤل فات

الرابـــــع عشـــــر وبذيلـــــه عقـــــد اجلـــــواهر يف العلمـــــاء الربـــــع اَلول مـــــن القـــــرن اخلـــــامس  ... يُنظـــــر نثـــــر اجلـــــواهر والـــــدرر يف علمـــــاء القـــــرن
املعرفـــــــــة بــــــــريوت لبنـــــــــان. الطبعــــــــة اَلوىل ســـــــــنة طبـــــــــع مــــــــن: دار  1140 – 1139ص  2العشــــــــر للــــــــدكتور يوســـــــــف املرعشــــــــلى.ج 

 م. 2006ه املوافق 1427
الناشــــــــــر: مكتبــــــــــة  208 – 207ص  1ه(، ج 1398( التفســــــــــري واملفســــــــــرون للــــــــــدكتور حممــــــــــد حســــــــــني الــــــــــذهيب )املتــــــــــوىف: 3)

  3وهبة، القاهرة. عدد اَلجزاء: 
 249ص  2( وفيات اَلعيان البن خلكان، ج 4)
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والرجضــــــــية، ويســـــــتنب  يف مجيــــــــع جمـــــــاالت العلــــــــم ابلنســـــــبة عـــــــن ذكــــــــره للمســـــــائل الفلســــــــفية والك ونيـــــــة 
ـــــه يف أكثـــــر  ـــــرازي أن ـــــذكر اللطـــــائف التفســـــريية، مـــــن أســـــلوب اإلمـــــام ال ُـــــرج ت العقـــــل علـــــى وي اَلحيـــــان ي

ــــــدهم أي ــــــرين قبلــــــه وخاصــــــة مــــــن علمــــــاء املعتزلــــــة ونق  ومــــــنهم: ضــــــاً، النقــــــل. اســــــتفاد مــــــن العلمــــــاء واملفس 
اَلمــــــر املهــــــم أن  مــــــا ( 5)، والز شــــــري.(4)والكعــــــيب ،(3)واجلُبــــــائي، (2)وأبــــــو بكــــــر اَلصــــــم(1)اإلمـــــام قطــــــرب

ســـــتطرادات ويـــــذكر صـــــلة أو عالقـــــة بـــــني يوجـــــد يف تفســـــري اإلمـــــام الـــــرازي فهـــــو كثـــــرة االســـــتنباطات واال
ســـــتطر د إليـــــه، هكــــذا اإلمـــــام الـــــرازي ي ســـــتطرد يف ذكـــــر القضـــــاج اَللفــــا  القـــــرآن الكـــــرة واملســـــتنب   أو امل

والنحويـــــــة وفـــــــري ذلـــــــك. ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك قـــــــال الشـــــــيخ حـــــــاجي خليفـــــــة: "إن  اَلصـــــــولية والبالفيـــــــة
رج مـــــن شـــــيء إىل شـــــيء، حـــــ  يقضـــــي اإلمـــــام الـــــرازى مـــــ  تفســـــريه أبقـــــوال احلكمـــــاء والفالســـــفة، وخـــــ

                                                             

ـــــن 1) ـــــو علـــــي، مـــــن املـــــوايل )املتـــــوىف ( هـــــو حممـــــد ب م(: كـــــان عاملـــــاً 821ه املوافـــــق 206املســـــتنري بـــــن أمحـــــد، الشـــــهري بُقطـــــرب، اب
املعتزلـــــة النظاميــــة. درس مــــن اإلمـــــام ســــيبويه ولزمــــه. مـــــن كتبــــه معـــــاين  ابَلدب واللغــــة، والنحــــو.  مـــــن أهــــل البصــــرة. كـــــان يــــرى رأي

واَلعـــــــــالم  33ص  3الـــــــــذهب البـــــــــن العمـــــــــاد احلنبلـــــــــي، ج القـــــــــرآن، فريـــــــــب احلـــــــــديث، وخلـــــــــق اإلنســـــــــان ... يُنظـــــــــر  شـــــــــذرات 
 95ص  7للزركلي، ج 

 وفقيهـــــاً ومعتزليـــــاً، قـــــال ابـــــن م( ابـــــو بكـــــر اَلصـــــم. كـــــان مفســـــراً 840ه املوافـــــق 225( هـــــو عبـــــد الـــــرمحن بـــــن كيســـــان، )املتـــــوىف 2)
العـــــالف. يُنظـــــر لســـــان  املرتضـــــى: كـــــان مـــــن أفصـــــت النـــــاس وأفقههـــــم وأورعهـــــم. ولـــــه تفســـــري اَلصـــــول، ومنـــــا رات مـــــع ابـــــن ا ـــــذيل

ـــــــــوىف:  ـــــــــن حجـــــــــر العســـــــــقالين )املت ـــــــــد. الناشـــــــــر: مؤسســـــــــة اَلعلمـــــــــي 852امليـــــــــزان الب ـــــــــة، ا ن ه( ا قـــــــــق: دائـــــــــرة املعـــــــــرف النظامي
واَلعـــــــــــالم  427ص  3ج  7م. عـــــــــــدد اَلجـــــــــــزاء: 1971ه املوافـــــــــــق1390ان. الطبعـــــــــــة: الثانيـــــــــــة، للمطبوعــــــــــات بـــــــــــريوت، لبنـــــــــــ

 323ص  3للزركلي، ج 
ـــــد 3) ـــــائي )( هـــــو حممـــــد بـــــن عب ـــــن ســـــالم اجلب ـــــي:  كـــــان مـــــن 916 – 849ه املوافـــــق 303 – 235الوهـــــاب ب ـــــه ابـــــو عل م( كنيت

ــــه مقــــا الت وآراء انفــــرد ِبــــا يف املــــذهب. لــــه تفســــري أيضــــاً. يُنظــــر أئمــــة املعتزلــــة والكــــالم يف عصــــره. ُنســــب إليــــه الطائفــــة اجلبائيــــة. ل
  256ص  6ج واَلعالم للزركلي،  18ص  4شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 

ــــــن حممــــــود الكعــــــيب، البلهللاــــــي اخلراســــــاين، )4) ــــــن أمحــــــد ب ــــــه ابــــــو 931 – 886ه املوافــــــق 319 – 273( هــــــو عبــــــد هللا ب م( كنيت
ين كعــــب، كــــان رأس طائفــــة مــــنهم تســــمى "الكعبيــــة" ولــــه آراء ومقــــاالت يف الكــــالم انفــــرد ِبــــا. القاســــم: أحــــد أئمــــة املعتزلــــة. مــــن بــــ

ا ـــــــذيل، مقـــــــاالت اإلســــــالميني، وأدب اجلـــــــدل... يُنظـــــــر شــــــذرات الـــــــذهب البـــــــن العمـــــــاد  مــــــن كتبـــــــه: التفســـــــري،  ييــــــد مقالـــــــة أيب
     66 – 65ص  4واَلعالم للزركلي، ج  93ص  4احلنبلي، ج 

ــــــر 1144 –1075ه املوافــــــق 538 – 467الز  شــــــري حممــــــود بــــــن عمــــــر بــــــن حممــــــد اخلــــــوارزمي ) ( هــــــو ابــــــو القاســــــم5) م( املفس 
. ولـــــد بز شــــــر )مـــــن قُــــــرى خـــــوارزم( وســــــافر إىل مكـــــة فجــــــاور ِبـــــا زمنــــــا فلق ـــــب  ــــــار هللا. مــــــن  النحـــــوي اللغــــــوي املعتـــــزيل جــــــار هللا

يث ... يُنظــــــر شــــــذرات الــــــذهب البــــــن العمــــــاد كتبــــــه: تفســــــري الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق فــــــوام  التنزيــــــل، والفــــــائق يف فريــــــب احلــــــد
  178ص  7واَلعالم الزركلي، ج  198 – 194ص  6احلنبلي، ج 
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ـــــان (1)النـــــا ر العجـــــب"، ـــــال ىف تفســـــريه عـــــن اإلمـــــام الـــــرازي  (2)وكمـــــا نقـــــل عـــــن اإلمـــــام  أ  حي أنـــــه ق
ــــه مجــــع يف التفســــري الك ــــذلك وتفســــريه: "إن بــــري أشــــياء كثــــرية طويلــــة، ال حاجــــة ِبــــا يف علــــم التفســــري. ول

 ( 3)إال  التفسري". ُحكي  عن بع  املتطر فني من العلماء أنه قال: فيه كل شيء

                                                             

  1756ص  2اجي خليفة، ج ( كشف الظنون للشيخ ح1)
 – 1256ه املوافــــــــق 745 – 654( هــــــــو حممــــــــد بــــــــن يوســــــــف بــــــــن علــــــــي بــــــــن يوســــــــف بــــــــن حي ــــــــان اَلندلســــــــي الغرانطــــــــي )2)

والتفســــــري واحلــــــديث والــــــرتاجم والقــــــراءات والنحــــــو. مــــــن مصــــــنفاته: تفســــــري البحــــــر ا ــــــي   م( مــــــن كبــــــار العلمــــــاء ابلعربيــــــة1344
 251ص  8الـــــــذهب البـــــــن العمـــــــاد احلنبلـــــــي، ج  و تصـــــــره النهـــــــر، وجمـــــــاين العصـــــــر يف تـــــــراجم رجـــــــال عصـــــــره ... يُنظـــــــر شـــــــذرات

   152ص  7واَلعالم للزركلي، ج 
ا قـــــــق: صـــــــدقي حممـــــــد  547ص  1ه(، ج 745ســـــــي )املتـــــــوىف: ايب حيـــــــان اَلندللمـــــــام ل ( البحـــــــر ا ـــــــي  يف التفســـــــري3)

 هـ. 1420مجيل. الناشر: دار الفكر، بريوت. الطبعة: 
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 املطلب الثاين
نبدة اترخيية عن اإلمام شهاب الدين اآللوسي وقيمة تفسريه فروين املعاين 

 يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينف
 

 نبدة اترخيية عن اإلمام شهاب الدين اآللوسي
 امسه ونسبه ومولده 

ه هللا تعـــــــاىل، كنيتـــــــه أبـــــــو هـــــــو شـــــــهاب الـــــــدين، حممـــــــود بـــــــن عبـــــــد هللا احلســـــــيين اآللوســـــــي رمحـــــــ
ـــــ ـــــد اإلمـــــام اآللوســـــي ي ـــــاء، ول ـــــع عشـــــر مـــــن شـــــهر شـــــعبان ســـــنة الثن ـــــق 1217وم اجلمعـــــة يف راب ه املواف

جهـــــة اَلب إىل اإلمـــــام احلســـــني رضـــــي هللا عنـــــه ومـــــن م بــــــ الكـــــر   ببغـــــداد، ينتهـــــي نســـــبه مـــــن 1802
رمحـــــه هللا  اجلـــــيالين جهـــــة اَلُم إىل اإلمـــــام احلســـــن رضـــــي هللا عنـــــه بواســـــطة الشـــــيخ الســـــيد عبـــــد القـــــادر

ُنســــــــب اإلمــــــــام اآللوســــــــي إىل  (2)أمــــــــه صــــــــاحلة بنــــــــت الشــــــــيخ حســــــــني أفنــــــــدي العشــــــــاري. (1)تعــــــــاىل
ـــــرة يف وســـــ   ـــــر الفـــــرات يف قـــــرب بغـــــداد،  ـــــوس" جزي وقـــــد فـــــر  إليـــــه أجـــــداده ملـــــا دهـــــم "هوالكـــــو "اآلل

 (3)الترتي" بغداد.

                                                             

 – 1078ه املوافــــــــــق 561 – 471ســــــــــين، حميــــــــــي الــــــــــدين اجلــــــــــيالين )( هــــــــــو عبــــــــــد القــــــــــادر بــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن عبــــــــــد هللا احل1)
لــــــــد يف جــــــــيالن )وراء طربســــــــتان( وانتقــــــــل إىل م(: كنيتــــــــه أبــــــــو حممــــــــد، مــــــــن كبــــــــار املتصــــــــوفني أســــــــس  الطريقــــــــة القادريــــــــة. و 1166

 بغــــــداد، اتصــــــل بشــــــيو  العلــــــم والتصــــــوف، كــــــان واعظــــــاً، فقيهــــــاً. وكــــــان  كــــــل مــــــن عمــــــل يــــــده. وتصــــــدر للتــــــدريس واإلفتــــــاء يف
بــــن العمــــاد احلنبلــــي، ج بغــــداد. مــــن كتبــــه: الغنيــــة لطالــــب، طريــــق احلــــق، والفــــتت الــــرابين، وفتــــوح الغيــــب. يُنظــــر شــــذرات الــــذهب ال

 47ص  4واَلعالم للزركلي، ج  331 – 330ص  6
ـــــــراز اآلخـــــــر واَلو ل لصـــــــديق حســـــــن خـــــــان الق نـــــــوجي )املتـــــــوىف 2) لـــــــل مـــــــن جـــــــواهر مـــــــخث ر الط   – 507ه( ص 1308( التـــــــاج املك 

 م. 2007ه املوافق 1428وزارة اَلوقاف والشؤون اإلسالمية، إدارة الشؤون اإلسالمية دولة ق ط ر، الطبعة اَلوىل:  509
ــــــــراجم 3) ــــــــع مــــــــن كلمــــــــات عربيــــــــة  228 – 225ص  2مشــــــــاهري الشــــــــرال يف القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر جلُرجــــــــي زيــــــــدان، ج ( ت طُب

 للرتمجة والنشر، مجهورية مصر العربية. جزئني.
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 دراسته
ملدر ســــــني ببغــــــداد، وكــــــان آيــــــة نشــــــأ اإلمــــــام اآللوســــــي يف بيــــــت علــــــم وأدب وكــــــان أبــــــوه رئــــــيس ا

وحفـــــ  علـــــم  (1)ســـــن ه، درس مـــــن والـــــده فـــــدرس منـــــه ألفيـــــة إبـــــن مالـــــك يف الفطانـــــة والـــــذكاء مـــــن صـــــغر
الفــــــرائ  يف الســــــابعة مــــــن عمــــــره، ودرس علــــــم العربيــــــة وفقــــــه اَلحنــــــاف والشــــــافعية. ملــــــا وصــــــل الثالثــــــة 

ليـــــه طُـــــال ب كثــــــريون عشـــــرة مـــــن عمـــــره بـــــدأ ابلتـــــدريس والتصـــــنيف لنبوفـــــه يف عـــــد ة علـــــوم، واشـــــتغل ع
ملدرســــــة مــــــن بــــــالد قريبــــــة وبعيــــــدة حــــــ  أصــــــبت عال مــــــة العــــــراال والعلــــــم املفــــــرد يف زمــــــن  قليــــــل وتــــــوىل  ا

ــــــن مــــــن تقل ــــــد مــــــن اإلمــــــام تعل ــــــم ( 2)املرجانيــــــة وأوقافهــــــا. اآللوســــــي فقــــــه املــــــذهب اَلحنــــــاف حبيــــــث تك 
فلمــــــا ( 3)ســــــنة.م واســــــتمر  عليـــــه  ســــــة عشـــــرة 1832ه املوافـــــق 1248منصـــــب اإلفتــــــاء ببلـــــده ســــــنة 

 (4)عزل عنه انقطع للتصنيف والتأليف.

 تدريسه
ابلتــــــدريس يف ســــــائر العلــــــوم بــــــداره املالصــــــقة جلــــــامع ملــــــا كــــــان اإلمــــــا اآللوســــــي يف العــــــراال قــــــام 

ــــــــد هللا العــــــــاقوىل يف الرصــــــــافة. انفصــــــــل اآللوســــــــي مــــــــن منصــــــــبه ســــــــنة  ه، اشــــــــتغل 1263الشــــــــيخ عب
ـــــه، مث ســـــاف ـــــأليف تفســـــري القـــــرآن الكـــــرة حـــــ  اكمل ه وعـــــرض تفســـــريه 1267ر القســـــطنطينية ســـــنة بت

 هـ.1269على السلطان عبد ا يد خان، فنال إعجابه، ورجع منها سنة 

                                                             

م(، كنيتـــــــه ابـــــــو عبـــــــد 1274 – 1203ه املوافـــــــق 672 – 600بـــــــن عبـــــــد هللا، ابـــــــن مالـــــــك الطـــــــائي اجلي ـــــــاين ) ( هـــــــو حممـــــــد1)
 علـــــوم العربيـــــة. ولـــــد يف جي ـــــان )اَلنـــــدلس( وانتقـــــل إىل دمشـــــق وتـــــويف فيهـــــا. مـــــن كتبـــــه: اَللفيـــــة هللا، مجـــــال الـــــدين: أحـــــد اَلئمـــــة يف

ـــــي، ج  يف النحـــــو، والضـــــرب يف معرفـــــة لســـــان العـــــرب، والكافيـــــة الشـــــافية العـــــروض ... يُنظـــــر شـــــذرات الـــــذهب البـــــن العمـــــاد احلنبل
   223ص  6واَلعالم للزركلي، ج  591 – 590ص  7
ه. لصــــــــاحبيهما: 1345املطبعــــــــة الســــــــلفية ومكتبتهــــــــا، طبــــــــع ســــــــنة  22 – 21د ِبجــــــــة اَلثــــــــري، ص ( أعــــــــالم العــــــــراال  مــــــــ2)

لـــــــل  228 – 225ص  2زيـــــــدان، ج حمـــــــب الـــــــدين اخلطيـــــــب وعبـــــــد الفتـــــــاح ذران. تـــــــراجم مشـــــــاهري الشـــــــرال جلُرجـــــــي  والتـــــــاج املك 
 509 – 507للسي د حممد صديق حسن خان الق نوجي، ص 

ـــــــني يف حماكمـــــــة اَلمحـــــــد3) ـــــــدين اآللوســـــــي )املتـــــــوىف: ( جـــــــالء العين ـــــــي  58ص  1ه( ج 1317ين لنعمـــــــان خـــــــري ال ـــــــدم لـــــــه: عل ق
  م.1981هـ املوافق 1401السيد صبت املدين. الناشر: مطبعة املدين. عام النشر: 

ه للعال مــــــــة الســــــــي د حممــــــــود شــــــــكري 1342 –ه 1272( املســــــــك اَلذفــــــــر يف نشــــــــر مــــــــزاج القــــــــرنني الثــــــــاين والثالــــــــث عشــــــــر 4)
يـــــــــــق: د. عبـــــــــــد هللا اجلبـــــــــــوري، الطبعــــــــــــة: دار العربيـــــــــــة للموســـــــــــوعات، بـــــــــــريوت لبنـــــــــــان. الطبعــــــــــــة اَلوىل: التحق 8اآللوســـــــــــي، ص 

 م.  2007ه املوافق 1427
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 مكانته العلمية
ن  ــــــــني ضــــــــهللام الكــــــــراديس، فــــــــري مســــــــني رج  ــــــــع القامــــــــة واســــــــع العين كــــــــان اإلمــــــــام اآللوســــــــي رُب

حممةةةةةةود  يخ السةةةةةةيديقةةةةةةول الشةةةةةة (1)اجلســــــم، أبــــــي  اللــــــون كــــــث اللحيــــــة، كر،ــــــا مهيبــــــاً وديعــــــاً وقــــــوراً.
ـــــد امل" شةةةةةكري: ُـــــرج  مـــــن الي ـــــه كـــــان حـــــاوجً للفضـــــائل يعجـــــز عـــــن ذكرهـــــا الناقـــــل، وأيـــــن الث ـــــاو ل، ال أن تن

مطمـــــع يف البلـــــوغ إىل مـــــا بلـــــ ، وال مائـــــل يف الوصـــــول إىل مـــــا وصـــــل، إذا رأئيتـــــه جبـــــل علـــــم وفصـــــاحة، 
 (2)وحبر فضل ورجاجة".

اإلمةةةةةام الةةةةةدهي ( 4)دين، جمتهـــــد.حمـــــد ، أديـــــب، مـــــن ا ـــــد أنـــــه: (3)يقةةةةةول الشةةةةةيخ ال ركلةةةةةي
ـــــة مـــــن آجت هللا يقةةةةةول:  العظـــــام، واندرة مـــــن نـــــوادر اَلجم. مجـــــع  كـــــان شـــــيخ العلمـــــاء يف العـــــراال، وآي

كثــــــرياً مــــــن العلــــــوم حــــــ  أصــــــبت عالَّمــــــة ىف املنقــــــول واملعقــــــول، فهَّامــــــة ىف الفــــــرو  واَلصــــــول، حُم ــــــد   ً ال 
ـــــراً ال يُبـــــاري. "هـــــو طـــــود العلـــــم وُعضـــــد الـــــدين  ثةةةةةري:مةةةةةد  جةةةةةة األيقةةةةةول الشةةةةةيخ حم( 5)جُيـــــار ى وُمفس 

ـــــا ـــــان وعـــــني اَلعي يقةةةةةول نعمةةةةةان خةةةةةري الةةةةةدين ( 6)ن وإنســـــان عـــــني الزمـــــان".وفحـــــل البالفـــــة وأمـــــري البي
ــــــاف رمــــــوز احلقــــــائق وفــــــو اص حبــــــر الــــــدقائق شــــــيخ علمــــــاء العــــــراال بــــــل بــــــدر اآلفــــــاال اآللوسةةةةةةي: ف كش 

 الــــــــذات بــــــــديع اَلخــــــــالال خاتــــــــة عالمــــــــة الفضــــــــالء وســــــــند النــــــــبالء، وحيــــــــد الــــــــدهر ابالنفــــــــاال كــــــــرة
 رتبـــــة االجتهـــــاد الـــــذي شـــــرال وفـــــرب املفســـــرين وســـــعد ا ققـــــني وفهللاـــــر علمـــــاء املســـــلمني والواصـــــل إىل

                                                             

 228 – 225ص  2لتاسع عشر جلُرجي زيدان، ج ( تراجم مشاهري الشرال يف قرن ا1)
 134( املسك اَلذفر للشيخ السي د حممود شكري، ص 2)
ه(: كــــــان مؤرخــــــاً 1396 –ه 1309مــــــد بــــــن علــــــي بــــــن فــــــارس، الزركلــــــي الدمشــــــقي )( هــــــو خــــــري الــــــدين بــــــن حممــــــود بــــــن حم3)

اجلريـــــــدة تـــــــويف يف القـــــــاهرة. مـــــــن كتبـــــــه:  وأديبـــــــاً وشـــــــاعراً، ولـــــــد يف دمشـــــــق، أصـــــــبت أســـــــتاذاً يف املدرســـــــة بعـــــــد التهللاـــــــر ج، وعمـــــــل يف
ـــــي، املـــــؤر  ا ـــــدين الزركل ـــــع عشـــــر ... يُنظـــــر خـــــري ال ـــــديوان، شـــــعراء العـــــرب يف قـــــرن راب ـــــب الشـــــاعر َلمحـــــد عالونـــــة، اَلعـــــالم، ال َلدي

  8 – 1م. ص 2002ه املوافق 1423طبع من دار القلم بدمشق، الطبعة اَلوىل: 
  36ص  4( يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 4)
 250ص  1التفسري واملفسرون للدكتور حممد حسني الذهيب، ج ( 5)
  22 – 21( أعالم العراال  مد ِبجة اَلثري، ص 6)
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ــــرين وفبــــة   :(2)يقةةةةول الشةةةةيخ ج رجةةةةي زيةةةةدان( 1).ذكــــره يف الــــبالد" كــــان اإلمــــام اآللوســــي خاتــــة املفس 
أصــــــــبت عالَّمــــــــة ىف املنقــــــــول  ا ــــــــدثني، وشــــــــيخ العلمــــــــاء ىف العــــــــراال، مجــــــــع كثــــــــرياً مــــــــن العلــــــــوم حــــــــ 

ــــر إبخــــتالف ول، خط ــــه جي ــــد واملعقــــول، فهَّامــــة ىف الفــــرو  واَلصــــ فكأن ــــه اللؤلــــؤ واملرجــــان. كــــان لــــه ته 
املـــــذاهب وامللـــــل والن حـــــل، كـــــان ســـــلفي  اإلعتقـــــاد شـــــافعي املـــــذهب ولكنـــــه يف كثـــــري مـــــن املســـــائل يُقل  ـــــد 

،يــــــل إىل االجتهــــــاد. قــــــد أعطــــــى هللا تعــــــاىل  اإلمــــــام أاب حنيفــــــة رمحــــــه هللا تعــــــاىل، وكــــــان يف آخــــــر عمــــــره
ــــد ا و  ِبــــذا الســــبب كــــان يقــــول: "مــــا اســــتودعُت ذهــــين شــــيئاً فهللاــــانين، للمــــام اآللوســــي حافظــــة قويــــة ج 
 وكثرياً ما كان ينشده:  (3)وال دعوُت فكري ملعضلة إال وأجاب ".

"، –"س ه ري لتنقيت  العلوم ألذ  يل   من و ص ل فانية وطيب  ع ناال 
 هو فافر هو راحم هو عايف –ان مذنٌب أان عاصي طٌي أ"أان  

 (4)وستغلنب  أوصافه أوصايف" –قابلتهن  ثالثة بثالثة 

 وفاته
ه املوافـــــــــق 1270تـــــــــويف  اإلمـــــــــام اآللوســـــــــي يف اخلـــــــــامس والعشـــــــــرين مـــــــــن ذي القعـــــــــدة ســـــــــنة 

 وقال الشاعر بعد وفاته:( 5).م وُدفن يف مقربة الكرخي1854

 ه أعني العلم ابكيةبو الثناء ... وابتت علي"يقولون قد مات الشهاب أ
 (6)شهللاصه ... وروح معانيه إىل احلشر ابقية"،فقلُت  م ما مات من زال 

                                                             

 57ص  1نعمان خري الدين اآللوسي، ج ( جالء العينني ل1)
م(: منشــــــــر جملــــــــة ِصــــــــر. ولــــــــد وتعلــــــــم 1914 – 1861ه املوافــــــــق 1332 - 1278رجــــــــي بــــــــن حبيــــــــب زيــــــــدان )( هــــــــو جُ 2)

ــــل ببــــريوت، ورحــــل  ــــويف ابلقــــاهرة. مــــن مصــــنفاته: اتريــــخ مصــــر احلــــديث، اتريــــخ التمــــدن اإلســــالمي، اتريــــخ العــــرب قب إىل مصــــر، وت
 117ص  2رال ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج اإلسالم، تراجم مشاهري الش

 228 – 225ص  2( تراجم مشاهري الشرال جلُرجي زيدان، ج 3)
 228ص  2، ج نفس املصدر( 4)
   26مد ِبجة اَلثري، ص ( أعالم العراال  5)
 58ص  1( جالء العينني لنعمان خري الدين اآللوسي، ج 6)
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 :(1)وقال عبد الغفار األخرس
 "إن كنُت أثين ابجلميل على إمرء ... فعل مجيل إيب الثناء ثنائي

 (2)لياء "أعي  املناضل واملنا ر فارتق ْت ... ع لياءه ق د راً على الع  
 وقال يف مدين داره:

 إليه أكابُر العلماء  "هذا حمل العلم واإلفتاء ...  وي 
 فيها العوارف واملعارف والتُّقى ... وُفكاه ة الظُرفاء  واَلُدابء  

ك ي ُحلول الشمس يف اجل وزاء"، لُّ أبو الثناءُ بصدرها ... ُي   (3)ولقد ُي 

 شيوخه
 العلماء والفضالء ومنهم: تتلمذ اإلمام اآللوسي على يد كبار

هــــو والــــد اإلمــــام شــــهاب الــــدين اآللوســــي وأول مــــن  اآللوسةةةةي:السةةةةيد عبةةةةد هللا  ةةةةاء الةةةةدين  •
ُعــــــرف بســــــببه اَلســــــره اآللوســــــية يف العــــــراال، در س اربعــــــني ســــــنة يف احلضــــــرة اَلعظميــــــة وفريهــــــا 
ـــــــل النحـــــــو وفقـــــــه الشـــــــافعية،  مـــــــن املـــــــدارس، درس منـــــــه اإلمـــــــام اآللوســـــــي يف فنـــــــون  تلفـــــــة مث

ــــــيُّ الصــــــفات ذ كــــــيُّ اَلخــــــالال ز  ــــــذات وِب  ــــــث ال "وكــــــان ت قــــــيُّ ال ــــــيُّ اَلعــــــراال، وايف الوفــــــاء حبي ك 
ـــــــل  حبقـــــــوال اإلخـــــــاء" ... كمـــــــا قـــــــال بـــــــه صـــــــاحب املســـــــك اَلذفـــــــر، تـــــــويف ســـــــنه  ه 1246  

 (4)وُدفن  وار مسجد الشيخ معروف الكرخي.
َشةةةةةبَةن:دي:  • ـــــالشةةةةةيخ خالةةةةةد النةدق: ـــــه أب ـــــن حســـــني، كنيت ـــــن أمحـــــد ب ـــــد ب و البهـــــاء، ضـــــياء هـــــو خال

م  1776ه املوافـــــــق 1190فاضـــــــاًل. ولـــــــد ســـــــنة ددي: كـــــــان صـــــــوفياً الـــــــدين النقشـــــــبندي ا ـــــــ
يف بلــــــد شــــــهرزور، واملشــــــهور أنــــــه مــــــن ذريــــــة عثمــــــان بــــــن عفــــــان رضــــــي هللا عنــــــه. وهــــــاجر إىل 

ه 1242بغــــــداد يف صــــــباه، ورحــــــل إىل الشــــــام يف أجم داؤد ابشــــــا )وايل العــــــراال(. تــــــويف ســــــنة 
ه، دمشـــــــــق ابلطـــــــــاعون. مـــــــــن مؤلفاتـــــــــه شـــــــــرح مقامـــــــــات احلريـــــــــري مل يتمـــــــــم  ب1827املوافـــــــــق 

                                                             

ــــــار بــــــن عبــــــد الواحــــــد بــــــن وهــــــب اَل1) م(: شــــــاعر مــــــن 1873 – 1810هـــــــ املوافــــــق 1290 – 1225خــــــرس )( هــــــو عبــــــد الغف 
كانـــــت يف لســـــانه. لـــــه ديـــــوان مســـــي فحـــــول العلمـــــاء. ولـــــد يف املوصـــــل، ونشـــــأ ببغـــــداد، وتـــــويف  يف البصـــــرة. ولقـــــب ابَلخـــــرس حلبســـــة  

  32 – 31ص  4الطراز اَلنفس يف شعر اَلخرس. يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 
 م. 1887مطبعة استامبول سنة  25خرس، ص ( ديوان اَلخرس لعبد الغفار اَل2)
 27، ص نفس املصدر( 3)
  4( املسك اَلذفر للشيخ السي د حممود شكري، ص 4)
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ورســــــالة يف إثبــــــات مســــــألة اإلرادة اجلزئيــــــة، والعقــــــد اجلــــــوهري يف الفــــــرال بــــــني كســــــيب املاتريــــــدي 
واَلشــــــعري، وجــــــالء اَلكــــــدار، فيــــــه ذكــــــر أمســــــاء أهــــــل بــــــدر وفــــــق حــــــروف املعجــــــم، وديــــــوان 

ت مــــــــوالان خالــــــــد"، كمــــــــا أن فارســــــــي، ورســــــــائله يف كتــــــــاب مســــــــي "بغيــــــــة الواجــــــــد يف مكتــــــــواب
ــــاابً ابســــم:  ــــد، والبــــن عابــــدين  للمــــام اآللوســــي كت ــــة مــــوالان خال ــــي  الــــوارد علــــى روض مرثي الف 

ــــد النقشــــبندي، وكتــــب عثمــــان بــــن  ــــه امســــه ســــل  احلســــام ا نــــدي يف نصــــرة مــــوالان خال ــــاابً في كت
 (1)سند حوله كتاب مس اه" "أصفى املوارد من سلسال أحوال اإلمام خالد".

ــــه اإلمــــام اآللوســــي شــــرح الر  الع يةةةة  الشةةةةؤاف: ل عبةةةةدالفاضةةةة • ــــة يف الفــــرائ  للســــيد درس من اي
ــــار، مــــن كتبــــه: حديقــــة الــــورود يف مــــدائت  الشــــريف، وكــــان مــــن أهــــل بغــــداد ومــــن العلمــــاء الكب

ـــــني مـــــن عمـــــره ســـــنة  ـــــاء شـــــهاب الـــــدين الســـــيد حممـــــود، تـــــويف  يف ثالث ـــــق 1262أيب الثن ه املواف
 (2)م.1846

املوصـــــل وكـــــان انل منـــــه اإلجــــازة يف فقـــــه الشــــافعية، كـــــان مــــن لي: عةةةةالء الةةةةةدين علةةةةةي املوصةةةة •
 (3)ذا وقار كبري ، مل يكن له عالقة وطيدة مع داؤد ابشا.

ةةةةةةويدي • هــــــو علــــــي بــــــن حممــــــد ســــــعيد بــــــن عبــــــد هللا الســــــويدي البغــــــدادي : الشةةةةةةيخ علةةةةةةي الس 
العباســـــي، كـــــان مـــــن كبـــــار علمـــــاء احلـــــديث. ولـــــد ببغـــــداد، درس منـــــه اإلمـــــام اآللوســـــي شـــــرح 

الثمــــــني يف بيــــــان مســــــائل الــــــدين،  هللابــــــة للمــــــام إبــــــن حجــــــر العســــــقالين. مــــــن كتبــــــه: العقــــــدالن
وعقائـــــــــد، شـــــــــرح مقاصـــــــــد اإلمـــــــــام النـــــــــووي، واتريـــــــــخ بغـــــــــداد، وشـــــــــرح التعـــــــــر ف يف اَلصـــــــــلني 

 (4).م يف دمشق 1822هـ املوافق  1237والتصوف، رد  على اإلمامية، تويف سنة 
 تالمدته

فضـــــالء  علـــــى يـــــده ن الـــــُدول والـــــبالد املهللاتلفـــــة وختـــــر ج كـــــان للمـــــام اآللوســـــي تالمـــــذة كثـــــرية مـــــ
ــــــه، ومــــــنهم  ــــــوت الرفيعــــــة مــــــن منزل ــــــريين وكــــــان يُواســــــى طلبتــــــه مــــــن ملبســــــه ومأكلــــــه، وُيســــــكنهم البي كث

 (5)أخواه عبد احلميد وعبد الرمحن، وابنيه عبد هللا وعبد الباقي وفريهم.

                                                             

  294ص  2( يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 1)
 134واملسك اَلذفر للشيخ السي د حممود شكري، ص  36ص  4، ج نفس املصدر( 2)
  122ص ( املسك اَلذفر للشيخ السي د حممود شكري، 3)
 17ص  5( يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 4)
 134كري، ص واملسك اَلذفر للشيخ السي د حممود ش 36ص  4( يُنظر نفس املصدر، ج 5)
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 أوالده
ـــــه ا ـــــث جـــــاء في ـــــار مـــــن العلمـــــاء كمـــــا رأينـــــا، اَلســـــرة اآللوســـــية أســـــرة معروفـــــة يف العـــــراال حي لكب

ي بعـــــ  مـــــن كبـــــار العلمـــــاء  ـــــذه اَلســـــرة مـــــن أوالد اإلمـــــام شـــــهاب الـــــدين اآللوســـــي  فنـــــذكر فيمـــــا يلـــــ
 كما يلي:
نعمــــان بــــن  هــــو ابــــن اإلمــــام شــــهاب الــــدين اآللوســــي،: السةةةةيد نعمةةةةان خةةةةري الةةةةدين اآللوسةةةةي •

ــــدين اآللوســــي، كــــان واعظــــاً فق ــــو الربكــــات خــــري ال ــــن عبــــد هللا، أب ــــاً، حممــــود ب يهــــاً، حمققــــاً، ابحث
ــــــــد ســــــــنه  ضــــــــاء يف بــــــــالد متعــــــــددة، م ونشــــــــأ يف بغــــــــداد. وويل الق1836ه املوافــــــــق 1252ول

ه املوافـــــق 1317لقبـــــه "رئـــــيس املدرســـــني" واســـــتمر  علـــــى التـــــدريس والتـــــأليف حـــــ  تـــــويف ســـــنة 
ـــــن حجـــــر،  م ببغـــــداد.1899 ـــــن تيميـــــة واب ـــــني يف حماكمـــــة اَلمحـــــدين، اب مـــــن كتبـــــه جـــــالء العين

 (1)سيت ملا لفقه عبد املسيت.واجلواب الف
هــــو ابــــن اإلمــــام شــــهاب الــــدين اآللوســــي، عبــــد هللا السةةةةيد عبةةةةد هللا  ةةةةاء الةةةةدين اآللوسةةةةي:  •

ـــــاء الـــــدين( بـــــن حممـــــود )شـــــهاب الـــــدين( بـــــن عبـــــد هللا اَللوســـــي، ولـــــد بصـــــنعاء  ه 1248)ِب 
كـــــــان فقيهـــــــاً قاضـــــــياً يف القضـــــــاء الشـــــــافعية. درس مـــــــن أبيـــــــه، عكـــــــف علـــــــى م  1832وافـــــــق امل

الطـــــــرال دريس ومل يلتفـــــــت إىل مناصـــــــب الدولـــــــة. قصـــــــد اســـــــتنبول ولكـــــــن اعرتضـــــــه قطـــــــا  التـــــــ
ــــــه حــــــ  اضــــــطره اىل العمــــــل احلكــــــومي حبيــــــث ويل قضــــــاء البصــــــرة ملــــــدة ســــــنتني،  وأخــــــذوا أموال

ـــــــــي املنطـــــــــق والبيـــــــــان، م. مـــــــــن كتبـــــــــه: ا1874ه املوافـــــــــق 1291تـــــــــويف ســـــــــنة  ملتنـــــــــان يف علم 
 (2)صلني والتصوف.الواضت يف النحو، والتعطف على التعرف يف اَل

هـــــو ابـــــن اإلمــــام شـــــهاب الـــــدين اآللوســــي، عبـــــد البـــــاقي بـــــن السةةةةيد سةةةةةعد الةةةةةدين اآللوسةةةةةي:  •
ه املوافـــــــق 1250شـــــــهاب الـــــــدين حممـــــــود اآللوســـــــي، كنيتـــــــه أبـــــــو الـــــــيمن. ولـــــــد ببغـــــــداد ســـــــنة 

ن يُقل ـــــد مـــــذهب اَلحنـــــاف. درس مـــــن أبيـــــه ختـــــرج أببيـــــه. ورحـــــل إىل م كـــــان أديبـــــاً وكـــــا1834
م. مــــــن كتبــــــه 1881ه املوافــــــق 1298اء يف مــــــدن  تلفــــــة. تــــــويف ســــــنة اســــــتنبول وتقل ــــــد قضــــــ

                                                             

 42ص  8( يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 1)
 136ص  4( يُنظر نفس املصدر، ج 2)
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فـــــــة مناســـــــك احلـــــــ ، القـــــــول املاضـــــــي فيمـــــــا جيـــــــب للمفـــــــيت والقاضـــــــي، أوضـــــــت مـــــــنه  إىل معر 
 (1) الفوائد اَللوسية على الرسالة اَلندلسية.

ــــــدين اآللوســــــي، حممــــــود  حممةةةةةةود شةةةةةةكري اآللوسةةةةةةي:السةةةةةةيد  • ــــــد اإلمــــــام شــــــهاب ال هــــــو حفي
شـــــهاب الـــــدين حممـــــود اآللوســـــي احلســـــيين، كنيتـــــه أبـــــو املعـــــايل، كـــــان  شـــــكري بـــــن عبـــــد هللا بـــــن

ــــــد ســــــنة مؤ  ــــــدعاة وأهــــــل اإلصــــــالح. ول ــــــدين، مــــــن ال ه املوافــــــق 1273رخــــــاً، عاملــــــاً ابَلدب وال
يد نعمـــــــان خـــــــري الـــــــدين اآللوســــــــي م يف رصـــــــافة بغـــــــداد، درس مـــــــن أبيـــــــه وعمـــــــه الســـــــ1857

ـــــــد  يف وفريمهـــــــا. وتصـــــــد ر للتـــــــدريس يف داره ويف بعـــــــ  املســـــــاجد. كـــــــان  ـــــــرد  علـــــــى أهـــــــل الب ي
ه املوافـــــق 1342اد ســـــنة اإلســــالم برســـــائله. عــــرض عليـــــه القضــــاء ولكـــــن مل يقبلــــه وتـــــويف  ببغــــد

ــــــــوغ اَلرب يف أحــــــــوال العــــــــرب، وأخبــــــــار بغــــــــداد ومــــــــا 1924 م.أل ــــــــف كتبــــــــاً كثــــــــرية منهــــــــا: بل
ـــــراجم علمـــــاء القـــــرن الثالـــــث عشـــــر، رجض جا ـــــر يف ت ورهـــــا مـــــن القـــــرى والـــــبالد، واملســـــك اَلذف

ـــــا  ـــــد الن ـــــة الفكـــــر يف مصـــــطلت احلـــــديث، و ري رين يف مراســـــالت املعاصـــــرين، شـــــرح  تصـــــر فب
 (2)الذب عن أيب حنيفة النعمان ...  السنان يف

ــــــن هــــــو حفيــــــد اإلمــــــام شــــــهاب الــــــدين اآللوســــــي،  :السةةةةةةيد عةةةةةةالء الةةةةةةدين اآللوسةةةةةةي • علــــــي ب
م ببغــــــــداد، ختــــــــرج مــــــــن 1861ه املوافــــــــق 1277نعمــــــــان بــــــــن حممــــــــود اآللوســــــــي ولــــــــد ســــــــنة 

القضــــــــــاة ابآلســــــــــتانة، وويل القضــــــــــاء يف عــــــــــدة ُمــــــــــدن. انتهللابــــــــــه احلكومــــــــــة العثمانيــــــــــة مدرســــــــــة 
ـــــه 1335بغـــــداد يف عهـــــده. وأيضـــــاً عـــــني  قاضـــــياً لبغـــــداد ســـــنة "مبعـــــو " عـــــن  ه. وكانـــــت وفات
ـــــــ الــــــدر م. 1921ه املوافــــــق 1340ببغــــــداد ســــــنة  ــــــراجم املتــــــأخرين املســــــم ى ب ــــــاب يف ت لــــــه كت

 (3)الث عشر. وله شعر أيضاً.املنتثر يف رجال القرن الثاين عشر والث
هــــو حفيــــد اإلمــــام  الشةةةةيخ عبةةةةد احلميةةةةد بةةةةن عبةةةةد هللا بةةةةن حممةةةةود ابةةةةن احلسةةةةني اآللوسةةةةي: •

م كــــــــان واعظــــــــاً ولــــــــه نظــــــــم 1817ه املوافــــــــق 1232شــــــــهاب الــــــــدين اآللوســــــــي، ولــــــــد ســــــــنة 
صـــــره يف صـــــغر ســـــن ه. وأملـــــى نثـــــر الـــــايل يف شـــــرح نظـــــم اَلمـــــايل، كـــــان عليـــــه حســـــن. كـــــف ب

 (4)م.1906ه املوافق 1324أتبا  ومريدين، تويف سنة فلبة التصوف، وله 
                                                             

 272ص  3( يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 1)
  173 – 172ص  7( يُنظر نفس املصدر، ج 2)
  95ص  5( يُنظر نفس املصدر، ج 3)
 288ص  3، ج نفس املصدر( يُنظر 4)
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 من كتبه
 أل ف اإلمام اآللوسي كتباً كثرية يف العلوم والفنون عديدة نذكر بعضاً منها فيما يلي:

 التفسري: •
 دقائق التفسري. •
 املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.التفسري روح  •

 احلواشي: •
 حاشية الشمسية. •
 حلكيم.حواشي عبد ا •
 بلوغ املرام حاشية عصام. •
 حاشية على شرح القطر يف النحو.  •
 حاشية على مري أيب الفتت يف آداب البحث. •
 حاشية على حاشية عبد احلكيم السيالكويت، يف علم املنطق. •

 الرحالت: •
 م يف العود إىل دار السالم.نشوة املدا •
 نشوة الشمول يف السفر إىل اسالمبول، رحلته إىل اآلستانة. •
 فرائب االفرتاب ونزهة اَللباب يف الذهاب واإلقامة واإلجب.  •
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 الشروين: •
 شرح سلم املنطق. •
 شرح سلم العروج يف املنطق. •
 شرح الربهان يف إطاعة السلطان. •
 اخلواص.شرح در ة الغواص يف أوهام  •
 الفي  الوارد على روض مرثية موالان خالد. •
 از اَلشهب.الطراز املذهب يف شرح القصيدة املمدوح ِبا الب •

 الردود واجلواابت: •
    السالمة إىل مباحث اإلمامة. •
 اَلجوبة العراقية عن اَلسئلة اإليرانية.  •
 اَلجوبة العراقية عن اَلسئلة الالهورية. •
 املباحث اإلمامية.النفحات القدسية يف  •

 املنظومات: •
 نثر اآليل عن نظم اَلمايل. •
 القصيدة الغيبية يف القصيدة العينية. •
 يف قالئد عرائس املناص. الغواص نظم ذرة •
 فاية اإلخالص بتهذيب نظم ذرة الغواص. •
 شهي النغم يف ترمجة شيخ اإلسالم وويل النعم. •

 اللغة: •
 شجرة الفاطمية •
 كشف الطرة عن الغرة. •
 هار ونوار اَلزهار.شجرة اَل •



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

49 
 

 الفوائد السنية يف علم آداب البحث على مري احلنفية. •
 الكتب املتفرقة: •

 ت اخليالية.كتاب املقاما •
 سفرة الزاد لسفر اجلهاد. •
 الفوائد السنية من احلواشي الكنبوية. •
  (1)مقامات يف التصوف واَلخالال، عارض ِبا مقامات اإلمام  الز شري. •

                                                             

وجالء العينني لنعمان  228 – 225ص  2تراجم مشاهري الشرال جلُرجي زيدان، ج و  176ص  7( يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 1)
 58ص  1خري الدين اآللوسي، ج 
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 العلمّية لتفسري فروين املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينفالقيمة 
ــــد ضــــهللام، هــــذ  ــــوي هــــذا التفســــري يف  ســــة عشــــر جمل ــــه موســــوعة حيــــث مجــــع ُيت ا التفســــري كأن

ــــه العلــــوم ا ــــدين اآللوســــي عــــن في ــــال اإلمــــام شــــهاب ال ــــك وق ــــة واللغويــــة وفــــري ذل ــــة والنقليــــة والكوني لعقلي
ه رؤيــــــــة ال 1252عــــــــ  ليــــــــايل اجلمعــــــــة مــــــــن رجــــــــب املرجــــــــب ســــــــنة أين  رأيــــــــت يف ب ســــــــبب  ليفــــــــه:

ــــــه أمــــــر  ــــــاالت أوهــــــام أن هللا جــــــل جالل ين بط ــــــي الســــــماوات أعــــــد ها أضــــــغا  أحــــــالم وال أحســــــبها خي
واَلرض، ورتــــــــق فتقهمــــــــا علــــــــى الطــــــــول والعــــــــرض فرفعــــــــُت يــــــــداً إىل الســــــــماء وخفضــــــــُت اَلخــــــــرى إىل 

كنــــــُت مث يقةةةةةةول أن بعةةةةةةد هةةةةةةدا النةةةةةةوم: ، انتبهــــــُت مــــــن نــــــوميت، وأان مســــــتعظم رؤيــــــيتمســــــتقر  املــــــاء مث 
نئــــــذ أُفـــــت ل  ـــــا عــــــن تعبـــــري فوجـــــدُت يف بعــــــ  الكتـــــب أ ــــــا إشـــــارة إىل تصـــــنيف تفســــــري. فـــــرددُت حي
ه عــــــن علــــــى الــــــنفس تعللهــــــا القــــــدة وشــــــرعُت مســــــتعينا ابو عزوجــــــل ، وكــــــأين إن شــــــاء هللا جــــــل جاللــــــ

ـــــل قريـــــب عنـــــد إتامـــــه بعـــــون عـــــامل ســـــري وجنـــــواي أاندي وأقـــــول فـــــري  مبـــــال بتشـــــنيع جهـــــول: هـــــذا  وي
ــــــر ِــــــا ذا ُنســــــم يه؟ مث يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي: رؤجي، فقلــــــُت  أن يف  ايــــــة هــــــذا التفســــــري كنــــــُت أفك 

ــــــي رضــــــا ابشــــــاهــــــذا احلــــــ ــــــر الــــــوزراء عل فســــــم أه بـــــــ "روح املعــــــاين يف تفســــــري القــــــرآن العظــــــيم   ال إىل وزي
 ( 1)والسبع املثاين".

 

 يف تفسريهمنهج اإلمام شهاب الدين اآللوسي 
 نذكر فيما يلي منه  اإلمام اآللوسي يف تفسريه ابالختصار على النحو اآليت: 

قالــــــه  يــــــه مــــــن العلــــــوم عقليــــــة ونقليــــــة ومعظــــــم مــــــاهــــــذا التفســــــري موســــــوعة قي مــــــة حيــــــث مجــــــع ف
املفســـــرين الـــــذين قبلـــــه، فيشـــــمل أقـــــوال اَلئمـــــة املتقـــــدمني واملتـــــأخرين مثـــــل اإلمـــــام إبـــــن عطيـــــة والطـــــربي 
والز شـــــري والبيضـــــاوي وفهللاـــــر الـــــدين الـــــرازي وايب الســـــعود وايب حي ـــــان. مـــــن أســـــلوب اإلمـــــام اآللوســـــي 

ـــــه ملـــــا "القاضـــــي" "شـــــيخ اإلســـــالم"، ويســـــم ى البيضـــــاوي بــــــ يريـــــد أن ينقـــــل مـــــن أيب الســـــعود فيقـــــول  أن
ــــرازي وأبــــو الســــعود  ــــرياً مــــا ينقــــل ويعــــرتض فعلــــى اإلمــــام ال ـــــ "اإلمــــام"، وكث ــــدين الــــرازي ب واإلمــــام فهللاــــر ال
ـــــة  ـــــم النحـــــو ويـــــذكر القضـــــاج النحوي ـــــر يف عل ـــــه ته  يف والبيضـــــاوي رمحهـــــم هللا تعـــــاىل. اإلمـــــام اآللوســـــي ل

ـــــــه اهتما تفســـــــريه بـــــــذكر املـــــــذاهب مـــــــا ابلغـــــــاً. اهـــــــتم اإلمـــــــام اآللوســـــــي يف تفســـــــريه ابلتفصـــــــيل واهـــــــتم  ب
                                                             

 5ص  1ج تفسري روح املعاين للمام شهاب الدين اآللوسي، ( 1)
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الفقهيـــــــة بـــــــدو عصـــــــبية ومـــــــع ذلـــــــك كـــــــان يُـــــــرج ت مـــــــذهب اإلمـــــــام أيب حنيفـــــــة ولكـــــــن أحيـــــــاانً يُـــــــرجت  
ـــــاز أبســـــلوب حـــــر   يف نقـــــده  ـــــوم أن التفســـــري روح املعـــــاين ،ت مـــــذهب اإلمـــــام الشـــــافعي أيضـــــاً. ومـــــن املعل

ين ُ ـــــــالفون أهـــــــل آللوســـــــي الشـــــــيعة واملعتزلـــــــة وفـــــــريهم الـــــــذترجيحـــــــه وذكـــــــر القضـــــــاج. فنقـــــــد اإلمـــــــام او 
الســـــنة. اهـــــتم يف تفســـــريه بـــــذكر اإلســـــرائيليات ونقـــــدها وكـــــان يـــــرد  رد اً شـــــديداً علـــــى الـــــرواجت املكذوبـــــة 

نــــه اهــــتم واملوضــــوعة. اهــــتم اإلمــــام اآللوســــي بــــذكر املناســــبات وأســــباب النــــزول لــــاجت والُســــور كمــــا أ
عار العــــــرب يف ذكــــــر املعــــــاين إلمــــــام اآللوســــــي يستشــــــهد يف تفســــــريه أبشــــــبــــــذكر القــــــراءات يف تفســــــريه. ا

اللغويــــــة. مــــــن ميــــــزات التفســــــري روح املعــــــاين االهتمــــــام ابلتفســــــري اإلشــــــاري اهتمامــــــاً اتمــــــاً حيــــــث ذكــــــر 
 بعد تفسري مجلة من اآلجت أو السورة التفسري اإلشاري له.
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 املطلب الثالث:
 وقيمة تفسريه فتِبيان القرآنف اترخيية عن الشيخ غالم رسول السعيد نبدة 

 
 نبدة اترخيية عن الشيخ غالم رسول السعيدي

 امسه ونسبه ونشأته
اســـــم الشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي " ـــــس الزمـــــان جنمـــــي" ولكنـــــه فيمـــــا بعـــــد مســـــى  نفســــــه 

ــــه اَلكــــرب الســــيد حممــــد وزيــــر   (1)"فــــالم رســــول" نســــبة إىل النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم. كــــان اســــم أخي
نـــــــوفمرب  14ه املوافـــــــق 1356 لـــــــد يـــــــوم اجلمعـــــــة املباركـــــــة يف عاشـــــــر مـــــــن رمضـــــــان املبـــــــار الـــــــدهلوي، و 

ــــــــد.1937 ــــــــدهلي ا ن ــــــــت إمسهــــــــا ( 2)م يف ال ه أمــــــــه كان ــــــــه مث راب  ــــــــويف  أب الشــــــــيخ الســــــــعيدي يف طُفولت ت
ُــــــدر   س إىل اَلطفــــــال. توفي ــــــت علــــــى "شــــــفيق فاطمــــــة" وهــــــي كانــــــت معروفــــــة ابلزهــــــد والــــــور  وكانــــــت ت

 (3)م ليلة اجلمعة وكانت عمرها ست ومثانون سنة.2003السابع من شهر أفسطس 

 دراسته
اكمـــــل الشـــــيخ الســـــعيدي قـــــراءة قـــــرآن الكـــــرة يف السادســـــة مـــــن عمـــــره وانتهـــــي مـــــن الدراســـــة يف  

املدرســـــة اإلبتدائيـــــة بنجـــــاب إســـــالمية هـــــائ ســـــكول )مدرســـــة  نويـــــة( الـــــدهلي ملـــــا كـــــان عمـــــر الشـــــيخ 
م، وكــــــان َلبيــــــه مطبــــــع 1947ل ابكســــــتان ســــــنة عشــــــر ســــــنوات، مث هــــــاجر إىل كراتشــــــي بعــــــد اســــــتقال

                                                             

ــــــان الفرقــــــان للشــــــيخ فــــــالم رســــــول الســــــعيدي، ج 1) ــــــع: ضــــــياء القــــــرآن ببليكشــــــنز، الهــــــور. الطبعــــــة  43ص  1( تفســــــري تبي الطب
الكــــــرة ماركيــــــت -9 37221953-042 م. الشــــــار  داات كــــــن  خبــــــل، الهــــــور رقــــــم ا ــــــاتف: 2005اَلوىل: ســــــنة مــــــايو 
ــــة هــــذا  32210212-021شــــي ابزار، كراتانفــــال ســــنرت اردو  -14   37225058-042 اردو ابزار، الهــــور يف بداي

الكتـــــــاب معلومـــــــات عـــــــن حيـــــــاة الشـــــــيخ الســـــــعيدي بعنـــــــوان: "أحـــــــوال وآ ر الشـــــــيخ العالمـــــــة الســـــــعيدي، مـــــــرت بني: الـــــــدكتور حممـــــــد 
مهــــــايون عبــــــاس  ــــــس، وشــــــكفته جبــــــني، وأخــــــرت حســــــني، والــــــدكتور حممــــــد عــــــاطف أســــــلم راؤ، مراجعــــــة وإعــــــادة النظــــــر: اَلســــــتاذ 

 محن. مفيت منيب الر 
حمـــــــد  اعظـــــــم ال  وهنـــــــد عالمـــــــه فـــــــالم رســـــــول الســـــــعيدي للـــــــدكتور حممـــــــد عـــــــاطف أســـــــلم راؤ، املطبـــــــع: ارتقـــــــاء فاونديشـــــــن ( 2)

ـــــــــــــــــــــــــر  25انرتنيشـــــــــــــــــــــــــنال )كراتشـــــــــــــــــــــــــي(، الطبعـــــــــــــــــــــــــة اَلوىل  ـــــــــــــــــــــــــق  2016فرباي ـــــــــــــــــــــــــم 1437مجـــــــــــــــــــــــــادي اَلول  14املواف ه. رق
يدي، ج رســـــــــول الســـــــــع تبيـــــــــان الفرقـــــــــان للشـــــــــيخ فـــــــــالم 46 – 45، ص 03012972514 ،03222611112ا ـــــــــاتف:

  43ص  1
 47( حمد  اعظم ال  وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص 3)
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ــــــدهلي ولكــــــن بســــــبب  ــــــت أحوالــــــه املاليــــــة واضــــــطر  إىل العمــــــل وكســــــب يف ال وفــــــاة أبيــــــه وهجرتــــــه انقلب
تزو جـــــــت أمـــــــه ( 1)املـــــــال فبـــــــدأ العمـــــــل يف دار الطباعـــــــة بعـــــــد أن اســـــــتمر  ابلدراســـــــة إىل درجـــــــة التاســـــــعة.

 الســـــعيدي الدراســـــة حلصـــــول املعـــــا ؛بعـــــد وفـــــاة والـــــده  مـــــع رجـــــل  امســـــه حممـــــد عثمـــــان وتـــــر  الشـــــيخ 

مث فيمـــا بعـــد بـــدأ  يف الطُـــرال والشـــوار  لكســـب املـــال، (Ice Cream) لـــوجفبـــدأ يف البدايـــة ببيـــع لـــنب مث
بــــــتعل م الكتابــــــة يف املطبــــــع أبمــــــر أبيــــــه الــــــر اب )زوج اَلم( إىل ذلــــــك الوقــــــت الشــــــيخ الســــــعيدي كــــــان ال 

ـــــدين إال قلـــــيال.  مـــــد عمـــــر إجهـــــرويعيدي بتقريـــــر الشـــــيخ حمولكـــــن  ث ـــــر الشـــــيخ الســـــ( 2)يعـــــرف عـــــن ال

دراســـــــة العلـــــــوم الدينيـــــــة والتحـــــــق ابجلامعـــــــة حممديـــــــة رضـــــــوية، ِديريـــــــة رحـــــــيم م فرجـــــــع إىل 1956ســـــــنة 
ابيــــــع علــــــى يــــــد الشــــــيخ الســــــيد  مث (3)جرخــــــان )بنجــــــاب( وكــــــان يــــــؤم  النــــــاس يف املســــــجد بقربــــــه أيضــــــاً،

 (5)م1960هـــــــــور ســـــــــنة وذهـــــــــب إىل جامعـــــــــة نعيميـــــــــة ال (4)م.1958ســـــــــعيد أمحـــــــــد الكـــــــــا مي ســـــــــنة 
ودرس هنــــــــا  بعــــــــ  الكتــــــــب منهــــــــا: كافيــــــــة، شــــــــرح التهــــــــذيب، وأصــــــــول الشاشــــــــي. وكــــــــان الشــــــــيخ 
الســــــعيدي يُــــــدر س الطــــــالب يف زمــــــن دراســــــته بـــــــ جامعــــــة نعيميــــــة الهــــــور، ويف ذلــــــك الوقــــــت ملــــــا كــــــان 
ــــة، واقرتحــــه هــــو بعــــد  ــــدين" حمادث ــــه وبــــني عــــامل كــــان امســــه "إمــــام ال ُــــدر س حــــد  بين الشــــيخ الســــعيدي ي

نطـــــق مـــــن الشـــــيخ العالمـــــة عطـــــاءهللا بنـــــدجلوي. فســـــافر الشـــــيخ الســـــعيدي إىل مديريـــــة  ادثـــــة بـــــتعل م املا
خوشـــــــاب، بنجـــــــاب لدراســـــــة املنطـــــــق، فـــــــدرس أصـــــــول فقـــــــه، مســـــــل م الثبـــــــوت، توضـــــــيت تلـــــــويت، علـــــــم 

ـــــك ســـــنة  ـــــة فيصـــــل آابد ســـــنة  (6)م،1963املعـــــاين وذل ـــــة ِديري مث جـــــاء الشـــــيخ الســـــعيدي جامعـــــة قادري
  (7)نة.يف نفس الس ج منهم وختر  1965
  

                                                             

وتفســـــــــري تبيـــــــــان الفرقـــــــــان للشـــــــــيخ فـــــــــالم رســـــــــول  48( حمـــــــــد  اعظـــــــــم ال  وهنـــــــــد للـــــــــدكتور حممـــــــــد عـــــــــاطف أســـــــــلم راؤ، ص 1)
  43ص  1السعيدي، ج 

 44ص  1( تفسري تبيان الفرقان للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
وتفســــــري تبيــــــان الفرقــــــان للشــــــيخ فــــــالم رســــــول  50 – 49  وهنــــــد للــــــدكتور حممــــــد عــــــاطف أســــــلم راؤ، ص د  اعظــــــم ال( حمــــــ3)

  46 – 45ص  1السعيدي، ج 
  55( حمد  اعظم ال  وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص 4)
 46ص  1( تبيان الفرقان للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 5)
   49 – 48ص  1، ج نفس املصدر( 6)
  52 – 51( حمد  اعظم ال  وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص 7)
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 تدريسه
بــــــدأ الشــــــيخ الســــــعيدي ابلتــــــدريس بعــــــد التهللاــــــر ج  امعــــــة نعيميــــــة الهــــــور حســــــب أمــــــر الشــــــيخ  

م بـــــدأ بتـــــدريس كتـــــب احلـــــديث واســـــتمر  1970م ويف ســـــنة 1966مفـــــيت حممـــــد حســـــني النعيمـــــي ســـــنة 
ــــــــــــة  م ابجلامعــــــــــــة نعي1980م إىل ســــــــــــنة 1978مث در س مــــــــــــن ســــــــــــنة  (1)م1978عليهــــــــــــا إىل ســــــــــــنة  مي

م ولكــــــن الشــــــيخ 1985اً، ورجــــــع إىل اجلامعــــــة نعيميــــــة الهــــــور واســــــتمر  ابلتــــــدريس إىل كراتشــــــي أيضــــــ
كـــــــان ال يســـــــتطيع أن يُـــــــدر س   حيـــــــثالســـــــعيدي كـــــــان ُُيـــــــس  ابَلمل الشـــــــديد يف   هـــــــره يف نفـــــــس ســـــــنة 

ــــــه أن يُــــــدر س علــــــى الكرســــــي؛ فلــــــم  ذنــــــه مفــــــيت حممــــــد حســــــني  جالســــــاً علــــــى اَلرض ولكــــــن ،كــــــن ل
ـــــنعيمـــــي، فـــــدعاه  ب الـــــرمحن والشـــــيخ مفـــــيت الســـــي د شـــــجاعت للتـــــدريس إىل اجلامعـــــة الشـــــيخ مفـــــيت مني

ــــــني   نعيميــــــة كراتشــــــي فجــــــاء وبــــــدأ بتــــــدريس كتــــــب احلــــــديث يف الكراتشــــــي جالســــــاً علــــــى الكرســــــي وُع
  (2)"شيخ احلديث" يف هذه اجلامعة واستمر  على هذا املنصب إىل وفاته.

 حياته األ سرية 
مــــــره بســــــبب بعــــــ  اَلمــــــراض وبقــــــي دي مل يتــــــز وج طــــــول عهنــــــا أن الشــــــيخ الســــــعيمــــــن املهــــــم 

 ( 3)بدون الزواج ح  تويف .

 عضو املؤسّسات
ــــــــرض منصــــــــب القضــــــــاة علــــــــى الشــــــــيخ الســــــــعيدي ســــــــنة   م ولكــــــــن الشــــــــيخ مل يقبلــــــــه 1990ُع

م 1991َلجـــــل أشـــــغاله يف التـــــدريس والتـــــأليف، وكـــــان عضـــــواً للجنـــــة مركزيـــــة لرؤيـــــة ا ـــــالل مـــــن ســـــنة 

                                                             

 50ص  1( تفسري تبيان الفرقان للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 1)
وتفســــــري تبيــــــان الفرقــــــان للشــــــيخ فــــــالم رســــــول  52 – 51( حمــــــد  اعظــــــم ال  وهنــــــد للــــــدكتور حممــــــد عــــــاطف أســــــلم راؤ، ص 2)

  51 – 50ص  1السعيدي، ج 
ــــــه3) ــــــة إبســــــالم آابد  ( كــــــذا قال ــــــة معــــــه يف منــــــزل الضــــــيف ابجلامعــــــة اإلســــــالمية العاملي الــــــدكتور حممــــــد عــــــاطف أســــــلم راؤ يف ا ادث

  IRD Guest House, Old Campus International Islamic University Islamabad) )م 2018مايو وقت العصر  3احلرم القدة املوعد 
رية ِبــــــذا الســــــبب يف كتابــــــه، أقــــــول: هــــــذا ال ينبغــــــي ... أحســــــن أن يكــــــون وأيضــــــا قــــــال أنــــــه مل يــــــذكر عــــــن حيــــــات الشــــــيخ اَلســــــ

اً خبصـــــوص حالـــــه ومل أجـــــد حـــــو  ـــــُت متحـــــري  ـــــه مل يتـــــز وج َلين كن ـــــه عـــــن الشـــــيخ الســـــعيدي أن ـــــه اَلســـــرية يف أي  تصـــــريت يف كتاب ل حيات
 كتاب، ح  قابلُت الدكتور املذكور وسألته فرُفع هذا اإلشكال. وهللا أعلم
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   Council of Islamic Ideology) ) لمجلـــس الفكـــري اإلســـالميهللاـــب عضـــواً لم، مث أُنت1992ســـنة إىل 

 (1)م وخدم خدمات جي دة فيه.1999م إىل سنة 1997من سنة 
  (International Visits)ِز رات عاملية 
زار الشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي بريطانيـــــا للـــــدعوة والتبليـــــ  مـــــر تني، وكـــــان لـــــه أحبـــــاب أتبـــــا   

ــــــــ ــــــــة 1990ا ففــــــــي املــــــــر ة اَلوىل ذهــــــــب إىل بريطانيــــــــا ســــــــنة يف أمريكــــــــا وبريطاني ــــــــا  لثالث م ومكــــــــث هن
شــــــهور، وكــــــان  طــــــب يف اإلجتماعــــــات الدينيــــــة يف املــــــدن لنــــــدن وماجنســــــرت وبــــــرمنكهم وبرســــــتل، وزار 

شـــــريفني ملــــا كـــــان الشـــــيخ الســــعيدي يرجـــــع مــــن بريطانيـــــا، ويف مـــــر ة  نيــــة زار بريطانيـــــا بـــــدعوة احلــــرمني ال
م وبقـــــــــي  هنـــــــــا  لشـــــــــهرين، والشـــــــــيخ 1993حبيـــــــــب الـــــــــرمحن حمبـــــــــويب ســـــــــنة وإصـــــــــرار الشـــــــــيخ حممـــــــــد 

 (2)م.1994السعيدي ح   سنة 

 (Medal of Distinction) غة إمتياز( ) وسام التمّي  
أعطــــى رئـــــيس الدولـــــة ابكســـــتان وســـــام التميـــــز الشــــيخ الســـــعيدي إعرتافـــــا خبدماتـــــه اجلليلـــــة ســـــنة 

 ( 3).م2014

 وفاته 
لــــــدم وأمل الظ هــــــر وقــــــد دة أمــــــراض مثــــــل الُســــــك ر وضــــــغ  اكــــــان الشــــــيخ الســــــعيدي مريضــــــاً بعــــــ

وُأصـــــــــــيب حبـــــــــــرارة شـــــــــــديدة يف  (4)م.2011ســـــــــــنة  (Dimensia)أصـــــــــــيب ِـــــــــــرض شـــــــــــديد يف الـــــــــــدماغ 
ــــــار  ســــــنة  ــــــاس يف كراتشــــــي فضــــــُعف ِبــــــا طبيعــــــة 2015رمضــــــان املب ــــــري مــــــن الن ــــــه كث م كمــــــا أصــــــيب ب

 ــــــــس وتـــــــويف  ( 5)م2016الشـــــــيخ الســـــــعيدي ُضـــــــعفا شـــــــديداً، وأُدخــــــــل يف املستشـــــــفى يف ينـــــــاير ســـــــنة 
ــــــــاين  وعشــــــــرين ــــــــع الث ــــــــق 1437مــــــــن الربي ــــــــر ســــــــنة  4ه املواف ــــــــة اجلمعــــــــة املبا2016مــــــــن فرباي ركــــــــة م ليل

  ( 6)بكراتشي وُدفن يف قُرب دار العلوم النعيمية يف ابملسجد اجلامع اَلقصى كراتشي.

                                                             

   59 – 58وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص  ( حمد  اعظم ال 1)
    70 – 68، ص نفس املصدر( 2)
    82( نفس املصدر، ص 3)
    85( نفس املصدر، ص 4)
   87( نفس املصدر، ص 5)
    23( نفس املصدر، ص 6)
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 أساتدته 
بب كــــــان كمــــــا عرفنــــــا مــــــن البدايــــــة أن الشــــــيخ الســــــعيدي درس يف عــــــدة مــــــدارس يف  ــــــذا الســــــ

 ختصار فيما يلي:له أساتذة كثرية نتكلم عن بع  من اَلساتذة ابال
ولـــــد ِدينـــــة أمروهـــــة، مـــــراد آابد ا نـــــد، وكـــــان الشةةةةةيخ السةةةةةّيد أمحةةةةةد سةةةةةعيد الكةةةةةاظمي:  •

م وبــــــــدأ 1349م املوافــــــــق 1930إســــــــم أبيــــــــه الســــــــي د حممــــــــد  تــــــــار الكــــــــا مي، ختــــــــر ج ســــــــنة 
ـــــــس ابلتـــــــدريس ابجلامعـــــــة نعيميـــــــة الهـــــــور بنجـــــــاب، كـــــــان يُـــــــ در س القـــــــرآن الكـــــــرة أيضـــــــاً، أس 

ـــــة  ملتـــــان مث جـــــاء الشـــــيخ جامعـــــة إســـــالمية ِبـــــاولبور، وقـــــد  الشـــــيخ مدرســـــة أنـــــوار العلـــــوم ِدين
ــــــه خــــــدمات يف احلركــــــة الســــــتقالل ابكســــــتان، تــــــويف  ســــــنة  م 1986ه املوافــــــق 1406كــــــان ل

هللا ِدينـــــة ملتـــــان، مـــــن مؤل فاتـــــه: تســـــبيت الـــــرمحن عـــــن الكـــــذب والنقصـــــان، مـــــيالد النـــــيب صـــــلى 
 (1)عليه وسلم، وتسكني اخلواطر وفري ذلك.

م 1916ه املوافــــــــق 1334ولـــــــد ســـــــنة  حممةةةةةةةد بنةةةةةةةةد لوي: الشةةةةةةةيخ العالّمةةةةةةةة عطةةةةةةةةاء •
ــــــدجل شــــــريف،  ــــــة بن ــــــة إمدادي ــــــه ويف اجلامعــــــة مظهري ــــــة خوشــــــاب، بنجــــــاب. درس يف قريت ِديري

لتـــدريس مث بـــدأ اب (Bhera) واجلامعـــة فتحيـــة إجهـــرة الهـــور ودارالعلـــوم حممديـــة فوثيـــة ِبـــرية
مي، تــــــويف  ســــــنة ر س َلكثــــــر مــــــن  ســــــني ســــــنة، وكــــــان عضــــــواً للمجلــــــس الفكــــــري اإلســــــالفــــــد

ــــــــة ا ــــــــالل، ســــــــفرانمه بغــــــــداد، 1999ه املوافــــــــق 1419 ــــــــى رؤي ــــــــه: التحقيــــــــق عل م. مــــــــن كتب
 (2)قضية الراب وفري ذلك.

ـــــة ابنـــــس بريلـــــي ســـــنة املفةةةةةيت ع يةةةةة  أمحةةةةةد البةةةةةدايوين:  • م، 1901ولـــــد الشـــــيخ بقريـــــة آنول
 م وبـــــــــدأ ابلتـــــــــدريس1922لكـــــــــرة ودرس يف مـــــــــدارس  تلفـــــــــة ختـــــــــر ج ســـــــــنة حفـــــــــ  القـــــــــرآن ا

 ابلتــــــدريس لتســــــعة عشــــــر ســــــنة مث عــــــني  خطيبــــــاً ومدر ســــــا ِدرســــــة عيــــــد كــــــاه كرهــــــي واســــــتمر  

                                                             

  111 – 106( حمد  اعظم ال  وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص 1)
  119 – 117( نفس املصدر، ص 2)
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شــــــاهو، الهــــــور، مـــــــن مؤلفاتــــــه: حقــــــوال الـــــــزوجني، أحكــــــام اجلنــــــازة، حقـــــــوال الوالــــــدين وفـــــــري 
 ( 1)ذلك.

ر مـــــارس ســـــنة ا ســـــراءئ يف شـــــهولـــــد بقريـــــة ديبـــــالشةةةةةيخ مفةةةةةيت حممةةةةةد حسةةةةةني النعيمةةةةةي:  •
ــــــرت  مســــــعود ا1923 ــــــد ال تــــــويف  أمــــــه ملــــــا كــــــان عمــــــره ســــــنتني،  لغــــــازيم كــــــان مــــــن أوالد القائ

درس يف قريتــــــــه مث جــــــــاء إىل جامعــــــــة نعيميــــــــة مــــــــراد آابد، حصــــــــل العلــــــــوم مــــــــن كبــــــــار العلمــــــــاء 
ــــــــل "خــــــــتم 1941وختــــــــر ج ســــــــنة  ــــــــدريس، شــــــــار  الشــــــــيخ يف حركــــــــات  تلفــــــــة مث ــــــــدأ ابلت م وب
  (2)م.1958جامعة نعيمية بــ الهور سنة النبوة"، أسس  

 تالمدته
البدايــــــة أن الشــــــيخ الســــــعيدي در س طــــــول احليــــــاة وختــــــر ج علــــــى يــــــده طــــــالب  كمــــــا رأينــــــا مــــــن  

 كثريون فنذكر فيما يلي أمساء لبع  تالمذته:
ــــة "شــــيهللاوبورة" بنجــــاب، درس علــــى الةةةةدكتور السةةةةيد حممةةةةد أشةةةةرف:  • ــــة مــــن مديري ــــد يف قري ول

م وحصـــــل علـــــى شـــــهادة ميداليـــــة 1978جامعـــــة نعيميـــــة الهـــــور ســـــنة يـــــد الشـــــيخ الســـــعيدي بــــــ 
ــــة  مــــن جامعــــة بنجــــاب يف العلــــوم اإلســــالمية، كــــان مدر ســــا وخطيبــــاً يف  (Gold Middle)ذهبي
 (3)وأيضا در س  امعة نعيمية الهور. (Norway)النروي  ، مث يف (Denmark) الدمنار 

ـــــــد يف كـــــــامونكيالةةةةةةةدكتور صةةةةةةةاحب اده  يةةةةةةةل الةةةةةةةرمحن:  • م ختـــــــر ج 1951ســـــــنة  (Kamoke)ول
ــــدكتوراه مــــن جامعــــة مــــن اجلامعــــة اإلســــالمية ِبــــاولبور  ــــة الهــــور، أخــــذ شــــهادة ال وجامعــــة نعيمي

ـــــة الهـــــور وجامعـــــة جشـــــتية كـــــامونكي، مـــــن   ـــــة وابجلامعـــــة نعيمي ُـــــدر س يف الكلي بنجـــــاب، كـــــان ي
 (4) كتبه: فاية احلواشي حاشية شرح وقاية، تذكرة أولياء جشت وفري ذلك.

ــــد ســــنة :  (Golravi)الةةةةدين جشةةةةيت جةةةةولروية غةةةةالم نصةةةةري الشةةةةيخ العالمةةةة • ه 1377ول
ــــــــة الهــــــــور وكراتشــــــــي، ختــــــــر ج 1958املوافــــــــق  م يف هــــــــارون آابد كراتشــــــــي درس ابجلامعــــــــة نعيمي

                                                             

اإلشـــــــراف:  18( مـــــــنه  الشـــــــيخ فـــــــالم رســـــــول الســـــــعيدي يف تفســـــــريه تبيـــــــان القـــــــرآن، إعـــــــداد الطالـــــــب: حمبـــــــوب علـــــــي، ص 1)
ســـــــتري، ق ســـــــم التفســـــــري وعلـــــــوم القـــــــرآن بكليـــــــة أصـــــــول الـــــــدين، اجلامعـــــــة الـــــــدكتور حممـــــــد بـــــــن عبـــــــد الوهـــــــاب الراســـــــخ، رســـــــالة ماج

 م. 2016ه املوافق 1437اإلسالمية العاملية إسالم آابد سنة 
 19، ص نفس املصدر( 2)
 68ص  1( تفسري تبيان الفرقان للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 3)
   69 – 68ص  1( نفس املصدر، ج 4)
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ـــــــات 1886ســـــــنة  ـــــــراجم ا ـــــــدثني ومـــــــزاج مؤلفـــــــاهتم، متطلب ـــــــه: ت ـــــــدريس، مـــــــن كتب ـــــــدأ ابلت م مث ب
عيدي( الســــــــــباعيات وفــــــــــري التوحيــــــــــد والعقبــــــــــات يف طريقهــــــــــا )ترمجــــــــــة لكتــــــــــاب الشــــــــــيخ الســــــــــ

  (1)ذلك.
 أخالقه
خ كــــــان متصــــــفاً ابَلخــــــالال الكر،ــــــة فكــــــان مثــــــاالً يف التقــــــوى والزهــــــد والرجضــــــة والعبــــــادة الشــــــي

 (2)وكان معروفاً ابلعفو والصرب والشفقة واجلرأة والقناعة والعزم.

 مكانته العلمية

فــــــ  وصـــــــاحب اســــــتفاد الشــــــيخ الســــــعيدي مــــــن كبــــــار العلمــــــاء يف ابكســــــتان، كــــــان قــــــوي احل 
جامعـــــاً يف العلـــــوم والفنـــــون ســـــواًء القـــــدة اجلديـــــد، منهـــــا: علـــــوم القـــــرآن، علـــــوم بصـــــرية إجتهاديـــــة وكـــــان 

احلـــــــديث، علـــــــم التفســـــــري، أصـــــــول احلـــــــديث، أصـــــــول التفســـــــري، علـــــــم الكـــــــالم، علـــــــم الفـــــــرائ ، علـــــــم 
ــــم الفلســــفة، علــــم التصــــريف، علــــم النحــــو، علــــم البالفــــة ــــم املنطــــق، عل ، علــــم الفقــــه، أصــــول الفقــــه، عل

اريخ، علـــــم الســـــري، علـــــم اَلخـــــالال، علـــــم التصـــــوف، علـــــم اإلفتـــــاء، علـــــم العـــــروض والقـــــوايف، علـــــم التـــــ
ــــــم الطــــــب وفــــــري ذلــــــك. ــــــم السياســــــة، عل ــــــم اإلنشــــــاء، عل ــــــا رة، علــــــم اَلدب، عل  (3)الرجــــــال، علــــــم املن

 وله خ د مات جليلة. الشيخ كان يُقل د مسلك الربيلوية
 أقوال العلماء حوله 
كـــــان الشـــــيخ الســـــعيدي حمـــــد ً :(4)علةةةةةي القةةةةةادرييت السةةةةةيد شةةةةةجاعت يقةةةةةول الةةةةةدكتور مفةةةةة •

ـــــــــــة  ـــــــــــه مشـــــــــــغولني يف اخلدمـــــــــــة داخـــــــــــل الدول ـــــــــــاً ومصـــــــــــن فا، وتالمذت وفقيهـــــــــــاً ومدر ســـــــــــاً وخطيب
 (5) وخارجها...

                                                             

    69ص  1( تفسري تبيان الفرقان للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 1)
  15( منه  الشيخ فالم رسول السعيدي يف تفسريه  بوب علي، ص 2)
 15( نفس املصدر، ص 3)
 ( مؤس س وشيخ احلديث ومهتمم دارالعلوم نعيمية كراتشي سابقاً، قاضي للعدالة الشرعية الوفاقية سابقاً.4)
  131 – 130  وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص ( حمد  اعظم ال5)
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ــــــل (1)يقةةةةةةول العالمةةةةةةة السةةةةةةّيد حممةةةةةةود أمحةةةةةةد رضةةةةةةوي • : شــــــرح الصــــــحيت مســــــلم  ليــــــف جلي
العلمـــــــاء يف ة كمثلـــــــه، اختلـــــــف مـــــــع للشـــــــيخ الســـــــعيدي، حســـــــب رأي مل أ رى يف اللغـــــــة اَلرديـــــــ

  (2)بع  القضاج ولكن هو ال يستحي يف ق بول احلق ملا يقنعه أحد ابَلدلة.
ـــــــاقل القضـــــــاج : (3)يقةةةةةةةول الشةةةةةةةيخ املفةةةةةةةيت منيةةةةةةةب الةةةةةةةرمحن • أن الشـــــــيخ الســـــــعيدي  كـــــــان يُن

ـــــري رأيـــــه ملـــــا  يت الـــــدليل... يقـــــول عـــــن ( 4)اجلديـــــدة مـــــع العلمـــــاء قبـــــل أن يـــــذكر رأيـــــه، وكـــــان يُغ
القـــــــرآن: هـــــــو تفســـــــري جـــــــامع وكامـــــــل يف هـــــــذا العهـــــــد وال يوجـــــــد يف التفاســـــــري ريه تبيـــــــان تفســـــــ

 (5)أخرى مثل هذه املعلومات جامعاً.
ـــــب مؤلفـــــه : (6)الشةةةةةيخ املفةةةةةيت تقةةةةةي عثمةةةةةاين • يقـــــول عـــــن شـــــرح الصـــــحيت مســـــلم: أنـــــه كت

شـــــرحاً مفصـــــالً  هـــــد كبـــــري ومل يتعص ـــــب يف نقـــــل اَلقـــــوال مـــــن كتـــــب العلمـــــاء ومـــــع ذلـــــك كـــــان 
 (7) إذا كان له اختالف مع العلماء ... داً علمياً ينقد نق

 مؤلفات الشيخ السعيدي
 كان الشيخ السعيدي من كبار املؤل فني يف عصره وقد أل ف مؤلفاة وتصانيف كثرية منها:

 عشر جزءاً،  ثالثة تفسري تبيان القرآن .1
 جزءاً، مثانيةشرين الصليح مسلم  .2
  جزءاً،ستة عشر ي نعمة الباري ونِعم الباري شرين الصليح خبار  .3

                                                             

 ( شارح صحيت البهللااري وُمدير وشيخ احلديث بدارالعلوم حزب اَلحناف الهور.1)
  132هند عالمه للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص ( حمد  اعظم ال  و 2)
 ( مهتمم دارالعلوم نعيمية ورئيس اللجنة رؤية هالل ابكستان.3)
 146ال  وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص ( حمد  اعظم 4)
   132( نفس املصدر، ص 5)
ه مث هـــــــاجر إىل  1362 نـــــــد ســــــنة ( هــــــو الشــــــيخ مفـــــــيت حممــــــد تقــــــي بـــــــن الشــــــيخ مفـــــــيت حممــــــد شــــــفيع ولـــــــد يف قريــــــة ديوبنــــــد ا6)

كراتشــــــي ابكســــــتان. درس علــــــى أبيــــــه والشــــــيخ املفــــــيت رشــــــيد امحــــــد اللــــــدهيانوي والشــــــيخ ســــــليم هللا خــــــان وفــــــريهم ختــــــر ج يف ســــــنة 
ـــــــر يف الفقـــــــه واحلـــــــديث والتفســـــــري واإلقتصـــــــاد وكـــــــا1359 ن قاضـــــــياً وانئـــــــب رئـــــــيس جامعـــــــة دارالعلـــــــوم كراتشـــــــي حاليـــــــاً. ه. لـــــــه ته 

لــــــة فــــــتت امللهــــــم ... مؤلفاتــــــه ابللغــــــة اَل رديــــــة والعربيــــــة واإلجنليزيــــــة ومنــــــه: علــــــوم القــــــرآن، درس ترمــــــذي، آســــــان ترمجــــــة القــــــرآن، تكم 
ـــــــــع: ادارة إســـــــــالميات  553 – 551يُنظـــــــــر أكـــــــــابر علمـــــــــاء ديوبنـــــــــد للحـــــــــاف  حممـــــــــد أكـــــــــرب شـــــــــاه الُبهللاـــــــــاري. ص  الهـــــــــور الطب

 م. 1999ه املوافق 1419وكراتشي، الطبعة اجلديدة: سنة 
 150م ال  وهند للدكتور حممد عاطف أسلم راؤ، ص ( حمد  اعظ7)
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   وهو تفسري القرآن الكرة ابالختصار،أج اء  ءسةتبيان الفرقان  .4
وهـــــــو جمموعـــــــة مـــــــن رســـــــائل الشـــــــيخ الســـــــعيدي علـــــــى موضـــــــوعات مقةةةةةةةاالت سةةةةةةةعيدي:  .5

   تلفة مثل النبوة والرسالة واخللفاء الراشدين وفري ذلك،
في الصـــــحاح الســـــتة ي علـــــى حيـــــاة اَلئمـــــة اَلربعـــــة وا ـــــدثني ومـــــؤلُيتـــــو تةةةةةدكرة احملةةةةةدثني:  .6

  وكتبهم،
 فيه حتقيق على جواز هذا اإلسم و سبحانه وتعاىل،التلقيق لكلمة فخداف:  .7
 يشتمل على حياة أستاذه العال مة عطاء حممد بندجلوي، حيات أستاذ العلماء:   .8
 لى  الفيهم وفري ذلك.فيه جلواز الذ كر بصوت مرتفع والرد  عِذكر ابجلهر:  .9

ه التــــاريخ عــــن ســــيطرة حممــــد بــــن عبــــد الوهــــاب النجــــدي ... يــــفاتريةةةةخ حةةةةد وحجةةةةاز:  .10
(1) 

                                                             

وتفســــــــري تبيــــــــان الفرقــــــــان للشــــــــيخ فــــــــالم رســــــــول  163( حمــــــــد  اعظــــــــم ال  وهنــــــــد للــــــــدكتور حممــــــــد عــــــــاطف أســــــــلم راؤ، ص 1)
 21عيدي يف تفسريه  بوب علي، ص ومنه  الشيخ فالم رسول الس 75 – 74ص  1السعيدي، ج 
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 القيمة العلمية لتفسري تبيان القرآن
ــــع هــــذا التفســــري يف ثــــال  عشــــر أجــــزاء مــــن فريــــد بــــك ســــتال بـــــ الهــــور، وقــــد بــــذل الشــــيخ  طُب

ه 1414وبــــدأ بــــه يف رمضــــان املبــــار  فــــالم رســــول الســــعيدي فيــــه جهــــوده حــــوايل  إثنــــا عشــــر ســــنة 
احلـــــادي عشـــــر مـــــن شـــــهر ذي  م وانتهـــــى منـــــه يف1994دي وعشـــــرون مـــــن شـــــهر فربايـــــر املوافـــــق احلـــــا

 (  1)م يوم اجلمعة املباركة.2006ه املوافق يناير 1426احلجة 

ــــــى مقدمــــــة التفســــــري وعلــــــوم القــــــرآن وســــــورة الفاحتــــــة والبقــــــرة، عــــــدد  اجلةةةةةة ء األول: • ُيتــــــوي عل
ـــــــوحي ففيـــــــه موضـــــــوعأمةةةةةةةا مقدمةةةةةةةة التفسةةةةةةةري وعلةةةةةةةوم القةةةةةةةرآن:  1042الصـــــــفحات:  ات ال

ضـــــــــرورته، تعريـــــــــف القـــــــــرآن وأمسائـــــــــه، إعجـــــــــاز القـــــــــرآن، النســـــــــخ، أســـــــــباب النـــــــــزول، املكـــــــــي و 
 واملدين، مجع القرآن، سبعة أحرف، التفسري والتأويل وطبقات املفس رين وفري ذلك.

 908النساء، عدد الصفحات: ُيتوي على سورة آل عمرن وسورة اجل ء الثاين:  •
 720ام، عدد الصفحات: ائدة وسورة اَلنعُيتوي على سورة املاجل ء الثالث:  •
 733ُيتوي على سورة اَلعراف وسورة اَلنفال، عدد الصفحات: اجل ء الرابع:  •
 899ُيتوي من سورة التوبة إىل سورة يوسف، عدد الصفحات: اجل ء اخلام :  •
 832سورة الرعد إىل سورة بين إسرائيل، عدد الصفحات: ُيتوي من اجل ء السادس:  •
 940ُيتوي من سورة الكهف إىل سورة املؤمنون، عدد الصفحات: ابع: اجل ء الس •
 882ُيتوي من سورة النور إىل سورة القصص، عدد الصفحات: اجل ء الثامن:  •
ُيتـــــــوي مـــــــن ســـــــورة العنكبـــــــوت إىل ســـــــورة الصـــــــافات، عـــــــدد الصـــــــفحات: اجلةةةةةةة ء التاسةةةةةةةع:  •

991 
  843حات: ُيتوي من سورة ص إىل سورة اجلاثية، عدد الصفاجل ء العاشر:  •
حتــــوي مــــن ســــورة اَلحقــــاف إىل ســــورة التغــــابن، عــــدد الصــــفحات: اجلةةةة ء احلةةةةادي عشةةةةر: ي •

940 
 1087من سورة الطالال إىل سورة الناس، عدد الصفحات: اجل ء الثاين عشر:  •
+  345، عــــــــدد الصــــــــفحات: ُيتــــــــوي علــــــــى الفهــــــــارس واإلشــــــــاريةاجلةةةةةةةة ء الثالةةةةةةةةث عشةةةةةةةةر:  •

291  
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 ألفاً.عدد جيمع الصفحات حوايل  اثنا عشر 
هـــــــذا التفســـــــري معـــــــروف بـــــــني أهـــــــل اللغـــــــة اَلرديـــــــة لكونـــــــه جامعـــــــاً وشـــــــامالً للتفســـــــري ابملـــــــأثور 
والتفســـــري ابلــــــرأي وملوافقتـــــه لقضــــــاج املعاصــــــرة اجلديـــــدة واملــــــذاهب الفقهيــــــة اَلربعـــــة وتــــــرجيت مــــــذهب 

ول يف ســـــــبب  ليـــــــف تفســـــــريه: أن علمـــــــاءان القـــــــدامى قـــــــد بـــــــذلوا اَلحنـــــــاف. الشـــــــيخ الســـــــعيدي يقـــــــ
ــــــرية حيــــــث ال ُ،كــــــن عليــــــه اإلضــــــافة اجلــــــ ُجهــــــودهم ــــــوا كتبــــــاً كث ــــــذكر، ولكــــــن يف التفســــــري وكتب دير ابل

خــــــدمات وجهــــــود العلمــــــاء واملفســــــرين الُقــــــدامي كانــــــت يف اللغــــــة العربيــــــة الــــــيت ال ي صــــــل إليــــــه العامــــــة 
نـــــا حاجـــــة أن ينقـــــل هـــــذه العلـــــوم مـــــن اللغـــــة العربيـــــة إىل مـــــن أصـــــحاب أهـــــل اللغـــــة اَلرديـــــة، فكـــــان ه

ــــهل؛ و ــــذا الســــبب كتبــــُت تفســــري القــــرآن الكــــرةاللغــــة اَلرد مث يقةةةةول حةةةةول . يــــة أبســــلوب رائــــع وس 
أن علمـــــاءان اَلجـــــال ء ترمجـــــوا مفـــــاهيم القـــــرآن الكـــــرة إىل اللغـــــة اَلرديـــــة يف  تر ةةةةةة القةةةةةرآن الكةةةةةر :

هــــــذه القضــــــية  ــــــا قيمــــــة ولكــــــن أســــــلوب اللســــــان تتغــــــري  ُعصــــــورهم، ومــــــن املعلــــــوم أن ُجهــــــودهم يف
مفــــاهيم أصــــحاِبا وَلجلــــه شــــعرُت أن يُــــرتجم القــــرآن الكــــرة إىل اللغــــة اَلرديــــة حســــب بتغــــري  الــــزمن؛ 

ــــــي ال تكــــــون ترمجــــــة القــــــرآن الكــــــرة فريبــــــة أو فــــــري مألوفــــــة. نفهــــــم مــــــن كــــــالم الشــــــيخ  (1)وأســــــلوِبم ك 
 َلردية َلجل هذه اَلسباب. السعيدي أنه بدأ بكتابة التفسري ابللغة ا

 فسريه تبيان القرآنمنهج الشيخ غالم رسول السعيدي يف ت
ــــــهلة وس ل ســــــة وفــــــق اللغــــــة اَلرديــــــة املعاصــــــرة  ــــــرجم الشــــــيخ الســــــعيدي القــــــرآن الكــــــرة بلغــــــة س  ت
وترمجـــــه ترمجـــــة معنويـــــة مراعيـــــاً َللفـــــا  القـــــرآن الكـــــرة وعبارتـــــه. اهـــــتم بـــــذكر عـــــدد اآلجت والركوعـــــات، 

ر وذكــــــــر اَلحاديــــــــث ملــــــــدين، ويــــــــذكر الــــــــرب  بــــــــني اآلجت والُســــــــور. اهــــــــتم ابلتفســــــــري املــــــــاثو واملكــــــــي وا
حالــــــة. وهكــــــذا الشــــــيخ الســــــعيدي كــــــان ُ ــــــر ج وأقــــــوال الصــــــحابة رضــــــي هللا عــــــنهم مــــــع التهللاــــــري  واإل

 (2)اَلحاديــــــــث مــــــــن عــــــــدة كتــــــــب احلــــــــديث، إال اَلحاديـــــــــث الــــــــيت ذكرهــــــــا اإلمــــــــام احلــــــــاف  املنـــــــــذري

                                                             

  37ص  1( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 1)
 1185ه املوافـــــق 656 – 581بـــــو حممـــــد )ا( هـــــو عبـــــد العظـــــيم بـــــن عبـــــد القـــــوي بـــــن عبـــــد هللا، زكـــــي الـــــدين املنـــــذري، كنيتـــــه 2)
ــــــــة  م(: مــــــــن علمــــــــاء احلــــــــديث والعربيــــــــة واحلفــــــــا  واملــــــــؤرخني. أصــــــــال مــــــــن الشــــــــام،1258 – تــــــــوىل مشــــــــيهللاة داراحلــــــــديث الكاملي

ابلقـــــاهرة. تـــــويف  ِصـــــر. مـــــن كتبـــــه: الرتفيـــــب والرتهيـــــب، التكملـــــة لوفيـــــات النقلـــــة،  تصـــــر صـــــحيت مســـــلم،  تصـــــر ســـــنن أيب داود 
 30ص  4واَلعالم للزركلي، ج  480 – 479 ص7... يُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبيلي، ج 
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لثقــــــــتهم يف علــــــــم احلــــــــديث. ومــــــــن منهجــــــــه أنــــــــه كــــــــان يــــــــذكر يف القضــــــــاج  (2)والســــــــيوطي (1)وا يثمــــــــي
ربعـــــة مث يُـــــرج ت مـــــذهب اَلحنـــــاف فقهيـــــة أوالً اَلحاديـــــث مث أقـــــوال الفقهـــــاء الكـــــرام مـــــن املـــــذاهب اَلال

ابَلدلـــــة، ومـــــع ذلـــــك إذا كـــــان موقـــــف اَلحنـــــاف  ـــــالف احلـــــديث فالشـــــيخ الســـــعيدي يُـــــرج ت احلـــــديث 
عـــــ  القضـــــاج. اهــــــتم بـــــذكر أســـــباب النــــــزول والـــــرواجت اإلســـــرائيلية ونق ــــــده، ورد  عليـــــه كمـــــا فعلــــــه يف ب

مــــــاء واَلعــــــالم لــــــى شــــــبهات منكــــــري احلــــــديث ابَلدلــــــة النقليــــــة والعقليــــــة، وذكــــــر أمســــــاء اَلئمــــــة والعلع
مــــــع ذ كــــــر ســــــنة الوفــــــاة، ورت ــــــب املصــــــادر واملراجــــــع علــــــى ترتيــــــب و فيــــــات ُمصــــــن فيهم تســــــهيال للقــــــارئ، 

 اَلقوال إىل قائليها. هكذا اهتم بن سبة
ـــــــمن تفســـــــريه، واســـــــتفاد مـــــــن  اهـــــــتم الشـــــــيخ برتجـــــــيت مســـــــلكه الربيلويـــــــة وعقائـــــــده وأعمالـــــــه ض 

محــــــد الكــــــا مي املســــــم ى بـــــــ "البيــــــان"، واســــــتفاد يف تفســــــريه مــــــن كبــــــار ترمجــــــة الشــــــيخ الســــــيد ســــــعيد أ
ـــــدامى مـــــثالً مـــــن أحكـــــام القـــــرآن للمـــــام اجلصـــــاص، آن للمـــــام واجلـــــامع َلحكـــــام القـــــر  (3)املفســـــرين الُق

ثـــــــور للمـــــــام الســـــــيوطي، وتفســـــــري والبحـــــــر ا ـــــــي  للمـــــــام ايب حيـــــــان، والتفســــــري الـــــــدر املن (4)القــــــرطيب،
ــــــــان إلمساعيــــــــل حقــــــــي وتفســــــــري روح املعــــــــاين للمــــــــام اآللوســــــــي، وتفســــــــري املنــــــــري للشــــــــيخ  (5)،روح البي

                                                             

هــــــ املوافـــــق 807 – 735بــــو احلســـــن، نـــــور الـــــدين، املصـــــري القـــــاهري )اا يثمـــــي، كنيتـــــه  يب بكـــــر بـــــن ســـــليمانا( هــــو علـــــي بـــــن 1)
م(، مـــــــن حفـــــــا  احلـــــــديث. مـــــــن كتبـــــــه: جممـــــــع الزوائـــــــد ومنبـــــــع والفوائـــــــد )ختـــــــري  احلـــــــديث(، وترتيـــــــب الثقـــــــات 1405 – 1335

ــــــن حبــــــان،   ــــــان ... يُنالب ــــــد ابــــــن حب ــــــد املعجمــــــني، ومــــــوارد الظمــــــخن إىل زوائ ظــــــر شــــــذرات الــــــذهب البــــــن جممــــــع البحــــــرين يف زوائ
 266ص  4واَلعالم للزركلي، ج  105ص  9العماد احلنبلي، ج 

ـــــــيوطي )ااحلـــــــاف  جـــــــالل الـــــــد ين  هـــــــو (2) هــــــــ املوافـــــــق 911 – 849بـــــــو الفضـــــــل عبـــــــد الـــــــرمحن بـــــــن ايب بكـــــــر بـــــــن اخلضـــــــريي الس 
كتــــــب كثــــــرية منهــــــا: اإلتقــــــان يف   . ألــــــفم( كــــــان حمق قــــــاً ومفســــــراً وحمــــــد ً مؤرخــــــاً أديبــــــاً. نشــــــأ يف القــــــاهرة يتيمــــــاً 1505 – 1445

ـــــني ... يُنظـــــر شـــــذرات  ـــــواوي، تفســـــري اجلالل ـــــب الن ـــــراوي  يف شـــــرح تقري ـــــدريب ال ـــــور يف التفســـــري ابملـــــأثور، ت ـــــدر املنث علـــــوم القـــــرآن، ال
  301ص  3واَلعالم للزركلي. ج  75 – 74ص  10الذهب البن العماد احلنبلي. ج 

م(: مـــــن كبــــار العلمــــاء، ولـــــد 980 – 917ه املوافــــق 370 – 305) ( هــــو أمحــــد بــــن علـــــي الــــرَّازي، ابــــو بكــــر اجلصـــــاص3)
يف الــــــر ي، ســــــكن بغــــــداد ومــــــات فيهــــــا. انتهــــــت إليــــــه رمســــــة احلنفيــــــة. وخوطــــــب يف أن يلــــــي القضــــــاء فــــــامتنع. مــــــن كتبــــــه: أحكــــــام 

  171ص  1ه. يُنظر اَلعالم للزركلي، ج القرآن، وكتاب يف أصول الفق
م( 1273ه املوافــــــق 671يب بكـــــر بـــــن فـــــرح اَلنصـــــاري اخلزرجـــــي القـــــرطيب )املتـــــوىف ا بـــــو عبـــــد هللا حممـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــنا( هـــــو 4)

احلســــــ ، وكـــــان إمامـــــا عاملـــــا مفســـــراً حمــــــد ً  متعبـــــداً. مـــــن أهـــــل قرطبــــــة. مـــــن كتبـــــه: تفســـــري القــــــرطيب، واَلســـــ  يف شـــــرح أمســـــاء هللا 
ــــــــــذهب البــــــــــن العمــــــــــاد احل  585 – 584ص  7نبلــــــــــي، ج التــــــــــذكرة أبحــــــــــوال املــــــــــوتى وأحــــــــــوال اآلخــــــــــرة ... يُنظــــــــــر شــــــــــذرات ال

 322ص  5واَلعالم للزركلي، ج 
م( املـــــــوىل كنيتـــــــه ابـــــــو 1715ه املوافـــــــق 1127( هـــــــو إمساعيـــــــل حقـــــــي بـــــــن مصـــــــطفى اإلســـــــالمبويل احلنفـــــــي اخللـــــــويت، )املتـــــــوىف 5)

ــــد يف آيــــدوس وســــكن القســــطنطينية، وانتقــــل إىل بروســــة، وكــــانالفــــداء: كــــان متصــــوفاً وم ــــاً مســــتعرابً. ول مــــن أتبــــا   فســــراً. كــــان تركي
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 (3)ويف  ــــــــالل القــــــــرآن للســــــــيد قطــــــــب، (2)وتفســــــــري املرافــــــــي َلمحــــــــد مصــــــــطفى مرافــــــــي، (1)الزحيلــــــــي،
ــــل  مــــد مجــــال الــــدين القــــامسي، تفاد مــــن تفســــري جــــامع ويف ذ كــــر أســــباب النــــزول اســــ (4)حماســــن التأوي

                                                             

ــــــة منهــــــا: روح البيــــــان يف تفســــــري القــــــرآن يعــــــرف بتفســــــري حقــــــي،  ــــــب يف عربيــــــة وتركي ــــــويف يف بروســــــة. لــــــه كت الطريقــــــة )اخللوتيــــــة(، ت
 313ص  1والرسالة اخلليلية يف تصوف، ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 

ـــــــــــــــي الدمشـــــــــــــــقي )1) ـــــــــــــــن مصـــــــــــــــطفى الزحيل ـــــــــــــــة ب أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة  م(، أحـــــــــــــــد أبـــــــــــــــرز علمـــــــــــــــاء2015 –م 1932( هـــــــــــــــو وهب
ــــــة، ورئــــــيس قســــــم ســــــورج مــــــن اجلماعــــــةو  ،   امعــــــة دمشــــــق اإلســــــالمي ومذاهبــــــه الفقــــــه يف العصــــــر احلــــــديث، عضــــــو ا ــــــامع الفقهي

مث حصـــــــل علـــــــى إجـــــــازة ختصـــــــص التـــــــدريس مـــــــن   الشـــــــريف، ابَلزهـــــــر كليـــــــة الشـــــــريعة اتبـــــــع حتصـــــــيله العلمـــــــي يف .الشـــــــريعة كليـــــــة
ِرتبـــــــة الشـــــــرف  1963 امابَلزهـــــــر، حصـــــــل علـــــــى شـــــــهادة الـــــــدكتوراة يف احلقـــــــوال )الشـــــــريعة اإلســـــــالمية( عـــــــ اللغـــــــة العربيـــــــة كليـــــــة

اإلســـــــالمي ـ دراســـــــة  الفقـــــــه يف اَلوىل مـــــــع توصـــــــية بتبـــــــادل الرســـــــالة مـــــــع اجلامعـــــــات اَلجنبيـــــــة، وموضـــــــو  اَلطروحـــــــة آ ر احلـــــــرب
 مــــــن كتبــــــه: الســــــلم و احلــــــرب يف اإلســــــالم، الفقــــــه اإلســــــالمي وأدلتــــــه، تــــــرجم إىل .مقارنــــــة بــــــني املــــــذاهب الثمانيــــــة والقــــــانون الــــــدويل

، أصـــــول الفقـــــه اإلســـــالمي ... وهبـــــة أصـــــول الفقـــــه الرتكيـــــة واملاليزيـــــة والفارســـــية والكرديـــــة، الـــــوجيز يف الفقـــــه اإلســـــالمي، الـــــوجيز يف
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ــــــوىف 2) ــــــن مصــــــطفى املرافي)املت ــــــوم ســــــنة م(: مفســــــر مصــــــري، مــــــن 1952ه املوافــــــق 1371( أمحــــــد ب العلمــــــاء. ختــــــرج بــــــدار العل
ـــــة  1909 ـــــة والشـــــريعة اإلســـــالمية بكلي مث كـــــان مـــــدرس الشـــــريعة اإلســـــالمية ِبـــــا. وويل نظـــــارة بعـــــ  املـــــدارس. وعـــــني أســـــتاذا للعربي

. مـــــن كتبـــــه: احلســـــبة يف اإلســـــالم، والـــــوجيز يف أصـــــول الفقـــــه، وتفســـــري املرافـــــي. يُنظـــــر اَلعـــــالم فـــــوردون ابخلرطـــــوم. وتـــــويف ابلقـــــاهرة
 258ص  1ركلي، ج للز 
م(: مفكــــــر إســــــالمي مصــــــري، مــــــن مواليــــــد 1967 – 1906ه املوافــــــق 1387 – 1324( هــــــو ســــــيد قطــــــب بــــــن إبــــــراهيم )3)

م( وعمــــــل يف اجلرائــــــد. وعــــــني مدرســــــا  1934هـــــــ ) 1353قريــــــة )موشــــــا( يف أســــــيو . ختــــــرج بكليــــــة دار العلــــــوم )ابلقــــــاهرة( ســــــنة 
عثـــــة لدراســـــة )بـــــرام  التعلـــــيم( يف أمريكـــــا. وانضـــــم إىل اإلخـــــوان املســـــلمني. يف اَلخـــــري للعربيـــــة، مث )مراقبـــــا فنيـــــا( للـــــوزراة. وأوفـــــد يف ب

ين يف القـــــرآن، ويف ســـــجن مث اعـــــدم. مـــــن كتبـــــه النقـــــد اَلديب، أصـــــوله ومناهجـــــه، والعدالـــــة االجتماعيـــــة يف اإلســـــالم، والتصـــــوير الفـــــ
  148 – 147ص  3يُنظر اَلعالم للزركلي، ج  الل القرآن. 

 1866ه املوافـــــق 1332 – 1283) ين بـــــن حممـــــد ســـــعيد بـــــن قاســـــم احلـــــالال، مـــــن ســـــاللة احلســـــني الســـــب ( هـــــو مجـــــال الـــــد4)
ن ســــــــلفي م(: إمــــــــام الشــــــــام يف عصــــــــره، علمــــــــا ابلــــــــدين، وتضــــــــلعا مــــــــن فنــــــــون اَلدب. مولــــــــده ووفاتــــــــه يف دمشــــــــق. كــــــــا1914 –

مــــــة، يف التفســــــري وعلــــــوم الشــــــريعة العقيــــــدة ال يقــــــول ابلتقليــــــد. واجــــــه املشــــــاكل مــــــن احلكومــــــة. كــــــان يلقــــــي الــــــدروس اخلاصــــــة والعا
ـــــه: الفتـــــوى يف اإلســـــالم، تنبيـــــه الطالـــــب إىل معرفـــــة الفـــــرض والواجـــــب، إصـــــالح املســـــاجد مـــــن البـــــد   اإلســـــالمية واَلدب. مـــــن كتب

  135ص  2نظر اَلعالم للزركلي، ج والعوائد، و تفسري حماسن التأويل. يُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
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 (3)وفــــــريهم. (2)ويف اَلخــــــري مــــــن تفســــــري املاتريــــــدي اليب منصــــــور املاتريــــــدي (1)للمــــــام الطــــــربي، البيــــــان
ولكـــــن اســـــتفاد كثـــــرياً مـــــن التفســـــري الكبـــــري للمـــــام فهللاـــــر الـــــدين الـــــرازي وتعق بـــــه يف كثـــــري مـــــن القضـــــاج،  

ريه. ومــــن ميزتـــــه أنــــه ســـــلك مـــــنه  كمــــا نق ـــــد علــــى اَلئمـــــة والعلمــــاء اآلخـــــرين أيضـــــاً ابلــــدالئل يف تفســـــ
ـــــه ويـــــذكر  موقـــــف اإلعتـــــدال يف القضـــــاج اجلديـــــدة االختالفيـــــة حيـــــث يـــــذكر موقفـــــه مـــــع اَلدلـ ــــة ويُرجح 

املهللاـــــــالفني مـــــــع االحـــــــرتام وال يطعـــــــنهم وال يُنكـــــــر علـــــــيهم بـــــــل ،شـــــــي مســـــــلك االعتـــــــدال. ومنهجـــــــه يف 
مـــــن اَلحاديـــــث النبويـــــة علـــــى ا  اثنيةةةةةمـــــن القـــــرآن الكـــــرة،  أوال  حتقيـــــق القضـــــاج هـــــو: أنـــــه كـــــان يســـــتدل  

مــــــن  رابعةةةةةةا  مــــــن آ ر وأقــــــوال الصــــــحابة رضــــــي هللا عــــــنهم أمجعــــــني،  اثلثةةةةةةا  صــــــاحبها الصــــــلوة والســــــالم، 
مـــــن كـــــالم العلمـــــاء املتقـــــدمني واملتـــــأخرين، ويف  سادسةةةةةا  مـــــن اَلئمـــــة اَلربعـــــة، خامسةةةةةا  أقـــــوال التـــــابعني، 

ــــه. ومــــن املعلــــوم أن هــــذا التفســــري ك ــــذكر موقفــــه ورأي ــــه موســــوعة حيــــث مجــــع فيــــه معلومــــات  اَلخــــري ي أن
 كثرية. 

 

                                                             

ـــــــر بـــــــن يزيـــــــد الطـــــــربي، كنيتـــــــه ابـــــــو جعفـــــــر )( 1) م(: كـــــــان مؤرخـــــــاً 923 – 839ه املوافـــــــق 310 – 224هـــــــو حممـــــــد بـــــــن جري
ـــــار الرســـــل وامللـــــو  يعـــــرف بتـــــاريخ الطـــــربي،  ومفســـــراً وإمامـــــاً وجمتهـــــداً. ولـــــد يف آمـــــل طربســـــتان، واســـــتوطن بغـــــداد. مـــــن كتبـــــه  أخب

ســـــــري القـــــــرآن يعـــــــرف بــــــــ تفســـــــري الطـــــــربي، واخـــــــتالف الفقهـــــــاء، ... يُنظـــــــر شـــــــذرات الـــــــذهب البـــــــن العمـــــــاد وجـــــــامع البيـــــــان يف تف
 69ص  6واَلعالم للزركلي، ج  31 – 29ص  1نبلي، ج احل
م( مـــــن أئمـــــة علمـــــاء الكـــــالم. نســـــبته 944ه املوافـــــق 333هـــــو حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن حممـــــود ابـــــو منصـــــور املاتريـــــدي )املتـــــوىف ( 2)

مـــــام أيب بســـــمرقند( ومـــــات هنـــــا. مـــــن كتبـــــه التوحيـــــدآ والـــــرد علـــــى القرامطـــــةآ وشـــــرح الفقـــــه اَلكـــــرب املنســـــوب لل إىل مـــــا تريـــــد )حملـــــة
حنيفـــــة. يُنظـــــر اجلـــــواهر املضـــــي ة يف طبقـــــات احلنفيـــــة لعبـــــد القـــــادر بـــــن حممـــــد بـــــن نصـــــر اّلل القرشـــــي أبـــــو حممـــــد حميـــــي الـــــدين احلنفـــــي 

 19ص  7واَلعالم للزركلي، ج  360ص  3، ج هـ(، طبع من: مري حممد كتب خانه كراتشي775)املتوىف: 
  1056ص  12وج  39 – 37ص  1ج  ( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي،3)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

66 
 

 املطلب الرابع:
 حترير املقصود مبصطلح االستدراك

أوالً نفهـــم معـــ  كلمـــة "االســـتدرا " لتوق ـــف املوضـــو  عليـــه، َلن موضـــوعنا هـــو االســـتدرا ؛ فأصـــل 
طلـب. نـذكر فيمـا الكلمة بعد  ريدها من الزوائد "د ر  "، أما االستدرا  فهو من ابب اسـتفعال وفيـه معـ  ال

 يلي بع  اَلقوال ل ئمة ك ي نفهم مع  هذه الكلمة: 
"الدَّر ُ  اللحق من التبعة والد  را : إتبا  الشيء بعضه على بعـ  يف ُكـل   :(1)الفراهيدييقول اإلمام 

: "أ ْدر    (3)قال اإلمام الراغب األصفهاين (2)شيء، يطعنه طعناً دراكاً متداركاً، أي: تباعاً واحداً إثر واحد".
ة الص ـبا"، وذلــك حـني البلـوغ، كقــول هللا بلـ  فايـيقصـد بــه: "أي  معنـاه: "بلـ  أقصـى الشــيء"، وأ ْدر    الص ـيب  

ـــُه اْلغ ـــر اُل{ اُرُ  يف اإلفاثـــة  (5)، وقـــول هللا تعـــاىل:}ال ُتْدر ُكـــُه اَْل ْبصـــاُر{.(4)تعـــاىل:}ح  َّ إ ذا أ ْدر ك  مث يقـــول: التَّـــد 
ـوالن عمة أكثر،  ـُه ن ْعم  ـْن ر ب ـ ه {مثل قول هللا تعاىل:}ل ْوال أ ْن ت دار ك   تعـاىل:}ح  َّ إ ذ ا ادَّار ُكـوا ف يهـا ، وقـول هللا(6)ٌة م 

أي: حل  ـــق ُكـــل  ابآلخـــر. (7)مج  يعـــًا{
: "ت ـــد ار  خطـــأ الـــرأي ابلصـــواب واســـتدركه. يقةةةول اإلمةةةام ال  شةةةري( 8)

                                                             

م( 786 – 718ه املوافــــــــق 170 – 100( هــــــــو اخلليــــــــل بــــــــن أمحــــــــد بــــــــن عمــــــــرو بــــــــن تــــــــيم الفراهيــــــــدي اَلزدي اليحمــــــــدي )1)
ـــــو عبـــــد الـــــرمحن: مـــــن أئمـــــة اللغـــــة واَلدب، وواضـــــع علـــــ م العـــــروض، وهـــــو أســـــتاذ ســـــيبويه النحـــــوي . اخـــــرت  الفراهيـــــدي العـــــروض أب

مــــــن أوزان العـــــــرب. ولــــــد وتــــــويف  يف البصـــــــرة، مــــــن كتبـــــــه: كتــــــاب العـــــــني، ومعــــــاين احلـــــــروف، وأحــــــد  أنواعــــــا مـــــــن الشــــــعر ليســـــــت 
 314ص  2واَلعالم للزركلي، ج  245 – 244ص  2وتفسري حروف اللغة. يُنظر وفيات اَلعيان إلبن خلكان، ج 

ا قــــــــــــق: د. مهــــــــــــدي املهللازومــــــــــــي، د. إبــــــــــــراهيم  328ص  5ج  ،ه(170( كتــــــــــــاب العــــــــــــني للمــــــــــــام الفراهيــــــــــــدي )املتــــــــــــوىف: 2)
  8السامرائي. الناشر: دار ومكتبة ا الل. عدد اَلجزاء: 

ـــــن حممـــــد بـــــن املفضـــــل 3) م( املعـــــروف ابلرافـــــب: 1108ه املوافـــــق 502بـــــو القاســـــم اَلصـــــفهاين أو اَلصـــــبهاين )ا( هـــــو احلســـــني ب
واشـــــتهر حـــــ  كـــــان يُقـــــرن ابإلمـــــام الغـــــزايل، ومـــــن كتبـــــه: الذريعـــــة ب مـــــن احلكمـــــاء العلمـــــاء مـــــن أهـــــل )أصـــــبهان( ســـــكن بغـــــداد أديـــــ

ــــــ واَلعــــــالم  341ص  13الــــــذهيب، ج  للمــــــامعــــــالم النــــــبالء اَل ري  إىل مكــــــارم الشــــــريعة، واملفــــــردات يف فريــــــب القــــــرآن ... يُنظــــــر س 
  255ص  2للزركلي، ج 

 90( سورة يونس، اآلية 4)
 103( سورة اَلنعام، اآلية 5)
 49آلية ( سورة القلم، ا6)
  38( سوةر اَلعراف، اآلية 7)
ا قــــــق: صـــــــفوان عــــــدانن الـــــــداودي.  312ه( ص 502( املفــــــردات يف فريــــــب القـــــــرآن للمــــــام الرافـــــــب اَلصــــــفها  )املتـــــــوىف: 8)

 هـ. 1412الناشر: دار القلم، الدار الشامية، دمشق بريوت. الطبعة: اَلوىل 
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ـــُق مـــن التَّب ع ـــة . :(2)هةةةري اةةةةرويويقةةةول اإلمةةةام األز ( 1)واســـتدر  عليـــه قولـــه". وقةةةال اإلمةةةام ( 3)والـــدَّر ُ : اللَّح 
"االســتدرا  يف اللغــة طلــب تــدار  الســامع، ويف االصــطالح رفــع تــوهُّم  تو لَّــد  مــن كــالم  يف كتابةةه: (4)اجلرجةةاين
أْدركُه و م ا فـ ات  حـاول إ ْدر اكـه "تدار  اْلق ْوم ادركوا و اَْل ْخب ار تـ ت ابـ ع ت و الشَّْيء  ويف معجم الوسيط: (5)سابق".

لتـَّْوبـ ة "، ه ب ه  يُـ و الشَّْيء ابلشَّْيء أتبع لصَّـو اب  والـذنب اب  ارُكـه  مث يقةول:ق ال تـدار  اخلْ طـ أ اب  "ا سـت ْدر    م ـا فـ ات  ت د 
ارُكه ب ه  و ع ل يه  الق ْول أصلت خطأه أ و أكمل ن قصه أ و أ ز ال  (6)ع نُه ل ب سا". و الشَّْيء ابلشَّْيء ت د 

ـــــوم يف موضـــــو  أمـــــا مـــــا يتعل ـــــق ِوضـــــوعنا يف هـــــذا املقـــــام فهـــــو هـــــذا املعـــــ   اَلخـــــري، ومـــــن املعل
يكـــــــون يف االســـــــتدرا ، الســـــــابق مســـــــتدر كاً عليـــــــه، والالحـــــــق مســـــــتدر كاً وأن الالحـــــــق يف االســـــــتدرا  
ــــــــه إذا فيكــــــــون املعــــــــ  اجلــــــــام ــــــــبس عــــــــن قول ع ُيصــــــــلت خطــــــــأ اَلول وُيكمــــــــل نقصــــــــه أو يكشــــــــف الل

أو يُزيــــــــل عنــــــــه  لالســــــــتدرا  هو:"اتبــــــــا  القــــــــول اَلول بقــــــــول  ن  ُيصــــــــلت خطــــــــأه أو ُيكمــــــــل نقصــــــــه

                                                             

د. الناشـــــــر: دار حتقيـــــــق: حممـــــــد ابســـــــل عيـــــــون الســـــــو  285ص  1ه( ج 538( أســـــــاس البالفـــــــة للمـــــــام الز شـــــــري )املتـــــــوىف: 1)
  2م. عدد اَلجزاء: 1998هـ املوافق 1419الكتب العلمية، بريوت، لبنان. الطبعة: اَلوىل، 

ـــــــن اَلزهـــــــري ا ـــــــروي 2) ـــــــن أمحـــــــد ب م(: أحـــــــد اَلئمـــــــة يف 981 – 895ه املوافـــــــق 370 – 282بـــــــو منصـــــــور )ا( هـــــــو حممـــــــد ب
لــــــه تبحــــــر يف الفقــــــه والعربيــــــة، مــــــن كتبــــــه هتــــــذيب اللغــــــة، اللغــــــة واَلدب، ولــــــد ِبــــــراة وتــــــويف  خراســــــان. نســــــبته إىل جــــــده "اَلزهــــــر". 

 379ص  4بــــــــن العمــــــــاد احلنبلــــــــي، ج فريــــــــب اَللفــــــــا  الــــــــيت اســــــــتعملها الفقهــــــــاء، تفســــــــري القــــــــرآن. يُنظــــــــر شــــــــذرات الــــــــذهب ال
  311ص  5واَلعالم للزركلي، ج 

ض مرعــــــب. الناشــــــر: دار ا قــــــق: حممــــــد عــــــو  65ص  10ه( ج 370(  هتــــــذيب اللغــــــة  مــــــد بــــــن أمحــــــد ا ــــــروي، )املتــــــوىف: 3)
  8م. عدد اَلجزاء: 2001إحياء الرتا  العريب، بريوت. الطبعة: اَلوىل 

ـــــــي، املعـــــــروف بــــــــ الشـــــــريف اجلرجـــــــاين )4) ـــــــن عل ـــــــن حممـــــــد ب ـــــــي ب م(: مـــــــن 1413 – 1340ه املوافـــــــق 816 – 740( هـــــــو عل
 فيــــــه. مــــــن كتبــــــه: التعريفــــــات، شــــــرح الفالســــــفة وكبــــــار العلمــــــاء ابلعربيــــــة. ولــــــد يف اتكــــــو )قــــــرب اســــــرتاابد( ودرس يف شــــــرياز وتــــــويف

 7ص  5السراجية يف الفرائ ، احلواشي على املطول للتفتازاين، حاشية على الكشاف ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 
ا  قـــــــــق: ضـــــــــبطه وصـــــــــححه مجاعـــــــــة مـــــــــن العلمـــــــــاء 21ص  1ه( ج 816املتـــــــــوىف: ( كتـــــــــاب التعريفـــــــــات للمـــــــــام اجلرجـــــــــاين )5)

   1م. عدد اَلجزاء: 1983ه املوافق 1403ر الكتب العلمية بريوت، لبنان. الطبعة: اَلوىل إبشراف الناشر. الناشر: دا
ـــــد ا6) ـــــة ابلقـــــاهرة )إبـــــراهيم مصـــــطفى  وأمحـــــد الـــــزجت  وحامـــــد عب لقـــــادر وحممـــــد النجـــــار( ج ( املعجـــــم الوســـــي   مـــــع اللغـــــة العربي
 الناشر: دار الدعوة.  281ص  1
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لبســـــــاً". وقــــــــد اســــــــتهللادم العلمــــــــاء هــــــــذه الكلمـــــــة يف تعق بــــــــاهتم ومؤل فــــــــاهتم يف العلــــــــوم املهللاتلفــــــــة مثــــــــل 
 (2).(1)املستدر   على الصحيحني للمام احلاكم

                                                             

ـــــرف بــــــ احلـــــاف  الكبـــــري ) ( هـــــو ابـــــو عبـــــد هللا احلـــــاكم حممـــــد بـــــن1) ه 405 – 321عبـــــد هللا بـــــن حممـــــد الط همـــــاين النيســـــابوري يُع
فاتـــــــه يف بــــــو عبــــــد هللا: مــــــن أكــــــابر حفــــــا  احلــــــديث واملصــــــنفني. مولــــــده وو ام( الشــــــهري ابحلــــــاكم، كنيتــــــه 1014 – 933املوافــــــق 

تبـــــه: اتريـــــخ نيســـــابور، واملســـــتدر  نيســـــابور. ويل  قضـــــاء نيســـــابور، مـــــن أعلـــــم النـــــاس بصـــــحيت احلـــــديث وتييـــــزه عـــــن ســـــقيمه. مـــــن ك
ــــــــن العمــــــــاد احلنبلــــــــي، ج  ــــــــذهب الب ــــــــى الصــــــــحيحني، املــــــــدخل يف أصــــــــول احلــــــــديث ... يُنظــــــــر شــــــــذرات ال  35 – 33ص  5عل

 227ص  6واَلعالم للزركلي، ج 
يف التفســــــري يف القــــــرون الثالثــــــة اَلوىل دراســــــة نقديــــــة مقارنــــــة لنــــــايف بــــــن ســــــعيد بــــــن مجعــــــان الزهــــــراين، ( اســــــتدراكات الســــــلف 2)

ــــــــدين  امعــــــــة أم القــــــــرى  16 – 15ص  ه املوافــــــــق 1426رســــــــالة املاجســــــــتري بق ســــــــم التفســــــــري وعلــــــــوم القــــــــرآن، كليــــــــة أصــــــــول ال
ة الــــــدمام طريــــــق امللـــــك الفهــــــد )شــــــاركت اجلمعيــــــة كــــــة العربيــــــة الســـــعوديبــــــن اجلــــــوزي للنشـــــر والتوزيــــــع، اململاه. الطبـــــع: دار 1427

 ه. 1430العلمية السعودية للقرآن الكرة وعلومه يف ط باعة هذا الكتاب( طُبع سنة 
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 األول الفصل
وسي والشيخ غالم رسول استدراكات اإلمام شهاب الدين اآلل

س َور األعراف اإلمام فخر الدين الرازي يف  السعيدي على
 واألنفال والتوبة ويون 

 
 وفيه أربعة مباحث:

املبلث االول: استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول 
 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة األعراف

 

ين اآللوسي والشيخ غالم رسول اكات اإلمام شهاب الداملبلث الثا : استدر 
 اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة األنفالالسعيدي على 

 

املبلث الثالث: استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول 
 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة التوبة

 

ب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول املبلث الرابع: استدراكات اإلمام شها
 ن الرازي يف سورة يون سعيدي على اإلمام فخر الديال
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 املبلث األول
 سورة األعراف

 
 )احلروف املقطعة( (1)االستدراك األول: قول هللا تعاىل:}املص{.

يةةةةدهب اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي مةةةةدهب مةةةةن يةةةةؤول احلةةةةروف املقطعةةةةة ويفّسةةةةرها وقةةةةد 
احـــــت   املتكلمـــــون اسةةةةةتدالل املتكّلمةةةةةني مةةةةةن القةةةةةرآن الكةةةةةر :  ذلةةةةةل فقةةةةةال يفأورد أدلةةةةةتهم علةةةةةى 

ـــــا بفهـــــم احلـــــروف املقطعـــــات َلن القـــــرآن الكـــــرة لـــــو مل يكـــــن مفهومـــــاً  ـــــد  لن مـــــن القـــــرآن الكـــــرة أن ال ب
 للهللالق فما فائدة نزو ا، واستدل وا أبربعة عشر آية، وهي كالتايل:

بَـّ  احةةةةةةدها: • ــــــوب  أ قـْف ا ُ ــــــا{ُرون  اْلُقــــــرْ قــــــول هللا تعــــــاىل:}أ ف ال  يـ ت ــــــد  أمــــــرهم ( 2)آن  أ ْم ع ل ــــــى قـُُل
 ابلتدب ر يف القرآن، ولو كان فري مفهوم فكيف  مرهم ابلتدبر فيه. 

ـــــُدوا  واثنيهةةةةا: • ــــْن ع ْنـــــد  ف ــــرْي  اّللَّ  ل و ج  ــــان  م  بَـُّرون  اْلُقــــْرآن  و ل ـــــْو ك  قــــول هللا تعـــــاىل:}أ ف ال  يـ ت ــــد 
ث ـــــريً  فًـــــا ك   مـــــرهم ابلتـــــدب ر فيـــــه ملعرفــــة نفـــــي التنـــــاق  واالخـــــتالف  فكيــــف( 3)ا{ف يــــه  اْخت ال 

 مع أنه فري مفهوم للهللالق. 
ـــــنُي. ع ل ـــــى واثلثهةةةةةا • . نـ ـــــز ل  بـ ــــه  الـــــرُّوُح اَْل م  : قـــــول هللا تعاىل:}و إ نَـّــــُه ل تـ ْنز يـــــُل ر ب   اْلع ـــــال م ني 

ــــــر يب    مُ  ــــــان  ع  . ب ل س  ــــــذ ر ين  ــــــن  اْلُمْن و مل يكــــــن مفهومــــــاً بطــــــل  فلــــــ (4)ب ــــــني {قـ ْلب ــــــك  ل ت ُكــــــون  م 
ــــر يب     ــــان  ع  ــــه، وأيضــــا قــــول هللا تعاىل:}ب ل س  ــــه وســــلم منــــذراً ب كــــون الرســــول صــــلى هللا علي

يــــُدل  علــــى أنــــه انزل بلغــــة العــــرب، وإذا كــــان اَلمــــر كــــذلك وجــــب أن يكــــون  ُمب ــــني {
 مفهوماً. 

ــــــُه الَـّـــــذ ين  ي ْســــــتـ ْنب طُ ورابعهةةةةةةا • ــــــنـْهُ : قــــــول هللا تعاىل:}ل ع ل م  واالســــــتنبا  منــــــه ال  (5)ْم{ون ُه م 
 ،كن إال  مع اإلحاطة ِعناه. 

                                                             

 1( سورة اَلعراف اآلية 1)
 24( سورة حممد، اآلية 2)
  82( سورة النساء، اآلية 3)
  195 – 192( سورة الشعراء، اآلجت 4)
 83النساء، اآلية  ( سورة5)
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ــــــْيء { وخامسةةةةةةها: • ي ــــــااًن ل ُكــــــل   ش  ــــــا فـ رَّْطن ــــــا يف  ( 1)قــــــول هللا تعاىل:}ت بـْ وقــــــول هللا تعاىل:}م 
 ( 2)اْلك ت اب  م ْن ش ْيء {.

{ وسادسةةةةةةةةةةةةةةها: • ، وقــــــــــــــول هللا تعاىل:}ُهــــــــــــــًدى (3)قــــــــــــــول هللا تعاىل:}ُهــــــــــــــًدى ل لنَّــــــــــــــاس 
 وفري املعلوم ال يكون هدًى.  (4){ل ْلُمتَّق ني  

ل غ ــــــــٌة{ وسةةةةةةةةابعها: • ــــــــٌة اب  ْكم  ـــــــــا يف   (5)قــــــــول هللا تعاىل:}ح  ــــــــف اٌء ل م  وقــــــــول هللا تعاىل:}و ش 
ـــــــــُدور  و ُهـــــــــًدى و ر مْح ـــــــــٌة ل ْلُمـــــــــْؤم ن ني { وُكـــــــــل  هـــــــــذه الصـــــــــفات ال حتصـــــــــل يف فـــــــــري ( 6)الصُّ

 املعلوم. 
ٌر و ك ت اٌب ُمب نٌي{.اء ُكْم م ن  اّللَّ  نُو قول هللا تعاىل:}ق ْد ج   واثمنها: •

(7 ) 
ل ــــــى ع ل ــــــْيه ْم إ نَّ  واتسةةةةةةعها: • ــــــْم أ انَّ أ نـْز ْلن ــــــا ع ل ْيــــــك  اْلك ت ــــــاب  يـُتـْ قــــــول هللا تعــــــاىل:}أ و ملْ  ي ْكف ه 

نُـــــــون { ـــــــْوم  يـُْؤم  ـــــــا (8)يف  ذ ل ـــــــك  ل ر مْح ـــــــًة و ذ ْكـــــــر ى ل ق  ـــــــف يكـــــــون الكت ـــــــاً وكيـــــــف وكي ب كافي
 مع أنه فري مفهوم؟ يكون ذكرى 

ُروا ب ــــــــه { وعاشةةةةةةةةرها: • ٌغ ل لنَّــــــــاس  و ل يـُْنــــــــذ  ا ب ــــــــال  ــــــــذ  فكيــــــــف  (9)قــــــــول هللا تعــــــــاىل تعاىل:}ه 
يكــــــون بالفــــــا، وكيــــــف يقــــــع اإلنــــــذار بــــــه مــــــع أنــــــه فــــــري معلــــــوم؟ وقــــــال يف آخــــــر اآليــــــة 

{ وإمنا يكون كذلك لو كان م  علوماً. }و ل ي ذَّكَّر  أُوُلو اَْل ْلب اب 
ـــــْن ر ب  ُكـــــْم و أ نـْز ْلن ـــــا إ لـ ــــْيُكْم نُـــــورًا هللا قـــــول احلةةةةةادي عشةةةةةر: • ـــــاٌن م  ـــــاء ُكْم بـُْره   تعاىل:}قـ ــــْد ج 

 فكيف يكون برهاانً ونورا مبيناً مع أنه فري معلوم؟ (10)ُمب يًنا{

                                                             

 89( سورة النحل، اآلية 1)
 38( سورة اَلنعام، اآلية 2)
 185( سورة البقرة، اآلية 3)
 2( سورة البقرة اآلية 4)
  5( سورة القمر، اآلية 5)
 57( سورة يونس، اآلية 6)
 15( سورة املائدة، اآلية 7)
 51( سورة العنكبوت، اآلية 8)
 52( سورة إبراهيم، اآلية 9)
 174 سورة النساء، اآلية (10)
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ـــــــ الثةةةةةةةاين عشةةةةةةةر:  • ـــــــلُّ و ال  ي ْشـــــــق ى. و م  ْن قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}ف م ن  اتَـّب ـــــــع  ُهـــــــد اي  ف ـــــــال  ي ض 
ــــةً أ ْعــــر ض  ع ــــْن ذ ْكــــر   فكيــــف ،كــــن اتباعــــه واإلعــــراض عنــــه ( 1)ض ــــْنًكا{ ي فـ ـــم نَّ لـ ـــُه م ع يش 

 فري معلوم؟ 
ــــو ُم{ الثالةةةةث عشةةةةر: • ــــي  أ قـْ

ــــد ي ل لَّــــيت  ه  ــــْرآن  يـ ْه ا اْلُق ــــذ  ــــف ( 2)قــــول هللا تعــــاىل:}إ نَّ ه  فكي
 يكون هادجً مع أنه فري معلوم؟ 

نُـــــون   قـــــول هللا تعـــــاىل:}آم ن  الرَُّســــوُل ِ  ـــــا أُنْـــــ الرابةةةةةع عشةةةةةر: • ـــــْن ر ب  ـــــه  و اْلُمْؤم  ُكـــــل  ز ل  إ ل ْيـــــه  م 
ـــــــْن ُرُســــــــل ه  و ق ــــــــاُلوا مس  ْعن ــــــــا ــــــــد  م  ــــــــر  اُل بـ ــــــــنْي  أ ح  ت ــــــــه  و ُكتُب ــــــــه  و ُرُســـــــل ه  ال  نـُف  ئ ك  ّللَّ  و م ال   آم ـــــــن  اب 

والطاعــــــــــة ال تكـــــــــــن إال بعــــــــــد الفهــــــــــم فوجـــــــــــب كــــــــــون القــــــــــرآن الكـــــــــــرة  (3)و أ ط ْعن ــــــــــا{
 (4)مفهوماً.

كمـــــا ذكـــــران يف الســـــابق أن املتكلمـــــني اســـــتدل وا مـــــن ابألخبةةةةةار:  ملتكّلمةةةةةنياسةةةةةتدالل ا
القـــــرآن الكـــــرة لتأويـــــل احلـــــروف املقطعـــــات هكـــــذا اســـــتدلوا مـــــن الســـــنة النبويـــــة علـــــى صـــــاحبها 

 تايل:الصلوة والسالم وهي كال
ــــــكُتم بـ ـــــه  لـ ـــــن  -1 • ــــــُت ف ــــــيُكم مــــــا إن تس  قــــــول النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم: "إين   تر ك 

ل و  ".تض   فكيف ،كن التمس ك به وهو فري معلوم؟ ( 5)ا ك تاب  هللا وُسن يت 
ــــــوُل:  :وعــــــن علــــــي رضــــــي هللا عنــــــه -2 • "مس  ْعــــــُت ر ُســــــول  اّللَّ  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم يـ ُق

ـــــن ُكْم، و ُهـــــو  الف ْصـــــُل  ـــــا بـ يـْ ـــــا بـ ْعـــــد ُكْم، و ُحْكـــــُم م  ـــــُر م  بـ  ل ُكْم و خ  ـــــبـْ ـــــا قـ  ك ت ـــــاُب اّللَّ  ف يـــــه  نـ ب ـــــأُ م 
ُ، و م ـــــْن ابـْتـ غ ـــــى ا ُـــــد ى يف  لـ ــــ ُه اّللَّ بَّـــــار  ق ص ـــــم  ـــــْن ج  ـــــُه م  ، م ـــــْن تـ ر ك  ــــــلَُّه  ْيس  اب  ـ ــــْزل  ف ـــــرْي ه  أ ض 

ُْســـــت ق يُم، ُهـــــو  الَّـــــذ ي 
ـــــر اُ  امل ت ـــــنُي، و ُهـــــو  الـــــذ  ْكُر احل ك ـــــيُم، و ُهـــــو  الص  

 
ْبـــــُل اّللَّ  امل ُ، و ُهـــــو  ح  اّللَّ
ــــاُء، و ال    ْل ــــُق ع ل ــــال  ت ز يــــُ  بـ ـــه  اَل ْهــــو اُء،  ْنــــُه الُعل م  ــــن ُة، و ال  ي ْشــــب ُع م  ى و ال  تـ ْلت ــــب ُس بـ ـــه  اَل ْلس 

                                                             

  124 – 123( سورة طه اآليتان، 1)
 9( سورة اإلسراء، اآلية 2)
 285( سورة البقرة، اآلية 3)
  251 – 250ص  2( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 4)
ص  5ج  3338ه( ا قـــــــق: حممـــــــد مصـــــــطفى اَلعظمـــــــي. رقـــــــم احلـــــــديث:179اإلمـــــــام مالـــــــك يف املوطـــــــأ )املتـــــــوىف:  اخرجـــــــه( 5)

بـــــو  ـــــيب، اإلمـــــارات. الفـــــا   تلفـــــة. الناشـــــر: مؤسســـــة زايـــــد بـــــن ســـــلطان آل  يـــــان ل عمـــــال اخلرييـــــة واإلنســـــانية، روي أب 1323
  8م. عدد اَلجزاء: 2004 املوافق هـ1425الطبعة: اَلوىل، 
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ـــــْن  ، و م  ـــــر  ـــــل  ب ـــــه  ُأج  ـــــْن ع م  ، و م  ـــــد ال  ـــــْن ق ـــــال  ب ـــــه  ص  ائ بُـــــُه، م  ـــــي ع ج  ـــــر ة  الـــــرَّد  ، و ال  تـ نـْق ض  ثْـ ك 
ر   ، و م ْن د ع ا إ ل ْيه  ه د ى إ ىل  ص  ".ح ك م  ب ه  ع د ل    (1)ا   ُمْست ق يم 

 أما استدال م  ابملعقول فهو كالتايل: استدالل املتكّلمني ابملعقول:
"أنـــــــه لـــــــو ورد شـــــــيء وال ســـــــبيل إىل العلـــــــم والفهـــــــم بـــــــه لكانـــــــت املهللااطبـــــــة بـــــــه  ول:األ •

  ري جمرى  اطبة العريب ابللغة الزجنية، وملا مل جيز ذا  فكذا هذا ال جيوز".
فلــــــو مل يكــــــن مفهومــــــاً لكانــــــت املهللااطبــــــة الكــــــالم اإلفهــــــام، "أن املقصــــــود مـــــن  الثةةةةةةاين: •

 ابحلكيم".به عبثاً وسفهاً، وأنه ال ينبغي وال يليق 
"أن التحــــــد ي وقــــــع ابلقــــــرآن الكــــــرة ومــــــا ال يكــــــون معلومــــــاً ال جيــــــوز وقــــــو   الثالةةةةةةث:  •

 (2)التحد ي به".
عةةةةة علةةةةى النلةةةةو مث ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي بعةةةةد ذلةةةةل األوجةةةةه التفسةةةةريية ملةةةةن يةةةةؤول احلةةةةروف املقط

 : اآليت
ـــــار اإلمـــــام (3)أهنةةةةةا أمسةةةةةاء السةةةةةور -1 • ـــــر املتكلمـــــني واختي ـــــل: وهـــــو قـــــول أكث  (4)وســـــيبويه  اخللي

  (5)وقال به اإلمام القفال.

                                                             

اإلمـــــام الرتمــــــذي يف ســـــننه، أبــــــواب فضـــــائل القــــــرآن عـــــن رســــــول هللا صـــــلى هللا عليــــــه وســـــلم، ابب مــــــا جـــــاء يف فضــــــل  خرجـــــها( 1)
  251ص  2ج التفسري الكبري للمام الرازي،  هذا حديُث فريُب. يُنظر 172ص  5ج  2906لقرآن، رقم احلديث: ا
  251 – 250ص  2( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 2)
ا قـــــــــق: إبـــــــــراهيم  29ص  1ه( ج 465( لطـــــــــائف اإلشـــــــــارات املعـــــــــروف بــــــــــ تفســـــــــري القشـــــــــريي للمـــــــــام القشـــــــــريي )املتـــــــــوىف: 3)
 لبسيوين. الناشر: ا يئة املصرية العامة للكتاب، مصر. الطبعة: الثالثة. ا
 – 765ـ املوافــــــق هــــــ180 – 148( هــــــو عمــــــرو بــــــن عثمــــــان بــــــن قنــــــرب احلــــــارثي ابلــــــوالء، امللقــــــب ســــــيبويه، كنيتــــــه أبــــــو بشــــــر )4)

ــــاب 796 ــــن أمحــــد. مــــن كتبــــه: "كت ــــزم اخلليــــل ب ــــد شــــرياز، مث ل ســــيبويه" يف النحــــو. يُنظــــر م(: إمــــام النحــــاة، بســــ  علــــم النحــــو. ول
 81ص  5واَلعالم للزركلي، ج  346ص  7سري اَلعالم النبالء للمام الذهيب، ج 

م(: 976 – 904ه املوافـــــــق 365 – 291املشـــــــهور القفـــــــال )( هـــــــو حممـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن إمساعيـــــــل الشاشـــــــي، أبـــــــو بكـــــــر، 5)
وراء النهـــــــر. مـــــــن كتبـــــــه أصـــــــول الفقـــــــه، وحماســـــــن  مـــــــن كبـــــــار العلمـــــــاء يف عصـــــــره يف الفقـــــــه واحلـــــــديث واَلدب واللغـــــــة. ولـــــــد يف مـــــــا

 273ص  6واَلعالم للزركلي، ج  309ص  12عالم النبالء للمام الذهيب، ج اَلري الشريعة ... يُنظر س  
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: وعـــــــن علــــــي رضـــــــي هللا عنـــــــه أنــــــه كـــــــان يقــــــول: "ج كهـــــــيعص، ج حـــــــم أمسةةةةةةاء   تعةةةةةةةاىل -2 •
 ( 2)ريل".ج كهيعص: افف"كما جاء يف رواية أخرى عنه يقول:   (1)عسق"،

ــــن جبــــريأبعةةةةاا أمسةةةةاء هللا تعةةةةاىل -3 • ــــه )الــــر، حــــم، ن( (3): قــــال ســــعيد ب جمموعهــــا هــــو : قول
  اسم الرمحن، ولكنا ال نقدر على كيفية تركيبها يف البواقي.

 (7)وقتادة. (6)والسدي (5)وهو قول اإلمام الكليب :(4)أمساء القرآن هي -4 •
قــــال   تعةةةةاىل وصةةةةفة مةةةةن صةةةةفاته:أن كةةةةل واحةةةةد منهةةةةا دال علةةةةى اسةةةةم مةةةةن أمسةةةةاء هللا -5 •

ـــــف إشـــــارة إىل أنـــــه تعـــــاىل أحـــــد،  :(8)يف قـــــول هللا تعـــــاىل:}امل{ ابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه اَلل
أول، آخــــــر، أزيل، أبــــــدي، والــــــالم إشــــــارة إىل أنــــــه لطيــــــف، واملــــــيم إشــــــارة إىل أنــــــه ملــــــك جميــــــد 

                                                             

اَلبكــــــــار وشــــــــوارد اَلفكــــــــار املعــــــــروف بـــــــــ حاشــــــــية الســــــــيوطي علــــــــى تفســــــــري البيضــــــــاوي للمــــــــام الســــــــيوطي )املتــــــــوىف: ( نواهــــــــد 1)
ــــــــدعوة وأصــــــــول الــــــــدين. اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية )الناشــــــــ 267ص  1ه( ج 911 رســــــــائل  3ر: جامعــــــــة أم القــــــــرى، كليــــــــة ال

  3م. عدد اَلجزاء: 2005هـ املوافق 1424دكتوراه(. عام النشر: 
ا قـــــق: أمحــــد حممـــــد  141ص  18ه( ج 310للمــــام ابــــن جريـــــر الطــــربي )املتــــوىف:  مع البيــــان يف  ويــــل القـــــرآنجـــــا (2)

   24م. عدد اَلجزاء: 2000هـ املوافق 1420الرسالة. الطبعة: اَلوىل،  شاكر. الناشر: مؤسسة
، ولــــــــــد يف 714 – 665ه املوافــــــــــق 95 – 45( هـــــــــو ســــــــــعيد بــــــــــن جبـــــــــري اَلســــــــــدي، ابلــــــــــوالء، ابــــــــــو عبـــــــــد هللا )3) م(: اتبعــــــــــي 

رضـــــي هللا الكوفـــــة، مـــــن كبـــــار العلمـــــاء. حبشـــــي اَلصـــــل، مـــــن مـــــوايل بـــــين أســـــد. أخـــــذ العلـــــم عـــــن عبـــــد هللا بـــــن عبـــــاس وابـــــن عمـــــر 
 93ص  3واَلعالم للزركلي، ج  382ص  1بن العماد احلنبلي، ج عنهم. يُنظر شذرات الذهب ال

حتقيــــــق: اإلمـــــــام ايب  136ص  1ه( ج 427لثعلــــــيب )املتـــــــوىف: يب إســــــحاال اا( الكشــــــف والبيــــــان عـــــــن تفســــــري القــــــرآن للمـــــــام 4)
ر إحيــــــاء الــــــرتا  العــــــريب، بــــــريوت، لبنــــــان. الطبعــــــة: حممــــــد بــــــن عاشــــــور. مراجعــــــة وتــــــدقيق: اَلســــــتاذ نظــــــري الســــــاعدي. الناشــــــر: دا

  10م. عدد اَلجزاء: 2002هـ املوافق 1422اَلوىل 
م(: كــــــان فقيهــــــاً وصــــــاحب 854ه املوافــــــق 240بــــــو ثــــــور )املتــــــوىف ( هــــــو إبــــــراهيم بــــــن خالــــــد بــــــن أيب اليمــــــان الكلــــــيب، كنيتــــــه ا5)

، ولـــــد ومـــــات ببغـــــداد وكـــــان يســـــكن فيـــــه. مــــن مصـــــنفاته:  اخـــــتالف مالـــــك والشـــــافعي  ... يُنظـــــر شـــــذرات الـــــذهب اإلمــــام الشـــــافعي 
 37ص  1واَلعالم للزركلي، ج  180ص  3البن العماد احلنبلي، ج 

م(: مــــــن التــــــابعني، حجــــــازي اَلصــــــل،  745ه املوافــــــق 128ط ــــــاب )املتــــــوىف بــــــو اخلا( هــــــو إمساعيــــــل بــــــن عبــــــد الــــــرمحن الســــــدي 6)
 ، ــــــري  وكــــــان إمامــــــا ولــــــه معرفــــــة يف الوقــــــائع وأجم النــــــاس. يُنظــــــر اَلعــــــالم كــــــان يســــــكن يف الكوفــــــة. صــــــاحب التفســــــري واملغــــــازي والس 

  317ص  1للزركلي، ج 
م( مــــــــن علمــــــــاء أهــــــــل 737 – 680وافــــــــق ه امل118 – 61( هــــــــو احلــــــــاف  أبــــــــو اخلط ــــــــاب قتــــــــادة بــــــــن دعامــــــــة الس دوســــــــي  )7)

ــــــ ــــــة ومفــــــردات اللغــــــة والنســــــب وأجم العــــــرب. ت ــــــر، عاملــــــاً ابحلــــــديث والعربي ويف بواســــــ  يف الطــــــاعون. يُنظــــــر البصــــــرة. اَلكمــــــه، مفس 
 189ص  5واَلعالم للزركلي، ج  81 – 80ص  2شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 

 1( سورة البقرة، اآلية 8)
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ـــــان، وقـــــال: كهـــــيعص إنـــــه ثنـــــاء مـــــن هللا تعـــــاىل علـــــى نفســـــه، ـــــه  والكـــــاف يـــــُدل  علـــــ (1)من ى كون
ـــــــا، وا ـــــــى العـــــــامل، والصـــــــاد يـــــــدكافي ـــــــه هـــــــادجً، والعـــــــني يـــــــدل عل ل علـــــــى  ـــــــاء يـــــــُدُل علـــــــى كون
عـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه: "أنـــــه محـــــل الكـــــاف علـــــى  ورو  اإلمةةةةةام الطةةةةة يالصـــــادال. 

يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام  (2)الكبــــــري والكـــــــرة، واليــــــاء علـــــــى أنـــــــه جيــــــري، والعـــــــني علـــــــى العزيــــــز والعـــــــدل".
الفـــــرال بـــــني هـــــذين الـــــوجهني أنـــــه يف اَلول خصـــــص كـــــل واحـــــد " الةةةةةرازي بعةةةةةد هةةةةةدا القةةةةةول:

 من هذه احلروف بـ  اسم معني، ويف الثاين ليس كذلك".   
ــــاس بعضةةةةها يةةةةدّل علةةةةى أمسةةةةاء الةةةةداتم وبعضةةةةها علةةةةى أمسةةةةاء الصةةةةفات -6 • ــــن عب : قــــال اب

 رضـــــــــي هللا عنــــــــــه: "امل أان هللا أعلـــــــــم، ويف املــــــــــص أان هللا أفصـــــــــل، ويف الــــــــــر أان هللا أرى"، كمــــــــــا
وعــــــــن عــــــــن  (3)عــــــــن ســــــــعيد بــــــــن جبــــــــري يف قــــــــول هللا تعــــــــاىل:}أمل{، قــــــــال: أان هللا أعلــــــــم. وير 

 ( 5)، يف قول هللا تعاىل: }الر{، أان هللا أرى.(4)الضحا 
قــــال اإلمــــام حممــــد بــــن كعــــب القر ــــي:  كةةةةل واحةةةةد منهةةةةا يةةةةدّل علةةةةى صةةةةفات األفعةةةةال: -7 •

ـــــ ـــــن أن ـــــع ب ـــــال الربي ـــــف آالؤه، والـــــالم لطفـــــه، واملـــــيم جمـــــده وق : مـــــا منهـــــا حـــــرف إال يف (6)ساَلل
 ذكر آالئه ونعمائه.

                                                             

 136ص  1والبيان للمام الثعليب، ج  ( تفسري الكشف1)
  138 – 137ص  18( تفسري جامع البيان للمام الطربي، ج 2)
 207ص  1ج ، نفس املصدر( 3)
ــــــر وكــــــان يــــــؤدب 723ه املوافــــــق 105( هــــــو الضــــــحا  بــــــن مــــــزاحم البلهللاــــــي اخلراســــــاين، كنيتــــــه أبــــــو القاســــــم )املتــــــوىف 4) م(: مفس 

ص  4هــــــ( ج 852خبراســـــان. يُنظـــــر هتـــــذيب التهـــــذيب البـــــن حجـــــر العســـــقالين )املتـــــوىف: اَلطفـــــال. لـــــه كتـــــاب يف التفســـــري مـــــات 
اَلعـــــــــالم  12ه. عـــــــــدد اَلجـــــــــزاء: 1326. الطبعـــــــــة: الطبعـــــــــة اَلوىل، الناشـــــــــر: مطبعـــــــــة دائـــــــــرة املعـــــــــارف النظاميـــــــــة، ا نـــــــــد 543

 215ص  3للزركلي، ج 
 589ص  15( تفسري جامع البيان للمام الطربي، ج 5)
ــــ6) ــــع ب ــــن زجد البكــــري( هــــو الربي ــــس اب ــــوىف  ،ن أن ــــك مــــن أهــــل بصــــرة، ه(139اخلراســــاين، )املت ــــن مال  رضــــي هللا عنــــه مســــع أنــــس ب

بــــــو حــــــاُت: صــــــدوال. حديثــــــه: ا... قــــــال  عنــــــه: ســــــليمان التيمــــــي واَلعمــــــل الليــــــثوى ور  .الرجحــــــيواحلســــــن البصــــــري وأاب العاليــــــة 
 306ص  6ج عالم النبالء للمام الذهيب، َلري ايف السنن اَلربعة. يُنظر س  
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قــــال اإلمــــام بعضةةةةها يةةةةدّل علةةةةى أمسةةةةاء   تعةةةةاىل وبعضةةةةها يةةةةدل علةةةةى أمسةةةةاء غةةةةري هللا:  -8 •
الضـــــحا : اَللـــــف مـــــن هللا، والـــــالم مـــــن جربيـــــل، واملـــــيم مـــــن حممـــــد صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم أي 

 (1)ليه وسلم.ع أنزل هللا الكتاب على لسان جربيل عليه السالم إىل حممد صلى هللا
: فـــاَللف معنـــاه ألـــف هللا كةةةل واحةةةد مةةةن هةةةده احلةةةروف يةةةدل علةةةى فعةةةل مةةةن األفعةةةال -9 •

حممــــــــدا صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم فبعثــــــــه نبيــــــــا، والــــــــالم أي المــــــــه اجلاحــــــــدون، واملــــــــيم أي مــــــــيم 
وقـــــــال: اَللـــــــف معنـــــــاه أان، والـــــــالم معنـــــــاه يل، واملـــــــيم  الكـــــــافرون فيظـــــــوا وكبتـــــــوا بظهـــــــور احلـــــــق.

  معناه مين.
وذلــــــك أن الرســــــول صــــــلى هللا  إن هللا تعةةةةةةاىل إهةةةةةةا ذكرهةةةةةةا احتجاجةةةةةةا علةةةةةةى الكفةةةةةةار: -10 •

عليــــــــه وســــــــلم ملــــــــا حتــــــــد اهم أن  تــــــــوا ِثــــــــل القــــــــرآن  الكــــــــرة كمــــــــا قــــــــال هللا تعاىل:}قُــــــــْل ل ــــــــئ ن  
ُـــــون  ِ  ثْ  ْت ـــــْرآن  ال     ا اْلُق ـــــذ  ـــــل  ه  ُـــــوا ِ  ْث ْت ـــــُس و اجلْ ـــــنُّ ع ل ـــــى أ ْن    ْن ـــــان  بـ ْعُضـــــُهْم  ه  ل ـــــاْجت م ع ـــــت  اإْل  و ل ـــــْو ك 

ـــــريًا{ ـــــْل ف ـــــْأُتوا ب ع ْشـــــر   (2)ل ـــــبـ ْع     ه  ـــــر اُه ُق تـ  ُـــــون  افـْ أو بعشـــــر ُســـــو ر كمـــــا قـــــال هللا تعـــــاىل:}أ ْم يـ ُقول
ــــــاد ق ني { ــــــُتْم ص  ــــــْن ُدون  اّللَّ  إ ْن ُكنـْ ــــــن  اْســــــت ط ْعُتْم م  ت  و اْدُعــــــوا م  ــــــر ج  ْثل ــــــه  ُمْفتـ  ُســــــو ر  م 
، أو بســــــورة (3)

ْثل ــــه  كمــــة  واحــــد ــــْن م  ــــُتْم يف  ر ْيــــب  مم َّــــا نـ زَّْلن ــــا ع ل ــــى ع ْبــــد ان  ف ــــْأُتوا ب ُســــور ة  م  ا قــــال هللا تعــــاىل:}و إ ْن ُكنـْ
ـــــُتْم ص ـــــاد ق ني { ـــــْن ُدون  اّللَّ  إ ْن ُكنـْ اء ُكْم م  و اْدُعـــــوا ُشـــــه د 
ـــــت هـــــذه احلـــــروف  (4) فعجـــــزوا عنـــــه؛ وأنزل

ـــــتم قـــــادرون عليهـــــا، إال  س املقطعـــــة تنبيهـــــا علـــــى أن القـــــرآن الكـــــرة لـــــي  مـــــن هـــــذه احلـــــروف، وأن
وعــــارفون بقــــوانني الفصـــــاحة والبالفبــــة، فكــــان جيـــــب أن  تــــوا ِثــــل هـــــذا القــــرآن الكــــرة، فلمـــــا 
عجــــزُت عنــــه دل  ذلــــك علــــى أنــــه مــــن عنــــد هللا تعــــاىل ولــــيس مــــن عنــــد البشــــر وهــــو قــــول اإلمــــام 

امل بـْر د
 عظيم.واختاره من ا ققني والعلماء مجع ( 5) 

                                                             

ا قــــــق: جســــــر بــــــن إبــــــراهيم وفنــــــيم بــــــن عبــــــاس بــــــن  75ص  3ه( ج 489( تفســــــري القــــــرآن َليب املظفــــــر الســــــمعاين )املتــــــوىف: 1)
م. وتفســــــــــري القشــــــــــريي للمــــــــــام 1997 املوافــــــــــق ه1418. الناشــــــــــر: دار الــــــــــوطن، الــــــــــرجض، الســــــــــعودية. الطبعــــــــــة: اَلوىل فنــــــــــيم

 بتغري يسري 29ص  1القشريي، ج 
 88( سورة اإلسراء، اآلية 2)
 13( سورة هود، اآلية 3)
 23( سورة البقرة، اآلية 4)
ـــــــر د )( هـــــــو حممـــــــد بـــــــن يزيـــــــد بـــــــن عبـــــــد اَلكـــــــرب الثمـــــــايل اَلزدي، املعـــــــ5) م(: 899 – 826ه املوافـــــــق 286 – 210روف بــــــــ امل بـْ

عــــــالم َلمــــــن كتبــــــه الكامــــــل، املقتضــــــب، إعــــــراب القــــــرآن ... يُنظــــــر ســــــري ا .العربيــــــة اَلدب واَلخبــــــار بغــــــداد يف زمنــــــه اللغــــــة إمــــــام
  144ص  7واَلعالم للزركلي، ج  546ص  10الذهيب، ج  لمامالنبالء ل
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امسعوهــــــا مقط عــــــة  إن هللا تعةةةةةةاىل إهةةةةةةا ذكرهةةةةةةا ألن يف التقةةةةةةدير كةةةةةةأن هللا تعةةةةةةاىل قةةةةةةال: -11 •
ــــــبيان يتعل مــــــون  حــــــ  إذا وردت علــــــيكم مؤلفــــــة كنــــــتم قــــــد عرفتموهــــــا قبــــــل ذلــــــك، كمــــــا أن الص 

 (1)هذه احلروف أوالً مفردة مث يتعل مون املركبات وهو قول عبد العزيز بن ُيى.
ةةةةَمع وا ِةَةةةةَدا ال:ق ةةةةر:آِن { تعةةةةاىل:قةةةةالوا قةةةةول هللاإن الكفةةةةار ملةةةةا  -12 • َوقَةةةةاَل الدةةةةِديَن َكَفةةةةر وا اَل َتس:

ةةةةةةم: تَةغ:ِلب ةةةةةةونَ  ا ِفيةةةةةةِه َلَعلدك  وتواصــــــلوا ابإلعــــــراض عنــــــه أراد هللا تعــــــاىل ملــــــا أحــــــب  مــــــن  (2)}َوال:غَةةةةةةو:
صـــــالحهم ونفعهـــــم أن يـــــورد علـــــيهم مـــــا ال يعرفونـــــه ليكـــــون ذلـــــك ســـــببا إلســـــكاهتم واســـــتماعهم 

ــــيهم ملــــ ــــرد عل كــــرة؛ فــــأنزل هللا تعــــاىل علــــيهم هــــذه احلــــروف فكــــانوا إذا مسعوهــــا مــــن القــــرآن الا ي
قــــالوا كــــاملتعج بني: "امسعــــوا إىل مــــا جيــــيء بــــه حممــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم، فــــمذا أصــــغوا هجــــم 
علــــيهم القـــــرآن الكــــرة فكـــــان ذلــــك ســـــبباً الســـــتماعهم وطريقــــاً إىل انتفـــــاعهم وهــــو قـــــول اإلمـــــام 

 قطرب".
روي  عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي وامم وآجةةةةال آخةةةةرين: هةةةةا يف مةةةةدة أقةةةةإن كةةةةل حةةةةرف من -13 •

هللا عنـــــــه: مـــــــر  أبـــــــو جســـــــر بـــــــن أخطـــــــب برســـــــول هللا صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم، وهـــــــو قـــــــول هللا 
مث أتـــــــى أخـــــــوه ُحيـــــــي بـــــــن أخطـــــــب وكعـــــــب بـــــــن اَلشـــــــرف  (3)تعـــــــاىل:}امل. ذلـ ــــــك  اْلك تـــــــاُب{

ــــــالوا: ننشــــــد  هللا الــــــذي ال إلــــــه إ لســــــماء؟ ا أتتــــــك مــــــن اال هــــــو أحــــــق أ ــــــفســــــألوه عــــــن امل وق
فقـــــال النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: نعـــــم كـــــذلك نزلـــــت، فقـــــال حيـــــي بـــــن أخطـــــب: إن كنـــــت 
صــــادقا إين َلعلــــم أجــــل هــــذه اَلمــــة مــــن الســــنني، مث قــــال: كيــــف نــــدخل يف ديــــن رجــــل دل ــــت 
هـــــذه احلـــــروف حبســـــاب اجلمـــــل علـــــى أن منتهـــــى أجـــــل أمتـــــه إحـــــدى وســـــبعون ســـــنة، فضـــــحك 

ــــــيهللا عليــــــه و  رســــــول هللا صــــــلى ــــــن أخطــــــب فهــــــل فــــــري هــــــذا؟ فقــــــال: نعــــــم  ســــــلم فقــــــال حي ب
ـــــة وإحـــــدى وســـــتون ســـــنة،  ـــــر مـــــن اَلول هـــــذا مائ ـــــن أخطـــــب: هـــــذا أكث ـــــي ب املـــــص، فقـــــال حي
فهــــل فــــري هــــذا، قــــال: نعــــم الــــر، فقــــال حيــــي هــــذا أكثــــر مــــن اَلوىل والثانيــــة، فــــنحن نشــــهد إن  

فقــــال: هــــل فــــري هــــذا؟ كنــــت صــــادقا مــــا ملكــــت أمتــــك إال مــــائتني وإحــــدى وثالثــــني ســــنة، ف
                                                             

قيهـــــاً منـــــا راً. م(: مـــــن أهـــــل مكـــــة، كـــــان ف854 املوافـــــقه 240لعزيـــــز الكنـــــاين )املتـــــوىف ( هـــــو عبـــــد العزيـــــز بـــــن ُيـــــى بـــــن عبـــــد ا1)
. وقـــــدم بغـــــداد يف أجم املـــــأمون، لـــــه تصـــــانيف منهـــــا: احليـــــدة، رســـــالة يف منـــــا رة لبشـــــر املريســـــي  وكـــــان مـــــن تالمـــــذة اإلمـــــام الشـــــافعي 

 29ص  4، ج واَلعالم للزكلي 183ص  3... يُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 

 26( سورة فصلت، اآلية 2)
  2، 1( سورة البقرة، اآليتان 3)
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ر، قـــــــال ُحيـــــــي: فـــــــنحن نشـــــــهد أان مـــــــن الـــــــذين ال يؤمنـــــــون وال نـــــــدري أبي أقوالـــــــك نعـــــــم املـــــــ
أنخــــذ. فقــــال أبــــو جســــر: أمــــا أان فأشــــهد علــــى أن أنبيــــاءان قــــد أخــــربوان عــــن ملــــك هــــذه اَلمــــة 
ومل يبينــــوا أ ــــا كــــم تكــــون، فــــمن كــــان حممــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم صــــادقاً فيمــــا يقــــول إين َلراه 

ليهـــــود وقــــــالوا اشـــــتبه علينـــــا أمـــــر  كل ــــــه، فـــــال نـــــدري أابلقليــــــل كل ــــــه، فقـــــام اتجمع لـــــه هـــــذا  يســـــ
ٌت  ( 1)أنخــــــذ أم ابلكثــــــري؟ ــــــُه آج  ْن ــــــك  اْلك ت ــــــاب  م  ــــــز ل  ع ل ْي فــــــذلك قــــــول هللا تعــــــاىل:}ُهو  الَّــــــذ ي أ نـْ

ُر ُمت ش اِب  اٌت{.  ( 2)حُمْك م اٌت ُهنَّ أُمُّ اْلك ت اب  و ُأخ 
: َلن العـــــرب إذا تئناف كةةةةةالم آخةةةةةرطةةةةةاع كةةةةةالم واسةةةةةتةةةةةدّل علةةةةةى انقهةةةةةده احلةةةةةروف  -14 •

ــــــــدون اســــــــتئنافه،  ــــــــذي يري ــــــــوا بشــــــــيء فــــــــري الكــــــــالم ال اســــــــتأنفت كالمــــــــا فمــــــــن شــــــــأ م أن  ت
 فيجعلونه تنبيها للمهللااطبني على قطع الكالم اَلول واستئناف الكالم اجلديد.

بــــن عبــــاس رضــــي قالــــه ا أن هةةةةده احلةةةةروف ثنةةةةاء أثةةةةل هللا جةةةةل جاللةةةةه بةةةةه علةةةةى نفسةةةةه -15 •
 (3).هللا عنه

: إن هللا ســــــبحانه (4)قـــــال اإلمـــــام اَلخفـــــل إن هللا تعةةةةةاىل أقسةةةةةم ابحلةةةةةروف املعجمةةةةةة: -16 •
وتعــــاىل أقســــم ابحلــــروف املعجمــــة لشــــرفها وفضــــلها َل ــــا مبــــاين كتبــــه املنزلــــة ابَللســــنة املهللاتلفــــة 
ـــــذكرون هللا ـــــا، وأصـــــول كـــــالم اَلمـــــم، ِبـــــا يتعـــــارفون وي ـــــاين أمســـــاء هللا احلســـــ  وصـــــفاته العلي  ومب

، كمـــــا يقـــــال ويوح دونـــــه مث إن هللا تعـــــاىل اقتصـــــر علـــــى ذكـــــر الـــــبع  وإن كـــــان املـــــراد هـــــو الُكـــــل

                                                             

ــــــن ســــــليمان التفســــــري مقاتــــــل ( 1) ــــــل بــــــن ســــــليمان البلهللاــــــى )املتــــــوىف: ب ا قــــــق:  86 – 85ص  1ج  ،ه(150يب احلســــــن مقات
يــــــــان يف  ويــــــــل ه. تفســــــــري جــــــــامع الب1423عبــــــــد هللا حممــــــــود شــــــــحاته. الناشــــــــر: دار إحيــــــــاء الــــــــرتا ، بــــــــريوت. الطبعــــــــة: اَلوىل 

  217ص  1القرآن للمام الطربي، ج 

ـــــــ الُنكــــــت والُعيــــــون للمــــــام املــــــاوردي )املتــــــوىف:  7عمــــــران، اآليــــــة  ( ســــــورة آل2) ص  1ج ، ه(450تفســــــري املــــــاوردي املعــــــروف ب
ــــان. عــــدد اَلجــــزاء:  64 ــــة، بــــريوت، لبن ــــد الــــرحيم. الناشــــر: دار الكتــــب العلمي ــــن عبــــد املقصــــود بــــن عب )بتغــــري  6ا قــــق: الســــيد اب

دار النشــــــــر: دار  110ص  1ه( ج 505الك رمــــــــاين )املتــــــــوىف: ســــــــو يســــــــري( وفرائــــــــب التفســــــــري وعجائــــــــب التأويــــــــل َليب القاســــــــم 
  2مؤسسة علوم القرآن، بريوت. عدد اَلجزاء:  القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة،

 136ص  1الكشف والبيان للمام الثعليب، ج تفسري ( 3)
ه 215ا اشــــــعي ابلـــــــوالء، البلهللاـــــــي، كنيتـــــــه أبـــــــو احلســــــن، املعـــــــروف ابالخفـــــــل االوســـــــ  )املتـــــــوىف ( هــــــو ســـــــعيد بـــــــن مســـــــعدة 4)

ــــــه: تفســــــري معــــــاين القــــــرآن،  م( عــــــامل ابللغــــــة واَلدب، ســــــوي، ســــــكن البصــــــرة، وأخــــــذ 830املوافــــــق  ــــــة عــــــن ســــــيبويه. مــــــن كتب العربي
ص  3اَلعـــــــــالم للزكلـــــــــي، ج  73ص  3بـــــــــن العمـــــــــاد احلنبلـــــــــي، ج كتـــــــــاب امللـــــــــو ، االشـــــــــتقاال ... يُنظـــــــــر شـــــــــذرات الـــــــــذهب ال

101 – 102  
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ـــــم ِبــــــذه احلــــــروف إن  قـــــرأُت احلمــــــد ويقصـــــد بــــــه الســـــورة كاملــــــة، فكــــــأن هللا تعـــــاىل يقــــــول: أُقس 
 هذا الكتاب هو ذلك الكتاب املثبت يف اللوح ا فو .

ان معتــــــاداً لُكــــــل  روف املقطعــــــة وإن كــــــأن الــــــتكل م ِبــــــذه احلــــــالةةةةةةتكّلم  ةةةةةةده احلةةةةةةروف:  -17 •
ال يعرفــــــــــه إال  الــــــــــذين هــــــــــم يشــــــــــتغلون ابلــــــــــتعل م أحــــــــــد إال  أن كو ــــــــــا مســــــــــم اة ِبــــــــــذه اَلمســــــــــاء 

ـــــه وســـــلم عـــــن هـــــذه احلـــــروف بـــــدون أي تعل ـــــم  واالســـــتفادة، فلمـــــا أخـــــرب الرســـــول صـــــلى هللا علي
ـــــه واســـــتفادة يف الســـــابق؛ كـــــان ذلـــــك إخبـــــاراً عـــــن الغيـــــب، فلهـــــذا الســـــبب قـــــدم هللا  جـــــل جالل

 ذكرها ليكون أول ما يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه.
بقــــدم القــــرآن الكــــرة فــــذكر هــــذه  ن هللا تعةةةةاىل علةةةةم أن  ا فةةةةة مةةةةن هةةةةده األمةةةةة تقةةةةولإ -18 •

احلــــــروف املقطعــــــة تنبيهــــــا علــــــى أن كالمــــــه مؤلَّــــــف مــــــن هــــــذه احلــــــروف، فيجــــــب أن ال يكــــــون 
 قد،ا.

أي نـــــزل علـــــيكم واإلملـــــام الـــــزجرة وإمنـــــا  ذلةةةةةل الكتةةةةةاب: املةةةةةراد مةةةةةن فاملف أنةةةةةه أمل بكةةةةةم -19 •
ربيــــــل عليــــــه الســــــالم نــــــزل بــــــه نــــــزول الزائــــــر كمــــــا قــــــال بــــــه اإلمــــــام قــــــال هللا تعــــــاىل ذلــــــك َلن ج

 ( 1)املاوردي.
: وهـــــــو رعايـــــــة األلةةةةةةةف إشةةةةةةةارة إىل مةةةةةةةا ال بةةةةةةةد منةةةةةةةه مةةةةةةةن االسةةةةةةةتقامة يف أول األمةةةةةةةر -20 •

ُ مُثَّ اْســــــتـ ق اُموا{الشــــــريعة كمــــــا قــــــال هللا تعــــــاىل:}إ نَّ الَـّـــــذ ين  قـ ـــــ ــــــالم إشــــــارة إىل ( 2)اُلوا ر بُـّن ــــــا اّللَّ وال
احلاصــــــل عنــــــد ا اهــــــدات، وهــــــو رعايــــــة الطريقــــــة كمــــــا قــــــال قــــــال هللا تعاىل:}و الَّــــــذ ين  االسنــــــاء 

ــــــــُدوا ف ين ــــــــا ل نـ ْهــــــــد يـ نـَُّهْم ُســـــــــبـُل ن ا{ واملــــــــيم إشــــــــارة إىل أن يصـــــــــري العبــــــــد يف مقــــــــام ا بـــــــــة،   (3)ج اه 
يكــــون ابلفنــــاء  يت يكــــون  ايتهــــا عــــني بــــدايتها وبــــدايتها عــــني  ايتهــــا، وذلــــك إمنــــاكالــــدائرة الــــ

                                                             

م(: مــــــــــن العلمــــــــــاء 1058 – 974ه املوافــــــــــق 450 – 364( هــــــــــو علــــــــــي بــــــــــن حممــــــــــد حبيــــــــــب، ابــــــــــو احلســــــــــن املــــــــــاوردي )1)
ضــــــــى القضــــــــاة، ولــــــــد يف البصــــــــرة، وويل القضــــــــاء يف بلــــــــدان كثــــــــرية، مــــــــن مؤلفاتــــــــه: أدب الــــــــدنيا والــــــــدين، اَلحكــــــــام البــــــــاحثني وأق

اَلعـــــــالم للزركلـــــــي، و  218ص  5يُنظــــــر شـــــــذرات الـــــــذهب البـــــــن العمــــــاد احلنبلـــــــي، ج الُعيـــــــون ... الســــــلطانية، وتفســـــــري الُنكـــــــت و 
 327ص  4ج 
  30( سورة فصلت، اآلية 2)
 69ة ( سورة العنكبوت، اآلي3)
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ـــــــه ْم  ـــــــْم يف  خ ْوض  ُ مُثَّ ذ ْرُه ـــــــل  اّللَّ ـــــــة وهـــــــو مقـــــــام احلقيقـــــــة، قـــــــال هللا تعاىل:}ُق يف هللا تعـــــــاىل ابلكلي
 ( 1)يـ ْلع ُبون {.

ن وهـــــو أول  ـــــارج احلـــــروف، والـــــالم مـــــن طـــــرف اللســــــا األلةةةةةف مةةةةةن أقصةةةةةى احللةةةةةق: -21 •
بـــــد وأن املهللاـــــارج فهـــــذه إشـــــارة إىل أنـــــه ال  وهـــــو وســـــ  املهللاـــــارج، واملـــــيم مـــــن الشـــــفة وهـــــو آخـــــر

ــــــيس إال هللا تعــــــاىل كمــــــا قــــــال هللا تعــــــاىل:}ف ف رُّوا إ ىل   ــــــد ووســــــطه وآخــــــره ل يكــــــون أول ذكــــــر العب
  (3).(2)اّللَّ {

ــــراجت عنــــد كثــــريمث يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي بعةةةةد ِذكةةةةر هةةةةدا األقةةةةوال:  ــــار وال  مــــن القــــول املهللات
أ ـــــا أمســـــاء الســـــور، ويـــــدل  عليـــــه أن هـــــذه اَللفـــــا  إمـــــا  أوالهةةةةةا:كورة هـــــي: ا ققـــــني مـــــن اَلقـــــوال املـــــذ 

أن ال تكــــون مفهومـــــة أو تكـــــون مفهومـــــة، واَلول ابطـــــل، أمـــــا أوال ف نـــــه لـــــو جـــــاز ذلـــــك جلـــــاز الـــــتكلم 
هـــــدى وذلـــــك وصـــــف القـــــرآن الكـــــرة أمجـــــع أبنـــــه  مـــــع العـــــريب بلغـــــة الـــــزن ، وأمـــــا  نيـــــا فـــــ ن هللا تعـــــاىل

ـــــــايف كونـــــــه فـــــــري معلـــــــوم إن هللا تعـــــــاىل إمنـــــــا ذكرهـــــــا  اثنيهةةةةةةةا: يف الوجةةةةةةةه األول.كمةةةةةةةا ذكةةةةةةةر ه ( 4).ين
إن الكفــــــار ملــــــا قــــــالوا قــــــول هللا  اثلثهةةةةةةا: كمةةةةةةا ذكةةةةةةر ه يف الوجةةةةةةه العاشةةةةةةر.احتجاجــــــا علــــــى الكفــــــار 

ــــــُروا ال  ت ْســــــم ُعوا  ــــــْرآن  و اْلغ ــــــْواتعاىل:}و ق ــــــال  الَّــــــذ ين  ك ف  ا اْلُق ــــــون      ــــــذ  ــــــه  ل ع لَُّكــــــْم تـ ْغل ُب كمةةةةةةا ذكةةةةةةر ه ( 5)}ف ي
 (6)وهي الوجه الثاين عشر.

قـــــول اإلمـــــام قطـــــرب: مـــــن أن املشـــــركني قـــــال بعضـــــهم لـــــبع :}ال   مث ينقةةةةةل اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:
ــــــْرآن  و اْلغ ــــــْوا ف يــــــه { ا اْلُق فكــــــان إذا تكلــــــم رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم يف أول هــــــذه  ت ْســــــم ُعوا    ــــــذ 

وا يصـــــغون إىل ذه اَللفـــــا  مـــــا فهمـــــوا منهـــــا شـــــيئا، واإلنســـــان حـــــريص علـــــى مـــــا منـــــع، فكـــــانالســـــورة ِبـــــ
ـــــــك املـــــــبهم، القـــــــرآن الكـــــــرة ويتف ـــــــر ذل ـــــــا  يت كـــــــالم يفس  كـــــــرون يف مقاطعـــــــه ومطالعـــــــه، رجـــــــاء أنـــــــه ِر

                                                             

 91( سورة اَلنعام، اآلية 1)
  50( سورة الذارجت اآلية 2)
 254 – 252ص  2يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج  (3)
  255ص  2ج  نفس املصدر،( يُنظر 4)
 253ص  2ج  نفس املصدر،يُنظر   26( سورة فصلت، اآلية 5)
 257ص  2ج  نفس املصدر،يُنظر ( 6)
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ـــــت ذلـــــك املشـــــكل. فصـــــار ذلـــــك ســـــبب إىل أن يصـــــريوا مســـــتمعني للقـــــرآن الكـــــرة ومتفكـــــرين يف  ويوض 
 ( 1)مطالعه ومقاطعه.

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف هةةةةةده 
هــــذا ووراء هــــذين القــــولني أقــــوال أخشــــى  ح التفةةةةويى علةةةةى التأويةةةةل:قةةةةال يف تةةةةرجيالقضةةةةية حيةةةةث 

ـــــــذي يغلـــــــب علـــــــى الظـــــــن أن حتقيـــــــق ذلـــــــك علـــــــم مســـــــتور وســـــــر حمجـــــــوب،  (2)مـــــــن نقلهـــــــا املـــــــالل وال
و ـــــذا قـــــال  (3)وقصـــــرت اخليـــــول عـــــن إدراكـــــه،  هللا عنـــــه: عجـــــزت العلمـــــاء كمـــــا قـــــال ابـــــن عبـــــاس رضـــــي

وقــــــال اإلمــــــام  (4)وســــــر  القــــــرآن أوائــــــل الســــــور،أبــــــو بكــــــر الصــــــديق رضــــــي هللا عنــــــه: لكــــــل كتــــــاب ســــــر  
  وقال الشاعر:( 6): سر هللا تعاىل فال تطلبوه.(5)الشعيب

 قول وال قلم للهللالق ُيكيه" ..."بني ا بني سر ليس يفشيه 
عليــــــه وســـــلم إال اَلوليــــــاء رمحهــــــم هللا تعــــــاىل الورثــــــة فهــــــم  ول هللا صــــــلى هللافـــــال يعرفــــــه بعــــــد رســــــ
قـــــد تنطــــق  ـــــم احلــــروف عمــــا فيهـــــا )مــــن املعـــــاين( كمــــا كانـــــت تنطــــق ملـــــن يعرفونــــه مــــن تلـــــك احلضــــرة و 

وكل مــــــه الضــــــب والظــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم كمــــــا صــــــت ذلــــــك مــــــن روايــــــة   ســــــب ت بكف ــــــه احلصــــــى

                                                             

 257ص  2ج التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، يُنظر ( 1)
ــــــــد القــــــــاهر اجلرجــــــــاين )امل2) ــــــــو ر لعب ــــــــدُّرر يف ت ف ســــــــري  اآلي  والسُّ ــــــــوىف: ( د رُْج ال ه(. حمقــــــــق القســــــــم اَلول: طلعــــــــت صــــــــالح 471ت

 ه1430عـــــــة: اَلوىل، الفرحــــــان. حمقـــــــق القســـــــم الثــــــاين: حممـــــــد أديـــــــب شــــــكور أمريـــــــر. الناشـــــــر: دار الف ــــــر، عمـــــــان، اَلردن. الطب
  47ص  2ج  2م. عدد اَلجزاء: 2009املوافق 

  156ص  7الكشف والبيان للمام الثعليب، ج ( تفسري 3)
  136ص   1( نفس املصدر، ج 4)
ـــــــعيب  )( 5) وكـــــــان م( مـــــــن التـــــــابعني، 721 – 640ه املوافـــــــق 103 – 19هـــــــو ابـــــــو عمـــــــرو عـــــــامر بـــــــن شـــــــراحيل بـــــــن معبـــــــد الش 

الثقـــــات استقضـــــاه عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز.. يُنظـــــر مـــــن محـــــري، وُيضـــــرب املثـــــل حبفظـــــه. وكـــــان مـــــن رجـــــال احلـــــديث  فقيهـــــا، شـــــاعراً.
 251ص  3واَلعالم للزركلي، ج  27 – 24ص   2بن العماد احلنبلي، ج شذرات الذهب ال

معـــــــامل التنزيـــــــل يف تفســـــــري القـــــــرآن املعـــــــروف بــــــــ تفســـــــري البغـــــــوي و  136ص  1( تفســـــــري الكشـــــــف والبيـــــــان للمـــــــام الثعلـــــــيب، ج 6)
ــــــاء الــــــرتا  العــــــريب، بــــــريوت.  80ص  1ه( ج 510للمــــــام البغــــــوي )املتــــــوىف:  ــــــرزاال املهــــــدي. الناشــــــر : دار إحي ا قــــــق: عبــــــد ال

 5هـ. عدد اَلجزاء: 1420ىل الطبعة: اَلو 
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ــــل مــــ  جــــ  العبــــد مثــــرة شــــجرة قــــرب النوافــــل علمهــــا وفريهــــا أجــــدادان أهــــل البيــــت رضــــي هللا عــــنه م ب
 (1)مثقال ذرة يف اَلرض وال يف السماء.ه بعلم هللا تعاىل الذي ال يعزب عن علم

"ومــــا اســــتدل بــــه  مث يةةةةتكّلم اإلمةةةةام اآللوسةةةةي عةةةةن قةةةةول اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي وهةةةةو:
إن جــــــل . فمهمــــــل مــــــن القــــــول و كاخلطــــــاب ابملهمــــــل .. أنــــــه لــــــو مل تكــــــن مفهمــــــة كــــــان اخلطــــــاب ِبــــــا

ـــــه موجـــــود يف  ـــــاس فـــــال ُنســـــلم أن ـــــه َلنـــــه إن أراد إفهـــــام مجيـــــع الن ـــــة وإن أراد إفهـــــام املهللااطـــــب قائل العلمي
ــــاس مجيعــــاً  ــــه الن ــــه مــــؤمن وإن أراد ب ِبــــا وهــــو هنــــا الرســــول صــــلى هللا عليــــه وســــلم فهــــو ممــــا ال يشــــك  في

   (2)ديني واحلمد و".فيا حي هال إذ أرابب الذوال يعرفو ا وهم كثريون يف ا م

 التلليل واملناقشة:
  على النحو اآليت: املقطعات ثالثة وجوهذكر اإلمام ال  شري يف تفسري حروف 

ــــال زيــــد بــــن أســــلم (3): هــــي امســــاء للســــورأحةةةةدها • ــــرين. (4)كمــــا ق ــــاال اَلكث ــــه إطب مث ( 5)وعلي
ي أيضــــاً إىل "أب ــــا حقيقــــة:  ــــرج إىل مــــا لــــيس يف لغــــة العــــرب، ويــــؤد قةةةةال عةةةةن هةةةةدا القةةةةول:

"ولـــــو قيـــــل أبنـــــه  مث يةةةةةدكر اإلعةةةةةااا علةةةةةى هةةةةةدا الوجةةةةةه:صـــــريورة االســـــم واملســـــمى واحـــــدا". 
ــــــدهر وأنــــــه ال ســــــبيل إىل رده،  أن لــــــه حممــــــال ســــــوى مــــــا  وأجابةةةةةةه:قــــــول مقــــــول علــــــى وجــــــه ال

 (6)بك، وعفت الدجر".يذهب إليه، وأنه نظري قول الناس: فالن يروى: قفا ن

                                                             

ــــــــوىف: 1) ص  1ه( ج 1270( روح املعــــــــاين يف تفســــــــري القــــــــرآن العظــــــــيم والســــــــبع املثــــــــاين للشــــــــيخ شــــــــهاب الــــــــدين اآللوســــــــي )املت
ه. عـــــــدد اَلجـــــــزاء:  1415ا قـــــــق: علـــــــي عبـــــــد البـــــــاري عطيـــــــة الناشـــــــر: دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بـــــــريوت. الطبعـــــــة: اَلوىل،  103
16  
   104 – 103ص  1مام اآللوسي، ج لل ( تفسري روح املعاين2)
ا قــــــق:  82ص  1ه(، ج 542ا ــــــرر الــــــوجيز يف تفســــــري الكتــــــاب العزيــــــز للمــــــام ابــــــن عطيــــــة اَلندلســــــي ا ــــــاريب )املتــــــوىف: ( 3)

 ه. 1422عبد السالم عبد الشايف حممد. الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: اَلوىل 
ـــــد بـــــن أســـــلم العـــــدوي ا4) ـــــوىف ( هـــــو زي ـــــد هللا )املت ـــــه ابـــــو أســـــامة أو ابـــــو عب ـــــه ومفســـــر، 753ه املوافـــــق 136لعمـــــري، كنيت م(: فقي

مـــــن املـــــوايل، مـــــن أهـــــل املدينـــــة. وكـــــان مـــــع عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز أجم خالفتـــــه. وكـــــان مـــــن الثقـــــات، كثـــــري احلـــــديث، ولـــــه حلقـــــة يف 
ـــــــــه كتـــــــــاب يف التفســـــــــري. يُنظـــــــــر هتـــــــــ واَلعـــــــــالم  395ص  3ســـــــــقالين، ج ذيب التهـــــــــذيب البـــــــــن حجـــــــــر العاملســـــــــجد النبـــــــــوي. ول

  57 – 56ص  3للزركلي، ج 
ـــــــــوىف: ( 5) ـــــــــل للمـــــــــام الز شـــــــــري )املت الناشـــــــــر: دار الكتـــــــــاب  21ص  1ج  ،ه(538الكشـــــــــاف عـــــــــن حقـــــــــائق فـــــــــوام  التنزي

   4ه. عدد اَلجزاء: 1407العريب، بريوت. الطبعة: الثالثة 
 25ص  1، ج نفس املصدر( 6)
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أن يكــــــون ورود  وقةةةةةةال:الكــــــرة،  أو إ هــــــار إعجــــــاز القــــــرآنأن هــــــذه احلــــــروف لبيــــــان  اثنيهةةةةةةا: •
هـــــــذه اَلمســـــــاء هكـــــــذا مســـــــرودة )متتابعـــــــاً( علـــــــى منـــــــ  التعديـــــــد كاإليقـــــــا  وقـــــــر  العصـــــــا ملـــــــن 
ــــــل وكالتحريــــــك للنظــــــر يف أن هــــــذا املتلــــــو علــــــيهم  حتــــــد ى ابلقــــــرآن الكــــــرة وبغرابــــــة نظمــــــه اجللي

منـــه كالمهـــم ليـــؤديهم النظــــر عجـــزوا عنـــه عـــن آخـــرهم كـــالم منظـــوم مـــن عـــني مـــا ينظ مـــون  وقـــد
ســــــاق  مقــــــدرهتم دونــــــه، ومل تظهــــــر معجــــــزهتم عــــــن أن  تــــــوا ِثلــــــه بعــــــد إىل أن يســــــتيقنوا أن مل تت
مث يةةةةةدكر مهةةةةةارة العةةةةةرب يف الةةةةةتكلم واحلةةةةةوار واخلطةةةةةاب ومةةةةةا عنةةةةةدهم  املراجعـــــات املتطاولـــــة،

 ن ملةةةةا جةةةةاء يف مقابلةةةةة كةةةةالم هللا ع وجةةةةل فةةةةال بةةةةد ةةةةةم مةةةةنمةةةةن الفصةةةةاحة والبالغةةةةة ولكةةةة
وهـــم أمـــراء الكـــالم وزعمـــاء احلـــوار وهـــم  التسةةةليم  ةةةدا األمةةةر أنةةةه كةةةالم هللا ع وجةةةل فيقةةةول:

ـــــــان يف  ـــــــى االفتن ـــــــى التســـــــاجل )التفـــــــاخر( يف اقتصـــــــاب اخلطـــــــب، واملتهـــــــالكون عل احلـــــــراص عل
ـــــز، ومل يبلـــــ  مـــــن اجلزالـــــة وحســـــن الـــــنظم امل بـــــال  الـــــيت بـــــز ت بالفـــــة لكـــــل انطـــــق، القصـــــيد والُرج 

ـــــار كـــــل ســـــ ـــــه فب يقـــــع وراء ابق، ومل يتجـــــاوز احلـــــد اخلـــــارج مـــــن قـــــوى  الفصـــــحاء، ومل وشـــــق ت ب
مث أيّةةةةةد (  1)مطـــــامت أعـــــني البصـــــراء إال  َلنـــــه لـــــيس مـــــن كـــــالم اإلنســـــان بـــــل كـــــالم هللا عزوجـــــل.

ــــول ِنــــزل، ولناصــــره علــــى اَلول أن يقــــول:  هةةةةدا الوجةةةةه فقةةةةال: "أنــــه مــــن القــــوة واخلالقــــة ابلقب
 يف أســــــاليبهم واســــــتعماالهتم، والعــــــرب مل تتجــــــاوز إن القــــــرآن إمنــــــا نــــــزل بلســــــان العــــــرب مصــــــبواب

 (2)اء وأربعة و سة".ما مسوا به جممو  امسني، ومل يسم  أحد منهم ِجمو  ثالثة أمس
إثبــــات النبــــوة وصــــدال رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم  أن هــــذه احلــــروف تــــدل  علــــى اثلثهةةةةا: •

ـــــرد الســـــور مصـــــد رة بـــــذلك ليكـــــون أو ل مـــــا يقـــــر  اَلمســـــا  مســـــ تقالً بوجـــــه مـــــن اإلعـــــراب، أن ت
أن العــــــرب ســـــــواء يف النطـــــــق  مث يقةةةةةةول اإلمةةةةةةةام ال  شةةةةةةةري:وت قد مــــــة مـــــــن دالئــــــل اإلعجـــــــاز، 

حلــــــــروف، وكــــــــان ابحلــــــــروف أميــــــــاً كــــــــان أو مــــــــن أهــــــــل الكتــــــــاب، خبــــــــالف النطــــــــق أبســــــــامى ا
ــــه: ــــتكل م بــــه كمــــا قــــال هللا جــــل جالل ــــى ال ــــنْ {مســــتبعداً و مســــتغرابً مــــن اَلُم  ــــوا م  ُل ــــت  تـ تـْ  و مــــا ُكْن

ــــاب  و ال ــــْن ك ت ْراتب  اْلُمْبط لُــــون  قـ ْبل ــــه  م  ين ــــك  إ ذاً ال  ــــذلك  (3)} خت ُطُـّـــُه ب ي م  فكــــان حكــــم النطــــق ب
ـــــــبس شـــــــيئا مـــــــن أهلـــــــه( حكـــــــم اَلقاصـــــــيص  ـــــــيت ذُكـــــــرت يف القـــــــرآن )مـــــــع شـــــــهرته أنـــــــه مل يقت ال

                                                             

 27ص  1ري، ج فسري الكشاف للمام الز شت( 1)
 25ص  1نفس املصدر، ج ( 2)
 48سورة العنكبوت، اآلية ( 3)
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الكــــرة، الــــيت مل تكــــن قــــريل والــــذين كــــانوا علــــى ديــــنهم يف شــــيء مــــن اإلحاطــــة ِبــــا، أن هــــذه 
روف حصـــــل إليـــــه ابلـــــوحي مـــــن هللا تعـــــاىل ويشـــــهد بصـــــح ة نبوتـــــه صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، احلـــــ

ــــــتكل م ابلر طانــــــة )ا ــــــة أن ي نزل لكــــــالم اَلعجمــــــي أو الــــــذي ال يفهمــــــه اجلمهــــــور( مــــــن فــــــري أن ِو
 (  1)معها من أحد.يس

رأينــــــا هنــــــا أن اإلمــــــام الز شــــــري ذكــــــر ثــــــال  وجــــــوه يف  ويــــــل هــــــذه احلــــــروف املقطعــــــات مــــــع 
 لة فكأنه ،يل إىل التأويل يف تفسري احلروف املقطعة. ذ كر اَلد

ــــــل الســــــور، فقــــــال يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام القةةةةةةر ي ــــــيت يف أوائ ــــــل يف احلــــــروف ال : اختلــــــف أهــــــل التأوي
ومجاعـــــــة مـــــــن ا ـــــــدثني: "هـــــــي ســـــــر هللا يف القـــــــرآن، وو يف كـــــــل   (2)عـــــــامر الشـــــــعيب وســـــــفيان الثـــــــوري

علمــــه، وال جيــــب به الــــذي انفــــرد هللا تعــــاىل بيقــــول بعــــده: "فهــــي مــــن املتشــــا (3)كتــــاب مــــن كتبــــه ســــر".
وروي  هـــــذا القـــــول عـــــن أيب بكـــــر الصـــــديق  (4)أن يـــــتكلم فيهـــــا، ولكـــــن نـــــؤمن ِبـــــا ونقـــــرأ كمـــــا جـــــاءت".

عــــــن  (5)ب رضــــــي هللا عنــــــه. وذكــــــر أبــــــو الليــــــث الســــــمرقنديرضــــــي هللا عنــــــه وعــــــن علــــــي بــــــن أيب طالــــــ
 عــــــنهم أ ــــــم قــــــالوا: "احلــــــروف عمــــــر رضــــــي هللا عنــــــه وعثمــــــان رضــــــي هللا عنــــــه وابــــــن مســــــعود رضــــــي هللا

ـــــ ـــــذي ال يُفس  ـــــوم ال ـــــو حـــــاُت(  6)ر".املقطعـــــة مـــــن املكت : "مل جنـــــد احلـــــروف املقطعـــــة يف القـــــرآن (7)وقـــــال أب

                                                             

 28ص  1تفسري الكشاف للمام الز شري، ج ( 1)
م( أمــــــري املــــــؤمنني يف احلــــــديث. وكــــــان 778 – 716ه املوافــــــق 161 – 97( هــــــو ابــــــو عبــــــد هللا ســــــفيان بــــــن ســــــعيد الث ــــــوري )2)

ـــــدين والتقـــــوى. وقـــــال أمحـــــ ـــــوم ال ـــــه يف عل ـــــه: اجلـــــامع ســـــيد أهـــــل زمان ـــــيب أحـــــد. مـــــن كتب ـــــى ســـــفيان يف قل ـــــن حنبـــــل: ال يتقـــــدم عل د ب
ـــــــي، ج  275 – 274ص  2د احلنبلـــــــي. ج الكبـــــــري واجلـــــــامع الصـــــــغري. يُنظـــــــر شـــــــذرات الـــــــذهب البـــــــن العمـــــــا  3واَلعـــــــالم للزركل

  105 – 104ص 
   136ص  1الكشف والبيان للمام الثعليب، ج  (3)
 82ص  1ية، ج ( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عط4)
ا ــــــد  م( اإلمــــــام والفقيــــــه و 983ه املوافــــــق 373بــــــو الليــــــث نصــــــر بــــــن حممــــــد بــــــن إبــــــراهيم الســــــمرقندي )املتــــــوىف ســــــنة ا( هــــــو 5)

الزاهـــــد الصـــــويف امللقـــــب إبمـــــام ا ـــــدى: مـــــن احلنفيـــــة. مـــــن كتبـــــه تنبيـــــه الغـــــافلني، وتفســـــري القـــــرآن، شـــــرح اجلـــــامع الصـــــغري ... يُنظـــــر 
 27ص  8اَلعالم للزركلي، ج  323 – 322ص  16ج  230م الذهيب. رقم الرتمجة: سري اَلعالم النبالء للما

ــــــث الســــــمرقندي )املتــــــوىف: تفســــــري الســــــمرقندي املســــــم ى حبــــــر العلــــــوم ال (6) حتقيــــــق وتعليــــــق:  87ص  1ه( ج 375يب اللي
كليـــــة اللغـــــة العربيـــــة جامعـــــة الشـــــيخ علـــــي حممـــــد معـــــو ض، والشـــــيخ عـــــادل أمحـــــد عبـــــد املوجـــــود، والـــــدكتور زكـــــرج  عبـــــد ا يـــــد النـــــويت،  

 م. 1993 املوافق ه1413اَلزهر. طُبع من: دار الكتب العلمية بريوت لبنان. الطبعة: اَلوىل 
م( احلـــــاف ، 890 – 810ه املوافـــــق 277 – 195هـــــو حممـــــد بـــــن إدريـــــس بـــــن املنـــــذر بـــــن داود بـــــن مهـــــران احلنظلـــــي  ) (7)

ــــــابعني وعصــــــن ف يف الثقــــــة،  ــــــه: الفقــــــه واخــــــتالف الصــــــحابة والت لمــــــاء اَلمصــــــار هــــــو صــــــاحب اجلــــــرح والتعــــــديل، والعلــــــل، مــــــن كتب
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ــــدري مــــا أراد ومــــن هــــذا املعــــ   مث يقةةةةول اإلمةةةةام القةةةةر ي:هللا تعــــاىل ِبــــا".  إال يف أوائــــل الســــور، وال ن
تأثر منــــــه بعلـــــــم مــــــا شـــــــاء، نــــــزل هـــــــذا القــــــرآن فاســـــــ: "إن هللا تعـــــــاىل أ(1)مــــــا ذكـــــــره أبــــــو بكـــــــر اَلنبــــــاري

وأطلعكـــــم علـــــى مـــــا شـــــاء، فأمـــــا مـــــا اســـــتأثر بـــــه لنفســـــه فلســـــتم بنائليـــــه فـــــال تســـــألوا عنـــــه، وأمـــــا الـــــذي 
ــــــ ــــــذي تســــــألون عن ــــــه فهــــــو ال ه وختــــــربون بــــــه، ومــــــا بكــــــل القــــــرآن تعلمــــــون، وال بُكــــــل  مــــــا أطلعكــــــم علي

هـــــذا يوض ـــــت أن حروفـــــا مـــــن القـــــرآن " يقةةةةةول اإلمةةةةةام بعةةةةةد ِذكةةةةةر هةةةةةده الةةةةةروا ت: تعلمـــــون تعملـــــون".
الكــــرة ُســــرتت معانيهــــا عــــن مجيــــع العــــامل، اختبــــارا مــــن هللا جــــل جاللــــه وامتحــــاان، فمــــن آمــــن ِبــــا أُثيــــب 

ــــــْؤم ٌن وُســــــعد، ومــــــن كفــــــر وشــــــك  أمث وبعــــــد:. عــــــن ع ــــــن  ُم ــــــه:"م ا آم  ــــــن مســــــعود رضــــــي هللا عن ــــــد هللا ب ب
، ـــــْن إ ، ـــــان  ب غ ْيـــــب  ـــــل  م  {"تعاىل:}الَّـــــذ ين  مث قـــــرأ قـــــول هللا  (2)أ ْفض  ـــــب  ْلغ ْي نُـــــون  اب  وهةةةةةدا القةةةةةول يف  (3)يـُْؤم 
  (4).املتشابه وحكمه الصليح

وقــــال مجــــع مــــن العلمــــاء كبــــري بــــل جيــــب أن نــــتكل م فيهــــا، ونلــــتمس  اإلمةةةةام قةةةةر ي: مث يقةةةةول
وذكةةةةةةر الفوائــــــد الــــــيت حتتهــــــا، واملعــــــاين الــــــيت تتهللاــــــرج عليهــــــا، واختلفــــــوا يف ذلــــــك علــــــى أقــــــوال عديــــــدة، 

علــــى ســــبيل املثــــال: أن احلــــروف املقطعــــة اســــم هللا ر ه عةةةةن اإلمةةةةام الةةةةرازي قةةةةوال الةةةةيت ذكةةةةبعةةةةى األ
هـــــي أقســـــام أقســـــم هللا تعـــــاىل ِبـــــا، أو اســـــم مـــــن أمســـــاء القـــــرآن، أو اَلعظـــــم، أو هـــــي أمســـــاء للســـــور. أو 

هــــــي حــــــروف دالــــــة علــــــى أمســــــاء ُأخــــــذت منهــــــا وُحــــــذفت بقيتهــــــا، مثــــــل اَللــــــف مــــــن هللا، والــــــالم مــــــن 
حممةةةةد مــــن حممــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم ومــــا إىل ذلــــك. ونقــــل يف اَلخــــري مــــا ُروي  عــــن  جربيــــل، واملــــيم

                                                             

 140 – 139ص  4الـــــــــذهب البـــــــــن العمـــــــــاد احلنبلـــــــــي، ج طبقـــــــــات التـــــــــابعني، وتفســـــــــري القـــــــــرآن العظـــــــــيم ... يُنظـــــــــر شـــــــــذرات 
 27ص  6واَلعالم للزركلي، ج 

ــــــار )1) م( النحــــــوي  الل غــــــوي  940 – 884ه املوافــــــق 328 – 271( هــــــو ابــــــن اَلنبــــــاري أبــــــو بكــــــر حممــــــد بــــــن القاســــــم بــــــن بش 
ه وثعلـــــب وفـــــريهم. مـــــن  مــــن أعلـــــم أهـــــل النــــاس يف اَلدب واللغـــــة. مســـــع يف صــــغره مـــــن الكـــــد،ي وإمساعيـــــل القاضــــي وأخـــــذ عـــــن أبيــــ
ـــــــــذهب البـــــــــن العمـــــــــاد احلنبلـــــــــي، ج  ـــــــــب احلـــــــــديث ... يُنظـــــــــر شـــــــــذرات ال واَلعـــــــــالم   152ص  4كتبـــــــــه الزاهـــــــــر يف اللغـــــــــة، وفري

   334ص  6للزرکلي، ج 
  36ص  1للمام ابن حاُت، ج  فسري القرآن العظيمتتفسري  (2)
 3سورة البقرة، اآلية  (3)
 155 – 154ص  1ه( ج 671املعــــــــــروف بـــــــــــ تفســــــــــري القــــــــــرطيب للمــــــــــام القــــــــــرطيب )املتــــــــــوىف: ( اجلــــــــــامع َلحكــــــــــام القــــــــــرآن 4)

ـــــة ـــــربدوين وإبـــــراهيم أطفـــــيل. الناشـــــر: دار الكتـــــب املصـــــرية، القـــــاهرة. الطبعـــــة: الثاني م. 1964هــــــ املوافـــــق 1384، حتقيـــــق: أمحـــــد ال
 جملدات 10جزءا و 20عدد اَلجزاء: 
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ـــــــال: إن هللا ( 1)بةةةةةةةن علةةةةةةةي الامةةةةةةةدي ـــــــه ق ـــــــك الســـــــورة مـــــــن اَلحكـــــــام أن تعـــــــاىل أود  مجيـــــــع مـــــــا يف تل
والقصـــــص يف احلـــــروف الـــــيت ذكرهـــــا يف أول الســـــورة، وال يعـــــرف ذلـــــك إال  نـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم 

   (2)مجيع السورة لُيفق ه  الناس. أو ويل مث بني ذلك يف
ــــــت يف تفســــــري احلــــــروف املقطعــــــة التفــــــوي  إىل ع لــــــم نفهــــــم مــــــن كــــــالم اإلمــــــام القــــــرطيب أنــــــه رج 

 هللا تعاىل عري التأويل، وهللا أعلم. 
  يف تفسري احلروف املقطعة عدة أقوالم كما يلي:( 3)ذكر اإلمام البيضاوي

كمةةةةةةةةةةا قالةةةةةةةةةةه اإلمةةةةةةةةةةام ال اَلكثــــــــــر"، "هــــــــــي أمســــــــــاء للســــــــــور، وعليــــــــــه إطبــــــــــا القةةةةةةةةةةول األول: •
"مُسي ــــــت ِبــــــا إشــــــعاراً أب ــــــا كلمــــــات معروفــــــة الرتكيــــــب فلــــــو مل تكــــــن  ، مث يقــــــول:(4)ال  شةةةةةةري

وقةةةةةةال مثةةةةةةل مةةةةةةا قالةةةةةةه اإلمةةةةةةام وحيــــــاً مــــــن هللا تعــــــاىل مل تتســــــاق  مقــــــدرهتم دون معارضــــــتها"، 
ملهمـــــل "واســـــتدل  عليـــــه أب ـــــا لـــــو مل تكـــــن مفهمـــــة كـــــان اخلطـــــاب ِبـــــا كاخلطـــــاب اب :(5)الةةةةةرازي

ـــــــتكلم ابلزجنـــــــي مـــــــع العـــــــريب، ومل يكـــــــن القـــــــرآن  الكـــــــرة أب ســـــــره بيـــــــاانً وهـــــــدًى. وملـــــــا أمكـــــــن وال
التحــــــدي بــــــه وإن كانــــــت مفهمــــــة، فممــــــا أن يــــــراد ِبــــــا الُســــــور الــــــيت هــــــي مســــــتهل ها علــــــى أ ــــــا 

"والثـــــاين ابطـــــل َلنـــــه إمـــــا أن يكـــــون املـــــراد مـــــا وضـــــعت لـــــه  مث يقةةةةةول:ألقاِبــــا، أو فـــــري ذلـــــك". 
لكـــــرة نـــــزل علـــــى ظـــــاهر أنـــــه لـــــيس كـــــذلك، أو فـــــريه وهـــــو ابطـــــل َلن القـــــرآن ايف لغـــــة العـــــرب ف

ــــــر يب    ُمب ــــــني { ــــــيس يف لغــــــتهم. ال  (6)لغــــــتهم لقــــــول هللا تعاىل:}ب ل ســــــان  ع  ــــــى مــــــا ل فــــــال ُيمــــــل عل

                                                             

م(: صـــــــويف، 932ه املوافـــــــق 320بـــــــو عبـــــــد هللا )املتـــــــوىف ا( هـــــــو حممـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن احلســـــــن بـــــــن بشـــــــر، احلكـــــــيم الرتمـــــــذي 1)
ابحـــــث، عـــــامل ابحلـــــديث وأصـــــول الـــــدين. مـــــن أهـــــل )ترمـــــذ( نفـــــي منهـــــا بســـــبب تصـــــنيفه كتـــــااب خـــــالف فيـــــه مـــــا عليـــــه أهلهـــــا. مـــــن  

فس، الصـــــالة ومقاصـــــدها ... يُنظـــــر ســـــري اَلعـــــالم النـــــبالء تبـــــه، فمنهـــــا نـــــوادر اَلصـــــول يف أحاديـــــث الرســـــول، الرجضـــــة وأدب الـــــنك
  272ص  6واَلعالم للزركلي، ج  466ص  10للمام الذهيب، ج 

 156ص  1( يُنظر تفسري اجلامع الحكام القرآن للمام القرطيب، ج 2)
ـــــــن حممـــــــد3) ـــــــد هللا بـــــــن عمـــــــر ب ـــــــن علـــــــي الشـــــــريازي، انصـــــــر الـــــــدين البيضـــــــاوي  ( هـــــــو عب ـــــــويف اب ـــــــو ســـــــعيد )املت ه املوافـــــــق 685ب

م(: مفســـــــر، قـــــــاض، عالمــــــــة. ولـــــــد يف املدينــــــــة البيضـــــــاء. مــــــــن تصـــــــانيفه تفســــــــري البيضـــــــاوي، ومنهــــــــاج الوصـــــــول إىل علــــــــم 1286
 110ص  4واَلعالم للزركلي، ج  686 – 685ص  7بن العماد احلنبلي، ج اَلصول ... يُنظر شذرات الذهب ال

 25ص  1تفسري الكشاف للمام الز شري، ج ( 4)
  255ص  2( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 5)
  195( سورة الشعراء، اآلية 6)
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يقــــــال: مل ال جيــــــوز أن تكــــــون مزيــــــدة للتنبيــــــه؟ والداللــــــة علــــــى انقطــــــا  كــــــالم واســــــتئناف آخــــــر؟  
 كما قاله اإلمام قطرب".

 تصار، كقول الشاعر:إشارة إىل كلمات هي منها اقتصرت عليها اق ين:الثا القول •
 أي وقفُت"، -"قلُت  ا قفي فقالْت ق اْف 

ــــاس رضــــي هللا عنهمــــا قــــال: اَللــــف آالء هللا، ...  كمةةةةا قةةةةال بةةةةه اإلمةةةةام الةةةةرازي قــــال ابــــن عب
 .يف وجه الثامن

كمةةةةةا قةةةةةال بةةةةةه اإلمةةةةةام .. إشـــــارة إىل ُمـــــدد أقـــــوام وآجـــــال حبســـــاب اجلُمـــــل . القةةةةةول الثالةةةةةث: •
"فــــمن تــــالوت النــــيب صــــلى  مث يقةةةةول اإلمةةةةام البيضةةةةاوي: (1).الةةةةرازي يف وجةةةةه الثالةةةةث عشةةةةر

ـــــه،  هللا عليـــــه وســـــلم  ـــــذه احلـــــروف علـــــيهم ِبـــــذا الرتتيـــــب وتقريـــــرهم علـــــى اســـــتنباطهم دليـــــل علي
ـــــاس حـــــ  العـــــرب تلحقهـــــا  ـــــة لكنهـــــا الشـــــتهارها فيمـــــا بـــــني الن ـــــة وإن مل تكـــــن عربي وهـــــذه الدالل

 ملعر ابت مثل السجيل واملشكاة والقسطاس".اب
"أنــــه داللــــة علــــى احلــــروف املبســــوطة مقســــماً ِبــــا لفضــــلها وشــــرفها مــــن حيــــث  القةةةةول الرابةةةةع: •

 (2)إ ا بسائ  أمساء هللا تعاىل ومادة خطابه".
"إن القــــــول نقةةةةةةد القةةةةةةول األول:  يف فقةةةةةةالعلــــــى هــــــذه اَلقــــــوال مث نّقةةةةةةد اإلمةةةةةةام البيضةةةةةةاوي 

ـــــيس يف لغـــــة العـــــرب، َلأب ـــــا أمســـــاء الُســـــور  بثالثـــــة أمســـــاء فصـــــاعداً مســـــتكره ن التســـــمية  رجهـــــا مـــــا ل
عنــــد أهـــــل العـــــرب ويــــؤدي إىل احتـــــاد االســـــم واملســــم ى، ويتطل ـــــب أو يســـــتدعي  خــــر اجلـــــزء عـــــن الُكـــــل 
ــــــدة  ــــــة، َلان نقــــــول: إن هــــــذه اَللفــــــا  مل تعهــــــد مزي ــــــأخ ر عــــــن املســــــمى ابلرتب ــــــث إن االســــــم مت مــــــن حي

إ ـــــــا فـــــــواتت الُســـــــور، وال النقطـــــــا  واالســـــــتئناف يلزمهـــــــا وفريهـــــــا مـــــــن حيـــــــث للتنبيـــــــه والداللـــــــة علـــــــى ا
يزهـــــــا ومل تســـــــتعمل لالختصـــــــار مـــــــن كلمـــــــات معينـــــــة يف  يقتضـــــــي ذلـــــــك أن ال يكـــــــون  ـــــــا معـــــــ  يف ح 

ــــه نقةةةةد القةةةةول الثةةةةاين:  وقةةةةال يفلغــــتهم".  ــــاس رضــــي هللا عن "أن هــــذا الشــــعر شــــاذ، وأمــــا قــــول ابــــن عب
أال تنظــــــر أن  اخلطــــــاب ومنبــــــع اَلمســــــاء وتثيــــــل أبمثلــــــة حســــــنة،فتنبيــــــه علــــــى أن هــــــذه احلــــــروف مبــــــادئ 

ونقةةةةده ابــــن عبــــاس رضــــي هللا عنــــه عــــد  كــــل حــــرف مــــن اَللفــــا  والكلمــــات متباينــــة ولــــيس تفســــرياً". 

