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Abstract 

  “Rectifications of Aaloosi and Saeedi in the Tafseer al-Razi” 

A Comparative and Critical Study  

The basic questions of research on this topic are: What is the theological stand of 

al-Razi in his tafseer and why did the Mufassiroon criticize him? What is the stand 

point of al-Razi regarding the meanings of special Qur’anic terms and ayaat in his 

tafseer and why did the Mufassiroon criticize him? What is the stand point of al-

Razi concerning the issues of Fiqh in his tafseer and why did the Mufassiroon 

criticize him? What is the point of view of al-Razi related to historical issues in his 

tafseer and why did the Mufassiroon criticize him? 

Keeping in view the research topic, the synopsis consists of an Introduction, 

Four Chapters, Conclusions and Indexes. In the introduction, there are importance 

of the topic, reasons to select the topic, review of the previous studies, objectives 

of the study, and methodology to work on the topic.  

Historical Background (Tamheed) is divided into four parts. They are: 

One: The life, times, works of al-Razi and importance of his tafseer 

Two: The life, times, works of ‘Aaloosi and importance of his tafseer 

Three: The life, times, works of Ghulam Rasool Saeedi and importance of his 

tafseer 

Four: Introduction of rectification 

Chapter One: Rectifications of ‘Aaloosi and Ghulam Rasool Saeedi in the tafseer of Bismillah 

and Surah al-Fatiha by al-Razi 

Chapter Two: Rectifications of ‘Aaloosi and Ghulam Rasool Saeedi in the tafseer of Surah al-

Baqarah by al-Razi 

Chapter Three: Rectifications of ‘Aaloosi and Ghulam Rasool Saeedi in the tafseer of Ale ‘Imran, 

Surah an-Nisa, Surah al-Maidah and Surah al-An‘am   by al-Razi 

Conclusions: Major findings and results  

Indexes: 
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The Researcher 

Najamuddin kokab Hashmi 

 

 اإلهداء
 ...الرقيب املقتدر العايل اجلاه احملبوب  هللا تعاىل احلبيب إىل

ادق األنبياء واملرسلني، خامت النبيني، رمحة للعاملني، شفيع املذنبني، سيدان حممد النيب الص أشرف وإىل

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده "األمني صلوات هللا وسالمه عليه، الذي قال: 

 .1 "أمجعنيوالناس 

وربياين  لماين،، وعين حنو النور اإلهلياوقاد اينالعلم واملعرفة، وشجع قليب حبيف  امن غرس وإىل

حسن الرتبية الوالدين الكرميني احلبيبني أدام هللا فضلهما ورمحهما كما ربياين صغريا. وأقول كما علمين أ

وحتمال كل املصائب الشاقة حىت وصلت " [24: اإلسراء{ ]َصغ ريًا َرب ََّياين   َكَما  اْرمَحُْهَما َرب   }"ريب: 

 يل   اْغف رْ  َرب ََّنا}" أسأل هللا سبحانه وتعاىل:و إىل هذه املرحلة، وهذه مثرهتما فجزامها هللا عين خري اجلزاء، 

     ".[41: إبراهيم{ ]احلْ َسابُ  يَ ُقومُ  يَ ْومَ  َول ْلُمْؤم ن نيَ  َول َوال َديَّ 

لشيخ الكرمي، العامل العالمة، البحر الفهامة، ا الرحال إىل هذا الرحاب الطاهرمن جعلين أشد  وإىل

هللا  قدس - كرم الشاهستا  السيد حممد  فريد عصره ووحيد دهره فضيلة األ قدوة العلماء العاملني،

، انالعرفالعلم و حيث قد أخرجين من ظلمات اجلهل إىل نور ؛  - روحه وطيب هللا ثراه وجعل اجلنة مثواه

 وأدبين فأحسن أتدييب. ،وغرس يف قليب حب العلم وطلبهوأوصاين بتالوته وفهمه،  وعلمين تعليم القرآن،

 فجزاهم هللا أحسن اجلزاء

                                                        

: مصطفى البغا، ت، 15(  رقم احلديث: 14:1ميان،  رسول من اإلالحب  ب:اإلميان،  :ك الصحيح، ،البخاري -1
 م(.1987 ،3ط: كثري، بريوت،   .  دار ابن
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 كلمة الشكر والتقدير

امتام هذا إل لوال أْن هداان هللا .لنهتديَ .، وما كنَّا البحث العلمي الذي هداان هلذا.احلمد هلل 

 نوالديلإىل اأش     كر على رس     وله الكرمي وعلى آله واص     حابه ا عني. و  والص     لوة والس     المالبحث، 

الكرميني حفظهما هللا تعاىل، وهلما أكرب عون يل يف س         بيل العلم والتحص         يل منذ نعومة أظفاري. 

وأدعو هلما ابألجر واملثوبة لس         هرمها على حس         ن تربي، وتوجيهي حنو العلم، وأدعو هللا س         بحانه 

  مها ويرزقهما الصحة والعافية.وتعاىل أن ميد يف عمر 

وأتوجه ابلش        كر والتقدير مع االفتخار العمية للجامعة اإلس        المية العاملية  س        الم آابد ال، 

أاتحت يل فرص    ة الدراس    ات العليا يف كلية أص    ول الدين بقس    م التفس    ري وعلوم القرآن، وهيأت يل 

وأحس  نوا  هذا العمل حيث أكرموينالكثري من وس  ائل التحص  يل العلمي وتوفري التس  هيالت إل از 

 إيل وأفادوين.

ويس       عدين أن أقدم خالو ش       كري وتقديري وإحرتامي من أعماق قليب إىل  يع أس       اتذ ، 

  وعلوم القرآن. وأخوريوخاص  ة أس  اتذة كلية أص  ول الدين، وأخو ابلش  كر أس  اتذة قس  م التفس  

 ألس   تا  الدكتورافض   يلة الش   يخ بتوجيه جزيل الش   كر و يل العرفان إىل مش   ريف وأس   تا ي الفا    ل 

جلامعة ابالتفس          ري وعلوم القرآن يف كلية أص          ول الدين، أس          تا   حفظه هللا عبد الوهاب الراس          خ

 الذي تكرم بقبول اإلش  راف على هذه الرس  الة، وفر  يل ،اإلس  المية العاملية  س  الم آابد ابكس  تان

ه وجهده ئه الس             ديدة، وأعطاين من وقتأوقاته الثمينة، وأرش             دين بتوجيهاته العظيمة، وأفادين  را

   عف أ عاف ما كنت أرجوه منه.
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ويف اخلتام ال أنس  ى يف الش  كر والدعاء  يع إخواين وزمالئي وأص  دقائي وكل من س  اعدين يف 

الميكن : المعليه الص       لوة والس        قول النيبمبفهوم هذه الرس       الة برأي عظيم أو توجيه كرمي إنطالقا 

 فجزاهم هللا أحسن اجلزاء. 1شكرهللا بدون شكر الناس

أن يوزعين بش           كر نعمته ال، أنعم علي وعلى أبوي وأن يوفقين  عمال  وأس           أل هللا عزوجل

 صاحلة ير اه ويدخلين برمحته يف عباده الصاحلني آمني اي رب اللعاملني.

 .وصلى هللا تعاىل على النيب الكرمي الرؤف الرحيم األمني وعلى آله وصحبه أ عني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
،  دار إحياء 1995إليك، رقم:  ..ملن أحسن  ..يف الشكر  :، ابب ...الرب والصلة  :سنن ،كالالرتمذي، يف  -1
 صحيح..حديث حسن .: الشيخ أمحد شاكر. وقال الرتمذي: هذا ت(،  1958. ط: ،الرتاث العريب، بريوت.
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 قدمةامل
 وتشتمل على:

 التعريف ابملو وع 

 أمهية املو وع 

 أسباب اختيار املو وع 

 الدراسات السابقة 

 بيان مشكلة البحث 

 أهداف الدراسة 

 املنهج يف كتابة البحث 

 بيان خطوات البحث 
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يهده .ا من أنفسنا ومن سيئ ات أعمالن .حنمده ونستعينه ونعو  ابهلل من شرور.هلل تعاىل.احلمد

ه ال شريك ل.وحده .إال هللا .ال إله .أن  .شهد نو  ،له.فال هادي .ومن يضلله . فال مضل  له.هللا 

 بعد: أما. ،ورسوله.( عبده وسلم .عليه  .هللا .صلىحممدا   وموالان.سيدان  أن.شهد نو 

شد لكل هللا تعاىل هلداية الناس، وفيه ر  هأنزل، فإن  القرآن الكرمي كتاب ال ريب فيه وال شك  

 ت.من العقائد والعبادات واألخالق واملعامال، يف  يع نواحي احلياة اإلنسانية و زمان ىف كل إنسان

حمفوظ هو  لذا ه،حفظأخذ هللا تعاىل  مة  قدو  اإلنسانية. حيل  املشكالت و القضااي كتاب كاملهو  و 

هودهم يف حفظ  ج نيسلمعلماء املالكثري من بذل  هذا املنطلة  ومن إىل يوم القيامة بوسائل خمتلفة.

الد ين  منافعلك من  حياهتم هلذا الكتاب الكرمي ملا يف فأوقفوا  هللا وفهمه وتفسريه ونشره،كتاب 

أيتوا  ن كتبوا تفسري القران الكرمي، وحاولوا أنيمنهم املفسرون املتقدمون واملتأخرون الذ والدنيا.

 العديدة ىف زماهنم. شاكلجوبة املسائل اجلديدة وامل 

  :التعريف ابملوضوع
من أهم التفاسري ال، انتشرت ىف العامل، واستفاد منها كثري من العلماء قدميا وحديثا تفسري الفخر 

مر فخر الدين حممد بن ع الرازي  مفاتيح الغيب(.وهو تفسري ابلرأي احملمود، ومؤلفه اإلمام العالمة 

 ه544ضان سنة يف رمو  .كلها  العقليةو  لنقليةايف العلوم  اإمامو  ،الفقيهكان فقيها ومتكلما الرازي  

م كثرية و لعلاأعطا هللا تعاىل لعمر بن حسني ولدا مباركا وعرف ابسم حممد وبلقب فخرالدين. تعلم  

العلماء ابلبحث  وألمهية هذا التفسري تناوله طالبمن التخرج عليه كثري فوأتقن فيها على والده عمر، 

والشرح ،كما قام املفسرون املتأخرون يف تفاسريهم بتحليله ونقده ىف األراء الكالمية، والقضااي 

 ه (1270املتوىف:  الفقهية، والوقائع التارخيية وغريها، وكان من أبرز هؤالء املفسرين اإلمام اآللوسي
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حيث جاء يف تفسرييهما استدراكات كثرية على  ،(ه 1437ملتويف: ا والشيخ غالم رسول السعيدي 

لدراستها  الرازي، ومن هنا وقع اختياري على هذا املو وع اللقاء الضوء على هذه املواقف املستدركة

 وحتليلها واحلكم عليها.

 أمهية املوضوع: 

 :أمهها أمران شىتمن جوانب  تظهرو وع أمهية امل

 لذىع، األمر اطالالعلم واال وسعة تاز به منميالعلمي، وما  قامهالرازي ومشخصية اإلمام  :ألولا

والطب،  والسحر، ،الفقهو  ،والتاريخ اللغة،، و يف التفسري كتبالعلوم، ف شىت كنه من تصنيفمي

 زيد أمهية.ت املو وعف الدراسة اإلمام الرازية شخصيوالفلك، والفلسفة، وغري  لك، فتستحة 

 إلمام اآللوسياالذى يتمثل ىف النظر ىف املوا ع ال، انتقد فيها أمهية مو  وع الدراس ة،  :الثاين

اإلمام الرازي ودراستها واحلكم عليها، على أن تكون هذه الدراسة والشيخ غالم رسول السعيدي، 

 من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة األنعام.

 أسباب إختيار املوضوع:

، ي لهأسباب اختيار  شيء من  لك، وهناك نقاط أخرى كثرية تبنيقد سبقت اإلشارة إىل 

 :ومن أبرزها

 من لواقاإلمام اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي{، ن}وخاصة املفسرين املتأخرين  أن-1

 حترير، إىل حيتاج مما بعضها، يف عليه اعرت وا و منها، كثري يف أيدوه مهمة، نقوالت الرازي تفسري

 .املستطاع قدر  لك يف الصواب على ووقوف

 مؤلفات اهلمو  ،األجالء العلماء من اإلمامني اآللوسي والشيخ غالم رسول السعيدي، أن-2
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 ومدى ،اعلمهم ومبلغ ،اعلو   مرتبتهم على يدل مما خمتلفة، فنون يف شىت وإْسهامات كثرية ورسائل

 وتوثيًقا اوامتحيصً  األقوال، يف املعلومات وحتقيًقا يف عمقاً  اسريمهاتف على َأْ فى هبدور  وهذا ،اتفن نهم

 .كثرية وفوائد ومباحث للنصوص،

 العلمية، قيمته له – التفسري كتب مفرَّقة يف وهي – والزايدات والردود التعقبات هذه بيان أن-3

 دون سبقها من قول تذكر جامدةً  ليست مؤلفات التفسري أن ترُبزُ  مفصلةً  اأدلته و كرُ  افَجْمعه

 السلف أصول عن خيرج ال جبديد وخرجوا بل وأبدعوا، وخالفوا وأ افوا انقَشوا ووافقوا بل مناقشة،

 بعدهم. من عليه نب هوا خرج منها وما اجلملة، يف

 ىف التفسري السابقني بني الوثية واالرتباط القوية الصلة مدى الدراسة هذه خالل من يربز-4

 الصلة برتاث مبتوت أنه حبجة املتأخرين تفسري شأن من يُقل ل من على رد   هذا ويف ن،ياملتأخر و 

 .السابقني

 الفضالء يل وملشاخيي جيزل وأن و ، ينفعين، ما عل مينوي عل مين مبا ينفعين أن تعاىل هللا من وأرجو

 .واملثوبة األجر

 :الدراسات السابقة

تناول كثري من الباحثني تفسري الفخر الرازي ابلدراسة، وقد تنوعت هذه الدراسات ما بني 

احلديث عن منهج اإلمام أو تفرداته أو ترجيحاته أو ردود على آرائه الكالمية ولكن مل يتطرق احد 

رسالة  ي "استدراكات ابن عاشور على الراز  بعنوانمن الباحثني إىل مو وع دراس،، أل لهم إال 

مل يستدرك  يع القضااي  البحث هذالكن و  "والبيضاوي وأيب حيان يف تفسريه التحرير والتنوير

 املنتقدة على االمام الرازي وإليك طرفا من الدراسات الىت تناولت تفسري الرازي:

 .بغدادب .طبعت يف دار احلرية.رسالة دكتوراة .حمسن عبد احلميد، .، مفسرا  . الرازي .1
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 العماري، حسن حممد علي الدكتور :أتليف، وآاثره حياته الرازي الدين فخر اإلمام .2

 .م 19٦9 -ه 1388 الشرقية اإلعالانت شركة مطابع

 سنحون دار ادوب، العزيز عبد :أتليف ،تفسيه خالل من الرازي الدين فخر اإلمام .3

 م. 2008 -ه 1429 1 والتوزيع، ط للنشر

 الكالمية املسائل يف وآراؤه منهجه الرازي الدين فخر اإلمام .4

 إعداد األزهر، جامعة الدين، أصول بكلية والفلسفة، العقيدة لقسم مقدمة دكتوراه، رسالة

 م 197٦ه 139٦ م عا إبراهيم، حممد إبراهيم :الطالب

امعة جب ةمود امحد السويد، رسالة دكتوراحمل، التفسي الكبي للفخر الرازي لغواي وحنواي   .5

 .199٦دمشة، سنة 

رسالة ، غفارالبن نعيمة عبدالاستدراكات اآللوسي على الرازي يف تفسي السور املدنية،  .٦

 .2012 سنةجامعة وهران، اجلزائر،  قدمت يف هدكتورا

لرجب  ،فكر الرازى ىف االهليات من خالل تفسية ومدى توظيفه ىف العصر احلديث .7

 ء.1991 حممد مشس الدين ابراهيم .حممود الديب مصري حتت إشراف:أ.د

امعة أم جب عبد هللا مننكاين، رسالة دكتوراةل، لرازي عرضا  ودراسةتفسي لالالقراءات يف  .8

 القرى مبكة.

  مصر.األزهر، امعةجب املاجستري، رسالة ،فيه. الرازي الفخر ومنهج الغيب مفاتيح .9

 يمية منبن تالوقف امل.عن كتاب  نقال ،منهج أيب عبد هللا الرازي وعقيدته .10

 احملمود. .(لعبد الرمحناألشاعرة

 يف نقدية دراسة، الكبي هتفسي  يف الصفات آايت من الرازي الفخر موقف .11
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 القرى، أم جبامعة املاجستري درجة لنيل حبث مقدم واجلماعة، السنة أهل عقيدة  وء

 .ه1428 البدري، بنت ايسني سامية :إعداد

  مفاتيح الغيب، تفسيه يف واألحكام .األمساء من الرازي اإلمام موقف .12

 .واجلماعة.السنة  أهل عقيدة . وء يف نقدية دراسة  

 إمام، حيىي بنت إيالف إعداد: القرى، أم جبامعة العقيدة يف املاجستري درجةل مقدم حبث 

 .ه 1432 ربيع، حممد بن حيىي .د.أ :إشراف

 مشكلة البحث:

 :تيةاأل تتتمحور إشكالية البحث يف التساؤال

اآللوسى والسعيدى على الرازى ىف تفسرييهما من أول سورة الفاحتة إىل ما هى استدراكات  -1

 آخرسورة األنعام ؟

 ؟ما املنهج الذى اتبعه اآللوسى والسعيدى ىف استدراكاهتما على الرازى -2

 ؟ هل االستدراكات الىت أوردها الشيخان يف حملها أم ال  -3

 أهداف الدراسة:

 :أهداف الدراسة فيما يلي 

 .ومناقشتها ودراستها الرازي علىالشيخني اآللوسي والسعيدى  حماكمات  عُ -1

 .واالستدالل االستدراك يف املفسرين املتأخرين منهج على الوقوف-2

 ومناقشتها. عر ها بعد املسألة يف األقوال أصوب إىل الوصول-3

 االستفادة من أفكارهم يف التفاسري واجتناب ما أخطأ فيه املفسرون.-4
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 البحث: منهج

 هذا البحث على ثالثة مناهج: يعتمد

 ،ىف السور حمل الدراسة مرة من أكثر الكبري التفسري بقراءة و لك االستقرائي، املنهج- .1

 .وأعرف موقفه منها القضااي املختلفة يف الرازي كالم ألتتبع و الك

 .وحتليلها وأدلته، الرازي، أقوال ن طرية عرضع و لك التحليلي، املنهج .2

ى علالشيخان اآللوسي والسعيدى  فيهااستدرك  ال، قضاايال دراسةب و لك النقدي، املنهج .3

 .اإلمام الرازى ومناقشتها واحلكم عليها

 خطوات البحث:

 منها:و لضواب  املعروفة واملنصوص عليها يف مناهج البحث اب تلتزما .1

 .إىل سورها آايت القران الكرمي عزو

 . { } القوسني هذين بني وجتعلها العثماين، ابلرسم القرآنية تكتب اآلايتو 

 لكثرهتا اآلية مباشرة، و لك  كر عقب ] [ املعقوفني هذين بني الرسالة منت يف ختريج اآلايت

 .الظاهرة

 تفسري األلفاظ الغامضة.ة و الشريف يةديث النبو احاألختريج 

 قوال إىل قائليها.نسبة األ

 تر ة األعالم الواردة يف منت البحث، ممن غلب على ظين عدم شهرهتم. 

 كتابة نتائج البحث ال، أستخلصها خالل الدراسة يف هناية البحث.
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مية الدقيقة ال، لترتيب قائمة املصادر واملراجع على حسب احلروف اهلجائية وإ از الفهارس الع

 .يقتضيها البحث

 من العلمية املادة معجل بريوت العريب، الرتاث إحياء بدار ةاملطبوع النسخة علىدت عتما  .2

 واملراجع، املصادر فهرس يف النسخ املثبتة بقية إىل للرجوع أ طر وقدفاتيح الغيب للرازي امل

 النو. صحة من للتأكد أو السق  إلكمال

 الكتب داراملطبوعة ب النسخة على املعاين روح" التفسري من العلمية املادة  ع يفدت عتماو   .3

  .بريوت – العلمية

 لىعت بياُن القرآن، لغالم رسول السعيدى  التفسري من العلمية املادة  ع اعتمدت يفو   .4

  3:ابكستان، ط -اردو ابزار الهور-38كتبة فريد بك ستال رجسرت مب املطبوعة النسخة

 .م1999 -ه   1420

 إال، املراجع ثبت يف املوجود ابلتفصيل اكتفاء احلاشية؛ يف املراجع أمساء  كر يف تختصر ا .5

 .مييزه ما الكتاب اسم من فأبني ،كتاب من أكثر يف املشرتكة األمساء يف

وان كان للمرجع جلدين أم أكثر أشرت  (2 ص  الرمز هبذا املرجع صفحات إىل أشرت .٦

 (.345:4إىل املرجع بدون ص هكذا  

الئحة  يف الواردة العلمية الرسائل إخراج بضواب  وطباعتها العلمية الرسالة إخراج يف تلتزما .7

 عشر، مثانية إىل عشرستة  من: املنت طباعة من  يف اخل  حجم يكون و العليا، الدراسات

 .عشر أربعة إىل عشر اثين :احلاشية طباعة من  ويف
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 والسعيدي على الفخر الرازي يف تفسييهما اآللوسيإستدراكات 
 حتليلية نقدية( )دراسة

 سورة الفاحتة اىل آخرسورة األنعاممن أول 

 خطة البحث: 

 تشتمل على:املقدمة 

 التعريف ابملو وع 

 أمهية املو وع 

 أسباب اختيار املو وع 

 الدراسات السابقة 

 بيان مشكلة البحث 

 بيان فر ية البحث 

 أهداف الدراسة 

 املنهج يف كتابة البحث 

 بيان خطوات البحث 

 مباحث: أربعةيشتمل على  التمهيد

 تفسريه العلمية. مكانة: نبذة اترخيية عن اإلمام الرازي و املبحث األول
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 .تفسريه العلمية مكانةو  اآللوسي: نبذة اترخيية عن اإلمام املبحث الثاين

 ية.تفسريه العلم مكانة: نبذة اترخيية عن اإلمام السعيدى و املبحث الثالث

 املفسرين ها عندصيغو  االستدراكنبذة اترخيية عن  :رابعاملبحث ال

 الفاحتة  ةسور ىف البسملة و والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسياألول: استدراكات  الباب

  البسملة والسعيدي على الفخر الرازي ىف اآللوسياستدراكات الفصل االول: 

  سورة الفاحتةىف والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسياستدراكات  الفصل الثاىن:

 ةالبقر ىف سورة والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسي: استدراكات ىنالثاباب ال

قوله  .إىل البقرة.سورة  .والسعيدي على الفخر الرازي من أول اآللوسياستدراكات الفصل االول: 

َنا. َوإ  ْ }:يف سورة البقرة.تعاىل   [50: البقرة{ ]...ب ُكمُ  فَ َرق ْ

قوله تعاىل:  نم البقرةسورة والسعيدي على الفخر الرازي ىف  اآللوسياستدراكات الفصل الثاىن: 

 إىل هناية سورة البقرة[ ٦1: .البقرة{ ]اَيُموَسى.... قُ ْلُتمْ  َوإ  ْ .} 

آل عمران  السعيدي على الفخر الرازي يف سورو  اآللوسي: استدراكات لثالثا الباب

 املائدة واألنعامو  والن ساء

 والن ساء آل عمرانىف سور  والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسياستدراكات  الفصل االول:

 األنعاميف سوريت املائدة و والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسياستدراكات  الفصل الثاىن:

 وتشتمل على: اخلامتة:

 أهم  نتائج البحث

 الت وصي ات واإلقرتاحات
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 وتشتمل على: الفهارس

 ........................................................ القرآن اآلايت فهرس

 .................................................... اآلاثرو  األحاديث فهرس

  .................................................. هلم املرتجم األعالم فهرس

 ...........................................................فهرس املوضوعات
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 التمهيد
 مباحث: أربعةويشتمل على 

 ومكانة املبحث األول: نبذة اترخيية عن اإلمام فخرالدين الرازي

 العلمية  )مفاتيح الغيب(تفسيه

 

يه )روح تفساملبحث الثاين: نبذة اترخيية عن اإلمام اآللوسي ومكانة 

 العلمية  املعاين(

 

املبحث الثالث: نبذة اترخيية عن اإلمام غالم رسول سعيدي ومكانة 

 العلمية )تبيان القرآن(تفسيه

  

 نبذة اترخيية عن االستدراك وصيغها عند املفسرين :الرابع املبحث
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  املبحث األول
  نبذة اترخيية عن اإلمام فخرالدين الرازي

 العلمية  )مفاتيح الغيب(ومكانة تفسيه
 

 

 ، ومولده، ونشأته، ووفاتهالرازي املطلب األول: اسم

 املطلب الثاين: حياته العلمية )طلبه للعلم، ورحالته العلمية، 

 (وشيوخه، وتالميذه، وأقوال العلماء فيه

 مؤلفاته، وآاثره العلمية املطلب الثالث:

 الغيب(التعريف بتفسيه )مفاتيح  املطلب الرابع:
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 ، ومولده، ونشأته، ووفاتهالرازي املطلب األول: اسم
 امسه ونسبه:

ية أيب بكر من  ر  وكان التيمي القرشي  يالبكر  أبو عبد هللااحلسني  .عمر بن .حممد بن  

وكان  اجملسمةاملبتدعة و سيف هللا املسلول على  هلقبوكان الرازي،  ،الشافعي، األشعري ،الصدية.

ر الدين، املعقول فخو شيخ املنقول، و إمام املتكلمني، و شيخ اإلسالم، وال ،إلمام الكبريمعروفا اب

 أوحد زمانه يفو  ،لقرن السادسلوجمدد اإلمام املفسر و الفقيه، و عصره، املعروف اببن اخلطيب، فريد 

 . 1قرشي النسب كاناملعقول. و و علوم األوائل واملنقول 

 ومولده: 

ه  ابلري وإليها نسبته  543 ه ، أم 544 رمضان سنة من 15ولد الرازي يف  

  طربستان_ايران(، ويقال له  ابن خطيب الري (.

 ونشأته:

نشأ الرازي ىف اإل طراابت السياسية والعقلية والدينية وكانت احلروب الصليبية يف الشام،  

ائدية شديدة كما عقومشكلة التتار يف املشرق هتدد مضاجع املسلمني وكانت اخلالفات املذهبية وال

قد توجد ىف الرى كثري من الفرق وأشهرها: الشيعة، واملعتزلة، واملرجئة، والباطنية، والكرامية وطال 

 .2اجلدل بينها كثريا من األحيان

 

 

                                                        
ط:  (،  املكتبة األزهرية للرتاث،371 ص:  الدين السبكي .، لإلمام تقي.ن زفيلاب ..يف الرد على .السيف الصقيل -1
 (. ء2003 ،3
 .(42٦: 4للعسقالين،  ن امليزان، لسا -2
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 وفاته:

أقبل الناس على كتبه  .1 يوم عيد الفطروكان  ه ٦0٦هراة سنة  يف رمحه هللا تعاىل وتويف 

 يتدارسوهنا.فيف حياته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .( ماده هرااللسان العرب، إلبن منظور .   نهر هريرود مير هبا والفغانستان اغرب تقع يف  دينةذه امله -1
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وخه، ورحالته العلمية، وشي طلبه للعلم،) حياته العلمية املطلب الثاين:

 وتالميذه، وأقوال العلماء فيه(
 للعلم، ورحالته العلمية:  طلب الرازي

 و هب إىلالري  تركيف أسفاره يف طلب العلم، فقد و الرازي املشقات يف شبابه  حتملوقد 

 رفةاملع منارة من منارات بخارىالال وكانت و مكسب بعض األلديدا، و اجل العلم سبخبارى لك

إختالفية فيها  راء  يةالفارسو  تحدث ابلعربيةفيف الطرية وعقد هبا حلقة للعلم  ، ونزل خبوارزمالعلمو 

جوه منها، فأخر  مثل أهل خوارزم هالم ترض  أهلفخبارى  رحل إىلفأخرجوه منها، و  هامل ترض  أهل

من  عانهأبخارى، و المن أهل  أحدإىل أن رعاه  دسجامل دخل ىفالفقر، فو  وعمن اجل حتمل الرازيو 

فتزوج  روةث  اإىل طبيب  جاءالرازي فخر الدين عاد بعد  لك إىل الري و فالشيخ أموال الصدقات. 

 . 1أمواال وثروة كبرية ورثت ابنته و  مات الطبيب بعد قليلو  ابنته من البنتني

 وشيوخه:

ثر أتو هحيات  إىل آخراليطو  زماان الزمهف  ياء الدين، الشيخ اإلماموالد  كانأول من علمه  

العلم  كسب   ياء الدين وكان الشيخأحد أئمة اإلسالم ومن  علم الكالم، وكان من آئمة ، كثريا  به

 أصوليا فصيح اللسان حمداثو إمام احلرمني قوى اجْلناَن   وهو كان من االتالميذ األنصاري الشيخ عن

تتلمذ الرازي بعد وفاة والده على الكمال السمناين مدة و خطيبا  وفقيها متكلما أديبا  صوفيا

ي وقرأ عليه اجملد اجليل ،أحد أصحاب حممد ابن حيىي الري واشتغل علىبلده إىل  رجعمث  ، طويلة

 . 2 الكالم و علم احلكمة  زماان طويال

                                                        
  .8٦: 8سبكي  طبقات الشافعية الكربى، ل - 1
 نفس املصدر. - 2
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 تــالمــيـــذه:

 الفقه والطب والتفسري وعلم الكالم وعلم األصول وكان له عدة تالميذ الذين يدرسون منه

 منهم:و  1وغري  لك  وهم يذهبون مع الشيخ حنو الثالمثئاة حيث يسفر الشيخ اىل أي مكان.

من املغرب سكن مبصر عدة سنوات مث  هب اىل ، اطبيب كانقطب الدين املصري    -1

كتب ، و لطباو  الفلسفةك  شىت العلوم فتتلمذ للفخر الرازي ، وصنف يفخراسان 

نيسابور ب استشهد يف زمن التتارالقانون البن سينا، و اخلمس من  شرح الكليات

 .2 ه٦18سنة 

يز وكان ولد يف ترب  مشس الدين اخلسروشاهي،  ،أبو حممد ،عبد احلميد بن عيسى  -2

عند  أقام علماء الكالم ، تعلم علم الكالم وصار عمدة منخسروشاه من اوالد

  بدمشة . له ه٦52سنة وتويف سنني، عدد  ،دمشة والكركامللك الناصر داود يف 

و اآلايت لخوكتاب أخرى ابسم م، اختصار املهذبابسم  فقه الشافعي كتاب يف

 لرازي .ل تالبياان

اشتغل  املفضل بن عمر بن املفضل األهبري السمرقندي أثري الدين: منطقي،  -3

 .3 ه٦٦3تويف  ابحلكمة والطبيعيات والفلك، 

 

 

 

                                                        

 (.40:7احلنبلي،   ،شذرات الذهب ، لعبد احلي - 1
 .229:7للزركلي،  األعالم  - 2
 .نفس املصدر - 3
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 العلماء فيه:أقوال 

 : 1قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة 

 ونهويتشدد الكرامية ملسائلهم الكالمية املختلفة كانوا يسبونه ويكفر  يعظ خطيبا وواعظا كان

 هجرية، يف  ي احلجة ففرحوا ٦0٦عام مات بسم سقاه أحد من الكرامية وتويف  ابلكبائر، وقيل إنه

 .2 مبوته الكرامية

 :3وقال ابن خلكان

أهل  وصار فائقا على ،ة ملته وفت اإلختالف واإلفرتاقج وحد، ونسيالدهرفريد كان   

تفسري ل اتيح الغيبمف منهاو ، له كتب عديدة ومفيدة يف علوم شىت، له علم الكالمو  املعقولزمانه يف 

 .4املعروف بتفسري الكبري القرآن الكرمي

 :ابن كثريوقال 

ت وصيته رأيالفائز، وقد شرط للفوز و : مذهب العجائز قالالكالم  علمعلمه يف  وفرةمع 

                                                        
 - 599  وولد يف دمشة  أصله من القدس شهاب الدينابسم  الدمشقي ،أبو القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل - 1

مؤرخ، حمدث،  .حاجبه األيسر كبرية كانت فوقاللشامة ألن ا  يب شامة امعروف كانم( و  12٦7 - 1202ه  =  ٦٦5
مرض ومات هبذا و ربه املستفتيني ف كثريةكتبا  كتب  دار احلديث األشرفية،  صدر املدرس ب أخذ العلم حىت صار.ابحث
 .(2٦9:2 ،فوات الوفيات، حملمد بن شاكر.  الضرب

: علي ت(٦7:13 ، ه (774البصري  املتوىف:  مثالدمشقي القرشي  ،الفداء بوأ، مساعيل بن كثريإلالبداية والنهاية،  - 2
 م(. 1988 -، ه  1408الطبعة: األوىل ،  .الرتاث العريب .شريي دار إحياء.
م( املؤرخ  1282 - 1211ه  =  ٦81 - ٦08"أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان  الربمكي   - 3

ط( وهو أشهر كتب الرتاجم ومن أحسنها  بطا  -احلجة، واألديب املاهر، صاحب  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 
إربل  ابلقرب من املوصل على شاطئ دجلة الشرقي( وانتقل إىل مصر فأقام فيها مدة، وتوىل نيابة ولد يف  وإحكاما.
فأقام سبع سنني،  وسافر إىل دمشة، فواله امللك الظاهر قضاء الشام. وعزل بعد عشر سنني. فعاد إىل مصر قضائها.

 ون.دارس دمشة، وتويف فيها فدفن يف سفح قاسيوويل التدريس يف كثري من م ورد إىل قضاء الشام، مث عزل عنه بعد مدة.
 (220: 1يتصل نسبه ابلربامكة".  األعالم للزركلي، 

 (.81:8طبقات الشافعية الكربى، للسبكي،   -4



26 

 

و ه الصراط املستقيم كما الكالم إىلأهل  رجع عن مذهب قد اتب و   الشيخ الرازي عند موته أن

 .1 تعاىل مراد هللاىف الكتاب كما هو م ما ورد وسل العلماء واحملدثنيطريقة 

 وقال املوفة أمحد بن أيب أصيبعة يف اترخيه: 

ملتأخرين ا العلماء أفضلكان الرازي عمر اإلمام فخر الدين الرازي  حممد بن أبو عبد هللا  هو

 اآلفاق و كتبه وتالمذته ىف العامل شاعت  و سيادته  انتشرتوأهل علم زمانه، احلكماء  أشرفو 

 .2للسفرركب يإ ا حوله ثلثمائة  ونميش واكانطالب العلم  و 

 :3اتج الدين السبكيوقال 

 يف الواسع علمال لمتكلمني،  ول اإمامكان الرازي فتاح  امليف طاش كربى زاده  كتب  

، البحر وجواهره فوق جواهر احبر كان املنطوق،   من حقائة املفهوم وعارفا، عقوالت واملنقوالتامل

ودة ىف ليست موج هأزاهر رو ة علم ، ووزواهره فوق زواهر السماء على السما،وصل صيته وحرب 

 .4الرايض

حائز على ثناء املؤرخني والكتاب والنقاد القدماء واحملدثني خصوصاً  واخلالصة أن الرازي

من أهل السنة واألشاعرة الذين عرب عنهم ودافع عن أركان طريقتهم ومذهبهم، مستعينًا بثقافته 

                                                        
 (.٦7:13البداية والنهاية، إل بن كثري   -1
 .(4٦2،  ص: البن أيب أصيبعة  عيون األنباء يف طبقات األطباء، -2
الذي كان ن والده عالعلم  وتعلمولد ابلقاهرة،  مبصر.قرية من القرى  السبكي نسبة إىل ُسبك  عبد الوهاب بن علي -3 

شيوخه  ومنوكان دمشة. ب العلماء الكبارعن  أخذ العلمإىل دمشة ، و معه  سافر. مث ء املصرعن علماله فضل علم و 
سنة من عمره  رةعش مثاينويف مشس الدين بن النقيب ،  جازه اإلفتاءأعطي إ. واحلافظ املزي، والذهيب السبكيوالده علي 

كان معروفا   ي. هباء السبك أخ وهو اشافعي افقيه اأصوليا مؤرخ وكانابلشام. كان وصل على املناصب العليا .  أوال أفىت
  املوسوعة العربية العاملية بدمشة تويفو كثرية   له مؤلفات .قا ي القضاةوب لقب اتج الدينب

http://www.mawsoah.net..) 
،  ص م(15٦1 -ه 9٦8 ت ، لطاش كربى زادة، (؛ مفتاح السعادة 82:8لسبكي،   طبقات الشافعية الكربى، ل -4
  (1954 -ه 1405(  دار الكتب العلمية، بريوت/ لبنان، 40: 
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يم، ظاملوسوعية الواسعة ال، قل أن جيدوا مثلها يف كنانتهم ومن أجل  لك بذلوا له التقدير والتع

 .بقدر ما صبت عليه الفرق األخرى جام غضبها وأطلقت عليه ما استطاعت من شائعات واهتامات

 : اليافعي يف مراة اجلنان يقولو 

كان الرازي رمحه هللا اماما كبريا وعاملا شهريا وأصوليا متكلما، مناظرا ومفسرا وفائقا على 

 كثرية  فنونو  عديدة علوم مفيدة يفترك كتبا  .م األوائلو املعقوالت وعل أهل زمانه يف األصوليني يف 

 .1 فيه الغرائبو  العجائبالرازي   ع  الكبريتفسري المنها 

  قال الداوودي يف طبقات املفسرين:فأقول كما 

متكلمني ل لسلطاانو الشرعية، و  يف العلوم العقليةمفسرا ومتكلما وإماما  الرازي اإلمامكان 

 .2السادسة لتجديد الدينملائة وجمددا  زمانهأهل  يف

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 (.7:4  ،ليافعيل، مرآة اجلنان -1
 (.21٦:2طبقات املفسرين للداوودي،   -2
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 املطلب الثالث: مؤلفات الرازي وآاثره العلمية
  مؤلفات الرازي وآاثره العلمية:

 لتفسري الكبريا فنون عديدة منها تفسري القرآن الكرميعلوم كثرية و له التصانيف املفيدة يف 

أصول الفقه  ، ومنها يفكامل  جلدالفاحتة يف  فسر، العجائب والغرائبفيه  كتب  وهو كبري جدا 

 كغري  لو  امللخو البن سيناو  شرح اإلشاراتو وشرح عيون احلكمة  احملصول ويف احلكمةو املعامل 

 املطالب العاليةو يف علم الكالم هناية العقول و  وشرح أمساء هللا احلسىن ويف الطلسمات السر املكتوم

كتاب أجوبة و  الدالئل وعيون املسائل وكتاب هتذين وكتاب املباحث العمادية يف املطالب املعادية

ب البيان والربهان كتاو  وكتاب حتصيل احلة وكتاب إرشاد النظار إىل لطائف األسرار املسائل التجارية

 .1 كتاب الزبدة واملعامل، وغري  لكيف الرد على أهل الزيغ والطغيان و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .(249:4بن خلكان،  الوفيات األعيان ،  -1
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 املطلب الرابع: التعريف بتفسيه )مفاتيح الغيب( 

أجزاء،  32جملدات و 8التفسري الكبري مفاتيح الغيب رازي تفسري القرآن الكرمي  سم  لل

ترجع  ه. وهو كبري جدا، 1420 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –نشرته مكتبة دار إحياء الرتاث العريب 

 شهرة الرازى ومكانته يف اتريخ الفكر اإلسالمي إىل هذا الكتاب، إ   ع بني املباحث الكالمية

فة والفلسفية والدينية، ورد فيه على أتويالت املعتزلة للقرآن، و منه حماولته يف التوفية بني الفلس

هذا الكتاب املخصوص بسورة الفاحتة، شرع يف أتليف كتاب  والدين. وشرح سورة الفاحتة يف جملد، 

سورة على ترتيب  آخر يف تفسري سورة البقرة، على تلك الطريقة نفسها، مث اطرد ينتقل من سورة إىل

املصحف الشريف جاعالً تفسري كل سورة كتاابً مستقاًل، وسائراً يف تفسري السور كلها على املنهج 

 الذي و عه يف تفسري سورة الفاحتة، وكأنه استغىن ابملقدمات ال، مهد هبا لتفسري سورة الفاحتة عن

بطة من أول كالم ببيان الفوائد املستن العود إىل بيان منهجي فكان يتناول كل سورة افرتاعاً، مبتدئً 

 فيها.

فيستخدم  ،تعارضبينهما  فيظن أنعلى النقل  العقل يقدمف ،الرازي حجة عندكان العقل  و  

ستخدم حاديث الواردة الصحيحة وأيض ي كما يفنديف حة بعض األنبياء األ،العقل وال يقبل النقد

األن حنتاج إلختصار فسائل. املبس  البحث يف يو ، الوجوه البالغيةوتفسريه  زخمشريويستفاد من 

 .1 وإلستخالصهمن الغل والثمني هذا الكتاب
 

 

 

 

                                                        

 (.عنهااملشاركني وإجاابت العلماء  لقاءاتمن  مفيدةملتقى أهل احلديث  جمموعة  -1 
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 ىناملبحث الثا
 اآللوسي ومكانة نبذة اترخيية عن اإلمام

  العلمية تفسيه
 
 ونشأته ووفاته                                                          ه ومولدهونسب اآللوسي : اسم1

 لعلماء فيه(ا وأقوالوأخالقه، وشيوخه، وتالميذه،  ...: حياته العلمية )طلبه للعلم،2

 ، وآاثره العلميةاآللوسي: مؤلفات 3

 فيه هنهج، سبب التأليف ومالتعريف بتفسيه روح املعاين: 4
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 هونشأته ووفات ه ومولدهونسب اآللوسي رمحه هللا تعاىل اسماملطلب األول: 
 :مولدهو  امسه

م(. فقيه ومفسر 1854-1802حممود بن عبد هللا أبو الثناء شهاب الدين احلسيين 

 سيدال يخالشو  .من جهة األم وحسنيا ،الوالدجهة كان الشيخ رمحه هللا حسيين النسب من وحمدث.  

ولد يف  همتخاامتو  املفسرينو احملدثني اتج . وكان كان من أجداده  عبد القادر اجليالين قدس سره

 قبيل ظهر اجلمعة رابع عشر منولدت  ه كما يقول نفسه يف كتابه1217يوم اجلمعة سنة بغداد 

 .1 شعبان و لك سنة سبع عشرة بعد املائتني واأللف من هجرة

 : شأته ووفاتهن

ثني واجتهد يف تعلم العلوم على شيوخ عصره من احملد كيًا فطًنا، اآللوسي رمحه هللا وكان 

يف  نازعبال مفوصل اىل منصب اإلمامة العلمية ، مسعما ال ينسى واملفسرين وكان جيد احلفظ 

ودفن رمحه هللا تعاىل ابلقرب من الشيخ معروف 2يف  ي القعدة يف بغداد  رمحه هللا تعاىلعصره. تويف 

      .3الكرخي، وبلغ عمره حنو ثالث ومخسني سنة

 

 

 

 

                                                        
كتب اآللوسي رمحه هللا تعاىل أهم   2غرائب االغرتاب ونزهة األلباب يف الذهاب واإلقامة واإلايب، لآللوسي، ص: -1

 . (أول مرة ببغداد   ه1327ة سن، حممود الشابندربعناية  جزء الذهاب فق وطبع الكتاب ا هذرحالته يف 
 .7:177األعالم، للزركلي،  -2
 .1455 ، صعبد الرزاق البيطارلالثالث عشر، .حلية البشر يف اتريخ القرن  -3
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ذه، وشيوخه، وتالمي ...املطلب الثاين: حياته العلمية )طلبه للعلم،

 العلماء فيه( وأقوالوأخالقه، 

 :طلبه للعلمو  اآللوسيشيوخ 

ن فحول عتعلم العلوم على شيوخ عصره من احملدثني واملفسرين و  كتب البيطار وغريهم: 

والعالمة زي حيىي املرو ، والعالمة لشيخ على السويديومن أساتذته ا مثل أبيه رمحه هللا العلماء،

فكان  وصليوالشيخ علي امل ،خالد النقشبندي، وحممد بن أمحد التميميواألستا  اخلليلي املصري، 

عن و  دين املوصليعن عالء الو  عبد العزيز الشوافرمحه هللا كثري األساتذة والشيوخ فتلقى العلم عن 

 هللابن حكمة  .عارف هللاويف اسالمبول أخذ اإلجازة  عن  وغريهم يف عراق. السويديعلي 

لطيف عابدين وعبد ال .حممد أمني بنعن  روىوأعطى له اإلجازة أيضا. و  بشيخ اإلسالماملعروف 

 .1وكثري من العلماء والشيوخ  عن عبد الرمحن الكزبريهللا البريو ، و  .بن محزة فتح

 

 :اآللوسيذة تالم

: عن منها. طرق  .ومؤلفاته من .مروايتهتصل وقد إ، قال الكتاين: كثري من الناس أخذ عنه

املكرمة عنه، .ة احلنابلة مبك.محيد الشرقي مف،  .املكي عن حممد بن احلنفي .سليمان.إبراهيم بن 

إىل  .ومنها  سانيدان.عن أبيه،  .اآللوسيعن نعمان  .أيب اخلري املكي .الشيخ أمحد .ومنها عن

صلي السعدي، املو  .ونسبن حيىي بن ي.تالميذه صاحل  .عنه. ومن أشهر.حكمة هللا .عارف هللا بن 

  .2 وغريهم

                                                        
، للبيطار،  البشر.؛ حلية 91 بريوت، ص.دار املشرق، ، م1991اثلثة، : ط، لويس شيخولاآلداب العربية، .اتريخ  -1
 .2٦7: 1واملسلسالت،  للكتاين، .املعاجم واملشيخات .واألثبات ومعجم  .فهرس الفهارس ؛125: 2
 .140:1، للكتاين، الفهارس .فهرس -2
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 وأخالقه: اآللوسي شخصية

حيكم ل كان فحسب، ب السابقني من تفاسري املفسريننقال جمردا  ينقل ملرمحه هللا  وكان

 أي  مث وينقد نقدا دقيقا ويبحث حبثا كامال على كل مسئلة، املنقولعلى  همن حكماً عدالً عليهم 

ولية وكان رمحه هللا تعاىل يستدرك الرازي ويتعقبه يف كثري من املسائل األص برأي جديد حرا للمنقول

نة والفقهية واللغوية مث خيالفه برأيه ويرده ردا شديدا ابلدالئل القوية والرباهني النقلية من الكتاب والس

 كان رمحه هللاو   .، وانفح عنه بكل ما أوتى من قوةهنتصر ي إن استصوب رأيويف بعض األحيان 

  وكان امللل و النحلعلى  مطلًعا
ً
قلد يوان كان يف نفسه شافعيا ولكن املذاهب، .ابختالف اعامل

كما قال   واألهم أنه كان جيتهد يف كثري من املسائل، يف كثري من املسائل اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا

 .1الدكتور الذهيب  

اندرًة و  اإلعتقاد صحيحيف العراق، ن واملفسري العلماء شيخو  جمتهًدا، رمحه هللااآللوسي   كانو 

 األصولفهم وكان يمن العلوم ،  مع كثري  جب املنقول املعقول أصبح عالَّمة يفف نوادر األايم، .من

فقطع ر احلة نشو  يف الرد على الباطل اهدجيكان و .جليال  ، ومفسرًاعظيماحمد  اًث وكان ، الفروعو 

وته كمصلح ديين ص وكان يدو يالرسائل، و كتب املؤلفات املتأصلة يف النفوس، فالباطلة  اخلرافات 

ا ت  ق  ملما نسييقول: . ، فكثريًا ماقوية جداً  تهحافظو  البدع.اخلرافات و ر الدين من تطهوي

 .شيًئا حفظت.

ب عن يتمسك ابلسنن والفرائض ويتجن د الدنيايفر وحيد الدهر،  رمحه هللااآللوسي كان ف

 الفنت والبدع حىت صار جمددا لدين هللا يف زمانه. 

وكان صادقا وال يرتك الصدق وكان ينصر املذهب احلنفي وخيدم لكتاب هللا وسنة رسوله 

                                                        

 (.م،2000، 7 ط:القاهرة، .وهبة،  .،  مكتبة251:1، الذهىب .دكتور حممد حسنيلالتفسري واملفسرون، ل -1 
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صلى هللا عليه وسلم ألهنما منبع العلوم كلها ومرجعا اخلواص والعوام يف كل من املفهوم واملنطوق. 

 .1حريصا لتوفري سهمه ونصيبه وتزايد علمه وكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .125: 2، للبيطار،  حلية البشر -1



35 

 

 ، وآاثره العلميةاآللوسياملطلب الثالث: مؤلفات 
 :وآاثره العلمية اآللوسيمؤلفات 

رمحه هللا تعاىل  تركو  ، هوالفق التفسري واملنطة، و يف األدب واللغة مؤلفاات كثرية اآللوسيألف  

تفسري القرآن  .على رأس هذه املؤلفات كتابه:  روح املعاين يف وكان ،  ا نفع اكبري   ترااث علميا 

 .نشوة الشمول  كتابهالسالم(، و  .يف العود إىل دار. نشوة املدام كتابه املثاين(، و .العظيم والسبع .

غيبية( إىل األستانة، و غرائب االغرتاب( و اخلريدة ال فكتب فيه سفره (إسالمبول.يف السفر إىل 

لحريري، الغواص ل.وشرح به درة  شرح به قصيدة لعبد الباقي املوصلي، و دقائة التفسري(،

لقطر( ا .التصوف ، عارض هبا مقامات الزخمشري، و حاشية على شرحو و املقامات( يف األخالق 

عن األسئلة  .و األجوبة العراقية سنة يف النحو.شرة يتجاوز ثالث ع.ها وعمره ال كتب  .البن هشام

 .1 وغري  الك اإليرانية(، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .17٦:  7الزركلي، املصدر السابة،  - 1
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 فيه هنهجم، سبب التأليف و املطلب الرابع: التعريف بتفسيه روح املعاين
املثاين  يف .بع العظيم والس.تفسري القرآن  .روح املعاين يف له عدة كتب و أمثنها التفسري

 التفاسريجلميع  تفسري جامع ال ذا، وه1257وفر  منه سنة  1252أتليفه سنة  بدأتسع جملدات. 

 السابقة.

 سبب التأليف:

سنة األلف  اجلمعةاملعظم وكان ليلة رؤية يف بعض ليايل من رجب  رأيت: رمحه هللا يقول

أو ام أوه نه منرى أال أوسلم  .صلى هللا عليه .بعد هجرة النيب.واالثنتني واخلمسني .واملائتني 

ألرض ا وعظم سلطانه أمرين بطي جاللهجل تعاىل خياالت أن هللا من  عدهاأ غاث أحالم وال أ

رى إىل األخ.إىل السماء وخفضت .الطول فرفعت يدا و ، ورتة فتقهما على العرض السماواتو 

فرأيت يف   .تعبري هلا عن حبثرؤي،، فجعلت أ حضرمن نوم،، وأان مست ستيقظتاملاء مث ا.مستقر 

 ابهلل تعاىل العظيم فاستعنت لكتبة تفسري عظيمدت حينئذ فأر تأليف تفسري. ل أشرت أين كتاب

هذا أتويل رؤايي،  سبفأح هللا تعاىل  عن قريب بعونسأامته  وإن شاء هللا تعاىل كأينوشرعت أتليفه 

فما ا بقي .1عمري أان ابن أربع والثالثني من يف الليلة السادسة عشرة من السنة املذكورة  فبدأت

 بعد قول املصنف رمحه هللا. 

  فيه: املفسرنهج م

قد اجتهد الشيخ اآللوسي رمحه اللهفي ات ليفهووسعه حىت صار تفسريا جامعا ألراء املفسرين 

 من السلف رواية ودراية كما يشتمل هذا التفسري مواقف اخللف بكل عناية أمانة. فممكن أقول 
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 فسري البيضاوى، وت من سبقه. فكثريا ما ينقل لنا عن أنه  ع فيه خالصة  يع التفاسري

تفسري الفخر و وتفسري أىب السعود،  عن تفسري ابن عطية، وتفسري أىب حيان، تفسري الكشافو 

 واملعتمدة. سري املعتربةاالتفمن   الك الرازى، وغري

ىب السعود ا ا ينقل من املفسرين أرائهم يذكرهم خبطاابت قيمة ألقاابت عالية كما يقول أل

قال الفخر  أو : قال اإلماميقولغالبًا  لرازى ل الكبريتفسري عن ال نقلي نشيخ اإلسالم. وإ :قال

  رمحه هللا. قال القا ى :عن تفسري البيضاوى يقول نقلي ن.  وإالرازي

حيكم ل كان فحسب، ب السابقني من تفاسري املفسريننقال جمردا  ينقل ملرمحه هللا  وكان

 أي  مث وينقد نقدا دقيقا ويبحث حبثا كامال على كل مسئلة، املنقولعلى  همن حكماً عدالً عليهم 

ل وكان رمحه هللا تعاىل يستدرك املفسرين  ويتعقبهم يف كثري من املسائ برأي جديد حرا للمنقول

 النقلية من نياألصولية والفقهية واللغوية مث خيالفهم برأيه ويردهم ردا شديدا ابلدالئل القوية والرباه

وتى من نافح عنه بكل ما أي، و هنتصر أحد ي إن استصوب رأيالكتاب والسنة ويف بعض األحيان 

   .قوة

 حيان أو من البيضاوي او عن وأيب يستدرك ويتعقب على ما ينقل عن املفسرين كثرياً ماف

عي املذهب كان شافعن  أيب سعود أو عن الرازي ولكن استدراكاته للفخر الرازي أكثر ما سواه ألنه  

 ا إخاصة لتأييد مذهبه احلنفي ولكن ال يرده على أية حال بل  املسائل الفقهيةفريد عليه ىف 

 .1الشوافع يرجحه على ما عداه وينتصر له حبجج وبراهني" استصوب رأي

 السلف و نه كان مرتدًدا بني مذهيب اخللف   يُؤخذواآللوسي رمحه هللا 

احلياءوأحيااًن  آية تفسري كما نرى يفإليه، كما  يل ه وميويمذهب السلف ويق ينصرأحيااًن 
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]حياان و .األنبياء مع هللا تعاىل كالم  آية تفسري نرى يفهم كما قويمذهب األشاعرة وياىل  مييل 

بعض  ويف  لفوق تفسري آية االفوقية يف  ته تعاىل صفنرى يف كاملة، كما صراحة  ب اليقول بشيء

 بني مذهب رمحه هللافبرتدده  . االستواء تفسري آية يف  نرىمذهب اخللف، كما  ؤيدياألحيان 

 .1بعض العلما يرون أن تفسريه، تفسري ابملعقول ولكن هذا فكر خاطئ   ؛السلفو اخللف 

 

واللغوية  لنحويةا مسائل كر  كثريًا يف  استطرادأنه يستطرد  تفسريه  اآللوسي يف منهجف

  .وال عالقة له بعلم التفسري ال حاجة يف هذا العلم الكونية ال، واملسائل

: أن احلة أحة أن يقول، بل تعصب مذهيب حبثا دقيقا بدوناملسائل الفقهية  يبحث ىف أما

  يُ تَّبع.

لى فيفندها ويكذهبا  قوال شىت ويتعجب ع، الرواايت اإلسرائيليةو  األخبار املكذوبةأم 

 . 2ىف الرتاث اإلسالمية وخاصة ىف التفسري   املفسرين الذين أدخلوها

مث يذكر هذا  هالفائدة يرابدون قيد املتواتر وغريه لقراءات الواردة يف اآلية ا اآللوسي يعرض

 وينبه على هذا الضعف. 

كر أسباب ذ ي وأيضاوالسور، .املناسبات بني اآلايت  رمحه هللا تعاىل يذكر أللوسياأن و 

 نزول.الاب سب م اآلايت يفهلالنزول 

 تعلةمييل إىل تفسري إشاري إ ا يفر  من الدالئل ما ي كان الشيخ اآللوسي رمحه هللا وأخريًا،  

،  يةتفسري يدخل يف ابطن القرآنويف كثري من املقامات أي  ابلدرر البظاهر اآلايت،  وال ميكن إشارايا

                                                        
1- 
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 ألي أحد أن يصل اىل هذا املقام وإن أخذ على تفسريه اإلشاري.

خالصة الكالم أن تفسري روح املعاين موسوعة تفسريية كبرية قيمة فقد  ع فيه اآللوسي 

  .رمحه هللا  يع الرتاث التفسريي من املتقدمني  وانتقد فيها حرا  ورجح املسائل اإلختالفية ابلدالئل
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 املبحث الثالث
 سعيدي ومكانة تفسيه العلمية النبذة اترخيية عن 

 تشتمل على أربعة مطالبوهي 

 

 ووفاته  ونسبه، مولده ونشأتهالسعيدي  املطلب األول: اسم

شيوخه، و  ثاين: حياته العلمية )طلبه للعلم ورحالته العلميةاملطلب ال

 العلماء فيه( وأقوال وتالميذه

 وآاثره العلمية املطلب الثالث: مؤلفاته

 املطلب الرابع: التعريف بتفسيه )تبيان القرآن(
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 ، ونشأته، ووفاتهأسرتهسعيدي ومولده، ال الشيخ لب األول: اسماملط
 امسه ومولده: 

من شهر رمضان املبارك من  10ولد ىف هو غالم رسول بن حممد منري امللقب ابلسعيدي، 

 .1م ىف يوم األحد ىف دهلى1937من شهر نوفمرب  14ه املوافة 135٦السنة 

 نشأته: أسرته و 

تزوج والده حممد منري مخس مرات ىف حياته وقد أكرمه هللا تعاىل خبمسة أبناء و بنت من 

زوجته األخرية والشيخ غالم رسول السعيدي كان من بطنها، وأُمه فاطمة كانت معروفة ابلزهد 

والصالح والرغبة ابلدين. وبعد وفاة حممد منري تزوجت والدة الشيخ السعيدى من شخو آخر هو 

. تويف والد الشيخ السعيدي وهو صغري 2مان، وأعطاها هللا سبحانه وتعاىل منه إبناً و بنتاً حممد عث

دي ىف الدرجة وكان الشيخ السعي وترىب من قبل والدته ابلتوجه واجلهد وتعلم القرآن الكرمي منها.

هلند إىل ااخلامسة ىف املدرسة اإلبتدائية حني وقعت حادثة تقسيم اهلند وهاجر الشيخ السعيدي من 

 .4، ابكستان مع أسرته3م.وأقام ىف كراتشى1947ابكستان ىف سنة 

 :وفاة الشيخ السعيدي

اتشى أخذ إىل املستشفي بكر حواىل مثانني عاما ومرض الشيخ و  قد عاش الشيخ السعيدي

فرباير سنة  5ه املوافة 1437ربيع اآلخر سنة  من مخسا و عشرينوتوىف هناك ىف يوم اجلمعة 

 فرتك الشيخ وراءه ترااثً علمي اً كبرياً ىف شكل مؤلفات ىف التفسري واحلديث وغريها.م، 201٦

                                                        
 .19م(، 2004 -ه1425، 1خان اجلشىت  فريد بك ستال ابكستان، ط: حياة سعيد مل ت، حملمد انصر -1
 املرجع السابة.  -2
 ابكستان.-هي أكرب مدن ابكستان الىت تقع على ساحل حبر العرب، وهى عاصمة إلقليم السند -3
الهور ال  فريد بك ستحلافظ حممد امساعيل القادرى النوراىن حقائة شرح صحيح مسلم و دقائة تبيان القرآن، -4

 .38ص ، م(2004 -ه  1425 1ابكستان: ط: 
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وشيوخه،  ،رحالته العلمية وحتصيله علوم الديناملطلب الثاين: حياته العلمية )

 ( وتالميذه، وأقوال العلماء فيه
 رحالته العلمية وحتصيله علوم الدين:

ل ىف ترك الشيخ السعيدي أمواله ىف اهلند وبدأ العمنتيجة هلجرته من اهلند إىل ابكستان  

إدارة الصحافة بسبب املشاكل املالية، وىف أايم العمل كان الشيخ يصلى صالة اجلمعة ىف مسجد 

 املدينة آرام اب  وىف يوم ألقى إمام املسجد خطبة على مو وع أمهية العلم فأحىي قلبه ورجع  هنه

 .1 لك املسجد ة القرآن الكرمي يف  الشيخ السعيدي بقراءة تر  بدأإىل حتصيل العلم بعد مساعها. و 

وىف أايم العمل قرأ الشيخ السعيدي رقعة اإلعالن للقبول ىف مدرسة اجلامعة احملمدية الر وية 

ية الر وية مدللتعليم وترك العمل ىف إدارة الصحافة و هب إىل مدرسة اجلامعة احمل 2 رحيم اير خان(

الفارسية   هذه املدرسة من كتبأ تعلم علوم الدين على يد كبار العلماء، وقرأ ىفبد رحيم اير خان( و 

تر ة القرآن وكتب يف علم النحو والصرف والفقه واألدب حواىل سنة ونصف مث  هب الشيخ و 

وقرأ بعض الكتب هنا مث رجع الشيخ إىل اجلامعة  3السعيدى إىل مدرسة "سراج العلوم" ىف خان بور

 اجلاللني تفسريمى وسل م العلوم وهداية احلكمة و شرح جاهور وقرأ الكتب: قطىب و عيمية بالالن

.مث  هب الشيخ إىل مدرسة اجلامعة اإلمدادية املظهرية بندايل، املو ع خوشاب وقرأ بعض 4وغريها

ال مالكتب من املعقول واملنقول ابإللتزام كمثل خمتصر املعاىن، قا ى مبارك، محد هللا، مشس ابزغة، 

قة ومشكوة ين من كتب الفري خثبوت، تو يح التلويح واهلداية األدرا، خياىل، مطول، مسل م الص

                                                        
 .20-19حياة سعيد مل ت، حملمد انصر خان، ص  -1
 تقع ىف جنوب بنجاب ىف ابكستان. District)  مو عهي مدينة و  -2
 رحيم اير خان ىف جنوب بنجاب ىف ابكستان. مو عهي مدينة من  -3
ه   1427، 3ابكستان ، ط:  –رسول السعيدى،  فريد بك ستال أُردو ابزار  الهور  لغالممقام األنبياء واألولياء،  -4
 .12م(، ص 200٦ -
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. مث سافر الشيخ السعيدى إىل مدرسة اجلامعة 1 املصابيح و جامع الرتمذى من كتب احلديث وغريها

 . 3 ، وقرأ الكتب من اقليدس و التصريح و السراجى وغريها2 القادرية، فيصل آابد

 تدريسه:

م وبدأ التدريس ىف اجلامعة النعيمية 19٦٦أكمل الشيخ درجة الشهادة ىف العلوم الدينية ىف سنة 

ىف نفس السنة، وىف البداية كان يدر س الشيخ اثنني أو ثالثة من الدروس وملا اشتهر منهج  4 بالهور

خ فرائض شي، وأدى الالدروس ليدرسها مع احلديث النبويتدريسه بني الطالب ا ا أعطى مزيدا من 

 .  5م1985م إىل 19٦٦التدريس والتصنيف ابلطرية األحسن من سنة 

م جاء الشيخ السعيدى إىل دار العلوم اجلامعة النعيمية كراتشى بدعوة قا ي الدكتور 1985وىف سنة 

 8مبنصب شيخ احلديثوعني  7وبدعوة املفىت منيب الرمحن ٦املفىت السيد شجاعت على القادرى

                                                        
 . 20حياة سعيد مل ت، حملمد انصر خان، ص -1
 هي مدينة تقع يف غرب الهور بنجاب ىف ابكستان. -2
 .21حياة سعيد مل ت، حملمد انصر خان،  -3
 ابكستان. -جاب هي مدينة ابكستانية و عاصمة إلقليم بن -4
 .2٦ – 25حياة سعيد مل ت، حملمد انصر خان، ص  -5
م ىف على كره من اهلند وحصل درجة 1941مؤسس ورئيس دار العلوم اجلامعة النعيمية كراتشى، ولد ىف سنة هو  -٦

م، وكان عضوا جمللس الفكري 1989م إىل 1983الدكتورة من جامعة كراتشي، ووىل على منصب القا ي من سنة 
ية شرح الصدور، واخلريات احلسان وانشاء العربية ىف اللغة العربفات كثرية منها: فقه أهل السنة و إلسالمي. وله مصنا

، 54-53:1ت بيان الُفرقان للشيخ غالم رسول السعيدي: -  م.1937 1993من شهر يناير  27وغريها وتوىف ىف 
 م(.2015،  1ابكستان، ط:  –الهور  -  ياء القرآن ببلى كيشنز

م ىف قرية منبل من مو ع مانسهرة، ودرس العلوم اإلسالمية 1944هو عامل كبري وخطيب من أهل السنة ، ولد ىف سنة  -7
لتعليم. وهو اودرجة البكالوريوس ىف القانون و  ىف مدارس خمتلفة ، وقد حصل درجة املاجستري ىف الدراسات اإلسالمية

 م،2004م إىل سنة 2001 وكان عضواً جمللس العقيدة اإلسالمية من سنة رئيس لتنظيم املدارس اهل السنة( ابكستان،
ان الُفرقان، لغالم رسول  ت بيو رئيس اللجنة املركزية رؤية اهلالل يف ابكستان، وله تصنيفات كثرية ىف علوم خمتلفة. 

 (.58-55:1السعيدي،
 املرجع السابة. - 8



44 

 

  مكانته العلمية:

بعد رجوع الشيخ غالم رسول السعيدى إىل حتصيل علوم الدينية استفاد من العلماء الكبار 

من خالل ابكستان و درس العلوم حواىل مثاين سنوات. وهو قوي احلفظ والبصرية اإلجتهادية و ع 

لم احلديث، عالعلوم والفنون القدمية واحلديثة، وكان له سيطرة كاملة على العلوم اآلتية: علم القرآن، 

علم التفسري، اصول التفسري، اصول احلديث، علم الكالم، علم الفرائض، علم الفقه، علم اصول 

الفقه، علم املنطة، علم الفلسفة، علم التصريف، علم النحو، علم البالغة، علم العروض والقواىف، 

فتاء، علم ، علم االعلم التاريخ، علم السري، علم األخالق والشمائل، علم التصوف، علم الفضائل

الرجال، علم املناظرة، علم اهلندسة، علم األدب، علم الطب، علم السياسة ، علم االنشاء وعلم 

 .1االقتصاد

 أخالقه:

والشيخ كان متصفا ابلصفات العليا من األخالق الكرمية واللسان العذب و التسامح،  

واجلرأة  معروفا ابلشفقة والعفو والصربوكان منو جا ىف الزهد والتقوى والعبادة والراي ة. وكذلك 

 .2والقناعة واإلنكسار والعزم العاىل

 خدماته وشرفه:

كان للشيخ السعيدي خدمات ىف التدريس و التأليف فله خدمات ىف األمور األخرى وقد 

م.وكذلك 1992م إىل 1991عني  الشيخ عضوا رئيسيا ىف جلنة رؤية اهلالل يف ابكستان من سنة 

م، وعلى تقدير 1999م إىل 1997أنتخب عضوا جمللس العقيدة اإلسالمية ىف ابكستان من سنة 

                                                        
 .35حياة سعيد مل ت، حملمد انصر خان، ص  -1
 39املرجع السابة، ص  -2
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 (Medal of Distinction) (وسام التميز والدينية وقد أعطى الشيخ بشرفية خلدماته العلم

 .1م2014من شهر أغسطس سنة 14من قبل احلكومة 

 شيوخ اإلمام السعيدى: 

كما  كرُت أن الشيخ قد درس يف مدارس خمتلفة ىف ابكستان وأخذ عن األساتذة الكبار 

 حياة بعض منهم:ر نبذة خمتصرة عن ىف عصره من املناطة املختلفة وأ ك

 الشيخ السيد أمحد سعيد الكاظمي.

