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املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
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حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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استدراكات الشيخ أبي بكر اجلزائري (ت1439:هـ) يف
حاشيته "نهر اخلري" على اإلمامني القرطيب
(ت671:هـ) وابن عاشور (ت1393:هـ)
 دراسة حتليلية -The rectifications of sheikh Abubakr
Al-Jazaaeri (d:1439AH) in his footnote
“Nhr Al-khair” on both Imams AlQurtubi (d:671h) and Ibn-Ashour
(d:1393AH) – an analytical study
إعداد:
د .حَاتِم حممَّد منصُور مَ ْزرُوعَة
ِّ
اإلتسالميَّة
األتساذ املاسذد يف الافاسري ودلوم القرآن بقاسم ال راتسذت ْ
ِّ
َ ابألحاسذء
بكلية اآلداب جبذمةة امللل َليْي ل

منصور َم ْزُر َوعة
استدراكات الشيخ أيب بكر اجلزائري يف حاشيته "هنر اخلري" على اإلمامني القرطيب وابن عاشور  -دراسة حتليلية ،دَ .ح ماِت َّ
حممد ُ

املستخلص
احلم هلل ،والَالة والاسالم دلى رتسول هللا ،ودلى آله وصحبه
ومن وااله؛ وبة :
ل
َهذا حبث بةُْني لوان (اتسا راكذت الشيخ أيب بكر اجلزائري يف
حذشياه "هنر اخلري" دلى اإلمذمني القرطيب وابن دذشور -دراتسة
حتليلية) ،يق ِّم َيه البذحث دراتسة حتليلية نق ية التسا راكذت الشيخ
وياكون البحث من :متهي  ،ومبحثني ،وخذمتة.
اجلزائري دلى اإلمذمنيَّ ،
تنذول املبحث األول اتسا راكذت الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم
القرطيب ،كمذ تنذول املبحث الثذين اتسا راكذت الشيخ اجلزائري دلى
اإلمذم ابن دذشور.
وفكرة هذا البحث تتمثَّل يف اتساخراج االتسا راكذت اليت
أوردهذ الشيخ اجلزائري يف حذشياه دلى اإلمذمني يف تفاسرييهمذ ،مع
دراتسة هذه االتسا راكذت وبيذن م ى صحاهذ وواقةياهذ.
وكان املنهج املستَخ َدم يف هذا البحث هو املنهج الاحليلي؛
املَحوب ابالتساقراء واملوازنة.
ومثرة هذا البحث تظهر يف نتائجه اليت كان من أبرزها:
اشامذل حذشية الشيخ أيب بكر اجلزائري دلى كثري من االتسا راكذت
دلى د د من أئمة الافاسري وأدالمه ،ونُ لرة ال راتسذت دن تفاسري
وتنوع موضودذت االتسا راكذت اليت أوردهذ
الشيخ اجلزائري وحذشياهُّ ،
دارت بني تةيني املراد ،وإيراد
الشيخ اجلزائري دلى اإلمذمني ،حيث ْ
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اإلتسرائيليذت ،وبيذن مرجع الضمذئر ،وماسذئ يف االداقذد ،وماسذئ يف
الاسرية والاذريخ ،والقول بَحة وواقةية أغلب االتسا راكذت الواردة يف
هذا البحث ،وانافذء الَحة والواقةية يف اتسا راكذت الشيخ دلى
اإلمذمني مل حيَ إال يف موضةني َقط ،ود م وجود مَطلح م ِّ
ةني
ُ
حم َّد ي ِّةّب به الشيخ اجلزائري دن اتسا راكذته؛ ب ِّ
يةّب دن اتسا راكذته
ُ
بطرق خمالفة.
حتث دلى تكثيف
كما تظهر مثرة البحث يف توصياته اليت ُّ
ال راتسذت والبحوث األكذدميية يف الافذتسري املخاَرة واملياسرة ،كمذ
ِّ
تشجع الاوصيذت املاخََني والبذحثني دلى دراتسة تفاسري الشيخ
ةَن برتجيحذته؛ واتسا راكذته؛ وغري
اجلزائري وحذشياه دراتسة تفَيلية تُ ل
ل من حقول ال راتسذت القرآنية.
الكلمات املفتاحية :االتسيا راكذت ،حذشيية "هنير اخليري" ،الشييخ
اجلزائري ،اإلمذم القرطيب ،اإلمذم ابن دذشور.
وَيمذ يلي الافَي والبيذن ،وهللا املستعان؛ وعليه التُّكالن؛
قوة إال به.
ومنه اهلداية والتوفيق؛ وال حول وال َّ
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َّ  َح ماِت. د، دراسة حتليلية- استدراكات الشيخ أيب بكر اجلزائري يف حاشيته "هنر اخلري" على اإلمامني القرطيب وابن عاشور
ُ حممد

Abstract
Praise be to Allah and blessing and peace be upon
our prophet Muhammad, his family and his companions.
This is a research titled” The rectifications of sheikh
Abubakr Al-Jazaaeri in his footnote “Nahr Al-khair” on
both Imams Al-Qurtubi and Ibn-Ashour – an analytical
study” it focuses on the study of this corrections by an
analytical and critical approach in a research consists of: a
preface, two chapters and a conclusion.
The first chapter deals with Sheikh Al-Jazaaeri's
rectifications on imam Al-Qurtubi, while the second
chapter deals with Sheikh Al-Jazaaeri's rectifications on
imam Ibn-Ashour.
The main concept of this study is to extract the
rectifications which Sheikh Al-Jazaaeri have mentioned in
his footnotes on the two Imams, with a study of this
rectifications and showing its authenticity and reality.
according to an analytical study mixed with an induction and
comparison.
The most important results of this study included the
following: this footnote included many rectifications related
to a number of interpretation scholars, the rareness of the
studies that deal with sheikh Aljazaeri's interpretation and his
footnote, also the rectifications topics mentioned by Sheikh
Al-Jazaaeri varies on both imams Al-Qurtubi and Ibn-Ashur,
as it evolves in pointing out the meaning, mentioning the
Israeli narrations, some belief issues, Sirat (the biography of
the Prophet) and history, the sayings concerning the validity
and reality of most of the rectifications mentioned in this
research, the lack of validty and reality of Sheikh's
rectifications on the two Imams does not occur except in two
places, also the absence of a particular and definite term in
Sheikh Aljazaeri's expressions in those rectifications, rather
he expresses his rectifications in different ways.
Also, the benefits of the research appear in his
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recommendations which encourages to increase the studies
and academic researches in the precise and simple
interpretations. As it also encourages the specialized and
researchers to study in detail the interpretation of sheikh
Aljazaeri and his footnotes which are concerned with his
validations and rectifications, and other Quranic study
fields.
Key Words:
The rectifications, Nahr Al-khair footnote, sheikh
Aljazaeri, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn-Ashour.
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حممد ُ

املقدمة
رب له تسواه ،وأشكره دلى جزي
احلم هلل ،أمح ه محْ لمن ال َّ
حرمه؛ وأن
َضله ودطذايه ،وأشه أن احلالل مذ أحلَّه؛ وأن احلرام مذ َّ
ال ين مذ شرده ،وأشه أن ال إله إال هللا وح ه ال شري له ،وأشه
أن نبينذ حمم ً ا –صلى هللا دليه وآله وصحبه وتسلَّم -دب ه ورتسوله.
وبة ؛ َال خيفى مذ القذه تفاسري الشيخ أيب بكر اجلزائري "أياسر
شجع هذا
الافذتسري" من قبول واناشذر يف دموم أوتسذط املاسلمني ،وق َّ
الشيخ –رمحه هللا -دلى كاذبة حذشياه "هنر اخلري" دلى تفاسريه
القبول
ل
ض ِّمنهذ مذ حياذج إليه طالب الةلم واملةرَة من
املبذرك "أياسر الافذتسري" ليُ ل
بيذن دلي ؛ أو تَويب خطأ؛ أو إضذَة َوائ وأحكذم.
ومن خالل قراءة البذحث هلذه احلذشية كذمل ًة ظهر له أهنذ تشام
دلى كثري من االتسا راكذت للشيخ اجلزائري –رمحه هللا -دلى د د من أئمة
الافاسري وأدالمه ،من أبرزهم :اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور –رمحهمذ هللا.-
ِّ
الضوء دلى هذه
َْ ُ
لذا؛ َق قل ل
ت يف هذا البحث أ ْن أُتسلط ْ
االتسا راكذت اليت أوردهذ الشيخ أبو بكر اجلزائري يف حذشياه "هنر
اخلري" دلى اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور ،وذلك من خالل قراءة
واستعراض التفسري املطبوع وحاشيته بشكل كامل ،وحت ي املواضع
اليت كذن َيهذ اتسا راك من الشيخ اجلزائري دلى كالم اإلمذمني يف
تفاسرييهمذ ،ودراتسة كالم الشيخ اجلزائري وكالم ك واح من اإلمذمني
- 60 -
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يف ك موضع من مواضع االتسا راكذت ،مع احلرص على حتليل
النقوالت والنصوص واملوازنة بينها؛ للوصول إىل بيذن م ى صحة
هذه االتسا راكذت وواقةياهذ.
موضوع البحث
أييت موضوع هذا البحث حتت عنوان :اتسا راكذت الشيخ أيب
بكر اجلزائري (ت1439:ه) يف حذشياه "هنر اخلري" دلى اإلمذمني
القرطيب (ت671:ه) وابن دذشور (ت1393:ه)  -دراتسة حتليلية.
مشكلة البحث
املشكلة اليت حيذول هذا البحث أن ياسلِّط الضوء دليهذ هي
اتساخراج االتسا راكذت اليت أوردهذ الشيخ أبو بكر اجلزائري يف حذشياه
"هنر اخلري" دلى اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور ،مث دراتسة هذه
االتسا راكذت للوصول إىل درجة صحاهذ وواقةياهذ.
أسئلة البحث
السؤال الرئيس الذي يقوم عليه هذا البحث هو :مذ هي
االتسا راكذت اليت أوردهذ الشيخ أبو بكر اجلزائري يف حذشياه "هنر اخلري
دلى أياسر الافذتسري" دلى اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور يف
تفاسرييهمذ؟ ،ومذ م ى صحة وواقةية هذه االتسا راكذت؟
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حممد ُ

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية كثرية؛ منها:
َّ
*مذ م ى صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم
القرطيب يف بيذن املراد بي (الرب) يف قوله تةذىل :ﱥﭐﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱤ؟
*مذ م ى صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم
القرطيب يف إيراده اإلتسرائيليذت يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮﲯ ﱤ ؟
*مذ م ى صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم
القرطيب يف أتويله صفة (ال لق ل م) دن تفاسري قوله تةذىل :ﱥﭐ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊﱤ ؟

*مذ م ى صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم ابن
دذشور يف تةيني القذئ يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱤ؟
*مذ م ى صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم
ابن دذشور يف ورود املؤمنني جهنم يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﱤ؟
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حدود البحث
ح ود هذا البحث هي االتسا راكذت اليت أوردهذ الشيخ أبو
بكر اجلزائري يف حذشياه "هنر اخلري" دلى اإلمذم القرطيب يف تفاسريه
"اجلذمع ألحكذم القرآن" ،ودلى اإلمذم ابن دذشور يف تفاسريه "الاحرير
والانوير".
أهداف البحث
يه ف البحث إىل حتقيق د د من املقذص ؛ من أبرزهذ مذ يلي:
أوال :تاسليط الضوء دلى أمهية دراتسة اتسا راكذت املفاسرين دلى
ا
بةضهم.
اثنياا :اتساخراج االتسا راكذت اليت أوردهذ الشيخ أبو بكر
اجلزائري يف حذشياه "هنر اخلري" دلى اإلمذم القرطيب يف تفاسريه "اجلذمع
ألحكذم القرآن" ،ودلى اإلمذم ابن دذشور يف تفاسريه "الاحرير
والانوير".
اثلثاا :بيذن م ى صحة وواقةية اتسا راكذت الشيخ اجلزائري دلى
اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور.
أهمية البحث
تظهر أمهية هذا البحث يف د د من األمور؛ من ِّ
أمههذ مذ يلي:
أوال :إبراز احلذجة إىل تكثيف ال راتسذت يف الافذتسري املخاَرة
ا
ةَن باياسري وتقريب ه اايت القرآن الكرمي لةموم املاسلمني.
اليت تُ ل
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اثنياا :الا لي دلى خطأ االجتذه الذي يَُنِّف الافذتسري املخاَرة
املياسرة دلى أهنذ تفذتسري دذمة إمجذلية؛ ال تشام دلى مذ ميكن دراتساه
َّ
دراتسة ختََية أكذدميية.
اثلثاا :تقرير أنه ليس ابلضرورة أن يكون ك كالم للماسال ِّرك
ِّ
كالم املاسا لرك دليه خطأً،
صو ًااب ،كمذ أنه ليس ابلضرورة أن يكون ك
ُ
وال يظهر ل إال ابلاحلي والنَّق واملو لازنة(.)1
الدراسات السابقة –إنْ وُجِدَتْ–
أي دراسة سابقة تتناول
حسب اطالعهَّ -
مل جيد الباحث – ْ
استدراكات الشيخ اجلزائري يف حاشيته "هنر اخلري" ابلدراسة
( )1يشري البذحث إىل أن الذي ينبغي أن يُاسالي ْة لم يف إظهذر مواطن الاشذبه
واالخاالف؛ وبيذن املزااي والفروق؛ واملقذبلة والرتجيح هو مَطلح "املوازنة"
وليس "املقذرنة" –خالًَذ للشذئع واملا اول بني النذسَّ ،-
ألن األص اللغوي ل ي
(قليلر لن) ال ي ل إال دلى جمرد اقرتان شيء بشيء ومَذحباه له ،أمذ املوازنة:
َهي الرتجيح ،لوولز لن الشيء :أي لر لج لح ،وهلذا؛ ملذ أراد أبو القذتسم اآلم ي
املفذضلة والرتجيح بني ِّش ْةلر ْي أيب متذم والبحرتي جة دنوان كاذبه هو "املوازنة
بني شةر أيب متذم والبحرتي" .يُنظلر :حمم بن مكرم بن منظور" ،لاسذن
الةرب"( .ط ،4بريوت :دار الفكر1414 ،هي)336 :13 – 448 :13 ،؛
وجملة جممع اللغة الةربية ابلقذهرة ،الة د األول ،رجب 1353هي -أكاوبر
1934م ،ص150:؛ وبكر بن دب هللا أبو زي " ،مةجم املنذهي اللفظية"،
ص.407:
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والبحث والتحليل؛ تسواء كذنت دراتسة دن اتسا راكذت الشيخ
دمومذ ،أو اتسا راكذته يف حذشياه
اجلزائري يف حذشياه دلى املفاسرين ً
دلى اإلمذمني القرطيب وابن دذشور دلى وجه اخلَوص.
منهج البحث
تبةذ ملوضوع
يظهر يف هذا البحث اتساخ ام د ة منذهج حبثية؛ ً
البحث.
واملنذهج املاسالخ ل مة يف هذا البحث هي :املنهج الاحليلي،
واملنهج االتساقرائي ،واملنهج املو ِّازن.
خُطَّة البحث
ياكون البحث من مق مة ،ومتهي  ،ومبحثني ،وخذمتة ،وتفَي
َّ
ل كمذ يلي:
التمهيد؛ ويشام دلى مذ يلي:
اصطالحذ؛ ودن املفاسرين.
أوال :تةريف االتسا راكذت لغة؛ و
ا
ً
اثنياا :نبذة دن الشيخ أيب بكر اجلزائري ،ودن حذشياه "هنر اخلري
دلى أياسر الافذتسري".
اثلثاا :نبذة دن اإلمذم القرطيب ،ودن تفاسريه "اجلذمع ألحكذم
القرآن".
ابعا :نبذة دن اإلمذم ابن دذشور ،ودن تفاسريه "الاحرير والانوير".
را
خامسا :بيذن املقَود ابل راتسة الاحليلية.
ا
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املبحث األول :استدراكات الشيخ اجلزائري يف حاشيته "هنر
اخلري" على اإلمام القرطيب ،وفيه مثانية مطالب؛ تتمثَّل فيما يلي:
املطلب األول :بيذن املراد ب ي (الرب) يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﱉ ﱊ

ﱋﱌﱍﱎﱤ(.)1

املطلب الثذين :بيذن املراد يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱤ.
املطلب الثذلث :إيراد اإلتسرائيليذت يف قوله تةذىل :ﱥﭐﲪﲫ

ﲬﲭﲮﲯﱤ.
( )1ترتيب املطذلب يف ك مبحث من مبذحث هذا البحث متَّ حاسب ترتيب
اآلايت الواردة -يف مواضع االتسا راكذت -يف القرآن الكرمي ،وق اخاذر
البذحث أن تكون دنذوين املطذلب مبذ ي ل دلى موضوع االتسا راك وآياه
وليس ابلةنذوين الةذمة مث  :االتسا راكذت يف إيراد اإلتسرائيليذت -االتسا راك
يف ماسذئ االداقذد ...وهكذا؛ و ل لة م منذتسبة دنونة املطذلب بذل
باسبب أن الةنونة هبذه الةنذوين (االتسا راكذت دلى اإلتسرائيليذت ،ماسذئ
االداقذد ،الاسرية والاذريخ )......،حتاذج أن يوج حتت ك دنوان من هذه
الةنذوين موضةذن دلى األق ين رجذن حتت هذا الةنوان ،والواقع أن بةض
هذه الةنذوين الةذمة ال ي خ حتاه من مواضع االتسا راكذت إال موضع
مثال ،-لذا صذرت
واح َقط –كذالتسا راكذت دلى ماسذئ الاسرية والاذريخ ً
دنونة املطذلب دلى النحو املذكور.
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املطلب الرابع :إيراد اإلتسرائيليذت يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﲏ

ﲐ ﲑ ﱤ.

املطلب اخلذمس :حت ي مرجع الضمري يف قوله تةذىل :ﱥﭐﲁ ﲂ

ﲃﲄﱤ.
املطلب الاسذدس :أتوي صفة (ال لق ل م) دن تفاسري قوله تةذىل:
ﱥﳆﳇﳈﳉﳊﱤ.
املطلب الاسذبع :أتوي صفة (املةيَّة) يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﱞ ﱟ

ﱠﱡﱢﱤ.
لخ لو ْي أم كلثوم بنت دقبة دن تفاسري قوله
املطلب الثذمن :حذل أ ل

تةذىل :ﱥﭐﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﱤ.
املبحث الثاين :استدراكات الشيخ اجلزائري يف حاشيته "هنر
اخلري" على اإلمام ابن عاشور ،وفيه أربعة مطالب؛ تتمثَّل فيما يلي:

املطلب األول :تةيني القذئ يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱤ.
املطلب الثذين :حت ي هنذية احلجذج مع أه الكاذب يف تسورة
البقرة.
املطلب الثذلث :ورود املؤمنني جهنم يف قوله تةذىل :ﱥﭐ ﲀﲁ
ﲂﲃﱤ.
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املطلب الرابع :تةيني طريقة خطذب هللا إلبليس يف قوله تةذىل:

ﱥﭐﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱤ.
اخلامتة؛ وتشتمل على ما يلي:
أهم نالذئج البحث.
ا
أوالُّ :
اثنياا :أبرز الاوصيذت (امل ْق لرت لحذت).
ينفع هبذا البحث دموم املاسلمني؛
وهللال ُ
أتسأل أ ْن ل
وإال ال تُش ُّ َّ ِّ
إلي ل ؛ َّ
ب
الركذئ ُ
َّ ِّ
ذئب
ومن ل ؛ وإال َذملؤم لخ ُ
اللهم اجة دملي كله صذحلًذ...
َّ
خذلَذ...
واجةله لوجه
ً
وال جتة َيه ألح ٍ غريك شيئًذ...
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التَّمْهِيد
يل ِّ
بيذًن للمَطلحذت واألدالم
ةرض البذحث يف هذا الامهي ً
املذكورين يف دنوان البحثِّ ،
ويبني املةَن الةذم لةنوان البحث ،وَيمذ
حبول هللا وقوته.-
يلي تفَي ل – ْ
اشتمل عنوان البحث على األعالم واملصطلحات التالية:
االتسا راكذت ،الشيخ أبو بكر اجلزائري وحذشياه "هنر اخلري" ،اإلمذم
القرطيب ،اإلمذم ابن دذشور ،ال راتسة الاحليلية ،وَيمذ يلي تفَي
ل .
أوال :تعريف االستدراكات:
ا
مجع ،مفردهذ :اتسا راكَ ،مذ هو تةريف
االتسا راكذتٌ :
االتسا راك؟ ومذ هو مةنذه دن املفاسرين؟
اتسافةذل من (درك) ،وال َّرك :أييت مبةَن
االستدراك لغة:
ٌ
اللحذق ابلشيء؛ والوصول إليه؛ وبلوغه.
يقذل :اتسا رك الشيء ابلشيء؛ أي :حذول إدراكه به ،واتسا رك
النجذة ابلفرار :أي حذول إدراكهذ به ،وأدرك الشيء :إ ا بلغ وقاه،
واتسا ركت مذ َذت وت اركاه مبةَن واح (.)1
( )1يُنظلر :إمسذدي بن محذد اجلوهري" ،الَحذح اتج اللغة وصحذح الةربية".
حتقيق أمح دب الغفور دطذر( .ط ،4بريوت :دار الةلم للماليني،
1407ه1987/م)1582 :4 ،؛ وابن منظور" ،لاسذن الةرب"334 :4 ،
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ولالتسا راك يف اللغة اتساةمذالن:
األول :أن ياسا رك الشيء ابلشيء؛ إ ا حذول اللحذق به.
ّ
الثّاين :يف مث قوهلم "اتسا رك الرأي واألمر"؛ إ ا تالىف مذ وقع
َيه من اخلطأ أو النقص(.)1
اصطالحا :يُراد به إصالح مذ وقع يف القول أو
االستدراك
ا
الةم من خل أو قَور أو َوات ،ومن ل قوهلم :القضذء اتسا راك
مذ َذت ويقوم مقذم األداء(.)2
ومنه عند الفقهاء :اتسا راك نقص الَالة باسجود الاسهو،
بطلت إبدذدهتذ ،واتسا راك الَالة املناسية
واتسا راك الَالة إ ا
ْ
بقضذئهذ ،واالتسا راك إببطذل خطأ القول وإثبذت صوابه(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– 335؛ وحمم بن يةقوب الفريوزآابدي" ،القذموس احمليط" .حتقيق مكاب
الةرقاسوتسي( .ط،8
حتقيق الرتاث يف مؤتساسة الرتسذلة إبشراف :حمم نةيم
ُ
بريوت :مؤتساسة الرتسذلة1426 ،هي  2005 -م).438 :3 ،
( )1يُنظلر :وزارة األوقذف والشؤون اإلتسالمية" ،املوتسودة الفقهية الكوياية".
(ط ،2الكويت :دار الاسالتس 1427 ،هي).311 :11 ،
( )2يُنظلر :وزارة األوقذف والشؤون اإلتسالمية" ،املوتسودة الفقهية الكوياية":11 ،
.313 -311
( )3يُنظلر :حمم بن أمح الاسرخاسي" ،املباسوط"( .بريوت :دار املةرَة1414 ،هي
 1993م)51 :5 ،؛ ووزارة األوقذف والشؤون اإلتسالمية" ،املوتسودةالفقهية الكوياية".313 -311 :11 ،
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االستدراك عند املفسرين :اتبذع املفاسر قوال يذكره يف بيذن مةَن
يف القرآن بقول آخر؛ يَلح خطأه ،أو يكم نقَه(.)1
مفاسرا
ضا -أنه" :تةقُّب مفاسر ماأخر
وورد يف تعريفه –أي ا
ً
ماق ًمذ يف بةض آرائه املاةلقة ابلافاسري ،ويابع ل الاةقيب غذلبًذ-
ابلاَحيح وترجيح مذ يراه املاأخر"(.)2
وبذا يظهر للباحث أن التعريفات اللغوية واالصطالحية تتفق
دلى أن من أبرز مةذين واتساةمذالت مَطلح "االتسا راك" مذ يلي:
أ-الانبيه دلى اخلطأ.
ب-إكمذل النقص وبيذن القَور ورَةه ابلاكمي واإلمتذم.
ودلى ضوء هذين االتساةمذلني ومن خالل هذين املةنيني لكلمة
"االتسا راك" تسااسري ال راتسة يف هذا البحث –مبشيئة هللا.-

( )1يُنظلرً :نيف بن تسةي الزهراين" ،اتسا راكذت الاسلف يف الافاسري خالل
القرون الثالثة األوىل" دراتسة نق ية مقذرنة( .ط ،1الرايض :دار ابن
اجلوزي ،)1430 ،ص.34 :
( )2أمح بن حمم قذتسم مذكور" ،اتسا راكذت ابن دذشور دلى الرازي
والبيضذوي وأيب حيذن يف تفاسريه الاحرير والانوير -دراتسة نظرية تطبيقية".
رتسذلة دكاوراه( .الاسةودية :كلية ال دوة وأصول ال ين ،جذمةة أم القرى،
1432ه2011 -م) ،ص.72 :
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اثنياا :نبذة عن الشيخ أيب بكر اجلزائري ،وعن حاشيته "هنر اخلري":

أ-نبذة عن الشيخ أيب بكر اجلزائري –رمحه هللا:-
هو جذبر بن موتسى بن دب القذدر بن جذبر أبو بكر اجلزائري ،ول
بقرية (لِّ ليوه) ،وهي قرية زرادية من قرى م ينة "باسكرة" دروس اجلنوب
اجلزائري ،وكذن مول ه دذم 1342هي ،وكذنت دذئلاه حفذظ قرياه للقرآن
الكرمي ،واناق الشيخ بة ل إىل الةذصمة (اجلزائر) ودم يف مجةية
الةلمذء آنذاك ،واليت كذنت النواة اجلي ة يف غرس الةقي ة الاسلفية وحمذربة
الب ع.
مث اناق الشيخ إىل اململكة الةربية الاسةودية ،وحَ دذم
1374هي دلى إجذزة من رائتسة القضذة مبكة املكرمة للا ريس ابملاسج
النبوي الشريفَ ،أصبحت له حلقة ي رس َيهذ تفاسري القرآن الكرمي،
وغري ل من الةلوم الشردية ،وكذن من أبرز أدمذل الشيخ –رمحه هللا-
رتسذ ووادظًذ ابملاسج النبوي
رتسذ ابجلذمةة اإلتسالمية ،وم ً
دمله م ً
الشريف ،وكذن من ال ادني إىل إنشذء رابطة الةذمل اإلتسالمي ،وأحي إىل
الاقذد دذم 1406هي.
واماذز الشيخ -رمحه هللا -ابلرَق واللني وكذن تسريع ال مةة،
ورأى النيب -صلى هللا دليه وتسلم -يف منذمه مر ًارا.
ألَّف الشيخ –رمحه هللا -الة ي من املؤلفذت اليت متيزت باسهولة
األتسلوب ،وهي مؤلفذت دلمية وإصالحية وددوية لاقريب ددوة
اإلتسالم ورتسذلاه ،ومن أبرز هذه املؤلفذت :منهذج املاسلم ،دقي ة
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املؤمن ،أياسر الافذتسري ،ن اءات الرمحن أله اإلميذن ،هذا احلبيب اي
حمب.
تويف -رمحه هللا -يف امل ينة املنورة يوم األربةذء  4من ي احلجة
ليت دليه صالة اجلنذزة يف
وص ْ
دذمذُ ،
1439هي ،دن دمر ًنهز ً 97
()1
ودَِّن يف مقّبة البقيع .
املاسج النبوي الشريفُ ،

