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 العالمة آلراء (التفاسير بدع) كتابه في الغساري  الذيخ تعكبات
 ودراسةً  جسًعا الزمخذري 

  .سظؾحي دمحم مرسي أحسد ياسر

 ، ،القاىخة األزىخ ،جامعة الجيغ أصػل كمية القخآن، وعمػم التفديخ قدع
 . مرخ

  gmail.comyasermorsi3385@  :اإللكتخوني البخيج
 :السمخص

 وتشاول ،(التفاسيخ بجع ) كتابو الغساري  الرجيق بغ هللا عبج الذيخ صشَّف
 السفدخيغ ومغ السعتبخة، التفديخ لقػاعج السخالفة السفدخيغ آراء بعس فيو

 في تعقبو حيث الدمخذخي، العالمة:لوكخَّعمييابالشقجواإلبصا آراءىع تتبع الحيغ
 ىحه فجاءت والقخاءات، والشقل، بالخواية يتعمق وما والعقجية، المغػية، أقػالو
 حدب التعقبات تمظ ُمرشفة   الدمخذخي  آلراء تعقباتو عمى الزػء لتمقي

 الذيخ ُوفِّق ىل وُمبيِّشة   السعتبخة، التفديخ قػاعج إلى إياىا وُمحكسة   مػضػعيا،
ىآلراء نقجه في ي الغسار   أو (التفاسيخ بجع) كتابو في الدمخذخي  العالمة وردِّ

 ؟ الرػاب جانبو قج أنَّو
 مػجدة تخجسة :األول :مصالب ثالثة وتسييٍجفيو مقجمٍة، مغ البحث اشتسل
  .الغساري  لمذيخ

 تعقبات مغ السخاد بيان :والثالث .(التفاسيخ بجع ) بكتابو التعخيف :والثاني
 تعقبات فتزسغ :األول السبحث :مباحث وأربعة الدمخذخي، ءآلرا الغساري 
 تعقبات :والثاني .والشقل الخواية عمى السعتسجة الدمخذخي  آلراء الغساري 
 .المغػية الدمخذخي  آلراء الغساري 
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 القخآنية بالقخاءات الستعمقة الدمخذخي  آلراء الغساري  تعقبات :والثالث
 .وتػجيييا

 .العقجية الدمخذخي  راءآل الغساري  تعقبات :والخابع
  .السقتخحات وبعس نتائج، مغ البحث ىحا إليو تػصل ما أىع فييا :وخاتسةٍ 

  .الدمخذخي  الغساري، تعقبات، :السفتاحية الكمسات
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Sheikh Al-Ghamari's book "The Innovations of 
Interpretations" of the views of Al-Zamakhshari 

Yasser Ahmed Morsi Mohamed Sattouhi . 
Department of Interpretation and Sciences of the Qur'an, 
Faculty of Religious Origins, Al-Azhar University, Cairo, 
Egypt. 
E-mail: yasermorsi3385@gmail.com 
Abstract: 
Sheikh Abdullah bin Al-Siddiq al-Ghamari classified his 
book (The Innovation of Interpretations), in which he 
discussed some of the opinions of the interpreters contrary 
to the rules of interpretation, and from the interpreters 
who follow their opinions and honored them with 
criticism and invalidation: Mark Al-Zamakhshari, where 
he followed him in his linguistic, streptococcal statements, 
and related to the novel and transportation, and readings, 
so came to receive Highlighting his tracking of The 
Zamakhshari's opinions, he classified these obstacles 
according to their subject matter, and ruled them to the 
rules of interpretation, and indicated whether Sheikh Al-
Ghamari had agreed in his criticism and echoed the 
opinions of Mark Al-Zamakhshari in his book "The Da'a 
al-Fasir" or that he had done the right thing. 
The research included an introduction, and a preface of 
three demands: the first: a brief translation of Sheikh Al-
Ghamari . 
The second is the introduction of his book (The 
Innovation of Interpretations). The third is a statement that 
is intended to follow al-Ghamari's views of Al-
Zamakhshari, and four investigations: the first: it includes 
al-Ghamari's stalking of al-Zamakhshari's opinions based 
on the novel and the transfer. The second is al-Ghamari's 
pursuit of al-Zamakhshari's linguistic opinions. 
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The third is al-Ghamari's follow-up to al-Zamakhshari's 
views on the Qur'anic readings and their orientation. 
And fourth: al-Ghamari's stalking of the streptococcal 
opinions of Al-Zamakhshari. 
Conclusion: The most important findings of this research, 
and some proposals . 
Keywords: Stalking, Ghamari, Zamakhshari. 
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 ًقدًٞ

دددالم رمدددن أادددرا ا   يددداء و ددداتؼ  الحسدددد  رب العدددالسيؽ  دددالة والدَّ والرَّ
السرسميؽ سيد ا محسٍد  ورمدن للده وأادحابه ومدؽ تدبعحؼ بٍحدداٍن إلدن  دؾم 

 الد ؽ. وبعد؛

 –فٍنَّ العمؼ مشحٌة ربا ية  و عسٌة إلحية يختص هللا بحا مؽ يذاء مؽ عباده 
مدا لدؼ ومؽ ثدؼَّ فددد يفدت  هللا رمدن بعدض الستدأ ر ؽ  – دأل هللا مؽ فزمه 

يفت  به رمن كثيٍر مؽ الستدددميؽ  وددد يطعظدي بعدض الالحدديؽ مدا لدؼ  طدشعؼ 
يعكفدؾن  –جدياًل بعدد جيدٍ   –به رمن كثيٍر مؽ الددابديؽ؛ لد ا رأ شدا العمسداء 

رمددن جحددؾد مددؽ سددبدحؼ فددي فددشحؼ  و دؾمددؾن بذددرح كالمحددؼ وبيددان مددراد ؼ 
 در،  أو ذكدر إفدافاٍت تارًة  أو تكسي  ما تركدؾه وتتسدام مدا لدؼ  د كروه تدارًة أط 

مفيدة وفؾائد فر دة ثالثدًة  أو  ددد أددؾالحؼ والتش يده رمدن أو دامحؼ رابعدًة  أو 
 إاالح  مٍ  أو دفع زلٍ  ودع في مرشفاتحؼ  امدًة.

ومؽ  ؤالء الستأ ر ؽ ا رالم الدائسيؽ بحجة هللا رمن ا  دام الد  ؽ تعدددت 
  وغددزارة العمددؼ  وددددة مددؾا  حؼ  وتشؾرددا مذدداربحؼ  ورطرفددؾا بدددعة االطددالع

الفحؼ  ورسق الفكرة  وثدؾب الشغرة  ورسدؾخ الدددم  ورمدؾ الكعد  فدي ادتن 
الفشدددؾن ومختمدددو العمدددؾمل الذددديخ العالمدددة والبحدددر الفحامدددة ر دددد هللا بدددؽ 

ٍٍ وافدٍر  و رديٍ  ك يدٍر  –طيَّ  هللا ثراه  –الرد ق الغساري  ال ي أسحؼ بددد
ات السشحجية الدقيدة  ودد لفا  غدري مؽ السؤلفات العمسية العسيدة  والتعكب

وج ب ا تبا يل تتبعده آلراء العالمدة الزمخذدري لشدزدحا وتبظالحدا  والتش يده 
رمن مؾاطؽ  ممحا وزلمحا في كتابه ) بددع التفاسدير(  مدع مؾافدتده لمعالمدة 

ل التدي وادفحا بابارتده السذدحؾرة الزمخذري فدي كثيدٍر مدؽ ا تداداتده ل ددؾا
ادتباسده  د ه الابدارة مشده  إال أنَّ العالمدة الزمخذدري ددد بددع التفاسدير(  و )
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ودددع فددي بعددض مددا  بَّدده رميدده وأاددار إليدده مددؽ  دد ه ال دددع السخالفددة لدؾارددد 
ًشدا  د ه ال ددع التدي طدشظؽ  بده الذديخ الغسداري مط يًا التفدير الرحي ؛ ل ا تعكَّ
بحدا فدي مؾافدع مدؽ كتابده الدددابق ذكدره  ولسَّدا كا دا  د ه السؾافدع ليدددا 

بدًة مشًادي  –في   ا البحث  –الدميمة دساط ب بجسعحدا ودراسدتحا ومشادذدتحا ًر
في بيان س   مخالفتحا لمدؾارد السعت درة  والتش يده رمدن الدارددة التدي كدان 

 فيسددا -لددي هللا يدددر بسددا – الددرأي مط دددًيا  شبغددي أن تطتبددع فددي  دد ا السددؾطؽ 
فًاق    الذيخ  إليه ا تحن ه  دده في وط  ؟  الرؾاب جا به دد أ َّه أو وردًا

وغشيّّ رؽ ال يان أنَّ أمثال   ه التعكبات مؽ العمساء بعزحؼ رمن بعدض ال 
ٍُّ مؽ مكدا تحؼ ومشدزلتحؼ  وال تدددح فدي  تطشدص مؽ أددار ؼ وفزمحؼ  وال تح
رمسحددؼ وفدححددؼ  فدددد كا ددا غددا تحؼ مشحددال حفدده العمددؼ وادديا ته  والحددرص 

كيددة السؤلفددات مددؽ ا  ظددداء رمددن  دمدده رمددن أكسدد  الؾجددؾه وأاددؾبحا  وتش
أن جع  مدؽ  –سبحا ه  –وا و ام التي ودع فيحا مؤلفؾ ا  ومؽ حكسة هللا 

بركددة أ دد  العمددؼ امفددادة مددؽ اددؾابحؼ و ظددأ ؼ  فددرحسحؼ هللا رحسددًة واسددعًة  
 وجزا ؼ رؽ العمؼ وأ مه  ير الجزاء.    

 امل٘ض٘ع: ٜ ٓراأضباب اختٚاز

  سباب اآلتيةلودد ودع ا تياري رمن   ا السؾفؾع ل

 مؽ كثيًرا دفتيه بيؽ حؾ،  حيث لكتاب )بدع التفاسير( العمسية الكيسة( 1)
 . الكر ؼ وأاؾله بتفدير الدرلن الدؾارد الستعمدة

أرشي الذيخ  –فً  مؽ أرالم أز ر ا الذر ف  رَمؼ رمن الزؾء إلداء( 2)
 .السسه والتكر ؼ بسؤلفاته  العشاية مؽ حده  شال حتن -الغساري 
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 كا ا إذا سيسا ال العمسية لمتعكبات البالغة وا  سية العالية الكيسة( 3)
ٍر  و اددٍ  مظمٍع  إمامٍ  مؽ اادرةً    ددٍ  مؽ رميه ااتسما لسا وذلػ متبرًا

 ورفع الخم   وتزالة الرؾاب  وجه ل يان وترحي  وتسحيصٍ  وتشكيٍ  
 .التؾ ؼ

 رؤ ةٍ   الل مؽ  ؼالكر  الدرلن تفدير في الشددي السشحج معالؼ بيان( 4) 
 وفي   – هللا رحسحسا – الزمخذري  آلراء الغساري  الذيخ لتعكبات مشحجيَّة

 وتدد رٌ  الزا ر  امسالمي تراثشا ل  ائر كذوٌ  -تعالن هللا ااء إن - ذلػ
 .رميشا حدحؼ ببعض ووفاء ا فاف  رمسائشا لجحؾد

 ًالًح املِٔج اهرٜ اتبعتٕ يف اهبخح:

 - التحميمددي -) االسددتدرائي  التكدداممي السددشحج ثفددي  دد ا البحدد ودددد اتبعدداط 
أتدن بده  د ا  ؾفدعٍ   وذلػ مبراز أا  السدألة في كد  مالسدارن( -الشددي 

الد   ال ي  جمه تعدَّ  الذيخ  البحث  ثؼ دراستحا بسا يجمي لمدارئ الكر ؼ
ددالغسدداري رأي الزمخذددري فيحددا دد  ثددؼ إبددداء الددرأي مسَّ ر لددي فيسددا ا تحددن ا تيدَّ

هق الذدديخ فًادد دد  وط إليدده   جا بدده الرددؾاب دددد ه   أو أ َّددالغسدداري فددي  دددده وردًا
 .اآلية الكر سة حس  رميهتط ال ، كان مؽ ا ولن أن 

  ا مجس  السشحج العمسي ال ي سار رميه البحث  وأمَّا تفريمه فكدان رمدن 
 الشحؾ اآلتيل 

ماط تعكبات الغساري  استعرفاط كتاب (1) ) بدع التفاسير(  وسجَّ
اء الزمخذري رمن س ي  االستدراء واالستيعاب ال فيه آلر 

 رمن س ي  اال تداء واال تيار.
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اشَّفاط تمػ التعكبات حد  مؾفؾرحا  فكا ا رمن أربعة  (2)
أ ؾاٍعل تعكبات لآلراء السعتسدة رمن الرواية والشد   تعكبات 
لآلراء المغؾ ة  تعكبات متعمدة بالدراءات وتؾجيححا  تعكبات 

 لآلراء العددية.
فعاط رشؾاً ا لك ًا تعدٍ    يؽ محمه مع ذكر اآلية مؾفع و  (3)

 التعد .
(4) .  ردسَّاط مؾافع التعكبات في ك ًا  ؾٍع مؽ أ ؾارحا ترقيًسا مدتدالِّ
اكتفياط بشد  الذيخ الغساري لكالم الزمخذري الستَعدَّ  رميه  (5)

حيث وجدتطه  شدمه بك ًا أما ٍة  ورزوتط كالم الزمخذري لسردره 
 امش.ا امي في الح

رتط مح  الشزاع بيؽ الذيخ الغساري والعالمة الزمخذري. (6)  حرَّ
وتن لؼ   كره  –  َّحاط إلن دلي  ك ًٍ مشحسا فيسا ذ   إليه  (7)

 ثؼ  ادذته. -أحد سا أو كال سا
ذكرتطه وأارتط  -كال سا أو أحد سا - إذا عحر لي ما يطع ر به (8)

 إليه.
با دلة مؽ كالم بيَّشاط الراج  مؽ ا دؾال في السدألة مؤ ًَّدا  (9)

 السحدديؽ مؽ العمساء.
 دقيدة  رؾاحا كا ا إذا الحرفي  بالشد  العمساء أدؾال ذكرتط  (11)

 يدتزي ما  شاك كان إن رميحا والتعميق بالتحديق الكيام مع
 ذلػ في مشحا استشتاجحا يسكؽ التي ا فكار أ ؼ واستشباط ذلػ 

 .السؾفؾع
 وردؼ الدؾرة سؼا ذكر مع سؾر ا إلن الدرل ية اآليات رزوتط  (11)

 . اآلية
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 كت  وأدؾال الرحابة والتابعيؽ مؽ الش ؾ ة ا حاد ث  رَّجاط  (12)
 .غالًبا رميحا الحكؼ مع السعتسدة الدشة

رزوتط الدراءات إلن مغا حا مع بيان  ؾرحا مؽ حيث التؾاتر  (13)
 أو الذ وذ.

 مع له   د ته احة مؽ والتأكد دائمه  إلن دؾلٍ  ك  رزوتط  (14)
 .ذلػ أمكؽ كمسا مغآ ه في وروده ذكر

 إلن بالرجؾع وذلػ الغامزة  ا لفاظ بعض معا ي بيَّشاط  (15)
 .الحامش في وذكرتطحا التعر فات  وكت  السعتسدة  السعاجؼ

   رزوتط الذؾا د الذعر ة إلن دائميحا مع ارححا وبيان غر  حا. (16)
 حمت٘ٙات اهسضاهٞ:

 ودد ادتزدا ط يعدة البحدث أن يددؾم رمدن  ظدة رمسيدة تددؾم رمدن تددديسه
   و اتسة.أربعة مباحث  و   وتسحيدٍ إلن مددمةٍ 

 د ا السؾفدؾع وأ دافده  وأ سيتده   ي أمَّا السددمة ففيحدا بيدان أسدباب ا تيدار 
 والسشحج العمسي ال ي سار رميه البحث  ورسؼ الخظة الفشية لح ا البحث.

 ثالثة مظال لا التسحيد ففيه وأمَّ 

 السظم  ا ولل ترجسة مؾجزة لمذيخ الغساري. 

 سظم  الثا يل التعر ف بكتابه ) بدع التفاسير(.ال

 السظم  الثالثل بيان السراد مؽ تعكبات الغساري آلراء الزمخذري. 

دد السبحددث ا ولل فتزددسؽ تعكبددات الغسدداري آلراء الزمخذددري السعتسدددة ا وأمَّ
 رمن الرواية والشد .
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 .المغؾ ة الزمخذري  آلراء الغساري  والسبحث الثا يل تعكبات

الستعمددددة بدددالدراءات  الزمخذدددري  آلراء الغسددداري  الثالدددثل تعكبددداتوالسبحدددث 
 .الدرل ية وتؾجيححا

 العددية. الزمخذري  آلراء الغساري  والسبحث الرابعل تعكبات

دد ا الخاتسددة ففيحددا أ ددؼ مددا تؾادد  إليدده  دد ا البحددث مددؽ  تددائج  وبعددض وأمَّ
  السرادر والسراجع  وفحرس السؾفؾرات.   وأ ؼالسدترحات

درددار، جحدددي  –حددد  عشددي –رسمددي فددي البحددث  بد لا فيدده  وبعدد  فحدد ا
لمؾاؾل به إلن السددتؾ، السشذدؾد  فدٍن كدان مدا رجدؾت فالحسدد  وحدده  
وتن كا ددا ا  ددر، فحددد ي أ ًاددي اجتحدددت  والخيددر دردددت  ومددا تددؾفيدي إال 

 باهلل رميه تؾكما وتليه أط ي .

  والحسدد ؽ أجسعدي وادحبه للده ورمي محسدٍ  رمن سيد ا وسمؼ هللا وامن
 .العالسيؽ رب

 لالدكتؾر                                                 

 سظؾحي دمحم مرسي أحسد ياسر                                           

  الدرلن ورمؾم التفدير مدرس                                             

 .بالدا رة الد ؽ أاؾل بكمية                                             
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 اهتٌٔٚد

بلتابٕ )بدع اهتفاضري(، ٗبٚاْ  اهتعسٙف تسمجٞ اهػٚخ اهػٌازٜ، ٗ
 ًعِٟ تعقباتٕ آلزا١ اهصخمػسٜ.

 :هوػٚخ اهػٌازٜ: تسمجٞ ً٘جصٝ املٛوب األٗي

ترجؼ الذيخ لشفده ترجسًة وافيًة مدتفيزًة في كتابه )) س ي  التؾفيدق فدي 
ر ددد هللا بددؽ الرددد ق((  وفددي ل ددر كتابدده )) بدددع التفاسددير((  كسددا  ترجسددة

ا رشدده تتزددسؽل تددرجؼ لدده ل ددرون  وسأتذددرا  شددا بدد كر ت رجسددٍة مددؾجزٍة جدددِّ
اسددسه و دددبه وكشيتدده   ذددأته وطمبدده لمعمددؼ  ادديؾ ه وتالميدد ه  مؤلفاتدده  )

 وفاته(  فحاكحال 

 ٗ ٕكِٚتامسٕ ُٗطب:ٕ   
مددة السحدددث الستفددشؽ الجددا مع بدديؽ السعدددؾل والسشدددؾلل أبددؾ الفزدد   ددؾ العالَّ

ر ددد هللا بددؽ دمحم بددؽ الرددد ق بددؽ أحسددد بددؽ دمحم بددؽ داسددؼ بددؽ دمحم بددؽ ر ددد 
السؤمؽ بؽ دمحم بؽ ر د السؤمؽ بؽ ر د السؤمؽ بؽ الحدؽ بؽ دمحم بؽ ر د 
هللا بؽ أحسد بؽ ر د هللا بؽ عيددن بدؽ سدعيد بدؽ مددعؾد بدؽ الفزدي  بدؽ 

ؾسن بؽ أحسد بدؽ داود بدؽ إدر دس بدؽ ر دد رمي بؽ رسر بؽ العربي بؽ م
هللا السحرؽ بؽ الحدؽ السثشن بؽ سيد ا الحددؽ بدؽ سديد ا رمدي وسديدتشا 

 . (1)فاطسة الز راء

                                                           

(، وبدجع التفاسديخ صص: ٛسبيل التػفيق في تخجسة عبج هللا بغ الردجيق صص: ( ُيشطخ:ٔ)
ٕٔٙ ،ٖٔٙ .)                   
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الحة فاطسة الز راء بشا ر د الحفيه بؽ أحسد بؽ ٗٗاهدتٕ ل  ي التكيَّة الرَّ
رفدي هللا  –. فيترد   ددبه بالحددؽ بدؽ رمدي (1)أحسد بؽ رجيبدة الحددشي

 .(2)مؽ جحة أبيه وأمه -رشه

لددد بسد شددة  ً٘هدددٖ: ثسا يددة  سددشة طشجددة بددالسغرب  غددرة اددحر رجدد  الفددردوط
 ددد(  السؾافددق سددشة رذدددر 1328) وألددٍو مددؽ الحجدددرة ورذددر ؽ وثالثسائددةٍ 

 . (3)م(1911وتدعسائٍة وألٍو مؽ السيالد)

 :ٍُػأتٕ ٗطوبٕ اهعو  
بديؽ جشباتده  فدي بيدٍا فدؼَّ  -رحسده هللا - ذأ الذديخ ر دد هللا بدؽ الردد ق 

 دد  1354العمؼ والؾالية   رراه والده الديد دمحم بدؽ الردد ق الستدؾفن سدشة 
و ؾجحدده إلددن سدداحة كدد ًا رمددٍؼ  و راددده إلددن مرددادر كدد ًا فددٍؽ  فحفدده الدددرلن 
برواية ورش و ؾ ابؽ  سس سشيؽ ثؼ حفص  وأتددؽ رمدؼ رسدؼ السردحو  

فدي الشحدؾ  ومختردر ثؼ ارع في حفه الستؾن العمسية كدددددددألفية ابدؽ مالدػ 
 مي  في فده مالدػ  وا ربعديؽ الشؾو دة  وبمدؾم السدرام فدي الحدد ث الذدر ف 

 وغير ا.

                                                           

                   صاحب تفديخ صص البحخ السجيج في تفديخ القخآن السجيج((. ( ٔ)

(، وبددجع التفاسددديخ ٓٔسدددبيل التػفيددق فدددي تخجسددة عبدددج هللا بددغ الردددجيق صص:  ( ُيشطددخ:ٕ)
                   (. ٖٙٔصص: 

 يخالتفاسددد وبدددجع ،(ٕٔ: صص الردددجيق بدددغ هللا عبدددج تخجسدددة فدددي التػفيدددق سدددبيل ( ُيشطدددخ:ٖص
  (.                   ٗٙٔ: صص
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دده إلددن فدداس  فتمدددن العمددؼ بحددا 1344وفددي اددحر اددؾال مددؽ سددشة   ددد تؾجَّ
بجامع الددرو يؽ  ودزدن بحدا ثدالث سدشؾات  ثدؼ رداد إلدن طشجدة فذدرع فدي 

 التدر س في الزاو ة الرديكية.

ددم إلدن مردر والتحدق بدا ز ر الذدر ف  وتتمسد  رمدن  د 1349وفي سشة 
اددديؾ ه ا ردددالم  وأجدددازه ثمدددٌة مدددشحؼ  وفدددي مدددددمتحؼل الذددديخ دمحم بخيدددا 
السظيعدددي  والذددديخ دمحم حددددشيؽ مخمدددؾا العددددوي  والذددديخ محسدددؾد اممدددام 
السشرددؾري  والذدديخ ر ددد السجيددد الذددرداوي  والذدديخ دمحم الخزددر حددديؽ  

 وغير ؼ مؽ ا ئسة ا رالم.

تددددم  - ددد 1351أرشددي سددشة  –وبعددد سددشٍة واحدددٍة مددؽ ددومدده إلددن مرددر 
المتحددان اددحادة العالسيددة ا ز ر ددة الخااددة بالغربدداء  فددشج  فددي االمتحددان 

 -أيًزدا –و الحا بتفؾٍق  ثؼ  ال احادة العالسية ا ز ر ة بتفؾٍق واستحداٍق 
 وحر  رمن الذحادة  وكا ا مسزاة باسؼ السمػ فاروق.

