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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 
إىل كل معلم للخري حامل للواء احلق من الدعاة الصادقني املجاهدين يف سبيل الدعوة اإلسالمية املباركة        * 

 .  أو من ينتظر، سواء منهم من قىض نحبه

 

وكم حلام هبذه اللحظة ، جل حتصييل العلميإىل أرواح والدي الطاهرين والذين بذال الغايل والنفيس من أ*  

 )٢٤/اإلسراء  (Q¯   ®          ¬  «  ª    P : ولكن قضاء اهللا أسبق وال أملك إال أن أقول، الكريمة

 

وأختي الغالية ،  والذي طاملا قسا عيل وحنا من أجل طلب العلم-  ربيع أيب-إىل أخي الكبري وشقيقي الوحيد* 

أسأل اهللا هلام طول العمر وصالح ،  التي منحتني من احلنان ما يوازي حنان األم-طفىأم مص-الشقيقة الوحيدة 

 .العمل

 

زوجتي وأبنائي وبنايت األوفياء الذين حتملوا معي أعباء إعداد هذه الرسالة بتوفري ، إىل رشكائي يف هذه احلياة* 

 .اهلدوء وسبل الراحة

 

 األخوة يف اهللا يف رحاب بيوته وظالل آياته فكانوا يل نعم املعني عىل إىل أولئك الكرماء النبالء الذين مجعتني هبم*

 .      مواصلة السبيل

 

وال أنسى يف هذه اللحظات الطيبة إخونا لنا كانوا معي هذه الدراسة حرصنا عىل الشهادة سويا ولكنهم * 

وعىل رأسهم األخ ، يف سبيل اهللاحسبها أحرزوا الشهادة األسمى كتبنا شهادتنا باحلرب وكتبوا شهادهتم بالدم ون

نسأل اهللا أن يكونوا قد أصابوا الفردوس األعىل من اجلنة ، واألخ الشهيد عدنان البحييص، الشهيد سهيل الغصني

 .اللهم آمني
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 شـكـــــــــــــر وتقـديـــــــــــــر
عـىل آالئـه التـي ال حتـىص ومـن ، جلميـل          احلمد هللا الذي ال يستحق أن حيمد سواه وله الثناء احلسن والـشكر ا

ال نملـك عنـد ، فله احلمد أن جعلنا مسلمني مـن آبـاء وأمهـات مـسلمني، أجلها نعمة اإلسالم وكفى هبا من نعمة

Q...  >  =  <  ;  :  9  هذا اخلـري الكثـري والفـضل العمـيم إال أن نـدعوا اهللا ممـا علمنـا يف كتابـه الكـريم

G  F  E  D  C  B  A  @   ?J   I  H  K   Q  P  O    N  M   L  P) ـــــاف ) ١٥/ األحق

وألنـه علمنـا ، ونصيل ونسلم عىل نبينا حممد أفضل صالة وأتم تسليم ما تنفس متنفس أو هب عـىل األرض نـسيم

ُال يشكر اهللاَ من ال يشكر الناس « :شكر اآلخرين فقال^  ُ  فإنه لزاما عيل أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان )١(»ُ

وعىل رأسهم مجيعـا ، كل من شحذ من مهتي أو وقف بجانبي أو ساعدين من أجل إخراج هذه الرسالة وإنجاحهال

 والـذي مل يبخـل عـيل بـيشء مـن نـصحه وإرشـاده - حفظـه اهللا-عـصام زهـد/ أستاذي املـرشف فـضيلة الـدكتور

، فجزاه اهللا عني خـري اجلـزاء، ساربل مل يمل مني حلظة من ليل أو هنار عندما أتوجه له بالسؤال واالستف، وتوجيهه

ريــاض قاســم وفــضيلة / فــضيلة الــدكتور، كــام أتقــدم بخــالص شــكري وتقــديري لكــل مــن أســتاذي الكــريمني

ومنحهـا قـوة مـن قـوهتم العلميـة ، عـىل قبـوهلام مناقـشة هـذه الرسـالة مـن أجـل إثرائهـا، زكريـا الـزمييل/ الدكتور

كـام أتقـدم بالـشكر .  لذلك وهلم من اهللا عظيم األجـر وخـري اجلـزاءإلخراجها يف أهبى حلة وأمجل صورة فهام أهل

 الــذي هــذا الــرصح  الــشامخوإىل  ،والدراســات العليــا ،وقــسم التفــسري فيهــا، إىل كليــة أصــول الــدين والعرفــان

ئمني ممثلـة بكـل القـا، زة املحمية بقوة رب الربيـةغقوة واحلرية اجلامعة اإلسالمية بجامعة احلق والاحتضنهم مجيعا 

وال أنـسى أن أتقـدم بالـشكر للقـائمني عـىل املكتبـة ، وإكامل دراسة املاجـستري، حيث يرسوا يل سبيال للعلم، عليها

 -وكـذلك لإلخـوة يف مكتبـة مـسجد الـصديق، املركزية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة عـىل مـا بـذلوه معـي مـن جهـد

، أو دعـوة صـاحلة يف دجـى الليـل أو ضـحى النهـار، د وإىل كل من أمدين بكتاب أو نصيحة أو إرشـا-جباليا البلد

 . والشكر موصول للسادة والسيدات احلضور كل باسمه ولقبه وموقعه

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

 .والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين

 

                                                
ْأبو داود سليامن السجستاين ، نن أيب داود بحاشيته عون املعبودس -١  كتاب ٤٠٣ ص  ٤من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه جِ

واحلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري حممد نارص الدين األلباين .دار الكتاب العريب، باب يف شكر املعروف، األدب

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ سنة ٣املكتب اإلعالمي بريوت ط ، ١٢٧٦ ص٢:ج
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 املـقـــــــدمــــــــة

 
 فكان من ذلك أن أنزل كتابه عىل خري خلقه ، وبفضله قد عم الكائنات،د هللا الذي بفضله تتم الصاحلاتاحلم        

 يف  مـن تنكـب الطريـق وهيـوي، ليفوز من سار عـىل هنجـه بـأعىل الـدرجات،الذي اختتم برسالته سائر الرساالت

وريض اهللا ، محـة مهـداة ونعمـة مـسداةوالصالة والسالم عىل من أرسله ربه ر، النار ليكون منها يف أسفل الدركات

 فهـدى اهللا عـىل أيـدهيم ،عن سائر صحابته والتابعني ومن سار عىل هنجهـم ممـن اصـطفاهم بالباقيـات الـصاحلات

، ورحم اهللا علامءنا الذين عاشوا مع كتابـه ففهمـوا منـه، خلقا من خلقه فأدخلهم يف النور بعد أن كانوا يف الظلامت

فكان من ذلـك بنـاء أجيـال مـن املـسلمني محلـوا مـشاعل العلـم ، كشف هلم من أرسار اآلياتوأفهموا عباد اهللا ما 

ولقد كان الـشيخ األلـويس أحـد أولئـك .فعاشت األمة قوية منيعة اجلنبات، واهلداية عىل مدار العصور واألوقات

بان مـن أرسار مـا فيهـا مـن وأ، حيث أفصح لنا عن الكثري مما فيه من مكنون اآليات، املتميزين يف تفسريهم للقرآن

ومع عظمة هذا الشيخ وما أنـشأ ، فكان مثاال فريدا متميزا عن من سبقه من املفرسين عىل مدى األزمان، اهلدايات

، والتعرف عـىل منهاجـه الـذي سـار عليـه، فقد رأيت أن أفيد منه من خالل دراستي لتفسريه، لنا من عظيم البنيان

ا مجيعا أن نكون ممن حازوا رشف االنتظام يف هـذه السلـسلة الذهبيـة التـي عملـت عسى اهللا أن ينفع هبا وأن يكرمن

 كـل –حفظـه اهللا -عـصام زهـد /  وقـد وجـدت مـن أسـتاذي الفاضـل الـدكتور.اللهم آمني.   خملصة لرهبالقرآهنا

الـشكر تشجيع هلذا األمر حيث غمرين بعلمه الغزير وعاملني معاملـة مجعـت بـني اجلـد واحلنـان فلـه منـي جزيـل 

 . ومن اهللا عظيم األجر والغفران، والعرفان

 -:أسباب اختياري هلذا املوضوع

فيـه حـل ، ألنه القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بـني  يديـه وال مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم محيـد     -١

لـامء ومـا رصخـات ع، لتـنهض مـن كبوهتـاملشاكل البرشية بأرسها فال بـد للنـاس مـن فهمـه وتـدبر معانيـه 

 . العاملي منا ببعيد االقتصاد اهنيار الغربيني للعودة إىل تعاليم القرآن للخروج من االقتصاد

ظهور إعجاز القرآن الكريم والداللة القاطعة عىل هذا اإلعجـاز مـن خـالل تنـاول هـذا اجلمـع الكثـري مـن  -٢

فهـذا ، ه حـسب مـا يتيـرس لـهواختالف مناهجهم فيه واجلميع ينهل من معين، املفرسين لكتاب اهللا بالتفسري

 .الكتاب معجزة ومنهج متكامل يف آن واحد 



 ث 

 مل يتناولـه حيـثوضـوع  بالبحـث يف هـذا امل- حفظـه اهللا-عـصام زهـد .استجابة لتوجيه أستاذي املرشف د -٣

 .أحد من قبل

عـاين يف روح امل"خاصة أنه من السهل املمتنع حتـى يف تـسميته ، تبيان منهجية هذا الشيخ العالمة يف التفسري -٤

 "تفسري القرآن الكريم والسبع املثاين

ربيـع بـن عبـد  اهللا جنيـد  رغبتي وحبي بتعلم كتاب اهللا وقراءته منذ كنت طفـال صـغريا حيـث كـان والـدي -٥

حيث كان معلمي الثـاين ، ثم دفع يب جلمعية حتفيظ القرآن يف البلدة، رمحه اهللا هو أول من علمني القراءة فيه

 . رمحه اهللا"عبد الرمحن خليل محودة"لفاضل لكتاب اهللا هو شيخي ا

  -:ف البحثاهدأ

 حيث أنه يتناول التفسري باملأثور والتفسري بالرأي،بيان منهج الشيخ األلويس يف تفسريه  -١

 .إبراز شخصية املفرس للقراء والباحثني كمفرس له مكانة مرموقة بني املفرسين  -٢

 -:اجلهود السابقة

والبحـث يف دليـل ، هذا املوضـوع يف مركـز فيـصل للدراسـات والبحـوث اإلسـالميةمن خالل البحث عن           

 مـن قبـل وفـق هـذين  هبـذه الكيفيـةفقـد تبـني يل أنـه مل يكتـب فيـه، الدراسات اجلامعية يف اجلامعة اإلسالمية بغـزة

كتبهـا  "رسا األلـويس مفـ"ولكن من خالل كتابتي هلـذا البحـث فقـد تبـني يل أن رسـالة علميـة بعنـوان ، املصدرين

وهـي . م١٩٦٧حمسن عبد احلميد وقدمها لنيل درجة املاجستري مـن كليـة اآلداب بجامعـة القـاهرة سـنة / دكتورال

موقـف األلـويس مـن " ورسالة ثانيـة بعنـوان، بعيدة يف خطتها ومنهج البحث فيها عن خطتي ومنهجي يف البحث

 للباحثـة أمـل سـليامن "العظـيم والـسبع املثـاين لقـرآناألسامء والصفات من خالل تفسريه روح املعـاين يف تفـسري ا

املوسى وقد قدمت لنيل درجة املاجستري من كلية الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية للبنـات بالريـاض وهـي تتبـع 

ب مـنهج (ورسالة ثالثة أعدها الباحث بالل العـسيل وهـي موسـومة ، هـ١٤١٩الرئاسة العامة لتعليم البنات سنة 

والذي نال به شهادة املاجستري يف التفسري وعلوم القـرآن مـن )  القراءات وأثرها يف تفسريه روح املعايناأللويس يف

 .م٢٠٠٩ سنة اجلامعة اإلسالمية بغزة

 -:منهجي يف البحث

 :  سأعتمد بإذن اهللا املنهج االستقرائي وذلك من خالل ما ييل         

وبيـان منهجـه ،  باملـأثور والتفـسري بـالرأي والتعـرض إلشـاراتهقراءة التفسري وبيان منهج املفرس للتفـسري -١

 .العقائدي والفقهي



 ج 

 .الرجوع إىل املصادر واملراجع األساسية باإلضافة للكتب احلديثة -٢

 .بيان معاين املفردات الغريبة مع الرجوع إىل مصادرها األساسية -٣

 .زو اآليات القرآنية إىل سورها مع كتابة رقم اآلية ع-٤

  .وبيان حكم العلامء عليها باستثناء ما ورد يف الصحيحنيختريج األحاديث من مظاهنا  -٥

 .بيان األقوال املختلفة عند عرض بعض املسائل اهلامة مع بيان الرتجيح -٦

 .الرتمجة لألعالم املجهولني أو غري املعروفني التي ترد يف البحث  -٧

 .تي قد ترد يف البحث ال املجهولةالتعريف باألماكن والبلدان -٨

، عمل فهارس للبحث تشمل اآليـات واألحاديـث وتـراجم األعـالم واملـصادر واملراجـع واملوضـوعات -٩

أمـا بالنـسبة لألحاديـث وتـراجم األعـالم واملـصادر ، وقد رتبت اآليات حسب ترتيبها يف املصحف الرشيف

 .واملراجع فقد رتبتها مجيعا حسب حروف املعجم

 -:خطة البحث

 -:تتكون خطة البحث من مقدمة ومتهيد ومخسة فصول وخامتة عىل النحو التايل              

 . وأهدافه واجلهود السابقة ومنهجي يف البحث،  وقد حتدثت فيها عن أسباب اختياري للموضوع:املقدمة

  -:أما الرسالة فقد اشتملت عىل التمهيد والذي اشتمل عىل عدة أمور هي

 .شيخ األلويسترمجة ال: أوال      

 احلياة السياسية: ثانيا      

 احلياة االجتامعية:        ثالثا

    .واحلركة العلمية وأثرها عىل منهج الشيخ احلياة الثقافية:  رابعا    

 مؤلفاته:      خامسا

 شيوخه:   سادسا   

 تالميذه:    سابعا   

 حياته العلمية:   ثامنا     

 عقيدته:    تاسعا  

 مذهبه الفقهي                                     : ا عارش  

 -:وبعد ذلك مخسة فصول كانت عىل النحو التايل



 ح 

  -:منهج األلويس يف التفسري باملأثور وعلوم القرآن وفيه مبحثان :الفصل األول 

 التفسري باملأثور :املبحث األول  

 -: وفيه ثالثة مطالب                            

 .تفسري القرآن بالقرآن : املطلب األول                      

 .تفسري القرآن بالسنة : املطلب الثاين                      

 .تفسري القرآن بأقوال الصحابة و التابعني :    املطلب الثالث                    

 -:اهتاممه بعلوم القرآن : املبحث الثاين

 -:وفيه سبعة مطالب                          

 .أسباب النزول : املطلب األول                     

 .القراءات القرآنية :  املطلب الثاين                    

 .احلروف املقطعة يف أوائل السور :   املطلب الثالث                   

 .الناسخ واملنسوخ :  املطلب الرابع                    

 .اإلرسائيليات :  املطلب اخلامس                    

 .القصة : املطلب السادس                     

 .األمثال يف القرآن :    املطلب السابع                  

             - :منهجه يف تفسري آيات العقيدة وفيه مبحثان : الفصل الثاين

  منهج األلويس يف التوحيد :املبحث األول

 -: وفيه أربعة مطالب                            

 .توحيد األلوهية : املطلب األول                    

 .توحيد الربوبية :                     املطلب الثاين

 .األسامء والصفات :                     املطلب الثالث

 .املختلفة الرد عىل أصحاب الفرق :                     املطلب الرابع

 منهج األلويس يف القضايا الغيبية :املبحث الثاين

 -:وفيه ستة مطالب                          



 خ 

 .املالئكة :                   املطلب األول

 . اجلن :                 املطلب الثاين

 .عذاب القرب ونعيمه :                  املطلب الثالث

 .البعث واجلزاء : لب الرابع                 املط

 . اجلنة والنار :املطلب اخلامس                 

 .القضاء والقدر : املطلب السادس                 
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 دـــــلتمــهــيا
 

 -:ترمجة الشيخ األلويس: أوال
بـت جـذورها أبدأ يف ترمجة أيب الثناء أحببت أن أذكر شيئا ومن باب الوفاء هلذه األرسة العريقة التي رضقبل أن      

األلوسـيون (- عليه من الصالة أفـضل مـا قالـه مـن نظـم ونثـر -لت به إىل سيد البرشحتى وص، يف أصالة النسب

 عـىل -وهم ، فتفيأوا يف الرشف مكانا عليا، حلية األدب، ضموا إىل زينة النسب، حمبوكوا األطراف، سادة أرشاف

وحمـك النـسب ، ولعمري إن انتـساهبم إىل العلـم ليكفـيهم.  من أبعد الناس عن التفاخر باألنساب–ثبوت نسبهم 

، ورافـع لـواء عـزهم، ه أبـو الثنـاء حميـي جمـدهموما أمجل ما ذكـر، وهم أيضا ال يتكلون عىل األنساب) ١.)(العمل

ــاىل ــه تع ــرس قول ــو يف   QO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP  T  S  R    Q : وه

UV  Z  Y   X  W  P) ى التقوى فاالتكال عىل النسب وترك النفس وهواها من ضـعف فالتقو()١٣-تاحلجرا

$  %   !  "  #  Q  :لنـوح عليـه الـسالم يف ابنـه كنعـان ، ويكفـي يف هـذا الفـصل قولـه تعـاىلوقلة العقـلالرأي 

&'  (  +  *  ),  2  1  0  /    .   -  34    :  9  8  7  6    5  P) فاحلزم الالئق بالنسيب )٤٦- ھود 

ًأن يتقي اهللا تعاىل ويكتسب من اخلصال احلميدة ما لو كانت يف غري نسيب لكفته ليكـون قـد زاد عـىل الزبـد شـهدا 

نعم اجلدود ولكن بئس مـا : النتساب إىل جدود سلفوا ليقال لهً جيد احلسناء عقدا؛ وال يكتفي بمجرد اوعلق عىل

: ويقـول.  بال وهو عري كاإلبرة من كـل كـاملخلفوا ، وقد ابتىل كثري من الناس بذلك فرتى أحدهم يفتخر بعظم

 )٣ .(بلحية أخيه )٢(كان أيب كذا وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به نحو افتخار الكوسج

ووهبت أنفـس مـا لـدهيا مـن أجـل رفعتهـا والنهـوض ، فاأللوسيون عائلة نذرت نفسها للعلم واحلركة العلمية     

 -:ولقد برز أعالم كثر من هذه العائلة ومنهم. هبا

وهـو أول مـن عـرف مـن هـذه ،  وهو والـد شـهاب الـدين األلـويس-: السيد عبد اهللا هباء الدين األلويس-١  

س نحـو َرد، ومـن جهـة أبيـه إىل احلـسني، وهو ينسب من جهة أمـه إىل احلـسن، رسة يف العراق بالفضل والزهداأل
                                                

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ ٢ الدار العربية للموسوعات ط١١ ص حممد هبجت األثري أعالم العراق-١

ِلكوسج الذي عري وجهه من الشعر إال طاقات يف أسفل حنَكها( -٢ ٍَ ُ َ ُ َْ َّ ِ ِ َ حممد ،البن منظور حتقيق عبد اهللا عيل الكبري  ،لسان العرب .) َ

  .          .دار املعارف القاهرة ٤٨١ ص ١ج هاشم حممد الشاذيل ، أمحد حسب اهللا

  .٢٣٥ص  ٢٦: ج ١٣جملد،  روح املعاين-٣



 ٣

تـويف رمحـه وكان رجال صاحلا صواما قواما  حيبـه مـن يـراه ، وغريها من املدارسأربعني سنة يف احلرضة األعظمية 

 ) ٢) (١(.ودفن جوار مسجد الشيخ معروف الكرخي هـ١٢٤٦اهللا يف الطاعون سنة 

وهو ابن شهاب الدين حممود األلويس ووالد العالمة السيد حممود   - :سيد عبد اهللا هباء الدين األلويس ال- ٢

تلقى مبادئ ، فهو عامل جليل،فقيه بغدادي من قضاة الشافعيةم ١٨٣٢ -هـ١٢٤٨ولد سنة ) ٣(،شكري األلويس

    )٤.(م ١٨٧  -هـ ١٢٩١ تويف رمحه اهللا ،عكف عىل التدريس، العلوم واخلط عىل والده

هو السيد نعامن بن حممود بن عبد اهللا بن حممود األلويس البغـدادي ولـد   -:السيد نعامن خري الدين األلويس-٣

صـار مـن   يبلـغ سـن العـرشينوقبـل أن، هــ كـان عاملـا ١٢٥٢يوم اجلمعة الثنتـي عـرشة خلـت مـن املحـرم سـنة 

تـوىل يف  ، بجميع العلـوم وغريه من العلامء األعالم الذين أجازوه،املربوروالده عن األساتذة املعتربين، أخذ العلم 

تويف رمحه اهللا صبيحة يوم األربعاء السابع من حمـرم ، من أجل العلمشبابه القضاء يف بالد متعددة ثم ترك املناصب 

 )٥.(جالء العينني يف حماكمة األمحدينأشهرها هـ وقد ترك مؤلفات عديدة ١٣١٧سنة 

أبو األلويس حممود شكري بن عبد اهللا بن شهاب الدين حممود هو  -:مام السيد حممود شكري األلويساإل – ٤

الرجـل الثـاين يف آل األلـويس مـن حيـث املكانـة العلميـة والقـوة ويعتـرب ، د أيب الثناء شهاب الدين فهو حفياملعايل

ولد يف رصافة بغداد يف التاسـع ، ة إىل اإلصالحمؤرخ، عامل باألدب والدين، من الدعا ،الفكرية بعد جده أيب الثناء

فقـه وأصـول الفقـه  حفظ القـرآن وتعلـم النحـو والـرصف والبالغـة واملنطـق وال،هـ١٢٧٣عرش من رمضان سنة 

                                                
أحد ،  الكرخي أبو حمفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن له احلكايات الكثرية يف كرامته واستجابة دعائهمعروف  بن فريوز -١

 اشتهر، ولد يف كرخ بغداد، ونشأ وتويف فيها،  بن موسى الكاظمالريضكان من مواىل اإلمام عيل ، أعالم الزهاد واملتصوفني

اء برش بن احلارث ليس له حديث يرجع إليه روى عنه أهل العراق، وهو جماب من رفق ،يزورهبالصالح كان اإلمام أمحد بن حنبل 

هباء الدين ، انظر السلوك يف طبقات العلامء وامللوك.هـ٢٠٠تويف سنة ، كان معه رأس العلم خشية اهللا: قال عنه اإلمام أمحدالدعوة 

دار   ٢٦٩ ص ٧للزركيل ج، األعالم: وانظر. م-١٩٩٥صنعاء -  مكتبة اإلرشاد ٣٥٤ ص٢اجلندي الكندي حتقيق حممد احلوايل ج 

                               .م٢٠٠٢، ١٥العلم للماليني ط

-٣ ص حممود شكري األلويسواملسك األذفر.  احلاسوب ، املكتبة الشاملة، ١٠ ص أبو الثناء األلويس،االغرتاب انظر غرائب -٢

 .١٣ص لألثري لعراق وانظر أعالم ا.م١٩٣٠ - بغداد-مطبعة اآلداب، ٥

  . بعد عمه النعامن سأحتدث عنه -٣

  .٥٠ – ٤٧ ص لألثريوأعالم العراق .١٣٦ ص٤ جللزركيل انظر األعالم - ٤

املعجم اجلامع يف تراجم العلامء  ، ٥٦ -٥١ص حممود شكري األلويس املسك األذفر  ، ٧٠-٦٠صلألثري   أعالم العراق - ٥

 . الكتاب ألكرتوين وهو غري مطبوع.احلاسوب، كتبة الشاملةامل، ٣٦٣وطلبة العلم املعارصين ص 



 ٤

وعن عمه العالمة الكبري السيد نعامن خري الدين الذي كفله بعـد وفـاة ، أخذ عن أبيه، التفسريد وواحلديث والعقائ

محـل عـىل أهـل ، سعني مدرسا رسميا يف جامع احليدرية وغـريه مـن اجلوامـع واملـدار،العلامء وغريهم من ،والده

 الربيطاين للعـراق رغبـة منـه يف عـدم االحتالل رفض تويل القضاء إبان أصحاهبا برسائل، فعاداه البدع يف اإلسالم

 ومـا جاورهـا أخبـار بغـداد(و )بلوغ األرب يف أحوال العرب( مصنفا، بني كتاب ورسالة، منها ٥٢له ، خمالطتهم

تـويف يف الرابـع مـن شـوال  وغريها الكثري)  تراجم علامء القرن الثالث عرشاملسك األذفر يف(و )من القرى والبالد

  )١(.هـ ١٣٤٢سنة

وال يعنـي االقتـصار علـيهم إمهـال ،  بسرية هـؤالء الفـضالء مـن العلـامء النجبـاء مـن آل األلـويس العظـامءوأكتفي

فكل من وقفت عىل سريته من أبناء وأحفاد السيد عبد اهللا األلـويس والـد شـهاب ، لهم وعلامئهمغريهم من أفاض

ومـن ، واقتصاري ملن ترمجت هلم ألهنم أبرز من وقفـت علـيهم، الدين هم من العلامء ولكن تتفاوت املنازل بينهم

 .  خالهلم يتبني لنا أهنم ساللة علم متواصلة 

 -:الدين وأعود إىل ترمجة شيخنا شهاب 

  -:اسمه ونسبه وحياته : أوال

هو موالنـا ووالـدنا وأسـتاذنا أبـو :( يعرفنا به نجله السيد نعامن خري الدين األلويس فيقول -: اسمه ونسبه-١

أفنـدي الـشهري بـاأللويس ابـن العالمـة ويل اهللا تعـاىل بـال نـزاع الـسيد عبـد اهللا حممـود الثناء شهاب الدين السيد 

وهـو ، هي نسبه الرشيف من جهـة األب إىل سـيدنا احلـسني، ومـن جهـة األم إىل سـيدنا احلـسنينت)  ٢.) (أفندي

 .أكرب أوالد السيد عبد اهللا األلويس

ألـوس ( وقد اختلف يف نسبة شهاب الدين األلويس بني املؤرخني حيث قال بعضهم إنه نـسبة إىل-: نسبته-٢  

ألوس بلدة بساحل بحر الشام أو أهنا عـىل الفـرات : الومنهم من ق، وهو اسم رجل سميت به بلدة عىل الفرات

 وقـد )٣".)(آلوسـة" ويقال فيهـا أيـضا " اآللويس "هذه النسبة أخريا باملد اشتهرت و.) يف وسطه يقال هلا ألوسة

فـر إليهـا جـد هـذه  يف وسـط هنـر الفـرات) آلـوس(ة جزيـرورد يف كتاب األعالم إن نـسبة األرسة األلوسـية إىل 

                                                
    .١١١-٩١ ص لألثريوأعالم العراق ، ١٧٢ ص ٧ ج للزركيلانظر األعالم -١
 . القاهرة-السيد نعامن خري الدين األلويس مطبعة املدين .٥٧ص  جالء العينني يف حماكمة األمحدين-٢

 سنة ٢ط- القاهرة -مكتبة ابن تيمية . ٢٠٤ ص ١ج، معاين حتقيق عبد الرمحن اليامينلإلمام أيب سعد عبد الكريم الس  األنساب-٣

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠



 ٥

أللويس فقد كتبهـا بالقـرص أما السيد حممود شكري ا) ١)(.عندما دهم بغداد، فنسب إليهاالتتار جه  من واألرسة

    )٢.(األلويس

 كــان أبــوه رئيــسا .م١٨٠٢ -هـــ ١٢١٧قبيــل ظهــر رابــع عــرش شــعبان ) ٣(ولــد رمحــه اهللا بــالكرخ  -: حياتــه-٣

وقـد تفتحـت عينـا شـهاب ، فادة والتوجيـهوكان منزلـه ببغـداد قبلـة القاصـدين مـنهم لالسـت، يف بغداد للمدرسني

فكان ذلك سـببا مبـارشا يف ، وقد القى اهتامما كبريا من والده، الدين فرأى أباه والعلامء من حوله فسار يف طريقهم

وهـو ابـن ووعـظ والتـأليف فتلقى العلوم عن مشايخ عرصه الذين كان يف مقدمتهم أبوه ثم توىل التدريس ، نبوغه

ثـم خـاض غـامر الـسياسة بمنارصتـه لـداود من إمالء اخلطب والرسائل، والفتاوى واملسائل، وأكثر ، ثالث عرشة

فـدفع شـيخنا ثمـن هـذه الوقفـة الـصادقة إذ ألقـى ،  مساندا له يف إصالحاته ووقوفه معه أثناء احلرب عليه)٤(باشا

ا وأسند إليه مناصـب علميـة القبض عليه وأودع السجن إال أن حمنته مل تطل حيث أفرج عنه الويل اجلديد رضا باش

، عديدة من أمهها توليته منصب اإلفتاء الذي كان يعد أكرب وظيفة علمية يف بغداد ومل يتجاوز يومهـا الثالثـني عامـا

، مسكنا ومطعام ومـأوى، جعل منها جانبا كبريا ملالقاة تالميذه والرتحيب بالطلبة الغرباء، وقد اشرتى دارا واسعة

ثـم دار الزمـان دورتـه عـىل ، ا كل ليلة ليتطارحوا األشعار عىل مسمع من املفتي وتالميـذهوكان الشعراء يقصدوهن

فعزل الشيخ عن اإلفتـاء وضـيق عليـه سـبل حياتـه كأشـد مـا ، شيخنا فوىل حممد نجيب عىل العراق بعد رضا باشا

إىل األسـتانة حيـث لقـي ثـم سـافر ،  عـن التـأليفعوهو يف هذه األثناء يكتب تفسريه روح املعاين ومل ينقطـ، يكون

 ٢٥وبقي فيها حتى مرض وتويف فيهـا يف ، ثم عاد إىل بغداد بعد أن غاب عنها واحدا وعرشين شهرا، ترحابا هناك

ودفن رمحه اهللا تعاىل بالقرب من الشيخ معروف الكرخي، وقربه مشهور يزار، وبلغ عمـره ،  هـ ١٢٧٠ذو القعدة  

 . اه عدد من الشعراءوقد امتدحه ورث. نحو ثالث ومخسني سنة

 

                                                
  .١٧٦ ص ٦ ج للزركيلاألعالم -١

 .١٠أعالم العراق لألثري ص: وانظر، ٥ انظر املسك األذفر حممود شكري األلويس ص-٢

ة وهم يقولون كرخت املاء وغريه من البقر والغنم إىل موضـع كـذا بالفتح ثم السكون وخاء معجمة وما أظنها عربية إنام هي نبطي -٣

وكانت الكـرخ أوال يف وسـط بغـداد واملحـال حوهلـا فأمـا اآلن فهـي حملـة وحـدها مفـردة يف ، مجعته فيه يف كل موضع وكلها بالعراق

  .                       دار الفكر بريوت. ٤٤٨-٤٤٧ ص٤انظر معجم البلدان ياقوت احلموي ج. وسط اخلراب وحوهلا حمال إال أهنا غري خمتلطة به

 . سأترجم له عند احلديث عن احلالة السياسية-٤
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 -: احلالة السياسية:ثانيا  

 املراد باحلالة السياسية هو وضع منطقة جغرافية معينة سياسيا عىل الصعيد الـداخيل بـني احلكـام واملحكـومني       

، وعىل الصعيد اخلارجي بني تلـك املنطقـة ومـا جياورهـا مـن دول،  أو القالقل داخل هذه املنطقةاالستقرارومدى 

واملنطقـة التـي تعنينـا هنـا هـي العـراق  .ل حتكمها عالقات سلمية أو توتر يف العالقـات و رصاعـات وحـروبوه

ويف الفـرتة الزمنيـة املمتـدة مـن ، حيث عاش الشيخ األلويس معظـم حياتـه فيهـا، بشكل عام وبغداد بشكل خاص

 بـني ةالفـرتحيـث وقعـت تلـك .  هي فرتة حياة الـشيخ رمحـه اهللام والتي١٨٥٤ ـ ١٨٠٢هـ املوافق ١٢٧٠ ـ ١٢١٧

 وكـام يقـول الـدكتور طـارق .مرحلتني سياسيتني هامتني مها العرص اململوكي وهنايـة العهـد العـثامين لـبالد العـراق

 األول ، إىل ثالثة عـصوره املؤرخونفاحلكم العثامين للعراق يقسم(، احلمداين املحارض بكلية الرتبية بجامعة بغداد

والثالـث أو العـرص  ،هــ١٢٣١وينتهـي  والثاين أو عرص املامليك، هـ١١٦٢ـ هـ ٩٤١ملمتد من العثامين القديم وا أو

  )١() هـ ١٣٣٤ الربيطاين لبغدادباالحتاللالعثامين األخري املنتهي 

، هــ٦٥٦مرت منذ دخول املغول التتـار إليهـا سـنة فبغداد عاصمة الرشيد ودار السالم ومنارة العلم واحلضارة     

، وقد امتدت هذه العـصور إىل القـرن العـرشين، وقرون مليئة باجلراح واألشجان، لة باآلالم والظالمبعصور حاف

 حافلـة بالقالقـل  كانـت مل تكن فرتة استقرار سيايس بـل حيثحلكم العثامين هلاوالذي يعنينا من هذه العصور هو ا

ل نصف املتوطنة التي كانت ال حتتمـل اإلذعـان وبسبب القبائ،  والعثامنيني مع بداية احلكم العثامينالصوفينيمابني 

 والتـي هـي أكثـر هـ١٢٧٠ ـ ١٢١٧ونعود إىل الفرتة مابني ، والرصاع بني السنة والشيعة أحيانا، للحكومة املركزية

 وقـد تـوىل العـراق يف هـذه الفـرتة ) ٢(، السيايس سائدا يف هذه احلقبة من الـزمناالستقرارحيث كان عدم ما يعنينا 

والـذي يعنينـا مـن هـؤالء الـوالة هـم داود باشـا  ، ال أريد أن أذكرهم مجيعا حتاشيا لإلطالـةحكام املامليك من عدد

وسـأترجم لكـل . ن حيـاة الـشيخ كانـت مميـزة إبـان فـرتة حكمهـمإحيـث ) ٣(،وعيل رضا باشا وحممد نجيب باشا

 .واحد منهم عند احلديث عنه 

 

                                                
 م١٩٨٥بغداد  .١٢٧ ص ١١ : ج..نخبة من الباحثني العراقيني، حضارة العراق -١

    .م١٩٨٥، ٣ طمكتبة النهضة القاهرة .٦٠٧ ص-٥٧١ ص٧ج أمحد شلبي. دتاريخ اإلسالمي   انظر موسوعة احلضارة وال-٢

 . احلديث عنه أثناءكل واحد منهم  تأيت ترمجة س-٣
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 -: داود باشا-١

 سليامن باشا وايل بغداد وكان عمره إحدى عرش سنة فرباه ههـ اشرتا١١٨٨ملا حربا ولد سنة كان إماما أملعيا وعا     

ويل العـراق سـنة ، وأحسن تربيته وعلمه القرآن والكتابة وأنـواع العلـوم األخـرى إىل أن سـار مـن أفاضـل العلـامء

اشـا الـصنائع والـصناع إىل وقـد جلـب داود ب، هـ بعد عزل سعيد باشا وبعد فتنة وقعت بني سعيد واألهايل١١٣٢

بغداد من أهل أوروبا ومن سائر األقطار وعمل عىل إقامة املدنية والعمران يف البالد وصناعة املدافع والبنادق عىل 

، وأصدر جريدة سامها جورنـال العـراق،  كام شيد دورا خاصة بالكتب املخطوطة واشرتى مطبعة،الطراز احلديث

وعني هبا من محلـة العلـم مـن يعلـم فيهـا دروس الفقـه ، ة وأمدها بالكتب النفيسةوأكثر من تعمري املساجد القديم

كانت يف عهده هنضة فكرية وعلمية وأدبية غري مسبوقة عند من كان قبله من حكام البالد سـواء األتـراك ف، واللغة

لـشيخ األلـويس بـداود وقـد أعجـب ا،وقد تاقت نفسه أن يكون له سلطانا مستقال عن الدولة العثامنية، أو املامليك

باشا فكان عونا وسندا له حيث مجع الناس من حوله وشارك يف هتيئة الرأي العام لشد أزره ولكن األقـدار املخبـأة 

حيـث أرسـل البـاب ، يف علم الغيـب كانـت أقـوى مـن كـل مـا أعـده داود باشـا ومـن اجتمعـوا حولـه ممـن أحبـوه

فا حيث حارصها فاجتمع عىل الناس احلصار واجلـوع والطـاعون إىل بغداد جيشا قوامه حوايل عرشين أل)١(العايل

الذي أصاب البالد حيـث كـان يمـوت يف اليـوم الواحـد مائـة ومخـسني شخـصا ومـن بـني الـذين مـاتوا مـن ذلـك 

واحلرائـق التـي . واجتمع عىل الناس فيضان دجلة الذي اكتسح البيوت واملزارع ودمرها، الطاعون أبناء داود باشا

يش املحارص للبالد حيث فقدت بغداد ثالثة أرباع ساكنيها وعند اجتامع هذه املصائب عـىل الـبالد كـان أشعلها اجل

هــ ١٢٤٧ال مناص لداود باشا من االستسالم فصالح قائد اجليش عىل أن يسلمه بغداد ويرحـل إىل األسـتانة سـنة 

 )  ٢(هـ ودفن بالبقيع١٢٦٧اهللا هناك سنة املدينة شيخا للمسجد النبوي فيها وتويف رمحه هـ نقل إىل ١٢٦٠ويف عام 

  -: عيل رضا باشا-٢    

 بغداد بعد املامليـك حيـث اسـتلم توهو الذي حارص بغداد زمن داود باشا وقد كان سمحا وهو أول باشاوا        

ى القـبض وعندما دخل بغداد قتل عددا من املامليك وألق، وقد أعاد لبغداد احلياة من جديد، هـ١٢٤٧واليتها سنة 

                                                
من مقال عن الشبكة ( لقب أطلق عىل مركز احلكم يف الدولة العثامنية وكانت مجيع األقاليم تستعمل اسمه لإلشارة إىل السلطان -١

 . wiki/org.wikipedia.ar://http من موقع  .)العنكبوتية بعنوان الباب العايل

 -٥٩٧ ص١ج. حتقيق وتعليق حممد هبجة العطار، الشيخ عبد الرزاق البيطار، انظر حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش -٢

ية يف سري النهضة اإلسالم: وانظر. ٣٣١ ص٢ج للزركيل  األعالم :وانظر  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ، ٢ ط-بريوت– دار صادر  ٦٠٦

 . م١٩٩٥ -هـ١٤٢٥ سنة ١  ط -  بريوت- دار القلم .٣٣ ص ٢ج. حممد رجب البيومي. د، أعالمها املعارصين
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ولكـن ، عىل أنصار وأعوان داود باشا وكان من بينهم شـيخنا األلـويس حيـث ألقـي القـبض عليـه وأودع الـسجن

حمنته مل تطل حيث اتصل بعيل باشا وتعرف عليه فأصدر الوايل أمرا باإلفراج عنه وعينه خطيبا بأحد املساجد وكرب 

ها وظيفـة اإلفتـاء التـي كانـت تعـد أكـرب وظيفـة علميـة يف عني ونفس الوايل وقلده الكثري من املناصب وعـىل رأسـ

حيـث عـزل عـن . هـ١٢٥٨وبقي عيل رضا باشا واليا عىل البالد حتى سنة ، ببغداد وال تسند إال ألعلم أهل البالد

 )١.(والية البالد ووليها بعده حممد نجيب باشا

 -: حممد نجيب باشا-٣

فأساء معاملة الـشيخ بـإغراء مبغـضيه وسـعاية ، هـ١٢٥٨العراق سنة كان واليا عىل دمشق وويل بعدها عىل           

ومل ، ثم رفع عنه وقف مرجان حتى ضاق بـه احلـال، حاسديه حتى عزله عن منصب اإلفتاء فانقطع إلمتام التفسري

 وكـان يـسيل ،وما عز وارتفع ثمنـه مـن الكامليـات، يشأ الشيخ أن يعلن للناس ضيق يده فأخذ يبيع نفائس األثاث

بمحمد نجيب باشا حيـث وقد ذكر الشيخ رمحه اهللا شيئا من ذلك يف حديثه عن عالقته ، نفسه بالتدريس والتأليف

فطـورا  وصـال وطـورا والعيـاذ بـاهللا جفـاء وأنـا يف كلتـا ، فلام جاء النجيب جعل يتلون معي تلـون احلربـاء: يقول

حيـث دفـع ، وكـم صـمم عـىل عـزيل ومـا عـزل، هوأرسع يف امتثال أمره من خاصة أهلـ، احلالتني أطوع له من ظله

وقـىض بـه ، فلام انتهـى مـا قـدره، بصدره عدم انتهاء األجل فقد قرر جل شأنه وعال لكل يشء حتى املناصب أجال

حيـث كنـت مـشغوال بإمتـام تفـسريي روح ، ففرحت بذلك كأنه غاية مطلبي، عزلني عن منصبي، يف األزل وقرره

 )٢(فأسـبل عـىل بـذلك سـجف،نعم رفع عني وقف مرجـان، تاء قاضيا بتضييق زماين باإلفاالشتغالوكان ، املعاين

)  ٣ (.هــ١٢٦٥سـنة وقد عزل حممد نجيب باشا عن والية العراق . وقطع مني بشفرة إعراضه نياط قلبي،األحزان

خ اإلسـالم  وأول من التقـى بـه فيهـا هـو شـي)٤(األستانة هـ ترك بغداد مسافرا إىل ١٢٦٧ويف غرة مجادي ثاين سنة 

                                                
  .  بترصف ٣٧-٣٧ ص٢ جالبيومي.  د  النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعارصين-١

٢- ْ ِّالسجف والسجف السرت ِّ َُّ ُْ  .١٩٤٤ ص ٣: لسان العرب البن منظور ج، ْ

غرائب :وانظر، ٢٨ ص  لألثريأعالم العراقو، ٤٠ ص ٢ج البيومي.  دالنهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعارصين : انظر-٣

 )  .احلاسوب( املكتبة الشاملة ١٢ ص١ ج لأللويساالغرتاب

َ هي القسطنيطينية و إسالمبول و األسـتانةبالعربيةأسامؤها التارخيية (إسطنبول أو إستانبول  -٤ َ ِ اجلمهوريـة هـي مـن أبـرز املـدن يف ) َ

 )الفـاتح(السلطان العثامين حممد الثاين م فتحها /١٤٥٣ويف عام   أيضاالقسطنطينيةتعرف باسم و ،هي مدينة بيزنطة القديمة. الرتكية

ّحيث غري اسمها، العثامنيةُوجعلت عاصمة للخالفة اإلسالمية  ها البيزنطـي  نـسبة إىل اسـم)اسـتانبول(وتعـرف باسـم  إلسالم بـول ُ

 =قضـفتي مـضيوهي أحـد املـدن الـضخمة القالئـل يف العـامل التـي تقـع عـىل . مضيق البوسفورتقع اسطنبول عىل  . "استن بوليس"



 ٩

فعرض عليه تفسريه وما جاء من أجلـه ونـزل دار الـضيافة الـسلطانية وكتـب كتابـا إىل الـصدر ، ) ١(عارف حكمة

قرش اسـطنبويل ولـه مثلهـا أو مـا يزيـد عليهـا يف ) ٢٥٠٠٠( األعظم  حيث صدرت إرادة السلطان  بإعطائه مبلغ

وأنعم عليه صاحبه شيخ اإلسالم بخمسني ألـف ، قبلهثم وجه إليه قضاء أرزن الروم فلم ي، كل عام من بيت املال

فهنـأه ، ً شـهرا  حيفـه اجلـالل والوقـار٢١ثم آب إىل وطنه بعد أن غاب عنـه مـدة  ، قرش اسطنبويل من خالص ماله

ًورسوا بقدوم قطب رحاهم رسورا  عظيام ومل يزل بيته مفتوحا للناس يقـصدونه ، ٍاألدباء والشعراء بقصائد عامرة ً

ومـن هنـا نـدرك أن صـلة شـيخنا اآللـويس بـالوالة واحلكـام ) ٢(هــ ١٢٧٠ذو  القعـدة ٢٥وذلـك يف ، هحتى وفاتـ

 .ترتاوح بني الوصال واجلفاء حسب مقدرة حساده  ومبغضيه يف التأثري عىل احلكام والوالة

 -:احلالة االجتامعية: لثاثا 

لذي كان يوقف له من الثـروات الغنيـة والتـي كـان برزت يف العهد العثامين يف بغداد ظاهرة نقيب األرشاف وا        

وقـد كـان نقيـب أرشاف بغـداد متوليـا عـىل كثـري مـن ، النقيب يستغلها يف بسط نفوذه عىل العامة بام ينفقونه عليهم

وقـد كانـت تـدر أمـواال كثـرية مكنـت للنقبـاء أن ،  والرسـوموكانت هذه األوقاف مصانة من الرضائب، األوقاف

من ذلك توزيع الطعام يوميا عـىل الفقـراء واملجـاورين ويـصلون بعـض ، جتامعية وعمرانية عديدةيقوموا بأعامل ا

ــامهم بــالتعمري املــستمر للمــساجد ، أرس احلــي باهلبــات وينفحــون رجــال الطــرق الــصوفية بــأنواع الــصالت وقي

جتامعيـة ن مظـاهر احليـاة االتغري أي مظهر مـمل يأما بالنسبة للمظاهر االجتامعية يف بغداد ) ٣.(يدهايواملدارس وتش

، هـــ٦٥٦بـل منـذ أن ســقطت بغـداد بيـد التتــار سـنة ، عـىل العـراقيني بــشكل الفـت للنظـر خــالل احلكـم العــثامين

،  واألزياء واملالبس واالحتفاالت ظل معظمها بـصورته األصـليةبفالعادات والتقاليد واملجالس األدبية واأللعا

جتامعية للعراقيني يف العهـد واحلديث عن املظاهر اال.  وتراثهمىل أصالتهموهذا يدل عىل مدى حمافظة العراقيني ع

                                                                                                                                                 
، املكتبـة الـشاملة . ٢٤١ص. ايـة البـن كثـري تعريـف لألعـالم الـواردة يف البدايـة والنه:انظـر. وآسـيا  أوروبـاقـاريت البوسفور بني =

  . الشبكة العنكبوتية، /definition  http.//www. babylon.com وانظر موقع، احلاسوب

  هو أمحد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن إسامعيل رائف باشا،ينتهي نسبه إىل بيت النبـوة، مـن نـسل احلـسني قـاض، -١  

تقلـد قـضاء القـدس، . خزانة كتب عظيمة له يف املدينة املنورة، تعرف إىل اليوم بمكتبة عارف حكمتتركي املنشأ، مستعرب، اشتهر ب

  هـ فاسـتمر سـبعة أعـوام١٢٦٢ثم قضاء مرص، فقضاء املدينة املنورة، وانتهى به الصعود إىل أن ويل مشيخة اإلسالم يف اآلستانة سنة 

له جمموعة مؤلفـات وتـراجم ولـه نظـم بالعربيـة ، طالعة إىل أن تويف باآلستانة فانكب عىل العبادة وامل١٢٧٠ونصف عام، وأقيل سنة 

 .١٤١ ص١األعالم للزركيل ج: انظر. والرتكية والفارسية 

 .٢٩-٢٨أعالم العراق لألثري ص :انظر -٢

 .١٢٥ – ١٢٤ ص١٠انظر حضارة العراق ج -٣
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جتامعية إال عرضا مـن بة من الزمن مل يطرقوا للحياة االالعثامين ليس أمرا سهال ذلك أن أكثر الذين أرخوا هلذه احلق

إبـان احلكـم العـثامين جتامعيـة ث عن يشء مما تيرس عن األحوال االوسأحتد) ١(خالل دراستهم لألحوال السياسية

 .للعراق

 -:املجالس األدبية 

حيث كانـت ، كانت وسيلة زيادة املعرفة والثقافة أمام الناس احلضور إىل املجالس والندوات  األدبية والعلمية      

ًتعقد يف املساجد يف حلقات رجال العلم ويف بعض جمالس األرشاف أو يف البيوت  التي تـويل العلـم وأهلـه رعايـة 

ًاصة مثل جملس العالمة أيب الثناء شهاب الدين حممود األلويس حيث كان خيتلف إىل جملسه رواد العلـم والـشعر خ

واألدب ومع أن هذه املجالس األدبية كانت جمالس علمية وأدبية بحتة إال أهنا كانت ختضع لرقابـة عثامنيـة شـديدة 

 .)٢(سلطات خشية أن تتحول تلك املجالس إىل أماكن مفتوحة النتقاد ال

 -:األلعاب 

وكان من أبرزها الفروسية حيث خصـصت هلـا أمـاكن معينـة يف ،  املعروفةبًمارس العراقيون كثريا  من األلعا      

وكـذا ، ففي بغداد كان ما يعرف بميدان العبد وكانت جتري فيه عروض الفروسية املختلفـة، املدن العراقية الكربى

عبة أخرى تعرف باسم اجلريد وهي ذات طابع عسكري فهي نوع من أنواع الـسباق ول، بقية املدن العراقية الكربى

ولعبـة ، بني الفرسان الذين يتقـدمون عـىل ظهـور اخليـل نحـو العـدو لطعنـه وتـسديد الـرضبة بخفـة وقـوة عظيمـة

 . )٣(والشطرنج، ولعبة الكامل اجلسامين، سباقات الرماية بالسهام واألقواس أو األسلحة النارية أحيانا

  -:األزياء واملالبس 

متيزت أزياء العراقيني بالتنوع يف أشكاهلا وألواهنا يف هذه الفرتة الزمنية فمالبس األغنياء اختلفت عـن مالبـس       

وما يلبسه أهل املدن ال يشبه ما يلبسه أهل الريف كـذلك كـان لكـل طائفـة مـن ، الطبقة الوسطى ومالبس الفقراء 

يزها عن غريها كام كان الختالف درجات احلرارة أثره يف تنوع مالبس السكان وقـد كـان الطوائف أزياؤها التي مت

لباس أهل بغداد يتألف بصورة عامة من املالبس الفـضفاضة وهـو مـن املالبـس البـسيطة إذا مـا قورنـت بمالبـس 

سوجات اهلنديـة شعوب الرشق إال أن مالبس األعيان واألغنياء والتجار كانت ختتلف حيث كانت تصنع مـن املنـ

ويظهر ذلك يف القفطان والرساويل واألردية اخلارجية ويصنع لباس الصدر والرأس من احلريـر ويـضعون عبـاءة  

                                                
   .٢١٣ ص١٠  انظر حضارة العراق ج-١

   .٢١٥ -٢١٤ ص ١٠ انظر املرجع السابق ج-٢

   .٢١٦- ٢١٥ ص١٠ انظر املرجع السابق  ج- ٣
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وتصنع مـن الـصوف ، عىل الكتفني تكون عريضة من دون أردان  وهي مزودة بفتحتني متد منها اليدان عند احلاجة

أمـا عامـة الـشعب فكـان لباسـها الـرث مـن ،  وم اخلـاصاملحبوك وتكون بيضاء أو سوداء اللـون وهـي لبـاس القـ

 )١(.الثياب الوسخة والبالية

 -:جتامعية األعياد واملناسبات اال

 بالنـسبة للعـراقيني التعبـري الواضـح بالنـسبة للمجتمـع جتامعيـة يف العهـد العـثامينمتثل األعياد  واملناسـبات اال      

عيـاد كـل طائفـة وكانـت هـذه االحتفـاالت وسـيلة الفـرد العراقـي حيث كانوا ومازالوا يـشرتكون يف االحتفـال بأ

للرتفيه عـن نفـسه وسـط الـرصاعات املـستمرة بـني الـوالة ومنافـسيهم أو بـني الـوالة والـشعوب وظـروف احليـاة 

وقد كانت عنـدهم االحتفـاالت الرسـمية التـي كانـت تقيمهـا الطبقـة العثامنيـة احلاكمـة مثـل عيـد مـيالد ، الصعبة

تعنـي الـشعب العراقـي  وهـذه ال، أو اعتالئـه العـرش أو بمناسـبة وصـول والة جـدد إىل الـبالد، لعثامينالسلطان ا

وكانت هناك االحتفـاالت باملناسـبات الـشعبية التـي يغلـب عليهـا الطـابع الـديني مثـل ، بيشء فهو ال يساهم فيها

 مجيـع العـراقيني حيـث تقـام االحتفال بذكرى املولد الرشيف وعيدي الفطـر واألضـحى حيـث كـان يـشرتك فيهـا

املناقب النبوية وتضاء املآذن وتوقد القناديل يف الدروب واألسواق وتكثر يف تلك األيام زيارة األرضحة املشهورة 

وإىل جانب هذه األعيـاد كـان للعـراقيني مناسـبات عامـة تظهـر فيهـا هبجـتهم يف حفـل افتتـاح ، ومقامات األولياء

ذلـك عنـدما ومثـل  ومعامل الزينة وتنثر الدراهم ويتبارى الشعراء بإلقاء قـصائدهم مدرسة مثال حيث تقام الوالئم

املراقد حيـث جيـري توزيـع األمـوال والطعـام عـىل الفقـراء وكـذلك يف  يقوم أحد األعيان بزيارة ألحد املشاهد أو

وف وتقــام الــزواج حيـث تقـام األعــراس وتـزين املحـالت وتــرضب الطبـول والـدف احتفـاالت خـتن األوالد  أو

مناسبة سفر احلجاج وعودهتم هبجة عن مثيالهتا مـن املناسـبات االجتامعيـة بوال تقل االحتفاالت املقامة ، الوالئم

 .)٢(األخرى إذ كانت مجوع املودعني واملستقبلني تفد بأعداد كبرية هلذه الغاية

 - :احلالة الثقافية واحلركة العلمية وأثرها عىل منهج الشيخ: رابعا 

لقد كانت بغداد عاصمة احلضارة والتقدم العلمي بل كانت قبلة العلامء وطلبت العلم يؤموهنا مـن كـل حـدب      

ولكن شمس الثقافة فيها كـسفت وحركتهـا العلميـة ركـدت بعـد سـقوطها يف يـد ، وصوب زمن اخلالفة العباسية

 الكثـري مـن رجـاالت العلـم التتار املغويل حيث دمرت وخربـت الكثـري مـن املـدارس وخـزائن الكتـب واستـشهد

إال أن هذه اخلسائر واألرضار املادية والبرشية اجلسيمة مل تؤد إىل توقـف احلركـة الفكريـة متامـا ممـا جعـل ، واملعرفة

                                                
  .٢٢١ -٢١٧ ص ١٠ جحضارة العراق انظر -١

 .٢٢٤-٢٢١ ص ١٠ انظر املرجع السابق ج-٢
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لكنـه مل يعـد بـالبالد ، هذه احلركة تتجاوز حمنتها ويبدأ كسوف شمسها يف االنقشاع وانبعاث احلياة فيها مـن جديـد

د أن يكون التجديد والتطـور يف هـذه احلركـة معـدوما واسـتمر ذلـك أثنـاء فـرتة احلكـم حيث كا، إىل سالف عهده

حيث كانت احلالة العلمية وقتها ال تتناسب مع قوة وعظمة هذه الدولة املجيدة وربـام يرجـع ذلـك إىل أن ، العثامين

لوم حيث طغى ذلك عـىل االهـتامم ًعالوة عىل االهتامم بالناحية العسكرية وما تعلق هبا من ع، لغتها مل تكن العربية

ولربام من عوامل الـضعف العلمـي ، وذلك بسبب املؤامرات الكبرية التي كانت حتاك للقضاء عليها، بسائر العلوم

تباعهم أهوائهم وغـرقهم يف متـاع الـدنيا ودوراهنـم يف فلـك ايف تلك الفرتة هو خلود كثري من العلامء إىل األرض و

واملزايـا العظيمـة التـي تكـون أغدقوا علـيهم باملناصـب العاليـة ذات املرتبـات اجلزيلـة   واحلكام الذين تالباشاوا

مما أدى إىل ضعف هؤالء العلامء عن القيـام بـواجبهم فكـانوا ، كفيلة بإسكات أصواهتم وكبح ثورهتم واعرتاضهم

الدولة العثامنيـة ممـا أدى إىل أما التدين فقد بدا ضعيفا يف أواخر ، أسوة سيئة للجامهري التي كانت ترمقهم عن قرب

حيـث تـأثر بـه معظـم ، ظهور نشاط صويف مميز حيث كثرت الطرق الصوفية وأصبح التصوف هـو التـدين الـسائد

أمـا ) ١(،فقد دخل الطريقة النقشبندية، الناس حتى العلامء ومن بينهم شيخنا أيب الثناء مع أنه صاحب عقل متحرر

ية اللغة السائدة التي يـتعلم النـاس هبـا يف املـدارس وغريهـا كاملـساجد واملعاهـد قد بقيت اللغة العربفبالنسبة للغة 

تقـدما ) هــ١٢٤٧ -هــ ١١٦٤( وقـد شـهد عهـد املامليـك، إال أن الثقافة العربية كانت تسري سـريا واهنـا، القديمة

ن اهتم بالعلوم وتطويرهـا ومن أبرز م، ملموسا للثقافة والفكر العريب وذلك بسبب العناية التي أوالها املامليك هلا

ولكـن هـذه احلالـة مـن التجديـد العلمـي والنـشاط ) هــ١٢٢٧-هــ١٢٢٣(والثقافة والفكر واللغة هو داود باشا 

الثقايف مل تقترص عىل دعم املامليك وحدهم بل كان هنا ك دعم آخر هلا مـن بيـوت علـم وأدب كثـرية مـن أمثـال آل 

حيث كانت تعمل عىل نرش التعليم ومجع الكتب وإنشاء املكتبـات ، السويدي وآل احليدري وآل األلويس وغريهم

ووقف األرزاق عىل املدرسني واملدارس وعقد املجالس األدبية حيـث تـشكلت البـذرة الطيبـة يف تكـوين النهـضة 

 ظهـور افقـد شـهدت هـذه الفـرتة ومـا بعـده، الفكرية التي بدأت معاملها يف الظهور يف القرن الثالث عرش اهلجري

وحفيـده حممـود شـكري األلـويس والـذين كانـت ،  من العلامء والشعراء وعىل رأسهم أيب الثناء األلويسٍ كبريٍدعد

حيث كان هلم البـاع األطـول يف علـوم التفـسري والفقـه وأصـول الفقـه واللغـة ، عىل يدهم هنضة ثقافية عربية بحتة

ء األلويس رغم ضلوعه يف شتى العلوم األخرى مثـل ومن أشهر من برز يف التفسري وعلوم القرآن أيب الثنا، العربية

ومن هنا نجد اخلالف حول بدء النهضة العلميـة يف العـراق بعـد نكبتـه ، األدب والنحو والبالغة واحلديث والفقه

                                                
ـ ٧١٧( وتنسب إىل ويل اهللا شاه نقشبند حممد هباء الدين: الطريقة النقشبندية( -١          الذي نشأ وعاش يف اهلند ومن هناك) هـ ٧٩١ -ه

 . املكتبة الشاملة، احلاسوب، أنظر حوار مع الصوفية) البالد اإلسالميةانترشت يف         



 ١٣

 البعض حياول أن ينحدر هبا إىل أواخر القرن الرابع عرش اهلجري واآلخرون يـرصون عـىل أهنـا كانـت يفف ،بالتتار

 ال يمكن أن تكون هـذه الفـرتة دون ألنه، صحاب هذا الرأي هم املحقونولعل أ،  اهلجري عرشن الرابع القربداية

هنضة علمية ويبـزغ فيهـا عـدد مـن العلـامء الـذين ذكرنـاهم وعـىل رأسـهم اإلمـام والعالمـة الكبـري شـهاب الـدين 

خاصـة مـا ، التاسـع عـرش املـيالديوكذلك ما ذكرناه من جهد للمامليك يف هذه النهضة يف مفتتح القرن ، األلويس

 ) ١.(قام به داود باشا

فإنـه يتـضح لنـا ممـا سـبق أن الـشيخ أثـر يف احلركـة ، أما عن أثر احلالة الثقافية واحلركـة العلميـة عـىل مـنهج الـشيخ

 لدرجـة أن األسـتاذ عبـاس، العلمية وكان له دور بارز يف النهضة العلمية فقد كان أحد أعالمها ومن أملـع رموزهـا

ما نص عليه من أن العرص احلديث يف العـراق جيـب أن يـسمى (قال، وهو من أفضل مؤرخي العراق) ٢(العزاوي

، حيـث رفـع األسـلوب العلمـي بتأليفـه املتـشعب يف النحـو، ألنه كان املصباح امليضء يف كل اجتاه، عرص األلويس

، فكان أسـتاذا كبـريا ملدرسـة يف التـأليف، وا هنجهكام امتد نفعه إىل تالميذه الذين هنج، والتاريخ، والتفسري، والفقه

قف عىل يشء مكتوب عنـد أهـل أن الباحث مل يكام ) ٣.)(ولواله لتأخرت النهضة العلمية يف العراق إىل مدى بعيد 

حممـد /حتى الذين تناولوا تفسري األلـويس بالدراسـة مـن أمثـال الـدكتور، العلم أو البحث العلمي يف هذا اجلانب

ولعلهـم حمقـون يف ذلـك إذ ،  مل يشريوا إىل أنه تأثر بيشء من مما كان يف عرصه مـن النهـضة العلميـة، بيحسني الذه

كيف يتأثر هبا وهو من أهم رموزها بل هو صاحب الباع األطول يف وجودها وإنام يذكرون مواقـف لـه يف تفـسريه 

وموقفـه مـن ، والفقهيـة، ملـسائل النحويـةوا، واملـسائل الكونيـة، مثل موقفـه مـن املخـالفني ألهـل الـسنة واجلامعـة

بل يفهم مما ذكره الدكتور الـذهبي يف هنايـة حديثـه عـن تفـسري األلـويس أن ) ٤(،والتفسري اإلشاري، اإلرسائيليات

                                                
 ٢جعيل حممد الصاليب ، والدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،  ١٣٧-١٠٦ص ١١  انظر حضارة العراق ج-١

والنهضة ، ٤٦-٤٤ صعبد اهللا البخاري،  الرافضة وجهود أيب الثناء األلويس يف الرد عىل،احلاسوب املكتبة الشاملة، ١٨٣ص

  .٣٣ ص٢ جللبيومي، اإلسالمية يف سري علامئها املعارصين

وهـو مـؤرخ ، م١٩٧١-م١٨٩٠هـ ١٣٩١هـ وتويف ١٣٠٧ولد سنة :  العزاويعباس بن حممد بن ثامر بن حممد بن جادر البايزيد -٢

. ولد يف مضارهبا، وتويف ببغـداد. يف العراق) العزة(نسبته إىل قبيلة ) ١٩٤٣(من أعضاء املجمع العلمي العريب بدمشق ، حمامي أديب

تـاريخ العـراق بـني (  منهـا .وصـنف كتبـا طبعـت كلهـا، ومجع مكتبـة عظيمـة. وعمل يف املحاماة أربعني سنة. خترج بمدرسة احلقوق

تـاريخ علـم ( وجـزآن،) دب العريب يف العـراقتاريخ األ(و ) تاريخ عشائر العراق(و ) تاريخ اليزيدية وأصل عقيدهتم(و) حتاللنيا

 .٢٦٦ ص ٣:األعالم للزركيل ج:  انظر)عشائر العراق(و )لعراقية ملا بعد العهود العباسيةتاريخ النقود ا(و) الفلك يف العراق

 .٤٧ ص٢ج للبيومي ،  النهضة اإلسالمية فسري أعالمها املعارصين-٣

 .م٢٠٠٠ سنة ٢ط .  مكتبة وهبة القاهرة ، ٢٥٧-٢٥٣ ص ١ ج للذهبي، انظر التفسري واملفرسون-٤
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حيـث ، وإنـام هـو الـذي كـان عالمـة يف شـتى العلـوم، األلويس مل يتأثر بيشء من احلالة العلمية والثقافية يف عـرصه

مجعـت . ِّ لـيس إال موسـوعة تفـسريية قيمـةاأللـويسَّ للعالمـة املعـاين فروح.. ومجلة القول:(هبييقول الدكتور الذ

َّجل ما قاله علامء التفسري الذين تقـدموا عليـه، مـع النقـد  َّ  يعتمـد عـىل قـوة الـذهن وصـفاء الـذي والرتجـيح ،احلـرُ

 يفِّرجه عـن مهمتـه كمفـرس إال أنـه متـزن القرحية، وهو وإن كان يستطرد إىل نواح علمية خمتلفة، مع توسع يكاد خي

فجـزاه اهللا كل ما يتكلم فيه، مما يشهد له بغزارة العلم عىل اختالف نواحيه، وشمول اإلحاطة بكل مـا يـتكلم فيـه، 

 النهـضة العلميـة  يفإذن فكل ما أودعه األلويس يف تفسريه هو جزء من مـسامهته) ١.)(عن العلم وأهله خري اجلزاء

وبام أن هذه الدراسة التي بني أيدينا ستتناول موقف األلويس ، ي سبق وأن اتضح لنا أنه كان رائدهاوالت. يف عرصه

 فـإن الباحـث، ات وغريها ممـا تـضمنه تفـسريهمثل النحو واإلرسائيلي، من شتى املناحي التي تناوهلا الذهبي وغريه

        .ة كل منحى من هذه النواحي عند احلديث عنه أثناء هذه الدراسسيتناول
  -:مؤلفاته: خامسا

دد مـن املؤلفـات والتـي بلغـت واحـدا ً  لقد ترك شيخنا شهاب الدين األلويس ثروة علمية نفيـسة متثلـت يف عـ      

 -:عرشين كتابا والتي كان من أمههاو

 -:ري القرآن العظيم والسبع املثاين  روح املعاين يف تفس-١

يـود ، وهلـذا التفـسري قـصة ذكرهـا يف مقدمـة تفـسريه، فاته شأنا وأجلها قـدرامن أعظم مؤلتفسريه هذا  يعترب          

ًذكر أنه كثريا ما خطر له أن حيرر كتابا جيمع فيه ما عندحيث ،  منهالباحث أن يقتبسها ه من ذلـك، وأنـه كـان يـرتدد ًُ

 هــ١٢٥٢شهر رجـب سـنة جلمعة من  إىل أن رأى يف بعض ليايل ا، ما كان كتبه ومجعه من تفسري لكتاب اهللايف ذلك

ًأن اهللا جل شأنه أمره بطي الساموات واألرض، ورتق فتقها عىل الطـول والعـرض، فرفـع يـدا إىل الـسامء وخفـض 

نتبه من نومه وهو مستعظم لرؤيته، فجعل يفتش هلا عن تعبري، فرأى يف بعـض الكتـب ااألخرى إىل مستقر املاء ثم 

 الليلة السادسة عرشة من شهر شعبان من السنة املذكورة، وكان عمـره إذ أهنا إشارة إىل تأليف تفسري، فرشع فيه يف

وذكـر يف خامتتـه أنـه انتهـى . )٢(ذاك أربعة وثالثني سنة، وذلك يف عهد حممود خان بن السلطان عبد احلميـد خـان

                                                
  .٢٥٧ ص١ج حممد حسني الذهبي.  د، التفسري واملفرسون: انظر-١

مجادى األوىل من رابع اليف  ويل السلطنة ولد سنة ألف ومائة وتسع وتسعني، هو السلطان حممود خان بن السلطان حممود خان -٢

تاسع عرش ربيع األول سنة مخس ومخسني ومائتني وتويف يف ال، اثنتني وثالثني سنة ومكث فيها سنة ألف ومائتني وثالث وعرشين،

  .١٤٦١-١٤٥٦ ص٣ج،  انظر حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش.وألف
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 يقـرب مـن  وهبذا يكـون قـد مكـث يف كتابتـه مـا.ـ ه١٢٦٧ن شهر ربيع اآلخر سنة منه ليلة الثالثاء ألربع خلون م

وملا انتهى منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبامذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسـم هتـتش لـه الـضامئر، وتبـتش  .سبع عرشة سنة

 روح املعاين يف تفسري القـرآن "فعرض األمر عىل وزير الوزراء عيل رضا باشا فسامه عىل الفور، من سامعه اخلواطر

ذكـروا أن ( مـن أهنـم، مـا أورده حممـد حـسني الـذهبي، ه الباحـثحيـب أن يـذكروممـا ) ١(."العظيم والسبع املثاين

فإن هناره كان لإلفتاء والتدريس وأول ليله ملنادمة ، ورسا من األرسار غريبا، سلوكه يف تفسريه هذا كان أمرا عظيام

وهنـا فيعطيها صباحا للكتاب الذين وظفهم يف داره فـال يكمل، فيكتب بأواخر الليل منه ورقات، مستفيد وجليس

 ويعترب تفسريه هـذا مـن أوسـع التفاسـري حيـث أودع فيـه صـاحبه جهـد مـن )٢.)(تبييضا إال يف نحو عرش ساعات

 والتوسـع ت وقد امتاز صاحبه بمحاربـة اإلرسائيليـا،سبقه من املفرسين فكان بحق جامعا ملدارس من سبقه منهم

، الغـي بـل كـان حـارضا عنـده يف معظـم اآليـاتيف النحو وكذلك اجلانب الفقهي كام أنـه مل يغفـل فيـه اجلانـب الب

وال ، ويظهر انتامئه للعقيدة السلفية من خالل هذا التفسري وال يرتك فرقة خمالفة ألهل السنة واجلامعـة إال رد عليهـا

رتك هذا األمر للفـصول القادمـة بـإذن اهللا حيـث دراسـة منهجـه يف يفصل هنا يف تفسريه أكثر وسي أن  الباحثريدي

 .  والتي تقتيض التوسع يف تفسريه أكثر من هذا املوطنالتفسري 

  -:املصادر التي اعتمد عليها يف تفسريه* 

وانـه اهـتم ، كثـري القـراءة،وأنـه كـان واسـع اإلطـالع، مر بنا كيف أن الشهاب تلقى العلوم عىل يد علـامء أفـذاذسي

وهـذا ،  وصلت إليه يـده مـن كتـب التفـسريمما يعني أنه قرأ كل ما، بالقرآن وعلومه وتفسريه منذ كان طفال صغريا

مع تركيزه يف االعتامد عىل بعضها أكثـر مـن الـبعض اآلخـر ، يعني أنه اعتمد يف تفسريه عىل كل ما سبقه من تفاسري

وهـو ، حممـد حـسني الـذهبي.دوقـد ذكـر . فهي تعترب مصادر رئيسية له أكثر من غريها من كتب التفـسري األخـرى

فرتاه ينقل لـك عـن تفـسري ابـن ، ن هذا التفسري جامع خلالصة كل ما سبقه من التفاسريإ: يعرف هبذا التفسري قوله

 ) ٣(،عطية

                                                
  .١٢-١١ ص١ ج١  انظر روح املعاين جملد-١

  . ٣٥٥ ص١ التفسري واملفرسون للذهبي ج-٢

مفرس فقيه، أندليس، من أهل : عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية املحاريب، من حمارب قيس، الغرناطي، أبو حممدهو  -٣

م  ١٠٨٨ -هـ ٤٨١ولد ، منيويل قضاء املرية، وكان يكثر الغزوات يف جيوش امللث، عارف باألحكام واحلديث، له شعر، غرناطة

ـ ٥٤٢، وتويف بالورقة      .٢٨٢ ص ٣ج، األعالم.) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(من أشهر مؤلفاته، م١١٤٨ -ه
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وتفــسري الفخــر ) ٤(،وتفــسري البيــضاوي) ٣(،وتفــسري أيب الــسعود) ٢(،وتفــسري الكــشاف) ١(،وتفــسري أيب حيــان

وعـن ، ن أيب السعود بشيخ اإلسالموهو عند نقله عنهم غالبا ما يعرب ع، وغريها من كتب التفسري املعتربة، الرازي

وهـو ينـصب نفـسه حكـام عـدال بيـنهم وجيعـل مـن نفـسه نقـادا ، وعن الفخر الرازي باإلمـام، البيضاوي بالقايض

ويـرد عـىل وجـه اخلـصوص عـىل ، لذا تراه كثريا ما يعرتض عىل ما ينقله عنهم، ثم يبدي رأيه حرا فيام ينقل، مدققا

وهو مع ذلك إذا استصوب رأيـا ملـن ينقـل ، ل الفقهية انتصارا منه ملذهب أيب حنيفةالرازي فيام يتعلق ببعض املسائ

منهـا مـا ذكـره عنـد تفـسريه ، واألمثلة عىل نقلـه عـنهم يف تفـسريه كثـرية) ٥.(انترص له ورجحه عىل ما سواه، عنهم

رة(Q   i  h  g  f   e  d  c  bP :( لقوله تعاىل ة بعد أن يـذكر مـا حتملـه مجلـ) ٤٢ -البق

وجوز ابن عطيـة أن تكـون هـذه اجلملـة معطوفـة :( يقول، علمون من وجوه يف اإلعراب وعالقته بالتفسريوأنتم ت

النهي، وإن مل تكن مناسبة يف اإلخبار، وهي عنده شهادة علـيهم بعلـم حـق ة مجلوإن كانت ثبوتية عىل ما قبلها من 

ذ هم بمراحل عنه، واستدل باآلية عـىل أن العـامل  وليست شاهدة بالعلم عىل اإلطالق إ^ خمصوص يف أمر النبي

                                                
من كبار العلامء : حممد بن يوسف بن عىل بن يوسف ابن حيان الغرناطي األندليس اجليانى، النفزي، أثري الدين، أبو حيان -١ 

. وتنقل إىل أن أقام بالقاهرة، م١٢٥٦ -هـ ٦٥٤ولد يف إحدى جهات غرناطة، . لتفسري واحلديث والرتاجم واللغاتبالعربية وا

 . له مصنفات كثرية من أشهرها تفسري القرآن الكريم املوسوم بالبحر املحيط. م ١٣٤٤ -هـ ٧٤٥، وتوىف فيها، بعد أن كف برصه

مفـرس، حمـدث، مـتكلم، وهـو ) أبو القاسـم، جـار اهللا(ن حممد اخلوارزمي، الزخمرشي حمود بن عمر بملهو تفسري للقرآن الكريم  -٢

وقـدم  .م١٠٧٥هــ ٤٦٧ رجـبولـد بزخمـرش مـن قـرى خـوارزم يف  .، ناظم، ناثر، مـشارك يف عـدة علـومأديبنحوي، لغوي، بياين، 

  خوارزم ليلة عرفة بعـد رجوعـه مـن مكـةةجانيبجرجار اهللا، وتويف  بغداد، وسمع احلديث وتفقه، ورحل إىل مكة فجاور هبا وسمي

 .٨٢٢ ص ٣ج، معجم املؤلفني انظر " وعيون التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل"من أشهر مصنفاته  .م١١٤٤هـ ٥٣٨

ولـد بقـرب القـسطنطينية ، مفرس شاعر، من علامء الـرتك املـستعربني: هو حممد بن حممد بن مصطفى العامدي، املوىل أبو السعود( -٣

 هـ ٩٥٢وأضيف إليه اإلفتاء سنة ، م  ودرس ودرس يف بالد متعددة، وتقلد القضاء يف بروسة فالقسطنطينية فالروم١٤٩٣ - هـ٨٩٨

 )إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتـاب الكـريم(وهو صاحب التفسري املعروف باسمه وقد سامه : وكان حارض الذهن رسيع البدهية

وهـو مـدفون يف جـوار مرقـد أبـى أيـوب . م١٥٤٧ -هــ ٩٨٢تـويف .  مـن ركاكـة العجمـة جيـد خلـص كثـري منـه وشـعرهشعرقال ال

  .٦٠ – ٥٩ ص ٧األعالم ج.) األنصاري

ولد يف املدينة ، قاض، مفرس، عالمة: عبد اهللا بن عمر بن حممد بن عيل الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، نارص الدين البيضاوي -٤

 .م١٢٨٦ -هـ ٦٨٥سنة .ورصف عن القضاء، فرحل إىل تربيز فتويف فيها،  قضاء شرياز مدةوويل)  قرب شرياز-بفارس(البيضاء 

 منهـاج الوصـول " يف التوحيـد، و " طوالـع األنـوار" يعرف بتفسري البيضاوي، و " أنوار التنزيل وأرسار التأويل" تصانيفه  أشهرمن

 .١١١-١١٠ ص ٤ج للزركيل  األعالم : انظر"صول إىل علم األ

 .٢٥٣ ص١:التفسري واملفرسون للذهبي ج: ر انظ-٥
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مبينـا  فهو هنا يأخذ عـن ابـن عطيـة )١.)(باحلق جيب عليه إظهاره وحيرم عليه كتامنه بالرشوط املعروفة لدى العلامء

 :ولكنه يف مواطن أخرى يعرتض عليه من هذه املواطن قوله عند تفسريه لقوله تعـاىل، وهذا يتكرر كثريا، رأيه فقط

 Q§  ¹     ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  

 »  º Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼    P) وقول   )٨٣  - البقرة

إال إيـامن قليـل إذ ال  ^إنه حيتمل أن تكون يف اإليامن أي مل يبـق حـني عـصوا وكفـر آخـرهم بمحمـد ": ابن عطية

ومن أمثلة . بن عطيةافهو هنا يعرتض عىل ) ٢.(ً فهام يف األلفاظ العربية ال يقدم عليه إال القليل ممن مل يعط"ينفعهم

بأنه » البحر«ًأي بل رفعه سبحانه إليه يقينا، ورده يف  )١٥٨ -النساء (اآلیة Qi  h  g  fj  ...P نقله عن ابن حيان 

بـات لرفعـه عليـه الـصالة ّقد نص اخلليل عـىل أنـه ال يعمـل مـا بعـد بـل فـيام قبلهـا، والكـالم رد وإنكـار لقتلـه وإث

 وهو حي يف السامء الثانية عىل مـا صـح عـن النبـي «: ه، قالءير مضاف عند أيب حيان أي إىل ساموالسالم، وفيه تقد

ًيف حديث املعراج، وهو هنالك مقيم حتى ينزل إىل األرض يقتل الدجال ويملؤها عدال كـام ملئـت جـورا ثـم  ^ ً

ّ سن رفعه، وكان إذ ذاك ابن ثالث وثالثني سنة ويموت كام متوت البرش ويدفن أو متامها من» حييا فيها أربعني سنة

  )٣.)(أو يف بيت املقدس ^يف حجرة النبي 

عنـد تفـسريه   ومثال أخذه عن البيضاوي والذي يعرب عنه بالقايض وعن أيب السعود هو مـا ذكـره يف روح املعـاين    

َخلق { عطف عىل مجلة   )٧/دھو (اآلیة Q...?  >   =  < ... P:لقوله تعاىل ِ مـع ضـمريه املـسترت أو } ُ

حال من الضمري بتقدير قد عىل ما هو املشهور يف اجلملة احلالية املاضوية من اشرتاط قد ظاهرة أو مقدرة؛ واملـيض 

وبـه املستفاد من كان بالنسبة للحكم ال للتكلم أي كان عرشه عىل املاء قبل خلقهام وهو الذي يقتضيه كالم جماهد، 

ًمل يكـن حائـل بيـنهام أي العـرش واملـاء ال أنـه كـان موضـوعا عـىل مـتن املـاء، : لقـارصح القايض البيـضاوي، ثـم 

العالمـة واستدل به عىل إمكان اخلالء وأن املاء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العامل انتهى، وكذا رصح بـه 

عني العرش يشء غـريه أي املـاء سـواء كـان بيـنهام فرجـة، أو ليس حتته ي: مفتي الديار الرومية لكنه قالأبو السعود 

ًموضوعا عىل متنه كام ورد يف األثر فال داللة فيه عىل إمكان اخلالء كيف ال ولو دل لدل عىل وجوده ال عىل إمكانـه 

 فقط وال عىل كون املاء أول ما حدث يف العـامل بعـد العـرش وإنـام يـدل عـىل أن خلقهـام أقـدم مـن خلـق الـسموات

واألرض من غري تعرض للنسبة بينهام انتهى، وال خيفى ما بني القـايض واملفتـي مـن املخالفـة، واألكثـرون عـىل أن 

                                                
  .٣٧٨ ص ١ج١ روح املعاين جملد -١

  .٤٦٨ص: ١ ج١ روح املعاين جملد -٢

 .١٦ ص٦:  ج٤ املرجع السابق جملد-٣



 ١٨

وتـرى هنـا كيـف ينـصب نفـسه حكـام بـني العلمـني اجلليلـني ) ١.)(احلق مع املفتـي كـام سـتعلمه إن شـاء اهللا تعـاىل

مثـال أمـا و .عنه هنا بـاملفتي السعود والذي يعرب رجيح كالم أيبحيث يسوق األدلة عىل ت،  السعودالبيضاوي وأيب

ورده عليه ونرصته ملذهب األحناف فهو ما ذكره عند حديثه عن البسملة وهل هي آيـة  ما أخذه عن الفخر الرازي

يف هذا املقام املقال وأورد ست عـرشة حجـة إلثبـات أهنـا آيـة مـن أطال الفخر وقد  :(من الفاحتة أم ال حيث يقول

 هو نص كالمه وال عربة بالرتمجة فها أنا بتوفيق اهللا تعاىل راده وال فخـر ونـارص مـذهبي بتأييـد اهللا تعـاىل الفاحتة كام

وأكتفـي هبـذه األمثلـة مـن . ويـورد حجـج الـرازي كلهـا ويـرد عليهـا) ٢: ..... )(قـال: فأقول ومنه التأييد والنرص

 .لكثري من األمثلة والشواهد من تفسريه بإذن اهللا تعاىل وأثناء هذه الدراسة سننقل ا. تفسريه رمحه اهللا رمحة واسعة

 -: ومصنفاتهمتابعة مؤلفاته

  - : األجوبة العراقية عن األسئلة اإليرانية-٢

،        حيتوي هذا املؤلف عىل ثالثني مسألة مهمة يف التفسري واللغة والعقائـد واملنطـق والكـالم واهليئـة وغـري ذلـك

 .هـ١٣١٧وقد طبع الكتاب سنة ، يران ومل جيب عليها أحد سواهوقد وردت هذه األسئلة من إ

 -: غرائب االغرتاب ونزهة األلباب يف الذهاب واإلقامة واإلياب-٣

وهو الرحلة الكـربى اجلامعـة لـرتاجم الرجـال واألبحـاث العلميـة واألدبيـة التـي جـرت بينـه وبـني شـيخ             

 مل يمكنـه ذكرهـا "وأعـرض عـن أشـياء ، ه يف إقامته يف القسطنطينيةوقد استوىف ما كان ل، اإلسالم عارف حكمت

 . هـ١٣١٧وقد طبع الكتاب ببغداد .  ولعل ذلك ألسباب سياسية"إىل يوم القيامة

 -: هنج السالمة إىل مباحث اإلمامة-٤

 . ن يتمهوقد رد فيه عىل الشيعة ردا بليغا كتب منه وهو مريض عرشين كراسة فعاجلته املنية قبل أ        

 -: حاشية رشح القطر-٥

وطبعـت يف القـدس سـنة ، والذي أمتها بعـده هـو ابنـه الـسيد الـنعامن،          وهي يف النحو كتبها يف صباه ومل يتمها

 .هـ١٣٢٠

  )٣ (-: األجوبة العراقية عىل األسئلة الالهورية-٦ 

                                                
  .٦  ص ١٢: ج٧جملد روح املعاين   -١

  .٧٥-٧٤  ص ١: ج١ جملد املرجع السابق -٢

 .لبلدة الهور بالباكستان   نسبة  -٣
 



 ١٩

 .هـ١٣٠١ وقد طبع ببغداد سنة ،الرضوان       وقد ذب فيه عن الصحابة الكرام عليهم من اهللا املنان أفضل 

 . النفحات القدسية يف الرد عىل اإلمامية– ٧

 .وهو كتاب خمطوط .  رشح الربهان يف إطاعة السلطان –٨

 )١. (لعبد الباقي العمري .   الطراز املذهب يف رشح قصيدة مدح الباز األشهب –٩

 .لناظمها عبد الباقي العمري ، هللا عنهيف مدح اإلمام عيل ريض ا) رشح القصيدة العينية  ( – ١٠

 .  نشوة الشمول يف السفر إىل إسالمبول – ١١

 . الفيض الوارد عىل روض مرثية موالنا خالد – ١٢

 . نشوة املدام يف العودة إىل مدينة السالم – ١٣

 .وهو خمترص درة الغواص ورشحها .  كشف الطرة عن الغرة – ١٤

 .وهو أمحد عارف حكمت . إلسالم وويل النعم  شهي النغم يف ترمجة شيخ ا– ١٥

 .وهو يف األدب واملناظرة .  الفوائد السنية من احلوايش الكلنبوية – ١٦

 .مجع فيها ما شاء اهللا أن جيمع من ذرية الزهراء ريض اهللا عنها .  شجرة األزهار ونوار األزهار – ١٧

 .  دقائق التفسري – ١٨

 . سفرة الزاد لسفرة اجلهاد – ١٩

 . بلوغ املرام من حل كالم ابن عصام – ٢٠

 .وهو يف املنطق .  رشح سلم العروج – ٢١

              ) ٢( . وهو عبارة عن عدة مقامات حقيقية وخيالية .  مقامات األلويس – ٢٢

 -: شيوخه:سادسا

ولكنـه كـان ، العلوم األخـرى بـون يف علم ويلمونأللويس ممن يلمون بالعلوم إملاما أو يربعمل يكن شهاب ا           

وإنام يدل هذا عىل أنـه ،  أنه مل يتعلم سواهيظنممن برعوا يف شتى العلوم لدرجة جتعل سامعه وهو يتكلم يف علم أن 

                                                                                                                                                 
ولد باملوصل، وويل فيها ، شاعر، مؤرخ م١٧٩٠ -هـ ١٢٠٤باقي بن سليامن بن أمحد العمري الفاروقي املوصيل ولد سنة عبد ال  -١

تراجم شعراء . م ١٨٦٢ -هـ ١٢٧٩تويف ببغداد سنة  .كان يلقب بالفوري، إلنشاده الشعر عىل الفور ًثم ببغداد أعامال حكومية،

 .احلاسوب ، ملةاملكتبة الشا . ١٥٦٦املوسوعة الشعرية ص
   ) .٣٥ -٣٤-٣٣ص ،  انظر أعالم العراق لألثري،   للوقوف عىل مؤلفات شهاب الدين األلويس-٢

 



 ٢٠

مل يرتك علام من العلوم إال تعلمه وال شيخا برع يف علم إال وصله وقرأ عليه عالوة عىل مـا حبـاه اهللا بـه مـن قرحيـة 

 -:ومن هؤالء، شتهرانقترص بالذكر عىل من كان بذلك ، ذا نجد له شيوخا كثرل، متقدة وذهن صايف

 وهو والد شهاب الدين  وقد حفظ عليـه عـددا مـن متـون النحـو والفقـه وعلـم -:عبد اهللا بن حممود األلويس – ١

 .قد سبقت ترمجتهو )١.(الفرائض

           )  ٢.(لقرآن أخذ عنه بعض القراءات فهو أحد مشاخيه يف ا-: عبد اهللا العمري-٢

 )٣.(وأخذ عنه التصوف ، قرأ عليه مسألة الصفات -: خالد النقشبندي-٣

،  هلـممهـاالإ ذكـرهم يرتك الباحثمل ،  ال بأس به من العلامء الذين قرأ عليهم شهاب الدين وأجازوهوهناك عدد

 .لة يف هذا املوطنولكن لعدم اإلطاوال استهانة بأمرهم 

 وعاملـا كبـريا مثـل شـيخنا شـهاب الـدين األلـويس كـان لـه الـدور األبـرز يف هنـضة ًلامَع إن  -:تالميذه: سابعا

وجترأ البعض أن يقول إن هذا العرص ينبغـي أن يـسمى ، وبرع وتفوق يف شتى العلوم، العراق يف العرص احلديث

البـد وأن ، إال اهللاولوال وجوده لتـأخرت النهـضة يف بـالد العـراق إىل مـدى ال يعلمـه ، وبجدارة عرص األلويس

يكون قد قصده طلبة العلم من كل حدب وصوب وأن له تالميذ عظامء حظوا بشهرة كبـرية وعظمـت مكـانتهم 

ولكـن سنقتـرص عـىل بعـض مـن اشـتهر ، وهم ال حيـصون كثـرة، بالتلمذة عىل يد اإلمام شهاب الدين األلويس 

 -:منهم بالتلقي عنه وهم 

   )٤.(و شهاب الدين   وهو أخ-: عبد الرمحن األلويس-١

                                                
 . احلاسوب ، املكتبة الشاملة ، ٣ص  لأللويسغرائب االغرتاب  -١

  هـ١٢٩٧تويف ، يف اجلدباءوعليه حدب طلبة العلم ، إليه انتهت رياسة العلامء، وقد، عمر بن اخلطاب رض اهللا عنه هو من ساللة -٢

  . ٥٥وجهود أيب الثناء يف الرد عىل الرافضة ص، احلاسوب، املكتبة الشاملة . ٢٥انظر غرائب االغرتاب ص

) مـن بـالد شـهرزور( طـاغ قـرة ولد يف قصبة ،فاضل، خالد بن أمحد بن حسني، أبو البهاء، ضياء الدين النقشبندي املجدديهو  -٣

إثبـات (ورسـالة يف ) رشح العقائـد العـضدية( له مؤلفات عديـدة منهـا،  صويفهـ١١٩٠ولد ، ثامن بن عفانواملشهور أنه من ذرية ع

ًكـان حريـصا عـىل سـلوك طريـق أهـل  )واألشـعريالعقد اجلوهري يف الفرق بني كسبي املاتريـدي (واسمها )  اجلزئية اإلرادةمسألة 

وغرائـب  ، ٢٩٥-٢٩٤ ص٢انظر األعالم ج، هـ١٢٤٢قة علم أو طاعة، حل دقي السنة واجلامعة، ال يرصف من أوقاته ساعة يف غري

  .٥٨٧-٥٧٠ ص١حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش ج، احلاسوب ، املكتبة الشاملة ،٨ صاالغرتاب

ف غالب رص، وفيصلها العدل، واعظ بغداد الكبري، الشافعي، املشهور باأللويس،  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممود البغدادي-٤

انظر أعالم ، هـ١٢٨٣تويف سنة ، حيب الفقراء وال يميل إىل األمراء، طيب الرسيرة، كان حممود السرية، عمره يف التعليم واإلرشاد

  .  ٩٧ ص٢رضا كحالة ج، ومعجم املؤلفني ، ١٧-١٥لألثري  ص، العراق



 ٢١

 )١(.وقد ترمجت له عند احلديث عن آل األلويس،  وهو ابن شيخنا شهاب الدين-: نعامن خري الدين األلويس – ٢

 )٢(.باألخرسعبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب املعروف  -: عبد الغفار األخرس– ٣

 . الرشف وتلك املنزلة وأكتفي بذكر هؤالء التالميذ ممن تعلموا عىل يد الشيخ وحازوا هذا

وقـد سـبق وأن ،  ووعظـا وإفتـاءتعلام وتدريسا وتأليفـا، كانت حياة شيخنا حافلة بالعلم -:حياته العلمية: ثالثا

 -:حتدثنا عن مؤلفاته والتي تعترب آثاره العلمية ونتحدث هنا عن أمرين آخرين مها

  مكانته العلمية -٢ – نشأته العلمية – ١

بدأت حياة الشيخ شهاب الدين األلويس العلمية منذ طفولتـه املبكـرة فقـد نـشا وترعـرع يف  -: نشأته العلمية-١

وأثر ما فطمـت مـن (:وعن بدايته املبكرة للعلم يقول، حيث كان أبوه رئيسا للمدرسني يف بغداد، بيت علم وأدب

، عقد عىل لواء حفظ املقدمـة ارتضاع األلبان، رشعت أحتسى در قراءة القرآن وبعيد ما حل عني بند قامط الطفولية

وقبل أن أبلغ من تسدية ما بني الدفتني األمنية، طويت عىل نول قلبي رداء حفظ األجرومية، ويف أثناء ، األجرومية

ذلك حفظت ألفيـة ابـن مالـك، وقـرأت غايـة االختـصار يف فقـه الـشافعية، وحفظـت يف علـم الفـرائض املنظومـة 

ثم واصل مسرية تلقيه العلـوم عـىل يـد ، ون قبل أن يبلغ الرابعة عرش من عمرهوقد حفظ كل هذه املت) ٣).(الرحبية

هنـام املـشتمالن أل ^ وكان جل ميله خلدمة كتاب اهللا، وحـديث جـده رسـول اهللا ، والعلامء يف عرصهخكبار املشاي

وملـك ، ل حياتـهفقد مأل العلم له ك )٤.(واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثالث عرشة سنة عىل مجيع العلوم،

                                                
  .٣ص :  انظر-١

ـ ١٢٢٠ولد باملوصل حوايل سنة ، شاعر من فحول املتأخرين  -٢ ولقب ، ارتفعت شهرته وتناقل الناس شعره. م ١٨٠٥  - ه

ديوان : من آثاره . م١٨٧٤ - هـ ١٢٩٠ ذي احلجة ٩ وسافر إىل بغداد فسكنها، وتويف بالبرصة يف ،باألخرس حلبسة كانت يف لسانه

   .١٧٤ ص ٢م املؤلفني جومعج، ٣١ ص ٤انظر األعالم ج. شعر مجعه امحد عزت العمري وسامه الطراز األنفس يف شعر األخرس 

 . احلاسوب ،  املكتبة الشاملة٣ غرائب االغرتاب لأللويس ص– ٣

  .  ٥٨٧ – ٥٧٠ ص ١ انظر حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش للبيومي ج-٤

 

 

 

 
 

 
 



 ٢٢

وأنـه منـذ ، وال يبايل باملشاق من أجل حتـصيله، بل كان شغله الشاغل فكان بالنسبة له لذة اللذائذ، عليه لبه وفؤاده

طفولته املبكرة كان مهتام بالقرآن الكريم وأنه كان يرتك قومه ونومه من أجله فقد كان يقرأ عىل ضوء القمـر أحيانـا 

 :ن ويلعبون وكثريا ما كان ينشدويرتك غريه من أبناء سنه يلهو

 من وصل غانية وطيب عناق سهري لتنقيح العلوم ألذ يل        

 يف الدرس ابلغ من مدام ساق   ٍة        ـًومتاييل طربا حلل عويصـ

 ) ١(نقري أللقي الرمل عن أوراقي           وألذ من نقر الفتاة لدفهـا

 سيحتلها إمام بارز كاأللويس وهو الذي أحيا النهضة العلميـة يف بـالد  أية مكانة هذه التي-: مكانته العلمية– ٢

وذاع صيته واشتهر يف سائر األقطار بل أثر بعلمه يف سائر األمصار؟  إهنا مكانة مل تكن ألحد من أقرانه يف ، العراق

ة العلـامء وطلبـة فقد كان شـهاب الـدين األلـويس قبلـ. بل لكثريين من أهل العلم يف سائر العصور، عرصه وزمانه

وعـىل املـنقح الـصحيح ممـا وصـلهم ، العلم يقصدونه من أجل احلصول عىل اجلديد املفيد مما مل يصلهم من العلـوم

مما عزز له املكانـة ، وقد ملع وبرع شيخنا يف مواطن علمية حساسة مل يكن أحد غريه مؤهال للربوز فيها. من العلوم 

أنه ويل منصب اإلفتاء يف بغداد يف السادس عرش مـن ذي ،  من هذه املواطن،فال يصل إليها سواه، التي وصل إليها

ومـن سـيكون إن مل يكـن ، هـ ومل يكن هذا املنصب يعطـى إال ألعلـم أهـل املكـان ذلـك الزمـان١٢٥٠القعدة سنة 

 م يف إكـرام هـذا الرجـلكلـام بـالغت: ( والذي شهد له شيخ اإلسالم عارف حكمت بقولـه، شهاب الدين األلويس

وعـىل الـرغم مـن كـرب سـن الـشيخ عـارف إال أنـه طلـب مـن شـهاب ) ٢.)(فهو بالنسبة إىل ما ينبغي له قل من جل

ومن ذلك أنه تعلـم فقـه احلنفيـة يف فـرتة ) ٣(،الدين أن جييزه فأجازه وكذلك فإن الشيخ عارف أجاز شهاب الدين

ومن ذلك أن كل األسئلة العويصة التـي ال ، يمن أجل أن اإلفتاء الرسمي يف بغداد كان عىل املذهب احلنف، وجيزة                                                 
 بـن إدريسد بن حمم هووالشافعي . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ٣ط،  لبنان- بريوت-  دار املعرفة ٨٨-٨٧ص ، إلمام الشافعيديوان ا -١

 عنـد أهـل الـسنة وإليـه األربعـة األئمـةأحد ) أبو عبد اهللا(العباس بن عثامن ابن شافع القريش، املطلبي، الشافعي، احلجازي، املكي، 

، وقـدم بغـداد  ^ومحل إىل مكة وهو ابن سنتني فنشأ هبا وبمدينة الرسـول . م ٧٦٧ -هـ ١٥٠ ولد بغزة بفلسطني، .تنسب الشافعية

:  ن تـصانيفه الكثـريةمـ . ودفن هبـا آخـر يـوم مـن رجـب. م ٨١٩ -هـ ٢٠٤ وفاتهحدث هبا، وخرج إىل مرص فنزهلا إىل حني مرتني و

املسند يف احلديث، أحكام القرآن، اختالف احلديث، إثبات النبوة والرد عىل الربامهة، واملبسوط يف الفقه رواه عنه الربيـع بـن سـليامن 

االنتقـاء يف فـضائل الثالثـة األئمـة  :وانظـر، ٢٦ ص٦:األعالم للـزركيل ج: وانظر، ٦٥٠ ص ٣لفني ج معجم املؤ: انظر. والزعفراين

دار الكتـب  ٧٠-٦٦ صاإلمام أيب عمر يوسف بن عبـد الـرب النمـري القرطبـي، الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض اهللا عنهم

   .تبريو –العلمية 

 .احلاسوب ، بة الشاملةاملكت ، ٦٣ غرائب االغرتاب لأللويس ص-٢

  . ٦٤ املرجع السابق ص -٣



 ٢٣

ومن ذلك أن كل األسئلة العويصة التـي ال جتـد هلـا ، يمن أجل أن اإلفتاء الرسمي يف بغداد كان عىل املذهب احلنف

وهذا عينه الذي حدث بالنسبة لألسـئلة اإليرانيـة وهـي عبـارة عـن ، حال عند غريه تأيت إليه فيتصدر لإلجابة عنها

حتى ظن الـشيعة جلهلهـم أن احلـق ، ثالثني سؤاال من علامء الشيعة أرسلوها لعلامء أهل السنة فلم جيب عليها أحد

هيهات هلم وألنصارهم فام علمـوا أن احلـق بـاق ال ينتهـي وإن حجبتـه ، م وأنه ال جمال لغريهم ولكن هيهاتمعه

 وكـذلك أجوبتـه عـىل .وثبـت اإلجابـة هلـم كاألوتـاد، صـادفـشهاب الـدين هلـم باملر، بعض غيوم الـصيف املارقـة

ومما زاد يف مكانتـه العلميـة ) ١(.وهي من أهل السنة عن حكم من يسب الصحابة، األسئلة التي وردت من الهور

مـا : ( والذي كان يعتز به وبقدرته الفائقة عـىل استحـضار األمـور بـرسعة فائقـة حيـث كـان يقـول، ذكاؤه اخلارق

وكان تاج هذه املكانة تفـسريه روح املعـاين يف ) ٢.)(وال دعوت فكري إال وأجابني، استودعت ذهني شيئا فخانني

 .والذي نحن بصدد دراسة منهج الشيخ فيه ، املثاينتفسري القرآن العظيم والسبع 

ممـا أتـاح ، من كتب  واسع اإلطالع فقد قرأ كل ما وصلت إليه يدهلقد كان الشيخ شهاب الدين -:عقيدته: رابعا

فكـان ، له فرصة التعرف عىل مجيع املذاهب واألفكار واآلراء التي كانت تتداول يف زمانه وزمان غـريه ممـن سـبقوه

، وكان رمحه اهللا عاملـا بـاختالف املـذاهب)( ٣(وقد قال عنه الشيخ حممد الذهبي، ا متبحرا يف كل العلومبذلك عامل

                                                
  .٣٧ ص٢ انظر النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعارصين للبيومي ج-١

  .١١ املسك األذفر حممود شكري األلويس ص-٢

التحـق ، الـشيخ يف قريـة مطـوبس يف حمافظـة كفـر ١٩١٥ التاسع عرش من أكتوبر عام ولد يفاإلمام الدكتور حممد حسني الذهبي   -٣

حصل عىل الدرجة العاملية، أي الدكتوراه، بدرجة أستاذ يف علوم القـرآن عـام ، ١٩٣٩بكلية الرشيعة جامعة األزهر وخترج منها عام 

م  من كلية أصول الدين يف جامعة األزهر وذلك عـن رسـالته التفـسري واملفـرسون التـي أصـبحت بعـد نـرشها أحـد املراجـع ١٩٤٦

 عـني أسـتاذا يف كليـة أصـول الـدين ثـم ١٩٧١عمل أستاذا يف كلية الرشيعة جامعة األزهر بعـد عودتـه عـام ، تفسريالرئيسة يف علم ال

أصـبح وزيـرا لألوقـاف وشـئون األزهـر . ١٩٧٥عميدا هلا ثم أمينا عاما ملجمع البحوث اإلسالمية يف اخلامس عرش مـن أبريـل عـام 

أهـم مؤلفاتـه التفـسري واملفـرسون، الـوحي والقـرآن الكـريم، االجتاهـات مـن ، ١٩٧٧عـام  اغتيـل، ١٩٧٦وذلك حتى نوفمرب عـام 

 :انظر. املنحرفة يف تفسري القرآن الكريم دوافعها ودفعها، تفسري ابن عريب للقرآن حقيقته وخطره، اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث

ikiw/org.wikipedia.ar://httpعىل الشبكة العنكبوتية   . 

 

 

 



 ٢٤

وقد انتهت إليـه الرياسـة :( وقد أخرب عنه ابنه نعامن األلويس بقوله) ١.)(سلفي االعتقاد، مطلعا عىل امللل والنحل

وقـد ذكـر ) ٢.)(واملعول عليه يف احلل والعقد،  الكلوصار أستاذ الكل يف، وأخذت عنه علامؤها األجماد، يف بغداد

 يف ترمجتـه املـسامة )٤( نجله الـسيد أمحـدقال: ( عنه ما نقله عن نجل شهاب الدين األلويس) ٣(عبد الرزاق البيطار

ًبأرج النـد والعـود، كـان عاملـا بـاختالف املـذاهب، مطلعـا عـىل امللـل والنحـل والغرائـب، سـلفي االعتقـاد ً)(. ٥( 

وأن هيتـدي للـصواب ، ن يميز بني اآلراء واملـذاهبأو، تطاع بذلك أن تتوفر لديه ملكة االجتهاد والقدرة عليهفاس

، بل كـان حـامال للوائهـا، وهل يعقل بعد هذا كله أن يقال عنه إال أن يكون اختار العقيدة السلفية الصحيحة، منها

 .ىل سلفية عقيدته ومن الشواهد واألدلة ع. واقفا سدا منيعا يف وجه خصومها 

يـا بنـي علـيكم يف بـاب :(  حيث أوىص هبا أبناءه قبل وفاته يف وصية كتبها هلم-: وصيته بالتزام عقيدة السلف-١

وأنـى ، فهي أبعد عن القول عن اهللا بام ال يعلم، وهي أعلم وأحكم، فإهنا أسلم بل أنصف، العقائد بعقيدة السلف

، هيهات هيهات ذلـك محـى منيـع جليـل، اهبا إىل محى ذي اجلالل واإلكراملعناكب األفهام واألوهام أن تعرج بلع

 )٦. )(محي حتى عن جربيل وإرسافيل

 وذلك يف لقاء له مع شيخ اإلسالم عارف حكمت و بعد حوار دار -: فرحه بمذهب السلف وذكره أدلة عليه– ٢

 مـذهب الـسلف فأحسـست أن لـه مـيال إىل(: قال شهاب الدين األلويس. بينهام حول حمكم الكالم يف أمر املتشابه

 ألحقيـةفقلـت يـا مـوالي يـشهد . وكاد يطري من مزيـد الفـرح قلبـي. فشكرت ريب. الذي متذهب أكثر املحققني به

ــه  ــع التنزي ــا م ــىل ظواهره ــا ع ــو إجراؤه ــشاهبات وه ــسلف يف املت ــذهب ال    M3        2  1 4  6     5م

7L) ين شهد بخريهتم خري البرش صـىل اهللا تعـاىل عليـه وسـلم وهـو إمجاع القرون الثالثة الذ )١١-الشورى

                                                
  .٣٥٣ ص ١ التفسري واملفرسون للذهبي ج-١

  . ٥٩نعامن األلويس ص،  جالء العينني يف حماكمة األمحدين-٢

عـامل، أديـب، عـارف باملوسـيقى، . عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم بن حسن بـن حممـد بـن حـسن البيطـار، امليـداين، الدمـشقي  -٣

حلية البرش يف تاريخ القرن الثالـث عـرش، املنـة يف : من آثاره. بدمشق.  م١٨٣٧ - هـ ١٢٥٣ ولد. نواع من العلوممؤرخ، مشارك يف أ

العمــل بالكتــاب والــسنة، املباحــث الغــرر يف حكــم الــصور، اللمعــة يف االقتــداء حــال التــشهد مــن صــالة اجلمعــة، ورشح العقيــدة 

 . ١٣٩ ص ٢ج  معجم املؤلفني:انظر  .م١٩١٦ - هـ  ١٣٣٥ وتويف. إلسالمية ملحمود محزةا

ونال الرتب العلمية من الدولة وويل ، وعاملا،  هـ كان واعظا١٢٦٤ صفر ١٩ هو أمحد شاكر األلويس بن شهاب الدين ولد يف -٤

  .٨٦ -٨٥انظر أعالم العراق ص .  هـ ١٣٣٠تويف يف رمضان ، القضاء يف أرجاء العراق

   . ١٤٥٤ص٣للبيطار  ج، الث عرش الثن حلية البرش يف تاريخ القر-٥

   .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١ ط- القاهرة– دار بن عفان ٩٤ص. عبد اهللا البخاري. د،  يف الرد عىل الرافضة جهود أيب الثناء األلويس-٦



 ٢٥

ن تومهـه العاقـل إواجلزم بصدقه دليل عىل عدم املعارض العقيل يف نفس األمر و. يدل عىل أن الشارع أراد هبا ذلك

 ) وكذا خلوه عن القول يف اهللا تعاىل بحسب الظن الـالزم بحـسب الظـاهر ملـذهب املـؤولني،يف طور النظر والفكر

 )١.(ًوإن الظن ال يغني من احلق شيئا

وأنت تعلـم أن األسـلم تـرك التأويـل فإنـه : ( فهو يقول يف هذا األمر-: اعتباره التأويل قوال عىل اهللا بغري علم– ٣

ّقول عىل اهللا تعاىل من غري علم وال نؤول إال ما أوله السلف ونتبعهم فيام كانوا عليه فـإن أولـوا أولنـا وإن فوضـوا  ّ ّ ّ

واحلقيقـة أهنـم مل يفعلـوا ، من خالل تعبري الشيخ عن هذا قد يتبـادر لـذهن الـبعض أن الـسلف أولـوا) ٢.)(افوضن

]  \  [      Q  :وذلـك مثـل قـول اهللا تعـاىل، ولعله من باب أهنم مل يفعلوا ولو فعلـوا لفعلنـا، والشيخ ما أراده، ذلك

  b      a  `  _  ^P) تعـاىل اهللا عـن ذلـك علـوا ، ن لـه ولـدقد يفهـم بعـض اجلهلـة أ) ٨١-الزخرف

 .فاهللا عز وجل ليس له ولد وحاشاه ذلك ، كبريا

ًثـم اعلـم أن كثـريا مـن : (   وذلك وهو يتحدث عنها يف تفسريه روح املعاين حيث يقول-: موقفه من الصفات-٤

ك والتعجـب وأمثاهلـا  الصفات النقلية من االستواء واليد والقدم والنزول إىل الـسامء الـدنيا والـضح الناس جعل

من املتشابه ، ومذهب السلف واألشعري رمحه اهللا تعاىل من أعياهنم كام أبانت عن حاله اإلبانـة أهنـا صـفات ثابتـة 

، وذهب اخللـف إىل  والتشبيه لئال يضاد النقل العقلوراء العقل ما كلفنا إال اعتقاد ثبوهتا مع اعتقاد عدم التجسيم

، وذلـك أثـر مـن آثـار بعـض ًء مثال بمعنـى االسـتيالء والغلبـةاالستوا: عاىل منها فيقولونني مراد اهللا تتأويلها وتعي

 وليته سكت أن مـا وراء ذلـك ممتنـع السكوتالصفات الثامنية التي ليس هللا تعاىل عندهم وراءها صفة حتى ادعى 

ن مذهب إ، ىل ال يتصف إال بواجبًكون واجبا، واهللا تعاإذ ال يلزم من نفيه حمال وكل ما ال يلزم من نفيه حمال ال ي

 ) ٣. )(السلف أسلم وأحكم

 Q×  Ö     Õ  ÔØÛ  Ú  Ù   P  : وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل- : إثباته لصفة الفوقية– ٥
وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية هللا تعاىل كام نص (حيث يقول يف إثبات هذه الصفة )١٨ - األنعام  (

 )٤.(ويسوق أدلة كثرية لذلك )  وغريه ، واستدلوا لذلك بنحو ألف دليلعليه اإلمام الطحاوي

                                                
 .احلاسوب، املكتبة الشاملة . ١٨٩ غرائب االغرتاب لأللويس ص -١

  .٥١٩ ص ٢٥ ج ١٣ روح املعاين جملد -٢

  .  ٣٧٧ ص٣ج٢ابق جملد  املرجع الس-٣

  .٤٤٦ ص٧ ج٤ املرجع السابق جملد -٤

 



 ٢٦

ولعيل أعرج عىل بعضها أثناء حديثي . أكتفي بام أوردته جتنبا لإلطالة. واألدلة والشواهد عىل سلفية عقيدته كثرية 

 .عن منهجه يف التوحيد

وهو يعتز به ، شيخه خالد النقشبندي قد يقول البعض إن األلويس كان صوفيا وأنه أخذ التصوف عن - :مناقشة

  -:والرد عىل هذا القول يكون كالتايل، وهذا يطعن يف سلفيته، وقد مدحه بأفضل وأطيب األلفاظ، ويفتخر

حتـى أنـه ، صحيح أن التصوف كان متغلغال يف بالد العراق وأن هناك من الطرق الصوفية املبتدعة والضالة الكثري

اء هذه الفـرق أن يقولـوا نحـن وصـلنا إىل مرحلـة رفـع التكـاليف الـرشعية عنـا بل وأبن، وصل احلد ببعض شيوخ

وأن من مل يكـن ، وأن احلكام واألمراء كانوا يساندون الطرق الصوفية هناك، وهذا فيه من الضالل والبهتان ما فيه

الصوفية وأن يكـون له توجه صويف كان حمط اهتام خاصة إذا كان من العلامء ولعل هذا هو الذي دفع شيخنا لتعلم 

إنام كان من املحـذرين ، كام أن شيخه يف التصوف مل يكن من هؤالء املبتدعني الضالني، من أبناء الطريقة النقشبندية

ونـستطيع أن نـسميها حركـة ، بل تعترب طريقـة التـي دعـا إليهـا طريقـة صـوفية سـلفية، من هذه البدع والضالالت

، حيث كان الشيخ خالد داعيا إىل التأكيد عىل التمـسك بالـسنة الـسنية. دة آنذاكوتصحيحية للطرق الصوفية املوج

وذلـك حـسبام جـاء يف ، وعـدم االغـرتار بالـشطحات الـصوفية، واإلعراض عن الرسـوم اجلاهليـة والبـدع الرديـة

فقـد ، كـام أنـه مل يكـن منافقـا للحكـام. حيث تبدو النزعة الـسلفية واضـحة، رسائله خللفائه يف التنظيم الذي أسسه

فكان جوابه بأنـه عـىل مقـدار صـدق نيـتكم وتعلـق ، أرسل له داود باشا يسأله شموله بالدعاء الرسمي يف املساجد

مـن الواضـح ممـا سـبق أن الـشيخ ) ١.(مهتكم برعاية األنام ومحاية األرامل واأليتام لكم االنتظام يف سـلك الـدعاء

وأن الشيخ شهاب الدين األلـويس وجـد نفـسه .  االبتداعتباع السنة معارضا وحمذرا مناخالد كان سلفيا من دعاة 

، وهـو العـامل املتبحـر يف سـائر العلـوم، بني هذه الطرق الـصوفية املتعـددة والواقـع الـذي يلزمـه بـااللتزام بإحـداها

وهذا يبني أنه ال تعـارض بـني أن يكـون . والذي يميز الغث من السمني عليه أن خيتار طريقة صوفية سنية ال بدعية

وسوف يتضح لنا هذا األمر أكثر بإذن اهللا عنـد احلـديث عـن التفـسري . لفيا وهو من أبناء إحدى الطرق الصوفيةس

 . اإلشاري وموقفه منه ملا له من عالقة بالتصوف

 أول ما تعلمه شيخنا من الفقه هو فقه الشافعية عىل يد والده السيد عبـد اهللا نلقد مر بنا أ -: مذهبه الفقهي– ٥

وهو أن يتخذ املـذهب الـشافعي ، مما كان له األثر الواضح يف مذهبه الفقهي، والذي كان شافعي املذهب، األلويس

فيذكرون أنه كان شـافعي املـذهب ولكنـه كـان يقلـد ، وهذا ما يتحدث به من كتبوا عن الشيخ، وقد كان، له مذهبا

ًعاملـا بـاختالف املـذاهب، كـان (أللـويسفقد ذكر صاحب حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عـرش أن ا. األحناف

                                                
 .١٤٣-١٤٢ ص ١٠ج،   انظر حضارة العراق-١
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ًمطلعا عىل امللل والنحل والغرائب، سلفي االعتقاد، شـافعي املـذهب كآبائـه األجمـاد، إال أنـه يف كثـري مـن املـسائل 

: نـهإويقـول عنـه صـاحب التفـسري واملفـرسون ) ٢.)( ثم يف آخر أمره مال إىل االجتهاد)١(يقتدي باإلمام األعظم،

إال أنـه كـان يف كثـري مـن املـسائل يقلـد ، شـافعي املـذهب، مطلعا عـىل امللـل والنحـل، ف املذاهبكان عاملا باختال

 )٣.(وكان يف آخر أمره يميل إىل االجتهاد، اإلمام أبا حنيفة النعامن ريض اهللا عنه

ح املعاين وهـو ولكننا نريد أن نسمع من الشيخ نفسه ما يقوله عن مذهبه الفقهي فهو جييل لنا هذا األمر يف كتابه رو

آراء لـبعض : يتحدث عن اخلالف الدائر حول البسملة وهل هي آية من كل سـورة أو مـن الفاحتـة وحـدها فيـذكر

املذاهب والقرآء ثم يورد رأيا يقول عنه وهو املشهور من مذهبنا ويقصد به مذهب األحناف ألنه مل يكن ذكره عند 

وعىل املرء نرصة مذهبه والذب عنـه وذلـك بإقامـة احلجـج : ذكره ألقوال بعض املذاهب ثم يواصل حديث فيقول

، وقـد ملكـت غزيـة وال أعـد نفـيس إال منهـاقبـل أعـد الـسادة الـشافعية يل عىل إثباته وتوهني أدلة نفاته وكنت من 

 .فؤادي غرة أقواهلم كام ملكت فؤاد قيس ليىل العامرية فحيث الحت ال متقدم وال متأخر يل عنها

ً فصادف قلبا خاليا فتمكنا     أن أعرف اهلوى  أتاين هواها قبل  ً)٤( 

ّإىل أن كان ما كان فرصت مشغوال بأقوال السادة احلنفية وأقمـت منهـا بريـاض شـقائق الـنعامن واسـتوىل عـيل مـن  ً

 :حبها ما جعلني أترنم بقول القائل

 ") ٥.(ً وحلت مكانا مل يكن حل من قبل      حما حبها حب األىل كن قبلها

  يف هذا املقام املقال وأورد ست عرشة حجة إلثبات)٦(وقد أطال الفخر" حديثه حول البسملة ويقول ويواصل

                                                
 . هو اإلمام أبو حنيفة النعامن ريض اهللا عنه-١

 .١٤٥٥ ص٣للبيطار  ج،  حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش-٢

 .م٢٠٠٠، ٧ط. هبة القاهرةمكتبة و، ٢٥١ص١حممد حسني الذهبي ج.  التفسري واملفرسون د-٣

 . ٥٨٤ ص٢ج، و تكملة اإلكامل، ١٧٩ص. انظر ديوان ديك اجلن . عبد السالم بن رغبان ،  البيت لديك اجلن-٤

مل يكن جمنونا وإنام لقب بذلك هليامه يف حب . شاعر غزل، من املتيمني، من أهل نجد، قيس بن ملوح العمري، البيت ملجنون ليىل -٥

    .٢٠٨ ص٥ج،  واألعالم ،٤٤ ص ٢ج، تاب األغاين لألصفهاينانظر ك. هـ٦٨تويف  " ليىل بنت سعد"

أصـله . وهـو قـريش النـسب .اإلمام املفـرس: خر الدين الرازيحممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبد اهللا، ف -٦

رحـل إىل خـوارزم ومـا وراء النهـر ) ن خطيـب الـريابـ( يف الري وإليها نسبته، ويقـال لـه م١١٠٨ -هـ ٥٠١ من طربستان، ومولده

مـن أشـهرها تفـسريه للقـرآن الكـريم املوسـوم ، ترك ثروة هائلة من الكتب واملصنفات م١١٨٥ -هـ ٥٨١ وخراسان، وتويف يف هراة

  .  ٣١٤-٣١٣ ص٦ انظر األعالم ج.وكان واعظا ويقول الشعر بالعربية والفارسية، بمفاتح الغيب
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 أهنا آية من الفاحتة كام هو نص كالمه وال عربة بالرتمجة فها أنا بتوفيق اهللا تعاىل راده وال فخر ونارص مذهبي بتأييد 

 )  ١("اهللا تعاىل ومنه التأييد والنرص

 أنه يذكر قول بعض الشافعية وغريهم من أصحاب املذاهب ولكنه ال يـذكر األحنـاف رصاحـة  ومن املالحظ هنا

حيـث يبـني أنـه كـان يف الـسابق ، كام ذكر غريهم بل يقول وهو املشهور من مذهبنا ويقصد به هنا مذهب األحناف

ويفهـم مـن خـالل بيـت ، شافعي املذهب وقد ملكوا بأقواهلم عليه فؤاده ويشبه هذا األمر بام حدث لقيس مع ليىل

ولكنـه وبعـد ، الشعر األول أنه تعلم املذهب الشافعي أوال وقد كان فؤاده خاليا من الفقه إال ما كـان مـن مـذهبهم

أن تعلم املذهب احلنفي وتوىل اإلفتاء يف بغداد عىل املذهب احلنفي وقد كان املذهب الرسمي للدولة العثامنية تغـري 

ويفهـم مـن بيـت الـشعر الثـاين أن حـب ، به وتعلقـه بـه مكـان مـذهب الـشافعيةفحل مذهب األحناف وح، األمر

وعنـدما يبـدأ بمناقـشة أدلـة غـريه مـن أصـحاب ، املذهب احلنفي والتعلق به حما ما كان للمذهب الشافعي من قبل

 "بيوأنـا راده ونـارص مـذه": فإنه يقـول، املذاهب األخرى كام فعل مع الفخر ومعروف أن الفخر شافعي املذهب

 احلنفي أنه ويف تفسريه وعندما يورد أراء أصحاب املـذاهب يـذكرهم بأسـامئهم بومن الشواهد عىل حتوله للمذه

ومذهبنا أو موافق أو خمالف ملذهبنا وهذا يعنـي أنـه املـذهب : فإنه بدال من ذكرهم باالسم فإنه يقول، إال األحناف

ي سـأذكر الكثـري منهـا يف الفـصل الفقهـي املثـال األول هـو سأذكر هنا مثالني فقـط ألننـ، ومثال ذلك كثري، احلنفي

ًويصري حمرما بمجرد النية عند الشافعي لكون اإلحرام التـزام الكـف عـن املحظـورات فيـصري شـارعا فيـه : (قوله ً

 هحتريمـ ال بـل ال بـد مـن مقارنـة التلبيـة ألنـه عقـد عـىل األداء فـال بـد مـن ذكـر كـام يف وعندنا، بمجردها كالصوم

ال جيـوز مـا دامـت يف النكـاح أو ي وعنـدنا واستئجار األم جائز عند الـشافع(: واملثال الثاين هو قوله) ٢.)(ةالصال

وهـذه اللفظـة :( وممـا يؤيـد أنـه حنفـي املـذهب مـا قالـه الـشيخ الـذهبي يف كتابـه التفـسري واملفـرسون) ٣. )(العدة

ر مثل هذا التعبري يف تفـسريه ممـا جيعلنـا ال نميـل  تدل بوضوح عىل أن األلويس كان حنفي املذهب وما أكث"عندنا"

 )٤.)(إىل ما نقلناه سابقا من أنه كان شافعيا يقلد أبا حنيفة يف كثري من املسائل

 

 

                                                
  .٧٤ ص١ ج١جملد ، عاينروح امل:  انظر-١

 .١٢٦ ص٢ ج٢ روح املعاين جملد -٢

 .٢١٢ ص٢ ج٢ املرجع السابق جملد -٣

 .٢٥٥ص١للذهبي ج،  التفسري واملفرسون-٤
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 منهج األلويس يف التفسري باملأثور وعلوم القرآن :الفصل األول

 

  -:  وفيه مبحثان                                               

 -:التفسري باملأثور: املبحث األول                

 -:وفيه ثالثة مطالب                                        

 تفسري القرآن بالقرآن :  املطلب األول                   

 تفسري القرآن بالسنة :    املطلب الثاين                

 قرآن بأقوال الصحابة و التابعني التفسري :                     املطلب الثالث

 -:اهتاممه بعلوم القرآن: املبحث الثاين               

 -:وفيه سبعة مطالب                                         

 أسباب النزول :  املطلب األول                   

 القراءات القرآنية :                    املطلب الثاين

  احلروف املقطعة يف أوائل السور :          املطلب الثالث          

 الناسخ واملنسوخ : ملطلب الرابع                   ا

 اإلرسائيليات :   املطلب اخلامس                

 القصة :          املطلب السادس         

 األمثال يف القرآن : طلب السابع                  امل
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 األولالفصل 

 منهج األلويس يف التفسري باملأثور وعلوم القرآن

 -:بني يدي الفصل
 . ومنهجه يف علوم القرآن، ومها منهج األلويس يف التفسري باملأثور، نييشتمل هذا الفصل عىل مبحثني رئيس   

 هذا يتطلب منا أوال أنو، فإنه جيدر بنا أن نتعرف عىل معنى التفسري باملأثور، وقبل البدء يف املبحث األول ومطالبه

 . وتطورهونشأته، نتعرف عىل معنى التفسري

  -:تعريف التفسري

ْالفرسمن فرس اليشء و -:غةـالتفسري ل     َّاإلبانة وكـشف املغطـى: َ ُ َُ ُ ْ َ َ َ َفـرس الـيشء يفـرسه ويفـرسه وفـرسه:  يقـال،ِ ُ ُ ََّ ُ َ ََ ْ ْ ََ َِ :

ُأبانـه ََ َّوقولـه عـز وجـل، َ َُ َّ ًوأحــسن تفـسريا: َ ِْ َ َ َْ ْالفـرس. َ ْكـشف املغطـى، أو هــو، أي التفـسري كـشف املـراد عـن اللفــظ : َ َّ ُ ْ َّ ُِ َِ ُ ُْ َ ُْ َّ َ ََ ُ َ

ِاملــشكل ْ  وأمــا صــاحب التعريفــات )٢(،التفــسري لغــة الكــشف واإلظهــاروقــد ذكــر صــاحب التعــاريف أن   )١(.ُ

 )٣)(،التفسري يف األصل هو الكشف واإلظهار(فيقول

ــطالحا ــسري اص ــطالحا -:التف ــسري اص ــرية و للتف ــات كث ــة تعريف ــدم اإلطال ــالع ــي منه ــا يكفين ــره م ــام ذك  اإلم

وبيـان معانيـه  ^التفسري علم يعرف بـه فهـم كتـاب اهللا املنـزل عـىل نبيـه حممـد  : ( حيث عرفه بقوله)٤(الزركيش

 واسـتمداد ذلـك مـن علـم اللغـة والنحـو والتـرصيف وعلـم البيـان وأصـول الفقـه ،واستخراج أحكامه وحكمـه

 )٥.)(تاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخوالقراءات وحي

                                                
 .دار اهلداية. ٣٢٤ – ٣٢٣ ص ١٣ج ،حممد بن حممد احلسيني امللقب بالزبيدي، من جواهر القاموس انظر تاج العروس -١

حممد رضوان الداية . حتقيق د،  دمشق–بريوت ، دار الفكر املعارص، حممد عبد الرؤوف املناوي، فالتوقيف عىل مهامت التعاري -٢

 .هـ ١٤١٠ – ١ط، ١٩٢ص 

 .هـ ١٤٠٥ -١ط، ٨٧ص، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب بريوت، عيل بن حممد بن عيل اجلرجاوي، التعريفات -٣

تركي األصل، مرصي املولد ولد سـنة .عامل بفقه الشافعية واألصول:  أبو عبد اهللا، بدر الدينحممد بن هبادر بن عبد اهللا الزكريش، -٤

 و لقطـة العجـالن يف ،له تصانيف كثرية يف عدة فنون، منهـا اإلجابـة إليـراد مـا اسـتدركته عائـشة عـىل الـصحابة. م ١٣٤٤ -هـ ٧٤٥

 فقـه، -م الـساجد بأحكـام املـساجد والـديباج يف توضـيح املنهـاج البحر املحيط ثالث جملدات يف أصول الفقه، وإعـال أصول الفقه،

   .٦٠ : ص٦، ج للزركيلانظر األعالم. م ١٣٩٢ -هـ ٧٩٤تويف سنة ، والتنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح

 .القاهرةدار الرتاث ، ١٣ ص١ج ،حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق ،بن هبادر الزركيش بدر الدين حممد، الربهان يف علوم القرآن -٥



 ٣١

  -:نشأة التفسري وتطوره 

Q   |  {  z  y كام أخرب عـن ذلـك يف كتابـه العزيـز باللسان العريب  ^لقد أنزل اهللا القرآن عىل نبيه حممد     

    ~  }P )ألمر ربه امتثااليبني القرآن ألصحابه  ^فكان النبي  )٢/يوسف  Q ....  6   5  7   

     >  =   <  ;  :  9  8P) القرآن الكـريم ونفهمي ^  وقد كان أصحاب النبي .)٤٤/النحل 

ملا نزلت هـذه : ابن مسعود قال من ذلك ما ورد عن . ^فيبينها هلم النبي  ومراميهلكن كانت ختفى كثري من دقائقه

 شق ذلك عـىل النـاس . ) ٨٢-ماألنعا Q  +  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !P)  :اآلية

Q  A  :إنه ليس الذي تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبـد الـصالح ": يا رسول اهللا، وأينا ال يظلم نفسه؟ قال: فقالوا

 D  C    B  . .   P)كـان ثـم  ^فكان أول من فرس القـرآن هـو النبـي ، ومن هنا نشأ علم التفسري )١٣/لقامن

 وقد اشتهر عدد منهم بـذلك وعـىل .^ يف كالمه وفق ما تعلموه من النبي الصحابة هم من يتصدر لتبيني مراد اهللا

وأيب بن كعب وغريهم وقد انترش هؤالء يف األمصار وكانت هلـم  وابن مسعود بن عباسهم اخللفاء األربعة وارأس

ذوا  وجاء من بعـدهم التـابعون وهـم أخـ،وابن مسعود يف العراق، مدارس يف التفسري كمدرسة ابن عباس يف مكة

 )٣( وقتـادة)٢( وعكرمـة)١(جماهـدبالتفـسري مثـل  وقـد اشـتهر عـدد مـنهم .رضوان اهللا علـيهمالعلم عن الصحابة 

وصحابته الكرام ومـن تـبعهم بعـد ذلـك ^ فكانت حلقة متكاملة لتفسري كتاب اهللا عىل لسان رسوله ،وغريهم

                                                
 ، قرأ عىل ابن عباس وصحب ابن عمر مدة كثرية وأخذ عنه،جماهد بن جرب أبو احلجاج موىل السائب املخزومي املكي تابعي مفرس -١

قال ،  أعلم من بقي بالتفسري جماهد: قال قتادة،وحدث عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب ومنصور واألعمش وابن عون وغريهم

  األدنوري أمحد بن حممد، طبقات املفرسينانظر . تويف سنة ثالث ومائة.يقال أنه مات وهو ساجد، ء واملفرسينعنه الذهبي شيخ القرا

 ٥ج، وانظر األعالم. ١١ص ١٩٩٧ سنة ١ ط ، مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة،سليامن بن صالح اخلزي: حتقيق١١ص 

  .٢٧٨ص

تابعي، كان من ، ن عبدا لعبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنه كان يكنى أبا عبد اهللام كا٦٤٥  - هـ ٢٥عكرمة موىل ابن عباس ولد  -٢

 ،ومعانيه عاملا بالقرآن، طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثالثامئة رجل، منهم أكثر من سبعني تابعيا، أعلم الناس بالتفسري واملغازي

 -هـ ١٠٥مات أعلم الناس وأشعر الناس وذلك سنة : واحد فقيل الشاعر املشهور يف يوم " كثري عزة "كانت وفاته باملدينة  هو و

         . ٢٤٤ ص ٤ج، واألعالم . ١٢ص، انظر طبقات املفرسين. م٧٢٣

م أخذ القرآن ومعانيه وروى عن أنس بـن ٦٨٠ -هـ ٦١قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدويس البرصي أبو اخلطاب ولد سنة  -٣

وكان مع علمه باحلديث، رأسـا يف . قتادة أحفظ أهل البرصة: قال اإلمام أمحد ابن حنبل، ير أكمهمالك وعن غريهم مفرس حافظ رض

و . ١٤م انظـر طبقـات املفـرسين ص ٧٣٧ -هــ ١١٨تـويف بواسـط يف الطـاعون سـنة . العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب

 .١٨٩ ص ٥األعالم ج 
  



 ٣٢

سري بـاجلمع بـني وكـان بعـده التفـ، فـسري بـالرأيثم كان بعـد ذلـك الت.  وهو ما يعرف بالتفسري باملأثورمن التابعني

  )١(.والتفسري املوضوعي، الرواية والدراية

  

   -:التفسري باملأثور

ُاألثر بوزن األمر فرند السيفو:  اليشءأثر  من:املأثور لغة     ُ و املأثور السيف الذي يقال إنه مـن عمـل اجلـن)٢ (ْ َ ،

ٌوأثر احلديث ذكره عن غريه فهو آثر بامل َِ َ ( ٌد وبابه نرص ومنه حديث مأثور أي ينقله خلف عـن سـلف ويف احلـديث َ

فـام ( :قال عمر ريض اهللا عنـه) أن النبي عليه الصالة و السالم سمع عمر ريض اهللا عنه حيلف بأبيه فنهاه عن ذلك 

وخـرج ،  أفعـل كـذاأي خمربا عن غريي أنه حلف به يعني مل أقل إن فالنا قـال وأيب ال ) ٣)(ِحلفت به ذاكرا وال آثرا

ُيف إثره بكرس اهلمزة أي يف أثره و األثر بفتحتني ما بقي من رسم اليشء ورضبة السيف وسنن النبي عليه الصالة َ ْ 

ُالسالم آثارهو ُ).٤( 

من تفسري القرآن بـالقرآن، أو  هو الذي يعتمد عىل صحيح املنقول(: التفسري باملأثور  -:التفسري باملأثور اصطالحا

َّبالسن ِ ألهنا جاءت مبينة لكتاب اهللا، أو بام روي عن الصحابة،ةٌّ ُ  ألهنـم أعلـم النـاس بكتـاب اهللا، أو بـام قالـه كبـار ،ِّ

 ألنـه طريـق ،والتفسري باملأثور هـو الـذي جيـب اتباعـه واألخـذ بـه ).ً ألهنم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة،التابعني

 ) ٥(.هللا الزيغ يف كتابوهو آمن سبيل للحفظ من الزلل وا. املعرفة الصحيحة

 

 

 

 

 

 

                                                
  . ٧ط، القاهرة، مكتبة وهبة،  ٣٣٩ – ٣٢٥: ص ،مناع القطان، آنانظر مباحث يف علوم القر لالستزادة  -١

 .٣٤٠٥ ص٥:ج، لسان العرب لبن منظور: انظر. وهو دليل مضاء حده، ووشيه، وطرائقه، هي جوهر السيف وماؤه -٢

دار طوق ، مباب ال حتلفوا بآبائك ،اإليامن والنذور:كتاب، ١٣٢ص ٨:ج ٨ جملد  من حديث عبد اهللا بن عمرصحيح البخاري -٣

  .هـ١٤٢٢ سنة ١ط، النجاة

 .م١١٩٥ -هـ ١٤١٥، مكتبة لبنان بريوت، ٥ص، حممد بن أيب بكر الرازي، انظر خمتار الصحاح -٤

  .٣٤٠و ص ، ٣٣٧: ص، مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن  -٥



 ٣٣

 املبحث األول

 التفسري باملأثور
، تفـسري القـرآن بـالقرآن،  وهـذا املبحـث يـشتمل عـىل ثالثـة مطالـب وهـيرسبق وبينا تعريف التفـسري باملـأثو      

 .وتفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني، وتفسري القرآن بالسنة

 املطلب األول

 تفسري القرآن بالقرآن

 حيـث  التفـسري باملـأثور وهـو يأخـذ أشـكاال خمتلفـة ومتعـددةمـصادر األول مـن املـصدر  الكريميعترب القرآن       

فـام ورد يف بعـض ، واإلطنـاب واإلجيـاز، واملجمـل واملبـني، واملطلـق واملقيـد، اشتمل القرآن عـىل العـام واخلـاص

وما ورد جممال يف مـوطن يبـني يف ،  آيات أخرىوما ورد مطلقا يف بعضها تقيده، اآليات عاما ختصصه آيات أخرى

 .ومـا ورد مـبهام يف مكـان يوضـح يف مكـان آخـر،  يف سورة أخرى مطنبا يف سورة يردموجزاوما ورد ، موطن آخر

 يف مـواطن "والقرآن يفـرس بعـضه بعـضا" وردت لفظة وقد، يف تفسريه بتفسري القرآن بالقرآناأللويس وقد تعامل 

 .  استخداما هلاو من أكثر املفرسين وه،عديدة يف تفسريه

 -:أمثلة عىل تفسري القرآن بالقرآن عند األلويس

ن املراد إ: ( يقول) ٧   - الفاتحة (Q  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;P  : يف قوله تعاىل-١

   Q  ST U :وقيل العبادة كـام يف قولـه تعـاىل، منه رصاط األولني يف حتمل املشاق العظيمة ألجل رضوان اهللا

    X  W  VP )ويـرى الباحـث أنـه إذا مـا أريـد بـه العبـادة . )١(ًوالقرآن يفـرس بعـضه بعـضا)٦١-یس

   ¸Q¶  µ   ́ ³  ²  :مثـل قولـه تعـاىل،  آيات أخرى تدل عىل هذا املعنى مل يـذكرها األلـويسفهناك

  »  º    ¹P )وقوله تعاىل)٥١-آل عمران : QÄ   Ã  Â  Á  ÀÅ    È  Ç  Æ  P  

 )٦٤-   الزخرف(QN   M  L      K  J  IO   R  Q  P  P  :وقوله تعاىل )٣٦-   ممری (

وقيل . امريض اهللا عنهوأبو بكر وعمر  ^قيل هم حممد : يقول) =   <  (  :تفسري األلويس لقوله تعاىلوعند 

هم األنبيـاء واملالئكـة ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام أن املراد بالذين أنعمـت علـياألوىل 

                                                
  . ١٥٣ ص ١: ج، ١املجلد ،  روح املعاين-١



 ٣٤

Q  O  N  M  L  K  J  I   ومن أطاع اهللا تعاىل وعبده وإليه يشري قولـه تعـاىلوالصديقنيوالشهداء 

W  V  U  T  S   R  Q  PX[  Z   Y  P)١(  

يـة نجـد مـثال أن أبـا الـسعود  وعند النظر يف بعـض التفاسـري األخـرى ملعرفـة قـوهلم يف هـذه اآل )٢()٦٩-النساء    (

Q  K  J  I :وجـلوقيل املراد هبم األنبياء عليهم الـسالم ولعـل األظهـر أهنـم املـذكورون يف قولـه عـز (:وليق

W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  LX[  Z   Y  P)٣( 

بأهنم ) =   <  (  : فهم يفرسون قوله تعاىل) ٦.(البغويو) ٥(،وابن كثري )٤(الطربياإلمام وكذلك احلال مع 

 )٧.(ويوردون اآلية للداللة عىل تفسريهم،  يف آية النساءالذين ذكروا

                                                
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ سنة ١ط ، مؤسسة الرسالة،١٧٨ ص ١:ج، ن جرير الطربياب، جامع البيان يف تأويل القرآن انظر -١

  . ١٥٥  ص ١: ج١ روح املعاين جملد -٢

 . بريوت – دار إحياء الرتاث العريب ١٨ ص ١:ج انظر تفسري أبو السعود -٣

.  واسـتوطن بغـداد٨٣٩  -ـ هـ٢٢٤ولـد يف آمـل طربسـتان. املؤرخ املفرس اإلمـام: هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر -٤

 يف) املـسرتشد(و ) اخـتالف الفقهـاء(و ) جـامع البيـان يف تفـسري القـرآن ( و) وامللوكتاريخ األمم(من كتبه . رفض القضاء واملظامل

 وهو من ثقات املؤرخني،وكان جمتهدا يف أحكام الدين ال يقلد أحدا، بل قلـده بعـض النـاس. وغري ذلك) القراءات(علوم الدين، و 

  . ٦٩-٦٨ ص ٦: انظر األعالم للزركيل ج.م٩٢٣ - هـ  ٣١٠وتويف ببغداد ، كان عاملا باحلديث.وعملوا بأقواله وآرائه

ولـد يف . حافظ مـؤرخ فقيـه: هو إسامعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن درع القريش البرصوي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عامد الدين -٥

. تناقل الناس تصانيفه يف حياته.  هـ ورحل يف طلب العلم٧٠٦م انتقل إىل دمشق سنة ١٣٠٢ -هـ ٧٠١قرية من أعامل برصى الشام،

االجتهـاد يف طلـب (و ) تفـسري القـرآن العظـيم(و) طبقات الفقهـاء الـشافعيني(و، خيف التاري) البداية والنهاية (من كتبه التي تركها

 -هــ ٧٧٤وتويف بدمشق ). واملجاهيل  يف معرفة الثقات والضعفاءالتكميل(و) اختصار علوم احلديث(و) جامع املسانيد(و) اجلهاد

    .٣٣٠ ص١:ج،  انظر األعالم للزركيل.م١٣٧٣
 - هـ ٤٣٦هو احلسني بن مسعود بن حممد، الفراء،أو ابن الفراء، أبو حممد، ويلقب بمحيي السنة، فقيه، حمدث، مفرس ولد  -٦

يف احلديث، و ) رشح السنة (يف فقه الشافعية، و ) التهذيب(ة ومرو من كتبه من قرى خراسان، بني هرا) بغا(م نسبته إىل ١٠٤٤

 هـ ٥١٠تويف بمرو الروذ  . وغري ذلك) اجلمع بني الصحيحني(و ) مصابيح السنة (يف التفسري، و ) لباب التأويل يف معامل التنزيل (

  ،٢٥٩ -٢٥٨ ص ٢:ج، للزركيل، انظر األعالم. م١١١٧ -
ـ ١٤٢٠) اجليزة(مؤسسة قرطبة  ،٢٢٢ ص١:ج، ابن كثري، قرآن العظيمانظر تفسري ال -٧  انظر لباب التأويل يف و. م ٢٠٠٠ -ه

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٤ط، دار طيبة، ٥٢ ص ١:للبغوي  ج، معامل التنزيل
 
 



 ٣٥

رة( QÖ  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×     Û  Ú  Ù  Ø  P  : يف قولـه تعــاىل-٢ حيــث فــرس  )٣٧-البق

 اهللا تعـاىل قـالالتي  واملروي يف املشهور عن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام ، أن هذه الكلامت هي: الكلامت بقوله

 )٢٣-األعرافQ    ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !P )  :العزيزيف كتابه 

ســبحانك اللهــم  أهنــا  ريض اهللا عنــه وهــو يــذكر أقــواال أخــري يف توضــيح هــذه الكلــامت مثــل قــول ابــن مــسعود

 .وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، ال إله إال أنت، ظلمت نفـيس فـاغفر يل، فإنـه ال يغفـر الـذنوب إال أنـت

فهو يوضح ما أهبم مـن معنـي كلـامت يف سـورة البقـرة بـام . )١(هي ال خترج يف مضموهنا عن مفهوم آية األعرافو

 . ورد يف سورة األعراف

 يف  وكـذلك البيـضاوي،  يف الـدر املنثـور) ٢( أن السيوطي الباحثجد غريه من املفرسين و عىل قولوعند التعرف

  )٣(. يفرسون الكلامت بآية األعرافأهنم مجيعا. وغريهم من املفرسين، تفسريه

 .وإنام أخذ عن السابقني من املفرسين،  األلويس ليس وحده الذي قال هبذاوهبذا يكون 

أي : بقولـه) m   :( حيث فرس قوله تعاىل) ١٨-النبأ (Q  m  l    k  j  i  hP  :يف قوله تعاىل – ٣

                                     )٤.()٧١-اإلسراء (Qs  r  qu   t     ...   P  :سبحانه وتعاىلأمما كل أمة بإمامها كام قال 
أن إال . أو مـن سـبقه مـن املفـرسين، أو التـابعني، واملالحظ أن األلويس مل ينسب هذا القـول ألحـد مـن الـصحابة   

ام ورد يف آيـة جد أن هناك من قـال مـا قالـه األلـويس مـن تفـسري األفـواج بـري و لكتب التفسهرجوعالباحث وعند 

                                                
 .٣٦٤ ص١: ج١،جملد، روح املعاين   -١

 -هـ ٨٤٩جالل الدين أبو الفضل ولد يف رجب  ، املرصيهو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد  -٢

فنافت تبا كثرية استقصاها الداودي ألف ك، عامل مشارك يف أنواع من العلوم قرأ عىل مجاعة من العلامء. م ونشأ يتيام يف القاهرة١٤٤٥

 وله يف ،وتدريب الراوي يف علوم احلديث، نواإلتقان يف علوم القرآ، ها الدر املنثور يف تفسري القرآن باملأثورمن، عىل مخسامئة مؤلف

دفن يف حوش قوصون . م١٠٠٥ -هـ ٩١١ مجادي األوىل ١٩تويف يف منزله يف روضة املقياس . وغري ذلك الكثري، أسباب النزول

 . ٨٢ ص٢:ج،  انظر معجم املؤلفني.خارج باب القرافة

وانظر ، يالبيضاو، وانظر أنوار التنزيل وأرسار التأويل ، ١٤٤ ص ١: م ج١٩٩٣ط ، دار الفكر، السيوطي،  انظر الدر املنثور-٣

  . ٥٤٣ ص ١:ج، الطربي، وانظر جامع البيان يف تأويل القرآن ، ٣٧٠ ص ١:ج، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم

  . ٢٩١ ص٣٠: ج، ١٤جملد ، روح املعاين  -٤



 ٣٦

 وهـو ممـن تبـع الشنقيطيوكذلك الشيخ  ،  ممن سبقوه،وابن كثري، الفخر الرازيو ابن جرير الطربي  مثل.اإلرساء

 )٢(.أن األفواج هي األممفهم يفرسون القرآن بالقرآن يف هذه اآلية ببيان . )١(األلويس يف قوله

ن اجلبـال إيقـول ه اآلية نجـد أن األلـويس يف هذ) ٢٠- النبأ (Q  w  v   u   tP  : يف قوله تعاىل-٤

   QÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ  Û  :تكون يف اجلو عىل هيئتها بعد تفتتها و حيتج بقوله تعاىل

à          ß  Þ     Ý  Üá     å  ä  ã  â  P)ــــل ــــاىل) ٨٨- النم ــــه تع >  =   Q:وقول

?  >P)قولــه تعــاىلام يف أو أهنــا تنتهــي مــن الوجــود كــ  )٥-  القارعــة : Q  n  m

o* s  r  q    P )واملحصلة النهائية عنده أن اهللا عز وجل يسري اجلبال وجيعلهـا هبـاء ) ٦-٥-الواقعة

Q  e  d  c   b  a  `f*hj  i  *       l  :ويسوي األرض كام يف قولـه تعـاىل

  q  p  o  n  mP) ذا املعنى قوله تعاىلومن اآليات التي هلا عالقة هب  )٣ ( ) ١٠٧-١٠٥-( طھ:   

 Q  J  I  H  G  F  EP)وكذلك قوله تعاىل) ٥()٤(بن عادلا كام يذكر ذلك ) ١٤-  الحاقة: 

                                                
ولـد هبـا ). موريتانيـا(مفـرسو مـدرس مـن علـامء شـنقيط : طيبن حممد املختار بـن عبـد القـادر اجلكنـي الـشنقيهو حممد األمني  -١

. هـ١٣٨١وحج واستقر مدرسا يف املدينة املنورة ثم الرياض وأخريا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة . م  وتعلم هناك١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥

فـع إهيـام االضـطراب عـن آي د(و) منهج ودراسـات آليـات األسـامء والـصفات (و) أضواء البيان يف تفسري القرآن(له كتب، منها 

 - هــ ١٣٩٣تـويف بمكـة املكرمـة) رحلة خروجه مـن بـالده إىل املدينـة (و) ألفية يف املنطق(و ) آداب البحث واملناظرة (و ) الكتاب 

  .٤٥ ص ٦:الزركيل ج، األعالم انظر.  م١٩٧٣
-هـــ ١٤٢١، ١ ط– بــريوت - العلميــة دار الكتــب  ١٠ ص ٣١:ج، الفخــر الــرازي،  انظــر مفــاتيح الغيــب مــن القــرآن الكــريم-٢

وانظـر أضـواء البيـان يف تأويـل  ، ٢٣٠ ص ١٤:ج، وانظر تفـسري ابـن كثـري، ١٥٨ ،١٥٧ ص ٢٤:وانظر تفسري الطربي ج، .م٢٠٠٠

 .م١٩٩٥، ٥،ط، دار الفكر بريوت، ٤٠٩ ص٨: ج ،الشنقيطي، بالقرآنآن القر

 .٢٩٣ ص ٣٠:  ج١٤جملد ، روح املعاين -٣

 "لـه " اللبـاب يف علـوم الكتـاب "صاحب التفسري الكبـري :  بن عادل احلنبيل الدمشقي، أبو حفص، رساج الدينهو عمر بن عيل -٤

  .٥٨ ص ٥:  انظر األعالم للزركيل ج.م١٤٧٥ بعد -هـ ٨٨٠، تويف بعد "حاشية عىل املحرر يف الفقه

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩ األوىل – ط - بريوت-ةدار الكتب العلمي، ١٠٢ ص ٢٠:ج ،ابن عادل،  انظر اللباب يف علوم الكتاب-٥

 
 



 ٣٧

 Q   ~      }  |  {   z  y  x  wP) وهنا ) ١(كام يذكر ذلك الفخر الرازي) ١٤- المزمل 

 يف تفـسريهبـذه اآليـات احتجاجـه  قـد سـبقوا الـشيخ األلـويس يف .،بـن عـادلاو، والفخر الرازي ابن كثري نجد أن

  )٢.(اآلية

سبحانه شقت كام قال :(يقول األلويس يف هذه اآلية)  ٩-   المرسالت (Q  ~  }  |P : يف قوله تعاىل-٥

 Q   Z           Y   X  W  V  U  TP : وقوله تعاىل)١-االنشقاق (Q      .  -  ,P  :وتعاىل

وعند النظر يف )١٩- النبأ (Q    r  q  p  oP  : وتعاىلوقيل فتحت كام قال سبحانه)٢٥- الفرقان(

   :وفرس الفتح بالشق لقوله تعاىل:نجده يقول)١٩-  النبأ(Q    r  q  p  oP  :تفسريه لقوله تعاىل

 Q      .  -  ,P) ١-االنشقاق (وقوله سبحانه:  Q   #  "  !P )إىل غري ذلك )  ١-راالنفطا

ه يفرس د  نج )١- االنشقاق(Q      .  -  ,P  :لنظر يف تفسريه لقوله تعاىلوعند ا. ًوالقرآن يفرس بعضه بعضا

  )٢٥- نالفرقا (Q    Z           Y   X  W  V  U  TP  : بالغامم مستشهدا بقوله تعاىلاالنشقاق

   :ًفالقرآن يفرس بعضه بعضا وقيل تنشق هلول يوم القيامة لقوله تعاىل: ويقول

                                                
 .١٦١ ص ٣٠:ج، الفخر الرازي،  انظر مفاتيح الغيب من القرآن الكريم-١

 ٢٠:ج ،ابن عادل، اللباب يف علوم الكتاب:وانظر. ١٦١ ص ٣٠:ج، الفخر الرازي، مفاتيح الغيب من القرآن الكريم :  انظر–٢

  .٢٣٠ص  ١٤: وتفسري القرآن العظيم البن كثري ج١٠٢ ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٨

 M   T  S  R  Q  PL )من اآليات التي هلا عالقة بتفسري هذه :يقول الباحث   )١( )١٦-   قةالحا 

واملالحظ هنا أن األلـويس   )٣٧-الرحمن (QÄ  Ã  È  Ç  Æ  ÅP  :اآلية قوله تعاىل

و التـابعني أو غـريه مـن دون أن ينـسب هـذا التفـسري ألحـد مـن الـصحابة أ،  من اآليات بعضها ببعضًايفرس عدد

 أو ، أو توضـيح مـبهم،تفـصيل جممـل هبـا يـستدلحظ أنـه مل يـذكر عنـد إيـراده لآليـات التـي ولكن املال. املفرسين

هذه بعض األمثلة التي سـقتها للداللـة عـىل أن األلـويس رمحـه اهللا  .وإنام يكتفي بمجرد ذكر اآليات، ختصيص عام

غـريه مـن املفـرسين قـد التفـسري األخـرى نجـد هنـاك ولكن عند النظر إىل بعض كتـب  . كان يفرس القرآن بالقرآن

 )٥(،والـرازي )٤(، وأيب الـسعود)٣(،وابـن كثـري، )٢(قالوا مثل ما قال يف هذه اآلية ومن هؤالء املفـرسين الطـربي

                  )٧) (٦.(وأيب بكر اجلزائري

 

                                                
 
 
 .٢٩٣-٢٩١ ص ٣٠: ج١٤  انظر روح املعاين جملد -١

 .١٢٩ ص٢٤:للطربي ج، انظر جامع البيان يف تأويل القرآن -٢ 

 .٢٢١ ص١٤:تفسري القرآن العظيم البن كثري ج:  انظر-٣

   .٢٣٦ ص٣٠: وج١٠٣ ص ٢٩:ب للرازي جمفاتيح الغي: انظر -٤

 .١٣١ ص ٩: أليب السعود جالقرآن الكريموإرشاد العقل السليم إىل مزايا  -٥

م، نـشأ وتلقـى علومـه ١٩٢١ولـد يف قريـة لـرية جنـوب اجلزائـر . هو جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبـو بكـر اجلزائـري -٦

ارحتـل مـع أرستـه ، ة من العلوم النقلية والعقليوغريهااألولية فيها، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعض املتون يف اللغة والفقه املالكي، 

ودرس يف بعـض مـدارس وزارة املعـارف، ، ثم أصبح مدرسـا فيـه، إىل املدينة املنورة، حيث واصل حتصيله العلمي يف املسجد النبوي

 ومـا يـزال يقـوم بـالوعظ.ىل التقاعد وبقي فيها حتى أحيل إ منذ افتتاحها يف اجلامعة اإلسالمية املدرسنيودار احلديث، كان من أوائل

 أيـرس التفاسـري للقـرآن ،عقيـدة املـؤمن، منهـاج املـسلم: تدريس يف املسجد النبوي الرشيف، وقـد ألـف العديـد مـن الكتـب منهـاوال

 العلـــامء وطلبـــة العلـــم انظـــر املعجـــم اجلـــامع لـــرتاجم .أن يرزقـــه طـــول العمـــر وصـــالح العمـــلنـــسأل اهللا . وغريهـــا،الكـــريم

 .ة مطبوع يوجد منه نسخالكتاب إلكرتوين وال .٤١ص ١:احلاسوب املكتبة الشاملة  ج.املعارصين

هــ ١٤٢٤ سـنة ٥ط، املدينـة املنـورة، مكتبة العلوم واحلكـم، ٥٤٢ص٥:ج ،أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري أليب بكر اجلزائري -٧

  .م٢٠٠٣

 

 
 



 ٣٩

 ملطلب الثاينا

 تفسري القرآن بالسنة

، وتأيت الـسنة بعـده، حيث حيل القرآن أوال باملأثورتفسري ال  من مصادرتعترب السنة النبوية املطهرة املصدر الثاين      

  القرآن  ما يشكل عليهم من فهم آليات منرضوان اهللا عليهمكثريا ما يبني للصحابة  ^وقد كان النبي

  Q ...     >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5P ) ٤٤ -النحل( 

فالـسنة   )٢ ()أال إين أوتيـت القـرآن ومثلـه معـه (  :^هللاقـال رسـول ا: قال )١ ( املقداد بن معدي كرب روىوقد

. رها وكـذلك الزكـاة والـصيام واحلـجلبعض ما أمجل يف القرآن مثل توضيح كيفية الصالة ودقائق أموتأيت مفصلة 

ِّصـلوا كـام رأيتمـوين أصـيل(: أنه قـال^عن النبي ) ٣(،مالك بن احلويرثرواه ومن أمثلة ذلك ما  ََ ْ َُ َِ ُ َ َُ ومـا رواه  )٤()ُّ

م لعىل ال أراكم بعد  (: قال^ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  )٥(جابر ُ ك َ َخذوا عنى مناسك ْ َ َْ َ ْ َُ َِّ َ َ ُِ َ ِّ َ َ هذاعاميُ َ() ٦( 

 :ومن أمثلة ذلك، وقد تعامل األلويس مع هذا اللون من ألوان التفسري يف مواطن عديدة من تفسريه
                                                

ى قدم املدينة يف صباه وصحب هو املقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب يكنى أبا كريمة وقيل كنيته أبو حيي -١

تويف سنة كثريون النبي صىل اهللا عليه و سلم وروى عنه أحاديث وعن خالد بن الوليد ومعاذ وأيب أيوب ونزل محص وروى عنه 

 ٦:  عيل حممد البجاوي ج:حتقيق  بن حجر العسقالين ا اإلصابة يف متييز الصحابة:انظر. سبع وثامنني وهو بن إحدى وتسعني سنة

  .هـ ١٤١٢ ،١ط  بريوت– دار اجليل ٢٠٢ص 

هـ ، ١٤٢١سنة ١ ط- بريوت– مؤسسة الرسالة ١٧١٧٤ رقم احلديث  ،٤١٠ ص ٢٨:ج، الشيباين مسند اإلمام أمحد بن حنبل -٢

  . الرياض- للشيخ األلباين مكتبة املعارف للنرش والتوزيع^صفة صالة النبي : وقد ذكر األلباين أنه صحيح انظر، م٢٠٠١

َمالك بن احلويرث بن أشيم الليثي ،يكنى أبا سليامن ، ويقال فيه هو  -٣ ْ َْ ُُ وهو من أهل البرصة ، قدم عـىل النبـي . مالك بن احلارث : َِ

َيف شببة من قومه ، فعلمهم الصالة ، وأمره بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم  َ ْروى عنه أبو قالبة ، ونرص بن عاصم ، وسوار اجلرمـي . َ َ ََّ .