 مولده ونشأته:

من شهر  13ولد الشيخ السيد أمحد سعيد الكاظمي بن السيد حممد خمتار الكاظمي ىف 

وابيع على يده   م ىف األمروهة ىف اهلند. وترىب و تعل م العلوم اإلسالمية عند أخيه1913مارس سنة 

 .2وحصل درجة الشهادة ىف العلوم الدينية

  خدماته:

بعد الفرا  من حصول التعليم قد درس الشيخ ىف مدارس خمتلفة، و عني عميدا ىف كلية 

م ىف اجلامعة اإلسالمية هباولبور، وأسس املدرسة اجلامعة 1974م إىل سنة 19٦3احلديث من سنة 

مبلتان، وهو شارك ىف حركة إنشاء ابكستان و أسس  اعة"  يعة اإلسالمية العربية أنوار العلوم 

 .3العلماء ابكستان" وغريها

 

                                                        
 .39حياة سعيد مل ت، حملمد انصر خان،  ص  ؛ 83:1ت بيان الُفرقان، لغالم رسول السعيدي،  -1
-59٦م(، ص2014،  1كراتشي، ط:   -مقاالت سعيدى، لغالم رسول السعيدي،   ياء القرآن ببلى كيشنز -2

597. 
 .٦03 -597املرجع السابة، ص  -3
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 :تصنيفاته

 كتب الشيخ الكاظمي الرسائل والكتب و تر ة القرآن وهى:  

( تسكني 3( مزيلة النزاع عن مسئلة السماع  2(تسبيح الرمحان عن الكذب والنقصان  1 

(  9( حجية احلديث  8( تقرير منري  7( ميالد النيب  ٦راج النيب  ( مع5( حياة النيب  4اخلواظر  

 .1اإلسالم واالشرتاكية وغريها ( 12( التقرير  11( التحرير  10كتاب الرتاويح  

 وفاته:

 .2ه 140٦من شهر رمضان املبارك سنة  25توىف الشيخ الكاظمي  

 الشيخ عطا حممد اجلشىت البندايلوى

 مولده ونشأته:

م، ونشاء هنا وحفظ 191٦البندايلوي ىف قرية بدهرار مو ع خوشاب من سنة  ولد الشيخ

القرآن الكرمي وتعلم العلوم الدينية من أساتذة الكبار ىف عصره و حصل درجة الشهادة ىف العلوم 

 .3الدينية

 تدريسه:

قد در س الشيخ ىف مدارس خمتلفة حواىل مخسة وعشرين عامًا مث جآءإىل مدرسة "جامعة  

 مظهرية إمدادية" ىف بندايل وتدرس هنا مخسة وعشرين عاماً.

 

                                                        
 .11٦-٦10املرجع السابة، ص  -1
 .٦13املرجع السابة، ص  -2
، دار 21-20غالم رسول السعيدي، حياته وخدماته، لشكفتة هارون والدكتور حممد مهايوں عباس مشس، ص  -3

 السالم.
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 خدماته:

قد شارك الشيخ البندايلوي ىف حركة إلنشاء ابكستان وكان رئيساً جمللس الشورى جلمعية  

 علماء ابكستان و عضواً جمللس العقيدة اإلسالمية وغري  لك.

  تصانيفه:

شرعى لرؤية ا: سيف العطاء، التحقية الكتب الشيخ كتبا كثرية ىف علوم خمتلفة ومن أبرزه

القمر، دية املرأة، عقيدة أهل السنة، مسئلة اإلمامة الكربى وشرائطها، التحقية الفريد ىف تراكيب  

كلمة التوحيد، مسئلة الراب، حكم شهادة النساء ىف احلدود، أمهية اجلهاد، نظام العدل والفقه 

 .1احلنفى، مقام الشرعى لتصوير وغريها

  :وفاته

 م.1999من شهر فرباير سنة  21وتوىف الشيخ البندايلوي ىف يوم األحد 

 املفىت عزيز أمحد البدايوىن:

م ىف قرية آنولة من مو ع ابنس بريلى، وحفظ القرآن الكرمي ىف سنة 1901ولد ىف سنة 

م ودرس العلوم اإلسىالمية ىف مدارس خمتلفة وأكمل درجة الشهادة ىف احلديث ىف سنة 1912

م. بعد الفرا  من حصول العلم بدأ الشيخ التدريس ودرس ىف مدارس خمتلفة حواىل تسعة 1922

 الهور. والشيخ كتب -مث عني  مدرسًا و خطيبًا ىف مدرسة "عيد كاه" كرهى شاهو عشر عاما

صالة املتقني ىف  اجملالت املختلفة وأشهرها: حقوق الزوجني، وأحكام اجلنازة، وحقوق الوالدين، و

 .2ن مبني وغريهاقرآ

                                                        
 .22-21املرجع السابة: ص  -1
 . 20شكفتة هارون والدكتور حممد مهايوں عباس مشس، املرجع السالة ، ص  -2
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 الشيخ املفىت حممد حسني النعيمي: 

 -م ىف قرية ديبا سراءى1923من شهر مارس سنة  2النعيمي حممد حسني  ولد الشيخ 

سنبهل، ويصل نسبه إىل قائد الرتك مسعود الغازي. ماتت أمه عندما كان عمره عامني فق  وقد 

ة مراد آابد( وتعلم مث جآء إىل اجلامعة النعيميربته أخته الكربى. وحصل التعليم اإلبتدائي ىف قريته 

م ، 1941العلوم الدينية هنا من أساتذة الكبار وحصل درجة الشهادة ىف العلوم الدينية ىف سنة 

بعد الفرا  من حصول التعليم قد تدر س الشيخ ىف مدارس خمتلفة من خالل ابكستان وأخذ عنه  

ىف عصره وخاصة ىف حركة "ختم النبوة" وهو   ةكثري الطالب، قد شارك الشيخ ىف حركات خمتلف

 .1م ىف الهور ويصل عدد طالبه إىل ألوف1958غريها، مث أسس ملدرسة "اجلامعة النعيمية" ىف سنة 

 املفىت حممد عبد الغفور:

، إمسه عبد الغفور شرقبوري بن اتج الدين بن جالل م ىف الهور1938ولد الشيخ ىف سنة 

بار الشيخ التعليم اإلبتدائية ىف قريته مث أخذ العلوم الدينية من أساتذة الكالدين بن مهنكا. وحصل 

 .2م وكان عمره تسعة وستني عاماً 2007من شهر سبتمرب سنة  10ىف عصره و توىف ىف يوم اإلثنني 

 الشيخ السعيدى:تالمذة  -ب

م من اجلامعة النعيمية بالهور، 19٦٦كما  كرُت سابقاً  ن الشيخ بدأ التدريس ىف سنة 

ف من داخل وصل عدد تالمذته إىل اآلالوقد عمل ىف دار العلوم اجلامعة النعيمية بكراتشى، وقد 

ؤالء ريها، ومن هدا وغيني، كندييا، إفريقيا، أملانيا، هولخارجها: كمثل بريطانشبه القارة اهلندية و 

 التالمذة:

                                                        
 .٦24-٦23الت سعيدى، صشيخ غالم رسول السعيدي، مقا -1
 .2٦-25شكفتة هارون والدكتور حممد مهايوں عباس مشس، املرجع السالة، ص  -2
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 العالمة حممد امساعيل نوراىن، ابكستان –( 1 

 العالمة حممد انصر خان جشىت، ابكستان -(2 

 موالان حممد حبيب الرمحن حمبوىب، بريطانيا -(3 

 جوهدرى حممد اشرف، أملانيا -(4 

 موالان بشري امحد، إفريقيا -(5 

 Holland)  موالان حممد فارس مقيم، هولنده  -(٦ 

 (Canada   موالان حممد امروز دين، كينيدا -(7 

 .1 ابكستان وغريهم العالمة غالم نصري الدين، بالهور، -(8 

 ثناء العلماء عليه:

الشيخ غالم رسول السعيدى مشهور و معروف بني علماء احلديث وغريهم وقد أثىن عليه 

 العلماء، وهاك طرفا من أقواهلم: وعلى تفسريه كثري من

 املفىت منيب الرمحن:قال 

هو تفسري جامع كامل ىف العصر احلديث ، وال شك أن تبيان القرآن  - تبيان القرآن - إن

لعلم ا هو موسوعة و كنز ال يقدر بثمن للعلوم و الفنون من علم التفسري ، وقد ميضئ هذا مشس

 .2 على مطلع العامل إىل قرون

 

                                                        
 .45-43حممد انصر خان اجلشىت، املصدر السابة، ص  -1
ه 1430، 1ابكستان: ط –إشارية تبيان القرآن، حلافظ آس حممد سعيدى،  فريد بك ستال  اردو ابزار الهور  -2

 .33-32م(، ص 2009املوافة 
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 :1وقال الشيخ الشاه أمحد نوراىن

 .2 القرآن هو منو ج للتحقية والعلم العظيم كمثل البحر الذى الساحل له تفسري تبيان

 :3قال املفىت العالمة مجيل أمحد النعيمى

قد أعطى هللا سبحانه وتعاىل جزءا وافرا من الذكاء والرباعة وقوة احلفظ والتفقه ىف الدين إىل 

شرح صحيح العالمة غالم رسول السعيدي. و العامل  الشهري واحملدث الكبري والفقيه العظيم أىب الوفا 

 .4ةاىن واملعارف، والتحقية والتخليمسلم وتبيان القرآن مها قنطرة للحقائة والدقائة، واملع

 :5قال غالم حممد سيالوى

 إن العالمة غالم رسول السعيدي هو احملدث الكبري واملفسر واخلطيب العظيم واحملقة املشهور

االبتكار وسعة تعاىل القوة الرتفاع الفكر و دينية، وقد أعطاه هللا سبحانه و والعامل املتبحر للعلوم ال

املعاصرة  املطالعة واإل مار ما ىف الضمري وقد حبث ىف تفسريه تبيان القرآن حبثا مثمراً على القضااي

 .٦ والعبادات واملعامالت

 

                                                        
هو كان عاملا كبريا وخطيبا من أهل السنة، وكان رفيقا للشيخ السعيدي، وعضوا لدار اخلواص للباكستان وكان قائدا  -1

م. 2003دمسرب سنة  11، وكذلك كان قائدا وغريها وتوىف  Opposition Leader of Senate)حلزب املعار ة 
 (.52-51:1 ت بيان الُفرقان للشيخ غالم رسول السعيدي:

 .32إشارية تبيان القرآن، حلافظ آس حممد سعيدى، ، ص  -2
 -م فهو انظم التعليمات ىف دارالعلوم النعيمية  كراتشي193٦هو عامل كبري وخطيب من علماء املعاصر ولد ىف سنة  -3

 (.٦5: 1 ت بيان الُفرقان، للشيخ غالم رسول السعيدي،ابكستان وأستا  احلديث فيها، 
 .39-38القرآن، حلافظ آس حممد سعيدى، ص  إشارية تبيان -4
وا ابكستان وكان عض -هو عامل كبري من علماء أهل السنة و مدير مدرسة اجلامعة الر وية مشس العلوم كراتشي -5

ن، بيان الُفرقات  بيت املال وهو عضو اللجنة املركزية رؤية اهلالل يف ابكستان. لجمللس العقيدة اإلسالمية ىف ابكستان ورئيساً 
 (.٦4:1للشيخ غالم رسول السعيدي، 

 85.-84حياة سعيد مل ت، ص  -٦
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 املطلب الثالث: مؤلفاته وآاثره العلمية
 آاثره العلمية:

أن الشيخ غالم رسول السعيدى له خدمات ىف التدريس فكذلك له خدمات   كرتُ كما 

 ىف التصنيف والتأليف وكل تصنيفاته ىف اللغة األردية ومنها:

 اثىن عشر جملداً  خماً(هو تفسري القرآن ىف تبيان القرآن   (1 

 ستة عشر جملداً  خماً(نعمة البارى ىف شرح البخاري   (2 

 شرح صحيح مسلم  سبعة جملدات( (3 

 ات  أستا  العلماء  احليات ألستا  العلماء(حي (4 

 تو يح البيان (5 

 مقاالت سعيدى (٦ 

  ياء كنز اإلميان (7 

 تذكرة احملدثني (8 

  كر ابجلهر  الذكر ابجلهر( (9 

 نبوت   مقام الوالية والنبوة (مقام واليت و  (10 

 كي انسور  سوء اجملتمع (  ےمعاشر (11 

  اله( ( -خدا–لفظ خدا كي حتقية   البحث عن كلمة  (12 

كي شرعى حيثيت، رورت اور   صلى هللا عليه وسلم نظام مصطفى  (13 

  .1ه(، وغريهاأمهيت،  رورته و صلى هللا عليه وسلم امهيت املقام الشرعى لنظام املصطفى 

                                                        
 47-4٦املصدر السابة، ص  -1
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 املطلب الرابع: التعريف بتفسيه )تبيان القرآن( 

 

 اسم التفسي: -أ

حفظه  -لشيخ غالم رسول السعيدى - بياُن القرآنت   - و تفسري القرآن الكرمي املسمى به

كتب ابللغة األردية وهو من أجود كتبه ىف اللغة األردية ويشتمل هذا التفسري على العلوم -هللا

ه املوافة 1414من شهر رمضان املبارك 10واملسائل القدمية واجلديدة.بدأ الشيخ بكتابة التفسري 

م 200٦ من يناير 13املوافة  ه142٦ من  ى احلجة12م و أكمله 1994 من شهر فرباير 21

 عشرة سنة. يوم اجلمعة املبارك فاستغرق هذا اجلهد الكبري حواىل اثن،

 طباعة التفسي: -ب

اً  فريد بك ستال اردو ابزار الهور( يف اثىن عشر جملد طبع هذا التفسري من قبل مكتبة

يشتمل على مقدمة  واجمللد األول ،صفحة وأكثر 1000إىل  800د حوايل  خماً.وحيتوي كل جمل

 وتفسري سورة الفاحتة والبقرة.

فتشتمل على ما يلى: معىن الوحى و رورته وأقسامه، مث تعريف القرآن وأمسائه وأما املقدمة 

وفضائله وبعض األحكام الضرورية، مث إعجاز القرآن، وحتقية النسخ، وأسباب النزول، وبيان املكى 

، رآن على سبعة أحرف، وبيان عدد السور واآلايت واحلروفواملدىن، و ع القرآن، وحتقية نزول الق

وبيان النق  واإلعراب، ومضامني القرآن إ اآل، ومعىن التفسري والتأويل والفرق بينهما وفضيلة 

تفسري القرآن ومشروعيته، وطبقات املفسرين واملآخذ األصلية لتفسري القرآن، والعلوم الضرورية 

 شتمل على تفسري بقية سور القرآن.دات توبقية اجملل .1لتفسري القرآن

                                                        
ابكستان،  -اردو ابزار الهور-38(  مكتبة فريد بك ستال رجسرت 37: 1ت بياُن القرآن، لغالم رسول السعيدى،   -1

 م(.1999 -ه   1420،  3ط: 
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 سبب أتليفه. -ج:

 ابلكثرة عمل املفسرين يف علم التفسري أن  - ت بياُن القرآن -يذكر املؤلف سبب أتليف  

، إال أن يقال إن جهودهم كانت حماط يف اللغة العربية وال ميكن الوصول وال ميكن اإل افة فيها

د ة ألن تنقل هذه العلوم و املعارف إىل اللغة األردية  سلوب جديإليها جملتمع األردية. وكانت احلاج

وسهل، وقد نقل من العلماء مفاهيم القرآن الكرمي إىل اللغة األردية ىف عهدهم وال ريب أن هذه 

اجلهود عظيمة ، ولكن يتغري األسلوب واملزاج بتغري الزمن. ولذلك أردت أن أترجم القرآن الكرمي 

 سلوب جديد يوافة مزاج القارى يف هذا الزمن، وال يكون تر ة اجنبية و غري  إىل اللغة األردية

 .1مألوفة

 أسلوب املؤلف يف تفسيه: -د 

اختار املؤلف أسلواب سهال يف عرض تفسريه " ت بياُن القرآن" حبيث إنه يذكر يف بداية كل 

ر بيان سبب نزوهلا ويذكسورة  امسها و وجه تسميتها وعدد آايهتا وبيان مكيها و مدنيها و 

األحاديث املتعلقة بتلك السورة و يذكر رقم السورة  عتبار النزول و  عتبار املصحف و يذكر 

املناسبات بني السور وكذلك يذكر العناوين الرئيسية للسورة ، مث يعرض السورة كاملة إن كانت 

ويذكر  يع  بدأ يف التفسريصغرية أو بعض اآلايت إن كانت طويلة و يرت ها تر ة سهلة، مث ي

 األحكام واملسائل ابلتفصيل.

 املنهج العام للمؤلف يف تفسيه: -ه

سة ولكن لقد أترجم القرآن الكرمي تر ة سل لف يف بداية تفسريه مبينا منهجه:يقول املؤ 

بدون مراعاة الرت ة اللفظية. وسجلت العقائد املسلمة لإلسالم واألحكام واملسائل مع أدلة  املذاهب 

                                                        
 .37:1املصدر السابة،  - 1
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الفقهية فيها. واستفدت من كتب التفاسري للمتقدمني واملتأخرين و ركزت يف  كر األحاديث واآلاثر 

حاديث املأخو ة من كتب احلافظ املنذرى، واحلافظ اهليثمى خاصة مع ختريج كل األحاديث إال األ

واحلافظ السيوطي لثقتهم يف علم األحاديث. و ختتلف املسائل احلديثة مبرور الزمن ويوجد االختالف 

بني العلماء بسبب السعة يف اإلجتهاد ولذلك إ ا وجدُت االختالف  كرت فيه موقفي ابألدلة مع 

العبارة  أو نفس عن على الفرية اآلخر.و كرت بعض املباحث ملخصاً األدب واإلحرتام بدون الط

للعالمة  -1 البيان – ، واستفدت يف تر ة القرآن من- مشرح صحيح مسل -لوجود ىف كتاب 

م لتسهل على وفاة مصنفيه سيد أمحد سعيد الكاظمى، ورتبت فهرس املصادر واملراجع على ترتيب

 .2 القارئ

 

 
 

 

 

 

 

                                                        
 قرآن الكرمي ابللغة األردية ىف جملد واحد.هو تر ة ال -1
 . 39-37: 1املصدر السابة،   -2
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 الرابعاملبحث 
 وصيغها عند املفسرين االستدراكنبذة اترخيية عن 

 :نيلبمطفيه 

  لغة وإصطالحا االستدراكاملطلب األول: 

 السعيدي و  اآللوسيعند  االستدراكاملطلب الثاين: صيغ 
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  لغة وإصطالحا االستدراكاملطلب األول: 

 : لغة االستدراك

 نتهىيلش يء إ ا درك اي :يقال .الل حاقو  البلو  معناهو  .دركوأصله ال استفعال   :لغةىف ال االستدراك

شعر يف أصل اللغة تعقيب اللفظ، مبا ي االستدراكو . كعش حىت  أدرك زمانيقال ، و بلغ وقتهوي

 :بطريقنيستدراك يف الل غة يستعمل االو  خبالفه

   .خلطأا أو الن قو ط فيه منفر  يتالىف ما يإ ا  ،الر أيو  استدرك األمرمثاله قوهلم:  :األو ل 

تدرك الن جاة سي :يقال ستدرك الش يء ابلش يء، اأن الل حاق به البلو  أو إ ا حاول يقال  :والث اين

 .1 ابلفرار

 استدرَك يستدرك، استدراًكا، فهو ُمْستدر ك، واملفعول ُمْستدَرك :املعاجماللغة و جاء يف و 

 .اكبري   مالعل فاستدركه افات العل م صغري من  راَكه والوصول إليه استدرك ما فات: حاول إدْ  •

 استدرك األمَر: تالفاه ومنع وقوَعه. •

 .النَّجاَة ابلفرار.استدرك  -.اخلطأَ ابلصَّواب .استدركيَء ابلشَّيء: حاول إدراَكه به استدرك الشَّ  •

 .استدرك عليه القوَل وحنَوه •

 .لقولا ا يفدقيقً .أن ه مل يكن  ظننت .عنه لبًسا .نقصه، أو أزال.أو أْكمل  .أْصلح خطأه - 1

 .لقولَ ابفاستدركت عليه 

 2خطَّأه فيه. - 2

                                                        
األرانؤوط وايسني حممود  ت:، 508املطلع على ألفاظ املقنع، حملمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي،  ص: - 1

 م(. 2003 -ه  1423: األوىل طللتوزيع،  . مكتبة السوادي، اخلطيب
: األوىل، طعمل،  عامل الكتب، .مبساعدة فرية  ،ه (1424: مالعربية املعاصرة، ألمحد خمتار عمر،  .معجم اللغة  -2

 م(. 2008 -ه   1429
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 .1 العني يف - تعاىل هللا هرمح - أمحد بن اخلليل قال

 . َدَرك   هففي َبك  رْ  : تقول والطلبة احلاجة إْدراكُ  : الدََّركُ 

 . الشيء قعر أسفل : والدََّرك

 . السبع من مهجن أَْدراك من واحد : والدََّرك

 . القعر من هو الذي الدََّرك يف لغة : والدَّْرك

 . التبعة من اللحة : والدََّركُ 

 دارًكا طعًنا هيطعن ، شيء   كل يف بعض   علىه بعض الشيء إتباع : والد  راك

 . الوحشه وحلاق الفرس جري يف وكذلك ، واحد   إثر واحًدا تباًعا : أي متدارًكا

  راكاإلد كثري ر كُمد َدرَّاك ورجل أَدركه وقد اللَحاق، كالدر " – تعاىل هللا هرمح - منظور ابن قال
2. 

الشقاء، .البالء، ودرك .ابهلل من جهد .تعو وا وسلم :  .صلى هللا عليه.احلديث قال النيب  ويف

 . 3 ومشاتة األعداء.وسوء القضاء، 

 : يوه معان   له( ك ر د  األصل أن نيتبي  كره سبة مما

 . اللحاق -1

 . التتابع -2

 . الشئ بلو  -3

 . والطلب احلاجة -4
                                                        

عدد األجزاء: . مكتبة الشباب،  ،(327:5،    للخليل بن أمحد ،العني .ص مبعجممع اعتناء خا.املعاجم العربية  -1
1). 
 (.419:19إلبن منظور،   ،لسان العرب - 2
 (.12٦:8الصحيح، للبخاري،   - 3
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 على ضهبع الشيء إتباع: - تعاىل هللا هرمح - لياخلل قول  كران مما منايه الذي و

 . طعًنا نهطعي شيء   كل  يف بعض  

 األقوال، يف املعنوي الطعن هو املقصود وإمنا احلسي، الطعن سيل البحث اهذ يف املقصود أن إال

 لكنو  العلم، وطالب العلماء نيب شاع مما ستيل( طعن  كلمة  كانت  وإن .اراتيواالخت واآلراء

 تقع ومل - عاىلت هللا مهرمح – مهمن أدابً  املخالفة، أو ات،االستدراك أو ابلتعقبات القول على درجوا

 . مدهنيد  لك كني مل إ  والعثرات، الزالت لطلب قصًدا مهمن

  إصطالحااالستدراك 
 :ولالستدراك يف االصطالح معنيان

 .سابةال كالمالمن  هب ما يتوه م ثبوتال رفع ألصولي ني:وا الن حوي نييف كالم  كثرياهو ما يرى   .1

 .نقو الص الةك استدر اومنه قوهلم:  نفي املتوهمأو إثبات 

أو ل يف العمل صحيما  قصور  خلل  أو أو  .فوات  إصالح  :يف كالم الفقهاء وهو كثريا  ىما ير  :الث اين

ستدرك يلس هو، و ا  دنقو الص الة بسجستدراك وي عادهتا  الباطلةالص الة  كستدر يالقول  ومنه 

ال ذي  تدراكاالسخو  و  .ئه طال خطإب القول ثبات صواب  االستدراكائها، و دالص الة املنسي ة  

  1أو ترك سهواً  عمداً  سواء  ترك لت داركاباملرتوك  يكمل
 :الفرق بني االستدارك والتعقيب

فهو  االستدراك أما .فيه بتدبر لنقضه ورده وإبطاله تبع لكالم الغري، وتفحصه، والنظرهو الت التعقب

سر قوالً وكذلك يعرف  نه إتباُع املف. الزايدات واإل افات ال، يدرك هبا الالحة ما فات السابة

ويف  وء  .هأو يكمل نقصه، أو يبني لبس يف القرآن بقول آخر، يصلح خطأه، يذكره يف بيان معىن

                                                        
 والتوزيع.للطباعة والنشر .(،  دار النفائس ٦0قنييب،  ص:.حامد صادق ، الفقهاء، حملمد رواس قلعجي.معجم لغة  -1
 م(. 1988. - .ه  1408 ، 2: ط
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ستدراكا، وهذا ا هذا التعريف عرفها كل أهل فن مبا يناسب فنَّهم إال  أن أكثرهم يطلة على التعقب

 ا.وخصوصجار  على أن بينهما عموماً 

 :واالعرتاض االستدراكرق بني فال

 .لسابةالرأي اب معناه اإلختالفاالعرتاض:  

شيء وبعد هذا  نقول أن خر للد وجه آوجماي يشملأو  لرأياتوسيع  يشملعام أما االستدراك 

به  صدقي، عيلوجود نقو أو خطأ فيه أو توس كالم السابةالعلى  ينه املتأخر دركاالستدراك: ما أ

 .1 أو اختصاره تصويبه أو إكماله أو هتذيبه

 :هو االستدراكف

 .لبًسا عنه يُزيل أو نقصه ُيْكم لُ  أو ،خطَأهُ  ُيصل حُ  ،اثن   بقول   األول   القول   عُ ا إ تب

 .الكلمة هلذه العلماء استخدام جرى املعىن هذا وعلى

 .نقصه يكمل أو ،خطأه يصلح أمرين أحد وهو استدراكه من املستدرك غرض يبني

 التضاد اختالف يف يتصور وهذا ,أحياانً  واعرتا ه نقده وجه بيان مع ,األول القول خطأ   إصالح :الو أ

 .والالحة السابة القولني بني

هل وإزالة ،األول القول نقو تكميل :اثني ا  الرتجيح وجوه من لوجه منه أوىل معىن إىل السامع وتوجيه ،بس 

 من النوع هذا وصورة .والالحة السابة القولني؛ بني التنوع اختالف يف يتصور وهذا ،أحياانً  تذكر ال،

 ورجحان  عفه سبب مبيًنا ،اآلية تفسري يف املذكور القول منهم املفسر يتعقب أن :السلف عند االعرتاض

وعلى هذا املعىن يستخدم العلماء  أخرى أحياانً  ترجيحه ووجه، اآلية يف لرأيه  كره مع ،أحياانً  عليه غريه

 .هذه الكلمة يف مؤلفاهتم

 

                                                        

 1- 57281alfaseeh.net/vb/showthread.php?t= 
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 السعيديو  اآللوسياملطلب الثاين: صيغ االستدراك عند 
 صيغ االستدراك عند األلوسي  -1

 لصيغ الصرحيةامن خالل التفسري استدرك اآللوسي والسعيدي، على الرازي بكثري من الصيغ  بعضها 

 الصرحية مع أمثلتها ومنا ج منها.. نبدأ ابلصيغ الصيغ غري الصرحيةوبعضها 

 منهاالصيغ الصرحية يف استدراكات اآللوسي مع أمثلتها ومناذج 

 التصريح برد القول املستدرك عليه وإبعاده وبطالنه وختطئته -1

 اآلايت املتعة يف هللا أحلما   1{ .َأْن يَ ْنك حَ  ...َيْسَتط عْ .}َوَمْن ملَْ تعاىل: عند قوله  -1

صورة عدم  ألن املتعة يف  من مل يستطيع النكاحبعده:  هللا تعاىلقال ذا هل ةالسابق

يد لكل جد -الطول املذكور ليست قاصرة يف قضاء حاجة اجلماع بل كانت حبكم

أطيب وأحسن على أن املتعة أخف مؤنة وأقل كلفة فإهنا مادة يكفي فيها الدرهم  -لذة

والدرمهان فأية  رورة كانت داعية إىل نكاح اإلماء؟ ولعمري إن القول بذلك أبعد 

 .2 .على من أطلة من ربقة قيد التقليدخيفى  بعيد كما ال

ي{  قال اآللوسي.وعند تفسري قوله تعاىل: }َفُأَوار َي  -2 وجعله منصواب : رمحه هللا َسْوَءةَ َأخ 

: إنه ، وقال أبو حيانعلماءيف الكشاف، واعرت ه كثري من اليف جواب االستفهام 

لة ماجل هجواباستفهامية، و نعقد من  لة أن ي هذا، فاحش ألن شرط نصب غل 

 .3 .إن تزرين أكرمك .فأكرمك، فإن تقديره .شرطية حنو أتزورينال

 .وفيه تقرير: أي عظيم وزرا، بقول اآللوسي ف يه  َكب ري { .وعند قوله تعاىل: }ُقْل ق َتال   -3

                                                        

 25النساء:  -1 

 (10 :3، املصدر السابة،   اآللوسي -2 
 (287 :3، املصدر السابة،   اآللوسي -3 
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 وة والسالمالنيب عليه الصل عتقد من استحاللن ياحلرام، وأن مشهر حلرمة القتال يف األ

 املعفو خلطأا كان من   صلى هللا عليه وسلمابطل، وما وقع من أصحابه فهو قتال فيه ال

 . 1يف االجتهاد 

 التصريح ببعد القول املستدرك عنه -2

قد نو و ثر ويف سورة امللك قال اآللوسي: عند االستدراك يف البسملة يف سورة الكو  -1

والثانية ثالثون  األوىل ثالث آايتصلى هللا تعاىل عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه  ن 

ووقفهم عليها ومل يعد البسملة ولو عدها مستقلة لزاد العدد أو جزءا لو رد، وعلى املثبت 

البيان وأىن هو، على أنه يرد على الثاين استلزامه للتحكم بدعوى االستقالل يف الفاحتة 

ة اترة وجزء آية لعاملني آيوالبعضية يف غريها وقول الرازي هذا غري بعيد فاحلمد هلل رب ا

ُر َدْعَواُهْم َأن  احْلَْمُد ّلِل َّ  َرب   اْلَعاَلم نَي{ ]يونس:  [ بعيد بل 10أخرى كما يف }َوآخ 

 .2 قتضي للجزئية هناك وانتفائه هناقياس ابطل لوجود امل

هي ه جمازا سبحان هللا حة: وقال الدواين احلمد يف  آللوسياوعند تفسري احلمد يقول  -2

 .3 للكالم .له حقيقة والقول مساوقو ثبات الكالم إل السنةأهل  أصولد عن بعي

سواء اإلنذار  قال أحد  [٦َعَلْيه ْمَ { ]البقرة: .وعند االستدراك يف قوله تعاىل: } َسَواء   -3

 .4كما نرى   وعدمه بعيد عن ساحة التحقية سواء وهو ال خيفى

 

                                                        

 (503 :1، املصدر السابة،   اآللوسي -1

 (47: 1، املصدر السابة،   اآللوسي -2
 (72 :1، املصدر السابة،   اآللوسي -3 
 (131/ 1، املصدر السابة،   اآللوسي -4 
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 األمثلة:التصريح بعدم صحة القول أو بتضعيفه مع  -4

َساء  { م َن الن    .}َواْلُمْحَصَناتُ قال اإلمام اآللوسي عند استدراكه يف قوله تعاىل:  -1

واملراد هبن على املشهور  وات  [ عطف على ما قبله من احملرمات.24: .]النساء

األزواج، أحصنهن التزوج أو األزواج األولياء أي منعهن عن الوقوع يف اإلمث، وأ ع 

عن  صحورواية الفتح ال ت اْلُمْحَصَناتُ على فتح الصاد بل أبو عبيدة: القراء كما قا

 .1 طلحة بن مصرفو  عن حيىي بن واثبمشهور  رواية  لك و ، الكسائي

}مُثَّ : ف كما استدرك يف قوله تعاىلويف بعض األحيان يرد اآللوسي بصيغة التضعي -2

 عيف  ذاومث زائدة وهفق   وقيل: َصَرَفُكْم  ه تفسري يف [152{ ]آل عمران:  .َصَرَفُكمْ 

 . 2 أنه حمذوف نيالبصريعند والصحيح  صرحيا

َخُلوَن{ ]آل عمران: يَ بْ  ..}َواَل حَيَْسَبَّ وعندما يستدرك لبعض يف تفسري قوله تعاىل:  -3

180]   

ان كفال بد من التأويل  ن يقال: إن الذين يبخلون الفاعل ملا اشتمل على البخل  يقول: "

يف حكم احتاد الفاعل واملفعول ولذلك حذف، وقيل: إن الزخمشري كىن عن قوة القرينة ابالحتاد 

الذيذكره وكال القولني ليسا بشيء، والصحيح أن مدار صحة احلذف القرينة فمىت وجدت جاز 

والقول  ن هو  مري رفع استعري يف مكان املنصوب وهو راجع  احلذف ومىت مل توجد مل جيز.

إن جوزه املوىل و  -البخل أو اإليتاء على أنه مفعول أو ال تعسف جدا ال يلية ابلنظم الكرمي إىل

ل حىت قال يف الدر املصون: إنه غل ، والصحيح أنه  مري فص -عصام الدين تبعا أليب البقاء

                                                        

 (4/ 3، املصدر السابة،   اآللوسي -1 
 (302/ 2 ، املصدر السابة،  اآللوسي -2 
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 . 1" بني مفعويل حسب ال توكيد للمظهر كما توهم

 التصريح بغرابة القول يف الستدراك  -5

 االموقيل:  [71ل ُنْسل َم { ]األنعام: .}َوأُم ْراَن آللوسي عند تفسري قوله تعاىل: استغرب ا -1

 .2 اةأبو حيان  نه غريب ال تعرفه النح استدركهأمران ابإلسالم. و قال مبعىن الباء أي 

سالم إىل أن يوسف عليه ال أهل العلم  و هب بعضعندما يستدرك لقول بعض فقال:  -2

[ إمنا هو 34: }وَجاءَُكْم يُوُسُف{ ]غافر: القرآنأيضا. ويوسف يف .ليس برسول 

القول  نه  و  وهو غريب.يوسف بن إفرائيم ليس هو يوسف بن يعقوب عليهما السالم 

 .3 أغرب منه، رسوال إليهم كان من اجلن

أهنم قالوا:  حيحنيففي الص واختلف يف القول الذي بدلوهوقال اآللوسي رمحه هللا: " -3

طا ح ويف املعامل أهنم قالوا بلساهنمبدل حطة « حنطة»وروى احلاكم  شعرية، حبة يف

 رية،يل هلم، والرواايت يف  لك كثأي حنطة محراء، قالوا  لك استهزاء منهم مبا ق مسقااث

 مائلني، والقول  نه مل يكن منهوإ ا صحت حيمل اختالف األلفاظ على اختالف الق

فبدلوا مل يفعلوا ما أمروا به، ال أهنم أتوا ببدل هلغري مسلم وإن قاله أبو  تبديل ومعىن

 .4" وظاهر اآلية، واألحاديث تكذبه -مسلم

 ذج منها.مع أمثلتها ومنا ،اآللوسي الصيغ غي الصرحية يف استدراكات -ب
كثرها وأ ةصرحي ري يغا غ ص على الرازي استدراكهيف  اآللوسيم إلمام استخدالقد 

                                                        
 .( 351 :2، املصدر السابة،   اآللوسي -1

 .(179 :4، املصدر السابة،   اآللوسي -2 

 .(204 :4، املصدر السابة،   اآللوسي -3 
 (2٦7/ 1، املصدر السابة،   اآللوسي  --4
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 :لتاليةالصيغ ايف تتلخو 

 لك ماذعلى  ألمثلةامن ور ـنظ فيهل لقوا اهذن بأ ويستدركه عليه املستدركل يذكر قو أن

 :يلي

 وز تصغريال جيوالقول  ن لقول بعض يقول اآللوسي رمحه هللا: عند استدراكه  -1

 بعد فيه نظر ألن املمنوع التصغري ، ابطلأمساء األنبياء عليهم الصالة والسالم 

 .1 الو ع ال املقارن له

نظر .يه ف عا .بني األدلة تؤول  والقول  نوعند استدراكه لقول احد يقول:  -2

 ،أوىل،  إ ا كان ال بد من التأويل يف أحد اجلانبني.أتويل غري الصريح  ألن

 .2 يف  لك التقدمو  ولعله ال يعترب التأخر

لة تقدم  مل  اإ  أبو حيان هذا  ن استدركو وعند استدراكه إلبن حيان قال:  -3

 املذكور، و هاالتنوين عو ا عن نلكو  ،ليس جبيدهذا  اآلخرة،فيها يوم  ت كر 

 كونوهو جيد، والدفع بإمنا هو جاء أمران   قدر يوم إ  جاء أمراننفلاجليد 

 . 3 هنا فيه نظر.قد تكون كما  القرينة غري لفظية

  حمرجو لوــق هــبأنوبعد ذالك يذكر  هــعلي املستدرك لوــلقاذكر ــي أن 

زعم أن اآلية صرحية يف تفضيل امللك أنه الزخمشري  للقو استدراكه مثل من

هنا ال تصح حلة أوا  :فقالعلى البشر وشنع على أهل السنة تشنيعا أقذع فيه. 

                                                        

 (412/ 4، املصدر السابة،   اآللوسي -1 
 (254/ 5، املصدر السابة،   اآللوسي -2

 (289/ ٦املصدر السابة،   ، اآللوسي -3
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 هللا أنية سياق اآليطهرمن  متنازع فيه، ففي الكشفحتجاج على تفضيل اإل

 .1 احدا تعاىل هللالشكر وعلى أن ال يشرك اباحلمد و إلنسان على احث 

 صيغ االستدراك عند السعيدي  -ب
 الصيغ الصرحية يف استدراكاته، مع أمثلتها ومناذج منها. -ا

عض ة سأ كر بالصيغ الصرحي استدراكاته على الرازي يف السعيدي مإلماا مستخدا لقد

 مع األمثلة على ما يلي:الصيغ 

 ىف القول املستدرك عليه مثاله ما يلي: التصريح ابلصحيح واألصح

الا .}ُكلُّ الطََّعام   عند االستدراك للرازي يف قوله تعاىل: -1 { ..ل َبين  إ ْسرَائ يلَ .َكاَن ح 

أصح عندي أن ولكن أجوبة الرازى عمدة يقول السعيدي:  [93]آل عمران: 

كان شرعيا بل كان عرفيا أي أنه امتنع من أكلها قهرا للنفس هذه احلرمة ما  

 .2 وطلبا ملر اة هللا تعاىل، كما يفعله كثري من الزهاد

تضى قيآية  ائقة املوت قال اإلمام السعيدي رمحه هللا: عندما استدرك يف   -2

جواب اإلمام أن ال أيتى املوت على الصغري واجملانني واجلمادات والنبااتت وهذا 

العموم يقتضي موت الكل واجلواب الصحيح أن ىف هذه اآلية حكم عام خو 

 .3 (٦8  :  ُروَن  الزمريَ ْنظُ ...اّلِلَُّ  ..ه تعاىل: َونُف َخ يف  الصُّور  عنه البعض ىف قول

 التصريح بعدم صحة القول مع األمثلة

هود ألن الي يس بصحيحفجواب إمام الرازي لالسعيدي:  عند استدراكه للرازي قال -1

                                                        

 (112 :8روح املعاين   ،اآللوسي -1 
 .253:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -2 
 .500:2 تبيان القرآن، للسعيدى، -3



66 

 

ما أمت عمليتنا ألن ديننا دين عاملي وعلينا أن نبلغ هذا الدين كل  أيضا ميكن أن يقولوا:

العامل فألجل هذا ال نر ى ابلقتل. واجلواب الصحيح  الندعي أن أهل اجلنة هم 

 .1 املسلمون فق  بل كل من املسلمني من األمم املا ية من أهل اجلنة

 صحيح توجيه الرازي غريقال السعيدي:  سَلْيمان .َفرَ وَما كعند االستدراك يف قوله:  -2

ألن معار ة السحر اليكون إال ابلسحر وامللكان مينعان من السحر بقوهلما إمنا حنن 

 .2 والصحيح علَّموا الناس الفرق بني السحر واملعجزة بعد تعليم السحر فتنة فال تكفر

 التصريح برتجيح القول الثاين... يف االستدراك 

ؤمن أهنم القول الثاين حة فنعند االستدراك يف قوله تعاىل: يقول الشيخ السعيدي:  -1

فىيهم حتريفا لفظيا   حرفوا أخالفهم أنبياء ورسل اىل اآلن وكتبهم منزلة من هللا تعاىل وإن

 .3 ومعنواي

 نها.مع أمثلتها ومناذج م ،السعيدي الصيغ غي الصرحية يف استدراكات

 :فيما يليلك ذمثاله على و وخيتلفه بكل أدب عليه  املستدرك ليذكر قو أن

نعرتف قال:   [13اْلَكل َم { ]املائدة: .}حُيَر  ُفونَ عندما استدرك السعيدي على الرازي يف قوله تعاىل: 

عض األحيان ألن اليهود كانوا حيرفون ىف التوراة لفظيا، ب قامجاللة علم الرازي ولكن خنتلفه ىف هذا امل

 .4 عندهللا يديهم مث يقولون هذا منوىف بعض األحيان يكتبون الآلايت   يبدلون بعض الكلمات،

  ال تطابق هبذه األية هلوــقن بأوبعد ذالك يذكر  هــعلي املستدرك لوــلقاذكر ــي أن

                                                        
 .455:1تبيان القرآن، للسعيدى،  - 1
 .472:1تبيان القرآن، للسعيدى،  - 2
 .220:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -3 
 . 220:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -4
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يقول الشيخ السعيدي:  [125َوأَْمًنا{ ]البقرة: ..اْلبَ ْيتَ  .}َوإ ْ  َجَعْلَناعند االستدراك يف قوله تعاىل: 

 روب،احل نصب من أمنا يكون وأن القح ، من أمنا يكون أن ميكنللرازي مثل  والتاويالت األخرى

نيفة وامام حال تطابة هبذه األية بل ظاهر القرآن يؤيد موقف أيب  احلدود إقامة من أمنا يكون وأن

 .1 رمحهم هللا حممد

ليس ىف القرآن نص صريح لقتال املالئكة وبعد ذالك يقول:  هــعلي املستدرك لوــلقاذكر ــي أن

 فعال فالخالف فيه

القرآن  ىب بكر خالفأفقد رد الرازى ألىب بكر األصم وقال: قول ه هللا: قال اإلمام السعيدي رمح

 .2 فالخالف فيهولكن ليس ىف القرآن نو صريح لقتال املالئكة فعال 

 

فجواب الرازي اليليق لعصمة النيب صلى وبعد ذالك يقول:  هــعلي املستدرك لوــلقاذكر ــي أن

 هللا عليه وسلم

 [52{ ]األنعام:  الَّذ ين .}َواَل َتْطُردعند االستدراك يف قوله تعاىل: 

ضا يأن النيب صلى هللا عليه وسلم  مأمون وحمفوظ عن اخلطأ اإلجتهادي أ  السعيدي رمحه هللا: قال 

ىل األفضل  واألحرى واألو و  لاألكمعلى ترك  ملحي كل هذه الوجوه  عند أهل السنة وقول الرازي: 

 . 3  جواب الرازي اليلية لعصمة النيب صلى هللا عليه وسلمف

 

                                                        
 .543-542: 1تبيان القرآن، للسعيدى،   - 1
 .349:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -2
 .488:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -3 
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 األول الباب
 ىفوالسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسيات استدراك

 الفاحتة  ةسور البسملة و 
 فيه فصالن: 

الفصل االول: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي ىف 

 البسملة 

سورة  ىفالفصل الثاىن: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي 

 الفاحتة 
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 : استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي ىف البسملة األول الفصل

باب  الدرسنا أربعة وثالثني استدراكا يفأورد الرازي العديد من املسائل املتعلقة ابلبسملة، 

( 5  ويف الفصل الثاين مخس ااستدراك (29  عشرينو ا تسعاألول فدرجنا يف الفصل األول 

 زأة مث يناقش مع التحليل والنقد.املستدركة جمفالباحث يذكر املسائل . استدراكات

 

 االستدراك األول

 موقف الرازي حول: املسائل التفسيية يف البسملة      
 .1 آنآية مستقلة من القر كما هي   آية من الفاحتةأن البسملة  قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

من  تقلةمسعشرة حجة إلثبات أهنا آية و  نيف كتبيف هذا املقام و  املقال اإلمام الرازي وقد أطال

 .االستدراكفالباحث يذكر حجة من الرازي مث يورد الفاحتة سورة 

 احلجة األوىل للرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

روى الشافعي ر ي هللا عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن أم سلمة أهنا 

يم  ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  فاحتة الكتاب فعد  صلى هللا عليه وسلم قالت: قرأ رسول هللا  آية، احلمد هلل   الرَّح 

رب العاملني آية، الرمحن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إايك نعبد وإايك نستعني آية، اهدان 

                                                        
فخر الدين الرازي التيمي خطيب الري املعروف ب حممد بن عمر، ، عبد هللا يبمفاتيح الغيب(، أل  التفسري الكبري  -1
 ه(  1420 - 3بريوت، ط:   – الرتاث العريب .(،  دار إحياء 73:1  ه (،٦0٦: تويف 
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ة، وهذا نو يالصراط املستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الظاملني آ

 1."صريح

 :اآللوسي استدراك
 من أي وال من الفاحتةجزء ومل تكن سورة النمل آية من جزء  أن البسملة اآللوسي:موقف 

 .آية مستقلة من القرآن ومل تكن سورة

أما ما  كره يف احلجة األوىل من حديث أم سلمة ابلوجه : "قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا 

يف البيضاوي املخالف ملا يف الكتب احلديثية فيجاب عنه  ن أاب مليكة مل الذي رواه خمالف ملا 

يثبت مساعه عن أم سلمة وبتقديره للمعاصرة يقال: إن هذا اللفظ مل يوجد يف املشهور ولعله نقل 

 2 ."ابملعىن لبعض الرواايت اآلتية على حسب ما يلوح له

 :التحليل والنقد
 ثالث نقاط أساسية:ه على استدراكيف  اآللوسيإعتمد 

 ضا.يأ ي املخالف ملا ىف الكتب احلديثيةالرواية خمالفة ملا أورده البيضاو  -1

 مل يثبت مساع إبن أيب مليكة عن أم سلمة. -2

 مل يثبت هذا اللفظ فروايته ابملعىن.  -3

 .دالفاحتة وع.موالسال عليه الصلوةهللا .قرأ رسولقد أورده البيضاوي بلفظ  النقطة أألوىل:

والبيضاوي أيضا خالف ملا يف الكتب احلديثية لفظا إ  مل يرو أحد من  .3 احْلَْمُد ّلِل َّ  آيةو ْسم  اّلِلَّ  ب

                                                        
 .73:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .44:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
ه (، ٦85: م  البيضاوي الشريازي عبد هللا بن عمر بن حممد ،انصر الدين، سعيد يبأل أنوار التنزيل وأسرار التأويل، -3

 ه ( . 1418 - 1بريوت، ط:  – .الرتاث العريب .حممد عبد الرمحن  دار إحياء ،املرعشلي.، ت: 25:1
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 أصحاب السنن والصحاح.

ا م يثبت السماع إلبن أيب مليكة مبا جاء يف كتب الرتاجم ومنها ما يلي:: النقطة الثانية

 (أيب مليكة  زهري.بن.عبد اّلِل  ....بن.ه ( يف اترخيه فقال:  عبد هللا 571: تويف كره ابن عساكر 

قا ى  ه( 120 - 111:م   أبو حمم د،  ،املك ي ،األحول، الت يمي ،أبو بكر ،اإلمامبن عبد اّلِل  

ن عمرو عبد هللا بعن  أيب مليكة، و .روى عن جد هو وله صحبة،  .مؤ  ن احلرمو مكة البن الز بري 

 .1 من أهل العلم طائفةعن وابن عمر، و وعن ابن عب اس، عن عائشة، و وعن  سلمة،أم  عنو 

مساء الرجال حني قال: يف أ .ه (، يف كتابه  هتذيب الكمال742 :مومنها ما  كره املزي  

بن أيب مليكة، وامسه زهري، بن عبد هللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ... عبد هللا

بن الزبري، ال مكة . كان قا يأبو حممد، املكي ،األحول ، أبو بكر، ويقال:القرشيالت يمي  بن مره 

 .2 وأم سلمة محيد بن عوفوعن  عائشة، روى عن .ىف احلرم له  انومؤ 

 .بن عبد هللاه (، يف كتابه سري أعالم النبالء، حني قال: 748: مومنها ما  كره الذهيب  

، امل أبو بكر ، احلافظ، وأبو حمم د   اإلمام، ،احلج ة مليكة.بن أيب  .عبيد هللا. ، القرشي  الت يمي ، ك ي 

، أو قبل واليةيف  ولدقد  .األحول، القا ي، املؤ  ن أمساء  نوع عائشة.وحد ث عن: قليل علي  

 .  فيثبت مساع ابن ايب مليكة من أم سلمة. 3 ر ي هللا عنهما أيضاأم  املؤمنني أخت 

 مل يثبت هذا اللفظ فروايته ابملعىن. النقطة الثالثة:  -3

                                                        
(،  ت: عمرو العمروي،  دار 45ه (،  571توىف: املعروف اببن عساكر  القاسم وأب بن احلسن،علي لاتريخ دمشة،  -1

 م(. 1995ه  =  1415الفكر، 
الرسالة  .، ت:  بشار عواد  مؤسسة25٦:15ه (، 742توىف: ملزي  ا.يف أمساء الرجال، ليوسف .هتذيب الكمال -2
 (.1980بريوت، ط: األوىل،  –
، ت : الشيخ شعيب 89:5ه (، 748سري أعالم النبالء، أليب عبد هللا، مشس الدين، حممد بن أمحد، الذهيب،  م :  -3

 م(. 1985ه  =  1405،  3الرسالة، ط: .األرانؤوط وجمموعة من احملققني  شرافه  مؤسسة 
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 بن عبيدهللا عبد هللا روح املعاين كلها من روايةالرواايت الواردة يف  الرواايت يف روح املعاين:

رسول  كان»أخرج أمحد وأبو عبيد وأبو داود بلفظ عن أم سلمة كما: وهو يروي ابن ايب مليكة 

َماِلِك   ...الَرمْحَنِ ... احْلَْمُد ّلِلَِ  ...ِبْسِم اّللَِ  .آية آية .يقطع قراءته  .والسالم .الصلوة .عليههللا 

 . 1...يـَْومِ 

عن  سأل ااحد ، أن  ر ي هللا عنها عن أم  سلمة  يف مسند امحد بلفظ: الرواية األوىل

 .2...َماِلكِ   ..ْمُد للِ احلَْ  ...اّللَِ ِبْسِم ... قراءته  كان يقطع، فقالت:  السالمو  الصلوة ته عليهقراء

عن أل س ااحد ، أن  ر ي هللا عنها أم  سلمةأم املؤمنني عن  ويف سنن ايب داود بلفظ:

. .ْسِم اّللَِ بِ   .والسالم .الصلوة .عليهقراءة رسول اّلل   غريها  كلمةبأو  ته عليه السالمقراء

 .: القراءةأمحد يقول.مسعتقال أبو داود: و  آية  آية  .اءته . الر محن الر حيم... يقط ع قر .احْلَْمدُ 

 .3.ة مالك يومالقدمي

إ ا قرأ قطع   .السالمو  .الصلوة .عليه كان  الرواية الثانية: يف سنن الكربى للبيهقي بلفظ:

 .4 يقف مث...يقول الرمحنو  مث يقف...احْلَْمُد ّلِلَِ يقول و مث يقف  ...اّللَِ  ِبْسمِ قراءته آية آية يقول:

رسول الراءة ق :كلمًة غريهاقالت  أو هذا بن أيب مليكة، عن أم  سلمة  كرت  عن عبد هللاويف رواية 

 .5  ة  آية  آي .يقط ع قراءتهن...الر مح...احْلَْمُد ّلِلَِ  ...ِبْسِم اّللَِ {.والسالم .الصلوة .عليه

                                                        
 .44:1، لآللوسي، روح املعاين -1
الرسالة، ط: األوىل، .(، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون حتت إشرافه  مؤسسة 20٦:44أخرجه أمحد ىف مسنده بن،   -2

  صحيح لغريه، ويف هذا السند رجاله ثقات وهم رجال الشيخني..  وقال: عليهاألرنؤوط علة م (،.و  2001 -ه   1421
 1430.، 1كام ل قره،  دار الرسالة العاملية، ط: .( ت: شعيب األرنؤوط وحمم د 124:٦أخرجه أبوداود، ىف سننه،  -3
 صححه األلباين . م(. 2009 -ه  
 .44:1، لآللوسيروح املعاين،  -4
ا دار القادر عط.(، ت: حممد عبد ٦5:2،   2383 ه (، احلديث رقم:458السنن الكربى، للبيهقي  املتوىف:  -5

  .(م 2003 -ه   1424، 3لبنات، ط:  –الكتب العلمية، بريوت 
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قرأ يف  .موالسال .الصلوة .عليهأن  الن يب   :بلفظيف صحيح ابن خزمية  الرواية الثالثة

 .1 أصابعه.ومجع مخس  ...نـَْعُبدُ  ِإاَيكَ  .آيتني، ...حْلَْمُد ّلِلَِ افعد ها آية ، و  ....ِبْسِم اّللَِ  .ةو الص ل

ِبْسِم أ يف الص الة }قر  .والسالم .الصلوة .عليهاّلل   نيبأن    ويف املستدرك للحاكم بلفظ:

 ِإاَيكَ أربع آايٍت، و  ...َماِلكِ ثالث آايٍت،  ...الَرمْحَنِ آيتني، }  ...احْلَْمُد ّلِلَِ و  فعد ها آية   ...اّللَِ 

 .2 أصابعه .ومجع مخس ...نـَْعُبدُ 

 ...احْلَْمُد ّلِلَِ ...ِبْسِم اّللَِ يقرأ  .والسالم .الصلوة .عليهرسول اّلل   كانالرواية الرابعة:  

 .3 (يهمعل) .ومل يعد...( بْسِم اّللَِ )وعد  .االعراب.وعدها عد  .آية آية .اقطعهو إىل آخرها 

ِبْسِم .قرأ كان ي  .والسالم .الصلوة .عليهأن  الن يب   دار قطين بلفظ:الوهي يف سنن 

 ِصَراطَ  ... صِ َراطَ ال اْهِدنَ ... نـَْعُبدُ  ِإاَيكَ  ...يـَْومِ  َماِلكِ  ... الَرمْحَنِ  ...احْلَْمُد ّلِلَِ ...اّللَِ 

يعد :  . وملآية  ( ...ّللَِ وعد  )ِبْسِم ا ،األعراب عد  .آية  وعد ها  .فقطعها آية   الَضالِ نيَ  َواَل ...اَلِذينَ 

 . 4 ...(َعَلْيِهمْ )

 احلكم على االستدراك
وردت يف الصحاح والسنن املشهورة بعني لفظها إال أهنا وردت يف   هبا الرواايت املستدل

عن أم  .كتب احلديث بطرق وألفاظ متعددة تفيد معىن اللفظ و يعها تدور على ابن أيب مليكة

وبناء على ما سبة الرواايت املستدلة إن مل ترد بلفظها فإن هلا شواهد  سلمة هذه تفيد السماع.

                                                        
 والتخريج والتقدمي:التحقية  277:1 ه (،311صحيُح ابن ُخزمية، أليب بكر حممد بن إسحاق النيسابوري  املتوىف:  -1

 .(2م، عدد األجزاء:  2003 -ه   .1424األعظمي  املكتب اإلسالمي، ط: الثالثة،  .للدكتور حممد مصطفى
(، حتقية: مصطفى عبد القادر عطا،   دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 35٦:1للحاكم،   املستدرك، -2

 .848(، رقم احلديث:4األجزاء: .، عدد 1990 – 1411
 .44:1، لآللوسيروح املعاين،  -3
 . 1175،  رقم 8٦:2، ه(385سنن الدار قطين، للدار قطين  املتوىف:  -4
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لى غريها وأيضا يثبت مساع ابن أيب مليكة عن أم سلمة إال أن عمر أخرى ستكون حجة مبعناها ع

 ابن هارون متكلم فيه عند علماء اجلرح والتعديل.

 .يف عمر ابن هارونأقوال احملدثني 

 .1 كرايز  أيبعند  ليس بشيء حديثهو لخي خبيث،كذ اب، هارون الب.قال الذهيب: عمر ابن 

ثنا ابن ح قال عمر بن هارون البلخي ليس بشيء ....حد ثنا ابن محاد، يكتب اجلرجاين:  د 

نه وقد أكثرت ع .شيئا هارون.عمر بن  ال أروي عن أمحد بن حنبل مسعت يقول ...أيب عصمة

حد ثين  ألنه تركت حديثهعبد الر محن بن مهدي   وقال:  عند مل تكن له قيمةوهو من أهل بلخ ولكن 

مل السعدي  : قالابن محاد يقول .اثنيةفلما قدم مرة إمساعيل بن عي اش   .حدث هبا عنف حاديث 

 النسائيند ع هارون البلخي مرتوك احلديث.وعمر بن  هارون البلخي..عمر بن يقنع الناس حبديث 
ه وأما الض عيف لكذب راوي . فهذا احلديث  عيف لكذب راويه فال يفيد كما قال احلموي:2

السابقة تو ح أن الرازي إستدل برواية غري اثبتة بلفظها فاألدلة . 3 ينجرب بتعد د طرقه وفسقه فال

 قوي وموقفه صائب. آللوسیفاستدراك ا وتفرد هبا من بني سائر املفسرين.

 

 

 

                                                        
 .381:17سري أعالم النبالء، للذهيب،  -1
 (.57:2،  يف  عفاء الرجال، للجرجاين.الكامل  -2
 دار  .عبد الرمحن  .(، ت: حميي الدين37النبوي، للحموي الشافعي،  ص: .خمتصر علوم احلديث  املنهل الروي يف -3

 ه( ..140٦، 2دمشة، ط:   –.الفكر 



75 

 

 

 االستدراك الثاين
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 :رمحه هللا لرازيوقف ااحلجة الثانية مل

الَرمْحَِن  الكتاب سبع آايت أوالهن ِبْسِم اّللَِ قال: فاحتة  .ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا عن أيب هريرة "

 .1" الَرِحيمِ 

 استدراك اآللوسي:
 : قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا

وأما ما  كره يف احلجة الثانية من حديث أيب هريرة فقد أخرجه الطرباين وابن مردويه »

يِم إحداهن ويف السبع الَرمْحَِن الَرحِ احلمد لل رب العاملني سبع آايت ِبْسِم اّللَِ والبيهقي بلفظ 

 2 «املثاين والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاحتة الكتاب

ومعىن  هتاإحدى آايهي و  البسملةفاقرؤوا  الفاحتةإذا قرأمت قطين بلفظ  وأخرجه الدار" 

 .ليه الصلوةعإىل آخر اآلايت سبع آايت، وبه قال احلنفيون، وملا الحظ  ّلِل َّ   احْلَْمدُ الرواية األوىل 

توهم السامعني من عدم التعرض للبسملة مع تلك الشبهة السالفة كوهنا ليست  ية من .والسالم

من القرآن  إحداهن أي مثل إحداهن يف كوهنا آية ب ْسم  اّلِلَّ   :القرآن أزال هذا التوهم بوجه بليغ فقال

يم  ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  ومعىن الثانية إ ا أردمت قراءة احلمد إىل آخر ما يليه فاقرؤوا قبله  أي  -إهنا  الرَّح 

                                                        
 .173:1للرازي،  مفاتيح الغيب، -1
 . 395٦ (، احلديث رقم:52٦:2للبيهقي،  ، السنن الكربى -2 
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 1."إىل اآلخر أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين -احلمد

 التحليل والنقد
رواية اآللوسي على تمد إعو  فظ فتفرد الرازي بلفظها بني املفسرين.رواية الرازي مل ترد هبذا الل

ه جاءت بطرية عبداحلميد بن جعفر وهو متكلم فيوقد  البيهقي والطرباين وسنن الدار قطين،

نيب أن   : البيهقي فق من عن أيب هريرة ر ي هللا عنه نذكر رواية فال يصلح للحجة. 2 و عيف

الس بع و تاب فاحتة الك، وهي البسملةسبع آايٍت بـ ...احْلَْمدُ قال:   والسالم.الصلوة .عليههللا 

يف  طراب، وفيه ا مرفوعاو موقوفا روي  ر ي هللا عنه فحديث أيب هريرة .3املثاين وهي أم  القرآن 

احملدثني فتأويل  اللهم إن صلحت الرواية لتوثية بعض .السند يفالنيب عليه الصلوة والسالم و  رفعه إىل

طين ق لفظ البيهقي أن البسملة مثل اآلية أو أسبقية البسملة على السورة يف لفظ الدارل اآللوسي

  .أدلتهو اآللوسي وأدلته أرجح من موقف الرازي  استدراكف أحسن.

 
 

 االستدراك الثالث
 حول: املسائل التفسيية يف البسملة  

 :رمحه هللا لرازيوقف املاحلجة الثالثة 
ال روى الثعليب يف تفسريه  سناده عن أيب بريدة عن أبيه قال: ق"قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

                                                        
 .45:1اآللوسي، املصدر السابة،  -1
وقيل: كان يرى القدر.  وهكذا قال أمحد وقد نقد عليه الثوري خروجه مع حممد بن عبد هللا.  وقال ابن معني: ثقة -2

ان يقول ابلقدر وكان عندان ثقة وقال على بن املديين: ك النسائي، فاهلل أعلمعند  ليس به  سو به  أبو حامتوقال ال حيتج 
 -ه   1382، 1البجاوي  دار املعرفة، بريوت،  ط: .  ميزان االعتدال، للذهيب،  ت: علي حممد وكان سفيان يضعفه.

 .539:2(، م 19٦3
 . 395٦ (، احلديث رقم:52٦:2للبيهقي ،  ، السنن الكربى -3
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أال أخربك آبية مل تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيي، فقلت بلى، فقال: أبي  :ملسو هيلع هللا ىلص النيب
شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصالة؟ قلت: بِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيِم، قال: هي هي.فهذا 

 1."احلديث يدل على أن التسمية من القرآن
 استدراك اآللوسي:
كما أقر  هو   فيه خنالفه والمن القرآن  البسملةأن تثبت  وأما احلجة الثالثة :قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا

 2. ليس سواه به
  التحليل والنقد:

 3اليوجد هذه الرواية يف كتب مشهورة بلفظها فتفرد الثعليب، وجاءت هذه الرواية يف تفسري أيب حامت
ق وهو عبدالكرمي بن أيب املخار  أيب أمي ةولكنها  عيف ألن الرواية تعود إىل  4و كره ابن كثري يف تفسريه
 فاستدراك اآللوسي راجح.  5متكلم فيه عند احملدثني

 

 

 االستدراك الرابع

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 قول الرازي: للحديث األول من احلجة الرابعة

                                                        
 .174:1الغيب، للرازي، مفاتيح  -1
 .54:1روح املعاين، اآللوسي،  -2
، احملقة: أسعد 2873:9ه (، 327تفسري القرآن العظيم، لعبد الرمحن  الرازي التميمي، أبو حممد ابن أيب حامت  م :  -3

 .(ه  1419، 3اململكة العربية السعودية، ط:  –الطيب،  مكتبة  نزار مصطفى الباز .حممد 
، 170:٦ه (، 774القرآن العظيم، إلمساعيل بن كثري،  أبو الفداء، القرشي، الدمشقي مث البصري  املتوىف: تفسري  -4

 ه(.1419 - 1بريوت، ط  –حممد حسني  دار الكتب العلمية  ،ت: مشس الدين
. وقال أمحد:  رب -5 . وقال الد ار قطين  والن سائي : مرتوك  على حديثه.  .تقال الذهيب:  عيف احلديث، ولكن مؤد ب 
 .(83:٦لذهيب، ميزان االعتدال، ل 
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جابر بن ...روى الثعليب  سناده عن جعفر-األولديث حلا»قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  

 اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمدُ قال له كيف تقول إذا قمت إىل الصالة؟ قال أقول .ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب عبد هللا 

 .1 «قال قل ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيمِ 

 :اآللوسي استدراك
 ةوالثامن ةسوالساد ةوالثالث ةوالثاني األوىل ديثاحالرابعة فاألاحلجة  يف الرازي ما  كر وأما

 .2على املقصودتدل أدلتنا و ال تدل على املقصود ضعفه ل

 التحليل والنقد:
رواه ما ها إال كتب احلديثية وال يف غري الوجد يف تاية من تفردات الثعليب ألهنا مل هذه الرو 

قلت: أقول  الة؟ الص  .إذا افتتحت  .كيف تقرأ: ملسو هيلع هللا ىلصهللا نيب هللا عن جابر ، قال: قال يل البيهقي 

 .3...ِبْسِم اّللَِ ...قل، فقال: ...احْلَْمُد ّلِلَِ .

إمساعيل ا أم عبد هللا بن انفع  و  ناجلهم بن عثماو  إمساعيل الواسطي  من رواة هذه الرواية 

و ع فه  يهفعبد هللا بن انفع املديين خمتلف و   4كالمها مكتوب يف اجملاهيل  ناجلهم بن عثماو  الواسطي  

مات سنة  ين خمزومموىل ب، عبد هللا بن انفع، الص ائغ، أبو حمم د املدين :البخاري يف التاريخ بلفظ

 وهللا ه على الرازي.استدراكصائب يف  اآللوسي. ف5 يف حفظه شيءوكان سيئ احلفظ أي ست  

 أعلم ابلصواب.

                                                        
 .174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .45:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
 .1921، رقم 1٦:4 للبيهقي، شعب اإلميان، -3
 . 2873:9املصدر السابة، ؛ ابن أيب حامت، 325:13العلل الواردة، للدار قطين ،  -4
 .2718، تر ه رقم 309:2التاريخ األوس ، للبخاري،  -5
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  االستدراك اخلامس
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 الرازي يف الرواية الثانية من احلجة الرابعةقول 

عن أم سلمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ بسم هللا قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

  1الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني.

 استدراك اآللوسي:

ألنه قصود على املاحلديث الثاين ىف احلجة الرابعة وال تدل قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا: 

  .بتغيري يسري 2 عيف وحجتنا تدل عليه

 التحليل والنقد:

ال يصلح أقوى ف اآللوسيمن طرية ابن أيب مليكة فهو  عيف، فجانب  3قد سبة احلديث 

 الرواية لإلستدالل.

 

 

 

 

                                                        
 . 174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .45:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
 .٦قد سبة  كره، ص  -3
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 االستدراك السادس
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 احلجة الرابعةقول الرازي يف الرواية الثالثة من 

 ان إ ا افتتحأنه ك"ر ي هللا عنه عن علي أيضا  وروى  سناده قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  

 .هي امتام السبع :كان يقولو  فقد نقو.ترك قراءهتاوكان يقول من .يقرأ ب ْسم  اّلِلَّ السورة يف الصالة 

 .1 "العظيم.املثاين والقرآن 

 استدراك اآللوسي:
دل ي ال ابعة فاحلديث الثالثالر احلجة يف  الرازي وأما ما  كر اآللوسي رمحه هللا:قال اإلمام 

 .2(بتغيري يسري، تدل عليه وأدلتناضعفه ل على املقصود

 التحليل والنقد:
 ن ه ال يدل على املطلوب  (ه1182 :م  :إ  يقول الصنعاين اآللوسيهذا احلديث يؤيد حجة 

إ ا  التسميةيقرأ  أنه كان :الث عليب   ر ي هللا عنه ال، رواه عن علي  الرواية املوقوفة  االشيء منها 

ة قول من ترك قراءكان يو  لفاحتة وغريهالح الس ورة هي أعم ا فتتإل قولهو افتتح الس ورة يف الص الة 

ذا يثبت التواتر املعنوي لقرآنية الفاحتة هب .3هي امتام الس بع املثاينما قال وك صلوته فقد نقو البسملة

وسي فاالستدراك ال خيتلف عن احلكم العام السابة وهو أن اآلل وال يثبت أن البسملة آية من الفاحتة. احلديث

 صائب هبذه األدلة.