ذيخ ر د هللا مدة إدامته بالدا رة مدرًدا لظمبة العمؼ واديؾ ه  وع  بيا ال
يفدددون إليدده لةفددادة مددؽ رمسدده وكرمدده. وادداءت ا ددددار املحيددة أن تشددزل 
بالذيخ ر د هللا محشٌة اد دة  الزمته سشيؽ رد دة زادت رمن إحدد، رذدرة 

 -طشجددة –سدشة  وبعدد أن جدداءه الفدرج مددؽ رشدد هللا ردداد إلدن مددددٍ رأسده 
    .(1)در بحا  واستأ و التدر س والتأليف حتن لدي ربهفاست

                                                           

 وبدددجع ، (،ٕٖ -ٕٔسدددبيل التػفيدددق فدددي تخجسدددة عبدددج هللا بدددغ الردددجيق صص: ( ُيشطدددخ: ٔص
 بددغ العديددد عبددج بددغ السددشعع عبددج الددجكتػر الذدديخ مقجمددةو  ،(ٔٛٔ - ٗٙٔ: صص التفاسدديخ
بترخٍف وتمخيٍز  (ٖٚ - ٛٔ/ٔص الرجيق بغ هللا عبج الذيخ لسػسػعة الغساري  الرجيق

           .  يخٍ كب
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 :ٕغٚ٘خ    
السغرب وتؾ س ومردر والحجداز ي العمؼ رؽ أكابر رمساء غسار أ   الذيخ ال
 فدي التؾفيدق س ي )كتابهل في  ا رالم ا ئسة  ؤالء ردَّ   ودد والذام وغير ا

ًشا ما درأه رمديحؼ  وأ د هالرد ق بؽ هللا ر د ترجسة ردشحؼ مدؽ رمدؾٍم  (  مط يًا
  وفشؾن  وسأدترر رمن ذكر أسسائحؼ فيسا  ميل

ِّ ذكسٖ ًّ غٚ٘خٕ  ٌٖ  :ًّ املػسبفٌ

والده اممام الددوة الؾرع الحافه بحر العمدؾم والسعدارا الذديخ دمحم بدؽ  – 1
 .الرد ق

 أ ؾه أبؾ الفيض الديد العالمة الحافه أحسد بؽ الرد ق. – 2

مسيًا  الحاج بؽ دمحم الذيخ العالمة - 3  .الدُّ

 الذيخ السحدق الدافي الاباس بؽ أبي بكر َبشا ي. العالمة – 4

 العالمة السحدق الفكيه الديد أحسد بؽ الجيال ي ا مغاري. – 5

 .فت  هللا ال شا ي الرباطيالذيخ  – 6

 .الرافي الدشا ي الذحير بالحشش. الذيخالعالمة السحدق  – 7

 .رشحاجيالعالمة أبؾ الذتاء بؽ الحدؽ ال – 8

 .العالمة الذيخ دمحم الرشحاجي – 9

 .العالمة السحدق الديد أحسد بؽ الظي  الدادري  – 11

 .الذيخ ر د هللا الفزيمي العالمة - 11

 العالمة الديد ر د الرحسؽ بؽ الدراي العمؾي. – 12
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 .الذر ف العالمة الح ي  السحاجي – 13

مسيًا  الحاج بؽ َمحسد )بفت  السيؼ ا ولن( الذيخ العالمة – 14  .الدُّ

 .العالمة الدافي الحديؽ العرادي – 15

 .العالمة الديد دمحم السكي بؽ دمحم البظاوري  – 16

 .الديد السحدي بؽ العربي بؽ الحااسي الزر ؾ ي – 17

السمددػ إدر ددس بددؽ دمحم السحدددي بددؽ العالمددة دمحم بددؽ رمددي الدشؾسددي  – 18
 .الذر ف الحدشي

ر ر دد الحفديه بدؽ دمحم الظدا ر بدؽ ر دد الك يدر الدافي السدشد الك ي – 19
 .الفاسي الفحري 

 العالؼ ا ثري الرؾفي الذر ف أبؾ الداسؼ بؽ مدعؾد الدبام. – 21

العالمدددة السحددددث الفكيددده الدددديد دمحم بدددؽ إدر دددس الددددادري الحددددشي  – 21
 الفاسي.

 :بتُ٘ظ ًّٗ غٚ٘خٕ

يخ الظدا ر بدؽ العالمة السحدق في الفشؾن ايخ جدامع الز تؾ دة الذد – 22
 .رااؾر التؾ دي السالكي

 :مبضس ًّٗ غٚ٘خٕ

رالمة الديار السرر ة بدال مشدازع واديخ اديؾ حا بدال مددافع الفكيده  – 23
السفدددر السعدددؾلي ا اددؾلي السددتكمؼ السشظدددي الفيمدددؾفي السحدددق السددددق 

 .الذيخ دمحم بخيا بؽ حديؽ السظيعي الحشفي
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حدق الديد أحسدد بدؽ دمحم بدؽ ر دد مدشد العرر العالمة السعدؾلي الس –24
 .العز ز بؽ رافع الحديشي الداسسي الظحظاوي الحشفي

العالمة دمحم إمام بؽ بر ان الدد ؽ أبدي السعدالي إبدراليؼ بدؽ رمدي بدؽ  – 25
 .حدؽ الذ را ؾمي الذحير بالددا الذافعي

 .العالمة الفكيه دمحم بؽ إبراليؼ الحسيدي الدسالؾطي السالكي – 26

 .مة دمحم بؽ دمحم  ميفة ا ز ري الذافعيالعال – 27

 .العالمة أحسد بؽ دمحم بؽ دمحم الدلبذا ي السؾامي الدا ري الحشفي – 28

الددددديد بحدددداء الددددد ؽ أبددددؾ الشرددددر بددددؽ أبددددي السحاسددددؽ الددددداودجي  – 29
 .الظرابمدي

 .الديد كسال الد ؽ بؽ أبي السحاسؽ الداودجي – 31

 . ديالعالمة دمحم الخزر حديؽ التؾ  – 31

العالمددة أبددؾ الؾفدداء  ميدد  بددؽ بدددر بددؽ مرددظفن الخالدددي السددسددي  – 32
 .الحشفي

 .العالمة الذيخ دمحم دو دار الكفراوي التالوي الذافعي –33

ْع يشي الذافعيالذيخ العالمة  – 34  .طه بؽ  ؾسو الذَّ

 خ ر د السجيد بؽ إبراليؼ بؽ دمحم المبان.الذيالعالمة  – 35

 خ ر د الؾاسع بؽ يحين الؾاسعي الرشعا ي اليسشي.العالمة السؤر  – 36

ا سددتاذ الفافدد  ا د دد  العددالؼ رؾ ددد بددؽ  رددر الخزارددي السكددي  ثددؼ  – 37
 السرري الذافعي الزر ر.
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 الذيخ محدؽ بؽ  اار باحربة اليسشي الحزرمي الفكيه الذافعي. – 38

الذددديخ دمحم بدددؽ محسدددؾد  فاجدددة الددددمياطي الذدددافعي اددديخ رمسددداء  – 39
 اط.دمي

 الذيخ ر د الغشي طسؾم الحشفي. – 41

 الديد دمحم بؽ إبراليؼ ال بالوي السالكي الفيمدؾا. – 41

 العالمة الذيخ دمحم بؽ ر د المظيف  زير الدمياطي الذافعي. – 42

 العالمة السؤرخ الديد دمحم بؽ دمحم زبارة الرشعا ي الحدشي. – 43

مام ر د الرحسؽ السشردؾري العالمة السحدق البارع الذيخ محسؾد ام – 44
 الحشفي ا ز ري.

 العالمة الستزمع الذيخ دمحم زا د بؽ الحدؽ الكؾثري. – 45

 العالمة السحدق دمحم بؽ حدشيؽ بؽ دمحم مخمؾا العدوي السالكي. – 46

 الذيخ العالمة ر د السجيد الذرداوي. – 47

 العالمة الذيخ دمحم رزت. – 48

   بؽ  ؾسو الش حا ي الذافعي.العالمة  ؾسو بؽ إسساري – 49

 :باحلجاش ًّٗ غٚ٘خٕ

الذدديخ العالمددة السدددشد الرحمددة رسددر َحْسدددان بددؽ رسددر بددؽ َحْسدددان  – 51
 السحرسي التؾ دي ثؼ السد ي.

العالمددة الذدديخ ر ددد الدددادر تؾفيددق الذددم ي الظرابمدددي ثددؼ السددد ي  – 51
 الحشفي.
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لددرحسؽ أبددؾ حددديؽ العالمددة السعسددر الددديد دمحم السرزودددي بددؽ ر ددد ا – 52
 السكي الحشفي.

 الذيخ اال  بؽ الفزي  التؾ دي ثؼ السد ي الحشفي. – 53

العالمة السدشد الروايدة السعددؾلي ر دد البدادي بدؽ مدال رمدي بدؽ مدال  – 54
 دمحم معيؽ المكشؾي ا  راري السد ي الحشفي.

 الذيخ أحسد التًا ر السغربي الفاسي. – 55

  يخ دمحم ياسيؽ الفادا ي السكي.مدشد العرر العالمة الذ – 56

 :باهػاَ ًّٗ غٚ٘خٕ

 العالمة الفاف  الذيخ دمحم سعيد بؽ أحسد الفرا الدمذدي الحشفي. – 57

العالمة الزا د الؾرع بددر الدد ؽ بدؽ  ؾسدو بدؽ بددر الدد ؽ بدؽ رمدي  – 58
 بؽ اا يؽ ال  يا ي الدمذدي.

 ي.ا ستاذ الذيخ ر د الجمي  بؽ سميؼ ال را الدمذد – 59

 العالمة السؤرخ دمحم راغ  بؽ محسؾد الظباخ الحم ي الحشفي. – 61

العالمدددة الذددديخ رظددداء بدددؽ إبدددراليؼ بدددؽ ياسددديؽ الكددددؼ الدمذددددي  – 61
 الحشفي.

 :ًّ اهِطا١ ًّٗ غٚ٘خٕ

  رمديحؼ جسيًعدا أم ال شيؽ بشا ر دد الجميد  بدؽ سدميؼ الد را الدمذدكية – 62
 .(1)سحائ  الرحسة  واآبي  السغفرة
                                                           

          (. ٕٙ – ٓٗسبيل التػفيق في تخجسة عبج هللا بغ الرجيق صص: ( ُيشطخ: ٔص
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 ًٚطدالب العمدؼ فدي مردر وفدي تتمسد  رمدن  ديده كثيدٌر مدؽ  :رٖتال
ج رمدن وكدان مدؽ بركدات رمسده أن تخدرَّ  غير ا مؽ البالد امسدالمية 

 رمسدداء كثيددرون  ومددؽ بيددشحؼلدزدداة ومفتددؾن وأئسددة و ظبدداء و  ديدده 
 إ ؾتهل

 -4الددديد الحدددؽ.   – 3الددديد ر ددد الحددي.   – 2الددديد الزمزمددي.  – 1
 الديد إبراليؼ.

  ؼلومؽ غير 

 الديد السشترر الكتا ي. – 6

 الذيخ رمي جسعة السرري. – 7

 الذيخ اال  الجعفري. – 8

 الذيخ دمحم الحامد الحسؾي. – 9

ة. – 11  الذيخ ر د الفتاح أبؾ غطدَّ

 الذيخ دمحم رؾَّامة. – 11

 الذيخ دمحم رمي مراد الحسؾي. – 12

 الذيخ ر د العز ز ريؾن الدؾد. – 13

 حسادة. الدكتؾر فاروق  – 14

 الذيخ حسدي أاالن جافا ا لبا ي. – 15

 الذيخ محسؾد حدؽ الذيخ. – 16

 الدكتؾر حشفي حدشيؽ. – 17
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 الذيخ حديؽ ال تا ؾ ي. – 18

 . (1)الذيخ ر د الؾ اب ر د المظيف – 19

الذيخ محسؾد سعيد مسدوح  ودد ذكر  -أيًزا -ومسَّؽ ارا بالتمس ة رميه 
م ب  .(2)حا مؾسؾرة ا رسال الكاممة لمذيخ الغساري ذلػ في السددمة التي ددَّ

كسدا أ  ر دي اديخي ا سدتاذ الددكتؾر دمحم سددالؼ أبدؾ راادي أ َّده جمدس بدديؽ 
 دددي الذدديخ ر ددد هللا بددؽ الرددد ق الغسدداري فددي دروسدده العامددة والخااددة  

 فددالل " (التفاسدير بدع كتاب لدراءة وأث ا ما أ  ر ي به في كتابه )السد  

 ددددراءة معغسحدددا فددددرأتط  الذددديخ كتددد  رمدددن ركفددداط  أنْ  يَّ رمددد هللا  عدددؼ ومدددؽ
 رميده  والددراءة الذديخ لمدداء وفدشدي أن رمديَّ  هللا  عؼ مؽ أنَّ  كسا استيعاب 
ل العامدة دروسه في رميه فدرسا لسرر  ز ارته رشد ددميه تحا والجمؾس

 فدي رميده ددرأت كسدا الفدده  أاؾل في لمذيرازي  والمسع مالػ  لةمام السؾطأ
 هللف حجدر  ابدؽ لمحدافه ا ثدر أ د  مردظم  فدي الفكر  خبةل  ااةٍ  جمدةٍ 
 .(3)والسشة". أ د الحسد

 :ًٕؤهفات  
تراًثا رمسيِّدا بمد   –رميه الرحسة  – غساري الر د هللا بؽ الرد ق ترك الذيخ 

يؽ كتاًبددا أو  ز ددد فددي مختمددو العمددؾم والفشددؾن  ودددد ذكددر بعددض ت حددؾ سدد
 فدي التؾفيدق سد ي ل )كتابده بحا رميده فدي – تعالن –السؤلفات التي مؽَّ هللا 

                                                           

          (. ٗٙ، ٖٙالسرجر الدابق صص: ( ٔص
لسػسدددػعة الذددديخ عبدددج هللا بدددغ الردددجيق مسدددجوح  سدددعيج محسدددػد الذددديخمقجمدددة ُيشطدددخ: ( 2)
    .(ٓٙ - ٘٘/ٔص
 (. ٖص ص:  يخالتفاس بجع كتاب لقخاءة السجخل (ٖص
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وبعًزدددا مشحدددا فدددي  اتسدددة كتابددده ) بددددع   (الردددد ق بدددؽ هللا ر دددد ترجسدددة
فدي كتابده )سد ي  التؾفيدق( بدشفس ترتيبده مشحدا  هردَّ سأذكر ما   و التفاسير(

 سا  ميل  في

 تذييد السبا ي لتؾفي  ما حؾته اآلجرومية مؽ الحدائق والسعا ي. – 1

 ش ي  بجؾاز التد ي .إرالم ال  - 2

 االبتحاج بتخر ج أحاد ث السشحاج. – 3

 إتحاا ا ذكياء بجؾاز التؾس  با   ياء وا ولياء. – 4

 دسع ا ارار رؽ جر سة اال تحار. – 5

 ا ربعيؽ الغسار ة في اكر الشعؼ. – 6
 الرد السحكؼ الستيؽ رمن كتاب الدؾل الس يؽ. – 7

 سسير الرالحيؽ ) جزءان(. – 8

 فزائ  الدرءان ) جزءان(. – 9

 حدؽ ال يان في ليمة الشرو مؽ اابان. – 11

 غاية امحدان في فز  احر رمزان. – 11

 كسال اميسان في التداوي بالدرلن. – 12

 إدامة ال ر ان رمن  زول عيدن في ل ر الزمان. – 13

 رديدة أ   امسالم في  زول عيدن رميه الدالم. – 14

 في معشن اميسان باليؾم اآل ر. التحديق البا ر – 15

 درة العيؽ في أدلة إرسال الش ي إلن الثدميؽ. – 16
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 واف  ال ر ان رمن تحر ؼ الخسر في الدرءان. – 17

  حاية اآلمال في احة حد ث ررض ا رسال. – 18

 الحجج ال يشات في إثبات الكرامات. – 19

 االستدراء  دلة االستسشاء. – 21

 في حد ث تؾس  الزر ر.  حاية التحر ر – 21

 السعارا ال وقية في أذكار الظر دة الرديكية. – 22

 ا حاد ث السشتداة في فزائ  رسؾل هللا. – 23

 ا ربعيؽ الرديكية في مدائ  رامة اجتساعية. – 24

 الدالم. رميه درة لدم – 25
 الدالم.  رميه درة إدر س – 26

  اروت وماروت. – 27

 المسع في ا اؾل. – 28

 فزائ  الش ي امن هللا رميه وسمؼ في الدرلن. – 29

 الشفحة املحية في الرالة رمن  ير ال ر ة. – 31

 الدؾل السدسؾع في الحجر السذروع. – 31

 جؾا ر ال يان في تشاس  سؾر الدرءان. – 32

 بدع التفاسير. – 33

 تسام السشة في بيان الخرال السؾجبة لمجشة. – 34
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  ؾاطر د شية. – 35

 ا حاد ث السختارة. – 36

 الكشز الثسيؽ في أحاد ث الش ي ا ميؽ. – 37

 إتحاا الشبالء بفز  الذحادة وأ ؾاع الذحداء. – 38

 الرؤ ا في الدرءان والدشة. – 39

 ال يان السذرق لؾجؾب ايام السغرب برؤ ة السذرق. – 41

 التشر  واال فرال مؽ فزيحة اماكال. – 41

 لة السحال.رفع اماكال رؽ مدأ – 42

 الدؾل الدد د في حكؼ اجتساع الجسعة والعيد. – 43
 أطمشية الستسشي في تحر ؼ الت شي. – 44

 التشريص رمن أنَّ الحمق ليس بتشسيص. – 45

 ذوق الحالوة في بيان امتشاع  دخ التالوة. – 46

ة السط يًاشة لرحة فحؼ عبارة السطدوَّ ة. – 47 جَّ  الحط

 يق معشن ال درة.إتدان الرشعة في تحد – 48

 امحدان في تعد  امتدان. – 49

 حدؽ التفحؼ والدرك لسدألة الترك. – 51

 السحدي السشتغر. – 51

 حدؽ التمظو في بيان وجؾب سمؾك الترؾا. – 52
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 الدؾل الجزل فيسا ال يطع ر فيه بالجح . – 53

 إرالم الراكع الداجد بسعشن اتخاذ الد ؾر مداجد. – 54

 ؾن مثبات كفر فررؾن.استسداد الع – 55

 فت  الغشي الساجد بحجية   ر الؾاحد. – 56

 درة داود رميه الدالم. – 57

 إرااد ا  ام إلن ما  طتمن مؽ اآليات والرمؾات وا يام. – 58

 تؾجيه العشاية لتعر ف رمؼ الحد ث رواية ودراية. – 59

 مشحة الرؤا السعظي ب يان فاو ودؾا الذيخ الحبظي. – 61

 جؾبة  امة في الظ   رؽ أسئمة طمبة ط  امسكشدر ة.أ – 61

 .(1)التؾدي واالستشزاه رؽ  ظأ ال شا ي في معشن امله – 62

السطذدار  كتدابو دؾ الس ي  التؾفيق في ترجسة ر د هللا بؽ الرد ق   – 63
 إليه فيسا س ق.

 دد ا بامفددافة إلددن تعميداتدده رمددن بعددض كتدد  التددراث  وفتاو دده ومداالتدده 
لبعض الكت  العمسية  والكت  التي لؼ تكتس   والتي فارا  وددد  ومددماته

 -بفزدد  هللا ورؾ دده -أاددب  االطددالع رمددن تددراث الذدديخ الغسدداري العمسددي 
سحاًل ميدؾًرا بعد جسعه في مؾسؾرٍة تزؼ ثسا ية رذر مجمًدا أارا رمدن 
إ راجحا إلن الشؾر تمسي ه الشابه الدكتؾر محسدؾد سدعيد مسددوح  هللف الحسدد 

 السشة.و 

                                                           

          (. ٓٛ - ٘ٙسبيل التػفيق في تخجسة عبج هللا بغ الرجيق صص: ( ُيشطخ: ٔص
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 :ٕددؾم ررددر  –رحسدده هللا  –ي غسددار الر ددد هللا تطددؾفي الذدديخ  ٗفاتدد 
 ئدةٍ اسأربعو  ثدالث رذدرةسشة  اابانرذر مؽ احر  تاسعال خسيسال

 ثدددالثسدددشة  ف را دددرمدددؽ  ثدددا ي رذدددرالسؾافدددق ال  حجدددرةالؽ مددد وألدددوٍ 
بٍحد، مرحات طشجة بعد مدا  عسائة وألٍو مؽ السيالد تددعيؽ و تو 

ددمًاي رميدده ؾبددٍة لزمتدده اددحًراسدددٍ مر ًزددا ود دد  فددي غي  عحددر   واط
الجسعددة العذددر ؽ مددؽ اددحر اددابان  ودددد أمَّ الرددالة رميدده اددكيده 
ا اددغر ر ددد العز ددز بددؽ الرددد ق  وك َّددر رميدده سددبًعا فددي السدددجد 

 محيدٍ   ا رغؼ  ثؼ  طد  جثسا ه الظا ر إلن جؾار والديده  فدي مؾكدٍ  
كشه الفردوس ا رمدن وأس ي غسار الر د هللا   رحؼ هللا الذيخ (1) ااعٍ 

  وجدزاه  يدًرا رسَّدا ب لده فدي  دمدة مؽ الجشة  و فع السدمسيؽ بعمسه
 .  العمؼ والد ؽ

 :بلتاب )) بدع اهتفاضري(( عسٙفتاه: املٛوب اهجاُٛ

 :اضٍ اهلتاب 
ًشدا أ َّده أفداد تمدػ التددسية  ارَّح الذيخ الغساري في السددمدة باسدؼ كتابده  مط يًا

 عبدارة و دي التفاسدير( ) بددع وسدسيته ددالل"مؽ الزمخذدري فدي كذدافه  ف
. (2)التفاسير".أ ددد تمددػ بعددض يحكددي حدديؽ يدؾلحددا كذددافه فددي الزمخذددري 

يعشيل تمػ التفاسير السخظئة والخاطئة التي يج  اجتشابحا في فحؼ كالم 
بددع  –يدتعس  تمػ الابارة  –رحسه هللا  –هللا وبيان معشاه. فالزمخذري 

                                                           

مقجمددددة الذدددديخ الددددجكتػر عبدددج السددددشعع بددددغ عبددددج العديدددد بددددغ الرددددجيق الغسدددداري ُيشطدددخ: ( 1)
    .(ٖٚ، ٖٙ/ٔلسػسػعة الذيخ عبج هللا بغ الرجيق ص

         (.ٗبجع التفاسيخ ص ص: ( ٕص
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ير الخارجدة ردؽ الدؾاردد السعت درة السدابمدة في واو التفاسد –التفاسير 
 لمتفدير الرحي   وتن كان  ؾ  فده دد ودع في بعزحا.

ودددد تبعدده الذدديخ الغسدداري فددي اسددتعسال  دد ه الابددارة فددي واددو تمددػ 
 التفاسير السخالفة لمدؾارد  وارَّح ب لػ فدال اعًرال

ِٚت فٕٚ حقا٢ٟقا ال ِٙبػٛ ***** جْٔى بٔا ملفٚطس اآلٙددد  دداتجوَّ

ُِٚتٕ بدع اهتفاضري  .(1) اه ي ***** جا١ت ًّ األو٘اي باهعجساتمٖس

 :ًِٕ اهباعح عوٟ تأهٚفٕ ٗاهػسض 
ألَّو الذيخ الغساري   ا الكتاب لمتش يه رمن بعدض التفاسدير التدي يجد  
اجتشابحدددا فدددي فحدددؼ كدددالم هللا؛ لسخالفتحدددا مدددا تدتزددديه الدؾاردددد السعت دددرة 

لذيخ استيعاب وحرر تمػ التفاسير لمتفدير الرحي   ولؼ يكؽ غرض ا
السخالفة لمدؾارد  وت َّسا درد ذكر أمثمٍة تدل رمن غير دا  و سداذج ترادد 

 بابدده فددي لدده لدديس رجيددٌ   مؤلددوٌ  إلددن سددؾا ا. وفددي ذلددػ يدددؾلل" فحدد ا
 أحياً دا تكدؾن  وددد السخظئة  التفاسير بعض رمن التش يه تزسَّؽ فر ٌ  
 تكؾن  أن رؽ به والبعد تعالن  هللا كالم فحؼ في اجتشابحا يج  (2) اطئة

 الدؾارددد تدتزدديه لسددا مخالفتحددا أو رشحددا  لفغدده لش ددؾ معا يدده جسمددة مددؽ
 بحدد ا أدرددد ولددؼ ذلددػ ........   حددؾ أو والدددشة الكتدداب مددؽ السددأ ؾذة

                                                           

         (.ٖالدابق ص ص: السرجر ( ٔص
 َوَىاَمدددانَ  ِفْخَعدددْػنَ  ِإنَّ : ﴿تعدددالى قدددال آثسدددػن، أنيدددع: أي أصدددحابيا، والسدددخاد آثسدددة،: أي ( ٕص

" خدداش " لفدد  السددتعسا األغددال  جسمددة مددغو  ،[ ٛ: القرددز﴾ ]َخدداِشِييغَ  َكدداُنػا َوُجُشػَدُىَسددا
ميدق الذديخ الغسداري. مدغ تع ".مخصية: "يقرجون  ،"خاشية أفكار: "فيقػلػن  ُمخِص ، بسعشى

         (.ٗ: صص  الدابق السرجرُيشطخ: 
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 لدي متيددر غير ذلػ فٍنَّ  والخاطئة  السخظئة التفاسير استيعاب السؤلو
 ورشؾاً دددا  ددد كر لدددؼ لاَسدددا  سؾذًجدددا تكدددؾن  مطثددد ٍ  ذكدددر درددددتط  وت َّسدددا اآلن 

 . (1)رميه".أ د

 :ٕٚطسٙقٞ اهػٚخ اهػٌازٜ ف 
 بعد الدارئ  مخيمة في ترتدؼ التي الذكمية الشاحيةل  شا بالظر دة أرشي

 ل مي فيسا إجسالحا و طسكؽ دراءته كتاب )بدع التفاسير( 

   استح َّ كتابه بأبياٍت اعر ٍة بيَّؽ فيحال أ سية كتابه  اسسه  س – 1
 تأليفه  فدالل

ٍٗ اهف٘ا٢ددد ُاضدج اهجٌسات  ٓرا كتاْب ًا ُضبقُت مبجوٕ **** ج

ٖٔدُت فٕٚ ًطا٢ٟوا ٗو٘اعّدا *** تِفٛ عّ اهتفطري بعض ِٓات ً 

ِٚت فٕٚ حقا٢ٟقا ال ِٙبػٛ ***** جددْٔى بٔا ملفٚطس اآلٙددات   جوَّ

ُِٚتٕ بدع اهتفاضري  جساتد٘اي باهعدا١ت ًّ األو*** جدد اه ي *مٖس

َ٘اه َُ  ٍِ َّ اهلٔل اهٜلِسٙ ًٔ ُٕ *ٜأِزُج٘  َٓٔبأتد  .(2)** حم٘ اهرُ٘ب ًِٗح فضى 

م لكتابه بسددمٍة جميمٍة تذدتس  رمدن فؾائدد  شتفدع بحدا طالد  التفددير  – 2 ددَّ
 والحد ث رامًة  والشاعر في   ا الكتاب  ااًة  فسَّشحا السدائ  التاليةل

لددة ا ولددنل امتشدداع حسمحددا رمددن ألفدداظ الدددرلن والدددشة لحددا حالتددانل الحا -
 السجاز  الحالة الثا يةل امتشاع حسمحا رمن الحكيدة.