عز الدين بن األثري أيب احلسن عيل بـن حممـد اجلـزري ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة:انظر. بالبرصة سنة أربع وتسعني للهجرةوتويف 

       .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  ٢٠ص ، ٥:ج لبنان  حتقيق عادل أمحد الرفاعي/ دار إحياء الرتاث العريب بريوت 

األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة  باب، األذان:  كتاب١٢٨ ص ١: ج١لد جم.من حديث مالك ريض اهللا عنه صحيح البخاري  -٤

 .واإلقامة

هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي من بني سلمة أمه نسيبة بنت عقبة شهد العقبة الثانية صـغريا مـع أبيـه  -٥

 .نة سنة أربع وسبعني وكان عمره أربعا وتسعني سنة كف برصه آخر عمره تويف باملدي-^ شهد الكثري من الغزوات مع النبي

 .٢٢٠-٢١٩ ص ١: جاالستيعاب يف معرفة األصحاب يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الـرب حتقيـق عـيل حممـد البجـاوي:  انظر

    . هـ ١٤١٢- بريوت -دار اجليل

 .٩٧٩٦: رقم احلديث حمرسوادي يفاإليضاع باب  كتاب احلج  ١٢٥ ص ٥: السنن الكربى للبيهقي ج-٦



 ٤٠

رة -٢٥٥   ( مـن اآليـةQ  ...      Å  ÄÇ  Æ     È  ... P: عند تفسريه لقوله تعـاىل-١  حيـث  )  البق

 من حديث  رالكريس جسم بني يدي العرش حميط بالسموات السبع، يدل عليه ما أخرجه ابن جري :يقول

 يا أبا ذر مـا الـسموات الـسبع واألرضـون الـسبع (: عن الكريس فقال ^أنه سأل النبي )١ ( ريض اهللا عنه أيب ذر

ثـم  )٢()قة ملقاة بأرض فالة وأن فضل العرش عىل الكريس كفضل الفالة عىل تلـك احللقـة عند الكريس إال كحل

َوسـع : ( عـن قولـه تعـاىل  ^سـئل النبـي : ن عبـاس ريض اهللا تعـاىل عـنهام قـالعن ابيورد األلويس رواية أخرى  َِ

ُكرسيه  ُّ ِ ْ    )٤ () )٣(كرسيه موضع قدميه والعرش ال يقدر قدره(: قال) ُ

ىل طريقـة أن األلويس رمحه اهللا يفرس الكريس بام ورد يف بعض األحاديث وألنه عامل باحلـديث فهـو عـمن الواضح 

ولكنه يستشهد باحلديث الصحيح وبالـضعيف أيـضا ودون أن ،  والراوي األعىل لهاملحدثني يذكر مصدر احلديث

                                                
ّذر الغفاري هو جندب بن جنَادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعري بن حرام بن غفار، أمه  َبوأ -١ َ ُ َُ َ َ َِ ِِ َ َ ُ ُ ُ ُ َّ ْ رملة بنت الوقيعةِ ، من بني َ

ًغفار أيضا َ ، ^ دعا هلم النبيقدم املدينة وأسلم ثم عاد لقومه وأسلموا معه بعد أن، من كبار الصحابة وفضالئهم، قديم اإلسالم،ِ

َتوىف أبو ذر بالربذة سنة اثنتني وثالثني أسد الغابة يف : انظر .، ثم مات بعده يف ذلك العام وصىل عليه عبد اهللا بن مسعود، للهجرةَّ

ث دار إحياء الرتا، ١٠٦ ص ٦:ج،  عادل أمحد الرفاعي:معرفة الصحابة عز الدين بن األثري أيب احلسن عيل بن حممد اجلزري حتقيق

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧سنة -بريوت–العريب 

ذكر االستحباب للمرء أن  باب ، كتاب الرب واإلحسان، من حديث أيب ذر الغفاري،حممد بن حبان التميمي،  صحيح ابن حبان-٢

  -بريوت– مؤسسة الرسالة ٧٧ ص ٢:ج ، ٣٦١:رقم احلديث ، بيشء منهاالعقبىيكون له من كل خري حظ رجاء التخلص يف 

 سنة ٢ بريوت ط–إلسالمي  املكتب ا٧٥ صححه الذهبي يف كتاب خمترص العلو حتقيق األلباين ص .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٢ط

 .هـ١٤١٢

ُأبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضبي ، املستدرك عىل الصحيحني وبذيله التلخيص - ٣

دار  ، ٣٠٧١: رقم احلديث، ٢٨٢ ص٢: ح ٥ جملد ، كتاب التفسري،  من حديث ابن عباس،ابن البيعالطهامين النيسابوري املعروف ب

رقم احلديث ، ٣٠٦ ص٢:ج  السلسلة الضعيفة حممد نارص الدين األلباين :انظر، ضعفه األلباينو، صححه احلاكم،  بريوت :املعرفة

 .ني أن الشيخ األلويس أورد يف تفسريه أحاديث ضعيفة وهذا يب.م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ط  . الرياض–مكتبة املعارف ، ٩٠٦

  .٢٦٦ ص ٣:  ج٢ جملد روح املعاين-٤   
  
 
 

 
 



 ٤١

رسين فإننـا نجـد ابـن كثـري قـال ولو أردنا التعرف عىل من قال مثل هـذا القـول مـن املفـ. يصدر حكام عىل احلديث

 )١(. يف تفسريه هلذه اآليةذلكب

 من اآلية  Q ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨...P :ما ذكره يف تفسريه لقوله تعاىل -٢

 )٢(عـن عقبـة بـن عـامر اجلهنـي  ويـورد روايـةحيث فرس القوة بقوله كل ما يتقوى به يف احلـرب )األنفال   -٦٠(

 القـوة إن أالوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة ":  عليه وسلم يقول وهو عىل املنرب تعاىلسمعت النبي صىل اهللا :قال

 والظاهر العموم إال أنه عليه الـصالة و الـسالم خـص الرمـي بالـذكر ألنـه أقـوى مـا يتقـوى )٣"( الرمي قاهلا ثالثا

  )٤(.به

والسنة كام نعلـم ،  به اآلية قد خصها بالرميوهنا نجد األلويس يبني أن القوة يف اآلية عامة وأن احلديث الذي فرس

أن تفـسري القـوة بـام و ، كام أنه حيتج هبذا احلديث وهو حديث صحيح.ختصص القرآن يف بعض مواطن العموم فيه

وعند العـودة لكتـب ، بالرمي حديث مشهور بني العلامء وطلبة العلم فإنه ال يكاد خيلو كتاب من كتب التفسري منه

 .  يظهر هذا األمر بجالءةتنوعالتفسري امل

، مــن املالحــظ هنــا أن الــسنة النبويــة حتمــل اإلعجــاز العلمــي مــن خــالل هــذا احلــديث ألن الرمــي يفــرس بــالقوة

واألســلحة احلديثــة اليــوم كلهــا قائمــة عــىل الرمايــة بــدأ مــن األســلحة اخلفيفــة إىل رامجــات الــصواريخ والبــوارج 

تـي ينبغـي عـىل املـسلمني امتالكهـا والتـدرب عليهـا ملواجهـة عـدوهم وغريها من األسلحة ال، والطائرات القاذفة

 .^وامتثاال ألمر نبيهم

                                                
  .٤٤٣ ص ٢: انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ج -١

هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن اجلهني الصحايب املشهور روى عن النبي صىل اهللا عليه و  -٢

وروى عنه مجاعة من الصحابة والتابعني كان قارئا عاملا بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا بايع النبي عىل ، لم كثرياس

اهلجرة  وشهد عقبة بن عامر الفتوح وكان هو الربيد إىل عمر بفتح دمشق وشهد صفني مع معاوية وأمره بعد ذلك عىل مرص مات 

 .٥٢٠ ص ٤:ج، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين : انظر.يف سنة ثامن ومخسني هـ

 ص ٦:ج أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم  انظر احلديث يف -٣

  .دار األفاق اجلديدة ـ بريوت+ دار اجليل بريوت  ،باب فضل الرمي واحلث عليه ،٥٢

  .٣٣ ص١٠:ج، ٦اين جملد  روح املع-٤

 

 

 
  



 ٤٢

لقـد مـر بنـا أن األلـويس )  ١٨-النبأ (Qm  l    k  j  i  h  P  :ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل – ٣ 

      -٧١(يـةمـن اآل Qu   t  s  r  q   ...   P  :فرس األفواج باألمم مستدال عـىل ذلـك بقولـه تعـاىل

مــامهم أو زمــرا ومجاعــات خمتلفــة األحــوال متباينــة األوضــاع حــسب اخــتالف األعــامل بإ: فهــو يقــول) اإلسراء

 يـا :قـال )١( ريض اهللا عنـهمعـاذ بـن جبـل مـن حـديث ^ بحديث موضوع منسوب للنبي  واستدل هلذا.وتباينها

مـن األمـور ثـم  سـألت عـن عظـيم  يا معاذ": فقال؟رسول اهللا ما قول اهللا تعاىل يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا

أرسل عينيه ثم قال عليـه الـصالة و الـسالم عـرشة أصـناف قـد ميـزهم اهللا عـز و جـل مـن مجاعـة املـسلمني فبـدل 

 وعليـه قيـل ال . وهذا كام قال ابن حجر حديث موضوع وآثار الوضع الئحة عليه)٢( الخ الرواية ".......صورهم

 تعـاىل تـأتون إذ ال يمكـن اإلتيـان للمـصلوب واملـسحوب عـىل الوجـه وال ملـن قطعـت يـداه بد من تغليب يف قوله

ورجاله وتعقب بأنه ليس بيشء فإن أمور اآلخرة ال تقاس عىل أمور الدنيا والقادر عـىل البعـث قـادر عـىل جعلهـم 

أتوا بأنفـسهم جلـواز أن تـأيت ماشني بال أيد وأرجل وأن متشى هبم عمد النار التي صلبوا عليها مع أنه ال يلـزم أن يـ

 )٣.(هبم الزبانية

ويبني بعد ذلـك بعـض إمـارات ، موضوع أنه أن األلويس رمحه اهللا يورد حكم ابن حجر عىل احلديثوهنا نجد      

 .غفر اهللا له وهذا من املآخذ عليه ، يف تفسري األفواج باألممه حيتج بهومع ذلك فإن. وضعه

 

                                                
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ األنصاري اخلزرجي اإلمام املقدم يف علم احلالل واحلرام كان من أمجل الرجال  -١

وشهد املشاهد كلها وروى عن النبي صىل اهللا عليه و سلم أحاديث روى عنه بن عباس وابن عمر وآخرون من كبار التابعني وشهد 

ا وهو ابن إحدى وعرشين سنة وأمره النبي صىل اهللا عليه و سلم عىل اليمن كانت وفاته بالطاعون يف الشام سنة سبع عرشة أو بدر

 .١٣٦ ص ٦:اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين ج: انظر.أربعا وثالثني سنة وقيل غري ذلكالتي بعدها وعاش 

 ختـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة يف تفـسري :انظـر احلـديث يف، وإنام يف كتب التخـريج، تونمل أقف عىل هذا احلديث يف كتب امل -٢

 حتقيق عبد ١هـ ط ١٤١٤ - الرياض -مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي دار ابن خزيمة / كشاف للزخمرشي تأليف ال

 .١٤٤ ص ٤:سعد جاهللا بن عبد الرمحن ال

  .٢٩٢ -٢٩١ ص ٣٠:  ج١٤روح املعاين جملد   -٣

   
 
 



 ٤٣

وأبـو ، )١(مـنهم ابـن عـادل، األلويس أوردوا هذا احلديث عند تفـسري هـذه اآليـةبعض املفرسين غري وكذلك فإن 

  . وحيتجون به يف تفسري اآلية املذكورة)٤(والشنقيطي، )٣(والفخر الرازي، )٢(السعود

  
 املطلب الثالث

 لقرآن بأقوال الصحابة والتابعنيتفسري ا

 املـصدر الثالـث القـرآن الكـريميام يتعلق بتبيني بعض معاين والتابعني ريض اهللا عنهم فتعترب أقوال الصحابة           

يعلنـون وكـانوا للتفسري حيث تصدروا  ^ وقد كان بعض الصحابة قريبني من النبي،  باملأثورمن مصادر التفسري

بـن عبـاس وعبد اهللا ، وعبد اهللا بن مسعود،  عيل بن أيب طالب من أمثالويشهد هلم بذلك، أهنم من أهل هذا العلم

عـن يشء إال  سـلوين فـواهللا ال تـسألوين" :فهذا عيل ريض اهللا عنه يقول وهو خيطب الناس. هللا عنهم أمجعنييض ار

أمـا  )٥(". أيف سـهل أم يف جبـل،أخربتكم وسلوين عن كتاب اهللا فواهللا ما من آية إال وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار

علـم القـرآن  ": له عندما سـئل عنـه فقـالريض اهللا عنه ابن مسعود والذي كثرت الروايات عنه فتكفيه شهادة عيل

قال عنه ابن ، وهو من املقربني منه ^ ابن عم النبي أما ابن عباس فيكفيه أنه" .والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علام

ِاللهم فقهـه يف الـدين... " : ^ النبيوقد دعا له "نعم ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس":مسعود ِّ ِ ُ ْ ُِّ َ َ وعلمـه التأويـلََّّ ِِّ ْ َّ ُ َْ َ 

ٌعـنهم وإن قـوهلم يف التفـسري معتـرب  فقـد أخـذوا عـن الـصحابة ريض اهللا رضوان اهللا عليهمن و أما التابع)٧(" )٦(

 بالتفـسري ألهنـم أخـذوه وقد اشتهر عدد منهم، وقد رجع كثري من األئمة إىل أقواهلم، وهو حجة إذا ما أمجعوا عليه

                                                
 .١٠١ ص٢٠:انظر اللباب يف تفسري الكتاب البن عادل ج  -١

  .٨٩ ص ٩: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود ج-٢

   .١٠ ص ٣: تفسري الفخر الرازي ج-٣

  .٤٠٩ ص ٨: تفسري الشنقيطي ج-٤

 .م١٩٦٨ سنة ١ ط– بريوت –دار صادر ، ٣٣٨ ص٢:إحسان عباس ج: الطبقات الكربى البن سعد حتقيق-٥

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ سنة ١ ط– بريوت –مؤسسة الرسالة ، ٢٢٥ ص ٤: مسند اإلمام أمحد من حديث ابن عباس ج-٦

 .١٥ ص٢: دار الفكر ج حممد عبد العظيم الزر قاين،مناهل العرفان يف علوم القرآن: انظر -٧

 
 

 
 

 
 



 ٤٤

 وعكرمة موىل ،وقتادة، ومن أمثال هؤالء التابعني جماهد، وابن مسعود،كابن عباس مفرسي الصحابةعن جهابذة 

" : وقـد كـان يقـول أمـا جماهـد فإنـه أوثـق مـن روى عـن ابـن عبـاس .وغـريهم، )١( وسعيد بـن جبـري،ابن عباس

أمـا  ".ُعرضت املصحف عىل ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل خامتته، أوقفه عند كل آية منـه وأسـأله عنهـا

وأما عكرمة موىل ابن عباس فقد قال الشافعي فيـه مـا بقـي أحـد  .سعيد فقد كان ثقة ثبتا يف الرواية عن ابن عباس

 .أعلم بكتاب اهللا من عكرمة

 .وهذه بعض األمثلة عىل ذلك،  تفسري الصحابة والتابعني للقرآن الكريممن الكثريوقد ورد يف تفسري األلويس 

  اآليةمنQy  x   w   v  u  t  sz�  ~  }  |  {    ...¡P  : لقوله تعاىل ما ذكره عند تفسريه-١

رة - ٢٥٥  ( أن بنـي إرسائيـل  " ريض اهللا تعـاىل عـنهام  عن ابن عبـاسورد: حيث يقول وبعد أن يفرس اآلية)  البق

فخـذ زجـاجتني يف اتقوا اهللا تعاىل فناداه ربـه يـا موسـى سـألوك هـل ينـام ربـك : يا موسى هل ينام ربك قال: قالوا

يديك فقم الليل ففعل موسى فلام ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فـضبطهام حتـى إذا كـان آخـر 

يا موسى لو كنت أنام لـسقطت الـسموات واألرض فهلكـن كـام : س فسقطت الزجاجتان فانكرستا فقالالليل نع

 ام ريض اهللا عـنه رد هـذه الروايـة عـن ابـن عبـاس وهنـا نالحـظ أن األلـويس يـو)٢(".هلكت الزجاجتان يف يـديك

 .وأهنام صفتان تعارضان كامل اهللا سبحانه وتعاىل، لتوضيح معنى السنة والنوم وبيان ما يرتتب عليهام

مـن حـديث أيب  ^ قد أوردها منـسوبة للنبـي )٣(يف كتب التفسري ملعرفة من أوردها نجد أن بن كثريوعند البحث 

  .  يف الدر املنثور عن ابن عباس كام فعل األلويس)٤(كذلك السيوطيو. ريض اهللا عنههريرة 

                                                
 هـ كان أعلمهم عىل ٤٥ولد ، تابعي، ثقة ثبت فقيه من الثالثة: الء، الكويف، أبو عبد اهللاألسدي، بالو  هو سعيد بن جبري -١

 وما عىل وجه األرض ًقتل احلجاج سعيدا: قال اإلمام أمحد بن حنبل، هـ  ومل يكمل اخلمسني٩٥،  قتله احلجاج، بواسط. اإلطالق

حتقيق أبو ، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، وتقريب التهذيب . ٩٣ ص ٣:األعالم للزركيل ج: انظر. أحد إال وهو مفتقر إىل علمه

 .دار العاصمة   ط ،  ٣٧٤األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين ص

والرواية ضعيفة اإلسناد وللوقوف عىل ذلك انظر ما ذكره أبو عبد الرمحن فؤاد بن رساج   .٢٦٤ ص ٣:  ج٢ روح املعاين جملد -٢

أبو عبد اهللا ، األحاديث املختارة:  وملعرفة موقعها يف كتب املتون انظر .٢٦٥ ص نفس املرجع، روح املعاينعبد الغفار يف حتقيقه ل

هضة احلديثة مكة  مكتبة الن ،١١٤ ص ١٠ج ،  عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش:حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبيل املقديس حتقيق

 .هـ ١٤١٠املكرمة 

 .٤٤٠ ص ٢: العظيم البن كثري ج تفسري القرآن:انظر -٣

 .١٥ ص٢:الدر املنثور للسيوطي ج: انظر -٤



 ٤٥

   £  ¤¢  Q{   z  y  x  w  v|¡  �  ~  }  : ما أورده عند تفسريه لقولـه تعـاىل-٢

P)ويف روايـة أخـرى عـن ابـن عبـاس أن ،  أن ابن عباس فرسه بطـويال:فقد قال رمحه اهللا يف قوله مليا) ٤٦-    مریم

يـورد روايتـني عـن ابـن عبـاس دون الرتجـيح بيـنهام أو احلكـم عـىل أي فهنا نرى أن الـشيخ ) ١.(يااملعنى ساملا سو

  )٢"(اعتزلني ساملا ال يصيبك مني معرة"، وقد أورد الرواية الثانية ابن عادل يف اللباب. منهام

    Q         f  e    d  cl  k  j  i  h  gmo   n : ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل-٣

s  r       q  ptv  u   P)وقتادة وابن )٣(جاء عن ابن عباس يف رواية عكرمة واحلسنأنه    )٣٠- األنبیاء 

جبري أن الساموات واألرض كانتا شيئا واحدا ملتزقتني ففـصل اهللا تعـاىل بيـنهام ورفـع الـسامء إىل حيـث هـي وأقـر 

وهـو . باس ولكن من طريق عـدد مـن كبـار التـابعني البن عً ويف هذه اآلية نجد أن األلويس يورد قوال)٤(األرض

مـن  املفـرسين وإذا مـا أردنـا أن نـرى غـريه مـن، ها ملظاهنا الذي وجـدها فيـه يعزأيضا مل حيكم عىل هذه الرواية ومل

 )٧(وابن عادل ،)٦(والفخر الرازي، )٥(منهم ذكر قول ابن عباس هذا فإننا نجد من بينهم أبو السعود

 

                                                
 .٧٨ ص ١٧: ج٩روح املعاين جملد :  انظر-١

   .٧٨ ص١٣: انظر اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ج-٢

ا مـن الـصحابة شـهد كثـري ،هــ٢١ ولـد وأمه خـرية مـوالة أم سـلمة، احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي أبو سعيد موىل األنصار -٣

وكذلك عن عدد من التابعني كان يعرف بجاملـه وهيبتـه ، وأنس، وابن عمر، وعبد اهللا بن عباس، وسمع منهم مثل عيل بن أيب طالب

 وكان ما اسند من حديثه وروى عمن سـمع ،كان جامعا عاملا رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثري العلم فصيحا، يف صدر من يراه

دار الفكـر ،  ٢٣١ ص٢:  جابـن حجـر العـسقالين،  هـ  انظـر هتـذيب التهـذيب١١٠ تويف سنة حجة وما أرسل فليس بحجةمنه فهو 

 . م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ ١للطباعة والنرش ط

  .٤٤٢ ص ١٧: ج٩ انظر روح املعاين جملد -٤

  .٦٤ص٦: ج،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود:  انظر-٥

  .١٤٠ ص ٢٢:مفاتح الغيب للفخر الرازي ج:  انظر-٦

    . ٤٨٥ ص ٣:انظر اللباب يف تفسري الكتاب البن عادل ج  -٧

 
 

  



 ٤٦

 )٣. (وكذلك الشيخ الشنقيطي )٢(،)١(وابن عجيبة

 Q$  #  "  !%*   )  (  '  &    P  : ما ذكره يف تفسري قوله تعاىل-٤  

ة (Q<  ;  :  9    P  :وهي عند البعض املذكورة يف قوله تعاىل)١-  الحج( وتكون عىل ما قيل )١- الزلزل

وهنا يـورد األلـويس قـوال البـن ) ٤.(امهاأن زلزلة الساعة قي: بل روي عن ابن عباس، النفخة الثانية وقيام الساعة

 . ومل يبني املصدر الذي أخذها منه "روي"وهو يورد بصيغة التمريض ، عباس أن زلزلة الساعة قيامها

 ) البقـرة -٢٦٠( اآليةمن S...   :  9  8   7  6  5  4  ...   R : عند تفسريه لقوله تعاىل-٥

 عىل هذه الرواية عند غريه من املفرسين فإننا نجـد أن عـددا مـنهم قـد وعند التعرف.وهذا من املآخذ عليه رمحه اهللا

 ،)٦(،)٥(،منهم اخلازن، أورد هذه الرواية

 

                                                
 -هــ ١١٦٠ولـد ، مـن أهـل املغـرب، مفـرس صـويف: نجـريهو أمحد بن حممد بـن املهـدي، ابـن عجيبـة، احلـسني اإلدريـيس األ -١  

الفتوحـات القدوسـية يف رشح (و ) رشح القصيدة املنفرجـة(، و) قرآن املجيدالبحر املديد يف تفسري ال(م له كتب كثرية، منها ١٧٤٧

: انظـر )بني طنجـة وتطـوان(م دفن ببلدة أنجرة ١٨٠٩ -هـ ١٢٢٤ تويف ، وغريهامجع فيه بني النحو والتصوف،) املقدمة اآلجرومية 

    .٢٤٥ ص١:ج األعالم للزركيل

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ سنة ٢ ط– بريوت –ار الكتب العلمية د، ٥٠٤ ص ٤:البحر املديد البن عجيبة ج:  انظر-٢

      . ١٤١ ص ٤:أضواء البيان للشنقيطي ج: انظر -٣

       .٥٤٧ ص١٧: ج٩  روح املعاين جملد -٤

م عامل بالتفـسري واحلـديث، مـن فقهـاء ١٢٨٠ -هـ٦٧٨ولد ، عيل بن حممد بن إبراهيم الشيحي عالء الدين املعروف باخلازنهو  -٥ 

 -هــ ٧٤١،وتويف بحلب. ولد ببغداد، وكان خازن الكتب باملدرسة السميساطية فيها.  من أعامل حلب" شيحة "نسبته إىل . يةالشافع

عـدة األفهـام يف رشح عمـدة " التفـسري، يعـرف بتفـسري اخلـازن، و يف" لبـاب التأويـل يف معـاين التنزيـل"م له تصانيف، منهـا ١٣٤١

 . ٥ص٥:انظر األعالم للزركيل ج يف احلديث "ول املنقول مقب"و يف فروع الشافعية، "األحكام

عالء الـدين عـيل بـن حممـد بـن إبـراهيم البغـدادي الـشهري باخلـازن ، تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل:  انظر-٦   

 .م١٩٧٩- هـ ١٣٩٩ -لبنان /  بريوت -  دار الفكر ٢ ص٥:ج

       

 

 

 
  



 ٤٧

 )٢(،)١( وابن اجلوزي

وبعـد ذلـك . واحلاممـة، والـديك، سوالطـاوو، قأهنا الغرنـو، حيث أورد قول ابن عباس يف أسامء الطيور األربعة

، ويف رواية أخـرى عنـه بـدل احلاممـة بطـة،  إال أنه يستبدل الغرنوق بالغرابيذكر قوال ملجاهد بنفس أسامء الطيور

واملالحـظ هنـا أن األلـويس يتطـرق ألسـامء الطيـور عـرب روايـات خمتلفـة عـن  )٣(.ورواية أخرى بدل احلاممة نـرس

ملـصدرها أو يعزوهـا ، أو يـرجح بينهـا، وكالعادة دون أن حيكم عىل صحة أي مـن الروايـات، والتابعني، الصحابة

وإذا أردنـا معرفـة مـن هـم  . والتي سنتعرف عىل موقفه منها يف حينه ، علام بأهنا من اإلرسائيليات.الذي أخذها منه

ــرس ــدوناملف ــويس نج ــري األل ــبهم غ ــات يف كت ــذه الرواي ــذين أوردوا ه ــن ال ــري، هم م ــن كث ــسيوطي)٤(،اب  )٥(، وال

 . عىل الرواية أو غري ذلك كموبنفس طريقة األلويس من حيث عدم احل )٧(،)٦(.والشوكاين

                                                
م مولده ووفاته ببغداد، ونـسبته إىل ١١١٤ -هـ ٥٠٨ولد ، يل بن حممد اجلوزي القريش البغدادي، أبو الفرجهو عبد الرمحن بن ع -١

زاد املـسري يف علـم (، و) تلقـيح فهـوم أهـل اآلثـار، يف خمتـرص الـسري واألخبـار(ئـة مـصنف، منهـااله نحـو ثـالث م) مرشعة اجلوز(

  .٣١٧ -٣١٦ ص ٣:م   انظر األعالم للزركيل ج١٢٠١ -هـ ٥٩٧تويف ، وغريها) تلبيس إبليس (  و )التفسري

سنة ، ٣ط    بريوت–املكتب اإلسالمي ، ٤٠٣ ص٥:عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي ج، زاد املسري يف علم التفسري:  انظر-٢

 .  هـ ١٤٠٤

  .٢٩٢ ص ٣:  ج٢ روح املعاين جملد -٣

   .٤٥٥ ص ٢:تفسري القرآن العظيم البن كثري ج:  انظر-٤

  .٣٤ ص ٢:انظر الدر املنثور للسيوطي ج -٥

ـ ١١٧٣ولد . فقيه جمتهد من كبار علامء اليمن، من أهل صنعاء: هو حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين -٦ م ١٧٦٠ -ه

أرسار نيل األوطار من (مؤلفا، منها١١٤هـ له ١٢٢٩وويل قضاءها سنة . من بالد خوالن، باليمن ونشأ بصنعاء، هبجرة شوكان

يف التفسري، ) فتح القدير(و) الدرر البهية يف املسائل الفقهية(و) الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة(و، )منتقى األخبار

تويف ) الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد(، و)التحف يف مذهب السلف(رشح عدة احلصن احلصني، و) حتفة الذاكرين(و

  .٢٩٨ ص٦:ر األعالم للزركيل جانظ.  م١٨٣٤ -هـ ١٢٥٠بصنعاء 

 . ٤٢٥ ص ٥:فتح القدير للشوكاين ج:  انظر-٧

 
 

 
 



 ٤٨

  Q             f  e    d  cl  k  j  i  h  gm : ما أورده عن قتادة عند تفسريه لقوله تعاىل– ٦

  q  p  o   ns  rtv  u      P)اء ــاىل )٣٠-   األنبی ــه تع ــن قول ــصود م Q       q  p  o   n : أن املق

s  rt  P ونرى أن األلويس مل يبني إن ،  من التابعنيريض اهللا عنهوم أن قتادة ومن املعل. أي خلقنا كل نام من املاء

 .ومل يتطـرق للحكـم عـىل هـذا القـول، أو تعلـم مـنهم، كان قول قتادة منقوال عن بعض الصحابة الذين عارصهم

، يـةوعند العودة ملا وقعت عليه يدي من كتب التفـسري يف مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية بغـزة املحميـة بعـون رب الرب

فإين مل أر أن أحدا منهم قد ذكر هذا القـول لقتـادة ريض اهللا عنـه إال ابـن ، وكذلك يف املكتبة الشاملة عىل احلاسوب

 .   )١(، حيان النحوي 

  -:خالصة املبحث 

 .األلويس رمحه اهللا اهتم بالتفسري باملأثور بشكل عام وهو من املكثرين منهالشيخ  إن -١        

 إىل ما يذكره من أقوال ولكنه ينسب ،يعزو اآليات التي يفرس هبا إىل سورهاالقرآن بالقرآن فإنه ال  عندما يفرس -٢

وأحيانا نجده يذكر أكثـر مـن آيـة ، أحيانا يفرسه باجتهادهلذا فإننا نجده ،  ولكن ليس دائاممن قال هبا من الصحابة

وتارة أخـرى يتوسـع فيـذكرها ، فسريه هبذا املعنىمع عدم ذكره لكل اآليات التي تدعم ت، للداللة عىل معنى معني

 .مجيعا

ويف ،  نراه عندما يفرس القرآن بالسنة يعزو احلديث لكتب التفسري أحيانا وحينا آخر إىل مظانه يف كتب احلـديث-٣

وكـام يستـشهد باألحاديــث الـصحيحة فإنـه يستـشهد باألحاديــث ، كلتـا احلـالتني يـذكر الـراوي األعــىل للحـديث

 .كام نجده ال يصدر حكمه عىل احلديث دائام ويرتك ذلك للباحثني أو طلبة العلم، مع علمه بضعفهاالضعيفة 

  عند تفسريه للقرآن بأقوال الـصحابة أو التـابعني فإنـه يعـزو هـذه األقـوال إىل كتـب التفـسري التـي وردت فيهـا-٤

مـع ذكـر اسـم ، اء كتـب التفـسري أو غريهـاولكنه ال يفعل هذا دائام فنجده أحيانا ال يعزوها إىل مظاهنـا مطلقـا سـو

ونجده حينا آخر يذكر أكثـر مـن روايـة للـصحايب الواحـد أو التـابعي ، اصحابيا أو تابعيكان صاحب القول سواء 

  .الواحد دون الرتجيح بني هذه الروايات

 ،ور سواء بالقرآنيشرتكون مع األلويس يف تفسريه باملأث ال بأس به من املفرسين ا من املالحظ أن هناك عدد-٥

 فإننا ال نجـد عنـده مـا ومن مل يوجد منهم يف تفسريه ما يوافق به األلويس، أو أقوال الصحابة والتابعني،  أو بالسنة

       .  خيالفه

                                                
  .٢٨٧ ص ٦: ج١م ط٢٠٠١ -هـ١٤٢٢  انظر تفسري البحر املحيط أليب حيان بريوت -١
 
 



 ٤٩

 

 املبحث الثاين

  وفيه سبعة مطالب بعلوم القرآناهتاممه
 وهـي مـن أرشف العلـوم وهـي ال حتـىص ، املباحـث التـي تتعلـق بـالقرآن وجوانـب منـه،علـوم القـرآنيقصد ب      

ومـن هنـا ، يستثنى من ذلك علم الفـرائض والتـرشيع، فهي تشمل كل علم له عالقة بالقرآن، ومعانيه ال تستقىص

، وأسـباب النـزول، مـا يتعلـق  بنـزول القـرآن، وقد حرصها بعض العلامء يف علوم معينـة منهـا، قالوا أهنا ال حتىص

   )١(.ومجع القرآن، واألمثال يف القرآن، والقصة القرآنية، والقراءات، ملكي واملدينومعرفة ا، والناسخ واملنسوخ

  األولاملطلب

 اهتاممه بأسباب النزول

 . نود التعرف عىل هذه األسباب نفسهاقبل التعرف عىل مدى اهتامم األلويس بأسباب النزول         

ومـن هنـا فإنـه خيـرج مـن هـذا ) ٢(."ه كحادثـة أو سـؤالهو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعـ"املراد بأسباب النزول

  وكذلك ما كان من قصص أحداث وقعـت قبـل بعثـة النبـي ،التعريف كل قصص األمم السابقة يف القرآن الكريم

ملعرفة أسباب النزول فوائد كثرية منها اإلعانة كام أن . فإهنا ليست سببا يف نزول سورة الفيل، مثل حادثة الفيل ^

 وال حيل القول يف أسباب النزول إال بالرواية والسامع ممـن . وبيان حكمة الترشيع، وإزالة اإلشكال،اآليةعىل فهم 

ومـن ، واألصل يف القرآن الكريم أنـه كتـاب هدايـة ورشـاد، وبحثوا علمهاشاهدوا التنزيل ووقفوا عىل األسباب 

 )٣(هنا فإن معظم آيات القرآن ليس هلا سبب نزول

 .بأسباب النزول من ذلك  يف تفسريه األلويسولقد اهتم شيخنا

¾  ¿   *°  ±  Q    ¼  »  º   ¹  ¸  ¶    µ   ́ ³  ²  : ما ذكر أنه سبب نزول قوله تعاىل -١

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  ÀÌ    Ñ  Ð   Ï   Î  Í  *   Õ  Ô  Ó

                                                
 مركـز : حتقيـق.٥٠-١٢ ص ١:ج اإلتقـان يف علـوم القـرآن أبـو الفـضل جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطيانظر  -١

 .١ط   جممع امللك فهد السعودية، الدراسات القرآنية

   .٧١مباحث يف علوم القرآن للقطان ص   -٢

   .  ٧١ومباحث يف علوم القرآن للقطان ص  ، ١٣ بريوت ص- للسيوطي دار إحياء العلوم لباب النقول يف أسباب النزول انظر   –٣
 
 



 ٥٠

 à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖP    وذلك أن شامس بن  .) عمرانآل ١٠٠-٩٨( اآليات

 عـىل نفـر  وقـد مـروكان شيخا قد عسا يف اجلاهلية عظيم الكفر شديد الضغن عىل املسلمني شديد احلسد هلمقيس 

من أصحاب النبي صىل اهللا تعاىل عليه وسلم من األوس واخلـزرج يف جملـس قـد مجعهـم يتحـدثون فيـه فغاظـه مـا 

 عىل اإلسالم بعد الذي كان بينهم مـن العـداوة يف اجلاهليـة فأرسـل رأى من ألفتهم ومجاعتهم وصالح ذات بينهم

، إليهم فتى شابا معه من هيود ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض مـا كـانوا تقـاولوا فيـه مـن األشـعار

فـتكلم القـوم عنـد ذلـك وتنـازعوا ، وهو يوم اقتتلت فيه األوس واخلزرج وكان الظفر فيـه لـألوس عـىل اخلـزرج

وتفاخروا حتى تواثب رجالن من احليني عىل الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة من األوس وهبار بـن صـخر 

أحد بني سلمة من اخلزرج فتقاوال حتى حشد كل من األوس واخلزرج حـشودهم للقتـال مثـل مـا كـانوا عليـه يف 

 معه من املهاجرين من أصـحابه حتـى فبلغ ذلك رسول اهللا صىل اهللا تعاىل عليه وسلم فخرج إليهم فيمن، اجلاهلية

يا معرش املسلمني اهللا اهللا أبدعوى اجلاهلية وأنـا بـني أظهـركم بعـد إذ هـداكم اهللا تعـاىل إىل اإلسـالم : جاءهم فقال 

وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر اجلاهلية وأستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إىل ما كنتم عليـه كفـارا 

ا نزعة من الشيطان وكيد هلم من عدوهم فألقوا السالح من أيدهيم وبكوا وعانق الرجال بعـضهم فعرف القوم أهن

بعضا ثم انرصفوا مع رسول اهللا صىل اهللا تعاىل عليه وسلم سامعني مطيعني قد أطفأ اهللا تعـاىل عـنهم كيـد عـدو اهللا 

 Q  °¶    µ   ́ ³  ²  ±...  Í  : قولـه تعـاىلتعاىل شامس وأنزل اهللا تعاىل يف شأن شامس وما صنع

 Ñ  Ð   Ï   ÎP وأنزل يف أوس بن قيظي وهبار ومن كان معهـام مـن قـومهام   .) آل عمران٩٩-(٩٨اآليات

Q à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  :قوله تعاىلالذين صنعوا ما صنعوا 

Pن النبيسرية التي حدثت زموهذا سبب نزول حلادثة من حوادث ال) ١ ().آل عمران-١٠٠ (اآلية^ .  

 ال يعترب شيخنا األلويس ممن يقولون بأن العربة بعموم اللفظ - :العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

Q  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó :قوله تعاىل :بخصوص السبب ومن األدلة عىل ذلك ما ذكره عند تفسريه

à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú… P ) خطاب لألوس واخلزرج عىل ما  أهنا .)آل عمران- ١٠٠اآلية

 )٢( ويدخل غريهم من املؤمنني يف عموم اللفظ،يقتضيه سبب النزول

                                                
     . ٥١ص  يف لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطيوالقصة موجودة. ٢١ص ٤: ج٣ انظر روح املعاين جملد -١

  .٢٣ ص٤:  ج٣ روح املعاين جملد -٢



 ٥١

 وقد ذكر . فقوله ويدخل غريهم من املؤمنني يف عموم اللفظ يفيد أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

، )٢(وابن كثري، )١(نهم الطربيهذه القصة مبينا أهنا سبب نزول هذه اآليات عدد كبري من املفرسين من بي

 )٦(والزخمرشي) ٥( ،)٤(،والثعلبي، )٣(والسيوطي

  -   .  /  , "  #  $  %    &  '  )  (      *  +Q :ومن ذلك ما ذكره من سبب لنزول قوله تعاىل -٢

  0P)ة  وأنـت تعلـم أن العـرب.أن رجال ضاف قوما فلم يطعموه فاشتكاهم فعوقب عليه فنزلت ) ١٤٨-النساء

 وقد وافق األلويس يف رسد هذه الرواية من أسباب النزول بعض املفـرسين )٧(.بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

  )٨(،أبو السعود: منهم

                                                
 .٥٥ ص ٧:انظر جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي ج -١

 .١٣٧ ص ٣:قرآن العظيم البن كثري جتفسري ال انظر -٣

 .٢٧٨ ص٢: للسيوطي جرالدر املنثو انظر -٣

يف ) عـرائس املجـالس(من كتبه ، مفرس، من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ: علبي، أبو إسحاقهو أمحد بن حممد بن إبراهيم الث -٤

ــاء، و ــصص األنبي ــرآن(ق ــسري الق ــان يف تف ــشف والبي ــي) الك ــسري الثعلب ــرف بتف ــويف . يع ـــ ٤٢٧ت ــزركيل  . م١٠٣٥ -ه ــالم لل األع

 .٢١٢ص١:ج

 ص ٣:حتقيـق اإلمـام أيب حممـد بـن عاشـور ج  الثعلبـي النيـسابوريأبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبـراهيم،  الكشف والبيان انظر -٥

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ سنة  ١ط - لبنان– بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  ،١٥٩

   ٍٍٍ. ٥٩٩ص١:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل للزخمرشي ج انظر  –٦ 

 .١٢٥ صيويف أسباب النزول للواحد، ٧٩ النقول للسيوطي ص والرواية موجودة يف لباب ، ٣ ص ٦: ج٤ روح املعاين جملد –٧

 .٢٤٨ ص ٢: انظر تفسري أيب السعود ج-٨

 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
 
 



 ٥٢

أم ، بعمــوم اللفــظأهـي مــوقفهم مـن العــربة يف هـذا املــوطن ولكـنهم مل يــذكروا  )٢(والزخمــرشي) ١(،والبيـضاوي

 .بببخصوص الس

Qf  e   d  cgk  j  i   h  ln  m      p    o  : تعـاىلنـزول قولـهل سب  منذكرهما  -٣

q u  t  s  rvx  w   {    z  y|¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }       ̈ §  ¦©  ª  

³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «´¶  µ    »  º     ¹  ¸    ¼Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  Ä    Å

Ì     Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÍÐ  Ï  Î  ÑÖ  Õ       Ô  Ó  Ò  P)ثالثة وهنا يذكر   )١١- النساء

 . لنزول هذه اآليةأسباب

يعودين وأنا مريض فقلت كيف أقسم مايل بني ولدي؟ فلم  ^كان رسول اهللا : قال ن جابر بن عبد اهللاإ - :األول

 .اآلية... يرد عىل شيئا فنزلت 

وزة، ن حيـارب ويـذب عـن احلـإنـام يـرث مـ: يورثـون النـساء واألطفـال ويقولـونال هنم يف اجلاهلية كانوا إ: الثاين

غريه عىل اختالف الروايات قـد مـات وتـرك ابنتـني أو  )٣(أن أوس بن ثابتويذكر ، فنزلت هذه اآلية للرد عليهم

تزوجـا بـاالبنتني وكانـت هبـام دمامـة فأبيـا :  عمه فأخذا مرياثه كله فقالت امرأته هلـامبنااً صغريا وزوجة فجاء ًوابنا

!  "  #  $  Q : مـا أدري مـا أقـول؟ فنزلـت":  ^  اخلـرب فقـال رسـول اهللا فأخربتـه ^فأتت رسول اهللا 

  &  %...  Pًال حتركا مـن املـرياث شـيئا فإنـه قـد : إىل ابني العم فقال  ^اآلية فأرسل ) ٧-النساء (آلية ا

َويستفتونك يف الن(:ًأنزل عيل فيه يشء أخربت فيه أن للذكر واألنثى نصيبا ثم نزل بعد ذلك َ ُ َْ ْ َ ًعلـيام( إىل قولـه )ساءَ ِ َ( 

ٌواهللا عليم حكيم( : إىل قوله)  f  e   d  cg( : ثم نزل)١٢٧: النساء ( ٌِ َِ  فـدعا ) ١٢ ، ١١:  النساء ( )َ

، ويف "ًشـيئا يعط ابني العـم ملباملرياث فأعطى املرأة الثمن وقسم ما بقي بني األوالد للذكر مثل حظ األنثيني و ^

  . الزوجة الثمن والبنتني الثلثني وابني العم الباقي^ ة وبنتني وابني عم فأعطى بعض طرقه أن امليت خلف زوج

                                                                                                                                                 
 .٢٧٢ انظر تفسري البيضاوي ص -١

 ١٧٠ ص٢: انظر تفسري الزخمرشي ج-٢

د العقبة وبدرا وقتل هو أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن النجار األنصاري شه  -٣

 .وقيل شهد بدرا وأحد واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا  وتويف يف خالفة عثامن بن عفان باملدينة، وهو ما أقول به،يوم أحد

 

 
 
 
  



 ٥٣

يا رسول اهللا هاتان ابنتا سـعد قتـل : فقالت^ جاءت إىل رسول اهللا ) ١(عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع: الثالث

يقـيض اهللا تعـاىل يف ":^ مـال ، فقـال ًأبومها يوم أحد وأن عمهام أخذ ماهلام ومل يدع هلام ماال وال ينكحان إال وهلام 

أعط البنتي سعد الثلثني، وأعط أمهام الثمن ومـا ": إىل عمهام فقال^   فنزلت آية املرياث فبعث رسول اهللا "ذلك

وهنا نالحظ إن الشيخ األلويس مل يرجح سببا عىل آخر ومل يبني إن كانـت إحـدى هـذه احلـوادث )٢("بقي فهو لك

والروايـة ، لكن من خالل البحث عنها نجد أن الرواية األوىل يروهيا جابر عن نفـسه، تقدمت واحدة عىل األخرى

 .الثالثة يروهيا جابر عن امرأة سعد بن الربيع

أهنـام ابنتـا : ويـذكر يف إحـداها أن املـرأة قالـت) ٤(يذكر روايتني أليب داود) ٣(ابن األثري،  كام أننا نجد أن جمد الدين

ويـذكر روايـة ، وأن أبا داود رجح أهنام ابنتا سعد بـن الربيـع، أهنام ابنتا سعد ابن الربيعثابت بن قيس ويف األخرى 

 ) ٦(كام أن البيهقي. وأن املرأة قالت هاتان ابنتا سعد بن الربيع) ٥(الرتمذي

                                                
نية  األنصاري اخلزرجى عقبى بدري كان أحد نقباء األنصار وكان كاتبا يف اجلاهلية وشهد العقبة األوىل والثاسعد بن الربيع -١

انظر االستيعاب يف معرفة األصحاب .رمحه اهللا نصح هللا ولرسوله حيا وميتا: ^وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا   قال عنه النبي

 .    هـ ١٤١٢دار اجليل بريوت ، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب حتقيق عيل حممد البجاوي

ولد ونشأ يف . املحدث اللغوي األصويل: كريم الشيباين اجلزري، جمد الدينهو املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد ال -٢

 يف غريب احلديث، " النهاية "من كتبه . م وانتقل إىل املوصل، فاتصل بصاحبها، فكان من أخصائه١١٥٠ -هـ ٥٤٤جزيرة ابن عمر 

  .٢٧٢ ص ٥:ظر األعالم للزركيل ج ان.م١٢١٠ -هـ ٦٠٦ توىف يف إحدى قرى املوصل" جامع األصول يف أحاديث الرسول "و

. م  إمام أهل احلديث يف زمانه٨١٧ -هـ ٢٠٢ولد ، هو سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين، أبو داود -٣

و ،)كتاب الزهد(صغري، يف احلديث، و ) املراسيل(وهو أحد الكتب الستة، وله ) السنن(له . أصله من سجستان تويف بالبرصة

  .١٢٢ ص٣:انظر األعالم ج. م٨٨٩ -هـ ٢٧٥تويف . رسالة) تسمية األخوة(رسالة، و ) بعثال(

م مـن أئمـة علـامء احلـديث ٨٢٤ -هــ ٢٠٩ولـد ، هو حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الرتمذي، أبـو عيـسى -٤

مـن . وكـان يـرضب بـه املثـل يف احلفـظ. عمـي يف آخـر عمـره، وحفاظه، من أهل ترمذ تتلمـذ للبخـاري، وشـاركه يف بعـض شـيوخه

مـات برتمـذ .يف احلـديث) العلل(و ) التاريخ(و ) الشامئل النبوية(يف احلديث، و ) صحيح الرتمذي(باسم ) اجلامع الكبري(تصانيفه 

  .٣٢٢ ص٦:انظر األعالم ج .٨٩٢ -هـ ٢٧٩

بـن حممـد اجلـزري ابـن األثـري حتقيـق عبـد القـادر  انظر جامع األصول يف أحاديـث الرسـول جمـد الـدين أبـو الـسعادات املبـارك -٥

  .٨٣ ص٢: مكتبة دار البيان ج- مطبعة املالح -األرنؤوط مكتبة احللواين 

رحـل ، م٩٩٤ -هــ ٣٨٤) من قرى بيهق، بنيـسابور(ولد يف خرسوجرد . من أئمة احلديث: هو أمحد بن احلسني بن عيل، أبو بكر -٦

) الـــسنن الـــصغرى(و) الـــسنن الكـــربى(ا، صـــنف زهـــاء ألـــف جـــزء، منهـــا إىل بغـــداد ثـــم إىل الكوفـــة ومكـــة وغريمهـــ

 ) = الرتغيب والرتهيب(يف احلديث، و) اآلداب(و) ودالئل النبوة(و) األسامءوالصفات (و)املعارف(و



 ٥٤

د ذكـر قـ) ٢(ونجـد أن الواحـدي) ١.(يذكر أهنام ابنتا ثابت بن قيس ثم يقول وهذا خطأ إنام مها ابنتا سعد بن الربيـع

هاتان بنتا ثابت بـن قـيس أو قالـت : قالت: رواية جابر عن نفسه وكذلك روايته عن امرأة من األنصار يقول جابر

 ) ٣.(بنتا سعد بن الربيع

أهنـا نزلـت : قولـه) ٤(وينقل عن احلافظ بن حجـر، أما السيوطي فإنه يذكر الروايات الثالثة والتي ذكرها األلويس

واجلـواب أهنـا نزلـت يف : ثم يقول الـسيوطي. يف جابر ألن جابرا مل يكن له يومئذ ولدوليست ، يف قصة ابنتي سعد

: سياق كالم األلويس يف قولـهمن خالل ) ٥.(األمرين معا وحيتمل أن يكون نزول أوهلا يف القصتني وآلخر اآليات

ٌللرجال نصيب : (فنزلت َِ َ ِ ّ ًن املرياث شـيئا فإنـه قـد أنـزل عـيل ال حتركا م: إىل ابني العم فقال ^   اآلية فأرسل ...)ّ

َويستفتونك يف النساء(:ًفيه يشء أخربت فيه أن للذكر واألنثى نصيبا ثم نزل بعد ذلك َ ُ َْ ْ َ ًعليام (إىل قوله)  َ ِ  -النساء)( َ

ُيوصيكم اهللا يف أوالدكم: (ثم نزل) ١٢٧ ُُ ٌواهللا عليم حكـيم: (إىل قوله) ِ ٌِ َِ  ومـن خـالل مـا تـم) ١٢، ١١-النـساء) (َ

يرى الباحـث أن زوجـة أوس بـن ثابـت وصـلت إىل ، فهمه من أقوال البن األثري والبيهقي والواحدي والسيوطي

ٌللرجال نصيب : (أوال فلام نزل قوله تعاىل^ النبي  َِ َ ِ ّ ال حتركا مـن املـرياث :إىل ابني العم فقال^   اآلية أرسل ...)ّ

فلـام ، والواضـح أن احلكـم مل يكـن مفـصال، ً واألنثـى نـصيباًشيئا فإنه قد أنزل عيل فيه يشء أخربت فيـه أن للـذكر

                                                                                                                                                 
 إىل م ونقـل جثامنـه١٠٦٦ -هــ ٤٥٨،، ومات يف نيسابور، مـات)مناقب اإلمام الشافعي(، و) اجلامع املصنف يف شعب اإليامن(و  =

    . ١١٦ ص ١:انظر األعالم للزركيل ج. بلده

ِ السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي اخلراساين، أبـو بكـر البيهقـي جملـس  نظر-١ ْ َُ ْ

 .٢٢٩ ص٦: ج١هـ ط ١٣٤٤دائرة املعارف حيدر أباد سنة 

مفرس، عامل باألدب، كان : ة، أبو احلسن الواحدي نسبة إىل الواحد بن الديل بن مهرةهو عيل بن أمحد بن حممد بن عيل بن متوي -٢

 كلها يف التفسري، وقد أخذ الغزايل هذه األسامء " الوجيز " و " الوسيط " و " البسيط "من أوالد التجار ولد بنيسابور من مؤلفاته

انظر . م١٠٧٦ -هـ ٤٦٨ تويف بنيسابور " رشح األسامء احلسنى " و " أسباب النزول " و "وسمى هبا تصانيفه، ورشح ديوان املتنبي 

     .٢٥٥ ص ٤:األعالم للزركيل ج

 .م ١٩٩١-هـ١٤١١ ١ط- بريوت-دار الكتب العلمية. ١٥٠- ١٤٨ انظر أسباب النزول للواحدي ص -٣

ولـد يف ) بفلـسطني( مـن عـسقالن أصـله، هو أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين، أبـو الفـضل، شـهاب الـدين، ابـن حجـر -٤

ورحل إىل اليمن واحلجاز وغريمها لسامع الشيوخ، لـه تـصانيف كثـرية جليلـة، ، من أئمة العلم والتاريخ. م١٣٧٢ -هـ ٧٧٣القاهرة 

ديث، يف أسـامء رجـال احلـ) تقريـب التهـذيب(و) ديـوان شـعر(، تـراجم) لسان امليزان(و) الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة(منها

وفـتح البـاري يف رشح ، )بلوغ املرام من أدلة األحكـام(يف رجال احلديث و) هتذيب التهذيب(و) اإلصابة يف متييز أسامء الصحابة(و

 .١٧٨ص ١:انظر األعالم للزركيل ج. م١٤٤٩ -هـ ٨٥٢تويف يف القاهرة ، وغريها. صحيح البخاري

  .٦٤ لباب النقول للسيوطي ص-٥



 ٥٥

ُيوصـيكم اهللا يف أوالدكـم:(ذهبت امرأة سعد بن الربيع نزل تفـصيل احلكـم املبـني يف قولـه تعـاىل ُُ واهللا :(إىل قولـه) ِ

ٌعليم حكيم ٌِ َ ِ  .علمواهللا تعاىل أعىل وأ. املرياث للحالتني^ عندها قسم رسول اهللا   ) ١٢ ، ١١-النساء ) (َ
 

 

 ملطلب الثاينا                                                                           

 القراءات القرآنية

قبل التعرف عـىل مـنهج األلـويس يف القـراءات البـد لنـا أن نتعـرف عـىل القـراءات مـن خـالل تعريفهـا ونبـذة       

 . خمترصة عنها

َقرأ اليشء -:القراءات لغة*  ََ ِمجعه وضمه أي ضم بعضه إىل ب : َ َ َ َ َ َْ ََّ ُعض، وقرأت اليشء قرآنا مجعتهََّ ْ َ ًُ ُ َْ َ ْ ْ    : قوله تعاىل ومنهٍ

Q Ô   Ó  Ò  Ñ  P)  ٍضممت بعضه إىل بعض،و ، أي قراءته)١٧ - ةالقیام ِ َ ُْ ْ َقرأت القرءان(ومعنى َ ُ ْ َْ ََ َلفظت به ) ْ ْ َ َ

َجمموعا، أي ألقيته ْ َ ْ ًَ َ ُالقرء بالفتح احل وَ ْ ٌيض ومجعه أقراءَ  .والقراءة مجعها قراءات )١ .(ْ

) ٢(وأكتفي بذكر تعريف ابن اجلزري،  اختلف العلامء يف تعريف القراءات اصطالحا-:القراءات اصطالحا* 

علم بكيفية أداء كلامت القرآن واختالفها :(حيث عرفها بقوله. وهو من أفضل التعاريف وأشملها، رمحه اهللا

 ) ٣( من علم هبا أداء ورواها مشافهةقرئوامل.) ًمعزوا لناقله

                                                
ّ جواهر القاموس حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني حتقيق جمموعة من املحققني النارش دار اهلداية  تاج العروس من  انظر-١ ّ ّ

ط  - بريوت–حممود خاطر : حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان نارشون حتقيق: خمتار الصحاحو، ٣٧٠ص١:ج

  .٥٦٠ص  .م١٩٩٥ -هـ١٤٢٥

م ١٣٧٨ -هـ٧٨٠مقرئ، دمشقي املولد سنة : ، أبو بكر، شهاب الدين ابن اجلزري القريش الشافعي هو أمحد بن حممد بن حممد-٢

احلوايش (له . هـ بقليل٨٣٣املتوىف سنة (ومات بعد أبيه . أخذ عن أبيه وغريه وسمع القراءات االثنتي عرشة، وتصدر للتدريس

    .٢٢٧ ص١: األعالم للزركيل ج .م١٤٣٢ -هـ ٨٣٥تويف يف دمشق . وهي املقدمة اجلزرية) املفهمة يف رشح املقدمة

إحتاف فضالء البرش يف  انظر ، ١٠ص:  ج- بريوت- النرش يف القراءات العرش شهاب الدين ابن اجلزري دار الكتب العلمية-٣

 - لبنان -لعلمية لكتب اادار   ،٦ص ،أنس مهرة: شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي حتقيق، القراءات األربعة عرش

 .م ١٩٩٨    -هـ  ١٤١٩ ،  ١ط 
 
                      

 



 ٥٦

والناظر للقراءات املشهورة يتسائل ملاذا اشتهرت هذه القراءات مع نـسبتها ألصـحاهبا مـع وجـود غـريهم مـن *  

فكـان ينظـر لكـل إمـام مـشهور ، القراء ممن هم أكفأ وأعلم؟ واجلواب أن الناس اختلفوا يف القراءة اختالفـا كثـريا

واشتهر أمره بالثقة وأمجع عليه أهـل مـرصه ، قد طال عمره، وكامل العلم، وحسن الدين، يف النقلواألمانة ، بالثقة

فأفردوا ، وعلمه بام يقرأ فلم خترج قراءته عن خط املصحف املنسوب هلم، وثقته فيام قرأ وروى، يف عدالته فيام نقل

 الـصفات ممـا أدى إىل اشـتهارهم دون من كل مرص وجـه إليـه عـثامن ريض اهللا عنـه مـصحفا إمامـا تتـوفر فيـه هـذه

 األلــويس مــن املكثــرين مــن تناولــه للقــراءات فــسري األلــويس روح املعــاين نجــد أنوعنــد النظــر يف ت) ١.(غــريهم

ومـن هنــا فـإن تنـاول مــنهج األلـويس يف القــراءات حيتـاج إىل بحــث ،  وخمتلفــةواحلـديث عنهـا وبأشــكال متعـددة

  )٢(خاص

   -:وله من القراءات يف تفسريه وهذه بعض النامذج ملا تنا

-الفاحتة(Q 9  8   7  P : ومثال ذلك ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل-:ذكره للقراءات الصحيحة -١

 )٤( برواية قنبل)٣(وبالسني عىل األصل قرأ ابن كثري" :حيث قال )  ٦

                                                
 .                   ٩-٧ص  ،حمي الدين رمضان.أيب حممد مكي بن أيب طالب القييس حتقيق وتقديم د،   انظر اإلبانة عن معاين القراءات–١

 . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ١ ط-دمشق-دار املأمون للرتاث   

ب منهج األلويس يف القراءات وأثرها يف تفسريه روح (وذلك يف بحثه املسوم هبذا األمر  " بالل العسيل"احث الب قام  لقد-٢

 .عصام زهد. إرشاف د، لقرآن من اجلامعة اإلسالمية بغزةوالذي نال به شهادة املاجستري يف التفسري وعلوم ا) املعاين

ويسمون . وكانت حرفته العطارة،كان قايض اجلامعة بمكة. د القراء السبعةأح: هو عبد اهللا بن كثري الداري املكي، أبو معبد -٣ 

انظر األعالم للزركيل . م ٧٣٨-هت١٢٠م وتويف هبا ٦٦٥-هـ٤٥ولد بمكة . وهو فاريس األصل.  فعرف بالداري"داريا "العطار

 . ١١٥ج ص

وأبو ربيعة قراءة ابن كثري قرأ عليه أبو بكر بن جماهد هو قنبل فهو حممد بن عبد الرمحن بن سعيد بن جرجة املكي املقرئ بمكة ب - ٤ 

أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن ، املؤتلف واملختلف: انظر. هـ٢٩١تويف  .مقرئ أهل مكة وغريهم 

 ١ط  الغرب اإلسالمي بريوت دار.١٩٣٥ - ١٩٣٤ ص ٤: هللا بن عبد القادر   جموفق عبد ا: بن دينار البغدادي الدار قطني حتقيق

 .م١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦سنة   
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ً بإشـامم الـصاد زايـا )٣(وقـرأ اجلمهـور بالـصاد وهـي لغـة قـريش وقـرأ محـزة )٢( عن يعقوب)١(ورويس اللؤلؤي

قـراءات من   يذكرنالحظ هنا أن األلويس )٤(". والصاد عندي أفصح وأوسع.والزاي اخلالصة لغة لعذرة وكعب

وعنـد . كام نراه يرجح قراءة الصاد ويعلل ذلك بأهنـا أفـصح وأوسـع، القراء العرش الصحيحة أو من قراءة رواهتم

 )٦( دون ترجيح قد سبق وذكر ذلك)٥(ةالعودة لعلامء القراءات نجد أن ابن زنجل

                                                
انظر إتقان . هـ ٢٣٨تويف سنة . ضابط مشهور، مقرئ حاذق.  هو حممد بن التوكل أبو عبد اهللا اللؤلؤي البرصي املعروف برويس-١

 . م١٩٩٧ ، ١دار الفرقان ط .  ١٦٠ ص ٢:ج فضل عباس. د، الربهان

إمـام أهـل البـرصة ومقرئيهـا ، أحد القراء العرشة، أبو حممد احلرضمي،  عبد اهللا بن أيب إسحاق هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن-٢

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الـدين أمحـد بـن حممـد بـن أيب بكـر بـن خلكـانانظر . هـ٢٠٥هـ تويف ١١٧ولد 

 .  بريوت– دار صادر ١ط  . ٣٧٠ ص ٦:حتقيق إحسان عباس ج

 التميمي موىل هلم ويكنى أبا عامرة وتوىف بحلوان يف خالفة أبى محزة الكويف هو محزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل الزياتهو  -٣

اإلمام أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع: انظر. هـ١٥٦جعفر املنصور سنة 

 . م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ - بريوت -يب دار الكتاب العر .٤ص 

 . ١٥٣ ص١: ج١جملد،  روح املعاين–٤

 ) حجة القراءات(وصنف كتبا منها . عامل بالقراءات كان قاضيا مالكيا: هو عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة ابن زنجلة -٥

 .٣٢٥ ص ٣:انظر األعالم للزركيل ج. م١٠١٢ -هـ ٤٠٣تويف ) رشف القراء يف الوقف واالبتداء(و

 - بريوت–مؤسسة الرسالة . ٨٠حتقيق سعيد األفغاين ص  عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة أبو زرعة حجة القراءات انظر -٦

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ ٢سنة ،٢       ط
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»  ¬   ® ̄   °  ±  Q  ³  ²  :ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل - أ- : ذكره للقراءات الشاذة-٢

    ¼  »   º  ¹        ̧   ¶  µ  ´P)وقرئ بتحريك العني ) ¹(اجلمهور وقرأ )١٤-البقرة 

 )١.(ًذا بسكوهنا وهي لغة ربيعة وغنمشا

، إقراره بذلكوبعد ذلك يورد قراءة شاذة مع ،  أن األلويس يورد قراءة اجلمهور وهي صحيحةجيد الباحثوهنا  

  . يريد أن حيتج هلذه القراءة الشاذة بذلكولعله، مع بيان أصلها يف لغة العرب

  Q...  Z  Y    c  b  a   ̀   _  ^  ]  \  [...  P : ما أورده عند تفسريه لقوله تعاىل-ب
ساء( ٌ أخ أو أخت (املراد وله أو هلا ن إ :حيث قال)    ١٢ية من اآل- الن ْ ٌُ َ أي من األم فقط وعىل ذلك عامة املفرسين ) َْ

 ولـه أخ أو ( أنـه كـان يقـرأ )٢(وأخرج غري واحـد عـن سـعد بـن أيب وقـاص. حتى أن بعضهم حكى اإلمجاع عليه

عـىل  ًهـا بنـاءً أن كثريا من العلامء استند إلي، وهذه القراءة وإن كانت شاذة إال)من األم()٣(، وعن أيب)أخت من أم 

 رىيـوهنـا  )٤(.ًأن الشاذ من القراءات إذا صـح سـنده كـان كخـرب الواحـد يف وجـوب العمـل بـه خالفـا لبعـضهم

 مع أهنا عـن كبـار الـصحابة  أن األلويس رمحه اهللا يذكر عن املفرسين قوهلم أهنم لألم ويورد القراءة الشاذةالباحث

ويفهم من خالل سـياق كالمـه أنـه . كة أن كثريا من العلامء حيتجون هبا يف تقسيم الرت أنه يبنيكام يهمرضوان اهللا عل

                                                
   .٢٤٧ ص١: ج١روح املعاين جملد -١

ْسعد هو  -٢ ِبن مالك ، وهو سعد بن أيب وقاصَ َّن عمره ملا أسلم سبع عـرشة سلم بعد ستة،وكاأ،  واسم أيب وقاص مالك بن وهيبَ

ًرق دمـا يف سـبيل اهللا ، وأول هـ، وهـو أول مـن أ ^املشاهد كلها مع رسـول اهللاشهد باجلنة،   ^ شهد هلم رسول اهللا ممن، وهو سنة 

الغابـة يف معرفـة الـصحابة  أسد انظر.  هـ٥٥ أو ٥٠ تويف سنة ، زمن عثامن رض اهللا عنهتزل الفتنةفتح املدائن واع، همن رمى بسهم في

سنة -بريوت– دار إحياء الرتاث العريب ٤٣٧ص :  عادل أمحد الرفاعي ج:عز الدين بن األثري أيب احلسن عيل بن حممد اجلزري حتقيق

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧

 العقبـة  شـهد وأبا املنـذرأبا الطفيل بابنه  هو أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار يكنى  -٣

ومن كتبة الوحي تويف يف خالفـة عمـر   وأقرؤهم لكتاب اهللا، املدينةالثانية وبايع النبي  عليه وسلم فيها ثم شهد بدرا وكان أحد فقهاء

-٦٥ ص ١ االستيعاب يف معرفة األصحاب يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب حتقيق عيل حممـد البجـاوي جانظر، بن اخلطاب

 .١٤١٢- بريوت- دار اجليل٦٨

  .٣١٦ ص٤: ج٣ روح املعاين جملد –٤

  

 
  



 ٥٩

ومن املعلوم أنه جيهـر ، نه لو خالفهم أو كان له رأي آخر لبني ذلكإإذ ،  هبذه القراءة الشاذةاالحتجاجيوافقهم عىل 

 .برأيه عندما يكون خمالفا لغريه

  نجـد، املفـرسين الـذين يـذكر األلـويس أهنـم يقولـون أن املـراد األخ أو األخـت ألم وعند التعرف عىل بعض مـن

ومجـيعهم ممـن سـبق األلـويس  .)٦(والفخـر الـرازي، )٥(واخلـازن، )٤(والبغـوي، )٣(والـسيوطي) ٢() ١(القرطبي

 التي اعتمد وهذا يبني مدى سعة اطالعه وقراءته لكتب من سبقه من املفرسين وأهنا بشكل عام تكون من املصادر

 .عليها يف تفسريه

 من املعلوم أن القـراءات تـؤثر يف التفـسري سـواء كانـت هـذه -:لها عليه أو محتفسريال عىل  عنده أثر القراءات-٣   

والنـاظر ، القراءات صحيحة أم كانت شاذة أم كانت قراءات تفسريية بمعنى أهنا تعترب من التفسري املدرج يف اآليـة

  -:ومن ذلك. قد أثرت يف تفسريهد أن القراءات يف تفسري األلويس جي

 : ما أورده عند تفسريه لقوله تعاىل- أ 

  Q®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥¯ ́ ³   ²  °      P )١٤٤-البقرة( 

 

                                                
. صـالح متعبـد. مـن كبـار املفـرسين: هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندليس، أبو عبد اهللا، القرطبـي -١

 التـذكار يف " و "سنى يف رشح أسامء اهللا احلـسنى  األ" اجلامع ألحكام القرآن و"من كتبه . بمرص، واستقر يف أسيوط. من أهل قرطبة

  .٣٢٢ ص ٥:األعالم للزركيل ج: انظر" التذكرة بأحوال املوتى وأحوال اآلخرة "و "أفضل األذكار 

 دار الكتب العلمية . ٨٧ ص ٥: أبو عبد اهللا حممد القرطبي حتقيق هشام سمري البخاري ج، اجلامع ألحكام القرآن: انظر -٢

 .م٢٠٠٣ -١٤٢٣ ط - الرياض- 

 .٤٤٨ ص ٢:والدر املنثور للسيوطي ج: انظر – ٣

 .١٨٠ ص ٢: معامل التنزيل للبغوي ج:انظر  -٤

 .٤٩٣ ص١:  معاين التنزيل للخازن جلباب التأويل يف:  انظر-٥ 

    . ١٨١ ص ٩: مفاتيح الغيب للرازي ج:  انظر-٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 ٦٠

َ تعملون ( قرأوا) ٢(محزة، والكسائيكذلك  و)١(ابن عامر حيث يبني أن  ُ َ ْ  . مؤمننيبالتاء فهو وعد لل)َ

الـضمري عـىل القـراءتني : ًعىل قراءة الغيبة وعيد ألهل الكتـاب مطلقـا، وقيـلوهلم  ة اخلطاب وعدعىل قراء: قيلو

 األلـويس مـن الواضـح مـن خـالل كـالم )٣(.ًعيدا لفريقني من املـؤمنني والكـافرينووًجلميع الناس فيكون وعدا 

ــرؤو ــصحيحة يق ــراءات ال ــحاب الق ــن أص ــم م ــسائي وه ــزة والك ــامر ومح ــن ع ــه اهللا أن اب ــون(نرمح ــد) تعلم ال ب

وقـد ذكـر هـذه القـراءات . ثم يبني لنا أن لكل قراءة من القراءات التي وردت لآلية وجه يف تفسريها)يعلمون(من

     .ابن زنجلة وهو حيتج هلا

رة( QË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  ÄÌ   P  : ما ذكره عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل–ب  -البق

َكيف ننشزها( :فهو يقول )٢٥٩ ُ ِ ُ َ ْ الزاي املعجمة من اإلنشاز وهو الرفع أي كيف نرفعها مـن األرض فنردهـا إىل ب) َ

) ٥(وأبـو عمـرو)٤ (وابـن كثـري ونـافع ، )ننـشيها( ّ، وقـرأ أيبنلينهـا ونعظمهـا: وقال الكـسائي .أماكنها من اجلسد

  احلقيقـي لقولـه تعـاىل من أنرش اهللا تعاىل املوتى أحياها ولعل املراد باإلحيـاء مـا تقـدم ال معنـاه)ننرشها(ويعقوب 

                                                
 -هــ٨ولـد . ويل قضاء دمشق يف خالفة الوليد بن عبد امللك، أحد القراء السبعة:  الشامي هو عبد اهللا بن عامر بن زيد، أبو عمران-١

مقرئ الشاميني، صدوق يف روايـة احلـديث وتـويف : وانتقل إىل دمشق، بعد فتحها، قال الذهبي" رحاب "يف البلقاء، يف قرية ، م٦٣٠

   .٩٥ ص ٤:األعالم ج:  انظر. م٧٣٦ -هـ١١٨يف دمشق 

 فيهاولـد. مـن أهـل الكوفـة. إمـام يف اللغـة والنحـو والقـراءة:  محزة بن عبد اهللا األسدي الكويف، أبو احلسن الكـسائيهو عيل بن -٢

 " وخمتـرص يف " القـراءات " و" معـاين القـرآن "وقرأ النحو بعد الكرب، وتنقل يف البادية، وسكن بغداد، له تصانيف، منهـا . وتعلم هبا

  .٢٨٣ ص  ٤:األعالم ج: انظر .وهو مؤدب الرشيد العبايس وابنه األمني. م عن سبعني عاما٨٠٥ -هـ١٨٩ وتويف بالري، "النحو 

   .١٦ ص٢: ج٢روح املعاين جملد  -٣

، عاملا بوجوه القراءات، انتهت إليه رياسة القراء باملدينة، ثقة صالح، أحد القراء السبعة ،  هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم-٤

 . ١٤٩ ، ١٤٨ ص٢:فضل عباس ج. انظر إتقان الربهان د. هـ١٦٩تويف يف املدينة ،  قالون وورشأشهر من روى عنه

، م٦٩٠ -هـ٧٠ولد بمكة،. هو زبان بن عامر التميمي املازين البرصي، أبو عمرو، من أئمة اللغة واألدب، وأحد القراء السبعة -٥

   .٤١ ص٣:األعالم ج انظر .م٧٧١ -هـ١٥٤عر، مات بالكوفة نشأ بالبرصة، كان أعلم الناس باألدب والعربية والقرآن والش

 

 

 
 

 
  



 ٦١

سوها حلام(: ْ ًثم نك ْ ُ ََّ َُ  بفـتح النـون )ننـرشها(  )٢(عـن عاصـم )١(وقرأ أبـان أي نسرتها به كام نسرت اجلسد باللباس، )َ

  )٣(.وضم الشني والراء وهو حينئذ من النرش ضد الطي كام قال الفراء فاملعنى كيف نبسطها

 ويفرس كل ، الصحيحة يحة لبعض أصحاب القراءات العرشةوهنا نجد األلويس يورد قراءات خمتلفة وهي صح

 . مما يؤكد تأثر تفسريه بالقراءات.  ويفرس كل قراءة تفسريا خمتلفا عن اآلخر

 )٥(. يف كتابه السبعة) ٤(وقد ذكر هذه القراءات ابن جماهد

Q M  L  K  J  I  H    P* Q  S  R  Q   P  O  T : مــا يــذكره عنــد تفــسريه لقولــه تعــاىل-ج

    X  W  V  UP )ُواهللا يعلـم( )٦(وقـرأ األعمـش :حيث يقـول) ٢٠-١٩-النحل ََ َالـذي  تبـدون ومـا  ْ َ َْ ُ ُ

                                                
 يروى عن قتادة وعمرو بن دينار روى عنه عفـان ، وهو أحد األثبات املشاهريأبان بن يزيد العطار من أهل البرصة كنيته أبو يزيد -١

ــةوأهــل العــراق ــن حبــان حتقيــق الــسيد رشف الــدين.  تــويف بعــد الــستني ومائ  ١ دار الفكــر ط٦٨ ص ٦: أمحــد جانظــر الثقــات الب

عبـد : حتقيـق، صفي الـدين أمحـد بـن عبـد اهللا اخلزرجـي، وخالصة هتذيب هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥سنة

 .هـ١٤١٦ - حلب-دار البشائر، ١٥الفتاح أبو غدة ص 

صوته ندي ، الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويدمجع بني ،  هو عاصم بن أيب النجود شيخ اإلقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة-٢

   . ١٥٥ ص٢:فضل عباس ج. انظر إتقان الربهان د. هـ١٢٧تويف ، وحفص، من أشهر من روى عنه شعبة، بالقرآن

 .٢٨٥-٢٨٤ ص٣:  ج٢روح املعاين جملد  -٣ 

كتاب القراءات (له . من أهل بغداد.ت يف عرصهكبري العلامء بالقراءا: هو أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن جماهد -٤

 .٢٦١ ص١:األعالم ج:انظر،  وغريها)^قراءة النبي (و)قراءة ابن عامر(و )قراءة أيب عمرو(و)قراءة ابن كثري(وكتاب )الكبري

 ٢ط،١٨٩ ص شوقي ضيف.أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي حتقيق د  السبعة يف القراءات:انظر -٥

 . القاهرة-دار املعارف

م ٦٨١-هـ٦١أصله من بالد الري، ولد . تابعي، مشهور: هو سليامن بن مهران األسدي بالوالء، أبو حممد، امللقب باألعمش -٦

. م٧٦٥-هـ١٤٨تويف . كان رأسا يف العلم النافع والعمل الصالح: كان عاملا بالقرآن واحلديث والفرائض، قال الذهبي. نشأ بالكوفة

  .١٣٥ ص ٣:انظر األعالم ج

 
  
 
 

 
 

 
 



 ٦٢

َتكتمون  ُ ُ َوالذين تدعون * َْ ُ ْ َمـا ختفـون ومـا () ١( بالتـاء مـن فـوق يف األفعـال الـثالث ، وقـرأ طلحـةإىل هناية اآلية )َ ََ َ ُ ْ ُ

َتعلنون ُ ُِ وكـام نـرى فإنـه حيمـل هـذه  )٢(.ىل التفسري ملخـالفتهام لـسواد املـصحف بالتاء كذلك، ومحلت القراءتان ع)ْ

النظر فيام وصلت إليـه يـد الباحـث مـن  وعند .القراءات عىل التفسري وأهنا ليست قراءة معتمدة وإنام فقط تفسريية

فإنـه   ابـن عطيـةواملكتبة الشاملة مل أعثر عىل هذه الروايـات عنـد أي مـنهم إال، كتب للتفسري يف اجلامعة اإلسالمية

  . ومل يبني أهنا قراءة تفسريية)٣(.أورد قراءة األعمش

وألن ، أن القــراءات هلـا أثــر عــىل اإلعــراب مــن املعلــوم عنـد املفــرسين -:ه عـىل اإلعــرابدأثـر القــراءات عنــ -٤

 -:ىل إعراب اآليات ومن ذلكفإننا نجده يبني أثر القراءات ع، األلويس قد اهتم بالقراءات يف تفسريه

 :حيث يقول) ١٤٧   -البقرة (Q3   2  148  7  6  5      P  : ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل-أ

َيعلمـون(بالنصب عىل أنـه مفعـول) احلق(وقرأ اإلمام عيل كرم اهللا تعاىل وجهه     َُ ْ وهنـا نجـد األلـويس . أو بـدل) َ

 وهـي املفعـول . اإلعـراب هلـذه القـراءةثـم يـبن وجـوه، رضـوان اهللا علـيهميورد قراءة لرجل مـن كبـار الـصحابة 

كام أنه ال خيفـى أن قـراءة  ،أو بدل من كلمة احلق الواردة يف اآلية السابقة أيضا، ليعلمون وهي فاصلة اآلية السابقة

وعند التعرف عىل هذه القراءة عنـد املفـرسين .بالرفع مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره) احلق(

ا ب يعلمـون منـصوب":وعند إعرابه هلـا فإنـه يقـول، ريض اهللا عنهرطبي رمحه اهللا يورد قراءة اإلمام عيل نجد أن الق

 فهــو يوافـق األلــويس يف النـصب عــىل املفعــول )٤("ويـصح نــصبه عـىل أنــه قـدير الــزم احلـق، أي يعلمـون احلــق(

لزخمـرشي يف تفـسريه وذلـك  وكـذلك ا. صـحيحنياإلعـرابينيليعلمون وخيالف يف النـصب عـىل البـدل علـام بـأن 

                                                
وهـو ) سيد القـراء(وكان يسمى. أقرأ أهل الكوفة يف عرصه: هو طلحة بن مرصف بن كعب بن عمرو اهلمداين الكويف، أبو حممد -١

  .٢٣٠ ص ٣:األعالم ج: انظر. م٧٣٠ -هـ١١٢تويف .من رجال احلديث الثقات، ومن أهل الورع والنسك

   .١٦٦ ص١٤: ج٨  روح املعاين جملد-٢

 دار الكتب العلمية ٣٨٥ ص ٣:عبد السالم عبد الشايف حممد ج: ابن عطية األندليس حتقيق، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر -٣

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣لبنان 

 .١٦٣ ص ٢:  القرآن للقرطبي ج اجلامع ألحكام:انظر -٤
  
 
  
 
 



 ٦٣

 يقصد بـذلك قـراءة النـصب كـام هـو يف )١(" وقرأ عيل ريض اهللا عنه احلق من ربك عىل اإلبدال من األول":بقوله

 .اآلية السابقة

- األنبیاء(Q3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )    P  : ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل-ب

ٍحمدث(: فهو يقول)٢ َ ْ ً بالرفع عىل أنه صفة له أيضا عىل املحل، وزيد بن )٢(وقرأ ابن أيب عبلة، لذكرباجلر صفة ) ُّ

ُمن رهبم(:ًريض اهللا تعاىل عنهام بالنصب عىل أنه حال منه بناء عىل وصفه بقوله تعاىل)٣(عيل ّ َّ يذكر األلويس )٤()ِّ

 . كام هو مبني يف تفسريه) حمدث(وجوه اإلعراب املختلفة باختالف القراءات يف كلمة

 الناظر يف تفسري األلويس جيد أنه خالل عرضه للقراءات أحيانا -: ذكره للقراءات منسوبة وغري منسوبة-٥

 -:وأحيانا ال ينسبها ومن أمثلة ذلك، ينسبها ألصحاهبا

ـــه تعـــاىل-أ ـــسريه لقول ـــره عنـــد تف ـــا ذك Q   Z  Y        X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N : م

[P)بألف من غـري مهـز )ًدابا(رأ حفص بفتح اهلمزة واجلمهور بإسكاهنا ، وقرئ ق :يث يقولح) ٤٧-یوسف

،  نرى أن األلويس ينسب القراءة األوىل حلفص ولكنه يذكر القراءة الثانية دون أن ينسبها ألحـد)٥(.عىل التخفيف

 )٦(وهناك من ذكر هذه القراءات من املفرسين

                                                
 .٣٤٥ ص١:الكشاف الزخمرشي ج: انظر-١

 سمع منه ابن املبارك، تويف سنة، هو إبراهيم بن أبى عبلة أبو إسامعيل الشامي كناه حييى بن أيوب سمع ابن عمر وأم حرام -٢

   .م١٩٨٦-بريوت-دار الكتب العلمية . ٣١١ ص ١:التاريخ الكبري أبو عبد اهللا إسامعيل البخاري  ج: انظر .هـ ١٥٢

  ، قرأ عىل واصل بن عطاء، م أقام بالكوفة٦٩٨-هـ٧٩يقال له زيد الشهيد ولد ،  طالبهو زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب -٣

  . ٥٩  ص ٣:األعالم للزركيل ج: انظر.م٧٤٠-هـ١٢٢قتل سنة 

 .٤٠٤ ص١٧: ج٩ روح املعاين جملد-٤ 

 .٣٤٦ ص١٢: ج٧ املرجع السابق جملد-٥

 -٣ ط-بريوت-املكتب اإلسالمي ، ٢٣٢ ص٤:ن اجلوزي جوزاد املسري الب، ٢٤٧ ص ٤:معامل التنزيل للبغوي ج:  انظر-٦

 .هـ ١٤٠٤

 

   

 

 
 



 ٦٤

  Q  ...È  Ç  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É : مــا قالــه عنــد تفــسريه لقولــه تعــاىل-ب

Ó     P)ف ــول)٥١- یوس ــث يق ــاء للم: حي ــرئ بالبن ــره ووق ــق يف مق ــر احل ــى أق ــىل معن ــول ع ــع يف فع وض

وقــد ورد ذكــر هــذه القــراءة يف بعــض كتــب . وكــام نــرى أن األلــويس يــورد قــراءة مل ينــسبها ألحــد) ١(.موضــعه

 )٢(.القراءات

 :حيث يقول )١٥-محمد( Q ...  l  k   j  i  h   ...  P  : ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل-ج

ٌ أهنار(بالرفع عىل أهنا صفة وقرئت"  َْ  وهنا نجده أيضا ال ينسب القراءة ألحد )٣(" وبالنصب عىل أهنا مفعول له)َ

 هـذه وعند النظـر يف كتـب التفـسري نجـد أن البيـضاوي قـد أورد. أثرها عىل اإلعراب أنه يبني ويالحظ، من القراء

  )٤. (القراءة يف تفسريه

 

 ب الثالثلاملط

 احلروف املقطعة يف أوائل السور

 

يقصد باحلروف املقطعة يف أوائل السور هي تلك احلروف التي افتتحت هبا بعض سور القـرآن الكـريم مثـل          

ــه، كهــيعص، أمل" ــم، ط ــسع وعــ ،.ن، ص، ح ــة ت ــاحلروف املقطع ــسور املفتتحــة ب ــوال ــورة أوهل ــرة، رشون س ا البق

                                                                                                                                                 
   . ٣٥٣ ص١٢: ج٧ روح املعاين جملد -١

-١ ط-لبنان-دار الكتب العلمية . ٣٣٣شهاب الدين الدمياطي ص، إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش:  انظر-٢

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

 .٦٨ ص ٢٦: ج١٣ روح املعاين جملد -٣

 . بريوت –دار الفكر . ١٩٢ ص ٥:البيضاوي ج،  انظر أنوار التنزيل وأرسار التأويل-٤

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 ٦٥

ـــل"ن" ومطلعهـــا وآخرهـــا القلـــم"ملا"ومطلعهـــا ـــة مث ـــة "ن"، و"ق"، و"ص": ومنهـــا األحادي ، ومنهـــا الثنائي

 ،"كهـيعص" مثـل واخلامسية"املر" مثل  والرباعية"الر"،"عسق" مثل، ومنها الثالثية"حم"،و"يس"،و"طه":مثل

وأهنا من األرسار التـي ، القرآن الكريم يف وقد عدها البعض من املتشابه، يشء ^ ومل يثبت يف تفسريها عن النبي 

 "أنـا اهللا أعلـم: امل": مثل ما ينسب البن عباس من أنه قالوهناك من أوهلا تأويالت أخرى، ال يعلمها إال اهللا تعاىل

وما أخرجه ابـن جريـر ، وهو من أسامء اهللا، هوما أخرجه ابن جرير من قول ينسبه البن عباس أهنا قسم أقسم اهللا ب

وقيل إن ، وما ذكر عن ابن عباس أن هيود قالوا إهنا عمر األمة وملكها)١(هنا فواتح افتتح اهللا هبا القرآناهد أعن جم

فجـاء بعـضها مقطعـا وجـاء . . هذه احلروف ذكرت لتدل عىل أن القرآن مؤلف من احلروف التـي هـي أ ب ت ث 

 التي يعرفوهنا فيكون ذلك تعريفـا هلـم وداللـة عـىل متامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه باحلروف

 وقد ذكـر القرطبـي )٢(عجزهم أن يأتوا بمثله بعد أن علموا أنه منزل باحلروف التي يعرفوهنا ويبنون كالمهم منها

تـوم وأهنـا مـن املك، وأهنـا مـن املتـشابه الـذي ال يعلمـه إال اهللا، وهللا يف كل كتاب من كتبـه رسأهنا رس اهللا يف القرآن 

ت  فهـي مـن املتـشابه الـذي انفـرد ءجيب اإليامن هبا وان تقرأ كام جاوأنه ال جيب الكالم فيها ولكن ، الذي ال يفرس

روي أن املـرشكني ملـا : وقـال قـوم . كـام جـاءتهـااهللا تعاىل بعلمه ، وال جيب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن هبا ونقرأ

{  ~  � ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    Q  :هم يف قولـه تعـاىلأعرضوا عن سامع القرآن بمكة كام أخرب اهللا عـن

   ̈  §P )نزلت ليستغربوها فيفتحون هلا أسـامعهم فيـسمعون القـرآن بعـدها فتجـب علـيهم ) ٢٦  -فـصلت

 ، والواضح أن املفرسين اختلفوا يف تفسريها كام يتضح لنا مما سبق.احلجة

أهنا مل ترد كلها جمموعة يف أول القـرآن وإنـام كـررت ليكـون أبلـغ و،  الزخمرشي يقول أهنا أسامء لسور القرآنأنإال 

َأهنا حتـوى معـاين ، بعد أن ذكر األقوال فيها وبني وجوهها:  أما ابن جرير الطربي فيقول)٣.(يف التحدي والتبكيت ِ َ

ً معنـى واحـد ممـا َ لو أراد بذلك، أو بـيشء منـه، الداللـة عـىل شأنهّألن اهللا جل. َّمجيع ما وصف مما بني، من وجوهه

ٍ عليه و سلم إبانة غري مـشكلةحيتمله ذلك، دون سائر املعاين غريه، ألبان ذلك هلم رسول اهللا صىل اهللا
َ  اهللا جـل  إن.ً

ِّشأنه إنام أنزل كتابه عىل رسوله صىل اهللا عليه و سلم ليبني هلم ما اختلفوا فيه ُ.)٤ ( 

                                                
 .٢٠٧، ٢٠٥ ص ١ جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي جر انظ-١

 .١٨ ص ١أبو بكر اجلزائري ج، الكبريوأيرس التفاسري لكالم العيل ، ٢٩-٢١ ص٣:اإلتقان للسيوطي ج نظرا -٢

 .١٥٥-١٥٤ ص ١:وانظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج، ١٣٢، ١٢٨ ص١:للزخمرشي ج انظر الكشاف -٣
  .٢٢٢ – ٢٠٦ ص ١: لالستزادة انظر تفسري الطربي ج-٤



 ٦٦

 مل ينـزل كتابـه حتـى وألن اهللا سبحانه وتعـاىل،  الذي ذكرهويرى الباحث أن رأي ابن جرير هذا رأي وجيه للسبب

  .اآليات معاين يفهموا كتابه بإعامل العقول وتدبر يريد لعباده أن  وإنامال يفهم الناس معانيه

 مل يتوسـع األلـويس رمحـه اهللا يف رسد اآلراء التـي وردت يف احلـروف -: احلـروف املقطعـة يف األلـويسرأي الشيخ 

 يعتذر عن ذكر اآلراء األخـرى خـشية فإنه، أول سورة البقرة) أمل( عند  قولني فقطأوردلقرآن وبعد أن املقطعة يف ا

ء والذي يغلب عىل الظن أن حتقيق ذلك علم مـستور ورس حمجـوب عجـزت عنـه العلـام  "ثم يقول بعد ذلك امللل

 وهلذا قال الـصديق ريض }اقه عن حلعجزت عن إدراكه وقرصت خيول اخليال[ :كام قال ابن عباس ريض اهللا عنه

وال يفهمهـا ، رس اهللا تعـاىل فـال تطلبـوه{ : وقـال الـشعبي} كتاب رس ورس القرآن أوائل السور لكل{:اهللا تعاىل عنه

لنـا بـاملراد منـه ال يـرض متامـا كعـدم معرفـة ن جهإ {:األلـويس كام يقـول ]. إال من فتح اهللا عليه ^ بعد رسول اهللا 

 ونجده بعد }.والسعي بني الصفا واملروة وغريها من العبادات مع التزامنا بالطاعة خلالقنا، احلكمة من رمي اجلامر

نـه بعـد تفـسريه لآليـات إذلك يتحدث عن وجود إشارات يف هذه احلـروف وهـذا عـىل طريقتـه يف التفـسري حيـث 

ه هـذا األمـر وأحيانـا  أحيانـا ينقـل عـن غـرييعرض إىل ما يرى فيها من إشارات وهو املعروف بالتفـسري اإلشـاري

ألنني أفردت مبحثا مستقال عـن التفـسري اإلشـاري وموقـف  اآلن ولن أحتدث عن هذا األمر، ال ينسبها لنفسهاأقو

ًأيـضا يف احلـروف رمـز إىل ثالثـة  {:وهـو قولـه، ولكني سأذكر مثاال واحدا ملا ذكـره يف هـذا املوضـع، األلويس منه

 الطريقة وامليم إىل احلقيقة فهناك يكون العبد كالدائرة هنايتها عني بدايتها وهو أشياء فاأللف إىل الرشيعة والالم إىل

كرنـا قـد ذ:  ملواضع أخرى من احلروف املقطعة نجد أنـه يقـولاالنتقال وعند )١( }.مقام الفناء يف اهللا تعاىل بالكلية

 )  ١-األعراف(Q  !P  :ند قوله تعاىل مع أنه يذكر أحيانا أشياء أخرى مثل ما يقوله عما فيها يف أول سورة البقرة

، إن معنـى ذلـك املـصور{ :قيل هنا ، ويواصل حديثهسبق الكالم يف مثله وبيان ما فيه فال حاجة إىل اإلعادةمن أنه 

   :عند قوله تعاىلو }.وغري ذلك من األقوال2) (لوأفص أنا اهللا أعلم ، عن ابن عباس أن املعنىروايةوذلك 

 Q  !P )أم مـا قالـه عـنمثـل ، وغريه مـن الـصحابة ^جد أنه يورد أقواال منسوبة إىل النبي  ن)  ١ -مریم 

: ، ففـي روايـة أنـه قـال واختلفت الروايات عن ابـن عبـاس )٣()اف هاد عامل صادقك({ :قال ^ النبي  عنهانئ

تعاىل، ويف أخرى أنـه عاىل به وهو من أسامء اهللا هو قسم أقسم اهللا ت: ، ويف أخرى أنه قالني عزيز صادقكبري هاد أم

                                                
  .١٧٣ -١٦٥ ص ١: ج١  انظر روح املعاين جملد -١

  .١٠٠ ص٨: ج٥جملد روح املعاين  -٢ 

 .  كتاب التفسري، تفسري سورة مريم، ٣٧٢ ص٢ ج٦لد جمقول منسوب لبن عباس ريض اهللا عنهام املستدرك للحاكم-٣



 ٦٧

وقـد تتبعـت هـذه الروايـات يف كتـب  )١( }.كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم اهللا تعاىل األعظم: كان يقول

أو ألهنـا روايـات ضـعيفة ، إال أننـي مل أجـد هلـا أثـر، واألجـزاء احلديثيـة، ح احلـديثواملتون وغريها من كتـب رش

  )٣)(٢(وتفـسري القـرآن للـصنعاين، مثـل الـدر املنثـور للـسيوطيولكنها موجودة يف بعض كتب التفـسري موضوعة 

 من ذلك قوله أن معناها يا رجـل ويـا ،يذكر رمحه اهللا أقواال كثرية     فإنه)١-طھ( Q  EP  :وعند تفسريه لقوله تعاىل

 أنـه اسـم ومـا رواه عـن أيب جعفـر، وما رواه عن ابن عباس ريض اهللا عنه أنه اسم من أسـامء اهللا عـز وجـل، إنسان

 أهنـا طـأ األرض بقـدميك يـا :وما رواه عن عيل وأنس بـن الربيـع ريض اهللا عـنهام أهنـام فـرساها بقـوهلم^،للنبي 

منهـا  يـورد عـددا مـن اآلراء  وهو ممن سبق األلويسالسيوطي وعند العودة لبعض كتب التفسري نجد أن )٤(.حممد

 بكـر اجلزائـري  أباونجد أن )٥(،معنى طأ األرض بقدميكوأهنا ب^وأهنا اسم من أسامء النبي ، أهنا بمعنى رجل

     )٦.(وهو متأخر عن األلويس يقترص األمر عىل جواز أن من احلروف املقطعة أو بمعنى رجل

 )١ -البقـرة(  Pامل  Qبعد أن يذكر أن الكالم فيـه كـالكالم يف  فإنه و   )١-سی( Q      <P :لقوله تعاىلأما عند تفسريه 

كـابن وأن البعض ، حلروف املقطعة يف أوائل السور يذكر رواية عن ابن عباس أن املقصود هبا يا إنسانونحوه من ا

 وهـو ممـن سـبق أبـا الـسعود أن  وعنـد النظـر يف كتـب التفـسري نجـد)٧(}.^أنه اسم من أسـامء النبـي {:جبري قال

                                                
  .٨٠-٧٩ ص١٦: ج٩ روح املعاين جملد-١

. م  من حفاظ احلديث الثقات، من أهل صنعاء٧٤٤ -هـ ١٢٦ولد : هو عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي، أبو بكر الصنعاين -٢

) املـصنف يف احلـديث(و ) تفـسري القـرآن(ديث وكتـاب يف يف احلـ) اجلـامع الكبـري(لـه . كان حيفظ نحوا من سبعة عرش ألف حديث

  .٣٥٣ ص٣:األعالم للزركيل جانظر .م٨٢٧-هـ٢١١تويف . ويقال له اجلامع الكبري

 . هـ ١٤٢٠-الرياض- مكتبة الرشد٣ ص٣:للصنعاين جالقرآن وتفسري  ، ٤٧٨ ص ٥: انظر الدر املنثور للسيوطي ج-٣

  .٢٠٧-٢٠٤ ص ١٦: ج٩ انظر روح املعاين جملد -٤

  .٥٤٩ ص ٥: انظر الدر املنثور للسيوطي ج-٥

  .٣٣٨ ص ٣:  انظر أيرس التفاسري أليب بكر اجلزائري ج-٦

  .٧٨٢-٧٨٠ ص ٢٢: ج١١ جملد انظر روح املعاين لأللويس-٧

 

 
 
 
 
 
 



 ٦٨

ا أهنـا مثـل مـا ذكـر يف افتتـاح سـورة  أن املقـصود هبـا إمـ يـذكر،بل إن تفسريه من مصادر تفسري األلويس، األلويس

يقـسم اهللا  {: فيقول، وهو متأخر عن األلويس رمحه اهللا)٢(أما الشهيد سيد قطب )١(.أو أن معناها يا إنسان، البقرة

وهـذا اجلمـع بـني األحـرف املقطعـة والقـرآن يـرجح . كام يقسم بالقرآن احلكيم» سني.يا«: سبحانه هبذين احلرفني

وأن آيـة كونـه مـن .  والعالقة بني ذكرها وذكر القـرآن، يف تفسري هذه األحرف يف أوائل السورالوجه الذي اخرتناه

 ولكـن نـسقه ،غ من جنس هذه األحرف امليرسة هلـم اآلية التي ال يتدبروهنا فريدهم القرآن إليها، أنه مصو،عند اهللا

  )٣(}.التفكريي والتعبريي فوق ما يملكون صياغته من هذه احلروف

قول منسوب البن عبـاس ،  فإنه يذكر عدة أقوال منها)١- ص(Q!" %  $  #  P : يفرس قوله تعاىلوعندما

ومنهـا أنـه حـرف مـرسود عـىل  }.ً كان بحرا بمكة وكان عليه عـرش الـرمحن إذ ال ليـل وال هنـار،ص: فقال{:وهو

، ويس بـرأي يف هـذا األمـروال ينفـرد األلـ، وقيل غري ذلك، وقيل اسم للقرآن، وقيل اسم للسورة، منهاج التحدي

 اإلمـام الطـربي يـذكر أقـواال فيهـا مـن هـذه وإذا ما رجعنـا إىل كتـب التفـسري فإننـا نجـد أن. وال يرجح قوال بعينه

ن إو، رض عملك عىل القرآن فانظر أيـن هـوعأي أ، عارض القرآن بعملك) ص(:احلسن ما قاله {:قوله، األقوال

: وقـول قتـادة، قـسم أقـسمه اهللا، وهـو مـن أسـامء اهللا) ص: (بـاسوقـول ابـن ع، هـي حـرف هجـاء: ن قالوايآخر

 اإلمـام الطـربي يف ن املالحظ هنا أن اإلمام األلـويس وافـقمو )٤( }.هو اسم من أسامء القرآن أقسم اهللا به): ص(

ان أنـه كـ{: مثـل قولـه،  مل يذكرها اإلمام الطربي الـذي هـو شـيخ املفـرسينبآراءولكنه أتى ، اسم للقرآن) ص(أن 

 .نه حرف مرسود عىل منهاج التحديأو ] الخ.... بحرا بمكة 

                                                
  .١٥٨ ص ٧: انظر تفسري أبو السعود ج-١

 دار العلـوم مـنختـرج .م١٩٠٦-هــ١٣٢٤يف أسـيوط ) موشـا(مفكر إسالمي مرصي، ولـد يف قريـة : هو سيد قطب بن إبراهيم -٢

، )يف ظـالل القـرآن(من كتاباتـه ، من كبار اإلخوان املسلمني وسجن معهم،عمل يف العديد من الوظائف،كان كاتبا مميزا، )بالقاهرة(

معـامل يف (و)قبل هلـذا الـديناملـست(و) الـسالم العـاملي واإلسـالم( و)التـصوير الفنـي يف القـرآن(و)النقد األديب، أصوله ومناهجـه(

    .١٤٧ ص ٣: انظر األعالم للزركيل ج.رمحه اهللا رمحة واسعة. م١٩٦٦-هـ١٣٨٧أعدم ). الطريق

 . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ ، ٩ دار الرشوق بريوت ط٢٩٥٨ ص٢٢:  ج٥سيد قطب جملد،  يف ظالل القرآن-٣

  .١٣٨-١٣٧ ص ٢١: انظر تفسري الطربي ج-٤

  

 
 



 ٦٩

ذكـر هـذا احلـرف مـن حـروف املعجـم عـىل سـبيل التحـدي والتنبيـه عـىل } ص{ [: فيقـول)١(أما اإلمام النسفي  

  الـشيخوأن، أن اإلمـام النـسفي اقتـرص القـول عـىل أنـه عـىل سـبيل التحـدي واإلعجـازوهنا نجـد ) ٢(}.اإلعجاز

 ره لآلراء األخرى التي سبق ذكرهاقه يف ذلك مع ذكاأللويس واف

 الرابع املطلب

 الناسخ واملنسوخ

 

بـل مـن ، ال يـستغني مفـرس القـرآن عنـه،  مـن علومـها هامـيعترب الناسخ واملنـسوخ يف القـرآن الكـريم علـام            

أن عـيل ) ٣(اهللا بـن سـالمةفقد ذكـر هبـة . وليس ذلك فحسب بل لكل فقيه وعامل، ملفرس القرآن معرفتهالرضوري 

 وكــان صــاحبا أليب موســى ،يقــصفــرأى فيــه رجــال بــن أيب طالــب ريض اهللا عنــه دخــل مــسجد اجلــامع بالكوفــة 

لـه عـيل ريض اهللا عنـه : فقـال،  باحلظرواإلباحة، وقد حتلق الناس عليه يسألونه وهو خيلط األمر بالنهي، األشعري

أنت أبـو اعرفـوين : قال. أبو حييى: أبو من أنت؟ قال.لكت وأهلكته: قال. ال: أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال

تعـرف  جيـدر بنـا أوال أن نهقبل البـدء يف هـذا املطلـب فإنـو) ٤(.ال تقصن يف مسجدنا بعد: فقال، وأخذ أذنه ففتلها

 .مع بعض األمور اهلامة يف هذا العلم، عىل هذا العلم لغة واصطالحا

                                                
 "نـسف"نـسبته إىل ، فقيه حنفي، مفـرس، ولـد بكـور أصـهبان: د بن حممود النسفي، أبو الربكات، حافظ الدينهو عبد اهللا بن أمح -١

و ،  يف أصـول الفقـه"املنـار" يف الفقـه، و "كنز الـدقائق"، و"يف تفسري القرآن" مدارك التنزيل "ببالد السند، له مصنفات جليلة، منها

   .م١٣١٠-هـ٧١٠ تويف بكور أصهبان "كشف األرسار"

  .٢٨ ص ٤:أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي الشيخ مروان حممد الشعار ج ، تفسري النسفي-٢

   . ٢٠٠٥ -بريوت -دار النفائس 

لـه ، كانت له حلقة يف جـامع املنـصور، ولد هبا، مفرس، رضير، من أهل بغداد: هو هبة اهللا بن سالمة بن نرص بن عيل، أبو القاسم  -٣

.  يف النحـو" املسائل املنثورة" يف التيمورية واألزهرية، و"الناسخ واملنسوخ من احلديث"،و"الناسخ واملنسوخ يف القرآن"، منها كتب

 .م١٠١٩-هـ٤١٠تويف ببغداد 

 املطبوع يف هامش أسباب النزول .بريوت -عامل الكتب. ٧-٦ أسباب النزول للنيسابوري والناسخ واملنسوخ البن سالمة ص-٤ 

 .نيسيابوريلل
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ِوالنسخ إبطال ال -:النسخ لغة ْ  نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب ويقـال :يقال ،ِيشء وإقامة آخر مقامهَّ

   .  /  Q,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  -  0نسخ اهللا اآلية أزال حكمها ويف التنزيـل العزيـز

    5  4     3  2  1P)ْوالنـسخ .ويقـال نـسخ احلـاكم احلكـم أو القـانون أبطلـه )١٠٦-البقرة ِنـسخ الك: َّ ْ . تـابَ

ْوالنسخ َأمر كان يعمل بـه مـن قبـل ثـم ينـسخ بحـادث غـريه وكـل يشء خلـف شـيئا فقـد انتـسخه: َّ َ ً َ ُّ َُ ٍ ِ ٍ َ َ ٌُ والتناسـخ يف . ُ

َالفرائض واملرياث أن متوت ورثة بعد ورثة وأصل املرياث قائم مل يقسم وكذلك تناسخ األزمنة والقرن بعد القـرن  َ َ

َواألشياء تناسخ تداول فيكون بع،  َ ََ ْضها مكان بعض كالدول وامللك وَ ُ َنسخت الريح آثار الديار غريهتامنه َ َ.)١(   
رفـع  "ولكـن مـن هـذه التعريفـات،ولـيس املجـال لـرسدها، كثرت تعريفات النسخ اصـطالحا :النسخ اصطالحا

رفـع احلكـم الـرشعي "  ومنهـا)٣ ("رفـع احلكـم الـرشعي بخطـاب رشعـي "ومنها ) ٢( "حكم ثابت بخطاب ثان

  ) ٤ (".  يف نفس املوضوع مع استحالة اجلمع بينهامرشعي مرتاخ عنهبدليل 

وقـد ) ٥.(لعل من أهم ما يف هذا األمر هو عدم اخـتالط األحكـام: القرآن الكريمأمهية الناسخ واملنسوخ يف تفسري 

بـن ني القـاص يف مـسجد الكوفـة وعـيل بـوذكر أيضا ما حدث ،  رضورة هذا العلم للمفرسسبق وأن ذكر الباحث

  .أيب طالب ريض اهللا عنه

                                                
 حتقيـق جممـع اللغـة ٩١٧ ص٢:حممـد النجـار ج/ حامـد عبـد القـادر / أمحـد الزيـات / انظر املعجم الوسيط إبراهيم مـصطفى  -١

 أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو احلـسني حتقيـق عبـد الـسالم حممـد هـارون  ومقاييس اللغة، النرش دار الدعوة،العربية

 .٤٤٠٧ ص ٦: ج البن منظورولسان العرب، م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ دار الفكر  النرش٤٢٤ ص٥:ج

 مؤسسة ١٩حاتم صالح الضامن ص. د:  هبة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم حتقيقالبن البازي،ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه  -٢

  .هـ١٤٠٣   /٣ ط- بريوت–الرسالة 

  .٢٢٣مناهل يف علوم القرآن للقطان ص -٣

   .٩ ص٢:فضل عباس ج. د الربهانإتقان  -٤

  .٢٢٥مباحث يف علوم القرآن للقطان ص :  انظر-٥
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 -: فقد ذكر ابن اجلوزي أهنا مخسة هيوللنسخ رشوط اشرتطها العلامء

 . أن يكون احلكم يف الناسخ واملنسوخ متناقضا-١

 .أن يكون حكم املنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ -٢ 

 .ريه كالعادة مثالبغال ع  أن يكون حكم املنسوخ ثابتا بالرش-٣ 

 . حكم الناسخ مرشوعا بطريق النقل كاملنسوخ يكونأن -٤ 

 )١(.ومن هنا فهو ال يقول بنسخ السنة للقرآن،  أن ال يقل الناسخ يف القوة عن املنسوخ-٥ 

وأمهـات ،  أمـا العقائـد،لقـد اتفـق القـائلون بالنـسخ عـىل أن النـسخ ال يكـون إال يف األحكـام -: النـسخيدخلهما 

   )٢(. فال يدخلها النسخومدلوالت األخبار املحضة، توأصول العبادات واملعامال، األخالق

  -:يعرف النسخ بعدة أمور معتربة وهي -:كيفية معرفة النسخ

م عـن (: ^مثـل قولـه ، مريض اهللا عنهأو عن الصحابة  ^ أن يرد من طريق صحيحة عن النبي -١ ُ ْكنـت هنيـتك َْ ُْ َُ َ ْ ُ

ُزيارة القبور أال فزوروها، فإنه ُ ََّ ِ َ َ َ ُ َْ ُ َُ َ ِ ً يرق القلب، وتدمع العني، وتذكر اآلخرة، وال تقولوا هجراِِ َ ُ ْْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َُّ َ ُ ْ ُِ ِِّ َ أو يـرد عـن أحـد ) ٣()ِ

كأن يقول نزلـت هـذه اآليـة ،الصحابة من طريق صحيحة ما يفيد تعيني أحد النصني املتعارضني السبق عىل اآلخر

 .أو نزلت هذه اآلية عام كذا، بعد تلك اآلية

 .كون يف أحد النصني ما يدل عىل تعيني املتأخر منهام أن ي-٢

 )٤(. أن ينعقد إمجاع األمة عىل تعيني الناسخ من املنسوخ-٣

 -: حيث انقسم الناس يف ذلك إىل أربعة أقسامالف يف وقوع النسخ بني مقر ومنكروقد وقع خ

 .حمال عىل اهللا عز وجلن النسخ يستلزم البدآء وهو إوهم ينكرون النسخ ألهنم يقولون ،  اليهود-١

  .-تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبريا -عىل اهللا  النسخ حتى قالوا بجواز البدآء  وقوع وهم غلوا يف، الروافض-٢

 . وقيل يمنعه يف القرآن خاصة، فهو جيوز وقوع النسخ عقال ويمنعه رشعا،  أبو مسلم األصفهاين-٣

                                                
: حتقيق  مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي،املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ : انظر-١

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٣مؤسسة الرسالة ط . ١٢ ص١: حاتم صالح الضامن ج

 دار اإلحتاد العريب للطباعة ٤٨٧-٤٨٣شعبان حممد إسامعيل ص. خصائصه ناسخه ومنسوخه د،تارخيه،  انظر مع القرآن الكريم-٢

 . م١٩٧٨هـ ت ١٣٩٨

 . ١٣٤٣رقم احلديث . ٣٧٦ص١:ج٣ رواه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني من حديث أنس بن مالك جملد -٣

   .٤٧٩-٤٧٨شعبان حممد إسامعيل ص. د. ناسخه ومنسوخه، خصائصه،ارخيهت، القرآن الكريم انظر مع -٤



 ٧٢

 )١.(عقال ورشعاوهم جيوزون وقوع النسخ ،  مجهور العلامء-٤

ومل يقتـرص ، لقد وقع خالف يف كم اآليات القرآنية التي وقع فيها النسخ فمن العلامء من يكثر يف ذلك ومنهم املقل

أبـو مـسلم إذا كان ف، بل وصل األمر من البعض إىل حد إنكار وقوعه يف القرآن أصال، األمر عىل اإلكثار واإلقالل

 ن هؤالءم، و ليس وحده بل إن هناك غريه ممن ذهب إىل هذا القولاألصفهاين يمنع النسخ يف القرآن فه

وهو أحد الكتاب الذين هلم العديد من املؤلفات القيمة التي أثرت املكتبة اإلسـالمية ،  األستاذ عبد املتعال اجلربي

ىل أدلـة القـائلني ويرد عـ، فهو قد ألف كتابا يدافع فيه عن فكرة عدم وجود النسخ يف القرآن. يف املجاالت املختلفة

ويـورد العديـد مـن اآليـات القرآنيـة التـي حتـدث ، نه ال نسخ يف القرآنإبالنسخ فيه ويورد أدلة أخرى إلثبات قوله 

ن إ ومنهم الشيخ حممـد الغـزايل رمحـه اهللا حيـث يـستنكر عـىل مـن يقـول )٢(.العلامء بأهنا منسوخة ويرد عىل قوهلم

وأن مـن يـرى هـذا الـرأي مـن ، أو التامسـا لألجـر، للـذكرى، لـة األحكـام بقيت معطالقرآن الكريمهناك آيات يف 

 وذلـك دفعـا ملـا يتـوهم مـن تنـاقض بـني  عىل أساس أن الناسخ األخري أبطل ما قبلـه مـن أحكـام يراهاملسلمني إنام

ة يف أمر مـا وأن الترشيعات النازل،  أن التناقض املتوهم ال حمل له{:وبعد ذلك يقول الشيخ الغزايل، ظواهر اآليات

 كمثل األدوية التي تنجح يف عالج حالـة ربـام ال }.مرتبة ترتيبا دقيقا بحيث تنفرد كل آية بالعمل يف املجال املهيأ هلا

 التـي تـستقيم مـع  سلسلة متعاقبة من األدويةإىلبل إن املرض الواحد قد حيتاج ، يصلح  لعالج حالة أخرى خمالفة

وال يمكـن إمهـال دواء بعـدت عنـه ، دوار العلـة بـدواء معـني يشء طبيعـيأن وأن ارتباط كل دور م، مراحل سريه

 فـرس وقـوع ١ وإذ{:ونـراه خيـتم قولـه. حاجة البعض يف ظرف من الظروف ذلك ألن البعض اآلخر قد حيتاج إليه

 وأنـه لـيس  يقصد به عدم إمهال األحكام السابق يف األمر الواحد وأهنا غري ملغاة–النسخ يف القرآن باملعنى األول 

وأما إذا فهم النسخ عىل أنه إبطال حلكـم سـبق نزولـه ،  فال بأس بقبوله–هناك ما يوهم التناقض بني هذه األحكام 

    )٣(}.فذلك ما ننفيه نفيا باتا، أو أدنى منه للحق، واإلتيان بحكم جديد أصلح منه للناس

                                                
 .٢٢٦  انظر مباحث يف علوم القرآن للقطان ص -١

 ١ ط-القاهرة-؟ عبد العال حممد اجلربي مكتبة وهبة...نسخ يف القرآن ملاذا... كتاب ال:  لالستزادة يف هذا املوضوع انظر-٢

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠سنة

ودار الكتب اإلسالمية ،  دار التوفيق النموذجية للطباعة٢١٣-٢١٢لقرآن الكريم  للشيخ حممد الغزايل صنظرات يف ا: انظر-٣

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦سنة 



 ٧٣

والـرضوريات التـي ال يـستغني ، خ مـن الفوائـدالنـس أن أوال يعترب الشيخ األلـويس -:الشيخ األلويسالنسخ عند 

 )١.(وبني أنه يؤخذ من علم احلديث بمعنى أن السبيل ملعرفة النسخ يف القرآن إنام يكون من السنة، عنها املفرس

ونـسخت ، والتي منها نـسخت الـريح األثـر أي أزالتـه،  إزالة الصورةبأنهيتطرق للنسخ بالتعريف اللغوي ونجده 

ألنواع النسخ يف القرآن وفـق بعـض األصـوليني ثم يتبني لنا كيف يتعرض .  ما فيه يف موضع آخرالكتاب إذا أثبت

  -:وهي حسب تعبريهم

 )٢()ًالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم( التعبد بتالوهتا كآيةانتهاء -١

 <  ?  @   Q =  <  ;  B  A  :رفع احلكم املستفاد من اآليـة كقولـه تعـاىل-٢

F  E  D  CG  .....P٢٤٠  -البقرة(اآلية  (  . 