ب-نبذة عن حاشية "هنر اخلري":
صرح الشيخ
أمذ دن حذشياه "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" َق َّ
ابمسهذ ،والاسبب ال ادي لاأليفهذ وبيذن مشامالهتذ؛ دن مذ قذل يف مق مة
وضةت
نظرا إىل حذجة طلبة الةلم إىل املزي من املةرَة
ُ
تفاسريه املطبوع" :إنه ً
هذه احلذشية اليت هي أشبلهُ باةليق دلى (أياسر الافذتسري) وأمسياهذ (هنر
أوددت َيهذ مع مرادذة االخاَذر بةض مذ يرغب طذلب الةلم يف
اخلري)،
ُ
مةرَاه واحلَول دليه من شاهد لغة ،أو بيان ،أو أثر مجيل ،أو مستند
حديث جليل ،أو كشف عن وجه آلية ذات وجوه ،أو الوقوف على
سر من أسرار القرآن أو عجيبة من عجائب القرآن ،اليت ال تنقضي مبرور
الزمذن ،وال تناهي باةذقب امللوان ،وأهم من ذلك تصويب رأي ،أو
تصحيح خطأ وقعا يف التفسري ،مع إزالة إهبام ،أو إضافة بعض

( )1يُنظلر :د .حمم بن رزق بن طرهوين" ،الافاسري واملفاسرون يف غرب أَريقيذ"،
ص ،203 -201 :واملوقع الرمسي لفضيلة الشيخ اجلزائري دلى شبكة
املةلومذت ،الرابطhttp://algzaeri.com/algzaeri/pageother.php :
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()1

األحكام".
وقد ظهر للباحث أن املدة اليت استغرقها الشيخ –رمحه هللا-
بلغت حوايل مثانية أشهر َّ
وعدة أايم ،حيث قال
يف كتابة هذه احلاشية ْ
نصهَ" :في الروضة الشريفة من
الشيخ يف خامتة الطبعة الثالثة ما ُّ
املاسج النبوي الشريف ،وبني الةشذئني من ليلة الاسبت املواَق لةي
الفطر املبذرك من دذم  1409من اهلجرة النبوية كابت هذه الكلمة
اخلذمتة (لنهر اخلري) دلى أياسر الافذتسريَ ،كذنت إح ى النةم اليت واالهذ
هللا و الفض واإلنةذم دلى أضةف دبذده وأقلهم شأًنً ،وأدًنهم َضالً،
ولكن هللا مين دلى من يشذء من دبذده وهو و الفض الةظيم.
لق ابا أت كاذبة هذه احلذشية املبذركة إن شذء هللا تةذىل يف أواخر
حمرم احلرام وأًن بني خوف ورجذء :خوف من مواَذة األج قب إمتذم
الةم  ،إ كثريون مذ أمتوا مذ ب أوا وال أدركوا مذ أملوا أ كر منهم الشيخني
اجلليلني :حمم دب ه ،وتلميذه حمم رشي رضذَ ،ق ب ءا تفاسريمهذ َرتكه
األول يف تسورة الناسذء وتركه الثذين يف تسورة يوتسف دليه الاسالم وأجذاب
ن اء رهبمذ وتركذ تفاسريمهذ مل يامذه ومل يكماله ألمر أراده هللاَ ،أدظم هللا
أجرمهذ وأحاسن دزاءًن َيهمذ ونفةنذ بافاسريمهذ وق َة َله احلم وله املنة
َق قرأت وطذلةت (املنذر) أكثر من أربع مرات ،وكنت إ ا وصلت إىل
( )1جذبر بن موتسى اجلزائري" ،أياسر الافذتسري لكالم الةلي الكبري (وهبذمشه هنر
اخلري دلى أياسر الافذتسري)"( .ط ،5امل ينة املنورة :مكابة الةلوم واحلكم،
1424هي2003/م) ،مق مة الطبةة الثذلثة.8 :1 ،
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موضع اناهذء مذ كذن الشيخ رشي يالقذه دن شيخه ويقول إىل هنذ اناهى
مذ كنت أتلقذه من الشيخ ،يغلبين البكذء َأبكي وأرى أن رزية مذ َوقهذ
رزية يف موت الشيخني قب إمتذم تفاسريمهذ ،واتساجذب هللا يل ووقذين ك
مذ يةوقين أو يةوقين دن إمتذم هذه احلاشية اليت أراها ضرورية أليسر
التفاسري"(.)1
اثلثاا :نبذة عن اإلمام القرطيب ،وعن تفسريه "اجلامع ألحكام القرآن":
أ-نبذة عن اإلمام القرطيب:
هو أبو دب هللا حمم بن أمح بن أيب بكر بن َلي ْرح األنَذري
اخلزرجي األن لاسي القرطيب ِّ
املفاسر ،ول يف قرطبة أوائ القرن الاسذبع
اهلجري (مذ بني 610 - 600هي) ،ودذش هبذ ،مث اناق إىل مَر
حيث اتساقر ِّمبُْنييلة بين خَيب يف مشذل أتسيوط ،ويقذل هلذ اليوم :املنيذ،
وبقي َيهذ حىت تُ ِّويف ،ودذش مأتسذة األن لسَ ،ق بقي بقرطبة حىت
تسقوطهذ ،وخرج منهذ حنو دذم 633هيَ ،رح إىل املشرق طلبًذ للةلم
من مَذدرهَ ،ذناق إىل مَر اليت كذنت حمطًّذ لكثري من دلمذء
اتساقر
املاسلمني دلى اخاالف أقطذرهم َ ،رس دلى أي ي دلمذئهذ ،و َّ
هبذ(.)2
( )1اجلزائري" ،أياسر الافذتسري لكالم الةلي الكبري (وهبذمشه هنر اخلري دلى أياسر
الافذتسري)" ،خذمتة الطبةة الثذلثة.635 :5 ،
( )2يُنظلر :حمم بن دلي ال اودي" ،طبقذت املفاسرين"( .بريوت :دار الكاب الةلمية)،
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كرس حيذته للةلم واملطذلةة والاأليف ،دون أن يُؤثلر دنه مل أو لتسألم،
َّ
()1
توجه ودبذدة وتَنيف" .
لذا وصفه مرتمجوه بقوهلم" :أوقذته مةمورة مذ بني ُّ
()2
وقذل دنه اإلمذم الذهيب" :إمذم مافنن مابحر يف الةلم" .
له مؤلفذت دظيمة جليلة؛ من أبرزهذ :تفاسريه الةظيم (اجلذمع
ألحكذم القرآن) ،الاذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة ،األتسَن يف
شرح أمسذء هللا احلاسَن ،اإلدالم مبذ يف دين النَذرى من املفذتس
واألوهذم وإظهذر حمذتسن دين اإلتسالم.
(مْنييلة اخلَيب) بَةي مَر ،دذم 671هي،
وكذنت وَذته يف ُ
وقّبه ابملنيذ شرق الني (.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66 -65 :2؛ وخلي بن أيب الَف ي" ،الوايف ابلوَيذت" .حتقيق أمح األرًنؤوط
وتركي مَطفى( .بريوت :دار إحيذء الرتاث1420 ،هي2000 -م)-122 :2 ،
123؛ وأمح بن حمم املقري" ،نفح الطيب من غَن األن لس الرطيب" ،حتقيق
إحاسذن دبذس( .ط ،1بريوت :دار صذدر1968 ،م)210 :2 ،؛ وحممود بن حمم
الزركلي" ،األدالم"( .ط ،15بريوت :دار الةلم للماليني 2002 ،م).217 :6 ،
( )1إبراهيم بن دلي بن َرحون" ،ال يبذج املذهب يف مةرَة دلمذء أديذن
املذهب" ،حتقيق وتةليق ال كاور حمم األمح ي أبو النور( .القذهرة :دار
الرتاث للطبع والنشر) ،ص.317:
( )2حمم بن أمح الذهيب" ،اتريخ اإلتسالم ووَيذت املشذهري واألدالم" ،حتقيق
دمر دب الاسالم ت مري( .ط ،1بريوت :دار الكاذب الةريب1407 ،هي -
1987م).229 :15 ،
( )3يُنظلر :ال اودي" ،طبقذت املفاسرين"66 -65 :2 ،؛ والَف ي" ،الوايف
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ب-نبذة عن تفسري "اجلامع ألحكام القرآن":
ق َّم اإلمذم القرطيب لافاسريه مق مة حذَلة يف بيذن َضذئ القرآن
وآداب محلاه ،ومذ ينبغي لَذحب القرآن أن أيخذ نفاسه به ،مث أوضح
مقَ ه وابدثه دلى كاذبة هذا الافاسري بقوله" :ودملاه تذكرًة لنفاسي،
و خريًة ليوم لرْم ِّاسي ،ودمالً صذحلًذ بة مويت"(.)1
وكذن يُةَن يف تفاسري القرآن الكرمي ببيذن الاةبري القرآين وأتسراره
ودِّين ابللغذت واإلدراب والقراءات ،وكذن يورد
ومنزلاه من الكالم الةريبُ ،
اآلية أو اآلايت ويفاسرهذ حتت د د من املاسذئ  ،وكذن يبني أتسبذب
ياةَب
النزول ،وغريب األلفذظ ،وأقوال الفقهذء ،وياسري مع ال لي  ،وال َّ
ملذهبه املذلكي ،ونق دمن تسبقه يف الافاسري؛ كذإلمذم ابن جرير ،واإلمذم
ابن دطية.
قذل اإلمذم الذهيب دن تفاسري اإلمذم القرطيب" :وق تسذرت
بافاسريه الةظيم الشأن الركبذن ،وهو كذم يف مةنذه"(.)2
وقذل الشيخ ابن َرحون دن هذا الافاسري" :وهو من أج ِّ
نفةذ ،أتسقط منه القَص( )3والاواريخ ،وأثبت
الافذتسري وأدظمهذ ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلوَيذت".123 -122 :2 ،
( )1اجلذمع ألحكذم القرآن ،اإلمذم القرطيب.3 :1 ،
( )2الذهيب" ،اتريخ اإلتسالم ووَيذت املشذهري واألدالم".229 :15 ،
( )3قول الشيخ ابن َرحون دن تفاسري اإلمذم القرطيب" :أتسقط منه القَص"
ليس دقي ًقذ ،وق اتسا رك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب يف د د من
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دوضهذ أحكذم القرآن واتسانبذط األدلة ،و كر القراءات واإلدراب،
والنذتسخ واملناسوخ"(.)1
ابعا :نبذة عن اإلمام ابن عاشور ،وعن تفسريه "التحرير والتنوير":
را
أ-نبذة عن اإلمام ابن عاشور:
هو حمم الطَّذهر بن حمم بن حمم الطَّذهر بن دذشور ،ول يف تونس
تسنة ( )1296هي ،وهو من أتسرة دلمية دريقة ،نبغ يف دلوم الشريةة واللغة
واألدب ،و َّ
توىل منذصب دلمية وإدارية ابرزة كذلا ريس ،والقضذء ،واإلَاذء،
شيخذ جلذمع الزياونة ،وكذن من أدضذء جممع اللغة الةربية يف دمشق
ودُِّني ً
والقذهرة.
له الة ي من املؤلفذت اجلليلة واآلاثر الةلمية النذَةة؛ من أبرزهذ:
تفاسريه "الاحرير والانوير" ،و"مقذص الشريةة" ،و"النظر الفاسيح دن
مضذيق األنظذر يف اجلذمع الَحيح".
وكذنت وَذته –رمحه هللا -يف تونس دذم ( )1393هي ،وق بلغ
دذمذ(.)2
من الةمر (ً )98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املواضع إيراده القَص والرواايت اإلتسرائيلية خالل تفاسريه ،وتسيظهر ل
ابلافَي خالل هذا البحث مبشيئة هللا.
( )1ابن َرحون" ،ال يبذج املذهب يف مةرَة دلمذء أديذن املذهب" ،ص.317:
( )2يُنظلر :الزركلي" ،األدالم"174 :6 ،؛ وإايد خذل الطَّبذع" ،حمم الطَّذهر
ابن دذشورِّ َّ ،
ودلومه" ،ص،87-46 -30 :
ُ
دالمة الفقه وأُصوله والاَّفاسري ُ
د .حمم بن رزق بن طرهوين" ،الافاسري واملفاسرون يف غرب أَريقيذ"،
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ب-نبذة عن تفسري "التحرير والتنوير":
االتسم الكذم هلذا الافاسري القيِّم هو "حترير املةَن الاس ي ،
وتنوير الةق اجل ي  ،يف تفاسري الكاذب اجملي " ،وق ظ َّ الشيخ يؤلف
دذمذ ،حيث ب أ يف الكاذبة َيه 1341هي
يف هذا الافاسري قرابة األربةني ً
واناهى منه يف دذم 1380هي ،وب أ نشره دلى حلقذت يف (اجمللَّة
الزياونيَّة).
وق اشام دلى كثري من الفوائ واللطذئف ،مع احلرص دلى
تلمس احلِّكم من األحكذم والاشريةذت ،واإلكثذر من النقول دن
ُّ
()1
الةلمذء يف شىت َروع الةلم .
وبني َّ
الةالمة ابن دذشور منهجه يف تفاسريه يف مق ماه اليت قذل
َّ
ِّ
ِّ
ذز ،ونُ لك ِّ
ِّ ِّ
َيهذ" :وقل ْاهالم ْم ُ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت
ت يف تلي ْفاسريي له لذا ببلييلذن ُو ُجوه ْاإل ْد لج ل
ل
ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ذتسبِّ
ِّ
ِّ
ت أليْ ً
لتسذليب اال ْتسا ْة لمذل ،لو ْاهال لم ْم ُ
ضذ ببلييلذن تلينل ُ
الْبل لال لغة الْ لةلربيَّة ،لوأ ل
ِّ
اتَِّ ِّذل ْاآل ِّي بية ِّ
ض لهذ بِّبلي ْة ٍ
ط بِِّّه
ت لمذ أ ُِّحي ُ
ورًة إَِّّال بيليَّيْن ُ
لْ
ل
ض  ...لولملْ أُ لغذد ْر ُتس ل
اضهذ؛ لِّئ َّال ي ُكو لن الن ِّ
ِّ
ِّ
آن م ْقَورا دلى بييذنِّ
َّذظر ِّيف تلي ْف ِّاس ِّري الْ ُقر ِّ
ْ ل ُ ً ل لل
م ْن أل ْغلر ل ل ل
ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِِّّ
َ ِّرَُهُ لد ْن لرْو لد ِّة انْ ِّاس لج ِّذم ِّه
ُم ْفلرلداته لولم لة ِّذين ُمجلله لكألني لَّهذ َ لقٌر ُمالي لف ِّرقلةٌ تل ْ
ني مة ِّذين الْم ْفرد ِّ
ولْحتجب لدْنهُ روائِّع لمجلذلِِّّه ،و ْاهالمم ُ ِّ
ات ِّيف اللُّغل ِّة
ُ لل
ت باليْبيِّ ِّ ل ل
ل لْ
لل ل
ل ُ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص.347:
( )1يُنظلر :د .حمم بن رزق بن طرهوين" ،الافاسري واملفاسرون يف غرب أَريقيذ"،
ص 737 :ومذ بة هذ.
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ِّ ()1
ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ
ُّ

يس اللغلة" .
ت لد ْن ل
ضْبط لولْحتقيق ِمَّذ لخل ْ
الْ لةلربيَّة ،ب ل
ضْبط لكثري مْنهُ قلي لوام ُ
خامسا :بيان املقصود ابلدراسة التحليلية:
ا
ٍ
الدراسة التحليلية :هي ال راتسة اليت تقوم دلى دمليذت ثالث؛
الافاسري ،والنق  ،واالتسانبذط ،وق جتامع هذه الةمليذت يف البحث
الواح  ،وق يُكالفى ببةضهذ دن بةض.
فالتفسري :دبذرة دن شرح موضوع ال راتسة وبيذنه.
والنقد :هو رص ٌ ملواطن اخلطأ والَواب يف موضوع البحث،
ياسان َيهذ البذحث إىل األصول والثوابت الةلمية املقررة يف جمذل
ختََه.
واالستنباط :هو الةملية الةقلية اليت هت ف إىل وضع نظرية
دلمية؛ أو بنذء قذد ة؛ أو صيذغة نايجة مةينة يف الاخَص(.)2
**بيان املعىن العام لعنوان البحث:
بناء على ما سبق؛ فإن عنوان هذا البحث يشري إىل دراسة
ا

التصويبات اليت ذكرها الشيخ اجلزائري يف حاشيته "هنر اخلري" ملا
( )1حمم الطذهر بن حمم بن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي
من تفاسري الكاذب اجملي "( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الاذريخ الةريب،
1420ه2000/م) 8 :1 ،ابخاَذر.
( )2يُنظلرَ :ري األنَذري" ،أجب ايت البحث يف الةلوم الشردية" ،ص.96 :
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َّ
أخطاء يف تفسري اإلمامني القرطيب وابن
عدها –من وجهة نظره-
ا

عاشور يف عدد من املواضع؛ دراسةا قائم اة على التفصيل والتحليل
والنقد واملوازنة ،للوصول إىل درجة دقَّة وواقعية هذه التصويبات.
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املبحث األول :استدراكات الشيخ اجلزائري يف حاشيته "نهر اخلري"
على اإلمام القرطيب:
ت رَبِّ
املطلب األول :بيان املراد بــ (الرب) يف قوله تعاىل ((قَا َل ْ
أَنَّى يَكُو ُن لِي َولَدٌ)):
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل ﱡﭐﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ ﭐ]آل دمران " :[47:هب القرطيب إىل أن
كلمة :رب ،تةين تسي ي ،أي :جّبي  ،وهو خطأ واضح ب املراد به
الرب تبذرك وتةذىلَ ،هي ختذطب رهبذ طذلبة مةرَة تسبب الول  ،إ
األتسبذب املةاذدة مل تكنَ ،كيف يكون الول ؟"(.)1
وابلرجوع إىل مذ كره اإلمذم القرطيب يف تفاسري هذه اآلية جن أنه
ِّ ِّ
ِّ
ب ِّج ِّّْبي ل لدلْي ِّه
قذل" :قلي ْولُهُ تلي لة لذىل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ أ ْ
لي لاي لتسي ي؛ ُختلذط ُ
ب ل ِّ غُ لال ًمذ
ول لربِّ ِّ لِّيلي له
ذل لهللذ :إََِّّّنلذ أ للًن لر ُتس ُ
الاس لال ُمِّ ،أللنَّهُ ل َّمذ متللثَّ ل لهللذ قل ل
َّ
ل
ِّ ()2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت لد ْن طل ِّر ِّيق الْ لول " .
اتسالي ْف له لم ْ
لزك ًّيَ ،ليل َّمذ لمس لة ْ
ت لل ل م ْن قلي ْوله ْ
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،317 :1 ،هذمش رقم (.)2
()2حمم بن أمح القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،حتقيق أمح الّبدوين
وإبراهيم أطفيش( ،ط ،2القذهرة :دار الكاب املَرية1384 ،هي 1964 -
م).92 :4 ،
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وبة درض كالم اإلمذمني يابني أن الشيخ اجلزائري ق اتسا رك
دلى اإلمذم القرطيب يف هذا املوضع قوله إن الذي خذطباه الاسي ة مرمي
يف قوهلذ ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ هو جّبي –دليه الاسالم،-
اضحذ ،وجزم أبن املخذطلب هو هللا تبذرك
وجةله الشيخ اجلزائري خطأً و ً
وتةذىل.
وبعد الرجوع إىل كالم أئمة التفسري الستيضاح هذه املسألة
كثريا من أئمة التفسري جزموا أبن املخاطَب يف قوله
ظهر للباحث أن ا
تعاىل ﱡﭐﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱠهو هللا تعاىل.

وِمن هب إىل ل اإلمذم الطّبي –رمحه هللا -دن مذ قذل" :قذل أبو
جةفر :يةين بذل ج ثنذؤه قذلت مرمي إ قذلت هلذ املالئكة أن هللا
يبشرك بكلمة منه ﱡ ﱊﱋﱌﱍﱎﱠ ،من ِّ
أي وجه يكون يل
يف خلقه من غري
ول ؟ِّ ،أمن قب زوج أتزوجه وبة أنكحهْ ،أم تبا ئ َّ
مياسين بشر؟َ ،قذل هللا هلذ ﱡﭐ ﱔ ﱕ
بة وال َح  ،ومن غري أن َّ

ﱖﱗﱘﱠ ،يةين :هكذا خيلق هللا من ول ً ا ل من غري أن
مياس بشرَ ،يجةله آيةً للنذس ودّبة"(.)1
َّ
ت ِّيف
َّ
وقرر ل احلذَظ ابن كثري –رمحه هللا -بقوله" :قلذل ْ
()1حمم بن جرير الطّبي" ،جذمع البيذن يف أتوي آي القرآن" .حتقيق أمح
حمم شذكر( .ط ،1مؤتساسة الرتسذلة 1420 ،هي  2000 -م).420 :6 ،
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ذج ِّذهتلذ ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ تلي ُق ُ
وج ُ
ول :لكْي ل
ف يُ ل
ُمنل ل
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ت
ت بِّ لذات لزْو ٍج لولال م ْن لد ْزمي أل ْن ألتليلزَّو لج ،لول ْاس ُ
له لذا الْ لول ُ م ِّين لوأ للًن ل ْاس ُ
اّلِلِّ لدَّز وج َّ ِّيف جو ِّ
اب له لذا
ذشذ َِّّّلِلَِّ .لي لق ل
ذل لهللذ الْ لمل ُ  -لد ِّن َّ
بلغيذ؟ لح ل
ل
لل
ل
الاسؤ ِّال -ﱡﭐﱔ ﱕﱖﱗﱘﱠ ،ألي :ه لك لذا أمر َِّّ ِّ
يم"(.)1
ُّ ل
ْ ل
اّلِل لدظ ٌ
ُْ
و هب إىل الرأي نفاسه اإلمذم أبو الاسةود –رمحه هللا -حيث
مبين دلى الاسؤ ِّال كأنه قي َ :مذ ا قذلت
قذل " :ﭐﱡﭐ ﱉ ﱠ
ٌ
اتسائنذف ٌّ
مرميُ حني قذلت هلذ املالئكةُ مذ قذلت؟َ ،قي  :قذلت ماضردةً إىل رهبذ
ﱡﭐﱋﱌﱠأي :كيف يكو ُن أو من أين يكون؟"(.)2
أيضذ -اإلمذم القذمسي( ،)3واإلمذم الاسة ي(،)4
صرح
وِمن َّ
بذل ً -
()6
()5
واإلمذم ابن دذشور  ،والشيخ حمم أبو زهرة  ،ويشه هلذا القول ظذهر
()1إمسذدي بن دمر بن كثري" ،تفاسري القرآن الةظيم"( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية ،منشورات حمم دلي بيضون 1419 ،هي).44 :2 ،
( )2حمم بن حمم أبو الاسةود" ،إرشذد الةق الاسليم"( .بريوت :دار إحيذء
الرتاث الةريب).37 :2 ،
( )3يُنظلر :حمم مجذل ال ين بن حمم القذمسي" ،حمذتسن الاأوي " .حتقيق حمم ابتس
ديون الاسود( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية 1418 ،هي).319 :2 ،
( )4يُنظلر :دب الرمحن بن ًنصر الاسة ي" ،تياسري الكرمي الرمحن يف تفاسري كالم
املنذن" .حتقيق دب الرمحن بن مةال اللوحيق( .ط ،1مؤتساسة الرتسذلة،
1420هي  2000-م) ،ص.131 :
( )5يُنظلر :ابن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي من تفاسري
الكاذب اجملي ".248 :3 ،
( )6يُنظلر :حمم بن أمح أبو زهرة" ،زهرة الافذتسري"( ،دار الفكر الةريب).1224 :3 ،
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القرآن الكرمي.
لكن املوضوعية تُل مزمنا القول :إن اإلمام القرطيب مل يكن
ّم
متفر ادا ابلقول الذي ذهب إليه؛ بل قال به قبله اإلمام البغوي،
وقال به بعده اإلمام اخلازن.
َق كر اإلمذم البغوي القولني دن تفاسري هذه اآلية ،مع تق ميه
للقول القذئ أن املخذطلب هو جّبي  ،وِّ ْكره بَيغة اجلزم ،مث كر
القول القذئ أن املخذطلب هو هللا تةذىل ،و كره بَيغة الاضةيف
(قي ) ،وهذا ظذهر يف ترجيحه أن يكون املخذطلب هو جّبي –دليه
الاسالم.-
ِّ
قذل اإلمذم البغوي –رمحه هللا" :-ﭐﱡﭐﱉﱊﱠ لاي لتسيِّ ي تلي ُقولُهُ
ول َِِّّّ
ّلِل لدَّز لو لج َّ"(.)1
ِّجلِِّّّْبي ل ،لوقِّي ل :تلي ُق ُ
وقذم بنفس الَنيع اإلمذم اخلذزن –رمحه هللا -دن مذ قذل" :قوله
ت يةين مرمي ر ِّ
ب يةين اي تسي ي تقوله جلّبي ملذ بشرهذ
دز وج  :قذل ْ
ل
()2
ابلول وقي تقوله هلل دز وج " .
ويشه ملذ هبوا إليه أن كلمة (رب) تُطلق دلى هللا تةذىل وتُطلق
( )1احلاسني بن ماسةود البغوي" ،مةذمل الانزي "( .ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث
الةريب1420 ،هي).39 :2 ،
()2دلي بن حمم اخلذزن" ،لبذب الاأوي يف مةذين الانزي "( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية 1415 ،هي).246 :1 ،
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دلى غريهَ ،يُقذل :رب ال ار ،ورب اإلب  ،ورب البيت ،ومنه يف القرآن
الكرمي قوله تةذىل ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑﱠ]يوتسف ،[41:وقوله تةذىل ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ ]يوتسف ،[42:واملراد ِّ
ابلرب يف اآلياني:
الاسي  ،أو :مل مَر(.)1
مما سبق يظهر للباحث واقعية استدراك الشيخ اجلزائري على
كالم اإلمام القرطيب يف هذا املوضع ،إال أن البذحث خياذر الاةبري
مبَطلحذت الراجح واملرجوح يف هذه املاسألة ،وليس بي :الَواب
واخلطأ ،لوجود ناسبة من االحامذلية يف قول اإلمذم القرطيب –ب لي كر
غريه من املفاسرين لنفس قوله ،-وتلطًُّفذ يف الةبذرة مع أئمة الافاسري.
َيقول البذحث :ظهر يل رجحذن مذ هب إليه الشيخ اجلزائري
واألئمة قبله من كون املخذطلب يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱠ هو هللا تبذرك وتةذىل ،ومرجوحية مذ هب إليه اإلمذم القرطيب
ومن قذل بقوله يف كون املخذطلب يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﱉ ﱊﱋ ﱌﱍ
ل
ﱎﱠ هو جّبي –دليه الاسالم ،-وهللا أدلم.