                                                           

         (.٘، ٗالسرجر الدابق ص ص: ( ٔص
         (.ٖالسرجر الدابق ص ص: ( ٕص
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 ما يج  رمن السفدر اجتشابه. -
 .(1)ما يج  رمن السفدر فعمه -
ارع في بيان الغرض ال ي  جمه ألَّو كتابه  و ؾ الؾدؾا رمن أمثمدٍة  – 3

يددات فددي لددبعض التفاسددير السشحرفددة فددي فحددؼ بعددض اآليددات  مرتًبددا تمددػ اآل
سؾر ا  ومرتًبا تمػ الدؾر حد  ترتي حا في السرحو الذدر ف  وجسمدة مدا 
ذكددره مددؽ تمددػ التفاسددير السشحرفددة تدددعة أدددؾاٍل ومائددة  وردت فددي  سددديؽ 
سؾرة  يل ) البدرة  لل رسران  الشداء  السائدة  ا  عام  ا رراا  ا  فدال  

مسدددراء  الكحدددو  التؾبددة   دددؾ س   دددؾد   ؾسدددو  الرردددد  إبدددراليؼ  الشحددد   ا
مدددر ؼ  طددده  ا   يددداء  الحدددج  الشدددؾر  الذدددعراء  الشسددد   الدردددص  لدسدددان  
ا حددزاب  فدداطر  يددس  ص  الزمددر  غددافر  فرددما  الذددؾر،  الز ددرا  ق  
الددرحسؽ  التحددر ؼ  السمددػ  الدمددؼ  السزمدد   السدددثر  ام دددان  الشبددأ  عددبس  

 الغااية  الفجر  الزحن  الذرح  در ش  الفمق(.

ر اآليددة الدرل يددة يط  - 4 أواًل  ثددؼ  دد كر تفدددير ا السختددار  –محدد  البحددث  –ردددًا
رشددده  ثدددؼ  ددد كر الددددؾل السشحدددرا فدددي فحسحددا واادددًفا إيددداه بدؾلدددهل" ومدددؽ بددددع 
التفاسير"  و  ا في ا رؼ ا غمد   وفدي الدميد  الشدادر يدتردر رمدن ذكدر الددؾل 

ه و دزه  كسا   ؾ اشيعه رشد ددؾل السشحرا في تفدير اآلية فدٍ  ثؼ يدؾم بردًا
ٍٖ﴿هللا تعالنل  ٍِ ُث َِاٝك ٛ  َخٜوا٢َٔف َجَعٞو ِّ  اٞهدٜأِزضِ  ٔفد ٍِ  ًٔد ٔٓ ِِٝعدسَ  َبِعدٔد َِ ِٚدفَ  ٔه  ٜك
َْ ٌَٝودد٘ فبعددد ذكددره اآليددة الكر سددة  حكددن كددالم الزمخذددري فيحددا  ثددؼ كددرَّ   (2)﴾َتِع

 .(3)رميه بالردًا والشدض
                                                           

         (.ٖٔ - ٜالسرجر الدابق ص ص: ( ٔص
  [.ٗٔ: يػنذ] (ٕص
         (.ُٚ٘يشطخ: بجع التفاسيخ ص ص: ( ٖص
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و دؾ  –ا غمد   وأحياً دا  تؾلن ردَّ الدؾل السشحرا و دده بشفده في ا ردؼ  - 5
ا   يددتعير دمدؼ غيدره مدؽ ا ئسددة ا ردالم  و كتفدي بده فدي الدردًا والشدددد  - دادٌر جددِّ

ٌِٖت َٜٗهٜقِد ل ﴿تعدالن هللا ددؾل رشد اشيعه  ؾ كسا َٓ ٍٖ َٓ َٗ  ٕٔ َٔا ٔب ِٜ٘ها ٔب ِْ ٜه  َزٜأ٠ ٜأ
َْ َٓا ٕٔ ُبِس  ا داو د   د ه ذكدر ا ددؾال السشحرفدة فدي تفددير ا  ثدؼ ددالل "  (1)﴾ َزٚب

دال" وذكر كالمه  ثؼ ددالل"  حيث الزمخذري  ردَّ ا أحدؽ ودد التفاسير  بدع مؽ
 .(2)السدام" ثؼ ذكره   ا في الرازي  اممام دؾل و عج شي

  تؼ سفره الكيؼ   ا بخاتسٍة ا تغسا ردة أمؾٍرل – 6

ًشدا أ نَّ أولحال لخص أسدباب ا حدراا مدا ررفده مدؽ  سداذج ) بددع التفاسدير( مط يًا
تمػ الشسداذج ال تخمدؾ مدؽ أن تكدؾن مخالفدة لمفده اآليدة أو مشافيدة مررابحدا  أو 
مشددافرة لدددياق الكددالم  أو غيددر متالقيددة مددع سدد   الشددزول  أو مرددادمة لمدددلي   

 .(3)ومؽ ثؼَّ كا ا بدريتحا ووج  إبعاد ا رؽ كت  التفدير وتشديته مشحا

ًشددا   ددد ته لمتفدددير المفغددي  فددارًبا لدده ثا يحددال تكمَّددؼ رددؽ التفدددير امادداري مط يًا
 .(4)ببعض ا مثمة  ذاكًرا َمْؽ استعسمه مؽ السفدر ؽ

ًشدددا  ثالثحدددال تكمَّدددؼ ردددؽ التفاسدددير السذدددحؾرة الستداولدددة التدددي اطمدددع رميحدددا  مط يًا
 رائص ك ًا تفديٍر مشحا  وما له وما رميه حدبسا عحر له  وددد رددَّ مدؽ تمدػ 

 .(5)ًباالتفاسير ما  ز د رمن ثالثيؽ كتا

                                                           

         .[ٕٗ: يػسف] (ٔص
         (.ُٔٚيشطخ: بجع التفاسيخ ص ص:  (ٕص
         (.ٜٗٔالسرجر الدابق ص ص: ( ٖص
         (.ٕ٘ٔ - ٓ٘ٔالسرجر الدابق ص ص: ( ٗص
         (.ٕٙٔ - ٕ٘ٔالسرجر الدابق ص ص: ( ٘ص
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رابعحددال تددرجؼ لشفددده ترجسددًة وافيددًة ذكددر فيحددال اسددسه و دددبه وكشيتدده  ومؾلددده  
سده مدؽ فشدؾن  وأسدساء  و ذأته  ورحالته العمسية  وما درسه مؽ رمؾم  وما درَّ
ايؾ ه  وما أ  ه رشحؼ  ومدا أجدازوه بده  والذدحادات التدي حرد  رميحدا  ومدا 

 .(1)عميداتوفده هللا إليه مؽ كتابة بعض السؤلفات والت

بٚاْ املساد ًّ تعقبات اهػٚخ اهػٌازٜ آلزا١ اهعالًٞ : املٛوب اهجاهح
 :اهصخمػسٜ

التعكبات جسع تعد   وتدور مادته في المغة حؾلل التتبدع والدتفحص  والشغدر   
ه  مرًة بعد مرٍة  والتدبر  والرجؾع  والتعميق رمن الكالم الستعدَّ  رميه لشدزه وردًا

 وتبظاله.

 أي معًكًبدا دؾلدػ ردؽ أجدد ولدؼ. تتبعتدهل فدالن ادشع ما وتعد ا ريل"دال الزمخذ
 وتعًد ددا. تعددد  إلددن يحتدداج ال بحيددث والرددحة الدددداد مددؽ أ َّدده يعشددي متفًحًرددا

 .(2)مرة".أ د أول سألاط  كشاط  َمؽْ  غير سألا إذا الخ ر

لط  َذَ  َ  إاذا َ َ ا وَرَدَ  َ َ ا. َبْعَدهط  جاءَ  إاذا َرَكَبه ودال ابؽ مشغؾرل"  َوَلؼْ  كمُّه  اَ وَّ
ْشددهط  َ ْ ددقَ  ددؾَ  وَ َمفدده  َاددْيٍء  َبْعدددَ  جدداءَ  ادديءٍ  وكدد ُّ . َاددْيءٌ  ما ل َرْكبطدده. والسطَعدًادد ط  َفحط

ه َلهط  َحًداً  السطتَّباعط  د َ  فالنٌ  َوَذَ  َ . َيْدَترادُّ  الَّد ايل والسطَعدًاد ط . وَأْرَدد  بْعددط  فدالنٌ  وَردَّ
. والسطَعدًا ط حَ  فاي اما دانا  َردا َ  َ ْتَبعط  . َرَمدن َيكطدرُّ  الَّد ايل قًٍ د َ  الذديءا ل الَخَ در وَتَعدَّ

ْ اط ل َو طَدالط . َتَتبََّعه د ط . َتَدبَّْرتده إاذا اَ ْمدرَ  َتَعدَّ ل َثا اَيدًة. َو طَددالط  والشغدرط  التَّدَدبُّرط ل والتََّعدُّ

                                                           

         (.ٙٛٔ - ٕٙٔالسرجر الدابق ص ص: ( ٔص
      (.    عقبص مادة (ٚٙٙ/ٔأساس البالغة ص( ٕص
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بدداً  َدْؾلاددػَ  َرددؽْ  َأجددد َلددؼْ  يددها  َأ غددر رطجؾردداً  َأي مطَتَعكَّ ددْص  َلددؼْ  َأي فا دديَ  أطَر ًا دد َ  لاَشْفدا  التََّعدُّ
 .(1)َأَدرطه". أ د َأم لتايه َ ْ غطرَ  فايها 

 الددامع  تددارك و درب االسدتدراك مدؽ معشدن التعدد  حيدث إ َّده فدي المغدةل طمد 
. فكدد ّّ مشحسددا  ددؤدي إلددن (2)سددابق كددالم مددؽ تَؾلَّدددَ  تددؾ ُّؼٍ  رفددع االاددظالحل وفددي

 دزه و بظمه  و رم   ممه  و رفع الؾ ؼ رشه.التعميق رمن كالٍم سابٍق بسا  ش

ومدؽ ثددؼَّ  فددٍنَّ السددراد مددؽ تعكبددات الذدديخ الغسدداري آلراء العالمددة الزمخذددري فددي 
 دد ا البحددثل تتبددع الذدديخ الغسدداري فددي كتابدده )) بدددع التفاسددير(( آلراء العالمددة 

 الزمخذري والشغر فيحا بتدبٍر لشدزحا وردًا ا وتبظالحا  وتاالح  ممحا. 

دا ا تحيداط  ددد أكدؾن   ه ا مؾر الثالثةوبح  التسحيدد  د ا فدي وذكدره بيا ده أردتط  مسَّ
)بدع التفاسير(  وبيان السراد مدؽ تعكباتده  وكتابه بالذيخ الغساري  التعر ف مؽ

تعكباتده آلراء  بيدان فدي – وتؾفيدده هللا بعؾن  – اآلن وسأارع آلراء الزمخذري 
 ارتسدد التي والدؾارد ا سس أ ؼًا  رمن ءالزؾ  مطدمًاًظا   ا  كتابه في الزمخذري 

ه لتمػ اآلراء  مط دًيا الرأي  في رميحا فيسدا ا تحدن  -بسا يدر هللا لي – دزه وردًا
ه أو أ َّه دد جا به الرؾاب ؟ فًاق في  دده وردًا  إليه الذيخ     وط

  

                                                           

     ( مادة صعقب(.ٜٔٙ، ٗٔٙ، ٖٔٙ، ٕٔٙ/ٔدان العخب صل( ٔص
     (.ٕٔالتعخيفات صص: ( ٕص
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املبخح األٗي: تعقبات اهػٌازٜ آلزا١ اهصخمػسٜ املعتٌدٝ عوٟ 
 اهسٗاٙٞ ٗاهِقى 

ؽ السآ   التي أ   ا الذيخ الغساري رمن اممام الزمخذري إ راده بعض م
ا دؾال السدتشدة إلن رواياٍت فايفٍة لؼ تر   أو مؾفؾرٍة ال أا  لحا  
أو مردر ا أ بار بشي إسرائي   وتليػ السؾافع التي تعدَّ حا فيحا  ج  

 ذلػل  

ٜ بضٚػٞ امل٘ضع األٗي: ُقد اهػٌازٜ اهق٘ي اهرٜ أٗزدٖ اهصخمػس
ٍّ زضٛ اهلل عِٕ يف بٚاْ املساد  اهتٌسٙض، ٗاهق٘ي املسٜٗ عّ عو

ْٖ﴿: تعاىل باهطلِٚٞ يف و٘هٕ ٜٞ ِإ َٙ ٕٔ آ ِْ ًُٞؤل ٍُ ٜأ َٚٝل ٕٔ اهٖتاُبُ٘ت َٙٞأٔت  ٔفٚ
٠ٞ َِ ِّ َضٔلٚ ًٔ ٍِ ﴾َزٚبٝل

(1).   

َٚل ﴿و٘هٕ تعاىلل " -رحسه هللا –دال الغساري  َٙٞأٔت  ِْ ٕٔ ٜأ ًُٞؤل  ٜٞ َٙ ْٖ آ ٍُ ِإ ٝل
ٍِ ِّ َزٚبٝل ًٔ  ٠ٞ َِ ٕٔ َضٔلٚ سكيشةل سكؾن وطسأ يشة  والسعشنل ل ﴾اهٖتاُبُ٘ت ٔفٚ

 أ حؼ إذا رأوا التابؾت سكشا دمؾبحؼ واطسأ ا.

كيشة الدَّ  أنَّ  ًّٗ بدع اهتفاضري: ًا حلاٖ اهصخمػسٜ، ٗمل ٙتعقبٕ
  ٌ  َ وذَ  كرأس الحرًا  كا ا في التابؾت  لحا رأٌس  أو يادؾتٍ  مؽ زبرجدٍ  اؾرةٌ 

التابؾت  حؾ العدو و ؼ يسزؾن معه  فٍذا  (2)فيزا ه وجشاحان فتئؽُّ با  َ ك َ 
 استدر ث تؾا وسكشؾا و زل الشرر.

                                                           

 [.ٕٛٗ: البقخة] (1)

 ( باب الداي والفاء. ٜٖٛ/ٚالدَّفيف: سخعة السذي. ُيشطخ: العيغ ص (2)
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كؾجه ام دان  الدكيشة لحا وجهٌ  رفي هللا رشه أنَّ  ا رؽ رميًٍ كي أيًز وحط 
اَفةٌ  وفيحا ر  ٌ   .(2)".أ د ل لكؽ لؼ ير  رشهووت .(1)َ فَّ

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

ة الزمخذري في بيان السراد مؽ الدكيشة في اآلية الكر سة ثالثة ذكر العالم
 ل(3)أدؾالٍ 

 .(4)والظطسأ يشة أ َّحا مؽ الدكؾن  لأٗهلا

 زبرجد مؽ في التابؾت كا ا ل ما حكاه بريغة التسر ض أ َّحا اؾرةثاُٚٔا
 .(5) وجشاحان..... ك  به وذ   الحرً  كرأس رأس لحا يادؾت  أو

                                                           

اَفددة والددخي ُ . ُىبػبيددا ِفددي الُسددخور َسددِخيَعةُ  َأي (1) دداِكَشةُ : الَيفَّ ان العددخب ُيشطددخ: لددد .الصَّيِّبددةُ  الدَّ
 ( مادة صىفف(.  ٖٛٗ/ٜص

 (. ٕٛبجع التفاسيخ ص ص:  (2)

 (.ٖٜٕ/ٔالكذاف ص (3)

 فدددي الدجدداج ذكددخه ( عددغ عصدداء بددغ أبددي ربدداح،ٜٕٖ/٘أخخجددو الصبددخي فددي تفددديخه ص  (4)
 فددددي والبغددددػي  الدجدددداج، عددددغ( ٖٛ٘/ٔص الػسددددي  فددددي والػاحددددجي ،(ٜٕٖ/ٔص القددددخآن معدددداني
 فددي حيددان وأبددػ ،(ٜٕ٘/ٔص الددداد فددي الجددػزي  ابددغو  والكمبددى، قتددادة عددغ (ٜٜٕ/ٔص تفددديخه
      . والدجاج عصاء عغ( ٕٔٚ/ٕص البحخ

 وذكدددخه (،ٜٙٗ/ ٕ(، وابدددغ أبدددي حددداتع ص ٕٖٛ، ٕٖٚ/٘أخخجدددو الصبدددخي فدددي تفدددديخه ص (5)
( كميدددع عدددغ ٚٓ٘/ٔ، وابدددغ كثيدددخ ص(ٕٕٗ/ٔص الدددداد فدددي الجدددػزي  وابدددغ ،(ٜٜٕ/ٔص البغدددػي 
 =                                        مجاىج.

 أبدي ابدغ سدػ   ثقدات رجالدو فكدل حددغ، مجاىدج إلدي الصبخي وابغ أبي حاتع إسشاد: قمتُ = 
 بالقددجر، ُرمددي ثقددة، مددػمىع، الثقفددي السكددي يدددار أبددػ نجددي ، أبددي بددغ هللا عبددج فيددػ نجددي  
        .  (ٕ٘٘: صص التقخيب ُيشطخ:. دلَّذ وربسا
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 ر   وفيحا ام دان كؾجه لحا وجه الدكيشة أنَّ  ميًٍ رؽ ر حكاه ل ماثاهجٔا
اَفةٌ   .(1)َ فَّ

 لداللة أمَّا الدؾل ا ول فحؾ ا ا ُّ في تفدير الدكيشة في اآلية الذر فة؛
 ا دؾال   ه ل " وأولن-رحسه هللا  –دال اممام ابؽ جر ر  رميه  المغة

 تدكؽ الذيء مؽل رباح أبي بؽ رظاء داله ما  "الدكيشة"معشن  في بالحق
العرب  كالم في" الدكيشة"أنَّ  وذلػ. تعرفؾ حا التي اآليات مؽ الشفؾس إليه

 إليه اطسأن إذا ل"وك ا ك ا إلن فالن سكؽ" لالدائ  دؾل مؽ  "الفعيمة"
 فالن رزم" لدؾلػ مث   "وسكيشة سكؾ ا يدكؽ فحؾ" فده   رشده و دأت

 .(2). أ د"ودزية دزاء مالدؾ  بيؽ الحاكؼ دزن"و  "ورز سة رزما ا مر   ا

 أنَّ  والرحي ل "حيث دال -الرحسة رميه – رظية ابؽ الدافي وك ا رجَّحه
 الشفؾس فكا ا ولثار ؼ  ا   ياء بدايا مؽ فافمة أاياء فيه كا ا التابؾت
 وا مؾر الحق  شرر هللا أنَّ  فالسعحؾد وتدؾ،  به وتأ س ذلػ  إلن تدكؽ

ل يدال كسا الدكؾن  مؽ مأ ؾذةٌ  فعيمةٌ  ل  ا رمن والدكيشة رشده  الفافمة
 .(3)أ د"  دظيعة ودظع رز سة  رزم

ل سكيشة حيث دالل " –طيَّ  هللا ثراه  -و ؾ ما ارتزاه ايخشا الغساري 
 .واطسأ ا" دمؾبحؼ سكشا التابؾت رأوا إذا أ َّحؼل والسعشن وطسأ يشة  سكؾن 

 أ د.
                                                           

 وذكدددخه ،(ٛٙٗ/ ٕص  حددداتع أبدددي وابدددغ ،(ٕٖٚ ،ٕٖٙ/٘ص تفدددديخه فدددي الصبدددخي  أخخجدددو (1)
 عدددغ كميدددع( ٚٓ٘/ٔص كثيدددخ وابدددغ ،(ٕٕٗ/ٔص الدددداد فدددي الجدددػزي  وابدددغ ،(ٜٜٕ/ٔص البغدددػي 

 .        عميٍّ 

   (.  ٖٖٓ ،ٜٕٖ/٘صجامع البيان  (2)

  (.ٖٖٖ/ٔص الػجيد السحخر (3)
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الدكيشة   تفدير في زمخذري أمَّا الدؾالن اآل ران الم ان ذكر سا العالمة ال
فدد رفزحسا الذيخ الغساري  وجزم بخظئحسا وبدريتحسا؛   َّحسا مجرد 

 الدشة إذ لؼ  رد في الكتاب؛ أ   رؽ مشدؾلةٌ  أدؾاٍل يغم  رمن الغؽًا أ َّحا
تدكؽ  -أو حتن حدؽ  -حد ٌث احيٌ  مرفؾٌع  ملسو هيلع هللا ىلص الش ي رؽ الثابتة

كيشة  ورمن فرض احة  رالتفدي   ا مؽ ايءٍ  رمن إليه الشفس  دل لمدَّ
كيشة في جاء ا مؽ أدؾالٍ  ما  التابعيؽ  أو الرحابة بعض رؽ تفدير الدَّ

حابي و د ته الدؾل ث ؾت  نَّ  والك ب  لمردق محتساًل   بدن فٍ َّه  في لمرَّ
 لدشا أفو إلن ذلػ أ َّشا ا مر  وادع في احته يعشي ال ا مؾر أمثال   ه

 ال  تؾقف تفدير ا رمن الكر سة؛ إذ اآلية ي فحؼتمػ ا دؾال ف إلن بحاجةٍ 
 أرمؼ. وهللا ذطكر  مسا ايءٍ 

********************* 

امل٘ضع اهجاُٛ: ُقد اهػٌازٜ اهسٗاٙٞ اه ي أٗزدٓا اهصخمػسٜ 
ُٖٔا ضبب ُصٗي ًَا﴿: تعاىل و٘هٕ ٗاهبٚضاٜٗ عوٟ أ َٗ َْ ٍّ ٜكا َِٔب ِْ ٔه  ٜأ

﴾َُٙػٖى
(1).   