أن  {:وينقل رمحه اهللا عن ابن حيـان قولـه)٣(.)عرش رضعات معلومات حيرمن( التعبد ورفع احلكم كآيةانتهاء -٣

 ويقـول بعـد ذلـك أن كـال مـن الناسـخ }املراد نـسخ اللفـظ واملعنـى، وجيـوز أن يـراد نـسخ املعنـى مـع بقـاء اللفـظ

واملنسوخ منزل حسبام تقتضيه احلكمة واملصلحة حسب مقتضيات األوقات ألن كثريا من املصالح تنقلب مفاسـد 

يف أوقات أخرى النقالب األمور الداعية إليها، ويرضب مثاال بالطبيب احلاذق الذي يأمر املريض بـرشبة ثـم بعـد 

لعبـاد وأدويـة ألمراضـهم املعنويـة فتختلـف ذلك ينهاه عنها ويأمره بـضدها، وهـذا مثـال الـرشائع فهـي مـصالح ل

 )٤(حسب اختالف ذلك يف األوقات وسبحان احلكيم العليم

أدلة من الكتاب بالسنة ويورد ويذكر أيضا جواز نسخ ، كام يبني أن النسخ يكون يف األحكام وال يكون يف األخبار

 )٥(.ذا األمر ويفهم أنه يرجح هقال خالف ذلك ويرد عليها قائال بأنه الذهب املنصور

 أنـه كثـري التعـرض لآليـات التـي فيهـا النـسخ سـواء كانـت ناسـخة أو الـشيخ األلـويسويتضح ملن يقرأ يف تفـسري 

 .وهذه بعض النامذج للتعرف عىل هذا األمر، منسوخة

                                                
  .١٥-١٢ خطبة املفرسص١روح املعاين جملد:  انظر-١

ورد و ،هللا باب من اسمه عبد ا.٤٣٥٢ رقم احلديث ٣٣٢ ص٤: أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط من حديث أيب بن كعب ج-٢

 .من طرق أخرى وروايات أخرى عن أمحد وابن ماجه وصححه األلباين

  . ٣٦٧٠رقم احلديث . ١٦٧ ص٤:باب التحريم بخمس رضعات ج، كتاب الرضاع صحيح مسلم -٣

 .٣١٦ ص١٤: ج٨روح املعاين جملد: وانظر، ٥١٨ص : تفسري البحر املحيط أليب حيان ج : انظر-٤

  .٥٣٦-٥٣١ ص١: ج١  انظر روح املعاين جملد -٥



 ٧٤

  QF  E  D  C  BGN  M  L  K   J  I  H  O  P  : ما ذكره عنـد قولـه تعـاىل-١

T   S  R  QUZ  Y    X  W  V  \    [  ]a     `  _   ^  b  f  e  d  c  

h  gi    n  m  l  k  j   P )٢٢١-البقرة( 

عـن ابـن عمـر ريض اهللا تعـاىل عـنهام كـان إذا سـئل عـن نكـاح الرجـل » ناسـخه« يف )١(أخرج البخاري والنحاس

اإلرشاك أعظـم مـن أن ًحرم اهللا تعاىل املـرشكات عـىل املـسلمني وال أعـرف شـيئا مـن {: لالنرصانية أو اليهودية قا

  :وأن اإلمامية وبعض الزيدية جعلوا قول اهللا تعاىل)٢( }أو عبد من عباد اهللا تعاىل تقول املرأة رهبا عيسى

 Q ...  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  ËÎ .:.P)ن سورة املائـدة مل إ وهنا يقول الشيخ األلويس، منسوخا باآلية التي بني أيدينا   )٥-المائدة

ينسخ منها يشء ممنوع ويستشهد بام أورده السيوطي يف اإلتقان من أن سورة املائدة مل ينسخ منهـا إال آيـات حمـدودة 

دة-٢(اآلية Q... }  |  {...     P :قوله تعاىل: هي &   ...Q :وقولـه تعـاىل. منسوخة بإباحة القتال فيـه )المائ

  +  *  )  (   ',...-    P يةاآل)د -٤٢ Q  ¯   ®  ¬  «  ª  :منسوخة بقوله سبحانه ) ةالمائ

°...  Pدة -٤٩( اآليـة دة-١٠٦(اآليـةQ...c  b  a  `   ...  P:وقولــه تعــاىل، )المائ  منــسوخ بقولــه ) المائ

وأن املشهور املعمول به أن هذه اآلية قـد نـسخت  )٣().الطالق  -٢(اآليةQ...[  Z  Y  X... P  :تعاىل

ئدة عىل ما يقتضيه الظاهر، ويستشهد بام أخرجه أبو داود يف ناسخه عن ابـن عبـاس ريض اهللا تعـاىل عـنهام بام يف املا

الكتـاب  نـسخ مـن ذلـك نكـاح نـساء أهـل{. اآليـةQF  E  D  C  BG...  P  : قوله تعاىل:أنه قال يف

                                                
ــاس -١ ــر النح ــو جعف ــرصي، أب ــرادي امل ــامعيل امل ــن إس ــد ب ــن حمم ــد ب ــو أمح ــب: ه ــرس، أدي ــرص.مف ــد بم ــع . ول ــراق واجتم زار الع

) رشح املعلقات السبع(و ) ناسخ القرآن ومنسوخه(و ) تفسري أبيات سيبويه(و ) إعراب القرآن(و ) تفسري القرآن(وصنف ،لامئهبع

  .٢٠٨ص١:ر األعالم للزركيل ج انظ.م ٩٥٠-هـ٣٣٨تويف 
 Q B  C  D  E  FG  H  I...  P: باب قـول اهللا تعـاىل، كتاب الطالق ٧: ج٧ صحيح البخاري جملد -٢ 

مكتبـة ١٩٦حممد عبـد الـسالم حممـد ص. د:الناسخ واملنسوخ أليب جعفر النحاس حتقيق: وانظر . ٥٢٨٥ الروايةرقم . ٤٨ص، اآلية

 .  هـ١٤٠٨ سنة ١الفالح الكويت ط

 .٥٩ ص٣: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج-٣

 

 
 



 ٧٥

أمـا ، ذهـب إليـه احلنفيـة وعند احلسن وجماهـد مثلـه وهـو مـا )١(}.أحلهن للمسلمني وحرم املسلامت عىل رجاهلم

الشافعية يقولون بالتخصيص دون النسخ، ويرى الباحـث أن هنـاك مـن قـال بالتخـصيص غـريهم مـن أصـحاب 

قيـل إنـه منـسوخ بقولـه . اآليـةQF  E  D  C  BG...  P  : الـسيوطيكتب علوم القرآن ومن هذا قول

وجزى اهللا  )٢(.صوص به وإنام هو خم.اآليةQ...  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »...  P  :تعاىل

ومبنى اخلـالف أن قـرص العـام بكـالم مـستقل ختـصيص : الشيخ األلويس خريا فهو يضع حدا هلذا اإلشكال بقوله

 )٣(.أي عند األحناف ألهنم يقولون بالنسخ يف هذه اآلية. عند الشافعي ريض اهللا تعاىل عنه ونسخ عندنا

 Q 8  7  6  ?  >  =  <   ;  :  9  : ما ذكره عند تفـسريه لقولـه تعـاىل-٢

       B  A  @P )واختلف يف نسخ إعطاء أويل القربى واليتامى واملساكني ففي بعض الروايات عن  )٨-النساء

 وأمـا أبـو داود فـأخرج يف )٤(.ابن عباس أنه ال نسخ واآلية حمكمـة وروي ذلـك عـن عائـشة ريض اهللا تعـاىل عنهـا

املرياث فجعل لكل إنـسان نسختها آية  .اآلية )...Q  8  7  6:  9 :ناسخه عن ابن عباس أنه قال

ًواملتبـادر مـا ذكـر أوال أي أهنــا حمكمـة وهـذا القــول للمـرزوقني مـن أولئــك  .ّنـصيبه ممـا تـرك ممــا قـل منـه أو كثــر

ّاملذكورين، واملراد من القول املعروف أن يدعو هلم ويستقلوا مـا أعطـوهم ويعتـذروا مـن ذلـك وال يمنـوا علـيهم 

 وأوىل األقـوال يف ذلـك {:وممن قال بإحكامها اإلمام الطـربي حيـث أورد أقـوال كـال مـن الفـريقني ثـم قـال  )٥(.

 وإنام عنى هبا الوصية ألويل قربى املويص وعنـى باليتـامى "هذه اآلية حمكمة غري منسوخة،"قالبالصحة، قول من 

 ) ٦(}أن يقال هلم قول معروف : واملساكني

                                                
 بـاب مـا جـاء يف حتـريم حرائـر أهـل الكتـاب ٧:ج،  الـسنن الكـرب ى للبيهقـي: ولكـن انظـر.  مل أعثر عليـه فـيام أخرجـه أبـو داود-١

 .ولكن بلفظ آخر، ١٤٣٥١رقم الرواية . ١١٧ص

. ٥٧ ص٣:اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج -٢  

 .١٧٢-١٧١ ص٢: ج٢وح املعاين لأللويس جملد ر: انظر -٣

 . ٤٣ ص٦: ج٦صحيح البخاري جملد : انظر -٤

 . ٢٩٢-٢٩١ ص٤: ج٣روح املعاين جملد : انظر -٥

 .١٢-٧ ص٧انظر تفسري الطربي ج -٦

 

 
 



 ٧٦

 )٢(.فيقول أهنا منسوخة بآية املواريث )١(أما ابن حزم الظاهري

 ، وذكرته قـبلهم الـسيدة عائـشة ريض اهللا عنهـا، ومن قبله اإلمام الطربي،ويرجح الباحث ما أيده الشيخ األلويس

وألن آية املواريث التي يقولـون أهنـا ،  أهنا حمكمةعالوة عىل أن ابن عباس ريض اهللا عنه ينسب له روايتان إحدامها

ولكن يبقى من أويل القربى مـن لـيس هلـم نـصيب مـن ، ية حتدثت عن توزيع املرياث ألويل القربىنسخت هذه اآل

وحيتـاجون لـسامع الكلمـة ، ويبقى املساكني الذين حيتاجون ألي مساعدة من تركة امليـت، الرتكة وهم من األرحام

بة اجـتامع صـدقتني صـدقة املـال ل املعروف فيجتمع هلم الرزق والقول احلسن والذي هو بمثاالطيبة التي هي القو

 بل إنه حيـرص عـىل أن يعـرف ، وهذا من مقاصد اإلسالم احلسنة أنه يعطي املحتاج دون منةةوصدقة الكلمة الطيب

 .  اهللا له أو رغب فيهن هذا الذي أخذه هو حق طبيعي فرضههذا املحتاج أ

Q  K   J  I           H  G     T  S  R  Q  P  O  N  M  L  : ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل-٣

P)قـول اهللا تعـاىل عـن ابـن عبـاس ريض اهللا تعـاىل عـنهام أن يف ناسـخه أخرج النحاس) ١٥ -هود : Q  #       "  !

  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $P)نسخت اآلية    ) ١٨-اإلسراء

 هـذا مـا ذكـره الـشيخ . هذا إن صح حممول عـىل املـساحمةالتي نحن فيها، وأنت تعلم أنه ال نسخ يف األخبار، ولعل

 ولربام كـان ذلـك ألن األمـر )٣.(ومل يعقب بيشء، األلويس فيام يتعلق بالنسخ يف هذه اآلية حيث نقل عن النحاس

  .ال حيتاج إىل توضيح أو تعقيب ألنه ال نسخ يف األخبار

                                                
ولـد يف ، يب سـفيانموىل يزيد بـن أ، هو أبو حممد عيل  بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيد -١

ًهـ وكان حافظا عاملا بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطا لألحكام من الكتاب والسنة كـان شـافعيا، فانتقـل إىل مـذهب أهـل ٣٨٤قرطبة  ً ً

اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال اجلامعة حلمل رشائع اإلسالم يف الواجـب واحلـالل واحلـرام "ًالظاهر،ألف يف فقه احلديث كتابا سامه

البن خلكـان حتقيـق  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:انظر .هـ ٤٥٦ تويف " اإلحكام ألصول األحكام"له كتاب"نة واإلمجاعوالس

  . بريوت–دار صادر   ٣٢٧ ص٣:إحسان عباس ج
 الكتب العلميـة  دار٣١عبد الغفار سليامن البنداري ص.  د:الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم البن حزم الظاهري حتقيق:  انظر-٢ 

 .هـ ١٤٠٦ سنة ١ط - بريوت–

  .٥٣١الناسخ واملنسوخ البن النحاس ص: وانظر. ٣٦ ص١٢: ج٧روح املعاين لأللويس جملد  - ٣

 
  
 
 



 ٧٧

ــاىل-٤ ــول اهللا تع ــسريه لق ــد تف ــره عن ــا ذك  Q M   L  K  J    W     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  : م

\  [  Z  Y  X]     c  b      a  `  _   ̂ P)حيث أورد العديد من األقوال التي هلا  )٥٢- األحزاب

 عـن عائـشة ن أبـا داود أخـرج يف ناسـخه أ:ومـن ذلـك، عالقة بتفسري هذه اآلية وما دار حول نسخها أو إحكامهـا

 مل يمت رسول اهللا   {: ً واحلاكم وصححه أيضا وغريهم عنها قالت،يوالنسائ والرتمذي وصححه ،ريض اهللا عنها

"  #  $  %  &    Q :حتى أحل اهللا تعاىل له أن يتزوج من النساء ما شـاء إال ذات حمـرم لقولـه سـبحانه ^

)  (  '*  ...  Pاآلية.) وهذا ظاهر يف أن الناسـخ قولـه تعـاىل )١( ]األحزاب -٥١ Q   &  %  $  #  " 

)  (  '*  ...  Pاآلية) وغريه كالبيهقي يف سننه عـن أنـس قـال، أبا داود أخرج يف ناسخهأن  و) ٥١/األحزاب:} 

 اآليـةQ  O  N  M   L  K  J ...P: قـرصه علـيهن فقـال سـبحانه^ملا خريهن فـاخرتن اهللا تعـاىل ورسـوله 

روى عن ابـن يوذكر ابن حيان . ملسو هيلع هللا ىلصسهن عليه  عن ابن عباس أنه قال يف اآلية حبسه اهللا تعاىل عليهن كام حبوورد}

جازاهن أن حظر عليه النساء غريهن وتبـديلهن ونـسخ  ^ملا خرين فاخرتن اهللا تعاىل ورسوله : عباس وقتادة قال

 السعود يسوق كالما يفاد منـه اوأن شيخ اإلسالم أب )٢(،سبحانه بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة يف مجيع النساء

واختـاره الطـربي واسـتظهره . ،ويواصل األلويس بأنه ورد عن أيب بن كعـب ومجاعـة مـنهم احلـسنأن اآلية حمكمة

 وأم سلمة ريض اهللا تعاىل عنهام أهنا منسوخة .  وعن عيل كرم اهللا تعاىل وجهه وابن عباس)٣(أبو حيان أهنا حمكمة

ًلـت كرامـة للمختـارات وتطييبـا والظـاهر عـىل القـول بـأن اآليـة نز، وروي ذلك عن عائشة ريض اهللا تعـاىل عنهـا

  )٤(.ًخلواطرهن وشكرا حلسن صنيعهن عدم النسخ واهللا تعاىل أعلم 

                                                
حسن عبد املنعم شلبي مؤسسة : لسنن الكربى أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين النسائي حتقيقا: انظر  -١

 الطبعة - بريوت-الرسالة ، ٣٢٠٥رقم الرواية  اآليةQ  O  N  M   L  K  J ...P: قوله تعاىل، كتاب التفسري ٣٦٤ص٦:ج

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١األوىل 

  .٢٣٥ ص ٧:البحر املحيط البن حيان ج: أنظر. -٢

  .١١١ ص٧:تفسري أبو السعود ج: انظر -٣ 

 .٥٧٧-٥٧٣ ص٢٢: ج١١انظر روح املعاين لأللويس جملد -٤

 
  
 
 



 ٧٨

فعالوة عىل ما ذكره من أدلـة وهذا ما يرجحه الباحث ،  هذه اآلية حمكمةمن الواضح أن الشيخ األلويس يرجح أن

 -:قرائن أخرى مثلمن قال بإحكامها فإن هناك أدلة و

Q  q  p  o  n  m  l      k    j  i : من أن سبب نزول قوله تعـاىل  ما ذكره السيوطي-١ 

  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r...Pأم  هو أن) ٥٠-األحزاب  (   اآلية

 فلم أكـن أحـل لـه أين مل  هذه اآليةخطبني رسول اهللا فاعتذرت إليه فعذرين فأنزل اهللا{: هانئ بنت أيب طالب قالت

بـل هـي لتحـريم زواجـه مـن . اآليـةQ  O  N  M   L  K  J ...P : ليست ناسخة لقوله تعـاىلفهي1) (}أهاجر

وحل له من هاجر معه مـنهن مثـل زينـب بنـت جحـش ، وهي بنت عمه ،أقاربه الذين مل هياجروا معه مثل أم هانئ

 فلـم يكـن لـه مـن أمـا بنـات اخلـال واخلالـة، قد تزوجهـا قبـل ذلـك ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي .ريض اهللا عنها وهي ابنة عمته

 . املهاجرات أحد منهن

  ^ خ اآليـة إنـام ذلـك لتكـون املنـة لـهن عدم زواجه عليهن بعد التحليـل لـه عنـد مـن يقـول بنـسإ من قال  إن-٢ 

  -:من عدة أمور ملسو هيلع هللا ىلصفإن الباحث يرد عىل هذا القول بأن املنة له ، عليهن

 .عىل كل مسلم ^ أن له املنة -أ

بل إلرجاع من طلقها مثل حفصة ريض اهللا عنها حتى يكـن نـساءه يف  وعدم طالقهن  أن له املنة بزواجه منهن-ب

 .اجلنة وهي من أعظم املنن

ثـم إنـه تـزوج ، عليهن خاصة أهنن اخـرتن اهللا ورسـوله ^  ثم إن زواجه عليهن لو حل له ال يعد إنقاصا ملنته -ج

فـام الـذي يمنعـه مـن ،  مـن التحـريمباالسـتثناءه مارية القبطية وهي مما ملكت يمينه وهي من الـاليت أحلهـن اهللا لـ

 .الزواج من األخريات لو أن اآلية منسوخة

 . ما قالته عائشة ريض اهللا عنها فإنام هو رأي هلا فهام من اآلية التي قالوا أهنا ناسخةإن -٣

واهللا . القـولا  وقـد مـر معنـا هـذ.مـات عـىل التحـريم ^ أن النبـي {: أنس ريض اهللا عنه والذي يقول فيهقول -٤

 .علمتعاىل أعىل وأ

 

 

 

                                                
 . ١٧١ لباب النقول للسيوطي ص:انظر -١
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 املطلب اخلامس

 تاإلرسائيليا

 

اإلرسائيليات مصطلح أطلقه علامء املسلمني مـن املـؤرخني واملفـرسين واملحـدثني عـىل مـا تـم أخـذه مـن               

ة عـن أهـل معلومات عن السابقني من غري املصادر اإلسالمية املوثوقـة وبالـذات تلـك املـأخوذ أوروايات وأخبار 

أمـا مـن آمـن بعيـسى عليـه الـسالم فقـد ، وقد عرفوا بيهود من قديم الزمـان بشكل أخص بني إرسائيل و  الكتاب

وكثـريا مـا خـاطبهم القـرآن ، فقد عرفوا بمـسلمي أهـل الكتـاب ^وأما من آمن منهم بمحمد ، عرفوا بالنصارى

أمـا مـصادر . وا وفـق أخالقـه وتوجيهاتـه الربانيـة هلم بأبوة هذا النبي الصالح هلـم حتـى يـسريًباسمهم هذا تذكريا

وهـي كتـب إمـا حرفوهـا وزوروهـا عـن حقيقتهـا األخبار والروايات التي تأيت من عندهم فهو التـوراة والتلمـود 

 ومـن ".القـرآن والـسنة"وقلام نجد منها مـا يوافـق النـصوص الـصحيحة عنـدنا، ها بأيدهيمُوإما قد كتبو، األصلية

ــسبة إىل مــا فيهــا مــن دون يف أن مــا اجلــدير ذكــره أيــضا  التفــسري مــن املــسيحيات أو النــرصانيات قليــل جــدا بالن

، واملـواعظ، إذ أهنا تركز يف جمملها عىل األخـالق، وليس فيها من اآلثار السيئة كام يف اإلرسائيليات، اإلرسائيليات

هنـم سـبقوا بكتـبهم ويظـن كثـري مـن ولعلهم كانوا مـن أكثـر النـاس روايـة أل) ١(.وما أشبه ذلك، وترقيق القلوب

الناس أن ما خيربون به هو صحيح عالوة عىل أهنم ومن حقدهم عىل اإلسـالم يريـدون أن يفـسدوا علـيهم ديـنهم 

 .باألخبار الكاذبة وامللفقة

 مل يكـن يفـصل القرآن الكريم ذلك أن رضوان اهللا عليهموقد بدأ دخول اإلرسائيليات للتفسري منذ عهد الصحابة 

مل يكـن ليبـني  ^كـام أن النبـي ،  ألنه يركز عىل العربة والعظة فيهااألخبار التي أتى هباوئق األمور يف القصص دقا

، وكعـب األحبــار، كعبـد اهللا بــن سـالم، ممـا دفعهـم لــسؤال مـن أسـلم مـن أهــل الكتـاب، مثـل هـذه الـدقائق هلــم

بلـوا ا فـإهنم مل يقوإن سألو، اب عن كل يشء أهل الكتومع ذلك مل يسأل الصحابة رضوان اهللا عليهم )٢.(وغريهم

مـع تـوقفهم يف احلكـم ، وتبيني مـا أمجـل يف القـرآن لون فيه هو توضيح القصصأوكان غالب ما يس، دون متحيص

                                                
 .هـ١٤٠٨ سنة٤ مكتبة السنةط١٤-١٢حممد أبو شهبة ص. اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري د:  انظر-١

 م٢٠٠٠سنة .  مكتبة وهبة القاهرة٤٨-٤٧ ص١: انظر التفسري واملفرسون للذهبي ج-٢
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ـذبوهم{ :هلم يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصعليه بناء عىل توجيه النبي  َ ْال تصدقوا أهل الكتاب وال تك ُ ُْ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ ُِ ِ ِ وقولـوا آمنـا بـاهللاِ، َ َّ َ ُ ُ َ ومـا أنـزل َ ِ ْ ُ َ َ

م ُ ُإلينا وما أنزل إليك َْ َ َْ َ َِ ِِ ْ ُ َ اآلية }...َ  )١(.}  َ) العنكبوت -٤٦ (ْ

ـذبوهم{ :بقولـهديث هـذا احلـوقد بني ابن حجر املعنى من  َ ْال تـصدقوا أهـل الكتـاب وال تك ُ ُْ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ ُِ ِ :  بقولـه احلـديث } ...َ

ِّون يف نفـس األمـر صـدقا فتكـذبوه، أو كـذبا فتـصدقوه، فتقعـوا يف ًإذا كان ما خيربونكم بـه حمـتمال، لـئال يكـ: أي" ً ِّ ً

َاحلرج، ومل يرد النهى عن تكذيبهم فيام ورد رشعنا بخالفه، وال عن تصديقهم فيام ورد رشعنا بوفاقه   أننـا كام)٢(".َ

 خيرجـوا عـن كـام أهنـم مل،  مل يكونـوا ليـصدقوا مـا خيـالف النـصوص الـرشعيةن الصحابة رضوان اهللا عليهمأنجد 

َبلغوا عنى ولو آية، وحـدثوا عـن بنـي إرسائيـل وال حـرج، ومـن {:يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصاإلباحة التي حددها هلم رسول اهللا  َ َ َِّ ِّ

ًكذب عىل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار َّ.{) ٣( 

د وكـان أسـوأ  مـا وصـل إليـه وجـو،  عرص التـابعني حيـث كـان التـساهل يف أخـذ اإلرسائيليـات ذلكثم جاء بعد

 عىل السند ومل يعد يبحث عن صـحته االعتامدحيث ضعف ، اإلرسائيليات يف التفسري هو ما بعد التابعني وتابعيهم

تـب التفـسري مـن اإلرسائيليـات  أن الـبعض كـان يظـن أن مـا وجـد يف كعىلمما أدى إىل اختالط الصحيح بالسقيم 

      )٤(.صحيح

                                                

 باب قول ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة .١١١ ص٩:نه ج عريض اهللا من حديث أيب هريرة  احلديث صحيح البخاري:انظر -١

 .٧٣٦٢ رقم احلديث " ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء":^ النبي

 باب ١٧٠ ص٨:ج أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ، فتح الباري رشح صحيح البخاري :انظر  -٢

 .بريوت-دار املعرفة ٤٢١٥ديث وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت رقم احل

 باب ما جاء يف ، كتاب العلم،٤٠٢ ص ٤: جمن حديث عبد اهللا بن عمرو أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،سنن الرتمذي -٣ 

 م١٩٩٨، ٢ ط -دار العرب اإلسالمي ـ بريوت+ دار اجليل ـ بريوت  ،٢٦٦٩ عن بني إرسائيل رقم احلديث احلديث

 .  ٣٢ ص٢:مناهل العرفان ج: وانظر، ١٢٦-١٢١ ص١:ج فرسون للذهبيالتفسري وامل:  انظر-٤
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 -: من اإلرسائيلياتاأللويسموقف 

 ، ًاملفرس يقظا وحذرا وهو يتعامل مع اإلرسائيليات حتى يستطيع أن يستخلص الصحيح منها أن يكون -١ 

 .فال يأخذ إال الذي يناسب روح القرآن، ويتفق مع العقل والنقل، من خالل نقده ويقظته      

 .  أال يأخذ منها شيئا إال لرضورة والرضورة حسب احلاجة-٢

 . أراد أن يأخذ منها أن يميز بني الصحيح والسقيمذا  فعليه إٌ عند اختالف األقوال عند القدامى-٣

               ،ألهنا ترصف عن القرآن، وهذا أحكم وأسلم،  عىل املفرس أن يعلم أن من اخلري له اإلعراض عنها-٤

    )١(.وتشغل عن التدبر يف حكم القرآن وأحكامه     

 -:ضابط األخذ باإلرسائيليات  

      ، وهذا القسم صحيح وعندنا ما يكفينا ويغنينا عنه،  من خالل ما بني أيدينا من القرآن والسنةنعلم صحته ما -١

 .     إال أنه جيوز أخذه

 .وهذا القسم ال نقبله، مثل الطعن يف عصمة األنبياء،  ما علمنا كذبه من خمالفته ما عندنا-٢

 وإنام نسكت عنه ألننا نخشى أن نصدقه فنكون قد ،ألنه ال يظهر لنا صحته وال عدمها،  ما هو مسكوت عنه-٣

 )٢.(لالستئناسوإنام يذكر ، فالسكوت عنه أفضل، أو نكذبه فنكون قد كذبنا حقا، صدقنا باطال

  -:موقف الشيخ األلويس من اإلرسائيليات

الغــرتار بــل خــال تفــسريه مــن ا، مــن املالحــظ عــىل األلــويس أنــه شــديد النقــد لإلرسائيليــات واألخبــار املكذوبــة

وعنـدما ، ًباإلرسائيليات التي كثرت يف كتب التفسري وظن أصحاهبا أهنا صحيحة، وقد كـان يـسخر مـنهم  أحيانـا

ذر املسلمني خاصة طلبة العلـم وأهلـه مـن التـصديق هبـا، علـام بأنـه َحُيذكرها  إنام لينبه إىل اختالقها، وبطالهنا ولي

يت الشيخ األلـويس بعـد اإلمـام ابـن كثـري يف حماربتـه لإلرسائيليـات ويأ، ذكر شيئا منها دون تعقيب من عنده عليها

 )٣(.واألمثلة عىل ذلك يف تفسريه كثريةواملوضوعات 

 -:نامذج من تعامل الشيخ األلويس مع اإلرسائيليات 

ـــــه تعـــــاىل مـــــا ذكـــــره -١   Q   M  L   K  J  I   H  G  F  E  D :يف تفـــــسريه لقول

N...Pدة -١٢. (اآلية يـدخل يف ، ان النقباء ملا دخلوا عىل اجلبارين وجدوهم غالظا شدادل إث يقوحي .)المائ

                                                
 .١٣٣-١٣١ ص ١:التفسري واملفرسون للذهبي ج:  انظر-١

 .١٠٨-١٠٦حممد أبو شهبة ص. اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري د:  انظر-٢

 .١٤٦حممد أبو شهبة ص. ت واملوضوعات داإلرسائيليا: وانظر،٢٥٧-٢٥٥ ص١:التفسري واملفرسون للذهبي ج:  انظر-٣
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أنه لقيهم رجل مـن أولئـك كـان طولـه : شطر الرمانة عندهم إذا نزع حبها مخس أنفس أو أربع، وينقل عن البغوي

 احلـوت مـن ًثالثة آالف وثالثامئة وثالثة وثالثني ذراعا وثلث ذراع وكان حيتجز بالسحاب ويـرشب منـه ويتنـاول

عـىل األرض مـن جبـل ومـا جـاوز قرار البحر فيشويه بعني الشمس يرفعه إليها ثم يأكله ، ويروى أن املاء طبق مـا 

، وعاش ثالثة آالف سنة حتى أهلكه اهللا تعاىل عىل يد موسى عليه السالم ، وذلك أنه جاء وقور صخرة من هركبتي

ًا يف فرسخ ومحلها ليطبقها علـيهم فبعـث اهللا تعـاىل اهلدهـد اجلبل عىل قدر عسكر موسى عليه السالم وكان فرسخ

ثم يعقب عـىل هـذه .فقور الصخرة بمنقاره فوقعت يف عنقه فرصعته فأقبل موسى عليه السالم وهو مرصوع فقتله

» فتـاوى العالمـة ابـن حجـر«قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة، ويف : وأقول{:الرواية بقوله

قصة عوج ومجيع ما حيكون عنه هذيان ال أصل لـه، وهـو مـن خمتلقـات أهـل الكتـاب، : احلافظ العامد بن كثريقال 

مـن األمـور التـي يعـرف هبـا ": م من الكفار أحد، وقال ابـن القـيمومل يكن قط عىل عهد نوح عليه السالم ومل يسل

 كحـديث عـوج الطويـل ولـيس العجـب ًكون احلديث موضوعا أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة عىل بطالنه

 مـن من جرأة من وضع هذا احلديث وكذب عـىل اهللا تعـاىل إنـام العجـب ممـن يـدخل هـذا احلـديث يف كتـب العلـم

وال ريب يف أن هذا وأمثاله من وضـع زنادقـة أهـل الكتـاب الـذين قـصدوا :  ثم قال"التفسري وغريه وال يبني أمره

يليـة  حيـث يـورد الروايـة اإلرسائ)١( }.ملـيهم الـصالة والـسالم وأتبـاعهاالستهزاء والسخرية بالرسـل الكـرام ع

مجيع ما حيكـون عنـه هـذيان ال أصـل ثم يورد أقوال األئمة من أمثال ابن كثري أن  )٢(املتمثلة يف قصة عوج بن عنق

ويعقـب  ،ثم يواصل دحضه هلذه الرواية وأهنا من وضع زنادقـة أهـل الكتـاب، له، وهو من خمتلقات أهل الكتاب

 .بعد ذلك أن الغريب ليس ما وضعه أولئك الزنادقة ولكن العجب ممن وضعوا هذه الروايات يف كتب التفسري

 )٣٤-ص( Q     y  x  w  v  u  t  s   r  qP:ما ذكره عند تفسريه لقوله تعاىل -٢

َهريـرة ريض  يب الرواية الصحيحة والتي هي عند البخـاري مـن حـديث أن األظهر هو ما ورد يفإ :يقولحيث 
ِ َ َ ََ ْ اهللاُ ُ

ِعنه عن رسول اهللاِ ُ َ ْ َُ َقال سليامن بن داود عليهام السالم ألطـوفن الليلـة عـىل مائـة امـرأة أو تـسع وتـسعني (: َالَ ق^َْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َ ْ َّ َ َ َُ ْ ْ َّ ْ َ ُ َ ُ ْ ٍْ َ ََ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ

ِكلهن يأيت  ْ َ َّ ُ ُّ ِتأيت(ُ ْ َبفارس جياهد يف سبيل اهللاِ ف) َ َِ ِ َِ َِ ُِ ِ ُ ْقال له صاحبه قل إن شاء اهللاُ فلم يقل إن شاء اهللاُ فلم حيمل ٍ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ََ َ َِ َِ ُ ُ َ ْحتمل(ُ ِ ْ َ (

َمنهن إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس حممد بيده لو قال َ َ ْ َّ َّْ َ ُ َ ُ َ َ َّ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ َ َ َْ ُ َْ ٌ َ ٌٍ ِّ َْ ِ إن شـاء اهللاُ جلاهـدوا يف سـبيل اهللاِ:ِ ِ َ َ َِ ُ َ َ َْ ً فرسـانا ِ َ ْ ُ

                                                
 .١٥٨-١٥٢ ص٥:تفسري ابن كثري ج: وانظر، ١١٧-١١٦ ص٦: ج٤روح املعاين جملد :  انظر-١

وأمه عنق بنت آدم لصلبه، ،  وعاش إىل زمن موسى، وحيكى عن خلقه شناعة- عليه السالم -عوج ابن عنق، ولد يف منزل آدم  -٢

 " احلاسوب" بة الشاملةتك سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل للعصامي امل:ف،انظراسمها عناق بألف قبل القا: وقيل
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َأمجعون ُ َ ْ أن  : منهـا مـن روايـات إرسائيليـة مكذوبـة ال تليـق باألنبيـاء يف هـذه اآليـةثم يذكر  بعد ذلك مـا ورد)  ١)(َ

 أن يدخل اخلـالء فـأعطى اجلـرادة خامتـه وكانـت امرأتـه وكانـت أحـب نـسائه إليـه فجـاء  أرادسليامن عليه السالم

خامتي فأعطته فلام لبسه دانت اإلنس واجلن والشياطني فلام خرج سليامن هايت : الشيطان يف صورة سليامن فقال هلا

ًقد أعطيته سليامن قال أنا سليامن قالت كذبت لست سليامن فجعل ال يأيت أحدا فيقـول : هايت خامتي قالت: قال هلا

 تعـاىل وقـام له أنا سـليامن إال كذبـه حتـى جعـل الـصبيان يرمونـه باحلجـارة فلـام رأى ذلـك عـرف أنـه مـن أمـر اهللا

الشيطان حيكم بـني النـاس فلـام أراد اهللا تعـاىل أن يـرد عليـه سـلطانه ألقـى يف قلـوب النـاس إنكـار ذلـك الـشيطان 

نعم إنـه يأتينـا ونحـن حـيض ومـا كـان يأتينـا قبـل : ًأتنكرن من سليامن شيئا؟ قلن: فأرسلوا إىل نساء سليامن فقالوا

ًن أمره قد انقطع فأمر الشياطني فكتبوا كتبا فيها سـحر ومكـر فـدفنوها ذلك فلام رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أ

هبـذا كـان يظهـر سـليامن عـىل النـاس ويغلـبهم فـاكفر :  عىل الناس وقالوااوقرؤوهحتت كريس سليامن ثم أثاروها 

 عـىل الناس سليامن وبعث ذلك الشيطان باخلاتم فطرحه يف البحر فتلقته سمكة فأخذته وكان عليـه الـسالم يعمـل

ً البحر باألجر فجاء رجل فاشرتى سمكا فيه تلك السمكة ، فدعا سليامن فحمل معه السمك إىل بـاب داره ئطاش

فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا اخلاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت له اإلنـس واجلـن والـشياطني وعـاد إىل حالـه 

ًيدا فلم يقـدروا عليـه حتـى وجـدوه نـائام فبنـوا عليـه وهرب الشيطان إىل جزيرة يف البحر فأرسل يف طلبه وكان مر ً

 به إىل سليامن فأمر فنقر له صندوق من رخام فأدخل يف جوفه ثـم سـد اووجاءًبنيانا من رصاص فاستيقظ فأوثقوه 

إن هـذه : ثم نجده ينقل عن أيب حيان قوله ،يف البحر أوضاع اليهود وزنادقة السفسطائيةبالنحاس ثم أمر به فطرح 

 وال ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها، وكيف جيوز متثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتـبس أمـره عنـد ،الة مناملق

الناس ويعتقدوا أن ذلك املتصور هو النبي، ولو أمكن وجود هذا مل يوثق بإرسال نبي نسأل اهللا تعاىل سـالمة ديننـا 

 اهللا أكرب هذا هبتان عظيم .بيه حتى وطئهن وهن حيض ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان عىل نساء ن.وعقولنا

 وهنـا أيـضا يـدحض هـذه )٢(. إىل ابن عباس ريض اهللا تعاىل عـنهام ال تـسلم صـحتهارب ونسبة اخل،وخطب جسيم

 .ويبني أهنا من وضع زنادقة اليهود، الرواية املكذوبة عىل نبي اهللا سليامن

                                                
   .٢٨١٩ رقم احلديث ٢٢طلب الولد للجهاد ص: باب، كتاب اجلهاد والسري ٤: ج٤صحيح البخاري جملد  -١
  .٣٨١ص ٧:البحر املحيط أليب حيان ج :وانظر،٢٧٨-٢٧٥ ص٢٣: ج١٢روح املعاين جملد:  انظر-٢
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Q       6  5  4  3  2   :م وذلـك مـن خـالل قولـه تعـاىل ما ذكره يف أمر شـق البحـر ملوسـى عليـه الـسال-٣

8  79?    >  =      <  ;  :  P)٦٣-الشعراء   ( 

ًوالذي ذهب إليه أهل الكتاب أن االنفالق كان خطيا وأن املسالك اثني عـرش { :حيث يقول بعد تفسريه هلذه اآلية

ى القريـب قريبـه ويـرى الرجـل مـن سـبط ًمسلكا لكل سبط مسلك وال تقبيب هناك وأنه قد فتحت هلم كوى لـري

زوجته من سبط آخر وأهنم خرجوا من اجلهة املقابلة جلهة دخوهلم وتوجهوا إىل أرض الشام ، ولـيس يف كتابنـا مـا 

 العدد حيتاج إىل نقـل صـحيح ، واحتاد الفروق واملسالك يفبل يف األخبار ما يشهد بصحة بعضههو نص يف تكذيبه 

 األلـويس يـرفض  الـشيخوهنـا نجـد أ ن) ١(}.تدل عىل أكثر من تعدد الفروق واهللا تعـاىل أعلـمواآلية هنا ال  يثبته،

 ويـرى .ولكنه يبني أن كل مـا ورد فيهـا ولـيس لـه دليـل صـحة عنـدنا فهـو حيتـاج لـه إلثباتـه، تكذيب هذه الرواية

 ختـالف صـحيحا واهللا الباحث صواب الشيخ األلويس يف عدم تكذيبه هلا ألنـه ال دليـل عنـدنا عـىل ذلـك حيـث ال

 .أعلم

 

 املطلب السادس

 القصة

ممـا يبـني لنـا أن اهللا ، إن الناظر يف القرآن الكريم جيد أن القصة فيه قد أوشكت أن متثل ربـع آياتـه الكريمـة              

 أحـد يبحـث فـام مـن،  قد حباها العناية بكتابه وذلك لكثرة ما هلا من فوائد يدركها كل من تدبر آيـات القـرآنتعاىل

والعـربة ، ومكـارم األخـالق، وتقريـر العقيـدة، مثل دالئل اإليـامن، عن بغيته من خالل القصة القرآنية إال وجيدها

؟ وكـل هـذا خدمـة للـدعوة إىل اهللا مـن خـالل القـصة يـذكروان هذا القرآن قد يرسه اهللا للذكر فـأين مـن ، والعظة

 واالصـطالحياأللويس ال بد لنا أن نتعرف عىل التعريـف اللغـوي  وقبل احلديث عن القصة القرآنية عند .القرآنية

 .هلا

، قـصة يعنـي اجلملـة مـن الكـالم ونحـوهويقال يف رأسـه ، القص فعل القاص إذا قص القصص   :القصة لغةأوال 

¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  § ̈   ©  Q  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª:وقوله تعاىل

P) والقاص من يأيت القصة، البيان أي نبني لك أحسن )٣-یوسف . 

                                                
 .٤٦٦ ص١٩: ج١٠روح املعاين جملد  -١
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 :ومنه قوله تعاىل، يشء إذا تتبعت أثره شيئا بعد يشءويقال قصصت ال،  بالقصة من قصتهاوالقاص الذي يأيت

Q�  ~   }¡         ̈ §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  P ) ١١ -القصص(                                                                                                                                                                       

،  وقص عيل خربه يقصه قصا، وهو القصص، والقصة اخلرب، واجلمع من قصة قصص وقصاص،  أثره أي اتبعي

اف مجع  بكرس القوالقصص، ع موضع املصدر حتى صار اغلب عليهوض، القصص اخلرب املقصوص بالفتحو

 "جاء يف القاموس املحيط عن معني القصة يف اللغة ما نصه و) ١.(وتقصص اخلرب أي تتبعه، القصة التي تكتب

 أي رجعا من )٦٤-  الكھف(QH     G  F  E  DI  M   L  K  J  P  :قص أثره قصا تتبعه قال تعاىل

، واحلديث، والتتبع، للغة تعني البيانيتضح لنا مما سبق أن القصة يف ا ) ٢.(األثرالطريق الذي سلكاه يقصان 

 .والرواية

القـصة أمـا . وتعريفـات ناقـصة، بتحديـدات مبهمـة القـصة حتدث بعـض علـامء اللغـة عـن :القصة اصطالحاثانيا 

 عـن أحـوال القـرآن الكـريميتمثل ذلك يف إخبار ًفهي اإلخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا  /القرآنية

وتتبع آلثـار األقـوام الـسابقة واحلـديث عـنهم بـصورة ناطقـة ملـا ، وأمور واقعية، نبوات السابقةوال، األمم املاضية

 )٣(.فهو قصص للعربة بني الواقعات، كانوا عليه

وأصـحاب ، قـصة لقـامن: إن من القصص القرآين ماال يأيت إال مرة واحـدة مثـل : تكرار القصة يف القرآن وحكمته

وهـو خيتلـف يف الطـول والقـرص واللـني ، كثري من القـصص القـرآين يف غـري موضـعإال أننا نجد تكرر ال،  الكهف

وقـد أدىل . وما ذلك إال حلكمة أرادها اهللا سبحانه وتعـاىل، وذكر بعض جونب القصة دون البعض اآلخر، والشدة

 :  العلامء بدلوهم يف حماولة كشف احلكمة من تكرار القصة القرآنية فكان من ذلك

ألن من خصائص البالغة إبـراز املعنـى الواحـد يف صـور خمتلفـة، وتتكـرر ، ة القرآن يف أعىل مراتبها بيان بالغ-١  

فيـدفع هـذا امللـل الـذي حيـدث عنـد سـامع غريهـا مـن ، وصياغة خمتلفة، القصة يف مواضع خمتلفة بأساليب متاميزة

 .وتتجدد املعاين يف نفس سامعها أو قارئها مع كل مرة تتكرر فيها، القصص

                                                
  .٣٦٥٠ ص ٥:لسان العرب البن منظور ج: انظر -١

 .أو دار النرش، غري معروف الطبعة. ٨٠٩ ص ١:القاموس املحيط ج:  انظر-٢

، هـ١٤٠٦ منشورات جملس طالب اجلامعة اإلسالمية غزة١٠٧ص،أساليب البيان يف القرآن والسنة خالد السعيد:  انظر-٣

إبراهيم . د، والقصص يف القرآن الكريم اخلصائص والدالالت،  دار الفكر العريب١٤٩واملعجزة الكربى القرآن حممد أبو زهرة ص

 .احلاسوب، املكتبة الشاملة، ١ص ، الصعبي



 ٨٦

 أبلـغ يف  وذلك فاملعنى الواحد يرد يف صور متعددة مع عجز العرب عن اإلتيان بأي صورة منها، قوة اإلعجاز-٢ 

 .التحدي

كام هـو احلـال . الهتامم بشأن القصة لتمكني عربها يف النفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات االهتامما -٣ 

مـع أن القـصة ال تكـرر يف الـسورة ،  احلـق والباطـل أتـم متثيـليف قصة موسى مع فرعون، ألهنـا متثـل الـرصاع بـني

 .الواحدة مهام كثر تكرارها

فتـذكر بعـض معانيهـا الوافيـة بـالغرض يف مقـام، وتـربز معـان ،  اختالف الغاية التي تساق من أجلهـا القـصة-٤ 

 . أخرى يف سائر املقامات حسب اختالف مقتضيات األحوال

 .ن تكرارها يدل عىل العناية هبا بيان أمهية تلك القصة أل-٥ 

ً مراعاة الزمن وحال املخـاطبني هبـا وهلـذا جتـد اإلجيـاز والـشدة غالبـا فـيام أتـى مـن القـصص يف الـسور املكيـة -٦

 . مثل سورة البقرةوالعكس فيام أتى يف السور املدنية

   . ظهور صدق القرآن وأنه من عند اهللا حيث تأيت هذه القصص متنوعة بدون تناقض-٧ 

 مـن مجلـة قرآنيـة رمـا تكـر: مثـال ذلـك،  إبراز منهج التذكري الذي يتجىل يف القصة القرآنيـة غايـة ووسـيلة معـا-٨

نراهـا يف قـصة ) ١٧-القمـر(Qpon q sr tP: واحدة يف القرآن الكريم وهي قوله تعـاىل

 :أربع أمم هكذا

١-Qqpon tsrP)١٧-القمر(Qv w x zy {P)١٨-القمر(  

٢-Qon qp sr tP)١٧-لقمرا(Q ¾ ¿  ÀP)٢٣-القمر( 

٣- Qn o  p  q  r  s  tP )١٧-القمر(QF  G  H  I  P)٣٣-لقمرا(   

 ٤- Qn o p  q  r s tP)١٧-القمر(Q ¢ £ ¤ ¥  ¦P)١ ()٤١-القمر ( 

من املعلوم أن القصة القرآنية جزء من كتاب اهللا تعاىل نزل به الوحي عـىل رسـول  :القصة يف القرآن حقيقة ال خيال

لذا فإن احلديث عنها جزء من احلديث عن القران الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال مـن خلفـه  ^ اهللا

، كـام حـاول الـبعض أن يـصفوها بـه، ال خيالية أو أسطورية، وهذا يعني أهنا حقيقية واقعية، تنزيل من حكيم محيد

!    Q :وقولـه تعـاىل ) الكهـف-١٣(ةاآليQ¢ £ ¥¤ ¦§ ... P:وال أدل عىل ذلك من قول اهللا تعاىل

                                                
 دكتور و مقال لل، احلاسوب. ٤والقصص يف القرآن الكريم حممود درابلة ص، ١٠٩أساليب البيان  خالد السعيد ص: انظر -١

  .٨١-٨٠، ص)هـ١٤١٥(ربيع الثاين / العدد الرابع/ املجلد األول/ جملة األدب اإلسالمي، يوسف حسن نوفل
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%  $  #  "&+  *  )  (  '  ,  1      0    /  .  -  P)فالقــصة القرآنيــة قــصة {) ٦٢-آل عمــران

وتتبـع آثـار ، واالقـرتان مـن الواقـع املجـرد، صادقة بابتعادها عن األسـاطري واخلرافـات واخليـال الـوثني والـوهم

وأن القـصة يف { )١(}.خصائـصهاوهـذا مـن ، خـتالق األخبـار املكذوبـةأو ا، وبعيـدا عـن تلفيـق الوقـائع، احلقيقة

كام هو الشأن يف القصة األدبيـة احلـرة ، ن ليست عمال فنيا مستقال يف موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثهآالقر

 )٢(}.إنام هي وسيلة من وسائل القرآن الكثرية إىل أغراضه الدينية، التي ترمي إىل أداء غرض فني طليق

وهـذا مـا دل . وبيان مكان الـضالني ومنزلـة املهتـدين، إذا فالقصة القرآنية أمر واقعي يساق للعرب وإعطاء املثالت 

  QÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä  Ë  Ê  É È  Ç      Æ  Å :عليه قـول اهللا تعـاىل

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌP )٣)(١١١-یوسف( 

وأنـه منـزه عـن التـصوير الفنـي الـذي ال يعنـى فيـه ، الذي يؤمن بأن القرآن كـالم اهللاومن هنا فإن املسلم احلق هو 

واحلقيقة أن قصص القرآن هـي أصـدق الوقـائع التارخييـة جـاء هبـا القـرآن يف صـورة بديعـة مـن ، بالواقع التارخيي

 )٤.(واألساليب الرائعة، األلفاظ املنتقاة

 -:خصائص القصة القرآنية

، ختتلــف أســاليب العــرض تبعــا الخــتالف األغــراض واملقاصــد يف الفنــون األدبيــة:  العــرضتنــوع طريقــة: ًأوال 

 : وهي. أدت إىل تنوع طرق العرض، والقصة القرآنية هلا أغراض ال خترج عن كوهنا دينية لكنها متنوعة

 .  ذكر ملخص القصة أوال ثم يذكر التفصيالت بعد ذلك وذلك كطريقة عرض سورة الكهف -١

ــر ع-٢ ــا ذك ــصيل خطواهت ــسري بتف ــك وت ــد ذل ــن بع ــصة م ــدأ الق ــم تب ــا ث ــصة ومغزاه ــة الق ــصة                             ، اقب ــك كق وذل

 .موسى عليه السالم يف سورة القصص

 . ذكر القصة مبارشة بال مقدمة مثل قصة مريم عليها السالم -٣

                                                
 . م٢٠٠٢،  دار قباء للطباعة والنرش،القاهرة، ١٦٥حممد قطب ص. د، القصة يف القران مقاصد الدين وقيم الفن -١
 .م ٢٠٠٢ ،١٦ط، دار الرشوق، اهرة الق، ١٤٣ص، التصوير الفني يف القران الكريم سيد قطب -٢

 .١٥٠-١٤٩املعجزة الكربى القرآن حممد أبو زهرة ص:  انظر-٣

  .١١١-١١٠خالد السعيد ص ،  انظر أساليب البيان-٤
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 -:ويعرض القرآن الكريم بثالثة طرق: تنوع طريقة املفاجأة :  ثانيا 

 . إخفاء الرس عن اجلميع  كام يف قصة موسى وسيدنا اخلرض -١

 . وكشفها للقارئ كام يف قصة أصحاب اجلنة التي وردت يف سورة القلمجعل الرس بني ثنايا القصة -٢

 –عليها الـسالم–كام يف نزول الروح األمني عىل مريم ،  ال يكون هناك رس بل تواجه املفاجأة البطل مع النظارة-٣
 .ا آثرت العزلة للتفرغ لعبادة اهللا تعاىلبعدم

وهذه من اخلواص الفنية يف عرض القصة حيث يفصل بـني املـشاهد فجـوات رسعـان مـا : فجوات القصة :  ثالثا 

قـصة سـيدنا يوسـف عليـه ، وأوضـح مثـال عـىل هـذا . يتم ختطيها فيام بعد ذلـك ليـسري القـارئ خطـوة إىل األمـام 

 .السالم

ــون                   ،  حيــث بــرز هــذا العنــرص يف القــصة القرآنيــة-:فنــي يف القــصة القرآنيــة التــصوير ال: رابعــا  لكــن قــد يــربز ل

  -:وله عدة ألوان،  وخيتفي لون حسب استدعاءات كل منها

 صورا من املشاهد الفنية التـي الذهن هلا فإهنا حتدث يف السامع للقصة القرآنية أو القرآءةفبمجرد :   قوة العرض-١

 . يبدو فيها أبطال القصة وأشخاصها يتحركون ويتكلمون ويتجادلون

أو الفـرج ، كاحلـب والكـره"ففي القصص القرآنية نـرى العواطـف املختلفـة :  تصوير العواطف واالنفعاالت-٢

أو الغـضب ،  واضحة عـىل معـامل الشخـصيات كـذلك االنفعـاالت كالدهـشة واملفاجـأة"أو الشكر والبطر، واألمل

 .ملرسومة عىل وجوه األشخاص يف القصة القرآنيةوالرىض ا

ــصيات-٣ ــة :  رســم الشخ ــاوز الشخــصية املعني ــةإىلحيــث تتج ــة يف القــصة القرآني ــل،  الشخــصية النموذجي : مث

 )١(.عليهم السالم، ويوسف، وإبراهيم، شخصيات موسى

  -:القصة القرآنية عند الشيخ األلويس

فقد ذكر يف قصة األلوف الذين أمـاهتم اهللا ثـم ، والعربة من ذلك، إلحياءبيان قدرة اهللا عز وجل عىل اإلماتة وا -١

  Q  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j :أحياهم والتي وردت يف قوله تعـاىل

z  y  x{§  ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   �   ~  }  |  P)٢٤٣-البقرة( 

                                                
، تصوير الفني يف القرآن ال: و انظر) م ١٩٨٤، املكتب اإلسالمي، بريوت ( ٢ ط٢٣٣ص، عدنان زرزور.د، علوم القرآن: انظر -١

إدارة الصحافة والنرش ، مكة املكرمة ( ٥٠ص، حممد عبد العال،  نظرات  يف قصص القرآن: انظر و،١٨٥-١٨٠ص ، قطبسيد 

 ) .م١٩٨٦، برابطة العامل اإلسالمي
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، من أن اهللا أمـاهتم ثـم أحيـاه اسـتجابة لـدعوة نبـيهم) ١(،رسينبعد أن يذكر القصة والتي وردت عند غريه من املف

وعـىل مـن سـمع ، عىل الذين من عليهم بأن أحيـاهم ليعتـربوا فيفـوزوا بالـسعادة ، يبني فضل اهللا عىل الناس مجيعا

ادر عـىل وان اهللا عز وجل وهبذه القصة العجيبة ينبه عىل عظيم قدرتـه وأنـه القـ، االتعاظالقصة فقد هداهم اهللا إىل 

 .ًاإلحياء والبعث للمجازاة واستنهاضا للعزائم عىل العمل للمعاد والوفاء باحلقوق والصرب عىل املشاق

يبني لنا ذلك مـن ، وهالك الكافرين املعاندين،  بيان العربة والعظة من القصة القرآنية يف نرصة عباد اهللا املؤمنني-٢

=  <  ?  @  Q  E    D  C   B  A  :لتي وردت يف قوله تعاىلوا، خالل قصة النمرود مع إبراهيم عليه السالم

S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  FT  [    Z   Y  X  W     V  U  

c   b  a   ̀ _  ^  ]  \d  i  h  g  f  e  P)٢٥٨-ةالبقر(    

يـنهام مـن حتـد يف إثبـات الربوبيـة وما حـدث ب، والنمرود، فبعد ذكره للقصة التي حدثت بني إبراهيم عليه السالم 

والقصة موجودة عنـد غـريه مـن ، واإلتيان بالشمس من املرشق أو املغرب، من خالل القدرة عىل اإلحياء واإلماتة

أو مل ينتـه علمـك إىل قـصة هـذا الكـافر الـذي { :فيقـول، يبني العربة والعظـة) ٢(،املفرسين ويف كتب التاريخ أيضا

حاجة من تكفلت بنرصته وأخربت بأين ويل له وملن كان من شيعته فقد حتققـت رؤيـة ّلست بويل له كيف تصدى مل

عىل أن األمر من الظهور بحيث ال يكاد خيفى عىل أحد ممن له حظ مـن اخلطـاب  ًرت بناءهذه القصة العجيبة وتقر

ب نفـسك أهيـا فلتكن يف الغاية القصوى من حتقق ما ذكرتـه لـك مـن واليتـي للمـؤمنني وعـدمها للكـافرين ولتطـ

احلبيب وأبرش بالنرص فقد نرصت اخلليل، وأين مقام اخلليل من احلبيب، وخذلت رأس الطاغني فكيف باألذناب 

 ) ٣ (}.األرذلني

                                                
تيـسري الكـريم الـرمحن : انظرو.  ٣٠٤ ص ١:البحر املديد لإلدرييس ج: انظر و، ٢٣٢-٢٣٠ ص ٢: ج٢روح املعاين جملد :  انظر-١

: وانظـر.م٢٠٠٠-هــ١٤٢٠  مؤسـسة الرسـالة١ ط١٠٦حتقيق عبد الرمحن اللوحيـق ص   ،كالم املنان عبد الرمحن السعدييف تفسري 

  .هـ١٤٠٧، ١ط،  بريوت–دار الكتب العلمية   ،٢٧٢-٢٧١ا ص : ج حممد بن جرير الطربي أبو جعفرتاريخ األمم وامللوك 

: وانظر، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ سنة٢ ط-مية ـ بريوت دار الكتب العل،٣٣٤ ص١:أمحد بن حممد اإلدرييس ج، البحر املديد: انظر -٢

  .١٧٤-١٧٣ ص١: جللطربيتاريخ األمم وامللوك : وانظر،  ٢٤ ص  ٢:الدر املنثور للسيوطي ج

 بترصف. ٢٧٨-٢٧٤ ص٣: ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٣
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ولكنه يعود ليعقب عليها عند آيـة أخـرى وذلـك باإلشـارة هلـا ،  يذكر القصة وال يذكر شيئا من التعقيب عليها-٣

لكـن البـد مـن ذكـر هـذا املثـال هنـا يف القـصة ، لوب اإلشـارة يف تفـسريهوهو يكثـر مـن اسـتخدام أسـ، من جديد

واملثـال هـو مـا فعلـه يف تفـسريه لقولـه ، وأترك غريه من األمثلة عند احلديث عن التفسري اإلشـاري عنـده، القرآنية

  Q s   r  q  p  o  ntv  u  w  ~  }  |   {     z  y  x:تعــاىل

    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �P)بعـد تفـسريه لآليـة وذكـره لقـصتها  )٢٥-لتوبةا

 نغلب اليوم من قلة فكان الدرس هلـم حيـث هزمـوا يف أول املعركـة وأهنا حدثت يوم حنني يوم أن قال املسلون ال

وأمـر العبـاس أن ، بجند من عنده وثبته ومن بقي معـه مـن املـؤمنني وأخـذ ينـادي يف النـاس ^ثم أيد اهللا رسوله 

فإنـه ال ) ١.(ويف كتـب الـسرية أيـضا،  والقصة موجودة عند غريه من املفرسين بروايات خمتلفة،ينادي عليهم أيضا

Q  :ولكنه عاد لفعل ذلك عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل، يذكر شيئا من التعقيب عند تفسريه هلذه اآلية أو ذكره لقصتها

)  (  '    &  %  $  #  "  !*0        /  .  -  ,  +  P 

Q  n :ومن باب اإلشارة يف اآليـات أن قولـه سـبحانه: ثم قال، قد فرس اآلية وما سبقها من آياتل )٤١-:التوبة(

s   r  q  p  otv  u  wz  y  x  ... Pإىل أنه ال إشارة  )٢٥-التوبة.(اآلية 

: مشاهدة اهللا تعاىل والتوكل عليه ومن احتجب بيشء وكل إليه، ومـن هنـا قـالوا ينبغي للعبد أن حيتجب بيشء عن

استجالب النرص يف الذلة واالفتقار والعجز، وملا رأى سبحانه ندم القـوم عـىل عجـبهم بكثـرهتم ردهـم إىل سـاحة 

 )٢(.جوده وألبسهم أنوار قربه وأمدهم بجنوده

مثـل مـا فعـل عنـد حكايتـه لقـصة أبرهـة ، يذكر القصة وال يذكر شيئا مـن العـرب والعظـات أو مـا يـستفاد منـه -٤ 

 .وذلك عند تفسريه لسورة الفيل، د أن هيدم الكعبة وكيف أهلكه اهللا مع جيشهاحلبيش عندما أرا

 

                                                
 ص ٣: يف سرية األمني املأمون عـيل بـن برهـان الـدين احللبـي  جالسرية احللبية: وانظر ،١٦١ص: الدر املنثور للسيوطي ج: انظر    -١

أيرس التفاسري للجزائري : وانظر ،١٠٤-١٠٠ ص ١٠: ج٦روح املعاين جملد :انظر :انظرو  ،هـ بريوت١٤٠٠، دار املعرفة ، ٦٧-٦٦

 ١ ط–القـاهرة  –عربيـة دار العلـوم ال، ٢٦٧-٢٦٤صفي الرمحن املبـاركفوري ص، وانظر الرحيق املختوم  ، ٣٥٥ – ٣٥٣ ص٢:ج

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤٢٨
   .١٤٥-١٤٤ ص١٠:  ج٦روح املعاين جملد :  انظر-٢
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 وكم متنى الباحـث أن يـذكرنا شـيخنا )١(.ويف كتب التاريخ والسرية أيضا، والقصة وردت عند غريه من املفرسين

 واحليـاة الـدنيااملـال أن صاحب احلق إذا قـدم طلـب : كأن يذكر لنا مثال، رمحه اهللا ببعض العرب املستفادة من القصة

 حتـى وإن أعطـاه عـدوه املـال، بل إن عدوه ال يعمل لـه حـسابا، عىل الدفاع عن مقدساته فإنه يسقط يف نظر عدوه

 ومـن ناحيـة أخـرى فـإن ،هذا من ناحية،  يواصل حربه عىل املقدسات وسائر األوطانأنفإن ذلك يكون حافزا له 

 ومل يقف يف وجه من أراد ، ومل يتعامل مع عدوه ومل يعمل عىل مساعدته،عبد املطلب قد أعلنها أن للبيت ربا حيميه

له بالدعاء أن حيمى بيتـه وأن يـرد جيأر  وملا رأى انه ال يستطيع القتال هرب إىل اجلبال الجئا إىل العزيز اجلبار ،قتاله

دأت نكبـة فلـسطني وإىل وهذا خالف ما فعل من نصبوا أنفسهم والة أمور للمسلمني منـذ أن بـ، عنه كيد األعداء

أو مـن ، يومنا هذا بل إن عاملتهم لعدوهم تزداد وضوحا يوما بعد يوم سـواء كـانوا مـن حكـام العـرب املجـاورين

وأن عىل اإلنسان أن يبذل كل جهد يستطيعه من أجل نرصة قضيته التـي يـؤمن بعـدالتها وال . الفلسطينيني أنفسهم

 ،فقد كانت الـدنيا كلهـا مكتوفـة األيـدي، ن العامل كله ضدناأ و،تاح حاليا متعذرا أن هذا هو امل،يفرط يف جزء منها

 بل قاتلوا حتى هزموا مجيعا وواصلوا ثباهتم حتى مل يبـق أمـامهم ، ومل يعط العرب الدنية،وأبرهة يريد هدم الكعبة

نفـسه عمـيال ألبرهـة يدلـه أما أبو رغال والذي جعـل مـن ، وكانت محاية اهللا لبيته، إال الدعاء وأن للبيت ربا حيميه

 والتـاريخ ال يـرحم أحـدا مـن العمـالء ،عىل طريق البيت احلرام من أجل هدمه فإنه قد مات ورمجت العـرب قـربه

ولكن الباحث يلتمس العذر للشيخ ألنه كان يعيش  ،أصال هلم  إن قبل الناس بوجود قبورهذا، وسرتجم قبورهم

 وما حيدث ألرض بيت املقدس مـن احـتالل ، ما نعيشه نحن هذه األياممما يبعد عن فكره، زمن اخلالفة اإلسالمية

تآمر امللوك والرؤساء الذين ال يـدخرون وسـعا يف ما نراه من و،  يستهدف األرض واإلنسان، وعدوان آثم،غاشم

 . وحماربة من يريد جهادهم والدفاع عن املقدسات،توفري احلامية لألعداء

 

 السابعاملطلب 

 آن الكريماألمثال يف القر

يريـد بـه أصـحاب العقـول ألهنـم األقـدر عـىل فهـم وبـني لنـا أنـه ، رشادإلقد أنزل اهللا القرآن كتاب هداية و           

منهـا ، لذلك حرص دائام عىل خطاب أصحاب العقـول وذلـك يف آيـات كثـرية مـن القـرآن، معانيه وإدراك مغازيه

                                                
روح املعاين : انظر، ٢٠١-٢٠٠ ص٩:جتفسري أبو السعود : انظرو ، ٤٤٣-٤٣٩ ص ١:تاريخ األمم وامللوك للطربي ج: انظر -١

 .٦٤٩-٦٤٢ ص ٣٠: ج١٤جملد
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Q   »  º :وقوله تعاىل) ١٩  - الرعدQ#  "     *  )  (   '  &  %  $  +  1  0   /  .  -,  P)  :قوله تعاىل

Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼P) وقوله تعـاىل) ٥٢-إبراھیم:  Q  {  z  y

 ̈ §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �   ~}  |P) لذلك نجد ، وغري ذلك من اآليات)   ١٨-الزمر

ومن هـذه ، الفهم واإلدراك القارئ واملستمع آلياته أن القرآن قد اشتمل عىل العديد من األساليب التي تسهل عىل

كـام ، ليخدم هبـا أغـراض عديـدة، حيث اشتمل القرآن عىل العديد من األمثال يف آياته الكريمة، األساليب األمثال

 القـرآن كقولـه مـن كام ورد ذلك يف آيـات ،ويتفكرون، ويتذكرون، أنه خياطب به أصحاب العقول الذين يتعلمون

 )٤٣-العنكبوت(Qv  u  t   sw{  z  y  x  P :تعاىل

راھیم Q ...-   ,  +   *  )  (P)  :وقولــه تعــاىل Q  ...  f : وقولــه تعــاىل)٢٥-إب

k  j  i  h  gP )وقبل احلديث عن األمثال عند الـشيخ . وغريها من اآليات) ٢١-الحشر

 .واصطالحا، نود أوال أن نتعرف عىل األمثال لغة، األلويس

ُمثل كلمة تسوية يقال هذا مثله و مثله :األمثال لغة َ ُ ْ ٌ َْ ُ ِ ِ واملثل ما يرضب به من األمثال،ِ َ ُ َ َْ امليم والثاء والالم  )مثل( )١.(َ

ِأصل صحيح يدل عىل مناظرة اليشء لليشء ّ َ ُّ ًوهـذا مثـل هـذا، أي نظـريه، واملثـل واملثـال يف معنـى واحـد. ٌ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِومثيـل . َ َ

َأمثل: ومنه قول العرب. كشبيه ً السلطان فالناَ َقتله قودا، واملعنى أنه فعل به مثل ما كان فعله: ُّ َ َ ً َ َ ََ َِ َّ َواملثل. َ ًاملثل أيـضا، : َ ْ ِ

ْكشبه وشبه َِ ِواملثل املرضوب مأخوذ من هذا، ألنه يذكر مورى به عن مثله يف املعنى. َ ِ ً ُ َُّ َ َّ ٌ ُ َ.)٢( 

 والــشبيه ، والتفرقــة ال ريملثيــل يف األصــل النظــواملثــل بفتحتــني كاملثــل بكــرس فــسكون وا{ :قــال الــشيخ األلــويس

ًمـن أحـب أن يتمثـل لـه النـاس قيامـا فليتبـوأ «: أرتضيها، وكأنه مأخوذ من املثول وهـو االنتـصاب ومنـه احلـديث

 ) ٤( })٣(»مقعده من النار

 

                                                
  .٧٤٢خمتار الصحاح للرازي ص:  انظر-١

  .٢٩٦-٢٩٥ ص٥:معجم مقاييس اللغة البن فارس ج: نظرا -٢

 ٤جباب ما جاء يف كراهية قيام الرجل للرجل  ،كتاب األدب، من حديث عبد اهللا بن الزبري.  داوداحلديث عند أيب -٣

 ٣ املكتب اإلسالمي بريوت ط١٠٣٣ ص ٢جصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري .٢٧٥٥رقم احلديث ،٥٢٧ص

 .هـ١٤٠٨سنة

 .٢٥٥ ص١:ج١ روح املعاين لأللويس جملد -٤
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ــطالحا ــال اص ــول يف يشء ق -:األمث ــن ق ــارة ع ــل عب ــدمها اآليــلاملث ــني أح ــشاهبة ليب ــنهام م ــر بي خــر  يف يشء آخ

 )1(.فهم معناه باعتبارهنحوه يعترب به أمر خفي يطابقه فيأمر ظاهر للحس و هو وقيل،ويصوره

أي يـشبه مـرضبه ،  سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل ألجلهقول حمكي":األدبواملثل يف  

مـورده يـرد عليـه أمثـال القـرآن ألن وتفسريه بالقول السائر املمثل مـرضبه ب{ : يقول الشيخ األلويس)٢( ".بمورده

،  جديـد أو أن األغلـب يف املثـل ذلـك، اللهم إال أن يقال إن هذا اصطالحىل ابتدأها وليس هلا مورد من قبلاهللا تعا

  Q... j  i  hk  m  l  : قوله تعاىل:ومن ذلك.  قصة أو صفة هلا شأن وفيها غرابةثم استعري لكل حال أو

   nP)٦٠-النحل (عاىلوقوله ت:  QZ  Y  X       W  V...   P اآلية )٣ (})١٥-حممد( 

سـواء كانـت ، هلـا وقعهـا يف الـنفس، إبراز املعني املقصود يف صورة رائعة مـوجزة واضـحة{: أما أمثال القرآن فهي

فـإن ، وإذا كـان القـصص القـرآين هـو أحـسن القـصص والعذاب ، والصفة، والعربة )٤( }.تشبيها أو قوال مرسال

وأدلـة ، ودالئـل عميقـة متـضمنة للحكمـة، ألهنا احتوت عـىل معـان حـسنة، ال يف القرآن هي أحسن األمثالاألمث

، وللمثل القرآين غاية سامية متثلـت يف صـناعة املـؤمنني الـذين يقـودون البـرشية يف الـدنيا. احلق يف املطالب العالية

، وهتـذيب لألخـالق، وصـقل للـضامئر، نفـوسوذلك بام له من قدرة عىل إصالح لل، ويرثون الفردوس يف اآلخرة

، وصـالح للجامعـة، واهلدايـة إىل كـل مـا فيـه خـري للفـرد، وتنوير للبـصائر، وتصحيح للعقائد، وتقويم للمسالك

  )٥(. والقلوب الزكية، وإىل املحاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة،  للمساوئ الجتناهباموتنبيهه

 -:هلا أنواع ثالثة هيو -:القرآن الكريمأنواع األمثال يف 

!  "     #  Q  :كقولـه تعـاىل. وهي التي يرصح فيها بلفظ املثل أو ما يدل عىل التشبيه:  األمثال املرصحة-١

  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $P )١٧-البقرة  ( 

                                                
     .٦٣٦حممد عبد الرؤوف املناوي ص، التوقيف عىل مهامت التعاريف: انظر -١

 .٨٣خالد السعيد ص،   أساليب البيان-٢

 .٢٥٥ ص ١: ج١ روح املعاين لأللويس جملد-٣

 .  فلسطني– آفاق للطباعة والنرش غزة ،١٨١ص، وليد حسن العامودي.  منهج القرآن الكريم يف عرض قضايا العقيدة د-٤

 ٢ ص١: ج، عبد اهللا بن عبد الرمحن املنصور اجلربوع،  رسالة دكتوراه للباحث املرضوبة لإليامناألمثال القرآنية القياسية: انظر -٥

 .    هـ١٠/٦/١٤١٩قسم العقيدة، بكلية الدعوة وأصول الدين، باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية،
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 وهي التي مل ،و صورة بيانيةأ،  وصفي أو قصيصوهي رسد،  وهي املعروفة باألمثال القياسية: األمثال الكامنة-٢

وذلـك كقولـه . هلـا وقـع قـوي إذا نقلـت ملـا يـشبهها، ولكنها تدل عىل معان رائعة بإجياز، يرصح فيها بلفظ التمثيل

ــوب عليــه الــسالم ــاىل عــىل لــسان يعق   اآليــةQ+    *  )  (  '  &     %  $  #  "  !,  ... P  :تع

      )٦٤-یوسف(

ونعنـي ، ويسمى املثل السائر لذيوعه وشيوعه بـني النـاس، لكلمة الشائعة عىل األلسن وهي ا: األمثال املرسلة-٣

ألهنا أرسلت إرساال من غري ترصيح بلفـظ التـشبيه وهـو كثـري يف ،  آيات قرآنية جارية جمرى األمثال:هبا يف القرآن

 (Q. ..    ì  ë  êP  و   )٤١-یوسف (Q  ...    ¡  �  ~     }  | P :ومثال ذلك قولـه تعـاىل، القرآن

 ) ١()٥٨-النجم (Q          i  h  g   f  e  dP و    )٨١    -ھود

 -: يف القرآن الكريمأمهية األمثال

، وامـتن بـرضهبا عـىل النـاس، هنا لون من ألوان اهلداية اإلهلية وأن اهللا سبحانه وتعاىل قد نـسب رضهبـا لنفـسهإ -١

 .وإصابة للغرض الذي رضهبا من أجله، دقة وإتقان وإحكامت عليه من وقد أشاد سبحانه وتعاىل بام جاء

 .هنا من أمىض أسلحة الكالمية لذلك ركن إليها القرآن يف اخلصومة واملحاجةإ -٢

 )٢.(هنا احلجة الدامغة التي ال عذر بعدها ألحد حني يقع عليه العذابإ -٣

 -:فوائد أمثال القرآن الكريم

ورضب األمثال يف القرآن يستفاد منه أمور كثـرية التـذكري والـوعظ {: الفوائد بقولهاإلمام الزركيش هذه بني           

واحلث والزجر واالعتبار والتقرير وترتيب املراد للعقل وتصويره يف صورة املحسوس بحيث يكون نسبته للفعـل 

الـذم وعـىل الثـواب كنسبة املحسوس إىل احلس وتأتى أمثال القرآن مشتملة عىل بيان تفاوت األجر وعـىل املـدح و

والعقاب وعىل تفخيم األمر أو حتقريه وعىل حتقيق أمر وإبطال أمر قـال تعـاىل ورضبنـا لكـم األمثـال فـامتن علينـا 

ــاىل ــال تع ــد وق ــذه الفوائ ــضمنت ه ــا ت ــذلك مل  Q    ²  ±  °         ¯  ®  ¬  «   ª   ©   ̈ §P  :ب

 )٣( }.٢١  -لحشرا (Q...       k  j  i  h  g  fP  :وقال) ٢٧ -الزمر(

                                                
 سنة ١ دار القلم دمشق ط٢٧-٢٥عبد املجيد البيانوين ص، رضب األمثال يف القرآن أهدافه الرتبوية وآثاره: الستزادة انظر ل-١

 .٨٨-٨٥و أساليب البيان خالد السعيد ص، م١٩٩١ -هـ ١٤١١

 .١٨٧-١٨٣وليد حسن العامودي ص. منهج القرآن الكريم يف عرض قضايا العقيدة د:  انظر-٢

 .٤٨٧ ص١: علوم القرآن للزركيش جالربهان يف -٣
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  -:موضوعات األمثال يف القرآن الكريم

 .إن موضوعات األمثال يف القرآن كثرية نذكر منها 

 .ت به وعاجلتهذا من أهم املوضوعات التي جاء إثبات قضايا العقيدة وه-١

  .  يلها متثيل القرآن الكريم لكثري من األمور حتى تقرتب صورهتا يف ذهن السامع أو القارئ فيستطيع خت-٢

 .^ تسجيل األحداث التارخيية خاصة تلك التي وقعت يف عهد النبي -٣

 )١(. تبيني أمهية اإلنفاق وعظمة اخلري الذي يعود به-٤

 -:الشيخ األلويس واألمثال يف القرآن الكريم

ن قبل ألن اهللا وأن أمثال القرآن ليس هلا مورد م، تعرض ليشء من تعريف املثلمر بنا كيف أن الشيخ األلويس       

وهـو يفـرس اآليـات ، جيد أنه يركز عىل بيان احلكمة مـن رضب األمثـال يف القـرآنواملتتبع لتناوله لألمثال ، ابتدأها

 وسنرى ذلك مـن خـالل نـامذج مـن تفـسريه لـبعض ،التي وردت فيها األمثال وفق ما تدلل عليه من عرب وعظات

 .آيات األمثال

!  "     #  $  %  &   Q :ورد فيهــا املثــل رصاحــة وهــي قولــه تعــاىلعنــد أول آيــة  -:النمــوذج األول 

  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  'P )أن رضب املثل لكشف  نرى أنه يبني لنا   )١٧-البقرة

وإبراز الدقائق التي خيفيها اللثام فيبدو ما كان خياال يف الذهن كأنه اليقـني ويظهـر الغائـب ، احلقائق وتبيان األمور

وقد عرب عن ، فتنجيل األوهام ويرتفع شغب اخلصام، فال يبقى جمال للوهم أن ينازع العقل يف إدراكها، كأنه شاهد

وكـذلك  )٢()٢١-الحشر(Q ...  k  j  i  h  g  fP  :ذلك اهللا عز وجل يف قولـه تعـاىل

QT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J U  V    X  W :وهي قولـه تعـاىل نرى يف اآلية الثانية

]   \  [  Z  Y^g  f   e  d  c  b  a   ̀ _  h  l  k  j  i  

n  mot  s  r  q  p   P)٢٦ -البقرة (     

، من رضب األمثال ومن خالل حديثه مـن أن رضب املثـل يعنـي ذكـر يشء يظهـر أثـره يف غـريه حيث يبني اهلدف

   :كام هو واضح من قوله تعاىل، تذكري واالهتداءوأن املراد برضب املثل ال، وأن معنى الرضب هنا الذكر أو البيان

 Q ...  k  j  i  h  g  fP)شر وأن اإلضــالل عـــارض مرتتــب عـــىل ســـوء  )٢١-الح

ويف  }.أن رضب املثل وسيلة للهداية والـضالل{: ورصح البعض، وهو بذلك يرفض قول من قال فيهم، االختيار
                                                

 .٢٠٩-١٨٧وليد حسن العامودي ص. منهج القرآن الكريم يف عرض قضايا العقيدة د:  انظر-١

 .٢٥٥ ص١: ج١روح املعاين جملد :  انظر-٢
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يف أمـا يف اآليـة الثانيـة فإنـه ال يـذكر حـرف التـشبيه الكـاف ، اآلية األوىل ذكر حرف التشبيه الكاف يف رضب املثل

وكأنه يريد أن يعرب لنا عن األمثال املرصحة يف القـرآن وهـي التـي قـد يـستخدم فيهـا ، رضب املثل ولكنه يرصح به

  )١(.السابقةونراه يف املوضعني يستشهد بآية احلرش ، التشبيه وقد ال يستخدم

ريه من بعض املفرسين نجد أهنم خمتلفـون يف ذلـك فمـنهم مـن يقـول قـوال موافقـا ولو أردنا أن نتعرف عىل قول غ

يـذكر عنـد ) ٢( فنجـد أن اإلمـام الـسمعاين.أو أن الشيخ األلويس وافقه قوله ومـنهم مـن خيـالف، للشيخ األلويس

ـــــاىل ـــــه تع  Q  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #     "  !P  :قول

رة( قـول سـائر يف عـرف النـاس، يعـرف بـه معنـى الـيشء مـن : ثلهم كمثل الذي استوقد نارا واملثلمأن  )١٧-البق

حيث رضبـه مـثال للمنـافقني ،وهي هنا الذي أوقد نارا، صفتهم: وقيل مثلهم، أي، وهو أحد أقسام القرآن. اليشء

وذهـب اهللا ، األمان يف الـدنياملا أظهروا باللسان من اإلسالم فاستفادوا بذلك اإلسالم الظاهر من التجمل والعز و

يعنـى أن مـا اسـتفادوا بـه يف  ^ذهب اهللا بام أظهروا من اإلسالم بإظهار عقيدهتم عىل لسان النبـي : مثال، بنورهم

كام فعـل ، وهو هنا ال يتطرق للحكمة من رضب األمثال )٣(.الدنيا ال ينفعهم يف اآلخرة إذا كان مصريهم إىل النار

 . يبتعد كثريا عن معنى املثل عندهوهو ال، الشيخ األلويس

أو ، دون أن يتطـرق لتعريـف املثـل، أما اإلمام الصنعاين فإنه فقط يبني املقصود من املثل يف اآلية التي نتحدث عنها

ال إلـه إال اهللا أضـاءت هلـم فـأكلوا هبـا ورشبـوا  ن النار التي أضـاءت هـيإ: فهو يقول. احلكمة من رضبه يف القرآن

نيا ونكحــوا النــساء وحقنــوا هبــا دمــاءهم حتــى إذا مــاتوا ذهــب اهللا بنــورهم وتركــوا يف ظلــامت ال وأمنــوا يف الــد

،  فبني اهلدف من رضب األمثال ندرك ذلك مـن خـالل مـا قالـه يف تفـسري األوىلأما صاحب الظالل) ٤.(يبرصون

تـأيت هـذه اآليـات ، ذباببعد أن يتحدث عن املنافقني واليهود واعرتاضهم عىل رضب املثل بالعنكبوت والـفهو و

ألن اهللا عز وجل هو رب الصغري والكبـري وخـالق ، وحتذر غريهم، تطمئن املؤمنني، لتبني احلكمة من رضب املثل

                                                
 .٣١٧-٣١٦ ص ١: ج١روح املعاين جملد:  انظر-١

مفـرس، مـن العلـامء : يمـي احلنفـي ثـم الـشافعي، أبـو املظفـرهو منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحـد املـروزي الـسمعاين التم -٢

، )االنتـصار ألصـحاب احلـديث(و، )تفـسري الـسمعاين(م كـان مفتـى خراسـان، مـن كتبـه ١٠٣٥ -هــ٤٢٦ولـد يف مـرو . باحلديث

  .٣٠٣ ص ٧:األعالم للزركيل ج: انظر. م ١٠٩٦- هـ٤٨٩تويف بمرو  ، وغري ذلك) املنهاج ألهل السنة(و
 ١:تفسري القرآن أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين حتقيق يارس بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم  ج:  انظر-٣

 .  م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - الرياض–دار الوطن . ٥٢ص

  .٣٩ ص ٢:تفسري الصنعاين ج: انظر -٤
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، واملعجزة هي نفسها أيـنام كانـت يف احليـاة ورسهـا املغلـق الـذي ال يعلمـه إال اهللا، اجلميع سواء البعوضة أو الفيل

ورضب األمثـال لـيس فيـه مـا . إنام األمثال أدوات للتنوير والتبصري، حلجم والشكلوأن العربة يف املثل ليست يف ا

والذين يتساءلون عـن ، وامتحان النفوس، فإرادة اهللا عز وجل منها اختبار القلوب، أو ما يستحيا من ذكره، يعاب

يضل به (.من تقدير وتدبريرضب هذا املثل مستغربني صدوره عن اهللا أتاهم اجلواب هتديدا وحتذيرا بام وراء املثل 

ًكثريا، وهيدي به كثريا، وما يضل به إال الفاسقني  فاملؤمن الواثق باهللا وحكمته ورمحته تزيـده الـشدة جلـوءا إىل اهللا )ً

ًوأما الفاسـق أو املنـافق فتزلزلـه وتزيـده مـن اهللا بعـدا، وخترجـه مـن الـصف إخراجـا، ًوترضعا وخشية وكـذلك ، ً

والرخاء يسلط عـىل شـتى النفـوس، فأمـا املـؤمن التقـي فيزيـده الرخـاء يقظـة وحـساسية الرخاء ينتج عن تسليطه 

يـضل بـه (، وهكـذا املثـل الـذي يـرضبه اهللا للنـاس، وأما الفاسق أو املنافق فتبطره النعمـة ويتلفـه الرخـاء. ًوشكرا

ومـا يـضل بـه إال (. مـة اهللاممـن يـدركون حك)ًوهيـدي بـه كثـريا( ممن ال حيسنون استقبال ما جييئهم من اهللا، )ًكثريا

  )١(. الذين فسقت قلوهبم من قبل وخرجت عن اهلدى واحلق، فجزاؤهم زيادهتم مما هم فيه)الفاسقني

Q  b  a   ̀ _   ̂ ]  \   [  Z  Y  :ما يقوله عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىلوهو  -:النموذج الثاين

d     ce   k  j  i  h  g  f  P )القـرآن متثـيالت متخيلـةن األمثال يفإ) ٢١-رالحش  ،

فاهللا سبحانه وتعاىل يبني لنا متثيل وختييل علو شأن القرآن من خالل هذا املثل وهو إنزال القرآن عىل جبل وتصدع 

وهـي مـن ، وغرضه توبيخ لكل من قسا قلبه وقل خشوعه مـن البـرش عنـد سـامعهم القـرآن أو تالوتـه، هذا اجلبل

فلهـم تنكـشف . املتفكرون يف آيات اهللا الـذين رضبـت هلـم األمثـال يف القـرآنأما ، صفات املعرضني عن آيات اهللا

 )٢(.احلقائق وتبني األمور فيتعظون وخيشعون وتلني قلوهبم

نجـد أن  :فمـثال، وعند العودة لبعض املفرسين نجد أيضا أن بعضهم وافقه الـشيخ األلـويس وبعـضهم غـري ذلـك

، يهم الـشيخ األلـويس يف تفـسريه ال يـذكر عـن املثـل وأنـه ختيـل يشء السعود وهو أحد الذين اعتمـد علـااإلمام أب

 أريـد ،وتلك األمثال نرضهبا للناس لعلهم يتفكرون: يف قوله، وفقط يبني لنا املراد من املثل املرضوب يف هذه اآلية

،  النـسفي وكـذلك يفعـل اإلمـام)٣.(به توبيخ اإلنسان عىل قسوة قلبه وعدم خشوعه عنـد تالوتـه وقلـة تـدبره فيـه

                                                
  .٥١-٥٠ ص١:يف ظالل القرآن سيد قطب ج: انظر -١

  .٦٤٥-٦٤٤ ص ٢٨: ج١٣أللويس جملد روح املعاين ل:  انظر-٢

  .٢٣٣ ص ٣:تفسري أيب السعود ج: انظر -٣



 ٩٨

أما اإلمام الزخمرشي فإن الشيخ األلويس يوافقه يف معنى املثل يف هذه اآليـة مـن أنـه ) ١( حيان يف بحره املحيطووأب

   :هذا متثيل وختييل كام مر يف قوله تعاىل :ويبني لنا الغرض من رضب هذا املثل وذلك يف قوله، ختيل ومتثيل

 Q  ²  ±°...Pنرضهبا للنـاس والغـرض تـوبيخ األمثالعليه قوله وتلك وقد دل ) ٧٢-األحزاب ( اآلية 

 أن وأما صاحب الظالل فيؤكـد )٢(.اإلنسان عىل قسوة قلبه وقلة ختشعه عند تالوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره

 )٣( }.خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكري أن األمثال { :احلكمة من رضب املثل من خالل قوله

Q   L  K  J  I  H  :عند تفسريه لقوله تعاىلعىل ما يقوله نتعرف من خالله  -:النموذج الثالث

  R  Q      P  O  N  MU  T   S P) نجد أنـه وبعـد و:  يقولحيث) ٤٥-إبراھیم

م مـا فعلـوه مـن كفـر وفـساد بـني هلـا مكان من سبقهم من الظاملني وؤو تبو الذينؤالء القومهلبني اهللا عز وجل أن 

أي صفات } األمثال{ :  يقول الشيخ األلويس)ورضبنا لكم األمثال(تب عليهم من عقوبة وعذاب وما تر، وظلم

ما فعلوا وما فعل هبم من األمور التي هي يف الغرابة كاألمثال املرضوبة لتعتربوا وتقيسوا أعاملكم عىل أعامهلم ومـا 

،  عام كنتم فيه مـن الكفـر واملعـايصرتدعوالكم عىل ماهلم وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إىل العذاب اآلجل ف

، وجوز أن يراد من األمثال ما هو مجع مثل بمعنى الشبيه أي بينـا لكـم أهنـم مـثلهم يف الكفـر واسـتحقاق العـذاب

، نووبمعنـى العـذاب الـذي اسـتحقه أولئـك الظـامل، وهنا نجد أنه يبني أن األمثال بمعنى الصفات التي ارتكبوهـا

وهنـا يتبـني لنـا أنـه يعتـرب أن األمثـال شـاملة ملـا . ن وقعتم فيام وقعوا فيه من الفـساد والظلـموالذي سيقع عليكم إ

وعند النظر إىل أقوال غـريه مـن . وملا وقع عليهم من عذاب بسببه وليس واحدا منهام فقط، ارتكبوه من ظلم وكفر

ــد أن ــاب نج ــرسين أو الكت ــناملف ــال م ــة  ك ــربياألئم ــسعود ،)٤( الط ــو ال ــسفيوا، )٥(أب ــان، )٦(لن ــو حي ، )٧(وأب

 وهـذا واضـح ،وما نزل هبم من عذاب،  من أن األمثال تشمل سوء ما فعلوا هلذا القول قد سبقوه،)٨(والزخمرشي

                                                
  .٢٤٨ ص٨:جوالبحر املحيط أليب حيان ، ١٩٢ ص ٤: انظر تفسري النسفي ج-١

  .٨٥ ص٦:الكشاف للزخمرشي ج: انظر -٢

 .٣٥٣٢ ص٦:سيد قطب ج، يف ظالل القرآن:  انظر-٣

 .٣٧ ص١٧:تفسري الطربي ج:انظر -٤

 .٥٨ ص٥: السعود جفسري أيبت:انظر -٥

  .٢٢٢ ص٢:ج تفسري النسفي:انظرو  -٦

 .٤٢٥ ص٥:البحر املحيط أليب حيان ج:انظر-٧

 .٣٩٢ ص٣:الكشاف للزخمرشي ج:انظر -٨



 ٩٩

ن رضب األمثال يـأيت بمعنـى العـذاب كـام يف قولـه إ هناك من قال  بينام نجد أن.من خالل تفسريهم لآلية الكريمة

 ) ١()٤٥-إبراھیم (Q...  U  T   SP :تعاىل

 املثـل حيـث فـرس عىل اإلمام الـدامغاين أشكلومن هنا   )٣ (-)٢(ممن قال أن املثل يعني العذاب اإلمام الدامغاينو

 لعباده ويؤكد هـذا املعنـى  سبحانهالتي رضهبا احلق، عىل أن العذاب إن هو إال بعض ما تضمنته األمثال، بالعذاب

ان(Qe    d    c  bf      i  h  gP :ويوضـحه أكثــر قولــه تعــاىل فهــالك املكــذبني كــان )  ٣٩-الفرق

ــا ــال التــي رضبــت هلــم فلــم يتعظــوا هب ــة لألمث ــوفة ، ومل يعتــربوا، عاقب ــات موص وهــي أعــم مــن أن تكــون عقوب

ذين وافـق معـه ممـن ذكـرهم الباحـث مـن الـ الشيخ األلويس ومن ته قالويرى الباحث أن احلق مع ما) ٤(.فحسب

ن األمثـال تـشمل مـا إ :هم قالواف  كالطربي وغريه ممن سبق ذكرهم،منته األمثالن العذاب بعض ما تضإ: يقولون

الـذين ويـرى الباحـث أن رأهيـم أصـوب مـن رأي . وما أحل اهللا هبم مـن عـذاب، فعله الظاملون وغريهم من سوء

   : اآلية بينت أن سبب العذاب هو الظلم يف قوله تعاىلوذلك ألن، ن األمثال تعني العذاب فقطإ :قالوا

 Q  M   L  K  J  I  H ...Pراھیم ( اآلية وهذا يفهـم منـه أن اهللا سـبحانه وتعـاىل ) ٤٥-إب

ألمـر أن عـىل اومـع ذلـك فـاملهم يف ، مما يعني أن العذاب بعض األمثـال، بني لنا السبب وما ترتب عليه من عذاب

ن قبلـه عليـه أن يعلـم أن اهللا عـز كان للظـاملني مـ، أو حكام، أو منصبا، أو منشأة، أو مؤسسة، كل من ورث مسكنا

بـل عليـه أن ينتبـه جيـدا لـسرية مـن ، وعليه أن يتق اهللا فال يفعل مثلام فعلـوا، وجل ما طردهم وعذهبم إال بظلمهم

فال يدع أمرا فيه ظلم مهام كان صغريا أو مما ال يلقى له البعض باال وقـد وقعـوا فيـه إال احـرتس ، سبقه من الظاملني

 . ندمهال ينفعو فيندم ،فيستبدله اهللا كام استبدل من سبقوه، تى ال يصل إليه ما وصلهم من هالكمن الوقوع فيه ح

                                                
  .١٨٢وليد العامودي ص. منهج القرآن يف عرض قضايا العقيدة د -١
الوجوه (له كتب، منها ) بني الري نيسابور(ي، نسبته إىل دامغان فقيه حنف: هو حسني بن حممد بن إبراهيم، أبو عبد اهللا الدامغاين  -٢

تـويف )املجـرد يف احلكايـات(مـواعظ، و) سـوق العـروس وأنـس النفـوس(يف علوم القرآن، مبوب عىل حروف املعجم، و) والنظائر

 .٢٥٤ ص٢:األعالم للزركيل ج: م انظر١٠٨٥ - هـ ٤٧٨

  .١٧نوين ص رضب األمثال يف القرآن عبد املجيد البيا  -٣

 .٢٦ املرجع السابق ص-٤

 
 
  



 ١٠٠

أحببـت أن أنقـل بعـضها خاصـة أنـه ولربام يؤكد لنا هذه الكلامت ما قاله صاحب الظـالل مـن كلـامت طيبـة مجيلـة 

 دون أن يتعرض لـرضب املثـل هـل هـو رص كالمه يف هذه اآلية عىل العربة املستفادة من رضب املثل يف هذه اآليةيق

وإن هـذا املثـل ليتجـدد يف احليـاة ويقـع كـل { :يقول رمحه اهللا. أو أن العذاب بعض رضب األمثال، بمعنى العذاب

ثـم ،  وربام يكونـون قـد هلكـوا عـىل أيـدهيم، فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم ، حني

ويسريون حذوك النعـل بالنعـل سـرية اهلـالكني؛ فـال هتـز وجـداهنم تلـك اآلثـار هم يطغون بعد ذلك ويتجربون؛ 

ثـم يؤخـذون إخـذة ، ، والتـي تتحـدث عـن تـاريخ اهلـالكني، وتـصور مـصائرهم للنـاظرينوهنايـسكنالباقية التـي 

 )١( }!الغابرين، ويلحقون هبم وختلوا منهم الديار بعد حني

   -:خالصة املبحث

 وهو إذا ذكر عدة روايات ألسباب ،  بعموم اللفظ ال بخصوص السببةن العربإل ن الشيخ األلويس يقوإ -١

 .     النزول فإنه ال يرجح بينها

 ،كام يذكر القراءات الشاذة،  وترك الرتجيح أحيانا أخرى،  يذكر القراءات الصحيحة مع الرتجيح يبنها أحيانا-٢ 

 .      لتفسري واإلعرابا ا عىلوأن للقراءات تأثري

 . وأخرى لغريه^ولكنه يذكر أقواال للنبي ،  مل يتوسع يف ذكر اآلراء يف احلروف املقطعة-٣

 . الشيخ األلويس يكثر من التعرض للناسخ واملنسوخ يف تفسريه وله تأثري عىل التفسري-٤

 .كرهاويبطلها ويتهكم عىل من يذ، ويرد عليها،  يعترب الشيخ األلويس من احلذرين جدا من اإلرسائيليات-٥

   أو بيان العربة والعظة منها ولكنه ال ،  يستفيد الشيخ األلويس من القصة القرآنية بيان قدرة اهللا عز وجل-٦

                         .ونجده أحيانا يعقب عىل القصة وأحيانا أخرى ال يعقب، يفعل ذلك دائام       

وبيـان العـربة ، حلكمة من رضب األمثال يف القـرآن بيان اويركز عىل،  يعرف الشيخ األلويس األمثال يف القرآن-٧

 .والعظة وموطن اهلداية
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 ١٠١

 الفصل الثاين

 منهجه يف تفسري آيات العقيدة

 

  -: وفيه مبحثان                                

 منهج األلويس يف التوحيد : املبحث األول                       

 -: وفيه أربعة مطالب                           

  لوهيةاألتوحيد : املطلب األول                           

 توحيد الربوبية : املطلب الثاين                          

 األسامء والصفات : ملطلب الثالث ا                          

 ق املختلفة  الرد عىل أصحاب الفر:  املطلب الرابع                         

 منهج األلويس يف القضايا الغيبية: املبحث الثاين                   

 -:  وفيه ستة مطالب                       

 .املالئكة : املطلب األول                         

 .اجلن : املطلب الثاين                         

 . عذاب القرب ونعيمه :املطلب الثالث                         

 .البعث واجلزاء : املطلب الرابع                        

 .اجلنة والنار :   املطلب اخلامس                      

 .القضاء والقدر :  املطلب السادس                       

 

 

 

 



 ١٠٢

  الثاينالفصل

 منهجه يف تفسري آيات العقيدة
 -:بني يدي الفصل

 . ومنهجه يف القضايا الغيبية، ومها منهج األلويس يف التوحيد، ني هذا الفصل عىل مبحثني رئيسيشتمل     
ثـم مـا ، يليـه يف ذلـك الـسنة الـصحيحة، ًوما من شك يف أن العقيدة الصحيحة تؤخذ من كتاب اهللا عـز وجـل أوال

صحيحة تكون بـالتعرف عـىل آيـات بل إن الرتبية السليمة عىل العقيدة ال، ورد عن السلف الصالح ريض اهللا عنهم

 يفعلـه يف  وهـذا مـا كـان مـن القـرآن املكـي،واالسـتامع إليهـا، وتفـسريها،  من خالل قراءهتـا،العقيدة يف كتاب اهللا

وهـو الـذي حـدث مـع ،  وتثبيتهـا يف النفـوس، حيث نزل أوال من أجـل الرتبيـة عـىل العقيـدة الـصحيحة،النفوس

ولكـن مـن خـالل آيـات ،  يتعرفـوا عـىل العقيـدة مـن خـالل كتـب خاصـة هبـاالصحابة رضوان اهللا عليهم فإهنم مل

ر بنا أن نتعـرف عـىل معنـى العقيـدة لغـة فإنه جيد، وقبل البدء يف املبحث األول ومطالبه^ وتوجيه النبي، القرآن

 .واصطالحا

ًواعتقد ماال وأخـا، أي اقتنـ، عقد اليشء عقدا التوى كأن فيه عقدة -:أوال العقيدة لغة ُواعتقـد الـيشء. اهً َ ُصـلب: َ َ .

ُواعتقد اإلخاء َ َثبت: َ َ ِوعقد قلبه عىل كذا فال ينزع عنه. َ َ َ َ العقيـدة احلكـم ، والعقدة موضع العقد وهو ما عقـد عليـه. َ

الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده وهي ما يدين اإلنسان به مما يقصد به االعتقاد دون العمل كعقيـدة وجـود اهللا 

ٌ ومجعها عقائد وله عقيدةوبعثه الرسل َ ِ   )١(.ّحسنة ساملة من الشك َ
 ويعقـد عليـه ُ يؤمن بـه اإلنـسانوهي ما، العقيدة هي اإليامن اجلازم الذي ال يتطرق إليه شك -:العقيدة اصطالحا

 وهـو ويعمل بمقتضاه يف هذه احلياة الدنيا إىل أن يلقى اهللا، ومذهبا يثبت عليه، قلبه وضمريه، ويتخذه دينا يدين به

 )٢.(عىل ذلك االعتقاد
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 املبحث األول

 منهج الشيخ األلويس يف التوحيد
  ومنهج الشيخ          ،  األسامء والصفات،توحيد اإللوهية ،توحيد الربوبية، يتكون هذا املبحث من أربعة مطالب     و    

 .الرد عىل أصحاب الفرق املختلفةو، األلويس يف كل منها   

   
 املطلب األول

 الربوبيةوحيد ت

 . عىل التوحيد لغة واصطالحاونتعرف فيه أوال         

ِبالذات يف عدم املثل والنظري،والواحد األوحد منفرد ، وحد اليشء ووحده توحيدا :التوحيد لغة ِ َِّ ِ ْ ِّ َ  التوحيد يف  َ

 )١.(اللغة احلكم بأن اليشء واحد والعلم بأنه واحد  

ًهذا هو التوحيد رشعا، ىل بالعبادةإفراد اهللا تعا :التوحيد اصطالحا        االعتقاد والشهادة بأن اهللا  التوحيد هوف) ٢(.ّ

 )٣(.، وعبادته، ال رشيك له يف ذلك كلهلوهيتهأوسبحانه وتعاىل منفرد بذاته وصفاته وربوبيته   

لـو عـىل التوحيـد كـام أنـه ال تع، فـال تـصح عبـادة مـن غـري موحـد بـاهللا، يعترب التوحيـد أسـاس العبـادات ورأسـها

والتوحيـد أول  دعـوة   ،ولقـد اهـتم علـامء اإلسـالم بـه كثـريا، وهذا كله يـدل عـىل أمهيـة التوحيـد وعظمتـه،عبادة

 ولقـد  فلقد دعا مجيع الرسل إىل توحيد اهللا تعاىل.وأول مقام يقوم فيه السالك إىل اهللا، وأول منازل الطريق، الرسل

Q  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5  : قوله تعـاىلكام يف ، القرآن يفذكر اهللا سبحانه وتعاىل ذلك كثريا

H  G  F  E  D     C  B   A  @   ?P     )وقد بني اهللا ذلك يف قول هود لقومه يف قوله ) ٥٩-األعراف

وما أخرب به ربنا سبحانه وتعاىل من قول صالح  )٥٠ -ھود(Q ...O  N  M  L  K   J  IP  ...P  :تعاىل
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 ١٠٤

 ومـا قالـه شـعيب عليـه  )٧٣-األعراف ( اآليـة Q ...  ³  ²  ±  °   ¯  ® ´...µ  P :السالم لقومـهعليه 

  :وقوله تعاىل  )٨٥-األعراف( اآلية  Q ... O  N  M  L  K   J  I... P  :السالم لقومه يف قول اهللا تعاىل

 QN  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DO  W  V   U  T  S  R  Q  P  

XY Z    a   ̀ _   ̂ ]  \  [ P )رواه ابن عمـر ريض اهللا عـنهام وما ) ٣٦-النحل

 وبـام جئـت بـه فـإذا فعلـوا يبأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا ويؤمنـوا « :  أنه قال^ النبيعن

 )٢() ١( ».ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهلم إال بحقها وحساهبم عىل اهللا

، كام يف قولنـا ال إلـه إال اهللا، وإثبات ذلك له وحده، نفي وجود إله غريه،  يكون بالنفي واإلثبات وتوحيد اهللا تعاىل

اإلثبات وحده قد جيد الشيطان أو جنده سـبيال مـن بألن ، لتوحيد اهللا تعاىل أكثر من اإلثبات وحدهوهذا فيه تأكيد 

 اآليةQ Ð  Ï    Ñ ...Ò  P :يف قوله تعاىل كام ،وهناك إله غريه لغريكم، خالله كأن يزعمون أن هذا إهلكم

رة ( رة (   Q ...    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      ÓP:لذلك أتبعها اهللا ويف نفس اآلية بقوله تعـاىل) ١٦٣-البق ) ١٦٣-البق

 )٣(.إثبات ال حيتمل اللبس أنه ال إله غريه سواء لكم أم لغريكم

موات واألرض مل يرشكه يف خلقها وتـدبري أمورهـا وبقائهـا وفنائهـا يـوم عني أن اهللا تعاىل هو رب السعقيدة فتأما 

{   Q  : وهـو مـا كـان يقـر بـه املـرشكون الـذين قـال اهللا فـيهم)٤(يريد ذلك أحد سواه وال رشيك له يف هذا األمـر

¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �  ~©  «  ª  P)٦١-العنكبوت(  
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 ١٠٥

نه ال يصري مسلام به وال بد أن يقرتن ذلـك بحـق العبـادة إإذ ،  ينجيه من عذاب اهللاوال، ينفع املرشك إقراره هذا وال

 )١(.ًوأن حممدا رسول اهللا، هللا وحده ال رشيك له

ـــة ـــد الربوبي ـــويس وتوحي ـــشيخ األل ـــاىل -:ال ـــول اهللا تع ـــرب يف ق ـــن ال ـــه ع ـــديث ل &  '  )  Q  :يف أول ح

)P)نـه أو،  كرمه وال يتناهى ومنان ال حيىصىب ال يضاه ر:سبحانه وتعاىلتنزه : حيث يقول   )٢-الفاتحة

  أو أربابـا يف طاعتـه مقـرص كـأن لـه ربـاوالعبـد، وال يملك أحـدنا ربـا سـواه، دا غري الواحد منايسبحانه يملك عب

وأن اسم الرب هو أول اسـم سـمعته أذن البـرش . سواه له وكأنه ال عبده يف كل أمورعبدهوهذا الرب يعتني ب، غريه

Q   @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 :هم بــه فــأقروا وشــهدوا كــام يف قولــه تعــاىلرقــريــوم أن 

C  B  ADF  E  GH  I  R  Q  P  O     N  M   L  K  J  P)رب : ويف قوله)١٧٢- األعراف 

والسميع العاملني إشارة إىل حرضة الربوبية التي هي مقام العارفني وهي مرتبة مقتضية ألسامئه سبحانه مثل العليم 

 .والبصري والقيوم واملريد وامللك وما أشبه ذلك

 وهـي ىأن الشيخ األلويس يبني شيئا من صفات الرب وأن الرب عز وجل مرتبط بأسـامئه احلـسن:  ويرى الباحث

وإن ربـا لـه هـذا الكـامل ال يعقـل بـل ، إشارة منه إىل أن توحيد الربوبية له مستحقاته من توحيد األسامء والـصفات

فهـذا كفـران ، إذ ال يتصور أن يصنع لك املعروف زيد وتتوجـه بالـشكر لعمـرو، صح أبدا أن يعبد أحد سواهوال ي

وعنـد النظـر ألقـوال بعـض املفـرسين يف هـذه ) ٢(.مع الفارق الكبري يف التمثيـل، هلصانع املعروف ونكران لصنيع

ّفربنا جل ثناؤه: اآلية نجد أن اإلمام الطربي يقول ُ شبه له، وال مثل يف الذي ال السيد: ّ ْ ، واملصلح أمر خلقـه سؤددهِ

قـول اإلمـام الطـربي قـال الـشيخ أبـو بكـر وبمثـل  )٣.(بام أسبغ عليهم من نعمه، واملالك الـذي لـه اخللـق واألمـر

                                                
 وأولياؤه ـ موقف أهل السنة والشيعة من عقائدهم وفضائلهم وفقههم وفقهـائهم خلـصه ورتبـه حممـد ^آل رسول اهللا :  : انظر-١
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 ١٠٦

، الرب هو اهللا الذي خلق العلمني وسـواهم وأعـد هلـم كـل مـا يلـزم هلـم : فيقولأما الشيخ السعدي )١(اجلزائري

بالنعم التي لو فقدوها ما أمكنهم البقاء ورباهم الرتبية التي حيتاجوهنا من خلق ورزق وهدايـة لكـل وأنعم عليهم 

وربى أولياءه باإليامن والتوفيق له وإكامله هلم وهـذه ، وهذه تربية عامة لكل املخلوقني، ما فيه مصلحة هلم يف الدنيا

عـىل انفـراده )  رب العـاملني (:وقـد دل قولـه، إليامنتربية التوفيق لكل خري وهي خاصة لعباده الذين اصطفاهم با

 بكـر والـشيخ أيب، وقـد اشـرتك مـع اإلمـام الطـربي) ٢(.وحده بكل هذه النعم مع كـامل غنـاه عـنهم وفقـرهم إليـه

 لبيـنام اسـتق، ه عـن اخللـق وافتقـارهم إليـهومع الشيخ األلويس يف اغتنائ، بيةاجلزائري يف احلديث عن اخللق والرت

 .تقسيم الرتبية إىل عامة وخاصةعنهم يف 

°   ±  Q  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² : عن آية أخرى يف كتاب اهللا وهـي قولـه تعـاىلهوعند حديث

¿  ¾  ½  ¼  »   ºÀ  Ä  Ã  Â  Á  P)ف ــه و)١٤-الكھ ــرى أن ــا ن ــة  فإنن ــن الفتي ــدث ع ــد أن يتح  بع

أحــسن مــا قــالوا ألن ربوبيتــه تعــاىل ومــا : بقولــه) ربنــا رب الــسموات واألرض:( فإنــه يمتــدح قــوهلم وهــروهبم

كام أهنم أردفـوا ذلـك بـالرباءة مـن أي إلـه غـريه تعـاىل ، للسموات واألرض تقتيض ربوبيته ملا بينهام وهم من مجلته

والنفي بلن يعنى أن ذلك لـن حيـدث مـنهم سـواء دعـوة إلـه بـشكل مـستقل أو ) لن ندعوا من دونه إهلا : ( بقوهلم

وإشـعارا أن العبـادة وصـف ،  إهلا وليس ربا ذلك ألن قومهم كانوا يسمون أصنامهم آهلـةوقوهلم، جعله رشيكا هللا

ويف ، وقـد يكونـوا أشـاروا يف اجلملـة األوىل لتوحيـد الربوبيـة، لوهية التـي ال يـستحقها إال اهللا سـبحانه وتعـاىللأل

والظـاهر أن قـومهم ،  بالثـاينن عبـدة األوثـان يؤمنـون بـاألول ويكفـرونإحيـث ، اجلملة الثانية لتوحيد األلوهيـة

أن حتـى خيلـص يف هنايتـه إىل أن توحيـد الربوبيـة يـشري إىل توحيـد األلوهيـة بنـاء عـىل   ،  ويواصل حديثـه، كذلك

 )٣.( سبحانه وتعاىل وحدهعبودية بهملااختصاص الربوبية به عز وجل علة الختصاص األلوهية واستحقاق 
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 ١٠٧

 وال غرابـة أن نجـد التوافـق بـني االثنـني فتفـسري أيب، لويس إىل هذا التفسريمام أبو السعود الشيخ األوقد سبق اإل  

فهـم يقـررون توحيـد الربوبيـة وأنـه يـشري إىل توحيـد . السعود من املصادر التي اعتمـد عليهـا األلـويس يف تفـسريه

 أي )وات واألرضربنـا رب الـسم(  : أما الشيخ أبو بكـر اجلزائـري فإنـه يقـول يف تفـسريه هلـذه اآليـة)١.(األلوهية

ًليس لنا رب سواه، لن ندعوا من دونه إهلا مهام كان شأنه، إذ لـو اعرتفنـا بعبـادة غـريه لكنـا قـد قلنـا إذا شـططا مـن  ً ً

 : مما هتدي إليه اآلياتأنويبني بعد ذلك ، القول وهو الكذب والغلو فيه

 .ّ  تقرير التوحيد وأنه ال إله إال اهللا عىل لسان أصحاب الكهف-١ 

 .بطالن عبادة غري اهللا لعدم وجود دليل عقيل أو نقيل عليها -٢

وهـو هبـذا ،  من خالل اآلياتوإلوهيتهوهبذا يكون الشيخ أبو بكر اجلزائري قد قرر وجود عقيدة التوحيد ربوبيته 

ا رب ربنـ( : أما اإلمـام اخلـازن فيقـول عنـد تفـسريه هلـذه اآليـة)٢.(القول فإنه ضمنيا يوافق الشيخ األلويس القول

ًلقد قلنا إذا شططا قومهم كانوا يعبدون األصنام إنام قالوا ذلك ألن {:)ًالسموات واألرض لن ندعو من دونه إهلا ً،  

ًيعني جورا وقيل كذبا يعني إن دعونا غري اهللا (: قال ابن عباس ً({).٣     ( 

 

 املطلب الثاين

 توحيد اإللوهية

وقبـل احلـديث عـن الـشيخ ،  أحـد أنـواع التوحيـد الثالثـة املعروفـةهـوتوحيـد األلوهيـة ما مـن شـك يف أن            

 .لغة واصطالحا،  األلوهية تعريففإننا سنتعرف عىل، األلويس وتوحيد األلوهية
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 ١٠٨

ُواإلله هو اهللا عز وجـل وكـل مـا ، تأيت بمعنى ادعى األلوهية، أله وأهله اختذه إهلا وتأله تنسك و تعبد :األلوهية لغة َ

ٌه معبودا إله عند متخذه واجلمع آهلهاختذ من دون َ    )١(. العبادةواإللوهية، ً
 )٢.(ويسمى توحيد العبادة. هو إفراد اهللا تعاىل بجميع أنواع العبادة :األلوهية اصطالحا

َاإللـه احلـق وال إلـه غــريه، وكـل معبـود ســواه : االعتقـاد اجلــازم بـأن اهللاّ سـبحانه وتعـاىل هــو  هـذا التوحيـدويعنـي ُِ

َأنه وحده املتفرد بالعبادة واخلضوع والطاعة املطلقة، وأن ال يرشك به أحد كائنا من كان، وال يـرصف يشء باطل،و ْ ُ َ َ

، واخلــوف،  كالتوكــلباطنــهأو ، والنــذر، والزكــاة، والــصيام، كالــصالة. ســواء كانــت ظــاهرة، مــن العبــادة لغــريه

  )٣(.والرجاء، واخلوف، وأنه جيمع له يف العبادة بني احلب، واملحبة، والرجاء
إن أول ما حتدث به الشيخ األلويس عن توحيد األلوهية عنـد تفـسريه ألول آيـة : الشيخ األلويس وتوحيد األلوهية

والعبادة أعـىل { :فهو يقول) ٥  -الفاتحة(Q 5  4  3  2P  : وهي قوله تعاىلالقرآن الكريمحتدثت عنه يف 

ًمراتب اخلضوع وال جيوز رشعا وال عقال فعلها إ ًال هللا تعاىل ألنه املـستحق لـذلك لكونـه موليـا ألعظـم الـنعم مـن ً

احلياة والوجود وتوابعهام ولذلك حيرم السجود لغريه سبحانه ألن وضع أرشف األعضاء عىل أهون األشياء وهـو 

 الطاعـة كـام ورد يف:  وأن العبـادة تـستعمل بمعـان عـدة منهـا)٤ (}.الرتاب وموطئ األقدام والنعال غاية اخلـضوع

Q  ...  6  5  4   3 :الدعاء كام يف قوله تعاىل: ومنها)  ٦٠-یس (اآليةQ. ..  K     J  I ...P  :قوله تعاىل

7...  P)٦٠  -غافر (التوحيد كقولـه تعـاىل:ومنها: Q   H  G  F  E  D   CP)ذاریات  وأن )٥٦  -ال

ن االسـتعانة ليـست عبـادة وإنـام هـي توحيـد ويـصل بنـا يف هنايـة تفـسريه لآليـة أ. هذه املعاين كلهـا متقاربـة املعنـى

                                                
  .١١٥-١١٤ ص ١:ولسان العرب البن منظور ج، ٢٥ ص١:املعجم الوسيط ج:انظر -١

 ،  احلاسوب١٩ ص اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد     صالح بن فوزان بن عبد اهللا آل فوزان -٢

 .املكتبة الشاملة

عبد اهللا بن عبد احلميد األثري مراجعـة وتقـديم صـالح بـن عبـد ) أهل السنة واجلامعة ( الوجيز يف عقيدة السلف الصالح : انظر -٣

 اململكـة العربيـة الـسعودية -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد :  النارش ١ ط ٣٩-٣٨العزيز آل الشيخ  ص 

 .هـ١٤٢٢سنة 

   .١٤٥ ص١: ج١ روح املعاين جملد -٤

 

 
  
  



 ١٠٩

 أن الــشيخ األلــويس يعتقـد عقيــدة الــسلف يف توحيـد األلوهيــة كــام هـو حالــه يف توحيــد حمــن الواضـ) ١(.ربوبيـة

يفهم أيضا أهنا مجيعا مـن العبـادة التـي ال يـصح التوجـه هبـا ، وعند حديثه عن معاين العبادة وأهنا متقاربة، الربوبية

     : اإلمـام الطـربي يقـولوعند النظر لغريه من املفرسين وقوهلم يف هذه اآليـة فإننـا نجـد أن. ه وتعاىللغري اهللا سبحان

ومل يقـل األلوهيــة ألن ، ولعلـه قــال الربوبيـة. وأن هـذا إقـرارا بالربوبيــة هللا وحـده، والـذل واالســتكانة، باخلـشوع

ربوبيـة تـشمل األلوهيـة إذ ال يعقـل أن يكـون هـو أو أن ال، لوهيـةالربوبية الصحيحة هي التي تؤدي بمعتقـدها لأل

وكـذلك . نـه ال يعبـد أحـد إال اهللاإ: أمـا ابـن عـادل فيقـول. ملعبـود وحـدهالرب اخلالق املريب وال يكـون هـو اإللـه ا

نطيعـه مـع غايـة الـذل لـه واحلـب : أمـا أبـو بكـر اجلزائـري فيقـول. نه خيصه بالعبادة وحدهإ: السعدي حيث يقول

بعد النظـر يف هـذه التفاسـري نـرى أهنـم مجيعـا يتحـدثون عـن إفـراد اهللا عـز ) ٢(. ال يعبد رب سواهحيث، والتعظيم

 مع أن ، فهي تدل عىل العبادة، مع أن بعضهم ذكرها بمعنى اخلضوع والذل واملحبة والتعظيم، وجل بالعبادة

أو يلتقـي معهـم يف ، شيخ األلـويسوهـم يلتقـون مـع الـ، والطاعة مع الذل واملحبة، بكر اجلزائري يذكر العبادةا أب

 .معنى العبادة

Q  ß  Þ    Ý           Ü  Û   Ú  : عند تفسريه لقوله تعاىلذكرهومن أوضح ما قاله يف توحيد األلوهية وأرصحه ما 

     ã  â  á  àP)يف اآلية مـا  و، ما مسكم من الرض عادوا للرشك باهللاإذا رفع { : حيث يقول)٥٤-النحل

ً إىل غريه تعـاىل ممـن ال يملـك هلـم بـل وال لنفـسه نفعـا وال رضا عنـد أرصنيع أكثر العوام اليوم من اجليدل عىل أن  ً

إصابة الرض هلم وإعراضهم عن دعائه تعاىل عند ذلك بالكلية سفه عظيم وضالل جديـد لكنـه أشـد مـن الـضالل 

 إنً فضال عن املؤمنني بـاليوم املوعـود القديم ، ومما تقشعر منه اجللود وتصعر له اخلدود الكفرة أصحاب األخدود

إياك ثم إياك أن تستغيث باهللا تعاىل إذا خطب دهاك فـإن اهللا : قال يل وأنا صغرييدعون أنفسهم بالشيوخ   منبعض

هنم يعجلـون يف تفـريج إتعاىل ال يعجل يف إغاثتك وال هيمه سوء حالتك وعليك باالستغاثة باألوليـاء الـسالفني فـ

 ما حل بك فمج ذلك سمعي ومهي دمعي وسألت اهللا تعاىل أن يعصمني واملسلمني من أمثال كربك وهيمهم سوء

                                                
 .١٤٨-١٤٥ ص١: ج١روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-١

وأيرس التفاسري أليب بكر اجلزائري ، ٢٠٠ ص١:واللباب يف تفسري الكتاب البن عادل ج، ١٥٧ص١: تفسري الطربي ج:انظر -٢

  .٣٩وتفسري السعدي ص ، ١٥-١٤ ص١:ج

 

 



 ١١٠

 مـن الواضـح أن الـشيخ )١(}. اليـوم كلـامت مثـل ذلـكيـدعون أنفـسهم بالـشيوخن ممـهذا الضالل املبني، ولكثري 

وعنـد النظـر .  الـرشكحتى أنه ينتقد كل من يذهب لغريها ألنه يقع يف، األلويس سلفي العقيدة يف توحيد األلوهية

ويف الرخـاء يرجعـون ، هنم يف وقت الـشدة ينـسون أصـنامهمإ: يقولاإلدرييس  يف كتب غريه من املفرسين نجد أن

وهنا نرى أن اإلدرييس يعترب فعلهم هـذا رشك قـصدوا بـه ) ٢.(إليها وهذا كفر بنعمة من أنعم عليهم بكشف الرض

 ونجـد. ويرتتب عـىل فعلهـم هـذا عقـاب مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل، كفران النعمة وهو خمالف لعقيدة السلف أيضا

ألن فيـه جحـود ، وهـذا رشك بـاهللا،  فبعد إزالة البالء والسقم عنهم يرتكون من كشفه عنهم: القرطبي يقولاإلمام

ا هنم يكفرون بمعنى يـسرتوإ: أن ابن كثري يقول ونجد . هو عقيدة السلف أيضا: والذي يقوله القرطبي)٣.(النعمة

 وهو بذلك يعني عقيدة السلف التـي هيلـك )٤(.وجيحدوا نعمة اهللا عليهم من كشف الرض وغريه وهذا هو الرشك

هلم بالواقع الذي يتنكرون له من إنكـار للـنعم التـي  ٌن هذا إخبارإ : بكر اجلزائر ي يقولاكام نرى أن أب. من خالفها

وهـم بـذلك ، يعـودون لـدعاء غـريه، ا لـه بالـدعاءبعـد أن توجهـو، وهبهم إياها خالقهم ومن كـشف الـرض عـنهم

   .)٥(. قد عبدوا غريه وهذا رشك واضح بنينيكونو

Q  w      v  u  t  s  r  : عند تفسريه لقوله تعاىلذكره  بوضوح أيضا عن توحيد األلوهية ماا قالهومم

{  z  y  x|    ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~  }  P)كثريا وقد رأينا{ :حيث يقول) ٤٥-رالزم ً

من الناس عىل نحو هذه الصفة التي وصف اهللا تعاىل هبا املرشكني هيـشون لـذكر أمـوات يـستغيثون هبـم ويطلبـون 

منهم ويطربون من سامع حكايات كاذبة عـنهم توافـق هـواهم واعتقـادهم فـيهم ويعظمـون مـن حيكـي هلـم ذلـك 

 عـز وجـل ورسد مـا يـدل عـىل مزيـد عظمتـه وينقبضون من ذكر اهللا تعاىل وحده ونسبة االستقالل بالتـرصف إليـه

ً، وقد قلت يومـا لرجـل يـستغيث يف شـدة بـبعض  كل النفرة وينسبونه إىل ما يكرهوجالله وينفرون ممن يفعل ذلك

«  ¼   ½  ¾  ¿  Q  :قـل يـا أهللا فقـد قـال سـبحانه وتعـاىل: األموات وينادي يا فالن أغثنـي فقلـت لـه

ÀÁÆ  Å  Ä  Ã  Â  Ç  Ë  Ê  É  È     Í  ÌP)فغـضب وبلغنـي  )  ١٨٦-البقرة

                                                
  .٢٢٩ ص ١٤: ج٨ويس جملد  روح املعاين لألل-١

   .٤٤ ص٤:البحر املديد لإلدرييس ج: انظر -٢

   .١١٤ص١٠:اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج: انظر -٣

  . ٣١٩ ص ٨:تفسري ابن كثري ج: انظر -٤

  .١٢٦ ص ٣:أيرس التفاسري أبو بكر اجلزائري ج: انظر -٥
  



 ١١١

الويل أرسع إجابـة مـن اهللا عـز وجـل وهـذا مـن : فالن منكر عىل األولياء ، وسمعت عن بعضهم أنه قال : أنه قال 

وهنا ال خيتلف الكالم عام سبق يف اآلية الـسابقة  )١(}.الكفر بمكان نسأل اهللا تعاىل أن يعصمنا من الزيغ والطغيان 

 .    ورفضه لكل من خالف هذه العقيدة من القبورينيالعتقاداسلفيته يف من 

 عىل توحيد األلوهية عند الشيخ األلـويس مـن خـالل تفـسريه للعبـادة يف آيـة أخـرى وهـي قـول اهللا  أيضاونتعرف

أي أهنم ما أمروا يف  )٣١-التوبة (اآليةQ… ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ º¾     ½  ¼  »   ¿  …  P :تعاىل

وأن يطيعـوا أمـره دون غـريه ألن ذلـك منـاف لعبادتـه عـز ، ت عىل رسلهم إال ليعبدوا إهلا واحـداالكتب التي أنزل

ــل ــك، وج ــري ذل ــأمروهم بغ ــلهم مل ي ــق إال ، وأن رس ــاىل ال يتحق ــبحانه وتع ــه س ــادة ب ــصيص العب ــى أن خت وال خيف

 ) ٢(.بتخصيص الطاعة له وحده أيضا ال إله إال هو وهذا تقرير للتوحيد

، هنم مـا أمـروا إال أن يعبـدوا معبـودا واحـداإ :كتب غريه من املفرسين نجد أن اإلمام الطربي يقولوعند النظر يف 

فهـو الـذي يـستحق أن يـدين لـه كـل خلقـه ، ولـه طاعـة اخللـق، فهـو اهللا الـذي لـه العبـادة، وأن يطيعوه ربا واحدا

ومـا أمـروا : أما اإلمام اإلدرييس فيقـول) ٣.(ال تنبغي األلوهية إال له وحده) ال إله إال هو(، والربوبية، بالوحدانية

  )٤.(هو تقرير للتوحيد ) ال إله إال اهللا: ( وقوله، إال ليعبدوا اهللا الذي هو اإلله الواحد احلق

، أي ليعبدوا إهلا واحـدا هـو اهللا عظـيم الـشأن ويطيعـوا أمـره :اإلمام أبو السعود يف هذه اآلية  مما يقوله أننا نجدكام

وكذلك من اختـذهم ، وما أمروا إال بذلك،  ذلك أن مجيع الرسل دعوا إىل هذه العقيدة،د غريه بخالفهوال يطاع أح

ونرى أن الـشيخ الـسعدي ) ٥.(الكفرة أربابا من دون اهللا فإهنم مأمورون بتوحيد اهللا فكيف يعقل أن يكونوا أربابا 

 )٦(. باملحبة والدعاء وحده ال رشيكن املقصود إخالص الطاعة والعبادة هللا وحده وأن خيصإ: يقول فيها

                                                
  .٣٨٦-٣٨٥ ص ٢٤: ج١٢ روح املعاين جملد -١

 .١١٦ ص ١٠:  ج٦روح املعاين جملد :  انظر-٢

  .٢١٣ ص ١٤:تفسري الطربي ج:   انظر-٣

  .٩٥ ص ٣:البحر املديد لإلدرييس ج: انظر -٤

  .٦١-٦٠ ص ٤:تفسري أبو السعود ج:   انظر-٥

  .٣٣٤ تفسري السعدي ص:انظر -٦

 

  



 ١١٢

مـع أهنـم أمـروا مـن ، والنـصارى اختـذوا رؤسـاءهم أربابـا مـن دون اهللاليهـود ان إ :فيقـول) ١(الـشيخ املراغـيأما 

ويطـاع ، ألن الرب هو الـذي جيـب أن يعبـد وحـده، والربوبية تستلزم األلوهية، أنبيائهم ومن اتبعهم باختاذ اهللا ربا

جهـال مـنهم ، واملـرشكون اختـذوا آهلـة مـن دونـه بـالرأي واهلـوى، يف حكم الرشع والعقـل) هوال إله إال (، وحده

إمـا ، وقدرة عىل النفع والرض مثل ما هللا عز وجـل، فقد ظنوا أن لبعض املخلوقات سلطانا غيبيا، بصفات األلوهية

  )٢(.بالذات وإما بالواسطة والشفاعة لديه

ركـزون عـىل قـضية التوحيـد واملتمثلـة يف عبـادة اهللا وطاعتـه وحـده دون ن ييويرى الباحث أن كـل هـؤالء املفـرس

يف الرشك املتمثل يف طاعة غري اهللا يف أي أمر ال يريض اهللا خاصة يف اختـاذ األحبـار والرهبـان وأن من وقعوا ، سواه

وهـذا ، ن خمالفتهـاعلام بأن الرسل وأتباعهم أمروا أولئك الناس بعقيدة التوحيد وحـذروهم مـ، أربابا من دون اهللا

كـام أن ، وهذا هو التفسري الواضح لآليات، ما يركز عليه الشيخ األلويس من تركيز اآلية عىل تقرير عقيدة التوحيد

، وهي توضيح العقيدة الـصحيحة للنـاس وتـربيتهم عليهـا، هذه هي رسالة من يتصدر لتفسري كتاب اهللا عز وجل

، رضـوان اهللا علـيهم هي التي تربى عليها الـصحابة القرآن الكريمت يف وأن مثل هذه اآليا، والتحذير من خمالفتها

، فلم حيتاجوا ألي كتاب آخر غـري كتـاب اهللا ليتعلمـوا التوحيـد منـه، وقوية أيضا، صافية، فكانت عقيدهتم سليمة

 هـي وعـزت اآلخـرة فكانـت، فهانت الدنيا عليهم، وتطهرت من أدران الدنيا، فتمكنت هذه العقيدة من نفوسهم

    . وهم فائزون يف اآلخرة برضوان اهللا سبحانه وتعاىل، كل ما يسعون له فانترصوا يف الدنيا وقادوا وسادوا

 

 

 

                                                
.  ثم كان مـدرس الـرشيعة اإلسـالمية هبـا١٩٠٩خترج بدار العلوم سنة . مفرس مرصي، من العلامء:  هو أمحد بن مصطفى املراغي-١

) احلسبة يف اإلسـالم(له كتب، منها . وعني أستاذا للعربية والرشيعة اإلسالمية بكلية غوردون باخلرطوم. وويل نظارة بعض املدارس

األعالم : انظر. م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧١تويف بالقاهرة سنة ). علوم البالغة(، و )تفسري املراغي(، و ) الوجيز يف أصول الفقه(رسالة، و 
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 املطلب الثالث

 سامء والصفات عند الشيخ األلويساأل

 الرسـل وأن رسـالة، وتوحيـد األلوهيـة، لربوبيةالقد مر بنا كيف أن التوحيد ينقسم إىل قسمني ومها توحيد            

، وإفـراده بالوحدانيـة، وأهنا متثلت يف دعوة الناس لإليـامن بـاهللا سـبحانه وتعـاىل، كانت واحدة يف الدعوة للتوحيد

 . الشيخ األلويس يتبنى فيهام عقيدة أهل السنة واجلامعة وال يرىض هبا بـديالأن وكيف ،وعبادته وحده ال رشيك له

اإلله اخلالق الذي تفرد بـاخللق والـرزق واإلحيـاء واإلماتـة وتـدبري صفات هذا  أسامء وونريد اآلن أن نتعرف عىل

 .  وموقف الشيخ األلويس منها،هذا الكون فاستحق أن يكون املعبود املتفرد بالطاعة والعبودية من خلقه

 هاألسـامء والـصفات التـي تليـق بجاللـ اهللا سبحانه وتعـاىل لـه مـن  والعقل السليم يوحيان أن، الصحيحن املنطقإ

وبـام ،  سبحانه وتعاىلبأي منها عىل الوجه الذي اتصف به وال ينبغي ألحد من خملوقاته أن يتصف هبا أو ،وعظمته

 عليهـا يف إدراك هـذه األسـامء االعـتامدفإنـه ال يـصح ، أن العقول البرشية تتـصف بالقـصور والتفـاوت يف اإلدراك

تفكـروا يف آالء ( :  قولـه^ النبـي عـن هللا عـنهامفقد روى ابن عمـر ريض ا وهنا تظهر عظمة اإلسالم ،والصفات

 املصدر الصحيح هلذه األسامء والـصفات هـو كتـاب اهللا عـز وجـل وسـنة ومن هنا فإن )١( )ال تفكروا يف اهللاهللا و

 قد قرر أن هذا اإلله ليس فكرة خياليـة القرآن الكريم فإننا نجد أن وعليه، فإن علينا أن نستقى منهام^ نبيه حممد

ووصفه بصفات بعـضها ، وأن له األسامء احلسنى، وال يشبه أحدا من خلقه، ال يشبهه أحد من خلقهكام أنه ، يةنظر

 من أنه هـو اهللا اخلـالق البـارئ القرآن الكريمومن ذلك ما ورد يف ، وأخرى باالشتقاق من أسامئه، بالنص الرصيح

Qs      r  q  p  o  n  mt u  w   v x  {  z  y   P*  Q   �  ~  }  :املصور كام يف قوله تعاىل

¬  «       ª  ©   ̈ §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡®     ²  ±  °   ̄ P 

* Q¹    ̧ ¶  µ  ´º½   ¼   »  ¾Ä   Ã  Â  Á  À  ¿   Å   È       Ç      Æ  P) ٢٢- الحشر -

 _ ̀   Q ...  a:ت كام يف قوله تعاىلومنها ما أطلقه القرآن عىل اهللا سبحانه وتعاىل اطالقات مشعرة بالصفا   )٢٤

 ...P ونس( ،٥٤-األعراف  -اآلية دة (اآليـةQ ... Â  ÁÃ...P  : وقوله تعـاىل)٣ -ی  : وقولـه تعـاىل)٦٤-المائ

Q ...j  i  h  g    f k   ...P٨٨-صالقص (اآلية   (  

                                                
مـن ، عـيل عبـد احلميـد حامـدأمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين، أبو بكر البيهقي حتقيق الدكتور عبـد ال،  شعب اإليامن-١

مكتبة الرشـد للنـرش والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع  ، ٢٦٢ ص١:ج، باب أسامي صفات الذاتحديث ابن عمر ريض اهللا عنهام 

 .٦٧٢ ص ٣:صحيح اجلامع الصغري ج: حسنه األلباين انظر.م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣سنة ١ ط ،الدار السلفية ببومباي باهلند



 ١١٤

آليات وغريها من ا)   ١٠٣-األنعام (Q:  9  8   7   6  5;  >  =  <  P  :وقوله تعاىل

 )١.(الكريمة

  لقد سبق يف كل ما مر بنا أن عقيدة الشيخ األلويس سلفية وأن منهجـه هـو :األلويس من األسامء والصفاتموقف 

بل إنه أوىص أبناءه بمنهج السلف قبل وفاتـه كـام مـر بنـا ، وأنه يدافع عنها يف كل ميدان، منهج أهل السنة واجلامعة

أم أنـه سـيرتدد أحيانـا ؟ هـذا مـا ، لفي العقيدة يف األسـامء والـصفات أيـضافهل سيكون س. يف احلديث عن عقيدته

 .سنتعرف عليه بإذن اهللا من خالل بعض النامذج من تفسريه 

  QG  F  E  D  CHM   L  K  J  I  N  : مــن خــالل تفــسريه لقولــه تعــاىل:النمــوذج األول

  R         Q  P  OP )سـالم اتفقــوا عـىل جــواز إطـالق األســامء ن علـامء اإل إ:حيـث يقــول) ١٨٠-األعراف

والصفات عىل الباري تعاىل إذا ورد هبا اإلذن من الشارع وعىل امتناعه إذا ورد املنـع عنـه، واختلفـوا حيـث ال إذن 

ًوال منع يف جواز إطالق ما كان سبحانه وتعاىل متـصفا بمعنـاه ومل يكـن مـن األسـامء األعـالم املوضـوعة يف سـائر 

ًإن هللا تعـاىل تـسعة وتـسعني اسـام « :  قـال^ النبيأنى الشيخان وغريمها من حديث أيب هريرة وقد ورو، اللغات

والـذي يـراه الـشيخ األلـويس أنـه ال ،  وقـد اختلفـوا يف عـددها أيـضا)٢(».ًمائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنـة

قـال رسـول : ابـن مـسعود قـالام أخرجه البيهقـي عـن بدل ستحرص ألسامئه عزت أسامئه يف التسعة والتسعني ، وي

اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي يف يدك ماض يف حكمـك :  فليقلنحزمن أصابه هم أو « : ^اهللا

ًعدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لـك سـميت بـه نفـسك أو أنزلتـه يف كتابـك أو علمتـه أحـدا مـن خلقـك أو 

 »  ...بيـع قلبـي ونـور صـدري وذهـاب مهـي وجـالء حـزيناستأثرت به يف علـم الغيـب عنـدك أن جتعـل القـرآن ر

 وأن املختار عنده عدم توقف إطالق األسامء املشتقة الراجعة إىل نوع مـن الـصفات النفـسية والفعليـة )٣.(احلديث

                                                
هـ ١٤٠٠ سنة ١ط،  األردن-عامن-دار العدوي، ٣٢-٩ص، راجح عبد احلميد الكردي. د، اهللا تعاىل بذاتهعالقة صفات : انظر -١

 .م١٩٨٠ -

ًبـاب إن هللاِِ مائـة اسـم إال واحـدا ج، كتـاب التوحيـد،مـن حـديث أيب هريـرة  ريض اهللا عنـه، صحيح البخاري -٢ ِ َِ َّ ِ ٍِ َ َّْ  رقـم ١١٨ ص ٩:َ

 .٧٣٩٢احلديث 

ليلة اجلمعة ويومها، وفـضل قـراءة  ^ باب فضل الصالة عىل النبي ٤: جمن حديث أنس ريض اهللا عنه ، قيشعب اإليامن للبيه -٣

 حممـد ، وقد صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب،واحلديث عند غريه أيضا . ٢٧٨١ رقم احلديث ٤٤٠سورة الكهف ص 

 ،١٨٢٢رقـم احلـديث ، ١٧١ يون واملهمـوم واملكـروب واملأسـور ص  باب الرتغيب يف كلامت يقوهلن املـد٢:نارص الدين األلباين ج

  . ط اخلامسة- الرياض–مكتبة املعارف 
  



 ١١٥

وكذا الصفات السلبية عليه تعاىل عىل التوقيف اخلاص بل يـصح اإلطـالق بدونـه لكـن بعـد التحـري التـام وبـذل 

و نـص يف التعظـيم والـتحفظ إىل الغايـة عـام يـوهم أدنـى نقـص معـاذ اهللا تعـاىل يف حقـه سـبحانه ألنـا الوسع فيام ه

 فمتـى كـان يف اإلطـالق تعظـيم لـه عـز ،فيـهمأذونون بتعظيم اهللا تبارك وتعاىل باألقوال واألفعال ومل حيـد لنـا حـد 

 )١(.غري مأذون فيهوإن كان فيه ما ال يليق به سبحانه وتعاىل فإنه ، ًوجل كان مأذونا به

  )٢(.والذي يقوله الشيخ األلويس هنا يوافق متاما ما عليه أهل السنة واجلامعة و ال خيالف عقيدة السلف

- البقرة ( اآليةQ  P  O  N  M  L  K  J   ...P : نتعرف عليه من خالل تفسريه لقوله تعاىل:النموذج الثاين

يـاء إليـه تعـاىل ألنـه يف العـرف ال يـسلب احليـاء إال عمـن هـو شـأنه،  اآلية تشعر بصحة نسبة احل: حيث يقول  )  ٢٦

وللناس يف ذلك مذهبان فبعض يقول بالتأويل إذ االنقبـاض النفـساين ممـا ال حيـوم حـول حظـائر قدسـه سـبحانه، 

ث عـىل وبعض وأنا واحلمد هللا منهم ال يقول بالتأويل بل يمر هذا وأمثاله مما جاء عنه سبحانه يف اآليات واألحادي

من املالحظ هنا أن الشيخ األلـويس  )٣(.ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عام يف الشاهد إىل عامل الغيب والشهادة

وهـذا هـو . ال يقول هنا بالتأويل وإنام يمر األمر عىل ما جاء من اهللا عـز وجـل عـىل مـراده وعلمـه سـبحانه وتعـاىل

ت الثابتـة يف الكتـاب والـسنة تعطيـل أو حتريـف أو نقـص أو منهج السلف حيث يـرون اإليـامن باألسـامء والـصفا

ًأن صفة احلياء ثابتة هللا عز وجل، وهو قطعا حيـاء واسـتحياء ال يـشبه حيـاء، واسـتحياء البـرش بحـال مـن و ،زيادة

 )٤.(األحوال

 حيـث  )٧١-یس (اآليـة Q  '  &  %  $  #  "  ! ...P  : مـن خـالل تفـسريه لقولـه تعـاىل:لـثالنموذج الثا

اآلية من املتشابه عند السلف وهم ال جيعلون اليد مـضافة إليـه تعـاىل بمعنـى القـدرة سـواء كانـت مفـردة  نإ :يقول

   )٧٥-ص(Q ...µ  ´¶  ...P :أو ثنيت كام يف قولـه تعـاىل )١٠-الفتحQ ...*  )  (  '... P)  :كقوله تعاىل

ثبتها لنفسه مـع التنزيـه املطلـق والـذي أخـرب بـه يف قولـه بل يثبتون اليد له عز وجل كام أ، أو مجعت كام يف هذه اآلية

                                                
 . ٤٠٨-٤٠٤ ص ٩: ج٥ لأللويس جملدروح املعاين: انظر -١

وليد حسن العامودي . ومنهج القرآن الكريم يف عرض قضايا العقيدة د: وانظر، ٢١-٢٠حممد نعيم ياسني ص، اإليامن: انظر  -٢

حممد الصالح رمضان : عبد احلميد بن باديس  حتقيق، العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية: وانظر، ٤٨ص

  .م١٩٩٥ الشارقة  ط ا سنة –دار الفتح . ٦٢-٦٠ص

   .٣١٦-٣١٥ ص ١:  ج١انظر روح املعاين لأللويس جملد -٣

:  أيرس التفاسري أليب بكر اجلزائري ج:وانظر، م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ سنة ١نة ط مكتبة الس١٥حممد نعيم ياسني ص. انظر اإليامن د -٤

 .٣٦ ص ١
  



 ١١٦

 ، وارتضاه كثري ممن وفقه اهللا تعاىل مـن اخللـق)١١-الشورى(Q ...32  14 7  6 5   P  :تعاىل

: والشيخ األلويس هنا يظهر رصاحة لتبنيه ملوقف السلف من خـالل قولـه) ١(.وال أرى الطاعنني عليهم إال جهلة

 )٢( وهذا ما نص عليه علامء العقيدة السلفية}.يهم إال جهلةالطاعنني علوال أرى {

 :حيـث كـان ممـا قالـه )٥-طھ (Q    \  [  Z     YP :  ما قاله عـن اإلسـتواء يف قولـه تعـاىل:النموذج الرابع

ًن طريقة كثري من العلامء األعـالم وأسـاطني اإلسـالم اإلمـساك عـن التأويـل مطلقـا مـع نفـي التـشبيه إوأنت تعلم 

 وعبـد اهللا بـن ، واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد)٤(، واإلمام مالك)٣(، اإلمام أبو حنيفة أذكر ممن ذكرهمتجسيموال

 وبعـد أن يـذكر أقـواال لـبعض مـن ، وأبـو داود السجـستاين، والرتمـذي،وحممد بن إسامعيل البخـاري )٥(،املبارك

بوا إليه وعولوا يف عقائـدهم عليـه فأثبتـت طائفـة أولوا وبعض من جسموا يقول وعصم اهللا تعاىل أهل احلق مما ذه

ًمنهم ما ورد كام ورد مع كامل التنزيه املربأ عن التجسيم والتشبيه فحقيقة االستواء مثال املنسوب إليه تعاىل شـأنه ال 

                                                
  .٧٠ ص ٢٣: ج١٢  جملدانظر روح املعاين لأللويس -١

، ١٣٩فوقيـة حـسني حممـود ص. د: عيل بـن إسـامعيل بـن أيب بـرش األشـعري أبـو احلـسن حتقيـق، اإلبانة عن أصول الديانة: انظر-٢

أيب بكـر حممـد بـن إسـحاق ابـن ، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: وانظر، ١٣٩٧ القاهرة ط ا، -دار األنصار : النارش 

رشح :  وانظـر، م١٩٩٤ الرياض  ط ا سنة –مكتبة الرشيد ، ١٥٠-١١٨ ص ١:عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ج.د: حتقيق، خزيمة

 .٢٥-٢٤ ص ٢:أليب العز احلنفي ج، العقيدة الطحاوية

ولـد . النعامن بن ثابت، التيمي بالوالء، الكـويف، إمـام احلنفيـة، الفقيـه املجتهـد املحقـق، أحـد األئمـة األربعـة عنـد أهـل الـسنة و -٣

واملخـارج يف  ، من مصنفاته مسند يف احلـديث، طلب العلم يف صباه، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء. م ونشأ هبا٦٩٩هـ ٨٠بالكوفة سنة 

 ،٣٧ ،٣٦ ص ٨:األعـالم للـزركيل ج :انظـر. م٧٦٧ - هــ ١٥٠تـويف ببغـداد ليلـة النـصف مـن شـعبان ، ثـريأثنى عليه مجـع ك. الفقه

اإلمام أيب عمر يوسف بـن عبـد الـرب النمـري ، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض اهللا عنهمو

 .١٢١القرطبي ص 

إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب : ي احلمريي، أبو عبد اهللاهو مالك بن أنس بن مالك األصبح -٤

ـ ٩٣املالكية، ولد يف املدينة سنة   تويف يف، م كان صلبا يف دينه، بعيدا عن األمراء وامللوك، من مصنفاته املوطأ يف احلديث٧١٢ -ه

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك : وانظر، ٢٥٨، ٢٥٧ ص٥:األعالم للزركيل ج: انظر. م٧٩٥ - هـ ١٧٩املدينة 

  .١١، ١٠أليب عمر يوسف القرطبي ص ، والشافعي وأيب حنيفة

احلافظ، شيخ اإلسالم، املجاهد التاجر، : هو عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظيل بالوالء، التميمي، املروزي أبو عبد الرمحن -٥

   ،ومجع احلديث. م أفنى عمره يف األسفار، حاجا وجماهدا وتاجرا٧٣٦-هـ١١٨ولد .والرحالتصاحب التصانيف 

ومات ، كان من سكان خراسان، أول من صنف يف اجلهاد وله كتاب فيه. والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء   

 .١١٥ ص ٤:لزركيل جاألعالم ل: انظر. م٧٩٧-هـ١٨١، منرصفا من غزو الروم) عىل الفرات(هبيت



 ١١٧

يلزمها ما يلزم يف الشاهد فهو جل وعال مستو عىل العـرش مـع غنـاه سـبحانه وتعـاىل عنـه ومحلـه بقدرتـه للعـرش 

:     وذلـك بقولـه، إال أنه ال يثبت عىل قول السلف يف هذه اآلية بل يرجح مـذهب اخللـف القـائلني بالتأويـل، لتهومح

  :وأنا أميل إىل التأويل وعدم القول بالظواهر مع نفي اللوازم يف بعض ما ينسب إىل اهللا تعاىل مثل قوله سبحانه{

 Q  t  s  r  qP )وإقراره من أن ، نا وعىل الرغم من ذكره لقول السلف من الواضح ه)١ (})  ٣١  -الرحمن

وعىل الرغم من اعتباره التأويل قوال عىل اهللا بغـري ، من عصمهم اهللا من التشبيه والتجسيم والتأويل هم أهل احلق

 ومـع ذلـك كلـه فإنـه ال يـدعوا للتأويـل وال، إال أنه يرصح أنه مع التأويل، علم كام مر معنا يف احلديث عن عقيدته

ويـدعو ، بل إنه يدعوا رصاحة إىل اتباع مذهب السلف وينسب نفـسه إليـه، ألي مذهب من املذاهب التي تقول به

وأظـن أنـه اجتهـد فأخطـأ  وهـذا مـا يقـول بـه الـدكتور عبـد اهللا ، أبناءه لاللتزام به كام مـر بنـا يف التعريـف بعقيدتـه

) ٢.(والكتاب يف األصل أطروحة دكتـوراه،  الرافضةالبخاري صاحب كتاب جهود أيب الثناء األلويس يف الرد عىل

ويتبع مذهب أهـل الـسنة ، وكذلك ما ورد يف كتاب األلويس مفرسا من أن جممل القول أن األلويس سلفي العقيدة

واجلامعــة يف مــسائل الكــالم التفريعيــة مــع االســتقالل يف الــرأي واتبــاع احلــق والعــودة إليــه إن ذهــب لغــريه قبــل 

         )٣.(معرفته

  Q ×  Ö     Õ  ÔØ  Ù : صفة الفوقية هللا تعاىل وذلك من خالل تفـسريه لقولـه تعـاىلإثباته :النموذج اخلامس

  Û  ÚP) ام وأنـت تعلـم أن مـذهب الـسلف إثبـات الفوقيـة هللا تعـاىل كـام نـص عليـه : حيث يقول)   ١٨-األنع

 ) ٤.(ه، واستدلوا لذلك بنحو ألف دليلاإلمام الطحاوي وغري

واملتتبـع لكـل مـا ورد مـن آيـات لألسـامء والـصفات يف ، ا نجده متبعا ملذهب السلف كام هو واضح من كالمهوهن

ويويص به ويدافع عنه مرصحا أنه األصوب ، القرآن الكريم جيد أنه يلتزم فيه أكثرها منهج السلف ريض اهللا عنهم

قيدة باجلملة ملا مر بنا قبـل ذلـك ومـذهب لكنه سلفي الع،  ويؤول أحيانا وفق مذهب اخللف، واألحكم واألسلم

 . السلف يف األسامء والصفات واضح يف أقواهلم وكتبهم يرجع إليه من أراد االستزادة

 

 

                                                
  .٢٢٣-٢١١ ص١٦: ج٩روح املعاين جملد : انظر -١

 .١٣١-١٣٠عبد اهللا البخاري ص. انظر جهود أيب الثناء األلويس يف الرد عىل الرافضة د -٢

  .م ١٩٦٨-هـ١٣٨٨ سنة ١مطبعة املعرف بغداد ط، ٢٩٤حمسن عبد احلميد ص . د، انظر األلويس مفرسا -٣

  .٤٥٠-٤٤٦ ص٧: ج٤لدروح املعاين جم: انظر -٤
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 املطلب الرابع

 الرد عىل أصحاب الفرق املختلفة

هلـا دون         إن من عرف احلق وسار عليه ال يقبل ألحد من أصحاب الفرق املخالفة لـه أن ينـرش أفكـاره ويـدعو 

وسـنرى مـن ، ودافـع عنـه، وهذا مثال شيخنا األلويس فقـد عـرف احلـق وسـار عليـه، أن يرد عليهم ويتصدى هلم

 وسأكتفي بذكر نموذج أو اثنني لكل فرقة من الفـرق ،خالل بعض النامذج يف تفسريه كيف تصدى هلم ورد عليهم

 .ضهم خاصة الشيعة يف كتب أخرى لهالتي رد عليها من خالل تفسريه علام بأن له ردودا أخرى عىل بع

زعمـت املعتزلـة أن املهتـدي إنـام :  اهلدايـة حيـث يقـولمـسألةرده عليهم يف : النموذج األول: الرد عىل املعتزلة -١

 Q ...      Å  Ä  Ã  Â  Á  À:ولكن يرد عليهم بقوله تعاىل، هيتدي بنفسه وليس هللا سبحانه وتعاىل دخل فيها

 Ë  Ê  É  È     Ç  ÆÌ Í  ... P)وعىل العاقل أن خيتار لنفسه أين يكون وبمـن يقتـدي بقـول اهللا  )  ٤٣-األعراف

ن الزخمرشي ملا رأى هذه اآلية كافحـة يف وجـوه قومـه فـرس أو،  أم بقول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه،عز وجل

 مـن ول الزخمرشي هو قولويواصل الشيخ األلويس أن ق)١(اهلدى باللطف الذي بسببه خيلق العبد االهتداء لنفسه

ويرد كذلك عىل القدريـة التـي خرجـت مـن حتـت عبـاءة املعتزلـة واعتقـدت نفـس ، حرم اللطف نسأل اهللا العافية

فالشيخ يوثق مـا قالـه عـن اعتقـاد املعتزلـة مـن كتـاب هـو ) ٢(العقيدة فيام يتعلق بمسألة اهلداية ويف نفس هذه اآلية

حيث إنـه ملـا رأى اآليـة ختـالف مـا اعتقـده وقومـه فـرس اهلـدى فيهـا بـام ، يلعلم من أعالمهم وهو اإلمام الزخمرش

 . ورد عليهم الشيخ األويس ردا مفحام من خالل اآلية الكريمة، يتناسب مع عقيدهتم وهو غري صحيح

، هن املعتزلـة تعتقـد أن العبـد خـالق ألفعالـإ : الرد عليهم يف مسألة خلق أفعـال العبـاد حيـث يقـول:النموذج الثاين

ًمسئول عنها أمام اهللا بناء عىل قدرته عىل الفعل والرتك، وقـدرة اإلنـسان عـىل أفعالـه قـدرة خملوقـة فاإلنـسان قـادر  ٌ

Q  Å     Ä   Ã  :بقدرة حمدثة خيلقها اهللا تعاىل فيه قبل الفعل، ولكن قوهلم هذا باطـل ويـرد علـيهم بقولـه تعـاىل

È  Ç  ÆÉÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ó Ô  ×   Ö  Õ  Ø  Ú  Ù  P)٣-رفاط(   

                                                
 .٤٤٣ ص٢الكشاف للزخمرشي ج: انظر - ١ 

   .٤٤٤ ص ٢:الكشاف للزخمرشي ج: وانظر ، ١٦٢ ، ١٦١ ص ٨: ج٥روح املعاين لأللويس  جملد : انظر -٢



 ١١٩

̈   Q  :وقوله تعاىل  §  ¦  ¥P )٩٦-الصافات (وقوله تعـاىل:  Q  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  ,    +  *P )١()٧١-یس( 

 عىل الرغم من أن الشيخ األلويس يرى أن األشاعرة من أهل السنة واجلامعة وأهنم :الرد عىل األشاعرة -٢

إال أنه خيتلف معهم يف بعض األمور ويرد ، أنه يدافع عنهم يف كثري من املواطنو، سلفيون يف مجلة عقائدهم

 .عليهم أقواهلم ويورد البحث نموذجني من نامذج رد الشيخ األلويس عليهم 

 مـذهب األشـاعرة بـأن أفعـال اهللا تعـاىل ال  ما يقوله عند احلديث عن تعليل أفعال العباد مـن أن:النموذج األول

وأنـا ":  ولكن السلف كام قال ابـن القـيم وغـريه يقولـون بتعليـل أفعالـه عـز وجـل، ثـم يقـول،تعلل باألغراض

بام ذهب إليه السلف لوجود التعليل فيام يزيد عىل عرشة آالف آية وحديث والتزام تأويل مجيعهـا خـروج : أقول

 )٢(".عن اإلنصاف

 ~   �  ¡   ¢  £  ¤     ¥  ¦  Q }  |  {    z  y  x : عند تفسريه لقوله تعاىل :النموذج الثاين

©  ¨  §ª    ±   °   ̄ ®  ¬  «  P )٢٢-البقرة(  

ًواملـشهور عنـد األشـاعرة أهنـا سـببية عاديـة يف أمثـال هـذا املوضـع فـال تـأثري للـامء عنـدهم أصـال يف : حيث يقول

سقوا مـن اعتقـد أن اهللا تعـاىل فقد ف، وال يف غريه وإنام املؤثر هو اهللا تعاىل عند األسباب وليس باألسباب، اإلخراج

إنه مؤثر بنفسه فيجـب عنـدهم أن يعتقـد املكلـف أن الـري : ًأودع قوة الري يف املاء مثال، وأمجعوا عىل كفر من قال

جاء من جانب املبدأ الفياض بال واسطة وصادف جميئه رشب املاء من غري أن يكون للامء دخل يف ذلـك بوجـه مـن 

ًإن اهللا سـبحانه ربـط األسـباب بمـسبباهتا رشعـا وقـدرا ، : وإنـام، ة، وال أقول بذلكالوجوه سوى املوافقة الصوري ً

وجعل األسباب حمل حكمته يف أمره الديني الرشعي وأمره الكوين القدري وحمل ملكه وترصفه، فإنكار األسباب 

ذا مـذهب وأن هـ، والقوى جحد للرضوريات وقدح يف العقول والفطر ومكابرة للحس وجحـد للـرشع واجلـزاء

                                                
للسيد نعـامن ، جالء العينني يف حماكمة األمحدين: وانظر، ١٧٢ ص ٢٣: ج١٢وجملد، ٧١٨ ص٢٢: ج١١روح املعاين جملد : انظر -١

حممد بن إبـراهيم بـن عـيل بـن ،  إيثار احلق عىل اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد:وانظر، ٢٩٥األلويس ص

  .م ١٩٨٧ط - بريوت-دار الكتب العلمية  ،٢٨٤-٢٨٢املرتىض بن املفضل احلسني القاسمي ص

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا ، د يف علم الكالمرشح املقاص: وانظر، ١٢٧-١٢٦ ص٢٦: ج١٣روح املعاين جملد: انظر -٢

، جالء العينني يف حماكمة األمحدين: وانظر، م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الباكستان سنة ، دار املعارف النعامنية، ١٥٦ ص ٢:ج، التفتازاين

 ٣:عبد الرمحن عمريه ج.د: حتقيق، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، املواقف: وانظر، ٢٩٢للسيد نعامن األلويس ص

 .م١٩٩٧ ط ا سنة - بريوت–دار اجليل ، ٢٩٦-٢٩٥ص
  



 ١٢٠

إال أن هـذا ،  وهو يتفق مع املعتزلة يف هذا األمر مع أنه خيالفهم يف الكثري من العقائد ويـرد علـيهم)١(السلف أيضا

  .اإلتفاق من باب التوافق مع احلق أيا كان أهله وأصحابه

  Q u  t  s  r  z  y    x  w  v  : والنموذج عىل ذلك يف ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل: الرد عىل اخلوارج– ٣

~  }  |   {� §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  P )اخلوارج بأن كل ذنب  حيث يرد عىل قول )٤٨   -النساء

    ) ٢.(وأن يف هذه اآلية الرد الكايف والشايف عليهم، وأن صاحبه خملد يف النار رشك

ألنـه ال يـرض مـع اإليـامن ،  ال يعذبونبأن أصحاب الكبائر من املسلمني:  حيث يقول املرجئة: الرد عىل املرجئة-٤

 .ذنب كام ال تنفع مع الكفر طاعة

Q    x  w  v   u  t  s  r  :بأن اإلمـام الـسيوطي قـال إنـه يـرد علـيهم بقولـه تعـاىل:  ولكن الشيخ األلويس يقول

~  }  |   {  z  y� §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  P )عـل  ويرى الباحـث أن الـذي ج)٣()  ٤٨   -النساء

اإلمام السيوطي حيتج هبذه اآلية عىل املرجئة مع عدم رصاحتها بذلك هو أنـه ال يطلـب مغفـرة ذنـب إال إذا ترتـب 

 .عليه عذاب لذلك ملا كانت املغفرة كان ذهاب العذاب عنهم ولو مل تكن املغفرة لبقي العذاب عليهم 

  Q>  =  <  ;       :  9?B  A  @    I  H  G  F  E    D  C : كام يرد عليهم بقوله تعاىل

  M  L  K  JP) ٤()  ١٢٣-النساء( 

́   Q :  من خالل تفسريه لقوله تعـاىل: الرد عىل القدرية-٥  ³  ²  ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µÂÄ  Ã   Å    È  Ç  Æ  P) حيث يقول  )٣١- یونس

ومـا هـو ،  الزاعمني أن األرزاق تنقسم إىل حالل وهو ما رزقـه اهللا تعـاىل للعبـدن هذه اآلية كافحة لوجوه القدريةإ

 )٥(.فهذا رشك خفي يف حقهم، حرام وهو ما رزقه العبد لنفسه

                                                
عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ، الفصل يف امللل واألهواء والنحل: وانظر، ٢٩٣-٢٩٢ ص١: ج١روح املعاين جملد : انظر -١

 . القاهرة-مكتبة اخلانجي، ١٦٤ ص٤:الظاهري ج

 ص ١:أمحد شاكر ج:  حتقيق، البن أيب العز احلنفي، رشح العقيدة الطحاوية: نظروا، ٤٣٤ ص٥: ج٣جملد،  انظر روح املعاين -٢

٢٩٦.  