                                                             

ـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل للمـــام (1) ا قـــق: حممـــد عبـــد الـــرمحن املرعشـــلي.  53ص  1ه(، ج 685البيضـــاوي )املتـــوىف:  أن
 ه. 1418دار إحياء الرتا  العريب، بريوت. الطبعة: اَلوىل، الناشر: 

 43ص  1، ج نفس املصدر (2)
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"وختصــــــــيص ِبــــــــذه املعــــــــاين دون فريهــــــــا إذ ال  صــــــــص لفظــــــــاً ومعــــــــً  وال  علةةةةةةةةى القةةةةةةةةول الثالةةةةةةةةث:
ـــــــيس دليـــــــل يف هـــــــذه القضـــــــية، ث املـــــــذ احلـــــــدي مث يقةةةةةةةول:حبســـــــاب اجلمـــــــل فتلحـــــــق ابملعـــــــرابت"،  كور ل

ـــــم تعجبـــــاً مـــــن ج هلهـــــم، أمـــــا جعلهـــــا مقســـــماً ِبـــــا ُيـــــوج جلـــــواز  أن الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم تبس 
ــــع.  ــــل عليهــــا، وإن كــــان فــــري ممتن "أن التســــمية ونقةةةةده علةةةةى القةةةةول الرابةةةةع: إىل إضــــمار أشــــياء ال دلي
بـــــت وُجعلـــــت امســـــاً واحـــــداً علـــــى طري ـــــا إذا نثـــــرت نثـــــر بثالثـــــة أمســـــاء إذا رُك  قـــــة بعلبـــــك  تتنـــــع، ولكـــــن أم 

أمســـــاء العـــــدد فـــــال، وانهيـــــك بتســـــوية ســـــيبويه بـــــني التســـــمية ابجلملـــــة والبيـــــت مـــــن الشـــــعر وطائفـــــة مـــــن 
أمســـــاء حـــــروف املعجـــــم، واملســـــمى هـــــو جممـــــو  الســـــورة واالســـــم جزؤهـــــا فـــــال احتـــــاد، وهـــــو مقـــــدم مـــــن 

يقةةةةةول اإلمةةةةةام البيضةةةةةاوي يف هتـــــني". حيـــــث ذاتـــــه مـــــؤخر ابعتبـــــار كونـــــه امســـــاً، فـــــال دور الخـــــتالف اجل
ــــــل وأســــــلم "األخةةةةةةري:  ــــــق وموافــــــق للطــــــائف التنزي القــــــول اَلول )هــــــي أمســــــاء للســــــور( أقــــــرب إىل التحقي

ـــــزوم النقـــــل ووقـــــو  االشـــــرتا  يف اَلعـــــالم مـــــن واضـــــع واحـــــد فمنـــــه يعـــــود ابلـــــنق  علـــــى مـــــا هـــــو  مـــــن ل
 مقصود ابلعلمية". 

ة أمســـــاء القـــــرآن الكـــــرة روف املقطعـــــ"إن هـــــذه احلـــــ مث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام البيضةةةةةاوي عةةةةةدة أقةةةةةوال:
خـــــرب عنهـــــا ابلكتـــــاب والقـــــرآن. وإ ـــــا أمســـــاء و جـــــل جاللـــــه ويـــــدل  عليـــــه أن عليـــــاً رضـــــي هللا ولـــــذلك أ

عنــــه كـــــان يقـــــول: ج كهـــــيعص، وج محعســـــق، ولعلـــــه أراد ج ُمنز  مــــا. واَللـــــف: مـــــن أقصـــــى احللـــــق وهـــــو 
ملــــيم: مــــن الشــــفة وهــــو آخرهــــا مجــــع بينهــــا مبــــدأ املهللاــــارج، والــــالم: مــــن طــــرف اللســــان وهــــو أوســــطها، وا

ـــــه اإلمـــــام  إ،ـــــاء إىل أن العبـــــد ينبغـــــي أن يكـــــون أول كالمـــــه وأوســـــطه وآخـــــره ذكـــــر هللا تعـــــاىل"، كمـــــا قال
اســــتأثر هللا بعلمــــه كمــــا قــــال بــــه اخللفــــاء  "إنــــه ســــر   ويقةةةةول يف آخةةةةره:الــــرازي وقــــد ذكــــرانه يف الســــابق. 

ي هللا عـــــنهم مـــــا يقـــــرب منـــــه، ولعل هـــــم أرادوا أ ـــــا اَلربعـــــة رضـــــي هللا عـــــنهم وفـــــريهم مـــــن الصـــــحابة رضـــــ
صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم ورمـــــوز مل يقصـــــد ِبـــــا إفهـــــام فـــــريه إذ  أســـــرار بـــــني هللا ســـــبحانه وتعـــــاىل ورســـــوله

م البيضـــــــاوي فكأنـــــــه ،يـــــــل إىل تفـــــــوي  احلـــــــروف رأينـــــــا قـــــــول اإلمـــــــا (1)يبعـــــــد اخلطـــــــاب ِـــــــا ال يفيـــــــد".
 املقطعة إىل علم هللا تعاىل. وهللا أعلم

                                                             

  53ص  1تفسري أنوار التنزيل للمام البيضاوي، ج  (1)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

89 
 

نةةةةةوّع احلةةةةةروف املقطعةةةةةة يف ثالثةةةةةة أنةةةةةواع مث ذكةةةةةر يف كةةةةةل  (1)خ الطةةةةةاهر ابةةةةةن عاشةةةةةورشةةةةيال
وجممـــــو  هـــــذه اَلقـــــوال إحـــــدى  النةةةةةوع وجةةةةةوه  تلفةةةةةة مةةةةةع ذكةةةةةر مةةةةةن قةةةةةال بةةةةةداك الوجةةةةةه وأدلّتهةةةةةا

وعشــــرين قــــواًل، ولكــــن معظــــم الوجــــوه الــــيت ذكرهــــا ابــــن عاشــــور هــــي الــــيت قــــال ِبــــا اإلمــــام الز شــــري 
جوه الــــيت ذكرانهــــا يف الســـــابق ُنشــــري إليــــه فقــــ ، أمــــا الوجــــوه الــــيت ذكرهـــــا وخاصــــة اإلمــــام الــــرازي فــــالو 

 جديداً فنذكرها ابلتفصيل، على النحو اآليت: 
 ر الشةةةةةيخ إبةةةةةن عاشةةةةةور يف النةةةةةوع األول  انيةةةةةة أقةةةةةوال وقةةةةةال:النةةةةةوع األول: ذكةةةةة ❖

ـــــم أو مُجـــــل، فكانـــــت أســـــراراً يفـــــتت فلقهـــــا مفـــــاتيت  ل "أن هـــــذه احلـــــروف رمـــــوز اقتضـــــبت مـــــن ك 
 ملعرفة"، كما يلي: أهل ا
"أ ـــــــا علـــــــم اســـــــتأثر هللا تعـــــــاىل بـــــــه، كمـــــــا روي  عـــــــن اخللفـــــــاء اَلربعـــــــة ولعلهـــــــم  األول: •

يثبتـــــون إطـــــال  هللا علـــــى املقصـــــود منهـــــا رســـــوله صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم"، وقالـــــه اإلمـــــام 
 وسفيان الثوري كما ذكرانه. الشعيب

فتتحــــــة حبـــــــروف "أ ــــــا حــــــروف مقتضــــــبة مـــــــن أمســــــاء وصــــــفات و عزوجــــــل  امل الثةةةةةةاين: •
رضــــــي هللا عنــــــه فــــــأمل مــــــثال  حلــــــروف املقطعــــــة كمــــــا ُروي عــــــن ابــــــن عبــــــاسمماثلــــــة  ــــــذه ا

ـــــــــك أو  ـــــــــف، واملـــــــــيم إىل مل ـــــــــف إشـــــــــارة إىل أحـــــــــد أو أول أو أزيل، والـــــــــالم إىل لطي اَلل
  جميد، وسو ذلك، وعلى هذا ُيتاج يف بيا ا إىل توقيف وأ   م به".

ــــــــه وســــــــلم وأمســــــــاء الرســــــــول صــــــــلى هللا ع "أ ــــــــا رمــــــــوز َلمســــــــاء هللا تعــــــــاىل الثالةةةةةةةةث: • لي
كمةةةةةا واملالئكـــــة فـــــأمل مـــــثال، اَللـــــف مـــــن هللا، والـــــالم مـــــن جربيـــــل، واملـــــيم مـــــن حممـــــد"، 

 قاله اإلمام الرازي يف وجه الثامن.
"أن هاتــــه احلــــروف املقطعــــة يف أوائــــل الســــور أمســــاء  جــــزم الشــــيخ حمــــي الــــدين: الرابةةةةع: •

َلمســـــاء الئكتهـــــا فتصـــــغي أصـــــحاب تلـــــك اللمالئكـــــة وأ ـــــا إذا تُليـــــت كانـــــت كالنـــــداء مل
إىل مــــــا يقولــــــه التــــــايل بعــــــد النطــــــق ِبــــــا، فيقولــــــون صــــــدقت إن كــــــان مــــــا بعــــــدها خــــــرب، 

                                                             

م( رئـــــــــيس املفتـــــــــني املـــــــــالكيني وشـــــــــيخ 1973 – 1879ه املوافـــــــــق 1393 – 1296هـــــــــو حممـــــــــد الطـــــــــاهر بـــــــــن عاشـــــــــور )( 1)
ولــــده ووفاتــــه ودراســــته ِبــــا. عــــني  شــــيهللاا للســــالم مالكيــــاً. كــــان مــــن أعضــــاء ا معــــني العــــربيني اجلامعــــة الزيتونــــة وفروعــــه بتــــونس. م

يُنظـــــر أصـــــول النظـــــام االجتمـــــاعي، والتفســـــري التحريـــــر والتنـــــوير ... يف دمشـــــق والقـــــاهرة. مـــــن كتبـــــه: مقاصـــــد الشـــــريعة اإلســـــالمية، و 
    174ص  6اَلعالم للزركلي، ج 
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ــــــه"،  ــــــون هــــــذا مــــــؤمن حقــــــا نطــــــق حقــــــا وأخــــــرب حبــــــق فيســــــتغفرون ل يقةةةةةةول إبةةةةةةن ويقول
 "وهذا مل يقله فريه وهو دعوى". عاشور يف هدا الوجه:

لى هللا ا َلمســــاء النــــيب صــــمــــوز ُكل هــــ: "أ ــــا ر (1)قــــال الشــــيخ حممــــد بــــن صــــا  اخلةةةةام : •
عليـــــه وســـــلم وأوصـــــافه خاصـــــة، وأيضـــــاً قـــــال: إن كـــــل حـــــرف مـــــن حـــــروف ا جـــــاء يف 
ـــــه عـــــن طائفـــــة مـــــن أمسائـــــه الكر،ـــــة وأوصـــــافه اخلاصـــــة، فـــــاَللف  فـــــواتت الســـــور م كـــــيٌن ب
مكـــــ  بـــــه عـــــن مجلـــــة أمسائـــــه املفتتحـــــة ابَللـــــف كأمحـــــد وأيب القاســـــم، والـــــالم مكـــــ  بـــــه 

عــــن حممــــد وســــوه مثــــل مبشــــر ومنــــذر، ب الوجــــود، واملــــيم مكــــ  بــــه عــــن صــــفاته مثــــل لــــ
ــــس". ــــك احلــــرف يف ي ــــدليل  هــــور ذل ــــداء مقــــدر ب ــــادى حبــــرف ن يقةةةةول إبةةةةن  فكلهــــا من

 "ومل يعز هذا القول إىل أحد".  عاشور يف هدا الوجه:
مث أشةةةةار إىل القصةةةةة مةةةةا أ ــــا رمــــوز ملــــدة دوام هــــذه اَلمــــة حبســــاب اجلمــــل  السةةةةادس: •

قةةةال الشةةةيخ ابةةةن عاشةةةور  الةةةث عشةةةرمإلمةةةام الةةةرازي يف الوجةةةه الثذكةةةر ه يف قةةةول ا
"ولــــــيس يف جــــــواب رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم إجهــــــم بع ــــــدة حــــــروف  بعةةةةةةده:

أخـــــرى مـــــن هـــــذه احلـــــروف يف أوائـــــل الســـــور تقريـــــر العتبارهـــــا رمـــــوزا أو إشـــــارة َلعـــــداد 
ل مـــــا فهمــــــوه مـــــدة هـــــذه اَلمـــــة املباركـــــة، وإمنـــــا أراد النــــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم إبطـــــا

مفيــــــدا ملــــــا زعمهــــــم علــــــى ســــــو الطريقــــــة، الــــــيت تســــــمى  ابلــــــنق  يف  إببطــــــال أن يكــــــون
اجلـــــدل، ومرجعهــــــا إىل املنـــــع واملــــــانع ال مـــــذهب لــــــه. وأمـــــا ضــــــحك الرســـــول صــــــلى هللا 

 (2)عليه وسلم فهو تعجب من ج هلهم".
 "أ ـــــا رمـــــوز كـــــل حـــــرف رمـــــز إىل كلمـــــة فنحـــــو:}امل{ أان هللا أعلـــــم، و}املـــــر{ السةةةةةابع: •

ـــــــم وأفصـــــــل". أان هللا أرى، و}املـــــــص{ أان "ويوهنـــــــه أنـــــــه ال ضـــــــاب   مث يقةةةةةةةول: هللا أعل
ـــــه حبـــــرف وســـــ   ـــــة احلـــــرف حبـــــرف أول الكلمـــــة، ومـــــر ة ِقابلت ـــــه َلنـــــه أخـــــذ مـــــر ة ِقابل ل

                                                             

م(: املعــــروف اببـــــن ملوكــــة التونســـــي، 1860ه املوافــــق 1276ملوكـــــة التونســــي )املتـــــوىف ( هــــو حممــــد بـــــن صــــا  بـــــن جمــــدي بــــن 1)
زيتونــــة. مـــــن كتبــــه الشــــرح الصـــــغري علــــى الــــدرة البيضـــــاء، مــــن الفقهــــاء املالكيــــة، عـــــامل ابلفــــرائ  واحلســــاب.كان مدرســـــا يف جــــامع ال

 164ص  6وتفسري سورة الفاحتة، ورسائل يف فواتت السور ... اَلعالم للزركلي، ج 
ــــاب ا يــــد" للشــــيخ ابــــن عاشــــور 2) ــــر املعــــ  الســــديد وتنــــوير العقــــل اجلديــــد مــــن تفســــري الكت ــــر والتنــــوير "حتري ( يُنظــــر تفســــري التحري

ه. عـــــــــــدد 1984الناشـــــــــــر: الـــــــــــدار التونســـــــــــية للنشـــــــــــر، تـــــــــــونس. ســـــــــــنة النشـــــــــــر:  209 – 208ص  1ه( ج 1393)املتــــــــــوىف: 
 30اَلجزاء: 
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الكلمـــــــة أو آخرهـــــــا. ونظـــــــروه أبن العـــــــرب قـــــــد تـــــــتكل م ابحلـــــــروف املقطعـــــــة بـــــــدال مـــــــن  
ة وذكةةةةر الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور أمثلةةةةكلمــــات تتــــأل ف مــــن تلــــك احلــــروف نظمــــاً ونثــــراً"، 

 ذلك قول زهري: ومن من كالم شعراء العرب ومن احلديث:
 "ابخلري خريات وإن شر فا ... وال أريد الشر إال أن ات

 أراد وإن شر فشر وأراد إال أن تشا، فأتى حبرف من كل مجلة".
وقـــــال الوليـــــد بـــــن املغـــــرية رضـــــي هللا عنـــــه عامـــــل عثمـــــان رضـــــي هللا عنـــــه  اطـــــب عـــــدي 

"قلــــُت  ــــا قفــــي لنــــا قالــــت قــــاف ... ال حتســــبين قــــد نســــيُت بــــن حــــاُت رضــــي هللا عنــــه: 
 اإلجياف"،

ــــــْن  : "ق ــــــال  ر ُســــــوُل اّللَّ  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم: م  ــــــر ة  رضــــــي هللا عنــــــه ق ــــــال  وع ــــــْن أ يب  ُهر يـْ
ــــة ". ــــْطر  ك ل م  ــــل  ُمــــْؤم ن  و ل ــــْو ب ش  ــــان  ع ل ــــى قـ ْت : "هــــو (2)ىلوقــــال شــــقيق رمحــــه هللا تعــــا (1)أ ع 

ـــــاه ًدا"، أن يقـــــول اال ـــــْيف  ش  لسَّ وقةةةةةةال  (3)مكـــــان اُقتـــــل". ويف احلـــــديث أيضــــــا:"ك ف ى اب 
 الشاعر:

ـــــــه أهـــــــال وســـــــهال ومـــــــر.    أراد بعـــــــ  كلمـــــــة  "فلـــــــم يقـــــــم إال ِقـــــــدار مـــــــا ... قلـــــــت ل
 مرحبا"،

أين  ذكـــــرُت أمثلـــــة كثـــــرية يف يقةةةةةول الشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور بعةةةةةد ِذكةةةةةر هةةةةةده األمثلةةةةةة: 
ريــــــد بــــــه تصــــــحيت محــــــل حــــــروف فــــــواتت تعمال الغريــــــب ولكــــــن ال أشــــــواهد هــــــذا االســــــ

الســـور عليـــه َلنـــه ال ُُيســـن ختـــري  القـــرآن الكــــرة عليـــه ولـــيس معهـــا مـــا ُيشـــري إليـــه مــــع 
 التورية  عل مر  من املرور.

                                                             

كتـــــاب الـــــدجت، ابب التغلـــــي  يف قتـــــل مســـــلم  لمـــــا، رقـــــم احلـــــديث: ه(  273تـــــوىف: )امليف ســـــننه بـــــن ماجـــــه ااإلمـــــام  اخرجـــــه( 1)
العربيــــــة، فيصــــــل عيســــــى البــــــايب احللــــــيب. حتقيــــــق: حممــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي. الناشــــــر: دار إحيــــــاء الكتــــــب  873ص  2ج  2620

 2عدد اَلجزاء: 
ـــــي )املتـــــوىف 2) ـــــه أبـــــو عل ـــــي اَلزدي البلهللاـــــي، كنيت ـــــراهيم بـــــن عل م(: زاهـــــد وصـــــويف، مـــــن 810ه املوافـــــق 194( هـــــو شـــــقيق بـــــن إب

وكـــــــان مـــــــن كبـــــــار ا اهـــــــدين. استشـــــــهد يف فـــــــزوة   ،مشـــــــاهري وكبـــــــار املشـــــــايخ يف خراســـــــان. تكلـــــــم يف علـــــــوم اَلحـــــــوال )الصـــــــوفية(
  171ص  3واَلعالم للزركلي، ج  442ص  2والن. يُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج ك
ــــــاب احلــــــدود، ابب الرجــــــل جيــــــد مــــــع امرأتــــــه رجــــــال، رقــــــم احلــــــديث:  اإلمــــــام ابــــــن ماجــــــه يف ســــــننه، ك اخرجــــــه( 3)  2ج  2606ت

 868ص 
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املــــراد منــــه أن مجيــــع احلــــروف  أهنةةةةا إشةةةةارات إىل أحةةةةوال مةةةةن ت كيةةةةة القلةةةةبم الثةةةةامن: •
وف مثانيـــــة وســـــبعون حرفـــــا ن الكـــــرة مـــــع تكـــــرار احلـــــر الـــــيت وقعـــــت يف أوائـــــل ُســـــور القـــــرآ

والثمانيــــة هنــــا هــــي حقيقــــة البضــــع حصــــل لــــه ذلــــك ابلكشــــف فيكــــون عــــدد احلــــروف 
ـــــــبـُْعون   ، اُن ب ْضـــــــٌع و س  مثانيـــــــة وســـــــبعني وقـــــــد قـــــــال الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم:"اإْل 

ـــــتم  َلحـــــد أســـــرار اإل،ـــــ (1)ُشـــــْعب ًة"، ان حـــــ  فهـــــذه احلـــــروف هـــــي ُشـــــعب اإل،ـــــان، وال ي
"وكيــــــف يــــــزعم زاعــــــم أ ــــــا واردة  مث يقةةةةةةول:احلــــــروف يف ُســــــور ها. يعـــــرف حقــــــائق هــــــذه 

يف معـــــان فـــــري معروفـــــة مـــــع ثبـــــوت تلقـــــي الســـــامعني  ـــــا ابلتســـــليم مـــــن مـــــؤمن ومعانـــــد، 
ولــــــوال أ ــــــم فهمــــــوا منهــــــا معــــــ  معروفــــــا دل ــــــت عليــــــه القــــــرائن لســــــأل الســــــائلون وتــــــور   

فقــــال: "لــــوال أن  علــــى هــــذا القــــول( 2)لعةةةةر نّقةةةةد القاضةةةةي أبةةةةو بكةةةةر بةةةةن ااملعانــــدون". 
العـــــرب كــــــانوا يعرفــــــون  ــــــا مــــــدلوال متــــــداوال بيـــــنهم لكــــــانوا أول مــــــن أنكــــــر ذلــــــك علــــــى 
ــــال علــــيهم حــــم فصــــلت، وص وفــــري ذلــــك مــــن  رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم بــــل ت

يقةةةةول الشةةةةيخ الُســــور فلــــم ينكــــروا ذلــــك مــــع تشــــو فهم إىل عثــــرة وحرصــــهم علــــى زل ــــة"، 
هللا عليـــــه وســـــلم عـــــن أوضـــــت مـــــن هـــــذا كمـــــا "وقـــــد ســـــألوا النـــــيب صـــــلى  إبةةةةةن عاشةةةةةور:

، وأمــــــا مـــــا استشـــــهدوا بــــــه مـــــن بيــــــت (3)ذُكـــــر يف قـــــول هللا تعاىل:}ق ــــــاُلوا و م ـــــا الـــــرَّمْح ُن{
ــــك  زُهــــري وفــــريه فهــــو مــــن نــــوادر كــــالم العــــرب، وممــــا أخــــرج  ــــرج اَللغــــاز والتملــــيت وذل

  (4)ال يناسب مقام الكتاب ا يد".
"أن  ر يف هةةةةدا النةةةةوع أربعةةةةة قةةةةوال  وقةةةةال:شةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةو ين: ذكةةةةر الالنةةةةوع الثةةةةا ❖

 هذه احلروف بتلك ا يئات وضعت أمساء أو أفعاال".  

                                                             

 1ج  35ه( كتــــــــاب اإل،ــــــــان، ابب شــــــــعب اإل،ــــــــان، رقــــــــم احلــــــــديث: 261اإلمــــــــام مســــــــلم يف صــــــــحيحه )املتــــــــوىف:  اخرجــــــــه( 1)
 5ا قق: حممد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الرتا  العريب، بريوت. عدد اَلجزاء:  63ص 
م( ، ابــــــــو 1148 – 1076ه املوافــــــــق 453 – 468( هــــــــو محــــــــد بــــــــن عبــــــــد هللا بــــــــن حممــــــــد املعــــــــافري اإلشــــــــبيلي املــــــــالكي )2)

ــــــر يف اَلدب، ويل قضــــــاء  ـــــر، قــــــاض، مــــــن حفــــــا  احلـــــديث. ولــــــد يف إشــــــبيلية، ورحــــــل إىل املشـــــرال، لــــــه ته  بكـــــر ابــــــن العــــــريب : مفس 
يف شـــــرح الرتمـــــذي، وأحكــــام القـــــرآن ... يُنظــــر شـــــذرات الـــــذههب إشــــبيلية. مـــــن كتبــــه العواصـــــم مـــــن القواصــــم، وعارضـــــة اَلحــــوذي 

   230ص  6واَلعالم للزركلي، ج   232 ص 6البن العماد احلنبلي، ج 
 60سورة الفرقان، اآلية  (3)
   211 – 207ص  1( يُنظر تفسري التحرير والتنوير للشيت ابن عاشور، ج 4)
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ــــاره مجاعــــة مــــن اَلئمــــة والعلمــــاء واملتكلمــــني مــــنهم التاسةةةةع: أهنةةةةا أمسةةةةاء للس ةةةةور • ، واخت
يقةةةةةةول  مث اإلمــــــام الز شــــــري واإلمــــــام فهللاــــــر الــــــدين الــــــرازي كمــــــا ذكــــــران عنهمــــــا أيضــــــاً،

ــــــدخل يف  ابةةةةةةن عاشةةةةةةور: الشةةةةةةيخ ــــــد َلن الشــــــأن أن االســــــم ال ي "أن هــــــذا القــــــول بعي
، وجنـــــد أن هـــــذه احلــــروف يُقـــــرأ مـــــع الُســــور وعليـــــه إمجـــــا  املســــلمني، علـــــى أنـــــه  املســــمى 
يـــــرد ه احتـــــاد هـــــذه احلـــــروف يف عـــــد ة ســـــور مثـــــل امل، والـــــر، وحـــــم. ولكـــــن أنـــــه مل توضـــــع 

 أمساء للُسور اَُلخرى يف أوائلها". 
كمـــا قـــال بـــه اإلمـــام الـــرازي وأيضـــاً   الكةةةر  احلةةةروف أمسةةةاء للقةةةرآنن هةةةده العاشةةةر: إ •

"ولكــــن  يقةةةةول الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور بعةةةةد ِذكةةةةر هةةةةدا الوجةةةةه:مجاعــــة مــــن  العلمــــاء، 
القـــــــول يبطـــــــل أبنـــــــه قـــــــد وقـــــــع بعـــــــد بعـــــــ  هـــــــذه احلـــــــروف يف كـــــــالم هللا تعـــــــاىل مـــــــا ال 

ُفل ب ـــــــــت  }امل. ســــــــو قــــــــول هللا تعــــــــاىل: (1)يناســــــــبها لــــــــو كانــــــــت أمســــــــاء للقـــــــــرآن الكــــــــرة
ب  النَّاُس{".(2)الرُّوُم{    (3)، وقول هللا تعاىل:}امل أ ح س 

أن كةةةل حةةةروف م رّكبةةةة منهةةةا هةةةي اسةةةم مةةةن أمسةةةاء هللا كمةةةا قةةةال بةةةه  احلةةةادي عشةةةر: •
وُروي عــــن علــــي رضــــي هللا عنــــه: أنــــه كــــان يقــــول ج   اإلمةةةةام الةةةةرازي يف الوجةةةةه الثةةةةاينم

"ويبطـــــل هـــــذا القـــــول  ل:ول وقةةةةةاالشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور نّقةةةةةد هةةةةةدا القةةةةةكهـــــيعص ... 
بســــبب عــــدم االرتبــــا  بــــني بعضــــها وبــــني مــــا بعــــده َلن يكــــون خــــربا أو مثلــــه عــــن اســــم 

قــــــــــول هللا تعــــــــــاىل:}املص.  (4)هللا تعــــــــــاىل كقــــــــــول هللا تعــــــــــاىل:}امل. ذ ل ــــــــــك  اْلك ت ــــــــــاُب{.
."}  (5)ك ت اٌب أُْنز ل 

 { فعـــــــلفـــــــمن  حــــــروف قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}املص. ك ت ـــــــابٌ  هةةةةةةةي أفعةةةةةةةال الثةةةةةةةاين عشةةةةةةةر: •
}أمل{ ِعــــــــ  نــــــــزل فــــــــاملراد قــــــــول هللا تعــــــــاىل:}امل. ذ ل ــــــــك  اْلك ت ــــــــاُب{ أي نـ ــــــــز ل علــــــــيكم 
كمةةةةةا قةةةةةال بةةةةةه اإلمةةةةةام الةةةةةرازي يف الوجةةةةةه التاسةةةةةع عشةةةةةرم مث يقةةةةةول الشةةةةةيخ ابةةةةةن 

ـــــــي  اَلفعـــــــال َلن هـــــــذا ال  عاشةةةةةةةور: ـــــــا ال تقـــــــرأ بص  "أن هـــــــذا القـــــــول يبطـــــــل حيـــــــث أ  
                                                             

  211ص  1ج  ور،( يُنظر تفسري التحرير والتنوير للشيت ابن عاش1)
  2، 1سورة الروم، اآليتان  (2)
 2، 1( سورة العنكبوت، اآليتان 3)
 2، 1( سورة البقرة اآليتان، 4)
  2، 1( سورة اَلعراف اآليتان 5)
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و}املـــــص{، ولـــــوال فرابـــــة هـــــذا القـــــول يتـــــأت ى يف مجيعهـــــا مثـــــل: }كهـــــيعص{ و}الـــــر{ 
  (1)لكان ح ر جا ابإلعراض عنه".

أن " النةةةةوع الثالةةةةث: ذكةةةةر الشةةةةيخ إبةةةةن عاشةةةةور يف هةةةةدا النةةةةوع تسةةةةعة قةةةةوال  وقةةةةال: ❖
 ودة أبمسائها َلفراض داعية لذلك"، وهي كالتايل:  هذه احلروف حروف هجاء مقص

كمـــــا أقســـــم ابلقلـــــم   أن هةةةةةده احلةةةةةروف أقسةةةةةم هللا تعةةةةةاىل  ةةةةةا القةةةةةول الثالةةةةةث عشةةةةةر: •
تنويهـــــاً ِبـــــا َلن مســــــمياهتا  لفـــــت منهــــــا أمســـــاء هللا تعـــــاىل وأصــــــول التهللااطـــــب والعلــــــوم 

 يقةةةةول الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور:، كمةةةةا قالةةةةه اإلمةةةةام الةةةةرازي يف وجةةةةه السةةةةادس عشةةةةر
ـــــــم إذ ال " ـــــــًما ِبـــــــا لـــــــذكر حـــــــرف الق س  ـــــــا لـــــــو كانـــــــت ُمْقس  وقـــــــد وهـــــــن هـــــــذا القـــــــول أب  

بصــــريني وأب ـــــا قـــــد ورد بعــــدها يف بعـــــ  املواضـــــع ُيــــذف إال مـــــع اســــم اجلاللـــــة عنـــــد ال
} وقــــــــــول هللا تعــــــــــاىل:}حم. و اْلك ت ــــــــــاب   (2)قســــــــــم ســــــــــو قــــــــــول هللا تعــــــــــاىل:}ن و اْلق ل ــــــــــم 

"وقــــد اســــتكرهوا  ول اإلمةةةةام ال  شةةةةري:الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور ذكةةةةر قةةةة، (3)اْلُمب ــــني {"
ــــم واحــــد حــــ  قــــال اإلمــــام اخلليــــل بــــن أمحــــد الف راهيــــدي اجلمــــع بــــني قســــمني علــــى ُمْقس 

ــــــار  إ ذ ا    لَّــــــى{ ــــــى. و النـَّه  أن الــــــواو الثانيــــــة هــــــي  (4)يف قــــــول هللا تعاىل:}و اللَّْيــــــل  إ ذ ا يـ ْغش 
إبةةةةةن عاشةةةةةور عةةةةةن قةةةةةول مث أجةةةةةاب  (5)الــــيت تضـــــم اَلمســـــاء ل مســـــاء أي واو العطـــــف"،

"أن اختصـــــــاص احلـــــــذف ابســـــــم اجلاللـــــــة  تلـــــــف فيـــــــه وأن كراهيـــــــة مجـــــــع  ال  شةةةةةةةري:
ــــمني  تنفــــع  عــــل الــــواو التاليــــة  اتــــه الفــــواتت واو العطــــف علــــى أ ــــم قــــد مجعــــوا بــــني  ق س 

ق س مني،
 : قال النابغة (6)

 النَّْكُس و ال  اخلْ ام ُل".و اّللَّ  و اّللَّ  ل ن ْعم  اْلف    اْل ... ح ار ُ  ال  
علـــــــى منـــــــ  التعديـــــــد يف  أهنةةةةةةةا سةةةةةةةيقت مسةةةةةةةا  التهّجةةةةةةةي مسةةةةةةةرودة الرابةةةةةةةع عشةةةةةةةر: •

ــــــا للمشــــــرك كمةةةةةةا قالةةةةةةه اإلمةةةةةةام ال  شةةةةةةري وقةةةةةةد ني وإيقا ــــــا لنظــــــرهم التهجيــــــة تبكيت
                                                             

  212 – 211ص  1( يُنظر تفسري التحرير والتنوير للشيت ابن عاشور، ج 1)
 1( سورة القلم، اآلية 2)
  2 – 1( سورة الزخرف، اآليتان 3)
  2 – 1( سورة الليل، اآليتان، 4)
  25ص  1( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 5)
  212ص  1( يُنظر تفسري التحرير والتنوير للشيت ابن عاشور، ج 6)
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ـــــــذي فتـــــــاره وتظهـــــــر املناســـــــبة لوقوعهـــــــا يف  مث يقةةةةةةةول: ذكةةةةةةةر ه يف البدايةةةةةةةة. "وهـــــــو ال
ودة ابإلعجـــــاز َلن هللا تعـــــاىل يقول:}فـ ــــْأُتوا ب ُســـــور ة  فـــــواتت الُســـــور أن كـــــل ســـــورة مقصـــــ

ْثل ــــه { ــــْن م  ــــه اإلعجــــاز ابلتمهيــــد  ا (1)م  ــــاح مــــا ب ــــه فناســــب افتت ويؤيةةةةد هةةةةدا القةةةةول ولت
فلــــــــذلك مل يســــــــألوا عنــــــــه لظهــــــــور أمــــــــره وأن  أن التهجةةةةةةةةي ظةةةةةةةةاهر يف هةةةةةةةةدا املقصةةةةةةةةد

يفيــــــة التهجـــــي معـــــروف عنـــــدهم للتعلــــــيم فـــــمذا ذكـــــرت حـــــروف ا جــــــاء علـــــى تلـــــك الك
املعهــــــــودة يف التعلــــــــيم يف مقــــــــام فــــــــري صــــــــا  للتعلــــــــيم عــــــــرف الســــــــامعون أ ــــــــم عوملــــــــوا 

 وقةةةةةةةال:عجـــــــز عـــــــن اإلتيـــــــان بكـــــــالم بليـــــــ "، معاملـــــــة املـــــــتعلم َلن حـــــــا م كحالـــــــه يف ال
ويعُضــــــد هــــــذا الوجــــــه تعقيــــــب هاتــــــه احلــــــروف يف فالــــــب املواقــــــع بــــــذكر القــــــرآن الكــــــرة 

وقـــــــــــول هللا تعـــــــــــاىل:}امل.  (2):}كهيعص{وتنزيلـــــــــــه أو كتابيتـــــــــــه إال  يف قـــــــــــول هللا تعـــــــــــاىل
ــــــب  النَّــــــاُس{ عــــــ  ووجــــــه ختصــــــيص ب (4)وقــــــول هللا تعــــــاىل:}امل ُفل ب ــــــت  الــــــرُّوُم{ (3)أ ح س 

ابلتهجـــــي دون بعــــــ ، وتكريـــــر بعضــــــها َلمـــــر ال نعلمــــــه ولعلـــــه ملراعــــــاة  تلـــــك احلــــــروف
فصــــــاحة الكـــــــالم، ويؤي ـــــــده أن معظـــــــم مواقـــــــع هـــــــذه احلـــــــروف يف أوائـــــــل الســـــــور املكيـــــــة 

ـــــــوى مث ســـــــورة البقـــــــرة علـــــــى قـــــــول مـــــــن جعلوهـــــــا كل هـــــــا مدنيـــــــة وســـــــورة آل عمـــــــران،  س 
مــــا نزلتــــا بقــــرب عهــــد ا جــــرة مــــن يقةةةةول: مكــــة وأن قصــــد التحــــد ي  "ولعــــل  ذلــــك َل  

ِكــــــة قصــــــد أوىل كمــــــا يؤيــــــده أيضــــــا احلــــــروف الــــــيت أمساؤهــــــا  يف القــــــرآن الكــــــرة النــــــازل
احلــــــاء قرئــــــت فــــــواتت الســــــور  تومــــــة أبلــــــف ممــــــدودة مثــــــل اليــــــاء وا ــــــاء والــــــراء والطــــــاء و 

 (5)مقصودة على الطريقة اليت يتهج ى ِبا للصبيان يف الكتاب طلباً للهللاف ة".
حـــــ  إذا و رد ت علـــــيهم بعـــــد ذلـــــك  طعةةةةةةتعلةةةةةيم لللةةةةةروف املقاخلةةةةةام  عشةةةةةر: أهنةةةةةا  •

ــــــــبيان احلــــــــروف املقطعــــــــة، مث  مؤلفــــــــة كــــــــانوا قــــــــد علموهــــــــا كمــــــــا يــــــــتعلم اَلطفــــــــال والص 
بــــة  ، يعــــين إذ مل بةةةةه اإلمةةةةام الةةةةرازي يف وجةةةةه احلةةةةادي عشةةةةركمةةةةا قةةةةال يتعل مو ــــا مرك 

بعـــــ  يكـــــن فـــــيهم مـــــن ُُيســـــن الكتابـــــة إال  بعـــــ  املـــــدن كأهـــــل احل ـــــرية وبعـــــ  طـــــيء و 
                                                             

 23سورة البقرة، اآلية  (1)
 1( سورة مرة، اآلية 2)
  2، 1( سورة العنكبوت، اآليتان 3)
  2، 1سورة الروم اآليتان،  (4)
 213ص  1ن عاشور، ج ( يُنظر تفسري التحرير والتنوير للشيت اب5)
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قـــــــريل وكنانـــــــة مـــــــن أهـــــــل مكـــــــة، ولقـــــــد تقل بـــــــت أحـــــــوال العـــــــرب يف القـــــــراءة والكتابـــــــة 
ا ت متنوعـــــة يف العصـــــور املهللاتلفـــــة، فكـــــانوا ابدىء اَلمـــــر أهـــــل كتابـــــة َل ـــــم نزحـــــو تقلبـــــا

إىل الـــــبالد العربيـــــة مـــــن العــــــراال بعـــــد تبلبـــــل اَللســـــن، والعــــــراال مهـــــد القـــــراءة والكتابــــــة، 
ــــــه مل يكــــــن أحــــــد  ــــــو رة فقــــــد ورد يف الســــــري أن ــــــة ابملدينــــــة املن مــــــن اَلنصــــــار ُُيســــــن الكتاب

وكــــــان يف أســــــرى املشــــــركني يــــــوم بــــــدر مــــــن ُُيســــــن ذلــــــك فكــــــان مــــــن ال مــــــال لــــــه مــــــن 
أهــــــل املدينــــــة الكتابــــــة فــــــتعل م زيــــــد بــــــن  رى يُفتــــــدى أبن يُعل ــــــم عشــــــرة مــــــن فلمــــــاناَلســـــ

يف مجاعــــــة، وكانــــــت الشــــــفاء بنــــــت عبــــــد هللا القرشــــــية رضــــــي هللا   بــــــت رضــــــي هللا عنــــــه
   حتسن الكتابة وهي ع ل متها حلفصة أم املؤمنني رضي هللا عنها. (1)عنها

ـــــه  السةةةةةادس عشةةةةةر: • ـــــل النـــــداء املقصـــــود ب ـــــه الســـــامع مث أ ـــــا حـــــروف قصـــــد منهـــــا تنبي
واَلخفـــــل  (2)جفـــــ  إليقـــــا  ذهـــــن الســـــامع وهـــــو قـــــول اإلمـــــام ثعلـــــب التنبيـــــه يف قولـــــك

أشـــــهر القصـــــائد ال كمـــــا يقـــــول يف إنشـــــاد   (4)، وقـــــال ابـــــن عطيـــــة(3)وهكـــــذا أبـــــو عبيـــــدة
"إن احلكـــــيم إذا  مث اسةةةةةتدل إبةةةةةن عاشةةةةةور مبةةةةةا قالةةةةةه اإلمةةةةةام الةةةةةرازي فقةةةةةال:ال،  وبـــــل

ــــد م علــــى الكــــالم املقصــــود  شــــيئاً  ــــال أو حمــــل الغفلــــة يُق خاطــــب مــــن يكــــون مشــــغول الب
ــــــه إليــــــه املهللااطــــــب بســــــبب ذلــــــك املقــــــدَّم مث يبــــــدأ يف املقصــــــود فــــــيمكن  ــــــت أو يتوج  ل ي لف 

                                                             

املوافـــــــق  ه20( هــــــي الشــــــفاء بنـــــــت عبــــــد هللا بـــــــن عبــــــد  ــــــس العدويـــــــة القرشــــــية رضـــــــي هللا عنهــــــا، أم ســــــليمان )توفيـــــــت ســــــو 1)
منني( مــــن فضــــليات النســــاء. كانــــت تكتــــب يف اجلاهليــــة، وأســــلمت قبــــل ا جــــرة، فعل مــــت حفصــــة )أم املــــؤ  م(: صــــحابية، 640

ــــرأي ويرعاهــــا الكتابــــة. وكــــان النــــيب صــــلى هللا  ــــة. وكــــان عمــــر يقــــدمها يف ال ــــدها. وأقطعهــــا دارا ابملدين ــــل عن عليــــه وســــلم يزورهــــا، ويقي
  168ص  3اَلعالم للزركلي، ج  حديثا. يُنظر 12ويفضلها. روت 

ـــــ2) ـــــد بـــــن ســـــيار الشـــــيباين  ابلـــــوالء، املعـــــروف بثعلـــــب، كنيتـــــه اب ـــــن زي ـــــن ُيـــــى ب ـــــاس )( هـــــو أمحـــــد ب ه املوافـــــق 291 – 200و العب
م( إمــــــام الكــــــوفيني يف اللغــــــة والنحــــــو. وكــــــان حمــــــد  ومشــــــهورا ابحلفــــــ  وصــــــدال اللهجــــــة، وكــــــان ثقــــــة حجــــــة. ولــــــد 914 – 816

ــــل، ج  ــــذهب البــــن العمــــاد احلنب ــــه الفصــــيت، ومعــــاين القــــرآن، شــــرح ديــــوان زهــــري ... يُنظــــر شــــذرات ال  3ومــــات يف بغــــداد. مــــن كتب
 267ص 1لي، ج واَلعالم للزرك 383ص 
م( مــــــن أئمــــــة العلــــــم  824 – 728ه املوافــــــق  209 – 110التيمــــــي ابلــــــوالء، ابــــــو عبيــــــد النحــــــوي )( هــــــو معمــــــر بــــــن املثــــــ  3)

ابَلدب واللغــــة، مــــن أهــــل بصــــرة. ألــــف حــــوايل مــــائتني كتبــــاً منهــــا: جمــــاز القــــرآن، فتــــوح أرمينيــــة، إعــــراب القــــرآن ... يُنظــــر شــــذرات 
  277ص  7واَلعالم للزركلي، ج  50ص  3 الذهب البن العماد احلنبلي، ج

 – 1088ه املوافـــــــــق 542 – 481( هــــــــو ابــــــــن ع ط ي ـــــــــة عبــــــــد احلــــــــق بـــــــــن فالــــــــب بــــــــن عبـــــــــد الــــــــرمحن بــــــــن عطيـــــــــة ا ــــــــاريب )4)
م( كـــــان إمامــــــا يف التفســـــري والفقــــــه والعربيــــــة. مـــــن كتبــــــه ا ـــــرر الــــــوجيز يف تفســــــري الكتـــــاب العزيــــــز ... يُنظـــــر ســــــري اَلعــــــالم 1148

   282ص  3للزركلي، ج  واَلعالم 588 – 587ص  19م الذهيب، ج النبالء للما
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المـــــا ســـــو النـــــداء وحـــــروف االســـــتفتاح، وقـــــد يكـــــون املقـــــد م أن يكـــــون ذلـــــك املقـــــدَّم ك
ـــــــف  قُ   ل ُيقب ـــــــل عليـــــــه الســـــــامع؛ فاختـــــــار ســـــــبحانه وتعـــــــاىل احلكـــــــيم صـــــــوات مثـــــــل مـــــــن  ُيص 

والعلــــيم للتنبيــــه حروفــــاً مــــن حــــروف التهجــــي لتكــــون داللتهــــا علــــى قصــــد التنبيــــه متعينــــة 
."  (1)إذ ليس  ا مفهوم فتمح ضت للتنبيه على فر ض ُمهم  

ــــي صــــلى هللا عليــــه وســــلم  أهنةةةةا إعجةةةةاز ابلفعةةةةل" شةةةةر:بع عالسةةةةا • وهــــو أن الرســــول اَلم 
تـ ب ـــة  فيكـــون النُّطْـــُق ِبـــا  الـــذي ـــر ُة اْلك  مل يقـــرأ قـــد ن طـ ــق أبصـــول القـــراءة كمـــا ينط ـــق ِبـــا م ه 

"أنـــــه بـــــني  الـــــُبطالن َلنـــــه ال  يقةةةةةول الشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور يف هةةةةةدا الوجةةةةةه:معجـــــزة"، 
  ابحلروف".يـ ْعُسر على اَلمي النُّْطُق 

لوا قــــول فقــــا أن الكفةةةةار كةةةةانوا يعرضةةةةون عةةةةن مسةةةةاع القةةةةرآن الكةةةةر  الثةةةةامن عشةةةةر: •
ا اْلُقـــــــْرآن  و اْلغ ـــــــْوا ف يـــــــه  ل ع لَُّكـــــــْم تـ ْغل بُـــــــون  {هللا تعـــــــاىل: فـــــــأوردت  ـــــــم  (2)}ال  ت ْســـــــم ُعوا    ـــــــذ 

ــــيهم مــــا يتلوهــــا بــــال قصــــد  ــــى طلــــب فهــــم املــــراد منهــــا فيقــــع إل هــــذه احلــــروف ليقبلــــوا عل
عشــــر وهــــو قريــــب مــــن القــــول الســــادس لةةةةه اإلمةةةةام الةةةةرازي يف الوجةةةةه الثةةةةاين قا كمةةةةا

أ ـــــا حـــــروف قصـــــد منهـــــا تنبيـــــه الســـــامع مثـــــل النـــــداء املقصـــــود بـــــه التنبيـــــه يف عشـــــر: "
 قولك جف  إليقا  ذهن السامع".

ُوع ـــــدوا ِبـــــا مـــــن قبـــــل  أّن هةةةةةده احلةةةةةروف عالمةةةةةة ألهةةةةةل الكتةةةةةاب" التاسةةةةةع عشةةةةةر: •
 القرآن الكرة يُفتـ ت ت حبروف مقطعة". أنبيائهم عليهم السالم أن

مـــــــن اَلقـــــــوام ســـــــيقولون بقـــــــدم القـــــــرآن الكـــــــرة ع لـــــــم هللا تعـــــــاىل أن قومـــــــا  العشةةةةةةةرون: •
يقةةةةول الشةةةةيخ إبةةةةن عاشةةةةور فــــأراهم أن القــــرآن مؤل ــــف مــــن حــــروف كحــــروف الكــــالم، 

"أنـــــه وهـــــم َلن  ليـــــف الكـــــالم مـــــن أصـــــوات الكلمـــــات أشـــــد  داللـــــة  يف هةةةةةدا القةةةةةول:
وهةةةةةةةةو قةةةةةةةةول اإلمةةةةةةةةام داللــــــــة احلــــــــروف املقطعـــــــة لقل ــــــــة أصــــــــواهتا، علـــــــى حدوثــــــــه مــــــــن 

 اإلمام الرازي يف الوجه الثامن عشر.كما قاله   "،الت ي ي

                                                             

  24 – 23ص  25يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج  (1)
 26سورة فصلت، اآلية ( 2)
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ــــــ  هللا بــــــه علــــــى نفســــــه"، احلةةةةةةادي والعشةةةةةةرون: • وهــــــو  (1)"أن هــــــذه احلــــــروف ثنــــــاء أث
كمةةةةةةةا قالةةةةةةةه اإلمةةةةةةةام الةةةةةةةرازي يف الوجةةةةةةةه اخلةةةةةةةام    يرجـــــــع إىل القـــــــول اَلول أو الثـــــــاين

 (2)عشر.
هةةةةةده الوجةةةةةوه الشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور يةةةةةدكر الراجلةةةةةة وغةةةةةري الراجلةةةةةة فيقةةةةةول:  ِذكةةةةةربعةةةةةد 

هــــــذا مُج ــــــا  اَلقــــــوال، وال ر يــــــب أن قــــــراءة مجيــــــع املســــــلمني إجهــــــا أبمســــــاء حــــــروف ا جــــــاء كـــــــ ألــــــف. ف
الم. مــــــــيم دون أن يقرأوهــــــــا مثــــــــل "أمل" وأن رمسهــــــــا يف اخلــــــــ  بصــــــــورة احلــــــــروف يبطــــــــل ويزي  ــــــــف مجيــــــــع 

ه  لنـــــا االقتصـــــار علـــــى النـــــو  الثـــــاين والنـــــو  الثالـــــث يف اجلملـــــة، ومـــــا يشــــــملأقـــــوال النـــــو  اَلول ويعـــــني  
 حتت هذين النوعني فيهللاتلف مراتبهم يف درجات القبول"،

"أنــــــه يبطلهــــــا أن هــــــذه احلــــــروف لــــــو  ويقةةةةةةول الشةةةةةةيخ ابةةةةةةن عاشةةةةةةور عةةةةةةن األقةةةةةةوال التاليةةةةةةة: 
ــــــت مقتضــــــبة مــــــن أمســــــاء أو كلمــــــات لكــــــان احلــــــق أن ينطــــــق ِســــــمياهتا ال أبمسائ ــــــمذا تعــــــني كان هــــــا. ف

أ ــــا حــــروف  الثةةةةاين:هــــا واهيــــا". وهــــي: هــــذان النوعــــان وأســــقطنا مــــا كــــان مــــن اَلقــــوال املندرجــــة حتتم
ــــة  ــــذه احلــــروف املقطعــــة،  أ ــــا  السةةةةابع:مقتضــــبة مــــن أمســــاء وصــــفات و تعــــاىل املفتتحــــة حبــــروف مماثل

 الثةةةةاين عشةةةةر:لــــب، أ ــــا إشــــارات إىل أحــــوال مــــن تزكيــــة الق الثةةةةامن:رمــــوز كــــل حــــرف رمــــز إىل كلمــــة، 
ــــزل،  (3)هــــي أفعــــال فــــمن  حــــروف قــــول هللا تعــــاىل:}املص. ك ت ــــاٌب{  اخلةةةةام  عشةةةةر:فعــــل "أمل" ِعــــ  ن

أ ــــا تعلــــيم للحــــروف املقطعــــة حــــ  إذا وردت علــــيهم بعــــد ذلــــك مؤلفــــة كــــانوا قــــد علموهــــا كمــــا يــــتعل م 
ـــــبيان احلـــــروف املقطعـــــة،  ع مثـــــل النـــــداء أ ـــــا حـــــروف قصـــــد منهـــــا تنبيـــــه الســـــام السةةةةةادس عشةةةةةر:والص 

: جحم فقةةةةال: القةةةةول الرابةةةةع عشةةةةرمث ذكةةةةر الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور القةةةةول الةةةةرا، املقصــــود بــــه التنبيــــه
القةةةةةةول التاسةةةةةةع:  أو"كو ــــــا تلــــــك احلــــــروف لتبكــــــت املعانــــــدين وتســــــجيال لعجــــــزهم عــــــن املعارضــــــة"، 

: "كو ــــــا أقســــــاما أقســــــم ِبــــــا القةةةةةةول الثالةةةةةةث عشةةةةةةر أوكو ــــــا أمســــــاء للســــــور الواقعــــــة هــــــي فيهــــــا"، ف
ــــــــة"، ل ــــــــني إىل فوا والقةةةةةةةةول اخلةةةةةةةةام  عشةةةةةةةةر:تشــــــــريف قــــــــدر الكتاب ــــــــة تنبيــــــــه العــــــــرب اَلمي ــــــــد الكتاب ئ

ــــة اَلميــــة،  مث يقةةةةول: وأرجةةةةح هةةةةده األقةةةةوال الثالثةةةةة هةةةةو أوةةةةةا )القةةةةول الرابةةةةع إلخــــراجهم مــــن حال

                                                             

 136ص  1الكشف والبيان للمام الثعليب، ج تفسري ( 1)
  215 – 212ص  1( يُنظر تفسري التحرير والتنوير للشيت ابن عاشور، ج 2)
 2، 1( سورة اَلعراف اآليتان 3)
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ــــــت التأويــــــل يف تفســــــري احلــــــروف املقطعــــــة علــــــى تفويضــــــه ( 1).عشةةةةةةر( رأينــــــا أن الشــــــيخ ابــــــن عاشــــــور رج 
 عاىل. وهللا أعلمإىل علم هللا ت

املتةةةةةةأخرين يف حلويةةةةةةل احلةةةةةةروف املقطعةةةةةةة مةةةةةةن ( 2)جةةةةةةاء الشةةةةةةيخ الشةةةةةةاه و  هللا الةةةةةةدهلوي
"لُكــــل  حــــرف  مــــن  يقةةةةول:مبوقةةةةف آخةةةةر عةةةةن التأويةةةةل والتفةةةةويى وكأنةةةةه جةةةةاء ابلوسةةةةطية بينهمةةةةا ف

حـــــــروف التهجـــــــي معـــــــ  بســـــــيطاً ونســـــــتطيع أن نعـــــــرب  عنـــــــه علـــــــى العمـــــــوم إبشـــــــارة فامضـــــــة الكلمـــــــات 
ــــة إ ــــة. كمــــا يوجــــد يف كــــالم اَلدابءاملتقارب أن كــــل كلمــــة أوالهــــا نــــون  مــــا أن يكــــون متفقــــة معــــ  أو قريب

و نيتهـــــا فـــــاء تـــــدل  علـــــى معـــــ  اخلـــــروج بوجـــــه مـــــن الوجـــــوه مثـــــل نفـــــرآ وكـــــذا كـــــل كلمـــــة أوالهـــــا فـــــاء 
ــــــل فلــــــق". ــــــل  مث يقةةةةةةول: (3)و نيتهــــــا الم تــــــدل علــــــى معــــــ  الشــــــق والفــــــتت مث "أن املقطعــــــات مــــــن أوائ

تســـــــمية أرابب الســـــــورة عليــــــه مفصــــــلة، كتـــــــدل ِعانيهــــــا ا ملــــــة علـــــــى مــــــا اشــــــتملت  الســــــور أعالمهــــــا
التصـــــــانيف مصـــــــنفاهتم حبيـــــــث يـــــــدل علـــــــم الكتـــــــاب علـــــــى حقيقـــــــة مـــــــا فيـــــــه مـــــــن املعـــــــاين عنـــــــد ذهـــــــن 
الســـــــامع. فمعـــــــ  أمل الغيـــــــب الغـــــــري املتعـــــــني ابلنســـــــبة إىل عـــــــامل الشـــــــهادة املتدنســـــــة فـــــــمن ا مـــــــزة وا ـــــــاء  

ههنــــــا   أن ا ــــــاء فيــــــب هــــــذا العــــــامل وا مــــــزة فيــــــب العــــــامل ا ــــــرد ومــــــنكليهمــــــا تــــــدل علــــــى الغيــــــب، إال  
إطالقهـــــم كلمـــــة، ومـــــن ههنـــــا إطالقهـــــم كلمـــــة "أو" "أم" وقـــــت االســـــتفهام، ووقـــــت العطـــــف "أو" فـــــمن 
ــــه فيــــب، وا مــــزة  ــــه أمــــر منتشــــرآ وهــــو الغيــــب ابلنســــبة إىل املتعــــني، وكــــذا املــــرتدد في اَلمــــر املســــتفهم عن

ــــ ــــزاد يف أوائــــل اَلمــــر لت ــــى معــــ  ختيــــل يف ذهــــن املــــتكلم، وتفصــــيله موكــــول إىل مادتــــهت ــــاروا دل عل ، واخت
يف الضـــــمائر ا ـــــاء فيـــــب هـــــذا العـــــامل، وحصـــــل للمتعـــــني إمجـــــال يف اجلملـــــة، والـــــالم تـــــدل علـــــى معــــــ  
التعـــــني، ومـــــن ههنـــــا زجدهتـــــم الـــــالم وقـــــت التعريـــــفآ واملـــــيم مـــــن حيـــــث إجتمـــــا  الشـــــفتني عنـــــد املـــــتكلم 

ا ــــرد ملتدنســــة الــــيت اجتمعــــت فيهــــا حقــــائق شــــر وتقيــــدت وآلــــت مــــن الفضــــاء ِبــــا تــــدل علــــى ا يــــوىل ا
 إىل جملس التقييد والتحيز". 

                                                             

    216 – 215ص  1ج  ،( يُنظر التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور1)
ـــــد العزيـــــز، )2) ـــــدي، امللقـــــب بــــــ شـــــاه و يلُّ هللا، ابـــــو عب ـــــد الـــــرحيم الفـــــاروقي الـــــدهلوي ا ن ه 1176 – 1110( هـــــو أمحـــــد بـــــن عب

هلـــــي اب نـــــد. مـــــن كتبـــــه الفـــــوز الكبـــــري يف أصـــــول التفســـــري، م(  فقيـــــه حنفـــــي ومـــــن ا ـــــد ثني. مـــــن أهـــــل د1762 – 1699املوافـــــق 
 149ص  1اَلعالم للزركلي. ج  يُنظر فتت اخلبري ِا البد  من حفظه يف علم التفسري، حجة هللا البالغة ...

اه ويل لتفســــري ويليــــه فــــتت اخلبــــري ِــــا ال بــــد مــــن حفظــــه يف علــــم التفســــري كالمهــــا للشــــ( يُنظــــر للتفصــــيل الفــــوز الكبــــري يف أصــــول ا3)
 .1-الناشر: قد،ي كتب خانه، آرام ابغ، كراتشي 84ه(، ص 1176هللا الدهلوي )املتوىف 
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ـــــز  اإلمةةةةةام الةةةةةدهلوي: قةةةةةال ـــــة عـــــن الفـــــي  ا ـــــرد تقيـــــد يف عـــــامل التمي "فاحلاصـــــل أن "أمل" كناي
ــــــــذكريآ وصــــــــادم أقــــــــوا م  والتحيــــــــزآ وتعــــــــني حبســــــــب عــــــــاداهتم وعلــــــــومهم، وصــــــــادم قســــــــوة قلــــــــوِبم ابلت

بتمامهــــــا تفصــــــيل هــــــذا اإلمجــــــال ة وأعمــــــا م الكاســــــدة اب اجــــــة وحتديــــــد الــــــرب واإلمث، والســــــورة الفاســــــد
"يف والطـــــاء والصــــــاد تـــــدالن علـــــى حركــــــة اإلرتفـــــا  مــــــن العـــــامل املتــــــدن س  مث يقةةةةةةول:وإيضـــــاح اإلِبـــــام". 

إىل العــــــامل العلـــــــوى، لكـــــــن الطـــــــاء تــــــدل علـــــــى عظـــــــم ذلـــــــك املتحــــــر  وفهللاامتـــــــه، مـــــــع تلوثـــــــه وتدنســـــــه، 
ره يف اآلفـــــاال كلهـــــا، فــــــ لـــــى صـــــفائه ولطافتـــــه، والســـــني تـــــدل علــــى الســـــرجن والتالشـــــي وانتشـــــاوالصــــاد ع

"طـــــه" منـــــازل اَلنبيـــــاء هـــــي آ ر تـــــوجههم إىل العـــــامل العلـــــوى، حبيـــــث تتكـــــون  ـــــم صـــــورة فيبيـــــة يف هـــــذا 
ـــــيت هـــــي آ ر حركـــــاهتم  ـــــاء ال ـــــازل اَلنبي ـــــه "طســـــم" من ـــــب، ومثل العـــــامل ابلبيـــــان اإلمجـــــايل وذكـــــرهم يف الكت

معنـــــاه مـــــا ذكـــــران مـــــن معـــــ  ا ـــــاء  فوقيـــــة حـــــ  ســـــرت يف عـــــامل املتـــــدنس، وانتثـــــرت يف اآلفـــــاال. واحلـــــاءال
ــــــز يعــــــرب عــــــن هــــــذه املعــــــاين ابحلــــــاء، فمعــــــ  "حــــــم"  إال  أنــــــه إذا استصــــــحب التشعشــــــع والظهــــــور والتمي
إمجـــــــال نـــــــوراين متشعشـــــــع اتصـــــــل ِـــــــا ختصـــــــص بـــــــه العـــــــامل املتـــــــدنس مـــــــن العقائـــــــد الباطلـــــــة واَلعمـــــــال 

ات ومــــــــا ألفــــــــوه مــــــــن ، وهــــــــو كنايــــــــة عــــــــن رد أقــــــــوا م و هــــــــور احلــــــــق يف الشــــــــبهات واملنــــــــا ر الفاســــــــدة
ــــل املــــيم، تــــدل علــــى هــــذا العــــامل  العــــادات. والعــــني تــــدل علــــى التعيــــني والظهــــور املتشعشــــع. والقــــاف مث
لكــــن مــــن جهــــة القــــوة والشــــدة، واملــــيم مــــن جهــــة إجتمــــا  الصــــور فيــــه وتراكمهــــا، فـــــ"عسق" معنــــاه حــــق 

هللا الــــــدهلوي  نكتفــــــي ِبــــــذه اَلمثلــــــة وقــــــد ذكــــــر الشــــــيخ ويل (1)العــــــامل املتــــــدنس".متشعشــــــع ســــــري يف 
 معاين جلميع احلروف املقطعات فكأنه جاء ابلوسطية بني التفوي  والتأويل. وهللا أعلم

بعــــــد النظــــــر يف أقــــــوال العلمــــــاء حــــــول احلــــــروف املقطعــــــة وجــــــدان أن هنــــــا   خالصةةةةةةة الكةةةةةةالم:
ــــراهني. أمــــا املفوضــــة فهــــم يقولــــون موقفــــان ومهــــا التفــــوي  والتأويــــلآ وَل صــــحاب كــــال املــــوقفني أدلــــة وب

فمــــــن املــــــؤولني اإلمــــــام اىل فنف وضــــــه إىل علــــــم هللا تعــــــاىل أن احلــــــروف املقطعــــــة ســــــر مــــــن أســــــرار هللا تعــــــ
ـــــري، والشـــــيخ الطـــــاهر الز شـــــري صـــــاحب التفســـــ ـــــرازي صـــــاحب التفســـــري الكب ري الكشـــــاف، واإلمـــــام ال

التنــــــوير. ويف جانــــــب آخــــــر مــــــن املفو ضــــــة اإلمــــــام القــــــرطيب إبــــــن عاشــــــور صــــــاحب التفســــــري التحريــــــر و 
ــــــه اإلمــــــام القــــــرطيب مــــــن م اآللوســــــي، صــــــاحب التفســــــري القــــــرطيب واإلمــــــام البيضــــــاوي واإلمــــــا وقــــــد جعل

ـــــون أن هـــــذه احلـــــروف املقطعـــــة نســـــتطيع أن نوؤ ـــــا فكمـــــا ذكـــــران أ ـــــم  املتشـــــاِبات. ولكـــــن املوؤلـــــة يقول
ــــن عبــــاس رضــــي هللا  أويةةةةل احلةةةةروفأول مةةةةن قةةةةال بتذكــــروا حــــوايل عشــــرين وجهــــاً.  املقطعــــات هــــو اب
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أوالً َلن الز شـــــري مـــــن املؤولـــــة عنـــــه أمـــــا يف املفســـــرين الـــــذين ذكـــــران آراءهـــــم هنـــــا جنـــــد أن التأويـــــل بـــــدأ 
وهـــــــو أقـــــــدم املفســـــــرين الـــــــذين ذكـــــــران عـــــــنهم يف هـــــــذا البحـــــــث وبعـــــــده اإلمـــــــام الـــــــرازي. اإلمـــــــام الـــــــرازي 

ــــــت منهــــــا الــــــبع  وبطــــــل الــــــبع . والشــــــيخ الطــــــاهر ابــــــن عاشــــــور ذكــــــرا واحــــــداً وعشــــــ رين وجهــــــاً مث رج 
وكـــــــان الشـــــــيخ  أويـــــــل.الشـــــــيخ الشـــــــاه ويل هللا الـــــــدهلوي كأنـــــــه جـــــــاء بقـــــــول وســـــــ  بـــــــني التفـــــــوي  والت

القةةةةةةول الةةةةةةراجح يف رأي قةةةةةةول اإلمةةةةةةام الســــــعيدي ،يــــــل يف هــــــذه املســــــألة إىل التفــــــوي  كمــــــا ذكــــــران. 
 وهللا أعلم اآللوسي.
 

ِرَك َحةةةةَرجن :}ِكتَةةةةابن أ ن:ةةةةِ َل ِإلَي:ةةةةَل فَةةةةاَل االسةةةةتدراك الثةةةةاين: قةةةةول هللا تعاىل ةةةةن: يف َصةةةةد:  َيك 
َر   مِ ِمن:ه  لِتة ن:ِدَر بِِه َوِذك:  (1)ِننَي{.ِلل:م ؤ:

  :ير  اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسري الكلمة فحرجف قوالن كما يلي
"احلــــــرج الضــــــيق، ويكــــــون املعــــــ : أي ال يضــــــيق صــــــدر  بســــــبب أن يكــــــذبو   القةةةةةةول األول: •

 التبلي ". يف 
فــــال يكــــن يف صــــدر  منــــه حــــرج أي الشــــك  منه،واســــتدل  اإلمــــام الــــرازي بقــــول  القةةةةول الثةةةةاين: •

،} َـّــــا أ نـْز ْلن ـــــا إ ل ْيـــــك  ـــــك   مم  "أنـــــه يقـــــال للشـــــك حـــــرج،  مث يقةةةةةول: (2)هللا تعاىل:}ف ـــــم ْن ُكْنـــــت  يف  ش 
َلن  الشــــــــــا  ضــــــــــيق الصــــــــــدر حــــــــــرج الصــــــــــدر كمــــــــــا أن املتــــــــــيق ن ُمنشــــــــــرح الصــــــــــدر ُمنفســــــــــت 

ـــــــب"،ال ـــــــه اإلمـــــــام الز شـــــــري يف تفســـــــريه: "أي ال تشـــــــك  يف نـــــــزول القـــــــرآن  (3)قل وقـــــــد قـــــــال ب
 (4)الكرة من هللا عز وجل وال حترج من دعوته".

لةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةريه اسةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةالم رسةةةةةول السةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةام فخةةةةةر ا
يف القــــرآن الكــــرة نســــبة الشــــك  إىل الرســــول صــــلى هللا عليــــه وســــلم  فقةةةةال بعةةةةد نقةةةةل قولةةةةه املةةةةدكور:

ــــت   عنــــدان، َلن  الشــــ ك  يُنــــايف اإل،ــــان؛ فهـــــذا حمــــال أن يُشــــك  النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســـــلم يف  ال يص 

                                                             

 2( سورة اَلعراف، اآلية 1)
 94( سورة يونس، اآلية 2)
ص  2لكشــــــــاف للمــــــــام الز شــــــــري، ج وتفســــــــري ا 195ص  14( يُنظــــــــر التفســــــــري الكبــــــــري للمــــــــام فهللاــــــــر الــــــــدين الــــــــرازي، ج 3)
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د يف أي كتــــــب اللغــــــة أن معــــــ  كــــــون القــــــرآن الكــــــرة كــــــالم هللا عز وجــــــل، ومــــــن املعلــــــوم أنــــــه ال يوجــــــ
ى العكــــس هنــــا  قــــرائن الكلمــــة "احلــــرج" هــــو "الشــــك"، وأيضــــاً لــــيس للمجــــاز فيــــه قرينــــة أيضــــاً، وعلــــ

بقـــــول هللا تعاىل:}ف ـــــم ْن  مث تكلّةةةةم الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي عةةةةةن اسةةةةةتدالل اإلمةةةةةام الةةةةرازيعلــــى خالفـــــه. 
} ــــــك   مم َّــــــا أ نـْز ْلن ــــــا إ ل ْيــــــك  َلن  أوال : هاد ِبــــــذه اآليــــــة ابطــــــل لوجــــــوه:فقــــــال: أن االستشــــــ( 1)ُكْنــــــت  يف  ش 

،كـــــــن أن يكـــــــون اثنيةةةةةةةا : شـــــــك، الكـــــــالم فيـــــــه بكلمـــــــة "إن" وال يثبـــــــت مـــــــن هـــــــذه الكلمـــــــة وقـــــــو  ال
اخلطــــــاب فيــــــه إىل العامــــــة ولــــــيس إىل الرســــــول صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، وقــــــد اختــــــار ُأســــــتاذي الشــــــيخ 

يكــــون هــــذا الكــــالم تعريضــــاً هنــــا إمكــــان أن  اثلثةةةةا :الســــيد ســــعيد أمحــــد الكــــا مي هــــذا االحتمــــال. 
ــــــة. ويكــــــون إســــــناد الشــــــك إىل النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم  ــــــاهراً ويكــــــون املقصــــــود مث  (2)منــــــه اَلُم 

 استدّل له الشيخ السعيدي بِعّدة أدلّة على النلو اآليت:
ـــــــه الضـــــــيق واســـــــتدل   الةةةةةةةدليل األول: • قـــــــول اإلمـــــــام الرافـــــــب اَلصـــــــفهاين يف معـــــــ  احلـــــــرج أن

{بقـــــــول هللا تعاىل:}و   ـــــــر ج  ــــــــْن ح  مــــــــا ج ع ــــــــل  ع ل ـــــــْيُكْم يف  الــــــــد  ين  م 
وقــــــــول هللا تعاىل:}جي ْع ــــــــْل  (3)

قاً ح ر جًا{.ص ْدر ُه ض ي   
(4)   

ـــــــد  ثُوا ع ـــــــْن ب ـــــــين  إ ْســـــــر ائ يل  و ال   الةةةةةةةدليل الثةةةةةةةاين: • قـــــــول الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم: "و ح 
ــــــر ج "، ح 
واملــــــراد مــــــن هـــــــذه اآليــــــة: أن ال يتضــــــايق قلــــــب الرســـــــول صــــــلى هللا عليــــــه وســـــــلم  (5)

لم يف هــــذه بتكــــذيب الكفــــار يف دعــــوة القــــرآن الكــــرة، وقــــد ُكل ــــف نبي نــــا صــــلى هللا عليــــه وســــ
     (6)  فال تكون يف قلبك منه ضيق...اآلية بدعوة القرآن الكرة

ـــــع ي   رضـــــي هللا عنـــــه، "أ نَّ ر ُســـــول   الةةةةةدليل الثالةةةةةث: •  ـــــار  اْلُمج اش 
ـــــن  مح  مـــــا ُرو ي  عـــــن ع ي ـــــاض  ْب

ُكــــــــْم م ــــــــ ــــــــين  هللا  ق ــــــــال  ذ ات  يـ ــــــــْوم  يف  ُخْطب ت ــــــــه : أ ال  إ نَّ ر يب   أ م ــــــــر ين  أ ْن أُع ل  م  َـّـــــــا ع لَّم  ــــــــُتْم، مم  ْل ا ج ه 
ــــــ ــــــْم يـ  ــــــاء  ُكلَُّهــــــْم، و إ نَـُّه ــــــُت ع ب ــــــاد ي ُحنـ ف  ل ْق ٌل، و إ ين   خ  ــــــال  ــــــًدا ح  ــــــُه ع ْب ــــــال  س  ْلُت ا، ُكــــــلُّ م  ــــــذ  ْوم ي ه 

                                                             

 94( سورة يونس، اآلية 1)
 37ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
  78( سورة احل ، اآلية 3)
 227ص  1املفردات يف فريب القرآن للرافب اَلصفها ، ج  125رة اَلنعام، اآلية ( سو 4)
ج  3461اإلمـــــام مســـــلم يف صـــــحيحه، كتـــــاب أحاديـــــث اَلنبيـــــاء، ابب مـــــا ذكـــــر عـــــن بـــــين إســـــرائيل، رقـــــم احلـــــديث:  اخرجـــــه( 5)
 170ص  4
 38ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي. ج 6)
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ـُـــــْم، و أ   ــــــُت    ــــــا أ ْحل ْل ــــــْت ع ل ــــــْيه ْم م  ــــــْن د يــــــن ه ْم، و ح رَّم  ُهْم ع  ــــــي اط نُي ف اْجت ــــــال تـْ ُهُم الشَّ ــــــتـْ ــــــر تْـُهْم أ ْن أ تـ  م 
، ف م ق ـــــــــتـ ُهْم ع ـــــــــر بـ ُهْم  ُيْشـــــــــر ُكوا يب  م ـــــــــا ملْ  أُنْـــــــــز ْل بـ ــــــــه  ُســـــــــْلط ااًن، و إ نَّ هللا  ن ظـ ــــــــر  إ ىل  أ ْهـــــــــل  اَْل ْرض 

 ، ـــــــي  ب ـــــــك 
: "إ منَّ ـــــــا بـ ع ثْـتُـــــــك  َل  بـْت ل ي ـــــــك  و أ بـْت ل  "، و ق ـــــــال  ـــــــْن أ ْهـــــــل  اْلك ت ـــــــاب  ـــــــاج  م  ُهـــــــْم، إ الَّ بـ ق  و ع ج م 

ـــــــر ين  أ ْن أ نـْز ْلـــــــُت ع ل ْيـــــــك  ك ت ـــــــااًب ال  يـ  و   ئ ًمـــــــا و يـ ْقظ ـــــــان ، و إ نَّ هللا  تعـــــــاىل أ م  ـــــــاُء، تـ ْقـــــــر ُؤُه ان  ـــــــُلُه اْلم  ْغس 
ــــــــا  : اْســــــــت هللْار ْجُهْم ك م  ــــــــز ًة، ق ــــــــال  ُعوُه ُخبـْ ــــــــي فـ ي ـــــــد  ـــــــر  ال  قـُر ْيًشــــــــا، فـ ُقْلــــــــُت: ر ب   إ ًذا يـ ثْـل غُــــــــوا ر ْأس  ُأح 

، و اْفـــــ ـــــنُـ اْســـــت هللْار ُجو   ـــــْق ف س  ، و أ ْنف  ـــــز    ثْـل ـــــُه، زُُهْم نـُْغ ـــــًة م  ـــــْث   ْس  ع  ْيًشـــــا نـ بـْ ، و ابـْع ـــــْث ج  ـــــك  ْنف ق  ع ل ْي
،" ــــا   ــــْن ع ص   يقةةةةول الشةةةةيخ السةةةةعيدي بعةةةةد ِذكةةةةر هةةةةدا احلةةةةديث: (1)و ق ات ــــْل ِ  ــــْن أ ط اع ــــك  م 

ن  ـــــاف أن ـــــه ِنزلـــــة التفســـــري  ـــــذه اآليـــــة وقـــــد قيـــــل فيـــــه: أن النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم كـــــا
ن ُيـــــزن فســـــال ه ســـــبحانه وتعـــــاىل: أن ال  ـــــاف وال يضـــــيق مـــــن  الفـــــة الكفـــــار وضـــــررهم وكـــــا

ـــــال  ـــــه و ييـــــده معـــــك فـــــال تُب قلبـــــك َلجـــــل دعـــــوة القـــــرآن الكـــــرة، َلن ُنصـــــرة  هللا جـــــل جالل
 (2)ِهللاالفتهم.

االحتمـــــــال الثــــــاين  ـــــــذه اآليـــــــة: أن الكفــــــار ملـــــــا اســـــــتمر وا يف الكفـــــــر  وهـــــــوالةةةةةةدليل الرابةةةةةةةع:  •
ة  قويـــــة للرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم فكـــــان هـــــو عنـــــاد والطُغيـــــان رفـــــم ُجهـــــد  ابلـــــ  ودعـــــو وال

ي قل ـــــق، فقـــــال هللا عزوجـــــل: أن ال ُيـــــزن وال  عـــــل يف قلبـــــك حـــــرج منـــــه، بـــــل تُنـــــذرهم ابلقـــــرآن 
ــــــٌع  خ  الكــــــرة مــــــن عــــــذاب اآلخــــــرة ابنبســــــا  القلــــــب ورفبــــــة كمــــــا قــــــال هللا تعاىل:}فـ ل ع لَّــــــك  اب 

ـــــك  ع ل ـــــى آ    نُـــــوا ِب ـ ــــنـ ْفس  ـــــْم إ ْن ملْ  يـُْؤم  ـــــًفا{ر ه  ا احلْـ ــــد يث  أ س  وقـــــول هللا جـــــل جاللـــــه:}ل ع لَّك  (3)ذ 
ٌع نـ ْفس ك  أ الَّ ي ُكونُوا ُمْؤم ن ني {. خ     (4)اب 

 التلليل واملناقشة:
ـــــب اللغـــــة أو  " ال يوجـــــد يف أي كت قـــــول الشـــــيخ الســـــعيدي صـــــائب: "أن معـــــ  احلـــــرج "الشـــــك 

 (5)واملعجـــــــم علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال هتـــــــذيب اللغـــــــةتـــــــه أيضـــــــاً يف كتـــــــب اللغـــــــة املعجـــــــم"، َلين مـــــــا وجد
                                                             

ا يف الــــــدنيا أهــــــل مســــــلم يف صــــــحيحه، كتــــــاب اجلنــــــة وصــــــفة نعيمهــــــا وأهلهــــــا، ابب الصــــــفات الــــــيت يعــــــرف ِبــــــاإلمــــــام  اخرجــــــه( 1)
 2197ص  4ج  2865اجلنة وأهل النار. رقم احلديث: 

 38ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
 6( سورة الكهف، اآلية 3)
 3( سورة الشعراء، اآلية 4)
 84ص  4مام ايب منصور اَلزهري، ج ( هتذيب اللغة لل5)
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ولســــــــــان  (2)للمــــــــــام ايب احلســــــــــني القــــــــــزويين، (1)للمــــــــــام ايب منصــــــــــور اَلزهــــــــــري، ومقــــــــــاييس اللغــــــــــة
ـــــن منظـــــور اإلفريقـــــي،( 3)العـــــرب ويف معجـــــم  (6)للمـــــام الفـــــريوزآابدي (5)والقـــــاموس ا ـــــي ( 4)للمـــــام اب

فكـــــأن  الشـــــيخ الســـــعيدي أخـــــذ قـــــول أصـــــحاب  الضـــــيق، أن  املـــــراد منـــــه بـــــل كل هـــــم قـــــالوا (7)الوســـــي .
ــــرون الكبــــار قــــالوا يف معــــ  الكلمــــة "احلــــرج" أن املــــراد  اللغــــة واملعجــــم، ولكــــن مــــن جهــــة أخــــرى املفس 
منـــــه: الشـــــك  كمـــــا رواه اإلمـــــام الطـــــربي يف تفســـــريه أبســـــانيد متعـــــددة عـــــن ســـــي دان ابـــــن عبـــــاس رضـــــي 

اه الشـــــك  أي يف قلــــــب الرســـــول صــــــلى هللا دة والُســـــدي : احلــــــرج معنـــــهللا عنهمـــــا واإلمـــــام جماهــــــد وقتـــــا
يب حـــــاُت يف نفـــــس املعـــــ  يف تفســـــريه اوهكـــــذا روى اإلمـــــام ابـــــن ( 8)عليـــــه وســـــلم حـــــول القـــــرآن الكـــــرة.

                                                             

ا قــــــــق: عبــــــــد الســــــــالم حممــــــــد هــــــــارون.  50ص  2ه(، ج 395لقــــــــزويين )املتــــــــوىف: ( معجــــــــم مقــــــــاييس اللغــــــــة اليب احلســــــــني ا1)
  6م. عدد اَلجزاء: 1979هـ املوافق 1399الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

ـــــــر يف اللغـــــــة 1004 – 941ق ه املوافـــــــ395 – 329( هـــــــو أمحـــــــد بـــــــن فـــــــارس القـــــــزويين الـــــــرازي، )2) م( ابـــــــو احلســـــــني: لـــــــه ته 
وكـــــان يســـــكن يف الـــــر ي وتـــــويف  فيهـــــا. مـــــن مؤلفاتـــــه مقـــــاييس اللغـــــة، جـــــامع التأويـــــل يف تفســـــري القـــــرآن واَلدب. أصـــــله مـــــن قـــــزوين، 

 193ص  1واَلعالم للزركلي، ج  480ص  4 شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، جيُنظر ... 
 هـ. 1414الطبع: دار صادر، بريوت، سنة  233ص  2( لسان العرب للمام ابن منظور اإلفريقى. ج 3)
م( كــــــان إمامــــــاً، لــــــه 1311 – 1232ه املوافــــــق 711 – 630( هــــــو مجــــــال الــــــد ين حممــــــد بــــــن مكــــــر م اَلنصــــــاري اإلفريقــــــي )4)

ــــــر يف اللغــــــة، ومــــــع ذلــــــك كــــــان قاضــــــياً. ولــــــد ِصــــــر، مــــــن نســــــل ُرويفــــــع بــــــن  بــــــت ا َلنصــــــاري رضــــــي هللا عنــــــه، ويل القضــــــاء يف ته 
ســــاكر ... يُنظــــر شــــذرات الــــذهب للمــــام ابــــن العمــــاد احلنبلــــي، طــــرابلس. مــــن كتبــــه لســــان العــــرب،  تصــــر اتريــــخ دمشــــق البــــن ع

  108ص  7واَلعالم للزركلي، ج   49ص  8ج 
يــــــق الـــــــرتا  يف مؤسســـــــة الرســـــــالة، حتقيـــــــق: مكتـــــــب حتق 183ه( ص 817( القــــــاموس ا ـــــــي  للمـــــــام الفــــــريوزآابدى )املتـــــــوىف: 5)

والنشـــــــر والتوزيـــــــع، بـــــــريوت، لبنـــــــان. الطبعـــــــة: الثامنـــــــة  إبشـــــــراف: حممـــــــد نعـــــــيم العرقُسوســـــــي. الناشـــــــر: مؤسســـــــة الرســـــــالة للطباعـــــــة
  1م. عدد اَلجزاء: 2005هـ املوافق 1426

ــــــ جمـــــد الـــــدين الشـــــريازي الفـــــريوز 6) ـــــرف ب ـــــراهيم بـــــن عمـــــر، يُع ـــــن إب ـــــن حممـــــد ب ـــــو طـــــاهر ( هـــــو حممـــــد بـــــن يعقـــــوب ب آابدي، كنيتـــــه اب
واحلــــــــديث. مــــــــن أشــــــــهر كتبــــــــه القــــــــاموس م(: مــــــــن أئمــــــــة اللغــــــــة واَلدب والتفســــــــري 1415 – 1329ه املوافــــــــق 817 – 729)

واَلعــــــــــالم   187 – 186ص  9ا ــــــــــي ، والســــــــــرية النبوي ــــــــــة ... يُنظــــــــــر شــــــــــذرات الــــــــــذهب للمــــــــــام ابــــــــــن العمــــــــــاد احلنبلــــــــــي، ج 
 147 – 146ص  7الزركلي، ج 

 164ص  1سي   مع اللغة العربية ابلقاهرة، ج ( املعجم الو 7)
  296 – 295ص  12م الطربي، ج ( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للما8)
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ــــادة والُســــدي . ــــن عبــــاس وجماهــــد وقت ــــو الليــــث الســــمرقندي: "فــــال ي قعــــن  يف ( 1) عــــن اب وقــــال اإلمــــام أب
  2رة يف كونه من هللا تعاىل".وسلم شك  من القرآن الكقلب الرسول صلى هللا عليه 

أي ال تشـــــــك  يف نـــــــزول القـــــــرآن مـــــــن هللا تعـــــــاىل وال حتـــــــرج مـــــــن  وقةةةةةةةال اإلمةةةةةةةام ال  شةةةةةةةري:
ــــــه. ــــــيق  يقــــــول اإلمــــــام البيضــــــاوي( 3)دعوت ــــــر ج الصــــــدر  أو ض  أن املــــــراد منــــــه: الشــــــك، فــــــمن الشــــــا   ح 
وهكــــــــذا اإلمــــــــام ابــــــــو ( 6)لعظــــــــيمالقـــــــرآن ا يف تفســــــــري (5)وقــــــــد قــــــــال بــــــــه اإلمـــــــام ابــــــــن كثــــــــري( 4)قلـــــــب.
أنــــــــه  اإلمةةةةةةةام القةةةةةةةةر ي يقةةةةةةةول:( 9) واإلمـــــــام اآللوســــــــي أيضـــــــا قـــــــال بــــــــه. (8)يف تفســـــــريه،( 7)الســـــــعود

ــــــيس هــــــذا شــــــك  الكفــــــر إمنــــــا هــــــو شــــــك  الضــــــيق. ــــــيق صــــــدر  ابإلبــــــالغ، ول ــــــيق، أي ال ي ض   (10)الض 
اوي )املتـــــوىف يل  الشـــــعر حممـــــد متـــــو  وقـــــد قـــــال الشـــــيخ (11)قـــــال اإلمـــــام الســـــيوطي: أنـــــه ِعـــــ  "ضـــــيق".

ـــــيق أن يـــــدخل 1418 ه(: النهـــــي لـــــيس للرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم وإمنـــــا النهـــــُي للحـــــرج أو الض 

                                                             

 1438ص  5( تفسري القرآن العظيم للمام ابن ايب حاُت، ج 1)
  86ص  1( تفسري حبر العلوم للمام السمرقندي، ج 2)
   86ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 3)
 5ص  3( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 4)
م( 1373 – 1302ه املوافــــــق 774 – 701الكبــــــري عمــــــاد الــــــد ين إمساعيــــــل بــــــن عمــــــر بــــــن كثــــــري البصــــــروي  )( هــــــو احلــــــاف  5)

ـــــــر الشـــــــافعي. ولـــــــد يف بصـــــــرى الشـــــــام مث انتقـــــــ ل إىل دمشـــــــق، مـــــــن أصـــــــحاب ابـــــــن تيمي ـــــــة، ومـــــــن مصـــــــنفاته: البدايـــــــة الفقيـــــــه، املفس 
ــــــي، ج والنهايــــــة، وتفســــــري القــــــرآن الكــــــرة، وكتــــــاب يف مجــــــع املســــــانيد العشــــــرة ... يُ  ــــــن العمــــــاد احلنبل ــــــذهب الب  8نظــــــر شــــــذرات ال

 320ص  1واَلعالم للزركلي، ج  399 – 397ص 
ا قــــــق: ســــــامي بــــــن حممــــــد ســــــالمة. الناشــــــر:  387ص  3(، ج ه774( تفســــــري القــــــرآن العظــــــيم للمــــــام ابــــــن كثــــــري )املتــــــوىف: 6)

  8اء: م. عدد اَلجز 1999هـ املوافق 1420دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية 
م(: كــــــان 1574 – 1493ه املوافــــــق 982 – 898( هــــــو حممــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن مصــــــطفى العمــــــادي، املــــــوىل ابــــــو الســــــعود )7)

ــــد بقــــرب القســــطنطينية، تقل ــــد القضــــاء،  مفســــراً، لغــــوجً، مــــن أصــــحاب البالفــــة  ــــرت  املســــتعربني. ول والفصــــاحة وشــــاعراً، مــــن أهــــل ال
د أيب أيـــــوب اَلنصـــــاري رضـــــي هللا عنـــــه. مـــــن كتبـــــه: إرشـــــاد العقـــــل الســـــليم إىل كـــــان حاضـــــر الـــــذهن ســـــريع البديهـــــة.ُدفن  ـــــوار مرقـــــ

 59ص  7ر اَلعالم للزركلي، ج مراج الكتاب الكرة، وحتفة الطالب، رسالة يف املست على اخلفني ... يُنظ
ه( ج 982املتــــــوىف: ( تفســــــري ابــــــو الســــــعود املســــــمى بـــــــ إرشــــــاد العقــــــل الســــــليم إىل مــــــزاج الكتــــــاب الكــــــرة للمــــــام ايب الســــــعود )8)
 الناشر: دار إحياء الرتا  العريب، بريوت.  209ص  3
 317ص  4روح املعاين للمام اآللوسي، ج  ( يُنظر تفسري9)
  167 – 166ص  7( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 10)
دار الفكـــــــــــر، بـــــــــــريوت. عـــــــــــدد  الناشــــــــــر: 413ص  3ه(، ج 911( تفســــــــــري الـــــــــــدر املنثـــــــــــور للمــــــــــام الســـــــــــيوطي )املتـــــــــــوىف: 11)

 بدون سنة النشر. 8اَلجزاء: 
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ـــــــيق صـــــــدره َلجـــــــل البشـــــــرية  عليـــــــه، َلن  هللا تعـــــــاىل يعلـــــــم أن حممـــــــداً صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم قـــــــد ي ض 
 (1)وُيزن؛ َل م يقولونه ساحر وجمنون وكذ اب.

ــــــرو هــــــذه اآليـــــة و فــــــق تفســــــري اإلمــــــام الــــــرازي عظــــــم املفســــــريرأينـــــا أن م الكةةةةةةالم:خالصةةةةةةة   ن فس 
ــــه إال  قلــــيالً يف كتــــب التفســــري مــــثالً اإلمــــام القــــرطيب واإلمــــام ( 2)أمــــا قــــول الشــــيخ الســــعيدي فمــــا وجدت

كمـــــا ذكـــــران أقـــــوا م. ومـــــن املعلـــــوم أن  مـــــا ذكـــــره الشـــــيخ الســـــعيدي  والشـــــيخ الشـــــعراوي (3)الســـــيوطي
فةةةةةاذا  القةةةةةول الةةةةةراجح عنةةةةةد  الغالـــــب، جـــــة اليقـــــني أو الظـــــن الت، وهـــــي لـــــيس يف در فهـــــي احتمـــــا

 وهللا أعلم قول اإلمام الرازي يف هده القضية.
 

َعث ةةةةوَن. قَةةةةاَل ِإندةةةةَل ِمةةةةَن الثالةةةةث: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:} االسةةةةتدراك ِم ية بة: قَةةةةاَل أَن:ِظةةةةر:ين ِإىَل يَةةةةةو:
 (4){.ال:م ن:َظرِينَ 

يــــــُدل  علــــــى طلــــــب "أنــــــه هكةةةةةةدا:  يةةةةةةر  اإلمةةةةةةام فخةةةةةةر الةةةةةةدين الةةةةةةرازي تفسةةةةةةري هةةةةةةده اآليةةةةةةة
اإلنظــــار مــــن هللا تعــــاىل إىل وقــــت البعــــث وهــــو وقــــت النفهللاــــة الثانيــــة حــــني يقــــوم النــــاس لــــرب العــــاملني 

ــــــن  ومقصــــــوده أنــــــه ال يــــــذوال املــــــوت فلــــــم يُعطــــــه هللا تعــــــاىل ذلــــــك بــــــل قــــــال هللا  تعاىل:}ق ــــــال  إ نَّــــــك  م 
 والن:مث ذكر اإلمام الرازي يف هده القضية قين {"، اْلُمْنظ ر  
"أن هللا تعـــــــــاىل أنظـــــــــر إبلـــــــــيس إىل وقـــــــــت النفهللاـــــــــة اَلوىل َلن هللا ســـــــــبحانه  القةةةةةةةةةول األول: •

} ـــــوم  ْعُل ـــــت  اْلم  ـــــْوم  اْلو ْق . إ ىل  يـ  ـــــن  اْلُمْنظ ـــــر ين  واملـــــراد منـــــه اليـــــوم الـــــذي ،ـــــوت  (5)يقول:}ف م نَّـــــك  م 
 فيه اَلحياء ُكلُّهم".

ـــــن  اْلُمْنظ ـــــر ين {، أمـــــا عز وجل:قـــــال لـــــه "مل يؤقـــــت هللا لـــــه أجـــــال بـــــل  القةةةةةول الثةةةةةاين: • }إ نَّـــــك  م 
( فهـــــــو الوقـــــــت املعلـــــــوم يف علـــــــم هللا  ْعلُـــــــوم  ـــــــت  اْلم  املـــــــراد مـــــــن قـــــــول هللا تعـــــــاىل:)إ ىل  يـ ـــــــْوم  اْلو ْق

والـــــدليل علـــــى صـــــح ة هـــــذا القـــــول هـــــو: أن إبلـــــيس كـــــان مكل فـــــا واملكل ـــــف ال جيـــــوز عز وجـــــل. 
                                                             

اشـــــــر: مطـــــــابع أخبـــــــار اليـــــــوم. عـــــــدد الن 4040ص  7ه(، ج 1418( تفســـــــري الشـــــــعراوي  مـــــــد متـــــــويل الشـــــــعراوي )املتـــــــوىف: 1)
  20اَلجزاء: 

 160ص  7( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 2)
 413ص  3ي، ج ( تفسري الدر املنثور للمام السيوط3)
 15، 14( سورة اَلعراف، اآليتان 4)
 38، 37( سورة احل جر، اآليتان 5)
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ــــــه إىل الوقــــــت الفــــــأن يعلــــــم أن هللا ــــــر أجل ــــــه مــــــ   تعــــــاىل أخ  الين َلن ذلــــــك املكلــــــف يعلــــــم أن
اتب قُبلــــت توبتــــه فــــمذا علــــم أن وقــــت موتــــه هــــو الوقــــت الفــــالين أقــــدم علــــى املعصــــية بقلــــب 
ــــــت أن تعريــــــف وقــــــت املــــــوت  فــــــارغ فــــــمذا قــــــرب وقــــــت أجلــــــه اتب عــــــن تلــــــك املعاصــــــي، فثب

 لى هللا تعاىل".بعينه جيري جمرى اإلفراء ابلقبيت وذلك فري جائز ع
 ال املةةةةدكور ألصةةةةلاب القةةةةول األول فيقةةةةول:ازي جةةةةواب عةةةةن اإلشةةةةكمث ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةر 

"أن تعريـــــــف هللا عز وجـــــــل كونـــــــه مـــــــن املنظـــــــرين إىل يـــــــوم القيامـــــــة ال يقتضـــــــي إفـــــــراءه ابلقبـــــــيت َلن هللا 
 تعـــــاىل كـــــان يعلـــــم منـــــه أنـــــه ،ـــــوت علـــــى أقـــــبت أنـــــوا  الكفـــــر والفســـــق ســـــواء أعلمـــــه بوقـــــت موتـــــه أو مل

 تعـــــاىل عـــــر ف أنبيـــــاءه موجبـــــا إفـــــراءه ابلقبـــــيت ومثالـــــه أن هللا يُعلمـــــه بـــــذلك فلـــــم يكـــــن ذلـــــك اإلعـــــالم
أ ــــم ،وتــــون علــــى الطهــــارة والعصــــمة ومل يكــــن ذلــــك موجبــــا إفــــراءهم ابلقبــــيت َلجــــل أنــــه تعــــاىل علــــم 

صــــمة فلمــــا  مــــنهم ســــواء عــــر فهم تلــــك احلالــــة أو مل يُعــــر فهم هــــذه احلالــــة أ ــــم ،وتــــون علــــى الطهــــارة والع
ــــــك  كــــــان ال يتفــــــاوت حــــــا م بســــــبب ــــــر م مــــــا كــــــان ذل ــــــف ال ج  ــــــيت هــــــذا التعري التعريــــــف إفــــــراء ابلقب

 ( 1)فكذا هاهنا".
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف هةةةةةده  

أن اجلــــواب الصــــريت والواضــــت  ــــذا اإلشــــكال  القضةةةةية فقةةةةال بعةةةةد نقةةةةل قولةةةةه املةةةةدكور يف تفسةةةةريه:
ــــو عــــرف أ أن إبلــــيس أوال :هــــو علــــى النحــــو اآليت:  ــــه ل ــــه أن ــــه أُمهــــل إىل نفــــخ الصــــور فــــال يســــتلزم من ن

أن املـــــراد  اثنيةةةةةا :عـــــرف منـــــه وقـــــت موتـــــه َلنـــــه ال يعـــــرف أحـــــد وقـــــت النفهللاـــــة ووقـــــت إقامـــــة القيامـــــة. 
يس موجبــــــاً أن إبلــــــيس اللعــــــني عــــــرف أن مــــــن "الوقــــــت املعلــــــوم" هــــــو "النفهللاــــــة اَلوىل"، لكــــــن هــــــذا لــــــ

ه، ،كـــــن أن يكـــــون هـــــذا خـــــاص بعلـــــم هللا تعـــــاىل املـــــراد منـــــه النفهللاـــــة اَلوىل حـــــ  يعـــــرف وقـــــت أجلـــــ
هــــــذا القــــــول للمــــــام الســــــد ي أن املــــــراد مــــــن "الوقــــــت املعلــــــوم" هــــــو "النفهللاــــــة اَلوىل"،  اثلثةةةةةةا :فقــــــ . 

ثبــــــت بســــــند صــــــحيت، وهــــــو ال ولــــــيس قــــــول الرســــــول صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، ومــــــن املعلــــــوم أنــــــه مل ي
ــــــه يعــــــرف أنــــــه إىل أي وقــــــت اعتبــــــار لــــــه وال اعتمــــــاد، أمــــــا القــــــول اَلصــــــت فهــــــو: "أن هللا  جــــــل جالل
ـــــا ســـــن فـــــال نعـــــرف هـــــذا، ســـــن نعـــــرف  أن إبلـــــيس أمهـــــل إىل مـــــا قبـــــل يـــــوم احلشـــــر أنظـــــر إبلـــــيس"، أم 

 (2)فق .

                                                             

  211 – 210ص  14رازي، ج ( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين ال1)
  77 – 76ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
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 التلليل واملناقشة: 
ــــــة ثالثــــــة للعــــــرتاض املــــــذكور كمــــــا رأينــــــا،  ــــــع  فجوابةةةةةةه األولالشــــــيخ الســــــعيدي ذكــــــر أجوب رائ

هنـــــا  أمـــــارات للســـــاعة منهـــــا ُصـــــغرى وُكـــــربى  وال ي عـــــرف أحـــــد وقـــــت النفهللاـــــة وإقامـــــة الســـــاعة ولكـــــن
ــــــذكر لــــــه  أمةةةةةةا جوابةةةةةةه الثةةةةةةاينفهــــــي تُعــــــرف،  فهــــــو يف درجــــــة االحتمــــــال َلن الشــــــيخ الســــــعيدي مل ي

نــــــه كيــــــف ال يعــــــرف إبلــــــيس "الوقــــــت املعلــــــوم" وقــــــد ورد يف القــــــرآن الكــــــرة، الــــــدليل. ومــــــن املعلــــــوم أ
ن هــــــذا القـــــول للمــــــام : أفصـــــت   أمةةةةةا جوابةةةةةةه الثالةةةةةثوالشـــــيطان جيـــــري مــــــن اإلنســـــان جمـــــرى الــــــدم. 

الُســـــد ي ولــــــيس حــــــديث الرســــــول صـــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، كمــــــا أخرجـــــه اإلمــــــام ابــــــن جريــــــر الطــــــربي 
فلـــــــم يُنظـــــــره إىل  (1)}ق ـــــــال  ر ب   ف ـــــــأ ْنظ ْرين  إ ىل  يـ ـــــــْوم  يـُبـْع ثُـــــــون {عـــــــن اإلمـــــــام الُســـــــد ي يف قـــــــول هللا تعاىل:

يـــــــوم يـــــــنفخ يف الصـــــــور النفهللاـــــــة اَلوىل،   يـــــــوم البعـــــــث، ولكـــــــن انظـــــــره إىل يـــــــوم الوقـــــــت املعلـــــــوم، وهـــــــو
{كقول هللا تعاىل:}و نُف خ  يف    ( 3)فمات. (2)الصُّور  ف ص ع ق  م ْن يف  السَّم او ات  و م ْن يف  اَْل ْرض 
بعــــــد القــــــرأة ملعظــــــم التفاســــــري يف هــــــذا املوضــــــو  وجــــــدُت أن  الكبــــــار مــــــن  فملّخةةةةةةص الكةةةةةةالم

ـــــرين حســـــب علمـــــي مل يتكل مـــــوا يف هـــــذه الق ضـــــية يف تفاســـــريهم مثـــــل اإلمـــــام الز شـــــري واإلمـــــام املفس 
ـــــو الســـــعود واإلمـــــام الســـــيوطي وفـــــريهم. أمـــــا اإلمـــــام اآللوســـــي  القـــــرطيب واإلمـــــام البيضـــــاوي واإلمـــــام أب

ول اإلمــــام الــــرازي املــــذكور بــــدون ذ كــــر امســــه وســــكت عــــن الــــتكل م حولــــه، فكأن ــــه وافــــق اإلمــــام فنقــــل قــــ
 رازي أقةةةةو  مةةةةن أجوبةةةةة الشةةةةيخ السةةةةعيدي.اإلمةةةةام الةةةةأّن جةةةةواب الــــرازي. بعــــد النظــــر يف اَلقــــول، 

 وهللا أعلم

                                                             

 81، 80وسورة ص، اآليتان  36( سورة احل جر، اآلية 1)
 68( سورة الزمر، اآلية 2)
 وتفســــــــري 332 – 331ص  12ج  14360( تفســــــــري جــــــــامع البيــــــــان يف  ويــــــــل القــــــــرآن للمــــــــام الطــــــــربي، رقــــــــم احلــــــــديث: 3)

 2264ص  7القرآن العظيم للمام ابن ايب حاُت )رواه عن السدي(، ج 
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ء وم ا  االسةةةتدراك الرابةةةع: َهةةةا َمةةةد: ةةةر ج: ِمنة: ح ور ا َلَمةةةن: تَِبَعةةةَل قةةةول هللا تعاىل:}قَةةةاَل اخ: َمةةةد:
َِعنَي{. ه م: أَلَم:ََلَند َجَهندَم ِمن:ك م: َأ :   (1)ِمنة:

أن هـــذه اآليـــة حُتـــت   ِبـــا  ا فقةةةال:يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةرازي تفسةةةري هةةةده اآليةةةة هكةةةد
م يتبعون إبليس.  ( 2)على أن أصحاب البد  والضالالت مجيعاً يدخلون انر جهن م َل  

غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ
ــــه ،ــــ  جهــــنم مــــن إبلــــيس ومــــن تبعــــهةةةةده اآليةةةةة وقةةةةال:  ه، أن القــــول الصــــحيت هــــو أن هللا جــــل جالل

ــــن أهــــل ولكــــن هللا جــــل جاللــــه مل يقــــل أنــــه يــــدخل ُكــــل  واحــــد مــــن اتباعــــه إىل  ــــن كــــان م  جهــــن م، فأمــــا م 
ـــــدين البـــــد  والضـــــالل ووصـــــلوا إىل درجـــــة ال كفـــــر يف بـــــدعتهم وضـــــاللتهم فأولئـــــك يـــــدخلون جهـــــن م خال

ـــــا مـــــن كـــــان أقـــــل  درجـــــة يف بـــــدعتهم وضـــــاللتهم مـــــن الكفـــــر؛ فيكـــــون أمـــــرهم علـــــى مشـــــيئة هللا  فيهـــــا وأم 
تعــــــاىل إن شــــــاء فيدخلــــــه يف اجلنــــــة بعــــــد العقــــــاب يف النــــــار أو بــــــدون العقــــــاب، كمــــــا أن أهــــــل الفســــــق 

ن هللا جــــــل جاللــــــه ال يــــــدخل مجــــــيعهم يف النــــــار، بــــــل ومرتكبــــــوا الكبــــــائر أيضــــــاً مــــــن أتبــــــا  إبلــــــيس لكــــــ
ــــــاال يف اجلنــــــة بعــــــد العقــــــاب يف النــــــار لفــــــرتة معي نــــــة فُيعفــــــي هللا تعــــــاىل بفضــــــله عــــــن  يــــــدخل بعــــــ  الفس 

أو بشـــــــفاعة نبي ـــــــه صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم ويـــــــدخلو م إىل اجلنـــــــة ابتـــــــداًء بـــــــدون رمـــــــيهم يف انر بعـــــــ  
  (3)جهن م.

 التلليل واملناقشة: 
ــــار ولكــــن هــــو يُفهــــم مــــن كــــ ــــرازي أنــــه قــــال أن أهــــل البدعــــة والضــــالل يــــدخلون الن الم اإلمــــام ال

ـــــم يـــــدخلون أبـــــدا أو لفـــــرتة معينـــــة، بـــــل قـــــال: يـــــدخلون جهـــــنم مجيعـــــ اً، أمـــــا مـــــا قـــــول الشـــــيخ مل يقـــــل أ  
الســــعيدي فصــــت  أنــــه ال يســــتطيع أحــــد أن يســــأل مــــن هللا تعــــاىل: "ملــــا ذا أدخــــل ابلفــــالن اىل النــــار أو 

جلنـــــة َلن  هللا عز وجـــــل حكـــــيم وقـــــدير، وقـــــد قـــــال هللا تعـــــاىل:}إ نَّ اّللَّ  ال  يـ ْغف ـــــُر أ ْن ُيْشــــــر    ابلفـــــالن اىل ا
ــــــــنْ  ــــــــا ُدون  ذ ل ــــــــك  ل م  ــــــــُر م  ــــــــاُء{ ب ــــــــه  و يـ ْغف  ولكــــــــن هللا ســــــــبحانه وتعــــــــاىل وضــــــــع القواعــــــــد للمغفــــــــرة  (4)ي ش 

دعــــة والضــــاللة يف حــــد  والعقــــاب فــــال بــــد  مــــن مطابقتهــــا وال  ــــل عملــــه مــــن احلكمــــة، فــــمذا كانــــت الب

                                                             

   18( سورة اَلعراف، اآلية 1)
 216ص  14ج  الرازي،( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين 2)
  81ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 3)
 48( سورة النساء، اآلية 4)
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دائــــــرة اإلســــــالم فطبعــــــا مرتكبــــــه يكــــــون مــــــن أهــــــل اإلســــــالم واملســــــلمني وال يــــــدخل النــــــار خالــــــداً كمــــــا 
ـــــن مســـــع ـــــد  اّللَّ  ب ـــــْن ع ْب ـــــر  روي  ع  ـــــه وســـــلم:"إ ين   َل  ْعل ـــــُم آخ  ُّ صـــــلى هللا علي ـــــه: ق ـــــال  النَّـــــيب  ود رضـــــي هللا عن

ــــر  أ   ــــا، و آخ  ه  نـْ ــــْب أ ْهــــل  النَّــــار  ُخُروًجــــا م  ُ: اْذه  ــــًوا، فـ يـ ُقــــوُل اّللَّ بـْ ــــن  النَّــــار  ك  ْهــــل  اجل نَّــــة  ُدُخــــواًل، ر ُجــــٌل   ْــــرُُج م 
يَّـــــ ــــا، فـ ُيهللا  ـــــْ  ى، فـ يـ ُقـــــوُل: ف اْدُخــــل  اجل نَّـــــة ، فـ ي ْأت يه  ــــْدتـُه ا م  ــــُع فـ يـ ُقـــــوُل: ج  ر ب   و ج  ـــــْ  ى، فـ يـ ْرج  ـــــا م  ُل إ ل ْيــــه  أ نَـّه 

ـــــْب ف اْدُخـــــل  اجل نَّـــــة   ـــــْدتـُه ا م ـــــْ  ى، اْذه  ـــــُع فـ يـ ُقـــــوُل: ج  ر ب   و ج  ـــــا م ـــــْ  ى، فـ يـ ْرج  يَّـــــُل إ ل ْيـــــه  أ نَـّه  ـــــا فـ ُيهللا  ، فـ ي ْأت يه 
ـــــْب ف اْدُخــــل   ـــــر ة  أ ْمث ـــــال  فـ يـ ُقــــوُل: اْذه  ثْــــل  ع ش  ـــــر ة  أ ْمث ا  ـ ـــا أ ْو: إ نَّ ل ـــــك  م  نـْي ا و ع ش  ْثـــــل  الــــدُّ  اجل نَّـــــة ، فـ ـــم نَّ ل ـــــك  م 

نـْي ا، ل ــــُك فـ ل ق ــــْد ر أ يْــــُت ر ُســــول  اّللَّ  صــــلى هللا عليــــه  الــــدُّ
 
ــــين   و أ نْــــت  امل ــــين   أ ْو: ت ْضــــح ُك م  ُر م  فـ يـ ُقــــوُل: ت ْســــهللا 

ـــــ َّ  ك  ح  ـــــح  ـــــل  اجل نَّـــــة  م ْنز ل ـــــًة". وســـــلم ض  ـــــوُل: ذ ا   أ ْد   أ ْه ـــــان  يـ ُق ـــــُذُه، و ك  ـــــع يد   (1)ب ـــــد ْت نـ و اج  ـــــْن أ يب  س  ع 
ــــــل  أ ْهــــــُل اجلْ نَّــــــة  اجلْ نَّــــــة  و أ ْهــــــُل  : "إ ذ ا د خ  َّ صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ق ــــــال  اخْلُــــــْدر ي   رضــــــي هللا عنــــــه أ نَّ النَّــــــيب 

ــــــْن إ ، ــــــان  ف ــــــأ  النَّــــــار  النَّــــــار  يـ ُقــــــوُل اّللَُّ  ــــــْرد ل  م  ــــــْن خ  بَّــــــة  م  ــــــاُل ح  ثْـق  ــــــان  يف  قـ ْلب ــــــه  م  ــــــْن ك  ْخر ُجوُه،  عز وجــــــل: م 
ــــــُت احلْ بَّــــــ ُب ــــــا تـ نـْ ــــــون  ك م  بـُُت ــــــر  احلْ ي ــــــاة ، فـ يـ نـْ ــــــْون  يف  نـ ه  ــــــاُدوا مُح ًمــــــا، فـ يـُْلق  ُشــــــوا، و ع  ُة يف  فـ ي هللْاُرُجــــــون ، ق ــــــْد اْمُتح 

." ـــــــْيل  يـــــــل  السَّ ـــــــذنوب ال  لـــــــد يف النـــــــار. مـــــــن هـــــــذنفهـــــــم ( 2)مح   خالصةةةةةةةة ين احلـــــــديثني أن مرتكـــــــب ال
 وهللا أعلميف هده املسألة أقو  وأرجح. كالم اإلمام الرازي  الكالم:

 
  (3)االستدراك اخلام : قول هللا تعاىل:}ية غ:ِشي اللدي:َل النةدَهاَر َيط:ل ب ه  َحِثيث ا{.

أن هللا تعــــاىل وصــــف هــــذه احلركــــة  يةةةةة:يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةده اآل
ابلســـــرعة والشـــــدة، وهـــــو احلـــــق والصـــــواب، َلن ـــــه ُيصـــــل حبركـــــة الفلـــــك اَلعظـــــم تعاقـــــب الليـــــل والنهـــــار 
وهـــــــذه احلركــــــــة يف الســــــــرعة أشــــــــد ويف شـــــــدة أكملهــــــــا احلركــــــــات، حــــــــ  قـــــــال البــــــــاحثون عــــــــن أحــــــــوال 

ــــــل أن يرفــــــع ــــــك رجلــــــ املوجــــــودات: إذا كــــــان اإلنســــــان يف العــــــدو الشــــــديد الكامــــــل، فقب ه ويضــــــعها الفل
ـــــة الشـــــدة والســـــرعة، وَلجلـــــه  ـــــه أن هـــــذه احلركـــــة يف فاي ـــــل، فيظهـــــر من اَلعظـــــم يتحـــــر  ثالثـــــة آالف مي
ـــــر  و ال   ب غ ـــــي    ـــــا أ ْن تُـــــْدر    اْلق م  ـــــْمُس يـ نـْ ث يثًـــــا{ ونظـــــريه قـــــول هللا تعـــــاىل:}ال  الشَّ قـــــال هللا تعاىل:}ي ْطلُبُـــــُه ح 

                                                             

  117ص  8ج  6571اإلمام البهللااري يف صحيحه، كتاب الرقاال، ابب صفة اجلنة والنار، رقم احلديث:  اخرجه( 1)
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  54( سورة اَلعراف، اآلية 3)
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ــــــــار  و ُكــــــــل   ــــــــاب ُق النـَّه  فشــــــــب ه هللا تعــــــــاىل تلــــــــك احلركــــــــة وذلــــــــك الســــــــري  (1) فـ ل ــــــــك  ي ْســــــــب ُحون { يف  اللَّْيــــــــُل س 
 (2)ابلسباحة يف املاء والغرض منه أن يُنب ه على سرعتها وكمال إيصا ا وُسهولتها.

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
إعــــرتاض عليــــه أبن الفلــــك اَلعظــــم كمــــا قــــالوا  عنــــدي" هةةةةده اآليةةةةة وقةةةةال بعةةةةد نقةةةةل كالمةةةةه املةةةةدكور:

ــــم ال ُيســــلمون مــــن ســــائر اَلفــــال   إن كــــان هــــو العــــر  فحركتــــه فــــري مســــل م عنــــد مجهــــور ا ــــدثني َل  
ـــــــل مجهـــــــور ا ـــــــدثني ادعـــــــوا أن النجـــــــوم تكـــــــون  حركـــــــة شـــــــيء وهـــــــو الكرســـــــي والســـــــماوات الســـــــبع، ب

ل  وكيف شاء".عزوجأبيدي املالئكة عليهم السالم تسري ِبا حيث شاء هللا 
(3 ) 

 التلليل واملناقشة:
"أي يطلبـــــه دائمـــــاً مـــــن فـــــري فتـــــور، أو يطلبـــــه طلبـــــاً ســـــريعاً. واحلـــــث: اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يقةةةةةول: 

مث نقـــــــل قـــــــول  قةةةةةةةال اإلمةةةةةةةام اخلةةةةةةةازنهكـــــــذا  (4)هـــــــو اإلعجـــــــال والســـــــرعة. ووىل  حثيثـــــــاً أي ُمســـــــرعاً".
ـــــرازي كمـــــا ذكـــــرانه. الشةةةةةيخ ابةةةةةن و (6).لسةةةةةعود يف تفسةةةةةريه  ااإلمةةةةةام اوأيضـــــاً قـــــال بـــــه  (5)اإلمـــــام ال

: "أنــــه يعقبــــه ســــريعاً كالطالــــب لــــه ال يفصــــل بينهمــــا (8)ويقةةةةول الشةةةةيخ رشةةةةيد رضةةةةا (7)عاشةةةةور أيضةةةةا .
أن ُكل هـــــم قـــــالوا وفـــــق قـــــول  رأينةةةةةا أقةةةةةوال املفسةةةةةرين يف هةةةةةده القضةةةةةية خالصةةةةةة الكةةةةةالم: (9)شـــــيء".

                                                             

  40( سورة يس، اآلية 1)
 271ص  14الرازي، ج ( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين 2)
  377 – 376ص  4( يُنظر تفسري روح املعاين للمام شهاب الدين اآللوسي، ج 3)
  221ص  7( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 4)
ا قــــــق: تصــــــحيت حممــــــد علــــــي  209ص  2هـــــــ( ج 741 لبــــــاب التأويــــــل يف معــــــاين التنزيــــــل للمــــــام اخلــــــازن )املتــــــوىف: ( تفســــــري5)

  هـ.1415ني. الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: اَلوىل: شاه
   232ص  3( تفسري إرشاد العقل السليم إىل مزاج الكتاب الكرة للمام ايب السعود، ج 6)
  168ص  8التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج ( تفسري 7)
ـــــــــي رضـــــــــا القلمـــــــــوين )8) ـــــــــن عل ـــــــــق ه امل1354 – 1282( هـــــــــو حممـــــــــد رشـــــــــيد ب م( البغـــــــــدادي اَلصـــــــــل، 1935 – 1865واف

احلســــــيين النســــــب. مــــــن رجــــــال اإلصــــــالح اإلســــــالمي ومــــــن العلمــــــاء ابحلــــــديث واَلدب والتــــــاريخ والتفســــــري. كــــــان صــــــحافياً، رحــــــل 
حممــــد عبــــده وت تلمــــذ لــــه. تــــويف ابلقــــاهرة. مــــن كتبــــه: جملــــة "املنــــار"، تفســــري القــــرآن الكــــرة، واتريــــخ اَلســــتاذ  إىل مصــــر والزم الشــــيخ

 126ص  6إلمام الشيخ حممد عبده، والوحي ا مدي ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج ا
 404 – 403ص  8ه( ج 1354( تفســـــــــري القـــــــــرآن احلكـــــــــيم يُعــــــــــرف بــــــــــ تفســـــــــري املنـــــــــار للشــــــــــيخ رشـــــــــيد رضـــــــــا )املتــــــــــوىف: 9)

  12م. عدد اَلجزاء: 1990الناشر: ا يئة املصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 
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ــــزمن ويُعــــرف مــــن العلــــم فةةةةاذا  القةةةةول الةةةةراجح قةةةةول ديث، احلــــ اإلمــــام الــــرازي وكمــــا ُيشــــاهد يف هــــذا ال
 وهللا أعلم اإلمام الرازي.

 
ةةةةةةم:  نَةةةةةةاه م: يف ال:ةةةةةةَيمِّ ِ َنةده  ه م: فََأغ:َرقة: نَةةةةةةا ِمةةةةةةنة: االسةةةةةةتدراك السةةةةةةادس: قةةةةةةول هللا تعاىل:}فَانة:تَةَقم:

َها َغاِفِلنَي{.    (1)َكددب وا ِِبَ تَِنا وََكان وا َعنة:
اآليةةةة الةةةيت ذ كةةةرت فيةةةه حةةةول سةةةبب هةةةالك يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةرازي تفسةةةري هةةةده 

 ال يّتعظةةةةةون وال يعتةةةةة ون مةةةةةن اآل ت الةةةةةيت أ نةةةةة ل إلةةةةةيهم فيقةةةةةول: فرعةةةةةون وقومةةةةةه حيةةةةةث أهنةةةةةمّ 
ويســـــــــتدل  منـــــــــه وجـــــــــوب النظـــــــــر والتـــــــــدبر والتفكـــــــــري يف اآلجت الكر،ـــــــــات وَلجلـــــــــه ذم هـــــــــم هللا تعـــــــــاىل 

 ( 2)بسبب ففلتهم عنها، وُيت   به على أن التقليد طريق مذموم.
سةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري ا

أنــــه ال يــــرد اإلعــــرتض مــــن هــــذه اآليــــة الكر،ــــة علــــى مــــا يُقل ــــده أهــــل الســــنة ل ئمــــة  هةةةةده اآليةةةةة وقةةةةال:
 اَلربعة رمحه هللا تعاىل، واستدل   ا الشيخ السعيدي ابلدليلني كما يلي:

ــــــة ذم   الةةةةةةدليل األول: • ــــــد يف  يف هــــــذه اآلي ــــــيس علــــــى التقلي ــــــد يف اَلصــــــول ولكــــــن ل علــــــى التقلي
الفــــرو ، أمـــــا أهــــل الســـــنة فــــال يُقل ـــــدون اَلئمــــة يف اَلصـــــول بــــل يُقل ـــــدو م يف القضــــاج الفرعيـــــة،  
ــــــه  ــــــة ويتفقــــــون يف العقائــــــد، وَلجل وُيســــــلمون اَلصــــــول مــــــثالً التوحيــــــد والرســــــالة واآلخــــــرة ابَلدل

ــــــيس بيــــــنهم اخــــــتالف يف اَلصــــــول.  أن املــــــراد منــــــه طريقــــــة  معةةةةةةل التقليةةةةةةد:مث تكلّةةةةةةم عةةةةةةن ل
العمــــــل ابَلحكـــــــام الفرعيـــــــة مـــــــا يســــــتنبطها اَلئمـــــــة مـــــــن القـــــــرآن الكــــــرة والســـــــنة النبويـــــــة علـــــــى 
ـــــــم يظنـــــــون أن  طريقـــــــة إمامنـــــــا صـــــــحيت ابلظـــــــن  صـــــــاحبها الصـــــــلوة والســـــــالم، ومـــــــن املعلـــــــوم أ  

يكـــــون الغالـــــب، وأســـــاس أو بنـــــاء طريقـــــة إمـــــام  آخـــــر علـــــى اخلطـــــأ، ولكـــــن مـــــع ذلـــــك ،كـــــن أن 
يف اجتهــــــاد إمامنــــــا خطــــــأ واجتهــــــاد إمــــــام آخــــــر صــــــحيت ولكــــــن لــــــيس هنــــــا  مؤاخــــــدة علــــــى 
اخلطـــــــأ يف االجتهـــــــاد بـــــــل إذا كـــــــان االجتهـــــــاد صـــــــائب فعليـــــــه اجـــــــران وإذا كـــــــان اخلطـــــــأ فعليـــــــه 

 اجران وليس يف العقائد تقليد للئمة وأيضاً ليس فيه اختالف.

                                                             

 136اف، اآلية سورة اَلعر  (1)
   348ص  14( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 2)
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دين فـــــال نُقل ــــد اَلئمــــة الكــــرام ُعميـــــاانً أم ــــا ســـــن أي أصــــحاب التقليــــد أو املقلــــ الةةةةدليل الثةةةةاين: •
َلن  اَلئمـــــــة الكـــــــرام اســـــــتنبطوا طُـــــــرال العمـــــــل ابَلحكـــــــام الفرعيـــــــة مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــرة والســـــــنة 
النبويـــــة علـــــى صـــــاحبها الصـــــلوة والســـــالم، و ـــــا أدلـ ــــة مـــــن القـــــرآن الكـــــرة والســـــنة كمـــــا يوجـــــد 

ـــــك اَلئمـــــة الكـــــرام ي ـــــرفم مـــــن ذل ـــــب الفقـــــه. لكـــــن علـــــى ال ـــــون: إذا وجـــــدُت ابلتفصـــــيل يف كت قول
ومـــــن املعلـــــوم أنـــــه مل  مث يقةةةةةول: يف أقوالنـــــا مـــــا ُ ـــــالف احلـــــديث فهللاـــــذوا احلـــــديث واتركـــــوا قولنـــــا.

يكــــــــن عنــــــــد الرجــــــــل العــــــــامي علــــــــم أو معرفــــــــة إىل درجــــــــة الــــــــيت ُيســــــــتنب  ِبــــــــا طريقــــــــة العمــــــــل 
ابَلحكــــــام الفرعيــــــة مــــــن الكتــــــاب والســــــنة؛ بــــــل عامــــــة النــــــاس ال يعرفــــــون معــــــاين آجت القــــــرآن 

وهكــــذا لــــيس يف علمهــــم اَلحاديــــث مجيعــــاً وال معانيــــه، فــــال بــــد   ــــم مــــن تقليــــد ل ئمــــة  الكــــرة
 (1)الكرام.

 التلليل واملناقشة: 
قـــــــول اإلمـــــــام الـــــــرازي: "أن التقليـــــــد طريـــــــق مـــــــذموم" ال يصـــــــت  علـــــــى اإلطـــــــالال كمـــــــا قـــــــال هللا 

ـــــز ل   ـــــا أ نـْ ـُــــُم اتَّب ُعـــــوا م  ُ ق ـــــالُ تعـــــاىل يف كتابـــــه:}و إ ذ ا ق يـــــل     ـــــان  وا ب ـــــْل نـ تَّ اّللَّ ء ان  أ و ل ـــــْو ك  ن ـــــا ع ل ْيـــــه  آاب  ـــــا أ ْلف يـْ ب ـــــُع م 
ًئا و ال  يـ ْهت ـــــُدون { ـــــيـْ ـــــون  ش  ُؤُهـــــْم ال  يـ ْعق ُل ـــــْن قـ ْبل ـــــك  يف  قـ ْري ـــــة   (2)آاب  ـــــْلن ا م  ـــــا أ ْرس  ـــــذ ل ك  م  وقـــــول هللا تعاىل:}و ك 

ــــــــا إ انَّ و   ـــــــْن ن ــــــــذ ير  إ الَّ قـ ــــــال  ُمتـْر ُفوه  ـــــــْدان  آاب  م  ـــــــْم ُمْقت ــــــــُدون . قـ ــــــال  أ و ل ــــــــْو  ء ان  ع ل ــــــــىج  ر ه  أُمَّـــــــة  و إ انَّ ع ل ــــــــى آ  
ـــــاف ُرون { ـــــْلُتْم ب ـــــه  ك  ـ ــــا أُْرس  ء ُكـــــْم ق ـــــاُلوا إ انَّ ِ  ـــــْدُُتْ ع ل ْيـــــه  آاب  َـّــــا و ج  ـــــُتُكْم أب  ْهـــــد ى مم  ئـْ وقةةةةةد قةةةةةال اإلمةةةةةام  (3)ج 

ــــــُتْم ال  تـ ْعل ُمــــــون {  ذ  ْكر  إ نْ وا أ ْهــــــل  الــــــ}ف اْســــــأ لُ الةةةةةةرازي يف تفسةةةةةةري قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل: : "أن العلمــــــاء (4)ُكنـْ
اختلفــــــوا يف قضــــــية: هــــــل جيــــــوز للمجتهــــــد تقليــــــد ا تهــــــد أم ال؟ فمــــــنهم مــــــن حكــــــم ابجلــــــواز واســــــتدل وا 
ِبـــــذه اآليـــــة وقـــــالوا: ملـــــا أحـــــد مـــــن ا تهـــــدين مل يكـــــن عاملـــــاً بقضـــــية خاصـــــة فيجـــــب عليـــــه الرجـــــو  إىل 

ية لقــــول هللا تعــــاىل املــــذكور فــــمن مل جيــــب فــــال أُقــــل  لــــم بــــذا  القضــــيكــــون عنــــده ع ا تهــــد اآلخــــر الــــذي
ــــــى وجــــــوب املراجعــــــة إىل اإلمةةةةةةام البيضةةةةةةاوي وقةةةةةةد قةةةةةةال (5)مــــــن اجلــــــواز". ــــــل وعل ــــــة دلي ــــــه اآلي : أن  في

                                                             

 283ص  4( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 1)
 170اآلية  ( سورة البقرة،2)
 24، 23( سورة الزخرف، 3)
 43( سورة النحل، اآلية 4)
  211ص  20( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 5)
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 خالصةةةةةةة الكةةةةةةالم:( 2)يف تفســــــريه.وهكةةةةةةدا قةةةةةةال اإلمةةةةةةام ابةةةةةةو السةةةةةةعود  (1)العلمــــــاء فيمــــــا ال يُعلــــــم.
ـــــالشـــــيخ الســـــعيدي وض ـــــت قـــــ ـــــة بـــــل  رازي توضـــــيحاً ول اإلمـــــام ال ـــــيس مـــــذموم ابلكلي ـــــد ل رائعـــــاً َلن التقلي

قةةةةةول الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي  منهـــــا مـــــا هـــــو مـــــذموم ومنهـــــا مـــــا هـــــو حممـــــود كمـــــا ذكـــــرانه، فحســـــب رأي
 وهللا أعلمراجح. 

 
َل:َوايَن{.االستدراك السابع: قول هللا تعاىل: }َأَعِجل:ت م: َأم:َر رَبِّك م: َوأَل:َقى     (3)األ:

ّيد  موسةةةةى عليةةةةه السةةةةالم ألقةةةةى األلةةةةواين إالّ أنةةةةه لةةةةدين الةةةةرازي أن سةةةةيةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر ا
ــــه الســــالم رجــــع فضــــباان إىل قومــــه  مل تنكسةةةةر وهةةةةدا نةةةةص كالمةةةةه: "ملــــا قــــال هللا تعــــاىل أن موســــى علي

ـــــوراة، وهـــــذه اَللـــــواح كانـــــ ـــــه إللقـــــاء اَللـــــواح الـــــيت فيهـــــا الت ت مـــــن أعظـــــم وكـــــان هـــــذا الغضـــــب موجبـــــاً ل
ــــــى شــــــد ة فضــــــبه َلن  الرجــــــل ال معجــــــزات موســــــى عليــــــه الســــــالم فهــــــ ــــــى العمــــــل  ذا يــــــدل  عل يقــــــدم عل

"ويثبـــــت مـــــن القـــــرآن الكـــــرة أن موســـــى عليـــــه  مث يقةةةةةول:كمثلـــــه إال  إذا كـــــان يف الغضـــــب املـــــدهل"، 
الســــــالم ألقــــــى اَللــــــواح ولكــــــن ال يثبــــــت منــــــه انكســــــاره؛ أمــــــا اســــــتنبا  تكســــــري اَللــــــواح مــــــن القــــــرآن 

وقــــد قـــــال يف ( 4)ينبغـــــي بشــــأن اَلنبيــــاء علـــــيهم الســــالم"،ة أو اســــتدالله؛ فجـــــرأة عظيمــــة وهــــذا ال الكــــر 
ـــــو اح { ـــــذ  اَْل ْل ـــــُب أ خ  ـــــى اْلغ ض  ـــــْن ُموس  ـــــك ت  ع  ـــــا س  ـــــة ( 5)تفســـــري قـــــول هللا تعاىل:}و ل مَّ أن   ـــــاهر هـــــذه اآلي

    (6)تدل  على أن اَللواح مل تنكسر ومل تبطل.

مةةةام فخةةةر الةةةةدين ن اآللوسةةةي يف تفسةةةةري هةةةده اآليةةةة علةةةةى اإلاسةةةتدرك اإلمةةةام شةةةةهاب الةةةدي
 لةةةةةواين قةةةةةد تكّسةةةةةرت وإن كةةةةةان مل َتصةةةةةرين إبسةةةةةم اإلمةةةةةام الةةةةةرازي وقةةةةةال:الةةةةةرازي وذهةةةةةب إىل أن األ

ـــــواح َلن ـــــه  ـــــالف لظـــــاهر القـــــرآن الكـــــرة، مث اســـــتدل اإلمـــــام اآللوســـــي  أن  بعضـــــهم أنكـــــر انكســـــار اَلل
ـــــاس رضـــــي هللا عنهمـــــا قـــــال ـــــن عب ـــــه وســـــلم: " ِـــــا ُروي  عـــــن اب ي ـــــرحُم هللا قـــــال رســـــول هللا صـــــلى هللا علي

كــــاملهللارب  أخــــربه ربــــه ســــبحانه وتعــــاىل أن قومــــه فُتنــــوا بعــــده فلــــم ي لــــق اَللــــواح تعــــاىل موســــى لــــيس املعــــاي ن  
                                                             

 227ص  3( تفسري أنوار التنزيل للمام البيضاوي، ج 1)
 116ص  5( تفسري إرشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 2)
 150سورة اَلعراف، اآلية  (3)
  372ص  15( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 4)
 154( سورة اَلعراف، اآلية 5)
 374ص  15( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 6)
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ــــر". ــــر منهــــا مــــا ت كس  وعنــــه: "أن موســــى عليــــه الســــالم ملــــا  (1)فلمــــا رآهــــم وعــــاي نهم ألقــــى اَللــــواح  فتكس 
ا تقـــــد م مـــــن أن التـــــوراة نزلـــــت ألقـــــى اَللـــــواح رفـــــع منهـــــا ســـــتة أســـــبا  وبقـــــي ســـــبع، منـــــاف  ملـــــا روي فيمـــــ
يوشــــع وعزيــــر وعيســــى علــــيهم ســــبعني وقــــرأ يقــــرأ اجلــــزء منــــه يف ســــنة مل يقرأهــــا إال أربعــــة نفــــر: موســــى و 

ــــــذك مث ذكةةةةةةر اإلمةةةةةةام  اآللوسةةةةةةي سةةةةةةؤال:الســــــالم".  ــــــذ  "وكــــــذا ملــــــا ي ر بعــــــد مــــــن قــــــول هللا تعاىل:}أ خ 
  دون اَللــــــواح ا فيهــــــا مــــــن اخلــــــ"أبن الرفــــــع ملــــــ واجةةةةةةاب عنةةةةةةه:اَْل ْلــــــواح { فــــــمن الظــــــاهر منــــــه العهــــــد". 

 (2)خالف الظاهر".

 التلليل واملناقشة:
بعــــــــــد النظــــــــــر يف التفاســــــــــري نعــــــــــرف أن مجهــــــــــور املفســــــــــرين يقولــــــــــون: علــــــــــى أن اَللــــــــــواح قــــــــــد 

"أن  موســـــى عليـــــه الســـــالم ألقـــــى اَللـــــواح وطرحهـــــا فضـــــباً و  اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري:انكســـــرت، فيقـــــول 
ــــًة لدينــــه ملــــا حلقــــه مــــن فــــر  الــــد مث هل وشــــد ة الضــــجر ملــــا  عــــرف أن قومــــه أخــــذ العجــــل"، تعــــاىل ومحي

أن التــــوراة كانــــت ســــبعة أســــبا ،  ري الروايةةةةة الةةةةيت فيةةةةه ذكةةةةر تكسةةةةري األلةةةةواين:ذكةةةةر اإلمةةةةام ال  شةةةة
ـــــرت فرفـــــع منهـــــا ســـــتة أســـــباعها وبقـــــي منهـــــا ســـــبع واحـــــد، وكـــــان فيمـــــا رفـــــع  ـــــواح تكس  فلمـــــا  ألقـــــى اَلل

ن  اإلمــــام الز شــــري ،يــــل إىل أن اَللــــواح قــــد كــــأف (3)تفصــــيل كــــل شــــيء وفيمــــا بقــــي ا ــــدى والرمحــــة".
جنـــــد أنـــــه ذكـــــر قـــــول ابـــــن عبـــــاس كمـــــا ذكرهـــــا اإلمةةةةةام ابةةةةةن عطيةةةةةة  ىل تفسةةةةةريإانكســـــرت، وإذا ذهبنـــــا 

                                                             

ـــــن ايب حـــــاُت، ج 1) ـــــزار املنشـــــور ابســـــم البحـــــر الزخـــــار ل 1570ص  5( يُنظـــــر تفســـــري القـــــرآن العظـــــيم للمـــــام اب لمـــــام ومســـــند الب
( وعــــــادل بــــــن ســــــعد 9إىل  1يــــــن هللا، )حقــــــق اَلجــــــزاء مــــــن ا قــــــق: حمفــــــو  الــــــرمحن ز  339ص  11ه( ج 292البـــــزار )املتــــــوىف: 

( الناشــــــر: مكتبــــــة العلــــــوم واحلكــــــم، املدينــــــة 18( وصــــــربي عبــــــد اخلــــــالق الشــــــافعي )حقــــــق اجلــــــزء 17إىل  10)حقــــــق اَلجــــــزاء مــــــن 
واإلحســــــان يف تقريــــــب صــــــحيت ابــــــن حبــــــان  18م( عــــــدد اَلجــــــزاء: 2009ت م، وانتهــــــ1988املنــــــورة. الطبعــــــة: اَلوىل، )بــــــدأت 

 739ترتيــــــب: اَلمــــــري عــــــالء الــــــدين علــــــي بــــــن بلبــــــان الفارســــــي )املتــــــوىف:  97ص  14ه( ج 354م ابــــــن حبــــــان )املتــــــوىف: للمــــــا
ه 1408هــــــــ( حققـــــــه وخـــــــرج أحاديثـــــــه وعل ـــــــق عليـــــــه: شـــــــعيب اَلرنـــــــؤو ، الناشـــــــر: مؤسســـــــة الرســـــــالة، بـــــــريوت. الطبعـــــــة: اَلوىل، 

ص  4ه( ج 241لمــــــام  أمحــــــد بــــــن حنبــــــل )املتــــــوىف: ومســــــند اإلمــــــام أمحــــــد بــــــن حنبــــــل ل 18م. عــــــدد اَلجــــــزاء: 1988املوافــــــق 
ــــــن عبــــــد ا ســــــن الرتكــــــي. الناشــــــر: مؤسســــــة  260 ا قــــــق: شــــــعيب اَلرنــــــؤو ، عــــــادل مرشــــــد، وآخــــــرون، إشــــــراف: د. عبــــــد هللا ب

ـــــــــدر ا2001ه املوافـــــــــق 1421الرســـــــــالة، الطبعـــــــــة: اَلوىل  ـــــــــور يف التفســـــــــري ابملـــــــــأثور للمـــــــــام الســـــــــيوطي، ج م وال  564ص  3ملنث
ــــــدين اآللوســــــي، ج ويُنظــــــر تف حــــــديث صــــــحيت، رجالــــــه ثقــــــات رجــــــال الشــــــيهللاني  64ص  5ســــــري روح املعــــــاين للمــــــام شــــــهاب ال

 فري سري  بن النعمان.
     64ص  5( يُنظر تفسري روح املعاين للمام شهاب الدين اآللوسي، ج 2)
 161ص  2كشاف للمام الز شري، ج تفسري ال ( يُنظر3)
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 وأبةةةةةةةو السةةةةةةةعود اإلمةةةةةةةام القةةةةةةةر ي والبيضةةةةةةةاوي وقـــــــد ذهـــــــب هـــــــذا املـــــــذهب (1)االمـــــــام الز شـــــــري،
 ( 2)يف تفاسريهم. والشيخ الطاهر ابن عاشور واخلازن

القـــــــرآن الكـــــــرة وفـــــــق رأي أن  قـــــــول اإلمـــــــام الـــــــرازي: "أنـــــــه ال يثبـــــــت مـــــــن لكةةةةةةةالم: خالصةةةةةةةة ا
تكســــري اَللـــــواح"، فصــــت ولكـــــن ملـــــا ثبــــت تكســـــريها بقــــول النـــــيب صـــــلى هللا عليــــه وســـــلم  فــــال بـــــد  مـــــن 

َلنــــه ألقــــى  -حاشــــاه–تســــليمها، وال يلــــزم مــــن تكســــريها ســــوء فعــــل مــــن ســــيدان موســــى عليــــه الســــالم 
ـــــذ بـــــه ول د ينـــــه ومل ي نـــــو  انكســـــارها؛ فلـــــو نـــــت  مـــــن القائهـــــا التكســـــرياَللـــــواح محيـــــة و عز وجـــــل   فـــــال يؤخ 

،" لن  يَّــــــات  ــــــاُل اب  كمةةةةةةا  (3)َلنــــــه مل يقصــــــدها، وقــــــد قــــــال رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم: "إ منَّ ــــــا اَل ْعم 
ــــرم اَللــــواح للتكســــري كمــــا زعمــــه  (4)قةةةةال الشةةةةيخ أبةةةةو زهةةةةرة ــــه الســــالم مل ي يف تفســــريه: أن موســــى علي

وا مــــــن بعــــــده ومــــــن املفســــــرين بــــــل ألقاهــــــا علــــــى طــــــرف  ليفــــــرغ للنقــــــا  مــــــع الــــــذين بــــــد   بعــــــ  لوا وفــــــري 
وهللا  نفهةةةةةم مةةةةةن كةةةةةالم األ مةةةةةة أن القةةةةةول الةةةةةراجح هةةةةةو قةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي.( 5)ســـــكتوا علـــــيهم.

 أعلم

                                                             

 457ص  2للمام ابن عطية اَلندلسي، ج ( تفسري ا رر الوجيز 1)
يُنظـــــر تفســـــري أنـــــوار التنزيـــــل وأســـــرار التأويـــــل للمـــــام  288ص  7( يُنظـــــر تفســـــري اجلـــــامع َلحكـــــام القـــــرآن للمـــــام القـــــرطيب، ج 2)

تفســـــــري لبـــــــاب التأويـــــــل يف  274ص  3مـــــــام ايب الســـــــعود، ج يُنظـــــــر تفســـــــري إرشـــــــاد العقـــــــل الســـــــليم لل 35ص  3البيضـــــــاوي، ج 
 115ص  9تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج  252ص  2تنزيل للمام اخلازن، ج معاين ال

اإلمـــــام البهللاـــــاري يف صـــــحيحه، كتـــــاب اإل،ـــــان، ابب كيـــــف كـــــان بـــــدء الـــــوحي إىل رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم؟  اخرجـــــه( 3)
 10ص  1ج  1رقم احلديث: 

ـــــو زهـــــرة )4) علمـــــاء الشـــــريعة اإلســـــالمية يف عصـــــره، وتعل ـــــم ِدرســـــة القضـــــاء ه( مـــــن 1394 – 1316( هـــــو حممـــــد بـــــن أمحـــــد اب
ــــــــني  حماضــــــــرا للدراســــــــات الُعليــــــــا. وعضــــــــوا  الشــــــــرعي وتــــــــوىل  تــــــــدريس العلــــــــوم الشــــــــرعية والعربيــــــــة. ودر س يف املــــــــدارس الثانويــــــــة، وُع

تبـــــه: خالصـــــة أحكـــــام يال لكليـــــة احلقـــــوال ابجلامعـــــة القـــــاهرة، تـــــويف  ابلقـــــاهرة. ومـــــن كللمجلـــــس اَلعلـــــى للبحـــــو  العلميـــــة وكـــــان وكـــــ
 25ص  6اَلحوال الشهللاصية، الوحدة اإلسالمية، تنظيم اإلسالم للمجتمع ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 

عـــــــدد اَلجـــــــزاء: دار النشـــــــر: دار الفكـــــــر العـــــــريب.  2957ص  6ه( ج 1394زهـــــــرة )املتـــــــوىف:  يبا( زهـــــــرة التفاســـــــري للشـــــــيخ 5)
10 
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ِلك َنا مبَا فَةَعَل السَُّفَهاء  ِمندا َي أَتة ه:    (1){.االستدراك الثامن: قول هللا تعاىل:}َوِإ د
نــــه ال جيــــوز ملوســــى عليــــه الســــالم ة: أيةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةة 

وقـــــــد قـــــــال هللا تعـــــــاىل:}و ال  ت ـــــــز ُر و از ر ٌة و ْزر   يُهلـــــــك قومـــــــاً بـــــــذنوب فـــــــريهم،أن يظـــــــن  أن هللا عز وجـــــــل 
ُأْخـــــر ى{
"أنـــــه  األول:ول القةةةةةجيـــــب التأويـــــل يف هـــــذ اآليـــــة"، وفيـــــه قـــــوالن: مث يقـــــول: َلجـــــل هـــــذا ( 2)

اســـــتفهام ِعـــــ  اجل حـــــد، وأراد أنـــــك ال تفعـــــل ذلـــــك. كمـــــا تقـــــول: أهُتـــــني مـــــن  ـــــدمك؟ أي ال تفعـــــل 
  القول الثاين:ذلك". 

ُ
 ( 3): "هو استفهام استعطاف، أي ال هُتلكنا".رب دقال اإلمام امل

اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة  
جُنيـــــب عـــــن االعـــــرتاض املـــــذكور: أن موســـــى عليـــــه الســـــالم كـــــان ال يـــــزعم أن هللا  ،كننـــــا أنفيقةةةةةول: 

جـــــــل جاللـــــــه يبتليـــــــه بشـــــــيء بـــــــل كـــــــان يريـــــــد أن يستشـــــــفع بكالمـــــــه  ـــــــؤالء ســـــــبعني مـــــــن أانس بـــــــين 
ــــفههم، وَلجــــل هــــذا جعــــل موســــى عليــــه الســــالم  إســــرائيل الــــذين ُهلكــــوا ابلرعــــد بســــبب ج هلهــــم وس 

ك  يف كــــــون هــــــؤالء النــــــاس مقص ــــــرين وُمــــــذنبني ولكــــــن يف أنــــــه ال شــــــ نفســــــه كوســــــيلة يف مــــــا بيــــــنهم،
عقــــــاِبم اختبــــــار أو ابــــــتالء ملوســــــى عليــــــه الســــــالم؛ َلن بــــــين إســــــرائيل سُيمســــــكونه ويســــــئلونه عــــــنهم، 

 (4)فدعا موسى إىل هللا عزوجل وأانب إليه َلن ُُيي ي هم.

 التلليل واملناقشة:
ـــــــل ا"أن هـــــــذا االســـــــتفها يقةةةةةةةول: (5)اإلمةةةةةةةام ابةةةةةةةن اجلةةةةةةةوزي ـــــــى  وي ـــــــا عل إلنكـــــــار إذ أراد م هن

"أن موســـــى  وهكةةةةةدا اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يقةةةةةول:فكأن ـــــه وافـــــق اإلمـــــام الـــــرازي،  (6)لســـــت تفعـــــل ذلـــــك".
عليـــــه الســـــالم عـــــرف أن هللا تعـــــاىل ال يُهلـــــك أحـــــد بـــــذنب فـــــريه، ولكن ـــــه كقـــــول عيســـــى عليـــــه الســـــالم 

                                                             

 155( سورة اَلعراف، اآلية 1)
 7مر، اآلية ( سورة الز 2)
 377ص  15( التفسري الكبري للمام الرازي، ج 3)
  354 – 353ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 4)
م( كنيتــــــه 1201 – 1114ه املوافــــــق 597 – 508( هــــــو عبــــــد الــــــرمحن بــــــن علــــــي بــــــن حممــــــد اجلــــــوزي القرشــــــي البغــــــدادي، )5)

ابـــــو الفـــــرج: عالمـــــة يف التـــــاريخ واحلـــــديث. مولـــــده ووفاتـــــه ببغـــــداد. لـــــه ســـــو ثـــــال  مئـــــة مصـــــنف منهـــــا: تفســـــري زاد املســـــري يف علـــــم 
 47ص  1. يُنظــــــر شــــــذرات الــــــذهب البــــــن العمــــــاد احلنبلــــــي، ج التفســــــري، مناقــــــب عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز، الناســــــخ واملنســــــو  ..

  317 – 316ص  3واَلعالم للرزكلي، ج 
ا قــــــق: عبــــــد الــــــرزاال املهــــــدي.  295ص  2ه( ج 597( تفســــــري زاد املســــــري يف علــــــم التفســــــري للمــــــام ابــــــن اجلــــــوزي )املتــــــوىف: 6)

 هـ. 1422الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت. الطبعة: اَلوىل 
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{"م نَـُّهْم ع ب ـــــادُ تـُع ـــــذ  بـُْهْم فـ ــــ ملـــــا ســـــأله عـــــن قومـــــه فأجـــــاب قـــــول هللا تعـــــاىل:}إ نْ  اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري  (1)  
ــــْن  يقةةةةول: ــــْئت  أ ْهل ْكــــتـ ُهْم م  "وملــــا كانــــت الرجفــــة قــــال موســــى عليــــه الســــالم قــــول هللا تعــــاىل:}ر ب   ل ــــْو ش 

ي { وهـــــذا تـــــن   منـــــه للهـــــال  قبـــــل أن يـ ــــرى مـــــا رأى مـــــن تبعـــــة طلـــــب الرؤيـــــة، علـــــى ســـــبيل  قـ ْبـــــُل و إ جَّ
ـــــال ال ـــــو شـــــاء هللا َلهلكـــــ  قبـــــل ول ملـــــا رأى ســـــوء املنـــــادم علـــــى اَلمـــــر يقـــــاملث ـــــة الســـــيئة(: ل ـــــة )العاقب غب

هـــــم، َلنـــــه إمنـــــا طلـــــب الرؤيـــــة زجـــــراً للســـــفهاء". اإلمةةةةةام  (2)هـــــذا يعـــــ  أهُتلكنـــــا مجيعـــــاً، يعـــــين نفســـــه وإج 
نقــــل   وهكةةةةدا اإلمةةةةام اآللوسةةةةي ،وافقةةةةا قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي (4)والشةةةةيخ املظهةةةةري( 3)ابةةةةو السةةةةعود

ا القـــــول أي أفُتهلكنـــــا قـــــال بـــــه بعـــــ  مـــــن هـــــؤالء الســـــبعني ه، وقـــــال: "أن  هـــــذالمـــــه بـــــدون ذ كـــــر امســـــك
فــــــري  ــــــاهر وبــــــني  وال داعــــــي إليــــــه، والقــــــول أبن  الــــــداعي مــــــا فيــــــه مــــــن التضــــــجر الــــــذي ال يليــــــق ِقــــــام 
النبـــــوة ال  فـــــى مـــــا فيـــــه، ولعـــــل مـــــراد القائـــــل بـــــذلك أن هـــــذا القـــــول مـــــن موســـــى عليـــــه الســـــالم ُيشـــــبه 

ـــــم الـــــذين أصـــــيبوا ِـــــا أصــــيبوا بـــــه دونـــــه". ه قالـــــه علـــــى لســـــا مأحـــــد الســـــبعني فكأن ـــــقــــول  اإلمةةةةةام ( 5)َل  
 خالصةةةةة الكةةةةالم:. حســــب علمــــي مل يتكل مــــا يف هــــذا املوضــــو  والشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور (6)البيضةةةةاوي

ـــــرين أمـــــا قـــــول  أقـــــول بعـــــد النظـــــر يف أقـــــوال العلمـــــاء: أن مـــــا قـــــال بـــــه اإلمـــــام الـــــرازي فعليـــــه معظـــــم املفس 
 وهللا أعلم إذا الاجيح يكون لقول اإلمام الرازي.جده َلحد فريه الشيخ السعيدي فلم أ

                                                             

 295 ص 7اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج  يُنظر تفسري 118رة املائدة، اآلية ( سو 1)
  164ص  2تفسري الكشاف للمام الز شري، ج  ( يُنظر2)
  277ص  3( يُنظر تفسري إرشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 3)
قــــــــق: فــــــــالم نــــــــيب التونســــــــي، الناشــــــــر: مكتبــــــــة الرشــــــــدية، ا  415ص  3( التفســــــــري املظهــــــــري  مــــــــد ثنــــــــاء هللا املظهــــــــري، ج 4)

 ه. 1412الباكستان. الطبعة: 
  71ص  5يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج ( 5)
  36ص  3يُنظر تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج  6
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َةةةةةةقِّ  ةةةةةةد وَن اِبحل: ِم م وَسةةةةةةى أ مدةةةةةةةن يَةه: َوبِةةةةةةِه االسةةةةةةتدراك التاسةةةةةةع: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}َوِمن: قَةةةةةةةو:
  (1)يَةع:ِدل وَن{.

أنــــه ورد هنــــا قــــوالن يف املــــراد يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 
ـــــاس كمـــــا قـــــال هللا اَلمـــــة أو اجلماعـــــة الـــــذين يُرشـــــدون إىل مـــــن هـــــذه ـــــني الن ـــــه فيمـــــا ب  احلـــــق ويعـــــدلون ب

 تعاىل يف هذه اآلية، وهي كالتايل:
هـــــم اليهــــود الــــذين كـــــانوا يف ز مــــن الرســــول صـــــلى  ماعــــة"أن املــــراد مـــــن هــــذه اجلالقةةةةول األول:  •

ذكةةةةر وابــــن صــــورج"، هللا عليــــه وســــلم وأســــلموا مــــنهم مثــــل عبــــد هللا بــــن ســــالم رضــــي هللا عنــــه، 
"أ ـــــم كـــــانوا قليلـــــون يف العـــــدد ولكـــــن  اإلمةةةةةام الةةةةةرازي علةةةةةى هةةةةةدا القةةةةةول اعةةةةةااا فيقةةةةةول:

يةةةةةب عنةةةةةه:لفـــــ  )اَلمـــــة( يقتضـــــي الكثـــــرة،  أ ـــــم كـــــانوا  تلفـــــني يف الـــــدين، ِبـــــذا الســـــبب  مث جي 
 ( 2){".جيوز إطالال لف  )اَلمة( عليهم كما يف قول هللا تعاىل:}إ نَّ إ بـْر اه يم  ك ان  أُمَّةً 

ــــه الســــالم وهــــم "القةةةةول الثةةةةاين:  • ــــه موســــى علي إ ــــم قــــوم مشــــوا علــــى ديــــن احلــــق الــــذي جــــاء ب
صـــــــر تفـــــــر ال فيـــــــه بنـــــــو إســـــــرائيل يـــــــدعون النـــــــاس إليـــــــه وصـــــــانوه عـــــــن التبـــــــديل والتحريـــــــف يف ع

واحــــداثهم البــــد ، و،كــــن أ ــــم بقــــوا مقيمــــني عليــــه إىل أن جــــاء عيســــى عليــــه الســــالم فــــدخلوا 
 لكوا قبله". يف دينه، و،كن أ م هُ 

"إن بـــــين إســـــرائيل ملـــــا كفـــــروا وقتلـــــوا اَلنبيـــــاء  وقةةةةةال اإلمةةةةةام السةةةةةدي و اعةةةةةة مةةةةةن املفسةةةةةرين:
ــــين  ــــيهم الســــالم، بقــــي ســــب  يف مجلــــة االث عشــــر فمــــا صــــنعوا وســــألوا هللا تعــــاىل أن يُنق ــــذهم وُ ل ــــص عل

صـــــني مث اختلـــــف مـــــنهم. ففـــــتت هللا عزوجـــــل   ـــــم يف اَلرض نفقـــــاً فســـــاروا فيـــــه حـــــ  خرجـــــوا مـــــن وراء ال
ـــــــكني بـــــــدين اليهوديـــــــة إىل اآلن، ومـــــــنهم مـــــــن  ـــــــرين، فمـــــــنهم مـــــــن قـــــــال: إ ـــــــم بقـــــــوا متمس  موقـــــــف املفس 

لى هللا عليـــــه وســــــلم ويســـــتقبلون الكعبــــــة، وهـــــؤالء اليهــــــود حممـــــد صــــــقـــــال: إ ـــــم اآلن علــــــى ديـــــن نبي نــــــا 
ـــــل إلـــــيه م منـــــا أحـــــد تركـــــوا الســـــبت وتســـــكوا ابجلمعـــــة، وهـــــم ال يتحاســـــدون وال يتظـــــاملون ولكـــــن ال يص 

 وال إلينا منهم أحد". 
"َلنــــه إمــــا أن يقــــال إمـــــا مث يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي أن بعةةةةى احملققةةةةني ضةةةةةّعف هةةةةدا القةةةةول: 

حممـــــد صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، أو مل ي صـــــل إلـــــيهم هـــــذا اخلـــــرب. فـــــمن قلنـــــا  وصـــــل إلـــــيهم خـــــرب رســـــول هللا
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كفـــــار، فــــمذا كيــــف جيـــــوز أن   أ ــــم وصــــل إلــــيهم خـــــرب نبي نــــا ولكــــن مث إ ــــم أصـــــروا علــــى اليهوديــــة؛ فهــــم
حلْ ـــــق   و ب ـــــه  يـ ْعـــــد ُلون {"؟ ـــــٌة يـ ْهـــــُدون  اب  ـــــف بكـــــو م كمـــــا قـــــال هللا تعاىل:}أُمَّ مث ذكةةةةةر االحتمةةةةةال:  (1)يوص 

و قلنـــــا أن هـــــؤالء اليهـــــود مل يصـــــل إلـــــيهم خـــــرب الرســــول حممـــــد صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، فهـــــذا بعيـــــد، "ولــــ
لوســــائل ال تتــــوف ر علــــى نقــــل أخبــــارهم ومــــا إىل ذلــــك، َلنــــه ملــــا وصــــل خــــربهم إلينــــا، مــــع أن الــــدواعي وا

 امــــت تفكيــــف يُعقــــل أنــــه ال يصــــل إلــــيهم خــــرب نبي نــــا حممــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم مــــع أن العــــامل قــــد 
أن خــــرب  جــــوج ومــــأجوج قــــد وصــــل إلينــــا  اإلمةةةةام الةةةةرازي ذكةةةةر االشةةةةكال وهةةةةو:مــــن ذكــــره وخــــربه"؟ 

ه مــــن أيــــن ُعــــرف أنــــه مل يصــــل خــــربان ممنــــو  َلنــــ"أن هــــذا  واجةةةةاب عنةةةةه:ولكــــن مل يصــــل خــــربان إلــــيهم؟ 
 (2)إليهم"؟
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  
ــــة هــــو: أن بنــــو إســــرائيل وإن  اآليةةةةة فقةةةةال بعةةةةد ِذكةةةةر قولةةةةههةةةةده  : يف رأي التفســــري الطيــــب  ــــذه اآلي

مجاعــــــة مـــــن الصـــــلحاء يف كـــــل عصــــــر، كـــــانوا متمـــــر دين وُعصـــــاة وُفســـــاال وُفجــــــار ولكـــــن يوجـــــد فـــــيهم 
؛  ــــذا الســــبب جنــــد يف القــــرآن الكــــرة الزجــــر الشــــديد علــــى )اَلمــــة(وكمــــا ُأشــــري إليــــه يف تنــــوين الكلمــــة 

ودهم وأعمــــــا م القبيحــــــة ولكــــــن هكــــــذا جنــــــد مــــــدح وحتســــــني علــــــى وجــــــود تلــــــك اجلماعــــــة نقــــــ  عهــــــ
قضـــــاة القـــــائمني ابحلـــــق وكـــــانوا قليلـــــة كمـــــا ُأشـــــري إليـــــه يف الكلمـــــة "احلـــــق" و"العـــــدل" وفـــــيهم العلمـــــاء وال

بـــــه يقضـــــون، وكـــــان النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم مـــــن أوالد هـــــؤالء النـــــاس وكـــــان يف ز مـــــن النـــــيب مـــــنهم: 
 (3)سالم وأصحابه رضي هللا عنهم. عبد هللا بن

 التلليل واملناقشة:

 اإلمةةةةةام القةةةةةر ي وذكةةةةةر( 4)الـــــذي ذكـــــره اإلمـــــام الـــــرازي، ذكةةةةةر اإلمةةةةةام الطةةةةة ي القةةةةةول األول 
أ ــــم  أوال :" واإلمةةةةام إبةةةةن اجلةةةةوزي ذكةةةةر ثالثةةةةة أقةةةةوال فقةةةةال:( 5)قــــوال ولكــــن مل يُــــرج ت بينهمــــا،ة أعــــد

ســــالم،  أ ــــم مــــن آمــــن بنبي نــــا حممــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم  اثنيةةةةا :قــــوم وراء الصــــني ومل تــــبلغهم دعــــوة اإل 
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ــــــن ســــــالم وأصــــــحابه رضــــــي هللا عــــــنهم،  ــــــد هللا ب ــــــل عب ــــــكوا ابحلــــــ اثلثةةةةةةا :مث ــــــذين تس  ق يف زمــــــن أ ــــــم ال
 (1)السالم".أنبيائهم عليهم 

"أ ـــــم وجــــدوا يف زمـــــن  األول:يف تفسةةةةةري هةةةةده اآليةةةةةة عةةةةةدة وجةةةةوه:  (2)ذكةةةةر اإلمةةةةةام الطيةةةةي
ـــــه الســـــالم". ـــــه وســـــلم.الثةةةةةاين موســـــى علي  الثالةةةةةث: : "أ ـــــم حـــــدثوا يف عهـــــد رســـــول هللا صـــــلى هللا علي

و كــــــانوا يف طــــــرف مــــــن "مــــــا وجــــــدوا، ولكــــــن فــــــرض لــــــ الرابةةةةةةع: .أ ــــــم حصــــــلوا يف زمــــــن مــــــن اَلزمنــــــة"
أن الوجـــــه اَلقـــــرب هـــــو الثـــــاين،  القةةةةةول الةةةةةراجح فقةةةةةال: مث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام الطيةةةةةي .يا، إىل آخـــــره"الـــــدن

ا ل لَّـــــذ ين   ـــــأ ْكتـُبـُه  وذلـــــك أن هللا تعـــــاىل ملـــــا أجـــــاب عـــــن دعـــــاء موســـــى عليـــــه الســـــالم بقـــــول هللا تعاىل:}ف س 
ج   َّ اَْلُم  يَّ{ت ن ا يـُْؤم ُنون . الَّذ ين  يـ تَّب ُعون  الرَُّسول  اليـ تـَُّقون  و يـُْؤُتون  الزَّك اة  و الَّذ ين  ُهْم آب    (4).(3)نَّيب 

 ذكر ثالثة أقوال يف املراد من هؤال الناس، وهي كالتايل:اإلمام اآللوسي 

"أ ـــــم أانس كـــــانوا علـــــى عهـــــد موســـــى عليـــــه الســـــالم كـــــذلك، أن هـــــذا الكـــــالم  القةةةةةول األول: •
صـــــــيص كتـــــــب الرمحـــــــة والتقـــــــوى واإل،ـــــــان ابآلجت ِتبعـــــــي مســـــــوال لـــــــدفع مـــــــا عســـــــى يومهـــــــه خت

ــــه وســــلم الرســــول  مــــن حرمــــان أســــالف قــــوم موســــى عليــــه الســــالم مــــن كــــل خــــري صــــلى هللا علي
يــــــت"،  وفيــــــه بيــــــان أن كلهــــــم ليســــــوا كمــــــا ُحكيــــــت أحــــــوا م بــــــل مــــــنهم يــــــت وك  املوصــــــوفون بك 

مــــن القــــوم مقابــــل "هــــذا لــــيس ببعيــــد عنــــدي أن يكــــون ذلــــك ذ كــــراً وبيــــاانً لق ســــم آخــــر  وقةةةةال:
نَّـــــا{ملــــا ذكـــــره موســـــى عليـــــه الســـــالم يف قـــــول هللا تعاىل ـــــف هاُء م  ـــــا فـ ع ـــــل  السُّ :}أ تـُْهل ُكنـــــا ِ 

وفيـــــه  (5)

                                                             

   162ص  2( تفسري زاد املسري للمام ابن اجلوزي، ج 1)
م( مــــــــن علمــــــــاء التفســــــــري 1342ه املوافــــــــق 743( هــــــــو احلســــــــني بــــــــن حممــــــــد بــــــــن عبــــــــد هللا، شــــــــرف الــــــــدين الطيــــــــيب )املتــــــــوىف 2)

تعلـــــيم الطلبـــــة، مـــــن كتبـــــه: التبيـــــان يف واحلـــــديث والبيـــــان. كـــــان مـــــن عـــــراال العجـــــم وكـــــان صـــــاحب املـــــال والتجـــــارة. وكـــــان يلتـــــزم يف 
ف مســـــــاه فتـــــــوح الغيـــــــب يف الكشـــــــف عـــــــن قنـــــــا  الريـــــــب. يُنظـــــــر شـــــــذرات املعـــــــاين والبيـــــــان، واخلالصـــــــة يف معرفـــــــة، وشـــــــرح الكشـــــــا

 256ص  2واَلعالم للزركلي، ج  240 – 239ص  8الذهب البن العماد احلنبيلي، ج 
  157 – 156( سورة اَلعراف، اآليتان 3)
ــــوح الغيــــ4) ــــا  الريــــب يُعــــرف بـــــ حاشــــية الطيــــيب علــــى الكشــــاف للمــــام شــــرف الــــدين الط يــــ( فت يب )املتــــوىف: ب يف الكشــــف عــــن قن

مقدمــــــــة التحقيــــــــق: إجد حممــــــــد الغــــــــوج، القســــــــم الدراســــــــي: د. مجيــــــــل بــــــــين عطــــــــا، املشــــــــرف  618 – 627ص  6هــــــــ(، ج 743
ــــــرحيم ســــــلطان العلمــــــاء، ا لناشــــــر: جــــــائزة ديب الدوليــــــة للقــــــرآن الكــــــرة. العــــــام علــــــى اإلخــــــراج العلمــــــي للكتــــــاب: د. حممــــــد عبــــــد ال

  17اَلجزاء:  م. عدد2013هـ املوافق 1434الطبعة: اَلوىل 
 155( سورة اَلعراف، اآلية 5)
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ـــــا  ـــــا  هللا عنـــــه كمـــــا أشـــــري إليـــــه دليـــــل وتنصـــــيص علـــــى أن مـــــن قـــــوم موســـــى أانس مل يفعلـــــوا عم 
 يف هذه اآلية".   

صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم رســــــــولنا أن املــــــــراد منــــــــه أانس وجــــــــدوا علــــــــى عهــــــــد  القةةةةةةةةول الثةةةةةةةةاين: •
مث أشةةةةار اإلمةةةةام اآللوسةةةةي إىل موصــــوفون بــــذلك كعبــــد هللا بــــن ســــالم رضــــي هللا عنــــه وأمثالــــه، 

مةةةةام الةةةةرازي قةةةةول اإلمةةةةام الطيةةةةي كمةةةةا ذكةةةةر ه وذكةةةةره مةةةةع اإلشةةةةكال الةةةةدي قةةةةال  ةةةةا اإل
ضــــى "أن  ذكــــر هــــؤالء اليهــــود هنــــا ملــــا أشــــري إليــــه مــــن النكتــــة فــــال ينكــــر ذكــــرهم فيمــــا م وقةةةةال:

ة ســــنة معروفــــة لغــــري تلــــك النكتــــة، أمــــا تكــــرار الشــــيء الواحــــد يف القــــرآن الكــــرة َلفــــراض  تلفــــ
ومشــــهورة علــــى أ ــــم فيمــــا تقــــدم مــــن القــــرآن الكــــرة قــــد وصــــفوا ِــــا هــــو  ــــاهر وبــــني  أي أ ــــم 

ون وهـــــــؤالء اليهـــــــود وصـــــــفوا ِـــــــا هـــــــو  ـــــــاهر يف أ ـــــــم هـــــــادون؛ فيحصـــــــل مـــــــن هـــــــذين مهتـــــــد
 وصفني".الذكرين أ م موصوفون ابل

 (1)نفس القصة اليت ذكرها اإلمام الرازي يف القول اَلول. هوالقول الثالث:  •
قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي رأينــــا أقــــوال اَلئمــــة والعلمــــاء يف هــــذه القضــــية ولكــــن  خالصةةةةة الكةةةةالم:

َلنـــــه انقـــــل الوجـــــه اَلول جي ـــــداً وأجـــــاب عـــــن االعرتاضـــــات، وقـــــد أي ـــــده املفســـــرون أيضـــــاً. وهللا  راجةةةةةح
 أعلم

  
ةةةةةةورِِهم: تدرااالسةةةةةة ك العاشةةةةةةر: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}َوِإذ: َأَخةةةةةةَد رَبُّةةةةةةَل ِمةةةةةةن: بَةةةةةةِ  آَدَم ِمةةةةةةن: ظ ه 
َهَده م: َعَلى أَنة:ف ِسِهم: أََلس:ت  ِبَربِّك م: قَال وا بَةَلى{.ذ رِّيةد    (2)تَةه م: َوَأش:

 يدكر اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسري هده اآلية قولنيم وهي كالتا :
ــــــُر بْــــــُن اخل طَّــــــاب  رضــــــي هللا عنــــــه: مس  ْعــــــُت ر ُســــــول  اّللَّ  صــــــلى هللا عليــــــه  القةةةةةةول األول: • عــــــن ُعم 

ْنــــــُه ُذر  يَّــــــًة، وســــــلم ُيْســــــأ لُ  ين ــــــه ، ف ــــــأ ْخر ج  م  ــــــت    ْهــــــر ُه ب ي م  ل ــــــق  آد م ، مُثَّ م س  : إ نَّ اّللَّ  خ  ــــــال  ــــــا، فـ ق  ه   ع نـْ
ــــــل   نَّــــــة  و ب ع م  ء  ل ْلج  ــــــُؤال  ل ْقــــــُت ه  : خ  ْنــــــُه فـ ق ـــــال  ــــــت    ْهــــــر ُه ف اْســــــت هللْار ج  م  لُــــــون ، مُثَّ م س  أ ْهــــــل  اجل نَّـــــة  يـ ْعم 

                                                             

  79ص  5( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
  172( سورة اَلعراف، اآلية 2)
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: ــــال  ُلــــون  ...". ُذر  يَّــــًة فـ ق  ــــل  أ ْهــــل  النَّــــار  يـ ْعم  ء  ل لنَّــــار  و ب ع م  ــــُؤال  ل ْقــــُت ه  يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي ( 1)خ 
ــــــه مــــــن املف يف القةةةةةةول املةةةةةةدكور: ــــــرين هــــــذا مــــــذهب املفســــــرون وأهــــــل اَلثــــــر وقــــــد ذهــــــب إلي س 

والضــــحا ، وعكرمــــة، والكلــــيب رمحهــــم الُقــــدامى مثــــل ســــعيد بــــن املســــيب، وســــعيد بــــن جبــــري، 
  (2)هللا تعاىل.

ـــــون: "إن هللا جـــــل  القةةةةةول الثةةةةةاين: • ـــــث يقول وهـــــو قـــــول أرابب املعقـــــوالت وأصـــــحاب النظـــــر حي
أصــــــالب آابئهــــــم وذلــــــك اإلخــــــراج أ ــــــم كــــــانوا نطفــــــة جاللــــــه أخــــــرج الذري ــــــة وهــــــم اَلوالد مــــــن 

مث جعلهـــــم بشـــــراً ســـــوجً،  هللا تعـــــاىل يف أرحـــــام اَلمهـــــات، وجعلهـــــا علقـــــة، مث مضـــــغة،فأخرجهـــــا 
وخلقـــــاً كـــــامالً مث أشـــــهدهم علـــــى أنفســـــهم ِـــــا ركـــــب فـــــيهم مـــــن دالئـــــل وحدانيتـــــه، وعجائـــــب 

يكــــــــن هنـــــــا  قــــــــول  خلقـــــــه، وفرائـــــــب ُصــــــــنعه. فباإلشـــــــهاد صـــــــاروا كــــــــأ م قـــــــالوا بلـــــــى، وإن مل
ـــــال     ـــــا و ل ـــــْ  ْرض  د  ـــــوجنـــــ مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:ابللســـــان"،  ا امثلـــــة كقـــــول هللا تعاىل:}فـ ق 

ن ــــا طـ ـــائ ع ني { ْرًهــــا ق ال ت ــــا أ تـ يـْ ُه أ ْن ( 3)اْئت ي ــــا ط ْوًعــــا أ ْو ك  ــــْيء  إ ذ ا أ ر ْدان  ومنهــــا قــــول هللا:}إ منَّـ ـــا قـ ْولُن ــــا ل ش 
ـــــول  ل ـــــُه ُكـــــْن فـ   ـــــو  مـــــن ا ـــــاز واالســـــتعارة معـــــروف( 4)ي ُكـــــوُن{نـ ُق ومشـــــهور يف الكـــــالم  وهـــــذا الن

ـــــ ـــــر هـــــذين القـــــولني"، فيجـــــب محـــــل الكـــــالم علي وقةةةةةال يف حلييةةةةةد ه، فهـــــذا هـــــو الكـــــالم يف تقري
"أنـ ـــه ال طعــــن يف هــــذا القــــول الثــــاين هــــذا القــــول البتــــة، وبتقــــدير أن يصــــت  هــــذا  هةةةةدا القةةةةول:

 . ول اَلول"القول مل يكن ذلك منافيا لصحة الق
ـــــت  أم  األول وهةةةةةي: مث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام الةةةةةرازي إشةةةةةكاال  حةةةةةول القةةةةةول "هـــــل القـــــول اَلول يص 

أن يف هــــــذه فقةةةةةةال اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي:  (5)ال؟: ولــــــو قيــــــل: مــــــا هــــــو املهللاتــــــار عنــــــدكم يف القــــــول اَلول"؟
ــــــت  القــــــول أبخــــــذ امليثــــــاال عــــــن الــــــذر؟  املقةةةةةةامل األول:القضــــــية مقامــــــان:   املقةةةةةةام الثةةةةةةاين:أنــــــه هــــــل يص 

ــــذر، فهــــل ، ــــاال مــــن ال ــــت  القــــول أبخــــذ امليث ــــا أن جنعلــــه تفســــرياً ل لفــــا  يف هــــذه بتقــــدير أن يص  كــــن لن
 اآلية؟ 

                                                             

 266ص  5ج  3075ب ومــــــن ســـــــورة اَلعــــــراف، رقـــــــم احلـــــــديث: اإلمـــــــام الرتمــــــذي يف ســـــــننه، أبــــــواب التفســـــــري، اب اخرجــــــه( 1)
 هذا حديث حسن. 226ص  4ج  4703تاب السنة، ابب القدر، رقم احلديث: اإلمام أيب داؤد يف سننه، ك اخرجهو 
  398ص  15( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 2)
 11( سورة فصلت، اآلية 3)
 40( سورة النحل، اآلية 4)
 400ص  15( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 5)
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ـــــوا مث يةةةةةتكّلم اإلمةةةةةام الةةةةةرازي عةةةةةن املقةةةةةام األول فيقةةةةةول:  أن منكـــــروا املقـــــام اَلول قـــــد احتج 
ــــــكوا ابلــــــدالئل الع  .قليــــــة، اإلمــــــام الــــــرازي ُُيــــــاول أن جُييــــــب عــــــن كــــــل واحــــــد منهــــــا بوجــــــه مقنــــــعوتس 

 فيذكر عدة وجوه العقلية، وهي كالتايل:
 ."لـــــو هـــــذا القـــــول الصـــــحيت أبان أخـــــذان هـــــذا امليثـــــاال فيجـــــب أن نتـــــذك ره اآلن األول:الوجةةةةةه  •

ة. أن  هللا تعــــــاىل هــــــو خــــــالق العلــــــم حبصــــــول اَلحــــــوال املاضــــــية َلن هــــــذه العلــــــوم عقليــــــة ضــــــروري
ومـــــــن املعلـــــــوم أن  العلـــــــوم الضـــــــرورية خالقهـــــــا هـــــــو هللا جـــــــل جاللـــــــه، وإذا كـــــــان اَلمـــــــر كـــــــذلك 

"إذا أنــــــتم  ــــــوزون هــــــذا، فتجــــــوزوا أن  مث ذكةةةةةةر إشةةةةةةكاال : .قهــــــا"فيصــــــت  مــــــن هللا تعــــــاىل أن  ل
يقــــــال: إان ســــــن يف أبــــــدان أخــــــرى قبــــــل هــــــذا البــــــدن علــــــى ســــــبيل التناُســــــخ وإن كن ــــــا ال نتــــــذكر 

يةةةةةب عنةةةةةه:اآلن!".  أحـــــوال تلـــــك اَلبـــــدان ـــــك  مث جي  ـــــني اَلمـــــرين بـــــني  و ـــــاهر وذل "أن الفـــــرال ب
ودهــــــوراً وســــــنيناً، فيمتنــــــع وفــــــق العــــــادة  بســــــبب َلان ســــــن ُكنــــــا يف أبــــــدان أخــــــرى، وبقينــــــا فيهــــــا
لوقــــت أو زمــــان فلــــيس ببعيــــد حصــــول نســــيا ا، أمــــا أخــــذ هــــذا امليثــــاال فممنــــا حصــــل يف أســــر  ا

ــــــه، والفــــــرال الظــــــاهر وحــــــاكم بصــــــحة وصــــــواب هــــــذا الفــــــرال، َلن البشــــــر إذا بقــــــي  النســــــيان في
مــــارس العمــــل علــــى العمــــل الواحــــد زمنــــاً طــــويالً أو ســــنني كثــــرية فيمتنــــع أن ينســــاه، ولكــــن إذا 

 .الواحد حلظة واحدة فقد ينساه، ووض ت الفرال فيما بينهما"
"أنــــــــه ،تنــــــــع حصــــــــول جممــــــــو  تلــــــــك الــــــــذرات أب ســــــــرها يف  هــــــــر آدم عليــــــــه  الوجةةةةةةةةه الثةةةةةةةةاين: •

ــــــاة عنــــــدان، واجلــــــوهر هــــــو الفــــــرد  مث يقةةةةةةول: .الســــــالم" ــــــة ليســــــت شــــــرطاً حلصــــــول احلي "أن الب ني
جنعــــــل كــــــل واحــــــد مــــــن تلــــــك الــــــذر ات جــــــوهراً الــــــذي ال يتجــــــز أ، قابــــــل للحيــــــاة والعقــــــل، فلمــــــا 

يت ســــــع  موعهــــــا؟ ولكــــــن هــــــذا اجلــــــواب ال فــــــرداً، فلــــــم تقولــــــون إن  هــــــر آدم عليــــــه الســــــالم ال 
يـــــــتم  إال إذا قلنـــــــا: أن البشـــــــر جـــــــوهر فـــــــرد. وجـــــــزء ال يتجـــــــزأ يف اجلســـــــد أو البـــــــدن كمـــــــا هـــــــو 

ـــــه مـــــذهب بعـــــ  القـــــدماء، ولكـــــن ملـــــا نقـــــول أن اإلنســـــان أو البشـــــر هـــــو الـــــنفس النا طقـــــة، وإن
 .جوهر فري متحي ز، وال حال يف املتحي ز فاإلشكال يزول"

هــــي فائــــدة أخـــــذ امليثــــاال، أن تكــــون حجــــة يف احليــــاة الــــدنيا أو يف ذلـــــك  مــــاالوجةةةةه الثالةةةةث:  •
ــــــاُء{ ــــــا ي ش  ُ م  ــــــُل اّللَّ وقــــــول هللا:}إ نَّ اّللَّ  ُي ُْكــــــُم  (1)الوقــــــت؟ واجــــــاب عنــــــه بقــــــول هللا تعاىل:}يـ ْفع 

                                                             

 27ية ( سورة إبراهيم، اآل1)
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"أن بعضـــــاً مـــــن املعتزلـــــة ملـــــا أرادوا تصـــــحيت القـــــول بـــــوزن اَلعمـــــال،  مث يقةةةةةول:، (1)م ـــــا يُر يـــــُد{
ـــــــه ال يبعـــــــد أن يكـــــــون يف إمســـــــا  هـــــــذه اَلشـــــــياء لطـــــــف لـــــــبع  وإنطـــــــاال ا جلـــــــوارح فقـــــــالوا: أن

املكلفــــــني؟ فهكــــــذا هاهنــــــا لــــــيس ببعيــــــد أن يكــــــون لــــــبع  املالئكــــــة لطــــــف يف تييــــــز الســــــعداء 
يـــــل: إن هللا عزوجـــــل يُـــــذك رهم يـــــوم القيامـــــة ذلـــــك مـــــن اَلشـــــقياء يف وقـــــت أخـــــذ امليثـــــاال. وقـــــد ق

"امليثاال. بقية الوجوه ضعيفة والكالم ع   .ليها سهل وهني 
ــــذر فهــــل ،كــــن مث ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي اإلشةةةةكال وهةةةةو:  ــــاال مــــن ال ــــو صــــت  القــــول أبخــــذ امليث "ل

ـــــة الـــــيت ذكـــــرانه يفواجةةةةةاب عنةةةةةهلنـــــا أن جنعلـــــه تفســـــرياً َللفـــــا  هـــــذه اآليـــــة؟   املقـــــام : أن الوجـــــوه الثالث
ـــــْن :} تعـــــاىلاَلول يـــــدافعها َلن  قـــــول هللا ـــــذ  ر بُـّــــك  م  وقـــــد تكل منـــــا أن املقصـــــود منـــــه:  بـ ــــين  آد م {و إ ْذ أ خ 

وإذا أخـــــذ ربـــــك مـــــن  هـــــور بـــــين آدم، وأيضـــــاً لـــــو كانـــــت هـــــذه الذريـــــة مـــــأخوذة مـــــن  هـــــر آدم عليـــــه 
ناصــــــرون لــــــذلك ال "أنمث يقةةةةةةول: الســــــالم لقــــــال مــــــن  هــــــر ذريتــــــه ومل يقــــــل مــــــن  هــــــورهم ذريـ ـــــتهم". 
ـــــ ر هـــــذه اآليـــــة ِبـــــذا الوجـــــه كمـــــا ورد القـــــول أجـــــابوا عنـــــه وقـــــالوا: أن الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم فس 

ـــــة يـــــدل  علـــــى أن هللا جـــــل  ـــــة الصـــــحيحة، والطعـــــن يف تفســـــري الرســـــول فـــــري ممكـــــن.  ـــــاهر اآلي يف الرواي
ــــــــم ويعــــــــر  ــــــــى أن هللا تعــــــــاىل يعل ــــــــين آدم فيحمــــــــل ذلــــــــك عل ــــــــذر مــــــــن  هــــــــور ب ــــــــه أخــــــــرج ال ف أن جالل

لــــذي عــــرف دخــــو م وذلــــك الفــــالن فــــالن آخــــر، فعلــــى الرتتيــــب ا الشــــهللاص الفــــالين يتولـ ـــد منــــه فــــالن
"ولكــــن لــــيس يف لفــــ  اآليــــة  اإلمةةةةام الةةةةرازي يقةةةةول:يف الوجــــود ُ ــــرجهم وُ،ي ــــز بعضــــهم مــــن بعــــ "، 

مـــــا يـــــدل  علـــــى ثبـــــوت: أن هللا تعـــــاىل  ـــــرج كـــــل تلـــــك الذريـــــة مـــــن صـــــلب آدم عليـــــه الســـــالم، وهكـــــذا 
ـــــيس يف ـــــه، إال  أن اخلـــــرب قـــــد دل  عليـــــه"، ل ـــــة أيضـــــا مـــــا ُيـــــت   بـــــه علـــــى بطالن  الكةةةةةالم:فملخةةةةةص  اآلي

"أنـــــه ثبـــــت إخـــــراج الذريـــــة مـــــن  هـــــور بـــــين آدم ابلقـــــرآن الكـــــرة، وثبـــــت إخـــــراج الذريـــــة مـــــن  هـــــر آدم 
ابحلـــــــديث، وعلـــــــى هـــــــذا التقــــــــدير: فـــــــال منافـــــــاة بـــــــني اَلمــــــــرين وال مدافعـــــــة، فوجـــــــب املصـــــــري إليهمــــــــا 

 (2)معاً".
اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  دركاسةةةةةت

أن قــــول اإلمــــام الــــرازي: "أن  ــــاهر اآليــــة يــــدل  علــــى إخــــراج الذر يــــة مــــن  هــــر بــــين هةةةةده اآليةةةةة وقةةةةال: 
آدم، ولــــيس فيهــــا مــــا يــــدل  علــــى أ ــــم ُأخرجــــوا مــــن صــــلب آدم عليــــه الســــالم، وال مــــا يــــدل  عليــــه نفيــــه، 

                                                             

 1( سورة املائدة، اآلية 1)
   402 – 401ص  15( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج 2)
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ــــــه فيثبــــــت خــــــروجهم مــــــن آدم  قــــــول )إال  أن اخلــــــرب ــــــه وســــــلم كمــــــا ذكــــــران( دل  علي ــــــيب صــــــلى هللا علي الن
 ( 1)عليه السالم ابحلديث ومن بنيه ابآلية"، ال يطابق سياال احلديث كما ال  فى".

  التلليل واملناقشة:
أن ألفــــا  هــــذه اآليــــة تقتضــــي أن اَلخـــــذ كــــان مــــن بــــين آدم مـــــن  اإلمةةةةام ابةةةةن عطيةةةةة يقةةةةةول:

يـــــــه الســـــــالم يف اآليـــــــة املـــــــذكورة ذكـــــــر حبســـــــب اللفظـــــــة وتـــــــواترت اَلحاديـــــــث عل دم هـــــــورهم ولـــــــيس آل
 اإلمةةةةام ابةةةةن اجلةةةةوزي يقةةةةول: (2)الشــــريفة يف تفســــري هــــذه اآليــــة عــــن النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم ...

ــــــْن  ُُهــــــور ه ْم{ بــــــدل مــــــن قــــــول هللا تعــــــاىل:}م ْن ب ــــــين  آد م {، إمنــــــا قــــــال:}م ْن  ُُهــــــور ه ْم{ ومل يقــــــل:  "}م 
م"، َلن هللا عز وجــــــل أخــــــرج بعضــــــهم مــــــن  هــــــور بعــــــ ، فاســــــتغ  بســــــببه عــــــن ذكــــــر آد  هــــــر"مــــــن 

اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري ( 3) هـــــر آدم َلن هللا جـــــل جاللـــــه قـــــد علـــــم أ ـــــم بنـــــوه، وقـــــد ُأخرجـــــوا مـــــن  هـــــره.
ــــــــه: "إخــــــــراجهم مــــــــن أصــــــــالِبم نســــــــال وإشــــــــهادهم علــــــــى أنفســــــــهم". اإلمةةةةةةةةام  (4)يقــــــــول أن املــــــــراد من

خــــــذ إمنـــــا كــــــان مـــــن بــــــين آدم، ولـــــيس آلدم عليــــــه يـــــة تقتضـــــي أن اَلألفـــــا  هــــــذه اآل القةةةةةر ي يقةةةةةةول:
"وإذ أخــــذ ربــــك مــــن  هــــور بــــين  . مث يةةةةدكر وجةةةةه الةةةةنظم فيقةةةةول:الســــالم كمــــا قالــــه اإلمــــام ابــــن عطيــــة

ـــــاال مـــــن  ـــــوم امليث ـــــوه. وأ ـــــم أخرجـــــوا ي ـــــذكر  هـــــر آدم َلن املعلـــــوم أ ـــــم كل هـــــم بن ـــــتهم. وإمنـــــا مل ي آدم ذري
ـــــاقون  تعـــــاىل:}م نْ عـــــن ذكـــــره لقـــــول هللا هـــــره. فاســـــتغ   "ذرجهتـــــم"  ب ـــــين  آد م { فهـــــذا للواحـــــد، وقـــــرا الب

ابجلمــــع، َلن الذريــــة ملــــا كانــــت تقــــع للواحــــد أتــــى بلفــــ  ال يقــــع للواحــــد فجمــــع لــــتهللال ص الكلمــــة إىل 
ـــــه شـــــي وهـــــو اجلمـــــع، َلن   هـــــور بـــــين آدم اســـــتهللارج منهـــــا ذرج ت   ـــــه ال يشـــــركها في معناهـــــا املقصـــــود إلي

   (5)يعلم عددهم إال  هللا تعاىل، فُجمع  ذا املع ".بعد أعقاب، ال تناسبة، أعقاب كثرية م
"أخـــــــرج مـــــــن أصـــــــالِبم نســـــــلهم علـــــــى مـــــــا يتوالـــــــدون قـــــــرانً بعـــــــد يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام البيضةةةةةةةاوي: 

يقــــول: "أن املــــراُد ِبــــم الــــذين و لــــد هم كائنــــاً مــــن كــــان نســــالً بعــــد نســــل  بةةةةو السةةةةعود ااإلمةةةةام  (6)قــــرن".

                                                             

  97ص  5( يُنظر تفسري روح املعاين للمام شهاب الدين اآللوسي، ج 1)
  474ص  2ا رر الوجيز للمام ابن عطية، ج  ( تفسري2)
  167ص  2، ج ( تفسري زاد املسري للمام ابن اجلوزي3)
  176ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 4)
  318 – 317ص  7( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 5)
  41ص  3ي، ج ( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاو 6)
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ــــْن مل يولــــْد لــــه بســــبب  يقةةةةول اإلمةةةةام  (1)مــــن اَلســــباب كــــالُعقم وعــــدم  التــــزوج واملــــوت صــــغري".ســــوى م 
عـــــن مـــــذهب أصـــــحاب احلـــــديث وكبـــــار أهـــــل العلـــــم يف هـــــذه  أنـــــه قـــــال اإلمـــــام ابـــــن اَلنبـــــاري اخلةةةةةازن:

ــــة الكر،ــــة وهــــي: أن هللا ــــه الســــالم مــــن صــــلبه وأصــــالب أوالدهــــم اآلي ــــة آدم علي ــــه أخــــرج ذري  جــــل جالل
يثـــــاال علـــــى أن هللا عزوجـــــل هـــــو خـــــالقهم وأ ـــــم مصـــــنوعه فـــــاعرتفوا وهـــــم ُصـــــو ر كالـــــذر وأخـــــذ علـــــيهم امل

ـــــك بعـــــد أن ركـــــب فـــــيهم عقـــــو  ـــــوه وذل ـــــذلك وقبل ـــــيهم كمـــــا ُجعـــــل للجبـــــال ب ال عرفـــــوا ِبـــــا مـــــا عـــــرض عل
ب ـــــــاُل أ و  يب  م ع ـــــــُه{عقـــــــوال حـــــــ  خوطبـــــــوا بقـــــــول هللا تعاىل ج  اإلمةةةةةةةام النسةةةةةةةفي فّسةةةةةةةر هةةةةةةةده  (3).(2):}ج 

 (4)م من أصالب آابئهم.م من  هورهم إخراجهاملراد من أخذ ذرجهتاآلية هكدا: 

ـــــا قـــــوالن:  خالصةةةةةة الكةةةةةالم:  ـــــا أن هن وهـــــو قـــــول  األول:بعـــــد ذكـــــر أقـــــوال اَلئمـــــة الكـــــرام رأين
ــــــرين: أن هللا أخــــــذ الــــــذر مــــــن أوالد آدم عليــــــه الســــــالم قــــــرانً بعــــــد قــــــرن، كمــــــا رأينــــــا.  الكبــــــار مــــــن املفس 

ــــة كــــالالثةةةةاين:  ــــه إمكاني ــــرازي: أن في ــــة وهــــو قــــول اإلمــــام ال مــــن  القــــولني ،كــــن أن هللا تعــــاىل أخــــذ الذري
 هـــــــور بـــــــين آدم وأيضـــــــاً مـــــــن  هـــــــر آدم عليـــــــه الســـــــالم أيضـــــــاً َلن اَلول يثبـــــــت مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــرة 

ولكةةةةةن اإلمةةةةةام ب علينـــــا أن أنخـــــذ بك ـــــال القـــــولني، والثـــــاين مـــــن احلـــــديث، مث قـــــال اإلمـــــام الـــــرازي جيـــــ
خــــــذ ياال احلـــــديث، واملـــــراد أن هللا تعـــــاىل أأن قـــــول اإلمــــــام الـــــرازي ال يطـــــابق مـــــع ســــــ اآللوسةةةةةي يقةةةةةول

ــــــذر مــــــن   هــــــر آدم عليــــــه الســــــالم و هــــــر أوالده أيضــــــاً َلنــــــه ورد يف احلــــــديث مــــــن  هــــــر آدم عليــــــه  ال
ـــه ملـــا ثبـــت مـــن القـــرآن الكـــرة  رجةةةح وأصةةةوبولكةةةن قةةةول اإلمةةةام الةةةرازي يبةةةد و   أالســـالم فقـــ ،  أن

 رج  فيه. وهللا أعلم  هر بين آدم، ومن احلديث من   هر آدم ، فليس هنا أي ح

                                                             

  289ص  3( تفسري إرشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 1)
 10سبأ، اآلية ( سورة 2)
  267ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 3)
  616ص  1( تفسري مدار  التنزيل وحقائق التأويل للمام النسفي، ج 4)
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ِ  وَن َعةةةةن:  ةةةةَتك: االسةةةةتدراك احلةةةةادي عشةةةةر: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:}ِإند الدةةةةِديَن ِعن:ةةةةَد رَبِّةةةةَل اَل َيس:
)َيس:ج د وَن{.ِعَباَدتِِه َوي َسبِّل ونَه  َوَله  

1
) 

ةةةةج د وَن{:  ــــه يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري قةةةةول هللا تعاىل:}َولَةةةةه  َيس: يفيــــد أن
فكيـــــف اجلمـــــع بينـــــه  مث ذكةةةةةر عليةةةةةه اإلعةةةةةااا: ـــــم ال يســـــجدون لغـــــري هللا تعـــــاىل. ومعنـــــاه: أ احلصـــــر
ـــــــــُة ُكلُُّهـــــــــْم أ مْج ُعـــــــــون {وبـــــــــني  ئ ك  ـــــــــج د  اْلم ال  واملـــــــــراد أ ـــــــــم ســـــــــجدوا آلدم عليـــــــــه  (2)قـــــــــول هللا تعاىل:}ف س 

الـــــــذين ســـــــجدوا آلدم مالئكـــــــة اَلرض. فأمـــــــا عظمـــــــاء مالئكـــــــة الســـــــموات  :وأجةةةةةةةاب عنةةةةةةةه الســـــــالم؟
ــــات والنفــــي علــــى حــــدةال، فــــ يفيــــد أ ــــم قــــول هللا:)و ل ــــُه ي ْســــُجُدون (:  مث يقةةةةول:. إذا فيكــــون حمــــل  اإلثب

دة املالئكــــــة آلدم عليــــــه الســــــالم العمــــــوم أمــــــا ســــــجمــــــا ســــــجدوا لغــــــري هللا تعــــــاىل، فهــــــذا يفيــــــد العمــــــوم. 
   (3)فهللااص وكما هنا قاعدة معروفة أن اخلاص يكون مقد ماً على العام.

لسةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري غةةةةةالم رسةةةةةول ا اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ
ــــرازي ُمســــل م ولكــــن اجلــــواب  ــــذا الســــؤال املــــذكور هــــو: أنــــه  هةةةةده اآليةةةةة وقةةةةال: أن  ع ظمــــة اإلمــــام ال

ـــــة ســـــجدة عبـــــادة أي املالئكـــــة ال يســـــجدون فـــــري هللا تعـــــاىل ســـــجدة عبـــــادة، أمـــــا نُفـــــي  يف  هـــــذه اآلي
، فـــــال حاجـــــة  ـــــذا القـــــول:  ســـــجدة املالئكـــــة آلدم عليـــــه الســـــالم إبذن هللا تعـــــاىل فهـــــو ســـــجدة تعظـــــيم 

ســــجدوا آلدم عليــــه الســــالم فقــــ "، وقــــد صــــر ح ِبــــا يف القــــرآن الكــــرة  "أن مالئكــــة اَلرض الــــذين
{يف قــــــــول هللا ت ــــــــُة ُكلُُّهــــــــْم أ مْج ُعــــــــون ، إ الَّ إ ْبل ــــــــيس  ئ ك  ــــــــج د  اْلم ال  عاىل:}ف س 

واملــــــــراد منــــــــه أن املالئكــــــــة  (4)
ــــــيس ُكل هــــــم ســــــ ــــــه الســــــالم إال  ابل مث اسةةةةةةتدّل الشةةةةةةيخ السةةةةةةعيدي بقةةةةةةول مل يســــــُجد. جدوا آلدم علي

دم إن مجيــــــع املالئكــــــة مــــــأمورون ابلســــــجود آل اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي مةةةةةةا قالةةةةةةه يف تفسةةةةةةري سةةةةةةورة البقةةةةةةرة:
 وهو مذهب اَلكثرين واحت   عليه اجلُمهور بدليلني كما يلي: 

تفيــــــد العمــــــوم ال ســــــيما وقــــــد وردت أن لفــــــ  املالئكــــــة صــــــيغة اجلمــــــع وهــــــي : الةةةةةةدليل األول •
ـــــــُة  ه اللفظـــــــة مقرونـــــــة أبكمـــــــل وجـــــــوه التأكيـــــــد كمـــــــاهـــــــذ ئ ك  ـــــــج د  اْلم ال  قـــــــل هللا عز وجل:}ف س 

 ُكلُُّهْم أ مْج ُعون {

                                                             

 206سورة اَلعراف، اآلية  (1)
 73، وسورة ص، اآلية 30( سورة احل جر، اآلية 2)
  446 ص 15دين الرازي، ج ( يُنظر التفسري الكبري للمام فهللار ال3)
 31، 30( سورة احل جر، اآليتان 4)
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هـــــو أن هللا تعـــــاىل اســـــتث  إبلـــــيس مـــــنهم واســـــتثناء الشـــــهللاص الواحـــــد مـــــنهم " الةةةةةدليل الثةةةةةاين: •
، وبعــــــ  النــــــاس ك احلكــــــميــــــدل  علــــــى أن مــــــن عــــــدا ذلــــــك الشــــــهللاص كــــــان داخــــــالً يف ذلــــــ

رض واســـــتعظموا أن يكـــــون أكـــــابر املـــــأمورون ِبـــــذه الســـــجود هـــــم مالئكـــــة اَلأنكـــــروه فقـــــالوا: 
 (1).املالئكة مأمورين بذلك"

أن  املالئكـــــة علـــــيهم الســـــالم مجيعـــــاً  مث يقةةةةةول الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي بعةةةةةد االسةةةةةتدالل املةةةةةدكور:
جدون فــــــــري هللا جــــــــل جاللــــــــه ســــــــجدوا آلدم علــــــــه الســــــــالم ســــــــجدة تعظيميــــــــة َلن  املالئكــــــــة ال يســــــــ

ـــــادة وكمـــــا يقتضـــــيه ســـــياال الكـــــالم وقـــــد ورد يف  ـــــد وحتـــــري  لعبـــــادة هللا ســـــجدة عب هـــــذه اآلجت  كي
تعـــــــاىل أن املالئكـــــــة يعبـــــــدون هللا تعـــــــاىل ويســـــــجدونه فقـــــــ  وال يســـــــجدون فـــــــري هللا ســـــــبحانه وتعـــــــاىل 

 ( 2)وهذا هو اجلواب الصحيت.

 التلليل واملناقشة:
ـــــرين مثـــــ م ابـــــن أيب حـــــاُت واإلمـــــام الز شـــــري واإلمـــــام ل اإلمـــــام الطـــــربي واإلمـــــاالكبـــــار مـــــن املفس 

ـــــــن كثـــــــري واإلمـــــــام املظهـــــــري واإلمـــــــام  البيضـــــــاوي واإلمـــــــام أبـــــــو الســـــــعود واإلمـــــــام القـــــــرطيب واإلمـــــــام إب
ـــــــتكل م يف هـــــــذه  (3)اآللوســـــــي والشـــــــيخ الشـــــــعراوي رمحهـــــــم هللا تعـــــــاىل حســـــــب علمـــــــي ســـــــكتوا عـــــــن ال
: مجيــــع املالئكــــة ســــجدوا آلدم عليــــه الســــالم كمــــا قــــال يقةةةةول (4)ولكةةةةن اإلمةةةةام ابةةةةن تيميةةةةةالقضــــي ة، 
ــــــــي  مقــــــــررة لالســــــــتغراال والعمــــــــوم: هللا تعاىل ــــــــُة ُكلُُّهــــــــْم أ مْج ُعــــــــون ( وهــــــــذه ثــــــــال  ص  ئ ك  ــــــــج د  اْلم ال  :)ف س 
ـــــــــُة( يتطل ـــــــــب مجيـــــــــع املالئكـــــــــة؛ فـــــــــمن  اســـــــــم اجلمـــــــــع املعـــــــــرف  األول: ئ ك  َلن قـــــــــول هللا عز وجل:)اْلم ال 

ــــف والــــالم يق قــــول  الثالةةةةث:قــــول هللا:)ُكلُُّهــــْم( وهــــذا مــــن أبلــــ  العمــــوم،  الثةةةةاين:تضــــي العمــــوم، ابَلل
"فمـــــــن يقـــــــول إنـــــــه مل يســـــــجد آلدم عليـــــــه الســـــــالم  مث يقةةةةةةةول:هللا:)أ مْج ُعـــــــون ( وهـــــــذا توكيـــــــد للعمـــــــوم. 

مجيـــــع املالئكـــــة؛ بـــــل مالئكـــــة اَلرض فقـــــد رد  القـــــرآن الكـــــرة ابلكـــــذب والبهتـــــان وهـــــذا القـــــول ومثلـــــه 

                                                             

  448 ص 2الكبري للمام فهللار الدين الرازي، ج ( يُنظر التفسري 1)
   523 – 522ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
  144ص  5( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج  3)
ـــــد ين4) ـــــيم ) ( هـــــو تقـــــي ال ـــــد احلل ـــــن عب ـــــو العب ـــــاس أمحـــــد ب ـــــن 1328 – 1263املوافـــــق  +ه728 – 661اب ـــــرف إبب م(، كـــــان يُع

ــــر يف كثــــري مــــن العلــــوم، وصــــاحب مصــــنفات. ولــــد حبــــر ان، مســــع كتــــب احلــــديث مــــن كبــــار  ــــب بـــــ شــــيخ اإلســــالم، ولــــه ته  تيميــــة، ُلق 
السياســـــة الشـــــرعية يف إصـــــالح الراعـــــي والرعيـــــة ... الشـــــيو . مـــــن كتبـــــه: اجلمـــــع بـــــني النقـــــل والعقـــــل، وشـــــرح العقيـــــدة اَلصـــــفهانية، 

   145 – 144ص  1واَلعالم للزركلي، ج  143 – 142ص  8يُنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي، ج 
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لســــــفة الــــــذين ال املســــــلمني والنصــــــارى واليهــــــود؛ وإمنــــــا هــــــو مــــــن أقــــــوال املالحــــــدة املتفلــــــيس مــــــن أقــــــو 
جيعلــــــون )املالئكــــــة( قُــــــوى الــــــنفس الصــــــاحلة "والشــــــياطني" قُــــــوى الــــــنفس اخلبيثــــــة، وجيعلــــــون ســــــجود 

 (1)املالئكة طاعة القوى للعقل وامتنا  الشياطني ع صيان القوى اخلبيثة للعقل".
القضـــــية، بعـــــد النظـــــر جنـــــد أن  توجيـــــه الشـــــيخ قـــــوال يف هـــــذه رأينـــــا بعـــــ  اَل خالصةةةةةة الكةةةةةالم:

ن َلن  ســـــــياال اآليـــــــة يقتضـــــــيه حبيـــــــث أن املقصـــــــود ابلســـــــجدة هنـــــــا ســـــــجدة عبـــــــادة  الســـــــعيدي أحســـــــ
، و ـــــاهر اآليـــــة   ولـــــيس ســـــجدة تعظـــــيم  أمـــــا ســـــجدة املالئكـــــة آلدم عليـــــه الســـــالم فهـــــو ســـــجدة تعظـــــيم 

ـــــــد جلميـــــــع املالئ ـــــــال اإلمـــــــام الـــــــرازي يقتضـــــــي التأكي ـــــــه تييـــــــز أو ختصـــــــيص كمـــــــا ق كـــــــة وال ينبغـــــــي في
 وهللا أعلمالقول الراجح هو قول الشيخ السعيدي.  فاذا   ملالئكة السماء أو اَلرض،

                                                             

ــــــة، ج 1) ــــــن تيمي ــــــاوى للمــــــام اب ــــــة الســــــعودية، جممــــــع  346 – 345ص  4( جممــــــو  الفت ــــــة، اململكــــــة العربي ــــــع: املدينــــــة النبوي الطب
 م.1995ه املوافق 1416عة املصحف الشريف، طبع سنة امللك فهد لطبا
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 املبلث الثاين
 سورة األنفال

 
ةةةةةم: َأيّنِ  ةةةةةَتَجاَب َلك  ةةةةةم: فَاس: ةةةةةَتِغيث وَن رَبدك  االسةةةةةتدراك الثةةةةةاين عشةةةةةر: قةةةةةول هللا تعةةةةةاىل:}ِإذ: َتس:

دُّك م: ِ َل:ٍف مِ     (1)َن ال:َماَلِ َكِة م ر:ِدِفنَي{.ُمِ 
أمجــــع أهــــل التفســــري " قةةةةال:و يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا 

ـــــري علـــــى أن هللا تعـــــاىل أنـــــزل املالئكـــــة يـــــوم بـــــدر الـــــذين  بـــــن عبـــــاس ال الكفـــــار كمـــــا روي  عـــــن اقتـــــلوالس 
ــــــُة يف  يـ ــــــوْ  ارضــــــي هللا عنهمــــــ ئ ك  ــــــانُوا قــــــال: ملْ  تـُق اتـ ـــــْل اْلم ال  ، و ك  م  ــــــْن اَْل جَّ ــــــو ى بـ ـــــْدر  م  ــــــا م  س  ي ُكونُــــــون  ف يم 

ًدا ال  ي ْضـــــــر بُون   ـــــــد  ًدا و م  م  ع ـــــــد  ـــــــْن اَْل جَّ ـــــــو اُه م  إن  هـــــــذا القـــــــول منســـــــوب إىل اَلكثـــــــرين  مث يقةةةةةةةول: (2)."س 
 : بعدة أدل ة، وهي كالتايل له واستدل   اً شديداً ولكن اإلمام أاب بكر اَلصم خالفه وأنكره إنكار 

يكفـــــــي إلهـــــــال  اَلرض فلـــــــو  املل ـــــــك الواحـــــــد مثـــــــل جربئيـــــــل عليـــــــه الســـــــالم" الةةةةةةةدليل األول: •
ــــة الكفــــار ــــه الســــالم مــــع  ،حضــــر هــــو ملقاتل فهــــل هنــــا  حاجــــة لغــــريهم وكمــــا فعــــل جربئيــــل علي

  ؟ "يف إرسا م قوم لو  عليه السالم؟ وأي فائدة إذاً 
ان يف مقــــــــابلتهم مــــــــن أكــــــــابر الكفــــــــار كــــــــانوا أصــــــــحاب الشــــــــهرة ومــــــــن كــــــــ" ثةةةةةةةةاين:الةةةةةةةةدليل ال •

نهم كــــــانوا أيضــــــاً معــــــروفني ففــــــي هــــــذه احلالــــــة ن ســــــبة قتــــــل الكفــــــار إىل الصــــــحابة  رضــــــي هللا عــــــ
 . "املالئكة ممتنع

لــــو قاتــــل املالئكــــة علــــيهم الســــالم فيكــــون لــــه حالتــــان أي إمــــا النــــاس رأوهــــم " الةةةةدليل الثالةةةةث: •
يف صــــــورة فــــــريهم، ففــــــي أو مل يـ ــــــر وهم، ففــــــي حالــــــة رؤيــــــتهم الرؤيــــــة تكــــــون يف صــــــورة النــــــاس أو 

صـــــــورة اَلوىل تكـــــــون عـــــــدد عســـــــكر املســـــــلمني ثـــــــال  آالف ولكـــــــن مل يقـــــــل بـــــــه أحـــــــد وهـــــــو 

                                                             

  9سورة االنفال، اآليتان  (1)
حتقيــــــق: مصــــــطفى الســــــقا وإبــــــراهيم اَلبيــــــاري وعبــــــد احلفــــــي   634ص  1ه( ج 213بــــــن هشــــــام )املتــــــوىف: ( الســــــرية النبويــــــة ال2)

م. 1955 املوافـــــــق هــــــــ1375الثانيـــــــة الشـــــــليب. الناشـــــــر: شـــــــركة مكتبـــــــة ومطبعـــــــة مصـــــــطفى البـــــــايب احللـــــــيب وأوالده ِصـــــــر. الطبعـــــــة: 
ــــــوىف:  2عــــــدد اَلجــــــزاء:  ــــــة للمــــــام الســــــهيلي )املت ــــــف يف شــــــرح الســــــرية النبوي ــــــروض اَلن الناشــــــر: دار  112ص  5ج  ،ه(581وال

للمــــــام   جــــــامع البيــــــان يف  ويــــــل القــــــرآنوتفســــــري 7ه. عــــــدد اَلجــــــزاء: 1412إحيــــــاء الــــــرتا  العــــــريب، بــــــريوت. الطبعــــــة: اَلوىل، 
 175ص  7ج  7750ديث: الطربي، رقم احل
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ولـــــــو شـــــــاهد الكفـــــــار مالئكـــــــة يف صـــــــورة  (1)ْعيُـــــــن ه ْم{يف  أ    ـــــــالف لقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}و يـُق ل  ُلُكمْ 
 ."نقل من أحدفري الناس فهو مستلزم لوقو  الرعب الشديد يف قلوِبم ولكنه مل يُ 

ـــــوا إمـــــا أن يكـــــون أجســـــامهم كثيفـــــة "الرابةةةةةع:  ليلالةةةةةد  • ـــــذين نزل أن  املالئكـــــة علهـــــيم الســـــالم ال
اس مجيعـــــاً مثـــــل رؤيـــــة فـــــريهم أن يـــــراهم النـــــ منـــــه فيلـــــزم ةأجســـــامهم كثيفـــــ تأو لطيفـــــة فـــــمن كانـــــ

أجســــــامهم لطيفــــــة دقيقــــــة مثــــــل ا ــــــواء  تمــــــن النــــــاس ولكــــــن اَلمــــــر مل يكــــــن كمثلــــــه، وإن كانــــــ
 (2)."هذه احلالة كو م راكبني على اخليول بدون صالبة وقوة، فممتنع يف

هـــــذه الشـــــبهة ال يليـــــق إال  ِـــــن كـــــان يُنكـــــر " قةةةةةال:و اإلمةةةةةام الةةةةةرازي رّد علةةةةةى هةةةةةدا القةةةةةول 
ــــل هــــذه الكلمــــات، وال ينبغــــي َليب بكــــر القــــرآن  الكــــرة والنبــــوة َلن  مــــن ُيســــلم ِبمــــا فــــال ينبغــــي لــــه مث

ــــاب هللااَلصــــم أن يُ  ــــيت ثبتــــت مــــن نــــص كت ــــواترقــــد تعــــاىل و  نكــــر اَلشــــياء ال ــــى الت  ورد يف اَلحاديــــث عل
ملـــــا رجعــــــت قـــــريل مـــــن ُأحــــــد جعلـــــوا يتحــــــد ثون يف  :قـــــال اعبـــــد هللا بــــــن عمـــــر رضـــــي هللا عنهمــــــ فعـــــن

ــــديته ــــوم بــــدرن ــــر اخليــــل البلــــق وال الرجــــال البــــي  الــــذين كُ م ِــــا  فــــروا، ويقولــــون: مل ن ــــأن ــــراهم ي  (3)،"ا ن
كمــــــــا   ههللا جــــــــل جاللــــــــه فيــــــــزول َلن ــــــــ ةر كمــــــــال قــــــــدقابلــــــــه بأن اإلشــــــــكال املــــــــذكور ملــــــــا نُ " مث يقةةةةةةةةول:

ــــــــاُء{ ــــــــا ي ش  ُ م  :}إ نَّ اّللَّ  ىللكونــــــــه قــــــــادراً علــــــــى املمكنــــــــات مجيعــــــــاً، وقــــــــال هللا تعــــــــا (4)قال:}يـ ْفع ــــــــُل اّللَّ
  (6)."َلجل كونه منز هاً عن احلاجات (5)ُي ُْكُم م ا يُر يُد{

لةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين ا
فهــــو ُ ــــالف القــــرآن الكــــرة َلنــــه  أن مــــا قالــــه اإلمــــام الــــرازي يف رد  أيب بكــــر اَلصــــم قةةةةال:و هةةةةده اآليةةةةة 

الــــنص الصــــريت علــــى قتــــال املالئكــــة ف عــــاًل، ولكــــن ذكــــر هللا تعــــاىل يف ســــورة اَلنفــــال أن ُ،ــــد  هنــــا لــــيس 
ـــــــف مـــــــن املالئكـــــــة وقـــــــت اجلـــــــدال د ويـُث بـــــــت املالئكـــــــة أن هللا تعـــــــاىل يؤي ـــــــ املـــــــراد منـــــــه:و  ،املســـــــلمني أبل

ــــــم يُــــــؤث رون ويُلهمــــــون اإلنســــــا ُ إ الَّ وُيصــــــح ت ني ــــــاهتم َل   ــــــا ج ع ل ــــــُه اّللَّ ن كمــــــا يؤي ــــــده قــــــول هللا تعاىل:}و م 
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ــــــْن ع ْنـــــــد  اّللَّ  اْلع ز يــــــز  احلْ ك ـــــــيم { ـــــــئ نَّ قـُلُــــــوُبُكْم ب ـــــــه  و م ــــــا النَّْصـــــــُر إ الَّ م  ُبْشــــــر ى ل ُكــــــْم و ل ت ْطم 
 تدلّ اسةةةةةةة مث  (1)

يةةةةوم بةةةةدر بقةةةةول الشةةةةيخ حممةةةةد رشةةةةيد رضةةةةا يف وجةةةةه احِلكمةةةةة لنةةةة ول املال كةةةةة  الشةةةةيخ السةةةةعيدي
 أن عـــــدد املســـــلمني قليـــــل يـــــوم بـــــدر ومل يكـــــن اعتمـــــادهم إال  " يقةةةةةول:فوعةةةةةدم نةةةةة وةم يف غةةةةة وة أ حةةةةةد 

أمـــــا يف فـــــزوة ُأحـــــد  اُت علـــــى وجـــــه علـــــى هللا تعـــــاىل حيـــــث أطـــــاعوا فيـــــه الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم
ــــــــ ــــــــذي عي ــــــــنهم فيــــــــه انتقــــــــل كــــــــامالً حيــــــــث  م يُطيعــــــــوهفل  الصــــــــحابة رضــــــــي هللا عــــــــنهم مــــــــن املكــــــــان ال
نصــــرة هللا تعــــاىل يــــوم بــــدر كــــان ُبشــــرى منــــه كمــــا أنــــزل " وقةةةةد قةةةةال اإلمةةةةام ال  شةةةةري:( 2).رســــول"ال

عتم إليـــــه لقل ـــــتكم هللا الســـــكينة علـــــى بـــــين إســـــرائيل واملـــــراد منـــــه أنكـــــم إذا اســـــتغثتم إىل هللا تعـــــاىل وتضـــــر  
والــــــرب  ابملالئكــــــة علــــــيهم الســــــالم بشــــــارة لكــــــم واإلمــــــداد والنصــــــر والتســــــكني  ذل ــــــتكم، فكــــــان النصــــــرو 

لقلــــوبكم؛ َلن  النصــــر مــــن عنــــد هللا تعــــاىل ولــــيس مــــن املالئكــــة، َلن  الناصــــر لكــــم وللمالئكــــة هــــو هللا 
 (3)."تعاىل، أما املالئكة وفريهم فمن زمرة اَلسباب، واملنصور هو الذي نصره هللا عز وجل

 التلليل واملناقشة:   
ـــــال املالئكـــــة أي هـــــل يقةةةةةول اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري  املالئكـــــة قاتلـــــت أم ال؟ فيقـــــول: يف قضـــــية قت

ـــــ ـــــوم بـــــدر مث نقـــــل روايـــــة وهـــــي:  ه اختلـــــفأن ـــــه ، وهكـــــذا حـــــول قتـــــال املالئكـــــة ي ـــــزل "آراء العلمـــــاء في ن
 عنــــــه ونــــــزل جربئيــــــل عليــــــه الســــــالم يف  ســــــمائة ملــــــك جمنبــــــة علــــــى امليمنــــــة فيهــــــا أبــــــو بكــــــر رضــــــي هللا

 وجهــــه وهــــم يف صــــورة الرجــــال ميكائيــــل عليــــه الســــالم يف  ســــمائة علــــى امليســــرة وفيهــــا علــــي كــــر م هللا
ي  أرخـــــوا مـــــا بـــــني أكتـــــافهم، فقاتلـــــت املالئكـــــة يـــــوم بـــــدر ومل تقاتـــــل ي ، وعمـــــائم ب ـــــعلـــــيهم ثيـــــاب ب ـــــ

ــــوم اَلحــــزاب وال يــــوم حنــــني وال تقاتــــل أبــــداً  ــــون حــــدداً  ي ــــا يكون ــــد قــــال و  (4)."أو مــــدداً  إمن  ــــق جهــــل  وأب
؟ ا نســـــمع وال نـــــرى شهللاصـــــاً مـــــن أيـــــن كـــــان ذلـــــك الصـــــوت الـــــذي كنـــــ"البـــــن مســـــعود رضـــــي هللا عنـــــه: 

ـــــتم ـــــو جهـــــل: هـــــم فلبـــــوان ال أن ـــــال ابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه (5)."قـــــال: مـــــن املالئكـــــة، فقـــــال أب : وق
ــــر رجــــل مــــن اْلُمْشــــركني أ م امــــه إ ْذ مســــ" ــــا رجــــل مــــن اْلُمســــلمني يْشــــت د يف  أث ن م  ــــْرب ة ابلصــــوت فـ ْوقــــه بـ يـْ ع ض 

ــــار س يـ ُقــــول: أقــــد   ــــوت اْلف  ــــو  م ح  و ص  ــــه  ف ــــم ذا ُه يــــزوم إ ْذ نظــــر إ ىل  اْلُمشــــر  أ م امــــه ف هللاــــر ُمْســــتـ ْلق يا ف نظــــر إ ل ْي
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 506ص  9( يُنظر تفسري املنار للشيخ رشيد رضا، ج 2)
 202ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 3)
  332ص  4تفسري الكشف والبيان للمام الثعليب، ج  (4)
 .ما وجدُت خترجيه (5)
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ــــــار ي  ف حــــــد  الرســــــول  ــــــاء اَْلْنص  ــــــْو  ف اْحُضــــــْر ذ ل ــــــك أمجــــــع فج  ــــــْرب ة السَّ قــــــد خطــــــم وشــــــق و جهــــــه ك ض 
ــــــم اءصــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ذ ل ــــــك فـ   : صــــــدقت ذ ا  مــــــن مــــــدد السَّ ــــــال   ينىب داود املةةةةةةاز اوعةةةةةةن  (1)."ق 

إين َلتبــــُع رجــــال مــــن املشــــركني يــــوم بــــدر َلضــــربه، إذ وقــــع "شــــهد بــــدرًا قــــال:  قــــد رضــــي هللا عنــــه وكــــان
ــــــل  إليــــــه ســــــيفي، فعرفــــــُت أن قــــــد قتلــــــه فــــــريي". يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام ال  شةةةةةةري يف  (2)رأســــــه قبــــــل أن يص 

ــــرون اوقيــــل مل يقــــاتلوا وإ" األخةةةةري: كــــاف يف لســــواد ويثبتــــون املــــؤمنني، وإال فملــــك واحــــد  منــــا كــــانوا يكث
ـــــو  ل  إهـــــال  أهـــــل الـــــدنيا كُ  هـــــم، فـــــمن  جربيـــــل عليـــــه الســـــالم أهلـــــك بريشـــــة مـــــن جناحـــــه مـــــدائن قـــــوم ل

اإلمةةةام  كمةةةا رأينةةةا أن( 3)."عليـــه الســـالم، وأهلـــك بـــالد مثـــود قـــوم صـــا  عليـــه الســـالم بصـــيحة واحـــدة
ــــــدون عــــــ  يجت يفانقــــــل الــــــرو  ال  شةةةةةةري ــــــذين يؤي ــــــال املالئكــــــة مث ذكــــــر يف اَلخــــــري قــــــول ال ــــــد قت دم ي

 قتال املالئكة ولكن مل يُرج ت بينهم. 
ــــهل بــــن حنيــــف رضــــي هللا عنــــهنقــــل مــــا روي  اإلمةةةةام القةةةةر ي  ــــال:  عــــن س  لقــــد رأيتنــــا يــــوم "ق

. وعـــــن "صـــــل إليـــــهشـــــري بســـــيفه إىل رأس املشـــــر  فيقـــــع رأســـــه عـــــن جســـــده قبـــــل أن ي  بـــــدر وأن أحـــــدان يُ 
ـــــة  مم َّـــــْن قـ تـ لُـــــوُهْم "بـــــن أنـــــس رضـــــي هللا عنـــــه قـــــال:  الربيـــــع ل ـــــى اْلم الئ ك  ـــــان  النَّـــــاُس يـ ـــــْوم  ب ـــــْدر  يـ ْعر فُـــــون  قـ تـْ ك 

ـــــل  مس  ـــــة  النَّـــــار  قـ ــــْد ُأْحـــــر ال  ب ـــــه   ْث ، م  ـــــْوال  اَل ْعن ـــــاال  و ع ل ـــــى اْلبـ ن ـــــان  ـــــْرِب  ْم فـ  ـــــت " مث يقةةةةةول: (4)."ب ض  وإمنـــــا كان
تســـــكني قلـــــوب املـــــؤمنني، وَلن هللا تعـــــاىل جعـــــل أولئـــــك املالئكـــــة جماهـــــدين ئكـــــة لة املالالفائـــــدة يف كثـــــر 

ـــــــيهم املالئكـــــــة ويقـــــــاتلون معهـــــــم. إمنـــــــا كانـــــــت  إىل يـــــــوم القيامـــــــة، فكـــــــل عســـــــكر صـــــــرب واحتســـــــب  ت
ــــــدعون ويُ  ــــــى حون، ويُ ســــــب  الفائــــــدة يف كثــــــرة املالئكــــــة أ ــــــم كــــــانوا ي كثــــــرون الــــــذين يقــــــاتلون يومئــــــذ، فعل

خالصةةةةةةةةة  (5)."بــــــــدر وإمنــــــــا حضــــــــروا للــــــــدعاء ابلتثبيــــــــت، واَلول أكثــــــــرة يــــــــوم ملالئكــــــــهــــــــذا مل تقاتــــــــل ا
فكــــــأن  الــــــرازياإلمــــــام جت الــــــيت ذكــــــره اإلمــــــام الز شــــــري و ااإلمــــــام القــــــرطيب ذكــــــر بعــــــ  الــــــرو  الكةةةةةةالم

 وهللا أعلماإلمام القرطيب رج ت قول القتال. 