َُٙػددىٖ  عددالنل ﴿دؾلدده تدددال الغسدداريل "   ِْ ٍّ ٜأ َِٔبدد َْ ٔه ًَددا ٜكددا ﴾ ذكددر فيدده َٗ
 وجحيؽل  -وتبعه ال يزاوي  -الزمخذري 

رمدن  له  وتش يدهٌ    وتشز هٌ الغمؾل مؽ ملسو هيلع هللا ىلصلرسؾل هللا  ه ت رئةٌ أ َّ  أحدٌٓا:
ددد رردددسته بدددأنَّ  حي  و دددؾ الش دددؾة والغمدددؾل متشافيدددان. و ددد ا الؾجددده  دددؾ الرَّ

مددؽ  حسددراء فطددددت  ددؾم بدددرٍ  فددةً دظي أنَّ  السؾافددق لددد   الشددزول  فدددد ادد َّ 

                                                           

 [.ٔٙٔ] آل عسخان: (1)
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. (1)اآليدة فشزلدا أ   ا ملسو هيلع هللا ىلصرسؾل هللا  السغشؼ  فدال بعض السشافديؽل لع َّ 
  و ددي أبمدد  فددي (3)﴾ بال شدداء لمسجحددؾلٖىَػددُٙ ﴿(2)ا دددراءة ورشأيًزدد وتطؤ ددده

فحددؾ  شددد  إلددن الغمددؾل.معشا ددال ومددا كددان لش ددي أن  ط   نَّ  ؛الت رئددة والتشز دده
  في اؾرة  في  و ؾ أدؾ، كسا ال يخفن.  رؽ  د ته لمغمؾل   حيٌ 

ه وي أ َّ رمن ما رط  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكؾن مبالغة في الشحي لرسؾل هللا  ٗاهجاُٛ:
بعث طالئع  فغشسا غشائؼ فددسحا  ولؼ يددؼ لمظالئع  فشزلا. يعشيل وما 

                                                           

 ،(ٜٖٔٚص رقدددددع( ٖٔ/ٗص والقدددددخاءات الحدددددخوف كتددددداب – سدددددششو فدددددي داود أبدددددػ أخخجدددددو (1)
 حددغ: " وقدال( ٖٕٓ/٘ص عسدخان آل سدػرة مغ باب -التفديخ كتاب –جامعو في والتخمحي

 ،(ٖٓٛ/ٖصحداتع أبدي ابغ وكحا ،(ٜٖٗ ،ٖٛٗ/ٚص تفديخه في الصبخي  جخيخ وابغ ،" غخيب
 مبغ وعداه ( ٖٕٚ/ٖص تفديخه في كثيخ ابغ وذكخه ،(ٕٙٔ:صصالشدول أسباب في والػاحجي

 وعددداه ( ٘ٙ:صصالشقددػل  لبدداب فددي والددديػشي والتخمددحي، داود وأبددي جخيددخ بددغوا حدداتع أبددي
عباس، وسيأتيظ مديج بياٍن عغ حدال ىدحا الددبب قخيب دا  ابغ عغ كمُّيع والتخمحي، داود ألبي

ا، فانتطخه    . ججِّ

ددا رو  عددغ نددافع، فشددافع ىددػ القددار ، وورش  (2) فددي قػلددو: ص قددخاءة ورش( تجددػزر  ألنَّ ورش 
 ، كسا ىػ معمػم في اصصالح أىل ىحا الفغ. ىػ الخاوي 

 ِبَفددْت { َيُغددلَّ  َأنْ } واليديددجي: محيرددغ ابددغ َوَعاِصددع، ووافقيددع َعْسددخو َوَأُبددػ كثيددخ اْبددغ َقددَخأَ  (3)
َعَمدْيِيع،  هللا َأَفداء ِفيَسدا َأْصدَحابو يخدػن  َأن لَشِبيّ  َكانَ  َما َأي: لمفاعل، اْلَغْيغ مبشيِّا َوضع اْلَياء
اْلَغددْيغ  َوفددت  اْلَيدداء ِبَزددع{ ُيَغددلَّ }ويعقددػب[: والكدددائي وحسدددة عددامخ وابددغ ] نددافع الَبدداُقػنَ  َوَقددَخأَ 

 اأْلَْصدَحاب أسدق  ثعَّ  يخػنػه َأي َأْصَحابو َيُغمَّو َأن لَشِبيّ  َكانَ  َما َأي مبشيِّا لسا لع ُيدعَّ فاعمو،
ُيخددان. ُيشطددخ: حجددة القددخاءات  َأن يّ لَشِبدد َكددانَ  َمددا وتأويمددو َفاعمددو، ُمَدددّسى غيددخ اْلِفْعددل َفَبقدديَ 

بالدددحكخ عمدددى  ملسو هيلع هللا ىلص الشبدددي وُخدددزَّ  (.ٖٕٔ(، وإتحددداف فزدددالء البذدددخ صص: ٓٛٔصص: 
 ذلظ كان وإن -فاعمو ُيدعَّ  لع لسا مبشيِّا اْلَغْيغ َوفت  اْلَياء ِبَزع{ ُيَغلَّ :}أعشي –القخاءة الثانية 

دا  مع حخام ا  وتدػقيخه، تعطيسدو مدغ يجدب ع  لسداأشدش الشبديِّ  بحزدخة السعردية ألنَّ  غيخه أيز 
      (.   ٕٔٗ/ُٖيشطخ: البحخ السحي  ص .السعطع واليػم الذخيف، بالسكان كالسعرية
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ي سًا ؾ ة  وسط أن يعظي دؾًما و سشع ل ر ؽ  ب  رميه أن يددؼ بالدَّ  كان لش يًٍ 
 .(1)ا وتد يًحا لرؾرة ا مرة غمؾاًل  تغميغً حرمان بعض الغزا

    ا مؽ بدع التفاسير ورواية بعث طالئع وردم ددسته لحا ال تر ُّ  :ووُت
مؽ مدلؾل المفه  وتأ يده بالتغميه  وحس  الغمؾل رمن الحرمان بعيدٌ 

والتد ي  إساءة في حق الجشاب الش ؾي الكر ؼ  مع مخالفتحا  سمؾب الدرلن 
ة تذتس  رمن تغميه في مخاط ته أو تد ي  لذيء فعمه  ب  إذ ليس فيه لي

دالهٞ فيه مؽ دالئ  تكر سه في الخظاب ما يظؾل تتبعه وا غر كتابشا "
 ".اهقسآْ املبني عوٟ أْ اهِيب أفضى اهعاملني

  السغددازي  بعددض فددي الفدديء ددددسة فددي لثددر ملسو هيلع هللا ىلصأن الش ددي  ادد َّ  تِبٚددٕ:
مسدالم  لدؼ يعشفده هللا رميده  لكشه إ ثدار لسردمحة الددرؾة ولتدأليف فدعفاء ا

وال المه  ففي غزوة حشيؽ أرظن ا درع بؽ حابس مائة مؽ امبد   وأرظدن 
رييشة بؽ حرؽ مثمه  وأرظن  اًسا مؽ أاراا العدرب ولثدر ؼ  فددال رجد ل 

ابددؽ  ه دد ه ددددسة مددا ردددل فيحددا  ومددا أطر ددد فيحددا وجدده هللا. فددأ  ر  وهللا إنَّ 
دد كددان حتددن ملسو هيلع هللا ىلصحدده ر وجمدددعؾد رفددي هللا رشدده. فتغيَّدد بكدددر  -راكالرًا

ِّ  »ثؼ دالل  -الرادل اب  أحسر ًٔ َٜ ٔبٜأٞكَجَس  ًَُ٘ضٟ، ٜوِد ٝأٗٔذ  ُٕ ٍُ اهوَّ َِٙسَح
دد« َٓددَرا ٜفَضددَبَس    وأ ذددن أن يكددؾن الزمخذددري (2)ؽحيحيْ والحددد ث فددي الرَّ

                                                           

 (. ٙٗ/ٕ(، وأنػار التشديل صٖٗٗ، ٖٖٗ/ُٔيشطخ: الكذاف ص (1)

 ْبدغِ  َعِمديِّ  َبْعدثِ  بداب – أحاديث األنبيداء كتاب –مخترخ ا صحيحو في البخاري  أخخجو (ٕص
دداَلُم، َعَمْيددوِ  بٍ َشاِلدد َأِبددي ددةِ  َقْبددلَ  الددَيَسغِ  ِإَلددى َعْشددُو، ّللاَُّ  َرِضدديَ  الَػِليددجِ  ْبددغِ  َوَخاِلددجِ  الدَّ  الددَػَداعِ  َحجَّ

: التػبة﴾ ]َعَمْيِيعْ  َوَصلِّ  : ﴿َتَعاَلى ّللاَِّ  باب َقْػلِ  -، كتاب الجعػات(ٖ٘ٓٗص رقع( ٚ٘ٔ/ٗص
َعاءِ  َأَخددددداهُ  َخددددزَّ  َوَمددددغْ [ ٖٓٔ  كتددددداب – ومدددددمع (،ٖٖٙٙ( رقدددددع صٖٚ/ِٛدددددِو صَنفْ  ُدونَ  ِبالددددجُّ
         .  ، والمف  لو(ٕٙٓٔص رقع( ٜٖٚ/ٕص وصفاتيع الخػارج ذكخ باب -الدكاة
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 .(1)أ د .الس كؾر" بتفديره ملسو هيلع هللا ىلصدد لذاه 
 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ: 

 َأنْ  لاَش اديًٍ  َكانَ  َوَما ل ﴿تعالن اوي إلن أنَّ دؾلهذ   الزمخذري وتبعه ال يز 
 ولددؼ فددددسحا  غشددائؼ فغشسددا طالئددع  بعددث ملسو هيلع هللا ىلص بددد   أ َّدده  زلددا ﴾َيغطدد َّ 

  ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لرسؾل الشَّحي في مبالغةً  فشزلا اآلية لمظالئع  يددؼ

 وتعدَّ حسا الذيخ الغساري في   ا التفدير  وجزم بخظئه؛ لسا  ميل

طالئدع  بعدث ن روايٍة ال ترم  س ًبا لشدزول اآليدة؛ فروايدةالرتساده رم أٟٗها:
  ه روايٌة فايفٌة ال تر ُّ  أ رجحا ابؽ أبي ايبة في مرشفه  وابؽ جر ر 

حاك رؽ الظ ري في تفديره  والؾاحدي في أسباب الشزول كمُّحؼ   ففي (2)الزَّ
ؾفي  الك دمحم أبؾ إسشاد الظ ري ايخهل سفيان بؽ وكيع بؽ الجرَّاح الرواسي

  طدتَّحؼل زرردة أبدؾ وددال .إيا دا لدشؾه  اياء فيه  تكمسؾن  البخاريل دال رشه
 ودال به. يذتغ  ال فدالل رشه زررة أبا سألاط  حاتؼل أبي ابؽ ودال. بالك ب

 .(3)بذيءٍ  ليس ل رل مؾفع في ودال بثدٍة  ليس الشدائيل

ٚ٘ا: د ثاُ حيحْيؽ مدؽ معارفة   ه الرواية السرسدمة الزدايفة مدا ورد فدي الرَّ
بعددض ا رددراب كددا درع بددؽ حددابس  ورطيْيشددة بددؽ حرددؽ  ملسو هيلع هللا ىلص إ ثددار الشَّ ددي

ولتأليف دمؾبحؼ؛  الدرؾة لسرمحة وغير سا في العظاء مؽ الغشيسة أو الفيء
                                                           

  (. ٖٚ، ٖٙبجع التفاسيخ ص ص:  (1)

 َبْعدجَ  َقِجمَ  ِإَذا َشْيءر  َلوُ  َلْيَذ : َقالَ  باب َمغْ  -كتاب الديخ –ُيشطخ: السرشف ألبي شيبة  (2)
: صص، وأسدباب الشددول لمػاحدجي(ٖٔ٘/ٚص(، وجدامع البيدانٖٕٖٖٔ( رقدع صٜٗٗ/ٙاْلَػْقَعِةص
ٕٔٚ)   . 

 (.  ٕٗٔ، ٖٕٔ/ٗ(، وتيحيب التيحيب صٖٚٔ/ٕميدان امعتجال ص :ُتشطخ تخجستو (3)
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دديَ  َأَ ددسٍ  َرددؽْ  ددي إا ًادديل »ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ ادديُّ  َدددالَ ل َدددالَ  َرْشددهط  ّللاَّط  َرفا  دطَرْ ًذددا أطْرظا
ْؼ  ؼْ  َأَتَألَّفطحط َ َّحط مايَّدةٍ   َرْحددٍ  َحددا ثط   ا ل َددالَ  هللاا بدؽ مددعؾد  َرْ ددا    وَردؽْ (1)«باَجا ا

َشْيؽٍ  َ ْؾمط  َكانَ  َلسَّا دؾلط  لَثرَ  حط  اْلداْددَسةا  فادي َ اًسدا َوَسدمَّؼَ  َرَمْيدها  هللاط  َادمَّن هللاا  َرسط
اَئةً  َحاباسٍ  ْبؽَ  اْ َْدَرعَ  َفَأْرَظن با ا  ماؽَ  ما َيْيَشد َوَأْرَظدن امْا ْثد َ  ةَ رط  َوَأْرَظدن َذلادَػ  ما

دؽْ  أطَ اًسا د ٌ  َفَددالَ  اْلداْددَسةا  فادي َ ْؾَمئاد ٍ  َولَثدَر طؼْ  اْلَعدَربا  َأْادَرااا  ما  إانَّ  َوهللاا ل َرجط
ها  لَ  َما َلداْدَسةٌ  َ  ا ْمداط  َدالَ  هللاا  َوْجهط  فايَحا أطرا دَ  َوَما فايَحا رطدا  َ طْ  ادَرنَّ  َوهللاا ل َفدط

ؾلَ   َفَتَغيَّدرَ ل َددالَ  َدداَل  باَسدا َفَأْ َ ْرتطدهط  َفَأَتْيتطهط ل َدالَ  َوَسمََّؼ  َرَمْيها  هللاط  َامَّن هللاا  َرسط
هط  ْراا  َكانَ  َحتَّن َوْجحط لط  َفَسؽْ ل »َدالَ  ثطؼَّ  َكالرًا لا  َلدؼْ  إانْ  َيْعددا دؾلطهط  هللاط  َيْعددا   «َوَرسط

يَ أط  َدددْ  مطؾَسدن  هللاط  َ دْرَحؼط ل »َدالَ  ثطؼَّ ل َدالَ  دؽْ  بادَأْكَثرَ  وذا    وَردؽْ (2)«َفَردَ رَ  َ دَ ا ما
يدٍ  َأباي دْدرايًا  َسعا  با طَ ْيَبدةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ اديًا  إاَلدن بادالَيَسؽا  َو طدؾَ  َرماديّّ  َبَعدثَ ل َددالَ  الخط
دٍع  َبشادي َأَحددا  ثطدؼَّ  الَحْشَغماديًا  َحداباسٍ  ْبؽا  اَ ْدَرعا  َبْيؽَ  َفَدَدَسَحا تطْرَبتاَحا  فاي  مطَجااا
َيْيَشةَ  ْيؽَ َوبَ   َبشادي َأَحددا  ثطدؼَّ  الَعدامارايًا  رطاَلَثدةَ  ْبدؽا  َرْمَدَسدةَ  َوَبدْيؽَ  الَفدزَارايًا  َبْدرٍ  ْبؽا  رط

 َواَ ْ َرارط  دطَرْ ٌش  َفَتَغيََّغْا  َ ْ َحاَن  َبشاي َأَحدا  ثطؼَّ  الظَّائايًا  الَخْي ا  َزْ دا  َوَبْيؽَ  كااَلٍب 
يها ل َفَدالطؾا َشا َ ْجٍد  ْ  ا أَ  َاَشادا دَ  يطْعظا ؼْ  إا ََّسال »َدالَ  َوَ َدرط  .(3)«َأَتَألَّفطحط

                                                           

 ملسو هيلع هللا ىلص الشَِّبدديُّ  َكددانَ  َمددا بدداب –كتدداب فددخض الخسددذ  –أخخجددو البخدداري فددي صددحيحو  (ٔص
كتداب  –(، ومددمع ٖٙٗٔ( رقدع صٖٜ/َٗوَنْحدِػِه ص الُخُسدذِ  ِمدغَ  َخُىعْ َوَغْيد ُقُمدػُبُيعْ  الُسَؤلََّفةَ  ُيْعِصي
     (. ٜ٘ٓٔ( رقع صٖٖٚ/ٕاإلسالم ص عمى قمػبيع السؤلفة إعصاء باب -الدكاة

       سبق تخخيجو ص: ( ٕص
 َعَمْيدوِ  َشاِلبٍ  َأِبي ْبغِ  َعِميِّ  َبْعثِ  باب – السغازي  كتاب – صحيحو في البخاري  أخخجو (ٖص

ددد دددةِ  َقْبدددلَ  الدددَيَسغِ  ِإَلدددى َعْشدددُو، ّللاَُّ  َرِضددديَ  الَػِليدددجِ  ْبدددغِ  َوَخاِلدددجِ  اَلُم،الدَّ  رقدددع( ٖٙٔ/٘ص الدددَػَداعِ  َحجَّ
     (.     ٗٙٓٔص رقع( ٕٗٚ/ٕص وصفاتيع الخػارج ذكخ باب -الدكاة كتاب – ومدمع ،(ٖٔ٘ٗص
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 مزم مؽ  د ه الروايدة تفددير الغمدؾل فدي اآليدة بالحرمدان  و دؾ غيدر  ثاهّجا:
درَدة السْغدَشؼ فدي الخيا دة  ؾ معروٍا في المغة؛ إذ الغمؾل في المغة  مدؽ والدَّ

مدؾالً   ُّ َيغطد الَسْغدشؼ فدي َغد َّ ل يدال. الداْدسة د   الَغشايسة  َمدؽْ  وكد ُّ . َغدالّّ  فحدؾ غط
يا. َغ َّ  فدد  فيةً  ايءٍ  في  انَ  سًا مؾاًل؛ وسط  أيل َمغمؾلدة فيحا ا ْ داي  نَّ  غط

 .(1)رطشطدده إلدن ا سدير َ د َتْجَسع التي الَحدا دة و ؾ غط ّّ  فيحا َمْجعطؾلٌ  َمْسشؾرة
لعدددرب  وأ ددا   يددٌر بأ َّددده يجدد  حسددد  كددالم هللا رمدددن السعددروا مدددؽ كددالم ا

والسعحؾد في لغتحؼ دون الدمي  الشادر والذداذ والزدايف فزداًل ردؽ السشكدر 
  والسؾفؾع.

 لرددؾرة والتد ددي  غمددؾاًل بددالتغميه الغددزاة بعددض تعميدد  تددسية حرمددان زابّعددا:
 حددقًا  أدٍب فددي إسدداءةط  رددؽ ذلددػ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسددؾل َ حددي فددي مبالغددةً  ا مددر

الخظداب؛  فدي ملسو هيلع هللا ىلص تكر سدهالكر ؼ  ومخالفدة ردادة الددرلن ب الش ؾي  الجشاب
ل ا حكؼ ابؽ السشيَّر رمن الزمخذري بدالحيف فدي عبارتده  وسدؾء ا دب فدي 

 فدٍنَّ  الابدارة  بحد ه السعشدن  د ا ردؽ يع َّدر أن لده كدان ومدا رمته  ثؼ ددالل "
 بغايدة مسزوًجدا يكدؾن  أن التأد د  فدي ملسو هيلع هللا ىلص برسدؾله تعدالن ّللاَّ  لظدو رادة

ْ دداَ  لاددؼَ  َرْشددػَ  ّللاَّط  َرَفددا ل ﴿عددالنت دؾلدده إلددن تددر،  أال. والتعظددو التخفيددف  َأذا
دؼْ   بددالعفؾ   دددأه لددؼ ولدؾ العتدد   د دد  بددالعفؾ بددأهل العمسدداء بعددض دددال (2)﴾َلحط

 .       (3)أ د ."ملسو هيلع هللا ىلص دمبه ال فظر

                                                           

 ،(ٗٛٗ/ٔص لمدجددداج القدددخآن ومعدددانى ،(غمدددل( صٚٔٚ/ٖص األثيدددخ مبدددغ ُيشطدددخ: الشيايدددة (ٔص
   (.غلَّ ( صٜٗٗ/ٔٔص والمدان

    [.ٖٗ] التػبة:  (2)

    .(ٖٖٗ/ٔصامنتراف عمى ىامر الكذاف  (3)
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فًادق غايدة التؾفيدق فدي  ددده لمزمخذدري  ومؽ  شدا تدر، أنَّ الذديخ الغسداري وط
مدن أ َّحدا سد    دزول اآليدة وال يزاوي؛ الرتساد سا   ه الرواية الزدايفة ر

 الكر سة. 

 -فٌٚدا اعد ض بدٕ عوٌٚٔدا     -زمحدٕ اهلل  –فإْ وٚى: ٗوع اهػٌدازٜ  
ْٖ اهسٗاٙدٞ اهد ي اعتٌددٓا    -أعين اهصخمػسٜ ٗاهبٚضاٜٗ ٘  -، فدإ  -ٓد

  ٠ٞ  –ٓدٛ األخدس٠    –ضبّبا هِصٗي اآلٙٞ اهػسٙفٞ، ٗجصَ بضختٔا زٗاٙد
،٠ٞ ِٚف: إضِادٓا يف ضعٚف ٍْ اجلصز اهسمحّ عبد بّ ُخَض ٜ، ٗٓ٘ ًتلوَّ

 .(1)فٕٚ

ل احيٌ  أنَّ الروايدة التدي ارتسدد ا الذديخ الغسداري   فدي بردحتحا وجدزم دماط
َرْيفل إسشاد ا فيده  لكشَّحدا تتددؾَّ،  مدتكمؼٌ  و دؾ الجدزري  الدرحسؽ ر دد بؽ  ط

 بذؾا د وطرق أط ر، تج ر ما في إسشاد ا مؽ فاٍو  مشحال

 ابددؽ كددانل دددال  رسدشا سددميسان مدا أ رجدده ابددؽ جر ددر الظ دري بدددشده رددؽ
ل دال و طْدَت . بمن ل عباس ابؽ فدال  ﴾َيغط َّ  َأنْ  لاَش ايًٍ  َكانَ  َوَمال ﴿يدرأ مدعؾد
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسددؾل إنل دددالؾا دظيفددة فددي كا ددا إ سددا أ دده عبدداس ابددؽ فدد كر
 .(2)﴾َيغط َّ  َأنْ  لاَش ايًٍ  َكانَ  َوَما﴿ لهللا فأ زل. بدر  ؾم َغمَّحا 

                                                           

ددا وقددال. الحددجيث ضددفيف: أحسددج عشددو قددال (1)  وقددال. السدددشج فددي امضددصخاب شددجيج: أيز 
 بو واحتج أئستشا مغ جساعة تخكو: حبان ابغ وقال. الحجيث في قػي  وم بحجة ليذ: حشبل

ا وكان ،آخخون  ا شيخ  ا صالح  ا فقيي   عدغ ويتفدخد يدخوي، فيسا كثيخ ا يخصيء كان أنَّو إم عابج 
 (.ٕٗٔ/ٖص التيحيب تيحيب: عميو. ُتشطخ تخجستو يتابع م بسا السذاىيخ

    (.ٖٓ٘/ٚجامع البيان ص (2)
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ل َعبَّداسٍ  اْبدؽا  َرؽا  مطَجا ادٍ  سباب الشزول بدشده َرؽْ وما أ رجه الؾاحدي في أ
ددؾلط  ﴾يطَغدد َّ  َأنْ  لاَش ادديًٍ  َكددانَ  َوَمددال ﴿َيْدددَرأط  َمددؽْ  َرَمددن  طْشكاددرط  َكددانَ  َأ َّددهط   اَل  َكْيددفَ ل َوَ دط

 (1)﴾اءَ اْ َْ  اَيدد َوَ ْدتطمطددؾنَ  ل ﴿ّللاَّط َتَعدداَلن َدددالَ  يطْدَتدد ط؟ َكددانَ  َوَددددْ  يطَغدد َّ  َأنْ  َلددهط  َيكطددؾنط 
 َرزَّ  ّللاَّط  َفَأْ َزلَ  اْلَغشايَسةا  ماؽَ  َاْيءٍ  فاي ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ ايَّ  استحسؾا السشافديؽ ولكؽ
 .(2)﴾َيغط َّ  َأنْ  لاَش ايًٍ  َكانَ  َوَما ﴿ َوَج َّ 

وال يخفددن أ َّدده بحدد ه الذددؾا د ترتدددي تمددػ الروايددة مددؽ الزدداو إلددن الحدددؽ 
حة  وهللا أرمؼ.لغيره  غاية ما  شالػ أنَّ الذيخ ر َّر رؽ   الحدؽ بالرَّ

ود   أْن أفع دمسي ردؽ بيدان وتحديدق  د ا السؾفدع أطحد ُّ أن أط بًاده الددارئ 
 الش ديً  أنَّ  لمشداس  زلدا تعر ًفدا اآليدة أنَّ  زردؼ الكر ؼ أال  متفدا إلدن ددؾل َمدؽْ 

؛ لزعفه ومخالفته سياق اآلية الكر سة  (3)ايًئا هللا وحي مؽ يكتؼ ال ملسو هيلع هللا ىلص
 َمدؽْ  الشداس السحددق ا لؾسدي حيدث ددالل " ومدؽ ظره دمدؼوبيان ذلػ فيسا س

 الددرلن يددرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسدؾل كدانل ددال الؾحي أداء في  زلا اآلية أنَّ  زرؼ
 تعددالن هللا فددأ زل ذلددػ  يظددؾي  أن فدددألؾه للحددتحؼ وسدد  د ددشحؼ ريدد  وفيدده

ا بعيدٌ  أ َّه يخفن اآلية  وال  أعدؽُّ  وال -الروايدة  د ه سدشد كيدف أدري  وال -جدِّ
زه يكاد ال ب  بطعًدا و ز ده مؾفؾًرا  إال خ رال  َيْغمطد ْ  َوَمدؽْ ل ﴿تعدالن دؾله يجؾًا

ياَمةا  َ ْؾمَ  َغ َّ  باسا َيْأتا     .(4)".أ د﴾اْلكا

****************** 

                                                           

    [.ٕٕٔ] آل عسخان:  (1)

 (.  ٕٚٔ، ٕٙٔأسباب الشدول صص: (2)

 ( عغ دمحم ابغ إسحاق. ٕٖ٘/ٚيخه صأخخجو الصبخي في تفد (3)

 (.ٕٖٔ/ٕص السعاني روح (4)
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 بضٚػٞ اهصخمػسٜ أٗزدٖ اهرٜ اهق٘ي امل٘ضع اهجاهح: ُقد
ًٔ﴿اهتٌسٙض يف تعٚني املساد باهقَ٘ امل٘ص٘فني بق٘هٕ تعاىل:  َِّٗ 

َِ ِ٘ ٠ٞ ًَُ٘ضٟ ٜو ًٖ َْ ٝأ ُِٔدٗ ٕٔ ٔباٞهَخٚق َٙ َْ َٗٔب ﴾َِٙعٔدٝه٘
(1).  