: وانظر، ٢٩٧ ص١:البن أيب العز احلنفي ج، رشح العقيدة الطحاوية: وانظر، ٤٣٤ ص٥: ج٣جملد،  انظر روح املعاين :انظر -٣

  .١٤٩للسيد نعامن األلويس ص، جالء العينني يف حماكمة األمحدين

  .٥١٧ ص٥: ج٣روح املعاين جملد: رانظ -٤

  .٣٧٣ ص ١١: ج٦روح املعاين جملد : انظر -٥



 ١٢١

 )  ١٠٤  - ھود (Q ¢   ¡  �  ~   }P  : من خالل تفسريه لقوله تعاىل: الرد عىل الدهرية والفالسفة-٦

  فهم يقولون بقدم العامل والفالسفة الزاعمني أنه ال انقضاء ملدة الدنيا،.ويف اآلية رد عىل الدهرية :حيث يقول

 )١(. وهو بحث مفروغ منه.وبقائه وعدم فنائه

  Qd   c  b   a   ̀ _   ̂   ]  \   [            Z  Y  Xe     f :  من خالل تفسريه لقوله تعاىل: الرد عىل غالة الصوفية-٧

     n   m  l  k  j  i  h  g    p  oP )ويف اآلية رد عىل من ينسب لبعض األولياء  :حيث يقول) ٩-األحقاف

علم كل يشء من الكليات واجلزئيات، ويذكر شيخنا أنه سمع من أحد اخلطباء عىل منرب املسجد  اجلامع املنسوب 

يس، وأن البعض يا باز أنت أعلم يب من نف: للشيخ عبد القادر الكيالين قدس رسه يوم اجلمعة يقول بأعىل صوت

إين ألعتقد أن الشيخ قدس رسه يعلم كل يشء مني حتى منابت شعري، ومثل ذلك مما ال ينبغي أن ينسب : قال له

 )  ٢(.فكيف ينسب إىل من سواه؟ فليتق العبد مواله ^إىل رسول اهللا 

ية حتى لو كانت ويرى الباحث أن هذا يؤكد سلفية عقيدة الشيخ األلويس الذي يرفض تلك املخالفات العقائد

بل يعترب هو نفسه من أتباع إحدى طرقها كام مر بنا يف احلديث عن عقيدته ، عند الصوفية اللذين ال حيبهم فحسب

 .يف التمهيد

ن أفعـال اخللـق كلهـا هللا تعـاىل، اضـطرارية، كحركـات املـرتعش، والعـروق إ : حيث يقولون: الرد عىل اجلربية-٨

ات اجلامدات ال قدرة له عليها، وال قصد وال اختيار وأهنا مدبرة من اهللا تعاىل النابضة، وحركات األشجار، وحرك

Q  7  6  5  :ويرد عليهم الشيخ األلـويس مـن خـالل تفـسري قولـه تعـاىل. دون أن يكون للعبد فعل فيها مطلقا

?   >  =   <    ;   :  9  8@ D      C  B  A  P )ساء  عـىل ًاردن يف الكـالم إ: حيث يقـول)  ٣٩  -الن

، كمن يقـول لألعمـى لـو أنـك كنـت بـصريا، ًاجلربية إذ ال يقال مثل ذلك ملن ال اختيار له وال تأثري أصال يف الفعل

  )٣(.وللقصري لو أنك كنت طويال فإنه ينسب هلم ما يكرهون ألن األمر ليس بأيدهيم

 عليها الشيخ األلويس لكثرة ما رأى منهم  لربام كانت الشيعة من أكثر الفرق التي قاومها ورد: الرد عىل الشيعة-٩

مــن الــضالالت خاصــة أهنــم موجــودون عنــده ببغــداد وســائر أنحــاء العــراق حيــث حــاولوا دائــام نــرش فكــرهم 

 . وأكتفي بذكر نموذجني من تفسريه للرد عليهم ، فهو يرد عليهم يف تفسريه ويف كتب أخرى، ومبادئهم

                                                
   .١٦٧ ص٤:الفصل يف امللل والنحل البن حزم ج:وانظر، ١٨٩ص١٢٥: ج٧املرجع السابق جملد:انظر -١

   .١٤ ص ٢٦: ج١٣انظر روح املعاين  جملد  -٢

جـالء : وانظـر، ٤٣٩،،٤٣٨ ص ١:يدة الطحاوية أمحـد شـاكر جرشح العق: وانظر، ٤٠٣ ص ٥: ج٣ جملد  املرجع السابق: انظر -٣

 . ٢٩٥العينني يف حماكمة األمحدين السيد النعامن األلويس ص 
  



 ١٢٢

حيث إنه من املعلوم أن الشيعة يقدسون أئمـتهم ويرفعـون مكـانتهم ، مة الرد عىل تعظيمهم األئ-:النموذج األول

ومـن ضـمن مـا ، ولقد أوصلوهم يف بعض األحيان إىل ما مل توصل النصارى املسيح عيسى بن مريم عليه الـسالم

  Q      @   ?  >  =  <   ;  :  9  8P  :رد به عليهم شيخنا ما قاله خالل تفسريه لقوله تعاىل
 
استدل الشيعة ومن حيذو حذوهم هبذه اآلية عىل مرشوعية تعظيم قبور األئمة وسائر " :حيث يقول )٣٢-الحج ( 

الصاحلني بإيقاد الرسج عليها وتعلق مصنوعات الذهب والفضة ونحو ذلك مما فاقوا به عبـدة األصـنام وال خيفـى 

ا فاقوا بـه عبـدة األصـنام هـو الـصالة يرى الباحث أن املقصود من قول الشيخ األلويس ونحو ذلك مم )١(  ".ما فيه

وال :  ولكـن الـشيخ يقـول)٢(. وطلب الغـوث مـنهم واملـدد، والتمسح والتربك هبا، حوهلاوالطواف، تلك القبورل

یة(Q    Ë  Ê  É  ÈP  : ويف قولـه تعـاىل.خيفى ما فيه أي من الـضالل والـرشك أن يف  : حيـث يقـول)٢٦-الغاش

اسـتدلوا ث زعموا أن حساب اخلالئق عىل األمري ويقصدون عليا ريض اهللا عنـه واآلية رد عىل كثري من الشيعة حي

ويؤيد الباحـث الـشيخ األلـويس يف قولـه  )٣(.عىل زعمهم بام افرتوه عليه وعىل آل بيته الكرام من األخبار املكذوبة

ا قالـه املفـرسون مـن وهو مـ، فهي واضحة أن احلساب عىل اهللا وحده وليس عىل أحد غريه ، عليهمان يف اآلية ردإ

   )٤(.أهل احلق

  %  $!  "  #Q  : الرد عىل طعنهم يف الصحابة رضوان اهللا عليهم وذلك من خالل قوله تعـاىل:النموذج الثاين

+  *       )  (  '  &,4  3   2  1  0  /  .  -  5;    :  9  8  7   6  <  =  

@   ?  >A  K   J  I  H  G  F       E  D  C   B  Q   P   O  N  M  LR  

     \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  SP)يزعم الشيعة ارتـداد أكثـر  : حيث يقول)٢٩-الفتح

الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم من أهل بيعة الرضوان وغريهم، فإن مدحهم السابق بام يدل عىل االستمرار كقولـه 

ًتراهم ركعا سجدا { : تعاىل ًَّ ُ ُ ْ ََّ ُ َوالـذين معـه أشـداء عـىل { : عـىل الـدوام والثبـات كقولـه سـبحانهووصفهم بام يدل } َ َ َّ ِ َ ُ َ َ

 مـدحهم يف ؤيد سقوط فـريتهم أن اهللا عـز وجـلوي، يرد فرية الشيعة أن بعض الصحابة ارتدوا عن الدين} الكفار 

                                                
 ، ٦٠٤ ص ١٧: ج٩ روح املعاين جملد -١

 نارص بن عبد اهللا بن :أصول مذهب الشعية اإلمامية اإلثني عرشية عرض ونقد :انظر،  للمزيد من ضالالت الشيعة ورشكهم-٢

  .احلاسوب ، املكتبة الشاملة،  القفارعيل

  .٤٥٧-٤٥٦ ص٣٠: ج١٤روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-٣

 .٤٥٤ ص٨: ج"اإلدرييس"البحر املديد البن عجيبة: وانظر، ٣٩١ ص ٢٤: تفسري الطربي ج-٤



 ١٢٣

يعوا التوراة قبل أن خيلق السموات واألرض، ناهيك عن أن هؤالء املمدوحني هـم أهـل بيعـة الرضـوان الـذين بـا

ُالذين معه { يف احلديبية كام يشعر به ^  النبي َ ^ خاصة عىل القول بأن السورة بتاممها نزلت عند انرصاف النبـي} َ

وإن سقوط فريتهم تتـضح أكثـر عنـدما نعلـم زعمهـم أن االرتـداد الـذي ، من احلديبية قبل أن يتفرق عنه أصحابه

 )١(.^ ة رسول اهللا يزعمونه كان لرتك مبايعة عيل ريض اهللا عنه بعد وفا

  ]  QP  O     N  M  L   K  J  I  HQZ  Y      X    W  V  U  T  S    R  :وكذلك عند تفسريه لقوله تعاىل

   ̂    ]  \P )ن الشيعة طعنوا من خالل اآلية الصحابة رضوان اهللا تعـاىل علـيهمإ  :حيث يقول) ١١-الجمعة ،

 ا إىل اللهو والتجارة ورغبوا عن الصالة التي هي عامد الـدين وأفـضلبأهنم آثروا دنياهم عىل آخرهتم حيث انفضو

ً، وروي أن ذلك قد وقـع مـرارا منـه، ولكـن كبـار  الـصحابة كـأيب ^ كثري من العبادات ال سيام مع رسول اهللا من

ن ذلـك وكـا، وسائر العرشة املبرشة مل ينفضوا، علام بأن من انفض كـان ممـن مل يتحـل بحـالوة اإليـامن، وعمر،بكر

وان اهللا مل يتوعـدهم بـيشء مـن العـذاب وهـذا يبـني أن مـا ، العام عام شدة وخاف أولئك أن يفوهتم رشاء الطعـام

  )٣ ()٢(.فعلوه ليس من الكبائر التي يستحق أن يطعن يف من فعلها

  -:خالصة املبحث

حيـد الربوبيـة وتوحيـد ن الشيخ األلويس سلفي يف عقيدته باجلملـة يظهـر ذلـك جليـا مـن خـالل عرضـه لتوإ – ١

 .لوهية وكذلك األسامء والصفات األ

ن ما يالحظ عليه من اضطراب يف الصفات ال خيرجـه مـن دائـرة عقيـدة الـسلف وال يـضعه مـع غـريهم مـن إ – ٢

املؤولني أو املشبهني أو املعطلني ألنه يرجح دائام مذهب السلف ويدافع عـنهم وكثـريا مـا يـرصح أهنـم أهـل احلـق 

 .اع مذهبهم تباويويص ب

                                                
 .١٨٨ -١٧٨ ص ٢٦: ج١٣روح املعاين لأللويس جملد:  انظر-١

  . ٧١٠ - ٧٠٩ ص ٢٦: ج١٣جملد املرجع السابق:  انظر-٢

عبـد اهللا . د،  انظر كتـاب جهـود أيب الثنـاء األلـويس يف الـرد عـىل الرافـضةللوقوف عىل املزيد من رد الشيخ األلويس عىل الشيعة  -٣

  .البخاري

   

 



 ١٢٤

 وهو خصم عنيد هلم ال يـرتك جمـاال ملنـافحتهم  حيسن رمحه اهللا الرد عىل املخالفني من أصحاب الفرق املنحرفة– ٣

يظهر هذا جليا من خـالل الـنامذج التـي نقلهـا ، ينترص دائام ألهل السنة واجلامعة وعقيدة السلفهو و، إال وسلكه

             . رده عليهمالباحث عنه أثناء

  

 املبحث الثاين

  األلويس يف القضايا الغيبية الشيخمنهج
 

 واإليـامن هبـا جـزء ،القضايا الغيبية هي التي ال يطلع عليها اإلنسان بأي من حواسه ألهنا ال تستطيع إدراكهـا         

، اجلـن، الئكـةامل، ويتكون هـذا املبحـث مـن سـتة مطالـب،  دون اإليامن هبا مؤمناالعبدال يعد و ،من أركان اإليامن

 . والقضاء والقدر، اجلنة والنار، البعث واجلزاء، عذاب القرب ونعيمه

 املطلب األول

 املالئكة

ٍوهي الرسـالة فكـأن أصـل مـألكاملالئكة مفردها ملك وهو من األلوكة  -:تعريف املالئكة      َ َ َ ََّ  وخففـت فـصارت َ

Q  O  N  M  L   K  :لقولـه تعـاىل،  من جحـدها واإليامن باملالئكة أحد أركان اإليامن التي يكفر)١(ملك

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P[  a   ̀ _  ^      ]  \  

  g  f    e  d   c  bP )ساء  جربيــل عليــه  أن ريض اهللا عنــه عمــر بــن اخلطــابوحلــديث) ١٣٦-الن

ه ورسـله ن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـيامن أن تؤمفأخربه أن اإل، اإلسالم واإليامن واإلحسان عن ^السالم سأل النبي 

ولقـد ورد ذكـر املالئكـة يف القـرآن الكـريم بمناسـبات خمتلفـة يف نحـو مخـس ) ٢(.اليوم اآلخر والقـدر خـريه ورشه

 واحلكمة يف اإلخبـار بوجـودهم واإليـامن هبـم هـي أن اهللا عـز ،وكذلك ورد ذكرها يف أحاديث كثرية، وسبعني آية

وحقيقتهم جمهولة بالنسبة ، يائه ليبلغوهم الدعوة فهم سفراء السامء إىل األرضوجل يرسل منهم رسال لرسله وأنب

                                                
  .٥١ ص٢٧:وانظر تاج العروس أليب الفيض مرتىض الزبيدي ج، ٢٥١٩ ص٤: انظر لسان العرب البن منظور ج-١

  .١٠٢ رقم احلديث ٢٨ ص ١:جباب معرفة اإليامن واإلسالم  ،كتاب اإليامن، يح مسلمصح:  انظر-٢



 ١٢٥

ومن صفاهتم أهنم خملوقون مـن نـور  . ^ولكننا نعرف شيئا منها من خالل أحاديث النبي، لنا من الناحية احلسية

 )١(.يثاحلد....) خلقت املالئكة من نور:( قال^ملا ورد يف حديث عائشة ريض اهللا عنها أن الرسول 

 ال يأكلون وال يـرشبون وال يتناسـلون بـل خلقهـم دون وسـاطة تناسـل فهـم عبـاد هللا مكرمـون ومن صفاهتم أهنم

   : قال اهللا عنهم يف كتابه العزيز،وبطاعته يشتغلون

 Q  É   È  Ç Æ  Å  Ä...P وقـد ذم اهللا عـز وجـل مـن زعـم أن املالئكـة )١٣-الرعد (اآلية 

ــــاىل ــــه تع ــــا بقول  Q¡  �¦  ¥  ¤  £  ¢   §©   ̈ ª   ®  ¬   «  P  :إناث

 دون أن يـراه مـن هـم حـول ^حمجوبون عنا فال نراهم فقد كان امللك ينـزل عـىل النبـي أهنم   كام)١٩-الزخرف(

 ^وأهنم قادرون عىل التشكل عىل أشكال عدة منها أن ما ورد أن جربيل عليه الـسالم كـان يـأيت للنبـي .^النبي 

أو عـىل صـورة إنـسان معلـوم فقـد كـان يـأيت ،  الـسابقالطويـل احلـال يف حـديث جربيـل عىل هيئة أعـرايب كـام هـو

وقد ورد يف القرآن ذكر تشكلهم وتـشبهم بالبـرش كـام ، ^ عىل صورة دحية الكلبي أحد أصحاب النبي ^للنبي

Q  G  F  E     J  I  H :يف قوله تعـاىل، كني الذين تسوروا املحراب عىل داود عليه السالملورد يف قصة امل

    KP )وهلم أعامل كثرية ال يستطيع القيام هبا أحد سـواهم ألهنـم املكلفـون هبـا وهـم املؤيـدون مـن اهللا  )٢١-ص

 محل العرش كـام ،ومن أعامل عامل الغيب،  ما هو يف عامل الغيب ومنها ما هو يف عامل الشهادةمنها، بالقدرة الكافية لذلك

كام يف قوله والنفخ يف الصور ) ١٧-الحاقة (QX  W  VYZ       _   ̂ ]  \  [  P  :ورد يف قوله تعاىل

 Q.  -  ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !/   7  6  5  4  3  2  1  0  P  :تعاىل

، وأصـغى سـمعه، كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمـه:( الذي يقول فيه ^  رسول اهللا وحلديث)  ٦٨-رالزم(

   : والدخول عىل أهل اجلنة وتنعيمهم كام يف قوله تعاىل)٢(.احلديث....) ى يؤمر بالنفخ ينتظر مت، ى جبهتهنوح

 Qe  d  c  b  a  `   _  ^  ]f    l         k  j  i   h  g  * q  p  o  nr  t  s  

     uP)ومنها تعذيب أهل النار كام يف قوله تعاىل) ٢٤-٢٣/ الرعد: Q         L  K    J  I* P  O  N         Q  *           T  S* 

     X  W  V* _     ^  ]       \  [  Z`  n  m  l  k  j  i  h       g  f   e    d  c  b  a  

opv  u  t  s  r  q   w£  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  ¤¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦     ¥  ®  

                                                
  .٧٦٨٧ رقم احلديث ٢٢٦ ص ٨: ج، باب يف أحاديث متفرقة ،كتاب الفتن وأرشاط الساعة،صحيح مسلم:  انظر-١

 صححه األلباين يف  .٣٢٤٣ رقم احلديث، ٢٩٠ ص ٥: ج) الزمر( باب ومن سورة ،كتاب تفسري القرآن، سنن الرتمذي:  انظر-٢

 .٣٥٦٩ رقم احلديث ٢٢٢ ص ٣:صحيح الرتغيب والرتهيب ج



 ١٢٦

    ³  ²  ±      °  ¯´µ   »  º     ¹  ¸  ¶  P)دثا ومن أعامهلم يف عامل الشهادة النـزول بـالوحي كـام .   )٣١-٢٧      -رلم

   :وحفظ اإلنسان بأمر اهللا كام يف قوله تعاىل.^حدث مع الرسل عليهم السالم وعىل رأسهم حممد 

 Q     y  x      w  v  u  t  s  r  q  pz... ..Pوأعامهلم كثرية وسائر صفاهتم كثرية ) ١١-الرعد (اآلية

 )١(. هذا البحث جمالهليس

ومـن ،  مر بنا أن األلويس سلفي العقيدة فهو ال خيالف أهل السنة واجلامعـة يف ذلـك-:ةموقف األلويس من املالئك

بـل اإليـامن هبـا هـو أحـد ، واملالئكـة جـزء مـن الغيـب، هنا فإن تعامله مع اإليامن بالغيب ال خيرج عن هذه العقيدة

 ومن هنا فإننـا نجـد أن الـشيخ األلـويس يقـرر ذلـك يف تفـسريه مـن خـالل تناولـه ،أركان اإليامن وفق هذه العقيدة

 .نرى ذلك يف بعض النامذج التي سيذكرها الباحث، لآليات التي هلا عالقة باملالئكة

-  .  /   Q : وذلك عند حديثه عن الغيب يف قوله تعاىل-: اإليامن باملالئكة ركن من أركان اإليامن-١

 4  3  2   1  0 P)فهو يبني أن املالئكة من الغيب املطلوب اإليامن به رشعا مع باقي  )٣-البقرة

 وال يكتفي الشيخ األلويس بذكر اإليامن باملالئكة )٢(ناؤوالشك أن هذه العقيدة قد نص عليها علام. أركان اإليامن

  "  #   $  %  &  Q :بل يذكر ذلك يف مواطن أخرى منها عند تفسريه لقوله تعاىل، عند احلديث عن الغيب

3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '... Pاآلية )١٧٧ -البقرة( 

Q  h  g  : وعند تفسريه لقوله تعاىل)٣(.ن الرب هو اإليامن بجميع ما ذكر يف اآلية ومنهم املالئكةإ: حيث يقول

n  m  l   k   j  io  u   t  s  r  q      p  ...Pن اإليامن إ :يقولو فه) ٢٨٥-البقرة( اآلية

وأهنم رسل اهللا عز ، باملالئكة من حيث عصمتهم وطهارهتم وأهنم ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

\  [     ̂   _ ̀   ...  Q : وكذلك عند تفسريه لقوله تعاىل)٤(.وجل لرسله بإنزال كتبه ووحيه

                                                
 ١٨-١٧مصطفى عاشور ص، عامل املالئكة أرساره وخفاياه :وانظر، ٢٧٩-٢٦٤العقيدة اإلسالمية وأسسها للميداين ص:  انظر-١

: وانظر،  القاهرة–املختار اإلسالمي  ،  ٣١ -١٢وص ، ٦-٥عبد احلميد كشك ص، عامل املالئكة: وانظر، القاهرة–مكتبة القرآن 

 . م ١٩٧٦-هـ١٣٩٦ ، ٨دار الفكر ط ، ٢٥-٢٣أبو بكر اجلزائري ص، منهاج املسلم

 ١:تفسري اجلزائري ج:  وانظر ،١٦٢ ص١:جتفسري القرطبي : وانظر، ١٨٧ ص١: ج١روح املعاين لأللويس جملد:  انظر-٢

  .٨ مصطفى عاشور ص،عامل املالئكة أرساره وخفاياه: وانظر، ١٨ص

 .٦٧ ص٢: ج٢روح املعاين جملد :   انظر-٣

  .٣٤٨ ص ٣: ج٢املرجع السابق :  انظر-٤



 ١٢٧

a... Pويفهم من قوله هذا أن  )١(.لك فقد ضلأي من كفر ببعض ذ :حيث يقول) ١٣٦-النساء (اآلية

  .الكفر باملالئكة ضالل ال يعترب به العبد مؤمنا
_ ̀    Q  a  : يقول الشيخ األلويس عند تفسريه لقوله تعـاىل-: عبيد هللا يعبدونه ويسبحونه املالئكة-٢

h  g  f  e  d  c  bi   ...Pعـوا أن ن املالئكـة مجيعـا لـن يمتنإ: فهو يقـول )١٧٢-النساء(اآلية

 ألن هنـاك مـن كـان  املقـربنيوأن اهللا تعاىل خـص، يكونوا عبيدا هللا بل يعتزون بذلك وهو رد عىل من عبد املالئكة

  اهللا عـز وجـلعنـدما يـسأل،  يوم القيامةة أولئك املرشكني املالئكة تتربأ من عبادويبني أن)٢(،يعبدهم دون غريهم

:  من اجلن وقـالواام كانوا يعبدون اجلن ألن الشياطني صوروا هلم قومهنإفتقول املالئكة ، املالئكة عن تلك العبادة

وأمجع أهل العلم عىل أن املالئكـة عبيـد هللا تعـاىل مربوبـون خملوقـون مـأمورون { )٣(.هذه صور املالئكة فاعبدوهم

لتعبـد هلـم ، لوهية ، وأنه ال جيوز رصف يشء مـن اومنهيون ، وأهنم ال يملكون شيئا من خصائص الربوبية وال األ

 )٤(}.بل رصف العبادة هلم من دون اهللا تعاىل رشك أكرب

  §�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦Q  :فيقول عند تفسريه لقوله تعاىل هللا  وتسبيحهمأما عن عبادهتم

...Pن املالئكة عباد هللا سبحانه وتعاىل وهم لسيوا إناثا بل هم مقربون من اهللا إ:فهو يقول )١٩- الزخرف(  اآلية

  )٥(.تعاىل

 *  Qu   t  s  r  qv~  }  |  {     z    y  x  w  :وكذلك عند تفسريه قولـه تعـاىل

  ¥  ¤   £  ¢  ¡P)ن الذين هم عند اهللا سبحانه وتعاىل هم املالئكة إ :حيث يقول)٢٠-١٩-األنبیاء

 وال يتعبون مـن يكلونفهم يستعظمون أنفسهم فيأخذهم الكرب عن عبادة اهللا عز وجل وال ، مطلقا عليهم السالم

 ويـذكر عنـد قولـه )٦(.اهللا ال يفـرتون ويـسبحون ، رسـاالت رهبـمغـونوأهنم يسبحون اهللا تعـاىل ويبل، هذه العبادة

                                                
  .٥٩٥ ص ٥: ج٣املرجع السابق جملد :  انظر-١

 .٥١-٥٠ ص٦: ج٤روح املعاين جملد :  انظر-٢

  .٦٩٦-٦٩٥ ص٢٢: ج١١املرجع السابق جملد :  انظر-٣

 .املكتبة الشاملة احلاسوب، ٢٨وليد بن راشد بن عبد العزيز السعيدان ص : مجع، ل السنة متام املنة ببعض ما اتفق عليه أه-٤

  .٦٤٢ ص٢٥: ج١٢روح املعاين جملد:  انظر-٥

  .٤٤٤-٤٢٢ ص١٧: ج٩املرجع السابق جملد:  انظر-٦



 ١٢٨

تـستخلف : أهنـم قـالوا هللا ال عـىل سـبيل اإلعـراض) ٣٠-البقرة (Q...7  6  5  4   38  ...P :تعاىل

    )١(.املسبحون املقدسون، ونحن املعصومون

وال يقـرب اهللا ، العبد الصالح إال من كان طائعـا هللا يستحق لقب  ال أراد أنه لعلهأن الشيخ األلويسويرى الباحث 

ولعل هذا ما وضحته اآلية الثانية من أهنم عند اهللا وال يـستكربون عـن عبادتـه عـز وجـل ، ه الصاحلنيمنه إال عباد

،  أن املالئكة عبـاد هللا مكرمـونمن أصلهان قيدة الصحيحة عىل هذا األمر حيث إولقد نصت الع. وال يستحرسون

ًوهم كرام خلقا وخلقا، السالم ورسله عليهم  عز وجل بني اهللاٌسفروهم  ًُ  َوال رشكـاء، ًليسوا بنات هللا وال أوالدا، َ

ًسبحانه وتعاىل عام يقول اجلاحدون والظاملون علوا كبريا، ًوال أندادا، معه ً .)٢( 

Q     y  x      w  v  u  t  s  r  q  p  :ل عند تفسريه لقوله تعـاىل حيث يقو-:احلفظة من املالئكة -٣

z{  …P )أهنم املالئكة املكلفون بحفظ اإلنسان ورعايته فهم حيفظونه من املضار بسبب أمر اهللا تعاىل  )١١-الرعد

غـريه إال بـأمره تعـاىل نه ال يستطيع أحد أن حيفظ أ، ب اإليامن باملالئكة عيهم السالموكام ورد يف كتا) ٣(.هلم بذلك

وغريه من كتـب العقيـدة والكتـب ،وكذلك ورد يف رشح الطحاوية، وهو عمل املالئكة احلفظة، وتقويته عىل ذلك

 ) ٤(.التي حتدثت عن املالئكة

والذي يتتبع تفسري الشيخ األلويس آليات املالئكـة ،  وأكتفي بذكر هذه النامذج من تفسريه للمالئكة عليهم السالم

ث أن الـشيخ األلـويس سـلفي ممـا يؤكـد مـا قالـه الباحـ،  عقيـدة أهـل الـسنة واجلامعـةه يفـرسها مجيعـا وفـقيرى أن

 .باجلملة

 

 املطلب الثاين

 اجلن

ولكـن مـن ،  أن كلمـة اجلـن تعنـي الكثـري يف اللغـةعند العودة لكتب اللغة ومعامجهـا نجـد -: لغةف اجلنيتعر      

َوجـن الـيشء جينـه جنـا سـرته، تق من االجتناناسم اجلن مشأن : املمكن أن نأخذ منها ّ َُّ ُ ًَ َ َّ ِوسـمي اجلـن السـتتارهم ، ََ ِِ ْ ُّ
                                                

  .٤٠٠-٣٣٩ ص١: ج١املرجع السابق جملد :  انظر-١

  .١٠ عاشور صمصطفى ، عامل املالئكة أرساره وخفاياه:  انظر-٢

  .٥١١ -٥٠٧ ص١٣: ج٧روح املعاين جملد:  انظر-٣

 ١٦٢-١٦١عبد اهللا رساج الدين ، اإليامن باملالئكة عليهم السالم: وانظر، ٣٨٢ ص١:رشح العقيدة الطحاوية ج:  انظر-٤

 . ٧٩مصطفى عاشور ص، عامل املالئكة أرساره وخفاياه:  وانظر



 ١٢٩

ِواختفائهم عن األبصار واجلني، بالكرس ْ ُّ ِّ ِ ِ ِنسبة إىل اجلن الذي هو خالف اإلنـس: ْ ِ ُ ِ ِِّ َِ ٌ َام سـرت عنـكفـ، ْ ْ َ َ َجـن عنـك: ُِ ْ َ َّ ُ.)١( 

إال أهنـم يعقلـون ، ولكنهم خيتلفون عـن اإلنـس واملالئكـة،  خلق من خملوقات اهللا تعاىل-:ً اصطالحااجلنتعريف 

 ، والصواب واخلطأ، ويميزون كاإلنس وهلم احلرية والقدرة عىل االختيار بني احلق والباطل

   : كام ورد يف قوله تعاىلفقد خلقهم اهللا من النار،  خلقتهم خيتلف عن أصل خلقة اإلنس أصل -:خلق اجلن

 Q ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §P)٢٧-رلحجا   (وقوله تعاىل: Q «  ª  ©  ¨     §  ¦P)١٥- الرحمن (

وخلـق  : (... قـال^أهنم خملوقون من نار ملا ورد يف حديث عائشة ريض اهللا عنهـا أن الرسـول وقد ورد يف السنة 

  )٢(.احلديث ...) اجلان من مارج من نار

بمعنى أهنا ال حترق من ملـسها وإال ، هم منهاأجساماملقصود بخلقهم من النار أن أصل خلقهم منها وليس تركيبة و

كاإلنسان أصل خلقه مـن الطـني ولكـن تركيبـة جـسمه ليـست طينيـة وإال ذاب مـن ، ألصبحت حياهتم مستحيلة

 )٣(.وبالتايل تصبح احلياة مستحيلة عليه، املاء

ألدلـة مـن القـرآن لو ، واإليـامن بوجـودهم واجـب فهـم مـن املعلـوم مـن الـدين بالـرضورة-:حكم اإليامن باجلن 

}  Q  :وقولـه تعـاىل) ٥٦-الداریات( Q   H  G  F  E  D   CP  :مثل قوله تعاىل، والسنة عىل ذلك 

§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |¨    ¬     «   ª  ©  P) رحمن ــات ) ٣٣-ال واآلي

ِّهبطوا عىل النبي   اجلنأن، ا ورد عند احلاكم من حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنهومل، أكثر من ذلك ِ َّ َ َ ُ َ َ وهـو  ^ َ َُ

ُيقرأ القرآن ببطن نخلة فلام سمعوه قالوا َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُْ ُ َ َِ َ َّ ْ َْ َ ِ ِ ُأنصتوا: ُ ِْ ُقالوا. َ ٍصه: َ َّوكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل اهللاَُّ عز وجل . َ َ َ ُ ًَ َ َ َ ْ َ َ ََّ َ َ َْ ُ َُ ْ ُْ َ ِ َ 

                                                
ــن منظــور ج:انظــر -١ ــسان العــرب الب ــر، ٧٠٢ ص١:ل ــسيني،: وانظ ــروس حممــد احل ــاج الع ــدى ج ّت ــىض، الزبي  ٣٤:ّامللقــب بمرت

، ١٤١-١٤٠ ص ١:حممـد النجـار ج/ حامد عبد القـادر/ أمحد الزيات/ املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى: وانظر ،٣٦٨-٣٦٤ص

  .  ٤١-٤٠ ص ١:مقاييس اللغة البن فارس ج: وانظر

  . ٧٦٨٧رقم احلديث ، ث متفرقة  باب يف أحادي٢٢٦ ص ٨:صحيح مسلم ج:  انظر-٢

عمـر . د، عامل اجلـن والـشياطني: وانظر،  القاهرة-مكتبة القرآن، ١٧-١٦مصطفى عاشور ص ، عامل اجلن أرساره وخفاياه:  انظر-٣

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١٠ ط – بريوت –دار النفائس ، ٩سليامن األشقر ص

 

 

 

 
 



 ١٣٠

 Q,  +  *   )  (  '  &  %  $   #  "  !-/  .      3  2  1  0  

P)َىل قوله تعاىلِإ )٢٩-األحقاف: Qe  d  c  b  a    `  _    ̂ ]   \  [  Z  Y  Xf  i  h   g  

   jP) ١()٣٢-األحقاف( 

ومـنهم حيلـون ، ومـنهم حيـات وكـالب، واجلـن هلـم أصـناف ثالثـة مـنهم مـن لـه أجنحـة -:أصنافهم وتـشكلهم

ٌاجلن ثالثة أصناف صـنف هلـم أجنحـة يطـريون يف اهلـواء، وصـنف ( : بقوله^وهذا ما أخرب به النبي ، ويرحتلون ْ ٌ ْ َِ َِ َ َ َ ْ ْ ُِّ
َ ُْ َِ َِ ٌ ُ َ َ َ ُْ

ِ ِ ٍَ َْ

َحيات وكالب، وصنف حيلـون ويظعنـون ْ َ ُّ َُ ٌ َْ َ َ َ ٌ َ َّ َِ َِ ،  يف صـور خملوقـات خمتلفـة مـن البهـائم كـاحلمريوهـم يتـشكلون )٢(.)ٌِ

وصـورة ابـن آدم كـام متثـل ، ك مثـل صـور الطـريوكـذل، ومـن الزواحـف كاحليـات والعقـارب، وغريها، والبغال

 وروي أنه متثل هلم يف صورة شيخ )٣(، جعثم ملا أرادوا اخلروج لبدر مالك بنالشيطان لقريش يف صورة رساقة بن

 ومـع ذلـك فـإهنم ال قـدرة هلـم عـىل تغيـري خلقهـم )٤(، ^نجدي ملا اجتمعوا يف دار الندوة للتشاور يف أمر النبـي 

ولكن من اجلائز أن يكون اهللا تعاىل قد علمهـم قـوال أو فعـال إذا قـالوه أو فعلـوه نقلهـم ،  لصورةونقلها من صورة

أما أن يصور الواحد منهم نفسه يف صورة أخرى فهذا حمـال ألنـه ال يكـون إال بـنقض ، اهللا تعاىل من صورة لصورة

 ) ٥(. بطلت احلياةطبنيته وتفريق أجزائه وإذا حصل ذلك فق

 Q    }  |  {  zP  :ن مكلفـون عنـد أهـل الـسنة واجلامعـة فهـم خمـاطبون بقولـه تعـاىل واجلـ-:تكلـيفهم

ومن األدلة عـىل تكلـيفهم أن اهللا ،  مجيعاُوبينت أهنم سيسألون، هذه السورة خاطبت اجلن واإلنس) ١٣-الرحمن(

مر والنهـي وسـائر  بـاألموهـذا ال يكـون إال ملـن كـان مكلفـا مـنه، سبحانه وتعـاىل ذكـر مـا أعـد هلـم مـن العـذاب

  '  )  (   &!  "  #  $  %Q :مـا قالـه اهللا تعـاىل عـىل لـساهنممن ذلك . التكاليف الرشعية

                                                
حممد عيل محد ، حقيقة اجلن والشياطني من الكتاب والسنة: وانظر، ٢٨١-٢٨٠للميداين ص، العقيدة اإلسالمية وأسسها: انظر -١

  .١٠عمر سليامن األشقر ص .د، وانظر عامل اجلن والشياطني،  القاهرة–دار احلديث ، ١١السيدايب ص

 احلديث  رقم٤٥٦ص، تفسري سورة األحقاف، ٢: ج٦للحاكم من حديث أيب ثعلبة اخلشني جملد،   املستدرك عىل الصحيحني-٢

-املكتب اإلسالمي، ٤٤٣ ص٢: صححه األلباين يف حتقيقه ملشكاة املصابيح ملحمد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي ج .٣٦٦١

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ سنة ٣ ط-بريوت

 . هـ ١٤٠٠-بريوت-دار املعرفة، ٤٠٧ ص٢:ج، عيل بن برهان الدين احللبي، السري احللبية يف سرية األمني املأمون:  انظر-٣

  .١٩٠-١٨٦ ص ٢:املرجع السابق ج:  انظر-٤

الشيخ قاسم الشامعي : رشح وحتقيق، بدر الدين عمر بن عبد اهللا الشبيل احلنفي/الشيخ، آكام املرجان يف أحكام اجلان:  انظر-٥

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ، ١ ط-بريوت– دار القلم ٣٦-٣٣الرفاعي ص



 ١٣١

    +  **      1      0  /   .  -P)ومنه قوله تعاىل)١٥-١٤-الجن :  Q    ®   ¬  «  ª  ©

¸  ¶        µ   ́ ³  ²  ±  °  ¯... P) تعـاىل وكذلك فقـد أخربنـا اهللا  )١٣٠-األنعام

Q    N  M  L  K  J  I :وقوله تعاىل)   ٢-الجن (Q ...3  24  8     7  6  5  P  :عن إيامهنم بقوله تعاىل

   V  U  T  S  R   Q  P    O* e  d  c  b  a    `  _    ̂ ]   \  [  Z  Y  Xf  

    j  i  h   gP )١()٣٢-٣١-األحقاف( 

، س ويتسبب له بالرض واألذى خاصة إذا كـان مـن غـري أهـل اإليـامن يتسلط اجلن عىل اإلن-:تسلطهم عىل اإلنس

 من أن اجلن يرصعون اإلنس  يف الفتاوى )٢(وقد يرصع اجلني اإلنس كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ، أو بسبب أذى قد يلحقهم من اإلنس، بسبب عشق

 

 

                                                
: دراسة وحتقيق، عيل بن برهان احللبي الشافعي/ اإلمام، ن فيام يتعلق باجلانعقد املرجا: وانظر، ٥٨آكام املرجان ص :  انظر-١

حممد عيل السيدايب ، حقيقة اجلن والشياطني من الكتاب والسنة: وانظر،  مرص–مكتبة ابن سينا ، ٦٢-٦٠مصطفى عاشور ص

  .١٢٠ص

اسم اخلرض النمريي احلراين الدمشقي احلنبيل، أبو العبـاس، هو اإلمام،  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد اهللا بن أيب الق -٢

أفتـى ودرس وهـو دون ، م سـجن بمـرص ثـم أطلـق رساحـه١٢٦٣-هــ٦٦١ولـد يف حـران . شـيخ اإلسـالم: تقي الـدين ابـن تيميـة

هــ ثـم ٧٢٠مـشق اعتقـل بقلعـة د، غريهـاو ) منهـاج الـسنة(و ) اإليامن(و ) الفتاوى(و ) السياسة الرشعية: (من مؤلفاته، العرشين

الـدرر الكامنـة يف أعيـان املائـة : وانظـر، ١٤٤ص! ج، األعـالم للـزركيل:  انظر.م ١٣٢٨ -هـ ٧٢٨أطلق ثم اعتقل ومات معتقال هبا 

النارش جملـس ،١٦٨ ص ١:حممد عبد املعيد ضان ج: حتقيق، الثامنة احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حممد العسقالين

 . اهلند -صيدر آباد ،  م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢، ف العثامنيةدائرة املعار

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣٢

  )١(.أخرى تتعلق باجلنويذكر أمورا ، وقد يكون سفها من بعض اجلن كام حيدث من سفهاء اإلنس

 أخرجـه مـن ^ومن ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده أن رسـول اهللا ، باإلمكان طرد اجلن من جسد اإلنسوأنه 

ِقال لقـد رأيـت مـن رسـول اهللاَِّ  :واحلادثة هي، جسد صبي ومل يعد إليه بعد ذلك ُ َ َْ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َ ثالثـا مـا رآهـا أحـد قـبيل وال ^َ َ ً َ ََ ْ َِ ٌ َ َ َ َ

َيراه َ َا أحد بعدي لقد خرجت معه يف سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي هلا فقالت يـا َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َْ َُ َ َ َّ َ َ َ ََ َ ٌَّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ٍ َِ ََ َّ ْ ٌِ ِِ ٍِ َّ ُ ِ

ِرسول اهللاَِّ هذا صبي أصابه بالء وأصابنا منه بالء يؤخذ يف اليوم َْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ َِ ْ ٌ ٌ ٌّ ُ َْ َِ َ َ ِ َ ما أدري كم مرة قال َ َ ً َّ َ ْ ََ ِ ْ ُ فرفعتـه إليـه فجعلتـه لينيهناوَ َ َ ْ ُ َْ َْ َ َ َِ ِ َ

َبينه وبني واسطة الرحل ثم فغر فاه فنفث فيه ثالثا وقال بسم اهللاَِّ أنـا عبـد اهللاَِّ اخـسأ عـدو اهللاَِّ ثـم ناوهلـا إيـاه فقـا َ ُ ِ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َّ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ َ َْ ُ ُ ََّ َ ْ َ َّ َّ َْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َل ِ

ـان معهـا شـياه ثـالث  َ ان فأخربينا ما فعل قـال فـذهبنا ورجعنـا فوجـدناها يف ذلـك املك َ ٌالقينا يف الرجعة يف هذا املك َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ٌْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َِّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ َِ َْ

ُفقال ما فعل صبيك فقالت والذي بعثك باحلق ما حسسنا منه َ َ َ َ ُّ َ َْ َ ِِّ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ شيئا حتى الساعة فاجرتر هذه الغنم قال انزل فخـذ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ِ ْ ََّ ْ ََّ ََ ِ ِ َِ ِ ْ َ َْ ً َ

َمنها واحدة ورد البقية َّْ َ َّ َ َ َِ ِ ُِ ً َ ْ). ٢( 

وحلديث ابـن عبـاس ،  يف حديث املرأة التي كانت ترصعألجر العظيم كاما يصاب املسلم من اجلن ويصرب وله وقد

 :فـادع اهللا يل قـال) أنكـشف(فقالت إين أرصع وإين أتكشف  ^تت النبي أف  امرأة كانت ترصعأنريض اهللا عنهام 

فـادع ) أنكـشف( إين أتكشف : أصرب فقالت:إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك فقالت

 مـن يريـد معاجلـة اإلنـس مـن مـس اجلـن أن يتـزود بـالتقوى وعـىل) ٣(.فـدعا هلـا ) أنكشف(اهللا يل أن ال أتكشف 

  )٤(.وأن يرقي بالقرآن وما ورد يف السنة الصحيحة ، صالح اللوالعم

يعترب موقف الشيخ األلويس من اجلن هو نفس موقف أهل السنة واجلامعة مـن حيـث  -:موقف األلويس من اجلن

 .وأمور أخرى سنتعرف عليها من خالل نامذج من تفسريه، خلقهم وأهنم مكلفون بالعبادة خلقوا من أجلها
                                                

 ١٩:  عـامر اجلـزار ج-أنـور البـاز : حتقيـق، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين، جمموع الفتاوى:  انظر-١

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٣دار الوفاء ط ، ٣٩ص

ِ يعىل بنمن حديث ، مسند اإلمام أمحد-٢ ْ ْ َ مرةََ َّ   .١٧٥٤٨رقم احلديث  ، ٨٩ ص ٢٩:  جُ

 .٥٦٥٢رقم احلديث ، ١١٦ ص٧:ج.  باب فضل من يرصع من الريح  ، كتاب املرىض، صحيح البخاري-٣

  .١٨٥-١٧٧عمر سليامن األشقر ص. د، عامل اجلن والشياطني:  انظر-٤
 
 
 

 
 

 
 



 ١٣٣

 :خلقهم من النار وأهنم خلقوا للعبادة وهم مكلفون هبا حيث يقول عند تفسريه لقوله تعاىل -:ولالنموذج األ

  Q «  ª  ©  ¨     §  ¦P )رحمن أو خمــتلط ، أي أهنــم خلقــوا مــن هلــب خــالص ال دخــان فيــه  ) ١٥-ال

ليـست النـار املعروفـة لكن املهم أهنا نار خمصوصة متميزة من بـني النـريان فهـي ، بخرضة أو صفرة ومحرة أو سواد

، )٢(اإلمـام الطـربي:  كـل مـنوبمثل هـذا قـال) ١(.وأن هذا املارج بالنسبة للجان كالرتاب بالنسبة لإلنسان، لدينا

             )٤(.وأبو بكر اجلزائري )٣(،رييسوابن عجيبة اإلد

 )٥٦-الذاریات (Q      H  G  F  E  D   CP :وعن خلقهم للعبادة فهو يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

وذكـر اجلـن قبـل اإلنـس ألهنـم أسـبق يف اخللـق وقـد خلقهـم عـىل حالـة ، ن اهللا تعاىل خلقهم لعبادتهإ:حيث يقول

 ظـاهرة وباطنـة إىل غـري ذلـك مـن اًصاحلة للعبادة مستعدة هلا حيث ركب سبحانه فيهم عقوال وجعـل هلـم حواسـ

 : اإلمام الطربي يقول مثل هذا القول من خلقهم للعبادةونجد أن )٥(.ًوجوه االستعداد فجعل خلقهم مغنيا هبا

 )٦(. ومثل ذلك قال الشيخ السعدي}.ّما خلقت اجلن واإلنس إال لعبادتنا، والتذلل ألمرنا{

¸   Q :ن إبليس وأتباعه يفعلون الرش ويأمرون به وذلك عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىلإ يقولنه إ -:النموذج الثاين

¼  »  º  ¹½À  ¿  ¾   Ã   Â  Á  Ä  È   Ç  Æ  Å  P)حيث يقول)   ١٠٠-األنعام: 
ويؤكد ) ٧(".فاملراد من اجلن إبليس وأتباعه الذين يفعلون الرشور ويلقون الوساوس اخلبيثة إىل األرواح البرشية"

                                                
  .٤٢٥ ص٢٧: ج١٣روح املعاين جملد :  انظر-١

  .٢٢ ص٢٢:ي جتفسري الطرب:  انظر-٢

 .٤٠١ ص ٧:البحر املديد لإلدرييس ج: وانظر -٣ 

 .٢٢٥ ص٥ :تفسري اجلزائري ج:  انظر-٤

  .٣٠٦-٣٠٤ ص٢٧: ج١٣روح املعاين جملد :  انظر-٥

  .٨١٣تفسري السعدي ص: وانظر ، ٤٤٥ ص٢٢: تفسري الطربي ج-٦

   .٦١٦، ٦١٥ ص٧: ج٤ روح املعاين جملد -٧

  
  

 
 

 
 



 ١٣٤

̀ Q  :قوله هذا عند تفسريه لقوله تعاىل  _   ̂ ]  \  [   Z  Y  Xa  e  d    c  b  

l  k  j   i  h  g  fn  m     ox  w  v     u  t  s  r    q  p  y    }  |  {         z  P 
ام ( ًوأيا مـا كـان فاملقـصود بالنـداء األرشار الـذين يغـوون ": بعد أن يذكر أقوال يف معنى اجلن يقول ف)١٢٨-األنع

̀ {: الناس فإهنم أهل للخطاب بقوله سبحانه  _   ̂ ] a {١(". أي أكثرتم من إغوائهم وإضالهلم(  

، )٢( ابن عجيبة، أن املقصود من االستكثار هو اإلضالل والغواية منهممل يكن كلهمغالبية املفرسين إن  ولقد ذكر 

 ويــرى الباحــث أن املفــرسين الــذين قــالوا بــذلك )٥(.وأبــو بكــر اجلزائــري ،)٤( والــسمرقندي،)٣(وأبــو الــسعود

  .الل رش ال يقوم به إال رشيريعتربون أن املقصود بالنداء األرشار ألن الغواية واإلض

 :أو املس نجد ذلك عند تفسريه لقوله تعاىل، ن اجلن قد يؤذي اإلنس بالرصعإنه يقول إ -:النموذج الثالث

 Q-  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !.5  4     3    2  1  0  /  6  

;  :  9  8  7<H   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  I  J  N  M  L   KO  P  

    R   QP )ن الرصع واملس مـن اجلـن لإلنـس ويـرد عـىل قـول املعتزلـة وبعـض إ :حيث يقول) ٢٧٥-البقرة

Q ...  i  :إن كون الرصع واجلنون من الشيطان باطل ألنه ال يقدر عىل ذلك كـام قـال تعـاىل حكايـة عنـه، الشافعية

 j  n  m  l  k ...P ٦()٢٢-إبراھیم (اآلية(  

 

 

                                                
 . ٣٥، ٣٤ ص ٨: ج٥ويس جملد  روح املعاين لألل-١

 .٤٢٨ ص ٢:  ابن عجيبة اإلدرييس جتفسري : انظر-٢

 .١٨٤ ص ٣:تفسري أبو السعود ج: ظران -٣

 .٥٠٠ص :     جتفسري السمرقندي: وانظر -٤

 .١١٥ ص ٢:تفسري اجلزائري ج: انظر -٥

  .٢٢٤-٢١٢ ص٣:  ج٢روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-٦

  
 
 
 
 
 



 ١٣٥

    وما قال به الشيخ األلويس من مس اجلن لإلنس ورصعه ذكره غالبية علـامء العقيـدة ومـن كتـب يف هـذا األمـر   

    )١(وذكر بعضهم كيفية عالجه كام مر بنا عند شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه، من أهل السنة يف كتبهم

ثر من يشتكي مـن هـذه األمـور ذلـك د كويصيبوهنم باألذى وق، ويرى الباحث أن اجلن يؤثرون يف أجساد اإلنس

 ، ^ ن كثريا من الناس قد غفلوا عن حتصني أنفـسهم بآيـات اهللا واألدعيـة املـأثورة التـي علمهـا لنـا نبينـا حممـدأل

ولألسف فإن البعض بـل الغالبيـة ، كذلك ألن أرواحهم خاوية من اإليامن احلقيقي الذي ال يستطيع اجلن اخرتاقه

والـصواب أن يـذهبوا ملـن عنـده تقـوى وعلـم ، ذهبون للسحرة واملشعوذين طلبـا للعـالجممن يصابون من اجلن ي

وقد ثبت ذلك يف نصوص صـحيحة مـرت معنـا ، لشفاء للسقيمابالعالج من القرآن والسنة فهام احلصن احلصني و

ن بـل إن الباحـث يعـرف أناسـا حـاول اجلـ، وكذلك من خالل حوادث وقعت لكثـري مـن النـاس، يف هذا املطلب

  .وأهلها أهل إيامن وتقوى، ت اهللا حمصنة بآياذلك ألهنا، إحلاق األذى ببيوهتم فلم يستطع

 

 املطلب الثالث

 عذاب القرب ونعيمه

وبني البعث والنشور يـوم ، القرب هو الدار التي يسكنها اإلنسان بعد خروج الروح واالنتهاء من حياته الدنيا          

¢  £   *Q      �   ~  }  |  {  z   y  x  : كـام يف قولـه تعـاىل)٢(الربزخوقد سامها القرآن بـ، القيامة

¦   ¥  ¤§¨  ©®  ¬    «  ª  ¯    µ    ´  ³  ²    ±  °  P )فقد ذكر الـربزخ) ١٠٠-٩٩-المؤمنون 

بعده أيرس فنجاته منه تبرشه أن ما ، د أهل السنة واجلامعة أن القرب أول منازل اآلخرةقويعت، بني املوت وبني البعث

®  ¯  Q  :مفردا ومجعا يف آيات كثرية منها قولـه تعـاىل،  وقد ورد ذكره يف القرآن الكريم رصحيا،وإال فام بعده أشد

         ̧  ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °P) وقــد ردت يف ) ٣(واألجــداث مجــع جــدث وهــو القــرب) ٥١ -یس

                                                
  
بدر الدين عمر الشبيل ، آكام املرجان يف أحكام اجلان: وانظر، ٩١-٩٠مصطفى عاشور ص، اجلن أرساره وخفاياهانظر عامل  -١

صالح ، إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد: وانظر، ٢٨٩للميداين ص، وانظر العقيدة اإلسالمية وأسسها، ١٧٧-١٦٧احلنفي ص 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،٣ ط ١٩٢-١٨٨ ص ١:بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان ج

 .١٢٤حممد عبد الرؤوف املناوي ص ، التعاريف: انظر. احلاجز واحلد بني الشيئني :  الربزخ لغة-٢

 .٥٥٩ ص ١:لسان العرب البن منظور ج:  انظر-٣

 

 



 ١٣٦

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ̈    Q  :رب قوله تعاىلومن اآليات التي ورد فيها ذكر الق، القرآن بصيغة اجلمع فقط

ª  ©«  ...P ومنها قوله تعاىل،  وهي هنا مفردة)٨٤-التوبة(اآلية:  Q  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /

       :   9P) ٧-الحج(وقوله تعاىل :  Q    u  t  sP)ودفن امليت وقربه من إكرام ،  وغريها من اآليات)٢١ -عبس

مـن ، وقد ورد إثبات احلياة الربزخية وما فيها من نعـيم أو عـذاب يف القـرآن الكـريم والـسنة املطهـرة. ناهللا لإلنسا

 Q r  q  p  o   ns  {  z  y  x    w  v  u  t  P :ذلك قوله تعاىل

وقـد مـر بحـائط مـن حيطـان املدينـة أو مكـة فـسمع  : إنه قـال^النبي ما رواه ابن عباس عن  ومنها)  ٤٦-رغاف (

يعذبان وما يعذبان يف كبري ثم قـال بـىل كـان أحـدمها ال يـسترت ( :^ت إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال النبي صو

من بوله وكان اآلخر يميش بالنميمة ثم دعا بجريدة فكرسها كرستني فوضع عىل كـل قـرب مـنهام كـرسة ) يستربئ(

  .)٢( ،)١()مل تيبسا أو إىل أن ييبساهام ما فقيل له يا رسول اهللا مل فعلت هذا قال لعله أن خيفف عن

 عـىل اجلـسد ان يقعـامومـنهم مـن قـال أهنـ، وقد حدث اختالف بني الناس يف عذاب القرب ونعيمه فمنهم من أنكره

  . عىل اجلسد فقطان ومنهم من قال يقع، عىل الروح فقطانومنهم من قال يقع، والروح

واسـتدلوا بـام سـبق مـن  القرب ونعيمه يقعان عىل الروح واجلسد فهي عىل أن عذاب أهل السنة واجلامعةأما عقيدة  

!  "  #  $  %  &  '   )  (     Q :اآلية الكريمة وآيات أخرى مثل قوله تعـاىل

P) إال أن هنـاك مـن اعـرتض عـىل احتجاجـه هبـا ، وقد قال هبا حرب األمة ابن عباس ريض اهللا عـنهام) ٢١-السجدة

 القـرآن ال خيفـى ترمجـانولكـن ، دنى هو عذاب يف الـدنيا حتـى يرجعـوا إىل اإليـامنن املراد من العذاب األإقائلني 

ن ابـن عبـاس فهـم أن إمثل هذا األمر ولكنه فهم من اآلية ما خفي عىل من اعرتض عىل احتجاجه هبـا حيـث عليه 

سب ما فهـم منهـا العذاب الذي سيذوقونه يف الدنيا هو جزء من العذاب األدنى والذي هو عذاب القرب يف اآلية ح

: ^ومنها قولـه ،  ذكر قبل قليل ما منها^وقد احتج أهل السنة بأحاديث للنبي . ألن حرف من يدل عىل البعض

                                                                                                                                                 
 

  .٢١٦ رقم احلديث ٥٣ ص ١: ج١جملد ، باب من الكبائر أال يسترت من بوله ،كتاب الوضوء، صحيح البخاري-١

حممد عبد الظاهر ، احلياة الربزخية من املوت عىل البعث: وانظر، ٦٤٣-٦٤٢للميداين ص، العقيدة الطحاوية وأسسها:  انظر-٢

 ٩أرشف عبد املقصود عبد الرحيم ص ، القرب عذاب القرب ونعيم القرب:   وانظر- القاهرة -دار االعتصام، ١٠٩ -١٠٨خليفة ص 

إعداد ، لإلمام القرطبي، خمترص التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة: وانظر، ـ ه١٤٠٧، ١ ط- القاهرة–مكتبة اإلمام البخاري 

  . ١٩٨٨ -القاهرة-املختار اإلسالمي للنرش والتوزيع، ٤١-٣٥شحاته زيد  ص : وتقديم



 ١٣٧

 يف فـضل بعــض ^ النبــي ومنهــا مـا ذكـره) ١(.) لـوال أن ال تـدافنوا لــدعوت اهللا أن يـسمعكم مـن عــذاب القـرب(

منهـا قولـه ، وهي دليـل أيـضا عـىل وقـوع عـذاب القـرب، وأهنا تنجي صاحبها من عذاب القرب، أو األمور، األعامل

ِللشهيد عند اهللاَِّ سـت خـصال يغفـر لـه يف أول دفعـة ويـرى مقعـده مـن اجلنـة وجيـار مـن عـذاب القـرب: (^ ِْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ َ َِ َ ُ ُّْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َِ ٍَ ْ ِ َّ ( ...

  .)٣(،) ٢(.احلديث

ن خالل النظر يف تفسري الشيخ األلويس نرى أنـه يقـول بعـذاب القـرب م -:موقف األلويس من عذاب القرب ونعيمه

وللوقوف عىل هذا األمر يعرض الباحث شيئا مـن الـنامذج الدالـة عـىل ، ونعيمه متاما كام يقول أهل السنة واجلامعة

 .هذا االعتقاد عنه الشيخ األلويس

  Q q  p  o   nr s  x    w  v  u  t :لقوله تعاىل  من خالل تفسريه-: النموذج األول-١

{  z  yP )بعد أن يعرض أقوال بعض املفرسين يف عرض آل فرعـون عـىل النـارو فإنه)   ٤٦  -غافر ،

ًوأيا ما كان ففي اآلية دليل ظاهر عىل بقاء النفس وعذاب الربزخ ألنه تعاىل بعد أن ذكـر ذلـك العـرض : فإنه يقول

ف عن األول وهو العرض عـىل النـار غـدوا وهذا خمتل Q {  z  y  x    w  v  u  t P :قال

 إن (: قـال^  النبـي بـام رواه ابـن عمـر ريض اهللا عـنهام عـنويـستدل، وهو واضح بأنه عذاب يف الـربزخ، وغشيا

 إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كـان مـن أهـل النـار والعيشأحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 

     .)٥( ،)٤(.)عدك حتى يبعثك اهللا إليه يوم القيامة فمن أهل النار يقال هذا مق

                                                
 والتعوذ باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه وإثبات عذاب القرب ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، صحيح مسلم-١

 .٧٣٩٣رقم احلديث  ، من حديث أنس ريض اهللا عنه،١٦٠ ص٨:ج.منه

ِيف ثواب الشهيدباب ، كتاب فضائل اجلهاد ، سنن الرتمذي-٢ ِ َّ ِ َ َ ،   من حديث املقداد بن معدي كرب ريض اهللا عنه٢٩٢ ص٣: ج، ِ

 .١٣٧٥يث رقم احلد.  ٦٧ ص٢ ج الرتغيب والرتهيبصححه األلباين يف صحيح. ١٦٦٣رقم احلديث 

:   وانظر،  القاهرة -دار االعتصام، ٢٠٩وص ،  ١٠٤ -١٠١عكاشة عبد املنان الطيبي ص ، عذاب القرب ونعيمه يف امليزان:  انظر-٣

الروح البن : وانظر، هـ ١٤٠٦، ١ ط-طنطا–دار الصحابة  ، ٢٦-٢٢ابن رجب احلنبيل ، أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور

 .   فلسطني-غزة-آفاق للطباعة والنرش والتوزيع، ١٠٣-١٠١القيم  ص 

ه وإثبات عذاب القرب والتعوذ باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار علي ، كتاب صفة اجلنة ونعيمها وأهلها، صحيح مسلم-٤

  .         ٧٣٩٠:رقم احلديث، ١٦٠ ص ٨: ج،منه

 .٤٧٠-٤٦٨ ص٢٤: ج١٢لأللويس جملد ، روح املعاين:  انظر-٥



 ١٣٨

  تدل عىلن هذه اآليةإ: قالوا الذيناملفرسين من  الشيخ األلويس ليس قوله وحده بل هناك توافق معا القول وهذ

 ، )٢(وابن عادل، )١(ابن عجيبة اإلدرييس: منهم، وقوع عذاب القرب

والشيخ ، )٧(شيخ السعديوال )٦(،)٥(واإلمام ابن القيم اجلوزية ،)٤(واإلمام ابن اجلوزي، )٣(والعالمة اخلازن

 .)٨(أبو بكر اجلزائري

Q   Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å : ما قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الثاين  

  Ð      ÏP) لقـرب ويـسند ن املعيشة الضنكا تكون يف اإن يورد عددا من أقوال من قالوا  أبعدفإنه و) ١٢٤ -طھ

إن املـؤمن يف قـربه لفـي روضـة خـرضاء ويرحـب لـه قـربه " :^ والتـي منهـا قولـه ^ أقواهلم بأحاديث للنبي

Q    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  :سبعون ذراعـا وينـور لـه كـالقمر ليلـة البـدر أتـدرون فـيام أنزلـت هـذه اآليـة

  Ð      ÏP عذاب الكافر يف قربه والـذي نفـيس ":  قالاهللا ورسوله أعلم:  قالوا" أتدرون ما املعيشة الضنكة؟

بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنني سبعون حية لكل حيـة سـبع رؤوس يلـسعونه وخيدشـونه 

ن املعيشة الضنك تكون يف النار شوك وزقوم وغـسلني ورضيـع إ :رد بعد ذلك عىل من قال وي)٩(.)إىل يوم القيامة

:  الدنيا معيشة وما املعيشة واحلياة إال يف اآلخرة ، ولكنه يرد عـىل صـاحب هـذا الـرأي بقولـهوليس يف القرب وال يف

وإن مل ، مع العلم بأهنا لو صحت فإنـه ال يـصح العـدول عنهـا، أو أهنا مل تصح عنده، لعل هذه األخبار مل تصل إليه

                                                
 .٤٧٠ ص٦:سري ابن عجيبة اإلدرييس جتف: انظر -١

 .٧١ ص١٧:البن عادل ج، لوم الكتاباللباب يف ع:انظر -٢

 .٩٦ ص٦:ج،تفسري اخلازن: انظر -٣

 .٥٣٨  ص ٤:تفسري اجلزائري ج: نظرا -٤

 .٢٢٦ص: زاد املسري البن اجلوزية ج: انظر -٥

 .١٠٢انظر الروح البن القيم ص   -٦

 .٧٣٨ص تفسري السعدي : انظر -٧

 .٢٢٥ ص٥: تفسري اجلزائري ج: انظر -٨

ُ حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدرامي، البستي،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -٩ َْ َ. 

  يف قربه ذكر اإلخبار عن وصف التنني الذي يسلط عىل الكافرباب، ٣٩٢ ص ٧:ج ،من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

 حسنه األلباين يف صحيح .حتقيق شعيب األرنؤوط  م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ٢ط  بريوت، مؤسسة الرسالة٣١٢٢: رقم احلديث 

 .٢١٧ ص٣الرتغيب والرتهيب ج 



 ١٣٩

ــال ــاىل ق ــرة ألن اهللا تع ــيس يف اآلخ ــدنيا ول ــشة ال ــون معي ــراد يك ــإن امل ــصح ف   Ï  Î  Í      ( : بعــدهات

Ð((  .)١( 

 وكـذلك اإلمـام ابـن ، واإلمـام القرطبـي، ويرى الباحث أن الشيخ األلويس سار وفق ما سار إليه اإلمـام الطـربي

 )٢(.ن املعيشة الضنك تكون يف القربإوالعلامء الذين قالوا ، وغريهم من املفرسين، القيم

، أو املاء فإنه يصيبه ما يصيب املقبور مـن العـذاب، أو مات بالنار، يورن من أكلته السباع والطإ -:النموذج الثالث

  Q  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯P  :نرى ذلك من خالل تفسريه لقوله تعاىل

وح ( هي نار الربزخ واملراد عذاب القرب ومن مـات يف مـاء أو نـار أو أكلتـه الـسباع أو الطـري " :حيث يقول) ٢٥-ن

ومع أنه يذكر جواز أن يكون إدخاهلم النـار يـوم القيامـة إال أنـه يـرجح  ".بالعذابه ما يصيب املقبور من ًمثال أصا

أو املـاء فإنـه يـصيبه مـا ، أو مـات بالنـار، من أكلته السباع والطيـوروقد ذكر اإلمام الزخمرشي أن  )٣(. عذاب القرب

 )٥(.ائري أهنا دليل عىل عذاب القربلشيخ أبو بكر اجلزوقد ذكر ا  )٤(.يصيب املقبور من العذاب

 

 املطلب الرابع

 البعث واجلزاء

فمـنهم ،  املكلفون منهم بفعل كـل خـري وهنـاهم عـن فعـل أي رشوكلف، اهللا سبحانه وتعاىل اخللقلقد خلق          

ا ومـنهم فعاقبه اهللا عىل ذلـك يف الـدني، ومنهم من ظلم نفسه وغريه من اإلنس أو اجلن، من أطاع ومنهم من عىص

فهل يعني أنه قد نجـا مـن العقـاب؟ واجلـواب بـالقطع كـال وألـف ، من وقع يف هذا الظلم ومل يأته عذاب يف الدنيا

                                                
 .٣٧٧-٣٧٦ ص١٦: ج٩روح املعاين جملد:   انظر-١

: وانظر، ٢٥٩ ص١١:ري القرطبي جتفس: وانظر، ٣٩٤ ص١٨:انظر تفسري الطربي جو ، ٢٥٩ ص ١١:تفسري القرطبي ج: انظر -٢

 .٧٤ -٧٣الروح البن القيم ص

 .١٢٢-١٢١ ص٢٩: ج١٤ انظر روح املعاين لأللويس جملد-٣

 .٢١٩ ص ٦:تفسري الزخمرشي ج:  انظر-٤

 .٤٤٤ ص٥:تفسري اجلزائري ج:  انظر-٥

 
 

 
 



 ١٤٠

فكان ال بد من البعـث مـرة أخـرى بعـد املـوت مـن أجـل أن يأخـذ صـاحب احلـق ، والعدل اإلهلي يأبى ذلك، كال

وهنـاك ، فهناك اجلنة، ه من العصاة عىل سوء فعلهمأو غري، وجيازى املرشك، وجيازى املؤمن خريا عىل طاعته، حقه

وهناك من يبعده اهللا عنه وعـن ،  يكون أولئك إال املتقونلنو، وهناك من يقربه اهللا منه ومن أنبيائه وأصفيائه، النار

، لربزخيـة اوالبعث هو احلياة الثالثة لإلنسان بعد احلياة،  املجرمون يكون أولئك إال األرشارنول، ائه وأصفيائهأنبي

وكذلك مـن ،  ركن من عقيدة اإلسالم ألنه  حاصل يف اليوم اآلخر الذي هو الركن اخلامس من أركان اإليامنوهو

والبعث يكون للجسد الذي كـان يف الـدنيا ألنـه هـو الـذي إمـا أنـه كـان طائعـا ، عقيدتنا اإليامن باجلزاء بعد البعث

 ولو بعث اهللا جسدا غري الذي كان يف الـدنيا لوقـع الثـواب ،بما أنه كان عاصيا فيستحق العقافيستحق الثواب وإ

ومن أدلة ذلك أن اهللا تعـاىل سيـشهد أعـضاء اجلـسد ، ويف هذا ظلم نزه اهللا نفسه عنه، والعذاب عىل من ال يستحقه

من ، عىل صاحبها فكيف سيشهد من مل يرى ومل يسمع ومل يكن موجود أصال ؟ وقد نص القرآن عىل تلك الشهادة

Q    Ë  Ê    É   È  Ç  Æ       Å  Ä*   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  :ك قوله تعاىلذل

    Ø          ×  Ö* %  $  #  "  !&  ,  +      *  )  (  '    2   1  0  /  .  -     

     3P) إىل وقد دعـا، والعقل والفطرة السليمة،  الكتاب والسنةوقد دل عىل البعث واجلزاء) ٢٠-١٩-فصلت 

.  Q  :والتـي منهـا قولـه تعـاىل، واألدلة يف القرآن عـىل ذلـك كثـريةاإليامن به كافة الرسل واألنبياء عليهم السالم 
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    Í  Ì  ËP) ومن األدلة عليه وعـىل وقـوع اجلـزاء فيـه قولـه تعـاىل) ٣٢-رغاف: Q j  i  hk  m  l  
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 Û          Ú  Ù  Ø  ×P )يقـبض اهللا األرض ويطـوي (: ^ومن األحاديث مـا قالـه النبـي )   ٨٤  -القصص



 ١٤١

مـن يرفـع رأسـه بعـد ) مـن أول(إين أول  :(^وقولـه  )١()لـوك األرضالسموات بيمينه ثم يقول أنا امللك أين م

 )٢()النفخة اآلخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فال أدري أكذلك كان أم بعد النفخة

ن اهللا الذي خلق هذه األجساد من العدم هلو قـادر إإذ ،  فالبعث ممكن رشعا وعقال وال ينكره إال جاحد أو كافرًإذا

  QE  D  C  B  A      @  ?  >   =F  :عد الفناء وهو أهون عليه كام قال يف كتابه العزيزعىل إعادهتا ب

L   K  J  I  H  GMP        O   N  P) ٣( )٢٧-الروم(   

املتتبع ألقوال الشيخ األلويس من خالل تفـسريه آليـات البعـث واجلـزاء يف  -:موقف األلويس من البعث والنشور

وسـوف نـرى ذلـك مـن خـالل بعـض الـنامذج التـي ، درك أنه ال خيرج عن عقيـدة أهـل الـسنةالقرآن الكريم فإنه ي

 .يوردها الباحث يف هذا املطلب

~  Q : تقريره لعقيدة البعث واجلزاء وبيان رد اهللا عىل من أنكرمها من خالل تفسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج األول

¤  £  ¢        ¡    �¥  «    ª  ©     ¨  §   ¦  ®  ¬¯          ³  ²  ±  °  P )ن الزعم أكثر ما إ: حيث يقول )٧-التغابن

ولكنهم يأيت الرد عليهم مظهرا بطالن زعمهـم وذلـك بإثبـات مـا ، يستعمل لإلدعاء الباطل وهو هنا إنكار البعث

ل ومنهم من جـاء  منهم من سبقه هلذا القو، ولقد قال غريه من املفرسين بام قال)٤(.وأهنم سيبعثون، وهرنفوه وأنك

 )٦(واإلمام أبو السعود، )٥(اإلمام الطربي: فممن سبقه، بعده

 ، )٧( واإلمام ابن عادل

                                                
مـن رقـم ]والـسموات مطويـات بيمينـهواألرض مجيعا قبضته يوم القيامـة [:باب قوله تعاىل ، كتاب التفسري، صحيح البخاري-١

   .٤٨١٢احلديث ، ١٢٦ ص ٦: ج٦جملد ، حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا ثـم [:باب قوله تعاىل ، كتاب التفسري، صحيح البخاري-٢

  .٤٨١٣رقم احلديث ، ١٢٦ ص ٦: ج٦ريض اهللا عنه  جملد من حديث أيب هريرة  ]نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

، ٦٥٦-٦٤٩للميداين ص، العقيدة اإلسالمية وأسسها: وانظر، ٤٠٨ -٤٠١أمحد شاكر ص، رشح العقيدة الطحاوية:  انظر-٣

، يم ياسنيحممد نع، وانظر اإليامن ، ٤ ط - القاهرة-دار الكتب اإلسالمية، ٢٢٩-٢٢٦حممد الغزايل ص، عقيدة املسلم: وانظر

  . ١٦٠-١٥٢وليد حسن العامودي ص. د، منهج القرآن يف عرض قضايا العقيدة: وانظر، ١٠٥-٩٨ص

 .٧٣٢-٧٣١ ص٢٨: ج١٣روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-٤

 .٤١٨ ص٢٣:تفسري الطربي ج: انظر -٥

 .٢٥٦ ص٨:تفسري أيب السعود ج:انظر -٤

 .١٢٧ ص١٩:تفسري ابن عادل ج: انظرو -٧
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 )١(.وممن جاء بعده الشيخ السعدي

̈   ... Q  :مــن خــالل تفــسريه لقولــه تعــاىل -:النمــوذج الثــاين  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �P 

اق اخلريات بام يف يوم مرجعهم إىل اهللا من وعـد ووعيـد وحـرش  يعلل استبن اهللا تعاىلإ :حيث يقول )  ٤٨-المائدة(

 ،وهو اجلزاء الفاصل بني املؤمن وغريه من الكفار ، ونرش وجزاء للعباد منهم شقي ومنهم سعيد

¤    Q:قولـه تعـاىل رصحية يف البعث من خالل ويرى الباحث أن اآلية) ٢(.ومنكري البعث واجلزاء ال يستوون

 ¡  �   ̈ §   ¦  ¥¢ P   وهي رصحية يف اجلزاء من خالل قوله تعاىل:) ̈ §   ¦  ¥  ¤   

 . وما يرتتب عليه من ثواب وعقاب،والطاعة واملعصية،  يف اإليامن والكفر باختالفهمهمحيث يكون إنباؤ) 

      \  [  ^  _    Q  :وذلك من خالل تفسريه لقوله تعاىل، إقامة احلجة عىل من ينكر البعث -:النموذج الثالث
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     :   9  8  7P) وعىل الرغم مـن ، ن يف هذه اآلية إقامة احلجة عىل منكري البعثإ :حيث يقول) ٧-٥-الحج

إما ألنه أقىص مـا يمكـن ، إال أن اهللا تعاىل عرب عن اعتقادهم بالشك، أهنم يظهرون اجلزم يف اعتقادهم بعدم البعث

إمكانية وقوع البعـث وإما للتنبيه عىل أن جرمهم ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكامل وضوح أدلة ، يصدر عنهمأن 

ًكـام أنـه تـصدير اآليـة بالـشك وجعلـه نكـرة لإلشـعار بـأن حـق اعتقـادهم الباطـل أن يكـون ضـعيفا . وهناية قوهتا

،  عىل وقوع البعث من خالل سـياق اآليـاتثم تأيت األدلة، مشكوكا فيه وكأهنم يرتددون يف اعتقادهم عدم البعث

ثـم حجـة أخـرى ، كيفية اخللق من تراب ثم تسلسل عملية اخللق وهي حجة أوىل عىل قدرة اهللا تعـاىل عـىل البعـث

وإنبات ما خيرج منهـا مـن أنـواع الـزرع والنبـات وغـريه ممـا فيـه خـري ورسور ، وهي اهتزاز األرض امليتة وإحيائها

                                                
  .   ٨٦٦تفسري السعدي : نظرا -١  

 .٢٢٥ ص ٦:  ج٤روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-٢

  .٥٦١-٥٥٣ ص١٧: ج٩روح املعاين لأللويس جملد:  انظر-٣

 

 

 



 ١٤٣

وهـو ،  تعاىل للحقيقة الدامغـة التـي يكـابر يف وقوعهـا مـن ال لـب عنـده وهـي إحيـاء املـوتىثم تقرير اهللا، لإلنسان

وأن اهللا يبعث من يف القبور ، القادر عىل كل يشء وقد بني لنا يشء من قدرته يف خلق اإلنسان وإحياء األرض امليتة

ليه الشيخ األلويس من إقامة وما ذهب إ )١(.وال صحة لشك من زعم عدم وقوع البعث، فهذا من قدرته عز وجل

، )٢(ٌاحلجة العقلية عىل منكري البعث يف هذه اآليات قال به غريه من املفـرسين مـنهم ممـن سـبقه كـل مـن الطـربي

وابـن ،  ومنهم ممن تـأخر عنـه مثـل الـسعدي، والنسفي، وابن عادل، وابن عجيبة اإلدرييس، وابن عطية األندليس

  .عاشور

 اخلامساملطلب 

 ناراجلنة وال

ملا كان من مقتضيات العدل اإلهلي أن يبعث العباد بعد املوت ليحاسب كل منهم عىل ما قدم مـن خـري ومـن           

:  ;      >  =      Q  :رش ولو كان مثقال حبة من خردل وكام أخربنا ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز بقوله

B  A  @  ?  >CK  J  I  H  G  F   E  D  LM       O   N  P) اء ) ٤٧-األنبی

^  _   *Q    \   [  Z  Y  X  W وحتى الذرة من اخلري أو الرش يراها اإلنـسان بعـد البعـث 

      c  b  a  `P) ة وقد أعد اهللا تعـاىل اجلنـة ، وعليه فالبد من مكان للنعيم وآخر للعذاب) ٨-٧-الزلزل

، ومها موجودتاند أهل السنة واجلامعة خملوقتان عىل احلقيقة والنار هلذين الغرضني ومها جزء من عقيدتنا ومها عن

واجلنـة هـي مـأوي املـؤمنني ، والعذاب األكرب،  ومها املرحلة األخرية التي يتم فيها الثواب األكرب،باقيتان ال تبيدان

يف القرآن الكـريم يف  وقد ذكرمها اهللا ،والنار مثوى الكافرين باهللا واملستكربين عن عبادته وطاعته، به واملسلمني له

 :قوله تعاىل يف كتاب اهللا تعاىل عن النار  وردفمام ، يف كثري من األحاديث النبوية أيضا^ ورسوله،كثري من اآليات
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  Â  Á  ÀP) ریم ــــاىل) ٦ -التح ــــه تع وقولــــه )٣٠-ق(QÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉP :وقول

                                                
 

عبد : حتقيق، ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر ،٥٧٢-٥٦٧ ص ١٨:تفسري الطربي ج: ظران -١

ابن عجيبة تفسري : انظر و، م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ - لبنان –دار الكتب العلمية ، ١٠٩-١٠٧ ص ١٠٧:ايف حممد جالسالم عبد الش

: انظر و، ٨٢-٨١ ص٣:تفسري النسفي ج: انظر و، ٢٦-١٦ ص ١٤:تفسري ابن عادل ج: ظران و، ٥٩١-٥٨٨ ص٤:اإلدرييس ج

 -دار سحنون للنرش والتوزيع   ،٢٠٦-١٩٥ ص ١٧:ابن عاشور ج، التحرير والتنوير: انظر، ٥٣٤-٥٣٣تفسري السعدي ص

  .م١٩٩٧ –تونس 
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وغريها ) ١٤-اللیل (Q    Â  Á  ÀP :وقوله تعاىل )١٣١ -عمران آل (Q  Ì  Ë  Ê   É  ÈP:تعاىل

رجـل اسـتوقد نـارا فلـام أضـاءت مـا حوهلـا  مـثىل كمثـل(  :^ قوله^ومما أخرب به رسول اهللا، من اآليات الكثري

 فيهـا قـال فـذلكم مـثىل فيقـتحمنبنـه  النار يقعـن فيهـا وجعـل حيجـزهن ويغليف التيجعل الفراش وهذه الدواب 

وقـد ذكـر : ^وقولـه) ١(.) تقحمون فيهافتغلبوينومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار 

ولـو بـشق  اتقـوا النـار( :ما مـرتني ثـم قـالإ فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه النار

Q  ~   }  |  {  z  :وممــا ورد يف حـق اجلنــة قولـه تعــاىل )٢(.)ة طيبـةمتـرة فــإن مل جتـد فبكلمــ

¡  �¢  ¥  ¤  £  P) ٨٢ -البقرة(  وقوله تعاىل : Q  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎP )مریم -

  Qq  p  o      n  m  l       k    j  i  h  g  f  e  d  cr   :وقولــه تعــاىل) ٦٣

x  w  v  u   t  sy z            }  |   { P )٢١ -الحدید(وقوله تعاىل : Q   ]  \     [  ZP )االنفطار -

َمـن خـاف أدلـج(  :^ومما ورد يف احلديث الرشيف قولـه، وغريها من اآليات القرآنية الكثري) ١٣ ْ َْ َ َ َ َ ومـن أدلـج )٣(َ ْ ْ ََ َ َ

َّبلغ املنزل أال إن سلعة اهللاَِّ غالية أال إن َ ٌ َ ْ َّ َ َ َْ َِ َِ ََ َ َِ َِ َِ ُ سلعة اهللاَِّ اجلنةْ ْ َ َّْ َ َ من لقي اهللا ال يـرشك بـه شـيئا دخـل اجلنـة ( :^وقوله) ٤(.)ِ

َوموضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا ومـا  :^ وقوله)٥(.)قال أال أبرش الناس قال ال إين أخاف أن يتكلوا ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ
ٌ َ َّ ْ ِ ُ َ ِ

َفيها َ وقرأ .)ِ َ َ ْفمن زحزح عن ال{ َ َ ْ َْ ُِ َ ِنار وأدخـل اجلنـة فقـد فـاز ومـا احليـاة الـدنيا إال متـاع الغـرورَ ُِ َ َ َ َُ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ْ ََ ْ ُّ ُ ِْ َ َّ َِّ ومـع أن اجلنـة ) ٦(}ُ

                                                
،  من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عىل أمته ومبالغته يف حتذيرهم مما يرضهم^ باب شفقته ، كتاب الفضائل، صحيح مسلم-١

  .٦٠٩٧رقم احلديث  ،٦٣ ص٧:ج

رقم ، ١١ ص ٨: ج٨جملد ، اتم ريض اهللا عنهمن حديث عدي بن ح، باب طيب الكالم  ، كتاب األدب، صحيح البخاري-٢

  .٦٠٢٣احلديث 

 .١٤٠٧ ص ٢:لسان العرب ج: انظر، سار الليل كله -٣

،  من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،باب ما جاء يف صفة أواين احلوض ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، سنن الرتمذي-٤

 .١١١٦٧رقم احلديث ، ١٠٦٩ ص ٢ صحيح اجلامع الصغري  جصححه األلباين يف .٢٤٥٠رقم احلديث  ، ٢٤١ ص ٤:ج

،  من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنهباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا ، كتاب العلم، صحيح البخاري-٥

  .١٢٩ رقم احلديث ،، ٣٨ ص ١: ج١جملد

 حسنه األلباين يف السلسلة  .٩٥٦١رقم احلديث ، ٤٠٧ ص١٥: ج،من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  مسند اإلمام امحد-٦

 هـ١٤١٢ - الرياض- دار املعارف،٤٧٧ ص ٤:ج، الصحيحة

 

 



 ١٤٥

أعدت للمؤمنني الذين عملوا الصاحلات إال أهنم بحاجة لرمحة اهللا تعاىل من أجل دخوهلا كـام أخـرب بـذلك رسـول 

َّلن يدخل اجلنة أحد إال( :^اهللا َ ْ َ َِ ٌ َْ َ َْ َّ َ َ برمحة اهللاَِّ قلنا يا رسول اهللاَِّ وال أنت قال وال أنـا إال أن يتغمـدين اهللاَُّ برمحتـه وقـال ُ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َْ َّ ُ َ َِ َِ ِ َ َ َ َْ َ َ َِ َ

ِبيده فوق رأسه ِ ِ ِْ َ َ َْ َ وحال كل فريق فيهام الكثري من اآليات ، ووصفهام،  وقد ورد يف نعيم اجلنة وعذاب النار)٢(،) ١(.)ِ

عـودة واألحاديث النبوية الرشيفة التـي ليـست جمـال هـذا البحـث اآلن ومـن أراد املزيـد فعليـه ال، قرآنية الكريمةال

 .وغريها من الكتب، لكتب العقيدة ممن وردت أسامؤها يف هذا البحث

ن األخـرى د الشيخ األلويس عن قـضايا اإليـامال خيتلف اإليامن باجلنة والنار عن -:موقف األلويس من اجلنة والنار

وهذا ما سنراه من خالل بعض النامذج لتفسريه لآليات التـي تتحـدث عـن ، فهو ملتزم بعقيدة أهل السنة واجلامعة

 .اجلنة والنار

±  M  ¶      µ    ́ ³  ²  :بقاء النار وعدم فنائها وذلك واضح من خالل تفسريه لقوله تعاىل -:النموذج األول

  º  ¹  ¸* Á  À    ¿  ¾   ½  ¼Å  Ä  Ã   Â  Æ        Ë  Ê  É  È  Ç  *   Ð  Ï  Î  Í

Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÝ  à  ß  Þ  L )ن إ :حيث يقول) ١٠٨-١٠٦-ھود

أمـا اجلنـة فهـي مـن نـصيب الـسعداء وهـم ، النار من نصيب األشقياء وهم خالدون فيها وأن النار باقية غري فانيـة

  )٣(.أيضا غري فانيةوهي باقية ، خالدون فيها

                                                                                                                                                 
 

صـححه األلبـاين يف .  ١١٤٨٦رقـم احلـديث ، ٦٣ ص ١٨:ج، من حـديث أيب سـعيد اخلـدري ريض اهللا عنـه،  مسند اإلمام أمحد-١

 .٣٥٩٩رقم احلديث . ٢٢٩ ص ٣:ج، صحيح الرتغيب والرتهيب

حممـد نعـيم ياسـني . د، اإليـامن: وانظـر، ١٦٨-١٦٤وليد حـسن العـامودي ص. د، منهج القرآن يف عرض قضايا العقيدة: انظر  -٢

التخويف مـن النـار والتعريـف بحـال أهـل : وانظر، ٦٦١-٦٥٩للميداين ص، العقيدة اإلسالمية وأسسها: وانظر، ١١٣-١١٢ص 

 دار، ١٤١-١٣٧عبد القادر الرحباوي ص، اليوم اآلخر: وانظر. ٤ ط-مرص–دين مطبعة امل، ١١-٨ابن رجب احلنبيل ص ، البوار

مكتبة الرتاث ، ٢٥-٩أبو نعيم األصبهاين ص : احلافظ، صفة اجلنة:وانظر. م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، ٨ ط- القاهرة–السالم 

 . مرص-اإلسالمي

  . ٢٠١-١٩٢ ص ١٢: ج٧روح املعاين لأللويس جملد:  انظر-٣

 

 
  
 

 



 ١٤٦

 )١(وهذه عقيدة أهل السنة واجلامعة والتي نصوا عليها يف كتبهم

ويبـني الـشيخ األلـويس هـذا األمـر مـن خـالل تفـسريه لقولـه ، دركـاتن النار طبقات وتسمى إ -:النموذج الثاين

ساء (Q    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢P  :تعــاىل  ومــن خــالل تفــسريه لقولــه) ١٤٥-الن

ــاىل ران (Q     Ì  Ë  Ê   É  ÈP : تع ــول يف األوىل )١٣١  -آل عم ــث يق ــبع : حي ــات س ــار طبق ، أن للن

والـدرك كالـدرج إال أن الـدرك للهبـوط والـدرج ، وتسميتها دركات لكوهنا متداركة متتابعة بعـضها حتـت بعـض

أي احـرتزوا عـن الوقـوع :  الثانيـة ويقـول يف)٢(.وأن املنافق يف الدرك األسفل منها إشارة إىل شدة عذابه، للصعود

، يف الربـا ومتابعــة املــرابني ألن هـذا يفــيض لــدخول النـار التــي أعــدت للكـافرين وهــي الطبقــة التـي اشــتد حرهــا

فهـي دون نـار الكـافرين يف شـدة احلـر ^ وهي غري النار التي يـدخلها العـصاة مـن أمـة حممـد ، وتضاعف عذاهبا

 ) ٣(.ومضاعفة العذاب

 )٤(. قال به علامء أهل السنة يف كتب العقيدة به الشيخ األلويس من طبقات النار ودركاهتاوهذا الذي قال

  الـشيخ األلـويس هـذا يقـول.إن النار خملوقة اآلن وهي يف مكان يعلمه اهللا تعاىل يف فسيح ملكه -:النموذج الثالث

 QÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ    Ö  ÕP :عند تفسريه لقوله تعاىل: القول

 Q _   ̂ ]   \  [    Z  Y  X`       d   c  b  a  P :وقوله تعاىل)   ٢٤-البقرة (

 )٥( )٥  -الملك (

                                                                                                                                                 
 

والنظـر ،  بـريوت –دار الكتـب العلميـة ، ٢٥٧-٢٥٦ابن القيم أبو عبـد اهللا الزرعـي ص، دي األرواح إىل بالد األفراححا: انظر -١

 .١١٢حممد نعيم ياسني ص ، اإليامن: وانظر، ٧٨٥-٤٩٧للسيد نعامن األلويس ص، جالء العينني يف حماكمة األمحدين

 .٦٠٤ ص٥: ج٣روح املعاين جملد :  انظر-٢ 

  .٧٦ملرجع السابق صا:  انظر- ٣

وانظر ، ٧٠ ص١:ج صالح الفوزان، إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد:وانظر، ٣٥١ ص٧:جمموع الفتاوى البن تيمية ج: انظر-٤

 .٥٢-٥٠البن رجب ص، التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار:وانظر، ٦٦١العقيدة اإلسالمية وأسسها للميداين ص

 .١٤ ص ٢٩: ج١٤نفس املرجع جملد : وانظر، ٣٠٦ ص ١: ج١ جملد روح املعاين: انظر -٥

  



 ١٤٧

واملتتبـع ) ١(.نة واجلامعـة ونـصوا عليـه يف كتـبهم خملوقة هو ما يعتقده أهل السوما قاله الشيخ األلويس من أن النار

، ة والنار فإنه جيد أنه مل خيرج عن عقيـدة أهـل الـسنة واجلامعـةلتفسري الشيخ األلويس لآليات التي حتدثت عن اجلن

 .ا دائام ويدحض شبه املخالفني هلمبل ينترص هل

 املطلب السادس

 القضاء والقدر

قبـل احلـديث عنـه يف هـذا املطلـب نريـد أن ولكـن ، إن اإليامن بالقدر هو الركن السادس من أركان اإليامن            

 . اء والقدرنتعرف عىل معنى القض

 وفاعله القايض ومعناه يف اللغة القاطع لألمور املحكم هلا ويقـال "قىض"القضاء من الفعل   -:القضاء والقدر لغة

َومنه القضاء املقرون بالقدر واملراد بالقدر التقدير وبالقضاء اخللـق ، وقضاء اليشء إحكامه، الفاصل واحلاكم فيها َ َ َ ََ َ

ُوالقدر )١٢-فصلت( اآليةQ ! " # $ % ...P: ومنه قوله تعاىل َ ُالقضاء املوفـق، وهـو القـضاء : َ َُ ََ َّ ُ ََ

م به من األمور ُ م ، وهو ما يقدره اهللاُ عز وجل من القضاء وحيك ْ ِواحلك ُ ْ ُ ُ َُ َ َّ َِ َ َّ ََ  Q           â  á  à      ß  ÞP  : ومنه قوله تعاىل.ُِّ

ً والقدر أيضا)٤٩ -القمر ( ََ ِمبلغ اليشء: َ
ْ ألن القـدر ، اء والقدر أمران متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخروالقض. َّ

 )٢(. ومن أراد الفصل بينهام فقد أراد هدم البناء، بمنزلة األساس والقضاء بمنزلة البناء

 . هو حكم اهللا سبحانه وتعاىل أزال بوجود اليشء أو عدمه -:القضاء اصطالحا

 . كيفية خاصة يف وقت خاص  إجياد اهللا تعاىل اليشء عىل-:القدر اصطالحا

، وقد يطلق كل من القضاء والقدر عىل اآلخر، ولكن يكفينا هذا التعريف، وال شك أن هناك تعريفات أخرى هلام 

، هـو النظـام املحكـم الـذي وضـعه اهللا هلـذا الوجـود والقـوانني العامـة(  ،وقد أطلق عليهام البعض تعريفا واحـدا

 .) بباهتاوالسنن التي ربط هبا األسباب بمس

 

                                                
وليد . د، منهج القرآن يف عرض قضايا العقيدة:وانظر، ٤٧٩للسيد نعامن األلويس ص، جالء العينني يف حماكمة األمحدين: انظر  -١

تفسري : وانظر، ٤٥ صتفسري لسعدي : وانظر، ٥٠١ ص١:تفسري ابن عجيبة اإلدرييس ج: وانظر، ١٦٤حسن العامودي ص

 . ٥١النسفي ص 

 .٣٧٢ ص١٣:مرتىض الزبيدي  ج، تاج العروس: وانظر، ٣٦٦٥ ص٥:لبن منظور ج، لسان العرب:  انظر-٢ 

 

  



 ١٤٨

 )١(.تم إجيادها فعال عىل وفق املراد، هو إرادة اهللا إجياد األشياء عىل وجه خمصوص:  والقدر معامعنى القضاء

   :فمن القرآن قوله تعاىل، ء والقدر كثرية يف الكتاب والسنة واألدلة عىل القضا-:وجوب اإليامن بالقضاء والقدر

  Q       ß    Þ          â  á  àP) وقوله تعاىل) ٤٩-رالقم:  Q    V       U      T  S  R  Q   P         O  N   M  LP  

 Q _  ^  ]  \   [  Z     Y  X  W  V`      d  c  b  a  P :وقوله تعاىل) ٢١-الحجر (

  Q°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �±  ³  ²  :وقوله تعاىل) ٥١-التوبة(

        ¶  µ  ´P )وأن تؤمن (:... وقد سأله جربيل عليه السالم عن اإليامن فقال: ^ومن السنة قوله )٢٢-الحدید

ِّال يـؤمن عبـد حتـى يـؤمن بـأربع يـشهد أن ال إلـه إال اهللاَُّ وأين ( :^وقولـه )٢(. احلـديث .)....بالقدر خريه ورشه ْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َُّ َ َ ْ َِ ِ ُ َّ ٌْ ٍ ْ َ ِ ِ ِ

َحممد رسول اهللاَِّ بع َ ُ ُ َ ٌَّ َ ِثني باحلق ويؤمن بـاملوت وبالبعـث بعـد املـوت ويـؤمن بالقـدرُ َ ََ ْ َْ ْ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ اإليامن بالقـضاء والقـدر فـ )٣) (َ

مـن ذلـك مـا ، وقد نص علـامء العقيـدة عـىل هـذا الوجـوب،  ألنه ركن من أركان اإليامن من أنكره فقد كفرواجب

ْوكل يش":قاله صاحب العقيدة الطحاوية َ ُّ ُ َء جيري بتقديره ومـشيئته، ومـشيئته تنفـذ، ال مـشيئة للعبـاد، إال مـا شـاء َ َ َ َ َ َْ َّ ْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َْ َ ُ َِ ِِ ٍ

ن ُ ْهلم، فام شاء هلم كان، وما مل يشأ مل يك َ َ َْ َْ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ ُْ َُ َ".)٤( 

  -: وللقدر مراتب أربعة وهي-:مراتب اإليامن بالقدر  

 .وأنه علم أعامل العباد قبل أن يعملوهااإليامن بعلم اهللا القديم  -١

 .كتابة ذلك يف اللوح املحفوظ -٢

 .مشيئة اهللا النافذة وقدرته الشاملة -٣

 .وأنه هو اخلالق وكل ما سواه خملوق، إجياد اهللا لكل املخلوقات -٤

    )٥(.والرش ال ينسب إىل اهللا،  فهو خري كلهته للخالقبته للمخلوقات هو خري ورش أما بنسبسنوالقدر ب

                                                
، حممد نعيم ياسني، وانظر اإليامن، م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦، ٨ -بريوت–دار الفكر ، ٤٦أبو بكر اجلزائري ص، منهاج املسلم:  انظر-١

 .٧٢٩، ٧٢٨عقيدة اإلسالمية وأسسها للميداين صوانظر ال، ١١٧، ١١٦ص

، ٢٨ ص ١من حديث عمر بن اخلطاب ج،  باب معرفة اإليامن واإلسالم والقدر وعالمة الساعة، كتاب اإليامن، صحيح مسلم -٢

 .١٠٢رقم احلديث 

رقم احلديث ، ٢٢ ص ٤الب جمن حديث عيل بن أيب ط، باب ما جاء يف اإليامن بالقدر خريه ورشه، كتاب القدر، سنن الرتمذي -٣

 .١٣٥٤٢رقم احلديث ، ١٢٥٨ ص ٢صححه األلباين صحيح اجلامع الصغري ج، ٢١٤٥

 .١٠٣أليب العز احلنفي ص ، رشح العقيدة -٤

 .١٢٠-١١٩حممد نعيم ياسني ص ، اإليامن: انظر -٥



 ١٤٩

 قد مر بنا أن الشيخ األلويس يـؤمن بـأن اإليـامن بالغيـب هـو اإليـامن بأركـان -:موقف األلويس من القضاء والقدر

 من خالل تفسريه لآليـات  عليه سنتعرفأما موقفه من القضاء والقدر ، اإليامن الستة والتي يعد القدر واحدا منها

 -:ددة يف تفسريه وهي كالتايلوذلك من خالل نامذج حم، التي تتحدث عن القضاء والقدر

-القمر( Q    â  á  à     ß  ÞP  :يبني ذلك يف تفسريه لقوله تعـاىل، ن كل يشء مقدر ومكتوبإ -:النموذج األول

والقـدر بـاملعنى املـشهور يقابـل ،  األشياء مقـدرا مكتوبـا يف اللـوح قبـل وقوعـه يشء منن كلإ : حيث يقول)٤٩

 القـدر في^ جـاء مـرشكو قـريش خياصـمون رسـول اهللا  مسلم يف صحيحه أنـه خرجه اإلمامويورد ما أ، القضاء

ويورد قوال  )١( )٤٩   ، ٤٨ -القمر (Q    Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô*           â  á  à       ß  ÞP فنزلت 

مـا تـصنع :  قلتأمجع بيني وبينه: البن عباس ريض اهللا عنهام عندما سأله جماهد ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال

لكـل أمـة جمـوس وجمـوس أمتـي " : ^وأنه ورد يف حقهـم أحاديـث كثـرية منهـا قولـه. أخنقه حتى أقتله: به؟ قال

 )٣(، )٢( "الذين يقولون ال قدر إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم 

ن املفـرسين مـن أهـل الـسنة وقـد ذكـره غـريه مـ، وهذا الذي ذكره الشيخ األلويس هو عقيدة أهل السنة واجلامعـة 

واإلمـام ، )٧(واإلمام أبو السعود، )٦(واإلمام ابن عادل، )٥(واإلمام ابن عجيبة، )٤(مثل اإلمام الطربي، واجلامعة

  )٩(.والشيخ السعدي، )٨(النسفي

                                                                                                                                                 
رقم احلديث ، ٥٢ ص ٨:ج، اممن حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنه، باب كل يشء بقدر، كتاب القدر،  صحيح مسلم-١

٦٩٢٣ . 

حسنه األلباين صحيح . ٥٥٨٤رقم احلديث ، ٤١٥ ص٩:ج، من حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام،  مسند اإلمام أمحد-٢

 .٩٢٩٤رقم احلديث ، ٩١٧ ص ٢:ج، اجلامع الصغري

  . ٤٠٨-٤٠٧ ص ٢٧:  ج١٣روح املعاين جملد :  انظر-٣

  .٦٠٥-٦٠٤ ص ٢٢:تفسري الطربي ج: ظران -٤

  .٣٩٠ ص٧:سري ابن عجيبة اإلدرييس جتف: انظر -٥

 .٢٨٥-٢٧٨ ص١٨:سري ابن عادل جتف: انظر -٦

 .١٧٤ ص ٨:تفسري أبو السعود ج:انظر -٧

 .١٦٣ ص٤:تفسري النسفي ج: انظر -٨

 .٨٢٧تفسري السعدي ص: انظر -٩

 
 
 
 



 ١٥٠

¯  °  ±  Q  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :من خالل تفسريه لقولـه تعـاىل -:النموذج الثاين

¿  ¾    ½     Â    Á     À  P )ان فهــو ،  تعــاىل اهللامــن خــصوصيات ن هــذا امللــكإ:حيــث يقــول) ٢-الفرق

ًيستلزم هبذا اتصافه بالقدرة التامة والترصف الكيل فيهام وفـيام فـيهام إجيـادا و ،السلطان القاهر للسموات واألرض

ًوإحياء وإماتة وأمرا وهنيا حسبام تقتضيه مشيئته املبنية عـىل ا، وعدما حلكـم واملـصالح، وهـو قـد أحـدث كـل يشء ً

ًإحداثا جاريا عىل سنن التقدير والتسوية حسبام اقتضته إرادته املبنية عىل احلكم البالغـة كخلقـة اإلنـسان مـن مـواد  ً

وهيـأه ملـا أراد بـه مـن اخلـصائص واألفعـال الالئقـة بـه كتهيئـة اإلنـسان للفهـم ، خمصوصة وصور وأشكال معينـة

لتدبر يف أمور املعـاد واملعـاش واسـتنباط الـصنائع املتنوعـة ومزاولـة األعـامل املختلفـة إىل غـري واإلدراك والنظر وا

، وقد قال بمثل ما قال به مجع من املفرسين منهم الطـربي، دة الصحيحة التي سار عليها السلف إهنا العقي)١(.ذلك

 )٢(.والسعدي، ابن عاشورو،  عادلابنو، اإلدرييسو، القرطبيو

Q  x  :نجد ذلك عند تفـسريه لقولـه تعـاىل، تقدير ما يلزم لكل خلق من خملوقاته وهدايته إليه -:لثالثالنموذج ا

     z   yP )قدر كل يشء عـىل مقـدار خمـصص يف جنـسه ونوعـه وفـرده وصـفته وفعلـه  :حيث يقول) ٣-ىاألعل

ا كـل خلـق مـن خملوقـات اهللا تعـاىل ولـو تتبعنـ، ويرسه ملا خلقـه لـه، فوجه كال منها ملا يصدر عنه وينبغي له،وأجله

وممن قال بمثل ما قال بـه الـشيخ األلـويس ) ٣(.لوجدنا ذلك يف كل شؤوهنا، أو النبات، أو احليوان، سواء اإلنسان

                                                
 .  ٣١٧-٣١٦ ص١٨: ج١٠روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-١

ــران -٢ ــربي ج: ظ ــسري الط ــر، ٢٣٦ ص١٩:تف ــي ج: وانظ ــسري القرطب ــر، ٣ ص ١٣:تف ــادل ج: وانظ ــن ع ــسري اب ، ٤٧٥ ص١٤:تف

 .٣٢٠-٣١٧ ص ١٨:تفسري ابن عاشور ج: وانظر، ٥٧٧تفسري السعدي ص: وانظر، ٤٢٩ ص٢: جسليامنتفسري مقاتل بن :وانظر

  . ٤٣٤ ص ٣٠:  ج١٤روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-٣



 ١٥١

ــرسي ــن املف ــل م ــربيٌن ك ــن الط ــي،)١(م ــة، )٢( والقرطب ــن عجيب ــري ،)٣(واب ــشنقيطي، )٤(واجلزائ ــن  ،)٥(وال واب

  )٦(.عاشور

 .  القدر عند الشيخ األلويس جيد أنه ال خيرج فيها عن عقيدة أهل السنة واجلامعة لتفسري آياتواملتتبع

  -:خالصة املبحث 

 عقيدة السلف يف املالئكة وأن اإليـامن هبـم ركـن مـن أركـان اإليـامن مـن أنكـره فقـد                         ن الشيخ األلويس يعتقدإ  -١

وأهنـم مـن جنـد اهللا الـذين كلـف كـل صـنف ، ه وعبادته وهو غني عنهـاوأن اهللا تعاىل خلقهم من نور لطاعت،كفر 

 .منهم بعمل خاص به فهو ينفذه وفق ما كلفه به اهللا تعاىل

إال ،  يعتقد أن اجلن جزء من عامل الغيب خلقهم اهللا من النار منهم املؤمن ومـنهم الكـافر وقـد خلقهـم للعبـادة-٢ 

 .عضهم يؤذي اإلنس فيرصعه أو غري ذلكوأن ب، أن منهم من هو مصدر للرش والغواية

وينكـر عـىل ،  بعذاب القرب ونعيمه كام هي عقيدة أهل السنة واجلامعـة الشيخ األلويس بوجوب اإليامن يؤمن-٣

 .من أنكر ذلك

وأعد عذابا للكفرة والعصاة ،  يعتقد بالبعث واجلزاء وأن اهللا تعاىل أعد ثوابا للطائعني يف اجلنة وأهنا درجات-٤

 . الدامغة للرد عىل من أنكر هذه العقيدةجويورد احلج،نيانفوأهنام خملوقتان باقيتان ال ت، لنار وأهنا دركاتيف ا

وانـه ال يـصيب ، يعتقد بالقضاء والقدر وأنه ما من يشء يف هذا الكـون إال وقـد خلقـه اهللا تعـاىل بقـضائه وقـدره

قـواال يـرد هبـا عـىل مـن أنكـر كـام أنـه يـورد أ، إمـا عليـهاملخلوق من يشء يف هذا الكون إال وقد قدره اهللا إما له و

 .القدر

 

                                                
  .٣٦٩ص٢٤:تفسري الطربي ج: انظر -١

  .١٦-١٥ص٢٠:تفسري القرطبي ج:انظر -٢

 .٤٣٧ ص٨:تفسري ابن عجيبة اإلدرييس ج: انظر -٣

  .١٦-١٥ص٢٠:تفسري القرطبي ج:انظر -٤

 .٥٠٢ ص ٨:تفسري الشنقيطي ج:انظر -٥

 .٣٢٠-٣١٧ ص ١٨:تفسري ابن عاشور ج: انظر -٦
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 األساليب البالغية واألرسار البيانية : املطلب األول -:  وفيه مطلبني                    
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 ١٥٣

  الثالثالفصل

  بالرأيمنهج األلويس يف التفسري
 

  -:بني يدي الفصل

والتفسري ، والتفسري اللغوي، أصول التفسري بالرأيوهي ، يشتمل هذا الفصل عىل أربعة مباحث رئيسية           

 . التفسري اإلشاري وموقف األلويس منهو، العلمي

سري باملـأثور الـذي هـو وهـو اللـون الثـاين بعـد التفـ، التفسري بالرأي لون من ألوان التفـسري يعـرف بالتفـسري درايـة

إال أن هناك تباين بني العلـامء يف قبولـه والقـول بـه مـا بـني مؤيـد ومعـارض ولكـل مـنهم حجتـه ، التفسري بالرواية

 .واحلقيقة أن اجلميع يريد برأيه خدمة كتاب اهللا، ودليله

س النظـر واالسـتدالل والتفـسري بـالرأي هـو املبنـي عـىل أسـا،   الرأي هنا هـو االجتهـاد-:تعريف التفسري بالرأي

ط واآلداب التـي جيـب ويف نطاق التـزام املفـرس بالـرش، العقيل واالستنباط الذي هو منطلق االجتهاد وإبداء الرأي

 ) ١.(أن يتحىل هبا املفرس

 أن التفسري بالرأي قول عىل اهللا بغري علم والقول عىل اهللا بغري علم منهي عنه  - ١ -: للتفسري بالرأيأدلة املانعني

Q  P  :مستدلني بقول اهللا تعاىل ،وأن التفسري بالرأي قول ليس عىل اليقني إنام عىل الظن، التفسري بالرأي منهي عنهف

     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a   ̀ _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q

  lP )وقوله تعاىل)٣٣-  األعراف  : Q Ä  Ã  Â  ÁÇ  Æ  Å È  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   

 ÑP)  واستدلوا بقوله تعاىل^وأن الذي يستطيع تبيني املراد من آيات القرآن هو النبي) ٣٦- اإلسراء :   

 Q3  24>  =   <  ;  :  9  8  7     6   5  P )٤٤ /النحل. ( 

ِمن قال يف القرآن بغري" :^ استدلوا بقول النبي-٢ ْ ْ ََ ِ ِ ُ ْ َ َِ ِ علم فليتبوأ مقعده من النارْ َّ ْ ُ َ َّ َ َِ َِ َْ ْ َ ٍ َْ ْ")٢ ( 

                                                
-هـ١٤٢٠، ١ ط-دمشق-مكتبة الفارايب، ١٠٧حممد محد زغلول ص. د، أعالمهالتفسري بالرأي قواعده وضوابطه و:  انظر-١

 .١٨٣ ص١:والتفسري واملفرسون للذهبي ج، م١٩٩٩

ِما جاء يف الذي يفرس القرآن برأيـه باب ، كتاب التفسري، سنن الرتمذي-٢ ِِ ْ َ ْ ِّ َ َِ َ ُ َْ َُّ ُ ، ٦٥ ص ٥:ج، مـن حـديث ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام ،َِ

 .٥٧٣٧:  رقم احلديث٨٢٧ص ، واحلديث ضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري، ٢٩٥٠:رقم احلديث

 



 ١٥٤

َمن قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ" :^وقوله  ََ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْْ َ َ ِْ ِ َ ْ َِ ِ ِ" )١(  

  -:أدلة املجيزين للتفسري بالرأي

له  وقو )٨٢ -النساء (QM  L  KN    X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  P  : قوله تعاىل-١

 )٢٩ -ص( Q    J   I   H  G   F  E  D  C  BP  :تعاىل

  Qb  a   ̀ _      ̂  ]  \  [  Zc  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  :وقوله تعاىل

o  np y  x  w     v  u  t  s   r  q  P) حيث نصت اآليات ) ٨٣ -النساء 

 .وهذا يلزمه إعامل العقل والفكر، اظ هباعىل التدبر يف كتاب اهللا تعاىل واالعتبار بآياته واالتع

ويفهم من  )٢(."اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل"  البن عباس ريض اهللا عنهام ^ ما ورد من دعاء النبي-٢

 .وهو التفسري بالرأي واالجتهاد، هذا الدعاء أن التأويل أمر آخر غري النقل

م جار عىل موافقة كالم العرب ومناحيهم يف القول مع موافقـة قس، ن الرأي قسامنإ -:حقيقة اخلالف بني الفريقني

وقـسم غـري جـار عـىل كـالم العـرب . وهذا القسم جائز ال شك يف جـوازه، الكتاب والسنة ومراعاة رشوط املفرس

 )٣(.وال يوافق األدلة الرشعية وهذا هو مورد النهي وحمط الذم

 : قولـهبعد أن ذكـر أقـواال لـسلف األمـة عـن التفـسري بـالرأي ووقد ورد عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ريض اهللا عنه

فهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة عىل حترجهم عن الكالم يف التفسري بام ال علم هلـم بـه "

فأما من تكلم بام يعلم من ذلك لغة ورشعا فال حرج عليه وهلذا روى عـن هـؤالء وغـريهم أقـوال يف التفـسري وال 

نافاة ألهنم تكلموا فيام علموه وسكتوا عام جهلوه وهذا هو الواجب عىل كل أحد فإنه كام جيـب الـسكوت عـام ال م

 اآلية  Q  ..  +  *       )  (...P :علم له به فكذلك جيب القول فيام سئل عنه مما يعلمه لقوله تعاىل

 .)١٨٧/آل عمران( 

 

                                                
ِ ما جـاء يف الـذي يفـرس القـرآن برأيـهباب ،كتاب التفسري،  سنن الرتمذي-١ ِِ ْ َ ْ ِّ َ َِ َ ُ َْ َُّ ُ  ٥:ج، مـن حـديث جنـدب بـن عبـد اهللا ريض اهللا عنـه ،َِ

 .٥٧٣٦:  رقم احلديث٨٢٧ص ،  يف ضعيف اجلامع الصغريواحلديث ضعفه الشيخ األلباين، ٢٩٥٢: رقم احلديث٦٦ص

 رقم ٤١ ص ١:من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام ج، باب وضع املاء عند اخلالء، كتاب الوضوء،  صحيح البخاري-٢

 .١٤٣احلديث

 وانظر ،١١٥-١٠٨حممد محد زغلول ص.التفسري بالرأي د: وانظر، ١٨٩-١٨٣ ص١:التفسري واملفرسون للذهبي ج: انظر -٣

 . دار الفكر العريب٥١٧- ٥١٥حممد أبو زهرة / اإلمام، املعجزة الكربى القرآن: وانظر ، ٥٩- ٥٤ ص ٢:مناهل العرفان للزرقاين ج:



 ١٥٥

 ")من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نـار ( :^ه  وهو قوليف احلديث املروي من طرق ا جاءملو  

ومن اجلدير ذكره أن الشيخ األلويس ممن جييزون التفسري بالرأي وقد ذكر ذلك يف مقدمة تفسريه وسـاق )  ٢(، ) ١(

 .عليه أدلة كثرية

 

 ملبحث األولا

 أصول التفسري بالرأي

، واملجمـل واملفـصل، والعـام واخلـاص،  املطلـق واملقيـد-:وهي، بويشتمل هذا املبحث عىل أربعة مطال           

 . وعلم املناسبات

 املطلب األول

 املطلق واملقيد

ما دل عىل فرد شائع غري مقيد لفظا بأي قيد وأكثـر : فهو، هو اللفظ الدال عىل مدلول شائع يف جنسه: املطلق         

ة( اآليـةQ ...  Y  X...P  :وقولـه تعـاىل، وتلميـذ، وطـائر، مواضعه النكرة يف اإلثبـات كحيـوان ) ٣ -المجادل

حتـى يـأيت مـا ، وبام أن هذا اللفظ مل يقيد بدليل فإنه يبقى عىل إطالقه، فلفظ رقبة هنا مطلق يشمل املؤمنة والكافرة

 .يقيده

د مقيـد مـا دل عـىل فـر: فهـو، ه بوصف من األوصافد هو اللفظ الدال عىل مدلول شائع يف جنسه مع تقي-:املقيد

.  /  ... Q :وتقييد الرقبة يف كفـارة القتـل اخلطـأ يف قولـه تعـاىل، وتلميذ جمتهد، لفظا بقيد ما كحيوان ناطق

 0...  P٣.(حيث قيدت هنا باملؤمنة فال يصح غريها كاملرشكة مثال) ٩٢ -النساء  (اآلية ( 

  -:ينقسم املطلق واملقيد إىل أربعة أقسام هي -:أقسام املطلق واملقيد
                                                

باب من سئل عن علم ، املقدمة ،بشار عواد معروف: حتقيق، ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة -١

تمه ، ٢٤٢ص١:ج، ن مالك ريض اهللا عنه من حديث أنس ب،فكتمه َ ُباب من سئل عن علم فك ْ ْ ََ ُ ََ ََ ٍ ْ َِ  – بريوت -  ٢٦٤:رقم احلديث، ِ

 .١١٢٢٩رقم احلديث ، ١٠٧٧ ص ٢: صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ج.م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١ط

 .٢٠-١٦ ص١:  ج١روح املعاين  جملد :  انظر-٢

البيان يف علوم ، م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ٥مؤسسة الرسالة ط،٢٨٨-٢٨٦عبد الكريم زيدان ص.  د،الوجيز يف أصول الفقه:  انظر-٣

: وانظر، م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢مكتبة الظالل ط، ٢٢٩ص، حممد بن عيل احلسن. و د، سليامن بن صالح القرعاوي.د، القرآن

  . ٢٣٨للقطان ص، مباحث يف علوم القرآن



 ١٥٦

 .حيث ال يوجد ما يقيد املطلق هنا، أن يتحد السبب واحلكم كالصيام يف كفارة اليمني -١

 .وإطالقها يف التيمم، أن يتحد السبب وخيتلف احلكم كغسل األيدي إىل املرافق يف الوضوء -٢

 . أن خيتلف السبب ويتحد احلكم كاشرتاط اإليامن يف الرقبة املعتقة وإطالقها يف كفارة الصوم والظهار-٣

 )١.(وإطالقها يف الرسقة،  أن خيتلف السبب ويتحد احلكم كتقييد اليد يف الوضوء-٤

 ويعنى بذلك بيان املقيد للمطلق فيكون احلكم يف فرد مقيد بنفس القيد الذي هو يف املقيـد -:محل املطلق عىل املقيد

 .علامء عىل محل املطلق عىل املقيدوقد اتفق ال، بعد أن كان منترشا قبل ذلك

 )٢.( ولكن اختلفوا يف احلاالت التي يصح فيها هذا احلمل مما أدى إىل اختالف احلكم يف عدد من املسائل الفقهية

 الـشيخ األلـويس للمطلـق واملقيـد يف تفـسريه لكثـري مـن اآليـات التـي يتعـرض -:منهج األلويس يف املطلق واملقيد

وهـذا مـا يتـضح لنـا مـن خـالل ،  إىل مذهبـه الفقهـيطلـق عـىل املقيـد يرجـعولكن محله امل، يوجد هبا مطلق ومقيد

 . نموذجني من تفسريه للمطلق واملقيد

  ~Q}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q  : ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل-:النموذج األول

 ̈ §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �©     ¬  «  ª  P)رة ــول )٢٣٦ -البق ــام ن اإ: حيــث يق إلم

، مـستحبة لـسائر املطلقـات، أما األحناف فيقولون بأهنا واجبة للمطلقـات يف اآليـة، باستحباب املتعة: مالك يقول

أما الشافعي ويف أحد قوليه أهنا واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إال التي سمي هلا وطلقـت 

  Q[   Z  Y\  ^  ]: تـرب العمـوم يف قولـه تعـاىلوملـا مل يـساعده مفهـوم اآليـة ومل يع، قبل الـدخول

_P )ويفهم من قـول الـشيخ األلـويس أن الـشافعي محـل )٣.(ألنه حيمل املطلق عىل املقيد) ٢٤١ -البقرة 

عىل املقيد وهو املطلقات التي مل يفرض ) ٢٤١ -البقرة(اآلية  Q[   Z  Y\  ...P: املطلق يف قوله تعاىل

أما الشيخ األلـويس فيقـول بقـول األحنـاف ألنـه قـال أمـا ،  املتعة واجبة لكل مطلقةوعىل هذا فتكون، هلن فريضة

 .     فهو ال يقول بحمل املطلق عىل املقيد بني اآليتني، عندنا ويقصد األحناف ألنه يتبنى مذهبهم

عـضا دون ن املتعة لكل مطلقة ألن اهللا تعاىل جعـل ذلـك هلـن ومل خيـصص مـنهن بإ: وكذلك اإلمام الطربي فيقول

 مـن إنـام جعلـه، أو املطلـق يف اآليـة الثانيـة، واملالحظ أن اإلمام الطربي مل يأت عىل ذكر املقيد يف هذه اآليـة، بعض

                                                
  .٢٤١-٢٣٨للقطان ص،  مباحث يف علوم القرآن-١

  .٢٨٤-٢٨١حممد محد زغلول ص. التفسري بالرأي د:  انظر-٢

 .٢٢٢-٢٢٠ ص ٢: ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٣



 ١٥٧

:  الذي قال به كال من الـشيخ األلـويس واإلمـام الطـربي ويرى الباحث أن)١.(باب العموم الذي ليس له خمصص

 .ملقيد بني اآليتنينه ليس هناك محل للمطلق عىل اإهو واحد من حيث 

¼  ... Q :  ما قاله عند حديثه عن املطلق واملقيـد يف كفـارة اليمـني مـن خـالل تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الثاين

¾  ½¿  ...   P محـال للمطلـق عـىل ، واشرتط الشافعي اإليامن يف الرقبة املعتقـة: حيث يقول ) ٨٩ -المائدة (اآلية

د الخــتالف الــسبب يف وجــوب  املطلــق عــىل املقيــون أي األحنــاف فــال حيملــمعنــدهأمــا ، املقيــد يف كفــارة القتــل

 )٢.(الكفارة

وكأنه يقول لـو كانـت ، ألن سبب الكفارة خمتلف،  إذا الشيخ األلويس مل يقل بحمل املطلق عىل املقيد يف هذه اآلية

 عنـد حـديث عـن كـام بـني ذلـك، لعكـساحلادثة واحدة حلملنا املطلق عىل املقيد سواء تقدم املطلق عـىل املقيـد أو ا

املطلـق  ما يقوله عند حديثه عن والذي قال به يف املطلق واملقيد يف كفارة اليمني هو )٣(،املطلق واملقيد يف آية الدين

  )٤(.رة الظهارا يف كفواملقيد

 وعنـد األحنـاف ،ويف البحر املديد لإلدرييس أن الرقبة مؤمنة عىل مـذهب مالـك لتقييـدها بـذلك يف كفـارة القتـل 

  )٦(،نه عتق رقبة مؤمنةإ:  بكر اجلزائري فيقولا ولكن الشيخ أب)٥(،جيوز عتق الكافرة إلطالق اللفظ

ــسعود  ــو ال ــام أب ــيفام كــانإ: يقــولفأمــا اإلم ــسان ك ــاق إن ــارة ، ن إعت ــىل كف ــامن قياســا ع ــه اإلي ــشافعي في ورشط ال

نة أو كافرة إنام هو ناتج عن اختالف املـذاهب الفقهيـة ويرى الباحث أن اختالف املفرسين يف الرقبة مؤم)٧(،القتل

  .يف محل املطلق عىل املقيد وعدمه

 

 

 

                                                
 .١٣٤-١٢٥  ص٥:تفسري الطربي ج: انظر -١

 .٣١١ ص ٧: ج٤روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-٢

  .٣٣٣ ص ٣: ج٢املرجع السابق جملد :  انظر-٣

  .٥٨٣-٥٧٤ ص٢٨: ج١٣املرجع السابق  جملد :  انظر-٤

  .٢٩٣ ص ٢: انظر تفسري اإلدرييس ج-٥

  .٧ ص٢:تفسري اجلزائري ج:  انظر-٦

 .٧٥ ص٣: انظر تفسري أبو السعود ج-٧



 ١٥٨

 املطلب الثاين

 العام واخلاص

إن من أهم مميزات لغة القرآن الكريم يف مدلوالت ألفاظها أن اللفظ غالبا ما يرد عاما ويفيد              

وهذا ما انعكـس ،  األفراد التي يشملها يف أصل الوضعخيرج بعضال أنه يطرأ عليه ما إ، الشمول جلميع أفراده

مبارشة عىل النظم الترشيعية واألحكام الدينيـة فقـد جيتمـع للحكـم التـرشيعي خـصائص جتعلـه عامـا يـشمل كـل 

  )١.(ثم يأيت بعد ذلك ما حيرص نطاقه، األفراد

 .ام ومن هنا ال بد لنا من التعرف عىل كل من العام واخلاص ونبدأ بالع

  -:أوال العام

 )٢.( ملا يصلح له من غري حرصاللفظ املستغرق هو -:تعريفة-١

 -:يعرف هبا وتدل عليه وهيصيغ  وللعام -:صيغ العام -٢ 

 ) .٢ -رالنو (اآليةQ2    1  0    /       .  -  ,  +3  ...  P  :كقوله تعاىل،  اسم اجلنس إذا عرف بأل-أ

    .)٥٧ -العنكبوت (Q  O  N  MP ...Q  P  : لفظ كل ومجيع مثل قوله تعاىل-ب

 ) .١ -المؤمنون (Q    #  "  !P  : اجلمع املعرف بأل االستغراقية مثل قوله تعاىل-ج

 ) .٢٤٥ -البقرة ( اآليةQ  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´ ...P  : أسامء االستفهام كام يف قوله تعاىل-د

 اآليـةQy  x   w   v  u  t  sz�  ~  }  |  {  ¡   ...P  :ىل النكرة املنفية أو يف سياق النفـي كقولـه تعـا-هـ

 ) .٢٥٥ -البقرة(

ساء (اآليـةQ ...  2  1  0  /  . ...P  : األسامء املوصولة كقولـه تعـاىل-و Q  T  :وقولـه تعـاىل، )٢٤ -الن

^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U_    a   ̀ P)١٠ -النساء( 

  Q ...T   S  R  Q  P U    [  Z  Y    X  W  V :ه تعـاىل النكرة املوصوفة بوصف عام كقولـ-ز

\]   ...P٢٢٢-البقرة (اآلية. ( 

                                                
  . ٢١٢مباحث يف علوم القرآن للقطان ص : وانظر، ٢٥٥حممد محد زغلول ص . التفسري بالرأي د:  انظر-١

  . ٢١٢ مباحث يف علوم القرآن للقطان ص -٢

 
  



 ١٥٩

  Q ...y   x  w  v  uz  :ومثال ذلـك قولـه تعـاىل،  أسامء الرشط سواء كانت للعاقل أو لغري العاقل-ح

 ...Pأما غري العاقل فكقوله تعاىل، هذا للعاقل) ١٨٥ -البقرة (اآلية:Q   ...4   3    2  7  6   5  8  ...Pاآلية  

 )١) .(١٩٧ -البقرة (

  -: قسم العلامء العام إىل ثالثة أقسام هي-:أقسام العام-٣

 اآليـةQ   U  T  S ...P : وهـو كثـري يف القـرآن ومنـه قولـه تعـاىل-: العام البـاقي عـىل عمومـه-أ

 ) .٢٣ /النساء(

 اآلية    Q ...}  |¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  ¦  ...  P  : ومنه قوله تعاىل-: العام املراد به اخلصوص-ب

 )٩٧ /آل عمران (

 )٢).(٢٢٨ /البقرة(  اآليةQ L  K  J     I  H ... P : ومثاله قوله تعاىل-: العام املطلق-ج

وهـو : إمـا متـصل: واملخـصص، فهو الذي ال يستغرق الصالح له من غري حرص، وهو يقابل العام -:ثانيا اخلاص

 -: هيواملتصل مخسة: وهو بخالفه: ه بني العام واملخصص له بفاصل، وإما منفصلُالذي مل يفصل في

̂      _   `  Qk  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a  :نحو قوله تعاىل،  االستثناء-١  ]  \l  

o   n  m *  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  P )٥-٤ /النور.(  

Q  ...  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g  f :ومثاله قوله تعاىل،  الوصف-٢

      s  r  q ...P٢٣ /النساء (اآلية. ( 

̧ Q  :ومثاله قوله تعاىل،  الرشط-٣  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °    ̄ ®... Pاآلية   

 ) .١٨٠ /البقرة(

 ).٢٢٢ /البقرة (اآليةQ ...�  ~  }  |¡   ...P  :نحو قوله تعاىل،  الغاية-٤

 

 

                                                
، ٢١٥-٢١٢مباحث يف علوم القرآن للقطان ص: وانظر، ٣٠٨-٣٠٥عبد الكريم زيدان ص. د، الوجيز يف أصول الفقه:  انظر-١

إسامعيل القرعاوي و حممد بن عيل . البيان يف علوم القرآن د: وانظر، ٢٦٠-٢٥٦حممد محد زغلول ص .التفسري بالرأي د: وانظر

  .٢٢٦-٢٢٤احلسن ص

  .٢٦٢-٢٦٠حممد محد زغلول ص.التفسري بالرأي د: وانظر، ٢١٧-٢١٥م القرآن للقطان صمباحث يف علو:  انظر-٢



 ١٦٠

 اآليةQ  ...¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  ...P :ومثاله قوله تعاىل،  من الكل بدل البعض-٥

 ) ١) .(٩٧ /آل عمران (

  -:ومن أمثلته، أو قياس، أو إمجاع، أو حديث، واملخصص املنفصل هو ما كان يف آية أخرى يف حمل آخر

خـص ). ٢٢٨ /رةالبق (اآليـةQL  K  J     I  H ... P  :كقوله تعـاىل،  ما خص بالقرآن-١

  Q Q    T  S  R :وبقوله تعاىل) ٤ /الطالق (Q  ...Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Â    ...P :بقوله تعاىل

b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  Uc    ...P) ٤٩ /األحزاب.( 

رة  (اآليـةQ...;  :  9  8  7<   ...P  : ومثالـه قولـه تعـاىل،ما خص باحلديث -٢ مـن  خـص )٢٧٥ /البق

  وكـام هـو عنـد ^وان النبي ) ٣.(كام هو عند البخاري)٢(ل عن بيع عسب الفح^البيوع الفاسدة مثل هني النبي

 ) ٥.(وهي نوع من أنواع الربا )٤(البخاري رخص يف بيع العرايا

ساء (اآليةQf  e   d  cgk  j  i   h   ... P :ومثاله قوله تعاىل،  ما خص باإلمجاع-٣  /الن

 .لرقيق فال يرث باإلمجاع خص منها ا) ١١

ور  (اآليةQ2    1  0    /       .  -  ,  +3   ...P  :ومثاله قوله تعاىل،  ما خص بالقياس-٤ خـص ) ٢ /الن

Q ...  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  :منها العبد بالقيـاس عـىل األمـة املنـصوصة يف قولـه تعـاىل

¤  £¥  ... P ٦).(٢٥ /النساء (اآلية( 

 .)٧(" ميتة فهي ما قطع من البهيمة وهى حية ":^ ومثال ذلك قول النبي-:ة بالقرآنختصيص السن

                                                
والبيان يف علوم القرآن ، ٢١٩-٢١٧ومباحث يف علوم القرآن للقطان ص ، ٤٣  ص٣: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج-١

  .٢٢٨-٢٢٦حممد احلسن ص. سليامن القرعاوي و د.د

 .٢٩٣٥ ص ٤:أنظر لسان العرب ج. ي منه حيصل محل أنثاه هو رضاب الفحل أي ماؤه الذ-٢

  .٢٢٨٤ باب عسب الفحل رقم احلديث ٩٤ ص٣: صحيح البخاري ج-٣

 انظر بدائع .-أي ال جزافا- يف رءوس النخل خرصا بام يؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيال معلوما لبلح أو الرطب هو بيع ا-٤

 .١٩٤  ص٥:عالء الدين الكساين ح، الصنائع

  .٢١٩٠ رقم احلديث )أو الفضة( بيع الثمر عىل رءوس النخل بالذهب والفضة  باب٧٦ ص ٣: صحيح البخاري ج-٥

  .٢١٩ومباحث يف علوم القرآن للقطان ص  :وانظر، ٤٤-٤٣ ص٣:اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج:  انظر-٦

رقم احلديث ، ١٤٥ ص ٣: من حديث أيب واقد الليثي ج،باب ما قطع من احلي فهو ميت، كتاب األطعمة،  سنن الرتمذي-٧

 .١٠٥٨٩رقم احلديث ، ٩٨٧ ص ٢:صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ج، ١٤٨٠



 ١٦١

 

 )١) (٨٠ /النحل (Q ... :    9  8  7  6  5  4  3P  :خص بقوله تعاىل

إن النــاظر يف تفـسري الــشيخ األلـويس جيـد أنــه هيـتم بالعــام واخلـاص ويبينــه  -:مـنهج األلـويس يف العــام واخلـاص

 .وهذا ما سنتعرف عليه من خالل بعض النامذج ، حيانا ال يذكر التخصيص وإنام يذكره نسخاإال أنه أ، رصاحة

رة (اآليـةQ³     ²  ±  °  ¯  ® ... P  : ما ذكـره عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-: النموذج األول ) ١٢٥ /البق

ًل يشء كائنا ما كان حتى الطـري نه ذكر الناس يف مثابة ومل يذكر الناس يف األمن  ألنه أمن لكإفهو يقول  :فهو يقول

مخـس " يف احلـديث عنـد مـسلم ^والوحش إال اخلمس الفواسق فإهنا خـصت مـن ذلـك عـىل لـسان رسـول اهللا

وهـذا مـن ذكـره ) ٣(، )٢ (".فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلية والغراب األبقع والفارة والكلب العقـور واحلـديا

بينام ذكـره ،  التخصيصين وعىل رأسهم شيخهم اإلمام الطربي هذاومل يذكر كثري من املفرس، للتخصيص رصاحة

 )  ٤.(ابن حبان األندليس

 اآليةQ ...  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸...P  :ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل -:النموذج الثاين

  اآلية Q ...´    ³  ²   ±  °  ¯µ  ¶ ...P : فهو يذكر لنا أنه خصص من قوله تعاىل) ١٩٦ /البقرة (

رة ( وهذا التخصيص مل يتطرق إليه من وقعـت عـىل كتـبهم . وهذا من ذكره للتخصيص رصاحة )٥. ()١٩٦ /البق

ولكن ذكر ابن اجلوزي أن إباحة حلق الـشعر مـع الفديـة نـسخ للنهـي ، وإنام تفرد به الشيخ األلويس، من املفرسين

ع الفدية ملن كان به أذى من رأسـه وذلـك قبـل بلـوغ اهلـدي ويرى الباحث أن جواز حلق الرأس م) ٦. (عن احللق

حمله خاص من النهي عن احللق والنهي هنا عام بالغاية التي هي بلوغ اهلدي حمله كـام هـو واضـح وقـد خـص منـه 

وأنـه لـيس ، وهو الذي يفهم من قـول الـشيخ األلـويس عنـدما قـال بالتخـصيص، جواز هذا احللق ملن كان به أذى

 .ه ابن اجلوزي رمحه اهللا نسخا كام قال

                                                
  .٢٢٠مباحث يف علوم القرآن للقطان ص :  انظر-١

شة ريض اهللا عنها من حديث عائ . احلل واحلرميفما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب  :باب، كتاب احلج،  صحيح مسلم-٢

  .٢٩١٩:رقم احلديث، ١٧ ص٤:ج

  .٥٧٣ ص ١: ج١روح املعاين لأللويس جملد:  انظر-٣

  .٥٥١ ص١:تفسري ابن حبان ج: انظر -٤

 .١٢١ ص٢: ج٢روح املعاين لأللويس جملد :  انظر-٥

 .٢٠٦ ص ١:تفسري ابن اجلوزي ج:  انظر-٦



 ١٦٢

»  ¬    ® ̄   °  ±  Q  µ   ́ ³  ²  :مـا قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل -:النموذج الثالث

º   ¹   ̧  ¶»Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Â   ...Pهنـا ناسـخة لقولـه إ حيث يقـول )٤ /الطالق  (اآلية

رة ( اآليـة P ...!  "  #  $  %  &  '   )  (    *Q  :تعاىل  ويبـني أن )٢٣٤ /البق

وأنـه مـن ، هذا رأي أصحاب أيب حنيفة ومن وافقهم من الشافعية ألهنم يعتـربون أن العـام املطلـق املتـأخر ناسـخا

: ويــذكر بعــض ذلــك أقــواال بالنــسخ أيــضا لكنــه يــذكر قــول مــن قــال، بـاب أوىل أن يكــون العــام املتــأخر ناســخا

وال خيفى أيضا أنـه يقـول بقـول ،  قوله رصاحة أهنا ناسخويرى الباحث أنه ال خيفى ما يف )١.(بالتخصيص يف اآلية

، ومع ذلك فهو عند ذكره للقول بالتخصيص مل يقل بـضعفه مـثال أو قوتـه، األحناف ألنه من أبناء املذهب احلنفي

والـذي نـص عليـه الـسيوطي يف اإلتقـان وغـريه مـن أصـحاب كتـب ، أو ما شابه ذلك إنام ذكره دون تعقيب عليـه

»  ¬    ® ̄   °  ±  Q    ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ² :كام مر معنا أن قوله تعـاىلعلوم القرآن 

º»Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Â   ...Pخمصـصة لقولـه تعـاىل)٤ /الطالق  (اآلية : Q   #  "  !