                                                             

ا قــــــــق: د.  143ص  1ج  ،ه(488يب نصــــــــر )املتــــــــوىف: ايب عبــــــــد هللا بــــــــن الصــــــــحيحني البهللاــــــــاري ومســــــــلم ال( اجلمــــــــع بــــــــني 1)
م. عــــــدد اَلجـــــــزاء: 2002 املوافــــــق ه1423علــــــي حســــــني البــــــواب. الناشــــــر: دار ابــــــن حــــــزم، لبنــــــان، بــــــريوت. الطبعــــــة: الثانيــــــة، 

  29ص  4وتفسري الدر املنثور للمام السوطي، ج  4×2
  176ص  7يان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج ( تفسري جامع الب2)
 201ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 3)
 1668ص  5ج  8876يب حاُت، رقم احلديث: ابن اتفسري القرآن العظيم للمام  (4)
  194ص  4للمام القرطيب، ج  جلامع َلحكام القرآن( تفسري ا5)
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"اختلــــــف  :علــــــيهم الســــــالماإلمةةةةةةام البيضةةةةةةاوي يقةةةةةةول ابلصةةةةةةراحة يف حلييةةةةةةد قتةةةةةةال املال كةةةةةةة 
اإلمةةةةةام اخلةةةةةازن  (1)آراء العلمـــــاء يف مقاتلـــــة املالئكـــــة ولكنهـــــا الـــــرواجت واَلخبـــــار تـــــدل  علـــــى ثبوهتـــــا".

قيــــــل  كمــــــا ورد يف الــــــرواجت،والصــــــحيت أ ــــــم قــــــاتلوا يــــــوم بــــــدر   ؟هــــــل قاتلــــــت املالئكــــــة أم ال" يقةةةةةةول:
:}و مـــــا ج ع ل ـــــُه قـــــول هللا تعاىلم ويـــــدل  عليـــــه إ ـــــم مل يقـــــاتلوا وإمنـــــا نزلـــــوا ليكثـــــروا ســـــواد املســـــلمني ويُثبتـــــوه

ــــــد  اّللَّ { ــــــْن ع ْن ــــــا النَّْصــــــُر إ الَّ م  ــــــوُبُكْم و م  ــــــئ نَّ ب ــــــه  قـُُل ُ إ الَّ ُبْشــــــرى و ل ت ْطم  واملــــــراد منــــــه: ومــــــا جعــــــل هللا  (2)اّللَّ
ـــــئ نَّ بـ ــــه  قـُلُـــــوُبُكْم وهـــــذا ُيقـــــق أ ـــــم إمنـــــا نزلـــــوا ـــــ اإلرداف ابملالئكـــــة إال بشـــــرى و ل ت ْطم  ـــــذلك ال للقت ، "الل

ــــــــدر ومل يقــــــــاتلوا فيمــــــــا ســــــــواه مــــــــن " يقةةةةةةةةول يف األخةةةةةةةةري: ــــــــوم ب الصــــــــحيت هــــــــو اَلول وأ ــــــــم قــــــــاتلوا ي
ـــــــرين والعلمــــــــاء يقولـــــــون بقتــــــــال املالئكـــــــة علــــــــيهم "اإلمةةةةةةةام اآللوسةةةةةةةةي يقةةةةةةةول: ( 3)."اَلجم أكثــــــــر املفس 

، وروي عـــــن الســـــالم يـــــوم بـــــدر كمـــــا يـــــدل  عليـــــه اَلحاديـــــث والـــــرواجت ولكـــــن مل تقاتـــــل يـــــوم اَلحـــــزاب
وكـــــان شـــــهد بـــــدرًا: أنـــــه قـــــال بعـــــد إذ ذهـــــب بصـــــره: لـــــو كنـــــت معكـــــم اليـــــوم  ســـــيد رضـــــي هللا عنـــــهأُ  أيب

ـــــــعب الـــــــذي خرجـــــــت منـــــــه املالئكـــــــة، ال أشـــــــك وال أتـــــــار ى ( 4)."ببـــــــدر ومعـــــــي بصـــــــري، َلريـــــــتكم الش  

 (6).يف تفسريه (5)الشيخ الصديق حسن خان الِقّنوجيهكدا قال 

 قــــــالوا بقتــــــال املالئكــــــة والــــــبع  واالمــــــاء قــــــالعل اً مــــــنبعضــــــأن كمــــــا رأينــــــا   خالصةةةةةةة الكةةةةةةالم:
ـــــرة للقـــــرآن الكـــــرة،  ســـــتدل  بعـــــدمها ولكـــــن الـــــرواجت بي نـــــت قتـــــال املالئكـــــة فيُ  ـــــا مفس   فملهللاـــــص ِبـــــا َل  

                                                             

 51ص  3وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج نزيل تفسري أنوار الت (1)
  10( سورة اَلنفال، اآلية 2)
  297ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 3)
تفســـــــــري روح املعـــــــــاين  175ص  7ج  7748للمـــــــــام الطـــــــــربي، رقـــــــــم احلـــــــــديث:  جـــــــــامع البيـــــــــان يف  ويـــــــــل القـــــــــرآن( تفســـــــــري 4)

 163ص  5اآللوسي، ج  شهاب الدين للمام
ه املوافــــــــق 1307 – 1248بــــــــو الطي ــــــــب )ا كنيتــــــــه  ( هــــــــو حممــــــــد صــــــــديق خــــــــان بــــــــن حســــــــن احلســــــــيين البهللاــــــــاري القنــــــــوجي،5)

ـــــــي. وســـــــافر إىل 1890 – 1832 ـــــــد( وتعل ـــــــم يف دهل ـــــــد ونشـــــــأ يف قنـــــــوج )اب ن م: مـــــــن رجـــــــال النهضـــــــة اإلســـــــالمية ا ـــــــددين. ول
نــــواب عــــايل اجلــــاه. مــــن كتبــــه: أ ــــد العلــــوم، والتفســــري فــــتت البيــــان يف ـ ولقــــب بــــ ِبــــوالل طلبــــا للمعيشــــة، وحصــــل علــــى أمــــوال  كثــــرية،

  168 – 167ص  6مقاصد القرآن، نيل املرام من تفسري آجت اَلحكام ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 
ء: اعــــــــدد اَلجــــــــز  326ص  2ج  ،ه(1307( فــــــــتُت البيــــــــان يف مقاصــــــــد القــــــــرآن لصــــــــديق حســــــــن خــــــــان الق نَّــــــــوجي )املتــــــــوىف: 6)

ــــــاري. الناشــــــر: املكتبــــــة العصــــــريَّة للطب اعــــــة والن ْشــــــر، 15 عــــــين بطبعــــــه  وقــــــد م لــــــه وراجعــــــه: خــــــادم العلــــــم ع بــــــد هللا بــــــن إبــــــراهيم اَلنص 
ا، ب ريوت. عام النشر:   م. 1992 املوافق هـ1412ص يد 
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يف هـــــذه املســـــألة َل ـــــا  بتـــــة ابلقـــــرآن الكـــــرة. أن قةةةةةول اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي راجةةةةةح  الكــــالم
 وهللا أعلم
 

ةةةةةم: َولَةةةةةو: تعةةةةةاىل:}َوَلو: َعِلةةةةةَم اهللد   االسةةةةةتدراك الثالةةةةةث عشةةةةةر: قةةةةةول هللا ََعه  ةةةةةر ا أَلَمس: ِفةةةةةيِهم: َخية:
ا َوه م: م ع:ِرض وَن{. ََعه م: لَتَةَولدو:   (1)َأمس:

أن معلومـــــات هللا تعـــــاىل " يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا:
مجلــــــــة  الثةةةةةةةةاين:سةةةةةةةةم القِ مجلــــــــة املوجــــــــودات.  ألول:سةةةةةةةةم القِ "علــــــــى أربعــــــــة أقســــــــام، وهــــــــي كالتــــــــايل: 

ــــو كــــان معــــدوما فمــــا ذا يكــــون حالــــه.  الثالةةةةث:الِقسةةةةم املعــــدومات.  أن كــــل واحــــد مــــن املوجــــودات ل
ــــو أن كــــل واحــــد مــــن املعــــدومات كــــان موجــــودا فكيــــف يكــــون حالــــهالرابةةةةع: الِقسةةةةم   مث يقةةةةول:". ول

ملقــــد ر الــــذي ن مهــــا فــــري ســــمان اَُلخــــرجن فع لمــــاً ابا الق  أمــــا الق ســــمان اَُلوليــــان فهمــــا ع لمــــاً ابلواقــــع، وأمــــ"
ـــــــْم{و  ـــــــرًا َل  مْس ع ُه يـْ ُ ف ـــــــيه ْم خ  ـــــــاين وهـــــــو العلـــــــم مـــــــن الق   (2)اقـــــــع، فقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}و ل ْو ع ل ـــــــم  اّللَّ ســـــــم الث

ابملقـــــد رات، ولـــــيس مـــــن أقســـــام العلـــــم ابلواقعـــــات ونظـــــريه قـــــول هللا جـــــل جاللـــــه حكايـــــة عـــــن املنـــــافقني 
ـــــــــــًدا أ بـ ــــــــــًدا و إ ْن قُـــــــــــوت ْلُتْم هللْاـــــــــــُرج نَّ م ع ُكـــــــــــْم و ال  نُط يـــــــــــُع ف ـــــــــــيهللا تعـــــــــــاىل:}ل ئ ْن ُأْخـــــــــــر ْجُتْم ل ن  قـــــــــــول  ُكْم أ ح 

وقــــــال هللا تعــــــاىل:}ل ئ ْن ُأْخر ُجــــــوا ال    ُْرُجــــــون  م ع ُهــــــْم و لـ ـــــئ ْن ُقوت لُــــــوا ال  يـ ْنُصــــــُرونـ ُهْم و لـ ـــــئ ْن  (3)ل نـ ْنُصــــــر نَُّكْم{
ــــــُروُهْم ل   ر  مُثَّ ال  يُـ ن ص  ــــــو لُّنَّ اَْل ْداب  ــــــُرون {يـُ فع لــــــم هللا تعــــــاىل يف املعــــــدوم أنــــــه لــــــو كــــــان موجــــــودا كيــــــف  (4)ْنص 

ـــــُه{ ـــــوا ع ْن ـــــا نـُُه ـــــاُدوا ل م  ـــــه، وأيضـــــاً قـــــول هللا تعـــــاىل:}و ل ْو ُردُّوا ل ع  فـــــُأخرب عـــــن املعـــــدوم أنـــــه  (5)يكـــــون حال
    (6)."لو كان موجودا كيف يكون حاله

ن الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري الم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدياسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةة 
أان جنـــــن جنـــــد يف القـــــرآن الكـــــرة أمثلـــــة أخـــــرى فـــــري مـــــا ذكـــــره اإلمـــــام الـــــرازي  ـــــذه  قةةةةةال:و هةةةةةده اآليةةةةةة 

ُ  املثةةةةةةةةال األول:: وهــــــــي اَلقســــــــام اَلربعــــــــة املــــــــذكورة ــــــــا آ  ـ ـــــــٌة إ الَّ اّللَّ ــــــــان  ف يه م  قــــــــول هللا تعــــــــاىل:}ل ْو ك 
                                                             

  23( سورة االنفال، اآلية 1)
 8( سورة اَلنفال، اآلية 2)
 11( سورة احلشر، اآلية 3)
 12رة احلشر، اآلية و ( س4)
 28( سورة اَلنعام، اآلية 5)
  471 – 470ص  15الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام6)
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ـــــــد ات { ل ف س 
املثةةةةةةةال املعـــــــدوم وهـــــــو مـــــــن العلـــــــوم املقـــــــدرات،  ذُكـــــــر يف اآليـــــــة املـــــــذكورة حـــــــال الشـــــــيء (1)

ـــــْن  الثةةةةةاين: ـــــك   مم َّـــــا أ نـْز ْلن ـــــا إ ل ْيـــــك  ف اْســـــأ ل  الَّـــــذ ين  يـ ْقـــــر ُءون  اْلك ت ـــــاب  م  وقـــــول هللا تعاىل:}ف ـــــم ْن ُكْنـــــت  يف  ش 
} فشـــــك  النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم يف القـــــرآن الكـــــرة معـــــدوم ولكـــــن علـــــى ســـــبيل املقـــــدر  (2)قـ ْبل ـــــك 
لُـــــــك   املثةةةةةةةال الثالةةةةةةةث:قـــــــع فهـــــــذا يكـــــــون حالـــــــه، لـــــــو و  وقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}ل ئ ْن أ ْشـــــــر ْكت  ل ي ْحـــــــب ط نَّ ع م 

ــــــر ين { ــــــن  اخلْ اس  ى ســــــبيل وهكــــــذا شــــــر  النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم حمــــــال ولكــــــن علــــــ( 3)و ل ت ُكــــــون نَّ م 
 (4)املثال لو وقع فيكون حاله كما قيل.

 التلليل واملناقشة:  
رأينــــــا يف هــــــذه القضــــــية أن الشــــــيخ الســــــعيدي جــــــاء أبمثلــــــة مزيــــــدة ســــــوى خالصةةةةةةة الكةةةةةةالم: 

أمثلــــــة اإلمــــــام الــــــرازي فكأنــــــه جــــــاء مكمــــــالً ملــــــا نقــــــص مــــــن اإلمــــــام الــــــرازي، ولكــــــن لــــــيس مــــــن اللــــــزوم 
يكــــــون مـــــن نــــــو  تكميـــــل مــــــا نقـــــص مــــــن  لالســـــتدرا  لهـــــذا املثــــــا اســـــتيعاب اَلمثلــــــة يف كـــــل مكــــــان.

ـــــف االســـــتدرا  وهللا  والاجةةةةةيح يكةةةةةون لقةةةةةول الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي.. االســـــتدرا  كمـــــا ذكـــــرانه يف تعري
 أعلم

  
َةةةةقد  ةةةةَو احل: ةةةةمد ِإن: َكةةةةاَن َهةةةةَدا ه  االسةةةةتدراك الرابةةةةع عشةةةةر: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:}َوِإذ: قَةةةةال وا اللده 

َنا ِحَجارَة  ِمَن السدَماِء َأِو ا :ِتَنا بَِعَداٍب أَلِيم{.ِمن: ِعن:ِدَك   (  5)فََأم:ِطر: َعَلية:
أن يف قـــــول زي يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة اإلشةةةةةكال فيقةةةةةول: خةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرايةةةةةدكر اإلمةةةةةام ف

هللا تعــــــاىل يف هــــــذه اآليــــــة املــــــذكورة حكــــــاه هللا عــــــن الكفــــــار، وكــــــان هــــــذا كــــــالم الكفــــــار وهــــــو مــــــن 
قــــــد حصــــــلت املعارضــــــة يف هــــــذا القــــــدر، وأيضــــــا ُحكــــــي عــــــنهم أ ــــــم قــــــالوا يف جــــــنس نظــــــم القــــــرآن ف

ُبوًعــــــا. أ ْو ا لـ ـــــْن نـُــــــو قـ ـــــاُلو }قــــــول هللا تعاىل:ســــــورة اإلســــــراء  ــــــن  اَْل ْرض  يـ نـْ ــــــ َّ تـ ْفُجــــــر  ل ن ــــــا م  ْؤم ن  لـ ـــــك  ح 
ال   ـ ـــــا تـ فْ  ــــــار  خ  ــــــر  اَْل نـْه  ــــــْن ف  يــــــل  و ع ن ــــــب  فـ تـُف ج   نَّــــــٌة م  ــــــا ت ُكــــــون  لـ ـــــك  ج  ــــــم اء  ك م  ــــــريًا. أ ْو ُتْســــــق    السَّ ج 

                                                             

 22( سورة اَلنبياء، اآلية 1)
 94( سورة يونس، اآلية 2)
 65( سورة الزمر، اآلية 3)
  601ص  4( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 4)
   32( سورة اَلنفال، اآلية 5)
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ّللَّ  و اْلم ال   ــــــًفا أ ْو   ْيت   اب  ن ــــــا ك س  ــــــة  ق ب ــــــياًل{ز ع ْمــــــت  ع ل يـْ وذلــــــك أيضــــــا كــــــالم الكفــــــار فقــــــد حصــــــل  (1)ئ ك 
مث  مـــــن كالمهــــــم مــــــا ُيشــــــبه نظــــــم القــــــرآن الكــــــرة ومعارضــــــته، وذلــــــك يــــــدل  علــــــى حصــــــول املعارضــــــة.

"أن  االتيـــــان ِثـــــل هـــــذا القـــــدر مـــــن الكـــــالم حلصـــــول املعارضـــــة ال يكفـــــي، َلنـــــه   فقةةةةةال:عنةةةةةه  أجةةةةةاب
ــــــــى إال إذا قلنــــــــا كــــــــالم قليــــــــل وال يتبــــــــني  فيــــــــه وجــــــــوه الفصــــــــاحة والبال فــــــــة، وهــــــــذا اجلــــــــواب ال يتمش 

 (2)وة الكالم".التحد ي ما وقع  ميع الُسور، وإمنا وقع ابلسورة الطويلة اليت يظهر فيها ق
سةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم ر 

ـــــت  َلن  مجيـــــع الُســـــور  حســـــب هةةةةةده اآليةةةةةة فيقةةةةةول: للقـــــرآن الكـــــرة معجـــــزة رأي هـــــذا اجلـــــواب ال يص 
ـــــرياً. ومـــــن املعلـــــوم أن آجت القـــــرآن الكـــــرة وال يســـــتطيع أحـــــد أن  يت ـــــه صـــــغرياً كـــــان أو كب  أيضـــــاً  ِثل

 ِثلـــــه، ومــــــا نقلـــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل مـــــن كـــــالم الكفــــــار يفمعجـــــزة ولـــــيس يف اســـــتطاعة أحـــــد أن  يت 
 كالمــــــه الفصــــــيت اآلجت، فهــــــو لــــــيس مــــــن كالمهــــــم أصــــــالً بــــــل عــــــرب  عنــــــه ســــــبحانه وتعــــــاىل يف هــــــذه

ـــــم اليســـــتطيعون أن يتكل مـــــوا بـــــه،  فـــــي احلقيقـــــة هـــــذا كـــــالم هللا جـــــل جاللـــــه وقـــــد صـــــافه فوالبليـــــ  َل  
 (3)كالم الكفار.  وليس من هللا تعاىل يف كالمه البلي  وعرب  عنه

 :  التلليل واملناقشة
ـــــال  ـــــرين تكل ـــــم يف هـــــذا املوضـــــو  علـــــى ســـــبيل املث حســـــب علمـــــي مـــــا وجـــــدُت أحـــــد مـــــن املفس 

بــــــــن عاشــــــــور وابــــــــو الســــــــعود وا القــــــــرطيبو ضــــــــاوي يالبو الز شــــــــري و يب حــــــــاُت ابــــــــن واإلمــــــــام الطــــــــربي ا
املـــــذكور: "أن اإلتيـــــان ِثـــــل الزحيلـــــي وفـــــريهم. أمـــــا جـــــواب اإلمـــــام الـــــرازي عـــــن اإلشـــــكال و  اآللوســــيو 

هــــــذا القــــــدر ال يكفــــــي للمعارضــــــة"، فكــــــأن قولــــــه يوافــــــق أو يؤي ــــــد مــــــن مــــــا حتــــــد ى بــــــه هللا تعــــــاىل يف 
لكـــــرة ثـــــال  مـــــر ات، يف املـــــر ة اَلوىل جـــــاء التحـــــد ي عـــــن اإلتيـــــان ِثـــــل مجيـــــع القـــــرآن الكـــــرة  القـــــرآن ا

ْنـــــُس و ا}كمـــــا قـــــال هللا تعاىل: ْتُـــــون  قُـــــْل ل ـــــئ ن  اْجت م ع ـــــت  اإْل  ا اْلُقـــــْرآن  ال     ـــــذ  ْتُـــــوا ِ  ْثـــــل  ه  جلْ ـــــنُّ ع ل ـــــى أ ْن   
قُــــْل فـ ـــْأُتوا ب ع ْشــــر  }ن عشــــر ُســــور كمــــا قــــال هللا تعاىل:، ويف املــــر ة الثانيــــة كانــــت التحــــد ي عــــ(4){ِ  ْثل ــــه  

                                                             

  93 – 90( سورة اإلسراء، اآلجت 1)
  479ص  15الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام2)
  625ص   4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 3)
 88 ، اآليةاإلسراء ( سورة4)
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ْثل ـــــه   ـــــْن }، ويف اَلخـــــري قـــــال هللا تعاىل:(1){ُســـــو ر  م  ْثل ـــــه  فـ ــــْأُتوا ب ُســـــور ة  م  ولكـــــن مـــــع ذلـــــك قـــــول  (2).{م 
ـــــداً وقـــــد جـــــاء بتوجيـــــه جي ـــــد َلن هللا جـــــل جاللـــــه صـــــاغ كـــــالم الكفـــــار يف  الشـــــيخ الســـــعيدي رائـــــع ج 

ــــه وعــــرب  عنــــه و  ــــك قولــــه يؤيـ ـــد بقــــول  الشــــيخ رشــــيد رضــــا عبارت ــــه دلــــياًل، ومــــع ذل لكــــن هــــو مل يــــذكر ل
ك يـــــه القـــــرآن الكـــــرة مـــــن أقـــــوال املشـــــ هم قـــــد يكـــــون ابملعـــــ  دون نـــــص ركني وفـــــري َلنـــــه يقـــــول: "ومـــــا ُي 

ــــز  اللفــــ ، كمــــا هــــو املعتــــاد بــــني النــــاس، وقــــد يكــــون نظمــــه مــــع أدائــــه للمعــــ  بــــدون إخــــالل ممــــا ي عج 
ـــــل اإلعجـــــاز".ا كـــــي عـــــنهم عـــــن مثلـــــه (  3)، وقـــــد يتعـــــني هـــــذا يف الكـــــالم الطويـــــل الـــــذي يتحقـــــق ِث

 لشةةةةيخ السةةةةعيدي.القةةةةول الةةةةراجح هةةةةو قةةةةول ا رأي حســــب قــــوال املفســــرين أقــــول:االنظــــر يف  بعــــد
 وهللا أعلم

 
ةةةةةوَن  نَةةةةةةن َوَيك  ةةةةةوَن ِفتة: االسةةةةةتدراك اخلةةةةةام  عشةةةةةر: قةةةةةول هللا تعاىل:}َوقَةةةةةاتِل وه م: َحةةةةةود اَل َتك 

{.الدِّين  ك لُّ    (4)ه  هلِلِد
أن هللا تعـــــاىل أمـــــر بقتـــــال يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا: 

 ــــب ِبــــا القتــــال، وهــــي: "حــــ  ال تكــــون فتنــــة و لــــص الــــدين الــــذي هــــو الكفــــار وبــــني   ــــا العل ــــة الــــيت 
ــــــ ه اإلمــــــام ديــــــن هللا مــــــن ســــــائر اَلدجن"، وملــــــا يــــــزول الُكفــــــر ابلكليــــــة فيحصــــــل هــــــذا املقصــــــد كمــــــا قال

ـــــــة وقـــــــاتلوهم َلجـــــــل أن  مث يقةةةةةةةول: (5)،الز شـــــــري يف تفســـــــريه "إمـــــــا أن يكـــــــون املـــــــراد مـــــــن هـــــــذه اآلي
ن ـــــــ أو يكـــــــون املـــــــراد وقـــــــاتلوهم لغـــــــرض أن ُيصـــــــل:}و ي ُكون  الـــــــد  يُن ُكلُّـــــــُه  ٌة{ُيصـــــــل:}ح  َّ ال  ت ُكـــــــون  ف تـْ

فوجــــــب أن  ،مــــــن القتــــــالفــــــمن كــــــان املــــــراد مــــــن اآليــــــة هــــــو اَلول وجــــــب أن ُيصــــــل هــــــذا املعــــــ   ّلل َّ {
مث يكـــــــون املـــــــراد ويكـــــــون الـــــــدين كلـــــــه و يف أرض مكـــــــة ومـــــــا حواليهـــــــا، َلن املقصـــــــود حصـــــــل هنـــــــا"، 

"،وقـــــد قــــال النـــــيب  ي ضةةةةيف: ــــُع د ين ـــــان  يف ج ز يــــر ة  الع ـــــر ب  وال ،كـــــن "( 6)صـــــلى هللا عليــــه وســـــلم: "ال  جي ْت م 
                                                             

 13 ، اآليةهود ( سورة1)
 38 ، اآليةيونسسورة و  23 ة، اآليالبقرة ( سورة2)
 545ص  9( تفسري املنار للشيخ رشيد رضا، ج 3)
 39سورة اَلنفال، اآلية  (4)
 220ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 5)
ـــــــوىف: 6) ـــــــس )املت ـــــــك بـــــــن أن ـــــــم احلـــــــديث:  ،ه(179( املوطـــــــأ للمـــــــام مال ا قـــــــق: حممـــــــد مصـــــــطفى  1314ص  5ج  3323رق

زايــــــد بــــــن ســــــلطان آل  يــــــان ل عمــــــال اخلرييــــــة واإلنســــــانية، أبــــــو  ــــــيب، اإلمــــــارات. الطبعــــــة: اَلوىل،  الناشــــــر: مؤسســــــةاَلعظمــــــي. 
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ه فلــــم يبقــــى الُكفــــر مــــع حصــــول اجلهــــاد لنــــا أن سملــــه علــــى الــــبالد مجيعــــاً فلــــو كــــان ذلــــك مقصــــوداً منــــ
ل تعـــــاىل، وإذا كـــــان الغـــــرض مـــــن اآليـــــة الكر،ـــــة هـــــو الثـــــاين قـــــول هللا جـــــوالقتـــــال فيهـــــا املـــــأمور مـــــن هللا 

وعلــــى هــــذا التقــــدير لــــيس هنــــا مــــانع مــــن  ،جاللــــه:}ق ات ُلوُهْم{ لقصــــد الــــدين أن يكــــون الــــدين كلــــه و
ن الضــــروري أن ُيصــــل اإلنســــان كــــل مــــا كــــان مــــن محلــــه علــــى إزالــــة الُكفــــر عــــن العــــامل مجيعــــاً ولــــيس مــــ

ال واجلهـــــــاد حلصـــــــول هـــــــذا املقصـــــــد ســـــــواء ُيصـــــــل أو مل أهدافـــــــه، إذا فيكـــــــون املـــــــراد منـــــــه اَلمـــــــر ابلقتـــــــ
   (1)."ُيصل هذا املقصد يف نفس اَلمر

رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم 
اآليـــــة يف رأي هـــــو: أن تســـــتمر  املســـــلمون ابجلهـــــاد حيت مـــــن هـــــذه املـــــراد الصـــــ أن :وقةةةةةالهةةةةةده اآليةةةةةة 

إىل الوقــــــــت الــــــــذي يكــــــــون فيــــــــه فلبــــــــة الكفــــــــر والشــــــــر  علــــــــى اَلرض وهكــــــــذا ينبغــــــــي للمســــــــلمني أن 
ــــــة اجلهــــــاد، وأن ُيــــــاولوا يف ح ــــــيت ُيســــــبوا أنفســــــهم يف حال ــــــات ال صــــــول اَلســــــباب والوســــــائل واإلمكاني

ــــى تُقمــــع ــــيت ني أن يُبل غــــوا دعــــوة اإلســــالم إىل الشــــر  مــــن العــــامل ، وينبغــــي للمســــلم عل ــــبالد ال املنــــاطق وال
ــــــي يقبلــــــوا اإلســــــالم ويزيــــــد بــــــه عــــــدد املســــــلمني،   ل  يف ُكــــــ للمســــــلمني ال بــــــد  و ينتصــــــر عليــــــه املســــــلمني ك 

التطـــــــــو ر يف العلـــــــــوم  علـــــــــىدة املهللارتعـــــــــة للحـــــــــرب و الـــــــــزمن مـــــــــن اإلهتمـــــــــام حبصـــــــــول اَلســـــــــلحة اجلديـــــــــ
وهـــــــي   م يف هـــــــذا العصـــــــر،لتهللال ـــــــف املســـــــلمني وزوا ـــــــ مث ذكـــــــر الشـــــــيخ الســـــــعيدي ســـــــببني (2).احلديثـــــــة

 كالتايل:  
لــــــدعوة، كمــــــا ابلتهللال ــــــف املســــــلمني و خـــــرهم يف هــــــذا الــــــزمن عـــــدم اهتمــــــامهم  السةةةةةبب األول •

واشـــــتغلوا يف  دعـــــوة اإلســـــالم وا عـــــنتغ فلـــــحكمـــــوا علـــــى ا نـــــد ع ـــــرب القـــــرون ولكـــــن  أن  املغـــــول
 استحكام حكوماهتم.

احلديثــــــة واجلديــــــدة، وقــــــد أمــــــر هللا  مني بتحصــــــيل العلــــــومعــــــدم اهتمــــــام املســــــل السةةةةةةبب الثةةةةةةاين •
ـــــي يغلـــــب التوحيـــــد واإلســـــالم يف  جـــــل جاللـــــه ابلقضـــــاء علـــــى الُكفـــــر والشـــــر  والغلبـــــة علـــــيهم ك 

يف العــــــــامل  مغلـــــــوبني رواافصـــــــاحلكـــــــم ولكـــــــن ملـــــــا تـــــــر  املســـــــلمون العمـــــــل ِبـــــــذا  ،مجيـــــــع العـــــــامل
                                                             

ـــــــــق ه1425 يب شـــــــــيبة، ايب بكـــــــــر بـــــــــن اوالكتـــــــــاب املصـــــــــنف يف اَلحاديـــــــــث واآل ر للمـــــــــام  8م. عـــــــــدد اَلجـــــــــزاء: 2004 املواف
لناشـــــــــــر: مكتبــــــــــة الرشـــــــــــد، ا قـــــــــــق: كمــــــــــال يوســـــــــــف احلــــــــــوت. ا 468ص  6ج  32992ه( رقـــــــــــم احلــــــــــديث: 235)املتــــــــــوىف: 

  7ه. عدد اَلجزاء: 1409الرجض. الطبعة: اَلوىل 
  484 – 483ص 15الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام1)
 636ص  4السعيدي، ج ( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول 2)
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ــــــدوحمكــــــومني ــــــبالد يف اجل . وق ــــــاطق وال ــــــتت املســــــلمون بعــــــ  املن هــــــاد ولكــــــن مل يعملــــــوا علــــــى ف
ـــــــ( 1)}و ي ُكون  الـــــــد  يُن ُكلُّـــــــُه ّلل َّ {قـــــــول هللا تعـــــــاىل: وا بـــــــدعوة الكفـــــــار إىل اإلســـــــالم وأيضـــــــاً مل يهتم 

 (2)بق تلك املناطق يف س يطرهتم.تفلم 
 شة:   التلليل واملناق

ـــــــذي هـــــــو ديـــــــن هللا مـــــــن ســـــــائر  قةةةةةةةال اإلمةةةةةةةام ال  شةةةةةةةري يف تفسةةةةةةةريه: "و لـــــــص الـــــــدين ال
يقةةةةةةةةةول اإلمةةةةةةةةةام البيضةةةةةةةةةاوي: و  (3)."، وملــــــــا يـــــــــزول الُكفــــــــر ابلكليـــــــــة فيحصــــــــل هـــــــــذا املقصــــــــداَلدجن

: "ويضـــــمحل عـــــنهم كـــــل ديـــــن (5)وقةةةةةد قةةةةةال اإلمةةةةةام النسةةةةةفي (4)"وتضــــمحل عـــــنهم اَلدجن الباطلـــــة".
ـــــيهم  لَّ اَلدجُن الباطلـــــُة ويقةةةةةول اإلمةةةةةام أبةةةةةو السةةةةةعود:  (6)ديـــــن اإلســـــالم".ابطـــــل ويبقـــــى ف "وتضـــــمح 
قـــــال وفـــــق قـــــول  اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي( 7)مجيعـــــاً أو برجـــــوعهم عنهـــــا خشـــــية القتـــــل". إمـــــا إبهـــــال  أهل هـــــا

الواجـــب علـــى " وقةةةد قةةةال الشةةةيخ رشةةةيد رضةةةا يف تفسةةةري الرمةةةي:( 8).اإلمـــام أبـــو الســـعود فـــال ُنكـــرره
ـــــــدابابت املســـــــلمني يف  ـــــــادال وال ـــــــزمن بـــــــنص مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــرة صـــــــنع املـــــــدافع أبنواعهـــــــا والبن هـــــــذا ال

اصـــــــات الـــــــيت تغـــــــوص يف فن احلربيـــــــة أبنواعهـــــــا، وهكـــــــذا منهـــــــا الغو  نشـــــــاء الُســـــــوالطيـــــــارات واملناطيـــــــد وإ
نع هــــذه اَلشــــياء وفريهــــا م الفنــــون والصــــناعات الــــيت يتوقـ ـــف عليهــــا ُصــــالبحــــر، كمــــا جيــــب علــــيهم تعل ــــ

، وقــــد ورد أن الصــــحابة بةةةةه فهةةةةو واجةةةةب مةةةةا ال يةةةةتّم الواجةةةةب املطلةةةةق إالّ بــــدليل: مــــن قــــوى احلــــرب 
                                                             

 39( سورة االنفال، اآلية 1)
 636ص  4السعيدي، ج  ( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول2)
 220ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 3)
  59ص  3( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 4)
ـــــــن حممـــــــود النســـــــفي، حـــــــاف 5) ـــــــن أمحـــــــد ب ـــــــد هللا ب ـــــــدين  ( عب ـــــــوىف اال ـــــــو الربكـــــــات )املت  اً فقيهـــــــ كـــــــان  م(:1310ه املوافـــــــق 710ب

صــــــبهان ووفاتــــــه فيهــــــا. نســــــبته إىل "نســــــف" بــــــبالد الســــــند. مــــــن كتبــــــه التفســــــري مــــــدار  التنزيــــــل، كنــــــز ، مــــــن أهــــــل أاً ، حنفيــــــاً مفســــــر 
لعبـــــــد القـــــــادر احلنفــــــــي  الـــــــدقائق يف الفقـــــــه، كشـــــــف اَلســـــــرار، الـــــــوايف يف الفـــــــرو  ... يُنظــــــــر اجلـــــــواهر املضـــــــية يف طبقـــــــات احلنفيـــــــة

 4واَلعـــــــالم للزركلـــــــي، ج  2د اَلجـــــــزاء: الناشـــــــر: مـــــــري حممـــــــد كتـــــــب خانـــــــه، كراتشـــــــي. عـــــــد 270ص  1هــــــــ( ج 775)املتـــــــوىف: 
 67ص 
حققـــــــه  645ص  1ه( ج 710( تفســـــــري النســـــــفي املســـــــم ى بــــــــ مـــــــدار  التنزيـــــــل وحقـــــــائق التأويـــــــل للمـــــــام النســـــــفي )املتـــــــوىف: 6)

ــــــديوي،  ــــــي ب ــــــه: يوســــــف عل ــــــريوت. وخــــــرج أحاديث ــــــب، ب ــــــم الطي ــــــب مســــــتو. الناشــــــر: دار الكل ــــــدين دي ــــــي ال ــــــه: حمي راجعــــــه وقــــــد م ل
 3م. عدد اَلجزاء: 1998 املوافق هـ1419 الطبعة: اَلوىل،

 21ص  4يب السعود، ج ا( تفسري إرشاد العقل السليم للمام 7)
 194ص  5اآللوسي، ج شهاب الدين ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام 8)
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الرســــول صــــلى هللا عليــــه وســــلم يف فــــزوة خيــــرب وفريهــــا. وكــــل ملنجنيــــق مــــع اســــتعملوا ا مرضــــي هللا عــــنه
ــــــال ــــــة كصــــــناعات آالت القت ــــــيت عليهــــــا مــــــدار املعيشــــــة مــــــن فــــــروض الكفاي يقةةةةةةول و ( 1)."الصــــــناعات ال

أن املــــــراد منــــــه ختلــــــيص بــــــالد العــــــرب مــــــن الشــــــر  ودينــــــه، وعمــــــوم عاشةةةةةةور: فبةةةةةةن االشةةةةةةيخ الطةةةةةةاهر 
ـــــــه اختارهـــــــ ا َلن تكـــــــون قلـــــــب اإلســـــــالم ومنبـــــــع معينـــــــه فـــــــال يكـــــــون اإلســـــــالم  ـــــــا َلن هللا جـــــــل جالل

 (2)القلب صاحلا إذا كان  لو  العناصر".
الشـــــــيخ الســـــــعيدي اســـــــتدر  علـــــــى اإلمـــــــام فهللاـــــــر الـــــــدين الـــــــرازي مث ذكـــــــر خالصةةةةةةةة الكةةةةةةةالم: 

مث مــــــا ذا يكــــــون املــــــراد مــــــن قــــــول هللا تعــــــاىل:}و ي ُكون  الــــــد  يُن ُكلُّــــــُه ّلل َّ { مكــــــة وحواليهــــــا كمــــــا  وجهــــــني،
اره اإلمــــــام الــــــرازي أو الــــــبالد مجيعــــــاً كمــــــا قــــــال بــــــه الشــــــيخ الســــــعيدي، رأينــــــا يف الفــــــوال أن معظــــــم اختــــــ

. وهللا ديفةةةةةاذا الاجةةةةةيح يكةةةةةون لقةةةةةول الشةةةةةيخ السةةةةةعيوافقـــــوا مـــــع قـــــول اإلمـــــام الـــــرازي املفســـــرين مل ي
 أعلم

ةةةةةةةةوَله  َواَل تَةنَةةةةةةةةازَ  ع وا االسةةةةةةةةتدراك السةةةةةةةةادس عشةةةةةةةةر: قةةةةةةةةول هللا تعةةةةةةةةاىل:}َوَأِ يع وا اهللدَ َوَرس 
َهَب ِرحي ك م:{. َشل وا َوَتد:  (3)فَةتَةف:

ـــــه لو قةةةةةفييةةةةةدكر اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي إشةةةةةكاال  يف هةةةةةده اآليةةةةةة  : أن هللا جـــــل جالل
تعــــــاىل ورســــــوله صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ويف مجيــــــع اَلشــــــياء صــــــر ح يف هــــــذه اآليــــــة بوجــــــوب إطاعــــــة هللا 

نعـــــرف  مث يةةةةةدكر إشةةةةةكاال : الفشـــــل بعـــــده،الــــيت عليهـــــا نـــــص، مث منـــــع هللا تعـــــاىل مـــــن النتـــــاز  واجلـــــدال و 
ـــــــكون ابلقيـــــــاس املهللاصـــــــص ابلـــــــنص فقـــــــد تركـــــــوا طاعـــــــة هللا تعـــــــاىل ورســـــــوله، أمـــــــا  هنـــــــا أن الـــــــذين ُ،س 

ــــك ابلقيــــاس الــــذي يســــتلزم منــــه املنازعــــ يةةةةب عةةةةن هةةةةدا ة والفشــــل فهــــو حــــرام، التمس  اإلمةةةةام الةةةةرازي جي 
 (4)"أنه ليس كل قياس يوجب املنازعة". اإلشكال:

السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  خ غةةةةةالم رسةةةةةولاسةةةةةتدرك الشةةةةةي
ــــي اإلمــــام الــــرازي: "أنــــه لــــيس كــــل قيــــاس يوجــــب املنازعــــة"، ال قــــول نأقةةةةال و هةةةةده اآليةةةةة  ت، مث ذكــــر ص 

أن  اإلمـــــام الـــــرازي قـــــال: لـــــيس كـــــل القيـــــاس يوجـــــب التنـــــاز ، فمعنـــــاه أن  بعـــــ  القيـــــاس  :أوال   وجهـــــني:

                                                             

  54 – 53ص  10( تفسري املنار للشيخ رشيد رضا، ج 1)
 209ص  2بن عاشور، ج ا( تفسري التحرير والتنوير للشيخ 2)
 46سورة االنفال، اآلية  (3)
 490ص 15الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام4)
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مـــــا هـــــو املقصـــــود ابلتنـــــاز ؟ هـــــل املـــــراد  اثنيةةةةةا : يـــــث ال جيـــــوز العمـــــل بـــــه.يوجـــــب املنازعـــــة أو التنـــــاز  ح
منــــــه اإلخــــــتالف أو املهللاالفــــــة واجلــــــدال؟ فــــــمن كــــــان املقصــــــود منــــــه اإلخــــــتالف فهــــــذا لــــــيس عيبــــــاً و ــــــا 

يف  ترية يف القـــــــرآن الكـــــــرة والســـــــنة النبويـــــــة علـــــــى صـــــــاحبها الصـــــــالة والســـــــالم وقـــــــد جـــــــاءأمثلـــــــة كثـــــــ
ــــرواجت ــــه  الفــــة بعضــــهم بعضــــا فهــــذا صــــحيت وهــــو  (1)،"اخــــتالف أمــــيت رمحــــة" :ال وإن كــــان املــــراد من

أمــــــا القيــــــاس ا تهــــــد فعلــــــى وجــــــه العمــــــوم  تلــــــف مــــــن ا تهــــــد اآلخــــــر ولكــــــنهم ال  ،ال يُنــــــايف القيــــــاس
لفتهم، بـــــل ينبغـــــي لكـــــل جمتهـــــد ومتبع ـــــيهم أن يعملـــــوا علـــــى قياســـــهم ابَلدلـــــة، وأيضـــــاً ال يســـــتوجبون  ـــــا

 ( 2)لفون فيما بينهم.ي ذم ون بعضهم بعضا وال  ا
     التلليل واملناقشة:

ومــــــن هنــــــا نالحــــــ  أن الشــــــيخ الســــــعيدي كشــــــف الغمــــــوض وأزال اإلِبــــــام عــــــن كــــــالم اإلمــــــام 
 وهللا أعلم وعليه فرأي الشيخ السعيدي معت .الرازي 

 
ٍة وَ  ةةةةَتطَع:ت م: ِمةةةةن: قة ةةةةود ِمةةةةن: االسةةةةتدراك السةةةةابع عشةةةةر: قةةةةول هللا تعاىل:}َوَأِعةةةةدُّوا َة ةةةةم: َمةةةةا اس:

َي:ةةةةةةِل تة ر:ِهب ةةةةةةوَن بِةةةةةةِه َعةةةةةةد   ةةةةةةونَةه م  اهللد  ِراَبِط اخل: ود اهللِد َوَعةةةةةةد ودك م: َوآَخةةةةةةرِيَن ِمةةةةةةن: د وهِنِةةةةةةم: اَل تَةع:َلم 
  (3)يَةع:َلم ه م:{.

: أن كثــــرة آالت واَلدوات يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا
م، ن ســــن نعـــــرفهم هكـــــذا اَلعــــداء الـــــذين ســـــن ال نعـــــرفهللجهــــاد كمـــــا يُرهـــــب بــــه أعـــــداء اإلســـــالم الـــــذي

 : على النحو اآليتمث ذكر عدة وجوه 
أن املــــــراد بــــــه املنــــــافقون وهــــــو القــــــول اَلص ــــــت، َلن تكثــــــري اَلســــــباب واآلالت  الوجةةةةةةه األول: •

ــــافقني،  ــــة املن ــــة الكفــــار هكــــذا رهب ــــافقون وقــــد الغــــزو كمــــا يوجــــب رهب ــــه اإلعرتاض:"املن ذكــــر علي
ب: أن هـــــــذا اإلرهـــــــاب اجـــــــواال فكيـــــــف يوجـــــــب مـــــــا ذكـــــــر مـــــــن اإلرهـــــــاب"؟ ال  ـــــــافون القتـــــــ

ـــــــرة "أن املنـــــــافقني ملـــــــاألول:  يكـــــــون مـــــــن وجهـــــــني: ا ُيشـــــــاهدون قـــــــوة اإلســـــــالم واملســـــــلمني وكث
                                                             

 136ص  10ج  28686رقـــــــم احلـــــــديث:  ه(975( كنـــــــز العمـــــــال يف ســـــــنن اَلقـــــــوال واَلفعـــــــال للمتقـــــــي ا نـــــــدي )املتـــــــوىف: 1)
 م. 1981املوافق هـ1401امسة ا قق: بكري حياين، صفوة السقا. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة اخل

 650ص   4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
 60سورة االنفال، اآلية  (3)
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أدواهتـــــــم وآالهتـــــــم وينقطـــــــع عـــــــنهم طمعهـــــــم مـــــــن أن يصـــــــريوا مغلـــــــوبني، وبـــــــه ُيملـــــــون إىل تـــــــر  
ـــــــــذي يف قلـــــــــوِبم وبـــــــــواطنهم وأيضـــــــــاً يضـــــــــطر ون أن ي  صـــــــــريوا  لصـــــــــني يف اإل،ـــــــــان".الكفـــــــــر ال

ني وُيتــــــالون أن عــــــادة املنــــــافقني هــــــو تــــــرب ص  هــــــور اآلفــــــات علــــــى اإلســــــالم واملســــــلم" الثةةةةةةاين:
إللقــــاء التفريـــــق واإلفســـــاد فيمـــــا بــــني املســـــلمني، فهـــــم ملـــــا  ُيشــــاهدون املســـــلمني يف فايـــــة قـــــدرهتم 

 ."وقوهتم  افون ويرتكون أفعا م املذمومة
وروي  أن الرســـول هللا صـــلى  كمـــا قـــال ابـــن جـــري فـــار مـــن اجلـــن  أريـــد بـــه الك الوجةةةه الثةةةاين: •

 مث قـــال:"إن الشـــيطان ال  بـــل أحـــداً  (1)م اجلـــن"،"فقـــال إ ـــ هللا عليـــه وســـلم قـــرأ هـــذه اآليـــة:
ولكةةةةةةن رهــــــب اجلــــــن ، ُصــــــهيل الفــــــرس يُ ": (2)يف دار فيهــــــا فــــــرس عتيــــــق، وقــــــال اإلمــــــام احلســــــن

عقــــــل  ثــــــري كثــــــرة آالت اجلهــــــاد يف إرهــــــاب "أن ــــــه ال يُ  :ذكةةةةةةر اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي عليةةةةةةه إشةةةةةةكاال  
 اجلن".

ــــــه أعــــــداء مــــــن " الوجةةةةةةه الثالةةةةةةث: • لــــــه عــــــداوة مــــــع  الكفــــــار فهكــــــذا أحيــــــاانً كمــــــا أن املســــــلم ل
ـــــري اآلالت والســـــالح، فكمـــــا  افـــــه أعـــــداء ه مـــــن  املســـــلمني أيضـــــا، فـــــمذا كـــــان قـــــويُّ احلـــــال وكث

 (3)الكفار فكذلك ُكل  من كان له عداوة معه مسلماً أو كافرا".
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

ال ينبغــــي لنــــا و عــــل م صــــداال  ــــذه اآليــــة اجلــــن  فهــــي ضــــعيفة  أن  اَلحاديــــث الــــيت  قةةةةال:و هةةةةده اآليةةةةة 
ــــــيت  ــــــى الــــــرواجت ال  والهــــــذه اَلعــــــداء ملــــــا هللا ســــــبحانه وتعــــــاىل مل يُعــــــني  الف العقــــــل، و خُتــــــاإلصــــــرار عل

 ( 4)م فال نتعق به بل نرتكه إىل هللا تعاىل. عليه وسلرسوله صلى هللا

                                                             

  1703ص  5يب حاُت، ج ابن اللمام  ( تفسري القرآن العظيم1)
 العلـــــــــم أبـــــــــو ســـــــــعيد: اتبعـــــــــي، كثـــــــــريكنيتـــــــــه م(  728 – 642ه املوافـــــــــق 110 – 21( هـــــــــو احلســـــــــن بـــــــــن يســـــــــار البصـــــــــري )2)

فصــــيحا. ولــــد ابملدينــــة، وشــــبَّ يف كنــــف علــــي لســــنتني، ومســــع خطبــــة عثمــــان رضــــي هللا عنــــه وشــــهد يــــوم الــــد ار أبــــوه مــــوىل زيــــد بــــن 
ـــــــا أعطتـــــــه أم  ســـــــلمة رضـــــــ ي هللا عنهـــــــا ثـــــــديها يف صـــــــغره. ولـــــــه وكتـــــــاب يف فضـــــــائل مكـــــــة. يُنظـــــــر  بـــــــت رضـــــــي هللا عنـــــــه. وكـــــــان ِر

 227 – 226ص  2واَلعالم للزركلي، ج  51 – 48ص  2بن العماد احلنبلي، ج شذرات الذهب ال
  500 – 499ص 15الرازي، ج  ( يُنظر التفسري الكبري للمام3)
 669ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 4)
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 التلليل واملناقشة:  
مــــا ذكـــره اإلمـــام الطــــربي  يف تفسةةةري هةةةةده اآليةةةة ت يةةةع األقةةةةوال الةةةيت وردنةةةدك فيمةةةا يلةةةةي 

 القةةةةةول األول: :علـــــى النحـــــو اآليتبـــــن كثـــــري يف تفاســـــريهم االليـــــث الســـــمرقندي و  وبـــــايب حـــــاُت و ابـــــن او 
حـــاُت وأبـــو الليـــث  يبابـــن اوقـــد قـــال بـــه اإلمـــام الطـــربي و  هةةةؤالء مةةةن بةةة  قريظةةةةمد: قـــول اإلمـــام جماهـــ

وقـــــد قـــــال بـــــه  هةةةةةؤالء أهةةةةةل فةةةةةارسمقـــــول اإلمـــــام الســـــدي:  القةةةةةول الثةةةةةاين: بـــــن كثـــــري.االســـــمرقندي و 
ــــن كثــــري.ايب الليــــث الســــمرقندي و ايب حــــاُت و ابــــن ااإلمــــام الطــــربي و  القةةةةول الثالةةةةث: هةةةةم كةةةةل عةةةةدو  ب

وقــــد قــــال ، مةةةةن خلفهةةةةمأمةةةةر النةةةةي صةةةةلى هللا عليةةةةه وسةةةةلم أن يشةةةةرِّد  ةةةةم للمسةةةةلمنيم غةةةةري الةةةةدي 
 يب حــــــاُت.ابــــــن ا، قــــــال بــــــه اإلمــــــام الطــــــربي و هةةةةةةؤالء املنةةةةةةافقون القةةةةةةول الرابةةةةةةع: بــــــه اإلمــــــام الطــــــربي.

لقةةةةةول ابـــــن كثـــــري.ايب حـــــاُت و ابـــــن اقـــــال بـــــه اإلمـــــام الطـــــربي و  ،القةةةةةول اخلةةةةةام : هةةةةةم قةةةةةوم مةةةةةن اجلةةةةةنّ 
ــــــري. ايب حــــــاُت و ابــــــن اقــــــال بــــــه اإلمــــــام  ورمالةةةةةةد  هةةةةةةم الشةةةةةةيا ني الةةةةةةيت يف : السةةةةةةادس القةةةةةةول بــــــن كث

    (1)قال به أبو الليث السمرقندي. لسابع: من دون كفار العربم يع : اليهودما
أنـــــــتم ال تعرفـــــــون هـــــــذه اَلعـــــــداء أبعيـــــــانكم ولكـــــــن هللا يعلمهـــــــم، " اإلمةةةةةةةام اآللوسةةةةةةةي يقةةةةةةةول:

اَلئمـــــــة  خالصةةةةةةةة الكةةةةةةةالم:( 2)."ةواختـــــــار بعضـــــــهم أن املعـــــــ  ال تعلمـــــــو م كمـــــــا عليـــــــه مـــــــن العـــــــداو 
ــــرين ذكــــروا ســــبعة وجــــوه واختــــار اإلمــــام الــــرازي منــــه ثالثــــة وجــــوه، وابلنظــــر جنــــد أن  هــــذه الوجــــوه  املفس 

 .ميـــــع الوجـــــوهجل فهنـــــا احتمـــــالمجيعـــــاً لـــــيس فيهـــــا قـــــول صـــــحيت صـــــريت للنـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، 
 وهللا أعلم وعليه فكالم اإلمام الرازي مقدم.

                                                             

يب ابـــــــن اللمــــــام  تفســــــري القــــــرآن العظــــــيمو  38 – 36ص  14للمــــــام الطــــــربي، ج  ( تفســــــري جــــــامع البيــــــان يف  ويــــــل القــــــرآن1)
وتفســــــــري حبــــــــر العلــــــــوم للمــــــــام  82ص  4بــــــــن كثــــــــري، ج اللمــــــــام  القــــــــرآن العظــــــــيم وتفســــــــري 1754 – 1723ص  5حــــــــاُت، ج 

 29ص  2السمرقندي، ج 
 222ص  5اآللوسي، ج  ب الدينشها ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام2)
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ةةةر وَن َصةةةاِبر وَن يَةغ:ِلب ةةةوا قةةةول هللا ت ثةةةامن عشةةةر:االسةةةتدراك ال ةةةن: ِمةةةن:ك م: ِعش: عةةةاىل:}ِإن: َيك 
ِ َوِإن: َيك ن: ِمن:ك م: ِما َةن يَةغ:ِلب وا أَل:ف ا ِمَن الدِديَن َكَفر وا{.   (1)ِما َةتَةني:
أن املــــراد مــــن قــــول هللا تعــــاىل : هكةةةةدايةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة 

إن يكــــــــن مــــــــنكم عشــــــــرون فليصــــــــربوا ": املــــــــراد منــــــــه املــــــــراد منــــــــه اخلــــــــرب فكــــــــأن  اَلمــــــــر ولــــــــيس  املــــــــذكور
ـــــوا مـــــائتني ـــــال حـــــ  يغلب ـــــدُ  "،وليجتهـــــدوا يف القت ـــــو كـــــان املـــــراد " :أوال   وهـــــي: ،ل  عليـــــه عـــــدة وجـــــوهوي ل

ــــه اخلــــرب، لــــزم أن يقــــال: إنــــه مل يغلــــب قــــ  مائتــــان مــــن الكفــــار عشــــرين مــــن املــــؤمنني، ومــــن املعلــــوم  من
ـــــــْنُكْم{" :ا  اثنيةةةةةةة. "طـــــــلأنـــــــه اب ُ ع  ـــــــف  اّللَّ والنســـــــخ أليـــــــق ابَلمـــــــر منـــــــه ( 2)أن هللا تعـــــــاىل قـــــــال:}اآْلن  خ فَّ
ـــــــع  الصَّـــــــاب ر ين {" :ا  اثلثةةةةةةة ."ابخلـــــــرب ُ م  ـــــــات علـــــــى  (3)قـــــــال هللا تعـــــــاىل بعـــــــده:}و اّللَّ ـــــــا يف الثب ـــــــك ترفيب وذل

كقــــــول هللا اخلــــــرب، وهــــــو   اجلهـــــاد، فثبــــــت أن املــــــراد مــــــن هــــــذا الكــــــالم هـــــو اَلمــــــر وإن كــــــان وارداً بلفــــــ 
ـــــــْول نْي   د ُهـــــــنَّ ح  ـــــــْعن  أ ْوال  اُت يـُْرض  ـــــــام ل نْي { تعاىل:}و اْلو ال ـــــــد  و اْلُمط لَّق ـــــــاُت يـ تـ ر بَّْصـــــــن  وقـــــــول هللا تعاىل:}( 4)ك 

ه نَّ{   (5)."أب  نـُْفس 
اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

"أبن  التعليــــق الشــــرطي يكفــــي فيــــه ترت ــــب اجلــــزاء  د عليةةةةه اإلعةةةةااا وهةةةةو:نةةةةه يةةةةر قةةةةال أو هةةةةده اآليةةةةة 
ــــــيس بشــــــيء"،  مث أشةةةةةةار اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي إىل قةةةةةةول علــــــى الشــــــر  يف بعــــــ  اَلزمــــــان ال يف كل هــــــا ل

إن  التعليـــــق الشـــــرطي يكفـــــي فيـــــه ترتيـــــب اجلـــــزاء علـــــى الشـــــر  يف " اخل فةةةةةاجي:شةةةةةهاب الةةةةةدين االمةةةةةام 
ــــــ ــــــزم ختل ــــــف وعــــــده بــــــذلك النتفــــــاء الكليــــــةبعــــــ  الزمــــــان ال يف كل ــــــه، ول وفيــــــه حبــــــث َلن  ، وال ذلــــــك ل

ــــــب يف الشــــــيء  ــــــه ســــــببا  ــــــا يقتضــــــي وجودهــــــا كلمــــــا وجــــــد، والرتفي تعليــــــق الغلبــــــة علــــــى الصــــــرب وجعل
ـــــذا  ـــــب فيـــــه وهـــــذا أمـــــر خطـــــايب يكتفـــــي فيـــــه ِثلـــــه"،يقتضـــــي أنـــــه قـــــد يتهللال ـــــف عنـــــه ول مث يقةةةةةول  (6)رك 

قبلهــــا للداللــــة علــــى أن احلــــال مــــع مــــع انفهــــام مضــــمو ا ممــــا وذكــــر الشــــرطية الثانيــــة  اإلمةةةةام اآللوسةةةةي:
                                                             

 65( سورة اَلنفال، اآلية 1)
 66( سورة اَلنفال، اآلية 2)
 66ال، اآلية ( سورة اَلنف3)
 233( سورة البقرة، اآلية 4)
 504ص  15الرازي، ج  فهللار الدين يُنظر التفسري الكبري للمام 228( سورة البقرة، اآلية 5)
ـــــــاوي6) ـــــــى ع ل ـــــــى تْفســــــري  الب يض  ـــــــى وك ف ايــــــُة الرَّاض  ــــــمَّاة: ع ن ايـــــــُة الق اض  ـــــــاو ي، اْلُمس  ـــــــه اب  ع ل ــــــى تْفســـــــري  الب يض  ــــــيُة الش   ب لشـــــــها ( ح اش 

  8دار النشر: دار صادر، بريوت. عدد اَلجزاء:  289ص  4هـ( ج 1069الدين اخلفاجي )املتوىف: 
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الق ل ـــــــة والكثـــــــرة واحـــــــدة ال تتفـــــــاوت َلن احلـــــــال قـــــــد تتفـــــــاوت بـــــــني مقاومـــــــة العشـــــــرين املـــــــائتني واملائـــــــة 
ـــــــف وكـــــــذا يقـــــــال فيمـــــــا  يت. ـــــــه  وقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}ي ُكْن{ ُيتمـــــــل أن يكـــــــون اتمـــــــاً  اَلل واملرفـــــــو  فاعل
ْنُكْم{ حـــــــا واملرفـــــــو  امســـــــه  ل منـــــــه أو متعلـــــــق ابلفعـــــــل وُيتمـــــــل أن يكـــــــون انقصـــــــاً وقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}م 

ْنُكْم{ خربه.قول هللا تعاىل:و   ( 1)}م 

 التلليل واملناقشة:
ــــــم نه و عــــــد  بةةةةةةن عطيةةةةةةة يقةةةةةةول:ااإلمةةةةةةام  بشــــــر  َلن  قــــــول هللا تعــــــاىل:}إ ْن "يف لفــــــ  خــــــرب ض 

ـــــْنُكْم ع ْشـــــُرون  صـــــاب ُرون { ِنزلـــــة أن يقـــــال إن يصـــــرب مـــــنكم   وقةةةةةد قةةةةةال بةةةةةه (2).عشـــــرون يغلبـــــوا"ي ُكـــــْن م 
"هــــذه ع ــــدة مــــن هللا تعــــاىل وبشــــارة  اإلمةةةةام ال  شةةةةري يقةةةةول: (3).أيضــــاً يف تفســــريهاإلمةةةةام القةةةةر ي 

 (4).أمثـــــا م مـــــن الكفـــــار بعـــــون هللا تعـــــاىل و ييـــــده" أبن اجلماعـــــة مـــــن املـــــؤمنني إن صـــــربوا فلبـــــوا عشـــــرة
ــــال إن " ــــاهر لفــــ  اآليــــة خــــرب ومعنــــاه ا اإلمةةةةام اخلةةةةازن يقةةةةول: يكــــن مــــنكم َلمــــر فكــــأن هللا تعــــاىل ق

عشـــــرون فليصـــــربوا وليجتهـــــدوا يف قتـــــال عـــــدوهم حـــــ  يغلبـــــوا مـــــائتني ويـــــدل  علـــــى أن املـــــراد ِبـــــذا اخلـــــرب 
ُ ع ــــــْنُكْم{ل هللا اقــــــ كمــــــا  اَلمــــــر ــــــف  اّللَّ َلن النســــــخ ال يــــــدخل علــــــى اإلخبــــــار إمنــــــا  (5)تعــــــاىل:}اآْلن  خ فَّ

ــــــى املــــــؤمنني هــــــذا احلكــــــم وإمنــــــا و  تعــــــاىل أيــــــدخل علــــــى اَلمــــــر فــــــدل  ذلــــــك علــــــى أن هللا جــــــب أوال عل
ـــــل هللا لـــــه ابلنصـــــر ســـــهل عليـــــه الثبـــــات مـــــع  حســـــن هـــــذا التكليـــــف َلن هللا وعـــــدهم ابلنصـــــر ومـــــن تكف 

ائـ ـــــٌة{ يعــــــين صــــــابرة فقــــــول هللا تعــــــاىل:}يـ ْغل ُبوا أ ْلفــــــاً اَلعــــــداء أي قــــــول  ــــــْنُكْم م  هللا تعــــــاىل:}و إ ْن ي ُكــــــْن م 
ــــن  الَـّـــذ ين  ك ف ــــرُ  ــــة العشــــرة مــــن الكفــــار"،م   (6)وا{ فحاصــــله وجــــوب ثبــــات الواحــــد مــــن املــــؤمنني يف مقابل

ن ملــــــائتني هــــــااتن اجلملتــــــان شــــــرطيتان يف ضــــــمنهما اَلمــــــر بصــــــرب عشــــــري" ان يقةةةةةةول:حيّةةةةةة واإلمةةةةةةام أبةةةةةة
وبصــــرب مائــــة َللــــف ولــــذلك دخلهــــا النســــخ إذ لــــو كــــان خــــربا حمضــــاً مل يكــــن فيــــه النســــخ لكــــن الشــــر  

كليــــف جــــاز فيــــه النســــخ وهــــذا مــــن ذلــــك ولــــذلك نســــخ بقــــول هللا تعــــاىل:}اآْلن  إذا كــــان فيــــه معــــ  الت
ُ ع ـــــْنُكْم{ والتقييـــــد ابلصـــــرب يف أو  يـــــة لداللـــــة ذكـــــره ل كـــــل شـــــر  لفظـــــاً هـــــو حمـــــذوف مـــــن الثانخ فَّـــــف  اّللَّ

                                                             

 277ص  5اآللوسي، ج  ب الدينشها ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام1)
 550ص  2بن عطية، ج ا( تفسري ا رر الوجيز للمام 2)
  44 ص 8للمام القرطيب، ج اجلامع َلحكام القرآن ( تفسري 3)
  235ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 4)
 66( سورة اَلنفال، اآلية 5)
  325ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 6)
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ـــــــُروا{ هـــــــو حمـــــــذوف مـــــــن  لفظـــــــاً  (1)يف اَلوىل وتقييـــــــد الشـــــــر  الثـــــــاين بقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}م ن  الَّـــــــذ ين  ك ف 
ــــــائـ تـ نْي {  اَلول يف قــــــول هللاالشــــــر   الشةةةةةةيخ غةةةةةةالم رسةةةةةةول السةةةةةةعيدي يقةةةةةةول:( 2)." تعــــــاىل:}يـ ْغل ُبوا م 

ـــــدليل عليـــــه َلن  ـــــة خـــــرب ابلظـــــاهر ولكـــــن املـــــراد منـــــه اَلمـــــر، واَلمـــــر يقتضـــــي الوجـــــوب وال أن هـــــذه اآلي
ـــــر بـــــه أمـــــا اخلـــــرب  هللا تعـــــاىل خف ـــــف فيـــــه فيمـــــا بعـــــد؛ والتهللافيـــــف يكـــــون يف العمـــــل أو الفعـــــل الـــــذي أُم 

 (3)فليس فيه ختفيف. َلن هللا تعاىل خف ف ونسخ اَلمر الذي  أُمر به املسلمني.
ــــــه بقــــــول اإلمــــــام  اإلمــــــام اآللوســــــي: أن املــــــراد منــــــه خــــــرب واســــــتدل   يقــــــولم: خالصةةةةةةة الكةةةةةةال ل

ولكــــن  "اخلــــرب"اخلُفــــاجي، ولكــــن نفهــــم مــــن أقــــوال اَلئمــــة الكبــــار أ ــــم قــــالوا: أنــــه أريــــد يف هــــذه اآليــــة 
ــــه  ــــة مواقــــف:   "مــــراَل"املــــراد من ــــا، فــــمذا عنــــدان يف هــــذه القضــــية ثالث أن املــــراد املوقةةةةف األول: كمــــا رأين

كمـــــا قــــــال اإلمــــــام   فاخلةةةةةة ف أن املــــــراد منـــــهالثةةةةةاين:  املوقةةةةةةف ،كمـــــا قــــــال اإلمـــــام الــــــرازي  فاألمةةةةةةرف منـــــه
كمــــا قــــال اإلمــــام اخلــــازن والشــــيخ   أو املةةةةراد منةةةةه اخلةةةة  أريةةةةد بةةةةه األمةةةةراملوقةةةةف الثالةةةةث:  ،اآللوســــي

 وهللا أعلم فاذا الاجيح يكون لقول اإلمام اآللوسي ملوافقته لكبار املفسرين.  .ديالسعي
 

ةةةةةَر  َحةةةةةود  ةةةةةوَن لَةةةةه  َأس: االسةةةةتدراك التاسةةةةةع عشةةةةر: قةةةةةول هللا تعاىل:}َمةةةةةا َكةةةةاَن لِنَةةةةةِيٍّ َأن: َيك 
ِخَرَة َواهللد   نة:َيا َواهللد  ي رِيد  اآل: َر:ِا ت رِيد وَن َعَرَا الدُّ   (4) َع ِي ن َحِكيمن{.ية ث:ِخَن يف األ:

أن هللا تعـــاىل أمـــر " :وهةةةوذكةةةر اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةرازي يف تفسةةةري هةةةده اآليةةةة إشةةةكال 
ــــْوال  اَْل ْعن ــــاال  و اْضــــر بُوا ملسو هيلع هللا ىلص النــــيب  ــــل الكفــــار وهــــو قــــول هللا تعاىل:}ف اْضــــر بُوا فـ  ــــدر بقت ــــوم ب ــــع قومــــه ي ومجي

ُهْم ُكـــــلَّ بـ ن ـــــان { ـــــنـْ ـــــو ـــــاهر اَلمـــــر للوجـــــوب، ف (5)م   مث( 6)."ا مل يقتلـــــوا بـــــل أســـــروا كـــــان اَلســـــر معصـــــيةلم 
يةةةةةب  { أن هـــــذا اخلطـــــاب إمنـــــا كـــــان مـــــع "إن  :عنةةةةةهجي  ـــــْوال  اَْل ْعن ـــــاال   ـــــاهر قـــــول هللا تعاىل:}ف اْضـــــر بُوا فـ 

مـــــا كـــــان مـــــأمورا أن يباشـــــر قتـــــل الكفـــــار بنفســـــه، وإذا  ملسو هيلع هللا ىلص الصـــــحابة إلمجـــــا  املســـــلمني علـــــى أن النـــــيب 
ة رضـــــي هللا عـــــنهم، فهـــــم ملـــــا تركـــــوا القتـــــل وأقـــــدموا علـــــى اَلســـــر،  كـــــان هـــــذا اخلطـــــاب  تصـــــا ابلصـــــحاب

                                                             

 65( سورة اَلنفال، اآلية 1)
  349ص  5يب حي ان، ج لمام ا( تفسري البحر حمي  ل2)
 691ص  4ول السعيدي، ج ( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رس3)
  67سورة اَلنفال، اآلية  (4)
 12( سورة اَلنفال، اآلية 5)
   508ص 15الرازي، ج فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام 6)
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أن الصـــــــحابة رضـــــــي هللا عـــــــنهم ملـــــــا " مث يقةةةةةةةول: ."ملسو هيلع هللا ىلصنب صـــــــادرا مـــــــنهم ال مـــــــن الرســـــــول كـــــــان الـــــــذ
وا ذهـــــــب الصــــــحابة خلفهـــــــم وتباعـــــــدوا عـــــــن هزمــــــوا الكفـــــــار وقتلـــــــوا مــــــنهم مجعـــــــا عظيمـــــــا والكفــــــار فـــــــر  

ــــــــم الر ملسو هيلع هللا ىلص الرســــــــول  ــــــــك اَلقــــــــوام، ومل يعل ــــــــى اَلســــــــر إال بعــــــــد رجــــــــو  وأســــــــروا أولئ ســــــــول إبقــــــــدامهم عل
 . "مر ابَلسر، فزال هذا السؤال  أيضاً ملسر و   ملالسالم  الصحابة إىل حضرته، وهو عليه

هــــــــب أن اَلمـــــــر كــــــــذلك، لكـــــــنهم ملــــــــا محلــــــــوا ": ا  آخةةةةةةةةر  مث ذكةةةةةةةر اإلمةةةةةةةةام الةةةةةةةةرازي إشةةةةةةةكاال  
{اْضـــــــر بُوا فـ ـــــــْوال  القـــــــول هللا تعاىل:}ف   اَلســـــــارى إىل حضـــــــرته فلـــــــم مل  مـــــــر بقـــــــتلهم امتثـــــــاالً  ، "َْل ْعن ـــــــاال 

{ تكليــــــف  ــــــتص حبالــــــة احلــــــرب عنــــــد "إن قــــــول هللا تعاىل وأجةةةةةةاب عنةةةةةةه: ــــــْوال  اَْل ْعن ــــــاال  :}ف اْضــــــر بُوا فـ 
ـــــدليل  ـــــه. وال اشـــــتغال الكفـــــار ابحلـــــرب، فأمـــــا بعـــــد انقضـــــاء احلـــــرب فهـــــذا التكليـــــف مـــــا كـــــان متنـــــاوال ل

اذا يعـــــــاملهم؟ ولـــــــو كـــــــان ذلـــــــك الـــــــنص استشـــــــار الصـــــــحابة يف أنـــــــه ِـــــــملسو هيلع هللا ىلص القـــــــاطع عليـــــــه أن الرســـــــول 
ــــ متنــــاوالً  ــــة، لكــــان مــــع قي ــــاً لتلــــك احلال ــــنص القــــاطع اتركــــا حلكمــــه وطالب ــــك احلكــــم مــــن مشــــاورة  ام ال ذل

{ أمــــــر، واَلمــــــر ال يفيــــــد  ــــــْوال  اَْل ْعن ــــــاال  الصــــــحابة، وذلــــــك حمــــــال، وأيضــــــا فقــــــول هللا تعاىل:}ف اْضــــــر بُوا فـ 
حـــــال ا اربـــــة فوجـــــب أن يبقـــــى عـــــدة  ملعـــــ  كـــــان واجبـــــاً ة الواحـــــدة، وثبـــــت ابإلمجـــــا  أن هـــــذا اإال املـــــر  

  (1)وراء وقت ا اربة، وهذا اجلواب شاف".الداللة على ما 
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  

ــــال  ــــم: قةةةةال:و هةةةةده اآليةةةةة  ــــدي  ــــذه اآليــــة هــــو أن هللا تعــــاىل ق ضــــربوا ا أن اجلــــواب الصــــحيت عن
ــــــْوال  اَْل ْعن ــــــاال  وال اَلعنــــــاال واضــــــربوهم علــــــى بنــــــا م أيضــــــاً كمــــــا قــــــال هللا لكفــــــار فــــــا تعاىل:}ف اْضــــــر بُوا فـ 

} ُهْم ُكــــــلَّ بـ ن ــــــان  ــــــنـْ ــــــاال والبنــــــان، ومل يقــــــل  ــــــم:(2)و اْضــــــر بُوا م  ــــــى اَلعن ــــــه الضــــــرب عل "أن  ، واملقصــــــود من
ـــــاقهم وال ترتكـــــوا اً يضـــــربوا الكفـــــار مجيعـــــ ـــــى أعن تـــــل الصـــــحابة رضـــــي هللا امـــــا قأحـــــد حي ـــــاً"؛ فل مـــــنهم عل

ـــــقعـــــنهم مـــــن الكفـــــار ســـــبعون رجـــــالً ف ـــــه  طب ـــــوم أنـــــه مل  مـــــر هللا جـــــل جالل احلُكـــــم املـــــذكور، ومـــــن املعل
ــــع الكفــــار ومل ي   ــــه عــــن قــــب  الكفــــار وأ ســــرهم؛ َلجلــــه ملــــا الصــــحابة رضــــي هللا عــــنهم قبضــــوا بقتــــل مجي ن

  الكفـــــار فيمـــــا بعـــــد، علـــــى بعـــــ  الكفـــــار وأســـــروهم فلـــــيس فيـــــه ذنـــــب وال عصـــــيان، وقـــــد أســـــلم بعـــــ
ـــــه  ـــــوم أن ـــــال   أمـــــر هللا تعـــــاىل يف ســـــورةومـــــن املعل ـــــه وســـــلم بقـــــب  الكفـــــار بعـــــد القت حممـــــد صـــــلى هللا علي

ـــــو     ُتُمـــــوُهْم ف ُشـــــدُّوا اْل نـْ ـــــ َّ إ ذ ا أ ْثهللا  ـــــْرب  الر  ق ـــــاب  ح  ـــــُروا ف ض  ال  كمـــــا قـــــال هللا تعاىل:}ف ـــــم ذ ا ل ق يـــــُتُم الَّـــــذ ين  ك ف 
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ـــــــدُ  ـــــــا م ناـــــــا بـ ْع اًء{ ف م مَّ ـــــــدام الصـــــــحابة (1)و إ مَّـــــــا ف ـــــــد  ـــــــه أن اق كـــــــان موافقـــــــاً ملشـــــــيئة هللا   أصـــــــالً  فنعـــــــرف من
    (2)تعاىل.

 التلليل واملناقشة:    
ومــــن هنــــا ي ظهــــر أن التوفيــــق الــــذي قــــام بــــه الشــــيخ الســــعيدي مناســــب ملقــــام الصــــحابة الكــــرام 

     أعلم   وهللا  قول الشيخ السعيدي راجح.فحسب رأي رضوان هللا عنهم أمجعني. 
 

ةةةةةةك م: ِفيَمةةةةةةا  االسةةةةةةتدراك العشةةةةةةرون: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}َلو:اَل ِكتَةةةةةةابن ِمةةةةةةَن اهللِد َسةةةةةةَبَق َلَمسد
ُت : َعَدابن َعِظيمن{.   (3)َأَخد:

يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةرازي تفسةةةري هةةةده اآليةةةة هكةةةدا حيةةةث نقةةةل مةةةا قالةةةه سةةةعيد بةةةن 
ــــب ق  جبةةةةري وقتةةةةادة: ــــن  هللا  س  ــــل   ا"ل ــــْوال  ك ت ــــاٌب م  ُم ت ــــك  ج حممــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم حب  لغ ن ــــائ م  ل ــــك  وَل 

اْب"، ـــــذ  ـــــُكُم اْلع  أن حتليـــــل الغنـــــائم والفـــــداء هـــــل حصـــــال " شةةةةةكال:اإلمث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام الةةةةةرازي ( 4)ل مسَّ
بســـــــببه علـــــــيهم  يف ذا  الوقـــــــت أو مل ُيصـــــــل؟ فلـــــــو حصـــــــل اإلذن والتحليـــــــل يف ذلـــــــك احلـــــــني فيمتنـــــــع

أن اإلذن مـــــا كـــــان حاصـــــالً "مث يقةةةةةول: ، "ب ال ُيصـــــل علـــــى اَلمـــــر املـــــأذوننـــــزول العـــــذاب َلن  العقـــــا
َلجلــــــه مــــــن ذلــــــك احلــــــني، فلــــــو مل ُيصــــــل اإلذن يف ذلــــــك  يف ذا  الوقــــــت فيصــــــري ذلــــــك الفعــــــل حمرمــــــاً 

ــــاب أن هللا جــــل جاللــــه   ــــر مــــا يقــــول يف هــــذا الب كــــان يف الوقــــت فيكــــون ذلــــك الفعــــل حــــرام أيضــــا ، أكث
ـــــه حرامـــــا يف ذا  علمـــــه أنـــــه ســـــيحكم حب ل ـــــه فيمـــــا ب ـــــه ال يقـــــدح كون  مث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام. "احلـــــنيعـــــد ولكن

لتهللافيـــــف  أن كـــــون الغنـــــائم حبيـــــث يصـــــري حـــــالالً فيمـــــا بعـــــد كـــــان مســـــتوجباً " :شةةةةةكاال  اعليةةةةةه  الةةةةةرازي

                                                             

 4( سورة حممد، اآلية 1)
 697ص  4( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
  68اَلنفال، اآلية سورة  (3)
وكمـــــــا وُروي  عـــــــن أيب هريـــــــرة رضـــــــي هللا عنـــــــه،  1735 – 1734ص  5يب حـــــــاُت، ج ابـــــــن ا( تفســـــــري القـــــــرآن العظـــــــيم للمـــــــام 4)

ــــلَّ اْلغ ن ــــائ   ــــقــــال: قــــال رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم:"ملْ  حت   ــــن  السَّ ــــز ُل النَّــــاُر م  ان ــــْت تـ ْن ل ُكْم ك  ــــبـْ ــــْوم ُســــود  الــــرُُّءوس  قـ  ــــا، ُم ل ق  م اء  فـ ت ْأُكُله 
ــــب ق  ل م سَّــــُكمْ  ــــن  هللا س  ــــه }لـ ـــْوال  ك ت ــــاٌب م  ، ف ــــأ نـْز ل  هللا جــــل جالل ــــان  يـ ــــْوم  ب ــــْدر  أ ْســــر    النَّــــاُس يف  اْلغ ن ــــائ م  ــــيمٌ ك  اٌب ع ظ  ــــذ  ــــْذُُتْ ع  ــــا أ خ    ف يم 

ــــــــــال اًل ط ي  بــــــــــًا{ َّــــــــــا ف ن ْمــــــــــُتْم ح  ــــــــــوا مم  ــــــــــة  ،ف ُكُل ــــــــــم  اخرجــــــــــه[ 68]ســــــــــورة االنفــــــــــال، اآلي ــــــــــل يف مســــــــــنده، رق ــــــــــن حنب اإلمــــــــــام أمحــــــــــد ب
 239ص  7ج  7427احلديث:



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

151 
 

يةةةةةةةب عنةةةةةةةه:و . "العقـــــــاب َلجـــــــل هـــــــذه احلالـــــــة امتنـــــــع نـــــــزول العـــــــذاب علـــــــيهم، وذلـــــــك مـــــــانع مـــــــن " جي 
 ( 1)."يف َلجل ذلك العقابالتهللاو 

لةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري مةةةةةام شةةةةةهاب ااسةةةةةتدرك اإل
ــــه يف تفســــريه َلن املــــراد أن مــــن حضــــر قةةةةال: و هةةةةده اآليةةةةة  "العجــــب مــــن اإلمــــام الــــرازي كيــــف تفــــو ه ب

ـــــه وف  بـــــدراً مـــــن املـــــؤمنني يُ  ـــــو صـــــدر من ـــــذنب ل ـــــه ال ـــــه، ويغفـــــر ل ـــــى اإل،ـــــان قـــــه هللا تعـــــاىل لطاعت ـــــه عل ويثبت
ة أعــــــز هللا تعــــــاىل ِبــــــا ملوافــــــاة لعظــــــم شــــــأن تلــــــك الوقعــــــة إذ هــــــي أول وقعــــــالــــــذي مــــــ  بــــــه صــــــدره إىل ا

اإلســــــالم وفاحتــــــة للفتــــــوح والنصــــــر مــــــن هللا عز وجــــــل  ولــــــيس اَلمــــــر يف احلــــــديث علــــــى حقيقتــــــه كمــــــا ال 
 (  2) فى".
زي يف إجابتةةةةةه اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرا 

لعــــــدم نــــــزول العــــــذاب هــــــو وإن كــــــان الصــــــحابة  بب األولدكر سةةةةةةببان: السةةةةةةفةةةةةةعةةةةةةن اإلشةةةةةةكاالت 
رضـــــي هللا عـــــنهم مل ،نعـــــوا عـــــن أخـــــذ مـــــال الغنيمـــــة مـــــن البدايـــــة ولكـــــن أخـــــذهم للغنيمـــــة بـــــدون اإلذن 
ــــزول العــــذاب َلن ــــه يؤخــــذ علــــى الرجــــل حســــب منصــــبه، وقــــد كتــــب  ــــا صــــار ســــبباً لن مــــع درجــــتهم الُعلي

ل  الغنيمــــة علــــى يف لــــو  ــــح ا فــــو  مــــن قبلــــه أنــــه ســــتح  ة فلــــم ينــــزل العــــذاب علــــيهم بــــل اكُتفــــي  هــــذه اَلم 
 نيــــاً  ــــذه اآليــــة هــــو: أنــــه قــــد ُكتــــب  لعــــدم نــــزول العــــذاب وتفســــرياً  السةةةةبب الثةةةةاينعلــــى ل ــــومهم فقــــ . 

اإلعفــــــاء عــــــن أصــــــحاب بــــــدر رضــــــي هللا عــــــنهم يف لــــــوح ا فــــــو  ولــــــو مل يكــــــن هــــــذا املكتــــــوب؛ ينــــــزل 
ــــة حاطــــب بــــن أيب بلتعــــة رضــــي هللا عنــــه ملــــا  قذاب علــــيهم، كمــــا يــــدل  عليــــه احلــــديث مــــا يتعل ــــالعــــ بقص 

أراد أن ُ ـــــرب الكفـــــار عـــــن اســـــتعداد النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم لفـــــتت مكـــــة إلـــــيهم مكتـــــوابً كمـــــا روي  
ـــــي  رضـــــي هللا عنـــــه يـ ُقـــــوُل: 

ـــــر  رضـــــي هللا"عـــــن ع ل  ـــــن  اَل ْســـــو د  بـ ع ث ـــــين  ر ُســـــوُل اّللَّ  أ ان  و الزُّبـ يـْ اد  ْب ـــــد   عنـــــه و امل ْق
: رضــــي ــــا،  هللا عنــــه ق ــــال  ه  نـْ ــــا ك ت ــــاٌب ف هللُاــــُذوُه م  ، ف ــــم نَّ ِب  ــــا   ع ين ــــًة، و م ع ه  ــــا   ــــة  خ  ُــــوا ر ْوض  ْت ــــ َّ    اْنط ل ُقــــوا ح 

ن ــــا إ ىل  الرَّْوض ــــة ، فـ ـــم ذ ا س ْــــنُ  يـْ ــــ َّ انـْتـ ه  لُن ــــا ح  يـْ ــــي الك  ف اْنط ل ْقن ــــا تـ ع ــــاد ى ب ن ــــا خ  لظَّع ين ــــة ، فـ ُقْلن ــــا أ ْخر ج  ،  اب  ت ــــاب 
ــــــــْن ك ت ــــــــاب   ــــــــْن فـ ق الـ ـــــــْت: م ــــــــا م ع ــــــــي م  ْتــــــــُه م  ، ف أ ْخر ج  َّ الث  ي ــــــــاب  نَّ الك ت ــــــــاب  أ ْو ل نـُْلق ــــــــني  ، فـ ُقْلن ــــــــا: ل ُتهللْاــــــــر ج 

ـــــْن ح   ن ـــــا ب ـــــه  ر ُســـــول  اّللَّ  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، ف ـــــم ذ ا ف يـــــه  م  ـــــه ا، ف أ تـ يـْ ـــــب  ْبـــــن  أ يب  بـ ْلتـ ع ـــــة  رضـــــي ع ق اص  اط 
ـــــهللا عنـــــه  ـــــْن أ ْه ْشـــــر ك ني  م 

ُ
ـــــن  امل ـــــال  ر ُســـــوُل اّللَّ :إ ىل  أان س  م  ـــــر  ر ُســـــول  اّللَّ  ، فـ ق  ُُهْم ب ـــــبـ ْع   أ ْم ـــــة  ُ ْـــــرب   ل  م كَّ

                                                             

  512 – 511ص  15الرازي، ج فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام 1)
 230ص   5، جاآللوسي شهاب الدين ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام2)
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ــــــُت اْمــــــ ــــــْل ع ل ــــــيَّ إ ين   ُكْن : ج  ر ُســــــول  اّللَّ ، ال  تـ ْعج  ا؟"، ق ــــــال  ــــــذ  ــــــا ه  ــــــُب م  ، و ملْ  ج  ح اط  ــــــر ْيل  ــــــًقا يف  قـُ ر أً ُمْلص 
ــــان  م ــــْن م ع ــــك  أ ُكــــ ــــه ا، و ك  ــــْن أ نـُْفس  ُْم، ْن م  ــــة  ُي ُْمــــون  ِب ـ ـــا أ ْهل ــــيه ْم و أ ْمــــو ا   ٌت ِ  كَّ ُــــْم قـ ــــر ااب  ر ين     ــــاج  ُه 

ــــن  امل م 
بًــــــــا ب   ــــــــُتْم ال  م ْرح  ــــــــُت إ ْذ فـ ـــــــات ين  قــــــــول هللا تعاىل:}قـ ـــــــاُلوا بـ ـــــــْل أ نـْ ْمُتُموُه ل ن ــــــــا ف ب ــــــــئْ ف أ ْحبـ ْب ــــــــُتْم قـ ـــــــدَّ س  ُكــــــــْم أ نـْ

ـــــر اُر{ اْلق 
ـــــا فـ ع ْلـــــُت ُكْفـــــرًا و ال   (1) ، و م  ـــــر اب يت  ُهْم ي ـــــًدا ُي ُْمـــــون  ِب  ـــــا قـ  ـــــذ  ع ْنـــــد  ـــــب  ف ـــــيه ْم، أ ْن أ ختَّ  ـــــن  النَّس  ذ ل ـــــك  م 

ــــــال  ر ُســـــوُل اّللَّ   ، فـ ق  ْســـــال م  لُكْفــــــر  بـ ْعـــــد  اإل  اًدا، و ال  ر ًضـــــا اب  ق ُكْم،  صـــــلى هللا عليــــــه وســـــلم:اْرتـ ــــد  ــــــد   ل ق ـــــْد ص 
ــــُر رضــــي  :"هللا عنــــه: ق ــــال  ُعم  ، ق ــــال  ُن ــــاف ق 

ا امل ــــذ  ــــه د  ب ــــْدرًا،  ج  ر ُســــول  اّللَّ  د ْعــــين  أ ْضــــر ْب ُعنُــــق  ه  إ نَّــــُه ق ــــْد ش 
ــــــْرُت و م ـــــا يُـــــْدر يك  ل ع ــــــلَّ اّللَّ  أ ْن ي ُكـــــون  ق ــــــد  اطَّل ـــــع  ع ل ــــــى أ ْهـــــل  ب ــــــْدر   ُتْم فـ ق ـــــْد ف ف  ــــــئـْ لُــــــوا م ـــــا ش  : اْعم  فـ ق ـــــال 

 ( 2)ُكْم".ل  
 التلليل واملناقشة:

مث ذكةةةةةةةر عليةةةةةةةه  ـــــــم.  أن الفديـــــــة الـــــــيت أخـــــــذوها ستصــــــري حـــــــالالً  يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام اآللوسةةةةةةةي:
أن هـــــــذا ال يصـــــــلت أن يُعـــــــد مـــــــن موانـــــــع مســـــــاس العـــــــذاب فـــــــمن احل ـــــــل الالحـــــــق ال يرفـــــــع " اعةةةةةةةااا:

ابحــــــــة احلرمــــــــة الالحقــــــــة كمــــــــا يف اخلمــــــــر مــــــــثال ال ترفــــــــع حكــــــــم اإل حكــــــــم احلرمــــــــة الســــــــابقة كمــــــــا أن
ل عليــــــه قــــــول هللا مــــــن أخــــــذ الفــــــداء كمــــــا يــــــدُ الســــــابقة، علــــــى أنــــــه قــــــادح يف هتويــــــل مــــــا نعــــــي علــــــيهم 

ـــــــــذي أخـــــــــذتوه مـــــــــن  ـــــــــْذُُتْ{ أي َلجـــــــــل أخـــــــــذكم أو ال ـــــــــُكْم{ أي َلصـــــــــابكم ف يمـــــــــا }أ خ  تعاىل:}ل م سَّ
ـــــيٌم{ ال يقـــــادر قـــــدره يةةةةةب ،"الفـــــداء }ع ـــــذاٌب ع ظ  ل  "أنـــــه ال مـــــانع مـــــن اعتبـــــار كو ـــــا ســـــتح  : عنةةةةةه مث جي 

عـــــــن وقـــــــو  العـــــــذاب الـــــــدنيوي املـــــــراد ِـــــــا يف اآليـــــــة وإن مل يعتـــــــرب يف وقـــــــت مـــــــن  ســـــــببا للعفـــــــو ومانعـــــــاً 
اَلوقـــــات كـــــون املبـــــاح ســـــيحرم ســـــببا لالنتقـــــام ومانعـــــا مـــــن العفـــــو تغليبـــــا جلانـــــب الرمحـــــة علـــــى اجلانـــــب 

"حاصـــــل املعــــــ  أن مـــــا فعلــــــتم أمـــــر عظــــــيم يف نفســــــه : يقةةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةةي يف األخةةةةةةري، "اآلخـــــر
كـــــن الـــــذي تســـــبب العفـــــو عنـــــه ومنـــــع ترتـــــب العـــــذاب عليـــــه إين ســـــأحله ســـــتوجب للعـــــذاب العظـــــيم لم

ـــــــك نظـــــــراً  ـــــــيت ســـــــبقت فضـــــــيب يصـــــــري ســـــــببا للعفـــــــو ومانعـــــــاً  قريبـــــــا لكـــــــم، ومثـــــــل ذل عـــــــن  إىل رمحـــــــيت ال
  (3)."العذاب

                                                             

 60( سورة ص، اآلية 1)
ـــــــم احلـــــــديث:  اخرجـــــــه( 2) ، ابب اجلاســـــــوس، رق ـــــــري  وتفســـــــري  59ص  4ج  3007البهللاـــــــاري يف صـــــــحيحه، كتـــــــاب اجلهـــــــاد والس 

 699ص  4تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 
   230ص   5اآللوسي، ج شهاب الدين ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام3)
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أمــــا قـــــول اإلمـــــام الـــــرازي: "أن الصــــحابة رضـــــي هللا عـــــنهم لـــــو منعــــوا مـــــن أخـــــذ الغنيمـــــة اقةةةةةول: 
وا فـــــال وجــــــه لنــــــزول العــــــذاب"، ولكـــــن احلالــــــة كانــــــت ختتلــــــف َلان نيمــــــة حــــــرام وإن مل ،نعــــــفأخـــــذهم للغ

ــــــدنيا،  ــــــه شــــــائبة حلــــــب ال ــــــا أمــــــر علــــــى أخــــــذ الغنيمــــــة وفي ســــــن نعــــــرف أ ــــــم مل ،نعــــــوا ولكــــــن لــــــيس هن
والصــــــحابة رضــــــي هللا عــــــنهم أمجعــــــني هــــــم أصــــــحاب رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم وشــــــأ م أكــــــرب 

ليــــل الغنــــائم يف املســــتقبل فهــــذا اَلمــــر مــــا كــــان اء العتــــاب، أمــــا كــــون حتمــــن ذلــــك، فلهــــذا الســــبب جــــ
 أمةةةةةةةا قةةةةةةةول الشةةةةةةةيخ السةةةةةةةعيدي يف السةةةةةةةبب األوليعرفـــــــه الصـــــــحابة وال فـــــــريهم يف ذلـــــــك الوقـــــــت. 

َلن "حســـــــنات اَلبـــــــرار ســـــــيئات املقـــــــربني"، والرجـــــــل يؤخـــــــذ عليـــــــه علـــــــى حســـــــب قُربـــــــه، علـــــــى  فصــــــت  
ذلــــــك  ديبــــــاً ولكــــــن علــــــى  أو فــــــري قصــــــري يف الــــــدرسســــــبيل املثــــــال اَلســــــتاذ ي زجــــــر تالميــــــذه علــــــى الت

الصــــحابة رضــــي  هــــذا القــــول أنــــه مل ،نــــع . أمــــاالعمــــوم ال يكــــون هــــذا التــــزجري ملــــن مل يكــــن مــــن تالمذتــــه
ـــــا إذن َلخـــــذ الغنيمـــــة هللا عـــــنهم وإن كـــــان هللا تعـــــاىل  يف احلـــــال مـــــن أخـــــذ الغنيمـــــة ولكـــــن ال يوجـــــد هن

 ؛ َلجـــــل هـــــذاك الوقـــــتلـــــيف ذ علـــــى حل تـــــه أي دليـــــل ا نـــــهيف املســـــتقبل لكـــــن مل يكـــــن  ريـــــد أن ُُيل ـــــهي
خالصةةةةةة الكةةةةةالم: ومةةةةةن هنةةةةةا فةةةةةان مةةةةةا ذكةةةةةره اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي وم. ســـــبباً لل ـــــ الغنيمـــــة ُجعـــــل أخـــــذ

 وهللا أعلموالشيخ السعيدي أوىل يف تفسري هده اآلية. 
 

ةةةةةك م: االسةةةةةتدراك احلةةةةةادي والعشةةةةةرون: قةةةةةول هللا تعةةةةةاىل:}َلو:اَل ِكتَةةةةةابن ِمةةةةةَن اهللِد َسةةةةةَبَق لَ  َمسد
ُت : َعَدابن َعِظيمن{.   (1)ِفيَما َأَخد:

أن أمــــر هللا تعــــاىل قــــد ســــبق "يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 
أبنــــه ال يعـــــذ  ُب أحـــــداً مــــن  أصـــــحاب بـــــدر رضـــــي هللا عــــنهم الـــــذين شـــــهدوا مــــع النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه 

أن  هـــــذا احلـــــديث يقتضـــــي أن يقـــــال: إن  و:وهةةةةة د علةةةةةى هةةةةةدا القةةةةةول إشةةةةةكاال  رِ ولكةةةةةن يَةةةةة (2)وســـــلم،
صــــحابة بــــدر رضـــــي هللا عــــنهم مل ،نعــــوا مـــــن الكفــــر والـــــذنوب والفحشــــاء والــــزان واخلمـــــر ومــــا إىل ذلـــــك 

تُرتـ ـــــــب عليــــــــه العــــــــذاب، وهــــــــو موجــــــــب لســــــــقو   الــــــــيت ومل يُهــــــــد دوا علــــــــى هــــــــذه اَلعمــــــــال القبيحــــــــة
ــــالتكــــاليف الشــــرعية عــــنهم ولكــــن مل يقــــل بــــه أحــــد مــــن أصــــحاب العقــــل،  و صــــاروا كــــذلك، فكيــــف فل

                                                             

 68نفال، اآلية ( سورة اال1)
ــــة حاطــــب بــــن 2) البهللاــــاري يف صــــحيحه، كتــــاب  اخرجــــه ...يب بلتعــــة رضــــي هللا عنــــه ا( كمــــا يــــدل  عليــــه احلــــديث مــــا يتعل ــــق بقص 

  59ص  4ج  3007اجلهاد والسري، ابب اجلاسوس، رقم احلديث: 
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يؤاخـــــذهم هللا جـــــل جاللـــــه يف ذلـــــك املوضـــــع بعينـــــه يف الواقعـــــة املـــــذكورة بعينهـــــا، وكيـــــف يواجـــــه علـــــيهم 
 (1)هذا العقاب القوي"؟

اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  
 ال أســــاوي تـــــراب قدمــــه ولكـــــن أان: أن  اإلمــــام الـــــرازي مــــن رجــــال العلمـــــي الكبــــار و قةةةةةالو هةةةةده اآليةةةةة 

ـــــدر ةتســـــلي (2)حلـــــديث ا هـــــذااجلـــــواب  ـــــذا اإلشـــــكال هـــــو: أن املـــــراد مـــــن   رضـــــي هللا عـــــنهم صـــــحابة ب
 مـــــــن همنهم الُكفــــــر وُيـــــــافظعـــــــر صـــــــد  ال يُ  ، وهكـــــــذا هللا ســـــــبحانه وتعــــــاىلأن ال ُيزنــــــوا حـــــــول مغفــــــرهتم

ـــــوب ـــــ ذن ـــــو صـــــدر عـــــنهم  ة،ري الكب ـــــة واالســـــتغفار فيو فقـــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل انعصـــــيذنـــــب أو ول  إىل التوب
أمــــــا أخــــــذهم للغنيمــــــة بــــــدون اإلذن وعــــــدم إتيــــــان العــــــذاب علــــــيهم فمؤي ــــــد  ــــــذا حلــــــديث  .قبــــــل مــــــوهتم

ـــــدر رضـــــي هللا عـــــنهم  ـــــم صـــــحابة ب َلن  العـــــذاب رجـــــع عـــــنهم بعـــــد مـــــا جـــــاء إىل مـــــا فـــــوال الشـــــجرة َل  
ـــــب ـــــوح ا فـــــو  وقـــــد ُكت ـــــاب  جوابةةةةةه:سةةةةةبة لعتةةةةةا م ولَةةةةةومهمم فأمةةةةةا ابلن، أ ـــــم مغفـــــورين يف الل أن عت

 ( 3)الدنيا ال يُنايف املغفرة يف اآلخرة.
  التلليل واملناقشة:  
ـــــدر رضـــــي " :قـــــول اإلمـــــام الـــــرازي  أن احلـــــديث يقتضـــــي رفـــــع تكـــــاليف الشـــــرعية مـــــن صـــــحابة ب
ـــــر ابجلنـــــة ولكـــــن مـــــع ذلـــــك  َلن النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم أيضـــــاً  ال يُـــــرى صـــــحيحاً  "،هللا عـــــنهم ُبش 

لتكــــــاليف الشــــــرعية فكيــــــف بعـــــ  اَلمــــــور مــــــن هللا تعـــــاىل وأيضــــــاً مل يرفــــــع منـــــه اجـــــاء إليــــــه العتــــــاب يف 
ـــــه تســـــلية  يُرفـــــع مـــــن الصـــــحابة رضـــــي هللا عـــــنهم أو مـــــن فـــــريهم ولكـــــن كمـــــا قـــــال الشـــــيخ الســـــعيدي في

ـــــدنيا ق ـــــوا وال  ـــــافوا َل ـــــم أخـــــربوا عـــــن مـــــخ م يف ال بـــــل مـــــوهتم إطمئنـــــاانً  ـــــم، أمـــــا الصـــــحابة أن ال ُيزن
ـــــايف املغفـــــرة يف نوب فيغفـــــر هللا  ـــــم ويتـــــوب علـــــيهم. وهكـــــذا عتـــــاب الـــــصـــــدور املعاصـــــي والـــــذ دنيا ال يُن

  وهللا أعلموعليه فرأي الشيخ السعيدي سديد.  ،اآلخرة

                                                             

 512ص 15الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام1)
ـــــيب بلتعـــــة ر اطـــــب بـــــن ق بقصـــــة حا( مـــــا يتعل ـــــ2) ري، ابب ضـــــي هللا عنـــــه. الصـــــحيت البهللاـــــاري للمـــــام البهللاـــــاري، كتـــــاب اجلهـــــاد والس 

 59ص  4ج  3007اجلاسوس، رقم احلديث: 
 700ص  4( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 3)
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 املبلث الثالث
 سورة التوبة

 
ةةةةرِِكنَي َحي:ةةةةث  َوَجةةةةد:   وه م: الثةةةةاين والعشةةةةرون: قةةةةول هللا  االسةةةةتدراك تة ل وا ال:م ش: تعاىل:}فَةةةةاقة:
ةةةةةد وه م: وَ  ةةةةةلد َمر:َصةةةةةٍد فَةةةةةِان: اَتب ةةةةةوا َوَأقَةةةةةاَوخ  ع ةةةةةد وا َة ةةةةةم: ك  ص ةةةةةر وه م: َواقة: م وا الصدةةةةةاَلَة َوآتَةةةةةةو ا اح:

  (1)ال دَكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله م: ِإند اهللدَ َغف ورن رَِحيمن{.
ــــة  احــــت    رمحــــه هللا تعــــاىل أن اإلمــــام الشــــافعي"الةةةةرازي: يقةةةةول اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين  ِبــــذه اآلي

ـــــع الطـــــرال، ى قتـــــل اتر  الصـــــالة َلن الكر،ـــــة علـــــ هللا عزوجـــــل أابح دمـــــاء الكفـــــار علـــــى اإلطـــــالال  مي
مث حرمهـــــا عنـــــد جممـــــو  هـــــذه الثالثـــــة، وهـــــي التوبـــــة عـــــن الكفـــــر، وإقامـــــة الصـــــالة وإيتـــــاء الزكـــــاة، فعنـــــد 

مث ذكةةةةةةر اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي ، "وجــــــب أن يبقــــــى إابحــــــة الــــــدم علــــــى اَلصــــــلمـــــا مل يوجــــــد هــــــذا ا مــــــو ، 
مل ال جيــــــــوز أن يكــــــــون املــــــــراد اإلقــــــــرار إبقامــــــــة الصــــــــلوة وإيتــــــــاء الزكــــــــوة واعتقــــــــاد "قةةةةةةةةال: و اإلشةةةةةةةةكال 

ـــــه أن اتر  الزكـــــاة ال يقتـــــل أن القـــــول املـــــذكور " مث أجةةةةةاب عةةةةةن اإلشةةةةةكال:، "وجوِبمـــــا؟ والـــــدليل علي
مل كــــــان " مث ذكةةةةةةر إشةةةةةةكاال  آخةةةةةةرا:. "التهللاصــــــيص يف اتر  الزكــــــاةعــــــدول عــــــن الظــــــاهر، وقــــــد دخلــــــه 

ــــــى اعتقــــــاد وجــــــوب المحــــــل التهللاصــــــيص أوىل مــــــن محــــــ ــــــه " وأجةةةةةةاب:؟ "صــــــالة والزكــــــاةل الكــــــالم عل أن
 بــــــت يف أصــــــول الفقــــــه أنــــــه مهمــــــا وقــــــع بــــــني ا ــــــاز وبــــــني التهللاصــــــيص التعــــــارض، فالتهللاصــــــيص أوىل 

 (2)."ابحلمل
اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى 

ـــــــاة {: تعاىل:}و أ ق ـــــــاُمو املـــــــراد عنـــــــدان مـــــــن قـــــــول هللا أن   قةةةةةةةال:و هةةةةةةةده اآليةةةةةةةة  ـــــــُوا الزَّك  ة  و آتـ  ـــــــال   هـــــــو ا الصَّ
ــــــاه  ــــــدون الضــــــرورة، َلن معن االعتقــــــاد بوجــــــوب الصــــــلوة وســــــن ال نقصــــــد معنــــــاه الظــــــاهري واحلقيقــــــي ب

شـــــر  ويقيمـــــوا الصـــــلوة ويؤتـــــوا الزكـــــوة فهللال ـــــوا طـــــريقهم وإال الظـــــاهري واحلقيقـــــي أن يتوبـــــوا مـــــن الُكفـــــر وال
شــــــركني عــــــن الشــــــر  ولكــــــن هــــــو مل ُيصــــــل  بســــــبب عــــــدم دخــــــول وقــــــت فــــــال، فلــــــو اتب أحــــــد مــــــن امل

 اختتـــــام وقـــــت الصـــــلوة؛ فو فـــــق  ـــــاهر املعـــــ  جيـــــب قتلـــــه، وهكـــــذا إذا الصـــــلوة أو هنـــــا  وقـــــت كثـــــري يف
                                                             

 5( سورة التوبة، اآلية 1)
  529 – 528ص  15الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام2)
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ملــــال ُيســــاوي النصــــاب أو ،لــــك ولكــــن مل ،ــــ  اتب عــــن الشــــر  ولكــــن مل يــــؤد  الزكــــوة َلنــــه ال ،لــــك ا
ـــــنة فو فـــــق الظـــــاهر جيـــــب قتلـــــه ذا الســـــبب ال بـــــد  لنـــــا أن نقصـــــد مـــــن هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة  ـــــو  ،عليـــــه الس 

وع ـــــْن ع ْبـــــد  اّللَّ  رضـــــي هللا  (1)االعتقـــــاد بوجـــــوب الصـــــلوة والزكـــــوة للـــــذين يتوبـــــون عـــــن الكفـــــرو الشـــــر .
: ق ـــــال ر ُســـــوُل اّللَّ  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: ، ي ْشـــــه ُد أ ْن ال  إ ل ـــــه   عنـــــه، ق ـــــال  ـــــلُّ د ُم اْمـــــر ئ  ُمْســـــل م   إ الَّ "ال  ُي  

ُ و أ ين   ر ُســــــوُل اّللَّ  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــل ، و  اّللَّ لــــــنـَّْفس  : الــــــنـَّْفُس اب  ، م، إ الَّ إب  ْحــــــد ى ثـ ـــــال    الثَـّي  ــــــُب الـــــــزَّاين 
ـــــن  الـــــد  ين  التَّـــــار ُ  ل ْلج م اع ـــــة ".  ـــــار اُل م 

فـــــذُكر يف احلـــــديث املـــــذكور أنـــــه ال يُقتـــــل مســـــلم إال َلحــــــد ( 2)و امل
 (3)الثال ، ولكن ليس فيه تر  الصلوة فال جيوز قتله.من هذه الوجوه 

 التلليل واملناقشة:
الشـــــر . أن هللا جـــــل جاللـــــه عل ـــــق القتـــــل علـــــى فـــــمن اتبـــــوا أي مـــــن " اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يقةةةةةول:

الشــــــر ، مث قــــــال: "فــــــمن اتبــــــوا". واَلصــــــل أن القتــــــل مــــــ  كــــــان الشــــــر  يــــــزول بزوالــــــه، وذلــــــك يقتضــــــي 
وبــــــة، مــــــن فــــــري اعتبــــــار إقامــــــة الصــــــالة وإيتــــــاء الزكــــــاة، ولــــــذلك ســــــق  ويتطل ــــــب زوال القتــــــل ِجــــــرد الت

 يف هــــذا املعــــ ، فــــري أن هللا عز وجــــل ذكــــر القتــــل ِجــــرد التوبــــة قبــــل وقــــت الصــــالة والزكــــاة. وهــــذا بــــني  
صـــــلى هللا عليـــــه  ســـــولر ال. ونظـــــريه قـــــول "التوبــــة وذكـــــر معهـــــا شـــــرطني آخـــــرين، فـــــال ســـــبيل إىل إلغائهمـــــا

ـــــْرُت أ ْن أُ  ـــــ َّ يـ ُقولُـــــوا: ال  وســـــلم: "أُم  ـــــق ات ـــــل  النَّـــــاس  ح  ُ، فـ ق  : ال  إ ل ـــــه  إ الَّ اّللَّ ـــــْن ق ـــــال  ُ، ف م  ـــــم   إ ل ـــــه  إ الَّ اّللَّ ْد ع ص 
ــــابُُه ع ل ــــى اّللَّ "، س  ــــُه إ الَّ حب  ق  ــــه ، و ح  ــــين   م ال ــــُه و نـ ْفس  م 
و اّللَّ  "رضــــي هللا عنــــه:  وقةةةةال أبةةةةو بكةةةةر الصةةةةديق( 4)

ـــــنْ  ُق ـــــات ل نَّ م  ـــــال ة  َل  ـــــنْي  الصَّ ـــــال   فـ ـــــرَّال  بـ 
 
ـــــقُّ امل ـــــاة  ح  ـــــاة ، ف ـــــم نَّ الزَّك  رضـــــي هللا  وقةةةةةال ابةةةةةن عبةةةةةاس (5)."و الزَّك 

ـــــه:  ـــــُه"."عن ـــــان  أ فـْق ه  ُ أ اب  ب ْكـــــر  م ـــــا ك  ـــــم  اّللَّ ر ح 
ـــــني املســـــلمني أن ": وقةةةةةال ابةةةةةن العةةةةةر  (6) وال خـــــالف ب

ــــــر   الً كفــــــر، ومــــــن ت الســــــنن متهــــــاوان فســــــق، ومــــــن تــــــر  مــــــن تــــــر  الصــــــالة وســــــائر الفــــــرائ  مســــــتح 

                                                             

  67 – 66ص  5( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 1)
: كتــــــاب الــــــدجت  اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، اخرجــــــه( 2) ــــــْول  اّللَّ  تـ ع ــــــاىل  ُب قـ  لع ــــــنْي  و اَل نْــــــف  "اب  لــــــنـَّْفس  و الع ــــــنْي  اب  أ نَّ الــــــنـَّْفس  اب 

َل ْنف     5ص  9ج  6878[ رقم احلديث: 45ئدة، اآلية ]سورة املا ..."،اب 
  67 – 66ص  5( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 3)
ــــــردة، رقــــــم احلــــــديث:  اخرجــــــه( 4) ــــــول الفــــــرائ ، ومــــــا نســــــبوا إىل ال ــــــل مــــــن أ  قب  6924اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، ابب قت

  15ص  9ج 
 15ص  9ج  6925بوا إىل الردة، رقم احلديث: ائ ، وما نس، ابب قتل من أ  قبول الفر نفس املصدر( 5)
 362ص  11جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج تفسري ( 6)
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ول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم صـــــري راداً علـــــى الرســـــالنوافـــــل مل ُيـــــرج، إال أن جيحـــــد فضـــــلها فيكفـــــر، َلنـــــه ي
اختلــــف آراء العلمــــاء فــــيمن تــــر  الصــــالة مــــن " مث يقةةةةول اإلمةةةةام القةةةةر ي:. "مــــا جــــاء بــــه وأخــــرب عنــــه

ســــــلني وأ  أن  وصــــــدال املر مــــــن آمــــــن ابوفيقةةةةةةول اإلمةةةةةةام مالةةةةةةل: فــــــري ُجحــــــد  ــــــا وال اســــــتحالل، 
ـــــع أصـــــحاب اإلمـــــام الشـــــافعي وأيضـــــاً قـــــول  ـــــور ومجي ـــــه أبـــــو ث ـــــل، وقـــــد قـــــال ب ـــــد ُيصـــــلي قُت ـــــن زي محـــــاد ب

جــــتهم قــــول النــــيب ُيســــجن وُيضــــرب وال يُقتــــل، ومــــن حُ  حنيفةةةةة: ووقةةةةال اإلمةةةةام أبةةةةووكيــــع.  ومكحــــول
ــــْرُت أ ْن أُق اتـ ـــل  النَّــــاس   ــــالوا: (1)،..."صــــلى هللا عليــــه وســــلم: أُم  ــــيت قــــال " وق ــــه حقهــــا الــــثال  ال النــــيب: ب

ـــــــلُّ د ُم اْمـــــــر ئ  ُمْســـــــل م  إ الَّ إب  ْحـــــــد ى  ، أ ْو قـ ْتـــــــل  ال  ُي   اد  بـ ْعـــــــد  إ ْســـــــال م  ، أ ْو اْرت ـــــــد  ـــــــان  : ز اًن بـ ْعـــــــد  إ ْحص  ث ـــــــال   
ـــــق   فـ ُقت ـــــل  ب ـــــه   ن : أن مـــــوالتةةةةةابعني رضـــــي هللا عـــــنهمويقةةةةةول  اعةةةةةة مةةةةةن الصةةةةةلابة  (2)."نـ ْفـــــس  ب غ ـــــرْي  ح 

ــــر   ي حــــ   ــــرج وقتهــــا لغــــري عــــذر، وأ  مــــن أدائهــــا وقضــــائها وقــــال ال أصــــل   صــــالة واحــــدة متعمــــداً ت
فمنــــــه كــــــافر، ودمــــــه ومالــــــه حــــــالالن، وال يرثــــــه ورثتــــــه مــــــن املســــــلمني، ويســــــتتاب، فــــــمن اتب وإال قتــــــل، 

قــــــال اإلمــــــام  يقةةةةةةول الشةةةةةةيخ اخل فةةةةةةاجي: (3)وحكــــــم مالــــــه كحكــــــم مــــــال املرتــــــد، وهــــــو قــــــول إســــــحاال.
إن هللا تعــــــاىل أابح دمــــــاء الكفــــــار  ميــــــع الطــــــرال واَلحــــــوال، مث حر مهــــــا عنــــــد التوبــــــة عــــــن ": الشــــــافعي

ــــار  الكفــــ ر وإقــــام الصــــالة وايتــــاء الزكــــاة فمــــا مل يوجــــد هــــذا ا مــــو  يبقــــى إابحــــة الــــدم علــــى اَلصــــل فت
الصـــــالة يقتــــــل، ولعــــــل أاب بكــــــر رضــــــي هللا عنــــــه اســــــتدل  ِبـــــذه اآليــــــة علــــــى قتــــــال مــــــانعي الزكــــــاة، وإمنــــــا 

 ( 4)."صا من بني الفرائ  َلن إ هارمها الزم، وما عدامها بُعسر االطال  عليهخ
بُــــــوْا{ عــــــن الكفــــــر }و أ ق ــــــاُموا " :هكةةةةةةدا مةةةةةةام النسةةةةةةفي هةةةةةةده اآليةةةةةةةوقةةةةةةد فّسةةةةةةر اإل }ف ــــــم ن ات 

ـــــــب يل ُهْم{ فـــــــأطلقوا عـــــــنهم بعـــــــد اَلســـــــر واحلصـــــــر أو فكفـــــــوا عـــــــنهم وال  لُّـــــــوا س  ـــــــاة  ف هللا  ـــــــُوا الزَّك  ة  و آتـ  ـــــــال  الصَّ
                                                             

ــــــردة، رقــــــم احلــــــديث:  اخرجــــــه( 1) ــــــول الفــــــرائ ، ومــــــا نســــــبوا إىل ال ــــــل مــــــن أ  قب  6924اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، ابب قت
  15ص  9ج 
ــــــــال "الفــــــــنت، اإلمــــــــام الرتمــــــــذي يف ســــــــننه،أبواب  اخرجــــــــه( 2) ــــــــم "ابب مــــــــا جــــــــاء ال ُيــــــــل دم امــــــــرئ مســــــــلم إال إبحــــــــدى ث . رق

 3ج  1676يف صـــــــــحيحه، رقـــــــــم احلـــــــــديث: أخـــــــــرج اإلمـــــــــام مســـــــــلم و  .هـــــــــذا حـــــــــديث حســـــــــن 30ص  4ج  2158احلـــــــــديث: 
، ي ْشـــــــه ُد أ ْن ال  إ لـ ــــــه  إ الَّ هللاُ و أ ين   ر ُســـــــوُل هللا ، إ   1302ص  ، هكـــــــذا:"ال  ُي  ـــــــلُّ د ُم اْمـــــــر ئ  ُمْســـــــل م  : الثَـّي  ـــــــُب الـــــــزَّاين  الَّ إب  ْحـــــــد ى ثـ ــــــال   

ـــــار اُل ل ْلج   ، و التَّـــــار ُ  ل د ين ـــــه  اْلُمف  لـــــنـَّْفس  ص  9ج  6878م اع ـــــة ". أخـــــرج اإلمـــــام البهللاـــــاري يف  صـــــحيحه، رقـــــم احلــــــديث: و الـــــنـَّْفُس اب 
، ي ْشــــــه ُد أ ْن ال  إ ل ــــــه  إ الَّ اّللَُّ  5 ــــــلُّ د ُم اْمــــــر ئ  ُمْســــــل م  ، و الثَـّي  ــــــُب هكــــــذا: "ال  ُي   لــــــنـَّْفس  : الــــــنـَّْفُس اب   و أ ين   ر ُســــــوُل اّللَّ ، إ الَّ إب  ْحــــــد ى ث ــــــال   

ار  
 
، و امل  اُل م ن  الد  ين  التَّار ُ  ل ْلج م اع ة ".الزَّاين 

   75 – 74ص  8اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج تفسري ( 3)
  301 – 300ص  4للمام اخلفاجي، ج  ( حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي4)
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ــــال مثــــل قــــول اإلمةةةةام السةةةةيو ي  (2).يف تفسةةةةريههكةةةةدا قةةةةال اإلمةةةةام البيضةةةةاوي  (1)."عرضــــوا  ــــمتت ق
أن مـــــذهب الشـــــافعية أن مـــــن تـــــر  صـــــالة " :قةةةةةولياإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي  (3)اإلمـــــام القـــــرطيب فـــــال نكـــــرره.

ي الظهــــر مــــثال حــــ  تغــــرب الشــــمس صــــل  واحــــدة كســــال بشــــر  إخراجهــــا عــــن وقــــت الضــــرورة أبن ال يُ 
أُمــــرُت أن  هللا عليــــه وســــلم: بعــــ  أجلــــة متــــأخريهم ِبــــذه اآليــــة وقــــول النــــيب صــــلى تدل  واســــ ،قتــــل حــــد ا

ـــــل واملقاتلـــــة اإلســـــالم وإقامـــــة الصـــــالة  (4)أُقاتـــــل الن ـــــاس، مـــــا شـــــرطاً يف الكـــــف  عـــــن القت ـــــني  ذلـــــك أب   وب
فيهــــا وإيتــــاء الزكــــاة لكــــن الزكــــاة ،كــــن اإلمــــام أخــــذها ولــــو ابملقاتلــــة ممــــن امتنعــــوا منهــــا وقــــاتلوان فكانــــت 

مث  ".علهــــــا ابملقاتلــــــة فكانــــــت فيهــــــا ِعــــــ  القتــــــلعلــــــى حقيقتهــــــا خبالفهــــــا يف الصــــــالة فمنــــــه ال ،كــــــن ف
فعلــــم وضــــوح الفــــرال بــــني الصــــالة والزكــــاة وكــــذا الصــــوم فمنــــه إذا علــــم أنــــه ُيــــبس طــــول النهــــار " يقةةةةول:

قـــــول نــــواه فأجــــدى احلـــــبس فيــــه وال كـــــذلك الصــــالة فتعـــــني القتــــل يف حـــــدها وال  فــــى أن  ـــــاهر هــــذا 
ن الصـــــالة والزكـــــاة يف كـــــل منهمـــــا، ويف اآليـــــة القتـــــل ابجلمـــــع بـــــني احلقيقـــــة وا ـــــاز يف اآليـــــة واحلـــــديث َل

وحقيقتـــــه ال  ـــــري يف مـــــانع الزكـــــاة ويف احلـــــديث املقاتلـــــة وحقيقتهـــــا ال  ـــــري يف اتر  الصـــــالة فـــــال بـــــد 
جــــــرجن ذلــــــك يف اتر   أن يــــــراد مــــــع القتــــــل املقاتلــــــة يف اآليــــــة ومــــــع املقاتلــــــة القتــــــل يف احلــــــديث ليتــــــأتى

ـــــني ـــــة واحلـــــديث الصـــــالة ومـــــانع الزكـــــاة، واجلمـــــع ب ـــــدان، علـــــى أن محـــــل اآلي  احلقيقـــــة وا ـــــاز ال جيـــــوز عن
خالصةةةةةةةة  (5)."علـــــــى ذلـــــــك ممـــــــا ال يكـــــــاد يتبـــــــادر إىل الـــــــذهن فـــــــالنق  ِـــــــانع الزكـــــــاة يف فايـــــــة القـــــــوة

 وهللا أعلمالكالم: القول الراجح قول الشيخ السعيدي. 

                                                             

   665 – 664ص  1( مدار  التنزيل وحقائق التأويل للمام النسفي، ج 1)
  72ص  3ر التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج أنواتفسري ( 2)
  374 – 373ص  5( تفسري البحر ا ي  للمام السيوطي، ج 3)
ــــــردة، رقــــــم احلــــــديث:  اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، اخرجــــــه( 4) ــــــول الفــــــرائ ، ومــــــا نســــــبوا إىل ال ــــــل مــــــن أ  قب  6924ابب قت

  15ص  9ج 
  247 – 246ص  4آللوسي، ج روح املعاين للمام ا تفسري ( يُنظر5)
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ةةةةِدِهم: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:}َوِإن:  ث والعشةةةةرون:االسةةةةتدراك الثالةةةة َةةةةانَةه م: ِمةةةةن: بَةع:ةةةةِد َعه: َنَكث ةةةةوا َأن:
ِر{.   (1)َو ََعن وا يف ِديِنك م: فَةَقاتِل وا أَِ مدَة ال:ك ف:

: "أن هــــذه اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي نقةةةةل قةةةةول اإلمةةةةام ال جةةةةاج يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة
ن، فــــــمن اإلســــــالم، َلن عهــــــده مشــــــرو  أبن ال يطعــــــ اآليــــــة توجــــــب قتــــــل الــــــذمي إذا أ هــــــر الطعــــــن يف

  ( 2)طعن فقد نكث ونق  عهدهم".
وقةةةةةد اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف 

رأي ينبغــــــي أن يُقتــــــل هــــــؤالء فــــــري املســــــلمني الــــــذين يُهينــــــون نبي نــــــا  وفــــــققةةةةةةال: فتفسةةةةةةري هةةةةةةده اآليةةةةةةة 
اء الســــــابقني علـــــيهم الســــــالم أن يقولــــــوا قـــــوالً أو يكتــــــب كلمــــــًة حممـــــد صــــــلى هللا عليــــــه وســـــلم أو اَلنبيــــــ

  كما يدل  عليه اَلحاديث واَل ر:  (3)يف الُعرف، اليت تُعترب اإلهانة

:" روي  عـــــن جــــــابر بــــــن عبــــــد اّلل  رضــــــي هللا عنــــــه: • َّ صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، ق ــــــال  ــــــْن  أ نَّ النَّــــــيب  م 
، ف م نَّــــــُه ق ــــــْد آذ   ــــــن  اَل ْشــــــر ف  ــــــب  ْب ْع ــــــُن ى اّللَّ  و ر ُســــــول ُه صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، ق ــــــال  حُم  ل ك  ــــــُد ْب مَّ

: ف ــــــأ   : "نـ ع ــــــْم"، قـ ــــال  تـُل ــــــُه ج  ر ُســـــول  اّللَّ ؟ ق ــــــال  ــــــبُّ أ ْن أ قـْ : م ْســـــل م ة  رضــــــي هللا عنـــــه: أ حتُ  ــــــال  ُه، فـ ق  ات 
: ق ة ، قـ ــــال  ـــــأ ل ن ا الصَّـــــد  َّ قـ ــــْد ع نَّـــــاان  و س  ا يـ ْعـــــين  النَّـــــيب  ـــــذ  : فـ ــــم انَّ قـ ــــد   إ نَّ ه  و أ ْيًضـــــا، و اّللَّ  ل ت م لُّنَّـــــُه، قـ ــــال 

: فـ ل ــــــْم يـ ــــــز لْ اتَـّبـ ْعن ــــــاُه فـ ن ْكــــــر ُه أ ْن ن د   ــــــرُي أ ْمــــــرُُه، قـ ـــــال  ــــــ َّ نـ ْنظُــــــر  إ ىل  م ــــــا ي ص  ــــــ َّ  ع ــــــُه، ح  ُيك ل  ُمــــــُه ح 
ْنُه فـ ق تـ ل هُ   (     4)."اْست ْمك ن  م 

ان ـــــْت ل ـــــُه أُمُّ  بـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه: "أ نَّ اوعـــــن  • ـــــى ك  َّ صـــــلى هللا عليـــــه أ ْعم  و ل ـــــد  ت ْشـــــُتُم النَّـــــيب 
: فـ   ــــــُر، ق ــــــال  ــــــا ف ــــــال  تـ نـْز ج  ــــــي، و يـ ْزُجرُه  ت ه  ــــــا، ف ــــــال  تـ نـْ ــــــُع ف يــــــه ، فـ يـ نـْه اه  ان ــــــْت ذ ات  وســــــلم، و تـ ق  ــــــا ك  ل مَّ

ْغـــــــ ـــــــذ  اْلم  ، و ت ْشـــــــُتُمُه، ف أ خ  ـــــــُع يف  النَّـــــــيب    ل ـــــــة ، ج ع ل ـــــــْت تـ ق  ـــــــا ل يـْ ه  ـــــــأ  ع ل يـْ ـــــــا، و اتَّك  ـــــــع ُه يف  ب ْطن ه  و ل  فـ و ض 

                                                             

 12سورة التوبة، اآلية  (1)
 535ص  15الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام2)
  80 – 79ص  5الم رسول السعيدي، ج ( تفسري تبيان القرآن للشيخ ف3)
، ابب الكــــــــذب يف احلـــــــرب. رقــــــــم احلــــــــديث:  اخرجـــــــه( 4) ــــــــري   4ج  3031اإلمــــــــام البهللاـــــــاري يف صــــــــحيحه، كتــــــــاب اجلهـــــــاد والس 
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ــــــا  ه  ــــــنْي  ر ْجل يـْ ــــــا، فـ و ق ــــــع  بـ  ــــــا أ ْصــــــب ت  ذُك ــــــر  ذ  فـ ق تـ ل ه  ، فـ ل مَّ ــــــدَّم  ل ــــــا ُهن ــــــا   اب  ــــــْت م  ــــــٌل، فـ ل طَّهللا  ل ــــــك  ط ْف
ُّ: أ ال  اْشه ُدوا أ نَّ د م ه ا ه د رٌ  ...للر ُسول صلى هللا عليه وسلم،   ( 1)".فـ ق ال  النَّيب 

، فـ تـ ن ــــاو ل  " • م  ْســــال  ــــرَّ ب ــــه  ن ْصــــر اين   ف ــــد ع اُه إ ىل  اإْل  ــــد يَّ رضــــي هللا عنــــه م  ــــن  احلْ ــــار    اْلك ْن عــــن ع ر ف ــــة  ْب
َّ صــــلى هللا عليــــه وســــلم و ذ   ــــُه، فـ رُف ــــع  إ ىل  ع ْمــــر و ْبــــن  اْلع ــــاص  النَّــــيب  ُه ف ــــد الَّ أ نـْف  ــــر ُه، فـ ر ف ــــع  ع ر ف ــــُة ي ــــد  ك 

. فـ ق ــــــــال  ع ر فـ ـــــــُة: م ع ــــــــاذ  هللا  أ ْن ن ُكــــــــون  ا عنهمــــــــرضــــــــي هللا ن ــــــــاُهُم اْلع ْهــــــــد  ، فـ ق ــــــــال  ع ْمــــــــٌرو: أ ْعط يـْ
ـــــْتم  النَّــــيب    صــــلى هللا ــــُروا ش  ن ــــاُهْم ع ل ــــى أ ْن يُْظه  ـــــي  أ ْعط يـْ

ن ــــاُهْم ع ل ــــى أ ْن ُف ل    عليــــه وســـــلم، إ منَّـ ـــا أ ْعط يـْ
ـــــــه ْم، ن ائ س  ـــــــنـ ُهْم و بـ ـــــــنْي  ك  ـــــــْم م ـــــــا ال  ي ط يُقـــــــون ، و إ ْن  بـ يـْ ل ُه ُـــــــْم و أ ْن ال  ُس م   ا    ـــــــا بـ ــــــد  ـــــــا م  يـ ُقولُـــــــون  ف يه 

ــــــنـ ُهمْ أ ر ا ـــــــي  بـ يـْ
ــــــْم، و ُف ل   ــــــْن و ر ائ ه  ـــــــني   د ُهــــــْم ع ــــــُدو  ق اتـ ْلن ــــــاُهْم م  ْتُــــــوا ر اض  ــــــام ه ْم، إ الَّ أ ْن    و بـ ــــــنْي  أ ْحك 

ـــــنـ ُهْم  ـــــن ْحُكم  بـ يـْ ن ـــــا، فـ  ـــــوا ع نَّـــــا أب  ْحك ام  ُْكـــــم  هللا  و ُحْكـــــم  ر ُســـــول ه  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، و إ ْن ف يـَُّب حب 
 (2)."ْم ف يه ا. ق ال  ع ْمٌرو: ص د ْقت  ملْ  نـ ْعر ْض   ُ 

ــــر ج  إ ىل  النَّــــيب    صــــلى هللا " • ــــان  إ ذ ا خ  ان ــــْت ل ــــُه ُأْخــــٌت و ك  ــــرْي  بْــــن  أُم يَّــــة  رضــــي هللا عنــــه، أ نَّــــُه ك  ع ــــْن ُعم 
، مُثَّ ع ـــــْيف  ًة، ف اْشـــــت م ل     ـــــا يـ ْوًمـــــا ع ل ـــــى السَّ ان ـــــْت ُمْشـــــر ك  َّ و ك  ـــــت م ت  النَّـــــيب  ـــــُه ف يـــــه  وش  ليـــــه وســـــلم آذ ْت
ـــــــع ُه ع  أ ات   ــــــا فـ و ض  ـــــــا، ه  ــــــا فـ ق تـ ل ه  ه  ؟" النـــــــيب  فـ ق ــــــال  ... ل يـْ صــــــلى هللا عليـــــــه وســــــلم: أ قـ تـ ْلـــــــت  ُأْخت ـــــــك 

: إ   : و مل  ؟ ق ــــــال  : نـ ع ــــــْم، ق ــــــال  ــــــأ   ُ ق ــــــال  ــــــا ف س  ُّ إ ىل  ب ن يه  ــــــل  النَّــــــيب  ، ف أ ْرس  ــــــْؤذ يين  ف يــــــك  ان ــــــْت تـُ ــــــا ك  ْم؟ نَـّه 
 ُّ ــــــا، ف ــــــأ ْخبـ ر ُهُم النَّــــــيب  ــــــر  ق ات ل ه  ــــــمُّوا ف يـْ ــــــا  ف س  ــــــا ق ــــــاُلوا: مس ًْع صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ب ــــــه  وأ ْهــــــد ر  د م ه 

  (  3)."و ط اع ةً 

                                                             

ـــــــوىف: ااإلمـــــــام  اخرجـــــــه( 1) ـــــــو داود يف ســـــــننه )املت ـــــــاب احلـــــــدود، 275ب ـــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه "ه( كت ـــــــيمن ســـــــب  الن ابب احلكـــــــم ف
بــــــد احلميــــــد. الناشــــــر: املكتبــــــة العصــــــرية، صــــــيدا، ا قــــــق: حممــــــد حميــــــي الــــــدين ع 129ص  4ج  4361: ، رقــــــم احلــــــديث"وســــــلم

 4بريوت. عدد اَلجزاء: 
ه( يف ســــــننه الكــــــربى، كتــــــاب اجلزيــــــة ابب يشــــــرت  علــــــيهم أن ال يــــــذكروا رســــــول هللا 458اإلمــــــام البيهقــــــي )املتــــــوىف:  اخرجــــــه( 2)

ادر عطــــــا. الناشــــــر: ا قــــــق: حممــــــد عبــــــد القــــــ 336ص  9ج  18710ديث: صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم إال ِــــــا هــــــو أهلــــــه. رقــــــم احلــــــ
 م. 2003 املوافق هـ1424دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. الطبعة: الثالثة 

ـــــــوىف: 3) ـــــــري للمـــــــام الطـــــــرباين )املت ـــــــم احلـــــــديث: 360( املعجـــــــم الكب ـــــــة، رق  64ص  17ج  124ه( ابب العـــــــني، عمـــــــري بـــــــن أمي
ويشـــــمل  25تيميـــــة، القـــــاهرة. الطبعـــــة: الثانيـــــة. عـــــدد اَلجـــــزاء: يـــــد الســـــلفي. دار النشـــــر: مكتبـــــة ابـــــن ا قـــــق: محـــــدي بـــــن عبـــــد ا 

 ه1415دار الصــــــميعي، الــــــرجض. الطبعــــــة اَلوىل،  13القطعــــــة الــــــيت نشــــــرها الحقــــــا ا قــــــق الشــــــيخ محــــــدي الســــــلفي مــــــن ا لــــــد 
 م. 1994 املوافق
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ــــي   رضــــي هللا عنــــهع ــــ" •
انـ ـــتْ أ نَّ يـ ُهود   :ن ع ل  َّ صــــلى هللا عليــــه وســــلم و تـ ق ــــُع ف يــــه ، يَـّـــًة ك   ت ْشــــُتُم النَّــــيب 

نـ ق ه ا ر ُجٌل ح  َّ م ات ْت، ف أ ْبط ل  ر ُسوُل هللا    (  1)." عليه وسلم د م ه اصلى هللا ف هللا 
ـــــذ  اأ نَّ "بـــــن عبـــــد الـــــرمحن: اعـــــن حصـــــني  • ـــــب  ف ق يـــــل  ل ـــــُه إ نَّ ه  ا بـــــن عمـــــر رضـــــي هللا عنـــــه ُأيت   ب ر اه 

ـــــــ ـــــــال  ل ـــــــْو مس  ْعُت َّ صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم فـ ق  ـــــــة  ل ي ُســـــــبُّوا ي ُســـــــبُّ النَّـــــــيب  ـــــــُم الذ  مَّ ُه ل ق تـ ْلتُـــــــُه إ انَّ ملْ  نـُْعط ه 
     (2)."ن ب يـَّن ا

 التلليل واملناقشة: 
"إذا طعـــــن الـــــذمي يف ليةةةةةل مةةةةةا قالةةةةةه األ مةةةةةة يف هةةةةةدا الشةةةةةأن فيقةةةةةول اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري: ا

لـــــى أن ال يطعـــــن، فـــــمذا طعـــــن فقـــــد اهرًا جـــــاز قتلـــــه، َلن العهـــــد معقـــــود معـــــه عديـــــن اإلســـــالم طعًنـــــا  ـــــ
أن أهــــل الذمــــة ممنوعـــــون " يقةةةةول اإلمةةةةام أبةةةةو بكةةةةر اجلصةةةةا : (3)نكــــث عهــــده وخــــرج مــــن الذمــــة".

مــــن إ هــــار الطعـــــن يف ديــــن اإلســـــالم وهــــو يشـــــهد لقــــول مـــــن يقــــول مـــــن الفقهــــاء إن مـــــن أ هــــر شـــــتم 
هـــــل الذمـــــة فقـــــد نقـــــ  عهـــــده ووجـــــب قتلـــــه وقـــــد اختلـــــف الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم مـــــن أ

ــــــل وهــــــو قــــــول ــــــك فقــــــال أصــــــحابنا يعــــــزر وال يقت ــــــوريســــــفيان  اإلمــــــام الفقهــــــاء يف ذل  اإلمــــــام عــــــن .الث
ل امالــــــك فــــــيمن شــــــتم النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم مــــــن اليهــــــود والنصــــــارى قتــــــل إال أن يســــــلم. وقــــــ

ــــــك فــــــيمن ســــــب  رســــــولنا حممــــــد صــــــلى هللا (4)اإلمــــــام اَلوزاعــــــي ــــــه وســــــلم: هــــــي ردة يســــــتتاب ومال  علي
ضــــــرب مائــــــة ومل نكــــــل وإن مل يتــــــب قتــــــل قــــــال يضــــــرب مائــــــة مث يــــــرت  حــــــ  إذا هــــــن بــــــرىء فــــــمن اتب 

                                                             

ا رســـــــول هللا صـــــــلى هللا عليـــــــه زيـــــــة، ابب يشـــــــرت  علـــــــيهم أن ال يـــــــذكرو اإلمـــــــام للمـــــــام البيهقـــــــي يف ســـــــننه، كتـــــــاب اجل اخرجـــــــه( 1)
 336ص  9ج  18710وسلم إال ِا هو أهله. رقم احلديث: 

ــــــد املســــــانيد الثمانيــــــة للمــــــام إبــــــن حجــــــر العســــــقالين )املتــــــوىف: 2) ــــــب العاليــــــة بزوائ  9ج  2031ه( رقــــــم احلــــــديث: 852( املطال
ة اإلمـــــام حممـــــد بـــــن ســـــعود. تنســـــيق: د. ســـــعد بـــــن انصـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز ( رســـــالة علميـــــة قـــــدمت جلامعـــــ17ا قـــــق: ) 448ص 

  19هـ. عدد اَلجزاء: 1419لطبعة: اَُلوىل الشثري. الناشر: دار العاصمة، دار الغيث، السعودية. ا
   251ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 3)
ــــــــدهــــــــو ( 4) ــــــــرمحن عب ــــــــن ال ــــــــن عمــــــــرو ب ــــــــة مــــــــن اَلوزاعــــــــي، ُيمــــــــد ب ــــــــو ،اَلوزا  قبيل ــــــــق ه157 – 88) عمــــــــرو أب  – 707 املواف

ـــــدجر إمـــــام(: م774 ـــــد. املرتســـــلني الكتـــــاب وأحـــــد والزهـــــد، الفقـــــه يف الشـــــامية ال ـــــك، يف ول  بـــــريوت وســـــكن البقـــــا ، يف ونشـــــأ بعلب
 مــــــن كتبــــــه: .هشــــــام ابــــــن احلكــــــم زمــــــن إىل رأيــــــه، علــــــى ابَلنــــــدلس الفتياتــــــدور وكانــــــت .فــــــامتنع القضــــــاء عليــــــه وعــــــرض .ِبــــــا وتــــــويف
  320ص  3، ج للزركلي اَلعالميُنظر  .واملسائل الفقه، يف السنن
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يف املســـــلم يســـــبُّ النـــــيب صـــــلى هللا  (1)بـــــن ســـــعد بـــــني املســـــلم والـــــذمي، وقـــــال اإلمـــــام الليـــــث يـــــذكر فرقـــــاً 
ـــــــه وكـــــــذلك اليهـــــــود وال ـــــــل مكان ـــــــا ر وال يســـــــتتاب ويقت ـــــــه وســـــــلم إنـــــــه ال ين نصـــــــارى وقـــــــال اإلمـــــــام علي

 صـــــلى الشـــــافعي ويشـــــرت  علـــــى املصـــــاحلني مـــــن الكفـــــار أن مـــــن ذكـــــر كتـــــاب هللا أو حممـــــدا رســـــول هللا
أو فــــــنت مســــــلما عــــــن دينــــــه أو هللا عليــــــه وســــــلم ِــــــا ال ينبغــــــي أو ز  ِســــــلمة أو أصــــــاِبا ابســــــم نكــــــاح 

نقــــ  عهــــده  فقــــد  ــــم أو أعــــان أهــــل احلــــرب بداللــــة علــــى املســــلمني أو آوى عينــــاً  قطــــع عليــــه طريقــــاً 
ــــه وســــلم، مث يقــــول: و ــــاهر  ــــه ذمــــة هللا جــــل جاللــــه وذمــــة رســــوله صــــلى هللا علي ــــت من وأحــــل دمــــه وبرئ

ل العهــــد فقــــد نقــــ  اآليــــة يــــدل  علــــى أن مــــن أ هــــر ســــب  النــــيب صــــلى هللا عليــــه وآلــــه وســــلم مــــن أهــــ
ــــــْن بـ ْعــــــد  ع ْهــــــد ه ْم  ثُــــــوا أ ْ، ــــــانـ ُهْم م  ــــــة  عهــــــده َلن هللا تعــــــاىل قــــــال:}و إ ْن ن ك  ــــــات ُلوا أ ئ مَّ و ط ع نُــــــوا يف  د يــــــن ُكْم فـ ق 

    (3)."فجعل الطعن يف ديننا ِنزلة نكث اَل،ان (2)اْلُكْفر {
ى وجـــــوب قتــــــل كـــــل مــــــن بعــــــ  العلمـــــاء ِبــــــذه اآليـــــة علــــــ ل  اســـــتد"اإلمةةةةةام القةةةةةةر ي يقةةةةةةول: 

ض طعـــــــن يف الـــــــدين، إذ هـــــــو كـــــــافر. واملـــــــراد مـــــــن الطعـــــــن أن ينســـــــب إليـــــــه مـــــــا ال يليـــــــق بـــــــه، أو يعـــــــرت 
ابالســــتهللافاف علــــى مــــا هــــو مــــن الــــدين، ملــــا ثبــــت مــــن الــــدليل القطعــــي علــــى صــــحة أصــــوله واســــتقامة 

صـــــلى : أمجـــــع عامـــــة أهـــــل العلـــــم علـــــى أن مـــــن ســـــب  النـــــيب (4)ل قـــــول اإلمـــــام ابـــــن املنـــــذرفروعـــــه. مث نقـــــ
 مهللا عليـــــه وســـــلم عليـــــه القتـــــل وقـــــال بـــــه اإلمـــــام مالـــــك والليـــــث وأمحـــــد وإســـــحاال، وهـــــو مـــــذهب اإلمـــــا

ي عـــــن النعمـــــان أنـــــه قـــــال: ال يقتـــــل مـــــن ســـــب النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم مـــــن . وقـــــد حكـــــالشـــــافعي

                                                             

ـــــثهـــــو ( 1) ـــــن اللي ـــــد ســـــعد ب ـــــرمحن عب ـــــوالء،(: م791 – 713 املوافـــــق ه175 – 94) همـــــيالف   ال ـــــو ابل  أهـــــل إمـــــام: احلـــــار  أب
 مـــــن والنائـــــب القاضـــــي أن حبيـــــث عصـــــره، يف ِبـــــا مـــــن وأمـــــري ورئيســـــها املصـــــرية الـــــدجر كبـــــري  كـــــان.  وفقهـــــا حـــــديثا عصـــــره، يف مصـــــر
 ولــــــــه .اَلجــــــــواد الكرمــــــــاء مــــــــن وكــــــــان. القــــــــاهرة يف ووفاتــــــــه قلقشــــــــندة، يف ومولــــــــده خراســــــــان، مــــــــن أصــــــــله. ومشــــــــورته أمــــــــره حتــــــــت

 248ص  5، ج للزركلي اَلعالميُنظر . تصانيف
 12( سورة التوبة، اآلية 2)
 276 – 275ص  4ج  ،ه(370( أحكـــــــــام القـــــــــرآن َلمحـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي أبـــــــــو بكـــــــــر الـــــــــرازي اجلصـــــــــاص احلنفـــــــــي )املتـــــــــوىف: 3)

ـــــــرتا  العـــــــريب، ا قـــــــق: حممـــــــد صـــــــادال القمحـــــــاوي، عضـــــــو جلنـــــــة مراجعـــــــة املصـــــــاحف ابَلزهـــــــر الشـــــــريف. الناشـــــــر: دار إحيـــــــا ء ال
 هـ.1405بريوت. اتريخ الطبع: 

ــــــــذر النيســــــــابورى ، 4) ــــــــن املن ــــــــراهيم ب ــــــــن إب ــــــــو بكــــــــر )ا( هــــــــو حممــــــــد ب ــــــــق 319 – 242ب  افقيهــــــــكــــــــان م(:  931 – 856ه املواف
املبســــــو  يف الفقــــــه، واَلوســــــ  يف الســــــنن واإلمجــــــا  واالخــــــتالف،  :كــــــان شــــــيخ احلــــــرم ِكــــــة. مــــــن كتبــــــهمــــــن احلفــــــا .  و ، اً جمتهــــــدو 

واَلعـــــــالم  491 – 490ص  14الـــــــذهيب، ج للمـــــــام عـــــــالم النـــــــبالء اَلواإلشـــــــراف، وتفســـــــري القـــــــرآن. تـــــــويف ِكـــــــة. يُنظـــــــر ســـــــري 
  295 – 294ص  5للزركلي، ج 
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ـــــل كعـــــب بـــــن اَلشـــــرف إال  أهـــــل الذمـــــة. وروي أن رجـــــال قـــــال يف جملـــــس علـــــي رضـــــي هللا عنـــــه: مـــــا قت
ــــــأمر  ــــــس معاويــــــة رضــــــي هللا عنــــــه فقــــــام حممــــــد بــــــن فــــــدرا، ف علــــــي بضــــــرب عنقــــــه. وقالــــــه آخــــــر يف جمل

ال هــــــذا يف جملســــــك وتســــــكت! وهللا ال أســــــاكنك حتــــــت ســــــقف مســــــلمة رضــــــي هللا عنــــــه فقــــــال: أيقــــــ
: هـــــذا يُقتـــــل وال ُيســـــتتاب إن نســـــب الغـــــدر أبـــــدا، ولـــــني خلـــــوت بـــــه َلقتلنـــــه. مث يقـــــول: قـــــال علمـــــاؤان

الــــذي فهمــــه علــــي رضــــي هللا عنــــه وحممــــد بــــن مســــلمة رضــــي هللا للرســــول صــــلى هللا عليــــه وســــلم وهــــو 
ه للمباشــــرين لقتلــــه حبيــــث يقــــول: إ ــــم أم نــــوه مث عنــــه مــــن قائــــل ذلــــك، َلن ذلــــك زندقــــة. فأمــــا إن نســــب

ــــيس يف كالم ــــه ل هــــم معــــه مــــا يــــُدل  علــــى أ ــــم أم نــــوه وال فــــدروه لكانــــت هــــذه النســــبة كــــذاب حمضــــا، فمن
ـــــه بـــــذلك، ولـــــو فعلـــــوا ذلـــــك ملـــــا كـــــان أمـــــاان، َلن  النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم إمنـــــا وجههـــــم   صـــــرحوا ل

  ( 1)."لقتله ال لتأمينه
أن مـــــــن ســـــــب  الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم مـــــــن الكفـــــــار "يقةةةةةةةول:  بةةةةةةةن تيميةةةةةةةةااإلمةةةةةةةام 

ـــــــه.  ـــــــم أو مفـــــــرت واتب اتب هللا تعـــــــاىل علي ـــــــون أو شـــــــاعر أو معل ـــــــال: هـــــــو ســـــــاحر أو جمن ا ـــــــاربني، وق
يســــب ون النــــيب صــــلى هللا عليـــــه وســــلم مــــن أهــــل احلــــرب مث أســــلموا وحســــن إســـــالمهم وقــــد كــــان طائفــــة 

نهم أبـــــو ســـــفيان رضـــــي هللا عنـــــه عـــــم النـــــيب وعبـــــد هللا بـــــن وقبـــــل النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم مـــــنهم: مـــــ
لنـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم ســـــعد بـــــن أيب ســـــرح رضـــــي هللا عنـــــه وكـــــان قـــــد ارتـــــد وكـــــان يكـــــذب علـــــى ا

ــــــت أُعل مــــــه ــــــك.  ويقــــــول: أان كن ــــــى ذل ــــــه وســــــلم عل ــــــيب صــــــلى هللا علي القــــــرآن مث اتب وأســــــلم وابيعــــــه الن
ل  لســـــب هم كالرافضـــــي يالصـــــحابة رضـــــي هللا عـــــنهم حـــــق آلدمـــــ وإذا قيـــــل: ســـــب   عتقـــــد ذلـــــك ي. املســـــتح 

ــــين علــــيهم ويــــدعو  ــــم حمــــا هللا  ــــا. فــــمذا اتب وصــــار ُُيــــبهم ويُث دينــــا كمــــا يعتقــــد الكــــافر ســــب  النــــيب دين
ـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم ويقـــــول " يقةةةةةول:مث . "ســـــيئاته ابحلســـــنات ـــــذي كـــــان يســـــبُّ الن أن الكـــــافر ال

لصــــــــادال املصــــــــدوال وصــــــــار ُيبــــــــه ويثــــــــين عليــــــــه إنــــــــه كــــــــذاب إذا اتب وشــــــــهد أن حممــــــــدا رســــــــول هللا ا
ـــــة لســـــيئاته، هللا تعـــــاىل.}و ُهو  الَـّــــذ ي يـ ْقب ـــــُل التـَّْوبـ ــــة  ع ـــــْن قـــــال و  (2)ويصـــــلي عليـــــه: كانـــــت حســـــناته ماحي
ـــــا تـ ْفع لُـــــون { ـــــي  ئ ات  و يـ ْعل ـــــُم م  ـــــن   وقـــــد قـــــال هللا تعـــــاىل:}حم. (3)ع ب ـــــاد ه  و يـ ْعُفـــــو ع ـــــن  السَّ تـ ْنز يـــــُل اْلك ت ـــــاب  م 

                                                             

 82ص  8يب، ج ( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرط1)
ا قـــــــق: عبـــــــد الـــــــرمحن بـــــــن حممـــــــد بـــــــن  292 – 291ص  3ج  ،ه(728بـــــــن تيميـــــــة، )املتـــــــوىف: اوى للمـــــــام جممـــــــو  الفتـــــــا (2)

قاســـــــم، الناشـــــــر: جممـــــــع امللــــــــك فهـــــــد لطباعـــــــة املصـــــــحف الشــــــــريف، املدينـــــــة النبويـــــــة، اململكـــــــة العربيــــــــة الســـــــعودية. عـــــــام النشــــــــر: 
 م. 1995 املوافق هـ1416

 25اآلية  ( سورة الشورى،3)
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ـــــــه  ّللَّ  اْلع ز يـــــــز  اْلع ل ـــــــيم  ا ـــــــاب  ذ ي الطَّـــــــْول  ال  إ ل ـــــــه  إ الَّ ُهـــــــو  إ ل ْي ـــــــد يد  اْلع ق  ـــــــْوب  ش  ـــــــذَّْنب  و ق اب ـــــــل  التـَّ ـــــــاف ر  ال . ف 
رُي{.الْ   ( 1)م ص 

ومــــــن امتنــــــع مــــــن أهــــــل الذمــــــة عــــــن أداء ": يف كتابةةةةةةه اةدايةةةةةةة (2)يقةةةةةةول العالّمةةةةةةة املرغينةةةةةةاين
لنــــــيب صـــــلى هللا عليــــــه وســــــلم أو ز  ِســـــلمة مل ينــــــتق  عهــــــده؛ َلن اجلزيـــــة أو قتــــــل مســـــلما أو ســــــب  ا

. وقـــــالال اإلمـــــام الشـــــافعي:  غايـــــة الـــــيت ِبـــــا ينتهـــــي القتـــــال فهـــــو التـــــزام اجلزيـــــة ال أداؤهـــــا، وااللتـــــزام ابال 
ســــب  النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم يكــــون نقضــــا؛ َلنـ ـــه لــــو كــــان مســــلما يــــنق  أمانــــه، فكــــذا يــــنق  

عنـــــه، ودليلنـــــا أي اَلحنـــــاف أن ســـــب  النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم منـــــه  أمانـــــه إذ عقـــــد الذمـــــة خلـــــف 
يف  يقةةةةول العالّمةةةةة بةةةةدر الةةةةدين العيةةةةل (3)."كفــــر، والكفــــر املقــــارن ال ،نعــــه فــــالكفر الطــــارئ ال يرفعــــه

الوجــــــه مــــــع أصــــــحاب الشــــــافعي يف هــــــذه القضــــــية حيــــــث قــــــال اإلمــــــام الشــــــافعي: "شةةةةةةرحه للهدايةةةةةةة: 
يكـــــون نقضـــــاً للعهـــــد َلنـــــه لـــــو كـــــان مســـــلماً علـــــى ســـــبيل التقـــــدير ســـــب  النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم 

 ( 4)."مانهوسب  النيب صلى هللا عليه وسلم فينق  أ

وال فـــــــرال بـــــــني توجيـــــــه الطعـــــــن إىل الـــــــدين نفســـــــه امجـــــــاال وبـــــــني "يقةةةةةةةول: اإلمةةةةةةةام اآللوسةةةةةةةي 
 توجيهـــــه إىل بعـــــ  تفاصـــــيله مثـــــل الصـــــالة والزكـــــوة واحلـــــ ، ومـــــن ذلـــــك الطعـــــن ابلقـــــرآن الكـــــرة وذكـــــر
الرســــــول صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم بســــــوء )والعيــــــاذ ابو تعــــــاىل( فيقتــــــل الــــــذمي بــــــه عنــــــد مجــــــع مســــــتدلني 

أم ال. وقـــــال بقتلـــــه إذا أ هـــــر الشـــــتم اإلمـــــام مالـــــك والشـــــافعي   ابآليـــــة ســـــواء شـــــر  انتقـــــاض العهـــــد بـــــه
ــــــر ون علــــــى كفــــــرهم  مث يقةةةةةةول:. "كمــــــا ذكــــــرانه يف كــــــالم اإلمــــــام القــــــرطيب "والقــــــول أبن أهــــــل الذمــــــة يق 

ــــيس هــــو مــــن الطعــــن املــــذكور يف اَلصــــلي ابجلزيــــة وذا لــــيس أبعظــــم منــــه فيق ــــر و  ــــذلك أيضــــا ول ن عليــــه ب
كمــــــا ال يعــــــزَّرون بعــــــد اجلزيــــــة   م عليــــــه أن ال يُعــــــزَّروا أيضــــــاً شـــــيء لــــــيس مــــــن االنصــــــاف يف شــــــيء، ويلــــــز 

                                                             

  3، 1جت ( سورة فافر، اآل1)
ـــــــــاين، )2) ـــــــــد اجلليـــــــــل الفرفـــــــــاين املرفين م( أبـــــــــو 1197 – 1135ه املوافـــــــــق 593 – 530( هـــــــــو علـــــــــي بـــــــــن أيب بكـــــــــر بـــــــــن عب

ــــــرا أديبــــــا، جمتهــــــداً مــــــن كبــــــار فقهــــــاء احلنفيــــــة. نســــــبته إىل مرفينــــــان )مــــــن نــــــواحي  احلســــــن برهــــــان الــــــدين: كــــــان حافظــــــا حمققــــــا مفس 
ـــــه ـــــدي وشـــــرحه ا دايـــــفرفانـــــة( مـــــن كتب ـــــد يف الفتـــــاوى ... يُنظـــــر اَلعـــــالم : بدايـــــة املبت ـــــيس واملزي ـــــة يف الفقـــــه، والتجن ة يف شـــــرح البداي

  266ص  4للزركلي، ج 
 طبع شركت علمية ملتان، ابكستان.  598ه(، ص 593( ا دابة )أولني وآخرين( للمام املرفيناين )املتوىف 3)
الناشـــــــــر: دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة،  260ص  7ج  ،(ه855الـــــــــدين العيـــــــــ  )املتـــــــــوىف:  ( الب نايـــــــــة شـــــــــرح ا دايـــــــــة للعالمـــــــــة بـــــــــدر4)

  13م. عدد اَلجزاء: 2000 املوافق هـ1420بريوت، لبنان. الطبعة: اَلوىل 
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"وفيـــــه لعمـــــري بيـــــع يتيمـــــة الوجـــــود صـــــلى هللا وقةةةةةال حةةةةةول القةةةةةول املةةةةةدكور: علـــــى الكفـــــر اَلصـــــلي"، 
ـــــ ـــــدنيا حبـــــذافريها ) وانبعلي ـــــثمن خبـــــس وال ـــــل واآلخـــــرة أبســـــرها يف ه وســـــلم ب هـــــا ونواحيهـــــا أو أبســـــرها( ب

 (1)وسلم جناح بعوضة أو أد ".جنب جنابه الرفيع صلى هللا عليه 

يف كتةةةةاب  (2)اإلمةةةةام تقةةةةي الةةةةدين السةةةةبكي قةةةةال بةةةةهمةةةةا عةةةةن  تكّلمنةةةة املةةةةدكور الكةةةةالم بعةةةةد
قةةةةةةةةال القاضةةةةةةةةي هللا عليــــــــه وســــــــلم"، فيقــــــــول: "الســــــــيف املســــــــلول علــــــــى مــــــــن ســــــــب  الرســــــــول صــــــــلى 

: "أمجعـــــت اَلُمـــــة علـــــى قتـــــل متـــــنق ص النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم مـــــن املســـــلمني وســـــاب ه". (3)عيةةةةةاا
"أمجـــع عـــوام أهـــل العلـــم علـــى أن مــــن ســـب  النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســــلم  بةةةو بكةةةر بةةةن املنةةةةدر:اوقةةةال 

ـــــن حن ـــــث، وأمحـــــد ب ـــــس، واللي ـــــن أن ـــــك ب ـــــل كمـــــا قـــــال اإلمـــــام مال بـــــل، وأيضـــــاً هـــــو مـــــذهب اإلمـــــام القت
ثلــــــه قــــــال اإلمــــــام أبــــــو حنيفــــــة وأصــــــحابه، واإلمــــــامالشــــــافعي". مث يقــــــو   ســــــفيان ل القاضــــــي عيــــــاض: ِو

"أمجــــــع العلمــــــاء أن شــــــاُت النــــــيب  :(4)وقةةةةةةال حممةةةةةةد بةةةةةةن سةةةةةةلنونالثــــــوري وأهــــــل الكوفــــــة، واَلوزاعــــــي. 
اىل، وحكمــــه عنــــد اَلمــــة صــــلى هللا عليــــه وســــلم املتــــنقص لــــه كــــافر، والوعيــــد جــــار عليــــه بعــــذاب هللا تعــــ

ـــــل، ومـــــن شـــــك  يف كفـــــر  ـــــه كفـــــر". القت ـــــم أحـــــًدا مـــــن  :(5)اخلطةةةةةا  محةةةةةد اإلمةةةةةام وقةةةةةاله وعذاب "ال أعل

                                                             

 253ص  5اآللوسي، ج  شهاب الدين ( تفسري روح املعاين للمام1)
ــــن تــــام الســــبكي اَلنصــــاري اخلزر 2) ــــن علــــي ب ــــد الكــــايف ب ــــن عب ــــدين   امســــه جــــي،( هــــو علــــي ب ــــه تقــــي  ال ــــو احلســــناكنيت  – 683) ب

ــــــق 756 ــــــاج الســــــبكي صــــــاحب 1355 – 1284ه املواف ــــــد الت ــــــا رين. وهــــــو وال م(: شــــــيخ اإلســــــالم مــــــن احلفــــــا  واملفســــــرين املن
ه. مــــــــن كتبــــــــه "الــــــــدر 739الطبقــــــــات. ولــــــــد يف ســــــــبك يف مصــــــــر، انتقــــــــل إىل القــــــــاهرة مث إىل الشــــــــام. وويل قضــــــــاء الشــــــــام ســــــــنة 

الرســـــول ... يُنظـــــر اَلعـــــالم للزركلـــــي،  لتحديـــــد، الســـــيف املســـــلول علـــــى مـــــن ســـــب  ســـــري، التمهيـــــد فيمـــــا جيـــــب فيـــــه االنظـــــيم" يف التف
 302ص  4ج 
 – 1083 املوافـــــــق ه544 – 476) الفضـــــــل بـــــــوا الســـــــبيت، اليحصـــــــيب عمـــــــرون بـــــــن عيـــــــاض بـــــــن موســـــــى بـــــــن عيـــــــاضهـــــــو ( 3)

 قضــــــاء ويل. وأجمهــــــم وأنســــــاِبم العــــــرب بكــــــالم سالنــــــا أعلــــــم مــــــن كــــــان.  وقتــــــه يف احلــــــديث أهــــــل وإمــــــام املغــــــرب عــــــامل(: م1149
 معرفــــــة إىل اإلملــــــا و  ،مســــــلم صــــــحيت شــــــرحو  ،املصــــــطفى حقــــــوال بتعريــــــف الشــــــفا :تصــــــانيفه مــــــن ِــــــراكل، تــــــويف. فرانطــــــةو  ســــــبتة
  99ص  5 يُنظر اَلعالم للزركلي، ج، ... السما  وتقييد الرواية أصول

 817 املوافــــــق ه256 – 202)  هللا عبــــــد بــــــوا التنــــــوخي، حبيــــــب بــــــن ســــــعيد بــــــن( ســــــحنون) الســــــالم عبــــــد بــــــن حممــــــدهــــــو ( 4)
ـــــه(: م870 – ـــــون كـــــان .  القـــــريوان أهـــــل مـــــن .منـــــا ر مـــــالكي فقي ـــــه العلـــــم لفن ـــــويف املشـــــرال إىل رحـــــل. من  إىل ونقـــــل ابلســـــاحل، وت

 حنون،ســـــ بـــــن حممـــــد أجوبـــــة املعلمـــــني، آداب كتبـــــه:  مـــــن. ا مـــــة عـــــايل امللـــــو ، عنـــــد وجيهـــــا اليـــــد، كـــــرة  كـــــان.  فيهـــــا فـــــدفن القـــــريان
   205 – 204ص  6، للزركلي اَلعالميُنظر  .والسري

 فقيــــــه(: م998 – 931 املوافــــــق ه388 – 319) ســــــليمان بــــــوا البســــــيت، اخلطــــــاب ابــــــن إبــــــراهيم بــــــن حممــــــد بــــــن محــــــدهــــــو ( 5)
 يف رضـــــي هللا عنـــــه تـــــويف (اخلطـــــاب بـــــن عمـــــر أخـــــي) اخلطـــــاب بـــــن زيـــــد نســـــل مـــــن( كابـــــل  بـــــالد مـــــن) بســـــت أهـــــل مـــــن حمـــــد ،



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

166 
 

"أمجــــع  :(1)وقةةةةال اإلمةةةةام إسةةةةلا  بةةةةن راهويةةةةهاملســــلمني اختلــــف يف وجــــوب قتلــــه إذا كــــان مســــلًما". 
ع شـــــيًئا ممـــــا أنـــــزل املســـــلمون أن مـــــن ســـــبَّ هللا عزوجـــــل  أو ســـــبَّ رســـــوله صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم أو دفـــــ

ــــا مــــن أنبيــــاء هللا عز وجــــل أنــــه كــــافر بــــذلك  ــــرًاً بكــــل مــــا أنــــزل هللا جــــل هللا تعــــاىل أو قتــــل نبًي وإن كــــان ُمق 
 (2)جالله".
املســــلمني قتـــــل أو صـــــلب مـــــن شــــتم النـــــيب صـــــلى هللا عليــــه وســـــلم مـــــن " املبسةةةةةوط: كتةةةةاب  يفو 

يب أويــــــس: اوايــــــة أيب مصــــــعب وابــــــن  يف صــــــلبه حًيــــــا أو قتلــــــه. ومــــــن ر حًيــــــا ومل يســــــتتب، واإلمــــــام  ــــــري  
رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم أو شـــــتمه أو عابـــــه أو تنقصـــــه قتـــــل  ســـــب   مسعنـــــا مالًكـــــا يقـــــول: مـــــن

ـــــــا: أمجـــــــع قـــــــال بعـــــــ  علم" قةةةةةةةال القاضةةةةةةةي عيةةةةةةةاا: (3)."مســـــــلًما كـــــــان أو كـــــــافرًا وال يســـــــتتاب ائن
بشــــيء مـــــن املكـــــروه أنـــــه العلمــــاء علـــــى أن مـــــن دعــــا علـــــى نـــــيب مـــــن اَلنبيــــاء علـــــيهم الســـــالم ابلو يـــــل أو 

ـــــال اســـــتتابة مـــــن ســـــب  هللا تعـــــاىل أو ســـــب رســـــوله " مةةةةةن احلنابلةةةةةة: (5)بةةةةةو يعلةةةةةىاوقةةةةةال  (4)."يقتـــــل ب
له، فـــــمن قـــــال: مل  ل ذلـــــك مل صــــلى هللا عليـــــه وســـــلم فمنـــــه يكفـــــر ســـــواء اســــتحل  ســـــب ه أم مل يســـــتح  أســـــتح 

 (6)."يقبل منه يف  اهر احلكم، رواية واحدة، وكان مرتدا

                                                             

يُنظـــــــر اَلعـــــــالم  .ا ـــــــدثني خطـــــــأ وإصـــــــالح ،القـــــــرآن إعجـــــــاز وبيـــــــان داود، أيب ســـــــنن شـــــــرح يف الســـــــنن معـــــــامل ه:بســـــــت. مـــــــن كتبـــــــ
   273ص  2 للزركلي، ج

ـــــن إســـــحاالهـــــو ( 1) ـــــراهيم ب ـــــن إب ـــــد ب ـــــي  ل ـــــو املـــــروزي، التميمـــــي احلنظل ـــــن يعقـــــوب أب ـــــه اب  778 املوافـــــق ه238 – 161) راهوي
 جلمـــــــع الـــــــبالد طـــــــاف. احلفـــــــا  كبـــــــار  أحـــــــد وهـــــــو( خراســـــــان قاعـــــــدة) مـــــــرو ســـــــكان مـــــــن. عصـــــــره يف خراســـــــان عـــــــامل(: م853 –

 اســـــتوطن احلـــــديث، يف ثقـــــة وكـــــان. وفـــــريهم والنســـــائي والرتمـــــذي ومســـــلم والبهللاـــــاري حنبـــــل ابـــــن أمحـــــد اإلمـــــام عنـــــه وأخـــــذ احلـــــديث
 292ص  1 يُنظر اَلعالم للزركلي، ج .املسند منها تصانيف، وله .ِبا وتويف نيسابور

 119ه( ص 756الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم للمـــــام تقـــــي الـــــدين الســـــبكي )املتـــــوىف  مـــــن ســـــب  ( الســـــيف املســـــلول علـــــى 2)
م. عــــــــدد 2000 املوافـــــــق هـــــــــ1421ا قـــــــق: إجد أمحـــــــد الغــــــــوج. الناشـــــــر: دار الفــــــــتت )عمـــــــان  اَلردن( الطبعـــــــة: اَلوىل  122 –

 1اَلجزاء: 
 127( السيف املسلول للمام تقي الدين السبكي، ص 3)
  129 – 128، ص رنفس املصد( 4)
ـــــن حممـــــدهـــــو ( 5) ـــــن احلســـــني ب ـــــن حممـــــد ب ـــــى أبـــــو الفـــــراء، ابـــــن خلـــــف ب  عـــــامل(: م1066 – 990 املوافـــــق ه458 – 380) يعل

 والقـــــــائم القـــــــادر عنـــــــد مكانتـــــــه ارتفعـــــــت احلنابلـــــــة. شـــــــيخ كـــــــان  .بغـــــــداد أهـــــــل مـــــــن. الفنـــــــون وأنـــــــوا  والفـــــــرو  اَلصـــــــول يف عصـــــــره
 واَلحكـــــــــام اإل،ــــــــان، مــــــــن كتبــــــــه. امتنـــــــــع، قــــــــد وكــــــــان وحلــــــــوان، وحــــــــران واحلـــــــــرة، اخلالفــــــــة دار قضــــــــاء القــــــــائم وواله. العباســــــــيني
  100 – 99ص  6 . يُنظر اَلعالم للزركلي، جالقرآن وأحكام  الفقه، أصول يف والكفاية السلطانية،

  131( السيف املسلول للمام تقي الدين السبكي، ص 6)
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فينقــــل أقــــوال  مةةةةن أهةةةةل الدمةةةةة يف حكةةةةم السةةةةابّ  السةةةةبكي مةةةةام تقةةةةي الةةةةدينمث يةةةةتكّلم اإل
ذميـــــاً قـــــال اإلمـــــام مالـــــك: مـــــن شـــــتم  بـــــو ســـــليمان اخلطـــــايب: "إذا كـــــان الســـــاب  اومنهـــــا قـــــول العلمـــــاء 

ــــل إال  أن ُيســــلم، وكــــذا قــــال اإلمــــام أمحــــد، وقــــال النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم مــــن اليهــــ ود والنصــــارى قُت
ـــــل  الـــــذمي إذا ســـــب  النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم وتـــــربأ منـــــه الذمـــــة، واحـــــت   يف اإلمـــــام الشـــــافعي: يقت

"أمجـــــع عـــــوام أهـــــل العلـــــم أن علـــــى مـــــن ســـــب   وقةةةةةال ابةةةةةن املنةةةةةدر:ن اَلشـــــرف". ذلـــــك خبـــــرب كعـــــب بـــــ
ممـــــن قـــــال ذلـــــك اإلمـــــام مالـــــك والليـــــث وأمحـــــد وإســـــحاال، وهـــــو النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم القتـــــل، و 

ــــل مــــن ســــب     حنيفةةةةة:اعةةةةن اإلمةةةةام وقةةةةد ح كةةةةَي مــــذهب اإلمــــام الشــــافعي،  النــــيب صــــلى  أنــــه ال يقت
"وممــــا ُيــــت  بــــه يف هــــذا  مث يقةةةةول:هللا عليـــه وســــلم مــــن أهــــل الذمــــة، مــــا هــــم عليــــه مــــن الشــــر  أعظــــم". 

البـــــاب قصـــــة كعـــــب بـــــن اَلشـــــرف، فمنـــــه قـــــد آذى هللا ورســـــوله، فانتـــــدب لـــــه مجاعـــــة إبذن النـــــيب صـــــلى 
إن أ هــــروا ســــب  رســـــول هللا صــــلى هللا عليـــــه " اهويةةةةةه:يقةةةةول إسةةةةةلا  بةةةةن ر هللا عليــــه وســــلم فقتلـــــوه". 

هــــــم عليــــــه مــــــن وســــــلم فســــــمع ذلــــــك مــــــنهم أو حتقــــــق علــــــيهم قتلــــــوا، وأخطــــــأ هــــــؤالء الــــــذين قــــــالوا: مــــــا 
يقتلـــــون، َلن " إسةةةةةلا : اإلمةةةةةام قةةةةةال. "رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم الشـــــر  أعظـــــم مـــــن ســـــب  

ص اإلمـــــام أمحــــد علـــــي وجـــــوب ذلــــك نقـــــ  للعهـــــد. وكــــذلك فعـــــل عمـــــر بــــن عبـــــد العزيـــــز، وكــــذلك نـــــ
أمـــــــا الـــــــذمي إذا صـــــــر ح بســـــــب أو عــــــــرض أو " وقةةةةةةةال القاضةةةةةةةي عيةةةةةةةاا:. "قتلـــــــه وانتقـــــــاض عهـــــــده

ــــه، فــــال خــــالف عنــــدان يف قتلــــه إن مل ُيســــلم، َلان اســــتهللاف  بقــــدره أو وصــــف ــــذي كفــــر ب ه بغــــري الوجــــه ال
والثــــــــوري  مل نُعطــــــــه الذمــــــــة أو العهــــــــد علــــــــى هــــــــذا، وهــــــــو قــــــــول عامــــــــة العلمــــــــاء إال  اإلمــــــــام أاب حنيفــــــــة

ال يُقتــــل، مــــا هــــو عليــــه مــــن الشــــر  أعظــــم، ولكــــن يــــؤد ب  فةةةةاهنم قةةةةالوا:وأتباعهمــــا مــــن أهــــل الكوفــــة، 
الشــــــيخ الســــــعيدي كمــــــل مــــــا نقــــــص مــــــن اإلمــــــام فهللاــــــر الــــــدين الــــــرازي  كةةةةةةالم:خالصةةةةةةة ال (1)."ويعــــــز ر

قةةةةول حيــــث تكل ــــم عــــن قضــــية جديــــدة معاصــــرة وهــــي إهانــــة اَلنبيــــاء علــــيهم الســــالم بغــــري املســــلمني. 
 وهللا أعلم سعيدي راجح يف هده القضية.شيخ الال
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تعاىل:}َ أَيةَُّهةةةةةةةا الدةةةةةةةِديَن آَمن ةةةةةةةوا اَل تَةتدِخةةةةةةةد وا االسةةةةةةةتدراك الرابةةةةةةةع والعشةةةةةةةرون: قةةةةةةةول هللا 
نَةةةةةةاِن َوَمةةةةةةن: يَةتَةةةةةةةَوةد م: ِمةةةةةةن:ك م:  ةةةةةةَر َعلَةةةةةةى اإل:ِ ةةةةةةَتَلبُّوا ال:ك ف: لِيَةةةةةةاَء ِإِن اس: ةةةةةةَواَنك م: َأو: ةةةةةةم: َوِإخ: آاَبءَك 

  (1)َل ه م  الظداِلم وَن{.فَأ ولَئِ 
أن الغــــرض مــــن ذكــــر هــــذه "يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 

اآليــــة أن يكــــون جــــواابً عــــن شــــبهة أخــــرى الــــيت ذكروهــــا يف الــــرباءة مــــن الكفــــار حيــــث أ ــــا فــــري ممكنــــة، 
أخـــــوه مســــــلما،  وهـــــي: إن الرجــــــل املســـــلم قــــــد يكـــــون أبــــــوه كـــــافرا والرجــــــل الكـــــافر قــــــد يكـــــون أبــــــوه أو

ـــــه كـــــاملمتنع املتعـــــذر، ويف هـــــ ذه احلالـــــة تكـــــون تلـــــك وحصـــــول املقاطعـــــة التامـــــة بـــــني الرجـــــل وأخيـــــه وأبي
ــــع،  ــــيت أمــــر هللا تعــــاىل ِبــــا، كالشــــاال املتعــــذر املمتن فةةةةدكر هللا تعةةةةاىل هةةةةده اآليةةةةة إلزلةةةةة هةةةةده الــــرباءة ال

عــــن " آليةةةةة: ول هةةةةده ايف سةةةةبب نةةةة (2)مث ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي مةةةةا رواه اإلمةةةةام الواحةةةةدي"، الشةةةةبهة
منني اب جـــــرة قبـــــل فـــــتت مكـــــة ملـــــا أمـــــر النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم املـــــؤ  مـــــابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنها

ن مل يُهــــــاجر؛ مل يقبـــــل  هللا جــــــل جاللـــــه إ،ان ــــــه منـــــه حــــــ  جُيانـــــب مــــــن املكرمـــــة ففــــــي ذلـــــك الوقــــــت م ـــــ
ــــه إن كــــانوا كــــافرين ــــه وأقارب  قةةةةال:و  اآليةةةةة إشةةةةكاال   لكةةةةن ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي علةةةةى هةةةةدهو  (3)."آابئ

أنــــه مشــــكل، والصــــحيت أن هــــذه الســــورة نزلــــت بعــــد فــــتت مكــــة املكرمــــة، فــــال ،كــــن محلهــــا علــــى مــــا 
أن القـــــول اَلقـــــرب عنـــــدي محلـــــه علـــــى مـــــا ذُكـــــر مـــــن القـــــول َلن ": عنةةةةةه اجةةةةةاب مثذُكـــــر مـــــن القـــــول؟ 

                                                             

 23سورة التوبة، اآلية  (1)
ــــــر  كــــــان  م(1076ه املوافــــــق 468بــــــو احلســــــن الواحــــــدي علــــــي بــــــن أمحــــــد النيســــــابوري )ا( هــــــو 2) وشــــــاعرا،  و ابَلدب اً عاملــــــ اً مفس 

وكــــــان شــــــافعي املــــــذهب. وأصــــــله مــــــن ســــــاوة. ولــــــد بنيســــــابور ومــــــات ِبــــــا. مــــــن كتبــــــه البســــــي  يف ســــــو،  .إمامــــــا يف النحــــــو واللغــــــة
بــــــن النــــــزول، تفســــــري أمســــــاء الن ــــــيب  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، وشــــــرح اَلمســــــاء احلســــــ . يُنظــــــر شــــــذرات الــــــذهب الوالــــــوجيز وأســــــباب 
 255ص  4الم للزركلي، ج واَلع 592 – 591ص  5العماد احلنبلي، ج 

ا قــــــق: عصــــــام بــــــن عبــــــد ا ســــــن احلميــــــدان.  245ص  1ه( ج 468ســــــباب نــــــزول القــــــرآن للمــــــام الواحــــــدي، )املتــــــوىف: ا( 3)
ــــاب خترجيــــا مســــتوىف علــــى مــــا ذكــــر العلمــــاء أو مــــا توصــــلت إليــــه مــــن  قــــال ا قــــق: قمــــت بتوفيــــق هللا وحــــده بتهللاــــري  أحاديــــث الكت

ـــــــة، خـــــــالل نقـــــــد تلـــــــك اَلســـــــانيد. ال م. أصـــــــل الروايـــــــة: 1992 املوافـــــــق ه1412ناشـــــــر: دار اإلصـــــــالح، الـــــــدمام. الطبعـــــــة: الثاني
اب جــــرة إىل املدينــــة جعــــل الرجــــل يقــــول َلبيــــه وأخيــــه وامرأتــــه: إان قــــد أمــــران  قــــال الكلــــيب: ملــــا أمــــر رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم"

ـــــدعنا اب جـــــرة، فمـــــنهم مـــــن يســـــر  إىل ذلـــــك ويعجبـــــه، ومـــــنهم مـــــن يتعلـــــق بـــــه زو  ـــــون: انشـــــدان  هللا أن ت ـــــه وولـــــده، فيقول جتـــــه وعيال
أ يُـّ  إىل فــــــري شــــــيء فنضــــــيع، فــــــريال   ء ُكــــــْم{ فــــــيجلس معهــــــم ويــــــد  ا جــــــرة، فنــــــزل قــــــول هللا تعاىل:}ج  ــــــُذوا آاب  ــــــوا ال  تـ تَّهللا  ــــــا الَّــــــذ ين  آم ُن ه 

ـــــــْم و أ بـْن ـــــــاؤُُكْم و إ ْخـــــــو اُنُكْم [ ونـــــــزل يف الـــــــذين ختلفـــــــوا ِكـــــــة ومل يهـــــــاجروا قولـــــــه تعاىل:}قُـــــــْل 23]ســـــــورة التوبـــــــة، اآليـــــــة  ؤُُك ـــــــان  آاب  إ ْن ك 
ري ُتُكْم   ."ل وفتت مكة[ يعين: القتا24]سورة التوبة، اآلية  ،{...و أ ْزو اُجُكْم و ع ش 
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،كـــــن هـــــذه املقاطعـــــة  ي عـــــن املشـــــركني وابلـــــ  يف إجيابـــــه، قـــــالوا كيـــــفهللا تعـــــاىل ملـــــا أمـــــر املـــــؤمنني ابلتـــــرب  
ـــــه وأبيـــــه وأخيـــــه فقـــــال هللا تعـــــاىل: أن املقاطعـــــة واجبـــــة بســـــبب الُكفـــــر مـــــن اآلابء ا ـــــة بـــــني الرجـــــل وأم  لتام 

} ، ان  بُّوا اْلُكْفر  ع ل ى اإْل     (1)."واإلخوان واَلوالد كما قال هللا تعاىل:}إ ن  اْست ح 
ن الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدي

ملـــــا كتـــــب خبـــــرب  أن هـــــذه اآليـــــة نزلـــــت يف حاطـــــب بـــــن أيب بلتعـــــة رضـــــي هللا عنـــــه"قةةةةةال: و هةةةةةده اآليةةةةةة 
ــــريل قبــــل فــــتت مكــــة أن هــــذا أي قصــــة حاطــــب رضــــي هللا عنــــه ، الرســــول صــــلى هللا عليــــه وســــلم إىل ق

ــــ ــــه يقتضــــي أ ــــا نزلــــت قب حيت أبن الصــــ واستشةةةةكل ذلةةةةل اإلمةةةةام الةةةةرازيل فــــتت مكــــة املكرمــــة. ومثل
مث . "ذه الســــــورة إمنــــــا نزلــــــت بعــــــد فــــــتت مكــــــة فكيــــــف ،كــــــن أن يكــــــون ســــــبب النــــــزول مــــــا ذكــــــرأن هــــــ

"أن نـــــزول هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة قبـــــل فـــــتت املكـــــة املكر،ـــــة لـــــيس منافيـــــاً مـــــع   أجةةةةةاب اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي:
كــــون نــــزول الســـــورة بعــــد الفـــــتت َلن املقصــــد منـــــه أكثــــر الســــورة أو صـــــدرها، أمــــا ابلنســـــبة  ــــذا القـــــول 

ـــــه فـــــال أبس َلن املعتـــــرب عمـــــوم اللفـــــ  أن  هـــــذه الســـــورة نزلـــــت يف حاطـــــب بـــــن أيب بلتعـــــة رضـــــي هللا عن
 ( 2)حاطب رضي هللا عنه أيضاً يف النهي عن االختاذ بال شبهة". ال خصوص السبب، فيشمل

 التلليل واملناقشة:    
 يـــــةيف تفســــري هــــذه اآلأن كةةةةالم اإلمةةةةةام اآللوسةةةةي قةةةةةوين  وابلنظـــــر نالحــــ خالصةةةةة الكةةةةالم: 

 . وهللا أعلم وعليه فرأيه مقدم
 

ةةةةةةةود  ع  َ  ةةةةةةةرن اب:ةةةةةةةن  اهللِد االسةةةةةةةتدراك اخلةةةةةةةام  والعشةةةةةةةرون: قةةةةةةةول هللا تعاىل:}َوقَالَةةةةةةةِت ال:يَةه  ية:
.}  (3)َوقَاَلِت الندَصاَر  ال:َمِسيح  اب:ن  اهللِد

أن ابــــــن صــــــفة واخلــــــرب : "يةةةةةةر  اإلمةةةةةةام فخةةةةةةر الةةةةةةدين الةةةةةةرازي تفسةةةةةةري هةةةةةةده اآليةةةةةةة هكةةةةةةدا
ـــــن هللا معبـــــودان"، حمـــــذوف والتقـــــدير ـــــر اب  (4)مث ي شةةةةةري إىل قةةةةةول اإلمةةةةةام عبةةةةةد القةةةةةاهر اجلرجةةةةةاين: عزي

                                                             

    17 – 16ص 16 الرازي، ج فهللار الدين يُنظر التفسري الكبري للمام  9( سورة التوبة، اآلية 1)
 264ص  5اآللوسي، ج  شهاب الدين املعاين للمام( يُنظر تفسري روح 2)
  30( سورة التوبة، اآلية 3)
م(  1037ه املوافــــــق  429اَلســــــفراييين، )املتــــــوىف  ( هــــــو عبــــــد القــــــاهر بــــــن طــــــاهر بــــــن حممــــــد بــــــن عبــــــد هللا البغــــــدادي التميمــــــي4)

ـــــر يف اَلصـــــول. كـــــان صـــــدر اإلســـــالم يف عصـــــاً متفننـــــ اً عاملـــــكـــــان بـــــو منصـــــور:  كنيتـــــه ا ره ويـُــــدر س يف ســـــبعة عشـــــر فن ـــــا. ولـــــد ، لـــــه ته 
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الوجـــــــه: وقـــــــال االســـــــم إذا وصـــــــف بصـــــــفة مث أخـــــــرب عنـــــــه فمـــــــن كذبـــــــه طعـــــــن يف هـــــــذا "أنـــــــه : يقةةةةةةةولف
ــــك الوصــــف مســــلما فلمــــا كــــان املقصــــود ابإلنكــــار هــــو قــــو م  انصــــرف التكــــذيب إىل اخلــــرب، وصــــار ذل

 ـــــم، وحصـــــل كونـــــه ابنـــــا و تعـــــاىل، ومعلـــــوم  ه اإلنكـــــار إىل كونـــــه معبـــــوداً عزيـــــر ابـــــن هللا معبـــــودان، لتوجـــــ
ـــــك كفـــــر ـــــدي ضـــــعيف" رازي:ويقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةة (1)،"أن ذل أمةةةةةا قةةةةةول اإلمةةةةةام  (2)،"هـــــذا الطعـــــن عن

ــــر، توجــــه اإلنكــــار " اجلرجةةةةاين: إن مــــن أخــــرب عــــن ذات موصــــوفة بصــــفة أبمــــر مــــن اَلمــــور وأنكــــره منك 
ويكـــــــون ذلـــــــك ": وهكةةةةةةةدا قةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام اجلرجةةةةةةةاين (4)."مســـــــلمفهـــــــذا " ل:و قةةةةةةةيمث  (3)،"إىل اخلـــــــرب

هــــذا ممنــــو ، َلنــــه ال يلــــزم مــــن كونــــه " :يف األخةةةةري يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي( 5)"،تســــليماً لــــذلك الوصــــف
ــــاء علــــى  لــــذلك اخلــــرب ابلتكــــذيب أن يــــدل   مكــــذابً  ــــه بــــل يصــــدقه، وهــــذا بن علــــى أن مــــا ســــواه ال يكذب

  (6)."ذا املقامدليل اخلطاب وهو ضعيف ال سي ما يف مثل ه

قةةةةال فاسةةةةتدرك اإلمةةةةام اآللوسةةةةي علةةةةى اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة 
وأجـــــاب بعضـــــهم أبن الوصـــــف اعـــــرتض عليـــــه اإلمـــــام الـــــرازي ونقـــــل قولـــــه وقـــــال: "بعةةةةةد نقةةةةةل قولةةةةةه: 

وفيــــــه أن إنكــــــار احلكــــــم قــــــد ُيتمــــــل أن " مث يقةةةةةةول:. "تــــــهن إنكــــــار عل  للعليــــــة فمنكــــــار احلكــــــم يتضــــــم  
صــــــــول إليــــــــه( ال َلن  الوصـــــــف كاَلبنيــــــــة مــــــــثالً بواســــــــطة عـــــــدم اإلفضــــــــاء )عــــــــدم النســـــــبة أو الو يكـــــــون 
."  (7)منتف 

 التلليل واملناقشة:
 وهللا أعلماإلمام اآللوسي قد حّل اإلشكال وبّينت املراد وقوله راجح. 

                                                             

أصـــــــــول الـــــــــدين، الناســـــــــخ  :ونشـــــــــأ يف بغـــــــــداد، ورحـــــــــل إىل خراســـــــــان فاســـــــــتقر يف نيســـــــــابور. مـــــــــات يف اســـــــــفرائني. مـــــــــن تصـــــــــانيفه
 48ص  4نسو ، تفسري أمساء هللا احلس  ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج وامل
ا قــــــــق: حممـــــــود حممــــــــد  376 – 375ص  ،ه(471املتـــــــوىف: ( دالئـــــــل اإلعجـــــــاز يف علــــــــم املعـــــــاين لعبـــــــد القــــــــاهر اجلرجـــــــاين )1)

ــــــــة  ــــــــو فهــــــــر، الناشــــــــر: مطبعــــــــة املــــــــدين ابلقــــــــاهرة، دار املــــــــدين  ــــــــدة. الطبعــــــــة: الثالث ــــــــقامل ه1413شــــــــاكر أب م. عــــــــدد 1992 واف
  1اَلجزاء: 

   29ص  16الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام2)
 377ص  ،اجلرجاين للمام( دالئل اإلعجاز 3)
   29ص  16الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام4)
 378ص  ،اجلرجاين للمام( دالئل اإلعجاز 5)
   29ص  16الرازي، ج  فهللار الدينري للمام ( يُنظر التفسري الكب6)
  274ص  5اآللوسي، ج  شهاب الدين ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام7)
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 َحةةةةةود س والعشةةةةةرون: قةةةةةول هللا تعاىل:}َعَفةةةةةا اهللد  َعن:ةةةةةَل ملَ َأِذن:ةةةةةَت َة ةةةةةم: داالسةةةةةتدراك السةةةةةا
  (1){.يَةتَةبَةنيدَ َلَل الدِديَن َصَدق وا َوتَةع:َلَم ال:َكاِذِبنيَ 

احــــــت   منكــــــروا " ل:و قةةةةةفييةةةةةر  اإلمةةةةةةام فخةةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةةرازي تفسةةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةةة هكةةةةةةدا 
ـــــة علـــــى  ـــــاء علـــــيهم الســـــالم مـــــن هـــــذه اآلي ـــــيهم اعصـــــمة اَلنبي ـــــاء عل ـــــذنب عـــــن اَلنبي ـــــة صـــــدور ال مكاني

{ والعفــــــو يتطل ــــــب أو " ول:الوجةةةةةةه األوهــــــي:  "،الســــــالم بــــــوجهني ُ ع ْنــــــك  ــــــا اّللَّ أن هللا تعــــــاىل قال:}ع ف 
ـُـــــْم{ وفيــــــه " الوجةةةةةةه الثةةةةةةاين:. "الــــــذنب يف مــــــا مضــــــىيســــــتدعي صــــــدور  يقــــــول هللا تعــــــاىل:}مل   أ ذ نْــــــت    

  :قـــــال اإلمـــــام قتـــــادة ل  علـــــى أن اإلذن يف اآليـــــة كـــــان ذنـــــب أو معصـــــية.اســـــتفهام ِعـــــ  اإلنكـــــار، فيـــــدُ 
ـــــيب صـــــلى هللا ـــــه وســـــلم فأن الن ـــــه صـــــلى هللا عليـــــه" – أوال  كالتـــــايل:  "،عـــــالن مل يـــــؤمر ِبماعـــــل ف   علي  إذن

أخـــــذ الفـــــداء مـــــن أســـــارى بـــــدر فعاتـــــب هللا نبي ـــــه صـــــلى هللا عليـــــه  -ا  اثنيةةةةةوســـــلم للمنـــــافقني يف تبـــــو ، 
  (2)."وسلم كما تسمعون

وجةةةةه عةةةةن ال هجوابةةةةف :علةةةةى النلةةةةو اآليت ب عةةةةن الةةةةوجهني املةةةةدكوريناجةةةةااإلمةةةةام الةةةةرازي 
{، بــــــل هــــــي تســــــتهللادم يف   ول:األ ُ ع ْنــــــك  ــــــا اّللَّ "ســــــن ال ُنســــــلم لــــــزوم الــــــذنب مــــــن قــــــول هللا تعاىل:}ع ف 

كــــالم العـــــرب للتعظـــــيم والتكـــــرة يف ابتـــــداء الكـــــالم كمــــا يقـــــول: الرجـــــل إىل اآلخـــــر إذا كـــــان لـــــه عظمـــــة 
المـــــي؟ ضـــــي  هللا عنـــــك، مـــــا جوابـــــك عـــــن كيف أمـــــري، ور   وإحـــــرتام عنـــــده: عفـــــا هللا عنـــــك مـــــا صـــــنعت  

ـــــي، فيكـــــون الغـــــرض مـــــن هـــــذا الكـــــالم الـــــزجدة يف التعظـــــيم واالحـــــرتام، فـــــال  ا  هللا مـــــا عرفـــــت  وعافـــــ حق 
عةةةن الوجةةةه الثةةةاين:  هجوابةةةأمةةةا  يلـــزم صـــدور الـــذنب عـــن النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم يف هـــذه اآليـــة"،

ـــــ ـُــــْم{ اإلنكـــــار، "أن ـــــه ال جيـــــوز ك  الـــــذنب صـــــدر  َلن ـــــه إم ـــــاون املقصـــــود مـــــن قـــــول هللا تعـــــاىل:}مل   أ ذ نْـــــت    
عـــــن النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم يف هـــــذه الواقعـــــة أو مل يصـــــُدر، فعلـــــى ســـــبيل املثـــــال لـــــو يقـــــال: إنـــــه مل 
ُــــْم{ إنكــــار عليــــه،  يصــــدر الــــذنب عنــــه، فيمتنــــع علــــى هــــذا التقــــدير كــــون قــــول هللا تعــــاىل:}مل   أ ذ نْــــت    

ـــــــو صـــــــدر معصـــــــية عـــــــن رســـــــول هللا صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم ـــــــل: ل ـــــــو قي ُ  فقـــــــول هللا ول ـــــــا اّللَّ تعاىل:}ع ف 
{ ُيـــــت   بـــــه علــــى حصـــــول العفـــــو مـــــن ذا  الــــذنب، وملـــــا حصـــــل العفــــو عـــــن الـــــذنب فمســـــتحيل  ع ْنــــك 
أن يتوجـــــه إليـــــه اإلنكـــــار، ويثبـــــت منـــــه أنـــــه ،تنـــــع علـــــى التقـــــادير املـــــذكورة مجيعـــــاً أن يقـــــال: إن قـــــول هللا 

ُــــْم{ يــــدل  علــــى كــــون الرســــول مــــذن ــــت      جــــواب "هــــذاول اإلمةةةةام الةةةةرازي: مث يقةةةة، "باعز وجــــل:}مل   أ ذ ْن
                                                             

 43سورة التوبة، اآلية  (1)
 273ص  14ج  16765( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، رقم احلديث: 2)
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ُـــــْم{ قـــــول هللا تعـــــاىل: ُُيمـــــل هـــــذا، وعنـــــد. قـــــاطع شـــــاف  ال واَلكمـــــل، اَلوىل تـــــر  علـــــى}مل   أ ذ نْـــــت    
  ( 1).الدنيا" ومصا  ابحلروب يتعل ق ما جنس من كانت  الواقعة وهذه سي ما

ي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةراز 
متنــــا  الزم فهــــو حــــرام اب ءملــــا منــــع هللا ســــبحانه وتعــــاىل عــــن شــــي قةةةةال بعةةةةد ذكةةةةر قولةةةةه:فهةةةةده اآليةةةةة 

هكــــذا يكـــــون املنــــع ترجيحــــاً، واملــــراد منــــه أن  عــــدم العمــــل بـــــه فوارتكابــــه مــــن الكبــــائر وإذا مل ،نــــع عنــــه 
. فلـــــو يـــــةالتنزيه ةهـــــا وىل أو الكر لـــــ اً راجحـــــاً، والعمـــــل بـــــه لـــــيس مـــــن الـــــذنوب بـــــل يُعتـــــرب خالفـــــيكـــــون 

ـــــافقني إبم ـــــه وســـــلم مـــــن إذن املن ـــــه صـــــلى هللا علي ـــــه نبي ـــــه تمنـــــع هللا جـــــل جالل ـــــا  الزم فيكـــــون العمـــــل ب ن
حــــــرام ومــــــن الكبــــــائر، ويف هــــــذه الصــــــورة إذا كــــــان املنــــــع ترجيحــــــاً فــــــال يكــــــون هــــــذا العمــــــل ذنــــــب أو 

النـــــيب صـــــلى هللا  إذنُ  ؛ و ــــذا الســـــببكمـــــا قلنـــــا  املكـــــروه التنزيهــــي وأ وىل لـــــ اً بـــــل يكـــــون خالفــــمعصــــية 
يف هــــــذه  خاطــــــب هللا تعــــــاىل نبي ــــــه خطــــــاابً املــــــؤد ةوقــــــد يهمــــــا ســــــواء ومبــــــاح، عليــــــه وســــــلم أو عدمــــــه كل  

ـــــث قـــــال:  ـــــو مل تســـــتأذ م فهـــــم أيضـــــاً ال ُيشـــــاركون"اآليـــــة حي ـــــتهم عـــــن اجلهـــــاد ول ـــــك مل أذن  عفـــــا هللا عن
 (2)..." فيه

 التلليل واملناقشة:     
اإلمةةةةةام السةةةةةمرقندي  ا كثـــــري مـــــن العلمـــــاء ومـــــنهمر ض  ـــــعـــــتوقـــــد هـــــذه القضـــــية قضـــــية مهمـــــة 

ــــــك  ج ســــــليم القلــــــب مل أذنــــــت  ــــــم، فيقــــــال: إن هللا عز وجــــــل إذا "أن  يقةةةةةةول:ف ُ ع ْن ــــــا اّللَّ املــــــراد منــــــه ع ف 
ــــه: مل قــــال لعبــــده: مل فعلــــت    كــــذا وكــــذا؟ يكــــون ذلــــك أشــــد  عليــــه مــــن املــــوت كــــذا وكــــذا مــــرًة،  يبــــة قول

نـــــيب صـــــلى هللا عليــــــه وســـــلم بقولـــــه: مل أذنـــــت  ـــــم، لكـــــان  ـــــاف علــــــى فعلـــــت كـــــذا؟ ولـــــو أنـــــه بـــــدأ لل
ــــه مــــن ه  ال ــــه وســــلم أن ينشــــق قلب ــــه أخــــربه رســــول صــــلى هللا علي ــــة هــــذا الكــــالم. أال إن هللا تعــــاىل برمحت يب

إن  هللا تعــــــاىل وق ــــــره ورفــــــع حمل ــــــه فهــــــو ": يقةةةةةةول (4)اإلمةةةةةةام الثعلةةةةةةيو (3)".ابلعفــــــو، حــــــ  ســــــكن قلبــــــه
عنــــــك مــــــا  ء لــــــه، كمــــــا يقــــــول الرجــــــل ملهللااطبــــــه إن كــــــان كر،ــــــا عنــــــده: عفــــــا هللاافتتــــــاح الكــــــالم ابلــــــدعا

                                                             

 58ص  16الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام1)
  148 – 146ص  5( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
  62ص  2( تفسري حبر العلوم للمام السمرقندي، ج 3)
ـــــراهيم الثعلـــــيب، )4) ـــــه  كنيتـــــه  م(1035ه املوافـــــق 427( هـــــو أمحـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن إب ـــــر، مـــــن أهـــــل نيســـــابور ل أبـــــو إســـــحاال: مفس 

. تبـــــه: عـــــرائس ا ـــــالس يف قصـــــص اَلنبيـــــاء، والكشـــــف والبيـــــان يف تفســـــري القـــــرآن يعـــــرف بتفســـــري الثعلـــــيباشـــــتغال ابلتـــــأريخ. مـــــن ك
  212ص  1يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 
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ـــــل مـــــا قالـــــه اإلمـــــام   اإلمةةةةةام البغةةةةةوي( 1)... "رتـــــينصـــــنعت يف حـــــاجيت ورضـــــي هللا عنـــــك إال  زُ  قـــــال مث
 ( 2)الثعليب فال حاجة إىل تكراره.