َْ ٔباٞهَخٚق دؾله تعالنل ﴿دال الغساريل "   ُِٔدٗ َٙ  ٠ٞ ًٖ ًَُ٘ضٟ ٝأ  َِ ِ٘ ِّ ٜو ًٔ َٗ
َْ َِٙعٔدٝه٘  ٕٔ  ؼ طائفة مؽ بشي إسرائي  لؼ يغيروا د شحؼ ولؼ يحرفؾا كت   ﴾َٗٔب

 .أ  يائحؼ  مث  ر د هللا بؽ سالم

بشي إسرائي   "ودي ل إنَّ  ًّٗ بدع اهتفاضري: ًا حلاٖ اهصخمػسٜ فقاي:
ا ا  ت رأ سبٍ مشحؼ مسَّ لسا دتمؾا أ  ياء ؼ وكفروا  وكا ؾا اثشي رذر سبظً 

ق بيشحؼ وبيؽ إ ؾا حؼ  ففت  هللا لحؼ فرًا اشعؾا  وارت روا وسألؾا هللا أن يط 
ا مؽ وراء الريؽ  ا حتن  رجؾ ا في ا رض  فداروا فيه سشة و رفً  فدً 

 أنَّ ل ملسو هيلع هللا ىلصكر رؽ الش ي   وذط (2)و ؼ  شالػ حشفاء مدمسؾن يدتد مؾن د متشا
الم رميه ج ر   سحؼ فدال لحؼ ج ر  ل ه ليمة امسراء  حؾ ؼ  فكمَّ ب ذ   الدَّ

دالل   ا دمحم الش ي ا مًاي  فآمشؾا به   .   تعرفؾن مؽ تكمسؾن؟ دالؾال ال
ن أواا ال "َمؽ أدرك مشكؼ أحسد فميدرأ رميه ودالؾال يا رسؾل هللا إنَّ مؾس

مؽ  ؼ رذر سؾرٍ  ط أَ . ثؼ درَّ المَ رمن مؾسن الدَّ  الم"  فردَّ محسدٌ مشي الدَّ 

                                                           

 [.ٜ٘ٔ: األعخاف] (1)

(، وأخخجدو الصبدخي فدي تفدديخه ٗ٘٘/ٕ(، صٛٙ/ ٕذكخه مقاتل بغ سميسان في تفدديخه ص (2)
( عغ الكمبدي ٜٕٓ/ٖ( عغ ابغ جخيج، وذكخه البغػي في معالع التشديل صٗٚٔ، ٖٚٔ/ٖٔص

مبددغ جخيددخ عددغ  وعددداه ( ٙٛ٘، ٘ٛ٘/ٖص السشثددػر الددجر يفدد والزددحاك والخبيددع، والددديػشي
 .     مقاتل عغ الذيخ ابغ جخيج، وألبي
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الدرلن  زلا بسكة. ولؼ تكؽ  زلا فر زة غير الرالة والزكاة  وأمر ؼ أن 
   فأمر ؼ أن يجسعؾا و تركؾا الد ا.(1)يكيسؾا مكا حؼ  وكا ؾا يد تؾن 

فدال رج ل  -يعشي   ا الحد ث–ل دطرائ بيؽ  دًي ر د هللا ٗعّ ًطسٍٗق
  فدال ر د هللا لسؽ كان في مجمدهل "و    ز د امحاؤكؼ (2)ي مشحؼإ ًا 

  .(3)"لؽ  حدي بالحق وبه يعدرميحؼ ايًئا؟ مَ 
: ٓرٖ وضٞ ٗاضخٞ اهبٛالْ، ٗاهعجب ًّ اهصخمػسٜ كٚف ووُت

 خفٛ عوٕٚ بٛالُٔا!
 ليمدة مدر ملسو هيلع هللا ىلصرؽ ابدؽ عبداسل أنَّ الش دي  هو ل ما رواه ابؽ مردُٗعريٓا

فحدؼ فدي » ل ددال فدأبؾا  امسدالم  إلدن ودردا ؼ ومأجؾج يأجؾج رمن امسراء
فدي سدشده  دؾح ابدؽ أبدي  باطد ٌ    و د ا حدد ثٌ «الشار مع كفدرة الجدؽ وام دس

 .(5)".أ د (4)مر ؼ الستحؼ بالك ب
                                                           

سػن يػم الدبت.  (1)       أي يعطِّ

 يخيج أنَّو مسَّغ عسل عسميع، م أنَّو مغ ندميع. (2)

 يقدددجر ىدددل: "أوم   قدددال. اسدددتفيامية الجسمدددة ،( يعدددجل؟ وبدددو بدددالحق، ييدددجي مدددغ: صقػلدددو (3)
 عمدى الدحي مدغ: قدائال   اإلنكدار، عمدى استأنف ثع ،" شييا ؟ عسميع عمى يديجوا أن صمحاؤكع

 فدي الغيدب فتدػح: ُيشطدخ. عجلػا؟ كسا يعجل ومغ ىجوا؟ كسا بالحق ييجي مغ مشكع؟ صفتيع
أخخجددددو ابددددغ أبددددي حدددداتع فددددي تفددددديخه  وىددددحا الخبددددخ:(. ٚٔٙ/ٙص الخيددددب قشدددداع عددددغ الكذددددف

(، والدددديػشي ٜٕٔ، ٜٕٓ/ٖالبغدددػي ص (، وذكدددخهٖ٘ٚٛ( ورقدددع صٖٔٚٛ( رقدددع صٛٛ٘ٔ/٘ص
   اْلِكْشِجّي.     ليمى أبي ن ( وعداه ألبي حاتع وألبي الذيخ عغ٘ٛ٘/ٖفي الجر السشثػر ص

 وُيعدخف بكشيتدو، مذديػر مدػمىع القخشدي السدخوزي  عردسة أبدػ مدخيع أبدي ابدغ ىػ: نػح (4)
 يزددع، كددان سبدداركال ابددغ وقددال الحددجيث، فددي كددحَّبػه العمددػم إم الرددجق، لجسعددو بالجددامع 

 (. ٚٙ٘ص: . ُيشطخ: تقخيب التيحيب صوسبعيغ ثالث سشة مات

 (. ٓ٘، ٜٗبجع التفاسيخ ص ص:  (5)
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  اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

ؽ الددؾم فدي اآليدة الكر سدة أربعدة ذكر العالمة الزمخذري فدي بيدان السدراد مد
 أدؾاٍلل

دؾه رميه مؾسن زمؽ في دؾٌم وطجدوا أ َّحؼل أحد ا الم لمشؾا به وادَّ  .الدَّ

مدؽ بشدي إسدرائي  كع دد هللا بدؽ سدالٍم  ملسو هيلع هللا ىلص السؤمشؾن بالش ي أ َّحؼل وثا يحا
 وغيره. 
جددوال وثالثحا ؽ ا زمشدة ت درأوا مد مدؽ زمدؽٍ  فدي أ َّحؼ دؾٌم مؽ بشدي إسدرائي  وط

بشي إسرائي  وارتزلؾ ؼ لسَّا كفدروا بداهلل وكد َّبؾا رسدمه  وسداروا فدي  فدٍق فدي 
 حشفددداء  شالدددػ و دددؼ الرددديؽ  وراء مدددؽ  رجدددؾا حتدددن و ردددًفا سدددشةً  ا رض

  .د متشا يدتد مؾن  مدمسؾن 

ولكدؽَّ الكدالم فدي اآليدة رمدن  لؼ  طؾجدوا  إسرائي  بشي مؽ دؾمٌ  أ َّحؼل ورابعحا
ر عشيلوالتدد ر  ي س ي  الفرض  أمدة مؾسن دؾم مؽ يكؾن  أن لؾ فطرض ودطدًا

 .(1)مع ورون    َّحؼ الحق  رمن وكا ؾا افتحؼ  لجاز    ه

ودد تعدَّ  العالمة الغساري دؾله الثالث فدي تعيديؽ  دؤالء الددؾم السؾادؾفيؽ 
فددي اآليددة الكر سددة  وحكددؼ رميدده بال دعيددة  وجددزم بخظئدده  بدد  وتعجدد  مددؽ 

ثال الزمخذدري ز فده رمدن الدرغؼ مدؽ عحدؾر اشيعه؛ إذ كيف يخفن رمن أم
 ك به  وبروز بظال ه!.

  

                                                           

 (.ٚٙٔ/ُٕيخاجع: الكذاف ص (1)
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 فإْ ووَت: ًا ٗجٕ بٛالْ ٓرا اهق٘ي؟ 

ل تزسشه حكايًة غر بًة  ودرًة رجيبًة يأتيحدا الزداو والخمد  مدؽ بديؽ  دماط
 د حا ومؽ  مفحا سشًدا ومتًشا  و طذؼُّ مشحا رائحة بشي إسرائي   وال يددؾم لحدا 

 دٍ   وبيان ذلػ فيسا  ميلاا ٌد مؽ ردٍ  وال مؽ  

  وأ رجده ابدؽ (1)أنَّ   ا الدؾل دد أورده مدات  بؽ سميسان في تفدديره أٟٗها:
  وكال سا متحٌؼ في رمسه  أمَّا مدات  فاتَّحسه (2)جر ر الظ ري رؽ ابؽ جر ج

ددا ابددؽ جددر ج (3)العمسدداء بالكدد ب والؾفددع  وروايددة الخرافددات وا سدداطير   وأمَّ
دده أئسددة التحديددق مددؽ (4)لتدددليسفحاطدد  ليددٍ   د ددي  ا   ومددؽ أجدد  ذلددػ وجَّ

سددحامحؼ  حؾ ددا بددالظعؽ وام كددار   -ومددشحؼ ادديخشا الغسدداري  –السفدددر ؽ 
حيددث يدددؾل رشددد تفددديره  –رميدده الرحسددة  –ومددؽ  ددؤالء الحددافه ابددؽ كثيددٍر 

يراَ ا فاي َجرا رٍ  اْبؽط  َذَكرَ  لآلية الكر سةل " َوَددْ  يًبا"  ثؼ س َ َ ًرا َتْفدا  . (5)ادهَرجا

وايَ  َوَمدددا إذ يددددؾلل " –رحسددده هللا  –ومدددشحؼ الذددديخ أبدددؾ حيدددان   اْبدددؽا  َردددؽا  رط
يًا  َعبَّاسٍ  دًا َرْ جٍ  َواْبؽا  َوالدُّ ؼْ  جط دْرًبا َوَدَ مطدؾا إاْسدَرائاي َ  َبشاي ماؽْ  اْغَتَربطؾا َدْؾمٌ  َأ َّحط  سا

                                                           

 (. ٗ٘٘/ٕ(، صٛٙ/ُٕيشطخ: تفديخه ص (1)
 (.ٗٚٔ، ٖٚٔ/ ٖٔجامع البيان ص : ُيشطخ (2)

 (.  ٗٚٔ، ٖٚٔ/ٗامعتجال ص(، وميدان ٜٕٚ/ٓٔتخجستو في تيحيب التيحيب ص :ُتشطخ (3)
 - ٕٓٗ/ٙالتيدحيب ص (، وتيدحيبٖٖ٘ - ٖٖٛ/ٛٔتيحيب الكسال ص تخجستو في :ُتشطخ (4)

ٗٓٙ.)  
  (.ٕٜٗ/ُٖيشطخ: تفديخ القخآن العطيع ص (5)
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يددها  َمَذددْؾا ددؾا َحتَّددن اْ َْرضا  َتْحدداَ  َو اْرددًفا َسددَشةً  فا دديؽا  َراءَ وَ  َ َرجط ددؼْ  الرًا   طَشدداكَ  َفحط
يسطؾنَ  ْرعَ  يطكا ".أ د اَل  َلَعمَّهط  ......... الذَّ  . (1)َيرا ُّ

  د ه إذ يددؾلل "وفداَّو –طيَّد  هللا ثدراه  –ومشحؼ كد لػ السحددق ا لؾسدي 
ل سددشًدا لحددا تجدددط  َأعطشُّددػَ  وال ادديًئا أرا ددا ال وأ ددا  (2)الخددازن  ابددؽط  الحكايددة  يطعددؾَّ

 .(3)الدساء".أ د في سمًسا أو ا رض في  فًدا اابتغي ولؾ رميه

ٚ٘ددا ل  مددزم رمددن  دد ا الدددؾل تخردديص  ددؤالء الدددؾم بالحدايددة إلددن الحددق ثاُ
الم دون غير ؼ مع أنَّ  واالستدامة رميه مؽ بيؽ سائر دؾم مؾسن رميه الدَّ

شدا ده  ومشحؼ مدؽ لمدؽ بش يًا الم وادَّ  ملسو هيلع هللا ىلص مشحؼ مؽ لمؽ بسؾسن رميه الدَّ

وردددل  فحدد ا التخردديص ال يخمددؾ حيشئددٍ  مددؽ بعددٍد وفدداٍو   نواتَّددد وا تددد،
   .  (4)فزاًل رؽ أ َّه تخريٌص بال دلي ٍ 

سدبحا ه  –ل معارفة   ا الدؾل سشؽ هللا الكؾ يدة الجار دة حيدث جعد  ثاهّجا
لك ًا ايٍء أمًدا  ولك ًا مخمؾٍق أجاًل  ودزن بالسؾت رمن جسيع الخالئق   –

رميددده لعدددائؽ هللا  –م  بعثدددؾن كدددٍبميس ولدددؾ كدددان  دددؤالء مشغدددر ؽ إلدددن  دددؾ 
   دددر هللا ردددشحؼ كسدددا أ  دددر رشددده  والسدددتثشا ؼ كسدددا اسدددتثشاه   –الستتابعدددة 

 ولتؾاتر ذلػ ورمسشاه.   

                                                           

 (. ٜٛٔ/٘البحخ السحي  ص (1)

التشديددل، وسدديأتيظ كالمددو فددي  معدداني فددي التأويددل لبدداب يعشددي اإلمددام الخددازن صدداحب (2)
 ه الحكاية قخيب ا، فانتطخه. نقس ىح

 (.ٓٛ/٘روح السعاني ص (3)

 (.ٕٔٛ/ٖأفجتو مغ إرشاد العقل الدميع ص (4)
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 أادبه اآلن العدالؼ أادب  حيدث السذدا َد  الؾاددعَ  الددؾل  د ا مخالفدة زابّعا:
  في ما وأاب  مكان  أي في يحدث ما أحدٍ  رمن يخفن وال الرغيرة  بالدر ة
 الددؾم   دؤالء وجدؾد ردؽ  ددسع ولدؼ ومعمؾًمدا  مذدا ًدا وراء دا ومدا الريؽ
 اآلن؟   ؼ فأ ؽ لثار ؼ  ورؤ ة مذا دتحؼ  رؽ فزاًل 

ددا –رحسدده هللا  –دددال ادديخشا أبددؾ اددحبة   مددا معمًدددا رمددن  دد ه الخرافددةل " أمَّ
 يخدالو  دؾ بد  ادحيٍ    د ٍ  وال ردٍ   مؽ له يذحد ما  شاك فميسل ذكروه
 وراء دددا ومدددا الرددديؽ أادددبحا وددددد الستددديدؽ  والسذدددا د السمسدددؾس  الؾادددع
  دد ا ومدا! الذدحد؟ مدؽ الشحدر  د ا مدا ثدؼ  دؼ؟ فدأ ؽ فيحدا  اد رٍ  كد َّ  معمؾًمدا

 والسددمسيؽ امسدالم رمدن تعدؾد فائددةٍ  أيُّ  ثدؼ!  سدا؟ وأ ؽ! الرم ؟ مؽ الشحر
 يكددؾن  ومدداذا! زمددام؟ وال لحددا   ظددام ال التددي الروايددات بحدد ه التسدددػ مددؽ

 ا تردر إذا فيده   اديش الد ي العردر  د ا فدي امسدالم إلدن الداعيدة مؾقف
 أسا يد ا احا لؾ الروايات   ه إنَّ ! الباطمة؟ الخرافية السرو ات   ه لسث 
 حد  فدي يجعمشدا مدا السمسدؾس والسذدا د لمسعدؾل  مخالفتحا بد   لحا لكان
 إنَّ ل مدرة غيدر دمداط  وددد! واليدة؟ فدايفة وأسدا يد ا فكيف د ؾلحا  ردم مؽ

 .(1)مؽ امسرائيميات".أ د كؾ حا  شافي ال فرًفا الدشد احيحة كؾ حا

أوجًحدا أط در إفدافًة إلدن مدا سد ق تدددلُّ  -رحسده هللا -وددد زاد اممدام الخدازن 
 فدايفةٌ  الحكايدة رمن ز ف   ه الخرافة وبظال حا  وذلػ حيث يدؾلل "و د ه

 لوجؾهٍ  مؽ

 الدد ي ذا فَسددؽْ  كدد لػ كددان وتذا إلدديحؼ   يردد ال مشَّددا أحددًدا إنَّ  دددؾلحؼل ا ول
 .إليشا   ر ؼ أوا 

                                                           

 (. ٖٕٓاإلسخائيميات والسػضػعات في كتب التفديخ ص ص:  (1)



 

 

6822 

 و د ا بده  امسدراء ليمدة ملسو هيلع هللا ىلص بدالش ي ذ د  ج ر   إنَّ  دؾلحؼل الثا ي الؾجه
 ددؾل إلدن  متفدا وال الحدد ث  أئسدة مؽ أحدٌ  رواه وال احيٌ    د ٌ  به  رد لؼ

 .ذلػ في والدراص ام بار يؽ

 حدد ث فدي اد َّ  وددد مؾسدن  ملسو هيلع هللا ىلص الش دي بمغدؾا إ َّحؼ دؾلحؼل الثالث الؾجه
ساء في رميه سمَّؼ أ َّه السعراج ادسة الدَّ  رذدر وأددرأ ؼ دؾلحؼل وأيًزا  (1)الدَّ
 بالسد شددة  الزكدداة فددرض وكددان ذلددػ  مددؽ أكثددر بسكددة رميدده  ددزل ودددد سددؾر 
الروايددة".   دد ه بظددالن ذكر دداه بسددا فث ددا فرفدديتحا؟! د دد  بحددا يددأمر ؼ فكيددف

 . (2)أ د

  ٘ي اهضخٚح إذْ يف تفطري اآلٙٞ اهلسميٞ؟اهق ًا: ووَت فإْ

أاددد ُّ ا ددددؾال فدددي تعيددديؽ السدددراد بحدددؤالء الددددؾم ددددؾلط ًمدددْؽ ددددالل  دددؼ  لدمددداط 
شددا دؾن لدده  والسدددركؾن لش يًا ددالم السردددًا محسددٍد  السؤمشددؾن بسؾسددن رميدده الدَّ

السؤمشؾن به  كع دد هللا بدؽ سدالٍم وأفدرابه  و دؾ مدا ارتزداه الذديخ  ملسو هيلع هللا ىلص
مة الظي ي لسؾافدته سياق اآليات  وذلػ حيث يدؾلالغساري  ورجَّحه ا  –لعالَّ

الم رميه مؾسن دراء رؽ أجاب لسَّا تعالن أ َّه ل " وذلػ -الرحسة رميه  الدَّ
ددؾنَ  لامَّدد ا ؽَ  َفَدددَأْكتط طَحا ل ﴿بدؾلدده ددؾلَ  َ تَّباعطددؾنَ  ل ﴿دؾلدده إلددن﴾ َ تَّدط سط  الشَّ ادديَّ  الرَّ
يَّ  دؾلط  إ ًادي الشَّداسط  َأ َُّحدا َيدا دطد ْ  ل ﴿دؾلده أنَّ  سد ق وددد  (3)﴾ا طمًا  إَلدْيكطؼْ  ّللاَّا  َرسط

                                                           

( رقددع ٕ٘/٘بدداب السعددخاج ص -كتدداب مشاقددب األنرددار -أخخجددو البخدداري فددي صددحيحو (1)
ْسدددَخاءِ  َبدددابُ   -كتددداب اإليسدددان -(، ومددددمع فدددي صدددحيحوٖٚٛٛص  ِإَلدددى ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  ِبَخُسدددػلِ  اإْلِ

َساَواِت، َمَػاِت ص َوَفْخضِ  الدَّ ( مدغ حدجيث أندذ بدغ مالدظ رضدي هللا ٕٙٔ( رقع ص ٘ٗٔ/ٔالرَّ
 عشو. 

 (.   ٕٓٙ/ٕلباب التأويل في معاني التشديل ص (2)

 .[ٚ٘ٔ - ٙ٘ٔ: األعخاف](3)
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يًعا  مبعدؾث بأ َّه اليحؾد افتراء رمن الشاس لدائر وتش يهٌ  لميحؾد  تبكياٌ ﴾ َجسا
شطؾا ل ﴿ودؾلده  ااة  العرب إلن دؾلاها  باداهللَّا  َفدآما ديًا  الشَّ اديًا  وَرسط  إعحدارٌ  (1)﴾ا طمًا

بدده لمشََّرددفة  ددؽ ل ﴿بدؾلدده ركَّ ددةٌ  مطؾَسددن َدددْؾما وما   ددؤالء بعددض أنَّ  يعشددي﴾ل أطمَّ
 الشداس و حددون  أ فددحؼ  مدؽ وأ ردفؾا لمشدؾا  حكيشدا مدا مدشحؼ حكيشدا ال  ؽ

 فددي  جددده الدد ي ا مددي  الش ددي السؾرددؾد  الرسددؾل أ َّدده مددؽ الحددق  بكمسددة
 ولبَّددؾا أ ردفؾا  مدا أكثر ؼ ولكؽَّ  يجؾرون  وال الحكؼ  في و عدلؾن  التؾراة 

 تعغيًسدا الفردة   ه ذكر فيكؾن  ا حكام  في وجاروا وكتسؾه  باط  بال الحقَّ 
 . (2)أ د.با كثر"

 رمدن مؾسدن ددؾم  ددل رمدن الكثدرة  والسؤمشدؾن مدؽ﴾ أطمَّدةٌ ﴿ فٍن دي ل لفه 
 إطدالق جاز الد ؽ في مخمريؽ كا ؾا لسَّا هللا دمة؟ أطجي ل بأ َّحؼ رسؾل رحد
 لده كدان إذا سديسا ال الدميد  رمدن يظمدق ددد ا مدة لفده رمديحؼ؛ إذ ا مة لفه

 إانَّ  ل ﴿تعدالن دؾلده فدي كسدا كد لػ كدان إذا الؾاحدد رمدن يظمدق ددد بد  اأٌن 
يؼَ   . (3) ﴾أطمَّةً  كانَ  إاْبرالا

م الدددؾل السذددتس  رمددن  وتن تعجدد  فعجددٌ  اددشيع اممددام البغددؾي حيددث ددددَّ
ددحة  رافددات بشددي إسددرائي  أواًل  واددرَّح بأ َّدده أادد ُّ مددؽ الدددؾل ا ولددن با لرًا

وا جدر بالد ؾل  ب  حكدن الددؾل ا اد َّ برديغة التسدر ض التدي تددل رمدن 
حؾ والخظأ.  (4)فعفه رشده    فدبحان مؽ تشزَّه رؽ الدَّ

                                                           

 .[ٛ٘ٔ: األعخاف](1)

 (. ٛٔٙ/ٙع الخيب صفتػح الغيب في الكذف عغ قشا (2)

(، وروح السعدداني ٜٕ٘/ٕ. وُيشطددخ: لبدداب التأويددل فددي معدداني التشديددل ص[ٕٓٔ: الشحددل] (3)
 (.ٜٚ/٘ص

 (.ٜٕٔ، ٜٕٓ/ ُٕيشطخ: معالع التشديل ص (4)



 

 

6822 

ّ  اهقد٘هني  ُقدد  امل٘ضع اهسابع: ٜ  أٗزدٌٓدا  اهدرٙ ٞ  اهصخمػدس  بضدٚػ
ٕ  يف تفطري اهٚطدٔجىٚ  اهتٌسٙض ََ ﴿: تعداىل  يف و٘هد ِ٘ ٛٞد  َٙد ٌَا١َ  َُِٜ٘  اهٖطد

ٚٛ ٜٛ ﴾ٔهٞوٝلُتٔب اهٚطٔجٚى ٜك
(1).  

ٛٚ اهٚطددٔجٚى    دؾلدده تعددالنل ﴿دددال الغسدداريل "  ٜٛدد ٌَا١َ ٜك ِٜ٘ اهٖطدد ٛٞدد َُ  ََ ِ٘ َٙدد
﴾  ؾ الجمد الد ي يزدؼ الكتداب  واآليدة ت ديؽ رغدؼ دددرة هللا تعدالن  ٔهٞوٝلُتٔب

يزددؼ  وأنَّ الدددساء مددع ك ر ددا وَسددعتحا يظؾ حددا  ددؾم الكيامددة و زددسحا  كسددا
 الدج  أوراق الكتاب.

    ٗ كالًدٕ   ًّٗ بدع اهتفاضري: ًا حلداٖ اهصخمػدسٜ ٗتبعدٕ خمتضدس
ددكاهبٚضدداٜٗ ٗاهِطددفٛ  اسددؼ مَمددػ يكتدد  اددحائو بشددي لدم. ج َّ   أنَّ الدًا

 فدي وال السالئكدة فدي ولديس  ملسو هيلع هللا ىلصل اسؼ احابي كدان يكتد  لمش دي ٗوٚى
جً ".أ د اسسه مؽ الرحابة  .(2)الدًا

  اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

فدي بيدان السدراد مدؽ  -وتبعه ال يزداوي والشددفي –العالمة الزمخذري ذكر 
ً  في اآلية الكر سة ثالثة أدؾاٍلل جا  الدًا

ً   ؾ الرحيفة التي يطكت  فيحا. أٗهلا: جا  أنَّ الدًا

 رفعا إذا لدم بشي كت  يظؾي  حكاه بريغة التسر ض أ َّه اسؼ ممػ ثاُٚٔا:
 .إليه

                                                           

 [.   ٗٓٔ: األنبياء] (1)

 (. ٖٜبجع التفاسيخ ص ص:  (2)
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 يكتدد  كددان اددحابي اسددؼ أ َّدده تسددر ضال بردديغة -أيًزددا  – حكدداه ثاهجٔددا:
 . (1)ملسو هيلع هللا ىلص لرسؾل هللا

ودددد رفددض الذدديخ الغسدداري الدددؾليؽ ا  يددر ؽ  ودددال ب دددريتحسا و ظئحسددا  
ً   اسدؼ ممدػ –و ؾ كسا دال؛  نَّ الدؾل الثا ي  دجا  كتد  يظدؾي  أرشي أنَّ الدًا

أ رجده ابدؽ جر در الظ دري فدي تفدديره  وكد ا ابدؽ  -إليده رفعدا إذا لدم بشي
. و حيدن بدؽ يسددان (2)يسدان  ردؽ ابدؽ رسدر بدؽ يحيدن تؼ مدؽ طر دقأبدي حدا
 بدؽ هللا ر دد بدؽ دمحم وددال .بحجدة لديسل رشده أحسدد " ددال .الكدؾفي العجمي

 ذاكل عيدداش بددؽ بكددر ودددال أبددؾ الشددديان  سددر ع الحفدده سددر ع كددانل  سيددر
ل رددي ابدؽ وددال .بدالدؾ،  لديسل والشددائي معيؽ ابؽ ودال . الحد ث ذا  
 يخظئ أ ه إال الك ب   تعسد ال  فده في و ؾ محفؾظ  غير  ه رو  ما رامة

 .(3) غر" فيهل البخاري  ودال .رميه و ذبه

دجا ً  أرشدي أنَّ  –أمَّا الدؾل الثالدث   هللا لرسدؾل يكتد  كدان ادحابي  اسدؼ الدًا
كمحؼ مؽ طر دق  دؾح  (6)  والظ ري (5)  والشدائي(4)أ رجه أبؾ داود - ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .(ٕٕٗ/ٕشديل ص(، ومجارك التٕٙ/ٗ، وأنػار التشديل ص(ٖٚٔ/ٖص ُيشطخ: الكذاف (1)

( ٕٓٚٗ/ٛ(، وتفدديخ القدخآن العطديع مبدغ أبدي حدداتع صٖٗ٘/ُٛٔيشطدخ: جدامع البيدان ص (2)
 (.ٖٚ٘ٚٔرقع ص

 (.ٙٔٗ/ٗميدان امعتجال ص ُيشطخ: (3)

بدددابر فدددي اتخددداذ الكاتدددب  –كتددداب الخدددخاج واإلمدددارة والفددديء  –ُيشطدددخ: سدددشغ أبدددي داود  (4)
 (.ٖٜٕ٘( رقع صٕٖٔ/ٖص

 َنْصدِػي  َيدْػمَ ﴿سػرة األنبياء تفديخ قػلو تعالى  –كتاب التفديخ  –بخ  ُيشطخ: الدشغ الك (5)
َساءَ  ِجلِّ  َكَصيِّ  الدَّ  (.ٕٕٚٔٔ( رقع صٚٛٔ/ٓٔص﴾ ِلْمُكُتبِ  الدِّ

 (.ٖٗ٘/ُٛٔيشطخ: جامع البيان ص (6)
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سرو بؽ مالػ رؽ أبي الجؾزاء ردؽ ابدؽ بؽ قيس رؽ  ز د بؽ كع  رؽ را
 عباس.