*    )  (   '  &  %  $... P اآلية ) وأنه يف كال األمرين فاحلكم تغـري ملـن )٢٣٤ /البقرة 

وأن اخلـالف بـني النـسخ والتخـصيص جـاء ، بص أربعة أشهر وعرشا إىل وضـع احلمـلتوىف عنها زوجها من الرت

علام بأن كتاب الناسخ واملنسوخ نصوا عىل أن فيها نسخ وأهنا من الناسخ الـذي سـبق املنـسوخ يف ، العتبار مذهبي

 يف النـسخ وأن وإذا مـا عـدنا ألقـوال العلـامء) ٢(،ن فيهـا ختـصيصإ :وإن كان بعضهم يذكر قول مـن قـال، القرآن

وأن الـبعض ، وأن البعض قـد قبلـه عـىل إطالقـه مكثـرا مـن القـول بـه يف القـرآن الكـريم، بعضهم قد أنكره مطلقا

، اآلخر قد قال به لكنه ترك الكثري من اآليـات التـي قيـل بنـسخها معلـال ذلـك بأسـباب منهـا التـدرج يف األحكـام

 .ا ختصيص واهللا تعاىل أعىل وأعلم يميل إليه الباحث أهنوبناء عليه فالذي، ومنها التخصيص، ا التقييدهومن

 

 

 

 

 

                                                
  .٧٥٥-٧٥٤ ص٢٨: ج١٣روح املعني لأللويس جملد :  انظر-١

  .٢٣٩الناسخ واملنسوخ للنحاس ص: وانظر، ٣٠ -٢٩الناسخ واملنسوخ البن حزم ص:  انظر-٢



 ١٦٣

 املطلب الثالث

 املجمل واملفصل

 .وكالعادة وقبل اخلوض يف املجمل واملفصل ال بد من التعرف عىل كل منهام              

ع لفهـم داللـة أي البـد للرجـوع للـشار،  هو لفظ ال يفهم املراد منه إال باالستفسار مـن املجمـل-:تعريف املجمل

 -:وله أسباب منها. معناه

فإهنـا تـأيت بمعنـى الـذهب والـشمس وعـني املـاء وعـني ،  بني معان خمتلفة مثـل لفـظ العـنياالشرتاك يف اللفظ -١

 اآليةQL  K  J     I  HM  …P  :ومن أمثلته يف القرآن قوله تعاىل. البرص واجلاسوس

  .طهرفالقرء بمعنى احليض وبمعنى ال )٢٢٨ /البقرة (

 )٢٣٧ /البقرة (اآليةQ...Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½... P  : اللفظ املركب مثل قوله تعاىل-٢

 .فالذي بيده عقدة النكاح مرتدد بني الزوج والويل   

 Q ...¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¿  ...  P  :الرتدد واالختالف يف عـود الـضمري مثـل قولـه تعـاىل-٣

وهـو اهللا وحيتمـل عـود ) إليـه( تمل عود ضمري الفاعل يف يرفعه إىل ما عاد إليـه ضـمريحيث حي) ١٠: فاطر( اآلية

 .ولربام عاد الضمري إىل الكلم الطيب، الضمري إىل العمل

ارج (Q   N  M      L  K  P : غرابة اللفظ ومثله قوله تعاىل-٤ فلفظ هلوعا لفظ غريب هلذا فرسه ما ) ١٩ /المع

 )١) (٢١-٢٠/ المعارج(Q S            R  Q  P*     X     W  V  UP  :عاىلوهي قوله ت بعده من آيات

Q  k  :وقد يأيت تبيني املجمل يف القرآن وقد يأيت يف السنة بمعنى أن السنة تبني القرآن ومثال ذلـك قولـه تعـاىل

  n   m  l...Pوقوله تعاىل)   ٤٣ /البقرة (اآلية:Q ...   ¡  �   ~  }  |...P  

 ) ٢)(٩٧ /عمران لآ (اآلية

أو تفـصيل هلـذا نجـد بعـض الكتـب ذكرتـه باسـم ، ومن خالل ما سبق يتضح لنا اللفظ املجمـل بحاجـة إىل تبيـني

 .املجمل واملبني وبعضها ذكره باسم املجمل واملفصل

 

                                                
حممد احلسن . د، سليامن القرعاوي. البيان يف علوم القرآن د:وانظر، ٣٥٢عبد الكريم زيدان . الوجيز يف أصول الفقه د:  انظر-١

 .٢٦٨-٢٦٦ص

 .٥٢ ص٣: انظر اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج-٢



 ١٦٤

اسـة  عندما يكون احلديث عن اهتامم الشيخ األلويس وعنايتـه بكتـاب اهللا در-:منهج األلويس يف املجمل واملفصل

والناظر يف تفسريه ، وتفسريا فإن من املتوقع أن ال يكون مهمال للمجمل واملفصل فيه بل سيكون مهتام وأي اهتامم

 -:جيد هذا األمر ولكن الباحث سيتطرق لنامذج حمدودة يف هذا األمر وهي

Q  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7 : ما ذكره عند تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج األول

 AE  D  C  B F   O  N  M  L  K       J  I  H  G   P )ن إ: حيث يقول )٧٩ /البقرة

َفويل هلم مما كتبت أيدهيم وويل هلـم ممـا يكـسبون{: الفاء يف قوله تعاىل َّ ِّ َّ ُّ َ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُّْ ٌَُّ ٌِ َ ْ َ َ ٌفويـل {: لتفـصيل مـا أمجـل يف قولـه تعـاىل} َ َْ َ

تبون ْ َللذين يك َّ ُّ َ َُ وال خيفـى مـا يف هـذا اإلمجـال والتفـصيل مـن املبالغـة يف الوعيـد والزجـر : ه بقولـهويواصل حديثـ} ِ

  )١(.والتهويل

ويف هذه اآلية مل أجـد أحـدا مـن املفـرسين ، واملالحظ أن املفرسين تفاوتوا يف إظهار املجمل واملفصل يف تفاسريهم

ن قولـه إ: يخ ابـن عاشـور حيـث يقـولممن وقعت يدي عىل كتبهم بني املجمل واملفـصل فيهـا إال مـا كـان مـن الـش

ْفويل هلم ممـا كتبـت أيـدهيم وويـ{: تعاىل َ َ ْ َ ْ َْ ِْ ِ َ ْ َّ َ َّ ُ َّ ٌ ـسبونَ ْ َل هلـم ممـا يك ٌُ َِ َّ ِّ ْ ُ َفويـل للـذين {: تفـصيل جلـنس الويـل يف قولـه تعـاىل}َّ ْ َِ َّ ّ ٌ َ

تبون ْ َيك ُ خني األلـويس وابـن ويـرى الباحـث أن كـال مـن الـشي )٢.( وأنه ليس هنـاك ثالثـة ويـالت كـام قـد يتـوهم}َُ

إال أنه ال يؤخذ عىل املفرسين الذين مل يبينـوا املجمـل . عاشور أصابا يف حديثهم عن املجمل وتفصيله يف هذه اآلية

 . واملفصل يف مثل هذه اآلية

Q  q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  : من خالل تفسريه لقوله تعاىل-:النموذج الثاين

v  u  t  s        r  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  

¦§®  ¬    «  ª  ©   ̈ ¯    µ  ´  ³    ²  ±  °  P) ام ــــه إ: حيــــث يقــــول )٩٩ /األنع ن قول

ًفأخرجنا منه خرضا{:تعاىل ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ ِفأخرجنـا بـه  (:أي أن اإلخراج يف قوله تعاىل، ًرشوعا يف تفصيل ما أمجل من اإلخراج} َ ِ َ ْْ َ َ َ

َنبات َ ٍ كل يشءَ
ْ َ ِّ ًفأخرجنا منه خرضا{: جممال فصله قوله تعاىلجاء ) ُ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ وممـن ذكـر املجمـل واملفـصل يف ) ٣ (اآلية } ...َ

رشوع يف تفـصيل مـا أمجـل مـن  )فأخرجنـا منـه خـرضا(":هذه اآلية من املفرسين اإلمام أبـو الـسعود حيـث يقـول

                                                
 .٤٥٩ ص١: ج١روح املعاين لأللويس جملد:  انظر-١

  .٥٧٧ ص ١:تفسري ابن عاشور ج:  انظر-٢

  .٦١٢ ص٧: ج٤روح املعاين جملد :  انظر-٣



 ١٦٥

فأخرجنـا منـه ( :إخراج النبات جاء جممال فصله بقوله تعاىلن إ وكذلك اإلمام الشوكاين فإنه يقول )١(".اإلخراج

 ) ٢) (خرضا

  Q ...Ê  É  È  Ç ËÎ  Í  Ì   Ï  Ñ  Ð : من خالل تفسريه لقول اهللا تعاىل-:النموذج الثالث

 ÒP )غري مبـني الوصـف يف اآليـة ولكـن وصـفه فـصل يف كتـب ٌن الصور جمملإ :حيث يقول )٧٣ /األنعام 

 )٤(، ) ٣ (».الصور قرن ينفخ فيه« : قال  ^  فعن النبي .السنة

ولعل هذا الذي جعـل الـشيخ ، ويرى الباحث أن الصور ليس مبني الوصف يف هذه اآلية وال يف غريها من اآليات

 .ن لفظ الصور هنا جممال فرسته السنةإ :األلويس يقول

  Q ]    \  [  Z  Y`  _   ̂a  c    b  : وذلك من خـالل تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الرابع

g   f  e  dh   ...P رة (اآلية ّاحلـر بـاحلر والعبـد بالعبـد { : ن قولـه تعـاىلإ: حيـث يقـول )١٧٨  /البق ُ ْ ِ

وعنـد النظـر يف كتـب التفـسري ) ٥(.مجلة مبينة ملا قبلها وهو القصاص يف القتىل حيث جاء جممـال يف اآليـة} واألنثى

، والعبـد، ية بينت حكم كل نوع من األنواع إذا قتل مـن نفـس نوعـه احلـرن هذه اآلإنجد أن اإلمام القرطبي يقول 

  Q¤  £  ¢  ¡   �  ~...  P  :وأن اآلية حمكمة فيها إمجال بينه قوله تعاىل، واألنثى

  )  ٦) (٤٥ /المائدة (اآلية   

ِاحلـر بـ(:  ثـم بـني فقـال"أما اإلمام الثعلبي وبعد أن يتحدث عن القصاص بشكل عـام فيقـول ُّ ِاحلر والعبـد بالعبـد ُ ْ َ ْ َ َِ ُ ِّ ُ

َواألنثى باألنثى َُ ُِ  : َّثم بني تفصيل ذلك فقال: أما الشيخ السعدي وبعد أن يتحدث عن القصاص فإنه يقول) ٧)(َ

ِّاحلر باحلر{  ُ ُّ ُْ  )٨.(اآلية } ..ِْ

                                                
  .١٦٦ ص ٣: تفسري أبو السعود ج-١

 .   م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٤ ط– بريوت -دار املعرفة، ٤٣٦  ص ٧:فتح القدير للشوكاين ج:  انظر-٢

 رقم ،٣٧٨ ص٤: ج،من حديث عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام، باب يف ذكر البعث والصور، كتاب السنة، ود داأيبسنن  -٣

 .٧٣١٠رقم احلديث ، ٧١٨ص:ج،  صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري .٤٧٤٤احلديث 

 . ٥٥٠ ص٧: ج٤روح املعاين جملد :  انظر-٤

   .٧٢ ص٢:  ج٢  جملداملرجع السابق:  انظر-٥

  .٢٤٦ ص ٢:تفسري القرطبي ج: انظر -٦

  .٥٤ ص ٢:املسمى الكشف والبيان ج،  تفسري الثعلبي-٧

  .٨٤ تفسري السعدي ص -٨



 ١٦٦

: سعدي يقولـونوالـشيخ الـ، واإلمام الثعلبـي،  ويرى الباحث أنه ومن خالل ما سبق فإن كال من الشيخ األلويس

ِّ احلر باحلر(: بأن قوله تعاىل ُُّْ أمـا اإلمـام . اآليـة...) كتب عليكم القـصاص ( :جاءت مفصلة لقوله تعاىل. اآلية ...)ُِْ

، الخ أن هذا التبيني إنام هو للقـصاص يف اآليـة...ن اآلية بينت حكم كل نوع من األنواع إالقرطبي فيفهم من قوله 

 .اآلية   Q¤  £  ¢  ¡   �  ~...  P :ا جمملة بينها قوله تعاىلن اآلية كلهإ: ولكنه يقول

 

 املطلب الرابع

 علم املناسبات

واالنـسجام بـني سـور ، والتناسـق،  يعترب علم املناسبة يف القرآن الكريم علام هاما بارزا يربز مـدى الـرتابط            

وقبـل ، ووجـدت طريقهـا عنـد العلـامء،  أمهيتـهومن هنا برزت،  وبني آياته بعضها البعضمع بعضالقرآن بعضها 

 .اخلوض يف علم املناسبات سنتعرف عىل تعريفه

َاملــشاكلة -:  املناســبة لغــة-:تعريــف علــم املناســبات: أوال َ ٌبــني الــشيئني مناســبة وتناســب: ُيقــال، واملقاربــة، َ َ ُْ َ َُ ََ ٌ َ َأي : َّ

ُمشاكلة وتشاكل َ َ ََ َ َويقال بينهام نسبة قريبة، ُ َ ْ ِ.) ١( 

وتعني يف القرآن ارتباط السورة بام قبلهـا ومـا .  هي الرابطة بني شيئني بأي وجه من الوجوه-:املناسبات اصطالحا

     )٢. (وتعني يف اآليات االرتباط يف كل آية بام قبلها وما بعدها، بعدها

 ملقاصـد القـرآن  فهـم دقيـقهـو مـن العلـوم الدقيقـة التـي حتتـاج إىل -: وآراء العلامء فيـهأمهية علم املناسبات: ثانيا

ومعايـشة جـو التنزيـل وكثـريا مـا تـأيت إىل ذهـن املفـرس عـىل شـكل ، وتذوق لـنظم املفـرس، وبيان إعجازه، الكريم

 )٣.(إرشاقات فكرية أو روحية

 وقد قـال عنـه )٤(.ومن أمهيته أن بعض املفرسين اعترب نسبته من علم التفسري مثل نسبة علم البيان من علم النحو

 : مام الزركيشاإل

                                                
  .٢٦٥ ص٤:أبو الفيض حممد مرتىض الزبيدي ج، تاج العروس:  انظر-١

 . م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٤ ط- دمشق–دار القلم ، ٥٨ص، مصطفى مسلم. د.  مباحث يف التفسري املوضوعي  أ-٢

  . ٥٨ املرجع السابق ص-٣

 - دار الكتب العلمية٥ ص ١: جبرهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور -٤

 . م١١٩٥-هـ١٤١٥ -بريوت



 ١٦٧

أجزاء الكالم بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك االرتباط ويصري التـأليف حالـه حـال البنـاء  جيعلنه علم إ(

 )١().املحكم املتالئم األجزاء

بعـضها بـبعض حتـى يكـون كالكلمـة الواحـدة  القـرآن  آيارتبـاط: (فقـال عنـه) ٢(أما القايض أبو بكر ابن العريب

ثم فتح اهللا عز وجل لنا ، علم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحد عمل فيه سورة البقرة، ظمة املباينمتسعة املعاين منت

أمـا ) ٣.) (فام مل نجد له محلة ورأينا اخللق بأوصـاف البطلـة ختمنـا عليـه وجعلنـاه بيننـا وبـني اهللا ورددنـاه إليـه، فيه

 )٤.) (عرض عىل العقول تلقته بالقبولوهلذا قيل املناسبة أمر معقول إذا (: اإلمام الرازي فيقول

وذلـك أنـه يكـشف أن ، وهبذا العلم يرسـخ اإليـامن يف القلـب ويـتمكن مـن اللـب: (فيقول) ٥(أما اإلمام البقاعي

. والثاين نظمها مع أختها بالنظر إىل الرتتيـب، نظم كل مجلة عىل حياهلا بحسب الرتكيب: لإلعجاز طريقني أحدمها

 من ذكـي وغبـي هيتـز ملعانيـه وحتـصل لـه عنـد سـامعه نفإن كل من سمع القرآ، سهل ذوقاواألول أقرب تناوال وأ

ــري ــامع غ ــد س ــصل عن ــساط ال حت ــع انب ــة م ــشاط ورهب ــع ، روعــة بن ــده موق ــم عن ــى عظ ــر يف املعن ــق النظ ــام دق وكل

 هـؤالء مـن. فـإن هنـاك مـن اعتـرب األخـذ بـه تكلفـا،  من العلامء من امتدح علـم الناسـباتوكام أن  )٦.)(اإلعجاز

اعلم أن كثـريا مـن املفـرسين جـاءوا بعلـم ( :حيث يقول،اإلمام الشوكاين ورأيه واضح جيل يف تفسريه فتح القدير

                                                
  .٣٦ ص ١:الربهان للزركيش ج -١

ورحل .  ١٠٧٦ولد يف إشبيلية،. اض، من حفاظ احلديثق: هو حممد بن عبد اهللا بن حممد االشبييل املالكي، أبو بكر ابن العريب -٢

وصنف كتبا يف احلديث والفقه واألصول والتفسري واألدب . إىل املرشق، وبرع يف األدب، وبلغ رتبة االجتهاد يف علوم الدين

يف ) املحصول( و ،)الناسخ واملنسوخ(و ، )أحكام القرآن(، و) العواصم من القواصم(وويل قضاء إشبيلية، من كتبه . والتاريخ

  .٢٣٠ ص ٦:األعالم للزركيل ج: انظر. م ١١٤٨مات بالقرب من فاس ودفن هبا . أصول الفقه

  .٢٧٢ ص٣:للسيوطي ج، واإلتقان، ٣٦ ص١:والربهان للزركيش ج، ٦ص: ١ جي نظم الدرر للبقاع-٣

  .٣٥ ص ١: الربهان للزركيش ج-٤

َ حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاعي، مؤرخ أديـبهو أبو احلسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن -٥ ولـد يف البقـاع بـسورية، . ُ

عنوان الزمـان يف تـراجم الـشيوخ : (من مؤلفاته. م  وسكن دمشق ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة، وتويف بدمشق١٤٠٦-هـ ٨٠٩

يعرف ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور(و ) دأخبار اجلالد يف فتح البال(و ) الباحة يف علمي احلساب واملساحة(و ، )واألقران

       .٥٦ ص ١:األعالم للزركيل ج: انظر. م١٤٨٠-هـ ٨٨٥تويف بدمشق . وغريها كثري، بمناسبات البقاعي أو تفسري البقاعي
 .١٠ ص١: نظم الدرر للبقاعي ج-٦
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متكلف وخاضوا يف بحر مل يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاهتم يف فن ال يعود عليهم بفائدة بـل أوقعـوا أنفـسهم يف 

 بكتاب اهللا سبحانه وذلـك أهنـم أرادوا أن يـذكروا املناسـبة بـني التكلم بمحض الرأي املنهي عنه يف األمور املتعلقة

اآليات القرآنية املرسودة عىل هذا الرتتيب املوجود يف املصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتربأ منهـا اإلنـصاف 

ن ويتنزه عنها كالم البلغاء فضال عن كالم الرب سبحانه حتى أفردوا ذلـك بالتـصنيف وجعلـوه املقـصد األهـم مـ

التأليف كام فعله البقاعي يف تفسريه ومن تقدمه حسبام ذكر يف خطبته وإن هذا ملن أعجب ما يسمعه مـن يعـرف أن 

 إىل أن ^هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا عىل حسب احلوادث املقتضية لنزولـه منـذ نـزول الـوحي عـىل رسـول اهللا 

 . اإلمام الشوكاين ينكر التكلف يف علم املناسبةومن خالل ما سبق يتضح لنا أن) ١(.)قبضه اهللا عز وجل إليه

وبعد أن عرفنا أن هناك من العلامء من هو مؤيد للخوض يف علم املناسبة وهناك من ينكر هذا األمر فـام هـو الـرأي 

  والباحثني يف كتاب اهللا أن يأخذوا به؟نالذي عىل املفرسي

حيتاج لبذل اجلهد من ناحية التتبع واالستقصاء اللغـوي وهو ،  املدارك شك يف أن هذا العلم دقيق املسالك خفيال

عـالوة عـىل ، والتوسع يف فنون البالغة واألساليب البيانيـة، واإلحاطة بأسباب النزول، لدالالت األلفاظ القرآنية

 .احلس املرهف والنفس الشفافة والذكاء الالمح الذي ينبغي أن يكون عليه الباحث

ومـن هنـا فـإن القـول باملناسـبات أمـر حيتمـه ،  بوضـع اآليـات والـسور يف مكاهنـا هـو الـذي أمـر^وبام أن النبي 

ومن هنا فإن عىل الباحث أو املفرس أن يبذل قـصارى جهـده عـىل . االعتقاد بتنزيه كالم اهللا عن الفوىض والتناقض

 خـشية أن يقـع ال يطيـقنفسه ما فإن ظهر له يشء فهو فضل من اهللا تعاىل وإال فال يكلف ، وجه املناسبة بني اآليات

وكام أخربنـا يف كتابـه : يف حمذور ألنه ويف هناية املطاف فإن معرفة أرسار كتاب اهللا بالكلية أمر ال يعلمه إال اهللا تعاىل

̀     \Q[   Z  Y     X  W  V  U  T  :العزيز بقوله تعاىل  _   ̂  ]  P) ٢)(٦ /الفرقان( 

   -:ه عديدة هيللمناسبات أوج -:أوجه املناسبات: ثالثا
   Q.. .<  ;  :  9    8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  ....P:ومثالـــه قولـــه تعـــاىل -: العطـــف-١    

 .والنزول والعروج، حيث عطف بينهام واملناسبة التضاد بني الولوج واخلروج  )٤/احلديد(اآلية

فإنه تعاىل أمر  )٥ /األنفال (اآليةQ  b  a   ̀  _   ̂ ]...P  : ومثاله يف القرآن قوله تعاىل-:التنظري -٢ 

رسوله أن يميض ألمره يف الغنائم عىل كره من أصحابه كام مىض ألمره يف خروجه من بيته لطلب العري أو للقتال 

  .وهم له كارهون والقصد أن كراهتهم ملا فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج
                                                

  .٥٠ فتح القدير للشوكاين ص -١

 .٦٦-٦٥مصطفى مسلم ص. د، مباحث يف التفسري املوضوعي:  انظر-٢



 ١٦٩

فإن أول السورة كان حديثا عن  )٦/البقرة (اآليةQ       #  "     !  %  $      ...P :  كقوله تعاىل-: املضادة-٣

القرآن وأن من شأنه اهلداية للقوم املوصوفني باإليامن فلام أكمل وصف املـؤمنني عقـب بحـديث الكـافرين فبيـنهام 

  .جامع ومهي بالتضاد من هذا الوجه
 اآليةQ h  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _i   ...P : كقوله تعاىل-: االستطراد-٤ 

فإن أول الكالم ذكر للرد عىل النصارى الزاعمني نبوة املسيح ثم استطرد للرد عىل العرب  )١٧٢ /النساء (

 .الزاعمني بنوة املالئكة

 Q    8      7  6  5P   حكاية عن إبراهيم عليه السالم: ومثاله ما ورد يف قوله تعاىل-: حسن التخلص-٥

    ) ٨٨- /الشعراء (Q    ?  >  =  <  ;    :P :وصف العباد بقوله تعاىل فتخلص إىل ) ٨٧ /الشعراء (

   `  _[  ^Q  :بعد ذكر األنبيـاء:  حسن االنتقال من حديث إىل آخر تنشيطا للسامع مفصوال هبذا كقوله تعاىل-٦

 c  b  aP) ٤٩ /ص .( 

 : وهو أن خيرج إىل الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله تعاىل-: حسن املطلب-٧

 Q 2  3  4  5 P )١ )(٥/الفاحتة ( 

ومناسـبة اآليـة يف الـسورة ،  للمناسبات ألوان خمتلفة منها مناسبة بداية اآلية مـع خامتتهـا-: ألوان املناسبات:رابعا 

، أو بـني سـورتني متباعـدتني، أو هناية سورة مـع بدايـة التـي تليهـا، ومناسبة افتتاحية السورة مع خامتتها، الواحدة

 .وهكذا

Q…  k  :بدئت بأمر موسى ونرصته وقولـه  من ذلك سورة القصص حيث-: مناسبة فاحتة السورة مع خامتتها-١

     n  m     lP) وخروجـه مـن وطنــه وختمـت بـأمر النبــي ) ١٧ /القصص^:  Q…   D  C   B

E  P) وتسليته عن إخراجه من مكة ووعده بالعود إليهـا )٨٦ /القصص :  Q  %  $  #  "   !

'  &(   )  …Pألم موسى عليه السالموهو مناسب لقوله ) ٨٥/القصص (اآلية :  

 Q …B  A    @… P٧/القصص (اآلية( 

Q      v  u : مناسبة فاحتة السورة خلامتة ما قبلها حتى أن منها ما يظهر تعلقها به لفظـا كـام يف قولـه تعـاىل-٢

 wP) ٥/الفیل( 

                                                
  .٢٧٦-٢٧٣ ص ٣:اإلتقان للسيوطي ج:  انظر-١



 ١٧٠

ریش (Q     "  !P :له تعاىل يف قوفهي مناسبة لفاحتة السورة التي تلتها  ففيهـا إهـالك العـدو واألمـن )١ /ق

 .واإلطعام

ــدة-٣ ــات يف الــسورة الواح ــبة بــني اآلي ــك قولــه تعــاىل-: املناس Q  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  : ومثــال ذل

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÚ…Pاآليات 

رشف ذهب إىل مكـة بعـد وقعـة أحـد ليحـالفوا قريـشا يف كعب بن األحيث نزلت هذه اآليات )٥٧-٥١/النساء (

إنكم أهل كتاب، وحممـد : ، فقالوا له ^وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسول اهللا  ^عىل غدر رسول اهللا 

صاحب كتاب، وال نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد هلذين الصنمني وآمـن هبـام 

وجـاء بعـدها . فنزلـت. نحن أم حممد فقال بـل أنـتمسألوه أينا أهدى سبيال  ثم   )Ñ  Ð(  :فذلك قوله

  Q¹   ̧ ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    © º¿   ¾  ½  ¼    »  À  Â    Á  :قوله تعاىل

    Å   Ä           ÃP) ساء ــد الــدار وكــان  حيــث نزلــت يف) ٥٨ /الن ــى مــن بنــي عب ســادن عــثامن ابــن طلحــة احلجب

واملناسبة بني احلادثتني عىل الرغم من البعد الزمني هو أداء األمانة سـواء كانـت الـدين والعقيـدة التـي ) ١.(الكعبة

 )٢(.أو مفتاح الكعبة الذي أمر اهللا تعاىل برده إىل عثامن، خاهنا اليهود

ن املناسـبات يف القـرآن يعتـرب الـشيخ األلـويس مـن املكثـرين يف احلـديث عـ -:موقف األلويس من علم املناسـبات

وهو يذكر ، أو املناسبة بني اآليات يف السورة الواحدة،  فكثريا ما يتحدث عن املناسبة بني سورتني متتاليتنيالكريم

 أنه يقول بوجود علم الناسبة واألخذ به وليس هذا بـاألمر املـستغرب  وهذا يدلل عىل.ذلك رصاحة بلفظ املناسبة

فمـن بـاب أوىل ، شارة يف القرآن كام سيأيت معنا عنـد احلـديث عـن التفـسري اإلشـاريعىل األلويس الذي يقول باإل

 .وهذا ما سنتعرف عليه من خالل نامذج معينة من تفسريه، وأيرس أن يقول باملناسبة

 ومثال ذلك ما قالـه يف مطلـع تفـسريه لـسورة البقـرة حيـث -:قوله باملناسبة بني سورتني متتاليتني :النموذج األول

ووجه مناسبتها لسورة الفاحتة أن الفاحتة مشتملة عىل بيـان الربوبيـة أوال والعبوديـة ثانيـا وطلـب اهلدايـة يف " :لقا

املقاصد الدينية واملطالب اليقينية ثالثا وكذا سورة البقرة مشتملة عىل بيان معرفة الرب أوال كام يف يؤمنون بالغيـب 

 وعىل طلب ما حيتاج إليه يف العاجل واآلجل آخرا وأيضا يف آخر الفاحتـة وأمثاله وعىل العبادات وما يتعلق هبا ثانيا

                                                
  .١٠٥-١٠٣أسباب النزول للواحدي ص:  انظر-١

  .٧١-٦٨مصطفى مسلم ص. د.مباحث يف التفسري املوضوعي ا: وانظر، ٢٩٨- ٢٩٧ ص٣:اإلتقان للسيوطي ج:  انظر-٢



 ١٧١

واملالحـظ أنـه يـذكر املناسـبة رصحيـة وألنـه ) ١ (".طلب اهلداية ويف أول البقرة إيامء إىل ذلك بقوله هـدى للمتقـني

 .يريد ما يوجد منها بني السورتني فإنه جعل ذلك يف بداية تفسريه لسورة البقرة

ووجـه اتـصال هـذه بالنحـل كـام قـال  :حيـث قـال، ذلك عنده ما ذكره يف مطلع تفسريه لسورة اإلرساء ومن أمثلة 

 ذكـر يف هـذه رشيعـة )إنام جعل الـسبت عـىل الـذين اختلفـوا فيـه( يف آخرها :اجلالل السيوطي أنه سبحانه كام قال

ه ذلك اشتامهلا عىل ذكـر نعـم منهـا وج: وقيل": ثم يقول بعد ذلك .أهل السبت التي رشعها سبحانه هلم يف التوراة

خاصة ومنها عامة وقد ذكر يف سورة النحل من النعم ما سميت ألجله سورة النعم واشتامهلا عىل ذكر شأن القرآن 

العظيم كام اشتملت تلك وذكر سبحانه هناك يف النحل خيـرج مـن بطوهنـا رشاب خمتلـف ألوانـه فيـه شـفاء للنـاس 

 القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وذكـر سـبحانه يف تلـك أمـره بإيتـاء ذي القربـى وذكر هنا يف القرآن وننزل من

 وآت ذا القربى حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبـذيرا وذلـك بعـد :وأمر هنا بذلك مع زيادة يف قوله سبحانه

وهنـا يـذكر ) ٢(" .ىص فليتأملأن أمر جل وعال باإلحسان بالوالدين اللذين مها منشأ القرابة إىل غري ذلك مما ال حي

ثـم يـذكر مـا قـال عنـه ، الشيخ وجوه املناسبة بني سوريت اإلرساء والنحل بام نقله عن اإلمام السيوطي مقررا لقوله

أي أعمـل الفكـر ، وقيل ولكنه ال يعقب عىل ما نقله هبذه الصبغة بتضعيف أو غريه إنام يقـرره وخيـتم بقولـه فتأمـل

  .تائجوالنظر تصل إىل هذه الن

مـن ذلـك مـا قالـه أيـضا يف مطلـع تفـسريه لـسورة  -:ما ذكره من مناسبة بني آيات السورة الواحدة:النموذج الثاين

 وإفـسادهم وختريـب مـسجدهم واسـتفزازهم النبـي وإرادهتـم  هيـودوذكـر تعـاىل فيهـا عـصيان :اإلرساء من قولـه

 بآيـات موسـى عليـه الـسالم التـسع وخطابـه مـع إخراجه من املدينة وسؤاهلم إياه عن الروح ثم ختمها جـل شـأنه

فرعـون وأخـرب تعـاىل أن فرعـون أراد أن يـستفزهم مــن األرض فأهلـك وورث بنـو إرسائيـل مـن بعـده ويف ذلــك 

تعريض هبم أهنم سيناهلم ما نال فرعون حيث أرادوا بالنبي ما أراد هو بموسى عليه السالم وأصـحابه وملـا كانـت 

ريــب املــسجد األقــىص افتتحــت بــذكر إرساء املــصطفى تــرشيفا لــه بحلــول ركابــه هــذه الــسورة مــصدرة بقــصة خت

 .وهنا نجد أن الشيخ األلويس يذكر املناسبة بني العديد من آيات هذه السورة) ٣.(الرشيف جربا ملا وقع من ختريبه

  $!  "  #Q  :اىل من ذلك ما قاله عند تفـسريه لقولـه تعـ-:سبة بني آيتني متتاليتنياذكره املن:النموذج الثالث
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 @   ?  >P) ووجه مناسبتها ملا قبلها أنه سبحانه ملا ذكـر الـسؤال عـن اخلمـر وامليـرس وكـان يف ) ٢٢٠ /البقرة

مـر وامليـرس إصـالح اآليتـني أن يف تـرك اخلتركها مراعاة لتنمية املال ناسب ذلك النظر يف حال اليتيم فاجلامع بـني 

ً، ويف النظر يف أحوال اليتامى إصـالحا لغـريهم ممـن هـو عـاجز أن يـصلح نفـسه فمـن تـرك ذلـك أحواهلم أنفسهم

واملعروف أن اآليـة التـي سـبقتها وسـاق الـشيخ األلـويس املناسـبة ) ١.(وفعل هذا فقد مجع بني النفع لنفسه ولغريه

ــاىل ــول اهللا تع ــي ق ــا ه ̧  Q:معه   ¶  µ   ́ ¹  Â   Á   À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  

ÃÄÉ  È  Ç  Æ  Å  Ê   Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë   P) ٢١٩ /البقرة( 

 ومثـال ذلـك مـا قالـه عنـد -:ما ذكره من مناسبة بني آيـة وآيـات أخـرى سـبقتها يف نفـس الـسورة: النموذج الرابع

ومناسبة اآليـة ملـا قبلهـا ظـاهرة  :حيث يقول) ١٨٩ /البقرة (اآليةQ¡  �   ~  ¢   ...P :تفسريه لقوله تعاىل

 اهلـالل وكـذا ألنه يف بيان حكم الصيام ، وذكر شهر رمضان وبحث األهلة يالئم ذلك ألن الـصوم مقـرون برؤيـة

واآليات التي تتحدث عن شهر رمـضان هـي ) ٣(، ) ٢(»صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته « : ^ اإلفطار، وهلذا قال

 Q  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3P  :ه تعاىلمن قول

وعند العودة لكتب التفسري فإن الباحث مل جيد أحـدا ممـن وقعـت يـده عـىل  .إىل آخر آيات الصيام) ١٨٣ /البقرة (

 مواقيـت للحـج اهنـإ :سريهم يقول بمثل هذه املناسـبة التـي قـال هبـا الـشيخ األلـويس وأهنـم يف غـالبيتهم قـالوااتف

ويرى الباحـث أهنـم ) ٤.( دون ذكر للمناسبة.والصيام وعدة النساء وقضاء الديون وزاد بعضهم النكاح والطالق

 كـان وهـومل يرصحوا باملناسبة وأهنم مل يريدوها ألن قوهلم هذا شاركهم فيه من عارض املناسبة كاإلمام الشوكاين 

ا ما سبق ذكره مـن مناسـبات ذكرهـا الـشيخ األلـويس فـإن املفـرسين الـذين أم. يقصد منه املناسبة ملا ذكره رمحه اهللا

هيـتم باملناسـبات كاإلمـام  علام بأن منهم مـن، وقف الباحث عىل كتبهم وهم كثر أيضا مل يتعرضوا لتلك املناسبات

ولـه هلـذه ويرى الباحث أن الـشيخ األلـويس قـد وفـق يف تنا. والشهيد سيد قطب، واإلمام الفخر الرازي، البقاعي

                                                
 .١٧١ ص ١:  ج١جملد روح املعاين  -١

من حديث أيب هريرة ريض .  إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ^باب قول النبي ، كتاب الصوم، صحيح البخاري-٢
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املناسبات ألنه هيتم هبا يف تفسريه أكثر من غريه وألنه اطلع عىل كتـب غـريه ممـن سـبقه مـن املفـرسين وألنـه يفـرس 

ثـم إنـه مل يتكلـف املناسـبة تكلفـا ومل يـذكر ،باملأثور وبالرأي وباإلشارة كام سيأيت احلديث عنه يف التفسري اإلشاري

 . يؤكد أنه كان موفقا يف تناوله هلامناسبة ختالف القرآن أو صحيح السنة مما

 -: من خالل تناولنا هلذا املبحث يتضح لنا عدة أمور-:خالصة املبحث

 .ن الشيخ األلويس يقول بالتفسري بالرأي وأنه ضمنه تفسريه إ -١

نـا وال ن تفسريه حوى الكثري من أصول التفسري بالرأي مثل املطلق واملقيد وأنه حيمل املطلـق عـىل املقيـد أحياإ -٢

 .حيمله أحيانا أخرى وذلك تبعا ملذهبه الفقهي

بعـض يف إال أنـه يقـول أحيانـا بالنـسخ ، نه هيتم بالعام واخلاص ويقول بتخصيص العام يف مـواطن يف القـرآنإ -٣

 .وذلك أيضا تبعا ملذهبه الفقهي، مواطن التخصيص

أو ، سـواء كـان تفـصيل املجمـل يف القـرآن هنـاك نه يتحدث يف تفسريه عن املجمل واملفـصل وكثـريا مـا يبينـهإ -٤

 .السنة

 .  أو بني آيات السورة الواحدة، أو بني آيتني، نه يكثر من احلديث عن املناسبة سواء كانت بني السورة وأخرىإ -٥

           

  املبحث الثاين

 التفسري اللغوي

 

 عن اإلملام هبام خاصـة عنـدما يريـد التفـسري يتكون هذا املبحث من مطلبني رئيسيني ومها مما ال يستغني املفرس       

وكـل ذلـك لـه دوره يف ، وإعرابا أو موقعا مـن اإلعـراب،  بيانياًبالرأي ألن لكل لفظة يف القرآن تذوقا بالغيا ورسا

ن به يعرف رشح مفـردات األلفـاظ ن من أول ما حيتاجه املفرس علم اللغة ذلك أإ ":يقول الشيخ األلويس. التفسري

لـشيخ األلـويس ومن هنا فإن عاملا بمستوى ا )١ (".ا بحسب الوضع وأنه ال يكفي اليسري من هذا العلملوالهتدوم

ومن أمهها علوم اللغة التي اشتهر هبا ال يمكن أن يفوته االهـتامم هبـا يف تفـسريه بـل إن تفـسريه برع يف شتى العلوم 

. ومعرفـة بـالنحو واإلعـراب، ذوق للبالغـة والبيـانين اجلميلة التي يستمتع هبا كل مـن كـان لـه تـازاخرا هبذه املع

 . وقبل الدخول للمطلب األول أود ذكر تعريف للغة
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 ١٧٤

وهـذا التعريـف عرفـه هبـا علـامء اللغـة العربيـة يف القـرن .  هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم-:اللغة هي

 )١. (والذي يعترب عرص النضج الفكري واحلضاري واللغوي، الرابع اهلجري

 

 املطلب األول

 األساليب البالغية واألرسار البيانية

 .     قبل احلديث يف البالغة والبيان عند الشيخ األلويس فإننا نريد أن نتعرف عىل معنى البالغة والبيان

َمن الثالثي بلغ -:البالغة لغة َ َتقول بلغت املكان، إذا وصلت إليه، ُوهو الوصول إىل اليشء، َ ُْ َ ََ َ   : تعاىلومنه قوله، َْ

  Q   T   S  R  Q  P...Pٍوالبلغة ما يتبلغ بـه مـن عـيش،) ٢ /الطالق (اآلية ْ َ ُ َُ ُ ََّ َوكـذلك البالغـة التـي  َْ َ

ُيمدح هبا الفصيح اللسان، ألنه يبلغ هبا ما يريده ُ ّ َّ َُ ُ ُِ ْ).٢(  

، البيــان، عـاينوتــشمل البالغـة علــم امل.  مطابقـة الكــالم ملقتـىض احلــال مـع فــصاحة ألفاظـه-:البالغـة اصــطالحا

 )٣.(والبديع

علم يعتمد عىل أصول وقواعد يعـرف هبـا كيفيـة (: فإن املعاين هو.  وإذا كانت البالغة مطابقة احلال ملقتىض احلال

 )٤().مطابقة الكالم ملقتىض احلال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له

                                                
-هـ١٤٢٠، ١ فلسطني ط-غزة–  مطبعة مكتبة دار األرقم ٣حممد حممود عوض اهللا ص. أ،  اللمع البهية يف قواعد اللغة العربية-١

 . م١٩٩٩

  .٣٠٢ ص١:مقاييس اللغة البن فارس ج:انظر -٢

جلنة اإلعالم واملطبوعات بمجلس طالب اجلامعة  منشورات ٣كامل حامد الديب ص . أ، املوجز يف علوم البالغة: انظر-٣

 أمحد ،إبراهيم مصطفىاملعجم الوسيط  :وانظر، ١٤٣التعاريف حممد عبد الرؤوف املناوي ص  :وانظر. م١٩٨٥اإلسالمية بغزة  

مطبعة ، ١٨ حممد حممد السباعي الديب ص، البيان يف إعجاز القرآن:وانظر، ٧٠ ص١:ج.  حممد النجار،حامد عبد القادر، الزيات

 . م١٩٦٠-هـ١٣٨٠حممد عىل صبيح أوالده 

املعجم الوسيط : وانظر، ٢١٠ ص١:التعريفات للجرجاين ج: انظرو . ٤كامل حامد الديب ص . أ، ملوجز يف علوم البالغةا -٤

 .٦٣٣ ص٣:ج،  حممد النجار، حامد عبد القادر، أمحد الزيات،إبراهيم مصطفى
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حـد بطـرق خيتلـف بعـضها عـن بعـض يف وضـوح أصول وقواعد يعرف هبا إيراد املعنى الوا:    أما علم البيان فهو

 ) ١.(الداللة عىل ذلك املعنى مع اعتبار املطابقة ملقتىض احلال

علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية مطابقة الكالم ملقتىض احلال ورعاية وضوح  :    وعلم البديع هو

 )٢.(الداللة

وأن مـن علـوم اللغـة التـي " : يقـول الـشيخ األلـويس-:انيةموقف األلويس من األساليب البالغية واألرسار البي   

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الـشيخ األلـويس يعتـرب مـن أملـع األدبـاء  )٣(".ين والبيان والبديععاحيتاجها املفرس علم امل

وكان لـه جملـس أديب مـشهور يف بغـداد يقـصده كـل مـن عـرف متعـة األدب ، املرموقني الذين ذاع صيتهم يف الدنيا

، فقـد كـان هيـتم باملحـسنات البديعيـة، حتى فضله كثري من األدباء واملؤرخني عـىل أشـهر الكتـاب، وته ذاقوحلال

وما من شك يف أن عاملـا هبـذه ) ٤.(حتى أنه قيل يف نثره أنه شعر ال ينقصه إال الوزن، وكان واسع اخليال، والسجع

 ما سنتعرف عليه مـن خـالل بعـض الـنامذج التـي إال وسنرى أثر ذلك يف تفسريه للقرآن وهذا، املواصفات األدبية

 .سنتعرض هلا

أن تكون األلفاظ قليلة دون إخالل باملعنى بل تكون املعاين :  ويعني األول-:اإلجياز واإلطناب: لنموذج األولا

ة ذلك يف وأمثل. فيعني أن تكون املعاين كثرية واأللفاظ كثرية ال حشو فيها وإنام لتفصيل املعنى: أما الثاين. كثرية

وكل كالم له حظ من البالغة وقسط من اجلزالة والرباعة ال بد أن " :قال الشيخ األلويس) ٥.(القرآن الكريم كثرية

  -:ومن األمثلة عنده عىل ذلك )٦(".يوىف فيه حق كل من مقامي اإلطناب واإلجياز

                                                
 .٣١التعريفات للجرجاين ص: وانظر، ٣١ ص كامل حامد الديب.أ، ملوجز يف علوم البالغةا -١

كامل حامد . أ، املوجز يف علوم البالغة: وانظر، ٢٠٠ ص١:التعريفات للجرجاين ج: وانظر، ٥٢٤التعاريف للمناوي ص :  انظر-٢

 .٤٤الديب ص

 .١٥ ص ١: ج١ روح املعاين جملد-٣

 .١٥٥-١٤٦حمسن عبد احلميد ص، األلويس مفرسا: انظر-٤

 .٢٩١-٢٨٢حممد أبو زهرة ص ،  انظر املعجزة الكربى القرآن-٥

 .١٧٧ ص ١: ج١ روح املعاين جملد -٦

 
 

 
 

 



 ١٧٦

Q. ...  o  n  ml  j  i  h  g   f       s  r  q   p  : مـا قالــه عنـد تفــسريه لقولـه تعــاىل-١  

    tP) وال خيفـى مـا يف اآليـة مـن اإلجيـاز، إذ كـان الظـاهر أعلـم غيـب الـسموات ( :حيث قـال ) ٣٣ /البقرة

واألرض وشهادهتام وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون وما ستبدون وتكتمـون، إال أنـه سـبحانه اقتـرص عـىل 

وىل، واقترص من املايض عـىل املكتـوم ألنـه يعلـم منـه البـادي غيب السموات واألرض ألنه يعلم منه شهادهتام باأل

كذلك وعىل املبدأ من املستقبل ألنه قبل الوقوع خفي، فال فرق بينه وبني غريه من خفياته وتغيري األسـلوب حيـث 

 وتكتمون لعله إلفادة استمرار الكـتامن فـاملعنى أعلـم مـا تبـدون قبـل أن تبـدوه وأعلـم مـا تـستمرون عـىل: مل يقل

وأن تغيــري ، ولقــد ذكــر اإلمــام أبــو الــسعود أن يف اآليــة حــذف حيــث حــذف عائــد مــا يف املوضــعني) ١( )كتامنــه

وعنـد ، ولعل اإلمام أبو الـسعود أراد مـن قولـه هـذا أن الكـالم فيـه إجيـاز) ٢.(األسلوب لإليذان باستمرار كتمهم

لقول باحلذف ومـن هنـا فقـد أجـاد الـشيخ األلـويس متحيص النظر يف الناحية البالغية أن القول باإلجياز أبلغ من ا

 .بقوله باإلجياز

 Q   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  NP :ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل -٢

موسى عليه السالم أطنب يف حديث مع ربه عز وجل ألنـه باإلطنـاب يف احلـديث مـع حيث يذكر أن ) ١٨ /طھ (

هي عصاي ومن ثم تفهم بقية املعاين ولكن حمبـة : ذا مثال لإلطناب ألن اإلجياز أن يقوله) ٣(.احلبيب تزداد املتعة

أعلـم ومـا اهللا تعـاىل بـه ،  معروف ضـمنا هوموسى عليه السالم لربه والرغبة يف طول احلديث معه جعلته يذكر ما

 )٤.(حتى دون سؤال أعلم

التكلم واخلطاب :اين بطريق آخر من الطرق الثالثة التعبري عن معنى من املعوهو -:االلتفات:النموذج الثاين 

العدول عن الغيبة إىل اخلطاب أو التكلم أو عكس : وقال آخرون) ٥.(والغيبة بعد التعبري عنه بطريق آلخر منها

                                                                                                                                                 
 

 .٣٥٠ ص ١: ج١جملد   روح املعاين-١

 .٨٦ ص١:تفسري أبو السعود ج:   انظر-٢

 .٢٤٤ ص ١٦: ج٩روح املعاين جملد :  انظر-٣

 .٢٠٤ ص ١٦:سري ابن عاشور جتف: انظر، ٢٨٣املعجزة الكربى القرآن الكريم ص: انظر-٤

اإليضاح يف : وانظر،  القاهرة – املؤسسة العربية للطبع والنرش ٧حممد السيد شيخون ص .  من أرسار البالغة يف القرآن الكريم د-٥

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ – بريوت –دار إحياء علوم الدين ، ٧٢اخلطيب القزويني ص ، علوم البالغة

 

 



 ١٧٧

ًالتفنن يف الكالم والعدول من أسلوب إىل آخر تطرية له وتنشيطا : االلتفات ":قال الشيخ األلويس) ١.(ذلك

®  Q  : وقد يكرر حديثه عن االلتفات يف تفسريه ومن ذلك ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل)٢ ("للسامع

³  ²  ±  °  ¯´    ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   P) حيث يقول) ٢٨ /البقرة: 

التفات إىل خطاب أولئك بعد أن عدد قبائحهم املستدعية ملزيد سخطه تعاىل عليهم واإلنكار إذا وجه إىل 

  )٣(.بلغ من توجيهه إىل الغائب وأردع له جلواز أن ال يصلهاملخاطب كان أ

. اسـم ملـا أريـد بـه غـري مـا وضـع لـه ملناسـبة بيـنهام كتـسمية الـشجاع أسـدا  املجـاز هـو-:املجاز :النموذج الثالث 

مـن وتفسري الشيخ األلويس زاخر هبذا اللون من ألوان البالغـة و) ٤.(واملركب، واللغوي، العقيل: وللمجاز أنواع

ويف ذلك : حيث يقول) ٦ /األنعام (اآليةQ ...|  {  z  y... P  :ذلك ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل

 ... Q: ومـا قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل) ٥.(ألن السامء ال ترسل وإنام يرسل املطر النازل من السامء، جماز مرسل

  -    ,  +   *  )  ( ...Pاآلية) رضب  األصـل ألن  رضب الطريق جمـاز عقـيلإن:حيث يقول) ٧٧ /طھ

 )٧(.وممن قال باملجاز يف هذا املوطن ابن عادل) ٦.(ًالبحر ليصري هلم طريقا

 )٨ (. أن يعرب عن يشء بلفظ غري رصيح يف الداللة عليه:عند علامء البيان  والكناية-:الكناية: النموذج الرابع

   :يخ األلويس يف تفسريه ومن ذلك ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىلوهذا اللون من ألوان البالغة كثريا ما يبينه الش

                                                                                                                                                 
 

 .٥١عيل اجلرجاين ص، والتعريفات، ٨٧ ص حممد املناوي،  التعاريف-١

 .١٤٨ ص١: ج١ روح املعاين جملد -٢

: وانظر، ٧٦ ص١:وتفسري أبو السعود ج، ٤٨٠ ص ١:تفسري ابن عادل ج: وانظر، ٣٢٤ ص١: ج١روح املعاين جملد :  انظر-٣

 .هـ١٤١٨ –بريوت ، دمشق –دار الفكر املعارص ، ١١٦ ص ١:وهبة مصطفى الزحييل ج، التفسري املنري

 .٢٧٨والتعريفات للجرجاين ، ٦٣٧التعاريف للمناوي ص : انظر -٤

 .٤١٩ ص٧: ج٤روح املعاين جملد :  انظر-٥

 .٣٢٢ ص١٦: ج٩املرجع السابق جملد :  انظر-٦

 .٣٣١ ص١٣:تفسري ابن عادل ج:  انظر-٧

   . ٢٤٠التعريفات للجرجاين ص: وانظر، ٦١٠التعاريف املناوي ص: انظر -٨

 
  
 
 



 ١٧٨

 QÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²Ã   Å  Ä  

È  Ç  ÆÉÍ  Ì  Ë  Ê  P) ونفيه عدم حمبة نزول اخلري كناية عن  :حيث يقول) ١٠٥ /البقرة

 )١(.لإلشارة إىل أن أولئك متلبسون به) ما(الكراهة وأيت ب 

وكثـريا ،  وهو لون من ألوان البالغة ينطوي عىل بعض األرسار التي يقتـضيها املقـام-:احلذف: النموذج اخلامس  

مـن ذلـك مـا ، وقد تناول الشيخ األلويس هذا البالغـي يف تفـسريه) ٢.(ما يعتمد القرآن الكريم عىل هذا األسلوب

 Q   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ § ̄° ³  ²  ±  P  :قاله عند تفسريه لقوله تعاىل

واملقـصود هنـا أن التوبـة ليـست ، ويف هذه اآلية حذف للمعمول والذي يفيد احلـرص :حيث يقول) ١٦٠/البقرة (

وعىل الرغم من أن هذا اللون البالغـي مـشهورا وقـد بينـه كثـري ) ٣(.من الكتامن فقط إنام من كل ما جتب منه التوبة

حث مل جيد عند أحد منهم ممن وقعت يده عىل تفاسريهم قـال بـه يف هـذه إال أن البا، من املفرسين يف القرآن الكريم

بـل الـشيخ األلـويس كـان متوسـعا يف الكثـري ، أو أن الشيخ األلويس قد أخطأ، وهذا ال يعني أنه غري موجود، اآلية

وهـو ،  كثـريواحلديث عن البالغة والبيان يف تفـسري الـشيخ األلـويس. من ألون البالغة أكثر من غريه من املفرسين

واحلقيقـة أن هـذا األمـر ، والذي ذكرته هنا هو نامذج من ذكره لبعض هذه األلوان، هيتم بكل ألوان البالغة والبيان

 )٤.(بحاجة إىل من هيتم به يف دراسة مستقلة

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٥٣٠ ص١: ج١روح املعاين جملد :  انظر-١

 .٢٦لشيخون ص، من أرسار البالغة يف القرآن: انظر-٢

 .٤٣ ص٢: ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٣

،  إال أنني ولألسف مل أعثر عليه" جهود األلويس البالغية يف روح املعاين"إبراهيم صالح مضوي بحثا بعنوان/  لقد أعد الدكتور-٤

  . net.islamtoday.wwwن خالل موقع اإلسالم اليوم عىل الشبكة العنكبوتية عىل الرابط التايل إنام عرفت هذا األمر م

 
 



 ١٧٩

 املطلب الثاين

 النحو واإلعراب

 بـل إن أبـا. ري القـرآن الكـريمغـة يف تفـسال خيفى عىل أحد من أهـل العلـم مـا للنحـو واإلعـراب مـن أمهيـة بال     

سـالمة للنطـق وضـبطا ، وضع علم النحو زمن اخلليفة الراشد عيل بن أيب طاب ريض اهللا عنـه )١(األسود الدؤيل

إلعـراب ممـا ا غلـب عليهـا النحـو وبل إن هنـاك تفاسـري) ٢.(للقرآن الكريم ويعترب هذا بداية لعلم إعراب القرآن

 .وقبل احلديث عن موقف الشيخ األلويس من النحو أود أن أذكر تعريفا له) ٣(.يؤكد رضورته للتفسري

 .نحا نحو فالن أي قصده واجته إليه :  من معاين النحو يف اللغة القصد واالجتاه يقال-:النحو هو 

هـو علـم بأصـول : وقد ورد يف تعريفـه قـديام، فهو علم تعرف به أحوال آخر الكلامت: أما يف اصطالح النحويني

     )٤.(مستنبطة من كالم العرب يعرف هبا أحكام الكلامت العربية حال إفرادها وحال تركيبها

 رضوري للمفرس معرفة األحكام التين من الإ: يقول الشيخ األلويس -:موقف األلويس من النحو واإلعراب

تفسريه جيد أنه مـن املكثـرين والناظر يف ) ٥(.ويؤخذ ذلك من علم النحو، لكالم العربية من جهة إفرادها وتركيبها

جدا يف التعرض للنحو واإلعراب يف القرآن وهذا ما أخرب به اإلمام الـذهبي عنـدما قـال يف تعريفـه بتفـسري الـشيخ 

ًكذلك يستطرد األلويس إىل الكالم يف الصناعة النحوية، ويتوسع يف ذلك أحيانا إىل حد يكاد خيـرج بـه ": األلويس

ًعن وصف كونه مفرسا، وال   )٦(". أحيلك عىل نقطة بعينها، فإنه ال يكاد خيلو موضع من الكتاب من ذلكِّ
 -:وسنرى ذلك من خالل نامذج من تفسريه

                                                
كـان معـدودا مـن الفقهـاء . م وهـو واضـع علـم النحـو٦٠٥- ق هـ١ولد :  هو ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل الكناين-١

رسـم . وهو مـن التـابعني، مراء والشعراء والفرسان واحلارضي اجلواب، وعىل أكثر األقوال أنه أول من نقط املصحفواألعيان واأل

 ريض اهللا ة عمـر، وويل إمارهتـا يف أيـام عـيلسكن البرصة يف خالف. له عيل بن أيب طالب شيئا من أصول النحو، فكتب فيه أبو األسود

: انظـر. م٦٨٨-هــ٦٩تـويف بالبـرصة . ومل يزل يف اإلمارة إىل أن قتل عيل. ملا شخص إىل احلجاز استخلفه عليها عبد اهللا بن عباس عنه

 .  ٢٣٦ ص ٣:األعالم للزركيل ج

 .٦مباحث يف علوم القرآن للقطان ص :  انظر-٢

 .١٠٤ ص٢: مناهل العرفان للزرقاين ج-٣

 .٦حممد عوض اهللا ص،  اللمع البهية-٤

 .١٥ ص ١: ج١روح املعاين جملد : انظر -٥

 .٢٥٤ ص ١: التفسري واملفرسون للذهبي ج-٦



 ١٨٠

!  "  #   $  %  &  Q  : ويبــني ذلــك مــن خــالل تفــسريه لقولــه تعــاىل:عــود الــضمري -:النمــوذج األول   

0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '1 :  9  8  7   6  5  4  3  2    <  ; P 
ساء ( للمكتوب الشامل للقتل واخلـروج لداللـة الفعـل عليـه، أو هـو ) فعلوه(والضمري يف: حيث يقول) ٦٦ /الن

إن : حـد األمـرين، وقـول اإلمـام الـرازي لزم توحيد الضمري ألنه عائـد أل،عائد عىل القتل واخلروج وللعطف بأو

         )  ١(.الصناعة ًالضمري عائد إليهام معا بالتأويل تنبو عنه

أمـا ، ونرى هنا أن شيخنا يرد عىل الفخر الرازي ما قاله يف عود الضمري وقـد قـال مثـل قولـه ابـن عـادل يف تفـسريه

ــول ــرآن فيق ــراب الق ــدرويش يف إع ــتاذ ال ــضمري يف " :األس ــوه«وال ــود » فعل ــوب إىليع ــرين أو للمكت ــد األم  أح

  )٢("عليهم

األصـل يف املبتـدأ أن يتقـدم : واحتامل أكثر من وجه صحيح يف اإلعـراب، تقديم اخلرب عىل املبتدأ -:النموذج الثاين

وجيـوز تقـديم اخلـرب عـىل املبتـدأ إذا مل ، ويف اخلرب أن يتأخر وذلك ألنه وصف يف املعنى فاستحق التأخري كالوصف

 د تفـسريهمـا قالـه عنـكثريا يف تفـسري الـشيخ األلـويس ومـن أمثلتـه  ذلك قد وردو )٣.(حيصل بذلك لبس أو نحوه

̧      Q²  ±   °   ̄  ®  ³   ¹ :لقوله تعاىل  ¶  µ   ́ ...   Pحيـث يقـول) ١٥/آل عمران ( اآليـة: 

ًحيتمـل وجهـني كونـه ظرفـا لالسـتقرار وكونـه صـفة ) عنـد رهبـم(و، مبتدأ مؤخر) جنات(و،  خرب مقدم)للذين(

 مبتـدأ )جنـات(و، خرب مقـدم) للذين(إن: وقد قال اإلمام النسفي) ٤(.ًللجنات يف األصل قدم فانتصب حاال منها

 مبتـدأ حمـذوف )ّجنـات(و) ٍخـري:(ًمتعلقـا بقولـه )للـذين اتقـوا(وجيـوز أن يكـون" :أما ابن عاشور فيقول. مؤخر

ٌللـذين اتقـوا عنـد رهبـم جنـات(": فيقـولأمـا األسـتاذ الـدرويش ".ًأي هلم، أو خربا ملبتدأ حمذوف: اخلرب َّ َ ْ ََّ ْ َْ ِّ َِ ِ ِ َِ  اجلـار )َّ

ملجرور متعلقان بمحذوف خرب مقدم ومجلـة اتقـوا ال حمـل هلـا ألهنـا صـلة املوصـول وعنـد رهبـم ظـرف متعلـق وا

 )٥(".وجنات مبتدأ مؤخر. بمحذوف حال من جنات ألنه كان يف األصل صفة هلا فلام تقدم عليها أعرب حاال

                                                
 .١٣٣ ص١٠:تفسري الفخر الرازي ج: انظرو ، ٤٦٣ ص٥: ج٣ روح املعاين جملد -١

دار اإلرشاد ـ ، ٢٥٣ ص ٢:حمي الدين الدرويش ج، إعراب القرآن وبيانه : وانظر،٤٧١ ص ٦:تفسري ابن عادل ج: انظر -٢

  .سورية

 .١١٨ض اهللا صحممد عو،  اللمع البهية-٣

  .٣٩٦ ص٣:  ج٢ روح املعاين جملد -٤

 . ٤٧١ ص١:إعراب القرآن للدرويش ج: وانظر، ١٨٤ ص ٣:تفسري ابن عاشور ج: وانظر، ١٥٠ ص ١: تفسري النسفي ج-٥



 ١٨١

<  Q  :له عند تفـسريه لقولـه تعـاىلومن أمثلة ذلك يف تفسريه ما قا: موقع اجلملة من اإلعراب -:النموذج الثالث

J  I  H  G  F  E  D  C    B     A  @  ?...    Pــــة رة (اآلي ــــال) ٢٦٦ /البق ــــث ق  :حي

َ جترى من حتتها (واجلملة" ِ ِْ َْ  أو يف موضـع نـصب حـال منهـا لوصـفها باجلـار )جنـة(يف موضـع رفـع صـفة )األهنـارَِ

هنـا يف موضـع رفـع صـفة إ: وغـريهم، )٣(وأبو الـسعود، )٢( من األئمة ابن عادلوقد قال كل) ١(".واملجرور قبل

 واملالحـظ أن )٤(.إهنا صفة ثانية جلنـة: أما األستاذ الدرويش يقول. جنة أو يف حمل نصب حال منها ألهنا موصوفة

أما الدرويش فاختلف عـنهم ، وأبو السعود قد اتفقوا عىل موقع اجلملة من اإلعراب، وابن عادل، الشيخ األلويس

وأبو السعود أصح ممـا ، ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الشيخ األلويس ومن سبقه كابن عادل. ا صفة ثانية جلنةبأهن

 .وأن إعراهبام جاء بناء عىل حركة اإلعراب، ذهب إليه الدرويش ذلك ألن إعراهبم مبني أنه احتامل إحدى وجهني

وقد ذكر الشيخ األلويس البدل بأنواعه) ٥.(سطةوهو التابع املقصود باحلكم بال وا:  البدل-:النموذج الرابع  

 Qá     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û    Ú  Ù     ØP  :منها مثال ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل

َ أهنم ال يؤمنون(":حيث يقول) ٣٣ /یونس ( ُْ ِ ُ ْ َُ َّ  بدل من الكلمة بدل كل من كل أو بدل اشتامل بناء عىل أن احلكـم )َ

 بـدل مـن )أهنـم ال يؤمنـون( :ن قولـه تعـاىلإوقد قال الفخر الـرازي ) ٦(" . بمعنى املحكوم بهباملعنى املصدري أو

Q   l  k  j  i   h  g  f :ومن األمثلة عنده عىل البدل ما قاله عند تفسريه لقولـه تعـاىل) ٧.(كلمت

  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s        r  q  p     o  n  m...P 

َمن طلعها(:حيث يقول) ٩٩م األنعا  (اآلية ِ ِْ وقد قال كـل مـن ابـن ) ٨(.بدل منه بدل بعض من كل بإعادة العامل) َ

 ،)٩(عادل

                                                
 .٣٠٥ ص ٣: ج٢ روح املعاين جملد -١

 .١٠٣ ص ٤:تفسري ابن عادل ج: انظر -٢

 .٢٦٠ ص ١:تفسري أبو السعود ج: انظر -٣

 . ٤١٢ ص١:إعراب القرآن للدرويش ج: نظر ا-٤

 .٥١٤حممد عوض اهللا ص،  اللمع البهية-٥

 .٣٧٥ ص١١:  ج٦ روح املعاين جملد -٦

 .٧١ ص ١٧:تفسري الفخر الرازي ج:  انظر-٧

 .٦١٣ ص٧: ج٤ روح املعاين جملد -٨

 .٣٢٠ ص٨:تفسري ابن عادل ج: انظر -٩



 ١٨٢

مثــل قــول ،  وابــن عاشــور)٥(،الــدرويشو )٤(، والزخمــرشي)٣(،وابــن حبــان) ٢(،والنــسفي، )١( وأبــو الــسعود

فرسين ممـن وقعـت يـده عـىل تفاسـريهم  ومل جيد الباحث أحدا من امل)٦).(من طلعها(:األلويس يف بداية قوله تعاىل

ألنـه ال يوجـد ، بل لربام ال يوجد من قال خالفه حتى ممن مل تقع يد الباحـث عـىل تفاسـريهم، من قال خالف ذلك

 .توجيه آخر إلعراهبا واهللا تعاىل أعلم

 

  -:خالصة املبحث

لـذلك نجـده ، ممـا ال يـستغني املفـرس عنـهن الشيخ األلويس هيتم اهتامما كبريا بالبالغة يف تفسريه بل يعتربهـا إ - ١

 .يعمل عىل تبياهنا يف مواطنها وبكافة ألواهنا 

 هيتم الشيخ األلويس بالنحو واإلعراب اهتامما زائدا لدرجة تكاد خترجه أحيانا عن كونه تفسريا حيث ال يكـاد -٢

   .    خيلو موطن من مواطن تفسريه من اإلعراب 

 

    الثالثاملبحث                                                         

 التفسري العلمي                                                                  

 

 .وعلم النبات، وعلم الفلك، وعلم البحار، علم الطب واألجنة:  هذا املبحث من أربعة مطالب هييتكون         

 ومـن ذلـك ^ حثت عىل العلـم والـتعلم وكـذلك سـنة النـيالتي كثري من اآليات  لقد اشتمل القرآن الكريم عىل

وقوله ) ٧ /آل عمران (Q  ...´  ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ªµ  »  º   ¹     ¸  ¶  P :قوله تعاىل

َن سـلمـ َ" ^ وقول النبي)٩ /الزمر (QÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ  Ñ  Ð       Ï    Î  P  :تعاىل َ َك ْ

                                                
 .١٦٦ ص ٣:تفسري أبو السعود ج: انظر -١

 .٢٥ ص ٢:تفسري النسفي ج: رانظ -٢

 .١٩٣ ص ٤:تفسري ابن حبان ج: انظر -٣

 .٣٧٩ ص ٢:تفسري الزخمرشي ج: انظر -٤

 .١٨٤ ص ٣:إعراب القرآن للدرويش ج: انظر -٥

 . ٤٠٠ ص ٧:تفسري ابن عاشور ج:  انظر-٦



 ١٨٣

ِطريقا يلتمس فيـه علـام سـهل اهللاَُّ لـه طريقـا إىل اجلنـة ِ ِ ِ َِّ َ َ ًْ ً َ َ َ ْ ْ ً ََ ِ ِ ُِ َّ ُ  لـيس يف اشـتامله عـىل النظريـات اإلعجـاز العلمـيوإن ) ١("ََ

إنام يف دعوته الرصحية للعلم وحثه عىل النظر والتـدبر .... العلمية التي تتجدد بمرور الزمن أو باإلشارات العلمية 

  Q  ...U  T  S  R  Q  PV  :وألنـه كتـاب اهللا الـذي قـال اهللا فيـه) ٢.( العلم واإليامن يف النفـوسيف كل ما يزيد

...P ام (اآلية وألنـه كتـاب اهللا ، فإننا نجد فيه سائر العلوم والفنون الطيبة التي ال غنـى لإلنـسان عنهـا) ٣٨ /األنع

كـه خـالل قـرون طويلـة وعنـدما جـاء العلـم اليـوم اخلالد املعجز فإننا نجد فيـه مـا عجـز العلـم والعلـامء عـن إدرا

هلــذا اهــتم بعــض . ليكتـشفها تنبــه إليهــا العلـامء وأدركــوا أن القــرآن ســبقهم بـذلك ومــا ذاك إال ألنــه مــن عنـد اهللا

وقبـل اخلـوض يف هـذا النـوع مـن التفـسري نـود .  بالتفسري العلمي ملـا ورد مـن آيـات علميـة يف كتـاب اهللاملفرسين

 .تعريفه

وبيقينيـات ، تفسري آيات القرآن التي تتحدث عن العلوم الكونية بـام يـستنبط مـن علومهـا" -:ري العلمي هوالتفس

 )٣(".املكتشفات العلمية برشوط

 . وللعلامء مواقف متباينة من التفسري العلمي ما بني مؤيد ومعارض ولكل دليله وبيانه

  -:أدلة املؤيدين: أوال

القرآن حيوى سبعة وسبعني ألف علم ومائتي علـم إذ كـل  إن ( نقال عن بعض العلامءما قاله اإلمام الغزايل -١     

 عـن ابـن مـسعود ثـم يـروي ،كلمة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع

 فـالعلوم وذلك ال حيصل بمجـرد تفـسري الظـاهر وباجلملـة من أراد علم األولني واآلخرين فليتدبر القرآن": قوله

كلها داخلة يف أفعال اهللا عز وجل وصفاته ويف القـرآن رشح ذاتـه وأفعالـه وصـفاته وهـذه العلـوم ال هنايـة هلـا ويف 

 . واإلمام الغزايل من أملع من أيدوا التفسري العلمي) ٤ (".القرآن إشارة إىل جمامعها

 تأملت يف كتاب اهللا حق التأمل لعرفت فساد ما إنك لو : ما قاله اإلمام الرازي وهو يرد عىل أحد املعرتضني-٢     

 .ذكرته وتقريره من وجوه

                                                
 ،قرآن وعىل الذكرامع عىل تالوة الفضل االجت باب، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، صحيح مسلم -١

 .٧٠٢٨ رقم احلديث،٧١ ص ٨:ج، من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١ ط ٩١-٩٠عصام العبد زهد ص .  إعجاز القرآن الكريم د-٢

-هـ١٤١٩، ٢ ط – غزة -  مطبعة املقداد٢٠٦عصام العبد زهد ص . د، مجال حممود اهلويب.  التفسري ومناهج املفرسين د-٣

   .م١٩٩٩

 . دار املعرفة بريوت٢٨٩ ص١:أبو حامد حممد الغزايل ج،  إحياء علوم الدين-٤



 ١٨٤

ن اهللا تعاىل مأل كتابه من االستدالل عىل العلم والقدرة واحلكمة بأحوال السموات واألرض وتعاقـب الليـل إ  -أ 

 .والنهار وكيفية أحوال الضياء والظالم وأحوال الشمس والقمر والنجوم وغري ذلك

 ). ٦ /ق (Q[  Z  Y  X   W  V           U  T  S  R  Q  PP : ىل  قوله تعا-ب

  . وال معنى لعلم اهليئة إال التأمل يف أنه كيف بناها وكيف خلق كل واحد منها 

 ).٥٧/غافر(Q °  ¯  ®    ¬  «  ª  ©   ¨    §  ¦  ¥  ¤P:قوله تعاىل -ج

Q  ...  r  q     p  o  n   m  l :نه تعاىل مدح املتفكرين يف خلـق الـسموات واألرض فقـالإ -د

  u  t  s...P١.(ملا أمر بهًولو كان ذلك ممنوعا ) ١٩١ /آل عمران (اآلية( 

وباجلملـة ": وبعـد أن تعـرض لـرأى اإلمـام الغـزايل وبعـض العلـامء اآلخـرين قـال:  ما قاله اإلمـام الزركـيش-٣  

 أنن رشح ذاته وصـفاته وأفعالـه فهـذه األمـور تـدل عـىل  اهللا تعاىل وصفاته ويف القرآأفعالفالعلوم كلها داخلة يف 

وأن املنقول من ظاهر التفسري ليس ينتهـي اإلدراك فيـه بالنقـل والـسامع  فهم معاين القرآن جمال رحب ومتسع بالغ

 إالتفهـم   التـي البوالغرائال بد منه يف ظاهر التفسري ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والستنباط 

 )٣( .وهناك الكثري ممن أيدوا التفسري العلمي سواء من القدامى أو املحدثني) ٢(" باستامع فنون كثرية

 -:ومن هذه األدلة) ٤.(ومن العلامء املعارضني للتفسري العلمي للقرآن اإلمام الشاطبي -:أدلة املعارضني: ثانيا

 .تابعني ومن بعدهم من القرون اخلريية األوىل مل يتحدث فيه أحد من السلف الصالح سواء من الصحابة أو ال-١

 . إن ما يسمى بالنظريات العلمية غري ثابت وينقض اجلديد منه القديم وإلنزاهلا عىل القرآن يقتيض التناقض-٢

 ) ٥.( إن من يسري يف هذا الطريق حيمل األلفاظ فوق ما حتتمله من معنى-٣

                                                
 .٩٩ ص١٤:مفاتيح الغيب للرازي ج:  انظر-١

 .١٥٥ ص٢: الربهان للزركيش ج-٢

 - عامن-األردن، ٢٧١ -٢٥٨سناء فضل عباس ص. أ، فضل حسن عباس. د، إعجاز القرآن الكريم:  لالستزادة انظر-٣

الرياض . ٥٥٩-٥٥١ ص٢:فهد بن عبد الرمحن الرومي ج. د، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش: انظرو، م١٩٩١-هـ١٤١٢

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

مـن ، كان من أئمة املالكيـة. من أهل غرناطة. أصويل حافظ:  هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي-٤

و ) أصـول النحـو(و ) االتفـاق يف علـم االشـتقاق(و ) اإلفـادات واإلشـادات(و ) املجـالس(و ) املوافقـات يف أصـول الفقـه(كتبه 

 .٧٥ ص ١:األعالم  ج: انظر. ١٣٨٨ -هـ ٧٩٠وغريها تويف ) االعتصام(

، ١دار ابن عفان ط ،١٢٩-١٢٧ ص ٢:أبو عبيدة مشهور آل سلامن ج: إبراهيم بن موسى الشاطبي حتقيق، املوافقات: وانظر -٥

    =الرومي.  د،الرابع عرش اجتاهات التفسري يف القرن: وانظر، ٣٥٨-٣٥٦ ص٢:وانظر التفسري واملفرسون ج، م١٩٩٧ -هـ١٤١٧



 ١٨٥

  -: العلمي الضوابط العلمية املنهجية لإلعجاز: ثالثا     

 . إن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد أوال وليس كتاب علوم وكونيات- ١   

وبني احلقيقة العلمية ،  أن تكون هناك عالقة توافق وترابط بني ظاهر اآليات لفظ اآلية ومعناه العريب-٢

 ).٣٦ /اإلسراء (اآليةQÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   ...P  :ودليل ذلك قوله تعاىل، املكتشفة

 . عدم اإلفراط والتفريط لدى النظر يف اآليات الكونية-٣

 . االكتفاء باحلقائق العلمية يف االستدالل وعدم االستدالل بالنظريات والفرضيات العلمية-٤

 .بل إبقاء اآلية مفتوحة الداللة بحيث حتتمل كل ما يتفق معها،  عدم حرص داللة اآلية عىل احلقيقة الواحدة-٥

 .باستحالة التصادم بني احلقائق القرآنية واحلقائق العلمية اليقني -٦

هج القرآين يف طلب املعرفة بالنظر يف اآليات الربانية يف الكون ويف النفس واآلفاق والوقوف عىل ن اتباع امل-٧

 ) ١.(سنن اهللا يف ذلك

وألننـا شـهدنا وال زلنـا ، دون لـذلكويرى الباحث أن التفسري العلمي جائز بناء عىل األدلة التـي سـاقها املؤيـ        

اك مـا يمنـع ؤكـد إعجـازه يف هـذا اجلانـب ولـيس هنـوسنبقى نشهد من احلقائق العلمية التي سبق هبا القـرآن ممـا ي

إظهار هذه احلقائق من خالل القرآن الكريم ألن هذا األمر خيدم الـدعوة وكـم مـن علـامء الغـرب وغـريه مـن غـري 

ولكن هـذا اجلـواز . وأن القرآن سبقهم إليها، بعد موافقة تلك احلقائق للقرآن الكريماملسلمني قد أعلنوا إسالمهم 

 .وغريه من العلامء.  حفظه اهللا-عصام زهد / مرشوط بالضوابط التي ذكرت سالفا والتي ساقها الدكتور

 

 املطلب األول

 علم الطب واألجنة

Q  k  j  i   h  g  f  e*   o  n  m :قال تعاىل،  لقد خلق اهللا اإلنسان من ساللة من طني        

   r  q  p*  £  ¢  ¡ �  ~  }|   {  z  y  x w  v  u   t

¥   ¤¦  ª  ©  ¨  §  P)وقال تعاىل )١٤-١٢/المؤمنون:  Q   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡*  ª
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 ١٨٦

°   ¯    ®  ¬  «±¶  µ   ́ ³  ²  ¸ »  º   ¹  P)سجدة يتبــني لنــا مــن ) ٩ -٨/ال

 وهي احليـوان املنـوي التـي تـستقر يف رحـم  اآليات الكريمة كيف خلق اهللا اإلنسان بعد الطني من نطفةخالل هذه

األم الذي هو القرار املكني ثم يتحول بعد ذلك إىل علقة وهذا يكون بعد فرتة زمنية مـن النطفـة ثـم تكـون املـضغة 

 خيرج بعد ذلك طفال خيتلف عام كان عليـه وهـو التي خيلقها اهللا عظاما ثم يكسوها حلام حتى يتم خلق اجلنني الذي

إن « ^أمـا مـن الـسنة  فقولـه . واآليات التي تتحدث عن خلق اإلنسان ومراحله كثـرية يف القـرآن الكـريم. جنني

أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما ثم يكون يف ذلك علقة مثل ذلك ثم يكـون يف ذلـك مـضغة مثـل ذلـك 

 )٢( ،)١( احلديث »...يه الروحثم يرسل امللك فينفخ ف

وقـد ،  وتـداوي يقـوم بـه متخصـصون يف الطـبولكن هذا اإلنسان عرضة لألمراض التي هـي بحاجـة إىل عـالج

  )٣ ("ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء" ^حث اإلسالم عىل هذا التداوي كام أخرب بذلك النبي 

أو ، أللـويس مل يتطـرق لـذكر التفـسري العلمـي باالسـم بدايـة فـإن الـشيخ ا-:موقف األلويس مـن الطـب واألجنـة

ولكنه يظهر ذلك عند تفسريه لآليات التي هلا عالقة بالطب وغريه مـن العلـوم وسـنرى ذلـك مـن ، التفسري الطبي

 .خالل نامذج معينة يف هذا البحث

يـسمى جنينـا يف  يتحدث عن خلق اإلنسان يف رحم أمه وأطوار ذلك وعن ذلك املخلوق الـذي -:النموذج األول

Q   h  g  f  e  :من ذلك ما قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل. كثري من اآليات التي تتحدث عن هذا األمر

  k  j  i*  r  q  p  o  n  m*    |   {  z  y  x  w  v  u   t

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }¦  ª  ©  ¨  §  P) حيث يقـول) ١٤ – ١٢/المؤمنون :

لنطفة يف الرحم الذي هو القرار املكـني حمـرزة مـصونة ثـم خلقهـا دمـا جامـدا وهـي العلقـة ثـم إن اهللا تعاىل جعل ا

خلقها قطعة حلم وهي املضغة وسميت بذلك ألهنا بقدر ما يمضغ ثم خلقها أو بعـضها عظامـا ثـم كـساها اخلـالق 

                                                
. له وعمله وشقاوته وسعادتهباب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأج، كتاب الرب والصلة واآلداب،  صحيح مسلم-١

 .٦٨٩٣رقم احلديث  ٤٤ ص٨:ج، ن حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنهم

: وانظر. م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠، ١ ط– القاهرة –دار الكتب احلديثة . ٦٥-١٧احلاج حممد وصفي ص . القرآن والطب د:  انظر-٢

 . ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٥دار السعودية للنرش والتوزيع طال. ٣٩٥-٣٦٥حممد عىل البار ص. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن د

كتاب الطب باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له ، ١٢٢ ص ٧: ج٧جملد ،  من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  صحيح البخاري-٣

  . ٥٦٧٨رقم احلديث ، شفاء

 
 



 ١٨٧

يبقـى الـبعض فيمـد عـىل ًحلام وذلك اللحم حيتمل أن يكون من حلم املضغة بأن مل جتعل كلهـا عظامـا بـل بعـضها و

وعنـد تفـسريه  )١(.ًالعظام حتى يسرتها، وحيتمل أن يكون حلام آخر خلقه اهللا تعـاىل عـىل العظـام مـن دم يف الـرحم

 إن : يقـولحيـث) ٦ /الزمر (اآليـةQ  ...9  8  7  6  5  4   3   2  1  0...  P :لقوله تعـاىل

هنـا إوقـد قيـل : مـع أنـه يقـول، ظلمة البطن والرحم واملشيمةالظلامت الثالث والتي خلق اهللا فيها هذا اجلنني هي 

لقـد رأينـا أن ) ٢(. "قيـل"الصلب والبطن والرحم إال أنه ال يعقب عىل هـذا القـول إنـام يـورده بـصيغة التـضعيف 

 وأنه بمثابة احلرز للنطفة وما تالهـا مـن مراحـل خلـق اإلنـسان ، ن القرار املكني هو الرحمإالشيخ األلويس يقول 

وهذا ما يقوله الطب أيضا من أن الرحم هو القرار املكني وأنه استحق هذا اللقب ملا له من مواصـفات وامتيـازات 

وأن الرحم أشبه ما يكون بجرس معلق بأربطة وأنه غري ثابت بل ، منها أنه يوفر محاية مشددة يف أشهر احلمل األوىل

وغـري ذلـك مـن ،  ويـصغر حـسب حاجـة اجلنـني لـذلكيتحرك يمينا وشامال وأعىل وأسفل وأن هذا الـرحم يكـرب

األمور إال أن هذا القرار ينهار يف حلظة معينة أال وهي ساعة والدة هذا اجلنني الذي يطلق عليه حينهـا اسـم جديـد 

وهـذا مـا أكـده ، كام أن الشيخ األلويس ذكر لنا أن الظلامت الثالث هـي الـبطن والـرحم واملـشيمة) ٣.(وهو الطفل

والغـشاء ، وغـشاء الكوريـون، ث مبينا لنا أن ظلمة املشيمة تتكون من ثالثة أغشية هـي الغـشاء الـسيلالطب احلدي

  )٥.(وقد فرس عدد من املفرسين الظلامت الثالث كام فرسها الشيخ األلويس) ٤.(الساقط

'     )    "  #  $  %  &  Q : وذلك ما قاله عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-: حديثه عن الطب:النموذج الثاين

,    +   *  )-   1  0  /        .  P) النبي ن إ :فهو يقول بعد أن يتحدث عن اإلرساف) ٣١ /األعراف

                                                
 . ٢٢-٢٠ ص ١٨:  ج١٠روح املعاين جملد:  انظر-١

 .٣٣٥ ص٢٣ : ج١٢ املرجع السابق جملد -٢

 -هـ١٣٩٤ ، ١ ط-دمشق،  بريوت–دار الكتب العربية . ٢٥١-٢٤١ ص٢: خالص حلبي ج. الطب حمراب اإليامن د:  انظر-٣

 .م١٩٧٤

 .٤٣٠-٤٢١حممد البار ص. خلق اإلنسان بني الطب واإليامن د:  انظر-٤

، ٦٨ ص ٦: تفــسري اخلــازن ج:وانظــر، ٢٣٦ ص١٥:وانظــر تفــسري القرطبــي ج، ٢٥٩-٢٥٨ص ٢١:تفــسري الطــربي ج:  انظــر-٥

: وانظـر، ٧١٩تفسري الـسعدي ص : وانظر ،١١٤ ص ١٢:تفسري ابن كثري ج: وانظر، ١٦٣ ص ٧:زاد املسري البن اجلوزي ج: وانظر

 . ٢٧٠ ص ٤: تفسري الشنقيطي ج



 ١٨٨

كـل مـا : ( قال ابن عبـاس ريض اهللا عنـه)١ ("كلوا وارشبوا والبسوا وتصدقوا يف غري إرساف وال خميلة":  قال^

قـال : عد ذلك رواية يقـول فيهـاثم يورد ب) ٢)(.ما شئت ما أخطأتك اثنتان رسف أو خميلة) وارشب(شئت والبس

لـيس يف كتـابكم مـن علـم الطـب يشء والعلـم علـامن علـم األبـدان : )٣ (طبيب نرصاين لعيل بن احلسني بن واقـد

 (  *   ... Q :وما هي؟ قـال: قد مجع اهللا تعاىل الطب كله يف نصف آية من كتابه قال: وعلم األديان فقال له

,    +-/        .    1  0  P) قـد : وال يؤثر من رسولكم يشء يف الطب فقـال: فقال النرصاين ) ٣١/األعراف

 املعـدة بيـت الـداء واحلميـة رأس كـل دواء ": ^ قوله: وما هي؟ قال: اظ يسرية قال الطب يف ألف^مجع رسولنا 

 )٦ (.ً طبا)٥ (ما ترك كتابكم وال نبيكم جلالينوس: فقال )٤ ("وأعط كل بدن ما عودته 

                                                
بيه عن جده من حديث عمرو بن شعيب عن أ، أو خميلة، باب البس ما شئت ما أخطأك رسف ،كتاب اللباس،  سنن ابن ماجة-١

رقم ، ٤٩٤ ص٢:ج،  حسنه األلباين يف حتقيقه ملشكاة املصابيح للتربيزي .٦٣٠٥:رقم احلديث، ٦٠٠ ص٤:ج، ريض اهللا عنهم

 .٤٣٨١احلديث 

 ]قل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده [:باب قول اهللا تعاىل. ١٤٠ ص ٧:  ج٧ صحيح البخاري جملد -٢

ىل عبد اهللا بن عامر بن كريز كنيته أبو احلسن من أهل مرو يروى عن أبيه روى عنه أهل بلده هو عىل بن احلسني بن واقد مو -٣ 

 ٦:التاريخ الكبري للبخاري ج:  انظر.وكان مولده سنة ثالثني ومائة ومات سنة إحدى عرشة ومائتني وقيل سنة اثنتي عرشة ومائتني

السيد : حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي حتقيق، الثقات : وانظر.م١٩٨٦ - بريوت–دار الكتب العلمية ، ٢٦٧ص 

   .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، ١ط دار الفكر، ٤٦٠ ص٨:رشف الدين أمحد ج

، وال يصح رفعـه  هذا احلديث إنام هو من كالم احلارث بن كلدة طبيب العرب":  ذكره الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة قائال -٤

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ ط - الرياض-دار املعارف، ٤١٩ص : السلسلة الضعيفة لأللباين ج:  انظر". ^إىل النبي 

ِجالينوس احلكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناين إمام األطباء يف عرصه ورئيس الطبيعيني يف وقته ومؤلف الكتب اجلليلة يف صـناعة  -٥ ِ ِ

ْالطب وغريها من علم الطبيعة وعلم الربهان وقد ضم جالينوس َ َ أسامء تآليفه فهرستا يـشتمل عـىل عـدة أوراق وذكـر مرتبـة قراءهتـا َ َ ً

َونبه عىل طريق تعليمها وهي تزيد عىل مائة تأليف ََ َكان جالينوس بعد املسيح بنحو مائتي سنة وبعد بقـراط بنحـو سـتامئة سـنة وبعـد ، َ َ

  .احلاسوب،  املكتبة الشاملة.٥٥قفطي  ص لل، أخبار العلامء بأخيار احلكامء: انظر. اإلسكندر بنحو مخسامئة سنة ونيف
 .١٤٧-١٤٦ ص٨: ج٥روح املعاين جملد :  انظر-٦

 

 
 

 
 
 
 
 



 ١٨٩

وقـد ذكـر ذلـك كثـري مـن األطبـاء الـذين كتبـوا يف ، وهنا نرى أن الشيخ األلويس ذكر أن هذه اآلية جامعـة للطـب

 واألمر بعدم اإلرساف يف الطعام والرشاب هلو كذلك "من ذلك قوهلم، الطب وغريهم من كتبوا يف إعجاز القرآن

 (  ... Q :ان وإن هـذا األمـر هـو قولـه تعـاىلمن وسائل الوقاية مما يرتتب عليه النهم من أرضار تلحـق باإلنـس

,    +   *-  1  0  /        .  P)ومن ذلك أن هـذه اآليـة تعتـرب أساسـا حليـاة اإلنـسان ودسـتورا صـحيا  )١

فقد حوت ما حيفظ عىل اإلنسان حياته وصحته وشبابه يف ألفاظ قليلة مجعت علام وطبا يربوا عىل ما كتب ، ملعيشته

وعند العودة لكتب التفسري نجد أن بعضهم يتطـرق ملـا يف هـذه اآليـة مـن أمـر الطـب مثـل ) ٢.(يف عرشات الكتب

عـيل بـن احلـسني بـن  حيث يوردون قـول ابـن عبـاس و قـول )٥(والزخمرشي، )٤(و النسفي، )٣(األئمة  ابن عادل

دواء، إذ أمـرت هـذه اآليـة الكريمـة أصـل مـن أصـول الـ:( والشيخ أبو بكر اجلزائري الـذي يقـول،واقد السابقني

مـا ":  ^ باألكل والرشب ومها قوام احلياة وحرمت اإلرساف فيهام وهو سبب كافة األمراض إذ قـال رسـول اهللا

ًمأل آدمي وعاء رشا من بطنه بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صـلبه فـإن كـان ال حمالـة فثلـث لطعامـه وثلـث لـرشابه 

ِوثلث لنفسه ِ أمـا الـشيخ  )٧.( اآليـة بالطـبطوأقواال أخرى تبني ارتبا، سن ويورد بعد ذلك قول عيل بن احل)٦ (".َ

                                                                                                                                                 
  
 م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠، ١ ط- القاهرة– دار الكتب احلديثة ١٠احلاج حممد وصفي ص .  القرآن والطب د-١

-هـ١٤١٩ ، ١ ط- غزة- والنرشآفاق للطباعة، ٢٢١عبد السالم محدان اللوح ص .  اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم د-٢

 .م١٩٩٩

 . ٨٨ ص ٩:تفسري ابن عادل  ج: انظر -٣

 .٤٦ ص٢: انظر تفسري النسفي ج-٤

 .  ٤٣٨ ص ٢:تفسري الزخمرشي ج: انظر -٥

من ، ما جاء يف كراهية كثرة األكل ، كتاب الزهد،سنن الرتمذي: انظر،  احلديث ورد بروايات خمتلفة عند أصحاب السنن-٦ 

 ٢: صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ج.٢٣٨٠رقم احلديث : باب، ١٨٨ ص٤:ج، اد بن معدي كربحديث املقد

 .١٠٦١١رقم احلديث ، ٩٩٠ص

 .١٦٥ ص٢:تفسري اجلزائري ج:  انظر-٧

 
  
 
 
 
 

 
 



 ١٩٠

ومن املعلوم أن ما قاله الشيخ السعدي هو من أهم أساسـات ) ١.( أن اإلرساف فيه رضر عىل البدنالسعدي فيذكر

وكذلك فعـل اإلمـام ابـن كثـري حيـث ذكـر روايـة ابـن ) ٢.(فيذكر قول عيل بن احلسن،  حيانوأما اإلمام أب. الطب

مل يقتـرص اهـتامم الـشيخ ) ٣.(س ريض اهللا عنهام وروايات وأحاديث أخرى تبني مدى ارتباط هذه اآلية بالطـبعبا

األلويس بالطب يف القرآن عىل هاتني اآليتني بل هو يتناول ذلك عند غريها مـن اآليـات مثـل آيـات التـي تتحـدث 

 . عن اخلمر وحلم اخلنزير وعسل النحل

فهو يورد كل ما مر معنا ويضيف عليـه ) ٤(وهبة الزحييل / يف هذه اآلية فهو الدكتور أما أكثرهم حديثا عن الطب 

 )٥.(أشياء أخرى

 

 

                                                
 .٢٨٧تفسري السعدي ص:  انظر-١

 .٤٦٣ ص٥:تفسري ابن كثري ج:  انظر-٢

 .٢٩٢ ص ٤:تفسري أيب حيان ج : انظر-٣

ًم، وكان والـده حافظـا للقـرآن الكـريم عـامال ١٩٣٢ وهبة بن مصطفى الزحييل ولد يف بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام هو -٤ ً

ًبحزم به، حمبا للسنة النبوية، مزارعا تاجرا ً  حـصل عـىل، م١٩٥٢درس يف الكلية الرشعية بدمـشق وكـان ترتيبـه االمتيـاز األول عـام . ً

عمل مدرسـا يف جامعـة دمـشق ولـه العديـد مـن املؤلفـات منهـا التفـسري ، لعديد من الشهادات العلميةاإلجازة العالية من األزهر وا

: انظـر. نسأل اهللا له طول العمر وصـالح العمـل. والوسيط يف أصول الفقه اإلسالمي وغريها الكثري، والفقه اإلسالمي وأدلته، املنري

 . الكتاب ألكرتوين غري مطبوع– احلاسوب –املكتبة الشاملة . رصيناملعجم اجلامع يف تراجم العلامء و طلبة العلم املعا

 .١٨٧-١٨٠ ص ٨:التفسري املنري للزحييل ج:  انظر-٥
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 املطلب الثاين

 علم البحار

»  ¬   ®  Q  :  لقد خلق اهللا سبحانه وتعاىل البحر وسخره بكل ما فيه لإلنسان كام قال يف كتابه العزيز      

  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯  ¾  ½   ¼  »

   Á  À  ¿P) أن البحار واملحيطات تبلغ مساحتها نحو ثالثة  ومن املعروف)١٤ /النحل 

والعلم احلديث ال زال كل ، أرباع األرض وأن مياه هذه البحار واملحيطات حتمل السفن وخترج لنا الطعام واحليل

فاآليات ، ا يكتشفونه قد سبقهم القرآن إليهيوم يكتشف أشياء جديدة تنبهر معها عقول العلامء ثم جيدوا أن كل م

وأن من . التي تتحدث عن البحار وعظمتها وما فيها وما سيتطور عىل الفلك التي جتري فيها كثرية يف كتاب اهللا

 )١. (املفرسين من كان مكثرا يف احلديث عن هذه اآليات وأن منهم من كان مقال

أللويس آليات البحار يف القرآن وسأكتفي بذكر نامذج معينة  يتعرض الشيخ ا-:موقف األلويس من علم البحار

 .من ذلك يف تفسريه

  ,!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  + Q :ما قاله عند تفسريه لقوله تعـاىل -:النموذج األول  

4  3   2  1  0  /         .  -5>  =   <  ;        :    9  8  7  6  P 
اطر(  علينـا وهـذه املـرة نعـم متعلقـة بـالبحر ومنـه  الكثـريةاهللا سبحانه وتعاىل بنعمـهيتفضل  :حيث يقول) ١٢ /ف

 وكـل مـنهام الزم ملـصالح معينـة للعبـاد ،العذب الفـرات املـستعذب بـرشبه ومنـه امللـح األجـاج ال يستـساغ رشبـه

وص  ومـن هـذه الـنعم الركـوب والغـ،ورضورة امللح حتى ال تفـسد مياهـه مـن أي كـائن يمـوت فيـه وغـري ذلـك

ولإلشـارة إىل رسعـة ، واللحم الطري هو السمك سمي بذلك لقلة عظامه وضعفها وللتنبيه عـىل لطافتـه، والصيد

والفلك التي هـي الـسفن مـواخر تـشق املـاء ، ج احللية التي هي للزينة كاللؤلؤ واملرجان وغري ذلكاواستخر، تلفه

 مـن ٌ قال بذلك مـن املفـرسين كـلوممن )٢.( وآالئهشقا لتسري فيه وكل هذا لنبتغي من فضل اهللا ونشكره عىل نعمه

 ) ٥.( والشوكاين،)١(والبقاعي ،) ٣(األئمة الطربي

                                                
 . ٢١٢-٢٠٩عبد السالم محدان اللوح ص . اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم د:  انظر-١

 .٧٣٧-٧٣٥ ص ٢٢:ج١١روح املعاين جملد :  انظر-٢

 .٤٤٩ ص٢٠: الطربي جتفسري: انظر -٣
 .٢١٠-٢٠٧ ص٦:انظر نظم الدرر للبقاعي ج -٤

                        .١٢٠٧فتح القدير للشوكاين ص : نظرا -٥



 ١٩٢

شورى  (Q &  %  $   #  "  !P  : ما قاله عند قوله تعاىل-:النموذج الثاين    ومـن  :حيـث يقـول) ٣٢ال

وعنـد تفـسريه لقولـه  )١(.اجلبـلآيات اهللا تعاىل السفن اجلارية يف البحر كـاألعالم واألعـالم هـي مجـع علـم وهـو 

رحمن (Q      H  G  F  E  D  CP :تعــاىل ، الــسفن املنــشئات أي مرفوعــات الــرشع :حيــث يقــول) ٢٤ال

وتـشبيه الـسفن باجلبـال إشـارة واضـحة إىل مـا  )٢(.أو املـصنوعات، ويرفض أن يكون معناها املرفوعات عىل املاء

 لدفع تلك السفن التي كاجلبـال باإلضـافة لوسـائل الـتحكم فيهـا سيكون من تقدم يف علوم القوى التي ال بد منها

 ) ٣.(وكذلك هندسة السفن وصناعتها ،وتوجيهها أثناء جرياهنا يف البحر

  

 ملطلب الثالثا

 علم الفلك

لقد خلق اهللا هذا الكون الفسيح بام فيه من خملوقات ومنها السموات والشمس والقمر والنجوم والكواكـب         

وقـد حتـدثت ،  ه كل مـن يتأملـه بعـني العقـل والفكـر والوجـدانأفهو بمثابة الكتاب املفتوح الذي يقر، بوالسحا

آيات كثرية يف القرآن الكريم عن هذه املخلوقات وبينت حقائق علمية لو علمها علـامء الفلـك والدارسـون لعلمـه 

اكتشفوه قبل ما يزيد عن أربعة عـرش قرنـا مـن ن القرآن الكريم قد سبقهم ملا إما وسعهم إال أن يعلنوا إسالمهم إذ 

Q    Ê  É     È   Ç  Æ :ومن هذه اآليـات قولـه تعـاىل. ومل يتيرس ذلك الكشف هلم إال بعد جهد جهيد مضني، الزمان

  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë

æ  å  äçì  ë   ê  é  è  P)٤٣ /النور ( 

ــاىل ــه تع Q  f     e   d  c  b  a   ̀ _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U  :وقول

kj  i  h   gmq   p  o  n  r  v  u  t  s  P) وقوله تعاىل  )٥٤ /األعراف:  
                                                                                                                                                 

 .٦٠١ ص٢٥: ج١١روح املعاين جملد :  انظر-١

 .٤٢٨ ص ٢٧: ج١٣ املرجع السابق جملد-٢

 .٢١٠ ص عبد السالم اللوح. د، اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم:  انظر-٣
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 Q  Æ  Å     Ä  Ã  ÂP) ١)(٤٧ /الذاریات( 

فـسريه لآليـات التـي تتحـدث عـن الكـون بـشكل يستطرد الشيخ األلويس كثريا يف ت -:موقف األلويس من الفلك

فهو يتحدث عنه أكثر من غريه من األمور العلمية األخرى يف القـرآن الكـريم وهـذا مـا حتـدث عنـه كـل مـن ، عام

وسنتعرف عىل منهجـه يف الفلـك يف القـرآن الكـريم مـن خـالل نـامذج معينـه مـن ) ٢.(سبق له التعرف عىل تفسريه

 .تفسريه

 Q¶       µ   ́ ³¸  ¼          »   º  ¹   P  :ا قاله عند تفسريه لقوله تعاىلم -:النموذج األول

متر مرا رسيعا ويف اآلية رد عىل القائلني بـأن الـشمس سـاكنة وهـي مركـز العـامل ) جتري(:حيث يقول) ٣٨ /یس (

عني تنتهـي إليـه مـن حلد م: بقوله) ستقر هلامل:( ثم يتحدث عن قوله تعاىل، والكواكب واألرض كرات دائرة عليها

، وعىل هذا مستقرها انتهاء سريها عند انقضاء الدنيا: قال الواحدي، وقيل إىل وقت ال يتعداه، فلكها يف آخر السنة

إن هذه جتـرى حتـى  « :قال.  اهللا ورسوله أعلم:قالوا. »أتدرون أين تذهب هذه الشمس« :^ ثم يورد قول النبي 

ساجدة وال تزال كـذلك حتـى يقـال هلـا ارتفعـي ارجعـي مـن حيـث جئـت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر 

فرتجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم جترى حتى تنتهي إىل مستقرها حتت العـرش فتخـر سـاجدة وال تـزال كـذلك 

حتى يقال هلا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فرتجع فتصبح طالعة من مطلعها ثـم جتـرى ال يـستنكر النـاس منهـا 

هي إىل مستقرها ذاك حتت العرش فيقال هلا ارتفعي أصـبحي طالعـة مـن مغربـك فتـصبح طالعـة مـن شيئا حتى تنت

 ذاك حني ال ينفع نفسا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كـسبت ؟أتدرون متى ذاكم« : ^فقال رسول اهللا . »مغرهبا 

ًأن للشمس فيه قرارا حقيقة، واألمر  مستقرها حتت العرش فاملستقر اسم مكان والظاهر :قال )٣( ».يف إيامهنا خريا

يف ذلك مشكل إذا كان السجود واالستقرار كل ليلة حتت العـرش سـواء قيـل إهنـا تطلـع مـن سـامء إىل سـامء حتـى 

تصل إليه فتسجد أم قيل إهنا تستقر وتسجد حتته من غري طلوع فقد رصح الكثري من علامئنا بأنـه ال خـالف يف أهنـا 

آخرين والليل يطول عند قوم ويقرص عند آخرين وبـني الليـل والنهـار اخـتالف مـا يف تغرب عند قوم وتطلع عىل 

                                                
عبد السالم اللوح . اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم د: وانظر، ٤٧٦-٤٧٢حممد أبو زهرة ص، املعجزة الكربى القرآن:  انظر-١

 .١٨٢ -١٦٧ص

 .٣١٠األلويس مفرسا ص : وانظر، ٢٥٤ ص١:التفسري واملفرسون للذهبي ج:  انظر-٢

رقم ، ٩٦ ص١: ج،من حديث أيب ذر ريض اهللا عنه،  ال يقبل فيه اإليامنيلذباب بيان الزمن ا ،كتاب اإليامن، صحيح مسلم -٣

 .٤١٨احلديث 

 
 



 ١٩٤

الطول والقرص عند خط االستواء، ويف بالد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب، واألدلة قائمة عـىل 

ًع يف غـريه، وأيـضا هـي أهنا ال تسكن عند غروهبا وإال لكانت ساكنة عند طلوعها بناء عىل أن غروهبا يف أفـق طلـو

قائمة عىل أهنا ال تفارق فلكها فكيف تطلع من سامء إىل سامء حتى تـصل إىل العـرش بـل كـون األمـر لـيس كـذلك 

ًأظهر من الشمس ال حيتاج إىل بيان أصال وكذا كوهنـا حتـت العـرش دائـام بمعنـى احتوائـه عليهـا وكوهنـا يف جوفـه  ً

 مـن املعـارصين عـن التوفيـق بـني مـا سـمعًته وقد سألت كثريا مـن أجلـة كسائر األفالك التي فوق فلكها والتي حت

هم بام يروي الغليـل ويـشفي األخبار الصحيحة وبني ما يقتيض خالفها من العيان والربهان فلم أوفق ألن أفوز من

 . العليل

ش وهـو سـمت وقد جعل املوضع الذي ينتهي إليه سـريها هـو املعـرب عنـه بتحـت العـر:   يقول الشيخ ابن عاشور

ّمعني ال قبل للناس بمعرفته، وهو منتهى مسافة سريها اليومي، وعنده ينقطع سريها يف إبان انقطاعـه وذلـك حـني 

ًتطلع من مغرهبـا، أي حـني ينقطـع سـري األرض حـول شـعاعها ألن حركـة األجـرام التابعـة لنظامهـا تنقطـع تبعـا 

بأهنا تسجد حتت العرش وتستأذن رهبـا  ^وكالم النبي . ويالنقطاع حركتها هي وذلك هناية بقاء هذا العامل الدني

 )١.(ًوجعل سجود الشمس متثيال لتسخري اهللا إياها. متثيل حلال الغروب والرشوق اليوميني

َوالشمس جتري ملستقر هلا، دليل عىل دوران الشمس يف فلكها لنهايـة مـدارها وهنـاك قـوالن  :الزحييل.    ويقول د ٍّ ْ َْ َُ ِ ِ ْ َ ُ ََّ

أن املراد مستقرها املكاين وهو حتت العرش مما ييل األرض من ذلك اجلانب،  /األول: ين يف تفسري املستقرمفرسلل

أن املراد مستقرها الزماين وهو منتهى سـريها، وهـو /والثاين. ع املخلوقات حتت العرشوهي أينام كانت فهي ومجي

مس الظـاهري وسـط النجـوم بـسبب دوران األرض وقد أثبت علامء الفلك أنه زيادة عىل دوران الـش، يوم القيامة

دورة حول حمورها مرة يف كل ست وعرشين يوما تقريبـا، : حول الشمس مرة يف السنة، للشمس حركتان أخريان 

. ودورة مع توابعها من الكواكب السيارة حـول مركـز النظـام النجـومي بـرسعة تقـدر بنحـو مـائتي ميـل يف الثانيـة

 )٢(.هو مركز النظام النجومي بأرسه: هو املحور الثابت، ويف الثانية: يف احلالة األوىلواملستقر يف رأي العلامء 

وكان املظنون أهنا ثابتة يف موضـعها الـذي تـدور فيـه . والشمس تدور حول نفسها :أما الشهيد سيد قطب فيقول   

اجتاه واحـد يف الفـضاء الكـوين  يف مكاهنا إنام هي جتري فعالولكن عرف أخريا أهنا ليست مستقرة يف . حول نفسها

                                                
 .٢٠ ص ٢٣:تفسري ابن عاشور ج:  انظر-١

 .١٦-١٥ ص ٢٣: ج للزحييلالتفسري املنري:  انظر-٢



 ١٩٥

إهنـا :   يقـول- هبا وبجرياهنا وبمـصريها  رهبا اخلبرياهللاّو! اهلائل برسعة حسبها الفلكيون باثني عرش ميال يف الثانية

 )١.( وال يعلم موعده سواه،تهي إليه ال يعلمه إال هو سبحانههذا املستقر الذي ستن. جتري ملستقر هلا

عتقـد قـديام أن الـشمس ثابتـة ال تتحـرك بـل إن مـن قـال خـالف ذلـك مـن بعـض علـامء وبالنظر للعلم نجـد أن امل

وآخر ما توصل إليـه العلـم احلـديث أن ، املسيحيني حكمت عليهم الكنيسة باإلعدام عىل اعتبار أن قوهلم هذا كفر

 ةلكية خاصـوقد أوضحت الدراسات الف) ٢.(الشمس جتري بحركة دورية لولبية نحو نجمة تدعى بالنجم الواقع

أن املجموعة الشمسية بأرسها يف حركتهـا حـول املجـرة تتجـه إىل ) وكالة ناسا األمريكية للفضاء(ما توصلت إليه 

وعند مالحظـة حركـة الـشمس نجـد أهنـا تقـرتب مـن نجـم  "Apex of solar system" نقطة ثابتة تسمى املستقر

 ومل جيـد العلـامء )٣("هرقـل" قـرب كوكبـة اجلـاثي "عالنـرس الواقـ"وهي تقع إىل اجلنوب من النجم فيجا ....ثابت

Q        µ   ́ ³ :فسبحان القدير العزيـز العلـيم الـذي قـال. تفسريا هلذه النقطة الثابتة إال بكلمة املستقر

¶¸¼          »   º  ¹   P) ٣٨ /یس( 

أنـه قـد أصـاب حيـنام و،  ويرى الباحث أن الشيخ األلويس أصاب حينام حتدث عن جريان الـشمس وعـدم ثبوهتـا

اجتهد فيام ذكرناه عنه بالنسبة ملستقر الشمس بل إنه حاول أن يصل إىل أقىص ما يـستطيع عـامل مثلـه الوصـول إليـه 

ولـو أنـه علـم مـا توصـلت إليـه ، من مواكبة االكتشافات العلمية التي ال تتعـارض مـع القـرآن والـسنة الـصحيحة

بة ملستقر الـشمس ملـا أنكـر علـيهم بـل سـيفرح كثـريا هبـذا االكتـشاف من معلومات بالنس) وكالة ناسا األمريكية(

  هـذه االكتـشافاتويرى الباحـث أيـضا أنـه ال تعـارض بـني، الرائع الذي يثبت إعجاز القرآن يف كل زمان ومكان

وبني هذه اآلية الكريمة واألحاديث التي ذكرت سـجود الـشمس حتـت العـرش ألن هـذا الـسجود حاصـل يوميـا 

بأهنـا تـسجد حتـت العـرش وتـستأذن رهبـا : أو هو كقول الشيخ ابن عاشور السابق من أن املراد منـه، ثوفق احلدي

أمـا املـستقر ، ًوجعـل سـجود الـشمس متثـيال لتـسخرها لتـسخري اهللا إياهـا. متثيل حلال الغروب والرشوق اليوميني

 .الذي تتحدث عنه االكتشافات احلديثة فهو هناية الكون و اهللا تعاىل أعلم

                                                
 .٢٩٦٨ ص ٥:الظالل لسيد قطب ج:  انظر-١

سناء عباس . و  أ، فضل عباس. إعجاز القرآن الكريم د: وانظر، ١٧٠عبد السالم اللوح ص. اإلعجاز العلمي يف القرآن د:  انظر-٢

 . ٢٨٥-٢٨٤ص

  b?php.blog/com.physicsforums.www://http=21الشبكة العنكبوتية :  ملزيد من املعلومات انظر-٣
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  QO  N  M  L  K     J  I  H  G  F  EP  Q  : ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل-:  النموذج الثاين

   U  T  S  RP) كلهـا مـا عـدا الـشمس والقمـر ألهنـا التـي هبـا  النجـوم :حيـث يقـول) ٩٧ /األنعام

لبيـان فائـدهتام العامـة بعـد أن بـني وجيوز أن يدخال فيها ، وألن لفظ النجم خيصها دوهنام، االهتداء املذكور يف اآلية

ال : ويقـول، نيثم يتحدث عن تقسيم النجوم لثوابت وسيارة وعن عددها حسب تقـسيم املنجمـ، فائدهتام اخلاصة

، وهي من أجل االهتداء هبـا يف ظـالم الليـل يف الـرب والبحـر، يكاد يسلم هلم فيها إال ما مل يلزم منه حمذور يف الدين

ب عليها كسائر األسباب العادية ال تأثري هلا بأنفسها وال بـأس يف تعلـم علـم النجـوم ومعرفـة وهي يف مجيع ما يرتت

أن املنهي عنه من علـم : وينقل قول العلامء، الربوج واملنازل واألوضاع ونحو ذلك مما يتوصل به إىل مصلحة دينية

ء املطـر ووقـوع الـثلج وهبـوب الـريح النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة احلوادث اآلتية يف مستقبل الزمان كمجـي

وتغري األسعار ونحو ذلك يزعمون أهنم يدركون ذلك بسري الكواكب القرتاهنا وافرتاقها ، وهـذا علـم اسـتأثر اهللا 

إن : فأمـا مـن يقـول، تعاىل به ال يعلمه أحد غريه فمن ادعى علمـه بـذلك فهـو فاسـق بـل ربـام يـؤدي بـه إىل الكفـر

ذي هو كذا جعله اهللا تعاىل عالمة بمقتىض ما اطردت به عادته اإلهليـة عـىل وقـوع كـذا وقـد االقرتان أو االفرتاق ال

يتخلف فال إثم عليه بذلك، وكذا اإلخبار عام يدرك بطريق املشاهدة من علم النجوم الذي يعلم به الـزوال وجهـة 

 هـل تـدرون ":  ^يث النبـي القبلة وكم مىض وكم بقي من الوقت فإنه ال إثم فيه بل هو فرض كفاية، ويورد حد

ماذا قال ربكم قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحتـه 

وأن ) ١ ("فذلك مؤمن يب وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنـوء كـذا وكـذا فـذلك كـافر يب ومـؤمن بالكوكـب

أمـا مـن قـال ذلـك عـىل معنـى أن النـوء عالمـة عـىل ، يدا أن النوء هو املحـدثالعلامء حيملونه عىل من قال ذلك مر

ثـم يتحـدث عـن . نزول املطر ومنزله هو اهللا تعاىل وحده فال يكفر لكن يكره له قول ذلـك ألنـه مـن ألفـاظ الكفـر

ويـرى ) ٢(. يكـنهو علم ال ينفع واجلهل به ال يرض فام شاء اهللا تعـاىل كـان ومـا مل يـشأ مل: تعلم علم النجوم فيقول

سالمة عقيدته من خالل عرضـه ملوضـوع النجـوم وتأثريهـا بـأمر اهللا تعـاىل  حيافظ عىل الباحث أن الشيخ األلويس

وأن الذي يقوله هو الصواب ألن كل ما يستدل علامء النجوم من خالل دراستهم لظواهر ، وأنه ال تأثري هلا بنفسها

مـه إال اهللا سـبحانه وتعـاىل هلـذا قـد خيطـئ أصـحاب النجـوم وقــد معينـة إنـام هـو ضـمن علـم الغيـب الـذي ال يعل

علام بأن من عمل يف هذا املجال ليس عليه إثم إذا ، وكم من مرة أعلنوا عن توقعهم بنزول املطر وما نزل، يصيبون

                                                
، ١٦٩ ص ١: ج١جملد ، من حديث زيد بن خالد اجلهني، يستقبل اإلمام الناس إذا سلم باب، األذانكتاب ،  صحيح البخاري-١

  .٨٤٦:رقم احلديث

 .٦٠٨-٦٠٦ ص٧: ج٤روح املعاين جملد:  انظر-٢



 ١٩٧

 إن شـاء أعاد األمر هللا سبحانه وتعاىل وليس للنجوم أو الظواهر الطبيعية نفسها ألهنا يف األصل خلق من خلـق اهللا

أجرى فيها ما اعتاد الناس منها وإن شاء مل جير من ذلك شيئا إذ األمـر لـه مـن قبـل ومـن بعـد سـبحانه وتعـاىل عـام 

 . يرشكون

جعل اهللا النجوم هداية للخلق إىل السبل، التي حيتاجون إىل سلوكها ملصاحلهم، وجتاراهتم، : يقول الشيخ السعدي

َما هو مـستمر الـسري،يعرف سـريه أهـل املعرفـة :  وال تسري عن حملها، ومنهانجوم ال تزال ترى،: منها، وأسفارهم
وأنه يرشع تعلم علم النجوم ويسمى علـم التـسيري فإنـه ال تـتم اهلدايـة إال . بذلك، ويعرفون به اجلهات واألوقات

 .  هاوهناك غريه من املفرسين من تطرقوا ملا يف هذه اآلية من استدالل بالنجوم وتعلم لعلم) ١(.به

 

 املطلب الرابع

 علم النبات

، لقد خلق اهللا اإلنسان وخلق له ما يلزم الستمرار حياته عىل هذه األرض من طعام ورشاب وملبس ودواء           

وما من طعام يطعمه اإلنسان إال وهو مـن نتـاج األرض كالنباتـات وثـامر األشـجار أو تغـذى عليهـا كاحليوانـات 

ولقـد لفـت القـرآن الكـريم نظـر ، ا عىل الطحالـب التـي تنبـت يف ميـاه البحـار وغريهـاواألسامك التي تتغذى أيض

¸  *Q     ¦  ¥  ¤   £*       «  ª  ©  ¨*    ±  °  ¯  ® *   µ     ́ ³ :اإلنسان هلذه احلقيقة بقوله تعاىل

     ¹ *     ¼  »*     ¿  ¾*      Â  Á*      Æ   Å  ÄP) القرآن نظـر  ولفت )٢( ) ٣٢ - ٢٤/ عبس

اإلنسان إىل أن اإلنـسان حيـرث األرض ويلقـي احلـب فيزرعـه اهللا سـبحانه وتعـاىل وذلـك كـام أخربنـا اهللا يف كتابـه 

ة (Q     o  n  m  l  kP  :العزيز بقوله تعاىل  فاهللا سبحانه هو الذي ينبت النبات كام يف قوله )٦٤ /الواقع

واآليات يف القرآن الكريم ) ٩٩ /األنعام (اآليةQ     o  n  m  l  k  j  i   h  g  fp... P  :تعاىل

Q  S  R  Q  P  :وأن هذا النبات أزواج كام أنبأنا اهللا يف كتابه بقوله تعاىل) ٣(،باتات وأمهيتهانكثرية تبني فضل ال

   X  W  V  U T   Z    Y   P) وقوله تعاىل) ٧ /الشعراء :Q ...  ¹   ̧ ¶  µ      ´  ³  ²  ±  °   ̄P 

                                                
 .٢٦٥تفسري السعدي ص:  انظر-١

 .٢٠١عبد السالم اللوح ص. د اإلعجاز العلمي يف القرآن:  انظر-٢

 .م١٩٨٦، ١ط ، ٤٣-٢٩عبد الرزاق نوفل ص. النبات وما فيها من آياتدنيا الزراعة و:  انظر-٣



 ١٩٨

وأن اهللا سبحانه جعل الرياح خمصبا من أجل التكاثر بني هذه األزواج النباتية وقـد أخربنـا بـذلك يف ) ١٠:لقمان (

 /الحجر( Q  c    b  a   ̀ _  ^  ]  \  [  Z    Y  XP  :كتابه العزيز بقوله تعاىل

 .مما ليس جماله هذا البحث، يهمن اآليات التي تتحدث عن النبات يف القرآن وتبني إعجازا فوغري ذلك ) ١ ()٢٢

 -:موقف األلويس من علم النبات

وسوف نتعرف عىل ذلك . يتحدث الشيخ األلويس يف تفسريه كثريا عن النباتات واألشجار وإنباهتا وثامرها       

 .من خالل نامذج من تفسريه لبعض آيات النبات يف القرآن الكريم

Q   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n :له تعاىل ما قاله عند تفسريه لقو-:النموذج األول

£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x¤ ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  P)٤ الرعد(   

قطع من بقاع كثرية خمتلفة يف األوصاف فمنها الطينية املنبتة والسبخة التي ال تنبت والرخوة والصلبة  :حيث يقول

 أن أجزائهـا تتفـاوت حيـث ينبـت فيهـا بـساتني كثـرية مـن صـقة إالوالصاحلة للزرع والصاحلة للـشجر وهـي متال

األعناب والزرع والنخيل املجتمع من أصل نخلة واحدة واملتفرق ومجيعه يـسقى بـامء واحـد ال اخـتالف يف طبعـه 

سواء كان ماء املطر أو العيـون أو غـري ذلـك إال أننـا نجـد التفـاوت واالخـتالف يف اللـون والـشكل والتفاضـل يف 

عم ليس بني العنب والنخيل والزرع فحسب بـل بـني ثـامر النخلـة الواحـدة سـواء كانـت ممـن اجتمعـت عليهـا الط

بنياهتا أو كانت لوحدها فجذورها يف أرض واحدة وشمسها واحدة وهوائها واحـد ورشبـت مـن مـاء واحـد كـل 

) ٢(. وحكمتـه اهللا وإنـام هـي قـدرة عىل عدم تأثري الطبيعة يف االختالف احلاصـل بـني ثامرهـاًا قاطعًأليس هذا دليال

وقد قرر علامء النبات أن جذور النباتات متتد يف الرتبة لتمـتص الغـذاء مـن عنارصهـا املالئمـة هلـا وحتوهلـا إىل ثـامر 

تتميز عـن بعـضها يف الـشكل والطعـم والرائحـة وهـذا يبـني أن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـدر هلـذه الرتبـة أن تـشمل يف 

ومع توحد املاء الذي سقيت به إال أن االختالف بـني ثامرهـا ، دنية والعضوية والبكتريية املختلفةتكوينها املواد املع

 هبذه احلقيقة العلمية وهو الرجل األمي؟ إنـه اهللا الـذي أنـزل عـىل عبـده الكتـاب ومل ^فمن علم حممدا ، حاصل

 وطبيعتهـا؟ أم ذلـك تقـدير العزيـز ولقد تسآءل الشيخ الـسعدي عـن هـذا التنـوع أهـو يف ذاهتـا) ٣.(جيعل له عوجا

وهذه اآليـة حتمـل دعـوة لدراسـة خـصائص )  ٤(. الطبيعيني أيضاالرحيم؟ ويدل هذا التسآءل عىل رد واضح عىل

                                                
 . مكتبة النور شارع األهرام، ٨٤-٧٣نظمي خليل أبو العطا ص. إعجاز النبات يف القرآن الكريم د:  انظر-١

 .٤٩٥-٤٩٢ ص١٣: ج٧روح املعاين جملد:  انظر-٢

 .٢٠٣-٢٠٢عبد السالم اللوح ص. اإلعجاز العلمي يف القرآن د:  انظر-٣

 .٤١٢تفسري السعدي ص:  انظر-٤



 ١٩٩

كل نبات وطبيعة معامالته ومعدالت احتياجاته وظروفه املناخيـة ومواعيـد زراعتـه وأنـواع الـسامد الـذي حيتاجـه 

ويرى الباحث أن الـشيخ األلـويس يلفـت النظـر إىل ) ١.(بالزراعة وتطورهاوغري ذلك من الدراسات التي تنهض 

وكأنـه عـايش ظهـور ، ن الطبيعة خلقـت الكـونإأمر هو من صميم العقيدة وهو الرد عىل الطبيعيني الذين يقولون 

وف املاديـة ن احليـاة مـادة أي أنـه لـيس هنـاك خـالق هلـا إنـام الظـرإاملالحدة يف العرص احلديث الذين كانوا يقولون 

إذ لـو كانـت الطبيعـة هـي التـي خلقـت . وهو رد موفق فجزاه اهللا عنا خري اجلـزاء، والطبيعية هي التي تتحكم فيها

 . جلاءت كل ثامر األشجار واحدة عىل نسق واحد متاما األرض الواحدة والشمس واملاء الواحد

 Q ?  >  F  E  D  C  B  A   @ P  -: مـا قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النمـوذج الثـاين   

احلديث عن شجرة الزيتون ومدحها لتلبسها بالدهن الذي هو عصارة كـل مـا فيـه : حيث يقول )٢٠ /المؤمنون(

وكذلك الصبغ فهي تنبت باليشء اجلامع بـني كـون هـذا الـدهن دهنـا يـدهن بـه ويـرسح بـه ، دسم وهو هنا الزيت

َكلـوا الزيـت ":  ^وقد ورد عنـه قولـه ^ غمسه فيه وقد أكله النبي ًوكونه إداما يصبغ فيه اخلبز فهو يلون به عند َّْ ُ ُ

ٍوادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ٍ ِ َِ ََ ُ ََ َ ْ ُ َّ ََّ ِ َ ِ ُ أمـا العلـم احلـديث فقـد كـشف أن الـصبغ يكـون جللـد مـن أكـل هـذا ) ٣ ()٢(."ِ

يض اهللا عـنهام العلـم وقـد سـبق ابـن عبـاس ر، الزيت ليوفر له محاية مـن الـشمس وبعـض األمـراض التـي تـصيبه

 ) ٤( ".ما يدل عىل اختالف ألوان اآلكلني) صبغ لآلكلني( إن يف كلمة ": احلديث بقوله

 

                                                
 .٦٥ دنيا الزراعة والنبات عبد الرزاق نوفل ص-١

 رقم ، ٤٢٩ص :  ج، من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه، باب ما جاء يف أكل الزيت ، كتاب األطعمة،سنن الرتمذي -٢

 .٨٦٢٧ث رقم احلدي، ٨٢٩ ص٢: حسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ج.١٨٥١احلديث 

 .  ٣٣-٣٠ ص١٨: ج١٠روح املعاين جملد:  انظر-٣

 .٩٣-٨٩نظمي خليل أبو العطا ص. إعجاز النبات يف القرآن الكريم د:  انظر-٤

 

 

 

 

 
 
 
 



 ٢٠٠

 )١(.بن عباس اإلمام الطربياوقد ذكر قول 

̀   Q  :ما قاله عند تفسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الثالث     _  ^  ]  \  [  Z    Y  X

  c    b  aP) نـي عقيـل بمعنـى مالقـح يو،  واللـواقح مجـع القـح بمعنـى حامـل:حيث يقول )٢٢ /الحجر

ملقحات السحاب أو الشجر وهي عىل السحاب حقيقة وعىل األشجار جمازا ألن الذي يلقح األشـجار الـسحاب 

وألن اآلية مل يرد فيها ذكر للنبات كان ما قاله املفرسون هو األقـرب للـصواب مـن أن الريـاح تلقـح  )٢(.ال الرياح

 ومع ذلك فقد استشهد هبا كثري من العلامء عىل تلقيح الرياح للنبات ألنه مـن املعـروف أن الريـاح تقـوم ،السحاب

ومـن مثلـه مـا ، بدور فعال يف نقل مادة اللقاح من الذكر إىل األنثى وهو أمر ثابت بني علميا بني كثري مـن النباتـات

ال حبوب اللقاح التي حيملهـا اهلـواء إىل حيـث يـتم يشاهد يف غابات الصنوبر من غيم كأنه عاصفة رملية وما هي إ

إن اللـواقح بمعنـى ملقحـات : ويرى الباحث أن الشيخ األلويس عنـدما أورد قـول مـن قـال )٣(.إخصاب النبات

للسحاب أو الشجر كاد أن يصل إىل االكتشاف العلمـي احلـديث لـوال أنـه رمحـه اهللا محـل تلقيحهـا لألشـجار عـىل 

املعـارصون مـن العلـامء هـو : علام بأن تفسريه كـام قـال، قح السحاب و السحاب يلقح الشجراملجاز ألن الرياح تل

وتلقيح الرياح للنباتات واألشجار أمر معروف لدى املزارعني . األقرب للصواب ألن اآلية ليس فيها ذكر للنبات

ة األشـجار التـي تتــصف وهـم يقومـون يف كثـري مـن األحيـان بـاالعتامد عليـه ونـرى أن الكثـري مـنهم يقـوم بزراعـ

بالذكورة بني األشجار التي تتصف باألنوثة مـن أجـل أن يـتم التلقـيح يبنهـا بواسـطة الـريح وهـذا أمـر شـائع بـني 

 .املزارعني

 

 

                                                
 .٢٤ ص ١٩: تفسري الطربي ج:  انظر-١

 . ٤٣-٢٤ ص١٤: ج٨روح املعاين جملد:  انظر-٢

 .٢٠٤عبد السالم اللوح ص. اإلعجاز العلمي يف القرآن د :وانظر، ٨٤-٨١أبو العطا ص . إعجاز النبات يف القرآن د:  انظر-٣
 
 

 

-  
  
 
 



 ٢٠١

  -:خالصة املبحث

 يقوم الشيخ األلويس بتفسري اآليات التي هلا عالقة بالعلم ونجده خيـرج عـن إطـار التفـسري التقليـدي لآليـات  -١

 . هبا إىل التفسري العلميويسري 

وأحيانـا يبقـى ، وأحيانا يقرتب منه يف تقرير حقائق معينة،  نجده أحيانا يوافق متاما ما وصل إليه العلم احلديث-٢

 .بعيدا عنه ألن األمر خمفي عنه وعن أمثاله من املفرسين خاصة من سبقه منهم

ضها اآلخر كام هـو شـأنه يف علـم الفلـك فهـو يكثـر  وهو يكثر يف بعض األمور العلمية من احلديث أكثر من بع-٣

 .ومع ذلك فإنه ال يرتك علام دون احلديث فيه، احلديث فيه أكثر من غريه من العلوم

ف ما قاله بعض العلامء ألن قوهلم خيـالف احلـديث الـصحيح فهـو يقـدم الـصحيح عـىل قـول ل نجده أحيانا خيا-٤

كون أقواهلم غري صحيحة خاصـة أنـه حـدث وقـد تراجـع العلـم عـن وهو معذور يف ذلك ألنه خيشى أن ت. العلامء

                               . بعض األمور التي قررها مسبقا

 املبحث الرابع

 التفسري اإلشاري وموقف األلويس منه
 

 -: يتكون هذا املبحث من مطلبني مها     

 .  وموقف األلويس منهتعريف التفسري اإلشاري -:املطلب األول

 .نامذج من التفسري اإلشاري عند األلويس  -:املطلب الثاين

وأن الـصوفية هلـا ، من خالل النظر يف كتب علوم القرآن نجـد أن هنـاك عالقـة بـني التفـسري اإلشـاري والتـصوف

 فهل التفسري اإلشاري هو التفسري الصويف؟ ، تفسري خاص هبا

 -:ينقسم التفسري الصويف إىل قسمني مها

 . التفسري الصويف النظري-:لالقسم األو

 ).اإلشاري( التفسري الصويف الفييض -:القسم الثاين
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ويميـل هـذا التفـسري . شـيخه األكـرب) ١( والذي يعترب  الشيخ حمي الدين بن عـريب -: التفسري الصويف النظري-١ 

فهم عىل حـساب ويسخر أصحابه توجهاهتم الفلسفية للرتويج لتصو، بالقرآن عن هدفه األسمى ومقصده األعىل

فهو يقيم نظرياته وأبحاثه عىل أساس من كتاب اهللا، وهبذا الصنيع يكون الصويف قد خدم فلسفته التصوفية القرآن 

 )٢(!!ًومل يعمل للقرآن شيئا، اللهم إال هذا التأويل الذى كله رش عىل الدين وإحلاد يف آيات اهللا

  أن التفــسري -:خيتلــف عــن ســابقه مــن نــاحيتني أوال وهــذا القــسم -):اإلشــاري( التفــسري الــصويف الفيــيض -٢

ُ أوال، ثـم ينـزل القـرآن عليهـا بعـد ذلـكالـصويف ذهـن يف عىل مقدمات علميـة تنقـدح ينبني الصويف النظري  أمـا .ً

 نفسه حتـى يـصل الصويففال يرتكز عىل مقدمات علمية، بل يرتكز عىل رياضة روحية يأخذ هبا التفسري اإلشاري 

ُ العبارات هذه اإلشارات القدسية، وتنهل عىل قلبه من سحب الغيـب مـا )٣( له فيها من سجفإىل درجة تنكشف ُ

 .حتمله اآليات من املعارف السبحانية

، ولـيس املعـاين، يرى أن ما يراه أو يقوله هو كـل مـا حتتملـه اآليـة مـن النظري الصويفأن صاحب التفسري  -:ثانيا

 فـال يـرى اإلشـاريأمـا التفـسري  .ًهذا بحـسب طاقتـه طبعـا،  ُ حتمل عليهوأوراءه معنى آخر يمكن أن حتمله اآلية 

ًوإنام يرى أن هناك معنى آخر حتتملـه اآليـة ويـراد منهـا أوال وقبـل كـل ، صاحبه أن ما يراه هو كل ما يراد من اآلية ُ

 )٤(.، وذلك هو املعنى الظاهر الذى ينساق إليه الذهن قبل غريهيشء

 

                                                
: هو حممد بن عيل بن حممد ابن العريب، أبو بكر احلامتي الطائي األندليس، املعروف بمحيي الدين بن عريب، امللقب بالـشيخ األكـرب-١

         قـدوة القـائلني:  عنـه يقـول الـذهبي) باألنـدلس(يا ولـد يف مرسـيل. فيلسوف، من أئمة املتكلمني يف كل علم.م١١٦٥ -هـ٥٦٠ولد 

حمـارضة األبـرار ومـسامرة (يف التـصوف وعلـم الـنفس، و ) الفتوحات املكيـة(له نحو أربعامئة كتاب ورسالة، منها  .بوحدة الوجود

 .٢١٨ ص٦:انظر األعالم ج.م١٢٤٠ -هـ٦٣٨وغريها تويف) يف األدب) األخيار

 .٢٥٦ ص٢:رسون للذهبي جالتفسري واملف:  انظر-٢

 .١٩٤٤ ص٣:لسان العرب البن منظور ج:  سرت بمعنى ما يسرت األشياء ويسترت الناس به انظر-٣

   .٢٦١ ص٢:جالتفسري واملفرسون للذهبي  -٤
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 املطلب األول

 فسري اإلشاري وموقف األلويس منهلتتعريف ا

 

هو تأويل آيات القرآن الكريم بغري ظاهرها بمقتىض إشارات خفية تظهر  -:تعريف التفسري اإلشاري:  أوال         

 )١.(ألرباب السلوك ويمكن اجلمع بينها وبني الظاهر املراد أيضا

 -:وقد اختلف العلامء يف قبول التفسري اإلشاري أو رده عىل قولني

وهؤالء ليس لنا أن نطالبهم بدليل عىل رفضهم ألن األصل يف التفسري أن يكون بالقرآن  -: القائلون برفضه-١

 .والتفسري اإلشاري ليس كذلك، أو السنة أو املتبادر من عموم لغة العرب ألن القرآن نزل بلغتهم

  -: ويوردون أدلة عىل قوهلم منها-:  القائلون بقبوله-٢

 )٢(" لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع": قال^ النبي ما روي أن-١

كـان عمـر يـدخلني مـع أشـياخ بـدر فقـال بعـضهم مل  :نه قالأ ما رواه البخاري عن ابن عباس ريض اهللا عنهام -٢

تدخل هذا الفتى معنـا ولنـا أبنـاء مثلـه فقـال إنـه ممـن قـد علمـتم قـال فـدعاهم ذات يـوم ودعـاين معهـم قـال ومـا 

Q   E  D  C  B  A*    H  G  مـا تقولـون يف:دعاين يومئـذ إال لـريهيم منـي فقـال) تهأري(رأيته

 M  L  K  J  IP) أمرنـا أن نحمـد اهللا ونـستغفره إذا :حتى ختم السورة فقال بعضهم) ٢-١/النصر 

 ال :ت قلـ؟ تقـولاكأكـذ يـا ابـن عبـاس : ال ندري أو مل يقل بعضهم شيئا فقال يل:نرصنا وفتح علينا وقال بعضهم

 فتح مكـة فـذاك عالمـة QE  D  C  B  AP أعلمه اهللا له  ^ هو أجل رسول اهللا : قلت؟قال فام تقول

 ) ٣.( ما أعلم منها إال ما تعلم:قال عمر )٣/النصر (QR   Q  P  OS     V  U      T  P أجلك 

                                                
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الرياض ، ٣٦٧ص ١:فهد الرومي ج.   اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش د-١

باب تعاهد القرآن ،  ٣٥٨  ص ٣:ج،  من رواية حسان عن احلسن، مصنف عبد الرزاق: انظر، ت خمتلفةاحلديث له روايا -٢

سلسلة األحاديث الضعيفة : انظر.وقد ضعفه األلباين. هـ١٤٠٣ ، ٢ ط-بريوت–املكتب اإلسالمي ، ٥٩٥٦:رقم احلديث، ونسيانه

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ السعودية ط-  الرياض -دار املعارف.٢٩٢٨:  رقم احلديث٥٥٩ ص ٦:واملوضوعة لأللباين  ج

 .٤٢٩٤:رقم احلديث، ١٤٩ ص٥: ج٥جملد، يوم الفتح ^ باب منزل النبي ،كتاب املغازي،  صحيح البخاري-٣
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ُ عجائبـه، وال تبلـغ نقـيضتإن القرآن ذو شجون وفنـون، وظهـور وبطـون، ال ":  ما ورد عن ابن عباس أنه قال-٣

َغايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أخرب فيه بعنف هوى، أخبـار وأمثـال، وحـالل وحـرام، وناسـخ ومنـسوخ،  َ

ُوحمكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التالوة، وبطنه التأويل، فجالسوا به العلامء، وجانبوا به السفهاء َ َِ ُِ ُ."  