 

                                                        
 . 174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .45:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
 (.74،  ص: أصول الفقه شرح بغية اآلمل، حملمد بن صالح احلسين  -3



81 

 

 

 

 

 االستدراك السابع
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 قول الرازي يف الرواية الرابعة من احلجة الرابعة

يف  جبري عن ابن عباسوروى أيضا  سناده عن سعيد بن قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  "

َناكَ  َوَلَقدْ }قوله تعاىل: ًعا آتَ ي ْ قال فاحتة الكتاب فقيل [ 87: احلجر{ ]اْلَعظ يمَ  َواْلُقْرآنَ  اْلَمثَاين   م نَ  َسب ْ

يم   البن عباس فأين السابعة فقال   .1(" ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

 استدراك اآللوسي:
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

والرابع موقوف على ابن عباس وال نسلم أن حكمه الرفع جلواز االجتهاد وإن قلنا إن »

آية حيث  -امل–الصحيح أن اآلية إمنا تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة مثال ولذلك عدوا 

ألان مل نقل إهنا جزء آية واجتهد فجعلها آية بل قلنا إهنا آية مستقلة من  -املر–وقعت ومل يعدوا 

القرآن واجتهد وجعلها آية من الفاحتة أو نقول إنه قال  لك أيضا عن توقيف لكن على ظنه 

 .2 «واجتهاده أنه توقيف

 التحليل والنقد:

                                                        
 . 174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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ت األحكام ثبي هلالعلماء يف االحتجاج  ا فيه عندتلفصار خمالصحابة  املوقوفات من

و  ر الرازي بك أيب وسالم وفخر اإل السرخسيمثل من احلنفية فذهب كثري  منها أم ال؟ الشرعية

ة كانوا ألن الصحابإىل أنه حجة، مالك  اإلمامحدى روايتيه و إيف  أمحداإلمام و كثري من املتأخرين 

 .يعملون السنة ويبلغون الشريعة

اص، أو جتهاد الصحايب اخلإلاالحتمال من  أنه ليس حبجة بعض احلنفيةو  الشافعي قالو 

 .عليه الصلوة والسالم النيبمن غري  هذا مسعن الصحايب أ

صحابة عاينوا ألن الالتفسري الذي يتعلة  سباب النزول ال جمال فيه للقياس وال الرأي و  

ال بد  ن الصحابة ع التفسري الوارد نالالتنزيل وعاصروه فموقوفهم مثل هذا يكون يف حكم املرفوع 

 .الصلوة .ليهعأم من صحايب آخر الذي مسع عن النيب  والسالم .الصلوة .عليهأهنم أخذوا عن النيب 

 .والسالم

تدل  وال وجود لقرآئن.ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث املوقوف مرفوع حكما ألنه ال يتصرح إىل النيب  

  عليه السالمتوقيف عن النيباليثبت به تدل على أنه مل  ومثل هذا االختالف رفعة احلديث. على

ي على أهنا سلمنا بعدم ورود نو توقيف إ ا لرازي.لخالف  غري مضبوطيف األصل أنه و رفع ي وأنه مل

 اآللوسي. من الفاحتة خاصة فالصواب إىل جانب 
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 االستدراك الثامن
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 الرابعة قول الرازي يف الرواية اخلامسة من احلجة
ال تدعوا إذا قرأمت أم القرآن فقال .والسالم الصلوة عليهو سناده عن أيب هريرة عن النيب »

 .1«ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيِم فإهنا إحدى آايهتا

 استدراك اآللوسي:
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا: 

قد سلف خرجه به الدارقطين و واخلامس يل شك يف صحته هبذا اللفظ ولعله ابللفظ الذي "
بتقريره وليس يل اعتماد على الفخر يف األحاديث وليس من حفاظها وأراه إ ا نقل ابملعىن غري 

 . 2" وليس عندي تفسري الثعليب ألراه فإن النقل منه
 التحليل والنقد:

قرأمت أم  ذا إ عن أيب هريرة أنه قال:" هذه الرواية يف التفسري الثعليب  لفاظ الباحث رأى

مل جيد و  .3 "القرآن فال تربحوا ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيِم فإهنا إحدى آايهتا وإهنا السبع املثاين

                                                        
 .174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .45:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
 1، ط: بريوت –الرتاث العريب، لبنان .إحياء (، ت: اإلمام ابن عاشور  دار103:1كشف والبيان، للثعليب  ال -3

 .(م 2002 -، ه  1422



84 

 

كما   اهبا بضعفه اليلية اإلستدالل فإنه دار قطينالالباحث احلديث بلفظه يف كتب املتون أما رواية 

 ظاهر. اآللوسي استدراكفصواب  سبة

 

  التاسعاالستدراك 

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 لرواية السادسة من احلجة الرابعةقول الرازي يف ا
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

قال يقول .الموالس .الصلوة .عليهعن النيب ر ي هللا عنه عن أيب هريرة »و سناده أيضا 

ال قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيِم ق :هللا عز وجل

هللا تعاىل جمدين عبدي وإذا قال احلمد لل رب العاملني قال هللا محدين عبدي وإذا قال الرمحن 

قال أثىن علي  عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال هللا تعاىل فوض إيل  عبدي وإذا   الرحيم

قال إايك نعبد وإايك نستعني قال هللا تعاىل هذا بيين وبني عبدي وإذا قال اهدن الصراط 

 2 .1«املستقيم قال هللا تعاىل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل
 استدراك اآللوسي: 

  هللا:قال اإلمام اآللوسي رمحه 

 .3ملقصود ا تدل علي أدلتنا  ايضا نومها  عيفادل على املقصود يال  ةوالثامن ةالسادسواحلجة 

                                                        
 (.29٦:1أخرجه املسلم يف الصحيح،    -1
 .174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  - 2
 .45:1، لآللوسيروح املعاين،  -3
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 التحليل والنقد:
قسمت "ومع  الك وردت يف مسلم بلفظ  1هذه الرواية السادسة وردت هبذا اللفظ يف الدارقطين

،  َربِ  اْلَعاَلِمنَي(ُد ّلِلَِ )احْلَمْ الص الة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: 

  .2" ...قال هللا تعاىل: محدين عبدي

ما  كر سائر كقد يستدل  هبذا احلديث وقالوا  فاحتة المن ال يرى الت سمية آيًة من   :وقال اخلط ايب  

  لت سميةا أنو  الفاحتة أو ل آية  من ادل  أهن  تآيًة لذكرت فلم ا بدأ ابحلمد التسمية  لو كانتاآلي 

اية مسلم  هي رو و الفاحتة  يمقستتدل على القوية بل أقوى الرواية  أن 4يقول اآللوسي. و 3الحظ فيها

 . اظاهر  صواب اآللوسياستدراك ف 5 كثري من احملدثنيالعن  هذه الرواية رويت كما

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .8٦:2لدار قطين، ،ل سنن الدارقطين -1
 (.29٦:1أخرجه املسلم يف الصحيح،    -2
 (. 29:3عون املعبود، شرح سنن أيب داود، للعظيم آابدي    -3
 .45:1، لآللوسيروح املعاين،  -4
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 االستدراك العاشر
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 لرواية السابعة من احلجة الرابعةقول الرازي يف ا
 .الصلوة .ليهعكنت مع النيب و سناده أيضا عن أيب هريرة قال:"قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

الصالة  حيدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي فافتتح  .والسالم .الصلوة .عليهيف املسجد والنيب   .والسالم

 رجل قطعت ذلك فقال له اي .والسالم .الصلوة .عليهوتعوذ مث قال احلمد لل رب العاملني فسمع النيب 

على نفسك الصالة أما علمت أن ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيِم من احلمد فمن تركها فقد ترك آية منها ومن 

 .1 "قد قطع عليه صالته فإنه ال صالة إال هبا فمن ترك آية منها فقد بطلت صالتهترك آية منها ف
 استدراك اآللوسي:

 .الصلوة.ليهعوالسابع ال تلوح عليه طالوة كالم رسول هللا " قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

لعمري و وال فصاحته وهو أفصح من نطة ابلضاد بل من مارس األحاديث جزم بو ع هذا  .والسالم

 . 2 "لو كان صحيحا الكتفى به الشافعية أو لقدموه على سائر أدلتهم واي ليته  كر إسناده لنراه

 التحليل والنقد: 
ة ليست  ألفاظ الرواي اآللوسيفقال  أما الدراية ،روايةالدراية و ال سبيبلواية مو وعة أن الر 

                                                        
 .174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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جاءت  سنده جمروح عند احملدثني كما. وأما الرواية ل ألن احلسن والطالوة اليوجد فيهكألفاظ الرسو 

. "أخربان علي بن حممد بن احلسن املقري، أخربان أبو نصر أمحد هكذا هذا السند يف كشف البيان

ثنا... حدثين  ثنا حممد بن علي اجلوهري، حد  ثنا حممد بن بكر البصري، حد  بن حممد القص ار، حد 

ثنا سف   يان الثوري عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة".أبو إمساعيل بن حيىي...، حد 

إمساعيل بن و وقبل الثوري  1وهو مو وع ألن حمقة تفسري الثعليب أشار إىل غيابة راو بعد اجلوهري

ه( جمروح عند احملدثني، مثل ما قال  200-191 :م حيىي بن عبيد هللا الت يمي  البكري  الكويف  

ي  اية عنه، الر و ال و االحتجاج به ن حب ان: ال حتل  وقال اب يضع احلديثصاحل جزرة وغريه: كان 

فهذه الرواية التلية  .3 كذ اب  .هو: احلافظو  النيسابوري والدارقطين علي أبوو احلاكم وقال . 2 حال

 استدراكه.صآئب يف  اآللوسيحبجة ف

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .104:1لثعليب، الكشف والبيان، ل -1
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 االستدراك احلادى عشر 
  البسملةحول: املسائل التفسيية يف 

 قول الرازي يف الرواية الثامنة من احلجة الرابعة
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

ة من آي .فقد ترك...البسملةمن ترك .ملسو هيلع هللا ىلصهللا .قال رسول ،عن طلحة بن عبيد هللا قال
 .1كتابال.

 استدراك اآللوسي:
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

 . 2ال تدل عليه للرازي الثامنالدليل و على املقصود  وحنن نقول مبا تدل

 التحليل والنقد: 

سليم بن مسلم املكي جمروح عند احملدثني، كما ألن  اآللوسيهذه الرواية  عيفة كما قال 

 وقال أمحد: ال يساوي حديثه شيئا احلديث.مرتوك  :وقال الن سائي خبيث .قال ابن معني: جهمي
ما رأينا فال تلية ك  املكي ألهنا كلها يروى من طرية سليم يف احلجة الرابعة كلها  عيفة  فالرواايت.3

 فاآللوسي صائب. للحجة

                                                        
 .174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .45:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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 االستدراك الثاين عشر

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 احلجة اخلامسة للرازي:
يم  قراءة قال اإلمام الرازي رمحه هللا: " لفاحتة وإ ا كان  واجبة يف أول ا ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

ْسم   اق ْرَأْ }جب أن تكون آية منها بيان األول كذلك و  وال جيوز  [1 :العلة{ ]َخَلةَ  الَّذ ي َرب  كَ  اب 

أن يقال الباء صلة ألن األصل أن تكون لكل حرف من كالم هللا تعاىل فائدة وإ ا كان احلرف 

صالة ر األمر الوجوب ومل يثبت يف غري القراءة للمفيدا كان التقدير اقرأ مفتتحا ابسم ربك وظاه

 .1" فوجب إثباته يف القراءة فيها صوان للنو عن التعطيل

 استدراك اآللوسي:
ة من ال يستلزم أهنا آي يف بداية الفاحتة البسملة قراءةوجوب  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

ا بعدة واه جديف هذا املقام  ول آية من سورة إقرأ واستدالل اإلمام كما قال اإلمام الرازي الفاحتة  

 .2 ببياهنا نطيل الكالممن الشمس فال .أظهر  وجوه وهذا

 التحليل والنقد:
وجوب البسملة فقاال ل يف أول آية من سورة العلة والرازي يف كون الباء أصلية اآللوسياتفة 

                                                        
 .174:1للرازي، مفاتيح الغيب،  -1
 .4٦:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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جبة يف وهذا اليقوله اجلمهور اليرون أن البسملة وا ربالحتة فمعناها اقرأ مفتتحا ابسم يف أول الفا

ثل م أو آية مستقلة من كتاب هللا اليقول أهنا أية من الفاحتة اآللوسي وأما بداية الفاحتة

ب  ولکن البسملة ليست بواج فاستدراك آللوسي صائب وموقفه راجح من موقف الرازىالرازي.

  كما هو موقف اجلمهور.

 االستدراك الثالث عشر 
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 احلجة السادسة للرازي
التسمية مكتوبة خب  القرآن وكل ما ليس من القرآن فإنه غري "قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

مكتوب خب  القرآن أال ترى أهنم منعوا كتابة أسامي السور يف املصحف ومنعوا من العالمات على 

األعشار واألمخاس، والغرض من  لك كله أن مينعوا أن خيتل  ابلقرآن ما ليس بقرآن فلو مل تكن 

عوا على كتبها خب  القرآن، وملا أ  تبهاوملا أ عوا على كها خب  القرآن التسمية من القرآن ملا كتبو 

 .1" خب  القرآن علمنا أهنا من القرآن

 استدراك اآللوسي:
وأما احلجة السادسة فهو أقوى ما يستدل به على كون " قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

لدليل مما نفاة كوهنا قرآان للتكلم يف هذا االبسملة من القرآن وأما على أهنا من الفاحتة فال، وتعرض 

ال ير اه الطبع السليم، والذهن املستقيم، واإلنصاف نصف الدين، واالنقياد للحة من أخالق 

 .2" املؤمنني

                                                        
 .174:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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 التحليل والنقد:
 الأ ع العلماء على قرآنية البسملة وال كالم فيه وأما على أهنا آية من الفاحتة ال دليل فيه و 

 مستقلةية  آ أن  البسملة :النووي اإلمام كما قالة رمحهم هللا تعاىل  بل هو رأي الشافعيإ اع عليه 
عندان  ال خالف  ب الكتاب من فاحتةآية  وأن التسمية  براءة على الص حيحسورة  االمن أو ل كل  سورة  

 فموقف اآللوسي راجح. 1
 االستدراك الرابع عشر

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة 

 احلجة السابعة للرازي:
كل ما يوجد بني دفتني فهو من هللا تعاىل وكالمه عليه إ اع قال اإلمام الرازي رمحه هللا:   

 . 2 املسلمني فيجب أن البسملة تكون جزأ من القرآن

 :اآللوسي استدراك
 .3يس علينالهذه احلجة السابعة تقوي موقفنا و  أن ال خيفى  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

 التحليل والنقد:
ورة جزء من سو من القرآن من الفاحتة، ولكنها جزء ليست آية من أي سورة أو بسملة أن ال 

الدفتني فهو   على ما بني إ اع العلماء اآللوسيلم خيالف ف .الفصل بني السورها املقصود منو  النمل

 .واستدراكه قوي فموقف اآللوسي صائب كالم هللا

 

                                                        
 .(334:3ذب، للنووي،  اجملموع شرح امله -1
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 عشراالستدراك اخلامس 
 املسائل التفسيية يف البسملة 

 احلجة الثامنة للرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  

يم  ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّ أطبة األكثرون على أن الفاحتة سبع آايت إال أن الشافعي قال " آية  مْحَن  الرَّح 

وأبو حنيفة قال: إهنا ليست آية لكن صراط الذين أنعمت عليهم آية، وسنبني أن قوله مرجوح 

 .1"  عيف فحينئذ يبقى أن اآلايت ال تكون سبعا إال جبعل البسملة آية اتمة منها

 :اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

 ال يلية مثل هذا الكالم للرازي ألن فيههذه احلجة التثبت موقف اإلمام الرازي والثاين 

 . 2تعاىلرمحه هللا  نعمان بن اثبت كالم اإلمام أيب حنيفة  نقيوت

 التحليل والنقد:
د بن أيب سعيمن حديث جاء ما وقف األحاديث الصحيحة ال، يستدل هبا يف هذا امل

 .الصلوة.ليهعقال: كنت أصل ي يف املسجد، فدعاين رسول اّلِل  "، البخاري صحيحاليف  املعل ى

، إين  كنت أصل ي، فقال:اي رسو  فلم أجبه، فقلت:.والسالم : ل اّلِل  يُبوا}أمل يقل اّلِل   َول لرَُّسول   ّلِل َّ   اْسَتج 

                                                        
 .175:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .4٦:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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الس ور يف القرآن، ألعل من ك سورًة هي أعظم  مث  قال يل: [24: األنفال{ ]حُيْي يُكمْ  ل َما َدَعاُكمْ  إ َ ا

سورًة هي  أمل تقل ألعل من كي، فلم ا أراد أن خيرج، قلت له: قبل أن خترج من املسجد. مث  أخذ بيد

 .1" يتاين، والقرآن العظيم ال ذي أوتهي الس بع املث ...ْمُد ّلِل َّ  احلَْ أعظم سورة  يف القرآن، قال: 

 قال: .ملسو هيلع هللا ىلصعن الن يب   ،سلمملصحيح االيف  أيب هريرة، عنجاء وما 

إن  نكون فقيل أليب هريرة:  2ثالاث  غي متامٍ  من صل ى صالة  مل يقرأ فيها أبم  القرآن فهي خداج  »

قال هللا تعاىل: : يقول والسالم.الصلوة .عليهفإين  مسعت رسول هللا  وراء اإلمام؟ فقال: اقرأ هبا يف نفسك

قال هللا تعاىل: ...بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: احْلَْمُد ّلِلَِ  3قسمت الص الة

ال: جم دين عبدي ق...َماِلكِ ، قال هللا تعاىل: أثىن علي  عبدي، وإذا قال: ...الَرمْحَنِ محدين عبدي، وإذا قال: 

: يين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قالقال: هذا ب ...ِإاَيكَ فإذا قال:  ،ر ة  فو ض إيل  عبديوقال م

 .4 «قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.... الصِ َراطَ  اْهِدنَ 

ى إايك حيث جعل الوسط البسملة سبع آايت بدونهذان احلديثان يدالن على أن الفاحتة 

قرآنيتها نفي ن الو  ة العبادحل األخر الثالثاآلايت  تعاىل و هللا حلةاألول الثالث فاآلايت   ...نعبد

  .ي أهنا من القرآنأ

لة ان كان البسملة ال ابلبسماحلمد... بقولهالفاحتة  بدأ.ملسو هيلع هللا ىلصالنيب نستدل هبذين احلديثني أن 

 من الفاحتة لكانت البدأة ابلبسملة ال ابحلمدلة.

والثاين لو كانت البسملة من الفاحتة مل يتحقة املناصفة بني هللا تعاىل وبني عبده بل صار 

 تعاىل أكثر من حة العباد ألن النصف األول سيكون  ربع آايت. حة هللا

                                                        
 .4474 (، رقم احلديث:17:٦أخرجه البخاري، يف صحيحه،   -1
 .395، رقم احلديث: 29٦:1املسلم  الصحيح، -2 
 .لفاحتة وهلذا مسيت بذالك إال اب الصلوة ال تصح -3
 .395رقم احلديث:  ،29٦:1الصحيح، ملسلم،  -4
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عليه  ن النيبعابلدليل املتواتر والثالث أن اآلايت القرآنية توقيفية وهذا األمر اليثبت إال 

 وال دليل فيه. الصلوة والسالم

 االستدراك السادس عشر

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 احلجة التاسعة للرازي:
أن نقول قراءة التسمية قبل الفاحتة واجبة فوجب كوهنا آية قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  "

منها، بيان األول أن أاب حنيفة يسلم أن قراءهتا أفضل وإ ا كان كذلك فالظاهر أنه صلى هللا تعاىل 

وإ ا [ 158: األعراف] { َواتَّب ُعوهُ } جيب علينا قراءهتا لقوله تعاىل: عليه وآله وسلم قرأها فوجب أن

 . 1 "ا من السورة ألنه ال قائل ابلفرقثبت الوجوب ثبت أهن

 :اآللوسي استدراك
َحْذَو الُقذَّة   2كاحلجة اخلامسةأيضا  عيفة   احلجةهذه  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

 . 3 ابلُقذَّة.

 التحليل والنقد:
يها فوالرازي على أن التسمية واجبة يف بداية الصلوة وحجة الرازي غريصائب  اآللوسياتفة 

                                                        
 .175:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .47:1، لآللوسيروح املعاين،  - 2
لتتبعن سَنن  من حديث أيب سعيد بلفظ:"وله أصل (359 :28سند  يف امل  هذه قطعة من حديث فرواه أمحد -3 

 ؟هود والنصارىقلنا: اي رسول هللا، الي ، حىت لو دخلوا جحر  ب لتبعتموهمالذين من قبلكم شرباً بشرب، و راعًا بذراع
 ،ال: ريش السهمذالبتشديد و الُقذَّة: بضم القاف و النَّْسر و  الصَّْقركالُقذَُّة: ريشُة الطائر   قال السندي:  ؟" قال: فمن

  .املساويني بدون التفاوت بينهماُيضَرُب مثاًل للشيئني 
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  "[158: األعراف{ ]ُدونَ هَتْتَ  َلَعلَُّكمْ  َواتَّب ُعوهُ }" :ألن األفضلية التقتضي الوجوب وأما قوله تعاىل

الثاين األفضلية و  قبل الفاحتة خمتلف فيه فال يصح اإلستدالل منه.بوجوب التسمية  وقول الرازي يعم.

مل .ملسو هيلع هللا ىلص يستدلون  حاديث تقتضي أنه اإلتباع واجب، نعم اجلمهور ال تقتضي الوجوب، والثالث

 يقرأها كما رأينا سابقا. 
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 االستدراك السابع عشر

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 احلجة العاشرة للرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  

عليه السالم: كل أمر  ي ابل ال يبدأ فيه ابسم هللا فهو أبرت أو أجذم وأعظم األعمال قوله "

 فقراءة الفاحتة فيها بدون قراءة بسم هللا يوجب كون هذه الصالة برتاء، بعد اإلميان ابهلل الصالة

فلزم ...ولفظ األبرت يدل على غاية النقصان واخللل، بدليل أنه تعاىل  كره يف معرض الذم للكافر

ذا تكون يف غاية النقصان واخللل وكل من أقر هب ...ب ْسم  اّلِلَّ  أن يقال: الصالة اخلالية عن قراءة 

 .1 "اخللل النقصان قال بفساد هذه الصالة، و لك يدل على أهنا من الفاحتة وأنه جيب قراءهتا

 :اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

  .والسالم .الصلوة .عليهواستدالله بقوله  فال تقوم علينا ألان أعلمناك مبذهبنا.وأما احلجة العاشرة "

إخل ليس بشيء ألن الفاحتة جزء من الصالة املفتتحة ابلتكبري املقارن للنية الذي   ي ابل كل أمر

هو ركن منها فحيث مل تفتتح ابلبسملة عدت برتاء فبطلت وكذا الركوع والسجود الذي أقرب ما 

لعبد فيه إىل ربه كل منهما أمر  و ابل فإ ا مل يفتتح ابلبسملة كان أبرت ابطال فحسن الظن يكون ا

بداينة العالمة وعلمه أنه كان يبسمل أول صالته وعند ركوعه وسجوده وسائر انتقاالته رمحة هللا 

                                                        
 .175:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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 . 1" تعاىل عليه

 التحليل والنقد:
بل وجدانها  رمحه هللا الرازي ال، رواه هذه الرواية ليست موجودة يف متون احلديث بلفظ

آللوسي افاملشهور عند احملدثني ابحلمد ال ابلبسملة ف برواية  عيفة ومرسلة. 2...بلفظ احلمدهلل

 .فموقفه سليم واستدراكه صائب أقرب إىل الصواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .47:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
( ، وروي عن الزهري مرساًل. قال الدارقطين: وال يصح احلديث... 1894( ، وابن ماجه  4840أخرجه أبوداود   -2

 واملرسل هو الصواب. 
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 االستدراك الثامن عشر

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 عشرة للرازياحلجة احلادية 

عن أنس أن معاوية قدم املدينة فصلى ابلناس صالة جهرية قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

فقرأ أم القرآن ومل يقرأ البسملة فلما قضى صالته انداه املهاجرون واألنصار من كل انحية أنسيت 

يم  أين   .1 "حني استفتحت القرآن؟! فأعاد معاوية الصالة وجهر هبا ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

 اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

عاد الصالة أ...و فقصارى ما تدل عليه ظاهرا بعد تسليمها أن معاوية ملا مل يقرأ البسملة"

لتقع سليمة من اخللل وهلذا أمهلوه إىل أن فر  لريوا أجيرب اخللل بسجود السهو أم ال واعرتا هم 

عليه برتك واجب جيرب ابلسجود ليس أغرب من اعرتا هم عليه يف تلك الصالة أيضا برتك هيئة 

ب ْسم  اّلِلَّ  مل يقرأ و  حيث روى الشافعي نفسه كما نقله الفخر نفسه أن معاوية قدم املدينة فصلى هبم

ومل يكرب عند اخلفض إىل الركوع والسجود فلما سلم انداه املهاجرون واألنصار اي معاوية سرقت من 

هذا وأين التكبري عند الركوع والسجود مث إنه أعاد الصالة مع التسمية والتكبري و  هللا ب ْسم  الصالة أين 

 .2" ال يضران

                                                        
 .175:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .47:1، لآللوسيروح املعاين،  -2



99 

 

 

 

  التحليل والنقد:
الرواية املضطربة إسنادا وألفاظا موجودة يف كتب احلديث خبالف بسي  مثال عند هذه 

ة وصرحية  صحيح ه( ال جيدر أن يكون معار ًا ألحاديث458  2ه( والبيهقي385 1الدارقطين

يد رأي اآللوسي ؤ فت .3سلم فال جيوز اإلستدالل بهالصحيح املالبخاري و الصحيح  منكما سبة 

 . وموقفه سليما فاستدراكه صحيح ظاهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .83:2 يف سننه  أخرجه الدارقطين -1
 .5٦7:٦يف سننه،  أخرجه البيهقي -2
األثرية  . مكتبة الغرابء (، ت: حممود ورفقاءه،402:٦الباري، الشرح لصحيح البخاري، إلبن رجب احلنبلي  فتح  -3
 م(. 199٦ -ه   1417، 1املدينة النبوية، ط:  -



100 

 

 

 

 االستدراك التاسع عشر

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

  احلجة الثانية عشرة للرازي
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  

أن سائر األنبياء كانوا عند الشروع يف أعمال اخلري يبتدئون ابسم هللا فقد قال نوح: بسم هللا جمرها "

يم  ب ْسم  وقال سليمان:  لقوله تعاىل:  أال تعلوا علي، فوجب أن جيب على رسولنا  لك اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

 حقنا ثبت أيضا يف  .والسالم .الصلوة .عليه( وإ ا ثبت  لك يف حقه 90فبهداهم اقتده  األنعام: 

 .1" ( وإ ا ثبت يف حقنا ثبت أهنا آية من سورة الفاحتة153لقوله تعاىل: فات بعوه  األنعام: 

 :اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

وأما احلجة الثانية عشرة ففيها كما تقدم أن الوجوب ال يستلزم اجلزئية على أن قوله أن "

يبتدئون عند الشروع  عمال اخلري بذكر هللا فوجب أن جيب على رسولنا  لك إخل سائر األنبياء 

واستدل على الوجوب عليه إ  وجب عليهم السالم بقوله تعاىل: أولئك ال ذين هدى اّلِل  فبهداهم 

 . 2 "اقتده ال أدري ما أقول فيه سوى أنه جهل ابلتفسري وعدم اطالع على أخبار البشري النذير

 النقد:التحليل و 
                                                        

 .175:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .47:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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دأ  تكان يب  .السالمو  .الصلوة .عليهإلبتداء ابلبسملة ال يستلزم الوجوب وال اجلزئية فالنيب ا

ء  فموقف اآللوسي أن البسملة مستحب يف ابتدا ببسم هللا كما مر سابقا مل خريكل  ي ابل وع

 . كل عمل وال جيب كما قال اإلمام الرازي

 االستدراك العشرون

  يف البسملة حول: املسائل التفسيية

 احلجة الثالثة عشرة للرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

أنه تعاىل قدمي والغري حمدث فوجب حبكم املناسبة العقلية أن يكون  كره سابقا على  كر "

غريه والسبة يف الذكر ال حيصل إال إ ا كانت قراءة البسملة سابقة وإ ا ثبت أن القول بوجوب هذا 

املؤمنون حسنا فهو عند هللا حسن وإ ا ثبت وجوب القراءة ثبت أهنا آية من الفاحتة  التقدمي فمارآه

 .1" ألنه ال قائل ابلفرق

 :اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

املقصود  كما هي  عيف وال تدل علىيف مقابلتنا   أيضا تنفعفال  احلجة الثالثة عشرةأما 

 . 2 أخواهتا مثل

 والنقد:التحليل 
 .ىف االستدراك السابة إستدالل الرازي ليس بقوي كما مر آنفا

                                                        

 .175:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1 
 .47:1، لوسيلآلروح املعاين،  -2 
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 والعشرون واحداالستدراك ال

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة
 احلجة الرابعة عشرة، احلجة اخلامسة عشرة واحلجة السادسة عشرة للرازي

  قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

سورة النمل مث إان نراه مكررا خب  القرآن فوجب أن يكون أنه ال شك أهنا من القرآن يف "

من القرآن كما أان ملا رأينا قوله تعاىل: فويل  يومئذ  للمكذ بني من سورة املرسالت، فبأي  آالء رب كما 

مسك م كان يكتب ابروي أنه عليه السال، تكذ ابن من سورة الرمحن مكررا كذلك قلنا إن الكل منه

يدل على أن أجزاء هذه الكلمة كلها من القرآن جمموعها منه وهو مثبت فيه  وهو 1اللهم احلديث

فوجب اجلزم  نه من القرآن إ  لو جاز إخراجه مع هذه املوجبات والشهرة لكان جواز إخراج سائر 

 . "اآلايت أوىل و لك يوجب الطعن يف القرآن العظيم

 .الصلوة .ليهعه الكلمة على حممد قد بينا أنه ثبت ابلتواتر أن هللا تعاىل كان ينزل هذ"

كان عليه السالم أيمر بكتابتها خب  املصحف فيه وبينا أن حاصل اخلالف يف أنه هل و .والسالم

 2.األحكام أحوط فوجب املصري إليه جتب قراءته وهل جيوز للمحدث مسه؟ فنقول ثبوت هذه

                                                        

( كتب بسم 41: ابمسك اللهم فلما نزلت }بسم هللا جمراها...{  هود: ملسو هيلع هللا ىلصعن الشعيب، قال:  أول ما كتب النيب  -1 
 املصنف يف األحاديث ،  ... الرمحن ( كتب بسم هللا30هللا فلما نزلت }إنه من سليمان وإنه بسم هللا...{  النمل: 

 ا(.2٦1:7واآلاثر، إلبن أيب شيبة،  
 .175:1مفاتيح الغيب، للرازي،  - 2
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    1"..دَْع َما يَر يُبَك إ ىَل َما اَل يَر يُبكَ  والسالم. الصلوة .عليهلقوله 

 

 :اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

من املا ية ال تنفع يف البحث معنا إال بتسويد  وأما احلجج الباقية ككثري"

القرطاس وتضييع نفائس األنفاس على أن بعض ما  كره معارض مبا أخرج مسلم وغريه من 

 أِبُم ِ  ِفيَها يـَْقَرأْ  ملَْ  اَلة  صَ  َصَلى َمنْ : قَالَ .ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب     َعن   هريرة ر ي هللا تعاىل عنه قال: حديث أيب

ْعتُ  فإين ِ ...امَتَام   َغرْيُ  َثاَلاثً  ِخَداج   َفِهيَ  اْلُقْرآنِ   َقَسْمتُ : تـََعاىَل  هللاُ  قَالَ : يـَُقولُ .ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  مسَِ

  .2" َألَ سَ  َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي َهَذا...ِنْصَفنْيِ  َعْبِدي َوَبنْيَ  بـَْييِن  الَصاَلةَ 

ال شك و  ...وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاحتة وأهنا سبع بدوهنا"

ن ويتحقة البعض هبذا البعض ليس بشيء إ  الالئة أ...ذه الرواية أصح من رواية الثعليبأن ه

يكون البعض مستقال مببدأ ومقطع والثاين موجود واألول على قولنا وأيضا الفاحتة سورة كالكوثر 

ا فيما رواه أبو هريرة عنه  ن األوىل ثالث آايت والثانية ثالثون ووقفهم عليه.ملسو هيلع هللا ىلصوامللك وقد نو 

 لزاد العدد أو جزءا لو رد، وعلى املثبت البيان وأىن هو، علىومل يعد البسملة ولو عدها مستقلة 

  ."أنه يرد على الثاين استلزامه للتحكم بدعوى االستقالل يف الفاحتة والبعضية يف غريها

وقول الرازي هذا غري بعيد فاحلمد هلل رب العاملني آية اترة وجزء آية أخرى  "

رُ } :كما يف اآلية بعيد بل قياس ابطل لوجود [ 10: يونس{ ]...احلمد هللأن  .َدْعَواُهمْ  َوآخ 

                                                        
َفة  اْلق َياَمة ..، .أخرجه الرتمذي يف سننه،  -1  ، وقال هذا حديث صحيح. 2518، رقم:  ٦11:4أَبْ َواُب ص 
 . 29٦:1أخرجه املسلم يف صحيحه،  -2
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املقتضي للجزئية هناك وانتفائه هنا وأيضا نزل الكثري من السور بال بسملة مث  مت بعد، 

وحديث الصحيح يف بدء الوحي يبدي صحة ما قلنا وهذا يبعد كوهنا آية من السورة أو جزء آية 

ل الثابت ول وحديث أهنا أول ما نزلت ليس ابلقوي بوكوهنا مل تنزل بعد يبعد الثاين إن مل يبعد األ

 ."إخل 1اللهم.كان يكتب ابمسك  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أنماروي  ويشكل عليه 

على أن األولية إن سلمت وسلمت ال تضران، وابجلملة يكاد أن يكون اعتقاد " 

 عدم كون البسملة جزءا من سورة من الفطرايت كما ال خيفى على من سلم له وجدانه فهي آية

من القرآن مستقلة وال ينبغي ملن وقف على األحاديث أن يتوقف يف قرآنيتها أو ينكر وجوب 

 -قراءهتا ويقول بسنيتها فو هللا لو ملئت يل األرض  هبا ال أ هب إىل هذا القول وإن أمكنين

 . 2" توجيهه كيف وكتب األحاديث مألى -والفضل هلل تعاىل

 التحليل والنقد:
يظهر أن فكرة الرازي ليست  اآللوسيات الواردة من االستدراكاحلجج و من خالل دراسة 

احلديث يف  ىكما نر   مل يصرحه عليه الصلوة والسالمأن النيب  يف هذا األمربصائبة وأقوى احلجج 

، أن ه حد ثعن "سلم الصحيح ملقول أنس يف يف و ...قسمت الصلوة :القدسي  ه قال:أنس بن مالك 
 وأيب بكٍر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون ب احْلَْمُد ّلِلَِ َربِ  اْلَعاَلِمنَي، ال.ملسو هيلع هللا ىلصصل يت خلف الن يب  

صل يت  نس  قال:حديث آخر عن أويف  "ها( يف أو ل قراءٍة وال يف آخر يذكرون )ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيمِ 

ا منهم يقرأ )ِبْسمِ وأيب بكٍر، وعمر، وعثمان،  .والسالم .الصلوة .عليهمع رسول هللا   اّللَِ فلم أمسع أحد 

 . 3" الَرمْحَِن الَرِحيِم(

                                                        
 ا(.2٦1:7املصنف، إلبن أيب شيبة،   -1
 .47:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
 (.149:1.. ،  .الصالة ابحلمد هلل .(، ولفظه عند البخاري: كانوا يفتتحون299:1صحيحه،  أخرجه املسلم  يف  -3
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ا مل ت" :األصفهاين الشافعيل و قفالرازي خيالف رأي اجلمهور كما نرى  تواتر يف والقطع أهن 

وعليه  1أوائل الس ور قرآاًن، فليست بقرآن  فيها قطًعا، كغريها. وتواترت بعض آية  يف الن مل فال خمالف

م  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  ب سْ خالف بني املسلمني يف أن لفظ ال كما  كر صاحب التحرير والتنوير   اع األمةإ

يم   مل خيتلفوا يف أن االفتتاح  كما أهنم..اّلِلَّ   ب ْسم   َوإ نَّهُ هو لفظ قرآين ألنه جزء آية من قوله تعاىل:  الرَّح 

 .2" اإلسالمابلتسمية يف األمور املهمة  وات البال ورد يف 

 حاصل البحث:
 ابلنظر والتحقية نقول: 

 . الكرمي من القرآن فهي من سورة النملجزء  البسملةأن 

عند بداية   سنونمقراءته و يف الصالة،  الفاحتة بدايةيف  مسنونقراءته  اجلمهور وعند 

اليثبت و  مقصود من تنزيلها. التربكأخذ إظهار الفصل بني السور أو و  .سورة كل

 األوزاعياإلمام  الفاحتة إال قولآية من  أومن أي سورة كاملة   البسملة آيةأن 

 شافعيعند اإلمام ال جيب قرأهتا اال وجواب ال يقرؤها يف أول الفاحتةف مالكواإلمام 

 واحلكم كما مر. 

فاإلمام اآللوسي صائب يف استدراكاته على الرازي يف هذه املسئلة وهللا أعلم 

 ابلصواب.

 

 

                                                        
ه  / 140٦، 1، ط: العربية السعوديةاململكة  (، ت: حممد مظهر  دار املدين، 4٦2:1بيان املختصر، لألصفهاين  -1

 (.3م، عدد األجزاء: 198٦
 ه (.1984 الدار التونسية، تونس، (، 138:1بن عاشور  طاهر ل ، التحرير والتنوير -2
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 االستدراك الثاين والعشرون

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة
 موقف الرازي:

 .1  فاجلهر هبا سنة وجوهو  حججالبسملة جهر ى ويدل عل

 احلجة األوىل للرازي: 
  قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  

ن أقد دللنا على أن التسمية آية من الفاحتة، وإ ا ثبت هذا فنقول: االستقراء دل على "

السورة الواحدة إما أن تكون بتمامها سرية أو جهرية، فأما أن يكون بعضها سراي وبعضها جهراي 

فهذا مفقود يف  يع السور، وإ ا ثبت هذا كان اجلهر ابلتسمية مشروعا يف القراءة اجلهرية... وأيضا 

وصلت الدولة إىل  اففيها هتمة أخرى، وهي أن عليا عليه السالم كان يبالغ يف اجلهر ابلتسمية، فلم

بين أمية ابلغوا يف املنع من اجلهر، سعيا يف إبطال آاثر علي عليه السالم، فلعل أنسا خاف منهم 

 .2"فلهذا السبب ا طربت أقواله فيه

 استدراك اآللوسي:
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

 .عليهسول هللا د فعله ر وبفرض تسليم أهنا من السورة أي مانع من إسرار البعض واجلهر ابلبعض وق"

                                                        
 .179:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .181:1املصدر السابة،  -2
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 .1 " ولعل السر فيه كالسر يف اجلهر واإلخفاء يف ركعات صالة واحدة فاتبعوه.والسالم.الصلوة
 التحليل والنقد:

ن عجاء حسن ولكن حديث استفتاح الصلوة ابحلمد أحسن وأصح ما  اآللوسيقياس 

  .والسالم. الصلوة .عليهصل يت خلف الن يب  " سلم، أن ه حد ثه قال:ر ي هللا عنه يف الصحيح املأنس 

 وأيب بكٍر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون ب احْلَْمُد ّلِلَِ َربِ  اْلَعاَلِمنَي، ال يذكرون )ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَنِ 

 .الصلوة .ليهعصل يت مع رسول هللا ويف حديث آخر عن أنس  قال:  ِم( يف أو ل قراءةٍ وال يف آخرهاالَرِحي

ا منهم يقرأ )ِبْسِم اّلَلِ الَرمْحَِن الَرِحيِم(.والسالم  استدراكيتقوي  2 "وأيب بكٍر، وعمر، وعثمان، فلم أمسع أحد 

 .األئمة مث ابلقياس النبوية اآللوسي ابلسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .48:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
 .399(، رقم احلديث 299:1،  يف الصحيح سلمملأخرجه ا -2
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 االستدراك الثالث والعشرون

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة
 للرازي:احلجة الثانية 

  قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

يم  أن قوله "  فوجب أن يكون ال شك أنه ثناء على هللا و كر له ابلتعظيم ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

ومعلوم [ 200: البقرة{ ]ْكرًا    َأَشدَّ  أَوْ  آاَبءَُكمْ  َكذ ْكر ُكمْ   اّلِلََّ  فَا ُْكُروا} اإلعالن به مشروعا لقوله تعاىل:

أن اإلنسان إ ا كان مفتخرا  بيه غري مستنكف منه فإنه يعلن بذكره ويبالغ يف إظهاره أما إ ا أخفى 

 كره أو أسره دل  لك على كونه مستنكفا منه، فإ ا كان املفتخر  بيه يبالغ يف اإلعالن واإلظهار 

 .1" [200: بقرةال{ ]  ْكرًا َأَشدَّ  ...اّلِلََّ  فَا ُْكُروا}وجب أن يكون إعالن  كر هللا أوىل عمال بقوله: 

 :اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

اجب ألن و  اإلعالن هبا أنيقول اإلمام كيف   جيهر هباال فثناء وتعظيم  غالب مشتمالت الصالةو  

 .2أفال  هر بكل منها؟     ْكرًا .َأَشدَّ  :ثناء وتعظيم لقوله تعاىل البسملة

 والنقد:التحليل 

                                                        
 .179:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .48:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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تشتمل الصلوة الثناء والتعو  والتكبري والتسميع والتحميد كلها من األ كار وال يثبت اجلهر 

 بد هللا ابن مسعودع عند سراكان   واالستعاذة ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيمِ ، و رب نا لك احلمدألن  يف الكل.

، وآمني َرِحيمِ وِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن ال الل هم  وحبمدك،بحانك س، و والل هم ربن ا لك احلمد 1ر ي هللا عنه

اآللوسي قوي  استدراكف 2عن إبراهيممنصور .الثوري عن يف رواية عن خيفنيهذه اخلمسة  والت عو ذ

  ة.وجيدر قريب من احل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 .4137 ، حديث رقم:3٦0:1شيبة، املصنف ، إلبن أيب  -1
،  املكتب حبيب الرمحن واجمللس العلمي ،ت: األعظمي، 2597 ، حديث رقم:87:2املصنف، لعبد الرزاق بن مهام  -2

 (.1403، 2ط:  ،بريوت –اإلسالمي 
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 االستدراك الرابع والعشرون
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 1ىف الصلوة اجلهر ابلتسمية سنة موقف الرازي:

 احلجة الثالثة للرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا:  

هي أن اجلهر بذكر هللا يدل على كونه مفتخرا بذلك الذكر غري مبال  نكار من ينكره، "

آه املسلمون ما ر  الشرع كذلك،لقوله عليه السالم: وال شك أن هذا مستحسن يف العقل، فيكون يف

ومما يقوي هذا الكالم أيضا أن اإلخفاء والسر ال يلية إال مبا يكون فيه  فهو عند هللا حسنحسنا 

عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويسره، لئال ينكشف  لك العيب. أما الذي يفيد أعظم أنواع الفخر 

 .2" املنقبة فكيف يلية ابلعقل إخفائهوالفضيلة و 

 :اآللوسي استدراك
  هللا:قال اإلمام اآللوسي رمحه 

وأظن  جيد ألنه بهديه يبو جيهر الو  عيبألنه تسبيحه هلل تعاىل يف ركوعه وسجوده  الرازي خيفيال 

 . 3 راسخة يف عقلهو  قوية يف نفسه احلجةف حسنا ازيالر إلمام اب

                                                        
 .179:1مفاتيح الغيب، للرازي،  - 1
 املصدر السابة. -2
 .49:1، لآللوسيروح املعاين،  -3
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 التحليل والنقد:
أدلة الرازي عقلية وقياسه قياس مع الفارق وعمل علي ر ي هللا عنه على الرأس والعني 

 :واخللفاء الثالثة ألية ابلعمل كما مر وكما قال.والسالم.عليه. الصلوةولكن عمل النيب 

عناكم، وما أخفى أمس.ملسو هيلع هللا ىلصرسول اّلِل   قرأ، فما أمسعناكل  صالة  يُ   يف :ر ي هللا عنه هريرة أبو"

 اآللوسي استدراكف .1" عن ا أخفينا عنكم، وإن مل تزد على أم  القرآن أجزأت وإن زدت فهو خري  

 ي وإن رده علميا كان أقوى وأحسن.قو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 .772 حديث رقم:(، 154:1أخرجه البخاري يف صحيحه   -1
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 االستدراك اخلامس والعشرون

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة
 اجلهر ابلتسمية سنة موقف الرازي:      

 احلجة الرابعة للرازي:
م، ومل هبأن معاوية قدم املدينة فصلى ما رواه الشافعي  سناده، رمحه هللا: "اإلمام راوي قال 

يقرأ ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيِم، ومل يكرب عند اخلفض إىل الركوع والسجود، فلما سلم نداه املهاجرون 

واألنصار. اي معاوية، سرقت منا الصالة، أين ِبْسِم اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيِم؟ وأين التكبي عند الركوع والسجود؟ 

، قال الشافعي: إن معاوية كان سلطاان عظيم القوة شديد سمية والتكبيمث إنه أعاد الصالة مع الت

الشوكة فلوال أن اجلهر ابلتسمية كان كاألمر املتقرر عند كل الصحابة من املهاجرين واألنصار وإال 

 .1" ملا قدروا على إظهار اإلنكار عليه بسبب ترك التسمية

 استدراك اآللوسي:

 رمحه هللا : اآللوسي قال 

يم  ب ْسم  اّلِلَّ  الأن معاوية صلى  هل املدينة ومل يقرأ ما أخرجه الشافعي عن أنس "  رَّمْحَن  الرَّح 

فاعرتض عليه املهاجرون واألنصار فأعاد احلديث مبعناه ويرده معار وه أو يقال مل يقرأ على ظاهره 

  2".وعلموا  لك ببعض القرائن وما راء كمن مسعا

                                                        
 .179:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .49:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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 لتحليل والنقد:ا
ثال عند ف بسي  مختالضطربة إسنادا وألفاظا موجودة يف كتب احلديث  مهذه الرواية 

صحيحة  ه( ال جيدر أن يكون معار اً ألحاديث458ت:   2 والبيهقي ه(385ت:   1الدارقطين 

 كما مر أنفا.   3 مسلم فال جيوز اإلستدالل بهبة يف البخاري و وصرحية كما س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .83:2 يف سننه  أخرجه الدارقطين -1
 .5٦7:٦يف سننه،  أخرجه البيهقي -2
نورة، املدينة امل -األثرية .رابء (، ت: حممود بن شعبان ورفقاءه، مكتبة الغ402:٦فتح الباري، إلبن رجب احلنبلي   -3

 م(. 199٦ -ه   1417ط: األوىل، 



114 

 

 

 والعشروناالستدراك السادس 
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة
 موقف الرازي: اجلهر ابلتسمية سنة

 احلجة اخلامسة للرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

 الصالة بِبْسِم جيهر يف.ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا عن أيب هريرة قال:  روى البيهقي يف السنن الكبري"

مر، الشيخ البيهقي روى اجلهر عن عمر بن اخلطاب، وابن عباس، وابن ع، مث إن اّللَِ الَرمْحَِن الَرِحيمِ 

وابن الزبري، وأما أن علي بن أيب طالب ر ي هللا عنه كان جيهر ابلتسمية فقد ثبت ابلتواتر، ومن 

 احلَقَ  َأِدرِ  الَلُهمَ  :1، والدليل عليه قوله عليه السالماقتدى يف دينه بعلي بن أيب طالب فقد اهتدى

 .2 "َدارَ  َحْيثُ  َمَعهُ 

 اآللوسياستدراك 

 رمحه هللا:  لوسيمام اآلاإل قال

ب ْسم  لصالة بجيهر يف ا عليه الصلوة والسالمماروى البيهقي عن أيب هريرة كان رسول هللا "

يم   فقد تواتر عنه ومن  وأما علي وهو املروي عن عمر وابنه وابن عباس وابن الزبري، اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

                                                        

 يف  عيف اجلامع.  3095، حكم األلباين:  عيف جدا، انظر حديث رقم: ٦33: 5الرتمذي، السنن،  -1 
لقلب امبختار وقال ابن حبان: أي  ابملناكري عن املشاهري حىت سبة إىل .وقال ابن اجلوزي يف الواهيات: احلديث يعرف 

( ويف امليزان: عد هذا من مناكري خمتار بن انفع  وهو منكر 533: 2أنه يتعمدها وقال البخاري: هو منكر انتهى   
 (.231 :٦ احلديث جًدا .  التنوير شرح اجلامع الصغري،

 . 179:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -2
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اقتدى يف دينه بعلي فقد اهتدى ويرده املعارض وبتقدير نفيه يقال: إن اجلهر كان أحياان لغرض ويف 

األخبار ال،  كرانها ما يعارض أيضا نسبته إىل عمر وعلي وابن عباس وما زعم من تواتر نسبته إىل 

لو عمل أحد و  ا إىل اجلهر يف السرية واجلهريةعلي ممنوع عند أهل السنة، نعم ادعته الشيعة فذهبو 

ما  كره من أن من و  جبميع ما يزعمون تواتره عن األمري كفر فليس إال اإلميان ببعض والكفر ببعض

 ".اقتدى يف دينه بعلي فقد اهتدى مسل م

لكن إن سلم لنا خرب ما كان عليه علي ر ي هللا تعاىل عنه ودونه مهامه " وقال فيما بعد:

لى أن الشائع عند أهل السنة تقدمي ما عليه الشيخان وإ ا اختلفا فما عليه الصدية حيث فيح ع

 واثنيا 2 أصحايب كالنجوم  يهم اقتديتم اهتديتم أوال فقال: 1 يف التخصيو إليه ترقى.ملسو هيلع هللا ىلصإن النيب 

 4عمربكر  و اقتدوا ابلل ذين من بعدي أيب  واثلثا 3 عليكم بسن، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني بعد

، عن أبيه، قال: أتت امرأة  الن يب  النيب  عن حمم د ورابعا أمرها أن ترجع إليه، ، فملسو هيلع هللا ىلصبن جبري بن مطعم 

ا تقول:   أرأيت إن جئت ومل أجدك؟ قالت:  "أاب بكر   : إن مل جتديين فأ ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  املوت، كأهن 
5.   

 التحليل والنقد:

 ي هللا ر  ابن عباس الذي أخرجه الشافعيحاديث اجلهر مل يصح منها سوى حديث فأ

                                                        
 . 49:1، لآللوسيروح املعاين،  - 1
لم وفضله مث أخرجه عنه يف جامع بيان الع ابن عبد الربو هذا احلديث مرفوعاً  ىعنه رو  هللا ر ي هللا جابر بن عبد  -2

إن  قال:ف احلديث هذا على فرض صحة املزين ، فقد أول سناد حجة.اإلال تقوم هذا ف احلارث بن غصني جمهول: قال
لرسول صلى هللا ا مؤامتن على ما جاء به و  عدول، ثقةنقلوا عنه، فكلهم و شهدوا به عليهم  فمعناه فيما الرواية هصح هذ

 ."( 111: 2، ابن عبد الرب، و ،  جامع بيان العلم وفضله املفهوم عندي ال جيوز غري هذاعليه وسلم و 
 (.1٦: 7أخرجه أبوداود يف سننه،   - 3
 (.٦09:5،  سننالرتمذي، ال -4
 .3٦59(، حديث رقم: 5:5أخرجه البخاري يف الصحيح،   -5
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يم  وهو معارض حلديث أنس مب ملسو هيلع هللا ىلص عنه كان رسول هللا ا تقدم جيهر بب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

جلواز أو لبيان ا "عنه أو حممول على أنه كان جيهر هبا أحياان لبيان أنه تقرأ فيها

 دراك يتقوى مبا  كره العيين: واالست

ح وال يف ليست خمرجة يف الص حا هنا ر وإن كثرت رواهتا فكلها  عيفة وأوأحاديث اجله"

ساهله ت اكم والد ارقطين  فاحلاكم قد عرفاملسانيد املشهورة ومل يرو أكثرها إال  احل

ه من األحاديث كتاب  وتصحيحه لألحاديث الضعيفة بل املو وعة، والد ارقطين  فقد مأل 

اء حديث ال يوجد يف غريه ويف رواته الكذابون والضعفالغريبة والشا ة واملعللة وكم من 

وكيف جيوز أن يعارض برواية هؤالء ما رواه البخاري  ومسلم يف صحيحيهما  واجملاهيل.

اود دألئم ة الث قات األثبات فهذا أبو من حديث أنس ال ذي رواه عنه غري واحد من ا

مذي  والن سائي  وابن ماجة مع اشتمال كتبهم على ا انيد ألحاديث السقيمة واألسوالرت 

ا واهية عندهم ابلكل ي ة ملا تركوها وقد تفرد الن سائي    الضعيفة مل خيرجوا منها شيئا فلوال أهن 

 . 1 "منها حبديث أيب هريرة وهو أقوى ما فيه عندهم وقد بينا  عفه من وجوه

الرازي اعتمد و ه ألنه ال يستدل إال  ابحلديث الصحيح الص ريح استدراكصائب يف  اآللوسيف

 : على الثعاليب ويف تفسريه غث ومسني كما قال ابن تيمية

عن وى ير على أن أحاديث اجلهر  واوقد ات فقاملعرفة العلم و أهل 

خاصة احلديث و ومل يرو أهل  حاديث مو وعةوهذه األ، املارودي والثعليب

  .2 اصحيح ايوجد يف اجلهر حديثوال  من  لك شيئا أهل السنن

الثة ألية واخللفاء الث ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أما عمل علي ر ي هللا عنه على الرأس والعني ولكن عمل  

                                                        
 .(291:5، للعيىن  عمدة القاري (البخاري شرح صحيح  -1
 ( .4٦خمتصر الفتاوى، البن تيمية  ص:  -2
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ن على علي ر ي هللا عنهم اثبت من الصحابة كما جاء ع خلفاء الثالثةو أوىل ابلعمل ألن تقدمي 

 قال:  البخاريالصحيح  يف  ابن عمر ر ي اّلِل  عنهما،
 عمر بن اخلط اب، فنخي  أاب بكٍر، مث    .والسالم .الصلوة .عليهكن ا خني  بني الن اس يف زمن الن يب  "

  .2  "اقتدوا ابلل ذين من بعدي أيب بكٍر وعمر :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قالو  1 مث  عثمان بن عف ان رضي اّلل  عنهم

بوبكر ا سيدان هكذا ترتيب عند أهل السنة واجلماعة، ففي صورة اإلختالف سيكون

 قدمامها على اجلميع. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ألن  اأقدم على من سوامه ر ي هللا عنهما وعمر

 .صائبفعلم من هذا البحث أن موقف اآللوسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 .3٦55(، حديث رقم:4:5أخرجه البخاري يف الصحيح،    -1
 (.٦09:5الرتمذي يف سننه،    أخرجه -2
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 االستدراك السابع والعشرون
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 .اجلهر ابلتسمية سنة موقف الرازي:

 احلجة السادسة للرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

يم  أن قوله " عانة اسم هللا يتعلة بفعل ال بد من إ ماره، والتقدير   ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

اشرعوا يف الطاعات، أو ما جيري جمرى هذا املضمر، وال شك أن استماع هذه الكلمة ينبه العقل 

به العقل ، وال قوة على طاعة هللا إال بتوفية هللا، وينعلى أنه ال حول عن معصية هللا إال بعصمة هللا

على أنه ال يتم شيء من اخلريات والربكات إال إ ا وقع االبتداء فيه بذكر هللا، ومن املعلوم أن املقصود 

من  يع العبادات والطاعات حصول هذه املعاين يف العقول، فإ ا كان استماع هذه الكلمة يفيد 

 ."لعالية دخل هذا القائليعة والربكات اهذه اخلريات الرف

ْلَمْعُروف   حتت قوله:"  ُتْم َخرْيَ أُمَّة  ُأْخر َجْت ل لنَّاس  أَتُْمُروَن اب  ألن هذا القائل بسبب  {}ُكن ْ

إظهار هذه الكلمة أمر مبا هو أحسن أنواع األمر ابملعروف، وهو الرجوع إىل هللا ابلكلية واالستعانة 

 .1 "اخلريات، وإ ا كان األمر كذلك فكيف يلية ابلعاقل أن يقول إنه بدعةابهلل يف كل 

 :اآللوسي استدراك
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا: 

 هذه ماعاست أن شك وال اشرعوا هللا بسم  عانة حنو مضمر بفعل متعلقة أهنا السادسة"

                                                        

 . 179:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1 
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 بتوفية إال هللا ةطاع على قوة وال هللا بعصمة إال هللا معصية عن حول ال أنه على العقل ينبه الكلمة

 أمر و ظهارها عاىلت هللا بذكر فيه االبتداء وقع إ ا إال اخلريات من شيء يتم ال أنه على وينبهه هللا

 حيتاج جلملةا هذه من ابملعروف األمر انفهام أن به قائل وعدم التقدير هذا ركاكة مع ويرده مبعروف

 من أ عافه عف  حلصل نستعني وإايك نعبد إايك تعاىل قوله يف معشاره عشر صرف لو فكر إىل

 .1"  السواد كثريت يف إال ينفع ال كالما   كر تعاىل هللا رمحه إنه مث عنه فيغين كثرية  غائلة دون

 التحليل والنقد:
قول ف املسألة ليست ابإلستعانة بل أصل املسألة اجلهر ابلبسملة ىف الصلوة اثبتة أم ال ؟

اإلمام "أن املقصود ابلبسملة اإلستعانة يف بداية الصلوة ألن البسملة جهرا ينبه العاقل فيستعني ابهلل 

لكل خري ويستعيذ ابهلل من كل شر. وهذا املراد حُيصل ابحسن وأكمل صورة ا ا نقول قوله تعاىل: 

كَ  الستدراك السابة وة كما رأينا ىف افما وجدان أقوى الدالئل جلهر البسملة ىف الصل .َنْسَتع نيُ ...إ ايَّ

 فجانب اآللوسي قوي وهو إسرار البسملة ىف الصلوة.

 

 

 

 

 

 

                                                        

 49 : 1، لآللوسيروح املعاين،  -1 
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 االستدراك الثامن والعشرون

  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

 ىف الصلوة جلهر ابلتسمية سنةا موقف الرازي:
  قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

، َعنْ وحجج: احلجة األوىل:  بوجوه واحتج املخالف"  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  َخْلفَ  َصَلْيتُ  :قَالَ  أََنس 

سلم هذا اخلرب يف وروى م 1 {...هللاِ  ِبْسمِ } بِ  جَيَْهُرونَ  اَل  َفَكانُوا َوُعْثَماَن، َوُعَمَر، َبْكٍر، َأيب  َوَخْلفَ 

، َعنْ  صحيحه ا َأمْسَعْ  َلمْ فَـ  َوُعْثَماَن، َوُعَمَر، َبْكٍر، َوَأيب   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  َمعَ  َصَلْيتُ : قَالَ  أََنس  ُهمْ  َأَحد   يـَْقَرأُ  ِمنـْ

، أَنَُّه َحدَّثَُه قَاَل: ل ك  َعْن أََنس  ْبن  َما ...اّللَ  فلم جيهر أحد منهم بِبْسمِ رابعة  ويف رواية 2...هللاِ  ِبْسمِ }

، اَل َيْذُكُروَن .. َوَأيب  َبْكر ، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َفَكانُوا َيْستَ ْفت ُحوَن ب  احْلَْمدُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب َصلَّْيُت َخَلَف 

ر َها{ يف  َأوَّ ..م  هللا  }ب سْ   . 3 "ل  ق رَاَءة  َواَل يف  آخ 

، ْبن   هللا   َعْبد   اْبنُ  َحدََّثين  احلجة الثانية: و "  الرَّمْحَن   هللا   ب ْسم  } أَق ْرَأُ، َوَأانَ  يب  أَ  مسَ َعين  : قَالَ  ُمَغفَّل 

يم   ، يف   َواحْلََدثَ  كَ إ ايَّ  ُبيَنَّ  ايَ : قَالَ  اْنَصَرَف، فَ َلمَّا ،{اْلَعاَلم نيَ  َرب    ّلِل َّ   احْلَْمدُ  الرَّح   َصلَّْيتُ  فَإ ين    اإْل ْساَلم 

 ب ب ْسم   اْلق رَاَءةَ  ْفت ُحونَ َيْست َ  اَل  َفَكانُوا َوُعْثَماَن، ُعَمَر، َوَخْلفَ  َبْكر ، َأىب   َوَخْلفَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا   َرُسول   َخْلفَ 

، الرَّمْحَن   هللا   يم  ْنهُ  احْلََدثُ  إ لَْيه   أَبْ َغضَ  َق ُّ  َرُجاًل  أَرَ  َوملَْ  الرَّح  وأقول: إن أنسا وابن املغفل خصصا  .4 م 

يم  عدم  كر  اق الكل على ابخللفاء الثالثة، ومل يذكرا عليا، و لك يدل على إطب ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

يم   أن عليا كان جيهر ب  .5" ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
                                                        

 (. قال األلباين: إسناده صحيح،  وقال األعظمي: إسناده صحيح. 3٦8/ 21مسند أمحد  إلمام امحد، ا  -1 
ْلَبْسَمَلة    -2  ، اَل جُيَْهُر اب  َفة  اأْلََ ان   (.299/ 1اإلمام مسلم،  الصحيح، اَبُب ص 
 املصدر السابة. -3 
 .شرط الشيخني إسناده صحيح على( وقال الشيخ األرنوط: 175: 34أخرجه أمحد يف مسنده،   -4 
 .180:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -5 
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 :اآللوسي استدراك
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

 عمر ىلإ نسبته أيضا يعارض ما  كرانها ال، األخبار ويف لغرض أحياان كان  اجلهر إن" 

 فذهبوا الشيعة ادعته نعم السنة، أهل عند ممنوع علي إىل نسبته تواتر من زعم وما عباس وابن وعلي

 اإلميان إال فليس ركف  األمري عن تواتره يزعمون ما جبميع أحد عمل ولو واجلهرية السرية يف اجلهر إىل

 لنا سلم إن كنل مسلم اهتدى فقد بعلي دينه يف اقتدى من أن من  كره وما ببعض والكفر ببعض

 تقدمي السنة هلأ عند الشائع أن على فيح مهامه ودونه عنه تعاىل هللا ر ي علي عليه كان  ما خرب

 .1" الصدية عليه فما اختلفا وإ ا الشيخان عليه ما

 التحليل والنقد:
كما قال   ،مر يف االستدراك اخلامس والعشرينوالتحليل كما  االستدراكليس فيه جديد ف

ثالثة ألية واخللفاء ال ملسو هيلع هللا ىلصأما عمل علي ر ي هللا عنه على الرأس والعني ولكن عمل النيب الباحث 

و أوىل ابلعمل ألن تقدمي ابوبكر وعمر وعثمان على علي ر ي هللا عنهم اثبت من الصحابة كما 

، عن أبيه، قال: أتت امرأة  الن يب  »جاء يف البخاري  فأمرها أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن حمم د بن جبري بن مطعم 

ا تقول: املوت، قالتر  : إن مل جتديين فأ  أاب ملسو هيلع هللا ىلص جع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ومل أجدك؟ كأهن 

اء األربعة على كانوا يفضلون اخللفحابة ر وان هللا عليهم  فتثبت الدراسة والتحقية أن الص 2 «بكر  

يا ر ي هللا مث عل الصحابة وإن صار األمر خمتلف فيهم كانوا يفضلون أاببكر مث عمر مث عثمان

ن وأثبت وأقرب م اآللوسي أقوىموقف ف عنهم فهكذا كان اإلهتمام عند أهل السنة واجلماعة 

                                                        

 .49 : 1، لآللوسيروح املعاين،  - -1 
 .3٦59(، حديث رقم: 5:5أخرجه البخاري يف الصحيح،   -2



122 

 

 موقف الصحابة والتابعني وأهل السنة واجلماعة.

 التاسع والعشرون االستدراك
  حول: املسائل التفسيية يف البسملة

  موقف الرازي:
 رمحه هللا:  اإلمام الرازي قال

قالت احلشوية والكرامية واألشعرية: االسم نفس املسمى وغري التسمية  -األوىل املسألة"

وقالت املعتزلة: االسم غري املسمى ونفس التسمية، واملختار عندان أن االسم غري املسمى وغري 

السم، اوقبل اخلوض يف  كر الدالئل ال بد من التنبيه على مقدمة، وهي أن قول القائل:  التسمية.