 كع  بؽ وفيهل  ز د بؽ كع  مجحؾل  دال ال   ي في السيزانل"  ز د
ج َّ  إنَّ ل حد ث راوي  العؾذي   وسمؼ  رميه هللا امن لمش ي الؾحن كت  الدًا
 مالػ بؽ رسرو رؽ رواه .أااًل  ذا مؽ  طدر،  ال .داود وأبؾ الشدائي  أ رجه
  . (1)أ د .الحدا ن" قيس بؽ  ؾح هرش ا فرد .الشكري 

الخظيدد  البغدددادي فددي تار خدده مددؽ طر ددق حسدددان بددؽ  -كدد لػ  –وأ رجدده 
سعيد رؽ ر د هللا بؽ  سير رؽ ر يد هللا ردؽ  دافع ردؽ ابدؽ رسدر  وددالل" 

يُّ  اْلَفْت ا  َدالَ  اْلَ ْرَدا ايُّ  َدالَ  دَ ل اَ ْزدا ".أ د إانْ   طَسْيٍر  اْبؽط  باها  َتَفرَّ  . (2)َا َّ
 رؽ ك ٍب  بخ رٍ   سيرل أتن بؽ هللا ر د سعيد رؽ بؽ دال ال   يل " حسدان

 اسسه ملسو هيلع هللا ىلص الش ي كات  كانل رسر ابؽ رؽ  افع  رؽ هللا  ر يد
 .(3)سج ".أ د

وذكره الحافه ابؽ كثيٍر في تفديره  ورزاه  بي داود والشدائي والظ دري ردؽ 
ْشَكدرٌ  ابؽ عباس  ولمخظي  رؽ ابؽ رسر  ثؼ دالل " َوَ َ ا ا مط ددِّ دؽْ  جا  َحددا ثا  ما

َسددرَ  اْبددؽا  َرددؽا  َ ددافاعٍ  دد ُّ  اَل  رط مَ  َمددا َوَكددَ لاػَ  َأْادداًل  َيرا ددؽْ  َعبَّدداسٍ  اْبددؽا  َرددؽا  َتَددددَّ  ما
َواَيةا  دَ  َأباي را فَّاظا  ماؽَ  َجَساَرةٌ  َارَّحَ  َوَددْ  َأْيًزا  َيرا ُّ  اَل  َوَغْيراها  َداوط ها  اْلحط  باَؾْفدعا

                                                           

 (.ٖٛٗ/ٗميدان امعتجال ص (1)

 (.ٕٕٗٗ( رقع صٚٗ/ٜتاريخ بغجاد ص ُيشطخ: (2)

 (.ٕٓٙ/ٔميدان امعتجال ص (3)
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شَ  فاي َكانَ  َوتانْ  دَ  َأباي ؽا سط ؼْ  َداوط ْشحط َشا ما اجا  َأبطؾ اْلَك ايرط  اْلَحافاهط  َاْيخط ".  اْلَحجَّ اْلسازًايُّ
 .(1)أ د

دده السفدددرون  سددحام الظعددؽ  -ال سدديسا أئسددة التفدددير بالسددأثؾر –ولحدد ا وجَّ
وام كار  حؾ    ؽ الددؾليؽ السددتشد ؽ إلدن حدد ثيؽ مشكدر ؽ  مدشحؼ اديخشا 

حؼ كد لػ اديخ السفددر ؽ ابدؽ جر در  وذلدػ ومش –كسا دد رمسا  –الغساري 
دؾاب رشد ا ذلػ في ا دؾال وأولن ل"-رميه الرحسة  –حيث يدؾل   ددؾل بالرَّ

ددج ُّ ل دددال َمددؽْ  ددحيفة؛ السؾفددع  دد ا فددي الدًا  فددي السعددروا  ددؾ ذلددػ  نَّ  الرَّ
 فدددي وال الددددجً   اسدددسه كدددان كاتددد  ملسو هيلع هللا ىلص لش يشدددا يطعدددرا وال العدددرب  كدددالم

  .(2)أ د اسسه". ذلػ ممػ السالئكة
 فدي الشداس إذ يددؾلل " وا تمدو –رحسده هللا  –ومشحؼل الدافي ابدؽ رظيدة 

جا ًا  جا ًا  فردةل ودالا الرحو  يظؾي  ممػ  ؾ فردةل فدالا الدًا  كان رج  الدًا
   .(3)فايٌف". أ د ااكمه وما كمُّه و  ا  ملسو هيلع هللا ىلص لمش ي يكت 

َمدامط  َتَرددَّ، َوَدددْ  إذ يددؾلل" -طيَّد  هللا ثدراه -ومشحؼ اممام ابؽ كثيدر  َأبطدؾ امْا
ْ َكارا  َجرا رٍ  بؽ َجْعَفرٍ  هط  اْلَحدا ثا  َ َ ا َرَمن لاْةا  فادي يطْعدَراط  اَل  لَوَدالَ  َردًٍ  َأَتؼَّ  َوَردَّ

َحاَبةا  جا ُّ  اْسسطهط  َأَحدٌ  الرَّ تَّابط  الدًا وفطؾنَ  ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ ايًا  َوكط ؼْ  َوَلْيَس  َمْعرط  َأَحدٌ  فايحا
جا ُّ  اْسسطهط  َسهط  َوَاَدقَ  الدًا دؽْ  َو طؾَ  َذلاَػ  فاي ّللاَّط  َرحا لَّدةا  َأْددَؾ،  ما  َ َكداَرةا  َرَمدن اْ َدا
ددا اْلَحدددا ثا  َ ددَ ا  َ ددَ ا َرَمددن اْرَتَسدددَ  َفٍا ََّسددا الرددحابة  أسددساء فددي ذكددره مددؽ َوَأمَّ

   .(4)َأْرَمؼط". أ د َوّللاَّط  َغْيراها  َرَمن اَل  اْلَحدا ثا 
                                                           

 (.ٖٖٛ/٘تفديخه ص (1)

 (.ٗٗ٘/ٛٔصالبيان  جامع (2)

  (.ٕٓٔ/ٗص الػجيد السحخر (3)

  (.ٖٖٛ/٘ص كثيخ مبغ العطيع القخآن تفديخ (4)
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 داود أبددددؾ إذ يدددددؾلل " وأ ددددرج -رحسدددده هللا – ومددددشحؼ السحدددددق ا لؾسددددي
 أنَّ  عبدداس ابددؽ رددؽ واددحَّحه سددششه فددي ال يحدددي مددشحؼ وجسارددة والشدددائي

ج َّ   تعدالن هللا رفدي رسدر ابدؽ ردؽ جساردة وأ درج  ملسو هيلع هللا ىلص لمش دي كات  الدًا
و  حؾه  رشحسا اًا ا؛ واهٍ  ددؾلٌ  إ َّده دي ل ب  ذلػ  وفط  أحددٌ  يعدرا لدؼ   َّده جددِّ

حابة مؽ  رميده لمتذد يه حددؽ وال الدج   اسسه رشحؼ تعالن هللا رفي الرَّ
  .(1)أيًزا". أ د

 فإْ ووَت: ًا اهق٘ي اهضخٚح يف املساد ًّ اهٚطجٚى يف اآلٙٞ اهلسميٞ؟

دج ُّ فددي اآليدة الكر سددة  دؾ الردحيفة ل الدًا فيحددا  وذلدػ لسددا  يكتد  التددي دمداط
  ميل

ة  كسددا دددال ابددؽ جر ددر أواًلل مؾافدددة المغددة؛ فددٍنَّ  دد ا  ددؾ السعددرا فددي المغدد
 الظ ري.

و دي مدؽ  –ثا ًيال مدأثؾر ردؽ ابدؽ عبداس مدؽ طر دق رمديًا بدؽ أبدي طمحدة 
 .(2)أا  الظرق رؽ ابؽ عباس

ج .  حابة َمؽ اسسه الدًا  ثالًثال لؼ يطعرا في السالئكة وال في الرَّ

دساَء  َ ْظدؾاي  َ دْؾمَ  ورمن ذلػ يكؾن السعشدنل  أجد  مدؽ الددج  يظدؾ،  كسدا الدَّ
 يكدددؾن  أن و حتسددد  السفعدددؾل  إلدددن مزددداا فالسرددددر فيددده  الددد ي الكتددداب

 فيدده  الدد ي الكتدداب الدددج  يظددؾي  كسددا أيل الفاردد   إلددن مزدداًفا السردددر

                                                           

  (.ٜ٘/ٜص السعاني روح (1)

 (.ٖٖٛ/٘ص كثيخ (، وتفديخ القخآن العطيع مبغٖٗ٘/ُٛٔيشطخ: جامع البيان ص (2)
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دساءَ  َ ْظؾاي  َ ْؾمَ  دال فكأ َّه  ففدي لمكتداب  الددج  طدي فيحدا التدي كالحيئدة الدَّ
 .  (1)لمكتاب الدج  طي فيحا التي كالحيئة  تجؾز التذ يه

********************* 

 امل٘ضع اخلاًظ: ُقد اهػٌازٜ تعوٚى اهصخمػسٜ ٗاهبٚضاٜٗ ُدا١ٖ

َٔا ٙا ﴿بق٘هٕ تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص ٗٙ ًٚدىُ  ٜأ ٌُٖص ﴾اٞه
ِّدا هوخاهدٞ اهد ي كداْ      ؛(2) تٔجٚ

 عوٚٔا؛ ملخاهفتٕ ضبب ُصٗي اآلٙٞ اهلسميٞ.  

كدان رسدؾل هللا  "دؾل الزمخذدريل"  ًّٗ بدع اهتفاضري:واي اهػٌازٜ: " 
حجدؽ إليده الحالدة ؾدي بسدا  ط ه و طدبًادفشط   فدي دظيفدةٍ اًل لميد  متدزمًا ا با ائسً  ملسو هيلع هللا ىلص

واسدتعداده لالسدتثدال فدي الشدؾم كسدا  التي كان رميحا مؽ التزمد  فدي دظيفدةٍ 
َٓا َضِعْد ٗضدعد   وفي أمثالحؼل  وال يعشيه اأنٌ  ه أمرٌ ال  حسُّ  ؽْ يفع  مَ  َِٗزَد أ

ٌِٔى   .(3)ِىًا ٜٓلَرا ُتَ٘زُد ٙا َضِعُد اإلٔب *****ًُِػَت

وأمدر بدأن يختدار   وجع  ذلػ  الا الجمد والكيس  ه باالاتسال بكدائهف مَّ 
و لمابادة والسجا ددة فدي ر والتخفُّ التذسُّ   ًا ورمن التزمُّ   رمن الحجؾد التحجد

 .(4)"س ي  هللا

                                                           

 .(ٕٓٔ/ٗصُيشطخ: السحخر الػجيد  (1)

      [.ٔ] السدمل:  (2)

 سعج أخػه اإلبل فأورد بيا، وبشى بامخأةٍ  تدوَّج مالك ا أنَّ  وذلظ البيت لسالظ بغ زيج مشاة، (3)
خ لَسغْ  مثال   مالظر ىحا البيت، فُزخب فقال بيا، والخفق عمييا القيام ُيحدغ ولع  في قرَّ

 (.ٛٔ/ٖاألدب لمشػيخي ص فشػن  في األرب ُيشطخ: نياية .األمخ شمب
  (. ٖ٘ٙ، ٖٗٙ/ٗالكذاف ص (4)
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وفيدده   لدد   الشدزول و دؾ مخدالوٌ  ده ال يزداوي مدؽ غيدر تبردرٍ دمَّد :وودتُ 
وتذا كددان هللا لددؼ  شدداده باسددسه    ددؾي الكددر ؼلشَّ الجشدداب ا فددي حددقًا  أدٍب  سددؾءط 

عددد  أن  شاديدده فكيددف يط   ا لددهد كسددا  دداد، غيددره مددؽ ا   يدداء تكر ًسددالسجددرَّ 
ه به؟ سدام  هللا الزمخذدري رمدن  د ه الجدرأة التدي لدؼ يدردد ا   مُّ  بؾاوٍ 

 .(1)أ د ."فيسا أحد 

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ: 

  طددؾدي بدؾلدده ملسو هيلع هللا ىلص الش دديًا  أنَّ  -سددامحه هللا ورفددا رشدده –زرددؼ الزمخذددري  
د ط  َأ َُّحا يا ل ﴿تعالن  دظيفدةٍ  فدي االلتفداا مدؽ رميده كدان لسدا تحجيًشدا ﴾اْلسطزَّمًا

 اأٌن.  يعشيه وال أمرٌ   حسُّه ال َمؽْ  يفع    كسا الشؾم في لالستثدال واستعداده

 الدافدددي ال يزددداوي حيدددث ددددالل" -دون تبردددرٍ  –فدددي  ددد ا الددددؾل  وتبعددده
سًاي «السزم » الة رميه الش ي هب سط الم الرَّ  فٍ َّده رميده كدان لسدا تحجيًشا والدَّ

ددا مرتعددًدا أو  ائًسددا  كددان  أو دظيفددةٍ  فددي متددزماًل  الددؾحي بدددء مددؽ د ذدده مسَّ
 .(2)أ د .له" تحديشاً 

 وتعدَّ حسا الذيخ الغساري في   ا التفدير  وجزم بخظئه؛ لسا  ميل

 فيسددا ذكددر  زولحددا سدد   لسخالفتدده سدد    ددزول اآليددة الكر سددة  فددٍنَّ  أٟٗهددا:
ددا ملسو هيلع هللا ىلص أ َّددهل الجسحددؾر  حدداوره  بسددا وحدداوره حددراء غددار فددي السمددػ جدداءه لسَّ

                                                           

  (. ٓٗٔبجع التفاسيخ ص ص:  (1)

  (. ٕ٘٘/٘أنػار التشديل ص (2)
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 َأ َُّحا يا ﴿ فشزلا  «زممؾ ي زممؾ يل »فدال  ديجة رفي هللا رشحا إلن رجع
ثًارط    . (2)﴾اْلسطزَّمًا ط  َأ َُّحا يا﴿   زلا أثر ا   ورمن(1)﴾اْلسطدَّ

ٚ٘ا: الكر ؼ حيدث ادبَّه  الشَّ ؾيًا  الجشاب في حقًا  ٍب في   ا التفدير سؾء أد ثاُ
 وال أمرٌ   حسُّحؼ ال  ؽ ال الحفاة برراة العرب الجفاة -وحاااه -ملسو هيلع هللا ىلص  الش ي

   .اأنٌ  يعشيحؼ

 الشداء والخظاب  حتن إ َّه لؼ في ملسو هيلع هللا ىلص بتكر سه الدرلن رادة مخالفة ثاهّجا:
د باسسه  طشاد  فكيدف لده وتذدر ًفا  تكر ًسدا ا   يداء مؽ غيره  طؾدي كسا السجرَّ

 به؟!   مُّه بؾاوٍ   شاديه أن يطعد 

كشدريل " أمَّدا  التدي لمحالدة تحجديؽٌ  بد لػ  دداءه أنَّ  دؾلدهل دال ابؽ السشير الدَّ
 وَمدؽْ . أدٍب  وسؾءط  فخظأٌ . الس كؾرة با بيات واستذحاده رميحا  كان أ َّه ذكر

مده مدا بظالن ؼرم واالحترام  امكرام في له تعالن هللا  ظاب رادة ارت ر  تخيَّ
 مددؽ ذلددػ وأنَّ   ددداًء  باسددسه يطخاطدد  لددؼ إ َّددهل العمسدداء دددال فدددد الزمخذددري 

 محجشدةٍ  برديغة  دداؤه فدأ ؽ وتذر ًفا  له إكراًما الرس  سائر دون   رائره
 حفداةٍ  جفداةٍ  فدي ذمِّدا ديمدا بأبيداتٍ  ذلدػ رمدن واستذحاده باسسه؟!  دائه مؽ
 . (3)".أ دملسو هيلع هللا ىلص به وأربأ ذلػ  مؽ هللا إلن أبرأ فأ ا الرراء  مؽ

                                                           

 [. ٔ] السجثخ:  (ٔص
ددة بصػليددا فددي  (.ٖٔٔ/٘ٔص السعدداني وروح ،(ٖٔٔ/ٓٔص السحددي  البحددخ: ُيشطددخ (ٕص والقرَّ

دددحيحْيغ: أخخجيدددا البخددداري فدددي صدددحيحو   َبدددْجءُ  نَ َكدددا َكْيدددفَ  َبدددابُ  -بدددجء الدددػحي كتددداب –الرَّ
 –كتدداب اإليسددان  –(، ومدددمع فددي صددحيحو ٖ( رقددع صٚ/ٖ؟ صملسو هيلع هللا ىلص ّللاَِّ  َرُسددػلِ  ِإَلددى الددَػْحيِ 
( مدددغ حدددجيث أمِّ السدددؤمشيغ ٓٙٔ( رقدددع صٜٖٔ/ٔص ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسدددػلِ  ِإَلدددى اْلدددَػْحيِ  َبدددْجءِ  َبدددابُ 

 عائذة. 
      (.ٖٗٙ/ٗامنتراف عمى ىامر الكذاف ص (ٖص
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ورحدددؼ هللا الذددديخ أبدددا حيَّدددان إذ أردددرض ردددؽ  ددد ا التفددددير الددد ي زرسددده 
د بدده اددفحات كتابدده حيدداًء مددؽ الح يدد  السرددظفن  الزمخذددري  ولددؼ يطدددؾًا

باماارة إليه تش يًحدا رمدن  -فدٍ  –  وتعغيًسا لجشابه الكر ؼ  واكتفن ملسو هيلع هللا ىلص
 فدربا كدالمٌ  الؾاو بح ا له هللا  داء كيفية في ولمزمخذري   ظئه بدؾلهل"

 .   (1)أ د .كتابي" في أذكره فمؼ افًحا  ذكره رؽ

ددا يطدزددن مشدده العجدد  أنَّ ادداح  الكذددو وافددق الزمخذددري فددي  دد ا  (2)ومسَّ
التفدير وأ َّده  وحاول االرت ار رشه بحس  الكالم رمن أ َّه رتاٌب لظيٌف مؽ 

ددالة رميدده أ َّدده   وذلددػ حيددث يدددؾلل" أرادملسو هيلع هللا ىلص هللا تعددالن لش يدده ددالم الرَّ  والدَّ
 السسدزوج العتداب لظيدف مدؽ فحدؾ تداردده    كًاره به  ممتبٌس   ؾ بسا وطاو

ا و جعمده وليشذدظه الرأفة  بسحض  سدبحا هل بدؾلده تعدالن وردده لسدا مددتعدِّ
ْمداي إا َّا﴿ دياًل  َدْؾاًل  َرَمْيػَ  َسشط   د ا مثد  ردؽ ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسدؾل  طربدأ وال  (3)﴾َثكا

 ومثد   (4)﴾َوَتدَؾلَّن َعدَبَس ﴿ تعالنل دؾله في أادُّ   ؾ بسا   طؾط فدد الشداء 
 والتدر د  ال در مدؽ فدسشه في ما  تدارد ال والترؤا امدالل  ظاب مؽ   ا

                                                           

      (. ٖٔٔ/ٓٔالبحخ السحي  ص (ٔص
مدددة عسدددخ بدددغ عبدددج الدددخحسغ القدويشدددي الستدددػفى سدددشة  (ٕص ىددددد فدددي حاشددديتو  ٘ٗٚىدددػ: العالَّ

      السدساة الكذف عغ مذكالت الكذاف.  
      .[٘: السدمل(]ٖص
      .[ٔ: عبذ(]ٗص
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دا ددؾلط  َأ َُّحددا يددا ﴿وغير ددا  و (1)﴾الشَّ اديُّ  َأ َُّحددا يددا ﴿ فددسؽ فددي رسَّ سط  مددؽ (2)﴾الرَّ
   .(3)ا تحن".أ د والترحي  التعغيؼ

مددة  -كسددا تددر،  –االرتدد ار مددؽ تكمددٍو وتعدددٍو ولاَسددا فددي  دد ا  بدده العالَّ تعكَّ
 فدددي الزمخذدددري  أدب سدددؾء بددده  شددددفع ال أ َّددده يخفدددن ا لؾسددي بدؾلدددهل " وال

 ال  حددؽ لكشَّددا ادداء  بسددا ح يبدده يطخاطدد  أن لدده كددان وتن تعددالن فٍ َّدده تع يددره 
 ؼ الكدر  لجشابده والتعغديؼ ا دب  مزمشا ب  به  سبحا ه راممه ما رمن  جري 
دداب  طددرده الدددمظان بدده  اطبدده بسددا الددؾز رَ  الررايددا بعددض  اطدد  ولددؾ جَّ  الحط

 . (4)الجؾاب". أ د  ؾ العداب كان وربسا

 بٔرا اه٘صف إذْ؟ ملسو هيلع هللا ىلص فإْ ووَت: فٌا ًعِٟ ُدا٢ٕ

 العدرب ردادة رمدن ومالطفدةٌ  لده تدأ يٌس  الؾاو بح ا ملسو هيلع هللا ىلص يطدال لػل  داؤه
 لعمديًٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ا؛ كدؾلدهرميحد  دؾ التدي ادفته مؽ لمسخاط  اسؼٍ  ااتداق في

 التدرابل بجشبده لردق  دائؼٌ  و دؾ فأتداه رشحسدا هللا رفي فاطسة غاف  حيؽ

                                                           

      .[ٗٙ: األنفال(]ٔص
      .[ٚٙ ،ٔٗ: السائجة(]ٕص
      ( نقال  عشو.ٖٔٔ/٘ٔروح السعاني ص (ٖص
 جر الدابق.    السر( ٗص
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 لدده وتشذدديًظا العتدداب  بددداط وطددي الحجدداب  لرفددع ؛ درددًدا(1)«تددراب أبددا دددؼ»
 . (2)مح ؾبٌ  السح ؾب يفع  ما كد   وك ُّ  بال رميه  رد ما ليتمدن

 فددي الحددقًا  وجدده ابتهوتادد الغسدداري  الذدديخ إجددادة لددػ  ت دديؽ التحديددق وبحدد ا
الزدددايف  التفددددير  ددد ا م راد سدددا وال يزددداوي؛ لمزمخذدددري  و ددددده تعديبددده

السذتس  رمن سؾء أدٍب فدي حدقًا الجشداب الشَّ دؾيًا الكدر ؼ  والسخدالو لدد   
 .     زول اآلية الكر سة  فجزاه هللا  ير الجزاء

********************* 

  

                                                           

دة: أخخجيدا البخدداري فدي صددحيحو  (ٔص  َمَشاِقددبِ  َبدابُ  -ملسو هيلع هللا ىلص الشبددي أصدحاب كتداب –القرَّ
(، ٖٖٓٚ( رقدع صٛٔ/َ٘عْشدُو ص ّللاَُّ  َرِضديَ  الَحَددغِ  َأِبدي الَياِشِسيِّ  الُقَخِشيِّ  َشاِلبٍ  َأِبي ْبغِ  َعِميِّ 

 هللاُ  َرِضدديَ  َشاِلددبٍ  َأِبددي ْبددغِ  َعِمديِّ  َفَزدداِئلِ  ِمددغْ  َبددابُ  –كتدداب الفزدائل –ومددمع فددي صددحيحو 
 ( مغ حجيث سيل بغ سعج. ٜٕٓٗ( رقع صٗٚٛٔ/َٗعْشُو ص

 (.ٖٔٔ/ٓٔوُيشطخ: البحخ السحي  ص. الدابق السرجر (ٕص
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 ا١ اهصخمػسٜ اهوػ٘ٙٞ املبخح اهجاُٛ: تعقبات اهػٌازٜ آلز