وعـن ابـن مـسعود أنـه . "ًال يفقه الرجل كل الفقه حتى جيعـل للقـرآن وجوهـا": وما روى عن أبى الدرداء أنه قال

ِّمن أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن": قال َ ََّ  )١.(وهذا الذى قالوه ال حيصل بمجرد تفسري الظاهر. "َ

 -: بقبول التفسري اإلشاري رشوطا لقبوله وهيوقد وضع القائلون -:رشوط قبول التفسري اإلشاري

 . الكريمالقرآينً منافيا للظاهر من النظم اإلشاريأن ال يكون التفسري  -١   

 . يؤيدهرشعي أن يكون له شاهد -٢

 .عقيل أو رشعي أن ال يكون له معارض -٣

ً هو املراد وحده دون الظاهر، بل ال بد أن نعـرتف بـاملعنى الظـاهر أوال، إذ ال اإلشاريَّ أن ال يدعى أن التفسري -٤

ـم التفـسري الظـاهر فهـو " الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاهر يفيطمع  ِّ َومـن ادعـى فهـم أرسار القـرآن ومل حيك َُ ّ

 ."َّكمن ادعى البلوغ إىل صدر البيت قبل أن جياوز الباب

 )٦٩ /العنكبوت(Q   y  x  w  vP :  بعيدا كتفسري قول اهللا تعاىلتأويال أن ال يكون -٥

 )٢.(ا وكلمة املحسنني مفعولهجيعل كلمة ملع فعال ماضي

،  بعد أن عرفنا أن التفسري اإلشاري هو جزء من التفسري الصويف-:موقف األلويس من التفسري اإلشاري: ثانيا

 ومن هنا فإن من الصواب أن نتعرف ، بهون التفسري اإلشاري ويقولون يؤيدوا تصوفهناك ممنفإن هذا يفيدنا أن 

 .وفه قبل احلديث عن موقفه من التفسري اإلشاريعىل الشيخ األلويس من ناحية تص

 وكذلك عند احلديث عن عقيدته أنه كان صـوفيا وقـد الثقافية واحلركة العلمية   لقد مر بنا أثناء احلديث عن احلالة

وأن احلالة التي كانت تعيـشها الـبالد هـي تقـديس الـصوفية وأن مـن ، خالد النقشبندي/أخذ التصوف عن الشيخ

فلجـأ إىل ،  العـدو اللـدود هلـا العثامنيـةة خاصة من العلامء اهتم بالوهابية التي كانت يف نظر السلطاته طريق لليس

الشيخ األلويس قد ويش به وأصابه ما أصابه حتى اضطر إىل االختفـاء وهنبـت كـل خاصة وإن  النقشبندية الطريقة

دا يــشفع لــه عنــده إال بعــض مــشايخ ممتلكاتــه وجفــاه حتــى بعــض أصــدقائه وعــزم الــوزير عــىل قتلــه ومل جيــد أحــ

لـذلك اختـار الـشيخ األلـويس ، النقشبندية ومع ذلك فقد حبس بعدها بسبب وشاية جديـدة عامـا ونـصف العـام

                                                
 .٢٦٣ ص٢:التفسري واملفرسون للذهبي ج: وانظر. ٣٦٩-٣٦٨ ص١:الرومي ج. د،  اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش-١

 . ٢٨٠-٢٧٩ ص٢:التفسري واملفرسون للذهبي ج: وانظر. ٤٤٣-٤٤٢حممد زغلول ص . التفسري بالرأي د -٢
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) ١.(الطريقة النقشبندية ألن شيخها كان عاملا من العلامء مشتغال بتدريس العلوم وهنى عن النظر يف كتب الـصوفية

 )٤(واجلنيد )٣(واجلييل )٢(د أنه يمتدح الكثري من علامئهم مثل ابن عريب والغزايلوالناظر يف كتبه خاصة تفسريه جي

 .وغريهم

وأحيانـا نجـده يؤيـد أقوالـه وأحيانـا أخـرى ، الكثري من أقواهلم خاصة ابن عريب ويـسميه الـشيخ األكـربفهو ينقل 

 من ذلك قوله عن وحـدة الوجـود، عوتكام أنه يمتدح الصوفية إال أنه كثريا ما هيامجها وينعتها بأخس الن، يرفضها

                                                
 )اإلسالمية الدراسات سلسلة( اإلسالمية اجلامعة جملة. ٨٣أكرم عىل محدان ص . اجلانب الصويف يف تفسري روح املعاين د:  انظر-١

 .  ١٢٦ الرد عىل الرافضة صوانظر جهود أيب الثناء يف.م٢٠٠٦يونيو  الثاين العدد -عرش الرابع املجلد

 نـسبته ،م١٠٥٨ -هــ٤٥٠فيلـسوف، متـصوف، ولـد : اإلسـالمهو حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطـويس، أبـو حامـد، حجـة  -٢ 

واملستصفى مـن ، وجواهر القرآن، و معارج القدس يف أحوال النفس، منها إحياء علوم الدين،  مصنفيمائتله نحو ، لصناعة الغزل

 . ٢٣-٢١ ص ٧:األعالم للزركيل ج: انظر، ١١١١-هـ٥٠٥ تويف يف بلدته التي ولد هبا ،وغريها، لاألصوعلم 

 الكامـل يف اإلنـسان: مـن كتبـه، م٨٣٢ -هــ٧٦٧ولـد ، هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم اجلـييل، مـن علـامء املتـصوفني -٣

  .٥٠-٤٩ ص ٤:األعالم للزركيل ج: انظر. وغريها الكثري. العدلآداب السياسة ب، اإلهليةواملناظر ، واألوائل األواخرمعرفة 

أول مـن تكلـم يف علـم ، مولـده ببغـداد. صـويف، مـن العلـامء بالـدين: هو اجلنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي اخلزاز، أبو القاسـم -٤
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 ٢٠٦

 امـن أهنـ) ٥٣ /فصلت (اآلية QÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀP Ë:عند قول اهللا تعاىل

  :ومن هنا قال الشيخ األكرب قدس رسه ويقول بعد ذلك ، إشارة هلا عندهم

 ما ملك سليامن وما بلقيس ... إبليس ما آدم يف الكون ما             

 يا من هو للقلوب مغناطيس...      الكل إشارة وأنت املعنى          

وأكثر كالمه قدس رسه من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنهـا وأخوهـا ، وإيـاك أن تقـول كـام قـال 

  وهنـا نجـد)١(.هلـادي إىل سـواء الـسبيلذلك األجل حتى تصل بتوفيق اهللا تعاىل إىل ما إليه وصل واهللا عز وجـل ا

الشيخ األلويس يربر البن عريب قوله بوحدة الوجود وأنه وصـل إىل منزلـة أو مكانـة مل يـصل إليهـا غـريه هلـذا فإنـه 

 القـارئ هلـذا الكـالم إىل أن األلـويس يقـول بوحـدة يظـنو.حيذر من القول بام قال قبل الوصول إىل مـا وصـل إليـه

ومن هذا ونحوه قـال  :وذلك يف قوله، يعتربها من اإلحلادإال أننا نجده يف موطن آخر . الوجود أو يؤيد من قال هبا

سـبحان مـن أظهـر األشـياء وهـو عينهـا وهـذه الوحـدة هـي التـي حـارت فيهـا األفهـام : الشيخ األكرب قدس رسه

نـسأل اهللا تعـاىل أن يمـن علينـا بـصحيح : وخرجت لعدم حتقيق أمرها رقاب من ربقة اإلسالم، ثم يقول بعد ذلك

 .  والتناقض واضح عنده بني القولني)٢(.بجوده عام علق بأذهان املالحدة من وحدة الوجودالشهود وحيفظنا 

بل إن من يقول ذلك هـو جاهـل ، وهو يرى أن قوهلم بوحدة الوجود ال يعني تعطيل الرشيعة وارتكاب املحرمات

هدى هبـا أربـاب القلـوب  من أنه قد :ومن ذلك ما قاله يف وصف كتب كثري من الصوفية .بحقيقة ما ورد يف كتبهم

الصافية وضل هبا الكثري حتى تركوا الصالة واتبعـوا الـشهوات وعطلـوا الـرشائع واسـتحلوا املحرمـات وزعمـوا 

 تعــاىل والعيــاذ بــاهللا تعــاىل أن ذلــك هــو الــذي يقتــضيه القــول بوحــدة الوجــود التــي هــي معتقــد القــوم نفعنــا اهللا

 تعاىل باالشتغال بكتب القوم ممن مل يقف عـىل حقيقـة احلـال أنـه ال ، وقد نقل يل عن بعض من أضله اهللابفتوحاهتم

فرق بني أن يدخل الرجل أصبعه يف فمه وبني أن يدخل ذكره يف فرج حمرم ألن الكل واحد، وكـذا ال فـرق بـني أن 

منـشأ ذلـك يتزوج أجنبية وبني أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته وهذا كفر رصيـح عافانـا اهللا تعـاىل واملـسلمني منـه، و

النظر يف كتب القوم من دون فهم ملرادهم وما درى هذا املسكني أن مراعاة املراتـب أمـر واجـب عنـدهم وأن تـرك 

، فقد جاء عن غري واحد من العارفني الطرق  الرشيعةن يصل إىل اهللا تعاىل بإمهالذلك زندقة وأنه ال يمكن ألحد أ

وإذا رأيتم الرجل يطري يف اهلـواء وقـد أخـل بحكـم واحـد  ^لرسول  اقتفى أثر امنإىل اهللا تعاىل مسدودة إال عىل 

                                                
 .٥٥٥ ص ٢٥:ج١٢ روح املعاين جملد-١

 . ٥٥٣ ص ٢٥: ج١٢ روح املعاين جمد -٢



 ٢٠٧

وهنا نراه يروج للفكر الصويف وخاصـة القـول بوحـدة الوجـود عنـد الـصوفية ) ١(.إنه زنديق: من الرشيعة فقولوا

ف وأهنا ال تكون إال بالقيام بالرشيعة ويرى الباحث أن هذا األمر حمري جدا ألن من يقول بوحـدة الوجـود ال يعـرت

ومـع ذلـك فـإن األلـويس يـرى أن وحـدة الوجـود ، بالرشيعة بل لربام يرصح برفـع التكـاليف الـرشعية عـن نفـسه

وال أدري مـا هـو املـسوغ ، وينكر عىل من خـالف ذلـك، عندهم هي القيام بالتكاليف الرشعية وااللتزام بالرشيعة

ولكن لعـل الـشيخ ومـن خـالل ، خ األلويسأن الباحث ال يشك يف سالمة عقيدة الشيالذي سوغ به هذا األمر مع 

 منهم يقـصدون هبـا أمـرا آخـر مـثال كـأن يكـون قـصدهم هبـا أن ته هلم والقراءة يف كتبهم علم أن الصادقنيمعارش

وليس ما كان واضحا من قـول ابـن عـريب يف البيتـني الـسابقني عـىل ، الوجود كله موحدا يؤمن باهللا وهيتف بحمده

 .ومن هنا كان األمر حمريا. ه من أنه وصل إىل ما مل يصل إليه غريهالرغم من تربير األلويس ل

¨  ©  Q...   ª :ما قالـه عنـد قولـه تعـاىل ، ووصفه هلم بصفات قاسية ونابيةزمانه ومن أمثلة مهامجته متصوفة

...Pوهذا حال كثري مـن متـصوفة زماننـا فـإهنم يتهـافتون عـىل الـشهوات":  يقول حيث) ١٦٩ /األعراف (اآلية 

 وحكـي عـن بعـضهم أنـه يأكـل احلـرام ".إن ذلـك ال يـرضنا ألنـا واصـلون: هتافت الفراش عـىل النـار ويقولـون 

. إن النفي واإلثبات يدفع رضره وهو خطأ فاحش وضالل بني أعاذنا اهللا تعاىل وإيـاكم مـن ذلـك: الرصف ويقول

كل منا بحـر والبحـر ال يـنجس وال " : وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل امليتة من غري عذر رشعي ألحدهم ويقول

وأشنع من ذلـك مـا : ومن ذلك قوله عنهم) ٢(  ".يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب واخلنزير

هنم قبحهم اهللا تعاىل إذا اعرتض عليهم بـام اشـتمل عليـه نـشيدهم مـن الباطـل إيفعله أبالسة املتصوفة ومردهتم ثم 

وسـعدى مـثال املحبـوب األعظـم وهـو اهللا عـز ، ولـيىل، هوبمي وبالسكر غلبتها اإلهليةة نعني باخلمر املحب: يقولون

  …!  "  #  Q  : لقولـه تعـاىل نقله عنهم يف إشارة ومنه أيضا ما )٣(.وجل، ويف ذلك من سوء األدب ما فيه

Pاإلنـاث أي متـرصفون يف املوجـودات تـرصف الـذكور يف : وقـول بعـضهم": حيث يقـول)٢٣ /األحزاب (اآلية

. وغري ذلـك يف تفـسريه كثـري) ٤ (".كالم بشع تنقبض منه ككثري من كالم املتصوفة قلوب املقتفني للسلف الصالح

فهو يشنع عىل الصوفية املنحرفة كثريا وليس هذا باألمر الغريب عليـه ألنـه ابـن طريقـة صـوفية سـليمة حـسبام مـر 

                                                
 .٣٠٣-٣٠٢ ص ٧: ج٤ روح املعاين جملد-١

  . ٣٩٠-٣٨٩ ص ٩: ج٥جملدروح املعاين  -٢

 . ٣٢٤ ص٢١: ج١١ املرجع السابق جملد-٣

  .٦٢٥ ص ٢٢: ج١١جملد املرجع السابق  -٤



 ٢٠٨

رد يف تفـسريه مـن أقـوال يؤيـد أو  طريقـة صـوفية أو مـا و هذا كلـه سـواء دخولـه يفبامذا نفرس ولكن .معنا من قبل

 يعارض بل هياجم هبا الصوفية أحيانا؟ 

وهـي باختـصار أن ذلـك ، ويرى الباحث أن مربرات دخوله يف طريقة صوفية قد حتدث عنه يف الصفحات السابقة

أكـرم محـدان /إال أن الـدكتور) ١(عبـد اهللا البخـاري/وهو الذي ذهـب إليـه الـدكتور. كان من باب املداراة والتقية

وإن كانت جمـاراة الواقـع قـد لعبـت دورا يف ، يرفض أن يكون األلويس دخل هذه الطريقة من باب املداراة املحضة

هذا األمر ذلـك ألن كتاباتـه وأقوالـه يف كثـري مـن كتبـه تـدلل عـىل تبحـره يف التـصوف وهـذا ال يفعلـه مـن دخلهـا 

األلـويس دخـل الـصوفية مـن بـاب املـداراة إال أنـه أحـب أن يطلـع عـىل كافـة ويرى الباحث أن الشيخ ) ٢.(مداراة

أمورها وخباياها فكان له التوسع فيها مما أعطاه القدرة عىل قبـول مـا قبـل وتأويـل مـا أول ورد مـا رده مـن أقـوال 

فـضح املتصوفني سواء مـن أهـل زمانـه أو غـريهم ألن الـذي يقـرأ كتاباتـه يـرى كـم يـرد عـىل شـيوخ التـصوف وي

رسائرهم  ومن أبناء كل العصور وإن كان يركـز عـىل عـرصه أكثـر مـن غـريه وهـذا يؤكـد أنـه هـدف مـن ذلـك إىل 

 .إصالح املجتمع وإبعاده بقدر مستطاع عن تلك الطرق التي اعتربها منحرفة عن الرشع وعن سلف األمة

ه ال يمتدح إال الطرق الـصوفية الـسليمة   وأما ما ورد من أقوال له يف تفسريه فمن الواضح من خالل النظر فيها أن

التي تنضبط بالرشع وتوافق السلف ومل خيالف أصحاهبا الرشع والسلف إال يف االصطالح أو بعض االجتهـادات 

وأن هجومه عـىل الطـرق التـي خالفـت الـرشع . التي ظنوا أهنم أصابوا فيها ومل يتعمدوا خمالفة الرشع احلنيف فيها

 )٣.(وسلف األمة

احب كتاب األلويس مفرسا فإنه يرفض القول بأن األلويس كان صوفيا بمعنى أنه من الصوفية التي ختـالف  أما ص

ولكنـه تظـاهر بـاحرتام ، ومل يكـن يـؤمن بـآرائهم، وهو يرفض فكـرة أن األلـويس مل يكـن صـوفيا أصـال، الرشيعة

، مقاومتهـا والقـضاء عليهـاشيوخهم والتأويل لبعض آرائهم كي يتمكن من شن أقوى احلمالت ضـد الـصوفية و

وهو خيلص لفرضية ثالثة وهي أن الشيخ األلويس كان سلفيا متبعـا . وإبراز حماسن مذهب السلف عقيدة ورشيعة

فقد تأثر ببعض آراء املتصوفني تأثرا شعوريا ، وانضاممه لطريقة صوفية، إال أنه نظرا لدراسته التصوف، لكتاب اهللا

لذلك فقـد نظـر يف أقـواهلم فوجـد أن فيهـا مـا هـو قابـل للتأويـل ، ا ضعيفا فيام بعدوال شعوري، قويا يف بادئ األمر

                                                
 .١٢٦جهود أبى الثناء األلويس يف الرد عىل الرافضة ص:  انظر-١

 .  ٨٥ ص٢ عدد١٤محدان جملة اجلامعة اإلسالمية جملد أكرم . بحث اجلانب الصويف يف روح املعاين د:  انظر-٢

 . ١٠٦جهود أيب الثناء األلويس ص:عبد اهللا البخاري انظر/  وهذا الرأي قد سبق به الدكتور-٣



 ٢٠٩

وبعضها ال خيالف الرشيعة يف رأيه فتقبلها وجد أن أكثر ما يعتقده متـصوفة زمانـه خمـالف للـرشيعة خمالفـة رصحيـة 

 ) ١.(فحاربه واجتهد يف تفنيده ورده

ا مــن موقـف الـشيخ األلــويس مـن التـصوف وإشــارات  بعـد مــا مـر بنـ-:موقـف األلـويس مـن التفــسري اإلشـاري

الصوفيني ندرك أن األلويس ال بد وأنـه تـأثر بتلـك اإلشـارات ذلـك أن تفـسريه طـافح هبـا وجيـسد الـشيخ رأيـه يف 

 القـرآن اشـتاملفال ينبغي ملن له أدنى مسكة من عقـل بـل أدنـى ذرة مـن إيـامن أن ينكـر : مقدمة تفسريه حيث يقول

   : ماذا يصنع املنكر بقوله تعاىلويتساءل املبدأ الفياض عىل بواطن من شاء من عباده عىل بواطن يفيضها

Q ... :    9  8… P    وقوله تعاىل) ١٤٥ /األعراف(اآلية:  Q…U  T  S  R  Q  PV  …P   

قـرآن ال املباشـتحتامل ديـوان املتنبـي وأبياتـه املعـاين الكثـرية وال يقـول ا يقـول بـويعجب ممن) ٣٨ /األنعام (اآلية 

وآياته وهو كالم رب العاملني املنزل عىل خاتم املرسلني عىل ما شاء اهللا تعاىل مـن املعـاين املحتجبـة وراء رسادقـات 

 القـرآن العظـيم إشـارة فهـو املـشتمل ويذهب إىل أبعد من ذلك عندما يقول إن احلوادث مجيعها هلـا يف ،تلك املباين

نه يقـرر تـرك التفـسري أومع هذا القول للشيخ األلويس إال ) ٢.(س اجلربوتعىل خفايا امللك وامللكوت وخبايا قد

) ٣( ".هذا وقد سددنا باب اإلشارة يف اآليات ملا يف فتحه مـن التكلـف وقـد تركنـاه ألهلـه": اإلشاري حيث يقول

ض إشـاراهتم ومع ذلك فإننا نجده قد عاد إليه بعد ذلك قوال من عنده حينا وأخرى نقال عن املتـصوفة الـذين يـرف

 .التي ختالف الرشيعة وفق رأيه

 

 املطلب الثاين

 نامذج من التفسري اإلشاري عند األلويس

 تبني لنا مما سبق أن تفسري الشيخ األلويس فيه الكثري من التفسري اإلشاري مما حـدا بـبعض العلـامء تـصنيفه مـع       

 مـن وهـو مـا رجحـه كـل) ٥.( بـالرأي املحمـودوقد عده الدكتور الـذهبي مـن التفـسري) ٤(كتب التفسري اإلشاري

                                                
 .٣٠٩-٣٠٨حمسن عبد احلميد ص.د،  األلويس مفرسا-١

 .٢١-٢٠ ص١ ج١روح املعاين جملد :  انظر-٢

 .٣٢١ ص٤:  ج٣ املرجع السابق جملد -٣

  .٨٤ ، ٨٢ ص ٢:مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ج:  انظر-٤

 .٢٥٧-٢٥٦ ص ١: انظر التفسري واملفرسون للذهبي ج-٥



 ٢١٠

ويــرى الباحــث أن ) ١.(يف كتــاهبام التفــسري ومنــاهج املفــرسين، مجــال اهلــويب/والــدكتور، عــصام زهــد/الــدكتور 

الدكتور الذهبي قد أصاب وأجاد عندما صنف هذا التفسري مع التفسري بالرأي املحمود وليس بالتفـسري اإلشـاري 

بـل هـو يفـرس ، وألن الشيخ األلـويس مل يبـدأ بالتفـسري اإلشـاري ويتوقـف عنـده.  فيهعىل الرغم من وجوده بكثرة

ثم يذكر اإلشارات التي يراها مع حرصه عىل عدم خمالفتها للرشيعة وليست عىل طريقـة ، باملأثور والرأي املحمود

 وننتقـل اآلن لعـرض .التفسري اإلشاري الباطني الذي يتوقف عىل ذلـك دون االهـتامم بالتفـسري احلقيقـي لآليـات

 .بعض النامذج من تفسريه اإلشاري

Q   ~  }  |  {    z  y  x  :ما قاله من تفـسري إشـاري بعـد تفـسريه لقولـه تعـاىل -:النموذج األول
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الـسامء، والعقـل باملـاء، ومـا أفـاض عـىل القوابـل مـن الفـضائل اإلشارة أنه تعاىل مثل البـدن بـاألرض، والـنفس ب

العلمية والعملية املحصلة بواسطة استعامل العقل واحلس، وازدواج القوى النفـسانية والبدنيـة بـالثمرات املتولـدة 

متن عليهم بأنه إنه تعاىل ملا ا: من ازدواج القوى الساموية الفاعلة واألرضية املنفعلة بإذن الفاعل املختار، وقد يقال

سبحانه خلقهم والذين من قبلهم ذكر ما يرشدهم إىل معرفة كيفيـة خلقهـم فجعـل األرض التـي هـي فـراش مثـل 

ًها الرجل، وهي أيضا تسمى فراشااألم التي يفرتش ، وشبه السامء التي علت عـىل األرض بـاألب الـذي يعلـو عـىل ً

لنطفة التي تنزل من صلب األب ورضب ما خيرج من األرض ًاألم ويغشاها، ورضب املاء النازل من السامء مثال ل

ًمن الثمرات مثال للولد الذي خيرج من األم، كل ذلك ليؤنس عقوهلم ويرشدها إىل معرفة كيفية التخليق ويعرفهـا 

أنه اخلالق هلذا الولـد واملخـرج لـه مـن بطـن أمـه كـام أنـه اخلـالق للثمـرات وخمرجهـا مـن بطـون أشـجارها وخمـرج 

) ٢ (". وخـصوه بالعبـادة وحـصلت هلـم اهلدايـةلوهيةباأل من بطن األرض، فإذا وضح ذلك هلم أفردوه أشجارها

ويرى الباحث أن الشيخ األلويس وبعد أن فرس اآلية بالتفسري املعروف لدى املفـرسين وعـىل طريقتـه التـي تعرفنـا 

نان لتـسبح يف ملكـوت اهللا ويـشطح بخيالـه فهو يطلق لروحه الع، فإنه يفرس اآلية تفسريا إشاريا من ختيالته، عليها

 فإنـه،  قبول عقول الناس ملا قالهاختالفوبغض النظر عن ،  التي ذكرهاالواسع ليبني لنا ما قرأه يف تلك التخيالت

وألن التفسري اإلشاري ال يعتمـد عـىل أصـول .  ال يتعارض مع الرشيعةمما بل نسلم له فيام قال ، نخطئهليس لنا أن

فإنه ليس مـن الـرضوري أن يتوافـق املفـرس مـع غـريه مـن املفـرسين يف ، أو قواعد معروفة، وابط معينهأو ض، ثابتة

وهذا ما حدث مع الشيخ األلويس فإن الباحث مل جيد أحدا من املفرسين قد شـاركه مـا ، نفس اخلواطر والتجليات
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وعـىل هـذا ، أللـويس مـن عنـدهوهذا ما حـدث يف كـل مـا قالـه الـشيخ ا، قاله حتى من أصحاب التفسري اإلشاري

األساس فإن الباحث سيكتفي بذكر النامذج التي سيعرضها من تفسري األلـويس اإلشـاري مـع التعقيـب عليهـا مـا 

 . وجد إىل ذلك سبيال
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م { احلقيقي حتى نصل إىل مقام املشاهدة والعيان  ُ ُفأخذتك ْ َ ََ صاعقة املوت الذي هو الفناء يف الـتجيل الـذايت وأنـتم } َ

باحلياة احلقيقية والبقـاء بعـد الفنـاء لكـي تـشكروا نعمـة التوحيـد والوصـول } َّم بعثناكم ُث{ تراقبون أو تشاهدون 

م { بالسلوك يف اهللا عز وجل،  ُ ُوظللنا عليك ْ ََ ْ َّ ََ غامم جتيل الصفات لكوهنا حجب الذات املحرقة سـبحات وجهـه مـا } َ

م { . انتهى إليه برصه ُ ُوأنزلنا عليك ْ ََ َْ ََ  الذوقية اجلامعة بـني احلـالوة وإذهـاب رذائـل أخـالق من األحوال واملقامات} َ

النفس، كالتوكل والرضا وسلوى احلكم واملعارف والعلوم احلقيقية التي حيرشها عليكم ريح الرمحة، والنفحـات 

  الدنيا كل ما يشتهى لذائذوتنسون من ) السلوى(اإلهلية يف تيه الصفات عند سلوككم فيها، فتسلون بذلك 

ْكلوا {  ُ َومـا { ي تناولوا وتلقوا هذه الطيبات التي رزقتموها حسب استعدادكم ، وأعطيتموها عىل ما وعد لكم أ} ُ َ

َظلمونـا  ُ َ أي مــا نقــصوا حقوقنــا وصـفاتنا باحتجــاهبم بــصفات أنفــسهم، ولكـن كــانوا ناقــصني حقــوق أنفــسهم } َ

لـويس بالتفـسري اإلشـاري وهـو ال وهنـا أيـضا أتـى الـشيخ األ) ١(.بحرماهنا وخرساهنا، وهذا هـو اخلـرسان املبـني

 .ف الرشيعة فيام ذهب إليه من ختيالت وسبحاتلخيا

  QK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  L  :ومن باب اإلشارة يف اآليات  -:النموذج الثالث
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م { ُ ْهو الذى خلقك َ َ َ َ ٍمن نفس واحدةُ ْ َّ َوجعل منها زوجها{وهي الروح } ّ َ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ِوهـ} َ ن إليهـا{َى  القلـب َ ُ َليـسك ْ َ ََ ِ ْ أي ليميـل } ِ

َفلام تغـشاها {  األلطاف نفحاتإليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم  َّ َ َ َّ َ ارة إىل  وهـو إشـجامعهـاأي } َ

ًمحلت محـال {تفاوت إنه سائر يف مجيع املوجودات ما ترى يف خلق الرمحن من : النكاح الروحاين والصوفية يقولون ْ َ ْ َ ََ

ًخفيفا ِ َفلام أثقلـت{ب الروحاين يف البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البرشية يف القل} َ َ ْ َ ََ كـربت وكثـرت آثـار } َّ
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ُدعوا اهللا رهب{ صفات ال َّ َ َ ْئن َلـ{ة بالـصفات النفـسانية الظلامنيـة ألهنام خافا من تبدل الصفات الروحانيـة النورانيـ} َامََّ ِ

َءاتيتنا صاحلا َ ونن من الشاكرين{ديةللعبو} َْ ُ َلنك َِّ َ َ َفلام ءاتامها ص{}َ َّ َ ًاحلا َ َجعال{بحسب الفطرة من القوى } ِ َ َ له رشكـاء َ َ ُ ُ َ

َفيام ءاتامها  تعاىل رشكاء فيام آيت أوالدمها فمنهم عبد البطن ومنهم عبد اخلميصة ومنهم مـن أي جعل أوالدمها هللا} ِ

ونجد أن الشيخ يف تفسريه اإلشاري هلذه اآلية ال يكتفي بام يقوله بل يستند إىل قـول مـن ) ١(. والدينارالدرهمعبد 

 .ة التي قد تؤدي للكفرأقوال الصوفية والتي هو أحد أبناء طرقها ولكنه ال يقول بيشء من أقواهلم الباطني

  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  Q  :ومن باب اإلشارة يف قوله تعاىل  -:النموذج الرابع
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  C  B  AP) ّواعلموا أنام غنمتم من { )٤١ /األنفال ْ َُ َِّ َ : ما يف األنفس فقـالعارفني عىل طبقه بعض ال} يشءَ

ّأنام غنمتم من { أي أهيا القوى الروحانية } واعلموا{ ْ َُ َِّ َ ُفأن هللاَِّ مخسه{لوم النافعة من الع} يشءَ َ ُ ُ َّ د وهي كلمـة التوحيـ} ََ

ِوللرسول{التي هي األساس األعظم للدين  ُ َّ ِ مـن } واليتامى{الذي هو الرس }  القربىولذي{اخلاص وهو القلب } َ

الـذي هـو الـنفس الـسالكة الداخلـة يف } وابـن الـسبيل{مـن القـوى النفـسانية } واملساكني{ية والعملية القوة النظر

الغربة السائحة يف منازل السلوك النائية عن مقرها األصـيل باعتبـار التوحيـد التفـصييل واألمخـاس األربعـة الباقيـة 

واملالحظ هنا أن الشيخ األلـويس ) ٢ (.بيعية تقسم عىل اجلوارح واألركان والقوى الطالغنيمةبعد هذا اخلمس من 

ليس هذا القول من عنده إال أنه يرى أن هذا القـول ال خيـالف ف، ينقل ما قاله من تفسري إشاري عن بعض العارفني

ذين افني الـنفسه التي قد تكون سمت يف هذه اللحظة إىل ما وصلت إليه نفوس العر وافق ما شعر به يفو ،الرشيعة

رشحت ألقواهلم فذكرها لنا حتـى ينبـه القـارئ عـىل مـا ذكـره مـن أمـر العلـوم النافعـة وعـىل رأسـها نقل عنهم فان

 .التوحيد

;  >  =  <  ?   *Q    9  8    7  6  5  4  3:ومن باب اإلشارة يف قوله تعاىل -:النموذج اخلامس

G  F  E   D  C  B  A   @P)ْالذين يوفـون بعهـ{)٢١ -٢٠ /الرعد َ ُِ َ َد اهللا وُ َال ينقـضون امليثـاِ ُ َُ } قِ

َوالـذين يـصلون مـ{ه بالعبودية يف الـرساء والـرضاء عهد اهللا تعاىل مع املؤمنني القيام له سبحان: قيل َ ُ ِ َا أمـر اهللا بـه أن َ َِ ِ َ َ

َيوصل َ ْوخيشون رهبم{أرسارهم مشاهدته سبحانه وقربته فيصلون بقلوهبم حمبته وب} ُ ُ َّ َ َ ْ ََ ْ عند جتـيل الـصفات يف مقـام } َ

 عند جتيل األفعال يف مقام }وخيافون سوء احلساب{ القلب فيشاهدون جاللة صفة العظمة ويلزمهم اهليبة واخلشية
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نفهـم منـه مـا قالـه سـابقا   فإنناويف تفسريه اإلشاري هنا)١( .النفس فينظرون إىل البطش والعقاب فيلزمهم اخلوف

من أن هذا النوع من التفسري ال يقول به إال من صفت روحه فكانت نفسه شـفافة مل ختـتلط بأوحـال الـدنايا فيفـتح 

اهللا تعاىل عليها من فتوحاته العلية حتى تبقى دائام يف كنفه ومعيته فال ترى يف الوجود إال ما يدل عـىل اهللا ومـا يفـرد 

  .  لوهية وكامال ومجاال لصفاته سبحانه وتعاىلاهللا تعاىل ربوبية وإ
 -:خالصة املبحث

 . منه ما هو مقبول وهو ما وافق الرشيعة ومنه ما هو مردود وهو ما خالفها)اإلشاري ( التفسري الصويف-١

والذي يرجحه الباحث أن كل ما ال خيالف .  اختلف العلامء يف قبول التفسري اإلشاري ورده ولكل منهم دليله-٢

 .الرشيعة وال يقدمه صاحبه عىل التفسري باملأثور والتفسري بالرأي اجلائز فهو مقبول

لذلك نراه يرد ، ن الشيخ األلويس يؤيد التفسري اإلشاري الذي ال خيالف الرشيعة وال يتعارض مع السلفإ -٣

نه رأى منهم كل أقوال الصوفية التي خالفت الرشيعة ويشن هجوما عىل أصحاهبا خاصة متصوفة زمانه أل

 .املخالفات الرصحية

 . يعترب الشيخ األلويس من املكثرين يف التفسري اإلشاري وقد وعد برتك القول به إال أنه عاد إليه-٤

 . عىل الرغم من إكثاره منهاشاريا تفسريان تفسري الشيخ األلويس يعترب من التفسري بالرأي املحمود وليس إ -٥

أو العارفني ، وأحيانا نقال عن بعض املتصوفة،  اإلشاري أحيانا من عند نفسه يقول الشيخ األلويس بالتفسري-٦

 . أن أقواهلم مقبولةربالذين يعت

، وتـزود بـالتقوى،  نحن مع الصوفية كصفاء للـروح والعقـل وتـسلح بـاألخالق والقـيم واملثـل النبيلـة العليـا-٧

 .ونعارض الصوفية التي تعود بالسلب عىل حركات وأعامل املسلم
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 الفصل الرابع

 التفسري الفقهي

 -: يدي الفصلبني 

، وفقه األحـوال الشخـصية، وفقه املعامالت، فقه العبادات: ة وهيأربعة مباحث رئيسيشتمل هذا الفصل عىل      

 .وقبل الدخول يف التفسري الفقهي أود أن أتطرق إىل تعريف الفقه. ه اجلهاد والسلموفق

. وهو فهم غرض املـتكلم مـن كالمـه، يقال فقهت األمر أي فهمته الفقه لغة هو الفهم -:تعريف الفقه لغة -ً:أوال

ِوغلب عىل علم الدين لسيادته ورشفه وفضله  والفقه العلم باليشء والفهم له ْ َ ِْ ِ َِ  )١.(َعىل سائر أنواع العلمَ

ام الرشعية الفرعية العملية املستمدة من األ َدلة التفصيلية  هو-:الفقه اصطالحا - :ًثانيا َ ِالعلم باأل َحك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ َّ َّ ِْ ِِ ْ َّ ُْ ْ َ ْ ْ َّْ َّ َْ َْ ْ َ ْ ُْ َّ ِ ِ).٢( 

وقـد مـر هـذا التفـسري ، يمأما التفسري الفقهـي فهـو تفـسري اآليـات التـي تتحـدث عـن أمـور الفقـه يف القـرآن الكـر

 عمــد ^ثــم بعــد وفاتــه ^بمراحـل عــدة بــدأت بفهــم الــصحابة لآليــات بالــسليقة وذلـك زمــن وجــود النبــي

، خاصـة يف القـضايا التـي اسـتجدت لـدهيم، الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل استنباط األحكام الفقهية من اآليات

م بعــد ذلــك ظهــرت املــذاهب الفقهيــة مــع بــروز عــدد مــن ثــ، إال أهنــم كــانوا خيتلفــون أحيانــا يف بعــض القــضايا

املستجدات الفقهية عىل الساحة اإلسالمية وال خيفى ما كـان بيـنهم مـن اخـتالف إال أن ذلـك اخلـالف بيـنهم كـان 

وظـل ، مبنيا عىل احلب والتقدير بينهم وذلك جريا عىل سـنة سـلفهم مـن الـصحابة والتـابعني رضـوان اهللا علـيهم

ى وصل إىل ظهور مفرسين ركزوا يف تفسريهم عىل آيات الفقـه يف القـرآن الكـريم وكـانوا خمتلفـني األمر يتطور حت

 )٣.(أو فرق إسالمية خمتلفة، من حيث اتبعاهم ملذاهب فقهية خمتلفة

                                                
الـدار ، ٤٠٤ ص ٥: عبـد الـسالم هـارون وآخـرون ج: أبو منصور حممد بـن أمحـد األزهـري اهلـروي حتقيـق، هتذيب اللغة :انظر -١

 ص ٥:وانظر لـسان العـرب البـن منظـور ج. ٥٦٢ريف للمناوي ص التعا: وانظر . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤  - مرص اجلديدة-املرصية 

٣٤٥٠.  

مطـابع  هــ ١٤٢٧  ، ١ ط، ١٢ ص١: ج- الكويـت–صادر عن وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية  الكويتية الفقهيةاملوسوعة  -٢ 

 . مرص–دار الصفوة 

  .٣٤٨-٣١٨ ص ٢: انظر التفسري واملفرسون للذهبي ج-٣

 
 
 
  



 ٢١٦

 املبحث األول

 فقه العبادات
 -: ويتكون هذا املبحث من أربعة مطالب هي     

ظر هلذه املطالب األربعة جيد أهنا تشتمل عـىل أربعـة مـن أركـان اإلسـالم والنا. واحلج، والصيام، والزكاة، الصالة

 .اخلمسة وهي رأس العبادات وأساسها وكيف ال تكون كذلك وهي من األركان التي قام عليها اإلسالم

 

 املطلب األول

 الصالة

عريــف الــصالة لغــة وقبــل الــدخول يف موقــف الــشيخ األلــويس مــن فقــه الــصالة يف تفــسريه ال بــد لنــا مــن ت        

 .واصطالحا

 ).١٠٣/التوبة (اآليةQ ... r  q...P  : الدعاء قال تعاىل-:الصالة لغة

 )١.( أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم مع النية برشائط خمصوصة-:الصالة اصطالحا

  -:أمهية الصالة يف اإلسالم

فهي عمود الدين الـذي ال يقـوم إال بـه ،  منزلة أية عبادة أخرىجعل اهللا للصالة منزلة عظيمة يف اإلسالم ال تعدهلا

ُرأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد ... " :^وقد قال رسول اهللا َ َ َ َّ ُ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ ُ َ ِ ِ َ  )٢. ( احلديث"...ْ

 ^كـام بـني ذلـك رسـول اهللا  لسائر األعـامل اوقد جعل صالحها صالح، وفرضت الصالة ليلة اإلرساء واملعراج

ْإن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته فإن صلحت فقد أفلح وأنجـح وإن فـسدت فقـد "  :بقوله َ ْ ْ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َّْ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ

َخاب  ِوخرسَ َ     بني ذلك اهللا يف كتابه العزيزوقد جعل اهللا هلا وقتا خمصوصا تؤدى فيه كام)٣.( احلديث". ..َ

                                                
 . ١٣٢ ص٢٧: جيتية الفقهيةالكواملوسوعة  -١

رقم ، ٣٦٢ ص ٤:ج، من حديث معاذ بن جبل ريض اهللا عنه، باب ما جاء يف حرمة الصالة، كتاب اإليامن،  سنن الرتمذي-٢

 .٢٨٦٦رقم احلديث ، ٥٧ ص٣: صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ج.٢٦١٦احلديث 

َاب ما جاء َب، كتاب اإليامن،  املرجع السابق-٣ ُأن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالةََ ُ َُ ََّّ َ ْ َ ْ َ ُ َِّ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َِ َ ، من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، َ

ُاب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالةَب ،٤٣٨ ص ١: ج ُ َُ ََّّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ َِ َ  صححه األلباين يف صحيح اجلامع .٤١٣رقم احلديث ، َ

 .٣٧٨٣رقم احلديث  ، ٤٠٥ ص ١:ج

 



 ٢١٧

Q ...s   y     x  w  v  u     t    P) ساء وهــو لــيس ،  وأمهيتهــا أكثــر مــن ذلــك)١) (١٠٣ /الن

 .موضوع البحث

وسـوف ،  لقـد مـر بنـا أن الـشيخ األلـويس حنفـي املـذهب إال أنـه مـال إىل االجتهـاد برأيـه-:الصالة عند األلويس

 .الة وغريها من األمور الفقهية وفق ما عرفنا عنه من توجه فقهينتعرف عىل كيفية تعامله مع الص

وألن آيات الصالة كثرية يف القرآن ال يتسع املجال للعودة إليها مجيعا يف تفسري الشيخ األلويس فـسيكتفي الباحـث 

 .بعرض نامذج حمدودة منها

 Q ...sv  u     t       y     x  w  P: ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل-:النموذج األول

ساء ( إن الــصالة فريـضة حمـدودة األوقــات ال جيـوز إخراجهـا عــن أوقاهتـا يف يشء مــن  : حيـث يقـول)١٠٣ /الن

ًاألحوال فال بد من إقامتها سفرا أيضا ً وقد قال بذلك اإلمـام أبـو الـسعود ) ٢.(رضا وقرصها سفراوقيل إمتامها ح، ّ

ه اآلية أمجلت الصالة دون حتديد مواقيتها ولكنهـا حـددت يف قولـه وقد قال بعض املفرسين بأن هذ) ٣.(يف تفسريه

 /الروم( Q  2  1   0  /  .  -*  ;  :  9   8  7  6  5  4P  :تعاىل

ثم يقـول بعـد ، إن املقصود هبا تسبيح اهللا ومحده بام يليق به تعاىل: بينام نجد أن الشيخ األلويس يقول) ٤)(١٨ – ١٧

 )٥.( اخلمس وذلك من خالل قول البن عباس ريض اهللا عنهامذلك وقد قيل إهنا الصلوات

  اآلیةQ ...     ¹   ̧ ¶  µ  ´º»  ...P  :ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل -:النموذج الثاين

إن الصالة تنهى عـن الفحـشاء واملنكـر ألهنـا تتـضمن صـنوف العبـادة مـن تكبـري :  حيث يقول)٤٥ /العنكبوت (

ني يدي اهللا والركوع والسجود وهذا غاية اخلضوع والتعظيم هللا فكأن الصالة تقول ملـن وتسبيح وقراءة  ووقوف ب

أتى هبا ال تفعل الفحشاء واملنكر وقد كنت تعظم اهللا فال يليق أن تعظمه ثم تفعـل مـا ال يليـق بالعابـد لربـه فتكـون 

لفحـشاء واملنكـر مل يـزدد مـن اهللا إال  من مل تنهه صالته عن ا"وقد ورد يف احلديث . متناقضا يف أفعالك جتاه موالك

                                                
املوسوعة : وانظر، م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٧ ط- بريوت–دار الكتاب العريب ، ٩٥-٩٠ ص١:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-١

   .٥٢-٥١ ص٢٧:  جالكويتية الفقهية

 .٥٥٠ ص٥: ج٣روح املعاين جملد :  انظر-٢

 .٢٢٨ ص ٢:تفسري أبو السعود ج: نظرا -٣

 .٦٣٨وانظر تفسري السعدي ص، ٣٩٤ص ١٥:تفسري ابن عادل ج: وانظر، ٨٣ ص ٢٠:ربي جتفسري الط:  انظر-٤

 .٢٦٢-٢٦٠ ص٢١:ج١١روح املعاين جملد :  انظر-٥



 ٢١٨

 وممن قال من املفرسين بأن الصالة تنهـى بمعنـى تنهـى مـن كـان فيهـا عـن املنكـر اإلمـام الطـربي )٢( ،  )١("بعدا

  )٣(.واإلمام القرطبي

رة (Q  q  p  o  n   m  l  kP : ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل-:النموذج الثالث  )٤٣ /البق

وقـد ، وأن اليهود مل يكونوا يصلون مجاعـة فـأمرهم بـذلك ملـا فيـه مـن الفوائـد، صلوا مع املصلنيأي : حيث يقول

 والشيخ األلويس ذكر قولني يف حكـم )٤(.هنا مندوبةإومنهم من قال ، استدل بعض العلامء بوجوب صالة اجلامعة

ومـنهم مـن ، ل بوجوب صالة اجلامعـةبينام نجد غريه من املفرسين منهم من يقو، صالة اجلامعة ومل يرجح أيا منهام

 )٥(.هنا واجبةإوالشيخ السعدي يقول ، فاإلمام القرطبي يرجح أهنا سنة، يقول بسنيتها

ويرى الباحث أن احلق مع من قال بأن صالة اجلامعـة سـنة وليـست واجبـة وهـو رأي اجلمهـور وملـا سـاقه اإلمـام 

ويعلـل الباحــث توقــف الـشيخ األلــويس عــن ، وبالقرطبـي مــن أدلــة يف موضـعه ورد عــىل أدلــة مـن قــال بــالوج

ن إلعدم إمجاع األحناف الذين يتبع مذهبهم عـىل وجوهبـا إذ ، الترصيح بحكمها مع أنه هيتم بالقضايا الفقهية كثريا

  )٦.(هنا سنةإخرون آ: بينام قال، بالوجوب: عامة مشاخيهم قالوا

 املطلب الثاين

 الزكاة

 -:تعريف الزكاة

 )٧. (ومنه زكى املال والزرع،  الزيادة والنمو احلاصل عن بركة اهللا عز وجل:الزكاة لغة      

                                                
رقم ، ٥٤ ص ١١:محدي بن عبد املجيد السلفي ج: حتقيق،من حديث ابن عباس ريض اهللا عنه ، للطرباين، املعجم الكبري -١

السلسلة الضعيفة لأللباين : انظر. وقد قال عنه الشيخ األلباين أنه منكر. ٢ ط-قاهرة ال–مكتبة ابن تيمية ١١٠٢٥احلديث  

 .٢رقم احلديث ، ٥٤ص١:ج

 .٢٢١-٢١٩ ص٢٠:  ج١١روح املعاين جملد:  انظر-٢

 .٦٣٥ ص ٢:وتفسري السمرقندي ج، ٣٧٤-٣٧٣ ص ١٣:وتفسري القرطبي ج، ٤٢ص٢٠: تفسري الطربي ج: انظر -٣

 . ٣٧٩-٣٧٨ ص ١: ج١ جملد روح املعاين:  انظر-٤

 .٥٠تفسري السعدي ص : وانظر، ٣٤٨ ص ١:تفسري القرطبي ج: انظر -٥

  .   م١٩٨٢ – بريوت -دار الكتاب العريب،١٥٥ ص ١:عالء الدين الكاساين ج، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع : نظر-٦

 .٢٢١-٢٢٠ ص٢٨:تاج العروس ج: وانظر، ١٥٢ ض١:التعريفات ج: وانظر، ٣٨٧ ص ١: التعاريف ج: انظر -٧

   



 ٢١٩

ٍ  إخراج جزء من مال خمصوص لقوم خمصوصني برشائط خمصوصة:الزكاة اصطالحا ِ ِ َِ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ُْ َ َ ْ ْ َْ َ ََ ََ ِ ِ ٍ ٍْ ٍ َ ٍَ ِ).١( 

 ¨  ©   §£  ¤  ¥  ¦Q  : وهي أحد أركان اإلسالم وقد نصت عليها آيات كثرية منها قوله تعاىل

  ®  ¬  «   ª¯ 6 P رة (اآلية Q     Z  Y  X  W  V U  T:وقولـه تعـاىل) ١١٠ /البق

 \  [Pوقولـه تعـاىل) ٤١ /الحج (اآلية:  Qr  q  p  o  n  m  l  k  js  u      t   

w  vx{  z  y  P) ١٠٣ /التوبة. ( 

 :ريض اهللا عنه إىل اليمن) ٢(بل وقد أرسل معاذ بن ج^وقد نصت عليها السنة يف أحاديث كثرية منها قوله

فـادعهم إىل شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأنـى رسـول اهللا فـإن هـم أطـاعوا لـذلك . إنك تأتى قوما من أهل الكتـاب«  

فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يـوم وليلـة فـإن هـم أطـاعوا لـذلك فـأعلمهم أن اهللا افـرتض 

رتد يف فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعـوة املظلـوم عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ف

 ) ٣( ».فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب

إن اهللا عـز و جـل يقبـل الـصدقات ويأخـذها بيمينـه فريبيهـا ألحـدكم كـام يـريب  ( :^ويف فضلها قال رسول اهللا 

وقـد أمـر اإلسـالم بقتـال مـانعي الزكـاة ). ٥(،)٤ ()ثل أحدأحدكم مهره أو فلوه أو فصيله حتى أن اللقمة لتصري م

أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى يـشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا ويقيمـوا الـصالة " :^تنفيذا لقوله

                                                
 . ٢٦٩ ص ٤: جالكويتية الفقهيةاملوسوعة  -١

ّهو معاذ بن جبل بن عمرو ابن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو األنصاري اخلزرجي، يكنى أبا عبد الرمحن، وهو أحد  -٢ َ َ َِ َِ َ َْ ُ

ًالسبعني الذين شهدوا العقبة من األنصار، وشهد بدرا وأحدا واملشا ، ، وكان عمره ملا أسلم ثامين عـرشة سـنة ^هد كلها مع رسول اهللاًُ

ًتويف يف طاعون عمواس سنة ثامين عرشة، وكان عمره ثامنيا وثالثني سنة، هو أعلم األمة باحلالل واحلرام َ َ  ص ٥:أسد الغابـة ج: انظر، َ

٢٠٧-٢٠٤. 

، ٣٧ ص١:ج، من حديث ابن عباس ريض اهللا عنه. الم الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسباب ، كتاب اإليامن، صحيح مسلم-٣

 .١٣٠: رقم احلديث.  الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالمباب

 .١٠٠٨٨:رقم احلديث، ١٠٥ ص ١٦:ج، من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  مسند اإلمام أمحد-٤

 .٣٢٩-٣٢٧ ص١:فقه السنة لسيد سابق ج:   انظر-٥

 
 

 
 



 ٢٢٠

وهـذا مـا ) ١(".ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحـق اإلسـالم وحـساهبم عـىل اهللا

 )٢.(له أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه حيث حارب مانعي الزكاةفع

وفـق مـا يفهـم ، إن الزكاة تزيد بركة املال وتفيد النفس فضيلة الكرم : يقول الشيخ األلويس-:الزكاة عند األلويس

وهي تطهر املال من اخلبـث والـنفس مـن البخـل وفـق مـا يفهـم مـن أصـلها الـذي هـو ، من أصلها الذي هو النامء

  )٤.(وأن الزكاة هي أفضل األعامل املالية) ٣(.ن أصل الزكاة النامء والطهارةإلطهارة أيضا إذ ا
 .من خالل عرض بعض النامذج من تفسريهوسنتعرف عىل موقف الشيخ األلويس من الزكاة 

ــه تعــاىل-:األول  النمــوذج  ــه عنــد تفــسريه لقول ̈ ...  Q : مــا قال     §  ¦  ¥©«  ª  ¬  °  ¯      ®  

±P) بـل بعـد ، إن وقـت أداء الزكـاة لـيس وقـت احلـصاد واحلـب يف سـنبله : حيث يقول)١٤١ /األنعام

وأن ، وهو ينقل أقواال لغريه من أن املسكني إذا حرض يعطى سواء كان احلب يف سنبله أو غري ذلـك، نقيته وتصفيته

) ٥(.يبـسطوا كـل البـسط يف اإلنفـاقألربـاب األمـوال أن ال يتجـاوزوا احلـد ف اخلطاب يف قوله وال ترسفوا موجها

 .وهو مذهب األحناف الذين يتبع الشيخ األلويس مذهبهم

ويرى الباحث أن احلق يف قول الشيخ األلويس من أن املراد بعد تنقيته وتصفيته ألن ذلك أرعـى ملـصلحة املـسكني 

والـشيخ أبـو ، وابـن عـادل، ي من األئمـة الطـربٌويرى كل. الذي غالبا ال جيد ما ينقي ويصفي به احلب من السنبل

  )٦.(بكر اجلزائري أن الزكاة خترج بعد التنقية والتصفية

                                                
مـن حـديث ابـن عمـر ريض اهللا ، كتـاب اإليـامن ، فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهم: باب،صحيح البخاري  -١

 .٢٥:رقم احلديث، فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم:باب، ١٤ ص١: ج١جملد، عنهام

عمـر عبـد الـسالم . د:  بـن عـثامن الـذهبي حتقيـقشمس الدين حممـد بـن أمحـد، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم:  انظر-٢

 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١ ط–بريوت /  لبنان-دار الكتاب العريب ، ٢٧ ص٣:تدمري ج

 . ٣٧٩-٣٧٨ ص ١: ج١روح املعاين جملد :  انظر-٣

 .٣٢٨ ص ٣: ج٢املرجع السابق جملد :  انظر-٤

  .٥٢-٥١ ص٨: ج٥روح املعاين جملد :  انظر-٥

 .١٣٠ ص ٢:تفسري اجلزائري ج: وانظر، ٤٧١ ص ٨:تفسري ابن عادل ج: وانظر، ١٧٠ ص ١٢:ي جتفسري الطرب: انظر -٦
  
 
 
 
 

 



 ٢٢١

Q  �  ~  }  |    {    z  y  x  : حيث يقول عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الثاين

¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡§°   ̄ ®  ¬     «  ª  ©  ¨  ±   µ   ́ ³   ²  

P) ة إن تـارك الـصالة : كام أنه يقول،  الزكاة ولو باملقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونانه يمكن لإلمام أخذإ  )٥ /التوب

 )١. (وأن ما يشعر بالكفر خارج خمرج التغليظ، ومانع الزكاة ليسو كافرين إنام مها مؤمنان عاصيان

رت أن أقاتـل أمـ( :^ وقد اعتمـد أبـو بكـر الـصديق عـىل هـذه اآليـة وأمثاهلـا يف قتـال مـانعي الزكـاة كـام يف قولـه

 . ومن كالم ابن كثري نفهم ما قاله الشيخ األلويس من متكني اإلمام أخذ الزكاة بالقوة) ٢( احلديث)...الناس

ويرى الباحث أن ما قاله الشيخ األلويس مـن أن اإلمـام حيـق لـه أن يأخـذ الزكـاة بـالقوة صـواب وقـد أيدتـه اآليـة 

وتتوقـف عـن أخــذ ، زكـاة بــالقوة مـن أهلهـا وحتـي هـذه الـسنةوليـت األمـة يف زماننـا تتوجـه ألخـذ ال، واحلـديث

 مـن الكبـائر وبغـري ذلـك فهـي،  ومـن أنـاس معينـنيإال لـرضورةالرضائب واملكوس والتي ال يصح أخذها أصال 

  QÄ      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½  ¼  »  ºÅ É  È   Ç  Æ  P  :وهي داخلة يف قوله تعاىل

"  لقد تابت توبة لو تاهبـا صـاحب مكـس لغفـر لـه": يف قصة توبة الغامدية^بي وبدليل قول الن)٤٢ /الشورى (

ولكن الذي حيـدث أن أمتنـا يف هـذا الزمـان أخـذت الـرضائب واملكـوس بـالقوة ) ٤.(وهي تشبه قطع الطريق)  ٣(

ية ولـيس ن ترك الصالة ومنـع الزكـاة معـصإأما قول الشيخ األلويس  .وتركت مجع الزكاة من الناس واهللا املستعان

مـع رضورة بيـان ، فإن الباحث يرى صواب ما قاله الشيخ األلويس، كفرا وأن من وقع يف هذه املعصية يبقى مؤمنا

 ، أن هذه املعصية من الكبائر

 

                                                                                                                                                 
 .٧٣-٧٢ ص١٠: ج٦ انظر روح املعاين جملد -١

 .١٤٨ ص٧:تفسري ابن كثري ج: انظر، ٢١٧ص .  احلديث سبق خترجيه-٢

 رقم ١٢٠ ص٥:ج، اهللا بن بريدة عن أبيهمن حديث عبد ، من اعرتف عىل نفسه بالزنا: باب، كتاب احلدود،  صحيح مسلم-٣

 .٤٥٢٨:احلديث

 -هـ١٤٠٨، ١ط- الزرقاء–مكتبة املنار األردن ، ١١٥مشهور حسن حممود سلامن ص : الكبائر للحافظ الذهبي حتقيق:  انظر-٤

 .م١٩٨٨

 

 
 



 ٢٢٢

يف كتابـه الكبــائر مـن أن تـرك الـصالة ومنــع الزكـاة مـن الكبـائر وليــست  )١(وهـذا مـا ذهـب إليــه اإلمـام الـذهبي

 )٢.(كفرا

Q    l  k  j  i  h  g  f  e   d  c:ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل -:ثالنموذج الثال

o  n  m... Pيعني من احلب والتمر وكل يشء عليه زكـاة ، وحيـتج باآليـة : حيث يقول )٢٦٧ /البقرة(اآلیة

الزكاة عىل وجوب زكاة قليل ما خترجه األرض وكثريه حتى البقل، واستدل هبا عىل أن من زرع يف أرض اكرتاها ف

م ( :قولهعليه ال عىل رب األرض ألن  ُ َأخرجنا لك َ ْ َ ْ  )٣(.يقتيض كونه عىل الزارع) َ

وهنا نرى أن الشيخ األلويس يذهب مـذهب الـسادة األحنـاف والـذي هـو مذهبـه مـن أن الزكـاة يف كـل مـا أنبتتـه 

ن الزكـاة واجبـة يف كـل مـا ومل يقل أحد من الفقهـاء بـأ، .األرض كثريا أو قليال ويشمل ذلك اخلرضوات والفواكه

 ) ٤. (تنبت األرض إال األحناف

 املطلب الثالث

 الصوم

 -:تعريف الصوم     

 اآليةQ...  /     .  -  ,...P  :ومنه قوله تعاىل. اإلمساك عن اليشء والرتك له:      الصوم لغة

 )٥)(٢٦ /مریم   (

                                                
تـركامين األصـل، ولـد يف .  حمقـقحافظ، مـؤرخ، عالمـة: هو حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد اهللا -١

  "دول اإلسالم" تصانيفه كبرية كثرية تقارب املائة، منها ، هـ٧٤١طاف كثريا من البلدان، كف برصه سنة ، م١٢٧٤ -هـ ٦٧٣دمشق 

 .  م١٣٤٨ -هـ٧٤٨ وغريها تويف بدمشق " العرب يف خرب من غرب" و"الكنى واأللقاب" املشتبه يف األسامء واألنساب، و" و

 .٤٢-٣٩الكبائر للذهبي ص: انظر -٢

 .٣٠٨-٣٠٧ ص٣:ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٣

فقه : وانظر، ٢٨٠-٢٧٨ ص ٢٣: جالكويتية الفقهيةاملوسوعة  :وانظر، ٥٣ ص٢:بدائع الصنائع عالء الدين الكساين ج:  انظر-٤

 .٣٥١-٣٤٧ ص١:السنة سيد سابق ج

 . ٤٣١: فقه السنة ج: وانظر، ٢٥٣٠ ص٤:العرب البن منظور جلسان : وانظر، ١٧٨التعريفات للجرجاين ص:  انظر-٥

 

 
 

 



 ٢٢٣

وقـد عرفـه الـشيخ ) ١.(ب الـشمس مـع النيـة اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجـر إىل غـرو:الصوم اصطالحا

إمــساك عــن أشــياء خمــصوصة عــىل وجــه خمــصوص يف زمــان خمــصوص ممــن هــو عــىل صــفات ":األلــويس بقولــه

 )٢.(خمصوصة

ــصوم ــم ال ــاىل  -:حك ــه تع ــاب يف قول ــك بالكت ــت ذل ــد ثب ــوب وق ــصوم الوج ــم ال Q       6  5  4  3  :وحك

  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7P) ومن السنة قول النبي ) ١٨٣ /بقرةال^: 

بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحـج البيـت « 

 )٤(.ال جيحده إال كافر،  وقد انعقد اإلمجاع عىل فرضية صيام شهر رمضان)٣( ».وصوم رمضان

 كل عمل ابن آدم له إال الـصيام (: قال اهللا:^ديث كثرية منها قول النبي أحاورد فضل الصيام يف -:فضل الصوم

فإنه يل وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يـوم صـوم أحـدكم فـال يرفـث وال يـصخب فـإن سـابه أحـد أو قاتلـه 

تـان فليقل إين امرؤ صائم والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا مـن ريـح املـسك للـصائم فرح

                                                                                                                                                 
 .٤٣٢ ص١: فقه السنة سيد سابق ج-١

 . ٨٣ ص٢: ج٢ روح املعاين جملد -٢

رقـم ، ١ص ٣:ج،  ريض اهللا عنـهأيب هريرةمن حديث   ، بني اإلسالم عىل مخس^باب قول النبي، كتاب اإليامن،  صحيح مسلم-٣

 .١٢٣: احلديث

 .٨ ص ٢٨:الكويتية الفقهية جملوسوعة  ا-٤

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  



 ٢٢٤

 ^ ومــا رواه أبــو هريــرة ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا )١().يفــرحهام إذا أفطــر فــرح وإذا لقــي ربــه فــرح بــصومه

  )٢()من صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(:قال

 . من خالل عرض بعض النامذج لتفسريه آليات الصيامسنتعرف عىل موقفه -:موقف األلويس من الصيام

Q   <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3 :ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل -:ج األولالنموذ

 @  ?   >  =P) إن اهللا سبحانه وتعاىل عندما أخربنا أنه كتب الـصيام عـىل  : حيث يقول)١٨٣ /البقرة

ذلـك ، لنداء وهم املؤمنـونوطيب نفوس املخاطبني هبذا ا، الذين من قبلنا أكد لنا احلكم والذي هو فرضية الصيام

، إن الصيام يعقم الشهوة التي هي أم املعـايص:  عند حديثه عن التقوىثم يقول. أن األمور الشاقة إذا عمت طابت

يا معرش الشباب من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض ( :^ النبيبحديثويستشهد لقوله ، أو يكرسها

 )٤(، )٣(). بالصوم فإنه له وجاءللبرص وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه

وإن الـصيام يقهـر ، إن املـشقة إذا عمـت طابـت:  الشيخ األلويس بقوهلمأبو السعودو،  من ابن عادل كلوقد سبق

 ويـرى )٦(.إن الصيام قهر للنفس وكرس للشهوة: أما الشيخ أبو بكر اجلزائري فإنه قال) ٥.(النفس ويكرس الشهوة

هلـا جتـد قول صحيح ألن النفس البـرشية تستـسهل الـصعب عنـدما .  إذا عمت طابتأن قوهلم إن املشقة: الباحث

أما بالنسبة للصيام فإن النـاس عـادة يـستطيبون مـشقة . أو ممن سبقوها، فيه رشكاء سواء كانوا معها يف نفس الفرتة

ثنني واخلمــيس وإن كثـريا مـنهم يـشعرون باملــشقة يف صـيام النوافـل كـاإل، الـصيام يف رمـضان ألن اجلميـع صــائم

أو عىل األقل ليست بنفس درجة اسـتطابتها يف ، نه ال حتدث عندهم استطابة مشقة صيامهاإحيث ، واأليام البيض

                                                
رقم ، ١٧٧ص ٢:ج، من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  الرتغيب يف قيام رمضان باب ،الصالةكتاب ، صحيح مسلم -١

 .١٨١٦: احلديث

 .٢٧٢٦: رقم احلديث، ٣٤ ص ١:ج، من حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام،  باب فضل الصيام، كتاب الصيام،  صحيح مسلم-٢

 واشتغال من عجز عن املؤن ، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة:باب ،كتاب النكاح،  صحيح مسلم-٣

 .٣٤٦٦:رقم احلديث، ١٢٨ ص٤: ج،من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه ،بالصوم

  .٨٤-٨٣ ص ٢: ج٢روح املعاين جملد : انظر -٤

   .١٩٨ ص١:جفسري أيب السعود ت: وانظر، ٢٥١ ص ٣:تفسري ابن عادل ج :انظر -٥

 .١٦٠ ص١:ج،  تفسري اجلزائري املسمى أيرس التفاسري:انظر -٦

 
 

 
 



 ٢٢٥

إن الـصيام : وأمـا قـوهلم. والعلة واضحة وهي أن الغالبية من الناس ليست صائمة يف تلـك األيـام، صيام رمضان

لــنفس البــرشية فإهنــا حتــافظ عــىل شــفافيتها حــصلت يف ا فهــو حــق ألن التقــوى إذا يقهــر الــنفس ويكــرس الــشهوة

وكذلك فإن الشهوة عند صاحب تلك النفس تنكـرس فـال يقـع الفـرج فـيام ، وحرصها عىل عدم الوقوع يف املعصية

. وهذا هو جزء هام مـن التقـوى التـي حـصلتها نفـس الـصائم، حرم اهللا عليه وال تفعل اجلوارح ما هنيت عن فعله

 . وأعلمواهللا تعاىل أعىل

  QC  BD  E  :صيام املريض واملسافر وذلك عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىلعن  ما حتدث به -:الثاينالنموذج 

O  N  M   L  K  J    I  H    G     FP  ...  Pنه املريض مرضا يعـرس إ :حيث يقول) ١٨٤ /البقرة (اآلية

ةQ   ª  ©  ¨  § ̄  ®  ¬  «... P  :عليه الـصوم كـام يفهـم مـن قولـه تعـاىل فـيام بعـد رة(اآلی  /البق

أما املسافر فهو الذي بدأ سـفره قبـل الفجـر وفيـه إيـامء إىل مـن سـافر يف أثنـاء ، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء )١٨٥

ُستدلُي ويواصل كالمه بأنه، اليوم مل يفطر ،  مرخص للفطـر السفر قصريا كان أو ملعصية فهوبإطالق السفر عىل أن َ

كـام أن هـذا ، وما يلزمـه العـرس غالبـا وهـو الـسفر إىل املـسافة املقـدرة يف الـرشع، ء يقيدونه باملباحإال أن أكثر العلام

ثم يفصل املسألة أكثـر بـإيراده ، اإلفطار عىل سبيل الرخصة إن شاءا صاما وإن شاءا أفطرا كام هو عند أكثر الفقهاء

وأمـا ، إلمام الشافعي وأمحد حيببون الفطران إ:و، لصومومالكا حيببون ا  حنيفةاإن اإلمام أب: ألقوال الفقهاء فيقول

وأن قوهلم هذا ينـسب لـبعض ،  فصيامه غري صحيح مسافرا كان أو مريضاجبون الفطر وأن من صاموالظاهرية في

ُويستدل باآلية عىل جواز القضاء متتابعا ومتفرقا، الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر ريض اهللا عنهام َ َ وأنه لـيس ، ُ

ويرى الباحث أن الشيخ األلويس يقول رأيه بوضوح حتى مع اعرتافـه بـأن أكثـر ) ٢ (،)١(. الفور خالفا لداودعىل

علـام بـأن أكثـر الفقهـاء ، أو ملعـصية، مثـل االسـتدالل بـالفطر يف الـسفر قـصريا كـان، الفقهاء هلم رأي مغاير لرأيـه

وعنـد حـديث أن اإلفطـار رخـصة ملـن شـاء الـصيام أو ، يقيدونه باملباح وأن مسافته هي املـسافة املقـدرة يف الـرشع

وعنـد إيـراده آلراء الفقهـاء يتـضح أن األكثريـة مـنهم عـىل أنـه رخـصة حتـى مـع حتبيـب بعـضهم للفطـر ، اإلفطار
                                                

تنـسب إليـه الطائفـة الظاهريـة، . أحـد األئمـة املجتهـدين يف اإلسـالم: هو داود بن عيل بن خلف األصبهاين، امللقـب بالظـاهري -١

. وكـان داود أول مـن جهـر هبـذا القـول. ويـل والـرأي والقيـاسوسميت بذلك ألخذها بظاهر الكتاب والـسنة وإعراضـها عـن التأ

 -هــ ٢٧٠تـويف فيهـا ، م سكن بغداد وانتهت إليه رياسة العلـم فيهـا٨١٦ -هـ ٢٠١أصبهاين األصل، من أهل قاشان ولد يف الكوفة 

  .٣٣٣ ص٢:األعالم للزركيل ج: انظر .م٨٨٤

 .٨٦ ص٢: ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٢

 

 
 



 ٢٢٦

وبعضهم للصيام إال أهنم ال يقولون بوجوب أي مـن األمـرين إال مـا كـان مـن الظاهريـة الـذين يقولـون بوجـوب 

ا أن الشيخ األلويس واملعروف بأنه حنفي املذهب يتجه أحيانا إىل االستقالل برأيه وعـدم ومن هنا يتضح لن، الفطر

أمـا الرتجـيح بـني هـذه املـسائل فـإن الـشيخ . االلتزام بمذهبه وهو ما كان منه آخر حياتـه حيـث مـال إىل االجتهـاد

املـصاحب للمـشقة هـو العـذر حيث يعترب إن الـسفر ، الصابوين يرجح فيها رأي اجلمهور ويعلل ذلك بقوة أدلتهم

وإن الفطـر أفـضل ، وإن الصيام أفضل ملـن قـوي عليـه، أو فرضا، وليس عزيمة ، وإن الفطر رخصة، املبيح للفطر

 )١.(ملن مل يقو عىل الصيام وإن القضاء جيوز متفرقا وجيوز متتابعا هذا واهللا تعاىل أعلم

Q ...  W   V  U  T  :د تفـسريه لقولـه تعـاىل عـن الـصيام يف القتـل وذلـك عنـمـا قالـه -:النموذج الثالث

\  [  Z  Y  X]  ...Pة ساء (اآلی م شــهرين إن مــن مل جيــد رقبــة حيررهــا فــإن عليــه صــيا )٩٢ /الن

ال يفطـر فـيهام وال يقطـع صـيامهام ، فـإن فعـل مـن غـري مـرض وال عـذر اسـتقبل :  قولهمتتابعني وينقل عن جماهد

ًعذر صام ما بقي منهام ، فإن مات ومل يصم أطعم عنه سـتني مـسكينا لكـل ًصيامهام مجيعا، فإن عرض له مرض أو 

: وأن هناك من أخذ القول فقال، ويورد رواية أخرى عن جماهد إن من مل جيد دية أو رقبة فعليه الصوم، ّمسكني مد

وأمـا ،  مل جيـد رقبـةثم يذكر رأي الطـربي يف املـسألة مـن أن الـصيام ملـن، إن الصوم لفاقد الدية والرقبة جيزيه عنهام

 يف هـذه  الـشيخ األلـويسنرى أنهنا و) ٢(.الدية فواجبة ال يبطلها يشء وال جيزئ صوم صائم عام لزم غريه يف ماله

 ًأو يبـدي لـه رأيـا، املسألة ال يعدو كونه ناقال آلراء بعـض الفقهـاء أو املفـرسين مثـل الطـربي دون أن يـرجح بينهـا

 )٣(.مستقال يف املسألة

وقد نص ابن اجلوزي عىل أن اجلمهـور أن ) ٤. ( نص ابن عاشور عىل تتابع الصيام يف الشهرين دون انقطاعوقد     

وإن أفطـر دون عـذر فـإن عليـه ، وأن العلـامء متفقـون عـىل تتـابع الـصيام، الصيام ال جيزئ إال عن عتق الرقبة فقط

نفـاس فإنـه يواصـل صـيامه مـن حيــث أو ، أو حـيض، أمـا إذا كـان االنقطـاع لعـذر كمـرض، االبتـداء مـن جديـد

 القرطبـي سـبب هـذا يبـنيومل ، إن رأي اجلمهور أن من أفطر يومـا اسـتأنف: أما اإلمام القرطبي فيقول) ٥.(توقف

ومل يوضـح رأيـه يف ، اإلفطار وهل هو بعذر أو دون عذر إال ما كـان مـن املـرأة احلـائض فإهنـا تبنـي عـىل مـا سـلف

                                                
 .١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٥دار الصابوين ط، ٢٠٨-٢٠١ ص١:ري آيات األحكام للصابوين جتفس: انظر-١

 .٥١٦-٥١٥ ص٥: ج٣روح املعاين جملد :  انظر-٢

 .٥٦-٥٥ ص ٩:تفسري الطربي ج:  انظر-٣

  .١٥٦ ص٥:تفسري ابن عاشور ج: انظر-٤

 .١٦٦-١٦٥ ص ٢:تفسري ابن اجلوزي ج:  انظر-٥



 ٢٢٧

ن من أفطر دون عذر فـإن عليـه االبتـداء مـن أويرى الباحث ) ١. (رة الدية أم المسألة هل جيزئ الصيام عن الكفا

 .واهللا تعاىل أعىل وأعلم، ذر رشعيألن اهللا تعاىل اشرتط التتابع فال يصح أن يقطع إال لع، جديد

 

 املطلب الرابع

 احلج

  -:تعريف احلج

 )٢. (وحج فالن إلينا أي قصدنا واعتمدنا، أو هو كل قصد إىل يشء معظم،  القصد وكل قصد حج-:    احلج لغة

ٍهو قصد موضع خمصوص  -:احلج اصطالحا ُ ْ ْ َْ َ ٍ ِ َ ُ َ ُوهو البيت احلرام وعرفة(ُ َ ْ َْ ُ َ ََ َُ ْ َ َ ٍيف وقت خمصوص ) َُ ُ َْ َ ٍ ْ ِّوهو أشـهر احلـج(ِ ُ َ ََ ُْ ْ َ ُ (

َللقيام بأعامل خمصوصة وهي الوقوف بعرفة، والطواف، وا َ َ َ ُ َ َ ُ َُ َُّ َ َ ُ ْ َْ َ َِ ِِ ٍ ِ ِْ َْ ٍ َ ٍلسعي عند مجهور العلامء، برشائط خمـصوصةِ ِ َِ ُ ُ ُ ْْ َ ْ َُ َ َ َْ ِ ِ َ ُ َِّ َ اسـتجابة .ْ

 )٣(.وابتغاء رضوانه، ألمر اهللا

 .وفرض من فرائضه املعلومة من الدين بالرضورة فمنكر وجوبه كافر،  واحلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة

  § ̈    ©  ¦   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥|  {  ~... Q  :  من القرآن الكريم قوله تعاىل-:دليل فرضية احلج

       ®  ¬  «  ªP) بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال «  :^ومن السنة قول الرسول) ٩٧ /آل عمران

 )٥(، ) ٤ ( ».اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

 .إيـامن بـاهللا ورسـوله( : قـال؟أي األعـامل أفـضل : أنـه سـئل^ن النبيواحلج من أفضل األعامل كام ثبت ذلك ع

  ؟ ثم ماذا: قيل. جهاد يف سبيل اهللا: قال؟ ثم ماذا:قيل

 

                                                
 . ٣١٢-٣١١ ص ٥:تفسري القرطبي ج:  انظر-١

مقاييس اللغة البن فارس : وانظر، ١١ ص ١:التعريفات للجرجاين ج:وانظر، ٧٧٩ ص٢:لسان العرب البن منظور ج:  انظر-٢

 .٢٩ ص٢:ج

 .٦٢٥ ص١:فقه السنة سيد سابق ج: وانظر، ٢٣ ص ١٧: املوسوعة الكويتية الفقهية ج-٣

 . من هذا البحث٢١٧ص:  انظر. احلديث سبق خترجيه -٤

 . ١١٨ ص ٢:صنائع للكاساين ج بدائع ال-٥

 

 
 



 ٢٢٨

 )١ (). حج مربور:قال

 )٢.(املستطيع، احلر، العاقل، البالغ،  جيب احلج عىل املسلم-:رشوط وجوبه

أو التـي هلـا عالقـة بـه مـن خـالل ،  آليـات احلـج سنتعرض لبعض النامذج من تفـسريه-:موقف األلويس من احلج

 .تفسريه

، إن من مل يصدق بمناسـك احلـج وجحـدها كـافر: يقول الشيخ األلويس:  يقول الشيخ األلويس-:النموذج األول

 ) ٣(.أما من ترك احلج لغري عذر فليس بكافر

وعنـد النظـر يف أقـوال بعـضهم .  الفقهيـةواحلقيقة أن هذا األمر خمتلف فيه عند العلامء ولربام نجدهم تبعا ملذاهبهم

يكفـر : أما الشيخ أبو بكر اجلزائـري فيقـول) ٤(،إن جاحد احلج ومنكر فرضيته كافر: نجد أن اإلمام الطربي يقول

من ترك أداء حج البيـت : أما الشيخ السعدي فيقول) ٥(،من ترك احلج وهو عليه قادر ال يمنعه منه إال عدم املباالة

إنه جيوز أن يكون الكفر من كفـر باإلسـالم وذلـك تعريـضا باملـرشكني :  ابن عاشور فيقول الشيخاأم )٦(،فقد كفر

أمـا الـدكتور الـزحييل ) ٧(،وأن احلج للمؤمنني واملوحـدين، الذين حيجون وهم عىل رشكهم بمعنى أنه ال حج هلم

أمـا اإلمـام  )٨(،يـؤدي الفريـضةإن الغرض من اآلية التنفري من ترك احلـج والتغلـيظ عـىل املـستطيع حتـى : فيقول

أن احلق مع الشيخ األلويس : ويرى الباحث) ٩.(إن ما ورد يف اآلية واألخبار خرج خمرج التغليظ: القرطبي فيقول

                                                
رقم ، ١٣٣ ص٢: ج٢جملد ، من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، باب فضل احلج املربور ،كتاب احلج،  صحيح البخاري-١

 .١٥١٩:احلديث

 .٦٢٩، ٦٢٦ ص١:فقه السنة سيد سابق ج:   انظر-٢

 .١٨٥ ص ١:  ج١روح املعاين جملد :  انظر-٣

 .٤٤ص ٦:تفسري الطربي ج: انظر -٤

 .٣٥٠ ص١:انظر تفسري اجلزائري ج -٥

 .١٢٨تفسري السعدي : انظر -٦

 .٢٤ ص٤:تفسري ابن عاشور ج:  انظر-٧

  .١٥ ص٤:التفسري املنري للزحييل ج: انظر -٨

 .١٥٣ ص ٤:تفسري القرطبي ج:  انظر-٩

  

 
 



 ٢٢٩

أو حلقه وذلك ألن الكفر ال يكون بـرتك ركـن مـن أركـان اإلسـالم ، ومن قال مثل قوله سواء ممن سبقه هبذا القول

وهي أقوي يف اإلسالم من احلج وقد مـر ، من املعلوم لدينا أن الصالة هي عامد الدينو، إنام يكون بالكفر بجحوده

واهللا . معنا أن تارك الصالة هتاونا غري كافر عند مجهور العلامء فمن باب أوىل أن ال يكفر من هتاون يف فريضة احلـج

 .تعاىل أعىل وأعلم

  اآليـةQ  ¤  £  ¢¥...¦   P  :ريه لقولـه تعـاىلوهـو مـا قالـه عنـد تفـس، عدم وجـوب العمـرة -:النموذج الثاين

رة( وأنه ال داللة يف اآلية عىل أكثـر مـن ،  واجب إمتام احلج والعمرة بعد الرشوع فيهامإن :حيث يقول) ١٩٦ /البق

ومن هنا فإنه ال يقول بداللـة اآليـة عـىل فرضـية احلـج ، وأن اآلية ال تدل عىل وجوب األصل، اإلمتام بعد الرشوع

|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ... Q  :ن اآلية التي بينت فرضية احلج ووجوبه هي قولـه تعـاىلأ وووجوبه

¥¦       ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  P) وأن أحاديث ، كام أهنا ال تدل عىل وجوب العمرة أيضا) ٩٧ /آل عمران

ُاحلـج جهـاد والعمـرة ( : ^منهـا قولـه، دلت عىل عدم وجوهبا^ للنبي َ ْ َُ َ ٌ َ ُّْ ٌتطـوعِْ ُّ َ وقـد سـئل عـن : ^وقولـه) ١ ( )َ

ُقال ال وأن تعتمروا هو أفضل( : العمرة أواجبة هي قال ْ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َُ ُ ِ َ :  ومـا ورد عـن ابـن مـسعود ريض اهللا عنـه أنـه قـال)٢ ( )َ

 إن العمرة واجبـة مثـل احلـج، وفيـه دليـل أنـه مل: ًشيئا لقلت  ^واهللا لوال التحرج أين مل أسمع فيها من رسول اهللا 

 ) ٣(.ًجيعل األمر بالنسبة هلا للوجوب ألنه مل يسمع شيئا فيه

إنـه حيمـل مـا : وقد أورد األستاذ الصابوين أدلة كل فريق من العلامء ويذكر رأي اإلمام الشوكاين والذي يقـول فيـه

ويس قـد تقيـد أن الشيخ األلـ: وهنا نرى) ٤.(ثم يرجح األستاذ الصابوين هذا الرأي، ورد مما فيه داللة عىل وجوهبا

وبعد العودة لألحاديث التي ذكرها عن العمـرة يف تفـسريه فإننـا نجـد أهنـا . بمذهبه يف القول بعدم وجوب العمرة

أو التـي قـال إنـه يـستدل ، ضعيفة سواء كانت التي اعتمد عليها للداللة عىل صحة قوله وقد سبق ذلك يف خترجيهـا

                                                
رقم ، ٤٦٢ ص ٤:ج،  عنه من حديث طلحة بن عبيد اهللا ريض اهللا،باب العمرة ، كتاب املناسك، سنن ابن ماجة-١

 .٢٠٠:رقم احلديث. ٣٥٨ ص ١:السلسلة الضعيفة ج: انظر. وقد ضعفه الشيخ األلباين. ٢٩٨٩:احلديث

َا جاء يف العمرة أواجبة هي أم الباب م ، كتاب احلج، سنن الرتمذي-٢ ْْ َ َ ْ ََ َِ ٌ َ َ ُ َِ ِ رقم ، ٢٥٨ ص ٢:ج، من حديث جابر ريض اهللا عنه؟ ِ

 .٣٩١: رقم احلديث، ٤٣١ ص٢:ه صحيح وضعيف الرتمذي جتضعيف: انظر. ٩٣١احلديث 

 .١١٨-١١٦ ص٢: ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٣

 .١٢٦فتح القدير للشوكاين ص : وانظر، ٢٤٧-٢٤٦ ص١:تفسري آيات األحكام للصابوين ج:  انظر-٤



 ٢٣٠

َ إن احلج والعمرة فريـضتان ال يـرضك بـأهيام (مرة أواجبة هي؟  وقد سئل عن الع^هبا من قال بوجوهبا مثل قوله ِّ َ ْ َِ َِ ِ َ ُّ ُ ََ ُ َ ََّ َ ْ ْ َِّ َ َِ

َبدأت  ْ َ َ()١( 

أن هذا األمر خالف بني العلامء ولكل منهم دليله وهو بحاجـة إىل مـن حيقـق األمـر حتقيقـا علميـا :  ويرى الباحث

والذي يعني الباحث هنا يف هذه الدراسـة . من اخلالفلعله خيرج لنا بالرأي الراجح الذي تطمئن إليه النفس أكثر 

هو بيان منهج الشيخ وهو ما ذكره قبل قليل من أن الشيخ األلويس التزم مذهبه يف هذا األمـر وهـو ال يفعـل ذلـك 

ولـربام أن الـشيخ درس األمـر ولـو وجـد مـا ، دائام فقد وجدناه خيالفه أحيانا حيث جيتهد بنفـسه وهـو أهـل لـذلك

 .به لبينه لنا بوضوحخيالف مذه

  $!  "   #Q :وذلك من خالل تفسريه لقوله تعـاىل.  جواز اإلحرام باحلج قبل أشهره-:النموذج الثالث

0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '  &  %…  Pاآلیة) احلج أشهر إن:حيث يقول )١٩٧ /البقرة 

وهـي عنـد الـشافعية ) األحنـاف(دنا،وعـرش مـن ذي احلجـة عنـ، وذو القعـدة، شـوال: املعروفات عند الناس هي

، وعند املالكية الشهران األوالن وذو احلجة كله عمال بظاهر لفظ األشـهر، الشهران األوالن وتسع من ذي احلجة

وأن الشافعية استدلوا باآلية عىل أنه ال جيوز اإلحرام باحلج إال يف تلك األشهر، ولكـن األحنـاف يقولـون بـاجلواز 

 )٣()٢().ال ينبغي ألحد أن حيرم باحلج إال يف أشهر احلج (^شبهة يف قول النبيوأن الكراهة جاءت لل

أن الشيخ األلويس ال يعلن رأيه رصاحة يف هذه املسألة وال يؤيد رأي السادة األحناف رصاحة إنام : ويرى الباحث

 .الفقهوهذا أحد مناهجه التي يستخدمها يف ، يفهم من كالمه ضمنا أنه يؤيد مذهبه احلنفي أيضا

ونـرى الـشيخ الـصابوين ، ومن الواضح أن العلامء هلم آراء خمتلفة يف هذه املسألة كـام ذكـر بعـضها الـشيخ األلـويس

إن اإلمـام القرطبـي يف :  برأيـه رصاحـة ولكنـه يقـول إال أنه ال يرجح أحدا منهـاراء العلامء يف املسالة أيضاآيعرض 

 . اإلحرام باحلج يف غري أشهر احلجزاملسألة رجح رأي اإلمام الشافعي وهو عدم جوا

 

                                                
لد جم،  زيد بن ثابت ريض اهللا عنهمن حديث ، باب احلج والعمرة فريضتان، كتاب املناسك،  املستدرك عىل الصحيحني للحاكم-١

 .٣٥٢٠رقم احلديث ، ٢١ ص٨:ج، السلسلة الضعيفة: ضعفه األلباين انظر. ١٦٨٣:رقم احلديث، ٤٧١ ص ١: ج٣

صحيح  :انظر "من السنة أن ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج ": هذا القول موقوف عىل ابن عباس ريض اهللا عنهام بقوله -٢

  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    .  /  $!  "   #Q  : قول اهللا تعاىل:ابب، البخاري كتاب احلج

0…  P  ١٥٥٩، ١٤١ ص ٢: ج٢جملد. 

 .١٢٧-١٢٥ ص ٢: ج٢روح املعاين جملد : انظر -٣



 ٢٣١

 ) ٢) (١.(ن اإلمام الشوكاين مال إىل هذا الرأيأ ويبني الشيخ الصابوين 

   :وعند العودة لتفسري اإلمام القرطبي نجد أنه يقول ورأي الشافعية أصح عىل اعتبار أن األهلة يف قوله تعاىل

Q¡  �   ~  ¢  ¦  ¥  ¤  £  §…¨  Pرة (اآلية واألشهر املعلومات يف اآليـة ،  عامة)١٨٩ /البق

إنه حيتمل أن يكون من باب النص عـىل بعـض أشـخاص العمـوم، لفـضل  :ثم يعود ليقول، التي بني أيدينا خاصة

) ٣.(ا وهـو جـواز اإلحـرام يف غـري هـذه األشـهر مالك صـحيح اإلمامهذه األشهر عىل غريها، وعليه فيكون قول

ومـن هنـا فـإن . اإلمـام القرطبـي وذلـك لـرتدده مـرة أخـرى يف االحـتامالتوهنا نرى عدم الوضوح التـام يف رأي 

الباحث يرى جواز اإلحرام باحلج يف غري هذه األشهر ولكن مع الكراهة وذلك ألنه ال يرشع يف تنفيذ املناسك إال 

د عليهـا وذلـك لألدلـة التـي اعتمـ، يف أشهر احلج مما يسبب له املـشقة التـي جـاءت الـرشيعة بنقيـضها وهـو اليـرس

ال ينبغي ألحد أن حيرم باحلج إال (ثم ألن احلديث السابق الذي ساقه الشيخ األلويس وهو ، القائلون باجلواز أوال

ليس حديثا إنام هو قول موقوف عىل ابن عباس ريض اهللا عنهام وهـو يـرصح بـأن هـذه سـنة احلـج  ).يف أشهر احلج

 .واهللا تعاىل أعىل وأعلم. وليس أمرا واجبا

  -: املبحثخالصة

 . إن الصالة فريضة موقوتة ال جيوز إخراجها عن وقتها بل إهنا تقام حرضا وسفرا -١      

بمعنـى أنـه ال جيمـع بينهـا ، قه وذلك بنهيهـا لـه عـن املنكـر إن الصالة تفصل بني العابد لربه والتناقض مع خال-٢

 .وبني املنكر

 . اجلامعة مل يرجح الشيخ األلويس رأيا واضحا يف حكم صالة-٣

 إن الزكاة تطهر النفس من البخل واملال من اخلبث وأن الزكاة هي أفضل األعامل املالية وأن وقت أدائهـا لـيس -٤

 .كام أن لإلمام أن يأخذ الزكاة بالقوة ممن يمتنع عن أدائها ، وقت احلصاد بل بعد تنقيته وتصفيته

                                                
 .٢٥٥-٢٥٤ ص١: تفسري آيات األحكام للصابوين ج-١

 .١٢٦تفسري الشوكاين ص :  انظر-٢

 .٤٠٦ ص ٢:تفسري القرطبي ج:   انظر-٣

 
 

 
  
 
 



 ٢٣٢

 .سال أو فتورا ال يكفر بينام يكفر من يرتكهام جحودان من ترك الصالة ومنع الزكاة كأ يرى الشيخ األلويس -٥

 .أو البقل، ن الزكاة خترج عىل كل من خرج من األرض سواء من احلبوب والثامرأ ويرى -٦

وإن نفوس املـؤمنني تـستطيب ، أو يكرسها، ن الصيام يعقم الشهوة التي هي أم املعايصأ يرى الشيخ األلويس -٧

و كانت موجهة بشكل شخيص ولكنها إذا كانت عامة كانت النفوس أشـد اسـتطابة املصاعب يف سبيل اهللا حتى ول

 .هلا

 إن الشيخ األلويس واملعروف بأنه حنفي املذهب يتجه أحيانا إىل االستقالل برأيه وعدم االلتزام بمذهبـه وهـو -٨

 سـفر املعـصية مـربر بـأن الـسفر القـصري وحتـى: ومثال ذلـك قولـه، ما كان منه آخر حياته حيث مال إىل االجتهاد

 . وإن صاحب الرخصة إن شاء صام وإن شاء أفطر، للفطر

 إن الشيخ األلويس يف هذه املسألة ال يعدو كونـه نـاقال آلراء بعـض الفقهـاء أو املفـرسين مثـل الطـربي دون أن -٩

 .فارة القتل اخلطأمثل حديث عن حترير الرقبة والصيام يف ك، أو يبدي له رأيا يف مستقال يف املسألة، يرجح بينها

أمـا مـن تـرك احلـج لغـري عـذر فلـيس ،  يرى الشيخ األلويس أن من مل يصدق بمناسك احلج وجحـدها كـافر-١٠

 .وأن العمرة غري واجبة كاحلج، بكافر

 .وهو يوافق مذهبه احلنفي يف هذه املسالة،  ويرى أن اإلحرام باحلج قبل أشهره جائز-١١

  

 املبحث الثاين

 فقه املعامالت
ذلك أن العبادات هيتم هبـا الـسواد األعظـم ،  تعترب املعامالت يف الفقه اإلسالمي من أهم األمور بعد العبادات      

أما املعامالت فهي ختص قطاعا كبريا من املـسلمني لكنـه ال يـصل إىل حجـم مـن ، من املسلمني بسبب تكليفهم هبا

عـالوة عـىل أن املعـامالت  ، مني يف أوقات متقاربة كالعباداتألن املعامالت ال يامرسها كل املسل، كلفوا بالعبادات

هي التطبيق العميل لعالقة املسلم مع ربه ومع الناس مجيعا مسلمهم وكافرهم ألن املسلم ال يـستغني عـن التعامـل 

ومن هنا فقد وضع الشارع احلكيم ضـوابط للتعامـل مـع النـاس دون أن يقـع ظلـم أو غـبن ألي ، مع سائر الناس

اإلحـسان للنـاس كافـة ليعلمـوا أن اإلسـالم ب أمـر  بغض النظر عن الدين أو االنتامء الفكري بل إن اهللا تعـاىلمنهم

  اآلیةQ ...º  ¹    ¸... P :فقال اهللا يف كتابه العزيز، وليس دين تشاحن وشقاء، دين تسامح وإخاء

رة (  املسلمني عنـدما أحـسنوا لغـريهم مـن بل هو ما حصل فعال من،  وهذا فيه ما فيه من خدمة للدعوة)٨٣ /البق

حيث تعرف الناس عىل سامحة اإلسالم من خالل تعاملهم مـع املـسلمني ، أهل البلدان التي فتحوها وغريها أيضا



 ٢٣٣

طويال ودخل فيه أقـوام مل يـسمعوا بـه ، الذين أعطوا الصور ة املرشقة لدينهم فدخل يف اإلسالم أناس حاربوه زمنا

 .والدين، الربا، البيوع: بحث من ثالثة مطالب رئيسية هيويتكون هذا امل. من قبل

 

 املطلب األول

 البيوع

وال شـك يف أن الكـسب ، لقد حرص اإلسالم عىل توفري حياة كريمة لكـل مـن يعـيش يف ظـل دولـة اإلسـالم        

 كام أخـرب بـذلك ن من أسباب الكسب احلالل البيوع بل هو أطيبهاإو، احلالل هو من أهم أسباب توفري هذه احلياة

ٍعمل الرجل بيده وكل بيع مربور( :لكسب أطيب؟ فقالا وقد سئل أي ^النبي ُ ْ َ َّ ٍَ ُْ َ َ َ ُُّ ُِ ِ ِ ِ َ.( )١( 

ومن هنا فقد وضع الشارع احلكيم ضوابط هلذا البيع حتى ال يقع الناس ضحية لكل غاش وغريه ممن طغـى حـب 

 .ويس ال بد لنا أن نتعرف عىل أمور ختص البيوع وقبل احلديث عن البيوع عند الشيخ األل. مجع املال عليهم

 -:تعريف البيوع: أوال

ْال يبـع (:^ ومنه قول النبـي ، وقد يكون أصله مبادلة مال بامل، مطلق املبادلة وهو مفردها بيع -: البيوع لغة-١  َِ

ِأحدكم عىل بيع أخيه ْ َ ْ ُ ُ()٣) (٢ ( 

 )٤.(الرتايضعىل سبيل  الاملال باملمبادلة  -: البيوع اصطالحا-٢

 اآليةQ...;  :  9  8  7 <  ...P :ثبتت مرشوعية البيع بالكتاب بقوله تعاىل -:مرشوعيته: ثانيا

                                                
 ١:صححه األلباين يف صحيح اجلامع ج. ٥٠٢ ص ٢٨:ج، من حديث رافع بن خديج ريض اهللا عنه،  مسند اإلمام أمحد-١

 .١٩١٣رقم احلديث، ٢٣٦ص

 ٤:من حديث ابن عمر ريض اهللا عنه ج، حتريم اخلطبة عىل خطبة أخيه حتى يأذن أو يرتك :باب ،كتاب النكاح،  صحيح مسلم-٢

 .٣٥٢٠رقم احلديث ، ١٣٨ص

 . ٣٢٧ص : مقاييس اللغة البن فارس ج: وانظر، ٤١٣التعاريف للمناوي ص: وانظر، ٦٨التعريفات للجرجاين ص : انظر -٣

 .بريوت–دار املعرفة ، ٢٧٧ ص٥:ج،  البحر الرائق زين الدين احلنفي-٤

 

 
 

 
  



 ٢٣٤

َّعمـل الرجـ ( : وقد سئل عـن أطيـب الكـسب فقـال^وبالسنة املطهرة بقوله)  ٢٧٥ /البقرة ( َُ ٍل بيـده وكـل بيـع َ ُْ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ

ٍمربور ُ ْ  )٢(. إىل يومنا هذا^ذ عهد الرسولوقد أمجعت األمة عىل مرشوعيته من )١().َ

 )٣.( واملعقود عليه،والصيغة، انالثة العاقدث -:أركانه: ثالثا

ولكنـه مل يـرتك األمـر دون أن ،  مل يتعرض الشيخ األلويس كثريا ملسائل البيع يف تفسريه-:موقف األلويس من البيع

 -:فقد حتدث عنه يف نامذج معينة منها، يتطرق إليه

 Q ...¼  »  º½Â  Á         À  ¿    ¾  ... P  :مـا قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل -:النموذج األول

وجـه اهللا سـبحانه وتعـاىل عبـاده لإلشـهاد يف البيـوع فـإن كانـت ديونـا فحكمهـا  :حيـث قـال) ٢٨٢ /البقرة(اآلية

وذلـك بحـضور شـهود ، ادهُأو أي بيع آخر فإنه يكتفى فيـه باإلشـ، أما إذا كانت بيوعا سواء جتارة حارضة، الكتابة

ألن املرأة ، أو رجل وامرأتان من النساء إن تعذر وجود رجلني ممن تتوفر فيهم رشوط الشهادة، نعدول هم رجال

 يف أمزجتهن، فيكـون التـذكري )العاطفة( قد تضيع منها الشهادة ألن النسيان غالب عىل طبع النساء لكثرة الرطوبة

وليـست الواحـدة ،  وأن املـرأتني تقومـان مقـام الرجـل الواحـد،  التي أضاعتهامن التي مل تضع منها الشهادة لتلك

ويرفض الشيخ األلويس قول مـن ، منهن مقام الرجل ألهنا تذكرت واألخرى نسيت واحتاجت للتذكري من أختها

كـام أن عـىل ، لـة أو امـرأة بحجـة أن اهللا تعـاىل مل يـشرتط يف األوليـاء إال العداًإنه جيوز أن يكـون الـشاهد عبـدا: قال

ومع هذا كله فإنـه ال يـضار الكاتـب ، أو حتملها، الشهداء أن ال يتأخروا  عن احلضور إذا دعوا سواء ألداء الشهادة

َن اإلشــهاد عـىل كــل مبيــع إ: يقــول اإلمـام الطــربي )٤(.بمعنــى ال يـصح أن يقــع الــرضر عـىل أي مــنهام، والـشهيد ّ

ٌومشرتي، حق واجب وفرض الزم، ٌ ٌّ ً أمـا اإلمـام ) ٥(، اجلزائري ناقال إياه عن ابن جريـر أيـضاخالشي: ا قاله وهذا مُ

وهـو مـا اختـاره اإلمـام ، وأن رأي اجلمهـور إن األمـر للنـدب ولـيس للوجـوب، أبو السعود فيقـول هـو األحـوط

سـهال أما الدكتور الزحييل فيقول بالندب وإن الناس ما زالوا يتبايعون حرضا وسفرا، وبـرا وبحـرا، و) ٦(،النسفي

                                                
 .نفس الصفحة.  سبق خترجيه-١

 .٤٩ ص ٣:سيد سابق ج،  فقه السنة-٢

  .هـ ١٤١٧ -القاهرة–دار السالم ، ٥ ص٣:أبو حامد الغزايل ج الوسيط يف املذهب-٣

 .٣٤٢-٣٣٢ ص٣:  ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٤

 .٢٧٥ص : تفسري اجلزائري ج: انظرو، ٨٤ ص ٦: تفسري الطربي ج: انظر -٥

 .١٤٤ ص ١:تفسري النسفي ج: انظر، ٢٧١ ص١:تفسري أبو السعود ج: وانظر -٦

 
 



 ٢٣٥

) ١(.وجبال من غري إشهاد مع علم الناس بذلك من غري نكـري، ولـو وجـب اإلشـهاد مـا تركـوا النكـري عـىل تاركـه

بينام نرى بعـض املفـرسين يبينـون رأهيـم يف ، إن الشيخ األلويس مل يتطرق لوجوب اإلشهاد أو ندبه: يقول الباحث

إن األمر للندب كام بني ذلـك : ويرى الباحث، ذ يف الفقهوليت الشيخ األلويس بني لنا رأيه وهو اجلهب، هذه املسألة

 الناس مـن ضـعف يف النفـوس ًاإال أن اإلشهاد يف هذا الزمان يبدوا رضورة ملحة ملا اعرتى كثري، الدكتور الزحييل

 . واهللا تعاىل أعىل وأعلم. وتكالب عىل الدنيا

   :هو ما بينه لنا من خالل تفسريه لقوله تعاىل وجوب ترك البيع عند النداء لصالة اجلمعة و-:النموذج الثاين

 Q.../  .0  6      5  4  3  2  1  Pاألمـر للوجـوب بـرتك املعاملـة : حيث يقـول) ٩ /الجمعة (اآلية

حتـى ورد فيـه حرمـة ، ذلك أن إطالق البيع من املجاز الذي أراد به سـائر املعـامالت بيعـا ورشاء وإجـارة وغريهـا

ويبني أن عامـة العلـامء عـىل صـحة البيـع إن وقـع وأنـه غـري ، أو كتابته كتابا أيضا، لرجل أهلهوإتيان ا، اللهو املباح

ويـرى ابـن عـادل إن ) ٢(.والظاهر أن املأمورين بـرتك البيـع هـم املـأمورون بالـسعي إىل الـصالة، باطل لكنه حرام

ك البيـع وغـريه مـن ويـرى الـشيخ اجلزائـري وجـوب تـر )٣(،األمر للوجوب عـىل كـل مـن وجبـت عليـه اجلمعـة

  )٤(،املعامالت

ويرى اإلمام النسفي أن النهي عن كل ) ٥(،وجوب حتريم البيع والرشاء يف تلك الساعة: أما الشيخ السعدي فريى

 )٧.(ويرى اإلمام القرطبي أن اهللا حرم البيع يف وقتها عىل من خوطب هبا )٦(،ما يشغل عن أداء صالة اجلمعة

وإن غـريه ممـن ،  تفـسريهيفلويس قد وضح األمر يف مـسائل هـذه اآليـة حـسبام تقـدم ن الشيخ األأ:  ويرى الباحث

تعرض الباحث آلرائهم قد ذكروا وجوب ترك البيع أيضا وإن كان بعـضهم يبـني أن الـرتك يـشمل غـري البيـع بـل 

                                                
 .١٢١ ص٣:جالتفسري املنري : ظران -١

 .٧٠٤-٧٠٣ ص٢٨:  ج١٣روح املعاين جملد :  انظر-٢

  .٩٠ ص ١٩:تفسري ابن عادل ج:  انظر-٣

 .٣٥٠  ص٥:تفسري اجلزائري ج: انظر -٤

  ،٨٦٣تفسري السعدي ص : انظر -٥

 .٢٠١ ص ٤:تفسري النسفي ج: انظر -٦

  .١٠٧ ص ١٨:تفسري القرطبي ج: انظر -٧

 



 ٢٣٦

هـذا وهو الذي يرجحـه الباحـث ألن األمـر بـصالة اجلمعـة للوجـوب فكـل مـا اشـغل عـن أداء ، سائر املعامالت

 .جب تركه واهللا تعاىل أعىل وأعلمالواجب فالوا

 

 املطلب الثاين

 الدين

  -:تعريف الدين 

ًداينت فالنا إذا أقرضته، من دين -:الدين لغة        ُ ْ ّإذا عاملته دينا، إما أخذا وإما إعطاء، َ ًّ ًْ ِ ْ َ َ.)١( 

 )٢.(عند قدرته عليههو املال الذي يعطيه املقرض للمقرتض لريد مثله إليه  -:الدين اصطالحا

 .وتفريج كروهبم، وتيسري أمورهم، والرمحة هبم، ملا فيه من الرفق بالناس، قربة يتقرب هبا إىل اهللا تعاىل والدين 

´  Q  º  ¹   ̧ ¶  µ  :فمـن القـرآن قولـه تعـاىل،  ثبتت مـرشوعيته بالكتـاب والـسنة واإلمجـاع-:مرشوعيته

¿   ¾  ½  ¼  »À  ...Pتـشبيه األعـامل الـصاحلة  ووجـه الداللـة يف هـذه اآليـة) ٢٤٥البقرة  (اآلية

وقـد حـث القـرآن عـىل  .وتشبيه اجلـزاء املـضاعف عـىل ذلـك ببـدل القـرض، واإلنفاق يف سبيل اهللا باملال املقرض

رة  (اآليةQ      ¾  ½    ¼  »    º  ¹¿À ...  P :القرض احلسن وإنظار املعرس بقوله تعاىل ومن ) ٢٨٠البق

 من رجل بكرا فقدمت عليه إبـل مـن إبـل الـصدقة فـأمر أبـا رافـع أن )استلف (فساستلأنه : ^النبيالسنة فعل 

أعطـه إيـاه إن خيـار النـاس (: فقـال. يقىض الرجل بكره فرجع إليـه أبـو رافـع فقـال مل أجـد فيهـا إال خيـارا رباعيـا

نـه كربـة مـن كـرب يـوم من نفس عـن مـسلم كربـة مـن كـرب الـدنيا نفـس اهللا ع(:^ وقوله  )٣()أحسنهم قضاء

  ومن يرس عىل معرس يرس اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومن سرت عىل مسلم سرت اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة -القيامة 

 

                                                
 .١٤٦٨ ص٢:لسان العرب البن منظور ج: وانظر، ٣٢٠ ص٢: ج مقاييس اللغة البن فارس:انظر -١

 .١٤٤ ص ٣: فقه السنة سيد سابق ج-٢

، أيب رافع ريض اهللا عنهمن  »خريكم أحسنكم قضاء«  شيئا فقىض خريا منه واستلسف من :باب ،كتاب البيوع،  صحيح مسلم-٣

 .٥٤ ص٥:ج

 
 

 
 



 ٢٣٧

 

 ) ٢.(وقد أمجعت األمة عىل مرشوعيته) ١()واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه

 وعليه دين فإنه ال يدخل اجلنـة حتـى لـو كـان شـهيدا وهـو مـا ن من ماتإ:     ولقد ورد الرتهيب من الدين حيث

ُفناء املسجد حيث توضع اجلنائز ورسـول اهللاَِّ ب  من أنه كان جالسا^ورد عن النبي ْ ُ َُْ َ َ َْ ُ ْ َُ َِ ِ َِ َُ ِ َجـالس بـني ظهرينـا فرفـع  ^ِ ْ ْ َ ٌ ََ َ ََ َ َْ َ ِ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َبرصه قبل السامء فنظر ثم طأط ^َ َ ُ َ َ َْ َّ َ َ َّ ََ ِ َ ُ َِ
َأ برصه ووضع يده عىل جبهته ثم قالَ َ َُّ َِ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ َ َسبحان اهللاَِّ سـبحان اهللاَِّ مـاذا ( :َ َ ََ ُ َُ ْ َ ْ

ِنزل من التشديد ِ ِْ َّ َْ َ َ قال)َ تنا يومنا وليلتنا فلم نرها خـريا حتـى أصـبحنا قـال:َ َ َ فسك َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َّ َ َ ًْ ْ َ ْ َ ََ َ حممـد فـسألت رسـول اهللاَِّ:َ ْ َُ َ َ َُّ َ َُ َمـا  ^ ٌ

َالتشديد الذي نزل ََّ َ ُ َِّ ِ َ قال؟ْ ِيف الدين والذي نفس حممـد بيـده لـو أن رجـال قتـل يف سـبيل اهللاَِّ ثـم عـاش ثـم قتـل يف ( :َ ِ َِ ُ ُ ُ َ ُ ً َّ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ َ َ ََّ َ َ ُِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َْ َ َِّ

ْسبيل اهللاَِّ ثم عاش وعليه دين ما دخل اجلنة حتى يقيض دي َ َ َ َ ٌ ْ َ ْ ََ
ِ ِْ َ ْ َ َ َُّ َّ َ َ َّ ََ َ ََ ِ ُنهِ َ()٣( 

 -:موقف األلويس من الدين

  مل يكثر الشيخ األلويس الكالم يف أمر الدين ويبدو ذلـك ألن اآليـات التـي تتحـدث عـن الـدين حمـدودة أيـضا     

 .وسوف نتعرض ملا قاله من خالل نموذجني من تفسريه

  +(   *!  "  #  $  %  &  '  )  Q  : ما قاله عند تفسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج األول

...Pجـل مـسمى باأليـام أو األشـهر ، أو أإذا تعاملتم وداين بعضكم بعـضا إىل  :حيث يقول) ٢٨٢ /البقرة (اآلية

,   ... Q:واجلمهور عـىل اسـتحباب الكتابـة لقولـه تعـاىل، فاكتبوه ألنه أرفق، نظائرمها مما يفيد العلم ويرفع اجلهالة

/  .  -... Pوأن مـن شـأنه ، الكتابـة املـأمور هبـا وتعيـني مـن يتوالهـا فيةثم بني كي )٢٨٣ /البقرة (اآلیة

ألنـه ال يقـدر عـىل التـسوية يف األمـور ، فيكـون عـدال فقيهـا، التسوية وعدم امليل إىل أحد اجلانبني بزيادة أو نقـص

نـه وهـو املطلـوب أل)الـذى عليـه احلـق(وليكن امللقى عىل الكاتب ما يكتبـه مـن الـدين ، اخلطرة إال من كان فقيها

 )٤(.إال أن يكون سفيها أو ضعيفا فإن وليه يلقى عىل الكاتب، املشهود عليه فال بد أن يكون هو املقر ال غريه

                                                
. ٤٩٤٨: رقم احلديث، ٤٤٢ ص ٤:من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه ج، ماملعونة للمسل: باب ،كتاب يف السنة،  سنن أيب داود-١

 .١١٥٢٩رقم احلديث ، ١١١٩ ص٢:صححه األلباين صحيح اجلامع ج

 .١١٣ ص٣٣:املوسوعة الكويتية الفقهية ج: وانظر، ١٤٥ ص ٣:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٢

، ٦٤٧ ص١:حسنه األلباين صحيح اجلامع ج. ١٦٣ ص٣٧:ج، نهمن حديث عبد اهللا بن جحش ريض اهللا ع،  مسند اإلمام أمحد-٣

 .٥٩١٣رقم احلديث 

  .٣٣٥-٣٣٢ ص ٣: ج٢ روح املعاين جملد -٤

 

 



 ٢٣٨

ومن خالل النظر يف ما قاله الشيخ األلويس نجد أنه يورد رأي اجلمهور عىل استحباب الكتابة وال يتعـداه إىل ذكـر 

 أيـضا يـشرتط يف الكتـب عـالوة عـىل العـدل أن يكـون فقيهـا ونجده، وهذا يفهم منه أنه معهم يف رأهيم، رأي آخر

 . حتى ال يكتب شيئا جيهل أحكامه فيكون الظلم منه دون أن يقصده إنام بسبب عدم فقهه

 )١.(إن األمر بالكتابة للندب: أما الدكتور الزحييل فيقول، وقد قال الشيخ اجلزائري بوجوب الكتابة

، صواب من أن األمر بالكتابة للندب وليس للوجوب لألدلة التـي سـاقوهاأن رأي اجلمهور هو ال: ويرى الباحث

 .وألنه لو كان هذا األمر واجبا ملا سمح برتكه عىل اإلطالق وهذا ما مل حيدث

½  ¾  ¿  Q ...    À  : بينـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل ماقضاء الدين مقدم عىل الوصية وهذا -:النموذج الثاين

  Â  ÁÃÄ  ...P ساء (ةاآلي ن الدين مقدم عىل الوصية حكام وإن كانت الوصية قـدمت عليـه إ :حيث يقول) ١١ /الن

وعند عودة الباحث لعـدد مـن كتـب ) ٢(.وعىل توزيع الرتكة بني الورثة، وهو هبذا يكون مقدما عىل الوصية، لفظا

ــن عاشــورو، )٤(النــسفيو، )٣(التفــسري وجــد إن الطــربي ــري ،)٧(والــسعدي ،)٦(املراغــيو، )٥(اب ، )٨(واجلزائ

 . قد قالوا مثله.)٩(الزحييلو

                                                                                                                                                 
 .١٠٥ ص٣:وانظر التفسري املنري للزحييل ج، ٢٧٥ ص ١:تفسري اجلزائري ج:  انظر-١

 .٣١١ ص٤: ج٣ روح املعاين جملد -٢

  .٤٦  ص٧:تفسري الطربي ج:  انظر-٣

 .٢٠٦ ص ١:تفسري النسفي ج: انظر -٤

 .٢٦١ ص ٤: تفسري ابن عاشور ج: نظرا -٥

 .١٩٨ ص ٤:تفسري املراغي ج: وانظر -٦

 .١٦٦تفسري السعدي ص : انظر -٧

 .١٤٤  ص ١:تفسري اجلزائري ج: انظر -٨

 .٢٧٦ ص ٤:لتفسري املنري للزحييل جا: انظر -٩

 

 
 

 
 
 
  
 
  



 ٢٣٩

ن تقديم الدين عىل الوصية من األمور التي نص عليها القرآن وفق ما بينه علامء التفسري ووفق ما أ:  ويرى الباحث

 )١. (^قىض به النبي

 

 املطلب الثالث

 الربا

وهـو ، وربـا اإلنـسان الرابيـة أي ارتفـع عليهـا، من ربـا الـيشء يربـو بمعنـى زاد: الربا لغة -:تعريف الربا لغة        

 )٢(.الفضل والزيادة وتثنيته ربوان وربيان

ة ما -:الربا اصطالحا َ ِفضل مال بال عوض يف معاوض َِ َ َُ ٍَ َ ِ ٍ ُ ْ ® ̄   °  ±   Q...   ³  ²  : تعاىلقال. ل باملَ

 ¶  µ  ´P) ٣()٢٧٩ /البقرة(  

!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  Q  : حرا م وهو كبرية من الكبائر قال تعاىل-:حكمه

-  ,  +.5  4     3    2  1  0  /  6;  :  9  8  7  <  D  C  B  A  @   ?  >  =  

H   G  F  EIN  M  L   K  J  O  R   Q  P  P) ٢٧٥ /البقرة( 
ر وقتـل الـنفس التـي اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول اهللا وما هن قال الـرشك بـاهللا والـسح" :^وقال النبي

 )٤( ".حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت

 

 

 

                                                
من حديث ابن ، ]هبا أو دين) يويص(من بعد وصية توصون [ل اهللا تعاىل باب تأويل قو، كتاب الوصايا،  صحيح البخاري-١

 . ٢٧٤٩رقم احلديث ، ٥ ص٤:عباس ريض اهللا عنه ج

، ١٤٦التعريفات للجرجاين ص : وانظر، ٣٥٤التعاريف للمناوي ص : وانظر، ٢١٧ ص١:املصباح املنري أمحد الرافعي ج -٢

  .١٥٧٣-١٥٧١ ص ٣:لسان العرب البن منظور ج: وانظر

 .٣٦ ص٦:زين الدين احلنفي ج،  البحر الرائق-٣

  _Q^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  :قول اهللا تعاىل: باب ،كتاب الوصايا،  صحيح البخاري-٤

 a  ̀P)٢٧٦٦:رقم احلديث، ١٠ ص ٤: ج٤جملد ، من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه )١٠/ النساء.  