( )1يُنظلر :ابن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي من تفاسري
الكاذب اجملي ".278 :12 ،
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املطلب الثاني :بيان املراد يف قوله تعاىل ﱡﭐﲑﲒ ﲓ

ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ
ﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱠ

]الناسذء" : [83:مذ َاسرًن به اآلية أصح مذ َاسرت به ،وال الافذت إىل
مذ أورد القرطيب من آراء د ة ال طذئ حتاهذ"(.)1
لكن :مذ هي تل اآلراء اليت أوردهذ اإلمذم القرطيب يف تفاسري
هذه اآلية؟
ابلرجوع إىل تفاسري اإلمذم القرطيب جن أنه قذل يف تفاسري هذه
اآلية " :ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ ِّيف له ِّذ ِّه ْاآليلِّة ثللالثلةُ ألقْي لو ٍال،
ذس لو لغْيي ُرهُ :الْ لم ْة لَن أل لادُوا بِِّّه إَِّّال قللِّ ًيال ِّمْني ُه ْم لملْ يل ِّذ ْع لولملْ ييُ ْف ِّ
ذل ابْ ُن لدبَّ ٍ
ش.
قل ل
ِّ ِّ
وقلذله لمج ِّ
ش وألبُو دُبليْي ٍ وألبُو لح ٍِّ
ذمت
ني :الْك لاسذئ ُّي لو ْاأل ْ
ل ُ لل
َّح ِّويِّ ل
ذدةٌ م لن الن ْ
ل
لخ لف ُ ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ين يل ْاساليْنبِّطُونلهُ مْني ُه ْم إَِّّال قلل ًيال مْني ُه ْم،
لوالطَّلِّّب ُّ
ي .لوقي ل :الْ لم ْة لَن ل لةل لمهُ الذ ل
ِّ
ذلِّ :أل َّ
لن له لذا ِّاال ْتساِّْنيبلذ لط ْاألل ْكثلي ُر
لد ِّن ْ
ذج قل ل
اخال لذرهُ َّ
احلل لاس ِّن لو لغ ِّْريه ،لو ْ
الز َّج ُ

( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،515 :1 ،هذمش رقم
(.)2
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ِّ
ذلِّ :أل َّ
الاسلر لااي إِّ لا
اتساِّ ْة لال ُم لخ لٍّب .لوا ْخال لذر ْاأل َّلو لل الْ لفَّراءُ قل ل
لن ِّد ْل لم َّ
ييل ْة ِّرَُهُ ،أللنَّهُ ْ
ِّ
ِّ
ط و لغْييرهُ ،و ِّْ
ض ُدو لن بلي ْة ٍ
ادةُ تل ُكو ُن ِّيف بيل ْة ٍ
ذل
ض .قل ل
اإل ل ل
ظل لهلر لدل لمهُ الْ ُم ْاساليْنب ُ ل ُ ل
ِّ ِّ
ت ِّاال ْتساِّثْينلذء ِّمن ِّْ
ذس:
اد ِّة .قل ل
ذل الن َّ
الْ لك ْلِّ ُّ
اإل ل ل
اتسال ْح لاسْن ُ
يب لدْنهَُ :لل لذل ل ْ
ُ ل
َّح ُ
َلي له لذا لن قلي ْولال ِّن لدلى الْم لج ِّ
ذز ،يُِّري ُ أ َّ
لن ِّيف الْ لك لالِّم تلي ْق ِّميًذ لو لأتْ ِّخ ًريا .لوقلي ْوٌل
ل
ِّ
ِّ
ث
ض ُ َّ
لاثلِّ ٌ
ث بِّغل ِّْري لجملذ ٍز :يل ُكو ُن الْ لم ْة لَن لول ْولال َل ْ
اّلِل لدلْي ُك ْم لولر ْمحلاُهُ أبل ْن بلي لة ل
َِّي ُك ْم لر ُتس ًوال ألقل لذم َِّي ُك ُم ا ْحلُ َّجةل ل لك لف ْرُْمت لوأل ْشلرْكاُ ْم إَِّّال قللِّ ًيال ِّمْن ُك ْم َلِّإنَّهُ لكذ لن
ذك :الْ لم ْة لَن لالتيَّبلي ْةاُ ُم الشَّْيطلذ لن إَِّّال
ييُ لو ِّح ُ  .لوَِّ ِّيه قلي ْوٌل لرابِّ ٌع -قل ل
َّح ُ
ذل الض َّ
ٍ
ِّ
اّلِلُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم لح َّ ثُوا ألنْي ُف لاس ُه ْم ِّأب ْلم ٍر
صلَّى َّ
لي إِّ َّن أ ْ
ذب ُحمل َّم ل
لص لح ل
قلل ًيال ،أ ْ
َّ ِّ
ِّ َِّّ ِّ
ِّ
اّلِلُ قيُلُوبيل ُه ْم لِّلاَّي ْق لوى .لو لدلى
ين ْامال لح لن َّ
م لن الشَّْيطلذن إال قلل ًيال ،ييل ْة ِّين الذ ل
ِّ
اساليثْي ًَن ِّم ْن قلي ْولِِّّه ﱡﲖ
له لذا الْ لق ْول يل ُكو ُن قلي ْولُهُ ﱡﲘ ﲙﱠ ُم ْ
ي :لوألنْ لكلر له لذا الْ لق ْو لل أل ْكثلي ُر الْةُل لم ِّذء ،إِّ ْ ل ْولال
ﲗ ﱠ .قل ل
ذل الْ لم ْه ل ِّو ُّ
ض َِّّ
َّذس كلهم الشيطذن"(.)1
اّلِل لولر ْمحلاُهُ لالتيَّبل لع الن ُ
َل ْ ُ
ِّ
رت به اآلية
أمذ الافاسري الذي اداّبه الشيخ اجلزائري أصح مذ َُاس ْ
َهو قوله يف تفاسريه" :مث قذل تةذىل ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ أيهذ املؤمنون ﱡﲖ ﲗ ﱠ يف قبول تل
اإلشذدذت املغرضة واإل ادذت املثبطة ﱡﲘ ﲙﱠ منكم من وي
اآلراء الَذئبة واحلَذَة الةقلية ،إ مثلهم ال تثريهم ال دذوى ،وال
( )1القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".292 :5 ،
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تغريهم األراجيف ،ككبذر الَحذبة من املهذجرين واألنَذر رضي هللا
دنهم أمجةني"(.)1
وابلنظر َيمذ أورده اإلمذم القرطيب َإنه كر أقو ًاال ماة دة يف
تفاسري اآلية ،وهذا شذئع يف طريقة املاق مني يف مَنفذهتم؛ َال حرج
أب ً ا دلى اإلمذم القرطيب –يف نظر البذحث -يف إيراد هذه األقوال.
لكن؛ من ًنحية أخرى ق يقذل :كذن املنذتسب أن ِّ
يرجح اإلمذم
ُ
ُّ
القرطيب بني هذه األقوال بة إيرادهذ ،خذصة أن بةضهذ َيه تكلف
وبيُ ْة ابلفة  ،ومهذ القوالن األول والثذين يف نص كالمه الاسذبق.
األول :مذ كره دن ابن دبذس وغريه أن الْ لم ْة لَن :أل لادُوا بِِّّه إَِّّال
قللِّ ًيال ِّمْني ُه ْم لملْ يل ِّذ ْع لولملْ ييُ ْف ِّ
ش.
ِّ َّ ِّ
ين
والثاين :مذ كره دن احلاسن وغريه أن املةَن :ل لةل لمهُ الذ ل
يل ْاساليْنبِّطُونلهُ ِّمْني ُه ْم إَِّّال قللِّ ًيال ِّمْني ُه ْم(.)2
ذل
وق دقَّب اإلمذم القرطيب دلى هذين القولني بقوله "قل ل
َّحذسَ :لي له لذا لن قلي ْولال ِّن لدلى الْم لج ِّ
ذز ،يُِّري ُ أ َّ
لن ِّيف الْ لك لالِّم تلي ْق ِّميًذ
ل
الن َّ ُ
ِّ ()3
لو لأتْخ ًريا" .
ظذهر يف هذين القولني يف نظر البذحث ،وهذا
والاكلُّف والبُة
ٌ
( )1اجلزائري" ،أياسر الافذتسري".515 :1 ،
( )2يُنظلر :القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".292 :5 ،
( )3القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".292 :5 ،
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مذ جية اتسا راك الشيخ اجلزائري واقةيًذ وموضوديًذ يف هذا املوضع.
ومن جهة أخرى؛ جن أن مذ كره الشيخ اجلزائري يف تفاسري
اآلية هو املنذتسب لطريقة "أياسر الافذتسري" يف تاسهي الافاسري وتياسريه
وتوضيحه لةموم املؤمنني –وهللا أدلم.-
املطلب الثالث :إيراد اإلسرائيليات يف قوله تعاىل ﱡﭐﲪﲫ

ﲬﲭﲮﲯﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري

قوله تةذىل ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ]املذئ ة" :[22:واجلبذر من
النذس :املاةظم املمانع من الذل والفقر ،أو هو من جيّب النذس دلى
مراده لقوته دليهم وقهره هلم ،و كر القرطيب هنذ ح يثًذ ماسهبًذ دن دوج
()1
بن دنذق ،وهو ح يث خراَة ملذ َيه من الاهذوي البذطلة".
ياةني دلى البذحث أن يقف دلى مذ أورده
دلى ضوء ل
َّ
اإلمذم القرطيب يف تفاسري هذه اآلية؛ حيث قذل " :ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ

ذهذ ل ُك ْم .لول َّمذ
ض ُد ُخولهللذ لدلْي ُك ْم لولو لد ل ُك ْم ُد ُخولهللذ لو ُتسكْنل ل
لي َليلر ل
ﲢﱠأ ْ
ِّ ِّ ِّ
َلر أ للملرُه ْم ِِّّجب له ِّذد أ ْله ِّ أ ِّلرحيلذءل ِّم ْن بِّلال ِّد
لخلر لج ْ
ت بيلنُو إِّ ْتسلرائي ل م ْن م ْ
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،616 :1 ،هذمش رقم (.)4
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َِّلاس ِّطني َلي لقذلُوا :لال ِّد ْلم لنذ بِّاِّْل ال ِّاي ِّرَ ،ليبيةث ِّأبلم ِّر َِّّ
اّلِل اثْي ل ْين لد لشلر
ْ ل
ل ل ل ل لل ل ْ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
َّمَ ،ليلرأ ْلوا
نلقيبًذ ،م ْن ُك ِّ تسْبط لر ُج ٌ ييلال لج َّاس ُاسو لن ْاأل ْ
لخبل لذر لدلى لمذ تلي لق ل
ِّ ِّ
ذر ِّ
ُتس َّكذنيل لهذ ْ ِّ
لج لاس ٍذم لهذئِّل ٍة ،لح َّىت قِّي ل :إِّ َّن
ين م لن الْ لة لمذل لقة ،لوُه ْم ل ُوو أ ْ
اجللبَّ ل
ِّ
لخ لذ ُه ْم ِّيف ُك ِّم ِّه لم لع َلذكِّ له ٍة لكذ لن قل ْ لمحلل لهذ
بيل ْة ل
ض ُه ْم لرألى له ُؤلالء النُّي لقبلذءل َلأ ل
ِِّّ
ِِّّ
ِّ
ِّ ِّ
ذل :إِّ َّن له ُؤلال ِّء
ني يل ِّ ِّه لوقل ل
م ْن بُ ْاسالذنه لو لجذءل هب ْم إِّ لىل الْ لمل َلينليثليلرُه ْم بيل ْ ل
ِّ
ذل لهلم الْملِّ ُ  :ارِّجةوا إِّ لىل ِّ
لخِّّبُوهُ لخبليلرلًن،
صذحبِّ ُك ْم َلأ ْ
ل
ْ ُ
يُِّري ُ و لن قالذلنلذَ ،لي لق ل ُُ ل
دلى مذ تلي لق َّم .وقِّي  :إِّنيَّهم ل َّمذ رجةوا ألخ ُذوا ِّمن ِّدنل ِّ ِّ
ض
ب ت ْل ل ْاأل ْلر ل
للُ ل
ْ
ل ل
ل ل ل ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت:
دُْني ُق ً
ودا َلقي ل :لمحللهُ لر ُج ٌ لواح ٌ  ،لوقي ل :لمحللهُ النُّي لقبلذءُ االثْينلذ لد لشلر .قُي ْل ُ
صلُوا إِّ لىل ْ ِّ
وه ْم يل ْ ُخ ُ ِّيف
لوله لذا أل ْشبلهَُ ،لِّإنَّهُ ييُ لق ُ
ين لو لج ُ ُ
ذل :إِّني َُّه ْم ل َّمذ لو ل
اجللبَّذر ل
لح ِّ ِّه ْم لر ُج لال ِّن ِّمْني ُه ْم ،لولال لْحي ِّم ُ دنقود أح هم إال مخاسة منهم يف
ُك ِّم أ ل
خشية ،وي ْ خ ِّيف لشطْ ِّر ُّ ِّ
ع لحبُّهُ مخاسة أنفس أو أربةة،
الرَّمذنلة إِّ لا نُِّز ل
لل ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
لخ لذ ُه ْم يف
ني له لذا لو ْاأل َّلولَ ،لإ َّن لل ل ْ
ض بيل ْ ل
قيُ ْل ُ
اجللبَّ لذر الذي أ ل
ت :لولال تلي لة ُذر ل
ذلِّ :يف ِّحج ِّرِّه -هو دوج بن دنل ٍ
ذق لولكذ لن ألطْ لولهلُْم قل لذم ًة
ُك ِّم ِّه -لوييُ لق ُ
ُل ُ ُ ْ ُ ُ
ْ
اّلِلُ تلي لة لذىل .لولكذ لن طول
لوأ ْلدظل لم ُه ْم لخ ْل ًقذ ،لدلى لمذ لأيِّْيت ِّم ْن ِّ ْك ِّرهِّ إِّ ْن لشذءل َّ
ول ُك ِّ
يب :لكذ لن طُ ُ
تسذئرهم تساة أ رع ونَف ِّيف قلي ْوِّل ُم لقذتِّ ٍ  .لوقل ل
ذل الْ لك ْلِّ ُّ
رج ٍ ِّمْنيهم لَثلذنِّ ِّ
وش لع
اّلِلُ أ ْلدل ُمَ .ليل َّمذ أل لادُوا ْ
ادذ ،لو َّ
اخللبليلر لمذ لد ل ا يُ ل
ني لر ً
لُ ُْ ل
ولكذلِّب ابن يوقِّنلذ ،وامالينليةت بينُو إِّتسرائِّي ِّمن ِّْ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ني
اجل لهذد دُوقبُوا ِّابلايه أ ْلربلة ل
ُ ل ْ ل ْ ل ْل ل ل
ل ل
ِّ
ِّ
َذةُ ونل لشأل أ ْلولال ُد ُه ْمَ ،لي لقذتليلُوا ْ ِّ
ين
لتسنلةً إ لىل أل ْن لم ل
ذت أُولئ ل الْةُ ل ل
اجللبَّذر ل
و لغلبوهم ُ .....مثَّ قِّي  :لكذ لن هؤلال ِّء ِّمن بي لقذاي د ٍذد .وقِّي  :هم ِّمن ول ِّ
لُ
ل ُ ُْ
ْ ل ل ل ل ل ُْ ْ ل
ل
ِّ
ِّ
ِّ
لدنل ُق ،لولكذ لن
ذق ،لولكذنُوا م لن ُّ
ديَو بْ ِّن إ ْتس لح ل
وج ْاأل ْ
الروم ،لولكذ لن لم لة ُه ْم دُ ٌ
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ف ِّر ٍاع وثالَثذئة وثللالثلةً وثللالثِّ ِّ
ِّ
ادذ ،قلذلهُ ابْ ُن ُد لملر،
ني لر ً
ل ل
ل
طُولُهُ ثللالثللة لآال ل
ِّ
الاسحذب أ ِّ ِِّّ ِّ ِّ
وت
ب ِّمْنهُ ،لوييلالينل لذو ُل ْ
احلُ ل
لي لْجيذبُهُ مب ْح لجنه لويل ْشلر ُ
لولكذ لن لْحيالج ُن َّ ل ل ْ
ِّم ْن قل ِّذع الْبل ْح ِّر َلييل ْش ِّو ِّيه بِّ لة ْ ِّ
َّم ِّ
ضلر
س ييل ْرَليةُهُ إِّلْيي لهذ ُمثَّ لأيْ ُكلُهُ .لو لح ل
ني الش ْ
الاس لال ُم لولملْ ُجيل ِّ
ذوْز ُرْكبلياليْي ِّه لولكذ لن دمره ثالثة آالف
طُوَلذ لن نُ ٍ
وح لدلْي ِّه َّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ض لخ ُه ْم ِّهبلذ،
وتسى ليلي ْر ل
لوتساَّمذئلة لتسنلة ،لوألنَّهُ قليل لع ل
ص ْخلرًة لدلى قل ْ ِّر لد ْاس لك ِّر ُم ل
ِّ ِّ
ث َّ ِّ
وتسى لدلْي ِّه
َليبلي لة ل
اّلِلُ طلذئًرا َلينلي لقلرلهذ لولوقلي لة ْ
ت ِّيف دُنُقه َل ل
َلر لدْاهُ .لوألقْيبل ل ُم ل
الاس لم ِّذء لد لشلرلة
َذهُ لد لشلرةُ أل ْ ُرٍع لوتليلرقَّى ِّيف َّ
َّ
الاس لال ُم لوطُولُهُ لد لشلرةُ أل ْ ُرٍع ،لو لد ل
ِّ
ضلربلهُ ِّيف الْةِّْرِّق
َ ُر ٌ
وع َلي لقاليلهُ .لوقي ل :بل ْ ل
ذب إَِّّال لك ْةبلهُ لوُه لو لم ْ
أل ْ ُرٍع َل لمذ أ ل
لص ل
()1
ِّ
ِّ
ذت".
َلر لدهُ َل لم ل
الَّذي لْحت ل
ت لك ْةبِّه َل ل
وابلنظر َيمذ دلَّق به الشيخ أبو بكر اجلزائري دلى كالم اإلمذم
صحيحذ ،ابلفة كذن ح يث
القرطيب= جي ه البذحث تةلي ًقذ واقةيًذ
ً
طويال ماسهبًذ.
اإلمذم القرطيب دن رواايت دوج بن دنذق ً
وابلفة كذنت الرواايت اليت أوردهذ اإلمذم القرطيب تشام دلى
هتذوي ابطلة جتة هذا الكالم ين رج حتت "اخلراَذت" و"األابطي "
و"األتسذطري".
ومل يكن الشيخ اجلزائري أول لمن حكم بذل دلى هذه
تةجبوا من إيراد هذه
الرواايت؛ ب قذل ل قبله أئمة أدالمَّ ،
اإلتسرائيليذت املوضودة البذطلة يف كاب الافاسري ،وَنَّ وا هذه الرواايت
( )1القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" 127 – 125 :6 ،ابخاَذر.
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وبيَّنوا خمذلفاهذ للمةقول واملنقول ،وَيمذ يلي طرف من كالم األئمة
األدالم يف هذه الرواايت.
قذل اإلمذم ابن القيم (ت751:ه) -رمحه هللا" :-ومن األمور
احل ِّ ِّ
وم
اليت يةرف هبذ كون احل يث موضودذ  :أل ْن يل ُكو لن ْل ُ
يث ِمَّذ تلي ُق ُ
الش ِّ
الَ ِّحيحةُ دلى بِّطْالنِِّّه  ،لكح ِّ ِّ
يث لد ْو ِّج بْ ِّن دُنُ ٍق الطَّ ِّوي ِّ الَّ ِّذي
َّواه ُ َّ ل ل
ل
ل
ِّ
ِّ
لخبلذرِّ
َ ل واضةه الطةن يف أخبذر األنبيذء َ ،إهنم جيرتئون لدلى لهذه األ ْ
قل ل
لن طُوله لكذ لن ثلالثلةل ِّ
آالف ِّر ٍاع وثل ِّ
َ ،لِّإ َّن ِّيف ه لذا ْ ِّ ِّ
الث مئة
ل
احلل يث "أ َّ ُ
ل ل
ِّ
ِّ
ني لوثيُْلثًذ  ،لوأ َّ
ذل لهُ ا ْمح ْل ِّين ِّيف
وحذ ل َّمذ لخ َّوَلهُ الْغللر ُق قل ل
لوثلالثلةل لوثلالث ل
لن نُ ً
ِّ
ِّ
َ لةاِّ ل له ِّذهِّ ،لوأ َّ
ذض الْبل ْحلر
قل ْ
لن الطُّوَلذ لن لملْ يلَ ْ إِّ لىل لك ْةبِّه  ،لوألنَّهُ لخ ل
وت ِّم ْن قليلر ِّار الْبل ْح ِّر َلييل ْش ِّو ِّيه ِّيف
ص ل إِّ لىل ُح ْجلزتِِّّه  ،لوألنَّهُ لكذ لن لأيْ ُخ ُذ ْ
احلُ ل
َلي لو ل
لد ْ ِّ
َّم ِّ
وتسى لوأ للر لاد
س ،لوألنَّهُ قليل لع ل
ني الش ْ
ص ْخلرًة دظيمة لدلى قل ْ ِّر لد ْاس لك ِّر ُم ل
أل ْن ييرِّم ِّيهم ِّهبذ َلي لق َّورهذ َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ب ِّم ْن
لْ ْ ل ل ل
س الْ لة لج ُ
اّلِلُ يف دُنُقه مثْ ل الط ْوق"! ،لولْي ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لجرأ ِّلة ِّمثْ له لذا الْ لك َّذاب لدلى َّ َّ
يث
ب ِم َّْن يُ ْ خ ُ له لذا ْ
احلل ل
اّلِل ،إَّنلذ الْ لة لج ُ
ل ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّيف ُكاُ ِّ
ِّ
س م ْن
ب الْة ْلم م لن الاَّي ْفاسري لو لغ ْريه لوال ييُبل ُ
ني أ ْلملرهُ  ،لوله لذا دْن ل ُه ْم لْي ل
لخبليلر أ َّ
لن
ُ ِّريلِّة نُ ٍ
وح  ،لوقل ْ قل ل
ذل َّ
اّلِلُ تلي لة لذىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ َلأ ْ
ِّ
ِّ
ُك َّ لم ْن بيل لقى لدلى لو ْج ِّه األ ْلر ِّ
وح َ ،ليل ْو لكذ لن لِّ لة ْو ٍج له لذا
ض َلي ُه لو م ْن ُ ِّريلة نُ ٌ
وح"(.)1
ود لملْ ييلْب لق بيل ْة ل نُ ٍ
ُو ُج ٌ
()1حمم بن أيب بكر بن القيم" ،املنذر املنيف يف الَحيح والضةيف" ،حتقيق
دب الفاذح أبو غ ة( .ط ،1حلب :مكابة املطبودذت اإلتسالمية،
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ود
َُ
"والْ لم ْق ُ
وقذل احلذَظ ابن كثري (ت774 :ه) -رمحه هللا :-ل
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين أ َّ
أ َّ
لن
لن َّ
ين لد َّاي ًرا َ ،ل لكْي ل
ف ييل ْزدُ ُم بيل ْة ُ
ض الْ ُم لفاس ِّر ل
اّلِلل لملْ ييُْبق م لن الْ لكذَ ِّر ل
وح إِّ لىل لزم ِّ
ذن
ودا ِّم ْن قليْب ِّ نُ ٍ
دُ لو لج بْ لن دُنُ لق ،لوييُ لق ُ
ذل :ابْ لن ِّدنل ل
ذق  ،لكذ لن لم ْو ُج ً
ل
وتسى ؟! لوييل ُقولُو لن :لكذ لن لكذًَِّرا ُمال لم ِّرًدا لجبَّ ًذرا لدنِّي ً ا  ،لوييل ُقولُو لن :لكذ لن لِّغل ِّْري
ُم ل
ٍ
آد لم ِّم ْن ِّزًًن ،لوألنَّهُ لكذ لن لأيْ ُخ ُذ ِّم ْن طُولِِّّه
ت ل
ِّر ْش ل ة  ،بل ْ لول ل تْهُ أ ُُّمهُ دُنُ ُق بِّْن ُ
الاسم ل ِّم ْن قلير ِّار الْبِّ لحذرِّ  ،ويل ْش ِّو ِّيه ِّيف لد ْ ِّ
َّم ِّ
ول
س  ،لوألنَّهُ لكذ لن ييل ُق ُ
ني الش ْ
ل
َّ ل
ل
ِّ
ِّ ِّ
وح  ،وهو ِّيف َّ ِّ ِّ
ئ بِِّّه ،
َْيي لةةُ الَِّّيت ل ل  ،لويل ْاسالي ْه ِّز ُ
الاسفينلة :لمذ لهذه الْ ُق ل
لنُ ٍ ل ُ ل
ف ِّر ٍاع وثللالَِّثِّذئلٍة وثللالثلٍة وثللالثِّ ِّ
ِّ
ادذ
ني لر ً
ل ل
ل
لويل ْذ ُك ُرو لن ألنَّهُ لكذ لن طُولُهُ ثللالثلةل لآال ل ل
وثيُلُثذ  ،إِّ لىل لغ ِّري للِّ ِّمن ا ْهل لذاي لًن ِّ
ت الَِّّيت ل ْولال ألني لَّهذ ُم لاسطَّلرةٌ ِّيف لكثِّ ٍري ِّم ْن
ل ً
ْ ل ل لل
ب الاَّي لف ِّ
ُكاُ ِّ
يخ لوأ َّلايِّم الن ِّ
ضنلذ ِّحلِّ لكذيلاِّ لهذ
ذتس ِّري لو لغ ِّْريلهذ ِّم لن الاي لَّو ِّار ِّ
َّذس ل لمذ تلي لةَّر ْ
ِّ
ِّ ِّ
ول والْمْني ُق ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ول:
ول ،أ ََّما ال َْم ْع ُق ُ
ل لاس لقذطلا لهذ ،لولرلكذ لكا لهذُ ،مثَّ إني لَّهذ ُخملذل لفةٌ ل ْل لم ْة ُق ل ل
اّلِل ول نُ ٍ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم
ف يل ُاسوغُ َ ِّيه أل ْن ييُ ْهل ل َُّ ل ل
وح ل ُك ْف ِّرِّه  ،لوألبُوهُ نلِّ ُّ
َل لكْي ل
يب ْاأل َُّمة لولزد ُ
ِّ
ِّ ِّ
وج بْ لن دُنُ لق  ،لوُه لو ألظْل ُم لوألطْغلى لدلى لمذ
أ ْله ِّ ْاإلميلذن ،لولال ييُ ْهل ُ دُ ل
اّلِل ِّمْنيهم ألح ً ا  ،وييْايرُك ه لذا ال ِّ
اجللبَّ لذر
َّد َّي ْ
ل لك ُروا؟! ،لولكْي ل
لل ُ ل
ف لال ييل ْر لح ُم َُّ ُ ْ ل
الْةنِّي الْ لف ِّ
الش ِّي ل الْ لكذَِّلر الشَّْيطلذ لن الْ لم ِّري ل لدلى لمذ ل لك ُروا؟!.
ذجلر َّ
ل ل
اّلِلُ تلي لة لذىل ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ ،
َوأ ََّما ال َْم ْن ُق ُ
ولَ :لي لق ْ قل ل
ذل َّ
ول الَّ ِّذي
ذل ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ ُ ،مثَّ له لذا الطُّ ُ
لوقل ل
ِّ
َّيب -صلَّى َّ ِّ
ف لِّمذ ِّيف َّ ِّ
يح ْ ِّ
اّلِلُ لدلْيه لو لتسلَّ لم -ألنَّهُ
ني لد ِّن النِّ ِّ ل
الَح ل
ل لك ُروهُ ُخملذل ٌ ل
ِّ ِّ
ص لح َّىت
ادذ ُ ،مثَّ لملْ ييللزِّل ْ
قل ل
ذل (إِّ َّن َّ
اّلِلل لخل لق ل
آد لم لوطُولُهُ تساُّو لن لر ً
اخللْل ُق ييلْني ُق ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1390هي1970/م) ،ص.77 -76 :