جيب أن يكون مسبوقا ببيان أن االسم ما هو، وأن املسمى ما هو،  ؟نفس املسمى أم الهل هو 

حىت ينظر بعد  لك يف أن االسم هل هو نفس املسمى أم ال، فنقول: إن كان املراد ابالسم هذا 

   .1"اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة، وابملسمى تلك الذوات يف أنفسها

ا، فالعلم الضروري حاصل  ن االسم غري املسمى، واخلوض يف هذه وتلك احلقائة  عياهن"

املسألة على هذا التقدير يكون عبثا، وإن كان املراد ابالسم  ات املسمى، وابملسمى إال أنه من 

ابب إيضاح الوا حات وهو عبث، فثبت أن اخلوض يف هذا البحث على  يع التقديرات جيري 

   .2" جمرى العبث

 :اآللوسي استدراك
  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:
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هذا وقد طال التشاجر يف أن االسم هل هو عني املسمى أو غريه؟ فاألشاعرة على األول "

ر واملعتزلة على الثاين وقد حتري حنارير الفضالء يف حترير حمل البحث على وجه يكون حراي هبذا التشاج

ادعى كر وجها و   هذا البحث جيري جمرى العبث حىت قال موالان الفخر يف التفسري الكبري: إن

وجود االسم يطلة على نفس الذات واحلقيقة وال :فأقول...لطفه ودقته وقد كفاان الشهاب مؤنة رده

والعني وهي عندهم أمساء مرتادفة كما نقله اإلمام أبو بكر بن فورك يف كتابه الكبري يف األمساء 

 ".والصفات

واألستا  أبو القاسم السهيلي يف شرح اإلرشاد ومها ممن يعض عليه ابلنواجذ، ومنه مث قال: "

إ  التسبيح يف املعروف إمنا يتوجه إىل الذات [ 1: األعلى{ ]اأْلَْعَلى رَب  كَ  اْسمَ  َسب  ح  }قوله تعاىل: 

األقدس ومحله على تنزيه اللفظ كحمله على اجملاز والكناية مما ال يلية إ  بعد الثبوت ال حيتاج إليه 

ُتُموَها َأمْسَاءً  الَّ إ   ُدون ه   م نْ  تَ ْعُبُدونَ  َما}ومن حفظ حجة على من مل حيفظ ويؤيده قوله تعاىل:  {  مَسَّي ْ

حيث أطلة األمساء وأراد الذوات ألن الكفار إمنا عبدوا حقيقة  وات األصنام دون [ 40: يوسف]

  .1" ألفاظها وإن استقام على بعد

 التحليل والنقد:
  وتسمية، ومسمى اسم: حقائة ثالث فهنايقول ابن القيم: "فاإلسم عني املسمى أم غريه ؟ 

. حقائقها لتباين د،واح معىن على مرتادفني منها لفظني جعل إىل سبيل وال. وحتلية وحمل ى كحلية،

االسم هو اللفظ الدال  ألن 2الثالث احلقائة هذه من واحد بطل: املسمى هو االسم جعلت وإ ا

 َوّلِل َّ  } ةدلت اآليفقال اإلمام الرازي رمحه هللا:  ،االسم غري املسمى وغري التسميةو  على املسمى
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[ على أن االسم غري املسمى ألهنا تدل على أن أمساء 180: األعراف{ ]فَاْدُعوهُ  احْلُْسىَن  اأْلَمْسَاءُ 

هللا كثرية ألن لفظ األمساء لفظ اجلمع، وهي تفيد الثالثة فما فوقها، فثبت أن أمساء هللا كثرية وال 

شك أن هللا واحد، فلزم القطع  ن االسم غري املسمى وأيضا قوله: وهلل األمساء احلسىن يقتضي 

طال. وملا وأيضا فلو قيل: وهلل الذوات لكان اب إ افة الشيء إىل نفسه حمالإىل هللا، و  إ افة األمساء

 .1" قال: وهلل األمساء كان حقا و لك يدل على أن االسم غري املسمى

ىن ويف شرح األمساء احلس احلة ان االسم غري التسمية وغري املسمى" :قال االمام الغزايلو 

املسمى وأابه قوم وفصل آخرون وتوقف آخرون امتناعا لكن السلف للزروقى الصحيح ان االسم غري 

مل يتكلموا يف االسم واملسمى وال يف الصفة واملوصوف وال يف التالوة واملتلو طلبا للسالمة وحذرا 

 .  2 "على الغري وهو   ي اجلَْالل  َواإْل ْكرام  وصف به الرب تكميال ملا  كر من التنزيه والتقرير

بينهما  والفرق املسمى غري االسم أن: التحقية هذا من فعلمرشيد ر ا: " ويقول الشيخ

الضارة،  ل من الفلسفةوهذا القول ليس من اللغة يف شيء، وال هو من الفلسفة النافعة، ب ظاهر

ال ينبغي أن يذكر  بل وممن يعض عليه ابلنواجذعد نقله عن ابن فورك والسهيلي: لوسي بوإن قال اآل

مثل هذا القول إال ألجل النهي عن إ اعة الوقت يف قراءة ما بين عليه من السفسطة يف إثبات 

االسم عني املسمى. وقد كتبوا لغوا كثريا يف هذه املسألة، وقلما ترى أحدا ر ي   قول القائلني: إن

 .3" يفهمه من كالم غريهكالم غريه فيها، ولكن قد ير يه كالم نفسه الذي يؤيد به ما مل 

واحلة أن االسم: هو اللفظ الذي ينطة به لسانك ويكتبه قلمك،  وقال فيما بعده: "

كقولك: الشمس أو زيد أو مكة. واملسمى: هو الكوكب املعروف أو الشخو املعني أو البلد 
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لذي ا اسم هلذا النوع من اللفظ -اسم -يدا عنك عند إطالق االسم. ولفظ احملدد، وقد يكون بع

يدل على اجلواهر واألعراض، دون األحداث ال، تسمى يف النحو أفعاال. ومدلوله مثل مدلول لفظ 

-ولفظ  -يدز -الذي تنطة به وتكتبه، ولفظ  -الشمس-نسان يطلة على أفراد كثرية كلفظ إ

  .1" ، وغري  لك من أمساء املوجودات. فاالسم غري املسمى يف اللغة-مكة
كما قال الشيخ الرازي رمحه   املسمى غري وغري التسمية االسم أن: التحقية هذا من فعلم

ن استدراكا يف وعشري هللا فاستدراك اآللوسي  عيف وموقف الرازي قوي.احلمد هلل قد كملنا تسعا

لو مرتبته عكثر االستدراكات كان فقهيا وحديثيا راى الباحث أن الرازي رمحه هللا مع هذا الباب وأ

آللوسي يهتمها  سلوب احملدثني، خاصة يف مسألة إسرار البسملة اأما اليهتم بصحة األحاديث 

 هذا ما عندي وهللا أعلم ابلصواب.  وجهرها.
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 الفصل الثاىن
والسعيدي على الفخر  اآللوسيات استدراك

 سورة الفاحتة ىف الرازي 
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 الفصل الثاىن:

  سورة الفاحتةىف والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسيات استدراك

كه يف مواقف فاآللوسي والسعيدي استدر  ،فاحتةفقهية ىف سورة المن املسائل ال كثرياأورد الرازي  قد 

ذكر فالباحث ي هذا الفصل حول سورة الفاحتة.يف  وجد الباحث مخس استدراكاتقد  شىت.

 التحليل والنقد.املسائل املستدركة جمزأة مث يناقش مع 

 

 االستدراك الثالثون
 [1: الفاحتة{ ]اْلَعاَلِمنيَ ...احْلَْمدُ } حول قوله تعاىل:

 موقف الرازي: 
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

ت من الناس من قال: إنه اثبو اختلفوا يف أن وجوب الشكر اثبت ابلعقل أو ابلسمع: "

 ُرُساًل }:ولقوله تعاىل[ 15: اإلسراء{ ]َرُسواًل  نَ ب َْعثَ  َحىتَّ  ُمَعذ  ب نيَ  ُكنَّا  َوَما}ابلسمع، لقوله تعاىل: 

ر ينَ  : النساء{ ]َحك يًما َعز يزًا اّلِلَُّ  َكانَ َو  الرُُّسل   بَ ْعدَ  ُحجَّة   اّلِلَّ   َعَلى ل لنَّاس   َيُكونَ  ل َئالَّ  َوُمْنذ ر ينَ  ُمَبش  

 . 1" وبعد جميئه على اإلطالقومنهم من قال إنه اثبت قبل جميء الشرع [ 1٦5

  استدراك اآللوسي:
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

ومن الناس من استدل كما قال اإلمام على وجوب الشكر عقال قبل جميء الشرع  نه "
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تعاىل أثبت احلمد هنا لذاته ووصفه بكونه راب للعاملني رمحاان رحيما هبم مالكا لعاقبة أمورهم يف 

وترتب احلكم على الوصف املناسب يدل على كون احلكم معلال به فدل  لك على ثبوت القيامة، 

احلمد له قبل الشرع وبعده وهو على ما فيه دليل عليه ال له ألنه بيان من هللا تعاىل ال جيابه فهو 

  .1" مسعي ال عقلي فاملستدل به كناطح صخرة

 التحليل والنقد:
ياء وقبحها ال بد لنا أن نعلم هل حسن األش العقلي والتقبيحعلة ابلتحسني تتهذه املسألة 

 من األقوال واألفعال يُعرف ابلشرع فق  أم ابلعقل فق  أم ابلشرع والعقل معاً؟ افرتق الناس فيها:

 األشاعرة، وأهل السنة واجلماعة وهم اجلمهور. و ، وهم ثالثة فرق: املعتزلة

ما قب حه و  هو حسنما حس نه العقل فف فق  ابلعقل كونتالتحسني و  التقبيح :املعتزلة يقولون

قل لعابيكون التحسني والتقبيح أما  .عندهم شكر املنعموالعقل يتقا ى بوجوب العقل فهو قبيح. 

كر شوالشرع والسمع يتقا ى بوجوب  عند األشاعرة. اإلبتالءو  االمتحان والشريعة من قسم فق 

هل السنة أعند  الشرع معاً و لعقل وقبحها اب بعض األمور تدرُك ُحْسنو  .عندهم دون العقل املنعم

وإ ا   بيحاً عن شيء صار قالشارع هنى إ ا  التقبيح ابلشرعفهم يؤمنون:  ن التحسني و  2 واجلماعة

لتمهيد أن ان شكر املنعم واجب ابلسمع والعقل والفطرة. بعد هذا ألأمر الشرع بشيء  صار حسناً 

 كما قال:   السنة واجلماعةهل أالرازى رمحه هللا مع 

 يدل أن وبيانه من وجوه: األول: أن قوله احلمد هلل {ّلِل َّ   احْلَْمدُ }والدليل عليه قوله تعاىل:"

هذا احلمد حقه وملكه على اإلطالق، و لك يدل على ثبوت هذا االستحقاق قبل جميء الشرع. 

أثبت احلمد لنفسه ووصف ...وقد [1: الفاحتة{ ]اْلَعاَلم نيَ  َرب    ّلِل َّ   احْلَْمدُ }الثاين: أنه تعاىل قال: 
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نفسه بكونه تعاىل راب للعاملني رمحاان رحيما هبم، مالكا لعاقبة أمرهم يف القيامة، فهذا يدل على أن 

استحقاق احلمد إمنا حيصل لكونه تعاىل مربيا هلم رمحاان رحيما هبم، وإ ا كان كذلك ثبت أن 

  .1 " تعاىل يف كل األوقات سواء كان قبل جميء النيب أو بعدهاستحقاق احلمد اثبت هلل

سواء  ات لحمد يف كل األوقلستحة م  تعاىلهللا أن :املطلة الرازي بكالم اآللوسيفتوهم 

  هقبلجميء النيب أو  بعدكان 

جميء النيب  عدب أنه قريب من املعتزلة وهذا الفهم ليس مبستقيم ألنه يقول ىف نفس املقام:

ملؤقف ىف  ايثبت هذا و . كما هو موقف اجلمهورفق   عقال  هقبلو ومسعا شكر املنعم واجب عقال 

أحدمها مهية  ات أ مسألتنيوعادة أصحابنا أهنم كانوا يتكلمون يف  كتابه احملصول ايضا كما قال:

ه غري استدراكىف  اآللوسي.ف2عقال  شكر املنعم جيبال  والثانية أن كم قبل ورود الشرعال احل أن

 . وموقفه سليم  اهل السنة ىف هذه املسألة  هور صائب والرازى مع
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 والثالثون واحدال االستدراك

 { الَرِحيمِ  .الَرمْحَنِ } حول قوله تعاىل:

 موقف الرازي: 
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

التكرير يف التسمية مرة واحدة، ويف السورة مرة اثنية ف الر محن الر حيمفإن قيل: إنه تعاىل  كر "

فيهما حاصل وغري حاصل يف األمساء الثالثة فما احلكمة؟ قلنا: التقدير كأنه قيل: ا كر أين إله 

ورب مرة واحدة، وا كر أين رمحن رحيم مرتني لتعلم أن العناية ابلرمحة أكثر منها بسائر األمور، مث 

 ظريه قوله تعاىل:ك يوم الدين، ون: ال تغرتوا بذلك فإين مالتعاىل فة فكأنه قالملا بني الرمحة املضاع

 .1" [3: غافر{ ]الت َّْوب   َوقَاب ل   الذَّْنب   َغاف ر  }

 استدراك اآللوسي:
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

ويف القلب منه شيء فإن األلوهية مكررة أيضا كما ترى وعندي مبسلك صويف أن  كر "

الرمحن الرحيم تفصيل من وجه ملا يف رب العاملني من اإل ال و لك أن الرتبية تنقسم ببعض 

سطة نه ال يتصور يف حقه وااالعتبارات إىل قسمني، أحدمها الرتبية بغري واسطة كالكلمة أل

طة يف  سفالرمحن يشري إىل الرتبية ابلوسائ  وغريها يف عامله والرحيم يشري إىل الرتبية بال وا...البتة

كلماته ورمحة الرمحن أيضا قد امتزج ابألمل كشرب الدواء الكره الطعم والرائحة فإنه وإن كان رمحة 

ابملريض لكن فيه ما ال يالئم طبعه ورمحة الرحيم ال ميازجها شوب فهي حمض النعمة وال توجد إال 
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 . 1 "عند أهل السعادات الكاملة

 التحليل والنقد:

 ...ملةالبسان ال نرى أن أ آية من الفاحتة كما قال أبو جعفر: البسملةأن الباحث اليرى 

 . 2 مستقلة فاحتةسورة المن  آية

قال  :والنويف تكراره ق"الكرماين يف كتابه:  ولو سلم أحد أهنا أية من الفاحتة فكما كتب

علي  بن عيسى
ا كرر للتوكيد 3 ا كرر ألن املعىن وجب احلمد هلل أل :وقال قاسم بن حبيب ،إمن  ن ه إمن 

ا كرر ألن الر محة هي اإلنعام على احملتاج و كر يف اآلية األوىل املنعم ومل يذكر  الر محن الر حيم قلت إمن 

ابملؤمنني خاص ة { مالر حي}هلم  يًعا ينعم عليهم ويرزقهم الر محناملنعم عليهم فأعادها مع  كرهم وقال 

  4" م عليهم ويغفر هلميوم الد ين ينع

 ويقول األندلسي: 

تنبيه   مستقلة ةالفاحتمن سورة آيًة  البسملةالر حيم إن كانت و الر محن  هللا تعاىل صفات يف تكرارو 

 . 5هاولكن التسمية ليست آية مستقلة من أمرمها وعلى هاتني الص فتني ةعظمعلى  أتكيدعلى 

  :يف تفسريه اللباب فكتب اخلازن

احلاجة أقول أن و كر ىف التسمية قبله؟ ف هنا مرة اثنية الرمحن الرحيمصف،  ما فائدة تكريرإن يقال: 

دون  على خلقه ةلرمحمتفضل ابوأن هللا تعاىل  أن العناية ابلرمحة أكثرو  أكثرها من غريها الرمحة إيل

                                                        
 .85:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
 .147:1 جامع البيان يف أتويل القرآن للطربي، -2
م( مفسر من كبار النحاة وابحث  994 - 908ه  =  384 - 29٦علي بن عيسى، الكرماين   ،أبو احلسن -3

 (.317:4معتزيل. مولده ووفاته ببغداد وأصله من سامراء،. له حنو مئة مصنفات.  األعالم، للزركلي، 
عدد  . دار الفضيلة،،(، ت: عبد القادر أمحد ٦5للكرماين، ويعرف بتاج القراء  ص:  أسرار التكرار يف القرآن، -4

 (.1األجزاء: 
 ه (. 1420بريوت، ط:   ، دار الفكرصدقي  حممد  يل :(، ت35:1  (يف التفسري ، لألندلسي البحر احملي  -5
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 .1الرمحة على كثرهتا صف،ر ابتكر غريه من الصفات فهذا تنبيه من هللا تعاىل 

و إشاري بل هوإن كان رأيه  اآللوسي استدراكقول الرازي أرفع وأرجح من  راسة تبني أنفالو 

 مستحسن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
بريوت، ط: األوىل  – دار الكتب العلمية .(،  ت: حممد علي شاهني20:1لباب التأويل يف معاين التنزيل، للخازن   -1
 ه (. 1415 -
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 االستدراك الثاين والثالثون
 .ءوالظا والشني والفاءواخلاء والزاي الثاء و سقوط سبعة أحرف من الفاحتة: اجليم  :حول

 موقف الرازي:

 رمحه هللا:  اإلمام الرازي قال

السورة مل حيصل فيها سبعة من احلروف، وهي الثاء، واجليم واخلاء، والزاي، والشني، هذه "

ى الويل والثبور، ل علوالظاء، والفاء، والسبب فيه أن هذه احلروف السبعة مشعرة ابلعذاب فالثاء تد

ًدا ثُ ُبورًا اْليَ ْومَ  َتْدُعوا اَل }قال تعاىل: ل حروف اسم واجليم أو  [14 :الفرقان{ ]َكث ريًا  ثُ ُبورًا َواْدُعوا َواح 

ََهنَّمَ  َ َرْأانَ  َوَلَقدْ }وقال تعاىل:  [43: احلجر{ ]َلَمْوع ُدُهمْ  َجَهنَّمَ  َوإ نَّ } جهنم، قال تعاىل: { ...ث ريًاكَ   جل 

َّ ا اّلِلَُّ  خُيْز ي اَل  يَ ْومَ }وأسق  اخلاء ألنه يشعر ابخلزي قال تعاىل:  [179: األعراف]  َوالَّذ ينَ  لنَّيب 

 ."[27: لنحلا{ ]اْلَكاف ر ينَ  َعَلى َوالسُّوءَ  اْليَ ْومَ  اخلْ ْزيَ  إ نَّ } وقال تعاىل:[ 8: التحرمي{ ]آَمُنوا

 َزف ري   يَهاف   هَلُمْ }وأسق  الزاي والشني ألهنما أول حروف الزفري والشهية، قال تعاىل: " 

: الدخان{ ] الزَّقُّوم   َشَجَرتَ  إ نَّ } وأيضا الزاي تدل على الزقوم، قال تعاىل:  [10٦: هود{ ]َوَشه ية  

وأسق  [ 10٦: هود{ ]النَّار   َفف ي َشُقوا الَّذ ينَ  َفَأمَّا}والشني تدل على الشقاوة، قال تعاىل: [ 43

: رسالتامل{ ]اللََّهب   م نَ  يُ ْغين   َواَل  ظَل يل   اَل ( 30  ُشَعب   َثاَلث     ي ظ ل    إ ىَل  اْنطَل ُقوا}:الظاء لقوله

َا َكالَّ }  وأيضا يدل على لظى، قال تعاىل:  [31 ،30 وأسق  الفاء، ألنه [ 15: املعارج{ ]َلَظى إ هنَّ

 ."[14: لروما{ ]يَ تَ َفرَُّقونَ  يَ ْوَمئ ذ   السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ }يدل على الفراق، قال تعاىل: 

احلروف إال وهو مذكور يف شيء يوجب نوعا من العذاب فال فإن قالوا: ال حرف من " 

َعةُ  اهلََ } :يبقى ملا  كرمت فائدة، فنقول: الفائدة فيه أنه تعاىل قال يف صفة جهنم  اَبب   ل ُكل    أَبْ َواب   َسب ْ

ُهمْ  ن ْ وهللا تعاىل أسق  سبعة من احلروف من هذه السورة، وهي [ 44: احلجر{ ]َمْقُسوم   ُجْزء   م 
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ألفاظ دالة على العذاب، تنبيها على أن من قرأ هذه السورة وآمن هبا وعرف حقائقها صار أوائل 

 .1" آمنا من الدركات السبع يف جهنم، وهللا أعلم

 :اآللوسياستدراك 
يقال إ ا كانت الفاحتة جامعة ملعاين الكتاب فلم سق  منها سبعة " قال اآللوسي رمحه هللا:

أحرف الثاء واجليم واخلاء والزاي والشني والظاء والفاء؟ ألان نقول لعل  لك لإلشارة إىل أن الكمال 

..وملوالان .إن هللا تعاىل ال ينظر إىل صوركماملعنوي ال يلزمه الكمال الصوري وال ينقصه نقصانه 

العالمة فخر الدين الرازي يف هذا املقام كالم ليس له يف التحقية أدىن إملام حيث جعل سبب 

قالوا: ال حرف من احلروف إال وهو مذكور يف اسم  ...ابلعذابإسقاط هذه احلروف أهنا مشعرة 

 ".شيء يوجب نوعا من العذاب فال يبقى ملا  كرمت فائدة

َعةُ  هَلَا}: قال يف صفة جهنمفنقول الفائدة فيه أنه "  ُهمْ  اَبب   ل ُكل    أَبْ َواب   َسب ْ ن ْ  ُجْزء   م 

مث إنه تعاىل أسق  سبعة من احلروف من هذه السورة وهي أوائل ألفاظ  [44: احلجر{ ]َمْقُسوم  

دالة على العذاب تنبيها على أن من قرأ هذه السورة وآمن هبا وعرف حقائقها صار آمنا من الدركات 

فلتسق  الذال  : جهنم انتهى. وال خيفى ما فيه وجوابه ال ينفعه وال يغنيه إ  لقائل أن يقولالسبع يف

والواو، والنون واحلاء والعني وامليم والغني إ  الواو من الويل والذال من الذلة والنون من النار واحلاء 

  ".من احلميم والعني من العذاب وامليم من املهاد والغني من الغواشي

ايت ظاهرة والكل يف أهل النار وتكون الفائدة يف إسقاطها كالفائدة يف إسقاط تلك واآل"

من غري فرق أصال على أن يف كالمه رمحه هللا تعاىل غري  لك بل ومع تسليم سالمته مما قيل أو 

يقال ال أرتضيه للفخر وهو السيد الذي غدا سعد امللة وحجة اإلسالم وانصرا أهله، وأما نسبته 

                                                        
 .1٦0:1ح الغيب، للرازي، مفاتي -1
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املؤمنني علي كرم هللا تعاىل وجهه حني سأل قيصر الروم معاوية عن  لك فلم جيب فسأل  ألمري

عليا فأجاب فال أصل له وعلى تقدير التسليم فما مرام األمري ابالكتفاء على هذا املقدار إال التنبيه 

 .1 "للسائل واملسئول على ما ال خيفى عليك من األسرار فافهم  اك وهللا تعاىل يتوىل هداك

 التحليل والنقد:

 غري لرازيا والفضيلة ال،  كرها سورة الفاحتة، ليس عليه دليلما  كره الرازي من فضائل 

  ة يف السورةف املوجودو ر ذا احلكم بعض احلهب حيكمميكن أن  رمحه هللا اآللوسيقوية ا  أنه كما قال 

 ميمالواو من الويل واحلاء من احلو الذال من الذلة وامليم إ  والغني واحلاء والعني  والواو لذ الوا النونك

غاية القوة  يف االستدراك، فعذابوالعني من الوامليم من املهاد والغني من الغواشي  والنون من النار

 راجح. اآللوسيجانب و 
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 االستدراك الثالث والثالثون

 { اْلُمْسَتِقيمَ ...اْهِدنَ }حول قوله تعاىل:

 موقف الرازي: 

م: اإلسالم، وقال بعضه( اْلمْستقيم راطصال قال بعضهم: قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

رَاطَ }القرآن، وهذا ال يصح، ألن قوله:  بدل من الصراط  [٦: الفاحتة{ ]َعَلْيه مْ  أَنْ َعْمتَ  الَّذ ينَ  ص 

تقدمنا  ، ومناملستقيم، وإ ا كان كذلك كان التقدير اهدان صراط من أنعمت عليهم من املتقدمني

من األمم ما كان هلم القرآن واإلسالم، وإ ا بطل  لك ثبت أن املراد اهدان صراط احملقني املستحقني 

 .1" للجنة

  استدراك اآللوسي:
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

واملستقيم املستوي الذي ال اعوجاج فيه واختلف يف املراد منه فقيل الطرية احلة. وقيل ملة "

رَاطَ } :اإلسالم. وقيل القرآن وردمها الرازي قدس سره  ن قوله تعاىل يدل  { َعَلْيه مْ  ْمتَ أَنْ عَ  الَّذ ينَ  ص 

ب  القرآن واإلسالم وفيه ما ال خيفى والعجاملتقدمون من األمم وما كان  على الصراط املستقيم وهم

س  الصراط املستقيم هو الو  كل العجب من هذا املوىل أنه  كر يف أحد الوجوه املر ية عنده أن

ا ا يقول لو فيا ليت شعري م ..األعمال وأكد بني طريف اإلفراط والتفري  يف كل األخالق ويف كل

  .2 "قيل له مل يكن هذا للمتقدمني من األمم وتلوان عليه اآلية ال،  كرها وسبحان من ال يرد عليه

 

                                                        
 .219:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .95:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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 التحليل والنقد:
يف سورة   عاىليستدل بقوله تو الوس   ملستقيمأوال: يراد اب ض جبهتنييف كالم الرازي نقي

املستقيم  الصراطوهو    من األممنياملتقدمصراط . واثنيا: يدل على {َوَسطًا .أُمَّةً } : [143: البقرة]

ند ع فاآلن نرى كيف فسر هذه الكلمة عند املفسرين واحملدثني. .اإلسالم وأهل القرآن فاآلية ألهل

رَاطَ عبد هللا:  رَاطَ  هو اإلسالم: يقول  جابر بن عبد هللاو  .1كتاب هللاهو    اْلُمْسَتق يمَ   الص    الص  

و كر اإلمام الطربي يف تفسري قوله  2 السماءو  األرض أوسع مما بنيهذا الصراط قال: و   اْلُمْسَتق يمَ 

لعباده  هللااختاره  لذيا القويالقومي و  وهو دين هللامستقيًما  طريقاأي   ُمْسَتق يًما...َهَذا َوَأنَّ تعاىل: 

  .3 عوجاج فيهاإل بدون طرية وهو  اإلسالم هوديننا شرعه هلم، و لك و

احلني تر اه وعلى من تنعم عليه من عبادك الص نللث بات على م وف قت: اإلمام الطربي وقال

لثبات من عمل أيضا على ا وف قناهلؤالء العباد الصاحلني،  وف قتفكما  هو الص راط املستقيم،وهذا 

تصدية الرسل وأتئييد ... فقد وفقت لالنَّب ي  نيَ  م نَ ...اّلِلَُّ  أَنْ َعمَ وقول ألن توفيقك أصل للكل لقولك: 

، ملسو هيلع هللا ىلصلن يب  اواتباع طرية  والعمل مبا أتمر به عما زجرت عنهسالم والتمسك ابلكتاب واإلنزجار اإل

                                                        
وهو على شرط الشيخني وإن مل خيرجاه ويوافقه الذهيب  صحيح  ( وقال: هذا احلديث284:2،  لحاكمل املستدرك -1
 . 

: أمحد ولاألأما  الثوري.رواه  سنادين إىل سفيان  الطربيو  عنه. موقوفوهو  مسعودمن كالم عبد هللا بن  ه الرواية وهذ
مد بن محيد ثاين: حمالصحيح. وأما  ألنه إسناده ال كالم يفف -  سفيان(الزبريي أيب أمحد عن الثوري بن إسحاق عن
 هذه تابعم يف اإلسناد، ولكن هبينا مضطربة كمامهران عن الثوري هذه الرواية ف -أيب عمر ابن العطار الرازي عن مهران

ال و  ،الكويف ورمنصوامسه الثوري عن ابن املعتمر   سفيان( أبو أمحد. وقد رواه ،الزبريي هوو ، هنا حافظو روايته ثقة ال
، الثقاتمن  (دياألس هو شقية بن سلمة و  من كبار التابعنيحجة،. وأبو وائل: و ثقة و هو ثبت ألنه خيتلف فيه أحد 

 (.177:1القرآن، للطربي،  .ثقة  جامع البيان يف أتويلألنه عن مثله  أحد ال يسألعني: موقال ابن 
 ملهبذا اإلسناد وقال:  -وحده-سن بن صاحل ، من طرية أيب نعيم عن احل259 - 284: 2، لحاكمل املستدرك -2

، 13: 1، والشوكاين 50: 1، ابن كثري، 15: 1. و كره السيوطي اديث صحيحاحلهذا وان كان  الشيخان خيرجاه
 (.177:1القرآن، للطربي،  .ووافقه الذهيب.  جامع البيان يف أتويل

 .529:8املصدر السابة،  -3
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 عبد  ّلِل  كل    نهجم، و ر ي هللا عنهم وعمر وعلي   انوعثم أيب بكر  وطرية خلفاء الراشدين من  

 راجح.اآللوسي  فاستدراك 1 من الص راط املستقيم هذاكل  أحسب أن   و صاحل  
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 الرابع والثالثون االستدراك

 { اْلَمْغُضوبِ . َغْيِ }حول قوله تعاىل: 

 موقف الرازي: 
ه املغضوب عليهم هم اليهود، لقوله تعاىل: من لعناملشهور أن قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

: املائدة{ ]قَ ْبلُ  م نْ  َ لُّوا َقدْ }:( والضالني: هم النصارى لقوله تعاىل٦0هللا وغضب عليه  املائدة: 

وقيل: هذا  عيف، ألن منكري الصانع واملشركني أخبث دينا من اليهود والنصارى، فكان  [77

وىل أن حيمل املغضوب عليهم على كل من أخطأ يف األعمال االحرتاز عن دينهم أوىل، بل األ

يد ن اللفظ عام والتقيالظاهرة وهم الفساق، وحيمل الضالون على كل من أخطأ يف االعتقاد أل

  ".خالف األصل

وحيتمل أن يقال: املغضوب عليهم هم الكفار، والضالون هم املنافقون، و لك مث كتب: "

و هاملؤمنني والثناء عليهم يف مخس آايت من أول البقرة، مث أتبعه بذكر الكفار و ألنه تعاىل بدأ بذكر 

 لنَّاس  ا َوم نَ }مث أتبعه بذكر املنافقني وهو قوله:  [٦: البقرة{ ]َعَلْيه مْ  َسَواء   َكَفُروا  الَّذ ينَ  إ نَّ } قوله:

ّلِلَّ   آَمنَّا يَ ُقولُ  َمنْ  ْليَ ْوم   اب  ر   َواب  فكذا هاهنا بدأ بذكر املؤمنني وهو [ 8: البقرة{ ]ْؤم ن نيَ مب ُ  ُهمْ  َوَما اآْلخ 

 أنعمت عليهم مث أتبعه بذكر الكفار وهو قوله: غري املغضوب عليهم مث أتبعه بذكر املنافقني قوله:

 .1" وال الضالني وهو قوله:

 :اآللوسياستدراك 
والعجب من اإلمام الرازي أنه نقل هذا ومل يتعقبه بشيء : "قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا 

سوى أنه زاد يف الشطرنج بغال فقال وحيتمل أن يقال املغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم 

                                                        
 .222:1مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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املنافقون وعلله مبا يف أول البقرة من  كر املؤمنني مث الكفار مث املنافقني فقاس ما هنا على ما هناك 

الصادق األمني قول لقائل أو قياس لقائس هيهات هيهات دون  لك  ملسو هيلع هللا ىلصوهل بعد قول رسول هللا 

 .1"أهوال

 التحليل والنقد:
هود والض ال ني املغضوب عليهم ابلي فسر ملسو هيلع هللا ىلصأحسن التفاسري تفسري القرآن ابلقرآن فالنيب 

 : يف قولهاليهود ابلغضب  يذكرتعاىل سبحانه و ابلن صارى ألن  اّلِل  

 َواَل } :فقال وإل الل الن صارى ابلض اللتذكر و  [٦0: املائدة] َعَلْيه   َوَغض بَ ...َلَعَنهُ  َمنْ }

 .[77: املائدة{ ]...َوَ لُّوا .... َوَأَ لُّوا .... َ لُّوا َقدْ  قَ ْوم  ...تَ تَّب ُعوا

 ملسو هيلع هللا ىلص أن ه أخربه من مسع الن يب  "حيث رواه اإلمام أمحد  .ملسو هيلع هللا ىلص ديث النيبحب نفسر القرآن مث 

ء؟ قال: فقال: اي رسول هللا، من هؤال، على فرسه، وسأله رجل  من بلقنيو وهو بوادي القرى وه

عين ياليهود، فقال: من هؤالء؟ قال: هؤالء الض ال ون  فأشار إىلهؤالء املغضوب عليهم 

، قال: وجاءه رجل ، فقال: استشهد موالك أو قال: غالمك فالن ، قال: بل هو جير  إىل الن صارى

، أن  الن يب  و  2 "الن ار يف عباءة  غل ها املغضوب عليهم: اليهود، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي  بن حامت 

 .3" والض ال ون: الن صارى

 ليهمعغري املغضوب .املراد من: ر ي هللا عنه عن ابن عب اس   الض ح اكو  قال ابن جريج

                                                        
 .99:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
صحيح، رجاله ثقات ورجال الصحيح غري  إسناده .2073٦(، رقم:339:34أخرجه اإلمام امحد يف املسند،   -2

 صحايب ، وال تضر جهالته.
ه (، ت: شعيب األرنؤوط، 354الُبس، الدارمي،  املتوىف:  حامت حممد بن حبان التميمي يب، ألصحيح ابن حبان -3

، علة عليه  األلباين: وقال صحيح، وقال 139:14م، 1993 –ه 1414  ،2بريوت، ط:  – مؤسسة .الرسالة 
 األرنؤوط: حديث حسن لغريه.   شعيب
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 . 1 النصارى ال الضالنيواملراد من و  اليهود،

قد  .موقف الرازي  عيف كرها ف قدوإن مل يكن  اآللوسيموقف فاألحاديث كلها تؤيد 

هذا الفصل حول سورة الفاحتة. استدراكات اآللوسي يف قوة يف  وجد الباحث مخس استدراكات

 فجانبه راجح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .5٦:1القرآن العظيم، إلبن كثري  -1
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 ىنالثاباب ال
 سورة ىفاستدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي 

 البقرة

 فيه فصالن:

  والسعيدي على الفخر الرازي اآللوسيالفصل االول: استدراكات 

 :سورة البقرة إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة بدايةمن 

 [50: البقرة]{َوَأْغَرقْ َنا ُكمْ .... اْلَبْحرَ  ...ب فَ َرقْ َنا َوإ  ْ }

سورة  ىفوالسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسيالفصل الثاىن: استدراكات 

د  وَ  ... َنْصرب َ  َلنْ  ... قُ ْلُتمْ  َوإ  ْ }قوله تعاىل:  من البقرة   هناية سورة البقرةاىل{اح 

 

 

 



143 

 

  والسعيدي على الفخر الرازي اآللوسيالفصل االول: استدراكات 

 َوَأْغَرقْ َنا... ْلَبْحرَ ا ... فَ َرقْ َنا َوإ  ْ }:سورة البقرة إىل قوله تعاىل يف سورة البقرةبداية من 

 [50: البقرة{ ] تَ ْنظُُرونَ  َوأَنْ ُتمْ  ....

( ىف الفصل األول وعشرا 10عشرا   ؛( استدراكا20قد وجد الباحث ىف هذا الباب عشرين  

 .يف آخر كل استدراك فحللها وانقشها مث كتب النتيجة ( ىف الفصل الثاين،10 

 االستدراك اخلامس والثالثون

 [2: البقرة{ ]اْلك َتابُ  .َ ل كَ }حول قوله تعاىل:

  موقف الرازي:
 الرازي رمحه هللا:  قال اإلمام

ولفظة  لك ال تفيد البعد يف أصل الو ع، بل اختو يف العرف ابإلشارة إىل البعيد للقرينة "

ال،  كرانها، فصارت كالدابة، فإهنا خمتصة يف العرف ابلفرس، وإن كانت يف أصل الو ع متناولة 

ي، ال مقتضى الو ع اللغو لكل ما يدب على األرض، وإ ا ثبت هذا فنقول: إان حنمله هاهنا على 

 .1" على مقتضى الو ع العريف، وحينئذ ال يفيد البعد

 : اآللوسياستدراك 
  : اآللوسيوقول اإلمام 

وما غوي الو ع اللوإن ال و ع له فحمل هنا على ما يتقا ى   لك للبعيد يف عرفنا إن

                                                        
 . 259:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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كتب و  عربيةالناه من الكتب اللغة فهمو  قراانه خمالف ملا وهذا  عريفال على مقتضى الو عمحل 

 .1 العلم أرابب

 التحليل والنقد:
م الاسم اإلشارة و   لك: مركبة من  افنعلم أن  اآللوسي سليم وإن مل يذكر األدلةاستدراك 

 كما قال تعاىل:    2 البعد وكاف اخلطاب ومؤنثه تلك

 .. َفَذل ُكنَّ  قَاَلتْ } وقال تعاىل: [151: األنعام{ ]تَ ْعق ُلونَ ..َلَعلَُّكمْ  ب ه   وصكم..َ ل ُكمْ }

عند و  [54: البقرة{ ]اَبر ئ ُكمْ  ع ْندَ  .... َ ل ُكمْ } وقال تعاىل: [32: يوسف{ ]ف يه   ُلْمتُ نَّين  ..الذي

، حرفية، دالة على املخاطب، تفرع كما تفرع كاف الضمري -كاف–بعد املشار إليه تلحة االسم 

كما    [.2: ةالبقر { ]ف يه   َرْيبَ ال..اْلك َتابُ  َ ل كَ }قوله تعاىل:  3ملذكر حنوافتكون مفتوحة يف املفرد 

خاصة  - ا  - ف .4 "بذا ملفرد مذكر أشر ... بذي و ه   ات على األنثى اقتصر"قال الشاعر: 

 .إىل املذكر املفرد  هبا  يشارل

يشار و  .زائدة األلف أن نيذهب الكوفيومالبصريني  عند من نفس الكلمةكان األلف  و  

هلاء ا كسربابختالس وته و   شباعو  وات و ه  بكسر اهلاء بسكون اهلاءبذي و  ذهب ىل املؤنثإ

 ف والالمالكاأو  ابلكاف وحدها ستكون اإلشارة إىل البعيدو  ختالس و ات.وإشباع بسكوهنا  و 

  ذاه من اإلعراب وال خالف يف -الكاف– رف خطابحل فال مو ع اك أو حنو  لك ل افتقمعا 

                                                        
 .108:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
: لبنان، ط –للدراسات والنشر، بريوت  . جمد املؤسسة اجلامعية 100أدوات اإلعراب، لظاهر شوكت البيا ، ص:  -2

  (.1م، عدد األجزاء:  2005 -ه   1425األوىل، 
، ت: د. حممد بن عوض 140:1ه (،  7٦7إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك، إلبن قيم اجلوزية  املتوىف  -3

 م(. 1954 -ه   1373 أ واء السلف، الرايض، ط: األوىل، 
القاهرة،  - دار الرتاث 130،132:1ه (، 7٦9ة ابن مالك، إلبن عقيل، املصري  املتوىف : شرح ابن عقيل على ألفي -4 

 م(. 1980 -  .ه 1400دار مصر للطباعة، ط : العشرون 
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 فاستدراك اآللوسي راجح. 1

 االستدراك السادس والثالثون

 [2: البقرة{ ]اْلِكَتابُ  .َذِلكَ } :حول قوله تعاىل

  موقف الرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

واشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إ ا  عته، ومسيت الكتيبة الجتماعها، فسمي الكتاب  "

ألزم  الشبهات، أو ألنه اجتمع فيه  يع العلوم، أو ألن هللا تعاىلكتااب ألنه كالكتيبة على عساكر 

 .2" فيه التكاليف على اخللة

  :اآللوسياستدراك 
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

  ...اا  عته ومسيت الكتيبة الجتماعهإن اشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إ  وقول اإلمام"

وعلى القدر  ملسو هيلع هللا ىلص الن يب  كالم ملفة ال خيفى ما فيه، ويطلة الكتاب كالقرآن على اجملموع املنزل على 

الشائع بني الكل واجلزء وال حيتاج هنا إىل ما قيل يف دفع املغالطة املعروفة ابجلذر األصم وال أرى 

لك هو الكتاب   فيه  سا إن احتجته والالم يف الكتاب للحقيقة مثلها يف أنت الرجل واملعىن

الكامل احلقية  ن خيو به اسم الكتاب لغاية تفوقه على بقية األفراد يف حيازة كماالت اجلنس 

 .3" حىت كأن ما عداه من الكتب السماوية خارج منه ابلنسبة إليه

                                                        
 نفس املصدر. -1
 .2٦0:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -2
 .109:1، لآللوسيروح املعاين،  -3
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 التحليل والنقد:
اإلختالف يرجع اىل أصل كلمة الكتاب ىف كتب  ،اختلف اإلمامني ىف معىن الكتاب 

 .اي على رأيكتب اللغة مث نرجح رأ  نرى ىف . اوالً واملعاجم اللغة

 فقال صاحب املنري:  

 .1على املنزل  شرعا يطلةالكتاب  و املكتوبتطلة على الكتاب و  الكتبة

  ويقول ابن منظور: 

 .2 كتبا وكتابةو كتااب يكتبه   ..، وكتب الشيءمعروفكما هو   كتب  الكتاب  ع

 اللغة يطلة على  يف الكتابف ومبعىن اسم املفعول اى املكتوب، فهو يستعمل مبعىن املصدر

 ا يكتبه الشخوعلى م يطلةالكتاب الكتبة على املكتوب و و  الكتابتطلة  كما  كل كتابة ومكتوب

 .على املنزل شرعاوأيضا يطلة 

 يةهو الكتاب الكامل احلق :اآللوسيوالم التعريف يقتضي اإلستغراق والكمال كما قال 

يستغرق  يع اخلصائو وصفات اجلنس كما قال انت الرجل اى انت الرجل الكامل ىف ألنه 

الكتاب الكامل املكمل ىف اهلداية، واجلامع جلميع صفات الكتب  صفات الرجال، فيكون املعىن:

جح موافة ملا جاء ىف كتب اللغة واملعاجم، فري  االستدراكاملنزلة وخصائصها. فالدراسة تبني ان 

 على ما  كره الرازي رمحهما هللا. سياآللو جانب 

 

                                                        
ه (، ماده: ك ت ب ، 770العباس  املتوىف: حنو  وأب محد احلموي،ألالشرح الكبري، ،  ..يف غريب..املصباح املنري -1

 بريوت، ط: ن د(.                .. ،العلمية.. املكتبة
 ، ماده:ك ت ب.٦98:1لسان العرب، البن منظور  -2
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 السابع والثالثون االستدراك

 { يهِ فِ  رَْيبَ  اَل }حول قوله تعاىل:

 موقف الرازي:  
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

 املراتبمن  اخلوفالشك، ألن  واحد وهو إىل معىن يرجع كلمة ريب والشك كليهما

 .1تيقنغري ماملراتب و القلب فهو يتقلقل يف ك فيه، وكذلك ما لذي يشتمل، فهو كااحمل

  :اآللوسياستدراك 
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

والريب الشك وأصله مصدر رابين الشيء إ ا حصل فيك الريبة وهي قلة النفس ومنه ريب "

ن مالزمان لنوائبه فهو مما نقل من القلة إىل ما هو شبيه به ويستعمل أيضا ملا خيتلج يف القلب 

أسباب الغيظ، وقول اإلمام الرازي: إن هذين قد يرجعان إىل معىن الشك ألن ما خياف من احلوادث 

حمتمل فهو كاملشكوك وكذلك ما اختلج يف القلب فإنه غري مستيقن مستيقن رده، فاملنون من الريب 

قال رابين من يمثال مما ال ريب فيه أو فيه ريب وفرق أبو زيد بني رابين وأرابين ف ...أو يشك فيه

 .  2 "فالن أمر إ ا كنت مستيقنا منه ابلريب وإ ا أسأت به الظن ومل تستيقن منه قلت أرابين

 التحليل والنقد:
 الرَّْيُب ىف اللغة: شك  يصاحبه خوف  وكراهة. والشَّكُّ ىف اللغة: خالف اليقني؛ مُس  ى بذلك 

ا   األمرين ال يتيقَّن واحًدا منألن الشاك  يدل الريب و  ن.ياألمر  ىف َمَشك   واحد   ُشكَّ يكأمنَّ

                                                        
 . 2٦٦-2٦5:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .109:1،لآللوسيروح املعاين،  -2
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 .... ل كَ  َ }: تعاىلقال هللا كما    الشكهو الريب: معىن ، ففق  شكعلى شك، أو و لى خوف ع

 قال الشاعر:و  .فيه ال شك  معناه [2: البقرة{ ]ف يه  ...َرْيبَ  اَل 

 1 فقالوا تركنا القوم قد حصروا به ... فال ريب أن قد كان مث حليم"

 وفاخ بين هذا األمر، إ ا أدخل عليكر يتقول:  مراألبك من ير يوالريب ما يقول القزويين: و 

 رآنالقأن معناه : وجدان ان كلمة ريب تعين الشك اللغة كتبو  املعاجم عندما راجعنا .2 شكاو 

التناقض  ال سبب شك  وشبهة فيه من انتفاء أسباب أهل الكتاب ملعرفتهم به من كتاهبم، أو خياطب

 .3 والتعقيد وحنومها

  :يف كتابه إخبار عن كون القرآن حقا وصدقا بن حسن الشيخ حممودقال و 

إ  أسباب الشك عنه زائلة، وصفات التعقيد والتناقض منه بعيدة، والشيء إ ا بلغ هذا املبلغ "

ة النفس قل ا حصل فيك الريبة. وحقيقة الريبةوالريب: مصدر رابىن، إ . 4اتصف  نه ال ريب فيه

 ما ال دع ما يريبك إىليقول:  ملسو هيلع هللا ىلصومنه ما روى احلسن بن على قال: مسعت رسول اّلِل   وا طراهبا.

كون األمر مشكوكا فيه مما تقلة له النفس   أى فإن 5 الصدق طمأنينةفإن الشك ريبة، وإن   يريبك

. وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتس فوس ومنه: ريب الزمان، وهو ما يقلة الن كنوال تستقر 

  .٦"ال يربه أحد بشيء ويشخو ابلقلوب من نوائبه. ومنه أنه مر بظيب حاقف فقال:
                                                        

، ت: عبد السالم 4٦3:2ه (، 395سني أمحد بن فارس الرازي القزويين ،  املتوىف: معجم مقاييس اللغة، أليب احل -1
 م( .1979 دار الفكر،  .حممد هارون

 املصدر السابة. -2
، ت: الدكتور حنيف بن حسن ٦5:1ه (، 550إجياز البيان عن معاين القرآن، حملمود النيسابوري  املتوىف: حنو  -3

 ه (. 1415 -بريوت، ط: األوىل  – دار الغرب اإلسالمي .القامسي
بريوت، ط:  -الشامية . دار القلم، الدار ، ت: صفوان داودي، 104: 1مود بن أىب احلسن، و ح الربهان، حمل -4

 (.1990 -األوىل 
 ، هذا قول  حسان بن أيب سنان.53:3كتاب البيوع، ابب تفسري املشبهات،   أخرجه البخاري ىف الصحيح، -5 
ي يف احلج واإلمام مالك يف املوطأ. وابن حبان من رواية عمر بن سلمة عن البهرى: "أن رسول اّلِل  أخرجه النسائ -٦
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ب ال ريب فيه معناه أنه لو وحه وسطوع برهانه حبيث ال يراتيقول البيضاوي رمحه هللا: "

ه، أال ترى إىل ب فيأحداً ال يراتالعاقل بعد النظر الصحيح يف كونه وحياً ابلغاً حد اإلعجاز، ال أن 

ُتمْ   َوإ نْ }قوله تعاىل: فإنه ما أبعد عنهم الريب بل  [23: البقرة{ ]َعْبد انَ  َعَلى نَ زَّْلَنا مم َّا رَْيب   يف   ُكن ْ

عرفهم الطرية املريح له، وهو أن جيتهدوا يف معار ة  م من  ومه ويبذلوا فيها غاية جهدهم حىت 

 . 1" هلم أن ليس فيه جمال للشبهة وال مدخل للريبةإ ا عجزوا عنها حتقة 

، وعن مر ة " ، وعن أيب صاحل  عن ابن عب اس  ، قال الس د ي  عن أيب مالك  والر يب: الش ك 

قاله و  :  ال ريب فيه( ال شك  فيه.ملسو هيلع هللا ىلص ، وعن أانس  من أصحاب رسول اّلِل  اهلمداين  عن ابن مسعود  

ية وسعيد بن جبري  وأبو مالك  وانفع  موىل ابن عمر وعطاء  وأبو العالأبو الد رداء وابن عب اس  وجماهد  

: ال وقال اب ي  وقتادة وإمساعيل بن أيب خالد  والر بيع بن أنس  ومقاتل بن حي ان والس د   ن أيب حامت 

  ل أربتين ... فقلتبثينة قالت اي  ي قال  يل : .وقد يستعمل الر يب يف الت همة أعلم يف هذا خالفًا.

 .2" كالان ايبثني مريب

 وخيرب،...ريب كل  هتامة من قضيناكعب ابن مالك: "مل أيًضا يف احلاجة كما قال  واستع

 شك  ال-وهو القرآن-ومعىن الكالم: أن  هذا الكتاب وقال ابن كثري رمحه هللا  3 السيوفا أ منا مث

تَ ْنز يُل اْلك َتاب  اَل َرْيَب ف يه  م ْن َرب   ( 1}امل  ، كما قال تعاىل يف الس جدة:فيه أن ه نزل من عند اّلِل  

 فاآللوسي صائب يف موقفه. .4 "[2، 1اْلَعاَلم نَي { ]السجدة: 

                                                        

خرج يريد مكة وهو حمرم، حىت إ ا كان ابالاثية بني الرويثة والعرج، إ ا ظىب حاتف يف ظل وفيه سهم. فأمر رجال أن .ملسو هيلع هللا ىلص
 يقف عنده ال يريبه أحد من الناس حىت جياوزوه".

الرتاث  .، ت: حممد عبد الرمحن  دار إحياء3٦:1ه ( ٦85التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي  املتوىف: أنوار  -1
 ه (. 1418 - 1،بريوت، ط: .العريب

 (443:1لسان العرب،   -ريب–هو كعب بن مالك، والبيت يف لسان العرب، مادة  -2
 .443:1 -ريب–لسان العرب، مادة  -3 
 .1٦2:1كثري، القرآن العظيم، إل بن   -4
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 الثامن والثالثون االستدراك
هَلُْم َعَذاب  }َخَتَم اّلَلُ َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوة  وَ "حول قوله تعاىل: 

 "[7َعِظيم { ]البقرة: 

 موقف الرازي:
اتفة املسلمون على أنه حيسن من هللا تعاىل تعذيب الكفار، قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

 هنم يستحقون  لك لكن  [ 7}َوهَلُْم َعَذاب  َعظ يم { ]البقرة: وقال بعضهم ال حيسن وفسروا قوله:

  .1" كرمه يوجب عليه العفو

 استدراك اآللوسي:
الفؤاد  الكالم فيه ومل يتعقبه مبا يشرح وبس  اإلمام الرازيقال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : "

َنة  ويربد األكباد وتلك  ْنش  ، ولعمري أهنا شبه امتكنت يف قلوب كثري من الناس 2أْخَزم   من أْعر ُفها ش 

ي عند املؤمنني وهفكانت هلم اخلناس الوسواس فخلعوا ربقة التكليف واحنرفوا عن الدين احلنيف 

ّلِلَّ  َعَلْيه  تَ وَكَّ كصرير ابب أو كطنني  ابب فأقول:  املتمكنني ْلُت َوإ لَْيه  أُن يُب{ }َوَما تَ ْوف يق ي إ الَّ اب 

نفي العذاب مطلقا مما مل يقله أحد ممن يؤمن ابهلل تعاىل واليوم اآلخر حىت أن اجملوس  [88]هود: 

 .3 "همدوالعقل مبراحل عن -ن اهلذاين أقصاه فإن عقالءهمال يقولونه مع أهنم الذين بلغوا م

زعموا أن إبليس عليه اللعنة مل يزل يف الظلمة مبعزل عن سلطان هللا تعاىل مث مل يزل يزحف و "

                                                        
 .29٦:2الرازي، املصدر السابة،  -1
نة أَْعر ُفها من أخَزم "اختلفوا يف املثل السائر: -2 ْنش  ء، وهو حامت ؛ فقال ابن الكليب: َأْخَزم بن أيب أْخَزم جدُّ حامت طىي   "ش 

ْنش  بن عبد هللا بن سعد بن احَلْشرَج بن أْخَزم. وكان أخزم جواداً فلما نشأ حامت وعرف جوده  َنة من أْخَزم، قال: الناس ش 
َنة: الغريزة والطبيعة. وقال آخرون: بل هو ما َشْنَشَنه أْخزُم من نُطفته، أي  ْنش  أي قطرة من نطفْة أخَزم. وقال قوم: الش  

 .أنك من ولد أخزم، يشب  هه به"
 .141:1اآللوسي، املصدر السابة،  -3 
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حىت رأى النور فوثب فصار يف سلطان هللا تعاىل وأدخل معه اآلفات والشرور فخلة هللا تعاىل هذا 

من أحياه ار ال ميكنه الرجوع إىل سلطانه فبقي حمبوسا يرمي ابآلفات فالعامل شبكة له فوقع فيها فص

ومن أصحه أسقمه ومن أسره أحزنه وكل يوم ينقو سلطانه فإ ا قامت القيامة  هللا تعاىل أماته

وزالت قوته طرحه هللا تعاىل يف اجلو وحاسب أهل األداين وجازاهم على طاعتهم للشيطان وعصياهنم 

نهم أن اآلالم الدنيوية قبيحة لذاهتا وال حتسن بوجه من الوجوه فهي صادرة عن له، نعم املشهور ع

 .1"الظلمة دون النور

وبطالن مذهب هؤالء أظهر من انر على علم، ولئن سلمنا أن أحدا من الناس يقول " 

 لك فهو مردود، وغالب األدلة ال، تذكر يف هذا الباب مبين على احلسن والقبح العقليني وقد 

مها أهل السنة واجلماعة وأقاموا األدلة على بطالهنما وشيوع  لك يف كتب الكالم جيعل نقله هنا نفا

من لغو الكالم على أان نقول أن هلل تعاىل صف، لطف وقهر ومن الواجب يف احلكمة أن يكون 

مقام كذلك إ  كل منهما من أوصاف الكمال وال يقوم أحدمها   -ال سيما ملك امللوك -امللك

 .2"اآلخر ومن منع  لك فقد كابر

فلما نظر هللا سبحانه إىل ما علمه من املاهيات األزلية واألعيان الثابتة ورأى فيها من "

استعد للخري وطلبه بلسان استعداده ومن استعد للشر وطلبه كذلك أفاض على كل مبقتضى حكمته 

و عذبه للنعمة وإظهارا للحجة إ  لما استعد له وأعطاه ما طلبه منه مث كلفه ورغبه ورهبه إامتاما 

( فالتعذيب وإن مل يكن 134 طه: ذره لرمبا قال: لوال أرسلت إليناوأظهر فيه صفة قهره قبل أن ين

فيه نفع له سبحانه ابملعىن املألوف لكنه من آاثر القهر ووقوع فرية يف طرية القهر  روري يف 

                                                        

 .141:1اآللوسي، املصدر السابة،  -1 

 .141:1لوسي، املصدر السابة، اآل -2 
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 .1"تعاىل وكماله حسنحكمته تعاىل وكل ما تقتضيه حكمته 

وإن شئت فقل: إن صف، اللطف والقهر من مستتبعات  اته ال، هي يف غاية الكمال " 

وهلما متعلقات يف نفس األمر مستعدة هلما يف األزل استعدادا غري جمعول. وقد علم سبحانه يف 

األزل التعلقات واملتعلقات فظهرت طبة ما علم ولو مل تظهر كذلك لزم انقالب احلقائة وهو حمال. 

ما هل اإلميان والكفر يف احلقيقة ليسا سببا حقيقيا وعلة اتمة للتنعيم والتعذيب وإمنا مها عالمتانف

   .2" دعت إليهما احلكمة والرمحة

 التحليل والنقد:
السنة واجلماعة  فعند اهل  هذه املسألة متعلقة بتحسني العقلي وتقبيحه كما  كرانه سابقا

  الصحيحورد يف وهذا معىن ماكما قال اآللوسي: "يدرك احلسن من القبيح ابلشرع والعقل والفطرة  

 فقال: شيئا فجعل ينكت به األرض،يف جنازة، فأخذ .ملسو هيلع هللا ىلصعن علي ر ي هللا عنه قال: كان النيب 

 الوا: اي رسول هللا، أفال نتكلق مقعده من النار، ومقعده من اجلنةما منكم من أحد إال وقد كتب 

على كتابنا، وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر ملا خلة له، أما من كان من أهل السعادة فييسر 

ْعَيُكْم }إ نَّ سَ  ل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة، مث قرأ:لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أه

رُهُ ل ْلُيْسَرىَفَأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى  َلَشىتَّ  حْلُْسىَن َفَسنُ َيس   حْلُْسىَن  أَمَّا َمْن خبَ َل َواْستَ ْغىَن وَ  َوَصدََّق اب   وََكذََّب اب 

رُُه ل ْلُعْسَرى{ ]الليل:    3" [10 - 4َفَسنُ َيس  

 ملكفار فردهافيتفرع منه مسألة تعذيب وعند املعتزلة يدرك احلسن من القبيح ابلعقل فق  

ا الذين أثبتوا وقوع العذاب، فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول هللا وأم" فقال: الرازي

                                                        

 .141:1اآللوسي، املصدر السابة،  -1 

 .141:1اآللوسي، املصدر السابة،  -2
 .171:٦(، 10للعسرى{  الليل:  .البخارى، الصحيح، ابب }فسنيسره - 3
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وقوع العذاب فإنكاره يكون تكذيبا للرسول وأما الشبه ال، امتسكتم هبا يف نفي العقاب فهي  ملسو هيلع هللا ىلص

يتكمل فكمله طبيعته مل كان فكما   .1" مبنية على احلسن والقبح و لك مما ال نقول به وهللا أعلم

 الآللوسي ما فات منه فهذا الستدراك صار مكمال ألجوبة الرازي رمحه هللا.

 
 
 
 
 
 
 

 االستدراك التاسع والثالثون
 "[10 :البقرة{ ]َيْكِذبُونَ  َكانُوا  ِبَا أَلِيم   َعَذاب   َوهَلُمْ }"حول قوله تعاىل: 

 موقف الرازي:
ن للعذاب األليم، و لك يقتضي أيف أن كذهبم علة  صريحقال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

يكون كل كذب حراما. فأما ما روي أن إبراهيم عليه السالم كذب ثالث كذابت، فاملراد التعريض، 

 .2" ولكن ملا كانت صورته صورة الكذب مسي به

 :اآللوسياستدراك 

                                                        
1 
 .30٦:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -2
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 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

س ف ما هو عليه يف نفعلى خالوالكذب هو األخبار عن الشيء أو النسبة أو املو وع "

وكل مقصود حممود ميكن التواصل إليه ابلصدق والكذب  يعا فالكذب فيه حرام ...األمر عندان

لعدم احلاجة إليه فإن مل ميكن إال ابلكذب فالكذب فيه مباح إن كان حتصيل  لك املقصود مباحا 

وواجب إن كان واجبا، وصرح يف احلديث جبوازه يف ثالث مواطن يف احلرب، وإصالح  ات البني، 

والدفع ابل، هي أحسن مما ال خيفى فكأنه قال: أان ال آمن من ...أته لري يها وكذب الرجل المر 

 . 1" العتاب على كذب مباح فكيف يل ابلشفاعة لكم يف هذا املقام فليحفظ

 التحليل والنقد:
فأما ما روي أن إبراهيم عليه السالم كذب ثالث  " إن الرازي ماقطع بكذب الرواية بل قال:

ويقول  .كما مر آنفا "عريض، ولكن ملا كانت صورته صورة الكذب مسي بهكذابت، فاملراد الت

 فما وجدان أي إختالف بني .من املعاريض : كالم ابراهيم عليه الصلوة والسالم كانتاآللوسي

الرازي بكذب  قطعالرازي بقوله  اآللوسيواليعرف الباحث كيف إستدرك  اآللوسياإلمامني الرازي و 

 هللا أعلم. وصائب ولكن استدراكه سقيم  اآللوسيكالم ف إبراهيم عليه السالمالرواية صيانة لساحة 

 

 
 
 
 

                                                        
 .153:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
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 االستدراك األربعون
 "[14: البقرة{ ]آَمَنا قَاُلوا آَمُنوا اَلِذينَ  َلُقوا َوِإَذا}"حول قوله تعاىل: 

 موقف الرازي:
ألول: أن ا ابلقلب، والدليل عليه وجهانلصنا قالوا آمنا فاملراد أخقال الرازي رمحه هللا: "

اإلقرار ابللسان كان معلوما منهم فما كانوا حيتاجون إىل بيانه، إمنا املشكوك فيه هو اإلخالص 

 َعضُّوا َلْواخَ  َوإ َ ا آَمنَّا قَاُلوا َلُقوُكمْ  َوإ َ ا}ابلقلب، فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكالم  لك

 . 1 " [119: عمران آل{ ]اْلَغْيظ   نَ م   اأْلَاَنم لَ  َعَلْيُكمُ 

                                                        
 .308:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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 :اآللوسياستدراك 

يان لدأب املنافقني وأهنم إ ا استقبلوا املؤمنني دفعوهم عن قال اآللوسي رمحه هللا: "هذا ب

أنفسهم بقوهلم آمنا استهزاء... والقول  ن املراد ب آمنا أوال اإلخبار عن إحداث اإلميان وهنا عن 

وأتييده له  ن اإلقرار اللساين كان  -وال أقتدي به -ارتضاه اإلمامإحداث إخالص اإلميان مما 

عه النظر من يدف -فيجب إرادته -معلوما منهم غري حمتاج للبيان وإمنا املشكوك اإلخالص القليب

 .1"   ي  وق فيما حررانه

 التحليل والنقد:
اإلخالص يتعلة ابإلميان والنفاق  د اإلميان هذه اآلية يف سياق صفة املنافقني  فالقرآن الكرمي  

{ اْلَغْيظ   م نَ  اأْلَاَنم لَ  َعَلْيُكمُ  واَعضُّ  َخَلْوا َوإ َ ا آَمنَّا قَاُلوا َلُقوُكمْ  َوإ َ ا}"يبني صفتهم يف قوله تعاىل: 

فسياق  "[14 :البقرة]{...آَمنَّا قَاُلوا آَمُنوا الَّذ ينَ  َلُقوا َوإ َ ا}قوله تعاىل:و  [119: عمران آل]

هكذا فسر   ؤن.إمنا حنن مستهز  يف آخر اآلية يقولون:ألن  الكالم يبني أهنم يستهزؤن بقوهلم آمنا

 من املفسرين.  كثري

داعهم نظرية األخرى ال، أخرب هللا جل  ثناؤه فيها عن املنافقني خب وهذه اآلية"فقال أبو جعفر: 

ّلِلَّ   آَمنَّا يَ ُقولُ  َمنْ  النَّاس   َوم نَ }هللا ورسوله واملؤمنني، فقال تعاىل:  ْليَ ْوم  وَ  اب  ر   اب  مث أكذهبم  {اآْلخ 

ُْؤم ن نيَ  ُهمْ  َوَما{تعاىل  كره بقوله:   .2 "}مب 

 : هكذا فسر البيضاوي قوله تعاىل

فار، وما صدرت ملعاملتهم املنافقني املؤمنني والك {بيان...آَمنَّا قَالُوا آَمُنوا الَّذ ينَ  َلُقوا َوإ َ ا}"

                                                        
 .158:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
 .29٦:1، الطربي، املصدر السابة -2
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 وأصحابه استقبلهم روي أن ابن أيب  .اقهم فليس بتكريربه القصة فمساقه لبيان مذهبهم وامتهيد نف

انظروا كيف أرد هؤالء السفهاء عنكم، فأخذ بيد أيب بكر ر ي  نفر من الصحابة، فقال لقومه:

با ل ة سيد بين تيم، وشيخ اإلسالم واثين رسول هللا يف الغار الهللا عنه فقال: مرحبًا ابلصدي

 مث أخذ بيد علي ر ي هللا عنه فقال: مرحبا اي ابن عم رسول هللا...ملسو هيلع هللا ىلصنفسه وماله لرسول هللا 

  .1"فنزلت .ملسو هيلع هللا ىلصوختنه سيد بين هاشم، ما خال رسول هللا .ملسو هيلع هللا ىلص

فسياق  .أن هذا من قوهلم  لسنتهم ما ليس يف قلوهبم اآللوسيهذه التفسريات كلها تؤيد موقف 

 ستدراكه على الرازي. ااآللوسي وتقوي القرآن وآراء املفسرين تؤيد موقف 

 

 

 
 االستدراك الواحد واألربعون

 "[14: البقرة] {ُمْستَـْهزُِئونَ  حَنْنُ  ِإمَنَا َمَعُكمْ  ِإنَ  قَاُلوا}"حول قوله تعاىل: 

 موقف الرازي:
السؤال األول:ما االستهزاء؟ اجلواب: أصل الباب اخلفة من اإلمام الرازي رمحه هللا: "قال 

اهلزء وهو العدو السريع، وهزأ يهزأ مات على مكانه، وانقته هتزأ به أي تسرع، وحده أنه عبارة عن 

إظهار موافقة مع إبطان ما جيري جمرى السوء على طرية السخرية، فعلى هذا قوهلم: إمنا حنن 

ستهزؤن يعين نظهر هلم املوافقة على دينهم لنأمن شرهم ونقف على أسرارهم، وأنخذ من صدقاهتم م

                                                        
 .47:1أنوار التنزيل، للبيضاوي،  -1
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 .1" وغنائمهم

 :اآللوسياستدراك 
االستهزاء: االستخفاف والسخرية، واستفعل مبعىن فعل قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : "

هزاء الغزايل أن االستتقول هزأت به واستهزأت مبعىن كاستعجب وعجب، و كر حجة اإلسالم 

االستحقار واالستهانة والتنبيه على العيوب والنقائو على وجه يضحك منه، وقد يكون  لك 

، وأرادوا مستخفون ابملؤمنني. وأصل هذه املادة اخلفة 2ابحملاكاة يف الفعل والقول وابإلشارة  واإلمياء

ما جيري  ن إظهار موافقة مع إبطانوقول الرازي إنه عبارة ع -يقال: انقته هتزأ به أي تسرع وختف

 . 3" غري موافة للغة والعرف -جمرى السوء على طرية السخرية

 التحليل والنقد:
هزءاً و هزأًة مويهزأ فيهما  بهو  منههزئ و الس خرية  معناه :اهلزءو هزأ  و  اهلزؤاالستهزاء من ف

ُذانَ  قَاُلوا}": سخر، ومنه قوله تعاىل: وهتز أ بهواستهزأ ، وهزؤاً  منه هزأ  4[٦7: لبقرةا{ ]ُهُزًوا أَتَ تَّخ 

ويقول ابن عاشور: واالستهزاء السخرية يقال هزأ به واستهزأ به  5بهأو  منههزأ: سخر وهزًؤا به، و 

فالسني والتاء للتأكيد مثل استجاب، أي عامله فعال أو قوال حيصل به احتقاره أو التطرية به، سواء 

 االستحقار والتنبيه علىو االستهانة  هي أن االستهزاء نعرففكما .٦" أشعره بذلك أم أخفاه عنه

                                                        
  .309:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .131:3إحياء علوم الدين، للغزايل،  -2
 .1٦0:1، لآللوسيروح املعاين،  -3
 . 183:1لسان العرب، إلبن منظور، فصل اهلاء، مادة هزأ،  -4
العربية ابلقاهرة  حممد النجار وأمحد الزايت، وإبراهيم مصطفى، وحامد عبد القادر(،  .املعجم الوسي ، جملمع اللغة -5

  دار الدعوة، س ن(. 983:2،  -هزأ-ابب اهْلاء، مادة 
 .1292:التحرير والتنوير، لطاهر ابن عاشور،  -٦
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أقرب إيل هذا و  1كما هو عند الغزايل رمحه هللا تعاىل  على وجه يضحك منهالعيوب و النقائو 

 راجح. اآللوسيالصواب فرأينا من خالل الدراسة أن موقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستدراك الثاين واألربعون

يع ا اأْلَْرضِ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  اَلِذي ُهوَ }"حول قوله تعاىل:  َفَسَواُهنَ  الَسَماءِ  ِإىَل  ىاْستَـوَ  مثَُ  مجَِ

 "[29: البقرة{ ]َعِليم   َشْيءٍ  ِبُكل ِ  َوُهوَ  مَسَاَواتٍ  َسْبعَ 

 :موقف الرازي
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

وهذا يقتضي أن يكون خلة األرض بعد السماء و كر العلماء يف اجلواب عنه وجوها: "

                                                        
 .158:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
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أحدها: جيوز أن يكون خلة األرض قبل خلة السماء إال أنه ما دحاها حىت خلة السماء ألن 

 حمالة ا الالتدحية هي البس  ولقائل أن يقول هذا أمر مشكل من وجهني: األول: كان خلقها أيض

يًعا ْرض  اأْلَ  يف   َما َلُكمْ  َخَلةَ  الَّذ ي ُهوَ } :أن قوله تعاىل الثاين:و  لسماءمتأخرا عن خلة ا  اْستَ َوى مُثَّ   َ 

 اأْلَْرضَ وَ }...يدل على أن خلة األرض وخلة كل ما فيها متقدم على خلة السماء {السََّماء   إ ىَل 

 .1"لتناقضالتقدير يزول  ا ، وعلى هذادمي خلة السماء على األرضيقتضي تق{َدَحاَها َ ل كَ  بَ ْعدَ 

 :اآللوسياستدراك 
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

واستشكال اإلمام الرازي أتخر التدحية عن خلة السماء  ن األرض جسم عظيم فامتنع "

انفكاك خلقها عن التدحية فإ ا كانت التدحية متأخرة كان خلقها أيضا متأخرا مبين كما قيل: 

يقول بتأخر دحوها عن خلقها ال يقول بعظمها ابتداء بل يقول. إهنا يف أول على الغفلة ألن من 

اخللة كانت كهيئة الفهر مث دحيت، فيتحقة االنفكاك ويصح أتخر دحوها عن خلقها، وقوله قدس 

راد ال خيفى دفعه بناء على أن امل -ال ميكن إال إ ا كانت مدحوة -سره: إن خلة األشياء يف األرض

 . 2" اد واألصول ال خلة األشياء فيها كما هو اليومبذلك خلة املو 

 التحليل والنقد:
 لقت خيف أيهما أسبة يف اخللة: األرض، أم السماء؟ فيه قوالن: أحدمها: اختلف العلماء

فاجلمهور يقولون أن هللا تعاىل قدم ختلية األرض على السماء  .السماءمث والثاين:  اواًل  األرض

 اأْلَْرضَ  َخَلةَ » السماء وهم يستدلون بقوله تعاىل:ولكن تسوية األرض وتدحيتها كانت بعد تسوية 

                                                        
 .380:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .1٦0:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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م   أَْربَ َعة   يف   أَق َْواهَتَا ف يَها َوَقدَّرَ ... يَ ْوَمنْي   يف   إن اليهود أتت النيب »وقد جاء ىف اخلرب: 1ل لسَّائ ل نيَ  َسَواءً  َأايَّ

فسألته عن خلق السماوات واألرض فقال: خلق هللا تعاىل األرض يوم األحد واالثنني، وخلق اجلبال .ملسو هيلع هللا ىلص

 فـَْوِقَها ِمنْ  َرَواِسيَ  ِفيَها لَ َوَجعَ ... يـَْوَمنْيِ  يف  اأْلَْرضَ  َخَلقَ فقال تعاىل: }...وما فيهن من املنافع يوم الثالاثء، 

 {ُدَخان   َوِهيَ  الَسَماءِ  ِإىَل  اْستَـَوى مثَُ ( 10) لِلَسائِِلنيَ  َسَواء   َأاَيمٍ  َأْربـََعةِ  يف  َأقْـَواهَتَا ِفيَها َوَقَدرَ  ِفيَها َواَبَركَ 

  .2«[وخلق يوم اخلميس السماء، وخلق يوم اجلمعة النجوم والشمس والقمر واملالئكة11 - 9: فصلت]

 ةهذه اآلية دال ة  على أن  األرض خلقت قبل الس ماء، كما قال يف آي"يقول ابن كثري: و  

على أن  األرض خلقت قبل الس ماء، وهذا ما ال أعلم فيه نزاًعا ة دال  األايت  فهذه املذكورة  الس جدة

بني العلماء إال  ما نقله ابن جرير  عن قتادة: أن ه زعم أن  الس ماء خلقت قبل األرض، وقد توق ف يف 

 َفَسوَّاَها مَسَْكَها رََفعَ ( 27  اَهابَ نَ  السََّماءُ  أَم   َخْلًقا َأَشدُّ  أَأَنْ ُتمْ } :ك القرطيب  يف تفسريه لقوله تعاىل ل

َلَها َوأَْغَطشَ ( 28  َها َأْخرَجَ ( 30  َدَحاَها َ ل كَ  بَ ْعدَ  َواأْلَْرضَ ( 29  ُ َحاَها َوَأْخرَجَ  لَي ْ ن ْ  َماَءَها م 

 .3 "[ قالوا: فذكر خلة الس ماء قبل األرض31 - 27: النازعات{ ]َوَمْرَعاَها

ومني مث وخلق األرض يف ي أن  ابن عب اٍس سئل عن هذا بعينه، فأجاب"ويف صحيح البخاري : 

خلق السماء، مث استوى إىل السماء فسواهن يف يومني آخرين، مث دحا األرض، ودحوها: أن أخرج منها 

واجلمال واآلكام وما بينهما يف يومني آخرين، فذلك قوله: }دحاها{ املاء واملرعى، وخلق اجلبال 

[ فجعلت األرض وما فيها من شيء يف 9[ وقوله: }خلق األرض يف يومني{ ]فصلت: 30]النازعات: 

 .4" أربعة أايم، وخلقت السموات يف يومني

 له:قو يف أن  الد حي ، قدميًاو  علماء حديثًاالمن  كثريكذلك أجاب    الكالموحاصل 

                                                        
 .329:1تبيان القرآن، للسعيدي،  -1
 .1٦0:1، لآللوسيروح املعاين،  -2 
 .215:1القرآن العظيم، إلبن كثري  -3
ري   -4  ، ابب ُسورُة حم الس ْجدة ،أخرجه البخاري، ىف الصحيح، ك تاُب تْفس   .127:٦ الُقْرآن 
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َها َأْخرَجَ ( 30  َدَحاَها َ ل كَ  بَ ْعدَ  َواأْلَْرضَ {" ن ْ ما كان  إىل الفعل  خراج فس ري "{َوَمْرَعاَها َماَءَها م 

 علم. ئب، واّلِل  سبحانه وتعاىل أصآ اآللوسيأن استدرك  يثبت هذا التحقية ابلقو ة يودعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث واألربعون االستدراك

 "[31: البقرة{ ]ُكَلَها  اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ  َوَعَلمَ }"حول قوله تعاىل: 

 موقف الرازي:

أي { لََّهاكُ   اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ }من الناس من قال قوله:قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "و 

علمه صفات األشياء ونعوهتا وخواصها والدليل عليه أن االسم اشتقاقه إما من السمة أو من 

السمو، فإن كان من السمة كان االسم هو العالمة وصفات األشياء ونعوهتا وخواصها دالة على 
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 .1" الصفات...من اإلسم الصفة ماهياهتا، فصح أن يكون املراد من السماء:

 :اآللوسياستدراك 
املراد ابألمساء صفات األشياء ونعوهتا وخواصها، ألهنا قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : " 

عالمات دالة على ماهياهتا، فجاز أن يعرب عنها ابألمساء، وفيه كما قال الشهاب نظر إ مل يعهد 

 . 2" إطالق االسم على مثله حىت يفسر به النظم

 التحليل والنقد:
 يهما،فنرى يف كتب اللغة والتعريفات معان معىن اإلسم والصفةتالف يدور حول اصل اإلخ 

اإلسم ما يعرف به  ات الشيء، وأصله مسو، بداللة قوهلم: أمساء ومسي، وأصله من "فقال الراغب: 

وقال اجلرجاين: فاإلسم هو ما دل على معىن يف  3السمو وهو الذي به رفع  كر املسمى فيعرف به

اإلسم  ويقول اجلرجاين يف تعريف الصفة: هي األلفاظ الدالة على  واهتاء هي فأمساء األشيا 4 نفسه

ل يفهي تكون أمارة الزمة بذوات املوصوف ال، يُعرف هبا حنو   5الدال على بعض أحوال الذات

ني وق ال  . "هي األمارة الالزمة للشيء ابن فارس للصفة: وحس 

مساء كلها م هللا آدم األمعىن اآلية قد علفبعد ما علمنا الفرق بني اإلسم والصفة، ستكون 

ابن  قال مقاتلحيث آراء املفسرين،   الك ويؤيد ،الرازي رمحه هللا الصفات كما قال رادوال ي

                                                        
 . 398:2مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .22٦:1، لآللوسيروح املعاين،  - 2
، ت: صفوان عدانن 428ه (، ص 502القرآن، أليب القاسم، الراغب األصفهاىن  املتوىف: .املفردات يف غريب  -3

 ه (. 1412 -ألوىل بريوت، ط: ا - دار القلم، الدار الشامية  .الداودي
،صححه، و بطه العلماء  شراف الناشر دار الكتب 24ه (، ص 81٦التعريفات، لعلي بن حممد، اجلرجاين  املتوىف:  -4

 م(.1983-ه  1403، ط: األوىل،  –بريوت  -العلمية 
 .133املصدرالسابة، ص  -5



164 

 

 ليه السَّالمع دواب وهوام األرض كلها فعلم آدمتبارك وتعاىل حشر الطري وال مُث  إن اّلِلَّ " سلمان:

  1 هذا بغل، وهذا محار، َحىتَّ مسى لَُه ُكل  دابة، وكل طري ابمسهأمساءها فَ َقاَل: اي آدم َهَذا فرس، و 

فقيل: هذا احلمار، هذا  لدوابعرض عليه أمساء ولده إنساان إنساان، وا: عباسابن قال و 

 .االستدراكقوي ىف  اآللوسيبناء على الدراسة  در أن نقول أن جانب .2" اجلمل، هذا الفرس

 
 

 

 

 

 األربعوناالستدراك الرابع 

 ِإْبِليسَ  ِإاَل  ُدواَفَسجَ  آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلِئَكةِ  قـُْلَنا َوِإذْ }"حول قوله تعاىل: 

 "[34: البقرة{ ]..