ــــاح كــــالم"يقةةةةول: فم القةةةةر ي كأنةةةةه وافةةةةق اإلمةةةةام الةةةةرازي يظهةةةةر مةةةةن قةةةةول اإلمةةةةا ،  هــــو افتت
لحك هللا وأعــــز  ورمحــــك! كــــان كــــذا وكــــذا. وعلــــى هــــذا التأويــــل ُيســــن الوقــــف علــــى كمــــا تقــــول: أصــــ

{، وأخـــــربه ابلعفـــــو قبـــــل الـــــذنب لـــــئال يطـــــري قلبـــــه فرقـــــاً  ُ ع ْنـــــك  ـــــا اّللَّ . املعـــــ  عفـــــا هللا قـــــول هللا تعاىل:}ع ف 
ـــــا اعنـــــك مـــــا كـــــان مـــــن ذنبـــــ { ك يف أن أذنـــــت  ـــــم، فـــــال ُيســـــن الوقـــــف قـــــول هللا تعاىل:}ع ف  ـــــك  ُ ع ْن ّللَّ

وقــــــال بعــــــ  " :قةةةةةةالفمث أشةةةةةةار اإلمةةةةةةام القةةةةةةر ي إىل قةةةةةةول اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي . "علــــــى هــــــذا التقــــــدير
ــــــــر  االوىل فقــــــــدم هللا لــــــــه العفــــــــو علــــــــى اخلطــــــــاب الــــــــذي هــــــــو يف صــــــــورة  العلمــــــــاء إمنــــــــا بــــــــدر منــــــــه ت

  (3)."العتاب
ــــه. قــــول كنايــــة ال عــــن خطئــــه يف اإل ذن فــــمن العفــــو مــــن رواد  "أنــــه يقةةةةول: اإلمةةةةام البيضةةةةاوي ف

ـُــــْم{ بيـــــا ن ملـــــا كـــــين عنـــــه ابلعفـــــو ومعاتبـــــة عليـــــه، واملعـــــ  َلي شـــــيء أذنـــــت  ـــــم هللا تعـــــاىل:}مل   أ ذ نْـــــت    
ــــه  اإلمةةةةام النسةةةةفي يقةةةةول:  (4)." توق فــــت  يف القعــــود حــــني اســــتأذنو  واعتلــــوا أبكاذيــــب وهــــال   ــــة "أن كناي

اخلطــــــاب وفيــــــه داللــــــة  ة َلن العفــــــو رادف  ــــــا وهــــــو مــــــن لطــــــف العتــــــاب بتصــــــدير العفــــــو يفمــــــن الزل ــــــ
حيـــــث مل يـــــذكر مثلـــــه لســـــائر اَلنبيـــــاء علـــــيهم الســـــالم قـــــول  فضـــــله علـــــى ســـــائر اَلنبيـــــاء علـــــيهم الســـــالم

ـُـــْم{ بيــــان ملــــا كــــ  عنــــه ابلعفــــو و  ــــت     معنــــاه مالــــك أذنــــت  ــــم يف القعــــود عــــن الغــــزو هللا تعــــاىل:}مل   أ ذ ْن
 وبةةةةةةااإلمةةةةةةام  نفهةةةةةةم مةةةةةةن كةةةةةةالم (5)". اســــــتأنيت ابإلذنحــــــني اســــــتأذنو  واعتل ــــــوا لــــــك بعللهــــــم وهــــــال  

أن هــــــذه " اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي يقةةةةةةول:( 6).فــــــال ُنكــــــررهاإلمــــــام الــــــرازي  مــــــع قــــــول وافــــــقيُ كأن ــــــه  السةةةةةةعود
مــــن قــــول  وي  وممــــا يُــــنظ م يف هــــذا الســــلك مــــا رُ  ،الكلمــــة للتــــوقري واإلحــــرتام مثــــل مــــا قــــال اإلمــــام الــــرازي
ـــــْن يُو  ْبـــــُت م  ـــــْد ع ج  ـــــني  ُســـــالنـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: "ل ق  ـــــُر ل ـــــُه ح  ُ يـ ْغف  ـــــه  ف ـــــاّللَّ ـــــرْب ه ، و ك ر م  ئ ل  ُســـــف  و ص 

ـــــــــ َّ أ ْشـــــــــرت     ع ل ـــــــــْيه ْم أ ْن  ـــــــــْرتـُُهْم ح  ـــــــــا أ ْخبـ  ان ـــــــــُه م  ـــــــــُت م ك  ، و ل ـــــــــْو ُكْن ـــــــــم ان  ـــــــــاف  الس   ـــــــــر ات  اْلع ج  ع ـــــــــن  اْلبـ ق 
                                                             

  50ص  5( تفسري الكشف والبيان للمام الثعليب، ج 1)
  354ص  2للمام البغوي، ج  ( تفسري معامل التنزيل يف تفسري القرآن2)
  154ص  8للمام القرطيب، ج  حكام القرآنامع َل( تفسري اجل3)
 82ص  3للمام البيضاوي، ج ( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4)
 682ص  1للمام النسفي، ج  مدار  التنزيل وحقائق التأويل ( تفسري5)
 68ص  4يب السعود، ج اللمام  ( تفسري إرشاد العقل السليم إىل مزاج الكتاب الكرة6)
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." ُع اتـ ب ـــــة  أ   قـــــال: (2)وعـــــن عــــون بـــــن عبــــد هللا (1)ُ ْر ُجــــوين  أ  "مس  ْعــــُتْم ِ  ا؟! ب ـــــد  ــــذ  ـــــْن ه  ــــن  م  ْلع ْفــــو  قـ ْبـــــل   ْحس  اب 
: إن فيـــــــه تعلـــــــيم تعظـــــــيم الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم ولـــــــوال (4)وقـــــــال الســـــــجاوندي (3)."اْلُمع اتـ ب ـــــــة  

انظــــــروا إىل هــــــذا ": (5)نــــــةتصــــــدير العفــــــو يف العتــــــاب ملــــــا قــــــام بصــــــولة اخلطــــــاب. وعــــــن ســــــفيان بــــــن عيي
 . "اللطف بدأ ابلعفو قبل ذكر املعفو

ــــــة عــــــن " :نّقةةةةةةد اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي علةةةةةةى قةةةةةةول اإلمةةةةةةام ال  شةةةةةةري مث أن هــــــذا الكــــــالم كناي
ولقـــــد أخطـــــأ وأســـــاء اَلدب وبئســـــما فعـــــل  فيقةةةةةول: (6)."وبئســـــما فعلـــــت   اجلنايـــــة واملـــــراد منـــــه أخطـــــأت  

 (7)بةةةةن املنةةةةريِّ اوقةةةةد قةةةةال اإلمةةةةام . هفيمــــا قــــال اإلمــــام الز شــــري. وال أذن لــــه ليــــذكر عــــذره حيــــث زعمــــ
ـــر هــــذه اآليــــة "لـــيس لــــه أن يُ  سةةةةمّى بةةةة االنتصةةةةاف مةةةةن الكشةةةةاف:لةةةةى الكشةةةةاف امليف حاشةةةيته ع فس 

ِبـــــذا التفســـــري وهـــــو بـــــني أحـــــد اَلمـــــرين: إمـــــا أن ال يكـــــون هـــــو املـــــراد أو يكـــــون هـــــو املـــــراد، ولكـــــن قـــــد 
ــــه بصــــريت العتــــب، وخصوصــــا يف  ــــه وســــلم عــــن  اطبت ــــه الكــــرة صــــلى هللا علي ــــه نبي ــــل هللا جــــل جالل أج 

عمــــا جيــــب مــــن   عليــــه وســــلم، فاإلمــــام الز شــــرى علــــى ك ــــال التقــــديرين ذاهــــلحــــق املصــــطفى صــــلى هللا
حـــــق النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم. ولقـــــد أحســـــن مـــــن قـــــال يف هـــــذه اآليـــــة: إن  مـــــن لطـــــف هللا تعـــــاىل 

                                                             

 136ص  16للمام الطربي، ج جامع البيان يف  ويل القرآن سري ( تف1)
.  شـــــاعر انســــب، خطيـــــب،(: م733 ســــو املوافــــق ه115 ســـــواملتــــوىف ) ا ــــذيل مســـــعود بــــن عتبـــــة بــــن هللا عبــــد بـــــن عــــون ( هــــو2)

 ابـــــن مـــــع خـــــرجو . رجـــــع مث ابإلرجـــــاء، يقـــــول وكـــــان. والقـــــراءة ابلعبـــــادة فيهـــــا فاشـــــتهر الكوفـــــة وســـــكن. املدينـــــة أهـــــل آدب مـــــن كـــــان
 98ص  5نظر اَلعالم للزركلي، ج يُ  .خالفته يف العزيز عبد ابن عمر وصحب. هرب مث اَلشعث

 1805ص  6يب حاُت، ج ابن اللمام  القرآن العظيم ( تفسري3)
بــــــو طــــــاهر الســــــجاوندي: ام( ســــــراج الــــــدين 1204ه املوافــــــق 600( هــــــو حممــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن عبــــــد الرشــــــيد ابــــــن طيفــــــور، )4)

نظــــــر الســــــراجية، والوقــــــف واالبتــــــداء، واجلــــــرب واملقابلــــــة ... يُ فرضــــــي. لــــــه الســــــراجية يف الفــــــرائ  واملواريــــــث، وشــــــرح  رجضــــــي حنفــــــي
 27ص  7اَلعالم للزركلي، ج 

 حمــــــــد (: م814 – 725 املوافــــــــق ه198 – 107) حممــــــــد بــــــــوا الكــــــــويف، ا ــــــــاليل ميمــــــــون بــــــــن عيينــــــــة بــــــــن ســــــــفيانهــــــــو ( 5)
 ســـــبعني وحـــــ  القـــــدر، كبـــــري  العلـــــم واســـــع ثقـــــة، حافظـــــا كـــــان.  ِبـــــا وتـــــويف مكـــــة وســـــكن ة،ابلكوفـــــ ولـــــد. املـــــوايل مـــــن. املكـــــي احلـــــرم
  105ص  3، ج للزركلي اَلعالمالتفسري. يُنظر  يف وكتاب احلديث، يف اجلامع من كتبه:. سنة
  274ص  2( يُنظر تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 6)
ـــــــ7) ُنـ 

ْند ري )( هـــــــو أمحـــــــد بـــــــن حممـــــــد بـــــــن منصـــــــور املعـــــــروف بــــــــ ابـــــــن امل ـــــــك  م(: 1284 – 1223املوافـــــــق ه 683 – 620ري   الس  
ـــــــر يف الفقـــــــه واَلصـــــــول والعربيـــــــة والبالفبــــــــة. كـــــــان أديبـــــــاً وويل    القضـــــــاء واخلطابـــــــة. مــــــــن مـــــــن علمـــــــاء اإلســـــــكندرية.  كـــــــان لــــــــه ته 

الـــــذهب تصـــــانيفه: تفســـــري حـــــديث اإلســـــراء، ولـــــه حاشـــــية علـــــى الكشـــــاف املســـــم ى بــــــ االنتصـــــاف مـــــن الكشـــــاف. يُنظـــــر شـــــذرات 
  220ص  1واَلعالم للزركلي، ج  666ص  7اد احلنبلي، ج بن العميف أخبار من ذهب ال
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ـــــداء: مل أذنـــــت  ـــــم؟ لتفطـــــر قلبـــــه علـــــى الرســـــول  ـــــه ابت ـــــو قـــــال ل بنبيـــــه أن بـــــدأه ابلعفـــــو قبـــــل العتـــــب، ول
صـــــالة د البشـــــر عليـــــه أفضـــــل الثـــــل هـــــذا اَلدب جيـــــب احتـــــذاؤه يف حـــــق ســـــي  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، فم

:امث يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام والســـــــالم".  خاطـــــــب هللا عز وجـــــــل رســـــــوله صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم " بةةةةةةةن املنةةةةةةةريِّ
ــــــــره اإلمــــــــام الز شــــــــري خبطــــــــاب الغلظــــــــة والقســــــــوة، وشــــــــت ان مــــــــا  خطــــــــاب الرقــــــــة والرأفــــــــة، ولكــــــــن فس 

ــــه " ِذكةةةةر هةةةةدا القةةةةول:يقةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةي بعةةةةد  (1)بينهمــــا". ــــن أخــــذ عامل ج ســــبحان هللا مــــن أي
هللا تعــــاىل بعدلــــه مــــا عــــرب عنــــه ببئســــما، والعفــــو لــــو ســــلم مســــتلزم للهللاطــــأ فهــــو فــــري مســــتلزم لكونــــه مــــن 
القــــبت واســــتتبا  الالئمــــة حبيــــث ُيصــــح ت هــــذه املرتبــــة مــــن املشــــافهة ابلســــوء ويســــوغ إنشــــاء االســــتقباح 

هللا إن   وقةةةةةةال اإلمةةةةةةام الثعلةةةةةةي: ".إىل رتبــــــة يتعجــــــب منهــــــا بكلمــــــة بئســــــما املنبئــــــة عــــــن بلــــــوغ القــــــبت
{ افتتـــــاح الكـــــالم  ُ ع ْنـــــك  ـــــا اّللَّ تعـــــاىل وقـــــر  نبي ـــــه صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم ورفـــــع حمل ـــــه فقـــــول هللا تعاىل:}ع ف 
ابلـــــــدعاء لـــــــه، مثـــــــل الرجـــــــل يقـــــــول ملهللااطبـــــــه إن كـــــــان كر،ـــــــاً عنـــــــده: "عفـــــــا هللا عنـــــــك مـــــــا صـــــــنعت يف 

ه هـــــذا بنــــاء علـــــى ولـــــيس تفســــري  مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةي: (2) ُزرتــــين".حــــاجيت ورضــــي هللا عنـــــك إال  
وفيـــــه مــــن االعتــــذار فــــري مقبــــول عنــــد عقـــــالء.  أن العــــدول إىل عفــــا هللا تعــــاىل ال للتعظــــيم حــــ   طــــأ.

وكـــــم  ـــــذه الســـــقطة يف تفســـــري الكشـــــاف نظـــــائر، ولـــــذلك امتنـــــع مـــــن إقرائـــــه بعـــــ  اَلكـــــابر كاإلمـــــام 
 شـــــيء مـــــن مل يتابعـــــه يف هـــــو"وليـــــت  م البيضةةةةةاوي:اآللوسةةةةةي عةةةةةن اإلمةةةةةامث تكلّةةةةةم اإلمةةةةةام الســـــبكي، 

  (3)ره.كر  نذلك"، مث أشار إىل قول اإلمام الرازي كما ذكرانه فال 
افتتـــــــاح العتـــــــاب ابإلعـــــــالم ابلعفـــــــو إكـــــــرام عظـــــــيم، ولطافـــــــة " بةةةةةةةن عاشةةةةةةةور يقةةةةةةةول:االشةةةةةةةيخ 

ـــــــاح كنا ـــــــاب. ويف هـــــــذا االفتت ـــــــل أن يباشـــــــره ابلعت ـــــــأخربه ابلعفـــــــو قب ـــــــة عـــــــن خفـــــــة موجـــــــب شـــــــريفة، ف ي
ـــــك عفـــــوا ان ـــــر إىل مغـــــزى  ـــــه ِنزلـــــة أن يقـــــال: مـــــا كـــــان ينبغـــــي، وتســـــمية الصـــــفت عـــــن ذل ـــــاب َلن العت

                                                             

. طُبـــــع مـــــع التفســـــري الكشـــــاف عـــــن حقـــــائق فـــــوام  التنزيـــــل وعيـــــون اَلقاويـــــل 1) ـــــري   ُنـ 
ـــــاف حاشـــــية إلبـــــن امل ( االنتصـــــاف مـــــن الكش 

ود راســــــــة: الشــــــــيخ عــــــــادل أمحــــــــد عبــــــــد املوجــــــــحتقيــــــــق ود 48ص  3ه( ج 538يف وجــــــــوه التأويــــــــل للمــــــــام الز شــــــــري، )املتــــــــوىف: 
ــــــد الــــــرمحن احلجــــــازي، أســــــتاذ البالفــــــة والنقــــــد  ــــــدكتور فتحــــــي عب ــــــق: اَلســــــتاذ ال ــــــي حممــــــد معــــــو ض، املشــــــار  يف التحقي والشــــــيخ عل
ــــة. الطبعــــة اَلوىل:  ــــق امللــــك الفهــــد مــــع تقــــاطع العروب ــــرجض، طري ــــة العبيكــــان، ال ــــة جامعــــة اَلزهــــر. الناشــــر: مكتب ــــة اللغــــة العربي بكلي

 م. 1998 املوافق ه1418
 50ص  5الكشف والبيان للمام الثعليب، ج ( تفسري 2)
 5اآللوســـــــي، ج شـــــــهاب الـــــــدين وتفســـــــري روح املعـــــــاين للمــــــام  274ص  2( يُنظــــــر تفســـــــري الكشـــــــاف للمــــــام الز شـــــــري، ج 3)

   299 – 298ص



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

176 
 

وألقــــي إليــــه العتــــاب بصــــيغة االســــتفهام عــــن  حسةةةةنات األبةةةةرار سةةةةيئات املقةةةةربني. قــــول أهــــل احلقيقــــة:
ــــه الصــــالح علــــى اجلملــــة حب ــــه ورجــــا من ــــه مــــا أذن  ــــم إال  لســــبب  ول يــــث يســــأل عــــن العلــــة إ،ــــاء إىل أن

مثلـــــه يف اســـــتعمال الســـــؤال مـــــن ســـــائل يطلـــــب العلـــــم وهـــــذا مـــــن صـــــي  التلط ـــــف يف اإلنكـــــار أو اللـــــوم، 
مث أعقبـــــــه أبن تـــــــر  اإلذن كـــــــان ، عليـــــــهفيـــــــت ه كالســـــــائل عـــــــن العلـــــــة الـــــــيت خ  أبن يظهـــــــر املنكـــــــر نفســـــــ

  (1)."أجدر وألي ق بتبيني حا م، وهو فرض آخر مل يتعلق به قصد النيب صلى هللا عليه وسلم
ـــــــروا  اقةةةةةةةول: ـــــــرين يف القضـــــــية املـــــــذكورة أ ـــــــم فس  تفســـــــري  وفـــــــقيظهـــــــر مـــــــن كـــــــالم اَلئمـــــــة املفس 

ـــــرازي ولكـــــن اإلمـــــام الز شـــــري خـــــالف اجلمهـــــور وقـــــد اتبعـــــه فيـــــه اإلمـــــام البيضـــــاوي، اإلمـــــام  اإلمـــــام ال
الـــــــرازي أجـــــــاب هـــــــذا اإلشـــــــكال والشـــــــيخ الســـــــعيدي أجـــــــاب نفـــــــس اإلشـــــــكال  ـــــــواب آخـــــــر، كـــــــالم 

نةةةةةدكر يف األخةةةةةري قةةةةةول الشةةةةةيخ رشةةةةةيد رضةةةةةا  هـــــذه القضـــــية رائـــــع كمـــــا ذكـــــرانه. اإلمـــــام اآللوســـــي يف
عــــــن  أن  بعــــــ  املفســــــرين وال ســــــي ما اإلمــــــام الز شــــــري قــــــد أســــــاءوا اَلدب يف التعبــــــري" حيةةةةةةث قةةةةةةال:

ـــــه وســـــلم يف هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة وكـــــان جيـــــب أن يتعل مـــــوا  عفـــــو هللا عزوجـــــل  عـــــن رســـــوله صـــــلى هللا علي
ول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، إذ أخـــــربه ربـــــه ومؤدبـــــه ابلعفـــــو قبـــــل الـــــذنب، منهـــــا أعلـــــى اَلدب مـــــع الرســـــ
اإلمـــــام ـ وابلـــــ  آخـــــرون كـــــ" مث يقةةةةةول حةةةةةول كةةةةةالم اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:، "وهـــــو منتهـــــى التكـــــرة واللطـــــف

الـــــرازي يف الطـــــرف اآلخـــــر فـــــأرادوا أن يثبتـــــوا أن العفـــــو ال يـــــدل  علـــــى الـــــذنب، وفايتـــــه أن اإلذن الـــــذي 
وهـــــــو مجـــــــود مـــــــع " يقةةةةةةةول الشةةةةةةةيخ رشةةةةةةةيد رضةةةةةةةا: مث، "خـــــــالف اَلوىل عاتبـــــــه هللا تعـــــــاىل عليـــــــه هـــــــو

ــــــذنب وهــــــو املعصــــــية، ومــــــا كــــــان ينبغــــــي  ــــــم أن  االصــــــطالحات ا دثــــــة والعــــــرف اخلــــــاص يف معــــــ  ال
وا مــــــن إثبــــــات مــــــا أثبتــــــه هللا جــــــل جاللــــــه يف كتابــــــه تســــــكاً ابصــــــطالحاهتم وُعــــــرفهم املهللاــــــالف لــــــه يهربــــــ

نب يف اللغـــــة كـــــل عمـــــل يســـــتتبع ضـــــررا أو فـــــوت منفعـــــة أو وملـــــدلول اللغـــــة أيضـــــا، ومـــــن املعلـــــوم أن الـــــذ
ــــه مصــــلحة، وهــــو مــــأخوذ مــــن ذنــــب الدابــــة، ولــــيس مرادفــــا للمعصــــية بــــل أعــــم منهــــا، واإلذن ا ملعفــــو عن

ـــــــــم قـــــــــد اســـــــــت ـــــــــني الـــــــــذين صـــــــــدقوا والعل ـــــــــة الكر،ـــــــــة وهـــــــــي تب تبع فـــــــــوت املصـــــــــلحة املنصوصـــــــــة يف اآلي
املسةةةةةألةم  هيف هةةةةدم الةةةةرازي أقةةةةةو  أن كةةةةالم اإلمةةةةةا حسةةةةب رأي خالصةةةةة الكةةةةةالم: (2)."ابلكــــاذبني
 وهللا أعلم

 

                                                             

  210ص  10بن عاشور، ج لشيخ ا( تفسري التحرير والتنوير ل1)
  402ص  10للشيخ رشيد رضا، ج ( تفسري املنار 2)
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ةةةةةةم  اهللد   ةةةةةةم: َرض ةةةةةةوا َمةةةةةةا آاَته  االسةةةةةةتدراك السةةةةةةابع والعشةةةةةةرون: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}َوَلو: أَنةده 
ِلِه َوَرس ول ه  ِإ د ِإىَل اهللِد رَاِغب وَن{.َوَرس   تِيَنا اهللد  ِمن: َفض: بة َنا اهللد  َسية ؤ:   (1)ول ه  َوقَال وا َحس:

أن هــــذه اآليـــة تـــدل  علــــى أن "  اإلمةةةام فخةةةةر الةةةدين الةةةةرازي تفسةةةري هةةةده اآليةةةةة هكةةةدا: ر يةةة
مـــــن طلـــــب أو أراد الـــــدنيا آل أمـــــره يف الـــــدين إىل النفـــــاال ولكـــــن مـــــن طلـــــب الـــــدنيا بقـــــدر مـــــأذون مـــــن 
ــــــل إىل الــــــدين ومصــــــاحله فهــــــذا الطريــــــق هــــــو الطريــــــق احلــــــق  هللا تعــــــاىل فيــــــه، وكــــــان مقصــــــوده منــــــه التوس 

عز وجــــــل، كمــــــا قــــــال هللا َلصــــــل يف هــــــذه القضــــــية أن يكــــــون الرجــــــل راضــــــيا بقضــــــاء هللا واملســــــتقيم، وا
 :على النحو اآليتفيه أربعة مراتب  الرازي مث ذكر اإلمام ،اآليةهذه تعاىل يف 
ر ضــــــى الرجــــــل ِــــــا آاته هللا تعــــــاىل ورســــــوله صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم لعلمــــــه أبن " املرتبةةةةةةة األوىل: •

عز وجـــــل علـــــيم عــــن اللهـــــو واخلطـــــأ والعبـــــث، وحكــــيم ِعـــــ  أن هللا هللا تعــــاىل حكـــــيم وهـــــو ُمنـــــز ه 
وخبــــري ابَلمــــور وعواقبــــه. وأحكـــــام هللا تعــــاىل وقضــــاجه مجيعــــاً حـــــق وصــــواب حيــــث ال يُعـــــرتض 

 ."عليه
ــــة اَلوىل علــــى لســــان الرجــــل كمــــا قــــال " املرتبةةةةة الثانيةةةةة: • إ هــــار آ ر الرضــــا كمــــا ذُكــــر يف املرتب

ْســـــبـُن   اَلمـــــوال ولكـــــن ســـــن ملـــــا  ا اّللَُّ{ واملـــــراد منـــــه أن النـــــاس فـــــريان أخـــــذواهللا تعاىل:}و قـ ــــاُلوا ح 
رضـــــــينا بقضـــــــاء هللا تعـــــــاىل وحكمـــــــه فن جحنـــــــا يف العبوديـــــــة ِبـــــــذه املرتبـــــــة العظيمـــــــة يف احلقيقـــــــة، 

 ."فحسبنا هللا جل جالله
ــــل إىل تلــــك الدرجــــة الرفيعــــة الــــيت يقــــول عنــــدها قــــول هللا" املرتبةةةةة الثالثةةةةة: •  أن الرجــــل إذا مل ي ص 

ْســــــبـُن ا اّللَُّ{ فينــــــزل إىل مرتبــــــة ــــــْن  تعاىل:}ح  ُ م  ــــــيـُْؤت ين ا اّللَّ أخــــــرى منهــــــا كمــــــا يقــــــول هللا تعاىل:}س 
ف ْضـــــل ه  و ر ُســـــولُُه{ وهـــــو إمـــــا يف الـــــدنيا إن قـــــد ر هللا تعـــــاىل لـــــه أو يف اآلخـــــرة والثـــــاين أفضـــــل مـــــن 

 ."اَلول
ملــــــراد ىل:}إ انَّ إ ىل  اّللَّ  ر اف بُــــــون { وايقــــــول الرجــــــل يف هــــــذه املرتبــــــة قــــــول هللا تعــــــا املرتبةةةةةةة الرابعةةةةةةة: •

ــــد مــــن اإل،ــــان والطاعــــة أخــــذ اَلمــــوال والفــــوز حبصــــول املناصــــب يف الــــدنيا،  ــــه إان  ســــن ال نري من
بـــــل املقصــــــود بــــــه أن نكتســـــب إم ــــــا ســــــعادات اآلخــــــرة وإمـــــا أن نســــــتغرال يف عبوديــــــة هللا تعــــــاىل  
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ــــــث مل يقــــــل هللا عز وجــــــل يفليــــــه قــــــول هللا تعــــــاىل:}إ انَّ إ ىل  اّللَّ  كمــــــا يــــــدل  ع ــــــون { حي هــــــذا   ر اف ُب
  (1)املكان: إان إىل ثواب هللا رافبون،

 نقةةةةل اإلمةةةةام الةةةةرازي بعةةةةد ِذكةةةةر هةةةةده املراتةةةةب األربعةةةةة قصةةةةة عيسةةةةى عليةةةةه السةةةةالم وهةةةةي:
ـــــذكرون هللا تعـــــاىل، فســـــأ م أي" ـــــه الســـــالم مـــــر  بقـــــوم وهـــــم ي محلكـــــم علـــــى ذ كـــــر  ءشـــــي أن عيســـــى علي

، فقــــــال عيســــــى عليــــــه الســــــالم أصــــــبتم. مث مــــــر  مةةةةةةن عةةةةةةداب هللا تعةةةةةةاىلاخلةةةةةةوف  فأجةةةةةةابواهللا تعــــــاىل؟ 
عيســـــى عليـــــه الســـــالم علـــــى مجاعـــــة أخـــــرى وكـــــانوا يـــــذكرون هللا تعـــــاىل، فقـــــال مـــــا الـــــذي ُيملكـــــم علـــــى 

ـــــه الســـــالم ، فصـــــو به عيســـــى عليـــــه الســـــالم، مث مـــــر  عب يف حصةةةةةول الثةةةةةوابرغّةةةةةفقةةةةةالوا: ن  الـــــذ كر،  لي
الم عـــــن ســــــبب ن بــــــذكر هللا تعـــــاىل، فســـــأ م عيســـــى عليــــــه الســـــعلـــــى قـــــوم  لـــــث وهــــــم أيضـــــا يشـــــتغلو 

ال نةةةةةدكر هللا تعةةةةةاىل خوفةةةةةا  مةةةةةن عقابةةةةةه وال للرغبةةةةةة يف ثةةةةةواب هللا جةةةةةل جاللةةةةةه بةةةةةل ذ كـــــره فأجـــــابوا: 
تشــــريف ، وعــــزة العبوديــــة وتشــــريف القلــــب ِعرفــــة هللا ســــبحانه وتعــــاىل و إلظهةةةةار ِذلةةةةة العبوديةةةةة هنةةةةدكر 

فقةةةةةال عيسةةةةةى عليةةةةةه السةةةةةالم: أنةةةةةتم احمِلّقةةةةةون تـــــدل  عليـــــه، اللســـــان علـــــى صـــــفاته الُقدســـــية أبلفـــــا  
 ( 2).احملققونف
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  

ســــــتنب  مــــــن هــــــذه احلكايــــــة أن ال يعبــــــد اإلنســــــان خوفــــــاً مــــــن نأن  لنــــــا ال ينبغــــــيقةةةةةةال: و هةةةةةةده اآليةةةةةةة 
ــــل يعبــــد  ــــة يف ثوابــــه ب هللا تعــــاىل فقــــ  إل هــــار العبوديــــة ورضــــاه، َلن  مــــا ذكــــر عقــــاب هللا تعــــاىل أو رفب
ـــــــدة عـــــــذاب جهـــــــنم وخوفـــــــه هللا ســـــــبحانه وتعـــــــاىل يف القـــــــرآن الكـــــــرة ومـــــــا  ـــــــث عـــــــن ش  ورد يف اآلحادي

عـــــاىل ورســـــوله صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم مـــــن اجلنـــــة ونعيمهـــــا فلـــــيس فلـــــيس عبثـــــاً أو  ـــــواً، ومـــــا ذكـــــره هللا ت
ـــــاء علـــــيهم الســـــ ـــــدة، كمـــــا أن اَلنبي ـــــدون فائ ـــــه وســـــلم تع ـــــوذوا ابو مـــــن ب ـــــا حممـــــد صـــــلى هللا علي الم ونبين

صـــــول اجلنـــــة ونعيمهـــــا؛ فـــــال ينبغـــــي للرجـــــل أن يكـــــون جرئيـــــاً أمـــــام هللا حلانر جهـــــن م ود عـــــوا هللا عز وجـــــل 
مــــــن ن عمــــــه ومــــــن طلــــــب اجلنــــــة، وينبغــــــي  وفــــــا مــــــن عذابــــــه وال يســــــتغينجــــــل جاللــــــه بــــــل يــــــدعوا منــــــه خ

اىل علـــــى أنــــــه عبـــــداً و وتعـــــاىل وي صــــــرف نظـــــره عــــــن ادة هللا تعــــــيف قلبـــــه عبـــــ ُيصــــــو ر أن أحيـــــاانً   للرجـــــل
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ــــــدم مــــــواله ســــــبحانه وتعــــــاىل هللا تعــــــاىل الثــــــواب والعقــــــاب، أمــــــا عبوديــــــة فقــــــ  لرضــــــاه  فيقتضــــــي أن   
  ( 1)وهذا هو الصرا  املستقيم.، يُع  مل سواًء هو يُعطي اليه اجره أو

 التلليل واملناقشة:      
ـــــوارد علـــــى كـــــالم اإلمـــــام الـــــالشـــــيخ الســـــعيدي رفـــــع الغمـــــوض  رازي ووضـــــح ه توضـــــيحاً رائعـــــاً، ال

 نســـــتحقر ال ينبغـــــي لنـــــا أن نســــتحقر ن عـــــم هللا تعـــــاىل أوفـــــَلن  بعــــ  النـــــاس ُ طئـــــون يف هـــــذه القضــــية. 
ـــــــه،  ـــــــوم أن  ومـــــــالنجـــــــاة مـــــــن فضـــــــبه وعقاب ـــــــس  ن املعل ـــــــدنيا سُ  يف بعـــــــ  اَلشـــــــياء الصـــــــعوبة  ســـــــن يف ال

ب  ونتمـــــ   الـــــن عم والراحـــــة ُســـــنُريـــــد و  ســـــن حـــــة والســـــكون ولكـــــنرااليف بعـــــ  اَلشـــــياء كـــــذا هواملشـــــق ة و 
مــــن حيــــث البشــــرية، أمــــا مــــا ذكــــره اإلمــــام الــــرازي مــــن املراتــــب اَلربعــــة والوصــــول إىل الــــدرجات الرفيعــــة 

ــــه ــــه جي ــــدا، فــــمذا كــــان الرجــــل يتطــــو ر إىل الدرجــــة الرابعــــة ف ،في مهللاــــتص ابخلــــواص أمــــا العامــــة فــــال يعرفون
ـــــه االســـــتغراال ـــــال ابجلنـــــة  فينبغـــــي ل النـــــار  وأيف عبـــــادة هللا تعـــــاىل و فـــــق الشـــــريعة ولـــــيس بـــــه أبس لـــــو مل يُب

ـــــار؛ فـــــمذا عـــــن اً ســـــتغنيم ُيســـــب نفســـــه ولكـــــن هـــــذا ال يعـــــين أن ـــــة وهكـــــذا عـــــن الن قةةةةةول الشةةةةةيخ  اجلن
 وهللا أعلم القضية.  هالسعيدي راجح يف هد
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يب بعـــــد أن عـــــرف  عبـــــد هللا بـــــن أُ  عليـــــه وســـــلم رفـــــب يف الصـــــلوة علـــــى أن نقـــــول إن الرســـــول صـــــلى هللا
كونـــــه كـــــافراً وقـــــد تــــــويف  علـــــى الكفـــــر أيضــــــاً، ومـــــن املعلـــــوم أن صـــــالة الرســــــول صـــــلى هللا عليـــــه وســــــلم 

ـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم إذا صـــــل ى عليـــــه  لـــــه وســـــيلة اإلجـــــالل والتعظـــــيم، وإضـــــافة علـــــى ذلـــــك أن الن
ـــــو  ـــــك ممن ـــــه، وذل ـــــه فقـــــد دعـــــا ل ـــــه ال يغفـــــر للكفـــــار قـــــ ، وأيضـــــاً إعطـــــاء علي ، َلن هللا تعـــــاىل أخـــــربه أن

ـــــن أيب يســـــتلزم إعـــــزازه ـــــد هللا ب يةةةةةب عنةةةةةه:؟ "القمـــــيص إىل  عب ـــــن أيب عـــــن " مث جي  ـــــد هللا ب ملـــــا الـــــتمس عب
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ـــــدفن فيـــــه،النـــــ فغلـــــب علـــــى  (1)يب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم أن يُعطـــــي  إليـــــه قميصـــــه الـــــذي مـــــس  جلـــــده لُي
،ــــان َلنــــه هــــو الوقــــت الــــذي يــــؤمن يــــه وســــلم أنــــه انتقــــل مــــن الُكفــــر إىل اإل ــــن  رســــول هللا صــــلى هللا عل

 فيــــه الكــــافر ويتــــوب فيــــه الفــــاجر، فلمــــا رأى النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم منــــه إ هــــار اإلســــالم وشــــاهد
العالمــــات الــــيت تــــد ل علــــى دخــــول اإلســــالم فظــــن  النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم أنــــه أســــلم، ورف ــــب أن 

لظن ـــــه ولكـــــن ملـــــا أخـــــرب جربئيـــــل عليـــــه الســـــالم النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم علـــــى ُيصـــــل ي عليـــــه موافقـــــاً 
ــــــرازي عــــــدة وجــــــوه يف  مث( 2)."عليــــــهموتــــــه ابلُكفــــــر والنفــــــاال فــــــامتنع مــــــن الصــــــلوة  دفــــــع يــــــذكر اإلمــــــام ال

  وهي كالتايل: :القميص إليه
 طــــــويالً  أن العبـــــاس رضــــــي هللا عنــــــه عــــــم الرســــــول صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم وكــــــان رجــــــالً " األول: •

 . "يب قميصهببدر ومل جيدوا له قميصاً، فكساه عبد هللا بن أُ  خذ أسرياً فلم ا أُ 
"أن املشـــــــركني قـــــــالوا لعبـــــــد هللا بـــــــن أيب يـــــــوم احلديبيـــــــة، إان ال ننقـــــــاد  مـــــــد صـــــــلى هللا  الثةةةةةةةاين: •

ـــــا ننقـــــاد لـــــك، فقـــــال ال، إن   يل يف رســـــول هللا أســـــوة حســـــنة، فشـــــكر رســـــول  عليـــــه وســـــلم ولكن
 هللا له ذلك". 

ـــــــــائ ل  فـ ــــــــال  " والثالةةةةةةةةةث: •  أن هللا تعـــــــــاىل أمـــــــــره أن ال يـــــــــرد ســـــــــائال بقـــــــــول هللا تعاىل:}و أ مَّـــــــــا السَّ
 . "فلما طلب منه صلى هللا عليه وسلم القميص دفعه إليه َلجل هذا املع  (3)تـ نـْه ْر{

 "أن منع القميص ال يليق أبهل الكرم". الرابع:  •
ـــــن أيب " اخلةةةةةام : • ـــــد هللا ب ـــــد هللا بـــــن عب ـــــباأن عب ه وكـــــان مـــــن الصـــــاحلني، وأن الرســـــول صـــــلى ن

 ."هللا عليه وسلم أكرمه ملكان ابنه
                                                             

ُ  ع ـــــن  ابْـــــن  "( وهـــــو 1) ـــــي  اّللَّ ـــــر  ر ض  ـــــاء  ابـْنُـــــُه ع ْبـــــُد اّللَّ  بْـــــُن ع ْبـــــد  اّللَّ  إ ىل  ر ُســـــول  ُعم  ، ج  ـــــا تـُـــــُويف    ع ْبـــــُد اّللَّ  بْـــــُن ُأيب    : ل مَّ ـــــا، ق ـــــال  ُهم   اّللَّ  ع نـْ
ُه، ف أ ْعطـ ـــاُه، مُثَّ  ــــُه ُيك ف  ــــُن ف يــــه  أ اب  ــــأ ل ُه أ ْن يـُْعط ي ــــُه ق م يص  ــــل   صــــلى هللا عليــــه وســــلم، ف س  ــــأ ل ُه أ ْن ُيص  ي  ع ل ْيــــه ، فـ ق ــــام  ر ُســــوُل اّللَّ  صــــلى هللا  س 

: ج  ر ُســــول  اّللَّ   ــــذ  ب ثـ ــــْوب  ر ُســـــول  اّللَّ  صــــلى هللا عليــــه وســــلم ، فـ ق ــــال  ــــُر ف أ خ  ي  ع ل ْيــــه ، فـ ق ــــام  ُعم 
 ُتص ــــل  ي ع ل ْيــــه ، و ق ـــــْد عليــــه وســــلم ل ُيص ــــل  

ي  
ــــــل   ــــــا   ر بُّــــــك  أ ْن ُتص  ــــــال  ر ُســــــنـ ه  ــــــه ؟ فـ ق  ـُـــــْم أ ْو ال  ت ْســــــتـ ْغف ْر  ع ل ْي :}اْســــــتـ ْغف ْر    ُ فـ ق ال  ــــــر ين  اّللَّ يـَّ وُل اّللَّ  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم: " إ منَّ ــــــا خ 

ــــرًَّة{ ــــْبع ني  م  ـُـــْم س  ـُـــْم، إ ْن ت ْســــتـ ْغف ْر    : 80]ســــورة التوبــــة، اآليــــة  ،   ــــْبع ني  " ق ــــال  ــــأ ز يُدُه ع ل ــــى السَّ ــــه  إ نَّــــُه ُمن ــــاف ٌق، ق ــــال  [، و س  ــــلَّى ع ل ْي : ف ص 
ـــــْم ع ل ـــــ ـــــات  أ ب ـــــًدا، و ال  تـ ُق ُهْم م  ـــــنـْ ـــــد  م  ـــــل   ع ل ـــــى أ ح  ـــــه وســـــلم، ف ـــــأ نـْز ل  اّللَُّ: }و ال  ُتص  ـــــرْب ه {ر ُســـــوُل اّللَّ  صـــــلى هللا علي ـــــة،  ،ى قـ  ]ســـــورة التوب

ـُـــــْم ب قــــــْول هللا تعاىل:}اْســــــاإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه،كتاب تفســــــري القــــــرآن، اب اخرجــــــه[ 84اآليــــــة  ـُـــــْم أ ْو ال  ت ْســــــتـ ْغف ْر    تـ ْغف ْر   
ُْم{    ُ ُْم س ْبع ني  م رًَّة فـ ل ْن يـ ْغف ر  اّللَّ  67ص  6ج  4670رقم احلديث:  ،إ ْن ت ْستـ ْغف ْر   

  116 – 115ص  16الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام2)
 10آلية ( سورة الُضحى، ا3)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

181 
 

 لعــــــل  هللا جــــــل جاللــــــه أوحــــــى إىل النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم أنــــــك إذا دفعــــــت  " السةةةةةةادس: •
بــــــن أيب فيصــــــري ذلــــــك حــــــامال للــــــدخول يف اإلســــــالم َللــــــف نفــــــر مــــــن املنــــــافقني اقميصــــــك إىل 

   ."وا ذلك أسلم ألف من املنافقنيوفعله  ذا الغرض، وروي أ م ملا شاهد
الرمحــــــــة والرأفـــــــة كمــــــــا قــــــــال هللا  النــــــــيب صــــــــلى هللا عليـــــــه وســــــــلم كــــــــان فلـــــــب عليــــــــه" السةةةةةةةابع: •

ـــــــْلن ا   إ الَّ ر مْحـ ــــــًة ل ْلع ـــــــال م ني { ـــــــن  اّللَّ  ل ْنـــــــت   (1)تعاىل:}و م ـــــــا أ ْرس  ـــــــا ر مْحـ ــــــة  م  وقـــــــال هللا تعاىل:}ف ب م 
ـُــــْم{ مراعيـــــاً َلمـــــر هللا تعـــــاىل، ودفـــــع  يـــــه وســـــلم مـــــن الصـــــالة عليـــــهفـــــامتنع هـــــو صـــــلى هللا عل (2)  

 .  "والرأفةإليه القميص إل هار الرمحة 
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

ــــي أن التقريــــر املـــــذكور للمــــام الـــــرازي ال قةةةةةال:و هةةةةده اآليةةةةةة  كتـــــب   يفاآلحاديــــث مـــــن ت وقـــــد ثبــــت ص 
ــــــأن  (3)الصــــــحاح ــــــت مــــــن الن ــــــن أيب ولكــــــن مل يثب ــــــى عبــــــدهللا اب يب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم صــــــلى  عل

ــــد  :ووهةةةة مث ذكةةةةر الشةةةةيخ السةةةةعيدي إشةةةةكاال  احلــــديث أنــــه تــــويف  علــــى الُكفــــر والنفــــاال.  أن نفــــاال عب
 أجةةةةةةابو بــــــن ُأيب كــــــان مشــــــهوراً فلمــــــا ذا رفــــــب النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم يف الصــــــلوة عليــــــه؟ اهللا 
كــــان كـــــافر مــــن البـــــاطن هـــــو  هــــر اإلســـــالم فيجــــري عليـــــه أحكــــام اإلســــالم وإن يُظا  : أن  املنــــافق ملـــــعنةةةةه

حيـــــث ُيصـــــلي  عليـــــه صـــــلوة اجلنـــــازة َلن اَلســـــاس يف اَلحكـــــام الشـــــرعية هـــــو الظـــــاهر، وقـــــد قـــــال النـــــيب 
." ـــــر ائ ر  ـــــو يل   السَّ ُ ُمتـ  لظَّـــــو اه ر  و اّللَّ ـــــُن س ُْكـــــُم اب  ـــــه وســـــلم: "س ْ ـــــيبوأيضـــــاً قـــــال ال (4)صـــــلى هللا علي ى هللا صـــــل ن

ــــُف ر   ا أ ْل ــــذ  ًئا و إ ين   َل  ْرُجــــو أ ْن ُيْســــل م  ب ف ْعل ــــي ه  ــــيـْ ــــن  اّللَّ  ش  ــــُه م  ــــين  ع ْن ــــي ال  يـُْغ ُجــــل  عليــــه وســــلم: "إ نَّ ق م يص 
ـــــْوم ي" ـــــْن قـ  ـــــ (5).م  ـــــن أيب  هفيظهـــــر من ـــــدهللا اب أن النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم مل ُيصـــــل  الصـــــلوة علـــــى عب

 (6)يرد عليه االعرتاض. ، فالإىل االسالم عوةالدبل هو قصد به  ملغفرته

                                                             

 107اء، اآلية ( سورة اَلنبي1)
 159( سورة آل عمران، اآلية 2)
( املـــــــــراد منـــــــــه كتـــــــــب احلـــــــــديث الســـــــــتة املشـــــــــهورة وهـــــــــي الصـــــــــحيت البهللاـــــــــاري والصـــــــــحيت املســـــــــلم والســـــــــنن أيب داؤد والنســـــــــائي 3)

 بن ماجة. اوالرتمذي و 
  ( ما وجدُت خترجيه.4)
 ( ما وجدُت خترجيه.5)
  213 – 212ص  5 يخ فالم رسول السعيدي، ج( تفسري تبيان القرآن للش6)
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 التلليل واملناقشة:      
ـــــــر  ْبـــــــن  اخل طَّـــــــاب  رضـــــــي هللا عنـــــــه، أ نَّـــــــُه " الشـــــــيخ الســـــــعيدي أشـــــــار إىل اَلحاديـــــــث وهـــــــي: ُعم 

، ُدع ـــــي  لـ ــــُه ر ُســـــوُل اّللَّ  صـــــلى  ـــــُلول   بْـــــُن ُأيب    ابْـــــُن س 
ـــــا م ـــــات  ع ْبـــــُد اّللَّ  : ل مَّ ي  وســـــلم ل يُ  هللا عليـــــهقـ ــــال 

ص ـــــل  
ـــــل  ي ع ل ـــــى ـــــُت: ج  ر ُســـــول  اّللَّ  أ ُتص  ـــــه ، فـ ُقْل ـــــُت إ ل ْي ـــــا ق ـــــام  ر ُســـــوُل اّللَّ  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم و ثـ ْب ـــــه ، فـ ل مَّ  ع ل ْي

ـــــم   : أُع ـــــد  ُد ع ل ْيـــــه  قـ ْول ـــــُه، فـ تـ ب سَّ ا، ق ـــــال  ـــــذ  ا و ك  ـــــذ  ا: ك  ـــــذ  ، و ق ـــــْد ق ـــــال  يـ ـــــْوم  ك  :اّللَّ    ر ُســـــولُ اْبـــــن  ُأيب    ـــــْر  و ق ـــــال  أ خ  
ـــــرُ  ـــــين   ج  ُعم  : ع  ـــــه  ق ـــــال  ـــــْرُت ع ل ْي ـــــا أ ْكثـ  ـــــْبع ني   فـ ل مَّ ُْت ف ـــــاْختـ ْرُت، ل ـــــْو أ ْعل ـــــُم أ ين   إ ْن ز ْدُت ع ل ـــــى السَّ إ ين   ُخـــــري  

ـــــه  ر ُســـــوُل اّللَّ ، مُثَّ انْ  ـــــلَّى ع ل ْي : ف ص  ـــــا"، ق ـــــال  ه  ـــــْر ل ـــــُه ل ـــــز ْدُت ع ل يـْ ، يـُْغف  ـــــر ف  ـــــ َّ فـ ل ـــــْم ، ْ ص  ـــــريًا، ح  ُكـــــْث إ الَّ ي س 
ــــْن بـ ــــر اء ة   ــــرْب ه  قــــول هللا تعــــاىل نـ ز ل ــــت  اآليـ ت ــــان  م  ــــات  أ ب ــــًدا و ال  تـ ُقــــْم ع ل ــــى قـ  ُهْم م  ــــنـْ ــــد  م  ــــل   ع ل ــــى أ ح  :}و ال  ُتص 

ـــــُقون { ّللَّ  و ر ُســـــول ه  و م ــــاُتوا و ُهــــْم ف اس  ْبـــــقـ ـــال   (1)إ نَـُّهــــْم ك ف ــــُروا اب  ــــْن ُجـــــْرأ يت  ع ل ــــى ر ُســـــول  اّللَّ  ُت بـ ْعــــدُ : فـ ع ج   م 
ُ و ر ُسولُُه أ ْعل مُ   (2)."صلى هللا عليه وسلم و اّللَّ

ـــــر   ـــــاء  ابـْنُـــــُه ع ْبـــــُد اّللَّ  "، رضـــــي هللا عنـــــهوع ـــــن  ابْـــــن  ُعم  ، ج  ـــــا تـُـــــُويف    ع ْبـــــُد اّللَّ  بْـــــُن ُأيب    : ل مَّ أ نَّـــــُه ق ـــــال 
ـــــر ُه أ ْن ُيك ف  ن ـــــُه  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلمإ ىل  ر ُســـــول  اّللَّ   عنـــــهرضـــــي هللا ْبـــــُن ع ْبـــــد  اّللَّ   ـــــُه، و أ م  ف أ ْعط ـــــاُه ق م يص 

ــــُر بْــــُن اخل طَـّـــاب   ــــذ  ُعم  : ُتص ــــل  ي ع ل ْيــــه  و ُهــــو   رضــــي هللا عنــــهف يــــه ، مُثَّ قـ ـــام  ُيص ــــل  ي ع ل ْيــــه  ف أ خ  ب ثـ ْوبـ ـــه ، فـ ق ــــال 
ــــــــا :"إ منَّ ــــــــا  أ ْن ت     اّللَُّ ُمن ــــــــاف ٌق، و ق ــــــــْد نـ ه  ـُـــــــْم؟ ق ال  :}اْســــــــتـ ْغف ْر ْســــــــتـ ْغف ر     ُ، فـ ق ال  ــــــــر ين  اّللَّ ُ أ ْو أ ْخبـ  ــــــــر ين  اّللَّ يـَّ خ 

ُــــْم{    ُ ـــــْبع ني  م ــــرًَّة فـ ل ـــــْن يـ ْغف ــــر  اّللَّ ُــــْم س  ـُــــْم، إ ْن ت ْســــتـ ْغف ْر    ُــــْم، أ ْو ال  ت ْســــتـ ْغف ْر    ـــــال  الرســــول     صـــــلى هللا فـ ق 
ــــــه  ر ُســــــوُل اّللَّ   عليــــــه وســــــلم ــــــلَّى ع ل ْي : ف ص  ، ق ــــــال  ــــــْبع ني  ــــــأ ز يُدُه ع ل ــــــى س  ن ا  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلمس  ــــــلَّيـْ و ص 

ــــه   ُ ع ل ْي ــــز ل  اّللَّ ــــُه، مُثَّ أ نـْ ــــرْب ه  قــــول هللا تعــــاىل م ع  ــــْم ع ل ــــى قـ  ــــات  أ ب ــــًدا، و ال  تـ ُق ُهْم م  ــــنـْ ــــد  م  ــــل   ع ل ــــى أ ح  :}و ال  ُتص 
ّللَّ   ك ف ُروا  إ نَـُّهمْ  ُقون {اب     (4).(3) و ر ُسول ه ، و م اُتوا و ُهْم ف اس 

أن هـــــــذا القـــــــول مل يثبـــــــت مـــــــن أي حـــــــديث أن  :قـــــــول الشـــــــيخ الســـــــعيدي خالصةةةةةةةة الكةةةةةةةالم:
ــــــد هللا بــــــن أُ  ــــــل عليــــــه الســــــالم أخــــــرب النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم عــــــن مــــــوت عب يب ابلكفــــــر أو جربئي

                                                             

 84( سورة التوبة، اآلية 1)
ـُــــــْم إ ْن  اخرجـــــــه( 2) ـُــــــْم أ ْو ال  ت ْســـــــتـ ْغف ْر    البهللاـــــــاري يف صـــــــحيحه، كتـــــــاب تفســـــــري القـــــــرآن الكـــــــرة، ابب قـــــــول هللا تعاىل:}اْســـــــتـ ْغف ْر   

 ُ   ُ ُْم س ْبع ني  م رًَّة فـ ل ْن يـ ْغف ر  اّللَّ  68ص  6ج  4671ْم{، رقم احلديث: ت ْستـ ْغف ْر   
  84( سورة التوبة، اآلية 3)
ـُــــــْم إ ْن البهللاـــــــ اخرجـــــــه (4) ـُــــــْم أ ْو ال  ت ْســـــــتـ ْغف ْر    اري يف صـــــــحيحه، كتـــــــاب تفســـــــري القـــــــرآن الكـــــــرة، ابب قـــــــول هللا تعاىل:}اْســـــــتـ ْغف ْر   

ُ   ُْم{ ُْم س ْبع ني  م رًَّة فـ ل ْن يـ ْغف ر  اّللَّ  68ص  6ج  4672، رقم احلديث: ت ْستـ ْغف ْر   
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ا اســــتدل  الشـــــيخ الســــعيدي ابحلـــــديث أن يـــــه، أمــــا مـــــ يُــــذكر فالنفــــاال، فقولـــــه صــــحيت كمـــــا رأينــــا أنـــــه مل
يف رأي قةةةةةول وهـــــو مـــــن أصـــــول الشـــــريعة وهللا علـــــيم بـــــذات الصـــــدور.  صـــــت  اإلســـــالم ُيكـــــم ابلظـــــاهر ف

ال " : أنــــــهولكــــــن ال ينبغــــــي أن يقــــــال لتقريــــــر اإلمــــــام الــــــرازي الشةةةةةةيخ السةةةةةةعيدي صةةةةةةليح وصةةةةةةواب
ت    يف هذه القضي ة". وهللا أعلمه مع"أان ال أوافق  "ال يُناسب"، أو نقول له:،كن أن  ،"يص 

 
ةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةم: ِإن:  ةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةم: َأو: اَل َتس: االسةةةةةتدراك التاسةةةةةع والعشةةةةةرون: قةةةةةول هللا تعاىل:}اس:

تَةغ:ِفر: َة م: َسب:ِعنَي َمردة  فَةَلن: يَةغ:ِفَر اهللد  َة م:{.    (1)َتس:
بعــــ  العلمــــاء يقولــــون: أن " الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين

الرســــــول صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم اشــــــتغل ابالســــــتغفار للقــــــوم فمنعــــــه هللا منــــــه، والــــــبع  مــــــنهم يقولــــــون: 
إن املنــــافقني طلبــــوا مــــن الرســــول صـــــلى هللا عليــــه وســــلم أن يســــتغفر  ــــم فـــــاو تعــــاىل  ــــاه عنــــه والنهـــــي 

"وإمنــــا قلنــــا إن الرســــول  يقةةةةول: مثعــــن الشــــيء ال يــــُدل  علــــى كــــون املنهــــي مقــــدماً علــــى ذلــــك الفعــــل"، 
 وهي فيما يلي:   ، صلى هللا عليه وسلم ما اشتغل ابالستغفار  م لوجوه"

ـــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم أن االســـــــتغفار " أوال : • أن املنـــــــافق كـــــــافر، وقـــــــد  هـــــــر يف شـــــــر  الن
للكــــــافر ال جيــــــوز. و ــــــذا الســــــبب أمــــــر هللا رســــــوله صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ابالقتــــــداء إببــــــراهيم 
ـــــن ٌة يف   ان ـــــْت ل ُكـــــْم ُأْســـــو ٌة ح س  عليـــــه الســـــالم إال  يف اســـــاتغفاره َلبيـــــه كمـــــا قـــــال هللا تعاىل:}ق ـــــْد ك 

ـــــر اه يم  و الَّـــــذ ين  م ع ـــــُه  { ...إ بـْ ـــــر اه يم  َل  ب يـــــه  َل  ْســـــتـ ْغف ر نَّ ل ـــــك  ـــــْول  إ بـْ وإذا كـــــان هـــــذا معروفـــــاً  (2)،إ الَّ قـ 
 ؟ "يف الشر  فكيف جيوز اإلقدام عليه

 "أن استغفار الغري للغري ال ينفعه إذا كان ذلك الغري ُمصراا على القبت واملعصية". نيا : اث •
ــــــافقني جيــــــري جمــــــرى إفــــــرائهم )التحــــــري ( ابإلقــــــدام اثلثةةةةةةا :  • ــــــى االســــــتغفار للمن "أن إقدامــــــه عل

  ( 3)... على الذنب"
 اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري

إنــــه ال جيــــوز االســــتغفار للكــــافر فكيــــف ي صــــُدر عــــن النــــيب صــــلى هللا : وقةةةةال نقةةةةل قولةةةةهفهةةةةده اآليةةةةة 
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 مث أشةةةةار إىلأبنــــه جيــــوز َلحيــــائهم ِعــــ  طلــــب ســــبب الغفــــران،  مث أجةةةةاب عنةةةةه وقةةةةال:عليــــه وســــلم؟ 
"والقـــــــول أبن االســـــــتغفار للمصـــــــر ال ينفـــــــع، ال ينفـــــــع َلنـــــــه ال قطـــــــع بعـــــــدم  وقةةةةةةةال: الوجةةةةةةةه الثالةةةةةةةث

 (1)إال أن يوحى إليه عليه الصالة والسالم أبنه ال يؤمن كأيب  ب". نفعه،
 التلليل واملناقشة:

َلنــــــه لــــــيس هنــــــا دلــــــيالً  ويُفيــــــد أن االســــــتغفار للمصــــــر ينفــــــع اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي أراد بقولةةةةةةه:
إل،ـــــان مثـــــل مـــــا جـــــاء يف ا ةعـــــدم قبوليـــــ ى، إال  إذا كـــــان هنـــــا دليـــــل قطعـــــي علـــــى عـــــدم نفعـــــهقطعيـــــاً علـــــ
. ب حيـــــث قـــــال هللا تعاىل:}تـ بَّـــــْت حـــــق أيب  ـــــ ـــــب  ـــــا ك س  ـــــُه م الُـــــُه و م  ـــــا أ ْفـــــ   ع ْن . م  ا أ يب     ـــــب  و ت ـــــبَّ ي ـــــد 

} رًا ذ ات     ـــــــب  ـــــــة االســـــــتغفار للمصـــــــر ال ينفعـــــــه وإال  فـــــــال،  ففـــــــي هـــــــذه (2)،س ي ْصـــــــل ى ان  خالصـــــــة احلال
 وهللا أعلم قول اإلمام اآللوسي راجح. حسب رأي لقولا
 

ةةةةةةتَةغ:ِفر:  ثةةةةةةون: قةةةةةةول هللااالسةةةةةةتدراك الثال ةةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةةم: ِإن: َتس: ةةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةةم: َأو: اَل َتس: تعاىل:}اس:
ةةةةِدي َة ةةةةم: َسةةةةب:ِعنَي َمةةةةردة  فَةلَةةةةن: يَةغ:ِفةةةةَر اهللد  َة ةةةة ةةةةوِلِه َواهللد  اَل يَةه: ةةةةم: َكَفةةةةر وا اِبهللِد َوَرس  م: َذلِةةةةَل ِ َنةده 

َم ال:َفاِسِقنَي{.    (3)ال:َقو:
بعــــ  العلمــــاء " دين الةةةةرازي إشةةةةكاال  حةةةةول هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال:ام فخةةةةر الةةةةأورد اإلمةةةة

ـــــــبع   يقولـــــــون: إن الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم اشـــــــتغل ابالســـــــتغفار للقـــــــوم فمنعـــــــه هللا منـــــــه، وال
مـــــنهم يقولـــــون: إن املنـــــافقني طلبـــــوا مـــــن الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم أن يســـــتغفر  ـــــم فـــــاو تعـــــاىل 

 ول:مث يقةةةةةةيء ال يــــــدل علــــــى كــــــون املنهــــــي مقــــــدما علــــــى ذلــــــك الفعــــــل"،  ــــــاه عنــــــه والنهــــــي عــــــن الشــــــ
 "وإمنا قلنا إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما اشتغل ابالستغفار  م لوجوه"، وهي كالتايل:  

ـــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم أن االســـــــتغفار " أوال : • أن املنـــــــافق كـــــــافر، وقـــــــد  هـــــــر يف شـــــــر  الن
هللا رســــــوله صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ابالقتــــــداء إببــــــراهيم  للكــــــافر ال جيــــــوز. و ــــــذا الســــــبب أمــــــر

ـــــن ٌة يف  عل ان ـــــْت ل ُكـــــْم ُأْســـــو ٌة ح س  يـــــه الســـــالم إال يف اســـــاتغفاره َلبيـــــه كمـــــا قـــــال هللا تعاىل:}ق ـــــْد ك 
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ـــــُه  ـــــر اه يم  و الَّـــــذ ين  م ع  { ...إ بـْ ـــــه  َل  ْســـــتـ ْغف ر نَّ ل ـــــك  ـــــر اه يم  َل  ب ي ـــــْول  إ بـْ إ الَّ قـ 
 هـــــذا معروفـــــاً وإذا كـــــان  (1)

 ؟ "يف الشر  فكيف جيوز اإلقدام عليه
 "أن استغفار الغري للغري ال ينفعه إذا كان ذلك الغري مصرا على القبت واملعصية". : اثنيا   •
ــــــافقني جيــــــري جمــــــرى إفــــــرائهم )التحــــــري ( ابإلقــــــدام اثلثةةةةةةا :  • ــــــى االســــــتغفار للمن "أن إقدامــــــه عل

 على الذنب".
هللا عليـــــــه وســـــــلم فيبقـــــــي دعـــــــاء  ال يقبـــــــل دعـــــــاء النـــــــيب صـــــــلى "أن  هللا تعـــــــاىل إذا كـــــــانرابعةةةةةةةا :  •

الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم مـــــــردودا عنـــــــد هللا جـــــــل جاللـــــــه، وذلـــــــك يوجـــــــب نقصـــــــان يف 
 منصبه".  

أن هــــذا الــــدعاء لــــو كــــان مقبــــوال مــــن النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم لكــــان قليلــــه مثــــل  " خامسةةةةا : •
ــــة. بــــوا االســــتغفار الكــــالم أن القــــوم ملــــا طل فيثبــــت أن املــــراد مــــن هــــذا كثــــريه يف حصــــول اإلجاب

ــــيس املقصــــود مــــن ذكــــر  ــــه، ول ــــه وســــلم أن يســــتغفر  ــــم؛ فمنعــــه هللا تعــــاىل من ــــه صــــلى هللا علي من
هــــذا العــــدد حتديــــد املنــــع، بــــل هــــو مثــــل قــــول الرجــــل الــــذي حــــني يســــأله واحــــد ملــــا ُيتــــاج إليــــه 

: "لــــــو ســــــألتين ســــــبعني مــــــر ة مل أقضــــــه منــــــه أنــــــه لــــــو يزيــــــد ا لــــــك"، ولكــــــن لــــــيس املــــــراد يف شــــــير 
ـــــد هـــــذا بقـــــول هللا تعـــــاىل:}قضـــــاها ف ـــــُروا{ كـــــذا يكـــــون هاهنـــــا، ويؤك  ـــــت ذ ل ـــــك  أب  نَـُّهـــــْم ك ف  فوض 

منـــــه العلـــــة الـــــيت بســـــببها ال يُفيـــــدهم اســـــتغفار الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم وإن بلـــــ  ســـــبعني 
ــــــزجدة علــــــ تعليــــــل ى الســــــبعني، فيصــــــري هــــــذا المــــــر ة، كفــــــرهم وفســــــقهم، وهــــــذا املعــــــ  قــــــائم يف ال

منــــــه إزالــــــة الطمــــــع يف أن يُفيــــــدهم أو يــــــنفعهم اســــــتغفار النــــــيب صــــــلى هللا  شــــــاهدا أبن املقصــــــود
ُ ال  يـ ْهـــــد ي عليـــــه وســـــلم مـــــع إصـــــرارهم علـــــى الكفـــــر، وكمـــــا يؤكـــــده مـــــن قـــــول هللا تعـــــاىل:} و اّللَّ

ـــــق ني { ل مث يقةةةةةو ، "انع مـــــن ا دايـــــةواملـــــراد منـــــه أن  فســـــقهم مـــــيف هـــــذه اآليـــــة،  اْلق ـــــْوم  اْلف اس 
 (  2)"فثبت أن احلق ما ذكرانه". ام الرازي:اإلم

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
)حتريضــــاً( لــــه علــــى النفــــاال، ال  والقــــول أبن االســــتغفار للمنــــافق إفــــراءً هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث نقةةةةل قولةةةةه: 
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 112ص  16ي، ج الراز  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام2)
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ــــه.وإال  المتنــــع االســــتغفار لعصــــاة املــــؤمنني نفــــاال لــــه أصــــالً  وابلنظةةةةر حةةةةد أن اسةةةةتدراك  (1) وال قائــــل ب
 اإلمام اآللوسي يف حمله. 

والـــــذي ذكـــــر وقةةةةةد اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي علةةةةةى االسةةةةةتدالل اخلةةةةةام  ل مةةةةةام الةةةةةرازي 
فيـــــه أن الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم إن مل يســـــتجب لـــــه يكـــــون نقصـــــاً يف منصـــــب النبـــــوة ورد  بقولـــــه 

حلكمــــة وهكــــذا مل يُقبــــل  صــــلى هللا عليــــه وســــلميــــاانً دعــــاء النــــيب أنــــه ممنــــو  َلنــــه ،كــــن أن ال تُقبــــل أح
 ( 2)اَلنبياء عليهم السالم ولكنه ال يُعد  نقصاً كما ال  فى". دعاء لبع 

 التلليل واملناقشة: 
َلن ـــــه لـــــيس مـــــن الضـــــرورة أن  كـــــل   جي ـــــداً اإلمـــــام اآللوســـــي جـــــاء ابســـــتدرا  رائـــــع  وذكـــــر توجيهـــــاً 

َّ صــــــلى " احلــــــديث الــــــدعاء ُيســــــتجاب، وقــــــد ورد يف ــــــع يد  اخلــــــدري رضــــــي هللا عنــــــه، أ نَّ النَّــــــيب  ع ــــــْن أ يب  س 
، إ الَّ أ ْعط ـــــاُه هللاُ  ـــــم  ـــــُة ر ح  ـــــا إ مْثٌ، و ال  ق ط يع  ـــــْن ُمْســـــل م  ي ـــــْدُعو ب ـــــد ْعو ة  ل ـــــْيس  ف يه  ـــــا م  : م   هللا عليـــــه وســـــلم ق ـــــال 

ــــل  ل ــــُه د ْعو تُــــِب  ــــ ــــا أ ْن تـُع جَّ : إ مَّ ــــر ة ، و  ا إ ْحــــد ى ث ــــال    ا ل ــــُه يف  اآْلخ  ر ه  ــــا أ ْن ي ــــدَّخ  ــــُه ُه، و إ مَّ ــــا أ ْن ي ْصــــر ف  ع ْن إ مَّ
ــــــُر". : "هللاُ أ ْكثـ  ــــــا" ق ــــــاُلوا: إ ًذا ُنْكث ــــــُر، ق ــــــال  ثْـل ه  ــــــوء  م  ــــــن  السُّ القةةةةةةول حسةةةةةةب رأي  لقةةةةةةولخالصةةةةةةة ا (3)م 

 وهللا أعلم مام اآللوسي.الراجح قول اإل
  

ةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةاالسةةةةةتدراك احلةةةةةادي والثالثةةةةةون: قةةةةة ةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةم: ِإن: ول هللا تعاىل:}اس: م: َأو: اَل َتس:
تَةغ:ِفر: َة م: َسب:ِعنَي َمردة  فَةَلن: يَةغ:ِفَر اهللد  َة م:{.    (4)َتس:

صــــلى هللا عليــــه وســــلم  منةةةةهذهةةةةب اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي إىل أن االسةةةةتغفار مل حيصةةةةل 
   (5)هي مقدماً على ذلك الفعل.والنهي عن الشيء ال يدل  على كون املن

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
رضــــي  يبأن عبــــد هللا ابــــن عبــــد هللا بــــن أُ  إن  الصــــحيت املعــــول عليــــه يف ذلــــك"يقةةةةول: فهةةةةده اآليةةةةة 

                                                             

 336ص  5اآللوسي، ج  شهاب الدين ( تفسري روح املعاين للمام1)
 336ص  5، ج نفس املصدر( 2)
اإلمــــــــام  رجــــــــهاخســــــــناده جي ــــــــد، و ا 214 – 213ص  17ج  11133اإلمــــــــام أمحــــــــد يف مســــــــنده، رقــــــــم احلــــــــديث:  اخرجــــــــه( 3)
 22ص  6ج  29170بن أيب شيبة يف مصنفه، رقم احلديث: ا
 80التوبة، اآلية ( سورة 4)
 112ص  16الرازي، ج فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام 5)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

187 
 

ـــــه ففعـــــل صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلمســـــأل رســـــول هللا  هللا عنـــــه فنزلـــــت فقـــــال  يف مـــــرض أبيـــــه أن يســـــتغفر ل
ـــــــــه وســـــــــلمالنـــــــــيب  ـــــــــو اٌء ع ل ـــــــــْيه ْم صـــــــــلى هللا علي ـــــــــت قـــــــــول هللا تعاىل:}س  ـــــــــدن  علـــــــــى الســـــــــبعني فنزل : َلزي

ُـــــْم{    ُ ُـــــْم ل ـــــْن يـ ْغف ـــــر  اّللَّ ُـــــْم أ ْم ملْ  ت ْســـــتـ ْغف ْر    أ ْســـــتـ ْغف ْرت    
ـــــه رد   (1) علـــــى اإلمـــــام الـــــرازي أيضـــــاً يف وفي

 (2)."اختياره عدم االستغفار

   املناقشة:التلليل و 
ــــــ ــــــي نعــــــرف مــــــاذا قــــــال املفس  بةةةةةةن ااإلمةةةةةةام فيقةةةةةةول رون فيــــــه ننظــــــر يف هــــــذه القضــــــية ك 

أن يكــــــــون لفــــــــ  أمــــــــر ومعنــــــــاه " األول:أن هــــــــذه اآليــــــــة ُيتمــــــــل معنيــــــــني، كالتــــــــايل:  عطيةةةةةةةةة يقةةةةةةةةول:
اســــــتغفرت  أو مل تســــــتغفر  ــــــم لــــــن يغفــــــر هللا  ــــــم، فيكــــــون مثــــــل قــــــول هللا الشــــــر ، ويكــــــون املعــــــ : إن 

ــــــْنُكْم{. تعاىل:}قُـــــلْ  ْرهــــــاً ل ــــــْن يـُتـ ق بَّــــــل  م  أ ْنف ُقــــــوا ط ْوعــــــاً أ ْو ك 
الــــــذي ُيتملــــــه اللفــــــ  أن يكــــــون  الثةةةةةةاين: (3)
ال تســــــتغفر مث أعلمــــــه أنــــــه ال يغفــــــر  ــــــم وإن  ختيــــــرياً، كأنــــــه قــــــال لــــــه: "إن شــــــئت  فاســــــتغفر وإن شــــــئت  

"، يينـــــه ذلـــــكوهـــــذا هـــــو الصـــــحيت لقـــــول رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم وتب، اســـــتغفر ســـــبعني مـــــر ة
ـــــرواجت كمـــــا ذكـــــران ـــــيب  و ـــــاهر صـــــالة ا" :يف األخةةةةةري يقةةةةةول. وقـــــد ورد يف ال صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم  لن

ــــده، وحمــــال أن يُ اعلــــى  ــــن ُأيب أن كفــــره مل يكــــن يقينــــا عن ــــه راعــــى  ــــواهره مــــن صــــل  ب ي علــــى كــــافر، ولكن
ـــــ عـــــدم التعيـــــني  ل ســـــريرته إىل هللا جـــــل جاللـــــه، وعلـــــى هـــــذا كـــــان ســـــرت املنـــــافقني مـــــن أجـــــلاإلقـــــرار ووك 

اإلمةةةةةةةام ال  شةةةةةةةري  (5).يف تفســـــــري هـــــــذه اآليـــــــة وهكةةةةةةةدا قةةةةةةةال االمةةةةةةةام ابةةةةةةةن اجلةةةةةةةوزي (4)."ابلكفـــــــر
اإلمةةةةام  أمــــا ،السةةةةعود واخلةةةةازن فّسةةةةروا هةةةةده اآليةةةةة وفةةةةق تفسةةةةري اإلمةةةةام اآللوسةةةةي ووأبةةةة والبيضةةةةاوي
م أن وملــــــا ســــــأل عبــــــد هللا بــــــن عبــــــد هللا ابــــــن أ  رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــل" يقةةةةةةول:فالنسةةةةةةفي 

معــــ  اخلــــرب كأنــــه قيــــل لــــن يغفــــر يســــتغفر َلبيــــه يف مرضــــه نــــزل هــــذه اآليــــة وقــــد أمــــر أن هــــذا اَلمــــر يف 
 (6)."هللا  م استغفرت  م أم مل تستغفر  م

                                                             

 14ج  17024للمــــــام الطــــــربي، رقــــــم احلــــــديث:  جــــــامع البيــــــان يف  ويــــــل القــــــرآنيُنظــــــر تفســــــري  6( ســــــورة املنــــــافقون، اآليــــــة 1)
 395ص 
 336ص  5اآللوسي، ج  شهاب الدين ( تفسري روح املعاين للمام2)
 53ة التوبة، اآلية ( سور 3)
  64ص  3بن عطية، ج ا( تفسري ا رر الوجيز للمام 4)
   267ص  2، ج للمام ابن اجلوزي( تفسري زاد املسري 5)
   698 – 697ص  1( تفسري مدار  التنزيل وحقائق التأويل للمام النسفي، ج 6)
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أن هـــــــذه اآليــــــــة نزلـــــــت يف شــــــــأن عبـــــــد هللا بــــــــن أيب ســــــــلول  وي  رُ "اإلمةةةةةةةام القةةةةةةةةر ي يقةةةةةةةةول: 
ــــــــك يف ــــــــت ذل ــــــــه وســــــــلم عليــــــــه. وثب ــــــــيب صــــــــلى هللا علي  الصــــــــحيحني وفريمهــــــــا. وتظــــــــاهرت وصــــــــالة الن

"، نــــــــذكر ى عليــــــــه، وأن اآليــــــــة نزلــــــــت بعــــــــد ذلــــــــكم صــــــــل  الــــــــرواجت أبن النــــــــيب صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــل
 الرواجت فيما يلي:

ــــه • ــــه وســــلم ملــــا تقــــد   :وروي عــــن أنــــس بــــن مالــــك رضــــي هللا عن ي م ليصــــل  أن النــــيب صــــلى هللا علي
ـــــل ـــــه الســـــالم عليـــــه جـــــاءه جربي ـــــال عليـــــه قـــــول علي  ع ل ـــــى هللا تعـــــاىل:}و ال  ُتص ـــــل    فجبـــــذ ثوبـــــه وت

ُهْم م ات  أ ب ًدا{ نـْ   (2)فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل ُيصل  عليه. (1)أ ح د  م 
ـــا م ــــات  " • : ل مَّ ـــر  بْـــن  اخل طَّــــاب  رضـــي هللا عنـــه، أ نَّــــُه قـ ــال  ع ـــن  ابْـــن  ع بَّــــاس  رضـــي هللا عنـــه، ع ــــْن ُعم 

ــــُن ُأيب     ــــُد اّللَّ  ْب ــــه ع ْب ــــي  ل ــــُه ر ُســــوُل اّللَّ  صــــلى هللا علي ، ُدع  ــــُلول  ــــُن س  ــــا اْب ــــه ، فـ ل مَّ ي  ع ل ْي
ــــل   وســــلم ل ُيص 

ـــــن   ـــــل  ي ع ل ـــــى اْب ـــــُت: ج  ر ُســـــول  اّللَّ  أ ُتص  ـــــه ، فـ ُقْل ـــــُت إ ل ْي ق ـــــام  ر ُســـــوُل اّللَّ  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم و ثـ ْب
ا، ـــــذ  ا و ك  ـــــذ  ا: ك  ـــــذ  ـــــْوم  ك  ، و ق ـــــْد ق ـــــال  يـ  ـــــم  ر ُســـــوُل  ُأيب    : أُع ـــــد  ُد ع ل ْيـــــه  قـ ْول ـــــُه، فـ تـ ب سَّ اّللَّ  صـــــلى هللا ق ـــــال 

: ـــــرُ  عليـــــه وســـــلم و ق ـــــال  ـــــْر ع ـــــين   ج  ُعم  : ،أ خ   ـــــْرُت ع ل ْيـــــه  ق ـــــال  ـــــا أ ْكثـ  ُْت ف ـــــاْختـ ْرُت، ل ـــــْو  فـ ل مَّ إ ين   ُخـــــري  
ــــــْر لـ ـــــُه ل ـــــــز   ـــــــْبع ني  يـُْغف  ـــــــلَّى ع ل ْيــــــه  ر ُســـــــوُل اّللَّ  أ ْعل ــــــُم أ ين   إ ْن ز ْدُت ع ل ــــــى السَّ : ف ص  ــــــا، قـ ـــــال  ه  ْدُت ع ل يـْ

ــــــــــ َّ نـ ز لـ ـــــــــت   ــــــــــريًا، ح  ، فـ ل ــــــــــْم ، ُْكــــــــــْث إ الَّ ي س  قــــــــــول هللا صــــــــــلى هللا عليــــــــــه وســــــــــلم، مُثَّ اْنص ــــــــــر ف 
ُهْم م ــــات  أ بـ ـــًدا و ال  تـ ُقــــْم ع ل ــــى قـ ــــرْب ه  إ نَـُّهــــْم ك ف ــــُروا تعــــاىل ــــنـْ ــــد  م  ّللَّ  و ر ُســــول ه  :}و ال  ُتص ــــل   ع ل ــــى أ ح  اب 

: ــــــُقون { ق ــــــال  ــــــْم ف اس  ــــــاُتوا و ُه ــــــْن ُجــــــْرأ يت  ع ل ــــــى ر ُســــــول  اّللَّ  صــــــلى هللا عليــــــه  و م  ــــــُت بـ ْعــــــُد م  ْب فـ ع ج 
ُ و ر ُسولُُه أ ْعل مُ   (3)."وسلم و اّللَّ

ــــنُ " • ــــُن ُأيب    اْب ــــُد هللا  ْب ــــُويف    ع ْب ــــا تـُ : ل مَّ ــــر  رضــــي هللا عنــــه، ق ــــال  ــــن  ُعم  ــــُد  ع ــــن  اْب ــــُه ع ْب ُن ــــاء  ابـْ ــــُلول  ج  س 
ـــــد  هللا  إ ىل   ـــــُن ف يـــــه  هللا  ْبـــــُن ع ْب ـــــُه ُيك ف   ـــــأ ل ُه أ ْن يـُْعط ي ـــــُه ق م يص  ـــــلَّم ، ف س  ـــــه  و س  ـــــلَّى هللاُ ع ل ْي  ر ُســـــول  هللا  ص 

ي  ع ل ْيـــــــه ؟ فـ ق ـــــــام  ر ُســـــــوُل هللا  
ـــــــأ ل ُه أ ْن ُيص ـــــــل   ُه، ف أ ْعط ـــــــاُه مُثَّ س  ـــــــهأ اب  ي   وســـــــلم صـــــــلى هللا علي

ل ُيص ـــــــل  
ـــــــوْ  ـــــــذ  ب ثـ  ـــــــُر ف أ خ  ـــــــام  ُعم  : ج  ر ُســـــــول  هللا  ع ل ْيـــــــه ، فـ ق  ـــــــال  ـــــــلَّم ، فـ ق  ـــــــلَّى هللاُ ع ل ْيـــــــه  و س  ب  ر ُســـــــول  هللا  ص 

ــــلَّم :  ي  ع ل ْيــــه ؟ فـ ق ــــال  ر ُســــوُل هللا  ص ــــلَّى هللاُ ع ل ْيــــه  و س 
ــــا   هللاُ أ ْن ُتص ــــل   "إ منَّـ ـــا أ ُتص ــــل  ي ع ل ْيــــه  و قـ ـــْد نـ ه 

                                                             

 84( سورة التوبة، اآلية 1)
  67ص  3بن عطية، ج ا( تفسري ا رر الوجيز للمام 2)
ـُــــــْم أ ْو ال  ت ْســـــــتـ غْ "البهللاـــــــاري يف صـــــــحيحه، كتـــــــاب تفســـــــري القـــــــرآن الكـــــــرة، ابب قـــــــول هللا تعاىل: اخرجـــــــه( 3) ـُــــــْم إ ْن اْســـــــتـ ْغف ْر    ف ْر   

ُْم س ْبع ني  م رًَّة فـ ل نْ  ُمْ  ت ْستـ ْغف ْر       ُ  68ص  6ج  4671، رقم احلديث: "يـ ْغف ر  اّللَّ
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ـُــــْم أ   :}اْســـــتـ ْغف ْر    ـــــر ين  هللاُ فـ ق ال  يـَّ ـــــأ ز يُدُه خ  ـــــرًَّة{، و س  ـــــْبع ني  م  ـُــــْم س  ـُــــْم إ ْن ت ْســـــتـ ْغف ْر    ْو ال  ت ْســـــتـ ْغف ْر   
ــــــْبع ني   ــــــلَّم  ف ــــــأ نْـ  ،ع ل ــــــى س  ــــــلَّى هللاُ ع ل ْيــــــه  و س  ــــــلَّى ع ل ْيــــــه  ر ُســــــوُل هللا  ص  : إ نَّــــــُه ُمن ــــــاف ٌق، ف ص  ز ل  هللاُ ق ــــــال 

ـــــــا ُهْم م  ـــــــنـْ ـــــــد  م  ـــــــل   ع ل ـــــــى أ ح  ـــــــرْب ه {تعـــــــاىل:}و ال  ُتص  ـــــــْم ع ل ـــــــى قـ  فـــــــرت  الصـــــــالة  (1)ت  أ ب ـــــــًدا و ال  تـ ُق
  (2)."عليهم

ـــــه وســـــلم وقـــــال بعـــــ  العلمـــــاء: إمنـــــا صـــــل  " مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام القةةةةةر ي: ـــــيب صـــــلى هللا علي ى الن
مل يكـــــن يفعـــــل ذلـــــك ملـــــا  ـــــي عنـــــه. علـــــى عبـــــد هللا بـــــن أيب بنـــــاء علـــــى الظـــــاهر مـــــن لفـــــ  إســـــالمه. مث 

ـــــرًَّة فـ ل ـــــْن قـــــول هللا تفســـــري يقـــــول يف  ـــــْبع ني  م  ـُــــْم س  ـُــــْم إ ْن ت ْســـــتـ ْغف ْر    ـُــــْم أ ْو ال  ت ْســـــتـ ْغف ْر    تعاىل:}اْســـــتـ ْغف ْر   
ـُــــْم{    ُ ـــــر  اّللَّ  مث. "بـــــني  هللا تعـــــاىل أنـــــه وإن اســـــتغفر  ـــــم مل يـــــنفعهم ذلـــــك وإن أكثـــــر مـــــن االســـــتغفار يـ ْغف 
ــــــبع نْي". ومل يثبــــــت مــــــا يــــــروى أنــــــه قــــــال: "َل  ز يــــــد ن   :ذكةةةةةةر إشةةةةةةكاال   وهــــــذا " وأجةةةةةةاب عنةةةةةةه: ع ل ــــــى السَّ

ــــبع ني ــــأز يُد ع ل ــــى الس  ــــن  ،خــــالف مــــا ثبــــت يف حــــديث ابــــن عمــــر رضــــي هللا عنهمــــا: و س  ويف حــــديث اب
ـــــــرْ  ـــــــْبع ني  يـُْغف  ـــــــا. قـــــــال: عبـــــــاس رضـــــــي هللا عنهمـــــــا: ل ـــــــْو أ ْعل ـــــــُم أ ين   إ ْن ز ْدُت ع ل ـــــــى السَّ ه   ل ـــــــُه ل ـــــــز ْدُت ع ل يـْ

  (3)."وُل هللا صلى هللا عليه وسلمف ص لَّى ع ل يه  ر سُ 
والــــــذي يظهــــــر يل أن رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ملــــــا " بةةةةةةن عاشةةةةةةور يقةةةةةةول:االشةةةةةةيخ 

ـُـــــمْ  ـُـــــْم أ ْم ملْ  ت ْســــــتـ ْغف ْر    ــــــو اٌء ع ل ــــــْيه ْم أ ْســــــتـ ْغف ْرت     ــــــه بقــــــول هللا تعاىل:}س  ـُـــــْم{ أوحــــــي إلي    ُ ــــــر  اّللَّ  ل ــــــْن يـ ْغف 
اره وعدمــــــه ســــــواء يف حقهــــــم.  و ل ذلــــــك علــــــى االســــــتغفار فــــــري املؤكــــــد وبعثتــــــه واملــــــراد منــــــه أن اســــــتغف

رمحتــــــه ابلنــــــاس وحرصــــــه علــــــى هــــــداهم وتكــــــدره مــــــن اعرتاضــــــهم عــــــن اإل،ــــــان أن يســــــتغفر للمنـــــــافقني 
هللا تعـــــاىل فيهـــــديهم إىل اإل،ـــــان  عســـــى أن يغفـــــر هللا  ـــــم ويـــــزول عـــــنهم فضـــــب مؤكـــــداً  مكـــــرراً  اســـــتغفاراً 

"فكــــان لصــــالته علــــيهم واســــتغفاره  ــــم حكمــــة فــــري حصــــول املغفــــرة بــــل  األخةةةةري يقةةةةول:يف  (4)".احلــــق
ملصــــــا  أخــــــرى، ولعــــــل  النــــــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم أخــــــذ أبضــــــعف االحتمــــــالني يف صــــــيغة قــــــول هللا 

                                                             

ـــــة 1) ـــــة، اآلي ـــــافقني وأحكـــــامهم اخرجـــــه 84( ســـــورة التوب ـــــاب صـــــفات املن ـــــم احلـــــديث:  ،اإلمـــــام مســـــلم يف صـــــحيحه، كت  2774رق
 2141ص  2ج 
  218ص  8للمام القرطيب، ج  القرآناجلامع َلحكام ( تفسري 2)
اإلمـــــــام البهللاـــــــاري يف صـــــــحيحه، كتـــــــاب تفســـــــري  اخرجـــــــه 219ص  8مـــــــام القـــــــرطيب، ج لل اجلـــــــامع َلحكـــــــام القـــــــرآن( تفســـــــري 3)

ــــــرَّ "القــــــرآن الكــــــرة، ابب قــــــول هللا تعاىل: ــــــْبع ني  م  ـُـــــْم س  ـُـــــْم إ ْن ت ْســــــتـ ْغف ْر    ـُـــــْم أ ْو ال  ت ْســــــتـ ْغف ْر    ـُـــــمْ اْســــــتـ ْغف ْر       ُ ــــــر  اّللَّ ــــــم "ًة فـ ل ــــــْن يـ ْغف  ، رق
 68ص  6ج  4671احلديث: 

   277 – 276ص  10بن عاشور، ج افسري التحرير والتنوير للشيخ ( ت4)
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ـُــــــــْم إ نْ  ـُــــــــْم أ ْو ال  ت ْســـــــــتـ ْغف ْر    ـُــــــــْم{، وكـــــــــذلك يف لفـــــــــ  عـــــــــدد قـــــــــول تعاىل:}اْســـــــــتـ ْغف ْر    هللا  ت ْســـــــــتـ ْغف ْر   
  (1)تعاىل:}س ْبع ني  م رًَّة{، استقصاء ملظن ة الرمحة".

اإلمــــــــام اآللوســــــــي اســــــــتدر  علــــــــى اإلمــــــــام الــــــــرازي علــــــــى اختيــــــــاره عــــــــدم خالصةةةةةةةةة الكةةةةةةةةالم:  
ذكرهـــــــا  االســـــــتغفار للنـــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم علـــــــى عبـــــــد هللا بـــــــن أيب َلن الروايـــــــة املـــــــذكورة الـــــــيت

 عليــــــه وســــــلم اســــــتغفر لــــــه كمــــــا اختــــــاره الكبــــــار مــــــن اإلمــــــام اآللوســــــي تــــــدل  علــــــى أن النــــــيب صــــــلى هللا
 وهللا أعلمقول اإلمام اآللوسي أرجح وأصوب.  املفسرين ويف هذه احلالة يكون

 
ةةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةةم: إِ ا ةةةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةةةم: َأو: اَل َتس: ن: السةةةةةةتدراك الثةةةةةةاين والثالثةةةةةةون: قةةةةةةول هللا تعاىل:}اس:

ةةةةتَةغ:ِفر: َة ةةةةم: َسةةةةب:ِعنَي َمةةةةردة  فَةلَةةةة ةةةةوِلِه َواهللد  اَل َتس: ةةةةم: َكَفةةةةر وا اِبهللِد َوَرس  ن: يَةغ:ِفةةةةَر اهللد  َة ةةةةم: َذلِةةةةَل ِ َنةده 
َم ال:َفاِسِقنَي{. ِدي ال:َقو:    (2)يَةه:

بعــــــ  النــــــاس قــــــالوا أن "يةةةةةةر  اإلمةةةةةةام فخةةةةةةر الةةةةةةدين الةةةةةةرازي تفسةةةةةةري هةةةةةةده اآليةةةةةةة هكةةةةةةدا: 
فيمـــــــا وراء ذلـــــــك العـــــــدد خبالفـــــــه، وهـــــــو مـــــــذهب عـــــــدد املعـــــــني، يـــــــدل  علـــــــى أن احلـــــــال التهللاصـــــــيص ابل

قــــال الرســــول صــــلى هللا عليــــه  هــــذه اآليــــةالقــــائلني بــــدليل اخلطــــاب. قــــالوا: والــــدليل عليــــه أنــــه ملــــا نــــزل 
ـــــبع ني"،" وســـــلم: ـــــو اٌء ع ل ـــــْيه  ومل ينصـــــرف عنـــــه حـــــ  نـــــزل قـــــو  (3)وهللا َل ز يـــــد ن  ع ل ـــــى الس  ْم ل هللا تعاىل:}س 

ـُـــــْم أ ْم  ـُـــــْم أ ْســــــتـ ْغف ْرت     ل: هــــــذا يــــــقو "ولــــــ :حتمةةةةةةالااليةةةةةةدكر مث . "فكــــــف  عــــــنهم( 4){...ملْ  ت ْســــــتـ ْغف ْر   
االســــــتدالل ابلعكــــــس أوىل، َلن هللا تعـــــــاىل ملــــــا بـــــــني  للنــــــيب صــــــلى هللا عليـــــــه وســــــلم أنـــــــه ال يغفــــــر  ـــــــم 

ــــة. فثبــــت أن احلــــال فيمــــا وراء  ــــُدل  علــــى لعــــدد املــــذكو للحــــال يف ا العــــدد املــــذكور مســــاو  البت ــــك ي ر، وذل
 (5)أن التقييد ابلعدد ال يوجب أن يكون احلكم فيما وراءه خبالفه".

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
صــــــلى هللا  ســــــأل رســــــول هللا رضــــــي هللا عنــــــه أن عبــــــد هللا ابــــــن عبــــــد هللا بــــــن أيب"قةةةةةةال: و هةةةةةةده اآليةةةةةةة 

                                                             

 278ص  10، ج نفس املصدر( 1)
 80( سورة التوبة، اآليتان 2)
 90ص  3بن عطية، ج ا( تفسري ا رر الوجيز للمام 3)
 6( سورة املنافقون، اآلية 4)
 112ص  16الرازي، ج فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام 5)
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يف مـــــــرض أبيـــــــه أن يســـــــتغفر لـــــــه ففعـــــــل فنزلـــــــت فقـــــــال الرســـــــول صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم:  عليـــــــه وســـــــلم
ـُـــــمْ  ــــــواٌء ع ل ــــــْيه ْم أ ْســــــتـ ْغف ْرت     ــــــى  وفيــــــه رد   ،{... َل زيــــــد ن  علــــــى الســــــبعني فنزلــــــت قــــــول هللا تعاىل:}س  عل

ــــــرازي يف إنكــــــاره كــــــون مفهــــــوم العــــــد  يف (1)د حجــــــة كمــــــا نقلــــــه عنــــــه اإلمــــــام اإلســــــنوياإلمــــــام ال
تــــــه كمــــــا نقلــــــه اإلمــــــام الغــــــزايل عنــــــه يف فمنــــــه قائــــــل حبجي    الفــــــا يف ذلــــــك اإلمــــــام الشــــــافعي (2)دالتمهيــــــ
 (5)."وصرح أبن ذلك قول اجلمهور (4)وشيهللاه إمام احلرمني يف الربهان (3)املنهللاول

 التلليل واملناقشة:
الشـــــافعي واجلمهـــــور كـــــذا قالـــــه  اإلمـــــام العـــــدد حجـــــة عنـــــدمفهـــــوم " اإلمةةةةةام اإلسةةةةةنوي يقةةةةةول:

الغـــــزايل أيضـــــا يف املنهللاـــــول  اإلمـــــام يف الربهـــــان ونقلـــــه عبـــــد امللـــــك بـــــن عبـــــد هللا اجلُـــــو ْيين احلـــــرمنيإمـــــام 
ُــــ اإلمــــام عــــن    ُ ــــْبع ني  م ــــرًَّة فـ ل ــــْن يـ ْغف ــــر  اّللَّ ُــــْم س   مْ الشــــافعي َلنــــه ملــــا نــــزل قــــول هللا تعــــاىل:}إ ْن ت ْســــتـ ْغف ْر   
 الــــــرازي"،اختـــــار االمـــــام لكـــــن علـــــى الســـــبعني و  { قـــــال النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم وهللا َلزيــــــدن  ...
"وقـــــد  ل اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:و قةةةةةي. "أنـــــه لـــــيس حبجـــــة" (6):اإلمـــــام أبـــــو احلســـــن اآلمـــــدي يف كتابـــــه يقـــــولو 

يــــُدل  عليــــه بــــدليل منفصــــل كمــــا إذا كــــان العــــدد علــــة لعــــدم أمــــر فمنــــه يــــدل  علــــى امتنــــا  ذلــــك اَلمــــر يف 
ـــــى ثبوتـــــه يف النـــــا الزائـــــد أيضـــــاً  ـــــني وكـــــذللوجـــــود العلـــــة وعل ك إن مل يكـــــن قص النتقائهـــــا كحـــــديث القلت

                                                             

(1 ) ،  1305ه املوافــــــق 772 – 704بــــــو حممــــــد، مجــــــال الــــــدين )اهــــــو عبــــــد الــــــرحيم بــــــن احلســــــن بــــــن علــــــي اإلســــــنوي الشــــــافعي 
القــــــــاهرة، وويل احلســـــــبة ووكالـــــــة بيــــــــت املـــــــال، مث اعتــــــــزل م(: فقيـــــــه أصـــــــويل، مــــــــن علمـــــــاء العربيـــــــة. ولــــــــد إبســـــــنا، وقـــــــدم 1370 –

ئر، الكوكــــــب الــــــدري،  ايــــــة الســــــول شــــــرح منهــــــاج اَلصــــــول ... احلســــــبة. مــــــن كتبــــــه: ا دايــــــة إىل أوهــــــام الكفايــــــة، اَلشــــــباه والنظــــــا
 344ص  3يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 

ــــــــى اَلصــــــــول للمــــــــام اإلســــــــنوي )املتــــــــوىف: 2) ا قــــــــق: د. حممــــــــد  253 – 252ص  ،ه(772( التمهيــــــــد يف ختــــــــري  الفــــــــرو  عل
 1: ه. عدد اَلجزاء1400حسن هيتو. الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت. الطبعة: اَلوىل 

ج نصـــــه وعلـــــق عليـــــه: الـــــدكتور حممـــــد حســـــن ه وخـــــر  حقق ـــــ ،ه(505( املنهللاـــــول مـــــن تعليقـــــات اَلصـــــول للمـــــام الغـــــزايل )املتـــــوىف: 3)
م. 1998 املوافـــــــق ه1419نـــــــان، دار الفكــــــر دمشـــــــق، ســــــورية. الطبعـــــــة: الثالثــــــة هيتــــــو. الناشـــــــر: دار الفكــــــر املعـــــــاص، بــــــريوت لب

 1عدد اَلجزاء: 
ا قــــــق: صــــــالح بــــــن حممــــــد بــــــن عويضــــــة،  ،ه(478لعبــــــد امللــــــك بــــــن عبــــــد هللا اجلــــــويين )املتــــــوىف: ( الربهــــــان يف أصــــــول الفقــــــه 4)

 2م. عدد اَلجزاء: 1997 وافقامل هـ1418الناشر: دار الكتب العلمية بريوت، لبنان. الطبعة: الطبعة اَلوىل 
 336ص  5اآللوسي، ج  شهاب الدين ( تفسري روح املعاين للمام5)
ا قـــــــق: عبـــــــد الـــــــرزاال عفيفـــــــي. الناشـــــــر: املكتـــــــب  ،ه(631اَلحكـــــــام َليب احلســـــــن اآلمـــــــدي )املتـــــــوىف:  ( اإلحكـــــــام يف أصـــــــول6)

 4اإلسالمي، بريوت، دمشق، لبنان. عدد اَلجزاء: 



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

192 
 

ــــداً عل ــــ ة فــــمن حتــــرة كــــان كــــاحلكم ابحلظــــر والكراهــــ  ة ولكــــن أحــــد العــــددين داخــــل يف العــــدد املــــذكور زائ
 (1)عليه يف املائتني". ل  أو كراهته تدُ  جلد املائة مثالً 

َلد  يف ومــــــن قــــــال ابملفهــــــوم حصــــــر مفهــــــوم املوافقــــــة يف إشـــــــعار ا" يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام اجل ةةةةةةَوي :
ــــك إىل  فــــالواقع نصــــا كــــاملتلقى  وإىل مــــا يقــــع  ــــاهراً  مــــا يقــــع نصــــاً قصــــد املــــتكلم ابَلعلــــى مث ينقســــم ذل
} ــــــا ُأف   ُم  نــــــاً  (2)مــــــن قــــــول هللا تعــــــاىل:}ف ال تـ ُقــــــْل    ومــــــا يقــــــع  ــــــاهراً كقــــــول هللا تعــــــاىل:}و م ْن قـ ت ــــــل  ُمْؤم 

ن ـــــة { قييـــــد القتـــــل ابخلطـــــأ يف إجيـــــاب الكفـــــارة يـــــُدل  م الشـــــافعي تفقـــــال اإلمـــــا (3)خ ط ـــــأً فـ ت ْحر يـــــُر ر قـ ب ـــــة  ُمْؤم 
عمــــد أوىل وهــــذا الــــذي ذكــــره  ــــاهر فــــري مقطــــو  بــــه إذ يتطــــر ال إليــــه إمكــــان علــــى أن إجياِبــــا يف قتــــل ال

فأمــــــا مفهــــــوم " مث ي ضةةةةةةيف:. "آخــــــر ســــــوى مــــــا ذكــــــره اإلمــــــام الشــــــافعي مــــــن إشــــــعار اَلد  ابَلعلــــــى
وه مــــــن التهللاصــــــيص منهــــــا التهللاصــــــيص ابلصــــــفة ومنهــــــا املهللاالفـــــة فقــــــد حصــــــره اإلمــــــام الشــــــافعي يف وجــــــ

د والتهللاصـــــــــيص ابملكـــــــــان والزمـــــــــان و ـــــــــاهر هـــــــــذه لعـــــــــدد والتقـــــــــدير والتهللاصـــــــــيص ابحلـــــــــالتهللاصـــــــــيص اب
يقةةةةةول اإلمةةةةةام اجل ةةةةةَوي  يف قةةةةةول  مث ."التهللاصيصـــــات يف هـــــذه اجلهـــــات يتضـــــم ن نفـــــى املســـــكوت عنـــــه

ملفهـــــوم يف اجلهـــــات الـــــيت "ومـــــا تكل ـــــم عنـــــه اإلمـــــام الشـــــافعي مـــــن حصـــــر القـــــول اب اإلمةةةةةام الشةةةةةافعي:
ُمعــــــرب   عـــــن مجيعهــــــا ابلصــــــفة قبــــــل عنـــــد اجلمــــــاهري ولكــــــن لـــــو عــــــرب  عـــــدها مــــــن التهللاصيصـــــات حــــــق ومت

لكـــــــان ذلـــــــك منقـــــــدحا فـــــــمن املعـــــــدود وا ـــــــدود موصـــــــوفان بعـــــــدمها وحـــــــدمها واملهللاصـــــــوص ابلكـــــــون يف 
مــــا يصــــلت  مكــــان وزمــــان موصــــوف ابالســــتقرار فيهمــــا فــــمذا قــــال القائــــل زيــــد يف الــــدار فممنــــا يقــــع خــــربا

 الــــــدار أو  عــــــن صــــــفة متصــــــلة بظــــــرف زمــــــان أو بظــــــرف مكــــــان والتقــــــدير مســــــتقر يف أن يكــــــون مشــــــعراً 
ــــيت ذكرهــــا ومــــن ينكــــر املفهــــوم  ــــع اجلهــــات ال كــــائن فيهــــا والقتــــال واقــــع يــــوم اجلمعــــة فالصــــفة  مــــع مجي

ــــع هــــذه الوجــــوه". ــــه    القــــول يف مجي ــــا أقــــوال العلمــــاء يف هــــذه الخالصةةةةة الكةةةةالم:  (4)فمن  قضــــية،رأين
 وهللا أعلمقول اإلمام اآللوسي راجح.  ييف رأ

 

                                                             

  253 – 252إلسنوي، ص ( التمهيد للمام ا1)
 23( سورة اإلسراء، اآلية 2)
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َسةةةةةةةةَن َمةةةةةةةةا َكةةةةةةةةان وا االسةةةةةةةةتدراك الثالةةةةةةةةث  والثالثةةةةةةةةون: قةةةةةةةةول هللا تعةةةةةةةةاىل:}لَِيج: ِيَةه م  اهللد  َأح:
 (1).يَةع:َمل وَن{

 علـــــى النحــــــو اآليت:يةةةةةدكر اإلمةةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةةري هةةةةةةده اآليةةةةةة وجهةةةةةةنيم 
واجــــــــب واملنــــــــدوب واملبــــــــاح وهللا تعــــــــاىل ة فعلهــــــــم، وفيهــــــــا ال"أن اَلحســــــــن مــــــــن صــــــــف الوجةةةةةةةةه األول:

"أن اَلحســـــن صـــــفة  الوجةةةةةه الثةةةةةاين: ســـــن، وهـــــو الواجـــــب واملنـــــدوب، دون املبـــــاح".جُيـــــزيهم علـــــى اَلح
  (2).للجزاء، أي جُيزيهم جزاء هو أحسن من أعما م وأجل وأفضل، وهو الثواب"

فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام 
ـــــن  حينئـــــذ علـــــى أنــــه بـــــدل اشـــــتمال مـــــن ضـــــمري قةةةةةال: فو تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة  الظـــــاهر أن ن صــــب أ ْحس 

ــــــد( عــــــن املقــــــام مــــــع ق لــــــة فائدتــــــه َلن حاصــــــله أن هللا تعــــــاىل جُيــــــزيهم  ــــــزيهم. وأورد عليــــــه أنــــــه انء )بـ ُع جي 
وأنــــــه فـــــري خفـــــي علــــــى "وال  فـــــى ركاكتـــــه  مث يقةةةةةةول:ملنـــــدوب وأن مــــــا ذكـــــر منـــــه". علـــــى الواجـــــب وا

حـــــد وكونـــــه كنايـــــة عـــــن العفـــــو عمـــــا فـــــر   )أمهـــــل( مـــــنهم يف خاللـــــه أن وقـــــع َلن ختصـــــيص اجلـــــزاء بـــــه أ
 (  3))على العفو( ُيشع ر أبنه ال جيازى على فريه خالف الظاهر".

 التلليل واملناقشة:
هــــذا الوجــــه فاحتمــــل " األندلسةةةةي بعةةةةد نقةةةةل قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي:بةةةةو حيّةةةةان اقةةةةال اإلمةةةةام 

هللا أحســـــن أفعـــــا م  مـــــن ضـــــمري ليجـــــزيهم بـــــدل اشـــــتمال، كأنـــــه قيـــــل: ليجـــــزي   يكـــــون أحســـــن بـــــدالً  أن
ابَلحســــــن مــــــن اجلــــــزاء، أو ِــــــا شــــــاء مــــــن اجلــــــزاء. وُيتمــــــل أن يكــــــون ذلــــــك علــــــى حــــــذف مضــــــاف 

"وجيـــــوز أن يرجـــــع  اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري: يقةةةةةولو  (4)فيكـــــون التقـــــدير: ليجـــــزيهم جـــــزاء أحســـــن أفعـــــا م".
{ متعلــــــق بكتــــــب أى أثبــــــت يف صــــــحائفهم صــــــا  وقــــــول هللا تعــــــاىل:}ل ي ْجز يـ ُهمُ الضــــــمري فيــــــه إىل عمــــــل 

جــــــــزاء أحســــــــن أعمــــــــا م أو أحســــــــن جــــــــزاء اإلمةةةةةةةةام البيضةةةةةةةةاوي: ف وقةةةةةةةةد قةةةةةةةةال( 5)َلجــــــــل اجلــــــــزاء".
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"وملـــــا  بةةةةةن عاشةةةةةور يقةةةةةول: االشةةةةةيخ  2)يف تفســـــريه.اإلمةةةةةام أبةةةةةو السةةةةةعود  وهكـــــذا قـــــال (1)أعمـــــا م".
وانتصــــب أحســـــن  م أن عملهــــم هـــــذا مــــن أحســــن أعمـــــا م.كــــان هــــذا جـــــزاء عــــن عملهــــم املـــــذكور علــــ

علــــــى نــــــز  اخلــــــاف ، أي عــــــن أحســــــن مــــــا كــــــانوا يعملــــــون أو أبحســــــن مــــــا كــــــانوا يعملــــــون كقــــــول هللا 
ـــــــــن  م ــــــــا ُ أ ْحس  لُـــــــــوا{ تعــــــــاىل:}ل ي ْجز يـ ُهُم اّللَّ ـــــــــق ْيت   (3)ع م  ـــــــــا س  وأمـــــــــا قــــــــول هللا تعاىل:}ل ي ْجز ي ـــــــــك  أ ْجــــــــر  م 

أنـــــه مـــــن فـــــري هـــــذا القبيـــــل وأن )أجـــــر( مفعـــــول مطلـــــق. ويف ذكـــــر كـــــانوا  ظـــــاهر"ال مث يقةةةةةول: (4) "ل ن ـــــا{
إعةةةةةراب القةةةةةرآن  يف كتةةةةةابو  (5)واإلتيـــــان خبربهـــــا مضـــــارعا إفـــــادة أن مثـــــل هـــــذا العمـــــل كـــــان د يـــــد م".

ــــالم وا ــــاء مفعــــول بــــه أول " وبيانةةةةه: الــــالم للتعليــــل وجيــــزي فعــــل مضــــار  منصــــوب أبن مضــــمرة بعــــد ال
أو مفعـــــول مطلــــق ِعــــ  أي جيـــــزيهم أحســــن جـــــزاء، ومــــا موصـــــول  بــــه  ن  وهللا فاعــــل وأحســــن مفعـــــول 

ـــــة يعملـــــون خربهـــــا ـــــك يكـــــون  خالصةةةةةة الكةةةةةالم: (6)."مضـــــاف َلحســـــن وكـــــان وامسهـــــا ومجل وعلـــــى ذل
 وهللا أعلم. قول اإلمام اآللوسي راجح

 

                                                             

 101ص  3( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 1)
 111ص  4يب السعود، ج ا( تفسري إرشاد العقل السليم للمام 2)
  38( سورة النور، اآلية 3)
 25( سورة القصص، اآلية 4)
 58ص  11بن عاشور، ا( تفسري التحرير والتنوير للشيخ 5)
ـــــــــــدين درويـــــــــــل )املتـــــــــــوىف:  (6) الناشـــــــــــر: دار اإلرشـــــــــــاد للشـــــــــــئون  194ص  4ه( ج 1403إعـــــــــــراب القـــــــــــرآن وبيانـــــــــــه  يـــــــــــي ال

 10هـ. عدد ا لدات : 1415كثري، دمشق، بريوت(، الطبعة: الرابعة دار ابن   / اجلامعية، محص، سورية، )دار اليمامة



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

195 
 

 الرابع املبلث
 سورة يون 

 
ةةةةةوَن ِلقةةةةةاَء  َوَرض ةةةةةوا  االسةةةةةتدراك الرابةةةةةع والثالثةةةةةون: قةةةةةول هللا تعةةةةةاىل:}ِإند الدةةةةةِدينَ  اَل يَةر:ج 

ن:يا{. َياِة الدُّ   (1)اِبحل:
 كما يلي:  ذكر اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسري الرجاء قولنيم

أن املــــــــراد منــــــــه: "ال  ــــــــافون البعــــــــث، ويكــــــــون معنــــــــاه: أن هــــــــؤالء النــــــــاس ال  القةةةةةةةةول األول: •
 عنــــه: وُيــــت   لتفســــري كمــــا قــــال بــــه ابــــن عبــــاس رضــــي هللا  ــــافون ذلــــك َل ــــم ال يؤمنــــون ِبــــا"،

ـــــاه ا{ال ـــــذ ُر م ـــــْن   ْش  وقـــــول هللا تعـــــاىل:}و ُهْم  (2)رجـــــاء ابخلـــــوف بقـــــول هللا تعاىل:}إ منَّـ ــــا أ نْـــــت  ُمْن
ـــــ ـــــن  السَّ ـــــا ل ُكـــــْم ال   (3)اع ة  ُمْشـــــف ُقون {م  وتفســـــري الرجـــــاء ابخلـــــوف جـــــائز كمـــــا قـــــال هللا تعاىل:}م 

  (4)تـ ْرُجون  ّلل َّ  و ق ارًا{
  "إذا لسعته النحل مل يرج لسعه". ا ذيل: وقد قال 

أن تفســــــري الرجــــــاء هــــــو الطمــــــع، فقــــــول هللا تعــــــاىل:}ال  يـ ْرُجــــــون  ل قــــــاء ان{ أي  القةةةةةةول الثةةةةةةاين: •
يطمعــــــون يف ثوابنــــــا، إذا فيكــــــون املــــــراد مــــــن هــــــذا الرجــــــاء هــــــو الــــــذي ضــــــد ه اليــــــأس،   الــــــذين ال

ــــ ــــر ة  ك م  ــــن  اآْلخ  ــــْن أ ْصــــح اب  اْلُقبُــــور {كمــــا قــــال هللا تعاىل:}ق ــــْد ي ئ ُســــوا م  ــــاُر م  مث  (5)ا يـ ـــئ س  اْلُكفَّ
"أن محـــــل الرجـــــاء علـــــى اخلـــــوف بعيـــــد، َلن تفســـــري الضـــــد  ابلضـــــد  فـــــري جـــــائز، ولـــــيس  يقةةةةةول:
ـــــة"، ههنـــــ ـــــاه الظـــــاهري البت ـــــى معن وذكةةةةةر عليةةةةةه الةةةةةدليل ا أي مـــــانع علـــــى أن سمـــــل الرجـــــاء عل

ــــه إمــــا أن يكــــون املقصــــودحيةةةةث قةةةةال:  بــــه  لــــي جــــالل هللا عز وجــــل  "أن لقــــاء هللا جــــل جالل
كربجئــــــه يف روحــــــه، وإمــــــا املــــــراد منــــــه الوصــــــول إىل ثــــــواب هللا جــــــل جاللــــــه   للعبــــــد وإشــــــراال نــــــور

نـــــه اَلول فهـــــو أعظـــــم الـــــدرجات وأشـــــرف الســـــعادات وأكمـــــل وإىل رمحتـــــه فـــــمن كـــــان القصـــــود م
                                                             

 7سورة يونس، اآلية  (1)
 45( سورة النازعات، اآلية 2)
 49ورة اَلنبياء، اآلية ( س3)
 13( سورة نوح، اآلية 4)
   13( سورة املمتحنة، اآلية 5)
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أيضـــــاً   اخلـــــريات، فكيـــــف ال يرجـــــوه العاقـــــل؟ وكيـــــف ال يتمن ـــــاه؟ وإن كـــــان املـــــراد بـــــه الثـــــاين فهـــــو
كـــــذلك، َلن كــــــل إنســـــان يرجــــــو مـــــن هللا تعــــــاىل اإليصـــــال إىل ثوابــــــه تعـــــاىل ومقامــــــات رمحتــــــه، 

رجــــو ثوابــــه، أمــــا الــــذين ال يؤمنــــون عــــاىل فهــــو يوإذا كــــان اَلمــــر كــــذلك فكــــل مــــن يــــؤمن ابو ت
"فــــــال وقةةةةةةال يف األخةةةةةةري: ابو تعــــــاىل وال ابملعــــــاد فقــــــد أبطلــــــوا علــــــى نفوســــــهم هــــــذا الرجــــــاء"، 

 ( 1)اية عن عدم اإل،ان ابو واليوم اآلخر".عدم هذا الرجاء كنجرم حسن جعل 
 "أن  اسةةةةتدرك اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام الةةةةرازي يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال: 

اإلمــــــام الــــــرازي اســــــتبعد محــــــل الرجــــــاء علــــــى اخلــــــوف، وقــــــال: أن تفســــــري الضــــــد ابلضــــــد ال جيــــــوز ، وال 
وقةةةةال بةةةةه  (2)تعما م وذكــــره اإلمــــام الرافــــب يف كتابــــه"، فــــى أنــــه يف حيــــز املنــــع فقــــد ورد ذلــــك يف اســــ

... "إذا لســـــعته النحـــــل مل يـــــرج لســـــعها  (4)وأنشـــــدوا شـــــاهدا لـــــه قـــــول أيب ذؤيـــــب: (3)اإلمةةةةةام املرزوقةةةةةي
 وحالفها يف بيت نوب عوامل". 

أبن الرجــــــاء واخلــــــوف  اإلمةةةةةةام الراغةةةةةةب األصةةةةةةفهاينووجــــــه ذلــــــك يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي: 
ــــــرازي أبن  اســــــتعمال الضــــــد يف الضــــــد جــــــائز يف وقةةةةةةال:  (5)يتالزمــــــان، ــــــى اإلمــــــام ال أمــــــا االعــــــرتاض عل

االســـــــــتعارة التهكميـــــــــة فلـــــــــيس بشـــــــــيء َلن مقصـــــــــود اإلمـــــــــام الـــــــــرازي أن ذلـــــــــك فـــــــــري جـــــــــائز يف فـــــــــري 
إنـــــــه ال جيـــــــوز اعتبـــــــار هـــــــذه  كمةةةةةةةا يشةةةةةةةعر بةةةةةةةه قولةةةةةةةه تفسةةةةةةةري دون اسةةةةةةةتعارة مثاالســـــــتعارة املـــــــذكورة 

ــــة أن  مث يقةةةةول:مــــا ال  فــــى. االســــتعارة هنــــا َلن الــــتهكم فــــري مــــراد ك ويعلــــم ممــــا ذكــــران يف تفســــري اآلي
البـــــــاء للظرفيـــــــة، وجـــــــوز أن تكـــــــون للســـــــببية علـــــــى معـــــــ  ســـــــكنوا بســـــــبب زينتهـــــــا وزخارفهـــــــا، واختيـــــــار 
صــــــــيغة املاضــــــــي يف اخلصــــــــلتني اَلخريتــــــــني للداللــــــــة علــــــــى التحقــــــــق والتقــــــــرر كمــــــــا أن اختيــــــــار صــــــــيغة 

 ( 6)املستقبل يف اَلوىل لليذان ابالستمرار.

                                                             

  211ص  17( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
 346( املفردات يف فريب القرآن للرافب اَلصفهاين، ص 2)
امل ابَلدب، مـــــن أهـــــل أصـــــبهان.  م( عـــــ1030ه املوافـــــق 421بـــــو علـــــي املرزوقـــــي )املتـــــوىفا( هـــــو أمحـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن احلســـــن، 3)

ح ديـــــوان احلماســـــة، شـــــرح املفضـــــليات ... يُنظـــــر اَلعـــــالم للزركلـــــي، ج بنـــــاء بـــــين بويـــــه فيهـــــا. مـــــن كتبـــــه: اَلزمنـــــة، وشـــــر اكــــان معلـــــم 
  212ص  1
 69ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 4)
 346( املفردات يف فريب القرآن لالمام الرافب اَلصفهاين، ص 5)
 70ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 6)
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 التلليل واملناقشة:   
اإلمةةةةةام ابةةةةةن منظةةةةةور  (1)رأينةةةةةا قةةةةةول اإلمةةةةةام الراغةةةةةب األصةةةةةفهاين يف الفةةةةةو  فةةةةةال نكةةةةةرره.

، مم ْــــدوٌد". اإلفريقةةةةي يقةةةةول: ــــيُ  الي ــــْأس  : ن ق  ــــن  اَل م ــــل  ــــاُء م   اإلمةةةةام فةةةةريوزآابدي يقةةةةول: (2)"رجــــا: الرَّج 
،كـــــالرَّْجو  والرَّجـــــاة ". ـــــدُّ الي ْأس  أن املـــــراد منـــــه: "ال  ـــــافون عقابنـــــا  اإلمةةةةةام الثعلةةةةةي يقةةةةةول (3)"الرَّجـــــاُء: ض 

"الرجــــــاء  اإلمةةةةةةام البغةةةةةةوي:هكــــــذا قــــــال  (4)وال يرجـــــون ثوابنــــــا، والرجــــــاء يكـــــون ِعــــــ  ا لــــــع واخلـــــوف".
وجعـــــل لقـــــاء العـــــذاب اإلمةةةةةام القةةةةةر ي وقةةةةةال بعةةةةةده: هكـــــذا قـــــال  (5)يكـــــون ِعـــــ  اخلـــــوف والطمـــــع".

اللقــــــاء علــــــى  ــــــاهره، وهــــــو الرؤيــــــة، أي ال يطمعــــــون يف  جيــــــري  مــــــا.والثــــــواب لقــــــاء و تعــــــاىل تفهللايمــــــا 
رؤيتنـــــا. وقـــــال: ال يقـــــع الرجـــــاء ِعـــــ  اخلـــــوف إال مـــــع اجُلحـــــد، كقـــــول هللا تعاىل:}م ـــــا ل ُكـــــْم ال  تـ ْرُجـــــون  

قةةةةةةةال اإلمةةةةةةةام  (7)وقـــــــال بعضـــــــهم: بـــــــل يقـــــــع ِعنـــــــاه يف كـــــــل موضـــــــع دل  عليـــــــه املعـــــــ . (6)ّلل َّ  و قـ ــــــارًا{
ـــــــيهم، لقـــــــاء يرجـــــــونال  ال  شةةةةةةةري: ـــــــتهم املســـــــتولية عل ـــــــا م لغفل ـــــــه أصـــــــال، وال  طرونـــــــه بب ان ال يتوق عون

املذهلـــــــة ابللـــــــذات وحـــــــب العاجـــــــل عـــــــن الـــــــتفط ن للحقـــــــائق. أو ال  ملـــــــون حســـــــن لقائنـــــــا كمـــــــا  ملـــــــه 
يف اإلمةةةةةةةام النسةةةةةةةةفي هكــــــــذا قـــــــال ( 8)الســـــــعداء أو ال  ـــــــافون ســـــــوء لقائنــــــــا الـــــــذي جيـــــــب أن  ـــــــاف.

 ( 9)تفسريه.

                                                             

 346لقرآن للرافب اَلصفهاين، ص ( املفردات يف فريب ا1)
  309ص  14( لسان العرب البن منظور اإلفريقي، ج 2)
 1287( القاموس ا ي  للفريوزآابدي، ص 3)
  120ص  5( تفسري الكشف والبيان للمام الثعليب، ج 4)
  411ص  2معامل التنزيل للمام البغوي، ج  ( تفسري5)
 13( سورة نوح، اآلية 6)
   312 – 311ص  8( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 7)
 330ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 8)
    8ص  2( تفسري مدار  التنزيل وحقائق التأويل للمام النسفي، ج 9)
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ال يطمعـــــون  الثةةةةةاين:ال  ـــــافون عقابنـــــا.  األول: ول ذكةةةةةر فيةةةةةه قةةةةةولني:دي يقةةةةةملةةةةةاور اإلمةةةةةام ا
ذكــــــر يف  (3)اإلمةةةةةام ابةةةةةةن جةةةةة ي الغر  ةةةةةي (2)يف تفســـــريه.هكةةةةةدا قةةةةةال االمةةةةةةام اخلةةةةةازن  (1)يف ثوابنـــــا.

ال  اإلمةةةةةام النيسةةةةةابوري يقةةةةةول: (4)تفســـــريه عـــــدة أبقـــــوال مثـــــل اإلمـــــام القـــــرطيب ولكـــــن مل يـُــــرج ت بينهمـــــا.
ـــــــاع ة  ُمْشـــــــف ُقون {ول هللا تعـــــــاىل:}و هُ  ـــــــافون البعـــــــث كقـــــــ ـــــــن  السَّ واســـــــتبعد كثـــــــري مـــــــن  مث يقةةةةةةةول: (5)ْم م 

العلمــــــاء تفســــــري الرجــــــاء ابخلــــــوف، وقــــــالوا: "إنــــــه ِعــــــ  الطمــــــع أي ال يطمعــــــون يف حســــــن لقائــــــه كمــــــا 
طلــــــب اللـــــــذات  ملــــــه الســــــعداء، أو ال يتوق عونــــــه أصــــــال َل ــــــم ال يؤمنـــــــون ابملعــــــاد فهــــــم ذاهلــــــون عــــــن 

 ( 6)و السعادات الباقية".فارفون عن التوجه س احلقيقية
"أن املــــــراد بلقائـــــه إمـــــا الرجـــــو  إىل هللا تعـــــاىل ابلبعـــــث أو لقــــــاء  اإلمةةةةةام ابةةةةةو السةةةةةعود يقةةةةةول:

ــــــــاب ي ْه{ س  ال  ح  ــــــــال  ــــــــُت أ ين   ُم وأج مــــــــا كــــــــان ففيــــــــه مــــــــع ( 7)احلســــــــاب كمــــــــا يف قــــــــول هللا تعــــــــاىل:}إ ين     نـ ْن
ــــة مــــن هت االلتفــــات إىل "أن املــــراد بعــــدم الرجــــاء عــــدم  مث يقةةةةول:ى". ويــــل اَلمــــر مــــا ال  فــــضــــمري اجلالل

التوقــــــع مطلقــــــا املنــــــتظم لعــــــدم اَلمــــــل وعــــــدم اخلــــــوف فــــــمن عــــــدمهما ال يســــــتدعي عــــــدم اعتقــــــاد وقــــــو  
ــــــا إىل حســــــن الثــــــواب أو  املــــــأمول واملهللاــــــوف أي ال يتوق عــــــون الرجــــــو  إلينــــــا أو لقــــــاء حســــــابنا املــــــؤدي إم 

قةةةةةول  الشةةةةةيخ رشةةةةةيد رضةةةةةا نقةةةةةل( 8)اآليـــــة". ول وإليـــــه أشـــــري ِبـــــذهلعـــــذاب فـــــال  ملـــــون اَلإىل ســـــوء ا

                                                             

  423ص  2الُعيون للمام املاوردي، ج لُنكت و ( تفسري ا1)
 429ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 2)
م( أبـــــــو 1340 – 1294ه املوافـــــــق 741 – 693( هـــــــو حممـــــــد بـــــــن أمحـــــــد بـــــــن حممـــــــد بـــــــن عبـــــــد هللا، ابـــــــن جـــــــزي الكلـــــــيب )3)

ــــة يف تلهللاــــيص مــــذهب املالكيــــة، تقريــــب الوصــــول إىل نني الفالقاســــم: فقيــــه أصــــويل، لغــــوي. مــــن أهــــل فرانطــــة. مــــن كتبــــه القــــوا قهي
 325ص  5علم اَلصول، التسهيل لعلوم التنزيل، وسيلة املسلم يف هتذيب صحيت مسلم ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 

دي. ا قــــــــق: الــــــــدكتور عبــــــــد هللا اخلالــــــــ 353ص  1ه( ج 741بــــــــن ُجــــــــزي الكلــــــــيب )املتــــــــوىف: ( التســــــــهيل لعلــــــــوم التنزيــــــــل ال4)
 هـ.1416اشر: شركة دار اَلرقم بن أيب اَلرقم، بريوت. الطبعة: اَلوىل: الن
 49( سورة اَلنبياء، اآلية 5)
ـــــدين احلســـــن بـــــن حممـــــد بـــــن حســـــني القمـــــي النيســـــابوري )املتـــــوىف: 6)  3ه(، ج 850( فرائـــــب القـــــرآن ورفائـــــب الفرقـــــان لنظـــــام ال

 هـ. 1416ميه، بريوت. الطبعة: اَلوىل ا قق: الشيخ زكرج عمريات. الناشر: دار الكتب العل  561ص 
 20( سورة احلاقة، اآلية 7)
 122ص  444يب السعود، ج ا ( تفسري ارشاد العقل السليم للمام8)
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أملتــــــه أو أردتــــــه، قــــــال تعــــــاىل:}ال   -علــــــى فعــــــول  -وهــــــو: رجوتــــــه أرجــــــوه رجــــــوا  (1)اإلمةةةةةةام الفيةةةةةةومي
اًحــــــــا{ ــــــــه مــــــــن ابب رمــــــــى لغــــــــة،  (3)أي يُريدونــــــــه، واالســــــــم (2)يـ ْرُجــــــــون  ن ك  رجــــــــاء ابملــــــــد، ورجيتــــــــه أرجي
ــــــدر  مــــــ  اخلــــــوف؛ َلن الراجــــــيويســــــتعمل ِعــــــ  مث ذكةةةةةةر قةةةةةةول اإلمةةةةةةام  (4)ا يرتجــــــاه. ــــــاف أنــــــه ال ي

"أن  التحقيـــــق هــــو هـــــذا أن الرجـــــاء: اَلمـــــل والتوقــــع ملـــــا فيـــــه خـــــري ونفـــــع،  الراغةةةةةب كمةةةةةا ذكةةةةةر  وقةةةةةال:
وأن اخلـــــوف توقـــــع مـــــا فيـــــه شـــــر وضـــــر، فهمـــــا متقـــــابالن كمـــــا قـــــال هللا تعـــــاىل:}و يـ ْرُجون  ر مْح ت ـــــُه و    ـــــاُفون  

اب ـــــــُه{ع   {كـــــــر يف قـــــــومـــــــا ُذ  (5)ذ  ـــــــاء ان  مـــــــن رجـــــــاء لقـــــــاء هللا  (6)ول هللا تعاىل:}و ق ـــــــال  الَّـــــــذ ين  ال  يـ ْرُجـــــــون  ل ق 
منفيـــــــاً ُيتمـــــــل الرجـــــــاء واخلـــــــوف مجيعـــــــا؛ َلن لقـــــــاء هللا تعـــــــاىل يف يـــــــوم احلســـــــاب مظن ـــــــة اخلـــــــوف لقـــــــوم 

ــــــا ــــــااًب{،نُوا ال  يـ ْرُجــــــون  والرجــــــاء آلخــــــرين، ولــــــذلك قــــــال هللا تعــــــاىل يف حــــــال الكفــــــار:}إ نَـُّهْم ك  س  مث  (7)ح 
ـــــر بعـــــ  العلمـــــاء الرجـــــاء هنـــــا ِجـــــرد التوقـــــع الـــــذي يشـــــمل مـــــا يســـــر ومـــــا يســـــوء. واللقـــــاء يقةةةةةول:  "فس 

  (8)االستقبال واملواجهة".
أن املــــراد مــــن الرجـــــاء: هــــو  ــــن وقــــو  الشـــــيء مــــن فــــري تقييـــــد   الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةةور يقةةةةول:

ِتعــــــني. فيكــــــون املــــــراد منــــــه: "ال  كـــــون املظنــــــون حمبــــــوابً وإن كــــــان ذلــــــك كثــــــرياً يف كالمهــــــم لكنــــــه لــــــيس
معــــــ  الرجــــــاء الشةةةةةةيخ غةةةةةةالم رسةةةةةةول السةةةةةةعيدي يقةةةةةةول: ( 9)يرجـــــون لقــــــاءان ال يظنونــــــه وال يتوقعونــــــه".

 تعـــــــاىل، وقـــــــول آخـــــــر: أن معـــــــ  الرجـــــــاء الطمــــــــع أي ال اخلـــــــوف أي هـــــــم ال  ـــــــافون مـــــــن عـــــــذاب هللا
ولكـــــن ينبغـــــي أن يكـــــون معـــــ   يطمعـــــون اَلجـــــر والثـــــواب مـــــن هللا تعـــــاىل أو ال يطمعـــــون رؤيـــــة هللا تعـــــاىل

                                                             

بــــــــو العبــــــــاس: لغــــــــوي ، وكــــــــان ام( 1368ه املوافـــــــق 770( هـــــــو أمحــــــــد بــــــــن حممــــــــد بـــــــن علــــــــي الفيــــــــومي مث احلمــــــــوي، )املتــــــــوىف 1)
ل إىل محــــــاة )بســــــورية( مــــــن كتبــــــه: املصــــــباح املنــــــري، وديــــــوان خطــــــب، ونثــــــر اجلمــــــان يف خطيبــــــاً. ولــــــد ونشــــــأ ابلفيــــــوم )ِصــــــر( ورحــــــ

 224ص  1َلعالم للرزكلي، ج تراجم اَلعيان ... يُنظر ا
 60( سورة النور، اآلية 2)
  250ص  11( تفسري املنار للشيخ رشيد رضا، ج 3)
الناشـــــــر: املكتبـــــــة العلميـــــــة،  221ص  1ه(، ج 770: ( املصـــــــباح املنـــــــري يف فريـــــــب الشـــــــرح الكبـــــــري للمـــــــام الفيـــــــومي )املتـــــــوىف4)

 2بريوت. عدد اَلجزاء: 
 57( سورة اإلسراء، اآلية 5)
 21سورة الفرقان، اآلية  (6)
 27( سورة النبأ، اآلية 7)
 251ص  11( تفسري املنار للشيخ رشيد رضا، ج 8)
 99ص  11( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 9)
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ر فـــــال الرجـــــاء "التوقـــــع" وهـــــو أقـــــرب إىل احلقيقـــــة أي ال يطمعـــــون للقـــــاء هللا تعـــــاىل َل ـــــم ينكـــــرون احلشـــــ
 وابلنظــــــر يف أقــــــوال اَلئمــــــة تبــــــني  لنــــــا أنخالصةةةةةةة الكةةةةةةالم:  (1)العــــــذاب وال يرجــــــون الثــــــواب.  ــــــافون

 لم  أعوهللااستدراك اإلمام اآللوسي يف حمّله ويكون قوله راجلا . 
 

االسةةةةةةةةةتدراك اخلةةةةةةةةةام  والثالثةةةةةةةةةون: قةةةةةةةةةول هللا تعاىل:}َويَةع:ب ةةةةةةةةةد وَن ِمةةةةةةةةةن: د وِن اهللِد َمةةةةةةةةةا اَل 
َفع ه م: َويَةق ول وَن َهؤ اَلِء  {.َيض رُّه م: َوال يَةنة:   (2)ش َفَعاؤ َ  ِعن:َد اهللِد

و أن الكفــــار كــــانوا يعتقــــدون أيةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 
ـــــــه وكـــــــانوا يقولـــــــون: ســـــــن لســـــــنا يزعمـــــــون أن يف عبـــــــادة اَلصـــــــ نام تعظـــــــيم و تعـــــــاىل أكثـــــــر مـــــــن عبادت

ــــــادة اَلصــــــنام و  ــــــل نشــــــتغل يف عب ــــــا إىل هللا مــــــؤهلني أن نشــــــتغل يف عبــــــادة هللا تعــــــاىل ب هــــــم يشــــــفعون لن
 تعاىل. مث هؤآلء الكفار اختلفوا يف هذه القضية أن هذه اَلصنام كيف يشفعون  م، كما يلي: 

قلـــــيم مـــــن العـــــامل هـــــو روح معـــــني إأن الكفـــــار كـــــانوا يعتقـــــدون أن املتـــــويل واملســـــؤل لكـــــل األول:  •
وبـــــدؤا يشـــــتغلون يف  مـــــن اَلرواح لعـــــامل اَلفـــــال ، مث كـــــانوا يعي نـــــون الصـــــنم اخلـــــاص لـــــذلك الـــــروح

عبادتــــه، وكــــانوا يقصــــدون عبــــادة ذلــــك الــــروح، مث جــــاءوا ابعتقــــاد عــــن ذلــــك الــــروح أنــــه يكــــون 
 كرب واَلعظم ويشتغلون يف عبادته. عبدا للله اَل

أن الكفـــــار كـــــانوا يعبـــــدون الكواكـــــب وكـــــانوا يزعمـــــون أن للكواكـــــب أهليـــــة عبوديـــــة هللا الثةةةةةاين:  •
جـــــل جاللـــــه، مث هـــــم بســـــبب طلوعهـــــا وفروِبـــــا وضـــــعوا وعي نـــــوا  ـــــا أصـــــناما واشـــــتغلوا بعبادهتـــــا، 

 وفرضهم من هذا توجيه العبادة والعبودية إىل الكواكب. 
ــــــــك اَلو  الثالةةةةةةةةث: • ــــــــة لتل ن واَلصــــــــنام، مث كــــــــانوا الكفــــــــار وضــــــــعوا طلســــــــمات خاصــــــــة ومعين

 يُقر بون إليها مثل أصحاب الطلسمات.
ــــــيهم  الرابةةةةةةع: • ــــــاء عل ــــــاء علــــــيهم الســــــالم واَلولي أن الكفــــــار وضــــــعوا أصــــــناما علــــــى صــــــورة اَلنبي

الرمحـــــة مث يعبــــــدون ذلـــــك اَلصــــــنام وكــــــانوا يعتقـــــدون أن هــــــذه اَلصــــــنام يشـــــفعون  ــــــم عنــــــد هللا 
ــــه،  ــــاس يُعظ مــــون قُبــــور  ونظــــريه يف مث يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي:جــــل جالل ــــري مــــن الن ــــا أن كث زمانن

 اَلولياء حيث يعتقدون أن  تعظيم قُبور اَلولياء يكون لنا سبباً حلصول شفاعتهم.
                                                             

  329ص  5ري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج ( يُنظر تفس1)
 18( سورة يونس، اآلية 2)
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مــــــن اعتقــــــاداهتم أن اإللــــــه نــــــور عظــــــيم وهكــــــذا املالئكــــــة أنــــــوار مث الكفــــــار وضــــــعوا  اخلةةةةةةام : •
 أخرى. اإلله اَلعظم، وهكذا صو روا للمالئكة ُصور  الصنم اَلكرب على صورة

"لعـــــــل أن هـــــــذا القـــــــوم حلوليـــــــة حيـــــــث جـــــــو زوا حلـــــــول اإللـــــــه يف بعـــــــ  اَلجســـــــام  السةةةةةةةادس: •
 العالية الشريفة".

ـــــــْن  مث يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام الةةةةةةةرازي: أن  هـــــــذه الوجـــــــوه كل هـــــــا ابطلـــــــة بقـــــــول هللا تعاىل:}و يـ ْعبُـــــــُدون  م 
ـــــــا ال  ي ُضـــــــرُُّهمْ  ـــــــنـْف ُعُهْم{  ُدون  اّللَّ  م  قـــــــال اإلمـــــــام  الوجةةةةةةةه األول: وفيةةةةةةةه ثالثةةةةةةةة وجةةةةةةةوه كالتةةةةةةةا :و ال يـ 

ــــــنفعهم إن عبــــــدوه". (1)الزجــــــاج ــــــدوه وال ي ــــــود الوجةةةةةةه الثةةةةةةاين: : "ال يضــــــرهم إن مل يعب ــــــد  للمعب ــــــه ال ب أن
ن يكــــــون أكمــــــل يف القــــــدرة مــــــن العابــــــد، وأمــــــا هــــــذه اَلصــــــنام فــــــال تنفــــــع وال تضــــــر  البتــــــة، وهــــــؤالء أ

ــــــة الــــــيت الكفــــــار يقــــــدرون ع ــــــى التصــــــر ف يف هــــــذه اَلصــــــنام اترًة ابإلفســــــاد واترًة ابإلصــــــالح، ويف حال ل
ال شــــــك  أن  الوجةةةةةةه الثالةةةةةةث:مــــــن املعبــــــود فتكــــــون العبــــــادة ابطلــــــة.  تكــــــون فيــــــه العابــــــد أكمــــــل حــــــاال

ــــوا ، العبــــا دة أعظــــم أنــــوا  التعظــــيم واإلحــــرتام، فهــــي ال تليــــق إال ِــــن يصــــدر عنــــه اإلنعــــام مــــن أعظــــم أن
ــــيس إال   ــــك ل ــــافع واملضــــار مجيعهــــا وذل ــــاة والقــــدرة والعقــــل واملعــــاد ومصــــا  املعــــا ، فــــمذا كانــــت املن  احلي
 (2)جب أن ال تليق العبادة إال  ابو جل جالله.من هللا تعاىل، في

م رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةال
الُقبـــــور مثـــــل رابـــــع تغليبـــــاً الـــــذين يغلـــــون يف تعظـــــيم أن  مقصـــــود اإلمـــــام الـــــرازي مـــــن قولـــــه الهةةةةةده اآليةةةةةة: 

ــــــــه أو  خــــــــذون النــــــــذر  ــــــــه إىل حــــــــد  الركــــــــو  أو يســــــــجدون إلي ــــــــون إلي ــــــــور أو ينحن ــــــــى القب الطــــــــواف عل
بــــــور اَلوليــــــاء الكــــــرام مــــــن املســــــلمني ليقــــــرأ علــــــيهم القــــــرآن َلصــــــحاب القبــــــور، ولكــــــن الــــــذين يــــــزورون ق

ـــــــدعون  ـــــــواب أو ي ـــــــيهم الث ـــــــدون أن يصـــــــل ال ـــــــدخل يف الكـــــــرة أو يري مـــــــن هللا تعـــــــاىل بوســـــــيلتهم، فـــــــال ي
  (3)الشر  َلن  هذه اَلمور  بتة ابلدالئل الشرعية.

                                                             

ـــــــراهيمهـــــــو ( 1) ـــــــن ســـــــريال بـــــــن إب ـــــــوا ســـــــهل، ب  ابلنحـــــــو عـــــــامل(: م923 – 855 املوافـــــــق ه311 – 241) الزجـــــــاج إســـــــحاال ب
 مــــــؤداب( العباســــــي املعتضــــــد وزيــــــر) ســــــليمان بــــــن هللا عبيــــــد وطلــــــب. املــــــربد فعلمــــــه النحــــــو إىل مــــــال. بغــــــداد يف ومــــــات ولــــــد. واللغـــــة
ــــه،  مــــن .القاســــم البنــــه ــــرية  ثــــروة أجمــــه يف فأصــــاب كتاب  ،القــــرآن معــــاين كتبــــه  مــــن. وفــــريه ثعلــــب مــــع مناقشــــات للزجــــاج وكانــــت. كب
 40ص  1ج  للزركلي اَلعالم. يُنظر اَلمايل ،اإلنسان وخلق

 227ص  17الرازي، ج  فهللار الدين ( يُنظر التفسري الكبري للمام2)
 341ص  5تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج  ( تفسري3)
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 التلليل واملناقشة:    
وهــــذه فايــــة اجلهالـــــة مــــنهم، حيــــث ينتظـــــرون الشــــفاعة يف املــــخل ممـــــن  اإلمةةةةام القةةةةر ي يقةةةةةول:

ـــــه نفـــــع وال ضـــــر يف احلـــــال. ُـــــون  اإلمةةةةةام النسةةةةةفي يقةةةةةول: (1)ال يوجـــــد من ـــــُؤالء{ أي  }و يـ ُقول اَلصـــــنام ه 
اإلمةةةةةةةةةام  (2)}شــــــــفعاؤان ع نـــــــــد  هللا{ أي يف أمـــــــــر الـــــــــدنيا ومعيشــــــــتها َل ـــــــــم كـــــــــانوا ال يُقـــــــــر ون ابلبعــــــــث

ــــــد  اّللَّ  تشــــــفع لنــــــا فيمــــــا يهمنــــــا مــــــن أمــــــور و يـ ُقو  البيضةةةةةةاوي يقةةةةةةول: لُــــــون  هــــــُؤالء  اَلو ن. ُشــــــف عاُؤان ع ْن
ني فيــــــه وهــــــذا مــــــن فــــــر  جهــــــالتهم حيــــــث الــــــدنيا أو يف اآلخــــــرة إن يكــــــن بعــــــث، وكــــــأ م كــــــانوا شــــــاك  

ــــا  تركـــوا عبـــادة املوجـــد الضــــار  النـــافع إىل عبـــادة مـــا يعلــــم قطعـــاً أنـــه ال يضـــر  وال ينفــــع علـــى تـــوهم أنـــه ِر
نقـــــل مـــــا قـــــال بـــــه اإلمـــــام الـــــرازي بـــــدون ذ كـــــر امســـــه، فـــــال  اإلمةةةةةام ابةةةةةو السةةةةةعود (3)ع  ـــــم عنـــــده.يشـــــف

ــــدهم بتعظــــيم ء شــــفعهــــؤال الشةةةةيخ رشةةةةيد رضةةةةا يقةةةةول: (4)حاجــــة إىل تكــــراره. ــــد هللا فــــنحن نعب اؤان عن
هيــــــــاكلهم وتطييبهــــــــا ابلعطــــــــر والطــــــــواف ِبــــــــا وبتقــــــــدة النــــــــذور  ــــــــم، واإلهــــــــالل عنــــــــد ذبــــــــت القــــــــرابني 

وبــــــدعائهم واالســــــتغاثة ِبــــــم؛ َل ــــــم شــــــفعاؤان عنــــــد هللا يقر بوننــــــا إليــــــه زلفــــــى فيــــــدفع  ــــــاههم أبمســــــائهم، 
مثةةةةةةل قةةةةةةول اإلمةةةةةةام  (6)ل اإلمةةةةةةام الشةةةةةةوكايناقةةةةةة (5)عنــــــا الــــــبالء، ويُعطينــــــا مــــــا نطلــــــب مــــــن النعمــــــاء.

ـــــد هللا تعـــــاىل  الشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور يقةةةةةول: (7)القةةةةةر ي فةةةةةال نةةةةةدكره. ـــــون هـــــؤالء شـــــفعاؤان عن "ويقول
م مـــــن رجـــــاء الشـــــفاعة مـــــن تلـــــك اَلصـــــنام، فم ـــــا ال تقـــــدر علـــــى ضـــــر  وال نفـــــع يف الـــــدنيا لتحقـــــري رأيهـــــ

نســـــــبة الشـــــــفاعة ل صـــــــنام قيـــــــل " اإلمةةةةةةةام اآللوسةةةةةةةي يقةةةةةةةول: (8)فهـــــــي أضـــــــعف مقـــــــدرة يف اآلخـــــــرة".

                                                             

  322ص  8( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 1)
  12ص  2( تفسري مدار  التنزيل للمام النسفي، ج 2)
  108ص  3( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 3)
   132 – 131ص  4ام ايب السعود، ج ( تفسري ارشاد العقل السليم للم4)
  266ص  11لشيخ رشيد رضا، ج ( تفسري املنار ل5)
م(: فقيــــــه جمتهــــــد 1834 – 1760ه املوافــــــق 1250 – 1173( هــــــو حممــــــد بــــــن علــــــي بــــــن حممــــــد بــــــن عبــــــد هللا الشــــــوكاين )6)

ه. 1229ءها ســــــنة مــــــن كبــــــار علمــــــاء الــــــيمن، مــــــن أهــــــل صــــــنعاء. ولــــــد ِبجــــــرة شــــــوكان )مــــــن بــــــالد خــــــوالن، الــــــيمن( وويل قضــــــا
ل اَلوطــــار مــــن أســــرار منتقــــى اَلخبــــار، والبــــدر الطــــالع ِحاســــن مــــن بعــــد القــــرن الســــابع، وكــــان يــــرى حتــــرة التقليــــد. مــــن كتبــــه: ن يــــ

 297ص  6التفسري فتت القدير، وإرشاد الفحول يف أصول الفقه ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 
الطيـــــــب،  الناشـــــــر: دار ابـــــــن كثـــــــري، دار الكلـــــــم 492ص  2ه( ج 1250: ( تفســـــــري فـــــــتت القـــــــدير للمـــــــام الشـــــــوكاين )املتـــــــوىف7)

  هـ. 1414دمشق، بريوت. الطبعة: اَلوىل 
  125ص  11( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 8)
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ـــــى صـــــور رجـــــال صـــــاحلني ذوي خطـــــر  ـــــك َل ـــــم كمـــــا هـــــو املشـــــهور وضـــــعوها عل ابعتبـــــار الســـــببية وذل
ــــه عنــــدهم وزعمــــوا أ ــــم مــــ   اشــــتغلوا بعبادهتــــا فــــمن أولئــــك الرجــــال يشــــفعون  ــــم"، مث أشــــار إىل مــــا قال

 (1)اإلمام الرازي ...
م اإلمـــــام الـــــرازي وبـــــني  الضـــــاب  الشـــــيخ الســـــعيدي رفـــــع الغمـــــوض عـــــن كـــــال خالصةةةةةة الكةةةةةالم:

حسةةةةب علمةةةةي  هــــذا اَلمــــر أن الــــزجرة إذا كانــــت وفــــق الضــــواب  الشــــرعية فهــــي مســــتحبة وإال  فــــال. يف
 وهللا أعلم السعيدي أقو .قول الشيخ 
 

َر:ِا  االسةةةةتدراك السةةةةادس والثالثةةةةون: ةةةةَماَواِت َواأل: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:}َأاَل ِإند هلِلِد َمةةةةا يف السد
ثَةَره م: اَل يَةع:َلم وَن{.َأاَل إِ   (2)ند َوع:َد اهللِد َحقٌّ َوَلِكند َأك:

يف هــــذه اآليــــة دقيقــــة وهــــي   يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 
كلمـــــة "أال " َلن  هـــــذه الكلمـــــة تســـــتهللادم يف وقـــــت الـــــذي يُريـــــد فيـــــه تنبيـــــه الغـــــافلني وإيقـــــا  النـــــائمني، 

ابلنظـــــر إىل اَلســـــباب الظـــــاهرة حيـــــث يقـــــال الـــــدار للـــــوزير، والبســـــتان أو أمـــــا أهـــــل الـــــدنيا فمشـــــتغلون 
ـــــح ة هـــــذه  احلديقـــــة ل مـــــري والغـــــالم لزيـــــد فيُنســـــبون اَلشـــــياء إىل مالـــــك آخـــــر، أمـــــا املهللالـــــوال فيظن ـــــون ص 

ــــــــه هــــــــؤالء  ــــــــادى هللا جــــــــل جالل ــــــــة، فن ــــــــوم اجلهــــــــل والغفل اإلضــــــــافات املــــــــذكورة َل ــــــــم مســــــــتغرقني يف ن
{ الغــــــافلني بقولــــــه:}أ ال  إ   ــــــم او ات  و اَْل ْرض  َلنــــــه ملــــــا ثبــــــت ووضــــــت  ابلعقــــــل  مث يقةةةةةةول:نَّ ّلل َّ  م ــــــا يف  السَّ

لذاتــــــه، و هــــــر ثبــــــوت املمكــــــن مســــــتند إىل الواجــــــب  وأن مــــــا ســــــوى هللا الواحــــــد اَلحــــــد احلــــــق ممكــــــن
ْلُكــــهُ لذاتــــه إمــــا مــــن البدايــــة أو بواســــطة فيثبــــت منــــه أن مــــا ســــواه جــــل جاللــــه  ر ، إذا كــــان اَلمــــُمْلُكــــُه و م 

وملــــا كـــــان معظــــم النـــــاس يف الغفلــــة عـــــن معرفـــــة  ويف األخةةةةةري يقةةةةةول:ريه ُملـــــك أصــــال، هكــــذا فلـــــيس لغــــ
بتـــــذكريه ًكــــي يســــتيقظوا مـــــن الغفلــــة واجلهالـــــة ملسو هيلع هللا ىلص تعـــــاىل رســــوله  هــــذا املــــراد حيـــــث ال يعرفونــــه فــــأمر هللا

 (  3)والضاللة.

سةةةةةري اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تف
ـــــة الثانيـــــة علـــــى هـــــذا هةةةةةده اآليةةةةةة وقةةةةةال بعةةةةةد نقةةةةةل قولةةةةةه املةةةةةدكور:  الكـــــالم يف ذكـــــر اَلداة يف اجلمل

                                                             

  83ص  6( تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
 55سورة يونس، اآلية   (2)
  267 – 266ص  17م الرازي، ج ( يُنظر التفسري الكبري للما3)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

204 
 

ـــــو عـــــن تكلـــــف،  ـــــن م  ال  ل ـــــى العمـــــوم أن القـــــول احلـــــق هـــــو  مث يقةةةةةول:ال الظـــــاهر أن محـــــل الوعـــــد عل
ـــــب يف  ـــــار التغلي ـــــه العـــــذاب املـــــذكور والعقـــــاب للعصـــــاة أو الوعـــــد ِبمـــــا يســـــتدعي اعتب حبيـــــث ينـــــدرج في

مـــــن نصـــــره وعقــــــاب مـــــن مل يتبعــــــه، ملسو هيلع هللا ىلص الم، وبعضـــــهم محــــــل الوعـــــد علـــــى مــــــا وعـــــد بـــــه الرســــــول  الكـــــ
ـــــــيس ابملتعـــــــني،   هـــــــار االســـــــم اجلليـــــــل لتفهللاـــــــيم شـــــــأن الوعـــــــد وإوقـــــــال: إن اعتبـــــــار التغليـــــــب تـــــــوه م ول

ـــــه والتحقيـــــق للتســـــجيل علـــــى حتقـــــق مضـــــمو ا  واإلشـــــعار بعل ـــــة احلكـــــم، وتصـــــدير اجلملتـــــني حبـــــريف  التنبي
  (1)ما سلف من اآلجت الكر،ة والتنبيه على وجوب استحضاره وا افظة عليه.املقرر ملضمون 

 التلليل واملناقشة:   
ـــــــماوات   اإلمةةةةةةام ابةةةةةةةن عطيةةةةةةةة يقةةةةةةةول: "أ ال  اســــــتفتاح وتنبيـــــــه، مث أوجـــــــب أن مجيــــــع مـــــــا يف  السَّ

امللـــــك كل ـــــه، "مث أتبـــــع ذلـــــك اإلعـــــالم أبن لـــــه  اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري يقةةةةةول:( 2)و اَْل ْرض  ُملـــــك و تعـــــاىل".
ــــــب املعا ــــــه املثي ــــــى اإلحيــــــاء وأن ــــــواب والعقــــــاب فهــــــو حــــــق. وهــــــو القــــــادر عل قــــــب، ومــــــا وعــــــده مــــــن الث

ــــــيعلم أن اَلمــــــر كــــــذلك، فيهللاــــــاف  واإلماتــــــة، ال يقــــــدر عليهمــــــا فــــــريه، وإىل حســــــابه وجزائــــــه املرجــــــع، ل
  ي:ويقةةةةةةول اإلمةةةةةةام القةةةةةةر  (4).اإلمةةةةةةام البيضةةةةةةاويواتبعــــــه فيــــــه ( 3)ويرجــــــى، وال يغــــــرت بــــــه املغــــــرتون".

اإلمةةةةةةام ابةةةةةةو ( 5)")أال( كلمــــــة تنبيــــــه للســــــامع تــــــزاد يف أول الكــــــالم، أي انتبهــــــوا ملــــــا أقــــــول لكــــــم ... ".
وجـــــــد فيهمـــــــا داخـــــــالً يف حقيقتهمـــــــا أو خارجـــــــا عنهمـــــــا متمكنـــــــاً فيهمـــــــا "أي مـــــــا  السةةةةةةةعود يقةةةةةةةول:

وكلمــــــة مــــــا لتغليــــــب فــــــري العقــــــالء علــــــى العقــــــالء فهــــــو تقريــــــر لكمــــــال قــــــدرت هللا تعــــــاىل علــــــى مجيــــــع 
شـــــــياء وبيـــــــان النـــــــدارج الكـــــــل حتـــــــت ملكوتـــــــه يتصـــــــر ف فيـــــــه كيفمـــــــا يشـــــــاء إجيـــــــاداً وإعـــــــداماً وا بـــــــة اَل

افتـــتت هــــذا التــــذييل حبــــرف التنبيـــه، وأعيــــد فيــــه حــــرف التنبيــــه  :الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور يقةةةةول( 6)وعقـــاابً".
ــــه كــــالم جــــامع هــــو حوصــــلة الغــــرض الــــذي مسعــــوا تفصــــيله آنفــــا  لالســــتيعاء لســــماعه، وللتنبيــــه علــــى أن

                                                             

 131ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
  125ص  3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية اَلندلسي، ج 2)
  353 – 352ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 3)
 116ص  3أويل للمام البيضاوي، ج ( تفسري أنوار التنزيل وأسرار الت4)
  353ص  8( تفسري  اجلامع َلجكام القرآن للمام القرطيب، ج 5)
  155ص  4( تفسري ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 6)
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ــــرد إنكــــار منكــــري بعضــــه .. ــــه يف املوضــــعني لالهتمــــام بــــه، ول ــــد بعــــد حــــرف التنبي . وأكــــد حبــــرف التوكي
 (   1)آلخر.والذين هم ِنزلة املنكرين بعضه ا

"هــــــذه اجلملــــــة مســــــوقة لتقريــــــر كمــــــال قــــــدرت هللا تعــــــاىل، َلن  مــــــن  اإلمةةةةةةام الشةةةةةةوكاين يقةةةةةةول:
العقـــــــالء لكـــــــو م أكثـــــــر  ملـــــــك مـــــــا يف الســـــــموات واَلرض تصـــــــر ف بـــــــه كيـــــــف يشـــــــاء، وفلـــــــب فـــــــري

أراد أن يصـــــحب ذلـــــك بـــــدليل ملسو هيلع هللا ىلص "ملـــــا أقســـــم علـــــى حقيـــــة مـــــا جـــــاء بـــــه النـــــيب  مث يقةةةةةول:املهللالوقـــــات، 
ــــني: ــــق  الربهــــان الب ــــال وف ــــه كيــــف يشــــاء، وق ــــى اخــــتالف أنواعــــه ملكــــه، يتصــــرف ب أبن مــــا يف العــــامل عل

( للتنبهيــــه إىل عظــــم مــــ الشةةةةيخ ابةةةةو زهةةةةرة يقةةةةول:(  2)قــــول اإلمــــام الــــرازي". ا جيــــيء بعــــدها لداللتــــه )أ ال 
نقــــــل قــــــول اإلمــــــام الــــــرازي يف  الشةةةةةةيخ إمساعيةةةةةةل حقةةةةةةي( 3)قــــــدرة القــــــاهرة والســــــلطان الظــــــاهر.علــــــى ال

قــــــال هللا تعــــــاىل يف اآليــــــة قبــــــل هــــــذه  الشةةةةةةيخ السةةةةةةعيدي يقةةةةةةول:(  4)ورة فكأنــــــه وافقــــــه.القضــــــية املــــــذك
ب، وقيــــل يف هــــذه اآليــــة اآليــــة لــــو أن الظــــامل ،لــــك مجيــــع مــــا يف هــــذه الــــدنيا فيقدمــــه للنجــــاة عــــن العــــذا

مث  ...أن الظـــــــامل ال ،لـــــــك شـــــــيئاً َلن مجيـــــــع مــــــــا يف الســـــــماوات واَلرض ،لكـــــــه هللا ســـــــبحانه وتعــــــــاىل 
ــــة كــــل شــــيء، وهــــو  قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي وقةةةةال يف األخةةةةري:ذكةةةةر  ــــه لــــه م لكي إذا كــــان هللا جــــل جالل

 ملكيـــــة الرجـــــل، معطـــــي احليـــــاة وقابضـــــها، فـــــمذا قـــــب  هـــــو جـــــل جاللـــــه هـــــذه احليـــــاة فمـــــا ذا يبقـــــى يف
خالصةةةةةةة  (5)الرجــــــل ال ،لــــــك نفســــــه وال لــــــه ملكيــــــة علــــــى متاعــــــه، كــــــل هــــــذا ،لكــــــه ســــــبحانه وتعــــــاىل.

فةةةةةاذا  الاجةةةةةيح يكةةةةةون أن الكبـــــار مـــــن املفســــرين وافقـــــوا مـــــع قـــــول اإلمـــــام الــــرازي  كمــــا رأينـــــاالكةةةةةالم: 
 وهللا أعلم لقول اإلمام الرازي.

                                                             

 198ص  11( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 1)
 515ص  2( تفسري فتت القدير للمام الشوكاين، ج 2)
  3593ص  7يب زهرة، ج ا( تفسري زهرة التفاسري للشيخ 3)
ــــــل حقــــــي )املتــــــوىف: 4) ــــــدون ذكــــــر ســــــنة  53ص  4ه(، ج 1127( تفســــــري روح البيــــــان إلمساعي الناشــــــر: دار الفكــــــر، بــــــريوت. ب

 الطبع.
  385 – 384ص  5( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 5)
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ِعظَةةةةةةن :}َ أَيةَُّهةةةةةا الندةةةةةاس  قَةةةةةد: َجةةةةةاَءت:ك م: مَ االسةةةةةتدراك السةةةةةابع والثالثةةةةةون: قةةةةةول هللا تعاىل و:
ِمِننَي{.ِمن: رَبِّك م: َوِشَفاءن ِلَما يف الصُّد وِر َوه د   َوَرمح:َ    (1)ةن ِلل:م ؤ:

: اعلـــــم أن هللا يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا حيةةةةةث يقةةةةةول
  الصةةةةةفة األوىل:صـــــفات أربعـــــة، وهـــــي كالتـــــايل: تعـــــاىل وصـــــف القـــــرآن الكـــــرة يف هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة ب
ملـــــــا يف  كـــــــون القـــــــرآن شـــــــفاء  الصةةةةةةةفة الثانيةةةةةةةة:كـــــــون القـــــــرآن الكـــــــرة موعظـــــــة مـــــــن عنـــــــد هللا تعـــــــاىل. 

كــــــون كــــــالم هللا رمحــــــة   الصةةةةةةفة الرابعةةةةةةة:كونــــــه  كتــــــاب هللا تعــــــاىل ُهــــــدًى.   الصةةةةةةفة الثالثةةةةةةة:الصــــــدور. 
مـــــن فائـــــدة  صوصـــــة، حيـــــث يقـــــول: وال بـــــد  لكـــــل واحـــــد مـــــن هـــــذه الصـــــفات  مث يقةةةةةول:للمـــــؤمنني. 

ـــــــى إن اَل ـــــــروح عل ـــــــك التعلـــــــق بســـــــبب عشـــــــق طبيعـــــــي جيـــــــب لل رواح ملـــــــا تعلقـــــــت ابَلجســـــــاد كـــــــان ذل
اجلســــد، مث إن جـــــوهر الـــــروح التـــــذ ِشـــــتهيات هـــــذا العــــامل اجلســـــداين وطي باتـــــه بواســـــطة احلـــــواس اخلمـــــس 

 منــــا ُيصــــل يف آخـــــرأن نــــور العقــــل إ وي ضةةةةيف عليةةةةه:فهــــا. وُتــــرن علــــى ذلــــك واعتــــاد هــــذه الطريقــــة أل
ــــــــك االســــــــتغراال ســــــــببا  الدرجــــــــة، حيــــــــث قويــــــــت العالئــــــــق احلســــــــية واحلــــــــواد  اجلســــــــدانية، فصــــــــار ذل
حلصــــــــول العقائــــــــد الباطلــــــــة واَلخــــــــالال الذميمــــــــة يف جــــــــوهر الــــــــروح، وهــــــــذه اَلحــــــــوال  ــــــــري جمــــــــرى 

ذال، فـــــمن مـــــن وقـــــع يف املـــــرض اَلمـــــراض الشـــــديدة جلـــــوهر الـــــروح، فـــــال بـــــد  ـــــا مـــــن طبيـــــب مـــــاهر حـــــا
ـــــب حـــــاذال للعـــــالج الصـــــحالشـــــديد و  ـــــه لكـــــن مل جيـــــد طبي يت والصـــــائب فيمـــــوت ال حمالـــــة، وإن اتفـــــق ل

ـــــــا يـــــــزول الســـــــقم وُيصـــــــل  مثـــــــل هـــــــذا الطبيـــــــب، وكـــــــان هـــــــذا اجلســـــــد قـــــــابال للعالجـــــــات الصـــــــائبة فِر
ـــــا حممـــــداً  مث يقةةةةةول بعةةةةةد معرفةةةةةة هةةةةةدا القةةةةةول:الصـــــحة.  ـــــب احلـــــاذال، و ملسو هيلع هللا ىلص أن نبي ن هـــــذا كـــــان كالطبي

ـــــ القـــــرآن الكـــــرة عبـــــارة عـــــن جممـــــو  ـــــيت تعـــــا  برتكيبهـــــا القل مث إن الطبيةةةةةب إذا وب املريضـــــة. أدويتـــــه ال
 وصل إىل املريى فله معه مراتب أربعة:

ــــــاول أو اســــــتعمال مــــــا ال ينبغــــــي و مــــــره  املرتبةةةةةةة األوىل: الةةةةةةوع : • ــــــب عــــــن تن أن ينهــــــاه الطبي
وهــــذا هــــو املوعظــــة  فيقةةةةول:ابالحــــرتاز عــــن تلــــك اَلشــــياء الــــيت بســــببها وقــــع يف ذلــــك املــــرض، 

الزجـــــر عــــن كـــــل مــــا يبعـــــد عــــن رضـــــوان هللا جــــل جاللـــــه، واملنــــع عـــــن   ه ال معـــــ  للــــوع  إال  فمنــــ
 كل ما يشغل القلب بغري هللا عزوجل .

                                                             

 57( سورة يونس، اآلية 1)
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ــــه  لثانيةةةةة: الشةةةةفاء:املرتبةةةةة ا • وهــــو أن الطبيــــب يســــقي املــــري  اَلدويــــة الــــيت ِبــــا تُزيــــل عــــن ابطن
إذا منعـــــوا اخللـــــق تلـــــك اَلخـــــال  الفاســـــدة املوجبـــــة للمـــــرض، فكـــــذلك اَلنبيـــــاء علـــــيهم الســـــالم 

عــــــن فعــــــل ا ظــــــورات صــــــارت  ــــــواهرهم ُمطَّهــــــرة عــــــن فعــــــل مــــــا ال ينبغــــــي ويُناســــــب فحينئــــــذ 
وذلـــــك اب اهـــــدة يف حتصـــــيل اَلخـــــالال احلميـــــدة وإزالـــــة  ل:مث يقةةةةةو  مـــــرو م بطهـــــارة البـــــاطن، 

ْلع ــــــْدل   ــــــان   اَلخــــــالال الذميمــــــة، وأوائلهــــــا مــــــا قــــــال هللا تعــــــاىل يف قولــــــه:}إ نَّ اّللَّ    ُْمــــــُر اب  ْحس  و اإْل 
ــــــر  و اْلبـ ْغــــــي { ــــــاء  و اْلُمْنك  ــــــى ع ــــــن  اْلف ْحش  ه  أن  كمــــــا ذكــــــران  مث ي ضةةةةةةيف: (1)و إ يت ــــــاء  ذ ي اْلُقــــــْر   و يـ نـْ

ـــــــد الفاســـــــدة واَلخـــــــالال الذميمـــــــة جاريـــــــة جمـــــــرى اَلمـــــــراض، وإبزالتهـــــــا ُيصـــــــل الشـــــــفاء  العقائ
مطالعــــــــة عــــــــامل للقلـــــــب ويصــــــــري جـــــــوهر الــــــــروح مط هــــــــرا عـــــــن مجيــــــــع النقـــــــو  الــــــــيت تنــــــــع عـــــــن 

 امللكوت.
وهــــذه املرتبــــة ال ،كــــن حصــــو ا إال بعــــد املرتبــــة الثانيــــة، َلن  حصةةةةول اةةةةةد : املرتبةةةةة الثالثةةةةة: •

لناطقــــــة قابــــــل للجــــــالج القدســــــية واَلضــــــواء اإل يــــــة وفــــــي  الرمحــــــة عــــــام فــــــري جــــــوهر الــــــروح ا
م  : ملسو هيلع هللا ىلصمنقطــــــع علــــــى مــــــا قــــــال النــــــيب  ــــــلَّ يف  أ جَّ ، فـ تـ ع رَُّضــــــوا "إ نَّ ل ــــــر ب  ُكْم ع ــــــزَّ و ج  ــــــات  د ْهــــــر ُكْم نـ ف ح 

املنـــــع إمنــــا يكــــون إمـــــا للعجــــز أو للبهللاــــل أو للجهـــــل، وكل هــــم يف حــــق احلـــــق  مث يقةةةةول: (2)  ـ ـــا"،
)ســــــبحانه وتعــــــاىل( ممتنــــــع، فــــــاملنع يف حقــــــه ممتنــــــع، فعلــــــى هــــــذا عــــــدم حصــــــول هــــــذه اَلضــــــواء 

ـــــة، إمنـــــا كـــــان َلجـــــل أن العقائـــــد الفاســـــدة واَلخـــــالال الذميمـــــة طب عهـــــا طبـــــع الظلمـــــة، الروحاني
وعنــــد قيــــام الظلمــــة ،تنــــع حصــــول النــــور، فلمــــا يــــزول تلــــك اَلحــــوال، فقــــد زال العــــائق فــــال بــــد 

ــــنفس القدســــية، وأن يقــــع ضــــوء عــــامل القــــدس  ــــذلك  يف األخةةةةري يقةةةةول:يف جــــوهر ال وال معــــ  ل
الضــــــوء إال ا ـــــــدى، فعنــــــد هـــــــذه احلالــــــة تصـــــــري هــــــذه الـــــــنفس حبيــــــث قـــــــد انطبــــــع فيهـــــــا نقـــــــل 

ــــــــا امللكــــــــوت و ل ــــــــ أ يَـّتـُه  ــــــــة هــــــــو قــــــــول هللا تعاىل:}ج  ى  ــــــــا قــــــــدس الالهــــــــوت، وأول هــــــــذه املرتب
ئ نَّــــــــــُة. ارْ  ع ــــــــــي إ ىل  ر ب ـ ـــــــــك  الــــــــــنـَّْفُس اْلُمْطم   (4)أوســــــــــطها قــــــــــول هللا تعــــــــــاىل:}ف ف رُّوا إ ىل  اّللَّ { (3){ج 

                                                             

 90سورة النحل، اآلية ( 1)
ــــــري، ج اللمــــــام   القــــــرآن العظــــــيمتفســــــري  180ص  3يب القاســــــم الطــــــرباين، ج جــــــم اَلوســــــ  ال( املع2) ــــــن كث ــــــز   140ص  7ب كن

 769ص   7ج  21324العمال للمتقي ا ندي، رقم احلديث: 
 28، 27( سورة الفجر، اآليتان 3)
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ْم يـ ْلع بُــــــــون { ــــــــه  ُ مُثَّ ذ ْرُهــــــــْم يف  خ ْوض  وجمموعهــــــــا قــــــــول هللا  (1)وآخرهــــــــا قــــــــول هللا تعاىل:}قُــــــــل  اّللَّ
ــــــ ــــــه  و م  ــــــْل ع ل ْي ــــــْدُه و تـ و كَّ ــــــُع اَْل ْمــــــُر ُكلُّــــــُه ف اْعُب ــــــه  يـُْرج  ــــــم او ات  و اَْل ْرض  و إ ل ْي ــــــُب السَّ ّلل َّ  ف ْي ا تعــــــاىل:}و 

  ، وهذه املرتبة هي املراد بقول هللا تعاىل:}و ُهًدى{.(2)ر بُّك  ب غ اف ل  ع مَّا تـ ْعم ُلون {
فهــــي أن تصــــري الــــنفس البالغــــة إىل هــــذه الــــدرجات الروحانيــــة  رمحةةةةة للعةةةةاملني:املرتبةةةةة الرابعةةةةة:  •

واملعــــــــارج الرابنيــــــــة حبيــــــــث تفــــــــي  أنوارهــــــــا علــــــــى أرواح الناقصــــــــني فــــــــي  النــــــــور مــــــــن جــــــــوهر 
مث  الشـــــمس علـــــى أجـــــرام هـــــذا العـــــامل، وذلـــــك هـــــو املـــــراد بقـــــول هللا تعاىل:}و ر مْح ـــــٌة ل ْلُمـــــْؤم ن ني {،

ِبـــــــذا املعـــــــ ، َلن أرواح املعانـــــــدين ال تستضـــــــيء أبنـــــــوار أرواح وإمنـــــــا خـــــــص املـــــــؤمنني يقةةةةةةةول: 
ــــر ص الشــــمس هــــو  ــــور عــــن قـُ ــــذي يســــتفيد أو القابــــل للن اَلنبيــــاء علــــيهم الســــالم، َلن اجلســــم ال
الــــــذي يكــــــون وجهــــــه يقابـــــــل وجــــــه الشــــــمس، ولـــــــو مل حتصــــــل هــــــذه املقابلـــــــة فــــــال يقــــــع ضـــــــوء 

ح اَلنبيــــــــاء عليــــــــه الســــــــالم الشــــــــمس عليــــــــه، فكــــــــذلك ُكــــــــل روح ملــــــــا مل تتوجــــــــه إىل خدمــــــــة أروا 
ــــــــرة املقد ســــــــة، ومــــــــن  ــــــــل إليهــــــــا آ ر تلــــــــك اَلرواح املطه  ــــــــرين، مل تنتفــــــــع أبنــــــــوارهم، ومل ي ص  املطه 
ــــــب يف  ــــــدرجات واملرات ــــــْرص الشــــــمس  تلفــــــة ال ــــــة لُق املعلــــــوم أن  اَلجســــــام الــــــيت ال تكــــــون مقابل

اجلســـــم إىل  البعـــــد عـــــن هـــــذه املقابلـــــة وال تـــــزال تتزايـــــد درجـــــات هـــــذا البعـــــد حـــــ  ينتهـــــي ذلـــــك
فايــــة بعــــده عــــن مقابلــــة قـُــــر ص الشــــمس، فــــال جــــرم يبقــــى خــــالص الظلمــــة، فكــــذلك تتفــــاوت 
مراتــــــب النفــــــوس يف قبــــــول هــــــذه اَلنــــــوار عــــــن أرواح اَلنبيــــــاء وال تــــــزال تتزايــــــد حــــــ  تنتهــــــي إىل 
الــــــنفس الــــــيت كملــــــت  لمتهــــــا، وعظمــــــت شــــــقاوهتا وانتهــــــت يف العقائــــــد الفاســــــدة، واَلخــــــالال 

 لغاجت، وأبعد النهاجت.الذميمة إىل أقصى ا
حاصــــــل الكــــــالم أن املوعظــــــة إشــــــارة إىل تطهــــــري  ــــــواهر  يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي يف األخةةةةةةري:

والشـــــــفاء إشـــــــارة إىل تطهـــــــري اَلرواح عـــــــن العقائـــــــد الفاســـــــدة  وهةةةةةةةو الشةةةةةةةريعةماخللـــــــق عمـــــــا ال ينبغـــــــي 
صـــــديقني وهـــــو إشـــــارة إىل  هـــــور نـــــور احلـــــق يف قلـــــوب ال وهةةةةةو الطريقةةةةةة واةةةةةةد واَلخـــــالال الذميمـــــة 

مث يقـــــول: أن  الرمحـــــة: إشـــــارة إىل كو ـــــا ابلغـــــة يف الكمـــــال واإلشـــــراال إىل حيـــــث تصـــــري  وهةةةةةو احلقيقةةةةةةم
مكملــــة للناقصــــني وهــــي النبــــوة، فهــــذه درجــــات عقليــــة ومراتــــب برهانيــــة كمــــا يــــدل  عليــــه هــــذه اَللفــــا  

 عز وجـــــل يف القرآنيـــــة وال ،كـــــن  خـــــري مـــــا تقـــــدم ذكـــــره وهكـــــذا ال تقـــــدة مـــــا  خـــــر ذكـــــره، وملـــــا نبـــــه هللا
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ــــة حيــــث قــــال هللا تعاىل:}قُــــْل ب ف ْضــــل  اّللَّ  و ب ر مْح ت ــــه   ــــة الكر،ــــة علــــى هــــذه اَلســــرار العاليــــة اإل ي هــــذه اآلي
ـــــون { ُع ـــــٌر مم َّـــــا جي ْم  يـْ ـــــو  خ  واملغـــــرض منـــــه اإلشـــــارة إىل مـــــا قـــــر ره حكمـــــاء اإلســـــالم  (1)ف ب ـــــذ ل ك  فـ ْليـ ْفر ُحـــــوا ُه

 (2)ضل من السعادات اجلسمانية.من أن السعادات الروحانية أف
اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

"وال  فــــى أن هــــذا خــــالف الظــــاهر جــــداا والــــذي يقتضــــيه  بعةةةةد نقةةةةل قولةةةةه:هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال 
ينـــــه مبالغـــــة الظــــاهر كـــــون املـــــذكورات أوصــــافا للقـــــرآن الكـــــرة ابعتبـــــار كونــــه ســـــببا وآلـــــة  ــــا، وجعلـــــت ع

ـــــة إن أخـــــذت ِعـــــ  الداللـــــة مطلقـــــا فعامـــــة  وبينهـــــا تـــــالزم يف اجلملـــــة، والتنكـــــري فيهـــــا للتفهللاـــــيم، وا داي
صــــــة وحينئــــــذ يكـــــــون للمــــــؤمنني قيــــــد اَلمــــــرين، ويؤيــــــد تقييــــــد ا ـــــــدى فهللاا أو ِعــــــ  الداللــــــة املوصــــــولة

ـــــني { ـــــًدى ل ْلُمتَّق  ـــــذلك قـــــول هللا تعاىل:}ُه ـــــب فـــــالقرآن الكـــــرة واعـــــ  ِـــــا ف (3)ب ـــــب والرتفي ـــــه مـــــن الرتهي ي
ِــــا فيــــه مــــن الزجــــر عــــن املعاصــــي كيفمــــا كانــــت املقــــرتن ابلتهللاويــــف فقــــ  بنــــاء علــــى التفســــري الثــــاين أو 

الصـــــــــدور مــــــــن اَلدواء املفضـــــــــية إىل ا ــــــــال  كاجلهـــــــــل والشــــــــك والشـــــــــر   للموعظــــــــة، وشـــــــــاف ملــــــــا يف
لفـــــوز ابلنعـــــيم الـــــدائم أو والنفـــــاال وفريهـــــا، ومرشـــــد ببيـــــان مـــــا يليـــــق ومـــــا ال يليـــــق إىل مـــــا فيـــــه النجـــــاة وا

موصــــول إىل ذلــــك، وســــبب الرمحــــة للمــــؤمنني الــــذين آمنــــوا بــــه وامتثلــــوا مــــا فيــــه مــــن اَلحكــــام، وأمــــا إذا 
كمةةةةا ذكةةةةره اإلمةةةةام اآللوسةةةةي ابلتفصةةةةيل يف  (4)يقــــال فــــري مــــا قيــــل أيضــــا"هر فارتكــــب خــــالف الظــــا

ــــا النَّــــاُس قـ ـــتفسةةةةريه يف ابب اإلشةةةةارة وهةةةةي:  ــــْن ر ب  ُكــــقــــول هللا تعــــاىل:}ج أ يُـّه  ْم{ ْد جــــاء ْتُكْم م ْوع ظـ ـــٌة م 
أي تزكيــــــــة لنفوســــــــكم ابلوعــــــــد والوعيــــــــد والزجــــــــر عــــــــن الــــــــذنوب املتســــــــببة للعقــــــــاب والتحــــــــري  علــــــــى 

ـــــــــُدور { أي دواء الطاعـــــــــة امل ـــــــــفاٌء ل مـــــــــا يف  الصُّ وجبـــــــــة بفضـــــــــل هللا تعـــــــــاىل للثـــــــــواب قـــــــــول هللا تعاىل:}و ش 
ــــيت هــــي أشــــد مــــن أمــــراض اَلبــــد ــــال للقلــــوب مــــن أمراضــــها ال ان كالشــــك والنفــــاال واحلســــد واحلقــــد وأمث

ـــــات الصـــــفات احلقـــــة قـــــول هللا  ـــــؤ لتجلي ـــــة لليقـــــني والتصـــــفية والتهي ـــــك بتعلـــــيم احلقـــــائق واحلكـــــم املوجب ذل
:}و ُهـــــــــدًى{ َلرواحكـــــــــم إىل الشـــــــــهود الـــــــــذايت قـــــــــول هللا تعاىل:}و ر مْحـ ــــــــٌة{ إبفاضـــــــــة الكمـــــــــاالت تعاىل

ول االســـــتعداد يف مقـــــام الـــــنفس ابملوعظـــــة ومقـــــام الالئقـــــة بكـــــل مقـــــام مـــــن املقامـــــات الثالثـــــة بعـــــد حصـــــ
لثــــــا. ان  القلـــــب ابلتصــــــفية ومقـــــام الــــــروح اب دايــــــة للمـــــؤمنني ابلتصــــــديق أوال مث ابليقــــــني  نيـــــا مث ابلعيــــــ

                                                             

 58( سورة يونس، اآلية 1)
   269 – 268ص  21( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 2)
 2سورة البقرة، اآلية  (3)
 132ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 4)
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"وذكـــــــــر بعضــــــــــهم املوعظــــــــــة للمريــــــــــدين والشـــــــــفاء للمحبــــــــــني وا ــــــــــدى للعــــــــــارفني والرمحــــــــــة  مث يقةةةةةةةةةةول:
ان متفاوتــــــة واخلطــــــاب يف اآليــــــة الكر،ــــــة  ــــــم وفيهــــــا للمستأنســــــني والكــــــل مؤمنــــــون إال أن مراتــــــب اإل،ــــــ

ُحب ــــــــه َل ــــــــا معجــــــــون إقامــــــــة الظــــــــاهر مقــــــــام املضــــــــمر، ويقــــــــال: إن هللا تعــــــــاىل بــــــــدأ ابملوعظــــــــة ملــــــــري  
ـــــر عـــــن ذلـــــك يســـــقيه شـــــراب ألطافـــــه فيكـــــون ذلـــــك شـــــفاء لـــــه ممـــــا بـــــه فـــــمذا  إلســـــهال شـــــهواته فـــــمذا تطه 

ــــــه إىل نفســــــه فــــــمذا كمــــــل بصــــــحبته ــــــه ِبدايت ي ــــــه مــــــن وســــــخ املــــــرض ودرن  ُشــــــفي  يُغذ  ــــــاه رمحت ــــــره ِي يُطه 
 (1)االمتحان".

 التلليل واملناقشة:  
ـــــوع  زجـــــر مقـــــرتن بتهللاويـــــف. وق يقةةةةةول اإلمةةةةةام اخلةةةةةازن: ـــــالقـــــرآن الكـــــرة وال ـــــذكري ي ل: هـــــو الت

ابخلــــري فيمــــا يــــرال  لــــه القلــــب. وقيــــل: املوعظــــة، مــــا يــــدعو إىل الصــــالح بطريــــق الرفبــــة والرهبــــة. والقــــرآن 
كـــــل خـــــري وصـــــالح ِبـــــذا الطريــــــق وشـــــفاء ملـــــا يف الصـــــدور يعـــــين أن القـــــرآن الكــــــرة ذو   الكـــــرة دا   إىل

داء اجلهــــــل وذلـــــك َلن داء اجلهـــــل أضــــــر  للقلـــــب مــــــن داء املـــــرض للبــــــدن. شـــــفاء ملـــــا يف القلــــــوب مـــــن 
وأمــــــراض القلــــــب هــــــي: اَلخــــــالال الذميمــــــة واجلهــــــاالت املهلكــــــة والعقائــــــد الفاســــــدة، فــــــالقرآن الكــــــرة 

لهــــــــا، ملــــــــا فيــــــــه الــــــــوع  والزجــــــــر والتهللاويــــــــف والتحــــــــذير والتــــــــذكري والرتفيــــــــب مزيــــــــل  ــــــــذه اَلمــــــــراض ك
 (2)ه اَلمراض القلبية.والرتهيب فهو الدواء والشفاء  ذ
ــــد (3)يقةةةةول الشةةةةيخ املظهةةةةري : أن  املــــراد مــــن موعظــــة القــــران الكــــرة علــــى لســــان الرســــول حمم 

مرهـــــــوب وذلـــــــك فا ـــــــا موعظـــــــة يعـــــــ  تـــــــذكري وتنبيـــــــه يـــــــدعو اىل كـــــــل مرفـــــــوب ويزجـــــــر عـــــــن كـــــــل ملسو هيلع هللا ىلص 
ابً ابَلوامــــــر والنــــــواهي َلن اَلمــــــر مــــــن هللا احلكــــــيم والعلــــــيم يقتضــــــى حســــــن املــــــأمور بــــــه فيكــــــون مرفــــــو 

وكمـــــــا يرتت ـــــــب عليـــــــه اجـــــــر مرفـــــــوب، أمـــــــا النهـــــــى فيقتضـــــــى قبحـــــــه فهـــــــو مرهـــــــوب يرتت ـــــــب عليـــــــه اجـــــــر 

                                                             

 165ص  6، ج نفس املصدر( يُنظر 1)
  448ص  2يل يف معاين التنزيل  للمام اخلازن، ج ( تفسري لباب التأو 2)
ــــــيت النقشــــــبندى احلنفــــــي العثمــــــاين املظهــــــري )3) ــــــاء هللا ا نــــــدي الفــــــاين ف ه(: مفســــــر، فقيــــــه، 1225 –ه 1143( هــــــو حممــــــد ثن

ـــــة والنقليـــــة، لـــــزم الشـــــاة ويل هللا الـــــدهلوي. وأ ـــــاين فـــــت، حفـــــ  القـــــرآن الكـــــرة ودرس العلـــــوم العقلي خـــــذ حمـــــد ، صـــــويف. ولـــــد يف ف
ابـــــــد الســـــــنامي، ومـــــــن الشـــــــيخ مـــــــريزا جاجنـــــــاانن مظهـــــــر. مـــــــن كتبـــــــه: التفســـــــري الطريقـــــــة النقشـــــــبندية مـــــــن الشـــــــيخ خواجـــــــة حممـــــــد ع

ـــــ )نزهــــة اخلــــواطر  ــــد مــــن اَلعــــالم املســــمى ب املظهــــري، املســــبو  يف احلــــديث، وإرشــــاد الطــــالبني ... يُنظــــر اإلعــــالم ِــــن يف اتريــــخ ا ن
دار ابــــــــن حــــــــزم، بــــــــريوت،  دار النشــــــــر: 942ص  7ه(، ج 1341ســــــــين )املتــــــــوىف: وِبجــــــــة املســــــــامع والنــــــــوا ر( لعبــــــــد احلــــــــي احل

 8م. عدد اَلجزاء: 1999هـ املوافق 1420لبنان. الطبعة: اَلوىل 
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ـــــــــفاٌء اى دواء موجـــــــــب للشـــــــــفاء ل مـــــــــا يف  الصُّـــــــــُدور  اى ىف صـــــــــدوركم مـــــــــن  مث يقةةةةةةةةةول:مرهـــــــــوب.  و ش 
ــــــــوى هللا تعــــــــااَل خالصةةةةةةةةة  (1)ىل.مــــــــراض القلبيــــــــة يعــــــــ  العقائــــــــد الفاســــــــدة وتعل قــــــــات القلــــــــوب ِــــــــا س 

 وهللا أعلماإلمام الرازي راجح يف هدا املقام. الكالم: قول 
 

ة  م: ِإند ال:ِعةةةةةةةة دَة هلِلِد  االسةةةةةةةةتدراك الثةةةةةةةةامن والثالثةةةةةةةةون: قةةةةةةةةول هللا تعةةةةةةةةاىل:}َواَل حَي:  ن:ةةةةةةةةَل قَةةةةةةةةةو:
يع ا{. َِ (2)    

أن البشـــــر ُيــــزن مـــــن وعيـــــد مةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا: اإل يةةةةر 
الغـــــري ومكـــــره وهتديـــــده، ولـــــو جـــــو ز كـــــون الوعيـــــد مـــــؤثراً يف حـــــال البشـــــر، ولكـــــن إذا ُأخـــــرب الرجـــــل مـــــن 
جانـــــب هللا عـــــالم الغيـــــوب أن هـــــذه اَلشـــــياء ال يـــــؤث ر، فـــــال يكـــــون مـــــن أســـــباب حزنـــــه، وكمـــــا أزال هللا 

ـــــــْوٌف ع ل ـــــــْيه ْم و ال  ُهـــــــْم ملسو هيلع هللا ىلص  ولهعز وجـــــــل عـــــــن رســـــــ ُحـــــــزن اآلخـــــــرة حيـــــــث قـــــــال:}أ ال  إ نَّ أ ْول ي ـــــــاء  اّللَّ  ال  خ 
ــــــو   (3)ُي ْز نُــــــون { ــــــا ُه يًع ــــــْوُ ُْم إ نَّ اْلع ــــــزَّة  ّلل َّ  مج   ــــــك  قـ  ــــــدنيا بقــــــول هللا تعــــــاىل:}و ال  ُي ْزُْن فهكــــــذا أزال حــــــزن ال

يُع اْلع ل ـــــيُم{ ويظهـــــر مـــــن هـــــذا أن هللا ـــــم  ـــــه إىل ملسو هيلع هللا ىلص  ملـــــا أرســـــل رســـــوله عـــــاىل تالسَّ ـــــاس وأمـــــره بدعوت إىل الن
ـــــة و تعـــــاىل فيحصـــــل  ـــــه، وإذا ثبـــــت أن العـــــزة والغلب ـــــه انصـــــراً ومعينـــــاً ل ـــــن اإلســـــالم فـــــال بـــــد  مـــــن كون دي

"فكيــــف آمنــــه مــــن ذلــــك يةةةةدكر اإلمةةةةام الةةةةرازي عليةةةةه اعةةةةااا فيقةةةةول:  معــــه اَلمــــن ويــــزول اخلــــوف.
مث ، مث مــــــن بعــــــد ذلــــــك  ــــــاف حــــــاال بعــــــد حــــــال"؟ ربوا ــــــومل يــــــزل خائفــــــاً حــــــ  احتــــــاج إىل ا جــــــرة 

يةةةةةةةب عنةةةةةةةه:  النصـــــــر والظفـــــــر مطلقـــــــاً ولكـــــــن مل يُعـــــــني  لـــــــه وقـــــــت  ملسو هيلع هللا ىلص "إن هللا تعـــــــاىل وعـــــــد الرســـــــولجي 
كـــــان  ـــــاف دائمـــــاً أن ال يكـــــون هـــــذا املوعـــــد املعـــــني ذلـــــك الوقـــــت ُيصـــــل فيـــــه  ملسو هيلع هللا ىلصف جلـــــه الرســـــول 

 ( 4)االنكسار واال زام".

علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري دي سةةةةةعياسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول ال
ـــــت  يف رأي َلن النـــــيب هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال:  مل يُهـــــاجر إىل املدينـــــة خوفـــــاً ملسو هيلع هللا ىلص هـــــذا اجلـــــواب ال يص 

خـــــرج مـــــن بـــــني أيـــــديهم ملـــــا حاصـــــروا حـــــول ُحجـــــرة ملسو هيلع هللا ىلص مـــــن الُكفـــــار، وكيـــــف هـــــو  ـــــاف مـــــنهم؟ َلنـــــه 

                                                             

  34ص  5( التفسري املظهري للشيخ املظهري، ج 1)
 65سورة يونس، اآلية  (2)
 62( سورة يونس، اآلية 3)
  279 – 278ص  17( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 4)
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. ومــــــن املعلـــــــوم أن هجـــــــرة يـــــــس ورةومعهـــــــم ســـــــيوف مســــــلولني يف أيـــــــديهم وكـــــــان يقــــــرأ الســـــــملسو هيلع هللا ىلص النــــــيب 
موافقـــــــاً لســـــــن ة هللا تعـــــــاىل َلن  اَلنبيـــــــاء علـــــــيهم الســـــــالم هـــــــاجروا مـــــــن منـــــــاطق الُكفـــــــار مث  ملسو هيلع هللا ىلص الرســـــــول 

ـــــــا اختفـــــــاء النـــــــيب  يف الغـــــــار لثالثـــــــة أجم  ملسو هيلع هللا ىلصكـــــــانوا يرجعـــــــون إىل نفـــــــس املنـــــــاطق فـــــــاحتني وانصـــــــرين، أم 
َليب بكــــر صــــديق رضــــي  ملسو هيلع هللا ىلص لنــــيبفكــــان الختيــــار اَلســــباب الظــــاهري ولــــيس خوفــــاً مــــنهم وقــــد قــــال ا

، وهكـــــــــذا تضـــــــــر عه للفـــــــــتت (1)هللا عنـــــــــه حينمـــــــــا كـــــــــان يف الغـــــــــار قـــــــــول هللا تعـــــــــاىل:}ال  حت ْـــــــــز ْن إ نَّ اّللَّ {
 ـــــــاف مـــــــن هللا تعـــــــاىل فقـــــــ  وال  ـــــــاف مـــــــن  ملسو هيلع هللا ىلصال هـــــــار العبوديـــــــة يف فـــــــزوة بـــــــدر، وكـــــــان الرســـــــول 

 (  2)الكفار وال من فريهم.

 التلليل واملناقشة:    
اختفـــــى وقـــــت ا جـــــرة أخـــــذاً ل ســـــباب، فصـــــت  ولكـــــن  ملسو هيلع هللا ىلصنـــــيب ســـــعيدي: أن القـــــول الشـــــيخ ال

ــــــى ال  خت  ــــــْف إ ين   ال     ــــــاُف  ُموس  اخلــــــوف شــــــيء طبيعــــــي كمــــــا قــــــال هللا تعــــــاىل ملوســــــى عليــــــه السالم:}ج 
ــــــُلون {ل ــــــد يَّ  ــــــاء ْت ُرُســــــلُن   (3) اْلُمْرس  ــــــا أ ْن ج  ا يف قص ــــــة موســــــى عليــــــه الســــــالم، وقــــــد قــــــال هللا تعاىل:}و ل مَّ

ـــــاال  ِب  ـــــْم ذ ْرًعـــــا و ق ـــــاُلوا ال  خت  ـــــْف و ال  حت ْـــــ ـــــيء  ِب  ـــــْم و ض  ان ـــــْت ُلوطًـــــا س  ـــــو   و أ ْهل ـــــك  إ الَّ اْمر أ ت ـــــك  ك  ز ْن إ انَّ ُمن جُّ
ـــــن  اْلغ ـــــاب ر ين {، ـــــيس بـــــني هـــــذا  (4)م  ـــــب أو نقـــــص، يف رأي ل واخلـــــوف يف مثـــــل هـــــذه اَلمـــــاكن لـــــيس عي

اختـــــار اجلمهـــــور اســـــتئناف وســـــيق  اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي: وليقةةةةةاخلـــــوف ومـــــا وعـــــده مـــــن اَلمـــــن تنـــــاق . 
ـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص تســـــلية لنبي نـــــا حممـــــد  ـــــا يواجهـــــه مـــــن اَلعـــــداء مـــــن اإليـــــذاء قـــــوالً وفعـــــالً ففيـــــه تبشـــــري للن ملسو هيلع هللا ىلص عم 

ــــه ولتابعيــــ ــــه ابلعــــز والنصــــر أن ل ــــان مــــن كــــل خطــــر وحــــذر واحلصــــول علــــى كــــل مــــا يريدون ه أمــــن واطمين
ــــــــــْوٌف ع ل ــــــــــْيه ْم و ال  ُهــــــــــْم ويطلبونــــــــــه ولــــــــــه اتصــــــــــال بقــــــــــول هللا جــــــــــل جاللــــــــــه:}أ   ال  إ نَّ أ ْول ي ــــــــــاء  اّللَّ  ال  خ 

وإن مل ملسو هيلع هللا ىلص ... اَلوىل أن ال يُعتـــــــرب مــــــا فيـــــــه تـــــــوه م إضــــــافة اخلـــــــوف إىل النـــــــيب  مث يقةةةةةةةول:، (5)ُي ْز نُــــــون {
 (6)ن يف هذه النسبة ع يب أو ن قص.يك

                                                             

 40( سورة التوبة، اآلية 1)
 447ص  5( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
 10( سورة النمل، اآلية 3)
 33( سورة العنكبوت، اآلية 4)
 62( سورة يونس، اآلية 5)
 144ص  6وسي، ج ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآلل6)
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ـــــدهم، وتشـــــاورهم يف ال  شةةةةةري: اإلمةةةةةام  تـــــدبري مـــــن أحزنـــــه قـــــو م تكـــــذيبهم لـــــك، وهتدي
يف شــــــأنك إن  العــــــزة و اســــــتئناف ِعــــــ  التعليــــــل،  هالكــــــك وإبطــــــال أمــــــر ، وســــــائر مــــــا يتكل مــــــون بــــــه 

كأنــــــه قيــــــل: مــــــاىل ال أحــــــزن؟ فقيــــــل، إن العــــــزة و مجيعــــــاً، أى إن  الغلبــــــة والقهــــــر يف ملكــــــة هللا مجيعــــــاً، 
 يقةةةةةول (2)ه.فســـــري يف تاإلمةةةةةام القةةةةةر ي هكـــــذا قـــــال ( 1)ال هـــــم وال فـــــريهم،ال ،لـــــك أحـــــد شـــــيئا منهـــــا 

ويهمــــــك  ملسو هيلع هللا ىلص، املعــــــ  وال ُيزنــــــك ج حممــــــد ملسو هيلع هللا ىلصيف هــــــذه اآليــــــة تســــــلية للرســــــول  ابةةةةةةن عطيةةةةةةة: اإلمةةةةةةام
( 3)قـــــو م، أي قـــــول كفـــــار قـــــريل، ولفظـــــة القـــــول تعـــــم جحـــــودهم واســـــتهزاءهم وخـــــداعهم وفـــــري ذلـــــك.

ــــدهم".أن املــــراد منــــهاإلمةةةةام البيضةةةةاوي يقةةةةول  ر الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةو  (4): "إشــــراكهم وتكــــذيبهم وهتدي
ــــيب  يقةةةةول: ــــك قــــو م خطــــاب للن ملسو هيلع هللا ىلص و ــــاهر صــــيغته أنــــه  ــــي عــــن أن ُيــــزن النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص "صــــيغة ال ُيزن

ــــه اخلطــــاب بــــه إىل مــــن فعــــل الفعــــل املنهــــي عنــــه، ولكــــن  كــــالم املشــــركني، مــــع أن شــــأن النهــــي أن يتوج 
عـــــــن أن يتـــــــأثر ِـــــــا شـــــــأنه أن ُيـــــــزن النـــــــاس مـــــــن ملسو هيلع هللا ىلص املقصـــــــود مـــــــن مثـــــــل هـــــــذا الرتكيـــــــب  ـــــــي النـــــــيب 

"وال ُيزنــــك قــــو م  ــــاه عــــن احلــــزن والغــــم مــــن قــــو م الــــذي  شةةةةيخ رشةةةةيد رضةةةةا:يقةةةةول ال( 5)أقــــوا م".
ــــــــه ســــــــبب هــــــــذا النهــــــــي بقــــــــول هللا  ــــــــني ل ــــــــه وب ــــــــم ب ــــــــه فحــــــــذف مقــــــــول القــــــــول للعل ــــــــه يف تكذيب يقولون

ـــــا{ يًع ـــــه شـــــيئا  تعـــــاىل:}إ نَّ اْلع ـــــزَّة  ّلل َّ  مج   ـــــة والقـــــوة واملنعـــــة و مجيعهـــــا ال ،لـــــك أحـــــد مـــــن دون أي إن الغلب
وعلــــــى ذلــــــك فكــــــالم الشــــــيخ الســــــعيدي يف (  6)يهبهــــــا ملــــــن يشــــــاء وُيرمهــــــا مــــــن يشــــــاء"،ا، فهــــــو منهــــــ
 وهللا أعلموالقول الراجح هو قول الشيخ السعيدي.  حمله.

  

                                                             

   357ص  2( تفسري لكشاف للمام الز شري، ج 1)
  359ص  8ام القرآن للمام القرطيب، ج ( تفسري اجلامع َلجك2)
 129ص  3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية اَلندلسي، ج 3)
 118ص  3( تفسري  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 4)
 221ص  11لتحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج ( تفسري ا5)
 370ص  11يل للمام اخلازن، ج ( تفسري لباب التأويل يف معاين التنز 6)
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االسةةةةةتدراك التاسةةةةةع والثالثةةةةةون: قةةةةةول هللا تعةةةةةاىل:}َحود ِإَذا َأد:رََكةةةةةه  ال:غَةةةةةَر   قَةةةةةاَل آَمن:ةةةةةت  
َن َوقَةةةةد: َعَصةةةةي:َت ي آَمنَةةةةأَندةةةةه  اَل ِإلَةةةةَه ِإالد الدةةةةدِ  ةةةةِلِمنَي. آآل: ةةةةَرا ِيَل َوَأَ  ِمةةةةَن ال:م س: ت: بِةةةةِه بَةن ةةةةو ِإس:

ِسِديَن{.   (1)قَةب:ل  وَك ن:َت ِمَن ال:م ف:
: هــــل هــــذا يةةةةدكر اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة إشةةةةكاال  حيةةةةث يقةةةةول

غرال لـــــئال يتـــــوب إىل حـــــني اســـــتصـــــحيت؟ أن جربيـــــل عليـــــه الســـــالم  كـــــان ،ـــــ  فـــــم فرعـــــون مـــــن الطـــــني 
َّ  هللا تعـــــاىل فضــــــباً عليـــــه وقــــــد ورد يف احلـــــديث : ملسو هيلع هللا ىلص عــــــن ابْـــــن  عبــــــاس رضـــــي هللا عــــــنهم، أ نَّ النَّـــــيب  ق ــــــال 

رْب يـــــــُل عليـــــــه الســـــــالم: ج   ـــــــال  ج  :}آم ْنـــــــُت أ نَّـــــــُه ال  إ ل ـــــــه  إ الَّ الَّـــــــذ ي ...{ فـ ق  ُ ف ْرع ـــــــْون  ق ال  ـــــــا أ ْفـــــــر ال  اّللَّ "ل مَّ
ــــُد  ــــُه الرَّمْح ـــــُة. فـ ل ــــوْ  ملسو هيلع هللا ىلصحُم مَّ ــــُه يف  ف يــــه     افـ ـــة  أ ْن ُتْدر ك  ــــال  )ط ــــني( الب ْحــــر  ف أ ُدسُّ ــــْن ح   (2)ر أ يـْت ــــين  و أ ان  آُخــــُذ م 

رْب يـــــل  ج ع ـــــل  ي ـــــُدسُّ يف  يف  ف ْرع ـــــْون   ويف روايـــــة أخـــــرى ع ـــــْن ابْـــــن  عـــــن ابْـــــن  عبـــــاس رضـــــي هللا عـــــنهم: "أ نَّ ج 
ْشـــــــي ة  أ ْن يـ   ـــــــني  خ  : الط   ـــــــول  ـــــــه".ُق ُ جـــــــل جالل ْشـــــــي ة  أ ْن يـ ْرمح  ـــــــُه اّللَّ ُ أ ْو خ  ُ، فـ يـ ْرمح  ـــــــُه اّللَّ مث  (3)ال  إ ل ـــــــه  إ الَّ اّللَّ

يةةةةةةب عنةةةةةةه: اَلقــــــرب أن القــــــول املــــــذكور لــــــيس بصــــــحيت، َلن يف حالــــــة الــــــيت اســــــتغرال فيــــــه فرعــــــون،  جي 
رعـــــون ال جيـــــوز كليـــــف لففممـــــا التكليـــــف كـــــان  بتـــــا لفرعـــــون أو مل يكـــــن  بتـــــاً؟ ففـــــي حالـــــة ثبـــــوت الت

ـــــه يف التوبـــــة  ـــــه الســـــالم معاونت ـــــل علي ـــــزم علـــــى جربئي ـــــل يل ـــــه الســـــالم أن ،نعـــــه مـــــن التوبـــــة، ب ـــــل علي جلربي
ـــــاو نُوا ع ل ـــــى  ـــــرب    و التـَّْقـــــو ى و ال  تـ ع  ـــــاو نُوا ع ل ـــــى اْل وأمـــــور الطاعـــــة يف ذلـــــك الوقـــــت كمـــــا قـــــال هللا تعاىل:}و تـ ع 

} ــــْدو ان  مثْ  و اْلُع ــــو كــــان (4)اإْل  ــــة يف ذلــــك احلــــني حيــــث مــــ  فمــــه  جربئيــــل ول عليــــه الســــالم منعــــه مــــن التوب
مــــــن تــــــراب فــــــال أبس فيــــــه، َلن التوبــــــة تكــــــن وإن كــــــان فمــــــه ملــــــر كمــــــا ،كــــــن ل خــــــرس مل ــــــا يتــــــوب 
بندامــــة ويعــــزم علــــى تــــر  معــــاودة القبــــيت، ففــــي هــــذه الصــــورة لــــيس لفعــــل جربيــــل عليــــه الســــالم فائــــدة، 

فرعـــــون مـــــن التوبـــــة فكأنـــــه قـــــد رضـــــي  علـــــى بقائـــــه الســـــالم ومـــــن جهـــــة أخـــــرى لـــــو منـــــع جربئيـــــل عليـــــه 
وكيـــــــف ينبغـــــــي ابو عز وجـــــــل وقـــــــد قـــــــال  مث يقةةةةةةةول:ابلكفــــــر، ومـــــــن املعلـــــــوم أن الرضـــــــا ابلكفـــــــر كفـــــــر، 

                                                             

 91، 90( سورة يونس، اآليتان 1)
اإلمـــــام الرتمـــــذي يف ســـــننه، أبـــــواب تفســـــري القـــــرآن عـــــن رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، ابب: ومـــــن ســـــورة يـــــونس،  اخرجـــــه( 2)

  287ص  5، ج 3107رقم احلديث: 
 صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، ابب: ومـــــن ســـــورة يـــــونس، اإلمـــــام الرتمـــــذي يف ســـــننه، أبـــــواب تفســـــري القـــــرآن عـــــن رســـــول هللا اخرجـــــه( 3)

 286ص  5 ج 3108، 3107رقم احلديث: 
 2( سورة املائدة، اآلية 4)
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ـــــى{ ـــــا ل ع لَّـــــُه يـ ت ـــــذ كَُّر أ ْو   ْش  ـــــْواًل ل ي  ًن مث  (1)ملوســـــى وهـــــارون عليهمـــــا الســـــالم قـــــول هللا تعـــــاىل:}فـ ُقوال  ل ـــــُه قـ 
ولـــو قيـــل أن  ذكةةةر االمةةةام الةةةرازي إشةةةكاال  آخةةةرا  وهةةةو:ســـالم ِنعـــه مـــن اإل،ـــان، عليـــه ال مـــر جربيـــل 

ــــد نفســــه ومل يفعلــــه أبمــــر مــــن هللا عزوجــــل، فهــــو مبطــــل لقــــول  ــــه الســــالم فعــــل ذلــــك مــــن عن جربيــــل علي
،} ـــــــْن ولقـــــــول هللا تعـــــــاىل يف صـــــــفتهم:}و هُ  (2)جربيـــــــل عليـــــــه الســـــــالم:}و م ا نـ تـ نـ ـــــــزَُّل إ الَّ أب  ْمـــــــر  ر ب ـ ــــــك  ْم م 

ْشـــــــــي ت ه  ُمْشـــــــــف ُقون   ـــــــــون {. (3){،خ  ُل ـــــــــْول  و ُهـــــــــْم أب  ْمـــــــــر ه  يـ ْعم  ْلق  يف ( 4)وقـــــــــول هللا عز وجـــــــــل:}ال  ي ْســـــــــب ُقون ُه اب 
"ولــــو قيــــل إن التكليــــف كــــان زائــــال عــــن فرعــــون يف ذلــــك الوقــــت، فحينئــــذ ال األخةةةةري ذكةةةةر السةةةةؤال: 

 (  5)ه فائدة أصال".ُنسب إىل جربيل عليه السالم إلي يبقى  ذا الفعل الذي
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

ــــدا هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال بعةةةةد نقةةةةل قولةةةةه املةةةةدكور:  أن اعرتاضــــات اإلمــــام الــــرازي املــــذكورة قويــــة ج 
ـــــيت ـــــث ال ـــــه،  ولكـــــن ســـــن كهللاـــــادم احلـــــديث الشـــــريف ســـــاف  علـــــى اَلحادي فيكةةةةةون اجلةةةةةواب وردت في

أن فرعـــــــون وصـــــــل إىل الدرجـــــــة َلجـــــــل انكـــــــاره آلجت هللا جـــــــل جاللـــــــه وإســـــــاءته  شةةةةةةةكال:ةةةةةةةةدا اإل
ملوســــــى عليــــــه الســــــالم وإيذائــــــه لــــــه، أنــــــه لــــــو آمــــــن فلــــــم يقبــــــل هللا عزوجــــــل منــــــه إ،انــــــه، َلجلــــــه أرســــــل 

ـــــه  ـــــت عليـــــه أن ـــــي يوض  ـــــرتاب يف فمـــــه ك  ـــــدس  ال ـــــه الســـــالم يف ذا  الوقـــــت ل ـــــل جربئيـــــل علي مـــــردود وال يُقب
 ( 6)إ،انه.

 ل واملناقشة:   لليالت
أنـــــه حـــــني قــــال فرعـــــون: آمنـــــُت أخـــــذ  اإلمةةةةام ال  شةةةةةري قةةةةةال يف األحاديةةةةةث الةةةةةيت ذكةةةةةر ه:

ــــه، فللغضــــب و تعــــاىل علــــى الكــــافر يف وقــــت قــــد  ــــه يف في ــــه الســــالم مــــن حــــال البحــــر فدس  جربيــــل علي
فمـــــن زجدات  م: "خشـــــية أن ُتدركــــه رمحـــــة هللا"،علــــم أن إ،انـــــه ال ينفعــــه. وأمـــــا مــــا يُضـــــم  إليــــه مـــــن قــــو 

"أن اإل،ـــــان يصـــــت  ابلقلـــــب   ويقةةةةةول أّن فيةةةةةه جهةةةةةالتنيم كمةةةةةا يلةةةةةي: األوىل:تـــــه: البـــــاهتني و ومالئك
"أن مـــــن كـــــره إ،ـــــان الكـــــافر وأحـــــب بقـــــاءه علـــــى  الثانيةةةةةة:كم،ـــــان اَلخـــــرس، فحـــــال البحـــــر ال ،نعـــــه". 

                                                             

 44( سورة طه، اآلية 1)
 64( سورة مرة، اآلية 2)
 28( سورة اَلنبياء، اآلية 3)
 27( سورة اَلنبياء، اآلية 4)
 297ص  17( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 5)
 463ص  5( تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 6)
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اإل،ــــــان"،   ملفســــــدين مــــــن الضــــــال ني املضــــــل ني عــــــنَلن الرضــــــا ابلكفــــــر كفــــــر، مــــــن ا الكفــــــر فهــــــو كــــــافر
ـــــــانُوا كقـــــــول هللا تعاىل:}الَّـــــــ ـــــــْوال  اْلع ـــــــذ اب  ِ  ـــــــا ك  ااًب فـ  ُهـــــــْم ع ـــــــذ  ـــــــب يل  اّللَّ  ز ْدان  ـــــــدُّوا ع ـــــــْن س  ـــــــُروا و ص  ذ ين  ك ف 

ــــُدون {. ( 2)قــــال مثــــل قــــول اإلمــــام الــــرازي وذكــــر نفــــس الــــرواجت فــــال نكــــر ره.اإلمةةةةام القةةةةر ي  (1)يـُْفس 

 كمـــــا ذكـــــره اإلمـــــام الـــــرازي مث قـــــال: دت يف هـــــذه القضـــــية أوالنقـــــل اَلحاديـــــث الـــــيت ور اإلمةةةةةام اخلةةةةةازن 
أنــــــه ورد هــــــذا احلــــــديث علــــــى  وقةةةةةةال بعةةةةةةده:أنــــــه يف الظــــــاهر مشــــــكل وُيتــــــاج إىل  التوضــــــيت وبيــــــان، 

 طريقني  تلفني عن ابن عباس رضي هللا عنهما، وهي كما يلي:
معــــني "وهــــو عــــن ابــــن زيــــد بــــن جــــدعان وهــــو وإن كــــان قــــد ضــــعفه ُيــــى بــــن  الطريةةةةق األول: •

ر احلفــــ  ويغلــــ  وقــــد احتمــــل النـــــاس وفــــريه فمنــــه كــــان شــــيهللااً نبــــيالً صــــدوقا ولكنــــه كــــان ســــي  
حديثـــــه وإمنـــــا  شـــــى مـــــن حديثـــــه إذا مل يتـــــابع عليـــــه أو خالفـــــه فيـــــه الثقـــــات وكالمهـــــا منتـــــف يف 

 هذا احلديث".
عــــدي بــــن  بــــت عــــن ســــعيد بــــن جبــــري وهــــذا اإلســــناد علــــى  "فيــــه شــــعبة عــــن الطريةةةةق الثةةةةاين: •

بــــــن جبــــــري ام البهللاــــــاري، ورواه أيضــــــا شــــــعبة عــــــن عطــــــاء بــــــن الســــــائب عــــــن ســــــعيد شــــــر  اإلمــــــ
وعطــــاء بـــــن الســـــائب ثقـــــة قـــــد أخـــــرج لـــــه مســـــلم فهـــــو علـــــى شـــــر  مســـــلم وإن كـــــان عطـــــاء قـــــد 

 منتف، تكلم فيه من قبل اختالطه فممنا  اف منه ما انفرد به أو خولف فيه وكالمها 
رواتـــــه ثقـــــات لـــــيس فـــــيهم مـــــت هم وإن  فقـــــد علـــــم ِبـــــذا أن  ـــــذا احلـــــديث أصـــــالً وأن  مث يقةةةةةول:

مـــــن هــــو ســـــير احلفـــــ  فقــــد اتبعـــــه عليـــــه فــــريه. فـــــمن قلـــــت ففــــي احلـــــديث الثـــــاين شـــــك  يف كــــان فـــــيهم 
رفعــــه إمنــــا هــــو جــــزم أبن أحــــد الــــرجلني رفعــــه وشــــك شــــعبة يف تعيينــــه هــــل هــــو عطــــاء بــــن الســــائب أو 

 (  3)علة يف احلديث.وكالمها ثقة فمذا رفعه أحدمها وشك يف تعيينه مل يكن هذا عدي بن  بت 
بعةةةةد هةةةةدا الةةةةتكّلم اإلمةةةةام اخلةةةةازن نقةةةةل قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي املةةةةدكور يف هةةةةدا االسةةةةتدراك 

فــــــال اعــــــرتاض عليــــــه ملسو هيلع هللا ىلص اجلــــــواب عــــــن هــــــذا االعــــــرتاض أن احلــــــديث قــــــد ثبــــــت عــــــن النــــــيب مث يقةةةةةةول: 
 "هــــل كــــان  بتــــاً يف تلــــك احلالــــة أم المث يةةةةتكّلم عةةةةن قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي حةةةةول التكليةةةةف:  .َلحــــد

"أن  في جيةةةةب اإلمةةةةام اخلةةةةازن عنةةةةه:ه الســــالم أن ،نعــــه مــــن التوبــــة"، فــــمن كــــان  بتــــا مل جيــــز جلربيــــل عليــــ

                                                             

   368 – 367ص  2تفسري الكشاف للمام الز شري، ج  88لنحل، اآلية ( سورة ا1)
  378 – 377ص  8( تفسري اجلامع َلجكام القرآن للمام القرطيب، ج 2)
   461 – 460ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 3)
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ــــــــال هللا  ــــــــق اَلفعــــــــال و، وقــــــــد ق ــــــــني للقــــــــدر القــــــــائلني خبل ــــــــى أصــــــــل املثبت هــــــــذا القــــــــول ال يســــــــتقيم عل
ــــــاُء{تعا ــــــْن ي ش  ــــــاُء و يـ ْهــــــد ي م  ــــــْن ي ش  ــــــلُّ م  املثبتــــــني للقــــــدر أهــــــل الســــــنة وهــــــذا قــــــول  (1)ىل:}ف ــــــم نَّ اّللَّ  ُيض 

حيـــــث يقولـــــون: إن هللا ُيـــــول بـــــني الكـــــافر واإل،ـــــان كمـــــا يـــــدل  علـــــى ذلـــــك قـــــول هللا تعـــــاىل:}و اْعل ُموا 
ـــــــْرء  و قـ ْلب ـــــــه { ـــــــنْي  اْلم  ـــــــا وقـــــــول هللا ( 2)أ نَّ اّللَّ  ُي ُـــــــوُل بـ  ه  ُ ع ل يـْ ـــــــٌف ب ـــــــْل ط ب ـــــــع  اّللَّ تعـــــــاىل:}و قـ ْو   ْم قـُُلوبـُن ـــــــا ُفْل

ـــــــــرَّة {( 3)ْم{ب ُكْفـــــــــر ه   نُـــــــــوا ب ـــــــــه  أ وَّل  م  ـــــــــا ملْ  يـُْؤم  ـــــــــار ُهْم ك م  تـ ُهْم و أ ْبص  مث  (4)وقـــــــــال هللا تعاىل:}و نـُق ل  ـــــــــُب أ ْفئ ـــــــــد 
ــــــرك يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام اخلةةةةةةازن: ــــــه قل ــــــب أفئــــــدهتم مثــــــل ت هم اإل،ــــــان بــــــه أول مــــــرة، "أخــــــرب هللا عزوجــــــل أن

زاء علـــــى تركـــــه اإل،ـــــان أواًل؛ وهكـــــذا فعـــــل بفرعـــــون حيـــــث منعـــــه مـــــن اإل،ـــــان عنـــــد املـــــوت ليكـــــون جـــــ
ــــع علــــى ا ــــه فــــدس  الطــــني يف ف ــــم فرعــــون مــــن جــــنس اخلــــتم والطب لقلــــب ومنــــع اإل،ــــان وصــــون الكــــافر عن

ـــــك جـــــزاء علـــــى كفـــــره الســـــابق وهـــــذا قـــــول طائفـــــة مـــــن املثبتـــــني للقـــــدر القـــــائلني  خبلـــــق اَلفعـــــال و وذل
ن هللا عزوجـــــــل يفعـــــــل هـــــــذا "ومـــــــن املنكــــــرين خللـــــــق اَلفعـــــــال مـــــــن اعـــــــرتف أيضـــــــاً أ مث يقةةةةةةةول:تعــــــاىل". 