- 94 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

()1
الَ ِّذد ِّق الْم ِّ
َ ِّوم الَّ ِّذي لال يليْن ِّط ُق لد ِّن
ص َّ
ْاآل لن) َ ،لي له لذا نل ُّ
ل ْ
َ ُ وق الْ لم ْة ُ
ِّ
ِّ
لي:
وحى  ،ألنَّهُ لملْ ييللزِّل ْ
ص لح َّىت ْاآل لن ،أ ْ
ا ْهلللوى إ ْن ُه لو إَّال لو ْح ٌي يُ ل
اخللْل ُق ييلْني ُق ُ
ِِّّ ِّ
لمل ييزِّل النَّذس ِّيف نيُ ْق ٍ
آد لم إِّ لىل ييل ْوِّم إِّ ْخبل ِّ
ذرهِّ بِّ لذلِّ ل  ،لولهلُ َّم
َذن ِّيف طُوهل ْم م ْن ل
ْ لل
ل
ُِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وج ْ م ْن ُريَّة آ لد لم لم ْن لكذ لن
لجًّرا إ لىل ييل ْوم الْقيل لذمة ،لوله لذا ييل ْقالضي ألنَّهُ لملْ يُ ل
ألطْو لل ِّمْنهَ ،ل لكيف ييْايرُك ه لذا وي ْذه دْنه ؟ ويَذر إِّ لىل ألقْيو ِّال الْ لك لذبةِّ
ل
ل ُ ْ ل ُ ل ل لُ ل ُ ل ُ لُ ل ُ
ل
ذب الَّ ِّذين ب َّ لُوا ُكاب َِّّ
الْ لك لفرةِّ ِّمن أ ْله ِّ الْ ِّكال ِّ
وهذ
وهذ لوأ َّلولُ ل
اّلِل الْ ُمنليَّزلةل لو لحَّرَُ ل
ل ل
ل ْ
لل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
وهذ لدلى لغ ْري لم لواضة لهذ َ ،ل لمذ ظلنُّ ل مبلذ ُه ْم يل ْاسالقلو لن بنلي ْقله أ ْلو
لولو ل
ضةُ ل
اّلِل الْماياذبِّةة إِّ لىل ييومِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ييُ ْؤمتللنُو لن لدلْي ِّه ،لوُه ُم الْ لك لذبلةُ ْ
اخلللونلةُ  ،لدلْيه ْم ل لةذئ ُن َّ ُ ل ل ل ُ ل ْ
الْ ِّقيل لذم ِّة ،لولمذ ألظُ ُّن أ َّ
اخاِّ لالقًذ ِّم ْن
ذق إَِّّال
اخللبليلر لد ْن د
لن له لذا ْ
وج بْ ِّن لدنل ل
ْ
ُ
ل
()2
ِِّّ َّ ِّ
بيل ْة ِّ ِّ ِّ ِّ
اّلِلُ أ ْلدل ُم".
ين لكذنُوا أ ْلد ل اءل ْاأللنْبِّيل ِّذء ،لو َّ
ض لزلًندقلاه ْم لوَُ َّجذره ُم الذ ل
واملاةني دلى املفاسر أن ياجنَّب أن يفاسر كياذب اّلِل هبذه

()1مافق دليه :حمم بن إمسذدي البخذري" ،صحيح اإلمذم البخذري" ،حتقيق
مَطفى البغذ( .ط ،3بريوت :دار ابن كثري1407 ،ه) ،كاذب :أحذديث
األنبيذء ،ابب :خلق آدم صلوات هللا دليه و رياه ،رقم ()3326؛ وماسلم بن
احلجذج" ،صحيح اإلمذم ماسلم" ،حتقيق حمم َؤاد دب البذقي( .ط،1
بريوت :دار الرتاث الةريب1412 ،ه) ،كاذب :اجلنة وصفة نةيمهذ وأهلهذ،
ابب :ي خ اجلنة أقوام أَئ هتم مث أَئ ة الطري ،رقم (.)2841
()2إمسذدي بن دمر بن كثري" ،الب اية والنهذية"( ،ط ،1بريوت :دار إحيذء
الرتاث الةريب1408 ،هي1988-م) 268 -266 :1؛ ويُنظلر :حممود بن
دب هللا األلوتسي" ،روح املةذين يف تفاسري القرآن الةظيم والاسبع املثذين".
حتقيق دلي دب البذري دطية( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية،
1415ه).259 -258 :3 ،
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األخبذر ،وليس يف نص القرآن مذ يشري اىل مذ ورد يف هذه الرواايت اليت
حكذهذ و كرهذ أه الكاذبَ ،كم من دلم أَاس ته هذه اإلتسرائيليذت؛
وكم من خراَذت وأابطي وضةاه هذه الرواايت؟!(.)1
املطلب الرابع :إيراد اإلسرائيليات يف قوله تعاىل ﱡﭐﲏﲐ

ﲑﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﱠ ]األدراف" :[113:لق كر القرطيب يف د د الاسحرة
أخبذراً مثلهذ ال يَح ،إ جذء يف بةضهم أن د دهم كذن تسبةني ألف
()2
تسذحر ،واألقرب إىل أن يكونوا تسبةني رجالً".
وابلرجوع إىل تفاسري اإلمذم القرطيب جن أنه قذل يف تفاسري هذه
احلل لك ِّم :لكذنُوا اثْي لين لد لشر نلِّقيبًذ ،لم لع ُك ِّ نلِّق ٍ
يب
ذل ابْ ُن لدْب ِّ ْ
اآلية" :قل ل
ْ ل
ِّ
ِّ
ت ي ل ي ُك ِّ لد ِّر ٍ
يف أللْ ُ ِّ ٍ
ياس ُه ْم لمشْةُو ُن
د ْش ُرو لن لد ِّري ًفذ ،لْحت ل ل ْ
ف لتسذحر .لولكذ لن لرئ ل
ذل ابْ ُن ُجلريْ ٍج :لكذنُوا تِّ ْاس لة ِّمذئلٍة ِّم لن الْ لة ِّر ِّ
يش
ِّيف قلي ْوِّل ُم لقذتِّ ِّ بْ ِّن ُتسلْي لمذ لن .لوقل ل
والْ لفيُّ ِّوم و ِّْ
ف
اإل ْتس لكْن ل ِّريَِّّة ألثْ لال ًاث .لوقل ل
ذل ابْ ُن إِّ ْتس لح ل
ذق :لكذنُوا مخلْ لاس لة لد لشلر أللْ ل
ل
ل
ِّ
ِّ
لتسذح ٍر ،ورِّوي لد ْن وْه ٍ
ذل ابْ ُن
ب .لوقي ل :لكذنُوا اثْي ل ْين لد لشلر أللْ ًفذ .لوقل ل
ل
لُ ل
( )1يُنظلر :حمم بن حمم أبو شهبة" ،اإلتسرائيليذت واملوضودذت يف كاب
الافاسري"( .ط ،4مكابة الاسنة) ،ص.187 :
( )2اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،218 :2 ،هذمش رقم (.)1
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ِّ ِّ
ني أللْ ًفذ .وقِّي  :ألربيةةل لد لشر أللْ ًفذ .وقِّي  :لكذنُوا ثللاللَثِّذئلِّة أللْ ِّ
ف
الْ ُمْن لك ِّر :لَثلذن ل
ل ل ْل ل ل
ل ل
ف تس ِّ
تس ِّ
الَةِّي ِّ  ،وثللاللَثِّذئلِّة أللْ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ذح ٍر ِّمن ِّ ِّ
ف
ذح ٍر ِّم لن َّ
الريف ،لوثللاللَثذئلة أللْ ل
ل
ل
ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني لر ُج ًال .لوقي ل :ثللالثلةً
لتسذح ٍر م لن الْ لفيُّوم لولمذ لو لاال لهذ .لوقي ل :لكذنُوا لتسْبة ل
()1
ِّ
ذّلِلُ أ ْلدل ُم".
نيَ ،ل َّ
لو لتسْبة ل
بعد عرض كالم اإلمامني يرى الباحث أن ما نقله اإلمام
متفردا به َ ،ق كره دلى تسبي املثذل احلذَظ ابن كثري
القرطيب ليس ا
حيث قذل" :قي كذنوا َثذنني ألفذ .قذله حمم بن كةب ،وقي تسبةني
ألفذ قذله القذتسم بن أيب بردة ،وقذل الاس ي بضةة وثالثني ألفذ ،ودن
أيب أمذمة تاسةة دشر ألفذ ،وقذل حمم بن إتسحذق مخاسة دشر ألفذ،
()2
وقذل كةب األحبذر كذنوا اثين دشر ألفذ".
ومن ًنحية أخرى؛ َإن مذ اخاذره الشيخ اجلزائري –رمحه هللا-
اثبت يف أثر دن تسي ًن ابن
من كون د د الاسحرة تسبةني
تسذحرا= ٌ
ً
دبذس كره احلذَظ ابن كثري واإلمذم الاسيوطي –رمحهمذ هللا.-
()3
قذل احلذَظ ابن كثري" :دن ابن دبذس كذنوا تسبةني رجال".
( )1القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن"258 :7 ،؛ وانظر هذه اآلاثر يف :تفاسري
ابن أيب حذمت1535 -1534 :5 ،؛ دب الرمحن بن أيب بكر الاسيوطي،
"ال ر املنثور"( .بريوت :دار الفكر).513 :3 ،
( )2ابن كثري" ،الب اية والنهذية".294 :1 ،
( )3ابن كثري" ،الب اية والنهذية"294 :1 ،؛ ويُنظلر :الاسيوطي" ،ال ر املنثور"،
.513 :3
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ومرجع ك هذه الرواايت إىل اإلتسرائيليذت اليت مل يرد يف نَوص
الشرع مذ يَ قهذ أو ِّ
يكذهبذ ،ولياست من األمور اليت يرتتب دلى الةلم
هبذ أداء َرض ،وال يف اجله هبذ تضييع واجب.
املطلب اخلامس :حتديد مرجع الضمري يف قوله تعاىل ﱡﭐﲆﲇ

ﲈﲉﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل :ﱡﭐﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ]الشةراء:[67:
رد الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐﲆﲇ ﲈ
"القرطيب رمحه هللا تةذىل َّ

ﲉﱠ إىل َردون وملئه َقذل :ألنه مل يؤمن من قوم َردون إال مؤمن
آل َردون وامسه حزقي وابناه آتسيذ امرأة َردون  ...اخل يف حني أن
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم ،وهو وجه
أكثر املفاسرين دلى أن اخلطذب للنيب ل
()1
الةّبة من الاسيذق".
وابلرجوع إىل تفاسري اإلمذم القرطيب جن أنه قذل يف تفاسري هذه
اآلية"ِّ :أللنَّه لمل ييؤِّمن ِّمن قليوِّم َِّردو لن إَِّّال مؤِّمن ِّآل َِّردو لن و ْ ِّ
ُ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ ل ْ
ْ لْ ل
ُْ ُ
امسُهُ لح ْزقي ُ
ِّ
ِّ
ت لدلى
وز الَِّّيت لدلَّ ْ
وتسى الْ لة ُج ُ
لوابْينلياُهُ آتسيلةُ ْاملرألةُ َ ْر لد ْو لن ،لولم ْرلميُ بِّْن ُ
ت لا ُم ل
()2
قلي ِّّب يوتسف ِّ
الاس لال ُم".
الَ ِّ ِّيق لدلْي ِّه َّ
ْ ُ ُ ل
وبة درض كالم اإلمذمني يابني أن الشيخ اجلزائري ق اتسا رك
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،653 :3 ،هذمش رقم (.)5
( )2القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".108 :13 ،
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دلى اإلمذم القرطيب يف هذا املوضع جةله الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ دذئ ً ا إىل َردون وقومه،
ودلَّق الشيخ اجلزائري دلى ل أبن أكثر املفاسرين دلى أن اخلطذب
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم ،ويرتتَّب دلى ل أن الضمري يف
يف اآلية للنيب ل
قوله تةذىل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ تسيكون
دذئ ً ا إىل قريش أو أه مكة.
ومبطالعة كالم أئمة التفسري يف هذه املسألة ظهر للباحث
عدم واقعية كالم الشيخ اجلزائري يف تعليقه على اإلمام القرطيب يف
تبني للبذحث أن أكثر املفاسرين هبوا إىل مذ قذله
هذا املوضع؛ حيث َّ
اإلمذم القرطيب من كون الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ

ﲇﲈﲉﱠ دذئ ً ا إىل َردون وقومه؛ وليس الةكس.
بينمذ هب د د من املفاسرين إىل أن اخلطذب يف اآلية للنيب -
ِّ
تسلَّ لم ،-وأن الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ
ل
صلَّى هللاُ لدلْيه لو ل

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ دذئ ٌ إىل قريش أو أه مكة ،وهو مذ
هب إليه الشيخ اجلزائري.
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه
َق هب إىل أن اخلطذب يف اآلية للنيب  -ل
لو لتسلَّ لم :-اإلمذم الطّبي ،واإلمذم أبو الاسةود ،واإلمذم األلوتسي.
قذل اإلمذم الطّبي –رمحه هللا -يف تفاسريه هلذه اآلية :ﱡﭐ ﲆ
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ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ يقول :ومذ كذن أكثر قوم اي حمم مؤمنني
()1
مبذ أاتك هللا من احلق املبنيَ ،اسذبق يف دلمي أهنم ال يؤمنون".
أما القول الثاين القذئ أبن الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲁ ﲂﲃ

ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉﱠ دذئ ٌ إىل َردون وقومه؛ فقد ذهب
إليه :اإلمام البغوي ،واإلمام ابن اجلوزي ،واإلمام الرازي( ،)2واإلمام
البيضاوي( ،)3واإلمام النسفي( ،)4واإلمام اخلازن( ،)5واإلمام
الشوكاين( ،)6واإلمام القامسي( ،)7والشيخ املراغي( ،)8والشيخ حممد
( )1الطّبي" ،جذمع البيذن يف أتوي آي القرآن"361 :19 ،؛ ويُنظلر :أبو
الاسةود" ،إرشذد الةق الاسليم"246 :6 ،؛ واأللوتسي" ،روح املةذين يف
تفاسري القرآن الةظيم والاسبع املثذين".90-89 :10 ،
( )2يُنظلر :حمم بن دمر الرازي" ،مفذتيح الغيب"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء
الرتاث الةريب1420 ،هي).509 :24 ،
( )3يُنظلر :دب هللا بن دمر البيضذوي" ،أنوار الانزي وأتسرار الاأوي "( .ط،1
بريوت :دار إحيذء الرتاث الةريب 1418 ،هي).140 :4 ،
( )4يُنظلر :دب هللا بن أمح الناسفي" ،م ارك الانزي وحقذئق الاأوي "( .ط،1
بريوت :دار الكلم الطيب1419 ،ه1998/م).566 :2 ،
( )5يُنظلر :اخلذزن" ،لبذب الاأوي يف مةذين الانزي ".326 :3 ،
( )6يُنظلر :حمم بن دلي الشوكذينَ" ،اح الق ير"( .ط ،1دمشق :دار ابن كثري،
 1414هي).119 /4 ،
( )7يُنظلر :القذمسي" ،حمذتسن الاأوي ".459 :7 ،
( )8يُنظلر :أمح بن مَطفى املراغي" ،تفاسري املراغي"( .ط ،1القذهرة :شركة
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أبو زهرة( ،)1والدكتور وهبة الزحيلي(.)2

قذل اإلمذم البغوي –رمحه هللا -يف تفاسريه هلذه اآلية " :ﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ

ِّ
ِّ
ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ أ ِّ
لي :م ْن أ ْله ِّ م ْ
َلر ،قي ل :لملْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َلر إَِّّال آتسيلةُ ْاملرألةُ َ ْر لد ْو لن لو لح ْزبِّي ُ الْ ُم ْؤم ُن ،لولم ْرلميُ
يل ُك ْن لآم لن م ْن أ ْله ِّ م ْ
()3
ِّ ِّ
الاس لال ُم".
ف لدلْي ِّه َّ
وتسذ الَِّّيت لدلَّ ْ
وتس ل
بِّْن ُ
ت لدلى دظلذم يُ ُ
ت لًنقُ ل
وقرر ل اإلمذم ابن اجلوزي –رمحه هللا -بقوله" :ﭐﱡﭐﲆﲇ
َّ

ﲈﲉﱠأي :مل يكن أكثر أه مَر مؤمنني".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()4

مكابة ومطبةة مَطفى البذىب احلليب وأوالده 1365 ،هي  1946 -م)،
.69 :19
( )1يُنظلر :أبو زهرة" ،زهرة الافذتسري".5362 :10 ،
( )2يُنظلر :وهبة بن مَطفى الزحيلي" ،الافاسري املنري يف الةقي ة والشريةة
واملنهج"( .ط ،2دمشق :دار الفكر املةذصر 1418 ،ه).157 :19 ،
( )3البغوي" ،مةذمل الانزي ".116 :6 ،
()4دب الرمحن بن دلي بن اجلوزي" ،زاد املاسري يف دلم الافاسري" .حتقيق دب
الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار الكاذب الةريب1422 ،ه)340 :3 ،؛
ويُنظلر :الرازي" ،مفذتيح الغيب"509 :24 ،؛ والبيضذوي" ،أنوار الانزي "،
140 :4؛ والناسفي" ،م ارك الانزي "566 :2 ،؛ واخلذزن" ،لبذب الاأوي
يف مةذين الانزي "326 :3 ،؛ والشوكذينَ" ،اح الق ير"119 :4 ،؛
والقذمسي" ،حمذتسن الاأوي "459 :7 ،؛ واملراغي" ،تفاسري املراغي":19 ،
69؛ وأبو زهرة" ،زهرة الافذتسري"5362 :10 ،؛ والزحيلي" ،الافاسري املنري"،
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إضذَةً إىل مذ تسبق َق الحظ البذحث وجود د ة تةليقذت
تكررت -يف
للشيخ اجلزائري يف حذشياه دلى نفس هذه اآلية اليت
ْ
مواضع اتلية لآلية اليت مةنذ يف هذا املوضع -يف تسورة الشةراء ،وكذن
اجتذه الشيخ اجلزائري يف هذا املوضع هو الانَيص دلى خمذلفة اإلمذم
القرطيب ألكثر املفاسرين يف حت ي ه مرجع الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲆ

ﲇ ﲈﲉﱠ –وهو مذ ظهر دكاسه ،-وحرص على أتييد
وتعليل قوله الذي خذلف به قول اإلمذم القرطيب بقوله" :يف حني أن
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم ،وهو وجه
أكثر املفاسرين دلى أن اخلطذب للنيب ل
الةّبة من الاسيذق"( ،)1و َّ
أك الشيخ اجلزائري دلى هذا االجتذه يف موض ٍع
ٍ
اتل ،وجزم أبن املراد بقوله تةذىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ هم
مشركو مكة ،حيث قذل يف نفس اآلية لكن يف موضع آخر يف هنذية
قَة تسي ًن نوح مع قومه دن قوله تةذىل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ

كرت أن املراد
ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ]الشةراء" :[121:تسبق أن
ُ
مبن أكثرهم ال يؤمنون هم أكذبر جمرمي مكة ،ودلى رأتسهم املاساهزئون
وهذا من إطالق الةذم وإرادة اخلذص ،ألن الذين آمنوا وأتسلموا أكثر
()2
ِمن مذتوا دلى الكفر ،أو نفي اإلميذن مقي بزمن مةني ال ياة اه".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.157 :19
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،653 :3 ،هذمش رقم (.)5
( )2اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،665 :3 ،هذمش رقم (.)2
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وابلرغم من كل ما سبق يف كالم الشيخ اجلزائري نفسه يف
املوضعني السابقني يف هذه اآلية؛ وجد الباحث تعلي اقا للشيخ
اجلزائري يف موض ٍع ٍ
معاُ ،جي ِّوز أن
اتل يف نفس اآلية ُجي ّموز فيه القولني ا

يةود الكالم يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ دلى القوم
ِّ
مت قَاهم هبذه اآلية؛ أو :أن يةود الكالم دلى مشركي
الذين ُخا ْ
مكة!! ،حيث قذل الشيخ اجلزائري يف نفس اآلية لكن يف موضع آخر

يف هنذية قَة تسي ًن صذحل مع قومه دن قوله تةذىل ﱡﭐﳍﳎﳏﳐ

ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ]الشةراء" :[158:كذن:
مزي ة لاقوية الكالم ،والةبذرة جذئز أن يراد هبذ قوم صذحل إ مل يؤمن
منهم إال القلي  ،وأن يراد هبذ كفذر مكة؛ إ أكثر املكذبرين مذ آمن
()1
ومذت كذَراً ،أو مذ آمن يف تل الفرتة مث آمن بة الفاح".
وبذلك ّم
يقرر الباحث أن الشيخ اجلزائري قد تردَّد كالمه يف
مرجع الضمري يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﱠ يف ثالثة
مواضع يف سورة الشعراء بني الرتجيح والتعليل ٍ
لقول اترةا؛ وبني اجلزم
والقطع بنفس القول اترةا؛ وبني جتويز القولني يف هذه املسألة اترةا!!.
ووجهة نظر الباحث أن القولني حمتمالن ،وإىل ك ٍ
قول هب
أئمة كبذر هلم تق يرهم ،ومةهم حجاهم ،وحت ي مرجع الضمري يف قوله
تةذىل ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ ال يرتتب دلى الةلم به أداء
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،673 :3 ،هذمش رقم (.)4
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َرض؛ وال يف اجله به تضييع واجب.
ودلى ِّ
أي قول من القولني َإن األمر ي ل داللة أكي ة دلى أن
كثريا من
"أتسلوب القرآن مةجز ،لذل احام
كثريا من املةذين و ً
ً
ضا صالحية الضمري ألن يعود على أشياء
الوجوه ،ومن ذلك أي ا
()1
كثريا ج ادا" .
متنوعة سبقته ،وقع ذلك يف القرآن ا
املطلب السادس :تأويل صفة (القَدَم) عند تفسري قوله تعاىل ﱡﭐﳆ

ﳇﳈﳉﳊﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈﳉﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﱠ]ق:[30:
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم -قذل( :ال
"أخرج ماسلم يف صحيحه أن النيب  -ل
تزال جهنم يلقى َيهذ وتقول ه من مزي ؟ حىت يضع رب الةزة َيهذ
ق مه َينزوي بةضهذ إىل بةض ،وتقول قط قط بةزت وكرم وال يزال
يف اجلنة َض حىت ينشئ هللا هلذ خلقذً َياسكنهم َض اجلنة) ،نزع هنذ
بةض أه الةلم كذلقرطيب إىل أتوي الق مَ ،فاسرهذ مبذ يق م للنذر من
أقوام ،و َّأولوا كذل لفظ ِّ
الر ْج يف ح يث (حىت يضع هللا دليهذ رجله)
وقذلِّ :
الرج مبةَن الة د الكثري من النذس كذلرج من اجلراد ،وال دادي
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم وهو حي ِّ ث به
هلذا الاأوي الذي مل يؤوله رتسول هللا ل
()1حمم دب اخلذلق دضيمة" ،دراتسذت ألتسلوب القرآن الكرمي"( .القذهرة :دار
احل يث).23 :8 ،
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أصحذبهَ ،ذألتسلم للمؤمن أن يؤمن بَفذت هللا وميرهذ كمذ جذءت،
َذلق م والرج كذلي والةني صفذت ات هلل يؤمن الةب هبذ وهو يةاق
()1
أهنذ ال تشبه صفذت الةبذد ،وهي كذل واحلم هلل".
وابلرجوع إىل تفاسري اإلمذم القرطيب جن أنه قذل يف تفاسري هذه
اّلِلُ :أ َّلمذ لم ْة لَن الْ لق ل ِّم ُهنلذ َلي ُه ْم قلي ْوٌم ييُ لق ِّ ُم ُه ُم
اآلية" :قل ل
ذل دُل لم ُذؤ لًن لرِّمحل ُه ُم َّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اّلِلُ إ لىل النَّذر ،لوقل ْ لتسبل لق يف د ْلمه ألني َُّه ْم م ْن أ ْله ِّ النَّذر .لولك لذل ل الر ْج ُ
ت ِّر ْج ًال ِّم لن الن ِّ
لوُه لو الْ لة ل ُد الْ لكثِّريُ ِّم لن النَّ ِّ
َّذس
ذس لو لغ ِّْريِّه ْم ،ييُ لق ُ
ذل :لرأليْ ُ
ٍ
ِّ ِّ
الاس لال ُم:
.....وقل ل
َّض ُر بْ ُن ُمشلْي ٍ ِّيف لم ْة لَن قلي ْولِِّّه لدلْي ِّه َّ
ذل الن ْ
لور ْج ًال م ْن لجلراد ل
(ح َّىت يضع ْ ِّ
لي لم ْن لتسبل لق ِّيف ِّد ْل ِّم ِّه ألنَّهُ ِّم ْن أ ْله ِّ
اجللبَّ ُذر َ ليهذ قل ل لمهُ) أ ْ
ل ل لل
()2
الن ِّ
َّذر".
وبعد عرض كالم اإلمامني يتبني أن الشيخ اجلزائري يف هذا
قرر عقيدة السلف اليت تتمثَّل يف اإلميان أبمساء
املوضع وأمثاله قد َّ
هللا وصفاته الواردة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة،
وإثباهتا بال تشبيه ،وال تعطيل ،وال تكييف ،وال متثيل ،وهذا هو
األسلم يف هذا الباب.
قذل شيخ اإلتسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف بيذن اداقذد أه
الاسنة واجلمذدة يف صفذت هللا تةذىلَ" :ال ينفون دنه مذ وصف به
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،148 :5 ،هذمش رقم (.)1
( )2القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" 19 :17 ،ابخاَذر.
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نفاسه ،وال ِّ
حيرَون الكلِّم دن مواضةه  ،وال يلح ون يف أمسذء هللا وآايته
ِّ
مسي
 ،وال يكيِّفون  ،وال ميثلون صفذته بَفذت خلقه ؛ ألنه تسبحذنه ال َّ
له  ،وال كفؤ له  ،وال نِّ َّ له  ،وال يقذس خب ْلقه تسبحذنه وتةذىل ؛ َإنه
تسبحذنه أدلم بنفاسه  ،وبغريه  ،وأص ق قيال  ،وأحاسن ح يثذً ِّمن
()1
خلقه".
وق جذءت النَوص الشردية إبثبذت صفة ِّ
الرج وال لق م هلل
تةذىل كمذ يليق بكمذله ودظيم جالله ،ودلى املؤمن أن يثبت ل هلل،
ويؤمن به ،ويقف دن ل وال ياجذوزه إىل بيذن كيفية أو خوض يف
أتوي .
ودليل إثبات ال َق َدم هلل تعاىل ما ورد يف الصحيحني لد ْن ألنل ِّ
س
اّلِلُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم :-ل(ال تليلز ُال لج لهن َُّم تلي ُق ُ
بْ ِّن لمذلِّ ٍ قل ل
صلَّى َّ
ذل النِّ ُّ
َّيب  -ل
ول له ْ
ٍ
ِّ
ول قل ْط قل ْط لو ِّدَّزتِّ ل ،
ب الْةَِّّزةِّ َِّ ليهذ قل ل لمهَُ ،ليالي ُق ُ
ض لع لر ُّ
م ْن لم ِّزي  ،لح َّىت يل ل
()2
ض لهذ إِّ لىل بلي ْة ٍ
ض).
لوييُْزلوى بيل ْة ُ
( )1أمح بن دب احلليم بن تيمية" ،جمموع الفاذوى" .حتقيق دب الرمحن بن حمم
بن قذتسم( .امل ينة املنورة :جممع املل َه لطبذدة املَحف الشريف،
1416هي1995/م).130 : 3 ،
( )2مافق دليه :أخرجه اإلمذم البخذري يف صحيحه ،كاذب :األميذن والنذور،
اّلِلِّ و ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ص لفذتِِّّه لولكلِّ لمذتِِّّه ،رقم ( ،)6661وأخرجه اإلمذم ماسلم
ابب :احلللف بةَّزة َّ ل
يف صحيحه ،كاذب :اجلنة وصفة نةيمهذ ،ابب :النذر ي خلهذ اجلبذرون ،رقم
(.)2848
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ودليل إثبات ّم
الر ْجل هلل تعاىل ما ورد يف الصحيحني لد ْن أِّليب
ت
اّلِلُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم :-ل
ذل  :قل ل
اّلِلُ لدْنهُ قل ل
صلَّى َّ
ُهلريْيلرلة لر ِّض لي َّ
(حتل َّ
ذج ْ
ذل النِّ ُّ
َّيب  -ل
ِّ ِّ
ت النَّذر  :أُوثِّر ُ ِّ ِّ ِّ
ت
ْ
ين  ،لوقلذل ْ
ْ
َّذرَ ،لي لقذل ْ ُ
اجللنَّةُ لوالن ُ
ين لوالْ ُمال لجّب ل
ت ابلْ ُمال لكّب ل
ض لة لفذءُ الن ِّ
اّلِلُ تليبل لذرلك
ْ
َّذس لو لتس لقطُ ُه ْم ؟ قل ل
ذل َّ
اجللنَّةُ  :لمذ ِّيل لال يل ْ ُخلُِّين إَِّّال ُ
وتلية لذىل لِّْلجن َِّّة  :ألنْ ِّ
ذل
لشذءُ ِّم ْن ِّدبل ِّذدي ،لوقل ل
ت لر ْمحلِّيت  ،أ ْلر لح ُم بِّ ِّ لم ْن أ ل
لل
ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
لشذءُ ِّم ْن ِّدبل ِّذدي ،لولِّ ُك ِّ
ِّ
ب ب لم ْن أ ل
للنَّذر  :إَّنلذ ألنْت لد لذايب  ،أ لُدذ ُ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ
ول :قل ْط
ض لع ِّر ْجلهَُ ،ليالي ُق ُ
َّذر َل لال متلْالل ُئ لح َّىت يل ل
لواح ل ة مْني ُه لمذ م ْل ُؤلهذ َ ،لأ َّلمذ الن ُ
ِّ ِّ
ض لهذ إِّ لىل بيل ْة ٍ
ض ،لولال يلظْلِّ ُم َّ
اّلِلُ لدَّز لو لج َّ
قل ْطَ ،لي ُهنلذل ل متلْالل ُئ لوييُْزلوى بيل ْة ُ
()1
ِّ ِّ
ِّ
اّلِلل لدَّز لو لج َّ ييُْن ِّش ُئ لهللذ لخ ْل ًقذ).
لح ً ا لوأ َّلمذ ْ
اجللنَّةُ َلِّإ َّن َّ
م ْن لخ ْلقه أ ل
نص أئمة السلف وأعالم األمة يف عصورها املختلفة
وقد َّ
على إثبات صفة ّم
الرجل وال َقدم هلل تعاىل كما يليق بكماله وجالله،
وفيما يلي طرف من أقواهلم يف ذلك.
اباب
َق دق اإلمذم ابن خزمية -رمحه هللا -يف "كاذب الاوحي " ً
()2
مسَّذه "ابب ذكر إثبات ّم
الرجل هلل عز وجل".
( )1مافق دليه :أخرجه اإلمذم البخذري يف صحيحه ،كاذب :تفاسري القرآن،
ول له ْ ِّم ْن لم ِّزي ٍ)) ،رقم ( ،)4850وأخرجه اإلمذم ماسلم
((وتلي ُق ُ
ابب :قلي ْوله ل
يف صحيحه ،كاذب :اجلنة وصفة نةيمهذ ،ابب :النذر ي خلهذ اجلبذرون ،رقم
(.)2846
دز
()2حمم بن إتسحذق بن خزمية " ،كاذب الاوحي وإثبذت صفذت الرب َّ
وج " .حتقيق دب الةزيز بن إبراهيم الشهوان( .ط ،5الرايض :دار الرش ،