 موقف الرازي:
وهو أنه سبحانه وتعاىل جعل أابان مسجود املالئكة و لك قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

وهاهنا ... العلممث ختصيصه ابلعلم الكثري اثنيا مث بلوغه يفألنه تعاىل  كر ختصيو آدم ابخلالفة أوال 

                                                        
حممود  .، ت: عبد هللا98:1ه (، 150 املتوىف: تفسري مقاتل بن سليمان، ملقاتل بن سليمان، البلخى، األزدي  -1

 ه (.  1423 - 1: طبريوت،  –الرتاث  .شحاته،  دار إحياء
ه (، 327تفسري القرآن، البن أيب حامت، عبد الرمحن بن املنذر، ابن أيب حامت احلنظلي، التميمي، الرازي  املتوىف:  -2

 ه (. 1419 - 3  :طالسعودية،  -مصطفى الباز  .، ت: أسعد حممد الطيب مكتبة نزار80:1
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سالم بدليل لقة آدم عليه المسائل: املسألة األوىل:األمر ابلسجود حصل قبل أن يسوي هللا تعاىل خ

ي م نْ  ف يه   َونَ َفْختُ  َسوَّيْ ُتهُ  فَإ َ ا}قوله: د ينَ  َلهُ  فَ َقُعوا ُروح  وظاهر هذه اآلية [ 72 ،71 :ص]{َساج 

للتعقيب  ُعوافَ قَ يدل على أنه عليه السالم ملا صار حيا صار مسجود املالئكة ألن الفاء يف قوله: 

وعلى هذا التقدير يكون تعليم األمساء ومناظرته مع املالئكة يف  لك حصل بعد أن صار مسجود 

 .1" املالئكة

 :اآللوسياستدراك  
قول موالان الرازي قدس سره: إن اآلية كما تدل على تقدم و قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : "

األمر ابلسجود على التسوية تفيد أن التعليم واإلنباء كان بعد السجود ألهنا تدل على أن آدم عليه 

يه ألن للتعقيب ال خيفى ما ف فَ َقُعواالسالم كما صار حيا صار مسجودا للمالئكة ألن الفاء يف 

 نُود يَ  إ َ ا آَمُنوا الَّذ ينَ  َهااَيأَي ُّ }قتضي التعقيب كما يف قوله تعاىل:وهو ال ي الفاء للسببية ال للعطف،

}فَ تَ َلقَّى آَدُم وقوله سبحانه:  [9 :اجلمعة]{ اْلبَ ْيعَ  َوَ ُروا اّلِلَّ     ْكر   إ ىَل  فَاْسَعْوا اجْلُُمَعة   يَ ْوم   م نْ  ل لصَّاَلة  

هر أن الناس من محل نفخ الروح يف اآلية على التعليم ملا اشت، ومن {فتاب عليه م ْن َرب  ه  َكل َمات  

  .2" العلم حياة واجلهل موت، وأنت يف غىن عنه، وهللا املوفة

 التحليل والنقد:
د أن الفاء للسببية ال للعطف، وهو ال يقتضي التعقيب فهي للتعقيب عن اآللوسياستدرك 

 .األصولن نرى ما هو املعىن املقرر عند أهل أآل الرازي،

سلم أن األمر ابلسجود كان مطلقا، بل هو مقرتن بقرينة لفظية موجبة نال" فاآلمدي يقول: 

                                                        
 .52٦:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .233:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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د ينَ  َلهُ  فَ َقُعوا يُروح   م نْ  ف يه   َونَ َفْختُ  َسوَّيْ ُتهُ  فَإ َ ا}:حلمله على الفور، وهي قوله تعاىل : احلجر]{ َساج 

فور من مقتضية للسجود عقبها على الرتب السجود على هذه األوصاف بفاء التعقيب، وهي [29

 . 1" غري مهلة

فإ ا سو يته  أن األمر هنا مقيد بوقت؛ لقوله تعاىل:" :2عياض بن انميالدكتور  ويقول

 .3يبوإ ا تفيد الظرفية، والفاء يف قوله: فقعوا للتعقخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ونف

ة للتعقيب الفور إحدامها: الفاء وهي يف اللغ وفيه قرينتان تدالن علىوقال املروزي السمعاين: 

ل فيهما حيث وقع جوااب إل ا وهي طرف والعام لَهُ  فَ َقُعوا ة وهو فعل األمر وهو قوله تعاىل:والثاني

د ينَ  َلهُ  فَ َقُعوا- تقدير حينئذجواهبما على رأي البصريني فيكون ال الداللة  -تسوي، إايه وقت َساج 

إن  الفاء إن كانت للجزاء  :5يقول الزركشيو 4صيغة األمر بل من القرائنمن  ات على الفور ليس 

                                                        
، 1٦9:2ه (، ٦31اإلحكام يف أصول األحكام، لسيد الدين علي بن سامل، أبو احلسن، اآلمدي الثعليب  املتوىف:  -1

 (.4، عدد األجزاء: -بريوت  -لبنان  -عفيفي،  املكتب اإلسالمي،  .ت: عبد الرزاق
ه  أستا  بكلية الشريعة جبامعة اإلمام يف حمافظة الكامل يف مكة 1373عياض بن انمي بن عوض السلمي، ولد  -2

الفقه مع مرتبة  لاملكرمة.كان مدير مركز التميز البحثي وقد حصل ماجستري يف أصول الفقه بتقدير ممتاز ودكتوراه يف أصو 
        الشرف األوىل .  

، 1 دار التدمرية، الرايض، ط:  ،227 :الفق يه  جهلُه، لعياض بن عوض السلمي، ص .أُصوُل ال فقه  الذي ال يسع -3
 م(. 2005 -ه   142٦

، 7٦:1ه (، 489: قواطع األدلة يف األصول، ملنصور بن حممد املروزى  التميمي السمعاين الشافعي واحلنفي  املتوىف -4
 م،(.1999ه /1418ت: حممد حسن امساعيل الشافعي،  دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 

ريمن وكان تركيا األصل وولد ومات ىف املصر. له عدة التصانيف يف كث .هكان رمحه هللا عاملا  صول الشافعية وفقه  -5 
 أصول الفقه، املطبوع( يف -إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة  املطبوع( و اإلجابة -الفنون، منها  لقطة العجالن 

وط( و إعالم املخط -املخطوط( يف أصول الفقه، و  الديباج يف تو يح املنهاج  -و  البحر احملي ، ثالث جملدات 
ه،  و  ربيع قاملخطوط( يعرف بقواعد الزركشي يف أصول الف -ط( ىف الفقه، و  املنثور  -الساجد  حكام املساجد 

املخطوط(  -املخطوط( ىف األدب و  عقود اجلمان،  يل وفيات األعيان  -الغزالن( و التنقيح اللفاظ اجلامع الصحيح 
 (.٦1/ ٦يف أربعة وثالثني كراسا،....  األعالم للزركلي  
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ا للت عقيب   .1" فال خالف أهن 

ب بال مهلة هنا تدل على الرتتيإو  الفاء لرتتيب وزايدةفعلمنا من هذا البحث والتحقية أن 

لدراسة ل اقد ثبت من خال ،يف عقبه وأيضا إ ا وقعت الفاء جوااب للشرط ستكون للتعقيب :أي

 اآللوسي. الرازي خبالف رأي هو موقف كما يف هذه اآلية   أن الفاء للجزاء والتعقيب

 

 

 

 

 

 

 

 االستدراك اخلامس واألربعون

َناُكمْ  اْلَبْحرَ  ِبُكمُ  فـََرقْـَنا َوِإذْ }"حول قوله تعاىل:  "[50: البقرة{ ]فََأجْنَيـْ

 موقف الرازي:
بكم ؟ قلنا: فيه وجهان، أحدمها: أهنم   ما معىنفإن قلت: قال اإلمام الرازي رمحه هللا: " 

كانوا يسلكونه ويتفرق املاء عند سلوكهم فكأمنا فرق هبم كما يفرق بني الشيئني مبا توس  بينهما، 

                                                        
-152:3ه (، 794توىف: البحر احملي  يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، أبو عبد هللا  امل -1

 م(. 1994 -ه  1414، 1.  دار الكتيب، ط: 15٦
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 .1" الثاين: فرقناه بسببكم وبسبب إ ائكم

 :اآللوسياستدراك 
تفرق كانوا يسلكون، وي  إهنم-وقول اإلمام الرازي قدس سره:قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : "

لى ما تدل ابقا على سلوكهم عيرد عليه أن تفرق املاء كان س -املاء عند سلوكهم، فكأنه فرق هبم

 َكالطَّْود    ف ْرق   ُكلُّ   َفَكانَ  فَانْ َفَلةَ  اْلَبْحرَ  ب َعَصاكَ  اْ ر بْ  َأن  }:وقوله تعاىل لقصة،ا عليه

  .2" [٦3: الشعراء]{اْلَعظ يم  
 والنقد:التحليل 

اء عند م كانوا يسلكون ويفرق املهنبعضهم يقولون أ -بكم–إختلف املفسرون يف معىن  

يقولون أن اإلنفصال واإلنفالق كان  وهم اجلمهور سلوكهم هذا ما قاله الرازي ومن معه واألخرون

 والقرآن يؤيد رأي اجلمهور حيث قال هللا تعاىل:  سابقا على دخول بين إسرآئيل البحر.

َنا}"  َكالطَّْود    ف ْرق   لُّ كُ   َفَكانَ  فَانْ َفَلةَ  اْلَبْحرَ  ب َعَصاكَ  اْ ر بْ  َأن   ُموَسى إ ىَل  َفَأْوَحي ْ

َنا َوَلَقدْ }ويف مقام آخر:[٦3: الشعراء]{اْلَعظ يم    طَر يًقا هَلُمْ  اْ ر بْ فَ  ب ع َباد ي َأْسر   َأنْ  ُموَسى إ ىَل  َأْوَحي ْ

 ". [77: طه]{خَتَْشى َواَل  َدرًَكا خَتَافُ  اَل  يَ َبًسا اْلَبْحر   يف  

فلم ا أتى موسى البحر قال له رجل  من أصحابه يقال له يوشع بن :"كما يفسر اجلمهورف

 :  أمامك، يشي إىل البحر، فأقحم يوشع فرسه يف البحر، حىت  بلغ أين أمرك رب ك اي موسى؟ قال:نون 

ال ذلك ثالث فق وسى؟ فواّلل  ما كذبت، وال كذ بتاي مأين أمرك رب ك الغمر، فذهب به مث  رجع فقال: 

 َكالَطْودِ   ِفْرقٍ  ُكل    َفَكانَ  فَانـَْفَلقَ  اْلَبْحرَ  ِبَعَصاكَ  اْضِربْ  َأنِ } فقال: مر اٍت، مث  أوحى اّلل  جل  ثناؤه إىل موسى

                                                        
 .508:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .25٦:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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  .1" [مثل جبل خنلة، مث  سار موسى ومن معه63: الشعراء]{اْلَعِظيمِ 

 .ه على رأي الرازي جح رأيتر  دراسةفالهذه القصة مؤيدة موقف اآللوسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
، التحقية 270:1ه( ، 211تفسري عبد الرزاق، لعبد الرزاق بن مهام، احلمريي الصنعاين اليماين،أبو عبدهللا  املتوىف:  -1

(؛ تفسري القرآن 3ه ، عدد األجزاء: 1419، سنة 1بريوت.ط:  - .حممود حممد،  دار الكتب العلميةوالدراسة: د. 
 وغريهم. 1٦2:1، املصدر السابة، ابن كثري؛ 53:2؛ الطربي، املصدر السابة 10٦:1العظيم، البن أيب حامت، 
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 الفصل الثاىن:
 

 استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي 

 البقرةسورة ىف 
د . طََعام   َعَلى َنْصرب َ  َلنْ  اَيُموَسى قُ ْلُتمْ  َوإ  ْ } "قوله تعاىل:  من اىل هناية  "({٦1 ..َواح 

 البقرة سورة

 

 

 

 

 

 
 

  البقرةورة سىف الفصل الثاىن: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي 

د . طََعام   َعَلى َنْصرب َ  َلنْ  اَيُموَسى قُ ْلُتمْ  َوإ  ْ } "قوله تعاىل:  من اىل هناية  "({٦1 ..َواح 

 سورة البقرة
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 ها.  عليا استدراكات فبعد التحليل والنقد حكمن تسعةقد وجد الباحث يف هذا الفصل 

 

 واألربعون  دساالستدراك السا

د  وَ  طََعام   َعَلى َنْصرب َ  َلنْ  اَيُموَسى قُ ْلُتمْ  َوإ  ْ } "حول قوله تعاىل:  "[٦1: البقرة{ ]اح 

 موقف الرازي:

 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

 لك السؤال كان معصية، وعندان أنه ليس  ين من املفسرين زعموا أناعلم أن أكثر الظاهر "

من قبل هذه  [٦0: ةالبقر ]{اّلِلَّ   ر ْزق   م نْ  َواْشرَبُوا ُكُلوا}لك، والدليل عليه أن قوله تعاىل:األمر كذ

 َنْصرب َ  َلنْ {حة، وإ ا كان كذلك مل يكن قوهلم:اآلية عند إنزال املن والسلوى ليس  جياب بل هو إاب

د   طََعام   َعَلى معصية ألن من أبيح له  رب من الطعام حيسن منه أن يسأل غري  لك إما  }َواح 

بنفسه أو على لسان الرسول، فلما كان عندهم أهنم إ ا سألوا موسى أن يسأل  لك من ربه كان 

 .1" الدعاء أقرب إىل اإلجابة جاز هلم  لك ومل يكن فيه معصية

 استدراك اآللوسي:
 قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : 

هبطوا إخل مع ا الظاهر أنه داخل يف تعداد النعم وتفصيلها وهو إجابة سؤاهلم بقوله تعاىل:"

استحقاقهم كمال السخ  ألهنم كفروا نعمة إنزال الطعام اللذيذ عليهم وهم يف التيه من غري كد 

د   طََعام   َعَلى َنْصرب َ  َلنْ {وتعب حيث سألوا ب  ه إ  الصرب حبس فإنه يدل على كراهيتهم إاي }َواح 

حيث عاندوا بعد مساع الكالم وأهلكوا، مث أفاض عليهم نعمة احلياة، من هذا ..النفس يف املضية،

                                                        
 .530:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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لو كان سؤاهلم معصية ملا أجاهبم، ألن اإلجابة إىل  -قال اإلمام الرازي رمحه هللاظهر  عف ما 

مر إابحة ال إجياب، أ َواْشَربُوا ُكُلوا  وإن قوله تعاىل: -ى األنبياءة علوهي غري جائز  -املعصية معصية

  .1" فال يكون سؤاهلم غري  لك الطعام معصية

 التحليل والنقد:
آراء العلماء خمتلفة حول سؤال قوم موسى أكان السؤال معصية أم ال؟ نرى آراء املفسرين 

 حول القضية مث نصري إىل املطلوب فقال طاهر ابن عاشور: 

 فَإ نَّ  م ْصرًا ب طُوااهْ وللمفسرين حرية يف اإلشارة إليها فيؤخذ من كالم الفخر أن قوله تعاىل: "

كاإلجابة ملا طلبوه يعين واإلجابة إنعام ولو كان معلقا على دخول قرية من القرى، هو   َسأَْلُتمْ  َما َلُكمْ 

الذي  ويؤخذ من كالم املفسرين وال خيفى أنه بعيد جدا ألن إعطاءهم ما سألوه مل يثبت وقوعه.

صدر الفخر بنقله أن سؤاهلم تعويض املن والسلوى ابلبقل وحنوه معصية ملا فيه من كراهية النعمة 

 -مر املكروهوالصرب هو محل النفس على األ -أنعم هللا هبا عليهم إ  عربوا عن تناوهلا ابلصرب ال،

ويدل لذلك أنه أنكر عليهم بقوله: أتستبدلون الذي هو أدىن فيكون حمل النعمة هو الصفح عن 

  .2" التنازع معهم إىل اإلجابةهذا الذنب و 

م س يف قوله اهبطوا إنعام عليهم وال يف سؤاهلوال خيفى أن هذا بعيد إ  لي" :ويقول بعد قليل

ما يدل على أهنم عصوا ألن طلب االنتقال من نعمة لغريها لغرض معروف ال يعد معصية كما بينه 

مع ما يف ...فالذي عندي يف تفسري اآلية أهنا انتقال من تعداد النعم املعقبة بنعم أخرى  الفخر.

ن رسول ومع املنعم إ  قالوا: لن نصرب فعربوا عن تناول املصيغة طلبهم من اجلفاء وقلة األدب مع ال

وإمنا  ...من  لك مبقتضي كون السؤال معصية وليس شيء...السلوى ابلصرب املستلزم الكراهيةو 

                                                        
 .274:1، لآللوسيروح املعاين،  -1
 .520،521:1حرير والتنوير، لطاهر ابن عاشور، الت -2 
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الذي يدل على كون اجملزي عليه معصية هو العقاب األخروي وهبذا زالت احلرية واندفع كل إشكال 

 . 1" وانتظم سلك الكالم
د   طََعام   َعَلى َنْصرب َ  َلنْ  :يف قوله" :الرزاق قال عبد روا عيشهم قال: ملوا طعامهم، و ك  َواح 

فقال اهلرري  2...بت األرض من بقلهاالذي كانوا فيه مثل  لك، فقالوا: ادع لنا ربك خيرج لنا مما تن

كرهوا   ألهنموأكثر أهل الظاهر من املفسرين، على أن هذا السؤال كان معصية، قالوا: الشافعي: 

إنزال املن والسلوى، وتلك الكراهة معصية؛ وألن موسى وصف ما سألوه  نه أدىن، وما كانوا عليه 

فالدراسة تثبت أن رأي الرازي مرجوح  .3"  نه خري، و ن قوله:  أتستبدلون( هو على سبيل اإلنكار

 واستدراك الرازي صائب.

 

 

 

 واألربعون سابعاالستدراك ال
 َخاِسِئنيَ  ِقَرَدة   ُكونُوا  هَلُمْ  ُقْلَنافَـ  الَسْبتِ  يف  ِمْنُكمْ  اْعَتَدْوا اَلِذينَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ }تعاىل: "حول قوله 

َها َبنْيَ  ِلَما َنَكاال   َفَجَعْلَناَها( 65)  "[66 ،65: البقرة{ ]لِْلُمَتِقنيَ  َوَمْوِعظَة   َخْلَفَها َوَما َيَديـْ

 موقف الرازي:

                                                        
  .520،521:1املصدر السابة،  -1
 -،  دار املآثر للتوزيع ولنشر والطباعة1٦7:1موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور، د. حكمت بن بشري ،  -2

 (.4م، عدد األجزاء :  1999 -ه   1420،  1املدينة املنورة، ط : 
الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، حملمد بن عبد هللا األمني الشافعي، األرمي، اهلرري، العلوي تفسري حدائة  -3

 م(. 2001 -ه   1421، 1ط:  –النجاة، بريوت  .،  دار طوق449:1
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 بعد مث تعاىل عدد وجوه إنعامه عليهم أوال هللا اعلم أنقال اإلمام الرازي رمحه هللا: 
النوع  من اتالتشديد علم أنفوجه إليهم  ال، التشديدات بعض ذكرب الوجوه ختم  لك  الك
 . 1الثاين 

 :اآللوسياستدراك 
لعطف النعم وصح ابيان نوع من مساوئهم من غري تعديد قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : "

ألن  كر النعم سابقا كان مشتمال على  كر املساويء أيضا من املخالفة لألنبياء والتكذيب هلم 

وغري  لك، وقد يقال: هو على من  ما تقدم، ألن الذبح نعمة دنيوية لرفعة التشاجر بني الفريقني، 

نه ي خفي عليه  لك فقال: إوأخروية لكونه معجزة ملوسى عليه السالم. وكأن موالان اإلمام الراز 

تعاىل ملا عدد وجوه إنعامه عليهم أوال ختم  لك بشرح بعض ما وجه إليهم من التشديدات، وجعل 

 .2" النوع الثاين ما أشارت إليه هذه اآلية

 التحليل والنقد:
عدد هللا تعاىل وجوه إنعامه على بين إسرائيل حني فضلهم على عامل زماهنم و أ اهم من 

لل ، واصطفى منهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وحني ظفرق البحرهم ب، وأهلكوآلهفرعون عبودية 

عد أن  ومكنهم يف البالد ب س وحني أنزل عليهم املن والسلوى،عليهم الغمام ابلنهار من حر الشم

كما    عليهم.هللا فبتلك اجلحود شدد .هلم اثين عشر عينا من احلجر كانوا مذللني مقهورين وفجر

جزأت عنهم، ألا هذحبلبقرة   ي  بين إسرائيل أخذوا أ م أىلو أهن  : .ملسو هيلع هللا ىلصمفهوم قول النيب  جاء يف رواية

م قالوا:وقالوا ما قالوا ولكن هم شد دوا  ة ألهنابقر يبني لنا ما هي الهللا أن ادع لنا  اي موسى ، ولوال أهن 

  . 3و حبهاببحث البقرة  ، ما وجدوه فشدد هللا عليهمعلينا تتشاهب

                                                        
 .543،540:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .285:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
( وقال ابن كثري بعد  كر هذا احلديث:  أحسن أن نقول أن هذا من كالم 111:  1تفسري ابن كثري، إلبن كثري   -3



175 

 

 يقنيبني الفر  اإلختالفنعمة لرفعة  كان  الذبحرمحه هللا:  ل الرازيو قفهمنا من كما و 

لكن بعد ، نعم فيه نعمة جزوية و السالمالصلوة و موسى عليه لنيب هللا معجزة  كان، و املتحاربني

هة ج التشديدات كما قاله الرازي فموقفه قوي واستدراك اآللوسي صار مكمال ملوقف الرازي من

ألن هذه النعم حصلت بعد التشديدات كما قال الفخر من جهة أخرى ألن األمور تعرف ابخلواتيم 

 ونعرف رفع التشاجر بذبح البقرة وبعد التشديدات وغريها وهللا أعلم ابلصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 واألربعون ثامنال االستدراك

 "[85: البقرة] { اْلَعَذابِ  َأَشد ِ  ِإىَل  يـَُرد ونَ  اْلِقَياَمةِ  َويـَْومَ }"حول قوله تعاىل:

 موقف الرازي: 
ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية الذين ينكرون الصانع جيب قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

                                                        

 -وهذا احلديث غريب من هذا الوجه( وله شاهد من حديث أيب هريرة ر  ي اّلِل ُ عْنُه قال: قال رُسوُل اّلِل    أيب هريرة،
ْهتُدون{ ما أعطوا أبًدا، ولو أهنم أ : لوال أن بين إسرائيل قالوا: }وإ ان  إ ْن شاء اّلِل ُ - .والسالم .الصلوة .عليه

ُ
خذوا بقرة مل

 (. 189:  1من البقر فذحبوها ألجزأت عنهم، ولكن شددوا فشدد هللا عليهم  السيوطي يف الدر املنثور، 
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: البقرة]{اب  اْلَعذَ  َأَشد    إ ىَل  يُ َردُّونَ }أن يكون أشد من عذاب اليهود، فكيف قال يف حة اليهود: 

لقا إال وإن كان مط -األشد–نيا، فلفظ أنه أشد من اخلزي احلاصل يف الدواجلواب: املراد منه [ 85

 .1" أن املراد أشد من هذه اجلهة
 :اآللوسياستدراك 

نونتهم أي يصريون إليه فال يلزم كي يرد ون إىل أشد  العذابقال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : "

 إ ىَل  فَ َرَدْداَنهُ }كانوا فيه كما يف قوله تعاىل:ما  قبل  لك يف أشد العذاب، وقد يراد ابلرد الرجوع إىل 

وكأهنم كانوا يف الدنيا، أو يف القبور يف أشد العذاب أيضا فردوا إليه، واملراد  [13: القصو{ ]أُم  ه  

ء وجزاء ألن عصياهنم أشد من عصيان هؤال...به اخللود يف النار وأشديته من حيث إنه ال انقضاء له

ْنُكمْ  َ ل كَ  يَ ْفَعلُ  َمنْ }ل على ما قررانه قوله تعاىل:ويد ثلهامبسيئة سيئة  فال يرد ما  [85: البقرة]{م 

 .2" أورده اإلمام الرازي أنه كيف يكون عذاب اليهود أشد من الدهرية املنكرين للصانع

 التحليل والنقد:
} " عاىل:تهم اليهود بقوله مع هللا ورسوله أشد الناس جمادلة و هللا ورسوله أعدى عدو  إن  

َدنَّ   أشد كر هللا تعاىل يف هذه اآلية أن  "[82: املائدة{ ]اْليَ ُهودَ  آَمُنوا ل لَّذ ينَ  َعَداَوةً  النَّاس   َأَشدَّ  لََتج 

ل بو كر معهم يف هذه الآلية ملشركني مع ا، ولذلك جعلهم اليهودهم  مع املسلمنيالناس عداوة 

د الناس أشرانئهم املشركني من هذا أن اليهود وق. وإهنم كذلك فثبت ألشد عداوهتمقدم  كرهم 

 .فاآللوسي صائب يف استدراكه عذااب

 

                                                        
 .593:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .314:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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 واألربعون تاسعال االستدراك

ُتمْ   ِإنْ  اْلَمْوتَ  فـََتَمنَـُوا} "حول قوله تعاىل:   "[94: لبقرةا{ ]َصاِدِقنيَ  ُكنـْ

 موقف اإلمام الرازى:
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تل، لزمه أن ير ى ابلقملسو هيلع هللا ىلص  لو قلبوا الكالم على حممد إهنمقال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

التواتر،  كان يقول إين بعثت لتبليغ الشرائع إىل أهل  ملسو هيلع هللا ىلصوبينهم أن حممدا ملسو هيلع هللا ىلص  قلنا: الفرق بني حممد

 .1 "وهذا املقصود مل حيصل بعد فألجل هذا ال أر ى ابلقتل وأما أنتم فلستم كذلك فظهر الفرق

 السعيدي:  ستدراكا
ا ميكن ألن اليهود أيض يس بصحيحفجواب إمام الرازي لرمحه هللا:  السعيديالشيخ قال 

أن يقولوا:ما أمت عمليتنا ألن ديننا دين عاملي وعلينا أن نبلغ هذا الدين كل العامل فألجل هذا ال 

الندعي أن أهل اجلنة هم املسلمون فق  بل كل من املسلمني  أن :نر ى ابلقتل. واجلواب الصحيح

صائبها لرجاء املوت فزعا من الدنيا ومملسو هيلع هللا ىلص  من األمم املا ية من أهل اجلنة. واجلواب الثاين: منع النيب

 .2 وجيوز امتىن املوت للقاء هللا تعاىل وحصول الشهادة واجلنة. كما جاء يف كثري من األحاديث

 التحليل والنقد:
ت اليهود يد عون دعاوى مثل قوهلم: فالدار اآلخرة لنا خالصة من دون الناس ومثل كان

ًما إ الَّ  النَّارُ  امَتَسََّنا َلنْ  قَاُلوا" :قوهلم  أَوْ  ُهوًدا َكانَ   َمنْ  إ الَّ  اجْلَنَّةَ  لَ َيْدخُ  َلنْ  َوقَاُلواوقوهلم:  َمْعُدوَدات   َأايَّ

بَّاُؤهُ  اّلِلَّ   أَبْ َناءُ  حَنْنُ  وقوهلم: َنَصاَرى اوي إال بطالن دون هبؤالء الدعاليري وقال كذ هبم هللا تعاىلف َوَأح 

مث قال [94 .:بقرةال]{اْلَمْوتَ  .فَ َتَمن َُّوا}:فاهلل تعاىل أابن كذهبم بقوله ملسو هيلع هللا ىلص وتكذيب رسالة حممد

 ة.وبقتلهم األنبياء بغري حلتكذيبهم وحتريفهم " [95 .:البقرة{ ]أََبًدا يَ َتَمن َّْوهُ  .َوَلنْ }بعلمه األزيل:

حلة.  هنم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويكتمون املسو هيلع هللا ىلص  النيبالكالم على  يبدلوافال ميكن هلم أن 

َواَلِذي قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرَة َأنَّ َرُسوَل اّلِلَّ  َعْن َأيب  ُهَري ْ »يتمىن موت الشهادة كما ىف حديث ملسو هيلع هللا ىلص وألنه كان 

                                                        
 .٦07:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .455:1للسعيدى،  تبيان القرآن، - 2
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وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك،  1ا مُثَ أُقْـَتلُ قَاِتُل يف َسِبيِل اّللَِ فَأُقْـَتُل، مُثَ ُأْحَيا مُثَ أُقْـَتُل، مُثَ ُأْحيَ نـَْفِسي بَِيِدِه َوِدْدُت َأين ِ أُ 

َكرَِه  ِلَقاَءُه، َوَمْن  قَاَل: َمْن َأَحَب ِلَقاَء اّللَِ َأَحَب اّللَُ  .ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُعَباَدَة ْبِن الَصاِمِت، َأَن َنيبَ هللِا 

 .2«ِلَقاَء اّللَِ َكرَِه اّلَلُ ِلَقاَءهُ 

فقال لقاءه  يتمىنكان   ملسو هيلع هللا ىلص ألن املوت جسر يوصل احلبيب إىل احلبيب فكان حبيب هللاو 

 فثبت هبذه الدراسة أن موقف السعيدى معقول. 3 اأْلَْعَلى الَرِفيقُ  َأْنتَ  الَلُهمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستدراك اخلمسون

 "[102: البقرة{ ].. اْلَمَلَكنْيِ  َعَلى أُْنِزلَ  َوَما} "حول قوله تعاىل:

 موقف اإلمام  الرازى: 

                                                        
1-  ، ، َوَمْن امَتىنَّ الشََّهاَدَة، ك َتاُب التََّمين    .82:9البخاري، الصحيح، اَبُب َما َجاَء يف  التََّمين  
،اَبب َمْن َأَحبَّ ل َقاَء ...  املصدر السابة، -2 ُ ل َقاَءُه، يف ك َتاب الر  قَاق   . 10٦:8 اّلِلَّ
 .43٦: 7مسند أيب يعلى املوصلي،  -3 
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السبب يف إنزاهلما: أن السحرة كثرت يف  لك الزمان قال اإلمام الرازي رمحه هللا: " 

واستنبطت أبوااب غريبة يف السحر، وكانوا يدعون النبوة ويتحد ون الناس هبا، فبعث هللا تعاىل هذين 

ألجل أن يعلما الناس أبواب السحر حىت يتمكنوا من معار ة أولئك الذين كانوا يدعون امللكني 

 .  1" النبوة كذاب، وال شك أن هذا من أحسن األغراض واملقاصد

 استدراك السعيدي:  

توجيه الرازي غري صحيح ألن معار ة السحر اليكون إال رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

ا الناس الفرق والصحيح علَّمو  فتنة فال تكفر من السحر بقوهلما إمنا حنن ابلسحر وامللكان مينعان

 .2 بني السحر واملعجزة بعد تعليم السحر

  التحليل والنقد:
ما نرى ك  بعض األحيان ال يرجح احدا هكذا أنه أي  بتوجيهات وتفسريات و  منهج الرازي  

 واثنيها:" الرازي حتت هذه اآلية قالولكن أقواله ليس خمالف لرأي اجلمهور كما ىف هذه املسألة. 

أن العلم بكون املعجزة خمالفة للسحر متوقف على العلم مباهية املعجزة ومباهية السحر، والناس كانوا 

 جاهلني مباهية السحر، فال جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة املعجزة، فبعث هللا هذين امللكني

در هم أنواع من السحر مل يقوخامسها: لعل اجلن كان عند عريف ماهية السحر ألجل هذا الغرضلت

 على اإلتيان مبثلها، فبعث هللا املالئكة ليعلموا البشر أمورا يقدرون هبا على معار ة اجلن. البشر

 الستدراكا.3" لمعفثبت هبذه الوجوه أنه ال يبعد من هللا تعاىل إنزال امللكني لتعليم السحر وهللا أ

سعيدي  موافة لقول ال  حتت هذه اآليةاإلمام فخر الدين الرازي  املکتوب من ليس بصحيح ألن

                                                        
 .٦31:3مفاتيح الغيب، للرازي،  - 1
 .472:1تبيان القرآن، للسعيدى،  - 2
 .٦31-٦29: 3مفاتيح الغيب، للرازي،  - 3
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 االستدراك موفة ومؤيد ملوقف الرازي.كأن 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلمسونو  الواحد االستدراك

 "[102: البقرة{ ]َكَفُروا  الَشَياِطنيَ  َوَلِكنَ  ُسَلْيَمانُ  َكَفرَ   َوَما}حول قوله تعاىل: "

 موقف الرازي:
أن العلم ابلسحر غري قبيح وال حمظور: اتفة احملققون على قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

 لك ألن العلم لذاته شريف وأيضا لعموم قوله تعاىل: هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون 
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الفرق بينه وبني املعجز، والعلم بكون املعجز ( وألن السحر لو مل يكن يعلم ملا أمكن 9  الزمر:

معجزا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون حتصيل العلم ابلسحر 

 .1" واجبا وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا

 :اآللوسياستدراك 
وفيما  لداع شرعي،واحلة عندي احلرمة تبعا للجمهور إال قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا : "

 بار ما يرتتب عليهمنا قبحه ابعتفألان الندعي أنه قبيح لذاته، وإ« أما أوال»قاله رمحه هللا تعاىل نظر 

ولو كان تعلمه واجبا لذلك لرأيت أعلم الناس به الصدر األول مع أهنم مل ينقل ..."« وأما اثنيا»

جوب غري صحيح، ألن إفتاء املف، بو  فألن ما نقل عن بعضهم :وأما اثلثا ...عنهم شيء من  لك

 -حجر على ما  كره العالمة ابن -القود أو عدمه ال يستلزم معرفته علم السحر ألن صورة إفتائه

 .2" إن شهد عدالن عرفا السحر واتاب منه أنه يقتل غالبا قتل الساحر وإال فال

 التحليل والنقد:
 جة.لعلماء عنه؟ مث نصل إىل النتيهو موقف ا أوال نبحث ما هو حكم السحر ىف القرآن والسنة وما

 حكم السحر ىف القرآن 
ْحرَ  النَّاسَ  ُمونَ يُ َعل    َكَفُروا  الشََّياط نيَ  َوَلك نَّ  ُسَلْيَمانُ  َكَفرَ   َوَما}"يقول تعاىل:    أُْنز لَ  َوَما الس  

َا ُقواَل ي َ  َحىتَّ  َأَحد   م نْ  يُ َعل  َمان   َوَما َوَماُروتَ  َهاُروتَ  ب َباب لَ  اْلَمَلَكنْي   َعَلى َنة   حَنْنُ  إ منَّ  َتْكُفرْ  َفاَل  ف ت ْ

ُهَما فَ يَ تَ َعلَُّمونَ  ن ْ ه   اْلَمْرء   َبنْيَ  ب ه   يُ َفر  ُقونَ  َما م   اّلِلَّ      ْ ن   إ الَّ  َأَحد   م نْ  ب ه   ار  ينَ ب ضَ  ُهمْ  َوَما َوَزْوج 

َفُعُهمْ  َواَل  َيُضرُُّهمْ  َما َويَ تَ َعلَُّمونَ  َرة   يف   هُ لَ  َما اْشرَتَاهُ  َلَمن   َعل ُموا َوَلَقدْ  يَ ن ْ  َما َولَب ْئسَ  َخاَلق   م نْ  اآْلخ 

                                                        
 .٦2٦:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .339:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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ُمْ  َوَلوْ ( 102  يَ ْعَلُمونَ  َكانُوا  َلوْ  أَنْ ُفَسُهمْ  ب ه   َشَرْوا  َكانُوا  َلوْ  َخرْي   اّلِلَّ   ع ْند   م نْ  َلَمُثوبَة   َوات ََّقْوا آَمُنوا َأهنَّ

 َتْكُفرْ  َفاَل هذه األية صرحية يف كفر الساحر. وقوله تعاىل: " [103 ،102: البقرة{ ] يَ ْعَلُمونَ 

 ننعه من الكفر ومفهوم اآلية قد دل  بو وح على التحرمي. وامللكان نبها أن السحر مملدليل 

صريح يف  رره و راره.  َيُضرُُّهمْ  َما .َويَ تَ َعلَُّمونَ وقوله تعاىل:  الكفر فعلم السحر وتعليمه قبيح

رُ  يُ ْفل حُ  َواَل }"وقوله تعاىل:  أن الساحر خائب ومقصده  يظهر "[٦9: طه{ ]أََتى َحْيثُ  السَّاح 

ز  ال خالق له يف األخرة بقوله ع هابطل وأفعاله غري صائب. وكذلك جاء الوعيد للساحر أن

رَة   يف   لَهُ  َما اْشرَتَاهُ  َلَمن   َعل ُموا َوَلَقدْ {"وجل :  ، وهذا الوعيد مل يطلة إال فيما "}َخاَلق   م نْ  اآْلخ 

هو كفر. مث إن من أصرح األدلة على كفر املتعلم للسحر ونفي اإلميان عنه ابلكلية قوله تعاىل: 

ُمْ  َوَلوْ {" يقال للمؤمن املتقي إنه ال " }ُمونَ يَ ْعلَ  َكانُوا  َلوْ  َخرْي   اّلِلَّ   ع ْند   م نْ  َلَمثُوبَة   َوات ََّقْوا آَمُنوا َأهنَّ

 ولو أنه آمن واتقى، وإمنا يقال  لك ملن كفر وفجر.

 حكم السحر ىف السنة:
َي 1ا، فقد كفر مبا أنزل على حمم د  من أتى عر افًا أو كاهنً : " ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  وَعْن َأيب  ُهَريْ َرَة َر  

 َوَما ُهَن؟ قَاَل: الشِ ْرُك اِبّللَِ، املُوبَِقاِت، َقالُوا: اَي َرُسوَل اّللَِ اْجَتِنُبوا الَسْبَع قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاّلِلَُّ َعْنُه، َعن  النَّيب    

، َوَأْكُل الرِ اَب، َوَأْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتَـ  َويلِ  يـَْوَم الَزْحِف، َوَقْذُف َوالسِ ْحُر، َوقـَْتُل النَـْفِس اَلِِت َحَرَم اّلَلُ ِإاَل اِبحلَقِ 

 .2" املُْؤِمَناِت الَغاِفاَلتِ  املُْحَصَناتِ 

ايضا  تعل مالسحر املو  يتحصل مما سبة يف أن نوع السحر احلقيقي كفر وقبيح فمحظور.

                                                        
(، 3904وأبو داود برقم   (،131(، والنسائي برقم  ٦39روى هذه احلديث األربعة من  أهل السنن: ابن ماجه برقم   -1

(، وقال: صحيح على شرط الشيخني، وسكت 8:1  -واللفظ له  -مستدركه .( ، واحلاكم يف 135والرتمذي برقم  
 (.200٦عنه الذهيب. وصح حه األلباين برقم  

 .27٦٦ رقم:، 10:4كتاب احلدود، ابب رمي احملصنات،    أخرجه البخاري ىف الصحيح، -2



184 

 

 فر. ، وإن كان ال يبلغ صاحبه الكيقتضي الكفر فهو حرام وقبيح فمحظور ايضاالحرام إن كان 

 أقوال العلماء يف علم السحر:
ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد: يكفر اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر "

بذلك، ومن أصحاب أيب حنيفة من قال: إن تعل مه ليتقيه أو ليجتنبه فال يكفر، ومن تعل مه معتقًدا 

جوازه أو أنه ينفعه كفر، وقال الشافعي رمحه هللا: إ ا تعل م السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن 

 تبكما  ك  كان ال يوجب الكفر فإن اعتقد إابحته فهو كافروصف ما يوجب الكفر فهو كافر، وإن  

ابن قدامة احلنبلي: تعلم السحر وتعليمه حرام على املذهب الصحيح، ال نعلم فيه خالفًا بني أهل 

 . 1" العلم

تعل م السحر حرام على املذهب الصحيح، وبه قطع اجلمهور،  "النووي الشافعي:  قالو 

وحيرم  :وعلوم الطبائعيني وكل ما كان سبًبا إلاثرة الشكوك، ويقولكالفلسفة والشعبذة والتنجيم 

ْحرَ ا النَّاسَ  يُ َعل  ُمونَ  َكَفُروا  الشََّياط نيَ  َوَلك نَّ  تعلمه وتعليمه لقوله تعاىل تعليمه، ألن فذم هم على  لس  

وفعله حمر م، فحرم ما يدعو إليه. هذا وقد يكون من أصرح ما يدل على علة  تعل مه يدعو إىل فعل

 ". حترمي تعل م السحر

؟  مل به،ع بدونال  أمهل جيوز تعلم السحر : اعلم أن الناس قد اختلفوا الشنقيطي وقال

 . 2 وهو الذي عليه اجلمهورأنه ال جيوز والتحقية 

 :البحث خالصة
عند مالك وأمحد، وعند الشافعي وأيب حنيفة ال يكفر مطلقا واألصل  االساحر كافر مطلق

                                                        
 .29:9قدامة، املغين البن  -1
،  مؤسسة اجلريسي للتوزيع 213:1احلذر من السحر دراسة علمية حلقيقة السحر، خلالد بن عبد الرمحن، اجلريسي،  -2

 (.1واإلعالن، الرايض، عدد األجزاء: 
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فيه أن السحر اليتحقة إال بعقائد وأقوال وأفعال كفرية عند مالك وأمحد فيكفر مطلقا. والسحر 

ميكن بدون كفر أيضا عند الشافعي وأيب حنيفة فال يكفر مطلقا إال السحر الكفرية. علم السحر 

 هور ونقل جواز التعليم عن بعض الشافعية لدفع الضرر فق  ال مطلقا.وتعليمه حرام عند اجلم

 القول الفيصل 

  :فقالابن كثري على الرازي يف هذه املسألة  رد

وه نالفاملعتزلة خيفليس بقبيح  عقاًل انه به  ونعنيإن  نظر  من وجوه ، أحدهاهذا الكالم ويف "

ع   لتعل م الس حر، بشتالقرآنية شرع، فاآلية ىف الليس بقبيح   تعلم السحر أن   يراد بهمينعون هذا وإن و 

َمْن ويف الس نن: 1 حمم دٍ .ِبا أنزل على .كاهن ا، فقد كفرمن أتى عر اف ا أو  الصحيح:  احلديث وىف

ف ال كي  (ات فة احملق قون على  لك ، حمظوروال وقوله:  2فـََقْد َسَحرَ .ِفيَها ظُعْقَدة ، مُثَ نـََفَث  ؟َعَقدَ 

 ".مع ما  كرانه من اآلية واحلديث؟يكون حمظورًا 

 مث قال بعد قليل:

؛ ألن  هذه..َيْسَتو ي .َهلْ  ُقلْ مث  إدخاله علم الس حر يف عموم قوله: "  ا دل ت  فيه نظر  اآلية إمن 

صل حيقيل إن  هذا منه؟ مث  ترقيه إىل وجوب تعل مه  ن ه ال  على مدح العاملني ابلعلم الشرعي، ومل

لقرآن ألن  معظم معجزات رسولنا، عليه الص الة والس الم هي ا  به،  عيف  بل فاسد  العلم ابملعجز إال  

 مث  من مث  إن  العلم  ن ه معجز  ال يتوق ف على علم الس حر أصاًل ..اْلَباط لُ . أَيْت يه   اَل العظيم، الذي 

 املعلوم ابلض رورة أن  الص حابة والت ابعني وأئم ة املسلمني وعام تهم، كانوا يعلمون املعجز، ويفر قون بينه

                                                        

( ، 3904( ، أبو داود برقم  ٦39احلديث رواه أهل السنن األربعة عن أيب هريرة ر ي هللا عنه: وابن ماجه برقم   -1 
 (.131(، والنسائي برقم  135والرتمذي برقم  

 .112أخرجه النسائي ىف سننه،  -2
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 اآللوسين الدراسة أ تثبت  1" وبني غريه، ومل يكونوا يعلمون الس حر وال تعل موه وال عل موه واّلِل  أعلم

  .االستدراكصائب يف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاين واخلمسون االستدراك

 "[108: قرةالب{ ]... َرُسوَلُكمْ  َتْسأَُلوا َأنْ  تُرِيُدونَ  َأمْ }" حول قوله تعاىل:

                                                        
 .3٦٦:1تفسري القرآن العظيم، إلبن كثري،  -1
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 موقف الرازي:
لمون أحدها: أهنم املس :اختلفوا يف املخاطب به على وجوهقال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

القول الثاين: أنه خطاب ألهل مكة وهو قول ابن عباس و وهو قول األصم واجلبائي وأيب مسلم، 

 َبين  ايَ }سورة من أول قوله:القول الثالث: املراد اليهود، وهذا القول أصح ألن هذه الو وجماهد.

حكاية عنهم وحماجة معهم وألن اآلية [40: البقرة{ ]َعَلْيُكمْ  أَنْ َعْمتُ  الَّ،   ن ْعَم، َ  ا ُْكُروا إ ْسرَائ يلَ 

غريهم، وألن املؤمن ابلرسول ال يكاد يسأله فإ ا سأله    مدنية وألنه جرى  كر اليهود وما جرى  كر

 .1" كان متبدال كفرا ابإلميان
 :اآللوسياستدراك 

هم حني ، وأن اآلية نزلت فيوزعم قوم أن املخاطب هبا اليهودقال اإلمام اآللوسي رمحه هللا: "

وخاطبهم  -كما نزلت التوراة على موسى عليه السالم  -سألوا أن ينزل عليهم كتاب من السماء  لة

بذلك بعد رد طعنهم هتديدا هلم، وحينئذ يكون املضارع اآل  مبعىن املا ي، إال أنه عرب به عنه 

وألنه جرى  كرهم وما  ...إنه األصح، اإلمام الرازي وقال: إحضارا للصورة الشنيعة، واختار هذا

جرى  كر غريهم، وألن املؤمن ابلرسول ال يكاد يسأل ما يكون متبدال به الكفر ابإلميان وال خيفى 

{ اْنظُْرانَ  َوُقوُلوا رَاع َنا وُلواتَ قُ  اَل  آَمُنوا الَّذ ينَ  اَيأَي َُّها}رمحه هللا تعاىل نسي قوله تعاىل:ما فيه، وكأنه 

 .2" [104: البقرة]

 التحليل والنقد:
ني ح   نزلْت يف  اْليهود فقال البغوي: [108: البقرة{ ]َرُسوَلُكمْ  َتْسأَُلوا َأنْ  تُر يُدونَ  أَمْ }"قَ ْولُُه: 

                                                        
 .٦44:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .353:1، لآللوسيح املعاين، رو  -2
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وقال مقاتل: معناه أتريدون أن تسألوا رسولكم كما  1اْئتنا بكتاب من السماء  لة قالوا: اَي حمَمد

 اّلِلََّ  ر انَ أَ }حيث قالوا: -عليه السالم -ل موسىبنو إسرائيسئل موسى من قبل؟ أي كما سألت 

 َأْن تْسألوه أي: السؤال حال كون هال احلليب يف كتابه در املصنون: وق2[153: النساء{ ]َجْهَرةً 

أي أتريدون أن تسألوا رسولكم أن جييئكم  ايت بينات فوق ما وقال  3مشبهاً بسؤال قوم  موسى له

مثلكم مثل اليهود الذين سألوا موسى ما ال جيوز سؤاله تربما وتعنتا كقوهلم: أَر اَن جاءكم به، فيكون 

 ."اّلِلََّ َجْهَرةً 

نه وال وينتهوا عما هناهم ع  مبا أمرهم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  يطيعواأن  هل اإلسالمأل ةحيويف هذا نص

ميَان   رَ اْلُكفْ  يَ تَ َبدَّل   َوَمنْ }" فقال: وعدهم ابالتحذيرمث  يطلبوا منه غري ما جاءهم به. إْل   َ لَّ  فَ َقدْ  اب 

عنادا  ويطلب غريها همابآلايت املنز لة ملصاحل اليقنيرك تأي ومن  "[108: البقرة{ ]السَّب يل   َسَواءَ 

، فقد اختار الكفر على اإلميان، واستحب  العمى على اهلدى، وبعد عن احلة واخلري، ملسو هيلع هللا ىلصللنىب 

 "[32: يونس{ ]لُ الضَّاَل  إ الَّ  احلَْة    بَ ْعدَ  َفَماَ ا}"قع يف الضالل سي الصراط املستقيم ومن حاد عن

 .فعلم من هذا البحث أن األية نزلت لنصيحة املسلمني كما قال اآللوسي رمحه هللا فاستدراكه راجح

 

 االستدراك الثالث واخلمسون

 "[109: البقرة{ ]ْمرِهِ أبَِ  اّللَُ  َيَْيتَ  َحىَت  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا}" حول قوله تعاىل:
 إن اآلية منسوخة  ية السيف.موقف الرازي: 

                                                        
ه (، 510، البغوي  املتوىف:الشافعي. حممد الفراء.مسعود أبو .تفسري القرآن، تفسري البغوي، احلسني بن.معامل التنزيل يف -1

 (.5ه ، عدد األجزاء : 1420، 1بريوت، ط: –العريب  .الرتاث .،  ت : عبد الرزاق املهدي  دار إحياء154:1
 (.3عدد اجمللدات: ، العلمية .دار الكتب،  83:1ه (، 373للسمرقندي  املتوىف:  .حبر العلوم، -2
حممد  .: أمحدد، ت: ٦5:2ه (، 75٦الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، ألمحد بن يوسف احلليب  املتوىف:  -3

 (.11دمشة، عدد األجزاء: .اخلراط دار القلم، 
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  قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

ُنونَ  اَل  الَّذ ينَ  قَات ُلوا}إن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل: قال العلماء:" : التوبة]{يُ ْؤم 

ال حىت نزل جربيل بقت  والسالم.عليه. الصلوة. وعن الباقر ر ي هللا عنه أنه مل يؤمر رسول هللا [29

السؤال األول: كيف يكون  .وهاهنا سؤاالن:.(39ه: أ ن للذين يقاتلون  احلج: عليه السالم بقول

منسوخا وهو معلة بغاية كقوله: مث أامتوا الصيام إىل وإن مل يكن ورود الليل انسخا فكذا هاهنا، 

ن تعلم إال شرعا مل خيرج  لك الوارد شرعا عن أاجلواب: أن الغاية ال، يعلة هبا األمر إ ا كانت ال 

 .1"إىل أن أنسخه عنكم [109: البقرة]{َواْصَفُحوا فَاْعُفوا}يكون انسخا وحيل حمل قوله: 

 استدراك اآللوسي:
واألمر هاهنا مؤقت ابلغاية وكوهنا غري معلومة يقتضي أن قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا: "

 إل اله وبذلك تبني  عف ما أجاب به اإلمام الرازي وتبعه فيه كثريون منتكون آية القتال بياان 

خا وحيل لوارد من أن يكون انسأن الغاية ال، يتعلة هبا األمر إ ا كانت ال تعلم إال شرعا مل خيرج ا

َ  َحىتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا}حمل َْمر ه   اّلِلَُّ  أَيْ   قوله  فليس هذا مثلإىل أن أنسخه لكم [109: البقرة]{  

 . 2" مث أامتوا الصيام إىل الليل تعاىل:

 

 التحليل والنقد:
أن  ملسو هيلع هللا ىلصجل نبيه أمر هللا عز و ..الَّذ ينَ  قَات ُلوا "عند املفسرين بقوله تعاىل:  قد نسخت اآلية

 قال:فيعفو عنهم ويصفح حىت أي  هللا  مره ومل يؤمر يومئذ بقتاهلم فأنزل هللا عز وجل يف براءة أمره 

                                                        
 .٦52:3مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .354:1، لآللوسيروح املعاين،  -2
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حىت  ل الكتاببقتال أه هذه اآليةأمر يف السدوسي: البصري كما قال أبو اخلطاب   ..الَّذ ينَ  قَات ُلوا

وله ق جعفر الن ح اس هي منسوخة  نسختهاوقال أبو 1ما كان قبلهانسخت يسلموا و أو يفدوا ابجلزية 

تال املشركني فحظر ويضربون فيتفل تون على قألن  املؤمنني كانوا مبك ة يؤ ون  ..الَّذ ينَ  قَات ُلواتعاىل: 

  .2"عليهم وأمروا ابلعفو والص فح حىت  أي  اّلِل  جل  وعز   مره فأتى اّلِل   مره ونسخ  لك

 َحْيثُ  اْلُمْشر ك نيَ  تُ ُلوافَاق ْ }منسوخة نسختها   َواْصَفُحوا .فَاْعُفواقوله تعاىل " :يقول اجلصاصو 

 أَْنتَ  َوَما}قوله تعاىل:آلية مثل اكما نسخت هذه اآلايت  اآلتية كلها هبذه   [5: التوبة]{َوَجْدامُتُوُهمْ 

َبَّار   َعَلْيه مْ  مَ  نَ يَ ْرُجو  اَل  ل لَّذ ينَ  يَ ْغف ُروا آَمُنوا ل لَّذ ينَ  ُقلْ }:وقوله تعاىل[45: ق{]جب  : اجلاثية]{اّلِلَّ   َأايَّ

َُصْيط ر   َعَلْيه مْ  َلْستَ }وقوله تعاىل:[14 ُهمْ  فَاْعفُ }:قوله تعاىل[22:الغاشية]{مب  : املائدة]{َواْصَفحْ  َعن ْ

13] "3. 

َ  َحىتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا}" بن حزم األندلسي قوله تعاىل:ويقول ا َْمر ه   اّلِلَُّ  أَيْ   منسوخة {  

ُنونَ  اَل  الَّذ ينَ  قَات ُلوا وانسخها قوله تعاىل: ّلِلَّ   يُ ْؤم   تآية السيف نسخقال ابن البارزي اجلهين: و  4اب 

َ  َحىتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا: تعاىل وقوله هذه اآلية َْمر ه   اّلِلَُّ  أَيْ   ويقول الزُّْرقاين: أن هللا تعاىل هنى  5   

                                                        
، ت: حامت صاحل الضامن،  كلية 33ه (، ص 117الناسخ واملنسوخ، لقتادة بن دعامة السدوسي البصري  املتوىف: -1

 (. 1عدد األجزاء: .م،1998ه / 1418، 3مؤسسة .الرسالة، ط:  جامعة بغداد، -اآلداب 
، ت: د. حممد عبد 10٦ه (، ص 338 املتوىف: .حممد النحوي  أمحد بن .الناسخ واملنسوخ، أليب جعفر الن ح اس -2

 (.14، 1الكويت، ط:  – مكتبة الفالح .السالم حممد
، ت: حممد صادق 74:1ه (، 370أحكام القرآن، ألمحد بن علي الرازي احلنفي أبو بكر اجلصاص  املتوىف:  -3

ريوت، ط: ب –صاحف  دار إحياء. الرتاث العريب.  الدكتور حممد عضو جلنة ابألزهر الشريف ملراجعة امل –القمحاوي 
 ه (. 1405

ه (، ص 45٦: املتوىف.الكرمي، أليب حممد علي بن حزم القرطيب األندلسي الظاهري ميف القرآن .الناسخ واملنسوخ  -4
 م،عدد 198٦ -ه   140٦، 1بريوت، لبنان، ط:  - دار الكتب العلمية .ت: د. عبد الغفارسليمان البنداري 21

 (.1األجزاء: 
، ت: حامت صاحل 24ه (، ص 738انسخ القرآن العزيز ومنسوخه، إلبن البارزي هبة هللا، اجلهين، احلموي،   املتوىف:  -5

 م(.1998ه / 1418، مؤسسة .الرسالة، ط: االرابعة، .الضامن



191 

 

 َواْصَفُحوا فَاْعُفوا}املسلمني أول األمر عن قتال الكفار ورغبهم يف العفو والصفح مبثل قوله سبحانه:

َ  َحىتَّ  َْمر ه   اّلِلَُّ  أَيْ   ُمْ  يُ َقاتَ ُلونَ  ل لَّذ ينَ  أُ  نَ }هذا النهي وأ هنم ابجلهاد فقال: . مث نسخ هللا تعاىل{   هنَّ  َ  

 .1 "[39: احلج]{َلَقد ير   َنْصر ه مْ  َعَلى اّلِلََّ  َوإ نَّ  ظُل ُموا

ة فموقف اآلية منسوخأثبت البحث بناء على ما  كر املفسرون ىف تفسري اآلية أن هذه  

  الرازي راجح.

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع واخلمسون االستدراك

 "[125: البقرة{ ]اَوَأْمن   ِللَناسِ  َمثَابَة   اْلبَـْيتَ  َجَعْلَنا َوِإذْ }حول قوله تعاىل: "

 الرازى: موقف اإلمام 

 قالف احلدود عليهم جتب الذين من البيت دخل من فأما"قال اإلمام الرازي رمحه هللا:   

                                                        
،  مطبعة عيسى البايب 220:2ه (، 13٦7 املتوىف: .عبد العظيم الزُّْرقاين .علوم القرآن، حملمد .مناهل العرفان يف -1
 (. 2، عدد األجزاء: 3احلليب وشركاه، ط: .
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 خرج فإ ا رم،احل من خروجه إىل يؤدي مبا عليه ابلتضيية أيمر اإلمام إن: عنه هللا ر ي الشافعي

 قتله جاز احلرم يف قاتل من وكذلك جاز، احلرم يف قتل حىت خيرج مل فإن احلل، يف احلد عليه أقيم

 بن اثبت نب عاصم قتل ما عند أمر والسالم الصالة عليه  نه هللا رمحه الشافعي واحتج... فيه

 وأمنا...:هللا محهر  الشافعي قال عليه، قدر إن غيلة مبكة داره يف سفيان أيب بقتل وخبيب األفلح

 نصب نم أمنا يكون وأن القح ، من أمنا يكون أن فيمكن ما ا يف أمنا جعله أنه بيان فيه ليس

  .1" احلدود إقامة من أمنا يكون وأن احلروب،

 : استدراك الشيخ السعيدي
لفوا ىف أن التقام احلد ىف البيت واخت على اتفة العلماءرمحه هللا:  الشيخ السعيديقال  

احتج و  كما مر اآلن  (يف احلرماحلرم قاتل  جاز قتل وكذلك اقامة احلد ىف احلرم. ويقول الرازي: 

يه بيان أنه ف الشافعي رمحه هللا  نه عليه الصالة والسالم أمر بقتل أيب سفيان يف داره مبكة... ليس

 -.أو للجاين امللتجئ إليه من القتلد مو ع أمن إما لسكانه من اخلطف.واملرا..جعله أمنا يف ما ا

النفس  قصاص يف احلرم إ  ال يستوىف -وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة ر ي هللا تعاىل عنه

لرواية مر بقتل أيب سفيان يف داره مبكة بشرط صحة اواأل..من دخلهآية ل أيب حنيفة فدلي...عنده

 وأن ميكنثل م ال تطابة هبذه األية والتاويالت األخرى عليه. الصلوة. والسالم.من خصوصياته 

ر بل ظاه احلدود إقامة من أمنا يكون وأن القح ، من أمنا يكون أنو احلروب  نصب من أمنا يكون

 .2رمحهم هللا حممدمام إحنيفة و القرآن يؤيد موقف أيب 

  التحليل والنقد

                                                        
 .  43: 4مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .543-542: 1تبيان القرآن، للسعيدى،   - 2
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إن يوجد اخلالف  العلماء جيتهدون إلقامة حدود هللاو  حدود هللا واجب والغفلة عنه إمث إقامة

 نقسم هذا البحث إىل ثالثة نقاط: فالحرج فكلهم مأجور إن شاء هللابينهم 

 يف بيت هللا.احلد  تقام

 احلد فيها.إقامة حد القتل ىف احلرم على الذى جتب عليه 

 احلرم. دخل ىفاحلل مث ىف قتل على من  ىف احلرم إقامة حد القتل

 . 1التقام احلد ىف الصورة األوىل إ اعا

خبالف .وقعه على من أ.حد القتل فيها  .فنقل بعضهم االتفاق على جواز إقامة :فأما الثاىن

تُ ُلوُهمْ }"أيب حنيفة رمحه هللا وهذا القول خمالف للنو   فَإ نْ  ف يه   ... َأْخر ُجوُهمْ وَ  ثَق ْفُتُموُهمْ  َحْيثُ  َواق ْ

تُ ُلوُهمْ  قَاتَ ُلوُكمْ  الصحيح عند الباحث ان تقام احلد ىف  وكما ه  قائمواإل اع "[191: البقرة{ ] فَاق ْ

 احلرم ىف هذه الصورة.