ـــــد علـــــى كفـــــره  ـــــه و،نعـــــه مـــــن اإل،ـــــان. عقوبـــــة للعب ـــــع علـــــى قلب ـــــله ويطب ـــــه أن ُيض   مث الســـــابق فُيحســـــن من
ــــة جربيــــل عليــــه الســــالم مــــع فرعــــون مــــن هــــذا البــــاب فــــمن فايــــة مــــا يقــــاأضةةةةاف: ف ل فيــــه إن هللا أن قص 

ســــــابق ورد ه لل،ــــــان ملــــــا تعــــــاىل منــــــع فرعــــــون مــــــن اإل،ــــــان وحــــــال بينــــــه وبينــــــه عقوبــــــة لــــــه علــــــى كفــــــره ال
ممنـــــا فعـــــل ذلـــــك أبمـــــر هللا تعـــــاىل ال جـــــاءه. وأمـــــا فعـــــل جربيـــــل عليـــــه الســـــالم مـــــن دس  الطـــــني يف فيـــــه ف

 (5)من تلقاء نفسه".
ز جلربيــــل أن ،نعــــه مــــن التوبــــة بــــل : "مل جيــــمث يةةةةتكّلم اإلمةةةةام اخلةةةةازن عةةةةن قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي

هــــــذا إذا كــــــان تكليــــــف  وأجةةةةةةاب عنةةةةةةه:ة"، جيــــــب عليــــــه أن يُعينــــــه ىل التوبــــــة وهكــــــذا علــــــى كــــــل طاعــــــ
جربيـــــل عليـــــه الســـــالم كتكليفنـــــا جيـــــب عليـــــه مـــــا جيـــــب علينـــــا. وأمـــــا إذا كـــــان جربيـــــل عليـــــه الســـــالم إمنـــــا 

رعــــون مـــن اإل،ــــان وجربيــــل عليــــه يفعـــل مــــا أمــــره هللا تعـــاىل بــــه، ولكــــن هللا جـــل جاللــــه هــــو الـــذي منــــع ف
ـــــة كيـــــف ـــــه منـــــع مـــــن منعـــــه هللا تعـــــاىل مـــــن  الســـــالم ُمنف ـــــذ َلمـــــر هللا تعـــــاىل، ففـــــي تلـــــك احلال ال جيـــــوز ل

ــــل قــــد حكــــم عليــــه وأخــــرب عنــــه أنــــه ال يــــؤمن التوبــــة وكيــــف جيــــب عليــــه إعانــــة مــــن مل يُعنــــه  هللا تعــــاىل ب
                                                             

 8( سورة فاطر، اآلية 1)
 24( سورة اَلنفال، اآلية 2)
 155سورة النساء، اآلية ( 3)
 110( سورة اَلنعام، اآلية 4)
   461ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل  للمام اخلازن، ج 5)
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ــــــْت ع ل ــــــْيه ْم حــــــ  يــــــرى العــــــذاب اَللــــــيم حــــــني ال ينفعــــــه اإل،ــــــان كمــــــا قــــــال هللا  تعــــــاىل:}إ نَّ الَّــــــذ ين  ح قَّ
ـــــون . ُن ـــــُت ر ب  ـــــك  ال  يـُْؤم  ـــــذ اب  اَْل ل ـــــيم {، ك ل م  ـــــر ُوا اْلع  ـــــ َّ يـ  ـــــاء تْـُهْم ُكـــــلُّ آي ـــــة  ح  و ل ـــــْو ج 

"وقـــــد  مث يقةةةةةول: (1)
يقـــــال: إن جربيـــــل عليـــــه الســـــالم إمـــــا أن يتصـــــر ف أبمـــــر هللا تعـــــاىل فـــــال يفعـــــل إال مـــــا أمـــــر هللا عز وجـــــل 

 جيــــب عليــــه مــــن تلقــــاء نفســــه ال أبمــــر هللا تعــــاىل وعلــــى ك ــــال التقــــديرين فــــال وإمــــا أن يفعــــل مــــا يشــــاء بــــه
هـــا َلنــــه إمنـــا جيـــب عليــــه فعـــل مــــا أمـــر بــــه وُيـــرم عليــــه إعانـــة فرعـــون علــــى التوبـــة وال ُيــــرم عليـــه منعــــه من

ـــــه وهللا تعـــــاىل مل  ـــــرب أنـــــه أمـــــره إبعانـــــة فرعـــــون وال حـــــرم  ـــــه منعـــــه مـــــن التوبـــــة فعـــــل مـــــا  ـــــي هللا عن علي
 (2)وليست املالئكة مكلفني كتكليفنا".

ـــــال  وهةةةةةو: آخةةةةةرا  ل مةةةةةام الةةةةةرازي مث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام اخلةةةةةازن إشةةةةةكاال   ـــــف زائ "وإن كـــــان التكلي
ــــذي نســــب إىل جربيــــل فائــــدة".  ــــك الوقــــت فحينئــــذ ال يبقــــى هــــذا ال  وأجةةةةاب عنةةةةه:عــــن فرعــــون يف ذل

أن أفعــــــال هللا  القةةةةةةول األول:ولني وهــــــي كمــــــا يلــــــي: أن العلمــــــاء ذكــــــروا يف تعليــــــل أفعــــــال هللا تعــــــاىل قــــــ
ــــه ال تُعلــــل، فــــال ي ــــر د هــــذا الســــؤال القةةةةول علــــى هــــذا التقــــدير أصــــال وقــــد يــــزول اإلشــــكال.  جــــل جالل

إن أفعـــــال هللا تعـــــاىل  ـــــا فايــــة حبســـــب املصـــــا  َلجلهــــا فعلهـــــا وكـــــذا أوامــــره ونواهيـــــه  ـــــا فايـــــة  الثةةةةاين:
عنهــــا وعلــــى هــــذا التقــــدير قــــد يقــــال ملــــا قــــال فرعــــون آمنــــت أنــــه حممــــودة حمبوبــــة َلجلهــــا أمــــر ِبــــا و ــــى 
ائيل وقــــد علـــــم جربيــــل أنــــه ممــــن حقـــــت عليــــه كلمــــة العـــــذاب وأن ال إلــــه إال الــــذي آمنــــت بـــــه بنــــو إســــر 
لتحقـــــق معاينتـــــه للمـــــوت فـــــال تكـــــون تلـــــك الكلمـــــة انفعـــــة لـــــه وأنـــــه إ،انـــــه ال ينفعـــــه دس الطـــــني يف فيـــــه 

"والفائـــــدة فيـــــه  مث يقةةةةةول:الطـــــني يف فيـــــه حتقيقـــــا  ـــــذا املنـــــع، وإن كـــــان قا ـــــا يف وقـــــت ال ينفعـــــه فـــــدس 
ــــل مــــا قــــد قضــــي عليــــه وســــد البــــا ، ب عنــــد ســــداً حمكمــــا حبيــــث ال يبقــــى للرمحــــة فيــــه م نْـ تعجي ــــر  ف ــــذ )مم 

طريــــق( وال يبقــــى مــــن عمــــره زمــــن يتســــع لل،ــــان فــــمن موســــى عليــــه الســــالم ملــــا دعــــا ربــــه أبن فرعــــون ال 
ـــــــذ اب  اَْل ل ـــــــيم {:يـــــــؤمن حـــــــ  يـــــــرى العـــــــذاب كمـــــــا قـــــــال هللا ـــــــر ُوا اْلع  ـــــــ َّ يـ  ـــــــوا ح  ُن  تعـــــــاىل:}ف ال  يـُْؤم 

مث  (3)
فلمــــا قــــال  لــــوم أن  اإل،ــــان عنــــد رؤيــــة العــــذاب فــــري انفــــع أجــــاب هللا تعــــاىل دعــــاءه.املع "ومــــن ي ضةةةةيف:

فرعــــون تلــــك الكلمـــــة عنــــد معاينـــــة الغــــرال اســـــتعجل جربيــــل عليــــه الســـــالم فــــدس  الطـــــني يف ف يــــه لييـــــأس 
ــــــــاة  ــــــــيت وعــــــــد هللا موســــــــى بقــــــــول هللا مــــــــن احلي ــــــــدعوة ال ــــــــة ال ــــــــك الكلمــــــــة وتتحقــــــــق إجاب وال تنفعــــــــه تل

                                                             

 97، 96( سورة يونس، اآليتان 1)
     462 – 461ص  2لمام اخلازن، ج ( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل ل2)
   88( سورة يونس، اآلية 3)
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ـــــا{تعاىل:}ق ـــــال  ق ـــــ يب ـــــْت د ْعو ُتُكم  فيكـــــون ســـــعي جربيـــــل عليـــــه الســـــالم يف تكميـــــل مـــــا ســـــبق يف  (1)ْد ُأج 
ــــذ ملــــا أمــــره بــــه وقــــدره  ف  حكــــم هللا جــــل جاللــــه أنــــه يفعلــــه فيكــــون ســــعي جربيــــل يف مرضــــاة هللا تعــــاىل م نـْ

 ( 2)اه على فرعون".وقض
عليــــــه  "لــــــو منــــــع جربئيــــــلمث يةةةةةةدكر اإلمةةةةةةام اخلةةةةةةازن إشةةةةةةكال آخةةةةةةر ل مةةةةةةام الةةةةةةرازي وهةةةةةةو: 

يةةةةةةب رعـــــون مــــــن التوبـــــة لكــــــان قـــــد رضـــــي  ببقائــــــه علـــــى الكفــــــر والرضـــــا ابلكفــــــر ُكفـــــر"، الســـــالم ف مث جي 
ـــــــا عنةةةةةةةه: ـــــــْن ي ش  ـــــــاُء و يـ ْهـــــــد ي م  ـــــــْن ي ش  ـــــــلُّ م  وجربيـــــــل عليـــــــه  (3)ُء{"كمـــــــا قـــــــال هللا تعاىل:}ف ـــــــم نَّ اّللَّ  ُيض 

ــــــه الســــــالم إمنــــــا يتصــــــر ف أبمــــــر هللا تعــــــاىل وال يفعــــــل إال مــــــا أمــــــره هللا تعــــــاىل  بــــــه وإذا كــــــان جربيــــــل علي
مث ال ابملــــأمور بــــه فــــأي كفــــر يكــــون هنــــا"، الســــالم قــــد فعــــل مــــا أمــــره هللا بــــه ونفــــذه فممنــــا رضــــي ابَلمــــر 

إبزالتــــــه حســــــب إمكانــــــه، فعلــــــى إن الرضــــــا ابلكفــــــر إمنــــــا يكــــــون كفــــــرا يف البشــــــر َلنــــــه مــــــأمور  يقةةةةةةول:
 يف حق نــــا ملهللاالفتنـــــا مــــا أمــــران بـــــه. ســــبيل املثــــال إذا أقـــــرران الكــــافر علــــى كفـــــره ورضــــينا بــــه فيكـــــون كفــــراً 

يفنـــا بـــل يفعـــل مـــا  مـــره بـــه ربـــه عزوجـــل فمنـــه ولكـــن أمـــا مـــن كـــان لـــيس مـــأمورا كـــأمران وال مكل فـــاً كتكل
"وعلــــى  يقةةةةول بعةةةةده:يكــــون كفــــرا يف حقــــه. ملــــا نفــــذ مــــا أمــــره بــــه حيــــث مل يكــــن راضــــيا ابلكفــــر؛ فــــال 

 فـ ــــم فرعـــــون وكـــــان ســـــاخطا لكفـــــره وفـــــري هـــــذا التقـــــدير فـــــمن جربيـــــل عليـــــه الســـــالم ملـــــا دس  الطـــــني يف
لق أفعـــــال العبـــــاد خريهـــــا وشـــــرها وهـــــو فـــــري راض ابلكفـــــر فغايـــــة أمـــــر جربيـــــل راض بـــــه، وهللا تعـــــاىل خـــــا

ــــــذا لقضــــــاء هللا عزوجــــــ ل وق ــــــد ره يف فرعــــــون مــــــن الكفــــــر وهــــــو عليــــــه الســــــالم مــــــع فرعــــــون أن يكــــــون ُمنف  
"كيــــف را  ل مةةةةام الةةةةرازي وهةةةةو: ذكةةةةر اإلمةةةةام اخلةةةةازن إشةةةةكاال  آخةةةة مث ســــاخ  لــــه فــــري راض بــــه".

بقـــــول وأجابةةةةةه: يليـــــق  ـــــالل هللا جـــــل جاللـــــه أن  مـــــر جربيـــــل عليـــــه الســـــالم أبن ،نعـــــه مـــــن اإل،ـــــان"، 
ـــــــاُء{ ـــــــا ي ش  ـــــــُل م  ـــــــا يُر يـــــــُد{ (4)هللا تعـــــــاىل:}إ نَّ اّللَّ  يـ ْفع  وقـــــــول هللا  (5)وقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}إ نَّ اّللَّ  ُي ُْكـــــــُم م 

ــــ ويف األخةةةةري ذكةةةةر اإلمةةةةام اخلةةةةازن إشةةةةكاال  آخةةةةرا   (6)أ ُلون {،ا يـ ْفع ــــُل و ُهــــْم ُيْســــتعــــاىل:}ال  ُيْســــأ ُل ع مَّ

                                                             

   89رة يونس، اآلية ( سو 1)
   462ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 2)
 8( سورة فاطر، اآلية 3)
 18( سورة احل ، اآلية 4)
 1( سورة املائدة، اآلية 5)
 23( سورة اَلنبياء، اآلية 6)
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وإن قيــــل إن جربيــــل عليــــه الســــالم إمنــــا فعــــل ذلــــك مــــن عنــــد نفســــه ال أبمــــر هللا اإلمةةةةام الةةةةرازي وهةةةةو: 
 (  1)أنه إمنا فعل ذلك أبمر هللا عزوجل ُمنف  ذا َلمر هللا تعاىل.وقال يف اجلواب عنه: تعاىل، 

"مــــا ورد يف الروايــــة مــــن أن جربيــــل عليــــه الســــالم دس  فــــاه عنــــد  :اإلمةةةةام ابةةةةو السةةةةعود يقةةةةول 
وال ينافيـــــه تعليلـــــه  مث يقةةةةةول:ذلـــــك بطـــــني البحـــــر وســـــده بـــــه فمنـــــه  كيـــــد الـــــرد القـــــويل ابلـــــرد الفعلـــــي"، 

ي أن املــــــراد ِبــــــا الرمحــــــة الدنيويــــــة أي النجــــــاة الــــــيت هـــــــ (2)ِهللاافــــــة إدرا  الرمحــــــة كمــــــا ورد يف احلــــــديث،
ـــــيس مـــــن  ـــــه الســـــالم طلبـــــة املهللاـــــذول ول ـــــونس علي ضـــــرورة إدراكهـــــا صـــــحة اإل،ـــــان كمـــــا يف إ،ـــــان قـــــوم ي

ــــه مــــاال يتصــــو ر يف شــــأن جربيــــل عليــــه الســــالم مــــن الرضــــا ابلكفــــر إذ ال اســــتحالة  حــــ  يلــــزم مــــن كراهت
ــــــأس  ــــــأس والي ــــــة الب ــــــك يف حال ــــــى جمــــــرد التفــــــو ه بكلمــــــة اإل،ــــــان وإن كــــــان ذل يف ترتــــــب هــــــذه الرمحــــــة عل

علـــــــــى ســـــــــد ابب االحتمـــــــــال البعيـــــــــد لكمـــــــــال الغـــــــــي  وشـــــــــدة ل دس جربيـــــــــل عليـــــــــه الســـــــــالم فيحمـــــــــ
ـــــه إذ فاتـــــه وقـــــت الق بـــــول وهـــــو حالـــــة  يقةةةةةول اإلمةةةةةام ابةةةةةو حيّةةةةةان:( 3)احلـــــرد". ومل يقبـــــل هللا عزوجـــــل من

ــــــار وبقــــــاء التكليــــــف، والتوبــــــة بعــــــد املعاينــــــة ال تنفــــــع كمــــــا قــــــال هللا تعــــــاىل:}فـ ل ْم يـ ـــــُك يـ ــــــنـْف ُعُهْم  االختي
ـــــا ر أ ْواإ ، ـــــ ل ـــــْت يف  ع ب ـــــاد ه { انـُُهْم ل مَّ ـــــن ا ُســـــنَّت  اّللَّ  الَّـــــيت  ق ـــــْد خ  ـــــُتْم  (4)أب ْس  وقـــــول هللا تعـــــاىل:}آآْلن  و ق ـــــْد ُكنـْ

ُلون { ـــــه: "أتـــــؤمن الســـــاعة يف حـــــال االضـــــطرار حـــــني أدركـــــك الغـــــرال وأيســـــت ( 5)بـ ــــه  ت ْســـــتـ ْعج  واملـــــراد من
 (6)من نفسك"؟

يل جربيــــــل عليــــــه الســــــالم: مــــــا قــــــال ملسو هيلع هللا ىلص: رســــــول هللا  "قــــــال قــــــال: اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي يقةةةةةةول:
أبغضــــــُت شــــــيئا مــــــن خلــــــق هللا تعــــــاىل مــــــا أبغضــــــُت إبلــــــيس يــــــوم أمــــــر ابلســــــجود فــــــأ  أن يســــــجد ومــــــا 
أبغضـــــُت شـــــيئا أشـــــد بُغضـــــا مـــــن فرعـــــون فلمـــــا كـــــان يـــــوم الغـــــرال خفـــــُت أن يعتصـــــم بكلمـــــة اإلخـــــالص 

اً مــــــين  هللا تعـــــاىل عليــــــه أشـــــد فضـــــبفينجـــــو فأخـــــذُت قبضـــــة مــــــن محـــــأة فضـــــربُت ِبــــــا يف فيـــــه فوجـــــدُت 
كمـــــا ذكـــــرانه مث ذكةةةةةر اإلمةةةةام اآللوسةةةةةي قةةةةةول اإلمةةةةةام ال  شةةةةري فــــأمر ميكائيـــــل فــــأاته فقـــــال اآلن". 

                                                             

   462ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 1)
اإلمـــــام الرتمـــــذي يف ســـــننه، أبـــــواب تفســـــري القـــــرآن عـــــن رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، ابب: ومـــــن ســـــورة يـــــونس،  اخرجـــــه( 2)

  287ص  5، ج 3107رقم احلديث: 
  317ص  4( تفسري ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 3)
  85(  سورة فافر، اآلية 4)
 51( سورة يونس، اآلية 5)
  102ص  6ايب حي ان، ج مام لل( التفسري البحر ا ي  6)
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ارتضــــاه هــــو حيــــث قــــال: "لقــــد  وذكةةةةر اإلمةةةةام اآللوسةةةةي قةةةةول اإلمةةةةام إبةةةةن املنةةةةرّي وقةةةةد (1)فيمــــا قبــــل،
ـــــه علـــــيهم الســـــالم كمـــــا جيـــــب  ـــــ م، واجلمهـــــور علـــــى خالفـــــه أنكـــــر منكـــــرا وفضـــــب و تعـــــاىل ومالئكت
 ـــــدثني بعـــــد مســـــلم. وفـــــريه، لصـــــحة احلـــــديث عنـــــد اَلئمـــــة الثقـــــات   اإلمـــــام الرتمـــــذي املقـــــدم علـــــى ا

  (2)وقد خاضوا يف بيان املراد منه حبيث ال يبقى فيه إشكال".
وال  فــــى أن  ام اآللوسةةةةي بعةةةةد نقةةةةل قةةةةول اإلمةةةةام ابةةةةو السةةةةعود الةةةةيت ذكةةةةر ه:وقةةةةال اإلمةةةة
 (3) عنـــــه مـــــا ُروي   عـــــن أيب هريـــــرة رضـــــي هللا عنـــــه.لرمحـــــة الدنيويـــــة بعيـــــد ويكـــــاد   محـــــل الرمحـــــة علـــــى ا

فمنــــــه رت ــــــب فيــــــه املغفــــــرة علــــــى إدرا  الرمحــــــة وهــــــو  ــــــاهر يف أنــــــه لــــــيس املــــــراد ِبــــــا الرمحــــــة الدنيويــــــة َلن 
ـــــل  وقةةةةةال بعةةةةةى احملققةةةةةني:( 4) ترتت ـــــب عليهـــــا وإمنـــــا يرتت ـــــب عليهـــــا النجـــــاة".املغفـــــرة ال "إمنـــــا فعـــــل جربي

ــــا قبــــل منــــه علــــى ســــبيل ليـــه الســــالم مــــا فعــــل ع فضــــبا عليــــه ملـــا صــــدر منــــه وخوفــــا أنــــه إذا كــــرر ذلـــك ِر
خـــــرال العــــــادة لســــــعة حبـــــر الرمحــــــة الــــــذي يســـــتغرال كــــــل شــــــيء، وأمـــــا الرضــــــا ابلكفــــــر فـــــاحلق أنــــــه لــــــيس 

بـــــل إذا استحســـــن وإمنـــــا الكفـــــر رضـــــاه بكفـــــر نفســـــه، نعـــــم قيـــــل: إن الرضـــــا بكفـــــر نفســـــه بكفـــــر مطلقـــــا 
: "أنــــه اإلمةةةةام الطيةةةةي يقةةةةول (5)و كــــافر فــــال معــــ  لعــــده كفــــرا والكفــــر حاصــــل قبلــــه".إمنــــا يكــــون وهــــ

مث ( 6)لـــــــيس للعقـــــــل جمـــــــال يف مثـــــــل هـــــــذا النقـــــــل الصـــــــحيت إال التســـــــليم ونســـــــبة القصـــــــور إىل الـــــــنفس".
"إن  اخلــــرب مــــ  خــــالف صــــريت العقــــل أو تضــــمن نســــبة مــــا ال ي تصــــو ر شــــرعاً  :يقةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةي
مل ،كـــــن  ويلـــــه علـــــى وجـــــه يوافـــــق حكـــــم العقـــــل وينـــــدفع بـــــه نســـــبة الـــــنقص ال يف حـــــق شـــــهللاص إليـــــه و 
م الــــراوي ِــــا يــــوهن أمــــر روايتــــه أهــــون مــــن اهتــــام العقــــل الصــــريت ونســــبة الــــنقص يكــــون صــــحيحاً، واهتــــا

 ( 7)بعصمته وكماله".ملسو هيلع هللا ىلص ن شهد هللا تعاىل ورسوله إليه دون نسبة النقص إىل م

هـــــــذا اَلمـــــــر أن  ة أقـــــــوال وقـــــــد وضـــــــت  أمامنـــــــارأينـــــــا يف هـــــــذا القضـــــــية عـــــــد خالصةةةةةةةة الكةةةةةةةالم:
اإلمــــــام اخلــــــازن تكل ــــــم يف هــــــذه القضــــــية بكــــــالم مفصــــــل وهكــــــذا اإلمــــــام اآللوســــــي، اإلمــــــام اآللوســــــي 

                                                             

   368 – 367ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 1)
، ج ( االنتصاف من الكش اف حاشية ال2) ُنـ ري  

  368 – 367ص  2بن امل
  20ص  12ج  8944قم احلديث: للمام البيهقي، ر ( شعب اإل،ان 3)
   172 – 171ص  6للمام اآللوسي، ج ( يُنظر تفسري روح املعاين 4)
 172ص  6، ج نفس املصدر( يُنظر 5)
  558ص  7( فتوح الغيب للمام الطييب، ج 6)
 172ص  6روح املعاين للمام اآللوسي، ج تفسري   ( يُنظر7)
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اَلحاديــــث الــــيت وردت فيــــه، نفهـــــم  أجــــاب عــــن إشــــكاالت اإلمــــام الــــرازي فــــرداً فــــرداً، واســــتدل  حلفــــ 
بــــو الســــعود وابــــو حيــــان واآللوســــي وفــــريهم مــــن كــــالم اَلمــــة الكبــــار مثــــل اإلمــــام الز شــــري والقــــرطيب وا

 وهللا أعلم  فالاجيح يكون لقول الشيخ السعيدي.أن  ما قال به اإلمام الرازي ليس بقوي. 
 

الدةةةةةةِديَن َحقدةةةةةةةت: َعلَةةةةةةةي:ِهم: َكِلَمةةةةةةةت  رَبِّةةةةةةةَل اَل االسةةةةةةتدراك األربعةةةةةةةون: قةةةةةةةول هللا تعةةةةةةةاىل:}ِإند 
ِمن وَن{    (1).ية ؤ:

: أن املـــــراد مـــــن حيةةةةةث قةةةةةال ازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدايةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةر 
ــــذي يوجــــب عنــــه حصــــول  ــــة يف العبــــد ال ــــه، وخلــــق القــــدرة والداعي ــــاره عن الكلمــــة حكــــم هللا تعــــاىل وإخب

خبـــــار والعلـــــم أمامنـــــا واضـــــت و ـــــاهر، وهكـــــذا جممـــــو  القـــــدرة أن احلكـــــم واإل مث يقةةةةةول:ذلـــــك اَلثـــــر، 
يـــــرتج ت أحـــــدها علــــــى اآلخـــــر إال  إذا كـــــان مرج حــــــاً،  والـــــداعي، القـــــدرة إذا كانـــــت صــــــاحلة للجـــــانبني مل

ت يكــــون مــــن هللا جــــل جاللــــه قطعــــا للتسلســــ ل، وجيــــب الفعــــل ملــــا ُيصــــل هــــذه ا موعــــة، وذلــــك املــــرج  
ـــــوا ِبـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة علـــــى تصـــــحيت القـــــول "أن أصـــــحابنا أي أهـــــ يقةةةةةول يف األخةةةةةري: ل الســـــنة احتج 

 (2)حق وصدال وال حميص عنه".يف إثبات القضاء الالزم والقدر الواجب، وهو 

فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام
ن جيعلــــــه ســــــبحانه أن هللا ســــــبحانه وتعــــــاىل  لــــــق يف البشــــــر قــــــدرة الفعــــــل وداعيتــــــه، فمــــــ هةةةةةةده اآليةةةةةةة:

ام الـــــرازي وتعـــــاىل شـــــقياً مـــــن اَلزل فـــــال يـــــؤمن، لكـــــن هـــــذا التفســـــري ال يفهمـــــه عامـــــة النـــــاس، َلن  اإلمـــــ
 ذهـــــــب يف رد  موقـــــــف املعتزلـــــــة والقدريـــــــة إىل املوقـــــــف اجلربي ـــــــة ولكـــــــن مســـــــلك أهـــــــل الســـــــنة بـــــــني اجلـــــــرب

ــــه  لــــق الفعــــل والعبــــد  تــــار الفعــــل منــــه ، أمــــا موقــــف املعتزلــــة يف والقــــدر واملــــراد منــــه أن هللا جــــل جالل
 تــــار الفعــــل للعبــــد هــــذه القضــــية فهــــو ن فــــُي االختيــــار مــــن العبــــد حيــــث يقولــــون: أن  هللا عز وجــــل هــــو 

 (  3)ولكن القدرية واملعتزلة يقولون أن العبد  لق الفعل.

                                                             

 96( سورة يونس، اآلية 1)
 302ص  17ري الكبري للمام الرازي، ج ( يُنظر التفس2)
 469ص  5تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج ( تفسري 3)
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 التلليل واملناقشة:   
الـــــذي كتبـــــه يف اللـــــوح "أن املـــــراد منـــــه ثبـــــت علـــــيهم قـــــول هللا تعـــــاىل اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري يقةةةةةول: 

ــــة وأخــــرب بــــه املالئكــــة علــــيهم الســــالم أ ــــم ،وتــــون كفــــاراً فــــال يكــــون فــــريه. وتلــــك كتابــــة مع لــــوم ال كتاب
ـــــذ ل ك  اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يقةةةةةول: (  1)مقـــــدر ومـــــراد تعـــــاىل هللا عـــــن ذلـــــك". يف تفســـــري قـــــول هللا تعاىل:}ك 

ـــــُقوا أ نَـُّهـــــ ـــــُت ر ب  ـــــك  ع ل ـــــى الَّـــــذ ين  ف س  نُـــــون {ح قَّـــــْت ك ل م  أي حكمـــــه وقضـــــاؤه وعلمـــــه الســـــابق،  (2)ْم ال  يـُْؤم 
ــــــــــُقوا{ أي خرجــــــــــوا عــــــــــن الطاعــــــــــة وكفــــــــــروا وكــــــــــذبوا، وقــــــــــول هللا  قــــــــــول هللا تعــــــــــاىل:}ع ل ى الَّــــــــــذ ين  ف س 

نُــــــون   اإلمةةةةةةام اخلةةةةةةازن ( 3){ أي ال ُيصــــــد قون، ويف هــــــذا أوىف دليــــــل علــــــى القدريــــــة".تعــــــاىل:}أ نَـُّهْم ال  يـُْؤم 
يهم كلمـــــت ربـــــك يعـــــين حكـــــم ربـــــك وهـــــو قـــــول هللا تعـــــاىل: "خلقـــــُت هـــــؤالء يعـــــين وجبـــــت علـــــ يقةةةةةول:

ــــ ــــادة: "ســــهللا  رب ــــار وال أابيل". وقــــال قت ــــل هــــو مــــا قــــدره علــــيهم وقضــــاه يف للن ك وقيــــل لعنــــة ربــــك وقي
ـــــه كنايـــــة عـــــن القضـــــاء اَلزيل أب ـــــم ،وتـــــون علـــــى  الشةةةةةيخ ال حيلةةةةةي يقةةةةةول:(  4)اَلزل ال يؤمنـــــون". "أن

"أنــــه بيــــان ملنشــــأ إصــــرار الكفــــرة علــــى مــــا  اإلمةةةةام اآللوسةةةةي يقةةةةول:( 5)الكفــــر و لــــدون يف العــــذاب".
ينتفعـــــون ابإل،ـــــان أي إن الـــــذين ثبتـــــت علـــــيهم قـــــول هللا هـــــم عليـــــه مـــــن الكفـــــر والضـــــالل إىل حيـــــث ال 

} ـــــــــُت ر ب  ـــــــــك  ـــــــــر عنـــــــــد اَلشـــــــــاعرة إبرادت هللا تعـــــــــاىل اَلزليـــــــــة  تعاىل:}ك ل م  أي حكمـــــــــه وقضـــــــــاؤه املفس 
ـــــــى الكفـــــــر أو  لـــــــدون يف املتعلقـــــــة ابَلشـــــــياء علـــــــى مـــــــ ا هـــــــي عليـــــــه فيمـــــــا ال يـــــــزال أب ـــــــم ،وتـــــــون عل

يهم قضـــــاء هللا تعـــــاىل وقـــــدره: أب ـــــم ُيصـــــر ون علـــــى حـــــق علـــــ"أنـــــه اإلمةةةةةام الشةةةةةوكاين يقةةةةةول: ( 6)النـــــار".
الكفــــر، و،وتـــــون عليـــــه، ال يقـــــع مـــــنهم اإل،ـــــان حبـــــال مــــن اَلحـــــوال، وإن وقـــــع مـــــنهم مـــــا صـــــورته صـــــورة 

خالصةةةةةةةة الكةةةةةةةالم: ( 7) نـــــــد معاينـــــــة العــــــذاب فهـــــــو يف حكـــــــم العـــــــدم".اإل،ــــــان، كمـــــــن يـــــــؤمن مــــــنهم ع
ــــــث  ــــــرازي حي ــــــى اإلمــــــام ال ــــــه ووضــــــت  القضــــــية الشــــــيخ الســــــعيدي اســــــتدر  عل رفــــــع الغمــــــوض عــــــن قول

 وهللا أعلم فالاجيح يكون لقول الشيخ السعيدي.داً. توضيحاً جي  
 

                                                             

   371ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 1)
 33( سورة يونس، اآلية 2)
 340ص  8( تفسري اجلامع َلجكام القرآن للمام القرطيب، ج 3)
 465ص  2نزيل  للمام اخلازن، ج ( تفسري لباب التأويل يف معاين الت4)
   262ص  11نري للشيخ الزحيلي، ج التفسري امل (5)
  179ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 6)
 538ص  2( تفسري فتت القدير للمام الشوكاين، ج 7)
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 الثاين الفصل
استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ 

رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين غالم 
 الرازي يف س َور هود ويوسف والرعد وإبراهيم

 
 وفيه أربعة مباحث:

استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول  ول:ث األاملبل
 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة هود

 
لوسي والشيخ غالم رسول استدراكات اإلمام شهاب الدين اآل املبلث الثا :

 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة يوسف
 

شيخ غالم رسول مام شهاب الدين اآللوسي والاملبلث الثالث: استدراكات اإل
 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة الرعد

 
غالم رسول استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ  املبلث الرابع:

 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة إبراهيم
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 األول املبلث
 سورة هود

 
ةةةِر  ربعةةةون:االسةةةتدراك احلةةةادي واأل تَةةةةَراه  ق ةةةل: فَةةةأ:ت وا بَِعش: قةةةول هللا تعةةةاىل:}َأم: يَةق ول ةةةوَن افة:

َتطَع:ت م: ِمن: د وِن  تَةَرَ ٍت َواد:ع وا َمِن اس: ت م: َصاِدِقنَي{.س َوٍر ِمث:ِلِه م ف:  (1)اهللِد ِإن: ك نة:

ذكةةةةةر اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي أقةةةةةوال العلمةةةةةاء يف األمةةةةةر الةةةةةدي بسةةةةةببه كةةةةةان القةةةةةرآن 
: هــــــو القةةةةةةول الثةةةةةةاينهــــــو الفصــــــاحة،  القةةةةةةول األول: :لكةةةةةةر  معجةةةةةة ا م وبّينهةةةةةةا علةةةةةةى النلةةةةةةو اآليتا

هــــو اشــــتماله علــــى العلــــوم الكثــــرية،  القةةةةول الرابةةةةع:هــــو عــــدم التنــــاق ،  القةةةةول الثالةةةةث:اَلســــلوب، 
مث هــــــو اشــــــتماله علــــــى اإلخبــــــار عــــــن الغيــــــوب،  القةةةةةةول السةةةةةةادس:هــــــو الصــــــرف،  القةةةةةةول اخلةةةةةةام :
أن املهللاتـــــار عنـــــد أكثـــــر العلمــــاء وعنـــــدي هـــــو: أنـــــه معجـــــز بســـــبب الفصـــــاحة،  زي:يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرا

ــــه لــــو كــــان وجــــه اإلعجــــ ذكةةةةر احتجةةةةاجهم علةةةةى صةةةةلة قةةةةوةم  ةةةةده اآليةةةةة فيقةةةةول:و  از للقــــرآن "َلن
ـــــــــــوب أو عـــــــــــدم التنـــــــــــاق  مل يكـــــــــــن لقـــــــــــول هللا  ـــــــــــار عـــــــــــن الغي ـــــــــــوم أو اإلخب الكـــــــــــرة هـــــــــــو كثـــــــــــرة العل

{ معـــــــ  أمـــــــا إذا كـــــــان ت  وجـــــــه اإلعجـــــــاز هـــــــو الفصـــــــاحة صـــــــت ذلـــــــك َلن فصـــــــاحة  تعـــــــاىل:}ُمْفتـ ر ج 
ــــو كــــان الوجــــه يف كــــون  مث ي ضةةةةيف:الفصــــيت تظهــــر ابلكــــالم، ســــواء كــــان الكــــالم صــــدقاً أو كــــذابً".  ل

لكــــرة معجــــزاً هــــو الصــــرف لكــــان داللــــة الكــــالم الركيــــك النــــازل يف الفصــــاحة أوكــــد مــــن داللــــة القــــرآن ا
إن هللا تعــــــــــاىل ملــــــــــا قــــــــــر ر وجــــــــــه التحــــــــــد ي  الكــــــــــالم العــــــــــايل يف الفصــــــــــاحة علــــــــــى هــــــــــذا املطلــــــــــوب، مث

ـــــــاد ق ني { واملـــــــراد  ـــــــُتْم ص  ـــــــْن ُدون  اّللَّ  إ ْن ُكنـْ ـــــــن  اْســـــــت ط ْعُتْم م  ـــــــقـــــــال:}و اْدُعوا م  ـــــــه: إن كن تم صـــــــادقني يف من
ــــر اُه{،  تـ  ُــــون  افـْ يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي مسةةةةتدال   ةةةةدا ادعــــاء كونــــه مفــــرتًى كمــــا قــــال هللا تعــــاىل:}أ ْم يـ ُقول

علــــــوم أن هــــــذا الكــــــالم يــــــُدل  علــــــى أنــــــه ال بــــــد  يف إثبــــــات الــــــدين مــــــن تقريــــــرالرباهني ن امل"ومــــــ الكةةةةةةالم:
ــــــا  ــــــات نبــــــوة نبي ن ــــــك َلن هللا تعــــــاىل أورد يف إثب ــــــدالئل، وذل ــــــدليل، ملسو هيلع هللا ىلص حممــــــد وال هــــــذه احلجــــــة وهــــــذا ال

 (2)ولوال أن الدين ال يتم   إال ابلدليل مل يكن يف ذكره فائدة".
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 تفسةةةةةري ي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يفاسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةة
"نعــــم مــــا ذكــــر إمنــــا يــــدل  علــــى صــــحة كــــون وجــــه اإلعجــــاز  هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال بعةةةةد نقةةةةل قولةةةةه:

  (1)ذلك وال ،نع احتمال كونه اَلسلوب الغريب وعدم اشتماله على التناق  كما قيل به".
 التلليل واملناقشة: 

،كــــــن أن يكــــــون ســــــبب اإلعجــــــاز حيــــــث  ممكــــــن وابلنظةةةةةةر نةةةةةةر  أن اجلمةةةةةةع بةةةةةةني القةةةةةةولني
 الفصاحة وأيضاً عدم وجود التناق . وهللا أعلم

 
ةِلي ِإن: َأَرد:ت  َأن: أَن:َصةَح َلك ةم:  َفع ك م: ن ص: االستدراك الثاين واألربعةون: قةول هللا تعةاىل:}َواَل يَةةنة:

   (2)ِإن: َكاَن اهللد  ي رِيد  َأن: ية غ:وَِيك م:{.
تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا حيةةةةث قةةةةال بعةةةةد إجةةةةاابت رازي ين الةةةةفخةةةةر الةةةةد يةةةةر  اإلمةةةةام

ملـــــا أجـــــاب نـــــوح عليـــــه الســـــالم عـــــن شـــــبهات قومـــــه فهللاـــــتم بـــــه الكـــــالم نةةةةةوين عليةةةةةه السةةةةةالم لقومةةةةةه: 
حــــــت   أصــــــحابنا اأنــــــه  يقةةةةةةول: مث، كمــــــا ورد يف هــــــذه اآليــــــة  خباتــــــة قاطعــــــة، فقــــــال نــــــوح عليــــــه الســــــالم
ــــــا أراد هللا تعــــــاىل مــــــن الكُ  يريــــــد أحيــــــاانً ِبــــــذه اآليــــــة الكر،ــــــة علــــــى أن هللا عز وجــــــل  فــــــر مــــــن العبــــــد، فلم 

العبــــد الكفــــر فيكــــون صــــدور اإل،ــــان منــــه ممتنــــع، واملقصــــود مــــن قــــول نــــوح عليــــه الســــالم املــــذكور هــــو: 
ـــــــل كم"، وهـــــــذا الكـــــــالم واضـــــــت وصـــــــريت يف صـــــــحي إن كـــــــان هللا يُ "ال يـــــــنفعكم نُ  ريـــــــد أن يُغـــــــوي كم وُيض 

أن  ـــــاهر اآليـــــة يـــــدل  علـــــى أن هللا جـــــل  لةةةةةون:ت لةةةةةة حيةةةةةث يقو مث يةةةةةتكّلم عةةةةةن موقةةةةةف املعمـــــذهبنا، 
َلن  هـــــذا معـــــروف أن  ، وهـــــذا مســـــلم،ملسو هيلع هللا ىلص جاللـــــه ملـــــا يريـــــد إفـــــواء قـــــوم فـــــال ينتفعـــــون بنصـــــت الرســـــول 

ــــــواعظني ونصــــــت الناصــــــحني،  ــــــوع  ال ــــــد فــــــال ينفعــــــه ال ــــــد إفــــــواء عب ذكــــــر ســــــبب و هللا عز وجــــــل ملــــــا يري
ـــتم إن ـــزا  وهـــو: لكـــن مل قل بـــل نـــوح عليـــه الســـالم قـــال  ســـبب النـــزا ، اإلفـــواء َلنـــههللا تعـــاىل أراد  الن

ـــــار،  ـــــيهم االختي ـــــل فـــــو ض إل ـــــدل  علـــــى أن هللا تعـــــاىل مـــــا أفـــــواهم ب ولةةةةةه وجهةةةةةني كمةةةةةا ِبـــــذا الكـــــالم لي
  يلي:
أن نــــوح عليــــه الســــالم قــــال لــــو أن هللا تعــــاىل كــــان يريــــد إفــــواءهم فــــال يبقــــى فيــــه فائــــدة  األول: •

ــــدةالُنصــــت والــــوع ، وإذا كــــان الــــوع  والنصــــ ذا أمــــر هللا تعــــاىل بــــه،  للكفــــار فلمــــا ت بــــدون فائ
                                                             

   223ص  6روح املعاين للمام اآللوسي، ج  تفسري ( يُنظر1)
  34( سورة هود، اآلجت 2)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

227 
 

أن نــــــوح عليــــــه الســــــالم كــــــان مــــــأمورا بــــــدعوة الكفــــــار ووعظهــــــم ونصــــــيحتهم كمــــــا عليــــــه إمجــــــا  
املســــلمني، ونعــــرف مــــن هــــذا أن هــــذا الُنصــــت مل يكــــن خاليــــاً مــــن الفائــــدة، وإذا مل يكــــن خاليــــا 

 ذه الناحية. نا ُحجة من هفوجب القطع أبن هللا تعاىل ما أفوا قوم نوح؛ فيصري هذا ل

لــــــو ثبــــــت احلكــــــم علــــــى قــــــوم نــــــوح عليــــــه الســــــالم أبن هللا عز وجــــــل أفــــــواهم وأضــــــل هم  الثةةةةةةاين: •
ــــه الســــالم منقطعــــاً  فيصــــري هــــذا  ــــم ُعــــذرا يف عــــدم إتيــــا م ابإلســــالم واإل،ــــان ويكــــون نــــوح علي

م ذا أفــــواان فلـــــإنــــك ت ســــلم أن هللا تعــــاىل إ ،عــــن منــــا رهتم، َلن  هــــؤالء النــــاس كــــانوا يقولــــون لــــه
ـــــد ان واجتهـــــادان، فـــــمذا أنـــــت ج نـــــوح عليـــــه الســـــالم يبقـــــى لنـــــا يف  ُنصـــــحك فائـــــدة وهكـــــذا يف ج 

تــــــدعي أبن هللا عز وجــــــل ُيضــــــل نا فكأنــــــك قــــــد جعلتنــــــا مــــــن املعــــــذورين ويف هــــــذه احلالــــــة ال يلــــــزم 
علينـــــا أن نقبـــــل هـــــذه الـــــدعوة، فيثبـــــت منـــــه أن اَلمـــــر املـــــذكور لـــــو كـــــان كمـــــا يقـــــول بـــــه اخلصـــــم 

نــــوح عليــــه الســــالم، وكمــــا أنــــه مــــن املعلــــوم أنــــه ال جيــــوز لنــــوح علــــى النــــيب   ُحجــــة للكفــــار يصــــري
عليــــــه الســــــالم أن يــــــتكل م بكــــــالم الــــــذي يصــــــري بســــــببه مفحــــــم وعــــــاجز عــــــن بيــــــان حجــــــة هللا 

 (  1)عزوجل.

اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
ــــرين مــــن تعق ــــب  أان مــــا وجــــدُت أحــــد مــــن هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال: هــــذا االعــــرتاض أو أجابــــه املفس 

أن هللا جــــــل جاللــــــه كــــــان يف علمــــــه مــــــن اَلزل أن   ولكةةةةةةن اجلةةةةةةواب ةةةةةةةدا االعةةةةةةااا عنةةةةةةدي هةةةةةةو:
الكفــــــار يُعطــــــون إلــــــيهم اختيــــــار ق بــــــول اإل،ــــــان أو عــــــدم ق بولــــــه ولكــــــن الكفــــــار  تــــــارون تقليــــــد آابئهــــــم 

ـــــه بـــــدالً مـــــ ـــــون علي ـــــاان ويتثبت ـــــة واإل،ـــــان و ُعمي ـــــون ن ا داي ـــــيتعن ت ـــــارهم يُقـــــد ر هللا ب ه، وبســـــبب ســـــوء اختي
جــــل جاللـــــه  ـــــم الُكفــــر فـــــأراد هللا تعـــــاىل لبقــــائهم علـــــى الضـــــاللة، وهــــذه اإلرادة مـــــن هللا تعـــــاىل َلجـــــل 

ــــــارهم الســــــي   ، فــــــال يكــــــون يف اســــــتطاعتهم أن يُقــــــدم وا ِبــــــذا العــــــذر يــــــوم القيامــــــة: "أن هللا جــــــل ءاختي
ــــه ملــــا أراد  ــــل نا فمــــا جالل ــــه الســــالم ذا تقصــــريان فيــــه؟ وهكــــذعلــــى أن ُيض  ا ال يلــــزم منــــه ارســــال نــــوح علي

عبثـــــاً، َل ـــــم مل يقبلـــــوا دعوتـــــه ابختيـــــارهم مـــــع أن نـــــوح عليـــــه الســـــالم كـــــان يـــــدعوهم إىل ا دايـــــة متواليـــــاً 
    (2)ومتواترا .
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      التلليل واملناقشة:  
ر اإلصــــــرار فهللاــــــاله أن املـــــراد منــــــه: إذا عــــــرف هللا تعـــــاىل مــــــن الكـــــاف يقةةةةةول اإلمةةةةةةام ال  شةةةةةةري
إفـــــواًء وإضـــــالاًل، كمـــــا أنـــــه إذا عـــــرف مـــــن العبـــــد أنـــــه يتـــــوب ويرعـــــوى وشـــــأنه ومل يلجئـــــه، ومس ـــــى ذلـــــك 

فلطــــــف بــــــه ومســــــى هــــــذا إرشــــــادا وهدايــــــة. واملــــــراد منــــــه: "أنكــــــم إذا كنــــــتم مــــــن التصــــــميم علــــــى الكفــــــر 
ـــــة الـــــيت ال تـــــنفعكم نصـــــائت هللا يقةةةةةول و  (1)؟ ومواعظـــــه وســـــائر ألطافـــــه، كيـــــف يـــــنفعكم ُنصـــــحي"ابملنزل

إن كـــــان  صـــــحاً أي إبالفـــــي واجتهـــــادي يف إ،ـــــانكم ال يـــــنفعكم َلنكـــــم ال تقبلـــــون نُ  اإلمةةةةةام القةةةةةر ي:
ــــل كم. هللا يُ  "وهــــذا يــــدل  علــــى بطــــالن مــــذهب املعتزلــــة والقدريــــة ومــــن وافقهمــــا،  مث يقةةةةول:ريــــد أن ُيض 

يغـــــــوي الغـــــــاوي،   يريـــــــد أن يعصـــــــي العاصـــــــي، وال يكفـــــــر الكـــــــافر، والوهـــــــم يزعمـــــــون أن هللا تعـــــــاىل ال
ُ يُر يــــــــــــُد أ ْن وأن يفعــــــــــــل ذلــــــــــــك، وهللا ال يريــــــــــــد ذ ــــــــــــان  اّللَّ لــــــــــــك:، فــــــــــــرد هللا عز وجــــــــــــل علــــــــــــيهم:}إ ْن ك 

أن مـــــذهب أهـــــل الســـــنة أن هللا تعـــــاىل أضـــــل   ه:وقةةةةةد قةةةةةال اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يف تفسةةةةةري  (2)يـُْغـــــو ي ُكْم{.
ــــه الكفــــر، ــــق في ــــذلك نســــب اإلفــــواء يف هــــذا إىل هللا تعــــاىل وهــــ إبلــــيس وخل و احلقيقــــة، فــــال شــــي يف ول

مث تكلّةةةةةةةةم عةةةةةةةةن موقةةةةةةةةف اإلماميةةةةةةةةة ه، صــــــــادر عــــــــن إرادت هللا تعــــــــاىل. الوجــــــــود إال وهــــــــو  لــــــــوال لــــــــ
ــــذي طــــاوعوه يف كــــل مــــا زين ــــه  والقدريةةةةة فقةةةةال: ــــة وفريمهــــا شــــيهللاهم إبلــــيس ال ــــة والقدري خــــالف اإلمامي

نســــــب  ســــــألة وقــــــالوا: أخطــــــأ إبلــــــيس، وهــــــو أهــــــل للهللاطــــــأ حيــــــث ــــــم، ولكــــــن مل يطــــــاوعوه يف هــــــذه امل
ــــــة إىل ربــــــه جــــــال وعــــــال.  يةةةةةةبهم: الغواي ــــــيب مث جي  ــــــيس وإن كــــــان أهــــــال للهللاطــــــأ فمــــــا تصــــــنعون يف ن "وإبل

ــــــــث قــــــــال لقومــــــــه ــــــــوح عليــــــــه الســــــــالم حي ــــــــة  مكــــــــرم معصــــــــوم، وهــــــــو ون قــــــــول هللا  كمــــــــا يف هــــــــذه اآلي
ي وقــــــد أكــــــذبوا شــــــيهللاهم اللعــــــني إبلــــــيس يف إفــــــواء  مث يقةةةةةةول: (3){".... تعــــــاىل:}و ال  يـ ــــــنـْف ُعُكْم ُنْصــــــح 

ــــا أ ْفــــو يـْت  هللا { وال حمــــيص  ــــم عــــن قــــول نــــوح عليــــه الســــالم: جــــل جاللــــه إجه حيــــث قال:}ف ب م  إ ْن }ين 
ــــــو ي ُكْم{ ــــــُد أ ْن يـُْغ ُ يُر ي ــــــان  اّللَّ ــــــل، تعــــــاىل هللا  ك  فأضــــــاف إفــــــواءهم إىل هللا تعــــــاىل، إذ هــــــو ا ــــــادي واملض 

فــــــواء "وهــــــو دليــــــل علــــــى أن إرادة هللا تعــــــاىل اإلمةةةةةةام البيضةةةةةةاوي يقةةةةةةول:( 4)عنــــــه. ــــــت تعلقهــــــا ابإل   يص 

                                                             

  392 – 391ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 1)
 28ص  9( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 2)
 175ص  7، ج نفس املصدر 34( سورة هود، اآلية 3)
 28ص  9، ج نفس املصدر( 4)
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فــــال البيضةةةةاوي و  اإلمةةةةام اخلةةةةازن قةةةةال مثةةةةل قةةةةول اإلمةةةةام ال  شةةةةري( 1)مــــراده حمــــال".وأن خــــالف 
 ( 2)حاجة إىل تكراره.
"أبن مـــــا ســـــبق منـــــه لـــــيس بطريـــــق اجلـــــدال واخلصـــــام بـــــل بطريـــــق  بةةةةةو السةةةةةعود يقةةةةةول:ااإلمةةةةةام 

إىل احلــــــــق وهـــــــدايتهم إىل ســــــــبيله  نصـــــــيحة  ـــــــم والشــــــــفقة علـــــــيهم وأبنــــــــه مل  ل ُجهـــــــداً يف إرشـــــــادهمال
ولكـــــن ال يـــــنفعهم ذلـــــك عنـــــد إرادة هللا جـــــل جاللـــــه إلفـــــوائهم وتقييـــــد  املســـــتبني وإحمـــــاض النصـــــت  ـــــم

ـــــه مقـــــارن لـــــلرادة  ـــــك النصـــــت من عـــــدم نفـــــع النصـــــت إبرادتـــــه مـــــع أنـــــه حمقـــــق ال حمـــــال لليـــــذان أبن ذل
ــــني ذلــــك وبــــني مــــا وقــــع إبزائــــه مــــن واالهت مث إرادت هللا تعــــاىل إلفــــوائهم"، مــــام بــــه ولتحقيــــق املقابلــــة ب

"وإمنـــــــا اقتصـــــــر يف ذلـــــــك علـــــــى جمـــــــرد إرادة اإلفـــــــواء دون نفســـــــه حيـــــــث مل يقـــــــل إن كـــــــان هللا  يقةةةةةةةول:
يغـــــــويكم مبالغـــــــة يف بيـــــــان فلبـــــــة جنـــــــاب هللا عـــــــز وعـــــــال حيـــــــث دل  ذلـــــــك علـــــــى أن نصـــــــحه املقـــــــارن 

ــــه ال ــــق ذلــــك وخلقــــه فــــيهم  جيــــديهم عنــــد جمــــرد إرادة هللا تعــــاىل إلفــــوائهم فكيــــف عنــــد حتلالهتمــــام ب قي
 تعــــــــــاىل زمــــــــــاان كتقــــــــــد مها رتبــــــــــة وللداللــــــــــة علــــــــــى  ــــــــــددها وزجدة كــــــــــان للشــــــــــعار بتقــــــــــد م إرادت هللا

: "إن كـــــان هللا يريـــــد إفـــــواءكم فـــــال يـــــنفعكم النصـــــت مـــــين، يقةةةةةول اإلمةةةةةام الشةةةةةوكاين (3)واســـــتمرارها".
كــــــان هللا يريــــــد أن رب أن اإلفـــــواء: اإلضــــــالل فمعــــــ  اآليــــــة: ال يـــــنفعكم نصــــــحي إن  و ـــــاهر لغــــــة العــــــ

 (4)احلق".يضلكم عن سبيل الرشاد و ذلكم عن طريق 

ـــــت  تعلقهـــــا  اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي يقةةةةةول: ـــــة دليـــــل علـــــى أن إرادة هللا عزوجـــــل ممـــــا يص  يف هـــــذه اآلي
رطية الدالـــــــة علـــــــى لـــــــزوم اجلـــــــواب ابإلفـــــــواء وأن خـــــــالف مـــــــراد هللا تعـــــــاىل حمـــــــال، وإال  مل تصـــــــد ال الشـــــــ

فــــــوا يف  ويلهــــــا، فقيــــــل: إن }يـُْغــــــو ي ُكْم{ ِعــــــ  حــــــيص بــــــيص منهــــــا واختلاملعتزلــــــة وقعــــــوا يف و للشــــــر ، 
يُهلككـــــم مـــــن فـــــوى الفصـــــيل. وقيـــــل: إن قـــــوم نـــــوح  عليـــــه الســـــالم كـــــانوا يعتقـــــدون أن هللا تعـــــاىل أراد 

ـــــك  ـــــرج التعجـــــب واإلنكـــــار أ ـــــه الســـــالم ذل ي إن نصـــــحي ال يـــــنفعكم إن كـــــان إفـــــواءهم فـــــأخرج علي
 إخبـــــارا مــــــن نــــــوح عليــــــه الســــــالم  ــــــم وتعزيــــــةً  هــــــذه اآليــــــة"ويكــــــون  مث يقةةةةةةول:اَلمـــــر كمــــــا تزعمــــــون"، 

لنفســـــــه عـــــــنهم ملـــــــا رأى مـــــــن إصـــــــرارهم وتـــــــاديهم علـــــــى الكفـــــــر، وال  فـــــــى مـــــــا يف ذلـــــــك مـــــــن  الفـــــــة 
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 (1)الظـــــاهر املعـــــروف يف االســـــتعمال وارتكـــــاب مـــــا ال ينبغـــــي ارتكـــــاب مثلـــــه يف كـــــالم امللـــــك املتعـــــال".
  وهللا أعلم مام الرازي.لراجح ما ذهب إليه اإلوبدلل نر  أن الرأي ا خالصة الكالم:

 
ةةةةةَماَوات   االسةةةةتدراك الثالةةةةث واألربعةةةةون: قةةةةول هللا تعاىل:}َخالِةةةةةِديَن ِفيَهةةةةا َمةةةةا َداَمةةةةِت السد

َر:ا  ِإالد َما َشاَء رَبَُّل ِإند رَبدَل فَةعدالن ِلَما ي رِيد {    (2).َواأل:
أن بعـــــ  العلمـــــاء اســـــتدل وا يةةةةةة هكةةةةةدا: يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآل

مــــــن القــــــرآن الكــــــرة ومــــــن املعقــــــول علــــــى أن عــــــذاب أو عقــــــاب الكفــــــار ينتهــــــي وينقطــــــع و ــــــا  ايــــــة، 
أن  األول:فاســـــتدل وا ِبـــــذه اآليـــــة مـــــن القـــــرآن الكـــــرة، واســـــتدال م مـــــن هـــــذه اآليـــــة بـــــوجهني، وهـــــي: 

ـــــم او اُت و اَْل ْرُض{  ـــــت  السَّ ـــــا د ام  يـــــدل  علـــــى أن مـــــدة عـــــذاب الكفـــــار  فهـــــذا الـــــنصهللا تعـــــاىل يقول:}م 
يســـــاوي ملـــــدة بقـــــاء الســـــموات واَلرض، ومـــــدة بقــــــاء الســـــموات واَلرض متناهيـــــة فيســـــتلزم منـــــه كــــــون 

{ وهـــــو اســـــتثناء مـــــن  الثةةةةةاين: مـــــدة عـــــذاب الكفـــــار ينقطـــــع. ـــــاء  ر بُّـــــك  ـــــا ش  أن هللا عز وجـــــل  قـــــال:}إ الَّ م 
وقــــت االســــتثناء املــــذكور، وأيضــــاً لعقــــاب يف مــــدة عقــــاب الكفــــار وذلــــك ُيــــت   بــــه علــــى زوال ذلــــك ا

ـــــااًب{ ـــــا أ ْحق  ب ث ني  ف يه  فـــــذكر هللا تعـــــاىل عـــــن لبـــــثهم يف هـــــذا العـــــذاب أن  (3)اســـــتدل وا بقـــــول هللا تعـــــاىل:}ال 
 (4)يكون لعدة أحقاب  أو أحقاب معدودة.

أن معصــــــــية الكــــــــافر األول:  مث يةةةةةةةةدكر اإلمةةةةةةةةام فخةةةةةةةةر الةةةةةةةةدين الةةةةةةةةرازي األدلّةةةةةةةةة العقليةةةةةةةةة:
قابلـــــــة اجلـــــــرم املتنـــــــاهي بعـــــــذاب وعقـــــــاب مـــــــا ال  ايـــــــة لـــــــه ال جيـــــــوز وهـــــــذا  لـــــــم. متنـــــــاه وم وعصـــــــيانه
ــــة يكــــون قبيحــــا،  الثةةةةاين: ــــه ضــــرر وهــــو خــــال عــــن النفــــع ففــــي هــــذه احلال ــــا عن أن العقــــاب الــــيت تكل من

ويف بيـــــان خل ـــــوه عـــــن النفـــــع َلنـــــه ال يرجـــــع منـــــه الفائـــــدة إىل هللا عز وجـــــل لكونـــــه متعاليـــــا عـــــن اَلشـــــياء 
وال يرجـــــــع نفعــــــه إىل الـــــــذي يُعاقــــــب َلنـــــــه ضــــــرر حمـــــــ  يف حقــــــه، وهكـــــــذا ال  ع والضــــــرر،مثــــــل النفـــــــ

يرجـــــع إىل الغـــــري أيضـــــاً، َلن أهـــــل اجلنـــــة يكونـــــون مشـــــغولني بلـــــذ ات اجلنـــــة فـــــال نفـــــع  ـــــم يف االلتـــــذاذ 
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ابلعـــــذاب الـــــدائم يف حـــــق فـــــريهم، ويثبـــــت منـــــه أن ذلـــــك العقـــــاب ضـــــرر وهـــــو خـــــال عـــــن النفـــــع مـــــن 
 وز. أنه ال جي مجيع جهاهتا؛ فيلزم منه

يةةةةةب عةةةةةن اإلعةةةةةااا املةةةةةدكور: أنـــــه اتفـــــق اجلمهـــــور مـــــن اَلمـــــة علــــــى أن  اإلمةةةةةام الةةةةةرازي جي 
 وهي كالتايل:  ،الكافر عذابه يكون دائما، وأجابوا عما تس ك ِبذه اآلية  وابني

أن املقصــــــــود مــــــــن الســــــــموت واَلرض مســــــــوات وأرض لاخــــــــرة كمــــــــا يــــــــدل   اجلةةةةةةةةواب األول: •
ــــــــــــول هللا تعــــــــــــاىل:} ــــــــــــه ق ــــــــــــم او اُت{يـ ْوم  تُـ علي ــــــــــــر  اَْل ْرض  و السَّ ــــــــــــول هللا  (1)،ب ــــــــــــدَُّل اَْل ْرُض ف يـْ وق

ـــــاُء{ ـــــُث ن ش  ْي ـــــن  اجلْ نَّـــــة  ح  ـــــوَّأُ م  َلهـــــل اآلخـــــرة ممـــــا يُق ل هـــــم  ال بـــــد  و  (2)،تعاىل:}و أ ْور ثـ ن ـــــا اَْل ْرض  نـ تـ بـ 
ا ُُيســــــــن ولقائــــــــل أن يقــــــــول: أن التشــــــــبيه إمنــــــــ (3)ويُظ ل هــــــــم، وذلــــــــك هــــــــو اَلرض والســــــــموات".

لثبــــــوت احلكــــــم يف  شــــــبه بــــــه فــــــريه  كيــــــداً به بــــــه معلومــــــاً مقــــــرراً فيُ وجيــــــوز إذا كــــــان حــــــال املشــــــ
ــــــــوم،  ن "وبتقــــــــدير أ مث يقةةةةةةةةول:املشــــــــبه أمــــــــا وجــــــــود الســــــــموات واَلرض يف اآلخــــــــرة فغــــــــري معل

أن بقاءهـــــا علـــــى وجـــــه ال يفـــــ  البتـــــة فـــــري معلـــــوم، فـــــمذا كـــــان أصـــــل  يكـــــون وجـــــوده معلومـــــاً إال  
ــــــــر، كــــــــان تشــــــــبيه عقــــــــاب وجودمهــــــــا جمهــــــــوالً  ــــــــق ودوامهمــــــــا أيضــــــــا جمهــــــــوالً ل كث ــــــــر اخلل  َلكث

"أقصـــــى مـــــا يف البـــــاب أن يف األخةةةةةري:  يقةةةةةول ه يف الـــــدوام كالمـــــا عـــــدة الفائـــــدة"،اَلشـــــقياء بـــــ
ــــــت ابلقــــــرآن ــــــت دوامهمــــــا فيجــــــب  يقــــــال: ملــــــا ثب الكــــــرة وجــــــود مســــــوات وأرض يف اآلخــــــرة وثب

قــــــــول: ملــــــــا كــــــــان الطريــــــــق يف إثبــــــــات دوام االعــــــــرتاف بــــــــه، وحينئــــــــذ ُيســــــــن التشــــــــبيه، إال أان ن
عقــــــاب الكــــــافر، مســــــوات أهــــــل اآلخــــــرة ودوام أرضــــــهم هــــــو الســــــمع، مث الســــــمع دل  علــــــى دوام 

عينـــــه يف الفـــــر ، ويف هـــــذه فحينئـــــذ الـــــدليل الـــــذي دل  علـــــى ثبـــــوت احلكـــــم يف اَلصـــــل حاصـــــل ب
  الصورة أمجعوا على أن القياس ضائع والتشبيه ابطل، فكذا هاهنا".

ون عـــــن اَلبـــــد والـــــدوام بقـــــو م "مـــــا دامـــــت الســـــموات عـــــرب  أن العـــــرب كـــــانوا يُ  اين:اجلةةةةةواب الثةةةةة •
واَلرض"، ونظـــــريه أيضـــــا قـــــو م "مـــــا اختلـــــف الليـــــل والنهـــــار"، "ومـــــا طمـــــا البحـــــر"، "ومـــــا أقـــــام 
اجلبـــــل"، فهللااطـــــب هللا تعـــــاىل العـــــرب علـــــى ُعـــــرفهم يف كالمهـــــم فلمـــــا ذكـــــروا عـــــن هـــــذه اَلشـــــياء 

                                                             

 48( سورة إبراهيم، اآلية 1)
 74( سورة الزمر، اآلية 2)
  401ص  18( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 3)
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هــــــذه الكلمــــــات حســــــب  لــــــدوام واَلبــــــد، نعــــــرف منــــــه أنحســــــب اعتقــــــادهم أ ــــــا تبقــــــى إىل ا
 (1)عرف العرب تفيد اخللود والدوام خاليا عن االنقطا ".

ــــدين مث يةةةةدكر اإلمةةةةام الةةةةرازي اإلشةةةةكال  ــــو قــــال أحــــد: "هــــل ُتســــلمون أن قــــول القائــــل: خال ل
فيهــــا مــــا دامــــت الســــموات واَلرض، ،نـــــع مــــن بقائهــــا موجــــودة بعـــــد فنــــاء الســــموات، أو تقولــــون إنـــــه 

كــــان اَلول، فاإلشــــكال الزم، َلن الـــــنص ملــــا دل علــــى أنــــه جيـــــب أن   يــــدل  علــــى هــــذا املعـــــ ، فــــمن ال
تكـــــون مـــــدة كـــــو م يف النـــــار مســـــاوية ملـــــدة بقـــــاء الســـــموات و،نـــــع مـــــن حصـــــول بقـــــائهم يف النـــــار بعـــــد 
ــــــك  ــــــزمكم القــــــول ابنقطــــــا  ذل ــــــدها يل ــــــد مــــــن فنــــــاء الســــــموات فعن ــــــه ال ب ــــــت أن فنــــــاء الســــــموات، مث ثب

نــــــع بقــــــاء كــــــو م يف النــــــار بعــــــد فنــــــاء الســــــموات واَلرض، ا إن قلــــــتم هــــــذا الكــــــالم ال ،العقــــــاب، وأمــــــ
ذكةةةةر  فــــال حاجــــة بكــــم إىل هــــذا اجلــــواب ألبتــــة، فثبــــت أن هــــذا اجلــــواب علــــى كــــال التقــــديرين ضــــائع".

"حســـــب رأي اجلـــــواب احلـــــق يف هـــــذه اإلمةةةةةام الةةةةةرازي اجلةةةةةواب الصةةةةةليح يف هةةةةةده القضةةةةةية وهةةةةةو: 
كانــــت الســـــموات واَلرض دائمتــــني، كـــــان كـــــو م اآليــــة الكر،ـــــة أنــــه مـــــ   القضــــية هـــــو أن املعهــــود مـــــن 

ُكلمــــــا حصـــــل الشــــــر  حصـــــل املشــــــرو  وال يقتضـــــي أنــــــه إذا عــــــدم   هيف النـــــار ابقيــــــا فهـــــذا يقتضــــــي أنـــــ
فــــــمن  "أال تــــــرى أان نقــــــول: إن كــــــان هــــــذا إنســــــاان فهــــــو حيــــــوان. مث يقةةةةةةول:الشــــــر  يعــــــدم املشــــــرو "، 

لـــيس إبنســــان مل ينـــت  أنـــه لـــيس حبيــــوان،  وان، أمــــا إذا قلنـــا لكنـــهقلنـــا: لكنـــه إنســـان فمنــــه ينـــت  أنـــه حيـــ
ــــــا مــــــ   ــــــم املنطــــــق أن اســــــتثناء نقــــــي  املقــــــدم ال ينــــــت  شــــــيئا، فكــــــذا هاهنــــــا إذا قلن ــــــت يف عل ــــــه ثب َلن
دامــــت الســــموات دام عقــــاِبم، فــــمذا قلنــــا لكــــن الســــموات دائمــــة لــــزم أن يكــــون عقــــاِبم حاصــــال، أمــــا 

ـــــت الســـــموات مل ـــــه مـــــا بقي ـــــا لكن ـــــزم عـــــدم دوام عقـــــاِبمإذا قلن مث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام الةةةةةرازي إشةةةةةكال ".  يل
مل يبـــــق  ـــــذا التشـــــبيه  ،فـــــمذا كـــــان العقـــــاب حاصـــــال ســـــواء بقيـــــت الســـــموات أو مل تبـــــقف حيةةةةةث قةةةةةال:

ـــــدة"؟ "بـــــل فيـــــه أعظـــــم الفوائـــــد وهـــــو أنـــــه يـــــدل  علـــــى نفـــــاذ ذلـــــك العـــــذاب دهـــــراً دهـــــراً،  وأجابةةةةةه: فائ
ـــــداده، فأمـــــ ـــــه آخـــــر أوزمـــــاان ال ُيـــــي  العقـــــل بطولـــــه وامت م ال فـــــذلك يســـــتفاد مـــــن ا أنـــــه هـــــل ُيصـــــل ل

ـــــف شـــــيئا مـــــن  ـــــل أخـــــر، وهـــــذا اجلـــــواب الـــــذي قررتـــــه جـــــواب حـــــق ولكنـــــه إمنـــــا يفهمـــــه إنســـــان أل دالئ
 (2)املعقوالت".

                                                             

  401ص  18( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
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اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
أن هــــذا العــــذاب للكــــافر : عةةةةن اإلشةةةةكال األول هجوابةةةة :هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث أجةةةةاب عةةةةن إشةةةةكاالته

ــــاة يف  ــــه احلي ــــو نفــــرتض أن الكــــافر يكــــون ل ــــال ل ــــداً وعلــــى ســــبيل املث ــــد أن يكفــــر أب ــــه يري ــــه، َلن وفــــق ني ت
الــــدنيا إىل زمـــــن فــــري متنـــــاه فيســـــتمر  علــــى الكفـــــر إىل ز مـــــن  فــــري متنـــــاه؛ و ـــــذا الســــبب الكـــــافر يعـــــذَّب 

ــــاه .  ــــاين خ أجــــاب الشــــيعةةةةن اإلشةةةةكال الثةةةةاين:  هجوابةةةةإىل زمــــن فــــري متن الســــعيدي عــــن اإلشــــكال الث
ــــــــي: أن وفــــــــق هــــــــذا الــــــــدليل ال ينبغــــــــي تعــــــــذيب الكفــــــــار علــــــــى  اجلةةةةةةةةواب األول:  ــــــــوابني، كمــــــــا يل

أن تعـــــذيب  اجلةةةةواب الثةةةةاين:االطــــالال، أمــــا ختصــــيص هــــذا الــــدليل مــــع العقــــاب الــــدائم فهــــو ابطــــل. 
أن ي صـــــل ي لـــــيس مـــــن الضـــــرور و الُكفـــــار هـــــو عقـــــاب جلُـــــرمهم وعصـــــيا م وهـــــذا مـــــن عـــــدل هللا تعـــــاىل، 

مث اسةةةةتدّل الشةةةةيخ السةةةةعيدي  ةةةةده اآل ت  (1)بــــه النفــــع إىل بعــــ  النــــاس أو مل ي صــــل بــــه النفــــع.
ـــــة  الكرنةةةةةات ئ ك  ـــــاٌر أُول ئ ـــــك  ع ل ـــــْيه ْم ل ْعن ـــــُة اّللَّ  و اْلم ال  ـــــاُتوا و ُهـــــْم ُكفَّ ـــــُروا و م  : قـــــول هللا تعـــــاىل:}إ نَّ الَّـــــذ ين  ك ف 

ال ــــــــــد   ــــــــــْم يـُْنظ ــــــــــُرون {ين  و النَّــــــــــاس  أ مْج ع ــــــــــني . خ  اُب و ال  ُه ُهُم اْلع ــــــــــذ  ــــــــــنـْ ــــــــــُف ع  ــــــــــا ال  ُ  فَّ وقــــــــــول هللا ( 2) ف يه 
ـــــم اء  و ال  ي ـــــْدُخلُ  ـــــو اُب السَّ ـُــــْم أ بـْ ـــــتَُّت    ـــــا ال  تـُف  ه  ت ن ـــــا و اْســـــت ْكبـ ُروا ع نـْ ج  بُوا آب  ـــــذَّ ون  اجلْ نَّـــــة  تعـــــاىل:}إ نَّ الَّـــــذ ين  ك 

ـــــم    ـــــُل يف  س  ـــــ َّ ي ل ـــــ   اجلْ م  ـــــذ ل ك  جن ْـــــز ي اْلُمْجـــــر م ني {اخلْ  ح  ي ـــــا   و ك 
ـــــُروا ( 3) وقـــــول هللا تعـــــاىل:}إ نَّ الَّـــــذ ين  ك ف 

ـــــا ل ي ـــــُذوُقوا اْلع ـــــذ اب   ـــــوًدا ف يـْر ه  ْلن اُهْم ُجُل ـــــج ْت ُجلُـــــوُدُهْم ب ـــــدَّ ـــــا ن ض  رًا ُكلَّم  ـــــْوف  ُنْصـــــل يه ْم ان  ت ن ـــــا س  ج  إ نَّ اّللَّ  آب 
  (4)ك ان  ع ز يزًا ح ك يًما{.

 التلليل واملناقشة:     
 كما يلي: يدكر اإلمام ال  شري يف تفسري هده اآلية وجهنيم 

ـــــت مـــــن القـــــرآن  األول: • ـــــراد مســـــوات اآلخـــــرة وأرضـــــها وهـــــي دائمـــــة  لوقـــــة ل بـــــد كمـــــا يثب أن ت
ـــــــر  اَْل ْرض   الكـــــــرة علـــــــى أن  ـــــــا مســـــــوات وأرضـــــــا كمـــــــا قـــــــال هللا تعـــــــاىل:}يـ ْوم  تـُب ـــــــدَُّل اَْل ْرُض ف يـْ

ـــــــــم او اُت{ ـــــــــن  اجلْ نَّـــــــــة  ح   (5)و السَّ ـــــــــوَّأُ م  ـــــــــاُء{وقـــــــــول هللا تعاىل:}و أ ْور ثـ ن ـــــــــا اَْل ْرض  نـ تـ بـ  ـــــــــُث ن ش   (6)،ْي
                                                             

 631ص  5، ج ( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي1)
  162، 161( سورة البقرة، اآليتان 2)
 40( سورة اَلعراف، اآلية 3)
 56( سورة النساء، اآلية 4)
  48( سورة إبراهيم، اآلية 5)
  74( سورة الزمر، اآلية 6)
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ـــــــا مســـــــاء  لقهـــــــا هللا تعـــــــاىل، أو يُظ ل هـــــــم  وَلنـــــــه ال بـــــــد  َلهـــــــل اآلخـــــــرة ممـــــــا يُق ل هـــــــم ويُظ ل هـــــــم: إم 
 العر ، وكل ما أ ل ك فهو مساء. 

ــــارة عــــن ا الثةةةةاين: • ــــد ونفــــأن يكــــون عب االنقطــــا ، مثــــل قــــول العــــرب: مــــا دام تعــــار، ومــــا  يُ لتأيي
ــــام ثبــــري، ومــــا الح كوكــــب، وفــــري ذلــــك مــــن فمــــا معــــ   مث يةةةةدكر سةةةةؤال:كلمــــات التأبيــــد.   أق

يةةةةةب عنةةةةةه:االســـــتثناء؟  "هـــــو اســـــتثناء مـــــن اخللـــــود يف عـــــذاب النـــــار، ومـــــن اخللـــــود يف نعـــــيم  وجي 
ر وحـــــــده، بـــــــل يعـــــــذ بون ابلزمهريـــــــر اجلنـــــــة: وذلـــــــك أن أهـــــــل النـــــــار ال  لـــــــدون يف عـــــــذاب النـــــــا

ــــا هــــو أفلــــ  منهــــا كل هــــا وهــــو ســــهللا  وأبنــــوا  مــــن العقــــاب والعــــذاب ســــوى عــــذاب النــــار، ِو
هللا علـــــيهم وخســـــؤه  ـــــم وإهانتـــــه إجهـــــم، وكـــــذلك أهـــــل اجلنـــــة  ـــــم ســـــوى اجلنـــــة مـــــا هـــــو أكـــــرب 
 منهــــــا وأجــــــل  موقعــــــا مــــــنهم، وهــــــو رضــــــوان هللا جــــــل جاللــــــه، كمــــــا قــــــال هللا تعاىل:}و ع ــــــد  اّللَُّ 

الـ ـــــد ي ــــــاُر خ  ــــــا اَْل نـْه  ــــــْن حت ْت ه  نَّــــــات    ْــــــر ي م  ن ــــــات  ج  ــــــاك ن  ط ي  ب ــــــًة يف  اْلُمــــــْؤم ن ني  و اْلُمْؤم  ــــــا و م س  ن  ف يه 
ــــُر{" ــــن  اّللَّ  أأ ْكبـ  نَّــــات  ع ــــْدن  و ر ْضــــو اٌن م  ــــل هللا تعــــاىل بــــه علــــيهم  مث يقةةةةول: (1)ج  "و ــــم مــــا يتفض 

ـــــوى ثـــــواب اجلنـــــة ممـــــا ال يعـــــرف   ـــــه إال  هـــــو، فهـــــو املـــــراد ابالســـــتثناء. والـــــدليل عليـــــه قـــــول س  ُكنه 
ـــــُذوذ  هللا تعاىل ـــــر  جم ْ ـــــاٌل  (2){:}ع ط ـــــاًء ف يـْ ـــــه يف مقابلتـــــه قـــــول هللا تعـــــاىل:}إ نَّ ر بَّـــــك  فـ عَّ ومعـــــ  قول

ــــا يُر يــــُد{ ــــة  (3)ل م  ــــار مــــا يريــــد مــــن العــــذاب، كمــــا يُعطــــى أهــــل اجلن أن هللا تعــــاىل يفعــــل أبهــــل الن
"ومــــــن املعلــــــوم فــــــمن القــــــرآن  مث ي ضةةةةةةيف:ال  ايــــــة لــــــه وأيضــــــاً ال انقطــــــا  لــــــه"، عطــــــاءه الــــــذي 

ــــر بعضــــه بعضــــاً، وال  ــــدعنك عنــــه قــــول ا ــــربة. إن املــــراد ابالســــتثناء خــــروج أهــــل  الكــــرة يُفس 
الكبــــــــائر مــــــــن النــــــــار ابلشــــــــفاعة، فــــــــمن االســــــــتثناء الثــــــــاين ينــــــــادي علــــــــى تكــــــــذيبهم وُيســــــــج ل 

 (4)ابفرتائهم".
أُريـــــد بـــــه الســـــماء واَلرض املعهـــــودتني يف الـــــدنيا وأجـــــرى ذلـــــك علـــــى ر ي: يقةةةةةول اإلمةةةةةام القةةةةة

عـــــادة أهـــــل العـــــرب يف اإلخبـــــار. عـــــن  بيـــــد الشـــــيء ودوامـــــه، مثـــــل القـــــول: "ال آتيـــــك مـــــا جـــــن  ليـــــل، 
ــــــل والنهــــــار، ومــــــا انح احلمــــــام، ومــــــا دامــــــت الســــــموات واَلرض"،  ــــــف اللي أو ســــــال ســــــيل، ومــــــا اختل

 ايــــة، فــــأفهمهم هللا ختليــــد الكفــــرة ِبــــذا القــــول، وإن   مــــن فــــريومــــا إىل ذلــــك وهــــم يقصــــدون بــــه طــــوال 
                                                             

 72( سورة التوبة، اآلية 1)
  108( سورة هود، اآلية 2)
  107( سورة هود، اآلية 3)
 430ص  2ز شري، ج ( تفسري الكشاف للمام ال4)
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: "أن مجيـــــع اَلشـــــياء مـــــاكـــــان قـــــد أخـــــرب بـــــزوال الســـــموات واَلرض. وعـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنه
املهللالوقـــــة أصـــــلها مـــــن نـــــور العـــــر ، وأن الســـــموات واَلرض يف اآلخـــــرة تـــــُرد ان إىل النـــــور الـــــذي أخـــــذات 

 ( 1)عر ".منه، فهما دائمتان أبداً يف نور ال

: "أنــــــه لــــــيس الرتبــــــا  دوامهــــــم يف النــــــار بــــــدوامهما فــــــمن النصــــــوص يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام البيضةةةةةةاوي
دالــــــة علــــــى  بيــــــد دوامهــــــم وانقطــــــا  دوامهمــــــا. بــــــل التعبــــــري عــــــن التأبيــــــد واملبالغــــــة ِــــــا كانــــــت العــــــرب 

ون بــــه عنــــه علــــى ســــبيل التمثيــــل، ولــــو كــــان لالرتبــــا  مل يلــــزم أيضــــاً مــــن زوال الســــموات واَل رض يُعــــرب 
مــــــن قبيــــــل املفهــــــوم، َلن دوامهمــــــا كــــــامللزوم لدوامــــــه، وقــــــد  ل عــــــذاِبم وال مــــــن دوامــــــه دوامهمــــــا إال  زوا

وقيـــــل املـــــراد مســـــوات اآلخـــــرة وأرضـــــها ويـــــدل  عليـــــه  مث يقةةةةةول:عرفـــــت أن املفهـــــوم ال يقـــــاوم املنطـــــوال". 
ـــــم او اُت{قـــــول هللا تعـــــاىل ـــــر  اَْل ْرض  و السَّ ـــــد  ـــــم مـــــن  وإن   (2):}يـ ْوم  تـُب ـــــدَُّل اَْل ْرُض ف يـْ أهـــــل اآلخـــــرة ال ب
ــــل ،  ــــل  وُمق  ــــر اخللــــق وجــــوده ودوامــــه، ومــــن وقةةةةال بعةةةةده:ُمظ  ــــه تشــــبيه ِــــا ال يعــــرف أكث ــــه نظــــر َلن "وفي

 (3)عرفه فممنا يعرفه ِا يدل على دوام الثواب والعقاب فال جيدي له التشبيه".
وال م فــــادا"مــــ اإلمةةةةام النسةةةةفي فّسةةةةر هةةةةده اآليةةةةة وفةةةةق قةةةةول اإلمةةةةام القةةةةر ي حيةةةةث قةةةةال:

وحتــــت وَلنــــه ال بــــد َلهــــل اآلخــــرة ممــــا يُقل هــــم ويُظل هــــم إمــــا مســــاء أو عــــر  وكــــل مــــا أ لــــك فهــــو مســــاء 
ـــــك مـــــن كلمـــــات  ـــــد ونفـــــي االنقطـــــا  كقـــــول العـــــرب مـــــاالح كوكـــــب وفـــــري ذل ـــــارة عـــــن التأبي أو هـــــو عب

ـــــار ـــــود يف عـــــذاب الن { هـــــو اســـــتثناء مـــــن اخلل ـــــاء ر بُّـــــك  ـــــا ش  ـــــك  التأبيـــــد قـــــول هللا تعـــــاىل:}إ الَّ م  َلن وذل
أهــــــل النــــــار ال  لــــــدون يف عــــــذاب النــــــار وحــــــده بــــــل يُعــــــذ بون ابلزمهريــــــر وأنــــــوا  مــــــن العــــــذاب ســــــوى 
ـــــة فيقـــــال  ـــــم  ـــــدخلون اجلن ـــــار وي ـــــار أو ماشـــــاء ِعـــــ  مـــــن شـــــاء وهـــــم قـــــوم  رجـــــون مـــــن الن عـــــذاب الن

ـــــار أجمـــــاً ف ـــــة أيضـــــاً ملفـــــارقتهم إجهـــــا بكـــــو م يف الن ـــــون وهـــــو املســـــتثنون مـــــن أهـــــل اجلن مل هـــــؤالء اجلهنمي
ـــــه النـــــار". خالصةةةةةة  (4)يشـــــقوا شـــــقاوة مـــــن يـــــدخل النـــــار علـــــى التأبيـــــد وال ُســـــعدوا ســـــعادة مـــــن ال تس 

 وهللا أعلمرأي قول الشيخ السعيدي أقو . حسب  بعد النظر يف اقوال العلماء الكالم:
 
 

                                                             

 99ص  9( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 1)
  48( سورة إبراهيم، اآلية 2)
 149ص  3( تفسري انوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 3)
 85ص  2للمام النسفي، ج  مدار  التنزيل( تفسري 4)
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ةةةةةةةةَتِقم: َكَمةةةةةةةةا أ ِمةةةةةةةةر:تَ   َوَمةةةةةةةةن: اَتبَ  االسةةةةةةةةتدراك الرابةةةةةةةةع واألربعةةةةةةةةون: قةةةةةةةةول هللا تعاىل:}فَاس:
  (1)َمَعَل{.

"أن هــــذه اآليــــة الكر،ــــة أصــــل يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 
عظــــيم يف الشـــــريعة وذلــــك َلن القـــــرآن الكــــرة ملـــــا ورد ابَلمـــــر أبعمــــال الوضـــــوء ُمرت بــــًة يف اللفـــــ  وجـــــب 

{ وملــــــا ورد  ــــــْرت  ــــــا أُم  ر يف الزكــــــاة أبداء اإلبــــــل مــــــاَلاعتبــــــار الرتتيــــــب فيهــــــا لقــــــول هللا تعاىل:}ف اْســــــت ق ْم ك م 
وال جيــــوز ، مــــن اإلبــــل والبقــــر مــــن البقــــر وجــــب اعتبارهــــا وكــــذا القــــول يف كــــل مــــا ورد أمــــر هللا تعــــاىل بــــه

عنــــــدي ختصــــــيص الــــــنص ابلقيــــــاس، َلنــــــه ملــــــا دل  عمــــــوم الــــــنص علــــــى حكــــــم وجــــــب احلكــــــم ِقتضــــــاه 
{ والعمل ابلقياس اسر  ا أُم ْرت   (2)نه".ع افلقول هللا تعاىل:}ف اْست ق ْم ك م 

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
"أن إجيـــــاب الرتتيـــــب يف الوضـــــوء لـــــذلك لـــــيس هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال بعةةةةةد نقةةةةةل كالمةةةةةه املةةةةةدكور: 

ـــــالة   بشـــــيء ويلزمـــــه أن يوجـــــب الرتتيـــــب يف اَلوامـــــر املتعاطفـــــة ابلـــــواو مثـــــل قـــــول هللا تعـــــاىل:}أ ق يُموا الصَّ
ــــــالة { (3)وا الزَّكــــــاة {آتُــــــو   ــــــرْب  و الصَّ لصَّ بعــــــني مــــــا ذكــــــر يف  (4)وكــــــذا يف ســــــو قــــــول هللا تعاىل:}و اْســــــت ع يُنوا اب 

"وكأنــــه عفــــا هللا تعــــاىل عنــــه جيــــزم أبن احلنفيــــة الــــذين ال يوجبــــون  مث يقةةةةول:الوضــــوء وهــــو كمــــا تــــرى"، 
ال للقـــــــــول أب ـــــــــم تمـــــــــاحالرتتيــــــــب يف أعمـــــــــال الوضـــــــــوء طـــــــــافون خـــــــــارجون عمــــــــا حـــــــــد  هللا تعـــــــــاىل ال 

 (5)مستقيمون وهو من الظلم ِكان".

 التلليل واملناقشة: 
أنـــــه ذهـــــب اجلمهـــــور إىل جـــــوازه. وقـــــال  اإلمةةةةةام الشةةةةةوكاين يقةةةةةول يف التخصةةةةةيص ابلقيةةةةةاس:

اإلمـــــام الـــــرازي يف كتابـــــه "ا صـــــول": وهـــــو قـــــول اإلمـــــام أيب حنيفـــــة والشـــــافعي، ومالـــــك، وأيب احلســـــني 
يف " تصـــــر  (6)ه هللا تعـــــاىل. مث يقـــــول: وحكـــــاه اإلمـــــام ابـــــن احلاجـــــبالبصـــــري واَلشـــــعري وفـــــريهم رمحـــــ

                                                             

  112( سورة هود، اآلية 1)
  406ص  18ري الكبري للمام الرازي، ج ( يُنظر التفس2)
  43( سورة البقرة، اآلية 3)
 45( سورة البقرة، اآلية 4)
 347ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 5)
ـــــن 6) ـــــن عمـــــر ب ـــــن يـــــونس، ا( هـــــو عثمـــــان ب ـــــن احلاجـــــب )ايب بكـــــر ب ـــــدين اب ـــــو عمـــــرو مجـــــال ال  1174ه املوافـــــق 646 - 570ب
الكي، مـــــن كبـــــار املعلمـــــاء ابلعربيـــــة. ولـــــد يف أســـــنا )مـــــن صـــــعيد مصـــــر( ونشـــــأ يف القـــــاهرة، وســـــكن دمشـــــق، م(: فقيـــــه مـــــ1249 -
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ـــــ ن حنبـــــل أيضـــــاً، وقـــــد قـــــال بـــــه اإلمـــــام ابـــــن املنتهـــــى" عـــــن هـــــؤالء اَلئمـــــة، وزاد معهـــــم اإلمـــــام أمحـــــد ب
ـــــــر" (1)ا مـــــــام ـــــــة عـــــــن اإلمـــــــام أمحـــــــد  ،يف "التحري ـــــــار عـــــــن احلنابل ـــــــد اجلب وهكـــــــذا وحكـــــــى القاضـــــــي عب

وحكــــاه الشــــيخ أبــــو حامــــد، وســــليم الــــرازي، عــــن ابــــن ســــري .  اين:مث ي ضةةةةيف اإلمةةةةام الشةةةةوكروايتــــني. 
ـــــل: إ ـــــع علـــــى االطـــــالال. وأيضـــــا قي ـــــائي إىل املن ـــــي اجلب ـــــو عل ـــــه وذهـــــب أب ـــــة عن ـــــك إمنـــــا هـــــو يف رواي ن ذل
ين، وعــــــن اإلمــــــام اَلشــــــعري وعــــــن قــــــال ِبــــــا طائفــــــة مــــــن أصــــــحابه. ونقلــــــه القاضــــــي أبــــــو بكــــــر البــــــاقال  

  طائفة من املتكلمني. 
وقـــــال اإلمـــــام عيســـــى بـــــن أابن إىل أنـــــه جيـــــوز إن كـــــان العـــــام قـــــد  لشةةةةةوكاين:مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام ا

بكـــــر يف "التقريـــــب"، والشـــــيخ أبـــــو ُخصـــــص قبـــــل ذلـــــك بـــــنص قطعـــــي، كـــــذا حكـــــاه عنـــــه القاضـــــي أبـــــو 
إســــــــحاال الشــــــــريازي، وأطلــــــــق صــــــــاحب ا صــــــــول احلكايــــــــة عنــــــــه ومل يقيــــــــدها بكــــــــون الــــــــنص قطعيــــــــا، 

عـــــن بعـــــ  العـــــراقيني. وذهـــــب اإلمـــــام الكرخـــــي وحكـــــى هـــــذا املـــــذهب اإلمـــــام أبـــــو إســـــحاال الشـــــريازي 
ـــــه "صـــــاحب" ا  ـــــدليل منفصـــــل، وإال فـــــال، كـــــذا حكـــــاه عن ـــــه جيـــــوز إن كـــــان قـــــد خـــــص ب صـــــول إىل أن

وفـــــريه. وذهـــــب اإلمـــــام اإلصـــــطهللاري إىل أنـــــه جيـــــوز إن كـــــان القيـــــاس جليـــــا وإال فـــــال، كـــــذا حكـــــاه عنـــــه 
إمساعيـــــل بـــــن مـــــروان مـــــن  اإلمـــــام أبـــــو حامـــــد، وســـــليم الـــــرازي، وحكـــــاه الشـــــيخ أبـــــو حامـــــد أيضـــــا عـــــن

وحكـــــاه اإلمـــــام أبـــــو منصـــــور، عـــــن  مث يةةةةةتكّلم اإلمةةةةةام الشةةةةةوكاين فيقةةةةةول: أصـــــحاب اإلمـــــام الشـــــافعي.
يب علــــــــي الطــــــــربي، ومبــــــــار  بــــــــن أابن،. وحكــــــــاه ابــــــــن احلاجــــــــب يف ايب القاســــــــم اَلمنــــــــاطي، و ااإلمــــــــام 

ـــــه مـــــا تقـــــدم. وذهـــــب اإلمـــــام الغـــــزايل  ـــــن ســـــري ، والصـــــحيت عن ـــــه: إن " تصـــــر املنتهـــــى"، عـــــن اب إىل أن
، يتفـــــــاوت القيـــــــاس والعـــــــام يف فلبـــــــة الظـــــــن رجـــــــت اَلقـــــــوى، فـــــــمن تعـــــــادال فـــــــالوقف. واختـــــــاره املطـــــــرز 

ـــــرا زي، واستحســـــنه اإلمـــــام القـــــرايف، والقـــــرطيب. وقـــــال اإلمـــــام اآلمـــــدي: "أن العلـــــة إن  ورجحـــــه اإلمـــــام ال
 كانت منصوصة أو جممعا عليها جاز التهللاصيص به، وإال فال".

                                                             

مــــــن كتبـــــــه الكافيـــــــة يف النحـــــــو، والشـــــــافية يف الصـــــــرف، واملقصـــــــد اجلليــــــل، منتهـــــــى الســـــــول واَلمـــــــل يف علمـــــــي اَلصـــــــول واجلـــــــدل،، 
 211ص  4لزركلي، ج واإليضاح يف شرح املفصل للز شري ... يُنظر اَلعالم ل

 اببـــــــن املعــــــروف الــــــدين، كمــــــال  اإلســــــكندري، مث السيواســـــــي مســــــعود، ابــــــن احلميــــــد عبــــــد بـــــــن الواحــــــد عبــــــد بــــــن حممــــــدهــــــو ( 1)
 والتفســــــــــري الـــــــــدجانت أبصــــــــــول عـــــــــارف. احلنفيـــــــــة علمــــــــــاء مـــــــــن إمــــــــــام،(: م1457 – 1388 املوافـــــــــق ه861 – 790)ا مـــــــــام

 معظمـــــا وكـــــان. القـــــاهرة يف ونبـــــ  ابإلســـــكندرية، ولـــــد. يواسســـــ مـــــن أصـــــله. واملنطـــــق واملوســـــيقى واللغـــــة واحلســـــاب والفقـــــه والفـــــرائ 
 يف واملســــايرة ،الفقــــه أصــــول يف والتحريــــر ا دايــــة، شــــرح يف القــــدير فــــتت :كتبــــه  مــــن. ابلقــــاهرة تــــويف. الدولــــة وأرابب امللــــو  عنــــد

 255ص  6 ... يُنظر اَلعالم للزركلي، جاآلخرة.  يف املنجية العقائد
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 رمني يف النهايةةةةة عةةةةن هةةةةده القضةةةةية فيقةةةةول:ين عةةةةن موقةةةةف إمةةةةام احلةةةةتكلّةةةةم اإلمةةةةام الشةةةةوكا 
أنـــــه جيـــــوز إن كـــــان  :ا  اثنيةةةةةأنـــــه جيـــــوز إن كـــــان اَلصـــــل املقـــــيس عليـــــه  رجـــــا مـــــن "عـــــام وإال فـــــال.  :أوال  

اَلصــــــــل املقــــــــيس عليــــــــه  رجــــــــا مــــــــن فــــــــري ذلــــــــك العــــــــام وإال فــــــــال. وقــــــــد قــــــــال الشــــــــيخ أبــــــــو حامــــــــد 
{ ثـــــــــل قـــــــــول هللا تعـــــــــاىل:}ف ال: "القيـــــــــاس إن كـــــــــان جليـــــــــا م(1)اإلســـــــــفراييين ـــــــــا ُأف   ُم  جـــــــــاز  (2)تـ ُقـــــــــْل   

ه اإلمجـــــا ، وإن كـــــان واضـــــحا وهـــــو املشـــــتمل علـــــى مجيـــــع معـــــ  اَلصـــــل، كقيـــــاس الـــــراب، التهللاصـــــيص بـــــ
ـــــد بقـــــو م وإن كـــــان خفيـــــا،  ـــــه جـــــائز يف قـــــول عامـــــة أصـــــحابنا إال طائفـــــة شـــــذت ال يعت فالتهللاصـــــيص ب

ـــــه ال جيـــــ ـــــاس علتـــــه الشـــــبه، فـــــأكثر أصـــــحابنا أن وز التهللاصـــــيص بـــــه، ومـــــنهم مـــــن شـــــذ فجـــــوزه". وهـــــو قي
ــــال اإلمــــام  ــــاس اجللــــي".  بــــوابــــو منصــــور، و اق ــــى جــــواز التهللاصــــيص ابلقي إســــحاال: "أمجــــع أصــــحابنا عل

مث اختلفـــــوا يف اخلفـــــي علـــــى وجهـــــني، والصـــــحيت الـــــذي عليـــــه اَلكثـــــرون جـــــوازه أيضـــــا، وكـــــذا قـــــال أبـــــو 
اال الشـــــريازي أن اإلمـــــام الشـــــافعي احلســـــني بـــــن القطـــــان والـــــروجين واملـــــاوردي، وقـــــال الشـــــيخ أبـــــو إســـــح

ـــــاس نـــــص علـــــى جـــــواز التهللاصـــــيص ابخلفـــــي يف مو  اضـــــع. وقـــــال أن اجلمهـــــور احـــــت : "أبن العمـــــوم والقي
 ن والقياس خاص فوجب تقد،ه".ادليالن متعارض

"وِبــــذا يعــــرف أنــــه ال ينــــته  احتجــــاج  يقةةةةول اإلمةةةةام الشةةةةوكاين بعةةةةد نقةةةةل هةةةةده األقةةةةوال:
علــــى عمــــوم اخلــــرب لــــزم تقــــدة اَلضــــعف علــــى اَلقــــوى، وأنــــه ابطــــل؛ املــــانعني بقــــو م: لــــو قــــدم القيــــاس 

ــــــد اجلمــــــع بينهمــــــا وإعما مــــــا  َلن هــــــذا ــــــد إبطــــــال أحــــــدمها ابآلخــــــر، فأمــــــا عن التقــــــدة إمنــــــا يكــــــون عن
وقــــــد طــــــول أهــــــل اَلصــــــول الكــــــالم يف هــــــذا البحــــــث إبيــــــراد شــــــبه زائفــــــة ال  مث ي ضةةةةةةيف:مجيعــــــا فــــــال. 

نــــع مــــن التهللاصــــيص بــــه، ومــــن منــــع مــــن بعــــ  أنواعــــه طائــــل حتتهــــا. مــــن منــــع مــــن العمــــل بــــه مطلقــــا م
بـــــذلك الـــــبع ، ومـــــن قبلـــــه مطلقـــــا خصـــــص بـــــه مطلقـــــا. والتفاصـــــيل  دون بعـــــ  منـــــع مـــــن التهللاصـــــيص

املــــذكورة هنــــا مــــن جهــــة القــــابلني لــــه مطلقــــا، إمنــــا هــــي ابعتبــــار كونــــه وقــــع هنــــا مقــــابال لداللــــة العمــــوم. 
قيـــــاس اجللـــــي َلنـــــه معمـــــول بـــــه لقـــــوة واحلـــــق احلقيـــــق ابلقبـــــول: "أنـــــه  صـــــص ابل ويقةةةةةول يف األخةةةةةري:

، وبلوفهـــــا إىل حـــــد يـــــوازن النصـــــوص، وكـــــذلك  صـــــص ِـــــا كانـــــت علتـــــه منصوصـــــة، أو جممعـــــا داللتـــــه
عليهـــــا، أمـــــا العلـــــة املنصوصـــــة فالقيـــــاس الكـــــائن ِبـــــا يف قـــــوة الـــــنص، وأمـــــا العلـــــة ا مـــــع عليهـــــا، فلكـــــون 

                                                             

ــــــــن أمحــــــــدهــــــــو ( 1) ــــــــن حممــــــــد ب  أعــــــــالم مــــــــن(: م1016 – 955 املوافــــــــق ه406 – 344)حامــــــــد أبــــــــو اَلســــــــفراييين، أمحــــــــد ب
ــــد. الشــــافعية ــــا،  فوأل ــــ. مكانتــــه وعظمــــت فيهــــا فتفقــــه بغــــداد، إىل ورحــــل( نيســــابور مــــن ابلقــــرب) أســــفرايني يف ول  مطــــول منهــــا كتب

  211ص  1، ج للزركلي اَلعالم يُنظر .ببغداد وتويف الرونق مساه الفقه يف و تصر ،الفقه أصول يف
 23( سورة اإلسراء، اآلية 2)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

239 
 

اَلنــــوا  مــــن القيــــاس، فلــــم تقــــم دليــــل جممــــع عليــــه، ومــــا عــــدا هــــذه الثالثــــة ذلــــك اإلمجــــا  قــــد دل علــــى 
 وهللا أعلمخالصة الكالم: قول اإلمام اآللوسي أقو .   (1)عمل به من أصله".احلجة ابل

 

                                                             

 – 390ص  1ه( ج 1250( إرشــــــــاد الفحــــــــول إيل حتقيــــــــق احلــــــــق مــــــــن علــــــــم اَلصــــــــول للمــــــــام الشــــــــوكاين اليمــــــــين )املتــــــــوىف: 1)
املـــــيس والــــدكتور ويل الـــــدين صـــــا  فرفـــــور. ا قــــق: الشـــــيخ أمحـــــد عــــزو عنايـــــة، دمشـــــق، كفــــر بطنـــــا. قـــــدم لـــــه: الشــــيخ خليـــــل  392

 2م. عدد اَلجزاء: 1999 املوافق هـ1419اب العريب. الطبعة: الطبعة اَلوىل الناشر: دار الكت
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 الثاين املبلث
 سورة يوسف

 
لَةةةةو:اَل َأن: قةةةةول هللا تعاىل:}َوَلَقةةةةد: مَهدةةةةت: بِةةةةِه َوَهةةةةمد ِ َةةةةا  االسةةةةتدراك اخلةةةةام  واألربعةةةةون:

َشةةةةةةةةةرََأ  بة ر:َهةةةةةةةةاَن رَبِّةةةةةةةةةِه َكةةةةةةةةةَدلِ  ةةةةةةةةةوَء َوال:َفل: ةةةةةةةةةِرَف َعن:ةةةةةةةةةه  السُّ اَء ِإندةةةةةةةةةه  ِمةةةةةةةةةن: ِعبَةةةةةةةةةاِدَ  َل لَِنص:
َلِصنَي{.   (1)ال:م خ:

تعةةةةّرا اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةريه ةةةةةده اآليةةةةة ل شةةةةكال الةةةةوارد حةةةةول فهةةةةّمف   
ســــلم أن يوســــف عليــــه الســــالم هــــم  ِبـــــا. أن نقــــول ال نسةةةةّيد  يوسةةةةف عليةةةةه السةةةةالم حيةةةةث قةةةةال: 

ـــــــدليل ع ـــــــان  ر ب ـ ــــــه { وجـــــــواب "لـــــــوال" هاهنـــــــا ليـــــــه: أن هللا تعـــــــاىل قـــــــال:}و ه مَّ ِب ـ ــــــا ل ـــــــوْ وال ال  أ ْن ر أ ى بـُْره 
مث ذكةةةةةر أن اإلمةةةةةةام مقـــــدم، وهـــــو كمـــــا يقـــــال: "قــــــد كنـــــُت مـــــن ا ـــــالكني لـــــوال أن فــــــالان خلصـــــك"، 

"أن تقــــدة جــــواب "لــــوال" شــــاذ وفــــري  األول:مــــن وجهــــني، وهــــي: ال جةةةةاج  عةةةةن يف هةةةةدا اجلةةةةواب 
ــــــالم، فلــــــو كــــــان اَلمــــــر علــــــى مــــــا  الثةةةةةةاين:د يف الكــــــالم الفصــــــيت". موجــــــو  ــــــوال جيــــــاب جواِبــــــا ابل أن ل

وهو:"أنـــــه لـــــو مل يوجـــــد ا ـــــم  ملـــــا كـــــان لقـــــول هللا الثالةةةةةث: ذكـــــرُت لقـــــال: ولقـــــد مهـــــت و ـــــم ِبـــــا لـــــوال. 
ــــان  ر ب ـ ـــه { فائــــ ــــث لــــيس للمــــام الزجــــاج  تعــــاىل: لـ ـــْوال  أ ْن ر أ ى بـُْره  كمــــا قــــال بــــه دة"؟. وهــــذا الوجــــه الثال

"أن قــــــول اإلمــــــام الزجــــــاج بعيــــــد، َلان ُنســــــلم أن  خــــــري مث يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي: اإلمــــــام الــــــرازي. 
جـــــواب "لـــــوال" حســـــن جـــــائز، إال  أن جـــــوازه ال ،نـــــع مـــــن جـــــواز تقـــــدة هـــــذا اجلـــــواب، وكيـــــف ونقـــــل 

اَلمــــر يف ون اَلهــــم فــــاَلهم، والــــذي هــــم بشــــأنه أعــــ  فكــــان عــــن اإلمــــام ســــيبويه أنــــه قــــال: إ ــــم يُقــــد م
االهتمـــــام. وأمـــــا تعيـــــني بعـــــ  اَللفـــــا  ابملنـــــع فـــــذلك ممـــــا ال  جـــــواز التقـــــدة والتـــــأخري مربوطـــــا بشـــــدة

أمـــــا هـــــذا ال يـــــُدل  علـــــى  ويقةةةةةول بعةةةةةده:يليـــــق ابحلكمـــــة، وأيضـــــا ذكـــــر جـــــواب "لـــــوال" ابلـــــالم جـــــائز". 
جــــــاج يف ذكر آيــــــة أخــــــرى تــــــُدل  علــــــى فســــــاد قــــــول اإلمــــــام الز أن ذكــــــره بغــــــري الــــــالم ال جيــــــوز، مث إان نــــــ

ـــــا{،هـــــذين الســـــؤالني، وهـــــو قـــــول هللا تعـــــاىل:} ـــــاد ْت ل تـُْبـــــد ي بـ ــــه  لـ ــــْوال  أ ْن ر ب ْطن ـــــا ع ل ـــــى قـ ْلب ه  مث  (2)إ ْن ك 
يةةةةب اإلمةةةةام الةةةةرازي يف وجةةةةه الثالةةةةث الةةةةيت ذكةةةةر ه يف الفةةةةو : أن فيــــه أعظــــم الفوائــــد، وهــــو بيــــان  جي 
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تـــــه علـــــيهن  بـــــل َلجـــــل أن دالئـــــل ديـــــن ِبـــــا مـــــا كـــــان لعـــــدم رفبتـــــه يف النســـــاء، وعـــــدم قدر  أن تـــــر  ا ـــــم
منعتــــه عــــن ذلــــك العمــــل، مث نقــــول: إن الــــذي يــــُدل  علــــى أن جــــواب "لــــوال" مــــا ذكــــرانه أن هللا تعــــاىل 

لــــوال تســــتدعي جــــواابً، وهــــذا املــــذكور ُيصــــلت جــــوااب لــــه، فوجــــب احلكــــم بكونــــه جــــوااب لــــه ال يقــــال إان 
ان نقــــــول: ال نـــــزا  أنـــــه كثـــــري يف القــــــرآن وااب، وتـــــر  اجلــــــواب كثـــــري يف القـــــرآن الكـــــرة، َلُنضـــــمر لـــــه جـــــ

وأيضـــــا فـــــاجلواب إمنـــــا ُُيســـــن تركـــــه وحذفـــــه مث يقةةةةةول: ، إال  أن اَلصـــــل أن ال يكـــــون حمـــــذوفا". الكـــــرة
ــــــى تعينــــــه، وهاهنــــــا بتقــــــدير أن يكــــــون اجلــــــواب حمــــــذوفا فلــــــيس يف  إذا حصــــــل يف اللفــــــ  مــــــا يــــــُدل  عل

مــــن اإلضــــمارات ُيســــن إضــــمار كــــل يــــدل علــــى تعــــني ذلــــك اجلــــواب، فــــمن هاهنــــا أنواعــــا اللفــــ  مــــا 
 (1)إضمار بعضها أوىل من إضمار الباقي فظهر الفرال". واحد منها، وليس

فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام  
ذه اآليــــة الكر،ــــة بعــــد أن منــــع داللتهــــا : أن اإلمــــام الــــرازي ذكــــر يف تفســــري هــــهةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال

ــــى ا ــــ : "ســــلمنا أن ا ــــم قــــد حصــــل إال أان مث ذكةةةةر قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي وهةةةةي (2)م مــــا حاصــــله،عل
ال ،كـــــن محلـــــه علـــــى  ـــــاهره َلن تعليـــــق ا ـــــم بـــــذات املـــــرأة  (3)نقـــــول: إن قـــــول هللا تعـــــاىل:}و ه مَّ ِب  ـــــا{

لــــذوات الباقيــــة، فثبــــت أنــــه ال بــــد مــــن إضــــمار حمــــال َلن ا ــــم مــــن جــــنس القصــــد والقصــــد ال يتعل ــــق اب
مــــذكور فهــــم زعمــــوا أن ذلــــك املضــــمر هــــو  ل  صــــوص جيعــــل متعلــــق ذلــــك ا ــــم وذلــــك الفعــــل فــــريفعــــ

أن املـــــراد أن يوســـــف : وســـــن ُنضـــــمر شـــــيئا آخـــــر يغـــــاير مـــــا ذكـــــروه مث يقةةةةةول:إيقـــــا  الفاحشـــــة ِبـــــا"، 
ا ـــــم هـــــو القصـــــد، فيجـــــب أن  عليـــــه الســـــالم هـــــم  بـــــدفعها عـــــن نفســـــه ومنعهـــــا عـــــن ذلـــــك القبـــــيت َلن

ا القصــــد إىل حتصــــيل اللــــذة علــــى القصــــد الــــذي يليــــق بــــه، فــــالالئق ابملــــرأة هنــــُيمــــل يف حــــق كــــل أحــــد 
والتمت ـــــع والتـــــنع م وهكـــــذا الالئـــــق بيوســـــف عليـــــه الســـــالم الرســـــول واملبعـــــو  مـــــن هللا تعـــــاىل القصـــــد إىل 

كمـــــا يقـــــال: مهمـــــُت بفـــــالن زجـــــر العاصـــــي عـــــن معصـــــيته وإىل اَلمـــــر ابملعـــــروف والنهـــــي عـــــن املنكـــــر،  
فعلــــى هــــذا التقــــدير ال يبقــــى لقــــول  إلمةةةةام الةةةةرازي هنةةةةا إشةةةةكال وهةةةةي:كةةةةر امث ذ أي بضــــربه ودفعــــه. 

ــــان  ر ب ـ ـــه { ــــدة.  هللا تعــــاىل:}ل ْوال  أ ْن ر أ ى بـُْره  ــــث ذكــــره يف وأجةةةةاب عنةةةةه: فائ ــــد حي ــــه أعظــــم الفوائ بــــل في
ه لــــــو هــــــم  بــــــدفعها لقتلتــــــه أو لكانــــــت "أن هللا تعــــــاىل أعلــــــم يوســــــف عليــــــه الســــــالم أنــــــاألول:وجهــــــني: 
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ن ضـــــرِبا أوىل صـــــوانً للـــــنفس عـــــن ا ـــــال "، رين بقتلـــــه، فأعلمـــــه هللا تعـــــاىل أن االمتنـــــا  مـــــ مـــــر احلاضـــــ
ـــــا تعل قـــــت بـــــه، فكـــــان يتمـــــز ال  الثةةةةةاين: "أن  يوســـــف عليـــــه الســـــالم لـــــو اشـــــتغل بـــــدفعها عـــــن نفســـــه فِر

أبن ثوبــــــه لــــــو تــــــز ال مــــــن قــــــدام لكــــــان ثوبــــــه مــــــن قــــــدام، وكــــــان يف علــــــم هللا تعــــــاىل أن الشــــــاهد يشــــــهد 
لـــــف  لكانـــــت املـــــرأة هـــــي اخلائنـــــة، وســـــف عليـــــه الســـــالم ، ولـــــو كـــــان ثوبـــــه ممز قـــــاً مـــــن اخلـــــائن هـــــو ي خ 

ـــــدفعها عـــــن نفســـــه  ـــــه الســـــالم مل يشـــــتغل ب فاعلمـــــه هللا تعـــــاىل ِبـــــذا املعـــــ ، فلهـــــذا الســـــبب يوســـــف علي
اءتـــــه عـــــن املعصـــــية"، مث ذكـــــر بـــــل وىل  هـــــارابً عنهـــــا، حـــــ  صـــــارت شـــــهادة الشـــــاهد ُحجـــــة لـــــه علـــــى بر 

 ( 1)ه ع دة وجوه يف تفسريه.اإلمام الرازي بعد
ــــــــال:  (2)أن اإلمــــــــام الشــــــــعراين مث يقةةةةةةةةول اإلمةةةةةةةةام اآللوسةةةةةةةةي:   ــــــــث ق ــــــــدفع حي ــــــــال بتقــــــــدير ال ق

ــــا{ مــــا هــــذا ا ــــم الــــذي أِبــــم فقــــد تكل ــــم  ــــمَّ ِب  "ســــألُت شــــيهللانا عــــن قــــول هللا تعاىل:}و ل ق ــــْد مه َّــــْت ب ــــه  و ه 
مث يقةةةةةةةةول اإلمةةةةةةةةام ال أعلــــــــم"، ل: فقــــــــا النــــــــاس فيــــــــه ِــــــــا ال يليــــــــق برُت ــــــــب اَلنبيــــــــاء علــــــــيهم الســــــــالم؟

، ولكـــــن ذلـــــك أكثـــــري ال ُكل ـــــي فـــــاحلق أ ـــــا "أن مطلـــــق اللســـــان يـــــُدل  علـــــى أحديـــــة املعـــــ  اآللوسةةةةةي:
مه ـــــت بـــــه يوســـــف عليـــــه الســـــالم لتقهـــــره علـــــى مـــــا أرادتـــــه منـــــه، وهـــــم  هـــــو ِبـــــا ليقهرهـــــا يف الـــــدفع عمـــــا 

ذا قالـــــــــت قـــــــــول هللا أرادتـــــــــه منـــــــــه فاالشـــــــــرتا  يف طلـــــــــب القهـــــــــر منـــــــــه ومنهـــــــــا واحلكـــــــــم  تلـــــــــف، و ـــــــــ
ــــــه {، ه الســـــــورة أصـــــــالً أن يوســــــف عليـــــــه الســـــــالم ومـــــــا جـــــــاء يف هــــــذ (3)تعــــــاىل:}أ ان  راو ْدتُـــــــُه ع ـــــــْن نـ ْفس 

 (4)راودها عن نفسها".

 التلليل واملناقشة:   
وبـــــــذلك يظهـــــــر أن اإلمـــــــام اآللوســـــــي قـــــــد أضـــــــاف إىل مـــــــا ذكـــــــره اإلمـــــــام  خالصةةةةةةةة الكةةةةةةةالم:  

 وهللا أعلم الم اإلمامني يف املسألة قوي.ه فكوعليالرازي وجوهاً أخرى يف الرد، 
 

                                                             

 407ص  6ويُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج  442ص  18( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
ه 973 – 898هــــــو عبــــــد الوهــــــاب بــــــن أمحــــــد بــــــن علــــــي احل ن فــــــي، نســــــبه إىل حممــــــد ابــــــن احلنفيــــــة، الشــــــعراين، ابــــــو حممــــــد ) (2)

ــــــــق  لقشــــــــندة )ِصــــــــر( وتــــــــويف يف القــــــــاهرة. مــــــــن كتبــــــــه اَلجوبــــــــة م(: مــــــــن علمــــــــاء املتصــــــــوفني. ولــــــــد يف ق 1565 – 1493املواف
بني إىل مراتـــــب العلمـــــاء العـــــاملني ... يُنظـــــر شـــــذرات الـــــذهب املرضـــــية عـــــن أئمـــــة الفقهـــــاء والصـــــوفية، وأدب القضـــــاة، وإرشـــــاد الطـــــال

   181 – 180ص  4واَلعالم للزركلي، ج  545 – 544ص  10البن العماد احلنبلي، ج 
 51( سورة يوسف، اآلية 3)
  408 – 407ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 4)
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ةةةةةا رَأَية:نَةةةةةه  االسةةةةةتدراك السةةةةةادس  ةةةةةر ج: َعلَةةةةةي:ِهند فَةَلمد واألربعةةةةةون: قةةةةةول هللا تعاىل:}َوقَالَةةةةةِت اخ:
بَةر:نَه  َوَقطدع:َن أَي:ِديَةه ند َوقة ل:َن َحاَش هلِلِد َما َهَدا َبَشر ا ِإن: َهَدا ِإالد َمَللن َكِر ن{.  (1)َأك:

ن امللــــك أفضـــــل القـــــائلون أبيةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةدا: 
ـــــة فقـــــالوا: ال شـــــك أ ـــــن إمنـــــا ذكـــــرت هـــــذا الكـــــالم يف معـــــرض تعظـــــيم  مـــــن البشـــــر احتجـــــوا ِبـــــذه اآلي
يوســــــف عليــــــه الســــــالم. فوجــــــب أن يكــــــون إخراجــــــه مــــــن البشــــــرية وإدخالــــــه يف امللكيــــــة ســــــببا لتعظــــــيم 

ــــى حــــاال مــــن البشــــر، شــــأنه وإعــــالء مرتبتــــه،  ــــك أعل ــــو كــــان املل  :مث نقةةةةولوإمنــــا يكــــون اَلمــــر كــــذلك ل
ـــــق الظـــــاهر، أو كمـــــال  ـــــذي هـــــو اخلل ـــــان كمـــــال حالـــــه يف احلســـــن ال ال  لـــــو إمـــــا أن يكـــــون املقصـــــود بي

 واألول اب ل لوجهني: حاله يف احلسن الذي هو اخللق الباطن، 
اَلخــــــالال الباطنــــــة ال بســــــبب اخللقــــــة أ ــــــم وصــــــفوه بكونــــــه كر،ــــــا، وإمنــــــا يكــــــون كر،ــــــا بســــــبب  األول:

أان نعلــــــم ابلضــــــرورة أن وجــــــه اإلنســــــان ال يشــــــبه وجــــــوه املالئكــــــة البتــــــة. أمــــــا كونــــــه  والثةةةةةةاين:الظــــــاهرة، 
ــــــــة هللا تعــــــــاىل  ــــــــدا عــــــــن الشــــــــهوة والغضــــــــب معرضــــــــا عــــــــن اللــــــــذات اجلســــــــمانية متوجهــــــــا إىل عبودي بعي

 امل وبني املالئكة.ب، والروح فيه فهو أمر مشرت  فيه بني اإلنسان الكمستغرال القل
تشــــــبيه اإلنســــــان ابمللــــــك يف اَلمــــــر الــــــذي حصــــــلت املشــــــاِبة فيــــــه  وإذا ثبةةةةةةت هةةةةةةدا فنقةةةةةةول:

ـــــك فيمـــــا مل حتصـــــل املشـــــاِبة فيـــــه البتـــــة، فثبـــــت أن تشـــــبيه  ـــــى ســـــبيل احلقيقـــــة أوىل مـــــن تشـــــبيهه ابملل عل
ــــــه الســــــالم ابمللــــــك يف هــــــذه  ــــــاطن، ال يف الصــــــورة اليوســــــف علي ــــــق الب ــــــع يف اخلل ظــــــاهرة، اآليــــــة إمنــــــا وق

ــــــه مــــــ  كــــــان اَلمــــــر كــــــذلك وجــــــب أن يكــــــون  ــــــت أن امللــــــك أعلــــــى حــــــاال مــــــن اإلنســــــان يف هــــــذه وثب
 ( 2).الفضائل، فثبت أن امللك أفضل من البشر وهللا أعلم

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
ــــيهم الســــالمأنـ ـــه ال ُيســــتدل  ِبــــذه اآليــــة الكر،ــــآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال: هةةةةده ا  ة علــــى تفضــــيل املالئكــــة عل

ـــــائي وأتباعـــــه، وأيـــــده اإلمـــــام فهللاـــــر الـــــدين الـــــرازي، وال  مـــــن بـــــين آدم كمـــــا زعمـــــه اإلمـــــام أبـــــو علـــــي اجلُب
ــــده،  ــــه ِــــا أي ــــه الســــالم مــــن  مث يقةةةةول:فهللاــــر ل ــــه تنزيــــه يوســــف علي "وذهــــب فــــري واحــــد أن املقصــــود من

ـــــا   ّلل َّ { علـــــى مـــــا هـــــو الشـــــير الـــــيت ُرمـــــي  بـــــه علـــــى وجـــــه كامـــــل، وافتتحـــــوا ذلـــــك بقـــــول  هللا تعاىل:}ح 
"االســـــتعمال علـــــى أ ـــــم إذا أرادوا  قةةةةةال اإلمةةةةةام ابةةةةةن مالةةةةةل: مث يقةةةةةول أنةةةةةهالشـــــائع يف مثـــــل ذلـــــك"، 

                                                             

 31( سورة يوسف، اآلية 1)
    450ص  18كبري للمام الرازي، ج ( يُنظر التفسري ال2)
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ــــدؤوا ت ــــه علــــى معــــ  أن تربئــــة أحــــد مــــن ســــوء ابت ــــون مــــن أرادوا تربئت ربئــــة هللا عز وجــــل مــــن الســــوء مث يربئ
ــــره ممــــا ُيضــــيمه مث يقةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةي يف  (1)فيكــــون آكــــد وأبلــــ "، هللا تعــــاىل منــــز ه عــــن أن ال يُطه 

 ( 2)واملنصور ما ُأشري إليه أوالً وهو الذي يقتضيه السياال والسباال. األخري:
    التلليل واملناقشة:

ـــــــْن ُســـــــوء {ام ال  شةةةةةةةري يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةة ـــــــا ع ل ْمن ـــــــا ع ل ْيـــــــه  م  ــــــا   ّلل َّ  م  : (3)يف قـــــــول هللا تعاىل:}ح 
ــــني عنــــه البشــــرية لغرابــــة هللا تعــــاىل علــــى التعجــــب مــــن قــــدرت  "أنــــه لــــق عفيــــف مثلــــه مــــا هــــذا بشــــرا نـُف  خ 

  يقةةةةةول:مثمجالـــــه ومباعـــــدة حســـــنه، ملـــــا عليـــــه حماســـــن الصـــــور، وأثبـــــنت لـــــه امللكيـــــة وبتـــــنت ِبـــــا احلكـــــم"، 
ـــــــــا  البشـــــــــرية أن ال أحســـــــــن مـــــــــن املل ـــــــــك وال أقـــــــــبت مـــــــــن  ـــــــــز يف الطب ـــــــــوم أن هللا تعـــــــــاىل رك  ومـــــــــن املعل

ــــــز ذلــــــك فيهــــــا إال َلن الشــــــيطان، و ــــــذا الســــــب ب ُيشــــــبه كــــــل متنــــــاه يف احُلســــــن والُقــــــبت ِبمــــــا، ومــــــا رك 
ــــــا  اإل ــــــز يف الطب مجــــــع نســــــانية أن ال أدخــــــل يف الشــــــر مــــــن الشــــــياطني، وال أاحلقيقــــــة كــــــذلك، كمــــــا رك 

ا ـــــربة مـــــن تفضـــــيل اإلنســـــان علـــــى  للهللاـــــري مـــــن املالئكـــــة علـــــيهم الســـــالم، إال  مـــــا عليـــــه الفئـــــة اخلاســـــئة
وُمكـــــــابرهتم يف كـــــــل  مـــــــن تعكيســـــــهم للحقـــــــائق، وُجحـــــــودهم للعلـــــــوم الضـــــــرورية، امللـــــــك، ومـــــــا هـــــــو إال

 ( 4)ابب.
وذكــــرت النســــوة أن صــــورة يوســــف أحســــن، مــــن صــــورة البشــــر، بـــــل  اإلمةةةةام القةةةةر ي يقةةةةول:

{،هــــــو  ــــــو ة  ــــــن  تـ ْق ــــــان  يف  أ ْحس  ْنس  ــــــْد خ ل ْقن ــــــا اإْل  واجلمــــــع بــــــني  (5)يف صــــــورة ملــــــك، وقــــــال هللا تعاىل:}ل ق 
ــــــني أن ــــــا   ّلل َّ { اآليت تربئــــــة ليوســــــف عمــــــا ر م تــــــه بــــــه امــــــرأة العزيــــــز مــــــن املــــــراودة، أي بعــــــد  قو ن:}ح 

يوســـــــف عـــــــن هـــــــذا، وقـــــــو ن:}و{ أي خلوفـــــــه، أي بـــــــراءة و مـــــــن هـــــــذا، أي قـــــــد جنـــــــا يوســـــــف مـــــــن 
 ذلــــــك، فلـــــــيس هـــــــذا مـــــــن الصـــــــورة يف شـــــــي، واملــــــراد منـــــــه: أن يوســـــــف عليـــــــه الســـــــالم يف التربئـــــــة عـــــــن

وقيــــــل: أن املــــــراد منــــــه تنزيــــــه يوســــــف مث يقةةةةةةول: لــــــى هــــــذا ال يكــــــون تنــــــاق . املعاصــــــي كاملالئكــــــة، فع

                                                             

ا قـــــــق: د. عبـــــــد الـــــــرمحن الســـــــيد،  185ص  2ه(، ج 672( شـــــــرح تســـــــهيل الفوائـــــــد للمـــــــام إبـــــــن مالـــــــك الطـــــــائي )املتـــــــوىف: 1)
م( 1990ه املوافـــــــق 1410ملهللاتـــــــون. الناشـــــــر: هجـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــع واإلعـــــــالن. الطبعـــــــة: اَلوىل )د. حممـــــــد بـــــــدوي ا

  4عدد اَلجزاء: 
  422ص  6( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 2)
 51( سورة يوسف، اآلية 3)
 466ص  2( يُنظر تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 4)
 4ة سورة التني، اآلي (5)
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ــــــد  ــــــذا  ــــــه. وقــــــول هللا تعــــــاىل:}و{  كي ــــــه الســــــالم عــــــن مشــــــاِبة البشــــــر يف الصــــــورة، لفــــــر  مجال علي
املعــــ ، فعلــــى هــــذا املعــــ  قالــــت النســــوة ذلــــك  ن ــــاً مــــنهن أن صــــورة امللــــك أحســــن، ومــــا بلغهــــن قــــول 

ـــــــْد خ ل قْ هللا ـــــــان  يف  أ   تعاىل:}ل ق  ْنس  { فمنـــــــه مـــــــن كتابنـــــــا القـــــــرآن الكـــــــرة. وقـــــــد  ـــــــن  ن ـــــــا اإْل  ـــــــن  تـ ْقـــــــو ة  ْحس 
بعـــــ  الضـــــعفة أن هـــــذا القـــــول لـــــو كـــــان  نـــــاً ابطـــــالً مـــــنهن  لوجـــــب علـــــى هللا تعـــــاىل أن يـــــُرد  علـــــيهن، 

ــــذِبن ، وهــــذا ابطــــل، َلنــــه ال جيــــب علــــى هللا تعــــاىل، ولــــيس كــــل مــــا  ــــرب  بــــه هللا عزوجــــل مــــن  ويُبــــني  ك 
ــــــه، الكــــــاذبني وكفــــــر الكــــــافري كــــــذب ــــــرد  علي ــــــه ال ــــــه أن ي قــــــرن ب ومــــــن  يف األخةةةةةةري يقةةةةةةول:ن جيــــــب علي

ــــه  ــــه :"أن ــــه شــــيطان، ويف احلســــن كأنــــه ملــــك، واملــــراد من املعلــــوم أن أهــــل العــــرف يقولــــون يف القبــــيت كأن
امللــــــك أحســــــن، أو  مل يــــــر مثلــــــه، َلن اإلنســــــان ال يــــــرون املالئكــــــة، فهــــــو مبــــــيٌن علــــــى  ــــــن هم أن صــــــورة

"مــــا هــــذا بشــــرا َلن  اإلمةةةةام البيضةةةةاوي يقةةةةول:( 1)عــــده عــــن الــــتهم".خبــــار بطهــــارة أخالقــــه وبعلــــى اإل
هـــــذا اجلمـــــال فـــــري معهـــــود للبشـــــر، إن هـــــذا إال ملـــــك كـــــرة فـــــمن اجلمـــــع بـــــني اجلمـــــال الرائـــــق والكمـــــال 

ـــــه فـــــوال مجـــــال البشـــــر وال  يفوقـــــه فيـــــه إال الفـــــائق والعصـــــمة البالغـــــة مـــــن خـــــواص املالئكـــــة، أو َلن مجال
 (2).امللك"

 الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي ذكةةةةةر يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة توجيهةةةةةان: التوجيةةةةةه األول:
أن مقصـــــود النســـــوة بقـــــو ن املـــــذكور كـــــون فوقيـــــة يوســـــف عليـــــه الســـــالم يف  أوال : وفيـــــه أيضـــــاً وجهـــــني:

ــــــبت الشــــــيطان فهــــــو مركــــــوز يف ذ هــــــن ع امــــــة النــــــاس احُلســــــن، أمــــــا ُحســــــن املالئكــــــة علــــــيهم الســــــالم وُق
: أن امللــــــك علــــــيهم الســــــالم ال اثنيةةةةةةا  يف الزينــــــة عنــــــدهن،  يوســــــف مالئكــــــة َل ــــــم فايــــــةوَلجلــــــه قلــــــن ل

يوجـــــد فـــــيهم قـــــوة الغضـــــب والشـــــهوة وفـــــذائهم محـــــد هللا تعـــــاىل وثنـــــاؤه، مث النســـــوة ملـــــا رأيـــــن أن يوســـــف 
وة فينظــــــر عليــــــه الســــــالم مل ينظــــــر إىل وجــــــه أحــــــد مــــــنهن  رفــــــم أن الرجــــــل العــــــادي ملــــــا ،ــــــر  علــــــى النســــــ

ة، واملــــراد منــــه أان ســــن مل جنـــــد فيــــه أي أثــــر مــــن الشـــــهوة أنــــه لـــــيس بشــــر بــــل ملــــك كـــــر  إلــــيهن ، فقلــــن:
ــــه  ــــفلية للنســــان وي ظهــــر مــــن رؤيت وأيضــــا مــــن القضــــاج البشــــرية، وأن هــــذا الرجــــل منــــز ه مــــن الصــــفاة الس 

ـــــه أن هـــــذه النســـــوة ملـــــا رأالتوجيةةةةةه الثةةةةةاين:  ابلظـــــاهر كأنـــــه م لـــــك يف صـــــورة اإلنســـــان. ـــــن يوســـــف علي ي
تــــــان الــــــذي رمــــــى بــــــه امــــــرأة العزيــــــز يوســــــف عليــــــه الســــــالم، فهــــــو قلن:}حاشــــــا و{ أن البهالســــــالم، ف

                                                             

 183ص  9( يُنظر تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 1)
 162ص  3التأويل للمام البيضاوي، ج ( تفسري انوار التنزيل وأسرار 2)
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ــــد ا وكأنــــه معصــــوم مــــن املعاصــــي مثــــل املالئكــــة علــــيهم الســــالم فــــال ينبغــــي أن يُظــــن  حولــــه  منــــه بعيــــد ج 
 (1)مثل هذه الظنون.

مــــــــام الــــــــرازي والز شــــــــري رأينــــــــا أقــــــــوال العلمــــــــاء يف هــــــــذه القضــــــــية أن اإل خالصةةةةةةةةة الكةةةةةةةةالم:
املالئكـــــة علـــــيهم ولكـــــن اإلمـــــام القـــــرطيب يقـــــول بتفضـــــيل البشـــــر وهكـــــذا  البيضـــــاوي يقولـــــون بتفضـــــيلو 

الشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي أيضـــــاً أمـــــا اإلمـــــام أبـــــو الســـــعود واخلـــــازن وفـــــريهم مـــــن الكبـــــار العلمـــــاء 
ل اإلمةةةةةةةام فةةةةةةةاذا الاجةةةةةةةيح يكةةةةةةةون لقةةةةةةةو واملفســـــــرين فلـــــــم يتكل مـــــــوا يف هـــــــذه القضـــــــية حســـــــب علمـــــــي 

 م.  أعلوهللا اآللوسي.
 

ِمن ةةةةوَن اِبهللِد  ٍم اَل ية ؤ: ةةةةت  ِملدةةةةَة قَةةةةةو: االسةةةةتدراك السةةةةابع واألربعةةةةون: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:}ِإيّنِ تَةرَك:
ِخَرِة ه م: َكاِفر وَن{.   (2)َوه م: اِبآل:

أن هـــــذه اآليـــــة يةةةةةدكر اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة إشةةةةةكاال  وهةةةةةو: 
اإلمةةةةام الةةةةرازي عةةةةن مث تركــــه، وقــــد أجــــاب  لســــالم كــــان يف هــــذه امللــــةتــــوه م أن  يوســــف عليــــه ا الكر،ــــة

ــــارة عــــن عــــدم الوجةةةةه األول :: هةةةةدا اإلشةةةةكال بعةةةةدة وجةةةةوه علةةةةى النلةةةةو اآليت ــــرت  عب "أن كلمــــة ال
القــــول اَلصــــت  الوجةةةةه الثةةةةاين:التعــــر ض للشــــيء ولــــيس مــــن شــــرطه أن يكــــون قــــد كــــان خائضــــاً فيــــه". 

ن يوســــــف عليــــــه الســــــالم كــــــان تقــــــدون إعتقــــــادا فاســــــداً أنــــــاس كــــــانوا يزعمــــــون أو يعهــــــذا أن هــــــؤالء ال
عبــــدا  ــــم، ولعــــل هــــو كــــان ال يُظهــــر التوحيــــد واإل،ــــان قبــــل ذلــــك خوفــــا مــــنهم علــــى ســــبيل الت قي ــــة، مث 

 أ هر تركه يف ذا  الوقت، فكان هذا جارج جمرى تر  امللة َلولئك الكفرة حسب الظاهر.
ام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف وقةةةةةد اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةة

ـــــت  أصـــــالً َلن قةةةةةال: تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث  القـــــول الـــــذي جعلــــه اإلمـــــام الـــــرازي صـــــحيحاً ال يص 
الت قي ـــــة لـــــيس مـــــن شـــــأن اَلنبيـــــاء علـــــيهم الســـــالم، وموافقـــــة الباطـــــل خوفـــــاً علـــــى الـــــنفس ال يليـــــق بشـــــأن 

ــــيهم الســــالم  ــــاء عل ال واَلوقــــات، أمــــا يوســــف َل ــــم يُظهــــرون احلــــق ويقولــــون بــــه يف مجيــــع اَلحــــو اَلنبي

                                                             

  750 – 749ص  5( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 1)
  37( سورة يوسف، اآلية 2)
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ـــــر فبين يف عليـــــه الســـــالم فلـــــم يفعـــــل  بت قي ـــــة مـــــع امـــــرأة العزيـــــز بـــــل قـــــال صـــــرُياً: أن هـــــذه املـــــرأة كانـــــت تـُ
 ( 1)املعصية، وهو مل يُوافق هذه املرأة بل الم ها وفر  منها.

 التلليل واملناقشة:     
ة أولئـــــــــك "أى علمـــــــــين ذلـــــــــك وأوحـــــــــى إىل، َل  رفضـــــــــُت ملـــــــــ شةةةةةةةةةري:يقةةةةةةةةةول اإلمةةةةةةةةةام ال  

وهــــــي امللــــــة احلنيفيــــــة، وأراد أبولئــــــك الــــــذين ال يؤمنــــــون: أهــــــل مصــــــر واتبعــــــُت ملــــــة اَلنبيــــــاء املــــــذكورين 
"أنــــه تعليــــل ملــــا قبلــــه أي علمــــين ذلــــك  اإلمةةةةام البيضةةةةاوي يقةةةةول: (2)ومــــن كــــان الفتيــــان علــــى ديــــنهم".

وحــــــى بــــــه إيل  أن املــــــراد منــــــه عل مــــــين ذلــــــك وأام النسةةةةةةفي يقةةةةةةول: اإلمةةةةةة (3)َلين تركــــــُت ملــــــة أولئــــــك".
يقةةةةةول اإلمةةةةةام ابةةةةةو  (4)أولئـــــك وهـــــم أهـــــل مصـــــر ومـــــن كـــــان الفتيـــــان علـــــى ديـــــنهم". َلين ر فضـــــُت ملـــــة

أين  تركــــت ملــــة الكفــــرة أي ديــــن هم الــــذي اجتمعــــوا عليــــه مــــن الشــــر  وعبــــادة   السةةةةعود أن املةةةةراد منةةةةه:
ـــــــاَلو ن، واملـــــــراد برتكهـــــــا االمتنـــــــا ُ  ـــــــان  ل ن ـــــــا أ ْن  عنهـــــــا رأســـــــاً كمـــــــا يفصـــــــت عـــــــن قـــــــول هللا تعاىل:}م  ا ك 

ـــــْن  ّللَّ  م  ـــــْيء {ُنْشـــــر    اب  ال ترُكهــــــا بعـــــد مالبســـــتها وإمنــــــا عـــــرب  عنـــــه بــــــذلك لكونـــــه أدخـــــل  حبســــــب  (5)ش 
 ( 6)الظاهر  يف اقتدائهما به عليه السالم".

الســــالم كــــان داخــــال يف يُفهــــم مــــن  ــــاهر هــــذه اآليــــة أن يوســــف عليــــه  اإلمةةةةام اخلةةةةازن يقةةةةول:
ــــيهم الســــالم مــــ هــــذه امللــــة مث تركهــــا ولكــــن ــــاء عل ن حــــني ولــــدوا و هــــروا لــــيس اَلمــــر كــــذلك َلن اَلنبي

فمـــــا معـــــ  هـــــذا الـــــرت  يف هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة؟  مث ذكةةةةةر إشةةةةةكاال :إىل الوجـــــود كـــــانوا علـــــى التوحيـــــد، 
يةةةةةب عنةةةةةه:  عـــــدم التعـــــرض للشـــــيء "أن الـــــرت  عبـــــارة عـــــن  : أوال :أن جوابـــــه يشـــــتمل علـــــى وجهـــــنيوجي 

 اثنيةةةةا :رجــــع عنــــه". مــــن شــــرطه أن يكــــون قــــد كــــان داخــــال فيــــه مث تركــــه و  وااللتفــــات إليــــه ابملــــرة ولــــيس
أن يوســـــف عليـــــه الســـــالم ملـــــا كـــــان عنـــــد العزيـــــز وهـــــو كـــــافر ومجيـــــع مـــــن عنـــــده كـــــذلك وكـــــان يوســـــف 

ــــــت  قــــــول هللا تعــــــاىل:}إ ين   تـ ر ْكــــــ لَّــــــة  قـ ــــــْوم  ال  عليــــــه الســــــالم علــــــى التوحيــــــد واإل،ــــــان الصــــــحيت فيص  ُت م 
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ّللَّ   نُـــــون  اب  ـــــاف ُرون {يـُْؤم  ـــــر ة  ُهـــــْم ك  آْلخ   و ُهـــــْم اب 
فـــــرت  مل ـــــتهم وأعـــــرض عـــــنهم ومل يـــــوافقهم علـــــى مـــــا كـــــانوا  (1)

 (2)وهذا الوجه عندي أقرب.مث يقول اإلمام اخلازن: عليه، 
ـــــة قـــــ ، إجـــــراء للـــــرت   اإلمةةةةةام أبوحيّةةةةةان يقةةةةةول: ـــــه مل يتشـــــب ث بتلـــــك املل "وعـــــرب برتكـــــُت مـــــع أن

ـــــيت كـــــاان فيهـــــا".جمـــــرى التجن ـــــب مـــــن أول حالـــــة، واســـــتجال ـــــة ال يقةةةةةول  (3)اب  مـــــا َلن يرتكـــــا تلـــــك املل
ــــه: تركــــُت دخو ــــا واتبــــا  أهلهــــا مــــن عابــــدي اَلو ن املنتحلــــة علــــى  الشةةةةيخ رشةةةةيد رضةةةةا  أن املــــراد من

ولـــيس املــــراد منـــه أنـــه كـــان متبعـــاً  ــــا مث تركهـــا، مث ذكـــر مثـــاالً مســـتدالً بــــه كثـــرة أهلهـــا ودعـــوهتم إليهـــا، 
ـــــر    ُســــًدى{قــــول هللا تعاىل:}أ ُي ْ  ــــاُن أ ْن يـُتـْ ْنس  ـــــُب اإْل  س 

أي بعـــــد موتــــه فـــــال يبعــــث، لـــــيس معنــــاه أنـــــه   (4)
كـــــان ُســـــدى قبلـــــه، فـــــرت  الشـــــيء يصـــــدال بعـــــدم مالبســـــته مطلقـــــا، وابلتحـــــو ل عنـــــه بعـــــد التلـــــب س بـــــه، 

  (5)ال بينهما بقرينة احلال أو املقال أو ك ل يهما كما هنا.ويُفر  
ــــه وقــــع جــــوا يقةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةي: ــــه اب عــــن ســــؤال نشــــ"أن  والسةةةةؤال:أ ممــــا تقــــد م وتعلــــيال ل

ــــــك ربــــــك تلــــــك العلــــــوم اجلليلــــــة الشــــــأن"؟  َلين  تركــــــُت ديــــــن الكفــــــر الــــــذي  فأجةةةةةةاب عنةةةةةةه:ملــــــاذا علم 
"واملـــــراد ابلــــــرت  االمتنـــــا  فـــــمن يوســـــف عليــــــه   يقةةةةةول:مثاجتمعـــــوا عليـــــه مـــــن الشـــــر  وعبــــــادة اَلو ن. 

 بـــــه عـــــن ذلـــــك اســـــتجالاب  مـــــا َلن يرتكـــــا الســـــالم مل يتلـــــو   بتلـــــك قـــــ  كمـــــا يفصـــــت عنـــــه لكـــــن عـــــرب  
"الـــرت : عـــدم اَلخـــذ  الشةةةيخ ابةةةن عاشةةةور يقةةةول:( 6)تلـــك امللـــة الـــيت هـــم عليهـــا علـــى أحســـن وجـــه".

لقـــــب  مـــــع حلولـــــه بيـــــنهم، وكـــــون مـــــواله متـــــدينا للشـــــيء مـــــع إمكانـــــه. أشـــــار بـــــه إىل أنـــــه مل يتبـــــع ملـــــة ا
  (7)ِبا".

يف جوابـــــه  أ ـــــم اتفقـــــوا مـــــع اإلمـــــام الـــــرازي وابلنظـــــر يف أقـــــوال العلمـــــاء جنـــــد خالصةةةةةة الكةةةةةالم:
ــــه شــــيء جلــــواز  ــــيس في ــــرازي وهــــو جــــواب صــــحيت ول ــــه اإلمــــام ال ــــاين فقــــد تفــــر د ب اَلول أمــــا اجلــــواب الث

تأييــــــده مــــــن عنــــــده. ومــــــا قــــــال بــــــه الشــــــيخ الســــــعيدي أن  فــــــى إلزالــــــة حالــــــه حــــــ  يؤيــــــده هللا تعــــــاىل ب

                                                             

  37( سورة يوسف، اآلية 1)
 528ص  2مام اخلازن، ج ( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل لل2)
 277ص  6( تفسري البحر ا ي  للمام ايب حيان، ج 3)
 36( سورة القيامة، اآلية 4)
 252ص  12( تفسري املنار للشيخ رشيد رضا، ج 5)
 432ص  6عاين للمام اآللوسي، ج ( يُنظر تفسري روح امل6)
 272ص  12( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 7)
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. وهللا فةةةةةاذا الاجةةةةةيح يكةةةةةون لقولةةةةةهســـــالم، فتوجيـــــه رائـــــع وجي ـــــد َلنـــــه يليـــــق بشـــــأن اَلنبيـــــاء علـــــيهم ال
 أعلم

 
خ ل وا ِمةةةةةةةن: اَبٍب  االسةةةةةةةتدراك الثةةةةةةةامن والسةةةةةةةبعون: قةةةةةةةول هللا تعاىل:}َوقَةةةةةةةاَل َ بَةةةةةةةِ د اَل تَةةةةةةةد:

ٍء{. َواِحٍد َواد:خ ل وا ِمن: أَبة:َوابٍ   (1)م تَةَفّرَِقٍة َوَما أ غ:ِ  َعن:ك م: ِمَن اهللِد ِمن: َشي:

أن اجلمهــــور مــــن  دا حيةةةةث قةةةةال: رازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةيةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةة
مث يقةةةةةةةول أن هاهنةةةةةةةا املفســـــــرين قـــــــالوا: أن يعقـــــــوب عليـــــــه الســـــــالم خـــــــاف مـــــــن العـــــــني علـــــــى أبنائـــــــه، 

 مقامانم كما يلي:
ــــــه املقةةةةةةام األول: • ــــــات أن العــــــني حــــــق ويــــــدل علي اطبــــــق املفســــــرون  األول:: وجةةةةةةوه كثةةةةةةرية إثب

ــــــ ــــــك. املتقــــــدمون علــــــى أن املــــــراد مــــــن هــــــذه اآلي ملسو هيلع هللا ىلص ســــــول مــــــاروي أن الر  الثةةةةةةاين:ة الكر،ــــــة ذل
ـــــْن  ـــــة ، م  ـــــات  هللا  التَّامَّ ـــــو ُذ احلســـــن واحلســـــني رضـــــي هللا عنهمـــــا فيقـــــول: "أُع يـــــذُُكم ا ب ك ل م  كـــــان يُع
يُم يـُع ــــــو  ذُ  ــــــر اه  ــــــان  أ يب  إ بـْ ا ك  ــــــذ  ــــــة " و يـ ُقــــــوُل: "ه ك  مَّ ــــــر   ُكــــــل   ع ــــــنْي  ال  ــــــْن ش  ــــــة ، و م  امَّ ــــــْيط ان  و ه   ُكــــــل   ش 

عبــــــــادة بــــــــن الصــــــــامت رضــــــــي هللا عنــــــــه  الثالةةةةةةةةث: (2).ســــــــالم"  إ مْس اع يــــــــل  و إ ْســــــــح اال عليهمــــــــا ال
 َّ ُم، النَّــــيب  ــــال  بـْر ائ يــــُل ع ل ْيـــــه  السَّ ـــــْن ملسو هيلع هللا ىلصيقــــول: أ تـ ـــى ج  ، م  : "ب ْســــم  اّللَّ  أ ْرق يــــك  ، و ُهــــو  يُوع ـــــُك، فـ ق ــــال 

ــــْن ُكـــــل    ـــــد ، و م  ـــــد  ح اس  ــــْن ح س  ، م  ـــــْيء  يـُْؤذ يـــــك  ".ُكــــل   ش  ُ ي ْشـــــف يك  روي أن  :رابةةةةةعال( 3) ع ـــــنْي ، اّللَّ
بـــــين جعفـــــر بـــــن أيب طالـــــب كـــــانوا فلمـــــان بيضـــــا فقالـــــت أمســـــاء رضـــــي هللا عنهـــــا: ج رســـــول هللا 

ـــــيهم ســـــريعة أفأســـــرتقي  ـــــم مـــــن العـــــني فقـــــال  ـــــا نعـــــمملسو هيلع هللا ىلص  "ع ـــــْن أُم    :اخلةةةةةام ( 4).إن العـــــني إل
ن ـــــا ـــــل  ع ل يـْ ـــــل م ة  رضـــــي هللا عنـــــه، ق الـ ــــْت: د خ  : و ع ْنـــــد ان  ص ـــــيب   ملسو هيلع هللا ىلص ر ُســـــوُل اّللَّ   س  ــــــال   ي ْشـــــت ك ي، فـ ق 

                                                             

 67سورة يوسف، اآلية ( 1)
 203ص  8( تفسري القرآن العظيم للمام ابن كثري، ج 2)
لى هللا عليــــــه ه( يف ســــــننه، كتــــــاب عمــــــل اليــــــوم والليلــــــة، ذكــــــر مــــــا كــــــان إبــــــراهيم صــــــ303اإلمــــــام النســــــائي )املتــــــوىف:  اخرجــــــه( 3)

ــــــه إمساعيــــــل وإســــــحاال صــــــلى هللا عليهمــــــا وســــــلم، رقــــــم احلــــــديث:  ــــــاح  370ص  9ج  10778وســــــلم يعــــــوذ ب ــــــق: عبــــــد الفت حتقي
   9م عدد اَلجزاء: 1986ه املوافق 1406ة، ابو فدة. الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب. الطبعة: الثاني

ص  2ج  3527ابب مــــــا يُعــــــو ذ بــــــه مـــــــن احلمــــــى، رقــــــم احلـــــــديث:  ،أبــــــواب الطـــــــب اإلمــــــام إبــــــن ماجـــــــة يف ســــــننه، اخرجــــــه( 4)
1165 
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ــــن  اْلع ــــنْي "؟ إســــناده صــــحيت : أ ف ــــال  ت ْســــتـ ْرُقون  لـ ـــُه م  . قـ ـــال  ُم بـ ـــه  اْلع ــــنْي  ــــتَّه  ا؟. قـ ـــاُلوا: نـ  ــــذ  ــــا ه  ( 1).م 

ـــــبـ ق  : ملسو هيلع هللا ىلصقـــــول النـــــيب  :السةةةةةادس ـــــد ر  س  ـــــاب ق  اْلق  ـــــْيٌء س  ـــــان  ش  ـــــق ، و ل ـــــْو ك  ْتُه اْلع ـــــنْيُ، و إ ذ ا "اْلع ـــــنْيُ ح 
ـــــُلوا". ـــــْلُتْم ف اْفس  ـــــان  يـُـــــْؤم ُر اْلع ـــــائ ُن  السةةةةةابع:( 2)اْستـُْغس  عـــــن عائشـــــة رضـــــي هللا عنهـــــا: ق الـ ــــْت: ك 

ْنُه اْلم ع نُي". ُل م  فـ يـ تـ و ضَّأُ مُثَّ يـ ْغت س 
(3) 

ئي يقــــــول اإلمــــــام الــــــرازي يف الكشــــــف عــــــن ماهيتــــــه: إن اإلمــــــام أاب علــــــي اجلُبــــــا املقةةةةةةام الثةةةةةةاين: •
لعـــــــني حـــــــق( إنكـــــــاراً بليغـــــــاً ومل يـــــــذكر يف إنكـــــــاره شـــــــبهة فضـــــــالً عـــــــن أنكـــــــر هـــــــذا املعـــــــ  )أي ا

ولكــــن أمــــا الــــذين اعرتفــــوا بــــه )بتــــأثري العــــني( وأقــــر وا بوجــــوده  مث يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي:حجــــة، 
فقــــد ذكــــروا فيــــه عــــدة وجــــوه، منهــــا: "إنــــه ،تــــد  مــــن العــــني أجــــزاء فتصــــل ابلشــــهللاص املستحســــن 

م  والنـــــار، وإن كـــــان  الفـــــا يف جهـــــة التـــــأثري  ـــــذه ي فيـــــه كتـــــأثري اللســـــع والُســـــفتـــــؤثر فيـــــه وتســـــر 
ـــــو كـــــان اَلمـــــر كمـــــا قـــــال، (4)قةةةةةال القاضةةةةةي عبةةةةةد اجلبةةةةةاراَلشـــــياء،  ـــــه ل : "وهـــــذا ضـــــعيف َلن

مث يقةةةةةةةةةول لوجـــــــــب أن يـــــــــؤثر يف الشـــــــــهللاص الـــــــــذي ال يستحســـــــــن كتـــــــــأثريه يف املستحســـــــــن"، 
ب إذا استحســــــن شــــــيئا فقــــــد ُُيــــــ "أن هــــــذا االعــــــرتاض ضــــــعيف وذلــــــك َلنــــــه اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي:

بقــــاءه كمــــا إذا استحســــن ولــــد نفســــه وبســــتان نفســــه، وقــــد يكــــره بقــــاءه أيضــــا كمــــا إذا أحــــس  
احلاســــــد بشــــــيء حصــــــل لعــــــدوه، فــــــمن كــــــان اَلول فمنــــــه ُيصــــــل لــــــه عنــــــد ذلــــــك االستحســــــان 
خـــــوف شـــــديد مـــــن زوالـــــه واخلـــــوف الشـــــديد يوجـــــب اسصـــــار الـــــروح يف داخـــــل القلـــــب فحينئـــــذ 

( الق ــــدا، وُيصــــل يفيســــهللان )حــــار  ــــروح ج  (  لــــب وال ــــة ُمســــهللا نة )حــــار  ــــة قوي ــــروح الباصــــرة كيفي ال
ـــــك االستحســـــان حســـــد شـــــديد وحـــــزن عظـــــيم بســـــبب  ـــــه ُيصـــــل عنـــــد ذل ـــــاين: فمن وإن كـــــان الث

                                                             

ا قـــــــــق:  302ص  12ج  6879ه( يف مســــــــنده، رقـــــــــم احلــــــــديث: 307اإلمـــــــــام ابــــــــو يعلـــــــــى املوصــــــــلي )املتـــــــــوىف:  اخرجــــــــه( 1)
  13م. عدد اَلجزاء: 1984ه املوافق 1404اشر: دار املأمون للرتا ، دمشق. الطبعة: اَلوىل، حسني سليم أسد، الن

ص  4ج  2188اإلمـــــــــام مســـــــــلم يف صــــــــحيحه، كتـــــــــاب الســـــــــالم، ابب الطـــــــــب واملــــــــرض والرقـــــــــى، رقـــــــــم احلـــــــــديث:  اخرجــــــــه( 2)
1719  

ا قـــــــق: حممـــــــد حميـــــــي الــــــــدين  9 ص 4ج  3880ه( يف ســـــــننه، رقــــــــم احلـــــــديث: 275اإلمـــــــام أبـــــــو داود )املتـــــــوىف:  اخرجـــــــه( 3)
ــــــة العصــــــرية، صــــــيدا، بــــــريوت. عــــــدد اَلجــــــ صــــــحيت كتــــــاب الطــــــب، ابب مــــــا جــــــاء يف العــــــني   4زاء: عبــــــد احلميــــــد، الناشــــــر: املكتب

  482 – 481ص  18يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج  اإلسناد
م( ابـــــو احلســـــني: كـــــان 1025ه املوافـــــق 415تـــــوىف ( هـــــو عبـــــد اجلبـــــار بـــــن أمحـــــد بـــــن عبـــــد اجلبـــــار ا مـــــذاين االســـــد اابدي، )امل4)

ــــة. ويل القضــــا ــــه القــــرآن عــــن املطــــاعن، واَلمــــايل وا مــــو  يف ا ــــي  قاضــــياً، أصــــولياً. مــــن شــــيو  املعتزل ــــري . مــــن تصــــانيفه: تنزي ء ابل
  274 – 273ص  3ابلتكليف، وشرح اَلصول اخلمسة ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 
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ــــروح يف داخــــل القلــــب وُيصــــل  ــــك النعمــــة لعــــدوه. واحلــــزن أيضــــا يوجــــب اسصــــار ال حصــــول تل
ـــــدا "فثبـــــت أن عنـــــد االستحســـــان  مث يقةةةةةول:فيـــــه ســـــهللاونة شـــــديدة"،  القـــــوي تســـــهللان الـــــروح ج 

ــــــه ال حتصــــــل هــــــذه الســــــهللاونة فظهــــــر في ســــــهللان شــــــعا  العــــــني خبــــــالف مــــــا إذا مل يستحســــــن فمن
العـــــائن ابلوضـــــوء ومـــــن أصـــــابته العـــــني ملسو هيلع هللا ىلص الفـــــرال بـــــني الصـــــورتني، و ـــــذا الســـــبب أمـــــر الرســـــول 

 (1)ابالفتسال".
اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

ــــه اه اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال: هةةةةد  مث يقةةةةول بعةةةةد نقةةةةل كالمةةةةه:إلمــــام الــــرازي أبنــــه تضــــعيف ضــــعيف، تعقب
ومــــا أشــــار إليـــــه مــــن أن العـــــائن قــــد ُيصــــيب ولـــــده مــــثال ممـــــا شــــه دت لــــه التجربـــــة، لكــــن ُروي  ع ـــــْن أ يب  

: ق ـــــال  ر ُســـــوُل هللا   ـــــر ة  رضـــــي هللا عنـــــه، ق ـــــال  ـــــق ، و ُي ُْضـــــُر ِب  ـــــا : ملسو هيلع هللا ىلصُهر يـْ ـــــنْيُ ح  ـــــ"اْلع  ـــــُد اْب ـــــْيط اُن و ح س  ن  الشَّ
و ـــــاهره يقتضـــــي خـــــالف ذلـــــك )أي قـــــول  رجالـــــه رجـــــال الصـــــحيت،وقةةةةةال اإلمةةةةةام اةيثمةةةةةي:  (2)آد م "،

 (3)اإلمام الرازي(.

 التلليل واملناقشة:
اإلمـــــام اآللوســـــي اســـــتدل  ابحلـــــديث  املـــــذكور كمـــــا رأينـــــا أنـــــه يقتضـــــي أن العـــــني يـــــؤث ر فقـــــ  يف 

يف الـــــذي ُيســـــد معـــــه، ولكـــــن ال يـــــؤثر يف مـــــن ُُيب ـــــه وال ُيســــــد  الرجـــــل الـــــذي يكـــــون مـــــن أعدائـــــه أو
ــــرازي كمــــ ــــد قــــال اإلمــــام ال ا ذكــــرانه: أن العــــني يــــؤثر يف مــــن معــــه كمــــا  هــــر مــــن احلــــديث املــــذكور، وق

 وهللا أعلم قول اإلمام اآللوسي راجحم رابئه. فمذاً ُيبه وأق
 

ةةةةةِر : فَةَقةةةةةد: َسةةةةةَرَ  َأ ن لَةةةةةه  االسةةةةةتدراك التاسةةةةةع واألربعةةةةةون: قةةةةةول هللا تعاىل:}قَةةةةةال وا ِإن: يَ  س:
  (4)ِمن: قَةب:ل {.

أنـــــه ملـــــا خـــــرج الصـــــوا  مـــــن يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا: 
ســــــهم وقـــــالوا: هــــــذه الواقعــــــة عجيبــــــة أن راحيــــــل ولــــــدت ولــــــدين رحـــــل أخــــــي يوســــــف نكــــــس إخوتــــــه رؤ 

                                                             

 482ص  18 للمام الرازي، ج ( يُنظر التفسري الكبري1)
 417ص  15ج  9668اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده، رقم احلديث:  اخرجه( 2)
 17ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 3)
 77( سورة يوسف، اآلية 4)
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ل بنيـــــامني مـــــا أكثـــــر الـــــبالء علينـــــا لصـــــني، مث قـــــالوا: ج بـــــين راحيـــــل مـــــا أكثـــــر الـــــبالء علينـــــا مـــــنكم، فقـــــا
رج مــــــنكم ذهبـــــــتم أبخـــــــي وضـــــــيعتموه يف املفـــــــازة، مث تقولـــــــون يل هـــــــذا الكـــــــالم، قـــــــالوا لـــــــه: فكيـــــــف خـــــــ

واعلـــــم أن  مث يقةةةةول:مـــــن وضــــع البضــــاعة يف رحــــالكم. الصــــوا  مــــن رحلــــك، فقــــال: وضــــعه يف رحلــــي 
أخـــــاه الـــــذي هلـــــك    ـــــاهر اآليـــــة يقتضـــــي أ ـــــم قـــــالوا للملـــــك: إن هـــــذا اَلمـــــر لـــــيس بغريـــــب منـــــه فـــــمن

ـــــه وال علـــــى ســـــريته، وهـــــو  كـــــان أيضـــــا ســـــارقا، وكـــــان فرضـــــهم مـــــن هـــــذا الكـــــالم أان لســـــنا علـــــى طريقت
واختلفةةةةةةةوا يف السةةةةةةةرقة الةةةةةةةيت نسةةةةةةةبوها إىل م وأخـــــــوه  تصـــــــان ِبـــــــذه الطريقـــــــة َل مـــــــا مـــــــن أم أخـــــــرى

قــــال ســــعيد بــــن جبــــري: كــــان جــــده أبــــو أمــــه كــــافرا يعبــــد  األول: يوسةةةةف عليةةةةه السةةةةالم علةةةةى أقةةةةوال:
ـــــــك اَلو ن ويكســـــــرها ا ـــــــه أمـــــــه أبن يســـــــرال تل ـــــــادة اَلو ن ففعـــــــل ذلـــــــك، َلو ن فأمرت ـــــــرت  عب ـــــــه ي فلعل

ويدفعــــه إىل الفقــــراء، وقيــــل ســــرال  أنــــه كــــان يســــرال الطعــــام مــــن مائــــدة أبيــــه والثةةةةاين:فهــــذا هــــو الســــرقة، 
ـــــل دجاجـــــة.  ـــــا مـــــن أبيـــــه ودفعـــــه إىل املســـــكني وقي ـــــه حبـــــا شـــــديدا  والثالةةةةةث:عناق ـــــت حتب ـــــه كان أن عمت

ــــــد نفســــــها، وكــــــان قــــــد بقــــــي فــــــأراد ــــــه الســــــالم وكــــــانوا ت أن تســــــكه عن ــــــدها منطقــــــة إلســــــحاال علي عن
مـــــن ســـــرال  يتربكـــــون ِبـــــا فشـــــدهتا علـــــى وســـــ  يوســـــف مث قالـــــت أبنـــــه ســـــرقها وكـــــان مـــــن حكمهـــــم أبن

أ ــــم كــــذبوا عليــــه وِبتــــوه وكانــــت  والرابةةةةع:يســــرتال، فتوســــلت ِبــــذه احليلــــة إىل إمســــاكه عنــــد نفســــها. 
لــــة، وهــــذه لــــى يوســــف بعــــد تلــــك الوقــــائع، وبعــــد انقضــــاء تلــــك املــــدة الطويقلــــوِبم مملــــوءة ابلغضــــب ع

 (  1)الواقعة تدل على أن قلب احلاسد ال يطهر عن الغل البتة.

ول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةة 
الســـالم مـــن جهـــة  مجيـــع الـــرواجت الـــيت ُنســـبت فيـــه الســـرقة إىل يوســـف عليـــههةةةده اآليةةةة حيةةةث قةةةال: 

وهــــــذا كـــــذب وِبتــــــان علـــــى يوســــــف عليـــــه الســــــالم مـــــن جهــــــة إخوتـــــه ال ُيصــــــدَّال عليـــــه اســــــم الســـــرقة، 
ء ، وهــــــذا إخوتـــــه وقــــــد تُــــــويف  يوســـــف عليــــــه الســــــالم يف زعمهـــــم ولكــــــن هم مل يســــــكتوا عـــــن ذ كــــــره الســــــي 

دليــــــل واضــــــت علــــــى أن إخــــــوة يوســــــف عليــــــه الســــــالم ليســــــوا أنبيــــــاء َلن  النــــــيب يكــــــون معصــــــوماً مـــــــن 
  (2)ملعاصي سواًء كان من ُزمرة الصغائر أو الكبائر وأيضاً سواًء كان قبل النبوة أو بعدها.ا

                                                             

ص  18الكبـــــــري للمـــــــام الـــــــرازي، ج يُنظـــــــر التفســـــــري  267ص  3( تفســـــــري ا ـــــــرر الـــــــوجيز للمـــــــام ابـــــــن عطيـــــــة اَلندلســـــــي، ج 1)
489 – 490 

 834ص  5 ( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج2)
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 التلليل واملناقشة:   
ضةةةةةةية الةةةةةةيت ذكرهةةةةةةا الكبةةةةةةار مةةةةةةن املفسةةةةةةرينم وهةةةةةةي: نةةةةةةدكر الوجةةةةةةوه الةةةةةةواردة يف هةةةةةةده الق

وه بــــذلك. وقــــال: الوجةةةةه األول:  وســــرقته الــــيت عــــن قتــــادة: ذكــــر أنــــه ســــرال صــــنًما جلــــده أيب أمــــه، فعــــريَّ
عـــــن ابـــــن  (1)يبُّ هللا بـــــذلك اخلـــــري، فعـــــابوه.عـــــابوه ِبـــــا، صـــــنم كـــــان جلـــــده أيب أمـــــه، فأخـــــذه، إمنـــــا أراد نـــــ

الوجةةةةةه ( 2)جـــــري : كانـــــت أم  يوســـــف أ مـــــر ت يوســـــف أن يســـــرال صـــــنًما خلالـــــه يعبـــــده، وكانـــــت مســـــلمًة.
عليـــــه الســـــالم  عـــــن ُأيب رضـــــي هللا عنـــــه قـــــال: كـــــان بنـــــو يعقـــــوب علـــــى طعـــــام، إْذ نظـــــر  يوســـــفالثةةةةةاين: 

وه بـــــذلك كمـــــا ورد يف هـــــ عـــــن ث: الوجةةةةةه الثالةةةةة (3)ذه اآليـــــة الكر،ـــــة.إىل ع ـــــْرال فهللابـــــأه )يـــــد خر(، فعـــــري 
جماهــــد أيب احلجــــاج قــــال: كــــان أو ل مــــا دخــــل علــــى يوســــف عليــــه الســــالم مــــن الــــبالء، فيمــــا بلغــــين أن 

تـــــــه ابنـــــــة إســـــــحاال عليـــــــه الســـــــالم، وكانـــــــت أكـــــــرب ولـــــــد إســـــــحاال، وكانـــــــت إليهـــــــا صـــــــارت  منطقـــــــة ع مَّ
ــــــل ًما ال  إســــــحاال عليــــــه الســــــالم وكــــــانوا يتوارثو ــــــا ابلكــــــرب، فكــــــان مــــــن اختا ــــــا ممــــــن وليهــــــا كــــــان لــــــه س 

نـــــاز  فيـــــه، يصـــــنع فيـــــه مـــــا شـــــاء. وكـــــان يعقـــــوب عليـــــه الســـــالم حـــــني ُول ـــــد لـــــه يوســـــف عليـــــه الســـــالم،  ي
ــــ ت ــــُه فكــــان معهــــا وإليهــــا، فلــــم ُيــــبَّ أحــــٌد شــــيًئا مــــن اَلشــــياء ُحبـَّه  ــــنه ع مَّ ا إجه. حــــ  إذا كــــان قــــد حض 

، ووقعـــــت نفـــــس يعقـــــوب عليـــــه الســـــالم عليـــــه، أاتهـــــا فقـــــال، ج أخيَّـــــة ســـــل م ي إيل  ترعـــــر  وبلـــــ  ســـــنوات 
ـــــه،  ـــــت: فـــــوهللا مـــــا أان بتاركت ـــــه الســـــالم، فـــــوهللا مـــــا أقـــــدر علـــــى أن يغيـــــب عـــــين ســـــاعة! قال يوســـــف علي

عنـــــدي أجًمـــــا أنظـــــْر وهللا مـــــا أقـــــدر أن يغيـــــب عـــــين ســـــاعة! قـــــال: فـــــوهللا مـــــا أان بتاركـــــه! قالـــــت: فدعـــــه 
ــــدها يعقــــوب عمــــدت ــــت. فلمــــا خــــرج مــــن عن ــــه أو كمــــا قال ــــك يســــل يين عن ــــه، لعــــل ذل  إليــــه وأســــكن عن
ْنطقـــــة إســـــحاال عليـــــه الســـــالم فحزمتهـــــا علـــــى يوســـــف عليـــــه الســـــالم مـــــن حتـــــت ثيابـــــه، مث قالـــــت:  إىل م 
ـــــــْت،  ْنطقـــــــة إســـــــحاال عليـــــــه الســـــــالم، فـــــــانظروا مـــــــن أخـــــــذها ومـــــــن أصـــــــاِبا؟ فالُتم س  مث لقـــــــد فقـــــــدت م 

ـــــفوا أهـــــل البيـــــت! فكشـــــفوهم، فوجـــــدوها مـــــع يوســـــف عليـــــه الســـــالم، فقالـــــت: وهللا إنـــــه يل  قالـــــت: كش  

                                                             

  195ص  16( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 1)
م للمـــــــام ابـــــــن تفســـــــري القـــــــرآن العظـــــــي 196 – 195ص  16( تفســـــــري جـــــــامع البيـــــــان يف  ويـــــــل القـــــــرآن للمـــــــام الطـــــــربي، ج 2)

البيـــــــان للمـــــــام تفســـــــري الكشـــــــف و  205 – 204ص  2تفســـــــري حبـــــــر العلـــــــوم للمـــــــام الســـــــمرقندي، ج  2777ص  7حـــــــاُت، ج 
تفســـــــــري الكشــــــــــف والبيــــــــــان للمــــــــــام  267ص  3تفســــــــــري ا ــــــــــرر الـــــــــوجيز البــــــــــن عطيــــــــــة، ج  243 – 242ص  5الثعلـــــــــيب، ج 
 402ص  4، ج تفسري ابن كثري للمام ابن كثري 243 – 242ص  5الثعليب، ج 

 4للمـــــــام الســـــــيوطي، ج  تفســـــــري الـــــــدر املنثـــــــور 196ص  16( تفســـــــري جـــــــامع البيـــــــان يف  ويـــــــل القـــــــرآن للمـــــــام الطـــــــربي، ج 3)
 564ص 
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ـــــل ٌم،  أصـــــنع فيـــــه مـــــا شـــــئت. قـــــال: وأاتهـــــا يعقـــــوب عليـــــه الســـــالم فأخربتـــــه اخلـــــرب، فقـــــال  ـــــا: أنـــــت لس 
ــــل ٌم لــــك، مــــا أســــتطيع فــــري ذلــــك. فأمســــكته فمــــا قــــدر عليــــه حــــ   وذا  إن كــــان فعــــل ذلــــك، فهــــو س 

ــــه مــــا صــــنع حــــني أخــــذه فقــــالوا قــــول  ماتــــت. ــــذي يقــــول إخــــوة يوســــف حــــني صــــنع أبخي قــــال: فهــــو ال
ـــــْن قـ ْبـــــُل{. }ق ـــــاُلوا إ نْ هللا تعـــــاىل: ـــــر ال  أ ٌ  ل ـــــُه م  ـــــْد س  ـــــن  الوجةةةةةه الرابةةةةةع:(  1)ي ْســـــر اْل فـ ق  ـــــد ب عـــــن زي

أســــــلم يف تعيــــــري إخــــــوة يوســــــف عليــــــه الســــــالم لــــــه مــــــا ورد يف هــــــذه اآليــــــة، قــــــال: كــــــان يوســــــف عليــــــه 
ــــه قــــال: وكــــان فالمــــاً، يلعــــب مــــع الغلمــــان، فــــدخلوا كنيســــة  ــــم فوجــــد  الســــالم مــــع أمــــه عنــــد خــــال ل

عــــن اإلمــــام ابــــن عطيــــة  الوجةةةةه اخلةةةةام :( 2)مــــن ذهــــب فأخــــذه فــــذلك قــــول إخوتــــه.تثــــاالً  ــــم صــــغرياً 
"بعثتــــــه أمــــــه حــــــني  الوجةةةةةةه السةةةةةةادس:( 3)قــــــال: "كــــــان علــــــى اخلــــــوان فــــــاجرت ع رقــــــا، أو قــــــال: خبــــــأه".

 فلســــــــطني واَلردن، أمرتــــــــه أن يــــــــذهب مــــــــن حــــــــران مــــــــع يعقــــــــوب عليــــــــه الســــــــالم إىلأرادت أن ترحتــــــــل 
هـــــــب فيأتيهـــــــا ِبـــــــا لكـــــــي إذا فقـــــــدها أبوهـــــــا أســـــــلم، فـــــــانطلق فأخـــــــذ جونـــــــة فيهـــــــا أو ن البنهـــــــا أي ذ

ــــــيت يعنــــــون". ــــــه   الوجةةةةةةه السةةةةةةابع:( 4)فأخــــــذها وجــــــاء ِبــــــا إىل أمــــــة، فهــــــذه ســــــرقته ال كــــــان يوســــــف علي
إىل وكـــــان يف املنـــــزل عتـــــاال وهـــــي اَلنثـــــى مـــــن اجلـــــدي، فـــــدفعها الســـــالم يف املنـــــزل وحـــــده فـــــأاته ســـــائل 

الوجةةةةةه  (6)ان ُ بـــــر الطعـــــام مـــــن املائـــــدة للفقـــــراء.كـــــ   الوجةةةةةه الثةةةةةامن:( 5)الســـــائل مـــــن فـــــري أمـــــر أبيـــــه.
وقــــال اإلمــــام ســــفيان بــــن عيينــــة: ســــرال يوســــف عليــــه الســــالم دجاجــــة مــــن الطــــري الــــيت كانــــت  التاسةةةةع:

                                                             

تفســــــــري  197 – 196ص  16تفســــــــري جــــــــامع البيــــــــان يف  ويــــــــل القــــــــرآن للمــــــــام الطــــــــربي، ج  77( ســــــــورة يوســــــــف، اآليــــــــة 1)
 – 2778ص  7تفســـــــري القـــــــرآن العظـــــــيم للمـــــــام ابـــــــن حـــــــاُت، ج  243 – 242ص  5الكشـــــــف والبيـــــــان للمـــــــام الثعلـــــــيب، ج 

تفســــــري  402ص  4تفســــــري القــــــرآن العظــــــيم للمــــــام ابــــــن كثــــــري، ج  267ص  3 تفســــــري ا ــــــرر الــــــوجيز إلبــــــن عطيــــــة، ج 2778
 563ص  4الدر املنثور للمام السيوطي، ج 

 242ص  5شـــــــف والبيـــــــان للمـــــــام الثعلـــــــيب، ج تفســـــــري الك 2778ص  7( تفســـــــري القـــــــرآن العظـــــــيم للمـــــــام ابـــــــن حـــــــاُت، ج 2)
 564ص  4املنثور للمام السيوطي، ج  تفسري الدر 267ص  3تفسري ا رر الوجيز البن عطية، ج  243 –
ــــــن حــــــاُت، ج 3) ــــــة، ج  2778ص  7( تفســــــري القــــــرآن العظــــــيم للمــــــام اب ــــــن عطي ــــــوجيز الب تفســــــري  267ص  3تفســــــري ا ــــــرر ال

 243 – 242ص  5، ج الكشف والبيان للمام الثعليب
 243 – 242ص  5( تفسري الكشف والبيان للمام الثعليب، ج 4)
 243 – 242ص  5( نفس املصدر، ج 5)
 243 – 242ص  5( نفس املصدر، ج 6)
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عـــــــن اإلمـــــــام جماهـــــــد: "أن الوجةةةةةةةه العاشةةةةةةةر:  1)ائال".يف بيـــــــت يعقـــــــوب عليـــــــه الســـــــالم فأعطاهـــــــا ســـــــ
وهـــــــا يوســـــــف عليـــــــه الســـــــالم جـــــــاءه ســـــــائل إىل البيـــــــت فســـــــرال ُجبـــــــة مـــــــن ا لبيـــــــت فناو ـــــــا الســـــــائل فع ري 

ـــــه الوجةةةةةه احلةةةةةادي عشةةةةةر:  (2)ِبـــــا". ـــــه كـــــان بيضـــــة،. قـــــال اإلمـــــام كعـــــب: أن وقـــــال اإلمـــــام جماهـــــد: أن
 (  4)أنه سرال مكحلة خلالته. عن ابن عباس رضي هللا عنه: الوجه الثاين عشر: 3)شاة.

لكنهـــــــا ُتشـــــــبه ولـــــــيس يف هـــــــذه اَلفعـــــــال كلهـــــــا مـــــــا يوجـــــــب الســـــــرقة، قةةةةةةةال ابةةةةةةةن األنبةةةةةةةاري: 
ه إخوتـــــه بـــــذلك عنـــــد الغضـــــب. ـــــري  قـــــال احلســـــن: إ ـــــم كـــــذبوا  اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يقةةةةةول: (5)الســـــرقة، فع 

ـــــٌ ( ال  وعةةةةةن اإلمةةةةةام ابةةةةةن املنةةةةةري:(  6)عليـــــه فيمـــــا نســـــبوه إليـــــه. يســـــوغ نســـــبة "أن ذلـــــك تصـــــلف )بُغ
ـــــي".نبــــوة بــــل وال إىل أحـــــد مــــن اَلشــــراف فالواجــــب تركـــــه وإليــــه ذهــــب اإلمــــام ممثلــــه إىل بيــــت ال ( 7)ك 

قــــد يوصــــف ابلشــــيء علــــى جهــــة التمثيــــل، وال يــــراد بــــه احلقيقــــة، كمــــا روي  اإلمةةةةام الواحةةةةدي يقةةةةول:
و ويلـــــــه: قـــــــال قـــــــواًل ُيشـــــــبه الكـــــــذب يف  (8)قـــــــال: "كـــــــذب إبـــــــراهيم ثـــــــال  كـــــــذابت"ملسو هيلع هللا ىلص عـــــــن النـــــــيب 

ـــــد البحـــــث. ومـــــن اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي يقةةةةةول بعةةةةةد ِذكةةةةةر عةةةةةدة روا ت: ف( 9)الظـــــاهر، وهـــــو صـــــدال عن
                                                             

ص  4وتفســــــــري الــــــــدر املنثــــــــور للمــــــــام الســــــــيوطي، ج  243 – 242ص  5( تفســــــــري الكشــــــــف والبيــــــــان للمــــــــام الثعلــــــــيب، ج 1)
564 

 243 – 242ص  5والبيان للمام الثعليب، ج ( تفسري الكشف 2)
  460ص  2( تفسري زاد املسري إلبن اجلوزي، ج 3)
  460ص  2ملصدر، ج ( نفس ا4)
  460ص  2( نفس املصدر، ج 5)
 239ص  9( تفسري اجلامع َلحكام القرآن  للمام القرطيب، ج 6)
 31ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 7)
ـــــال  8) ـــــه  السَّ يُم ع ل ْي : "ملْ  ي ْكـــــذ ْب إ بـْـــــر اه  ـــــُه، قـ ــــال  ُ ع ْن ـــــي  اّللَّ ـــــر ة  ر ض  ـــــْن أ يب  ُهر يـْ ـــــنـُْهنَّ يف  ذ ات  اّللَّ  ع ـــــزَّ ( ع  تـ ـــــنْي  م  ، ث نـْ ت  ـــــذ اب  ُم إ الَّ ثـ ــــال    ك 

ـــــــق يٌم{ ]الصــــــافات:  ــــــلَّ، قـ ْولُــــــُه }إ ين   س  ــــــذ ا{ ]اَلنبيــــــاء: [. و قـ ــــــْوُل هللا تعاىل:}ب ـــــــْل فـ ع ل ــــــهُ 89و ج  ب ـــــــريُُهْم ه  ن ــــــا ُهـــــــو  63 ك  : بـ يـْ [. و ق ـــــــال 
ـــــار ُة، إ ْذ أ ت ـــــى ع ل ـــــ ـــــْوم  و س  ـــــل  إ ل  ذ ات  يـ  ، ف أ ْرس  ـــــن  النَّـــــاس  ـــــْن أ ْحس  ـــــر أ ٌة م  ـــــُه اْم ـــــا ُهن ـــــا ر ُجـــــاًل م ع  ـــــن  اجل ب ـــــاب ر ة ، ف ق يـــــل  ل ـــــُه: إ نَّ ه  بَّـــــار  م  ـــــه  ى ج  ْي

: ـــــال  ـــــا، فـ ق  ـــــأ ل ُه ع نـْه  ـــــؤْ  ف س  ـــــار ُة: ل ـــــْيس  ع ل ـــــى و ْجـــــه  اَل ْرض  ُم : ج  س  ـــــار ة  ق ـــــال  ، ف ـــــأ ت ى س  : ُأْخـــــيت  ـــــذ ه ؟ ق ـــــال  ـــــْن ه  ، و إ نَّ م  ـــــر    م ٌن ف ـــــرْي ي و ف يـْ
ــــب   ل ــــْت ع ل ْيــــه  ذ ه  ــــا د خ  ــــا فـ ل مَّ ــــل  إ ل يـْه  ، ف أ ْرس  ــــذ  ب يين  ، ف ــــال  ُتك  ــــأ ل ين  ف أ ْخبـ ْرتُــــُه أ نَّــــك  ُأْخــــيت  ا س  ــــذ  : اْدع ــــي اّللَّ  ه  ــــال  ، فـ ق  ــــذ  يـ تـ ن او ُ  ــــا ب ي ــــد ه  ف ُأخ 

، ف ــــــد ع ت  اّللَّ  ف ــــــ ، ف ــــــد ع  يل  و ال  أ ُضــــــرُّ   : اْدع ــــــي اّللَّ  يل  و ال  أ ُضــــــرُّ   ــــــال  ــــــدَّ، فـ ق  ــــــا أ ْو أ ش  ثْـل ه  ــــــذ  م  ، مُثَّ تـ ن او    ــــــا الثَّان ي ــــــة  ف ُأخ  ، ُأْطل ق  ْت ف ــــــُأْطل ق 
، ف أ  ف ــــد ع ا بـ ْعــــ   ح   ــــْيط ان  ُتُمــــوين  ب ش  ، إ منَّ ــــا أ تـ يـْ ــــان  ُــــوين  إب  ْنس  ْت : إ نَُّكــــْم ملْ     ــــال  ب ت ــــه ، فـ ق  ــــأ  ج  ــــل  ي، ف أ ْوم  ــــُه و ُهــــو  ق ــــائ ٌم ُيص  ، ف أ تـ ْت ــــاج ر  م ه ا ه  ْخــــد 

ــــــــر ه .  ر ، يف  س ْ ــــــــاج  ــــــــاف ر ، أ و  الف  ْيــــــــد  الك  ُ ك  اإلمــــــــام البهللاــــــــاري يف صــــــــحيحه، كتــــــــاب: أحاديــــــــث  خرجــــــــهاب ي ــــــــد ه : م ْهي ــــــــا، ق ال ــــــــْت: ر دَّ اّللَّ
ُ إ بـْر اه يم  خ ل ياًل{، رقم احلديث: اَلنبياء عليهم السالم، ابب: قول هللا تعاىل:}و اختَّ ذ    140ص  4ج  3358اّللَّ

 194ص  12للمام الواحدي، ج  ( التفسري البسي 9)
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يف عــــد كــــل مــــا قيـــــل يف بيــــان املــــراد مــــن ســــرقة اَل  تصـــــلفا تصــــلف )بُغــــٌ ( فــــمن فيــــه مـــــا املعلــــوم أن 
ال أبس يف نســـــبته إىل بيـــــت النبـــــوة، وإن ادعـــــى أن دعـــــوى نســـــبتهم الســـــرقة إىل يوســـــف عليـــــه الســـــالم 

ــــذين  ممــــا ال يليــــق ــــوة ال ــــيهم َلن ذلــــك كــــذب إذ ال ســــرقة يف احلقيقــــة وهــــم أهــــل بيــــت النب ــــه إل نســــبة مثل
الشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور ( 1)اء حـــــديث أكلـــــه الـــــذئب وهـــــم فـــــري معصـــــومني أوال وآخـــــرا".ال يكـــــذبون جـــــ

ـــــا للمعـــــر ة عـــــن أنفســـــهم. ولـــــيس ليوســـــف عليـــــه الســـــالم ســـــرقة مـــــن قبـــــل، ومل  يقةةةةةول: "أنـــــه ِبتـــــاان ونفي
الســــــالم يومئــــــذ أنبيــــــاء. وشــــــتان بــــــني الســــــرقة وبــــــني الكــــــذب إذا مل ترتت ــــــب يكــــــن إخــــــوة يوســــــف عليــــــه 

خالصةةةةةة ( 2)الم ِســـــمع مـــــن يوســـــف عليـــــه الســـــالم يف جملـــــس حكمـــــه".عليـــــه مضـــــر ة. وكـــــان هـــــذا الكـــــ
وابلنظـــــــر نالحـــــــ  أن مجهـــــــور املفســـــــرين علـــــــى أن  ـــــــاهر الســـــــرقة حصـــــــل ولكنهـــــــا مل تكـــــــن الكةةةةةةةالم: 

 وهللا أعلم إلمام الرازي مقبولة.وعليه فالوجوه اليت ذكرها ا سرقة حقيقية
 

ةةةةةَف َوَأِخيةةةةةِه االسةةةةةتدراك اخلمسةةةةةون: قةةةةةول هللا  ةةةةةوا ِمةةةةةن: ي وس  تعةةةةةاىل:}َ َبِ د اذ:َهب ةةةةةوا فَةَتَلسدس 
م  ال:َكاِفر وَن{.   (3)َواَل تَةي:َأس وا ِمن: َرو:يِن اهللِد ِإنده  اَل يَةي:َأس  ِمن: َرو:يِن اهللِد ِإالد ال:َقو:

ن  تفسةةةري هةةةده اآليةةةة الكرنةةةة روايةةةة إسةةةرا يلية تتضةةةمّ الةةةدين الةةةرازي يف يةةةدكر اإلمةةةام فخةةةر
 : إرسال سّيد  يعقوب عليه السالم رسالة إىل ع ي  مصر يقول فيها

مـــــن يعقـــــوب اســـــرائيل هللا بـــــن اســـــحاال ذبـــــيت هللا بـــــن ابـــــراهيم خليـــــل هللا )علـــــيهم الســـــالم( إىل 
 عزيز مصر 

يـــــل، أمـــــا جـــــد ي فُشـــــد ت يـــــداه أمـــــا بعـــــد: ســـــن أهـــــل بيـــــت ابتُلينـــــا ابملصـــــائب  يـــــل إىل ج  مـــــن ج 
حـــــرال، ولكـــــن جنـــــاه هللا جـــــل جاللـــــه وجعلـــــت النـــــار عليـــــه بـــــردا وســـــالما، -ورجـــــاله وُرمـــــي  يف النـــــار يل

ــــك ني علــــى قفــــاه لقتلــــه ولكــــن فــــداه هللا تعــــاىل منــــه، وكــــان يل إبــــن ا حــــب  إيل  مــــن  وأمــــا أيب فوضــــع الس 
لــــــدم الوا إيل  قــــــد أكلــــــه الــــــذئب ولطهللاــــــوا قميصــــــه ابع أوالدي فــــــذهب بــــــه اخوتــــــه اىل الغابــــــة، مث قــــــمجيــــــ

وأتــــــوين بــــــه، فــــــذهبت عينــــــاي  بكــــــاًء لــــــه، وكــــــان لــــــه أ  فقلــــــيب كانــــــت يطمــــــئن  بــــــه فــــــذهبوا بــــــه مــــــين مث 

                                                             

 31ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
 34ص  13( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 2)
 87سورة يوسف، اآلية  (3)
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ال نســــرال ال نلــــد ســــارقاً، فــــمن  رجعــــوا ايل  قــــائلني: انــــه ســــرال وحبســــه عزيــــز مصــــر، ســــن أهــــل بيــــت
 ه يف السابع من أوالد ، والسالم.  ايل  ادعوا لك، وإال  ادعوا عليك ُتدركرددت  ابين

ـــــــا قـــــــرأ يوســـــــف عليـــــــه الســـــــالم هـــــــذا املكتـــــــوب مل يتمالـــــــك علـــــــى نفســـــــه وســـــــالت ُدموعـــــــه،  فلم 
  (1)وعرف اخوته أن العزيز هو يوسف عليه السالم.

 اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري
ــــرواجهــــذا املكتــــوب مــــزو ر هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال:  ــــه وموضــــو  ومــــن ال ت اإلســــرائيلية َلنــــه جعــــل في

 (  2)الذبيت اسحاال عليه السالم أم ا ا قَّق فالذبيت هو امساعيل عليه السالم.
 التلليل واملناقشة:   

متفــــــق عليــــــه إىل ملسو هيلع هللا ىلص يف هــــــذه القضــــــية: نســــــب النــــــيب ( 3)قةةةةةةال اإلمةةةةةةام ابةةةةةةن القةةةةةةّيم اجلوزيةةةةةةة
يــــــه اخــــــتالف أن عــــــدانن مــــــن أوالد إمساعيــــــل عليــــــه عــــــدانن بــــــني النســــــابني، أمــــــا مــــــا فــــــوال عــــــدانن فف
ــــــذبيت  ــــــه الســــــالم هــــــو ال ــــــابعني الســــــالم، وإمساعيــــــل علي عنــــــد العلمــــــاء الصــــــحابة رضــــــي هللا عــــــنهم والت

عليــــــه الســــــالم فباطــــــل بوجــــــوه   ومــــــن بعــــــدهم علــــــى قــــــول الصــــــواب، أمــــــا ابلنســــــبة لقــــــول أنــــــه أســــــحاال
: "هـــذا القـــول متلقـــى عـــن أهـــل تيميةةةةمث يقةةةول اإلمةةةام ابةةةن القةةةّيم أنةةةه مسةةةع مةةةن اإلمةةةام ابةةةن كثـــرية، 

الكتـــــاب، مــــــع كو ــــــا ابطــــــل بـــــنص كتــــــاِبم: إن هللا أمــــــر إبــــــراهيم عليـــــه الســــــالم أن يــــــذبت ابنــــــه بكــــــره، 
و بكــــــــر أوالده"، مث ويف لفــــــــ : وحيــــــــده، وال يشــــــــك  أهــــــــل الكتــــــــاب مــــــــع املســــــــلمني أن إمساعيــــــــل هــــــــ

ذبـــــت ابنـــــك إســـــحاال عليـــــه يقـــــول: "والـــــذي فـــــر  أصـــــحاب هـــــذا القـــــول أن يف التـــــوراة الـــــيت أبيـــــديهم: ا
ــــــه ــــــاق  قول ــــــزجدة مــــــن حتــــــريفهم وكــــــذِبم َل ــــــا تن : اذبــــــت بكــــــر  ووحيــــــد ، الســــــالم، قــــــال: وهــــــذه ال

يهم ولكـــــن اليهـــــود حســـــدت بـــــين إمساعيـــــل علـــــى هـــــذا الشـــــرف وأحبـــــوا أن يكـــــون  ـــــم، وأن يســـــوقوه إلـــــ

                                                             

 – 503ص  18ويُنظــــــر التفســــــري الكبــــــري للمــــــام الــــــرازي، ج  273ص  4ج  زيــــــل للمــــــام البغــــــوي،( تفســــــري معــــــامل التن1)
504  

 849ص  5( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
،  ـــــــس الـــــــدين )( هـــــــو 3)  – 1292هــــــــ املوافـــــــق 751 – 691حممـــــــد بـــــــن ايب بكـــــــر بـــــــن أيـــــــوب بـــــــن ســـــــعد الزُّْرعـــــــي الدمشـــــــقي 

ــــة. م( ابــــو ع1350 ــــن تيمي ــــد وتــــويف  يف دمشــــق. مــــن تالمــــذة اإلمــــام اب ــــد هللا: مــــن كبــــار العلمــــاء وأركــــان اإلصــــالح اإلســــالمي. ول ب
ائل القضــــاء والقـــــدر واحلكمــــة والتعليـــــل، مــــدارج الســـــالكني، صــــاحب مؤلفــــات كثـــــرية منهــــا: إعـــــالم املــــوقعني، شـــــفاء العليــــل يف مســـــ

واَلعــــــالم للزركلـــــــي، ج  288 – 287ص  8ن العمـــــــاد احلنبلــــــي، ج التبيــــــان يف أقســــــام القــــــرآن ... يُنظـــــــر شــــــذرات الــــــذهب البــــــ
 56ص  6
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ــــــه".  ــــــازوه َلنفســــــهم دون العــــــرب، و   هللا تعــــــاىل إال  أن جيعــــــل فضــــــله َلهل اإلمةةةةةةام تدّل مث يسةةةةةةوُيت
ــــر أم  ابةةةةن تيميةةةةة: "كيــــف يســــوغ أن يقــــال: إن الــــذبيت إســــحاال عليــــه الســــالم، وهللا عز وجــــل قــــد بش 

قـــــالوا إســـــحاال عليـــــه الســـــالم بـــــه واببنـــــه يعقـــــوب عليـــــه الســـــالم، فقـــــال هللا تعـــــاىل عـــــن املالئكـــــة: إ ـــــم 
ـــــــوه ابلبشـــــــرى قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}ال  خت  ـــــــْف إ انَّ أُ  ـــــــه الســـــــالم ملـــــــا أت ـــــــراهيم علي . إلب ُـــــــو   ـــــــْوم  ل ـــــــْلن ا إ ىل  قـ  ْرس 

ه ا ـــــــــْران  ك ْت فـ ب شَّ ـــــــــٌة ف ض ـــــــــح  ُـــــــــُه ق ائ م  { و اْمر أ ت ـــــــــْن و ر اء  إ ْســـــــــح اال  يـ ْعُقـــــــــوب  "فمحـــــــــال أن  (1)إب  ْســـــــــح اال  و م 
ذحبــــه، وال ريـــــب أن يعقــــوب عليــــه الســـــالم داخــــل يف البشـــــارة، يبشــــرها أبنــــه يكـــــون  ــــا ولــــد مث  مـــــر ب
عليهمــــــــا الســــــــالم يف اللفــــــــ  واحـــــــــد، وهــــــــذا  ــــــــاهر الكـــــــــالم  فتنــــــــاول البشــــــــارة إلســــــــحاال ويعقـــــــــوب

ال شـــــك أن الـــــذبيت كـــــان ِكـــــة املكرمـــــة وَلجلـــــه ُجعلـــــت القـــــرابني يـــــوم النحـــــر ِبـــــا، مثـــــل  (2)وســـــياقه".
تــــذكرياً لشــــأن إمساعيــــل عليــــه الســــالم وأمــــه عليهــــا مــــا جعــــل الســــعي بــــني الصــــفا واملــــروة ورمــــي اجلمــــار 

ـــــــل وأمـــــــه كـــــــاان ِكـــــــة  مث يقةةةةةةةول: الســـــــالم، وأيضـــــــا إلقامـــــــة ذكـــــــر هللا تعـــــــاىل، ومـــــــن املعلـــــــوم أن إمساعي
املكرمــــة ِكـــــة فــــري إســـــحاال عليــــه الســـــالم وأمـــــه، و ــــذا الســـــبب ات صــــل مكـــــان وزمــــان الـــــذبت ابلبيـــــت 

ليهمــــــا الســــــالم، وكــــــان النحــــــر ِكــــــة مــــــن تــــــام احلــــــرام الــــــذي شــــــار  يف  سيســــــه إبــــــراهيم وإمساعيــــــل ع
ــــ ــــى يــــد إب ــــاؤه عل ــــه الســــالم حــــ  البيــــت هللا الــــذي كــــان علــــى بن ــــه إمساعيــــل علي راهيم عليــــه الســــالم وابن

عم أهــــل الكتــــاب ومــــن تلقــــى عــــنهم ابلشــــام لكانــــت القــــرابني زمــــاانً ومكــــاانً، ولــــو كــــان الــــذبت كمــــا يــــز 
ومــــــن املعلــــــوم أن هللا ســــــبحانه وتعــــــاىل مس ـــــــى  يف األخةةةةةةري ي ضةةةةةةيف: والنحــــــر أيضــــــاً ابلشــــــام ال ِكــــــة.

ــــه ال يوجــــد أحلــــم ممــــن ُيســــلم نفســــه للــــذبت علــــى طاعــــة و تعــــاىل ولكــــن ملــــا ذكــــر  الــــذبيت حليمــــا؛ َلن
ــــــر اه يم  ... عــــــن إســــــحاال عليــــــه الســــــالم مســــــاه عليمــــــا، فقــــــا ــــــْيف  إ بـْ ــــــد يُث ض  ــــــْل أ ات    ح  ل هللا تعاىل:}ه 

م  ع ل ــــيم { ــــُروُه ب غُــــال  املــــراد بــــه إســــحاال عليــــه الســــالم بــــال شــــك َلنــــه مــــن امرأتــــه، وهــــي املبشــــرة "و  (3)و ب شَّ
ــــــرا بــــــه علــــــى الك ــــــرب واليــــــأس مــــــن الولــــــد، وهــــــذا بــــــه، وأمــــــا إمساعيــــــل  فمــــــن الســــــرية، وأيضــــــاً فم مــــــا بش 

 (4)ل، فمنه ولد قبل ذلك".خبالف إمساعي
                                                             

 71، 70( سورة هود: اآليتان 1)
الناشــــــــر: مؤسســــــــة  71 – 70ص  1ه(، ج 751 ( زاد املعــــــــاد يف هــــــــدي خــــــــري العبــــــــاد للمــــــــام ابــــــــن قــــــــيم اجلوزيــــــــة )املتــــــــوىف:2)

م. عــــــدد اَلجــــــزاء: 1994ه املوافــــــق 1415العشــــــرون الرســــــالة، بــــــريوت. مكتبــــــة املنــــــار اإلســــــالمية، الكويــــــت. الطبعــــــة: الســــــابعة و 
5  
  28 – 24( سورة الذارجت، اآلية 3)
  72 – 71ص  1( زاد املعاد البن قي م اجلوزية، ج 4)
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ن واحلـــــق يف أن الـــــذبيت إســـــحاال عليـــــه الســـــالم هـــــي مـــــ يقةةةةةول الشةةةةةيخ ابةةةةةو شةةةةةهبة يف كتابةةةةةه:
هم، الـــــرواجت اإلســــــرائيلية َلهـــــل الكتــــــاب ونقلهـــــا مــــــن قبـــــل اإلســــــالم مـــــنهم كـــــــ كعـــــب اَلحبــــــار وفــــــري 

بعــــدهم وافــــرتوا  وبعــــ  الصــــحابة والتــــابعني محلوهــــا حتســــيناً للظــــن  ِبــــم فــــذهبوا إليــــه، مث جــــاء العلمــــاء
ــــه الســــالم، ويوجــــد اإلخــــتالف بــــني ســــلف يف هــــذه القضــــية يف   ــــذبيت هــــو إســــحاال علي ــــه، وجعلــــوا ال ب

ــــــــري  والتــــــــاريخ فمــــــــنهم مــــــــن عق بــــــــه ومــــــــنهم مــــــــن مل يُعق بــــــــه. ك  أن هــــــــذه مث يقةةةةةةةةول:تــــــــب التفســــــــري والس 
جت حقيقـــــة مـــــن وضـــــع أهـــــل الكتـــــاب َلجـــــل عـــــداوهتم املتأصـــــلة مـــــن قـــــدة الزمـــــان للنـــــيب اَلمـــــي املـــــروا

العـــــــريب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم، وقومـــــــه العـــــــرب، فقـــــــد أرادوا أن ال يكـــــــون َلمساعيـــــــل اجلـــــــد اَلعلـــــــى 
 خالصةةةةةة الكةةةةةالم: (1)عـــــرب فضـــــل أنـــــه الـــــذبيت حـــــ  ال ينجـــــرَّ إىل النـــــيب وإىل جـــــنس العـــــريب.للنـــــيب وال

مـــــــــي املفســـــــــرون الكبـــــــــار مثـــــــــل اإلمـــــــــام الطـــــــــربي وابـــــــــن ايب حـــــــــاُت والز شـــــــــري والقـــــــــرطيب عل حســـــــــب
والنســـــــفي والبيضـــــــاوي وايب الســـــــعود وابـــــــن كثـــــــري والســـــــيوطي واآللوســـــــي وابـــــــن عاشـــــــور مل يتكل مـــــــوا يف 

ـــــه  أمـــــا هم،هـــــذه القضـــــية يف تفاســـــري  قـــــول الشـــــيخ الســـــعيدي أن هـــــذا موضـــــو  وكـــــذب َلنـــــه ُجعـــــل في
حسةةةةةةب رأي قةةةةةةول الشةةةةةةيخ السةةةةةةعيدي راجةةةةةةح يف هةةةةةةدا الم؛ فصــــــت ، الــــــذبيت إســــــحاال عليــــــه الســــــ

 وهللا أعلم املقام.
   

ِخةةةةةةةَرِة  نة:َيا َواآل: االسةةةةةةةتدراك احلةةةةةةةادي واخلمسةةةةةةةون: قةةةةةةةول هللا تعاىل:}أَن:ةةةةةةةَت َولِيِّةةةةةةةي يف الةةةةةةةدُّ
ِق:ِ  اِبلصداحِلِنَي{ ِلم ا َوَأحل: 2).تَةَوفدِ  م س:

) 
اختلــــف أقــــوال ة هكةةةةدا حيةةةةث قةةةةال: يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةة

العلمــــــاء يف تفســــــري هــــــذه اآليــــــة، هــــــل طلــــــب  يوســــــف عليــــــه الســــــالم بــــــه الوفــــــاة أو ال؟ فقــــــال قتــــــادة: 
قــــ  املــــوت قبلــــه، كمــــا هــــو قــــول كثــــري مــــن  ســــأل يوســــف عليــــه الســــالم ربــــه اللحــــوال بــــه ومل يــــتمن  نــــيب

فهـــــذا  (3)علـــــى ديـــــن اإلســـــالم،املفســـــرين، وقـــــال ابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه: يريـــــد إذا تـــــوفيتين فتـــــوف ين 
. مث طلـــــب َلن جيعـــــل هللا عزوجـــــل وفاتـــــه علـــــى اإلســـــالم ولـــــيس فيـــــه مـــــا يـــــُدل  علـــــى أنـــــه طلـــــب الوفـــــاة

                                                             

ــــــــــــــــب التفســــــــــــــــري ال ( اإلســــــــــــــــرائيليات واملوضــــــــــــــــوعات1) ــــــــــــــــوىف: يف كت الناشــــــــــــــــر: مكتبــــــــــــــــة  254ه(، ص 1403يب ُشــــــــــــــــهبة )املت
   1السنة.الطبعة: الرابعة. عدد اَلجزاء: 

 101( سورة يوسف، اآلية 2)
 ابملفهوم. 279ص  16( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 3)
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ـــــــم أن اللفـــــــ  صـــــــا  ل مـــــــرين وال يبعـــــــد يف الرجـــــــ يقةةةةةةةول: ـــــــه أن يتمـــــــ  "اعل ل العاقـــــــل إذا كمـــــــل عقل
املةةةةوت والرغبةةةةة  ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي عةةةةدة وجةةةةوه لتمةةةة املــــوت ويعظــــم رفبتــــه فيــــه لوجــــوه كثــــرية، 

 وهي كالتايل:فيهم 
أن كمـــــــال الـــــــنفس البشـــــــرية أن يكـــــــون عاملـــــــا ابإل يـــــــات، وأن يكـــــــون م لكـــــــا  السةةةةةةةبب األول: •

لتفـــــــاوت يف هـــــــذين النـــــــوعني فـــــــري أن مراتـــــــب ا مث يقةةةةةةةول:ومالكـــــــا متصـــــــر فاً يف اجلســـــــمانيات، 
ـــــك فهـــــو ان ـــــيس إال و جـــــل جاللـــــه وكـــــل مـــــا دون ذل ـــــق فيهمـــــا ل قـــــص متناهيـــــة والكمـــــال املطل

والنــــــــاقص إذا حصــــــــل لــــــــه شــــــــعور بنقصــــــــانه وذاال لــــــــذة الكمــــــــال املطلــــــــق بقــــــــي يف الق ل ــــــــق وأمل 
 كمــــــال املطلــــــق لــــــيس إال و تعــــــاىل، ومــــــا كــــــان حصــــــوله للنســــــان ممتنعــــــاً الط ل ــــــب، وإذا كــــــان ال

فيلـــــــزم أن يبقـــــــى اإلنســـــــان دائمـــــــاً يف قـ ل ـــــــق الطلـــــــب وأمل التعـــــــب، فلمـــــــا اإلنســـــــان يعـــــــرف هـــــــذه 
ســـــــبيل لـــــــه إىل دفـــــــع هـــــــذا التعـــــــب عـــــــن الـــــــنفس البشـــــــري إال ابملـــــــوت،  احلالـــــــة فيعـــــــرف أنـــــــه ال

 فحينئذ هو يتم   الوفاة واملوت.
ة الـــــــدنيا لتمـــــــين املـــــــوت أن البلغـــــــاء واخلطبـــــــاء وإن أكثـــــــروا وأطنبـــــــوا يف مذمـــــــ السةةةةةةةبب الثةةةةةةةاين: •

أن ســــــعادات الــــــدنيا ســــــريعة  األول:ولكــــــن حاصــــــل كالمهــــــم يرجــــــع إىل أمــــــور ثالثــــــة، وهــــــي: 
ـــــــ ـــــــزوال ومشـــــــرفة عل ـــــــد زوال هـــــــذه الســـــــعال ـــــــاء واَلمل احلاصـــــــل عن ـــــــذة ى الفن ادات أشـــــــد  مـــــــن الل

"أ ــــــا فــــــري خالصــــــة بــــــل هــــــي ممزوجــــــة ابملكــــــدرات  الثةةةةةةاين:والســــــرور احلاصــــــلة عنــــــد وجــــــدا ا. 
ـــــــا كـــــــان  الثالةةةةةةةث:واملنغصـــــــات.  أن اَلراذل مـــــــن اخللـــــــق يشـــــــاركون اَلفاضـــــــل يف الـــــــدنيا بـــــــل ِر

ــــــه،  ــــــري مــــــن حصــــــة اَلفاضــــــل في ــــــة  يقةةةةةةول: مثحصــــــة اَلراذل أعظــــــم بكث فهــــــذه اجلهــــــات الثالث
ـــــــر عـــــــن هـــــــذه اللـــــــذات، وملـــــــا العاقـــــــل يعـــــــرف أنـــــــه ال حُتصـــــــل هـــــــذه اللـــــــذات إال مـــــــع هـــــــذه  تُنف  

اجلهـــــــات واجلوانـــــــب الثالثـــــــة املنفـــــــرة فـــــــال جـــــــرم يتمـــــــ  الوفـــــــاة واملـــــــوت ليـــــــتهللال ص عـــــــن هـــــــذه 
 اآلفات.

ــــع اآلالسةةةةبب الثالةةةةث: ف • الم، أن هــــذه اللــــذات اجلســــمانية لــــيس  ــــا حقيقــــة، بــــل حاصــــلها دف
بـــــارة عـــــن دفـــــع اَلمل احلاصـــــل بســـــبب فلـــــذ ة اَلكـــــل عبـــــارة عـــــن دفـــــع أمل اجلـــــو ، ولـــــذة الوقـــــا  ع

تول ـــــدة مـــــن حصـــــول املــــين يف أوعيـــــة املـــــين. ولـــــذة اإلمــــارة والرجســـــة عبـــــارة عـــــن دفـــــع الدفدفــــة امل
"وإذا كـــــان حاصـــــل هـــــذه  مث يقةةةةةول:اَلمل احلاصـــــل بســـــبب شـــــهوة االنتقـــــام وطلـــــب الرجســـــة"، 

ـــــــرم صـــــــارت عنـــــــد العقـــــــاللـــــــذات لـــــــيس إال الء حقـــــــرية خسيســـــــة انزلـــــــة انقصـــــــة  دفـــــــع اَلمل ال ج 
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ــــــتهللالص  ــــــاج إىل هــــــذه اَلحــــــوال اخلسيســــــة". وحينئــــــذ يتمــــــ  اإلنســــــان املــــــوت لي مث عــــــن االحتي
 أنه أقوى عند العلماء وا ققني. يقول اإلمام الرازي حول هدا السبب:

ــــرازي يــــتكلم عــــنالسةةةةبب الرابةةةةع:  • ــــذكر اإلمــــام ال مــــداخل اللــــذات الدنيويــــة  يف هــــذا الســــبب ي
الثةةةةاين: ل، لــــذة اَلكــــ وةةةةةا ثالثةةةةة أنةةةةواع: األول:للــــذات الدنيويــــة قليلــــة، فيقــــول: أن مــــداخل ا

  (1)لذة الرجسة.الثالث:  لذة الوقا ،
ـــــه  مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي: ـــــه ال صـــــالح ل "أن العاقـــــل إذا  مـــــل هـــــذه املعـــــاين علـــــم قطعـــــا أن

ريات البتـــــة. مث إن الـــــنفس خلقـــــت جمبولـــــة علـــــى طلبهـــــا، يف طلـــــب هـــــذه اللـــــذات والســـــعي يف هـــــذه اخلـــــ
وحينئـــــذ ينعقـــــد هاهنـــــا قيـــــاف،  مث يقةةةةةول:ول إليهـــــا، والعشـــــق الشـــــديد عليهـــــا، والرفبـــــة التامـــــة يف الوصـــــ

هـــــذه احليــــــاة اجلســـــمانية فمنــــــه يكـــــون طالبـــــا  ــــــذه اللـــــذات ومــــــا  وهـــــون أن اإلنســـــان مــــــا دام يكـــــون يف
احلســــــرات، وهــــــذا الــــــالزم مكــــــروه فــــــامللزوم أيضــــــا مكــــــروه دام يطلبهــــــا كــــــان يف عــــــني اآلفــــــات ويف جلــــــة 

بب يف اَلمـــــور املرفبـــــة يف املـــــوت أن موجبـــــات هـــــذه فحينئـــــذ يتمـــــ   زوال هـــــذه احليـــــاة اجلســـــمانية والســـــ
ــــــة أمــــــا ســــــعادات اآلخــــــرة اللــــــذة اجلســــــمانية متكــــــرر ة وال ، كــــــن الــــــزجدة عليهــــــا والتكريــــــر يوجــــــب املالل
وهــــو  يف األخةةةةري: رمحــــه هللا تعــــاىلم فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي اإلمةةةةايقةةةةول فهــــي أنــــوا  كثــــرية فــــري متناهيــــة. 