- 107 -

منصور َم ْزُر َوعة
استدراكات الشيخ أيب بكر اجلزائري يف حاشيته "هنر اخلري" على اإلمامني القرطيب وابن عاشور  -دراسة حتليلية ،دَ .ح ماِت َّ
حممد ُ

ونَح اإلمذم أبو دبي القذتسم بن تسالم -رمحه هللا -بة م
الاسؤال دن تفاسري صفذت هللا تةذىل بقوله" :هذه األحذديث اليت يقول
َيهذ :ضح ربنذ من قنوط دبذده وقرب ِّغ لريه ،وأن جهنم ال متالئ حىت
يضع رب ق مه َيهذ ،والكرتسي موضع الق مني  ،وهذه األحذديث يف
الرواية هي دن ًن حق ،محلهذ الثقذت بةضهم دن بةض ،غري أًن إ ا
()1
تسئلنذ دن تفاسريهذ :ال نفاسرهذ ،ومذ أدركنذ أح ا يفاسرهذ".
و َّ
وََ القول
أك دلى اداقذد أه الاسنة يف صفذت هللا تةذىل َّ
َيه اإلمذم ابن جرير الطّبي -رمحه هللا -دن مذ قذلَ" :إن قذل لنذ قذئ
َ :مذ الَواب يف مةذين هذه الَفذت اليت كرت  ،وجذء ببةضهذ
كاذب هللا دز ج ووحيه ،وجذء ببةضهذ رتسول هللا -صلى هللا دليه
وتسلم-؟ ،قي  :الَواب من هذا القول دن ًن :أن نثبت حقذئقهذ دلى
مذ نةرف من جهة اإلثبذت ونفي الاشبيه  ،كمذ نفى دن نفاسه ج
ثنذؤه َقذل  :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ ....إىل أن
قذلَ" :نثبت ك هذه املةذين اليت كرًن أهنذ جذءت هبذ األخبذر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.202 :2 ،)1994 – 1414
()1أمح بن احلاسني البيهقي" ،األمسذء والَفذت" .حتقيق دب الرمحن دمرية.
(ط ،1بريوت :دار اجلي  1417 ،هي)198 :2 ،؛ ويوتسف بن دب هللا بن
دب الّب" ،الامهي ملذ يف املوطأ من املةذين واألتسذني " .حتقيق مَطفى بن
أمح الةلوي ،حمم دب الكبري البكري( .الرابط :وزارة دموم األوقذف
والشؤون اإلتسالمية–املغرب 1387 ،هي).149 :7 ،
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والكاذب والانزي دلى مذ يُةق من حقيقة اإلثبذت  ،وننفي دنه الاشبيه
َنقول  :ياسمع ج ثنذؤه األصوات  ،ال خبرق يف أ ن  ،وال جذرحة
كجوارح بين آدم  .وكذل يبَر األشخذص ببَر ال يشبه أبَذر بين
آدم اليت هي جوارح هلم .وله ي ان وميني وأصذبع  ،ولياست جذرحة ،
ولكن ي ان مباسوطاذن ابلنةم دلى اخللق ،ال مقبوضاذن دن اخلري ،
ووجه ال كجوارح بين آدم اليت من حلم ودم .ونقول  :يضح إىل من
شذء من خلقه ،ال تقول :إن ل كشر دن أنيذب  ،ويهبط ك ليلة
()1
إىل مسذء ال نيذ".
وصرح اإلمذم ابن دب الّب األن لاسي املذلكي (ت463:هي)
َّ
بوجوب مح الكالم دلى حقيقاه وجتنُّب القول ابجملذز والاأوي دن مذ
قذل" :ومن حق الكالم أن ُحيم دلى حقيقاه  ،حىت تافق األمة أنه
أري به اجملذز؛ إ ال تسبي إىل اتبذع مذ أنزل إلينذ من ربنذ إال دلى ل
 ،وإَّنذ يوجه كالم هللا دز وج إىل األشهر واألظهر من وجوهه  ،مذ مل
مينع من ل مذ جيب له الااسليم  .ولو تسذغ اددذء اجملذز لك م ع مذ
ثبت شيء من الةبذرات  ،وج هللا دز وج دن أن خيذطب إال مبذ
تفهمه الةرب يف مةهود خمذطبذهتذ ِمذ يَح مةنذه دن الاسذمةني".
()1حمم بن جرير الطّبي" ،الابَري يف مةذمل ال ين" .حتقيق دلي بن دب الةزيز
بن دلي الشب ( .ط ،1دار الةذصمة 1416 ،هي 1996 -م) ،ص:
 145-141ابخاَذر.
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وقذل ًنقالً إمجذع أه الاسنة دلى محْ الكالم يف الَفذت
اإلهلية دلى حقيقاه" :أه الاسنة جممةون دلى اإلقرار ابلَفذت الواردة
كلهذ يف القرآن والاسنة واإلميذن هبذ ،ومحلهذ دلى احلقيقة ال دلى اجملذز،
()1
إال أهنم ال يكيفون شيئذ من ل ".
لكن؛ ماذا عن التأويالت املذكورة يف هذه املسألة؟.
َيمذ ياةلَّق ابلاأويالت املذكورة يف هذه املاسألة َق كذن أله
الةلم ردود دليهذ ،ومن ل رد الشيخ ابن دثيمني -رمحه هللا -دلى
الاأويالت الواردة يف الكالم دلى صفة ِّ
الر ْج دن مذ نق كالم القذئلني
ابلاأوي بقوله" :قذلوا ( :يضع دليهذ رجله) يةين :طذئفة من دبذده
ماساحقني لل خول؛ و ِّ
الرج أتيت مبةَن الطذئفة".
مث قذل يف الرد دلى ل " :ال ميكن أن يضيف هللا دز وج
أه النذر إىل نفاسه؛ ألن إضذَة الشيء إىل هللا تكرمي وتشريف".
وأجذب دلى الاأويالت الواردة يف صفة ال لق ل م دن مذ قذل" :قذلوا
يف الق م :ق م مبةَن مق م ،أي يضع هللا تةذىل دليهذ مق َّمه ،أي من
يق مهم إىل النذر.
َنقول :أه النذر ال يق مهم البذري دز وج  ،ولكنهم (يُ دون
إىل ًنر جهنم ددذ) ويلقون َيهذ إلقذءً"(.)2
( )1ابن دب الّب" ،الامهي ملذ يف املوطأ من املةذين واألتسذني ".145 -131 :7 ،
( )2حمم بن صذحل بن دثيمني" ،شرح الةقي ة الواتسطية"( .ط ،6الرايض :دار
ابن اجلوزي1421 ،ه).452 :2 ،
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املطلب السابع :تأويل صفة (املعيَّة) يف قوله تعاىل ﱡﭐﱞﱟﱠ

ﱡﱢﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ]احل ي " :[4:قذل
القرطيب :ق مجع تةذىل بني االتساواء دلى الةرش وبني (وهو مةكم)،
واألخذ ابلظذهر تنذقض َ ،ل دلى أنه الب من الاأوي  ،واإلدراض دن
الاأوي ادرتاف ابلانذقض ،وأقول :إن كذن يةين ابلاأوي قول الاسلف:
مةنذ بةلمه وق رته َهذا صحيح ،ومع هذا َإنه ال تنذقض أب اً إ هو
تةذىل دلى درشه ابئن من خلقه ،واخللق كله بني ي يه كحبة خردل
ياَرف َيه كمذ يشذء ال يغيب دن دلمه رة يف األرض وال يف
الاسمذء ،وال يةجزه شيء َيهمذ ،ولذا قذل بةضهم :إن حمم اً ل
صلَّى هللاُ
لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم ليلة اإلتسراء مل يكن أبقرب إىل هللا دز وج من يونس بن
()1
مىت حني كذن يف بطن احلوت".
وابلرجوع إىل تفاسري اإلمذم القرطيب جن أنه قذل يف تفاسري هذه
ِّ ِّ ِّ
((وُه لو
((اتسالوى لدلى الْ لة ْر ِّش)) لوبيل ْ ل
"وقل ْ لمجل لع ِّيف لهذه ْاآليلة بيل ْ ل
ني ْ
ني ل
اآلية :ل
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،258 :5 ،هذمش رقم (.)4
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ِّ
ض َل ل َّل لدلى ألنَّهُ لال بُ َّ ِّم لن الاَّأْ ِّوي ِّ ،
لم لة ُك ْم)) لو ْاأل ْ
لخ ُذ ِّابلظَّذهلريْ ِّن تلينلذقُ ٌ
ذل ِّْ
و ِّْ
اف ِّابلايَّنلذقُ ِّ
اإل لم ُذم ألبُو الْ لم لة ِّذيل:
ض .لوقل ْ قل ل
اض لد ِّن الاَّأْ ِّوي ِّ ْادِّ لرت ٌ
اإل ْدلر ُ
ل
ِّ
ِّ
ِّ
اّلِل لدلْيه و لتسلَّم لْييلةل ِّْ
اّلِل لدَّز
ب إِّ لىل َّ
إِّ َّن ُحمل َّم ً ا ل
اإل ْتسلراء لملْ يل ُك ْن ِّأبلقْيلر ل
صلَّى َُّ
ل
ل
ِّ ()1
ِّ
ِّ
احلُوت".
ني لكذ لن ِّيف بلطْ ِّن ْ
س بْ ِّن لم َّىت ح ل
لو لج َّ م ْن يُونُ ل
وبة درض كالم اإلمذمني يابني أن الشيخ اجلزائري ق اتسا رك
دلى اإلمذم القرطيب يف هذا املوضع قوله بوجود الانذقض إ ا قلنذ إبثبذت
ك ٍ من االتساواء دلى الةرش واملةية دلى الظذهر واحلقيقة.
ونفى الشيخ اجلزائري القول ابلتناقض برد عقلي منطقي ميتاز
ابإلقناع مع تسهولة الةبذرة ووضوح املثذل دن مذ قذل" :ومع هذا َإنه ال
تنذقض أب اً إ هو تةذىل دلى درشه ابئن من خلقه ،واخللق كله بني
ي يه كحبة خردل ياَرف َيه كمذ يشذء ال يغيب دن دلمه رة يف
()2
األرض وال يف الاسمذء ،وال يةجزه شيء َيهمذ".
وكالم الشيخ اجلزائري يف هذا املوضع هو تقرير لةقي ة الاسلف
يف مةيَّة هللا خللقه ،تل املةية اليت تقاضي أن يكون حميطذ هبم دلمذ
وق رة ومسةذ وبَرا وغري ل ِمذ تقاضيه ربوبياه؛ مع دلوه دلى درشه
َوق خلقه.
وعند القول :إن معية هللا خللقه يف هذه اآلية تع ي معيته خللقه
( )1القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".237 :17 ،
( )2اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،258 :5 ،هذمش رقم (.)4
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بعلمه وإحاطته ورؤيته هلم وشهادته عليهم= فإنه بيان لصفة املعية
على الظاهر واحلقيقة؛ وليس يف ذلك أتويل ،وسياق آية سورة
احلديد يدل على ذلك ،ويظهر ل دن الاأم والا بر يف نص آية
تسورة احل ي اليت قذل َيهذ احلق تسبحذنه وتةذىل ﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ

ﱦﱧﱠ [احل ي .]4 :
إن ِّ
املاأم جي أن أول اآلية يثبت اتساواء هللا دلى الةرش بة
خلق الاسموات واألرض؛ قذل تةذىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ
ﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﭐﱠ

مث يف وتسط اآلية أثبت هللا إحذطة دلمه ابملخلوقذت وأثبت
مةياه مةهم يف قوله تةذىل ﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ.

بني تسبحذنه نوع املةية يف آخر اآلية بقوله ﱡﱤ ﱥ ﱦ
مث َّ

ﱧﱠ.
وبذا يابني أن هللا كر مةياه ماسبوقةً بذكر اتساوائه دلى درشه
مالوًة ببيذن أنه بَري مبذ يةم الةبذدَ ،يكون ظذهر اآلية
ودموم دلمه؛ َّ
أن مقاضى هذه املةية دلمه بةبذده وبَره أبدمذهلم مع دلوه دليهم
- 113 -

منصور َم ْزُر َوعة
استدراكات الشيخ أيب بكر اجلزائري يف حاشيته "هنر اخلري" على اإلمامني القرطيب وابن عاشور  -دراسة حتليلية ،دَ .ح ماِت َّ
حممد ُ

واتساوائه دلى درشه ،ال أنه تسبحذنه خمالط هبم ،وال أنه مةهم يف
األرضَ ،إ ا تبني ل دلمنذ أن مقاضى كونه تةذىل مع دبذده أنه يةلم
أحواهلم وياسمع أقواهلم ويرى أَةذهلم وي بر شؤوهنم ،ال حيجبه دن خلقه
شيء ،ومن كذن هذا شأنه َهو مع خلقه حقيقةً؛ ولو كذن َوقهم دلى
درشه حقيقةً كذل .
وق وضَّح شيخ اإلتسالم ابن تيمية –رمحه هللا -أن َْهم املةيَّة مبذ
تسبق هو قول ابلظذهر واحلقيقة دن مذ قذل" :مث هذه املةية ختالف
أحكذمهذ حباسب املوارد َلمذ قذل ﱡﭐﱎﱏ ﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕﱠ

إىل قوله ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ دل ظذهر اخلطذب دلى أن حكم
هذه املةية ومقاضذهذ أنه مطلع دليكم شهي دليكم ومهيمن دذمل بكم،
()1
وهذا مةَن قول الاسلف إنه مةهم بةلمه".
كمذ نفى شيخ اإلتسالم –رمحه هللا -وقوع الانذقض بني إثبذت
ك ٍ من مةية هللا خللقه وبني اتساوائه تةذىل دلى درشه ِّ
ودلوه دلى
احلقيقة بقوله" :ومذ كر يف الكاذب والاسنة من قُربه ومةياه ال ينذيف مذ
كر من دلوه وَوقياه؛ َإنه تسبحذنه ليس كمثله شيء يف مجيع نةوته،
()2
يب يف ُد ِّ
لوه".
وهو لدل ٌّي يف ُد ِّنوه؛ قر ٌ
ولتوضيح ن ْفي التناقض والتعارض بشكل أكثر بسطاا
()1ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى".103 :5 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى".143 :3 ،
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وتفصيال أشري إىل أن تفسري املعية بظاهرها على احلقيقة الالئقة ابهلل
ا
تعاىل ال يناقض ما ثبت من ّم
علو هللا تعاىل واستوائه على عرشه من
ثالثة وجوه:
الوجه األول :أن هللا تةذىل مجع بينهمذ لنفاسه يف كاذبه املبني
املنزه دن الانذقض ،ومذ مجع هللا بينهمذ يف كاذبه َال تنذقض بينهمذ ،وك
دمال بقوله تةذىل ﱡﭐ
شيء يف القرآن يُظل ُّن َيه الانذقض َالب من ت برهً ،

ﱫ ﱬﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱠ َ ،إن مل يابني املةَن َةلينذ بطريق الراتسخني يف الةلم الذين
يقولون ﱡﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲﱠ  ،مع اليقني أبن القَور يف دلمنذ
حنن أو يف َهمنذ ،وأن القرآن ال تنذقض َيه.
الوجه الثاين :أن حقيقة مةَن املةية ال ينذقض الةلوَ ،ذالجامذع
بينهمذ ِمكن يف حق املخلوق.
مثذل ل  :يقذل مذ زلنذ ناسري والقمر مةنذ؛ وال ية ل
تنذقضذ ،وال يفهم منه أح أن القمر نزل يف األرضَ ،إ ا كذن هذا
ِمكنذ يف حق املخلوق َفي حق اخلذلق احمليط بك شيء مع دلوه
تسبحذنه يكون أوىل ،و ل ألن حقيقة املةية ال تاسالزم االجامذع يف
املكذن.
الوجه الثالث :أنه لو َرض امانذع اجامذع املةية والةلو يف حق
املخلوق مل يلزم أن يكون ل ِمانةذ يف حق اخلذلق الذي مجع لنفاسه
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س
بينهمذ ،ألن هللا تةذىل ال ميذثله
شيء)1من خملوقذته كمذ قذل تةذىل ((لْي ل
ِّ ِّ ِّ
الاس ِّميع الْب ِّ
َريُ)) ( .
لكمثْله لش ْيءٌ لوُه لو َّ ُ ل
املطلب الثامن :حالُ أَخَوَيْ أم كلثوم بنت عقبة عند تفسري قوله
تعاىل ﱡﭐﲗ ﲘﲙﲚ ﲛﲜ ﲝﲞﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري

قوله تةذىل ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ

ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ

]املماحنة " :[10:كر القرطيب أن أخوي أم كلثوم أتيذ النيب ل
صلَّى هللاُ
ِّ
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم ردمهذ
لدلْيه لو لتسلَّ لم مع أخاهمذ مهذجرين وأن النيب ل
دلى املشركني ومل يرد أخاهمذ أم كلثوم وكذنت حتت دمرو بن الةذص
وهو مشرك يومئذ ،و كر ابن كثري :أن أخوي أم كلثوم وَ ا يطذلبذن
()2
مهذجريْن ،وهذا الظذهر".
أبخاهمذ ال
ل
ابلرجوع إىل تفاسري اإلمذم القرطيب جن أنه قذل يف تفاسري هذه
اآليةِّ :
ت أُِّم ُك ْلثُ ٍوم بِّْن ِّ
ت ُد ْقبلةل بْ ِّن أِّليب ُم لةْي ٍطَ ،ل لجذءل أ ْلهلُ لهذ
"وقي ل :لجذءل ْ
ل
( )1يُنظلر :حمم بن صذحل بن دثيمني" ،جمموع َاذوى ورتسذئ الشيخ ابن
دثيمني"( .دار الوطن -دار الثراي1413 ،ه)250-247 :1 ،؛ وحمم بن
صذحل بن دثيمني" ،القواد املثلى يف صفذت هللا وأمسذئه احلاسَن"( ،ط،3
امل ينة املنورة :اجلذمةة اإلتسالمية1421 ،هي2001/م) ،ص.60- 53 :
( )2اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،330 :5 ،هذمش رقم (.)2
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ِّ
اّلِلِّ -صلَّى َّ ِّ
ت ِّم ْن
يل ْاسأللُو لن لر ُتس ل
اّلِلُ لدلْيه لو لتسلَّ لم -أل ْن ييل ُرَّد لهذ .لوقي ل :لهلربل ْ
ول َّ ل
اّلِلِّ
لزْوِّج لهذ لد ْم ِّرو بْ ِّن الْ لة ِّ
لخ لو لاهذ ُد لم لذرةُ لوالْ لولِّي ُ َ ،ليلرَّد لر ُتس ُ
ول َّ
ذص لولم لة لهذ أ ل
صلَّى َّ ِّ
اّلِلُ لدلْي ِّه
لخ لويْي لهذ لو لحبل لاس لهذَ ،لي لقذلُوا لِّلنِّ ِّ
صلَّى َّ
اّلِلُ لدلْيه لو لتسلَّ لم أ ل
َّيب  -ل
ل
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
ط
لو لتسل لمُ ،-رَّد لهذ لدلْيينلذ للش َّْرطَ ،لي لق ل
صلى َّ
اّلِلُ لدلْيه لو لتسل لم ( :لكذ لن الش َّْر ُ
ذل ل
()1
ِّيف ِّ
اّلِلُ تلي لة لذىل له ِّذ ِّه ْاآليلةل".
الر لج ِّذل لال ِّيف النِّ لاس ِّذء) َلألنْيلزلل َّ
وق ثبت دن تسي ًن دب هللا بن دبذس –رضي هللا دنهمذ-
الكيفية اليت كان ميتحن هبا الرسول –صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلم -املؤمنات املهاجراتَ" ،ةن ابْ ِّن لدبَّ ٍ
اّلِلُ لدْني ُه لمذ-
ذس  -لر ِّض لي َّ
ِّيف قلي ْولِِّّه تةذىل ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ ألنَّهُ ُتسئِّ ل ِِّبل لكذ لن
ذل :لكذنل ِّ
ت الْ لم ْرألةُ إِّ لا
اّلِلُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم -ميلْال ِّح ُن النِّ لاسذءل؟ ،قل ل
صلَّى َّ
النِّ ُّ
َّيب  -ل
ِّ
اّلِلُ لدْنهُ ِّاب َّّلِلِّ لمذ
اّلِلُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم -لحلَّ لف لهذ ُد لم ُر لر ِّض لي َّ
صلَّى َّ
لجذءلت النِّ َّ
َّيب  -ل
ض زو ٍج ،وِّاب َّّلِلِّ
ض ،وِّاب َّّلِلِّ مذ خرج ِّ
ت لر ْغبلةً ِّأب ْلر ٍ
ض لد ْن أ ْلر ٍ ل ل ل ل ل ْ
لخلر لج ْ
ت م ْن بيُ ْغ ِّ ل ْ ل
ِِّّ ()2
ّلِل مذ خرجت إِّال حبًّذ َِِّّّ
ِّ
ِّ ِّ
ّلِل لولر ُتسوله".
ذس ُدنْييلذ ،لوِّاب َّ ل ل ل ل ْ
ُ
لمذ لخلر لجت الْا لم ل
ونص أئمة التفسري على سبب نزول هذه اآلية ،ومن هؤالء
َّ
ِّ
ِّ
"د ْن لدْب َّ
اّلِل بْ ِّن أِّليب أ ْ
لمحل ل
احلذَظ ابن كثري -رمحه هللا -دن مذ قذل :ل
ت أُِّم ُك ْلثُ ِّوم بِّْن ِّ
ت دُ ْقبلةل بْ ِّن أِّليب ُم لةيط ِّيف ا ْهلِّ ْجلرةَِّ ،ل لخلر لج
قل ل
ذجلر ْ
ذل :له ل
ِّ
ِّ
ِّ
ألخواهذ ُدمذرةُ والْولي ُ ح َّىت قل مذ لدلى رتس ِّ
اّلِلُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم،
صلَّى َّ
ول َّ
اّلِل ل
ل
لل ل ل ل ل ل ل
لُ
( )1القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".61 :18 ،
( )2ابن أيب حذمت" ،تفاسري القرآن الةظيم"3350 :10 ،؛ والاسيوطي" ،ال ر
املنثور".136 :8 ،
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ِّ
ِّ
ني ِّيف
ض َّ
ني الْ ُم ْش ِّرك ل
اّلِلُ الْ لة ْه ل بيلْيينلهُ لوبيل ْ ل
َل لكلَّ لمذهُ َ ليهذ أل ْن ييل ُرَّد لهذ إِّلْي ِّه لمذَ ،لينلي لق ل
ِّ
نيَ ،وأَنْ َز َل َّ
النِّ لاس ِّذء لخ َّ
اَّللُ آيَةَ
ذص1ةً) ،لولمنلي لة ُه َّن أل ْن ييُْرلد ْد لن إِّ لىل الْ ُم ْش ِّرك ل
م م م (
اال ْمت َحان".
وابلنظر يف كالم اإلمذمني –بة درض اآلاثر الاسذبقة املاضمنة
لاسبب نزول هذه اآلية -يظهر للباحث أن ما استدركه الشيخ
اجلزائري على اإلمام القرطيب يف هذه املسألة صحيح ،وما استظهره
م
الس َري والرتاجم
الشيخ اجلزائري هو ما عليه أئمة التفسري وأعالم ّ
والتاريخ.
أخوي أم
نَوا دلى أن دمذرة والولي
أما أئمة التفسري؛ َق ُّ
ْ
كلثوم بنت دقبة بن أيب مةيط ق وَ ا دلى النيب يطذلبذن ِّ
برد أخاهمذ،
ومل يكوًن ِّ
طرف من كالم دلمذء الافاسري يف ل .
مهذجلريْن ،وَيمذ يلي ٌ
قذل اإلمذم البغوي (ت510 :ه) –رمحه هللا" :-وجذء ِّ
ت
لل ل
الْمؤِّمنذت مه ِّ
ذجر ٍ
ت ُد ْقبل لة بْ ِّن أِّليب ُم لةْي ٍط ِِّم َّْن
ت أ ُُّم ُك ْلثُ ٍوم بِّْن
ات ،لولكذنل
ْ
ُ
ُْ ل ُ ُل
ل
ِّ ()2
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلِلُ لدلْيه لو لتسلَّ لم ييل ْولمئذ ُم لهذجلرًة لوه لي لدذت ٌق ،
صلَّى َّ
لخلر لج إِّ لىل لر ُتسول َّ
اّلِل ل
اّلِلُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم أل ْن ييُْرِّج لة لهذ إِّلْي ِّه ْم َليل ْم
صلَّى َّ
َل لجذءل أ ْلهلُ لهذ يل ْاسأللُو لن النِّ َّ
َّيب ل
()1إمسذدي بن دمر بن كثري" ،تفاسري القرآن الةظيم"( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية ،منشورات حمم دلي بيضون 1419 ،هي)92 :8 ،؛
ويُنظلر :الشوكذينَ" ،اح الق ير"258 :5 ،؛ وحمم ص يق خذن القنوجي،
"َاح البيذن يف مقذص القرآن"( .بريوت :املكابة الةَريَّة للطبلذدة والن ْشر،
1412هي 1992 -م).84 :14 ،
( )2الةذتق :هي الشذبة أول مذ ت رك .يُنظلر :النهذية.178 /3 ،
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ييُْرِّج ْة لهذ إِّلْي ِّه ْم".
ووضَّح اإلمذم ابن اجلوزي (ت597:ه) –رمحه هللا -القَة
بافَي أكثر بقوله" :و كر مجذدة من الةلمذء منهم حمم بن تسة
كذتب الواق ي أن هذه اآلية نزلت يف أم كلثوم بنت دقبة بن أيب
مةيط ،وهي أول من هذجر من الناسذء إىل امل ينة بة هجرة رتسول هللا
ت املدينة يف هدنة احلديبية ،فخرج يف
صلى هللا دليه وتسلم ،فَ َق مد َم ْ
أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة ،فقاال :اي حممد م
أوف لنا
ّ
بشروطنا ،وقذلت أم كلثوم :اي رتسول هللا أًن امرأة ،وحذل الناسذء إىل
الضةف مذ ق دلمتَ ،رتدين إىل الكفذر يفانوين دن ديين ،وال صّب
َيهن حبكم
يل؟! َنقض هللا الةه يف النِّاسذء ،وأنزل َيهن احملنة ،وحكم َّ
ِّ
وه َّن َذماحنهذ رتسول هللا صلى
رضوه كلهم ،ونزل يف أم كلثومَ :ل ْذمالحنُ ُ
هللا دليه وتسلم ،واماحن الناسذء بة هذ  .....وق اخالف الةلمذء يف
املرأة اليت كذنت تسببذً لنزول هذه اآلية دلى ثالثة أقوال :أح هذ :أهنذ
تسبيةة ،وق كرًنه دن ابن دبذس ،والثذين :أم كلثوم بنت دقبة بن أيب
مةيط ،وقد ذكرانه عن مجاعة من أهل العلم ،وهو املشهور،
()2
والثذلث :أُميمة بنت بشر من بين دمرو بن دوف".
م
وقد َّ
نص عليه أئمة
الس َري والرتاجم على ما َّ
أكد أعالم ّ
()1