تلف خفأما الثالث: إقامة احلد ىف احلرم على من وجب عليه احلد يف احلل مث جلأ إىل احلرم إ

ًنا َكانَ   َدَخَلهُ  َوَمنْ }"فذهب اجلمهور إىل أنه ال ُيستوىف فيه حد  لقوله تعاىل: العلماء   آل{ ]آم 

تقام عليه احلد خارج احلرم خبالف قول الشافعي رمحه هللا  عند الباحث والصحيح "[97: عمران

  وقوله املطلة خالف للقرآن واألحاديث الصحيحة فال يقبل كما سنرى ىف أقوال العلماء.

 فقال ابن حجر رمحه هللا :  

واستدل به على حترمي القتل والقتال ابحلرم فأما القتل فنقل بعضهم االتفاق على جواز "

ل فيها على من أوقعه فيها وخو اخلالف مبن قتل يف احلل مث جلأ إىل احلرم وممن نقل إقامة حد القت

اإل اع على  لك بن اجلوزي واحتج بعضهم بقتل بن خطل هبا وال حجة فيه ألن  لك كان يف 

                                                        
 املصدر السابة نفسه.  -1
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 احلل حلرم حىت خيرج إىلوقال أبو حنيفة ال يقتل يف ا...ملسو هيلع هللا ىلصالوقت الذي أحلت فيه للنيب 

من أصاب حدا مث دخل احلرم مل جيالس ومل يبايع وعن مالك  :طرية طاوس عن بن عباسمن ...ابختياره

 .1 "والشافعي جيوز إقامة احلد مطلقا فيها ألن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل هللا له من األمن

عن الشافعي قول آخر ابلتحرمي اختاره القفال وجزم به يف شرح التلخيو وقال به  اعة و "

ماء الشافعية واملالكية كما قال الطربي من أتى حدا يف احلل واستجار ابحلرم فلإلمام إجلاؤه من عل

إىل اخلروج منه وليس لإلمام أن ينصب عليه احلرب بل حياصره ويضية عليه حىت يذعن للطاعة 

  .2"وإمنا أحلت يل ساعة من هنار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها ابألمس :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

فعلم أهنا ال حتل ألحد بعده ابملعىن الذي حلت له به وهو حماربة أهلها والقتل فيها ومال "

حرام حبرمة  التحرمي بقوله حرمه هللا مث قال فهو ملسو هيلع هللا ىلصبن العريب إىل هذا وقال بن املنري قد أكد النيب 

هذا نو ال قال فهللا مث قال ومل حتل يل إال ساعة من هنار وكان إ ا أراد التأكيد  كر الشيء ثالاث 

ه عما أبيح له من ابلقتال العتذار  ملسو هيلع هللا ىلصحيتمل التأويل وقال القرطيب ظاهر احلديث يقتضي ختصيصه 

 لك مع أن أهل مكة كانوا إ   اك مستحقني للقتال والقتل لصدهم عن املسجد احلرام وإخراجهم 

 ". وهذا الذي فهمه أبو شريح أهله منه وكفرهم

 اال حيل المرئ يؤمن ابلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دم  : قال ملسو هيلع هللا ىلصوحديث أيب شريح أن النيب "
ه غري واحد من أهل وقال ب عليه حىت خيرج فيستوىف منه احلد قالوا: يُقاطع ويضيَّة يريد: مكة. 3

فيه مل  ملسو هيلع هللا ىلصيتأكد القول ابلتحرمي  ن احلديث دال على أن املأ ون للنيب : العلم وقال بن دقية العيد

                                                        
،   دار املعرفة 48:4ابلعسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أليب الفضل، أمحد بن حجر، الشافعي،املعروف  -1
 (.1379بريوت،  -
 .48:4املصدر السابة،  -2 
 (.104،  رقم: 32:1أخرجه البخاري  ىف صحيحه،  -3
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الف ال خ احلرم من ارتكب موجب احلد يفويقول أبو املالك كمال بن سيد سامل: 1 يؤ ن لغريه فيه

به خارج اكارت احلرم بعد وجلأ إيل منعاى حد اختلف الفقهاء ، أما يهيف احلرم عل ة احلديف إقام

ًنا َكانَ   هُ َدَخلَ  َوَمنْ لقوله تعاىل:  ىف احلرم أنه ال ُيستوىف حد  يقولون فاجلمهور  ،احلرم  ".آم 

أن النيب »س: حلديث أناملالكية و الشافعية عند  كما هو  تستوىف يف احلرم،احلدود أن  واحلة

 لدخل مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزع املغفر، جاءه رجل فقال: ابن خط -  عليه. الصلوة. والسالم. -

 . 3« 2اقْـتُـُلوهُ متعلِ ق أبستار الكعبة، فقال: 

فالدراسة تثبت أنه جيوز إقامة احلد ىف احلرم على من ارتكب موجب احلد فيه كما هو   

موقف الرازي وهو راجح عند اجلمهور وأما من ارتكبه خارج احلرم وجلأ إليه، أنه ال ُيستوىف فيه حد  

  هورأي اجلمالرجوع إىل ر لنا د فال ب قف أىب حنيفة فموقف السعيدى راجحعند اجلمهور كما هو مو 

 .املوافة للقرآن والسنة

 

 الثالث الباب

                                                        
 .48:4املصدر السابة،  -1
 .184٦(، رقم: 17:3أخرجه البخاري ىف صحيحه،   - 2
، علة عليه التعليقات 19:4، أبو مالك صحيح فقه السنة وأدلته وتو يح مذاهب األئمة، لكمال بن السيد سامل  - 3

الفقهية املعاصرة: فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، الشيخ انصر الدين األلباين، والشيخ عبد العزيز بن ابز،  املكتبة 
 م(. 2003التوفيقية، مصر، ط: 
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 والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسي ات استدراك

 يف سور آل عمران والن ساء واملائدة واألنعام

 وفيه:

والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسي ات استدراك الفصل االول:

 ىف سوريت آل عمران والن ساء

 

يف  والسعيدي على الفخر الرازي اآللوسي ات استدراكالفصل الثاىن: 

 سوريت املائدة واألنعام

استدراكات اآللوسي  والسعيدي على الفخر الرازي ىف  الفصل االول:

 سوريت آل عمران والن ساء

( وىف 11ففى الفصل األول احدى عشر    قد وجدان يف هذالباب ثالاث وعشرين استدراكا

 لنا ونقدان مث حكمنا عليها راجحا أو مرجوحا.( استدراكات فحل12الفصل الثاين  اثىن عشر  

 االستدراك اخلامس واخلمسون

ُهْم َلَفرِيق ا يـَْلُووَن أَْلِسنَـتَـُهْم اِبْلِكَتاِب لِ " حول قوله تعاىل: َتْحَسُبوُه ِمَن }َوِإَن ِمنـْ
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 "[78اْلِكَتاِب{ ]آل عمران: 

 موقف اإلمام  الرازى: 
 التحريف يف التوراة مع شهرهتا العظيمة ميكن إدخالكيف "قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

بني الناس؟...اجلواب: لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل، جيوز عليهم التواطؤ على التحريف، مث 

إهنم عر وا  لك احملرف على بعض العوام وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريف ممكنا، واألصوب 

   سالم.عليه. الصلوة. والاآلايت الدالة على نبوة حممد  عندي يف تفسري اآلية وجه آخر وهو أن

فكانت تصري  ...كان حيتاج فيها إىل تدقية النظر وأتمل القلب، والقوم كانوا يوردون عليها األسئلة

انه الما مراد هللا من هذه اآلايت ما  كر  تلك الدالئل مشتبهة على السامعني، واليهود كانوا يقولون:

 .1" األلسنة يلو املراد ابلتحريف و ، فكان هذا ه كرمت

 

 :استدراك الشيخ السعيدي
ن نعرتف جاللة علم الرازي ولكن خنتلفه ىف هذا املكان ألرمحه هللا:  قال الشيخ السعيدي 

 بعض األحيان وىف اليهود كانوا حيرفون ىف التوراة لفظيا، بعض األحيان يبدلون بعض الكلمات،

ايت أم هللا وبعض األحيان يكتمون بعض اآليقولون هذا من عنديكتبون الآلايت  يديهم مث 

حيذفوهنا من التوراة ونسبوا الزان وشرب اخلمر إىل األنبياء عليهم السالم ىف التوراة وال شك أنه ليس  

 .2 وأصحابه كان موجودا ىف التوراة ولكن اآلن ال يوجد ملسو هيلع هللا ىلص من كالم هللا ومع  الك  كر الرسول

  التحليل والنقد:

                                                        
 .2٦8:8مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 . 220:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -2



198 

 

أ ع العلماء على وجود حتريف  .1التحريف تغيري الكالم  أو احلرف عن مو عها ومعناها

التحريف يف يقع  ملوا: قال من املسلمنيمهور اجلىف الكتاب املقدس واختلفوا على طرق التحريف، ف

دون  ومنهم من قال وقع التحريف يف بعضها بل غريوا مفهوم اآلايت لفاظ من الكتب السابقةاأل

اليهود لفظا  افبعضهم يرون أهنم يبطلون كالم هللا بتأويالهتم الباطلة ويقول اجلمهور: حرفو  .عضالب

لفاظ بتقدمي احلروف والكلم وبتاخريها وبتبديل احلروف عن موا عها وبزايدة األ ؛ومعىن بطرق خمتلفة

بوقوع التحريف  ونقصاهنا و خفاء الكالم وكتماهنا و لباس احلة ابلباطل لفظا ومعىن. والقائلني

 أَنْ زَْلَناوَ }فالقرآن صار مهيمنا وحكما بينهما.كما قال تعاىل:  والسنة. جيزمون بدليل قطعي من القرآن

حلَْة    اْلك َتابَ  إ لَْيكَ  ًنا اْلك َتاب   م نَ  َيَدْيه   َبنْيَ  ل َما ُمَصد  ًقا اب  فاألن نرى [ 48: املائدة{ ]َلْيه  عَ  َوُمَهْيم 

 .الة على حتريف الُكُتب الس ابقةاآلايت الدَّ 

 َأنْ  َتْطَمُعونَ أَف َ }":يف كثري من اآلايت كقوله تعاىل كما قال تعاىل عن طائفة من اليهود

ُنوا ُهمْ  َفر ية   َكانَ   َوَقدْ  َلُكمْ  يُ ْؤم  ن ْ : البقرة{]يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  َعَقُلوهُ  َما بَ ْعد   نْ م   حُيَر  ُفونَهُ  مُثَّ  اّلِلَّ   َكاَلمَ   َيْسَمُعونَ  م 

َْيد يه مْ  اْلك َتابَ  َيْكتُ ُبونَ  ل لَّذ ينَ  فَ َوْيل  }:وقوله تعاىل[75  الَّذ ينَ  إ نَّ } :وقوله تعاىل[79 :البقرة]{   

ُهمْ  َوإ نَّ }:وقوله تعاىل[159: البقرة]{َواهْلَُدى اْلبَ ي  َنات   م نَ  أَنْ زَْلَنا َما َيْكُتُمونَ  ن ْ نَ تَ ُهمْ  ُوونَ يَ لْ  َلَفر يًقا م   أَْلس 

ْلك َتاب    ع ْند   م نْ  ُهوَ  َوَما اّلِلَّ   ع ْند   م نْ  ُهوَ  َويَ ُقوُلونَ  اْلك َتاب   م نَ  ُهوَ  َوَما اْلك َتاب   م نَ  ل َتْحَسُبوهُ  اب 

ُ  َرُسولَُنا َجاءَُكمْ  َقدْ  اْلك َتاب   اَيأَْهلَ }:وقوله تعاىل[78: عمران آل]{اّلِلَّ   ُتمْ   مم َّا َكث ريًا  ُكمْ لَ  يُ َبني    خُتُْفونَ  ُكن ْ

 ".[15: املائدة]{

ه مْ  فَب َما}":وقوله تعاىل يثَاقَ ُهمْ  نَ ْقض  ع ه   َعنْ  اْلَكل مَ  حُيَر  ُفونَ ..َلَعنَّاُهمْ  م  وقوله [13: املائدة{]َمَوا  

َف َْواه ه مْ  آَمنَّا قَاُلوا}:تعاىل ع ه   بَ ْعد   نْ م   اْلَكل مَ  حُيَر  ُفونَ ...قُ ُلوهُبُم تُ ْؤم نْ  َوملَْ     وقوله [41: املائدة]{َمَوا  

                                                        
، ت: الشيخ 70ه (، ص: ٦٦٦الصحاح، حملمد بن أيب بكر أبو عبد هللا، زين الدين، الرازي، احلنفي  املتوىف: خمتار  -1

 م(.1999، 5الدار النمو جية، صيدا، ط:  -يوسف حممد املكتبة العصرية 
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: وقوله تعاىل[43: املائدة]{..لَّْونَ يَ تَ وَ  مُثَّ  اّلِلَّ   ُحْكمُ  ف يَها الت َّْورَاةُ  َوع ْنَدُهمُ  حُيَك  ُموَنكَ  َكْيفَ و }:تعاىل

 "[91: األنعام] { َكث ريًا  َوخُتُْفونَ  تُ ْبُدوهَنَا قَ رَاط يسَ  َتْجَعُلونَهُ ل  ...أَنْ َزلَ  َمنْ  ُقلْ }"

 ، ومنه ما يكون حتريف التَّأويل حسب أهواءهم وشهواهتم، ومع   الك يبقون النَّو األصلي  

مع إخفائه وكتمانه، كما رأينا يف عقوبة الرَّجم، أهنم ابتدعوا منهجا من عند أنفسهم، فالير ون 

 اق.الزاىن وال جيلدونه، بل ُيسو  دون وجهه ليطوفونه يف األسو 

وجدان ىف الكتب السابقة التحاريف جبهات كثرية منها التجديف يف  التام بعد اإلستقراء

ية والقذف يف حة األنبياء واألغالط احلسابية واألخطاء التارخيية واملخالفة لعلم اجلغراف تعاىل حة هللا

ت هلل تعاىل.كما  وإنتساب البنني والبنا واملناقضات الداخلية ىف التوراة وتشبيه اخلالة مبخلوقاته.

نذكر إن شاء هللا تعاىل ما يف الكتب املذكورة من الكذب الذي ال يشك كل  ي "كتب ابن حزم: 

مسكة امتييز يف أنه كذب على هللا تعاىل وعلى املالئكة عليهم السالم وعلى األنبياء عليهم السالم 

 . 1"د كما ال خيفى  وء النهار على  ي بصرإىل أحبار أوردوها ال خيفي الكذب فيها على أح

أما التوراة: فإن نقلها انقطع ملا خرب بيت املقدس...وهذا كله ال يوجب "ويقول ابن تيميه: 

تواتر  يع ألفاظها وال مينع وقوع الغل  يف بعضها كما جيري مثل  لك يف الكتب ال، يلي نسخها 

عليه  -يح ذي  يديهم فهم معرتفون  نه مل يكتبه املسومقابلتها وحفظها القليل... وأما اإل يل ال

وال أماله على من كتبه وإمنا أملوه بعد رفع املسيح مىت ويوحنا وكاان قد صحبا املسيح ومل  -السالم 

 . 2" حيفظه خلة كثري يبلغون عدد التواتر، ومرقس ولوقا ومها مل يراي املسيح

                                                        
، 94:1ه (، 45٦: واألهواء والنحل، علي بن حزم، أبو حممد، األندلسي، الظاهري، القرطيب  املتوىف .الفصل يف امللل -1

 ه(.1348، القاهرة - مكتبة اخلان جي
ه (، 728دين املسيح، ألمحد ابن تيمية احلراين، الدمشقي، احلنبلي، تقي الدين  املتوىف: .ملن بدل  .اجلواب الصحيح -2

ه  1419، 2، التحقية: لعبد العزيز بن إبراهيم ومحدان بن حممد وعلي بن حسن  دار العاصمة، السعودية، ط 397:2
 م(.1999/ 



200 

 

ملا »: عن عبد هللا بن عمر جاء ىف اآلحاديثوالنوع الثاين من التحريف كتمان احلة كما 

 َن ِعْندَُكْم يف التَـْورَاِة؟و َما َتَِدُ ملسو هيلع هللا ىلص: وامرأتني زنيا، فقال الَنيب للتصفية بني رجٍل ملسو هيلع هللا ىلص جاء اليهود إىل الَنيب 

م، بل مكتوب فقال عبد هللا بن سالم: كذبتفقالوا: جندهم حُيَممون. يعين: نسوِ د وجوههم، تطمس ابلفحم. 

ُتوا اِبلتَـْورَاةِ  ملسو هيلع هللا ىلص:آية الَرجم. فقال الَنيب  يف التوراة  ما وصل إىل آية الرجم . فأتوا ابلتوراة، فقرأ القارئ، فلائـْ

كان من بين إسرائيل   –وضع يده عليها، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه 

 . 1 «الذين مَن هللا عليهم ابإلسالم: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الَرجم تلوح؟

 ويقول املفسر الشهري الشيخ حممد عبده: 

حتريف الكلم عن موا عه يصدق بتحريف األلفاظ ابلتقدمي والتأخري واحلذف والزايدة "

يه العلماء والتحقية الذي عل" والنقصان وبتحريف املعاين حبمل األلفاظ على غري ما و عت له

الذين عرفوا اتريخ القوم واطلعوا على كتبهم ال، يسموهنا  الكتاب املقدس( التوراة واإل يل هو أن 

 .2 "التحريف اللفظي واملعنوي كالمها واقع يف تلك الكتب ماله من دافع، وأهنا كتب غري متواترة

لبابليون هيكلهم اتاهبم وفقدوه عندما أحرق واحلة أهنم أ اعوا ك"ويقول ىف الصفحة التالية:  

..فلما عادت إليهم احلرية يف اجلملة  عوا ما كانوا حفظوه من التوراة ووعوه ابلعمل وخربوا عاصمتهم

رجحان قول تثبت الدراسة . ف3" ونسوا الباقي بعض كتاابهتم لنحو االستشهاد به،به، أو  كروه يف 

ة قد وقع من القوم بناء على استقراء األدلة الشرعية والتارخيي السعيدى وهو أن كل  أنواع التحريف

 فرأي الرازي مرجوح.

                                                        
لت َّْورَاة  فَاتْ لُ ، الصحيح،  ك: تفسري القرآن، ب: البخاري - 1 ُتْم َصاد ق نيَ ﴿ُقْل فَْأتُوا اب  (، من 455٦حديث   ﴾وَها إ ْن ُكن ْ

 حديث عبد هللا بن عمر ر ي هللا عنه.
العامة للكتاب،  .،  اهليئة املصرية٦:234ه (، 1354تفسري املنار، حملمد رشيد ر ا خليفة احلسيين القلموين  املتوىف:  -2

 م(.  1990الطبعة: 
 .235:٦املصدر السابة، حملمد رشيد ر ا،  -3
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 السادس واخلمسون االستدراك

َنا َوَما أُْنِزَل َعَلى ِإبْـ " حول قوله تعاىل: َراِهيَم }ُقْل آَمَنا اِبّللَِ َوَما أُْنِزَل َعَليـْ

 "[84َواأْلَْسَباِط { ]آل عمران: َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب 

 الرازى: موقف اإلمام
ا اإلميان هبؤالء األنبياء الذين تقدمو  يف أن اختلف العلماءقال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

وحقيقة اخلالف، أن شرعه ملا صار منسوخا، فهل تصري نبوته  ونسخت شرائعهم كيف يكون؟
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اء نؤمن أهنم كانوا أنبياء ورسال، وال نؤمن  هنم اآلن أنبيمنسوخة؟ فمن قال إهنا تصري منسوخة قال: 

ورسل، ومن قال إن نسخ الشريعة ال يقتضي نسخ النبوة قال: نؤمن أهنم أنبياء ورسل يف احلال فتنبه 

 .1" هلذا املو ع

 :استدراك الشيخ السعيدي
اآلن وكتبهم  اىلالقول الثاين حة فنؤمن أهنم أنبياء ورسل رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

 . 2 فىيهم حتريفا لفظيا ومعنواي  فوا أخالفهمحر   منزلة من هللا تعاىل وإن

  والنقد: التحليل
  ما وجدان هذا املوقف يف أي كتاب أن نبوة األنبياء قد نسخت فالقرآن يقول هلم نيب ورسول

ّلِلَّ   آَمنَّا ُقلْ }"كما جاء يف قوله تعاىل:  َنا أُْنز لَ  َوَما اب  يمَ إ   َعَلى أُْنز لَ  َوَما َعَلي ْ  َوإ ْسَحاقَ  َوإ مْسَاع يلَ  بْ رَاه 

َ  َوَما َواأْلَْسَباط   َويَ ْعُقوبَ  ُهمْ  َأَحد   َبنْيَ  نُ َفر  قُ  اَل  َرهب   مْ  م نْ  َوالنَّب يُّونَ  َوع يَسى ُموَسى أُو   ن ْ  َلهُ  َوحَنْنُ  م 

د جبميع األنبياء ليلة أسري يب ىف املسج الصلوة صلى.ملسو هيلع هللا ىلصوأيضا أنه  "[84: عمران آل]{ُمْسل ُمونَ 

 املسجد ملسو هيلع هللا ىلص يبالن دخل فلما" . كما جاء ىف الرواايت:فهؤالء أكابُر أويل  اْلعْزم من املْرسلني األقصى

 .  3"معه يصلون أ عون النبيون فإ ا التفت مث يصلي، قام األقصى
فاإلمام  ۔فهم أنبياء إىل اآلن وأرواحهم  جسادهم ابألنبياء صلى - ملسو هيلع هللا ىلص - نهفعلم من هذا أ

 حل املسألة لنا وقالو  فرجح السعيدى القول الثاىن الرازي رمحه هللا علة القاري بني القولني املتفاوتني

فموقف السعيدي  .ايا فيكون االستدراك ترجيح أهنم أنبياء ورسل اىل اآلن وكتبهم منزلة من هللا تعاىل

                                                        

 .282:8مفاتيح الغيب، للرازي،  -1 
 .220:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -2 
 قال الشيخ شعيب األرنؤوط إسناده  عيف، وصحح إسناده ابن كثري يف (1٦7: 4أخرجه أمحد ىف املسند،   -3 

 التفسري.
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 راجح.
 

 

 

 

 

 

 واخلمسونالسابع االستدراك 

 َعَلى ِإْسَرائِيلُ  َرمَ حَ  َما ِإاَل  ِإْسَرائِيلَ  لَِبيِن  ِحاًل  َكانَ   الطََعامِ  }ُكل  " تعاىل:حول قوله 

  "[93: عمران آل{ ]نـَْفِسهِ 

 الرازى:موقف اإلمام 

 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

حرم  لك على نفسه، وفيه سؤال: وهو أن التحرمي  1ظاهر اآلية يدل على أن إسرائيل"

والتحليل إمنا يثبت خبطاب هللا تعاىل، فكيف صار حترمي يعقوب عليه السالم سببا حلصوله 

سه فإن ئا على نفاحلرمة.أجاب املفسرون عنه من وجوه األول: أنه ال يبعد أن اإلنسان إ ا حرم شي

ع من م: لعل نفسه كانت مائلة إىل أكل تلك األنواع فامتنالرابع: قال األصوالوجه  .هللا حيرمه عليه

قوم من  فعرب من  لك االمتناع ابلتحرمي. اخلامس: قال...للنفس وطلبا ملر اة هللا تعاىل أكلها قهرا

                                                        
   هور املفسرين(. إسرائيل: أنه اسم اثن ليعقوب عليه. الصلوة. والسالم. -1
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 .1" بحكم فإنك ال حتكم إال ابلصواأ: املتكلمني إنه جيوز من هللا تعاىل أن يقول لعبده

 السعيدى:اإلمام موقف 
 قال السعيدي رمحه هللا: 

أجوبة الرازى عمدة فاألصح عندي أن هذه احلرمة ما كان شرعيا بل كان عرفيا أي أنه 

ه كثري من فعلكما   وهو قول الرازي ايضا. ر اة هللا تعاىل،مالنفس وطلب  قهرلامتنع من أكلها 

 لنفس وطلبا قهرلتنع من شرهبا مي  عنه حيب العسل ىف املاء ولكنوكما سيدان عمر ر ي هللا الزهاد

لتحرمي ليس كثري من الزهاد فيعرب من  لك االمتناع اب  ونهفعليكانوا شية له كما  خلمر اة هللا تعاىل و 

ا وأنه حلوم اإلبل أو حلومها وألباهن عليه السالم هذا التحرمي شرعي فكان أحب  الطعام إلسرائيل

  تقراب هلل مثل هذا. لى نفسهحرمها ع

واجلواب الثاىن:احللة واحلرمة ىف اختيار هللا تعاىل وهو شارع مستقل ولكن األنبياء حيلون 

" [157: األعراف] {اخْلََبائ ثَ  ْيه مُ َعلَ  َوحُيَر  مُ  الطَّي  َبات   هَلُمُ  َوحيُ لُّ }"وحيرمون نيابة له كما قال هللا تعاىل: 

 .2 كالرمة هللا تعاىل فزال اإلشفحرمة إسرائيل كح

 النقد والتحليل:
أن الرازى جاء  شكال مث أجاب  جوبة شىت كلها رائعة وصائبة والسعيدي أ اف فيها 

ون لجبواب أن هللا تعاىل خيتار ما يشاء ويشرع ما يشاء مستقال ويعطي بعض اإلختيارات ألنبيائه فيح

ألن و  "[157: األعراف{ ]َبائ ثَ اخلَْ  َعَلْيه مُ  َوحُيَر  مُ  الطَّي  َبات   هَلُمُ  َوحيُ لُّ }" وحيرمون كما قال هللا تعاىل:

ه املسلمون بعد هللا كل ما يتنازع في  هللا جعل األنبياء املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن كما أمر برد  

                                                        
 .2٦8:8مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .253:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -2 
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 اأْلَْمر   َوأُويل   الرَُّسولَ  ُعواَوَأط ي اّلِلََّ  َأط يُعوا آَمُنوا الَّذ ينَ  اَيأَي َُّها}"كما قال هللا تعاىل:   ملسو هيلع هللا ىلصإىل الرسول 

ْنُكمْ  وقد أمر هللا  ن أنخذ كل ما  "[59: النساء{ ]َوالرَُّسول   اّلِلَّ   إ ىَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   يف   تَ َناَزْعُتمْ  فَإ نْ  م 

 َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آاَتُكمُ  َوَما}"أمر به الرسول وننتهي عن كل ما هناه الرسول قال هللا تعاىل: 

يه عل إسرائيل ة طاعة الرسول من طاعة هللا فحرموقد جعل هللا "[7: احلشر{ ]فَانْ تَ ُهوا َعْنهُ  هَنَاُكمْ 

 ري الرازي. صائب ومكمل لتفس االستدراكتقراب هلل مثل هذا ف لى نفسهنه حرمها عأل هكذاالسالم 

  

 

 الثامن واخلمسوناالستدراك 

ٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة { آاَل ..أََلْن َيْكِفَيُكمْ ُمْؤِمِننَي }ِإْذ تـَُقوُل ِللْ "حول قوله تعاىل:

 "[124]آل عمران: 

 موقف اإلمام  الرازى:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

إنكار هذه األشياء مع أن نو القرآن انطة هبا وورودها  1فما كان يلية  يب بكر األصم"

يف األخبار قريب من التواتر، روى عبد هللا بن عمر قال ملا رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون 

 .2 "مل نر اخليل البلق وال الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدريف أنديتهم مبا ظفروا ويقولون: 

                                                        
ه (. كان فقيها معتزليا ومفسرا، قال ابن املرتضى: كان من  225ابو بكر األصم امسه عبد الرمحن بن كيسان،  م  -1
قه الناس و أفصحهم وأورعهم، خال أنه كان يف كثري من األفعال خيط ئ عليا ر ي هللا عنه ويف بعض األفعال يصو ب أف

 (323:3معاوية ر ي هللا عنه وله تفسري. األعالم للزركلى:
  .352:8للرازي،  مفاتيح الغيب، -2
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 : استدراك الشيخ السعيدي
 رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

ىب بكر خالف القرآن ولكن ليس ىف القرآن ألرازى ألىب بكر األصم وقال: قول فقد رد ا

تهم املالئكة ومعىن النصرة ىف سورة األنفال معناه يثب نو صريح لقتال املالئكة فعال فالخالف فيه.

 قُ ُلوُبُكمْ  َول َتْطَمئ نَّ  َلُكمْ  ىُبْشرَ  إ الَّ  اّلِلَُّ  َجَعَلهُ  َوَما}"وطمانية قلوب املؤمنني بنزوهلم كما جاء ىف القرآن: 

 ألن موهبلتثبيت قلو  ت املؤمننيتصحيح نيالوالنصرة ىف البدر كانت  "[12٦: عمران آل{ ]ب ه  

ُ إ الَّ ُبْشَرى َلُكْم َول َتْطَمئ نَّ "يؤثرون كما قال تعاىل:   نفوس اإلنس  .1 ُلوُبُكْم ب هق ُ وَما َجَعَلُه اّلِلَّ

 التحليل والنقد:
لبدر كثري من املفسرين يقولون أنزل هللا امللئكة لنصرة املؤمنني تثبيتا وعددا وقتاال ابلفعل ىف ا

 ىف سائر املوا ع كما قال تعاىل: وتثبيتا وعددا

َْلف   ممُ دُُّكمْ  َأين    َلُكمْ  فَاْسَتَجابَ  َربَُّكمْ  َتْسَتغ يُثونَ  إ  ْ }"  َجَعَلهُ  َوَما( 9  ُمْرد ف نيَ  اْلَماَلئ َكة   م نَ    

 ،9:األنفال{]َحك يم   َعز يز   اّلِلََّ  إ نَّ  اّلِلَّ   ع ْند   م نْ  إ الَّ  النَّْصرُ  َوَما قُ ُلوُبُكمْ  ب ه   َول َتْطَمئ نَّ  ُبْشَرى إ الَّ  اّلِلَُّ 

10]." 

دات احلرب أنزلوا ابلفرس و ن امللئكة أسرية وكما جاء ىف كثري من الرواايت ىف احلديث وال

 وقاتلوا. 

ملا نشد ربه عز وجل وقال أبو بكر: إن هللا منجز لك ما وعدك فخفق  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب "روي كما 

يل آخذ بعنان هذا جرب  اي أاب بكر أاتك نصر هللا،وهو يف العريش مث انتبه، فقال:  خفقة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

                                                        
 .349:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -1
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هذا جربيل آخذ برأس فرسه يوم بدر:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قال وعن ابن عباس:1فرسه يقوده على ثناايه النقع

 .2"عليه أداة احلرب

َلَة، ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َنيب   فَاْستَـْقَبلَ بن عباس قال: اعن و "   َأجْنِزْ  اللُهمَ : ِبَرب ِهِ  يـَْهِتفُ  َجَعلَ فَ  يََدْيِه، َمدَ  مثَُ  اْلِقبـْ

ْساَلمِ  لِ َأهْ  ِمنْ  اْلِعَصابَةَ  َهِذهِ  هُتِْلكْ  ِإنْ  اللُهمَ  َوَعْدَتيِن، َما آتِ  اللُهمَ  َوَعْدَتيِن، َما يل   ،اأْلَْرضِ  يف  تـُْعَبدْ  اَل  اإْلِ

َلِة، ُمْستَـْقِبلَ  يََدْيهِ  َماًدا ِبَرب ِِه، يـَْهِتفُ  زَالَ  َفَما  ُه،رَِداءَ  فََأَخذَ  َبْكرٍ  َأبُو فََأاَتهُ  َمْنِكبَـْيِه، نْ عَ  رَِداُؤهُ  َسَقطَ  َحىَت  اْلِقبـْ

 َما َلكَ  َسيُـْنِجزُ  فَِإنَهُ  رََبَك، َناَشَدُتكَ مُ  َكَفاكَ   هللِا، َنيبَ  ايَ : َوقَالَ  َورَائِِه، ِمنْ  اْلتَـَزَمهُ  مثَُ  َمْنِكبَـْيِه، َعَلى فَأَْلَقاهُ 

 اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  أبَِْلفٍ  د ُكمْ مُِ  َأين ِ  َلُكمْ  فَاْسَتَجابَ  رََبُكمْ  َتْسَتِغيثُونَ  ِإذْ }:َوَجلَ  َعزَ  هللاُ  فَأَنـَْزلَ  َوَعَدَك،

 .3"اِبْلَماَلِئَكةِ  هللاُ  فََأَمَدهُ [9: األنفال]{ُمْرِدِفنيَ 
َنَما: قَالَ  َعَباٍس، اْبنُ  َفَحَدَثيِن : زَُمْيلٍ  َأبُو قَالَ وقال اإلمام بعده "  َيْشَتد   يـَْوَمِئذٍ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  رَُجل   بـَيـْ

عَ  ِإذْ  َأَماَمُه، اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  رَُجلٍ  َأثَرِ  يف  ُزوُم، َأْقِدمْ : يـَُقولُ  ْلَفاِرسِ ا َوَصْوتَ  فـَْوَقهُ  اِبلَسْوطِ  َضْربَة   مسَِ  فـََنَظرَ  َحيـْ

 فَاْخَضرَ  الَسْوطِ  َكَضْربَةِ   َوْجُهُه، ُشقَ وَ  َأنـُْفُه، ُخِطمَ  َقدْ  ُهوَ  فَِإَذا ِإلَْيهِ  فـََنَظرَ  ُمْستَـْلِقي ا، َفَخرَ  َأَماَمهُ  اْلُمْشِركِ  ِإىَل 

 َذِلكَ  َصَدْقَت،»: فـََقالَ  ، عليه. الصلوة. والسالم. هللاِ  َرُسولَ  ِبَذِلكَ  َفَحَدثَ  اأْلَْنَصاِري ، َفَجاءَ  َأمْجَُع، َذِلكَ 

َقتَـُلوا ،«الثَالِثَةِ  الَسَماءِ  َمَددِ  ِمنْ  َبعُ أَلَ  ِإين ِ : قَالَ  اْلَماز ين   َداُودَ  َأيب   َوَعنْ  4َسْبِعنيَ  َوَأَسُروا َسْبِعنَي، يـَْوَمِئذٍ  فـَ  تـْ

  .5 "َغْيِي قـَتَـَلهُ  َقدْ  َأنَهُ  َعَرْفتُ فَـ  ،َسْيِفي ِإلَْيهِ  َيِصلَ  َأنْ  قـَْبلَ  رَأُسهُ  َوَقعَ  ِإذْ  ،أِلَْضرِبَهُ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنْ  رَُجال  

                                                        
( من طرية ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري قال: 81، 80: 3  -الدالئل–قي يف أخرجه البيه -1

حدثين الزهري، وحممد بن حيىي وعاصم بن عمر، وعبد هللا بن أيب بكر وغريهم من علمائنا فذكر احلديث يف يوم بدر، 
 ألصله ما بعده. فذكره. ويشهد« فكان رسول هللا عليه. الصلوة. والسالم.  يف العريش ... »إىل أن قال: 

 .4041، رقم 94:5البخاري، الصحيح، ك: املغازي، ب: غزوة أحد،  -2
ْمَداد .اإلمام مسلم، الصحيح، ك: اجلْ َهاد   - 3  رَي ، ب: اإْل  ْلَماَلئ َكة  يف  .َوالس   ، بَْدر ، َوإ اَبَحة  اْلَغَنائ  .اب  ، رقم 1384: 3م 
:17٦3. 
 .٦317، رقم :1384: 3املصدر السابة،  -4
وقال شعيب ( 419: 14(،  2014 – 8 - 15، لصهيب عبد اجلبار،  ط: وللسنن واملسانيد زاجلامع الصحيح -5

 األرنؤوط: إسناده صحيح.
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سيفه رأيتنا يوم بدر وإن أحدن ليشي بلقد وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: "

وقال عكرمة: قال أبو رافع موىل رسول  1إىل املشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف

كنت غالما للعباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه، وكان اإلسالم قد دخلنا أهل البيت وأسلمت : ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 كره خالفهم، وكان يكتم إسالمه، وكان ذا مال كثي متفرقأم الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه وي

يف قومه، وكان أبو هلب عدو هللا قد ختلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن املغية، فلما جاء 

 "...اخلرب عن مصاب أصحاب بدر كبته هللا وأخزاه

ال وهللا ما  سماء واألرض،وأمي هللا مع ذلك ما ملت الناس لقينا رجاال بيضا على خيل بلق بني ال"

تليق شيئا وال يقوم هلا شيء، قال أبو رافع: فرفعت طنب احلجرة بيدي، مث قلت: تلك وهللا املالئكة، 

قال: فرفع أبو هلب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، فثاورته فاحتملين فضرب يب األرض مث برك علي 

ربة فلقت مد احلجرة فأخذته فضربته به ضيضربين، وكنت رجال ضعيفا فقامت أم الفضل إىل عمود من ع

يف رأسه شجة منكرة، وقالت: تستضعفه أن غاب عنه سيده؟ فقام موليا ذليال، فو هللا ما عاش إال سبع 

 .3" فقتلته 2ليال حىت رماه هللا ابلعدسة

ئكة نكر قتال املآليلية ألحد أن يالتارخيية الو فبعد اآلايت، وآراء املفسرين والرواايت احلديثية 

اع أيب بكر األصم ازي لدففالدراسة تثبت أن رأي الرازي مستقيم وال يلية للسعيدي رد الر  ىف البدر.

 وغريه. 

 

 

                                                        
 وابن مردويه. .( ونسبه إىل أب الشيخ 312: 1السيوطي، الدر املصون،   -1
 غالبا.العدسة: حبة تشبه العدسة خترج على اجلسد من جنس الطاعون تقتل  -2
( ونسبه للبزار والطرباين  وقال: حسن بن عبد هللا يف إسناده، وثقة 89: ٦ كر اهليثمي هذا اخلرب يف اجملمع   قد  -3

 عند أيب حامت وغريه، و عيف عند   اعة، وبقية رجاله ثقات.
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 التاسع واخلمسون االستدراك

 "[185}ُكل  نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت{ ]آل عمران: "حول قوله تعاىل:

 موقف اإلمام  الرازى:
ي يف   َما تَ ْعَلمُ }أن هللا تعاىل يسمى ابلنفس قال: "قال اإلمام الرازي رمحه هللا:   يف   َما...نَ ْفس 

كَ  وأيضا النفس والذات واحد فعلى هذا يدخل اجلمادات حتت اسم النفس، [11٦: املائدة]{ نَ ْفس 

: الزمر]{يَ ْنظُُرونَ ...الصُّور   يف   َونُف خَ }ت يف اجلمادات، وأيضا قال تعاىل:ويلزم على هذا عموم املو 

. ..و لك يقتضي أن ال ميوت الداخلون يف هذا االستثناء، وهذا العموم يقتضي موت الكل، [٦8

 ُكلُّ }:وجوابه: أن املراد ابآلية املكلفون احلا رون يف دار التكليف بدليل أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية

فإن هذا املعىن ال يتأتى إال فيهم، وأيضا العام بعد التخصيو [185: عمران آل{]...َ ائ َقةُ  نَ ْفس  
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 .1" يبقى حجة
 :استدراك الشيخ السعيدي

 قتضى جواب اإلمام أن ال أيتى املوت على الصغري واجملاننيا: رمحه هللا الشيخ السعيديقال 

واجلمادات والنبااتت وهذا العموم يقتضي موت الكل واجلواب الصحيح أن ىف هذه اآلية حكم 

َشاءَ  ...ْرض  َوَمْن يف  اأْلَ  ...َفَصع َة َمْن  ..َونُف َخ يف   عام خو عنه البعض ىف قوله تعاىل:

 .2  (٦8الزمر: يَ ْنظُُروَن  ...اّلِلَُّ 

 

 التحليل والنقد:
 ىف سورة العنكبوتو  ىف نفس املو ع وىف سورة األنبياء :قد وجدان هذه اآلية ىف ثالثة موا ع

ُلوُكمْ  اْلَمْوت   َ ائ َقةُ  نَ ْفس   ُكلُّ {" قال تعاىل:ف لشَّر    َونَ ب ْ َنةً  َواخلَْرْي   اب  َناوَ  ف ت ْ وىف [35: األنبياء{ ]تُ ْرَجُعونَ  إ لَي ْ

َنا مُثَّ  اْلَمْوت   َ ائ َقةُ  نَ ْفس   ُكلُّ {قال تعاىل: سورة العنكبوت فسياق " [57: وتالعنكب]{تُ ْرَجُعونَ  إ لَي ْ

اله ن هذا املعىن ال يتأتى إال فيهم كما قهذه اآلايت تظهر أن املراد من النفس هو نفس البشر أل

 ذا املقام.السعيدى حيمل على فهمه اخلاطئ ىف ه استدراكوالصيب واجملنون ايضا من البشر ف .الرازى

 

 

 

                                                        
 .452:9للرازي،  مفاتيح الغيب، -1
 .500:2تبيان القرآن، للسعيدى، -2
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 االستدراك الستون

 "[191َلِذيَن َيْذُكُروَن اّلَلَ ِقَيام ا َوقـُُعود ا { ]آل عمران: ا}"حول قوله تعاىل:

 موقف اإلمام  الرازى:
طجعا وجب مضقال الشافعي ر ي هللا عنه: إ ا صلى املريض "قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

أن يصلي على جنبه، وقال أبو حنيفة ر ى هللا عنه: بل يصلي مستلقيا حىت إ ا وجد خفة قعد، 

وحجة الشافعي ر ي هللا عنه ظاهر هذه اآلية، وهو أنه تعاىل مدح من  كره على حال اال طجاع 

 .1" على اجلنب، فكان هذا الو ع أوىل

  :استدراك الشيخ السعيدي

                                                        
 .4٦0:9ازي، مفاتيح الغيب، للر  -1
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لوة مل يرو الرازي املذهب الصحيح أليب حنيفة رمحه هللا لصرمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

 ستلقاء أفضل عندهاإللكن جيوز صلوة املريض على جنبه ومستلقيا كليهما و  عندهاملريض والصحيح 
1. 

 التحليل والنقد:
جيب الصلوة للمريض على اجلنب فق  عند الشافعي خالفا أليب حنيفة ألنه جيوز الصلوة 

 يصلي» :قال عمر ابن أن املصنفإن ا طجع على جنبه او استلقى على ظهره كما وجدانه ىف 

إن كان عاجزا عن القعود يصلي ابإلمياء  اي  2 «مستلقيا القبلة قدماه تلي قفاه على مستلقيا املريض

 هللامضطجعا مستلقيا على قفاه ووجهه حنو القبلة عند أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل وهو مذهب عبد 

 .ر ي هللا عنهما -بن عمر 
 .طع القعودإن مل يستمأ ابلركوع والسجود يؤ عل رجليه إىل القبلة اجستلقى على ظهره ي

 سب طاقته.حب ليه حىت ال مير رجليه إىل القبلةع ركبتيه إن قدري أن يَ ْنصب مستلقلل وينبغي

ا من قبل إال أن ملا روين نبه ووجهه إىل القبلة فأومأ جازوإن استلقى على جقال املرغيناين: "

األوىل هي األوىل عندان خالفا للشافعي ر ي هللا عنه ألن إشارة املستلقي تقع إىل هواء الكعبة 

فهذه الرواايت الفقهية من  3" نبه إىل جانب قدميه وبه تتأدى الصالةوإشارة املضطجع على ج

 .وراجح صائبه استدراكفالسعيدي الفقهاء األمصار تؤيد موقف 

 

                                                        
 519:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -1
(، التحقية والتعلية: أمحد برهوم، وحسن عبد املنعم شليب، وشعيب االرنؤوط، وعبد 377:2الدار القطين، السنن   -2

  م(. 2004 -ه   1424، 1اللطيف حرز هللا  مؤسسة .الرسالة، بريوت، ط: 
، 77:1ه (،593احلسن، علي بن أيب بكر، برهان الدين، املرغيناين  املتوىف: املبتدي، أليب ز شرح بداية ز اهلداية يف  -3

 بريوت(. –  .الرتاث العريب .التحقية: طالل يوسف دار إحياء
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 الواحد والستون االستدراك

 "[191: عمران لآ{ ] َواأْلَْرضِ  الَسَماَواتِ  َخْلقِ  يف  َويـَتَـَفَكُرونَ }" حول قوله تعاىل:

 موقف اإلمام  الرازى: 
معناه من  1وقوله عليه الصالة والسالم: من عرف نفسه عرف ربه"قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

من و عرف نفسه ابحلدوث عرف ربه ابلقدم، ومن عرف نفسه ابإلمكان عرف ربه ابلوجوب، 
 .2" وجهالعرف نفسه ابحلاجة عرف ربه ابالستغناء، فكان التفكر يف اخللة ممكنا من هذا 

 : استدراك الشيخ السعيدي

                                                        

 هذا احلديث ليس بثابت. -1 
 .4٦9:9مفاتيح الغيب، للرازي،  -2
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 .1 هذا احلديث ليس بصحيح ولكن قول اإلمام الرازي صحيح رمحه هللا: الشيخ السعيديقال  
 التحليل والنقد:

 أنه من قول حيىي :ليس بثابت وقال بن السمعاين يف القواطع رمحه هللا:هذا احلديث  قال النووي 

ر الصوفية مملوءة به يرونه كرواية احلديث كابن عريب وغريه و ككتب   :بن معا  الرازي وقال ابن الغرس

بعض األصحاب أن ابن عريب قال هذا احلديث وان مل يصح من طرية الرواية فقد صح عندان من طرية 

 ربه عرف لفناءاب نفسه عرف ومن ابلبقاء ربه عرف ابحلدوث نفسه عرف من أتويله يف وقيل .2الكشف

وإن هو   ملسو هيلع هللا ىلصفالدراسة تثبت أن هذا الكالم ليس حبديث فال جتدر ألحد أن ينسب اىل النيب  .3ابلبقاء

 فجانب السعيدي أرجح من رأي الرازي.  صحيح معنا كما شرحه الرازي

 سورة النساء

 االستدراك الثاين والستون

 "[3َع{ ]النساء: َوُثاَلَث َورابَ }فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمْثىَن حول قوله تعاىل: "

 موقف الرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

إىل أنه جيوز التزوج  ي عدد أريد، واحتجوا ابلقرآن واخلرب، أما القرآن  4 هب قوم سدى"

                                                        
 520:2تبيان القرآن، للسعيدى،  -1
 (.239 – 238: 2عرف نفسه فقد عرف ربه   احلاوي للفتاوى: قال السيوطي: القول أشبه من احلديث من  -2
 725ه (، والع راقي   771 - 727ه (، وابن السبكى   1205 - 1145ختريج أحاديث إحياء علوم الدين، للزبيدي   -3

 الرايض(. - السعودية –للنشر  ز(،  دار العاصمة1535: 4ه ( ،   80٦ -
(؛ اْلَقْوم ُسدًى: يهَملون 375: 2  (غريب احلديث، البن قتيبة من أَرَاد اْلُمَبالَغة يف  مدح أحد يقال له قوم سدى،  - 4

بَعضهم بعضا.  إ  ا أمهل اْلَوايل  الرعي َة، يقال له أسدى الوايل الرعية   هرة اللغة، حملمد بن احلسن، األزدي، أبو بكر 
 م(.1987 ،1بريوت، ط: و  –للماليني و بعلبكي دار العلم  .، التحقية: رمزي منري(1058:2ه ( 321 املتوىف: 
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ء  َمْثىَن َسا}فَاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الن   ول: أن قوله:األف امتسكوا هبذه اآلية من ثالثة أوجهفقد 

ه ال عدد إال ويصح استثناؤه إطالق يف  يع األعداد بدليل أن[3]النساء: َوُثاَلَث َوُراَبَع{

وكان التزوج ابألكثر من األربع طريقة الرسول عليه الصالة  ...وأما اخلرب فمن وجهني:...منه،

فظاهر هذا  1ينِ  َنِِت فـََلْيَس مِ َفَمْن َرِغَب َعْن سُ ة له، مث إنه عليه السالم قال: والسالم، فكان  لك سن

احلديث يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج  كثر من األربعة، فال أقل من أن يثبت أصل 

 .2"اجلواز

 :اآللوسياستدراك 
وأما االحتجاج ابخلرب فليس بشيء أيضا ألن اإل اع  قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا:

 سنته وحنن مأمورون ابتباعه والرغبة يف ملسو هيلع هللا ىلصقد وقع على أن الزايدة على األربع من خصوصياته 
 . 3 عليه الصالة والسالم يف غري ما علم أنه من اخلصوصيات أما فيما علم أنه منها فال

 التحليل والنقد:
كاح على الرازي ومن ادعى جواز ناآللوسي اإلستيفاء ابلدالئل من  قبيلمن االستدراك هذا 

 الرجل من تسع نسوة حرائر مستدال على  لك بقوله تعاىل: 

هذا جهل يف معرفة [3]النساء: ء  َمْثىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع{}فَاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الن  َسا"

ثالاث،  ه: مثىن وثالث ورابع معناه: ثنتني ثنتني، وثالاثالكالم العريب كما قال صاحب املنار: وقول

وأربعا أربعا، فتلك األلفاظ املفردة معدولة عن هذه األعداد املكررة. وملا كان اخلطاب للجمع حسن 

اختيار األلفاظ املعدولة الدالة على العدد املكرر، وكانت من اإلجياز ليصيب كل من يريد اجلمع 

تني فق ، أو ثالاث فق ، أو أربعا فق ، وليس بعد  لك غاية يف التعدد من أفراد املخاطبني ثن

                                                        
ْغ يب  -1 ،  .أخرجه البخاري، يف صحيحه، اَبُب الرتَّ  .50٦3، رقم: 2:7يف  الن  َكاح 
 .488:9مفاتيح الغيب، للرازي،  -2
 .403:2، لآللوسيروح املعاين،  -3
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 . 1"بشرطه

 قال الزخمشري: 

كما تقول للجماعة اقتسموا هذا املال وهو ألف درهم: درمهني درمهني، وثالثة ثالثة، "

صح ي وأربعة أربعة، ولو أفردت مل يكن له معىن. أي لو قلت للجمع: اقتسموا املال الكثري درمهني مل

 ..أيخذ درمهني فق  ال أربعة دراهم.الكالم، فإ ا قلت: درمهني درمهني كان املعىن أن كل واحد 

ع، وليس هلم أن جيمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث، وبعضه على تربي

لت على د و هب معىن جتويز اجلمع بني أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو. وحتريره أن الواو

إطالق أن أيخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طرية اجلمع إن شاءوا خمتلفني يف 

 .2" تلك األعداد، وإن شاءوا متفقني فيها حمظورا عليهم ما وراء  لك

 وقال ابن عاشور:  

وهو ينقل ما  هب إليه بعض الناس من داللة العبارة على جواز  ع الواحد بني تسع "

وهو جمموع ثنتني ثنتني،  18وبعض آخر على جواز اجلمع بني  4و 3و 2نسوة، وهو جمموع 

وثالث ثالث، وأربع أربع، فإن قولك: وزع هذا املال على الفقراء قرشني قرشني، وثالثة ثالثة، 

وأربعة أربعة، معناه أع  بعضهم اثنني فق ، وبعضهم ثالثة فق ، وبعضهم أربعة فق ، وللموزع 

سع نسوة، عن ت ملسو هيلع هللا ىلصواستدالل بعضهم على صحة ما قيل مبوت النيب  ...يف التخصيو، اخليار

 .3"ملسو هيلع هللا ىلص -وعقده على أكثر من  لك ال يصح  لإل اع على أن  لك خصوصية له 

 مات عن تسع نسوة، وهو امتسك ملسو هيلع هللا ىلصوامتسك هذا الفرية  ن النيب " :ويقول ابن عاشور

                                                        

 .280:4تفسري املنار، حملمد رشيد ر ا ،  -1 
 . 4٦8:1الكشاف، للزحمشري،  -2 
 .280:4تفسري املنار، حملمد رشيد بن علي ر ا ،  -3
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علماء قد اتفقوا على هذا األمر يقول: َوَقد  وابن حجر  كر أن ال 1 ملسو هيلع هللا ىلصواه، فإن تلك خصوصية له 

ه   نَ ُهنَّ الز  اَيَدَة َعَلى أَْرَبع  ن ْسَوة  جَيَْمُع ب َ   ملسو هيلع هللا ىلصات ََّفَة اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ م ْن َخَصائ ص   .2" ي ْ

تكملة ألجوبة الرازي على فرق مبتدعة لقوهلم اإلابحة وإثبات اجلواز  اآللوسي  استدراكف 

  كثر من أربعة نسوة. 

 

 الثالث والستون  االستدراك

َع{ }فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمْثىَن َوُثاَلَث َورابَ " حول قوله تعاىل:

 "[3]النساء: 

 موقف الرازى:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

واعلم أن معتمد الفقهاء يف إثبات احلصر على أمرين: األول: اخلرب، وهو ما روي أن غيالن "

 عيف  .واعلم أن هذا الطرية..أمسك أربعا وفارق ابقيهن :ملسو هيلع هللا ىلصأسلم وحتته عشر نسوة، فقال الرسول 

 الواحد لقرآن خبرباخلرب كان  لك نسخا للوجهني: األول: أن القرآن ملا دل على عدم احلصر هبذا 

والثاين: وهو أن اخلرب واقعة حال، فلعله عليه الصالة والسالم إمنا أمره  مساك أربع  وإنه غري جائز

ومفارقة البواقي ألن اجلمع بني األربعة وبني البواقي غري جائز، إما بسبب النسب، أو بسبب الر اع، 

 . 3"  هذا اخلرب فال ميكن نسخ القرآن مبثلهوابجلملة فلهذا االحتمال قائم يف

                                                        
 .255:4التحرير والتنوير، إلبن عاشور ،  -1
 .114:9فتح الباري، البن حجر،  -2
 .488:9مفاتيح الغيب، للرازي،  -3
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 :اآللوسي  استدراك

 رمحه هللا:  اآللوسيقال اإلمام 

والوجه األول يف تضعيف األمر األول منهما يرد عليه أن قول اإلمام فيه: إن القرآن ملا دل "

على عدم احلصر إخل ممنوع، كيف وقد تقدم ما يفهم منه داللته على احلصر؟ وبتقدير عدم داللته 

ئذ نعلى احلصر ال يدل على عدم احلصر بل غياة األمر أنه حيتمل األمرين احلصر وعدمه، فيكون حي

مساك أربع لعله إمنا أمر   ملسو هيلع هللا ىلص نه  ...جممال، وبيان اجململ خبرب الواحد جائز كما بني يف األصول، 

يقبل مع  مما ال يكاد -ومفارقة البواقي ألن اجلمع غري جائز إما بسبب النسب أو بسبب الر اع

 .1" كما يف بعض الرواايت الصحيحة  اخرت منهن  أربعا تنكري أربعا وثبوت

 ل والنقد:التحلي
ثبت احلصر ابلزواج  ربع أم جيوز نكاح تسع نسوة أو أكثر منها كما يفهم البعض من  

شر نسوة، أنه أسلم ومعه ع" غيالنونه كما جاء يف قصة والذين يل ملسو هيلع هللا ىلصنرى يف  القرن النيب  اآلية.

ه النيب   بن كما  كر ابن ماجه: عن الزهري عن سامل عن او  .فاختار أربعًا وفارق البواقي ملسو هيلع هللا ىلصفخري 

وهو معروف 3خذ منهن أربعا ملسو هيلع هللا ىلصبن سلمة وحتته عشر نسوة، فقال له النيب  2أسلم غيالنعمر، قال: 

لى: أن انتهاء هللا يف ع ملسو هيلع هللا ىلصفدلت سنة رسول هللا قال الشَّاف ع ي رمحه هللا: فبني املفسرين والفقهاء 

 .4" جيمع رجل بنكاح بني أكثر من أربع الَعدد ابلنكاح إىل أربع، حترمي أن

                                                        
 .403:2، لآللوسيروح املعاين،  -1
بين ثقيف، أسلم غيالن وأوالده بعد فتح الطائف، وكان يكتب الشعر يف  يعد غيالن بن سلمة هذا من أشراف -2 

 ( .371: 5اجلاهلية ألحد حكام قيس،  طبقات ابن سعد، 
حديث صحيح بطرقه وشواهده وبعمل األئمة املتبوعني به. وأخرجه الرتمذي  (.129:3أخرجه ابن ماجه، يف سننه،    -3
 ( من طرية معمر، هبذا اإلسناد. الكالم املكمل حوله موجود يف املسند. 1158 
، التحقية واجلمع 515:2ه (، 204تفسري اإلمام الشافعي، حملمد بن إدريس، أبو عبد هللا، الشافعي  املتوىف:  -4

 م(. 200٦ - 1427، 1السعودية، ط:  -د بن مصطفى  كتب رسالة لدكتوراه(  دار التدمرية والدراسة: د. أمح
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قال بعض الروافض بظاهر هذه اآلية أنه جيوز نكاح تسع نسوة، ألنه قال "وقال ابو الليث: 

مثىن وثالث َوُراَبَع، فيكون  لك تسعاً. ولكن أ ع املفسرون أن املراد به التفصيل ال االجتماع، 

ومعناه مثىن أو ثالث أو رابع، وبذلك جاءت اآلاثر، وهو حديث غيالن بن سلمة أنه أسلم ومعه 

بن  ن قيسأفاختار أربعًا وفارق البواقي. وروي عن الكليب ومقاتل  ملسو هيلع هللا ىلصه النيب  عشر نسوة، فخري  

سك أن يطلة أربعاً ومي ملسو هيلع هللا ىلصفلما نزلت هذه اآلية أمره رسول هللا  1 احلارث كان عنده مثان نسوة حرائر

 .2 "أربعاً 

 ابلنكاحسًعا ت ملسو هيلع هللا ىلصله  رخوأن هللا تعاىل و غري أربع  منا أي من األمةألحد  هللا تعاىل مل حيل

الدراسة ف احلصر ىف الزواج  ربعفأ ع األمة من ابتداء اإلسالم اىل اآلن خبالف الروافض أن   منهن

 يف إثبات احلصر وإثبات اخلصوصية ىف الزواج ابكثر من أربع للنيب ىل هللا اآللوسيقوي جانب ت

 عليه وسلم. 

 

 

 

 

 

                                                        
( وقال األرنووط حديث حسن. وقد 2241(. وأخرجه أبو داود، يف سننه،  129:3أخرجه ابن ماجه، يف سننه،    -1

بيه: فبعضهم يسميه: قيس ، وقد اختلف يف اسم صحا184: 2حسن احلافظ ابن كثري إسناد هذا احلديث يف تفسريه، 
 بن احلارث، وبعضهم يسميه: احلارث بن قيس.

 .280:1حبر العلوم، للسمرقندي،   -2
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 الرابع والستون االستدراك

تـُُلوا أَنـُْفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا" حول قوله تعاىل: َنا َعَلْيِهْم َأِن اقـْ ِمْن ِداَيرُِكْم  }َوَلْو َأَن َكتَـبـْ

ُهْم{ ]النساء:   "[66َما فـََعُلوُه ِإاَل قَِليل  ِمنـْ

 موقف الرازي:
الكناية يف قوله: ما فعلوه عائدة إىل القتل واخلروج معا، و لك "قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

 .1" الفعل جنس واحد وإن اختلفت  روبهألن 

 :اآللوسياستدراك 
وج والضمري املنصوب يف فعلوه للمكتوب الشامل للقتل واخلر قال اإلمام اآللوسي رمحه هللا: "

 ألنه عائد لزم توحيد الضمري - و -لداللة الفعل عليه، أو هو عائد على القتل واخلروج، وللعطف

مناسب ل(   غري الرازي: إن الضمري عائد إليهما معا ابلتأويل تنبو عنهألحد األمرين، وقول اإلمام 

 .2"الصناعة
 لتحليل والنقد:ا

 .الصناعة نهإليهما معا ابلتأويل تنبو عالرازي ابن الضمري يف فعلوه يرجع  اآللوسياستدرك 

                                                        
 .130:19مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .71:3، لآللوسيروح املعاين،  -2
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  نبحث األصول عند النحاة مث تطبيقه عند املفسرين. فالصناعة تتعلة بعلم النحو

ويقول صاحب تو يح  .1وحقها أن تكون ىف الشك واليقني ألحد الشيئني"يقول املربد: 

يقول ابن حيان: و مري النصب يف و  .2فتكون للتخيري واإلابحة والتقسيم والشك واإلهبام املقاصد:

لرازي: افعلوه عائد على أحد املصدرين املفهومني من قوله: أن اقتلوا أو اخرجوا وقال أبو عبد هللا 

الكناية يف قوله ما فعلوه عائد على القتل واخلروج معا، و لك ألن الفعل جنس واحد، وإن اختلفت 

 ."صورته

 الضمري توحيد لز م (أو  ب عطفن إنه إبعد هذه الدراسة وجدان 3وهو كالم غري حنوي 

على  ياآللوسثبت من خالل دراسة كتب النحو والتفسري رجحان كالم ف .األمرين ألحد عائد ألنه

 قول الرازي.

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .عامل الكتب، التحقية: حممد عبد اخلالة عظيمة،  301:3ه (، 285املقتضب، حملمد بن يزيد، املعروف ابملربد  م:  -1
 (..بريوت –
، 1012:2ه (، 749مالك، حلسن بن قاسم، املالكي، املصري  املتوىف:.ألفية ابن  .واملسالك بشرح زتو يح املقاصد -2

 م(.2008. -ه  .1428، 1حتقية: عبد الرمحن علي، أستا  يف اجلامعة ابألزهر دار الفكر العريب، ط : 
 .٦97:3  البحر احملي  يف التفسري لألندلسي، -3
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 اخلامس والستون االستدراك

تَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبِ َه هَلُْم { ]النساء: " حول قوله تعاىل:  "[157} َوَما قـَ

 موقف اإلمام الرازى:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

هذا شبه إنسان على إنسان آخر فالسؤال الثاين: أنه إن جاز أن يقال: إن هللا تعاىل يلقي "

يفتح ابب السفسطة، فإان إ ا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد، ولكنه ألقي شبه زيد عليه، وعند  لك ال 

يبقى النكاح والطالق وامللك، وثوقا به، وأيضا يفضي إىل القدح يف التواتر ألن خرب التواتر إمنا يفيد 

سوسات حمل، فإ ا جوزان حصول مثل هذه الشبهة يف االعلم بشرط انتهائه يف اآلخرة إىل احملسوس

 .1" فهذا فرع يوجب الطعن يف األصول فكان مردودا.توجه الطعن يف التواتر
 : استدراك الشيخ السعيدي

سان آخر إلقاء شبه إنسان على إن  َلك ْن ُشب  هَ وَ راد ب يإن رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

إن هذا املعىن اليفتح أي ابب السفسطة، ألنه من ابب املعجزات ونعرف ان كل معجزة ستكون 

 . 2 حمال عادة فال يوجب أي احتمال كما زعم الرازي

                                                        
 .2٦0:11مفاتيح الغيب، للرازي،  - 1
 .855:2تبيان القرآن، للسعيدى،  - 2
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 التحليل والنقد:
إلقاء شبه على شخو آخر إما من  قدرة هللا تعاىل أو إما من معجزة نيب هللا عيسى بن 

مرمي .نعلم أن قدرة هللا ومعجزة األنبياء وكرامات األولياءمن ابب خارق العادات.فال يتوجه أي 

جزات والكرامات  عطعن ىف التواتر وال يوجب اي قدح ىف الشرائع ألن هللا تعاىل  كر كثريا من امل

.ال يقول أي احد " [٦9 :األنبياء{ ]إ بْ رَاه يمَ  َعَلى َوَساَلًما بَ ْرًدا ُكوين    اَياَنرُ  قُ ْلَنا}"كما قال تعاىل :

برؤية النار أهنا الخترق أم كل انر ستكون بردا وسالما علينا أيضا كما صارت على ابراهيم عليه 

  السالم فقس على هذا يف ابب سائر املعجزات والكرامات.

تثبت الدراسة أن هذه املواقع والوقائع التفتح أي ابب التشكيك وال يوجب أي قدح وطعن 

 السعيدي قوي وراجح.     استدراكف لنبوات كما زعم الرازي رمحه هللا تواتر الشرائع وايف
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 الفصل الثاىن: 
 والسعيدي على الفخر الرازي  اآللوسيات استدراك

 يف سوريت املائدة واألنعام
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رازي يف لوالسعيدي على الفخر ااآللوسي ات استدراكالفصل الثاىن: 

 املائدة واألنعامسوريت 
 قد وجدان يف هذالفصل اثىن عشر استدراكات بعد التحليل ةالنقد حكمنا عليها فيما يلي:

 السادس والستوناالستدراك 

ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعَبنْي { ]املائدة: "حول قوله تعاىل:   "[٦}َواْمَسُحوا ب ُرُءوس 

 موقف الرازي:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

 حجة من قال بوجوب املسح مبين على..اختلف الناس يف مسح الرجلني ويف غسلهما."

فنقول: أما القراءة ابجلر فهي تقتضي كون األرجل معطوفة على الرؤوس،  ...القراءتني املشهورتني

توجب  بنصب الالم فثبت أن قراءة وأرجلكم ..فكما وجب املسح يف الرأس فكذلك يف األرجل.

ر فيجب املسح على ظه..املسح أيضا، فهذا وجه االستدالل هبذه اآلية على وجوب املسح.

القدمني، والثاين: أهنم سلموا أن الكعبني عبارة عن العظمني الناتئني من جانيب الساق، إال أهنم 

 .1" السؤال هذا التزموا أنه جيب أن ميسح ظهور القدمني إىل هذين املو عني، وحينئذ ال يبقى
 :اآللوسياستدراك 

ا وال خيفى أن حبث الغسل واملسح مما كثر فيه اخلصام، وطاملقال اإلمام اآللوسي رمحه هللا: "

                                                        
 .30٦:11مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
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زلت فيه أقدام، وما  كره اإلمام رمحه هللا تعاىل يدل على أنه راجل يف هذا امليدان، و الع ال يطية 

لك رغما اخلواطر واأل هان، فنبس  الكالم يف حتقية  العروج إىل شاوي  ليع حتقية تبتهج به 

ألنوف الشيعة السالكني من السبل كل سبيل حالك، فنقول وابهلل تعاىل التوفية، وبيده أزمة 

التحقية: إن القراءتني متواتراتن   اع الفريقني بل  طباق أهل اإلسالم كلهم، ومن القواعد 

ني، فال بد املتواترتني إ ا تعار تا يف آية واحدة فلهما حكم آيت األصولية عند الطائفتني أن القراءتني

  .1" لنا أن نسعى و تهد يف تطبيقهما
 التحليل والنقد:

لكن حيمل و  لظاهر اآلية. خالفه فهو خيالفالغسل وأما من  وجوبعلى  اجلمهوروقد اتفة 

نيني الغسل يشتمل معاملسح على معىن الغسل يف حالة العطف على الوجوه عند اجلمهور ألن 

ح األرجل وبينت السنة أن املراد مبس الغسل واملسح واملتو ي إ ا أراد الغسل يصب املاء مث ميسحه.