مصـــــنف هـــــذا الكتـــــاب أانر هللا برهانـــــه. أان صـــــاحب هـــــذه احلالـــــة واملتوفـــــل فيهـــــا، ولـــــو فتحـــــت البـــــاب 
ــــــا كتبــــــت ا لــــــدات ومــــــا وصــــــلت إىل القليــــــل منهــــــا وابلغــــــت يف عيــــــوب هــــــذه اللــــــذات  اجلســــــمانية فِر

ـــــرُت موا بـــــا يف أكثـــــر اَل وقـــــات علـــــى ذكـــــر هـــــذا الـــــذي ذكـــــره يوســـــف عليـــــه الســـــالم فلهـــــذا الســـــبب ص 
ـــــن  ا ت ـــــين  م  ـــــم او ات  يف قـــــول هللا تعـــــاىل:}ر ب   قـ ــــْد آتـ يـْ ـــــْن   ْو يـــــل  اَْل ح اد يـــــث  فـ ــــاط ر  السَّ  ْلُمْلـــــك  و ع لَّْمت ـــــين  م 

ر ة  تـ و فَّين  ُمْسل ًما و أ حلْ ْقين   نـْي ا و اآْلخ  لصَّاحل  ني {. و اَْل ْرض  أ ْنت  و ل ي  ي يف  الدُّ  ( 2)اب 
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري   

ـــــوم واملعـــــارف للمـــــامهةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال ـــــرازي وقـــــد  : أمـــــا أان فـــــال اســـــتطيع أن اصـــــل  إىل العل ال
اَلدب  اســـــتفدُت مـــــن حتقيقاتـــــه وتدقيقاتـــــه، وأفتهللاـــــر بكـــــوين أان مـــــن تالمـــــذة الُروحـــــاين لـــــه، ولكـــــن مـــــع

 واالحــــرتام اختلـــــُف منــــه يف هـــــذا التحقيـــــق حيــــث ال جيـــــوز تــــين  املـــــوت عنـــــدي ومل يــــتمن  يوســـــف عليـــــه

                                                             

  517 – 516ص  18( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
 517ص  18يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج  101( سورة يوسف، اآلية 2)
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ـــــــم ملـــــــا  تُريـــــــد القـــــــب  علـــــــى روحـــــــي  فاجعلـــــــه علـــــــى الســـــــالم للمـــــــوت ومل ي ْدُعـــــــه أيضـــــــاً بـــــــل قـــــــال: اللهُّ
 (1)اإلسالم، فليس فيه طلب املوت بل فيه دعاء للقرار على اإلسالم طول احلياة.

 ناقشة:    ل واملالتللي
 ُّ ـــــن  م ال ـــــك  رضـــــي هللا عنـــــه، ق ـــــال  النَّـــــيب  ـــــْن ُضـــــر   ملسو هيلع هللا ىلص: ع ـــــْن أ ن ـــــس  ْب ـــــْوت  م 

 
ـــــدُُكُم امل َّ أ ح  ـــــني  نـَّ "ال  يـ ت م 

ــــان  ال  بُــــدَّ  ــــاب ُه، ف ــــم ْن ك  ــــو فَّين  إ ذ  أ ص  ، و تـ  ــــرًا يل  يـْ ان ــــت  احل ي ــــاُة خ  ــــا ك  ان ــــت  ف ــــاع اًل، فـ ْليـ ُقــــْل: اللَُّهــــمَّ أ ْحي ــــين  م  ا ك 
." ـــــــــرًا يل  يـْ الو ف ـــــــــاُة خ 
ـــــــــر ة  رضـــــــــي هللا عنـــــــــه ع ـــــــــْن ر ُســـــــــول  هللا   (2) ـــــــــدُُكُم :"ملسو هيلع هللا ىلصوعـــــــــن أ يب ُهر يـْ ـــــــــ َّ أ ح  ال  يـ ت م 

ــــل  أ   ــــْن قـ ْب ، و ال  ي ــــدُْ  ب ــــه  م  ــــْوت  ــــؤْ اْلم  ــــُد اْلُم ــــُه، و إ نَّــــُه ال  ي ز ي ُل ــــدُُكُم انـْق ط ــــع  ع م  ــــات  أ ح  ْت ي ــــُه، إ نَّــــُه إ ذ ا م  م ن  ْن   
ــــــرًا". يـْ ــــــر ة  رضــــــي هللا عنــــــه أ نَّ ر ُســــــول  اّللَّ  ( 3)ُعْمــــــرُُه إ الَّ خ  ــــــدُُكُم  ملسو هيلع هللا ىلصوع ــــــْن أ يب  ُهر يـْ ــــــ َّ أ ح  :"ال  يـ ت م  ، قـ ـــــال 

ـــــًنا فـ ل ع   ـــــا حُمْس  ـــــْوت  إ مَّ
 
ـــــيًئا فـ ل ع لَّـــــُه ي ْســـــتـ ْعت ُب".امل ـــــا ُمس  قـــــال ابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه:  ( 4)لَّـــــُه يـ ـــــْزد اُد، و إ مَّ

ســـــلبين اإلســـــالم حـــــ  يتوف ـــــاين عليـــــه. وقـــــال ابـــــن عقيـــــل: أن يوســـــف عليـــــه الســـــالم يريـــــد أن ال ي كـــــان
ــــوف ين مســــلماً ج و ملــــا يوســــف عليــــه الســــالم مــــا تــــ   للمــــوت بــــل دعــــا للوفــــاة علــــى اإلســــالم فمعنــــاه ت

وكــــان ابــــن عبــــاس رضــــي هللا عنــــه يقــــول: مــــا تــــ  نــــيب قــــ   املــــوت قبــــل يوســــف عليــــه  (5)اردت  وفــــايت.
وع ـــــن   (6)الســـــالم. لســـــالم. قـــــال قتـــــادة: ومل يـــــتمنَّ املـــــوت أحـــــد قـــــ ُّ، نـــــيب وال فـــــريه إال يوســـــف عليـــــها

ــــُر يُوُســـــف  عليـــــه  ُّ اْلو ف ـــــاة  ف يـْ ـــــأ ل  ن ـــــيب  ـــــا س  : م  الســـــالم، يـ ْعـــــين  يف  قـــــول هللا تعـــــاىل:}تـ و فَّين  ابْــــن  ع بَّـــــاس  ق ـــــال 

                                                             

 868ص  5لقرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج ( يُنظر تفسري تبيان ا1)
ص  7ج  5671املـــــــــوت، رقـــــــــم احلـــــــــديث: اإلمـــــــــام البهللاـــــــــاري يف صـــــــــحيحه، كتـــــــــاب املرضـــــــــى، ابب تـــــــــين املـــــــــري   اخرجـــــــــه( 2)

ـــــه،  اخرجـــــهو  121 ـــــزل ب ـــــة واالســـــتغفار، ابب كراهـــــة تـــــين املـــــوت لضـــــر ن ـــــذكر والـــــدعاء والتوب اإلمـــــام مســـــلم يف صـــــحيحه، كتـــــاب ال
 2064ص  4ج  2680رقم احلديث: 

ضــــر نــــزل بــــه، رقـــــم اإلمــــام مســــلم يف صـــــحيحه، كتــــاب الــــذكر والــــدعاء والتوبـــــة واالســــتغفار، ابب كراهــــة تــــين املـــــوت ل اخرجــــه( 3)
 2082ص  4ج  2680احلديث: 

 84ص  9ج  7235اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، كتــــــاب التمــــــين، ابب مــــــا يكــــــره مــــــن التمــــــين، رقــــــم احلــــــديث:  اخرجــــــه( 4)
 2ص  4ج  1818لنسائي، كتاب اجلنائز، ابب تين  املوت، رقم احلديث: اإلمام ا اخرجهو 
 475ص  2( تفسري زاد املسري البن اجلوزي، ج 5)
 280ص  16( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 6)
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ــــأ   ُمْســــل ًما{ ا أ وَُّل ن ــــيب    س  ــــذ  .وقــــال أيضــــاً: ه  ــــْوت   :(2)وقةةةةال سةةةةهل بةةةةن عبةةةةد هللا الت سةةةةاي (1)ل  اّللَّ  اْلم 
ال يتمــــ  املــــوت إال ثــــال : رجــــل جاهــــل ِــــا بعــــد املــــوت، أو رجــــل ي ف ــــر  مــــن أقــــدار هللا تعــــاىل عليــــه، 

بعــــــد نقــــــل الــــــرواجت املــــــذكورة البــــــن اإلمةةةةةةام القةةةةةةر ي يقةةةةةةول للقــــــاء هللا عزوجــــــل.  أو مشــــــتاال حمــــــب
وإذا ثبــــت هــــذا فكيــــف يقــــال: يقةةةةول: ف مث وهــــذا هــــو قــــول اجلمهــــور. عبــــاس رضــــي هللا عنــــه وفــــريهم:

إن يوســـــف عليـــــه الســـــالم تـــــ  املـــــوت واخلـــــروج مـــــن الـــــدنيا وقطـــــع العمـــــل؟ هـــــذا بعيـــــد! إال أن يقـــــال: 
رعه، أمـــــا أنـــــه جيــــوز تـــــين املـــــوت والــــدعاء بـــــه عنـــــد  هــــور الفـــــنت وفلبتهـــــا، إن ذلــــك كـــــان جـــــائزا يف شــــ
اختلـــــــف اقـــــــوال العلمـــــــاء هـــــــل يوســـــــف عليـــــــه ازن يقةةةةةةةول: اإلمةةةةةةةام اخلةةةةةةة( 3)وخـــــــوف ذهـــــــاب الـــــــدين".

أن يوســـــف عليـــــه الســـــالم ســـــأل  القةةةةةول األول:الســـــالم طلـــــب للوفـــــاة يف احلـــــال أم ال، وفيـــــه  قـــــولني، 
ل قتــــــادة: مل يســــــأل نــــــيب مــــــن اَلنبيــــــاء املــــــوت إال يوســــــف عليــــــه هللا تعــــــاىل الوفــــــاة يف احلــــــال، كمــــــا قــــــا

القةةةةةةةول يف. مل  ت عليـــــــه أســـــــبو  حـــــــ  تـــــــو  وقـــــــال أصـــــــحاب هـــــــذا القـــــــول وإنـــــــهمث يقةةةةةةةول: الســـــــالم. 
أن يوســـــف عليـــــه الســــالم ســـــأل الوفــــاة علـــــى اإلســـــالم ومل يــــتمن  املـــــوت يف احلــــال قـــــال اإلمـــــام  الثةةةةاين:

احلســـــن: إنـــــه عـــــا  بعـــــد هـــــذه ســـــنني كثـــــرية فعلـــــى هـــــذا القـــــول يكـــــون معـــــ  اآليـــــة تـــــوفين إذا تـــــوف يتين 
م ولـــــيس يف اللفـــــ  مـــــا يـــــُدل علـــــى أنـــــه علـــــى اإلســـــالم فهـــــو طلـــــب َلن جيعـــــل هللا وفاتـــــه علـــــى اإلســـــال

قــــــال بعــــــ  اَلئمــــــة والعلمــــــاء وك ــــــال القــــــولني حمتمــــــل َلن اللفــــــ   مث يقةةةةةةول:يف احلــــــال،  طلــــــب الوفــــــاة
ــــذاهتا فانيــــة  صــــا  ل مــــرين وال يبعــــد مــــن الرجــــل العاقــــل الكامــــل أن يتمــــ  املــــوت لعلمــــه أن الــــدنيا ول

ــــذهاب وأن نعــــيم اآلخــــرة ابال دائــــم ال نفــــا ذ لــــه وال زوال وال ،نــــع مــــن هــــذا قــــول النــــيب زائلــــة ســــريعة ال

                                                             

  2204ص  7( تفسري القرآن العظيم للمام ابن ايب حاُت، ج 1)
م(: أحـــــــــد أئمـــــــــة 896 – 815ه املوافـــــــــق 283 – 200ونس التســـــــــرتي، ابـــــــــو حممـــــــــد )( هـــــــــو ســـــــــهل بـــــــــن عبـــــــــد هللا بـــــــــن يـــــــــ2)

ـــــوم اإلخـــــال ـــــاب رقـــــائق الصـــــوفية وعلمـــــائهم واملتكلمـــــني يف عل ـــــاب يف تفســـــري القـــــرآن، وكت ـــــه كت ـــــوب اَلفعـــــال. ل ص والرجضـــــيات وعي
  143ص  3ا بني ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج 

 269ص  9لقرطيب، ج ( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام ا3)
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ــــز ل  ب ــــه ". ملسو هيلع هللا ىلص: ــــْوت  ل ُضــــر   نـ  ــــدُُكُم اْلم  فــــمن تــــين املــــوت عنــــد وجــــود الضــــر ونــــزول الــــبالء  (1)"ال يـ ــــت م نَّ أ ح 
 ( 2)مكروه والصرب عليه أ وىل.

طلــــــب الوفــــــاة علــــــى حــــــال اإلســــــالم كقــــــول يعقــــــوب  أن املــــــراد منــــــهاإلمةةةةةةام النسةةةةةةفي يقةةةةةةول: 
ـُـــوُتنَّ إ  عليــــه الســــال ــــُتْم ُمْســــل ُمون {.م لولــــده قــــول هللا تعــــاىل:}ف ال  ت   اإلمةةةةام ابةةةةو حيّةةةةان يقةةةةول: (3)الَّ و أ نـْ

ــــه الســــالم ملــــا عــــد نعــــم هللا تعــــاىل عنــــده تشــــوال  ــــه قــــال كثــــري مــــن العلمــــاء واملفســــرين أن يوســــف علي أن
مث ة فتمـــــ  املـــــوت، إىل لقـــــاء ربـــــه عزوجـــــل وحلاقـــــه بصـــــاحلي ســـــلفه الكـــــرام، ورأى أن الـــــدنيا ُكلهـــــا فانيـــــ

س يف اآليـــــة الكر،ـــــة تـــــين املـــــوت، وإمنـــــا عـــــدد ن عـــــم هللا تعـــــاىل عليـــــه، مث "والـــــذي يظهـــــر أنـــــه لـــــي يقةةةةةول:
ـــــه الـــــن عم يف ابقـــــي أمـــــره أي: تـــــوف ين إذا حـــــان أجلـــــي علـــــى اإلســـــالم، واجعـــــل حلـــــاقي  ُـــــت م  علي دعـــــا أن ي

أهــــــل اجلنــــــة أو اَلنبيــــــاء علــــــيهم  ابلصــــــاحلني. وإمنــــــا تــــــ  الوفــــــاة علــــــى اإلســــــالم ال املــــــوت، والصــــــاحلني
 الشةةةةةةيخ ابةةةةةةن عاشةةةةةةور يقةةةةةةول:( 4)ؤه إبــــــراهيم وإســــــحاال ويعقــــــوب علــــــيهم الســــــالم".الســــــالم، أو آاب

"أشـــــار ِبـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة إىل النعمـــــة الُعظمـــــى وهـــــي نعمـــــة الـــــدين احلـــــق، فـــــمن طلـــــب توفيـــــه علــــــى 
، فهـــــو يســـــأل الـــــدوام الـــــدين احلـــــق يقتضـــــي أنـــــه متصـــــف ابلـــــدين احلـــــق املعـــــرب عنـــــه ابإلســـــالم مـــــن اآلن

 (5)عليه إىل الوفاة".
وو مةةةةام اآللوسةةةةي نقةةةةل قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي املةةةةدكور كمةةةةا ذكةةةةر  يف تفسةةةةريه مث يقةةةةول: اإل

 تعاىل قول من قال:
 ضجعة املوت رقدة يسرتيت ... اجلسم فيها والعيل مثل السهاد. وقال:

 تعب كلها احلياة فما اعجـ ... ـب إال من رافب يف ازدجد
 ـف سرور يف ساعة امليالد ... يف ساعة الفوت أضعا حزانإن 

                                                             

 6850ه( يف مســـــنده املســـــم ى بــــــ البـــــزار املنشـــــور ابســـــم البحـــــر الزخـــــار، رقـــــم احلـــــديث: 292اإلمـــــام البـــــزار )املتـــــوىف:  اخرجـــــه (1)
ـــــن هللا، )حقـــــق اَلجـــــزاء مـــــن  283ص  13ج   10( وعـــــادل بـــــن ســـــعد )حقـــــق اَلجـــــزاء مـــــن 9إىل  1ا قـــــق: حمفـــــو  الـــــرمحن زي
ــــــوم واحلكــــــم، املدينــــــة املنــــــورة. الطبعــــــة: اَلوىل،  ( الناشــــــر:18افعي )حقــــــق اجلــــــزء ( وصــــــربي عبــــــد اخلــــــالق الشــــــ17إىل  مكتبــــــة العل

  18م( عدد اَلجزاء: 2009م، وانتهت 1988)بدأت 
 558ص  2( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 2)
  136ص  2تفسري مدرا  التنزيل للمام النسفي، ج  132( سورة البقرة، اآلية 3)
 329ص  6البحر ا ي  للمام ايب حيان، ج ( تفسري 4)
 60ص  13( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 5)
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مث نقةةةةةل اإلمةةةةةام وقـــــد ذكـــــر فـــــري واحـــــد أن تـــــين املـــــوت حبـــــا للقـــــاء هللا تعـــــاىل ممـــــا ال أبس بـــــه، 
ــــة  رضــــي هللا عنهــــا، ق ال ــــْت: ق ــــال  ر ُســــوُل هللا   اآللوسةةةةي هةةةةده الروايةةةةة ــــاء  ملسو هيلع هللا ىلص:" ع ــــْن ع ائ ش  ــــبَّ ل ق  ــــْن أ ح  م 

ـــــــبَّ هللاُ  ـــــــاء  هللا   ل  هللا ، أ ح  ـــــــر ه  ل ق  ـــــــْن ك  ـــــــاء ُه، و م  ـــــــاء ُه، ق  ُ ل ق  ـــــــر ه  اّللَّ وقـــــــال: أن التمـــــــين  املـــــــوت يف وقـــــــت  (1) ك 
ـــــو  مـــــا جـــــاء ـــــبالء ممن ـــــتمن  املـــــوت وإمنـــــا  نـــــزول ال ـــــه الســـــالم مل ي يف اخلـــــرب، وقـــــال قـــــوم: "إن يوســـــف علي

حـــــان أجلـــــه قبضـــــه ذا  إعـــــدد نعـــــم هللا تعـــــاىل عليـــــه مث دعـــــا أبن تـــــدوم تلـــــك الـــــنعم يف ابقـــــي عمـــــره حـــــ 
احلاصــــل أن يوســــف عليـــــه " يف األخةةةةةري يقةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةةي:علــــى اإلســــالم وأحلقــــه ابلصــــاحلني". 

الســــالم إمنــــا طلــــب املوافــــاة علــــى اإلســــالم ال الوفــــاة، وال يــــرد علــــى القــــولني أنــــه مــــن املعلــــوم أن اَلنبيــــاء 
ـــــا ِعـــــ  تســـــالم لكـــــل  مـــــا قضـــــاه هللا الس اعلـــــيهم الســـــالم ال ،وتـــــون إال مســـــلمني إمـــــا َلن اإلســـــالم هن

ـــــــيس إال إبرادة هللا تعـــــــاىل ومشـــــــيئته". ـــــــف ل ـــــــه وإن مل يتهللال ـــــــان َلن ـــــــك بي خالصةةةةةةةة   (2)تعـــــــاىل أو َلن  ذل
والــــرأي يف هــــذه املســــألة أن تــــين  املــــوت املمنــــو  إمنــــا هــــو مقي ــــد بتمنيــــه بضــــر  حصــــل بــــه، أمــــا الكةةةةالم: 

ـــــــبَّ هللاُ  يث:حـــــــد طلبـــــــه تشـــــــو قاً للقـــــــاء هللا تعـــــــاىل فـــــــال مـــــــانع منـــــــه بـــــــدليل ـــــــاء  هللا ، أ ح  ـــــــبَّ ل ق  ـــــــْن أ ح  "م 
 وهللا أعلم فقول اإلمام الرازي راجح. (3)ل ق اء ُه".

 
 

                                                             

 6507اإلمـــــام البهللاـــــاري يف صـــــحيحه، كتـــــاب الرقـــــاال، ابب مـــــن أحـــــب  لقـــــاء هللا أحـــــب  هللا لقـــــاءه، رقـــــم احلـــــديث:  اخرجـــــه( 1)
ـــــــذكر والـــــــدعاء وأخرحـــــــه اإلمـــــــام مســـــــلم يف صـــــــحيحه، ك 106ص  8ج  والتوبـــــــة واالســـــــتغفار، ابب مـــــــن أحـــــــب لقـــــــاء هللا تـــــــاب ال

 2065ص  4ج  2684أحب  هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه، رقم احلديث: 
  60ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 2)
 6507ءه، رقـــــم احلـــــديث: هللا أحـــــب  هللا لقـــــااإلمـــــام البهللاـــــاري يف صـــــحيحه، كتـــــاب الرقـــــاال، ابب مـــــن أحـــــب  لقـــــاء  اخرجـــــه( 3)

واخرحـــــــه اإلمـــــــام مســـــــلم يف صـــــــحيحه، كتـــــــاب الـــــــذكر والـــــــدعاء والتوبـــــــة واالســـــــتغفار، ابب مـــــــن احـــــــب  لقـــــــاء هللا  106ص  8ج 
 2065ص  4ج  2684احب  هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه، رقم احلديث: 
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 املبلث الثالث
 سورة الرعد

 
خ ل ونَةَها َوَمةةةةةن: َصةةةةةَلَح  ٍن يَةةةةةد: االسةةةةةتدراك الثةةةةةاين واخلمسةةةةةون: قةةةةةول هللا تعاىل:}َجندةةةةةات  َعةةةةةد:

    (1).هِتِم:{َوَأز:َواِجِهم: َوذ رِّ د ِمن: آاَبِ ِهم: 
ــــال ابــــن  األول: يةةةةدكر اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة قةةةةولني وهةةةةي: ق

عبـــــــاس رضـــــــي هللا عـــــــنهم املـــــــراد منـــــــه التصـــــــديق كمـــــــا صـــــــدال هـــــــؤالء املســـــــلمني وان مل يكـــــــن اعمـــــــا م  
ذا جاللـــــه يف هـــــذه اآليـــــة أنـــــه ا قـــــال اإلمـــــام الزجـــــاج: يقـــــول هللا جـــــل الثةةةةةاين:كمثلـــــه فيـــــدخلون اجلنـــــة. 

اَلنســــــــــــاب ال تُفيــــــــــــد، وال يــــــــــــدخل اجلنــــــــــــة اآلابء واالجــــــــــــداد واالزواج مل تكــــــــــــن اَلعمــــــــــــال صــــــــــــاحلة ف
ــــاء إال  ابَلعمــــال الصــــاحلة.  ــــذرجت واَلبن أن مــــا  مث ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي قةةةةول اإلمةةةةام الواحةةةةدي:وال

ــــع ســــروره أن يكــــون معــــه  ــــه صــــحيت َلن هللا تعــــاىل جعــــل يف جــــزاء املطي ــــاس رضــــي هللا عن ــــن عب ــــه اب قال
هلــــه يف اجلنــــة وذلــــك يــــدل  علــــى أن اهــــل املطيــــع يــــدخلون اجلنــــة كرامــــة للمطيــــع ابَلعمــــال الصــــاحلة، أ

ـــــو دخـــــل ـــــيس للوعـــــد  ول ـــــع ول ـــــه كرامـــــة للمطي ـــــيس في ـــــع اىل اجلنـــــة أبعمـــــا م الصـــــاحلة فل معـــــه اهـــــل املطي
يقةةةةةول  فائـــــدة علـــــى أن اهلـــــه يـــــدخلون اجلنـــــة؛ َلن  كـــــل  مـــــن كـــــان مصـــــلحا يف أعمالـــــه فيـــــدخل اجلنـــــة.

ــــدليل ضــــعيف، َلن الغــــرض مــــن دخــــول أهلــــه اىل  القةةةةول املةةةةدكور:الةةةةرازي حةةةةول  اإلمةةةةام أن  هــــذا ال
ــــر هللا تعــــاىل املكلــــف علــــى أنــــه يــــدخل معــــه أهلــــه وآابؤه ــــي يزيــــد ســــرورا فلــــو بش   اجلنــــة بشــــارة املطيــــع ك 
ذر جتــــــــه فهــــــــذا يزيــــــــد ِبجتــــــــه وســــــــروره، وهــــــــذا مــــــــن أعظــــــــم موجبــــــــات الســــــــرور ان جيتمعــــــــوا يف اجلنــــــــة 

ا بيـــــــنهم أحـــــــوال الـــــــدنيا ويشـــــــكرون هللا تعـــــــاىل ابخلـــــــالص مـــــــن مهـــــــوم الـــــــدنيا وآالمهـــــــا ويتـــــــذكرون فيمـــــــ
ل ْيت  قـ ـــــْوم ي يـ ْعل ُمـــــون  وأيضـــــاً يشـــــكرونه حبصـــــول  ـــــة:}ج  . اجلنـــــة كمـــــا قـــــال هللا تعـــــاىل يف صـــــفة اهـــــل اجلن

ِ  ا ف ف ر  يل  ر يب   و ج ع ل ين  م ن  اْلُمْكر م ني {.
(2) 

يف تفسةةةةةري  ي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازياسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيد
أن  قـــــول اإلمـــــام الزجـــــاج صـــــحيت أمـــــا قـــــول اإلمـــــام الواحـــــدي الـــــذي نقلـــــه  هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال:

                                                             

 23سورة الرعد، اآلية  (1)
 36ص  19يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج  27، 26آليتان ( سورة يس، ا2)
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مل يُــــــــذكر هــــــــذا القــــــــول يف تفســــــــري البســــــــي   -أوال  اإلمــــــــام الــــــــرازي فلــــــــيس بصــــــــحيت لســــــــببني ومهــــــــا: 
نـــــة ومل مل يكـــــن اعمـــــا م صـــــاحلة؛  ولـــــو قيـــــل أن اهـــــل املطيـــــع يـــــدخلون اجل -اثنيةةةةةا  للمـــــام الواحـــــدي، 

ــــــْم كرامــــــ ه  ــــــْم و أ ْزو اج  ئ ه  ــــــْن آاب  ــــــل ت  م  ــــــنص الصــــــريت قــــــول هللا تعــــــاىل:}و م ْن ص  ة للمطيــــــع فهــــــو  ــــــالف لل
هت ـ ــْم{ مــــا هـــي كرامــــة للمطيــــع فيـــه ملــــا أهــــُل املطيــــع  ي عليةةةةه إشةةةةكاال  وهةةةةو:ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةراز  (1)و ُذر  جَّ

ـــــدخلون اجلنـــــة بســـــبب اعمـــــا م؟،  يةةةةةي ـــــة  :ب عنةةةةةهوجي  ـــــه يســـــكن يف اجلن ـــــع َلن أهل ـــــه كرامـــــة املطي أن في
مـــــع أبيـــــه وأمـــــه وازواجـــــه وأوالده ويُقـــــابلهم فيفـــــرح ِبـــــا املطيـــــع وهـــــي ن عمـــــة كبـــــرية مـــــن هللا جـــــل جاللـــــه، 

لرجــــــل ال ينبغــــــي لــــــه أن يعتمــــــد علــــــى ن ســــــبه وحســــــبه بــــــل ال بــــــد  لــــــه أن فيت ضــــــت مــــــن هــــــذه اآليــــــة أن ا
ي للرجــــــل أن يُراعــــــي أن االعمــــــال الصــــــاحلة ســــــبب  ــــــاهري جيتهــــــد يف اَلعمــــــال الصــــــاحلة، كمــــــا ينبغــــــ

ــــة أمــــا الســــبب احلقيقــــي فهــــو رمحــــة هللا ت ــــدخول اجلن مث اسةةةةتدل الشةةةةيخ السةةةةعيدي  (2)عــــاىل وفضــــله.ل
وكانــــــت هــــــي ثقيلــــــة مسينــــــة واصــــــبحت ملسو هيلع هللا ىلص زوج النــــــيب رضــــــي هللا عنهــــــا  حبةةةةةةديث سةةةةةةودة بنةةةةةةت زمعةةةةةةة

ـــــن ة عنـــــد ر ُســـــول اّللَّ   ـــــم  النـــــيب  بطالقهـــــا، ملسو هيلع هللا ىلص ُمس  ـــــت فـ ه  فقالـــــت ســـــودة رضـــــي هللا عنهـــــا: ال ُتطل قـــــين وأن
ـــــل  مــــــن شــــــأين، فممنـــــا أودُّ أن ُأحشــــــر يف  ُزمــــــرة  أزواجـــــك، وإين قــــــد وهبــــــُت يـــــومي لعائشــــــة رضــــــي يف  ح 

ـــــع  ســـــائر مـــــن ملسو هيلع هللا ىلص لنســـــاء، فأمســـــكها ر ُســــول اّللَّ  هللا عنهــــا، وإين  ال أريـــــد مـــــا تريــــد ا ـــــ َّ تُـــــويف   عنهــــا م  ح 
ــــــر  بْــــــن  اخلْ طَّــــــاب  رضــــــي هللا تــــــويف عــــــنهن مــــــن أزواجــــــه رضــــــي اّللَّ  ــــــان  ُعم  ــــــر  ز م   عــــــنهن. وتـُُوف  ي ــــــْت يف  آخ 

  (4)نفهم من هذا احلديث أن  اجتما  الرجل مع أهله يف اجلنة ن عمة كبرية. (3)عنه.

                                                             

 23( سورة الرعد، اآلية 1)
  87 ص 6( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 2)
ا قـــــــــق: علـــــــــي  1867ص  4ه( ج 463( االســـــــــتيعاب يف معرفـــــــــة اَلصـــــــــحاب ليوســـــــــف بـــــــــن عبـــــــــد هللا القـــــــــرطيب )املتـــــــــوىف: 3)

ــــــــل، بــــــــريوت، الطبعــــــــة: اَلوىل،  ي، الناشــــــــر: دارحممــــــــد البجــــــــاو  ــــــــق 1412اجلي ابب ســــــــني،  4م. عــــــــدد اَلجــــــــزاء: 1992ه املواف
ـــــت زمعـــــة رضـــــي هللا عنهـــــا. رقـــــم احلـــــديث:  ـــــان القـــــرآن للشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي، ج  3394ســـــودة بن  6ويُنظـــــر تفســـــري تبي

   88 – 87 ص
   88 ص 6ج  ( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي،4)
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 ناقشة:   التلليل وامل
ـــــيهم أبن جيمـــــع بيـــــنهم وبـــــني مـــــن ُيبـــــون صـــــحبتهم  اإلمةةةةةام القشةةةةةريي يقةةةةةول: يـــــتم النعمـــــة عل

"،مــــــن أقــــــار  ــــــبَّ ــــــْن أ ح   ــــــْرُء م ــــــع  م 
ــــــه  (1)ِبم وأزواجهــــــم، وقــــــد ورد ىف اخلــــــرب: "امل ــــــه أمثال فمــــــن كــــــان حمبوب

وأقاربــــه حشــــر معهــــم، ومــــن كــــان اليــــوم بقلبــــه مــــع هللا، فهــــو فــــدا مــــع هللا، وىف اخلــــرب: "أان جلــــيس مــــن 
ــــــا ىف اآلجــــــل، ففــــــى اخلــــــرب: "الفقــــــراء الصــــــابرون جلســــــاء هللا (2)ذكــــــر "، ــــــوم وهــــــذا ىف العاجــــــل، وأم   ي
آمــــن، وذلــــك أن هللا تعــــاىل أحلـــــق أن املــــراد مــــن "صــــلت": "يقةةةةول اإلمةةةةام ابةةةةن اجلةةةةوزي: ( 3)القيامــــة".

"وجيـــــوز أن يكـــــون  اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يقةةةةةول: (4)ابملـــــؤمن أهلـــــه املـــــؤمنني إكرامـــــاً لـــــه، لتقـــــر  عينـــــه ِبـــــم".
ا املعـــــــ : يـــــــدخلو ا ويـــــــدخلها مـــــــن صـــــــلت مـــــــن آابئهـــــــم، أي مـــــــن كـــــــان صـــــــاحلا، حيـــــــث ال يـــــــدخلو 

ــــــدخلو ا  ــــــن" نصــــــبا علــــــى تقــــــدير: "ي مــــــع مــــــن صــــــلت مــــــن ابَلنســــــاب. وجيــــــوز أن يكــــــون موضــــــع "م 
آابئهـــــم، وإن مل يعمـــــل مثـــــل أعمـــــا م يلحقـــــه هللا ِبـــــم كرامـــــة  ـــــم". وقـــــال ابـــــن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه: 

ــــــدخلوها ملسو هيلع هللا ىلص"هــــــذا الصــــــالح اإل،ــــــان ابو والرســــــول  ــــــو كــــــان  ــــــم مــــــع اإل،ــــــان طاعــــــات أخــــــرى ل ، ول
( 6)لـــــرازي.قـــــاال وفـــــق قـــــول اإلمـــــام اواخلةةةةةازن  اإلمةةةةةام البيضةةةةةاوي (5)بطـــــاعتهم ال علـــــى وجـــــه التبعيـــــة".

"أن املــــراد منــــه إنــــه يلحــــق ِبــــم مــــن صــــلت مــــن أهلهــــم وإن مل يبلــــ  مبلــــ  اإلمةةةةام ابةةةةو السةةةةعود يقةةةةول: 
علـــــــى أن الدرجــــــة تعلـــــــو ابلشـــــــفاعة وأن املوصـــــــوف  ف ضــــــلهم تبعـــــــا  ـــــــم تعظيمـــــــاً لشــــــأ م، وهـــــــو دليـــــــل

 بتلـــــــك الصـــــــفات ي قـــــــرن بعضـــــــهم بـــــــبع  ملـــــــا بيـــــــنهم مـــــــن القرابـــــــة والوصـــــــلة يف دخـــــــول اجلنـــــــة زجدة يف
 ( 7)أنسهم ويف التقييد ابلصالح قطع ل طما  الفارفة ملن يتمس ك ِجرد حبل اَلنساب".

                                                             

اإلمــــــام  اخرجــــــه 2034ص  4ج  2640ابب املــــــرء مــــــع مــــــن أحــــــب، رقــــــم احلــــــديث:  اإلمــــــام مســــــلم يف صــــــحيحه، اخرجــــــه( 1)
 595ص  4ج  2385ابب ما جاء أن املرء مع من أحب. رقم احلديث:  الرتمذي يف سننه،

 226ص  5(  تفسري اجلواهر احلسان للمام الثعليب، ج 2)
  228ص  2ي، ج ت للمام القشري ( تفسري لطائف اإلشارا3)
 493ص  2( تفسري زاد املسري للمام إبن اجلوزي، ج 4)
 312ص  9( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 5)
ص  3تفســــــري لبــــــاب التأويــــــل للمــــــام اخلــــــازن، ج  186ص  3( تفســــــري أنــــــوار التنزيــــــل وأســــــرار التأويــــــل للمــــــام البيضــــــاوي، ج 6)

16  
 18ص  5العقل السليم للمام ايب السعود، ج ارشاد ( تفسري 7)
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ــــــدخول أعــــــم مــــــن االجتمــــــا اإلمةةةةةةام النيسةةةةةةابوري ذكةةةةةةر إشةةةةةةكاال   ــــــى  : ال ــــــة للعــــــام عل وال دالل
ـــــت  اعـــــرتاض اإلمـــــام الواحـــــدي. "يف هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة  الشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور يقةةةةةول:( 1)اخلـــــاص فيص 

لـــــف صـــــا  أو زوج صـــــا  ممـــــن حتققـــــت فـــــيهم هـــــذه الصـــــالة  ـــــلف صـــــا  أو خ  ُبشـــــرى ملـــــن كـــــان لـــــه س 
هـــــذا إال  ـــــذه  أنـــــه إذا صـــــار إىل اجلنـــــة حلـــــق بصـــــا  أصـــــوله أو فروعـــــه أو زوجـــــه، ومـــــا ذكـــــر هللا تعـــــاىل

ُهْم ُذر    ـــــــتـْ ـــــــوا و اتَـّبـ ع  ـــــــا البشـــــــرى كمـــــــا قـــــــال هللا تعاىل:}و الَّـــــــذ ين  آم ُن ـــــــتـ ُهْم و م  ـــــــتـُُهْم إب  ، ـــــــان  أ حلْ ْقن ـــــــا ِب  ـــــــْم ُذر  يَـّ يَـّ
ــــــْيء {". ــــــْن ش  ــــــْم م  ــــــْن ع م ل ه  ن ــــــاُهْم م  ــــــه أبن واو املعيــــــة ال  اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي يقةةةةةةول:( 2)أ ل تـْ اعــــــرتض علي

ملتبـــــو . وُرد  أبن  هـــــذا إمنـــــا ذكـــــر يف مـــــع ال يف الـــــواو وفيـــــه نظـــــر، واملعـــــ  أنـــــه يلحـــــق تـــــدخل إال علـــــى ا
مـــــن صـــــلت مـــــن أهلـــــيهم وإن مل يبلـــــ  مبلـــــ  ف ضـــــلهم تبعـــــا  ـــــم تعظيمـــــاً لشـــــأ م. عـــــن عبـــــد هللا بـــــن ِبـــــم 

ــــي، أ يْــــن  و لـ ـــد   ، أ يْــــن  أُم   ـــــاُل: جبــــري قــــال: "يـ ـــْدُخُل الرَُّجــــُل اجلْ نَّــــة ، فـ يـ ُقــــوُل: أ يْـــــن  أ يب  ، فـ يـُق  ــــيت  ي، أ يْــــن  ز ْوج 
، فـ يـ ُقــــــوُل: ُكْنــــــ ل ــــــك  ْثــــــل  ع م  لُــــــوا م  ــــــر أ  قــــــول هللا ملْ  يـ ْعم  لُــــــوُهُم اجلْ نَّــــــة ؛ مُثَّ قـ  ــــــاُل: أ ْدخ  ـُـــــْم، فـ يـُق  ــــــُل يل  و    ُت أ ْعم 

ــــــْم  ه  ــــــْم و أ ْزو اج  ئ ه  ــــــْن آاب  ــــــل ت  م  ــــــْن ص  نَّــــــات  ع ــــــْدن  الَّــــــيت  و ع ــــــْدتـ ُهْم و م  هت  ــــــْم{،تعاىل:}ج  أن  وقةةةةةةال: (3)و ُذر  جَّ
وعلــــى لوسةةةةي بعةةةةد ِذكةةةةر هةةةةده األقةةةةوال: اإلمةةةةام اآل يقةةةةولاإلمــــام الــــرازي ضــــع ف ذلــــك كمــــا ذكــــرانه، 

ـــــو الدرجـــــة. ومـــــنهم مـــــن اســـــتدل  ِبـــــا علـــــى ذلـــــك  ـــــيالً علـــــى أن ابلشـــــفاعة تعل ـــــة دل هـــــذا ال تكـــــون اآلي
ـــــا أيضـــــاً  مث ذكةةةةةر عليةةةةةه إشةةةةةكاال :علـــــى املعـــــ  اَلول  ـــــا.   ال داللـــــة  ـــــا علـــــى مـــــا ذكـــــر. وتعقـــــب أب  

ـــــة للكـــــاملني وأ جيةةةةةب عنةةةةةه: ـــــه إذا جـــــاز أن تعلـــــو ِجـــــرد التبعي  يف اإل،ـــــان تعظيمـــــا لشـــــأ م فـــــالُعلو "أن
بشــــفاعتهم معلـــــوم ابلطريــــق اَلوىل، إ ـــــم ملــــا كـــــانوا بصــــالحهم مســـــتحقني لــــدخول اجلنـــــة كــــان جعلهـــــم 

ــــــــبهم وشــــــــفاعتهم  ــــــــم ِقتضــــــــى اإلضــــــــافة.  م اآللوسةةةةةةةةي يقةةةةةةةةول يف اإلمةةةةةةةةايف درجــــــــتهم مقتضــــــــى طل
 (4)او ِع  مع"."واحلق أن اآلية ال تصلت دليال على ذلك خصوصا إذا كان الو األخري: 

بعـــــد النظـــــر يف أقـــــوال كبـــــار املفســـــرين وض ـــــت هـــــذا اَلمـــــر أن أهـــــل املطيـــــع  خالصةةةةةة الكةةةةةالم:
مــــام يــــدخلون اجلنــــة إذا كــــانوا صــــاحلني كرامــــة للمطيــــع وهــــو موقــــف لكثــــري مــــن املفســــرين، أمــــا قــــول اإل

                                                             

 154ص  4( تفسري فرائب القرآن ورفائب الفرقان للمام النيسابوري، ج 1)
 131ص  13يُنظر تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج  21( سورة الطور، اآلية 2)
 23سورة الرعد، اآلية  (3)
  137 – 136ص  7ي، ج ( تفسري روح املعاين للمام اآللوس4)
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عيدي فةةةةةاذا  يكةةةةةون اسةةةةةتدراك الشةةةةةيخ السةةةةة (1)الواحـــــدي فـــــأان  أيضـــــاً مل أجـــــده يف تفســـــريه البســـــي .
 وهللا أعلم يف حمّله.

 

ةةةةَنك م:  ا بَةي:ةةةةِ  َوبَةية: االسةةةةتدراك الثالةةةةث واخلمسةةةةون: قةةةةول هللا تعاىل:}ق ةةةةل: َكَفةةةةى اِبهللِد َشةةةةِهيد 
  (2)َوَمن: ِعن:َده  ِعل:م  ال:ِكَتاِب{.

"أن املــــراد شــــهادة تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة أربعةةةةة اقةةةةوال وهةةةةي: القةةةةول األول:  يةةةةدكر الةةةةرازي يف
ــــوا برســــول هللا  وهــــم: عبــــد هللا بــــن ســــالم، وســــلمان الفارســــي، وتــــيم ملسو هيلع هللا ىلص أهــــل الكتــــاب مــــن الــــذين آمن

املــــراد بــــه القــــرآن الكــــرة وهــــو معجــــزة  "قــــال اإلمــــام اَلصــــم: القةةةةول الثةةةةاين:الــــداري رضــــي هللا عــــنهم". 
الكـــــــرة، وملعرفـــــــة برهانـــــــه بُـــــــد  لفهـــــــم الفصـــــــاحة والبالفـــــــة ملعرفـــــــة اعجـــــــاز القـــــــرآن قـــــــاهرة وبرهـــــــان، وال 

"قــــــال ابــــــن عبــــــاس أن املــــــراد منــــــه علمــــــاء  القةةةةةةول الثالةةةةةةث:واشــــــتماله علــــــى الغيــــــوب والعلــــــوم كثــــــرية".
ــــــه هللا جــــــل جاللــــــه  القةةةةةةول الرابةةةةةةع: اليهــــــود والنصــــــارى"، "عــــــن اإلمــــــام احلســــــن، وجماهــــــد: يُقصــــــد ب

 ( 3)م الزجاج".واختار هذا القول اإلما
لةةةةةى الفخةةةةةر الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي ع

: أن الــــرازي ذكــــر أربعــــة أقــــوال، الشــــيخ الســــعيدي اختــــار منــــه القــــول الثــــاين والرابــــع وقــــال: حيةةةةث قةةةةال
 (   4)أما بقية اَلقوال فال يُناسب ذ كرها ابعتبار سياال الكالم.

 التلليل واملناقشة:   

ــــــف أقــــــوال اَلئمــــــة العظــــــام والعلمــــــاء الكــــــرام يف هــــــذه ااخت ــــــال ذكــــــر ل ــــــى ســــــبيل املث لقضــــــية عل
"قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس: أن املـــــــراد منـــــــه  األول:اإلمــــــام ابـــــــن اجلـــــــوزي يف املـــــــراد منـــــــه ســـــــبعة أقـــــــوال وهـــــــي: 

"قــــــال اإلمــــــام احلســــــن، وجماهـــــــد، وعكرمــــــة: أنــــــه عبــــــد هللا بـــــــن  الثةةةةةةةاين:علمــــــاء اليهــــــود والنصــــــارى"، 
ـــــذين كـــــقـــــ الثالةةةةةث:ســـــالم"،  ـــــاب ال انوا يشـــــهدون ابحلـــــق، ال قتـــــادة: "املـــــراد منـــــه قـــــوم مـــــن أهـــــل الكت

                                                             

ــــــــْي  َليب احلســــــــن الواحــــــــدي، )املتــــــــوىف: 1) ــــــــرُي الب س  ه( ا قــــــــق: اصــــــــل حتقيقــــــــه يف ) ســــــــة عشــــــــر( رســــــــالة دكتــــــــوراة 468( التـَّْفس 
ــــة مــــن اجلامعــــة بســــبكه وتنســــيقه. الناشــــر: عمــــادة البحــــث العلمــــي، جامعــــة  ــــة علمي ــــن ســــعود، مث قامــــت جلن  امعــــة اإلمــــام حممــــد ب

  25ه. عدد اَلجزاء: 1430مية. الطبعة: اَلوىل، اإلسال اإلمام حممد بن سعود
 43سورة الرعد، اآلية  (2)
  55 – 54ص  19( التفسري الكبري للمام الرازي، ج 3)
  123 – 122ص  6( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 4)
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"قـــــال ســـــعيد بــــن جبـــــري: هـــــو  الرابةةةةع:ومــــنهم ســـــلمان الفارســــي وعبـــــد هللا بـــــن ســــالم وتـــــيم الـــــداري"، 
"قـــــال  السةةةةةادس:"قـــــال اإلمـــــام ابـــــن احلنفيـــــة: أن املـــــراد بـــــه علـــــي"،  اخلةةةةةام :جربيـــــل عليـــــه الســـــالم"، 

ــــــه ابــــــن جمــــــني ــــــد ب "روي عــــــن اإلمــــــام احلســــــن، وجماهــــــد: يُقصــــــد بــــــه هللا جــــــل  السةةةةةةابع:"،  ــــــر: أري
 اإلمةةةةةام السةةةةةمرقندي قةةةةةال ابلقةةةةةول الثالةةةةةث. (1)جاللـــــه واختـــــار هـــــذا القـــــول اإلمـــــام الزجـــــاج أيضـــــاً".

ـــــك  ـــــد هللا بـــــن ســـــالم أســـــلم بعـــــد ذل ـــــة، وعب ـــــن مســـــعود: هـــــذه الســـــورة مكي ـــــد هللا ب مث قـــــال: "وقـــــال عب
ذكةةةةةةر اإلمةةةةةةام املةةةةةةاوردي ثالثةةةةةةة  (2)بــــــن ســــــالم"؟عبــــــد هللا  ِــــــدة، فكيــــــف جيــــــوز أن يكــــــون املــــــراد بــــــه

 (4)اإلمةةةةام إبةةةةن عطيةةةةةمهكــــذا  (3).أقةةةوال يف هةةةةده القضةةةةية وهةةةةي: القةةةةول الثالةةةةث والرابةةةةع والسةةةةابع
 ، ذكروا عدة اقوال (7)والبيضاوي (6)اإلمام القر ي (5)وال  شريم

املـــــراد بوتـــــه". أو "إ ـــــم مؤمنـــــوا أهـــــل الكتـــــاب يشـــــهدون أيضـــــا علـــــى ن اإلمةةةةةام اخلةةةةةازن يقةةةةةول:
ـــــذي جئـــــتكم بـــــه معجـــــز  ـــــاهر وبرهـــــان ابهـــــر ملـــــا فيـــــه مـــــن  ـــــه: "إن مـــــن علـــــم أن القـــــرآن الكـــــرة ال من
الفصـــــــاحة والبالفـــــــة واإلخبـــــــار عـــــــن الغيـــــــوب، وعـــــــن اَلمـــــــم املاضـــــــية فمـــــــن علـــــــم ِبـــــــذه الصـــــــفة كـــــــان 

 "قــــال حممــــد قةةةةال اإلمةةةةام اآللوسةةةةي يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة عةةةةدة أقةةةةوال: (8)شــــهيدا بيــــين وبيــــنكم".
ـــــــذ بـــــــن احلنفيـــــــ { حينئ ِ ـــــــن" علـــــــي، والظـــــــاهر أن املـــــــراد بقـــــــول هللا تعاىل:}اْلك ت ـــــــاب  ـــــــاقر: املـــــــراد " ة والب

ـــــم الكتـــــاب   يقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي يف هةةةةةدا الوجةةةةةه:القـــــرآن الكـــــرة"،  "ولعمـــــري أن عـــــن علـــــي عل
  (9)كمال لكن الظاهر أنه كرم هللا وجهه فري مراد".

ــــا أقــــوال العلمــــاء يفخالصةةةةة الكةةةةالم:  ية فمــــنهم مــــن ذكــــر أقــــوال كثــــري ومــــنهم  هــــذه القضــــرأين
مــــــن مل يــــــذكر ومــــــنهم مــــــن جــــــاء بقــــــولني أو ثالثــــــة أقــــــوال، فكــــــل واحــــــد مــــــن املفســــــرين ذكــــــر أقــــــوال 
حســـــب رأيـــــه، اإلمـــــام إبـــــن اجلـــــوزي ذكـــــر ســـــبعة وجـــــوه كمـــــا ذكـــــران، وهنـــــا  احتمـــــال جلميـــــع الوجـــــوه. 

                                                             

 502ص  2( تفسري زاد املسري للمام ابن اجلوزي، ج 1)
 232ص  2العلوم للمام السمرقندي، ج  حبر ( تفسري2)
  119ص  3( تفسري النكت والعيون للمام املاوردي، ج 3)
  320ص  3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية، ج 4)
 536ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 5)
 336ص  9تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج ( 6)
 191ص  3أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج ( تفسري 7)
   26ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 8)
 166ص  7( تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 9)
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لـــــــيس بصـــــــحيت  كـــــــره"، فهــــــذاأمــــــا قـــــــول الشــــــيخ الســـــــعيدي عـــــــن بعــــــ  اَلقـــــــوال "أ ــــــا ال يُناســـــــب ذ  
فيكةةةةةون حسةةةةةب رأي قةةةةةول حســـــب رأئـــــي، اخـــــتالف اآلراء فيمـــــا بـــــني العلمـــــاء لـــــيس شـــــير جديـــــد. 

 وهللا أعلم اإلمام الرازي راجح.
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 املبلث الرابع
 سورة إبراهيم

 
ةةةةةةرَِج  االسةةةةةةتدراك الرابةةةةةةع واخلمسةةةةةةون: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}الر ِكتَةةةةةةابن أَنة:َ ل:نَةةةةةةاه  ِإلَي:ةةةةةةَل لِت خ:

َِميِد{.َن النداَس مِ    (1)الظُّل َماِت ِإىَل النُّوِر إبِِذ:ِن َر ِِّم: ِإىَل ِصَراِط ال:َع ِيِ  احل:

  ةةةةةا يةةةةةدكر اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة أن بعةةةةةى العلمةةةةةاء احةةةةةتجّ 
واإلمــــــــام، َلن هللا ملسو هيلع هللا ىلص علــــــــى أن حتصــــــــيل معرفــــــــة هللا ســــــــبحانه وتعــــــــاىل ال ،كــــــــن إال  بتعلــــــــيم الرســــــــول 

هـــــو الـــــذي ُ ــــرج النـــــاس مـــــن  لمـــــات الكفـــــر إىل نـــــور اإل،ـــــان، ملسو هيلع هللا ىلص ابلصـــــراحة أن الرســـــول  قـــــالتعــــاىل 
مث أجةةةةةةاب عةةةةةةةن هةةةةةةةدا وذلــــــك يــــــدل  علـــــــى أن معرفــــــة هللا تعــــــاىل ال حتصـــــــل إال  مــــــن طريـــــــق التعلــــــيم". 

 ( 2)يكون كاملنبه، وأما املعرفة فهي إمنا حتصل ابلدليل".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا اإلشكال: 

م رسةةةول السةةةعيدي علةةةى اإلمةةةام الةةةرازي يف تفسةةةري هةةةده اآليةةةة وقةةةد اسةةةتدرك الشةةةيخ غةةةال
أن اَلمـــــر ا قـــــق هـــــو أن الشـــــيء الـــــيت ُجعـــــل ســـــبب ق بـــــول اإلســـــالم َلهـــــل العـــــرب هـــــو حيةةةةةث قةةةةةال: 
وســـــــريته  ملسو هيلع هللا ىلص الطي ـــــــب وعـــــــدة املثـــــــال، الـــــــذين كـــــــانوا ينظـــــــرون إىل شهللاصـــــــية الرســـــــولملسو هيلع هللا ىلص ســـــــرية النـــــــيب 

، والــــــذين رأوه فيمــــــا بعــــــد فأســــــلموا فيمــــــا بعــــــد، تــــــه معــــــه أوالً فــــــأوالً فــــــدخلوا يف اإلســــــالم حســــــب قُرب
فقـــــ  اَلدلــــــة كانــــــت ال تكفــــــي لق بـــــو م للســــــالم وإالً فهــــــي كانــــــت موجـــــودة علــــــى توحيــــــد هللا تعــــــاىل 

وف يضــــــــانه، ملسو هيلع هللا ىلص الشــــــــيء اَلصــــــــلي يف احلقيقــــــــة هــــــــو تعلــــــــيم الرســــــــول  مث يقةةةةةةةةول:وصــــــــفاته مــــــــن اَلزل، 
ون ع  ( 3)تنبيه.ابلملسو هيلع هللا ىلص ن تعليم النيب ولكن بع  ا ققني كانوا يُعرب 

                                                             

 1سورة إبراهيم، اآلية  (1)
  58ص  19( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 2)
  133 – 132ص  6تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج  ( يُنظر3)
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 التلليل واملناقشة:   
حيـــــث إن اَلدلـــــة كانـــــت وابلنظةةةةةر حةةةةةد أن كةةةةةالم الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي وجيةةةةةه يف هةةةةةدا ا ةةةةةال 

متـــــوف رة قبـــــل  هـــــور الرســـــول صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم ولكـــــن مـــــع وجـــــود الرســـــول حصـــــلت املعرفـــــة. وهللا 
 أعلم

 
ِمِننَي }رَبةدنَةةةةةا اغ:ِفةةةةةر: ِ  االسةةةةةتدراك اخلةةةةةام  واخلمسةةةةةون: قةةةةةول هللا تعاىل: ةةةةةؤ:  َوِلَوالِةةةةةَديد َوِلل:م 

.} َساب  َم يَةق وم  احلِ:   (1)يَةو:
أنـــــه كيـــــف جيـــــوز إلبـــــراهيم  ذكةةةةةر اإلمةةةةةام الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة إشةةةةةكال حيةةةةةث قةةةةةال:

 مث أجةةةةةةاب عةةةةةةن اإلشةةةةةةكال املةةةةةةدكورعليــــــه الســــــالم أن يســــــتغفر َلبويــــــه يف حــــــال كو مــــــا كــــــافر ين؟ 
ــــــرف إال  ابلــــــوحي فلعــــــل  أن امل -أوال  يت: بوجــــــوه، علــــــى النحــــــو اآل نــــــع عــــــن اإلســــــتغفار ال يُعلــــــم أو يُع

أن املــــــراد مــــــن  -اثنيةةةةةةا  إبــــــراهيم عليــــــه الســــــالم مل جيــــــد الــــــوحي منــــــه منعــــــا فظــــــن  أن اإلســــــتغفار جيــــــوز. 
ــــــه الســــــالم آدم وحــــــواء عليهمــــــا الســــــالم.  ــــــراهيم علي أن االســــــتغفار كــــــان مشــــــروطا  –اثلثةةةةةةا  والــــــدي إب

كـــــان اَلمـــــر كـــــذلك ملـــــا كـــــان ذلـــــك االســـــتغفار ابطـــــال ولـــــو مل   لـــــو يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:ابإلســـــالم. 
ــــــر اه يم  َل  ب يــــــه  َل  ْســــــتـ ْغف ر   {يكــــــن لبطــــــل قــــــول هللا تعــــــاىل:}إ الَّ قـ ــــــْول  إ بـْ أن أُمــــــه كانــــــت مؤمنــــــة  (2)نَّ لـ ـــــك 

ـــــــــوا أ نْ  لنَّـــــــــيب    و الَّـــــــــذ ين  آم ُن
ـــــــــان  ل  ـــــــــا ك   و ـــــــــذا الســـــــــبب خـــــــــص  أابه ابلـــــــــذكر يف كمـــــــــا قـــــــــال هللا تعاىل:}م 

. ــــيم  ـُـــْم أ نَـُّهــــْم أ ْصــــح اُب اجلْ ح  ــــنيَّ     ــــا تـ بـ  ــــْن بـ ْعــــد  م  ــــْر   م  ــــانُوا أُويل  قـُ ــــان   ي ْســــتـ ْغف ُروا ل ْلُمْشــــر ك ني  و ل ــــْو ك  ــــا ك  و م 
ــــنيَّ  ل ــــُه أ نَّــــُه ع ــــُدو   ــــا تـ بـ  ُه فـ ل مَّ ة  و ع ــــد ه ا إ جَّ ــــْن م ْوع ــــد  ــــر اه يم  َل  ب يــــه  إ الَّ ع  ــــر اه يم   اْســــت ْغف اُر إ بـْ ــــُه إ نَّ إ بـْ ْن ــــرَّأ  م  ّلل َّ  تـ بـ 

 (3)َل  وَّاٌه ح ل يٌم{.
ي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةراز 

أنـــــه مـــــن ك بـــــار العلمـــــاء حيـــــث ال نســـــتطيع أن نـــــدر  علـــــوم تالمذتـــــه كمـــــا ال نســـــتطيع هةةةةةده اآليةةةةةة: 
ننـــــا وبينـــــه مقارنـــــة يف العلـــــم والفضـــــل، وقـــــد اســـــتفدُت يف الوصـــــول إىل فبـــــار قدمـــــه يف العلـــــم، ولـــــيس بي

ـــــوقري عظـــــيم وإحـــــرتام   ـــــه ت ـــــيب ل ـــــه العميقـــــة، ويف قل ـــــة وتدقيقات ـــــه العلمي ـــــري ولكـــــن  تفســـــريي مـــــن حتقيقات كب
                                                             

 41سورة ابراهيم، اآلية  (1)
 4( سورة املمتحنة، اآلية 2)
 107ص  19يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج  114، 113( سورة التوبة، اآليتان 3)
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ــــــيهم الســــــالم وع ظمــــــتهم أكــــــرب منــــــه وهــــــي جــــــزُء مــــــن إ،اننــــــا، فــــــال نت فــــــق معــــــه يف  كرامــــــة اَلنبيــــــاء عل
لســـــالم كـــــاان كـــــافر ين، أمـــــا اآليـــــة املـــــذكورة مـــــن ســـــورة التوبـــــة القضـــــية علـــــى أن  والـــــد ي إبـــــراهيم عليـــــه ا

ـــــه آزر، وأُطلـــــق كلمـــــة "اَلب" للعـــــم  كمـــــا هـــــو معـــــروف بـــــني أهـــــل العـــــرب،  ـــــول عم  وال  ي ضةةةةةيف: مثف ح 
ُنســــــــلم أن  إبــــــــراهيم عليــــــــه الســــــــالم كــــــــان ال يعــــــــرف أن االســــــــتغفار للمشــــــــركني ال جيــــــــوز، وقــــــــد عرفــــــــه 

ــــــر اه يم  َل  ب يــــــه  إ الَّ ع ــــــْن  إبــــــراهيم عليــــــه الســــــالم مــــــن هــــــذه اآليــــــة قــــــول ــــــان  اْســــــت ْغف اُر إ بـْ ــــــا ك  هللا تعاىل:}و م 
ــــا تـ بـ ــــنيَّ  لـ ـــهُ  ُه فـ ل مَّ ة  و ع ــــد ه ا إ جَّ ل ــــيٌم{، م ْوع ــــد  ــــر اه يم  َل  وَّاٌه ح  ْنــــُه إ نَّ إ بـْ أ نَـّـــُه ع ــــُدو  ّلل َّ  تـ بـ ــــرَّأ  م 

أمــــا اســــتغفار  (1)
ــــه كمــــا قيــــل ــــراهيم عليــــه الســــالم َلبي يف هــــذه اآليــــة فهــــذه الواقعــــة حــــدثت فيمــــا بعــــد بــــزمن الطويــــل  إب

راهيم عليــــه ملــــا كــــان هــــو شــــيخ وقــــد ُولــــد امساعيــــل واســــحاال عليهمــــا الســــالم ، وقبــــل هــــذا الــــدعاء ابــــ
ــــــل  و إ ْســــــح اال  إ نَّ ر يب    ــــــرب   إ مْس اع ي ــــــب  يل  ع ل ــــــى اْلك  ــــــُد ّلل َّ  الَّــــــذ ي و ه  ــــــد هللا تعــــــاىل وقال:}احلْ ْم  الســــــالم مح 

يُع الـــــدُّع اء {، ـــــم  ل س 
ـــــْن ُذر  يَـّــــيت  ر بَـّن ـــــا  (2) ة  و م  ـــــال  مث يقـــــول بعـــــده قـــــول هللا تعـــــاىل:}ر ب   اْجع ْلـــــين  ُمق ـــــيم  الصَّ

يُم عليــــــه الســــــالم ( 3)بَّــــــْل ُدع ــــــاء {و تـ ق   ــــــر اه  ــــــان  إ بـْ : "ك  وقــــــد ُروي  ع ــــــن  ابْــــــن  ع بَّــــــاس  رضــــــي هللا عنــــــه قـ ـــــال 
ني  م ات  و ملْ  يـُْؤم ْن". ي ْستـ ْغف ُر َل ب يه  فـ ل مَّا ْنُه ح   (4)م ات  ملْ  ي ْستـ ْغف ْر ل ُه تـ بـ رَّأ  م 

 التلليل واملناقشة:     
كــــان هــــذا مــــن إبــــراهيم عليــــه   األول: عطيةةةةة يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة قةةةةوَلني:ذكةةةةر اإلمةةةةام ابةةةةن 

 الثةةةةاين:كانــــت مؤمنــــة. الســــالم قبــــل  ســــه مــــن إ،ــــان أبيــــه وتبي نــــه أنــــه عــــدو و، فــــأراد أابه وأمــــه، َل ــــا  
وقـــــرأ ســـــعيد بـــــن جبـــــري "ولو لـ ــــد ي " إبفـــــراد اَلب وحـــــده،  مث يقةةةةةول:أراد آدم ونوحـــــا عليهمـــــا الســـــالم. 

وهــــــذ قبــــــل أن يعلــــــم أنــــــه ال  اإلمةةةةةةام القشةةةةةةريي يقةةةةةةول:( 5)مــــــا تقــــــد م مــــــن التــــــأويالت.وهــــــذا يدخلــــــه 
 القةةةةةول األول: ذكةةةةةر اإلمةةةةةام القةةةةةر ي يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة عةةةةةدة أقةةةةةوالم كمةةةةةا يلةةةةةي: (6)يـــــؤمن.

ــــــال  ــــــه. ق ــــــده أ مــــــا عــــــدوان و جــــــل جالل ــــــت عن ــــــل أن يثب ــــــه قب ــــــه الســــــالم لوالدي ــــــراهيم علي اســــــتغفر إب

                                                             

 107ص  19زي، ج يُنظر التفسري الكبري للمام الرا 114( سورة التوبة، اآلية 1)
 39( سورة ابراهيم، اآلية 2)
 40( سورة ابراهيم، اآلية 3)
يُنظـــــر تفســــــري تبيـــــان القــــــرآن  1895ص  6ج  10060( تفســـــري القـــــرآن العظــــــيم للمـــــام ابـــــن ايب حــــــاُت، رقـــــم احلـــــديث: 4)

 213ص  6للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 
 343ص  3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية، ج 5)
  258ص  2( تفسري لطائف اإلشارات للمام القشريي، ج 6)
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اإلمــــــام القشــــــريي: "وال يبعــــــد أن تكــــــون أمــــــه مســــــلمة َلن هللا تعــــــاىل ذكــــــر عــــــذره يف اســــــتغفاره َلبيــــــه 
الـــــدي" "وعلـــــى هـــــذا قـــــراءة ســـــعيد بـــــن جبـــــري،"رب اففـــــر يل ولو  يقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي:دون أمـــــه". 

يف اإلمةةةةةةام ابةةةةةةن اجلةةةةةةوزي : اســــــتغفر  مــــــا طمعــــــا يف إ،ا مــــــا، كــــــذا قــــــال القةةةةةةول الثةةةةةةاينابه". يعــــــين أ
: أراد آدم وحـــــــواء القةةةةةةةول الرابةةةةةةةع: اســـــــتغفر  مـــــــا بشـــــــر  أن يســـــــلما. القةةةةةةةول الثالةةةةةةةث (1)تفســـــــريه.

ــــــة.اإلمةةةةةةام البيضةةةةةةاوي عليهمــــــا الســــــالم، كــــــذا قــــــال  ــــــد إذا (2)يف تفســــــري هــــــذه اآلي  وقــــــد ُروي  أن العب
اففـــــــر يل ولوالـــــــدي" وكـــــــان أبـــــــواه قـــــــد مـــــــاات كـــــــافر ين انصـــــــرفت املغفـــــــرة إىل آدم وحـــــــواء  قـــــــال: "اللهـــــــم

: إنــــــه أراد ولديــــــه إمساعيــــــل وإســــــحاال القةةةةةةول اخلةةةةةةام عليهمــــــا الســــــالم َل مــــــا والــــــدا اخللــــــق أمجــــــع. 
 ( 3)عليهما السالم. وكان إبراهيم النهللاعي يقرأ:" ولولدي" يعين ابنيه.

جــــــاز لــــــه أن يســــــتغفر َلبويــــــه وكــــــاان كــــــافرين"؟  "كيــــــف السةةةةةةؤال:اإلمةةةةةةام ال  شةةةةةةري يةةةةةةدكر 
يةةةةةةةةةب عنةةةةةةةةةه: ـــــــــف". مث ذكـــــــــر  وجي  ـــــــــا  جـــــــــوازه إال ابلتوقي ـــــــــم امتن "هـــــــــو مـــــــــن جمـــــــــوزات العقـــــــــل  ال يعل

اإلمةةةةام ابةةةةو السةةةةعود قةةةةال مثةةةةل قةةةةول اإلمةةةةام ال  شةةةةري فةةةةال  (4)االحتمــــاالت مثــــل اإلمــــام القــــرطيب.
ــــراهيم عليــــه شةةةةري وأجابةةةةه اإلمةةةةام ال  اإلمةةةةام اخلةةةةازن ذكةةةةر اشةةةةكال كمةةةةا ذكةةةةره ( 5)ن كةةةةرره. أراد إب

هكةةةةدا اإلمةةةةام  (6).مث ذكةةةةر عةةةةدة أقةةةةوال كمةةةةا ذكةةةةره اإلمةةةةام القةةةةر يالســــالم أ مــــا إن أســــلما واتاب، 
اإلمةةةةام حممةةةةد  (7)ذكــــر يف تفســــري هــــذه اآليــــة عــــدة أقــــوال مثــــل مجهــــور املفســــرين فــــال نكــــرره.اآللوسةةةةي 
ــــراهيم عليــــه الســــالم مــــن اب يقةةةةول: بةةةةن سةةةةعد م. فجاءتــــه ســــارة عليهــــا الســــالم بــــل إىل الشــــا"هــــاجر إب

فوهبــــت لــــه نفســــها. فتزوجهــــا وخرجــــت معــــه وهــــو يومئــــذ ابــــن ســــبع وثالثــــني ســــنة. فــــأتى حــــران فأقــــام 
ِبـــــا زمـــــاان. مث أتـــــى اَلردن فأقـــــام ِبـــــا زمـــــاان. مث خـــــرج إىل مصـــــر فأقـــــام ِبـــــا زمـــــاان. مث رجـــــع إىل الشـــــام 

"مث إن بعــــــ   مث يقةةةةةةول:دا". ئــــــرا وبــــــ  مســــــجفنــــــزل الســــــبع. أرضــــــا بــــــني إيليــــــا وفلســــــطني. فــــــاحتفر ب
ــــه. وكــــان  ــــرا وأقــــام ب ــــه بئ ــــا فــــاحتفر ب ــــة وإيلي أهــــل البلــــد آذوه فتحــــول مــــن عنــــدهم فنــــزل منــــزال بــــني الرمل

                                                             

  516ص  2( تفسري زاد املسري يف للمام ابن اجلوزي، ج 1)
 202ص  3( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 2)
  375ص  9( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 3)
  562ص  2شري، ج  ( تفسري الكشاف للمام الز 4)
 54ص  5( تفسري ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 5)
  43ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 6)
 229ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 7)
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ـــــع عليـــــه يف املـــــال واخلـــــدم. وهـــــو أول مـــــن أضـــــاف الضـــــيف. وأول مـــــن ثـــــرد الثريـــــد. وأول مـــــن  قـــــد وس 
عليـــــــه الســـــــالم وهـــــــو ابـــــــن تســـــــعني ســـــــنة. "ولـــــــد إلبـــــــراهيم عليـــــــه الســـــــالم إمساعيـــــــل  (1)رأى الشـــــــيب".

ـــــذ  ـــــه الســـــالم يومئ ـــــني ســـــنة. وإبـــــراهيم علي ـــــه الســـــالم بعـــــده بثالث ـــــه. وولـــــد إســـــحاال علي فكـــــان بكـــــر أبي
أن القةةةةول مةةةةا ذكةةةةره وابلنظــــر يف هــــذه اَلقــــوال جنــــد خالصةةةةة الكةةةةالم:  (2)ابــــن عشــــرين ومائــــة ســــنة".

 وهللا أعلم قوي.  ب إليه الشيخ السعيدي فليس عليه دليلأما ما ذهاإلمام الرازيم 
 

َر:ِا  ةةةةةةَر األ: َر:ا  َغية: َم تة بَةةةةةةددل  األ: االسةةةةةةتدراك السةةةةةةادس واخلمسةةةةةةون: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}يَةو:
  (3)َوالسدَماَوات  َوبَةَرز وا هلِلِد ال:َواِحِد ال:َقهداِر{.

حيةةةةث يقةةةةول أن تبةةةةديل  يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا
ــــــذات وتتبــــــدل صــــــفتها  تمةةةةةةل وجهةةةةةةني وهةةةةةةي: االحتمةةةةةةال األول:السةةةةةةموت واألرا حي أن تبقــــــى ال

ــــــه  االحتمةةةةةةال الثةةةةةةاين:بصــــــفة أخــــــرى.  ــــــذات اَلوىل وحتــــــد  ذات أخــــــرى"، مث ذكــــــر علي "أن تفــــــ  ال
ا الــــدليل وهــــي: "أن ذكــــر لفــــ  التبــــدل إلرادة التغــــري يف الصــــفة جــــائز، أنــــه يقــــال بــــدلت احللقــــة خاتــــ

مــــــن شــــــكل إىل شــــــكل"، ومنــــــه قــــــول هللا تعاىل:}ف ُأول ئ ــــــك  يـُب ــــــد  ُل  إذا أذبتهــــــا وســــــويتها خاتــــــا فنقلتهــــــا
} ــــــن ات  ــــــي  ئ اهت  ْم ح س  ُ س  اّللَّ
ويقــــــال: "بــــــدلُت قميصــــــي جبــــــة أي نقلــــــت العــــــني مــــــن صــــــفة إىل صــــــفة  (4)

ـــــد ـــــديل عن ـــــه"، وأمـــــا ذكـــــر لفـــــ  التب ت أحوال ـــــد إذا ت غـــــري  ـــــد ل زي ـــــد ل يف  أخـــــرى"، ويقـــــال: "تب وقـــــو  التب
ـــــا{الـــــذوات فكقولـــــك بـــــد ل ـــــوًدا ف يـْر ه  ْلن اُهْم ُجُل وقـــــول  (5)ُت الـــــدراهم داننـــــري، ومنـــــه قـــــول هللا تعاىل:}ب ـــــدَّ

نـَّتـ نْي { ْلن اُهْم    نـَّتـ ْيه ْم ج    (6)هللا تعاىل:}و ب دَّ
ــــة أن اللفــــ  ُيتمــــل لكــــل واحــــد مــــن هــــذين املفهــــومنيمث يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي   أن بعــــد معرف

أن يكـــــــون املـــــــراد منـــــــه تبـــــــديل الصـــــــفة ال تبـــــــديل  ل األول:القةةةةةةةو  ففـــــــي هـــــــذه اآليـــــــة الكر،ـــــــة قـــــــول ني:
                                                             

حتقيـــــــق: حممـــــــد عبـــــــد القـــــــادر  40 – 39ص  1 ه(، ج230( الطبقـــــــات الكـــــــربى اليب عبـــــــد هللا حممـــــــد بـــــــن ســـــــعد )املتـــــــوىف: 1)
  8م. عدد اَلجزاء: 1990هـ املوافق 1410عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: اَلوىل، 

   41 – 40ص  1( الطبقات الكربى  مد بن سعد، ج 2)
 48إبراهيم، اآلية ( سورة 3)
 70( سورة الفرقان، اآلية 4)
 56( سورة النساء، اآلية 5)
 16( سورة سبأ، اآلية 6)
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الــــــذات. وقــــــد قــــــال ابــــــن عبــــــاس رضــــــي هللا عنهمــــــا: هــــــي تلــــــك اَلرض إال أ ــــــا تغــــــريت يف صــــــفاهتا، 
فتســـــري عـــــن اَلرض جبا ـــــا وتفجـــــر حبارهـــــا وتســـــو ى، فـــــال يـــــرى فيهـــــا عـــــوج وال أمـــــت. وروي  عـــــن أيب 

ا قـــــــال:"يـ ْوم  تـُب ـــــــ ملسو هيلع هللا ىلص عنـــــــه أن  النـــــــيب هريـــــــرة رضـــــــي هللا ـــــــم او اُت فـ يـ ْبُســـــــطُه  ـــــــر  اَلْرض  و السَّ دَُّل اَلْرُض ف يـْ
ــــــــا ع و ًجــــــــا و ال أ ْمتًــــــــا". ــــــــا  ي  ال تـ ــــــــر ى ف يه  ُــــــــد ه ا م ــــــــد  اَلد ة اْلُعك  ــــــــط  حه ا و ،  و ُيس 
مث يقةةةةةةةةول اإلمةةةةةةةةام  (1)

ــــــيب  الةةةةةةرازي: ــــــديل الســــــموات فــــــري الســــــموات، كقــــــول الن ٌن "أ ال ال  يـُْقت ــــــُل ُمــــــْؤم  : ملسو هيلع هللا ىلصأن املــــــراد مــــــن تب
ــــــــــاف ر ، و ال ُذو ع ْهـــــــــــد  يف  ع ْهــــــــــد ه ". "وال ذو عهـــــــــــد يف عهــــــــــده بكـــــــــــافر"، مث قــــــــــال: "أن تبـــــــــــديل  (2)ب ك 

اترة  الســـــموات ابنتثـــــار كواكبهـــــا وانفطارهـــــا، وتكـــــوير  ســـــها، وخســـــوف قمرهـــــا، وكو ـــــا أبـــــوااب، وأ ـــــا
قـــــــال ابـــــــن أن املـــــــراد منــــــه تبـــــــديل الـــــــذات.  القةةةةةةةول الثةةةةةةةاين: تكــــــون كاملهـــــــل واترة تكـــــــون كالـــــــدهان".

مســــــــعود رضــــــــي هللا عنــــــــه: "تبــــــــدل أبرض كالفضــــــــة البيضــــــــاء النقيــــــــة مل يســــــــفك عليهــــــــا دم ومل تعمــــــــل 
ـــــرازي،  ـــــد اإلمـــــام ال ـــــة"، فهـــــذا هـــــو الشـــــرح للقـــــولني عن بعـــــ  العلمـــــاء رج حـــــوا  مث يقةةةةةول:عليهـــــا خطيئ

اَلول حيـــــث قـــــالوا: أن املـــــراد مـــــن "يـــــوم تبـــــدل اَلرض" هـــــذه اَلرض، "والتبـــــدل صـــــفة مضـــــافة القـــــول 
ـــــا كـــــان املوصـــــوف ابلتبـــــد ل إلي ـــــد  وأن يكـــــون املوصـــــوف موجـــــوداً، فلم  ـــــد حصـــــول الصـــــفة ال ب هـــــا، وعن

هـــــو هـــــذه اَلرض وجـــــب كـــــون هـــــذه اَلرض ابقيـــــة عنـــــد حصـــــول ذلـــــك التبـــــدل، وال ،كـــــن أن تكـــــون 
ـــــع حصـــــول التبـــــدل، فوجـــــب هـــــذه اَلرض ابقيـــــة مـــــع صـــــف اهتا عنـــــد حصـــــول ذلـــــك التبـــــدل، وإال المتن

. يثبــــــت منــــــه أن هــــــذه اآليــــــة تقتضــــــي كــــــون الــــــذات ابقيــــــة، والقــــــائلون أن يكــــــون البــــــاقي هــــــو الــــــذات"
ِبــــذا القــــول هــــم الــــذين يقولــــون: "إن عنــــد قيــــام القيامــــة ال يعــــدم هللا الــــذوات واَلجســــام، وإمنــــا يعــــدم 

فلـــــيس ببعيـــــد أن يقـــــال: أن املـــــراد مـــــن تبـــــديل الةةةةةرازي يف األخةةةةةري:  يقةةةةةول اإلمةةةةةامصـــــفاهتا وأحوا ـــــا". 
ــــــه اَلرض والســــــموات هــــــو أن هللا  تعــــــاىل جيعــــــل اَلرض جهــــــنم، وجيعــــــل الســــــموات اجلنــــــة، وُيــــــت   علي

ـــــــــي ع ل  ي  ـــــــــني {، ـــــــــر ار  ل ف  وقـــــــــول هللا تعـــــــــاىل:}ك الَّ إ نَّ ك ت ـــــــــاب   (3)بقـــــــــول هللا تعـــــــــاىل:}ك الَّ إ نَّ ك ت ـــــــــاب  اَْل بـْ
ني {.اْلفُ  ج    ( 4)جَّار  ل ف ي س 

                                                             

  49ص  17( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 1)
واإلمــــــــــام أيب داؤد يف ســــــــــننه، رقــــــــــم احلــــــــــديث:  268ص  2ج  959اإلمــــــــــام أمحــــــــــد يف مســــــــــنده، رقــــــــــم احلــــــــــديث:  اخرجــــــــــه( 2)

  379ص  4ج  2751
 18( سورة املطففني، اآلية 3)
   112 – 111ص  19يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج  7( سورة املطففني، اآلية 4)
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ين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةد
"ال يبعــــــد أن يقــــــال: املــــــراد بتبــــــديل اَلرض جعلهــــــا جهــــــنم  قولةةةةةةه: حةةةةةةول هةةةةةةده اآليةةةةةةة حيةةةةةةث قةةةةةةال

نـــــه كـــــون وبتبـــــديل الســـــموات جعلهـــــا اجلنـــــة"، مث يقـــــول وقـــــد تعق بـــــه العلمـــــاء أبنـــــه بعيـــــد َلنـــــه يســـــتلزم م
يةةةةةب عنةةةةةه: اجلنـــــة والنـــــار فـــــري  لـــــوقتني إىل هـــــذا الوقـــــت، والثابـــــت يف الكـــــالم واحلـــــديث خالفـــــه،  وجي 

ـــــــق كليهمـــــــا، فيجـــــــوز أن يكـــــــون الســـــــموت  ـــــــيس خل ـــــــق الســـــــموت واَلرض مطلقـــــــاً ول ـــــــت خل أبن الثاب
واَلرض املوجــــــــود اآلن بعضــــــــهما مث تصــــــــري بعضــــــــا منهمــــــــا، ويف أن هــــــــذا وإن صــــــــح حه ال يقــــــــر بــــــــه، 

االســـــــتدالل علـــــــى ذلـــــــك بقـــــــول هللا  ام اآللوسةةةةةةةي عةةةةةةةن اسةةةةةةةتدالل اإلمةةةةةةةام الةةةةةةةرازي:تكلّةةةةةةةم اإلمةةةةةةة
ـــــــي ع ل  ي  ـــــــني {:}ك الَّ إ  تعـــــــاىل ـــــــر ار  ل ف  ـــــــي  (1)نَّ ك ت ـــــــاب  اَْل بـْ ـــــــار  ل ف  وقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}ك الَّ إ نَّ ك ت ـــــــاب  اْلُفجَّ

ني { ـــــج   كونـــــه داال عليـــــه. نعـــــم يف فايـــــة الغرابـــــة فـــــمن يف إشـــــعار ذلـــــك ابملقصـــــود نظـــــرا فضـــــال عـــــن   (2)س 
ـــــــه، عـــــــن أيب بـــــــن كعـــــــب رضـــــــي هللا عنـــــــه أنـــــــ ه قـــــــال: تصـــــــري جـــــــاء يف بعـــــــ  اآل ر مـــــــا يؤيـــــــد مـــــــا قال

وعـــــن ابـــــن مســـــعود رضـــــي هللا  (3)الســـــموات جنـــــاان ويصـــــري مكـــــان البحـــــر انرا أو تبـــــدل اَلرض فريهـــــا.
خبــــــزة وعــــــن ابــــــن جبــــــري أنــــــه قــــــال: تبــــــدل اَلرض  (4)عنــــــه أنــــــه قــــــال: اَلرض كلهــــــا انر يــــــوم القيامــــــة.

 بيضـــــاء فيأكـــــل املـــــؤمن مـــــن حتـــــت قدميـــــه. وأخـــــرج ابـــــن مردويـــــه عـــــن أفلـــــت مـــــوىل أيب أيـــــوب أن رجـــــال
فقــــال: خبــــزة فقــــال اليهـــــودي:  (5)فقــــال: مـــــا الــــذي تُبــــدل بــــه اَلرض؟ملسو هيلع هللا ىلص مــــن يهــــود ســــأل النــــيب 

مث قــــــال: قاتــــــل هللا تعــــــاىل بيهــــــود هــــــل تــــــدرون مــــــا الدرمكــــــة؟  ملسو هيلع هللا ىلصدرمكــــــة أبيب أنــــــت فضــــــحك النــــــيب 
د تقــــــدم خــــــرب أن اَلرض تكــــــون يــــــوم القيامــــــة خبــــــزة واحــــــدة يتكفؤهــــــا اجلبــــــار بيــــــده  لبــــــاب اخلبــــــز. وقــــــ

خبزتــــــه يف الســــــفر نــــــزال َلهــــــل اجلنــــــة وهــــــو عــــــن أيب ســــــعيد اخلــــــدري رضــــــي هللا كمــــــا يتكفــــــأ أحــــــدكم 
 ُّ ـــــا اجل بَّـــــاُر ب  ملسو هيلع هللا ىلص: عنـــــه، ق ـــــال  النَّـــــيب  ًة، يـ ت ك فَُّؤه  ـــــد  ـــــز ًة و اح  ـــــة  ُخبـْ ـــــأُ "ت ُكـــــوُن اَل ْرُض يـ ـــــْوم  الق ي ام  ـــــا ي ْكف  ي ـــــد ه  ك م 

ــــــف ر ، نـُــــــُزاًل َل  ْهــــــل  اجل نَّــــــ ــــــدُُكْم ُخبـْز ت ــــــُه يف  السَّ أن بعــــــ  العلمــــــاء قــــــالوا: "أن التبــــــديل مث يقةةةةةةول:  (6)."ة  أ ح 

                                                             

 18( سورة املطففني، اآلية 1)
 7( سورة املطففني، اآلية 2)
 49ص  17( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 3)
 48ص  17، ج ( نفس املصدر4)
 239ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 5)
 108ص  8ج  6520اإلمــــــــام البهللاــــــــاري يف صــــــــحيحه، ابب: يقــــــــب  هللا اَلرض يــــــــوم القيامــــــــة، رقــــــــم احلــــــــديث:  اخرجــــــــه (6)

 2151ص  4ج  2792اإلمام مسلم  يف صحيحه، ابب نزل أهل اجلنة، رقم احلديث:  اخرجه
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ــــون علــــى خبــــز  ــــق مــــن املــــؤمنني يكون ــــه، ففري ــــق ِــــا يقتضــــيه حال ــــدل لكــــل فري يقــــع يف اَلرض ولكــــن تب
 كلـــــــون منـــــــه وفريـــــــق يكونـــــــون علـــــــى فضـــــــة وفريـــــــق الكفـــــــرة يكونـــــــون علـــــــى انر، ولـــــــيس تبـــــــديلها أبي 

أ ـــــا تبـــــدل أوال صـــــفتها علـــــى النحـــــو : مث أضةةةةةافشـــــيء كـــــان أبعظـــــم مـــــن خلقهـــــا بعـــــد إن مل تكـــــن. 
ــــــن عبــــــاس رضــــــي هللا عنهمــــــا، مث تبــــــدل ذاهتــــــا ويكــــــون هــــــذا اَلخــــــري بعــــــد أن حتــــــد    املــــــروي عــــــن اب

عـــــن عائشـــــة رضـــــي هللا عنهـــــا أن  أخبارهـــــا، وال مـــــانع مـــــن أن يكـــــون هنـــــا تبـــــديالت علـــــى أســـــاء شـــــ .
ــــه: "أ ــــوابن رضــــي هللا عن ــــه مــــن حــــديث ث ــــاس يــــوم تبــــدل علــــى الصــــرا ، وفي ن يهــــودجً ســــأل رســــول الن

ــــــــال  ر ُســــــــوُل هللا  أ يْـــــــن  ي ُكــــــــوُن النَّـــــــاُس يـ ــــــــملسو هيلع هللا ىلص هللا  ـــــــم او اُت؟ فـ ق  ــــــــر  اَْل ْرض  و السَّ : ملسو هيلع هللا ىلصْوم  تـُب ـــــــدَُّل اَْل ْرُض ف يـْ
ــــــة  ُدون  اجلْ ْســــــر ". "لعــــــل  املــــــراد مــــــن هــــــذا التبــــــديل ســــــو  مث يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي: (1)ُهــــــْم يف  الظُّْلم 
وقةةةةةال ( 2)لينـــــا".اَلرض لُقرِبــــا منـــــا ولكــــون تبـــــديلها أعظــــم أمـــــرا ابلنســــبة إخــــاص منـــــه. وتقــــدة تبـــــديل 

تبـــــدل الســـــموات بط يهـــــا وجعلهـــــا مـــــرة كاملهـــــل ومـــــرة وردة كالـــــدهان. عـــــن علـــــي كـــــرم  ابةةةةةن األنبةةةةةاري:
ــــــدل اَلرض مــــــن فضــــــة والســــــماء مــــــن ذهــــــب. وصةةةةةةّح عةةةةةةن ابةةةةةةن  (3)هللا تعــــــاىل وجهــــــه أنــــــه قــــــال: تب

ـــــدل امسةةةةةعود  ـــــه قـــــال: تب ـــــه أن َلرض أرضـــــا بيضـــــاء كأ ـــــا ســـــبيكة فضـــــة مل ُيســـــفك فيهـــــا رضـــــي هللا عن
ــــة.دم حــــر  ــــه  يقةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةي: (4)ام ومل يُعمــــل فيهــــا خطيئ وقــــد ُيمــــل قــــول علــــي رضــــي هللا عن

 (5)على التشبيه.

 التلليل واملناقشة:     
: قـ ـــال  ر ُســــوُل هللا   ــــْعد  رضــــي هللا عنــــه، قـ ـــال  ــــْهل  بْــــن  س  ــــُر النَّــــاسُ ملسو هيلع هللا ىلص: ع ــــْن س  يـ ــــْوم  اْلق ي ام ــــة   "ُُيْش 

ـــــــد ".ع ل ـــــــى أ ْرض   ـــــــا ع ل ـــــــٌم َل  ح  ، ل ـــــــْيس  ف يه  ـــــــي  
ـــــــة  النَّق  ـــــــاء  ع ْفـــــــر اء ، ك ُقْرص  ـــــــة   (6)بـ ْيض  رضـــــــي هللا  ع ـــــــْن ع ائ ش 

ـــــــــأ ْلُت ر ُســـــــــول  هللا  عنهـــــــــ ـــــــــر  اَْل ْرض   ملسو هيلع هللا ىلصا، ق الـ ــــــــْت: س  ع ـــــــــْن قـ ـــــــــْول  هللا تعـــــــــاىل:}يـ ْوم  تـُب ـــــــــدَُّل اَْل ْرُض ف يـْ

                                                             

ئهمــــــا، رقــــــم احلــــــديث: ملســــــلم يف صــــــحيحه، ابب بيــــــان صــــــفة مــــــين الرجــــــل، واملــــــرأة وأن الولــــــد  لــــــوال مــــــن مااإلمــــــام ا اخرجــــــه( 1)
 252ص  1ج  315

 240ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 2)
  48ص  17( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 3)
  47ص  17( نفس املصدر، ج 4)
 240ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اَللوسي، ج 5)
صـــــــحيحه، كتـــــــاب صـــــــفة القيامـــــــة واجلنـــــــة والنـــــــار، ابب يف البعـــــــث والنشـــــــور وصـــــــفة اَلرض يـــــــوم اإلمـــــــام مســـــــلم يف  اخرجـــــــه( 6)

 2150ص  4ج  2790احلديث: القيامة. رقم 
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ـــــــم او   ".ف ـــــــأ ْين  ي ُكـــــــوُن النَّـــــــاسُ  (1)اُت{،و السَّ ـــــــر ا   :"ع ل ى الص   ـــــــال  ـــــــن  ( 2) يـ ْوم ئ ـــــــذ ؟ ج  ر ُســـــــول  هللا  فـ ق  ـــــــن  اْب ع 
: قـ ـــــال  ر ُســــــوُل اّللَّ   ــــــر   ملسو هيلع هللا ىلصم ْســــــُعود  رضــــــي هللا عنــــــه قـ ـــــال  ــــــلَّ:}يـ ْوم  تـُب ــــــدَُّل اَْل ْرُض ف يـْ يف  قـ ــــــْول  اّللَّ  ع زَّو ج 

:"أ ْرٌض بـ   { ق ــــــال  ــــــا خ ط يئ ــــــٌة".اَْل ْرض  ــــــْل ف يه  ــــــر اٌم، و ملْ  يـُْعم  ــــــا د ٌم ح  ــــــٌة، ملْ  ُيْســــــف ْك ف يه  ــــــا ف ضَّ أ نَـّه  ــــــاُء ك  ( 3)ْيض 

ـــــــه قـــــــال. قـــــــال رســـــــول هللا  ـــــــة  ت ُكـــــــونُ ملسو هيلع هللا ىلص: عـــــــن أيب ســـــــعيد اخلـــــــدري رضـــــــي هللا عن ـــــــْوم  الق ي ام   اَل ْرُض يـ 
ـــــا ي كْ  ـــــا اجل بَّـــــاُر ب ي ــــــد ه  ك م  ًة، يـ ت ك فَُّؤه  ـــــد  ـــــز ًة و اح  ـــــف ر ، نـُـــــُزاًل َل  ْهـــــل  اجل نَّــــــة .ُخبـْ ـــــدُُكْم ُخبـْز ت ــــــُه يف  السَّ ـــــأُ أ ح   (4)ف 

ــــزاي وجيــــوز إســــكان  يقةةةةول يف شةةةةرين هةةةةدا احلةةةةديث: (5)اإلمةةةةام النةةةةووي ــــزل فبضــــم النــــون وال "أمــــا الن
وهـــــو مـــــا يعـــــد للضـــــيف عنـــــد نزولـــــه وأمـــــا اخلبـــــزة فبضـــــم اخلـــــاء. وقـــــال أهـــــل اللغـــــة: هـــــي الظلمـــــة الـــــزاي 

ـــــيت توضـــــع يف امللـــــة ـــــد حـــــ   تمـــــع وتســـــوى َل ـــــا  ال ـــــده أي ،يلهـــــا مـــــن يـــــد إىل ي يتكفؤهـــــا اب مـــــزة بي
ليســـــت منبســـــطة كالرقاقـــــة، وقـــــد حققنـــــا الكـــــالم يف اليـــــد يف حـــــق هللا ســـــبحانه وتعـــــاىل و ويلهـــــا مـــــع 

حالة اجلارحـــــة عليـــــه لـــــيس كمثلـــــه شــــيء، ومعـــــ  احلـــــديث أن هللا ســـــبحانه وتعـــــاىل، جيعـــــل القطــــع ابســـــت
يــــــــف العظــــــــيم وتكــــــــون طعامــــــــا نــــــــزال َلهــــــــل اجلنــــــــة وهللا علــــــــى كــــــــل شــــــــيء اَلرض كالظلمــــــــة أي الرف

  (6)قدير".
رو  اإلمةةةةةةةام ابةةةةةةةن عطيةةةةةةةة يف تبةةةةةةةديل األرا عةةةةةةةدة أقةةةةةةةوالم مث ذكةةةةةةةر األحاديةةةةةةةث الةةةةةةةيت 

ـــــديل اَلرض: هـــــو نســـــف جبا ـــــا وتفجـــــري حبارهـــــا وتغيريهـــــا حـــــ  وقـــــال بعـــــ  املفســـــرين: ت ذكةةةةةر ه: ب
ــــــر املفســــــرين ال يــــــرى فيهــــــا عــــــوج وال أمــــــت: فهــــــذه حــــــال فــــــري اَلو  ــــــديل ... وأكث ىل، وِبــــــذا وقــــــع التب

                                                             

 48( سورة إبراهيم، اآلية 1)
اإلمـــــــام مســـــــلم يف صـــــــحيحه، كتـــــــاب صـــــــفة القيامـــــــة واجلنـــــــة والنـــــــار، ابب يف البعـــــــث والنشـــــــور وصـــــــفة اَلرض يـــــــوم  اخرجـــــــه( 2)

 2150ص  4ج  2791يث: القيامة. رقم احلد
ا قـــــــق: طـــــــارال  164ص  7ج  7167ديث: ه( رقـــــــم احلـــــــ360( املعجـــــــم اَلوســـــــ  للمـــــــام أيب القاســـــــم الطـــــــرباين )املتـــــــوىف: 3)

 10بن عوض هللا بن حممد، عبد ا سن بن إبراهيم احلسيين. الناشر: دار احلرمني، القاهرة. عدد اَلجزاء: 
 108ص  8ج  6520ب: يقب  هللا اَلرض يوم القيامة، رقم احلديث: اإلمام البهللااري يف صحيحه، اب اخرجه( 4)
ــــن 5) ــــن مــــري ب ــــن شــــرف ب ــــي الــــدين )( هــــو ُيــــى ب ــــو زكــــرج، حمي ، اب ــــووي، الشــــافعي  ه 676 – 631حســــن احلزامــــي احلــــوراين، الن

ــــــرى حــــــوران، بســــــورية( درس يف1277 – 1233املوافــــــق  ــــــوا )مــــــن ق ــــــه يف ن ــــــده ووفات دمشــــــق،  م(: عالمــــــة ابلفقــــــه واحلــــــديث. مول
ــــــــب والتيســــــــري يف مصــــــــط ــــــــه هتــــــــذيب اَلمســــــــاء واللغــــــــات، واملنهــــــــاج يف شــــــــرح صــــــــحيت مســــــــلم، التقري لت احلــــــــديث، رجض مــــــــن كتب

ـــــذهب البـــــن العمـــــاد احلنبلـــــي، ج   8واَلعـــــالم للزركلـــــي، ج  55ص  1الصـــــاحلني مـــــن كـــــالم ســـــيد املرســـــلني ... يُنظـــــر شـــــذرات ال
 149ص 
الناشـــــــــر: دار إحيـــــــــاء  135ص  17ه( ج 676النـــــــــووي )املتـــــــــوىف:  ( املنهـــــــــاج شـــــــــرح صـــــــــحيت مســـــــــلم بـــــــــن احلجـــــــــاج للمـــــــــام6)

 جملدات. 9يف  18ه عدد اَلجزاء: 1392ية، الرتا  العريب، بريوت. الطبعة: الثان
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علــــــى أن التبــــــديل يكــــــون أبرض بيضــــــاء عفــــــراء مل يعــــــص هللا فيهــــــا. وال ســــــفك فيهــــــا دم، ولــــــيس فيهــــــا 
 (1)معلم َلحد،كما ذكران عنه اَلحاديث.

ــــــك  القةةةةةةول األول:اإلمةةةةةةام ابةةةةةةن اجلةةةةةةوزي يقةةةةةةول يف معةةةةةةل تبةةةةةةديل األرا قةةةةةةوَلني:  أ ــــــا تل
ــــــذهب آكامهــــــا وجبا ــــــا وأوديتهــــــا وشــــــجرها، وتــــــد مــــــد اَلرض، وإمنــــــا يــــــزاد فيهــــــا  ويــــــنقص منهــــــا، وت

يــــــوم تبــــــدل اَلرض فــــــري اَلرض قــــــال: ملسو هيلع هللا ىلص وقــــــد روى أبــــــو هريــــــرة رضــــــي هللا عنــــــه عــــــن النــــــيب  (2)اَلدة،
عـــــن  األول:أ ـــــا تبـــــدل بغريهـــــا، مث فيـــــه أربعـــــة أقـــــوال:  القةةةةةول الثةةةةةاين:( 3)اَلدة.يبســـــطها و،ـــــد ها مـــــد  

أ ـــــــا تبـــــــدل أبرض فريهـــــــا بيضـــــــاء كالفضـــــــة مل يعمـــــــل عليهـــــــا خطيئـــــــة.  ابـــــــن مســـــــعود رضـــــــي هللا عنـــــــه:
قالــــه أنــــس بــــن مالــــك رضــــي هللا  الثالةةةةث:قــــال أيب بــــن كعــــب رضــــي هللا عنــــه: أ ــــا تبــــدل انرا.  الثةةةةاين:

قــــــال أبــــــو هريــــــرة رضــــــي هللا عنــــــه تبــــــدل خببــــــزة بيضــــــاء،  الرابةةةةةةع:رض مــــــن فضــــــة. عنــــــه: أ ــــــا تبــــــدل أب
فــــريهم:  كــــل منهــــا أهــــل اإلســــالم حــــ  يفــــرغ مــــن حســــاِبم. فيأكــــل املــــؤمن مــــن حتــــت قدميــــه. وقــــال 

قــــال علــــي رضــــي هللا عنــــه: مث ذكةةةةر اإلمةةةةام ابةةةةن اجلةةةةوزي يف  تبةةةةديل السةةةةماوات سةةةةتة أقةةةةوال: أوال : 
قــــال ابــــن  اثلثةةةةا :ال أيب بــــن كعــــب رضــــي هللا عنــــه: أ ــــا تصــــري جنــــاان. قــــاثنيةةةةا : أ ــــا  عــــل مــــن ذهــــب. 

قــــــال ابــــــن اَلنبــــــاري: أن  رابعةةةةةةا :ر  ســــــها وتنــــــاثر جنومهــــــا.عبــــــاس رضــــــي هللا عنــــــه: أن تبــــــديلها: تكــــــوي
ـــــدهان،  ـــــديلها: اخـــــتالف أحوا ـــــا، فمـــــرة كاملهـــــل، ومـــــرة تكـــــون كال أن تبـــــديلها أن تطـــــوى   خامسةةةةةا :تب

 (4)املاوردي: أن تنشق فال تظل. قال سادسا :كطي السجل للكتاب. 
تعرفو ــــا أرضــــاً أخــــرى يــــوم تبــــد ل هــــذه اَلرض الــــيت  اإلمةةةةام ال  شةةةةري يقةةةةول أن املةةةةراد منةةةةه:

ـــــــه قســـــــمان:  ـــــــري، ول ـــــــديل: التغي ـــــــة، وكـــــــذلك الســـــــموات. والتب وقـــــــد  القسةةةةةةةم األول:فـــــــري هـــــــذه املعروف
ْلن اُهْم ُجلُـــــــــوًدا  يكـــــــــون يف الـــــــــذوات كقولـــــــــك: بـــــــــد لت الـــــــــدراهم داننـــــــــري. ومنـــــــــه قـــــــــول هللا تعاىل:}بـ ــــــــدَّ

ــــــا{ ف يـْر ه 
ْلن   (5) نـَّ وقــــــول هللا تعاىل:}و ب ــــــدَّ ــــــْيه ْم ج  ــــــنْي {،اُهْم    نـَّتـ  ويف اَلوصــــــاف علــــــى  القسةةةةةةم الثةةةةةةاين: (6)تـ 

                                                             

   347ص  3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية، ج 1)
بـــــن مـــــرة عليـــــه الســـــالم، وخـــــروج اإلمـــــام ابـــــن ماجـــــة يف ســـــننه، كتـــــاب الفـــــنت، ابب فتنـــــة الـــــدجال، وخـــــروج عيســـــى ا اخرجـــــه( 2)

 1365ص  2ج  4081 جوج، ومأجوج. رقم احلديث: 
 520ص  2( تفسري زاد املسري للمام ابن اجلوزي، ج 3)
  520ص  2( نفس املصدر، ج 4)
  56( سورة النساء، اآلية 5)
   16( سورة سبأ، اآلية 6)
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ســــــبيل املثــــــال: بــــــذلت احللقــــــة خاتــــــاً، إذا أذبتهــــــا وســــــويتها خاتــــــاً، فنقلتهــــــا مــــــن شــــــكل إىل شــــــكل. 
} ــــــن ات  ــــــي  ئ اهت  ْم ح س  ُ س  لعلمــــــاء اختلــــــف أقــــــوال ا مث يقةةةةةةول: (1)ومنــــــه قــــــول هللا تعاىل:}ف ُأول ئ ــــــك  يـُب ــــــد  ُل اّللَّ

ـــــــديل اَلرض والســـــــ ـــــــد ل أوصـــــــافها فتســـــــري عـــــــن اَلرض جبا ـــــــا وتفجـــــــر  األول:موات، وهـــــــي: يف تب تب
وعــــن ابــــن عبــــاس رضــــى هللا عنــــه: هــــي تلــــك  الثةةةةاين:حبارهــــا. وتســــو ى فــــال يــــرى فيهــــا عــــوج وال أمــــت. 

اَلرض وإمنـــــــــا تغــــــــــري، وتبــــــــــد ل الســــــــــماء ابنتثــــــــــار كواكبهـــــــــا، وكســــــــــوف  ســــــــــها، وخســــــــــوف قمرهــــــــــا، 
وعــــــن ابــــــن مســــــعود  الرابةةةةةةع:بــــــد ا أرض ومســــــوات أخــــــر.   لــــــق الثالةةةةةةث:كو ــــــا أبــــــوااب. وانشــــــقاقها، و 

ــــاس علــــى أرض بيضــــاء مل  طــــر عليهــــا أحــــد خطيئــــة.  ــــس رضــــى هللا عنهمــــا:  ُيشــــر الن  اخلةةةةام :وأن
 (2)وعن على رضى هللا عنه: تبد ل أرضا من فضة، ومسوات من ذهب.

 اختلـــــف يف كيفيـــــة تبـــــديل اَلرض،اإلمةةةةةام القةةةةةر ي ذكةةةةةر عةةةةةدة اقةةةةةوال كمةةةةةا ذكةةةةةر  وقةةةةةال: 
وروي مرفوعـــــــا مـــــــن حـــــــديث أيب هريـــــــرة أن النـــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال:" تبـــــــدل اَلرض فـــــــري 
اَلرض فيبســــــطها و،ــــــدها مــــــد اَلدة العكــــــا ي ال تــــــرى فيهــــــا عوجــــــا وأمتــــــا مث يزجــــــر هللا اخللــــــق زجــــــرة 

يف مثـــــل مواضـــــعهم مـــــن اَلوىل مـــــن كـــــان يف بطنهـــــا ففـــــي بطنهـــــا ومـــــن كـــــان علـــــى  فـــــمذا هـــــم يف الثانيـــــة
ن علــــى  هرهــــا. وتبــــديل الســــماء تكــــوير  ســــها وقمرهــــا، وتنــــاثر جنومهــــا، قالــــه ابــــن عبــــاس  هرهــــا كــــا

رضـــــي هللا عنـــــه. وقيـــــل: اخـــــتالف أحوا ـــــا، فمـــــرة كاملهـــــل ومـــــرة كالـــــدهان، حكـــــاه ابـــــن اَلنبـــــاري، وأن 
ـــــْوىل  الصـــــحيت إزالـــــة هـــــذه اَلرض  ن  م  ـــــْواب  حســـــب مـــــا ثبـــــت عـــــن النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم. عـــــن ثـ 

ـــــُت ق ائ ًمـــــا ع ْنـــــد  ر ُســـــول  هللا  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم  ر ُســـــول  هللا   : ُكْن ثـ ــــُه قـ ــــال  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم ح دَّ
ـــــال  اْليـ ُهـــــود يُّ: أ يْـــــن  ي ُكـــــوُن النَّـــــاُس يـ ـــــ ـــــْن أ ْحب ـــــار  اْليـ ُهـــــود  فـ ق  ـــــٌر م  بـْ ـــــاء  ح  ـــــر  اَْل ْرض  ف ج  ْوم  تـُب ـــــدَُّل اَْل ْرُض ف يـْ

ــــــال  ر ُســــــ ــــــم او اُت؟ فـ ق  ــــــة  ُدون  اجلْ ْســــــر ".صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلموُل هللا  و السَّ وحــــــديث  (3): "ُهــــــْم يف  الظُّْلم 
{ ق ال ــــــــْت: ج  ر ُســــــــول   ــــــــر  اَل ْرض  ــــــــْوم  تـُب ــــــــدَُّل اَل ْرُض ف يـْ ــــــــذ ه  اآلي ــــــــة  }يـ  ــــــــُة رضــــــــي هللا عنهــــــــا، ه   اّللَّ  ع ائ ش 

ـــــصـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم : "ع ل ـــــى الص   ".، ف ـــــأ ْين  ي ُكـــــوُن النَّـــــاُس؟ ق ـــــال  ر ا  
 مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام القةةةةةر ي: (4)

                                                             

   70( سورة الفرقان، اآلية 1)
     567 – 566ص  2شري، ج ( تفسري الكشاف للمام الز 2)
اإلمــــــام مســــــلم يف صــــــحيحه، ابب بيــــــان صــــــفة مــــــين الرجــــــل، واملــــــرأة وأن الولــــــد  لــــــوال مــــــن مائهمــــــا، رقــــــم احلــــــديث:  اخرجــــــه( 3)

 252ص  1ج  315
هــــــذا  296ص  5ج  3121اإلمــــــام الرتمــــــذي يف ســــــننه، ابب: ومــــــن ســــــورة إبــــــراهيم عليــــــه الســــــالم، رقــــــم احلــــــديث:  رجــــــهاخ( 4)

 .حديث حسن صحيت
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فهــــــذه اَلحاديــــــث تــــــُنص  علــــــى أن الســــــموات واَلرض تبــــــدل وتــــــزال، و لــــــق هللا أرضــــــا أخــــــرى يكــــــون 
ال قـــــال عـــــن ســـــهل بـــــن ســـــعد قـــــ مث ذكةةةةةر عةةةةةدة أحاديةةةةةث:النـــــاس عليهـــــا بعـــــد كـــــو م علـــــى اجلســـــر. 

ـــــة  ع ل ـــــى أ ْرض  ملسو هيلع هللا ىلص: رســـــول هللا  ـــــُر النَّـــــاُس يـ ـــــْوم  اْلق ي ام  ـــــا "ُُيْش  ، لـ ــــْيس  ف يه  ـــــي  
ـــــة  النَّق  بـ ْيض ـــــاء  ع ْفـــــر اء ، ك ُقْرص 

ـــــــد ". وقـــــــال جـــــــابر رضـــــــي هللا عنـــــــه: ســـــــألت أاب جعفـــــــر حممـــــــد بـــــــن علـــــــي عـــــــن قـــــــول هللا  (1)ع ل ـــــــٌم َل  ح 
خبـــــزة  كـــــل منهـــــا اخللـــــق يـــــوم القيامـــــة. وقـــــال عزوجـــــل: "يـــــوم تبـــــدل اَلرض فـــــري اَلرض" قـــــال تبـــــدل 

أبرض فريهــــــا بيضــــــاء مل يعمــــــل عليهــــــا خطيئــــــة. وقــــــال ابــــــن  ابــــــن مســــــعود رضــــــي هللا عنــــــه: إ ــــــا تبــــــدل
ـــــه: تبـــــدل اَلرض يومئـــــذ  ـــــي رضـــــي هللا عن عبـــــاس رضـــــي هللا عنـــــه: أبرض مـــــن فضـــــة بيضـــــاء. وقـــــال عل

 (2)من فضة والسماء من ذهب وهذا تبديل للعني، وحسبك.
ـــــــذات أويف الصـــــــفة كمـــــــا قـــــــال بـــــــه إلمـــــــام اإلمةةةةةةةام البيضةةةةةةةاوي يقةةةةةةةول:  التبـــــــديل يكـــــــون يف ال

فعــــن علــــي رضــــي هللا عنــــه: تبــــدل أرضــــاً مــــن فضــــة ومســــوات مــــن ذهــــب، وعــــن ابــــن مســــعود  الز شــــري
وأنـــــس رضـــــي هللا عنهمـــــا: ُيشـــــر النـــــاس علـــــى أرض بيضـــــاء مل  طـــــر عليهـــــا أحـــــد خطيئـــــة، وعـــــن ابـــــن 

اَلرض وإمنــــــا تغــــــري صــــــفاهتا. ويــــــدل عليــــــه مــــــا روى أبــــــو هريــــــرة  عبــــــاس رضــــــي هللا عنهمــــــا: هــــــي تلــــــك
: "تبــــــدل اَلرض فـــــــري اَلرض فتبســــــ  وتـــــــد مــــــد اَلدة العكـــــــا ي قـــــــالملسو هيلع هللا ىلص رضــــــي هللا عنـــــــه أن النــــــيب 

ــــديل أرضــــاً  ــــه ال يلــــزم علــــى الوجــــه اَلول أن يكــــون احلاصــــل ابلتب ــــاً واعلــــم أن الَّ ت ــــرى ف يهــــا ع و جــــاً و ال أ ْمت
يبعـــــد علـــــى الثـــــاين أن جيعـــــل هللا اَلرض جهـــــنم والســـــموات اجلنـــــة علـــــى مـــــا  ومســـــاء علـــــى احلقيقـــــة، وال

ــــــــر ار  ل ف ـــــــي ع ل  ي  ــــــــني { أشـــــــعر بــــــــه بقـــــــول هللا وقـــــــول هللا تعــــــــاىل:}ك الَّ إ نَّ  (3)تعــــــــاىل:}ك الَّ إ نَّ ك ت ـــــــاب  اَْل بـْ
ني {. ــــج   ــــي س  ــــار  ل ف  مةةةةن املفسةةةةرين اإلمةةةةام أبوحيةةةةان نقةةةةل األحاديةةةةث وأقةةةةوال الكبةةةةار  (4)ك ت ــــاب  اْلُفجَّ

وكالمـــــه يـــــُدل   يف هةةةةةده القضةةةةةية كمةةةةةا ذكةةةةةر ه مث نقةةةةةل قةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي املةةةةةدكور وقةةةةةال بعةةةةةده:
علـــــى أن اجلنـــــة والنـــــار فـــــري  لـــــوقتني، و ـــــاهر القـــــرآن واحلـــــديث أ مـــــا قـــــد خلقتـــــا، وصـــــت  يف احلـــــديث 

الشةةةةةيخ  .وال ،كـــــن أن يطلـــــع عليهمـــــا حقيقـــــة إال بعـــــد خلقهمـــــا (5)اط لـــــع عليهمـــــا،ملسو هيلع هللا ىلص أن رســـــول هللا 
                                                             

 4ج 2790اإلمـــــــام مســـــــلم يف صـــــــحيحه، ابب يف البعـــــــث والنشـــــــور وصـــــــفة اَلرض يـــــــوم القيامـــــــة، رقـــــــم احلــــــــديث:  اخرجـــــــه( 1)
 2150ص 
   384 – 382ص  9يب، ج ( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرط2)
 18( سورة املطففني، اآلي 3)
   204 – 203ص  3ويل للمام البيضاوي، ج تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأ 7( سورة املطففني، اآلية 4)
 457ص  6( تفسري البحر ا ي  للمام ايب حيان، ج 5)
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ــــوم القيامــــة: إمــــا بتغيــــري اَلوصــــا ابةةةةن عاشةةةةور يقةةةةول: ــــديل اَلرض والســــماوات ي ــــيت كانــــت "أن تب ف ال
ـــــاة الـــــدنيا، وإمـــــا إبزالتهـــــا ووجـــــدان أرض ومســـــاوات أخـــــرى يف  ـــــنظم املعروفـــــة فيهـــــا يف احلي  ـــــا وإبطـــــال ال

الكةةةةةةةالم: خالصةةةةةةةة  (1)العـــــــامل اَلخـــــــروي. وحاصـــــــل املعـــــــ  اســـــــتبدال العـــــــامل املعهـــــــود بعـــــــامل جديـــــــد".
ا ورد يف وكمـــــوابلنظةةةةةر أن معظةةةةةم املفسةةةةةرين قةةةةةالوا وفةةةةةق قةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي يف هةةةةةده القضةةةةةيةم 

 وهللا أعلمفاذا الاجيح يكون لقوله.  اَلحاديث واآل ر،

                                                             

   253 - 252ص  13( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 1)
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 الفصل الثالث
استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول 

احِلجر والنلل السعيدي على فخر الدين الرازي يف س َور 
 واإلسراء والَكهف

 
 فيه أربعة مباحث:

ين اآللوسي والشيخ غالم رسول استدراكات اإلمام شهاب الد املبلث االول:
 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة احِلجر

 
املبلث الثا : استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول 

 اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة النللالسعيدي على 
 

غالم رسول  املبلث الثالث: استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ
 السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف سورة اإلسراء

 
املبلث الرابع: استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول 

 الرازي يف سورة الكهف السعيدي على اإلمام فخر الدين
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 األول املبلث
 سورة احِلجر

 
نَةةةةةةةا ِفيَهةةةةةةةا االسةةةةةةةتدراك السةةةةةةةابع واخلمسةةةةةةةون: قةةةةةةةول هللا تعةةةةةةةاىل:}َواأل:َ  ر:َا َمةةةةةةةَدد:َ َها َوأَل:َقية:

  (1).َرَواِسَي{
الـــدالئل الـــيت ذكـــرت يف هـــذه  يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةرازي تفسةةةري هةةةده اآليةةةة هكةةةدا:

الثوابـــــت، واحـــــدها راســــي، واجلمـــــع راســــية، ومجـــــع اجلمـــــع رواســــي، وهـــــو كقـــــول هللا اآليــــة وهـــــي اجلبــــال 
ـــــــ ي  أ ْن ت  يـــــــد  ب ُكـــــــْم{،تعـــــــاىل:}و أ ْلق ى يف  اَْل ْرض  ر و اس 

مث ذكةةةةةةةر اإلمةةةةةةةام الةةةةةةةرازي يف تفسةةةةةةةريه هةةةةةةةده  (2)
هــــو قــــول ابــــن عبــــاس رضــــي هللا عنهمــــا: "ملــــا بســــ  هللا تعــــاىل اَلرض  القةةةةول األول: :اآليةةةةة وجهةةةةني

مث ذكةةةةر  املــــاء مالــــت أبهلهــــا كالســــفينة فأرســــاها هللا تعــــاىل ابجلبــــال الثقــــال لكــــيال تيــــل أبهلهــــا". علــــى
"أتقولـــــون إن هللا تعــــــاىل خلـــــق اَلرض بــــــدون اجلبـــــال فمالــــــت  ه اشةةةةةةكاال  وهةةةةةةو:اإلمةةةةةام الةةةةةةرازي عليةةةةة

 مث أجةةةةةةاب:أبهلهــــــا فهللالــــــق فيهــــــا اجلبــــــال بعــــــد ذلــــــك أو تقولــــــون إن هللا خلــــــق اَلرض واجلبــــــال معــــــا". 

ــــه ،كــــن اإلحتمــــال لكــــال الــــوجهني.أ ،كــــن أن يكــــون املــــراد منــــه أن هللا تعــــاىل خلــــق  القةةةةول الثةةةةاين: ن
ــــــة  ــــــال لتكــــــون دالل ــــــاس عــــــن اجلب ــــــل الن ــــــاس علــــــى طُــــــرال اَلرض ونواحيهــــــا َل ــــــا كــــــاَلعالم فــــــال تي للن

أنـــــــه  ـــــــاهر  ويقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام الةةةةةةةرازي يف هةةةةةةةدا الوجةةةةةةةه:اجلـــــــادة املســـــــتقيمة وال يقعـــــــون يف الضـــــــالل، 
  (3)ال.االحتم

اسةةةةتدرك اإلمةةةةام اآللوسةةةةةي علةةةةى اإلمةةةةةام الةةةةرازي يف تفسةةةةري هةةةةةده اآليةةةةة حيةةةةةث قةةةةال بعةةةةةد 
ــــانقةةةةل قولةةةةه:  ــــق إختي ــــه ال يلي ــــال أن ــــرية مثــــل اجلب ــــة والكب ــــار واآل ر القوي ر هــــذا القــــول مــــع وجــــود اَلخب

 ( 4)ولكن هؤالء الناس مع ذلك يُنكرونه.

                                                             

 19سورة احل جر، اآلية  (1)
 15النحل، اآلية  ( سورة2)
  131ص  19( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 3)
  274ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 4)
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 التلليل واملناقشة:  

ل ــــــق  ملسو هيلع هللا ىلص النــــــيب روي  عــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك أن   ُ اَل ْرض  ج ع ل ــــــْت ت  يــــــُد، ف هللا  ل ــــــق  اّللَّ ــــــا خ  قــــــال: ل مَّ
ــــا ف ا ه  ، فـ ق ــــال  ِب ـ ـــا ع ل يـْ ــــدَّة  اجل ب ــــال  ...اجل ب ــــال  ــــْن ش  ــــُة م  ئ ك   ال 

ب ــــت  امل عــــن قتــــادة: مسعــــُت ( 1)ْســــتـ ق رَّْت، فـ ع ج 
 هرهــــــــا أحــــــــدا،  احلســـــــن يقــــــــول: ملـــــــا خلقــــــــت اَلرض كـــــــادت تيــــــــد، فقـــــــالوا: مــــــــا هـــــــذه ِقــــــــر ة علـــــــى

"وجعــــل علـــــى  مث يقةةةةول: (2)فأصــــبحوا وقــــد ُخلقــــت اجلبــــال، فلـــــم تــــدر املالئكــــة مــــم ُخلقـــــت اجلبــــال".
ســــــي، وهــــــي ثوابــــــت اجلبــــــال أن تيــــــد بكــــــم أن ال تيــــــد بكــــــم. أن ال تضــــــطرب بكــــــم،  هــــــر اَلرض روا

ـــــى يف  اَلْرض   وال تتحـــــر   ،نـــــة وال يســـــرة، ولكـــــن تســـــتقر  بكـــــم". عـــــن ق تـــــادة يف قـــــول هللا تعـــــاىل: }وأْلق 
ـــــك مـــــا أقـــــر ت عليهـــــا خلقـــــاً، ـــــال، ولـــــوال ذل ـــــد  ب ُكـــــْم( أثبتهـــــا ابجلب ـــــاالً )أْن ت  ي ـــــي { أي: جب ر و اس 
ْن ع ـــــ (3)

ُ اَل ْرض  ج ع ل ــــــْت ت  يــــــُد ف ج ع ــــــل   ملسو هيلع هللا ىلصأ ن ــــــس  بْــــــن  م ال ــــــك  رضــــــي هللا عنــــــه ع ــــــن  النَّــــــيب     ل ــــــق  اّللَّ ــــــا خ  : "ل مَّ ق ــــــال 
ـــــا ع ل   ْلق ـــــك  ج  اجلْ ب ــــال  ف أ ْلق اه  ـــــْن خ  ــــْل م  ل ــــق  اجلْ ب ـــــال  فـ ق ال ـــــْت: ه  ـــــْن خ  ــــُة م  ب ـــــت  اْلم الئ ك  ــــا ف اْســـــتـ ق رَّْت فـ ع ج  ه  يـْ

: ر ب    ـــــن  احلْ د يـــــد ؟ قـ ــــال  ـــــدُّ م  ْلق ـــــك  أ ش  ـــــْن خ  ـــــْل م  : احلْ د يـــــُد فـ ق الـ ــــْت: ج  ر ب   فـ ه  ـــــن  اجلْ ب ـــــال  فـ ق ـــــال  ـــــدُّ م  أ ش 
ـــــْن نـ ع ـــــْم النَّـــــاُر، فـ ق ال ـــــْت: فـ   ـــــْل م  ـــــاُء فـ ق ال ـــــْت: ج  ر ب   فـ ه  : نـ ع ـــــْم اْلم  ـــــن  النَّـــــار  ق ـــــال  ـــــدُّ م  ـــــك  أ ش  ْلق  ـــــْن خ  ـــــْل م  ه 

ــــ ْلق ــــك  ش  ــــن  خ  ــــدُّ م  ــــْيٌء أ ش  ْلق ــــك  ش  ــــْن خ  ــــْل م  : نـ ع ــــْم الــــر  يُت ق الـ ـــْت: ج  ر ب   فـ ه  ــــاء ؟ قـ ـــال  ــــن  اْلم  ــــدُّ م  ْيٌء أ ش 
ــــُن آد م   : نـ ع ــــْم اْب ؟ ق ــــال  ــــْن    ال ــــه ".الــــر  يت  ــــا م  ين ــــه  ُ ْف يه  ــــدَّاُل ب ي م  "جعــــل  اإلمةةةةام ابةةةةن كثةةةةري يقةةةةول: (4)يـ ت ص 

وقةةةةةةال  (5) ا وثبتهــــــا وقررهــــــا حــــــ  ســــــكنت ومل تضــــــطرب ِــــــن عليهــــــا".علــــــى أآلرض أواتداً أرســــــاها ِبــــــ
دًا{اإلمةةةةةةةام القةةةةةةةر ي  تيــــــــل أي لتســــــــكن وال تتكفـــــــأ وال  (6)يف تفســــــــري قـــــــول هللا تعاىل:}و اجلْ ب ـــــــال  أ ْوات 

أن هللا جعـــــــل رواســـــــي  أي جبـــــــاال ثوابـــــــت، واحـــــــدها راســـــــية، َلن اَلرض وأيضةةةةةةةا  قةةةةةةةال:  (7)أبهلهـــــــا".
ـــــت، وا ـــــوت،ترســـــو ِبـــــا، أي تثب ـــــاال   (8)إلرســـــاء الثب كمـــــا قـــــال يف تفســـــري هـــــذه اآليـــــة أن  املـــــراد منـــــه "جب

                                                             

 3369اب تفســــــري القــــــرآن عــــــن رســــــول هللا  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، رقــــــم احلــــــديث: اإلمــــــام الرتمــــــذي يف ســــــننه، أبــــــو  اخرجــــــه( 1)
 أسناده ضعيف. 45ص  5ج 
   184 – 183ص  17( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 2)
  133ص  20نفس املصدر، ج ( 3)
 2218ص  7( تفسري القرآن العظيم للمام ابن ايب حاُت، ج 4)
   302ص  8فسري القرآن العظيم للمام ابن كثري، ج ( يُنظر ت5)
  7( سورة النبأ، اآلية 6)
   171ص  19( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 7)
  280ص  9( نفس املصدر، ج 8)
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ـــــت يقةةةةةول اإلمةةةةةام اخلةةةةةازن يف تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة: ( 1) بتـــــة لـــــئال تتحـــــر   أبهلهـــــا". يعـــــين جبـــــاالً ثواب
ــــــال. ــــــك َلن هللا ســــــبحانه وتعــــــاىل ملــــــا خلــــــق اَلرض علــــــى املــــــاء مــــــادت ورجفــــــت فأثبتهــــــا ابجلب  (2)وذل

 خالصةةةةةة الكةةةةةالم:( 3)أي: جبـــــاالً ثوابـــــت تســـــكها، وتنعهـــــا مـــــن احلركـــــة. :وقةةةةةال اإلمةةةةةام الشةةةةةوكاين
ـــــرين اختـــــاروا القـــــول اَلول مثـــــل اإلمـــــام اآللوســـــي َلن أساســـــه النقـــــل وهـــــو قـــــول ابـــــن  الكبـــــار مـــــن املفس 

عبــــاس رضــــي هللا عنــــه كمــــا ذكــــرانه، أمــــا القــــول للمــــام الــــرازي فاساســــه العقــــل، اإلمــــام اآللوســــي رجــــت 
القةةةةةةةول قـــــــول الثـــــــاين حيـــــــث قـــــــال أن اآل ر القويـــــــة تـــــــُدل  علـــــــى ترجيحـــــــه. فـــــــمذاً القـــــــول اَلول علـــــــى ال

 هللا أعلم. والراجح هو قول اإلمام اآللوسي

 

                                                             

  13ص  10فسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج ( ت1)
  52ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 2)
    169ص  4( تفسري فتت القدير للمام للشوكاين، ج 3)
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 املبلث الثاين
 سورة النلل

 
ةةةةةم:  ةةةةةَ َل رَبُّك  ا َمةةةةةاَذا أَنة: االسةةةةةتدراك الثةةةةةامن واخلمسةةةةةون: قةةةةةول هللا تعاىل:}َوِقيةةةةةَل ِللدةةةةةِديَن اتةدَقةةةةةو:

ةةةةةةر ا ِللدةةةةةةدِ  ةةةةةةرن َولَةةةةةةِنع:َم َدار  قَةةةةةةال وا َخية: ِخةةةةةةَرِة َخية: نة:َيا َحَسةةةةةةَنةن َولَةةةةةةَدار  اآل: َسةةةةةةن وا يف َهةةةةةةِدِه الةةةةةةدُّ يَن َأح:
   (1).ال:م تدِقنَي{

يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا حيةةةةةث يةةةةةدكر أوال  مةةةةةدهب 
ــــــدخل حتــــــت التقــــــوى أن يكــــــون اتركــــــا لاملعت لةةةةةةة فيةةةةةةه فيقةةةةةةول:  ــــــار: "ي كــــــل قــــــال القاضــــــي عبــــــد اجلب

مث ا رمــــــات فــــــاعال لكــــــل الواجبــــــات، ومــــــن مجــــــع بــــــني هــــــذين اَلمــــــرين فهــــــو مــــــؤمن كامــــــل اإل،ــــــان:، 
يريــــد الــــذين اتقــــوا الشــــر   ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي موقةةةةف أهةةةةل السةةةةنة يف املةةةةراد مةةةةن التقةةةةو  فيقةةةةول:

بينـــــا رســـــول هللا، وهـــــذا أوىل ممـــــا قالـــــه القاضـــــي عبـــــد اجلبـــــار، َلان  ملسو هيلع هللا ىلصوأيقنـــــوا أنـــــه ال إلـــــه إال هللا حممـــــد 
أنــــه يكفــــي يف صــــدال قولــــه فــــالن قاتــــل أو ضــــارب كونــــه آتيــــا بقتــــل واحــــد وضــــرب واحــــد، وال يتوق ــــف 
صــــدال هــــذا الكــــالم علـــــى كونــــه آتيــــا  ميــــع أنـــــوا  القتــــل ومجيــــع أنــــوا  الضـــــرب، فعلــــى هــــذا قـــــول هللا 

ــــ ــــل  ل لَّــــذ ين  اتَـّق  ــــا علــــى ْوا{ يتنــــاول كــــل مــــن أتــــى بنــــو  واحــــد مــــن أنــــوا  التقــــوى إال  أتعاىل:}و ق ي ان أمجعن
أنــــه ال بــــد  مــــن التقــــوى عــــن الكفــــر والشــــر  فوجــــب أن ال يزيــــد علــــى هــــذا القيــــد َلنــــه ملــــا كــــان تقييــــد 

كـــــان تقييـــــد املقيـــــد أكثـــــر  الفـــــة ل صـــــل، وأيضـــــا فـــــ ن يقةةةةةول يف األخةةةةةري: املطلـــــق خـــــالف اَلصـــــل، 
ن املــــــراد: مــــــن هــــــؤالء يف مقابلــــــة أولئـــــك الــــــذين كفـــــروا وأشــــــركوا، فوجــــــب أن يكـــــو  هللا تعـــــاىل إمنــــــا ذكـــــر

 ( 2)ات قى عن ذلك الكفر والشر ".
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

حســـــب رأي الـــــذين جيتنبـــــون عـــــن الشـــــر  والكفـــــر ويؤمنـــــون ابو جـــــل جاللـــــه هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال: 
ـــــى العمـــــل ابحلملسو هيلع هللا ىلص ورســـــوله  ـــــيهم ولكـــــن ليســـــوا مت صـــــفني ابلتجن ـــــب عـــــن الســـــيئخت وعل ســـــنات فيكفـــــي عل

اطــــــالال كلمــــــة املــــــؤمنني، ولــــــو أُطلــــــق علــــــيهم الكلمــــــة "املتقــــــني" فينبغــــــي أن ُيضــــــيف عليــــــه بعــــــ  القيــــــود 
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ومثـــــال القاتـــــل والضـــــارب الـــــيت  مث يقةةةةةول:ى الفـــــرال بـــــني املـــــؤمنني واملتقـــــني. واللـــــوازم للتقـــــوى وإال  فـــــال يبقـــــ
ــــــت  بــــــل املثــــــال الصــــــحيت   ــــــذا املقــــــام هــــــو مثــــــال العــــــامل أو جــــــاء بــــــه اإلمــــــام الــــــرازي حــــــول التقــــــوى ال يص 

ـــــذي يعـــــرف  ـــــم قضـــــية واحـــــدة وال للرجـــــل ال ـــــذي ال يعل ـــــرف ال يقـــــال "العـــــامل" للرجـــــل ال املفـــــيت، َلن  يف الُع
، بــــل "العـــــامل" هـــــو الرجــــل الـــــذي يعـــــرف القضــــاج عديـــــدة واجلـــــديرة ابلــــذ كر، وهكـــــذا املفـــــيت مجيــــع القضـــــاج

الــــــذي مل  ت أحيــــــاانً ابحلــــــل  لقضــــــية واحــــــدة،  ال يقــــــال للرجــــــل الــــــذي يعــــــرف مجيــــــع القضــــــاج وال للرجــــــل
" بـــــل املفـــــيت هـــــو الـــــذي  يت حبـــــل  للمســـــائل والقضـــــاج العديـــــدة واجلـــــديرة ابلـــــذكر، هكـــــذا ال يقـــــال "البـــــز از

ـــــاف" للرجـــــل الـــــذي يصـــــنع احلـــــذاء  للرجـــــل الـــــذي يبيـــــع اَلقمشـــــة مـــــر ة أو مـــــر اتن، وهكـــــذا ال يقـــــال "اخلص 
ار" للرجــــل الــــذي يغســــل املالبــــس عــــد ة مــــرات، فهكــــذا ال يقــــال مــــر ة أو مــــراتن، وهكــــذا ال يقــــال "القص ــــ

ــــد فقــــ  بــــل يقــــال للــــذي جي ــــذي اجتنــــب مــــن الكفــــر والشــــر  ويقــــول بكلمــــة التوحي تنــــب املتقــــي للرجــــل ال
يـــــــؤدي الفـــــــرائ  والواجبـــــــات مجيعـــــــاً، ولـــــــو ملسو هيلع هللا ىلص مـــــــن الكفـــــــر والشـــــــر  ويـــــــؤمن ابو جـــــــل جاللـــــــه ورســـــــوله 

ة فيتداركـــــه، ولـــــو وقـــــع يف ذنـــــب أو خطيئـــــة بســـــبب ُضـــــعف قص ـــــر يف الفـــــرائ  والواجبـــــات تقصـــــرياً بشـــــري  
ــــــه ــــــه ورمحت ــــــوب ويســــــتغفر هللا تعــــــاىل ويرجــــــو مغفرت ــــــدم ويت ــــــنفس اَلمــــــار ة فين مث  .البشــــــري أو الجــــــل ز ل ــــــه ال

ولكـــــن ال يـــــدخل يف مفهـــــوم التقـــــوى التجن ـــــب مـــــن الكفـــــر أو الشـــــر  فقـــــ   يقةةةةةول الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي:
ــــنفس أيضــــاً  ــــه االجتنــــاب مــــن هــــواء ال ــــل يــــدخل في ُثوبـ ـــٌة   ب ــــوا و اتَـّق ــــْوا ل م  كمــــا قــــال هللا تعــــاىل:}و ل ْو أ نَـُّهــــْم آم ُن

ـــــانُوا يـ ْعل ُمـــــون {، ـــــٌر لـ ــــْو ك  يـْ ـــــْن ع ْنـــــد  اّللَّ  خ  ملعلـــــوم أنـــــه يُفهـــــم مـــــن هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة أن مرتبـــــة ومـــــن ا (1)م 
ن خوفـــــاً مـــــن التقـــــوى بعـــــد اإل،ـــــان، والتقـــــوى هـــــو العمـــــل ابلصـــــاحلات والـــــرت  للســـــيئات بعـــــد قبـــــول اإل،ـــــا

هللا تعــــاىل، ومــــن عمــــل هكــــذا فهــــو مــــن أهــــل التقــــوى، وكمــــال الرجــــل يكــــون يف تقــــواه حســــب كثرتــــه يف 
ـــــيٌم{ احلســـــنات وحســـــب تركـــــه للمعاصـــــي وقـــــد قـــــال هللا ـــــْوا أ ْجـــــٌر ع ظ  ُهْم و اتَـّق  ـــــنـْ ـــــُنوا م  تعاىل:}ل لَّـــــذ ين  أ ْحس 

(2) 
نفهــــم  يف األخةةةةري: يقةةةةولواإلحســــان.  فنعــــرف مــــن هــــذه اآليــــة أن درجــــة التقــــوى ومرتبتهــــا بعــــد اإل،ــــان

مــــن القـــــرآن الكـــــرة واآلحاديــــث الشـــــريفة أن التقـــــوى  ــــا أثـــــر كبـــــري يف اَلعمــــال الصـــــاحلة واإلجتنـــــاب مـــــن 
: هـــــــو االجتنــــــاب مـــــــن الكبـــــــائر الدرجةةةةةةة األوىللســـــــيئات، وللتقــــــوى عـــــــدة مراتــــــب، وهـــــــي: ال الكبــــــائر وا

ــــر  الفــــرائ ،  هــــو  الدرجةةةةة الثالثةةةةة:ر وتــــر  الواجبــــات، : هــــو االجتنــــاب مــــن الصــــغائالدرجةةةةة الثانيةةةةةوت
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هــــــو التجن ــــــب مــــــن  الدرجةةةةةةة الرابعةةةةةةةاالجتنــــــاب مــــــن املكــــــروه التنزيهــــــي وتــــــر  اَلعمــــــال خــــــالف الســــــنة، 
 مور الدنيا وأشغا ا واحلذر من اَلشياء اليت يتغف ل به الرجل من ذ كر هللا تعاىل.اال ما  يف أ

 التلليل واملناقشة:     
َلن التقـــــوى ال يكـــــون إال  يف مـــــن  كةةةةةالم الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي راجةةةةةح وابلنظةةةةةر يتبةةةةةنّي لنةةةةةا أنّ 

 حاف  على حدود هللا واجتنب املعاصي. وهللا أعلم
 

ه م: َمةةةةةةن: االسةةةةةةتدراك التاسةةةةةةع  ه م: َمةةةةةةن: َهةةةةةةَد  اهللد  َوِمةةةةةةنة: واخلمسةةةةةةون: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}َفِمنة:
   (1).َحقدت: َعَلي:ِه الضداَلَلة {

ــــة تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا حيةةةةث قةةةةال:  يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي أن هــــذه اآلي
ال يصــــــدر منــــــه يــــــُدل  علــــــى مــــــذهبنا َلن  هللا تعــــــاىل ملــــــا أخــــــرب عنــــــه أنــــــه حقــــــت عليــــــه الضــــــاللة امتنــــــع أن 

الضـــــــاللة، وإال ال نقلـــــــب خـــــــرب هللا الصـــــــدال كـــــــذاب، وذلـــــــك حمـــــــال ومســـــــتلزم ا ـــــــال حمـــــــال، فكـــــــان عـــــــدم 
ـــــة علـــــى صـــــحة مـــــذهبنا يف الضـــــاللة مـــــنهم حمـــــاال، ووجـــــود الضـــــاللة مـــــنهم وا ـــــة دال جبـــــا عقـــــال، فهـــــذه اآلي

ــــــقَّ هــــــذه الوجــــــوه الكثــــــرية، أمــــــا نظــــــائر هــــــذه اآليــــــة فكثــــــرية كمــــــا قــــــال هللا تعاىل:}ف ر يًقــــــا  ــــــد ى و ف ر يًقــــــا ح  ه 
ل ُة{، ـــــال  ـــــون   (2)ع ل ـــــْيه ُم الضَّ ُن ـــــُت ر ب  ـــــك  ال  يـُْؤم  ـــــْت ع ل ـــــْيه ْم ك ل م  وقـــــول  (3){،وقـــــول هللا تعـــــاىل:}إ نَّ الَّـــــذ ين  ح قَّ

   (4)هللا تعاىل:}ل ق ْد ح قَّ اْلق ْوُل ع ل ى أ ْكث ر ه ْم فـ ُهْم ال  يـُْؤم ُنون {.
سةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول ال

هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال بعةةةةد نقةةةةل قولةةةةه املةةةةدكور أنةةةةه يةةةةرد االعةةةةااا علةةةةى قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي يف 
أن مـــــا هـــــو ذنـــــب الكفـــــار يف ضـــــاللتهم ملـــــا  أضـــــل هم هللا جـــــل جاللـــــه حيـــــث  يةةةةةة وهةةةةةو:تفسةةةةةري هةةةةةده اآل

ون التوجيـــــه لـــــذم  الكفـــــار يف الـــــدنيا وعـــــذاِبم يســـــتحيل ق بـــــو م للهدايـــــة وجيـــــب منـــــه ضـــــاللتهم؟ ومـــــا ذا يكـــــ
مث أجةةةةةاب الشةةةةةيخ السةةةةةعيدي عةةةةةن اإلعةةةةةااا الةةةةةوارد علةةةةةى كةةةةةالم اإلمةةةةةام الةةةةةرازي الــــدائم يف اآلخـــــرة؟ 

 ســــبحانه وتعـــــاىل كــــان يعلــــم مـــــن اَلزل أن هــــؤالء الكفــــار ســـــُيعطون إلــــيهم  اخليــــار مث هـــــم هللا أنفيقةةةةول: 

                                                             

 36( سورة النحل، اآلية 1)
 30( سورة اَلعراف، اآلية 2)
 96( سورة يونس، 3)
 205ص  20يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج  7( سورة يس، اآلية 4)
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ن احلســـــنة؛ فـــــاو تعـــــاىل  لـــــق للعبـــــد مـــــا  تـــــاره العبـــــد،  تـــــارون الكفـــــر مـــــن اإل،ـــــان واَلعمـــــال الســـــيئة مـــــ
ـــــق هللا تعـــــاىل  ـــــم الضـــــاللة حســـــب اختيـــــارهم، واخـــــربهم هللا تعـــــاىل حســـــب علمـــــه جـــــل جاللـــــه أنـــــه  فهللال

ـــــــت علـــــــيهم الضـــــــاللة، أمـــــــا وقـــــــو  خـــــــرب هللا تعـــــــاىل فضـــــــروري وواجـــــــب وإال  فينقلـــــــب علـــــــم هللا تعـــــــاىل  ثب
 (1)اَلمران حمال وفري ممكن.ابجلهل وصدال كالمه جل جالله ابلكذب وكال 

 التلليل واملناقشة:     
أي وجبــــــت وثبتــــــت إىل حــــــني املــــــوت لع نــــــاده وإصــــــرار ه عليهــــــا  اإلمةةةةةةام ابةةةةةةو السةةةةةةعود يقةةةةةةول:

 (2)قدرتـــــــه إىل حتصــــــــيل احلـــــــق وتغيــــــــري اَلســـــــلوب  للشــــــــعار أبن ذلـــــــك لســــــــوء اختيــــــــار هم. وعـــــــدم  صــــــــرف  
ــــرد هــــداهاإلمةةةةام البيضةةةةاوي يقةةةةول: ــــوفقهم ومل ي ــــه "إذ مل ي ــــة ملــــا في ــــه علــــى فســــاد الشــــبهة الثاني م، وفيــــه تنبي

مــــن الداللــــة علــــى أن حتقــــق الضــــالل وثباتــــه بفعــــل هللا تعــــاىل وإرادتــــه مــــن حيــــث أنــــه قســــم مــــن هــــدى هللا 
ــــــْت  الشةةةةةةيخ ابةةةةةةن عاشةةةةةةور يقةةةةةةول: (3)اىل".تعــــــ التعبــــــري يف جانــــــب الضــــــاللة بلفــــــ  قــــــول هللا تعاىل:}ح قَّ

ع ل ـــــْيه ْم{ دون إســـــناد اإلضـــــالل إىل هللا إشـــــارة إىل أن هللا ملـــــا  ــــــاهم عـــــن الضـــــاللة فقـــــد كـــــان تصــــــميمهم 
 صةةةةةة الكةةةةةةالم:خال (4)عليهـــــا إبقـــــاء لضـــــاللتهم الســــــابقة قـــــول هللا تعاىل:}ح قَّـــــْت{ أي ثبتـــــت ومل ترتفــــــع.

علــــى قــــول اإلمــــام  الشةةةةيخ السةةةةعيدي رفةةةةع الغمةةةةوا ودفةةةةع اإلشةةةةكال الةةةةواردوعلــــى ذلــــك نالحــــ  أن 
 وهللا أعلم .الرازي املذكور حيث ذكر اإلشكال مث أجابه

 
ت م: اَل تَةع:َلم وَن{.  ِر ِإن: ك نة: َل الدِّك: أَل وا َأه:  (5)االستدراك الستون: قول هللا تعاىل:}فَاس:

: اختلـــــف العلمـــــاء يف قضـــــية هكةةةةةداالةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة  يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر
ــــــوا ِبــــــذه اآليــــــة  تقليــــــد ا تهــــــد للمجتهــــــد هــــــل جيــــــوز أم ال؟ فمــــــن العلمــــــاء مــــــن حكــــــم  ــــــوازه واحتج 
الكر،ــــة حيــــث قـــــالوا: ملــــا مل يكـــــن أحــــد مـــــن ا تهــــدين عاملــــا فيجـــــب عليــــه الرجـــــو  إىل ا تهــــد اآلخـــــر 

                                                             

 414ص  6( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 1)
  113ص  5 ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج فسري( ت2)
  226ص  3( تفسري انوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 3)
  150ص  14( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 4)
 43( سورة النحل، اآلية 5)
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ذه اآليــــة الكر،ــــة فــــمن مل جيــــب فــــال يــــه قــــول هللا تعــــاىل املــــذكور مــــن هــــالــــذي يكــــون عاملــــا كمــــا يــــدل  عل
 (1)أ ق لَّ من اجلواز.

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري  
وأيــــد ذلــــك أبن بعــــ  ا تهــــدين نقلــــوا مــــذاهب بعــــ  هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال بعةةةةد ِذكةةةةر قولةةةةه: ف

ــــــه، والصــــــحيتالصــــــحابة وأقــــــر وا احلكــــــم عل ومــــــا ذكــــــر لــــــيس  م الفــــــرو  للعــــــاميأنــــــه جيــــــوز التقليــــــد يف ي
   ( 2)بتقليد بل هو من ابب موافقة االجتهاد االجتهاد".

 التلليل واملناقشة:      
وقةةةةةةال  (3)"اســــــتدل بـــــه علـــــى جــــــواز التقليـــــد يف الفــــــرو  للعـــــامي". اإلمةةةةةام السةةةةةةيو ي يقةةةةةول:

ــــــا كــــــان أو فــــــريه أي يلزمــــــه التقليــــــد للمجتهــــــد "ويلــــــزم فــــــري ا تهــــــد  :(4)اإلمةةةةةةام اجلةةةةةةالل احمللةةةةةةي عامي
ـــــــق أي  ـــــــُتْم ال  تـ ْعل ُمـــــــون { مث قيـــــــل يف شـــــــرحه: "أي املطل ـــــــذ  ْكر  إ ْن ُكنـْ لقـــــــول هللا تعاىل:}ف اْســـــــأ ُلوا أ ْهـــــــل  ال
ويلـــــزم التقليــــــد مطلقـــــا أخــــــذا مـــــن التفصــــــيل اآليت مث إن هــــــذا شـــــامل للعقليــــــات كالعقائـــــد بــــــدليل قولــــــه 

وصــــح ت هــــو وفــــريه امتنــــا  ف ام اآللوسةةةةي قةةةةول اإلمةةةةام السةةةةيو ي فيقةةةةول:ينقةةةةل اإلمةةةة (5)اآليت".
التقليــــــد علــــــى ا تهــــــد مطلقــــــا ســــــواء كــــــان لــــــه قــــــاطع أو ال وســــــواء كــــــان جمتهــــــدا ابلفعــــــل أو لــــــه أهليــــــة 
االجتهـــــاد، ومقتضـــــى كالمهـــــم أنـــــه ال فـــــرال بـــــني تقليـــــد أحـــــد أئمـــــة املـــــذاهب اَلربـــــع وتقليـــــد فـــــريه مـــــن 

"لــــو حبــــث عــــن مســــألة ونظــــر    يةةةةتكّلم يف هةةةةده القضةةةةية حيةةةةث يقةةةةول:اإلمةةةةام الغةةةة ا( 6)ين".ا تهــــد
يف اَلدلــــــة الســــــتقل  ِبــــــا وال يفتقــــــر إىل تعلــــــم علــــــم مــــــن فــــــريه فهــــــذا هــــــو ا تهــــــد، فهــــــل جيــــــب عليــــــه 
ــــه، فــــذهب قــــوم إىل أن اإلمجــــا  قــــد حصــــل  ــــه أن يُقل ــــد فــــريه؟ هــــذا ممــــا اختلفــــوا في االجتهــــاد أم جيــــوز ل

                                                             

  211ص  20( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
 387ص  7نظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج ( يُ 2)
حتقيــــــــــق: ســــــــــيف الــــــــــدين عبــــــــــد القــــــــــادر  163ه(، ص 911( اإلكليــــــــــل يف اســــــــــتنبا  التنزيــــــــــل للمــــــــــام الســــــــــيوطي )املتــــــــــوىف: 3)

 1م. عدد اَلجزاء: 1981ه املوافق 1401الكاتب. دار النشر: دار الكتب العلمية، بريوت. 
(4 

 
ل الــــــد  ين امل ــــــال  ل  ــــــ( هــــــو ج   – 1389ه املوافــــــق 864 – 791ي حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن إبــــــراهيم ا لــــــي الشــــــافعي )ح 

م(: كـــــان أصـــــولياً، ومفســـــراً. ولـــــد وتـــــويف ابلقـــــاهرة. وعـــــرض عليـــــه القضـــــاء اَلكـــــرب فلـــــم يقبـــــل. مـــــن كبتـــــه: تفســـــري اجلاللـــــني،  1459
 333ص  5اَلعالم للزركلي، ج ظر كنز الرافبني البدر الطالع، يف حل مجع اجلوامع يف أصول الفقه ... يُن

ـــــوىف: 5) ـــــن حممـــــد العطـــــار الشـــــافعي )املت ـــــى مجـــــع اجلوامـــــع حلســـــن ب ـــــي عل ـــــى شـــــرح اجلـــــالل ا ل ه( ج 1250( حاشـــــية العطـــــار عل
  2الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. عدد اَلجزاء:  433 – 432ص  2
 387ص  7وسي، ج ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآلل6)
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 عـــــــنهم ال جيـــــــوز تقليـــــــدهم، وقـــــــال قـــــــوم: مـــــــن وراء الصـــــــحابة وراء الصـــــــحابة رضـــــــي هللا علـــــــى أن مـــــــن
ــــت  دعــــوى اإلمجــــا "؟  وممــــن قــــال بتقليــــد العــــامل اإلمــــام  مث يقةةةةول:رضــــي هللا عــــنهم والتــــابعني وكيــــف يص 

وقةةةةةال اإلمةةةةةام حممةةةةةد بةةةةةن أمحـــــد بـــــن حنبـــــل وإســـــحاال بـــــن راهويـــــه وســـــفيان الثـــــوري رمحهـــــم هللا تعـــــاىل 
وذهــــب اَلكثــــرون مــــن أهــــل العــــراال إىل  قل ــــد مــــن هــــو دونــــه أو مثلــــهالعــــامل اَلعلــــم وال يُ "يُقل ــــد  احلسةةةةن:

ــــــه دون مــــــا يُفــــــيت  ــــــه". وقــــــال قــــــوم: جيــــــوز فيمــــــا  ص  جــــــواز تقليــــــد العــــــامل العــــــامل فيمــــــا يُفــــــيت وفيمــــــا  ص 
وخص ـــص قـــوم مـــن مجلــــة مـــا  صـــه مـــا يفــــوت وقتـــه لـــو اشـــتغل ابالجتهــــاد واختـــار القاضـــي منـــع تقليــــد 

"وهــــــو اَل هــــــر عنـــــــدان  اإلمةةةةةةةام الغةةةةةة ا  ي ضةةةةةةةيف:وملــــــن بعــــــدهم، صــــــحابة رضــــــي هللا عـــــــنهم العــــــامل لل
والــــــذي يــــــُدل  عليــــــه أن تقليــــــد مــــــن ال تثبــــــت عصــــــمته وال يعلــــــم ابحلقيقــــــة  واملســــــألة  ني ــــــة اجتهاديــــــة.

إصــــــابته بــــــل جيــــــوز خطــــــؤه وتلبيســــــه حكــــــم شــــــرعي ال يثبــــــت إال بــــــنص  أو قيــــــاس علــــــى منصــــــوص وال 
هــــــــــد أن  خــــــــــذ بنظــــــــــر نفســــــــــه وإن مل يتحقــــــــــق ي وا تهــــــــــد، إذ للمجتنــــــــــص وال منصــــــــــوص إال العــــــــــام

ــــم فالضــــرورة دعــــت  ــــه لعجــــزه عــــن العل ــــه احلكــــم بظن وللعــــامي أن  خــــذ بقولــــه؛ أمــــا ا تهــــد إمنــــا جيــــوز ل
ــــه يف كــــل مســــألة لــــيس فيهــــا دليــــل قــــاطع". ال جيــــوز  :(2)يقةةةةول اإلمةةةةام ابةةةةو إسةةةةلا  الشةةةةريازي( 1)إلي

ـــــ للعـــــامل تقليـــــد العـــــامل ـــــك وهـــــو ق ـــــل وإســـــحق ومـــــن النـــــاس مـــــن قـــــال جيـــــوز ذل ـــــن حنب ول اإلمـــــام أمحـــــد ب
ـــه تقليـــد مثلـــه، ـــه تقليـــد مـــن هـــو أعلـــم منـــه وال جيـــوز ل  رمحهمـــا هللا تعـــاىل وقـــال حممـــد بـــن احلســـن جيـــوز ل

ــــــــُردُّوُه إ ىل  اّللَّ   ــــــــْيء  فـ  {لنــــــــا قــــــــول هللا تعاىل:}ف ــــــــم ْن تـ ن ــــــــاز ْعُتْم يف  ش  والــــــــرد  اليهمــــــــا ال ،كــــــــن  (3)و الرَُّســــــــول 
تقليـــــد العـــــامل حكـــــم هللا  مث ذكةةةةةر إشةةةةةكاال  حيةةةةةث يقةةةةةول:، ملسو هيلع هللا ىلصهللا ورســـــوله فثبـــــت أنـــــه أراد بـــــه حكـــــم 

يةةةةةب عنةةةةةه:تعـــــاىل َلنـــــه أعلـــــم بطريـــــق الظـــــن،  "إذا تـــــر  مـــــا يقتضـــــيه  ـــــاهر الكتـــــاب و ـــــاهر الســـــنة  وجي 
وقل ـــــد فـــــريه فقـــــد تـــــر  حكـــــم هللا تعـــــاىل ومل يعمـــــل بـــــه في جـــــب أن ال جيـــــوز وأيضـــــا قـــــول هللا تعـــــاىل:}و ال  

                                                             

حتقيــــــق: حممــــــد عبــــــد الســــــالم عبــــــد الشــــــايف. الناشــــــر: دار الكتــــــب  369ه(، ص 505لمــــــام الغــــــزايل )املتــــــوىف: ( املستصــــــفى ل1)
  1م. عدد اَلجزاء:1993هـ املوافق 1413العلمية. الطبعة: اَلوىل، 

م( ابـــــــــــو 1083 – 1003ه املوافــــــــــق 476 – 393( هــــــــــو إبــــــــــراهيم بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن يوســــــــــف الفــــــــــريوزآابدي الشــــــــــريازي، )2)
ـــــد يف فـــــريوزاابد )بفـــــارس( وانتقـــــل إىل شـــــرياز مث إىل البصـــــرة ومنهـــــا إىل بغـــــداد. إســـــحاال: مـــــن كبـــــا ر العلمـــــاء وأصـــــحاب املنـــــا رة. ول

وبــــ  لــــه الــــوزير نظــــام امللــــك املدرســــة النظاميــــة، فكــــان يــــدر س فيهــــا ويــــديرها. مــــن تصــــانيفه املهــــذب يف الفقــــه، والتبصــــرة يف أصــــول 
 51ص  1للزركلي، ج  قات الفقهاء ... يُنظر اَلعالمالشافعية، وطب

 59( سورة النساء، اآلية 3)
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ــــا ل ــــْيس  ل ــــ وال علــــم للمقل ــــد ِــــا أفــــ  بــــه العــــامل فيجــــب أن ال يقفــــه وأيضــــاً قــــول  (1)ك  ب ــــه  ع ْلــــٌم{تـ ْقــــُف م 
ــــهاجتهــــدوا فكــــل ملسو هيلع هللا ىلص النــــيب  ــــر ملــــا خلــــق ل ــــة  مي سَّ ــــل ِبــــا إىل حكــــم احلادث ومل يفصــــل وَلن معــــه آلــــة يتوص 

يـــد : "فيـــه دليـــل علـــى أنـــه جيـــوز للمجتهـــد تقليقةةةول اإلمةةةام النيسةةةابوري (2)فـــال جيـــوز لـــه التقليـــد فيـــه".
 ( 3)جمتهد آخر فيما يشتبه عليه".

: جيـــــوز للعـــــامي أن يُقل ـــــد ا تهـــــد يف فـــــرو  الشـــــر  اإلمةةةةةام الةةةةةرازي يقةةةةةول يف كتابةةةةةه احملصةةةةةول
ــــــائى جيــــــوز ذلــــــك فيمــــــا كــــــان مــــــن مســــــائل االجتهادـــــــ مث فيــــــه  ــــــة بغــــــداد وقــــــال اإلمــــــام اجلُب خالفــــــا ملعتزل

 وجه ني، وهي كالتايل: 
ـــــل حـــــدو  امل -األول • هللاـــــالف َلن العلمـــــاء الكـــــرام يف كـــــل عصـــــر ال يُنكـــــرون إمجـــــا  اَلمـــــة قب

د أقــــــــاويلهم وأيضــــــــاً ال يلزمــــــــو م أن يســــــــألوهم عــــــــن وجــــــــه علــــــــى العامــــــــة االقتصــــــــار علــــــــى جمــــــــر 
 اجتهادهم.

ـــــة مـــــن الفـــــرو  فممـــــا أن ال يكـــــون مـــــأمورا فيهـــــا بشـــــر  -الثةةةةةاين • ـــــه حادث ـــــت ب أن العـــــامي إذا نزل
صـــــــم يلزمـــــــه الرجـــــــو  إىل االســـــــتدالل وهـــــــو ابطـــــــل ابالمجـــــــا  َلان نلزمـــــــه إىل قـــــــول العلمـــــــاء واخل
ـــــــــد، وإمـــــــــا أن يكـــــــــون مـــــــــأمورا فيهـــــــــا بشـــــــــر وذلـــــــــك إمـــــــــا ابال  مث يقةةةةةةةةةول:ســـــــــتدالل أو ابلتقلي

ـــــك ابَلدلـــــة  ـــــرباءة اَلصـــــلية أو التمسُّ ـــــك ابل ـــــه إمـــــا أن يكـــــون هـــــو التمس  واالســـــتدالل ابطـــــل َلن
ـــــو لزمـــــه أن يســـــتدل  مل ـــــه ل ـــــاين أيضـــــاً ابطـــــل َلن ـــــُل مـــــن  الســـــمعية واَلول ابطـــــل ابإلمجـــــا  والث   
ـــــك حـــــني كمـــــل عقلـــــه أو حـــــني حـــــدثت ا ادثـــــة واَلول ابطـــــل لـــــوج الوجةةةةةه هني: أن يلزمـــــه ذل

أن الصــــــــحابة رضــــــــي هللا عنــــــــه مــــــــا كــــــــانوا يلزمــــــــون مــــــــن مل يشــــــــر  يف طلــــــــب العلــــــــم ومل األول: 
أن وجـــــوب ذلـــــك عليـــــه ،نعـــــه  الوجةةةةةه الثةةةةةاين:يطلـــــب رتبـــــة ا تهـــــد يف أول مـــــا يكمـــــل عقلـــــه. 

ــــه يقتضــــي أن مــــن االشــــتغال أبمــــور الــــدن ــــك ســــبب لفســــاد العــــامل والثــــاين أيضــــا ابطــــل َلن يا وذل
 صفة ا تهدين عند نزول احلادثة وذلك فري مقدور له. جيب عليه اكتساب

                                                             

 36( سورة اإلسراء، اآلية 1)
ا قــــــــــق: د. حممــــــــــد  404 – 403ه(، ص 476( التبصــــــــــرة يف أصــــــــــول الفقــــــــــه للمــــــــــام ايب اســــــــــحاال الشــــــــــريازي )املتــــــــــوىف: 2)

  1عدد اَلجزاء: م. 1403حسن هيتو. الناشر: دار الفكر، دمشق. الطبعة: اَلوىل، 
  264ص  4( تفسري فرائب القرآن للمام النيسابوري، ج 3)
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ـــــا أحـــــد يقـــــول يف هـــــذا الوجـــــه أبنـــــه ال جيـــــوز التقليـــــد يف الشـــــر   مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي: "ِر
ـــــون ابإلمجـــــا  وال خبـــــرب الواحـــــد وال ابلقيـــــاس وال جيـــــ ـــــةال يقول ـــــك ابلظـــــواهر ا تمل وإذا كـــــان   وزون التمس 

قــــالوا قــــد تقــــر ر يف عقــــل كــــل عاقــــل أن اَلصــــل يف اللــــذات اإلابحــــة كــــذلك ســــها اَلمــــر علــــيهم فــــم م 
ــــر  ذلــــك  ــــة يوجــــب ت ــــص قــــاطع املــــنت قــــاطع الدالل ــــمن جــــاء يف بعــــ  احلــــواد  ن ويف املضــــار احلرمــــة ف

 (1)ى حكم العقل".اَلصل العقلي قلنا به وإن مل يوجد ذلك وجب البقاء عل
ــــد اإلمــــام اآللوســــي قــــول اإلمــــام الــــرازيخالصةةةةة الكةةةةالم:  حيــــث قــــال أن مــــا قــــال بــــه هــــو:  نق 

ــــه أقــــوى وأرجــــت يف  ــــه هــــذا صــــحيت، وقول لــــيس بتقليــــد بــــل مــــن ابب موافقــــة اإلجتهــــاد االجتهــــاد، وقول
ذه القضـــــية. هـــــذه القضـــــية كمـــــا رأينـــــا أن العلمـــــاء أيضـــــا قـــــالوا ِبـــــا. املفســـــرين الكبـــــار مل يتكلمـــــوا يف هـــــ

 وهللا أعلم    وأرجح.قول اإلمام اآللوسي أقو بعد النظر يف أقوال العلماء حسب رأي 
 

ٍء  االسةةةةتدراك احلةةةةادي والسةةةةتون: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:}َأَوملَ: يَةةةةةَرو:ا ِإىَل َمةةةةا َخلَةةةةَق اهللد  ِمةةةةن: َشةةةةي:
ا هلِلِد    (2)َوه م: َداِخر وَن{.يَةتَةَفيدأ  ِظاَلل ه  َعِن ال:َيِمنِي َوالشدَماِ ِل س جدد 

"إن هللا تعـــــاىل دب ـــــر حيةةةةةث يقةةةةةول: يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة 
النـــــريات الفلكيـــــة، واَلشـــــهللااص الكوكبيـــــة حبيـــــث يقـــــع أضـــــواؤها علـــــى هـــــذا العـــــامل الســـــفلي علـــــى وجـــــوه 

علــــــى وفــــــق   صوصــــــة. مث إان ُنشــــــاهد أن تلــــــك اَلضــــــواء، وتلــــــك اَل ــــــالل ال تقــــــع يف هــــــذا العــــــامل إال
جســـــام الكثيفـــــة أ ـــــالل ممتـــــدة تـــــدبري هللا تعـــــاىل وتقـــــديره، فنشـــــاهد أن الشـــــمس إذا طلعـــــت وقعـــــت ل 

يف اجلانــــــــــــب الغــــــــــــريب مــــــــــــن اَلرض، مث كلمــــــــــــا ازدادت الشــــــــــــمس طلوعــــــــــــا وارتفاعــــــــــــا، ازدادت تلــــــــــــك 
اَل ــــــــالل تقل صــــــــا وانتقاصــــــــا إىل اجلانــــــــب الشــــــــرقي إىل أن تصــــــــل الشــــــــمس إىل وســــــــ  الفلــــــــك، فــــــــمذا 

ت  اجلانــــــــــب الغــــــــــريب ابتــــــــــدأت اَل ــــــــــالل ابلوقــــــــــو  يف اجلانــــــــــب الشــــــــــرقي، وكلمــــــــــا ازداداســــــــــدرت إىل
 يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي بعةةةةده:الشــــمس اســــدارا ازدادت اَل ــــالل تــــدداً وتزايــــداً يف اجلانــــب الشــــرقي". 

"وكمــــــــا أان نشــــــــاهد هــــــــذه احلالــــــــة يف اليــــــــوم الواحــــــــد، فكــــــــذلك نشــــــــاهد أحــــــــوال اَل ــــــــالل  تلفــــــــة يف 
يف طـــــــول الســـــــنة، بســـــــبب اخـــــــتالف أحـــــــوال الشـــــــمس يف احلركـــــــة مـــــــن اجلنـــــــوب إىل التيـــــــامن والتياســـــــر 

وابلعكـــــــس، فلمـــــــا شـــــــاهدان أحـــــــوال هـــــــذه اَل ـــــــالل  تلفـــــــة بســـــــبب االختالفـــــــات اليوميــــــــة  الشـــــــمال
                                                             

 75ص  6ي، ج ( ا صول للمام فهللار الدين الراز 1)
 48( سورة النحل، اآلية 2)
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الواقعـــــــة يف شـــــــرال اَلرض وفرِبـــــــا، وحبســـــــب االختالفــــــــات الواقعـــــــة يف طـــــــول الســـــــنة يف ،ـــــــني الفلــــــــك 
صـــــــوص وترتيـــــــب معـــــــني، علمنـــــــا أ ـــــــا منقـــــــادة لقـــــــدرة هللا ويســـــــاره، ورأينـــــــا أ ـــــــا واقعـــــــة علـــــــى وجـــــــه  

اإلمةةةةةةةام الةةةةةةةرازي  ذكةةةةةةةر (1)فكانـــــــت الســـــــجدة عبـــــــارة عـــــــن هـــــــذه احلالـــــــة". خاضــــــعة لتقـــــــديره وتـــــــدبريه،
ـــــري  اإلشةةةةةكال هنةةةةةا: "مل ال جيـــــوز أن يقـــــال: اخـــــتالف حـــــال هـــــذه اَل ـــــالل معلـــــل ابخـــــتالف ســـــري الن

"قـــــد دللنـــــا علـــــى  وأجةةةةةاب عنةةةةةه:ريه"؟ اَلعظـــــم الـــــذي هـــــو الشـــــمس، ال َلجـــــل تقـــــدير هللا تعـــــاىل وتـــــدب
ــــــ ــــــة  ــــــذا اجلــــــزء املهللاصــــــوص مــــــن احلركــــــة، أن اجل ســــــم ال يكــــــون متحركــــــاً لذاتــــــه، إذ ل ــــــت ذاتــــــه عل و كان

ـــــو بقـــــي ذلـــــك اجلـــــزء مـــــن احلركـــــة المتنـــــع حصـــــول اجلـــــزء  لبقـــــي هـــــذا اجلـــــزء مـــــن احلركـــــة لبقـــــاء ذاتـــــه، ول
فـــــــالقول أبن اجلســـــــم  اآلخـــــــر مـــــــن احلركـــــــة، ولـــــــو كـــــــان اَلمـــــــر كـــــــذلك لكـــــــان هـــــــذا ســـــــكوان ال حركـــــــة،

ــــــه وأنــــــه حمــــــال ــــــه ســــــاكنا لذات ــــــه يوجــــــب القــــــول بكون ــــــه كــــــان متحــــــر  لذات ــــــه إىل نفي ، ومــــــا أفضــــــى ثبوت
ومـــــن املعلـــــوم أن اجلســـــم ،تنـــــع كونـــــه متحركـــــا لذاتـــــه، وأيضـــــا فقـــــد دللنـــــا يقةةةةةول يف األخةةةةةري: ف ابطـــــال"،

نـــــــة واخلاصـــــــية علـــــــى أن اَلجســـــــام متماثلـــــــة يف تـــــــام املاهيـــــــة، فاختصـــــــاص جـــــــرم الشـــــــمس ابلقـــــــوة املعي  
 ( 2)املعينة ال بد  وأن يكون بتدبري اخلالق املهللاتار احلكيم".

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
: "أنــــه ال ينبغــــي أن يــــرتد د يف أن الســــبب الظــــاهري هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال بعةةةةد نقةةةةل قولةةةةه املةةةةدكور

لشـــــــاخص، نعـــــــم يف كـــــــون ذلـــــــك مســـــــتندا إىل هللا تعـــــــاىل يف للظـــــــالل هـــــــو الشـــــــمس وسوهـــــــا وكثافـــــــة ا
واســـــــــطة خـــــــــالف، الظـــــــــاهر أن املـــــــــراد ابلظـــــــــالل الظـــــــــالل املبســـــــــوطة وتســـــــــم ى احلقيقـــــــــة ابتـــــــــداء أو ابل

املســــــــتوية، وجيــــــــوز أن يــــــــراد ِبــــــــا مــــــــا يشــــــــمل الظــــــــالل املعكوســــــــة فم ــــــــا أيضــــــــا تتفيــــــــؤ عــــــــن اليمــــــــني 
 (3)والشمائل".

 التلليل واملناقشة:   
 وهللا أعلم رازي راجح يف هده القضية.قول اإلمام ال

 

                                                             

  215ص  20( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
  216ص  20( يُنظر نفس املصدر، ج 2)
  395ص  7مام اآللوسي، ج ( يُنظر تفسري روح املعاين لل3)
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ةةةةةب:َلانَه  َوَة ةةةةةم: َمةةةةةا االسةةةةةتدراك الثةةةةةاين  والسةةةةةتون: قةةةةةول هللا تعةةةةةاىل:}َوجَي:َعل وَن هلِلِد ال:بَةنَةةةةةاِت س 
تَةه وَن{   (1).َيش:

مـــــن كلمـــــات يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا حيةةةةةث قةةةةةال: 
تعــــــــاىل:}و ج ع ُلوا ون و عز وجــــــــل البنــــــــات ونظــــــــريه قــــــــول هللا الكفــــــــار واملشــــــــركني الفاســــــــدة أ ــــــــم جيعلــــــــ
} ً ــــــة  الَّــــــذ ين  ُهــــــْم ع ب ــــــاُد الــــــرَّمْح ن  إ ان  ئ ك  وكانــــــت قبيلــــــة ُخزاعــــــة وكنانــــــة تقــــــول: "املالئكــــــة بنــــــات  (2)اْلم ال 

حســــــب  ـــــين  أهــــــل العــــــرب  مث يقةةةةةول اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي يف سةةةةةبب تسةةةةةةمية الكفةةةةةةار للمال كةةةةةة:هللا"، 
املالئكـــــــة تكـــــــون ُمســـــــترتين عـــــــن الُعيـــــــون الئكـــــــة عليـــــــه الســـــــالم كلمـــــــة "البنـــــــات" َلن أطلقـــــــوا علـــــــى امل

وُيشــــــبهون النســــــاء يف االســــــتتار، وهكــــــذا ق ــــــرص الشــــــمس جيــــــري جمــــــرى املســــــترت عــــــن الُعيــــــون بســــــبب 
أن  هـــــذا الشــــــيء يغلـــــب علــــــى  مث يقةةةةةةول:ضـــــوئه البـــــاهر ونــــــوره القـــــاهر فــــــأطلقوا عليـــــه لفــــــ  التأنيـــــث، 

  (3)ى قو م الفاسد ومذهبهم الباطل. ين  يف سبب إقدامهم عل

تدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةة
هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال بعةةةةةد نقةةةةةل قولةةةةةه يف سةةةةةبب تسةةةةةمية املال كةةةةةة علةةةةةيهم السةةةةةالم بنةةةةةات هللا 

ل ال ت صـــــل إليـــــه : أطلـــــق املشـــــركني والكفــــار علـــــى املالئكــــة بنـــــات هللا لالســـــتتار مــــع كو ـــــا يف حمــــتعةةةةاىل
ل الـــــاليت يغـــــار علـــــيهن  فيســـــكنهن  يف مكـــــان مكـــــني وحمـــــل أمـــــني، واجلـــــن اَلفيـــــاء فهـــــي كبنـــــات الرجـــــ

وهــــــذا أ وىل ممــــــا ذكــــــره  مث يقةةةةةةول:أيضــــــاً وإن كــــــانوا مســــــترتين لكــــــن ال يســــــترتون مثــــــل هــــــذه الصــــــورة، 
   (4)اإلمام الرازي وأما عدم التواُلد فال يناسب ذلك.

 التلليل واملناقشة:   
وإمنــــــا أطلقــــــوا لفــــــ  البنــــــات علــــــى املالئكــــــة الســــــتتارهم عــــــن الُعيــــــون   إلمةةةةةةام اخلةةةةةةازن يقةةةةةةول:ا

ــــــث يف تســــــميتهم. ــــــدخول لفــــــ  التأني فكــــــأن اإلمــــــام اآللوســــــي أخــــــذ بقــــــول اإلمــــــام  (5)كالنســــــاء، أو ل
  وهللا أعلم  وكالم اإلمام اآللوسي أرجح ُما ذكره اإلمام الرازي.اخلازن حيث يوافقه، 

 
                                                             

 57( سورة النحل، اآلية 1)
 19( سورة الزخرف، اآلية 2)
 224ص  20مام الرازي، ج ( يُنظر التفسري الكبري لل3)
 406ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 4)
  82ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 5)
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ةةةةةِدي ِمةةةةةَن ث والسةةةةةتون: قةةةةةول هللااالسةةةةتدراك الثالةةةةة ةةةةةِل َأِن ا ِد  تعةةةةاىل:}َوَأو:َحى رَبُّةةةةةَل ِإىَل الندل:
ةةةل ِكي س ةةةب َل رَبِّةةةِل  ةةةلِّ الثدَمةةةَراِت فَاس: ِلةةةي ِمةةةن: ك  ةةةَجِر َوُِمدةةةا يَةع:ِرش ةةةوَن. مث د ك  ِبَةةةاِل بة ي ةةةوات  َوِمةةةَن الشد اجل:

ٍم ل:َوان ةةةةه  ِفيةةةةِه ِشةةةةذ ل ةةةةال  خَي:ةةةةر ج  ِمةةةةن: ب ط وهِنَةةةةا َشةةةةَرابن   :َتِلةةةةفن أَ  َفاءن ِللندةةةةاِس ِإند يف َذلِةةةةَل آَليَةةةةة  ِلَقةةةةو:
   (1).يَةتَةَفكدر وَن{

يف كتــــب الطــــب  "أنــــه يوجــــديةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 
أن هللا عز وجـــــل يُـــــدب ر هـــــذا العـــــامل علـــــى وجـــــه، وهـــــو أنـــــه ُُيـــــد  يف ا ـــــواء ط ـــــل   لطيـــــف يف الليـــــايل ويقـــــع 

أوراال اَلشـــــــجار، فقـــــــد تكـــــــون تلـــــــك اَلجـــــــزاء الطلي ـــــــة لطيفـــــــة صـــــــغرية متفرقـــــــة علـــــــى ذلـــــــك الط ـــــــل  علـــــــى 
اَلوراال واَلزهـــــار، وقـــــد تكـــــون كثـــــرية حبيـــــث جيتمـــــع منهـــــا أجـــــزاء حمسوســـــة فهـــــو مثـــــل الرتجنبـــــني فمنـــــه ط ـــــل 

ــــى أطــــراف الطرفــــاء يف بعــــ  البلــــدان وذلــــك حمســــوس". مث يقــــول: " ــــزل مــــن ا ــــواء وجيتمــــع عل مةةةةن أي ين
"هــــو الــــذي أ ــــم هللا  القةةةةول األول: وهــــي:ل؟ يةةةةدكر اإلمةةةةام الةةةةرازي حولةةةةه قةةةةوَلنيم يء ت صةةةةنع الَعَسةةةةشةةةة

عز وجـــــل هـــــذا النحـــــل حـــــ  أ ـــــا تلـــــتق  تلـــــك الـــــذر ات مـــــن اَلزهـــــار وأوراال اَلشـــــجار أبفواههـــــا و كلهـــــا 
 وتغتــــــذ ي ِبــــــا، فــــــمذا شــــــبعت التقطــــــت أبفواههــــــا مــــــر ة أخــــــرى شــــــيئا مــــــن تلــــــك اَلجــــــزاء وذهبــــــت ِبــــــا إىل

ــــــك  بيوهتــــــا ووضــــــعتها ــــــد خر لنفســــــها فــــــذاءها، فــــــمذا اجتمــــــع يف بيوهتــــــا مــــــن تل ــــــا ، َل ــــــا حتــــــاول أن ت هن
"إن النحــــل  كــــل مـــــن اَلزهــــار الطي بـــــة  القةةةةول الثةةةةةاين:اَلجــــزاء الطلي ــــة شـــــيء كثــــري فــــذا  هـــــو العســــل". 

ـــــال ـــــد ا ع س  ، مث إ ـــــا تقـــــيء واَلوراال املعط ـــــرة أشـــــياء، مث إن هللا تعـــــاىل يُقل ـــــب تلـــــك اَلجســـــام يف داخـــــل ب
ــــــل". "أنــــــه أقــــــرب إىل  رّجةةةةةةح اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي القةةةةةةول األول حيةةةةةةث قةةةةةةال: مــــــر ة أخــــــرى فــــــذا  هــــــو الع س 

ـــــكل والط عـــــم ، وال  ـــــل يف الش  ـــــة مـــــن الع س  ـــــني قريب العقـــــل وأشـــــد  مناســـــبة إىل االســـــتقراء، فـــــمن طبيعـــــة الرتجنب
 مث ذكةةةةةةةرهاهنـــــــا".  شـــــــك  أنـــــــه ط ـــــــل  ُيـــــــد  يف ا ـــــــواء ويقـــــــع علـــــــى أطـــــــراف اَلشـــــــجار واَلزهـــــــار فكـــــــذا

ــــــل، ولــــــذلك فــــــمان إذا اســــــتهللارجنا  مشةةةةةةاهدته فيقةةةةةةول: "ســــــن ُنشــــــاهد أن هــــــذا النحــــــل إمنــــــا يتغــــــذ ى ابلع س 
ـــــل مــــــن بيــــــوت النحـــــل نــــــرت   ــــــا بقيـــــة مــــــن ذلــــــك َلجـــــل أن تغتــــــذ ي ِبــــــا فع ل منـــــا أ ــــــا إمنــــــا تغتــــــذي  الع س 

ة الواقعـــــة الطل يـــــة العســـــلي ابلعســـــل وأ ـــــا إمنـــــا تقـــــع علـــــى اَلشـــــجار واَلزهـــــار َل ـــــا تغتـــــذي بتلـــــك اَلجـــــزاء

                                                             

 69، 68لنحل، اآليتان ( سورة ا1)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

301 
 

{،  وقةةةةال يف االخةةةةري: مــــن ا ــــواء عليهــــا". ــــر ات  ــــْن ُكــــل   الثَّم  ــــن يف قــــول هللا تعــــاىل:}مُثَّ ُكل ــــي م  "أن كلمــــة م 
 (1)تكون البتداء الغاية، وال تكون للتبعي  على هذا القول".

اسةةةةةةةتدرك اإلمةةةةةةةام الشةةةةةةةهاب الةةةةةةةدين اآللوسةةةةةةةي علةةةةةةةى اإلمةةةةةةةام فخةةةةةةةر الةةةةةةةدين الةةةةةةةرازي يف 
ل ــــي يؤيـ ـــد القــــول الثــــاين وهــــو أشــــد   ييــــدا لــــه مــــن  ييــــد مشــــاِبة الرتجنبــــني للعســــل "أن  ــــاهر كُ  ه:تفسةةةةري 

ل ــــــة  ــــــي ما وطبيعــــــة العســــــل والرتجنبــــــني  تلفــــــة، فقــــــد ذكــــــر بعــــــ  أج  يف الطعــــــم والشــــــكل للقــــــول اَلول ال س 
 الثانيــــــــة أو اَلطبـــــــاء أن العســـــــل حـــــــار يف الثالثــــــــة جبـــــــس يف الثانيـــــــة والرتجنبــــــــني حـــــــار يف اَلوىل رطـــــــب يف

تــــدل. نعــــم لتلــــك املشــــاِبة يطلــــق عليهــــا اســــم العســــل فــــمن تــــرجنبني فارســــي معنــــاه عســــل رطــــب ال ط ــــل  مع
"وإن قــــــالوا: هــــــو يف احلقيقــــــة ط ــــــل  يســــــق  علــــــى العــــــاقول  مث يقةةةةةةول:النــــــدا كمــــــا زعمــــــه اإلمــــــام الــــــرازي"، 

ــــه يف الصــــور بفــــارس وجيمــــع كــــاملن، وجيلــــب مــــن التكــــرور شــــيء ُيســــمى  بلســــا م طنــــي  أشــــبه اَلشــــ ة ياء ب
ـــــهل فمنـــــه لـــــيس دائمـــــا، وينقـــــل عـــــن بعـــــ   والفعـــــل لكنـــــه أفلـــــ ، واَلمـــــر يف مشـــــاهدة تغـــــذيها ابلعســـــل س 

بقـــــول علـــــي رضـــــي هللا عنـــــه مث يسةةةةةتدل اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي  الطُيـــــور الـــــيت تكمـــــن شـــــتاء التغـــــذ ي ابلرجيـــــع".
به رجيـــــــع حـــــــول حتقـــــــري الـــــــدنيا حيـــــــث يقـــــــول: "أشـــــــرف لبـــــــاس ابـــــــن آدم فيـــــــه لعـــــــاب دودة وأشـــــــرف شـــــــرا

 (2)سل".

اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي أيضةةةةةا  علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف 
ــــت قــــول اَلول ولكــــن القــــول اَلصــــت وقــــرين تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال بعةةةةد ِذكةةةةر قولةةةةه:  أنــــه رج 

 (3)قياس هو القول الثاين.

 التلليل واملناقشة:    
ل الثمــــــرات، وذلـــــك أ ــــــا إمنــــــا ئاً مـــــن ُكــــــ"أي ُكلــــــي جـــــزءاً أو شــــــي اإلمةةةةةام ابةةةةةةن عطيةةةةةةة يقةةةةةةول:

(4) كــــــل النــــــوار مــــــن أشــــــجار".
 (5)أ ــــــا إمنــــــا  كــــــل النــــــوار مــــــن اَلشــــــجار. اإلمةةةةةةام القةةةةةةر ي يقةةةةةةول: 
"اســــــــتدل  بــــــــه مــــــــن زعــــــــم أن النحــــــــل  كــــــــل اَلزهــــــــار واَلوراال العطــــــــرة  اإلمةةةةةةةةام البيضةةةةةةةةاوي يقةةةةةةةةول:

فواههـــــا أجـــــزاء طليـــــة تلـــــتق  أبفتســـــتحيل يف بطنهـــــا عســـــال، مث تقـــــىء ادخـــــارا للشـــــتاء، ومـــــن زعـــــم أ ـــــا 
                                                             

  237ص  20( التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
 422ص  7تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج  406ص  3( تفسري ا رر الوجيز، ج 2)
 494ص  6( يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول السعيدي، ج 3)
  406ص 3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية، ج 4)
  135ص  10( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 5)
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ـــــــى اَلوراال واَلزهـــــــار، وتضـــــــعها يف بيوهتـــــــا ادخـــــــارا فـــــــمذا اجتمـــــــع يف بيوهتـــــــا  ـــــــوة صـــــــغرية متفرقـــــــة عل حل
"أي ابــــــين البيــــــوت مث كلــــــى كــــــل مثــــــرة  اإلمةةةةةةام النسةةةةةةفي يقةةةةةةول: (1)شــــــيء كثــــــري منهــــــا كــــــان العســــــل".

اخلةةةةةةةازن  واإلمةةةةةةةام (3).اإلمةةةةةةةام ابةةةةةةةو السةةةةةةةعود يف تفسةةةةةةةريههكـــــــذا قـــــــال ( 2)تشـــــــتهيها فـــــــمذا أكلتهـــــــا".
"أصــــــل الثمــــــرة مــــــا خترجــــــه الشــــــجرة مــــــن فلــــــة، مثــــــل التمــــــر  الشةةةةةةيخ ابةةةةةةن عاشةةةةةةور يقةةةةةةول:( 4).أيضةةةةةةا  

ـــــة الكر،ـــــة  والعنـــــب والنحـــــل ،ـــــتص  مـــــن اَلزهـــــار قبـــــل أن تصـــــري مثـــــرات، فـــــأطلق الثمـــــرات يف هـــــذه اآلي
هــــــــار "وبيــــــــان ذلــــــــك أن ل ز  مث يقةةةةةةةةول:علــــــــى اَلزهــــــــار علــــــــى ســــــــبيل ا ــــــــاز املرســــــــل بعالقــــــــة اَلول". 

مــــار فــــددا دقيقــــة تفــــرز ســــائال ســــكرج تتصــــه النحــــل وتــــ  بــــه مــــا هــــو كاحلواصــــل يف بطو ــــا وهــــو وللث
يــــزداد حــــالوة يف بطــــون النحـــــل ابختالطــــه ِــــواد كيميائيـــــة مودعــــة يف بطــــون النحـــــل، فــــمذا راحــــت مـــــن 
مرعاهـــــــا إىل بيوهتـــــــا أخرجـــــــت مـــــــن أفواههـــــــا مـــــــا حصـــــــل يف بطو ـــــــا بعـــــــد أن أخـــــــذ منـــــــه جســـــــمها مـــــــا 

 يف األخةةةةةةري يقةةةةةةةول الشةةةةةةيخ ابةةةةةةن عاشةةةةةةةور:وذلــــــك يشــــــبه اجـــــــرتار احليــــــوان ا ــــــرت". لقوتــــــه،  ُيتاجــــــه
"فـــــذلك هـــــو العســـــل. والعســـــل حـــــني القـــــذف بـــــه يف خـــــالج الشـــــهد يكـــــون مائعـــــا رقيقـــــا، مث  خـــــذ يف 
ـــــت  ـــــة ميـــــاه اَلزهـــــار بســـــبب حـــــرارة الشـــــمع املركـــــب منـــــه الشـــــهد وحـــــرارة بي ـــــه مـــــن رطوب جفـــــاف مـــــا في

رأينـــــا  خالصةةةةةة الكةةةةةالم: (5)  يف الربيـــــع وأمســـــر يف الصـــــيف".يكـــــون أبـــــيالنحـــــل حـــــ  يصـــــري خـــــائرا، و 
ــــرين يف هــــذه القضــــية أن كلهــــم قــــالوا وفــــق قــــول اإلمــــام اآللوســــي والشــــيخ الســــعيدي وكمــــا  أقــــوال املفس 
ُيشــــــــاهد يف هـــــــــذا العصـــــــــر اجلديـــــــــد فـــــــــمذا الرتجــــــــيت يكـــــــــون لقو مـــــــــا َلن النحـــــــــل تســـــــــتهللادم اَلزهـــــــــار 

 قةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي والشةةةةةيخ السةةةةةعيدي.سةةةةةب علمةةةةةي والقةةةةةول الةةةةةراجح حواَلوراال ل كـــــل، 
 وهللا أعلم

                                                             

  233ص  3أويل للمام البيضاوي، ج ( تفسري أنوار التنزيل وأسرار الت1)
  222ص  2( تفسري مدار  التنزيل للمام النسفي، ج 2)
  125ص  5( تفسري ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 3)
  86ص  3لتأويل يف معاين التنزيل للمام خازن، ج ( تفسري لباب ا4)
  208ص  14( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 5)
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َب:َصةةةةةةاَر  االسةةةةةةتدراك الرابةةةةةةع والسةةةةةةتون: َع َواأل: ةةةةةةم: ةةةةةةم  السد قةةةةةةول هللا تعاىل:}َوَجَعةةةةةةَل َلك 
َف:ِئَدَة َلَعلدك م: َتش:ك ر وَن{   (1).َواأل:

"وجعــــل لكـــــم يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةةدا حيةةةةث قةةةةال: 
ــــــدة ع لتســــــمعو الســــــم ــــــوا عظمــــــة هللا، واَلفئ ــــــدة لتعقل ــــــل هللا، واَلفئ ا مــــــواع  هللا واَلبصــــــار لتبصــــــروا دالئ

ومل جيمـــع فـــؤاد علـــى أكثـــر العـــدد، ومـــا مث ينقةةةل قةةةول اإلمةةةام ال جةةةاج: مجـــع فـــؤاد ســـو أفربـــة وفـــراب. 
مجــــع  "لعــــل الفــــؤاد إمنــــا وقةةةةال اإلمةةةةام الةةةةرازي يف األخةةةةري:قيــــل فيــــه فئــــدان كمــــا قيــــل: فــــراب وفــــرابن. 

ــــريان وأن الفــــؤاد قليــــل، َلن الفــــؤاد إمنــــا خلــــق  ــــة تنبيهــــا علــــى أن الســــمع والبصــــر كث ــــاء مجــــع القل علــــى بن
للمعــــــارف احلقيقيــــــة والعلــــــوم اليقينيــــــة، وأكثــــــر اخللــــــق ليســــــوا كــــــذلك بــــــل يكونــــــون مشــــــغولني ابَلفعــــــال 

ة مجـــــع ب ذكـــــر يف مجعـــــه صـــــيغالبهيميـــــة والصـــــفات الســـــبعية، فكـــــأن فـــــؤادهم لـــــيس بفـــــؤاد، فلهـــــذا الســـــب
 (  2)القلة".

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
ويـــــرد علـــــى قـــــول اإلمـــــام الـــــرازي اَلبصـــــار فمنـــــه مجـــــع قل ـــــة  هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال بعةةةةةد نقةةةةةل قولةةةةةه:

ل هـــذجين، ولـــوال "وهـــو قـــو  :حةةةول قةةةول اإلمةةةام الةةةرازي املةةةدكور وقةةةد قةةةال اإلمةةةام ابةةةو حيّةةةانأيضـــا. 
وإمنــــا يقــــال يف هــــذا مــــا قالــــه اإلمــــام الز شــــري: واَلفئــــدة  اللــــة قائلــــه وتســــطريه يف الكتــــب مــــا ذكرتــــه،ج

ـــــة إذا مل  ـــــيت جـــــرت جمـــــرى مجـــــو  الكثـــــرة، والقل يف فـــــؤاد، كاَلفربـــــة يف فـــــراب، وهـــــو مـــــن مجـــــو  الق ل ـــــة ال
ن إال أ (3)ا ـــــرى. يـــــرد يف الســـــما  فريهـــــا، كمـــــا جـــــاء شســـــو  يف مجـــــع شســـــع ال فـــــري، فجـــــرت ذلـــــك

دعــــوى الز شــــري أنــــه مل جيــــىء يف مجــــع شســــع إال شســــع ال فــــري، لــــيس بصــــحيت، بــــل جــــاء فيــــه مجــــع 
ـــــالوا: أشســـــا ، فكـــــان ينبغـــــي لـــــه أن يقـــــول: فلـــــب شســـــو ". مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي: ( 4)القلـــــة ق

لكــــل وزعــــم بعضــــهم أن الفــــؤاد إمنــــا يــــدر  مــــا لــــيس ِحــــدود بنحــــو أيــــن وكيــــف وكــــم وفــــري ذلــــك وإن ف
لـــــــه تناســـــــبه ال ،كــــــــن أن يـــــــدر  بغريهــــــــا علـــــــى ســـــــو ا سوســــــــات الظـــــــاهرة مــــــــن  ةمـــــــدر  قـــــــوة مدركــــــــ

                                                             

 78( سورة النحل، اآلية 1)
 251ص  20( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 2)
  624ص  2( يُنظر تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 3)
  575 – 574ص  6مام ابو حيان، ج ( تفسري البحر ا ي  لال4)
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اَلصـــــوات واَللــــــوان والطعـــــوم وسوهــــــا واحلـــــواس الظــــــاهرة مــــــن الســـــمع والبصــــــر والـــــذوال إىل فــــــري ذلــــــك 
 (1)وهو كما ترى".

 التلليل واملناقشة:    
إذا اعتــــــرب فيــــــه اْلُفــــــؤ اُد كالقلــــــب لكــــــن يقــــــال لــــــه: فـُــــــؤ اٌد  اإلمةةةةةةام الراغةةةةةةب األصةةةةةةفهاين يقةةةةةةول:

ُة. الَـّــــيت  ت طَّل ـــــُع ع ل ـــــى  ٌة. قـــــول هللا تعـــــاىل:}انُر اّللَّ  اْلُموقـ ــــد  ـــــؤُّد ، أي: الت وقـ ــــد، ومجـــــع الفـــــؤاد: أ ْفئ ـــــد  معـــــ  التـَّف 
 (3)مـــــن الكتــــــب.وختصـــــيص اَلفئـــــدة تنبيـــــه علـــــى فـــــر   ثـــــري لـــــه، ومـــــا بعـــــد هـــــذا الكتـــــاب  (2)اَْل ْفئ ـــــد ة {،

، و اجلْ ْمــــُع اإلمةةةةام ابةةةةن منظةةةةور اإلفريقةةةةي:  ــــؤ اُد ف شــــاُء القلــــب  ــــطُه، و ق يــــل : اْلُف ــــل : وس  والفــــؤاُد: اْلق ْلــــُب، و ق ي
. ـــــــر ع ل ـــــــى ف ــــــرْي  ذ ل ـــــــك  ـــــــيبـ و ْيه : و ال  نـ ْعل ُمـــــــُه ُكس   أ فئــــــدٌة؛ ق ـــــــال  س 
: الُفـــــــؤاُد: يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام الفةةةةةةةريوزآابدي (4)

، ُمـــــذ كَّرٌ  ٌة. والف ــــو اُد.للق ْلــــب  ، مجعـــــه: أْفئ ـــــد 
}انُر يقةةةةةول يف تفسةةةةةري قةةةةةول هللا تعةةةةةاىل: (6)البقةةةةةاعي اإلمةةةةةام (5)

ُة. الَـّـــيت  ت طَّل ــــُع ع ل ــــى اَْل ْفئ ــــد ة { مجــــع فــــؤاد وهــــو القلــــب الــــذي يكــــاد ُيــــرتال مــــن شــــدة ذكائــــه،  اّللَّ  اْلُموقـ ـــد 
ـــــه أبن تعلـــــو وســـــطه وتشـــــتمل عليـــــه  فكـــــان ينبغـــــي أن جيعـــــل ذكـــــاءه يف أســـــباب اخلـــــالص، واطالعهـــــا علي

ــــه ألطــــف مــــا يف البــــدن وأشــــده  ملــــاً أبد  اشــــتماالً ابلغــــاً،  ــــذكر َلن مســــي بــــذلك لشــــدة توقــــده، وخــــص ابل
شـــــــيء مـــــــن اَلذى، وَلنـــــــه منشــــــــأ العقائـــــــد الفاســـــــدة ومعــــــــدن حـــــــب املـــــــال الــــــــذي هـــــــو منشـــــــأ الفســــــــاد 

الــــــيت هيأهــــــا للفهــــــم واَلفئــــــدة هــــــي القلــــــوب  وقةةةةةةد قةةةةةةال: (7)والضــــــالل، وعنــــــه تصــــــدر اَلفعــــــال القبيحــــــة.
ـــــدن ِـــــا أودعهـــــا : قةةةةةال اإلمةةةةةام القةةةةةر ي (8)مـــــن احلـــــرارة اللطيفـــــة القابلـــــة للمعـــــاين الدقيقـــــة. وإصـــــالح الب

                                                             

  439 – 438ص  7( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
 7، 6( سورة ا مزة، اآليتان 2)
 646( املفردات للمام الرفب اَلصفهاين، ص 3)
  329ص  3( لسان العرب البن منظور اَلفريقي، ج 4)
 305( القاموس ا ي  للمام الفريوزآابدي، ص 5)
 – 1406ه املوافـــــــــق 885 – 809راب  بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن ايب بكـــــــــر الب قـــــــــاعي، )( هـــــــــو إبـــــــــراهيم بـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن حســـــــــن الـــــــــ6)

بــــو احلســــن برهــــان الــــدين: كــــان مؤرخــــاً أديبــــاً. أصـــــله مــــن البقــــا  يف ســــورية، وســــكن دمشــــق وبيــــت املقــــدس والقـــــاهرة، ام( 1480
و  واَلقـــــران، وأخبـــــار اجلــــالد يف فـــــتت الــــبالد، نظـــــم الـــــدرر يف وتــــويف بدمشـــــق. لــــه كتـــــب كثــــري منهـــــا: عنـــــوان الزمــــان يف تـــــراجم الشــــي

  56ص  1ويد ... اَلعالم للزركلي، ج تناسب اآلجت والسور، القول املفيد يف أصول التج
ـــــــــدرر يف تناســـــــــب اآلجت والســـــــــور للمـــــــــام البقـــــــــاعي )املتـــــــــوىف: 7) الناشـــــــــر: دار الكتـــــــــاب  247ص  22ه(، ج 885( نظـــــــــم ال

  22د اَلجزاء: اإلسالمي، القاهرة. عد
  222ص  11، ج ( نفس املصدر8)
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ــــــة. ــــــدة: مجــــــع الفــــــؤاد، وأصــــــله  يقةةةةةةول ابةةةةةةن عاشةةةةةةور:( 1)"اَلفئــــــدة" مجــــــع الفــــــؤاد ســــــو فــــــراب وأفرب واَلفئ
وهـــــو وســـــ   ابةةةةةو السةةةةةعود: قةةةةةال اإلمةةةةةام هكةةةةةدا( 2)القلــــب. ويطلـــــق كثـــــريا علـــــى العقــــل وهـــــو املـــــراد هنـــــا.

ـــــــرى مجـــــــو   القلـــــــب وهـــــــو مـــــــن القلـــــــب   كالقلـــــــب مـــــــن الصـــــــدور وهـــــــو مـــــــن مجـــــــو  القلـــــــة الـــــــيت جـــــــرت جم 
ــــرازي  خالصةةةةة الكةةةةالم: (3)الكثــــرة. فةةةةاذا الاجةةةةيح وبــــذلك نالحــــ  أن اَلئمــــة وافقــــوا مــــع قــــول اإلمــــام ال

 وهللا أعلم  يكون لقول اإلمام الرازي.

                                                             

 151ص  10( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 1)
 232ص  14( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 2)
 132ص  5( تفسري ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 3)
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 املبلث الثالث

 سورة اإلسراء
 

َم االسةةةةةةتدراك اخلةةةةةةام  والسةةةةةةتون: قةةةةةةول هللا تعةةةةةةاىل:}اقة:رَ  ِسةةةةةةَل ال:يَةةةةةةةو: أ: ِكَتابَةةةةةةَل َكَفةةةةةةى بِنَةف:
  (1).َعَلي:َل َحِسيب ا{

يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا حيةةةةةث ذكةةةةةر يف البدايةةةةةة 
يــــــة تُفيــــــد أن التجربــــــة تــــــُدل  علــــــى أن تكــــــرار اَلعمــــــال االختيار مقةةةةةةدمتنيم وهةةةةةةي: املقدمةةةةةةة األوىل: ف

الـــــنفس، أال تـــــرى أن مـــــن يُـــــداوم ويُوا ـــــب علـــــى تكـــــرار  حـــــدو  امللكـــــة النفســـــانية الراســـــهللاة يف جـــــوهر
قـــــراءة درس واحـــــد فيصـــــري ذلـــــك الـــــدرس عنـــــده حمفو ـــــاً، ومـــــن داوم ووا ـــــب علـــــى عمـــــل واحـــــد مـــــدة 

ـــــك العمـــــل ملكـــــة لـــــه.  ـــــري يوجـــــب حصـــــول  مث يقةةةةةول بعةةةةةده:طويلـــــة يصـــــري ذل "ملـــــا كـــــان التكـــــرار الكث
 مثمــــــا يف جــــــوهر الــــــنفس،  لراســــــهللاة وجــــــب أن ُيصــــــل لكــــــل واحــــــد مــــــن تلــــــك اَلعمــــــال أثــــــرامللكــــــة ا

فـــمان ملـــا رأينـــا أن عنـــد تـــوايل القطـــرات الكثـــرية مـــن املـــاء علـــى  ذكةةةر مثةةةال مةةةن املشةةةاهدة حيةةةث قةةةال:
احلجـــــر حصـــــلت الثُقبـــــة يف احلجـــــر، فنعـــــرف أن لكـــــل واحـــــد مـــــن تلـــــك القطـــــرات أثـــــرا مـــــا يف حصـــــول 

ـــــيالً ضـــــعيفاً. ـــــة أي املقدمةةةةةة الثانيةةةةةة: ذلـــــك الثقـــــب وإن كـــــان قل ـــــاس "إن كانـــــت الكتاب ضـــــاً يف ُعـــــرف الن
علـــــى جعلهـــــا معرفـــــات َللفـــــا   صوصـــــة، فعلـــــى هـــــذا، عبـــــارة عـــــن نقـــــو   صوصـــــة اصـــــطلت النـــــاس 

داللــــــة تلــــــك النقــــــو  علــــــى تلــــــك املعــــــاين املهللاصوصــــــة داللــــــة كائنــــــة جوهريــــــة واجبــــــة الثبــــــوت، ممتنعــــــة 
ــــــاب مــــــن الصــــــحيفة املشــــــتملة  ــــــك النقــــــو  أوىل ابســــــم الكت ــــــاب املشــــــتمل علــــــى تل ــــــزوال، كــــــان الكت ال

 (2)ى النقو  الدالة ابلوضع واالصطالح".عل
"إن  كــــل عمــــل يصــــُدر مــــن اإلنســــان   م الةةةةرازي بعةةةةد معرفةةةةة هةةةةاَتني املقةةةةدَمَتني:مث يقةةةةول اإلمةةةةا

كثــــرياً كــــان أو قلــــيالً قــــوجً كــــان أو ضــــعيفاً، فمنــــه ُيصــــل منــــه ال حمالــــة يف جــــوهر الــــنفس اإلنســــانية أثــــر 
ح مـــــن اخللـــــق إىل حضـــــرة احلـــــق كـــــان ذلـــــك  صـــــوص، فـــــمن كـــــان ذلـــــك اَلثـــــر أثـــــرا جلـــــذب جـــــوهر الـــــرو 

والكرامـــــات وإن كـــــان ذلـــــك اَلثـــــر أثـــــرا جلـــــذب الـــــروح مـــــن حضـــــرة احلـــــق إىل  مـــــن موجبـــــات الســـــعادات
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االشـــــــتغال ابخللـــــــق كـــــــان ذلـــــــك مـــــــن موجبـــــــات الشـــــــقاوة واخلـــــــذالن إال أن تلـــــــك اآل ر ختفـــــــى مـــــــا دام 
كشـــــاف هـــــذه اَلحـــــوال و ليهـــــا الـــــروح متعل قـــــا ابلبـــــدن، َلن اشـــــتغال الـــــروح بتـــــدبري البـــــدن ،نـــــع مـــــن ان

لقــــول النــــيب  نقطــــع تعل ــــق الــــروح عــــن تــــدبري البــــدن فهنــــا  حتصــــل القيامــــةفــــمذا ا مث ي ضةةةةيف:و هورهــــا"، 
ــــُه".ملسو هيلع هللا ىلص:  ــــْن م ــــات  فـ ق ــــْد ق ام ــــْت قـ ي ام ُت أن الــــنفس الناطقــــة  واملةةةةراد مةةةةن كةةةةون هةةةةده احلالةةةةة قيامةةةةة  (1)"م 

مذا انقطـــــع ذلـــــك التعلــــــق، قامـــــت الــــــنفس كأ ـــــا كانـــــت ســــــاكنة مســـــتقر ة يف هـــــذا اجلســــــد الســـــفلي، فــــــ
إىل العــــــامل العلـــــوي، فهــــــذا هــــــو املــــــراد مــــــن كـــــون هــــــذه احلالــــــة قيامــــــة، مث عنــــــد  وتوج هـــــت ســــــو الصــــــعود

ـــــــْفن ا  ـــــــه قـــــــول هللا تعاىل:}ف ك ش  حصـــــــول القيامـــــــة ِبـــــــذا املعـــــــ  زال الغطـــــــاء وانكشـــــــف الوطـــــــاء، وقيـــــــل ل
ـــــــْوم  ح د يـــــــٌد{ ـــــــُر   اْليـ  ـــــــك  ف ط ـــــــاء    فـ ب ص  ـــــــة  و ( 2)ع ْن ـــــــْوم  اْلق ي ام  ـــــــاُه   قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}و ُفْر ُج ل ـــــــُه يـ  ك ت ـــــــااًب يـ ْلق 

"وُفــــــرج لــــــه عنــــــد حصــــــول هــــــذه القيامــــــة مــــــن ُعمــــــق البــــــدن املظلــــــم كتــــــااب  واملةةةةةةراد منةةةةةةه: (3)م ْنُشــــــورًا{
مشـــــتمال علـــــى مجيـــــع تلـــــك اآل ر احلاصـــــلة بســـــبب اَلحـــــوال الدنيويـــــة، ويكـــــون هـــــذا الكتـــــاب يف هـــــذا 

ة فكانــــــــت  ن الــــــــروح حــــــــني كانــــــــت يف البــــــــدن كانــــــــت هــــــــذه اَلحــــــــوال فيــــــــه  فيــــــــالوقــــــــت منشــــــــورا، َل
كاملطويــــــة أمــــــا بعــــــد انقطــــــا  التعلــــــق اجلســــــداين  هــــــرت هــــــذه اَلحــــــوال وجلــــــت وانكشــــــفت فصــــــارت  

"وعنـــــد  مث يقةةةةةول:كأ ـــــا مكشـــــوفة منشـــــورة بعـــــد أن كانـــــت مطويـــــة، و ـــــاهرة بعـــــد أن كانـــــت  فيـــــة"، 
ـــــة مجيـــــع تلـــــك اآل ر  ـــــه ذلـــــك تشـــــاهد القـــــوة العقلي ـــــة ابلكتابـــــة الذاتيـــــة يف جـــــوهر الـــــروح فيقـــــال ل مكتوب

ــــــْوم  يف ت ــــــك  اْليـ  { مث يقــــــال لــــــه قــــــول هللا تعــــــاىل:}ك ف ى ب نـ ْفس  لــــــك احلالــــــة: قــــــول هللا تعــــــاىل:}اقـْر ْأ ك ت اب ــــــك 
ــــــك اآل ر إن كانــــــت مــــــن موجبــــــات الســــــعادة حصــــــلت الســــــعادة ال حمالــــــة،  ــــــيًبا{ فــــــمن تل ــــــك  ح س  ع ل ْي

فهــــــذا ف مث يقةةةةةول اإلمةةةةةةام الةةةةةرازي:قاوة حصـــــلت الشـــــقاوة ال حمالــــــة"، وإن كانـــــت مـــــن موجبـــــات الشــــــ
ــــــة. ومــــــن املعلــــــوم أن احلــــــق أن اَلحــــــوال الظــــــاهرة الــــــيت  تفســــــري هــــــذه اآليــــــة حبســــــب اَلحــــــوال الروحاني
وردت فيهــــــا الــــــرواجت حــــــق وصــــــدال ال م ريــــــة فيهــــــا، واحتمــــــال اآليــــــة  ــــــذه املعــــــاين الروحانيــــــة  ــــــاهر 

 (4)ملستقيم هو اإلقرار ابلكل".أيضا، واملنه  القوة والصرا  ا

                                                             

ق: شــــــعيب اَلرنــــــؤو ، حممــــــد زهــــــري الشــــــاويل. حتقيــــــ 97ص  15ه(، ج 516( شـــــرح الســــــنة  يــــــي الســــــنة البغــــــوي )املتــــــوىف: 1)
 15م. عدد اَلجزاء: 1983هـ املوافق 1403الناشر: املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوت. الطبعة: الثانية، 
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دين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةة
"إن احلــــــق أن اَلحــــــوال الظــــــاهرة الــــــيت وردت فيهــــــا  هةةةةةةده اآليةةةةةةة حيةةةةةةث قةةةةةةال بعةةةةةةد ِذكةةةةةةر قولةةةةةةه وهةةةةةةي:

ــــة  ــــذه املعــــاين الروحانيــــة  ــــاهر أيضــــ ــــرواجت حــــق وصــــدال ال م ريــــة فيهــــا واحتمــــال اآلي ا واملــــنه  القــــوة ال
"ونعـــــم مـــــا قـــــال فـــــري أن كـــــون  وقةةةةةال اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي بعةةةةةده:، والصـــــرا  املســـــتقيم هـــــو اإلقـــــرار ابلكـــــل"
ـــــيس يف هـــــذا مـــــا  ـــــالف النقـــــل وقـــــد  وقةةةةةال اإلمةةةةةام اخل فةةةةةاجي:ذلـــــك االحتمـــــال  ـــــاهر فـــــري  ـــــاهر"،  ل

ــــوم مــــن مل يكــــن قــــارم"، وال وجــــ ــــك الي ــــه يقــــرأ يف ذل ــــادة: أن ــــه مــــا روي عــــن قت ــــدا لــــه، محــــل علي ه لعــــده مؤي
دة علــــى ذلــــك  ويــــل أيضــــاً، ولعــــل قتــــادة وأمثالــــه مــــن ســــلف اَلمــــة ومــــن املعلــــوم أن محــــل كــــالم اإلمــــام قتــــا

ـــــوف وهللا تعـــــاىل أعلـــــم حبقـــــائق  ـــــأويالت ببـــــال والكـــــالم العـــــريب كاجلمـــــل اَلن ال  طـــــر  ـــــم أمثـــــال هـــــذه الت
 (1)اَلمور.

  التلليل واملناقشة:   
ـــــه قـــــال: أن  هـــــذا االحتمـــــال خفـــــي   أن املـــــراد مـــــن خالصةةةةةة الكةةةةةالم كـــــالم اإلمـــــام اآللوســـــي أن

ــــــحه،  فقةةةةةةول ولــــــيس واضــــــت، فرفــــــع اإلمــــــام اآللوســــــي الغمــــــوض عــــــن كــــــالم اإلمــــــام الــــــرازي ولكنــــــه مل يوض 
 وهللا أعلم اإلمام اآللوسي راجح.

  
ِبنَي َحةةةةةود نةَ  االسةةةةةتدراك السةةةةةادس والسةةةةةتون: َعةةةةةَث قةةةةةول هللا تعاىل:}َوَمةةةةةا ك ندةةةةةا م َعةةةةةدِّ بة:

{.َرس و    (2)ال 
قــــال أصــــحابنا يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا حيةةةةث قةةةةال: 

وجــــــوب شــــــكر املــــــنعم ال يثبــــــت ابلعقــــــل بــــــل ابلســــــمع، والــــــدليل عليــــــه هــــــذه اآليــــــة ووجــــــه االســــــتدالل أن 
ـــــل الشـــــر  حبكـــــم  ـــــرت ، وال عقـــــاب قب ـــــب العقـــــاب علـــــى ال ـــــة الوجـــــوب ال تتقـــــر ر ماهيتـــــه إال برتتي هـــــذه اآلي

ــــــــــدوا هـــــــــذه اآليــــــــــة الكر،ــــــــــة بقــــــــــول هللا الكر،ـــــــــ ة، فوجــــــــــب أن ال يتحق ــــــــــق الوجـــــــــوب قبــــــــــل الشــــــــــر  مث أك 
،} ـــــــٌة بـ ْعـــــــد  الرُُّســـــــل  ـــــــر ين  و ُمْنـــــــذ ر ين  لـ ــــــئ الَّ ي ُكـــــــون  ل لنَّـــــــاس  ع ل ـــــــى اّللَّ  ُحجَّ وبقـــــــول هللا  (3)تعاىل:}ُرُســـــــاًل ُمب ش  

ـــــْن قـ بْ تعـــــاىل:}و ل ْو أ انَّ أ ْهل ْكن ـــــاُهْم ب ع ـــــ ـــــْن ذ اب  م  تـ ــــك  م  ن ـــــا ر ُســـــواًل فـ نـ تَّب ـــــع  آج  ـــــْلت  إ ل يـْ ل ـــــه  ل ق ـــــاُلوا ر بَـّن ـــــا ل ـــــْوال  أ ْرس 
                                                             

 33ص  8ح املعاين للمام اآللوسي، ج ( يُنظر تفسري رو 1)
 15( سورة اإلسراء، اآلية 2)
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ْـــــز ى{، ـــــل  أ ْن نـ ــــذ لَّ و ف  ،كـــــن أحـــــد يقـــــول أن هـــــذا االســـــتدالل ضـــــعيف،  مث ذكةةةةةر عليةةةةةه إشةةةةةكاال : (1)قـ ْب
ــــة،لــــو مل يثبــــت الوجــــوب العقلــــي مل يثبــــت الوجــــ ونةةةةتكّلم عنةةةةه يف وجهةةةةني: وهــــذا ابطــــل  وب الشــــرعي البت

 : مث ذكر عّدة وجوه يف بيان مالزمتهم كالتا فذا  ابطل، 
ــــــد هللا  أوةةةةةةةا: • ــــــا مــــــن عن ــــــه نبي ــــــه إذا جــــــاء املشــــــر   وادعــــــى كون ــــــرازي الســــــؤال: "أن ــــــذكر اإلمــــــام ال ي

عزوجــــــل  وأ هــــــر املعجــــــزة، فهــــــل جيــــــب علــــــى املســــــتمع اســــــتما  قولــــــه والتأمــــــل يف معجزاتــــــه أو ال 
ـــــه  ـــــوة وإن وجـــــب، جيـــــب؟ فـــــمن مل جيـــــب اســـــتما  قول ـــــر يف معجزاتـــــه فقـــــد بطـــــل القـــــول ابلنب والتفك 

ل أو ابلشـــــر  فـــــمن وجـــــب ابلعقـــــل فيثبـــــت منـــــه الوجـــــوب العقلـــــي، وإن فممـــــا أن جيـــــب هـــــذا ابلعقـــــ
ـــــــا أن يكـــــــون هـــــــو ذلـــــــك املـــــــدعي أو فـــــــريه،  وجـــــــب ابلشـــــــر  فهـــــــو ابطـــــــل، َلن  ذلـــــــك الشـــــــر  إم 

ن ذلـــــــك الرجـــــــل يقـــــــول: "َلنـــــــه يرجـــــــع حاصـــــــل الكـــــــالم إىل أ ويقةةةةةةةول يف سةةةةةةةببه:واَلول ابطـــــــل، 
يل، أمـــــا هـــــذا فمثبـــــات للشـــــيء الـــــدليل علـــــى أنـــــه جيـــــب قبـــــول قـــــويل أين  أقـــــول إنـــــه جيـــــب قبـــــول قـــــو 
يف اَلول: ولـــــــزم إمـــــــا الـــــــدور أو  بنفســـــــه، وإن كـــــــان ذلـــــــك الشـــــــار  فـــــــريه كـــــــان الكـــــــالم فيـــــــه كمـــــــا

 التسلسل ومها حماالن". 
ال معـــــــ  للجيـــــــاب "أن الشـــــــر  إذا جـــــــاء وأوجـــــــب بعـــــــ  اَلفعـــــــال، وحـــــــر م بعضـــــــها فـــــــ اثنيهةةةةةةةا: •

ــــك، والتحــــرة، إال  أن يقــــول الشــــار : لــــو تركــــت  كــــذا وفعلــــت  كــــذا ل مث يقةةةةول حةةةةول القةةةةول عاقبت
ـــــه االحـــــرتاز  املةةةةةدكور: ـــــو مل جيـــــب علي ـــــه االحـــــرتاز عـــــن العقـــــاب أو ال جيـــــب، فل إمـــــا أن جيـــــب علي

عـــــــن العقـــــــاب مل يتقـــــــر ر معـــــــ  الوجـــــــوب البتـــــــة، وهـــــــذا ابطـــــــل فـــــــذا  ابطـــــــل، وإن وجـــــــب عليـــــــه 
 از عـــــن العقـــــاب، فممـــــا أن جيـــــب ابلعقـــــل أو ابلســـــمع، فـــــمن وجـــــب ابلعقـــــل فهـــــو املقصـــــود،االحـــــرت 

وإن وجــــــب ابلســــــمع مل يتقــــــر ر معــــــ  هــــــذا الوجــــــوب إال بســــــبب ترتيــــــب العقــــــاب عليــــــه، وحينئــــــذ 
 يعود التقسيم اَلول ويلزم التسلسل وهو حمال". 