( )1البغوي" ،مةذمل الانزي ".73 :5 ،
( )2ابن اجلوزي" ،زاد املاسري"272 -271 :4 ،؛ ويُنظلر :ابن كثري" ،تفاسري
القرآن الةظيم"92 :8 ،؛ الشوكذينَ" ،اح الق ير"258 :5 ،؛ واأللوتسي،
"روح املةذين"269 :14 ،؛ والقنوجيَ" ،اح البيذن".84 :14 ،
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طرف من أقواهلم يف ل .
التفسري يف هذه املسألة ،وَيمذ يلي ٌ
أخوي أم كلثوم
َّقرر احلذَظ الذهيب –رمحه هللا -أن دمذرة والولي
ْ
بنت دقبة بن أيب مةيط ق وَ ا دلى النيب يطذلبذن ِّ
برد أخاهمذ ومل
يكوًن ِّ
مهذجلريْن؛ بقوله" :أتسلمت مبكة وابيةت ومل ياهيأ هلذ هجرة إىل
تسنة تسبع ،وكذن خروجهذ زمن صلح احل يبية َخرج يف إثرهذ أخواهذ
الولي ودمذرةَ ،مذ زاال حىت ق مذ امل ينة َقذال اي حمم ِّ :
ف لنذ
بشرطنذَ ،قذلت :أتردين اي رتسول هللا إىل الكفذر يفانوين دن ديين وال
صّب يل وحذل الناسذء يف الضةف مذ ق دلمتَ ،أنزل هللا تةذىل ﱡﭐ ﲚ
()1
ﲛﲜﲝﲞﱠ".
كمذ َّ
أك دلى ل احلذَظ ابن حجر –رمحه هللا -دن مذ قذل:
"وكذنت أم كلثوم ِمن أتسلم ق ميًذ وابيةت وخرجت إىل امل ينة مهذجرة
()2
لريداهذ؛ َلم ترجع".
متشيَ ،ابةهذ أخواهذ دمذرة والولي َّ
يابني أن اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب
مبذ تسبق َّ
يف هذا املوضع كذن موضوديًذ وواقةيًذ –وهللا أدلم.-

()1حمم بن أمح الذهيب" ،تسري أدالم النبالء"( .القذهرة :دار احل يث،
1427هي2006-م).276 :2 ،
()2أمح بن دلي بن حجر" ،اإلصذبة يف متييز الَحذبة" .حتقيق دذدل أمح دب املوجود
ودلى حمم مةوض( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية 1415 ،هي)463 :8 ،؛
ويُنظلر :ابن دب الّب" ،االتسايةذب يف مةرَة األصحذب".1953 :4 ،
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املبحث الثاني :استدراكات الشيخ اجلزائري يف حاشيته "نهر
اخلري" على اإلمام ابن عاشور:
املطلب األول :تعيني القائل يف قوله تعاىل ((وَإِذْ قُ ْلنَا ادْخُلُوا هَذِهِ
ا ْلقَرْيَةَ)):
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ

ﱔﱕ ﱠ ]البقرة " :[58:هب الشيخ حمم طذهر بن
دذشور صذحب تفاسري الاحرير والانوير إىل أن القذئ لبين إتسرائي
ﱡﱃ ﱄ ﱅ ..ﱠ اآلية هو موتسى دليه الاسالم ،وأن هذا
األمر كذن يف ب اية أمرهم ملذ خرجوا من مَر ،وأن الذين ظلموا منهم
هم :دشرة رجذل من اثنذ دشر بةث هبم موتسى دليه الاسالم جواتسيس
يكاشفون أمر الة و ويق رون قوته قب إدالن احلرب دليهمَ ،رجةوا
وهم يهولون من شأن الة و وقوته ،وينشرون الفزع والردب يف بين
إتسرائي مذ د ا اثنني منهم ،ومهذ :يوشع بن نون قريب موتسى ،وطذلب
بن بقاة ،الذين كرا يف تسورة املذئ ة ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﱠ اآلية ،وخذلف يف
هذا مجهور املفاسرين ،واددى الغلط هلم ،ومذ محله دلى ل تسوى أن
الاسيذق مذ زال مع موتسى وقومه؛ مع أن هللا تةذىل مل يذكر موتسى ب
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صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لم
قذل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ  ،والرتسول ل
يف ح يث البخذري قذل :قي لبين إتسرائي  ،ومل يق قذل موتسى لبين
إتسرائي  ،ونص احل يث( :قي لبين إتسرائي ادخلوا البذب تسج اً قولوا
حطة يغفر لكم خطذايكم َب لوا وقذلوا :حطة حبة يف شةرة) ،واآلمر
هلم حقيقة هو هللا تةذىل دلى لاسذن يوشع ،إ هو الذي قذد احلملة
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه
ونَره هللا ،ودخ بيت املق س ،وأحذديث الرتسول ل
()1
لو لتسلَّ لم شذه ة".
وابلرجوع إىل مذ كره َّ
الةالمة ابن دذشور –رمحه هللا -يف تفاسري
هذه اآلية جن أنه قذل " :لوقلي ْولُهُ ﱡﭐﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝ
لشذده ْ ِّ
يس الْ لة لشلرةُ ِّم ْن لم لذ َّم ِّة
ﱞ ﱠ ييلالي لة َّ ُ
ني ألنَّهُ إِّ لش لذرةٌ إِّ لىل لمذ أ ل ل ُ
اجلللواتس ُ
ْاأل ْلر ِّ
ت
صةُوبلاِّ لهذ لوألني َُّه ْم لملْ ييل ُقولُوا ِّمثْ ل لمذ قل ل
وتسى لحْي ُ
َل
ث ْ
اتساليْن ل
ض لو ُ
ذل ُم ل
وش لع ويل ُ ُّل لِّ لذلِّ ل قلي ْولُهُ تلي لة لذىل ِّيف ُتسورةِّ
َّة ِِّّ ِّ ِّ
ل
ب بل لاسذن لكذلب بْ ِّن بيل ْفنل لة لويُ ل ل
الش ْ ُ
اف [ ]162ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ أ ِّ َّ ِّ
ْاأللدر ِّ
ين
ْ
لي م لن الذ ل
ْل
الرجز الَّ ِّذي ألص َّ ِّ
قِّي ل لهلُُم ْاد ُخلُوا الْ لق ْريلةل لوأ َّ
لن ِّ ْ ل
ل ل
ذب الذ ل
ين ظلل ُموا ُه لو الْ لولابءُ
ِّ ِّ
الَّ ِّذي ألصذب الْة لشرلة ْ ِّ
ضذ لم لع قلي ْولِِّّه ِّيف آيلِّة
يس ،لوييلْنيالظ ُم لل ل أليْ ً
ل ل ل ل
اجلللواتس ل
الْ لمذئِّ ل ِّة [ ]22 ،21ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
خلْ لوقلي ْولِِّّه :ﱡﭐﲼﲽﲾﲿ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﱠ إِّ ل
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،58 :1 ،هذمش رقم (.)5
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ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [الْ لمذئِّ ل ةَ ]23 :لِّإ َّن
ِّ
ب الْ لق ْريلةل ،لوقلي ْولُهُ :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ [الْ لمذئِّ ل ة:
الْبل ل
ذب ييُنلذتس ُ
ِّ
الَ ِّحيح الْمْنطلبِّ ُق لدلى الا ِّ
الَ ِّر ِّ
َّذر ِّ
يخ َّ
يحَ ،لي لق ْولُهُ
َ ،]26لي له لذا ُه لو الاَّي ْفاس ُري َّ ُ ُ
ذن موتسى َليبيلَّغله لِّْل لقوِّم بِّو ِّاتسطلِّة اتساِّْنَ ِّ
ِّ ِّ
ذت
ْ ل
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ أ ْ
لي لدلى ل لاس ُ ل ل ُ ْ ل
ب ب ِّن بي ْفنةل ،وه لذا هو الَّ ِّذي ييواَِّق مذ ِّيف تسورِّة الْة ُق ِّ
ِّ ِّ
ود ِّيف قلي ْولِِّّه تلي لة لذىل
ُل ُ
ُل ُ ل
لكذل ْ ل ل ل ل ُ ل
ﱡﭐﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ ْاآلاي ِّ
ت.
ل
و لدلى ه لذا الْوج ِّه َلي لقولُه :ﱡﭐ ﲜ ﱠ إَِّّمذ ألمر بِّ ُ خ ِّ
ول قلي ْريلٍة قل ِّريبل ٍة ِّمْني ُه ْم
ٌْ ُ
ل ل لْ ْ ُ
ِّ
وِّهي «حبيرو ُن» لِّال ُكو لن مرلكزا أ َّلوًال لهلم ،و ْاأللمر ِّابل ُّخ ِّ
ف
ول أ ْلمٌر مبلذ ييلالي لوقَّ ُ
ُ
لْ ً
ُْ ل ْ ُ
ل ل لُْ
ِّ
ِّ
ذل :ﱡ ﲜ
ت لدلْي ِّه آيلةُ الْ لمذئِّ ل ة إِّ ْ قل ل
ول لدلْي ِّه أ ْلد ِّين الْقال ل
ُّخ ُ
ذل لك لمذ لدلَّ ْ
ال ُ
ﲝ ﲞ ﱠ إِّ لىل قلي ْولِِّّه :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ َلِّإ َّن
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
احلر ِّ
ِّ ِّ
ذل تلي لة لذىل:
وب لك لمذ قل ل
اال ْرت ل لاد لدلى ْاأل ْلد لابر م لن ْاألللْ لفذظ الْ ُمالي لة لذرَلة يف ُُْ
اإلشذرةِّ بِّ لكلِّم ِّة ِّ
هذهِّ
ِّ ِّ
ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ ْ
[األلنْي لفذل ،]15:لول لة َّ يف ْ ل ل ل
الْ ُم ِّفي ل ِّة لِّْل ُق ْر ِّب لمذ ييُلرِّج ُح أ َّ
لن الْ لق ْريلةل ِّه لي لحْبي ُرو ُن الَِّّيت طلل لع إِّلْيي لهذ
()1
ِّ
ياس ُه ْم".
لج لواتس ُ
بة درض كالم اإلمذمني يف هذا املوضع يظهر أن الشيخ
اجلزائري ق اتسا رك دلى اإلمذم ابن دذشور قوله إن القذئ لبين إتسرائي
( )1ابن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي من تفاسري الكاذب
اجملي ".514 :1 ،
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يف قوله تةذىل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ هو موتسى دليه الاسالم،
ونص الشيخ اجلزائري دلى
وجةله بقوله هذا خمذل ًفذ جلمهور املفاسرينَّ ،
أن اآلمر لبين إتسرائي حقيقة يف هذه اآلية هو هللا تةذىل دلى لاسذن
يوشع بن نون.
وبة اتساةراض كاب الافاسري ظهر للبذحث أن أئمة الافاسري مل
يافقوا دلى ترجيح قول واح يف هذه املاسألة ،وابن أن أله الافاسري
حيذل حت ي القذئ يف قوله تةذىل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ طرائق
ماة دة بيذهنذ َيمذ يلي.
أصال يف هذه
ياةرض لاح ي القذئ
ً
أ-من أه الافاسري لمن مل َّ
()1
اآلية ،وال لبيذن األقوال والراجح منهذ يف هذه املاسألة.
ب-من أه الافاسري لمن كر القولني –أن القذئ يف اآلية هو
نيب هللا موتسى أو يوشع بن نون -ب ون ترجيح ألح القولني دلى
اآلخر ،ومن هؤالء اإلمذم ابن اجلوزي (ت597:ه) –رمحه هللا-؛
حيث كر القولني بدون ترجيح ألح مهذ دن مذ قذل" :قوله تةذىل:

ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ يف القذئ هلم قوالن ،أح مهذ :أنه
موتسى بة مضي األربةني تسنة ،والثذين :أنه يوشع بن نون بة موت

( )1يُنظلر دلى تسبي املثذل :البغوي" ،مةذمل الانزي "98 :1 ،؛ والبيضذوي" ،أنوار
الانزي وأتسرار الاأوي ".82 :1 ،
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()1

موتسى".
وكذل َة اإلمذم اخلذزن (ت741:ه) –رمحه هللا -دن مذ
قذل " :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ مسيت قرية الجامذع النذس
َيهذ ،قذل ابن دبذس :هي أرحيذء قرية اجلبذرين وقي  :كذن َيهذ قوم من
بقية دذد يقذل هلم :الةمذلقة ورأتسهم دوج بن دنقَ ،ةلى هذا يكون
القذئ يوشع بن نون ألنه هو الذي َاح أرحيذء بة موت موتسى ،ألن
موتسى مذت يف الايه ،وقي  :هي بيت املق س ودلى هذا َيكون القذئ
()2
موتسى".
ج-من أه الافاسري لمن كر القولني مع ترجيح أن القائل هو
موسى –عليه السالم ،-وهذا هو ما قال به اإلمام ابن عاشور،
رجح أن
ومن هؤالء اإلمام األلوسي (ت1270:ه) –رمحه هللا -إ ْذ َّ
القائل هو سيدان موسى –عليه السالم-؛ بقوله" :والظذهر أن األمر
ابل خول دلى لاسذن موتسى دليه الاسالم كذألوامر الاسذبقة
والالحقة .....ويف املراد هبذ هنذ خالف جم واملشهور دن ابن دبذس
وابن ماسةود وقاذدة والاس ي والربيع وغريهم -وإليه هب اجلمهور-
أهنذ بيت املق س ،وق كذن هذا األمر بة الايه والاحري وهو أمر إابحة
ي ل دليه دطف ﱡﭐ ﲖ ﱠ إخل وهو غري األمر املذكور بقوله تةذىل:
( )1ابن اجلوزي" ،زاد املاسري".48 :1 ،
( )2اخلذزن" ،لبذب الاأوي يف مةذين الانزي ".48 :1 ،
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ﱡﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [املذئ ة ]21:ألنه كذن قب ل
وهو أمر تكليف كمذ ي ل دليه دطف النهي ،ومنهم من زدم احتذدمهذ
وجة هذا األمر أيضذ للاكليف ومح تب ي األمر دلى د م اماثذله
بنذء دلى أهنم مل ي خلوا الق س يف حيذة موتسى دليه الاسالم ،ومنهم
من اددى اخاالَهمذ لكنه زدم أن مذ هنذ كذن بة الايه دلى لاسذن
يوشع ال دلى لاسذن موتسى دليهمذ الاسالم ،ألنه وأخذه هذرون مذات يف
الايه وَاح يوشع مع بين إتسرائي أرض الشذم بة موته دليه الاسالم
بثالثة أشهر ،ومنهم من قذل األمر يف الايه ابل خول بة اخلروج دنه،
()1
وال خيفى مذ يف ك َ ،ذألظهر مذ كرًن".
وكذا اإلمذم ِّ
القني َّْوِّجي (ت1307:ه) –رمحه هللا -دن مذ قذل:
"قذل مجهور املفاسرين القرية هي بيت املق س وبه قذل جمذه  ،وقذل ابن
دبذس هي أرحيذء قرية اجلبذرين ،قذل ابن األثري قرية ابلغور قريبة من بيت
املق س ،وجزم القذضي وغريه ابألول ،وقي كذن َيهذ قوم من بقية دذد
يقذل هلم الةمذلقةَ ،ةلى هذا يكون القذئ يوشع بن نون ألنه هو الذي
َاح ارحيذء بة موتسى ،ألن موتسى مذت يف الايه ،ودلى األول القذئ
()2
موتسى دليه الاسالم ،وقي قرية من قرى الشذم".
( )1األلوتسي" ،روح املةذين يف تفاسري القرآن الةظيم والاسبع املثذين".265 :1 ،
(ِّ )2
القنَّوجيَ" ،اح البيذن يف مقذص القرآن".176 :1 ،
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مما سبق يتبني أن مسألة حتديد القائل يف قوله تعاىل :ﱡﱃ

ﱄﱅﱠ اختلف فيها املفسرون على قولني ،القول األول :أن
القذئ هو تسي ًن موتسى –دليه الاسالم ،-والقول الثذين :أن القذئ هو
يوشع بن نون ،وك قول من القولني له أدلاه دن لمن قذل به من
املفاسرين.
ومل ِّ
يافق مجهور املفاسرين دلى قول من هذين القولني ،ومل خيذلف
اإلمذم ابن دذشور مجهور املفاسرين دن مذ هب إىل أن القذئ يف قوله
تةذىل :ﱡﭐﱃﱄﱅﱠ هو تسي ًن موتسى.
كمذ أن حت ي القذئ يف قوله تةذىل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ
ليس من األمور اليت يرتتب دلى الةلم هبذ أداء َرض؛ وال يف اجله هبذ
تضييع واجب -وهللا أدلم.-
املطلب الثاني :حتديد نهاية احلِجَاج مع أهل الكتاب يف سورة
البقرة:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽﱠ]البقرة" :[122:هبذا الن اء خام احلجذج مع اليهود يف هذه
الاسورةَ ،لم جير هلم كر بة َكذن من برادة املقطع؛ كر هذا
صذحب الاحرير والانوير ،وليس صحيحذً ،ب الَحيح :أن خام
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احلجذج مع اليهود اناهى دن قوله تةذىل ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ اآلية
()1
."149
وابلرجوع إىل مذ كره َّ
الةالمة ابن دذشور يف تفاسري هذه اآلية
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّم ِّيف نل ِّظ لريِّهتلذ،
"والْ لق ْو ُل ِّيف بلقيَّة ْاآل لايت ُم ْاسالي ْغ ًَن لدْنهُ مبلذ تلي لق ل
جن أنه قذل :ل
وهنَا َختَم ا ْحلمجاج مع أ َْه مل ال م
ْكتَ م
ورةم لو للِّ ل ِّم ْن برادة
اب ميف َه مذهم ُّ
َُ
َ َ َ ََ
الس َ
املقطع ،ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﱠ :ل َّمذ لكمل ِّ
احلُ لج ُج
ت ْ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ني وم ْش ِّركِّي الْةر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض لال ِّهلِّ ْم إب ْدلراضه ْم
ب ِّيف لدم ِّيق ل
نيُ ُه ً
وضذ لدلى أ ْله ِّ الْكالذبيل ْ ِّ ل ُ
لل
اإلتس لالِّم ،وتيبِّ ِّ ِّ
ت ُدو لن ِّاال ْهاِّ ل ِّاء ِّهبل ْ يِِّّه
ني ُتسوء نيل لو لااي ُه ُم الَِّّيت لحذل ْ
ل لْ
لد ِّن ِّْ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
و ِّاالنْاِّ لفذ ِّع بِّلف ْ ِّ ِّ
ود
ين أ ْلد ِّين الْيلي ُه ل
ل
ضله ،لو لتس َّج ل لل ل لدلى ُز لد لمذء الْ ُم لةذن ل
ِّ
ابْاِّ ل اء بِّلقول ِّه :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱠ [الْبلي لقرة ]40:لمَّرتلي ْ ِّ
ني ،لوأ ْلد لم لج لم لة ُه ُم
ً ْ
ل
ِّ ِّ َّ ِّ
النََّذرى ِّ
ِّ
ين ييلْايلُو لن
وداُ ،مثَّ أُنَْ ل
ًَ
لل ْ
اتساطْلر ًادا لم ْق ُ
ف الْ ُمْنَ ُفو لن مْني ُه ُم الذ ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ين
ذب لح َّق ت لال لوته ،انْيالي لق ل إ لىل تلي ْوجيه الاي َّْوبِّ ِّ
الْكال ل
يخ لوالاَّ ْذكري إ لىل الْ لةلرب الذ ل
ِِّّ ِّ ِّ ()2
ض ُ ُ ِّريَِّّة إِّبْيلر ِّاه ليم لوألني َُّه ْم ييلالي لةلَّ ُقو لن مبلَّاه".
ييل ْزدُ ُمو لن ألني َُّه ْم ألَْ ل
بة درض كالم اإلمذمني يف هذا املوضع يظهر أن الشيخ
اجلزائري ق اتسا رك دلى اإلمذم ابن دذشور قوله إن هللا ق خام
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،109 :1 ،هذمش رقم (.)1
()2ابن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي من تفاسري الكاذب
اجملي ".700 – 699 :1 ،
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احلجذج مع اليهود يف تسورة البقرة بقوله تةذىل ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ]البقرة ،[122:وأن
ونص الشيخ
اليهود مل ية هلم كر بة هذه اآلية يف تسورة البقرةَّ ،
اجلزائري دلى أن احلجذج مع اليهود يف تسورة البقرة اناهى دن قوله

تةذىل ﱡﭐﲘﲙﲚﲛﱠ.
وما قاله الشيخ اجلزائري يف استدراكه على اإلمام ابن عاشور
هو الصحيح ابلفعل ،ب يةجب البذحث من كيفية ص ور هذا القول
من َّ
الةالمة ابن دذشور –رمحه هللا -وهو لم ْن هو يف الذكذء
واالتساحضذر للنَوص والّبادة يف االتسانبذط واالتسا الل واملوتسودية يف
تسهوا –ج َّ لمن ال ياسهو.-
االطالع ،ولة َّ قوله هذا ص ر غفل ًة أو ً
اآلية اليت جةلهذ اإلمذم ابن دذشور خذمتة احلجذج مع اليهود يف
تسورة البقرة جذء بة هذ يف الاسورة نفاسهذ قوله تةذىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

حجاج لليهود؟!.
ﱠ]البقرة ،[135:أليس يف هذه اآلية
ٌ

كمذ جذء بة هذ يف الاسورة نفاسهذ قوله تةذىل ﱡﭐ ﱓ ﱔ

ﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫ
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
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ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ

حجذج
ﲔ ﱠ ]البقرة ،[138 -136:أليس يف هذه اآلايت
ٌ
لليهود؟!.
كمذ ورد بة هذ يف الاسورة نفاسهذ قوله تةذىل ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ

حجذج لليهود؟!.
]البقرة ،[140 -139:أليس يف هذتني اآلياني
ٌ

وجذء بة هذ يف الاسورة نفاسهذ قوله تةذىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗ

حجذج لليهود؟!.
ﱠ]البقرة ،[147 -146:أليس يف هذتني اآلياني
ٌ
مما سبق يتبني أن استدراك الشيخ اجلزائري على اإلمام ابن
عاشور يف هذا املوضع كان يف حم ملّه.
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املطلب الثالث :ورود املؤمنني جهنم يف قوله تعاىل ((وَِإنْ ِمنْكُمْ ِإلَّا
وَارِدُهَا)):
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري
قوله تةذىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ]مرمي:[72 -71:
"حذول صذحب الاحرير أن يرد مذهب اجلمهور يف ورود املؤمنني دلى
الَراط كاسذئر اخللق ،مث ينجي هللا الذين اتقوا حيث جياذزونه باسالم،
ويقع َيه الكذَرون َال خيرجون ،ومذ هنذك حذجة إىل رد مذهب
اجلمهور من أئمة اإلتسالم ،إ ح يث الَراط واملرور به اثبت قطةيذً،
َفي صحيح ماسلم( :مث يضرب اجلاسر دلى جهنم ،وحت الشفذدة
َيقولون :اللهم تسلم تسلم قي  :اي رتسول هللا-صلى هللا دليه وآله
وصحبه وتسلم :-ومذ اجلاسر؟ ،قذل :دحض مزلة َيه خطذطيف
وكالليب وحاس تكون َيهذ شويكة يقذل هلذ :الاسة انَ ،يمر املؤمنون
َنذج
كطرف الةني وكذلّبق وكذلريح وكذلطري وكأجذوي اخلي والركذب ٍ
ماسلم وخم وش مرتس ومك وس يف ًنر جهنم) ،وهبذا الَراط َاسر
الاسلف الورود دلى جهنم ،ومل يقولوا بالزم الورود وهو ال خول ،إ ق
يلرد املرء دلى احلوض ويقف دلى طرَه وال ي خ َيه ،وورد وصح قول
صلَّى هللاُ لدلْي ِّه لو لتسلَّ لمَ -يمن مذت له ثالثة ول مل يبلغوا
الرتسول  -ل
احلنث ال متاسه النذر إال حتلة القاسم ،وهو الورود دلى منت جهنم نظراً
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()1

إىل اآلية ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﱠ".
وابلرجوع إىل مذ كره اإلمذم ابن دذشور يف تفاسري هذه اآلية
جن أنه قذلَ" :لذلْمةَن :و ِّد لالوةٌ دلى للِّ نيُْن ِّجي الَّ ِّذين اتيَّ لقوا ِّمن ور ِّ
ود
ل
لْل ل ل ل
ل ْ ْ ُُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني م ْن بيلْين ِّه ْم بل ِّ الْ لم ْة لَن ألني َُّه ْم لجنل ْوا
س الْ لم ْة لَنُ :مثَّ ييُْنجي الْ ُماَّق ل
لج لهن لَّم .لولْي ل
ِّمن الْور ِّ
َّذر َ .....ليليس ِّْ
ود إِّ لىل الن ِّ
ذب ِّيف قلي ْولِِّّه لوإِّ ْن ِّمْن ُك ْم إَِّّال و ِّارُدهذ
اخلطل ُ
ل ُُ
ْ ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّجلل ِّم ِّيع الن ِّ
ث ييل ْقالضي أ َّ
لن
هم لولكذَره ْم لدلى لم ْة لَن ابْا ل اء لك لالم حبلْي ُ
َّذس ُم ْؤمن ْ
ِّ
ِّ ِّ
ين ُمثَّ ييلْن ُجو لن ِّم ْن لد لذ ِّاهبلذِّ ،أل َّ
ةَن
الْ ُم ْؤمن ل
لن له لذا لم ً
ني يلِّرُدو لن الن ل
َّذر لم لع الْ لكذَ ِّر ل
ذق ْاآلاي ِّ
ثلِّقي ييْنيبو دْنه ِّ
ذق ،إِّ ْ لال منلذتسبةل بييينله وبيني ِّتسي ِّ
الاسذبِّلق ِّة،
الاسيل ُ
ت َّ
ٌلُ لُ
ل
ُ ل ل لْ ُ ل ل ْ ل ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني ِّاب ْجللنَّة وتل ْش ِّري لف ُه ْم ِّابلْمنل ِّ
لوِّأل َّ
الرَ ليةة ييُنل ِّذيف أل ْن
ض ل َّ
ذزل َّ
لن َل ْ
اّلِل لدلى الْ ُم ْؤمن ل
ل
ل
ِّ
ِّ
َّر الْ لك لالم بقوله ﱡﭐ
ماسذقًذ لواح ً ا ،لكْي ل
يل ُاسوقلي ُه ْم لم لع الْ ُم ْش ِّرك ل
ف لوقل ْ ل
ص ل
ني ل
ذىل :ﱡﭐ ﲇ
[م ْرلمي ]68 :لوقل ل
ذل تلي لة ل
ﱣﱤﱥﱠ ل
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﱠ

[مرمي ، ]86 ،85 :وهو ص ِّريح ِّيف اخاِّ لال ِّ
ف لح ْش ِّر الْ لف ِّري لق ْ ِّ
ني .....لوله ِّذ ِّه
ل ْل
لُل ل ٌ ْ
ِّ
ِّ
ْاآليلةٌ لمثل ُذر إِّ ْش لك ٍذل لولحمل ُّ
ين لدلى أ َّ
لن
ط قِّي ل لوقل ل
ذل لواتيَّ لف لق لمج ُ
يع الْ ُم لفاس ِّر ل
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني لال تلينلذ ُهلُْم لًن ُر لج لهن لَّم ،لو ْ
الْ ُماَّق ل
اخاليل ُفوا يف لحمل ِّ ْاآليلة َلمْني ُه ْم لم ْن لج لة ل
ض ِّمري ِّمْن ُكم ِّجل ِّم ِّيع الْمخذطلبِّني ِّابلْ ُقر ِّ
الاسل ِّ
آن ،لولرلوْوهُ لد ْن بيل ْة ِّ
ف
ض َّ
ْ ل
ُل ل ْ
ل ل
ِّ
اّلِلِّ لو ْاأل ِّلدل ِّة ال َّالِّة لدلى لتس لال لم ِّة
ْم ِّة َّ
َ ل لم ُه ْم َل لاس ُ
َل ل
ذد الْ لم ْة لَن لوُمنلذَلذةُ حك ل
( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،325 :3 ،هذمش رقم
(.)2
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ِّ ِّ
ني ييومئِّ ٍذ ِّمن لِّلق ِّذء أ ْلد لَن لد لذ ٍ
ابَ ،ل لاسل ُكوا لم لاسذلِّ ل ِّم لن الاَّأْ ِّوي ِّ ،
ْ
الْ ُم ْؤمن ل ل ْ
ور الْمجَّرِّد دو لن أل ْن لميل َّ ِّ ِّ
ِّ
ى،
ود ِّابلْ ُم ُر ِّ ُ ل ُ
َلمْني ُه ْم لم ْن لأت َّلو لل الْ ُوُر ل
س الْ ُم ْؤمن ل
ني أل ل ً
ِِّّ
ِّ ِّ
ع
َُ
ود ٌ
ول لمذ ُه لو ُم ل
لوله لذا بيُ ْة ٌ لد ِّن اال ْتسا ْة لم ِّذلَ ،لِّإ َّن الْ ُوُر ل
ود إََِّّّنلذ ييُلر ُاد به ُح ُ
ِِّّ ِّ
لن ألصله ِّمن ور ِّ
آي الْ ُقر ِّ
ِّ
احللْو ِّ
آن لمذ لجذءل إَِّّال
ود ْ
ض .لوِّيف ِّ ْ
يف الْ لم ْورد أل َّ ْ ُ ْ ُ ُ
ِّ
اّلِلِّ
ِّ
َّذر لك لقولِِّّه تلية لذىل ((إِّنَّ ُكم ومذ تليةب ُ و لن ِّمن د ِّ
ون َّ
ْ ُ
ل لم ْة لَن الْ لمَ ِّري إِّ لىل الن ِّ ْ ل
ْ ل ُْ
حَب جهنَّم ألنْيام لهلذ و ِّاردو لن لو كذ لن هؤ ِّ
[األلنْبِّيلذء:
الء ِّآهللةً لمذ لولرُدوهذ)) ْ
ُ
ُ ْ
ل ل ُ ل ل ل ُْ
 ]99 ،98لوقلي ْولُهُ ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱠ [هود ]98:لوقلي ْولُهُ ﱡﭐ ﲎﲏ ﲐ ﲑﲒ
ِّ ِّ
ني إِّ لىل الن ِّ
[م ْرلمي ،]86 :لدلى أ َّ
لن إِّ لير لاد الْ ُم ْؤمن ل
َّذر لال لج ْ لوى لهُ
ﲓﱠ ل
الَر ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اط ،لوُه لو
َلييل ُكو ُن لدبليثًذ  .....لومْني ُه ْم لم ْن لأت َّلو لل ُوُر ل
ود لج لهن لَّم مبُُرور ل
ِّ
الَر ِّ
ِّ
لخبلذر الْم ْرِّويَّةل ِّيف ُمر ِّ
ور الن ِّ
اط
ج ْاسٌر لدلى لج لهن لَّمَ ،ل لاسذقُوا ْاأل ْ ل ل
َّذس لدلى ل
ُ
مالي لف ِّ ِّ
ني ِّيف ُتس ْر لد ِّة ِّاال ْجاِّيل ِّ
ذز .لوله لذا ألقل ُ بيُ ْة ً ا ِّم لن الَّ ِّذي قليْبيلهُ .....لوِّم لن
ذوت ل
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وت لِّ ُم ْاسلِّمٍ
ِّ
الَح ِّ
َّق تلي ْةضي ً ا ل لذل ل اب ْحلل يث َّ
يح :ألنَّهُ ل(ال لميُ ُ
النَّذس لم ْن لف ل
ِّ ِّ
ِّ
َّذر إَِّّال لِّحتلَّةل الْ لق لاس ِّم)َ ،ليالأ َّلو لل لِّحتلَّ لة الْ لق لاس ِّم ِّأبلني لَّهذ لمذ
ثللالثلةٌ م لن الْ لول َلييلل ُج الن ل
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ
يف لهذه ْاآليلة م ْن قلي ْوله تلي لة لذىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ لوله لذا لحمل لم ٌ
()1
لاب ِّط ٌ".
بة درض كالم اإلمذمني يف هذا املوضع يظهر أن الشيخ
()1ابن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي من تفاسري الكاذب
اجملي " 152 – 150 :16 ،ابخاَذر.
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اخلِّطلذب ِّيف
اجلزائري ق اتسا رك دلى اإلمذم ابن دذشور نيل ْفيله أن يكون ْ
قلي ْولِِّّه تةذىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ ِّجلل ِّميع الن ِّ
َّذس ،وإرادتله تقرير إخراج
وجة املرور دلى الَراط
املؤمنني من الورود دلى الَراط يوم القيذمة؛ ْ
خذص ابلكفذر.
ونص الشيخ اجلزائري دلى إثبذت مرور املؤمنني دلى الَراط يوم
َّ
القيذمة ،و كر أدلةً دلى ل ِمذ ورد يف الَحيح من أحذديث الرتسول
–صلى هللا دليه وآله وصحبه وتسلم.-
وما قاله الشيخ اجلزائري يف استدراكه على اإلمام ابن عاشور
صحيح فيما يتعلَّق مبا عليه عموم املفسرين ومجهورهم يف تفسري
ٌ
َّ
هذه اآلية ،وفيه تفصيل فيما يتعلق بدراسة هذه املسألة يف كتب
االعتقاد ،وَيمذ يلي البيذن؛ وهللا املاساةذن.
بة االطالع دلى كالم املفاسرين يف تفاسري قوله تةذىل ﱡﭐ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ]مرمي [71:ظهر للبذحث
أن مجهور املفاسرين دلى ترجيح أن اخلطذب يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃﱠ لةموم النذس ،املؤمن والكذَر ،وأن املراد ابلورود :هو
املرور دلى الَراط ،وَيمذ يلي طرف من أقوال املفاسرين يف ل .
قذل اإلمذم الطّبي (ت310:ه) –رمحه هللا" :-وأوىل األقوال
يف ل ابلَواب قول من قذل :يردهذ اجلميع مث يَ ر دنهذ املؤمنون،
َينجيهم هللا ،ويهوي َيهذ الكفذر ،وورودمهوهذ هو مذ تظذهرت به
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األخبذر دن رتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم من مرورهم دلى الَراط
()1
املنَوب دلى منت جهنمَ ،نذج ماسلم ومك س َيهذ".
وقرر ل اإلمذم ابن دطية (ت542:ه) –رمحه هللا -بقوله:
َّ
()2
"وقذل األكثر املخذطب الةذمل كله وال ب من «ورود» اجلميع".
ونص دلى ل اإلمذم ابن اجلوزي –رمحه هللا -دن مذ قذل:
َّ
"وَيمن دُين هبذا اخلطذب قوالن؛ أح مهذ :أنه دذم يف حق املؤمن
والكذَر ،هذا قول األكثرين ،وروي دن ابن دبذس أنه قذل :هذه اآلية
()3
للكفذر ،وأكثر الرواايت دنه كذلقول األول".
ذل
و كر ل
"وقل ل
ً
أيضذ اإلمذم الرازي –رمحه هللا-بقوله :ل
ذىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ْاألل ْكثلي ُرو لن :إِّنَّهُ لدذمٌّ ِّيف ُك ِّ ُم ْؤِّم ٍن لولكذَِّ ٍر لِّلق ْولِِّّه تلي لة ل
()4

ص".
ﲃﱠ َليل ْم لخيُ َّ
مجع من املفاسرين،
وجرى دلى مذ تسبق يف تفاسري هذه اآلية ٌ
منهم :اإلمذم ابن جزي( ،)5واإلمذم اخلذزن( ،)1واحلذَظ ابن كثري(،)2

( )1الطّبي" ،جذمع البيذن يف أتوي آي القرآن".234 :18 ،
()2دب احلق بن غذلب بن دطية" ،احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب الةزيز".
حتقيق دب الاسالم دب الشذيف حمم ( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية،
 1422هي).27 :4 ،
( )3ابن اجلوزي" ،زاد املاسري".142 :3 ،
( )4الرازي" ،مفذتيح الغيب".557 :21 ،
( )5يُنظلر :ابن جزي" ،الااسهي ".484 :1 ،
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()5
()4
()3

والشيخ الاسة ي  ،والشيخ املراغي  ،والشيخ الشنقيطي ،
وال كاور وهبة الزحيلي(.)6
من خالل مذ تسبق يابني بوضوح أن مجهور املفاسرين ق كروا
يف املراد ابخلطذب يف قوله تةذىل ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﱠقولني.
القول األول :اخلطذب لةموم النذس ،املؤمن والكذَر.
خذصةً.
القول الثذين :اخلطذب للكفذر َّ
كمذ ظهر -كذل  -أن مجهور املفاسرين دلى ترجيح القول
األول القذئ أبن اخلطذب يف قوله تةذىل ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﱠلةموم
النذس ،مؤمنهم وكذَرهم.
وهذا شذه ٌ دلى صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى
اإلمذم ابن دذشور يف هذا املوضع ،ودلي دلى دقة وموضودية الشيخ
اجلزائري يف كالمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يُنظلر :اخلذزن" ،لبذب الاأوي يف مةذين الانزي ".194 :3 ،
( )2يُنظلر :ابن كثري" ،تفاسري القرآن الةظيم".256 :5 ،
( )3يُنظلر :الاسة ي" ،تياسري الكرمي الرمحن يف تفاسري كالم املنذن" ،ص.498:
( )4يُنظلر :املراغي" ،تفاسري املراغي".72 :16 ،
( )5يُنظلر :حمم األمني بن حمم املخاذر الشنقيطي" ،أضواء البيذن يف إيضذح
القرآن ابلقرآن"( .بريوت :دار الفكر للطبذدة والنشر والاوزيع 1415 ،هي -
 1995م).479 :3 ،
( )6يُنظلر :الزحيلي" ،الافاسري املنري".145 :16 ،
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قوال اثلثاا مل
لكن العجيب أن الباحث وجد يف كتب العقيدة ا
جيده فيما اطَّلع عليه من كتب املفسرين ،وهذا القول له أدلته
الصحيحة الصرحية الظاهرة اليت جتعله هو القول الراجح من وجهة
نظر الباحث.
هذا القول خالصته :أن اخلطاب يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ

م
ابملوحدين ،أتباع الرسل واألنبياء ،من َّأمة النيب
ﲂ ﲃﱠ ٌّ
خاص ّ
واألمم السابقة ،وهذا الورود هو املرور دلى الَراط املنَوب دلى
جهنم ،ونايجة املرور دلى الَراط تامثَّ يف متييز املؤمنني الَذدقني دن
املنذَقني ،أمذ أه الشرك والكفر َيااسذقطون يف جهنم قب ل  ،وال
أصال.
نَب هلم صراط ً
ُّ
ميرون دلى الَراط وال يُ ل
لكن يف البداية؛ ما هو الصراط؟.
مث؛ ما هي األدلة على هذا القول األخري؟.
نَب يوم القيذمة دلى منت جهنم ،أح ُّ
الصراط :جاسر ِم ود يُ ل
من الاسيف ،و ُّ
أدق من الشَّةر.
ومذهب أه الاسنَّة الذي دلت دليه النَوص هو إثبذت
()1
الَراط دلى احلقيقة.
( )1يُنظلر :حمم بن أمح الاسفذريين" ،لوامع األنوار البهية"( .ط ،2دمشق:
مؤتساسة اخلذَقني1402 ،هي1982 -م)192 – 189 :2 ،؛ وحمم بن
دالء ال ين ابن أيب الةز احلنفي" ،شرح الةقي ة الطحذوية" .حتقيق أمح
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ِّ
للموح ين
وال لي دلى أن املرور دلى الَراط ال يكون إال
وأتبذع الرتس بة تسقوط الكفذر واملشركني يف جهنم مذ ثبت يف
ول َِّّ
اّلِل له ْ نيللرى لربيَّنلذ
ذل :قُي ْلنلذ لاي لر ُتس ل
الَحيح لد ْن أِّليب لتسةِّي ٍ اخلُ ْ ِّر ِّي ،قل ل
ييوم ِّ
ِّ
َّم ِّ
ت
القيل لذم ِّة؟ قل ل
س لوال لق لم ِّر إِّ لا لكذنل ْ
ذل :له ْ تُ ل
لْ ل
ض ُذرو لن ِّيف ُرْؤيلة الش ْ
ِّ
ض ُذرو لن ِّيف ُرْؤيلِّة لربِّ ُك ْم ييل ْولمئِّ ٍذ ،إِّالَّ
ص ْح ًوا؟ ،قُي ْلنلذ :الل ،قل ل
ذلَ :لإنَّ ُك ْم الل تُ ل
ل
ِّ
ِّ
اب،
لك لمذ تُ ل
ض لكألني لَّهذ لتسلر ٌ
ض ُذرو لن ِّيف ُرْؤيلا ِّه لمذ ُ .....مثَّ ييُ ْؤتلى جبل لهن لَّم تيُ ْةلر ُ
ذل لِّْلييه ِّ
ذل:
اّلِلَِّ ،لييُي لق ُ
ود :لمذ ُكْنياُ ْم تلي ْةبُ ُ و لن؟ قلذلُواُ :كنَّذ نيل ْةبُ ُ دُلزيْيلر ابْ لن َّ
َلييُي لق ُ ل ُ
لك لذبياُم ،لمل ي ُكن َِّّّلِلِّ ص ِّ
ذحبلةٌ لوالل لول ٌ َ ،ل لمذ تُِّري ُ و لن؟ قلذلُوا :نُِّري ُ أل ْن
ل
ْْ ْ ل ْ
ِّ
ََّ لذرى :لمذ
تل ْاس ِّقيلينلذَ ،لييُي لقذ ُل :ا ْشلربُواَ ،لييليال لاسذقلطُو لن ِّيف لج لهن لَّمُ ،مثَّ ييُ لق ُ
ذل للن ل
ِّ
اّلِلَِّ ،لييُي لق ُ
يح ابْ لن َّ
ذل :لك لذبْياُ ْم ،لملْ
ُكْنياُ ْم تلي ْةبُ ُ و لن؟ َلييلي ُقولُو لنُ :كنَّذ نيل ْةبُ ُ املاس ل
ي ُكن َِّّّلِلِّ ص ِّ
ذحبلةٌ ،لوالل لول ٌ َ ،ل لمذ تُِّري ُ و لن؟ َلييلي ُقولُو لن :نُِّري ُ أل ْن تل ْاس ِّقيلينلذ،
ل
ل ْ
ِّ
ِّ
اّلِلل م ْن
َلييُي لق ُ
ذل :ا ْشلربُوا َلييليال لاسذقلطُو لن يف لج لهن لَّم ،لح َّىت ييلْبي لقى لم ْن لكذ لن ييل ْةبُ ُ َّ
ِّ
ني ظل ْهلر ْي لج لهن لَّم ،قُي ْلنلذ :لاي
بيل ٍر أ ْلو َلذج ٍر ُ .....مثَّ ييُ ْؤتلى ِّاب ْجلل ْاس ِّر َلييُ ْج لة ُ بيل ْ ل
ِّ
ِّ
يف
اّلِلِّ ،لولمذ اجلل ْاس ُر؟ قل ل
لر ُتس ل
ول َّ
ذل " :لم ْ لح ل
ضةٌ لم ِّزلَّةٌ ،لدلْيه لخطلذط ُ
ِّ
ذل لهللذ:
يب ،لو لح لاس لكةٌ ُم لف ْلطل لحةٌ لهللذ لش ْولكةٌ ُد لقْيي لفذءُ ،تل ُكو ُن بِّنل ْج ٍ  ،ييُ لق ُ
لولكاللل ُ
َّ ِّ
ِّ
ف ولكذلْبلي ْرِّق ولك ِّ
لج ِّ
ذوي ِّ اخللْي ِّ
ذلر ِّ
َّ
يح ،لولكأ ل
ل
الاس ْة ل ا ُن ،املُْؤم ُن لدلْيي لهذ لكذلط ْر ل
الرلك ِّ
لو ِّ
وس ِّيف لًن ِّر لج لهن لَّم ،لح َّىت لميَُّر
ذبَ ،لينل ٍ
ذج ُم لاسلَّ ٌم ،لو لًن ٍج خملْ ُ ٌ
وش ،لولم ْك ُ ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شذكر( .ط ،1الرايض :وزارة الشؤون اإلتسالمية واألوقذف وال دوة واإلرشذد،
1418هي يي) ،ص.414 :
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ِّ
ب لتس ْحبًذ).
آخ ُرُه ْم يُ ْاس لح ُ
يث
نص يف أدلى درجذت الَحة من كالم الرتسول –ح ٌ
َهذا ٌ
ماَّفق دليه -ي ل داللة واضحة ظذهرة صرحية دلى أن الَراط إَّنذ
يكون بة هذب الكفذر واملشركني إىل النذر ،وأن أه الكفر والشرك
نَب
ال ينَب هلم صراط؛ وإَّنذ يلقون يف النذر ابا اءً ،وأن الَراط يُ ل
ألتبذع الرتس من املؤمنني األتقيذء وأه املةذصي -وَيهم الفجرة
واملنذَقون ،-وهؤالء يُةطلْون من النور مذ ينذتسب أحواهلم وأدمذهلم،
وهبذا النور يكون املرور دلى الَراطَ ،أه النفذق يطفأ نورهم قب ب ء
املرور دلى الَراط ،وحيذل بينهم وبني املؤمنني باسور ،ودلي ل قوله
()1

تةذىل ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉ

ﲊ ﲋ ﱠ]احل ي  ،[14 ،13:مث مير أه اإلميذن بة

ل دلى

( )1مافق دليه :أخرجه اإلمذم البخذري يف صحيحه ،كاذب :الاوحي  ،ابب :قليوِّل َِّّ
اّلِل
ْ
((و ُجوهٌ ييل ْولمئِّ ٍذ لًن ِّضلرةٌ إِّ لىل لرِّهبلذ لًن ِّظلرةٌ)) ،رقم ( ،)7439وأخرجه اإلمذم ماسلم
تلي لة لذىل ُ
يف صحيحه ،كاذب :اإلميذن ،ابب :مةرَة طريق الرؤية ،رقم (.)183
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()1

ق ر أدمذهلم ونورهم.
قذل احلذَظ ابن رجب احلنبلي –رمحه هللا" :-وادلم أن النذس
منقاسمون إىل مؤمن يةب هللا وح ه ال يشرك به شيئذ ،ومشرك يةب مع
هللا غريهَ ،أمذ املشركون َإهنم ال ميرون دلى الَراط ،وإَّنذ يقةون يف
()2
النذر قب وضع الَراط".
وقذل كذل َ" :هذا احل يث صريح يف أن ك من أظهر دبذدة
شيء تسوى هللا كذملاسيح ودزير من أه الكاذب َإنه يلحق ابملشركني
()3
يف الوقوع يف النذر قب نَب الَراط".
ميرون دلى
قذل ال كاور دمر األشقر –رمحه هللا" :-الذين ُّ
الَراط هم املؤمنون دون املشركني ،دلت األحذديث اليت تسقنذهذ دلى
أن األمم الكذَرة تابع مذ كذنت تةب من آهلة ابطلةَ ،ااسري تل اآلهلة
ابلةذب ين حىت هتوي هبم يف النذر ،مث يبقى بة ل املؤمنون -وَيهم
املنذَقون ودَذة املؤمنني ،-وهؤالء هم الذين ينَب هلم الَراط ،ومل
لأر يف كاب أه الةلم لمن تنبَّه إىل مذ قررًنه من أن الَراط إَّنذ يكون
للمؤمنني دون غريهم من الكفرة املشركني وامللح ين غري ابن رجب
( )1يُنظلر :دمر بن تسليمذن األشقر" ،القيذمة الكّبى"( .ط ،6دمذن :دار
النفذئس1415 ،هي1995 -م) ،ص.264 -263 :
( )2دب الرمحن بن أمح بن رجب احلنبلي" ،الاخويف من النذر والاةريف حبذل
دار البوار"( .ط ،1دمشق :مكابة دار البيذن1399 ،ه) ،ص.235 :
( )3ابن رجب احلنبلي" ،الاخويف من النذر والاةريف حبذل دار البوار" ،ص.237 :
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()1

احلنبلي".
كمذ َّ
أك الشيخ ابن دثيمني -رمحه هللا -دلى أن املرور دلى
الَراط ال يكون إال ِّ
للموح ين ،وأن املشركني والكفذر ليس هلم مرور
دلى الَراط بقوله" :الَراط جاسر منَوب دلي جهنم  ،وهو أدق
من الشةر وأح من الاسيف  ،مير النذس دليه دلي ق ر أدمذهلم  ،من
كذن ماسذردذ يف اخلريات يف ال نيذ كذن تسريةذ يف املشي دلي هذا
الَراط  ،ومن كذن مابذطئذ ،ومن كذن ق خلط دمال صذحلذ وآخر
تسيئذ ومل يةف هللا دنه َإنه رمبذ يك س يف النذر والةيذ ابهلل ،خيالف
النذس يف املشي دليه َ ،منهم من مير كلمح البَر ،ومنهم من مير
كذلّبق ،ومنهم من مير كذلريح ،ومنهم من مير كذلفرس اجلواد ،ومنهم
من مير كركذب اإلب  ،ومنهم من ميشي  ،ومنهم من يزحف  ،ومنهم
من يلقى يف جهنم  ،وهذا الَراط ال مير دليه إال املؤمنون َقط  ،أمذ
الكذَرون َإهنم ال ميرون دليه ،و ل أهنم ياسذقون يف درصذت القيذمة
()2
إىل النذر مبذشرة".
وللباحث استدراك آخر على كالم اإلمام ابن عاشور يف هذا
املوضع ،حيث إن اإلمذم ابن دذشور اتسابة أن يكون املراد ابلورود هو
( )1يُنظلر :األشقر" ،القيذمة الكّبى" ،ص.275 :
( )2حمم بن صذحل بن دثيمني" ،شرح رايض الَذحلني"( .الرايض :دار الوطن
للنشر 1426 ،هي).470 :1 ،
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املرور ،وحَر مةَن الورود يف آايت القرآن دلى أنه ال أييت إال مةَن:
ِّ
ود
املَري إىل النذر ،وق قذل ًّ
نَذ يف ل َ" :لمْني ُه ْم لم ْن لأت َّلو لل الْ ُوُر ل
ِّ
ِّ ِّ
ِّابلْمر ِّ
ى ،لوله لذا بيُ ْة ٌ لد ِّن
ور الْ ُم لجَّرد ُدو لن أل ْن لميل َّ
س الْ ُم ْؤمن ل
ني أل ل ً
ُُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ودعٌ ِّيف الْ لم ْوِّرِّد ِّأللنَّ
َّ
َُ
ول لمذ ُه لو ُم ل
اال ْتسا ْة لمذلَ ،لإن الْ ُوُر ل
ود إَّنلذ ييُلر ُاد به ُح ُ
ألصله ِّمن ور ِّ
آن مذ جذء إَِّّال لِّمةَن الْم ِّ
ِّ
احللْو ِّ
ض .لوِّيف ِّ
َ ِّري إِّ لىل
ود ْ
ل ْل ل
ْ ُ ْ ُُ
آي الْ ُق ْر ل ل ل
الن ِّ
ذىل ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
َّذر لك لق ْولِِّّه تلي لة ل

ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢ

[األلنْبِّيلذء ]99 ،98 :لوقلي ْولُهُ ﱡﭐ
ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ ْ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ

[م ْرلمي،]86 :
[هود ]98:لوقلي ْولُهُ ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ ل
()1
ِّ ِّ
ني إِّ لىل الن ِّ
لدلى أ َّ
َّذر لال لج ْ لوى لهُ َلييل ُكو ُن لدبليثًذ".
لن إِّ لير لاد الْ ُم ْؤمن ل
يقول الباحث :ما قول اإلمام ابن عاشور يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ

[القصص]23:؟.
هل الورود يف هذه اآلية معناه املصري إىل النار –حسب
نص عليه اإلمام ابن عاشور-؟!.
احلصر الذي َّ

( )1ابن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي من تفاسري الكاذب
اجملي ".151 :16 ،
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كال؛ الورود هنا معناه الوصول والبلوغ ،وال ميكن أن يكون
مةنذه املَري إىل النذر ،وال أن يكون مبةَن ال خول يف املذء أو البئر،
وَيمذ يلي طرف من أقوال أئمة الافاسري يف ل .
قذل اإلمذم ابن دطية –رمحه هللاَ" :-مشى دليه الاسالم حىت
ورد لم ْ يل لن :أي بلغهذ ،ووروده املذء :مةنذه بلغه؛ ال أنه دخ َيه ،ولفظة
«الورود» ق تكون مبةَن ال خول يف املورود ،وق تكون مبةَن اإلطالل
دليه والبلوغ إليه وإن مل ي خ َيهَ ،ورود موتسى هذا املذء كذن
()1
ابلوصول إليه".

وقذل اإلمذم الرازي –رمحه هللا :-ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ لوُه لو
الْمذء الَّ ِّذي ياس ُقو لن ِّمْنه ولكذ لن بِّْئيرا َِّيمذ رِّوي ،وور ِّ
ول
صُ
ً ل ُ ل ل ُُ ُ
ودهُ لجميئُهُ لوالْ ُو ُ
لْ
لُ
ُل
ِّ ِّ ()2
إلْيه".
نص عليه اإلمام ابن
من خالل ما سبق َّ
يتبني أن احلصر الذي َّ
حصر معىن الورود يف القرآن على أن املراد
عاشور يف هذا املوضع – ْ
به املصري إىل النار -غري صحيح وغري واقعي؛ وهللا أعلم.