سل غسال، واألخبار جاءت بغ يكونقد ، و يكون مسحا ابليدقد  اللغةغسلها، و لك أن املسح يف 

ابع فقد خالف ما األرجل ومسح الرؤوس، ومن جعل مسح األرجل كمسح الرؤوس خطوطا ابألص

 وعيد النار وويل للعراقيب ال، مل امتسها املاء. 2- .ملسو هيلع هللا ىلص -صح عن رسول هللا "

 قال الشافعي رمحه هللا تعاىل: 

 .حنن نقرؤها  وأرجلكم( على معىن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤسكم"

ئان ومها جممع الو وء الكعبان الناتقال: ومل أمسع خمالفا يف أن الكعبني اللذين  كر هللا عز وجل يف 

كأنه يذهب فيهما إىل اغسلوا أرجلكم حىت تغسلوا   ل الساق والقدم وأن عليهما الغسلمفص

                                                        
 . 247:3، لآللوسيروح املعاين،  -1
 . 242، رقم، 214:1أخرجه املسلم يف صحيحه،  -2
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ثَن يه  َرُسوُل هللا  و 1الكعبني ، َعْن أَب يه ، قَاَل: َما أَْدرَاُكْم َحدَّ  .الصلوة.ليهعَعْن ثَ ْعَلَبَة ْبن  َعبَّاد  اْلَعْبد ي  

ُن اْلُوُ وءَ  .والسالم لُ  ،أَْزَواًجا َوأَف ْرَاًدا: َما م ْن َعْبد  يَ تَ َو َّأُ فَ ُيْحس  يَل اْلَماءُ َعَلى  فَ يَ ْغس  َوْجَهُه َحىتَّ َيس 

يَل اْلَماُء م ْن ق َبل  َكْعبَ ْيه ، مُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصل  ي رَكْ  ...،َ قَن ه   ُل ر ْجَلْيه  َحىتَّ َيس  َلُه َما ُغف َر َعَتنْي ؛ إ الَّ َويَ ْغس 

    .2« َسَلَف م ْن َ ْنب ه  

 قال ابو جعفر الطحاوي: 

ففي هذه اآلاثر  كر الثواب على غسل الرجلني، ولو كان فر هما غري الغسل، إ ا "قالوا: 

ملا كان يف غسلهما ثواب، أال ترى من غسل رأسه يف و وئه مل يكن مثااب على  لك، إ  كان فر ه 

كانت القدمان يف املسح مثل الرأس، إ ا ملا كان غاسلهما مثااب على  لك، فيه غري الغسل، فلو  

 . 3" ولكان كغاسل الرأس يف الو وء للصالة

 يقول الشيخ السعيدي: 

ب آلخر املسح، فنحمل قراءت النصااحدمها يريد الغسل و  إن هذين القرأتني متواترتني،

الة فيجوز املسح على ح الة لبس اخلفلثانية حممولة على حوالقرأة ا على األرجل بدون اخلف

 .  4اخلف

                                                        
، التقدمي: 44:1ه(، 458اخلراساين،  املتوىف :  ع البيهقي، ألمحد بن احلسني، البيهقي،  -أحكام القرآن للشافعي  -1

 -ه  . 1414، 2املصر، الطبعة:  –جي  .الكوثري، واهلوامش: عبد الغين عبد اخلالة،  مكتبة اخلان .حممد زاهد
 م(. .1994

اد  لني   ( وقال: رواه الطرباين  سن224 :1(؛ ورواه اهليثمي يف اجملمع  37: 1شرح معاين اآلاثر لإلمام الطحاوي   - 2
األخبار يف شرح .باين يف تنقيح م .يف السنن الكبري. ولعله يكون يف املعجم الطرباين، يف اجلزء املفقود؛ وخنب األفكار

 – .والشؤون اإلسالمية .ايسر بن إبراهيم،   وزارة األوقاف ،(احملقة: أبو امتيم328:1معاين اآلاثر للعيىن، بدر الدين  
 م(. 2008 -ه  . 1429، 1قطر، ط: 

، احملقة: د. سعد الدين 8٦:1ه (  321أحكام القرآن الكرمي، ألمحد بن حممد، أبو جعفر الطحاوي املصري  م:  -3
 م(.  1998 -م  1995، 1اإلسالمية...، استانبول، ط:  .أوانل  مركز البحوث

 .103:3تبيان القرآن، للسعيدي،  -4
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فثبت هبذا التحقية أن األحاديث واآلاثر تؤيد قرأت النصب على األرجل والثاين أن القرأتني 

هما فيجب التطبية يف صورة التعارض كما طبق آلخر املسح، ااحدمها يريد الغسل و متواترتني 

لى حالة األرجل ع حتت الكسرقراءت و  خلفعلى األرجل بدون ال قراءت النصب امحإفالسعيدي، 

أصوب عمال وحتقيقا. والثالث حنن نعلم أن اإلعمال أفضل من اإلمهال، عندما نعمل  لبس اخلف

قرأت  فالعمل على على قرأت النصب حنكم غسل األرجل، والغسل يشمل املسح والغسل كليهما

ى على قرأت املسح وإمهال عل النصب أوىل وأحرى بنسبة عمل على قرأت اجلر ألن فيها إعمال

قرأت الغسل، فاإلعمال أفضل وأحرى وأقرب إىل الصواب. فثبت من الدراسة أن موقف اآللوسي 

أقرب إىل الصواب ألنه يؤيد موقف اجلمهور. وموقف الرازي بعيد عن احلة والصواب. هذا ما 

 عندي وهللا أعلم ابلصواب.  
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 والستونالسابع االستدراك 

ِصُي َأَفاَل } ِإْن أَتَِبُع ِإاَل َما يُوَحى ِإيَلَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلبَ "حول قوله تعاىل: 

 "[50تـَتَـَفَكُروَن{ ]األنعام: 

 الرازى: موقف اإلمام 

 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

احلكم األول:أن هذا  :حكمنيمل إال ابلوحي وهو يدل على ظاهره يدل على أنه ال يع"

مل يكن حيكم من تلقاء نفسه يف شيء من األحكام وأنه ما كان جيتهد بل  ملسو هيلع هللا ىلصالنو يدل على أنه 

 َوْحي   إ الَّ  ُهوَ  إ نْ ( 3  اهْلََوى َعن   يَ ْنط ةُ  َوَما} :ويتأكد هذا بقوله،  يع أحكامه صادرة عن الوحي

احلكم الثاين: أن نفاة القياس قالوا: ثبت هبذا النو أنه عليه السالم ما  ، و [4 ،3: النجم{]يُوَحى

قوله تعاىل: ، لبهكان يعمل إال ابلوحي النازل عليه فوجب أن ال جيوز ألحد من أمته أن يعملوا إال 

 .1"و لك ينفي جواز العمل ابلقياس، [153: األنعام{ ]فَاتَّب ُعوهُ }

  :الشيخ السعيديموقف 
 .2 ريهمجيوز لألنبياء وغ اإلجتهاد والقياس على النصوص رمحه هللا: السعيديالشيخ قال 

                                                        
 .539:12مفاتيح الغيب، للرازي،  -1
 .477:3القرآن، للسعيدى، تبيان  - 2



230 

 

 التحليل والنقد:
ْيَماَن إ ْ  َوَداُووَد َوُسلَ "يف قوله تعاىل:  جاء جائز كماهم قياسو  العلماءإجتهاد األنبياء و 

ُْكم ه ْم َشاه د يَن. وكما جاء يف حديث ال رسول حَيُْكَمان  يف  احْلَْرث  إ ْ  نَ َفَشْت ف يه  َغَنُم اْلَقْوم  وَُكنَّا حل 

ُهَما، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َي اّلِلَُّ َعن ْ َن ُأْخِِت َقْد نََذَرْت َأْن حَتَُج، فـََقاَل َلُه: إِ .ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى رَُجل  الَنيبَ َعن  اْبن  َعبَّاس  َر  

َها َدْين  َأُكْنَت قَاِضَيهُ و  :والسالم .الصلوة .عليهَوِإهَنَا َماَتْت، فـََقاَل الَنيب   فَاْقِض اَل: نـََعْم، قَاَل: قَ  َكاَن َعَليـْ

  .1"اّلَلَ، فـَُهَو َأَحق  اِبلَقَضاءِ 

تهاد النيب فهذا دليل على إج حة العباد على حة هللا تعاىلملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث قاس النيب 

 وقياسه. ملسو هيلع هللا ىلص 

 إ ن فما معىن األية ؟هلا ثالثة أجوبة:

 ال أقول ىف القران هبواي إن أتبع إال ما يوحى إيل.  :األول

ن مؤيدة بوحي هللا تعاىل ألن الزمان زماملسو هيلع هللا ىلص أألحكام ال، صدرت  جتهاد النيب  ألثاين:

طاء يف أحكامه يصلحه هللا تعاىل ابلوحي،إ ا قرر ها هللا تعاىل علم أن األحكام  الوحي إن كان اخل

كانت صحيحة فكأنه يتبع الوحي  عتبار مآله.كأنه يتبع الوحي صراحة ىف األحكام املنصوصة و 

 يتبع الوحي  عتبار مآله ىف األحكام غرياملنصوصة.

من وحى ال أتبع إال ال :ملسو هيلع هللا ىلص لااملغيبات فقن منه املال ويسألون كان الكفار يطلبو   الثالث:

كم وأدعوكم إليه، قل هلم: ما أتبع فيما أقول ل عليه الصلوة والسالمهللا تعاىل لنبيه  لاقو  :هللا تعاىل

 ملسو هيلع هللا ىلصفهذه األية ال يدل على خالف إجتهاد النيب  أمضي لوحيهو وأئتمر ألمره إيل،  يوحيإال وحي 

 صائب.السعيدي  فاستدراك وال غريه

                                                        

 .٦٦99، رقم: 142:8أخرجه البخاري يف صحيحه،  -1 
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 االستدراك الثامن والستون

ُمْ  َيْدُعونَ  الَّذ ينَ  َتْطُرد   َواَل }"حول قوله تعاىل:  ْلَغَداة   َرهبَّ ي   وَ  اب  { َوْجَههُ  يُر يُدونَ  اْلَعش 

  "[52: األنعام]

 :موقف اإلمام  الرازى
ذه اآلية يهم السالم هباحتج الطاعنون يف عصمة األنبياء عل"قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

با. لك الطرد، فكان  لك الطرد  ناألول: أنه عليه السالم طردهم وهللا تعاىل هناه عن  من وجوه: 

أن يقال: إنه كان  موالثاين: أنه تعاىل قال: فتطردهم فتكون من الظاملني وقد ثبت أنه طردهم، فيلز 

سالم فإ ا تحقون التعظيم من الرسول عليه الواملعىن أولئك الضعفاء الفقراء كانوا يس..من الظاملني.

طردهم عن  لك اجمللس كان  لك ظلما، إال أنه من ابب ترك األوىل واألفضل ال من ابب ترك 

الواجبات وكذا اجلواب عن سائر الوجوه فإان حنمل كل هذه الوجوه على ترك األفضل واألكمل 

 .1"واألوىل واألحرى، وهللا أعلم
 :دياستدراك الشيخ السعي

ن اخلطأ مأمون وحمفوظ ع.والسالم .الصلوة .عليهأن النيب  رمحه هللا: الشيخ السعيديال ق
فضل  األو  لاألكمعلى ترك  ملحي كل هذه الوجوهيضا عند أهل السنة وقول الرازي:  اإلجتهادي أ
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 . 1 والسالم .الصلوة .عليهجواب الرازي اليلية لعصمة النيب فواألحرى واألوىل 
  والنقد:التحليل 

إن هللا منع عن طرد الفقرآء املسلمني من جملسه وقال هلذا العمل الظلم، فإن طردهم عن 
}َوَما "فقال عليه السالم حكاية قوله تعاىل: ما طردهم  لك اجمللس كان  لك ظلما و نبا ولكن 

 فليس  الك ظلم وال  نب. "[114َأاَن ب طَار د  اْلُمْؤم ن نَي{ ]الشعراء: 
ها فال يلزم اإلشكال ألن كانت قبل املنع ما كانت بعد  2يف احلديث كما جاء الطرد وارادة 

هللا تعاىل منعه بعد اإلرادة وهذا الفعل جائزا ومباحا قبل املنع فكان غر ه منه التلطف يف إدخال 

م بسبب كان يقول هؤالء الفقراء من املسلمني ال يفوهتملسو هيلع هللا ىلص أكابر قريش ومتبعيهم يف اإلسالم ولعله 

كان ترجيحه ف كفار فإنه يفوهتم الدين واإلسالمهذه املعاملة أمر مهم يف الدنيا ويف الدين، وهؤالء ال

 هذا اجلانب أوىل وأحة وإجتهاده صائب.

 احْلََياة   ز يَنةَ  دُ تُر ي}"يف سورة الكهف، فزاد فيها فقال: فإن قيل أنه تعاىل  كر هذه اآلية

                                                        

 .488:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -1 
اب وصهيب وعنده خب  .والسالم .الصلوة .عن عبد هللا بن مسعود أنه قال: مر أانس من قريش على رسول هللا عليه -2

املسلمني، فقالوا: اي حممد أأنت ر يت هبؤالء  الضعفاء عن قومك؟ وفنحن نتبع هلؤالء  .هم من  عفاءوعمار وبالل وغري 
الوا إ ا جئنا ب طارد.. فق .والسالم وما أان .الصلوة .الضعفاء ؟  اطردهم عنك، إن طردهتم نتبعك، فقرأ رسول هللا عليه

  إمياهنم نعم سأفعل  بتغيري خفيف( .أقمهم عنا، فأقعدهم معك إ ا أقمنا إن شئت، فقال طمعا يف
 .والسالم: إفعل حىت نرى إىل ما ا يفعلون، مث أصروا وقالوا للرسول عليه .الصلوة .وروي أن عمر قال لرسول هللا عليه

 والسالم بعلي وابلصحيفة للكتابة  .الصلوة .: لكتابة كتاب بذلك فدعا رسول هللا عليه.والسالم .الصلوة
خباب وسلمان:  الصحيفة، فقال .والسالم .الصلوة. نزلت، واعتذر سيدان عمر عن قوله فرمى رسول هللا عليهفهذه اآلية 

، وإ ا أراد ناويدنو منا حىت امتس ركبته ركبت جيلس معنا.والسالم .الصلوة. نزلت هذه اآلية فينا، فكان رسول هللا عليه
ميتين حىت أمرين أن  احلمد هلل الذي ملقوم عنا حىت نقوم عنه  وقال: التيقوم عنا فأنزل هللا واصرب نفسك...فبعده  القيام،

، وقال: رواه الطرباين وأمحد 21-20: 7.  اهليثمي، اجملمع،  ن أم، معكم احمليا ومعكم املماتأصرب نفسي مع قوم م
فأنزل هللا: َواَل  عفاء مثل هؤآلء،إال أن الطرباين قال: قالوا: اي حممد، أهؤالء فضل هللا عليهم منا؟ التبعناك لو طردَت الض

لشَّاك ر يَن... . وحديث سعد بن أيب وقاص عند اإلمام مسلم  رق. َْعَلَم اب  ( شاهد له 2413 م:َتْطُرد  الَّذ يَن... ، إىل   
 . وقد روى اإلمام مسلم واملصنف والنسائي بعضه من حديث سعد.واأللباين صححه
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نْ َيا  هناه عن االلتفات إىل زينة احلياة الدنيا يف آية أخرى فقال مث إنه تعاىل[28: الكهف]{الدُّ

نَ ْيكَ  امَتُدَّنَّ  َواَل }تعاىل: ُهمْ  أَْزَواًجا ب ه   َمت َّْعَنا َما إ ىَل  َعي ْ ن ْ نْ َيا اة  احْلَيَ  َزْهَرةَ  م  فلما هني عن  "[131: طه] الدُّ

 ا كان  لك  نبا. يد زينة احلياة الدنيااللتفات إىل زينة احلياة الدنيا، مث  كر يف تلك اآلية أنه كان ير 

 ملسو هيلع هللا ىلصفجوابه أن االلتفات إىل زينة احلياة الدنيا إلرادة زينة الدنيا ممنوع، ولكن ما إلتفت النيب 

إىل صناديد قريش ملاهلم وثروهتم بل إلتفت إليهم إلشاعة اإلسالم فيهم ويف متبعيهم. وهذه اإلرادة 

لمه أن داء الفرض املنصبية. كان هللا تعاىل يعلم بعليست مبعصية وال خالف لألوىل بل كانت أل

. فال حنمل كل هذه الوجوه على 1لطرد فقرآء املسلميىنملسو هيلع هللا ىلص هؤالء الكفار ال يسلمون فمنع النيب 

نيب ال السعيدي صائب ألن استدراكترك األفضل واألكمل واألوىل واألحرى كما زعم الرازي ف

 عند أهل السنة. مأمون وحمفوظ عن اخلطأ اإلجتهادي أيضا.ملسو هيلع هللا ىلص
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 التاسع والستوناالستدراك 

رَُع احْلَاِسِبنَي }مُثَ رُد وا ِإىَل اّللَِ َمْواَلُهُم احْلَقِ  َأاَل َلُه احْلُْكُم َوُهَو َأسْ " حول قوله تعاىل:

 "[62{ ]األنعام: 

 موقف اإلمام الرازى:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

اآلية من أدل الدالئل على أن اإلنسان ليس عبارة عن جمرد هذه البنية، ألن واعلم أن هذه "

، وامليت مع  ىل هللاصريح هذه اآلية يدل على حصول املوت للعبد ويدل على أنه بعد املوت يرد إ

 يصح وما مل يكن حيا مل...ميكن أن يرد إىل هللا ألن  لك الرد ليس ابملكان واجلهة، كونه ميتا ال

ىن فيه، فثبت أنه حصل هاهنا موت وحياة أما املوت، فنصيب البدن: فبقي أن تكون احلياة هذا املع

{ ]األنعام: ال تعاىل:نصيبا للنفس والروح وملا ق وثبت أن املراد  [٦2}مُثَّ ُردُّوا إ ىَل اّلِلَّ  َمْواَلُهُم احلَْة  

 . 1"طلوبوهو النفس والروح، ثبت أن اإلنسان ليس إال النفس والروح، وهو امل
 :استدراك الشيخ السعيدي

فبتقرير الرازي يلزم إنكار املعاد اجلسماين ألن األجساد رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 
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  .1 حيشر مع األرواح عند أهل السنة

 التحليل والنقد:
أصال السعيدي مل يفهم كالم الرازي فاإلمام الرازي ال ينكر املعاد اجلسماين إمنا هو يتكلم 

 عن حالة ما بعد املوت مباشرة حيث مقصد الروح فق  وعليه فاالستدراك ليس مبحله. 

 السبعوناالستدراك 

 [74آَزَر ]األنعام:  .حول قوله تعاىل: أِلَبِيهِ 

 موقف اإلمام الرازى:
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

ظاهر هذه اآلية تدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر، ومنهم من قال امسه اترح. قال الزجاج: "

ال خالف بني النسابني أن امسه اترح، ومن امللحدة من جعل هذا طعنا يف القرآن. وقال هذا النسب 

م هو الخطأ وليس بصواب، وللعلماء هاهنا مقامان:املقام األول: أن اسم والد إبراهيم عليه الس

آزر، وأما قوهلم أ ع النسابون على أن امسه كان اترح. فنقول هذا  عيف ألن  لك اإل اع إمنا 

حصل ألن بعضهم يقلد بعضا، وابآلخرة يرجع  لك اإل اع إىل قول الواحد واالثنني مثل قول 

ذلك يف مقابلة عربة بوهب وكعب وغريمها، ورمبا تعلقوا مبا جيدونه من أخبار اليهود والنصارى، وال 

 .2" صريح القرآن
 :استدراك الشيخ السعيدي

 .3 إن والد إبراهيم عليه السالم كان اترحا وآزر كان عما لهرمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 
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 التحليل والنقد:
لة عليه والعم قد يط أن والد إبراهيم عليه السالم كان اترحا وآزر كان عما له لوجوه كثرية:

يَم }نَ ْعُبُد إ هَلََك َوإ َلَه آاَبئ كَ "اسم األب، كما حكى هللا تعاىل عن أوالد يعقوب أهنم قالوا:   إ بْ رَاه 

ًدا َوحَنُْن َلُه ُمْسل ُموَن{ ]البقرة:  ومعلوم أن إمساعيل كان عما  "[133َوإ مْسَاع يَل َوإ ْسَحاَق إ هَلًا َواح 

 عليه لفظ األب فكذا هاهنا.ليعقوب وقد أطلقوا 

ملقدس: ىف الكتاب ا جاءقد فأيضا اترح عند أهل الكتاب  اسم أىب إبراهيم عليه السالم 

تسع عشر سنة ة و ىأم119شرين عاما، وبقي بعد ميالده ولد اترح ووالده حنورا كان ابن تسع و ع"

 .1" ن سبعني عاماوولد منه  كورا و أاناث وولد منه ابرام وحنور وحاران وكان اترح  اب

أن اليهود والنصارى كانوا يف غاية احلرص على تكذيب الرسول عليه الصالة والسالم، ومل  

يكذبوه ألهنم يعرفون إطالقات العرب ويعرفون أن العم قد يطلة عليه اسم األب، كما حكى هللا 

يَم َوإ مْسَاع  }نَ ْعُبُد إ هَلََك َوإ لََه آاَبئ َك "تعاىل عن أوالد يعقوب أهنم قالوا:  ًدا إ بْ رَاه  يَل َوإ ْسَحاَق إ هَلًا َواح 

أهل الكتاب و  ا ليعقوب وقد أطلة عليه لفظ األبومعلوم أن إمساعيل كان عم "َوحَنُْن َلهُ ُمْسل ُموَن{

 فاستدراكه صائب. مل يكذبوه ىف هذا املقام أيضا فكذا هاهنا
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 الواحد والسبعون االستدراك

 [74آَزَر ]األنعام:  .تعاىل: أِلَبِيهِ حول قوله 

 لرازى:ا موقف اإلمام
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا:

كانوا مسلمني. إن أحدا من آابء الرسول عليه   ملسو هيلع هللا ىلص أن  يع آابء حممد قالت الشيعة:" 

الصالة والسالم وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال إن والد إبراهيم كان كافرا و كروا أن آزر  

 .1" وما كان والدا له واحتجوا على قوهلم بوجوه .كان عم إبراهيم عليه السالم
 :اآللوسياستدراك 

 رمحه هللا:  اآللوسي اإلمامقال 

والقول  ن  لك قول الشيعة كما ادعاه اإلمام الرازي انشىء من قلة التتبع، وأكثر هؤالء "

 نَ ْعُبدُ  قَاُلوا}األب على العم يف قوله تعاىل:ق وجاء إطال آزر اسم لعم إبراهيم عليه السالمعلى أن 

 .2" وفيه إطالق األب على اجلد أيضا[133: البقرة{]َوإ ْسَحاقَ  َوإ مْسَاع يلَ  إ بْ رَاه يمَ  آاَبئ كَ  َوإ َلهَ  إ هَلَكَ 
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 التحليل والنقد:
 ائل الرس املبحث يف هذا تألفمن أهل السنة  ن آ ر كان عما له حيث موقف اجلمهور 

طالق إسم لعم إبراهيم عليه السالم. و واستدلوا له مبا استدلوا، وأكثر هؤالء على أن آزر اوالكتب 

  .َوإ ْسَحاقَ  إ مْسَاع يلَ وَ  .إ بْ رَاه يمَ  آاَبئ كَ  يف قوله تعاىل:عام يف حماورة العرب كما جاء  األب على العم 

نه عن حممد بن كعب القرظي أواية شائع عند العرب كماجاء ىف الر  وإطالق األب على اجلد أيضا

موقف السعيدي قريب فالدراسة تثبت أن  .1قال ابراهيم .وإذ تالفاخلال والد و العم والد قال: 

 من موقف اجلمهور فاستدراكه صائب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .184،4، لآللوسيروح املعاين،  – 1



239 

 

 

 

 

 

 الثاين والسبعوناالستدراك 

 [74آَزَر ]األنعام:  .حول قوله تعاىل: أِلَبِيهِ 

 موقف اإلمام الرازى:
وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول هللا كان كافرا و كروا " قال اإلمام الرازي رمحه هللا:

 .1 "أن نو الكتاب يف هذه اآلية تدل على أن آزر كان كافرا وكان والد إبراهيم عليه السالم
 :استدراك الشيخ السعيدي

وأجداده كافرا وأن آزر  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان أحد من آابء الرسول رمحه هللا: الشيخ السعيدي قال

 .2 كان عم إبراهيم عليه السالم وما كان والدا له
 التحليل والنقد:

د ينَ السَّ  يف   َوتَ َقلَُّبكَ }"منها قوله تعاىل:  كثرية  .ملسو هيلع هللا ىلصآابء الرسول  دالئل إميان : الشعراء{ ]اج 

كان ينقل نوره من ساجد إىل   كانوا مسلمني إنهملسو هيلع هللا ىلص اآلية دالة على أن  يع آابء حممد " [219

 فأراء العلماء حوله ما يلي:  ساجد
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تقلبك يف أصالب اآلابء وأرحام األمهات من آدم إىل نوح، وإىل "فقال السمرقندي: 

: األنفال{]ل يمُ اْلعَ  السَّم يعُ  ُهوَ  إ نَّهُ }، وإىل من بعده صلوات هللا عليهم قوله عز وجل:إبراهيم

 . 1" ميعين:  ابئهم و عماهل[٦1
. فاملراد أنه تعاىل نقل روحه 2"من نيب إىل نيب حىت أخرجك نبيا  "السالم:  وقال عز بن عبد

من ساجد إىل ساجد، فإ ا احتمل كل هذه الوجوه، وجب محل اآلية على الكل  رورة، ألنه ال 

 منافاة وال رجحان. 

وأخرج ابن أيب عمر العدين يف مسنده والبزار وابن أيب حامت والطرباين وابن "وقال السيوطي: 

د ينَ  يف   َوتَ َقلَُّبكَ } جماهد يف قوله:مردويه والبيهقي يف الدالئل عن  قال: [219: الشعراء]{السَّاج 

 .3 "من نيب إىل نيب حىت أخرجت نبيا

يف الساجدين،  ملسو هيلع هللا ىلص بتقل ب النيب هب إليه كثري من املفسرين من أن املراد وقال السعيدي: 

هو تنقله من األصالب الز اكية إىل األرحام الطاهرة، منذ آدم إىل مولده صلوات هللا وسالمه عليه، 

 . 4 وحينئذ جيب القطع  ن والد إبراهيم عليه السالم كان مسلما

عد أن تربأ اما بدعا ألبويه بعد موت آزر قريبا من مخسني عملسو هيلع هللا ىلص واألصل يف هذا أن إبراهيم 

الدراسة ف. 5ليل على إمياهنمد{ فدعاء املغفرة ألبويه احلْ َسابُ  يَ ُقومُ  ....يلاْغف رْ  َرب ََّنا}منه لشركه فقال:

    والتحقية تثبت أن موقف السعيدي راجح واستدراكه صائب. 

                                                        
 .5٦9:2حبر العلوم، للسمرقندي،   -1
ه (، ٦٦0السالم، عز الدين، أبو حممد، الدمشقي،  م: القرآن  وهو خالصة لتفسري املاوردي(، لعبد العزيز بن عبد  -2

 (. .ه 141٦، 1ط:  -بريوتز -حزم ز الوهيب دار ابن  .، التحقية: د. عبد هللا453:2
(؛ فتح القدير، 124-123: 190؛ تفسري الطربي، 134: ٦تفسري البغوي، ، 332:٦سيوطي للالدر املنثور،  -3
 .دمشة( -،  دار ابن كثري 141:4لشوكاين ل
 .  5٦3:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -4
 .      5٦3:3املصدر السابة،  -5
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 االستدراك الثالث والسبعون

 [74آَزَر ]األنعام:  .حول قوله تعاىل: أِلَبِيهِ 

 موقف اإلمام الرازى:
مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل وأما قوله عليه السالم: قال اإلمام الرازي رمحه هللا: "

 .1" فذلك حممول على أنه ما وقع يف نسبه ما كان سفاحا أرحام الطاهرات
 :استدراك الشيخ السعيدي

 .2 هبذا الدليلال س به ألان النستدل أصالة رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 
 التحليل والنقد:

ُ َعْنُه، َعْن َأيب  ُهَريْ َرَة َر   »وأجداده اثبت حبديث البخاري ملسو هيلع هللا ىلص إميان  يع آابء الرسول  َي اّلِلَّ

، َحىَت ُكْنتُ ، قَاَل: .ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اّلِلَّ   اَلِذي   ِمَن الَقْرِن بُِعْثُت ِمْن َخْيِ قـُُروِن َبيِن آَدَم، قـَْرن  فـََقْرن 

وأجداده كلهم كانوا على خري. واملؤمن خري من املشرك ملسو هيلع هللا ىلص فلزم منه أن آابء الرسول  .3ُكْنُت ِفيهِ 

                                                        
 .34:13مفاتيح الغيب،للرازي، -1
 .5٦2:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -2
 (.189:4أخرجه البخاري، يف صحيحه،  -3
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[ ألن املشركني وكل من كان كافرا فهو  س 221: البقرة{]ُمْشر ك   م نْ  َخرْي   ُمْؤم ن   َوَلَعْبد  } لقوله:

َا} لقوله تعاىل: مل أزل أنقل من وله عليه الصالة والسالم: قو [ 28: التوبة{]َ َس   اْلُمْشر ُكونَ  إ منَّ

 أيضا من الشواهد. « أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات

الشيخ  ؤمنني، ومل يتعرضوأجداده كانوا مملسو هيلع هللا ىلص فثبت من هذا التقرير أن  يع آابء الرسول 

 عيدي. الس. فالدراسة تثبت إصابة موقف املذكورة  الباهرة ايتال لآلذا احلديث و هلالرازاي 

 الرابع والسبعوناالستدراك 

 [74آَزَر ]األنعام:  .حول قوله تعاىل: أِلَبِيهِ 

 موقف اإلمام الرازى:
قلنا:  .أما قوله التغليظ مع األب ال يلية  براهيم عليه السالم"قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

 . 1"لعله أصر على كفره فألجل اإلصرار استحة  لك التغليظ. وهللا أعلم
 :استدراك الشيخ السعيدي 

ردُّ الرازي للدليل الثالث ليس بقوي ألن مشافهة األب  رمحه هللا: الشيخ السعيديقال 

 .2ابجلفاء واإلهانة الجيدر له
 التحليل والنقد:
حة األب عام يف [ 44: طه{ ]ىخَيْشَ  َأوْ  يَ َتذَكَّرُ  َلَعلَّهُ  لَي  ًنا قَ ْواًل  َلهُ  فَ ُقواَل }:نرى أن قوله تعاىل

اية وأنه تعاىل ملا بعث موسى عليه السالم إىل فرعون أمره ابلرفة معه والسبب فيه رع املشرك واملسلم.

إبراهيم عليه  فثبت هبذه الوجوه أن آزر ما كان والد حلة تربية فرعون ألنه رابه فالوالد أوىل ابلرفة.

                                                        
 .34:13مفاتيح الغيب،للرازي، -1
 .5٦2:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -2
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ه عظم أنواع اجلفاء واإليذاء. أنه عليمبني وهذا من أ. الل ...يف أراك .السالم ألنه قال آلزر:إين 

ا كان أب فثبت أن آ ر م السالم شافه آزر ابجلفاء، وإن مشافهة األب ابجلفاء واإلهانة الجيدر له.

 بوالد له تت اإلهانة ثبت أنه ليسابراهيم عليه السالم لوكان أبوه ما جفاه وال أهانه إهانة. ا ا ثب

 السعيدي صائب. استدراكف

 

 اخلامس والسبعون االستدراك

 [74آَزَر ]األنعام:  .حول قوله تعاىل: أِلَبِيهِ 

 موقف اإلمام الرازى:
وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول هللا كان كافرا و كروا "قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

 . 1"أن نو الكتاب يف هذه اآلية تدل على أن آزر كان كافرا وكان والد إبراهيم عليه السالم
 : الشيخ السعيديموقف 

نعو  ابهلل من شناعة هذا القول ألن اإلمام كان صاحل رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

العقيدة وله خدمات جليلة للدين من أجل  الك وفقه هللا تعاىل توفية الرجوع، فرجع يف كتابه 

 .2(أسرار التنزيل 
 التحليل والنقد:

ي خالصة ونقل السيوط -أسرار التنزيل-ن هذه املسألة يف كتابه عرجوع الرازي قد ثبت 

 ولما كان أحد من آابء الرسكانوا مسلمني و ملسو هيلع هللا ىلص يع آابء حممد إن "قول الرازي يف فتاوىه فقال: 

                                                        
 .    5٦2:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -1
 .      5٦2:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -2
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إبراهيم عليه السالم و كر أن آزر كان عم إبراهيم عليه السالم  أبوأجداده كافرا وأنكر لكفر ملسو هيلع هللا ىلص 

 . 1"على قوله بوجوهما كان والدا له واحتج 

كان الرازي إماما ألهل السنة، قاطعا ألهل البدعة، انصرا ومؤيدا لألشاعرة "ل السيوطي:اقو 

 .2"وجمددا للسنة السابعة ولتائيد مذهبه عندي دالئل شىت

 .3 هذا األمر كان خمفيا على املتقدمني وانكشف على املتأخرين :الشيخ السعيدييقول 

إميان  يع  بلملسو هيلع هللا ىلص أثبت علماء املتأخرين إميان  يع آابء حممد" الدهلوي:قال الشيخ عبداحلة ف

 :4" الث طرقبثملسو هيلع هللا ىلص وأثبت إميان  يع آابء حممد إىل آدم عليه السالم. عليهم السالم آابء األنبياء

 أهنم كانو على دين إبراهيم عليه السالم. .1

 ما وجدوا زمن اإلسالم وماتوا يف زمن الفرتة. .2

 كناإلحياء  عيف ىف حد  اته ول وإن كان حديث ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل بدعاء النيب حيامها هللا فأ .3

ر دمني وانكشف األمهذا االمر كان خمفيا على املتق صار حسنا صحيحا بتعدد الطرق.

 وهللا خيتو برمحته من يشاء. على املتأخرين

ن أكتبت هذا األمر تفصيال ألن العلماء كانوا متشوشني حول عقيدة اإلمام الرازي فأردت 

 أثبت أنه رجع يف كتابه أسرار التنزيل كما  كرت سابقا.

 : -أسرار التنزيل- كتابه وقد قال الفخر الرازي يف

 يف   َقلَُّبكَ َوت َ } لقوله تعاىل: مؤمنون عليهم السالم وسائر األنبياء  .ملسو هيلع هللا ىلصإن آابء النيب " 

د ينَ  : :ملسو هيلع هللا ىلصفمعناه أنه تنقل نوره من ساجد إىل ساجد واستدل له بقوله [ 219: الشعراء]{السَّاج 

                                                        

 ابكستان. -، ط: فيصل آابد210:2احلاوي للفتاوى، للسيوطي،  -1 
 املصدر السابة. -2 
 .      5٦2:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -3 
 كمار، لكهنؤ س ن(..،  مطبع تيج 718:1ه( 1052أشعة اللمعات،للدهلوى، عبد احلة   م: -4
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َا}وقوله تعاىل: مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات : التوبة]{س   ََ  اْلُمْشر ُكونَ  إ منَّ

  .1" مشرًكا انتهى.ملسو هيلع هللا ىلصفوجب أن ال يكون أحد من أجداده  قال:[28

اض هذه اإلعرت أن  قول اآللوسي ىف البداية نقلالسعيدي للرازي حسن الظن كما  يظن

فا وخلفا  يع أهل السنة سل انشئ من قلة تتبع الرازي أي ليس هذا قول الشيعية بل هذه عقيدة

إلمام الرازي فالدراسة تثبت أن ا وسائر األنبياء عليهم السالم كانوا مؤمنني. وآابء .ملسو هيلع هللا ىلصآابء النيب  أن

الثاين:  ... إىل قولها فقد زعموا أن والد رسول هللا كان كافراوأما أصحابنقد رجع عن قوله األول: "

سعيدي مؤمنون". فاالستدراك قوي وموقف ال السالمالصلوة و  عليهم وسائر األنبياء.ملسو هيلع هللا ىلصإن آابء النيب 

 راجح.

 

 السادس والسبعوناالستدراك 

: األنعام{ ] َكِثي ا  نَ َوخُتُْفو  تـُْبُدوهَنَا قـََراِطيسَ  ََتَْعُلونَهُ } " حول قوله تعاىل:

91]" 

 :الرازىموقف اإلمام 

 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

ومثل هذا الكتاب ال ميكن إدخال الزايدة والنقصان فيه، والدليل عليه أن الرجل يف هذا "

الزمان لو أراد إدخال الزايدة والنقصان يف القرآن مل يقدر عليه، فكذا القول يف التوراة. قلنا: قد 

 كران يف سورة البقرة أن املراد من التحريف تفسري آايت التوراة ابلوجوه الباطلة الفاسدة كما يفعله 

                                                        
 م(.1990،  ط: بغداد، 273-2٦9اسرار التنزيل...، للرازي، ص -1
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 إال أهنا قليلة، والقوم ما كانوا خيفون من التوراة إال تلك ...لون يف زماننا هذا  ايت القرآناملبط

ليه الصالة ة على نبوة حممد  عقلنا: القوم كما خيفون اآلايت الدال اآلايت، فلم قال: وخيفون كثريا.

والسالم، فكذلك خيفون اآلايت املشتملة على األحكام أال ترى أهنم حاولوا على إخفاء اآلية 

 .1" املشتملة على رجم الزاين احملصن

 : استدراك الشيخ السعيدي
 .2 اليهود لفظا ومعنا حرفقد رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

 التحليل والنقد:
أ ع العلماء واملفسرون أن اليهود كانوا يغريون كالم هللا حرفا ومعىن ولكن كيف حيرفون  

هم كالم هللا هذه القضية خالفية بينهم، فبعضهم يرون أهنم يبطلون كالم هللا بتاويالهتم الباطلة، وبعض

ن بعض موا ع روف عبتبديل احلو بتقدمي احلروف والكلم وبتاخريها يقولون حرفوا اليهود بطرق شىت: 

املنزل و خفاء الالم وكتماهنا و لباس احلة ابلباطل لفظا ومعىن وهم جيزمون بذالك بدليل قطعي 

 َهاُدوا الَّذ ينَ  نَ م  }" فقال هللا تعاىل : على وجود التحريف. من القرآن والسنة فالقرآن مهيمن وشاهد

ع ه   َعنْ  اْلَكل مَ  حُيَر  ُفونَ  ع   َعنْ  اْلَكل مَ  حُيَر  ُفونَ } قال ىف مقام آخر:و [4٦: النساء]{َمَوا   { ه  َمَوا  

 . "[13: املائدة]

 وحتريف الكلم عن موا عه يصدق بتحريف األلفاظ" فيقول املفسر الشهري حممد رشيد:

ابلتقدمي والتأخري واحلذف والزايدة والنقصان، وبتحريف املعاين حبمل األلفاظ على غري ما و عت 

كثري من علمائنا األعالم هذا املعىن يف تفسري اآلية، وعللوه  ن التصرف يف ألفاظ  له، وقد اختار  

                                                        
 .٦3:13مفاتيح الغيب،للرازي، - 1
 .584:3تبيان القرآن، للسعيدى،  - 2
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كتاب متواتر متعسر أو متعذر، وسبب هذا االختيار والتعليل عدم وقوف أولئك العلماء على اتريخ 

أهل الكتاب، وعدم اطالعهم على كتبهم، وقياس تواترها على القرآن. والتحقية الذي عليه العلماء 

لذين عرفوا اتريخ القوم واطلعوا على كتبهم ال، يسموهنا التوراة وغريها  وكذا كتب النصارى( هو ا

 .1"أن التحريف اللفظي واملعنوي كالمها واقع يف تلك الكتب

وقد أثبت العلماء حتريف كتب السماوية بشواهد كثرية، ويف كتاب   إظهار احلة   للشيخ 

أقول إن " اىل مائة شاهد على التحريف اللفظي واملعنوي فيها وقال:رمحه هللا تع 2رمحت هللا اهلندي

 "التحريف اللفظي جبميع أقسامه أعين بتبديل األلفاظ وزايدهتا ونقصاهنا اثبت يف الكتب املذكورة
بينت الدراسة رجحان موقف السعيدي على موقف الرازي بناء على إستقرآء األدلة الشرعية ف. 3

 أي اجلمهور.والتارخيية وهو عني ر 

 

 السابع والسبعوناالستدراك 

                                                        
 تفسري املنار حملمد رشيد بن علي ر ا .  - 1
م يف  1818 ابلدين، وابحث، ومناظر. ولد حممد رمحت هللا الَكرْيانَوي اهلندي العثماين احلنفي، نزيل احلرمني، عامل - 2

اهلند بَكرْيانة، وبدأت تعليمه على يد كبار علماء املشهورين  ىف العائلة( ابلدين والعلم والفضل وعلى يد والده حسب 
 دالنظام يف بلدته يف  لك العهد، حفظ القرآن الكرمي ىف الثانية عشرة من عمره وعلم الكتب اإلسالمية والشريعة على ي

آابئه، وأتقن اللغة الفارسية واللغة العربية مث  هب إىل دهلي للتعليم العايل، فالتحة مبدرسة وسكن يف مبناها وتتلمذ على 
الشيخ حممد حيات،بعد أخذ العلوم ارحتل إىل لكهنو، فتتلمذ على األستا  إمام خبش الدهلوي الصهبائي للتخصو 

ه  يف شهر رمضان  1308سعد هللا مراد آابدي وغريها. تويف الشيخ عام  ادب الفارسية وأخذ العلوم على يد األستا 
(، بطاقة  34سنة.   إظهار احلة:  75ودفن يف املعالة  مقربة مكة املكرمة(، وكان عمره  22الكرمي ليلة اجلمعة مبكة 

 كتابه إظهار احلة من املكتبة الشاملة ،اإلصدار الثالث(.
، حتقية : الدكتور حممد أمحد ملكاوي 429:2ه (، 1308الكريانوي اهلندي  املتوىف :  إظهار احلة، حملمد رمحت هللا -3

ه   1410، 1: ط: -اململكة  السعودية العربية – الرئسة العامة إلدارات اإلرشاد والبحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  
.) 
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 "[119} َوَقْد َفَصَل َلُكْم َما َحَرَم َعَلْيُكْم { ]األنعام: "حول قوله تعاىل:

 الرازى:موقف اإلمام 
 قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 

قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أكثر املفسرين قالوا املراد منه قوله تعاىل يف أول سورة "

املائدة: حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير. وفيه إشكال وهو أن سورة األنعام مكية وسورة 

مقدما  لاملائدة مدنية وهي آخر ما أنزل هللا ابملدينة وقوله وقد فصل يقتضي أن يكون  لك املفص

قال املراد قوله يعلى هذا اجململ واملدين متأخر عن املكي واملتأخر ميتنع كونه متقدما بل األوىل أن 

دُ  اَل  ُقلْ }بعد هذه اآلية: يَ  َما يف   َأج  وهذه اآلية وإن كانت مذكورة [ 145: األنعام]{حُمَرًَّما إ يَلَّ  أُوح 

 . 1"ري ال مينع أن يكون هو املراد وهللا أعلمبعد هذه اآلية بقليل إال أن هذا القدر من التأخ

 : استدراك الشيخ السعيدي
نزلت هذه السورة دفعة فيمتنع أن يكون املفصل متأخرا   رمحه هللا:  الشيخ السعيديقال 

 .2 كما زعم الرازي

 التحليل والنقد:
كما   مناز ، فالرازي ينفي أن يكون املفصل متأخرا هنا أيضا كالم الرازيالسعيدي   مل يفهم 

َتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحر  َمتْ }"قيل أن املقصود قوله تعاىل:  ن َقةُ َواْلُمْنخَ  ب ه   اّلِلَّ   ل َغرْي   أُه لَّ  َوَما ر  اخلْ ْنز ي َوحلَْمُ  َوالدَّمُ  اْلَمي ْ

" فحل هذا اإلشكال  ن املفصل وارد يف نفس السورة وإن كان متأخر تالوة وهذا [3: املائدة{ ]

 استدراك السعيدي يف غري حمله.اليضر وعليه ف

                                                        
 . 129:13مفاتيح الغيب، للرازي، -1
 .٦38:3تبيان القرآن، للسعيدى،  -2
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وصلى هللا على النيب األمي وعلى آله وصحبه وابرك هذا ما عندي وهللا أعلم ابلصواب 

 وسلم
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 اخلامتة

 

 

 

 

 

 

 الت وصي اتو أهم  نتائج البحث  علىاخلامتة تشتمل 

 بسم هللا واحلمد هلل والصلوة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعد!

هذا التجوال يف أقوال األئمة الثالثة  الرازي واآللوسي والسعيدي رمحهم هللا( ميكن للباحث أن  بعد

 جيمل أبرز النتائج ال، توصل إليها فيما يلي:
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آللوسي وتبيان القرآن ل مفاتيح الغيب للرازي، روح املعاين " التفاسري الثالثةب " كتأابن لنا   :األوىل

 ا، فالناظر إليهمبهتكيف ثنااي   ماملوسوعية والبديعة، وقد برزت مهارهت اهيعن شخصية مؤلفللسعيدي 

 الشاغل خدمة الرتاث م. وكان شغلههممبفرد أشخاص اال يكاد يصدق أن القائم هبألول وهلة 

فس الباحث نب يبعث يف الكته . واجلدير ابلذكر أن دراسة هذاالقرآن وعلومهاإلسالمي، املمثل يف 

 وتعليمه.م اهلمة إىل طلب العل

 املوازنة بني أقوال العلماء األجالء تبني لنا مكانتهم بني املفسرين وقيمة تفاسريهم العلمية يف :الثانية

 جمال علوم القرآن.

من خالل دراسة االستدراكات تبني لنا مدى تنوعها بني االستدراكات التفسريية واللغوية  :الثالثة

 ري للرازي موسوعة علمية يف القرن السابع وروح املعاينوالعقدية مما يؤكد على أن التفسري الكب

موسوعة علمية يف القرن الثاين عشر هجراي وتفسري السعيدي أيضا موسوعة تفسريية قيمة يف البيئة 

 الباكستانية وخاصة للذين اليعرفون العربية.

ورة آل ية سبلغت استدراكات اآللوسي والسعيدي يف هذا املقال من البداية إىل هنا :الرابعة

 عمران(سبعا وسبعني استدراكا.

أن االستدراكات ظهرت يف بداية القرآن أكثر على إعتبار أن اإلمام يظهر آرائه مع بداية : اخلامسة

 التفسري.

: يرى الباحث أن االستدراكات مل يكن على من  واحد,ففي بعض األحيان يكون الرتجيح السادسة

يف جانب الرازي ويف بعض األخر يكون الرتجيح يف جانب اآللوسي أو السعيدي مما يؤكد على قوة 

 إجتهاد األئمة وسعيهم املخلو خلدمة كتاب هللا. 

 عقب دراسة االستدراكات ظهر لنا أهنم مل خيتلفوا إلتباع اهلوى وال لتعصب للمذهب. :السابعة
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 آللوسي والسعيدي نقلو من تفسري الرازي نقوالت مهمةأن املفسرين املتأخرين وخاصة ا :الثامنة

 هذا دليل على أن تفسري الرازي كان من أهم مصادر التفسري ال، إعتمد عليها املفسرون.

هذه االستدراكات مظهر لنا طريقة اإلختالف بني العلماء وكيف أنه كان يقوم على إلتزام : التاسعة

 األدب وإحرتام الرأي األخر.

 يف بعض املواقف مل يكن اإلختالف أصليا وجوهراي بل كان شكليا ولفظيا.: العاشرة

: بعض االستدراكات الغوية والنحوية واألصولية تدلنا على أمهية هذه  العلوم يف احلادية عشرة

 تفسري آايت القرآن الكرمي.

لى تنقية الكتب ع، وهو العمل يرجوا أن يلقى قبواًل وترحيباً  يقرتح الباحث اقرتاحاً  :عشرة الثانية

ة، من الرواايت الضعيف -من كتب التفسري، وكتب احلديث، وغريها من الكتب  -القدمية 

واملو وعة، واإلسرائيلية، ويعين بذلك أن يكون هناك توجه جاد يف اجلامعات اإلسالمية إلظهار 

سوف ا و لك مل ،هذه الكتب، يف ثوب  يل خمرج األحاديث، حمقة النو، معلة على مسائله

هم أ جيده الطالب من فوائد علمية كثرية، ال سيما يف مرحل، الدكتوراه و املاجستري، ألهنما تعتربان

 مراحل التحصيل. وهللا أعلم 

ن هذا من أل ويف اخلتام يوصي الباحث بضرورة عقد دراسات أخرى على هذه النحو ألئمة آخرين

تنقيتها من األقوال تب و كه يفيد يف تنقيح الدي كما أنن يقوي الباحثني يف جمال منهج النقشأنه أ

 هذا ابلطبع سيكون إ افة مهمة يف مكتبة اإلسالمية.، و اخلاطئة

 ، وما كان فيه من خطأ فمين ومنول: ما كان فيه من صواب فمن هللاوال يسعين إال أن أقوبعد 

 .، وعليه التكالن لشيطان، وهللا ورسوله منه بريئان، وهللا املستعانا

يف ل  ما  كرُت فك. " وهو ُجهد متوا عاالستدراكاتما وف قين هللا سبحانه وتعاىل يف بيان "هذا 

اجملال مفتوح و ة. حباجة إىل حبث وحتقي فهو بقدر طاق، واستطاع، وال يزال تفسريه اتاالستدراك
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وجهه ل لُكل  ابحث أن يبحث فيه ليستفيد منه أكثر. فأسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً 

الكرمي وأن ينفعنا به و يع املسلمني وأسأل هللا تعاىل الَعفو والعافية واملغفرة يف الدنيا واألخرة وما 

ْذانَ  اَل  رَب ََّنا} توفيقي إال  ابهلل عليه توك لُت وإليه أُنيب. ينَ  إ نْ  تُ َؤاخ  َنا حَتْم لْ  َواَل  َرب ََّنا َأْخطَْأانَ  أَوْ  اَنس   َعَلي ْ

ْلَنا َواَل  َرب ََّنا قَ ْبل َنا م نْ  الَّذ ينَ  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما  إ ْصرًا  َواْرمَحَْنا لََنا َواْغف رْ  َعنَّا َواْعفُ  ب ه   لََنا طَاَقةَ  اَل  َما حُتَم  

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني [ 28٦: البقرة{ ] اْلَكاف ر ينَ  اْلَقْوم   َعَلى فَاْنُصْرانَ  َمْواَلانَ  أَْنتَ 

 وصلى هللا تعاىل على النىب  األُمي  وعلى آله وَصحبه أ عني. 

 الطالب:

  م الدين كوكب اهلامشي

 اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد.
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 الفهارس
 

 وتشتمل على:
 القرآن  اآلايت فهرس 

 واآلاثر  األحاديث فهرس
  هلم املرتجم األعالم فهرس

 فهرس املوضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس اآلايت
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 رقم املسلسل اسم السورة واآلية رقم اآلية الصفحة

 سورة الفاحتة

يم {  1   .1 }ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

  .2 }احْلَْمُد ّلِل َّ  َرب   اْلَعاَلم نَي{ 1 ٦8

يم  { 2 121   .3 } الرَّمْحَن  الرَّح 

  .4 }َمال ك  يَ ْوم  الد  ين  {  3 72

َك َنْسَتع نُي {  4 71 َك نَ ْعُبُد َوإ ايَّ   .5 } إ ايَّ

رَاَط اْلُمْسَتق يَم{ 5 12٦   .٦ }اْهد اَن الص  

رَاَط الَّذ يَن أَنْ َعْمَت َعَلْيه ْم{ ٦ 72   .7 }ص 

  .8 }َغرْي  اْلَمْغُضوب  َعَلْيه ْم َواَل الضَّال  نَي { 7 128

 سورة البقرة

  .9 }إ نَّ الَّذ يَن َكَفُروا َسَواء  َعَلْيه ْم{  ٦ 129

ُْؤم ن نَي{  8 129 ر  َوَما ُهْم مب  ْليَ ْوم  اآْلخ  ّلِلَّ  َواب    .10 }َوم َن النَّاس  َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا اب 

يًعا مُثَّ اْستَ َوى إ ىَل السََّماء  َفَسوَّ  29 144 اُهنَّ }ُهَو الَّذ ي َخَلَة َلُكْم َما يف  اأْلَْرض   َ 
 َسْبَع مَسَاَوات  َوُهَو ب ُكل   َشْيء  َعل يم { 

11.  

ي 38 149 ْن َرب  ه  َكل َمات  فَ َتاَب َعَلْيه  إ نَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَّح    .12 ُم{ }فَ تَ َلقَّى آَدُم م 

َ الَّ،  أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم{  40 1٦٦   .13 }اَيَبين  إ ْسرَائ يَل ا ُْكُروا ن ْعَم، 

َنا آَل ف ْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَ نْ  50 151 َناُكْم َوأَْغَرق ْ َنا ب ُكُم اْلَبْحَر َفَأْ َي ْ   .14 ظُُروَن { }َوإ ْ  فَ َرق ْ

  .15 [ 54}َ ل ُكْم َخرْي  َلُكْم ع ْنَد اَبر ئ ُكْم{ ]البقرة:  54 133

  .1٦ }ُكُلوا َواْشَربُوا م ْن ر ْزق  اّلِلَّ {  ٦0 153
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د  ... اْهب طُوا م ْصرًا فَإ نَّ  ٦1 152 َ َعَلى طََعام  َواح  َلُكْم  } َوإ ْ  قُ ْلُتْم اَيُموَسى َلْن َنْصرب 
 َما َسأَْلُتْم { 

17.  

ْنُكْم يف  السَّْبت  فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا}َوَلَقْد  ٦5 155 ئ نَي { َعل ْمُتُم الَّذ يَن اْعَتَدْوا م    .18 ق َرَدًة َخاس 

  .19 }َفَجَعْلَناَها َنَكااًل ل َما َبنْيَ يََديْ َها َوَما َخْلَفَها َوَمْوع ظًَة ل ْلُمتَّق نَي{  ٦٦ 155

ُذاَن ُهُزًوا قَاَل  ٦7 143 ّلِلَّ  َأْن َأُكوَن م َن اجْلَاه ل نيَ }قَاُلوا أَتَ تَّخ    .20 {أَُعوُ  اب 

ُ َلُمْهَتُدوَن{  70 15٦   .21 }وإان إ ْن َشاَء اّلِلَّ

ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اّلِلَّ   75 177 ن ْ ُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفر ية  م   مُثَّ حُيَر  ُفونَهُ أَفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤم 
 م ْن بَ ْعد  َما َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُموَن{ 

22.  

َْيد يه ْم {  79 177   .23 }فَ َوْيل  ل لَّذ يَن َيْكتُ ُبوَن اْلك َتاَب   

ْنُكْم...َويَ ْوَم اْلق َياَمة  يُ َردُّوَن إ ىَل َأَشد   اْلَعَذاب  َوَما اّلِلَُّ  85 157  ب َغاف ل  }َمْن يَ ْفَعُل َ ل َك م 
 َعمَّا تَ ْعَمُلوَن{ 

24.  

ُتْم َصاد ق نَي{  94 158   .25 } فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت إ ْن ُكن ْ

  .2٦ }َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبًدا{  95 159

ا َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلك نَّ }َومَ أُْنز َل َعَلى اْلَمَلَكنْي  ب َباب َل َهاُروَت َوَماُروَت...}َوَما  102 159
 الشََّياط نَي َكَفُروا{ 

27.  

  .28 [104}اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا رَاع َنا َوُقوُلوا اْنظُْراَن{ ]البقرة:  104 1٦7

تَ َبدَّل  َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسئ َل ُموَسى م ْن قَ ْبُل ...َوَمْن ي َ }أَْم تُر يُدوَن َأْن  108 1٦7
{ ]البقرة:  ميَان  فَ َقْد َ لَّ َسَواَء السَّب يل  إْل   [108اْلُكْفَر اب 

29.  

َْمر ه {  109 1٦8    ُ َ اّلِلَّ   .30 }فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ أَيْ  

  .31 }َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إ الَّ َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى{  111 158

  .32 }َوإ ْ  َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة ل لنَّاس  َوأَْمًنا{  125 171
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127 143  }   .33 }وََكَذل َك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ل َتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاس 

  .34 } إ نَّ الَّذ يَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا م َن اْلبَ ي  َنات  َواهْلَُدى{  159 178

  .35 }فَا ُْكُروا اّلِلََّ َكذ ْكر ُكْم آاَبءَُكْم َأْو َأَشدَّ   ْكرًا{  200 103

 سورة آل عمران

158 24  } ًما َمْعُدوَدات    .3٦ }قَاُلوا َلْن امَتَسََّنا النَّاُر إ الَّ أايَّ

يَم َوإ مْسَاع يَل.. 84 180 َنا َوَما أُْنز َل َعَلى إ بْ رَاه  ّلِلَّ  َوَما أُْنز َل َعَلي ْ   .37 . { }ُقْل آَمنَّا اب 

ْلك َتاب  ل َتْحَسُبوُه م َن اْلك   87 181 نَ تَ ُهْم اب  ُهْم َلَفر يًقا يَ ْلُووَن أَْلس  ن ْ ...}َوإ نَّ م  ُهَو م ْن َتاب 
 ُموَن { ع ْند  اّلِلَّ  َوَما ُهَو م ْن ع ْند  اّلِلَّ  َويَ ُقوُلوَن َعَلى اّلِلَّ  اْلَكذ َب َوُهْم يَ ْعلَ 

38.  

140 119  }   .39 }َوإ َ ا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوإ َ ا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اأْلَاَنم َل م َن اْلَغْيظ 

ُ إ الَّ ُبْشَرى َلُكْم َول َتْطَمئ نَّ قُ ُلوُبُكْم ب ه {  12٦ 184   .40 }َوَما َجَعَلُه اّلِلَّ

  .41 َواأْلَْرض  {  }الَّذ يَن َيْذُكُروَن اّلِلََّ ق َياًما َوقُ ُعوًدا َويَ تَ َفكَُّروَن يف  َخْلة  السََّماَوات       191 189

 سورة النساء

  .42 }فَاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الن  َساء  َمْثىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع{  3 191

ُهْم{  ٦٦ 197 ن ْ   .43 } َما فَ َعُلوُه إ الَّ قَل يل  م 

د  يق نَي َوالشَُّهَداء {  ٦9 128 ُ َعَلْيه ْم م َن النَّب ي  نَي َوالص     .44 }أَنْ َعَم اّلِلَّ

  .45 }َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلك ْن ُشب  َه هَلُْم {  157 198

ر يَن َوُمْنذ ر يَن ل َئالَّ َيُكوَن ل لنَّاس  َعَلى اّلِلَّ  ُحجَّة  بَ ْعَد ال     1٦5 119 رُُّسل  وََكاَن }ُرُساًل ُمَبش  
ُ َعز يزًا َحك يًما{   اّلِلَّ

4٦.  

 سورة املائدة

  .47 }اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َ ا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّاَلة ... َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعَبنْي {  ٦ 201
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يثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوهَبُْم... 13 178 ه ْم م  ُهْم َواْصَفحْ فَ  }فَب َما نَ ْقض    .48 {  اْعُف َعن ْ

بَّاُؤُه{  18 158   .49 }حَنُْن أَبْ َناُء اّلِلَّ  َوَأح 

  .50 }إ نَّ اخلْ ْزَي اْليَ ْوَم َوالسُّوَء َعَلى اْلَكاف ر يَن{  28 124

ُلوا آَمنَّا }اَيأَي َُّها الرَُّسوُل اَل حَيْزُْنَك الَّذ يَن ُيَسار ُعوَن يف  اْلُكْفر  م َن الَّذ يَن قَا 41 178
ْن قُ ُلوهُبُْم َوم َن الَّذ يَن َهاُدوا مَسَّاُعوَن ل ْلَكذ ب  مَسَّ  َف َْواه ه ْم َوملَْ تُ ْؤم  اُعوَن ل َقْوم    

ع ه {  آَخر يَن ملَْ أَيُْتوَك حُيَر  ُفونَ   اْلَكل َم م ْن بَ ْعد  َمَوا  

51.  

  .52 ْن بَ ْعد  َ ل َك{ }وَكْيَف حُيَك  ُموَنَك َوع ْنَدُهُم الت َّْورَاُة ف يَها ُحْكُم اّلِلَّ  مُثَّ يَ تَ َولَّْوَن م   43 178

حْلَة   ُمَصد  قًا ل َما َبنْيَ َيَدْيه  م َن اْلك َتاب   48 177 ًنا َعَلْيه {  }َوأَنْ زَْلَنا إ لَْيَك اْلك َتاَب اب    .53 َوُمَهْيم 

َب َعَلْيه {  ٦0 129 ُ َوَغض    .54 }َمْن َلَعَنُه اّلِلَّ

128 77  }   .55 }َقْد َ لُّوا م ْن قَ ْبُل َوَأَ لُّوا َكث ريًا َوَ لُّوا َعْن َسَواء  السَّب يل 

َدنَّ َأَشدَّ النَّاس  َعَداَوًة ل لَّذ يَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد{ 82 157   .5٦ }لََتج 

َك {  11٦ 187 ي...َما يف  نَ ْفس    .57 تَ ْعَلُم َما يف  نَ ْفس 

 سورة األنعام

رُي أََفاَل  50 204   .58  تَ تَ َفكَُّروَن{ } إ ْن أَتَّب ُع إ الَّ َما يُوَحى إ يَلَّ ُقْل َهْل َيْسَتو ي اأْلَْعَمى َواْلَبص 

  .59 }َ ل ُكْم َوصَّاُكْم ب ه  َلَعلَُّكْم تَ ْعق ُلوَن{  151 133

رَاط ي ُمْسَتق يًما فَاتَّب ُعوُه َواَل تَ تَّب ُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرَّ  153 127 َق ب ُكْم َعْن َسب يل ه  }َوَأنَّ َهَذا ص 
 َ ل ُكْم َوصَّاُكْم ب ه  َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن{ 

٦0.  

 سورة األعراف

  .٦1 }َوحيُ لُّ هَلُُم الطَّي  َبات  َوحُيَر  ُم َعَلْيه ُم اخْلََبائ َث{  157 183

123 179  } ََهنََّم َكث ريًا م َن اجلْ ن   َواإْل ْنس    .٦2 }َوَلَقْد َ رَْأاَن جل 
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  .٦3 {فَاْدُعوهُ  احْلُْسىَن  اأْلَمْسَاءُ  َوّلِل َّ  } 180 11٦

 سورة األنفال

يُبوا ّلِل َّ  َول لرَُّسول  إ َ ا َدَعاُكْم ل َما حُيْي يُكْم{  24 89   .٦4 }اْسَتج 

 سورة التوبة

تُ ُلوا اْلُمْشر ك نَي َحْيُث َوَجْدامُتُوُهْم{  5 1٦9   .٦5 }فَاق ْ

ّلِلَّ {  29 170 ُنوَن اب    .٦٦ }قَات ُلوا الَّذ يَن اَل يُ ْؤم 

 سورة يونس

ُر َدْعَواُهْم{  10 99   .٦7 }َوآخ 

  .٦8 }َفَماَ ا بَ ْعَد احلَْة   إ الَّ الضَّاَلُل{  32 1٦8

 سورة هود

  .٦9 }َفَأمَّا الَّذ يَن َشُقوا َفف ي النَّار  هَلُْم ف يَها َزف ري  َوَشه ية {  10٦ 124

 سورة يوسف

  .70 }قَاَلْت َفَذل ُكنَّ الَّذ ي ُلْمتُ نَّين  ف يه {  32 133

ُتُموَها {  40 1٦٦   .71 }َما تَ ْعُبُدوَن م ْن ُدون ه  إ الَّ َأمْسَاًء مَسَّي ْ

 سورة إبراهيم

  .72 }لَئ ن َشَكْرمُتْ أَلز يَدنَُّكْم{     7 الشكر والتقدير

 سورة احلجر

د يَن {  29 149 ي فَ َقُعوا َلُه َساج    .73 }فَإ َ ا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ف يه  م ْن ُروح 

  .74 }َوإ نَّ َجَهنََّم َلَمْوع ُدُهْم َأْ َع نَي{  43 123
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ُهْم ُجْزء  َمْقُسوم {  44 124 ن ْ َعُة أَبْ َواب  ل ُكل   اَبب  م    .75 }هَلَا َسب ْ

ًعا م َن اْلَمثَاين  َواْلُقْرآَن اْلَعظ يَم{ 87 79 َناَك َسب ْ   .7٦ }َوَلَقْد آتَ ي ْ

 سورة اإلسراء

  .77 }َوَما ُكنَّا ُمَعذ  ب نَي َحىتَّ نَ ب َْعَث َرُسواًل{  15 119

 سورة طه

َتُكْم ب عَ  ٦1 124 َذاب  َوَقْد َخاَب }قَاَل هَلُْم ُموَسى َويْ َلُكْم اَل تَ ْفرَتُوا َعَلى اّلِلَّ  َكذ اًب فَ ُيْسح 
 َمن  اْفرَتَى{ 

78.  

ُر َحْيُث أََتى{  ٦9 1٦2   .79 }َواَل يُ ْفل ُح السَّاح 

َنا إ ىَل ُموَسى َأْن َأْسر  ب ع َباد ي فَاْ ر ْب  77 151 ْم طَر يًقا يف  اْلَبْحر  يَ َبًسا هلَُ }َوَلَقْد َأْوَحي ْ
 اَل خَتَاُف َدرًَكا َواَل خَتَْشى{

80.  

 سورة األنبياء

َنًة {  35 188 لشَّر   َواخلَْرْي  ف ت ْ ُلوُكْم اب    .81 ُكلُّ نَ ْفس  َ ائ َقُة اْلَمْوت  َونَ ب ْ

  .82 }قُ ْلَنا اَياَنُر ُكوين  بَ ْرًدا َوَساَلًما َعَلى إ بْ رَاه يَم{  ٦9 199

  سورة احلج  

ْم َلَقد ير { 39 170 ُْم ظُل ُموا َوإ نَّ اّلِلََّ َعَلى َنْصر ه  هنَّ   .83 }أُ  َن ل لَّذ يَن يُ َقاتَ ُلوَن  َ 

 سورة الفرقان

ًدا َواْدُعوا ثُ ُبورًا َكث ريًا{  14 123   .84 }اَل َتْدُعوا اْليَ ْوَم ثُ ُبورًا َواح 

 سورة الشعراء

َنا إ ىَل ُموَسى َأن  اْ ر ْب ب َعَصاَك اْلَبْحَر فَانْ َفَلَة َفَكاَن ُكلُّ ف   ٦3 151 ْرق  َكالطَّْود  }َفَأْوَحي ْ
 }  اْلَعظ يم 

85.  
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 سورة النمل

يم  { 30 100   }إ نَُّه م ْن ُسَلْيَماَن َوإ نَُّه ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

 سورة القصص

  .8٦ }فَ َرَدْداَنُه إ ىَل أُم  ه {  13 157

 سورة العنكبوت

َنا تُ ْرَجُعوَن{  57 188   .87 }ُكلُّ نَ ْفس  َ ائ َقُة اْلَمْوت  مُثَّ إ لَي ْ

 سورة الروم

  .88 }َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة يَ ْوَمئ ذ  يَ تَ َفرَُّقوَن{  14 124

 سورة ص

د يَن{  71 148 ي فَ َقُعوا َلُه َساج    .89 }فَإ َ ا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ف يه  م ْن ُروح 

 سورة الزمر

  .90 }ُقْل َهْل َيْسَتو ي الَّذ يَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذ يَن اَل يَ ْعَلُموَن{  9 1٦5

 سورة فصلت

لَّذ ي َخَلَة اأْلَْرَض يف  يَ ْوَمنْي {  9 145   .91 }ُقْل أَئ نَُّكْم لََتْكُفُروَن اب 

  .92 يد { }اَل أَيْت يه  اْلَباط ُل م ْن َبنْي  يََدْيه  َواَل م ْن َخْلف ه  تَ ْنز يل  م ْن َحك يم  محَ   42 1٦5

 سورة الدخان

  .93 ( طََعاُم اأْلَث يم  { 43} إ نَّ َشَجَرَت الزَّقُّوم    44، 43 124

 سورة اجلاثية

َم اّلِلَّ {  14 1٦9   .94 }ُقْل ل لَّذ يَن آَمُنوا يَ ْغف ُروا ل لَّذ يَن اَل يَ ْرُجوَن َأايَّ
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 سورة ق

َبَّار { } 45 1٦9   .95 َوَما أَْنَت َعَلْيه ْم جب 

 سورة النجم

  .9٦ ( إ ْن ُهَو إ الَّ َوْحي  يُوَحى{3َعن  اهْلََوى  }َوَما يَ ْنط ُة  4، 3 204

 سورة احلشر

  .97 }َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا{  7 183

 سورة اجلمعة

اْسَعْوا إ ىَل   ْكر  اّلِلَّ  فَ }اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َ ا نُود َي ل لصَّاَلة  م ْن يَ ْوم  اجْلُُمَعة   9 149
 َوَ ُروا اْلبَ ْيَع{

98.  