امل٘ضع األٗي: ُقد اهػٌازٜ اه٘جٕ اهرٜ أٗزدٖ اهصخمػسٜ يف بٚداْ  
ٍِل ﴿تعاىل ق٘هٕاملخاطب ب َ٘ اهَّٔرٜ َخٜوٜقٝل ُٓ ِّ ٕٝ  َُٞفدظٍ  ًٔ ََٗجَعدَى   َٗأحدَد

ٌَدٖسِت   ٌِٟوا َخٔفٟٚفا ٜف ٌَٜوِت َح َٓا َح ٌٖا َتَػٖػا َٔا ٜفٜو ِٚ َّ ِإٜه َِٚطٝل َٔا ٔه َِٗج َٔا َش ِِ ًٔ
َِدا    ٔب َِٚت ِّ آَت ٌَدا ٜهد٣ٔ ُٔ َٕ َزٖب َ٘ا اهوَّد ٌٖا ٜأِثٜقٜوِت َدَع ّٖ  َصدأهّخا  ٕٔ ٜفٜو َُ َِٝلد٘ َّ  ٜه  ًٔد

َّ ٌٖا*  اهٖػأكِسٙ ٌَا ٜفٜو ُٓ ُٕ َجَعٜوا َصأهّخا آَتا ٌَا ُغَسٜكا١َ ٜه ٌَا ٔفٚ ُٓ ٜفَتَعداٜهٟ   آَتا
َْ ُِٙػِسٝك٘ ٌٖا  ُٕ َع   .(1)﴾اهوَّ

ووجه ل ر  و دؾ  ل"دؾل الزمخذري ل ًّٗ بدع اهتفاضريواي اهػٌازٜ: " 
 لل و دؼ  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكؾن الخظاب لددر ش الد  ؽ كدا ؾا فدي رحدد رسدؾل هللا 

 . دري

 و رادل  ؾ ال ي  مدكؼ مؽ  فس دري  وجع  مؽ جشدحا زوجحا رربيةً 
ؾي  جعال ال  الدَّ ا لتا سا ما طمبا مؽ الؾلد الرَّ   ليدكؽ إليحا  فمسَّ درايةً 

ور د العزي  يا أوالد سا ا ربعة بع د مشااٍ سَّ له اركاء فيسا لتا سا حيث س
ور د دري ور د الدار  وجع  الزسير في يذركؾن لحسا و ردابحسا ال  ؽ 

ل ب   ؾ ووُت. (2)"ال إاكال فيه حدؽٌ  ادتدوا بحسا في الذرك  و  ا تفديرٌ 
 . (3)أ د ."لآلية بدون دلي ٍ    وتخريٌص بعيدٌ 

  

                                                           

 [.ٜٛٔ: األعخاف] (1)

 (. ٛٛٔ، ٚٛٔ/ُٕيشطخ: الكذاف ص (2)

 (. ٔ٘بجع التفاسيخ ص ص:  (3)
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 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

ز الزمخذري   الَّ اي  طؾَ ل ﴿أن يكؾن الخظاب بدؾله تعالن  –رحسه هللا  –جؾَّ
َدةٍ  َ ْفسٍ  ماؽْ  َ َمَدكطؼْ  ْشَحا َوَجَع َ  َواحا ؽَ  َزْوَجَحا ما  اآلية لددر شٍ  ﴾.... إاَلْيَحا لاَيْدكط

بدددؾل  ذلددػ درددي؛ وأ َّددد لل و ددؼ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسددؾل رحددد فددي كددا ؾا الدد  ؽ
ارر  لمع د أمًا درة في الذَّ

َٚا ٟٓ ٜف ٠َٗ ًَا ٜهٝقَض ُٕ َش ٍُ اهوَّ ِِٝل ٕٔ **** َع ِّ ٔب  .(1)َُٗضَ٘دٔد َُٙباَز٠ ٜها ٜفَخاٍز ًٔ

 الددد ي وحدددؾاء لدم إلدددن الذدددرك  ددددبة مدددؽ واستحددددؽ  ددد ا التفددددير؛ فدددراًرا
 مدؽ معردؾمؾن  لدم  وا   يداء ل شدي رامِّدا الخظداب جعد  َمؽْ  دؾل يدتمزمه

 وبعد ا إجساًرا.  الش ؾة د   الذرك

 .(2)تفدير الدافي ال يزاوي في أ ؾار التشز   دون تعديٍ  وتبعه في   ا ال

مخالًفدا لغدا ر الدشغؼ  –كسدا تدر،  –ولسَّا كدان  د ا التفددير مدؽ الزمخذدري 
بدده  رميدده  مددزم   َّدده واسددتبعده؛  دد ا دؾلدده فددي الغسدداري  الذدديخ الكددر ؼ تعكَّ

 يدةاآل أنَّ ل السعمدؾم ومدؽ رامّّ لك ًا بشي لدم  و ؾ بدر ٍش  الخظاب تخريص
                                                           

 قردددة فدددي مدددغ شدددعٍخ مدددخوي  لصػيدددل(. والبيدددت مدددغ اٛٛٔ، ٚٛٔ/ُٕيشطدددخ: الكذددداف ص (1)
(، والدمخذدخي فدي الفدائق فدي ٗٙٗ/ٔالشبػية، ذكدخه ابدغ قتيبدة فدي غخيدب الحدجيث ص اليجخة

(، ٜٓٔ/ٖٔ(، وذكخ الذصخ األول مشو: األزىخي في تيحيب المغة صٜ٘/ٔغخيب الحجيث ص
 (، وابغ مشطػر فدي لددان العدخبٕٖٓ/ٕوابغ األثيخ في الشياية في غخيب الحجيث واألثخص

 وىدػ مدّخة، بدغ قرديّ  آل أراد: لقرديّ  ومعشداه: فيدا ( مادة صزو ( كمُّيع بال ندبة.ٖ٘ٙ/ٗٔص
 السجدددج مدددغ عدددشكع صدددخفو شددديء أي: يخيدددج عدددشكع، هللا زو   ، مددداملسو هيلع هللا ىلص الشبدددي أجدددجاد أحدددج

ُيشطدددخ: شدددخح الذدددػاىج  .اليجدددخة إلدددى إيددداه وإلجدددائكع هللا رسدددػل عمدددى خالفكدددع بددددبب والخفعدددة
 (. ٜٕٚ/ٔشحػية لؤلستاذ/ دمحم حدغ ُشخَّاب صالذعخية في أميات الكتب ال

  .(٘ٗ/ُٖيشطخ: أنػار التشديل ص (2)
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ل بدالد ؾل وأوال دا ا ددؾال  د ه فأحددؽ تفددير ا  فدي أددؾالٍ  ردة احتسما إذا
 وال بالتخريص  يدزي دلي ٌ   رد لؼ ما ألفاعحا رسؾم رمن يحسمحا َمؽْ  دؾل
 . شا دلي 

ه ذكره السحدق ا لؾسي بريغة التسدر ض )ديد (  وزاد أوجًحدا  ولزعفه وبطعدا
ه   دمحا ردؽ اد اح  الكذدو  وذلدػ حيدث يددؾل أط ر تدزي باستبعاده وردًا

 مدؽ يطخمددؾا لدؼ السخداط يؽ بدأنَّ  الكذدو فدي ذلدػ طيَّ  هللا ثرا سال "واسدتبعد
   َّحدا  ظدأ؛ درادية زوجده بدأنَّ  الددؾل جمُّحدؼ  وبدأنَّ  وال كمُّحدؼ ال دري  فس
 فدي ليددؾا متفرددؾن  ذاك إذ وددر ش  زاردة  مدؽ مكدة سديد بشدا كا دا إ َّسا

 الحسد  رشدد وطرددا أ َّحسدا   يعشديل دطرديِّا وزوجده  ؼالعم أ ؽ مؽ مكة  وأيًزا
 فيه  كا ا ال ي الكفر مؽ أاد كفران وال وتعالن  تبارك  ااكر ؽ يكؾ ا أن

ر َمؽْ  مث  وما  مرًرا. فحدم درًرا رسَّر كَسؽْ  إال ب لػ فدَّ

ددا ددصَّ  فٍ َّسددا ال يددا وأمَّ  هللا برسددؾل ألرددق   َّحددؼ بالدد كر؛ درددي بشددؾ فيدده  ط
ددا   َّدده أو  ملسو هيلع هللا ىلص  فررددؾن  اددسؾل الكدد َّ  ذكددره اددس  وأميددر ؼ سدديد ؼ كددان لسَّ
 .(1)فررؾن".أ د  د  مؽ ليدؾا الك  أنَّ  ومعمؾمٌ  لدؾمه 

ومؽ ثؼَّ تر، أنَّ الغساري دد أااب وأجاد في  دده لمتفددير الد ي استحددشه 
 الزمخذري؛   َّه ال دلي  رميه. 

 ميٞ؟فإْ ووَت: ًا اهتفطري اهٖضخٚح إذْ هآلٙٞ اهلس

ل أا ُّ ما دي  في تفدير   ه اآلية الكر سة دؾالنل  دماط

                                                           

 (.ٕٖٔ/٘روح السعاني ص (1)
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 ال وا  ثدن  الد كر جدشس السراد بالشفس الؾاحددة وزوجحدال يكؾن  أولحسال أن
 أزواجكدؼ وجعد  واحدًدا  جشًددا  مدكدؼ السعشدنل فيكدؾن  معيؽ  إلن فيه يدرد
 لجدشسا الد كر  دؾ الد ي الجشس تغذن فمسَّا إليحؽَّ  لتدكشؾا -أيًزا – مشكؼ

  دد  وت َّسدا. وكيدا كيدا الجشدديؽ  د  ؽ مدؽ جدر،  ا  ثدن  دؾ ال ي اآل ر
دؽَ  َلَشكطدؾَ ؽَّ  َادالاًحا لَتْيَتَشدا َلدئاؽْ ﴿ السدالة    ه داكارا ؽَ  ما  وتن الجدشس إلدن﴾ الذَّ
السؾحدون رمن حدًا دؾلحؼل بشؾ فالن دتمؾا دتياًل  يعشيل مؽ  دبة  فيحؼ كان

.   ما ادر مؽ البعض إلن الك ًا

 بحا رشن اآلية أنَّ  الحدؽ البرري  رؽ أ رجه ابؽ جر ر الظ ري  و  ا الدؾل
 بعددض فددي  دد ا كددانل رشدده روايددة وفددي. بعددده مددشحؼ أاددرك ومددؽ لدم  ذر ددة

 ردؽ ادحيحة أسدا يد   ودال الحافه ابؽ كثيرل "و  ه(1)بآدم يكؽ ولؼ السم  
 مدا أولدنو  التفاسدير أحدؽ و ؾ ب لػ  اآلية فدر أ َّه رشه هللا رفي الحدؽ
 رحسده البردري  الحدؽ م    فعمن  حؽ اآلية"  ثؼ دالل " وأمَّا رميه حسما

 مدؽ السدراد وت َّسدا وحدؾاء  لدم الددياق   ا مؽ السراد ليس وأ َّه   ا  في هللا
ددددددا ّللاَّط  َفَتَعدددددداَلن﴿ لهللا دددددددال ولحدددددد ا ذر تدددددده  مددددددؽ السذددددددركؾن  ذلددددددػ  َرسَّ

ؾنَ   .   (2)".أ د﴾يطْذراكط

ل كثيددٌر مددؽ السحدددديؽ مددؽ أمثددالل اممددام الفخددر الددرازي  وارتزددن  دد ا الدددؾ 
   .(3)وابؽ السشير الدكشدري  وجسال الد ؽ الداسسي

                                                           

 (.  ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٖٔجامع البيان ص (1)
 (.٘ٛٗ، ٓٛٗ/ٙتفديخ القخآن العطيع ص (2)
(، ٙٛٔ/ٕ(، وامنترددداف عمدددى ىدددامر الكذددداف صٕٛٗ/ُ٘ٔيشطدددخ: مفددداتي  الغيدددب ص (3)

 (. ٖٕٙ/٘صومحاسغ التأويل 
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دالم  بالشفس السراد يكؾن  أن الثا يل وبزوجحدا حدؾاء   الؾاحددة لدم رميده الدَّ
 ﴾لاَيْدددكطؽَ ﴿بددأن يعددؾد الزددسير فددي دؾلددهل  (1)وأن يكددؾن فددي الكددالم اسددتخدامٌ 

رمددن الددزوج مددراًدا مشحددا  ﴾إاَلْيَحددا﴿مشحددا لدم  وفددي دؾلددهل رمددن الددشفس مددراًدا 
فدددي دؾلدددهل  -أرشددديل فدددسير الفارددد  –حدددؾاء  ثدددؼ يعدددؾد أول الزدددسير ؽ 

دداَ ا﴿ لكددؽ ال بسعشددن لدم بدد  بسعشددن الدد كر   -أيًزددا –رمددن الددشفس ﴾ َتَغذَّ
رمن الزوج لكؽ ال بارتبار ا حدؾاء  -أرشن فسير السفعؾل –و عؾد ثا يحسا 

                                                           

دا فدي امصددصالح، فقدج اختمفددت الفبدارات فددي ٔص ( امسدتخجام ىدػ اسددتفعال مدغ الخجمددة، وأمَّ
ذلددظ عمددى شددخيقيغ: األولددى: أنَّ امسددتخجام: إشددالق لفدد  مذددتخك بدديغ معشيدديغ، فتخيددج بددحلظ 

إن  -السعشيددديغ، ثدددع ُتعيدددج عميدددو ضدددسيخ ا ُتخيدددج بدددو السعشدددى اآلخدددخ، أو ُتعيدددج عميدددو المفددد  أحدددج
سيخيغ تخيج بأحجىسا أحدج السعشيديغ، وبداآلخخ السعشدى اآلخدخ. ومدغ الذدػاىج عمدى ض -شيت

 ىحه الصخيقة: قػل القائل:
َساُء ِبأرِض قػٍم    ***   ِرِعْيَشاُه َوإْن َكاُنػا ِغَزاب ا                ِإَذا َنَدَل الدَّ

خاد بددو السعشددى فمفطددة الدددساء يددخاد بيددا السصددخ، وىددػ أحددج السعشيدديغ، والزددسيخ فددي رعيشدداه يدد
اآلخخ، وىػ الشبات. الثانية: أنَّ امستخجام: إشالق لف  مذتخك بديغ معشيديغ، ثدع يدأتي لفد  
ُيفيددع مددغ أحددجىسا أحددج السعشيدديغ، ومددغ اآلخددخ السعشددى اآلخددخ، ثددعَّ إنَّ المفطدديغ قددج يكػنددان 
 متددأخخيغ عددغ المفدد  السذددتخك، وقددج يكػنددان متقددجميغ، وقددج يكددػن المفدد  السذددتخك متػسددص ا
بيشيسدددا، والصخيقتدددان راجعتدددان إلدددى مقردددػد واحدددج وىدددػ اسدددتعسال السعشيددديغ، بزدددسيخ وغيدددخ 
ضسيخ، وىحا ىػ الفخق بيغ التػرية وامستخجام، فإنَّ السدخاد مدغ التػريدة ىدػ أحدج السعشيديغ، 

عمددى ىددحه الصخيقددة: قػلددو تعددالى:  وفددي امسددتخجام كددل مددغ السعشيدديغ مددخاد. وأعطددع الذددػاىج
ُ َمددا َيَذداُء َوُيْثِبُت﴾]سددػرة الخعددج اآليتددان: ِٖٛكتَددابر صِلُكدلِّ َأَجددٍل ﴿ [، فددإنَّ ٜٖ، ٖٛ( َيْسُحددػ ّللاَّ

لفطدددة كتددداب يحتسدددل أن ُيدددخاد بيدددا األجدددل السحتدددػم، والكتددداب السكتدددػب، وقدددج تػسدددصت بددديغ 
لفطتي أجل ويسحػ، فاستخجمت أحج مفيػمييا وىػ األمج، بقخيشدة ذكدخ األجدل، واسدتخجمت 

ىددػ الكتدداب السكتددػب، بقخيشددة يسحددػ. ُيشطددخ: خدانددة األدب وغايددة األرب السفيددػم اآلخددخ، و 
(، وبغيددددة اإليزدددداح لتمخدددديز السفتدددداح فددددي عمددددػم البالغددددة لعبددددج ٕٓٔ، ٜٔٔ/ٔلمحسددددػي ص

 (. ٜٜ٘/ٗال الرعيجي صعالست
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السدرأة  -أي رجدٍ  كدان –ا  ثدن  والسعشدنل فمسَّدا تغذدن الرجد   ب  بارتبار ا
حسما مشه .....إلخ. واستغحر   ا الدؾل العالمة ابؽ رااؾر في تفدديره  

مددة إبددراليؼ  ميفددة فددي كتابدده امحدددان فددي  -أيًزددا –وارتزدداه  ادديخشا العالَّ
   وهللا أرمؼ.(1)رمؾم الدرلن

********************* 

و٘هٕ امل٘ضع اهجاُٛ: ُقد اهػٌازٜ تفطري اهصخمػسٜ اهعف٘ يف 
ُٕ َعٜفا﴿تعاىل:  ِِٜم اهوَّ ٍَ َع َُِت ٔه ٍِ ٜأٔذ ُٔ ﴾ٜه

٠ٞ عّ اجلِاٙٞ. (2)  ُٖٕ كِاٙ  بأ

دال الغساريل" دال الزمخذريل "﴿َرَفا ّللاَّط َرْشَػ﴾ كشايٌة رؽ الجشاية؛  نَّ 
 . (3)ما"العفؾ رادٌا لحا  ومعشاهل أ ظأت وبئس ما فع

ل   ا مؽ بدع التفاسير.  ل أ َّه ال جشاية وال  ظأ  لد ٍ  ٗاحلقٚقٞدماط
وافٍ    ؾ أنَّ الجشاية أو ال    أو السعرية  مخالفة الشحي  ولؼ يد ق 

أذن لحؼ اجتحاًدا مشه   ملسو هيلع هللا ىلصمؽ هللا  حي رؽ امذن لمسشافديؽ  والش ي 
 (4)ثاًبا رمن اجتحادهفكيف تشد  إليه جشاية؟ ب  لؾ فطرض أ َّه أ ظأ لكان م

                                                           

 (.ٖ٘ٙ(، واإلحدان في عمػم القخآن ص ص: ٕٔٔ/ُٜيشطخ: التحخيخ والتشػيخ ص( ٔص
 [.ٖٗ] التػبة: ( ٕص
 (.ٕٗٚ/ٕلكذاف ص( اٖص
 فاجتيددج حكددع وإذا أجددخان، فمددو فأصدداب فاجتيددج الحدداكع حكددع إذا: »الرددحيحيغ لحددجيث (ٗص

 -مغ تعميق الذديخ الغسداري. قمدُت: أخخجدو البخداري فدي صدحيحو  .«واحج أجخ فمو فأخصأ
بددددداب أجدددددخ الحددددداكع إذا اجتيدددددج فأصددددداب أو أخصدددددأ  -كتددددداب امعتردددددام بالكتددددداب والددددددشة 

 الحداكع أجدخ بيدان بداب - األقزديةكتداب  -ومدمع فدي صدحيحو (،ٕٖ٘ٚ( رقع صٕٓٔ/ٜص
 الَعدددداصِ  ْبدددغِ  َعْسدددِخو( مددددغ حدددجيث ٙٔٚٔ( رقدددع صٕٖٗٔ/ٖص أخصدددأ أو فأصددداب اجتيدددج إذا

 رضي هللا عشو.
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لؼ يطخظئ؛   َّه سمػ ما  ؾ أوفق بخمده  ملسو هيلع هللا ىلصغير مؤا   بخظئه  و ؾ 
مؽ التيدير رمن أاحابه  والسي  إلن ستر حالحؼ  وتفؾ ض أمر ؼ إلن هللا 
تعالن  لكؽَّ هللا أراد مشه أن يكؾن اد ًدا رمن السشافديؽ  فحؾ كدؾله تعالنل 

ٓٔٔد ﴿ ٛٗ َجا ِٖٔب َٔا اه ٗٙ ٍِ َٙا ٜأ ِٔ ِٚ َٗاٞغٝوٞغ َعٜو َِأفٔقنَي  ٌُ َٗاٞه فامذن   (1)﴾اٞهٝلفَّاَز 
لمسشافديؽ كان جائًزا بحد  ا ا   ثؼ  دخ بح ه اآلية  كسا كان 

َٜٗها ُتَضٚى االستغفار لحؼ والرالة رميحؼ جائز ؽ  ثؼ  دخا بدؾله تعالنل ﴿
ٍِ َعٜوٟ ٜوِبِس َٜٗها َتٝق ًَاَت ٜأَبّدا   ٍِ ُٔ ِِ ًٔ . وفار  الحكؼ (2)﴾َٖٔعٜوٟ ٜأَحٕد 

 ال يكؾن رااًيا  ب   ؾ مثاٌب م روٌر.  -د    دخه–السشدؾخ 

ِِٜمل ﴿تعاىل ٗو٘هٕ ُٕ َع ﴾ استفتاح كالم  رمن رادة العرب في َعٜفا اهوَّ
استفتاح مخاطباتحؼ بح ه الجسمة  أو بدؾلحؼل غفر هللا لػ  أو أطال هللا 

مكالم  وت سا  ر دون تكر ؼ بداءك  و حؾ ذلػ  ال يدردون السدلؾل المفغي ل
السخاط  إذا كان رغيؼ الددر  فح ه الجسمة تفيد تكر ؼ الش ي ال تجر سه  
ودد ردد السرتزن في "أماليه" مدألة أجاب فيحا رؽ اآليات التي يفيد 

َعٜفا   ودال رؽ   ه اآليةل" فأما دؾله تعالنل ﴿ملسو هيلع هللا ىلصعا ر ا رتاب الش ي 
ِِٜم ُٕ َع وذلػ أنَّ السدرد في الغال  بسث    ا  ﴾ فميس يدتزي معرية اهوَّ

الخظاب التعغيؼ لمسخاط   واستيزاح ما رشده فيسا يفعمه  أال تر، أنَّ 
الؾاحد مشا يدؾل لغيرهل "لَؼ كان ك ا وك ا؟ رحسػ هللا وغفر لػ!" و ؾ ال 
يدرد إال السالطفة له وحدؽ السحاورة  وال يدرد االستيزاح له رؽ زلة  

 ل في الخظاب.وت سا الغرض امجسا

                                                           

 .[ٜ، ] التحخيع: [ٖٚ :التػبة] (ٔص
  (.ٕ٘٘ - ٖٕ٘: صص  لمشحاس والسشدػخ الشاسخ: ُيشطخ [.ٗٛ: التػبة] (ٕص
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ودد اار ذلػ ررًفا بديؽ الشداس  والسدردد بده التدؾدير وامجدالل  فأمدا دؾلده 
ٍِتعالنل ﴿ ُٔ َُِت ٜه ٍَ ٜأٔذ ﴾ فميس يج  حسمه رمن العتاب؛  نَّ   ه المفغدة ٔه

ليدا مؾفؾرة ل لػ  ااة  ب  دد تظمق و دراد بحدا االسدتفحام  وتدارة  دراد 
ة لجسيدع السد كؾر  فمدؼ  حسمحدا فدي بحا التدر ر  وتارة العتداب  و دي محتسمد

رمن العتاب دون بكية ا ددام؟ وغاية ما فدي ذلدػ حسمده  ملسو هيلع هللا ىلصحق الش ي 
 .(2)".أ د(1)رمن ترك ا ولن حد  ما تددم في اآليات"

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ: 

 َرَفدا﴿أنَّ العفؾ في دؾلده تعدالنل  -سامحه هللا ورفا رشه -فحؼ الزمخذري 
ْ اَ  لاؼَ  َرْشػَ  ّللاَّط  ؼْ  َأذا ره بأ َّده كشايدٌة ردؽ   ﴾َلحط يدتمزم سابدة ذ ٍ   ومؽ ثؼَّ فدَّ

 الجشاية. 

به الذيخ الغساري في   ا الفحؼ الدكيؼ  وجزم بخظئه؛ لسا  ميل  وتعكَّ

 هللا مدؽ يدد ق ولدؼ الشحدي  مخالفة السعرية  أو ال    أو الجشاية أنَّ  أٟٗها:
مشده بردفته  باجتحادٍ  ملسو هيلع هللا ىلص يوت َّسا أذن لحؼ الش  لمسشافديؽ  امذن رؽ  حيّّ 

ومددؽ السعمددؾم أنَّ الحدداكؼ إذا اجتحددد فأادداب لدده أجددران  وتذا  حاكًسددا ودائددًدا 
أنَّ  -رفدا هللا رشده -اجتحد وأ ظأ له أجٌر واحٌد  فسؽ أ دؽ فحدؼ الزمخذدري 

 ملسو هيلع هللا ىلص إليه سسحا له  فده أن  شد  لمسشافديؽ جشاية؟ وكيف ملسو هيلع هللا ىلصإذ ه 
 مثاًبددا ي اجتحدداده  دد ا لكددانفدد أ ظددأ ملسو هيلع هللا ىلص أ َّدده فطددرض لددؾ بدد  فعدد  جشايددة؟

مؽ الخظأ  غاية ما في ا مر أ َّه فع   الا ا ولن؛  ملسو هيلع هللا ىلصرميه  وحاااه 
 إذ ا ولن في حده ا تغار الؾحي ال امذن لحؼ بالتخمو باجتحاٍد مشه. 