 



 ٢٤٠

 )٢( ، )١( " لعن اهللا الربا آكله وموكله": بقوله^وقد لعن اهللا آكل الربا وموكله كام أخرب بذلك النبي

 -:ينقسم الربا إىل قسمني: أقسام الربا

وهـو حمـرم بالكتـاب والـسنة . وهو الزيادة املرشوطة التي يأخذها الدائن من املدين نظـري التأجيـل:  ربا النسيئة-١

 .واإلمجاع

 وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة وهو حمرم بالـسنة واإلمجـاع ألنـه ذريعـة لربـا :ربا الفضل -٢

 )٣(»ا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني ال تبيعو« :^وقد قال النبي. النسيئة

الـذهب بالـذهب والفـضة بالفـضة والـرب بـالرب « :^ وقد بينت السنة حتريم الربا يف عدة أنواع وذلك بقول النبـي

والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال بمثل سواء بسواء يـدا بيـد فـإذا اختلفـت هـذه األصـناف فبيعـوا 

  )٤(»تم إذا كان يدا بيد كيف شئ

ولعـل احلكمـة مـن حتـريم الـذهب بالـذهب والفـضة بالفـضة . والتمر بـالتمر، وقد ورد حتريم بيع الشعري بالشعري

أمـا بالنـسبة لبقيـة األصـناف ألهنـا طعـام ال يـستغنى ،  ثمنـا لألشـياء؟ العنـرصان األساسـيان للنقـود وتعتـربألهنام

 )٥(.عنها

 سنتعرف عىل كيفية تعامل الشيخ األلويس مع آيات الربا مـن خـالل نـامذج حمـددة مـن -:موقف األلويس من الربا

 .تفسريه هلا

                                                
 ص ٧: ج٧ جملد ، ريض اهللا عنهامعون بن أيب جحيفة عن أبيهمن حديث ، من لعن املصور: ببا، كتاب البيوع، صحيح البخاري  -١

  .٥٩٦٢:رقم احلديث، ١٦٩
 .٥٠-٤٩الكبائر للذهبي ص:  انظر-٢

  .٤١٤٢:رقم احلديث، ٤٣ ص٥: ج، من حديث عثامن بن عفان ريض اهللا عنه، الربا: باب، كتاب البيوع،  صحيح مسلم -٣

، ٤٤ ص ٥:ج، من حديث عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه، الرصف وبيع الذهب بالذهب نقدا: باب ،لبيوعكتاب ا، صحيح مسلم

 . ٤١٤٧:رقم احلديث

رقم ، الرصف وبيع الذهب بالذهب نقدا: باب، ٤٤ ص ٥:ج، من حديث عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه،   صحيح مسلم-٤

 .   ٤١٤٧:احلديث

 .١٣٠ ص ٣: فقه السنة سيد سابق ج-٥

 
 

 
  



 ٢٤١

  :وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل. وفساد قياس الربا عىل البيع،  ختبط آكيل الربا يوم القيامة-:النموذج األول

 Q -  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !.     3    2  1  0  /  5  46  

;  :  9  8  7<  ...Pعبارة عن فضل مال "وتعريف الربا يف الرشع هو:  حيث يقول)٢٧٥/ البقرة( آليةا 

إن آكـيل الربـا يتخبطـون يـوم القيامـة :  ثم يواصـل كالمـه عـن الربـا فيقـول"ال يقابله عوض يف معاوضة مال بامل

حده نـص عـىل ذاك التخـبط بـل احلـديث أيـضا وليس القرآن و، كتخبط املرصوع املمسوس من الشيطان يف الدنيا

إياك والذنوب التي ال تغفر الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامـة وأكـل الربـا فمـن أكـل الربـا (:^:ذلك قوله

الذين يـأكلون الربـا ال يقومـون إال كـام يقـوم الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن ( ثم قرأ )بعث يوم القيامة جمنونا يتخبط

واحلقيقـة خـالف ذلـك ، وقد قاسوا قياسا فاسدا بجعلهم الربا حالال كالبيع: صل احلديث فيقولثم يوا )١()املس

ن من باع ثوبا يساوي درمها بدرمهني فقد جعل الثوب مقابال لدرمهني فـال يشء مـنهام إال وهـو يف مقابلـة يشء إإذ 

ال يمكـن جعـل اإلمهـال عوضـا إذ من الثوب، وأما إذا باع درمها بدرمهني فقد أخذ الدرهم الزائـد بغـري عـوض و

اإلمهال ليس بامل حتى يكون يف مقابلة املال، وأن من انتهى عن الربا بعد مـا علـم بتحريمـه ال إثـم عليـه يف الـدنيا 

ومـن عـاد للربـا أكـال واسـتحالال بعـد تلـك ، واآلخرة وهو غري مطالب برد ما أخذه من ربا قبل وصول املوعظـة

إن التخـبط : وقـد قـال اإلمـام الطـربي) ٢(.ن مستحل الكبرية كافرإالدين يف النار إذ املوعظة فهو من الكافرين اخل

 )٣.(وغريهم من املفرسين. وبه قال الشيخ اجلزائري، يكون يوم القيامة

ةMX  W  V  U   T... L  : مـا قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الثـاين رة (اآلی  )٢٧٦ /البق

 إن الربـا (: ^وهو املفهوم مـن قـول النبـي،  بركة املال الذي يدخل فيه وهيلكه أيضاإن الربا يذهب :حيث يقول

 مـن  (^ ويسوق أدلة عىل حمق الربا وزيادة الصدقات ومضاعفتها ومنها قولـه )٤()وإن كثر فعاقبته تصري إىل قل 

ثـم يربيهـا لـصاحبها كـام يـريب تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال يقبل اهللا تعاىل إال طيبا فـإن اهللا يقبلهـا بيمينـه 

                                                
 حسنه األلباين صحيح .١١٠: رقم احلديث، ٦٠ ص ١٨:ج،  من حديث عوف بن مالك ريض اهللا عنه،  املعجم الكبري للطرباين-١

 .١٨٦٢رقم احلديث ، ١٨٠ ص٢:الرتغيب والرتهيب ج

 .٣٢٤  ص٣: ج٢روح املعاين جملد :  انظر-٢

 .٢٦٧  ص١:تفسري اجلزائري ج: وانظر، ٩ ص١:تفسري الطربي ج:  انظر-٣

 ١: صححه األلباين صحيح اجلامع ج .٣٧٥٤: رقم احلديث، ٢٩٧ ص ٦: ج،من حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه، مسند أمحد -٤

 .٥٨٥٥رقم احلديث ، ٦٦٤ص



 ٢٤٢

يف التنفـري مـن الربـا والتـشنيع عـىل ^ ثم يذكر بعد ذلك أحاديث للنبـي )١()أحدكم فلوه حتى تكون مثل اجلبل 

 إن الربا سبعون بابا أدناها مثـل أن يقـع الرجـل عـىل أمـه وإن أربـى الربـا اسـتطالة املـرء يف (: ^:آكله ومنها قوله

 )٣(، )٢()عرض أخيه 

ًيذهبـه شـيئا فـشيئا حتـى ال يبقـى منـه  :يقـول الـشيخ اجلزائـري، )٤(ينقص اهللا الربا فيذهبـه:  الطربيإلماماقول ي  ً

 )٧.(الشيخ السعدي بمثل هذا القـولو، )٦( أبو السعود اإلمامٌويقول كل من، )٥(يشء؛ كمحاق القمر آخر الشهر

وهـو الـرأي الـصواب ، ده إن الربا هيلك املال من وقف عىل أقواهلم من املفرسين يقولون ما مفاأن: ويرى الباحث

وهـذا مـا حـصل ، وإن كثر ما مجعوه من الربا فإن اهلالك هو املصري املحتوم هلذا الكثري، الذي دل عليه رصيح اآلية

 .والتاريخ خري شاهد عميل عىل ذلك، مع من ارتكبوا هذه الكبرية وأرصوا عليها

M  x  w  v  u  :ن الربا حيث يقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل األمر برتك ما بقي م-:النموذج الثالث  

 ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y*  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤¬   ³  ²   ±  °   ̄ ®  

¶  µ  ´* ¿     ¾  ½    ¼  »     º  ¹ÀÄ  Ã  Â  Á  ÅÈ         Ç  Æ   L  

باده املؤمنني برتك ما بقي من الربا مما كان هلم قبـل  أمر من اهللا تعاىل لع:حيث يقول )٢٨٠ -٢٧٩ -٢٧٨/ البقرة (

ملرتـدين حـال قنوا باحلرب من اهللا ورسوله ومجهور املفرسين أهنا كحـر ب ايالتحريم فإن مل حتدث التوبة منهم فليت

 أما إذا حصلت التوبـة فلهـم رءوس أمـواهلم ال يأخـذون غريهـا فـال يقـع ، واستحالهلم لهجحودهم لتحريم الربا

وإن ، وإن كان املدين معرسا فإنه ينظر حلني ميرسة يـتمكن خالهلـا مـن سـداد دينـه، حينها ال منهم وال عليهمظلم 

                                                
رقم ، ١٠٨ ص ٢: ج٢ جملد ،من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  الصدقة من كسب طيبباب ،كتاب الزكاة،  صحيح البخاري-١

 .١٤١٠: احلديث

: رقم احلديث، باب قبض اليد عن األموال املحرمة، ٣٦٤ ص٧: ج،من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  شعب اإليامن للبيهقي-٢

 .١٨٥٣رقم احلديث ، ١٧٨ ص٢: صححه األلباين صحيح الرتغيب والرتهيب ج.واحلديث له روايات متعددة. ٥٣١٣

 .٣٢٦-٣٢٥ ص ٣: ج٢روح املعاين جملد:  انظر-٣

 .٣٨-٢٢ ص ٦: تفسري الطربي ج:انظر -٤

 .٢٧٣-٢٧٠ ص ١:تفسري اجلزائري ج: انظر -٥

 .٢٦٨ص١:تفسري أيب السعود ج:  انظر-٦

 . ١١٦تفسري السعدي ص:  انظر-٧

 
 



 ٢٤٣

ذلك أن املال احلاصل للدائن بعد امليـرسة ، تصدقتم عليه هبذا الدين فإن لكم أجرا أعظم من أجر االنظار للميرسة

وقـد سـبق  )١(.أمـا املـال املتـصدق بـه فهـو بـاق، ار املـدينفان يف هناية املطاف وال يبقى منه إال ما كان من أجر إنظ

كام قال بذلك مجع من املفـرسين  )٣(،وقد حلق هبم الشيخ اجلزائري هبذا القول، هذا القولبمثل  )٢(طربي الُاإلمام

 حمتومـة النتيجـة مـن ^أن احلـرب املعلنـة مـن اهللا تعـاىل ورسـوله: ويرى الباحـث. ممن وقف الباحث عىل أقواهلم

وأنه ال نجاة هلم من هذه احلرب إال بالتوبة التـي اشـرتطها اهللا بـرد األربـاح إىل ، يث هزيمة املرابني وحمق أمواهلمح

وإن أرادوا ألنفسهم خـريا بعـد ذلـك فعلـيهم أن يـصربوا عـىل املعـرس مـنهم ، أصحاهبا واالكتفاء برأس املال فقط

وإن أرادوا خريا أعظم من الصرب عىل املعرس فهـو تـرك ، يناملدينني حتى يوسع اهللا عليهم فيقضون ما عليهم من د

 .أو غنيا، رأس املال للمدين سواء كان فقريا

 -:خالصة املبحث

وحكمـه النـدب ولـيس ، إن البيوع يكتفى فيهـا باإلشـهاد وإن الكتابـة للـدين : يرى الشيخ األلويس-١             

كام أنه جيب ترك مجيع املعامالت عند النداء للجمعة ألهنـا . داوإن الشاهد ال يصح أن يكون امرأة أو عب، الوجوب

 .حلكم يف حق من وجبت عليهم اجلمعةوإن هذا ا، فريضة ال يصح أن حيول دون أدائها يشء آخر

،  إن األجـل املـسمى يف الـدين يكـون بالـشهور واأليـام أو الـسنني ألهنـا أوضـح يف البيـان مـن املواسـم العامــة-٢

 قـضاء الـدين عـن امليـت مقـدم إنو.  فقيها عالوة عىل رشط العدالـةتب أن يكونالويس يف الكويشرتط الشيخ األ

 .عىل تنفيذ الوصية وتقسيم الرتكة

                                                
 .٣٣٠-٣٢٨ ص ٢: ج٢ين جملداروح املع:  انظر-١

 .٣٨-٢٢ ص ٦:تفسري الطربي ج: انظر -٢

 .٢٧٣-٢٧٠ ص ١:تفسري اجلزائري ج: انظر -٣

 

  

 
  
 
  



 ٢٤٤

  احلـرب معلنـة مـن اهللا ورسـوله عـىلوأن،  إن الربا من الكبائر التي تكـون سـببا يف ختـبط صـاحبه يـوم القيامـة-٣

 .وحينها ال يأخذ إال رأس ماله ،  أن يتوب إىل اهللا تعاىلحمالة إالاله هالك ال كام أن م، صاحب الربا يف الدنيا

 املبحث الثالث

 فقه األحوال الشخصية

 

 باألحوال الشخصية األحوال التي ختص كـل شـخص مـن أبنـاء األمـة عـىل حـدة دون أن يـشرتك معـه يقصد       

 .ادا معينني يف حالة املواريثأو أفر، اآلخرون بشكل عام إنام خيص فردا واحدا معه كالزواج والطالق

  .واملرياث، والطالق،  الزواجيتكون هذا املبحث من ثالثة مطالب هيو 

 

 املطلب األول

 الزواج

  لقد اقتضت سنة اهللا سبحانه وتعاىل عامرة هذا الكون بشتى الكائنات احلية فخلقهـم أزواجـا متجانـسني وقـد       

Q   H     G  F  E :وقال أيضا) ٤٩ /الذاریات (Q Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ó   Ò  P  :قال يف كتابه العزيز

  N  M   L  K  J  I...Pكام أن أصل اخلليقة من نفس واحدة تكاثرت بـالزواج ) ١٣ /الحجرات(اآلية

 اآليةQ1         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !... P  :كام أخربنا اهللا تعاىل

هللا اإلنسان من بني سائر املخلوقات بالعفـة والطهـارة فجعـل هلـم الـزواج الـرشعي املبنـي وقد خص ا) ١ /النساء(

وقد رغب اإلسالم يف الزواج وبني أنه آيـة مـن آيـات ، شها غريهيعىل اإلجياب والقبول حلاميته من اإلباحية التي يع

 Q  q  p  o  n  m   l  s  r: فقــــال يف كتابـــــه العزيـــــز^اهللا يف القــــرآن وأحاديـــــث النبـــــي

t..Pوقال أيضا) ٣٨ /الرعد(اآلية: Q   d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y

f  egm    l  k  j  i  h   P) ٢١ /الروم( 

 



 ٢٤٥

يا معـرش الـشباب مـن اسـتطاع البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبـرص وأحـصن للفـرج ومـن مل ( : ^وقد قال النبي

  )٢(، )١( )يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 آيات الزواج يف تفسريه بـيشء مـن التفـصيل مبينـا رأيـه فيهـا يتناول الشيخ األلويس -:قف األلويس من الزواجمو

وللتعرف عىل منهجه يف التعامل مع آيات الـزواج سـيتناول الباحـث بعـض ، عالوة عىل ما يذكره من آراء للفقهاء

 .النامذج من تفسري الشيخ األلويس

:  ;  >     =  <  ?  Q  :املتعة وذلك عند تفسريه لقوله تعاىلحتريم زواج  -:النموذج األول

@A... Pذهب اإلمامية أن هذه اآلية يف املتعة وهي أحد أدلتهم يف جوازها :حيث يقول) ٢٤ /النساء (اآلية ،

م ث) فام استمعتم به منهن إىل أجل مسمى(وأيدوا استدالهلم بقراءة أيب وابن عباس وابن مسعود ريض اهللا عنهم 

وال نزاع عندنا يف أهنا أحلت ثم حرمت حتريام مؤبدا إىل يوم القيامة، واستمر التحريم، وهذه اآلية ال تدل : يقول

 )٣.(عىل حل املتعة والقول بأهنا نزلت يف املتعة غلط

بو  أوالشيخ، )٦(واإلمام النسفي، )٥(وكذلك اإلمام أبو السعود، )٤( وقد نص اإلمام الطربي عىل حتريم املتعة

وقد اتفق . وغريهم من املفرسين إال ما كان منهم من الرافضة الذين يقولون بجواز زواج املتعة )٧( اجلزائريبكر

 )٨.(أئمة املذاهب عىل حتريم زواج املتعة وأنه إذا انعقد يقع باطال

، غريه لقوة أدلـتهموهو ما ذهب إليه الشيخ األلويس و، ما ذهب إليه األئمة من حتريم لزواج املتعة: ويرى الباحث

وأمـا مـا  ":وألن ما استدل به من قال باجلواز بناء عىل قراءة أيب وابن عباس فقد رد اإلمام الطربي عىل ذلك بقوله

، فقـراءة بخـالف مـا )اسـتمتعتم بـه مـنهن إىل أجـل مـسمى فـام :( ّروي عن أيب بن كعب وابن عباس من قـراءهتام

                                                
 ،من حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه )العزبة(باب الصوم ملن خاف عىل نفسه العزوبة  ،كتاب النكاح،  صحيح البخاري-١

  .١٩٠٥: احلديثرقم  ،٣ ص٧: ج٧جملد 

 .١١-٨ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٢

 .٣٧١-٣٦٨ ص٥:  ج٣روح املعاين جملد :  انظر-٣

 .١٧٨  ص٨:تفسري الطربي ج: ظران -٤

 . ١٦٥ ص ٢:تفسري أبو السعود ج: انظر -٥

 .٢١٢ ص ١:تفسري النسفي ج: انظر -٦

 .٤٦١ ص١: جاملسمى أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، تفسري اجلزائري: انظر  -٧

 .٤٢ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٨



 ٢٤٦

َحد أن يلحق يف كتـاب اهللا تعـاىل شـيئا مل يـأت بـه اخلـرب القـاطع العـذر وغري جائز أل. جاءت به مصاحف املسلمني ُُ ً

 ) ١ (".عمن ال جيوز خالفه

 )٢. ( إهنا شاذة نجده يقولّأيب بن كعب وابن عباس وعند التعرف عىل رأي الشيخ األلويس يف احلكم عىل قراءة

م مل يـسبق بمثيـل لـه يف اخللـق وذلـك عنـد وإن آد، إن أصـل البـرشية آدم وحـواء علـيهام الـسالم -:النموذج الثاين

 Q1   0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !2  ... P  :تفـــسريه لقولـــه تعـــاىل

ساء (اآلية ، والـذي عليـه اجلامعـة مـن الفقهـاء واحـدة آدم عليـه الـسالم واملراد مـن الـنفس ال:حيث يقول) ١ /الن

وأن القول بظـواهر مـا ورد يف بعـض األخبـار أن ، واحد وهو أبو البرشواملحدثني ومن وافقهم أنه ليس سوى آدم

هناك قبل آدم غريه الكثري ممن تسموا باسمه عليه السالم فمام ال يراه أهل السنة واجلامعة، نعـم إن آدمنـا هـذا عليـه 

هللا تعـاىل ال بخلـق السالم مسبوق بخلق آخرين كاملالئكة واجلن وكثري من احليوانات وغري ذلك ممـا ال يعلمـه إال ا

أمثاله وهو حادث نوعا وشخصا خالفا لبعض الفالسفة يف زعمهم قدم نوع اإلنسان، واحلق عندي أنـه كـان بعـد 

أن مل يكن وال يكون بعد أن كان، وأما أنه متى كان ومتى ال يكون فمام ال يعلمه إال اهللا تعـاىل، واألخبـار مـضطربة 

فإن املراد من الزوج حواء وهـي قـد خلقـت مـن ضـلع )  وخلق منها زوجها.(يف هذا الباب فال يكاد يعول عليها 

استوصـوا بالنـساء خـريا فـإهنن ( آدم عليه السالم األيرس كام روي ذلـك عـن ابـن عمـر وغـريه، وروى الـشيخان 

وبـث ()٣()مـه كـرسته وإن تركتـه مل يـزل أعـوجخلقن من ضلع، وإن أعوج يشء من الضلع أعاله فإن ذهبـت تقي

وقـد نـص مـن ) ٤()رجاال كثريا ونساء(أي نرش وفرق من تلك النفس وزوجها عىل وجه التناسل والتوالد ) منهام

وقف الباحث عىل تفاسريهم من املفرسين عىل ما قاله الشيخ األلويس من أن أصل البرشية من آدم وحـواء علـيهام 

 )٥(وأن حواء عليها السالم خلقت من ضلع آدم عليه السالم، السالم

                                                
 .١٧٩  ص٨:تفسري الطربي ج:  انظر-١

 .٣٧٠ ص ٥: ج٢روح املعاين جملد:  انظر-٢

من حديث أيب هريرة ريض اهللا ، خلق آدم صلوات اهللا عليه وذريته: باب ، كتاب األنبياء صلوات اهللا عليهم، صحيح البخاري-٣

  .٣٣٣١رقم احلديث ، ١٣٣ ص ٤: ج٤جملد ، عنه

 .٢٥٢-٢٤٨ ص٤: ج٣روح املعاين جملد :  انظر-٤

 . ٤٢٨ ص ١:تفسري مقاتل بن سليامن ج: وانظر، ١٩٩ ص ١:ي جتفسري النسف: وانظر، ١٣٨ ص ٢:تفسري أبو السعود ج: انظر -٥

 .يكتفي الباحث بذكر هؤالء املفرسين، ٤٣٣-٤٣٢ ص ١:تفسري اجلزائري ج: انظرو



 ٢٤٧

Q  ^  ]  \  [  Z  Y : وذلك عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىلالسكن بالزواج الذي رشعه اهللا -:ذج الثالثالنمو

f  e  d  c  b  a   ̀  _g m    l  k  j  i  h   P) روم ـــث ) ٢١/ال حي

فإن خلق أصل أزواجكـم حـواء مـن ضـلع آدم عليـه الـسالم واألنفـس بمعناهـا احلقيقـي، ، خلق ألجلكم :يقول

لتـسكنوا : (وهو األوفق بقوله تعـاىل: عن اجلنس أي خلق لكم من جنسكم ال من جنس آخر، قيلوقيل هي جماز 

محا من غري أن يكون بينكم سـابقة معرفـة تر بالزواج الذي رشعه لكم توادا ووجعل بينكم، أي لتميلوا إليها) إليها

امليـل هلـذه األزواج بزواجهـا و، فخلق األزواج من األنفـس) ١.(وال مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم

 )٢.(ومثل هذا القول موجود عند غري الشيخ األلويس من املفرسين، حيث املودة والرمحة

 Q ..  ^  ]  \  [    Z: ال يصح اجلمع بني أكثر من أربعة نساء وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل-:النموذج الرابع

b  a   ̀ _c   ...P من النـاس مـن جـوز مخـاس وخممـس إىل آخـر العقـد و :حيث يقول) ٣ /النساء(اآلية

وهذا الذي قال به األلـويس هـو مـا قـال ) ٣. (قياسا وليس بيشء، كام أنه يرد عىل من قال بجواز الزيادة عىل األربع

 )٤. (به غريه أيضا من املفرسين ممن وقف الباحث عىل تفاسريهم

 

 املطلب الثاين

 الطالق

  -:تعريف الطالق لغة

، وامـرأة طـالق أي فـك عقـد زواجهـا،  من وثاقهاهاوهو اإلرسال يقال أطلقت الناقة أي أرسلت، اإلطالقمن        

  )٥(.ومنه إرسال األسري بمعنى فك وثاقه وإطالقه

                                                
  . ٢٦٥ ص٢١: ج١١روح املعاين جملد:  انظر-١

  .٦٣٩تفسري السعدي ص: وانظر، ٢١٦ ص ٣:تفسري النسفي ج: وانظر ،٥٧١ ص ٤:الكشاف للزخمرشي ج: انظر -٢

 .٢٦٥-٢٦١ ص٤: ج٣روح املعاين جملد :  انظر-٣

 .٤٣٤ ص ١:رس التفاسري للجزائري جأي: انظرو، ١٦٣تفسري السعدي ص : انظرو، ٢١٤ ص١:مقاتل بن سليامن ج: انظر -٤

تـاج العـروس املرتـىض : وانظر، ٢٦٩٦-٢٦٩٢ ص٤:ج، لسان العرب البن منظور: وانظر، ٤٨٤التعاريف للمناوي ص: انظر -٥

 .٩٤-٨٩ ص٢٦:بريي جالز

 



 ٢٤٨

 )١(.رفع القيد الثابت رشعا بالنكاح  -:تعريف الطالق رشعا

ألن ، وعـىل األرسة بـشكل خـاص، م احليـاة يف املجتمـع بـشكل عـار حرص اإلسالم عىل استقرا-:كراهة الطالق

ومـن االسـتقرار يف ، ات املجتمع األوىل استقر باقي املجتمـعنفإذا استقرت لب، األرسة هي اللبنة األوىل يف املجتمع

ألن املقصد منه الدوام والتأبيد لتكون الذرية مـع اسـتمرار هـذا العقـد ، األرسة استمرار عقد الزواج بني الزوجني

وهذا كله يؤكد قدسية العالقة بـني الـزوجني وقـد سـمى اهللا تعـاىل هـذه العالقـة ميثاقـا ، الوالدينواالهتامم هبا من 

ساء (Q ... >    =  <  ;.P :غليظا قال تعاىل ومـن هنـا فإنـه ال ينبغـي التفـريط هبـذا ) ٢١ /الن

 أيـام (:^ النبـيوقد شدد اإلسالم عىل املرأة من أن تطلب الطـالق مـن غـري بـأس قـد مـسها فقـال، العقد بسهولة

 ) ٢.() غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة يفامرأة سألت زوجها طالقا 

فالطالق الواجب هو طالق احلكمني يف . والندب، واإلباحة، واحلرام، وقد أخذ الطالق أحكام الوجوب

 الرتبص مدة أربعة وكذلك طالق املوىل بعد، الشقاق بني الزوجني إذا رأيا أن الطالق هو الوسيلة لقطع الشقاق

@  Q7  6    5  4  3  2  18>  =  <  ;  :  9   *  E  D  C  B   A  :أشهر لقوله تعاىل

  FP) ٢٢٧ - ٢٢٦/ البقرة.( 

وإعـدام للمـصلحة ، وقـد كـان حرامـا ألنـه رضر بـالزوجني، والطالق املحرم هو الذي يكون من غري حاجـة إليـه

َال رضر وال (: ^إتالف املـال وهـذا الـذي جعلـه حرامـا ولقـول النبـياحلاصلة بينهام من غري حاجة لذلك فهو ك ََ َ َ َ

َرضار َ
ِ() ٣( 

مـن غـري حـصول ، والتـرضر هبـا، وسـوء عـرشهتا، لـسوء خلـق املـرأة، والطالق املباح هو الذي تكون احلاجة إليه

ثـل الـصالة م، جبة عليهـاوأما الطالق املندوب إليه هو الذي يكون عند تفريط املرأة بحقوق اهللا الوا .الغرض منها

                                                
 .٢٥٢ ص ٣:البحر الرائق ج -١

صححه . ٢٢٢٨:رقم احلديث، ٢٣٥ ص ٢:ج، من حديث ثوبان ريض اهللا عنه، باب يف اخللع ،كتاب النكاح،  سنن أيب داود-٢

 .٣٢٧٩رقم احلديث ، ٢٢٤ ص٢:لعبد اهللا التربيزي ج، األلباين يف حتقيقه ملشكاة املصابيح

صححه األلباين . ٢٧٥٨من حديث عمرو بن حييى املازين رقم احلديث ، باب القضاء يف املرافق، ية موطأ مالك كتاب األقض-٣

  .٢٣٤٠ رقم احلديث - احلاسوب-صحيح وضعيف سنن ابن ماجة املكتبة الشاملة

 
 

 
 



 ٢٤٩

وال بـأس عندئـذ مـن التـضييق عليهـا ، أو أن تكون الزوجة غري عفيفة، دون أن يستطيع الرجل إجبارها، ونحوها

  اآليةQ...±      °   ̄ ®      ¬  «    ª   ©   ̈   §    ¦ ² ...  P :لتفتدي منه لقول اهللا تعاىل

 )١)(١٩/النساء (

   -:موقف األلويس من الطالق

   يتحدث الشيخ األلويس عن الطالق يف كل اآليات التي ذكر فيها يف القرآن الكـريم وسـوف نتعـرف عـىل موقفـه 

 .من الطالق يف القرآن من خالل نامذج معينة من تفسريه

Q  3  2  1  :وقد حتدث عن هذا األمـر عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل،  اإليالء وعالقته بالطالق-:النموذج األول

6    5  47  8>  =  <  ;  :  9   *   F  E  D  C  B   A  @P) ٢٢٧ – ٢٢٦/البقرة( 

اإليـالء :  اإليالء يف الرشع عبارة عن احللف املانع عن مجاع املرأة،  وقد محل احلنفية هذه اآليـة عـىل أن:حيث يقول

قربـك عـىل اإلطـالق، وال واهللا ال أقربـك أربعـة أشـهر فـصاعدا عـىل التقييـد باألشـهر، أو ال أ: من املرأة أن يقـول

وإن ، لزمتـه الكفـارة، يكون فيام دون ذلك عند األئمة األربعة وأكثر العلامء، وحكمه إن فاء إليهـا يف املـدة بـالوطء

مضت األربعة بانت بتطليقه من غري مطالبة املرأة إيقاع الزوج أو احلاكم، أما الشافعية فيقولون بأهنـا ال تطلـق منـه 

  )٢(.أو احلاكم، ر وإنام يلزمه التطليق إن طلبت املرأة منه ذلك أو رفعت أمره للقايضبانقضاء األربعة أشه

وكثـريا مـا يفعـل ذلـك يف ، إن الشيخ األلويس بقوله هـذا إنـام يلتـزم قـول احلنفيـة أصـحاب مذهبـه: يقول الباحث

 والذي ذكره مـن قولـه الـذي .ويرد عليهم قوهلم وذلك نرصة منه ملذهبه، وهو يذكر رأي الشافعية، مواقفه الفقهية

 .وقول السادة الشافعية هو ما نص عليه الفقهاء يف كتبهم، نارص به مذهبه

  QL  K  J     I  HM  S  R  Q  P  O  N  :ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل -:النموذج الثاين

]   \  [  Z          Y  X  W   V  U  T^f  e     d  c  b   a  `  _  g i  h  l  k   j m   

p  o  nq  t  s  r  P) واملقصود هبن املطلقات ذوات األقراء من احلرائر :حيث يقول) ٢٢٨ /البقرة 

عن عـن الـزواج ثالثـة نفعـىل هـؤالء املطلقـات أن ينتظـرن فيمتـ،  عنهن يف احلكـمناملدخول هبن ألن غريهن خيتلف

، هور عند الـشافعية يف هـذه اآليـة الطهـر املنتقـل منـهقروء والقرء يطلق عىل احليض وعىل الطهر أيضا وهو يف املش

ثم يذكر بعد ذلك قوال ، ثم يواصل ذكر األدلة عىل ترجيح قوهلم عىل قول الشافعية، واملراد به عند احلنفية احليض

                                                
 .٢٤٤-٢٤١ ص٢:فقه السنة ج:  انظر-١

 . ١١ ص٢: ة جاملوسوعة الكويتية الفقهي: انظر .١٨٨-١٨٦ ص٢: ج٢ روح املعاين نجلد-٢

 



 ٢٥٠

لبعض الشافعية إن القرء اسام للحيض الذي حيتوشه دمان وجعل إطالقه عـىل بعـض الطهـر وكلـه، كـإطالق املـاء 

وباجلملـة كـالم الـشافعية يف  ويوردون األدلة عىل قوهلم ثم يقول الشيخ األلويس معقبا عـىل قـوهلم هـذا، والعسل

. هذا املقام قوي كام ال خيفى عىل من أحاط بأطراف كالمهم واستقرأ مـا قـالوه وتأمـل مـا دفعـوا بـه أدلـة خمـالفيهم

ورشط ، احلـيض ألن ذلـك يوقـع الـرضر واإلثـممن احلمـل أو ) وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن(

ُذلك أن يكن مؤمنات باهللا واليوم اآلخر ألنه الذي يعصم من الوقوع يف ما هنى اهللا عنه ِ فإن كانت الطلقـة رجعيـة ، َ

واملـراد ) وهلـن مثـل الـذي علـيهن بـاملعروف(، فإن أزواجهن أحق بردهن وهو بمعنى أنـه حمبـوب عنـد اهللا تعـاىل

وجوب ال يف جنس الفعل فال جيب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت لـه أن يفعـل هلـا مثـل ذلـك، ولكـن املامثلة يف ال

أال إن لكم عىل نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا ، فأما ": ^يقابله بام يليق بالرجال، ومثال ذلك ما قاله النبي

 تكرهـون، أال وحقهـن علـيكم أنحقكم عىل نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهـون، وال يـأذن يف بيـوتكم مـن 

إين ألحـب أن أتـزين «:  ورد عن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام أنـه قـالوما )١("حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن

اآلية أو ما ورد عن عبـاس ريض اهللا عـنهام أنـه ....) وهلن: (للمرأة كام أحب أن تتزين املرأة يل، ألن اهللا تعاىل يقول

 )٢(."ن عدم العجلة إذا جامع حتى تقيض حاجتهاوجعلوا ما جيب هل": قال

ومـا مـن ،  ومن الواضح هنا أن الشيخ األلويس يذكر أن القرء يـأيت بمعنيـني ومهـا احلـيض والطهـر:يقول الباحث

ألنه يرجح قول األحناف من أن املقصود من القرء يف اآلية احليض وهو يـسري مـع ، شك يف أنه أراد املعنى اللغوي

وباجلملة كـالم ": إال انه ال يتعصب ملذهبه مع تأييده له والدليل عىل عدم تعصبه له هو قوله.  املسألةمذهبه يف هذه

الشافعية يف هذا املقام قوي كام ال خيفى عىل من أحاط بأطراف كالمهم واستقرأ ما قالوه وتأمـل مـا دفعـوا بـه أدلـة 

نه يذكر أن الذي ال حيل للمطلقـات كتمـه إثم  )٣(،ف وهذا ما ذكره املفرسون والفقهاء من قول لألحنا".خمالفيهم

وهـذه مـسألة اختلـف فيهـا املفـرسون إال أن ابـن العـريب يـرجح أن ، مما خلق اهللا يف أرحامهن هو احلمل واحلـيض

، ن القول بأن املقصود بالقرء احليض أرجح مـن القـول بأنـه الطهـرأ: ويرى الباحث )٤(.املقصود احلمل واحليض

 .ل كتمه يف األرحام هو احلمل واحليض ألن الرض يتأتى بأي منهام وليس بواحد دون اآلخروإن الذي ال حي

                                                
 .٣٠٨٧:رقم احلديث، ١٦٧ ص٥: ج، من حديث عمرو بن األحوص، ومن سورة التوبة: باب ،كتاب التفسري،  سنن الرتمذي-١

 .٣٠٨٧رقم احلديث  ، ٨٧ ص٧:ج، حسنه األلباين صحيح وضعيف الرتمذي

  .١٩٧-١٩١ ص٢: ج٢روح املعاين جملد:  انظر-٢

     .٣٢٩-٣٢٨ ص١: جتفسري آيات األحكام للصابوين: انظر -٣

   .٣٣١ ١:تفسري آيات األحكام للصابوين ج: وانظر، ١١٨ ص٣:تفسري القرطبي ج:  انظر-٤



 ٢٥١

 :وهو ما قاله عند تفـسريه لقولـه تعـاىل،  قوله إن الطالق ثالثا دفعة واحدة حيتسب طلقة واحدة-:النموذج الثالث

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

¯°½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ¾   ...Pالطـالق مرتـان أي :  حيث يقول)٢٢٩ /البقرة (اآلیة

أو ، وذلـك بحـسن املعـارشة، الطالق الرجعي حيث يراجع الرجـل فيـه امرأتـه إن شـاء وهـو اإلمـساك بـاملعروف

واإلحـسان هـو مـا يـصاحبها مـن جـرب . أو الطلقـة الثالثـة، ترسيح املرأة وهو تركهـا دون مراجعـة حتـى تبـني منـه

وقـال ، إن مجع الطلقات الثالث غري حمرم وأنه ال سنة يف التفريق: وقال الشافعية واملالكية، وأداء احلقوق، للخاطر

حديث ابن عمـر ريض اهللا  إن اجلمع بني التطليقتني والثالث بدعة، وإنام السنة التفريق ملا روي من: سادتنا احلنفية

 ويقـول )١()استقباال فتطلقها لكـل قـرء تطليقـهإنام السنة أن تستقبل الطهر (: قال له ^أن رسول اهللا تعاىل عنهام 

واملـسألة خالفيـة حتـى ، وهو ما يوافق مذهبه، إن الطالق ثالثا دفعة واحدة حيتسب طلقة واحدة: الشيخ األلويس

وال يـصح . تبعـه بأهنـا تقـع طلقـة واحـدةوقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن ، بني الصحابة رضوان اهللا عليهم

ويصح ذلك يف حالة اخللع وهو الـذي تطلـب فيـه ، ف اإلحسانلللزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته ألن هذا خيا

 المرأة ثابت بن قـيس^ الزوجة التطليق من زوجها فتدفع له ما أمهرها به ويكون حالال له كام حكم بذلك النبي

يا رسول اهللا ما أنقم عىل ثابت يف دين وال خلـق إال أين أخـاف الكفـر فقـال : ته فقالتعندما جاء )٢(ريض اهللا عنه

وقد اختلـف العلـامء والفقهـاء  )٤(، )٣(.فرتدين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها ^رسول اهللا 

وقـد رجـح اإلمـام القرطبـي ، منذ عهد الصحابة رضوان اهللا عليهم يف لفظ الطالق ثالثا هل يقـع واحـدة أو ثالثـا

أما الشيخ سيد سابق فإنه  يرى بأن ما ذهب إليـه شـيخ )  ٥.(وهو ما ذهب إليه الشيخ الصابوين أيضا، وقوعه ثالثا

                                                
من حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا ،  إمضاء الطالق الثالث يفما جاء :باب ،كتاب اخللع والطالق، السنن الكربى للبيهقي -١

 الطبعة ، ٢٤٣ ص٢:ج، يف التعليقات الرضية عىل الروضة النديةباين  صححه األل.١٥٣٥٠:رقم احلديث، ٣٣٤ ص٧:ج، عنهام

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الرياض -دار ابن القيم، األوىل

ويف . وشهد أحدا وما بعدها من املشاهد ^صحايب، كان خطيب رسول اهللا :  هو ثابت بن قيس بن شامس اخلزرجي األنصاري-٢

قتـل . أذهب البأس رب الناس عن ثابت بـن قـيس بـن شـامس: هو عليل، فقالو ^ودخل عليه النبي . نعم الرجل ثابت: احلديث

 .٩٨ ص٢:األعالم للزركيل ج: انظر. م٦٣٣ -هـ ١٢سنة ، يوم الياممة شهيدا يف خالفة أيب بكر

، ٤٧ ص٧: ج٧ جملد ،من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام، اخللع وكيف الطالق فيه: باب ،كتاب الطالق، صحيح البخاري -٣

 .٥٢٧٦: م احلديثرق

 .٢٠٥-١٩٧ ص٢: ج٢روح املعاين جملد:  انظر-٤

 . ٣٣٧-٣٣٣ ص١:تفسري آيات األحكام للصابوين ج: وانظر، ١٣١-١٢٩ ص ٣:تفسري القرطبي ج:  انظر-٥



 ٢٥٢

إن مـا : ويـرى الباحـث) ١.(اإلسالم ابن تيمية من أنه يقع طلقة واحدة هـو األرجـح وهـو املعمـول بـه يف املحـاكم

ظ الطالق ثالثا يقع طلقة واحدة وفق ما أفتى به شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة هـو ذهب إليه الشيخ األلويس من أن لف

ولـو ، الراجح خاصة يف زماننا هذا حيث كثر احللف بالطالق وضعف الوازع الديني عنـد النـاس إال مـا رحـم اهللا

 فاسـدة مثـل وللجأ الناس إىل بدائل، تم احتساب هذا اللفظ ثالثا خلربت بيوت كثري من املسلمني وتشتت أرسهم

أو التـيس املـستعار مـن أجـل حتليـل نكـاح املـرأة مـرة ، الرذيلة يف حال استمرار الطالق وعدم املقدرة عىل الـزواج

 .أخرى واهللا تعاىل أعىل وأعلم

       ،           أو الطلقة الثالثة إال بعد أن يتزوجهـا رجـل آخـر،  حرمة إرجاع املرأة لعصمة الرجل بعد اخللع-:النموذج الرابع

  Q×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍØ  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  :وهو ما يقوله عند تفسريه لقوله تعـاىل

å  ä  ã   â  á     à   ßæ   ...Pأو كان اخللع الذي ، فإذا كانت الطلقة الثالثة: حيث يقول) ٢٣٠ /البقرة (اآلية

فعنـدها ال ،  ألنه فرقة باختيار الزوج فهو كـالطالق بـالعوض، وقد ذهب إىل ذلك األحنافًايعترب يف األظهر طالق

رفـض أن ^ ملـا ورد أن النبـي، وجيامعها إذ ال يكفي جمرد العقد، حتل له بالزواج مرة ثانية حتى تتزوج زوجا غريه

وق  حتـى تـذوقي عـسيلته ويـذال:  التي بانت بينونة كربى ملن طلقها بعد زواجهـا مـن غـريه قـائال هلـاةتعود املطلق

 واحلكمة يف ذلك ردع الزوج عن الترسع للطالق إذا علم أنه ال حتل له إذا بانت حتى جيامعهـا رجـل )٢.(عسيلتك

أال أخـربكم بـالتيس املـستعار؟ :(بقولـه^ بل ال يصح النكاح برشط التحليـل وهـو الـذي أخـرب عنـه النبـي، آخر

وبعد أن حيصل الطـالق مـن الثـاين حيـل  )٣()املحلل لههو املحلل لعن اهللا املحلل و(: بىل يا رسول اهللا قال: قالوا)

) ٤(.لألول أن يتزوجها بعد ميض العدة إن كان يف ظنهام أهنام يقيامن حقوق الزوجية التي حدها اهللا تعـاىل ورشعهـا

فهـو يتوافـق مـع اجلمهـور يف ، وهنا نرى أن الشيخ األلويس يقول ببطالن زواج املحلل إن كان مـن أجـل التحليـل

                                                
 . ٢٧١-٢٦٧ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-١

من حديث عائشة ريض اهللا  ، زوجا غريه فلم يمسهاباب إذا طلقها ثالثا ثم تزوجت بعد العدة ، كتاب الطالق، صحيح البخاري-٢

 .٥٣١٧: رقم احلديث، ٥٦ ص٧: ج٧عنه جملد 

رقم ، ٣٦٧ ص ٣: جمن حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام ،املحلل واملحلل له: باب ،كتاب النكاح، سنن ابن ماجة -٣

 .٤٣٦١رقم احلديث ، ٥٠٧ ص١:حسنه األلباين صحيح اجلامع ج .١٩٣٤:احلديث

 .٢٠٧-٢٠٥ ص٢: ج٢روح املعاين جملد : ر انظ-٤



 ٢٥٣

والصواب أن احلق ، حلكم وخيالف ما ذهب إليه أصحاب مذهبه األحناف حيث يقولون بجوازه مع الكراهةهذا ا

 )١.(مع اجلمهور

Q  U  T  S  R  Q  :وهو ما يبينه عند تفسريه لقوله تعاىل،  عدة املرأة غري املدخول هبا-:النموذج اخلامس

b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  Vcf  e  d    

    g  P) وكنـي بـاملس هنـا عـن ، والنكاح هنا بمعنى الوطء وهذا ما عليه اجلمهور :حيث يقول  )٤٩ /األحزاب

املعنـى يـا أهيـا الـذين ، والعدة هي اليشء املعدود وعدة املرأة املراد هبا األيام التي بانقضائها حيل هلا التـزوج، اجلامع

، طلقتمـوهن مـن قبـل أن جتـامعوهن فـام لكـم علـيهن مـن عـدةآمنوا إذا عقدتم عىل املؤمنـات وتزوجتمـوهن ثـم 

وظاهر اآلية يقتيض عدم وجوب العدة بمجرد اخللوة ألنه سبحانه نفي فيها وجوب العـدة إذا طلقـت قبـل اجلـامع 

وهي عندنا إذا كانت صحيحة عىل الوجه املبني يف كتـب الفـروع كـاجلامع يف وجـوب العـدة ، واخللوة ليست مجاعا

أما عن املتعة يف اآلية فقد حتدث عنها بـشكل  )٢(.لعدة احتياطا لتوهم الشغل نظرا إىل التمكن احلقيقيفتجب فيه ا

  �  ¡   ¢     ~Q}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q  :واضح عند تفسريه لقوله تعاىل

  ¦    ¥  ¤  £... Pرة (اآلية وقـد اختلـف العلـامء يف أي ملكـوهن مـا يتمـتعن بـه  :حيث يقـول) ٢٣٦/البق

هي درع ومخار وملحفة عـىل حـسب احلـال إال أن يقـل مهـر مثلهـا مـن : فاإلمام أبو حنيفة يقول، مقدار هذه املتعة

ذلك فلها األقل مـن نـصف مهـر املثـل، أمـا ابـن عبـاس فـريى إن أعالهـا اخلـادم ودون ذلـك الـورق ودون ذلـك 

املحـسنون : وقـد قـال وقـال اإلمـام مالـك، ن املتعة ثالثـون درمهـاإن أدنى ما يكون م: أما ابن عمر فريى، الكسوة

وعنــدنا هــي واجبــة ، املتطوعــون وبــذلك اســتدل عــىل اســتحباب املتعــة وجعلــه قرينــة صــارفة لألمــر إىل النــدب

للمطلقات يف اآلية مستحبة لسائر املطلقات، وعند الـشافعي ريض اهللا تعـاىل عنـه يف أحـد قوليـه هـي واجبـة لكـل 

ن الـشيخ أوهنـا نـرى ) ٣.(لقة إذا كان الفراق من قبل الـزوج إال التـي سـمي هلـا وطلقـت قبـل الـدخولزوجة مط

، األلويس يذكر آراء الفقهاء مع ميله لرأي مذهبه احلنفي إال أنه ال يتعصب ملذهب دون مذهب مـع ذكـره آلرائهـم

  .وهذا يدلل عىل عدم تعصبه املذهبي

 

                                                
 .٣٤١-٣٤٠ ص١:تفسري آيات األحكام للصابوين ج: وانظر، ١٥٠-١٤٩ ص ٣:تفسري القرطبي ج:  انظر-١

 . ٥٥٥-٥٥٤ ص٢١:ج١١روح املعاين جملد :  انظر-٢

  .  ٢٢٢-٢٢١ ص٢:ج٢جملدروح املعاين  -٣



 ٢٥٤

 املطلب الثالث

 املرياث

ٌوأصل اهلمز فيه واو، هو اإلرث بالكرس -:ريف املرياث لغةتع         ِ ْ َ ُ ، وهو اليشء القديم توارثه األول عىل اآلخر. َ

ِوالفـرائض بـاملرياث والفـارض والفـريض الـذي يعـرف  )١.(ورد يف حديث احلج إنكم عـىل إرث أبـيكم إبـراهيم ْ َ ُّ
ِ ِ َِ َ َُ ُِ

َويسمى العلم بقسمة املواريث فر، َالفرائض َ ِْ ِ ِ ِْ  )٢(.َائضُ

  )٣.( هو النصيب املقدر رشعا للوارث ويسمى العلم هبا علم املرياث وعلم الفرائض-:املرياث رشعا          

قتضت حكمة اهللا تعـاىل أن يفنـى كـل خملـوق يف هـذا الكـون وال يبقـى متـصفا بـصفة البقـاء إال اهللا سـبحانه لقد ا  

وألن حكمة اهللا اقتـضت أن يكـون اإلنـسان كـريام ، لوقاته بالفناءوتعاىل فهو املتفرد بالبقاء الذي قىض عىل مجيع خم

ــاىل ــال اهللا تع ــه ق ــسنا يف خلق ̀         Q   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a :ح  _  

  o  n  m  lP) ٧٠ /اإلسراء( وقال تعاىل : Q   0  /  .  -  ,  +P) فقد جعل له ) ٤ /التین

،  ملا ترك من أموال بعد موته أحكاما رشعية عرفت يف الرشيعة باسم املـرياثكرامة بعد موته وذلك بدفنه ثم جعل

وجعل هلا علـام خاصـا هبـا هـو علـم الفـرائض والـذي يعتـرب نـصف العلـم وحـث اإلسـالم عـىل تعلمـه فقـد قـال 

َيــا أبــا هريـرة ت(: ^النبـي َ َ َْ َ َُ ِّعلمــوا الفــرائض وعلمـَ َ ْ ََّ ََ َِ ُوه ، فإنــه َ َّ ِ َنــصف العلـم وَ ِْ ْ ِْ َهــو ينــسى، وهـُِ ُ ََ ْو أول يشء ينــزع مــن ْ ُ ُ َّ َِ َ ْ ٍَ
ْ ُ َ

ِأمتي َّ ألهنـم األقـدر عـىل محـل الـسيف والـدفاع عـن ، ولقد كان العرب قبل اإلسالم يورثون الـذكور الكبـار) ٤().ُ

                                                
رقم ، ١٣٣ ص ٢:ج، من حديث ابن مربع األنصاري، رفةموضع الوقوف يف ع: باب ،كتاب املناسك،  سنن أيب داود-١

 .٧٨٤٤رقم احلديث ، ٨١٠ ص ٢: صححه األلباين صحيح اجلامع ج.١٩٢١:احلديث

: وانظر، ١٥٥ ص٥:تاج العروس ملرتىض الزبيدى ج: وانظر، ١١٨-١١٦ ص ١٥:هتذيب اللغة لألزهري اهلروي ج:  انظر-٢

  .٣٣٨٧ ص٥:ج، ٥٧ ص١:لسان العرب ج

 . ٦٠٢ ص٣:لسنة سيد سابق ج فقه ا-٣

رقم ، ٢٣ ص ٤:من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه ج، احلث عىل تعليم الفرائض: باب، كتاب الفرائض،  سنن ابن ماجة-٤

 . ٦٢٠٠ رقم احلديث ٣٦١ضعيف اجلامع الصغري ص: انظر، وقد ضعفه األلباين. ٢٧١٩:احلديث

 

 
  
 
  
 
 



 ٢٥٥

 "كام كان عندهم توارث باحللف وهو الذي كـان يعـرف بيـنهم بقـول الرجـل لـصاحبه، العشرية حسب اعتقادهم

 فجاء اإلسالم وأبطل هـذا الفعـل اخلـاطئ ".وتطلب يب وأطلب بك، وترثني وأرثك، هدمكوهدمي ، دمي دمك

 ) ١١ /النساء (اآليةQ f  e   d  cgk  j  i   h  l  ...P :فقال تعاىل

 .وموروث، ومورث، وأركان املرياث ثالثة هي وارث

 -:أسباب املرياث يف اإلسالم ثالثة

فمـن مـات أوال ، سواء صحبه دخول بالزوج أم ال ويورث به من اجلانبنيوهو العقد الصحيح  -:النكاح -١       

  -  .  /  ,  "  #  $  %  &  '  )   (      *  +Q :ودليله قـول اهللا تعـاىل. ورثه صاحبه

     3  2  1  04 5 ... P١٢ /النساء (اآلية.( 

،  قريبـة أو بعيـدة تنحـرص يف فـروع امليـتوهي القرابة احلقيقية بني امليت والوارث بوالدة -):النسب.( القرابة-٢

 اآليةQ  ...º  ¹  ¸   ¶  µ   ́ ³  ²...   P :وفروع أصوله لقوله تعاىل، وأصوله

 ).٦ /األحزاب (

وهـذا هـو ،  السيد ومن أعتقه حيث يرثه مـن أعتقـه إذا مل يكـن لـه مـن يرثـه مـن قرابتـهوهو صلة بني -:الوالء-٣

 املعروف بالنسب احلكمي

 .وهو من جانب واحد فقط إذ ال يـرث املـوىل سـيده الـذي أعتقـه )١()إنام الوالء ملن أعتق(: ^ول النبي ودليله ق

فهـو ابـن ، ثـم ماتـت، ثـم تزوجهـا، كمن اشرتى بنت عمه ثم أعتقها، وقد جتتمع األسباب كلها يف شخص واحد

 .عمها وزوجها وموالها

 .وهو املعروف بالسبب املقتيض لإلرث، انتفاء املانعو، وحياة الوارث،  موت املورث-:ورشوط اإلرث ثالثة هي

 )٢.(واختالف الدين، والقتل،  الرق-:وموانع اإلرث ثالثة هي

                                                
 ص ٢: ج٨ من حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام جملد ،ء ملن أعتق ومرياث اللقيطباب الوال، كتاب املكاتب،  صحيح البخاري-١

  .٦٧٥٢: رقم احلديث ،١٥٢

، ١ط، إصدار جلنة التحكيم الرشعي بمحافظة رفح، ٣٠-٤عبد احلليم حسن اهلاليل ص/الرتاث يف املرياث الشيخ:  انظر-٢
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 ٢٥٦

 إن آيات املواريث يف القرآن ليست كثرية مع أهنـا احتـوت عـىل كـل أحكـام املـرياث -:موقف األلويس من املرياث

 موقـف الـشيخ األلـويس مـن املـرياث مـن خـالل لـذا سـنتعرف عـىل، باستثناء مـرياث اجلـدة حيـث ورد يف الـسنة

 .التعرض لتفسريه هلا

!  "  Q  : ما قاله عند تفسريه ألول آية حتدثت عن املواريث يف القرآن وهي قـول اهللا تعـاىل-:النموذج األول

  *  )   (  '  &  %  $  # 1      0  /  .  -  ,  +2  4   3  P) ٧ /النساء(       
أو اإلنـاث ، وكـذلك البنـات مطلقـا،  للذكور صغارا أو كبـارا وذكـرهم بالرجـال ألنـه أعـمجعل اهللا :حيث يقول

وإيراد حكمهـن عـىل االسـتقالل دون الـدرج يف تـضاعيف أحكـام الـسالفني بـأن يقـال للرجـال والنـساء ، كذلك

اهليـة مـن عـدم  لالعتناء بأمرهن واإليذان بأصالتهن يف اسـتحقاق اإلرث، وفيـه إبطـال لعـادة اجل، الخ ...نصيب

أو من األقربني ويدخل حتـتهم اجلـد ، ويكون هذا التوريث سواء كان املورثون من الوالدين بغري واسطة. توريثهن

ألن هـذا مـن شـأنه أن ، ويعرتض الشيخ األلويس عىل من قال بأن الوالدين بواسطة داخلـون يف الوالـدين، واجلدة

فقـد ، سواء كانت الرتكة قليلة أو كثرية، وهو مردود يف موضع آخر، جيعل مرياثا ألوالد األوالد مع وجود األوالد

ويرفض الشيخ األلويس قول اإلماميـة وغـريهم مـن أن اآليـة دلـت عـىل توريـث ، فرض اهللا فيها لكل منهم نصيبا

   )١(.يرى إن إعراض الوارث عن نصيبه مل يسقط حقه يف الرتكة) أبو حنيفة (ويذكر أن اإلمام األعظم ، األرحام

وأن تفـصيل أحكامهـا قـد جـاء يف آيـات ، أن هذه اآليـة قـد بينـت فرضـية املواريـث بـشكل جممـل: ويرى الباحث

مثـل عـدم إعطـاء املـرأة واألطفـال الـصغار مـن ، فهي أبطلت أحكاما جائرة كان معمـوال هبـا يف اجلاهليـة، أخرى

 حتـى يبـني مـا بعـد ذلـك مـا فـصلته آيـات ،وقد بني الشيخ األلويس ما يرتتب عـىل هـذه اآليـة مـن أحكـام، الرتكة

 . ىاملواريث األخر

   :وقد بني ذلك من خالل تفسريه لقوله تعاىل،  تفصيله ملسائل توريث األبناء والنساء والوالدين-:النموذج الثاين

 Qf  e   d  cgk  j  i   h  lu  t  s  r  q  p    o   n  m  v    z  y    x  w  

{| £  ¢  ¡  �  ~  }  ¨  §  ¦   ¥  ¤ ©³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ´   ̧       ¶  µ   

»  º     ¹¼  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  Ã...Pــة ساء (اآلي ــول) ١١/الن ــث يق ــاىل يــأمركم :حي  إن اهللا تع

ويفرض عليكم توريث أوالدكم وقد بني لكم ذلك وبدأ سبحانه باألوالد ألهنم أقرب الورثة إىل امليـت وأكثـرهم 

يـستوي يف ذلـك الكبـار والـصغار ،  املورث للذكر منهم حصتني ولألنثى حصة واحد فهو يأخـذ ضـعفهابقاء بعد

ويبـني رمحـه اهللا احلكمـة مـن ، من غري دخل للبلوغ يف ذلك كام كان فعل اجلاهليون من استثناء للصغار من الرتكـة

                                                
 .٢٩٠-٢٨٩ ص٤: ج٣روح املعاين جملد :  انظر-١



 ٢٥٧

قـصات عقـل وديـن أغلـب لـذي  وما رأيـت مـن نا(كام ورد يف احلديث، هذه القسمة وهو نقصان عقلهن ودينهن

كـام إن شـهوهتن أكثـر ، اجهن لألموال أقل ألن األزواج مكلفـون بالنفقـة علـيهنيوكذلك فإن احت )١()لب منكن

، وانـع وهـو الـرقاملفقد يصري املال سببا لكثرة فجورهن، ويكـون فـرض هـذا املـرياث إن مل يكـن هنـاك مـانع مـن 

فـإن كانـت املولـودات أو . ا ألن األنبيـاء مل يورثـوا درمهـا وال دينـاراأو يكـون امليـت نبيـ، واختالف الدين، والقتل

، ًالبنات نساء خلصا ليس معهن ذكر وكن أكثر من اثنتني ومهام بلغ العـدد بعـد االثنتـني فـإن نـصيبهن ثلثـا الرتكـة

ثـم بـني ،  عليهمأما االثنتان فلهام الثلثان وفق ما عليه مجهور الصحابة رضوان اهللا، وإن كانت واحدة فلها النصف

وهو السدس حال وجود ولد للميت ذكرا كـان أو : اهللا تعاىل مرياث األب واألم وهو يفصل يف هذه املسألة فيقول

وإن كـانوا ذكـورا فالبـاقي ، فإن كان ولدا ذكرا واحدا كان الباقي لـه، وولد االبن كذلك، واحدا كان أو أكثر، أنثى

وإن كانت بنتا واحـدة فلهـا النـصف ولكـل مـن ، اثا فاللذكر مثل حظ األنثينيوإن كانوا ذكورا وإن، بينهم بالسوية

، نهام يـرد البـاقي علـيهامفإن مل يكن إال بنت وأم فبعد فرض كـل مـ، والباقي يكون لألب تعصيبا، األبوين السدس

 أن البـاقي لـألب والبـاقي لـألب ومل يبـني القـرآن، مـه الثلـثأبواه فألوورثه ، كن للميت ولد وال ولد ابنيفإن مل 

هذا إذا . وهذا مما أمجع عليه املسلمون، لفرض انحصار الوارث يف األبوين وعني نصيب األم علم أن الباقي لألب

فلـألم ثلـث مـا بقـى ، مل يكن معهام أحد الزوجني أما إذا كان معهام ذلك وتسمى املسألتان بالغريبتني أو العمـريتني

فإن كان للميت إخوة أو أخوات سـواء كـانوا اثنـني أو ،  الصحابة والفقهاءبعد فرض أحدمها وهذا ما عليه مجهور

ألن األبنـاء ، أكثر من جهة األب أو األم أو جهتهام معا وهو مـا عليـه اجلمهـور فـإن ألمـه الـسدس والبـاقي لـألب

 كل هـذه األحكـام واجبـة التنفيـذ بعـد قـضاء الـدين، حيجبون األم حجب نقصان وحيجبهم األب حجب حرمان

أو ، أو اآلبـاء، أو الوالـدين، وال ندري نحن البرش بقصور عقولنا أي الناس أقرب نفعا لنـا األبنـاء، وإنفاذ الوصية

هلــذا فــرض هــذه الفــرائض وحــده ومل جيعــل ألحــد مــن خلقــه دورا يف ، ولكــن اهللا تعــاىل وحــده يعلــم، األمهــات

ومن يأخذ بعد ذلك بالتعصيب ،  فرضا من الرتكةنرى هنا أن الشيخ األلويس يبني من فرض اهللا هلم )٢(.فريضتها

أو أن لـه الثلـث ثـم يـرث مـا بقـي بعـد ذلـك ، كاألب إن مل يكن له ولد فهو يرث بقية الرتكة بعد ثلث األم تعصيبا

ويبني احلكمة من مضاعفة نـصيب الـذكر عـىل نـصيب األنثـى وهـو هبـذا يـدحض شـبهة يثريهـا خـصوم ، تعصيبا

                                                
رقم ، ٦١ ص١: جمن حديث ابن عمر ريض اهللا عنه، باب بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات ،كتاب اإليامن،  صحيح مسلم-١

  .    ٢٥٠: احلديث
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حتى ال يظن أحد أن التوريث عىل ، ويبني رمحه اهللا موانع اإلرث،  عن املسلمني واإلسالماإلسالم فجزاه اهللا خريا

وهو يبـني حكـم اجلمهـور ويـسري ، وال خيفى عىل من يقرأ توضيحه للمسألة كيف أنه مل يبق شيئا إال وبينه، إطالقه

 واحـد مـنهم وقـد بـني أصـحاب كتـب الفـرائض نـصيب أصـحاب الفـروض ونـصيب كـل. معه يف هـذه املـسائل

، )٢(وقد أيد اإلمام أبـو الـسعود رأي اجلمهـور وحكمهـم يف هـذه املـسائل أيـضا) ١(وكذلك من له حق التعصيب

 )٤.(وهو ما ذهب إليه الدكتور الزحييل، )٣(وكذلك فعل اإلمام النسفي

ع لنـا مـن الـرض ومـن وأنه يف هناية املطاف فإن اهللا تعاىل هو الذي يعلـم النفـ، أن احلق مع اجلمهور: ويرى الباحث

وهو وحده الذي يعلـم مـا يـصلح لـه هلـذا قـسم املـرياث  خلق اإلنسان أقرب لنا نفعا ألنه سبحانه هو وحده الذي

 .بعد موت اإلنسان وحده

ثـم يبـني لنـا أمهيـة ، ومتى يرث اإلخوة واألخـوات ألم ونـصيبهم عنـد ذلـك،  مرياث األزواج-:النموذج الثالث

  "  #  $  %  &  '  )   (      *  Q :كل ذلك عند تفسريه لقوله تعـاىل، الرتتيب القرآين للورثة

+,4     3  2  1  0  /  .  -  5<  ;   :  9  8  7  6  =  @  ?  >   
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q  p  o  n   m r …Pساء (اآلية ولكم نصف ما تركـت الزوجـة التـي دخلـتم  :حيث يقول) ١٢ /الن

، أو بنـيهم، أو من صلب بنيها، سواء من بطنها مبارشة، أي لكم بعد وفاهتا إن مل يكن هلا ولد ذكرا كان أو أنثى، هبا

وباقي الرتكة يف احلالتني لبقية الورثة ،  الربع مما تركنفإن وجد هذا الولد فلكم، أو من زوج آخر، سواء كان منكم

، ولـألزواج إذا تعـددن. ارث آخرأو لبيت املال إن مل يكن و، أو ذوي األرحام، من أصحاب الفروض والعصبات

فـإن كـان لكـم ولـد فلهـن الـثمن مـن ، الربع مما تركتم بعد املوت إن مل يكن لكم ولد بنفس املواصفات املتقدمة أو

أو امـرأة يـورث كاللـة وهـي تعنـي الـضعف ، فإن كـان رجـل، وكل ذلك بعد سداد الديون وإنفاذ الوصية، كةالرت

وهلـذا الرجـل أو املـرأة أخ أو أخـت ألم  فلكـل واحـد مـنهام ، واإلعياء وتطلق هنا عىل من مل خيلف والدا وال ولدا

                                                
 .٤٢-٣٢عبد احلليم اهلاليل ص، الرتاث يف املرياث:  انظر-١

 .١٥٠-١٤٨ ص ٢:تفسري أبو السعود ج: انظر -٢
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  . ٢٧٤-٢٩٦ ص٤:التفسري املنري للزحييل ج: انظر -٤

 



 ٢٥٩

 بينهم بالسوية وهذا ممـا ال خـالف فيـه ألحـد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم رشكاء يف الثلث يقتسمونه فيام، السدس

ثم يبني أن اهللا سـبحانه أورد أقـسام الورثـة يف  .والباقي لباقي الورثة من أصحاب الفروض والعصبات، من األمة

هذه اآليات عىل أحسن الرتتيبات، وذلك أن الوارث إما أن يتـصل بامليـت بنفـسه مـن غـري واسـطة ، أو يتـصل بـه 

: غـري واسـطة فـسبب االتـصال إمـا أن يكـون النـسب أو الزوجيـة، فحـصل هنـا ثالثـة أقـسامبواسطة فإن اتـصل ب

ًأرشفهــا وأعالهــا االتــصال احلاصــل ابتــداء مــن جهــة النــسب، وذلــك هــو قرابــة الــوالدة، ويــدخل فيهــا األوالد 

لقـسم األول ألن ًوالوالدان، وثانيها االتصال احلاصل ابتداء من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر يف الرشف عن ا

والذايت أرشف مـن العـريض، وثالثهـا االتـصال احلاصـل بواسـطة الغـري وهـو املـسمى ، األول ذايت والثاين عريض

أن األوالد والوالـدين واألزواج والزوجـات : أحـدها: بالكاللة، وهذا القسم متأخر عن القسمني األولني لوجوه

أن القـسمني األولـني : يعـرض هلـا الـسقوط بالكليـة، وثانيهـاال يعرض هلم السقوط بالكليـة ، وأمـا الكاللـة فقـد 

ًينتسب كل واحد منهام إىل امليـت بغـري واسـطة، والكاللـة ينتـسب إىل امليـت بواسـطة، والثابـت ابتـداء أرشف مـن 

أن خمالطـة اإلنـسان بالوالـدين واألوالد واألزواج والزوجـات أكثـر وأتـم مـن خمالطتـه : الثابت بواسـطة، وثالثهـا

يوضـح الـشيخ األلـويس ) ١(.اللة وكثرة املخالطة مظنة األلفة والشفقة وذلك يوجب شدة االهـتامم بـأحواهلمبالك

وكذلك الولد بالنسبة للرجل سواء كان من امرأته التي مـات عنهـا ، حقيقة الولد سواء كان من الزوج أو من غريه

، أو أنه ابن الولـد  ذكـرا كـان، ا الولد مبارشةوسواء كان هذ، أو طلقها، أو من غريها ممن ماتت قبل ذلك، وسرتثه

، ني القـرآنفإنه يطلـق عليـه ولـد ويرتتـب عـىل وجـوده أحكـام خاصـة بمـرياث كـل مـن الـزوجني كـام بـ، أو أنثى

 .ووضحه الشيخ األلويس

إال أهنـم أكثـر منـه ، )٤(الـشيخ الـسعديو، )٣(واإلمـام النـسفي، )٢(اإلمام القرطبـيوقد فصل مثل هذا التفصيل 

 .تفصيال يف صلب املسائل املتعلقة هبذه اآلية

ويوضـح ذلـك عنـد تفـسريه آليـة الكاللـة وهـي قـول اهللا ،  مرياث األخت واألخ حـال الكاللـة-:النموذج الرابع

  Q &  %  $  #  "  !'3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  4  7     6  5 :تعاىل
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 .٣٢٠-٣١٤ ص٤: ج٣روح املعاين جملد:  انظر-١

 .٣٠-٢٨ ص ٦:تفسري القرطبي ج: انظر -٢

 ٣ .٢٠٧-٢٠٤ ص ١:تفسري النسفي ج: انظر -٣

 .٢١٧تفسري السعدي ص: انظر -٤



 ٢٦٠

S  R  QT X  W  V  U  P) وتسمى هذه اآلية بآية الصيف كام ورد ذلك :حيث يقول) ١٧٦ /النساء 

يكفيك آية : أكثر مما سأله عن الكاللة حتى طعنه بأصبعه يف صدره وقال^ عن عمر بن اخلطاب أنه ما سأل النبي

ها أن الرجل أو املرأة إذا هلك الواحـد مـنهام كاللـة وكانـت لـه أخـت ألب ومفاد )١(.الصيف التي يف آخر النساء

أمـا لـو كـان لـه أختـان ، أما هو فإنه يرث كل تركتها لو أهنـا كانـت كاللـة، من الرتكة وأم أو لكيهام فإن هلا النصف

وقد ذكر املفرسون  )٢(. مثل حظ األنثينيكرذللافوإن كانوا خمتلطني ذكورا وإناثا ، فأكثر فهن مشرتكات يف الثلثني

 ) ٣.(يف الكاللة ما قاله الشيخ األلويس

 

 -:خالصة املبحث

وأن املـراد بالـسكن ، وأن حواء خلقـت مـن ضـلع آدم، يلتزم مذهب أهل السنة واجلامعة بتحريم زواج املتعة -١  

 . األحكاموهو يلتزم مذهبه يف هذه، وأنه ال يصح اجلمع بني أكثر من أربعة نساء، للزوج امليل إليه

يرى الشيخ األلويس أنه إذا مضت مدة اإليالء دون مراجعة الزوج لزوجته بانت بتطليقه دون أن تطلب هي  -٢

ويرد عىل الشافعية الذين يقولون ، وهبذا فهو يسري مع مذهبه، وهو مذهب األحناف، أو يطلقها احلاكم، الطالق

إال أنه ال ، يرى أن املراد بالقرء احليض كام هو مذهبه احلنفيو، بأهنا ال تطلق إال إذا طلبت ذلك أو طلقها احلاكم

وأن الطالق ثالثا دفعة واحدة حيتسب ، يتعصب ملذهبه فهو يذكر رأي الشافعية ويبني مدى قوته يف هذا املوطن

ج كام نرى أنه يقول ببطالن زوا، طلقة واحدة وهو ما يوافق مذهبه وهو الذي ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .ويتوافق فيه مع اجلمهور، املحلل إن كان من أجل التحليل وهو ما خيالف فيه مذهبه

 . يذكر آراء الفقهاء مع ميله لرأي مذهبه احلنفي إال أنه ال يتعصب ملذهب دون مذهب مع ذكره آلرائهم-٣

                                                
  .٢٠٩١:رقم احلديث، ٦١ ص ٥:ج، باب مرياث الكاللة ،كتاب الفرائض، مسلمصحيح  -١

 .٦١-٥٨ ص ٥: ج٤روح املعاين جملد: انظر -٢

    .٥٩-٥٤ ص ٦:التفسري املنري للزحييل ج: وانظر، ٢١٧تفسري السعدي ص: وانظر، ٣٠-٢٨ ص ٦:تفسري القرطبي ج: انظر -٣

 
 

 
 



 ٢٦١

 أن يتعلم أحكام  يفصل الشيخ األلويس يف بعض اجلزئيات يف املواريث ولكن ليس بالشكل الكايف ملن أراد-٤

 .وهو يسري يف مسائل املواريث مع اجلمهور ويؤيد أقواهلم، الفرائض من تفسريه

 املبحث الرابع

 فقه اجلهاد والسلم

  

 إن فقه اجلهاد والسلم أمر رضوري ألمة اإلسالم ال تستغني عنه بحال من األحوال فهي ال تعدو أن تكـون يف       

وقـد وضـع اإلسـالم قواعـد ، أو تكـون يف حالـة سـلم معـه،  جهـاد مـع عـدوهاحالة مـنهام إمـا أن تكـون يف حالـة

 .والسلم، ويتكون هذا املبحث من مطلبني مها اجلهاد، وضوابط لكلتا احلالتني

 املطلب األول

 اجلهاد

 .     وقبل الدخول يف اجلهاد ال بد من تعريفة

ُاجلهـد واجلهـد الطاقـة، من جهـد -:اجلهاد لغة      ُْ ُْ َوالـذين ال جيـدون إال جهـدهم(: قولـه تعـاىلومنـه ، َ ْ ُ َّ ِ وجهـد )ِ ُ

ْالرجل بلغ جهده َوجاهد العدو جماهـدة وجهـادا قاتلـه وجاهـد يف سـبيل اهللا ويف احلـديث ، ُ َ ًَ ِ ُ َّ ِال هجـرة بعـد الفـتح (َ

ٌولكن جهاد ونية َّ ِ   )٢(.َقول أو فعلَاجلهاد حماربة األعداء وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة من و )١)( ِ

لمـة اهللاَِّ تعـاىل بعـد دعـوهتم إىل اإل ِسـالم ( -:اجلهاد اصطالحا َ فـار غـري املعاهـدين إعـالء لك ُ ِقتال املـسلمني الك َ َ َ َْ ْ َ ً ْ َ ْْ ُْ َّ ْ ُِْ ِ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ
َ َ

ْوإبائهم ِ ِ َ َِ.()٣(  

                                                
 من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام ،جوب النفري وما جيب من اجلهاد والنيةوباب ، كتاب اجلهاد والسري، صحيح البخاري-١

 .٢٨٢٥رقم احلديث ، ٢٣ ص٤: ج٤جملد 

 .٧١٠-٧٠٨ ص ١: لسان العرب البن منظور ج-٢

 .٣١٥ ص ٣٢: املوسوعة الفقهية الكويتية ج-٣

 

 
 



 ٢٦٢

ق فإنه يتجه للجهاد يف املعركة بـالنفس وإذا أطل، فاجلهاد يف اإلسالم بذل اجلهد يف مدافعة الرش واستجالب اخلري(

ويـرى ) ٢.(ويراد به القتال املسلح بـني دولتـني فـأكثر، وهو الذي يعرب عنه يف العرف احلديث باحلرب) ١().واملال

أو مجاعـات مـن املقـاتلني كـام هـو احلـال يف جهـاد شـعبنا ، ومجاعـة، أن اجلهاد قـد يكـون قتـاال بـني دولـة: الباحث

وكـذلك ، وكـام هـو احلـال يف جهـاد املجاهـدين عـىل أرض العـراق. يسمى ظلام بدولة إرسائيلالفلسطيني ضد ما 

 .همان التي جياهد املسلون فيها أعداءوكثري من البلد، أفغانستان ضد األمريكان وحلفائهم

!  Q  :وثبتت مرشوعيته باإلمجاع لقوله تعاىل،  فرض اجلهاد يف السنة الثانية للهجرة- :مرشوعية اجلهاد ووجوبه

& %   $  #  "... Pمن مات ومل يغز ومل (:^ه به فقد قالر وأم^ولفعل النبي) ٢١٦ /البقرة (اآلية

وقد سار عىل هذا سلفنا الصالح حتى أن من عذره اهللا كان خيرج ) ٣().حيدث به نفسه مات عىل شعبة من نفاق

ريض اهللا عنه أنه شارك يف معركة  )٤(توم ذلك ما روي عن ابن أم مكومن، للجهاد طلبا لألجر وحبا يف الشهادة

ريض اهللا عنه أنه وقد تقدمت به ) ٥(وما ورد عن أيب طلحة األنصاري، القادسية ومحل اللواء فيها واستشهد فيها

 ، السن وشاخ إال أنه خرج للجهاد وغزا يف البحر

                                                
 م١٩٩٤، ٦ ط – القاهرة –املرصية مكتبة النهضة ، ٩٧أمحد شلبي ص. د،  العالقات الدولية يف الفكر اإلسالمي-١

 .٦١٨ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٢

 ص ٦: جمن حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، ذم من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو: باب، كتاب اإلمارة، صحيح مسلم -٣

  .٥٠٤٠:رقم احلديث، ٤٩

أمه أم مكتوم عاتكة بنت ، أكثر وهو بن قيس بن زائدة بن األصم هو عمرو بن أم مكتوم القريش ويقال اسمه عبد اهللا وعمرو -٤

وكان يستخلفه   ^أسلم قديام بمكة وكان من املهاجرين األولني قدم املدينة قبل أن هياجر النبي، عبد اهللا بن عنكثة من بني خمزوم

اك وكان معه اللواء حينئذ وقيل بل رجع إىل عىل املدينة يف عامة غزواته يصيل بالناس خرج إىل القادسية فشهد القتال واستشهد هن

 .٦٠١-٦٠٠ ص ٤:اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر. املدينة بعد القادسية فامت هبا

مولـده يف .صـحايب، مـن الـشجعان الرمـاة املعـدودين يف اجلاهليـة واإلسـالم: هو زيد بن سهل بن األسـود النجـاري األنـصاري -٥

كان يتلقـى الـسهام بجـسده عـن ، ن من كبار أنصاره، فشهد العقبة وبدرا وأحدا واخلندق وسائر املشاهدوملا ظهر اإلسالم كا، املدينة

 يـوم ^وكان ردف رسـول اهللا. وكان جهري الصوت، ويف رواية لصوت أيب طلحة يف اجليش خري من ألف رجل،  يوم أحد ^النبي

 ٢:اإلصـابة يف متييـز الـصحابة ج: انظـر. إال بعـد سـبعة أيـام ومل يتغـريركب البحر غازيا فامت فيه فام وجدوا جزيرة يدفنوه فيه . خيرب

       . ٦٠٨ص
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 )١.(فامت ومل يدفن إال بعد سبعة أيام ومل يتغري جسمه

 -:املواضع التاليةال أنه يكون فرض عني يف إ،  اجلهاد فرض كفاية

«  ¼  ½  ¾    ¿  Q   À  :فإنه يتعني عليه يف هذه احلال بقوله تعاىل،  إذا حرض املكلف صف القتال-١

  Á...P٤٥ /األنفال (اآلية.( 

 هال يمكن دفعـإذا كان ، فإنه جيب عليهم مجيعا أن خيرجوا لقتاله،  البلد الذي يقيم به املسلمون إذا حرض العدو-٢

 ).     ١٢٢ /التوبة (اآليةP ...!  "  #  $  %  &  '  ) Q :إال بتكتلهم عامة يقول تعاىل

 ال  (^وقـد قـال النبـي،  إذا استنفر احلاكم أحدا من املكلفـني فإنـه ال يـسعه أن يـتخىل عـن االسـتجابة إليـه-  ٣  

، البـالغ، العاقـل، الـذكر،  وجيب اجلهاد عىل املسلم.)٢()الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا بعد هجرة 

 ) ٣.(الذي جيد من املال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من اجلهاد، الصحيح

 للجهاد واملجاهدين يف سبيل اهللا فضائل كثرية وقد ثبتت يف القرآن الكريم والـسنة النبويـة وأقـوال -:فضل اجلهاد

  Q  ¿     ¾  ½  ¼  »  º :مـن ذلـك قـول اهللا تعـاىل، ألمـةالصحابة والتابعني وغريهم من سلف ا

Â  Á  ÀÃ  Ï    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä  P) ساء ـــه ) ٧٤ /الن وقول

!    *  QÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÎ     Ñ  Ð  Ï :تعــــاىل

*  )   (  '  &  %  $  #  "P) وقوله تعاىل) ٢١ -٢٠/ التوبة:  Q  o       s  r  q   p

                                                                                                                                                 
صالح اخلالدي دار النفائس . د: هتذيب، ٣٣ هتذيب كتاب مشارع األشواق إىل مصارع العشاق أمحد بن إبراهيم بن النحاس ص-١

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١األردن ط

 . من البحث٢٦٢ تم خترجيه ص -٢

-١٣٩أمحد شلبي ص. د، العالقات الدولية يف الفكر اإلسالمي: انظر و، ٦٢٣-٦٢١ ص ٢:قه السنة سيد سابق جف:  انظر-٣

 .٣٩-٣٥هتذيب كتاب مشارع األشواق إىل مصارع العشاق البن النحاس ص :لالستزادة انظر.  ١٤٢

 

 

 

 
 

 

 



 ٢٦٤

     y  x  w  v     u  t* ¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {¥     «                ª   ©  ¨     §     ¦  *    ̄  ®

¼  »  º  ¹       ̧       ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °½    À      ¿  ¾  * Ã  ÂÄÉ  È  Ç  Æ     Å  Ê     Ë  

   ÌP) عـن أفـضل األعـامل فقـال^النبـي أما من السنة فقد سئل، ن اآلياتوغريها م) ١٣ -١٠/ الصف   :

: ^وقولـه ) ١)(يل اهللا   يف سـباجلهاد(  قال قلت ثم أي قال)بر الوالدين ( قال قلت ثم أي قال )الصالة لوقتها (

َغدوة أو روحة يف سبيل اهللاِ خري من الدنيا وما فيها( َ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ْ َ َْ ُّ ٌ ٌْ َ ِ ِ ِ ٌ َ  ^هـاد ال يعدلـه يشء كـام أخـرب بـذلك النبـيبل إن اجل) ٢(.)َ

 : فأعادوا عليه مرتني أو ثالثا كل ذلـك يقـول:قال. )ال تستطيعونه( :وقد سئل ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا؟ فقال

سبيل اهللا كمثـل الـصائم القـائم القانـت بآيـات اهللا ال يفـرت مـن  يف مثل املجاهد( :الثالثةيف وقال . )ال تستطيعونه(

 :وإن املجاهد أفضل الناس عند اهللا فقد قال اهللا تعـاىل) ٣(.) سبيل اهللا تعاىلهد يفوال صالة حتى يرجع املجاصيام 

Q... 7  6  5  4      3  2  1  08<  ;  :  9  =D  C   B  A   @   ?  >  P 

 : قـال)له ونفـسه سبيل اهللا باميف رجل جياهد ( :فقال  لرجل سأله أي الناس أفضل؟^وقول النبي)٩٥ /النساء (

 )٥(، ) ٤(.)  شعب من الشعاب يعبد اهللا ربه ويدع الناس من رشه يفمؤمن( : قال؟ثم من

فإنـه ،  قبل أن نتعرف عىل موقف الشيخ األلويس من اجلهاد مـن خـالل آيـات اجلهـاد-:موقف األلويس من اجلهاد

ومـن املعلـوم أيـضا أن ، لتفـسري اإلشـاريجيدر بنا أن نذكر بأنه ينحى منحى صوفيا كام مـر معنـا يف احلـديث عـن ا

أما الـشيخ ، عىل املجاهدين جهادهمبل وينكرون ، ليس هلم عالقة بجهاد األعداء أصحاب الطرق الصوفية بعض

 -:ندين له وذلك لعدة اعتبارات منهااأللويس وعىل الرغم من تصوفه إال أنه من دعاة اجلهاد املسا

                                                
 من حديث عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام، امل بيان كون اإليامن باهللا تعاىل أفضل األعباب ،كتاب اإليامن، صحيح مسلم -١

 .٢٦٢:رقم احلديث، ٦٢ ص١:ج

من حديث سهل بن سعد الساعدي ريض اهللا عنه ، فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا باب ،كتاب اإلمارة، صحيح مسلم -٢

 .٤٩٨٣:رقم احلديث، ٣٦ص٦:ج

 رقم ٣٥ ص ٦:ج، من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  تعاىلباب فضل الشهادة يف سبيل اهللا، كتاب اإلمارة، صحيح مسلم -٣

 .٤٩٧٧احلديث 

رقم ، ٣٩ ص٦:من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه  ج، باب فضل اجلهاد والرباط، كتاب اإلمارة،  صحيح مسلم-٤

 .٤٩٧٧:احلديث

العالقات الدولية يف الفكر  :ظروان، ٨٤-٥٧هتذيب كتاب مشارع األشواق إىل مصارع العشاق البن النحاس ص :انظر -٥

  .١٥٣-١٤٦أمحد شلبي ص. د، اإلسالمي
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َسـفرة الـزاد لـسفرة اجلهـاد"ها قد كتب رسـالة يف اجلهـاد أسـام -: أوال وقـد ، وهـي خمطوطـة يف جامعـة األزهـر، "ََ

 .ه باجلهاد وحبه له وحتريضه عليهوهذا يبني لنا مدى اهتامم. م١٩٤٣طبعت يف بغداد سنة 

 وأنت تعلم أن الرمـي ": حرصه عىل مواصلة التطور يف اإلعداد للجهاد وذلك بقوله عند حديثه عن الرمي-:ثانيا

 واملـدافع وال يكـاد ينفـع )البنـادق(ليوم ال يصيب هدف القصد من العدو ألهنم استعلموا الرمي بالبنـدقبالنبال ا

معهام نبل وإذا مل يقابلوا باملثل عم الـداء العـضال واشـتد الوبـال والنكـال وملـك البـسيطة أهـل الكفـر والـضالل 

 ) ١("ملسلمني ومحاة الدينفالذي أراده والعلم عند اهللا تعاىل تعني تلك املقابلة عىل أئمة ا

وهي مل تـرتك ميـدانا ، والتمسك بالرشيعة، هو ابن الطريقة النقشبندية وهي طريقة معروفة بسالمة العقيدة -:ثالثا

ها اليوم يامرسون اجلهاد عمليا ضد األمريكـان وحلفـائهم عـىل لذلك فإننا نرى أبناء،  إال دخلتهمن ميادين اجلهاد

 وهلـم بفـضل اهللا عمليـات قويـة مـرشفة هتـز "جيش رجـال الطريقـة النقـشبندية"اسم حتت ، أرض العراق املحتل

وإن ، أعداء األمة وتبعث األمل يف نفوس كل الصادقني الذين يتوقـون لتحريـر األوطـان وحتكـيم رشيعـة الـرمحن

  )٢.(ملجاهدي الطريقة النقشبندية موقع عىل الشبكة العنكبوتية يرى من يزوره عمليات مصورة هلم

 -:هجهاد يف تفسريللنامذج نظرته للجهاد من خالل  -:رابعا

 :حيث يبني لنا طبيعة اجلهاد يف هذا العهد من خالل تفسريه لقولـه تعـاىل،  اجلهاد يف العهد املكي-:النموذج األول

 Q©   ̈ §  ¦     ¥  ¤  £P) ال تطع الكافرين فيام يريدونك :حيث يقول) ٥٢/الفرقان 

 فعن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام أن ذلـك بـتالوة مـا فيـه مـن الرباهـني والقـوا رع ،أي بالقرآنوجاهدهم به ، عليه

ومل يـرشع يف مكـة اجلهـاد ،  مكيـةاآليـةومـن املعلـوم أن هـذه ، والزواجر واملواعظ وتـذكري أحـوال األمـم املكذبـة

 بـام يـوردون علـيهم مـن األدلـة بالسيف، ويستدل باآلية عىل الوجه املأثور عىل عظم جهـاد العلـامء ألعـداء الـدين

، فالشيخ األلويس يبني لنا أن اجلهاد بالسيف يف مكة مل يكن مـرشوعا )٣(.وأوفرهم حظا املجاهدون بالقرآن منهم

وقـد قـال . ويـدلل عـىل عظـم دور العلـامء يف هـذا اجلانـب اجلهـادي، وهو بالقرآن، إنام كان املرشوع جهاد الدعوة

                                                
 .٣٤-٣٣ ص١٠: ج٦ روح املعاين جملد-١

٢-~ alnaksha/home/news.php?actionعنوان موقع جيش رجال الطريقة النقشبندية عىل الشبكة  هذا 

  كام alnakshabandiya-army.org © 2007ذاهتا وهذا هو عنوان املراسلة ملن أراد أن يتواصل معهم عىل الشبكة ، العنكبوتية

       .ويرى النتائج بعد ذلك "جيش النقشبندية"أن بإمكان من أراد أن يتعرف عليهم أن يكتب عىل حمرك األقراص 

 .٣٩٠ ص١٩: ج١٠روح املعاين جملد : انظر-٣
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 والــشيخ ،)٢(، والــشهيد ســيد قطــب،)١(لقرآن نــذكر بعــضهم مثــل اإلمــام الطــربياملفــرسون بــأن اجلهــاد هنــا بــا

ما قاله الشيخ األلويس من عظم دور العلامء يف جهـاد : ويرى الباحث) ٤(.والشيخ أبو بكر اجلزائري ،)٣(السعدي

ويـرى ،  اهللاوإن مـن أقـواهم جهـادا أوفـرهم حظـا يف كتـاب، األعداء بـام فـتح اهللا بـه علـيهم مـن العلـوم واملعرفـة

، وإدراك مراميـه، وفهـم معانيـه، ومدارسـته، ومداومـة تالوتـه، ن هذا احلظ من كتاب اهللا يكون بحفظهأ: الباحث

لـذلك نـرى أن جهـادهم ال يقتـرص ، ألهنم األقوى بكتاب اهللا، بذلك يسهل عىل أولئك العلامء جهادهم ألعدائهم

وإن األمـة ، هنم يتقدمون صفوف املجاهدين يف سـاحات الـوغىعىل جهاد احلجة واملنطق النابع من كتاب اهللا بل إ

 . ال تستغني عن اجلهاد عىل مر العصور وهي بحاجة دائمة ملثل هؤالء العلامء

!  "  #  $  Q  : اإلذن بالقتـال حيـث يتحـدث عـن ذلـك عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الثاين

%&+   *  )  (  '  P) ج ــرشكون )أذن( :حيــث يقــول) ٣٩ /الح أن ، أي رخــص للــذين يقــاتلهم امل

 ^يرضبون ويعذبون من مرشكي مكة ويشكون ذلـك للنبـي  ^ألهنم ظلموا حيث كان أصحاب النبي ، يقاتلوا

هم دوقـد وعـ، فيأمرهم بالصرب ألنه مل يؤمر بالقتال حتى نزلت هذه اآلية التي أباحت القتال بعـد أن كـان حمـذورا

، وفيه ترصيح بأن املراد به ليس جمرد ختليصهم من أيدي املـرشكني)  عىل نرصهم لقديروإن اهللا(اهللا بالنرص يف قوله 

وقـد ذكـر الـشيخ ) ٥(.وقد أكد ذلك تأكيدا بليغـا زيـادة يف تـوطني نفـوس املـؤمنني، بل تغليبهم وإظهارهم عليهم

إن اهللا : يخ الـسعدي فيقـول أمـا الـش )٦.(ن اهللا وعد املؤمنني الصادقني الذين يقاتلون من أجله بالنـرصأاجلزائري 

إن اهللا إذا أذن هلـم بالقتـال : أما الشيخ ابن عاشور فيقول )٧.(وعليهم أن يستنرصوه ويستعينوا به، هلم بالقتال أذن

أن ما قاله الشيخ األلويس ومن وافقـه مـن أن اهللا تعـاىل وعـد املـؤمنني : ويرى الباحث) ٨.(كان متكفال هلم بالنرص

إن عـىل املـؤمنني أن يـستعينوا بــاهللا : وكـذلك مـا قالــه الـشيخ ابـن عاشـور، جاهـدين صـحيحبالنـرص للمـؤمنني امل

                                                
 .٢٨٠ ص ١٩:تفسري الطربي ج: انظر -١

 .٢٥٤ ص ٥:الظالل لسيد قطب ج: انظر -٢

 .٥٨٤تفسري السعدي ص : انظر -٣

 .٦٢٢ ص ٣:رس التفاسري للجزائري جأي: انظر   -٤
 .٦١٧-٦١٦ ص١٧: ج٩روح املعاين جملد:  انظر-٥

 .٤٨٠ ص ٣:أيرس التفاسري للجزائري ج: انظر -٦

 .٥٣٩تفسري السعدي ص : انظر -٧

     .٢٧٢ ص١٧:تفسري ابن عاشور ج: انظر -٨
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وباجلمع بني أقوال املفرسين السابقة نخلص إىل أنه عـىل املـؤمنني ومـع وعـد اهللا تعـاىل ، ويستنرصوه صحيح أيضا

  :نية مثل قول اهللا تعاىلوهذا ما يتوافق مع اآليات القرآ، وينرصوه، هلم بالنرص أن يستعينوا به ويستنرصوه

  Q…    �   ~  }  |  {P) وقوله تعاىل) ٤٧ /الروم:  Q    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥

P) د نه وعىل الرغم من وعـد اهللا لـه بالنـرص إال أنـه مل يـرتك االسـتعانة إ حيث ^وهو ما ثبت عن النبي ) ٧ /محم

 .اهللا تعاىلوهو قمة األدب مع ) ١(،باهللا ودعائه وطلب النرصة منه

!  "  Q  : فرض القتال عىل املسلمني ويتحدث عن هذا األمر عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الثالث

& %   $  #'  ...Pوهـو فـرض عـني علينـا إن ، كتب اهللا علينا قتال الكفار :حيث يقول) ٢١٦ /البقرة(اآلية

وإن كـان فيـه كـره ، أي قتل الكفـرة) ب عليكم القتلكت(ويف قراءة ، وفرض كفاية إن كانوا ببالدهم، دخلوا بالدنا

فإن هذا الكره من باب أهنم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته ثـم كـون القتـل مكروهـا ال ينـايف اإليـامن ألن ، لكم

كـاملريض ، تلك الكراهية طبيعية ملا فيه من القتل واألرس وإفناء البدن وتلف املال وهي ال تنايف الرضا بام كلـف بـه

وعـسى أن تكرهـوا شـيئا وهـو خـري (شارب للدواء البشع يكرهه ملا فيه من البشاعة ويرىض به من جهة أخـرى ال

ألن الطبع يكرهه مع أن فيه صالحهم ألن فيه الظفـر والغنيمـة والـشهادة التـي هـي الـسبب األعظـم للفـوز ) لكم

اه وهـو يفـيض هبـا إىل الـردى، ألن تـرك ألن النفس حتبه وهتـو) وعسى أن حتبوا شيئا وهو رش لكم(، بغاية الكرامة

وحرمان احلظ األوفـر مـن ، وملك البالد، وهنب األموال، وسبي الذراري، وضعف األمر، قتال األعداء فيه الذل

،  أن الشيخ األلويس يبني حكم القتال متى يكون فرض كفاية ومتى يكون قرض عـنيوهنا نرى) ٢(.النعيم الدائم

عـىل أمـة واجـب اجلهاد  إن: أما الشيخ اجلزائري فيقول) ٣.(إن القتال فرض كفاية: قولبينام نجد اإلمام الطربي ي

ونجـد أن الـدكتور وهبـه الـزحييل يبـني حكـم اجلهـاد كـام فعـل  )٤(.اإلسالم ما بقيت فتنـة يف األرض ورشك فيهـا

ور الـزحييل هـو مـا ن ما بينه الشيخ األلويس من حكم اجلهاد وكـذلك الـدكتأ: ويرى الباحث) ٥.(الشيخ األلويس

ن ما ذكره اإلمام الطربي من أن اجلهاد فرض كفايـة هـو احلكـم العـام والـذي ينتقـل أو. ذهب إليه فقهاء املسلمني

أمـا مـا ذكـره ، لفرض العني يف ظروف معينة وهي التي بينها الفقهاء وذكرها الباحث نقـال عـنهم يف بدايـة املطلـب

                                                
 .١٨٨-١٨٧بارك فوري صالرحيق املختوم للم: انظر  -١

 .١٥٦-١٥٥ ص٢: ج٢:روح املعاين جملد: انظر  -٢

 .٢٩٦ ص ٤:تفسري الطربي ج: انظر -٣

 .١٩٧ ص ١:أيرس التفاسري للجزائري ج: انظر -٤

    .٢٥٧ ص ٢:التفسري املنري للزحييل ج: انظر -٥
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فـإن ذلـك حيتمـل األمـرين ، سلمني ما بقيت فتنة يف األرض ورشك فيهاالشيخ اجلزائري من وجوب اجلهاد عىل امل

وفرض العني إذا دخل الكفـار ، ومها فرض الكفاية حال وجود الكفار يف ديارهم وال حيدثون فتنة للمسلمني فيها

 .أو صنعوا فتنة للمسلمني يف دينهم، بالد املسلمني

  §  ¨  ©  Q     °   ̄  ®  ¬  «  ª : ما قالـه عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل-:النموذج الرابع

±²¹    ̧ ¶  µ  ´  ³  ºÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Â  Ä  Ã  

Ç  Æ  ÅÈÍ  Ì  Ë     Ê   É  Î  Ò  Ñ  Ð  Ï  P) ويف هذه  :حيث يقول) ١١١/التوبة

لـغ ممـا يف هـذه اآلية ترغيب للمؤمنني يف اجلهاد ببيان حال املتخلفني عنه، وال ترى ترغيبا يف اجلهـاد أحـسن وال أب

اآلية ألنه أبرز يف صورة عقد عاقده رب العزة جل جالله ، وثمنه ما ال عني رأت وال أذن سـمعت وال خطـر عـىل 

قلب برش، ومل جيعل املعقود عليه كوهنم مقتولني فقط بل كوهنم قاتلني أيـضا إلعـالء كلمـة اهللا تعـاىل ونـرصة دينـه 

، ناهيك به من صك، وجعـل وعـده حقـا وال أحـد أويف مـن واعـدهسبحانه، وجعله مسجال يف الكتب الساموية و

، حيـث مـاال عـني رأت وال أذن سـمعت وال خطـر عـىل قلـب بـرش، وقد أشار إىل ما فيه من الربح والفوز العظيم

حتـت ظـالل  اجلنـة (هبقولـ ^وهو الذي أشار إليه النبي ، ومكان التسليم للربح والفوز العظيم هو أرض املعركة

بيان لكون القتال يف سبيل اهللا تعاىل بذال للنفس وأن املقاتل يف سبيله تعـاىل بـاذل ) فيقتلون ويقتلون()١()السيوف

، وإنام يتحقق ذلك بالقتـال، أو االتصاف بأحدمها فقط، هلا وإن كانت ساملة غانمة، وال يشرتط اجلمع بني الفعلني

تكثري السواد وإن مل حتصل املضاربة ولـيس بالبعيـد ملـا وقد قال البعض إنه يتحقق اجلهاد بمجرد العزيمة والنفري و

أن يف ذلك تعريض النفس للهـالك أيـضا ، والظـاهر أن أجـور املجاهـدين خمتلفـة قلـة وكثـرة وإن كـان هنـاك قـدر 

مـا مـن غازيـة تغـزو يف سـبيل اهللا فيـصيبون الغنيمـة إال «: ^قال رسول اهللا » صحيح مسلم«ففي . مشرتك بينهم 

:  وهو يرد قول من قـال)٢(»ن مل يصيبوا غنيمة تم هلم أجرهم أجرهم من اآلخرة ويبقى هلم الثلث وإتعجلوا ثلثي

َإن أجر من قتل أعظم من أجر مـن قتـل لكـون األول : بل يقول، وال ينقص أجرهم بالغنيمة، إهنم يف األجر سواء ُ

توليـة لإليـذان بعـدم الفـرق بيـنهام يف كـوهنام من الشهداء دون الثاين، وتقديم حالـة القتاليـة يف اآليـة عـىل حالـة املق

مصداقا لكون القتال بذال للنفس، وقد قرأ محزة والكسائي بتقديم املبنى للمفعول رعاية لكون الـشهادة عريقـة يف 

                                                
أيب أوىف  من حديث عبد اهللا بن ،رب عند اللقاء العدو واألمر بالصباب كراهة متنى لقاء ، كتاب اجلهاد والسري،صحيح مسلم -١

 .٤٦٤٠:رقم احلديث ،١٤٣ ص ٥: جريض اهللا عنه

 ٦: جمن حديث عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام،  بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنمباب ، كتاب اإلمارة، صحيح مسلم-٢

  .٥٠٣٤:رقم احلديث ٤٧ص 
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: يقول أهل املعـاين )١(.هذا الباب إيذانا بعدم مباالهتم باملوت يف سبيل اهللا تعاىل بل بكونه أحب إليهم من السالمة

وعـىل ، " جيوز أن يشرتي اهللا شيئا يف احلقيقة ألن املشرتي إنام يشرتي ماال يملكه واألشياء كلهـا ملـك هللا تعـاىلال"

فالـذي يملـك األرواح ، هذا فإن اآلية من قبيل التمثيل إلثابة اهللا للمؤمنني عىل ما يبذلونه من أجل متليكهم اجلنـة

يملـك اجلنـة التـي يعرضـها اهللا عوضـا لعبـاده املـؤمنني عـن األنفـس واألنفس التي طلبها اهللا ثمنا هـو اهللا والـذي 

يـرى و) ٢.(وما العبد املـؤمن إال مـسكني مفتقـر لرمحـة اهللا الـذي يعطـي ويمنـع، واألموال هي ملك هللا تعاىل أيضا

نـي عند التفكر يف ما بينه الشيخ األلويس من قراءة حلمـزة والكـسائي حيـث يقـدمون املبنـي للمفعـول يع: الباحث

 عىل عدم مباالهتم بـاملوت ٌويقول الشيخ األلويس إن هذا دليل، أهنم يقدمون قتل املجاهد واستشهاده قبل أن يقتل

بـني أن هنـاك مـن املجاهـدين مـن سـيقتل تن هذه القـراءة أويقول الباحث . وهو قول صائب وطيب، يف سبيل اهللا

ألنـه يفجـر ، حيـدث إال إذا كـان املجاهـد استـشهادياويستشهد أوال وبعد ذلك سيقتل بقتلـه هـذا أعـداءه وهـذا ال 

ن اآليـة دلـت عـىل أنـه وكـأ، األعداء الذين فجر نفسه فيهمنفسه فيستشهد ويقتل أوال وبعده يموت من حوله من 

.  عىل مرشوعيتها وفـق مـا يـراه الباحـثٌوهذه اآلية دليل، ل هذه العملياتسيكون هناك من املؤمنني من يقوم بمث

 . أعىل وأعلمواهللا تعاىل

            

 املطلب الثاين

 لمِسال

، الـرباءة يقـال تـسلم منـه أي تـربأ منـه، والـسالم والـسالمة) سـلم(السلم مـن الفعـل  -:تعريف السلم لغة          

وقـد جعلـه ، والـسلم والـسالم بمعنـى الـصلح واملـصاحلة، والسالم اسم من أسامء اهللا احلسنى وصفة من صـفاته

ةQ$  #  "  !%    ...P  :وهو حتية املؤمنني يف اجلنـة قـال تعـاىل، ئهني أبنااإلسالم حتية ب ) ٤٤/األحزاب(اآلی

أن : نه يفهـم مـن هـذا القـولأ: ويرى الباحث )٣.()٧٣ /الزمر (Q...  ¹  ¸  ¶  µ P :وقال أيضا

 .للسالم معان مجيلة كثرية تدلل عىل األمن بشكل خاص وعىل اخلري بشكل عام وترغب فيه

 أو هـو .مجلة االسرتاتيجيات اهلادفة إىل تقليص دائرة احلرب بني األنظمة احلاكمة والـدول هو -:م اصطالحاالسل

القويـة بـني  ، مع وجود روابـط للعالقـاتليشري إىل انعدام العدوان الدويلمصطلح يستخدم يف العالقات الدولية 
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 ٢٧٠

يم العالقـات بـني دولتـني أو أكثـر، جمموعة من الـدول، وتـصدق كـذلك عـىل بعـض الـنظم التـي نجحـت يف تنظـ

 )١(.وعملت عىل استقرارها سياسيا

ولكـن مـن أجـل عبادتـه وطاعتـه ،  احلـروب وسـفك الـدماءما خلق اهللا تعاىل الكون من أجل -:السالم واإلسالم

هلـذا جعـل اإلسـالم الـسلم هـو األصـل يف املعـامالت والعالقـات ، وهي أفضل مـا تـؤدى إال يف األمـن والـسالم

ومل يسمح للمسلمني التدخل يف شـئون الـدول إال حلاميـة ، ودعا إليه يف كافة أحواله، والدولية واملجتمعية يةاألرس

بل لقـد هـدم اإلسـالم قـانون الغـاب الـذي سـار عليـه النـاس قبـل ، وعندما يستغيث املظلومون، احلريات العامة 

 يــسمح ألبنائـه بالــدخول يف حــرب إال لــرد ومل، وعلمهــم الــرشيعة الـسمحة التــي عــىل املـودة واإلخــاء، اإلسـالم

العدوان عنهم أو لفتح املجال للدعوة اإلسالمية وإزالة العقبات من طريقها حتى تـصل إىل النـاس دون معوقـات 

 )٢.(فيسلم من شاء أن يسلم ويبقى عىل دينه من أراد البقاء عليه

، يان يف توفري األمن واالستقرار والطمأنينـة للنـاسوالناظر للفظ اإلسالم جيد أنه مأخوذ من مادة السالم فهام يلتق

اء (Q  d  c         b  a  `P  :حتى أن رسول اإلسالم أرسله ربه رمحة للعاملني قال تعاىل ) ١٠٧ /األنبی

بـل ، تؤلف قلوهبم وتقوي الـصالت  وتـربط اإلنـسان بأخيـه اإلنـسان هـي الـسالم الذين أبنائهوجعل التحية بني 

ال تدخلون اجلنـة حتـى تؤمنـوا وال تؤمنـوا «:^ مرتبطا باملحبة وإفشاء السالم بينهم فقال النبيجعل دخول اجلنة

وهنـى اهللا تعـاىل عبـاده املـؤمنني أن ) ٣(.» إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكمشيءأوال أدلكم عىل .حتى حتابوا

{  ~   �  ¡  ¢   £  ¤  ... Q : هلــم الـسالم فقـال تعــاىلا أحـدا بعـدم اإليــامن ألنـه مل يلـقيتهمـو

¥... P وجعل اجلنة التي وعد هبا عباده املتقني مستقرا هلم دارا للسالم فقـال تعـاىل) ٩٤ /النساء (اآلية:  Q   Ó

×  Ö   Õ  Ô... P٢٥/یونس (اآلية ( وقال أيضا :QP  O    N  M  L Q    ..Pاآلية) وهم فيها ) ١٢٧: األنعام

 (Q  L     K  J  I  H  G *    Q  P  O  NP  :حدثون إال بلغة السالم قـال تعـاىلال يسمعون من القول وال يت

 )٤() ٢٦ -٢٥/ الواقعة
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  من خالل موقف الشيخ األلويس من اجلهاد حيث حرصه الـدائم عليـه ألن فيـه عـز -:موقف األلويس من السلم

وهـذا مـا سـنتعرف عليـه بـإذن اهللا مـن ، هـاأو تعطي الدنية يف دين، األمة ندرك أنه يرفض أن هتان األمة أو تستسلم

 .خالل عرض بعض النامذج لتفسريه آليات فيها احلديث عن السلم

حيث يبني ذلك من خالل .  إباحة قتال من مل يكف عن التعرض للمسلمني ويرفض مصاحلتهم-:النموذج األول

سا(Q ...   µ   ´  ³  ²  ±  °     ̄ ®      ¬  «  ª  ©¶P :تفسريه لقوله تعـاىل  )٩٠ /ءالن

ــاىل ــه تع   Q ...Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í        Ì  Ë  Ê  É  ÈÔ  Õ :وقول

     Ú  Ù  Ø  ×  ÖP)أي إذا اعتزلوكم ومل يتعرضوا لكم فلـم  :يف اآلية األوىل: حيث يقول) ٩١ /النساء

 لكـم يف أخـذهم فـام أذن اهللا، وألقـوا الـصلح لكـم فانقـادوا واستـسلموا، يقاتلوكم مـع أهنـم متمكنـون مـن ذلـك

Q   |    {    z  y  x : وهي قوله تعـاىلويذكر الشيخ األلويس أن هذه اآلية منسوخة بآية التوبة، وقتلهم

�  ~  }...  Pوهـذا صـنف ثـان مـن األعـداء  :وعند تفسريه لآليـة الثانيـة يقـول) ٥/التوبة (اآلية

فخذوهم واقتلـوهم ،  ومل يمتنعوا عن قتالكم،م ومل هيادنوك،كمومل يصاحلو،  لكمعن التعرضحيث إهنم مل يكفوا 

وهنا نجـد أن الـشيخ األلـويس وبعـد ) ١(.وقد جعل اهللا لكم حجة واضحة يف أخذهم وقتلهم، حيث متكنتم منهم

 .إن اآلية منسوخة:فإنه يقول، أن يبني جواز عدم قتل ومالحقة من استسلم للمسلمني وترك التعرض هلم

وال ، وال يمتنعـوا عـن قتـاهلم، نية وهي التـي ال يكفـون فيهـا عـن التعـرض للمـسلمنيوبني أن احلكم يف اآلية الثا

إن اآليتـني منـسوختني (: ولكننـا نجـد أن اإلمـام الطـربي يقـول، يصاحلوهنم فإن قتلهم وأخذهم مباح للمسلمني

  بكـرا أبـ أن الـشيخونجـد )٢().بآية التوبة السابقة فقد أعطاهم اهللا مدة أربعـة أشـهر إمـا أن يـسلموا وإمـا الـسيف

إن إلمام املسلمني أن يأخذ هبذا النظـام متـى دعـت احلاجـة : أيضا بنسخ هذه اآليات ولكنه يقول: اجلزائري يقول

ألنـه ال ، مع أن هذا األخذ يكون خـارج جزيـرة العـرب أمـا داخلهـا فـال، إليه ألنه كالم اهللا وال خييب من يأخذ به

أن الـذي متيـل : ويـرى الباحـث. والقول بنسخ اآليتني مشهور عند املفرسين )٣.(جيتمع فيها مع اإلسالم دين آخر

ولعل الشيخ األلويس مل يذكر شيئا عن نـسخ اآليـة الثانيـة اكتفـاء بـام ذكـره . إليه النفس هو ما قاله الشيخ اجلزائري

 .هللا تعاىل أعىل وأعلموفيهام من الرتابط يف األحكام ما فيهام وا، عن النسخ يف اآلية األوىل ألهنام متجاورتان
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 :وهو ما يبنه من خالل تفـسريه لقولـه تعـاىل،  جواز عقد الصلح مع األعداء إذا مالوا لالستسالم-: الثاينجالنموذ

 QÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Ö  ... Pفإنـه ، إن مالوا لالستسالم والصلح :حيث يقول) ٦١/األنفال (اآلية

وال ، مـع كفـار قـريش صـلحا لعـرش سـينني ^وقد عقد النبي ، اهدة معهمال إثم عندئذ يف مصاحلتهم أو عقد مع

ختف من خمادعتهم ألن اهللا تعاىل يسمع ما يقولـون يف خلـواهتم مـن مقـاالت اخلـداع فـيعلم نيـاهتم فيؤاخـذهم بـام 

وقيـل هـي للكفـار عامـة لكنهـا ، وقيـل إن هـذه اآليـة خاصـة بأهـل الكتـاب .يستحقونه ويـرد كيـدهم يف نحـرهم

وخة بآيــة الــسيف ألن مــرشكي العــرب لــيس هلــم إال اإلســالم أو الــسيف بخــالف غــريهم فإنــه تقبــل مــنهم منــس

ويـذكر أيـضا أن ،  ويذكر اإلمام الطربي مثل ما قال الشيخ األلويس مـع فـضل الـسبق لإلمـام الطـربي )١(.اجلزية

ة عليـه مـن كتـاب وال سـنة وال فطـرة ال داللـإنـه ": نه ينكر عليهم ذلك بقولـهأإال ، هناك من قال بنسخ هذه اآلية

 قأن الـشيخ األلـويس مل يتطـر: ويرى الباحـث )٣(. من عدم نسخ اآليةوهو ما يقوله الشيخ اجلزائري )٢(."عقل

ألن نـسخها ، وهو الذي قال به غريه مـن املفـرسين مـن أن اآليـة حمكمـة، ملوضوع نسخ اآلية ألنه ال يقول به أصال

كـام أنـه ال يـستغني املـسلمون عـن ، نه دعوة للسالمأحكام يتناىف مع سامحة اإلسالم ووتعطيل العمل بام فيها من أ

 .فرتات يدخلون فيها يف صلح مع أعدائهم

  :وقفه هذا من خالل تفسريه لقوله تعاىلمويتضح لنا ،  عدم جواز االستسالم أو إعطاء الدنية-:النموذج الثالث

Q  u  t  s  r  q   p    o      n  m  l  k v  P) بعدما علمتم إن اهللا  :حيث يقول) ٣٥/محمد

ولـن يـرضوه شـيئا فـال تظهـروا هلـم ضـعفا وال تبـالوا ، تعاىل سيحبط أعامل الكفار وهو خاذهلم يف الدنيا واآلخرة

، أنكـم أنـتم الغـالبونوالرس يف ذلك ، ذلك إعطاء للدنيةم خوارا وإظهارا للعجز فإن كوتدعوهم للصلح مع، هبم

أي نـارصكم ) واهللا معكـم. (وهذه اجلملة حالية مقررة ملعنى النهي مؤكـدة لوجـوب االنتهـاء، ملنترصوناألقوياء ا

واهللا ، فإن كونكم األغلبني وكونه عز وجل نـارصكم مـن أقـوى موجبـات االجتنـاب عـام يـوهم الـذل والـرضاعة

 وأبو ،)٦(، والسعدي،)٥(، سعود من أبو الوقد قال بمثل هذا القول كل) ٤.(تعاىل لن يظلمكم فلن يضيع أعاملكم
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أو التنـازل عــن ، إن هـذه اآليـة تفيـد حرمـة إعطـاء الدنيـة يف الـدين: ويـرى الباحـث) ١.(وغـريهمبكـر اجلزائـري 

بل أيضا حال ضعف املـسلمني ألن األصـل أن جياهـد املـسلم ويثبـت عـىل احلـق ، وليس فقط حال القوة، احلقوق

 أجل نيل حقه فبها ونعمت وإن مل يستطع أن يقاتل لنيل حقه فإن عليـه أن دون أن يتنازل فإن استطاع أن يقاتل من

ولعل يف هذه اآليـة درس للمستـضعفني مـن املـسلمني يف ، يثبت صابرا حمتسبا دون التنازل أو إعطاء الدنية يف دينه

حكـام العـرب هذا الزمان ويف مقدمتهم شعبنا الفلسطيني الذي يواجه العدو الـصهيوين وحـده بعـد أن ختـىل عنـه 

 .فعليهم مجيعا عدم التنازل أو التخيل عن يشء من حقوقهم حتى يأيت اهللا بالفرج أو أمر من عنده، واملسلمني

 

 

 -:خالصة املبحث 

وهـو ممـن يـرى وجـوب مواكبـة التطـور العـسكري يف ،  إن الشيخ األلويس مـن دعـاة اجلهـاد املـساندين لـه-١

وإن ،  جهـاد األعـداء باحلجـة الدامغـة وذلـك بقـدر قـوهتم يف كتـاب اهللاويبني دور العلـامء يف، اإلعداد للجهاد

 ال ينـايف اإليـامن ألن تلـك  ومـع ذلـك فهـولـشدته وعظـم مـشقتهاجلهاد وإن كان فيه كره عىل نفـوس املـؤمنني 

هـاد واجل، الكراهية طبيعية ملا فيه من القتل واألرس وإفناء البدن وتلف املال وهـي ال تنـايف الرضـا بـام كلـف بـه

وذكـر بعـضها الـشيخ ، فرض كفاية عىل األمة إال أنه يكون فرض عني يف حاالت معينة بينها الفقهـاء يف كتـبهم

 .األلويس

ويصح للمسلمني أن يعقدوا صلحا أو معاهدة مع ، أو تعطي الدنية يف دينها،  يرفض أن هتان األمة أو تستسلم-٢

 .عاهدة منهمأعدائهم إذا استسلم العدو هلم وطلب الصلح أو امل
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 الفصل اخلامس

 

 تفسري األلويس يف امليزان

 

 

 -: وفيه مبحثان                                                 
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  عىل تفسري األلويس االستدراكات :ملبحث الثاينا                                            
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 الفصل اخلامس

 تفسري األلويس يف امليزان
       

يعترب تفسري الشيخ األلويس من أفضل التفاسري حيث امتاز باتساعه ومجعه لشتى العلوم املختلفـة عـالوة عـىل        

بـل إن هـذا التفـسري يعتـرب جامعـة قرآنيـة مجـع بـني . لخلفما أورد صاحبه فيه من روايات للسلف وآراء مقبولة ل

أو اإلشـاري ، الـوعظي، النحوي والبالغي، الفقهي، الرأي املحمود، سائر مدارس التفسري التي سبقته مثل املأثور

وكـل مـن درس تفـسري الـشيخ األلـويس يقـر هبـذه ، حيث نجد أن الشيخ األلويس قد مجع بني ذلـك كلـه، الصويف

 ومما يؤكد هذا القـول أن علـامء التفـسري وطلبتـه يـستقون منـه )١(،ال ينسى فضله وجهده الطيب املباركو، احلقيقة

وألنـه يـستحيل عـىل اجلهـد البـرشي أن يتـصف بـالكامل فقـد كـان لـشيخنا . ويعتربونه مرجعا هاما من مراجعهم

، حيـسب عليـه مـن االسـتدراكاتوقد فاته بعض األمور ووقع يف أمر أخرى ممـا ، األلويس ما حيسب له من حماسن

واالسـتدراكات عـىل تفـسري ، وقد كان هذا هو الفصل األخري حيث ينقسم إىل مبحثني مها حماسن تفسري األلـويس

 . األلويس

 

 املبحث األول

 حماسن تفسري األلويس
 

مـن ها إال أنـه ديدة ولربام يصعب حـرصإن الدارس لتفسري الشيخ األلويس يدرك أن حماسنه كثرية وفضائله ع       

 -:وهي كام ييلاملكن الوقوف عىل العديد منها 

 . اشتامل تفسريه عىل أمور التفسري والفقه واحلديث والعقيدة-١  

                                                
 .  ٢٨٥ ص٢: فضل عباس ج.م القرآن دإتقان الربهان يف علو:  انظر-١
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وعند اختالف الروايات يف التفسري فإنـه يـرجح ،   يفرس القرآن بالقرآن ويقدمه عىل غريه من التفاسري إن وجد-٢

ا عنـد احلـديث عـن تفـسري القـرآن هـ تفـسريه وقـد سـاق الباحـث الكثـري منوأمثلة ذلك كثـرية يف، التفسري بالقرآن

 .بالقرآن

ويرجح تفسري رواية عىل أخرى عند وجود أكثر من رواية كـام أنـه  يـورد احلـديث ذاكـرا ،   يفرس القرآن بالسنة-٣

ا الرمـي ويـذكر ومثـال ذلـك تفـسريه للقـوة بأهنـ، عىل طريقة املحدثني، مصدره الرئييس والراوي األعىل للحديث

  )١() أال إن القوة الرمي( :^قول النبي 

وجماهـد وقتـادة وعكرمـة ،  يفرس القرآن بأقوال الصحابة والتابعني خاصة كبارهم كـابن عبـاس وابـن مـسعود-٤

ومثـال ذلـك ، كام أنه يورد رواية لبعض الصحابة منقولة عن عدد من التابعني وهـذا يقـوي الروايـة، ريض اهللا عنه

 " إن زلزلة الساعة قيامها"للزلزلة بقول ابن عباس ريض اهللا عنهامتفسريه 

.  أحيانـا أخـرىانـا ويـرتكيح بينهـا أحجواحلكم عليها كام أنـه يـر عنايته بالقراءات حيث امتاز بكثرة إيراده هلا -٥

وتقـرأ الـرصاط : فيقـول )٦- الفاتحة(Q  9  8   7P  :ما أورده من قراءات لقوله تعاىل: ومثال ذلك

  .والصاد عندي أفصح وأوسع، وبالصاد، بالسني

حيـث يـورد قـراءات ،  خدمته للتفسري من خـالل إظهـاره ألثـر القـراءات عـىل التفـسري وعـىل اإلعـراب أيـضا-٦

ومثـال التفـسري مـا قالـه عنـد . وكـذلك يف اإلعـراب، ويفرس كال منها تفسريا خمتلفا عن األخـرى، صحيحة خمتلفة

  °  ±  Q... ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥ ¯     ́ ³   ² :تفــــسريه لقولــــه تعــــاىل

P)َتعملون ( حيث يبني أن ابن عامر، ومحزة، والكسائي قرأوا ) ١٤٤ -البقرة ُ َ ْ : بالتاء فهو وعد للمؤمنني، وقيـل)َ

الـضمري عـىل القـراءتني جلميـع : ًعىل قراءة اخلطاب وعد هلم وعىل قراءة الغيبة وعيد ألهل الكتاب مطلقـا، وقيـل

ًلناس فيكون وعدا ووعيدا لفريقني من املؤمنني والكافرينا (   Q : ومثال اإلعراب ما قاله عند تفسريه لقوله تعـاىل.ً

   3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *P)ٍحمـدث:( فهو يقـول)٢/األنبیاء َ ْ بـاجلر صـفة ) ُّ

عيل ريض اهللا تعاىل عـنهام بالنـصب عـىل ًوقرأ ابن أيب عبلة بالرفع عىل أنه صفة له أيضا عىل املحل، وزيد بن ، لذكر

ُمن رهبم:(ًأنه حال منه بناء عىل وصفه بقوله تعاىل ّ َّ ِّ( 

 .كقراءة املعتزلة مثال،  عدم قبوله لقراءات أصحاب املذاهب املنحرفة حيث متس العقيدة-٧

 .معناها ال يرضوقوله إن اجلهل ب،  عدم إكثاره من ذكر اآلراء يف تفسريه للحروف املقطعة أوائل السور-٨

                                                
 . من هذا البحث٤١ص :  انظر،احلديث سبق خترجيه -١
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 :كقولـه،   يوضح اإلشكال القائم بني بعض املذاهب فيام يتعلق ببعض اآليات وهل فيها النسخ أو التخصيص-٩

 ويقـصد بعنـدنا الـسادة .إن قرص العام بكـالم مـستقل ختـصيص عنـد الـشافعي ريض اهللا تعـاىل عنـه ونـسخ عنـدنا

 .األحناف كام هو معلوم

   : لقوله تعاىلهنا منسوخة أو حمكمة مثل ما فعل عند تفسريهإيات من حيث  جزمه يف احلكم عىل بعض اآل-١٠

 Q       B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6P )٨/النساء( 
    .حيث جيزم القول بأن اآلية حمكمة

امـا  ينترص لعدم النسخ يف األخبار ويرد قول من قال بنسخ بعض اآليات التي حتمـل أخبـارا وال حتمـل أحك-١١

!  "       #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  Q : مثل ما فعل عند تفسريه لقولـه اهللا تعـاىل

  2  1  0  /P)حيث يقول بعـد أن يـورد قـول مـن قـال بالنـسخ فيهـا بقولـه )   ١٨/اإلسراء

 .وأنت تعلم أنه ال نسخ يف األخبار

ويعقـب بعـد ،  من وضع زنادقـة أهـل الكتـابوأهنا، ة لإلرسائيليات واألخبار املكذوب نقده ودحضه الشديد-١٢

 بـل إن .ذلك أن الغريب ليس ما وضعه أولئك الزنادقة ولكن العجب ممن وضعوا هذه الروايات يف كتب التفـسري

وعنـدما ، تفسريه خـال مـن االغـرتار باإلرسائيليـات التـي كثـرت يف كتـب التفـسري وظـن أصـحاهبا أهنـا صـحيحة

 اختالقها، وبطالهنا وليحذر املسلمني خاصة طلبة العلم وأهله من التصديق هبا، كام أنـه يـورد يذكرها إنام لينبه إىل

ومل يعلم أحد من املفرسين، بعد العالمة احلـافظ ابـن كثـري يف ،   وضعها أو ضعفها عىلردود وأدلة غريه من العلامء

 مـا ذكـره مـن ومثـال ذلـك، يف تفـسريهتفسريه، حارب اإلرسائيليات، واملوضوعات، مثل ما فعل الشيخ األلويس 

 . أمر عوج بن عنق وقد سبق ذكره يف هذه الرسالة عند احلديث عن اإلرسائيليات

ونـرصته لعبـادة ، وقدرة اهللا وعظمته،  كثريا ما يبني املقاصد واألهداف من القصة القرآنية مثل العربة والعظة-١٣

 .ا ذكره عند حديثه عن قصة إبراهيم عليه السالم مع النمرودومثال ذلك م، وأخذه للظاملني والكافرين، املؤمنني

ومثاله ما ذكره عنـد ، وهو التذكري واالهتداء،  يتعرض للهدف واحلكمة من رضب األمثال يف القرآن الكريم-١٣

  )٢١/الحشر(Q ...  k  j  i  h  g  fP  :قوله تعاىلتفسريه ل

وانتقـاده لكـل ، ودفاعـه عنهـا، لوهية توحيدي الربوبية واأل وضوح التزامه عقيدة السلف يف تناوله لكل من-١٤

خاصـة أولئـك الـذين يتقربـون إىل اهللا تعـاىل بعبـادة القبـور أو يتوسـلون إىل اهللا تعـاىل باألوثـان ، من يعتقـد غريهـا

صيا ويـذكر أنـه عـانى شخـ، ويعتقد أن هذا كله رشك باهللا تعـاىل، أو يتوجهون بالدعاء هلا، حجرية كانت أو برشية

ثم إياك أن تستغيث باهللا تعاىل إذا خطب دهاك فـإن { :وهو طفل صغري ممن يدعون الناس هلذا الرشك حيث قيل له



 ٢٧٨

هنم يعجلـون يف إاهللا تعاىل ال يعجـل يف إغاثتـك وال هيمـه سـوء حالتـك وعليـك باالسـتغاثة باألوليـاء الـسالفني فـ

ي وسـألت اهللا تعـاىل أن يعـصمني واملـسلمني  دمعـىم سوء ما حل بك فمج ذلك سمعي ومهتفريج كربك وهيمه

 }. من أمثال هذا الضالل املبني

وال هيمل الـرد عـىل ،  حيسن رمحه اهللا الرد عىل املخالفني من أصحاب الفرق املنحرفة خاصة الشيعة واملعتزلة-١٥

نة واجلامعـة وعقيـدة وهو ينترص دائام ألهل الس، اآلخرين وهو خصم عنيد هلم ال يرتك جماال ملنافحتهم إال وسلكه

 .يظهر هذا جليا من خالل النامذج التي نقلها الباحث عنه أثناء رده عليهم، السلف

وعذاب ، واجلن،  إبانته لعقيدة أهل السنة واجلامعة فيام يتعلق بالغيبيات والتي تتمثل يف اإليامن باملالئكة- ١٦

ومن ذلك ما ، فاعه عنها ورده عىل كل من خالفهاود، والقضاء والقدر، واجلنة والنار، والبعث واجلزاء، القرب

تقدير ما يلزم لكل خلق من خملوقاته وهدايته ، ويف القدر، ال تفنيان، باقيتان، من أن اجلنة والنار خملوقتان: قاله

 .إليه

والعام ، حيث أجاد يف تناوله للمطلق واملقيد، اهتاممه بالتفسري بالرأي املحمود ولكن بعد أن يفرس باملأثور - ١٧

أو اآليات وأمثلة ذلك كثرية يف تفسريه وقد ذكر ، واملناسبة سواء كانت بني السور، واملجمل واملفصل، واخلاص

 . الباحث بعضا منها أثناء عرضه للمطلق واملقيد وبقية املطالب

با أدبيا قـشيبا أظهـره  تبيانه لألرسار البالغية والنكات البيانية يف القرآن الكريم من خالل تفسريه مما ألبسه ثو-١٨

® ̄   °  ±  Q  ²  :وكأنه تفسري بياين للقرآن ومثال ذلك ما قاله عند تفسريه لقوله تعـاىل

³´    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   P) رة التفــات إىل خطــاب : حيــث يقــول )٢٨ /البق

خاطـب كـان أبلـغ مـن أولئك بعد أن عدد قبائحهم املستدعية ملزيد سـخطه تعـاىل علـيهم واإلنكـار إذا وجـه إىل امل

 .توجيهه إىل الغائب وأردع له جلواز أن ال يصله

 تفسريه لآليات التي تتحدث عن الطب تفسريا واضحا سهال  يلتقي مـع مـا قالـه الطـب احلـديث يف عـرصنا -١٩

وحديثـه عـن األكـل والـرشب مـع عـدم اإلرساف ، احلارض ومثال ذلك حديثه عن الظلامت الـثالث يف بطـن األم

 . من وسائل الوقاية من كثري من األمراضامه انذلوال

فإن مل جيد بحث عـن ،  يدقق ويبحث عن األدلة النقلية عىل الرغم من توسعه يف تفسري اآليات الكونية إال أنه-٢٠

 حيسب له عدم موافقته كـالم أهـل اهليئـة إذا هلذا فإنه، الدليل العقيل حتى يطمئن إليها ويقول هبا وإال فإنه ال يقرها

أو أن الكواكـب والنجـوم تـؤثر يف حيـاة اإلنـسان كـام قـال بـذلك بعـض أهـل ، لف األحاديث الصحيحة عندهخا

وتعاملـه بـه ، كام حيسب له مواكبته للتطور العلمي يف هذا املجال. وهذا يدلل مرة أخرى عىل سالمة عقيدته، اهليئة



 ٢٧٩

ة فهو يقبل منهـا مـا يـراه صـوابا مـن وجهـة وهو مع ذلك يقف موقفا حازما يف وجه املكتشفات احلديث، يف تفسريه

 .ويرفض البعض اآلخر، نظره

 عند عرضه لآليات التي تتحدث عن النباتات واألشجار فإنه يستخدمها يف الداللة عـىل قـدرة اهللا وحكمتـه -٢١

ومثـال ، وحيـارهبم فكريـا عـىل سـوء فهمهـم، ويعارض من يقول إن ما حيدث للنبات والشجر هو ظـواهر طبيعيـة

ك تساؤله عن التنوع يف األشجار والنباتات التي تسقى بامء واحد وتغذى بغذاء واحد وخيتلف شكلها وثمرهـا ذل

 .  إنه تقدير العزيز الرحيم: أهو يف ذاهتا وطبيعتها؟ ثم يقرر اإلجابة بقوله

 لـربام يمـدح واحرتامـه لغـريه مـن املـذاهب بـل،  يتوسع يف املسائل الفقهية وحيسب له عدم التعصب املذهبي-٢٢

ونـرى ذلـك كثـريا عنـده ، ونراه يستقل برأيه أحيانا يف بعض املسائل مع عدم قدحه فيمن خالفه فيها، رأهيم أحيانا

ومثال ذلك مـا فعـل عنـد ، شكل خاصبيف تعامله مع مسائل فقه املعامالت بشكل عام ومسائل الزواج والطالق 

 .حديثه عن متعة املطلقة

وقـد بـني ذلـك ، والرد بقوة عىل من قـال بجـوازه، سنة واجلامعة فيام يتعلق بزواج املتعة التزامه مذهب أهل ال-٢٣

ــه تعــاىل ةQ  ?  >  =     <  ;  :@A... P  :عنــد تفــسريه لقول ساء(اآلی ) ٢٤ / الن

ن وأيدوا استدالهلم بقـراءة أيب وابـ، ذهب اإلمامية أن هذه اآلية يف املتعة وهي أحد أدلتهم يف جوازها: حيث يقول

وال نـزاع عنـدنا يف أهنـا : ثـم يقـول) فـام اسـتمعتم بـه مـنهن إىل أجـل مـسمى(عباس وابن مسعود ريض اهللا عنهم 

أحلت ثم حرمت حتريام مؤبدا إىل يوم القيامة، واستمر التحريم، وهذه اآلية ال تدل عـىل حـل املتعـة والقـول بأهنـا 

 .نزلت يف املتعة غلط

ورفـضه إلهانـة ، ثه عىل مواكبة التطور العسكري نرصة لألمـة ومحايـة هلـاوح،  منارصته للجهاد واملجاهدين-٢٥

ومثال ذلك حرصه عىل مواصلة التطور يف اإلعـداد للجهـاد وذلـك بقولـه عنـد حديثـه عـن ، أو استسالمها، األمة

  ق وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم ال يصيب هدف القصد من العدو ألهنم استعلموا الرمي بالبند":الرمي

 واملدافع وال يكاد ينفع معهام نبل وإذا مل يقابلوا باملثل عم الداء العضال واشتد الوبـال والنكـال وملـك )البنادق( 

 "البسيطة أهل الكفر والضالل فالذي أراده والعلم عند اهللا تعاىل تعني تلك املقابلة عىل أئمة املسلمني ومحاة الـدين

)١(. 

 

  
  

                                                
 . من هذا البحث٢٦٤ص :  انظر-١



 ٢٨٠

 ملبحث الثاينا

 ىل تفسري األلويساالستدراكات ع
  

لقد أبى اهللا الكامل إال لذاته العلية وكتابه الكريم الذي هو كالمه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال مـن           

ومن هنا فلن خيلوا أي جهد برشي من النقص ألن هذه صفتهم ومـن هنـا فإننـا نجـد . خلفه تنزيل من حكيم محيد

ومـن هــذه . األلــويس يف تفـسريه إال أن هـذا ال يفقــده قوتـه بــني كتـب التفــسريبعـض مـا يــستدرك بـه عــىل الـشيخ 

  -:االستدراكات

ولـو أنـه أتـى هبـا ،  عندما يفرس القرآن بالقرآن ال يذكر كل اآليات التي هلا عالقة مبارشة باملعنى املراد من اآلية-١

  <  ?  @  Q =  <  ;   A  :ومثال ذلك ما قاله عند تفسريه لقولـه تعـاىل، لكان أفضل

  C  BP) إن املراد منه رصاط األولـني يف حتمـل املـشاق العظيمـة ألجـل رضـوان : حيث قال)   ٧/   الفاتحة

ويرتك عددا من   )٦١/یس" (QT  SU    X  W  V   P  :وقيل العبادة كام يف قوله تعاىل، اهللا

آل  (Q¶  µ   ́ ³  ²¸ ¹     »  º P  :اآليــات التــي تؤيــد تفــسريه مثــل قولــه تعــاىل

Q  I   :وقوله تعاىل ) ٣٦/   مریم (QÄ   Ã  Â  Á  ÀÅ    È  Ç  Æ  P  :وقوله تعاىل  )٥١/عمران

N   M  L      K  JO   R  Q  P  P)٦٤/   الزخرف .(  
 ومثـال ذلـك، أو ذكروه يف كتبهم،  يرتك أحيانا نسبة هذا املأثور ألي ممن سبقه من املفرسين علام بأنه نقل عنهم-٢

 ) m  (:حيث فرس قوله تعاىل)١٨/النبأ (Q  m  l    k  j  i  hP  :ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل

 )٧١  /اإلرساء(Qu   t  s  r  q   ...   P  :أي أمما كل أمة بإمامها كام قال سبحانه وتعاىل: بقوله

 ٍ كـل كتـبهم التـي مل ختـف عليـه مثـلفلم ينسب هذا القول ألحد من املفرسين علام بأن منهم من سبقه إليه وذكر يف

                                           .وابن كثري، الفخر الرازي، من األئمة وابن جرير الطربي

أو ختـصيص ، أو توضيح مـبهم، ال يبني املراد من اآليات التي يستدل هبا يف تفسريه املأثور مثل تفصيل جممل . -٣

ولـو أنـه بـني عمـل اآليـة مـن ناحيـة ،  التي تفرس اآلية التي يفرسها جمرد الـذكر فقـطحيث يكتفي بذكر اآلية، عام

Q   u   t  :ومثـال ذلـك مـا فـرس بـه قولـه تعـاىل، أو غريه لكان أوضح للتفـسري، أو التفصيل، التخصيص

  w  vP)عاىلوقد فرسه الشيخ األلويس بقول اهللا ت، وتسيري اجلبال لتكون رسابا أمر مبهم )٢٠/  النبأ:   



 ٢٨١

Q ?  >  =  <P)ومل يبني أن هذه اآلية توضح املـبهم يف اآليـة  ) ٥/ القارعة

 .السابقة

وكـذلك ، واستـشهاده هبـا أحيانـا مـع علمـه بـضعفها،  كثرة األحاديث واآلثـار الـضعيفة املوجـودة يف تفـسريه-٤

 ألنـه كـان موسـوعة يف وهـذا ال يقبـل منـه، األحاديث التي حكم عليها علـامء احلـديث بالوضـع مـع علمـه بـذلك

حيـث ) ٢٠/ النبـأ(  Q  w  v   u   tP  :ومثال ذلك ما قاله عند تفـسريه لقولـه تعـاىل، احلديث

واحلـديث موجـود يف تفـسريه للقـرآن ، يورد حديثا قال فيه اإلمام ابن حجر بأنه موضوع وآثار الوضع الئحة عليه

  .   بالسنة

وقـد فعـل ذلـك عنـدما قـال بعـدم ، ال يستدل به يف تفـسري آيـة معينـة يرتك التفسري باحلديث الصحيح أحيانا و-٥

وی(Q 3  2  1P  :حرش احليوانات عند تفسريه لقوله تعاىل ^ ورفض العمل بقول النبي) ٥ /ر التك

َّلتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة اجلامء من الش" : َّ َْ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ ُْ ْ ْ َ ُ ْ َّ ََ َّ ُِ ْ َ ِ ِاة القرناء تنطحها وقال ابن جعفـر يعنـي يف َ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٍُ َ َ َ َ َ ْْ َ َِ ْ

ِحديثه يقاد للشاة اجللحاء َ َ ُ َْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ")١(  

 عند تفسريه بأقوال الصحابة والتابعني فإنه يستـشهد بروايـات ضـعيفة منـسوبة لكبـار الـصحابة كـابن عبـاس -٦

ولـو كـان الـذي ، لواحد من كبار الصحابة دون الرتجيح بيـنهام كام أنه يورد أحيانا روايتني خمتلفتني، ريض اهللا عنه

م والقـدرة عـىل لـ ذلك ألن الشيخ األلويس عىل قدر عال مـن الع،فعل ذلك غري الشيخ األلويس لكان األمر أهون

وقـد يـذكرها بـصيغة ، هـذه الروايـات ملظاهنـا أحيانـا كثـريةيعـزو كـام أنـه ال ، التمحيص والرتجيح بـني الروايـات

ومثال ذلك ما أورده منسوبا البن عباس ريض اهللا عنهام من أسامء الطيـور التـي أمـر نبـي اهللا ، تمريض يف الروايةال

ومثـال آخـر وهـو مـا قالـه عنـد تفـسريه . وهي أكثر من رواية يوردها بصيغة التمريض والضعف، إبراهيم بذبحها

ریم(Q ¤  £P   :لقوله تعاىل عباس ريض اهللا عنهام دون أن يرجح حيث يورد روايتني البن  )  ٤٦/ م

 .واحدة عىل األخرى

ومثال ذلـك مـا أورده مـن أسـباب نـزول لقولـه ، إال أنه ال يرجح بينها،  يورد أكثر من رواية يف أسباب النزول-٧

حيث أورد  )  ١١/النساء(  اآلیة...)  Qf  e   d  cg  j  i   h  kl  :تعاىل

 . أو يوضح اإلشكال فيها،  يرجح بينهاثالثة أسباب لنزول هذه اآلية دون أن

                                                
 .٧٢٠٤:رقم احلديث، ١٣٧ ص٢١: جمن حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، مسند اإلمام أمحد -١



 ٢٨٢

»  Q :ومثال ذلك ما قاله عند تفسريه لقوله تعاىل،  يورد بعض القراءات الشاذة وحياول أن حيتج هلا أحيانا-٨

    ¼  »   º  ¹         ̧ ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬P  )١٤/البقرة (
م( وقرأ اجلمهور:حيث يقول ُ ْمعك إن : من قولهيفهم . ًرئ شاذا بسكوهنا وهي لغة ربيعة وغنمبتحريك العني وق) ََّ

   . أنه حياول أن حيتج هلا علام بإقراره أهنا شاذةمنالشاذة لغة ربيعة وغ

ومثـال ذلـك مـا قالـه عنـد تفـسريه ،  عدم نسبة القراءة ألحد أحيانا بغض النظر إن كانـت صـحيحة أو ضـعيفة-٩

 قـرأ حفـص بفـتح اهلمـزة : حيـث يقـول)٤٧/ يوسف(اآليةQ  Q  P  O   NR...P  :لقوله تعاىل

 .فهو مل ينسب القراءة الثانية ألحد . بألف من غري مهز عىل التخفيف)ًدابا(واجلمهور بإسكاهنا ، وقرئ 

سـواء نقلهـا عـن غـريه أو ،  ذكره لبعض اإلشارات التفسريية بعد حديثه عن احلـروف املقطعـة أوائـل الـسور-١٠

رة (Q  !P  :ما قاله عند تفسريه لقوله تعـاىلومثال ذلك ، قاهلا بنفسه ًأيـضا يف احلـروف { :حيـث يقـول)  ١/البق

رمز إىل ثالثة أشياء فاأللف إىل الرشيعة والالم إىل الطريقة وامليم إىل احلقيقـة فهنـاك يكـون العبـد كالـدائرة هنايتهـا 

 }.عني بدايتها وهو مقام الفناء يف اهللا تعاىل بالكلية

 القصة القرآنية دون أن يتطرق هلا بيشء من التعقيب أو التوضيح أو حتى ذكـر يشء مـن العـرب  أحيانا يعرض-١١

ومثـال ذلـك مـا فعلـه عنـد تفـسريه ، وإنام يشري إشارات من باب التفسري اإلشـاري فقـط، والعظات املستفادة منها

  Qs   r  q  p  o  ntv  u  w  ~  }  |   {     z  y  x :لقوله تعاىل

¢  ¡  �    §  ¦  ¥  ¤  £   P)حيث اقترص عىل رسد القصة ثم عقب ) ٢٥/التوبة

 : عليها بعد ذلك بيشء من التفسري اإلشاري وذلك عند تفسريه آلية أخرى هلا عالقة هبذه اآلية وهي قوله تعاىل

 Q)  (  '    &  %  $  #  "  !*0        /  .  -  ,  +  P 

  Qs   r  q  p  o  nt  u :ة يف اآليات أن قولـه سـبحانهومن باب اإلشار: بقوله) ٤١:/التوبة(

vwz  y  x  ... Pإشــارة إىل أنـه ال ينبغـي للعبــد أن حيتجـب بـيشء عــن )٢٥/التوبـة.(اآليـة  

اســتجالب النــرص يف الذلــة : مــشاهدة اهللا تعــاىل والتوكــل عليــه ومــن احتجــب بــيشء وكــل إليــه، ومــن هنــا قــالوا

حانه ندم القوم عىل عجبهم بكثرهتم ردهـم إىل سـاحة جـوده وألبـسهم أنـوار قربـه واالفتقار والعجز، وملا رأى سب

  .وأمدهم بجنوده

 عدم وضوحه يف األسامء والصفات وبقائه مرتددا بني التأويل والتسليم فهو وعىل الرغم من سـالمة عقيدتـه -١٢

ومثـال ذلـك مـا قالـه عنـد تفـسريه ، ففهو يرتدد بني مذهبي السلف واخلل، وسلفيتها إال أنه يقول بالتأويل أحيانا



 ٢٨٣

 واآلية تـشعر بـصحة نـسبة :حيث يقول )٢٦/البقرة( اآلية Q  P  O  N  M  L  K  J   ...P :لقوله تعاىل

ٌاحلياء إليه تعاىل ألنه يف العرف ال يسلب احلياء إال عمن هو شأنه، وللناس يف ذلك مذهبان فبعض يقـول بالتأويـل 

ٌ حيوم حول حظائر قدسه سبحانه، وبعض وأنا واحلمد هللا مـنهم ال يقـول بالتأويـل بـل إذ االنقباض النفساين مما ال

يمر هذا وأمثاله مما جاء عنه سبحانه يف اآليات واألحاديث عىل ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عـام يف الـشاهد 

وطن آخر يقـول بالتأويـل كـام لكنه يف م،فهو هنا ثابت عىل مذهب السلف وعدم التأويل، إىل عامل الغيب والشهادة

وأنـت تعلـم أن طريقـة كثـري مـن : حيث كان مما قالـه) ٥/طه( Q   \  [  Z     YP :يف تفسريه لقوله تعاىل

وبعـد أن يـذكر أقـواال ، ًالعلامء األعالم وأساطني اإلسالم اإلمساك عن التأويل مطلقا مع نفي التـشبيه والتجـسيم

وعصم اهللا تعـاىل أهـل احلـق ممـا ذهبـوا إليـه وعولـوا يف عقائـدهم عليـه لبعض من أولوا وبعض من جسموا يقول 

ًفأثبتت طائفة منهم ما ورد كام ورد مع كامل التنزيه املربأ عـن التجـسيم والتـشبيه فحقيقـة االسـتواء مـثال املنـسوب 

تعـاىل عنـه ومحلـه إليه تعاىل شأنه ال يلزمها ما يلزم يف الشاهد فهو جل وعال مستو عىل العرش مـع غنـاه سـبحانه و

، إال أنه ال يثبت عىل قول السلف يف هذه اآلية بل يرجح مذهب اخللـف القـائلني بالتأويـل، بقدرته للعرش ومحلته

 .وأنا أميل إىل التأويل وعدم القول بالظواهر مع نفي اللوازم يف بعض ما ينسب إىل اهللا تعاىل{: وذلك بقوله

دة فيها مما يكـاد خيرجـه دره لآلراء املتعحيث كان يتوسع فيها خاصة يف ذك استطراده يف ذكر املسائل  النحوية -١٣

وتفسريه يعـج هبـذه املـسائل فـال يكـاد خيلـو ، ولو أنه اكتفى بذكر الرأي الراجح منها لكفاه ذلك، عن كونه تفسريا

 .موطن منه منها

علام بـأن هـذه اآليـات ، ت البحار عدم مواكبته للتقدم يف علم البحار وصناعة السفن وذلك عند تفسريه آليا-١٤

!  "  Q : وذلـك عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل، تدلل عىل التقدم الذي كان قد بدأ يف عهد األلـويس وازداد بعـده

 &  %  $   #P )حيث يفرسها تفسريا تقليديا دون التطرق ملا حتمله اآلية من دالالت ) ٣٢/ الشورى

 .عىل تطور السفن

ر العلامء صنفوا تفسري الشيخ األلويس ضمن التفسري بـالرأي املحمـود إال أنـه كـان مـن  عىل الرغم من أن أكث-١٥

إال أنـه خـرج أحيانـا قليلـة ، ومع أنه ألزم نفسه باإلشاري الذي ال خيالف الـرشيعة، املكثرين من التفسري اإلشاري

 .ة أخرى وهذا مما يستدرك عليهولعله أدرك هذا فقرر ترك القول بالتفسري اإلشاري إال أنه عاد إليه مر، عن ذلك

 مل يرجح رأيا واضحا يف بعض املسائل الفقهية فقد فعـل ذلـك يف مـسألة صـالة اجلامعـة وهـل هـي واجبـة أو -١٦

 .حيث يورد آراء العلامء فيها فقط مع أنه كان جيتهد برأيه يف كثري من املسائل، مستحبة



 ٢٨٤

مـع عـدم توضـيح هـذه املـسائل ، ك يف الـبعض اآلخـروتركه ذل،  تفصيله يف بعض جزئيات مسائل املواريث-١٧

 .ولو أنه اعتمد التوضيح فيها ألفاد القارئ كثريا، مع قدرته عىل ذلك، بشكل واضح غالبا

وتـردده يف ،  إكثاره من املدح لكبار مشايخ الصوفية ممـن تكلـم فـيهم أهـل الـسنة واجلامعـة كـابن عـريب مـثال-١٨

، ي هي من الكفر البـواح حـسبام قـال بـذلك كبـار علـامء أهـل الـسنة واجلامعـةاحلكم عىل قوله بوحدة الوجود والت

فنجده أحيانا يربرها هلم بل ويطلب ممن سمع أو قـرأ أقـواهلم أن يـسلم هلـم هبـا بحجـة أن العقـول ال تـصل إىل مـا 

 .بينام نجده يرفضها ويعتربها كفرا يف موطن آخر، وصلوا  إليه

، ن تيمية وغريه من كبار األئمة والعلامء ألهنم أظهـروا حقيقـة ابـن عـريب لألمـة تشنيعه عىل شيخ اإلسالم  اب-١٩

    )١(.وقد ورد هذا يف مقدمة تفسريه

 فـال هتولنـك جعجعـة "قال فيـه قسوته بألفاظ فظة عىل من خيالفهم أحيانا كام فعل ذلك مع الزخمرشي حيث -٢٠

 )٢( ".الزخمرشي وقعقعته

 .ىل الرغم من حماربته وتفنيده هلا استدالله باإلرسائيليات ع-٢١

 . عدم وقوفه موقفا واضحا من الصوفية فتارة يذكرها ويؤيدها وتارة ينكرها-٢٢

 . استدالله ببعض األحاديث الضعيفة عىل بعض األحكام الفقهية -٢٣

 .هذا قليال عدم التزامه منهجه الذي اختاره لنفسه يف تفسريه بل خيرج عنه أحيانا ملنهجية أخرى وإن كان -٢٤

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 .٤٠ مقدمة املفرس ص١ روح املعاين جملد :انظر -١

 .٢٥١ ص١: ج١جملد روح املعاين :  انظر-٢



 ٢٨٥

 اخلـــــامتــــــة

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

 
والـصالة والـسالم عـىل سـيدنا حممـد الـذي ، احلمد هللا الذي أنـزل عـىل عبـده الكتـاب ومل جيعـل لـه عوجـا

 :وبعد.وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هنجه واهتدى هبديه إىل يوم الدين، اصطفاه ربه فأنزل عليه آخر كتبه
وكـان العـرب أهـل ، وجعله ميرسا للحفظ والفهـم،  للثقلني كافةرشادإولقد أنزل اهللا القرآن الكريم كتاب هداية 

^ فكـان الرسـول ، يفهمون معانيه إال أنه كان يشكل عليهم بعض من معانيه والكثري مـن مراميـه، فصاحة وبيان

 بعدهم التابعني ريض اهللا عـنهم أمجعـني وكـان يقومون هبذا الدور ومن^ يبني ذلك هلم وكان الصحابة من بعده 

، ثم اجلمع بني الرواية والدرايـة، ثم كان التفسري بالرأي، هذا هو التفسري املأثور الذي سار عليه عدد من املفرسين

كـل يـوم نجـد جديـدا أو مميـزا وفريـدا ألنـه كتـاب اهللا الـذي ال ، وهكذا تواصلت مسرية التفسري حتى يومنـا هـذا

، وال يصلون إىل هناياته فهو كالم اهللا الذي ال تنفـد كلامتـه، وال يشبع منه العلامء، وال تنقيض عجائبه، نهينضب معي

ومن هنا فليس غريبا أن نرى هذا الكم اهلائل من املفرسين كـل مـنهم يغـوص يف أعـامق هـذا الكتـاب فيخـرج لنـا 

يـسعد مـن وقـف عنـده ،  أن تـنفخ أوىل النفختـنيفهـو احلجـة الدامغـة عـىل الثقلـني وإىل، بجديد من أرساره وبيانه

وهذه خامتة رسالة بعنوان منهج الشيخ األلويس يف تفسريه املوسـوم ، ويشقى من أعرض عنه صفحا وعرب، واعترب

وعىل قدر جهـد الباحـث املتواضـع فهـذه بعـض النتـائج ). روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع املثاين (ب

 .وصل إليها عسى اهللا أن ينفع هبا اللهم آمنيوالتوصيات التي ت

  -:النتائج

 يعترب الشيخ األلويس مـن أبـرز علـامء أهـل الـسنة واجلامعـة املتمـسكني بعقيـدة الـسلف وال ينـصب العـداء -١    

َوهو ممن محلوا لواء الدفاع عن هذه العقيدة عالوة عىل أنه علم المع يف شتى العلوم، للخلف َ. 