ــــــه جيــــــوز مــــــن هللا تعــــــاىل أن يعفــــــو عــــــن ال اثلثهةةةةةةا: • ــــــى تــــــر  أن مــــــذهب أهــــــل الســــــنة أن عقــــــاب عل
فلةةةةم يبةةةةق إال أن  الواجــــب وإذا كــــان كــــذلك كانــــت ماهيــــة الوجــــوب حاصــــلة مــــع عــــدم العقــــاب،

"إن ماهيــــــة الواجــــــب إمنــــــا تتقــــــرر بســــــبب حصــــــول اخلــــــوف مــــــن العقــــــاب، وهــــــذا اخلــــــوف  نقةةةةةةول:
حاصــــل ِحـــــ  العقـــــل، فثبــــت أن ماهيـــــة الوجـــــوب إمنــــا حتصـــــل بســـــبب هــــذا اخلـــــوف، وثبـــــت أن 

يةةةةةدكر قـــــل، فلـــــزم أن يقـــــال: الوجـــــوب حاصـــــل ِحـــــ  العقـــــل". هـــــذا اخلـــــوف حاصـــــل ِجـــــرد الع
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ــــذم"؟ "ماه هنةةةةا عليةةةةه إشةةةةكال وهةةةةو: مث يــــة الوجــــوب إمنــــا تتقــــرر بســــبب حصــــول اخلــــوف مــــن ال
يةةةةةب عنةةةةةه: "إن هللا تعـــــاىل إذا عفـــــا فقـــــد ســـــق  الـــــذم، فعلـــــى هـــــذا ماهيـــــة الوجـــــوب إمنـــــا تتقـــــر ر  جي 

ذه الوجـــــــوه أن بســـــــبب حصـــــــول اخلـــــــوف مـــــــن الـــــــذم وذلـــــــك حاصـــــــل ِحـــــــ  العقـــــــل، فثبـــــــت ِبـــــــ
 (1)الوجوب العقلي ال ،كن دفعه".
ــــــت ُضــــــعف هــــــذا االســــــتدالل أن يف هــــــذه اآليــــــة الكر،ــــــة  بعــــــدمث يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام الةةةةةةرازي:  أن ثب

ــــــة الكر،ــــــة علــــــى  اهرهــــــا ونقــــــول: أن العقــــــل هــــــو رســــــول هللا إىل  األول:قــــــوالن:  أن جنــــــري هــــــذه اآلي
د مــــــن اَلنبيــــــاء، فالعقــــــل هــــــو الرســــــول اخللــــــق، بــــــل هــــــو الرســــــول الــــــذي لــــــواله ملــــــا تقــــــررت رســــــالة أحــــــ

أن  الثةةةةاين:ا كنــــا معــــذ بني حــــ  نبعــــث رســــول العقــــل. اَلصــــلي، فيكــــون معــــ  هــــذه اآليــــة الكر،ــــة: ومــــ
ــــة فنقــــول: "أن  املــــراد ومــــا ُكن ــــا معــــذ بني يف اَلعمــــال الــــيت ال ســــبيل إىل معرفــــة  ــــص عمــــوم هــــذه اآلي ُفص 

ـــــه  وجوِبـــــا إال ابلشـــــر  إال  بعـــــد جمـــــيء الشـــــر ، وختصـــــيص العمـــــوم وإن كـــــان عـــــدوالً عـــــن الظـــــاهر إال أن
ل، وقـــــد بينـــــا قيـــــام الـــــدالئل الثالثـــــة، علـــــى أان لـــــو نـُف ينـــــا الوجـــــوب جيـــــب املصـــــري إليـــــه عنـــــد قيـــــام الـــــدالئ

يف األخةةةةري ذكةةةةر اإلمةةةةام الةةةةرازي القةةةةول املختةةةةار أو القةةةةول العقلــــي لزمنــــا ن فــــُي الوجــــوب الشــــرعي". 
أن الــــذي نرتضــــيه ونــــذهب إليــــه أن جمــــرد العقــــل  "ومــــن املعلــــومالةةةةراجح حسةةةةب رأيةةةةه حيةةةةث يقةةةةول: 
فـــع بـــه، ويُـــرت  مــــا يتضـــر ر بـــه، أمـــا جمـــر د العقـــل ال يـــدل  علـــى أنــــه ســـبب يف أن جيـــب علينـــا فعـــل مـــا يُنت

جيُـــــب  علـــــى هللا تعـــــاىل شـــــيء وذلـــــك َلان جمبولـــــون )ُجعلـــــت يف طبيعتنـــــا( علـــــى طلـــــب النفـــــع واالحـــــرتاز 
ـــــرم كـــــان العقـــــل وحـــــده كافيـــــ ا يف الوجـــــوب يف حق نـــــا وهللا تعـــــاىل منـــــز ه عـــــن طلـــــب عـــــن الضـــــرر، فـــــال ج 

 (2)تنع أن ُيكم العقل عليه بوجوب فعل أو تر  فعل".النفع وا رب من الضرر، فام
اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

قولـــــه كمـــــا ذكـــــرانه يف أن اإلمــــام الـــــرازي ضـــــع ف االســـــتدالل ابآليــــة مث نقـــــل هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال: 
  ــــــتص ابملعتزلـــــــة بــــــل يشـــــــاركهم يف أن االســـــــتدالل ِبــــــذه اآليـــــــة علــــــى تقــــــدير تامـــــــه ال: الفــــــوال وقــــــال

ـــــوا  ـــــد َل ـــــم وإن مل يقول ـــــاف ومـــــن أهـــــل الســـــنة املاتريديـــــة وهكـــــذا عامـــــة مشـــــايخ مسرقن ذلـــــك مـــــن اَلحن
م يقولـــــون: "إن العقـــــل مثـــــل املعتزلـــــة أبن  العقـــــل حـــــاكم ابحلســـــن والقـــــبت اللـــــذين أثبتومهـــــا مجيعـــــا لكـــــنه

ظــــــرا صــــــحيحا وأوجبــــــوا اإل،ــــــان ابو آلــــــة للعلــــــم ِبمــــــا فيهللالقــــــه هللا جــــــل جاللــــــه عقيــــــب نظــــــر العقــــــل ن
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عزوجــــــل وتعظيمــــــه وحرمــــــوا نســــــبة مــــــا هــــــو شــــــنيع إىل هللا ســــــبحانه حــــــ  روي عــــــن اإلمــــــام أيب حنيفــــــة 
ــــــق معر  رمحــــــه هللا تعــــــاىل ــــــو مل يبعــــــث هللا تعــــــاىل رســــــوال لوجــــــب علــــــى اخلل ــــــه قــــــال: ل ــــــه"، أن مث يقةةةةةةول فت

ة مــــــن حجــــــ  هللا جــــــل وقــــــد صــــــر ح فــــــري واحــــــد مــــــن علمــــــائهم أبن  العقــــــل حجــــــ اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي:
جاللـــــه وجيـــــب االســـــتدالل بـــــه قبــــــل ورود الشـــــر ، العلمـــــاء احتجـــــوا يف ذلــــــك ِـــــا أخـــــرب هللا تعـــــاىل بــــــه 

ـــــــك   ـــــــالل  عـــــــن إبـــــــراهيم عليـــــــه الســـــــالم مـــــــن قولـــــــه َلبيـــــــه وقومـــــــه قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}إ ين   أ را   و قـ ْوم   يف  ض 
نجــــــوم ومعرفـــــــة هللا تعــــــاىل ِبـــــــا حيــــــث قـــــــال ذلــــــك ومل يقـــــــل أوحــــــي  إيل، ومــــــن اســـــــتدالله ابل(1)ُمب ــــــني {،

ا ر يب    ــــــذ  ًبــــــا ق ــــــال  ه  ــــــنَّ ع ل ْيــــــه  اللَّْيــــــُل ر أ ى ك وْك  ــــــا ج  وجعلهــــــا حجــــــة علــــــى قومــــــه كمــــــا قــــــال هللا تعاىل:}فـ ل مَّ
. فـ   ــــــبُّ اآْلف ل ــــــني  ــــــا أ ف ــــــل  ق ــــــال  ال  ُأح  ــــــا أ ف ــــــل  ق ــــــال  فـ ل مَّ ا ر يب   فـ ل مَّ ــــــذ  ــــــا ق ــــــال  ه  ز ًف ــــــر  اب  ــــــا ر أ ى اْلق م   ل ــــــئ ْن ملْ  ل مَّ

ـــــ ا أ ْكبـ  ـــــذ  ا ر يب   ه  ـــــذ  ز ف ـــــًة ق ـــــال  ه  ـــــْمس  اب  ـــــا ر أ ى الشَّ . فـ ل مَّ ـــــال  ني  ـــــْوم  الضَّ ـــــن  اْلق  ـــــا يـ ْهـــــد ين  ر يب   َل  ُكـــــون نَّ م  ُر فـ ل مَّ
ـــــْوم  إ ين   ب ـــــ قـ  وا وكـــــذلك كـــــل اَلنبيـــــاء والرســـــل علـــــيهم الســـــالم حـــــاج   (2)ر يٌء مم َّـــــا ُتْشـــــر ُكون {،أ فـ ل ـــــْت ق ـــــال  ج 

ـــــــــك  فـــــــــاط ر   قـــــــــومهم حُبجـــــــــ  العقـــــــــل كمـــــــــا ينـــــــــِء عنـــــــــه قـــــــــول هللا تعاىل:}قالـ ــــــــْت ُرُســـــــــُلُهْم أ يف  اّللَّ  ش 
،} ـــــــماوات  و اَْل ْرض  ــــــــر  ال( 3)السَّ ــــــــع  اّللَّ  إ  ـــــــاً آخ  ( 4) بـُْرهــــــــان  ل ــــــــُه ب ــــــــه {،بقــــــــول هللا تعــــــــاىل:}و م ْن ي ــــــــدُْ  م 

 إ ـــــا آخـــــر بعـــــد مـــــا أوحـــــى إليـــــه أو بلغتـــــه "أنـــــه مل يقـــــل ومـــــن يـــــد  مـــــع هللا فيقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي:
ـــــا  ـــــُل م  الـــــدعوة وبقـــــول هللا تعـــــاىل خـــــربا عـــــن أهـــــل النـــــار قـــــول هللا تعاىل:}و ق ـــــاُلوا ل ـــــْو ُكنَّـــــا ن ْســـــم ُع أ ْو نـ ْعق 

ــــــع ري { ث قــــــالوا أ ــــــم صــــــاروا يف انر جهــــــن م لــــــرتكهم االنتفــــــا  واالســــــتفادة حيــــــ (5)ُكنَّــــــا يف  أ ْصــــــح اب  السَّ
"أ ـــــــم لـــــــو انتفعـــــــوا ابلعقـــــــول يف معرفـــــــة الصـــــــانع قبـــــــل ورود الشـــــــر  مل  مث ي ضةةةةةةةيف:ابلســــــمع والعقـــــــل". 

يصــــــريوا يف الن ــــــار وأبن  احُلجــــــ  الســــــمعية مل تكــــــن ُحججــــــاً إال  ابســــــتدالل  عقلــــــي، وأبن  دعــــــاء مجيــــــع 
ـــــن اإلســـــال واجـــــب علـــــى اَلُمـــــة، ومـــــن املعلـــــوم أنـــــه ال ُيـــــت   علـــــى الدهريـــــة بكـــــالم هللا م الكفـــــرة إىل دي

"وحينئـــــذ يقـــــال  ـــــم: لـــــو  مث يقةةةةةول:فلـــــم يبـــــق إال  ُحجـــــ  العقليـــــة ومـــــا إىل ذلـــــك"، ملسو هيلع هللا ىلص تعـــــاىل ورســـــوله 
لـــــزم تعــــــذيب الكــــــافر قبلهــــــا ملسو هيلع هللا ىلص وجـــــب علــــــى اخللــــــق معرفـــــة هللا تعــــــاىل واإل،ــــــان بــــــه قبـــــل بعثــــــة رســــــول 

ــــــار هللا تعــــــاىل أبن  تعــــــاىل ال يغفــــــر الشــــــر  كمــــــا قــــــال هللا تعــــــاىل:}إ نَّ اّللَّ  ال  يـ ْغف ــــــُر أ ْن ُيْشــــــر    هللا إلخب
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ــــاُء{ ــــْن ي ش  ــــا ُدون  ذ ل ــــك  ل م  ــــُر م  بــــه وقــــد نفــــى التعــــذيب يف اآليــــة فــــال وجــــوب ضــــرورة انتفــــاء  (1)ب ــــه  و يـ ْغف 
 (  2)امللزوم ابنتفاء الالزم على    ما فعل مع املعتزلة".

 اقشة:   ملنالتلليل وا
اإلمـــــــام اآللوســـــــي رفـــــــع الغمـــــــوض عـــــــن قـــــــول اإلمـــــــام الـــــــرازي، وكمـــــــل مـــــــا خالصةةةةةةةة الكةةةةةةةالم: 

 وهللا أعلمقول اإلمام اآللوسي راجح يف هده القضية.  نقص منه.
 

َر:ا   ةةةةةةب:ع  َواأل: ةةةةةةَماَوات  السد االسةةةةةةتدراك السةةةةةةابع والسةةةةةةتون: قةةةةةةول هللا تعاىل:}ت َسةةةةةةبِّح  لَةةةةةةه  السد
ةةةةةِبيَله م: ِإندةةةةةه  َكةةةةةاَن  ِمةةةةةَوَمةةةةةن: ِفةةةةةيِهند َوِإن:  ةةةةةوَن َتس: َقه  ةةةةةِدِه َوَلِكةةةةةن: اَل تَةف: ٍء ِإالد ي َسةةةةةبِّح  حبَم: ن: َشةةةةةي:
  (3)َحِليم ا َغف ور ا{.

يةةةةةر  اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي تفسةةةةةري هةةةةةده اآليةةةةةة هكةةةةةدا حيةةةةةث يقةةةةةول: أن احلةةةةةي 
ــــــايل:  املكلةةةةةةف ي سةةةةةةبح   تعةةةةةةاىل بةةةةةةوجهنيم ــــــه كقو   التسةةةةةةبيح ابلقةةةةةةول: -األولوهــــــي كالت ابللســــــان ل

أحوالــــــه علـــــى توحيــــــد هللا تعــــــاىل وتقديســــــه  ابلداللةةةةةةة: التسةةةةةةبيح -الثةةةةةةاينســـــبحان هللا ومــــــا إىل ذلــــــك. 
فأم ـــــا الـــــذي ال يكـــــون مكل فـــــا مثـــــل البهـــــائم، ومـــــن ال يكـــــون حي ـــــاً مثـــــل اجلمـــــادات  مث يقةةةةةول:وعزتـــــه، 

ابلطريــــــق اَلول ال  أي فهـــــي إمنـــــا ُتســـــب ت و تعـــــاىل ابللداللـــــة أي ابلطريـــــق الثـــــاين، َلن التســـــبيت ابلقـــــول
ـــــــق حصـــــــول  ـــــــك حمـــــــال يف اجلمـــــــاد ، فلـــــــم يب ُيُصـــــــل إال مـــــــع الفهـــــــم واإلدرا  والعلـــــــم والنطـــــــق وكـــــــل ذل

"لــــــو جــــــو زان يف  مث ي ضةةةةةةيف:التســــــبيت يف حــــــق اجلمــــــادات إال  التســــــبيت ابلداللــــــة أي ابلطريــــــق الثــــــاين. 
ــــا  ملــــااجلمــــاد أن يكــــون عاملــــا متكل مــــا لعجــــزان عــــن االســــتدالل بكــــون هللا تعــــاىل عا ــــه حي قــــادرا علــــى كون

وحينئــــــــذ يُفســــــــد علينــــــــا ابب العلــــــــم بكونــــــــه حيــــــــا وذلــــــــك كفــــــــر، َلنــــــــه ،كــــــــن أن يقــــــــال: إذا جــــــــاز يف 
اجلمــــــادات أن تكــــــون عاملــــــة بــــــذات هللا تعــــــاىل وصــــــفاته وتســــــب حه مــــــع أ ــــــا ليســــــت أبحيــــــاء فحينئــــــذ ال 

ــــه حيــــا فلــــم يلــــزم مــــن كــــون هللا تعــــ ــــه  اىليلــــزم مــــن كــــون الشــــيء عاملــــا قــــادرا متكل مــــا كون عاملــــا قــــادرا كون
حيــــا وذلــــك جهــــل وكفــــر، َلن  مــــن املعلــــوم ابلضــــرورة أن مــــن لــــيس حبــــي مل يكــــن عاملــــا قــــادرا متكلمــــا، 

أنـــــــه قـــــــال بعـــــــ  النـــــــاس: "إن مث يقةةةةةةةول: وقـــــــال أنـــــــه أطبـــــــق العلمـــــــاء وا ققـــــــون علـــــــى هـــــــذا القـــــــول"، 
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و م أبن قــــــالوا: ة قــــــاجلمــــــادات وأنــــــوا  النبــــــات واحليــــــوان ُكلهــــــا ُتســــــبت هللا تعــــــاىل، واحتجــــــوا علــــــى صــــــح
دل هـــــذا الـــــنص علـــــى كو ـــــا مســـــبحة و تعـــــاىل وال ،كـــــن تفســـــري هـــــذا التســـــبيت بكو ـــــا دالئـــــل علـــــى  
كمـــــال قـــــدرة هللا تعـــــاىل وحكمتــــــه َلن هللا تعـــــاىل قـــــال:}و ل ك ْن ال  تـ ْفق ُهــــــون  ت ْســـــب يح ُهْم{ فهـــــذا يقتضــــــي 

 وحكمتــــــه معلــــــوم، املعلــــــوم ة هللاأن تســــــبيت هــــــذه اَلشــــــياء فــــــري معلــــــوم لنــــــا وداللتهــــــا علــــــى وجــــــود قــــــدر 
مغــــاير ملــــا هــــو فــــري معلــــوم فــــدل  علــــى أ ــــا ُتســــب ت هللا تعــــاىل وأن تســــبيحها فــــري معلــــوم لنــــا، فوجــــب أن 
مث يكــــون التســــبيت املــــذكور يف هــــذه اآليــــة مغــــايراً لكو ــــا دالــــة علــــى وجــــود قــــدرة هللا تعــــاىل وحكمتــــه". 

يب عنه اإلمام الرازي يف عدة وجوهم  كما يلي:  جي 
ــــــري مــــــن جةةةةةةه األول: فالو  • ــــــة مــــــن عــــــدد كث ــــــك التفاحــــــة مركب ــــــك إذا أخــــــذت تفاحــــــة واحــــــدة فتل أن

اَلجـــــزاء الــــــيت ال تتجــــــزأ، وكـــــل واحــــــد مــــــن تلـــــك اَلجــــــزاء دليــــــل اتم مســـــتقل علــــــى وجــــــود اإللــــــه، 
ولكـــــل واحــــــد مــــــن تلـــــك اَلجــــــزاء الــــــيت ال تتجـــــزأ صــــــفات  صوصــــــة مـــــن الطبــــــع والطعــــــم واللــــــون 

ك اجلــــــوهر الفــــــرد بتلــــــك الصــــــفة املعينــــــة مــــــن اجلــــــائزات ذلــــــ والرائحــــــة واحليــــــز واجلهــــــة، واختصــــــاص
فقــــد  هـــــر مث ي ضةةةةةيف: ففــــال ُيصــــل ذلـــــك االختصــــاص إال بتهللاصــــيص  صـــــص قــــادر حكــــيم". 

أن كـــــل واحـــــد مـــــن أجـــــزاء تلـــــك التفاحـــــة دليـــــل اتم علـــــى وجـــــود اإللـــــه وكـــــل صـــــفة مـــــن الصـــــفات 
ــــــه تعــــــاىل ــــــل اتم علــــــى وجــــــود اإلل ــــــذلك اجلــــــزء الواحــــــد فهــــــو أيضــــــا دلي  عــــــدد تلــــــك ، مثالقائمــــــة ب

اَلجـــــــــــزاء فـــــــــــري معلـــــــــــوم، وأحـــــــــــوال تلـــــــــــك الصـــــــــــفات فـــــــــــري معلومـــــــــــة، فلهـــــــــــذا املعـــــــــــ  قـــــــــــال هللا 
 تعاىل:}و ل ك ْن ال  تـ ْفق ُهون  ت ْسب يح ُهْم{".

ــــات إلــــه العــــامل ولكــــن هم  الوجةةةةه الثةةةةاين: • هــــو أن الكفــــار واملشــــركني وإن كــــانوا يُقــــر ون أبلســــنتهم إبثب
ـــــرون يف أنـــــوا  ـــــْن آيـ ــــة   مـــــا كـــــانوا يتـــــدب رون ويتفك  ـــــأ ي  ْن م  الـــــدالئل، و ـــــذا املعـــــ  قـــــال هللا تعاىل:}و ك 

ــــــــا ُمْعر ُضــــــــون { ه  ــــــــا و ُهــــــــْم ع نـْ ه  ـُـــــــرُّون  ع ل يـْ ـــــــم او ات  و اَْل ْرض  ،  فيكــــــــون املــــــــراد مــــــــن قــــــــول هللا  (1)يف  السَّ
 تعاىل:}و ل ك ْن ال  تـ ْفق ُهون  ت ْسب يح ُهْم{ هذا املع . 

كـــــانوا معرتفـــــني وُمقـــــر ين أبلســـــنتهم إبثبـــــات إلـــــه العـــــامل إال أ ـــــم مـــــا  أن القـــــوم وإن   الوجةةةةةه الثالةةةةةث: •
م اســــــتبعدوا كــــــون هللا تعــــــاىل قــــــادرا علــــــى ــــــذلك فــــــم    كــــــانوا عــــــاملني بكمــــــال قــــــدرت هللا تعــــــاىل ول

ــــا ملسو هيلع هللا ىلص:}احلشــــر والنشــــر فكــــان املــــراد ذلــــك. قــــال هللا تعــــاىل لنبي ــــا حممــــد  ــــان  م ع ــــُه آ   ــــٌة ك م  قُــــْل ل ــــْو ك 
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ـــــب ياًل{يـ ُقولُـــــون  إ ذً  بـْتـ غ ــــــْوا إ ىل  ذ ي اْلع ــــــْر   س  فهــــــم مــــــا كـــــانوا عــــــاملني ِبــــــذا الـــــدليل فلمــــــا ذكــــــر  (1)ا ال 
ــــــــْبعُ  ــــــــم او اُت السَّ ــــــــب  ُت ل ــــــــُه السَّ ــــــــْن ف ــــــــيه نَّ{ هــــــــذا الــــــــدليل قال:}ُتس  فتســــــــبيت الســــــــموات  و اَْل ْرُض و م 

ذا الــــــدليل وال هــــــ واَلرض ومــــــن فــــــيهن يشــــــهد بصــــــحة هــــــذا الــــــدليل وقوتــــــه وأنــــــتم }ال  تـ ْفق ُهــــــون {
بــــــل نقــــــول إن القــــــوم كــــــانوا فــــــافلني عــــــن أكثــــــر دالئــــــل التوحيــــــد والعــــــدل،  مث ي ضةةةةةةيف:تعرفونــــــه، 

ـــــــك،  ل ك ْن ال  تـ ْفق ُهـــــــون  ت ْســـــــب يح ُهْم{والنبـــــــوة واملعـــــــاد، فكـــــــان املـــــــراد مـــــــن قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}و   مث ذل
ــــا وممــــا يــــدل  علــــى أن اَلمــــر كمــــا ذكــــرانه قــــول هللا تعاىل يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي: ــــان  ح ل يًم :}إ نَّــــُه ك 

ف ُفــــــورًا{ فــــــذ كر احللــــــيم والغفــــــور هاهنــــــا يــــــُدل  علــــــى أن كــــــو م حبيــــــث ال يفقهــــــون ذلــــــك التســــــبيت 
يكــــون جرمــــا إذا كــــان املــــراد مــــن تلــــك التســــبيت كو ــــا ُجــــرم عظــــيم الــــذي صــــدر عــــنهم وهــــذا إمنــــا 

فــــــوا وجــــــه داللــــــة دال ــــــة علــــــى كمــــــال قــــــدرة هللا تعــــــاىل وحكمتــــــه، مث إ ــــــم لغفلــــــتهم وجهلهــــــم مــــــا عر 
تلـــــــك الـــــــدالئل. أمــــــــا لـــــــو محلنــــــــا هـــــــذا التســـــــبيت علــــــــى أن هـــــــذه اجلمــــــــادات تســـــــبت هللا أبقوا ــــــــا 

بـــــا، وإذا مل يكـــــن ذلـــــك جرمـــــا وال وألفا هـــــا مل يكـــــن عـــــدم الفقـــــه لتلـــــك التســـــبيحات جرمـــــا وال ذن
ــــــورًا{ الئقــــــا ِبــــــذا املوضــــــع،  ــــــان  ح ل يًمــــــا ف ُف ــــــا مل يكــــــن قــــــول هللا تعاىل:}إ نَّــــــُه ك  اإلمةةةةةةام  يقةةةةةةولذنب

أن هــــذا الوجــــه القــــوي يف  ييــــد وُنصــــرة القــــول الــــذي اخــــرتانه. ومــــن املعلــــوم  الةةةةرازي يف األخةةةةري:
 تعـــــاىل أبلفا هـــــا أضـــــافوا إىل كـــــل حيـــــوان أن القـــــائلني أبن هـــــذه اجلمـــــادات واحليـــــواانت ُتســـــب ت هللا

ت نوعــــــا آخـــــــر مـــــــن التســـــــبيت وقــــــالوا: "إ ـــــــا إذا ذحبـــــــت مل تســـــــبت مــــــع أ ـــــــم يقولـــــــون إن اجلمـــــــادا
ُتســــب ت هللا تعــــاىل، فــــمذا كــــان كونــــه مجــــادا ال ،نــــع مــــن كونــــه ُمســــب حا، فكيــــف صــــار ذبــــت احليــــوان 

ـــــر مل ُيســـــب ت، وإذا كـــــان  مانعـــــا لـــــه مـــــن التســـــبيت، وقـــــالوا أيضـــــا: إن فصـــــن أو فـــــر  الشـــــجرة إ ذا ُكس 
كونـــــه مجـــــادا مل ،نـــــع مـــــن كونـــــه ُمســـــب حا فكســـــره كيـــــف ،نـــــع مـــــن ذلـــــك، ولكـــــن هـــــذه الكلمـــــات 

   (2)ضعيفة".
اسةةةةةتدرك الشةةةةةيخ غةةةةةالم رسةةةةةول السةةةةةعيدي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

نظريــــة اإلمــــام الــــرازي ختــــالف الصــــريت مــــن اآلجت القرآنيــــة واَلحاديـــــث  أن  هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث قةةةةال: 
ـــــــدهم  الصـــــــحيحة، والصـــــــحيت أن ُكـــــــل  شـــــــير ُيســـــــبت هللا تعـــــــاىل يف احلقيقـــــــة ولكـــــــن ســـــــن ال نفهـــــــم مح 

وم، أمــــــا اَلنبيــــــاء علــــــيهم الســــــالم فيســــــمعون ويفهمــــــون تســــــبيت هــــــذه اَلشــــــياء وت ســــــبيحهم علــــــى العمــــــ
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ابة الكـــــرام رضـــــي هللا عـــــنهم واَلوليـــــاء العظـــــام رمحهـــــم هللا تعـــــاىل،  إعجـــــازاً مـــــن هللا تعـــــاىل هكـــــذا الصـــــح
 (1)كما يدل  عليه اآلجت القرآنية واَلحاديث الشريف.

 التلليل واملناقشة:  
رة وبعـــــ  اَلحاديـــــث الـــــيت تـــــدل  علـــــى التســـــبيت، وهـــــي  نـــــذكر بعـــــ  اآلجت مـــــن القـــــرآن الكـــــ

 كالتايل:
{،قــــــــــول هللا تعــــــــــاىل:}إ انَّ  • ْشــــــــــر اال  ــــــــــي   و اإْل  ْلع ش  ــــــــــب  ْحن  اب  ــــــــــهللاَّْران  اجلْ ب ــــــــــال  م ع ــــــــــُه ُيس  س 

قــــــــــول هللا  (2)
ـــــدا  ـــــقُّ اَْل ْرُض و خت  ـــــرُّ اجلْ ب ـــــاُل ه  ْنـــــُه و تـ ْنش  ـــــم او اُت يـ تـ ف طَـّــــْرن  م  ـــــاُد السَّ ا. أ ْن د ع ـــــْوا ل لـــــرَّمْح ن  تعاىل:}ت ك 

ا ل   (3)و ل ًدا{، نـْه  ا يـ ْهب ُ  م ْن خ ْشي ة  اّللَّ {.قول هللا تعاىل:}و إ نَّ م   (4)م 
ــــــع يد  اخلـُـــــْدر يَّ رضــــــي هللا عنـــــه أنــــــه مســــــع عــــــن النـــــيب  • ــــــبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ع ـــــْن أيب س  ، ق ــــــال  ل ــــــُه: إ ين   أ ر ا   حتُ 

ـــــــــْوت ك  الغ ـــــــــن م  و الب اد ي ـــــــــة ، ف ـــــــــم ذ ا ُكْنـــــــــت  يف   ـــــــــال ة  ف ـــــــــاْرف ْع ص  لصَّ ، ف أ ذَّنْـــــــــت  اب  د ي ت ـــــــــك  ، أ ْو اب  ـــــــــك   ف ن م 
ـــــه د  ل ـــــُه يـ ـــــْوم  اب   ـــــْيٌء، إ الَّ ش  ــــن  و ال  إ نْـــــٌس و ال  ش  ، ج  ُـــــؤ ذ  ن 

ـــــْوت  امل ـــــد ى ص  اء ، ف م نَّـــــُه:"ال  ي ْســـــم ُع م  لن  ــــد 
 (5)الق ي ام ة ".

: و ل ق ــــــْد ُكنَّــــــا ن ْســــــم ُع ت ْســــــب يت  الطَّع ــــــام  و ُهــــــو  ع ــــــْن ع ْبــــــد  اّللَّ  بــــــن مســــــعود رضــــــي هللا عنــــــه • ، قـ ـــــال 
 (6)يـُؤْك ُل.

ـــــ • : قـ ــــال  ر ُســـــوُل هللا  ع  ُـــــر ة  رضـــــي هللا عنـــــه، قـ ــــال  ـــــاب ر  بْـــــن  مس  ـــــة  : ملسو هيلع هللا ىلصْن ج  ـــــرًا ِ  كَّ "إ ين   َل  ْعـــــر ُف ح ج 
ك ان  ُيس ل  ُم ع ل يَّ قـ ْبل  أ ْن أُبـْع ث  إ ين   َل  ْعر فُُه اآْلن ".
(7 ) 

: قـــــال ر ُســـــوُل اّللَّ   • ـــــن  ع ْمـــــر و رضـــــي هللا عنـــــه، ق ـــــال  ـــــد  اّللَّ  ْب ـــــْن ع ْب َّ اّللَّ  نُوًحـــــا : ملسو هيلع هللا ىلصع   ملسو هيلع هللا ىلص"إ نَّ ن ـــــيب 
ــــــا   ع ـــــــن   ـــــــنْي ، و أ نـْه  ثـْنـ تـ  ـــــــيَّة : آُمــــــُر   اب  ْبن ــــــه : إ ين   ق ـــــــاص  ع ل ْيــــــك  اْلو ص  ـــــــر ْتُه اْلو فـ ـــــاُة ق ـــــــال  ال  ــــــا ح ض  ل مَّ
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ــــــنْي ، آُمــــــُر    ــــــع ْت يف   ب ــــــال  اثـْنـ تـ  ــــــْبع ، ل ــــــْو ُوض  ــــــني  السَّ ــــــْبع ، و اَْل ْرض  ــــــم و ات  السَّ ُ، ف ــــــم نَّ السَّ  إ ل ــــــه  إ الَّ اّللَّ
ـــــــم و   ُ، و لـ ــــــْو أ نَّ السَّ ـــــــْت ِب ـ ــــــنَّ ال  إ لـ ــــــه  إ الَّ اّللَّ ُ يف  ك فَّـــــــة ، ر ج ح  ـــــــع ْت ال  إ لـ ــــــه  إ الَّ اّللَّ ات  ك فَّـــــــة ، و ُوض 

ــــــــْبع ، و اَْل رْ  ــــــــني  السَّ ُ، و ُســــــــْبح ان  اّللَّ   ض  تـُْهنَّ ال  إ لـ ـــــــه  إ الَّ اّللَّ ــــــــم  ــــــــًة، ق ص  ْلق ــــــــًة ُمبـْه م  ــــــــْبع ، ُكــــــــنَّ ح  السَّ
ُة ُكل   ش ْيء ، و ِب  ا يـُْرز اُل اخلْ ْلُق ... و حب  ْمد ه ، ف م نَـّه ا ص ال 
(1  ) 

ُ ملسو هيلع هللا ىلص: عــــن جـــــابر بــــن عبـــــد هللا رضــــي هللا عنـــــه، قــــال: قـــــال رســــول هللا  • ـــــر   ُكمْ "أال ُأْخـــــرب  ــــْيء  أ م  ب ش 
ـــــالُة  ـــــا ص  بـ ـــه  نـُــــوٌح ابـْن ـــــُه؟ إ نَّ نُوحـــــا قــــال  الْبن ـــــه  ج بـُـــــين َّ آُمـــــُر   أْن تـ ُقــــول  ُســـــْبحان  هللا وحب  ْمـــــد ه  فم َّ
ــــــــب  ُت  ــــــــْيء  إ ال ُيس  ــــــــْن ش  ــــــــا تـُــــــــْرز اُل اخل ْلــــــــُق، قــــــــال  هللا تعــــــــاىل )و إ ْن م  ، وِب  اخل ْلــــــــق، و ت ْســــــــب يُت اخل ْلــــــــق 

 (2)(.حب  ْمد ه  
ـــــــه إال هللا فهـــــــي كلمـــــــة  • ـــــــن ع مـــــــرو رضـــــــي هللا عنـــــــه، أن الرجـــــــل إذا قـــــــال: ال إل ـــــــد هللا ب عـــــــن عب

اإلخــــالص الــــيت ال يقبـــــل هللا مــــن أحــــد عمـــــال حــــ  يقو ـــــا، فــــمذا قــــال احلمـــــد و، فهــــي كلمـــــة 
الشـــــكر الـــــيت مل يشـــــكر هللا عبـــــد قـــــ   حـــــ  يقو ـــــا، فـــــمذا قـــــال هللا أكـــــرب، فهـــــي تـــــ  مـــــا بـــــني 

ذا قــــــال ســــــبحان هللا، فهــــــي صــــــالة اخلالئــــــق الــــــيت مل ي ــــــدُْ  هللا أحــــــد مــــــن ض، فــــــمالســــــماء واَلر 
خلقـــــه إال نـــــو ره ابلصـــــالة والتســـــبيت، فـــــمذا قـــــال ال حـــــول وال قـــــو ة إال ابو، قـــــال: أســـــلم عبـــــدي 

 (3)واستسلم.
•  ُّ ـــــرَّ النَّـــــيب  : م   د ين ـــــ ملسو هيلع هللا ىلصع ـــــن  ابْـــــن  ع بَّـــــاس  رضـــــي هللا عنـــــه، ق ـــــال 

يط ـــــان  امل ـــــْن ح  ـــــة ، ة ، حب  ـــــائ    م  أ ْو م كَّ
 ُّ ــــــال  النَّــــــيب  ن  يف  قـُُبور مه  ــــــا، فـ ق  ــــــذَّاب  ــــــانـ نْي  يـُع  ــــــْوت  إ ْنس  ــــــم ع  ص  ن  يف  : ملسو هيلع هللا ىلصف س  ــــــذَّاب  ــــــا يـُع  ، و م  ن  ــــــذَّاب  "يـُع 

ــــــة ". لنَّم يم  ـــــي اب  ـــــُر ، ْش  ـــــان  اآلخ  ـــــْن بـ ْولـ ــــه ، و ك  ُ م  ـــــُدمهُ ا ال  ي ْســــــت رت  ـــــان  أ ح  : بـ ل ـــــى، ك  ب ـــــري  مُثَّ قـ ــــال   مُثَّ  ك 
ـــــا ك ْســـــر ًة، ف ق يـــــل  ل ـــــُه: ج  ر ُســـــول   ُهم  نـْ ـــــرْب  م  ـــــع  ع ل ـــــى ُكـــــل   قـ  ـــــر ه ا ك ْســـــر تـ نْي ، فـ و ض  ة ، ف ك س  د ع ـــــا    ر يـــــد 

ب س ا". ب س ا أ ْو: إ ىل  أ ْن يـ يـْ ُهم ا م ا ملْ  تـ يـْ :"ل ع لَُّه أ ْن ُ  فَّف  ع نـْ ا؟ ق ال   (  4)اّللَّ ، مل   فـ ع ْلت  ه ذ 

                                                             

ـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص  اخرجـــــه( 1) اإلمـــــام أمحـــــد يف مســـــنده، مســـــند املكثـــــرين مـــــن الصـــــحابة رضـــــي هللا عـــــنهم، مســـــند عبـــــد هللا ب
 150ص  11ج  6583قم احلديث:  عنهما. ر رضي هللا

 455ص  17( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 2)
 456ص  17( تفسري نفس املصدر، ج 3)
ــــــه، رقــــــم احلــــــديث:  اخرجــــــه( 4)  216اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، كتــــــاب الوضــــــوء، ابب: مــــــن الكبــــــائر أن ال يســــــترت مــــــن بول

 53ص  1ج 
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"مــــا مل ي يبســــا" إشــــارة ملسو هيلع هللا ىلص فقــــول النــــيب  ر ي يقةةةةول بعةةةةد ِذكةةةةر احلةةةةديث املةةةةدكور:م القةةةةاإلمةةةةا
فتوضـــــع علـــــى  ورو  اإلمةةةةةام الطيالسةةةةةي:إىل أ مـــــا مـــــا دامـــــا رطبـــــني ُيســـــب حان، فـــــمذا يبســـــا صـــــارا مجـــــادا. 

أحــــدمها نصــــفاً وعلــــى اآلخــــر نصــــفاً وقــــال: "لعلــــه أن يهــــون عليهمــــا العــــذاب مــــا دام فيهمــــا مــــن بلوهتمــــا 
"ويســــــتفاد مــــــن هــــــذا فــــــرس، اَلشــــــجار وقــــــراءة  ل اإلمةةةةةةام القةةةةةةر ي أن العلمةةةةةةاء قةةةةةةالوا: يقةةةةةةو مثشــــــي". 

القــــرآن الكــــرة علــــى القبــــور، وإذا خف ــــف عــــنهم ابَلشــــجار فكيــــف بقــــراءة الرجــــل املــــؤمن القــــرآن الكــــرة. 
 املــــراد منــــه أ ــــا تســــبت "أناإلمةةةةام ال  شةةةةري يقةةةةول:  (1)وأنــــه ي صــــل إىل امليــــت ثــــواب مــــا يُهــــدى إليــــه".

تنطلــــق بــــذلك، وكأ ــــا تنــــزه  لســــان احلــــال، حيــــث تــــدل  علــــى الصــــانع وعلــــى قدرتــــه وحكمتــــه، فكأ ــــالــــه ب
  (2)هللا تعاىل مما ال جيوز عليه من الشركاء وفريها".

ــــــه دعــــــا  مــــــا " قةةةةةةال اإلمةةةةةةام ابةةةةةةن حجةةةةةةر يف شةةةةةةرين هةةةةةةدا احلةةةةةةديث: هــــــو حممــــــول علــــــى أن
ـــــابلتهللافيـــــف مـــــدة بقـــــاء النـــــداوة ال أن يف اجلريـــــدة معـــــ   ه وال أن يف الرطـــــب معـــــ  لـــــيس يف اليـــــابس،  ص 

وقــــد قيـــــل إن املعـــــ  فيـــــه أنـــــه ُيســـــب ت مـــــا دام ُرطبـــــا فيحصـــــل التهللافيـــــف بربكـــــة التســـــبيت وعلـــــى هـــــذا فيطـــــرد 
ــــذكر وتــــالوة القــــرآن الكــــرة مــــن  ــــه بركــــة كال ــــة مــــن اَلشــــجار وفريهــــا وكــــذلك فيمــــا في يف كــــل مــــا فيــــه رطوب

يــــــدعو  مــــــا ملسو هيلع هللا ىلص ُيتمــــــل أن النــــــيب  يف شةةةةةةرحه: (4)لعيةةةةةةلين ايقةةةةةةول العاّلمةةةةةةة بةةةةةةدر الةةةةةةد (3)ابب اَلوىل".
تلــــك املــــدة، وأيضــــاً قيــــل: لكو مــــا ُيســــب  حان مــــا دامتــــا ُرطبتــــني ولــــيس لليــــابس بتســــبيت، وقــــالوا: أن املــــراد 
منــــه وإن مــــن شــــيء حــــي، مث حيــــاة كــــل شــــيء حبســــبه، فحيــــاة اخلشــــبة مــــا مل يتــــبس وحيــــاة احلجــــر مــــا مل 

علـــــى عمومــــه، ولكـــــن اختلفــــوا يف أنـــــه هــــل ُيســـــب ت حقيقــــة أم فيـــــه  "أنــــه قةةةةةال العلمةةةةاء احملققةةةةةون:يقطــــع، 

                                                             

  267ص  10م القرآن للمام القرطيب، ج اجلامع َلحكا( تفسري 1)
   670 – 669ص  2( تفسري الكشاف للمام الز شري، ج 2)
ــــــن حجــــــر العســــــقالين، ج 3) ــــــاري شــــــرح صــــــحيت البهللاــــــاري الب ــــــريوت،  320ص  1( فــــــتت الب ــــــة، ب ه. 1379الناشــــــر: دار املعرف

ــــاقي. قــــام إبخرا ــــد الب ــــه: حممــــد فــــؤاد عب ــــه واحاديث ــــه وابواب ــــه جــــه وصــــححه واشــــرقــــم كتب ــــدين اخلطيــــب. علي رف علــــى طبعــــه: حمــــب ال
يُنظــــــر تفســـــــري تبيـــــــان القــــــرآن للشـــــــيخ فـــــــالم رســـــــول  13تعليقــــــات العالمـــــــة: عبـــــــد العزيــــــز بـــــــن عبـــــــد هللا بــــــن ابز، عـــــــدد اَلجـــــــزاء: 

 725 – 724ص  6السعيدي، ج 
ـــــدين العيـــــين احلنفـــــي )4)  – 1361ق ه املوافـــــ855 – 762( هـــــو حممـــــود بـــــن أمحـــــد بـــــن موســـــى بـــــن أمحـــــد، ابـــــو حممـــــد، بـــــدر ال

ــــــة ونظــــــر 1451 ــــــده يف وويل يف القــــــاهرة احلســــــبة وقضــــــاء احلنفي م(: مــــــؤر ، عالمــــــة، مــــــن كبــــــار ا ــــــدثني. أصــــــله مــــــن حلــــــب ومول
الســـــجون، وتقـــــر ب مـــــن امللـــــك املؤيـــــد، وعكـــــف علـــــى التـــــدريس والتصـــــنيف. مـــــن كتبـــــه: عمـــــدة القـــــاري يف شـــــرح البهللاـــــاري، مغـــــاين 

يف اوصـــــاف اهـــــل العصـــــر، البنايـــــة يف شـــــرح ا دايـــــة ... يُنظـــــر اَلعـــــالم للزركلـــــي، ج اتريـــــخ البـــــدر اَلخيـــــار يف رجـــــال معـــــاين اآل ر، 
  163ص  7
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ـــــى أنـــــه ُيســـــب ت حقيقـــــة،  ـــــه، وأهـــــل التحقيـــــق عل ـــــة علـــــى الصـــــانع، فيكـــــون ُمســـــب حا ُمنزَّهـــــا بصـــــورة حال دالل
مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام وإذا كـــــان العقـــــل ال ُييـــــل جعـــــل التمييـــــز فيهـــــا وجـــــاء الـــــنص  بـــــه، وجـــــب املصـــــري إليـــــه". 

راءة القـــــــرآن الكـــــــرة عنـــــــد القـــــــرب  ـــــــذا احلـــــــديث، َلنـــــــه إذا كـــــــان يرجـــــــى اء قـــــــ"واســـــــتحب العلمـــــــ العيةةةةةةة :
"مــــا احلكمــــة يف كو مــــا مــــا  مث يةةةةدكر السةةةةؤال:التهللافيــــف لتســــبيت اجلريــــد، فــــتالوة القــــرآن الكــــرة أوىل". 

ـــــني ،نعـــــان العـــــذاب، بعـــــد دعـــــوى العمـــــوم يف تســـــبيت كـــــل شـــــيء"؟  "،كـــــن أن  وأجةةةةةاب عنةةةةةه:دامـــــا رطب
 ( 1)الزابنية يف أن هللا تعاىل هو املهللاتص  ِبا". عدد يكون معرفة هذا كمعرفة

مث يةةةةةةدكر السةةةةةةؤال حيةةةةةةث و إ ْن ِعــــــ  "مــــــا" يف هــــــذه اآليــــــة. اإلمةةةةةةام ابةةةةةةن اجلةةةةةةوزي يقةةةةةةول: 
يةةةةةةب عنةةةةةةهوهــــــل هــــــذا علــــــى إ طالقــــــه، أم ال؟  يقةةةةةةول: القةةةةةةول : أن فيــــــه قــــــولني، ويــــــذكره فيمــــــا يلــــــي: وجي 
شــــــيء يســــــب  ُحُه حــــــ  الثــــــوب والطعــــــام وصــــــرير  كــــــلُّ قــــــال إ بــــــراهيم النهللاعــــــي: أنــــــه علــــــى إ طالقــــــه، ف األول:
.  الثةةةاين: القةةةولالبـــاب.   األول: وذكةةةر اإلمةةةام ابةةةن اجلةةةوزي فيةةةه ثالثةةةة أقةةةوال:أنـــه عـــام  يـــراد بـــه اخلـــاص 

"أنـــــه ُكـــــلُّ ذي روح، وكـــــل انم  مـــــن  الثةةةةةاين:قــــال احلســـــن، وقتـــــادة والضـــــحا : أنـــــه كـــــل شـــــيء فيـــــه الـــــروح. 
ــــــجرة تســــــب   ت، واَلســــــطوانة ال تســــــب  ت وجلــــــس احلســــــن علــــــى طعــــــام شــــــجر  أو نبــــــات، قــــــال عكرمــــــة: الش 

ــــوان؟، فقــــال: قــــد كــــان يســــب  ت مــــرة".  أنــــه كــــل شــــيء  الثالةةةةث:فقــــدَّموا اخل ــــوان، فقيــــل لــــه: أيســــب  ت هــــذا اخل 
ـــــه، فـــــمذا تغـــــريَّ انقطـــــع تســـــبيحه، وقـــــ ـــــن معـــــديكرب رضـــــي هللا عنـــــه مل يغـــــريَّ عـــــن حال د ُروي  عـــــن املقـــــدام ب

ت مــــــا مل يبتــــــل ، فــــــاذا ابتــــــل  تــــــر  التســــــبيت، وإ ن الورقــــــة تســــــب  ت مــــــا دامــــــت علــــــى قــــــال: "إ نَّ الــــــرتاب ليســــــب   
ــــــــخ تــــــــر   الشــــــــجرة، فــــــــاذا ســــــــقطت تركــــــــت التســــــــبيت، وإ ن الثــــــــوب ليســــــــب  ُت مــــــــا دام جديــــــــداً، فــــــــاذا توس 

فمعلـــــــوم، وتســـــــبيت احليـــــــوان فـــــــري النـــــــاطق، فجـــــــائز أن يكـــــــون التســـــــبيت. فأمـــــــا تســـــــبيت احليـــــــوان النـــــــاطق، 
 ن بداللته على صانعه". بصوته، وجائز أن يكو 

القةةةةول  ومةةةةن املعلةةةةوم أنةةةةه ذكةةةةر اإلمةةةةام ابةةةةن اجلةةةةوزي يف تسةةةةبيح اجلمةةةةادات ثالثةةةةة أقةةةةوال:
أنـــــــه خضـــــــوعه وخشـــــــوعه و ســـــــبحانه  الثةةةةةةةاين: القةةةةةةةولأنـــــــه تســـــــبيت ال يعلمـــــــه إ الَّ هللا عزوجـــــــل.  األول:

ــــره.  القةةةةول الثالةةةةث:اىل. وتعــــ "فــــمن قلنــــا:  يقةةةةول:مث أنــــه تــــدل  علــــى صــــانعه، ويوجــــب ذلــــك تســــبيت ُمْبص 

                                                             

الناشــــــر: دار إحيــــــاء الــــــرتا  العــــــريب، بــــــريوت.  117ص  3( عمـــــدة القــــــاري شــــــرح صــــــحيت البهللاــــــاري لبــــــدر الــــــدين العيــــــ ، ج 1)
 725 – 724ص  6السعيدي، ج  يُنظر تفسري تبيان القرآن للشيخ فالم رسول 12×  25عدد اَلجزاء: 
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جلميــــــع اخللــــــق وإ ن قلنــــــا:  (1)إ نــــــه تســــــبيت حقيقــــــة، كــــــان قــــــول هللا تعــــــاىل:}و لك ْن ال تـ ْفق ُهــــــون  ت ْســــــب يح ُهْم{
  (2)ربون".إ نه داللته على صانعه، كان اخلطاب للكفار، َل م ال يستدلُّون، وال يعت

م اإل مكــــــــان وتوابــــــــع "أي ينــــــــز ه هللا تعــــــــاىل عمــــــــا هــــــــو مــــــــن لــــــــواز  اإلمةةةةةةةةام البيضةةةةةةةةاوي يقةةةةةةةةول:
احلـــــــدو  بلســـــــان احلـــــــال حيـــــــث تـــــــدل إبمكا ـــــــا وحـــــــدوثها علـــــــى الصـــــــانع القـــــــدة الواجـــــــب لذاتـــــــه". 

نظـــــــــر ويقــــــــول يف قـــــــــول هللا تعــــــــاىل:}و لك ْن الَّ تـ ْفق ُهـــــــــون  ت ْســــــــب يح ُهْم{: أيهـــــــــا املشــــــــركون إل خاللكـــــــــم ابل
بـــــني اللفـــــ  والداللـــــة الصـــــحيت الـــــذي بـــــه يُفهـــــم تســـــبيحهم، وجيـــــوز أن ُيمـــــل التســـــبيت علـــــى املشـــــرت  

إلســـــناده إىل مـــــا يتصـــــو ر منـــــه اللفـــــ  وإىل مـــــا ال يتصـــــور منـــــه وعليهمـــــا عنـــــد مـــــن جـــــوز إطـــــالال اللفـــــ  
 "أن املــــــراد ابلتســــــبيت معــــــً  منــــــتظم ملــــــا اإلمةةةةةةام ابةةةةةةو السةةةةةةعود يقةةةةةةول يف تفسةةةةةةريه: (3)علــــــى معنييــــــه".

ــــْىء{ مـــــن ينط ــــق بــــه  لســــاُن املقـــــال ولســــاُن احلــــال بطريـــــق عمــــوم  ا ــــاز، وقــــول هللا ت ــــن ش  عـــــاىل:}و إ ن م 
ــــــــــــب ُت{ ملتبســــــــــــاً قــــــــــــول هللا  اَلشــــــــــــياء  حيــــــــــــواانً كــــــــــــان أو نبــــــــــــااتً أو مجــــــــــــاداً قــــــــــــول هللا تعــــــــــــاىل:}إ الَّ ُيس 

اَلقـــــدس  مـــــن لـــــوازم اإلمكـــــان  تعاىل:}حب  ْمـــــد ه { أي ينـــــز  ه هللا تعـــــاىل بلســـــان احلـــــال  عمـــــا ال يليـــــق بذاتـــــه 
مكانــــــه وحدوث ــــــه يــــــُدل  د اللــــــًة واضــــــحة علــــــى أن لــــــه ولواحــــــق  احلــــــدو   إذ مــــــا مــــــن موجــــــود  إال  وهــــــو إب

 (4)صانعاً عليماً قادراً حكيماً واجباً لذاته قطعاً للسَّْلسلة".

 وهي كالتايل:  اإلمام اخلازن ذكر يف تفسري هده اآلية قوالنم
ــــــْيء  إ الَّ  القةةةةةةول األول: • ــــــْن ش  ــــــس واجلــــــن }و إ ْن م  ــــــب  ُت لـ ـــــُه{ املالئكــــــة واإلن  قــــــول هللا تعاىل:}ُتس 

ــــــن عبــــــاس رضــــــي هللا عنــــــه: يف قــــــول هللا  ــــــب  ُت حب  ْمــــــد ه {، مث ذكــــــر فيــــــه عــــــدة أقــــــوال: قــــــال اب ُيس 
ـــــب  ُت حب  ْمـــــد ه { ـــــي   إ الَّ ُيس   ح 

ـــــْيء  ـــــْن ش  "إن الـــــرتاب  (5)مجيـــــع احليـــــواانت والنبـــــااتت. تعـــــاىل:}و إ ْن م 
ـــــل تـــــر  التســـــبيت، وإن اخلـــــرزة تســـــبت مـــــا مل ترفـــــع  ـــــل، فـــــمذا ابت مـــــن موضـــــعها، يســـــبت مـــــا مل يبت

ــــــى الشــــــجرة، فــــــمذا ســــــقطت  فــــــمذا رفعــــــت تركــــــت التســــــبيت. وإن الورقــــــة تســــــبت مــــــا دامــــــت عل
تركـــــت التســـــبيت، وإن املـــــاء يســـــبت مـــــا دام جـــــارج فـــــمذا ركـــــد تـــــر  التســـــبيت وإن الثـــــوب ُيســـــب ت 

اتســـــــخ تـــــــر  التســـــــبيت وإن الـــــــوحل والطـــــــري لتســـــــب ت إذا صـــــــاحت، فـــــــمذا مـــــــادام جديـــــــدا فـــــــمذا 
                                                             

 44( سورة اإلسراء، اآلية 1)
   27 – 26ص  3( تفسري زاد املسري للمام ابن اجلوزي، 2)
   256 – 255ص  3( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل للمام البيضاوي، ج 3)
  175ص  5( تفسري ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 4)
 136ص  3فسري القرآن للمام البغوي، ج التنزيل يف ت( تفسري معامل 5)
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مـــــن شـــــيء مجـــــاد أو حـــــي  إال ُيســـــب ت حبمـــــده حـــــ  صـــــرير البـــــاب ســـــكتت تركـــــت التســـــبيت وإن 
 ُّ ـــــان  النَّـــــيب  ـــــر  رضـــــي هللا عنـــــه، "ك  ، ملسو هيلع هللا ىلص ونقـــــي  الســـــقف"، ... ع ـــــن  اْبـــــن  ُعم  ـــــذْ     ْطُـــــُب إ ىل  ج 

ــــــر  حت  ــــــوَّ  بـ  ــــــا اختَّ ــــــذ  امل نـْ ُه ع ل ْيــــــه ".فـ ل مَّ ــــــت  ي ــــــد  ُه ف م س  ــــــنَّ اجل ــــــذُْ  ف ــــــأ ات  ل  إ ل ْيــــــه  ف ح 
يــــــة: "فنــــــزل ويف روا (1)

 فاحتضنه وسار ه بشيء"، ففي هذه اَلحاديث دليل على أن اجلماد يتكل م وأنه ُيسب ت.
قــــــال بعــــــ  مــــــن أهــــــل املعــــــاين: "أن  تســــــبيت الســــــموات واَلرض، واجلمــــــادات  القةةةةةةول الثةةةةةةاين: •

العقــــــــالء بلســــــــان احلــــــــال، حبيــــــــث تــــــــُدل  علــــــــى الصــــــــانع وقدرتــــــــه ولطيــــــــف واحليــــــــواانت ســــــــوى 
ـــــــا تنطـــــــق بـــــــذل يقةةةةةةةول اإلمةةةةةةةام اخلةةةةةةةازن:  مثك، ويصـــــــري  ـــــــا ِنزلـــــــة التســـــــبيت". حكمتـــــــه فكأ  

القـــــول اَلول أصـــــت  َلن  اَلحاديـــــث تـــــدل  عليـــــه، وأنـــــه منقـــــول عـــــن الســـــلف. ومـــــن املعلـــــوم أن ف
  (2)ه فينبغي أن ن ك ل علمه إليه".و تعاىل ع ل ما يف اجلمادات ما ال يقف عليه فري 

 ومـــــا فيهـــــا وتنزيهـــــه عـــــن النقـــــائص. وملـــــا "أي ُيســـــب  ت لـــــه العـــــوامل الشةةةةةيخ ابةةةةةن عاشةةةةةور يقةةةةةول:
أســـــند التســـــبيت إىل كثـــــري مـــــن اَلشـــــياء الـــــيت ال تنطـــــق دل  علـــــى أنـــــه مســـــتعمل يف الداللـــــة علـــــى التنزيـــــه 

ْفق ُهـــــــون  ت ْســـــــب يح ُهْم{ حيـــــــث أعرضـــــــوا عـــــــن بداللـــــــة احلـــــــال، وهـــــــو معـــــــ  قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}ول ك ْن الَّ تـ  
الداللــــة علــــى تنزيهــــه عــــن كــــل مــــا نســــبوه مــــن اَلحــــوال  النظــــر فيهــــا فلــــم يهتــــدوا إىل مــــا ُيــــف ِبــــا مــــن

قــــــد أخـــــــرب هللا تعــــــاىل عــــــن الســــــموات واَلرض أب ـــــــا اإلمةةةةةةام الشةةةةةةةوكاين يقةةةةةةول: ( 3)املنافيــــــة لل يــــــة".
ـــــن فيهـــــا مـــــن  لوقاتـــــه الـــــذين  ـــــ م عقـــــول، وهـــــم املالئكـــــة واإلنـــــس واجلـــــن وفـــــريهم ُتســـــب ُحه، وكـــــذلك م 

ـــــــْيء  إ الَّ مـــــــن اَلشـــــــياء الـــــــيت ال تعقـــــــل، مث زاد ذلـــــــك ت ـــــــْن ش  عميمـــــــا و كيـــــــدا فقـــــــال هللا تعـــــــاىل:}و إ ْن م 
ــــــــب  ُت حب  ْمــــــــد ه { ُيس 
فشــــــــمل كـــــــــل مــــــــا يســــــــم ى شـــــــــيئاً كائنــــــــاً مــــــــا كــــــــان، وقيـــــــــل: إنــــــــه ُُيمــــــــل قـــــــــول هللا  

ــــــم او اُت  ــــــب  ُت ل ــــــُه السَّ ــــــْن ف ــــــيه نَّ{ علــــــى املالئكــــــة والثقلــــــني، وُيمــــــل قــــــول تعاىل:}ُتس  ــــــْبُع و اَْل ْرُض و م  السَّ
ـــــب  ُت حب  ْمـــــد ه {على مـــــا عـــــدا ذلـــــك مـــــن املهللالوقـــــاتهللا ت ـــــْيء  إ الَّ ُيس  ـــــْن ش  . مث ذكةةةةةر اإلمةةةةةام عـــــاىل:}و إ ْن م 

الشةةةةةوكاين يف هةةةةةدا العمةةةةةوم هةةةةةل هةةةةةو  صةةةةةو  أم ال؟ عةةةةةدة أقةةةةةوال ألنةةةةةه اختلةةةةةف العلمةةةةةاء فيةةةةةهم 
ــــــيس ِهللاصــــــوص، ومحلــــــوا التســــــبيت علــــــى تســــــبيت الداللــــــة َلن كــــــل  لــــــوال  لقةةةةةةول األول:ا وهــــــي: "ل

هــــــذا التســــــبيت علــــــى  القةةةةةةول الثةةةةةةاين:ى نفســــــه ويــــــدل  فــــــريه أبن هللا تعــــــاىل خــــــالق قــــــادر". يشــــــهد علــــــ

                                                             

 195ص  4ج  3583اإلمام البهللااري يف صححيه، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم احلديث:  اخرجه( 1)
  132 – 131ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 2)
 114ص  15ج  ( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور،3)
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ـــــذي  حقيقتـــــه والعمـــــوم علـــــى  ـــــاهره واملـــــراد منـــــه أن  كـــــل املهللالوقـــــات ُتســـــب ت و تعـــــاىل هـــــذا التســـــبيت ال
وإن كـــــــــــان اإلنســـــــــــان ال يســـــــــــمعون ذلـــــــــــك وال يفهمونـــــــــــه، ويؤي ـــــــــــد هـــــــــــذا قـــــــــــول هللا معنـــــــــــاه التنزيـــــــــــه، 

ُهْم{ فمنــــه لــــو كــــان املــــراد تســــبيت الداللــــة لكــــان أمــــرا مفهومــــا لُكــــل   تعــــاىل:}و ل ك نْ  ال  تـ ْفق ُهــــون  ت ْســــب يح 
ــــــون { ــــــب أبن املــــــراد بقــــــول هللا تعــــــاىل:}ال  تـ ْفق ُه ــــــار.  أحــــــد. وأجي الكفــــــار الــــــذين يعرضــــــون عــــــن االعتب

 بةةةةةةع:القةةةةةةول الرا"إن هــــــذا العمــــــوم  صــــــوص ابملالئكــــــة والثقلــــــني دون اجلمــــــادات".  لقةةةةةةول الثالةةةةةةث:ا
إن هـــــذا العمـــــوم  صـــــوص خـــــاص ابَلجســـــام النامي ـــــة فيـــــدخل النبـــــااتت، كمـــــا روي هـــــذا القـــــول عـــــن 
عكرمـــــــة واحلســــــــن، وخصــــــــا تســـــــبيت النبــــــــااتت بوقــــــــت منو هـــــــا ال بعــــــــد قطعهــــــــا، وقـــــــد اســــــــتدل  لــــــــذلك 

ـــــي   و اإْل  حبـــــديث ق ـــــرب ين. قـــــول  ْلع ش  ـــــب  ْحن  اب  ـــــُه ُيس  ـــــهللاَّْران  اجلْ ب ـــــال  م ع  {هللا تعـــــاىل:}إ انَّ س  ْشـــــر اال 
وقـــــول هللا ( 1)

ْشـــــــي ة  اّللَّ { ـــــــْن خ  ـــــــا يـ ْهـــــــب ُ  م  ـــــــا ل م  ه  نـْ ـــــــداا{ وســـــــو (2)تعـــــــاىل:}و إ نَّ م  ، وقـــــــول هللا تعـــــــاىل:}و خت  رُّ اجلْ ب ـــــــاُل ه 
ذلـــــــك مـــــــن اآلجت، وثبـــــــت يف الصـــــــحيت أ ـــــــم كـــــــانوا يســـــــمعون تســـــــبيت الطعـــــــام، وهـــــــم  كلـــــــون مـــــــع 

ـــــيب ، وهكـــــذا حـــــديث حنـــــني اجلـــــذ ، وحـــــديملسو هيلع هللا ىلصرســـــول هللا  ث: "أن حجـــــرا ِكـــــة كـــــان يســـــلم علـــــى الن
ــــــه ملسو هيلع هللا ىلصف يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام الشةةةةةةوكاين يف ، ملسو هيلع هللا ىلص، وكل هــــــا يف الصــــــحيت، ومــــــن ذلــــــك تســــــبيت احلصــــــى يف كف 

"ومدافعـــــة عمـــــوم هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة ِجـــــرد االســـــتبعادات لـــــيس دأب مـــــن يـــــؤمن ابو تعـــــاىل  األخةةةةةري:
 ( 3)ويؤمن ِا جاء من عنده".

د مــــــن التســــــبيت الداللــــــة بلســــــان احلــــــال أي تــــــُدل  إبمكا ــــــا املــــــرا أناإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي يقةةةةةةول: 
 تعــــــاىل ووحدتــــــه وتنزهــــــه وقدرتــــــه مــــــن لــــــوازم اإلمكــــــان وحــــــدوثها داللــــــة واضــــــحة علــــــى وجــــــوب وجــــــود هللا

مث وتوابـــــع احلـــــدو  كمـــــا يـــــُدل  اَلثـــــر علـــــى مـــــؤث ره ففـــــي الكـــــالم اســـــتعارة تبعيـــــة كمـــــا يف نطقـــــت احلـــــال. 
تثيليـــــــــــة وال    محـــــــــــل التســـــــــــبيت علـــــــــــى ذلـــــــــــك قـــــــــــول هللا "وجـــــــــــوز أن يُعتـــــــــــرب فيـــــــــــه اســـــــــــتعارة يقةةةةةةةةةةةول: 

ْم{ بنـــــــاء علـــــــى أن كثـــــــرياً مـــــــن العقـــــــالء فهـــــــم تلـــــــك الداللـــــــة ملـــــــا أن تعـــــــاىل:}و لك ْن ال تـ ْفق ُهـــــــون  ت ْســـــــب يح هُ 
ــــــائحهم مــــــن ن ســــــبتهم إىل هللا  ــــــى العمــــــوم َلنــــــه تقــــــد م ذكــــــر قب اخلطــــــاب للمشــــــركني والكفــــــرة ال للنــــــاس عل

لــــه فــــمن هللا ســــبحانه وصــــف ذاتــــه ابلنزاهــــة عنــــه وابلــــ  فيــــه مــــا ابلــــ  مث عقبــــه تعــــاىل شــــأنه مــــا ال يليــــق حبال
ن كــــل اَلكــــوان شــــاهدة بتلــــك النزاهــــة مبالغــــة علــــى مبالغــــة فلــــو كــــان اخلطــــاب مــــع ِــــا ذكــــر داللــــة علــــى أ

                                                             

 18( سورة ص، اآلية 1)
 74( سورة البقرة، اآلية 2)
  274ص 3( يُنظر تفسري فتت القدير للمام الشوكاين، ج 3)
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ـــــــراد  مث يقةةةةةةةول: فـــــــري هـــــــؤالء املنكـــــــرين وأضـــــــراِبم مل يـــــــتالءم الكـــــــالم و ـــــــرج عـــــــن النظـــــــام". "وجـــــــوز أن ي
ــــ ــــة ابلتســــبيت الدالل ــــع احلــــدو  مطلقــــا ســــواء كانــــت حالي ــــه هللا تعــــاىل عــــن لــــوازم اإلمكــــان وتواب ة علــــى تنزي

لــــــى أنــــــه مــــــن عمــــــوم ا ــــــاز أو ابجلمــــــع بــــــني املعــــــ  احلقيقــــــي وا ــــــازي علــــــى رأي مــــــن جيــــــوزه أو مقاليــــــة ع
"وتعقبــــــه أبن ــــــه ال يالئمــــــه ال  تـ ْفق ُهــــــون   مث ي ضةةةةةةيف:فتســــــبيت بعــــــ  قــــــايل وتســــــبيت بعــــــ  آخــــــر حــــــايل". 

مـــــــن ذلـــــــك التســـــــبيت مـــــــا يفقهـــــــه املشـــــــركون وفـــــــريهم وهـــــــو التســـــــبيت القـــــــايل. وأجيـــــــب أبن املشـــــــركني َلن 
ــــــدب   ــــــة العــــــدم أو أ ــــــم لعــــــدم فهمهــــــم بعــــــ  املــــــراد مــــــن لعــــــدم ت ــــــه كــــــان فهمهــــــم ِنزل ــــــه وانتفــــــاعهم ب رهم ل

 التسبيت جعلوا ممن ال يفهم اجلميع تغليبا". 
ضةةةةةةاه اإلمةةةةةةام الراغةةةةةةب وقةةةةةةال وارتقــــــال بعــــــ  الظاهريــــــة مث يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام اآللوسةةةةةةي: أنةةةةةةه 

ــــى معنــــاه احلقيقــــي فالكــــل ي اإلمةةةةام اخلةةةةازن إنةةةةه األصةةةةح ــــى أن التســــبيت عل ســــبت بلســــان القــــال حــــ  عل
أنـــه مل يـــرت   ذلـــك َلن  مث تكلّةةةم عةةةن مةةةا قالةةةه بةةةه اإلمةةةام الةةةرازي ونقةةةده حيةةةث يقةةةول: ف (1)اجلمـــادات،

لفقـــــد شـــــرطه العقلـــــي وهـــــو احليـــــاة  هـــــذا التســـــبيت ال ُيصـــــل إال مـــــع العلـــــم وهـــــو ممـــــا ال يتصـــــو ر يف اجلمـــــاد
حي ـــــاً وأيضـــــا التـــــذييل الســـــابق     ولـــــو مل يكـــــن ذلـــــك شـــــرطا عقليـــــا النســـــد  ابب العلـــــم بكـــــون هللا تعـــــاىل

ذلــــــك لداللتــــــه علــــــى أن عــــــدم فقــــــه التســــــبيت املــــــذكور جــــــرم وال شــــــك أن عــــــدم فقــــــه تســــــبيت اجلمــــــادات 
ــــيس  ــــرم وإمنــــا اجلــــرم عــــدم فقــــه داللتهــــا للغفلــــة، وق ــــع اَلحاديــــث واآل ر أبلفا هــــا ل صــــور النظــــر ومــــن تتب

 اد تقبل التأويل".رأى فيها ما يشهد ِا ذهب إليه هذا البع  شهادة ال تك
 يدكر اإلمام اآللوسي عدة أحاديث واآلاثر مستدال  بهم وهي كالتا :

 ( 2)ملسو هيلع هللا ىلص.فقد صت  مسا  تسبيت احلصا يف كف  النيب  •
طعــــــام ثريــــــد فقــــــال: إن هــــــذا الطعــــــام ب ملسو هيلع هللا ىلصعــــــن أنــــــس رضــــــي هللا عنــــــه قــــــال: أتــــــى رســــــول هللا  •

وتفقــــــــه تســــــــبيحه؟ قــــــــال: نعــــــــم مث قــــــــال لرجــــــــل أدن هــــــــذه  ملسو هيلع هللا ىلصُيســــــــبت فقــــــــالوا: ج رســــــــول هللا 
هـــــذا الطعـــــام ُيســـــبت فقـــــال:  ملسو هيلع هللا ىلصالقصـــــعة مـــــن هـــــذا الرجـــــل فأدانهـــــا فقـــــال: نعـــــم ج رســـــول هللا 

أد ـــــا مـــــن آخـــــر فأدانهـــــا منـــــه فقـــــال: ج رســـــول هللا هـــــذا الطعـــــام يســـــبت مث قـــــال: ردهـــــا فقـــــال 

                                                             

 80ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
ـــــــــن إمســــــــه عثمـــــــــان، رقـــــــــم احلــــــــديث: 2) لكـــــــــربى وُســـــــــنن ا 104ص  4ج  3716( املعجــــــــم اَلوســـــــــ  للمــــــــام الطـــــــــرباين، ابب: م 

 534ص  9ج  19382للمام البيهقي، رقم احلديث: 
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لــــو أمــــر ت علــــى القــــوم مجيعــــا فقــــال: ال إ ــــا لــــو ســــكتت عنــــد رجــــل  ملسو هيلع هللا ىلص رجــــل: ج رســــول هللا
 (1)لقالوا: من ذنب رد ها فرد ها.

نعــــــد اآلجت بركــــــة وأنــــــتم  ملسو هيلع هللا ىلصعــــــن ابــــــن مســــــعود رضــــــي هللا عنــــــه قــــــال: كنــــــا أصــــــحاب حممــــــد  •
لـــــيس معنـــــا مـــــاء فقـــــال لنـــــا: اطلبـــــوا مـــــن معـــــه  ملسو هيلع هللا ىلصتعـــــدو ا ختويفـــــا بينمـــــا ســـــن مـــــع رســـــول هللا 

ل مــــاء فــــأتى ِــــاء فوضــــعه يف إانء مث وضــــع يــــده فيــــه فجعــــل املــــاء  ــــرج مــــن بــــني أصــــابعه فضــــ
ـــــ ـــــد هللا: كن ـــــه قـــــال عب ـــــار  والربكـــــة مـــــن هللا تعـــــاىل فشـــــربنا من ا مث قـــــال: حـــــي علـــــى الطهـــــور املب

 (2)نسمع صوت املاء وتسبيحه وهو يشرب.
ــــيب  • حضــــرته الوفــــاة قــــال: إن نوحــــا عليــــه الســــالم ملــــا ملسو هيلع هللا ىلص عــــن ابــــن عمــــر رضــــي هللا عنــــه أن الن

قـــــــال البنيـــــــه: آمـــــــر كمـــــــا بســـــــبحان هللا وحبمـــــــده فم ـــــــا صـــــــالة كـــــــل شـــــــيء وِبـــــــا يـــــــرزال كـــــــل 
 (3)شيء.

ـــــْن ر ُســـــول  هللا   • ـــــرَّ ع ل ـــــىملسو هيلع هللا ىلص عـــــن ســـــهل بـــــن معـــــاذ عـــــن أبيـــــه ع  ـــــوٌف ع ل ـــــى  أ نَـّــــُه م  ـــــْم ُوُق قـ ـــــْوم  و ُه
ًة، و د   ــــــال م  ــــــا س  ُبوه  ـُـــــْم: "ارْك  ــــــال     ــــــل ، فـ ق  ـُـــــْم و ر و اح  ــــــيَّ د و ابَّ    ــــــُذوه ا ك ر اس  ًة، و ال  تـ تَّهللا  ــــــال م  ــــــا س  ُعوه 

ـــــا، و أ ْكثـ ـــــُر ذ ْكـــــ ـــــْن ر اك ب ه  ــــــٌر م  يـْ ، و اَْل ْســـــو اال  فـ ـــــُربَّ م رُْكوبـ ــــة  خ  ـــــاد يث ُكْم يف  الطُـّــــُرال  رًا ّلل َّ  تـ ب ــــــار    َل  ح 
ْنُه".  (4)و تـ ع اىل  م 

•  ُّ ــــى النَّــــيب  ــــا ، ع ــــْن قـ  ملسو هيلع هللا ىلصعــــن ابــــن عمــــر رضــــي هللا عنــــه قــــال: "نـ ه  : إ نَّ ن ق يق ه  ، و ق ــــال  ــــْفد    ــــل  الض   ْت
 (5)ت ْسب يٌت".

                                                             

 295ص  5لدر املنثور للمام السيوطي، ج ( تفسري ا1)
ا قــــــق: عــــــادل بــــــن يوســــــف العــــــزازي و  247ص  1ه(، ج 235( مســــــند ابــــــن ايب شــــــيبة اليب بكــــــر بــــــن ايب شــــــيبة )املتــــــوىف: 2)

ـــــرجض. الطبعـــــة: ـــــوطن، ال ـــــدي. الناشـــــر: دار ال ـــــد املزي ـــــن فري ـــــن ايب شـــــيبة،  2م. عـــــدد اَلجـــــزاء: 1997اَلوىل،  أمحـــــد ب ومصـــــنف اب
  294ص  5تفسري الدر املنثور للمام السيوطي، ج  316ص  6ج  31722: رقم احلديث

 1ج  154ه(، رقــــــــم احلــــــــديث: 405( املســــــــتدر  علــــــــى الصــــــــحيحني اليب عبــــــــد هللا احلــــــــاكم حممــــــــد بــــــــن عبــــــــد هللا )املتــــــــوىف: 3)
ملوافـــــــــق ه ا1411عطــــــــا، الناشـــــــــر: دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بــــــــريوت. الطبعــــــــة: اَلوىل حتقيــــــــق: مصــــــــطفى عبــــــــد القــــــــادر  112ص 

ـــــــن كثـــــــري، ج  4م. عـــــــدد اَلجـــــــزاء: 1990 اإلمـــــــام أمحـــــــد بـــــــن حنبـــــــل يف  اخرجـــــــهو  80ص  5تفســـــــري القـــــــرآن العظـــــــيم للمـــــــام اب
 670ص  11ج  7101مسنده، رقم احلديث: 

 392ص  24ج  15629اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث:  اخرجه( 4)
 200ص  3( تفسري القرآن العظيم للمام ابن كثري، ج 5)
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عــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك رضــــــي هللا عنــــــه قــــــال:  ــــــن  داود عليــــــه الســــــالم يف نفســــــه أن أحــــــدا مل  •
ـــــزل وهـــــو قاعـــــد يف ا ـــــراب والربكـــــة إىل جانبـــــه فقـــــال ج ،ـــــدح خالقـــــه ِـــــا مدحـــــه و  إن ملكـــــا ن

مذا الضــــــــفد  تدحــــــــه ِدحــــــــة مل داود افهــــــــم إىل مــــــــا تصــــــــوت بــــــــه الضــــــــفد  فأنصــــــــت داود فــــــــ
،دحــــه ِبـــــا فقــــال لـــــه امللـــــك: كيــــف تـــــرى ج داود أفهمـــــت مــــا قالـــــت؟ قـــــال: نعــــم قـــــال: مـــــاذا 

ــــــــال ســــــــبحانك وحبمــــــــد  منتهــــــــى علمــــــــك ج رب قــــــــال دا ــــــــت؟ قالــــــــت: ق ود: ال والــــــــذي قال
 (1)جعلين نبيه إن مل أمدحه ِبذا.

صـــــــل ى فنادتـــــــه عـــــــن شـــــــهر بـــــــن حوشـــــــب : أن  داود عليـــــــه الســـــــالم أتـــــــى البحـــــــر يف ســـــــاعة ف •
ـــــذكر هللا تعـــــاىل  ـــــيس ي ـــــك قـــــد ســـــبحت يف ســـــاعة ل ـــــك حـــــدثت نفســـــك أن ضـــــفدعة ج داود إن
فيهــــــــا فــــــــري  وإين يف ســــــــبعني ألــــــــف ضــــــــفد  كلهــــــــا قائمــــــــة علــــــــى رجــــــــل ُنســــــــبت هللا تعــــــــاىل 

 ( 2)سه.ونُقد
ــــي   بْــــن  احلُْ  •

ــــع  ع ل  : ُكنَّــــا م  ــــف يَّة ، ق ــــال  ب ــــُت ابْــــُن أ يب  ص  ثـ ن ا أ بُــــو مح ْــــز ة     ــــدَّ د  ح  ــــنْي  ُجُلوًســــا يف  م ْســــج  س 
ـــــــنْي  رضـــــــي هللا عنهمـــــــا: ملسو هيلع هللا ىلص ر ُســـــــول  اّللَّ   ـــــــال  ع ل ـــــــيُّ ْبـــــــُن احْلُس  ، فـ ق  ـــــــْحن  ـــــــاف رُي ي ص  ـــــــرَّ ب ن ـــــــا ع ص  ف م 

ـــــــا تـ ُقـــــــولُ  ،  أ تـ ـــــْدُرون  م  ـــــــا أ قُـــــــوُل إ انَّ نـ ْعل ـــــــُم اْلغ ْيـــــــب  ـــــــا إ ين   م  : أ م  ـــــــاف رُي؟ قـُْلن ـــــــا: ال، ق ـــــــال  ـــــــذ ه  اْلع ص  ه 
ـــــــن  أ يب  ط ال ـــــــب  رضـــــــي هللا عنـــــــه، و ل ك ـــــــنْ  ـــــــري  اْلُمـــــــْؤم ن ني  ع ل ـــــــيَّ ْب ـــــــُت أ م  ـــــــوُل: مس  ْع ـــــــُت أ يب  يـ ُق  مس  ْع

ـــــــأ ل ْتُه يـ ُقـــــــوُل: "إ نَّ الطَّ ملسو هيلع هللا ىلص يـ ُقـــــــوُل: مس  ْعـــــــُت ر ُســـــــول  اّللَّ   ـــــــا، و س  ـــــــبَّح ْت ر بَـّه  ـــــــر  إ ذ ا أ ْصـــــــب ح ْت س  يـْ
 ( 3)بَـّه ا، و ت ْسأ لُُه ُقوت  يـ ْوم ه ا.ُقوت  يـ ْوم ه ا "، و إ نَّ ه ذ ه  ُتس ب  ُت ر  

وأخـــــرج ابـــــن راهويـــــه يف مســـــنده عـــــن الزُهـــــري قـــــال: أتـــــى أبـــــو بكـــــر الصـــــديق رضـــــي هللا عنـــــه  •
يقـــــول: مـــــا صـــــيد صـــــيد وال عضـــــدت ملسو هيلع هللا ىلص  بغـــــراب وافـــــر اجلنـــــاحني فقـــــال: مسعـــــت رســـــول هللا

 (4)عضاه وال قطعت وشيجة إال بقلة التسبيت.
                                                             

  292ص  5تفسري الدر املنثور للمام السيوطي، ج ( 1)
 293ص  5( نفس املصدر، ج 2)
ا قـــــــق: الــــــدكتور بشـــــــار عــــــواد معـــــــروف الناشـــــــر:  389ص  12ه(، ج 463( اتريــــــخ بغـــــــداد للهللاطيــــــب البغـــــــدادي )املتــــــوىف: 3)

 16م، عدد اَلجزاء: 2002هـ املوافق 1422وت. الطبعة: اَلوىل، دار الغرب اإلسالمي، بري 
ــــــدين الســــــيوطي )املتــــــوىف:  اخرجــــــه (4) ــــــه اجلــــــامع الصــــــغري، رقــــــم احلــــــديث: 911اإلمــــــام جــــــالل ال ص  1ج  11873ه( يف كتاب

 وقـــــال الصـــــنعاين: رمـــــز املصـــــنف لضـــــعفه فيمـــــا قوبـــــل علـــــى خطـــــه، وقـــــال الشـــــارح: إنـــــه رمـــــز حلســـــنه ولـــــيس بصـــــواب َلن 11873
 يُعــــــرف مث قــــــال: بــــــل هــــــو كــــــذاب. يُنظــــــر التنــــــوير شــــــرح فيــــــه حممــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرمحن القشــــــريي أورده الــــــذهيب يف الضــــــعفاء وقــــــد ال

ــــــد إبــــــراهيم الناشــــــر: مكتبــــــة دار الســــــالم، 1182اجلــــــامع الصــــــغري للمــــــام الصــــــنعاين، )املتــــــوىف:  ــــــد إســــــحاال حممَّ ه( ا قــــــق: د. حممَّ
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ــــْن ملسو هيلع هللا ىلص: : قــــال رســــول هللا عــــن ايب هريــــرة رضــــي هللا عنــــه قــــال • ــــْن ص ــــْيد  و ال  ُقط ــــع  م  ــــيد  م  م ــــا ص 
 (1)ش ج ر  إ الَّ ب ت ْضي يع ه  التَّْسب يت .

ـــــيكم مـــــن تســـــبيت مـــــ • ـــــوال مـــــا فـــــم عل ـــــه: ل ـــــوت مـــــا عـــــن احلســـــن رضـــــي هللا عن ا معكـــــم مـــــن البي
 (2)تقاررُت.

والثـــــاين عـــــن لـــــو  بـــــن ايب لـــــو  قـــــال: "بلغـــــين أن  تســـــبيت مســـــاء الـــــدنيا ســـــبحان ريب اَلعلـــــى،  •
ســـــــبحانه وتعـــــــاىل، والثالثـــــــة ســـــــبحانه وحبمـــــــده، والرابعـــــــة ســـــــبحانه ال حـــــــول وال قـــــــوة إال بـــــــه، 
 واخلامســــــة ســــــبحان حميــــــي املــــــوتى وهــــــو علــــــى كــــــل شــــــيء قــــــدير، والسادســــــة ســــــبحان امللــــــك
القــــــــــدوس، والســــــــــابعة ســــــــــبحان الــــــــــذي مــــــــــ  الســــــــــموات الســــــــــبع واَلرضــــــــــني الســــــــــبع عــــــــــزة 

  (3)ووقاراً".
"إىل مـــــا ال يكـــــاد ُُيصـــــى مـــــن اَلخبـــــار واآل ر وهـــــي ِجموعهـــــا  :مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي

ـــــــى أن التســـــــبيت قـــــــايل كمـــــــا ال  فـــــــى وهـــــــو مـــــــذهب الصـــــــوفية، وذكـــــــروا أن  ـــــــة عل متعاضـــــــدة يف الدالل
ـــــْوذ ب  الســـــالك عنـــــد وصـــــوله إىل بعـــــ  املقامـــــات يســـــمع تســـــبيت اَلشـــــياء بلغـــــات شـــــ ". ع ـــــن ابْـــــن ش 

ــــــع  أ ْصــــــح ابه علــــــى ما : جلــــــس احْلســــــن م  ــــــال  ئــــــق ــــــال  ة تســــــبت اآْلن فـ ق  ائ ــــــد  ــــــذ ه اْلم  ــــــال  ب عضــــــهم: ه  دة فـ ق 
ــــْيء علــــى أ صــــله. ــــال: مــــا مــــن شــــيء علــــى أصــــله  (4)احْلســــن: كــــال إ منَّ ــــا ذ ا  كــــل ش  ــــه ق عــــن الســــدي أن

اَلول مل ،ــــــت إال وهــــــو يســــــبت حبمــــــد هللا تعــــــاىل، ولعلــــــه أراد ابملــــــوت خروجــــــه عــــــن أصــــــله اَلول. عــــــن 
وكــــون الشــــجرة ذات روح مبــــين  (5)ء فيــــه الــــروح يســــبت مــــن شــــجرة،يقتــــادة أنــــه قــــال يف اآليــــة: كــــل شــــ

                                                             

وائــــــــد اإلمـــــــام ابــــــــن حجـــــــر يف املطالــــــــب العاليـــــــة بز  اخرجــــــــهو  11. عــــــــدد اَلجـــــــزاء: م 2011ه 1432الـــــــرجض. الطبعـــــــة: اَلوىل، 
وقــــــال: هــــــذا معضــــــل أو مرســــــل، واحلكــــــم ضــــــعيف. وأورده املتقــــــي ا نــــــدي يف كنــــــز العمــــــال،  116ص  14املســــــانيد الثمانيــــــة، ج 

 وقال: سنده ضعيف جداً.  445ص  1ج 
د هللا بـــــن أمحـــــد بـــــن إســـــحاال بـــــن موســـــى بـــــن مهـــــران اَلصـــــبهاين ( حليـــــة اَلوليـــــاء وطبقـــــات اَلصـــــفياء َليب نعـــــيم أمحـــــد بـــــن عبـــــ1)

دار  - 1م. مث صـــــــورهتا عـــــــدة دور منهـــــــا 1974ه املوافـــــــق 1394ه( الناشـــــــر: الســـــــعادة،  ـــــــوار حمافظـــــــة مصـــــــر، 430)املتـــــــوىف: 
ــــــــاب العــــــــريب، بــــــــريوت.  ــــــــع، بــــــــريوت  - 2الكت ــــــــة، بــــــــريوت. )طبعــــــــة  -3دار الفكــــــــر للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزي دار الكتــــــــب العلمي

 240ص  7ج  10هـ بدون حتقيق( عدد اَلجزاء: 1409
 294ص  4ملنثور للمام السيوطي، ج ( تفسري الدر ا2)
 289ص  5( نفس املصدر، ج 3)
  291ص  5( نفس املصدر، ج 4)
 456ص  17( تفسري جامع البيان يف  ويل القرآن للمام الطربي، ج 5)
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علــــى قــــول النـــــاس فيهــــا إذا يبســـــت ماتــــت، واســـــتث  بعضــــهم بعــــ  احليـــــواانت مــــن عمـــــوم كــــل شـــــيء 
ملــــــا أخرجــــــه أبــــــو الشــــــيخ عــــــن ابــــــن عبــــــاس رضــــــي هللا عنهمــــــا أنــــــه قــــــال كــــــل شــــــيء يســــــبت إال احلمــــــار 

ـــــة عـــــن احلـــــرب هـــــوال أرى الســـــتثناء مـــــا ذكـــــر وج مث يقةةةةةول: (1)والكلـــــب. ا ويف القلـــــب مـــــن صـــــحة الرواي
شـــــــيء، وكـــــــذا للتقييـــــــد بعـــــــد أن مل تكـــــــن اجلماديـــــــة مانعـــــــة عـــــــن التســـــــبيت واَلخبـــــــار الظـــــــاهرة يف عـــــــدم 

اإلمةةةةةام اآللوسةةةةي ي شةةةةري إىل قةةةةةول التقييــــد أكثــــر، وال أ ــــن أن ملــــا  الفهـــــا امتيــــازا عليهــــا يف الصــــحة. 
م عـــن اإلمــــام الــــرازي مـــن إابء التــــذييل عنــــه ويشــــكل علـــى هــــذا القــــول مـــا تقــــد   اإلمةةةام الةةةةرازي فيقةةةةول:

وعـــــــدم وجـــــــود العلـــــــم الـــــــذي يســـــــتدعيه التســـــــبيت القـــــــايل يف اجلمـــــــادات، وتفصـــــــى بعضـــــــهم عـــــــن هـــــــذا 
ابلتـــــزام أن لكـــــل شـــــيء حيـــــاة وعلمـــــا الئقـــــني بـــــه وال يطلـــــع علـــــى حقيقـــــة ذلـــــك إال هللا تعـــــاىل اللطيـــــف 

 (2)اوت املراتــــــب يف العلـــــم واحليــــــاة.فـــــاخلبـــــري فكـــــل مــــــا يف العـــــامل عنــــــد هـــــذا امللتــــــزم حـــــي عـــــامل لكنــــــه مت
رأينـــــا أن أقـــــوال العلمـــــاء ختتلـــــف يف هـــــذه القضـــــية ولكـــــن أكثـــــر العلمـــــاء يقولـــــون أن  خالصةةةةةة الكةةةةةالم:

 اميةةةل اليةةةةه هةةةو قةةةةول اإلمةةةام الةةةةرازي.تســـبيت اجلمـــاد كمــــا ،كـــن ابحلـــال هكــــذا ،كـــن ابلقـــال والــــذي 
 وهللا أعلم
 

ةةةةل:طَانن  االسةةةةتدراك الثةةةةامن والسةةةةتون: قةةةةول هللا تعةةةةاىل: }ِإند ِعبَةةةةاِدي لَةةةةي:َ  لَةةةةَل َعلَةةةةي:ِهم: س 
.}   (3)وََكَفى ِبَربَِّل وَِكيال 

ــــة يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا حيةةةةث قةةةةال:  أن هــــذه اآلي
ــــــى أن املعصــــــوم مــــــن عصــــــمه هللا تعــــــاىل وأن البشــــــر ال ،كنــــــه أن ُيــــــرتز بنفســــــه عــــــن  ــــــدل  عل الكر،ــــــة ت

ه لـــــو كـــــان اإلقـــــدام علـــــى احلـــــق وهكـــــذا اإلحجـــــام عـــــن الباطـــــل ُيصـــــل لبـــــين آدم مواقـــــع الضـــــاللة، َلنـــــ
 يقــــل مــــن نفســــه لوجــــب أن يقــــال: "وكفــــى اإلنســــان نفســــه يف االحــــرتاز عــــن الشــــيطان"، ولكــــن ملـ ـــا مل

{ فنعـــــرف منـــــه أن  الكـــــل مـــــن هللا عزوجـــــل،  مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام ذلـــــك بـــــل قـــــال هللا تعـــــاىل:}و ك ف ى ب ر ب  ـــــك 
قـــــــال العلمـــــــاء ا ققـــــــون: "ال حـــــــول عـــــــن معصـــــــية هللا تعـــــــاىل إال  بعصـــــــمة هللا  و ـــــــذا الســـــــببالةةةةةةةرازي 

آليةةةةةةةة الكرنةةةةةةةة مث ذكةةةةةةةر يف هةةةةةةةده اتعـــــــاىل، وال قـــــــوة علـــــــى طاعـــــــة هللا تعـــــــاىل إال بتوفيـــــــق هللا تعـــــــاىل". 
                                                             

 291ص  5( تفسري الدر املنثور للمام السيوطي، ج 1)
  82 – 81ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 2)
 65( سورة اإلسراء، اآلية 3)
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ـــــذي تكل ـــــم معـــــه بقـــــول هللا تعاىل:}و اْســـــتـ ْفز ْز  اشةةةةةكاال : ـــــه اللعنـــــة هـــــل كـــــان عاملـــــا أبن  ال أن إبلـــــيس علي
ــــــــن  اْســــــــ ُهْم{م  ــــــــنـْ ــــــــم ذلــــــــك مث إن هللا تعــــــــاىل  (1)ت ط ْعت  م  ــــــــم ذلــــــــك؟ فــــــــمن عل هــــــــو إلــــــــه العــــــــامل أو مل يعل

ــــــز اًء م ْوفُــــــورًا{ ــــــز اؤُُكْم ج  ــــــنَّم  ج  قال:}ف ــــــم نَّ ج ه 
ــــــه مــــــن فك( 2) ــــــْر هــــــذا الوعيــــــد الشــــــديد مانعــــــاً ل يــــــف مل ي ص 

أن هـــــذا القائـــــل املعصـــــية والســـــيئة مـــــع أنـــــه مسعـــــه مـــــن هللا جـــــل جاللـــــه مـــــن فـــــري واســـــطة؟ وإن مل يعلـــــم 
ا الَّـــــــذ ي ك رَّْمـــــــت  ع ل ـــــــيَّ{. اإلمةةةةةةةام الةةةةةةةرازي  (3)هــــــو إلـــــــه العـــــــامل، فكيـــــــف قـــــــال هللا تعاىل:}أ ر أ يـْت ـــــــك  هـــــــذ 

يةةةةب عةةةةن اإلشةةةةكال املةةةةدكور: عــــل  إبلــــيس كــــان شــــاكاً يف الكــــل أو كــــان يقــــول يف كــــل قســــم مــــا "ل جي 
 (4) طر بباله على سبيل الظن ".

ي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةة
احلــــق فيـــــه أن إبلــــيس كـــــان جازمــــاً ومتيقنـــــاً أبن  هةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةث قةةةةةال بعةةةةد نقةةةةةل سةةةةؤاله وجوابةةةةةه:

ُهْم{ هـــــو إلـــــه العـــــامل جـــــل جاللـــــه إال  الـــــذي تكل ـــــم معـــــه بقـــــول  ـــــنـْ ـــــن  اْســـــت ط ْعت  م  هللا تعاىل:}و اْســـــتـ ْفز ْز م 
ـــــه شـــــقوته الـــــيت اســـــتعدت  ـــــ ـــــدا حـــــني تنصـــــب أنـــــه فلبـــــت علي ـــــد مانعـــــا لـــــه، ول ـــــْر الوعي ـــــه فلـــــم ي ص  ا ذات

 الكــــــه احلبائــــــل. إذا جــــــاء وقــــــت إبلــــــيس ويعــــــاين مــــــن العــــــذاب مــــــا يعــــــاين وتضــــــيق عليــــــه اَلرض ِــــــا 
لــــــه: اســــــجد اليــــــوم آلدم عليــــــه الســــــالم لتنجــــــو ال يســــــجد ويقــــــول: مل أســــــجد لــــــه حيــــــا رحبــــــت فيقــــــال 

ولــــــيس هــــــذا  اآللوسةةةةةةي ي ضةةةةةةيف بعةةةةةةده: اإلمةةةةةةامفكيــــــف أســــــجد لــــــه ميتــــــا كمــــــا ورد يف بعــــــ  اآل ر، 
أبعجـــــب مـــــن حـــــال الكفـــــار الـــــذين يعـــــذبون يـــــوم القيامـــــة أشـــــد العـــــذاب علـــــى كفـــــرهم ويطلبـــــون العـــــود 

ــــــُه{ليؤمنــــــوا حيــــــث أخــــــرب هللا تعــــــاىل أب ــــــ ــــــا نـُُهــــــوا ع ْن ــــــاُدوا ل م  مث ( 5)م كمــــــا قــــــال هللا تعــــــاىل:}و ل ْو ُردُّوا ل ع 
إن اللعــــني مــــع هــــذا الوعيــــد لــــه أمــــل ابلنجــــاة،  يةةةةدكر اإلمةةةةام اآللوسةةةةي احتمةةةةال آخةةةةر حيةةةةث يقةةةةول:

أن اإلمــــــام عبـــــد هللا الُتســــــرتي: ســـــأل هللا تعــــــاىل أن يُريـــــه إبلــــــيس فـــــرآه فســــــأله  فقةةةةةد جةةةةةةاء يف احلكايةةةةةة
ـــــع ْت هـــــل تطمـــــع يف  رمحـــــة هللا تعـــــاىل؟ فقـــــال: كيـــــف ال أطمـــــع فيهـــــا وقـــــد قـــــال هللا تعـــــاىل:}و ر مْح يت  و س 
ــــــْيء { اء، فقــــــال اإلمــــــام التســــــرتي: ويلــــــك إن هللا عزوجــــــل قي ــــــده يف وأان شــــــيء مــــــن اَلشــــــي (6)ُكــــــلَّ ش 
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يقةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةي آخــــر اآليــــة الكر،ــــة، فقــــال إبلــــيس لــــه: وُيــــك مــــا أجهلــــك القيــــد لــــك ال لــــه. 
"لعـــــل  إبلـــــيس يـــــزعم أن آجت الوعيـــــد مطلقـــــا مقيـــــدة ابملشـــــيئة و تعـــــاىل وإن مل تـــــذكر كمـــــا  ألخةةةةةري:يف ا

 ( 1)وعيد للعصاة من املؤمنني".يقوله بع  اَلشاعرة يف آجت ال
 التلليل واملناقشة:    

ــــــي نفهــــــم  نــــــذكر أوالً جمموعــــــة اآلجت الــــــيت تكل ــــــم عنهــــــا اإلمــــــام الــــــرازي يف القضــــــية املــــــذكورة ك 
ـــــــــج ُدوا إ الَّ إ ْبل ـــــــــيس  ق ـــــــــال   د م  ف س  ـــــــــة  اْســـــــــُجُدوا آل  ئ ك  املوضـــــــــو  وهـــــــــو قـــــــــول هللا تعـــــــــاىل:}و إ ْذ قـُْلن ـــــــــا ل ْلم ال 

ــــــة  أ أ ْســــــُجدُ  ــــــْوم  اْلق ي ام  ــــــْرت ن  إ ىل  يـ  ا الَّــــــذ ي ك رَّْمــــــت  ع ل ــــــيَّ ل ــــــئ ْن أ خَّ ــــــذ  ــــــا. ق ــــــال  أ ر أ يـْت ــــــك  ه  ل ْقــــــت  ط يًن ــــــْن خ   ل م 
ـــــــز اًء م ْوفُـــــــورًا.َل  ْحت ـــــــن ك نَّ  ـــــــز اؤُُكْم ج  ـــــــنَّم  ج  ُهْم ف ـــــــم نَّ ج ه  ـــــــنـْ ـــــــْن ت ب ع ـــــــك  م  ـــــــْب ف م    ُذر  يَـّت ـــــــُه إ الَّ ق ل ـــــــياًل. ق ـــــــال  اْذه 

ـــــــار ْكُهْم يف  اَْل ْمـــــــو ال   ل ـــــــك  و ش  ُهْم ب ص ـــــــْوت ك  و أ ْجل ـــــــْب ع ل ـــــــْيه ْم خب  ْيل ـــــــك  و ر ج  ـــــــنـْ  و اْســـــــتـ ْفز ْز م ـــــــن  اْســـــــت ط ْعت  م 
ـــــــى و اَْل وْ  ْم ُســـــــْلط اٌن و ك ف  ـــــــْيط اُن إ الَّ ُفـــــــُرورًا. إ نَّ ع ب ـــــــاد ي ل ـــــــْيس  ل ـــــــك  ع ل ـــــــْيه  ـــــــا ي ع ـــــــُدُهُم الشَّ د  و ع ـــــــْدُهْم و م  ال 

ب ر ب ـ ـــك  و ك ــــياًل{.
اإلمــــام اآللوســــي جــــاء ابســــتدرا  رائــــع وتوجيــــه جيــــد فجــــزاه هللا  خالصةةةةة الكةةةةالم: (2)

 وهللا أعلم القضية. وقول اإلمام اآللوسي راجح يف هدهخري اجلزاء، 
 

ةةةةِر َكةةةةاَن  االسةةةةتدراك التاسةةةةع والسةةةةتون: ةةةةِر ِإند قة ةةةةر:آَن ال:َفج: قةةةةول هللا تعةةةةاىل:}َوقة ر:آَن ال:َفج:
ه و    (3)د ا{.َمش:

يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةرازي تفسةةةري هةةةده اآليةةةة هكةةةدا حيةةةث ذكةةةر فيةةةه عةةةدة فوا ةةةدم 
 وهي كالتا : 

آن إىل الفجـــــر والتقـــــدير يكـــــون أقـــــم قـــــرآن الفجـــــر "أن هللا تعـــــاىل أضـــــاف القـــــر  الفا ةةةةةدة األوىل: •
فوجـــــب أن تتعل ـــــق القـــــراءة حبصـــــول الفجـــــر وهـــــي أول طلـــــو  الصـــــبت قـــــد حصـــــل الفجـــــر، َلن 

ــــــل عــــــن نــــــور الصــــــباح و ــــــاهر اَلمــــــر للوجــــــوب"، الفجــــــر  مث مُس ــــــي  فجــــــرا النفجــــــار  لمــــــة اللي
أمجعنــــــا  "فهــــــذا اللفــــــ  يقتضــــــي وجــــــوب إقامــــــة صــــــالة الفجــــــر مــــــن أول طلوعــــــه إال  أان يقةةةةةةول:

ــــــارة عــــــن  ــــــدب َلن الوجــــــوب عب ــــــى أن هــــــذا الوجــــــوب فــــــري حاصــــــل، فوجــــــب أن يبقــــــى الن عل
                                                             

 108ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
  65 – 61( سورة اإلسراء، اآلجت 2)
 78( سورة اإلسراء، اآلية 3)



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

329 
 

جـــوب وجـــب أن يرتفــــع املنـــع مـــن الــــرت  رجحـــان مـــانع مــــن الـــرت  فـــمذا منــــع مـــانع مـــن حتقــــق الو 
ـــــت  ـــــدة: فثب ـــــدليل، يقـــــول يف آخـــــر هـــــذه الفائ وأن يبقـــــى أصـــــل الرجحـــــان حـــــ  تنقـــــل  الفـــــة ال

لفجـــــــر يف أول الوقـــــــت أفضـــــــل وهـــــــذا يـــــــُدل  علـــــــى صـــــــحة أن هـــــــذه اآليـــــــة تقتضـــــــي أن إقامـــــــة ا
 مذهب اإلمام الشافعي يف أن التغليس أفضل من التنوير". 

ـــــْرآن  اْلف ْجـــــر { بكونـــــه }م ْشـــــُهوًدا{. اجلمهـــــور  أنـــــه ُوصـــــف الفا ةةةةةدة الثانيةةةةةة: • يف هـــــذه اآليـــــة }قـُ
يقولــــــــون: "أن املــــــــراد منــــــــه أن  مالئكــــــــة الليــــــــل ومالئكــــــــة النهــــــــار جيتمعــــــــون يف صــــــــالة الُصــــــــبت 
خلــــــف اإلمــــــام ت نــــــزل مالئكــــــة النهــــــار علــــــيهم وهــــــم يف صــــــالة الغــــــداة وقبــــــل أن تعــــــرج مالئكــــــة 

كــــــة الليــــــل ومكث ــــــْت مالئكــــــة النهــــــار مث إن عرجــــــت مالئالليــــــل فــــــمذا فــــــرغ اإلمــــــام مــــــن صــــــالته 
ــــــع د ْت تقولــــــون: "ج رب  إان  تركنــــــا عبــــــاد  ُيصــــــل ون لــــــك وتقــــــول مالئكــــــة  مالئكــــــة الليــــــل إذا ص 
النهـــــار ربنــــــا أتينــــــا عبـــــاد  وهــــــم ُيصــــــل ون فيقـــــول هللا تعــــــاىل للمالئكــــــة اشـــــهدوا أين  قــــــد ففــــــرُت 

  م".
 أن التغلـــــيس أفضـــــل مـــــن التنـــــوير يف ليـــــل قـــــوي يف"أن هـــــذا أيضـــــاً د مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:

ـــــة فتكـــــون  ـــــت الظلمـــــة ابقي ـــــك الوق صـــــلوة الفجـــــر َلن البشـــــر إذا شـــــر  فيهـــــا مـــــن أول الصـــــبت ففـــــي ذل
مالئكـــــة الليـــــل حاضـــــرين مث إذا امتـــــد ت الصـــــالة بســـــبب ترتيـــــل القـــــراءة وتكثريهـــــا زالـــــت الظلمـــــة و هـــــر 

ــــــق حتضــــــر يف هــــــذ ــــــل ومالئكــــــة ه الصــــــالة الضــــــوء وحضــــــرت مالئكــــــة النهــــــار فبهــــــذا الطري مالئكــــــة اللي
النهــــــار أمــــــا إذا ابتــــــدأ ِبــــــذه الصــــــالة يف وقــــــت التنــــــوير فهنــــــا  مــــــا بقيــــــت الظلمــــــة فلــــــم يبــــــق يف ذلــــــك 
ــــــْرآن   الوقــــــت أحــــــد مــــــن مالئكــــــة الليــــــل فــــــال ُيصــــــل املعــــــ  املــــــذكور فثبــــــت أن قــــــول هللا تعــــــاىل:}إ نَّ قـُ

 (1)ضل".دليل قوي على أن التغليس أف ك ان  م ْشُهوًدا{ اْلف ْجر  
سةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري ا

ت بـــــة واحل ف ظــــة فتنــــزل مالئكـــــة النهــــار وتصـــــعد هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةةث يقةةةةول:  أن املـــــراد ِبــــؤالء املالئكــــة الك 
مالئكــــــة الليــــــل وتلتقــــــي الطائفتــــــان يف ذلــــــك الوقــــــت، وكــــــذا تلتقــــــي الطائفتــــــان وأمــــــر النــــــزول والصــــــعود 

ـــــ قـــــت العصـــــر كمـــــا ورد يف اآل ر، وهـــــذا ممـــــا يعكـــــر )ُيشـــــو  ( علـــــى اإلمـــــام الـــــرازي يف ى العكـــــس و عل
مث يقةةةةةةول زعمــــــه حيــــــث قــــــال: أنــــــه دليــــــل قــــــوي علــــــى أن التغلــــــيس أفضــــــل مــــــن التنــــــوير كمــــــا ذكــــــرانه، 

                                                             

  385 – 384ص  21( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 1)
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ــــبيان القــــول أبن   خــــري  اإلمةةةةام اآللوسةةةةي: ــــروج إال علــــى الص  ــــذي ال ي ــــان ال ــــه يلزمــــه علــــى هــــذا البي "فمن
 (1)ن يزول الضوء وتظهر الظلمة وهو ال يقول به بل ال يقول به أحد".عصر إىل أصالة ال

 التلليل واملناقشة:    
ــــن  النَّــــيب     اإلمةةةةام القةةةةر ي يقةةةةول:  ــــر ة  رضــــي هللا عنــــه، ع  ــــْن أ يب  ُهر يـْ : ملسو هيلع هللا ىلص ع  ــــة، قـ ـــال  يف  هــــذه اآلي

ــــار . ــــُة النـَّه  ــــل  و م ال ئ ك  ــــُة اللَّْي ُدُه م ال ئ ك  ــــه رضــــ( 2)ت ْشــــه  ــــه، ع ــــن  النَّــــيب    وع ْن ــــال ة  ملسو هيلع هللا ىلص ي هللا عن : "ف ْضــــُل ص  ق ــــال 
ْــــــٌس و ع ْشــــــُرون  د   ــــــد     يــــــع  ع ل ــــــى ص ــــــال ة  الو اح  ــــــار  يف  اجل م  ــــــُة النـَّه  ــــــُة اللَّْيــــــل  و م ال ئ ك  ــــــُع م ال ئ ك  ــــــًة، و   ْت م  ر ج 

،" ـــــال ة  الصُّـــــْبت  ـــــك وبســـــبب هـــــذا املعـــــ  قـــــال اإل مث يقةةةةةول بعةةةةةد نقةةةةةل هةةةةةده الةةةةةروا ت: (3)ص  مـــــام مال
والشـــــــافعي: التغلـــــــيس ابلصـــــــبت أفضـــــــل. وقـــــــال اإلمـــــــام  أبـــــــو حنيفـــــــة: اَلفضـــــــل اجلمـــــــع بـــــــني التغلـــــــيس 

يفعلــــه مــــن ملسو هيلع هللا ىلص ذلــــك فاإلســــفار أوىل مــــن التغلــــيس. وهــــذا  ــــالف ملــــا كــــان النــــيب  واالســــقار، فــــمن فاتــــه
 "اســـــتدل  بعـــــ  مث يقةةةةةول:املداومـــــة علـــــى التغلـــــيس، وأيضـــــا فـــــمن فيـــــه تفويـــــت شـــــهود مالئكـــــة الليـــــل. 

ـــــيب  ـــــل ومالئكـــــة النهـــــار" علـــــى أن صـــــالة الصـــــبت ليســـــت : ملسو هيلع هللا ىلصالعلمـــــاء بقـــــول الن تشـــــهده مالئكـــــة اللي
اإلمةةةةام اخلةةةةةازن ذكةةةةر قةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي يف تفسةةةةةريه   (4)لنهــــار".مــــن صــــالة الليــــل وال مــــن صــــالة ا

ــــا  مل يبــــق أحــــد مــــن مالئكــــة  كمةةةةا ذكةةةةر ه مث يقةةةةول: "إذا ابتــــدأ ِبــــذه الصــــالة يف وقــــت اإلســــفار فهن
فـــــال ُيصـــــل املعـــــ  املـــــذكور يف اآليـــــة فثبـــــت أن هـــــذه اآليـــــة املـــــذكورة دليـــــل علـــــى أن الصـــــالة يف  الليـــــل،

 وهللا أعلم يف رأي قول اإلمام اآللوسي راجح. خالصة الكالم:( 5)أول وقتها أفضل".
 

 

                                                             

  131ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
ــــــين  رجــــــهاخ( 2) ــــــه وســــــلم، ابب: ومــــــن ســــــورة ب ــــــواب تفســــــري القــــــرآن عــــــن رســــــول هللا صــــــلى هللا علي اإلمــــــام الرتمــــــذي يف ســــــننه، اب

 153ص  5ج  3135إسرائيل، رقم احلديث: 
ــــــان  م ْشــــــُهوًدا{،  اخرجــــــه( 3) ــــــْرآن  الف ْجــــــر  ك  اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، كتــــــاب تفســــــري القــــــرآن، ابب: قــــــول هللا تعــــــاىل:}إ نَّ قـُ

 86ص  6ج  4717[ رقم احلديث: 78سراء، اآلية اإل ]سورة
  307ص  10( تفسري اجلامع َلحكام القرآن للمام القرطيب، ج 4)
  140ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 5)
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ةةةةةةةِر َكةةةةةةةاَن  االسةةةةةةةتدراك السةةةةةةةبعون: ةةةةةةةِر ِإند قة ةةةةةةةر:آَن ال:َفج: قةةةةةةةول هللا تعةةةةةةةاىل:}َوقة ر:آَن ال:َفج:
ه ود     (1)ا{.َمش:

يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةةرازي تفسةةةري هةةةده اآليةةةة هكةةةةدا حيةةةث ذكةةةر يف تفسةةةريه ثالثةةةةة 
 احتماالتم وهي كالتا :

ـــــْرآن  اْلف ْجـــــر { بكونـــــه }م ْشـــــُهوًدا{، االحتمةةةةةال األول:  • أنـــــه ُوصـــــف يف هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة }قـُ
ـــــــل ومالئكـــــــة النهـــــــار جيتمعـــــــون يف صـــــــال يقةةةةةةةول اجلمهةةةةةةةور: ة الصـــــــبت معنـــــــاه أن مالئكـــــــة اللي

خلــــــف اإلمــــــام تنــــــزل مالئكــــــة النهــــــار علــــــيهم وهــــــم يف صــــــالة الغــــــداة وقبــــــل أن تعــــــرج مالئكــــــة 
ئكــــــة الليــــــل ومكثــــــت مالئكــــــة النهــــــار مث إن الليــــــل فــــــمذا فــــــرغ اإلمــــــام مــــــن صــــــالته عرجــــــت مال

مالئكــــــة الليــــــل إذا ص ــــــع د ْت قالــــــت: "ج رب إان تركنــــــا عبــــــاد  يصــــــلون لــــــك وتقــــــول مالئكــــــة 
د  وهــــــم ُيصــــــل ون فيقـــــول هللا تعــــــاىل للمالئكــــــة اشـــــهدوا أين قــــــد ففــــــرُت النهـــــار ربنــــــا أتينــــــا عبـــــا

 ( 2) م".
أكمــــل كــــان االســــتدالل ِبــــا علــــى  "كلمــــا كانــــت احلــــواد  احلادثــــة أعظــــم و االحتمةةةةال الثةةةةاين:  •

كمــــــال قــــــدرة هللا عزوجــــــل أكمــــــل فاإلنســــــان إذا شــــــر  يف أداء صــــــالة الصــــــبت مــــــن أول هــــــذا 
ــــــة يف ا ــــــة ابقي ــــــت الظلمــــــة القوي ــــــت الوقــــــت كان ــــــاء هــــــذا الوق ــــــدت القــــــراءة يف أثن لعــــــامل، فــــــمذا امت

ينقلــــــب العــــــامل مــــــن الظلمــــــة إىل الضــــــوء والظلمــــــة مناســــــبة للمــــــوت والعــــــدم، والضــــــوء مناســــــب 
"وعلــــــى هــــــذا التقــــــدير فاإلنســــــان ملــــــا قــــــام مــــــن منامــــــه فكأنــــــه  مث ي ضةةةةةةيف:لحيــــــاة والوجــــــود". ل

ك يشـــــــاهد يف أثنـــــــاء انتقـــــــل مـــــــن العـــــــدم إىل الوجـــــــود ومـــــــن املـــــــوت إىل احليـــــــاة مث إنـــــــه مـــــــع ذلـــــــ
ـــــــة هـــــــذا العـــــــامل مـــــــن الظلمـــــــة إىل الضـــــــوء ومـــــــن املـــــــوت إىل احليـــــــاة ومـــــــن  صـــــــالته انقـــــــالب كلي

 الوجـــــــود. وهـــــــذه احلالـــــــة حالـــــــة عجيبـــــــة تشـــــــهد العقـــــــول الســـــــكون إىل احلركـــــــة ومـــــــن العـــــــدم إىل
واَلرواح أبنـــــــه ال يقـــــــدر علـــــــى هـــــــذا التقليـــــــب والتبـــــــديل والتحويـــــــل إال  اخلـــــــالق القـــــــوي املـــــــدبر 

"فحينئــــذ يســــتنري العقــــل بنــــور هــــذه املعرفــــة  مث يقةةةةول:لبالغــــة والقــــوة الغــــري املتناهيــــة"، ابحلكمــــة ا
فات الروحانيـــــة اإل يـــــة فتصـــــري الصـــــالة الـــــيت وأيضـــــاً ينفـــــتت علـــــى العقـــــل والـــــروح أبـــــواب املكاشـــــ

هــــــي عبــــــارة عــــــن أعمــــــال اجلــــــوارح مشــــــهوداً عليهــــــا ِبــــــذه املكاشــــــفات اإل يــــــة املقدســــــة و ــــــذا 
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ــــع مســــتقيم ملــــا يقــــوم مــــن منامــــه ويــــؤدى صــــالة الصــــبت الســــبب فُكــــل مــــن لــــه ذ وال ســــليم وطب
ر والضـــــوء ومـــــن يف أول الوقـــــت ويعتـــــرب اخـــــتالف أحـــــوال العـــــامل مـــــن الظلمـــــة احلاصـــــلة إىل النـــــو 

مث الســـــــكون إىل احلركـــــــة فيجـــــــد يف قلبـــــــه روحـــــــا وراحـــــــة ومزيـــــــدا يف نـــــــور املعرفـــــــة وقـــــــوة اليقـــــــني، 
ول هللا يف هـــــذه اآليـــــة الكر،ـــــة ويظهـــــر منـــــه "أن هـــــذا هـــــو املـــــراد مـــــن قـــــ يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:

ــــد أداء صــــالة الفجــــر علــــى ســــبيل التغلــــيس فهــــذا مــــا خطــــر  ــــار ال ُيصــــل إال عن أن هــــذا االعتب
 ل". ابلبا

ـــــــان  االحتمةةةةةةةال الثالةةةةةةةث:  • ـــــــْرآن  اْلف ْجـــــــر  ك  وهـــــــو أن يكـــــــون املـــــــراد مـــــــن قـــــــول هللا تعـــــــاىل:}إ نَّ قـُ
ـــــه كونـــــه مشـــــهودا م ْشـــــُهوًدا{ الرتفيـــــب يف أن تـــــؤدى هـــــذه الصـــــالة ابجل ماعـــــة ويكـــــون املـــــراد من

ذكـــــران يف الســـــابق أن  ثـــــري  يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةرازي:ابجلماعـــــة الكثـــــرية ومزيـــــد التحقيـــــق فيـــــه، 
لصـــــالة يف تصـــــفية القلـــــب والـــــروح تنـــــويره أكثـــــر وأعظـــــم مـــــن  ثـــــري ســـــائر الصـــــلوات فـــــمذا هـــــذه ا

 قلـــــــب ُكـــــــل حضـــــــر مجـــــــع أو مجاعـــــــة مـــــــن املســـــــلمني يف املســـــــجد َلداء هـــــــذه الصـــــــلوة فيســـــــتنري
ــــــور  ــــــه ون ــــــور معرفــــــة هللا جــــــل جالل ــــــه يــــــنعكس ن واحــــــد مــــــنهم، مث َلجــــــل ذلــــــك االجتمــــــا  كأن

قلـــــــب اآلخــــــر فتصـــــــري أرواحهـــــــم كـــــــاملراج  طاعتــــــه يف ذلـــــــك الوقـــــــت مـــــــن قلــــــب ُكـــــــل  واحـــــــد إىل
املشـــــرقة املتقابلـــــة إذا وقعـــــت عليهـــــا أنـــــوار الشـــــمس فمنـــــه يـــــنعكس النـــــور مـــــن كـــــل واحـــــدة مـــــن 

"و ــــذا الســــبب فــــمن كــــل مــــن كــــان  ويقةةةةول:كــــذا يف هــــذه الصــــورة"، تلــــك املــــراج إىل اَلخــــرى ف
وراحــــــة  لــــــه ذوال ســــــليم ويــــــؤدى هــــــذه الصــــــالة يف هــــــذا الوقــــــت ابجلماعــــــة جيــــــد مــــــن قلبــــــه نــــــورا

 (1)وفسحة".
اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

"أنــــه ال وجــــه للحصــــر املــــدلول عليــــه  قةةةةال:هةةةةده اآليةةةةة حيةةةةث أشةةةةار إىل قولةةةةه املةةةةدكور ابالختصةةةةار و 
بقـــــول اإلمـــــام الـــــرازي: "وهـــــذا هـــــو املـــــراد"، مث إبـــــداء ذلـــــك االحتمـــــال علـــــى أنـــــه بعـــــد مـــــا صـــــت تفســـــري 

 مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي:لـــــه ِـــــا مسعـــــت ال ينبغـــــي أن يقـــــال يف فـــــريه هـــــذا هـــــو املـــــراد"، ملسو هيلع هللا ىلص لنـــــيب ا
ـــــرازي: " وهـــــذا هـــــو املـــــراد"، مـــــن الرتفيـــــب واحلـــــث  "وال  فـــــى مـــــا يف هـــــذه اجلملـــــة  أي قـــــول اإلمـــــام ال
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علــــــى االعتنــــــاء أبمــــــر صــــــالة الفجــــــر َلن العبــــــد يكــــــون يف ذلــــــك الوقــــــت مشــــــيع كرامــــــا ومتلقــــــى كرامــــــا 
 (1)ي أن يكون على أحسن حال يتحد   به الراحل ويراتح له النازل".فينبغ

 التلليل واملناقشة:   
هــــار وحفظــــة الليــــل مــــن املالئكــــة أن املــــراد منــــه ليشــــهده حفظــــة الن اإلمةةةةام ابةةةةن عطيةةةةة يقةةةةول:

"يـ تـ ع ـــــاقـ ُبون  ف ـــــيُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: حســـــبما ورد يف احلـــــديث املشـــــهور عـــــن أيب هريـــــرة رضـــــي هللا عنـــــه قـــــال قـــــال النـــــيب 
ــــــال ة  الع   ــــــال ة  الف ْجــــــر  و ص  ُعــــــون  يف  ص  ــــــار ، و جي ْت م  لنـَّه  ــــــٌة اب  للَّْيــــــل  و م ال ئ ك  ــــــٌة اب  تُــــــوا  ْصــــــر ، مُثَّ يـ ْعــــــرُُج الَّــــــذ ين  م ال ئ ك  اب 

ــــلُّون ، و   ُــــون : تـ ر ْكن ــــاُهْم و ُهــــْم ُيص  ــــر ْكُتْم ع ب ــــاد ي؟ فـ يـ ُقول ــــف  تـ  ْي ــــو  أ ْعل ــــُم ِب  ــــْم: ك  ــــْم ف ــــيُكْم، فـ ي ْســــأ ُ ُْم و ُه ن ــــاُهْم و ُه أ تـ يـْ
ـــــلُّون "، :"ت ْشـــــه ُدُه ملسو هيلع هللا ىلص عـــــن أبـــــو هريـــــرة عـــــن النـــــيب ( 3)وعلـــــى هـــــذا القـــــول مضـــــى اجلمهـــــور، (2)ُيص  قـــــال: ق ال 

ئ   ــــار ".م ال  ــــُة النـَّه  ئ ك  ــــُة اللَّْيــــل  و م ال  ــــا أقــــوال املفســــرين يف هــــذه القضــــية أن كلهــــم  خالصةةةةة الكةةةةالم: (4)ك  رأين
قــــــالوا ابحتمــــــال اَلول وهــــــو كمــــــا ورد يف احلــــــديث شــــــهود املالئكــــــة علــــــيهم الســــــالم، ولكــــــن قــــــول اإلمــــــام 

ـــــال حاجـــــة ـــــع وممتـــــاز اآللوســـــي أنـــــه ملـــــا ورد يف احلـــــديث ف ويف رأي قةةةةةول اإلمةةةةةام ، إىل الرتجـــــيت فقولـــــه رائ
 وهللا أعلم  اآللوسي راجح.

 
ةةةةةأَل وَنَل َعةةةةةِن الةةةةةرُّويِن ق ةةةةةِل الةةةةةرُّوين   االسةةةةةتدراك احلةةةةةادي والسةةةةةبعون: قةةةةةول هللا تعاىل:}َوَيس:

}   (5).ِمن: َأم:ِر َر ِّ َوَما أ وتِيت م: ِمَن ال:ِعل:ِم ِإالد َقِليال 
أن الكفـــار ســـألو حيةةةث قةةةال:  يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةدين الةةةرازي تفسةةةري هةةةده اآليةةةة هكةةةدا

 فنةةةةةدكر هةةةةةده الوجةةةةةوهمعـــــن الـــــروح ولكـــــن الســـــؤال عـــــن الـــــروح يقـــــع علـــــى وجـــــوه كثـــــرية، ملسو هيلع هللا ىلص الرســـــول 
ــــــز أو موجــــــود فــــــري  الوجةةةةةةه األول:وهــــــي:  ــــــز؟ أو حــــــال يف املتحي ــــــة الــــــروح أهــــــو متحي "أن يقــــــال ماهي

ـــــز"؟ ـــــز وال حـــــال يف التحي اَلجســـــام أو أن يقـــــال هـــــل تبقـــــى  اَلرواح بعـــــد مـــــوت  الوجةةةةةه الثةةةةةاين: متحي
                                                             

  131ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
 1ج  555ابب فضــــــل صــــــالة العصــــــر، رقــــــم احلــــــديث:  اإلمــــــام البهللاــــــاري يف صــــــحيحه، كتــــــاب مواقيــــــت الصــــــالة، اخرجــــــه( 2)

 110ص 
 478ص  3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية، ج 3)
، ابب: ومــــــــن ســــــــورة بــــــــين إســــــــرائيل، رقــــــــم ملسو هيلع هللا ىلصاإلمــــــــام الرتمــــــــذي يف ســــــــننه، أبــــــــواب تفســــــــري القــــــــرآن عــــــــن رســــــــول هللا  هخرجــــــــا( 4)

 هذا حديث حسن صحيت.  302ص  5ج  3135احلديث: 
 85( سورة اإلسراء، اآلية 5)
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"أن يقــــــال  الوجةةةةةه الرابةةةةةع: أن يقـــــال مـــــا حقيقـــــة ســـــعادة اَلرواح وشـــــقاوهتا؟الوجةةةةةه الثالةةةةةث:  تفـــــ  ؟
وابجلملـــــة فاملباحـــــث املتعلقـــــة ابلـــــروح  مث يقةةةةةول بعةةةةةد ِذكةةةةةر هةةةةةده الوجةةةةةوه:  الـــــروح قد،ـــــة أو حادثـــــة"؟
{ لـــــيس فيـــــه مـــــا يـــــُدل  علـــــكثـــــرية، وقـــــول هللا تعاىل:}و   ى أ ـــــم عـــــن هـــــذه املســـــائل ي ْســـــأ ُلون ك  ع ـــــن  الـــــرُّوح 

ســــــألوا أو عــــــن فريهــــــا إال  أن هللا تعــــــاىل ذكــــــر لــــــه يف اجلــــــواب عــــــن هــــــذا الســــــؤال قــــــول هللا تعاىل:}قُــــــل  
 } ــــر  ر يب   ــــْن أ ْم ــــيت ذكرانهــــا وهــــ مث يقةةةةول:الــــرُّوُح م  ي  وهــــذا اجلــــواب ال يليــــق إال ِســــألتني مــــن املســــائل ال

 ام الرازي فيه حبثني، كالتايل:مث ذكر اإلم يف الوجه األول والرابعمكما ذكرانه 
"فســـــــأل الكفـــــــار عـــــــن حقيقـــــــة الـــــــروح وماهيتـــــــه؟ أهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن أجســـــــام  البلةةةةةةةث األول: •

موجـــــودة يف داخـــــل هـــــذا البـــــدن متولـ ــــدة مــــــن امتـــــزاج الطبـــــائع واَلخـــــال ، أو هـــــو عبـــــارة عــــــن 
رة عــــــن عــــــرض آخــــــر قــــــائم ِبــــــذه اَلجســــــام، أو هــــــو نفــــــس هــــــذا املــــــزاج والرتكيــــــب أو هــــــو عبــــــا

جـــــل جاللـــــه عنـــــه: "أبنـــــه فأجةةةةةاب هللا موجـــــود يغـــــاير هـــــذه اَلجســـــام واَلعـــــراض"؟ عبـــــارة عـــــن 
موجــــود مغــــاير  ــــذه اَلجســــام و ــــذه اَلعــــراض وذلــــك َلن  هــــذه اَلجســــام أشــــياء حتــــد  مــــن 

ــــ مث ي ضةةةةيف اإلمةةةةام الةةةةرازي:امتــــزاج اَلخــــال  والعناصــــر"،  ــــه ل ــــروح فمن ــــل وأمــــا ال يس كــــذلك ب
مث  (1)قــــــــول هللا تعــــــــاىل:}ُكْن فـ ي ُكــــــــوُن{.هــــــــو جــــــــوهر بســــــــي  جمــــــــر د ال ُيــــــــد  إال ِحــــــــد  

فقـــــال الكفـــــار مل  كـــــان شـــــيئا مغـــــايراً  ـــــذه اَلجســـــام و ـــــذه اَلعـــــراض؟  يةةةةةدكر السةةةةةؤال وهةةةةةو:
يةةةةب عنةةةةه: ف أبنــــه موجــــود ُيــــد  أبمــــر هللا وتكوينــــه و ثــــريه يف إفــــادة احليــــاة فةةةةا  عّ وجةةةةل جي 

من أكثـــــر حقـــــائق اَلشـــــياء ســـــد وال يلـــــزم مـــــن عـــــدم العلـــــم حبقيقتـــــه املهللاصوصـــــة نفيـــــه فـــــ ـــــذا اجل
ـــــا إذا  وماهياهتـــــا جمهولـــــة. ومـــــن املعلـــــوم أن الســـــكنجبني لـــــه خاصـــــية تقتضـــــي قطـــــع الصـــــفراء فأم 

 ويقةةةةةةول:وحقيقتهــــــا املهللاصوصــــــة فــــــذا  فــــــري معلــــــوم"،  أردان أن نعــــــرف ماهيــــــة تلــــــك اخلاصــــــية
لك اهيــــات جمهولــــة ومل يلــــزم مــــن كو ــــا جمهولــــة نفيهــــا فكــــذأنــــه يثبــــت منــــه أن أكثــــر احلقــــائق وامل

 هاهنا وهذا هو املراد من قول هللا تعاىل:}و م ا أُوت يُتْم م ن  اْلع ْلم  إ الَّ ق ل ياًل{.
ــــا أ ْمــــُر ف ْرع ــــْون   البلةةةةث الثةةةةاين: • فهــــو أن لفــــ  اَلمــــر قــــد جــــاء ِعــــ  الفعــــل قــــال هللا تعاىل:}و م 

ـــــــيد { ب ر ش 
{وقـــــــال ( 2) ـــــــاء  أ ْمـــــــُران  ـــــــا ج  هللا تعاىل:}قُـــــــل  الـــــــرُّوُح  أي فعلنـــــــا فقـــــــول (3)هللا تعاىل:}فـ ل مَّ

                                                             

 47( سورة آل عمران، اآلية 1)
 97( سورة هود، اآلية 2)
 66( سورة هود، اآلية 3)
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{ أي مـــــن فعـــــل ريب  وهـــــذا اجلـــــواب يـــــدل  علـــــى أ ـــــم ســـــألوه أن الـــــروح قد،ـــــة أو  ـــــْن أ ْمـــــر  ر يب   م 
مث احةةةةةةتّج علةةةةةةى حادثــــــة فقــــــال بــــــل هــــــي حادثــــــة وإمنــــــا حصــــــلت بفعــــــل هللا وتكوينــــــه وإجيــــــاده 

ــــم  إ الَّ ق ل ــــبقــــول هللا حةةةةدور الةةةةروين ــــن  اْلع ْل ــــا أُوت يــــُتْم م  ــــه أن  مث يقةةةةول:ياًل{ تعاىل:}و م  "واملــــراد من
اَلرواح يف مبـــــدأ الفطـــــرة تكـــــون خاليـــــة عـــــن العلـــــوم واملعـــــارف مث ُيصـــــل فيهـــــا العلـــــوم واملعـــــارف 
فهـــــــي ال تـــــــزال تكـــــــون يف التغيـــــــري مـــــــن حـــــــال إىل حـــــــال ويف التبـــــــديل مـــــــن نقصـــــــان إىل كمـــــــال 

 (1)من أمارات احلدو ". والتغيري والتبديل
ي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةة

أن محــــــل الســــــؤال علــــــى مــــــا ذكــــــر وجعــــــل اجلــــــواب إخبــــــارا  هةةةةةةده اآليةةةةةةة بعةةةةةةد نقةةةةةةل قولةةةةةةه املةةةةةةدكور:
ابحلـــــدو  مـــــع عـــــدم مالءمتـــــه حلـــــال الســـــائلني ال ُيســـــاعده التعـــــر ض لبيـــــان ق ل ـــــة علمهـــــم فـــــمن مـــــا ســـــألوا 

عــــُل ذلــــك اح تجاجــــاً علــــى احلــــدو  مــــن أعجــــب عنــــه ممــــا يفــــي بــــه علمهــــم حينئــــذ وقــــد أخــــرب عنــــه، وج 
 (2)احلواد  كما ال  فى على ذي روح.

 التلليل واملناقشة:    
ــــــرازي يف  خالصةةةةةةة الكةةةةةةالم:  اإلمــــــام اآللوســــــي يقــــــول: أن محــــــل الســــــؤال كمــــــا ذكــــــره اإلمــــــام ال

لقـــــدم كمـــــا رأينـــــا يف قـــــول اإلمـــــام الـــــرازي ال يُناســـــب أربعـــــة أســـــئلة، مث أن جيعـــــل جوابـــــه مـــــن احلـــــدو  وا
ائلني أي مـــــــن الكفـــــــار الـــــــذين ســـــــألوا عـــــــن الـــــــروح بســـــــبب ق ل ـــــــة علمهـــــــم، مث يقـــــــول اإلمـــــــام حلـــــــال الســـــــ

: أنـــــه مـــــن اآللوســـــي: أن جيعـــــل هـــــذا الكـــــالم كاالحتجـــــاج علـــــى احلـــــدو  كمـــــا قـــــال بـــــه اإلمـــــام الـــــرازي
وهللا  راجةةةةةح يف هةةةةةده القضةةةةةية. اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةيقةةةةةول  يف رأيأعجـــــب احلـــــواد  أي أمـــــر عجيـــــب. 

 أعلم 

                                                             

   393 – 392ص  21الكبري للمام الرازي، ج  ( يُنظر التفسري1)
 147ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 2)
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ةةةةَنك م:  والسةةةةبعون: االسةةةةتدراك الثةةةةاين ا بَةي:ةةةةِ  َوبَةية: قةةةةول هللا تعاىل:}ق ةةةةل: َكَفةةةةى اِبهللِد َشةةةةِهيد 
  (1).ِإنده  َكاَن بِِعَباِدِه َخِبري ا َبِصري ا{

ملــــا تكل ــــم عــــن أن هللا تعــــاىل يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا: 
ــــدة مث أجــــاب عنهــــا   ــــْؤم ن  لـ ـــك  شــــبهة القــــوم يف اقــــرتاح املعجــــزات الزائ كمــــا قــــال هللا تعاىل:}و ق ــــاُلوا ل ــــْن نـُ

ال   ــــار  خ  ــــر  اَْل نـْه  ــــْن ف  يــــل  و ع ن ــــب  فـ تـُف ج   نَّــــٌة م  ُبوًعــــا. أ ْو ت ُكــــون  لـ ـــك  ج  ــــن  اَْل ْرض  يـ نـْ ــــ َّ تـ ْفُجــــر  ل ن ــــا م    ـ ـــا ح 
ـــــــريًا ـــــــًفا أ وْ تـ ْفج  ن ـــــــا ك س  ـــــــت  ع ل يـْ ـــــــا ز ع ْم ـــــــم اء  ك م  ـــــــة  ق ب ـــــــياًل. أ ْو ي ُكـــــــون   . أ ْو ُتْســـــــق    السَّ ئ ك  ّللَّ  و اْلم ال    ْيت   اب 

ـــــر ؤُ  ن ـــــا ك ت ـــــااًب نـ ْق ـــــز  ل  ع ل يـْ ـــــ َّ تـُنـ  ـــــْؤم ن  ل رُق ي  ـــــك  ح  ـــــم اء  و ل ـــــْن نـُ ـــــْن ُزْخـــــُرف  أ ْو تـ ْرق ـــــى يف  السَّ ـــــٌت م  ـــــلْ ل ـــــك  بـ ْي  ُه ُق
ـــــرًا ر ُســـــواًل{، ـــــُت إ الَّ ب ش  ـــــْل ُكْن هللا عـــــنهم شـــــبهة أخـــــرى وهـــــي أن هـــــذا القـــــوم  فحكـــــى (2)ُســـــْبح ان  ر يب   ه 

اســــــتبعدوا أن يبعــــــث هللا تعــــــاىل إىل النــــــاس رســــــوال مــــــن البشــــــر بــــــل اعتقــــــدوا أن هللا تعــــــاىل لــــــو أرســــــل 
ـــــــك الرســـــــول ـــــــيهم رســـــــوال لوجـــــــب أن يكـــــــون ذل ال هللا مـــــــن املالئكـــــــة علـــــــيهم الســـــــالم كمـــــــا قـــــــ ملسو هيلع هللا ىلص ال

ـــــاء هُ  نُـــــوا إ ْذ ج  ـــــرًا ر ُســـــواًل. قُـــــْل لـ ــــْو تعاىل:}و م ـــــا م ن ـــــع  النَّـــــاس  أ ْن يـُْؤم  ُ ب ش  ُم اْ ُـــــد ى إ الَّ أ ْن قـ ــــاُلوا أ بـ ع ـــــث  اّللَّ
ـــــم اء  م ل ًكـــــا ر ُســـــواًل. ـــــن  السَّ ئ ن  ـــــني  ل نـ زَّْلن ـــــا ع ل ـــــْيه ْم م  ـــــٌة ، ُْشـــــون  ُمْطم  ئ ك  ـــــان  يف  اَْل ْرض  م ال  ّللَّ   ك  قُـــــْل ك ف ـــــى اب 

ــــان   ــــن ُكْم إ نَّــــُه ك  ــــين  و بـ يـْ يًدا بـ ْي ــــه  ــــريًا{ش  ب ــــريًا ب ص  فأجــــاب هللا تعــــاىل  مث يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي: (3) ب ع ب ــــاد ه  خ 
 عن هذه الشبهة بعدة وجوه، وهي كالتايل: 

ـُـــــد ى إ الَّ أ ْن ق ــــــاُلوا  الوجةةةةةةه األول: • ــــــاء ُهُم اْ  ــــــوا إ ْذ ج  ُن ــــــا م ن ــــــع  النَّــــــاس  أ ْن يـُْؤم  قــــــول هللا تعاىل:}و م 
ـــــرًا ر ُســـــو  ُ ب ش  أن بتقـــــدير لـــــو يبعـــــث هللا  وبيةةةةةان هةةةةةدا اجلةةةةةواب يكةةةةةون هكةةةةةدا: (4)اًل{أ بـ ع ـــــث  اّللَّ

زوجـــــل بســـــبب ملكـــــا رســـــوال إىل اخللـــــق فـــــاخللق إمنـــــا يؤمنـــــون بـــــه لكونـــــه رســـــوال مـــــن عنـــــد هللا ع
ـــــــى صـــــــدقه،  ـــــــدل  عل ـــــــذي ي ـــــــام املعجـــــــز ال ـــــــذي يُرشـــــــدهم  مث يقةةةةةةةول:قي ـــــــك املعجـــــــز هـــــــو ال وذل

ســـــالة هللا تعـــــاىل فيكـــــون املـــــراد مـــــن ويهـــــديهم إىل معرفـــــة ذلـــــك امللـــــك عليـــــه الســـــالم يف ادعـــــاء ر 
ـــــاء ُهُم اْ ـُــــد ى{ هـــــو املعجـــــز فقـــــ  فهـــــذا املعجـــــز ســـــواء  هـــــر علـــــى يـــــد  قـــــول هللا تعـــــاىل:}إ ْذ ج 
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يـــــــد اإلنســـــــان جيـــــــب اإلقـــــــرار برســـــــالته، فيثبـــــــت مـــــــن أن قـــــــو م: "أبن الرســـــــول  امللــــــك أو علـــــــى
 . عليه السالم ال بد  وأن يكون من املالئكة" تعنتا ابطال وحتكما فاسدا

مــــــن اَلجوبــــــة الــــــيت بي نهــــــا هللا جــــــل جاللــــــه يف هــــــذه اآليــــــة الكر،ــــــة عــــــن هــــــذه  الوجةةةةةةه الثةةةةةةاين: •
أن يكـــــون رســـــو م مـــــن املالئكـــــة َلن الشـــــبهة هـــــو: أن أهـــــل اَلرض لـــــو كـــــانوا مالئكـــــة لوجـــــب 

اجلــــنس إىل اجلــــنس أميــــل أمــــا لــــو كــــان أهــــل اَلرض مــــن البشــــر لوجــــب أن يكــــون رســــو م مــــن 
ــــــــٌة ، ُْشــــــــون  البشــــــــر وهــــــــذا هــــــــو املــــــــراد مــــــــن  ئ ك  ــــــــان  يف  اَْل ْرض  م ال  قــــــــول هللا تعاىل:}قُــــــــْل ل ــــــــْو ك 

ئ ن  ني  ل نـ زَّْلن ا ع ل ْيه ْم م ن  السَّم اء  م ل      (1)ًكا ر ُسواًل{.ُمْطم 
ّللَّ   الوجةةةةةةه الثالةةةةةةث: • ــــــى اب  مــــــن اَلجوبــــــة الــــــيت ذُكــــــرت يف هــــــذه اآليــــــة قــــــول هللا تعاىل:}قُــــــْل ك ف 

ــــ ــــين  و بـ يـْ يًدا بـ ْي ــــه  ــــه أن هللا تعــــاىل ملــــا أ هــــر املعجــــزة علــــى وفــــق دعــــوى الرســــول ن ُكْم{ش   ملسو هيلع هللا ىلص وبيان
اىل علـــــى صــــــدقه كـــــان ذلـــــك شـــــهادة مـــــن هللا تعــــــاىل علـــــى كونـــــه صـــــادقا ومــــــن يشـــــهد هللا تعـــــ

 ، فبعــــد هــــذا الكــــالم لــــو يقــــول أحــــد أبن الرســــول جيــــب أن  مث يقةةةةول:فهــــو صــــادال بــــال شــــك 
ـــــم فاســـــد ال ي لتفـــــت إليـــــه، مث يقـــــول اإلمـــــام الـــــرازي: يكـــــون مـــــن امللـــــك ولـــــيس مـــــن البشـــــر حتك 

ـــــــد  ـــــــد والوعي ـــــــة فأردفهـــــــا ِـــــــا جيـــــــري جمـــــــرى التهدي ـــــــة الثالث ـــــــني  هللا عزوجـــــــل هـــــــذه اَلجوب وملـــــــا ب
ـــــــريًا{.فقال:}إ نَّـــــــُه   ب ـــــــريًا ب ص  ـــــــان  ب ع ب ـــــــاد ه  خ  أن  هللا تعـــــــاىل يعلـــــــم  ـــــــواهرهم واملةةةةةةةراد منةةةةةةةه: ف (2)ك 

ـــــــذكرون هـــــــذه ال ـــــــم مـــــــن قلـــــــوِبم أ ـــــــم ال ي ـــــــواطنهم ويعل شـــــــبهات إال  ـــــــ  احلســـــــد وحـــــــب وب
 (3)الرجسة واالستنكاف من االنقياد للحق".

يف تفسةةةةةري اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي 
ّللَّ { وحـــــده  هةةةةةده اآليةةةةةة الكرنةةةةةة حيةةةةةث ذكةةةةةر وجهةةةةةني: القةةةةةول األول: فـــــى اب  قـــــول هللا تعاىل:}قُـــــْل ك 

ـــــه يدًا{ علـــــى أين قــــــد أد يـــــُت مـــــا  علــــــي  مـــــن مواجــــــب الرســـــالة ولوازمـــــه أكمــــــل أداء وإنكـــــم ج أ ــــــا }ش 
ــــــاد. ــــــتم مــــــن التكــــــذيب والعن ــــــاس: فعلــــــتم مــــــا فعل ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا شــــــهيدا علــــــى أين  رســــــو  القةةةةةةول الثةةةةةةاين:الن

أن العلمـــــاء رج حـــــوا القـــــول  مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام اآللوسةةةةةي: إلـــــيكم إب هـــــار املعجـــــزة علـــــى وفـــــق دعـــــواي.
ـــــن ُكْم{ وكـــــذا بقـــــول هللا تعـــــاىل تعلـــــيال للكفاية:}إ نَّـــــُه كـــــان  اَلول أبنـــــه أوفـــــق بقـــــول هللا تعـــــاىل:}بـ يْ  ين  و بـ يـْ
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 410ص  21( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 3)
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ـــــريًا{ أي حميطـــــاً بظـــــواهرهم وبـــــواطنهم فيجـــــازيهم علـــــى  ب ـــــرياً ب ص  ب ع بـــــاد ه { أي الرســـــل واملرســـــل إلـــــيهم }خ 
ــــــك،  ــــــاين أوفــــــق ابلســــــباال منــــــه إذ يكــــــون الكــــــالم وزعــــــم اإلمــــــام اخلُ  مث يقةةةةةةول:ذل فــــــاجي أن الوجــــــه الث
الوجةةةةةه ســــابق رد اً إلنكــــارهم أن يكــــون الرســــول بشــــراً كمــــا قــــال بــــه اإلمــــام الــــرازي، وأن كــــون عليــــه كال
ـــــد والوعيـــــد أبنـــــه ســـــبحانه  األول ـــــريًا{ ال وجـــــه لـــــه َلن معنـــــاه التهدي ب ـــــريًا ب ص  ـــــان  ب ع ب ـــــاد ه  خ  أوفـــــق إ نَّـــــُه ك 

ســـــتنكاف عـــــن واال هم وبـــــواطنهم وأ ـــــم إمنـــــا ذكـــــروا هـــــذه الشـــــبهة للحســـــد وحـــــب الرجســـــةيعلـــــم  ـــــواهر 
ـــــه مـــــن التســـــلية لنبي ـــــا حممـــــد  ـــــه، ملسو هيلع هللا ىلص احلـــــق وفي ـــــق يف األخةةةةةري يقةةةةةول: مـــــا في "أن إنكـــــار كـــــون اَلول أوف

ــــة الوعيــــد والتســــلية، وأيضــــا يبقــــى أمــــر  ــــه تضــــمن اجلمل ــــه لظهــــور خالفــــه، وال ينافي بــــذلك ممــــا ال وجــــه ل
ـــــــــن ُكْم{أوفقيتـــــــــه بقـــــــــول  ـــــــــك يف تصـــــــــدير ا هللا تعـــــــــاىل:}بـ ْيين  و بـ يـْ لكـــــــــالم بقـــــــــول هللا يف البـــــــــني ومـــــــــع ذل

تعاىل:}قُـــــــْل{ نـــــــو   ييـــــــد إلرادة اَلول كمـــــــا ال  فـــــــى علـــــــى الـــــــذكي، هـــــــذا وإمنـــــــا مل يقـــــــل هللا تعـــــــاىل: 
 (1))بيننا( حتقيقاً للمفارقة وإابنة للمباينة".

 التلليل واملناقشة:    
ــــــه اخلــــــرب والبصــــــر  اإلمةةةةةةام ابةةةةةةن عطيةةةةةةة يقةةةةةةول: ــــــذي ل ــــــين وبيــــــنكم ال "أي هللا تعــــــاىل يشــــــهد بي

صـــــــــادقنا وكاذبنـــــــــا، مث رد اَلمـــــــــر إىل خلـــــــــق هللا تعـــــــــاىل واخرتاعـــــــــه ا ـــــــــدى والضـــــــــالل يف قلـــــــــوب جلميعنـــــــــا 
معنـــــاه شـــــاهداً يقةةةةةول اإلمةةةةةام ابةةةةةن اجلةةةةةوزي:  (2)البشـــــر، أي لـــــيس بيـــــدي مـــــن أمـــــركم أكثـــــر مـــــن التبليـــــ ".

يف اإلمةةةةةام ال  شةةةةةري يقةةةةةول ( 3)وأابن مـــــن الـــــدالالت علـــــى نبـــــويت. بيـــــين وبيـــــنكم ِـــــا أ هـــــر مـــــن اآلجت،
قةةةةةال اإلمةةةةةام اخلةةةةةازن هكـــــذا  (4)اد منـــــه: أين  بلغـــــُت مـــــا أُرســـــلُت بـــــه إلـــــيكم، وأنكـــــم كـــــذبتم وعانـــــدُت".املـــــر 

"علــــى أ   واإلمةةةةام البيضةةةةاوي يقةةةةول: (6)أيضــــاً.اإلمةةةةام النسةةةةفي وقــــد قــــال بــــه  (5)يف تفســــري هــــذه اآليــــة،
ــــْلتُ  ــــا أُْرس  ب ــــه  إلــــيكم وأنكــــم  رســــول هللا إلــــيكم إب هــــاره املعجــــزة علــــى وفــــق دعــــواي، أو علــــى أين بلغــــت مَّ

                                                             

 165ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 1)
  486ص  3( تفسري ا رر الوجيز للمام ابن عطية، ج 2)
 502ص  2( تفسري زاد املسري للمام ابن اجلوزي، ج 3)
  695ص  2 شاف للمام الز شري، ج( تفسري الك4)
  147ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 5)
  278ص  2( تفسري مدار  التنزيل للمام النسفي، ج 6)
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"بعــــد أن  الشةةةةيخ ابةةةةن عاشةةةةور يقةةةةول:( 2).قةةةةال بةةةةه اإلمةةةةام ابةةةةو السةةةةعود يف تفسةةةةريهوقــــد  (1)عانــــدُت".
ينــــــه أيضــــــا مــــــا لق نــــــه بتلقــــــني احلجــــــة القاطعــــــة للضــــــاللة أردف ذلــــــك بتلقملسو هيلع هللا ىلص خــــــص  هللا عزوجــــــل حممــــــدا 

فــــــــأمره هللا تعــــــــاىل  الرســـــــل الســــــــابقني عليــــــــه الســـــــالم مــــــــن تفــــــــوي  اَلمــــــــر إىل هللا وحتكيمـــــــه يف أعدائــــــــه"،
و{ تســــلية لــــه  ــــى اب  وتثبيتــــا لنفســــه وتعهــــدا لــــه ابلفصــــل بينــــه وبيــــنهم كمــــا قــــال نــــوح وهــــود  ملسو هيلع هللا ىلصبـــــ:}ُقْل ك ف 

{.عليهمــــــا الســــــالم قــــــول هللا تعاىل:}ق ــــــال  ر ب   اْنُصــــــْرين  ِ  ــــــ ــــــذَّبُون  رأينــــــا أن قــــــول  خالصةةةةةةة الكةةةةةةالم:( 3)ا ك 
ــــن عاشــــ ــــرازي، أمــــا اإلمــــام  وراإلمــــام ابــــن اجلــــوزي والبيضــــاوي والشــــيخ اب ا ــــم يوافقــــون مــــع قــــول اإلمــــام ال

فةةةةةةاذا  ابــــــن عطيــــــة والز شــــــري واخلــــــازن وابــــــو الســــــعود ففســــــر وا هــــــذه اآليــــــة وفــــــق قــــــول اإلمــــــام اآللوســــــي،
 وهللا أعلم الاجيح يكون لقول اإلمام اآللوسي.

                                                             

  267ص  3( تفسري أنوار التنزيل للمام البيضاوي، ج 1)
  196ص  5( تفسري ارشاد العقل السليم للمام ايب السعود، ج 2)
   214 – 213ص  15تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج  26اآلية ( سورة املؤمنون، 3)
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 املبلث الرابع

 سورة الكهف
 

 َمةةةةةا أ وِحةةةةةَي ِإلَي:ةةةةةَل ِمةةةةةن: ِكتَةةةةةاِب االسةةةةةتدراك الثالةةةةةث والسةةةةةبعون: قةةةةةول هللا تعاىل:}َوات:ةةةةةل  
َل ِلَكِلَماتِِه{.   (1)رَبَِّل اَل م َبدِّ

أن املـــراد مـــن هـــذه اآليــــة يةةةر  اإلمةةةام فخةةةر الةةةةدين الةةةرازي تفسةةةري هةةةةده اآليةةةة حيةةةث قةةةةال: 
ــــــك واالحتجــــــاج ِبــــــا يف اثبــــــات أن  ــــــة ،كــــــن التمس  ــــــه وهــــــذه اآلي ــــــري إلي ــــــديل والتغي ــــــع تطــــــر ال التب أن ،تن

ــــــنص ابلق ــــــْن ختصــــــيص ال ــــــك  م  ــــــي  إ ل ْي ــــــا أُوح  ــــــاس فــــــري جــــــائز َلن املــــــراد مــــــن قــــــول هللا تعاىل:}و اتْــــــُل م  ي
{: "الـــــــزم العمـــــــل ِقتضـــــــى هـــــــذا الكتـــــــاب وذلـــــــك يقتضـــــــي وجـــــــوب العمـــــــل ِقتضـــــــى ك   ت ـــــــاب  ر ب ـ ــــــك 

: هــــذا هــــو مــــذهب وأجةةةةاب عنةةةةهجيــــب أال  يتطــــر ال النســــخ إليــــه،  مث ذكةةةةر اإلشةةةةكال وهةةةةو: ــــاهره"، 
"وأيضـــــاً فالنســـــخ يف احلقيقـــــة لــــــيس  مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةةرازي:يبعــــــد،  أبـــــو مســـــلم اَلصـــــفهاين فلـــــيس

ـــــــف يكـــــــون  بتبـــــــديل َلن املنســـــــو  ـــــــة فكي ـــــــه إىل وقـــــــت طـــــــرجن الناســـــــخ فالناســـــــخ كالغاي ـــــــت يف وقت  ب
 (2)تبديال".

اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 
 ( 3)أن  هذا توه م ال يُقتدى به. تفسريه:بعد ِذكر قوله يف  هده اآلية حيث قال

 التلليل واملناقشة:    
أي ال مغــــــري  للقــــــرآن الكــــــرة وال يقــــــدر  قةةةةةةول أن املةةةةةةراد مةةةةةةن هةةةةةةده اآليةةةةةةة:اإلمةةةةةةام اخلةةةةةةازن ي

اإلمةةةةام  (4)أحــــد علــــى التطــــر ال إليــــه بتغيــــري أو تبــــديل، مث نقــــل قــــول اإلمــــام الــــرازي املــــذكور فــــال نكــــر ره.

                                                             

 27( سورة الكهف، اآلية 1)
  455ص  21( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 2)
 244ص  8اآللوسي، ج ( يُنظر تفسري روح املعاين للمام 3)
 162ص  3( تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للمام اخلازن، ج 4)
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يف شــــــرحه للصــــــحيت البهللاــــــاري  (1)ذكةةةةةةر اإلمةةةةةةام الَكرمةةةةةةاين -ل: أوال  اآللوسةةةةةةي ذكةةةةةةر ثالثةةةةةةة أقةةةةةةوا
الصـــــدال والكـــــذب صـــــفتان للقـــــول ال للظـــــن مث إ مـــــا ال يقـــــبالن الـــــزجدة والنقصـــــان فكيـــــف  السةةةةةؤال:

"جعــــل الظــــن كمــــتكلم فوصــــف ِبمــــا كمــــا يوصــــف املــــتكلم  وأجةةةةاب عنةةةةه:يبــــ  منــــه أفعــــل التفضــــيل؟ 
ل زيـــــــد زجدة والنقصـــــــان يف الصــــــدال والكــــــذب يقــــــايقــــــال مــــــتكلم صــــــادال وكـــــــاذب واملــــــتكلم يقبــــــل الــــــ

"ال يقـــــــدر أحـــــــد أن  اثنيةةةةةةةا : (2)أصــــــدال مـــــــن عمـــــــرو فمعنـــــــاه الظـــــــن أكــــــذب يف احلـــــــديث مـــــــن فـــــــريه".
ُيرفهـــــا شـــــائعا كمـــــا فعـــــل ابلتـــــوراة فيكـــــون هـــــذا ضـــــماان مـــــن هللا تعـــــاىل ابحلفـــــ  كقـــــول هللا تعـــــاىل:}إ انَّ 

ـــــــاف   ـــــــُن نـ زَّْلن ـــــــا الـــــــذ  ْكر  و إ انَّ ل ـــــــُه حل  ـــــــاب بعـــــــدها (3)ظُون {س ْ ـــــــيب وال كت يبـــــــد ا وينســـــــخ أحكامهـــــــا.  أو ال ن
ــــــه".  "أن  اثلثةةةةةةا :وعيســــــى عليــــــه الســــــالم يعمــــــل بعــــــد النــــــزول ِبــــــا ال ينســــــخ شــــــيئا كمــــــا حقــــــق يف حمل

ــــــزوال َل ــــــا أزليــــــة واَلزيل ال يــــــزول". الشةةةةةةيخ ابةةةةةةن عاشةةةةةةور ( 4)أحكــــــام هللا تعــــــاىل ال تقبــــــل التبــــــدل وال
ـــــــة عـــــــن نيقةةةةةةةول: ف ـــــــدل كناي ـــــــدونفـــــــي املب ـــــــديل، َلن التب ـــــــديل، أي ال تب يل ال يكـــــــون إال مـــــــن فـــــــي التب

مبـــــــدل. واملـــــــراد منـــــــه: أن فـــــــري هللا عـــــــاجز عـــــــن أن يبـــــــدل مـــــــراد هللا تعـــــــاىل، وأن هللا تعــــــــاىل أراد أن ال 
 (5)يبدل كلماته يف هذا الشأن".

أنـــــه ملــــــا كـــــان التهللاصــــــيص يقةةةةةول اإلمةةةةةةام الشةةةةةوكاين يف الفةةةةةةر  بةةةةةني النسةةةةةةخ والتخصةةةةةيص: 
ــــــه اللفــــــ ، احتــــــاج أئمــــــة  نســــــخ الشــــــرتاكهما يف اختصــــــاص احلكــــــم بعــــــ شــــــديد الشــــــبه ابل مــــــا يتناول

ـــــى النحـــــو اآليت:  ـــــان الفـــــرال بينهمـــــا مـــــن وجـــــوه عل ـــــر   الوجةةةةةه األول:اَلصـــــول إىل بي أن التهللاصـــــيص ت
بعـــــ  اَلعيـــــان، أمـــــا النســـــخ فـــــالرت  لـــــبع  اَلزمـــــان وقـــــد قـــــال بـــــه اإلمـــــام أبـــــو إســـــحاال اإلســـــفراييين. 

الف النســـــخ فمنـــــه ال يتنـــــاول تنـــــاول اَلزمـــــان واَلحـــــوال واَلعيـــــان، خبـــــأن التهللاصـــــيص ي الوجةةةةةه الثةةةةةاين:
يقــــــول اإلمــــــام الغــــــزايل يف الوجــــــه الثــــــاين: "وهــــــذا لــــــيس بصــــــحيت، فــــــمن  الوجةةةةةةه الثالةةةةةةث:إال  اَلزمــــــان. 

                                                             

م(: 1384 – 1317ه املوافـــــــق 786 – 717( هـــــــو حممـــــــد بـــــــن يوســـــــف بـــــــن علـــــــي بـــــــن ســـــــعيد،  ـــــــس الـــــــدين الكرمـــــــاين )1)
البهللاـــــــاري، ضـــــــمائر عـــــــامل ابحلـــــــديث. أصـــــــله مـــــــن كرمـــــــان. اشـــــــتهر يف بغـــــــداد، مـــــــن كتبـــــــه: الكواكـــــــب الـــــــدراري يف شـــــــرح صـــــــحيت 

  153ص  7م للزركلي، ج القرآن، النقود والردود يف اَلصول أمنوذج الكشاف... يُنظر اَلعال
الناشـــــــــــر: دار  66ص  12ه(، ج 786( الكواكــــــــــب الـــــــــــدراري يف شـــــــــــرح صـــــــــــحيت البهللاـــــــــــاري للمـــــــــــام الك رمـــــــــــاين )املتـــــــــــوىف: 2)

ه املوافـــــــــــق 1401م. الطبعـــــــــــة الثانيـــــــــــة: 1937فـــــــــــق ه املوا1356إحيـــــــــــاء الـــــــــــرتا  العـــــــــــريب، بـــــــــــريوت، لبنـــــــــــان. الطبعـــــــــــة اَلوىل: 
 25م. عدد اَلجزاء: 1981

  9جر، اآلية ( سورة احل  3)
 256ص  4( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 4)
 202ص  7( تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور، ج 5)
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ــــــــى الفعــــــــل يف بعــــــــ  اَلزمــــــــان،  ــــــــرد عل ــــــــان واَلزمــــــــان ليســــــــا مــــــــن أفعــــــــال املكلفــــــــني، والنســــــــخ ي اَلعي
ال يكــــــون إال "أن التهللاصــــــيص  الوجةةةةةةه الرابةةةةةةع:حــــــوال". والتهللاصــــــيص يــــــرد علــــــى الفعــــــل يف بعــــــ  اَل

ــــــــبع  اَلفــــــــراد، خبــــــــالف النســــــــخ فمنــــــــه يكــــــــون لكــــــــل اَلفــــــــراد ذكــــــــره اإلمــــــــام البيضــــــــاوي".  الوجةةةةةةةةه ل
أن النســـــخ ختصـــــيص احلكـــــم بزمـــــان معـــــني، بطريـــــق خـــــاص خبـــــالف التهللاصـــــيص، وقـــــد قـــــال  اخلةةةةةام :

أن  الوجةةةةةه السةةةةةادس:حلـــــرمني. بـــــه اَلســـــتاذ، واختـــــاره اإلمـــــام البيضـــــاوي. ولكـــــن اعـــــرتض عليـــــه إمـــــام ا
قليـــــــل، والنســـــــخ تبـــــــديل، حكـــــــاه القاضـــــــي أبـــــــو الطيـــــــب عـــــــن بعـــــــ  أصـــــــحاب اإلمـــــــام التهللاصـــــــيص ت

"أن النســـــخ يتطـــــر ال إىل كـــــل حكـــــم،  الوجةةةةةه السةةةةةابع:الشـــــافعي، ولكـــــن اعـــــرتض أبنـــــه قليـــــل الفائـــــدة. 
ــــــــرية، والتهللاصــــــــيص ال يتطــــــــر ال إال إىل  ــــــــا يف حــــــــق شــــــــهللاص واحــــــــد، أو أشــــــــهللااص كث ســــــــواء كــــــــان  بت

فقــــــال: التهللاصــــــيص ال يــــــدخل يف اَلمــــــر ِـــــــأمور،  ل، ومــــــنهم مــــــن عــــــرب عــــــن هــــــذا بعبــــــارة أخــــــرىاَلو 
"أن التهللاصــــــيص يبقــــــي داللــــــة اللفــــــ  علــــــى مــــــا بقــــــي  الوجةةةةةةه الثةةةةةةامن:واحــــــد والنســــــخ يــــــدخل فيــــــه". 

حتتـــــــه، حقيقـــــــة كـــــــان أو جمـــــــازا، علـــــــى اخلـــــــالف الســـــــابق، والنســـــــخ يبطـــــــل داللـــــــة حقيقـــــــة املنســـــــو  يف 
عـــــن وقـــــت العمـــــل ابملنســـــو ،  "أنـــــه جيـــــوز  خـــــري النســـــخ لوجةةةةةه التاسةةةةةع:امســـــتقبل الزمـــــان ابلكليـــــة". 

"أنــــــه جيــــــوز نســــــخ  الوجةةةةةةه العاشةةةةةةر:وال جيــــــوز  خــــــري التهللاصــــــيص عــــــن وقــــــت العمــــــل ابملهللاصــــــوص". 
وهــــــذا اإلطــــــالال وقــــــع يف   :(1)قةةةةةةال اإلمةةةةةةام القةةةةةةرايفشــــــريعة بشــــــريعة أخــــــرى، وال جيــــــوز التهللاصــــــيص". 

ام ن الشـــــــريعة املتـــــــأخرة قـــــــد تنســـــــخ بعـــــــ  أحكـــــــكتـــــــب العلمـــــــاء كثـــــــريا "وهـــــــو فـــــــري مســـــــلم. واملـــــــراد أ
الشــــريعة املتقدمــــة، أمــــا كلهـــــا فــــال؛ َلن قواعــــد العقائــــد مل تنســـــخ "وكــــذلك حفــــ  الكليــــات اخلمـــــس". 

أن النســــــخ رفــــــع احلكــــــم بعــــــد ثبوتــــــه خبــــــالف التهللاصــــــيص، فمنــــــه بيــــــان املــــــراد  الوجةةةةةةه احلةةةةةةادي عشةةةةةةر:
 الوجةةةةه الثةةةةاين عشةةةةةر:ي يف "زجداتــــه". ابللفــــ  العــــام، ذكــــره اإلمــــام القفــــال الشاشــــي، واإلمـــــام العبــــاد

قـــــال اإلمـــــام املـــــاوردي: "أن التهللاصـــــيص بيـــــان مـــــا أريـــــد ابلعمـــــوم، والنســـــخ بيـــــان مـــــا مل يـــــرد ابملنســـــو ". 
"أن التهللاصــــيص جيـــــوز أن يكـــــون مقـــــرتان ابلعــــام، أو متقـــــدما عليـــــه، أو متـــــأخرا  الوجةةةةةه الثالةةةةةث عشةةةةةر:

ــــه، وال جيــــوز أن يكــــون الناســــخ متقــــدما علــــى املنســــو ، و  ــــأخ ر عنــــه". عن ال مقــــرتان بــــه، بــــل جيــــب أن يت

                                                             

ه املوافـــــــــق 684هاجي القرايف)املتـــــــــوىف ( هـــــــــو أمحـــــــــد بـــــــــن إدريـــــــــس بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرمحن، أبـــــــــو العبـــــــــاس، شـــــــــهاب الـــــــــدين الصـــــــــن1)
ـــــــة 1285 ـــــــه م(: مـــــــن علمـــــــاء املالكيـــــــة نســـــــبته إىل قبيل ـــــــد واملنشـــــــأ والوفـــــــاة. ل صـــــــنهاجة )مـــــــن برابـــــــرة املغـــــــرب(. وهـــــــو مصـــــــري املول

مصــــــنفات جليلــــــة يف الفقــــــه واَلصــــــول، مــــــن كتبــــــه: أنــــــوار الــــــربوال يف أنــــــواء الفــــــروال، واإلحكــــــام يف تييــــــز الفتــــــاوي عــــــن اَلحكــــــام 
  95 – 94ص  1ضي واإلمام، واليواقيت يف أحكام املواقيت ... يُنظر اَلعالم للزركلي، ج وتصرف القا
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أن النســـــــخ ال يكـــــــون إال بقـــــــول وخطـــــــاب، والتهللاصـــــــيص قـــــــد يكـــــــون أبدلـــــــة  الوجةةةةةةةه الرابةةةةةةةع عشةةةةةةةر:
ــــــة ا "أن التهللاصــــــيص جيــــــوز أن يكــــــون  الوجةةةةةةه اخلةةةةةةام  عشةةةةةةر:لســــــمع. العقــــــل، والقــــــرائن وســــــائر أدل

هللاصــــــيص جيــــــوز أن الت الوجةةةةةةه السةةةةةةادس عشةةةةةةر:ابإلمجــــــا ، والنســــــخ ال جيــــــوز أن يكــــــون ابإلمجــــــا ". 
أن  الوجةةةةةةةه السةةةةةةةابع عشةةةةةةةر:أن يكـــــــون يف اَلخبـــــــار واَلحكـــــــام، والنســـــــخ  ـــــــتص أبحكـــــــام الشـــــــر . 
اوردي، ولكــــــــن قــــــــال اإلمــــــــام التهللاصــــــــيص علــــــــى الفــــــــور، والنســــــــخ علــــــــى الرتاخــــــــي، ذكــــــــره اإلمــــــــام املــــــــ

"أن ختصــــــيص املقطــــــو  ابملظنــــــون واقــــــع، ونســــــهللاه بــــــه  الوجةةةةةةه الثةةةةةةامن عشةةةةةةر:الزركشــــــي: وفيــــــه نظــــــر. 
ــــه  جةةةةه التاسةةةةع عشةةةةر:الو فــــري واقــــع".  "أن التهللاصــــيص ال يــــدخل يف فــــري العــــام، خبــــالف النســــخ، فمن

عنــــــــد أن التهللاصـــــــيص يــــــــؤذن أبن املـــــــراد ابلعمــــــــوم الوجةةةةةةةه عشةةةةةةةةرين: يرفـــــــع حكــــــــم العـــــــام واخلــــــــاص". 
اخلطـــــاب مـــــا عـــــداه، والنســـــخ ُيقـــــق أن كـــــل مـــــا يتناولـــــه اللفـــــ  مـــــراد يف احلـــــال، وإن كـــــان فـــــري مـــــراد 

 فيما بعده، 
أن هـــــذا مجلـــــة مـــــا ذكـــــروه مـــــن الفـــــروال. وفـــــري خـــــاف عليـــــك أن  وكاين:مث يقةةةةةول اإلمةةةةةام الشةةةةة

اإلمـــــام خالصةةةةةة الكةةةةةالم: ( 1)بعضـــــها فـــــري مســـــلم، وبعضـــــها ،كـــــن دخولـــــه يف الـــــبع  اآلخـــــر منهـــــا.
 وهللا أعلم فالاجيح يكون لقول اإلمام اآللوسي.الشوكاين تكل م يف هذا بطريقة رائعة 

 

ر ا. ىل:}قَةةةةةاالسةةةةةتدراك الرابةةةةةع والسةةةةةبعون: قةةةةةول هللا تعا ةةةةةَتِطيَع َمِعةةةةةَي َصةةةةةبة: اَل ِإندةةةةةَل لَةةةةةن: َتس:
ر ا{ ط: بِِه خ بة:   (2).وََكي:َف َتص:ِ   َعَلى َما ملَ: حتِ 

ــــة يةةةةر  اإلمةةةةام فخةةةةر الةةةةدين الةةةةرازي تفسةةةةري هةةةةده اآليةةةةة هكةةةةدا:  احــــت  أصــــحابنا ِبــــذه اآلي
انــــــــت "لـــــــو ك وذكةةةةةةةروا السةةةةةةةؤال فيقولةةةةةةةون:الكر،ـــــــة علـــــــى أن االســـــــتطاعة ال حتصـــــــل قبـــــــل الفعـــــــل. 

االســـــــتطاعة علـــــــى الفعـــــــل حاصـــــــلة قبـــــــل حصـــــــول الفعـــــــل لكانـــــــت االســـــــتطاعة علـــــــى الصـــــــرب حاصـــــــلة 
يع  م ع ـــــي  ملوســـــى عليـــــه الســـــالم قبـــــل حصـــــول الصـــــرب فيلـــــزم أن يصـــــري قـــــول هللا تعاىل:}إ نَّـــــك  ل ـــــْن ت ْســـــت ط  

ي يقةةةةةول اإلمةةةةةام الةةةةةراز ص ــــبـْرًا{ كــــذاب، وملـــــا بطــــل ذلـــــك علمنــــا أن االســـــتطاعة ال توجــــد قبـــــل الفعــــل". 
"أن املــــراد مــــن هــــذا القــــول أنــــه يثقــــل عليــــه الصــــرب ال أنــــه ال يســــتطيعه،  أجةةةةاب اإلمةةةةام اجل بةةةةا ي عنةةةةه:

يثقـــــــل عليـــــــه ذلـــــــك يقـــــــال يف العـــــــرف: إن فـــــــالان ال يســـــــتطيع أن يـــــــرى فـــــــالان وال أن جيالســـــــه إذا كـــــــان 
                                                             

  354 – 352ص  1( ارشاد الفحول للمام الشوكاين، ج 1)
  68، 67( سورة الكهف، اآليتان 2)
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ـــــْمع { ـــــانُوا ي ْســـــت ط يُعون  السَّ االســـــتما ، فيقـــــال أي كـــــان يشـــــق  علـــــيهم  (1)ونظـــــريه قـــــال هللا تعاىل:}م ـــــا ك 
ــــه ال جيــــوز".  "وأقــــول ممــــا  مث يقةةةةول اإلمةةةةام الةةةةرازي:لــــه: هــــذا عــــدول عــــن الظــــاهر مــــن فــــري دليــــل وإن

ـــــْ  ب ـــــه  يؤكـــــد هـــــذا االســـــتدالل الـــــذي ذكـــــره اَلصـــــحاب قـــــول هللا تعـــــاىل:}و ك ْيف   ـــــا ملْ  حتُ  ُ ع ل ـــــى م   ت ْصـــــرب 
ــــرًا{ ــــه، ولــــو كانــــت االســــتطاعة اســــتبعد حصــــول الصــــرب علــــى مــــا مل يقــــف اإلنســــان علــــى حق (2)ُخبـْ يقت

قبــــل الفعــــل لكانــــت القــــدرة علــــى العلــــم حاصــــلة قبــــل حصــــول ذلــــك العلــــم، ولــــو كــــان كــــذلك ملــــا كــــان 
عـــــل ال يبعـــــد منـــــه إقدامـــــه علـــــى حصـــــول الصـــــرب عنـــــد عـــــدم ذلـــــك العلـــــم مســـــتبعدا َلن القـــــادر علـــــى الف

 (  3)ل".ذلك الفعل، وملا حكم هللا ابستبعاده علمنا أن االستطاعة ال حتصل قبل الفع
اسةةةةةتدرك اإلمةةةةةام شةةةةةهاب الةةةةةدين اآللوسةةةةةي علةةةةةى اإلمةةةةةام فخةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةرازي يف تفسةةةةةري 

وتعق بـــــه اإلمـــــام الـــــرازي أبنـــــه عـــــدول عـــــن الظـــــاهر وأيـــــد "هةةةةةده اآليةةةةةة حيةةةةةث قةةةةةال بعةةةةةد ِذكةةةةةر قولةةةةةه: 
االســـــتدالل ِـــــا أيـــــد، واإلنصـــــاف أن االســـــتدالل ِبـــــا علـــــى مـــــا ذكـــــر فـــــري  ـــــاهر َلن املـــــراد لـــــيس إال 

فــــي مــــا يتوقــــف هــــو عليــــه أعــــين االســــتطاعة وهــــذا حاصــــل ســــواء كانــــت حاصــــلة قبــــل أو نفــــي الصــــرب بن
ـــــــ ـــــــل الفعـــــــل ل ـــــــة مقارنـــــــة، مث إن القـــــــول أبن االســـــــتطاعة قب ـــــــل املفهـــــــوم مـــــــن كـــــــالم يس خاصـــــــا ابملعتزل ب

  (5).أنه مذهب السلف أيضا" (4)الكوراين الشيخ إبراهيم
 التلليل واملناقشة:  

ــــــا علــــــى ق ســــــمني اَلصــــــل عنــــــدان   :يقةةةةةةول اإلمةةةةةةام املاتريةةةةةةدي ــــــم ى ابســــــم اْلُقــــــْدر ة أ نَـّه   يف  اْلُمس 
ــــــــــي تتقــــــــــدم اَْل فـْع ــــــــــال  القسةةةةةةةةةةم األول:علـــــــــى النحــــــــــو اآليت:  ت و ه  ــــــــــحَّة اآْلال  ــــــــــالم ة اَْل ْســــــــــب اب و ص  س 

ـــــا نعـــــم مـــــن هللا ـــــال ال  تقـــــوم إ الَّ ِب ـــــا ل ك نـَّه  ان ـــــت اَْل فـْع  ـــــة ل فعـــــال و إ ن ك  أْكـــــرم  وحقيقتهـــــا ل يســـــت ِجعول
ـــــــا إ ْذ  ِبـ ـــــا ه  ــــــاء  مثَّ يســــــتأديهم شــــــكرها ع ْنــــــد احتمــــــا م د ر  الــــــنعم وبلــــــوغ ُعُقــــــو ْم اْلُوقُــــــوف ع ل يـْ مــــــن ش 

ـــــن كفـــــران  ـــــنعم والنهـــــى ع  ـــــة ال ـــــنعم و م ْعر فـ ــــة ح ق يق  ـــــو  اْلقيـــــام بشـــــكر اْلُم ـــــول و ُه ذ ل ـــــك حـــــق الق ـــــْول يف  اْلُعُق

                                                             

 67( سورة هود ، اآلية 1)
 68( سورة الكهف، اآلية 2)
    485 – 484ص  21( يُنظر التفسري الكبري للمام الرازي، ج 3)
م( املــــــــدين 1733 – 1670ه املوافــــــــق 1145 – 1081( هــــــــو حممــــــــد بــــــــن إبــــــــراهيم بــــــــن حســــــــن، ابــــــــو الطــــــــاهر الُكــــــــوراين )4)

: فقيـــــه. مولـــــده ووفاتـــــه ابملدينـــــة. ويل فيهـــــا إفتـــــاء الشـــــافعية مـــــدة. لـــــه اختصـــــار شـــــرح شـــــواهد الرضـــــي  للبغـــــدادي . اَلعـــــالم الشـــــافعي 
  304ص  5للزركلي، ج 

 314ص  8( يُنظر تفسري روح املعاين للمام اآللوسي، ج 5)
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ــــة الــــنعم و ل ــــْوال   ــــا يف  اْلعقــــل ذ ل ــــك مل ُيْ  اْلُمــــنعم و اجْلهــــل حب  ق يق  اء ب ــــال  ســــبق م  ت مــــل أحــــد اَْل مــــر والنهــــى اْبت ــــد 
ّللَّ تعـــــاىل.  ـــــوَّة إ الَّ اب  ـــــده  القسةةةةةم الثةةةةةاين:لُـــــُزوم شـــــكره وإتقـــــاء كفرانـــــه و ال  قـُ معـــــ  اليقـــــدر علـــــى تبـــــني ح 

ــــه  ســــوى أ نــــه ل ــــْيس  إ الَّ لْلف ْعــــل ال  جيــــوز وجــــوده حب  ــــال إ الَّ  ــــار إ ل ْي ــــْيء ُيص  ــــع ب ش  ــــد م ا ي قــــع  و يـ ق  ب ــــه  اْلف ْعــــل ع ْن
ـــــل  ـــــاب و ب ـــــه يســـــهل اْلف ْع ـــــو اب و اْلع ق  ثل ـــــه  يكـــــون الثَـّ ـــــه و عنـــــد قـــــوم قبلـــــه أعـــــ  فعـــــل اإلختيـــــار الَّـــــذ ي ِ  م ع 

ّللَّ تعاىل.  (1)و ف و ال  قـُوَّة إ الَّ اب 
النــــاس كمــــا "الــــذي ســــبق بــــه العلــــم والكتــــاب فهــــذا ممــــا تنــــاز  فيــــه اإلمةةةةام ابةةةةن تيميةةةةة يقةةةةول: 

نـــــازعوا يف أن االســـــتطاعة هـــــل جيـــــب أن تكـــــون مـــــع الفعـــــل أو جيـــــب أن تتقدمـــــه فمـــــن قـــــال مـــــن أهـــــل ت
ـــــه وهـــــو مـــــا  ـــــد ال يســـــتطيع فـــــري مـــــا يفعل ـــــات: إن االســـــتطاعة ال تكـــــون إال مـــــع الفعـــــل يقـــــول العب اإلثب

 ومـــــن قـــــال: إن االســـــتطاعة قـــــد تتقـــــد م الفعـــــل وقـــــد توجـــــد دون مث يقةةةةةول:تقـــــدم بـــــه العلـــــم والكتـــــاب. 
 يقــــول: إنــــه يكــــون مســــتطيعاً ملــــا مل يفعلــــه وملــــا علــــم وكتــــب أنــــه ال يفعلــــه". وفصــــل اخلطــــاب الفعــــل فمنــــه

 أن فاالستطاعةف جاءت يف كتاب هللا على نوعنيم كما يلي:
االســـــــــــتطاعة املشــــــــــرتطة للفعـــــــــــل وهـــــــــــي منـــــــــــا  اَلمـــــــــــر والنهـــــــــــي كقـــــــــــول هللا  النةةةةةةةةةةةوع األول: 

ـــــ ُّ اْلبـ   ّلل َّ  ع ل ـــــى النَّـــــاس  ح  ـــــن  تعـــــاىل:}و  ـــــب ياًل{ْيـــــت  م  ـــــا  (2)اْســـــت ط ا   إ ل ْيـــــه  س  وقـــــول هللا تعاىل:}ف ـــــاتَـُّقوا اّللَّ  م 
ـــــــــــــــن ات   (3)اْســــــــــــــت ط ْعُتْم{ ــــــــــــــْنُكْم ط ـــــــــــــــْواًل أ ْن يـ ـــــــــــــــْنك ت  اْلُمْحص  وقـــــــــــــــول هللا تعـــــــــــــــاىل:}و م ْن ملْ  ي ْســـــــــــــــت ط ْع م 
} ن ــــــات  ــــــْهر ْين  ُمتـ  ( 4)اْلُمْؤم  ــــــي اُم ش  ــــــْد ف ص  ــــــْن وقــــــول هللا تعــــــاىل:}ف م ْن ملْ  جي   ــــــا ف م  ــــــْن قـ ْبــــــل  أ ْن يـ ت م اسَّ ت ــــــاب ع نْي  م 

ْســـــــــ ـــــــــت  ني  م  ـــــــــاُم  (5)ك يًنا{ملْ  ي ْســـــــــت ط ْع ف م ْطع ـــــــــاُم س  وقـــــــــول هللا تعـــــــــاىل:}و ع ل ى الَّـــــــــذ ين  يُط يُقون ـــــــــُه ف ْدي ـــــــــٌة ط ع 
ْســــك ني { ــــه ق ــــال   (6)م  ــــنْي رضــــي هللا عن ــــن  ُحص  ــــْن ع ْمــــر ان  ْب ــــه وســــلم ع  ان ــــْت وقــــول النــــيب صــــلى هللا علي : ك 

ــــل   ق ائ ًمــــا : "ص  ــــال  َّ صــــلى هللا عليــــه وســــلم فـ ق  ــــأ ْلُت النَّــــيب  ــــرُي ف س  ــــًد، فـ ـــم ْن ملْ  يل  بـ و اس  ، ف ــــم ْن ملْ  ت ْســــت ط ْع فـ ق اع 

                                                             

ا قـــق: د. فـــتت هللا خليـــف. الناشـــر: دار  ه(333ود، ابـــو منصـــور املاتريـــدي )املتـــوىف:  مـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــ ( التوحيـــد1)
 256ص  1اجلامعات املصرية، اإلسكندرية. عدد اَلجزاء: 

 97سورة آل عمران، اآلية ( 2)
 16( سورة التغابن، اآلية 3)
 25( سورة النساء، اآلية 4)
 4( سورة ا ادلة، اآلية 5)
 184ية ( سورة البقرة، اآل6)
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." ْنب ـــــك  ـــــت ال توجـــــد إال  مث يقةةةةةول: (1)ت ْســـــت ط ْع فـ ع ل ـــــى ج  ـــــو كان ـــــمن االســـــتطاعة يف هـــــذه النصـــــوص ل "ف
ـــــام يف الصـــــالة مـــــع الفعـــــل لوجـــــب أال جيـــــب احلـــــ   إال علـــــى مـــــن حـــــ  وال جيـــــب صـــــيام صـــــام وال القي

يصـــــومون الشـــــهر طعـــــام مســـــكني واآليـــــة إمنـــــا أنزلـــــت ملـــــا  إال علـــــى مـــــن قـــــام وكـــــان املعـــــ : علـــــى الـــــذين 
 كانوا  ريين بني الصيام واإلطعام يف شهر رمضان". 

عــــل املوجبـــــة واالســــتطاعة الــــيت يكــــون معهــــا الفعــــل قــــد يقــــال هــــي املقرتنــــة ابلف النةةةةوع الثةةةةاين: 
ــــــــ ــــــــنـُُهْم يف  ف ط ــــــــاء  ع  ان ــــــــْت أ ْعيـُ ــــــــه وقــــــــد ذكــــــــروا فيهــــــــا قــــــــول هللا تعاىل:}الَّــــــــذ ين  ك  ــــــــانُوا ال  ل ْن ذ ْكــــــــر ي و ك 

ــــُرون { (2)ي ْســــت ط يُعون  مس ًْعــــا{ ــــانُوا يـُْبص  ــــْمع  و م ــــا ك  ــــانُوا ي ْســـــت ط يُعون  السَّ وســــو ذلـــــك  قــــول هللا تعاىل:}م ــــا ك 
ُحـــــون {قـــــول هللا تعـــــاىل:}إ انَّ ج   ـــــْم ُمْقم  ـــــي  إ ىل  اَْل ْذق ـــــان  فـ ُه اًل ف ه  ـــــال  ْم أ ْف ـــــْن }و ج  ( 3)ع ْلن ـــــا يف  أ ْعن ـــــاق ه  ع ْلن ـــــا م 

ـــــُرون { ن اُهْم فـ ُهـــــْم ال  يـُْبص  ـــــيـْ ا ف أ ْفش  ـــــدا ـــــْم س  ْلف ه  ـــــْن خ  ـــــداا و م  فـــــمن االســـــتطاعة املنفيـــــة هنـــــا  (4)بـ ـــــنْي  أ يْـــــد يه ْم س 
ليســـــت هـــــي االســـــتطاعة املشـــــروطة يف اَلمـــــر والنهـــــي فـــــمن تلـــــك إذا ســـــواء كـــــان نفيهـــــا خـــــربا أو ابتـــــداء 

وعيـــــد واحلمـــــد والـــــذم والثـــــواب والعقـــــاب ومعلـــــوم أن هـــــؤالء يف انتفـــــت انتفـــــى اَلمـــــر والنهـــــي والوعـــــد وال
هـــــذه احلـــــال مـــــأمورون منهيـــــون موعـــــودون متوعـــــدون؛ فعلـــــم أن املنفيـــــة هنـــــا ليســـــت املشـــــروطة يف اَلمـــــر 

ـــــــــا اْســـــــــت ط ْعُتْم{ والنهـــــــــي املـــــــــذكورة يف قـــــــــول هللا  "لكـــــــــن قـــــــــد يقـــــــــال:  مث يقةةةةةةةةةول:تعاىل:}ف ـــــــــاتَـُّقوا اّللَّ  م 
عة املنفيــــــة يف قــــــول اخلضــــــر ملوســــــى قــــــول هللا تعــــــاىل: }إ نَّــــــك  ل ــــــْن ت ْســــــت ط يع  االســــــتطاعة هنــــــا كاالســــــتطا

ـــــبـْرًا{ م ع ـــــي  ص 
مل  فـــــمن هـــــذه االســـــتطاعة املنفيـــــة لـــــو كـــــان املـــــراد ِبـــــا جمـــــرد املقارنـــــة يف الفاعـــــل والتـــــار  (5)

يكــــن فـــــرال بـــــني هـــــؤالء املــــذمومني وبـــــني املـــــؤمنني وال بـــــني اخلضـــــر وموســــى؛ فـــــمن كـــــل أحـــــد فعـــــل أو مل 
عــــل ال تكــــون املقارنــــة موجـــــودة قبــــل فعلــــه والقـــــرآن يــــدل علــــى أن هــــذه االســـــتطاعة إمنــــا نفيــــت عـــــن يف

دة الفعــــل التــــار  ال عــــن الفاعــــل فعلــــم أ ــــا مضــــادة ملــــا يقــــوم ابلعبــــد مــــن املوانــــع الــــيت تصــــد قلبــــه عنــــه إرا

                                                             

ــــــوىف:  اخرجــــــه( 1) ه( يف ســــــننه، كتــــــاب الصــــــالة، ابب صــــــالة املــــــري  ال يســــــتطيع القيــــــام والفريضــــــة 385اإلمــــــام الــــــدارقطين )املت
حققـــــه وضـــــب  نصـــــه وعلـــــق عليـــــه: شـــــعيب االرنـــــؤو ، حســـــن عبـــــد املـــــنعم  217ص  2ج  1425حلـــــديث: علـــــى الراحلـــــة. رقـــــم ا

ه املوافـــــــق 1424مؤسســـــــة الرســـــــالة، بـــــــريوت، لبنـــــــان. الطبعـــــــة: اَلوىل،  شـــــــليب، عبـــــــد اللطيـــــــف حـــــــرز هللا، أمحـــــــد برهـــــــوم. الناشـــــــر:
 5م. عدد اَلجزاء: 2004

 101( سورة الكهف، اآلية 2)
 8( سورة يس، اآلية 3)
 9سورة يس، اآلية ( 4)
 67( سورة الكهف، اآلية 5)
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وعملــــه وبكــــل حــــال فهــــذه االســــتطاعة منتفيــــة يف حــــق مــــن كتــــب عليــــه أنــــه ال يفعــــل بــــل وقضــــي عليــــه 
 ذلك". ب

ـــــد ال يســـــتطيع  يقةةةةةول اإلمةةةةةام ابةةةةةن تيميةةةةةة بعةةةةةد هةةةةةدا التقسةةةةةيم: "أن إطـــــالال القـــــول أبن العب
فـــــري مـــــا فعـــــل، وال يســـــتطيع خـــــالف املعلـــــوم املقـــــدر، وإطـــــالال القـــــول أبن اســـــتطاعة الفاعـــــل والتـــــار  
ســـــواء وأن الفاعـــــل ال  ـــــتص عـــــن التـــــار  ابســـــتطاعة خاصـــــة عـــــرف أن كـــــال اإلطالقـــــني خطـــــأ وبدعـــــة. 

ى أن هللا قـــــادر علـــــى مـــــا علـــــم و ـــــذا اتفـــــق ســـــلف اَلمـــــة وأئمتهـــــا ومجهـــــور طوائـــــف أهـــــل الكـــــالم علـــــ
وأخــــرب أنــــه ال يكــــون وعلــــى مــــا ،تنــــع صــــدوره عنــــه لعــــدم إرادتــــه ال لعــــدم قدرتــــه عليــــه؛ وإمنــــا خــــالف يف 

ئـــــف مـــــن أهـــــل الضــــالل مـــــن اجلهميـــــة والقدريـــــة واملتفلســــفة الصـــــابئة الـــــذين يزعمـــــون اسصـــــار ذلــــك طوا
ومـــــن حكـــــى مـــــن أهـــــل  يقةةةةةول:مث املقـــــدور يف املوجـــــود، وُيصـــــرون قدرتـــــه فيمـــــا شـــــاءه وعلـــــم وجـــــوده. 

الكــــالم عــــن أهــــل الســــنة واجلماعــــة أ ــــم يقولــــون: إن العبــــد لــــيس قــــادرا علــــى فــــري مــــا فعــــل الــــذي هــــو 
ه  طــــر فيمــــا نقلــــه عــــنهم مــــن نفــــي القــــدرة مطلقــــا وهــــو مصــــيب فيمــــا نقلــــه عــــنهم خــــالف املعلــــوم فمنــــ

جــــواز تكليــــف مــــا مــــن نفــــي القــــدرة الــــيت اخــــتص ِبــــا الفاعــــل دون التــــار  وهــــذا مــــن أصــــول نــــزاعهم يف 
ــــار  ال اســــتطاعة لــــه حبــــال يقــــول:  ال يطــــاال. فــــمن مــــن يقــــول االســــتطاعة ال تكــــون إال مــــع الفعــــل فالت

كلفـــــه هللا مـــــا ال يطيقـــــه كمـــــا قـــــد يقولـــــون: إن مجيـــــع العبـــــاد كلفـــــوا مـــــا ال إن كـــــل مـــــن عصـــــى هللا فقـــــد  
ـــــاد مل  ـــــرت  يقـــــول: إن العب يكلفـــــوا إال ِـــــا يطيقـــــون. ومـــــن يقـــــول: إن اســـــتطاعة الفعـــــل هـــــي اســـــتطاعة ال

ــــــــار  ابســــــــتطاعة خاصــــــــة  ــــــــه وقدرتــــــــه واســــــــتطاعته؛ ال  ــــــــتص الفاعــــــــل دون الت هــــــــم مســــــــتوون يف طاقت
 (1)ا ال يطيقه كمطالال القول أبنه جمبور على أفعاله.فمطالال القول أبن العبد كلف ِ

اإلمــــــــام اآللوســــــــي يؤيــــــــد قــــــــول الشــــــــيخ اجلُبــــــــائي حيــــــــث يقــــــــول أن هــــــــذا  خالصةةةةةةةةة الكةةةةةةةةالم:
ــــة بــــل هــــذا جلمهــــور ســــلفنا، املســــلك لــــيس للحنف قةةةةول اإلمةةةةام اآللوسةةةةي راجةةةةح يف هةةةةده القضةةةةية. ي

 وهللا أعلم
 
 
 

                                                             

   293 – 290ص  8( جممو  الفتاوى للمام ابن تيمية، ج 1)
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 اخلا ة
 وهي تشتمل على:

 
 أهّم نتا ج البلث

 

 والّتوصّيات واالقااحات
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 نتا ج البلث
بعــــــد هــــــذه الرحلــــــة العلميــــــة مــــــع اســــــتدركات اإلمــــــام شــــــهاب الــــــدين اآللوســــــي يف تفســــــريه روح 
املعـــــاين والشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي يف تفســـــريه تبيـــــان القـــــرآن علـــــى التفســـــري الكبـــــري للمـــــام فهللاـــــر 

ـــــرازي  ـــــدين ال و  إىل بعـــــ  النتـــــائ ، ُأمجعهـــــا توص ـــــلُت مـــــن خـــــالل الدراســـــة والبحـــــث يف هـــــذا املوضـــــال
 فيما يلي:
الســـــتدرا : هـــــو التصـــــحيت وتكميـــــل مـــــا نقـــــص مـــــن العلمـــــاء الســـــابقني يف كتـــــبهم، أو أبلفـــــا  ا •

أخــــــــرى: "إتبــــــــا  القــــــــول اَلول بقــــــــول  ن  ُيصــــــــلت خطــــــــأه أو ُيكمــــــــل نقصــــــــه أو يُزيــــــــل   نــــــــه 
 ل ب ساً".

 الكالم.   االستدرا  من اَلمور اليت يستفيد ِبا القارئ ليصل  إىل مقصود •
الــــــرازي لـــــه مهــــــارة اتمــــــة يف العلـــــوم العقليــــــة والنقليـــــة والكونيــــــة والطــــــب أن اإلمـــــام فهللاــــــر الـــــدين  •

حيــــــــث يــــــــذكر يف تفســــــــريه اســــــــتنباطات عجيبــــــــة و يت إبشــــــــكاالت فريبــــــــة مث جُييــــــــب عنهــــــــا، 
 وهكذا لتفسريه مكانة مرموقة عند املفسرين وموسوعة يف ترا  التفسري.

 ح املعاين موسوعة علمية.سي ع ل م بني العلماء وتفسريه رو أن اإلمام شهاب الدين اآللو  •
 استدر  اإلمام اآللوسي على اإلمام الرازي يف تفسريه يف كثري من القضاج. •
كــــــان الشــــــيخ الســــــعيدي مــــــن كبــــــار املفســــــرين وا ــــــدثني يف هــــــذا الــــــزمن وتفســــــريه متمي ــــــز بــــــني  •

رأي واشــــتماله علــــى قضــــاج معاصــــرة التفاســــري لكونــــه جامعــــاً بــــني التفســــري ابملــــأثور والتفســــري الــــ
 ديدةسواًء كان فقهية أو فري ذلك.ج
اإلمـــــام اآللوســـــي والشـــــيخ الســـــعيدي اســـــتفادا كثـــــرياً يف تفســـــرييهما مـــــن التفســـــري الكبـــــري للمـــــام  •

 الرازي ولكن يف بع  اَلحيان تعقبا واستدركا عليه.
أحيـــــــاان  يكـــــــون اســـــــتدرا  اإلمـــــــام شـــــــهاب الـــــــدين اآللوســـــــي علـــــــى اإلمـــــــام الـــــــرازي يف تفســـــــريه  •

املثــــــــال يكتــــــــب: اإلمــــــــام الــــــــرازي أو الفهللاــــــــر الــــــــرازي أو ويف التفســــــــري ابلصــــــــراحة علــــــــى ســــــــبيل 
الكبــــــــري أو ويف مفــــــــاتيت الغيــــــــب، أو هــــــــو يقصــــــــد ابإلمــــــــام اإلمــــــــام الــــــــرازي كمــــــــا هــــــــو يقصــــــــد 
ــــــو الســــــعود، أو يكــــــون اســــــتدرا   ابلقاضــــــي: اإلمــــــام البيضــــــاوي، وبشــــــيخ اإلســــــالم: اإلمــــــام أب

ــــرين أو وقــــال بعــــ  العلمــــاء ن ذكــــر إمســــه مثــــل يقــــول: وقــــال بعــــ  ااإلمــــام اآللوســــي بــــدو  ملفس 
 .أو وقال بع  الناس وفري ذلك أو ينقل كالمه بدون ذ كر أي شير  
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ـــــرازي وأحيـــــاان لقـــــول اإلمـــــام اآللوســـــي ولقـــــول  • ـــــرجيت الباحـــــث أحيـــــاان يكـــــون لقـــــول اإلمـــــام ال ت
 الشيخ السعيدي حسب موقف كبار املفس رين والعلماء يف القضية.

بعـــــــ  القضـــــــاج ثالثـــــــة مواقـــــــف أو أكثـــــــر مثـــــــل اإلمـــــــام   هـــــــر أمامنـــــــا يف هـــــــذه الرســـــــالة أن يف •
الــــــرازي لــــــه موقــــــف، واآللوســــــي أو الشــــــيخ الســــــعيدي لــــــه موقــــــف، وهكــــــذا جلمهــــــور املفســــــرين 

 موقف آخر.
ومــــــــن املعلــــــــوم أن يف بعــــــــ  االســــــــتدراكات للشــــــــيخ الســــــــعيدي اإلمــــــــام اآللوســــــــي اتفــــــــق مــــــــع  •

ل الشــــــيخ الســــــعيدي فــــــه. ويف بعــــــ  االســــــتدراكات اتفــــــق قــــــو اإلمــــــام الــــــرازي ويف بعضــــــهم خال
مـــــع اإلمـــــام اآللوســـــي، ويف بعـــــ  االســـــتدراكات للمـــــام اآللوســـــي الشـــــيخ وافقـــــه ويف بعضـــــهم 

 مل يوافقه.
ـــــاً ومـــــا إىل  • ـــــاً أو أو لغـــــوجً أو علمي ـــــاان يكـــــون تفســـــريجً أو عقـــــدجً أو فقهي ـــــة االســـــتدرا  أحي نوعي

 ذلك.
ـــــــة إىل بعـــــــد القـــــــراءة لتفســـــــري روح املعـــــــاين • ـــــــر مـــــــن مـــــــر ة  وتبيـــــــان القـــــــرآن مـــــــن البداي النهايـــــــة أكث

ابالســـــتيعاب بتوفيـــــق هللا عزوجـــــل وصـــــل عـــــدد االســـــتدراكات يف هـــــذه الرســـــالة أربـــــع والســـــبعني 
 ( نذكره هنا حسب ترتيب الرسالة يف اجلدول وهي كالتايل:74)

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 االستدراك

 القول األقو  اسم املستدِرك اسم السورة
 أو الراجح

 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي األعرافسورة  1
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة اَلعراف 2
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة اَلعراف 3
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة اَلعراف 4
 اإلمام الرازي اإلمام اآللوسي سورة اَلعراف 5
 ديالشيخ السعي الشيخ السعيدي سورة اَلعراف 6
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي اَلعرافسورة  7
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة اَلعراف 8
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة اَلعراف 9
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 اإلمام الرازي اإلمام اآللوسي سورة اَلعراف 10
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة اَلعراف 11
 اإلمام الرازي ديالشيخ السعي سورة األنفال 12
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة اَلنفال 13
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة اَلنفال 14
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة اَلنفال 15
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة اَلنفال 16
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة اَلنفال 17
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي الاَلنفسورة  18
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة اَلنفال 19
 اإلمام اآللوسي سورة اَلنفال 20

 الشيخ السعيدي
 اإلمام اآللوسي
 الشيخ السعيدي

 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة اَلنفال 21
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة التوبة 22
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي ةسورة التوب 23
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة التوبة 24
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة التوبة 25
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة التوبة 26
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة التوبة 27
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة التوبة 28
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة التوبة 29
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة التوبة 30
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة التوبة 31
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة التوبة 32
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة التوبة 33



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

352 
 

 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي يون سورة  34
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة يونس 35
 اإلمام الرازي اإلمام اآللوسي سورة يونس 36
 اإلمام الرازي اإلمام اآللوسي سورة يونس 37
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة يونس 38
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة يونس 39
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة يونس 40
 اجلمع بني قولني اإلمام اآللوسي سورة هود 41
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة هود 42
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة هود 43
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة هود 44
 كالمها قوي اإلمام اآللوسي سورة يوسف 45
 ام اآللوسياإلم اإلمام اآللوسي سورة يوسف 46
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة يوسف 47
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة يوسف 48
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة يوسف 49
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة يوسف 50
 الرازياإلمام  الشيخ السعيدي سورة يوسف 51
 خ السعيديالشي الشيخ السعيدي سورة الرعد 52
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة الرعد 53
 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة إبراهيم 54
 اإلمام الرازي الشيخ السعيدي سورة إبراهيم 55
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة إبراهيم 56
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة احِلجر 57
 الشيخ السعيدي السعيدي الشيخ سورة النلل 58
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 الشيخ السعيدي الشيخ السعيدي سورة النحل 59
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة النحل 60
 اإلمام الرازي اإلمام اآللوسي سورة النحل 61
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة النحل 62
63 
 

 اإلمام اآللوسي سورة النحل
 الشيخ السعيدي

 وسياإلمام اآلل
 الشيخ السعيدي

 اإلمام الرازي اإلمام اآللوسي سورة النحل 64
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة اإلسراء 65
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة اإلسراء 66
 الرازياإلمام  الشيخ السعيدي سورة اإلسراء 67
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة اإلسراء 68
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي اإلسراء سورة 69
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة اإلسراء 70
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة اإلسراء 71
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي سورة اإلسراء 72
 اإلمام اآللوسي اإلمام اآللوسي الكهفسورة  73
 إلمام اآللوسيا اإلمام اآللوسي سورة الكهف 74

 
 نتكّلم عن استدراك اإلمام اآللوسي والشيخ السعيديم وهي كالتا : •

 اآلن نتكّلم عن عدد االستدركات يف الس ور وهي كالتا : 

 

 اسم السورة

اسةةةةةةةةةةةةةةةتدراكات اإلمةةةةةةةةةةةةةةةام 

 شهاب الدين اآللوسي

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدراكات 

الشةةةةةةةةةةةةةةةيخ غةةةةةةةةةةةةةةةالم 

 رسول السعيدي

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدراكات 

 جمموعة
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 11 7 4 سورة األعراف

 10 8 2 سورة األنفال

 12 5 7 سورة التوبة

 7 4 3 سورة يون 

 4 2 2 سورة هود

 7 4 3 سورة يوسف

 2 2 - سورة الرعد

 3 2 1 سورة إبراهيم

 1 - 1 سورة احِلجر

 7 2 5 سورة النلل

 8 1 7 اإلسراءسورة 

 2 - 2 سورة الكهف

 
 37 عدد االستدراكات اإلمام اآللوسي

 37 ات الشيخ السعيدي السعيديعدد االستدراك

 74 عدد مجيع االستدراكات
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 الّتوصّيات واالقااحات
 

بعـــــــد ذكــــــــر النتـــــــائ  الــــــــيت توص ــــــــلُت إليهـــــــا مــــــــن خـــــــالل هــــــــذا البحــــــــث أريـــــــد أن أقــــــــد م ع ــــــــد ة 
 للطال ب والباحثني، وهي كالتايل:توصيات 
ــــيت اختلــــف فيــــه اَلئمــــة • ــــه ال بــــد  مــــن التحقيــــق والتــــدقيق يف القضــــاج ال والكبــــار لكــــي  نعــــرف  أن

 ما هو سبب اختالفهم؟ وما هي أدلتهم فيه؟ وما هو قول الراجت فيه؟
ؤلفــــــاهتم وابلرســــــائل  • التعريــــــف  هــــــود هــــــؤالء اَلئمــــــة اَلعــــــالم مــــــن ســــــلفنا الصــــــا  وبكتــــــبهم ِو

الـــــيت فيـــــه ُكتبـــــوا عنـــــه والتأســـــي ِبـــــم وابرازهـــــا إىل عـــــامل الطباعـــــة والنشـــــر؛ َلن فيهـــــا علومـــــا فزيـــــرة 
 فينة وجوانب قي مة إلصالح اَلُم ة وحل  مشاكلها.  وأسرار د

ــــــكاً  • ينبغــــــي لطالــــــب العلــــــم واملعرفــــــة أو أي ابحــــــث كــــــان أن يكــــــون دقيقــــــاً فيمــــــا يكتبــــــهً ُمتمس 
ــــــ ة إذا كــــــان املكتــــــوب متعل قــــــاً ِــــــا جــــــاء يف كتــــــاب هللا ابلــــــدليل الصــــــحيت ُمعتمــــــداً عليــــــه. خاص 

كتــــب اليــــوم يُنشــــر فــــداً ويُقــــرأ ولــــيس ُكــــل  تعــــاىل وســــنة رســــوله صــــلى هللا عليــــه وســــلم؛ َلن  مــــا يُ 
 قارئ  قادراً على تييز اخلطأ  من الصواب ومعرفة احلق من الباطل.

ـــــدين اآللوســـــي و  • ـــــدين الـــــرازي واإلمـــــام شـــــهاب ال الشـــــيخ فـــــالم رســـــول كمـــــا أن اإلمـــــام فهللاـــــر ال
 الســـــعيدي مـــــن كبـــــار العلمـــــاء واملفســـــريين وتفاســـــريهم حتتـــــاج إىل حبـــــث وحتقيـــــق مزيـــــد َلن فيهـــــا

 الكثري من العلوم واملعارف الدقيقة العميقة.
وأخــــــرياً أوصــــــي نفســــــي وإخــــــواين الطــــــال ب ومجيــــــع املســــــلمني ابلعمــــــل ِــــــا جــــــاء يف كتــــــاب هللا  •

م لنفـــــوز ابلســـــعادة يف الـــــدارين ونـــــدخل إبذن هللا تعـــــاىل وســـــن ة نبي ـــــه حممـــــد صـــــلى هللا عليـــــه وســـــل
 تعاىل جن ة نعيم. 

يف بيــــــان "اســــــتدراكات اإلمــــــام شــــــهاب الــــــدين اآللوســــــي هــــــذا مــــــا وف قــــــين هللا ســــــبحانه وتعــــــاىل 
والشـــــــيخ فـــــــالم رســـــــول الســـــــعيدي علـــــــى اإلمـــــــام فهللاـــــــر الـــــــدين الـــــــرازي يف تفســـــــري يهما مـــــــن أول ســـــــورة 

حتليليــــة نقديــــة(" وهــــو ُجهــــد متواضــــع فمــــا يف ذلــــك مــــن  )دراســــةاَلعــــراف اىل آخــــر ســــورة الكهــــف 
  فمــــين  ومــــن ال

، وهللا ورســــوله صــــلى هللا عليــــه شــــيطانالصــــواب فمــــن هللا عز وجــــل ومــــا كــــان مــــن خطــــأ 
فكـــــل  مـــــا ذكـــــرُت يف هـــــذه الرســـــالة فهـــــو بقـــــدر طـــــاقيت واســـــتطاعيت وال يـــــزال هـــــذا  وســـــلم منـــــه بريئـــــان.