( )1ابن دطية" ،احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب الةزيز".283 :4 ،
( )2الرازي" ،مفذتيح الغيب"588 :24 ،؛ ويُنظلر :ابن كثري" ،تفاسري القرآن
الةظيم".226 :6 ،
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املطلب الرابع :تعيني طريقة خطاب اهلل إلبليس يف قوله تعاىل ﱡﭐﲫ

ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠ:
قذل الشيخ أبو بكر اجلزائري –رمحه هللا -يف حذشياه دن تفاسري

قوله تةذىل ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ

ﲸ ﲹ ﱠ]ص " :[75:كر صذحب تفاسري الاحرير أن خطذب هللا
تةذىل إلبليس بة إبالتسه كذن بواتسطة مل من املالئكة ،مةلالً ل
بة م أهلية إبليس بة إبالتسه لذل  ،ملذ َيه من الشرف والكمذل ،ومل
()1
أقف دلى من رأى هذا الرأي غريه ،وهللا أدلم بَحاه أو خطأه".
وابلرجوع إىل مذ كره اإلمذم ابن دذشور يف تفاسري هذه اآلية
جن أنه قذل" :ألي خذطلب َّ ِّ ِّ
لن ه لذا ِّْ
ذب ِّحينلئِّ ٍذ
يس ،لولال لش َّ أ َّ ل
اخلطل ل
ْ ل ل
اّلِلُ إبْل ل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ
ِّ
َّ
اتسال ْكبليلر قل انْ لاسل لخ
يس ل َّمذ ْ
لكذ لن ب لواتسطلة لمل م لن الْ لم لالئ لكة ،أللن إبْل ل
اخلِّطل ِّ
اّلِلِّ ،لولملْ يل ُك ْن
لد ْن ِّص لف ِّة الْ لمل ِّكيَّ ِّة َللم ية بة أ ْله ًال لِّاليل ِّقي ْ
ذب ِّم لن َّ
ألرَلع رتْيب ًة ِّمن ُّ َّ ِّ
اّلِل َِّ ِّ
يه ْم ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ين قل ل
ذل َُّ
الر ُتس ِّ الذ ل
ْ ُل ل

ﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﱠ

[الشورى ،]51:لوبِّ لذلِّ ل تل ُكو ُن الْ ُم لح لذولرةُ الْ لم ْح ِّكيَّةُ ُهنلذ بِّلو ِّاتسطلِّة لمل ٍ ،
ِّ ِّ
((خيْال ِّ
َ ُمو لن))
ني الْ لم لالئِّ لك ِّة لدلى لج ْة ِّ ضمري ل
َ ُذم بيلْيينلهُ لوبيل ْ ل
َلييل ُكو ُن اال ْخا ل

( )1اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،463 :4 ،هذمش رقم (.)1
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َّم".
[ص ]69:لدذئِّ ً ا إِّ لىل الْ لم لَِّل ْاأل ْ
لدلى لك لمذ تلي لق ل
بة درض كالم اإلمذمني يف هذا املوضع يظهر أن الشيخ
تفرده ابلقول إن خطذب
اجلزائري ق اتسا رك دلى اإلمذم ابن دذشور ُّ
هللا تةذىل إلبليس بة إبالتسه كذن بواتسطة مل من املالئكة؛ ومل يكن
مفاسرا قذل بذل غري
ونص الشيخ اجلزائري دلى أنه مل جي
مبذشرةَّ ،
ً
الافرد لإلمذم
اإلمذم ابن دذشور ،وتوقَّف يف اجلزم بَحة أو خطأ هذا ُّ
ابن دذشور.
وبرجوع الباحث إىل كتب أئمة التفسري لدراسة هذه املسألة
تبني واقعية ما قاله الشيخ اجلزائري يف تعليقه على كالم اإلمام ابن
َّ
تفرده هبذا القول.
عاشور يف تفسري هذه اآلية من ُّ
نص
تةرض هلذه املاسألة يف تفاسريه من أئمة الافاسري َّ
ابلفة ؛ لمن َّ
دلى أن الظذهر أن احملذورات اليت كرهذ القرآن الكرمي بني هللا تةذىل
دليال
وإبليس كذنت مبذشرةً وب ون واتسطة ،وأن اخلطذب املبذشر ليس ً
ارد أن يكون اخلطذب
دلى الاكرمي والاشريف يف ك األحوال؛ ب و ٌ
مبذشرا وب ون واتسطة لكنه دلى تسبي اإلهذنة والاحقري.
ً
()1

قذل اإلمذم الرازي –رمحه هللا -يف تفاسري قوله تةذىل ﱡﭐﳈﳉ

ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗ

( )1ابن دذشور" ،حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق اجل ي من تفاسري الكاذب
اجملي ".302 :23 ،
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ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ [الشورى" :]51:دلَّ ِّ
ت
ل
اّلِل تلية لذىل وبي ِّ ِّ
آن بي ِّ
ِّ
يس لدلى ألنَّهُ تلي لة لذىل
ني َّ ل ل ل ْ ل
ورةُ ِّيف الْ ُق ْر ل ْ ل
الْ ُمنلذظللر ُ
ات الْ لم ْذ ُك ل
ني إبْل ل
ِّ ِّ
َّ
يس ِّم ْن لغ ِّْري لو ِّاتسطلٍةَ ،ل لذلِّ ل له ْ يُ لاس َّمى وحيذ من هللا
لكذ لن ييلال لكل ُم لم لع إبْل ل
تةذىل إىل إبليس أم لالْ ،األلظْهر مْنيةه ،ولال ب َّ ِّيف ه لذا الْمو ِّض ِّع ِّمن لحب ٍ
ث
ْ ْ
لُ ل ُُ ل ُ
ل لْ
()1
لغ ِّذم ٍ
ض لك ِّذم ٍ ".
وتةليال اإلمذم البيضذوي دن مذ قذل
تفَيال
وقرر مذ تسبق وزاده
ً
ً
َّ
يف تفاسري قوله تةذىل ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [احلجر-37- 36:
" :]38وهذه املخذطبة وإن مل تكن بواتسطة مل ت ل دلى منَب
()2
إبليس؛ ألن خطذب هللا له دلى تسبي اإلهذنة واإل الل".
ووجهة نظر الباحث أن كال القولني يف هذه املسألة –كالم
هللا إلبليس بعد إبالسه كان مباشراة أو بواسطة -ليس عليه دليل
من النصوص الشرعية؛ ب هي اجاهذدات ألئمة الافاسري ،ك ُّ قول من
القولني له مةقولياه؛ ووجذهاه؛ وتةليله الةقلي ،وال ياسان أي قول من
القولني لنص شردي صريح يف هذه املاسألة.
و ًّأاي كذن األمر؛ َإن ماسألة :خطذب هللا إلبليس بة إبالتسه ه
مبذشرا؟ أو :كذن بواتسطة؟؛ يرى البذحث أهنذ ت خ يف ابب "دلم
كذن ً
( )1الرازي" ،مفذتيح الغيب".614 :27 ،
( )2البيضذوي" ،أنوار الانزي وأتسرار الاأوي ".211 :3 ،
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ال ينفع وجهذلة ال تضر" حاسب طريقة الشيخ اجلزائري ومَطلحذته يف
()1
تفاسريه وحذشياه يف بةض املاسذئ .
أو دلى ح تةبري شيخ املفاسرين اإلمذم الطّبي يف بةض املاسذئ
بقوله "وليس يف الةلم به أداء َرض ،وال يف اجله به تضييع واجب"(.)2
كمذ أن هذه املاسيألة ال تاض َّيمن أولويية وخطيورة جتةلهيذ حتايذج إىل
"حب ٍ
ث لغ ِّذم ٍ
ض لك ِّذم ٍ "()3حاسب قول اإلمذم الرازي؛ ميع االحيرتام والاقي ير
لْ
ِّ
الكذملني َّ
للةالمة اإلمذم الرازي.
"حب ٍ
ث لغ ِّذم ٍ
ض
وق توقَّف البذحث دن َهم قول اإلمذم الرازي لْ
ِّ
"حب ٍ
ث لغ ِّذم ٍ
قَ اإلمذم الرازي
لكذم ٍ "؛ ليَ إىل مةَن قوله لْ
ض" ،ولة َّ ْ
"حب ٍ
ث لغ ِّذم ٍ
موتسع ،وهللا أدلم.
ض" أي :حبث دميق َّ
من دبذرته لْ

( )1ورد هذا الاةليق من الشيخ يف د ة مواضع يف حذشياه ،يُنظلر دلى تسبي املثذل:
اجلزائري ،حذشية "هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري" ،282 :1 ،هذمش رقم (.)3
( )2الطّبي" ،جذمع البيذن يف أتوي آي القرآن".125 :22 ،
( )3الرازي" ،مفذتيح الغيب".614 :27 ،
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اخلاتِمَة
وقوته -يف هذا البحث
حبول هللا َّ
اتساةرض البذحث – ْ
االتسا راكذت اليت أوردهذ الشيخ أبو بكر اجلزائري يف حذشياه "هنر اخلري
دلى أياسر الافذتسري" دلى اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور يف د د
من املواضع يف تفاسرييهمذ.
رت للبذحث –بفض هللاِّ -من خالل هذا البحث
وق ْ ظل له ْ
الة ي من الناذئج والاوصيذت؛ أ ْلد ِّرض أمهَّهذ وأبرزهذ َيمذ يلي:

أهم نتَائج البحث:
ا
أوالُّ :
 -1اشامذل حذشية الشيخ أيب بكر اجلزائري دلى كثري من
االتسا راكذت دلى د د من أئمة الافاسري وأدالمه ،من أبرزهم:
اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور –رمحهمذ هللا.-
 -2نُ لرة ال راتسذت والبحوث دن تفاسري الشيخ اجلزائري "أياسر
الافذتسري"؛ وحذشياه "هنر اخلري"ِ ،مذ يةين أن تفاسري الشيخ
وحذشياه مذ زال ك واح منهمذ بِّكًْرا ،وَيهمذ جمذل خَيب
لةموم البذحثني واملاخََني.
 -3صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب يف
بيذن املراد ب ي (الرب) يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍﱎﱠ
 ،ورجحذن مذ هب إليه الشيخ اجلزائري -واألئمة قبله -من
كون املخذطلب يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ هو
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هللا تبذرك وتةذىل.
 -4صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب يف
إيراده اإلتسرائيليذت يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﱠ  ،الشامذهلذ دلى الاهذوي واخلراَذت البذطلة املردودة
ودقال.
نقال ً
ً
 -5عدم واقعية استدراك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب يف

حت ي مرجع الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐﲁﲂﲃﲄﱠ ،
ألن أكثر املفاسرين هبوا إىل مذ قذله اإلمذم القرطيب من كون
الضمري يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

وتردد كالم الشيخ اجلزائري
ﲄ ﱠ دذئ ً ا إىل َردون وقومهُّ ،
يف هذا املوضع.
 -6صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب يف
أتويله صفة (ال لق ل م) دن تفاسري قوله تةذىل ﱡﭐﳆ ﳇﳈﳉ
ﳊ ﱠ ِّ ،
وح ْرص الشيخ اجلزائري دلى تقرير دقي ة الاسلف
يف اإلميذن أبمسذء هللا وصفذته بال أتوي وال تةطي ؛ وال تكييف
وال حتريف.
 -7صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب يف
أتويله صفة (املةيَّة) يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ ،
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ِّ
وح ْرص الشيخ اجلزائري دلى تقرير دقي ة الاسلف يف بيذن مةيَّة
هللا خللقهِّ ،
وح ْرصه كذل دلى إيراد الردود املنطقية املقنةة.
 -8صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم القرطيب يف
لخ لو ْي أم كلثوم بنت دقبة مبنذتسبة تفاسري قوله تةذىل
حت ي حذل أ ل
ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ ،
وتَويب أن أخويهذ ق وَ ا دلى النيب يطذلبذن ِّ
برد أخاهمذ ،ومل
للْ
يكوًن ِّ
مهذجلريْن.
 -9عدم واقعية استدراك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم ابن دذشور

يف تةيني القذئ يف قوله تةذىل ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠ،
وتقرير د م خمذلفة اإلمذم ابن دذشور مجهور املفاسرين يف هذا
املوضع.
 -10صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم ابن دذشور
يف ماسألة ورود املؤمنني جهنم يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﱠ َيمذ ياةلَّق مبذ دليه دموم املفاسرين ومجهورهم يف
تفاسري هذه اآلية ،وترجيح البذحث لقول اثلث خالف قلي ْول ْيل
اإلمذم ابن دذشور والشيخ اجلزائري ،مفذد هذا القول أ َّن اخلطذب
خذص ِّ
ابملوح ين ،أتبذع
يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ ٌّ
الرتس واألنبيذء ،من َّأمة النيب واألمم الاسذبقة.
َر
 -11اتسا راك البذحث دلى اإلمذم ابن دذشور تنَيَه دلى لح ْ
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حَرا :املَري إىل
مةَن "الورود" يف آايت القرآن أبن مةنذه
ً
النذر ،وإيراد البذحث آلية تنفي هذا احلَر.
 -12صحة وواقةية اتسا راك الشيخ اجلزائري دلى اإلمذم ابن دذشور
يف تةيني طريقة خطذب هللا إلبليس يف قوله تةذىل ﱡﭐ ﲫ ﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠ.
تنوع موضودذت االتسا راكذت اليت أوردهذ الشيخ اجلزائري
ُّ -13
دارت بني تةيني
دلى اإلمذم القرطيب واإلمذم ابن دذشور ،حيث ْ
املراد؛ وإيراد اإلتسرائيليذت؛ وبيذن مرجع الضمذئر؛ وماسذئ يف
االداقذد؛ وماسذئ يف الاسرية والاذريخ ،وهذا ي ل دلى االطالع
الواتسع للشيخ اجلزائري –رمحه هللا.-
 -14غذلبية االتسا راكذت الواردة يف هذا البحث كذنت واقةية
وصحيحة ،حيث بلغ د د االتسا راكذت يف هذا البحث ()12
اتسا را ًكذ ،كذن منهذ د د ( )10اتسا راكذت صحيحة وواقةية،
ومل ِّ
تناف الَحة والواقةية يف االتسا راكذت –يف نظر البذحث-
إال يف موضةني َقط.
وهذا ي ل دلى أمهية ال راتسة الاحليلية النق ية املو ِّازنة لكاب
الافذتسري ،مع الاق ير الكذم واالحرتام البذلغ ألئمة األمة وأدالمهذ؛ إ ْ
ال دَمة إال للنيب املةَوم –صلى هللا دليه وآله وصحبه وتسلم.-
 -15د م وجود مَطلح م ِّ
ةني حم َّد يُ ِّةّب به الشيخ اجلزائري دن
ُ
اتسا راكذته ،ب ِّ
يةّب دن اتسا راكذته بطرق خمالفة ،اترة:
ابلاَريح خبطأ قول املاسا ْ لرك دليه ،واترة :ابلانَيص دلى
خمذلفة املاسا لرك دليه جلمهور املفاسرين ،واترة :ابلانَيص دلى
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أن قول املاسا لرك دليه مل يق به أح من املفاسرين ،واترة:
قول املاسا لرك دليه.
ابلا لي والاقرير للقول الذي خيذلِّف ل

اثنياا :أبرز التوصيات (املقرتحات):
الاوجه إىل تكثيف ال راتسذت والبحوث
 -1يقرتح البذحث
ُّ
األكذدميية يف الافذتسري املخاَرة واملياسرة؛ املاق ِّمة منهذ
واملةذصرة.
 -2يُوصي البذحث باشجيع املاخََني والبذحثني وطالب
ال راتسذت الةليذ دلى دراتسة تفاسري الشيخ اجلزائري "أياسر
الافذتسري" ودراتسة حذشياه "هنر اخلري" دراتسة تفَيلية ،وكاذبة
البحوث يف ترجيحذته؛ واتسا راكذته؛ وغري ل من حقول
ال راتسذت القرآنية والافاسريية.
ِّ
ياسر يل إثبذته يف هذا البحثَ ،إ ْن كذن من توَيق
هذا آخر مذ تل َّ
َأتسأل هللال الةفو
ومنُّه وح ه ،وإ ْن كذنت األُخرى
ُ
َهذا َض ُ هللا ل
والغفران ،وهلل ُّ
در اإلمام ابن القيمّم – رمحه هللا  -عندما قالَ( :ل ل
ِّ
ص ْف ُوه ،وملؤلفه لك ل ُره ،وهو الذي جتشَّم غراتسه وتةبله؛ ول ل
أيهذ القذريء ل
لَثلُره ،وهذ هو ق اتساه ف لاسهذم الراشقني ،واتساةذر إىل هللا من الزل
()1
واخلطأ مث إىل دبذده املؤمنني).
العاملمني
دعواان أ ْن احلم ُد هلل مّ
رب َ
وآخر َ
ُ
( )1حمم بن أيب بكر بن القيِّم" ،مفاذح دار الاسةذدة"( .بريوت :دار الكاب
الةلمية). 47 : 1 ،
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املصادر واملراجع

أوال :املراجع املطبوعة:
ا
القرآن الكرمي.
األشقر ،دمر بن تسليمذن" .القيذمة الكّبى"( .ط ،6دمذن :دار
النفذئس1415 ،هي1995-م).
األلوتسي ،حممود بن دب هللا" .روح املةذين يف تفاسري القرآن الةظيم
والاسبع املثذين" .حتقيق دلي دب البذري دطية( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية1415 ،ه).
البخذري ،حمم بن إمسذدي " .صحيح اإلمذم البخذري" ،حتقيق
مَطفى البغذ( .ط ،3بريوت :دار ابن كثري1407 ،ه).
البغوي ،احلاسني بن ماسةود" .مةذمل الانزي "( .ط ،1بريوت :دار إحيذء
الرتاث الةريب1420 ،هي).
البيضذوي ،دب هللا بن دمر" .أنوار الانزي وأتسرار الاأوي "( .ط،1
بريوت :دار إحيذء الرتاث الةريب 1418 ،هي).
البيهقي ،أمح بن احلاسني" .األمسذء والَفذت" .حتقيق دب الرمحن
دمرية( .ط ،1بريوت :دار اجلي  1417 ،هي).
ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .جمموع الفاذوى" .حتقيق دب الرمحن
بن حمم بن قذتسم( .امل ينة املنورة :جممع املل َه لطبذدة
املَحف الشريف1416 ،هي1995/م).
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اجلزائري ،جذبر بن موتسى" .أياسر الافذتسري لكالم الةلي الكبري
(وهبذمشه هنر اخلري دلى أياسر الافذتسري)"( .ط ،5امل ينة املنورة:
مكابة الةلوم واحلكم1424 ،هي2003/م).
ابن اجلوزي ،دب الرمحن بن دلي" .زاد املاسري يف دلم الافاسري" .حتقيق
دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار الكاذب الةريب،
1422ه).
اجلوهري ،إمسذدي بن محذد" .الَحذح اتج اللغة وصحذح الةربية".
حتقيق أمح دب الغفور دطذر( .ط ،4بريوت :دار الةلم للماليني،
1407ه1987/م).
ابن حجر ،أمح بن دلي" .اإلصذبة يف متييز الَحذبة" .حتقيق دذدل
أمح دب املوجود ودلى حمم مةوض( .ط ،1بريوت :دار الكاب
الةلمية 1415 ،هي).
اخلذزن ،دلي بن حمم " .لبذب الاأوي يف مةذين الانزي "( .ط،1
بريوت :دار الكاب الةلمية 1415 ،هي).
ابن خزمية ،حمم بن إتسحذق " .كاذب الاوحي وإثبذت صفذت الرب
دز وج " .حتقيق دب الةزيز بن إبراهيم الشهوان( .ط ،5الرايض:
َّ
دار الرش .)1994 – 1414 ،
ال اودي ،حمم بن دلي" .طبقذت املفاسرين"( .بريوت :دار الكاب
الةلمية).
الذهيب ،حمم بن أمح " .اتريخ اإلتسالم ووَيذت املشذهري واألدالم".
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حتقيق دمر دب الاسالم ت مري( .ط ،1بريوت :دار الكاذب
الةريب1407 ،هي 1987 -م).
الذهيب ،حمم بن أمح " .تسري أدالم النبالء"( .القذهرة :دار احل يث،
1427هي2006-م).
الرازي ،حمم بن دمر" .مفذتيح الغيب"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء
الرتاث الةريب1420 ،هي).
ابن رجب ،دب الرمحن بن أمح " .الاخويف من النذر والاةريف حبذل
دار البوار"( .ط ،1دمشق :مكابة دار البيذن1399 ،ه).
الزحيلي ،وهبة بن مَطفى" .الافاسري املنري يف الةقي ة والشريةة
واملنهج"( .ط ،2دمشق :دار الفكر املةذصر 1418 ،ه).
الزركلي ،حممود بن حمم " .األدالم"( .ط ،15بريوت :دار الةلم
للماليني 2002 ،م).
الزهراينً ،نيف بن تسةي " .اتسا راكذت الاسلف يف الافاسري خالل
القرون الثالثة األوىل" .دراتسة نق ية مقذرنة( .ط ،1الرايض :دار
ابن اجلوزي.)1430 ،
أبو زهرة ،حمم بن أمح " .زهرة الافذتسري"( .دار الفكر الةريب).
الاسرخاسي ،حمم بن أمح " .املباسوط"( .بريوت :دار املةرَة1414 ،هي
 1993م).الاسة ي ،دب الرمحن بن ًنصر" .تياسري الكرمي الرمحن يف تفاسري كالم
املنذن" .حتقيق دب الرمحن بن مةال اللوحيق( .ط ،1مؤتساسة
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الرتسذلة1420 ،هي  2000-م).
أبو الاسةود ،حمم بن حمم  ".إرشذد الةق الاسليم"( .بريوت :دار
إحيذء الرتاث الةريب).
الاسفذريين ،حمم بن أمح " .لوامع األنوار البهية"( .ط ،2دمشق:
مؤتساسة اخلذَقني1402 ،هي1982 -م).
الاسيوطي ،دب الرمحن بن أيب بكر" .ال ر املنثور"( .بريوت :دار
الفكر).
الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .أضواء البيذن يف إيضذح
القرآن ابلقرآن"( .بريوت :دار الفكر للطبذدة والنشر والاوزيع،
 1415هي 1995 -م).
أبو ُشهبة ،حمم بن حمم " .اإلتسرائيليذت واملوضودذت يف كاب
الافاسري"( .ط ،4مكابة الاسنة).
الشوكذين ،حمم بن دليَ" .اح الق ير"( .ط ،1دمشق :دار ابن كثري،
 1414هي).
الَف ي ،خلي بن أيب " .الوايف ابلوَيذت" .حتقيق أمح األرًنؤوط
وتركي مَطفى( .بريوت :دار إحيذء الرتاث1420 ،هي-
2000م).
دالمة ِّ
الطبذع ،إايد خذل " .حمم الطَّذهر بن دذشور َّ
الفقه وأُصوله
والاَّفاسري ودُلومه"( .ط ،1دمشق :دار القلم1426 ،هي -
2005م).
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الطّبي ،حمم بن جرير" .الابَري يف مةذمل ال ين" .حتقيق دلي بن دب
الةزيز بن دلي الشب ( .ط ،1دار الةذصمة 1416 ،هي -
1996م).
الطّبي ،حمم بن جرير" .جذمع البيذن يف أتوي آي القرآن" .حتقيق أمح
حمم شذكر( .ط ،1مؤتساسة الرتسذلة 1420 ،هي  2000 -م).
ابن دذشور ،حمم الطذهر بن حمم " .حترير املةَن الاس ي وتنوير الةق
اجل ي من تفاسري الكاذب اجملي "( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الاذريخ
الةريب1420 ،ه2000/م).
ابن دب الّب ،يوتسف بن دب هللا" .الامهي ملذ يف املوطأ من املةذين
واألتسذني " .حتقيق مَطفى بن أمح الةلوي ،حمم دب الكبري
البكري( .الرابط :وزارة دموم األوقذف والشؤون اإلتسالمية–
املغرب 1387 ،هي).
ابن دب الّب ،يوتسف بن دب هللا" .االتسايةذب يف مةرَة األصحذب".
حتقيق دلي حمم البجذوي( .ط ،1بريوت :دار اجلي  1412 ،هي
  1992م).ابن دثيمني ،حمم بن صذحل" .شرح رايض الَذحلني"( .الرايض :دار
الوطن للنشر1426 ،هي).
ابن دثيمني ،حمم بن صذحل" .شرح الةقي ة الواتسطية"( .ط،6
الرايض :دار ابن اجلوزي1421 ،ه).
ابن دثيمني ،حمم بن صذحل" .القواد املثلى يف صفذت هللا وأمسذئه
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امل ينة

املنورة:

احلاسَن"( .ط،3
1421هي2001/م).
ابن دثيمني ،حمم بن صذحل" .جمموع َاذوى ورتسذئ الشيخ ابن
دثيمني"( .دار الوطن -دار الثراي1413 ،ه).
ابن أيب الةز احلنفي ،حمم بن دالء ال ين" .شرح الةقي ة الطحذوية".
حتقيق أمح شذكر( .ط ،1الرايض :وزارة الشؤون اإلتسالمية
واألوقذف وال دوة واإلرشذد1418 ،ه ي ي).
دضيمة ،حمم دب اخلذلق" .دراتسذت ألتسلوب القرآن الكرمي".
(القذهرة :دار احل يث).
ابن دطية ،دب احلق بن غذلب" .احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب
الةزيز" .حتقيق دب الاسالم دب الشذيف حمم ( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية 1422 ،هي).
ابن َرحون ،إبراهيم بن دلي" .ال يبذج املذهب يف مةرَة أديذن دلمذء
املذهب" .حتقيق وتةليق ال كاور حمم األمح ي أبو النور.
(القذهرة :دار الرتاث للطبع والنشر).
الفريوزآابدي ،حمم بن يةقوب" .القذموس احمليط" .حتقيق مكاب
الةرقاسوتسي.
حتقيق الرتاث يف مؤتساسة الرتسذلة إبشراف :حمم نةيم
ُ
(ط ،8بريوت :مؤتساسة الرتسذلة1426 ،هي  2005 -م).
القذمسي ،حمم مجذل ال ين بن حمم " .حمذتسن الاأوي " .حتقيق حمم
ابتس ديون الاسود( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1418 ،
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هي).
القرطيب ،حمم بن أمح " .اجلذمع ألحكذم القرآن" .حتقيق أمح الّبدوين
وإبراهيم أطفيش( .ط ،2القذهرة :دار الكاب املَرية1384 ،هي
  1964م).ِّ
القنَّوجي ،حمم ص يق خذنَ" .اح البيذن يف مقذص القرآن"( .بريوت:
املكابة الةَريَّة للطبلذدة والن ْشر1412 ،هي 1992 -م).
ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .مفاذح دار الاسةذدة"( .بريوت :دار
الكاب الةلمية).
ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .املنذر املنيف يف الَحيح والضةيف".
حتقيق دب الفاذح أبو غ ة( .ط ،1حلب :مكابة املطبودذت
اإلتسالمية1390 ،هي1970/م).
ابن كثري ،إمسذدي بن دمر" .الب اية والنهذية"( .ط ،1بريوت :دار
إحيذء الرتاث الةريب1408 ،هي1988-م).
ابن كثري ،إمسذدي بن دمر" .تفاسري القرآن الةظيم"( .ط ،1بريوت:
دار الكاب الةلمية ،منشورات حمم دلي بيضون 1419 ،هي).
مذكور ،أمح بن حمم قذتسم" .اتسا راكذت ابن دذشور دلى الرازي
والبيضذوي وأيب حيذن يف تفاسريه الاحرير والانوير -دراتسة نظرية
تطبيقية" .رتسذلة دكاوراه( .الاسةودية :كلية ال دوة وأصول ال ين،
جذمةة أم القرى1432 ،ه2011 -م).
املراغي ،أمح بن مَطفى" .تفاسري املراغي"( .ط ،1القذهرة :شركة
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مكابة ومطبةة مَطفى البذىب احلليب وأوالده 1365 ،هي -
 1946م).
ماسلم ،ماسلم بن احلجذج" .صحيح اإلمذم ماسلم" .حتقيق حمم َؤاد
دب البذقي( .ط ،1بريوت :دار الرتاث الةريب1412 ،ه).
ابن منظور ،حمم بن مكرم" .لاسذن الةرب"( .ط ،4بريوت :دار
الفكر1414 ،هي).
املقري ،أمح بن حمم " .نفح الطيب من غَن األن لس الرطيب".
حتقيق إحاسذن دبذس( .ط ،1بريوت :دار صذدر1968 ،م).
الناسفي ،دب هللا بن أمح " .م ارك الانزي وحقذئق الاأوي "( .ط،1
بريوت :دار الكلم الطيب1419 ،ه1998/م).
وزارة األوقذف والشؤون اإلتسالمية" .املوتسودة الفقهية الكوياية"( .ط،2
الكويت :دار الاسالتس 1427 ،هي).
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