األلويس مدرسة جديدة مـن مـدارس التفـسري وهـي مدرسـة اجلمـع بـني مـا سـبقه مـن مـدارس  تفسري الشيخ -٢

 .منطلقا من التفسري باملأثور مع أخذه بالتفسري بالرأي اجلائز وغري ذلك من مدارس التفسري، التفسري

 . علو كعب الشيخ األلويس ورسوخ كفه يف القراءات القرآنية وغريها من علوم القرآن -٣

 .اإلرسائيليات ويرد عىل من تعاملوا هبا يف تفاسريهم ممن سبقه من املفرسين يرفض -٤

 . يرد بكل قوة عىل كل من خالف عقيدته من أصحاب الفرق املختلفة والتي تنكبت طريق احلق-٥

 . هيتم بالقضايا اللغوية خالل تفسريه فال يكاد خيلوا موطن من تفسريه من القضايا النحوية أو البالغية-٦



 ٢٨٦

ها وإن كان يميل ملذهبه احلنفي ن يتوسع يف املسائل الفقهية دون تعصب ملذهب معني مع ترجيحه للراجح م-٧

 .غالبا مع أنه جيتهد أحيانا برأيه

أن تكون قوية تعد لعدوها كل ما استطاعت من و ينارص الشيخ األلويس اجلهاد ويدعوا له وحيرص عىل أمته -٨

 .ملخرتعات العسكرية احلديثة املكتشفات وا كذلكقوة وأن تواكب

 عىل الرغم مما قاله البعض عن الشيخ فيام يتعلق باجلانب الصويف يف حياته إال أنه يعترب من املتصوفة املنضبطني -٩

 .وحيارب كل من تصوفوا وخالفوا يف تصوفهم الرشع أو حادوا عنه، بالرشع

  -:التوصيات
 والوقوف تفسريال أوقات نفيسة تبني يل مدى احلاجة لدراسة هذا          من خالل ما عشته مع الشيخ األلويس من

 -:عىل الكثري من أودعه فيه ومن ذلك

 . عمل دراسة علمية لعقيدة الشيخ األلويس من خالل تفسريه -١ 

 . عمل دراسة علمية للجانب الفقهي يف تفسري الشيخ األلويس-٢

 . الشيخ النحوية من خالل تفسريه والباحثني عىل عمل دراسة ملدرسة لم حث طالب الع-٣

  
  
  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٨٧

 لفـهـــارسا

 فهـرس اآليات القرآنية مرتبة حسب ترتيب املصحف

 سورة الفاحتة - ١
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q)  (   '  &P  ١٠٥ ١ 

٢- Q 2  3  4  5 P   ١٦٩،١٠٨ ٥ 

٣-  Q  9  8   7P  ٢٧٦ ، ٥٦ ٦ 

٤-    Q@  ?  >   =  <  ;A...  P ٢٨٠  ، ٣٣ ٧  اآلیة 

  سورة البقرة-٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q  الم P  ٢٨١ ،٦٧ ١ 

٢-  Q  .  -  4  3  2   1  0  /P  ١٢٦ ٣ 

٣- Q  %  $             #  "     ! ...P١٦٩ ٦  اآلیة 

٤- Q  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «..P  ٢٨٢ ،٥٨ ١٤  اآلیة 

٥- Q  *  )  (   '  &  %  $  #  "  ..P  ٦٩ ١٦  اآلیة 

٦-  Q   )  (  '  &  %  $  #     "  !...P   ٩٦ ،٩٥ ،٩٣ ١٧  اآلیة 

٧- y  x   ~  }  |  {    z  ...P٢١٠ ،١١٦ ٢٢   اآلیة 

٨- Q   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É...P ١٤٦ ٢٤   اآلیة 

٩-   Q     R  Q  P  O   N  M  L  K  J ...P ٢٨٣ ،١١٥ ،٩٥ ٢٦   اآلیة 

١٠-  Q  ²  ±  °  ¯  ®³...P٢٧٨ ،١٧٧ ٢٨   اآلیة 

١١-  Q...7  6  5  4   38  ...P١٢٨ ٣٠   اآلیة 



 ٢٨٨

رقم  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآل مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١٢-  Q  n   m l  j  i  h  g   f...P١٧٦ ٣٣   اآلیة 

١٣-  QÖ  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×...  P ٣٥ ٣٧  اآلية 

١٤-  Q   i  h  g  f   e  d  c  bP  ١٦ ٤٢ 

١٥-  Qo  n   m  l  k q  p  P  ٢١٨ ،١٦٣ ٤٣ 

١٦- Q        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z ...P ٢١١ ٥٥  اآلية 

١٧ Q  ±  °   ̄ ®   ¬  «  ª P   ٢١١ ٥٦ 

١٨-  Qº  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³»  ...P ٢١١ ٥٧   اآلية 

١٩-  Q  =  <   ;  :  9  8  7...P ١٦٤ ٧٩   اآلية 

٢٠-  Q�  ~   }  |  {  z...P ١٤٤ ٨٢   اآلية 

٢١-  Q  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §...P ٢٣٢ ،١٧ ٨٣   اآلية 

٢٢-  Q   »   º  ¹   ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ...P ١٧٨ ١٠٥   اآلية 

٢٣- Q  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ...P  ٧٠ ١٠٦  اآلية 

٢٤- Q¦  ¥  ¤  £ §   ª  ©  ¨  ...P  ٢١٩ ١١٠  اآلية 

٢٥-  Q³     ²  ±  °  ¯  ® ... P١٦١ ١٢٥  اآلیة 

٢٦-  Qq  p  o  n  m  lr  s     ... P٢٧٦ ،٥٩ ١٤٤  اآلية 

٢٧-  Q3   2  14    8  7  6  5  P  ٦٢ ١٤٧ 

٢٨-  Q¯    ®  ¬   «  ª  ©  ¨  § ... P١٧٨ ١٦٠  اآلية 

٢٩-  Q    Ð  ÏÑ ...Ò  P١٠٤ ١٦٣  اآلية 

٣٠-   Q ...    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      ÓP     ١٠٣ ١٦٣ 

٣١- Q  )  (  '  &  %  $   #  "   ... P١٢٦ ١٧٧  اآلية 

٣٢- Q`  _  ^  ]    \  [  Z  Y a   ... P١٦٥ ١٧٨  اآلیة 



 ٢٨٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٣٣-  Q  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®... P١٥٩ ١٨٠  اآلیة 

٣٤- Q  8  7       6  5  4  3 ... P٢٢٤ ،٢٢٣ ،١٧٢ ١٨٣  اآلیة 

٣٥- QC  B DK  J    I   H    G     F  E  ...  P٢٢٥ ١٨٤  اآلیة 

٣٦- Q¯   ®  ¬  «   ª   ©  ¨  § ... P٢٢٥ ١٨٥  اآلیة 

٣٧-  QÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  ... P١١٠ ١٨٦  اآلية 

٣٨- Q¡  �   ~ ¢  ¥   ¤  £    ¦§…¨  P٢٣١ ،١٦١ ١٨٩  اآلية 

٣٩-  Q ...  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸...P١٦١ ١٩٦  اآلية 

٤٠-  Q ...  ¤  £  ¢¥...¦   P ٢٢٩ ١٩٦  اآلية 

٤١-  Q#   "   !$  (  '   &  %  ...P ١٥٩-  ٢٣٠ ١٩٧  اآلية  

٤٢- Q& %   $  #  "  ! ... P٢٦٦ ،٢٦٢ ٢١٦   اآلية 

٤٣- Q   ¶  µ  ´  ¸¹  ... P١٧٢ ٢١٩  اآلية 

٤٤-  Q#  "  !$'  &  %  (       *  )  ... P١٧٢ ٢٢٠  اآلية 

٤٥-  QF  E  D  C  BG  ... P٧٤ ٢٢١  اآلية 

٤٦-  Q ...�  ~  }  |¡   ...P١٥٩ ، ١٥٨ ٢٢٢  اآلية 

٤٧- Q7  6    5  4  3  2  1 8   ...P١٨١  - ٢٤٨ ٢٢٦  اآلية 

،٢٤٩ 

٤٨- Q E  D  C  B   A  @  F P  ٢٤٩ ،٢٤٨ ٢٢٧ 

٤٩- QL  K  J     I  H... P١٦٣ ،١٦٠ ،١٥٩ ٢٢٨   اآلية 

،٢٤٩ 

٥٠- Qw  vx}  |  {  z  y   ... P٢٥١ ٢٢٩  اآلية 

٥١- Q×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í... P٢٥٢ ٢٣٠  اآلية 

٥٢-  Q'  &  %  $  #  "  !... P ١٦٣ ،١٥٨ ٢٣٤  اآلية 



 ٢٩٠

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٥٣- Q    v  u      t  s  r  q ... P ٢٥٣ ،١٥٦ ٢٣٦  اآلية 

٥٤-  Q...Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½... P١٦٣ ٢٣٧  اآلية 

٥٥-  Q  ?  >  =  <  ;... P٧٣ ٢٤٠  اآلیة 

٥٦- Q[   Z  Y\  ]  _  ^ P  ١٥٦ ٢٤١ 

٥٧- Qp  o  n  m    l   k  j   ... P٨٨ ٢٤٣  اآلية 

٥٨- Q  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ... P٢٣٦ ،١٥٨ ٢٤٥  اآلية 

٥٩-      Qy  x   w   v  u  t  sz  ... P١٥٨ ،٤٠  ٢٥٥  اآلیة  

٦٠-   QD  C   B  A  @  ?  >  =z  ... P٨٩ ،٤٤ ،٣٩  ٢٥٨  اآلیة  

٦١-  Q   Æ    Å  Ä ... P٦٠  ٢٥٩  اآلیة  

٦٢- S   ... :  9  8   7  6  5  4 ...   R٤٦  ٢٦٠  اآلیة  

٦٣-  QC    B     A  @  ?   >    ... P١٧٧  ٢٦٦  اآلیة  

٦٤-   Q  j  i  h  g  f  e   d  c... P٢٢٢  ٢٦٧  اآلیة  

٦٥-  Q  #   "  ! ... P١٣٤  ٢٧٥  اآلیة 
،١٦٠,٢٤١ 

,٢٣٩ ،٢٣٤  
٦٦-  QX  W  V  U   T ... L٢٤١  ٢٧٦  اآلیة  

٦٧-  Q   y  x  w  v  u ... L٢٤٢  ٢٧٨  اآلیة  

٦٨-   M«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤¬  ... L٢٤٢   ،٢٣٩  ٢٧٩  اآلیة 

٦٩-   M¿     ¾  ½    ¼  »     º  ¹À  ... L٢٤٢  ٢٨٠  اآلیة  

٧٠-   M  &  %  $  #  "  !... L٢٣٧ ،٢٣٤  ٢٨٢  اآلیة  

٧١-  Q... /  .   -  ,... P٢٣٧  ٢٨٣  اآلیة  

٧٢-   Qn  m   l   k   j  i  h  g  ... L١٢٥  ٢٨٥  اآلیة  

 

 



 ٢٩١

  سورة آل عمران-٣

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q´  ³  ²       ±  °  ¯   ®    ¬  «  ªµ  ... L١٨٢  ٧  اآلیة  

٢-  Q²   ±   °  ¯   ® ... L١٨٠  ١٥  اآلیة  

٣-   Q¶  µ  ´  ³  ²¸   ... L٢٨٠ ، ٣٣  ٥١  اآلیة  

٤-  Q%  $  #  "   !&... L٨٧  ٦٢  اآلیة  

٥-  Q    ¡  �   ~  }  | ... L١٦٣ ،١٦٠ ،١٥٩  ٩٧  اآلیة 
،٢٢٩ ،٢٢٧  

٦-   Q¶    µ  ´  ³  ²  ±  °... L٥٠  ٩٨  اآلیة  

٧-   Q  Å  Ä   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾... L٥٠  ٩٩  اآلیة  

٨-   QØ   ×  Ö  Õ  Ô  Ó... L٥١ ،٥٠  ١٠٠  اآلیة  

٩-  Q  Ì  Ë  Ê   É  ÈP  ١٤٦ ،١٤٣  ١٣١  

١٠   Q ..  +   *       )  (... P١٥٤  ١٨٧   اآلیة  

١١-   Q ...     p  o  n   m  l... L١٨٤  ١٩١  اآلیة  

  سورة النساء-٤

رقم  ــــــــــةاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  )  (  '  &   %  $  #  "   !... L٢٤٦ ،٢٤٤  ١  اآلیة  

٢-  Qb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z c   ... L٢٤٧  ٣  اآلیة  

٣-  Q &  %  $  #  "  !  ... L٢٥٦ ،٥٢  ٧  اآلیة  

٤-      Q7  6   8  . ... L٢٧٧ ،٧٥  ٨  اآلیة  

٥-   QX  W  V  U  T g  ... L١٥٨ ،٢٣٤  ١٠  اآلیة  

٦-   Qf  e   d  cg  g  ... L٢٣٨ ،١٦٠ ،٥٥ ،٥٢  ١١  اآلیة 
،٢٨٢ ،٢٥٦ ، ٢٥٥  

٧-  Q &  %  $   #  " g  ... L٢٥٥٩  ،٥٨ ، ٥٥ ،٥٢  ١٢  اآلیة 
،٢٥٨  



 ٢٩٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٨-  Q  «    ª   ©  ¨     §    ¦ ... L٢٤٩  ١٩  اآلیة  

٩-  Q>    =  <  ; .P.  ٢٤٨  ٢١  

١٠-   Q ...  i  h  g  f... L١٥٩  ٢٣  اآلیة  

١١-  Q?  >  =     <  ;  : A  ...L٢٧٩ ،٢٤٥ ،١٥٨  ٢٤  اآلیة  

١٢-  Q¡  �    ~  }   |  {  z   ...L١٦٠  ٢٥  اآلیة  

١٣-   Q    ;   :  9  8  7  6  5 ...L١٢١  ٣٩  آلیةا  

١٤-   Q    x  w   v   u  t   s  r ...L١٢٠  ٤٨  اآلیة  

١٥-   QÎ  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ...L١٧٠  ٥١  اآلیة  

١٦-   Q  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ...L١٧٠  ٥٨  اآلیة  

١٧-  Q'  &  %  $   #  "  !  ...L١٨٠  ٦٦  اآلیة  

١٨   Q  O  N  M  L  K  J  I... P٣٤  ٦٩  اآلیة  

١٩  Q  ¿     ¾  ½   ¼  »  º  ... P٢٦٣  ٧٤  اآلیة  

٢٠-   QM  L   KNT   S  R    Q      P    O   ...L١٥٤  ٨٢  اآلیة  

٢١-   Qb  a  `  _     ^   ]  \  [  Zc ...L ١٥٤  ٨٣    اآلیة  

٢٢-  Q°     ¯  ®      ¬  «  ª  ©   ...L٢٧٠  ٩٠  اآلیة  

٢٣-  QÑ  Ð  Ï  Î  ...L٢٧٠  ٩١  اآلیة  

٢٤-  QU  T   Y  X   W   V   ...L٢٢٦ ،١٥٥     ٩٢  اآلیة  

٢٥-  Q  ¤   £   ¢  ¡  �   ~  } ... P٢٧٠  ٩٤  اآلیة  

٢٦-  Q6  5  4      3  2  1  0 ... P٢٦٤  ٩٥  اآلیة  

٢٧  Q ...s   y     x  w  v  u     t    P  ٢١٧  ١٠٣  

٢٨-  Q>  =  <  ;       :  9?  ... P١٢٠  ١٢٣  اآلیة  

ُویستفت(:    -٢٩ ْ َ ْ َ َونك في النساءَ ًعلیما( إلى قولھ) َ ِ َ... P١٦٩، ٥٤ ،٥٢  ١٢٧  اآلیة  

٣٠-   Q  P  O  N  M  L   K... P١٤٠ ،١٢٧ ،١٢٤  ١٣٦  اآلیة  

٣١   Q  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢... P١٤٦  ١٤٥     اآلیة  



 ٢٩٣

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 ةاآلي

 رقم الصفحة

٣٢  Q+   *      )   (  '  &    %   $  #  " ,  ... P٥١  ١٤٨     اآلیة  

٣٣   Qi  h  g  fj  ...P١٧  ١٥٨  اآلیة  

٣٤-  Qµ   ́ ³  ²  ± ... P٢٣٤  ١٦١  اآلیة  

٣٥-  Qe  d  c  b  a   `  _ ... P  ١٦٩ ،١٢٧  ١٧٢  اآلیة  

٣٦-  Q&  %  $   #  "  ! ... P  ٢٦٠  ١٧٦  اآلیة  

 ة املائدة سور-٥

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q... }  |  {...     P ٧٤  ٢  اآلیة  

٢-   Q...» ½  ¼  ...     P ٧٤  ٥   اآلیة  

٣-  QI   H  G  F  E  D  ...     P ٨١  ١٢  اآلیة  

٤-  Q... *  )  (   '  &  +  ...-    P ٧٤  ٤٢  اآلیة  

٥-   Q¤  £  ¢  ¡   �  ~...  P   ١٦٥  ٤٥  اآلیة  

٦-   Q ...   £  ¢  ¡  �...  P   ١٤١  ٤٨  اآلیة  

٧   Q°  ¯   ®  ¬  «  ª...  P٧٤  ٤٩  اآلیة  

٨-   Q ... Â  ÁÃ...P١١٣  ٦٤  اآلیة  

٩   Q ...¾   ½  ¼¿  ...   P١٥٧  ٨٩   اآلیة  

١٠-  Q...c  b  a  `   ...  P٧٤  ١٠٦  اآلیة  

  سورة األنعام-٦
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q|  {  z  y ... P١٧٧  ٦  اآلیة  

٢-   Q×  Ö     Õ  ÔØ  Û  Ú  Ù   P  ١١٧,٢٥  ١٨  



 ٢٩٤

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٣-  Q  ..U  T  S  R  Q  PV  ...P٢٠٩ ،١٨٣  ٣٨   اآلیة  

٤-  Q ...Ê  É  È  Ç ËÎ  Í   Ì   Ï  ...P١٦٥  ٧٣   اآلیة  

٥-   Q(  '  &    %  $  #  "  !... P٣١  ٨٢   اآلیة  

٦-  QM  L  K     J  I  H  G  F   E ...P 
  اآلیة

١٩٦  ٩٧  

٧-   Q  n  m  l  k  j  i    h  g  f...P١٩٧ ،١٨١٤ ،١٦٤  ٩٩   اآلیة  

٨-   Q¼  »  º  ¹  ¸½  ¿  ¾   ..P١٣٣  ١٠٠   اآلیة  

٩-   Q:  9  8   7   6  5;  ..P١١٣  ١٠٣    اآلیة  

١٠-   QP   O    N  M  LQ    ..P٢٧٠  ١٢٧  اآلیة  

١١-   Q  ^  ]  \  [   Z  Y  X...P٢٦٤ ،١٣٤  ١٢٨   اآلیة  

١٢-     Q  °  ¯    ®    ¬  «  ª  ©...P١٣١  ١٣٠   اآلیة  

١٣-  Q¨     §  ¦  ¥ ©«  ª  ¬®  ...P٢٢٠  ١٤١    اآلیة  

  األعرافسورة -٧
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q  !P  ٦٦  ١    

٢-   Qj  i  hkl    n  m  ...P١٤٠  ٨    اآلیة  

٣-   Q  (  '    &  %  $  #  "  !...P٣٥  ٢٣   اآلیة  

٤-   Q2    1  0  /  .3  ...P١٤٠  ٢٤   اآلیة  

٥-   Q    B  A  @   ?  >  =  <P     ١٣٨  ٢٥  

٦-  Q  (     '  &  %  $  #  "  ...P١٨٨ ،١٨٧  ٣١   اآلیة  

٧-   QY    X  W    V   U   T  S  R    Q  P  ١٥٣  ٣٣  



 ٢٩٥

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٨-  Q... Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À Í  ... P١١٨  ٤٣   اآلیة  

٩-  Q  [  Z  Y   X  W  V    U ... P١٩٢ ،١١٣  ٥٤   اآلیة  

١٠-   Q  =  <  ;  :  9     8  7  6  5... P١٠٤  ٥٩   اآلیة  

١١-  Q ...  ³  ²  ±   °   ¯  ® ´...µ  P١٠٤  ٧٣   اآلیة  

١٢-  Q ... O  N  M  L  K   J   I... P ١٠٤  ٨٥  اآلیة  

١٣-  Q:    9  8 … P    ٢٠٩  ١٤٥  اآلیة  

١٤-  Q   ª  ©  ¨ ...P٢٠٧  ١٦٩  اآلیة  

١٥-   Q  >  =   <  ;  :  9  8  7  6...P١٠٥  ١٧٢  اآلیة  

١٦-   Q D  CG  F  E H  ...P١١٣  ١٨٠  اآلیة  

١٧-  Q  H  G   F  E  D   C  B  A ..P٢١١  ١٨٩  .  اآلیة  

١٨-   Qh    g  f  e  d  c  b  ai  ..P٢١١  ١٩٠  اآلیة  

  األنفالسورة -٧

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q   b  a  `   _  ^  ]...P١٦٨  ٥  اآلیة  

٢   Q  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  »...P٢٦٣  ٤٥  اآلیة  

٣-  Q &  %  $  #  "...P٢١٢  ٤١  اآلیة  

٤-  Q «  ª  ©  ¨     ®  ¬  ...P ٤١  ٦٠  من اآلیة  

٥-  QÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Ö  ... P٢٧٥  ٦١  اآلیة  

 

 



 ٢٩٦

  سورة التوبة-٨

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q  }  |    {    z  y  x ... P٢٧١ ،٢٢١  ٥  اآلیة  

Q    Ç  Æ ا  -٢   Å  Ä  Ã  Â  Á... P٢٦٣  ٢٠  اآلیة  

٣-   Q%   $  #  "   !... P٢٦٣  ٢١   اآلیة  

٤-    Qs   r  q  p  o  nt  ... P٢٨٢ ،٩٠  ،٨٩  ٢٥  اآلیة  

٥-  Q   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³ º   ... P١١٠  ٣١   اآلیة  

٦-     Q  %  $  #  "  !... P٢٨٢ ،٩٠  ٤١  اآلیة  

٧-   Q  ]  \   [  Z     Y  X  W  V... P١٤٥  ٥١  اآلیة  

٨-   Qª  ©   ¨   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �«  ...P ١٣٦  ٨٤  اآلیة  

٩-   Qo  n  m  l  k  j ...P ٢١٩ ،٢١٦  ١٠٣  اآلیة  

١٠-  Q®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ...P ٢٦٧  ١١١  اآلیة  

١١-  (  '   &  %  $  #  "  !... 

Pاآلیة  

٢٦٣  ١٢٢  

  سورة يونس-٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

  Q ...  a  `   _  ...P  ١١٣  ٣  

١-  Q  Ô   Ó×  Ö   Õ ... P٢٧٠  ٢٥  اآلیة  

٢-   Q±  °  ¯  ®      ¬  «  ª... P١٢٠  ٣١  اآلیة  

٣  Qá     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û    Ú  Ù     Ø P   ١٨١  ٣٣  

 



 ٢٩٧

  سورة هود- ١٠

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q...=  < ?  >   ... P١٧  ٧  اآلیة  

٢-     Q  L  K   J  I           H  G... P٧٦  ١٥  اآلیة  

٣-   Q&  %  $       #   "  !'+  *  )        (  ,  ... P٢  ٤٦  اآلیة  

٤-   Q ...O  N  M  L  K   J   IP  ...P  ١٠٤  ٥٠  

٥-   Q ...    ì  ë  êP  ٩٤  ٨١  

٦-   Q ¢   ¡  �  ~   }P  ١٢١  ١٠٤  

٧-   M  ±  º  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ²L  ١٤٥  ١٠٦  

٨-   M  Á  À     ¿   ¾   ½  ¼... P١٤٥  ١٠٧  اآلیة  

٩-   MÔ  Ó      Ò   Ñ  Ð  Ï  Î... P١٤٥  ١٠٨  اآلیة  

  يوسفسورة - ١١

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-    Q     ~  }   |  {  z  yP  ٣١  ٢  

٢-      Q      ¥  ¤  £  ¢  ¡... P٨٤  ٣  اآلیة  

٣-  Q  ...    ¡  �  ~      }  | P  ٩٣  ٤١  

٤-   Q  R  Q  P  O   N ...P٢٨٢ ،٦٣  ٤٧  اآلیة  

٥-   Q ...  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç ...P٦٤  ٥١  اآلیة  

٦-   Q  '  &     %  $  #  "  !  ٩٣  ٦٤  

٧-  Q    ¾  ½Ã  Â  Á  À  ¿    Ä  ... P٨٧  ١١١   اآلیة  

 



 ٢٩٨

  سورة الرعد- ١٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q  t  s  r  q  p      o  n... P١٩٨  ٤   اآلیة  

٢-     Qx      w  v   u  t  s  r  q   p... ..P١٢٨ ،١٢٦  ١١  اآلیة  

٣-   Q  É   È  Ç Æ  Å  Ä...P١٢٥  ١٣   اآلیة  

٤-   Q#  "     *  )  (   '  &  %  $   -,  +P...P٩١  ١٩    اآلیة  

٥-  Q   9  8    7  6  5  4  3 P                ٢١٢  ٢٠  

٦-   QB  A   @  ?  >  =  <  ;...P٢١٢  ٢١    اآلیة  

٧-     Q  c  b  a  `   _  ^  ]...P١٢٥  ٢٣   اآلیة  

٨-   Qq  p  o  nr     u  t  s  P  ١٢٥  ٢٤  

٩-   Qt  q  p  o  n  m    l..P٢٤٤  ٣٨  اآلیة  

  سورة إبراهيم- ١٣

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q ...  n  m  l  k         j  i...P١٣٤  ٢٢   اآلیة  

٢-   Q ...-   ,  +   *  )  (P  ٩٢  ٢٥  

٣-        Q     L  K  J  I  H...P١٠٠ ،٩٩ ،٩٨  ٤٥   اآلیة  

٤-   QÁ  À   ¿  ¾   ½  ¼  »  º...P٩٢ ،٩١  ٥٢   اآلیة  

  سورة احلجر- ١٤

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

  الصفحةرقم

١-   Q S  R  Q   P         O  N   M  L...P١٤٨  ٢١    اآلیة  



 ٢٩٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٢-   Q  ^  ]  \  [  Z     Y   X...P٢٠٠ ،١٩٨  ٢٢   اآلیة  

٣-   Q ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §P  ١٢٩  ٢٧  

  سورة النحل- ١٥

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q  ±  °  ¯  ®   ¬   «...P١٩١  ١٤   اآلیة  

٢-   Q    M  L  K  J  I  HP  ٦١  ١٩  

٣-   QX  W   V  U  T  S  R  Q   P  OP  ٦١  ٢٠  

٤-  Q  G  F  E  D    L  K  J  I  H...P١٠٤  ٣٦   اآلیة  

٥-   Q3   24  9  8  7     6   5  ...P١٥٣ ،٣٩ ،٣١  ٤٤   اآلیة  

٦-     Q     ã  â  á  à  ß  Þ    Ý           Ü  Û   ÚP  ١٠٩  ٥٤  

٧-   Q... j  i  hk   n  m  l  P  ٩٣  ٦٠  

٨-   Q ... :    9  8  7  6  5  4  3P  ١٦١  ٨٠  

  سورة اإلرساء- ١٦
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لسلمس

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  )  (  '  &  %  $   #       "  !...P٢٨٠ ،٧٦  ١٨   اآلیة  

٢-   QÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ë  Ê  É   ...P١٨٥ ،١٥٣  ٣٦   اآلیة  

٣-  Q e  d   c   b  a        `  _   f  ...P٢٥٤  ٧٠   اآلیة  

٤-   Qu    t   s   r  q   ...   P٢٨٠ ،٤١ ،٣٥  ٧١    اآلیة  

  
  



 ٣٠٠

  الكهف سورة- ١٧

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  ¢ £ ¥¤ ¦§ ... P٨٦  ١٣  اآلیة  

٢-  Q  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±   °. ..P١٠٦  ١٤   اآلیة  

٣-   QH     G  F  E  DI  M   L  K  J  P  ٨٥  ٦٤  

  مريم سورة- ١٨

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  !P  ٦٦  ١  

٢-  Q.  /     .  -  ,...P  ٢٢٢  ٢٦  اآلیة  

٣-   QÄ   Ã  Â  Á  ÀÅ    È  Ç  Æ  P  ٢٨٠ ،٣٣  ٣٦  

٤-     Q{   z  y  x  w  v|  ...P  ٢٨١ ،٤٥  ٤٦  اآلیة  

٥-   Q  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎP  ١٤٤  ٦٣  

  سورة طه- ١٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  EP  ٦٧  ١  

٢-   Q    \  [  Z     YP  ٢٨٣ ،١١٦  ٥  

٣-   Q  T  S   R  Q   P  O  N...P  ١٧٦  ١٨  اآلیة  

٤-  Q*  )  (    -    ,  +    ...P١٧٧  ٧٧  اآلیة  

٥-    e  d  c   b  a  `f P            ٣٦  ١٠٥  

٦-  Qh j  i     ...P٣٦  ١٠٦  اآلیة  



 ٣٠١

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٧-  Q   q  p   o  n  m  lP  ٣٧  ١٠٧  

٨-   Q  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å ...P١٣٨   ١٢٤  اآلیة  

  سورة األنبياء- ٢٠

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

  الصفحةرقم

١-   Q  /  .  -   ,  +  *  ) ...P٢٧٦ ،٦٣  ٢  اآلیة  

٢-   Qu   t  s  r  qvx  w   ...P١٢٧  ١٩  اآلیة  

٣-   Q  ¥  ¤   £  ¢   ¡P  ١٢٧  ٢٠  

٤-   Q  i  h  g           f   e    d  c ...P٤٨ ،٤٥  ٣٠  اآلیة  

٥-   Q@  ?  >      =  <      ;  : ...P١٤٣  ٤٧  اآلیة  

٦-  Q b  a  `   d  c        P  ٢٧٠  ١٠٧  

  سورة احلج- ٢١
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q$  #  "  !% (  '  &  ... P٤٦  ١   اآلیة  

٢-   Q  c  b  a   `          _  ^  ]  \ ...P١٤٢  ٥  اآلیة  

٣-   Q #    "  !   -  ,          +  *   )     (     '  &    %  $ P                        ١٤٢  ٦  

٤-   Q     :   9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /P  ١٤٢ ،١٣٦  ٧  

٥-   Q      @   ?  >  =  <   ;   :  9  8P  ١٢٢  ٣٢  

٦-     Q%  $  #  "  !&   *  )  (  '  P  ٢٦٦  ٣٩  

٧-  Q Y  X   W  V U  T  [     Z ... P٢١٩  ٤١  اآلیة  



 ٣٠٢

  سورة املؤمنون- ٢٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q    #  "   !P  ١٥٨  ١  

٢-  Q  k  j  i   h  g  f  eP                ١٨٦ ،١٨٥  ١٢  

٣-  Q    r   q  p  o  n  mP                    ١٨٦ ،١٨٥  ١٣  

٤-  Q   z  y  x w  v  u   t... P١٨٦، ١٨٥  ١٤  اآلیة  

٥-  Q   F  E  D  C  B  A   @  ?  >P  ١٩٩  ٢٠  

٦-   Q      �   ~  }  |  {  z   y  xP  ١٣٥  ٩٩  

٧-   Q¦   ¥  ¤  £  ¢§¨  ©    «  ª  ... P١٣٥  ١٠٠     ¯اآلیة  

  سورة النور- ٢٣

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q2    1   0    /       .  -  ,  +3  ...  P١٦٠ ،١٥٨  ٢  اآلیة  

٢-   Q    d    c     b  a   ̀  _     ^   ]  \  ١٥٩  ٤  

٣-     Q  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  qP  ١٥٩  ٥  

٤-   Q Æ     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç ...  P١٩٢  ٤٣  اآلیة  

  الفرقانسورة - ٢٤

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯...  P١٥٠  ٢  اآلیة  

٢-   Q[   Z  Y     X  W  V  U  T\  ...  P١٦٨  ٦  اآلیة  

٣-   Q  Z           Y   X  W  V  U  TP  ٣٧  ٢٥  



 ٣٠٣

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٤-  Qe     d    c  bf    i  h  g   P  ٩٩  ٣٩  

٥-  Q ©  ¨   §  ¦     ¥  ¤  £P  ٢٦٥  ٥٢  

 اء الشعرسورة - ٢٥

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q   Z    Y         X  W  V  U      T  S  R  Q  P P  ١٩٧  ٧  

٢-     Q8  7       6  5  4  3  29  ...  P٨٤  ٦٣  اآلیة  

٣-    Q     8      7  6  5P  ١٦٩  ٨٧  

٤-      Q    ?  >  =  <  ;    :P  ١٦٩  ٨٨  

  النمل سورة- ٢٦
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   QÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ   ...  P٣٦  ٨٨  اآلیة  

  القصصسورة - ٢٧

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q…B  A    @… P١٦٩  ٧  اآلیة  

٢-  Q�  ~   }¡ ¥  ¤    £  ¢  … P٨٥  ١١  اآلیة  

٣-   Q…   n  m     l  kP  ١٦٩  ١٧  

٤-   QÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ  Ò  Ñ  Ð  … P١٤٠  ٨٤  اآلیة  

٥-   Q  $  #   "   !(   '  &  %)  …P١٦٩  ٨٥  اآلیة  



 ٣٠٤

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٦-   Q…  E  D  C   BP  ١٦٩  ٨٦  

٧-     Q ...j  i  h  g    f k   ...P١١٣  ٨٨  اآلیة  

  العنكبوتسورة - ٢٨

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Qv   u  t    swy  x  ... Pاآلیة َ ْ  ٩٢  ٤٣  

٢-  Q     ¹  ¸  ¶  µ   ´º»  ...P٢١٧  ٤٥  اآلیة  

٣-  Qُوقولوا آمنا با وما أنزل إلیْنا وما أنزل إلیْكم َ َ َُ َ ْ َ ْ َِّ َِ َ ِِ ُِ َُ َ ِ ََ ُ ُ... Pاآلیة َ ْ  ٨٠  ٤٦  

٤-   Q  O  N  MP ...Q  Pاآلیة َ ْ  ١٥٨  ٥٧  

٥-   Q  £  ¢  ¡  �  ~   }... Pاآلیة َ ْ  ١٠٤  ٦١  

٦-  Q   y  x  w  v P  ٢٠٤  ٦٩  

  الرومسورة - ٢٩
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q1   0   /  .  -  2  P  ٢١٧  ١٧  

٢-  Q ;  :  9   8  7  6  5  4 P  ٢١٧  ١٨  

٣-      Q  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y... Pاآلیة َ ْ    ٢٤٧ ،٢٤٤  ٢١  

٤-     Q  D  C  B  A      @  ?  >   =F  ... Pاآلیة َ ْ    ١٤١  ٢٧  

٥-   Q   �   ~  }  |  {P  ٢٦٦  ٤٧  

 

 



 ٣٠٥

  لقامنسورة - ٣٠

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q ...  ¹  ¸   ¶  µ       ́  ³  ²  ±   °  ¯ P  ١٩٨  ١٠  

٢-   Q  D  C     B  A          .   P      ٣١  ١٣  

  السجدةسورة - ٣١

رقم  ـــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £       ¢   ¡P  ١٨٦  ٨  

٢-   Q°    ¯    ®  ¬  «  ª±  ... Pاآلیة َ ْ    ١٨٦  ٩  

٣-     Q  $  #  "  !±  ... Pاآلیة َ ْ    ١٣٦  ٢١  

  األحزاب سورة- ٣٢

رقم  ـــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q  ¸   ¶  µ  ´  ³   ² ...   P٢٥٥  ٦  اآلیة  

٢-   Q  #  "  !…  P٢٠٧  ٢٣  اآلیة  

٣-  Q$  #  "  ! %    ...P٢٦٩  ٤٤  اآلیة  

٤-   Q     R  Q  P  O  N  M   L  K  J   ...P٧٧  ٥٢  اآلیة  

٥-  QV  U   T  S   R  Q ...P٢٥٣ ،١٦٠   ٤٩  اآلیة  

٦-  Q  n  m  l      k    j  i...P٧٨  ٥٠  اآلیة  

٧-  Q  )  (  '  &  %  $  #  "*  ...  P٧٧  ٥١  اآلیة  

٨-   Q  ²  ±°...P٩٨  ٧٢   اآلیة  

  
  



 ٣٠٦

  فاطر سورة- ٣٣

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-      Q    Ä   ÃÈ  Ç  Æ  Å É  ...P١١٨  ٣   اآلیة  

٢-   Q ...  ½  ¼  »   º  ¹  ¸¿  ...  P ١٦٣  ١٠  اآلیة  

٣-      Q(  '  &   %  $  #  "  !¿  ...  P 
  اآلیة

١٩١  ١٢  

  يس سورة- ٣٤

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q      <P  ٦٧  ١  

٢-     Q  ¶       µ  ´  ³¸              º  ¹    ...P١٩٥ ،١٩٣  ٣٨  اآلیة  

٣-   Q  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ...P١٣٥  ٥١   اآلیة  

٤-     Q   ...    K     J  I ...P٢٧٣ ،١٠٨  ٦٠  اآلیة  

٥-   QT  SU    X  W  V   P  ٢٠٠ ،٣٣  ٦١.  

٦-      Q)  (  '  &  %  $  #  "  !   ..P١١٩ ،١١٥  ٧١  اآلیة  

  الصافاتسورة - ٣٥

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  ¨  §  ¦  ¥P  ١٩٩  ٩٦  

  صسورة - ٣٦

رقم  ــــةاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q!" %  $  #  P  ٦٨  ١  



 ٣٠٧

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٢-  Q    K   J  I   H  G  F  E  P  ١٢٥  ٢١  

٣-   Q       I   H  G   F  E  D  C  BP  ١٥٤  ٢٩  

٤-  Qt  s   r  qw  v  u  ...P٨٢  ٣٤   اآلیة  

٥-   Q^  ]_ c  b  a  `   P  ١٥٤  ٢٩  

٦-    Q ...µ  ´¶  ...P١١٥  ٧٥   اآلیة  

  سورة الزمر- ٣٧

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q8  7  6  5  4   3   2  1  0 ...  P١٨٧  ٦  ةاآلی  

٢-   QÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ   Ï    Î  ..  P١٨٢  ٩  اآلیة  

٣-   Q   ~}  |  {  z  y...  P٩٢  ١٨  اآلیة  

٤-   Q¯  ®  ¬  «   ª   ©  ¨  §...  P٩٤  ٢٧           اآلیة  

٥-   Qx  w      v  u  t  s  r...  P١١٠  ٤٥  اآلیة  

٦-   Q'  &  %   $  #   "  !...  P١٢٥  ٦٨  اآلیة  

٧-  Q  ¹  ¸  ¶  µ P  ٢٦٩   ٧٣  

  غافر سورة- ٣٨
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q    Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈP  ١٤٠  ٣٢  

٢-   QË  Ê      É  È n...  P١٣٧ ،١٣٦  ٤٦  اآلیة  

٣-  Q  ©   ¨    §  ¦  ¥  ¤ª  ١٨٤  ٥٧  



 ٣٠٨

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٤-     Q ...7  6  5  4   3...  P  ١٠٨  ٦٠  

  فصلتسورة - ٣٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q !  "  #  $  % ...P١٤٧  ١٢  اآلیة  

٢-   Q    Ë  Ê    É   È  Ç  Æ       Å  ÄP  ١٤٠  ١٩  

٣-   Q  Ô  Ó   Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í ...P١٤٠  ٢٠  اآلیة  

٤-   Q%  $  #  "  !& ...P١٤٠  ٢١  اآلیة  

٥-         ¤  £  ¢  ¡ �  ~  } ...P٦٥  ٢٦  اآلیة  

٦-  Q  Å  Ä  Ã  Â   Á   À   ...P٢٠٦  ٥٣  اآلیة  

  الشورى سورة- ٤٠

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q ...3 2  14 7  6 5    P  ١١٥ ،٢٤  ١١  

٢-     Q ¿  ¾       ½  ¼   »  º ...P٢٨٣ ،١٩٢  ٣٢  اآلیة  

٣-   Q¿  ¾       ½  ¼   »  º   ...P٢٢١  ٤٢  اآلیة  

  الزخرف سورة- ٤١

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �§   ...P١٢٧ ،١٢٥  ١٩  اآلیة  

٢-    Q N   M  L      K  J  IO  P   ...P٢٨٠ ،٣٣  ٦٤  اآلیة  



 ٣٠٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٣-   Q    b      a  `  _  ^      ]  \  [P  ٢٥  ٨١  

  
  األحقافسورة - ٤٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 الصفحةرقم 

١-   Q]  \   [            Z  Y  X ...P١٢١  ٩  اآلیة  

٢-        

٣-   Q(  '   &  %  $   #  "  ! ...P١٣٠  ٢٩  اآلیة  

٤-   Q   N  M  L  K  J  I ...P١٣١  ٣١  اآلیة  

٥-   Q       `  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X ...P١٣١ ،١٣٠  ٣٢  اآلیة  

  حممد سورة- ٤٣

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥P  ٢٦٦  ٧  

٢-     QZ  Y  X       W  V...   P٩٣ ،٦٤  ١٥   اآلیة  

٣-  Q  r  q   p    o      n  m  l  k ...  P٢٧٢  ٣٥   اآلیة  

   الفتح سورة- ٤٤

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليـ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q ...*  )  (  '... P١١٥  ١٠  اآلیة  

٢-   Q#  "  !$  ) (  '  &  %  ... P١٢٢  ٢٩  اآلیة  

  



 ٣١٠

  احلجراتسورة - ٤٥

رقم  ـــــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  K  J  I  H     G   F  E...  P٢٤٤ ،٢  ١٣   اآلیة  

  ق سورة- ٤٦

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q   V           U   T  S  R  Q  P...  P١٨٤  ٦   اآلیة  

٢-     QÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉP  ١٤٣  ٣٠  

   الذاريات سورة- ٤٧

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q Æ  Å     Ä  Ã  ÂP  ١٩٣  ٤٧  

٢-  Q Ó   Ò    Ñ  Ð   Ï  Î  Í P  ٢٤٤  ٤٩  

٣-  QG  F  E  D   C   H  P  ١٣٣ ،١٠٨  ٥٦  

    النجم سورة- ٤٨

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q            i  h  g   f  e  dP  ٩٤  ٥٨  

  سورة القمر- ٤٩

رقم  ـــــــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Qqpon tsrP  ٨٦  ١٧  



 ٣١١

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٢-  Qv w x zy {P  ٨٦  ١٨  

٣-  Q ¾ ¿  ÀP  ٨٦  ٢٣  

٤-  QF  G  H  I  P  ٨٦  ٣٣  

٥-   Q  Ø    ×  Ö  Õ  Ô    Ü  Û  Ú  ÙP  ١٤٩  ٤٨  

٦-  Q ¢ £ ¤ ¥  ¦P  ٨٦  ٤١  

٧-   Q           â  á  à      ß  ÞP  ١٤٩ ،١٤٨ ،١٤٧  ٤٩  

  الرمحن سورة- ٥٠

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q    }  |  {  zP  ١٣٠  ١٣  

٢-  Q§  ¦ «  ª  ©  ¨     P  ١٣٣ ،١٢٩  ١٥  

٣-   Q     H   G  F  E  D   CP  ١٩٢  ٢٤  

٤-   Q t   s  r  qP  ١١٧  ٣١  

٥-   Q�  ~  }  |  {...  P١٢٩  ٣٣   اآلیة  

٦-     QÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃP  ٣٨  ٣٧  

 الواقعة   سورة- ٥١
رقم  ــــةاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Qo  n  mP   ٣٦  ٥  

٢-  Q s  r  q    P  ٣٦  ٦  

٣-  Q  L     K  J  I  H  G P   ٢٧٠  ٢٥  



 ٣١٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

٤-   Q  Q  P  O  NP  ٢٧٠  ٢٦  

٥-  Q  n  m  l  k    oP    ١٩٧  ٦٤  

  سورة احلديد- ٥٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q  7  6  5  4  3  2   1  0  /  . ...  P١٦٨  ٤   اآلیة  

٢-  Qx  w  v  u   t  y          }  |   {  z  P  ١٤٤  ٢١  

٣-   Q    ¡  �¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢...  P٢٤٨  ٢٢   اآلیة  

  املجادلةسورة - ٥٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q          j  i  h  g  f  e  d  c...  P١٥٥  ٣   اآلیة  

  احلرشسورة - ٥٣

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q ...k  j  i  h  g  fP  ٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩١  ٢١،   
 ٢٧٧  

٢-   Qs      r  q  p  o  n  mtw   v  u   x   ...     ١١٣  ٢٢  

٣-   Q¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }...  P١١٣  ٢٣   اآلیة  

٤-   Q¹    ̧ ¶   µ  ´º½   ¼   »  ¾   ...  P١١٣  ٢٤   اآلیة  

 

 



 ٣١٣

 

  الصفسورة - ٥٤

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q     y  x  w  v     u  t       s   r  q   p  oP  ٢٦٣  ١٠  

٢-   Q  ¡  �     ~  }  |  {  ¢...  P٢٦٣  ١١   اآلیة  

٣-   Q       ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®...  P٢٦٣  ١٢   اآلیة  

٤-   QÃ   ÂÄÉ  È  Ç  Æ     Å  Ê   Ì     Ë  P  ٢٦٣  ١٣  

  
   الجمعةسورة -٥٥

رقم   اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مسلسل
  اآلیة

  رقم الصفحة

١-  Q/  . 0  6      5  4  3  2   1  P           ٢٣٥  ٩  

٢-  Q P  O     N  M  L   K  J   I  HQ  ...  P١٢٣  ١١   اآلیة  

  التغابن سورة- ٥٦

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q¤  £  ¢        ¡    �  ~¥  ©      ¨  §   ¦  ...  P١٤١، ١٤٠  ٧   اآلیة  

  الطالق سورة-٥٧
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q...[  Z  Y  X... P٧٤  ٢  اآلیة  

٢-   Q   T    S  R  Q  P...P١٧٤  ٢  اآلیة  

٣-   Q  ¯  ®    ¬  «  ³  ²  ±  °...  P١٦٢ ،١٦٠  ٤   اآلیة  



 ٣١٤

  التحريمسورة - ٥٨

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q     ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «...  P١٤٣  ٦     اآلیة  

  امللك سورة- ٥٩

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  ^  ]   \  [    Z  Y  X..  P١٤٦  ٥     اآلیة  

  احلاقة سورة- ٦٠

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q G  F  E      J  I  HP  ٣٦  ١٤  

٢-     M   T   S  R  Q   PL  ٣٨  ١٦  

٣-   QX  W  VY     _  ^  ]  \  [  Z  P  ١٢٥  ١٧  

  املعارج سورة- ٦١
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-    Q   N  M      L  K  P  ١٦٣  ١٩  

٢-   Q S             R  Q  PP               ١٦٣  ٢٠  

٣-   Q    X     W  V  UP  ١٦٣  ٢١  

  
  
  
  



 ٣١٥

  نوحسورة - ٦٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q        V   U  T    S  RP  ١٣٩  ١٨  

٢-     Q²  ±  °    ¯¶  µ  ´  ³  ..  P١٤٠  ٢٥     اآلیة  

  الجن سورة -٦٣
رقم   اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مسلسل

  اآلیة
  رقم الصفحة

١-   Q ...3  24  8     7   6  5  P  ١٣١  ٢  

٢-     Q%  $  #  "  !&(  '   ..  P١٣١  ١٤     اآلیة  

٣-  Q 0  /    .  -     1      P  ١٣١  ١٥  

  املزمل سورة- ٦٤

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-    Q  ~      }  |  {   z  y  x  w P  ٣٧  ١٤  

  املدثر سورة-٦٥

رقم  ـــــــــــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q         L  K    J  IP             ١٢٦  ٢٧  

٢-   Q         Q  P  O  NP                     ١٢٦  ٢٨  

٣-   Q           T  SP                             ١٢٦  ٢٩  

٤-   Q     X  W  VP                  ١٢٦  ٣٠  

٥-   Q[  Z_     ^  ]       \  `  c  b   a  ...  P١٢٦  ٣١     اآلیة  

  
  



 ٣١٦

  املرسالت سورة- ٦٦

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q ~  }  |P المرسالت P                     ٣٧  ٩  

  النبأ سورة- ٦٧

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليـ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q  m  l    k  j  i  hP  ٢٨٠ ،٤٢ ،٣٥  ١٨  

٢-   Q    r  q  p  oP  ٣٧  ١٩  

٣-   Q  w  v   u    tP  ٢٨١ ،٣٦  ٢٠   

  عبس سورة- ٦٨

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q    u  t  sP  ١٣٦  ٢١  

٢-  Q    ¦  ¥  ¤   £ P  ١٩٧  ٢٤  

٣-   Q     «  ª  ©  ¨P  ١٩٧  ٢٥  

٤-   Q  ±  °  ¯  ®P  ١٩٧  ٢٦  

٥-   Q  µ     ́  ³P  ١٩٧  ٢٧  

٦-   Q     ¹  ¸P  ١٩٧  ٢٨  

٧-   Q    ¼  »P  ١٩٧  ٢٩  

٨-   Q    ¿  ¾P  ١٩٧  ٣٠  

٩-   Q    Â  ÁP  ١٩٧  ٣١  

١٠-   Q    Æ   Å  ÄP  ١٩٧  ٣٢  



 ٣١٧

  التكوير سورة- ٦٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q  3  2  1P  ٢٨١  ٥  

  االنفطار سورة- ٧٠

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q   #  "  !P  ٣٧  ١  

٢-      Q   ]  \     [  ZP  ١٤٤  ١٣  

  االنشقاق سورة- ٧١

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q   .  -  ,   P  ٣٧  ١  

  األعىل سورة- ٧٢

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q z    y  xP  ١٥٠  ٣  

  الليل سورة- ٧٣

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q    Â  Á  ÀP  ١٤٣  ١٤  

  
  
  



 ٣١٨

  التني سورة- ٧٤

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q   0  /  .  -   ,  +P  ٢٥٤  ٤  

  الزلزلة سورة- ٧٥

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q    <  ;  :  9P  ٤٦  ١  

٢-     Q    \   [  Z  Y  X  WP                      ١٤٣  ٧  

٣-   Q      c  b  a  `  _  ^P  ١٤٣  ٨  

  القارعة سورة- ٧٦

رقم  ــــــــــــــــةاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q ?  >  =  <P  ٢٨١ ،٣٦  ٥  

  الفيلسورة - ٧٧
رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-   Q w     v  uP                  ١٦٩  ٥  

  قريش سورة- ٧٨

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآليــــــ مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-     Q    "  !P  ١٧٠  ١  

  



 ٣١٩

  النرص سورة- ٧٩

رقم  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 اآلية

 رقم الصفحة

١-  Q  E  D  C  B  AP  ٢٠٣ ١ 

٢- Q  M  L  K  J  I   H  GP  ٢٠٣ ٢ 

٣- QR   Q  P   O S     V  U      T  P  ٢٠٣ ٣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٢٠

 فهرس األحاديث النبوية مرتبة حسب حروف املعجم
 رقم الصفحة طرف احلديث مسلسل

 ١٩٣  أتدرون أين تذهب هذه الشمس -١

 ١٤٤ اتقوا النار ولو بشق مترة فإن مل جتد فبكلمة طيبة -٢

 ٢٣٩ اجتنبوا السبع املوبقات -٣

 ٢٥٢ أال أخربكم بالتيس املستعار؟ -٤

 ٢٧٦ أال إن القوة الرمي -٥

 ٤١    أال إن القوة الرمي قاهلا ثالثا -٦

 ٢٥٠ أال إن لكم عىل نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا -٧

 ٣٩ أال إين أوتيت القرآن ومثله معه -٨

 ٢١٩ ،١٠٤    يشهدوا أن ال إله إال اهللاأمرت أن أقاتل الناس حتى -٩

،٢٢١ 

 ١٣٧  مقعده إن أحدكم إذا مات عرض  -١٠

 ١٨٦ إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني  -١١

َإن احلج والعمرة فريضتان ال يرضك بأهيام بدأت  -١٢ ُ َْ َ َ ََ َ ُ َ ََّ ِّ َ ْ َِ َِ ِ َ ُّ َ َ ْ ْ َِّ ِ ٢٣٠ 

 ٢٤٢ الرجل عىل أمهإن الربا سبعون بابا أدناها مثل أن يقع   -١٣

 ٢٤١ إن الربا وإن كثر فعاقبته تصري إىل قل  -١٤

 ٢١٩ إن اهللا عز و جل يقبل الصدقات  -١٥

 ١٣٨ إن املؤمن يف قربه لفي روضة خرضاء  -١٦

ُإن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته  -١٧ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َُّ َُ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ ُِ َ ِ ٢١٦ 

 ١٣٢   ولك اجلنةإن شئت صربت  -١٨

 ١١٤  ًإن هللا تعاىل تسعة وتسعني اسام -١٩

 ٢١٩ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب  -٢٠

 ٢٥٤ إنكم عىل إرث أبيكم إبراهيم  -٢١

 ٢٥١ إنام السنة أن تستقبل الطهر استقباال  -٢٢



 ٣٢١
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 ٢٥٥ إنام الوالء ملن أعتق  -٢٣

 ٢٣٦  بكراأنه استلسف من رجل  -٢٤

 ١٤٠  من يرفع رأسه بعد النفخة اآلخرة) من أول(إين أول   -٢٥

 ٢٢٧ إيامن باهللا ورسوله": أي األعامل أفضل؟ قال  -٢٦

 ٢٤١ إياك والذنوب التي ال تغفر الغلول  -٢٧

 ٢٤٨ أيام امرأة سألت زوجها طالقا  -٢٨

 ١٢٤ ر ه ورسله اليوم اآلخبيامن أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتاإل  -٢٩

 ٢٦٣، ٢٦١ بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا  -٣٠

َبلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج  -٣١ َ َِّ ِّ ٨٠ 

 ٢٢٧، ٢٢٣ بني اإلسالم عىل مخس  -٣٢

 ١١٣ ) تفكروا يف آالء اهللا و ال تفكروا يف اهللا   -٣٣

ِثالثا ما رآها أحد قبيل  -٣٤ ْ ََ ً َ ٌَ َ َ َ ِ وال يراها أحد بعديَ ْ َ َ َ ٌَ َ َ َ َ ١٣٢ 

َاجلن ثالثة أصناف صنف هلم أجنحة يطريون  -٣٥ ٌ ُ َ َ َ ُْ
ِ ِ ٍَ َ ْ ْ َُّ َْ ُ َ ٌ ْ َِ ِ  ١٣٠ 

 ٢٦٨ اجلنة حتت ظالل السيوف  -٣٦

ٌاحلج جهاد والعمرة تطوع  -٣٧ ُّ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َْ ُ َ ْ َِ ٢٢٩ 

م لعىل ال أراكم بعد ع  -٣٨ ُ ك َ َخذوا عنى مناسك ْ َ َْ َ ْ َُ َِّ َ َ ُِ َ ِّ َ َامي هذاُ َ ٣٩ 

 ١٢٥  خلقت املالئكة من نور  -٣٩

 ١٦١ مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلية والغراب األبقع  -٤٠

 ٢٤١ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب  -٤١

ُرأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد  -٤٢ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ ُ َ ِ ِ َ ْ ٢١٦ 

 ٢٦٤ جياهد يف سبيل اهللا بامله ونفسهرجل   -٤٣

 ١٦٠ رخص يف بيع العرايا وهي نوع من أنواع الربا  -٤٤

 ٢٦٣ »الصالة لوقتها « : عن أفضل األعامل فقال^  سئل النبي  -٤٥

ِسبحان اهللاَِّ سبحان اهللاَِّ ماذا نزل من التشديد  -٤٦ ِ ِْ َّ َْ َ ْ َ َْ َ َ ََ َ ُ ُ ٢٣٧ 



 ٣٢٢
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ِّصلوا كام رأيتموين أصيل      -٤٧ ََ ْ َُ َِ ُ َ َُ ُّ ٣٩ 

 ١٦٥ الصور قرن ينفخ فيه   -٤٨

 ١٧٢ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته  -٤٩

 ٧٣ عرش رضعات معلومات حيرمن  -٥٠

 ٤٢    عرشة أصناف قد ميزهم اهللا عز و جل من مجاعة املسلمني  -٥١

ُعمل الرجل بيده وكل بيع مرب  -٥٢ ْ َ َّ ٍَ ُْ َ َ َ ُُّ ُِ ِ ِ ِ  ٣٣٤، ٢٣٣ ٍورَ

 ٢٥١ فرتدين عليه حديقته  -٥٣

ٍقال سليامن بن داود عليهام السالم ألطوفن الليلة عىل مائة امرأة  -٥٤ ِ َِ َ ْ َّ َ َ َُ َ َ ََ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َّ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ِ  ٨٢ 

ُقال ال وأن تعتمروا هو أفضل  -٥٥ ْ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َُ ُ ِ َ َ ٢٢٩ 

 ٤٠ كرسيه موضع قدميه والعرش ال يقدر قدره  -٥٦

 ٢٢٣ كل عمل ابن آدم له إال الصيام  -٥٧

ٍكلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة  -٥٨ ٍ ِ َِ َ َُ ُ ََ َ ْ ُ َّ َ َّْ ِ َ ُِ ُ ِ َ َّ ١٩٩ 

 ١٨٤ كلوا وارشبوا والبسوا وتصدقوا يف غري إرساف وال خميلة  -٥٩

م عن زيارة القبور أال فزوروها  -٦٠ ُ َكنت هنيتك ُ َ ْ َُ َ َُ َ ُ َْ ِ ُِ َ ْ ِْ ُ َ ْ ُ ٧١ 

 ١٢٥  أنعم وصاحب الصور قد التقمهكيف  -٦١

 ٢٤٠ ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني  -٦٢

 ٢٧٠ ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا  -٦٣

ذبوهم   -٦٤ َ ْال تصدقوا أهل الكتاب وال تك ُ ُْ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ ُِ ِ َ ٨٠ 

 ٢٥٢ ال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك  -٦٥

َال رض  -٦٦ َ َر وال رضارَ ََ
ِ َ َ ٢٤٨ 

ُال يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد  -٦٩ َّ ٌَ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُْ ٍ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ  ١٤٨ 

ِال يبع أحدكم عىل بيع أخيه  -٧٠ ْ َ ْ َْ ُ ُ ِ ٢٣٣ 

 أ ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ٧١

 ٢٣٠ ال ينبغي ألحد أن حيرم باحلج إال يف أشهر احلج  -٧٢



 ٣٢٣
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ِلتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة  -٧٣ ِ ِ َِّ ََّ ُ َ َ ْ َ َ َُّ َّ ُْ ْ َ ُ ْ َّ ََ َ ُِ ْ َ ِ َ ٢٨١ 

 ٢٤٠ لعن اهللا الربا آكله وموكله  -٧٤

َلغدوة أو روحة يف سبيل اهللاِ خري من الدنيا وما فيها  -٧٥ َ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ْ َ َْ ُّ ٌ ٌْ َ ِ ِ ِ ٌ ََ َ ٢٦٣ 

 ٢٢١  لهلقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر  -٧٦

 ١٤٩  لكل أمة جموس وجموس أمتي الذين يقولون  -٧٧

 ٢٠٣  لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع  -٧٨

ٍللشهيد عند اهللاَِّ ست ُّ خصال   -٧٩ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َّ ١٣٧ 

 ٧٧ مل يمت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حتى أحل اهللا تعاىل له   -٨٠

ٌلن يدخل اجلنة أحد   -٨١ َْ َ َْ َ ْ َ ََّ َ ِإال برمحة اهللاَُِّ َ ْ َ ِ َّ ِ ١٤٥ 

َاللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل  -٨٢ ِّ ِّ َ َِّ ْ َِّ ُِّ َ ُ ْ ُْ ََّ ِ   ١٥٤، ٤٣ 

 ١٣٦ لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب  -٨٣

 ١٨٦ ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء  -٨٤

 ١٦٠  ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة   -٨٥

 ١٨٩ ًما مأل آدمي وعاء رشا من بطنه  -٨٦

 ٢٦٨ ما من غازية تغزو يف سبيل اهللا فيصيبون الغنيمة  -٨٧

 ٢٦٤ مثل املجاهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم القانت  -٨٨

 ١٤٣  مثىل كمثل رجل استوقد نارا فلام أضاءت  -٨٩

 ١٨٨ املعدة بيت الداء واحلمية رأس كل دواء  -٩٠

 ٩٢ ًحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النارمن أ  -٩١

 ٢٤٢ من تصدق بعدل مترة من كسب طيب  -٩٢

ْمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ املنزل  -٩٣ ََْ َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ََ ََ ١٤٤ 

 ٢٢٤ من صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له  -٩٤

 ١٤٤ من لقي اهللا ال يرشك به شيئا دخل اجلنة  -٩٥

 ٢١٧  تنهه صالته عن الفحشاء واملنكرمن مل  -٩٦
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 ٢٦٢   من مات ومل يغز ومل حيدث به نفسه مات عىل شعبة من نفاق  -٩٧

 ٢٣٦ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا  -٩٨

 ١٦٠ عن بيع عسب الفحل ^ هني النبي ٩٩

 ١٤٨ وأن تؤمن بالقدر خريه ورشه  -١٠٠

 ١٢٩ ان من مارج من ناروخلق اجل  -١٠١

 ٢٥٧ وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن  -١٠٢

َوموضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها  -١٠٣ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ ُّ ٌ َ َّ ْ ِ ُ َ ِ      ١٤٤ 

 ٤٠    يا أبا ذر ما السموات السبع  -١٠٤

َيا أبا هريرة تعلموا الفرا  -١٠٥ َ ََ ْ َّ َ ْ َ ََ َ ُ ِّئض وعلموهَ َ ََ ِ ٢٥٤ 

 ٢٤٥ ،٢٢٤ يا معرش الشباب من استطاع الباءة فليتزوج  -١٠٦

 ١٣٦  يعذبان وما يعذبان يف كبري  -١٠٧

 ١٤٠  يقبض اهللا األرض ويطوي السموات بيمينه  -١٠٨

 ٢٦٠ يكفيك آية الصيف التي يف آخر النساء  -١٠٩
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 ٦١ أبان بن يزيد العطار  -١

 ٦٣   إبراهيم بن أبى عبلة الشامي -٢

َإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي -٣ ُ ١٦٧ 

 ١٨٤ إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي                -٤

 ٥٨ أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد -٥

 ٥٤ د بن احلسني بن عيل البيهقي           أمح -٦

 ١٣١ أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم                  -٧

 ٥٤ أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين                    -٨

 ٥١ أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي            -٩

 ٧٤   النحاسأمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي املرصي  -١٠

 ٤٦ أمحد بن حممد بن املهدي ابن عجيبة   -١١

 ٥٥ أمحد بن حممد بن حممد، أبو بكر                    -١٢

 ١١١ أمحد بن مصطفى املراغي    -١٣

 ٦١ أمحد بن موسى بن العباس التميمي                          -١٤

 ٢٤ أمحد شاكر األلويس   -١٥

 ٩                                 أمحد عارف حكمة  -١٦

 ٣٤ إسامعيل بن عمر بن كثري البرصوي  -١٧

 ٥٢    أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام    -١٨

 ٢٥١ ثابت بن قيس بن شامس اخلزرجي األنصاري  -١٩

 ٣٩ جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام   -٢٠

 ٣٨ جابر بن موسى بن عبد القادر اجلزائري   -٢١

 ١٨٨ س احلكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناينجالينو  -٢٢

 ٢٠٥ اجلنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي اخلزاز   -٢٣
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 ٩٩ حسني بن حممد بن إبراهيم الدامغاين  -٢٤

 ٣٤ احلسني بن مسعود بن حممد البغوي   -٢٥

 ٥٧                              محزة بن حبيب بن عامرة التميمي  -٢٦

 ٢٠  خالد أمحد  النقشبندي  -٢٧

 ٧ داود باشا  -٢٨

 ٢٢٥ داود بن عيل بن خلف األصبهاين     -٢٩

 ٦٠ زبان بن عامر التميمي املازين البرصي                              -٣٠

 ٢٦٢ زيد بن سهل بن األسود النجاري األنصاري  -٣١

 ٦٣ البزيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب ط  -٣٢

 ٥٣ سعد بن الربيع بن عمرو   -٣٣

ِسعد بن مالك   -٣٤ َ  ٥٨ ) سعد بن أيب وقاص(َْ

 ٤٤  األسدي الكويفسعيد بن جبري  -٣٥

 ٥٣ سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين    -٣٦

 ٦١  سليامن بن مهران األسدي  األعمش  -٣٧

 ٦٨ سيد قطب بن إبراهيم  -٣٨

 ٦٢  مرصف بن كعب بن عمرو اهلمداين طلحة بن  -٣٩

 ١٧٩ ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الكناين  -٤٠

 ٦١   عاصم بن أيب النجود  -٤١

 ١٣ عباس حممد العزاوي       -٤٢

 ٢٠ عبد الباقي سليامن العمري    -٤٣

 ٥١ عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية املحاريب   -٤٤

 ٢٠  عبد الرمحن األلويس  -٤٥

 ٣٥ عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي   -٤٦

 ٤٧ عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي    -٤٧



 ٣٢٧
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 ٥٧ عبد الرمحن بن حممد أبو زرعة                          -٤٨

 ٦٧  عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي الصنعاين  -٤٩

 ٢٤  عبد الرزاق حسن البيطار  -٥٠

 ٢١ عبد الغفار األخرس  -٥١

 ٢٠٥ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم اجلييل  -٥٢

 ٢١ عبد اهللا العمري  -٥٣

 ٦٩ عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي   -٥٤

 ١١٦ عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظيل   -٥٦

 ٦٠     عبد اهللا بن عامر بن زيد الشامي                                 -٥٧

 ١٦ عبد اهللا بن عمر الشريازي                                         -٥٨

 ٥٦                                       عبد اهللا بن كثري الداري املكي  -٥٩

 ٣ عبد اهللا هباء الدين األلويس    -٦٠

 ٣١ عكرمة موىل ابن عباس  -٦١

 ٥٤   متوية   الواحديعيل بن أمحد بن حممد بن عيل بن   -٦٢

 ٦٠   عيل بن محزة بن عبد اهللا األسدي الكويف الكسائي  -٦٣

 ٤٦ عيل بن حممد بن إبراهيم الشيحي اخلازن    -٦٤

 ٧ عيل رضا باشا       -٦٥

 ٣٦ عمر بن عيل بن عادل   -٦٦

 ٢٦٢ عمرو أو عبد اهللا بن أم مكتوم القريش   -٦٧

 ٣١ قتادة بن دعامة الدويس  -٦٨

 ٣٩  بن أشيم الليثي    مالك بن احلويرث  -٦٩

 ١١٦   مالك بن أنس بن مالك األصبحي  -٧٠

 ٥٣ املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري   -٧١

 ٣١ جماهد بن جرب املخزومي   -٧٢



 ٣٢٨

 رقم الصفحة االسم  مسلسل

 ١٦                     جممد حممد بن مصطفى العامدي                      -٧٣

 ٣٦ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي   -٧٤

 ٥٩ حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي    -٧٥

 ٢٢ حممد بن إدريس الشافعي   -٧٦

 ٥٧ حممد بن التوكل أبو عبد اهللا اللؤلؤي البرصي                                  -٧٧

 ٣٠ ادر الزركيشحممد بن هب  -٧٨

 ٣٤ حممد بن جرير الطربي   -٧٩

 ٥٦   حممد بن عبد الرمحن بن سعيد بن جرجة املكي                           -٨٠

 ١٦٧  حممد بن عبد اهللا بن حممد االشبييل املالكي  -٨١

 ٢٠٢ حممد بن عيل بن حممد ابن العريب   -٨٢

 ٤٧     اين الشوكحممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا  -٨٣

 ٢٧  حممد بن عمر فخر الدين الرازي  -٨٤

 ٥٣ حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الرتمذي        -٨٥

 ٢٠٥ حممد بن حممد بن حممد الغزايل   -٨٦

 ١٦ حممد بن يوسف الغرناطي                                                      -٨٧

 ١٥                               حممد بن يوسف بن عىل بن يوسف  -٨٨

 ٢٣  حممد حسني  الذهبي  -٨٩

 ٨ حممد نجيب باشا          -٩٠

 ١٦ حممود بن عمر اخلوارزمي                                         -٩١

 ٣  حممود شكري األلويس  -٩٢

 ٣ معروف فريوز الكرخي  -٩٣

 ٣٩ املقداد بن معدي كرب  -٩٤

 ٩٦  د بن عبد اجلبار السمعاينمنصور بن حمم  -٩٥

 ٦٠ نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم  -٩٦



 ٣٢٩

 رقم الصفحة االسم  مسلسل

 ١١٦ النعامن بن ثابت الكويف    -٩٧

 ٣ نعامن خري الدين األلويس   -٩٨

 ١٩٠  وهبة بن مصطفى الزحييل  -٩٩

 ٥٧ يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا احلرضمي   -١٠٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣٠

 فهرس املصادر واملراجع

 مرتبة حسب حروف املعجم

 . القرآن الكريم  -١

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

 هـ١٣٩٩ األوىل دمشق-دار املأمون للرتاث    هـ٤٩٧-مكي بن أيب طالب اإلبانة عن معاين القراءات -٢

 بدون -  . بريوت–دار املعرفة  زين الدين احلنفي البحر الرائق  -٣

 هـ١٤٠٦ - الرياض بدو ن دار نرش معارص -فهد  الرومي. د اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش -٤

 شهاب الدين إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش -٥

 هـ٥١٠-الدمياطي

    -هـ ١٤١٩ األوىل  لبنان-دار الكتب العلمية 

   م١٩٩٨

 م١٩٩٧ األوىل دار الفرقان معارص-فضل عباس. د الربهان يف علوم القرآنإتقان  -٦

  بدون األوىل جممع امللك فهد السعودية هـ٩١١-السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن -٧

-حممد بن أمحد احلنبيل األحاديث املختارة -٨

 هـ٦٤٣

مكتبة النهضة احلديثة مكة 

 املكرمة

 هـ١٤١٠ 

بو حامد حممد أ إحياء علوم الدين -٩

 هـ٥٠٥-الغزايل

 بدون بدون .دار املعرفة بريوت

-القفطي مجال الدين  أخبار العلامء بأخيار احلكامء  -١٠

 هـ٦٤٦

 بدون بدون .احلاسوب، املكتبة الشاملة

 -دار إحياء الرتاث العريب هـ٩٨٢- أبو السعود إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم  -١١

 بريوت

 نبدو بدون

اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل   -١٢

 الرشك واإلحلاد     

 بدون  بدون .املكتبة الشاملة، احلاسوب معارص-صالح الفوزان

جملس طالب اجلامعة  معارص-خالد السعيد أساليب البيان يف القرآن والسنة  -١٣

 اإلسالمية غزة  

 هـ١٤٠٦ بدون

  بدون  بدون .بريوت -عامل الكتب هـ٤١٠-ابن سالمة اسخ واملنسوخأسباب النزول للنيسابوري والن  -١٤

 هـ١٤١١ األوىل  بريوت-دار الكتب العلمية هـ٤٦٨-الواحدي أسباب النزول  -١٥

 هـ١٤١٢  بدون  بريوت   -دار اجليل هـ٤٦٣-ابن عبد الرب االستيعاب يف معرفة األصحاب  -١٦



 ٣٣١

 السنة الطبعة  لنرش دار ا  وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

  هـ ١٤١٧ بدون بريوت –دار إحياء الرتاث العريب هـ٦٣٠-ابن األثري اجلزري أسد الغابة يف معرفة الصحابة  -١٧

-حممد أبو شهبة . د اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري  -١٨

  هـ١٤٠٣
 .هـ١٤٠٨ الرابعة مكتبة السنة

-ر العسقالينابن حج اإلصابة يف متييز الصحابة  -١٩

 هـ٨٥٢

 هـ١٤١٢ األوىل  بريوت   -دار اجليل

 بدون بدون .املكتبة الشاملة، احلاسوب معارص-نارص القفار أصول مذهب الشعية اإلمامية اإلثني عرشية  -٢٠

 هـ ١٤٢٣ األوىل مؤسسة الرسالة معارص-صالح الفوزان إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد  -٢١

-عبد السالم اللوح. د ي يف القرآن الكريم  اإلعجاز العلم  -٢٢

 معارص

 هـ١٤١٩ األوىل  غزة-آفاق للطباعة والنرش

 هـ١٤٢٧ األوىل                           بدون معارص-عصام زهد. د إعجاز القرآن الكريم  -٢٣

-فضل حسن عباس. د إعجاز القرآن الكريم  -٢٤

سناء فضل . أ، معارص

 ة معارص-عباس

 هـ١٤١٢   بدون  عامن -ردن        األ

-نظمي أبو العطا. د   إعجاز النبات يف القرآن الكريم  -٢٥

 معارص

        بدون      بدون .مكتبة النور شارع األهرام

-حمي الدين الدرويش إعراب القرآن وبيانه  -٢٦

 هـ١٤٠٣

   .دار اإلرشاد ـ سورية

 -عربية للموسوعاتالدار ال معارص-حممد هبجة األثري أعالم العراق  -٢٧

 بريوت

 هـ١٤٢٢ األوىل

- خري الدين الزر كيل  األعالم  -٢٨

 هـ١٣٩٦

اخلامسة  دار العلم للماليني

 عرش

 م٢٠٠٢

 هـ١٤٠٨ األوىل بريوت–دار القلم  هـ٨٥٥-بدر الدين احلنفي آكام املرجان يف أحكام اجلان  -٢٩

 هـ١٤٢٠ األوىل   بدون نارش هـ٧٢٨-ابن تيمية وأولياؤه^ آل رسول اهللا   -٣٠

-حمسن عبد احلميد. د األلويس مفرسا  -٣١

 معارص

 هـ١٣٨٨ األوىل  بغداد-مطبعة املعرف 

عبد اهللا عبد الرمحن   رسالة دكتوراة-األمثال القرآنية القياسية   -٣٢

 معارص-اجلربوع

كلية الدعوة وأصول الدين، 

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 هـ١٤١٩  بدون



 ٣٣٢

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف رجعاسم امل مسلسل

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك   -٣٣

 والشافعي وأيب حنيفة

أبو عمر يوسف 

 هـ٤٦٣القرطبي

 بدون بدون . بريوت–دار الكتب العلمية 

أبو سعد عبد الكريم  األنساب  -٣٤

 هـ٥٦٢-السمعاين

 هـ١٤٠٠ انية الث القاهرة-مكتبة ابن تيمية

 بدون بدون  بريوت –دار الفكر  هـ٦٩١-البيضاوي أنوار التنزيل وأرسار التأويل  -٣٥

 هـ١٤٠٦ األوىل طنطا–دار الصحابة  هـ٧٩٥-ابن رجب احلنبيل أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور  -٣٦

  هـ ١٤١٧ - -القاهرة–دار السالم  أبو حامد الغزايل  الوسيط يف املذهب ٣٧

إيثار احلق عىل اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب   -٣٨

 احلق من أصول التوحيد

 م١٩٨٧ الثانية   بريوت-دار الكتب العلمية   جممد القاسمي

-أبو بكر اجلزائري أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري  -٣٩

  معارص

 هـ١٤٢٤ اخلامسة   املدينة -مكتبة العلوم واحلكم

 هـ١٤١٩ بدون دار إحياء علوم الدين بريوت هـ٧٣٩-اخلطيب القزويني وم البالغةاإليضاح يف عل  -٤٠

-حممد نعيم ياسني. د اإليامن  -٤١

 معارص

 هـ١٤١٢ األوىل  مكتبة السنة

-أبو الليث السمرقندي بحر العلوم  -٤٢

٣٧٣ 

 بدون بدون  بريوت–دار الفكر 

 هـ١٤٢٣ الثانية   ـ بريوتدار الكتب العلمية هـ١٢٢٧-اإلدرييس البحر املديد  -٤٣

-عالء الدين الكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  -٤٤

 هـ٥٨٧

 م١٩٨٢ بدون  بريوت-دار الكتاب العريب

 بدون بدون  القاهرة-دار الرتاث هـ٧٩٤-الزركيش الربهان يف علوم القرآن  -٤٥

 هـ١٣٨٠ بدون بيح أوالدهمطبعة حممد عىل ص معارص-حممد الديب البيان يف إعجاز القرآن  -٤٦

. د، سليامن القرعاوي.د البيان يف علوم القرآن  -٤٧

 معارص-حممد احلسن

 هـ١٤١٥ الثانية مكتبة الظالل

-حممد احلسيني تاج العروس من جواهر القاموس  -٤٨

 هـ١٢٠٥

 بدون بدون  دار اهلداية 

-شمس الدين الذهبي تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -٤٩

 هـ٧٤٨

 هـ١٤٠٧ األوىل  بريوت-دار الكتاب العريب 



 ٣٣٣

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

 هـ١٤٠٧ األوىل  بريوت–دار الكتب العلمية  هـ٣١٠-الطربي تاريخ األمم وامللوك  -٥٠

 م١٩٨٦ بدون  بريوت–دار الكتب العلمية  هـ٢٥٦-البخاري التاريخ الكبري  -٥١

 م١٩٩٧ بدون  تونس-دار سحنون للنرش  هـ١٣٩٣-ابن عاشور التحرير والتنوير  -٥٢

ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري   -٥٣

 الكشاف للزخمرشي

 هـ١٤١٤ األوىل  الرياض-دار ابن خزيمة  م١٣٦٠-مجال الزيلعي

-ابن رجب احلنبيل التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار  -٥٤

 ـه٧٩٥

ابن رجب احلنبيل مطبعة املدين 

 مرص–

 بدون الرابعة

 هـ١٤٢٨ األوىل رفح-جلنة التحكيم الرشعي معارص-عبد احلليم اهلاليل الرتاث يف املرياث  -٥٥

 بدون بدون احلاسوب، املكتبة الشاملة -                  تراجم شعراء املوسوعة الشعرية    -٥٦

 م٢٠٠٢ السادسة عرش القاهرة-دار الرشوق هـ١٣٨٦-سيد قطب كريمالتصوير الفني يف القران ال  -٥٧

-عيل اجلرجاوي التعريفات  -٥٨

 معارص

 هـ١٤٠٥ األوىل  بريوت-دار الكتاب العريب

 هـ١٤٢٣ األوىل  الرياض-دار ابن القيم حممد نارص الدين األلباين ، التعليقات الرضية عىل الروضة الندية  -٥٩

 هـ١٤٢٢ األوىل  بريوت هـ٧٤٥-أبو حيان تفسري البحر املحيط  -٦٠

 هـ١٣٩٩ بدون  بريوت-دار الفكر  هـ٧٢٥-عالء الدين اخلازن تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل  -٦٢

 هـ١٤١٨ بدون  الرياض–دار الوطن  هـ٤٨٩-أبو املظفر السمعاين  تفسري القرآن  -٦٣

 بدون بدون يئة املرصية العامة للكتاباهل هـ١٣٥٤-حممد رشيد رضا تفسري املنار  -٦٤

 هـ١٤٢٠ بدون الرياض-مكتبة الرشد هـ٢١١-الصنعاين مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر باآلثار والقرآن  -٦٥

مصطفى البايب احللبي / مكتبة هـ١٣٧١-أمحد املراغي تفسري املراغي  -٦٦

  مرص-وأوالده

 بدون بدون

 هـ١٤٢٠ األوىل  دمشق-مكتبة الفارايب معارص-حممد محد زغلول.د  وأعالمهالتفسري بالرأي قواعده وضوابطه  -٦٧

 بدون بدون دار إحياء الرتاث العريب   هـ ١١٢٧- إسامعيل حقي تفسري روح البيان  -٦٨

 زهد عصام.د التفسري ومناهج املفرسين  -٦٩

 اهلويب معارصون.ود

 هـ١٤١٩ الثانية  غزة-مطبعة املقداد

- حممد حسني الذهبي. د ونالتفسري واملفرس  -٧٠

 هـ١٣٩٧
 م٢٠٠٠ الثانية  القاهرة-مكتبة وهبة



 ٣٣٤

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

 هـ١٤٢٤ األوىل  بريوت–دار الكتب العلمية  هـ١٥٠-مقاتل بن سليامن تفسري مقاتل بن سليامن  -٧١

-ابن حجر العسقالين تقريب التهذيب  -٧٢

 ـه٨٥٢

 بدون بدون دار العاصمة 

-وليد راشد السعيدان متام املنة ببعض ما اتفق عليه أهل السنة  -٧٣

 معارص

 بدون بدون  احلاسوب-املكتبة الشاملة

-ابن حجر العسقالين هتذيب التهذيب  -٧٤

 هـ٨٥٢

 هـ١٤٠٤ األوىل دار الفكر للطباعة والنرش

- األزهريأبو منصور هتذيب اللغة  -٧٥

 هـ٣٧٠

 هـ١٣٨٤ بدون  مرص اجلديدة-ر املرصية الدا

هتذيب كتاب مشارع األشواق إىل مصارع   -٧٦

 العشاق

 هـ١٤١٩ األوىل  دار النفائس األردن هـ٤١٦-ابن النحاس

 هـ١٤١٠ األوىل بريوت، دار الفكر املعارص هـ١٠٣١-حممد املناوي   التوقيف عىل مهامت التعاريف  -٧٧

 هـ١٤٢٠ بدون مؤسسة الرسالة هـ١٣٨٨-السعدي فسري كالم املنانتيسري الكريم الرمحن يف ت  -٧٨

 هـ١٤٠٤ بدون  بريوت-دار الكتاب العريب  هـ٤٤٤-أبو عمرو الداين التيسري يف القراءات السبع  -٧٩

 هـ١٣٩٥ األوىل  دار الفكر هـ٣٥٤-ابن حبان الثقات   -٨٠

 هـ١٣٩٢ بدون                           ة دار البيانمكتب هـ٦٣٠-ابن األثري جامع األصول يف أحاديث الرسول  -٨١

 هـ١٤٢٣ بدون  الرياض-دار الكتب العلمية  هـ٦٧١-القرطبي اجلامع ألحكام القرآن  -٨٢

- نعامن األلويس جالء العينني يف حماكمة األمحدين  -٨٣

 هـ١٣١٧

 بدون بدون  القاهرة-مطبعة املدين

-عبد اهللا البخاري. د د عىل الرافضةجهود أيب الثناء األلويس يف الر  -٨٤

  معارص

 هـ١٤٢٠ األوىل  القاهرة–دار بن عفان 

-شمس الدين األفغاين جهود علامء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية  -٨٥

 هـ١٤٢٠

 هـ١٤١٦ األوىل دار الصميعي

 بدون دونب  بريوت–دار الكتب العلمية  هـ٧٥١- ابن القيم حادي األرواح إىل بالد األفراح  -٨٦

 بدون بدون  بريوت–مؤسسة الرسالة  هـ٤٠٣- ابن زنجلة حجة القراءات  -٨٧

نخبة من الباحثني  حضارة العراق  -٨٨

  معارص-العراقيني

 م١٩٨٥ بدون بغداد



 ٣٣٥

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

 بدون بدون  القاهرة–دار احلديث   معارص-سيدايبحممد ال حقيقة اجلن والشياطني من الكتاب والسنة  -٨٩

-عبد الرزاق البيطار   حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش  -٩٠

 هـ١٣٣٥

 هـ١٤١٣ الثانية بريوت–دار صادر 

 بدون بدون  القاهرة-دار االعتصام معارص-جممد خليفة احلياة الربزخية من املوت إىل البعث  -٩١

صفي الدين  ب الكامل يف أسامء الرجالخالصة هتذيب هتذي  -٩٢

 هـ٩٢٣بعد -اخلزرجي

 هـ١٤١٦ بدون  حلب-دار البشائر

-حممد عىل البار. د خلق اإلنسان بني الطب والقرآن  -٩٣

 معارص

الدار السعودية للنرش 

 والتوزيع

 هـ١٤٠٤ اخلامسة

-ابن حجر العسقالين الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  -٩٤

  هـ٨٥٢

 هـ١٣٩٢ بدون س دائرة املعارف العثامنيةجمل

-عبد الرزاق نوفل دنيا الزراعة والنبات وما فيها من آيات  -٩٥

 هـ١٤٠٤

 م١٩٨٦ األوىل 

الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب   -٩٦

 السقوط

-عيل حممد الصاليب

 معارص

 بدون بدون  احلاسوب-املكتبة الشاملة

 هـ١٤٢٦ الثالثة  لبنان- بريوت–دار املعرفة  ام الشافعياألم ديوان اإلمام الشافعي   -٩٧

صفي الرمحن  الرحيق املختوم  -٩٨

 هـ ١٤٢٧-املباركفوري

 هـ١٤٢٨ األوىل   القاهرة–دار العلوم العربية 

روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع   -٩٩

 املثاين

شهاب الدين 

 هـ١٢٧٠-األلويس

 بدون بدون  القاهرة-املكتبة التوفيقية

 بدون بدون  غزة-آفاق للطباعة للنرش هـ٧٥١-ابن القيم الروح  -١٠٠

 هـ١٤٠٤ الثالثة  بريوت–املكتب اإلسالمي  هـ٥٩٧-ابن اجلوزي زاد املسري يف علم التفسري  -١٠١

 بدون الثانية . القاهرة-دار املعارف ٣٢٤-ابن جماهد السبعة يف القراءات  -١٠٢

 هـ١٤١٢ األوىل  الرياض-دار املعارف األلباين السلسلة الصحيحة  -١٠٣

 هـ١٤١٢ األوىل  الرياض-دار املعارف هـ١٤٢٠- األلباين السلسلة الضعيفة  -١٠٤

-هباء الدين الكندي السلوك يف طبقات العلامء  -١٠٥

 هـ٧٣٠

 م١٩٩٥ بدون صنعاء-مكتبة اإلرشاد

  هـ١٤١٨ األوىل  –بريوت  هـ٢٧٣-ابن ماجة سنن ابن ماجة ١٠٦



 ٣٣٦

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

ْأبو داود السجستاين نن أيب داود بحاشيته عون املعبود س ١٠٧ ِِّ-

 هـ٢٧٥

 بدون بدون دار الكتاب العريب

-أبو عيسى الرتمذي سنن الرتمذي  ١٠٨

 هـ٢٧٩

 م١٩٩٨ الثانية دار اجليل ـ بريوت

بد الرمحن أبو ع لسنن الكربى ا ١٠٩

 هـ٣٠٣-النسائي

  هـ١٤٢١ األوىل - بريوت-مؤسسة الرسالة

 هـ١٣٤٤ األوىل  جملس دائرة املعارف حيدر أباد هـ٤٥٨- البيهقي السنن الكربى   -١١٠

 -احللبيعل بن برهان  السري احللبية يف سرية األمني املأمون  -١١١

 هـ١٠٤٤

 هـ١٤٠٠ بدون بريوت-دار املعرفة

-صالح أمحد بن حنبل م أمحد بن حنبلسرية اإلما  -١١٢

 هـ٢٦٥

 هـ١٤٠٤ بدون دار الدعوة اإلسكندرية

- العز احلنفيأيبابن  رشح العقيدة الطحاوية  -١١٣

 هـ٧٩٢

وزارة الشؤون اإلسالمية ، 

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 هـ١٤١٨ األوىل

- التفتازاينسعد الدين رشح املقاصد يف علم الكالم  -١١٤

 هـ٧٩١

 -عارف النعامنيةدار امل

 الباكستان

 هـ١٤٠١ بدون

 هـ١٤٢٣ األوىل  الرياض-مكتبة الرشد هـ٤٥٨-البيهقيأبو بكر    شعب اإليامن   -١١٥

 هـ١٤١٤ الثانية بريوت-مؤسسة الرسالة هـ٣٥٤- حبانحممد بن صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  -١١٦

 بدون اخلامسة  الرياض– املعارف مكتبة هـ١٤٢٠-األلباين صحيح الرتغيب والرتهيب  -١١٧

 بدون بدون دار اجليل بريوت هـ٢٦١-اإلمام مسلم صحيح مسلم  -١١٨

-أبو نعيم األصبهاين صفة اجلنة  -١١٩

 هـ ٤٣٠

 -مكتبة الرتاث اإلسالمي

 مرص

 بدون بدون

  احلاسوب املكتبة الشاملة  حممد نارص الدين األلباين صحيح وضعيف ابن ماجة   -١٢٠

 هـ١٤١١ األوىل  دار القلم دمشق معارص- عبد املجيد البيانوين ب األمثال يف القرآن أهدافه الرتبوية وآثارهرض  -١٢١

 م١٩٩٧ األوىل مكتبة العلوم واحلكم  أمحد األدنوري طبقات املفرسين   -١٢٢

األوىل  بريوت–دار الكتب العربية  معارص-خالص حلبي.د   الطب حمراب اإليامن  -١٢٣

 هـ١٣٩٤

 ونبد

 بدون بدون  القاهرة- مكتبة القرآن معارص -مصطفى عاشور عامل اجلن أرساره وخفاياه  -١٢٤



 ٣٣٧

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

 هـ١٤١٧ العارشة   بريوت–دار النفائس  معارص-عمر األشقر. د عامل اجلن والشياطني  -١٢٥

-يد كشكعبد احلم عامل املالئكة  -١٢٦

 هـ١٤١٧

 بدون بدون . القاهرة–املختار اإلسالمي 

 بدون بدون . القاهرة -دار االعتصام معارص-عكاشة الطيبي عذاب القرب ونعيمه يف امليزان  -١٢٧

العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية   -١٢٨

 واألحاديث النبوية

عبد احلميد بن باديس  

 هـ١٣٥٩-

 م١٩٩٥ ىلاألو  الشارقة  –دار الفتح 

-عيل بن برهان احللبي عقد املرجان فيام يتعلق باجلان  -١٢٩

 هـ١٠٤٤

 بدون بدون  مرص–مكتبة ابن سينا 

-عبد الرمحن امليداين العقيدة اإلسالمية وأسسها  -١٣٠

 معارص

 هـ١٣٩٩ الثانية  دمشق–دار القلم 

 بدون الرابعة رةالقاه-دار الكتب اإلسالمية هـ١٤٢٧-حممد الغزايل عقيدة املسلم  -١٣١

كامل سالمة . د العالقات الدولية يف اإلسالم   -١٣٢

 معارص-الدقس

 بدون بدون بدون

 بدون بدون دار الفكر العريب هـ١٣٩٤-حممد أبو زهرة العالقات الدولية يف اإلسالم  -١٣٤

 م١٩٩٤ السادسة  القاهرة–مكتبة النهضة  معارص-أمحد شلبي. د العالقات الدولية يف الفكر اإلسالمي  -١٣٥

 هـ١٤٠٠ األوىل  األردن-عامن-دار العدوي معارص-راجح الكردي. د عالقة صفات اهللا تعاىل بذاته  -١٣٦

 م١٩٨٤ بدون بريوت-املكتب اإلسالمي معارص -عدنان زرزور.د علوم القرآن  -١٣٧

شهاب الدين  غرائب االغرتاب  -١٣٨

 هـ١٢٧٠-األلويس

 بدون بدون  احلاسوب-املكتبة الشاملة

-ابن حجر العسقالين فتح الباري رشح صحيح البخاري ١٣٩

  هـ٨٥٢

 بدون بدون .بريوت-دار املعرفة

 هـ١٤٢٨ الرابعة  بريوت-دار املعرفة هـ١٢٥٠-الشوكاين فتح القدير  -١٤٠

 بدون بدون  القاهرة-مكتبة اخلانجي هـ٤٩٣-ابن حزم الظاهري الفصل يف امللل واألهواء والنحل  -١٤١

 هـ١٤٠٥ السابعة   بريوت–دار الكتاب العريب  هـ١٤٢٠-سيد سابق فقه السنة   -١٤٢

-أرشف عبد الرحيم القرب عذاب القرب ونعيم القرب  -١٤٣

 معارص

 هـ١٤٠٧ األوىل  القاهرة–مكتبة البخاري 

 هـ١٣٨٠ األوىل   القاهرة–دار الكتب احلديثة  معارص- احلاج حممد وصفي. د القرآن والطب  -١٤٤



 ٣٣٨

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع لسلمس

 م٢٠٠٢ بدون  القاهرة-قباء للطباعة والنرش معارص-حممد قطب. د القصة يف القران مقاصد الدين وقيم الفن  -١٤٥

 بدون بدون  احلاسوب-املكتبة الشاملة معارص-إبراهيم العصبي. د القصص يف القرآن الكريم اخلصائص والدالالت  -١٤٦

 بدون بدون  احلاسوب-املكتبة الشاملة  معارص-حممود درابلة القصص يف القرآن الكريم  -١٤٧

 هـ١٤٠٨ األوىل   الزرقاء–مكتبة املنار األردن  هـ٧٤٨-احلافظ الذهبي الكبائر  -١٤٩

 م١٩٩٤ ونبد  الرياض–مكتبة الرشيد  هـ٣١١-ابن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل  -١٥٠

 هـ١٤٢٢ األوىل  بريوت-إحياء الرتاث العريب هـ٤٣٧-الثعلبي الكشف والبيان  -١٥١

عبد العال حممد  ؟...نسخ يف القرآن ملاذا... ال  -١٥٢

 معارص-اجلربي

 هـ١٤٠٠ األوىل  القاهرة-مكتبة وهبة

 بدون دونب  بريوت–دار إحياء العلوم  هـ٩١١-السيوطي لباب النقول يف أسباب النزول  -١٥٣

 هـ١٤١٩ األوىل  بريوت-دار الكتب العلمية هـ٨٨٠-ابن عادل اللباب يف علوم الكتاب  -١٥٤

 بدون بدون    .دار املعارف القاهرة هـ٧١١ بن منظورا لسان العرب  -١٥٥

-حممد عوض اهللا اللمع البهية يف قواعد اللغة العربية  -١٥٦

 معارص

 هـ١٤٢٠ األوىل غزة–مكتبة دار األرقم 

 هـ١٤٠٦ األوىل دار الغرب اإلسالمي بريوت هـ٣٨٥-الدار قطني املؤتلف واملختلف  -١٥٧

 هـ١٤٢٦ الرابعة  دمشق–دار القلم  معارص-مصطفى مسلم. د مباحث يف التفسري املوضوعي    -١٥٨

 بدون السابعة القاهرة، مكتبة وهبة  معارص-مناع القطان مباحث يف علوم القرآن  -١٥٩

 هـ١٤٢٦ الثالثة دار الوفاء هـ٧٢٨-ابن تيمية الفتاوىجمموع   -١٦٠

 هـ١٤١٣ بدون بريوت-دار الكتب العلمية هـ٥٤٦ ابن عطية املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -١٦١

حممد بن أيب بكر  خمتار الصحاح  -١٦٢

  هـ٦٦٦ -يالراز

 هـ١٤٢٥ بدون بريوت-مكتبة لبنان نارشون

 م١٩٩٨ بدون القاهرة-املختار اإلسالمي  هـ ٦٧١-القرطبي وال املوتى وأمور اآلخرةخمترص التذكرة يف أح  -١٦٣

 م٢٠٠٥ بدون بريوت-دار النفائس  النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -١٦٤

-احلاكم النيسابوري املستدرك عىل الصحيحني  -١٦٥

 هـ٤٠٥

 بدون بدون  بريوت:دار املعرفة

ري حممود شك املسك األذفر  -١٦٦

 هـ١٣٤٢األلويس

 م١٩٣٠ بدون  بغداد-مطبعة اآلداب



 ٣٣٩

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

-اإلمام أمحد بن حنبل مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -١٦٧

 هـ٢٤١

 هـ١٤٢١ األوىل  بريوت–مؤسسة الرسالة 

 هـ١٤٠٥ الثالثة -بريوت-المياملكتب اإلس حممد عبد اهللا التربيزي مشكاة املصابيح ١٦٨

أمحد بن حممد  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي  -١٦٩

 هـ٧٧٠-الفيومي

 بدون بدون  بريوت–املكتبة العلمية 

املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ   -١٧٠

 واملنسوخ

ـ ٥٩٧-ابن اجلوزي  هـ١٤١٨ الثالثة مؤسسة الرسالة ه

-شعبان إسامعيل. د ريممع القرآن الك  -١٧١

   معارص

 هـ١٣٩٨ بدون دار اإلحتاد العريب للطباعة

 هـ١٤١٧ الرابعة دار طيبة للنرش والتوزيع هـ٥١٦-البغوي معامل التنزيل  -١٧٢

حممد متويل  معجزة القرآن  -١٧٣

 هـ١٤١٩-الشعراوي

 م١٩٨٨ بدون  القاهرة–الرتاث اإلسالمي 

 بدون بدون دار الفكر العريب هـ١٣٩٤-أبو زهرةجممد  املعجزة الكربى القرآن  -١٧٤

 هـ١٤١٥ بدون  القاهرة-دار احلرمني هـ٣٦٠-الطرباين املعجم األوسط   -١٧٥

 بدون بدون  بريوت-دار الفكر  هـ٦٢٢-ياقوت احلموي معجم البلدان  -١٧٦

املعجم اجلامع يف تراجم العلامء وطلبة العلم   -١٧٧

 املعارصين

جمموعة من طلبة 

 معارص-مالعل

 بدون بدون  احلاسوب-املكتبة الشاملة

 بدون الثانية  القاهرة–مكتبة ابن تيمية  هـ٣٦٠-الطرباين املعجم الكبري  -١٧٨

 بدون بدون مؤسسة الرسالة   هـ١٤٠٨- عمر رضا كحالة معجم املؤلفني  -١٧٩

-جممد فؤاد عبد الباقي املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  -١٨٠

 هـ١٣٨٨

 هـ١٤١٧ األوىل  القاهرة-ر احلديثدا

 أمحد ،إبراهيم مصطفى املعجم الوسيط  -١٨١

 ، حامد عبد القادر ،الزيات

 معارصون-حممد النجار

 بدون بدون دار الدعوة للنرش

 هـ١٣٩٩ بدون بريوت-دار الفكر هـ٣٩٥-ابن فارس مقاييس اللغة    -١٨٢

 بدون بدون  القاهرة–املؤسسة العربية معارص- شيخونحممد. د من أرسار البالغة يف القرآن الكريم  -١٨٣

 بدون بدون بريوت-دار الفكر هـ١٣٦٧-حممد الزر قاين مناهل العرفان يف علوم القرآن  -١٨٤



 ٣٤٠

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

 هـ١٣٩٦ نةالثام بريوت-دار الفكر معارص-أبو بكر اجلزائري  منهاج املسلم  -١٨٥

 بدون بدون آفاق للطباعة والنرش غزة معارص-وليد العامودي. د منهج القرآن الكريم يف عرض قضايا العقيدة ١٨٦

-عبد الرمحن اإلجيي املواقف  -١٨٧

 معارص

 م١٩٩٧ األوىل   بريوت–دار اجليل 

 م١٩٨٥ دونب غزة  -جملس طالب اإلسالمية  معارص-كامل الديب املوجز يف علوم البالغة  -١٨٨

 م١٩٨٥ الثالثة  القاهرة-مكتبة النهضة معارص-أمحد شلبي. د موسوعة احلضارة والتاريخ اإلسالمي  -١٨٩

 هـ١٤٢٧ األوىل   مرص–مطابع دار الصفوة   الكويت–وزارة األوقاف املوسوعة الكويتية الفقهية  -١٩٠

 هـ١٤٠٣ الثالثة  بريوت–ؤسسة الرسالة م هـ٤١٠-ابن البازي هبة اهللا ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه  -١٩٠

 هـ١٤٠٦ األوىل  بريوت–دار الكتب العلمية  هـ٤٩٣-ابن حزم الظاهري الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم  -١٩١

 هـ١٤٠٨ األوىل مكتبة الفالح الكويت هـ٣٣٨-أبو جعفر النحاس الناسخ واملنسوخ  -١٩٢

 بدون بدون  بريوت-دار الكتب العلمية هـ٨٣٣-ابن اجلزري النرش يف القراءات العرش  -١٩٣

-حممد عبد العال نظرات  يف قصص القرآن  -١٩٤

 معارص

 م١٩٨٦ بدون مكة املكرمة

دار التوفيق النموذجية  هـ١٤٢٧-حممد الغزايل نظرات يف القرآن الكريم    -١٩٥

 للطباعة

 هـ١٤٠٦ بدون

-البقاعي برهان الدين نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  -١٩٦

 هـ٨٨٥

 هـ١٤١٥ بدون  بريوت-دار الكتب العلمية

حممد رجب . د النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعارصين  -١٩٧

 معارص-البيومي

 هـ١٤٢٥ األوىل  بريوت-دار القلم

وظلـمـات البدعـة  يف ضوء الكتاب  نــور السنـة  -١٩٨

 والسنة

-سعيد القحطاين. د

    معارص

 هـ١٤١٩ بدون  احلاسوب-املكتبة الشاملة

-عبد الكريم زيدان. د الوجيز يف أصول الفقه  -١٩٩

 معارص

 هـ١٤١٧ اخلامسة مؤسسة الرسالة

-عبد اهللا األثري الوجيز يف عقيدة السلف الصالح  -٢٠٠

 معارص

 هـ١٤٢٢ بدون السعودية-وزارة األوقاف

 بدون األوىل  بريوت–ادر دار ص هـ٦٨١-ابن خلكان وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -٢٠١



 ٣٤١

 السنة الطبعة  دار النرش   وسنة وفاتهاملؤلف اسم املرجع مسلسل

-عبد القادر الرحباوي اليوم اآلخر  -٢٠٢

 معارص

 هـ١٤٠٧ الثامنة  القاهرة–السالم دار 
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 ٣٤٢

 ملخص الرسالة

 
 -:   احلمد هللا وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى ثم أما بعد      

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع "فهذا ملخص لرسالة بعنوان منهج الشيخ األلويس يف تفسريه 

مما أثرى ، وقوة ذاكرته، ورجاحة عقله ونباهته وفطنته،  حيث امتاز صاحب هذا التفسري بغزارة علمه"املثاين

 .سريه وجعله مميزا بني التفاسري ما سبق منها وما حلقتف

 .وفهارس، وخامتة، ومخسة فصول،   وقد اشتملت هذه الرسالة عىل مقدمة ومتهيد

ومنهجي يف البحث ، واجلهود التي سبقت، وهدف البحث، فقد بينت فيها سبب اختياري للموضوع:  أما املقدمة

 .وخطة العمل فيه

     -:ىل فاشتمل ع:وأما التمهيد

 .ترمجة الشيخ األلويس:  أوال

 احلياة السياسية:    ثانيا

 احلياة االجتامعية:    ثالثا

 .   احلياة الثقافية واحلركة العلمية وأثرها عىل منهج الشيخ:   رابعا

 مؤلفاته:   خامسا

 شيوخه:    سادسا

 تالميذه:    سابعا

 حياته العلمية:    ثامنا

 عقيدته:     تاسعا

 مذهبه الفقهي    : رشا   عا

    -:     وأما الفصول اخلمسة فكانت عىل النحو التايل

 -:منهج األلويس يف التفسري باملأثور وعلوم القرآن وفيه مبحثان: الفصل األول

 التفسري باملأثور:   املبحث األول

 اهتاممه بعلوم القرآن:    املبحث الثاين 

 :جه يف تفسري آيات العقيدة وفيه مبحثان  وأما الفصل الثاين فهو يتحدث عن منه



 ٣٤٣

  منهج األلويس يف التوحيد :املبحث األول

 منهج األلويس يف القضايا الغيبية :املبحث الثاين

 وأما الفصل الثالث وعنوانه منهج األلويس يف التفسري بالرأي وفيه أربعة مباحث

 أصول التفسري بالرأي:املبحث األول 

 اللغويالتفسري : املبحث الثاين 

 التفسري العلمي :املبحث الثالث 

 التفسري اإلشاري وموقف األلويس منه: املبحث الرابع 

 وأما الفصل الرابع ويتحدث عن التفسري الفقهي عند الشيخ األلويس وفيه أربعة مباحث

 فقه العبادات :املبحث األول 

 فقه املعامالت :املبحث الثاين 

 يةفقه األحوال الشخص :املبحث الثالث

 فقه اجلهاد والسلم: املبحث الرابع 

 مبحثان وأما الفصل اخلامس فاشتمل عىل تفسري األلويس يف امليزان وفيه

 حماسن تفسري األلويس : املبحث األول 

 االستدراكات عىل تفسري األلويس : املبحث الثاين 

 .الفهارسأهم النتائج والتوصيات وثم أهنيت هذه الرسالة باخلامتة والتي اشتملت عىل 

 منهج األلويس يف القضايا الغيبية :املبحث الثاين

 وأما الفصل الثالث وعنوانه منهج األلويس يف التفسري بالرأي وفيه أربعة مباحث

 أصول التفسري بالرأي:املبحث األول 

 التفسري اللغوي: املبحث الثاين 

 التفسري العلمي :املبحث الثالث 

 ي وموقف األلويس منهالتفسري اإلشار: املبحث الرابع 

 وأما الفصل الرابع ويتحدث عن التفسري الفقهي عند الشيخ األلويس وفيه أربعة مباحث

 فقه العبادات :املبحث األول 

 فقه املعامالت :املبحث الثاين 

 فقه األحوال الشخصية :املبحث الثالث



 ٣٤٤

 فقه اجلهاد والسلم: املبحث الرابع 

 مبحثان سري األلويس يف امليزان وفيهوأما الفصل اخلامس فاشتمل عىل تف

 حماسن تفسري األلويس : املبحث األول 

 االستدراكات عىل تفسري األلويس : املبحث الثاين 

 .ثم أهنيت هذه الرسالة باخلامتة والتي اشتملت عىل أهم النتائج والتوصيات والفهارس



 ٣٤٥

Praise be to Allah, and Peace on his servants whom He has 
chosen (for his Message). 
This is a summary for a dissertation, titled : ( Shaikh Alusi approach in 
his Tafsir : The spirit of meanings in the interpretation of the Quran 
and the seven great vesical ). 
 

The owner of this interpretation is characterized by abundant 
knowledge,wisdom of mind, smartness, intellect and strength of his 
memory, and that enriched his interpretation and make it unique among 
all interpretations earlier and later. 
 

This dissertation included an introduction, preface, five chapters, 
conclusion and indexes. 
 

The introduction : I show in it the reason for choosing the subject, 
research objective, previous studies, my approach in the research and 
the plan of my work in it. 
 
The preface included : 

1. Biography of Shaikh Alusi. 
2. His political life. 
3. His social life. 
4. His cultural life and scientific movement and its impact on Shaikh 

Alusi's approach. 
5. His works. 
6. His teachers. 
7. His students. 
8. His scientific life. 
9. His belief. 
10. His Jurisprudential doctrine. 
 

The five chapters were as follows: 
 

Chapter 1 : Shaikh Alusi's approach in interpretation Mathur and 
Quranic sciences. 
This chapter included two sections: 

 Section I : Interpretation Mathur. 
 Section II : His interest in Quranic sciences. 

 
Chapter 2 : It is talking about Shaikh Alusi's approach in interpretation 
of  verses of faith. This chapter included two sections: 

 Section I : His approach in Monotheism. 
 Section II : His approach in metaphysical affairs. 



 ٣٤٦

 
Chapter 3 : Shaikh Alusi's approach in interpretation with opinions. 
This chapter included four sections: 

 Section I : Fundamentals of Opinion Interpretation. 
 Section II : The Linguistic Interpretation. 
 Section III : The scientific Interpretation. 
 Section IV : The indicative Interpretation and Shaikh Alus's 

vision opinion about it. 
 

Chapter 4 : Shaikh Alusi's approach in Jurisprudential interpretation. 
This chapter included four sections: 

 Section I : The jurisprudence of worship. 
 Section II : The jurisprudence of transactions. 
 Section III : The jurisprudence of personal status. 
 Section III : The jurisprudence of Jehad and Peace. 

 
Chapter 5 : Shaikh Alusi's Interpretation in the balance. This chapter 
included two sections: 

 Section I : Pros of Shaikh Alusi's Interpretation. 
 Section II : Corrections on the interpretation of Shaikh Alusi. 

 
The conclusion included : 

the most important findings, recommendations and indexes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٤٧

 فـهـــرس املـــوضــوعـــات
 

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 أ اإلهداء

 ب شكر وتقدير

 ت املقدمـــــــــــة

 ت أسباب اختياري هلذا املوضوع

 ث ثهدف البح

 ث اجلهود السابقة

 ث منهجي يف البحث

 ج خطة البحث

 ٢ التمــهــيـــــد

 ٢ ترمجة الشيخ األلويس

 ٣ السيد عبد اهللا هباء الدين األلويس

 ٣ السيد نعامن خري الدين األلويس

 ٣ اإلمام السيد حممود شكري األلويس

 ٤ اسمه ونسبه وحياته

 ٤ نسبته

 ٥ حياته

 ٦ احلالة السياسية

 ٧ داود باشا

 ٧ عيل رضا باشا

 ٨ حممد نجيب باشا

 ٩ احلالة االجتامعية

 ١٠ املجالس األدبية

 ١٠ األلعاب

 ١٠ األزياء واملالبس

 ١١ األعياد واملناسبات االجتامعية

 ١١ احلالة الثقافية واحلركة العلمية وأثرها عىل منهج الشيخ



 ٣٤٨

 الصفحة ــــــــــــــــــوع                              املوضـــــ

 ١٤ مؤلفاته

 ١٤ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين

 ١٥ املصادر التي اعتمد عليها يف تفسريه

 ١٨ متابعة مؤلفاته

 ١٩ شيوخه

 ٢٠ تالميذه

 ٢١ حياته العلمية

 ٢١ نشأته العلمية

 ٢٢                             مكانته العلمية   

 ٢٣ عقيدته

 ٢٤ وصيته بالتزام عقيدة السلف

 ٢٤ فرحه بمذهب السلف

 ٢٥ اعتباره التأويل قوال عىل اهللا بغري علم

 ٢٥ موقفه من الصفات

 ٢٥ إثباته لصفة الفوقية

 ٢٦ مناقشة

 ٢٦ مذهبه الفقهي

 ٣٠ الفصل األول

 ٣٠ منهج األلويس يف التفسري باملأثور وعلوم القرآن

 ٣٠  الفصلبني يدي

 ٣٠ تعريف التفسري

 ٣٠ التفسري اصطالحا

 ٣١ نشأة التفسري وتطوره

 ٣١ التفسري باملأثور

 ٣٢  واصطالحااملأثور لغة

 ٣٣  التفسري باملأثور-املبحث األول

 ٣٣  تفسري القرآن بالقرآن-املطلب األول

 ٣٣ أمثلة عىل تفسري القرآن بالقرآن عند األلويس



 ٣٤٩

 الصفحة              املوضـــــــــــــــــــــــوع                 

 ٣٩  تفسري القرآن بالسنة-املطلب الثاين

 ٣٩ نامذج من تفسري القرآن بالسنة

 ٤٣  تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني-املطلب الثالث

 ٤٤ بأقوال الصحابة والتابعنينامذج من تفسري القرآن 

 ٤٨ خالصة املبحث

 ٤٩ اهتاممه بعلوم القرآن:  الثايناملبحث

 ٤٩ اهتاممه بأسباب النزول: املطلب األول

 ٤٩ نامذج من أسباب النزول 

 ٥٠ العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

 ٥٥  القراءات القرآنية-املطلب الثاين

 ٥٥ القراءات لغة

 ٥٥ القراءات اصطالحا

 ٥٦ نامذج من القراءات عند األلويس

 ٦٤  احلروف املقطعة يف أوائل السور-لثالثاملطلب ا

   ٦٥ رأي الشيخ األلويس يف احلروف املقطعة

 ٦٥ نامذج من تفسري احلروف املقطعة

 ٦٩  الناسخ واملنسوخ-املطلب الرابع

 ٦٩ النسخ لغة

 ٦٩ النسخ اصطالحا

 ٦٩ أمهية الناسخ واملنسوخ يف تفسري القرآن الكريم

 ٧٠ رشوط النسخ

 ٧١ النسخما يدخله 

 ٧١ كيفية معرفة النسخ

 ٧٢ النسخ عند الشيخ األلويس

 ٧٣ نامذج من تعامل الشيخ األلويس مع النسخ

 ٧٨  اإلرسائيليات-املطلب اخلامس

 ٧٩ موقف املفرس من اإلرسائيليات

 ٨٠ ضابط األخذ باإلرسائيليات



 ٣٥٠

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٨٠ نامذج من تعامل الشيخ األلويس مع اإلرسائيليات

 ٨٤  القصة-املطلب السادس

 ٨٤ القصة لغة

 ٨٤ القصة اصطالحا

 ٨٥ تكرار القصة يف القرآن وحكمته

 ٨٦ القصة يف القرآن حقيقة ال خيال

 ٨٧ خصائص القصة القرآنية

 ٨٨ القصة القرآنية عند الشيخ األلويس

 ٩١  األمثال يف القرآن الكريم-املطلب السادس

 ٩١ األمثال لغة

 ٩١ األمثال اصطالحا

 ٩٢ أنواع األمثال يف القرآن الكريم

 ٩٤ أمهية األمثال يف القرآن الكريم

 ٩٤ فوائد أمثال القرآن الكريم

 ٩٤ موضوعات األمثال يف القرآن الكريم

 ٩٥ الشيخ األلويس واألمثال يف القرآن الكريم

 ١٠٠ بحثخالصة امل

 ١٠٢ الفصل الثاين    

 ١٠٢ منهجه يف تفسري آيات العقيدة 

 ١٠٢ بني يدي الفصل

 ١٠٢ العقيدة لغة

 ١٠٢ العقيدة اصطالحا

 ١٠٣  منهج الشيخ األلويس يف التوحيد-املبحث األول

 ١٠٣  توحيد الربوبية-املطلب األول 

 ١٠٣ التوحيد لغة

 ١٠٣ التوحيد اصطالحا

 ١٠٥ يس وتوحيد الربوبيةالشيخ األلو

 ١٠٧  توحيد األلوهية -املطلب الثاين 



 ٣٥١

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٠٧ األلوهية لغة

 ١٠٧ األلوهية اصطالحا

 ١٠٨ الشيخ األلويس وتوحيد األلوهية

 ١١٢  األسامء والصفات عند الشيخ األلويس-املطلب الثالث 

 ١١٣ موقف األلويس من األسامء والصفات

 ١١٨  الرد عىل أصحاب الفرق املختلفة-املطلب الرابع 

 ١١٨ الرد عىل املعتزلة

 ١١٩ الرد عىل األشاعرة

 ١٢٠ الرد عىل اخلوارج

 ١٢٠ الرد عىل املرجئة

 ١٢١ الرد عىل القدرية

 ١٢١ الرد عىل الدهرية والفالسفة

 ١٢١ ةالرد عىل غالة الصوفي

 ١٢١ الرد عىل اجلربية

 ١٢٢ الرد عىل الشيعة

 ١٢٣ خالصة املبحث

 ١٢٤  منهج الشيخ األلويس يف القضايا الغيبية-املبحث الثاين

 ١٢٤  املالئكة-املطلب األول

 ١٢٦ موقف األلويس من املالئكة

 ١٢٦ اإليامن باملالئكة ركن من أركان اإليامن

 ١٢٧ سبحونهاملالئكة عبيد هللا يعبدونه وي

 ١٢٨ احلفظة من املالئكة

 ١٢٨ اجلن : املطلب الثاين

 ١٢٩ حكم اإليامن باجلن

 ١٣٠ أصنافهم وتشكلهم

 ١٣٠ تكليف اجلن

 ١٣١ تسلط اجلن عىل اإلنس

 ١٣٢ موقف الشيخ األلويس من اجلن



 ٣٥٢

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٣٥  عذاب القرب ونعيمه-لثالث املطلب ا

 ١٣٧ موقف األلويس من عذاب القرب ونعيمه

 ١٣٩ البعث واجلزاء: املطلب الرابع

 ١٤١ موقف األلويس من البعث والنشور

 ١٤٣  اجلنة والنار-املطلب اخلامس

 ١٤٢ موقف األلويس من اجلنة والنار

 ١٤٥ القضاء والقدر: املطلب السادس

 ١٤٧ ةالقضاء والقدر لغ

 ١٤٧ القضاء اصطالحا

 ١٤٧ القدر اصطالحا

 ١٤٨ وجوب اإليامن بالقضاء والقدر

 ١٤٨   مراتب اإليامن بالقدر

 ١٤٩ موقف األلويس من القضاء والقدر

 ١٥١ خالصة املبحث

 ١٥٣ الفصل الثالث منهج األلويس يف التفسري بالرأي

 ١٥٣ بني يدي الفصل

 ١٥٣ تعريف التفسري بالرأي

 ١٥٣ لة املانعني للتفسري بالرأيأد

 ١٥٤ أدلة املجيزين للتفسري بالرأي

 ١٥٤ حقيقة اخلالف بني الفريقني

 ١٥٥  أصول التفسري بالرأي-املبحث األول 

 ١٥٥  املطلق واملقيد-املطلب األول 

 ١٥٥ أقسام املطلق واملقيد

 ١٥٦ محل املطلق عىل املقيد

 ١٥٦ منهج األلويس يف املطلق واملقيد

 ١٥٨ العام واخلاص: املطلب الثاين

 ١٥٨  تعريفة-أوال العام

 ١٥٨ صيغ العام



 ٣٥٣

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٥٩ أقسام العام

 ١٥٩  أقسامه– تعريفه –ثانيا اخلاص 

 ١٦١ منهج األلويس يف العام واخلاص

 ١٦٣ ملفصلاملجمل وا: املطلب الثالث

 ١٦٣ تعريف املجمل

 ١٦٣ أسباب املجمل

 ١٦٤ منهج األلويس يف املجمل واملفصل

 ١٦٦  علم املناسبات-املطلب الرابع

 ١٦٦ تعريف علم املناسبات

 ١٦٦ املناسبة لغة

 ١٦٦ املناسبات اصطالحا

 ١٦٦ أمهية علم املناسبات وآراء العلامء فيه

 ١٦٨ أوجه املناسبات

 ١٦٩ اسباتألوان املن

 ١٦٩ مناسبة فاحتة السورة مع خامتتها

 ١٦٩ مناسبة فاحتة السورة خلامتة ما قبلها

 ١٦٩ املناسبة بني اآليات يف السورة الواحدة

 ١٧٠ موقف األلويس من علم املناسبات

 ١٧٣ خالصة املبحث

 ١٧٣ املبحث الثاين  التفسري اللغوي

 ١٧٣ تعريف اللغة

 ١٧٣ ليب البالغية واألرسار البيانية األسا-املطلب األول 

 ١٧٤ البالغة لغة

 ١٧٤ البالغة اصطالحا

 ١٧٥ موقف األلويس من األساليب البالغية واألرسار البيانية

 ١٧٥ اإلجياز واإلطناب

 ١٧٦ االلتفات

 ١٧٧ املجاز



 ٣٥٤

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٧٨ الكناية

 ١٧٨ احلذف

 ١٧٩  النحو واإلعراب-املطلب الثاين 

 ١٧٩ تعريف النحو لغة 

 ١٧٩ تعريف النحو اصطالحا

 ١٧٩ موقف األلويس من النحو واإلعراب

 ١٨٠ عود الضمري

 ١٨٠ تقديم اخلرب عىل املبتدأ

 ١٨١ موقع اجلملة من اإلعراب

 ١٨١ البدل

 ١٨٢ خالصة املبحث

 ١٨٢ سري العلمي املبحث الثالث  التف

 ١٨٢ تعريف التفسري العلمي

 ١٨٣ أدلة املؤيدين

 ١٨٤ أدلة املعارضني

 ١٨٥ الضوابط العلمية املنهجية لإلعجاز العلمي

 ١٨٥ علم الطب واألجنة -املطلب األول 

 ١٨٦ موقف األلويس من الطب واألجنة

 ١٩١  علم البحار-املطلب الثاين 

 ١٩١ موقف األلويس من علم البحار

 ١٩٢  علم الفلك-املطلب الثالث 

 ١٩٣ موقف األلويس من الفلك

 ١٩٧ علم النبات: املطلب الرابع

 ١٩٨ موقف األلويس من علم النبات

 ٢٠١ خالصة املبحث

 ٢٠١ املبحث الرابع التفسري اإلشاري وموقف األلويس منه

 ٢٠٣  تعريف التفسري اإلشاري وموقف األلويس منه-  املطلب األول

 ٢٠٣ القائلون برفضه



 ٣٥٥

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٢٠٣ القائلون بقبوله

 ٢٠٤ رشوط قبول التفسري اإلشاري

 ٢٠٩ موقف األلويس من التفسري اإلشاري

 ٢٠٩  نامذج من التفسري اإلشاري عند األلويس-املطلب الثاين 

 ٢١٣ خالصة املبحث

 ٢١٤ الفصل الرابع 

 ٢١٥ التفسري الفقهي

 ٢١٥ بني  يدي الفصل

 ٢١٦ املبحث األول  

 ٢١٦ فقه العبادات 

 ٢١٦  الصالة–املطلب األول 

 ٢١٦ الصالة لغة

 ٢١٦ الصالة اصطالحا

 ٢١٧ الصالة عند األلويس

 ٢١٨  الزكاة–املطلب الثاين 

 ٢١٨    الزكاة لغة

 ٢١٩ الزكاة اصطالحا

 ٢٢٠ كاة عند األلويسالز

 ٢٢٢  الصوم–املطلب الثالث 

 ٢٢٢ الصوم لغة

 ٢٢٣ الصوم اصطالحا

 ٢٢٣ حكم الصوم

 ٢٢٤ فضل الصوم

 ٢٢٤ موقف األلويس من الصيام

 ٢٢٧  احلج–املطلب الرابع 

 ٢٢٧ احلج لغة

 ٢٢٧ احلج اصطالحا

 ٢٢٧ دليل فرضية احلج



 ٣٥٦

 الصفحة ــــــــــــــــــــوع                              املوضـــ

 ٢٢٧ رشوط وجوبه

 ٢٢٨ موقف األلويس من احلج

 ٢٣١ خالصة املبحث

 ٢٣١ املبحث الثاين 

 ٢٣٢ فقه املعامالت 

 ٢٣٣  البيوع–املطلب األول 

 ٢٣٣ البيوع لغة

 ٢٣٣ البيوع اصطالحا

 ٢٣٤ أركانه

 ٢٣٤ موقف األلويس من البيع

 ٢٣٦  الدين–املطلب الثاين 

 ٢٣٦ الدين لغة

 ٢٣٦ الدين اصطالحا

 ٢٣٧ موقف األلويس من الدين

 ٢٣٨ قضاء الدين مقدم عىل الوصية

 ٢٣٩  الربا–املطلب الثالث 

 ٢٣٩ الربا لغة

 ٢٣٩ الربا اصطالحا

 ٢٣٩ حكمه

 ٢٤٠ أقسام الربا

 ٢٤٠ ربا النسيئة

 ٢٤٠ ربا الفضل

 ٢٤٠ موقف األلويس من الربا

 ٢٤٣ ثخالصة املبح

 ٢٤٤ املبحث الثالث                    

 ٢٤٤ فقه األحوال الشخصية

 ٢٤٤  الزواج–املطلب األول 

 ٢٤٥ موقف األلويس من الزواج



 ٣٥٧

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٢٤٧ املطلب الثاين الطالق

 ٢٤٧ الطالق لغة

 ٢٤٨ الطالق رشعا

 ٢٤٨ اهة الطالقكر

 ٢٤٩ موقف األلويس من الطالق

 ٢٤٩ اإليالء وعالقته بالطالق

 ٢٥١  واحدةالطالق ثالثا دفعة

 ٢٥٢ عدة املرأة غري املدخول هبا

 ٢٥٤ املطلب الثالث املرياث

 ٢٥٤ املرياث لغة

 ٢٥٤ املرياث رشعا

 ٢٥٥ أسباب املرياث يف اإلسالم

 ٢٥٥ رشوط اإلرث

 ٢٥٥ موانع اإلرث

 ٢٥٥ موقف األلويس من املرياث

 ٢٦٠ خالصة املبحث

 ٢٦١ املبحث الرابع فقه اجلهاد والسلم

 ٢٦١ املطلب األول اجلهاد 

 ٢٦١ اجلهاد لغة

 ٢٦١ اجلهاد اصطالحا

 ٢٦٢ مرشوعية اجلهاد ووجوبه

 ٢٦٣ فضل اجلهاد

 ٢٦٤ موقف األلويس من اجلهاد

 ٢٦٥ اجلهاد يف العهد املكي

 ٢٦٦ قتالاإلذن بال

 ٢٦٦ فرض القتال عىل املسلمني

 ٢٦٩ املطلب الثاين السلم

 ٢٦٩ السلم لغة



 ٣٥٨

 الصفحة                              املوضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٢٦٩ السلم اصطالحا

 ٢٦٩ السالم واإلسالم

 ٢٧٠ موقف األلويس من السلم

 ٢٧٠ رفض مصاحلتهمإباحة قتال من مل يكف عن التعرض للمسلمني و

 ٢٧١ جواز عقد الصلح مع األعداء إذا مالوا لالستسالم

 ٢٧٢ عدم جواز االستسالم أو إعطاء الدنية

 ٢٧٣  املبحثخالصة

 ٢٧٥ الفصل اخلامس تفسري األلويس يف امليزان

 ٢٧٥ املبحث األول حماسن تفسري األلويس

 ٢٨٠ املبحث الثاين االستدراكات عىل تفسري األلويس

 ٢٨٥ اخلامتة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

 ٢٨٧ فهرس اآليات القرآنية

 ٣٢٥ فهرس األحاديث الرشيفة

 ٣١٨ فهرس األعالم 

 ٣٣٠ فهرس املصادر واملراجع

 ٣٤٣  عريب –ملخص الرسالة 

 ٣٤٦  إنجليزي-ملخص الرسالة 

 ٣٤٨ فهرس املوضوعات

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٥٩

  جنيد عبد اهللا ربيع عبد اهللا-:اسم الباحث

 م٢٨/٧/٢٠١٠ -:تاريخ املناقشة

 .عصام زهد مرشفا ورئيسا. د. أ-١ -:جلنة املناقشة 

 .زكريا الزمييل مناقشا داخليا. د. أ-٢                        

 . رياض قاسم مناقشا داخليا.  د-٣                        

،  يتناول التفسري باملأثور والتفـسري بـالرأيحيث أنه،بيان منهج الشيخ األلويس يف تفسريه -:هدف الدراسة

 . للقراء والباحثني كمفرس له مكانة مرموقة بني املفرسين تهإبراز شخصيو

 دراسـة مــنهج الـشيخ األلــويس يف تفـسريه روح املعــاين يف تفـسري القــرآن الكــريم -:أداة الدراسـة وعينتهــا

  . والسبع املثاين من نواحي عديدة تتعلق مبارشة بالتفسري

 االستقرائي النظري اعتمد الباحث املنهج  -:منهج الدراسة

  -:نتائج الدراسة

،  الشيخ األلويس من أبرز علامء أهل السنة واجلامعة املتمسكني بعقيدة السلف وال ينصب العداء للخلـفإن -١   

وحيـارب كـل مـن ، رشعنه يعتـرب مـن املتـصوفة املنـضبطني بالـفإ تصوفه الشيخ هالرغم مما قاله البعض عن عىل وهو

 . ممن محلوا لواء الدفاع عن هذه العقيدة  بل هووا يف تصوفهم الرشع أو حادوا عنهتصوفوا وخالف

تفسري الشيخ األلويس مدرسة جديدة من مدارس التفسري وهي مدرسة اجلمـع بـني مـا سـبقه مـن مـدارس إن  -٢

وقـد بـرع يف ، جلائز وغري ذلك من مدارس التفـسريأي امنطلقا من التفسري باملأثور مع أخذه بالتفسري بالر، التفسري

  .شتى العلوم كام يبدوا هذا واضحا جليا من خالل تفسريه

يـرد بكـل قـوة عـىل كـل و،  تفاسريهم ممن سبقه من املفرسينيرفض اإلرسائيليات ويرد عىل من تعاملوا هبا يف -٣

 .احلقمن خالف عقيدته من أصحاب الفرق املختلفة والتي تنكبت طريق 

 أن تكون قوية تعد لعدوها كل ما استطاعت من األمة عىل احلريصنياجلهاد من دعاة  الشيخ األلويس يعترب -٤

 . املكتشفات واملخرتعات العسكرية احلديثة كذلكقوة وأن تواكب

 -:التوصيات

 . عمل دراسة علمية لعقيدة الشيخ األلويس من خالل تفسريه -١

 .الفقهي يف تفسري الشيخ األلويس عمل دراسة علمية للجانب -٢

 .  والباحثني عىل عمل دراسة ملدرسة الشيخ النحوية من خالل تفسريهلم حث طالب الع-٣
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Shaikh Alusi approach in his Tafsir : 
The spirit of meanings 

in the interpretation of the Quran 
and the seven great vesical 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Study Aims: 
 

The purpose of this study was aimed to show Shaikh Alusi approach in his Tafsir as 
it deals with Interpretation Mathur and interpretation with opinions, and highlight his 
character to readers and researchers as an interpreter who has a prestige among interpreters. 
 
Research Methodology : The researcher adopted the inductive- theoretical approach. 
 
Study Tool & study sample : Showing the approach of Shaikh Alusi in his Tafsir : The 
spirit of meanings in the interpretation of the Quran and the seven great vesical , 
from several sides that related directly with interpretation. 
 
Conclusions: 
 

1. Shaikh Alusi is considered as one of the most prominent Sunni scholars who 
adhere to ancestors doctrine and don't hold any hostility for descendants, and 
notwithstanding what was said about his mysticism, he is classified as a mystic 
committed to Sharia, and he fought against mystics who violated Sharia. 
Moreover, he carried the defense banner about ancestors doctrine. 

2. -He refused Israelis and he opposed ex-interpreters who deals with it in their 
interpretations, and he respond strictly to anybody from misguided squads who 
violate his belief . and Sheikh Alusi advocated of Jihad and keen on the 
strength of islamic nation preparing all what it can, and keeping on modern 
military's discoveries and inventions. 

Recommendation: 
1. Make a study about the doctrine of Sheikh Alusi through his interpretation. 
2. Make a study about Sheikh Alusi's jurisprudence through his interpretation. 
3. Encourage students and researchers to make a study about Sheikh Alusi's 

grammer school through his interpretation. 
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