ال مفتـــــــوح لُكـــــــل  ابحـــــــث أن يبحـــــــث فيـــــــه ليســـــــتفيد منـــــــه املوضـــــــو  حباجـــــــة إىل حبـــــــث وحتقيـــــــق. وا ـــــــ
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 وأن ينفعنــــــــا بــــــــه ومجيــــــــع أكثــــــــر. فأســــــــأل هللا تعــــــــاىل أن جيعــــــــل هــــــــذا العمــــــــل خالصــــــــاً لوجهــــــــه الكــــــــرة
املســـــلمني وأســـــأل هللا تعـــــاىل الع فـــــو والعافيـــــة واملغفـــــرة يف الـــــدين والـــــدنيا واَلخـــــرة كمـــــا أســـــأله أن ينفعـــــين 

ْلـــــــين   ِــــــا عل مــــــين ويزيــــــدين ع لمـــــــاً وع مــــــالً  لــــــُت وإليــــــه أُنيــــــب.}ر ب   أ ْدخ  ومــــــا تــــــوفيقي إال  ابو عليـــــــه توك 
ـــــْدال  و أ ْخـــــر ْجين  ُ ْـــــر ج   ـــــريًا{ ُمـــــْدخ ل  ص  ـــــْن ل ـــــُدْنك  ُســـــْلط ااًن ن ص  ـــــْدال  و اْجع ـــــْل يل  م  ـــــْذان   (1)ص  }ر بَـّن ـــــا ال  تـُؤ اخ 

ـــــْن قـ ْبل ن ـــــا ر بَـّ  ـــــا مح  ْلت ـــــُه ع ل ـــــى الَّـــــذ ين  م  ن ـــــا إ ْصـــــرًا ك م  ـــــْل ع ل يـْ ـــــين ا أ ْو أ ْخط ـــــْأان  ر بَـّن ـــــا و ال  حت ْم  ْلن ـــــا إ ْن ن س  ن ـــــا و ال  حُت م  
ـــــا ال  ط اق ـــــة  ل ن ـــــ ـــــم  ـــــت  م  ـــــْر ل ن ـــــا و اْرمح ْن ـــــا أ ْن ـــــاف ر ين {ا ب ـــــه  و اْعـــــُف ع نَّـــــا و اْفف  ـــــْوم  اْلك  ان  ف اْنُصـــــْران  ع ل ـــــى اْلق   (2)ْوال 

ـــــاُب{ ـــــْن لـ ــــُدْنك  ر مْحـ ــــًة إ نَـّــــك  أ نْـــــت  اْلو هَّ ـــــْب ل ن ـــــا م  يـْتـ ن ا و ه  ـــــد  آمـــــني،  (3)}ر بَـّن ـــــا ال  تُـــــز ْغ قـُُلوبـ ن ـــــا بـ ْعـــــد  إ ْذ ه 
ال إلـــــه أال هـــــو  ذا اســـــتغفر هللا يل ولكـــــم ولســـــائر املســـــلمني مـــــن كـــــل ذنـــــب وأتـــــوب إليـــــهأقـــــول قـــــويل هـــــ

احلـــــــي القيـــــــوم. وال حـــــــول وال قـــــــوة إال ابو علـــــــي العظـــــــيم. وآخـــــــر دعـــــــواان أن احلمـــــــد و رب العـــــــاملني 
ِ  اَلُمي  وعلى آله وص حبه أمجعني.  وصلى هللا تعاىل على الن

 
 الطالب:

 حممد سعيد بن ح كم خان
 لب بِقسم التفسري وعلوم القرآنم كلية أصول الدينمالطا

 سالمية العاملية إسالم آابداجلامعة اإل
 ه.1441صفر املظفر  10م  املوافق 2019أكتوبر  10 يوم اخلميس املوعد:
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   فهرس اآل ت 

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 املسلسل

 رقم الصفلة رقم اآلية اآل ت

   سورة البقرة 
 85، 69، 66 1،2 امل . ذل ك  اْلك تابُ  1
 203، 63 2 ُهًدى ل ْلُمتَّق ني   2
ْلغ ْيب   3  77 3 الَّذ ين  يـُْؤم ُنون  اب 
ثْ  4 ، 86، 68 23 ل ه  ف ْأُتوا ب ُسور ة  م ْن م 

131 
ُتْم يف  ر ْيب  مم َّا نـ زَّْلن ا ع ل ى ع ْبد ان   5 ، 86، 68 23 و إ ْن ُكنـْ

131 
 230 43 أ ق يُموا الصَّالة  و آُتوا الزَّكاة   6
ة   7 لصَّرْب  و الصَّال   230 45 و اْست ع يُنوا اب 
ا يـ ْهب ُ  م ْن خ ْشي ة  اّللَّ   8 نـْه ا ل م   315، 309 74 و إ نَّ م 
ُوُتنَّ إ الَّ و أ نـُْتْم ُمْسل ُمون  ف ال   9  258 132 ت 

ــــــــاٌر أُول ئ ــــــــك   10 ــــــــاُتوا و ُهــــــــْم ُكفَّ ــــــــُروا و م  إ نَّ الَّــــــــذ ين  ك ف 
 ع ل ْيه ْم ل ْعن ُة اّللَّ  

161 ،
162 

227 

ُ ق اُلوا ب ْل نـ تَّب عُ  11 ُُم اتَّب ُعوا م ا أ نـْز ل  اّللَّ  105 170 و إ ذ ا ق يل    
 339 184 و ع ل ى الَّذ ين  يُط يُقون ُه ف ْدي ٌة ط ع اُم م ْسك ني   12
 63 185 ُهًدى ل لنَّاس   13
ه نَّ  14  139 228 و اْلُمط لَّق اُت يـ تـ ر بَّْصن  أب  نـُْفس 
ْول نْي  ك ام ل نْي   15 د ُهنَّ ح  ْعن  أ ْوال  اُت يـُْرض   139 233 و اْلو ال د 
 64 285 ُسوُل ِ  ا أُْنز ل  إ ل ْيه  م ْن ر ب  ه  و اْلُمْؤم ُنون  الرَّ آم ن   16
ُ نـ ْفًســـــــــــا إ الَّ ُوْســـــــــــع ه ا    ـــــــــــا م ـــــــــــا  17 ال  ُيك ل  ـــــــــــُف اّللَّ

 ك س ب ْت و ع ل يـْه ا م ا اْكت س ب تْ 
286 350 
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   سورة آل عمرن 
ْنـــــــُه  18 ـــــــز ل  ع ل ْيـــــــك  اْلك ت ـــــــاب  م  ٌت ُهـــــــو  الَّـــــــذ ي أ نـْ آج 

 م اتٌ حُمْك  
7 70 

 70 7 ف أ مَّا الَّذ ين  يف  قـُُلوِب  ْم ز ْيٌ  فـ يـ تَّب ُعون   19
هللُاون   20 ُ و الرَّاس   70 7 و م ا يـ ْعل ُم   ْو يل ُه إ الَّ اّللَّ
يـْتـ ن ا 21  350 8 ر بَـّن ا ال  تُز ْغ قـُُلوبـ ن ا بـ ْعد  إ ْذ ه د 
 328 47 ُكْن فـ ي ُكونُ  22
ّلل َّ  ع ل ـــــــى ا 23 ـــــــن  اْســـــــت ط ا   و  ـــــــت  م  ـــــــ ُّ اْلبـ ْي لنَّـــــــاس  ح 

 إ ل ْيه  س ب ياًل 
97 339 

ــــــــــئ نَّ  24 ُ إ الَّ ُبْشــــــــــر ى ل ُكــــــــــْم و ل ت ْطم  ــــــــــا ج ع ل ــــــــــُه اّللَّ و م 
 قـُُلوُبُكْم ب ه  

126 125 

ُمْ  25  174 159 ف ب م ا ر مْح ة  م ن  اّللَّ  ل ْنت    
ُهْم و اتَـّق وْ ل لَّذ ين   26 نـْ  285، 174 172 ا أ ْجٌر ع ظ يمٌ أ ْحس ُنوا م 
   سورة النساء 
ــــــــــــْنُكْم ط ــــــــــــْواًل أ ْن يـ ــــــــــــْنك ت   27 ــــــــــــْن ملْ  ي ْســــــــــــت ط ْع م  و م 

 اْلُمْحص ن ات  اْلُمْؤم ن ات  
25 339 

ــــــا ُدون   28 ــــــُر م  ــــــُر أ ْن ُيْشــــــر    ب ــــــه  و يـ ْغف  إ نَّ اّللَّ  ال  يـ ْغف 
 ل م ْن ي ش اءُ ذ ل ك  

48 101 ،306 

اب دَّلْ  29  276، 271 56 ن اُهْم ُجُلوًدا ف يـْر ه 
ـــــــُروا  الَّـــــــذ ين   إ نَّ  30 ت ن ـــــــا ك ف  ج  ـــــــْوف   آب  رًا ُنْصـــــــل يه مْ  س   ان 

 ن ض ج تْ  ُكلَّم ا
56 227 

ــــــــــــــــْيء  فـ ــــــــــــــــُردُّوُه إ ىل  اّللَّ   31 ف ــــــــــــــــم ْن تـ ن ــــــــــــــــاز ْعُتْم يف  ش 
 و الرَُّسول  

59 289 

ــــْرآن  و ل ــــوْ  32 بَـُّرون  اْلُق ــــرْي  أ ف ــــال  يـ ت ــــد  ــــد  ف  ــــْن ع ْن ــــان  م   ك 
 اّللَّ  ل و ج ُدوا

82 62 
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ُهمْ  33 نـْ ُه الَّذ ين  ي ْستـ ْنب طُون ُه م   62 83 ل ع ل م 
ن ة   34 ًنا خ ط أً فـ ت ْحر يُر ر قـ ب ة  ُمْؤم   186 92 و م ْن قـ ت ل  ُمْؤم 
ــــــا ُدون  إ نَّ اّللَّ  ال   35 ــــــُر م  ــــــُر أ ْن ُيْشــــــر    ب ــــــه  و يـ ْغف  يـ ْغف 

 ل ك  ذ  
116 306 

ــــــــا  36 ه  ُ ع ل يـْ و قـ ــــــــْو   ْم قـُُلوبـُن ــــــــا ُفْلــــــــٌف بـ ـــــــْل ط ب ــــــــع  اّللَّ
 ب ُكْفر ه مْ 

155 210 

ـــــــر ين  و ُمْنـــــــذ ر ين  ل ـــــــئ الَّ ي ُكـــــــون  ل لنَّـــــــاس   37 ُرُســـــــاًل ُمب ش  
 ع ل ى اّللَّ  ُحجَّةٌ 

165 302 

 63 174 ل ْيُكْم ق ْد ج اء ُكْم بـُْره اٌن م ْن ر ب  ُكْم و أ نـْز ْلن ا إ   38
   سورة املا دة 
، 124، 117 1 إ نَّ اّللَّ  ُي ُْكُم م ا يُر يدُ  39

213 
ـــــرب    و التـَّْقـــــو ى و ال  تـ ع ـــــاو نُوا ع ل ـــــى  40 و تـ ع ـــــاو نُوا ع ل ـــــى اْل

مثْ  و اْلُعْدو ان    اإْل 
2 208 

 63 15 ق ْد ج اء ُكْم م ن  اّللَّ  نُوٌر و ك ت اٌب ُمب نيٌ  41
 110 118 إ ْن تـُع ذ  بـُْهْم ف م نَـُّهْم ع ب اُد    42
   سورة األنعام 
ا نـُُهوا ع ْنهُ  43  321، 128 28 و ل ْو ُردُّوا ل ع اُدوا ل م 
 63 38 م ا فـ رَّْطن ا يف  اْلك ت اب  م ْن ش ْيء   44
 305 74 إ ين   أ را   و قـ ْوم ك  يف  ض الل  ُمب ني   45
ــــــنَّ ع ل   46 ــــــا ج  ا فـ ل مَّ ــــــذ  ًبــــــا ق ــــــال  ه  ــــــُل ر أ ى ك وْك  ْيــــــه  اللَّْي

 ر يب   
76- 78 305 

ْم يـ ْلع ُبون   47 ه  ُ مُثَّ ذ ْرُهْم يف  خ ْوض   201، 72 91 ُقل  اّللَّ
 58 103 يُْدر ُ  اَْل ْبصار  ال ُتْدر ُكُه اَْل ْبصاُر و ُهو   48
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ـــــا ملْ  يُـ  49 ـــــار ُهْم ك م  تـ ُهْم و أ ْبص  ـــــوا ب ـــــه  و نـُق ل  ـــــُب أ ْفئ ـــــد  ُن ْؤم 
 أ وَّل  م رَّة  

110 210 

 94 125 جي ْع ْل ص ْدر ُه ض ي  قاً ح ر جاً  50
   سورة األعراف 
 62 1 املص 51
 90، 85 1،2 املص. ك ت اٌب أُْنز ل   52
 93 2 ك ت اٌب أُْنز ل  إ ل ْيك  ف ال  ي ُكْن يف  ص ْدر    ح ر جٌ  53

ـــــْوم   54 ـــــْرين  إ ىل  يـ  ـــــن   ق ـــــال  أ ْنظ  يـُبـْع ثُـــــون . ق ـــــال  إ نَّـــــك  م 
 اْلُمْنظ ر ين  

14 ،15 98 

ــــْن ت ب ع ــــك   55 ــــْدُحورًا ل م  ــــْذُءوًما م  ــــا م  ه  نـْ ق ــــال  اْخــــرُْج م 
ُهمْ  نـْ  م 

18 101 

ل ةُ ف ر يًقا  56  286 30 ه د ى و ف ر يًقا ح قَّ ع ل ْيه ُم الضَّال 
 58 38 ح  َّ إ ذ ا ادَّار ُكوا ف يها مج  يعاً  57
بُوا  الَّـــــــذ ين   إ نَّ  58 ـــــــذَّ ت ن ـــــــا ك  ج  ـــــــا و اْســـــــت ْكبـ ُروا آب  ه   ال   ع نـْ

 تـُف تَّتُ 
40 227 

ــــــا  59 ث يًث ــــــُه ح  ــــــار  ي ْطلُُب ــــــل  النـَّه  ــــــي اللَّْي ــــــْمس  يـُْغش  و الشَّ
 و اْلق م ر  

54 103 

ن ــــــــــاُهْم يف  اْلــــــــــي م   أب  نَـُّهــــــــــْم  60 ُهْم ف أ ْفر قـْ ــــــــــنـْ ف انـْتـ ق ْمن ــــــــــا م 
بُوا   ك ذَّ

136 104 

ْلـــــــُتْم  61 ـــــــْن بـ ْعـــــــد ي أ ع ج  ـــــــم ا خ ل ْفُتُمـــــــوين  م  ق ـــــــال  ب ْئس 
 أ ْمر  ر ب  ُكمْ 

150 106 

ـــــــــى  62 ـــــــــك ت  ع ـــــــــْن ُموس  ـــــــــا س  ـــــــــذ  و ل مَّ ـــــــــُب أ خ  اْلغ ض 
 اَْل ْلو اح  

154 106 

اُء م نَّا 63  114، 109 155 أ تـُْهل ُكن ا ِ  ا فـ ع ل  السُّف ه 
ع ْت ُكلَّ ش   64  321 156 ْيء  و ر مْح يت  و س 
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ـــــــــــاة   65 ا ل لَّــــــــــذ ين  يـ تـَُّقــــــــــون  و يـُْؤتُــــــــــون  الزَّك  ــــــــــأ ْكتـُبـُه  ف س 
ت ن ا  ج   يـُْؤم ُنون  و الَّذ ين  ُهْم آب 

156، 
157 

113 

حلْ ق   و ب ه  يـ ْعد ُلون   66  112، 111 159 أُمٌَّة يـ ْهُدون  اب 
ــــــــْن  ُُهــــــــور ه مْ  67 ــــــــْن ب ــــــــين  آد م  م  ــــــــذ  ر بُّــــــــك  م   و إ ْذ أ خ 

 ُذر  يَـّتـ ُهمْ 
172 114 

ُون  ع ـــــــــــْن إ   68 نَّ الَّـــــــــــذ ين  ع ْنـــــــــــد  ر ب  ـــــــــــك  ال  ي ْســـــــــــت ْكرب 
 و ُيس ب  ُحون هُ ع ب اد ت ه  

206 120 

   سورة األنفال 
يـْرًا َل  مْس ع ُهمْ  69 ُ ف يه ْم خ   128 8 و ل ْو ع ل م  اّللَّ
 أ ين    ل ُكــــــــــــمْ  ف اْســــــــــــت ج اب   ر بَُّكــــــــــــمْ  ت ْســــــــــــت غ يُثون   إ ذْ  70

 أب  ْلف   ممُ دُُّكمْ 
9 123 

ُ إ الَّ ُبْشــــــــــــرى  71 ــــــــــــئ نَّ ب ــــــــــــه  و مــــــــــــا ج ع ل ــــــــــــُه اّللَّ و ل ت ْطم 
 قـُُلوُبُكْم و م ا النَّْصرُ 

10 125 ،127 

 142، 141 12 ف اْضر بُوا فـ ْوال  اَْل ْعن اال   72
ــــرًا َل  مْس ع ُهــــْم و ل ــــْو أ مْس ع ُهــــ 73 يـْ ُ ف ــــيه ْم خ  ْم و ل ــــْو ع ل ــــم  اّللَّ

 ل تـ و لَّْوا و ُهْم ُمْعر ُضون  
23 128 

 210 24 اّللَّ  ُي ُوُل بـ نْي  اْلم ْرء  و قـ ْلب ه  و اْعل ُموا أ نَّ  74
ــــــْن  75 ا ُهــــــو  احلْ ــــــقَّ م  ــــــذ  ــــــان  ه  و إ ْذ ق ــــــاُلوا اللَُّهــــــمَّ إ ْن ك 

 ع ْند    ف أ ْمط رْ 
32 129 

 133، 131 39 و ي ُكون  الد  يُن ُكلُُّه ّلل َّ   76
 144 44 و يـُق ل  ُلُكْم يف  أ ْعيُن ه مْ  77
ــــــــــــُلوا  78 و أ ط يُعـــــــــــوا اّللَّ  و ر ُســـــــــــول ُه و ال  تـ ن ـــــــــــاز ُعوا فـ تـ ْفش 

 و ت ْذه ب  ر ُُيُكمْ 
46 135 

ـــــْن ر اب     79 ـــــوَّة  و م  ـــــْن قـُ ـــــا اْســـــت ط ْعُتْم م  ـُــــْم م  و أ ع ـــــدُّوا   
 اخلْ ْيل  تـُْره ُبون  ب ه  

60 136 
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ــــــــــْنُكْم ع ْشــــــــــُرون  ص ــــــــــاب ُرون  إ ْن ي   80 يـ ْغل بُــــــــــوا ُكــــــــــْن م 
ائـ تـ نْي  و إ ْن ي ُكنْ   م 

65 138 ،140 

 140 65 م ن  الَّذ ين  ك ف ُروا أب  نَـُّهْم قـ ْوٌم ال  يـ ْفق ُهون   81
ُ ع ْنُكمْ  82  138 66 اآْلن  خ فَّف  اّللَّ
ُ م ع  الصَّاب ر ين   83  138 66 و اّللَّ
ــــان  ل ن ــــ 84 ن  يب    أ ْن ي ُكــــون  ل ــــُه م ــــا ك  ــــ َّ يـُــــْثهللا  أ ْســــر ى ح 

 يف  اَْل ْرض  
67 141 

ـــــــــا  85 ـــــــــُكْم ف يم  ـــــــــب ق  ل م سَّ ـــــــــن  اّللَّ  س  ل ـــــــــْوال  ك ت ـــــــــاٌب م 
اٌب ع ظ يمٌ   أ خ ْذُُتْ ع ذ 

68 143 ،146 

   سورة التوبة 
ـــــْدُتُوُهْم و ُخـــــُذوُهْم  86 ـــــُث و ج  ْي ف ـــــاقـْتـُُلوا اْلُمْشـــــر ك ني  ح 

 ُروُهمْ و اْحصُ 
5 148 

، ان   87 بُّوا اْلُكْفر  ع ل ى اإْل   162 9 إ ن  اْست ح 
ــــــْن بـ ْعــــــد  ع ْهــــــد ه ْم و ط ع نُــــــوا  88 ثُـــــوا أ ْ، ــــــانـ ُهْم م  و إ ْن ن ك 

 يف  د ين ُكمْ 
12 152 ،155 

ء ُكــــــــــــْم  89 ــــــــــــُذوا آاب  ــــــــــــوا ال  تـ تَّهللا  ــــــــــــا الَّــــــــــــذ ين  آم ُن أ يُـّه  ج 
 و إ ْخو ان ُكْم أ ْول ي اء  

23 161 

ـــــــــــــٌر ابْـــــــــــــُن اّللَّ  و ق الـ ــــــــــــت   90 و ق الـ ــــــــــــت  اْليـ ُهـــــــــــــوُد ُعز يـْ
يُت اْبُن اّللَّ    النَّص ار ى اْلم س 

30 163 

 206 40 ال  حت ْز ْن إ نَّ اّللَّ   91
ُمْ  92 ُ ع ْنك  مل   أ ذ ْنت      164 43 ع ف ا اّللَّ
 180 53 ْنُكمْ يـُتـ ق بَّل  م  ُقْل أ ْنف ُقوا ط ْوعاً أ ْو ك ْرهاً ل ْن  93
ُ و ر ُســـــولُُه و ق ـــــاُلوا  94 ُهـــــُم اّللَّ ـــــا آات  و ل ـــــْو أ نَـُّهـــــْم ر ُضـــــوا م 

 ح ْسبـُن ا اّللَُّ 
59 170 



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

364 
 

ــــــر ي  95 نَّــــــات    ْ ن ــــــات  ج  ُ اْلُمــــــْؤم ن ني  و اْلُمْؤم  ــــــد  اّللَّ و ع 
ا اَْل نـْه ارُ   م ْن حت ْت ه 

72 228 

ـُــــــْم  96 ـُــــــْم إ ْن ت ْســـــــتـ ْغف ْر أ ْو ال  ت ْســـــــتـ ْغف  اْســـــــتـ ْغف ْر    ْر   
ُْم س ْبع ني  م رَّةً     

80 153 ،173  ،
176 ،178 ،
184 

ُهْم م ـــــــات  أ بـ ــــــًدا و ال   97 ـــــــنـْ ـــــــد  م  ـــــــل   ع ل ـــــــى أ ح  و ال  ُتص 
 تـ ُقْم ع ل ى قـ رْب ه  

84 175 ،181 ،
182 

ــــــْوا  98 ــــــْن ع ْنــــــد  اّللَّ  و ل ــــــْو أ نَـُّهــــــْم آم نُــــــوا و اتَـّق  ُثوب ــــــٌة م  ل م 
يْـ  انُوا يـ ْعل ُمون  خ   ٌر ل ْو ك 

103 205 

ــــــــا 99 ــــــــان    م  لنَّــــــــيب     ك 
ــــــــوا و الَّــــــــذ ين   ل   ي ْســــــــتـ ْغف ُروا أ نْ  آم ُن
 ل ْلُمْشر ك ني  

113 ،
114 

268 ،269 

انُوا يـ ْعم ُلون   100 ُ أ ْحس ن  م ا ك  ل ي ْجز يـ ُهُم اّللَّ
 121 186 

   سورة يون  
حلْ يــــــــاة  نَّ الَّــــــــذ ين  ال  يـ ْرُجــــــــون  ل  إ   101 قــــــــاء ان و ر ُضــــــــوا اب 

ا ْنيا و اْطم أ نُّوا ِب   الدُّ
7 189 

ـــــــــــْن ُدون  اّللَّ  م ـــــــــــا ال  ي ُضـــــــــــرُُّهْم و ال  102 و يـ ْعبُـــــــــــُدون  م 
 يـ نـْف ُعُهمْ 

18 194 

ــــــــُت ر ب  ــــــــك  ع ل ــــــــى الَّــــــــذ ين   103 ــــــــْت ك ل م  ــــــــذ ل ك  ح قَّ ك 
 أ نَـُّهْم ال  يـُْؤم ُنون  ف س ُقوا 

33 217 

ْثل ه  و اْدُعوا م ن  اْست ط ْعُتمْ ُقْل ف   104  131 38 ْأُتوا ب ُسور ة  م 
ُلون   105 ُتْم ب ه  ت ْستـ ْعج   214 51 آآْلن  و ق ْد ُكنـْ
 197 55 أ ال  إ نَّ ّلل َّ  م ا يف  السَّم او ات  و اَْل ْرض   106
ــــــــــــا يف   107 ــــــــــــف اٌء ل م  ــــــــــــُدور  و ُهــــــــــــًدى و ر مْح ــــــــــــٌة و ش  الصُّ

 ل ْلُمْؤم ن ني  
57 63 
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ــــْن ر ب  ُكـــــْم  108 ـــــاء ْتُكْم م ْوع ظـ ـــٌة م  ــــا النَّــــاُس قـ ـــْد ج  أ يُـّه  ج 
ف اءٌ   و ش 

57 199 

قُـــــْل ب ف ْضـــــل  اّللَّ  و ب ر مْح ت ـــــه  ف ب ـــــذ ل ك  فـ ْليـ ْفر ُحـــــوا ُهـــــو   109
ٌر مم َّا جي ْم ُعون   يـْ  خ 

58 202 

ـــــــــْوٌف ع ل ـــــــــْيه مْ  110 و ال  ُهـــــــــْم  أ ال  إ نَّ أ ْول ي ـــــــــاء  اّللَّ  ال  خ 
 ُي ْز نُون  

62 205 ،206 

ــــــــــا ُهــــــــــو   111 يًع ــــــــــْوُ ُْم إ نَّ اْلع ــــــــــزَّة  ّلل َّ  مج   ــــــــــك  قـ  و ال  ُي ْزُْن
يُع اْلع ل يمُ   السَّم 

65 205 

ُنوا ح  َّ يـ ر ُوا اْلع ذ اب  اَْل ل يم   112  212 88 ف ال  يـُْؤم 
يب ْت د ْعو ُتُكم ا 113  212 89 ق ال  ق ْد ُأج 
ُه اْلغ ر الُ ح   114  58 90  َّ إ ذا أ ْدر ك 
ـــــ 115 ـــــُت أ نَّـــــُه ال  إ ل ـــــه  ح  ـــــُه اْلغ ـــــر اُل ق ـــــال  آم ْن  َّ إ ذ ا أ ْدر ك 

 إ الَّ الَّذ ي آم ن ْت ب ه  
90،91 207 

ــــــك   مم َّــــــا  116 أ نـْز ْلن ــــــا إ ل ْيــــــك  ف اْســــــأ ل  ف ــــــم ْن ُكْنــــــت  يف  ش 
 الَّذ ين  يـ ْقر ُءون  اْلك ت اب  

94 93 ،129 

ــــــــــُت ر ب  ــــــــــك  ال   117 إ نَّ الَّــــــــــذ ين  ح قَّــــــــــْت ع ل ــــــــــْيه ْم ك ل م 
 يـُْؤم ُنون . و ل ْو ج اء تْـُهْم ُكلُّ آي ة  

96 ،97 211 ،216 ،
286 

   سورة هود 
ـــــر اُه قُـــــْل  118 تـ  ْثل ـــــه  أ ْم يـ ُقولُـــــون  افـْ ف ـــــْأُتوا ب ع ْشـــــر  ُســـــو ر  م 

ت  و اْدُعوا  ُمْفتـ ر ج 
13 68 ،131 ،

219 
ي إ ْن أ ر ْدُت أ ْن أ ْنص ـــــــــــــت   119 ـــــــــــــنـْف ُعُكْم ُنْصـــــــــــــح  و ال  يـ 

 ل ُكمْ 
34 220 ،222 

 328 66 فـ ل مَّا ج اء  أ ْمُران   120
انُوا ي ْست ط يُعون  السَّْمع   121  338 67 م ا ك 
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ـــــــــْلن ا إ انَّ  خت ـ ـــــــفْ  ال   122  و اْمر أ تُـــــــــهُ  .لُـــــــــو    قـ ــــــــْوم   إ ىل   أُْرس 
 ق ائ م ةٌ 

70 ،71 252 

يد   123  328 97 و م ا أ ْمُر ف ْرع ْون  ب ر ش 
ال د ين   124  224 107 و اَْل ْرضُ  السَّم او اتُ  د ام ت   م ا ف يه ا خ 
ا يُر يدُ  125  228 107 إ نَّ ر بَّك  فـ عَّاٌل ل م 
 228 108 ع ط اًء ف يـْر  جم ُْذوذ   126
ا أُم ْرت  و م ْن ات ب  م ع ك   127  230 112 ف اْست ق ْم ك م 
ـــــــــُع  128 ـــــــــم او ات  و اَْل ْرض  و إ ل ْيــــــــه  يـُْرج  ّلل َّ  ف ْيــــــــُب السَّ و 

 اَْل ْمُر ُكلُُّه ف اْعُبْدهُ 
123 201 

   سورة يوسف 
 234 24 السُّوء  و اْلف ْحش اء  ك ذ ل ك  ل ن ْصر ف  ع ْنُه  129
ـــــدْ  130 ـــــمَّ  ب ـــــه   مه َّـــــتْ  و ل ق  ـــــان   ر أ ى أ نْ  ل ـــــْوال   ِب  ـــــا و ه   بـُْره 

 ل ن ْصر ف   ك ذ ل ك    ر ب  ه  
24 235 

ا إ الَّ م ل ٌك ك ر ةٌ  131  237 31 إ ْن ه ذ 
لَّــــــــــة   تـ ر ْكـــــــــتُ  إ ين    132 نُــــــــــون   ال   قـ ـــــــــْوم   م  ّللَّ   يـُْؤم   و ُهــــــــــمْ  اب 

ر ة   آْلخ   ك اف ُرون    ُهمْ  اب 
37 240 ،242 

ّللَّ  م ْن ش ْيء   133  241 38 م ا ك ان  ل ن ا أ ْن ُنْشر    اب 
 238، 236 51 ُسوء   م نْ  ع ل ْيه   ع ل ْمنا ما ّلل َّ   حا    134
ه   ع نْ  راو ْدتُهُ  أ ان   135  236 51 نـ ْفس 
َّ ال   136 بـ ــــــــــين  ـــــــــــد  و قـ ــــــــــال  ج  ب  و اح  ـــــــــــْن اب  تـ ــــــــــْدُخُلوا م 

 و اْدُخُلوا م ْن أ بـْو اب  ُمتـ ف ر  ق ة  
67 243 

ــــــدْ  ي ْســــــر الْ  إ نْ  ق ــــــاُلوا 137 ــــــر ال   فـ ق  ــــــنْ  هُ ل ــــــ أ  ٌ  س   قـ ْبــــــلُ  م 
ا  يُوُسفُ  ف أ س رَّه 

77 245 ،248 

يــــــه   138 ــــــْن يُوُســــــف  و أ خ  بُــــــوا فـ ت ح سَُّســــــوا م  َّ اْذه  بـ ـــــين  ج 
 تـ ْيأ ُسوا م ْن ر ْوح  اّللَّ  و ال  

87 250 
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نـْي ا يف   و ل ي  ــــــي أ ْنــــــت   139 ــــــر ة   الــــــدُّ ــــــو فَّين   و اآْلخ   ُمْســــــل ًما تـ 
لصَّاحل  ني   و أ حلْ ْقين    اب 

101 253 ،255 

ـُـــــرُّون   140 ــــــم او ات  و اَْل ْرض  ،  ــــــْن آي ــــــة  يف  السَّ ــــــأ ي  ْن م  و ك 
 ع ل يـْه ا

105 307 

   سورة الرعد 
هت  مْ  141 ه ْم و ُذر  جَّ ئ ه ْم و أ ْزو اج  ، 261، 260 23 و م ْن ص ل ت  م ْن آاب 

263 
ــــــــْن  142 نَّــــــــاُت ع ــــــــْدن  يـ ـــــــْدُخُلونـ ه ا و م ــــــــْن ص ــــــــل ت  م  ج 

ه مْ  ئ ه ْم و أ ْزو اج   آاب 
23 260 

ــــــــى  قُــــــــلْ  143 ّللَّ   ك ف  يًدا اب  ــــــــه  ــــــــين   ش  ــــــــن ُكمْ  بـ ْي ــــــــنْ  و بـ يـْ  و م 
هُ   الك ت اب   ع ْلمُ  ع ْند 

43 264 

   سورة إبراهيم 
ــــــن   144 ــــــك  ل ُتهللْاــــــر ج  النَّــــــاس  م  ــــــر ك ت ــــــاٌب أ نـْز ْلن ــــــاُه إ ل ْي ال

 الظُُّلم ات  إ ىل  النُّور  
1 267 

ــــــماوات  قالـ ــــتْ  145 ـــــك  فــــــاط ر  السَّ  ُرُســــــُلُهْم أ يف  اّللَّ  ش 
 و اَْل ْرض  

10 305 

ُ م ا  146  124، 117 27 ي ش اءُ و يـ ْفع ُل اّللَّ
ــــــــــــب  يل  ع ل ــــــــــــى اْلك ــــــــــــرب    147 احلْ ْمــــــــــــُد ّلل َّ  الَّــــــــــــذ ي و ه 

 إ مْس اع يل  و إ ْسح اال  
39 269 

ـــــــنْ  148 ة  و م  ـــــــيم  الصَّـــــــال  ُذر  يَّـــــــيت  ر بَـّن ـــــــا  ر ب   اْجع ْلـــــــين  ُمق 
 و تـ ق بَّْل ُدع اء  

40 269 

ــــــْر يل   149 و ل و ال ــــــد يَّ و ل ْلُمــــــْؤم ن ني  يـ ــــــْوم  يـ ُقــــــوُم ر بَـّن ـــــا اْفف 
 احلْ س ابُ 

41 268 
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، 227، 225 48 و السَّم او اتُ  اَْل ْرض   ف يـْر   اَْل ْرضُ  تـُب دَّلُ  يـ ْوم   150
229 ،271 ،
275 

ٌغ ل لنَّ  151 ا ب ال  ُروا ب ه  ه ذ   63 52 اس  و ل يـُْنذ 
   سورة احِلجر 

اف ظُون  إ انَّ س ُْن  152 نـ زَّْلن ا الذ  ْكر  و إ انَّ ل ُه حل 
 9 335 

ن ا 153 ي  و أ نـْبـ تـْ ن ا ف يه ا ر و اس  ه ا و أ ْلق يـْ ْدان   281 19 و اَْل ْرض  م د 
ُة ُكلُُّهْم أ مْج ُعون ، إ   154 ئ ك   120 31، 30 الَّ إ ْبل يس  ف س ج د  اْلم ال 
 100 36 ف أ ْنظ ْرين  إ ىل  يـ ْوم  يـُبـْع ُثون  ق ال  ر ب    155
. إ ىل  يـ ــــــــــــْوم  اْلو ْقــــــــــــت   156 ــــــــــــن  اْلُمْنظـ ـــــــــــر ين  ف م نَـّـــــــــــك  م 

ْعُلوم    اْلم 
37 ،38 98 

   سورة النلل 
ي  أ ْن ت  يد  ب ُكمْ  157  281 15 و أ ْلق ى يف  اَْل ْرض  ر و اس 
ــــاذ ا  158 ــــرًا و ق يـــل  ل لَّــــذ ين  اتَـّق ـــْوا م  يـْ ـــز ل  ر بُُّكــــْم قـ ــاُلوا خ  أ نـْ

 ل لَّذ ين  أ ْحس ُنوا
30 284 

ــــــــْت  159 ــــــــْن ح قَّ ُهْم م  ــــــــنـْ ُ و م  ــــــــد ى اّللَّ ــــــــْن ه  ُهْم م  ــــــــنـْ ف م 
ل ةُ   ع ل ْيه  الضَّال 

36 286 

ُه أ ْن نـ ُقــــــول  ل ــــــهُ  160 ــــــْيء  إ ذ ا أ ر ْدان   ُكــــــْن إ منَّ ــــــا قـ ْولُن ــــــا ل ش 
 فـ ي ُكونُ 

40 115 

ُتْم ال  تـ ْعل ُمون   161  287، 105 43 ف اْسأ ُلوا أ ْهل  الذ  ْكر  إ ْن ُكنـْ
ـــــــْيء  يـ تـ ف يَّـــــــأُ  162 ـــــــْن ش  ُ م  ل ـــــــق  اّللَّ ـــــــا خ  ـــــــر ْوا إ ىل  م  أ و ملْ  يـ 

لُُه ع ن  اْلي م ني      ال 
48 291 

ان ُه و   163 ـــــــــــــا و جي ْع لُـــــــــــــون  ّلل َّ  اْلبـ ن ـــــــــــــات  ُســـــــــــــْبح  ـُــــــــــــْم م    
 ي ْشتـ ُهون  

57 293 
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ــــــــــن   164 ــــــــــى ر بُـّـــــــــك  إ ىل  النَّْحــــــــــل  أ ن  اختَّ ــــــــــذ ي م  و أ ْوح 
 اجلْ ب ال  بـُُيواًت و م ن  الشَّج ر  

68 ،69 294 

ة   165  297 78 و ج ع ل  ل ُكُم السَّْمع  و اَْل ْبص ار  و اَْل ْفئ د 
ي اانً  اْلك ت اب   ع ل ْيك   و نـ زَّْلن ا 166  63 89 ش ْيء   ُكل   ل   ت بـْ
ـــــــــان  و إ يت ـــــــــاء  ذ ي  167 ْحس  ْلع ـــــــــْدل  و اإْل  إ نَّ اّللَّ    ُْمـــــــــُر اب 

 اْلُقْر   
90 200 

 111 120 إ نَّ إ بـْر اه يم  ك ان  أُمَّةً  168
   سورة اإلسراء 

ي  أ قـْو مُ  169
ا اْلُقْرآن  يـ ْهد ي ل لَّيت  ه   64 9 إ نَّ ه ذ 

 301 13 اْلق ي ام ة  ك ت ااًب يـ ْلق اُه م ْنُشورًايـ ْوم  و ُفْر ُج ل ُه  170
ـــــــــك   171 ـــــــــْوم  ع ل ْي ـــــــــك  اْليـ  ـــــــــى ب نـ ْفس  ـــــــــر ْأ ك ت اب ـــــــــك  ك ف  اقـْ

يًبا  ح س 
14 300 

ـــــه  و م ـــــْن ض ـــــلَّ  172 ـــــن  اْهت ـــــد ى ف م منَّـ ــــا يـ ْهت ـــــد ي ل نـ ْفس  م 
ا لُّ ع ل يـْه   ف م منَّ ا ي ض 

15 302 

ُم  ف ال  تـ ُقْل  173  232، 185 23 ا ُأف     
 290 36 و ال  تـ ْقُف م ا ل ْيس  ل ك  ب ه  ع ْلمٌ  174
بـْتـ غ ْوا 175 ا يـ ُقوُلون  إ ًذا ال   308 42 ُقْل ل ْو ك ان  م ع ُه آ   ٌة ك م 
ــــــــب  ُت حب  ْمــــــــد ه  و ل ك ــــــــْن ال   176 ــــــــْيء  إ الَّ ُيس  ــــــــْن ش  و إ ْن م 

ُهمْ تـ ْفق ُهون    ت ْسب يح 
44 306 ،313 

اب هُ  177  193 57 و يـ ْرُجون  ر مْح ت ُه و    اُفون  ع ذ 
ـــــــــج ُدوا 178 د م  ف س  ـــــــــة  اْســـــــــُجُدوا آل  ئ ك   و إ ْذ قـُْلن ـــــــــا ل ْلم ال 

 و ك ف ى ب ر ب  ك  و ك ياًل  ... 
61 -65 322 

ا الَّذ ي ك رَّْمت  ع ل يَّ  179  321 62 أ ر أ يـْت ك  هذ 
 321 63 ج ز اًء م ْوُفورًاف م نَّ ج ه نَّم  ج ز اؤُُكْم  180
ُهمْ  181 نـْ  321 64 و اْستـ ْفز ْز م ن  اْست ط ْعت  م 
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ــــــى  182 ْم ُســــــْلط اٌن و ك ف  إ نَّ ع ب ــــــاد ي ل ــــــْيس  ل ــــــك  ع ل ــــــْيه 
 ب ر ب  ك  و ك ياًل 

65 320 

 322 78 م ْشُهوًداو قـُْرآن  اْلف ْجر  إ نَّ قـُْرآن  اْلف ْجر  ك ان   183
ـــــــ 184 ْل ـــــــْدال  و أ ْخـــــــر ْجين  ُ ْـــــــر ج  ر ب   أ ْدخ  ين  ُمـــــــْدخ ل  ص 

ْدال    ص 
80 350 

 327 85 و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  الرُّوح  ُقل  الرُّوُح م ْن أ ْمر  ر يب    185
نْــــــــُس و اجلْ ــــــــنُّ ع ل ــــــــى أ ْن  186 قُـــــــْل ل ــــــــئ ن  اْجت م ع ــــــــت  اإْل 

ُْتوا ِ  ْثل   ا اْلُقْرآن      ه ذ 
88 2 ،68 ،130 

ــــــن  و ق ــــــاُلو  187 ــــــ َّ تـ ْفُجــــــر  ل ن ــــــا م  ــــــْؤم ن  لـ ـــــك  ح  ا لـ ـــــْن نـُ
ُبوًعا  اَْل ْرض  يـ نـْ

90 -93 130 ،330 

ُنوا إ ْذ ج اء ُهُم اْ ُد ى 188  330 94 و م ا م ن ع  النَّاس  أ ْن يـُْؤم 
ـــــوا إ ْذ  189 ُن ـــــا م ن ـــــع  النَّـــــاس  أ ْن يـُْؤم  ـــــاء ُهُم اْ ُـــــد ى و م  ج 

 إ الَّ أ ْن ق اُلوا
94 – 96 330 

ن ُكمْ  190 يًدا بـ ْيين  و بـ يـْ ّللَّ  ش ه   330، 330 96 ُقْل ك ف ى اب 
   سورة الكهف 

ــــز ل  ع ل ــــى ع ْبــــد ه  اْلك ت ــــاب  و ملْ   191 احلْ ْمــــُد ّلل َّ  الَـّـــذ ي أ نـْ
 جي ْع ْل ل ُه ع و ًجا

1 2 

ـــــــــْم إ ْن ملْ   192 ر ه  ـــــــــك  ع ل ـــــــــى آ   ـــــــــٌع نـ ْفس  خ  فـ ل ع لَّـــــــــك  اب 
ُنوا  ا احلْ د يث  أ س ًفايـُْؤم   ِب  ذ 

6 95 

ـــــــْن ك ت ـــــــاب  ر ب  ـــــــك  ال   193 ـــــــك  م  ـــــــي  إ ل ْي ـــــــا أُوح  و اْتـــــــُل م 
ات ه    ُمب د  ل  ل ك ل م 

27 334 

 340 67 ق ال  إ نَّك  ل ْن ت ْست ط يع  م ع ي  ص بـْرًا 194
ْيـــــف   195 ـــــبـْرًا.  و ك  ق ـــــال  إ نَّـــــك  لـ ــــْن ت ْســـــت ط يع  م ع ـــــي  ص 

ُ ع ل ى  م ا ملْ  حتُ ْ  ب ه  ُخبـْرًا ت ْصرب 
67 ،68 337 

ُ ع ل ى م ا ملْ  حتُ ْ  ب ه  ُخبـْرًا 196  338 68 و ك ْيف  ت ْصرب 
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ان ْت أ ْعيـُنـُُهْم يف  ف ط اء  ع ْن ذ ْكر ي 197  340 101 الَّذ ين  ك 
   مر سورة  

 87 1 كهيعص 198
 208 64 و م ا نـ تـ نـ زَُّل إ الَّ أب  ْمر  ر ب  ك   199
ــــــــــــقُّ  200 ْنــــــــــــُه و تـ ْنش  ــــــــــــم او اُت يـ تـ ف طَّــــــــــــْرن  م  ــــــــــــاُد السَّ ت ك 

ا  اَْل ْرُض و خت  رُّ اجلْ ب اُل ه دا
90 ،91 309 

   سورة  ه 
 208 44 يـ ت ذ كَُّر أ ْو   ْش ىفـ ُقوال  ل ُه قـ ْواًل ل ي  ًنا ل ع لَُّه  200
ــــلُّ و ال  ي ْشــــق   201 ــــن  اتَـّب ــــع  ُهــــد اي  ف ــــال  ي ض  ــــْن ف م  ى. و م 

 أ ْعر ض  
123 ،
124 

64 

ـــــــاُلوا  202 ـــــــْن قـ ْبل ـــــــه  ل ق  ـــــــذ اب  م  و ل ـــــــْو أ انَّ أ ْهل ْكن ـــــــاُهْم ب ع 
 ر بَـّن ا ل ْوال  أ ْرس ْلت  

134 303 

   سورة األنبياء 
ُ ل ف س د ات  ل ْو   203  129 22 ك ان  ف يه م ا آ   ٌة إ الَّ اّللَّ
 213 23 و ُهْم ُيْسأ ُلون  ال  ُيْسأ ُل ع مَّا يـ ْفع ُل  204
ْلق ْول  و ُهْم أب  ْمر ه  يـ ْعم ُلون   205  208 27 ال  ي ْسب ُقون ُه اب 
 208 28 و ُهْم م ْن خ ْشي ت ه  ُمْشف ُقون   206
 192، 189 49 السَّاع ة  ُمْشف ُقون  و ُهْم م ن   207
 174 107 و م ا أ ْرس ْلن ا   إ الَّ ر مْح ًة ل ْلع ال م ني   208

   سورة احلج 
 213 18 إ نَّ اّللَّ  يـ ْفع ُل م ا ي ش اءُ  209
 94 78 و ما ج ع ل  ع ل ْيُكْم يف  الد  ين  م ْن ح ر ج   210

   سورة املؤمنون 
 331 26 ر ب   اْنُصْرين  ِ  ا ك ذَّبُون  ق ال   211
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 305 117 ب ه   و م ْن ي دُْ  م ع  اّللَّ  إ  اً آخ ر  ال بـُْرهان  ل هُ  212
   سورة النور 

 193 60 ال  يـ ْرُجون  ن ك اًحا 213
ــــــْن  214 ُهْم م  لُـــــوا و ي ز يـــــد  ــــــا ع م  ـــــن  م  ُ أ ْحس  ل ي ْجـــــز يـ ُهُم اّللَّ

 ف ْضل ه  
38 187 

   سورة الفرقان 
 193 21 و ق ال  الَّذ ين  ال  يـ ْرُجون  ل ق اء ان   215
 84 60 ق اُلوا و م ا الرَّمْح نُ  216
ُ س ي  ئ اهت  ْم ح س ن ات   217  277، 271 70 ف ُأول ئ ك  يـُب د  ُل اّللَّ

   سورة الشعراء 
ٌع نـ ْفس ك  أ الَّ ي ُكونُوا  218 خ   95 3 ُمْؤم ن ني  ل ع لَّك  اب 
نـ ــــــــز ل  ب ــــــــه  الــــــــرُّوُح  .و إ نَّــــــــُه ل تـ ْنز يــــــــُل ر ب   اْلع ــــــــال م ني   219

 يب    ُمب ني  ب ل س ان  ع ر   ...  اَْل م نيُ 
192- 
195 

62 

 78 195 ب ل س ان  ع ر يب    ُمب ني   220
   سورة النمل 

ـــــــــــــــى ال  خت  ـــــــــــــــْف إ ين   ال     ـــــــــــــــاُف ل ـــــــــــــــد يَّ  221 ُموس  ج 
 اْلُمْرس ُلون  

10 206 

   سورة القصص 
ــــــــاد تْ   إ نْ  222  ع ل ــــــــى ر ب ْطن ــــــــا أ نْ  ل ــــــــْوال   ب ــــــــه   ل تـُْبــــــــد ي ك 

 قـ ْلب ه ا
10 234 

 187 25 ي ْجز ي ك  أ ْجر  م ا س ق ْيت  ل ن ال   223
   سورة العنكبوت 

ب  النَّاسُ  224  87، 85 1،2 امل. أ ح س 
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ـــــــــا أ ْن  225 ـــــــــيء  ِب  ـــــــــْم و ل مَّ ـــــــــاء ْت ُرُســـــــــلُن ا ُلوطًـــــــــا س  ج 
 و ض اال  ِب  ْم ذ ْرًعا

33 206 

ـــْن ك تـــاب  و ال خت ُطُـّــُه  226 ـــْن قـ ْبل ـــه  م  ـــوا م  ُل و مـــا ُكْنـــت  تـ تـْ
 ب ي م ين ك  

48 75 

ل ـــــــى أ   227 ـــــــْم أ انَّ أ نـْز ْلن ـــــــا ع ل ْيـــــــك  اْلك ت ـــــــاب  يـُتـْ و ملْ  ي ْكف ه 
 ع ل ْيه مْ 

51 63 

 71 69 و الَّذ ين  ج اه ُدوا ف ين ا ل نـ ْهد يـ نـَُّهْم ُسبـُل ن ا 228
   سورة الروم 

 87، 85 2، 1 امل. ُفل ب ت  الرُّومُ  229
   سورة سبأ 

ب ا 230 ج   119 10 ُل أ و  يب  م ع هُ ج 
نـَّتـ نْي   231 ْلن اُهْم    نـَّتـ ْيه ْم ج   276، 271 16 و ب دَّ

   سورة فا ر 
لُّ م ْن ي ش اُء و يـ ْهد ي م ْن ي ش اءُ  232  213، 210 8 ف م نَّ اّللَّ  ُيض 

   سورة ي  
نُ  233  286 7 ون  ل ق ْد ح قَّ اْلق ْوُل ع ل ى أ ْكث ر ه ْم فـ ُهْم ال  يـُْؤم 
اًل ف ه ي   234  340 8 إ انَّ ج ع ْلن ا يف  أ ْعن اق ه ْم أ ْفال 
 340 9 بـ نْي  أ ْيد يه ْم س دااو ج ع ْلن ا م ْن  235
ل ْيت  قـ ْوم ي يـ ْعل ُمون   236  260 26،27 ِ  ا ف ف ر  يل  ر يب    .ج 
ــــــــر   237 ب غ ــــــــي    ــــــــا أ ْن تُــــــــْدر    اْلق م  ــــــــْمُس يـ نـْ و ال   ال  الشَّ

 اللَّْيُل س اب ُق النـَّه ار  
40 102 ،103 

   سورة   
ــــــــــهللاَّْران   238 ــــــــــي   إ انَّ س  ْلع ش  ــــــــــب  ْحن  اب  اجلْ ب ــــــــــال  م ع ــــــــــُه ُيس 

ْشر اال    و اإْل 
18 309 ،315 
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ْمُتُموُه  239 ــــــُتْم ق ــــــدَّ ًبــــــا ب ُكــــــْم أ نـْ ــــــُتْم ال  م ْرح  ق ــــــاُلوا ب ــــــْل أ نـْ
 ل ن ا ف ب ْئس  اْلق ر ارُ 

60 144 

ُة ُكلُُّهْم أ مْج ُعون   240 ئ ك   120 73 ف س ج د  اْلم ال 
 100 81، 80 ف أ ْنظ ْرين  إ ىل  يـ ْوم  يـُبـْع ُثون  ق ال  ر ب    241
   سورة ال مر 

 109 7 و ال  ت ز ُر و از ر ٌة و ْزر  ُأْخر ى 242
ــــــن   243 ــــــك  و ل ت ُكــــــون نَّ م  ُل ل ــــــئ ْن أ ْشــــــر ْكت  ل ي ْحــــــب ط نَّ ع م 

ر ين    اخلْ اس 
65 129 

ـــــــع ق  م ـــــــْن يف   244 ـــــــخ  يف  الصُّـــــــور  ف ص  ـــــــم او ات  و نُف  السَّ
 و م ْن يف  اَْل ْرض  

68 68 

ْيُث ن ش اءُ  اجلْ نَّة   م ن   نـ تـ بـ وَّأُ  اَْل ْرض   و أ ْور ثـ ن ا 245  227، 225 74 ح 
   سورة غافر 

ـــــــز   246 ـــــــن  اّللَّ  اْلع ز ي ـــــــُل اْلك ت ـــــــاب  م   . اْلع ل ـــــــيم  حـــــــم تـ ْنز ي
 ف اف ر  الذَّْنب  و ق اب ل  التـَّْوب  ش د يد  اْلع ق اب  

1 - 3 157 

ـــــــــن ا  247 ـــــــــا ر أ ْوا أب ْس  فـ ل ـــــــــْم ي ـــــــــُك يـ ـــــــــنـْف ُعُهْم إ ، ـــــــــانـُُهْم ل مَّ
 ُسنَّت  اّللَّ  

85 214 

   سورة فصلت 
ْرًهـــــا ق ال ت ـــــا 248 ـــــال     ـــــا و ل ـــــْ  ْرض  اْئت ي ـــــا ط ْوًعـــــا أ ْو ك   فـ ق 

ن ا ط ائ ع ني    أ تـ يـْ
11 115 

ـــــــْرآن   249 ا اْلُق ـــــــُروا ال  ت ْســـــــم ُعوا    ـــــــذ  و ق ـــــــال  الَّـــــــذ ين  ك ف 
 و اْلغ ْوا ف يه  ل ع لَُّكْم تـ ْغل ُبون  

26 69 ،72 ،89 

ُ مُثَّ اْستـ ق اُموا 250  71 30 إ نَّ الَّذ ين  ق اُلوا ر بُـّن ا اّللَّ
   سورة الشور  
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ــــــو  الَّــــــذ يو ُهــــــو   251 ــــــْن ع ب ــــــاد ه  و يـ ْعُف يـ ْقب ــــــُل التـَّْوب ــــــة  ع 
 ع ن  السَّي  ئ ات  و يـ ْعل ُم م ا تـ ْفع ُلون  

25 157 

   سورة ال خرف 
 86 1،2 حم. و اْلك ت اب  اْلُمب ني   252
ــــــــة  الَّــــــــذ ين  ُهــــــــْم ع ب ــــــــاُد الــــــــرَّمْح ن   253 ئ ك  و ج ع لُــــــــوا اْلم ال 

 إ ان  ً 
19 293 

ــــــذ ل ك  م ــــــ 254 ــــــْن و ك  ــــــْن قـ ْبل ــــــك  يف  قـ ْريـ ـــــة  م  ــــــْلن ا م  ا أ ْرس 
 ن ذ ير  

23،24 105 

   سورة حممد 
 142 4 ف م ذ ا ل ق يُتُم الَّذ ين  ك ف ُروا ف ض ْرب  الر  ق اب   255
بَـُّرون  اْلُقْرآن  أ ْم ع ل ى قـُُلوب  أ قـْف ا ُ ا 256  62 24 أ ف ال  يـ ت د 

   سورة   
 301 22  ف ط اء    فـ ب ص ُر   اْليـ ْوم  ح د يدٌ ف ك ش ْفن ا ع ْنك   257

   سورة الدار ت 
 252 24،25 اْلُمْكر م ني   إ بـْر اه يم   ض ْيف   ح د يثُ  أ ات     ه لْ  258
 201، 72 50 ف ف رُّوا إ ىل  اّللَّ   259

   سورة الطور 
ـــــوا  260 ـــــتـُُهْم إب  ، ـــــو الَّـــــذ ين  آم ُن ُهْم ُذر  يَـّ ـــــتـْ ان  أ حلْ ْقن ـــــا و اتَـّبـ ع 

 ِب  ْم ُذر  يَـّتـ ُهمْ 
21 263 

   سورة القمر 
ل غ ةٌ  261 ٌة اب  ْكم   63 5 ح 

   سورة ا ادلة 
ت  ني  م ْسك يًنا 262  339 4 ف م ْن ملْ  ي ْست ط ْع ف م ْطع اُم س 

   سورة احلشر 
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 ُأْخــــر ْجُتْم ل ن هللْاــــُرج نَّ م ع ُكــــْم و ال  نُط يــــُع ف ـــــيُكمْ لـ ـــئ ْن  263
ًدا أ ب ًدا  أ ح 

11 126 

لـ ـــئ ْن ُأْخر ُجــــوا ال    ُْرُجــــون  م ع ُهــــْم و لـ ـــئ ْن ُقوت لُــــوا ال   264
 يـ ْنُصُرونـ ُهمْ 

12 128 

   سورة املمتلنة 
ان ْت ل ُكْم ُأْسو ٌة ح س ن ٌة يف   265 ، 178، 177 4 إ بـْر اه يم  ق ْد ك 

268 
ــــا يـ ـــ 266 ــــر ة  ك م  ــــن  اآْلخ  ــــْن ق ــــْد ي ئ ُســــوا م  ئ س  اْلُكفَّــــاُر م 

 أ ْصح اب  اْلُقُبور  
13 189 ،191 

   سورة املنافقون 
ُــــْم  267 ُــــْم أ ْم ملْ  ت ْســــتـ ْغف ْر    ــــو اٌء ع ل ــــْيه ْم أ ْســــتـ ْغف ْرت     س 

ُمْ     ُ  ل ْن يـ ْغف ر  اّللَّ
6 184 

   سورة التغابن 
 339 16 ف اتَـُّقوا اّللَّ  م ا اْست ط ْعُتمْ  268

   ة املللسور  
ـــــــا ُكنَّـــــــا يف   269 ـــــــُل م  و ق ـــــــاُلوا ل ـــــــْو ُكنَّـــــــا ن ْســـــــم ُع أ ْو نـ ْعق 

 أ ْصح اب  السَّع ري  
 305 

   سورة القلم 
ــــا ي ْســــطُُرون   270 ــــة  ر ب  ــــك   .ن و اْلق ل ــــم  و م  ــــا أ ْنــــت  ب ن ْعم  م 

 ِ  ْجُنون  
1 ،2 86 

ٌة م ْن ر ب  ه   271 ُه ن ْعم   58 49 ل ْوال أ ْن ت دار ك 
   سورة احلاقة 

س اب ي هْ  272 ال  ح   192 20 إ ين     نـ ْنُت أ ين   ُمال 
   سورة نوين 
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 189 13 م ا ل ُكْم ال  تـ ْرُجون  ّلل َّ  و ق ارًا 273
   اجلنسورة  

 2 2 يـ ْهد ي إ ىل  الرُّْشد   274
   سورة القيامة 

ْنس انُ  أ ُي ْس بُ  275  242 36 ُسًدى يـُتـْر     أ نْ  اإْل 
   سورة النبأ 

ًدا 276  282 6 و اجلْ ب ال  أ ْوات 
ب ث ني   277  224 23 أ ْحق اابً  ف يه ا ال 
انُوا ال  يـ ْرُجون   278 س اابً إ نَـُّهْم ك   193 27 ح 

   سورة النازعات 
 189 45 إ منَّ ا أ ْنت  ُمْنذ ُر م ْن   ْش اه ا 279

   سورة املطففني 
ني    ك الَّ إ نَّ  280 ج   ، 273، 272 7 ك ت اب  اْلُفجَّار  ل ف ي س 

278 
، 273، 272 18 ك الَّ إ نَّ ك ت اب  اَْل بـْر ار  ل ف ي ع ل  ي  ني   281

278 
   سورة الفجر 

ع ي إ ىل  ر ب  ك   282 ئ نَُّة. اْرج  ا النـَّْفُس اْلُمْطم  أ يَـّتـُه   201 28، 27 ج 
   سورة الليل 

 86 2 - 1 ذ ا يـ ْغش ى. و النـَّه ار  إ ذ ا    لَّىو اللَّْيل  إ   283
   سورة الضلى 

 174 10 و أ مَّا السَّائ ل  ف ال  تـ نـْه رْ  284
   التنيسورة  

ْنس ان   خ ل ْقن ا ل ق دْ  285  238 4 تـ ْقو ة   أ ْحس ن   يف   اإْل 



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

378 
 

 
 

   سورة اةم ة 
ُة. الَّيت  ت طَّل عُ  286 ة   انُر اّللَّ  اْلُموق د   218 7، 6 ع ل ى اَْل ْفئ د 

   سورة املسد 
ا أ يب     ب  و ت بَّ  287  177 3 - 1 تـ بَّْت ي د 
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 األحاديث واآلاثرفهرس 
رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 رقم الصفلة أو األثر احلديث املسلسل

أتــــدرون مــــا تقــــول هــــذه العصــــافري؟ قلنــــا: ال قــــال: أمــــا إين مــــا أقــــول  1
 أان نعلم الغيب

318 

 318  اجلناحني وافر بغراب عنه هللا رضي الصديق بكر أبو أتى 2

3  َّ ُم، النَّيب  بـْر ائ يُل ع ل ْيه  السَّال   243 ، و ُهو  يُوع ُك،ملسو هيلع هللا ىلصأ ت ى ج 
 ســـــــبتيُ  الطعــــــام هــــــذا إن: فقــــــال ثريــــــد بطعــــــام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رســــــول أتــــــى 4

  تسبيحه؟ وتفقه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ج: فقالوا
316 

 135 اختالف أميت رمحة 5
ــــ 6 ــــان  ل  أ ْهــــُل اجلْ نَّــــة  اجلْ نَّــــة  إ ذ ا د خ  ُ: م ــــْن ك  و أ ْهــــُل النَّــــار  النَّــــار  يـ ُقــــوُل اّللَّ

 يف  قـ ْلب ه  
102 

ــــــْل  7 ــــــر اٌم، و ملْ  يـُْعم  ــــــا د ٌم ح  ــــــا ف ضَّــــــٌة، ملْ  ُيْســــــف ْك ف يه  أ نَـّه  أ ْرٌض بـ ْيض ــــــاُء ك 
 ف يه ا خ ط يئ ةٌ 

275 

 274 اَلرض كلها انر يوم القيامة 8
ــــات  هللا  أُ  9 ــــر   ع يــــذُُكم ا ب ك ل م  ــــْن ش  ــــة ، و م  امَّ ــــْيط ان  و ه  ــــْن ُكــــل   ش  ــــة ، م  التَّامَّ

مَّة    ُكل   ع نْي  ال 
243 

ْلُتْم، مم َّا ع لَّم ين  يـ ْوم ي  10  94 أ ال  إ نَّ ر يب   أ م ر ين  أ ْن أُع ل  م ُكْم م ا ج ه 
ــــْيء  أ م ــــر  بـ ـــه  نُــــأ 11 قــــال  الْبن ــــه  ج بـُــــين َّ وٌح ابـْن ــــُه؟ إ نَّ نُوحــــا ال ُأْخــــرب ُُكْم ب ش 

 آُمُر   
310 

 272 أ ال ال  يـُْقت ُل ُمْؤم ٌن ب ك اف ر ، و ال ُذو ع ْهد  يف  ع ْهد ه   12
اَللــــــف مــــــن هللا، والــــــالم مــــــن جربيــــــل، واملــــــيم مــــــن حممــــــد صــــــلى هللا  13

 عليه وسلم
69 

 67 زيل، أبدياَللف إشارة إىل أنه تعاىل أحد، أول، آخر، أ 14
 68 أان هللا أعلم، ويف املص أان هللا أفصل، ويف الر أان هللا أرى،امل  15
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16 ،ُ  151، 150 أُم ْرُت أ ْن أُق ات ل  النَّاس  ح  َّ يـ ُقوُلوا: ال  إ ل ه  إ الَّ اّللَّ
 262 أان جليس من ذكر  17
ـــــب  ف ق يـــــل  اأ نَّ  18 ا ي ُســـــبُّ بـــــن عمـــــر رضـــــي هللا عنـــــه ُأيت   ب ر اه  ـــــذ   ل ـــــُه إ نَّ ه 

َّ صلى هللا عليه وسلم   النَّيب 
154 

ـــــين جعفـــــر بـــــن أيب طالـــــب كـــــانوا فلمـــــان بيضـــــا فقالـــــت أمســـــاء  19 أن ب
 رضي هللا عنها

243 

َّ صــــــلى هللا أ 20 ان ــــــْت ل ــــــُه أُمُّ و ل ــــــد  ت ْشــــــُتُم النَّــــــيب  ـــــى ك  عليــــــه وســــــلم، نَّ أ ْعم 
 و تـ ق ُع ف يه ، فـ يـ نـْه اه ا،

152 

ي عليـــــــه جـــــــاءه م ليصـــــــل  أن النـــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم ملـــــــا تقـــــــد   21
 فجبذ ثوبه عليه السالم جربيل

181 

ــــــــُه ُذر  يَّــــــــًة،  22 ْن ين ــــــــه ، ف ــــــــأ ْخر ج  م  ــــــــت    ْهــــــــر ُه ب ي م  ل ــــــــق  آد م ، مُثَّ م س  إ نَّ اّللَّ  خ 
: خ ل ْقُت ه ُؤال   نَّة  و ب ع م ل  أ ْهل  اجل نَّة  يـ  فـ ق ال   ْعم ُلون  ء  ل ْلج 

115 

 309 إ نَّ ِ  كَّة  ح ج رًا ك ان  ُيس ل  ُم ع ل يَّ ل ي ايل   بُع ْثُت، إ ين   َل  ْعر فُُه اآلن   23
: ال   24 ْشـــــي ة  أ ْن يـ ُقـــــول  رْب يـــــل  ج ع ـــــل  يـ ــــُدسُّ يف  يف  ف ْرع ـــــْون  الط  ـــــني  خ  أ نَّ ج 

ُ،إ ل    ه  إ الَّ اّللَّ
208 

أتــــــــــى البحــــــــــر يف ســــــــــاعة فصــــــــــلى فنادتــــــــــه  أن داود عليــــــــــه الســــــــــالم 25
 ضفدعة ج داود

318 

أن الرجــــــل إذا قــــــال: ال إلــــــه إال هللا فهــــــي كلمــــــة اإلخــــــالص الــــــيت ال  26
 يقبل هللا

310 

، ف ـــــم نَّ ِب  ـــــا   ع ين ـــــًة،  27 ـــــا   ـــــة  خ  ُـــــوا ر ْوض  ْت ـــــ َّ    ـــــا ك ت ـــــاٌب اْنط ل ُقـــــوا ح  و م ع ه 
نـْه ا  سف هللُاُذوُه م 

144 

 243 هم سريعة أفأسرتقي  م من العني فقال  ا نعمإن العني إلي 28
ًئا و إ ين   َل  ْرُجــــــــو أ ْن ُيْســــــــل م   29 ــــــــيـْ ــــــــن  اّللَّ  ش  ــــــــي ال  يـُْغــــــــين  ع ْنــــــــُه م  إ نَّ ق م يص 

ا أ ْلُف ر ُجل    ب ف ْعل ي ه ذ 
175 

، فـ تـ ع رَّضُ إ نَّ  30 م  د ْهر ُكْم نـ ف ح ات   201 وا    ال ر ب  ُكْم ع زَّ و ج لَّ يف  أ جَّ
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لن  يَّات   31  108 إ منَّ ا اَل ْعم اُل اب 
 ح ي   إ الَّ ُيس ب  ُت حب  ْمد ه   32

 314 إ ْن م ْن ش ْيء 
َّ اّللَّ  نُوًحا صلى هللا عليه وسلم ل مَّا ح ض ر ْتُه اْلو ف اُة  33  309 إ نَّ ن يب 
ـــــه الســـــالم ملـــــا حضـــــرته الوفـــــاة قـــــال البنيـــــه: آمـــــ 34 ر كمـــــا إن نوحـــــا علي

 بسبحان هللا وحبمده
317 

 316 هذا الطعام يسبت فقالوا: ج رسول هللا وتفقه تسبيحه؟  إن   35
 74 أ ا أمساء السور 36
 276 أ ا تبدل أبرض من فضة 37
 278 إ ا تبدل أبرض فريها بيضاء مل يعمل عليها خطيئة 38
 276 أ ا  عل من ذهب 39
 88، 65 لى نفسهه ثناء من هللا تعاىل عإن   40
 247 أمه أيب جلده صنًما سرال أنه 41
 249 خلالته مكحلة سرال أنه 42
ـــــْوم   43 ـــــرَّ ع ل ـــــى قـ  ـــــال  أ نَّـــــُه م  ـــــل ، فـ ق  ـُــــْم و ر و اح  ـــــوٌف ع ل ـــــى د و ابَّ    ـــــْم ُوُق و ُه

ًة، ُبوه ا س ال م  ُْم: ارْك     
317 

ـــــــن   ملسو هيلع هللا ىلصســـــــأل رســـــــول هللا  أن يهـــــــودجً  44 ـــــــْوم   النَّـــــــاسُ  ي ُكـــــــونُ  أ ْي  تـُب ـــــــدَّلُ  يـ 
 و السَّم او اتُ  اَْل ْرض   ف يـْر   اَْل ْرضُ 

274 

ان ـــــْت  45 ـــــُع ف يـــــه ، أ نَّ يـ ُهود يَّـــــًة ك  ـــــه وســـــلم و تـ ق  َّ صـــــلى هللا علي ت ْشـــــُتُم النَّـــــيب 
نـ ق ه ا ر ُجٌل ح  َّ م ات تْ   ف هللا 

154 

ــــــــــــبُّ الغ ــــــــــــن م  و الب اد يـ ـــــــــــة ، فـ ـــــــــــم ذ ا ُكْنــــــــــــت   46 ، أ ْو إ ين   أ ر ا   حتُ  ــــــــــــك  يف  ف ن م 
 ، د ي ت ك   اب 

310 

ل وا ك ت 47  64 اب  هللا وُسن يت  إين   تر ك ُت ف يُكم ما إن تس كُتم ب ه  ل ن تض 
ـــــــر  أ ْهـــــــل  اجل نَّـــــــة   48 ـــــــا، و آخ  ه  نـْ ـــــــر  أ ْهـــــــل  النَّـــــــار  ُخُروًجـــــــا م  إ ين   َل  ْعل ـــــــُم آخ 

ًوا، بـْ  ُدُخواًل، ر ُجٌل   ْرُُج م ن  النَّار  ك 
102 
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ـــــــث   49 ـــــــل  أ ْن أُبـْع  ـــــــل  ُم ع ل ـــــــيَّ قـ ْب ـــــــان  ُيس  ـــــــة  ك  ـــــــرًا ِ  كَّ إ ين   إ ين   َل  ْعـــــــر ُف ح ج 
 َل  ْعر فُُه اآْلن  

309 

بـُْعون  ُشْعب ةً  50 ، اُن ب ْضٌع و س   83 اإْل 
 277، 274 أ ْين  ي ُكوُن النَّاُس يـ ْوم  تـُب دَُّل اَْل ْرُض ف يـْر  اَْل ْرض  و السَّم او اُت؟  51
د ، 52 ، م ْن ح س د  ح اس  ، م ْن ُكل   ش ْيء  يـُْؤذ يك   243  ب ْسم  اّللَّ  أ ْرق يك 
ــــــا رجــــــل مــــــن اْلُمســــــلمني يْشــــــت د يف  أثــــــر رجــــــل مــــــن اْلُمْشــــــركني  53 ن م  بـ يـْ

 أ م امه
125 

ــــــدل اَلرض أرضــــــا بيضــــــاء كأ ــــــا ســــــبيكة فضــــــة مل يســــــفك فيهــــــا  54 تب
 دم حرام

274 

الَّ  اَلرض فتبســـــــ  وتـــــــد مـــــــد اَلدة العكـــــــا ي تبـــــــدل اَلرض فـــــــري 55
 ت رى ف يها ع و جاً و ال أ ْمتاً 

278 

تبـــــدل اَلرض يومئـــــذ مـــــن فضـــــة والســـــماء مـــــن ذهـــــب وهـــــذا تبـــــديل  56
 للعني، وحسبك

278 

 276، 273 تبدل خببزة بيضاء، فيأكل املؤمن من حتت قدميه 57
ـــــاين ســـــبحا 58 ـــــدنيا ســـــبحان ريب اَلعلـــــى والث نه وتعـــــاىل تســـــبيت مســـــاء ال

 والثالثة سبحانه وحبمده
243 

ئ ك ُة  59 ُدُه م ال  ُة النـَّه ار  ت ْشه  ئ ك   324 اللَّْيل  و م ال 
 273 تصري السموات جناان ويصري مكان البحر انرا  60
ًة، يـ ت ك فَُّؤه ا اجل بَّاُر ب ي د ه   61 د   275، 273 ت ُكوُن اَل ْرُض يـ ْوم  الق ي ام ة  ُخبـْز ًة و اح 
ــــــس 62 ــــــع   احْلســــــن جل ابه م  ــــــال   مائــــــدة علــــــى أ ْصــــــح  ــــــذ ه: ب عضــــــهم فـ ق   ه 

ة ائ د    اآْلن تسبت اْلم 
319 

 94 ح د  ثُوا ع ْن ب ين  إ ْسر ائ يل  و ال  ح ر ج   63
ن ا ر ُسوُل اّللَّ   64  243 و ع ْند ان  ص يب   ي ْشت ك يملسو هيلع هللا ىلص د خ ل  ع ل يـْ
ُ أ اب  ب ْكر  م ا ك   65 م  اّللَّ  149 ان  أ فـْق ه هُ ر ح 
 76، 73 هللا تعاىل فال تطلبوه سر   66
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ــــــه الســــــالم يوســــــف ســــــرال 67 ــــــيت الطــــــري مــــــن دجاجــــــة علي ــــــت  ال  يف كان
 سائال فأعطاها عليه السالم يعقوب بيت

249 

ْلع ْفو  قـ ْبل  اْلُمع اتـ ب ة   68 أ  اب  ا؟! ب د  ُع اتـ ب ة  أ ْحس ن  م ْن ه ذ   167 مس  ْعُتْم ِ 
 137 لفرس يرهب اجلن  ُصهيل ا 69
 ـــــــن داود عليـــــــه الســـــــالم يف نفســـــــه أن أحـــــــدا مل ،ـــــــدح خالقـــــــه ِـــــــا  70

 مدحه 
318 

عــــن إدراكــــه وقصــــرت  حمجــــوب عجــــزت العلمــــاء علــــم مســــتور وســــر   71
 خيول اخليال عن حلاقه

73 

ا؟. ق اُلوا: نـ تَّه ُم ب ه  اْلع نْي   72 : م ا ه ذ   343 ع ْند ان  ص يب   ي ْشت ك ي، فـ ق ال 
ــــــبـ ق ْتُه اْلع ــــــنْيُ، و إ ذ ا اْلع ــــــنْيُ  73 ــــــاب ق  اْلق ــــــد ر  س  ــــــْيٌء س  ــــــان  ش  ــــــق ، و لـ ـــــْو ك  ح 

ُلوا ْلُتْم ف اْفس   اْستـُْغس 
244 

 245 اْلع نْيُ ح ق ، و ُي ُْضُر ِب  ا الشَّْيط اُن و ح س ُد اْبن  آد م   74
ر ا   ف 75 : ع ل ى الص    276 أ ْين  ي ُكوُن النَّاُس؟ ق ال 
ــــًة،  76 ْــــٌس و ع ْشــــُرون  د ر ج  ــــد     يــــع  ع ل ــــى ص ــــال ة  الو اح  ف ْضــــُل ص ــــال ة  اجل م 

ُة اللَّْيل    و   ْت م ُع م ال ئ ك 
324 

 262 الفقراء الصابرون جلساء هللا يوم القيامة 77
ُه ف م س ت   78 بـ ر  حت  وَّل  إ ل ْيه  ف ح نَّ اجل ذُْ  ف أ ات   315 ُه ع ل ْيه   ي د  فـ ل مَّا اختَّ ذ  امل نـْ
ـــــات  ملْ  ي ْســـــتـ ْغف ْر  79 ـــــا م  يُم عليـــــه الســـــالم ي ْســـــتـ ْغف ُر َل ب يـــــه  فـ ل مَّ ـــــر اه  ـــــان  إ بـْ ك 

ْنهُ   ل ُه تـ بـ رَّأ  م 
269 

ــــه الســــالم يوســــف علــــى دخــــل مــــا أو ل كــــان 80  فيمــــا الــــبالء، مــــن علي
 عليه السالم إسحاال ابنة ع مَّته أن بلغين

247 

 إىل عليـــــه الســـــالم يوســـــف نظـــــر   إذْ  طعـــــام، علـــــى يعقـــــوب بنـــــو كـــــان 81
 فهللابأه ع ْرال

247 

ـــــه الســـــالم يوســـــف كـــــان 82 ـــــد أمـــــه مـــــع علي  وكـــــان: قـــــال لـــــه خـــــال عن
  ،فالماً 

248 
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انـ ـــــتْ  83 ـــــــريُ  يل   ك  ــــــأ ْلتُ  بـ و اس  َّ  ف س  ـــــــال   صـــــــلى هللا عليــــــه وســـــــلم النَّـــــــيب  : فـ ق 
 فـ ق اع ًد، ت ْست ط عْ  مل ْ  ف م نْ  ق ائ ًما، ص ل   

339 

ــــــــة  مم َّــــــــْن قـ تـ لُــــــــوُهْم  84 ل ــــــــى اْلم الئ ك  ــــــــان  النَّــــــــاُس يـ ــــــــْوم  ب ــــــــْدر  يـ ْعر فُــــــــون  قـ تـْ ك 
،  ب ض ْرِب  ْم فـ ْوال  اَل ْعن اال  و ع ل ى اْلبـ ن ان 

126 

كـــــــان يوســـــــف عليـــــــه الســـــــالم يريـــــــد أن ال يســـــــلبين اإلســـــــالم حـــــــ   85
 يتوف اين عليه

256 

ــــــان   86 ُّ  ك  ــــــذْ  إ ىل     ْطُــــــبُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّــــــيب  ،ج  ــــــا    ــــــر   اختَّ ــــــذ   فـ ل مَّ بـ   إ ل ْيــــــه   حت  ــــــوَّل   امل نـْ
هُ  اجل ذْ ُ  ف ح نَّ  هُ  ف م س ت   ف أ ات   ع ل ْيه   ي د 

313 

ْنُه اْلم ع نيُ  87 ُل م   244 ك ان  يـُْؤم ُر اْلع ائ ُن فـ يـ تـ و ضَّأُ مُثَّ يـ ْغت س 
ـــــــا بـ ْعـــــــك ت ـــــــاُب اّللَّ  ف يـــــــه   88 ـــــــُر م  بـ  ل ُكْم و خ  ـــــــبـْ ـــــــا قـ  ـــــــا نـ ب ـــــــأُ م  د ُكْم، و ُحْكـــــــُم م 

ن ُكمْ   بـ يـْ
64 

 249 كذابت  ثال  إبراهيم كذب 89
لسَّْيف  ش اه ًدا 90  83 ك ف ى اب 
 321 ت إال احلمار والكلبسب  كل شيء يُ  91
ـــــــه وســـــــلم نعـــــــد اآلجت بركـــــــة  92 ـــــــا أصـــــــحاب حممـــــــد صـــــــلى هللا علي كن

 وأنتم تعدو ا ختويفا 
318 

ـــــــع   ُكنَّـــــــا 93 ـــــــي    م 
ـــــــ ْبـــــــن   ع ل  د   يف   ُجُلوًســـــــا نْي  احْلُس   ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ   ر ُســـــــول   م ْســـــــج 

ْحن ، ع ص اف ريُ  ب ن ا ف م رَّ    ي ص 
318 

ــــــٌر  ُكْنــــــُت ق ائ ًمــــــا ع ْنــــــد  ر ُســــــول  هللا  صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم 94 بـْ ــــــاء  ح  ف ج 
فـ ْعُتُه د فـْع ةً  ُم ع ل ْيك  ج  حُم مَُّد ف د  : السَّال   م ْن أ ْحب ار  اْليـ ُهود  فـ ق ال 

277 

 132 ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب 95
ُ و أ ين   ر ُســــــــوُل  96 ، ي ْشــــــــه ُد أ ْن ال  إ لـ ـــــــه  إ الَّ اّللَّ ال  ُي  ــــــــلُّ د ُم اْمــــــــر ئ  ُمْســــــــل م 

 اّللَّ ، إ الَّ إب  ْحد ى ث ال    
149 ،150 

ــــــًنا فـ ل ع لَّــــــُه يـ ــــــْزد اُد،  97 ــــــْوت  إ مَّــــــا حُمْس 
 
ــــــدُُكُم امل ــــــ َّ أ ح  ــــــيًئا ال  يـ ت م  و إ مَّــــــا ُمس 

 فـ ل ع لَُّه ي ْستـ ْعت بُ 
256 
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ـــــــان  ال   98 ـــــــاب ُه، ف ـــــــم ْن ك  ـــــــْن ُضـــــــر   أ ص  ـــــــْوت  م 
 
ـــــــدُُكُم امل َّ أ ح  ـــــــني  نـَّ بُـــــــدَّ ال  يـ ت م 

 ف اع اًل،
357 

 258، 256 ال يـ ت م نَّ أ ح دُُكُم اْلم ْوت  ل ُضر   نـ ز ل  ب ه   99
ْت ي ُه،ال  يـ ت م  َّ أ ح دُُكُم اْلم ْوت   100  256 ، و ال  ي دُْ  ب ه  م ْن قـ ْبل  أ ْن   
101  ُ ـــه  فـ ــاّللَّ ـــْن يُوُســـف  و ص ـــرْب ه ، و ك ر م  ْبـــُت م  ـــني  ُســـئ ل  ل ق ـــْد ع ج  يـ ْغف ـــُر لـ ــُه ح 

، م ان   ع ن  اْلبـ ق ر ات  اْلع ج اف  الس  
167 

 310 ل ق ْد ُكنَّا ن ْسم ُع ت ْسب يت  الطَّع ام  و ُهو  يـُؤْك لُ  102
:آم ْنُت أ نَُّه ال  إ ل ه  إ الَّ الَّذ ي 103 ُ ف ْرع ْون  ق ال   208 ل مَّا أ ْفر ال  اّللَّ
صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم املــــــؤمنني اب جــــــرة قبــــــل فــــــتت ملــــــا أمــــــر النــــــيب  104

 ن مل يُهاجرمكة املكرمة ففي ذلك الوقت م  
161 

ــــوم بــــدر وفيمــــا ســــواه كــــانوا  105 عــــددا ومــــددا مل تقاتــــل املالئكــــة ســــوى ي
 ال يقاتلون

123 

، ُدع ــــي  ل ــــُه ر ُســــوُل  106 ــــُلول   ْبــــُن ُأيب    اْبــــُن س 
ــــات  ع ْبــــُد اّللَّ  ــــا م  اّللَّ  صــــلى ل مَّ

ي  ع ل ْيه ،
 هللا عليه وسلم ل ُيص ل  

175 ،181 

ـــــاء  ابـْنُـــــُه ع ْبـــــُد اّللَّ  بْـــــُن ع ْبـــــد   107 ، ج  ـــــا تـُـــــُويف    ع ْبـــــُد اّللَّ  بْـــــُن ُأيب    اّللَّ  إ ىل   ل مَّ
 ر ُسول  اّللَّ  صلى هللا عليه وسلم،

173 ،
175 ،182 

ُ اَل ْرض  ج ع ل ـــــــ 108 ل ـــــــق  اّللَّ ـــــــا خ  ـــــــال  ِب  ـــــــا ل مَّ ، فـ ق  ل ـــــــق  اجل ب ـــــــال  ْت ت  يـــــــُد، ف هللا 
 ع ل يـْه ا ف اْستـ ق رَّْت،

282 

ان ـــــتْ  109 ل ُكْم ك  ـــــبـْ ـــــْوم ُســـــود  الـــــرُُّءوس  قـ  ـــــلَّ اْلغ ن ـــــائ ُم ل ق  ـــــن  ملْ  حت    تـ ْنـــــز ُل النَّـــــاُر م 
 السَّم اء  فـ ت ْأُكُله ا،

143 

 256 عليه السالم يوسف إال فريه وال نيب ق ُّ، أحد املوت يتمنَّ  مل 110
 256 عليه السالم يوسف إال املوت اَلنبياء من نيب يسأل مل 111
ـــــذ اب   112 ـــــال ُم إ الَّ ث ـــــال    ك  يُم ع ل ْيـــــه  السَّ ـــــر اه  ـــــنـُْهنَّ ملْ  ي ْكـــــذ ْب إ بـْ ـــــنْي  م  تـ  ، ث نـْ ت 

 يف  ذ ات  اّللَّ  ع زَّ و ج لَّ،
250 

 73 رالقرآن أوائل السو  لكل كتاب سر وسر   113
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 183 ل ْو أ ْعل ُم أ ين   إ ْن ز ْدُت ع ل ى السَّْبع ني  يـُْغف ْر ل ُه ل ز ْدُت ع ل يـْه ا 114
ـــــــعب 115  لـــــــو كنـــــــت معكـــــــم اليـــــــوم ببـــــــدر ومعـــــــي بصـــــــري، َلريـــــــتكم الش  

 الذي خرجت منه املالئكة،
127 

 320 لوال ما فم عليكم من تسبيت ما معكم من البيوت ما تقاررُت 116
ــــــل    117 ــــــب ق ج حممــــــد صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم حب  ــــــن  هللا  س  لـ ـــــْوال  ك ت ــــــاٌب م 

ُم ت ك  ل مسَُّكُم اْلع ذ ابْ    الغ ن ائ م  ل ك  وَل 
143 

 77 ما آمن مؤمن أفضل من إ،ان بغيب 118
 256 عليه السالم يوسف قبل املوت ق    نيب ت  ما 119
 83 ُمْؤم ن  و ل ْو ب ش ْطر  ك ل م ة  م ْن أ ع ان  ع ل ى قـ ْتل   120
 125 من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع وال نرى شهللاصا؟  121
، ف م نَُّه ق ْد آذ ى اّللَّ  و ر ُسول   122  152 هُ م ْن ل ك ْعب  ْبن  اَل ْشر ف 
123  َّ ، فـ تـ ن ـــــاو ل  النَّــــيب  م  ْســــال   صــــلى هللا عليـــــه م ــــرَّ بـ ـــه  ن ْصـــــر اين   فـ ـــد ع اُه إ ىل  اإْل 

ُه ف د الَّ أ نـْف ُه،  وسلم و ذ ك ر ُه، فـ ر ف ع  ع ر ف ُة ي د 
153 

 259 أ ح بَّ ل ق اء  هللا ، أ ح بَّ هللاُ ل ق اء ُه، و م ْن ك ر ه  ل ق اء  هللا  م ْن  124
 ْرُء م ع  م ْن أ ح بَّ  125

 262 امل
ُّ  س أ ل   م ا 126  256 عليه السالم يُوُسف   ف يـْرُ  اْلو ف اة   ن يب 
مـــــا صـــــيد صـــــيد وال عضـــــدت عضـــــاه وال قطعـــــت وشـــــيجة إال بقلـــــة  127

 التسبيت
319 

يد  م ْن ص ْيد  و ال  ُقط ع  م ْن ش ج ر  إ الَّ ب ت ْضي يع ه  التَّْسب يت   128  320 م ا ص 
مـــــا مــــــن شــــــيء علــــــى أصــــــله اَلول مل ،ــــــت إال وهــــــو يســــــبت حبمــــــده  129

 تعاىل،
320 

، إ الَّ  130 ـــــم  ـــــا إ مْثٌ، و ال  ق ط يع ـــــُة ر ح  ـــــْن ُمْســـــل م  ي ـــــْدُعو ب ـــــد ْعو ة  ل ـــــْيس  ف يه  ـــــا م  م 
 أ ْعط اُه هللاُ ِب  ا إ ْحد ى ث ال    

179 

 69 ه وسلم،مر  أبو جسر بن أخطب برسول هللا صلى هللا علي 131
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ــــــْن  132 ُّ صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم حب  ــــــائ    م  ــــــرَّ النَّــــــيب   د ين ــــــة ، أ ْو م 
يط ــــــان  امل ح 

ن  يف  قـُُبور مه  ا،  م كَّة ، ف س م ع  ص ْوت  إ ْنس انـ نْي  يـُع ذَّاب 
311 

 301 من مات فقد قامت قيامته 133
ُ ُمتـ و يل    134 لظَّو اه ر  و اّللَّ  175 السَّر ائ ر   س ُْن س ُْكُم اب 
جمنبـــــة علـــــى امليمنـــــة نـــــزل جربئيـــــل عليـــــه الســـــالم يف  ســـــمائة ملـــــك  135

 فيها أبو بكر رضي هللا عنه
125 

ُّ  نـ ه ى 136 ، قـ ْتل   ع نْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب  ْفد     317 ت ْسب يٌت  ن ق يق ه ا إ نَّ : و ق ال   الض  
 184 وهللا َلزيدن على السبعني 137
ُق ا 138 ال  ت ل نَّ م ْن فـ رَّال  بـ نْي  الصَّال ة  و الزَّك اة ، ف م نَّ و اّللَّ  َل 

 
 149 الزَّك اة  ح قُّ امل

ـــــــــا  139 ه  ، مُثَّ أ ات  ـــــــــْيف  ًة، ف اْشـــــــــت م ل     ـــــــــا يـ ْوًمـــــــــا ع ل ـــــــــى السَّ ان ـــــــــْت ُمْشـــــــــر ك  و ك 
 فـ و ض ع ُه ع ل يـْه ا فـ ق تـ ل ه ا

153 

منـــــا ذا  كـــــل شـــــيء هـــــذه املائـــــدة تســـــبت اآلن فقـــــال احلســـــن: كـــــال إ 140
 على أصله

320 

ــــــُد صــــــلى هللا  141 ــــــال  ج  حُم مَّ ــــــْن ح  عليــــــه وســــــلم فـ ل ــــــْو ر أ يـْت ــــــين  و أ ان  آُخــــــُذ م 
 الب ْحر  

208 

ُعــــــون  يف   142 ــــــار ، و جي ْت م  لنـَّه  ــــــٌة اب  للَّْيــــــل  و م ال ئ ك  ــــــٌة اب  يـ تـ ع ــــــاقـ ُبون  ف ــــــيُكْم م ال ئ ك 
 ر ،ص ال ة  الف ْجر  و ص ال ة  الع صْ 

327 

ــــــــة  ع ل ـــــــى 143 ـــــــُر النَّــــــــاُس يـ ـــــــْوم  اْلق ي ام  ــــــــة   ُُيْش  ــــــــاء  ع ْفـــــــر اء ، ك ُقْرص  أ ْرض  بـ ْيض 
ي   
 النَّق 

274 ،278 

يــــــرحم هللا تعــــــاىل موســــــى لــــــيس املعــــــاي ن كــــــاملهللارب  أخــــــربه ربــــــه تبــــــار   144
 وتعاىل

106 

 272 اَلدة ها مد  يوم تبدل اَلرض فري اَلرض قال: يبسطها و،د   145
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 واملراجعاملصادر 
رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 املرجعاسم املصدر او  املسلسل
 مـــد بـــن حبـــان بـــن أمحـــد بـــن حبـــان بـــن معـــاذ  اإلحسةةةان يف تقريةةةب صةةةليح ابةةةن حبةةةان 1

، التميمـــــــي، أبـــــــو حـــــــاُت، الـــــــدارمي، الُبســـــــيت )املتـــــــوىف:  ه( ترتيـــــــب: اَلمـــــــري 354بـــــــن م ْعبـــــــد 
ه( حققـــــه وخــــــرج أحاديثــــــه وعلــــــق 739عـــــالء الــــــدين علــــــي بـــــن بلبــــــان الفارســــــي )املتــــــوىف: 

مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة، بــــــــــــريوت. الطبعــــــــــــة: اَلوىل،  عليــــــــــــه: شــــــــــــعيب اَلرنــــــــــــؤو ، الناشــــــــــــر:
  18م. عدد اَلجزاء: 1988  املوافق ه1408

الـــــدين علـــــي بـــــن أيب علـــــي بـــــن حممـــــد  فيب احلســـــن ســـــيال اإلحكةةةةةام يف أصةةةةةول األحكةةةةةام 2
ـــــــرزاال عفيفـــــــي. الناشـــــــر:  ،ه(631بـــــــن ســـــــامل الثعلـــــــيب اآلمـــــــدي )املتـــــــوىف:  ا قـــــــق: عبـــــــد ال
 4ان. عدد اَلجزاء: املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، لبن

 ،ه(370َلمحـــــد بـــــن علـــــي أبـــــو بكـــــر الـــــرازي اجلصـــــاص احلنفـــــي )املتـــــوىف:  أحكةةةةةام القةةةةةرآن 3
ا قــــــق: حممــــــد صــــــادال القمحــــــاوي، عضـــــــو جلنــــــة مراجعــــــة املصــــــاحف ابَلزهــــــر الشـــــــريف. 

 هـ1405الناشر: دار إحياء الرتا  العريب، بريوت. اتريخ الطبع: 
ســــــني بــــــن حممــــــد بــــــن موســــــى بــــــن خالــــــد بــــــن ســــــامل  مــــــد بــــــن احل األربعةةةةةةون يف التصةةةةةةوف 4

الناشـــــر: مطبعـــــة جملـــــس دائـــــرة  ،هــــــ(412بـــــو عبـــــد الـــــرمحن الســـــلمي )املتـــــوىف: االنيســـــابوري، 
 م.1981ا ند. الطبعة: الثانية،  ،املعارف العثمانية بيحيدر آابد الدكن

مــــد بــــن عبــــد مــــد بــــن علــــي بــــن حم  إرشةةةةاد الفلةةةةول إ  حتقيةةةةق احلةةةةق مةةةةن علةةةةم األصةةةةول 5
  ،ا قـــــــق: الشـــــــيخ أمحـــــــد عـــــــزو عنايـــــــة، دمشـــــــق، ه(1250 الشـــــــوكاين اليمـــــــين )املتـــــــوىف: هللا

الناشــــــر: . قــــــدم لـــــه: الشــــــيخ خليــــــل املـــــيس والــــــدكتور ويل الــــــدين صـــــا  فرفــــــور. كفـــــر بطنــــــا
ــــــــــــاب العــــــــــــريب عــــــــــــدد . م1999 املوافــــــــــــق هـــــــــــــ1419الطبعــــــــــــة: الطبعــــــــــــة اَلوىل . دار الكت

 2اَلجزاء: 
ود بـــــن عمـــــرو بـــــن أمحـــــد، الز شـــــري جـــــار هللا )املتـــــوىف: يب القاســـــم حممـــــال البالغةةةةةةأسةةةةةاس  6

 ،حتقيـــــــق: حممـــــــد ابســـــــل عيـــــــون الســـــــود. الناشـــــــر: دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بـــــــريوت ،ه(538
 2م. عدد اَلجزاء: 1998 املوافق هـ1419لبنان. الطبعة: اَلوىل، 
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ــــــن حممــــــد ال سةةةةةةباب نةةةةةة ول القةةةةةةرآنا 7 ــــــي بــــــن أمحــــــد ب ــــــي الواحــــــدي، يب احلســــــن عل ــــــن عل ب
ــــــن عبــــــد ا ســــــن احلميــــــدان. ،ه(468، الشــــــافعي )املتــــــوىف: النيســــــابوري  ا قــــــق: عصــــــام ب

 م. 1992 املوافق هـ1412الناشر: دار اإلصالح، الدمام. الطبعة: الثانية، 
دراســــــــة نقديــــــــة مقارنــــــــة  اسةةةةةةةةتدراكات السةةةةةةةةلف يف التفسةةةةةةةةري يف القةةةةةةةةرون الثالثةةةةةةةةة األوىل 8

بق ســـــم التفســـــري وعلـــــوم القـــــرآن،  الزهـــــراين، رســـــالة املاجســـــتري لنـــــايف بـــــن ســـــعيد بـــــن مجعـــــان 
بــــــن اجلــــــوزي اه. الطبــــــع: دار 1427 –ه 1426كليــــــة أصــــــول الــــــدين  امعــــــة أم القــــــرى 

طُبــــــــع ســــــــنة  .للنشــــــــر والتوزيــــــــع، اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية الــــــــدمام طريــــــــق امللــــــــك الفهــــــــد
 ه.1430

ـــــن ال االسةةةةةتيعاب يف معرفةةةةةة األصةةةةةلاب 9 ـــــن حممـــــد بـــــن عبـــــد يب عمـــــر يوســـــف ب ـــــد هللا ب عب
ـــــــرب بـــــــ ا قـــــــق: علـــــــي حممـــــــد البجـــــــاوي،  ،ه(463ن عاصـــــــم النمـــــــري القـــــــرطيب )املتـــــــوىف: ال

م. عـــــــــــــدد 1992 املوافـــــــــــــقه 1412الناشـــــــــــــر: دار اجليـــــــــــــل، بـــــــــــــريوت، الطبعـــــــــــــة: اَلوىل، 
   4اَلجزاء: 

بـــــو ُشـــــهبة ا مـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن ســـــويلم  اإلسةةةةةرا يليات واملوضةةةةةوعات يف كتةةةةةب التفسةةةةةري 10
  1سنة.الطبعة: الرابعة. عدد اَلجزاء: الناشر: مكتبة ال ،هـ(1403وىف: )املت

ــــي بــــن حممــــد بــــن أمحــــد بــــن حجــــر ال اإلصةةةةابة يف  ييةةةة  الصةةةةلابة 11 يب الفضــــل أمحــــد بــــن عل
حتقيـــــق: عـــــادل أمحـــــد عبـــــد املوجـــــود وعلـــــى حممـــــد معـــــوض.  ،ه(852العســـــقالين )املتـــــوىف: 

  8هـ. عدد اَلجزاء: 1415بريوت. الطبعة: اَلوىل  ،الناشر: دار الكتب العلمية
ـــــن أمحـــــد مصـــــطفى درويـــــل )املتـــــوىف:  إعةةةةةراب القةةةةةرآن وبيانةةةةةه 12  ،ه(1403 يـــــي الـــــدين ب

دار اليمامــــــة، و  الناشــــــر: دار اإلرشــــــاد للشــــــئون اجلامعيــــــة، محــــــص، ســــــورية، )دار ابــــــن كثــــــري،
 10هـ. عدد ا لدات : 1415دمشق، بريوت(، الطبعة: الرابعة 

ى بةةةةة )ن هةةةةة اخلةةةةوا ر و جةةةةة املسةةةةامع اإلعةةةةالم مبةةةةن يف اتريةةةةخ اةنةةةةد مةةةةن األعةةةةالم املسةةةةم 13
لعبـــــــد احلــــــــي بــــــــن فهللاـــــــر الــــــــدين بــــــــن عبــــــــد العلـــــــي احلســــــــين الطــــــــاليب )املتــــــــوىف: والنةةةةةةةةواظر( 

ه، 1420وت، لبنــــــــــان. الطبعــــــــــة: اَلوىل، بــــــــــري  ،دار النشــــــــــر: دار ابــــــــــن حــــــــــزم ،ه(1341
 8م. عدد اَلجزاء: 1999
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ــــــي بــــــن األعةةةةةةالم  14 ــــــن عل ــــــن حممــــــود بــــــن حممــــــد ب ــــــدين ب ــــــارس، الزركخلــــــري ال لــــــي الدمشــــــقي ف
ــــــم للماليــــــني. الطبعــــــة: اخلامســــــة عشــــــر أجر  مــــــايو  ،ه(1396)املتــــــوىف:  الناشــــــر: دار العل
 م.2002

ـــــري، املطبعـــــة الســـــلفية ومكتبتهـــــا، طبـــــع ســـــنة  أعةةةةةالم العةةةةةرا  15 ه. 1345 مـــــد ِبجـــــة اَلث
 مصاحبيهما: حمب الدين اخلطيب وعبد الفتاح ذران. 

ــــــعطالرب شــــــاه الُبهللاــــــاري. للحــــــاف  حممــــــد أكــــــأكةةةةةةابر علمةةةةةةاء ديوبنةةةةةةد  16 : ادارة إســــــالميات ب
 م.1999ه املوافق 1419الهور وكراتشي، الطبعة اجلديدة: سنة 

ه( 1313الدوارد كرنيليـــــــــوس فانـــــــــديك )املتـــــــــوىف:  القنةةةةةةةةةوع مبةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةو مطبةةةةةةةةةوعاكتفةةةةةةةةةاء  17
ــــــبالوي. الناشــــــر: مطبعــــــة التــــــأليف )ا ــــــالل(، صــــــح   حه وزاد عليــــــه: الســــــيد حممــــــد علــــــي الب

  1م. عدد اَلجزاء: 1896 املوافق هـ1313 مصر. عام النشر:
ـــــــدين ا اإلكليةةةةةةةل يف اسةةةةةةةتنباط التن يةةةةةةةل 18 ـــــــن أيب بكـــــــر، جـــــــالل ال ـــــــد الـــــــرمحن ب لســـــــيوطي لعب

ه( حتقيـــــق: ســـــيف الـــــدين عبـــــد القـــــادر الكاتـــــب. دار النشـــــر: دار الكتـــــب 911)املتـــــوىف: 
 1م. عدد اَلجزاء: 1981 املوافق ه1401. العلمية بريوت

ـــــك ْند ري. ّشةةةةةاف االنتصةةةةةاف مةةةةةن الك 19 ـــــري   الس   ُنـ 
ـــــن حممـــــد بـــــن منصـــــورابن امل حاشـــــية َلمحـــــد ب

يـــــــل وعيـــــــون اَلقاويـــــــل يف وجـــــــوه طُبـــــــع مـــــــع التفســـــــري الكشـــــــاف عـــــــن حقـــــــائق فـــــــوام  التنز 
ـــــــوىف: االتأويـــــــل للع المـــــــة جـــــــار هللا  ـــــــن عمـــــــر الز شـــــــري، )املت ه( 538يب القاســـــــم حممـــــــود ب

علــــي حممــــد معــــو ض، املشــــار   حتقيــــق ودراســــة: الشــــيخ عــــادل أمحــــد عبــــد املوجــــود والشــــيخ
ـــــــرمحن احلجـــــــازي، أســـــــتاذ البالفـــــــة والنقـــــــد  ـــــــد ال ـــــــدكتور فتحـــــــي عب يف التحقيـــــــق: اَلســـــــتاذ ال

ــــــك بكليــــــة ا ــــــق املل ــــــرجض، طري ــــــة العبيكــــــان، ال ــــــة جامعــــــة اَلزهــــــر. الناشــــــر: مكتب للغــــــة العربي
 م.1998 املوافق ه1418الفهد مع تقاطع العروبة. الطبعة اَلوىل: 

بـــــو ســـــعيد عبـــــد هللا بـــــن عمـــــر بـــــن حممـــــد الناصـــــر الـــــدين  سةةةةةرار التأويةةةةةلأنةةةةةوار التن يةةةةةل وأ 20
ا قــــــق: حممــــــد عبــــــد الــــــرمحن املرعشــــــلي. الناشــــــر:  ،ه(685الشــــــريازي البيضــــــاوي )املتــــــوىف: 

 هـ 1418بريوت. الطبعة: اَلوىل  ،دار إحياء الرتا  العريب
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بـــن حيـــان يب حيـــان حممـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن يوســـف ال يف التفسةةةري البلةةةر احملةةةيط 21
ا قـــــــق: صـــــــدقي حممـــــــد مجيـــــــل. الناشـــــــر: دار  ،ه(745أثـــــــري الـــــــدين اَلندلســـــــي )املتـــــــوىف: 

 هـ.1420ت. الطبعة: بريو  ،الفكر
يب الفـــــداء إمساعيـــــل بـــــن عمـــــر بـــــن كثـــــري القرشـــــي البصـــــري مث الدمشـــــقي ال البدايةةةةةة والنهايةةةةةة 22

يب، الطبعـــــــة: ا قـــــــق: علـــــــي شــــــريي. الناشـــــــر: دار إحيـــــــاء الــــــرتا  العـــــــر  ،ه(774)املتــــــوىف: 
 م. 1988 املوافقهـ 1408اَلوىل 

بـــــو العبـــــد امللـــــك بـــــن عبـــــد هللا بـــــن يوســـــف بـــــن حممـــــد اجلـــــويين،  ال هةةةةةان يف أصةةةةةول الفقةةةةةه 23
ـــــــن  ،ه(478املعـــــــايل، ركـــــــن الـــــــدين، امللقـــــــب إبمـــــــام احلـــــــرمني )املتـــــــوىف:  ا قـــــــق: صـــــــالح ب

ــــــــــب العلميــــــــــة بــــــــــريوت، لبنــــــــــان. الطبعــــــــــة  ــــــــــن عويضــــــــــة، الناشــــــــــر: دار الكت اَلوىل حممــــــــــد ب
  2م. عدد اَلجزاء: 1997 املوافق هـ1418

يب حممــــــد حممــــــود بــــــن أمحــــــد بــــــن موســــــى بــــــن أمحــــــد بــــــن حســــــني ال ةالبنايةةةةةةة شةةةةةةرين اةدايةةةةةة 24
 ،الناشـــــــر: دار الكتـــــــب العلميـــــــة ،ه(855الغيتـــــــا  احلنفـــــــى بـــــــدر الـــــــدين العيـــــــ  )املتـــــــوىف: 

  13ء: م. عدد اَلجزا2000 املوافق هـ1420بريوت، لبنان. الطبعة: اَلوىل، 
للســـــي د حممـــــد صـــــديق حســـــن  واألّولالتةةةةةاج املَكلةةةةةل مةةةةةن جةةةةةواهر مةةةةة ِثر الِطةةةةةراز اآلخةةةةةر  25

وزارة اَلوقــــــــــاف والشــــــــــؤون اإلســــــــــالمية،  (،ه1308خــــــــــان الق نــــــــــوجي البهللاــــــــــاري )املتــــــــــوىف 
 م.2007 املوافق ه1428إدارة الشؤون اإلسالمية دولة ق ط ر، الطبعة اَلوىل: 

ـــــدين لل اهري َواألعةةةةةالماتريةةةةةخ اإلسةةةةةالم َوَوفيةةةةةات املشةةةةة 26 ـــــن اشـــــمس ال ـــــد هللا حممـــــد ب ـــــو عب ب
ــــــوىف:  ــــــذهيب )املت ــــــاز ال ــــــن ق اْ، ــــــن عثمــــــان ب ــــــدكتور بشــــــار عــــــو اد  ،ه(748أمحــــــد ب ا قــــــق: ال

م. عــــــــدد اَلجــــــــزاء:  2003معــــــــروف، الناشــــــــر: دار الغــــــــرب اإلســــــــالمي، الطبعــــــــة: اَلوىل، 
15  

مهـــــــدي اخلطيـــــــب  يب بكـــــــر أمحـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن  بـــــــت بـــــــن أمحـــــــد بـــــــنالاتريةةةةةةةخ بغةةةةةةةداد  27
دكتور بشــــــار عــــــواد معــــــروف الناشــــــر: دار الغــــــرب ه( ا قــــــق: الــــــ463البغــــــدادي )املتــــــوىف: 

 م.2002 املوافق هـ1422اإلسالمي بريوت. الطبعة: اَلوىل، 
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ـــــن يوســـــف الشـــــريازي اللمـــــام  التبصةةةةةرة يف أصةةةةةول الفقةةةةةه 28 ـــــي ب ـــــن عل ـــــراهيم ب يب اســـــحاال إب
ـــــــــوىف:  دمشـــــــــق.  ،تـــــــــو. الناشـــــــــر: دار الفكـــــــــرا قـــــــــق: د. حممـــــــــد حســـــــــن هي ،ه(476)املت

   1عدد اَلجزاء:  1403الطبعة: اَلوىل، 
التلريةةةةر والتنةةةةوير فحتريةةةةر املعةةةةل السةةةةديد وتنةةةةوير العقةةةةل اجلديةةةةد مةةةةن تفسةةةةري الكتةةةةاب  29

ـــــــوىف:  ا يةةةةةةةدف ـــــــن عاشـــــــور التونســـــــي )املت ـــــــن حممـــــــد الطـــــــاهر ب ـــــــن حممـــــــد ب  مـــــــد الطـــــــاهر ب
ه. عـــــــــدد 1984نس، ســـــــــنة النشـــــــــر تـــــــــو  ،الناشـــــــــر: الـــــــــدار التونســـــــــية للنشـــــــــر ،ه(1393
  30اَلجزاء: 

جلُرجــــي زيــــدان، طُبــــع مــــن كلمــــات عربيــــة  تةةةةراجم مشةةةةاهري الشةةةةر  يف قةةةةرن التاسةةةةع عشةةةةر 30
  2للرتمجة والنشر، مجهورية مصر العربية. اَلجزاء: 

يب القاســــــم، حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن عبــــــد هللا، ابــــــن ال التسةةةةةةهيل لعلةةةةةةوم التن يةةةةةةل 31
ـــــوىف: جـــــزي الكلـــــيب الغران ـــــدي. الناشـــــر:  ،ه(741طـــــي )املت ـــــد هللا اخلال ـــــدكتور عب ا قـــــق: ال

 هـ.1416بريوت. الطبعة اَلوىل  ،شركة دار اَلرقم بن أيب اَلرقم
ِسةةةةةةةةةري  الَبِسةةةةةةةةةي:ط 32 يب احلســـــــــن علـــــــــي بـــــــــن أمحـــــــــد بـــــــــن حممـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي الواحـــــــــدي، ال التةدف:

 ســــــــة عشـــــــــر( ا قــــــــق: أصــــــــل حتقيقــــــــه يف ) ،هـــــــــ468النيســــــــابوري، الشــــــــافعي )املتــــــــوىف: 
وراة  امعـــــــة اإلمـــــــام حممـــــــد بـــــــن ســـــــعود، مث قامـــــــت جلنـــــــة علميـــــــة مـــــــن اجلامعـــــــة رســـــــالة دكتـــــــ

جامعـــــــة اإلمـــــــام حممـــــــد بـــــــن ســـــــعود  ،بســـــــبكه وتنســـــــيقه. الناشـــــــر: عمـــــــادة البحـــــــث العلمـــــــي
  25ه. عدد اَلجزاء: 1430اإلسالمية. الطبعة: اَلوىل، 

ســـــعود يب الال كتةةةةةاب الكةةةةةر السةةةةةعود ا إرشةةةةةاد العقةةةةةل السةةةةةليم إىل مةةةةة ا  ال  اتفسةةةةةري  33
الناشـــــر: دار إحيـــــاء الـــــرتا   ،ه(982العمـــــادي حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن مصـــــطفى )املتـــــوىف: 

 بريوت. –العريب 
 مـــــد رشـــــيد بـــــن علـــــي رضـــــا بـــــن حممـــــد  ـــــس  تفسةةةةةري القةةةةةرآن احلكةةةةةيم )تفسةةةةةري املنةةةةةار( 34

ــــــــن حممــــــــد ِبــــــــاء الــــــــدين بــــــــن مــــــــنال علــــــــي خليفــــــــة القلمــــــــوين احلســــــــيين )املتــــــــوىف:  ــــــــدين ب ال
م، عـــــــــدد 1990الناشـــــــــر: ا يئـــــــــة املصـــــــــرية العامـــــــــة للكتـــــــــاب، ســـــــــنة النشـــــــــر:  ،ه(1354
 12اَلجزاء: 
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دريــــس بــــن يب حــــاُت َليب حممــــد عبــــد الــــرمحن بــــن حممــــد بــــن إابــــن ال تفسةةةةري القةةةةرآن العظةةةةيم 35
ا قــــــــق: أســــــــعد  ،ه(327املنــــــــذر التميمــــــــي، احلنظلــــــــي، الــــــــرازي ابــــــــن أيب حــــــــاُت )املتــــــــوىف: 

اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية. الطبعـــــة:  ،بـــــة نـــــزار مصـــــطفى البـــــازحممـــــد الطيـــــب. الناشـــــر: مكت
 هـ. 1419الثالثة 

يب الفــــــداء إمساعيــــــل بــــــن عمــــــر بــــــن كثــــــري القرشــــــي البصــــــري مث ال تفسةةةةةةري القةةةةةةرآن العظةةةةةةيم 36
ــــــــوىف:  ــــــــن حممــــــــد ســــــــالمة. الناشــــــــر: دار طيبــــــــة 774الدمشــــــــقي )املت ه( ا قــــــــق: ســــــــامي ب

  8م. عدد اَلجزاء: 1999 املوافق هـ1420للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية 
الفرقـــــان للشـــــيخ فـــــالم رســـــول الســـــعيدي، الطبـــــع: ضـــــياء القـــــرآن ببليكشـــــنز،  تفسةةةةةري تبيةةةةةان 37

لشــــــــار  داات كــــــــن  خبــــــــل، الهــــــــور رقـــــــــم م. ا2005الهــــــــور. الطبعــــــــة اَلوىل: ســــــــنة مــــــــايو 
ـــــت اردو ابزار، الهـــــور-9 37221953-042 ا ـــــاتف:  -042 الكـــــرة ماركي

 32210212-021ال سنرت اردو ابزار، كراتشي انف -14   37225058
إدارة ترمجــــــــان القــــــــرآن  :يب اَلعلــــــــى املــــــــودودي، الطبــــــــعاللســــــــيد  تفسةةةةةةةةري تفهةةةةةةةةيم القةةةةةةةةرآن 38

 ، بدون ذكر سنة الطبع.6الهور، عدد اَلجزاء: 
ــــن ال حبةةةةر العلةةةةوم بةةةةة تفسةةةةري السةةةةمرقندي املسةةةةّمى 39 يب الليــــث نصــــر بــــن حممــــد بــــن أمحــــد ب

حتقيـــــق وتعليـــــق: الشـــــيخ علـــــي حممـــــد معـــــو ض  ،ه(375ملتـــــوىف ســـــنة إبـــــراهيم الســـــمرقندي )ا
كليـــــة اللغـــــة العربيـــــة   ،والشـــــيخ عـــــادل أمحـــــد عبـــــد املوجـــــود والـــــدكتور زكـــــرج  عبـــــد ا يـــــد النـــــويت

ه 1413الطبعـــــــــة اَلوىل  .: دارالكتـــــــــب العلميـــــــــة بـــــــــريوت لبنـــــــــانبـــــــــعطالجامعـــــــــة اَلزهـــــــــر. 
 م. 1993املوافق 

عبـــــــد اجلبـــــــار ابـــــــن أمحـــــــد املـــــــروزى ر بـــــــن حممـــــــد بـــــــن يب املظفـــــــر منصـــــــو ال تفسةةةةةةةري القةةةةةةةرآن 40
ا قـــــــق: جســـــــر بـــــــن إبـــــــراهيم  ،ه(489الســـــــمعاين التميمـــــــي احلنفـــــــي مث الشـــــــافعي )املتـــــــوىف: 

الســــــعودية. الطبعــــــة: اَلوىل،  ،وفنــــــيم بــــــن عبــــــاس بــــــن فنــــــيم. الناشــــــر: دار الــــــوطن، الــــــرجض
 م.1997 املوافق هـ1418

لعبــــد الكــــرة بــــن هــــوازن بــــن عبــــد امللــــك  اتتفسةةةةري القشةةةةريي املسةةةةمّى بةةةةة لطةةةةا ف اإلشةةةةار  41
ا قـــــــق: إبــــــراهيم البســـــــيوين. الناشـــــــر: ا يئــــــة املصـــــــرية العامـــــــة  ،ه(465القشــــــريي )املتـــــــوىف: 

 .مصر. الطبعة: الثالثة ،للكتاب
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يب احلســـن علـــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن ال تفسةةةري املةةةاوردي املسةةةمّى بةةةة الن كةةةت  والع يةةةون 42
ــــــب البصــــــري البغــــــدادي، الشــــــهري ا قــــــق: الســــــيد ابــــــن  ،ه(450ابملــــــاوردي )املتــــــوىف:  حبي

بريوت لبنــــــــان. عــــــــدد  ،عبــــــــد املقصــــــــود بــــــــن عبــــــــد الــــــــرحيم. الناشــــــــر: دار الكتــــــــب العلميــــــــة
  6اَلجزاء: 

احلســـــن مقاتـــــل بـــــن ســـــليمان بـــــن بشـــــري اَلزدي البلهللاـــــى  يبال تفسةةةةةري مقاتةةةةةل بةةةةةن سةةةةةليمان 43
ــــــــــرتا الناشــــــــــ. ا قــــــــــق: عبــــــــــد هللا حممــــــــــود شــــــــــحاته ه(150)املتــــــــــوىف:   ،ر: دار إحيــــــــــاء ال

 .ه1423 سنة الطبعة: اَلوىل. بريوت
ه( 1398للـــــــــدكتور حممـــــــــد الســـــــــيد حســـــــــني الـــــــــذهيب )املتـــــــــوىف:  التفسةةةةةةةةةري واملفسةةةةةةةةةرون 44

 3الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة. عدد اَلجزاء: 
ــــة  التفسةةةةري املظهةةةةري 45 ــــيب التونســــي، الناشــــر: مكتب ــــاء هللا املظهــــري، ا قــــق: فــــالم ن  مــــد ثن

 ه. 1412 سنة الباكستان. طبع ،شديةالر 
يب الربكــــات عبــــد هللا بــــن ال وحقةةةةا ق التأويةةةةلتفسةةةةري النسةةةةفي املسةةةةمّى بةةةةة مةةةةدارك التن يةةةةل  46

ج أحاديثـــــــه: حققـــــــه وخـــــــر   ،ه(710أمحـــــــد بـــــــن حممـــــــود حـــــــاف  الـــــــدين النســـــــفي )املتـــــــوىف: 
ـــــم  ـــــب مســـــتو، الناشـــــر: دار الكل ـــــي الـــــدين دي ـــــه: حمي ـــــديوي، راجعـــــه وقـــــدم ل يوســـــف علـــــي ب

 3م عدد اَلجزاء: 1998 املوافق هـ1419طيب، بريوت. الطبعة: اَلوىل، ال
 .دمشــــــق ،للـــــدكتور وهبـــــة بــــــن مصـــــطفى الزحيلـــــي، الناشــــــر: دار الفكـــــر التفسةةةةةري الوسةةةةةةيط 47

 3هـ. عدد اَلجزاء: 1422 سنة الطبعة: اَلوىل
ــــرحيم بــــن احلســــن بــــن علــــي اإلســــنوي ل التمهيةةةةد يف  ةةةةريج الفةةةةروع علةةةةى األصةةةةول 48 عبــــد ال

 ، . حممــــــد حســــــن كتورد الــــــا قــــــق:  ،ه(772بــــــو حممــــــد، مجــــــال الــــــدين )املتــــــوىف: االشــــــافعي 
 1عدد اَلجزاء: ه 1400بريوت. الطبعة: اَلوىل،  ،هيتو. الناشر: مؤسسة الرسالة

مــــــد بــــــن إمساعيــــــل بــــــن صــــــالح بــــــن حممــــــد احلســــــين،   التدنةةةةةةوير  َشةةةةةةر:ين  اجلَةةةةةةاِمع الصدةةةةةةِغريِ  49
ــــــو االكحــــــالين مث الصــــــنعاين،  ــــــدين، املعــــــروف كأســــــالفه ابَلمــــــري )املتــــــوىف: ب ــــــراهيم، عــــــز ال إب

ــــــــــد إبــــــــــراهيمكتورد الــــــــــا قــــــــــق: ، ه(1182 ــــــــــد إســــــــــحاال حممَّ الناشــــــــــر: مكتبــــــــــة دار . . حممَّ
 1: عدد اَلجزاء. م2011 املوافق هـ1432الطبعة: اَلوىل، . السالم، الرجض



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

401 
 

ا قـــق: ، ه(333ىف: بـــو منصـــور املاتريـــدي )املتـــو ا مـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــود،  التوحيةةةد 50
 اإلسكندرية.  ،. فتت هللا خليف. الناشر: دار اجلامعات املصريةكتورد ال

يب الفضــــل أمحــــد بــــن علــــي بــــن حممــــد بــــن أمحــــد بــــن حجــــر العســــقالين ال هتةةةةديب التهةةةةديب 51
مطبعـــــــــة دائـــــــــرة املعـــــــــارف النظاميـــــــــة، ا نـــــــــد. الطبعـــــــــة: اَلوىل، ه( الناشـــــــــر: 852)املتـــــــــوىف: 
  12: هـ. عدد اَلجزاء1326

 ،ه(370 مــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن اَلزهــــــري ا ــــــروي، أبــــــو منصــــــور )املتــــــوىف:  هتةةةةةةديب اللغةةةةةةة 52
بـــــــريوت. الطبعــــــــة:  ،ا قـــــــق: حممـــــــد عــــــــوض مرعـــــــب. الناشــــــــر: دار إحيـــــــاء الـــــــرتا  العــــــــريب

 8م. عدد اَلجزاء: 2001اَلوىل، 
ـــــد هللا حماللمـــــام  تفسةةةةةري القةةةةةر ي  اجلةةةةةامع ألحكةةةةةام القةةةةةرآن املسةةةةةمّى بةةةةةة 53 ـــــن يب عب مـــــد ب

أمحـــــــــد بـــــــــن أيب بكـــــــــر بـــــــــن فـــــــــرح اَلنصـــــــــاري اخلزرجـــــــــي  ـــــــــس الـــــــــدين القـــــــــرطيب )املتـــــــــوىف: 
ـــــــــربدوين وإبـــــــــراهيم أطفـــــــــيل. الناشـــــــــر: دار الكتـــــــــب املصـــــــــرية ،ه(671  ،حتقيـــــــــق: أمحـــــــــد ال

  20م عدد اَلجزاء: 1964 املوافق هـ1384القاهرة. الطبعة: الثانية، 
ــــ جةةةةامع البيةةةةان يف حلويةةةةل القةةةةرآن 54 ــــر ب ــــي،  مــــد بــــن جري ــــب اآلمل ــــن فال ــــري ب ــــد بــــن كث ن يزي

ــــــو جعفــــــر الطــــــربي )املتــــــوىف:  ا قــــــق: أمحــــــد حممــــــد شــــــاكر. الناشــــــر: مؤسســــــة  ،ه(310أب
  24م. عدد اَلجزاء: 2000 املوافق هـ1420الرسالة. الطبعة: اَلوىل، 

ـــــرمحن بـــــن أيب بكـــــر، جـــــالل الـــــدين الســـــيوطي )املتـــــوىف: ل اجلةةةةةامع الصةةةةةغري وز دتةةةةةه 55 عبـــــد ال
 .. التفاصيل مل ُيكتبالكتاب: أحكام حممد انصر الدين اَللباينمع ، هـ(911

بــــو الربكــــات خــــري النعمــــان بــــن حممــــود بــــن عبــــد هللا،  جةةةةالء العينةةةةني يف حماكمةةةةة األمحةةةةدين 56
ـــــــوىف:  ـــــــدين، اآللوســـــــي )املت ـــــــي الســـــــيد صـــــــبت املـــــــدين. الناشـــــــر: ه( قـــــــد  1317ال م لـــــــه: عل

 .م1981 املوافق هـ1401مطبعة املدين. عام النشر: 
 مـــــد بـــــن فتـــــوح بـــــن عبـــــد هللا بـــــن فتـــــوح بـــــن  اجلمةةةةةع بةةةةةني الصةةةةةليلني البخةةةةةاري ومسةةةةةلم 57

يــــــدي أبــــــو عبــــــد هللا بــــــن أيب نصــــــر )املتــــــوىف:  ا قــــــق:  ،ه(488محيــــــد اَلزدي امليــــــورقي احل م 
. علـــــي حســـــني البـــــواب. الناشـــــر: دار ابـــــن حـــــزم، لبنـــــان  بـــــريوت. الطبعـــــة: الثانيـــــة، كتورد الـــــ

 4×2عدد اَلجزاء: م. 2002 املوافق هـ1423
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لعبـــــد القـــــادر بـــــن حممـــــد بـــــن نصـــــر هللا القرشـــــي أبـــــو    بقةةةةةات احلنفيةةةةةةاجلةةةةةواهر املضةةةةةّية يف 58
 : مري حممد كتب خانه كراتشي.بعطال ،هـ(775حممد حميي الدين احلنفي )املتوىف: 

ةةةةَهاِب َعلَةةةةى تف:سةةةةرِي الَبيَضةةةةاِويم ال:م َسةةةةمداة: ِعَنايةةةةة  الَقاِضةةةةى وكِ  59 َفايةةةةة  الرداِضةةةةى َحاِشةةةةية  الشِّ
لشـــــهاب الـــــدين أمحـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن عمـــــر اخلفـــــاجي املصـــــري  الَبيَضةةةةةاويَعلَةةةةةى تف:سةةةةةرِي 
 8بريوت. عدد اَلجزاء:  ،دار النشر: دار صادر ،هـ(1069احلنفي )املتوىف: 

حلســــن بــــن حممــــد بــــن  حاشةةةةية العطةةةةار علةةةةى شةةةةرين اجلةةةةالل احمللةةةةي علةةةةى  ةةةةع اجلوامةةةةع 60
الناشـــــــر: دار الكتـــــــب العلميـــــــة. الطبعـــــــة:  ،ه(1250وىف: حممـــــــود العطـــــــار الشـــــــافعي )املتـــــــ

  2بدون طبعة واتريخ. عدد اَلجزاء: 
ــــد هللا بــــن أمحــــد بــــن إســــحاال ال حليةةةةة األوليةةةةاء و بقةةةةات األصةةةةفياء 61 ــــن عب يب نعــــيم أمحــــد ب

ــــــن مهــــــران اَلصــــــبهاين )املتــــــوىف:  لســــــعادة  ــــــوار حمافظــــــة الناشــــــر: ا ،ه(430بــــــن موســــــى ب
دار الكتــــــــــــاب  - 1م. مث صــــــــــــورهتا عــــــــــــدة دور منهــــــــــــا 1974 املوافــــــــــــقه 1394مصــــــــــــر، 
ـــــــريوت  –العـــــــريب  ـــــــريوت  - 2ب ـــــــع، ب ـــــــب  -3دار الفكـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزي دار الكت
 10هـ بدون حتقيق( عدد اَلجزاء: 1409بريوت )طبعة  -العلمية

ـــــن حمـــــب  عشةةةةةرخالصةةةةةة األثةةةةةر يف أعيةةةةةان القةةةةةرن احلةةةةةادي  62 ـــــن فضـــــل هللا ب  مـــــد أمـــــني ب
ــــــن حممــــــد  ــــــدين ب ــــــوىف: ال الناشــــــر: دار  ،ه(1111ا ــــــيب احلمــــــوي اَلصــــــل، الدمشــــــقي )املت

 4بريوت. عدد اَلجزاء:  ،صادر
ـــــة، طبـــــع مـــــن دار القلـــــم خةةةةةري الةةةةةدين ال ركلةةةةةيم املةةةةةؤر  األديةةةةةب الشةةةةةاعر  63 َلمحـــــد عالون

 .م2002ه املوافق 1423بدمشق، الطبعة اَلوىل: 
ةةةةةَور 64 بكـــــر عبـــــد القـــــاهر بـــــن عبـــــد الـــــرمحن بـــــن حممـــــد  َليب َدر:ج  الةةةةةدُّرر يف َتِفسةةةةةرِي اآلِي والسُّ

حمقـــــــــق القســـــــــم اَلول: طلعـــــــــت  ،ه(471الفارســـــــــي اَلصـــــــــل، اجلرجـــــــــاين الـــــــــدار )املتـــــــــوىف: 
 ،صـــــالح الفرحـــــان. حمقـــــق القســـــم الثـــــاين: حممـــــد أديـــــب شـــــكور أمريـــــر. الناشـــــر: دار الف ـــــر

 2م. عدد اَلجزاء: 2009 املوافقهـ 1430عمان، اَلردن. الطبعة: اَلوىل، 
يب الفضــــل أمحــــد بــــن علــــي بــــن حممــــد بــــن أمحــــد ال رر الكامنةةةةة يف أعيةةةةان املا ةةةةة الثامنةةةةةالةةةةد 65

ــــــــوىف:  ــــــــن حجــــــــر العســــــــقالين )املت ــــــــد ضــــــــان. 852ب ــــــــد املعي ــــــــة حممــــــــد عب ه( ا قــــــــق: مراقب
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 ســـــــــنة ا نـــــــــد. الطبعـــــــــة: الثانيـــــــــة ،ابدآيـــــــــدر ح ،الناشـــــــــر: جملـــــــــس دائـــــــــرة املعـــــــــارف العثمانيـــــــــة
 6م. عدد اَلجزاء: 1972 املوافق هـ1392

ـــــن ل الةةةةةدر املنثةةةةةور يف التفسةةةةةري ابملةةةةةأثور 66 ـــــرمحن ب ـــــدين الســـــيوطي اعبـــــد ال يب بكـــــر، جـــــالل ال
  8بريوت. عدد اَلجزاء:  ،الناشر: دار الفكر ،هـ(911)املتوىف: 

يب بكــــــر عبــــــد القــــــاهر بــــــن عبــــــد الــــــرمحن بــــــن حممــــــد ال دال ةةةةةةل اإلعجةةةةةةاز يف علةةةةةةم املعةةةةةةاين 67
ه( ا قــــــق: حممــــــود حممــــــد شــــــاكر أبــــــو 471الفارســــــي اَلصــــــل، اجلرجــــــاين الــــــدار )املتــــــوىف: 

ــــــــة  ،فهــــــــر، الناشــــــــر: مطبعــــــــة املــــــــدين ابلقــــــــاهرة ه 1413دار املــــــــدين  ــــــــدة. الطبعــــــــة: الثالث
 م. 1992 املوافق

 م.1887لعبد الغفار اَلخرس، مطبعة استامبول سنة ديوان األخرس  68
 أبــــــــو إلمساعيــــــــل حقــــــــي بــــــــن مصــــــــطفى اإلســــــــتانبويل احلنفــــــــي اخللــــــــويت، املــــــــوىل روين البيةةةةةةةةان 69

 بريوت. بدون ذكر سنة الطبع. ،الناشر: دار الفكر ،هـ(1127الفداء )املتوىف: 
ــــن عبــــد  روين املعةةةةاين يف تفسةةةةري القةةةةرآن العظةةةةيم والسةةةةبع املثةةةةاين 70 ــــدين حممــــود ب لشــــهاب ال

ــــــوىف:  ــــــة. الناشــــــر: ا  ،ه(1270هللا احلســــــيين اَللوســــــي )املت ــــــد البــــــاري عطي ــــــي عب قــــــق: عل
  16ه. عدد اَلجزاء: 1415ت. الطبعة: اَلوىل، بريو  ،دار الكتب العلمية

يب القاســــم عبــــد الــــرمحن بــــن عبــــد هللا بــــن أمحـــــد يف شــــرح الســــرية النبويــــة ال الةةةةروا األنةةةةف 71
ـــــــــرتا  العـــــــــريب، بـــــــــريوت. الطبعـــــــــة:  ،ه(581الســـــــــهيلي )املتـــــــــوىف:  الناشـــــــــر: دار إحيـــــــــاء ال

 7هـ. عدد اَلجزاء:  1412اَلوىل، 
بـــــو الفـــــرج عبـــــد الـــــرمحن بـــــن علـــــي بـــــن حممـــــد اجلمـــــال الـــــدين  ريزاد املسةةةةةري يف علةةةةةم التفسةةةةة 72

 ،ا قـــــق: عبــــــد الـــــرزاال املهــــــدي. الناشـــــر: دار الكتــــــاب العــــــريب ،ه(597اجلـــــوزي )املتــــــوىف: 
 هـ.1422ىل بريوت. الطبعة: اَلو 

ــــن ســــعد  ــــس  زاد املعةةةةاد يف هةةةةدي خةةةةري العبةةةةاد 73 ــــن أيب بكــــر بــــن أيــــوب ب للمــــام حممــــد ب
مكتبــــــة  ،الناشــــــر: مؤسســــــة الرســــــالة، بــــــريوت ،ه(751)املتــــــوىف: الــــــدين ابــــــن قــــــيم اجلوزيــــــة 

م. 1994املوافــــــــق ه 1415املنــــــــار اإلســــــــالمية، الكويــــــــت. الطبعــــــــة: الســــــــابعة والعشــــــــرون 
  5عدد اَلجزاء: 
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ـــــوىف: ـ ا مـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــن مصـــــطفى بـــــن أمحـــــد املعـــــروف بـــــ زهةةةةةرة التفاسةةةةةري 74 يب زهـــــرة )املت
 10. عدد اَلجزاء: دار النشر: دار الفكر العريب ،هـ(1394

بـــن ماجـــة أبـــو عبـــد هللا حممـــد بـــن يزيـــد القـــزويين، وماجـــة اســـم أبيـــه يزيـــد ال سةةةنن ابةةةن ماجةةةه 75
 ،حتقيـــــق: حممـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي الناشـــــر: دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة ،ه(273)املتـــــوىف: 

   2عدد اَلجزاء:  .فيصل عيسى البايب احلليب
يمان بـــــن اَلشـــــعث بـــــن إســـــحاال بـــــن بشـــــري بـــــن شـــــداد يب داود ســـــلاللمـــــام    داوداسةةةةةنن  76

ْســــــــتاين )املتــــــــوىف:  ج  ا قــــــــق: حممــــــــد حميــــــــي الــــــــدين عبــــــــد  ،ه(275بــــــــن عمــــــــرو اَلزدي الس  
  4بريوت. عدد اَلجزاء:  ،ميد. الناشر: املكتبة العصرية، صيدااحل

ــــْورة بــــن موســــى بــــن الضــــحا ، الرتمــــذي،  السةةةةنن الامةةةةدي 77 للمــــام حممــــد بــــن عيســــى بــــن س 
ـــــو  ـــــوىف: أب ـــــق: أمحـــــد حممـــــد شـــــاكر )جــــــ  ،ه(279عيســـــى )املت ـــــق وتعلي ( وحممـــــد 2، 1حتقي

، 4( وإبــــــراهيم عطــــــوة عــــــوض املــــــدرس يف اَلزهــــــر الشــــــريف )جـــــــ 3فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي )جـــــــ 
مصــــــــر. الطبعــــــــة: الثانيــــــــة،  ،( الناشــــــــر: شــــــــركة مكتبــــــــة ومطبعــــــــة مصــــــــطفى البــــــــايب احللــــــــيب5

  5م. عدد اَلجزاء: 1975 املوافق هـ1395
احلســــــن علــــــي بــــــن عمــــــر بــــــن أمحــــــد بــــــن مهــــــدي بــــــن مســــــعود بــــــن  يبال الةةةةةةدارقط  سةةةةةةنن 78

ـــــــن دينـــــــار البغـــــــدادي )املتـــــــوىف:  ق عليـــــــه: ه وعل ـــــــقـــــــه وضـــــــب  نص ـــــــحق   ،ه(385النعمـــــــان ب
شـــــــعيب االرنـــــــؤو ، حســـــــن عبـــــــد املـــــــنعم شـــــــليب، عبـــــــد اللطيـــــــف حـــــــرز هللا، أمحـــــــد برهـــــــوم. 

 املوافــــــــــــــقه 1424لبنــــــــــــــان. الطبعــــــــــــــة: اَلوىل،  ،الناشــــــــــــــر: مؤسســــــــــــــة الرســــــــــــــالة، بــــــــــــــريوت
 5م. عدد اَلجزاء: 2004

ردي اخلراســـــاين،  السةةةةةنن الكةةةةة   79 بـــــو اَلمحـــــد بـــــن احلســـــني بـــــن علـــــي بـــــن موســـــى اخُلْســـــر ْوج 
ا قـــــق: حممـــــد عبـــــد القـــــادر عطـــــا. الناشـــــر: دار الكتـــــب  ،ه(458بكـــــر البيهقـــــي )املتـــــوىف: 

  .م2003 املوافقهـ 1424لبنات. الطبعة: الثالثة،  ،العلمية، بريوت
ـــــــرمحن أمحـــــــد بـــــــن شـــــــعيب بـــــــن علـــــــي اخلراســـــــاين، النســـــــائي ال الكةةةةةةة  السةةةةةةةنن  80 يب عبـــــــد ال

حققـــــــه وخـــــــرج أحاديثـــــــه: حســـــــن عبـــــــد املـــــــنعم شـــــــليب، أشـــــــرف عليـــــــه:  ،ه(303)املتـــــــوىف: 
م لـــــــــه: عبـــــــــد هللا بـــــــــن عبـــــــــد ا ســـــــــن الرتكـــــــــي. الناشـــــــــر: مؤسســـــــــة شـــــــــعيب اَلرانؤو ، قـــــــــد  

  10د اَلجزاء: م. عد2001هـ املوافق 1421الطبعة: اَلوىل،  .بريوت ،الرسالة
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عبــــد هللا حممــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان بــــن ق اْ،ــــاز  يباللشــــمس الــــدين  عةةةةالم النةةةةبالءاألسةةةةري  81
ــــــــوىف:  ــــــــذهيب )املت ا قــــــــق: جمموعــــــــة مــــــــن ا ققــــــــني إبشــــــــراف الشــــــــيخ شــــــــعيب  ،ه(748ال

م. عـــــــدد 1985ه املوافـــــــق 1405: مؤسســـــــة الرســـــــالة. الطبعـــــــة: الثالثـــــــة بـــــــعطالاَلرانؤو . 
  25اَلجزاء: 

ـــــو السةةةةةرية النبويةةةةةة  82 ـــــوب احلمـــــريي املعـــــافري، أب البـــــن هشـــــام لعبـــــد امللـــــك بـــــن هشـــــام بـــــن أي
حتقيــــــــق: مصــــــــطفى الســــــــقا وإبــــــــراهيم اَلبيــــــــاري  ،ه(213حممــــــــد، مجــــــــال الــــــــدين )املتــــــــوىف: 

وعبـــــــد احلفـــــــي  الشـــــــليب. الناشـــــــر: شـــــــركة مكتبـــــــة ومطبعـــــــة مصـــــــطفى البـــــــايب احللـــــــيب وأوالده 
 2م. عدد اَلجزاء: 1955 املوافق هـ1375ِصر. الطبعة: الثانية، 

للمــــام تقــــي الــــدين الرسةةةةول صةةةةلى هللا عليةةةةه وسةةةةلم   السةةةةيف املسةةةةلول علةةةةى مةةةةن سةةةةبّ  83
ــــــد  ــــــن عب ــــــوىف علــــــي ب ا قــــــق: إجد أمحــــــد الغــــــوج. الناشــــــر:  ،ه(756الكــــــايف الســــــبكي )املت

 م. 2000 املوافق هـ1421الطبعة: اَلوىل،  .اَلردن   عمان ،دار الفتت
ـــــن العمـــــاد  هب يف أخبةةةةةار مةةةةةن ذهةةةةةبشةةةةةدرات الةةةةةد 84 ـــــن حممـــــد اب ـــــن أمحـــــد ب لعبـــــد احلـــــي ب

ج قـــــــه: حممـــــــود اَلرانؤو . خــــــــر  حق  ، ه(1089بـــــــو الفـــــــالح )املتـــــــوىف: االع كـــــــري احلنبلـــــــي، 
بــــــــريوت. الطبعــــــــة:  ،أحاديثــــــــه: عبــــــــد القــــــــادر اَلرانؤو . الناشــــــــر: دار ابــــــــن كثــــــــري، دمشــــــــق

  11م. عدد اَلجزاء: 1986 املوافقهـ 1406اَلوىل، 
ـــــن مالـــــك الطـــــائي اجليـــــاين،  شةةةةةرين تسةةةةةهيل الفوا ةةةةةد 85 ـــــن عبـــــد هللا، اب ـــــد هللا، ا مـــــد ب ـــــو عب ب

ـــــوىف:  ـــــدين )املت ـــــا قـــــق:  ،ه(672مجـــــال ال ـــــد الـــــرمحن الســـــيد، كتورد ال ـــــ. عب . حممـــــد كتورد ال
بــــــــدوي املهللاتــــــــون. الناشــــــــر: هجــــــــر للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيــــــــع واإلعــــــــالن. الطبعــــــــة: اَلوىل 

  4جزاء: عدد اَل .م1990 املوافقهـ 1410
اجلـــــامع املســـــند الصـــــحيت املهللاتصـــــر مـــــن أمـــــور رســـــول هللا الصةةةةةليح البخةةةةةاري املسةةةةةمّى بةةةةةة  86

ـــــدهللا البهللاـــــاري اجلعفـــــي،   صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم وســـــننه وأجمـــــه ـــــو عب ـــــل أب ـــــن إمساعي مـــــد ب
ا قـــــــق: حممـــــــد زهـــــــري بـــــــن انصـــــــر الناصـــــــر، الناشـــــــر: دار طـــــــوال النجـــــــاة، الطبعـــــــة: اَلوىل، 

. مصــــــــطفى ديــــــــب كتورد الــــــــشــــــــرح وتعليــــــــق  مــــــــع الكتــــــــاب: 9: ه. عــــــــدد اَلجــــــــزاء1422
 .جامعة دمشق ،البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة
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املســـــند الصــــــحيت املهللاتصـــــر بنقـــــل العــــــدل عـــــن العــــــدل إىل الصةةةةةليح مسةةةةةةلم املسةةةةةمّى بةةةةةةة  87
بــــــو احلســــــن القشــــــريي النيســــــابوري ارســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ملســــــلم بــــــن احلجــــــاج 

 ،: حممـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي، الناشـــــر: دار إحيـــــاء الـــــرتا  العـــــريبا قـــــق ،ه(261 )املتـــــوىف:
 5بريوت. عدد اَلجزاء: 

ه( 911لعبـــــد الـــــرمحن بـــــن أيب بكـــــر، جـــــالل الـــــدين الســـــيوطي )املتـــــوىف:   بقةةةةةات احلفةةةةةا  88
 1عدد اَلجزاء: 1403بريوت. الطبعة: اَلوىل،  ،الناشر: دار الكتب العلمية

ــــوىف:  الكةةةة    بقةةةةات الشةةةةافعية 89 ــــدين الســــبكي )املت ــــن تقــــي ال ــــاج الــــدين عبــــد الوهــــاب ب لت
ـــــا قـــــق:  ،هــــــ(771 ـــــاحي كتورد ال ـــــ ،حممـــــود حممـــــد الطن ـــــاح حممـــــد احللـــــو،  كتورد ال ـــــد الفت عب

ه. عـــــــدد اَلجـــــــزاء: 1413الناشـــــــر: هجـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــع. الطبعـــــــة: الثانيـــــــة، 
10 

بـــــن منيـــــع ا ــــــا ي ابلـــــوالء، البصــــــري،  يب عبــــــد هللا حممـــــد بـــــن ســــــعدال الطبقةةةةةات الكةةةةة   90
حتقيـــــــق: حممـــــــد عبـــــــد القـــــــادر عطـــــــا.  ،ه(230البغـــــــدادي املعـــــــروف اببـــــــن ســـــــعد )املتـــــــوىف: 

م. 1990 املوافــــــــــقه 1410بــــــــــريوت. الطبعــــــــــة: اَلوىل،  ،ناشــــــــــر: دار الكتــــــــــب العلميــــــــــةال
  8عدد اَلجزاء: 

ا قــــق:  ،عشــــر َلمحــــد بــــن حممــــد اَلدنــــه وي مــــن علمــــاء القــــرن احلــــادي  بقةةةةات املفسةةةةرين 91
الســـــعودية. الطبعــــــة: اَلوىل،  ،ســـــليمان بـــــن صـــــا  اخلــــــزي. الناشـــــر: مكتبـــــة العلــــــوم واحلكـــــم

 1م. عدد اَلجزاء: 1997 املوافق هـ1417
 مـــــد بـــــن علـــــي بـــــن أمحـــــد،  ـــــس الـــــدين الـــــداوودي املـــــالكي )املتـــــوىف:   بقةةةةةات املفسةةةةةرين 92

هللاة وضـــــب  أعالمهـــــا: جلنـــــة هــــــ( الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــريوت. راجـــــع النســـــ945
 2عدد اَلجزاء: . من العلماء إبشراف الناشر

يب بكــــــــر، جــــــــالل الــــــــدين الســــــــيوطي العبــــــــد الــــــــرمحن بــــــــن   بقةةةةةةةةات املفسةةةةةةةةرين العشةةةةةةةةرين 93
القـــــاهرة. الطبعــــــة:  ،ا قـــــق: علـــــي حممـــــد عمــــــر. الناشـــــر: مكتبـــــة وهبـــــة ،ه(911)املتـــــوىف: 
 1ه. عدد اَلجزاء: 1396اَلوىل، 
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ـــــن ال رين صةةةةةليح البخةةةةةاريعمةةةةةدة القةةةةةاري شةةةةة 94 ـــــن موســـــى ب ـــــن أمحـــــد ب يب حممـــــد حممـــــود ب
ــــــدين ــــــن حســــــني الغيتــــــا  احلنفــــــى بــــــدر ال ــــــ  )املتــــــوىف:  أمحــــــد ب الناشــــــر: دار  ،ه(855العي

  25بريوت. عدد اَلجزاء:  ،إحياء الرتا  العريب
َلمحـــــد بـــــن القاســـــم بـــــن خليفـــــة بـــــن يـــــونس اخلزرجـــــي  عيةةةةةون األنبةةةةةاء يف  بقةةةةةات األ بةةةةةاء 95

ـــــــدين ـــــــن موفـــــــق ال ـــــــاس اب ـــــــو العب ـــــــوىف: ا، أب ـــــــدكتور نـــــــزار 668يب أصـــــــيبعة )املت ه( ا قـــــــق: ال
  1بريوت. عدد اَلجزاء:  ،مكتبة احلياةرضا. الناشر: دار 

بـــو القاســـم برهـــان الـــدين ا مـــود بـــن محـــزة بـــن نصـــر، غرا ةةةب التفسةةةري وعجا ةةةب التأويةةةل  96
دار القبلـــــــة للثقافـــــــة  ه( دار النشـــــــر:505الكرمـــــــاين، ويعـــــــرف بتـــــــاج القـــــــراء )املتـــــــوىف: ســـــــو 

 2ة، مؤسسة علوم القرآن، بريوت. عدد اَلجزاء: اإلسالمية، جد  
ـــــن حســـــني القمـــــي  غرا ةةةةةب القةةةةةرآن ورغا ةةةةةب الفرقةةةةةان 97 ـــــن حممـــــد ب لنظـــــام الـــــدين احلســـــن ب

ا قــــــــق: الشــــــــيخ زكــــــــرج عمــــــــريات. الناشــــــــر: دار الكتــــــــب  ،ه(850النيســــــــابوري )املتــــــــوىف: 
   .ه1416بريوت. الطبعة: اَلوىل  ة،العلمي

العســــقالين بــــو الفضــــل اَلمحـــد بــــن علــــي بــــن حجـــر  فةةةةتح البةةةةاري شةةةةرين صةةةةليح البخةةةةاري 98
رقـــــــم كتبـــــــه وأبوابـــــــه وأحاديثـــــــه:  ه.1379 . ســـــــنةبـــــــريوت ،الشـــــــافعي. الناشـــــــر: دار املعرفـــــــة

حه وأشـــــــرف علــــــى طبعــــــه: حمــــــب الـــــــدين حممــــــد فــــــؤاد عبــــــد البـــــــاقي. قــــــام إبخراجــــــه وصــــــح  
  13العزيز بن عبد هللا بن ابز، عدد اَلجزاء: اخلطيب. عليه تعليقات العالمة: عبد 

يب الطيـــــب حممـــــد صـــــديق خـــــان بـــــن حســـــن بـــــن علـــــي ال لقةةةةةرآنفةةةةةتح  البيةةةةةان يف مقاصةةةةةد ا 99
عــــــين بطبعــــــه  وقــــــد م لــــــه  ،ه(1307ابــــــن لطــــــف هللا احلســــــيين البهللاــــــاري الق نَّــــــوجي )املتــــــوىف: 

 
 
ـــــاري. الناشـــــر: امل كتبـــــة العصـــــريَّة للطب اعـــــة وراجعـــــه: خـــــادم العلـــــم ع بـــــد هللا بـــــن إبـــــراهيم اَلنص 

ا  15م. عدد اَلجزاء: 1992 وافقامله 1412ب ريوت. عام النشر:  ،والن ْشر، ص يد 
 مــــــد بــــــن علــــــي بــــــن حممــــــد بــــــن عبــــــد هللا الشــــــوكاين اليمــــــين )املتــــــوىف:  فةةةةةةتح القةةةةةةدير 100

ـــــــب، هــــــــ(1250 ـــــــذم الطي ـــــــري، دار الكل ـــــــريوت. الطبعـــــــة:  ،الناشـــــــر: دار ابـــــــن كث دمشـــــــق، ب
  . هـ1414اَلوىل 

 حاشةةةةية الطيةةةةي علةةةةى الكشةةةةافي عةةةةرف بةةةةة فتةةةةوين الغيةةةةب يف الكشةةةةف عةةةةن قنةةةةاع الريةةةةب  101
مقدمـــــة التحقيـــــق:  ،ه(743شـــــرف الـــــدين احلســـــني بـــــن عبـــــد هللا الطيـــــيب )املتـــــوىف: لشـــــيخ ل
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ـــــــإجد حممـــــــد الغـــــــوج. القســـــــم الدراســـــــي:  ـــــــى  كتورد ال ـــــــين عطـــــــا. املشـــــــرف العـــــــام عل ـــــــل ب مجي
يم ســـــلطان العلمـــــاء. الناشـــــر: جـــــائزة عبـــــد الـــــرح حممـــــدالـــــدكتور اإلخـــــراج العلمـــــي للكتـــــاب: 

م. عــــــــــــــدد 2013 املوافــــــــــــــقه 1434ديب الدوليــــــــــــــة للقــــــــــــــرآن الكــــــــــــــرة. الطبعــــــــــــــة: اَلوىل، 
  17اَلجزاء: 

مةةةةن حفظةةةةه يف علةةةةم  بةةةةدّ  الفةةةةوز الكبةةةةري يف أصةةةةول  التفسةةةةري ويليةةةةه فةةةةتح اخلبةةةةري مبةةةةا ال 102
ـــــل العظـــــيم الشـــــاه ويل هللا أمحـــــد بـــــن عبـــــد  التفسةةةةةري ـــــرحيم العمـــــري الـــــدهلوي للمـــــام اجللي ال
 .1 – كراتشي،  آرام ابغ  ،الناشر: قد،ي كتب خانه ،ه(1176)املتوىف 

يب احلســــن علــــي بــــن أيب الكــــرم حممــــد بــــن حممــــد بــــن عبــــد الكــــرة بــــن ال الكامةةةةل يف التةةةةاريخ 103
حتقيـــــق: عمـــــر  ،هــــــ(630الـــــدين ابـــــن اَلثـــــري )املتـــــوىف:  عبـــــد الواحـــــد الشـــــيباين اجلـــــزري، عـــــز  

ـــــــد الســـــــالم  الطبعـــــــة: اَلوىل،  .لبنـــــــان ،تـــــــدمري، الناشـــــــر: دار الكتـــــــاب العـــــــريب، بـــــــريوتعب
  10م. عدد اَلجزاء: 1997 املوافقهـ 1417

علـــــي بـــــن حممـــــد بـــــن علـــــي الـــــزين الشـــــريف اجلرجـــــاين )املتـــــوىف: لشـــــيخ ل كتةةةةةاب التعريفةةةةةات 104
ا قــــــق: ضــــــبطه وصــــــححه مجاعــــــة مــــــن العلمــــــاء إبشــــــراف الناشــــــر. الناشــــــر: دار  ،ه(816

 م. 1983 املوافق ه1403لبنان. الطبعة: اَلوىل  ،العلمية بريوتالكتب 
ــــن تــــيم الفراهيــــدي البصــــري ال كتةةةةاب العةةةةني 105 ــــل بــــن أمحــــد بــــن عمــــرو ب ــــرمحن اخللي ــــد ال يب عب

إبـــــــــراهيم الســـــــــامرائي.  كتورد الـــــــــمهـــــــــدي املهللازومـــــــــي،  كتورد الـــــــــه( ا قـــــــــق: 170)املتــــــــوىف: 
  8الناشر: دار ومكتبة ا الل. عدد اَلجزاء: 

يب شــــــيبة، عبــــــد هللا بــــــن ايب بكــــــر بــــــن اللمــــــام  الكتةةةةةةاب املصةةةةةةنف يف األحاديةةةةةةث واآلاثر 106
ـــــوىف:  ـــــن خواســـــيت العبســـــي )املت ـــــن عثمـــــان ب ـــــراهيم ب ـــــن إب ا قـــــق: كمـــــال  ،هــــــ(235حممـــــد ب

عــــــــدد  ه.1409يوســــــــف احلــــــــوت. الناشــــــــر: مكتبــــــــة الرشــــــــد، الــــــــرجض. الطبعــــــــة: اَلوىل، 
 7اَلجزاء: 

يب الى التن يةةةةةةل وعيةةةةةةون األقاويةةةةةةل يف وجةةةةةةوه التأويةةةةةةل الكشةةةةةةاف عةةةةةةن حقةةةةةةا ق غةةةةةةوام 107
الناشـــــر: دار  ،ه(538القاســـــم حممـــــود بـــــن عمـــــر بـــــن أمحـــــد، الز شـــــري جـــــار هللا )املتـــــوىف: 

 4ه. عدد اَلجزاء: 1407الكتاب العريب، بريوت. الطبعة: الثالثة 
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ملصــــــطفى بــــــن عبــــــد هللا كاتــــــب جلــــــيب  كشةةةةةةف الظنةةةةةةون عةةةةةةن أسةةةةةةامي الكتةةةةةةب والفنةةةةةةون 108
 ،ه(1067طيين املشـــــــــهور ابســـــــــم حـــــــــاجي خليفـــــــــة أو احلـــــــــاج خليفـــــــــة )املتـــــــــوىف: القســـــــــطن

بغـــــداد )وصـــــورهتا عـــــدة دور لبنانيـــــة، بـــــنفس تـــــرقيم صـــــفحاهتا، مثـــــل:  ،الناشـــــر: مكتبـــــة املثـــــ 
دار إحيـــــــاء الـــــــرتا  العـــــــريب، ودار العلـــــــوم احلديثـــــــة، ودار الكتـــــــب العلميـــــــة( اتريـــــــخ النشـــــــر: 

، 5إيضــــــــــاح املكنــــــــــون، و 4، 3، وكشــــــــــف الظنــــــــــون2، 1) 6م عــــــــــدد اَلجــــــــــزاء: 1941
 هداية العارفني( 6

بـــو إســـحاال اَلمحـــد بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم الثعلـــيب،  الكشةةةف والبيةةةان عةةةن تفسةةةري القةةةرآن 109
حتقيـــــــق: اإلمـــــــام أيب حممـــــــد بـــــــن عاشـــــــور. مراجعـــــــة وتـــــــدقيق: اَلســـــــتاذ  ،ه(427)املتـــــــوىف: 

. الطبعـــــــة: اَلوىل لبنـــــــان ،نظـــــــري الســـــــاعدي. الناشـــــــر: دار إحيـــــــاء الـــــــرتا  العـــــــريب، بـــــــريوت
 10م. عدد اَلجزاء:  2002 املوافقهـ 1422

لعــــــالء الـــــدين علـــــي بــــــن حســـــام الـــــدين ابــــــن كنةةةةة  العمةةةةةال يف سةةةةةةنن األقةةةةةوال واألفعةةةةةال  110
الشــــــهري ابملتقـــــــي  لقــــــادري الشــــــاذيل ا نــــــدي الربهــــــانفوري مث املــــــدين فــــــاملكي  قاضــــــي خــــــان ا

ــــــــوىف:  لســــــــقا. الناشــــــــر: مؤسســــــــة صــــــــفوة ا ،ه( ا قــــــــق: بكــــــــري حيــــــــاين975ا نــــــــدي )املت
 م.1981املوافق  هـ1401الرسالة. الطبعة: الطبعة اخلامسة، 

 مــــد بــــن يوســــف بــــن علــــي بــــن ســــعيد، الكواكةةةةب الةةةةدراري يف شةةةةرين صةةةةليح البخةةةةاري  111
  الناشــــــر: دار إحيــــــاء الــــــرتا  العــــــريب، بــــــريوت ،ه(786 ــــــس الــــــدين الكرمــــــاين )املتــــــوىف: 

 ه1401 ســــــــنة ثانيـــــــةالطبعـــــــة الم. 1937 وافـــــــقامل ه1356 ســـــــنة وىلاَلطبعـــــــة اللبنـــــــان. 
 25م. عدد اَلجزاء: 1981 املوافق

ـــــــن يعقـــــــوب الفـــــــريوزآابدى )املتـــــــوىف:  احملةةةةةةةيط القةةةةةةةاموس 112 ـــــــدين أبـــــــو طـــــــاهر حممـــــــد ب  ـــــــد ال
حتقيـــــــق: مكتـــــــب حتقيـــــــق الـــــــرتا  يف مؤسســـــــة الرســـــــالة إبشـــــــراف: حممـــــــد نعـــــــيم  ،هــــــــ(817

لبنـــــان. الطبعـــــة:  ،لنشـــــر والتوزيـــــع، بـــــريوتالعرقُسوســـــي الناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالة للطباعـــــة وا
  1 م. عدد اَلجزاء:2005املوافق هـ 1426الثامنة، 

لعـــــالء الــــــدين علـــــي بــــــن حممـــــد بــــــن إبـــــراهيم بــــــن عمــــــر  لبةةةةةاب التأويةةةةةةل يف معةةةةةةاين التن يةةةةةةل 113
ا قـــــــق: تصـــــــحيت حممـــــــد  ،ه(741بـــــــو احلســـــــن، املعـــــــروف ابخلـــــــازن )املتـــــــوىف: االشـــــــيحي 

 هـ.1415الطبعة: اَلوىل  .بريوت ،كتب العلميةعلي شاهني. الناشر: دار ال
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بـــــــو الفضـــــــل، مجـــــــال الـــــــدين ابـــــــن منظـــــــور ا مـــــــد بـــــــن مكـــــــرم بـــــــن علـــــــى،  لسةةةةةةةان العةةةةةةةرب 114
الناشــــــــــــر: دار صــــــــــــادر، بــــــــــــريوت.  ،ه(711اَلنصــــــــــــاري الرويفعــــــــــــى اإلفريقــــــــــــى )املتــــــــــــوىف: 

  15هـ. عدد اَلجزاء: 1414الطبعة: الثالثة 
ـــــن حجـــــر العســـــقالين  يب الفضـــــل أمحـــــدال لسةةةةةان امليةةةةة ان 115 ـــــن أمحـــــد ب ـــــن حممـــــد ب ـــــن علـــــي ب ب

ا نــــــد. الناشــــــر: مؤسســــــة اَلعلمـــــــي  ،ا قــــــق: دائــــــرة املعــــــرف النظاميــــــة ،ه(852)املتــــــوىف: 
ـــــــــــريوت ـــــــــــة،  ،للمطبوعـــــــــــات ب ـــــــــــان. الطبعـــــــــــة: الثاني ـــــــــــق ه 1390لبن م. عـــــــــــدد 1971املواف

  7اَلجزاء: 
ـــرمحن أمحـــد بـــن اللنســـائي للمـــام  السةةةنن الصةةةغر  ي عةةةرف بةةةةا تةةةن مةةةن السةةةنن  116 يب عبـــد ال

حتقيـــــــق: عبـــــــد الفتـــــــاح أبــــــــو  ،ه(303النســــــــائي )املتـــــــوىف: شـــــــعيب بـــــــن علـــــــي اخلراســـــــاين، 
 ه1406حلـــــــــب. الطبعـــــــــة: الثانيـــــــــة،  ،فـــــــــدة. الناشـــــــــر: مكتـــــــــب املطبوعـــــــــات اإلســـــــــالمية

  9م عدد اَلجزاء: 1986 املوافق
ــــدين لمــــام ل جممةةةةوع الفتةةةةاو  117 ــــاتقــــي ال ــــد احللــــيم ب ــــاس أمحــــد بــــن عب ن تيميــــة احلــــراين بــــو العب

ــــد  ،ه(728)املتــــوىف:  ــــرمحن بــــن حممــــد بــــن قاســــم، الناشــــر: جممــــع امللــــك فهــــد ا قــــق: عب ال
لطباعـــــــة املصـــــــحف الشـــــــريف، املدينـــــــة النبويـــــــة، اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، عـــــــام النشـــــــر: 

 م.1995املوافق  هـ1416
أســــلم  للــــدكتور حممــــد عــــاطف حمةةةةّدر أعظةةةةم ابك وهنةةةةد عالمةةةةه غةةةةالم رسةةةةول السةةةةعيدي 118

 2016الطبعــــــــــة اَلوىل فربايــــــــــر  .كراتشــــــــــي  ،راؤ، املطبــــــــــع: ارتقــــــــــاء فاونديشــــــــــن انرتنيشــــــــــنال
 .ه1437مجادي اَلول  املوافق

ـــــن فالـــــب بـــــن عبـــــد ال احملةةةةةرر الةةةةةوجي  يف تفسةةةةةري الكتةةةةةاب الع يةةةةة  119 ـــــد احلـــــق ب يب حممـــــد عب
ـــــرمحن بـــــن تـــــام بـــــن عطيـــــة اَلندلســـــي ا ـــــاريب  ســـــالم ا قـــــق: عبـــــد ال ،ه(542)املتـــــوىف: ال

 هـ.1422بريوت. الطبعة: اَلوىل  ،عبد الشايف حممد. الناشر: دار الكتب العلمية
ــــن ســــلطان حممــــد،  مرقةةةةاة املفةةةةاتيح شةةةةرين مشةةةةكاة املصةةةةابيح 120 ــــي ب ــــو احلســــن نــــور العل ب

ــــــوىف:  ــــــدين املــــــال ا ــــــروي القــــــاري )املت ــــــريوت ،ه(1014ال ــــــان.  ،الناشــــــر: دار الفكــــــر، ب لبن
 9م. عدد اَلجزاء: 2002 افقاملو هـ 1422الطبعة: اَلوىل، 
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يب عبــــــد هللا احلــــــاكم حممــــــد بــــــن عبــــــد هللا بــــــن حممــــــد بــــــن ال املسةةةةةةتدرك علةةةةةةى الصةةةةةةليلني 121
محدويـــــه بـــــن نُعـــــيم بـــــن احلكـــــم الضـــــيب الطهمـــــاين النيســـــابوري املعـــــروف اببـــــن البيـــــع )املتـــــوىف: 

بــــــريوت.  ،: مصــــــطفى عبــــــد القــــــادر عطــــــا، الناشــــــر: دار الكتــــــب العلميــــــةحتقيــــــق ،هـــــــ(405
 4عدد اَلجزاء:  م.1990 ه املوافق1411بعة: اَلوىل، الط

ـــــــن حممـــــــد الغـــــــزايل الطوســـــــي )املتـــــــوىف: اللمـــــــام  املستصةةةةةةةفى 122  ،ه(505يب حامـــــــد حممـــــــد ب
ـــــب العلميـــــة. الطبعـــــة: اَلوىل،  حتقيـــــق: حممـــــد عبـــــد الســـــالم عبـــــد الشـــــايف. الناشـــــر: دار الكت

 1عدد اَلجزاء: .م1993 املوافق هـ1413
 ه1342 –ه 1272يف نشةةةةةر مةةةةة ا  القةةةةةرنني الثةةةةةاين والثالةةةةةث عشةةةةةر املسةةةةةل األذفةةةةةر  123

ـــــق:  ـــــدكتورللعال مـــــة الســـــي د حممـــــود شـــــكري اآللوســـــي، التحقي ـــــوري، الطبعـــــة:  ال ـــــد هللا اجلب عب
  .م2007 املوافق ه1427دار العربية للموسوعات، بريوت لبنان. الطبعة اَلوىل 

 بــــن حممــــد بــــن إبــــراهيم بــــن عثمــــان َليب بكــــر بــــن أيب شــــيبة، عبــــد هللا   شةةةةيبةابةةةةن امسةةةةند  124
ا قــــــق: عــــــادل بــــــن يوســــــف العــــــزازي و أمحــــــد  ،ه(235بــــــن خواســــــيت العبســــــي )املتــــــوىف: 

ــــــوطن ــــــدي. الناشــــــر: دار ال ــــــرجض. الطبعــــــة: اَلوىل ،بــــــن فريــــــد املزي م. عــــــدد 1997 ســــــنة ال
 2اَلجزاء: 

ــــل بــــن هــــاليب عبــــد هللاال مسةةةةند اإلمةةةةام أمحةةةةد بةةةةن حنبةةةةل 125 ــــن  أمحــــد بــــن حممــــد بــــن حنب ل ب
عــــــادل مرشـــــــد، وآخـــــــرون،  ،ه( ا قــــــق: شـــــــعيب اَلرنـــــــؤو 241أســــــد الشـــــــيباين )املتـــــــوىف: 

إشـــــراف: د عبـــــد هللا بـــــن عبـــــد ا ســـــن الرتكـــــي. الناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالة، الطبعـــــة: اَلوىل، 
 .م2001 املوافق هـ1421

  بـــــن ُيـــــى بـــــن عيســـــى بـــــن هـــــالل يب يعلـــــى أمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن املثُـــــال   يعلةةةةةىامسةةةةةند  126
ا قــــــــــق: حســــــــــني ســــــــــليم أســــــــــد، الناشــــــــــر: دار  ،ه(307تميمــــــــــي، املوصــــــــــلي )املتــــــــــوىف: ال

ـــــــرتا  ـــــــق ه1404دمشـــــــق. الطبعـــــــة: اَلوىل،  ،املـــــــأمون لل م. عـــــــدد اَلجـــــــزاء: 1984 املواف
13 

يب بكــــر أمحــــد بــــن عمــــرو بــــن عبــــد اخلــــالق ال مسةةةةند البةةةة ار املنشةةةةور ابسةةةةم البلةةةةر ال خةةةةار 127
ا قـــــــق: حمفـــــــو   ،ه(292ابلبـــــــزار )املتـــــــوىف:  خـــــــالد بـــــــن عبيـــــــد هللا العتكـــــــي املعــــــروفبــــــن 

( وعــــــادل بــــــن ســــــعد )حقــــــق اَلجــــــزاء مــــــن 9إىل  1الــــــرمحن زيــــــن هللا، )حقــــــق اَلجــــــزاء مــــــن 
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( الناشــــــر: مكتبــــــة العلــــــوم 18( وصــــــربي عبــــــد اخلــــــالق الشــــــافعي )حقــــــق اجلــــــزء 17إىل  10
عـــــــدد  ،م(2009م، وانتهـــــــت 1988)بـــــــدأت املدينـــــــة املنـــــــورة. الطبعـــــــة: اَلوىل،  ،واحلكـــــــم
 18اَلجزاء: 

ــــــوىف: ســــــو  املصةةةةةةباين املنةةةةةةري يف غريةةةةةةب الشةةةةةةرين الكبةةةةةةري 128 ــــــومي )املت ــــــن حممــــــد الفي َلمحــــــد ب
 2بريوت. عدد اَلجزاء:  ،هـ( الناشر: املكتبة العلمية770

يب الفضـــــل أمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حممـــــد بـــــن ال املطالةةةةةب العاليةةةةةة ب وا ةةةةةد املسةةةةةانيد الثمانيةةةةةة 129
( رســـــــالة علميـــــــة قـــــــدمت 17ه( ا قـــــــق: )852أمحـــــــد بـــــــن حجـــــــر العســـــــقالين )املتـــــــوىف: 

ســــــعد بــــــن انصـــــــر بــــــن عبــــــد العزيـــــــز  الـــــــدكتورجلامعــــــة اإلمــــــام حممــــــد بـــــــن ســــــعود. تنســــــيق: 
ه. 1419الســـــــــعودية. الطبعـــــــــة: اَلوىل،  ،الشـــــــــثري. الناشـــــــــر: دار العاصـــــــــمة، دار الغيـــــــــث

  19عدد اَلجزاء: 
يب حممــــــد الســــــنة ال  يــــــي تفسةةةةةةري البغةةةةةةوي ي عةةةةةةرف بةةةةةةةمعةةةةةةامل التن يةةةةةةل يف تفسةةةةةةري القةةةةةةرآن  130

ا قـــــق :  ،ه(510احلســـــني بـــــن مســـــعود بـــــن حممـــــد بـــــن الفـــــراء البغـــــوي الشـــــافعي )املتـــــوىف: 
بـــــــــريوت. الطبعـــــــــة: اَلوىل،  ،عبـــــــــد الـــــــــرزاال املهـــــــــدي، الناشـــــــــر: دار إحيـــــــــاء الـــــــــرتا  العـــــــــريب

 5هـ. عدد اَلجزاء :1420
بــــو القاســــم الســــليمان بــــن أمحــــد بــــن أيــــوب بــــن مطــــري اللهللامــــي الشــــامي، املعجةةةةم األوسةةةةط  131

ن ا قــــــق: طــــــارال بــــــن عــــــوض هللا بــــــن حممــــــد عبــــــد ا ســــــن بــــــ ،ه(360الطــــــرباين )املتــــــوىف: 
 10القاهرة. عدد اَلجزاء:  ،إبراهيم احلسيين. الناشر: دار احلرمني

للمـــــام ســـــليمان بـــــن أمحـــــد بـــــن أيـــــوب بـــــن مطـــــري اللهللامـــــي الشـــــامي، أبـــــو  املعجةةةةةم الكبةةةةةري 132
ا قـــــــــق: محـــــــــدي بـــــــــن عبـــــــــد ا يـــــــــد الســـــــــلفي. دار  ،ه(360القاســـــــــم الطـــــــــرباين )املتـــــــــوىف: 
ـــــن تيميـــــة ـــــة اب ـــــة عـــــدد اَلجـــــزاء: ،النشـــــر: مكتب ويشـــــمل القطعـــــة  25القـــــاهرة. الطبعـــــة: الثاني

 ،)دار الصــــــــميعي 13الــــــــيت نشــــــــرها الحقــــــــا ا قــــــــق الشــــــــيخ محــــــــدي الســــــــلفي مــــــــن ا لــــــــد 
 (م1994 املوافق هـ1415الرجض، الطبعة اَلوىل، 

بـــــــو احلســـــــني اد بـــــــن فـــــــارس بـــــــن زكـــــــرجء القـــــــزويين الـــــــرازي، َلمحـــــــ معجةةةةةةةم مقةةةةةةةايي  اللغةةةةةةةة 133
ــــــــوىف:  ا قــــــــق: عبــــــــد الســــــــالم حممــــــــد هــــــــارون. الناشــــــــر: دار الفكــــــــر، عــــــــام  ،ه(395)املت
  6م. عدد اَلجزاء: 1979 املوافقهـ 1399النشر: 
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ـــــــراهيم مصـــــــطفى   أمحـــــــد الـــــــزجت     املعجةةةةةةةم الوسةةةةةةةيط 134 ـــــــة ابلقـــــــاهرة )إب مـــــــع اللغـــــــة العربي
 ادر   حممد النجار( الناشر: دار الدعوة. الق حامد عبد

يب عبــــد هللا حممــــد بــــن عمــــر بــــن احلســــن بــــن ال التفسةةةةري الكبةةةةري ي عةةةةرف بةةةةةمفةةةةاتيح الغيةةةةب  135
 ،ه(606فهللاـــــر الـــــدين الـــــرازي خطيـــــب الـــــري )املتـــــوىف: ـ احلســـــني التيمـــــي الـــــرازي امللقـــــب بـــــ

 .ـه1420بريوت. الطبعة: الثالثة  ،الناشر: دار إحياء الرتا  العريب
يب القاســـــــــم احلســـــــــني بـــــــــن حممـــــــــد املعـــــــــروف ابلرافـــــــــب ال املفةةةةةةةةةردات يف غريةةةةةةةةةب القةةةةةةةةةرآن 136

ا قـــــــق: صـــــــفوان عـــــــدانن الـــــــداودي. الناشـــــــر: دار القلـــــــم،  ،ه(502اَلصـــــــفها  )املتـــــــوىف: 
 .هـ1412دمشق بريوت. الطبعة: اَلوىل  ،الدار الشامية

غــــزايل الطوســــي )املتــــوىف: يب حامــــد حممــــد بــــن حممــــد الال صةةةةولاملنخةةةةول مةةةةن تعليقةةةةات األ 137
ق عليــــــه: الــــــدكتور حممــــــد حســــــن هيتــــــو. الناشــــــر: دار ج نصــــــه وعل ــــــقــــــه وخــــــر  حق   ،هـــــــ(505

ـــــان، دار الفكـــــر دمشـــــق ،بـــــريوت ،الفكـــــر املعاصـــــر  ه1419ســـــورية، الطبعـــــة: الثالثـــــة،  ،لبن
 1م. عدد اَلجزاء: 1998 املوافق

ن ُيـــــى بـــــن شـــــرف يب زكـــــرج حميـــــي الـــــديالاملنهةةةةةاج شةةةةةرين صةةةةةليح مسةةةةةلم بةةةةةن احلجةةةةةاج  138
ــــــــــوىف:  ــــــــــرتا  العــــــــــريب ،ه(676النــــــــــووي )املت ــــــــــاء ال ــــــــــريوت. الطبعــــــــــة:  ،الناشــــــــــر: دار إحي ب

  9 عدد ا لدات: 18عدد اَلجزاء:  .ه1392الثانية، 
ب: ، إعــــــداد الطالــــــمةةةةةنهج الشةةةةةةيخ غةةةةةةالم رسةةةةةةول السةةةةةةعيدي يف تفسةةةةةةريه تبيةةةةةةان القةةةةةةرآن 139

راســــــخ، رســــــالة ماجســــــتري، حمبــــــوب علــــــي، اإلشــــــراف: الــــــدكتور حممــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب ال
قســــــم التفســــــري وعلــــــوم القــــــرآن بكليــــــة أصــــــول الــــــدين، اجلامعــــــة اإلســــــالمية العامليــــــة إســــــالم 

 م.2016ه املوافق 1437آابد سنة 
ا قــــــق: حممــــــد مصــــــطفى اَلعظمــــــي. الناشــــــر:  ،هـــــــ(179للمــــــام مالــــــك )املتــــــوىف:  املو ةةةةةةأ 140

ـــــن ســـــلطان آل  يـــــان ل عمـــــال اخلرييـــــة واإلنســـــ ـــــو  ـــــيب ،انيةمؤسســـــة زايـــــد ب اإلمـــــارات.  ،أب
  8م. عدد اَلجزاء: 2004 املوافق هـ1425الطبعة: اَلوىل، 

عبــــــد هللا حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن  يباللشــــــمس الــــــدين   ميةةةةةة ان االعتةةةةةةدال يف نقةةةةةةد الرجةةةةةةال 141
ــــــ ــــــن ق اْ، ــــــوىف: عثمــــــان ب ــــــذهيب )املت ــــــق: علــــــي حممــــــد البجــــــاوي، الناشــــــر:  ،ه(748از ال حتقي
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ــــــــــــريوتدار املعرفــــــــــــة للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر  املوافــــــــــــقه 1382لبنــــــــــــان، الطبعــــــــــــة: اَلوىل،  ،، ب
  4م. عدد اَلجزاء: 1963

وبذيلـــــه عقـــــد اجلـــــواهر يف العلمـــــاء نثةةةةةر اجلةةةةةواهر والةةةةةدرر يف علمةةةةةاء القةةةةةرن الرابةةةةةع عشةةةةةر  142
: داراملعرفـــــــة بـــــــعطالالربـــــــع اَلول مـــــــن القـــــــرن اخلـــــــامس العشـــــــر للـــــــدكتور يوســـــــف املرعشـــــــلى. 

 م. 2006ه املوافق 1427بريوت لبنان. الطبعة اَلوىل سنة 
ليوســـــــف بـــــــن تغـــــــري بـــــــردي بـــــــن عبـــــــد هللا النجةةةةةةةوم ال اهةةةةةةةرة يف ملةةةةةةةوك مصةةةةةةةر والقةةةةةةةاهرة  143

الناشــــــر: وزارة الثقافــــــة  ،ه(874ا اســــــن، مجــــــال الــــــدين )املتــــــوىف: بــــــو االظــــــاهري احلنفــــــي، 
 16واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر، عدد اَلجزاء:  

ــــراهيم بــــن عمــــر بــــن حســــن الــــراب  بــــن علــــي  سةةةةورنظةةةةم الةةةةدرر يف تناسةةةةب اآل ت وال 144 إلب
. الناشــــــــر: دار الكتــــــــاب اإلســــــــالمي، القــــــــاهرة ،ه(885بــــــــن أيب بكــــــــر البقــــــــاعي )املتــــــــوىف: 

 22عدد اَلجزاء: 
 حاشةةةةية السةةةةيو ي علةةةةى تفسةةةةري البيضةةةةاوي ي عةةةةرف بةةةةةنواهةةةةد األبكةةةةار وشةةةةوارد األفكةةةةار  145

ـــــن  ـــــرمحن ب ـــــو العبـــــد ال ـــــدين الســـــيوطي )املت الناشـــــر: جامعـــــة  ،ه(911ىف: يب بكـــــر، جـــــالل ال
ـــــة الـــــدعوة وأصـــــول الـــــدين. اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية )  ،أم القـــــرى ـــــوراة( 3كلي  ،رســـــائل دكت

 3م. عدد اَلجزاء: 2005 املوافق هـ1424عام النشر: 
يب الطيــــب حممــــد صــــديق خــــان بــــن حســــن بــــن ال يةةةةل املةةةةرام مةةةةن تفسةةةةري آ ت األحكةةةةامنَ  146

قيـــــــق: حممـــــــد حت ،ه(1307ري الق نَّـــــــوجي )املتـــــــوىف: علـــــــي ابـــــــن لطـــــــف هللا احلســـــــيين البهللاـــــــا
 أمحــــــد فريــــــد املزيــــــدي. دار النشــــــر: دار الكتــــــب العلميــــــة. اتريــــــخ النشــــــر: ،حســــــن إمساعيــــــل

  1عدد اَلجزاء:  م.2003سنة 
لصـــــــالح الـــــــدين خليـــــــل بـــــــن أيبـــــــك بـــــــن عبـــــــد هللا الصـــــــفدي )املتـــــــوىف: الةةةةةةةوايف ابلوفيةةةةةةةات  147

 ،مصـــــــــــطفى. الناشـــــــــــر: دار إحيـــــــــــاء الـــــــــــرتا  ا قـــــــــــق: أمحـــــــــــد اَلرانؤو  وتركـــــــــــي ،ه(764
 29م. عدد اَلجزاء: 2000 املوافق هـ1420 بريوت. عام النشر:

ــــدين أمحــــد بــــن حممــــد بــــن ال وفيةةةةات األعيةةةةان وأنبةةةةاء أبنةةةةاء ال مةةةةان 148 ــــاس  ــــس ال يب العب
ا قـــــق: إحســـــان  ،ه(681يب بكـــــر ابـــــن خلكـــــان الربمكـــــي اإلربلـــــي )املتـــــوىف: اإبـــــراهيم بـــــن 

اجلــــــزء:  1900، 0الطبعــــــة:  - 1بــــــريوت. الطبعــــــة: اجلــــــزء:  ،دار صــــــادر عبــــــاس. الناشــــــر:
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الطبعــــــــــــة:  - 4اجلــــــــــــزء:  1900، 0الطبعــــــــــــة:  - 3اجلــــــــــــزء:  1900، 0الطبعــــــــــــة:  - 2
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ْنُه ل تـُْنذ ر  ب ه  و ذ ْكر ى ل ْلُمْؤم ن ني    .ص ْدر    ح ر ٌج م 
93 
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ــــْرين  إ ىل  يـ ــــْوم  يـُبـْع ثُــــون .  الثالةةةةث: االسةةةةتدراك 73 قــــول هللا تعاىل:ق ــــال  أ ْنظ 

 .ق ال  إ نَّك  م ن  اْلُمْنظ ر ين  
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ــــــْذُءوًما  االسةةةةةةتدراك الرابةةةةةةع: 75 ــــــا م  ه  نـْ قــــــول هللا تعاىل:ق ــــــال  اْخــــــرُْج م 

ُهْم َل  ْم   نَّ م ْدُحورًا ل م   نـْ ْنُكْم أ مْج ع ني  ْن ت ب ع ك  م   .ج ه نَّم  م 
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ث يثًا و الشَّْمس  و اْلق م ر  و النُُّجوم  ُمس هللاَّر ات  أب  ْمر ه  .ح 
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ـــــى أُمَّـــــٌة يـ ْهـــــُدون   :تاسةةةةةعاالسةةةةةتدراك ال 85 قـــــول هللا تعـــــاىل:و م ْن قـ ـــــْوم  ُموس 
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ه ْم أ ل ْسُت ب ر ب  ُكمْ  ُهْم ع ل ى أ نـُْفس   .م ْن  ُُهور ه ْم ُذر  يَـّتـ ُهْم و أ ْشه د 
114 

 118 التحليل واملناقشة 88
ك  ال  قـــــول هللا تعـــــاىل:إ نَّ الَّـــــذ ين  ع ْنـــــد  ر ب  ـــــ عشةةةةةر: ادياالسةةةةةتدراك احلةةةةة 90

ُون  ع ْن ع ب اد ت ه  و ُيس ب  ُحون ُه و ل ُه ي ْسُجُدون    .ي ْست ْكرب 
120 

 121 التحليل واملناقشة 91
 123 املبلث الثاين: سورة األنفال 92
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 135 ناقشةالتحليل وامل 102
ُــــْم م ــــا اْســــت ط ْعُتْم  عشةةةةر: سةةةةابعاالسةةةةتدراك ال 103 قــــول هللا تعاىل:و أ ع ــــدُّوا   

ــــــر ين   ــــــُدوَُّكْم و آخ  ــــــُدوَّ اّللَّ  و ع  ــــــون  ب ــــــه  ع  ُب ــــــل  تـُْره  ــــــْن ر اب    اخلْ ْي ــــــوَّة  و م  ــــــْن قـُ م 
ُ يـ ْعل ُمُهمْ   .م ْن ُدو   ْم ال  تـ ْعل ُمونـ ُهُم اّللَّ
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 135 يل واملناقشةالتحل 104
ـــْنُكْم ع ْشـــُرون   :الثةةةامن عشةةةراالسةةةتدراك  105 قـــول هللا تعـــاىل:إ ْن ي ُكـــْن م 

ــــن  الَـّـــذ ين   ائـ ـــٌة يـ ْغل بُــــوا أ ْلًفــــا م  ــــْنُكْم م  ــــائـ تـ نْي  و إ ْن ي ُكــــْن م  ص ــــاب ُرون  يـ ْغل بُــــوا م 
 .ك ف ُروا
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 138 التحليل واملناقشة 106
ـــــ :التاسةةةةةع عشةةةةةراالسةةةةةتدراك  107 ـــــا ك  ن ـــــيب    أ ْن ي ُكـــــون  قـــــول هللا تعاىل:م 

ان  ل 
ُ يُر يــــــُد  نـْي ا و اّللَّ ن  يف  اَْل ْرض  تُر يــــــُدون  ع ــــــر ض  الــــــدُّ ــــــ َّ يـُــــــْثهللا  لـ ـــــُه أ ْســــــر ى ح 

ُ ع ز يٌز ح ك يمٌ  ر ة  و اّللَّ  .اآْلخ 
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ـــــــن  قـــــــول هللا تعـــــــاىل:ل ْوال  ك ت ـــــــ عشةةةةةةةرون:الاالسةةةةةةةتدراك  109 ـــــــب ق  اٌب م  اّللَّ  س 

اٌب ع ظ يمٌ   .ل م سَُّكْم ف يم ا أ خ ْذُُتْ ع ذ 
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ـــــن  اّللَّ   عشةةةةةرون:الو  حلةةةةةادياالسةةةةتدراك ا 111 قـــــول هللا تعــــاىل:ل ْوال  ك ت ـــــاٌب م 

اٌب ع ظ يمٌ   .س ب ق  ل م سَُّكْم ف يم ا أ خ ْذُُتْ ع ذ 
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 144 شةواملناقالتحليل  112
 145 املبلث الثالث: سورة التوبة 113
قـــــول هللا تعاىل:ف ـــــاقـْتـُُلوا اْلُمْشـــــر ك ني   عشةةةةةرون:الو  ثةةةةةاينال االسةةةةةتدراك 114

ُــــْم ُكــــلَّ م ْرص ــــد  فـ ـــم ْن  ُعــــُدوا    ــــْدُتُوُهْم و ُخــــُذوُهْم و اْحُصــــُروُهْم و اقـْ ــــُث و ج  ْي ح 
ــــــــا ة  و آتـ ــــــــُوا الزَّك  بُــــــــوا و أ قـ ـــــــاُموا الصَّــــــــال  ــــــــب يل ُهْم إ نَّ اّللَّ  ف ُفــــــــوٌر ات  لُّــــــــوا س  ة  ف هللا 

يمٌ   .ر ح 

146 

 147 املناقشةالتحليل و  115
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ثُـــــوا أ ْ،ـ ــــانـ ُهْم  عشةةةةةرون:الو ثالةةةةةث االسةةةةةتدراك ال 116 قـــــول هللا تعـــــاىل:و إ ْن ن ك 
 .م ْن بـ ْعد  ع ْهد ه ْم و ط ع ُنوا يف  د ين ُكْم فـ ق ات ُلوا أ ئ مَّة  اْلُكْفر

148 

 151 حليل واملناقشةالت 117
ــــــا الَّــــــذ ين  آم نُــــــوا  عشةةةةةةرون:الو رابةةةةةةع االسةةةةةةتدراك ال 118 أ يُـّه  قــــــول هللا تعاىل:ج 

بُّوا اْلُكْفــــــــــر  ع ل ــــــــــى  ء ُكــــــــــْم و إ ْخــــــــــو ان ُكْم أ ْول ي ــــــــــاء  إ ن  اْســــــــــت ح  ــــــــــُذوا آاب  ال  تـ تَّهللا 
ْنُكْم ف ُأول ئ ك  ُهُم الظَّال ُمون   ُْم م  ، ان  و م ْن يـ تـ و  َّ  .اإْل 

152 

 160 التحليل واملناقشة 119
قــــــــول هللا تعاىل:و ق ال ــــــــت  اْليـ ُهــــــــوُد  عشةةةةةةةةرون:الو  ام االسةةةةةةةةتدراك اخلةةةةةةةة 120

يُت اْبُن اّللَّ    .ُعز يـٌْر اْبُن اّللَّ  و ق ال ت  النَّص ار ى اْلم س 
161 

 161 التحليل واملناقشة 121
ــــــا عشةةةةةةرون:الس و داسةةةةةةاالسةةةةةةتدراك ال 122 ُ ع ْنــــــك  مل    قــــــول هللا تعاىل:ع ف  اّللَّ

ُقوا و تـ ْعل م  اْلك اذ ب ني   ُْم ح  َّ يـ تـ بـ نيَّ  ل ك  الَّذ ين  ص د   .أ ذ ْنت    
162 

 163 التحليل واملناقشة 123
قــــــول هللا تعــــــاىل:و ل ْو أ نَـُّهــــــْم ر ُضــــــوا  : السةةةةةةابع والعشةةةةةةرون االسةةةةةةتدراك 124

ْســــــــ ُ و ر ُســــــــولُُه و ق ــــــــاُلوا ح  ُهــــــــُم اّللَّ ــــــــا آات  ــــــــْن ف ْضــــــــل ه  م  ُ م  ــــــــيـُْؤت ين ا اّللَّ ُ س  بـُن ا اّللَّ
 .و ر ُسولُُه إ انَّ إ ىل  اّللَّ  ر اف ُبون  

164 

 169 التحليل واملناقشة 125
ُــــــْم أ ْو ال   :الثةةةةةةامن والعشةةةةةةروناالسةةةةةةتدراك  126 قــــــول هللا تعاىل:اْســــــتـ ْغف ْر   

ـــــْبع ني  م ـــــ ـُــــْم س  ُـــــْم إ ْن ت ْســـــتـ ْغف ْر    ُـــــْم ذ لـ ــــك  ت ْســـــتـ ْغف ْر       ُ رًَّة فـ ل ـــــْن يـ ْغف ـــــر  اّللَّ
ق ني   ُ ال  يـ ْهد ي اْلق ْوم  اْلف اس  ّللَّ  و ر ُسول ه  و اّللَّ  .أب  نَـُّهْم ك ف ُروا اب 

171 

 171 ناقشةالتحليل وامل 127
ـُـــــْم أ ْو ال   :التاسةةةةةةع والعشةةةةةةروناالسةةةةةةتدراك  128 قــــــول هللا تعاىل:اْســــــتـ ْغف ْر   

ُـــــ ُـــــْم ذ لـ ــــك  ت ْســـــتـ ْغف ْر       ُ ـــــْبع ني  م ـــــرًَّة فـ ل ـــــْن يـ ْغف ـــــر  اّللَّ ـُــــْم س  ْم إ ْن ت ْســـــتـ ْغف ْر   
ُ ال  يـ ْهد ي اْلق   ّللَّ  و ر ُسول ه  و اّللَّ ق ني  أب  نَـُّهْم ك ف ُروا اب   .ْوم  اْلف اس 

174 

 175 التحليل واملناقشة 129



 استدراكات اإلمام شهاب الدين اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي على اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريَيهما
 

423 
 

ـُـــــْم أ ْو ال  ت ْســــــتـ ْغف ْر قــــــول هللا تعــــــاىل: اْســــــتـ ْغف   ثالثةةةةةةون:الاالسةةةةةةتدراك  130 ْر   
ـُـــــْم ذ لـ ـــــك  أب  نَـُّهــــــْم     ُ ــــــْبع ني  م ــــــرًَّة فـ ل ــــــْن يـ ْغف ــــــر  اّللَّ ـُـــــْم س  ـُـــــْم إ ْن ت ْســــــتـ ْغف ْر      

ق ني   ُ ال  يـ ْهد ي اْلق ْوم  اْلف اس  ّللَّ  و ر ُسول ه  و اّللَّ  .ك ف ُروا اب 

176 

 178 ناقشةالتحليل وامل 131
ُــــــْم أ ْو ال   ثالثةةةةةةون:الو ادي احلةةةةةة االسةةةةةةتدراك 132 قــــــول هللا تعاىل:اْســــــتـ ْغف ْر   

ُـــــْم ذ لـ ــــك      ُ ـــــْبع ني  م ـــــرًَّة فـ ل ـــــْن يـ ْغف ـــــر  اّللَّ ـُــــْم س  ُـــــْم إ ْن ت ْســـــتـ ْغف ْر    ت ْســـــتـ ْغف ْر   
ق ني   ُ ال  يـ ْهد ي اْلق ْوم  اْلف اس  ّللَّ  و ر ُسول ه  و اّللَّ  .أب  نَـُّهْم ك ف ُروا اب 

178 

 179 ناقشةالتحليل وامل 133
ـُـــــــْم أ ْو ال   ثالثةةةةةةةةون:الو  ثةةةةةةةةايناالسةةةةةةةةتدراك ال 134 قــــــــول هللا تعاىل:اْســــــــتـ ْغف ْر   

ُـــــْم ذ لـ ــــك      ُ ـــــْبع ني  م ـــــرًَّة فـ ل ـــــْن يـ ْغف ـــــر  اّللَّ ـُــــْم س  ُـــــْم إ ْن ت ْســـــتـ ْغف ْر    ت ْســـــتـ ْغف ْر   
ّللَّ  و ر ُسول ه  و اّللَُّ  ق ني   ال  يـ ْهد ي اْلق  أب  نَـُّهْم ك ف ُروا اب   .ْوم  اْلف اس 

182 

 183 التحليل واملناقشة 135
ُ  ثالثةةةةةةةةةةةون:الو ثالةةةةةةةةةةةث االسةةةةةةةةةةةتدراك ال 136 قـــــــــــول هللا تعـــــــــــاىل:ل ي ْجز يـ ُهُم اّللَّ

انُوا يـ ْعم ُلون    .أ ْحس ن  م ا ك 
185 

 185 التحليل واملناقشة 137
 187 املبلث الرابع: سورة يون  138
قـــــول هللا تعـــــاىل:إ نَّ الَّـــــذ ين  ال  يـ ْرُجـــــون   ثالثةةةةةون:الو  رابةةةةةعلاالسةةةةةتدراك ا 139

ــــــا  ــــــْن آجت ن ــــــْم ع  ــــــا و الَّــــــذ ين  ُه ــــــأ نُّوا ِب  ْنيا و اْطم  ــــــدُّ ــــــاة  ال حلْ ي ل قــــــاء ان و ر ُضــــــوا اب 
 .فاف ُلون  

187 

 189 التحليل واملناقشة 140
ــــــُدون   ون:ثالثةةةةةةالو  اخلةةةةةةام  االسةةةةةةتدراك 141 ــــــْن ُدون  قــــــول هللا تعاىل:و يـ ْعُب م 

ء  ُشف ع اُؤان  ع ْند  اّللَّ    .اّللَّ  م ا ال  ي ُضرُُّهْم و ال يـ نـْف ُعُهْم و يـ ُقوُلون  ه ُؤال 
 

 192 التحليل واملناقشة 142
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أ ال  إ نَّ ّلل َّ  م ــــا يف   قــــول هللا تعــــاىل: :سةةةةادس والثالثةةةةوناالسةةةةتدراك ال 143
ــــــــــــــم او ات  و اَْل ْرض  أ ال  إ نَّ و ْعــــــــــــــ ــــــــــــــق  و ل ك ــــــــــــــنَّ أ ْكثـ ــــــــــــــر ُهْم ال  السَّ د  اّللَّ  ح 

 .يـ ْعل ُمون  

194 

 195 التحليل واملناقشة 144
ـــــــا النَّــــــاُس ق ـــــــْد  :السةةةةةةةابع والثالثةةةةةةوناالسةةةةةةتدراك  145 أ يُـّه  قــــــول هللا تعاىل:ج 

ـــــا يف  الصُّـــــُدور  و ُهـــــًدى و ر مْحـ ــــٌة  ـــــف اٌء ل م  ـــــْن ر ب  ُكـــــْم و ش  ـــــاء ْتُكْم م ْوع ظـ ــــٌة م  ج 
 .ْؤم ن ني  ل ْلمُ 

198 

 202 التحليل واملناقشة 146
ـــــْوُ ُْم إ نَّ  :الثةةةةةامن والثالثةةةةةوناالسةةةةةتدراك  147 قـــــول هللا تعـــــاىل:و ال  ُي ْزُنْـــــك  قـ 

يُع اْلع ل يمُ   .اْلع زَّة  ّلل َّ  مج  يًعا ُهو  السَّم 
203 

 204 التحليل واملناقشة 148
ـــــــُه  ىل:قـــــــول هللا تعـــــــا :التاسةةةةةةةع والثالثةةةةةةةوناالسةةةةةةةتدراك  149 ـــــــ َّ إ ذ ا أ ْدر ك  ح 

ـــــُت أ نَّـــــُه ال  إ ل ـــــه  إ الَّ   الَّـــــذ ي آم ن ـــــْت ب ـــــه  بـ نُـــــو إ ْســـــر ائ يل  و أ ان  اْلغ ـــــر اُل ق ـــــال  آم ْن
د ين    .م ن  اْلُمْسل م ني . آآْلن  و ق ْد ع ص ْيت  قـ ْبُل و ُكْنت  م ن  اْلُمْفس 

232 

 206 التحليل واملناقشة 150
قــــــــول هللا تعــــــــاىل:إ نَّ الَـّـــــــذ ين  ح قَّــــــــْت ع ل ــــــــْيه ْم  :ربعةةةةةةةةوناألاالسةةةةةةةةتدراك  151

ُنون    .ك ل م ُت ر ب  ك  ال  يـُْؤم 
214 

 215 التحليل واملناقشة 152
 216 الفصل الثاين 153
 217 املبلث األول: سورة هود 154
ـــر اُه قُـــْل  األربعةةةون:احلةةةادي االسةةةتدراك  155 تـ  قـــول هللا تعـــاىل:أ ْم يـ ُقولُـــون  افـْ

ـــــْن ُدون  اّللَّ  ف ـــــ ـــــن  اْســـــت ط ْعُتْم م  ت  و اْدُعـــــوا م  ـــــر ج  ْثل ـــــه  ُمْفتـ  ْأُتوا ب ع ْشـــــر  ُســـــو ر  م 
ُتْم ص اد ق ني    .إ ْن ُكنـْ

217 

 218 التحليل واملناقشة 156
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ي  ربعةةةةةون:األو  ثةةةةةايناالسةةةةةتدراك ال 157 قـــــول هللا تعـــــاىل:و ال  يـ ـــــنـْف ُعُكْم ُنْصـــــح 
ـــــــت   ُ يُر يـــــــُد أ ْن يـُْغـــــــو ي ُكْم ُهـــــــو  ر بُُّكـــــــْم ل  إ ْن أ ر ْدُت أ ْن أ ْنص  ـــــــان  اّللَّ ُكـــــــْم إ ْن ك 

 .و إ ل ْيه  تـُْرج ُعون  

219 

 220 التحليل واملناقشة 158
ــــــا م ــــــا  ربعةةةةةةون:األو  ثالةةةةةةثاالسةةةةةةتدراك ال 159 الـ ـــــد ين  ف يه  قــــــول هللا تعاىل:خ 

ــــــاء  ر بُّــــــك  إ نَّ  ــــــا ش  ــــــم او اُت و اَْل ْرُض إ الَّ م  ــــــت  السَّ ــــــا د ام  ــــــاٌل ل م  ر بَـّـــــك  فـ عَّ
 .يُر يدُ 

222 

 225 التحليل واملناقشة 160
ــــــْرت   :الرابةةةةةةع واألربعةةةةةةوناالسةةةةةةتدراك  161 ــــــا أُم  قــــــول هللا تعاىل:ف اْســــــت ق ْم ك م 

 .ع ك  و م ْن ات ب  م  
228 

 228 التحليل واملناقشة 162
 232 املبلث الثاين: سورة يوسف 163
ـــــْد مه َّـــــْت ب ـــــه   :اخلةةةةةام  واألربعةةةةةوناالسةةةةةتدراك  164 قـــــول هللا تعاىل:و ل ق 

ــــــــوء   ــــــــذ ل ك  ل ن ْصــــــــر ف  ع ْنــــــــُه السُّ ــــــــان  ر ب  ــــــــه  ك  ــــــــمَّ ِب  ــــــــا ل ــــــــْوال  أ ْن ر أ ى بـُْره  و ه 
 .إ نَُّه م ْن ع ب اد ان  اْلُمهللْال ص ني  و اْلف ْحش اء  

232 

 234 التحليل واملناقشة 165
و ق الـ ـــــت  اْخــــــرُْج  ىل:قــــــول هللا تعــــــا :السةةةةةةادس واألربعةةةةةةوناالسةةةةةةتدراك  166

ا  ــــذ  ــــا   ّلل َّ  م ــــا ه  ــــن  ح  ــــا ر أ يـْن ــــُه أ ْكبـ ْرن ــــُه و ق طَّْعــــن  أ يْــــد يـ ُهنَّ و قـُْل ع ل ــــْيه نَّ فـ ل مَّ
ا إ الَّ م ل ٌك ك ر ةٌ ب ش رًا   .إ ْن ه ذ 

235 
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لَّــــة  قـ ــــْوم  قــــول هللا تعــــاىل:إ ين   تـ   :السةةةةابع واألربعةةةةوناالسةةةةتدراك  168 ر ْكــــُت م 

ر ة  ُهْم ك اف ُرون   آْلخ  ّللَّ  و ُهْم اب   .ال  يـُْؤم ُنون  اب 
238 

 239 التحليل واملناقشة 169
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َّ ال   :ثةةةةةةةةةامن واألربعةةةةةةةةةوناالسةةةةةةةةةتدراك ال 170 بـ ــــــــين  قـــــــــول هللا تعاىل:و ق ـــــــــال  ج 
ــــ ــــد  و اْدُخلُــــوا م  ب  و اح  ــــْن اب  ــــو اب  ُمتـ ف ر  ق ــــة  ت ــــْدُخُلوا م  ــــا أُْفــــين  ع ــــْنُكْم ْن أ بـْ  و م 

 .م ن  اّللَّ  م ْن ش ْيء  

241 

 143 التحليل واملناقشة 171
قــــــــول هللا تعاىل:ق ــــــــاُلوا إ ْن ي ْســــــــر اْل  :التاسةةةةةةةةع واألربعةةةةةةةةوناالسةةةةةةةةتدراك  172

ُــــْم  ــــه  و ملْ  يـُْبــــد ه ا    ا يُوُســــُف يف  نـ ْفس  ــــرَّه  ــــْن قـ ْبــــُل ف أ س  ــــر ال  أ ٌ  لـ ـــُه م  ــــْد س  فـ ق 
ُفون  ق ال  أ نْـ  ُ أ ْعل ُم ِ  ا ت ص   .ُتْم ش ر  م ك ااًن و اّللَّ

243 

 245 التحليل واملناقشة 173
ـــــْن  قـــــول :اخلمسةةةةةوناالسةةةةةتدراك  174 ـــــوا فـ ت ح سَُّســـــوا م  ُب َّ اْذه  ب ين  هللا تعـــــاىل:ج 

ـــــــْن ر ْوح  اّللَّ   ـــــــأ ُس م  ـــــــْن ر ْوح  اّللَّ  إ نَّـــــــُه ال  يـ ْي يـــــــه  و ال  تـ ْيأ ُســـــــوا م   يُوُســـــــف  و أ خ 
 .إ الَّ اْلق ْوُم اْلك اف ُرون  

248 

 249 التحليل واملناقشة 175
ــــــــت  و ل ي  ــــــــي يف  قــــــــول هللا تعاىل :مسةةةةةةةةوناخلو  احلةةةةةةةةادي االسةةةةةةةةتدراك 176 :أ ْن

لصَّاحل  ني   ر ة  تـ و فَّين  ُمْسل ًما و أ حلْ ْقين  اب  نـْي ا و اآْلخ   .الدُّ
251 

 254 التحليل واملناقشة 177
 258 لثالث: سورة الرعداملبلث ا 178
نَّــــــــــاُت ع ــــــــــْدن   :الثةةةةةةةةةةاين واخلمسةةةةةةةةةةوناالسةةةةةةةةةةتدراك  179 قــــــــــول هللا تعاىل:ج 

ــــــُة  ئ ك  هت  ــــــْم و اْلم ال  ــــــْم و ُذر  جَّ ه  ــــــْم و أ ْزو اج  ئ ه  ــــــْن آاب  ــــــْن ص ــــــل ت  م  ي ــــــْدُخُلونـ ه ا و م 
ب    .ي ْدُخُلون  ع ل ْيه ْم م ْن ُكل   اب 

258 

 260 التحليل واملناقشة 200
ّللَّ   :الثالةةةةةةةةث واخلمسةةةةةةةةوناالسةةةةةةةةتدراك  201 ــــــــى اب  قــــــــول هللا تعاىل:قُــــــــْل ك ف 

ُه ع ْلُم اْلك ت اب   ن ُكْم و م ْن ع ْند  يًدا بـ ْيين  و بـ يـْ  .ش ه 
262 

 262 التحليل واملناقشة 202
 265 املبلث الرابع: سورة إبراهيم 203
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أ نـْز ْلن ــــــاُه  قــــــول هللا تعــــــاىل:الر ك ت ــــــابٌ  :رابةةةةةةع واخلمسةةةةةةوناالسةةةةةةتدراك ال 204
ـــــر ا    ـــــات  إ ىل  النُّـــــور  إب  ْذن  ر ِب  ـ ــــْم إ ىل  ص  ـــــن  الظُُّلم  إ ل ْيـــــك  ل ُتهللْاـــــر ج  النَّـــــاس  م 

 .اْلع ز يز  احلْ م يد  
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 266 التحليل واملناقشة 205
ــــــــْر يل   :اخلةةةةةةةةام  واخلمسةةةةةةةةوناالسةةةةةةةةتدراك  206 قــــــــول هللا تعاىل:ر بَـّن ــــــــا اْفف 

 .م ن ني  يـ ْوم  يـ ُقوُم احلْ س ابُ و ل و ال د يَّ و ل ْلُمؤْ 
266 

 267 التحليل واملناقشة 207
قـــــــــول هللا تعـــــــــاىل:يـ ْوم  تـُب ـــــــــدَُّل  :السةةةةةةةةةادس واخلمسةةةةةةةةةوناالسةةةةةةةةةتدراك  208

د  اْلق هَّار    .اَْل ْرُض ف يـْر  اَْل ْرض  و السَّم او اُت و بـ ر ُزوا ّلل َّ  اْلو اح 
269 

 272 التحليل واملناقشة 209
 278 صل الثالثالف 210
 279 املبلث األول: سورة احِلجر 211
ه ا  :سةةةةةةابع واخلمسةةةةةةوناالسةةةةةةتدراك ال 212 ْدان  ــــــد  قــــــول هللا تعــــــاىل:و اَْل ْرض  م 

ن ا ف يه ا م ْن ُكل   ش ْيء  م ْوُزون   ي  و أ نـْبـ تـْ ن ا ف يه ا ر و اس   .و أ ْلق يـْ
279 

 280 التحليل واملناقشة 213
 282 ة النللاملبلث الثاين: سور  214
ــــــْوا قــــــول هللا تعاىل:و ق يــــــل  : ثةةةةةةامن واخلمسةةةةةةوناالسةةةةةةتدراك ال 215 ل لَّــــــذ ين  اتَـّق 

ـــــن ٌة  نـْي ا ح س  ـــــدُّ ـــــذ ه  ال ـــــُنوا يف  ه  ـــــرًا ل لَّـــــذ ين  أ ْحس  يـْ ـــــز ل  ر بُُّكـــــْم ق ـــــاُلوا خ  ـــــاذ ا أ نـْ م 
ٌر و ل ن ْعم  د اُر اْلُمتَّق ني   يـْ ر ة  خ  اُر اآْلخ   .و ل د 

284 

 284 ليل واملناقشةالتح 216
ـــــد ى قـــــول هللا تعـــــاىل:ف  : التاسةةةةةع واخلمسةةةةةوناالسةةةةةتدراك  217 ُهْم م ـــــْن ه  نـْ م 

ل ةُ  ُهْم م ْن ح قَّْت ع ل ْيه  الضَّال  نـْ ُ و م   .اّللَّ
284 

 285 التحليل واملناقشة 218
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ــــــُتْم  :السةةةةةةتوناالسةةةةةةتدراك  219 قــــــول هللا تعاىل:ف اْســــــأ ُلوا أ ْهــــــل  الــــــذ  ْكر  إ ْن ُكنـْ
 . تـ ْعل ُمون  ال  

285 

 286 التحليل واملناقشة 220
ل ــــق   :السةةةةتون احلةةةةادي االسةةةةتدراك 221 قــــول هللا تعــــاىل:أ و ملْ  يـ ــــر ْوا إ ىل  م ــــا خ 

ــــــم ائ ل  ُســــــجًَّدا ّلل َّ  و ُهــــــْم  ــــــني  و الشَّ لُــــــُه ع ــــــن  اْلي م  ــــــْيء  يـ تـ ف يَّــــــأُ   ال  ــــــْن ش  ُ م  اّللَّ
ُرون    .د اخ 

289 

 290 اقشةالتحليل واملن 222
قـــــــول هللا تعـــــــاىل:و جي ْع ُلون  ّلل َّ  اْلبـ ن ـــــــات   :الثةةةةةةةاين والسةةةةةةةتوناالسةةةةةةةتدراك  223

ُْم م ا ي ْشتـ ُهون   ان ُه و     .ُسْبح 
291 

 291 التحليل واملناقشة 224
قــــــــول هللا تعــــــــاىل:و أ ْوح ى ر بُّــــــــك  إ ىل  : الثالةةةةةةةةث والسةةةةةةةةتوناالسةةةةةةةةتدراك  225

ـــــن   ـــــذ ي م  ـــــج ر  و   النَّْحـــــل  أ ن  اختَّ  ـــــن  الشَّ ـــــواًت و م  مم َّـــــا يـ ْعر ُشـــــون . مُثَّ اجلْ ب ـــــال  بـُُي
ــــْن بُطُو  ـ ـــا  ــــر ات  ف اْســــُلك ي ُســــُبل  ر ب  ــــك  ُذلُــــاًل   ْــــرُُج م  ــــْن ُكــــل   الثَّم  ُكل ــــي م 
ــــــــْوم   ي ــــــــًة ل ق  ــــــــف اٌء ل لنَّــــــــاس  إ نَّ يف  ذ ل ــــــــك  آل  ــــــــر اٌب ُ ْت ل ــــــــٌف أ ْلو انـُـــــــُه ف يــــــــه  ش  ش 

 .ن  يـ تـ ف كَُّرو 

292 
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ــــْمع   :الرابةةةةع والسةةةةتوناالسةةةةتدراك  227 قــــول هللا تعاىل:و ج ع ــــل  ل ُكــــُم السَّ

ة  ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون    .و اَْل ْبص ار  و اَْل ْفئ د 
295 

 296 التحليل واملناقشة 228
 298 املبلث الثالث: سورة اإلسراء 229
ــــــى اقـْر ْأ ك ت اب ــــــقــــــول هللا تعــــــاىل: :سةةةةةةتوناخلةةةةةةام  والاالسةةةةةةتدراك  230 ك  ك ف 

يًبا ك  اْليـ ْوم  ع ل ْيك  ح س   .ب نـ ْفس 
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م ن  اْهت ــــــد ى ف م منَّـ ـــــا قــــــول هللا تعــــــاىل::السةةةةةةادس والسةةةةةةتوناالسةةةةةةتدراك  232
ــــــــا و ال  ت ــــــــ ه  ــــــــلُّ ع ل يـْ ــــــــلَّ ف م منَّ ــــــــا ي ض  ــــــــْن ض  ــــــــه  و م  ز ُر و از ر ٌة و ْزر  يـ ْهت ــــــــد ي ل نـ ْفس 

 .ُأْخر ى و م ا ُكنَّا ُمع ذ  ب ني  ح  َّ نـ بـْع ث  ر ُسواًل 

304 

 304 التحليل واملناقشة 233
ــــــــــب  ُت لـ ـــــــــُه : السةةةةةةةةةةابع والسةةةةةةةةةةتوناالسةةةةةةةةةةتدراك  234 قــــــــــول هللا تعــــــــــاىل: ُتس 

ــــــــْيء  إ الَّ يُ  ــــــــْن ش  ــــــــْن ف ــــــــيه نَّ و إ ْن م  ــــــــْبُع و اَْل ْرُض و م  ـــــــم او اُت السَّ ــــــــب  ُت السَّ س 
ُهْم إ نَُّه ك ان  ح ل يًما ف ُفورًا  .حب  ْمد ه  و ل ك ْن ال  تـ ْفق ُهون  ت ْسب يح 
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 318 التحليل واملناقشة 235
قــــول هللا تعــــاىل:إ نَّ ع ب ــــاد ي لـ ـــْيس  لـ ـــك   :من والسةةةةتوناالسةةةةتدراك الثةةةةا 236

 .ع ل ْيه ْم ُسْلط اٌن و ك ف ى ب ر ب  ك  و ك ياًل 
320 

 320 حليل واملناقشةالت 237
قـــــول هللا تعـــــاىل:و قـُْرآن  اْلف ْجـــــر  إ نَّ  :التاسةةةةةع والسةةةةةتوناالسةةةةةتدراك  238

 .قـُْرآن  اْلف ْجر  ك ان  م ْشُهوًدا
322 

 323 التحليل واملناقشة 239
ــــــْرآن   :السةةةةةةبعوناالسةةةةةةتدراك  240 قــــــول هللا تعــــــاىل:و قـُْرآن  اْلف ْجــــــر  إ نَّ قـُ

 .ام ْشُهودً اْلف ْجر  ك ان  
325 

 325 التحليل واملناقشة 241
قـــــــول هللا تعاىل:و ي ْســـــــأ ُلون ك  ع ــــــــن   :احلةةةةةةةادي والسةةةةةةةبعوناالسةةةةةةةتدراك  242

 .الرُّوح  ُقل  الرُّوُح م ْن أ ْمر  ر يب   و م ا أُوت يُتْم م ن  اْلع ْلم  إ الَّ ق ل ياًل 
325 

 327 التحليل واملناقشة 243
يًدا  :الثةةةاين والسةةةبعوناالسةةةتدراك  244 ـــه  ّللَّ  ش  ـــى اب  قـــول هللا تعاىل:قُـــْل ك ف 

ريًابـ ْيين   ن ُكْم إ نَُّه ك ان  ب ع ب اد ه  خ ب ريًا ب ص   .و بـ يـْ
328 

 330 التحليل واملناقشة 245
 332 املبلث الرابع: سورة الكهف 246
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ـــــــي   عون:بسةةةةةةةالو  لةةةةةةةثاالسةةةةةةةتدراك الثا 247 ـــــــُل م ـــــــا أُوح  قـــــــول هللا تعاىل:و اْت
ات ه  إ ل ْيك  م نْ   . ك ت اب  ر ب  ك  ال  ُمب د  ل  ل ك ل م 
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 332 التحليل واملناقشة 248
قـــــــــول هللا تعاىل:ق ـــــــــال  إ نَّـــــــــك  ل ـــــــــْن  عون:بسةةةةةةةةةالو الرابةةةةةةةةةع االسةةةةةةةةةتدراك  249

ُ ع ل ى م ا ملْ  حتُ   رًات ْست ط يع  م ع ي  ص بـْرًا.  و ك ْيف  ت ْصرب   .ْ  ب ه  ُخبـْ
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 340 اخلا ة والتوصيات 251
 341 النتائ  252
 347 التوصيات واالقرتاحات 253
 349 الفهارس 254
 350 فهرس اآلجت 255
 371 فهرس اَلحاديث واآل ر 256
 380 فهرس اَلعالم 257
 386 فهرس املصادر واملراجع 258
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