 سورة التحرمي

َّ َوالَّذ يَن آَمُنوا{  8 123 ُ النَّيب    .99 }يَ ْوَم اَل خُيْز ي اّلِلَّ

 سورة النازعات

  .100 }َواأْلَْرَض بَ ْعَد َ ل َك َدَحاَها{  30 14٦

 سورة املرسالت

{ 30}اْنطَل ُقوا إ ىَل ظ ل     ي َثاَلث  ُشَعب    31، 30 125   .101 ( اَل ظَل يل  َواَل يُ ْغين  م َن اللََّهب 

 سورة األعلى

  .102 }َسب  ح  اْسَم َرب  َك اأْلَْعَلى{  1 115

 سورة املعارج

َا َلَظى   1٦، 15 124   .103 ( نَ زَّاَعًة ل لشََّوى{ 15} َكالَّ إ هنَّ
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 األحاديث النبوية واآلاثر فهرس
 الرقم  احلديث الصفحة

{ فعد ها آيةً  الشكر يم    .1 قرأ يف الص الة }ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
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  .2 على أحد بعد سليمان بن داود غرييأال أخربك  ية مل تنزل  75

  .3 صلى هللا عليه وسلم  يقطع قراءته آية آيةكان رسول هللا  70

يم   الكتاب سبع آايت أوالهن ب ْسم  فاحتة  73   .4 اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

  .5 بع آايت  َرب   اْلَعاَلم نَي س قال: " احْلَْمُد ّلِل َّ   صلى هللا عليه وسلم أن  رسول هللا  74

يم  إهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع ا 73 ثاين وب ْسم  ملإ ا قرأمت احلمد فاقرؤوا ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

يم  إحدى آايهتااّلِلَّ  الرَّ   مْحَن  الرَّح 

٦.  

  .7 له كيف تقول إ ا قمت إىل الصالة؟قال  صلى هللا عليه وسلم أن النيب  7٦

يم   فقيل البن عباس فأين السابعة فقال ب ْسم   79   .8 اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

يم  فإهنا إحدى آايهتاإ ا قرأمت أم القرآن فال تدعوا ب ْسم  اّلِلَّ   81   .9 الرَّمْحَن  الرَّح 

يم  فإهنا إحدى آايهتا وإهنا السبع 81   .10 املثاين    إ ا قرأمت أم  القرآن فال تربحوا ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

  .11 وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل قسمت الص الة بيين 98

: اي جبه، فقلتفلم أ صلى هللا عليه وسلم كنت أصل ي يف املسجد، فدعاين رسول اّلِل   89
، إين  كنت أصل ي  رسول اّلِل 

12.  

  .13 يقرأ فيها  م  القرآن فهي خداج  من صل ى صالًة مل  98

"لتتبعن سَنن الذين من قبلكم شربًا بشرب، و راعًا بذراع، حىت لو دخلوا جحر  ب  91
 لتبعتموهم

14.  

  .15 أبرتكل أمر  ي ابل ال يبدأ فيه ابسم هللا فهو  92

  .1٦ كان يكتب ابمسك اللهم 99

ْدَق طَُمْأن   97   .17 َكذ َب ر يَبة  يَنة ، َوإ نَّ الدَْع َما يَر يُبَك إ ىَل َما اَل يَر يُبَك، فَإ نَّ الص  

ُعَمَر، َوُعْثَماَن، ، َوَخْلَف َأيب  َبْكر ، وَ صلى هللا عليه وسلم َصلَّْيُت َخْلَف َرُسول  هللا   112
{َفَكانُوا اَل جَيَْهُروَن ب  }ب ْسم  هللا   يم   الرَّمْحَن  الرَّح 

18.  
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ستفتحون وأيب بكر ، وعمر، وعثمان، فكانوا ي صلى هللا عليه وسلم صل يت خلف الن يب   102
( يف أو ل قراءة  و  يم  ال يف ب احْلَْمُد ّلِل َّ  َرب   اْلَعاَلم نَي، ال يذكرون  ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

 آخرها

19.  

ع أحًدا وأيب بكر ، وعمر، وعثمان، فلم أمس صلى هللا عليه وسلم صل يت مع رسول هللا  102
) يم   منهم يقرأ  ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

20.  

، واالستعا ة، ورب نا لك احلمد 103 يم    .21 عبد هللا ابن مسعود " كان خيفي ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

، وآمني والل هم ّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّ "مخس خيفني: سبحانك الل هم  وحبمدك، والت عو   ، وب ْسم  ا 104 يم  ح 
 ربن ا لك احلمد

22.  

  .23  صلى هللا عليه وسلم  أمسعناكميف كل  صالة  يقرأ، فما أمسعنا رسول اّلِل   105

، ومل يكرب عند اخل 105 يم  فض أن معاوية قدم املدينة فصلى هبم، ومل يقرأ ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
والسجود، فلما سلم انداه املهاجرون واألنصار. اي معاوية، سرقت منا الصالة، إىل الركوع 

؟ وأين التكبري عند الركوع والسجود يم   أين ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

24.  

يم  اّلِلَّ  الرَّ  جيهر يف الصالة بب ْسم   صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا  107   .25 مْحَن  الرَّح 

  .2٦ اللَُّهمَّ أَد ر  احَلةَّ َمَعُه َحْيُث َدارَ  107

  .27  كالنجوم  يهم اقتديتم اهتديتمأصحايب 108

  .28 عليكم بسن، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني بعدي 108

  .29 ابلل ذين من بعدي أيب بكر  وعمر اقتدوا 108

جئت  ، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إنصلى هللا عليه وسلم أتت امرأة  الن يب   108

ا تقول: املوت، قال    بكر  صلى هللا عليه وسلم : إن مل جتديين فأ  أابومل أجدك؟ كأهن 

30.  

 بكر ، مث  عمر بن فنخري  أاب صلى هللا عليه وسلم كن ا خنري  بني الن اس يف زمن الن يب   110

 ماخلط اب، مث  عثمان بن عف ان ر ي اّلِل  عنه

31.  

ُعْثَماَن، َفَكانُوا َوَأيب  َبْكر ، َوُعَمَر، وَ  صلى هللا عليه وسلم َصلَّْيُت َخَلَف النَّيب     113 32.  



266 

 

يم {هللا   َيْستَ ْفت ُحوَن ب  احْلَْمُد ّلِل َّ  َرب   اْلَعاَلم نَي، اَل َيْذُكُروَن }ب ْسم     الرَّمْحَن  الرَّح 

يم  احْلَْمُد ّلِل َّ  َرب   اْلَعاَلم نَي{ ]الفاحت  َوَأاَن أَق َْرأُ مسَ َعين  َأيب   113 [ ، 2ة: }ب ْسم  هللا  الرَّمْحَن  الرَّح 

ْساَلم   َك َواحْلََدَث يف  اإْل   فَ َلمَّا اْنَصَرَف، قَاَل: " اَي ُبيَنَّ إ ايَّ

33.  

ؤالء؟ ،... فقال: اي رسول هللا، من هصلى هللا عليه وسلم أن ه أخربه من مسع الن يب   130
 ...قال: " هؤالء الض ال ون "

34.  

  .35 «: اليهود، والض ال ون: الن صارىاملغضوب عليهم» 130

  .3٦ دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الشك ريبة، وإن  الصدق طمأنينة 137

  .37  ابن أيب( انظروا كيف أرد هؤالء السفهاء عنكم 141

  .38 فسألته عن خلة السماوات واألرض  صلى هللا عليه وسلم إن اليهود أتت النيب  145

أن  ابن عب اس  سئل عن هذا بعينه، فأجاب  ن  األرض خلقت قبل الس ماء وأن  األرض  145
ا دحيت بعد خلة الس ماء  إمن 

39.  

 -ليه السَّالمع -تبارك وتعاىل حشر الطري والدواب وهوام األرض كلها فعلم آدم -إن اّلِلَّ  147
 َهَذا فرس اءها فَ َقاَل: اي آدمأمس

40.  

  .41 اء ولده إنساان إنساان، والدواب.وقال ابن عباس: عرض عليه أمس 147

  .42 أين أمرك رب ك اي موسى؟ 151

  .43 لو أن  بين إسرائيل أخذوا أدىن بقرة  فذحبوها أجزأت عنهم 15٦

ي ب َيد ه  َود ْدُت َأين   أُقَات لُ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اّلِلَّ   158   .44  َسب يل  اّلِلَّ  َفأُق َْتلُ يف   َوالَّذ ي نَ ْفس 

ُ ل َقاَءُه، َوَمْن َكر َه ل َقاَء ا 159 ُ ل َقاَءهُ ّلِلَّ  َكر  َمْن َأَحبَّ ل َقاَء اّلِلَّ  َأَحبَّ اّلِلَّ   .45 َه اّلِلَّ

  .4٦ من أتى عر افًا أو كاهًنا، فقد كفر مبا أنزل على حمم د   1٦4

  .47 فَ َقْد َسَحرَ  َمْن َعَقَد ُعْقَدًة، مُثَّ نَ َفَث ف يَها 1٦4

  .48 أَْنَت الرَّف يُة اأْلَْعَلى اللَُّهمَّ  159
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اءه دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزع املغفر، ج - صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  174
 اقتلوه»رجل فقال: ابن خطل متعل  ة  ستار الكعبة، فقال: 

49.  

  .50 وامرأتني زنيالتصفية بني رجل  لملسو هيلع هللا ىلص ملا جاء اليهود إىل النَّيب  179

  .51 فإ ا النبيون أ عون يصلون معه 181

  .52 مث أقيمت الصالة فأممتهم  

  .53 مل نر اخليل البلة وال الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر 184

  .54 اي أاب بكر أاتك نصر هللا، هذا جربيل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناايه النقع 185

  .55 عليه أداة احلربل آخذ برأس فرسه هذا جربي 185

ُزوُم، فَ َنظََر إ ىَل اْلُمْشر ك   18٦   .5٦ أََماَمُه َفَخرَّ ُمْستَ ْلق ًياأَْقد ْم َحي ْ

َْ ر بَهُ  اْلُمْشر ك نيَ  م نْ  َرُجاًل  أَلَتْ َبعُ  إ ين    18٦ لَ  َأنْ  لَ قَ بْ  رَأُسهُ  َوَقعَ  إ  ْ  ،أل    .57 َسْيف ي إ لَْيه   َيص 

ده قبل أن سأحدان ليشري بسيفه إىل املشرك فيقع رأسه عن جلقد رأيتنا يوم بدر وإن  18٦
 يصل إليه السيف

58.  

  .59 يصلي املريض مستلقيا 189

  .٦0 من عرف نفسه عرف ربه 190

  .٦1 َفَمْن َرغ َب َعْن ُسنَّ،  فَ َلْيَس م ين    192

  .٦2 صلى هللا عليه وسلم : أمسك أربعا وفارق ابقيهنفقال الرسول  194

أن قيس بن احلارث كان عنده مثان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه اآلية أمره رسول هللا  19٦
 صلى هللا عليه وسلم  أن يطلة أربعاً وميسك أربعاً 

٦3.  

 ما من مسلم يتو أ فيحسن الو وء فيغسل وجهه حىت يسيل املاء على  قنه 203
َيهُ  َها َدْين  َأُكْنَت قَا    َلْو َكاَن َعَلي ْ

٦4.  

  .٦5 أنقل من أصالب الطاهرين إىل أحارم الطاهرات مل أزل 217
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  .2 والشيخ غالم رسول السعيدي             25
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  .3 شهاب الدين اإلمام اآللوسي 32

  .4   أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن املقدسي الدمشقي  2٦

  .5   املفىت السيد شجاعت على القادرى 44

  .٦                  املفىت منيب الرمحن 44

  .7           الشيخ عطا حممد اجلشىت البندايلوى 47

  .8 الشيخ السيد أمحد سعيد الكاظمي  47

  .9            املفىت عزيز أمحد البدايوىن 47

  .10 املفىت حممد عبد الغفور               49

  .11         الشيخ  حممد حسني النعيمي 50

  .12 علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا، أبو احلسن الكرماين  119

  .13       عياض بن انمي بن عوض السلمي   147

  .14 عبد الرمحن بن كيسان، ابو بكر األصم       181

  .15 حممد رمحت هللا بن خليل الرمحن الَكرْياَنوي العثماين  اهلندي احلنفي    21٦

  .1٦ غيالن بن سلمة 223

  .17 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف، اتج الدين السبكي 2٦

  .18 حممد بن إدريس الشافعي 21٦

  .19 حممد بن عبدهللا، بدرالدين الزركشي 171

  .20 النعمان بن اثبت، أبو حنيفة 21٦
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 املصادر واملراجعفهرس 
أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين  .1

ه (، حتقية: مصطفى عبد القادر عطا،   دار الكتب 405النيسابوري املعروف اببن البيع  املتوىف: 

 (.4األجزاء:  ، عدد1990 – 1411بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية 
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ه [، 911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ]املتوىف اإلتقان يف علوم القرآن،  .2

 م. 1974 -ه 1394حتقية: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة 

ه ( حتقية: 321أحكام القرآن الكرمي، أليب جعفر أمحد بن حممد املصري الطحاوي  املتوىف:  .3

الدكتور سعد الدين أوانل  مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الداينة الرتكي، استانبول، الطبعة: 

 م(.  1998 -ه   1418، 2م، اجمللد  1995 -ه   141٦: 1األوىل،اجمللد 

  ع البيهقي، ألمحد بن احلسني اخلراساين، البيهقي  املتوىف : -أحكام القرآن للشافعي  .4

،  كتب هوامشه: عبد الغين عبد اخلالة، قدم له : حممد زاهد الكوثري مكتبة 44:1ه(، 458

 م(. 1994 -ه   1414القاهرة، الطبعة : الثانية ،  –اخلا ي 

ه [، الناشر: دار 370أمحد بن علي، أبو بكر اجلصاص الرازي ]املتوىف  أحكام القرآن، .5

 ه.1405ع لبنان، سنة الطب -إحياء الرتاث العريب، بريوت

اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل  .٦

 -ه (، احملقة: عبد الرزاق عفيفي،  املكتب اإلسالمي، بريوت٦31الثعليب اآلمدي  املتوىف: 

 (.4لبنان، عدد األجزاء:  -دمشة

ه (، الكشف والبيان عن 427حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إسحاق  املتوىف: أمحد بن  .7

 تفسري القرآن، حتقية: اإلمام أيب حممد بن عاشور.

 131:3ه ( 505إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي  املتوىف:  .8

 (.4بريوت، عدد األجزاء:  – دار املعرفة 

والنشر  جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات  100أدوات اإلعراب، لظاهر شوكت البيا ، .9

  (.1م، عدد األجزاء:  2005 -ه   1425لبنان، الطبعة: األوىل،  –والتوزيع، بريوت 

إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك، لربهان الدين إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن  .10
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، احملقة: د. حممد بن عوض بن حممد 140:1ه (،  7٦7أيوب بن قيم اجلوزية  املتوىف 

 م(. 1954 -ه   1373الرايض، الطبعة: األوىل،  –ف السهلي أ واء السل

استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأيب حيان يف تفسريه التحرير والتنوير "دراسة  .11

 إعداد أمحد بن حممد بن قاسم مذكور. نظرية تطبيقية"

تويف ملاالستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب ]ا .12

 ه [، حتقية علي حممد البجاوي، الناشر: مكتبة هنضة، قاهرة مصر،بدون تفصاصيل الطبع.4٦3

أسرار التكرار يف القرآن املسمى الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان،  .13

د القادر أمحد احملقة: عب ٦5ه (، 505حملمود بن محزة، الكرماين، ويعرف بتاج القراء  املتوىف: حنو 

 (.1عطا، مراجعة وتعلية: أمحد عبد التواب عوض دار الفضيلة، عدد األجزاء: 

 م(.1990اسرار التنزيل وانوار التاويل، للرازي،  مطبوعة بغداد،  .14

أُردو ابزار  -38إشارية تبيان القرآن، حلافظ آس حممد سعيدى،  فريد بك ستال رجسرت  .15

 م(.2009فة ه املوا1430: 1ابكستان ، ط –الهور 

 ه(  مطبع تيج كمار، لكهنؤ س ن.1052أشعة اللمعات، لعبد احلة الدهلوى،  م: .1٦

قية: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتاإلصابة يف امتييز الصحابة،  .17

 ه.1412لبنان، الطبعة األوىل سنة  -علي حممد البجاوي، الناشر: دار اجليل، بريوت

 دار التدمرية،  ، عياض بن انمي بن عوض السلميُه، ي ال يسُع الفق يه  جهلأُصوُل ال فقه  الذ .18

 (.1م، عدد األجزاء:  2005 -ه   142٦الطبعة: األوىل،  -الرايض 

أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل، حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد  .19

احملقة: القا ي حسني بن أمحد السياغي والدكتور حسن  ،74ص ه (،1182 املتوىف: ، احلسين

 (.198٦، 1بريوت، ط  –حممد مقبويل األهدل  مؤسسة الرسالة 
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، حتقية : 429:2ه (، 1308إظهار احلة، حملمد رمحت هللا الكريانوي اهلندي  املتوىف :  .20

 –اد ء والدعوة واإلرشالدكتور حممد أمحد ملكاوي  الرئسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتا

 م(. 1989 -ه   1410السعودية: الطبعة : األوىل، 

خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ]املتوىف األعالم،  .21

 م.2002لبنان، الطبعة اخلامسة عشر سنة  -ه [، الناشر: دار العلم للماليني، بريوت139٦

 مطابع العماري، حسن حممد علي الدكتور :أتليف وآاثره، حياته الرازي الدين فخر اإلمام .22

 .م 19٦9 -ه 1388 اإلعالانت الشرقية، شركة

للنشر والتوزيع،  سنحون دار جمدوب، العزيز تفسريه،عبد خالل من الرازي الدين فخر اإلمام .23

 م. 2008 -ه 1429 1 ط

 لقسم مقدمة دكتوراه، رسالة الكالمية، املسائل يف وآراؤه منهجه الرازي الدين فخر اإلمام .24

 م عا إبراهيم، حممد إبراهيم :الطالب إعداد األزهر، جامعة الدين، أصول بكلية العقيدة والفلسفة،

 .م 197٦- ه 139٦

هند،  -انظر افتتاحية تفسري ماجدي، عبد املاجد دراي ابدي، الناشر: صدق  جديد، لكهنؤ .25

 ه .1387 -م19٦8الطبعة الثانية، سنة الطبع 

عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، انصر الدين ، وار التنزيل وأسرار التأويلأن .2٦

ه [، حتقية: حممد عبد الرمحن املرعشلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، ٦85أبو سعيد ]املتوىف 

 .ه 1418لبنان، الطبعة األوىل  -بريوت

ه (، 550سن، النيسابوري  املتوىف: حنو إجياز البيان عن معاين القرآن، حملمود بن أىب احل .27

 1415 -بريوت،الطبعة: األوىل  –احملقة: الدكتور حنيف بن حسن القامسي دار الغرب اإلسالمي 

 ه (.
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ه (، 373ر العلوم، أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي  املتوىف: حب .28

 (.3عدد اجمللدات: ، دار الكتب العلمية،  83:1

البحر احملي  يف أصول الفقه، حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين  .29

 م.1994 -ه  1414لبنان، الطبعة: األوىل  -ه [، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت794]املتوىف 

، دراسة ه [745حممد بن يوسف الشهري  يب حيان األندلسي ]املتويف البحر احملي ،  .30

-ه 1422لبنان، الطبعة األوىل -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت و آخرون،ة: عادل أمحد وحتقي

 م.2001

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن  بداية اجملتهد، .31

 -ه 1425مصر، سنة الطبع  -ه [، الناشر: دار احلديث، القاهرة595رشد احلفيد ]املتوىف 

 م.2004

 عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، .32

ه  140٦لبنان، الطبعة الثانية سنة  -ه [، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت587احلنفي، ]املتوىف 

 م.198٦ -

مام احلرمني إعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين أبو املعايل، الربهان يف أصول الفقه،  .33

صر، م -ه[، حتقية : د. عبد العظيم حممود الديب، الناشر : دار الوفاء، املنصورة478]املتويف 

 ه.1418الطبعة الرابعة 

الربهان يف علوم القرآن، حممد بن عبد هللا بن هبادر، أبو عبد هللا بدر الدين الزركشي ]املتوىف  .34

حلليب شر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب اه [، حتقية: حممد أبو الفضل إبراهيم، النا794

 م.1957 -ه 137٦وشركائه، الطبعة األوىل 

غية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ب .35
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 .لبنان -ه [، حتقية: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا911]املتوىف 

املختصر شرح خمتصر، البن احلاجب، حممود بن عبد الرمحن األصفهاين  املتوىف:  بيان .3٦

ه  / 140٦، احملقة: حممد مظهر بقا دار املدين، السعودية، الطبعة: األوىل، 4٦2:1ه (، 749

 (.3م، عدد األجزاء: 198٦

د بن عثمان محاتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أ .37

ه [، حتقية: الدكتور بشار عو اد معروف، الناشر: دار الغرب 748بن قَامْياز الذهيب ]املتوىف 

 م.2003لبنان، الطبعة: األوىل  -اإلسالمي، بريوت

 -التاريخ األوس ، للبخاري، احملقة: حممود إبراهيم زايد دار الوعي، مكتبة دار الرتاث  .38

 (. 1977 – 1397األوىل، حلب , القاهرة، الطبعة: 

ه (، احملقة: 571اتريخ دمشة،أليب القاسم علي بن احلسن، املعروف اببن عساكر املتوىف:  .39

 1995 -ه   1415عمرو بن غرامة العمروي،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 

 .م

اردو ابزار -38ت بياُن القرآن، لغالم رسول السعيدى  مكتبة فريد بك ستال رجسرت   .40

 .37: 1م(، 1999 -ه   1420:  3ابكستان، ط -الهور

 ه [،٦7٦ ]املتوىف النووي الدين حميي زكراي أبو شرف، بن حيىيالتبيان يف آداب محلة القرآن،  .41

 الطبعة لبنان - وتبري  والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار الناشر: احلجار، حممد :وتعلية حتقية

 م.1994 -  ه 1414 سنة الثالثة

حممد ، حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد[التحرير والتنوير ] .42

ه [، الناشر: الدار التونسية 1393الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ]املتوىف 

 .م1984للنشر، تونس، سنة الطبع 
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ه[، 748مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب ]املتويف تذكرة احلفاظ، حممد بن أمحد بن عثمان،  .43

 م.195٦-ه 137٦هند، الطبعة الثالثة سنة  -الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية، دكن

 -كراتشي  -تر ة القرآن ]ابللغة األردية[ أمحد ر ا خان، الناشر: اتج كمبين مليتد، الهور .44

 ابكستان، بدون سنة الطبع.

مام فخرالدين الرازي، أمان سليمان محدان ابوصاحل، رسالة ماجستري التصور اللغوي عند اال .45

 .1995قدمت يف اجلامعة األردنية،  شراف د. إمساعيل العمايرة، سنة 

ه (، ص 81٦التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين  املتوىف:  .4٦

نان،الطبعة: لب–علمية بريوت ، بطه وصححه  اعة من العلماء  شراف الناشر دار الكتب ال24

 م(.1983-ه  1403األوىل 

، 515:2ه (، 204تفسري اإلمام الشافعي، أليب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي  املتوىف:  .47

ملكة العربية امل - ع وحتقية ودراسة: د. أمحد بن مصطفى الفرَّان  رسالة دكتوراه(  دار التدمرية 

 م(. 200٦ - 1427السعودية، الطبعة األوىل: 

 الناشر: مؤسسة -ه .(: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: أجزاء 87٦تفسري الثعاليب  ت .48

 .األعلمي، بريوت

ه[، وجالل الدين 8٦4جالل الدين حممد بن أمحد احمللي ]املتويف تفسري اجلاللني،  .49

مصر، الطبعة  -ه[، الناشر : دار احلديث، القاهرة911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ]املتويف 

 األوىل.

 -سيد هاشم الرسويل احملال ، الناشر: املطبعة العلمية، طهرانتفسري العياشي، حتقية:  .50

 ه . 1380إيران، سنة الطبع 

 لقسم دكتوراه، رسالة له، الباحث ومناقشة الكرمي القرآن يف للكفر الرازي الفخر تفسري .51
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 .م 1992 -ه 1412 عام حممود، حممد أمحد حممد :إعداد األزهر، جامعة التفسري،

تفسري القرآن  وهو اختصار لتفسري املاوردي(، أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد  .52

، احملقة: الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهيب دار ابن 453:2ه (، ٦٦0السالم الدمشقي،  املتوىف: 

 م(. 199٦ه / 141٦الطبعة: األوىل،  -بريوت-حزم 

: احلكيم  تفسري املنار(، حملمد رشيد بن علي ر ا القلموين احلسيين  املتوىف تفسري القرآن .53

 جزءا(.  12م، عدد األجزاء:  1990،  اهليئة املصرية العامة للكتاب، 280:4ه (، 1354

تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد، أبو حممد التميمي الرازي ابن  .54

ه [، حتقية: أسعد حممد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة 327أيب حامت ]املتوىف 

 .ه 1419العربية السعودية، الطبعة الثالثة 

 774تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثري، أبو الفداء القرشي الدمشقي ]املتويف  .55

 -ه 1420نة ع، الطبعة الثانية سه [، حتقية: سامي بن حممد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزي

 م.1999

تفسري القرآن العظيم، أليب حممد عبد الرمحن التميمي، الرازي ابن أيب حامت  املتوىف:  .5٦

بية اململكة العر  -، احملقة: أسعد حممد الطيب،  مكتبة نزار مصطفى الباز 2873:9ه (، 327

 .(ه  1419 - 3السعودية، ط 

ي عبد هللا بن وهب بن مسلم، أبو حممد املصري القرشهب، تفسري القرآن من اجلامع البن و  .57

لطبعة لبنان، ا -ه [، حتقية: ميكلوش موراين، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت197]املتوىف 

 .م2003األوىل 

التفسري الكبري للفخر الرازي لغواي وحنوايً، حممود امحد السويد، رسالة دكتوراة جبامعة دمشة،  .58

 .199٦سنة 
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،  شركة مكتبة 189:1ه (، 1371تفسري املراغي، ألمحد بن مصطفى املراغي  املتوىف: .59

 م(.  194٦ -ه   13٦5ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده، مبصر، الطبعة: األوىل، 

ه[، حتقية: غالم نيب 1225حممد ثناء هللا، املظهري ابين ب، ]املتويف  التفسري املظهري، .٦0

 .ه 1412ابكستان، سنة الطبع  -بة الرشيديةالتونسي، الناشر: مكت

، الناشر فريد بك ستال، ه  ( 1352تفسري تبيان القران، الشيخ غالم رسول السعيدى ولد .٦1

 ه.2009ط: التاسع:

تفسري مقاتل بن سليمان، أليب احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخى  املتوىف:  .٦2

 -ىل بريوت، الطبعة: األو  –حاته،  دار إحياء الرتاث ، احملقة: عبد هللا حممود ش98:1ه (، 150

 ه (.  1423

 تفسري مو ح القرآن، لنعيم الدين مراد آابدى  .٦3

 درجة لنيل مقدمة رسالة االقرتان، أسرار يف دراسة الرازي اإلمام تفسري يف التناسب .٦4

 حامد مبطي منال :إعداد والنقد، البالغة قسم العربية، اللغة كلية أم القرى، جامعة الدكتوراه،

 .املسعودي

هتذيب األحكام يف شرح املقنعة للمفيد، أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي ]املتويف  .٦5

 ه.13٦5طهران، الطبعة الرابعة سنة  –الناشر: دار الكتب اإلسالميةه[، 4٦0

ه [، حتقية: 370حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور ]املتوىف هتذيب اللغة،  .٦٦

 .م2001لبنان، الطبعة األوىل سنة  -ض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوتحممد عو 

تو يح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك شرح، حلسن بن قاسم املصري املالكي  .٦7

، حتقية: عبد الرمحن علي سليمان، أستا  اللغوايت يف جامعة 1012:2ه (، 749 املتوىف:

 م(.2008 -ه  1428يب، الطبعة : األوىل، األزهر دار الفكر العر 
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 السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا .٦8

ه  1420احملقة: عبد الرمحن بن معال اللوحية مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل  ه ( 137٦ املتوىف: 

 م(. 2000-

: ألبو بكر أمحد بن موسى بن مردوية األصبهاين  املتوىفثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه،  .٦9

ه ( دراسة وحتقية: الدكتور حممد  ياء الرمحن األعظمي  دار علوم احلديث، اإلمارات العربية 410

 (.م 1990 -ه   1410الطبعة: األوىل،  املتحدة،

ه (، 310جامع البيان يف أتويل القرآن، حملمد بن جرير، أبو جعفر الطربي  املتوىف:  .70

م، عدد  2000 -ه   1420، احملقة: أمحد حممد شاكر مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 529:8

 (.24األجزاء: 

ننه وأايمه = وس صلى هللا عليه وسلم اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  .71

صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، احملقة: حممد زهري بن انصر 

 (.9ه ، عدد األجزاء: 1422الناصر،  دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

حممد بن أمحد بن أيب بكر، أبو عبد هللا األنصاري القرطيب ]املتوىف القرآن،  ألحكام اجلامع .72

رة، الطبعة القاه –ه [، حتقية: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب املصرية ٦71

 .م19٦4 -ه  1384الثانية سنة 

 هرة أنساب العرب، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو حممد األندلسي ]املتويف  .73

 لسنة.الرابعة بدون اه[، حتقية: عبد السالم هارون، الناشر: دار املعارف، القاهرة، الطبعة 45٦

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين  .74

 -عبد العزيز بن إبراهيم  -، حتقية: علي بن حسن 397:2ه (، 728احلنبلي الدمشقي  املتوىف: 

 .م(1999ه  / 1419محدان بن حممد دار العاصمة، السعودية، الطبعة: الثانية، 
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حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ]املتوىف  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، .75

 لبنان، بدون تفاصيل الطبع. -ه [، الناشر: دار الفكر، بريوت1230

، 213:1احلذر من السحر دراسة علمية حلقيقة السحر، د.خالد بن عبد الرمحن، اجلريسي،  .7٦

 (.1ايض، عدد األجزاء:  مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن، الر 

 فريد حلافظ حممد امساعيل القادرى النوراىن حقائة شرح صحيح مسلم و دقائة تبيان القرآن، .77

 .38ص ،م(2004 -ه  1425 1ابكستان ، ط: –أُردو ابزار الهور  -38بك ستال رجسرت 

أُردو ابزار   -38حياة سعيد مل ت، حملمد انصر خان اجلشىت  فريد بك ستال رجسرت  .78

 .19م(، ص 2004 -ه1425: 1ابكستان ، ط –هور ال

 الرازي، الدين فخر اإلمام اإلسالم شيخ أتليف: السنة، وأهل املعتزلة بني القرآن خلة .79

 بريوت. اجليل، دار السقا، حجازي ، م 1992 -ه 1413أمحد :الدكتور :حتقية

، ٦5:2ه (، 75٦الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، ألمحد بن يوسف احلليب  املتوىف:  .80

 (.11احملقة: الدكتور أمحد حممد اخلراط دار القلم، دمشة، عدد األجزاء: 

الناشر: دار  ه[911الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ]املتويف  .81

 لبنان. -الفكر، بريوت

 الدين فخر ماملإل العالية املطالب كتاب من والقدر القضاء يف التاسع اجلزء وحتقية دراسة .82

 اهلادي اندية عبد :إعداد األزهر، جبامعة والفلسفة، العقيدة قسم يف مقدمة رسالة ماجستري، الرازي،

 . -ه 1421 عام السالم، عبد

الدرر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم، أبو العباس،  .83

ه [، حتقية: الدكتور أمحد حممد اخلراط، الناشر: 75٦شهاب الدين،املعروف ابلسمني احلليب ]املتوىف 

 سوراي. -دار القلم، دمشة
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 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين .84

،حتقية: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: هـ(: 1270)ت

  .ه 1415األوىل، 

 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، لشهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين .85

ت، بريو  –ه (، احملقة: علي عبد الباري عطية،   دار الكتب العلمية 1270 املتوىف:  اآللوسي

 وجملد فهارس(. 15  1٦ه (، عدد األجزاء:  1415الطبعة: األوىل، 

: بن يزيد أبو عبدهللا القزويين، حتقية : حممد فؤاد عبد الباقي، الناشرحممد سنن ابن ماجه،  .8٦

 لبنان. -بريوت –دار الفكر 

ه[، الناشر 275، سليمان بن األشعث، أبو داود األزدي السجستاين ]املتويف سنن أىب داود .87

 لبنان. -: دار الكتاب العريب، بريوت

قية: حممد وسى أبو بكر البيهقي، حتأمحد بن احلسني بن علي بن م، سنن البيهقي الكربى .88

 –ه1414السعودية العربية، سنة الطبع  -عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز، مكة املكرمة

 .م1994

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى سنن الرتمذي،  .89

ناشر: ؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، اله [، حتقية وتعلية: أمحد حممد شاكر، وحممد ف279]املتوىف 

 م.1975 -ه 1395شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، قاهرة، مصر، الطبعة الثانية سنة 

،  8٦:2، ه(385سنن الدارقطين، أليب احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين  املتوىف:  .90

د اللطيف ن عبد املنعم شليب، عبحققه و ب  نصه وعلة عليه: شعيب االرنؤوط، حس، 1175رقم 

م،  2004 -ه   1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –حرز هللا، أمحد برهوم،  مؤسسة الرسالة، بريوت 

 (. 5عدد األجزاء: 
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ه [، 458الكربى، أمحد بن احلسني بن علي، أبو بكر البيهقي اخلراساين ]املتوىف  السنن .91

الثة سنة لبنان، الطبعة الث -الكتب العلمية، بريوتحتقية: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار 

 م.2003 -ه 1424

ه[، 303أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن اخلراساين النسائي ]املتويف سنن النسائي الكربى،  .92

، الناشر : دار الكتب العلمية حتقية : د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن،

 م.1991 –ه1411لبنان، الطبعة األوىل  -بريوت

سري أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامْياز الذهيب،  .93

، احملقة : جمموعة من احملققني  شراف الشيخ شعيب األرانؤوط، 89:5ه (، 748 املتوىف : 

 م(. 1985ه  /  1405 مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

اث على ابن زفيل، إلمام تقي الدين السبكي  املكتبة األزهرية للرت السيف الصقيل يف الرد  .94

 .137س ن(، 

عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري شذرات الذهب يف أخبار من  هب،  .95

ه [، حتقية: حممود األرانؤوط، ختريج األحاديث: عبد القادر 1089احلنبلي، أبو الفالح ]املتوىف 

 م.198٦ -ه 140٦لبنان، الطبعة األوىل سنة  -ر ابن كثري، بريوتاألرانؤوط، الناشر: دا

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، إلبن عقيل، عبد هللا بن عبد الرمحن املصري  املتوىف  .9٦

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه،  - دار الرتاث 130،132:1ه (، 7٦9: 

 (.4م، عدد األجزاء :  1980 -ه   1400الطبعة : العشرون 

 السقا، أمحد حجازي أمحد :حتقية الرازي، الدين فخر اإلمام أتليف احلكمة، عيون شرح .97

 .األ لو املصرية مكتبة

أمحد بن حممد بن سالمة، أبو جعفر الطحاوي، حتقية: حممد زهري شرح معاين اآلاثر،  .98
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 ه.1399األوىل سنة لبنان، الطبعة  -النجار، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت

لدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد،  مكتبة الرشد ا: حققه  لبيهقي،ا شعب اإلميان، .99

 .م( 2003 -ه   1423، 1للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند، ط 

لغفور ا إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقية: أمحد عبدالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،  .100

 م.1987 -ه1407بريوت، الطبعة الرابعة سنة  –عطار، الناشر: دار العلم للماليني 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبس،  .101

ه 1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –ه (، احملقة: شعيب األرنؤوط،  مؤسسة الرسالة 354 املتوىف: 

 جزء وجملد فهارس((.   17  18م، عدد األجزاء: 1993 –

 277:1ه (، 311صحيُح ابن ُخزمية، أليب بكر حممد بن إسحاق النيسابوري  املتوىف:  .102

حققُه وعل ة عليه وخر ج أحاديثه وقد م له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي  املكتب اإلسالمي، 

 (.2: م، عدد األجزاء 2003 -ه   1424الطبعة: الثالثة، 

صحيح مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، حتقية: حممد فؤاد عبد الباقي،  .103

 م.1954 -ه   1374لبنان، الطبعة األوىل  -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

كستان، اب - ياء القرآن، حممد كرم شاه األزهري، الناشر:  ياء القرآن ببليكشنز، الهور .104

 م.1978 -ه1398سنة الطبع 

طبقات املفسرين، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، حتقية: علي حممد عمر،  .105

 ه .139٦مصر، الطبعة األوىل سنة  -الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة

 ه [،945 ]املتوىف املالكي الداوودي الدين مشس أمحد، بن علي بن حممدطبقات املفسرين،  .10٦

 سنة األوىل الطبعة لبنان، -بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر العلماء، من جلنة واملراجعة: التحقية

 .م1983 -ه1403
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 .م 1981 -ه 1401الكتب دار الرازي، الدين فخر حممد :أتليف األنبياء، عصمة .107

 الدكتوراه يف رسالة البالغية، الدراسات يف وأثره الرازي للفخر الكبري التفسري يف املعاين علم .108

 صاحل سامل فائزة :الطالبة إعداد األدب، فرع العربية، اللغة كلية القرى، أم جامعة البالغة، علوم

 .م 1992 -ه 1412 عام حيىي أمحد،

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أليب حممد حممود بن أمحد احلنفى بدر الدين العيىن  .109

 (.12×  25عدد األجزاء: بريوت،  –،  دار إحياء الرتاث العريب 291:5ه (، 855 املتوىف: 

ه [، 78٦حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ]املتوىف العناية شرح اهلداية،  .110

 الناشر: دار الفكر، بريوت لبنان، بدون تفاصيل الطبع.

ه (، 1329عون املعبود شرح سنن أيب داود، حملمد أشرف بن أمري، العظيم آابدي  املتوىف:  .111

 .29:3ه  (، 1415بريوت، الطبعة: الثانية، -مية دار الكتب العل

نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان .112

لبنان، الطبعة  -ه [، حتقية: الشيخ زكراي عمريات، الناشر: دار الكتب العلميه، بريوت850]املتوىف 

 .ه141٦األوىل 

خدماته، لشكفتة هارون والدكتور حممد مهايوں عباس غالم رسول السعيدي، حياته و  .113

 ، دار السالم.21-20مشس، ص 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  .114

عي لبنان، حتقية : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشاف -الناشر: دار املعرفة، بريوت

 ه.1379سنة الطبع 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي  .115

وية، الطبعة: املدينة النب -، حتقية:حممود ورفقاءه، مكتبة الغرابء األثرية 402:٦ه (، 795 املتوىف: 
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 م(. 199٦ -ه   1417األوىل، 

ن حممد الشوكاين حممد بن علي بفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،  .11٦

 لبنان. -ه[، الناشر: دار الفكر، بريوت1250]املتويف 

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  .117

 ه(.1348، القاهرة -ه (،  مكتبة اخلا ي45٦القرطيب الظاهري  املتوىف: 

 العصر يف توظيفه ومدى الغيب، مفاتيح تفسريه خالل من النبوات يف الرازي اإلمام فكر .118

 :الطالب إعداد األزهر، جبامعة والفلسفة، العقيدة يف الدكتوراه درجة لنيل رسالة مقدمة احلديث،

 م 1992 -ه 1413 ليلة، علي حممد أمحد

فكر الرازى ىف االهليات من خالل تفسرية ومدى توظيفه ىف العصر احلديث، لرجب حممود  .119

 م.1991مصري حتت إشراف:أ.د/ حممد مشس الدين ابراهيمالديب 

ه [، 817حممد بن يعقوب، جمد الدين أبو طاهر الفريوزآابدى ]املتوىف القاموس احملي ،  .120

 -ه 142٦لبنان، الطبعة الثامنة سنة  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 م.2005

نكاين، دراسة نظرية تطبيقية، عبد هللا من عر ًا ودراسة،القراءات يف تفسري الفخر الرازي  .121

 رسالة دكتوراة يف كلية الدعوة وأصول الدين :قسم الكتاب والسنة جبامعة أم القرى مبكة.

 املعتصم حممد عليه: وعلة وصححه نصه  ب  الرازي، فخر لإلمام والقدر القضاء .122

 .م1990 -ه 1410ابهلل

ه (، حتقية: عادل 3٦5أمحد بن عدي اجلرجاين  املتوىف: الكامل يف  عفاء الرجال، أليب  .123

 -علي حممد معوض، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة  الكتب العلمية -أمحد عبد املوجود

 (.م1997ه 1418لبنان، الطبعة: األوىل، -بريوت
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 ن أمحد،حممود بن عمرو بالكشاف عن حقائة التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،  .124

بعة لبنان، الط -ه [، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت538أبو القاسم جار هللا الزخمشري ]املتوىف 

 .ه 1407الثالثة 

عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري كشف األسرار شرح أصول البزدوي،  .125

 .بعه [، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، بدون تفاصيل الط730احلنفي ]املتوىف 

عمر بن علي ابن عادل، أبو حفو الدمشقي احلنبلي، الناشر: اللباب يف علوم الكتاب،  .12٦

 .م1998 -ه 1419لبنان، الطبعة األوىل  -دار الكتب العلمية، بريوت

ه [، 711حممد بن مكرم بن على، ابن منظور األنصاري اإلفريقى ]املتوىف لسان العرب،  .127

 .ه 1414بعة الثالثة سنة لبنان، الط -الناشر: دار صادر، بريوت

لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  املتوىف:  .128

 2002، احملقة: عبد الفتاح أبو غدة،  دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 181:2ه (، 852

 م(.

 أمحد دكتور :أتليف تفصيلية، بالغية دراسة الرازي، الفخر تفسري يف البيانية املباحث .129

 .ه 1420هالل، هنداوي

 ابهلل حممد املعتصم :وتعلية حتقية للرازي،  والطبيعيات، اإلهليات علم يف املشرقية املباحث .130

 .البغدادي

 ]املتوىف وويالن الدين حميي زكراي أبو شرف، بن حيىي الدين حميياجملموع شرح املهذب،  .131

 لبنان. -بريوت الفكر، دار: الناشر ه[،٦7٦

و حممد عبد احلة بن غالب بن عطية األندلسي، أباحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  .132

 -ه [، حتقية: عبد السالم عبد الشايف حممد، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت54٦]املتويف 
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 .م199 -ه 1413لبنان، سنة الطبع 

بيلي حممد بن عبد هللا، القا ي أبو بكر بن العريب املعافري اإلش ،احملصول يف أصول الفقه  .133

، حتقية: حسني علي اليدري، الناشر: دار البيارق، األردن، الطبعة األوىل ه[453املالكي ]املتويف 

 م.1999-ه 1420

دراسة وحتقية: الرازي، عمر بن حممد الدين فخر املفسر، الفقه أصول علم يف احملصول .134

 1997 -ه   1418ابر فياض العلواين، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، الدكتور طه ج

 م.

ه (،ص 778خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية، حملمد بن علي، بدر الدين البعلي   املتوىف:  .135

الكتب  تصوير دار -حممد حامد الفقي مطبعة السنة احملمدية  -احملقة: عبد اجمليد سليم  4٦

 العلمية(.

حممد بن عبدهللا، أبو عبدهللا احلاكم النيسابوري، حتقية : املستدرك على الصحيحني،  .13٦

 –ه1411لبنان، الطبعة األوىل   -مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت

 .م1990

ه (، 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد هللا أمحد بن حنبل بن الشيباين  املتوىف:  .137

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن  -، احملقة: شعيب األرنؤوط 44:20٦

 م (. 2001 -ه   1421الرتكي،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد احلموي، أبو العباس  املتوىف: حنو  .138

 ت(.  بريو  –ه (،  املكتبة العلمية 770

 املصنف يف األحاديث واآلاثر، عبد هللا بن حممد بن أيبمصنف ابن أيب شيبة املسم ى ب   .139

السعودية  -شيبة الكويف، أبو بكر، حتقية: كمال يوسف احلوت، الناشر: مكتبة الرشد، الرايض
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 ه.1409العربية، الطبعة األوىل 

ن حتقية: حبيب الرمحعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، أبو بكر، ، مصنف عبد الرزاق .140

 ه.1403لبنان، الطبعة الثانية   -األعظمي، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت

 332معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، حملمَّد بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاين،  .141

 ه (. 1427الطبعة اخلامسة،  - دار ابن اجلوزي

بن حممد بن  لبغوي، أليب حممد احلسني بن مسعودمعامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري ا .142

،  احملقة : عبد الرزاق املهدي دار إحياء الرتاث 154:1ه (، 510الفراء البغوي الشافعي  املتوىف:

 (. 5ه ، عدد األجزاء : 1420بريوت، الطبعة : األوىل ، –العريب 

دارصادر ه[، الناشر: 525ايقوت بن عبد هللا احلموي أبو عبد هللا ]املتويف ، معجم البلدان .143

 .م1995الطبعة الثانية لبنان،  -بريوت

د سليمان بن أمحد بن أيوب، أبو القاسم الطرباين، حتقية : محدي بن عبداجملياملعجم الكبري،  .144

 .م1983 –ه1404العراق، الطبعة الثانية   -السلفي، الناشر : مكتبة العلوم واحلكم، املوصل

 توىف]امل الدمشقي كحالة  الغين عبد بن راغب حممد نب ر ا بن عمر، معجم املؤلفني .145

 .لبنان -بريوت العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، املثىن، مكتبة : الناشر ه [،1408

معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني  املتوىف:  .14٦

 م(.1979 -ه  1399الفكر،، احملقة: عبد السالم حممد هارون دار 4٦3:2ه (، 395

ه (، ٦20املغين البن قدامة، لعبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي،  املتوىف: .147

 م.19٦8 -  1388 10مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، عدد األجزاء: 

ي مفاتيح الغيب  التفسري الكبري(، ألبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيم .148

 – دار إحياء الرتاث العريب  ه (،٦0٦الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  املتوىف: 
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 ه(. 1420 -بريوت، الطبعة: الثالثة 

 الدين،قسم أصول كلية األزهر، املاجستري،جبامعة رسالة فيه، الرازي ومنهج الغيب مفاتيح .149

 .طحان أمحد الرحيم عبد :الطالب التفسري،إعداد

 مقدمة رسالة علمية التفسري كتابه خالل من الرازي الدين فخر اإلمام عند الرتبوية املفاهيم .150

 حسني علي :الطالب إعداد ، القرى، أم جامعة واملقارنة، اإلسالمية الرتبية يف املاجستري درجة لنيل

 .ه 1413 -ه 1411 عام غاصب، فهد

اين أبو املفضل املعروف ابلراغب األصفهاملفردات يف غريب القرآن، احلسني بن حممد بن  .151

لبنان،  -القاسم، حتقية : صفوان عدانن داودى، الناشر: دار العلم الدار الشامية، دمشة   بريوت

 ه .1412سنة 

: 1كراتشي، ط  -مقاالت سعيدى، لغالم رسول السعيدي،   ياء القرآن ببلى كيشنز .152

 .597-59٦م(، ص2014

أُردو ابزار   -38رسول السعيدى،  فريد بك ستال رجسرت  ملغالمقام األنبياء واألولياء،  .153

 . 12م( ، ص 200٦ -ه   1427: 3ابكستان ، ط –الهور 

، احملقة: حممد عبد 301:3ه (، 285املقتضب، حملمد بن يزيد، املعروف ابملربد  املتوىف: .154

 بريوت(. –اخلالة عظيمة عامل الكتب. 

ه [، الناشر: 13٦7العظيم الزرقاين ]املتوىف : حممد عبد مناهل العرفان يف علوم القرآن،  .155

 .مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثالثة.

منهج أيب عبد هللا الرازي وعقيدته نقال عن كتاب  موقف ابن تيمية من األشاعرة( للشيخ  .15٦

 عبد الرمحن احملمود.

، سورية-فكر دمشة دار ال، منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين حممد عرت احلليب .157
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 .328، م(1997-ه  1418الطبعة الثالثة 

املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي، أليب عبد هللا، حممد بن إبراهيم احلموي  .158

 –ه (، احملقة: د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان  الناشر: دار الفكر 733الشافعي،  املتوىف: 

 (.140٦دمشة، الطبعة: الثانية، 

الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور، أ. د. حكمت بن بشري بن ايسني، موسوعة  .159

 -ه   1420املدينة النبوية، الطبعة : األوىل ،  -،  دار املآثر للنشر والتوزيع والطباعة1٦7:1

 (.4م، عدد األجزاء :  1999

 بريوت لبنان، مكتبة دغيم، مسيح الدكتور: الرازي، الدين فخر اإلمام مصطلحات موسوعة .1٦0

 .12001 ط لبنان،–

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ]املتوىف املوطأ برواية حممد بن احلسن،  .1٦1

سوراي، الطبعة األوىل  -ه [، حتقية: د. تقي الدين الندوي ، الناشر: دار القلم، دمشة179

 م.1991 -ه 1413

 أهل عقيدة  وء يف ديةنق دراسة الكبري، التفسري يف الصفات آايت من الرازي موقف .1٦2

 جبامعة الدين، وأصول الدعوة بكلية العقيدة يف املاجستري درجة لنيل واجلماعة،حبث مقدم السنة

 ه.1428 البدري، بنت ايسني سامية القرى إعداد أم

 عقيدة  وء يف نقدية دراسة الكبري، التفسري يف واألحكام األمساء مسائل من الرازي موقف .1٦3

 القرى، أم جبامعة الدين، وأصول العقيدة يف املاجستري درجة لنيل مقدم حبث السنة واجلماعة، أهل

 .ه 1432 إمام، حيىي بنت إيالف إعداد:

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب،  حتقية: علي حممد البجاوي دار املعرفة للطباعة  .1٦4

 (.539:2(، م 19٦3 -ه   1382، 1لبنان،ط  –والنشر، بريوت 
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 العزيز ومنسوخه، هلبة هللا بن عبد الرحيم ابن البارزي اجلهين احلموي  املتوىف:انسخ القرآن  .1٦5

 م(.1998ه (، احملقة: حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الرابعة، 738

الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  .1٦٦

 -ه (، احملقة: د. عبد الغفارسليمان البنداري دار الكتب العلمية 45٦توىف:القرطيب الظاهري  امل

 (.1م،عدد األجزاء:  198٦ -ه   140٦بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 

، 10٦ه (، ص 338الناسخ واملنسوخ، أليب جعفر الن ح اس أمحد بن حممد النحوي  املتوىف:  .1٦7

 (.14الكويت، الطبعة: األوىل،  –فالح احملقة: د. حممد عبد السالم حممد مكتبة ال

 اهلداية يف الفقه احلنفي، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل، برهان الدين أبو احلسن املرغيناين .1٦8

ان، سنة لبن -ه[، حتقية: طالل يوسف، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت593]املتويف 

 م.1995-ه 1415الطبع 

 املتوىف:  ي، لعلي بن أيب بكر  املرغيناين، أبو احلسن برهان الديناهلداية يف شرح بداية املبتد .1٦9

 لبنان(. –بريوت  -، احملقة: طالل يوسف دار احياء الرتاث العريب 77:1ه (،593

بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان  أمحد، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .170

ه [، حتقية: إحسان عباس، الناشر: دار ٦81املتوىف الربمكي اإلربلي، أبو العباس مشس الدين ]

 م.1994لبنان، سنة الطبع  -صادر، بريوت

 فهرس املوضوعات
 الصفحة املو وع

Abstrac 3 
 4 اإلهداء

 5 كلمة الشكر والتقدير   
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 7 املقدمة
 8 التعريف ابملو وع     

 9 أمهية املو وع           
 9 أسباب اختيار املو وع    
 10 الدراسات السابقة          
 12 بيان مشكلة البحث       
 12 أهداف الدراسة             

 13 املنهج يف كتابة البحث           
 13 بيان خطوات البحث                        

 19                     :التمهيد
 21 املبحث األول: نبذة اترخيية عن اإلمام الرازي ومكانة تفسيه العلمية          

 22 املطلب األول: امسه ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته
 22 ونشأته ومولده امسه ونسبه

 23 وفاته
، هاملطلب الثاين: حياته العلمية  طلبه للعلم، ورحالته العلمية، وشيوخ

 العلماء فيهوتالميذه، وأقوال 
24 

 24 طلبه للعلم، ورحالته العلمية، وشيوخه
 29 املطلب الثالث: مؤلفات الرازي وآاثره العلمية

 31 املطلب الرابع: التعريف بتفسريه  مفاتيح الغيب(
 32 املبحث الثاين: نبذة اترخيية عن اإلمام اآللوسي ومكانة تفسيه العلمية

 33 ملطلب األول: امسه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته                                                         ا
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 34 ...وشيوخه، وتالميذه ...املطلب الثاين: حياته العلمية  طلبه للعلم،
 37 املطلب الثالث: مؤلفات اآللوسي، وآاثره العلمية

 38 فيه ههجن، سبب التأليف ومبتفسريه روح املعايناملطلب الرابع: التعريف 

 42 لعلمية.ا املبحث الثالث: نبذة اترخيية عن اإلمام السعيدى ومكانة تفسيه
 43 املطلب األول: امسه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته 

املطلب الثاين: حياته العلمية  طلبه للعلم، ورحالته العلمية، وشيوخه، 
 العلماء فيه( وأقوالوتالميذه، 

44 

 53 املطلب الثالث: مؤلفاته، وآاثره العلمية
 54 املطلب الرابع: التعريف بتفسريه  تبيان القرآن(

 57 املبحث الرابع: نبذة اترخيية عن االستدراك وصيغها عند املفسرين
 58  املطلب األول: االستدراك لغة وإصطالحا

 ٦2 السعيديو  اآللوسي املطلب الثاين: صيغ االستدراك عند
األول: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي ىف البسملة وسورة  الباب

 الفاحتة
: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي ىف الفصل االول

 البسملة
72 

 ولاالستدراك األ
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

72 

 االستدراك الثاين
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

79 

 81 االستدراك الثالث
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يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
 االستدراك الرابع

يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
82 

 االستدراك اخلامس
يم  حول قوله   تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

84 

 االستدراك السادس
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

85 

 االستدراك السابع
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

8٦ 

 االستدراك الثامن
يم  حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ    الرَّمْحَن  الرَّح 

88 

 االستدراك التاسع
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

89 

 االستدراك العاشر
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

91 

 االستدراك احلادى عشر
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

93 

 االستدراك الثاين عشر
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

94 

 االستدراك الثالث عشر
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

95 

 9٦ االستدراك الرابع عشر
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يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
 راالستدراك اخلامس عش

يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
97 

 االستدراك السادس عشر
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

99 

 االستدراك السابع عشر
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

100 

 عشر الثامن االستدراك
يم  حول قوله تعاىل:   ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

102 
 

 االستدراك التاسع عشر
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

104 

 االستدراك العشرون
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

105 

 والعشرون ادياالستدراك احل
يم  حول قوله تعاىل: ب ْسم    اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

10٦ 

 االستدراك الثاين والعشرون
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

111 

 االستدراك الثالث والعشرون
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

113 

 االستدراك الرابع والعشرون
يم  حول قوله تعاىل: ب ْسم    اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

115 

 117 االستدراك اخلامس والعشرون
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يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
 االستدراك السادس والعشرون

يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
119 

 االستدراك السابع والعشرون
يم  حول قوله تعاىل: ب ْسم    اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

123 

 االستدراك الثامن والعشرون
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

125 

 االستدراك التاسع والعشرون
يم    حول قوله تعاىل: ب ْسم  اّلِلَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

128 

 الفصل الثاىن: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي ىف سورة الفاحتة 
 االستدراك الثالثون

 [2: الفاحتة{ ]اْلَعاَلم نيَ  َرب    ّلِل َّ   احْلَْمدُ } حول قوله تعاىل:
133 

 والثالثون واحداالستدراك ال
يم   الرَّمْحَن  } حول قوله تعاىل:  [2: الفاحتة] {الرَّح 

13٦ 

 االستدراك الثاين والثالثون
سقوط سبعة أحرف من سورة الفاحتة: الثاء واجليم واخلاء والزاي والشني حول 

 والظاء والفاء.

138 

 االستدراك الثالث والثالثون
رَاطَ  اْهد انَ } حول قوله تعاىل:  {اْلُمْسَتق يمَ  الص  

141 

 االستدراك الرابع والثالثون
 { الضَّال  نيَ  َواَل  َعَلْيه مْ  اْلَمْغُضوب   َغرْي  }حول قوله تعاىل: 

144 

 الباب الثاىن: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي ىف سورة البقرة
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 استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي : الفصل االول
َنا ب ُكُم اْلَبْحَر  َناكُ من أول سورة البقرة إىل قوله تعاىل:}َوإ ْ  فَ َرق ْ َنا آَل ف ْرَعْوَن{ َفَأْ َي ْ ْم َوأَْغَرق ْ

 [50]البقرة: 
 االستدراك اخلامس والثالثون

 [2: البقرة{ ]ف يه   َرْيبَ  اَل  اْلك َتابُ  َ ل كَ }حول قوله تعاىل:
148 

 االستدراك السادس والثالثون
 [2: البقرة{ ]ف يه   َرْيبَ  اَل  اْلك َتابُ  َ ل كَ } حول قوله تعاىل:

150 

 االستدراك السابع والثالثون
 [2: البقرة{ ]ف يه   َرْيبَ  اَل  اْلك َتابُ  َ ل كَ }حول قوله تعاىل:

152 

 االستدراك الثامن والثالثون
 [10: البقرة{ ]...أَل يم   َعَذاب   َوهَلُمْ } حول قوله تعاىل: 

155 

 االستدراك التاسع والثالثون
 [14: البقرة{ ]...آَمنَّا قَاُلوا آَمُنوا الَّذ ينَ  َلُقوا َوإ َ ا}حول قوله تعاىل: 

158 

 االستدراك األربعون
َا َمَعُكمْ  إ انَّ  قَاُلوا}حول قوله تعاىل:   [14: قرةالب{ ]ُمْستَ ْهز ُئونَ  حَنْنُ  إ منَّ

1٦0 

 االستدراك الواحد واألربعون
يًعا اأْلَْرض   يف   َما َلُكمْ  َخَلةَ  الَّذ ي ُهوَ }حول قوله تعاىل:  إ ىَل  اْستَ َوى مُثَّ   َ 

 [29: البقرة] {َعل يم   َشْيء   ب ُكل    َوُهوَ  مَسَاَوات   َسْبعَ  َفَسوَّاُهنَّ  السََّماء  

1٦2 

 االستدراك الثاين واألربعون
 [31: البقرة{ ]ُكلََّها  اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ }حول قوله تعاىل: 

1٦4 

 الثالث واألربعون االستدراك
َدمَ  اْسُجُدوا ل ْلَماَلئ َكة   قُ ْلَنا َوإ  ْ } حول قوله تعاىل: { .. إ ْبل يسَ  إ الَّ  اَفَسَجُدو  آل 

1٦7 
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 [34: البقرة]
 االستدراك الرابع األربعون

َنا َوإ  ْ }حول قوله تعاىل: َناُكمْ  اْلَبْحرَ  ب ُكمُ  فَ َرق ْ  [50: لبقرةا{ ]َفَأْ َي ْ
1٦9 

من  على الفخر الرازي ىف سورة البقرةالفصل الثاىن: استدراكات اآللوسي والسعيدي 
د  ...{ ]البقرة:  َ َعَلى طََعام  َواح  [ إىل هناية ٦1قوله تعاىل: } َوإ ْ  قُ ْلُتْم اَيُموَسى َلْن َنْصرب 

 سورة البقرة
 االستدراك اخلامس واألربعون

د   م  طََعا َعَلى َنْصرب َ  َلنْ  اَيُموَسى قُ ْلُتمْ  َوإ  ْ } حول قوله تعاىل:  {  َواح 
172 

 االستدراك السابع واألربعون
 [85: البقرة] { اْلَعَذاب   َأَشد    إ ىَل  يُ َردُّونَ  اْلق َياَمة   َويَ ْومَ }حول قوله تعاىل:

177 

 االستدراك الثامن واألربعون
ُتمْ   إ نْ  اْلَمْوتَ  فَ َتَمن َّوُا} حول قوله تعاىل:   [94: بقرةال{ ]َصاد ق نيَ  ُكن ْ

179 

 االستدراك التاسع واألربعون
 [102: البقرة{ ] .... اْلَمَلَكنْي   َعَلى أُْنز لَ  َوَما} حول قوله تعاىل:

181 

 االستدراك اخلمسون
 [102: البقرة]{..الشََّياط نيَ  َوَلك نَّ  ُسَلْيَمانُ  َكَفرَ   َوَما}حول قوله تعاىل: 

183 

 الواحد واخلمسون ستدراكاال

َناحول قوله تعاىل:   [٦٦{ ]النساء: ل  َعُلوُه إ الَّ قَل يَما ف َ ...}َوَلْو َأانَّ َكتَ ب ْ
185 

 االستدراك الثاين واخلمسون
 [108 :البقرة{ ] َرُسوَلُكمْ  َتْسأَُلوا َأنْ  تُر يُدونَ  أَمْ }حول قوله تعاىل: 

190 

 192 االستدراك الثالث واخلمسون



299 

 

َ  َحىتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا}حول قوله تعاىل:   [109: البقرة] {..اّلِلَُّ  أَيْ  
 االستدراك الرابع واخلمسون

 [125: البقرة{ ]َوأَْمًنا ل لنَّاس   َمثَابَةً  اْلبَ ْيتَ  َجَعْلَنا َوإ  ْ }حول قوله تعاىل: 
195 

الثالث: استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي يف سور آل عمران  الباب
 واألنعاموالن ساء واملائدة 

استدراكات اآللوسي والسعيدي على الفخر الرازي ىف سوريت آل عمران  الفصل االول:
 والن ساء

 آل عمران سورة 
 االستدراك اخلامس واخلمسون

نَ تَ ُهْم { ]آل عمران: حول قوله تعاىل: ُهْم َلَفر يًقا يَ ْلُووَن أَْلس  ن ْ  [78}َوإ نَّ م 

200 

 االستدراك السادس واخلمسون
َنا َوَما أُْنز َل َعَلى إ بْ رَاقوله تعاىل: حول ّلِلَّ  َوَما أُْنز َل َعَلي ْ يَم َوإ مْسَاع يَل }ُقْل آَمنَّا اب  ه 

 [84َوإ ْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباط  { ]آل عمران: 

205 

 االستدراك السابع واخلمسون
الا  َكانَ   الطََّعام   ُكلُّ } حول قوله تعاىل:  َعَلى إ ْسرَائ يلُ  َحرَّمَ  َما إ الَّ  إ ْسرَائ يلَ  ل َبين   ح 

ه    [93: عمران آل{ ]نَ ْفس 

207 

 الثامن واخلمسون االستدراك
 [124آاَلف  م َن اْلَماَلئ َكة  ُمن ْزَل نَي { ]آل عمران: }حول قوله تعاىل:

209 

 االستدراك التاسع واخلمسون
{ ]آل عمران: }ُكلُّ نَ ْفس  َ ائ َقُة حول قوله تعاىل:  [185اْلَمْوت 

213 

 االستدراك الستون
 [191{ ]آل عمران: ..َن يَْذُكُروَن اّلِلََّ ق َياًمالَّذ يا}حول قوله تعاىل:

215 
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 الواحد والستون االستدراك
 [191: مرانع آل{ ]..السََّماَوات   َخْلة   يف   َويَ تَ َفكَُّرونَ } حول قوله تعاىل:

217 

 سورة النساء
 الثاين والستون االستدراك

 [3]النساء: َث{َساء  َمْثىَن َوُثاَل }فَاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الن   حول قوله تعاىل:

218 

 االستدراك  الثالث والستون
{ }فَاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الن  َساء  َمْثىَن َوُثاَلَث َوُراَبعَ حول قوله تعاىل:

 [3]النساء: 

221 

 الرابع والستون االستدراك
ُهمْ  قَل يل   إ الَّ  فَ َعُلوهُ  َما}  حول قوله تعاىل: ن ْ  [٦٦: النساء{ ]م 

224 

 االستدراك اخلامس والستون
 [157 } َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلك ْن ُشب  َه هَلُْم { ]النساء: حول قوله تعاىل:

22٦ 

والسعيدي على الفخر الرازي يف سوريت املائدة الفصل الثاىن: استدراكات اآللوسي 
 واألنعام

 االستدراك السادس والستون
ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعَبنْي { ]املائدحول قوله تعاىل:   [٦ة: }َواْمَسُحوا ب ُرُءوس 

229 

 االستدراك السابع والستون
رُي إ يَلَّ ُقْل َهْل َيْسَتو  } إ ْن أَتَّب ُع إ الَّ َما يُوَحى حول قوله تعاىل:  ي اأْلَْعَمى َواْلَبص 

 [50أََفاَل تَ تَ َفكَُّروَن{ ]األنعام: 

233 

 االستدراك الثامن والستون
ُمْ  َيْدُعونَ  الَّذ ينَ  َتْطُرد   َواَل }حول قوله تعاىل:  ْلَغَداة   َرهبَّ ي    اب   يُر يُدونَ  َواْلَعش 

 [52: األنعام{ ]َوْجَههُ 

235 
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 االستدراك التاسع والستون
ْسرَُع }مُثَّ ُردُّوا إ ىَل اّلِلَّ  َمْواَلُهُم احلَْة   َأاَل َلُه احْلُْكُم َوُهَو أَ حول قوله تعاىل:

ب نَي { ]األنعام:   [٦2احْلَاس 

238 

 االستدراك السبعون
َب يه  آَزَر{ ]األنعام: حول قوله تعاىل: يُم أل   [74}َوإ ْ  قَاَل إ بْ رَاه 

239 

 االستدراك الواحد والسبعون
َب يه  آَزَر{ ]األنعام: حول قوله تعاىل: يُم أل   [74}َوإ ْ  قَاَل إ بْ رَاه 

241 

 االستدراك الثاين والسبعون
َب يه  آَزَر{ ]األنعام: حول قوله تعاىل: يُم أل   [74}َوإ ْ  قَاَل إ بْ رَاه 

243 

 االستدراك الثالث والسبعون
َب يه  آَزَر{ ]األنعام:  حول قوله تعاىل: يُم أل   [74}َوإ ْ  قَاَل إ بْ رَاه 

245 

 االستدراك الرابع والسبعون
َب يه  آَزَر{ ]األنعام:  حول قوله تعاىل: يُم أل   [74}َوإ ْ  قَاَل إ بْ رَاه 

24٦ 

 االستدراك اخلامس والسبعون
َب يه  آَزَر{  حول قوله تعاىل: يُم أل   [74]األنعام: }َوإ ْ  قَاَل إ بْ رَاه 

247 

 االستدراك السادس والسبعون
 [91: األنعام{ ]َوخُتُْفونَ  تُ ْبُدوهَنَا قَ رَاط يسَ  جَتَْعُلونَهُ }  حول قوله تعاىل:

250 

 االستدراك السابع والسبعون
 [119} َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم { ]األنعام: حول قوله تعاىل:

253 
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