                                                           

    (.ٕٓٗ/ٕص (القالئج ودرر الفػائج غخرصالسدسى أمالي السختزى  (ٔص
  (.ٚ٘ - ٘٘ص:  ( بجع التفاسيخ صٕص
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ّٚا: غفمة الزمخذري رؽ داردٍة رغيسٍة مؽ دؾارد التفدير  و ديل حسد   ثاُ
م العدرب  والسعحدؾد مدؽ أسدالي حا فدي كالم هللا تعالن رمن السعروا مؽ كدال

 استفتاح في العرب رادة رمن جارٍ ﴾ َرْشػَ  ّللاَّط  َرَفال ﴿تعالن الخظاب  ودؾله
 هللا أطدددال أو لدددػ  هللا غفدددرل الجسمدددة و غائر دددا كددددؾلحؼ بحددد ه مخاطبددداتحؼ

 تكدر ؼ  ر ددون  وت َّسدا لحدا  المفغدي السدلؾل يدردون  وال ذلػ  و حؾ بداءك 
 الش ي تكر ؼ تفيد الجسمة فح ه الددر  رفيع السشزلة  رغيؼ انك إذا السخاط 

 كسا فحؼ الزمخذري. ال ملسو هيلع هللا ىلص

في   ا التفدير ال ي تفؾَّه به الزمخذري سؾءط أدٍب في حدقًا الجشداب  ثاهّجا:
ه العمسدداء مددؽ سدددظاته  ودوَّ ددؾه فددي رثراتدده  حتددن  الش ددؾي الكددر ؼ؛ لدد ا ردددَّ

إددددراء تفدددديره )  مدددؽ -لرحسدددةا رميددده الددددبكي كاممدددام -بعزدددحؼ  امتشدددع
. يددددؾل تددداج الدددد ؽ بدددؽ ملسو هيلع هللا ىلص مدددؽ الح يددد  السردددظفن حيددداءً  الكذددداا( 

  يعشيل والده تدي الد ؽ الدبكي   يطدرؤه  اممام الذيخ كان "ولدد  الدبكيل
ددا  َلَدددْؾلط  إا َّددهط  ل ﴿التكددؾ ر سددؾرة فددي تعددالن دؾلدده رمددن الكددالم إلددن ا تحددن فمسَّ

ددؾلٍ  )  سددسَّا ا حدددشة وردددة وكتدد  اددفًحا  رشدده أرددرض اآليددة (1)﴾َكددرا ؼٍ  َرسط
اا(  إدراء رؽ اال كفاا  س    دؾلده رمدن كالمده رأ داط  ددل فيحا ودال الكذَّ
 مدؽ ذلدػ وغير الزلَّة في التحر ؼ سؾرة في وكالمه  ﴾َرْشػَ  ّللاَّط  َرَفال ﴿تعالن

 ّللاَّ  رسددؾل سدًيد ا تعددالن ّللاَّ   مدق  يدرا  رمددن فيحدا أدبده أسدداءَ  التدي ا مداكؽ
 كتابده فدي ما مع  ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ يً  مؽ حياءً  كتابه إدراء رؽ فأررفا  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)ال ديعة".أ د والشكا الفؾائد مؽ

                                                           

  [.ٜٔ] التكػيخ: ( ٔص
 (.ٙٙمعيج الشعع ومبيج الشقع ص ص: ( ٕص
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 دد ا ودددد سدد ق الذدديَخ الغسدداريَّ فددي التعديدد  رمددن  دد ا الفحددؼ الدددكيؼ لآليددة 
دكشدري  والسحددق ا لؾسدي  الكر سة مؽ الزمخذريل الدافي ابدؽ السشيدر الدَّ

 .(1) ما دااله رسَّا ذكره الذيخ الغساري  ولؼ يخرج -رميحسا الرحسة -

ددا الذدديخ أبددؾ حيددان فددأررض رددؽ  دد ه الزلددة الخظيددرة التددي ودددع فيحددا  أمَّ
د بحا ادفحات كتابده تعغيًسدا لسشرد  الش دؾة الذدر ف   الزمخذري  ولؼ يدؾًا

وكالم الزمخذري في تفدير واكتفن باماارة إلن  ظئه لمتح  ر مشه بدؾلهل "
ْ اَ  لاؼَ  َرْشػَ  ّللاَّط  َرَفادؾلهل ﴿ ؼْ  َأذا  رؽ أن   كر ﴾  مسا يج  اطراحه  فزاًل َلحط

  .(2) أ د."فيرد رميه

مددددرح    يعشدددي الزمخذدددري   ددد ا الرجددد وبدؾلددده فدددي مدددؾطٍؽ ل دددرل" ..... 
ا   ياء بسا ال  ميدق بحدالحؼ  ولددد تكمدؼ رشدد تفددير دؾلدهل  ا لفاظ في حقًا 

ْ اَ  لاؼَ  َرْشػَ  ّللاَّط  َرَفا﴿ د َأذا  دا كتدابي  د ا أن الرسدؾل  زَّ  فدي حدقًا  بكدالمٍ  ﴾ؼْ َلحط
 .(3) ".أ دأ دمه فيه  وهللا تعالن يعرسشا مؽ الزل  في الدؾل والعس 

وتن تعجددد   فعجدددٌ  ادددشيع اددداح  الكذدددو حيدددث حددداول االرتددد ار ردددؽ 
 بدالعفؾ وأبددل ذلدػ  ا ا  أنَّ  أراد الزمخذري في   ه الزلة الخظيرة بدؾلهل"

 ذكدر رمدن العفدؾ ددم ول لػ مكا ه  لظو رمن  يًحاوتش ملسو هيلع هللا ىلص لذأ ه تعغيًسا
﴾ ّللاَّط  َرَفدا﴿ إلدن العددول أنَّ  رمن بشاء   ا تفديره وليس الجشاية   ؾج  ما
  .(4).أ د"يطخظأ حتن لمتعغيؼ ال

                                                           

  (.ٜٜٕ ،ٜٕٛ/٘ص السعاني روحو  ،(ٕٗٚ/ٕالكذاف صُيخاجع: امنتراف عمى ( ٔص
 (.ٕٚٗ/٘ص البحخ السحي ( ٕص
 (.ٖٚٗ/٘ص السرجر الدابق( ٖص
 .نقال  عشو (ٜٜٕ، ٜٕٛ/٘ص روح السعاني( ٗص
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دد  لترددحي  مؾقددف  ل سددبحان هللا! رجيددٌ  حددال ادداح  الكذددو  تسحَّ دمدداط
ًرا اشيعه ب ذيٍء مدؽ التكمدو والتعددو الزمخذري مشزًاً ا له رؽ الخظأ  م رًا
 -  وال يطحداول ملسو هيلع هللا ىلص الش دي كسا تر،  مطؾافًدا له في  د ته فع  الجشاية إلدن

 تشز ه الجشاب الش ؾي الكر ؼ رؽ فع  الجشاية!! -ولؾ بكمسٍة واحدٍة 

 العفدؾ وتددديؼ  ملسو هيلع هللا ىلص الش دي إلن الجشاية فع   دبة   ا فزاًل رؽ أنَّ حسمه
مكا ده  لظدو رمدن وتش يًحا ملسو هيلع هللا ىلص  هلذأ الجشاية تعغيًسا  ؾج  ما ذكر رمن

تعدٌو غير مد ؾٍل في مشظق العدالء؛ إذ كيف يطعغَّدؼ الذدخص و طشبَّده رمدن 
رمؾ ددره بشدبة فع  الجشاية إليه ؟! حتن وتن س ق ذلدػ تددديؼ العفدؾ رشده 

 كسا زرؼ. 
وال  بعد  د  كالمده بدؾلدهل" الكذو لح ا كمًاه تعدَّ  العالمة ا لؾسي ااح 

 .(1)". أ درشد ذوي العدؾل غير مد ؾلٍ  فحؾ ارت ارٌ  .يخفن ما فيه

ود   أن أفع دمسي رؽ   ا السؾفع متؾجًحا إلن مؾفٍع ل ر  شبغي رمديَّ 
فدامذن لمسشددافديؽ أن أط بًاده الددارئ الكدر ؼ إلدن أنَّ ددؾل الذديخ الغسداريل" ... 

 لحددؼ االسددتغفار كددان كسددا  كددان جددائزًا بحددد  ا ادد   ثددؼ  دددخ بحدد ه اآليددة
ؼْ  َأَحددٍ  َرَمدن تطَرد ًا  َواَل ل ﴿تعدالن بدؾله  دخا ثؼ جائز ؽ  رميحؼ رالةوال دْشحط  ما

ؼْ  َواَل  َأَبًدا َماتَ   ". أ د فيه  غٌر؛  مر ؽل﴾َدْ راها  َرَمن َتدط

إذ يذدترط فدي   ددًخا؛ يطدسَّن أولحسال أنَّ رفع الفع  الجائز بحد  ا ا  ال
مدا يطددسَّن بامباحدة ا ادمية   الحكؼ السشدؾخ أن يكؾن حكًسا ارعيِّا  فخرج

 أو براءة ال مة. 

                                                           

 .السرجر الدابق( ٔص
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 دد ه امباحددة ا اددمية   رفددع الذددرع فددي الابددادات إيجدداب ابتددداء فددٍن ديدد ل 
 ام دددان ذمددة ل ددراءة رافددع فٍ دده الرددالة كٍيجدداب وذلددػ ال مددة  و ز دد  بددراءة

 بحا. الذرع ورود د   مشحا

 حكدؼ ال دراءة  د ه  نَّ  ؛ال دراءة  د ه رفدع  ددًخا وتن يطددسَّن أ َّده ال والجؾابل
 مجدديء د دد  مددؽ حتددن العددد  رميدده  دددل حكددؼ أ َّدده بسعشددن اددرري ال ردمددي

 الذرع  فتشبَّه.

اآليددة   يعشددن ليددة العتدداب رمددن  بحدد ه  طدددخ لمسشددافديؽ ثا يحسددال أنَّ امذن
امذن  أ رجدده الشحدداس مددؽ طر ددق جددؾ  ر رددؽ الزددحاك رددؽ ابددؽ عبدداس 

ْ دداَ  لاددؼَ  َرْشددػَ  ّللاَّط  َرَفددا﴿ دددالل" ددْؼ َحتَّددن َأذا  َوَتْعَمددؼَ  َاددَددطؾا الَّدد ا ؽَ  َلددػَ  َ َتَ دديَّؽَ  َلحط
بايؽَ  شطؾنَ  الَّ ا ؽَ  َيْدَتْأذا طػَ  اَل  اْلَكاذا درا  َواْلَيدْؾما باداهللَّا   طْؤما وا َأنْ  اْ َ ا ددط ؼْ  يطَجا ا  بادَأْمَؾالاحا
ؼْ  ددحا شطددؾنَ  اَل  الَّدد ا ؽَ  ذا طػَ َيْدددَتأْ  إا ََّسددا بادداْلسطتَّدايؽَ  َرمادديؼٌ  َوّللاَّط  َوَأْ فطدا  َواْلَيددْؾما بادداهللَّا   طْؤما

ددرا  ؼْ  َواْرَتاَبددْا  اآْل ا ددؼْ  دطمطددؾبطحط ؼْ  فاددي َفحط ونَ  َرْ دد احا دط  دددخا  دد ه اآليددات  (1)﴾َ َتددَردَّ
َذا ﴿الثالث دؾلهل  ؼْ  لادَبْعضا  اْسدَتْأَذ طؾكَ  َفدٍا دْئاَ  لاَسدؽْ  َفدْأَذنْ  َادْأ احا ؼْ  اا دْشحط "  (2)﴾ما

 .(3)شدظعة؛  نَّ الزحاك لؼ  مق ابؽ عباسٍ و  ه الظر ق م

أفو إلن ذلػ أنَّ الشحاس دد أ رج مؽ طر ق معاو دة بدؽ أبدي ادال  ردؽ 
الددؾل بعددم الشددخ  وذلدػ بجعد  ليدة  عبداس ابدؽ رميًا بؽ أبدي طمحدة ردؽ

 حدديؽ العتدداب رمددن امذن ومددا بعددد ا فددي السشددافديؽ حيددث ذمَّحددؼ هللا تعددالن
ددا ليددة سددؾرة الشددؾر  ردد ر  بغيددر حددادالج رددؽ الدعددؾد فددي اسددتأذ ؾا َذا﴿أمَّ  َفددٍا

                                                           

  [.٘ٗ - ٖٗ:التػبة] (ٔص
 (.ٔٓ٘. وُيشطخ: الشاسخ والسشدػخ لمشحاس ص ص: [ٕٙ: الشػر] (ٕص
 (.ٖ٘ٗ/ُٗيشطخ: تيحيب التيحيب ص (ٖص
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ؼْ  لاَبْعضا  اْسَتْأَذ طؾكَ  دْئاَ  لاَسدؽْ  َفدْأَذنْ  َاْأ احا ؼْ  اا دْشحط  تعدالن مدؽ هللا فحدي رد رٌ  ﴾ما
  وب لػ تشفػ الجحة  وحيثسا ا فكا الجحة فال تعارض  ومؽ ثؼَّ (1)لمسؤمشيؽ

سمدا وامحكام  الشدخ احتسما إذا اآلية أنَّ  السعمؾم فال  دخ  كسا أ َّه مؽ  حط
الزدرورة؛  رشدد إال إليده يطردار فال الغا ر   الا الشدخ  نَّ  امحكام؛ رمن

استحدؽ أبؾ جعفر الشحاس ما رواه رؽ ابؽ عبداس  -وهللا أرمؼ  -ولح ا 
 ديد  مدا أحددؽ مدؽ "و د ا مؽ الدؾل بامحكام لسؾافدته سياق اآليات  فددالل

شطددؾنَ  اَل  الَّد ا ؽَ  َيْدددتْأذا طػَ  َسداإا َّ ل ﴿تعددالن دؾلده  نَّ  اآليددات فدي  َواْلَيددْؾما باداهللَّا   طْؤما
ددرا   أ دد  بعدابدده وال هللا بؾحدا يددة  ؤمشددؾن  ال   َّحددؼ السشددافديؽ اددفات﴾ اآْل ا

ؼْ  َواْرَتاَبددْا  ل ﴿تعددالن دددال ثددؼ طارتدده أ دد  بثؾابدده وال معردديته  أي﴾ دطمطددؾبطحط
 متحيدر ؽ  تدرددون   د حؼر  فدي فحؼ د شحؼ مؽ بريرة غير رمن   حؼ اككؾا

 .(2)".أ دحكيدة رمن يعسمؾن  ال
 َرْشػَ  ّللاَّط  َرَفا﴿ لمسشافديؽ بدؾلهل وبح ا التحديق  ت يَّؽ أنَّ الدؾل بشدخ امذن

ْ اَ  لاؼَ  ؼْ  َأذا  دؾٌل مرفؾٌض ودرؾ، رر زة  ردُّ ا التحديق العمسي.  ﴾َلحط

************************ 

اه٘جٕ اهرٜ أٗزدٖ اهصخمػسٜ بضٚػٞ امل٘ضع اهجاهح: ُقد اهػٌازٜ 
ِْ﴿اهتٌسٙض يف بٚاْ ُ٘ع  َِِت ٔفدٛ َغدمٍّ    ﴿ و٘هٕ تعاىل:يف  ﴾إ ِْ ٝك ٜفِإ

ِٜٚم َِا ِإٜه َُِصٞه ٌٖا ٜأ ًٔ﴾(3). 

                                                           

 ُيشطخ: السرجر الدابق. (ٔص
 (.ٕٙٚ - ٕٗٚ/ٗٔالسرجر الدابق، وُيشطخ: جامع البيان لمصبخي ص (ٕص
   .[ٜٗ: يػنذ ] (3)
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ِْ ددؾل مدؽ ددالل ﴿ ًّٗ بدع اهتفاضري:دال الغسداريل "   افيدة  بسعشدن  ﴾إ
ه ال ليدػ  لكشَّدا أ زلشدا إ"ما" وتددد ًرا لكالمده رمدن  د ال فسدا كشدا فدي ادٍػ مسَّد

دٜفاِضدٜأيِ  تالدن مع دؾلهل ﴿ السعشدنل فسدا كشدا فدي  ه الزمخذدري بدأنَّ ﴾ ووجَّ
ػ ادداك  ولكددؽ لتددزداد يديًشددا كسددا اددٍػ فاسددأل  يعشدديل ال  ددأمرك بالدددؤال؛   َّدد

 وٌ   وفدي  د ا الؾجده تكمُّد(1)الم بسعا شة إحيداء السدؾتنازداد إبراليؼ رميه الدَّ 
ه تعالن لؾ أمره بدؤال أ   الكتداب مدؽ غيدر  َّ حه السرتزن بأال يخفن  ووجَّ 

 دزل ه اداك فدي اددده  وادحة مدا أط أن  شفي اكه؛  و دؼ أمدره بالددؤال أ َّد
رميه  فددم  في الذػ رشه؛ ليعمؼ أنَّ أمره بالدؤال؛ ليزول الذدػ ردؽ غيدره 

  وغفد  السرتزدن والزمخذدري (3)ل ام حام السذار إليه باط ووُت .(2)ال رشه
 ؾرث ركاكدةً ه  طددي  الشفي با مر ال يحدؽ فدي المغدة العربيدة؛   َّدتع رؽ أنَّ 

سدا يحددؽ تعديد  الشفدي بالفعد  السزدارع ال يجؾز تخر ج الدرلن رميحدا  وت َّ 
 . (4)أ د ."كسا  ؾ معمؾم

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

 َادػًٍ  فادي كطْشداَ  َفدٍانْ ل ﴿ تعدالن دؾلده فدي﴾ إنْ ﴿ زرؼ أبؾ إسحاٍق الزَّجداج أنَّ 
سَّا  كشدا فدي مدا  افية بسعشن )ما( وليددا ادرطية  والسعشدنل ﴾إاَلْيػَ  َأْ َزْلَشا ما
سدا ادػ    َّددػ  دأمرك بالددؤال لدددشا أي يددرأون  الد  ؽ فاسدأل إلْيددَػ  أْ َزلشدا ما

                                                           

 (. ٖٔٚ/ُٕيشطخ: الكذاف ص (1)

 (.ٖٖٛ/ٕالقالئج ص ودرر الفػائج السدسَّاة غخر السختزى ُيشطخ: أمالي( ٕص
 سيأتيظ نبأ بصالنو ودفعو عسَّا قخيٍب، فانتطخه.  (3)

 (. ٘ٙ، ٗٙبجع التفاسيخ ص ص:  (4)



 

 

6826 

دالم بددؤال ربدده  رميده إبدراليؼ ازداد كسددا يديًشدا لتدزداد ولكدؽ اداك  َربًا  ﴿الدَّ
 .(1)﴾َدْم اي لاَيْظَسئاؽَّ  َوَلكاؽْ  َبَمن َدالَ  تطْؤماؽْ  َأَوَلؼْ  َأرا اي َكْيَف تطْحياي الَسْؾَتن َدالَ 

ليؽ والحددؽ البردري    (2)و د  الدافي ابؽ رظية   ا الؾجه لبعض الستأوًا
كسددا رددزاه الذدديخ أبددؾ حيددان  وابددؽ رددادل لمحدددؽ البرددري والحددديؽ بددؽ 

 .(3)الفز 

ماليدده  وحكدداه الزمخذددري بردديغة التسددر ض )ديدد (  وكدد ا السرتزددن فددي أ
حاه  وتعدَّ حسا الذيخ الغسداري  لزداو  د ا الؾجده؛  -كسدا ددد رمسدا –ووجَّ

 وذلػ لسا  ميل

﴿ ؛ إذ الغدا ر كدؾن (4)  َّده  دالا الغدا ر كسدا ددال العالمدة ا لؾسدي أٟٗها:
َْ اهددرّٙ ٜفِطدد٣َِى ﴿اددرطية  وجؾابحددا دؾلددهل ﴾ إنْ   ًٔددّ اهلتدداب َٙٞقددَس١ُٗ

 .﴾ٜوِبٔوٜم

ٚ٘ا:  المغدة فدي يحددؽ وال الؾجه تعدي  الشفدي بفعد  ا مدر  مزم رمن   ا  ثاُ
 الدددرلن تخددر ج يجددؾز ال ركاكددةً   طددؾرث   َّدده العربيددة تعديدد  الشفددي بددا مر؛

كسددا  ددصَّ رمددن ذلددػ  السزددارع بالفعدد  الشفددي تعديدد  يحدددؽ وت َّسددا رميحددا 
 الذيخ الغساري.

                                                           

(، وروح السعدددددداني ٖٓ٘/ٕسددددددديخ ص(، وزاد الٖٖ/ُٖيشطددددددخ: معدددددداني القددددددخآن وإعخابددددددو ص (1)
 ( كالىسا عغ الدجاج. ٛٚٔ/ٙص

 (.  ٕٗٔ/ُٖيشطخ: السحخر الػجيد ص (2)

 (. ٔٔٗ/ٓٔ(، والمباب في عمػم الكتاب ص٘ٓٔ/ُٙيشطخ: البحخ السحي  ص (3)

 (. ٛٚٔ/ُٙيشطخ: روح السعاني ص (4)
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)مددا(    افيددة بسعشددن﴾ إنْ ﴿  إن ديدد  فددراًرا مددؽ االرتددراض الدددابقل ثاهّجددا:
ونَ  الدد  ؽ َفْدددَئ ا ﴿  ودؾلددهل ددؽ الكتدداب َيْدددَرءط جددؾاب اددرٍط محدد وٍا   ﴾َدْ ماددػَ  ما

 تدزداد أنْ  أردتَ  فدٍنْ  إليدػ  أ زلشدا مسَّدا ادػًٍ  في كشا ما وتدد ر الكالم حيشئٍ ل
ونَ  ال  ؽ َفْدَئ ا ﴿ يديًشا     ﴾.َدْ ماػَ  ماؽ الكتاب َيْدَرءط

ل  دد ا تكمُّددٌو عددا ٌر وتعدددٌو وافددٌ ؛  رمددن اآليددة إذ  مددزم رميدده حسدد  دمدداط
وغشيّّ ردؽ ال يدان أنَّ  وتأو ٍ   تدد رٍ  إلن السحتاج د مه رسَّا السشدظع السعشن

 إلدن احتيداجٍ  غيدر مدؽ د مده بسدا مترد ٌ  اآلية إذا احتسما معشيديؽل أحدد سال
وتأو دٍ   فدا ولن  تددد رٍ  إلدن يحتاج د مه رسَّا مشدظعٌ  وتأو ٍ   واآل رل تدد رٍ 
 حيشئد ٍ  رميده الكالم إذ وتأو ٍ ؛ تدد رٍ  إلن يحتاج السعشن ال ي ال رمن حسمحا
 .د مه بسا االترال اد د يكؾن 

دؤال ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الداري لح ا الؾجه  دؾ الفدرار مدؽ تدؾ ؼ أنَّ أمدره زابّعا:  بالدُّ
 هللا ورسددؾل ادداك فددي ادددق واددحة مددا أ ددزل رميدده ربُّدده  دليددٌ  رمددن أ َّدده

 ؼ مددفؾٌع بسدا فيده الغشداء أتدؼ الغشداء ددٍ  و د ا الدؾ  ادػًٍ  فدي يكطؽ لؼ ملسو هيلع هللا ىلص
 ل (1)رؽ   ا الؾجه الستكمَّو  وذلػ مؽ وجحيؽ احيحيؽ

  نَّ  رمدن سد ي  الفدرض والتددد ر؛ ملسو هيلع هللا ىلص له أحد سال أنَّ الخظاب في اآلية
﴾ إنْ ﴿رط ًاددر بددددددد  ولدد ا لدده  الغظدداء ال كذدداا ملسو هيلع هللا ىلص مشدده  طترددؾر ال الذددػَّ 

دقَ  تددتمزمط  وال  اديءٍ  رمدن اديءٍ  تعميدق التي تدتزدي الذرطية  ودؾرده تحدُّ
 إانْ  دطد ْ  ل ﴿تعدالن كدؾلده رددالً  السددتحي  فدي ذلدػ يكدؾنط  ددد بد  إمكا ه  وال

                                                           

ا ُأخد (1) حة  ألنَّ بعس السفدخيغ أورد أوجي  خ  فدي دفدع ىدحا وصفت ىحيغ الػجييغ بالرَّ
ا، وإن أردَت الػقددػف  اإلييددام م تخمددػ مددغ ضددعٍف وبعددٍج وتكمددٍف  لددحا أضددخبُت عشيددا صددفح 

(، والمبدددداب فددددي عمددددػم الكتدددداب ٙٓٔ، ٘ٓٔ/ٙعمييددددا، فخاجددددع إن شدددديَت: البحددددخ السحددددي  ص
  .(ٔٔٗ،ٓٔٗ/ٓٔص
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ْحسؽا  كانَ   يكدؾن  أن مددتحي ٌ  فكد لػ ولددٌ  له يكؾن  أن ومدتحي ٌ   (1)﴾َوَلدٌ  لامرَّ
ديَ  َأنْ  اْسَتَظْعاَ  َفٍانا ل ﴿تعالن كدؾله رادةً  السدتحي  وفي اػ  في  َ َفدداً  َتْ َتغا
 ودؾرحا كسا  ؾ معمؾم. رمن  تؾقف ال الذرطية وادق  (2)﴾اْ َْرضا  فاي

 مسَّدؽ أمتده مدؽ سدؾاه   والسراد َمؽْ  ملسو هيلع هللا ىلص له اآلية في الخظاب أنَّ  ثا يحسال
دددػَّ أو أن يسكدددؽط  دددعا  َوالَ  هللا اتدددق الش دددي َأ َُّحدددا يدددا ل ﴿كدؾلددده يطعدددارض؛ يذط  تطظا

 و ددلُّ   (4)﴾َرَسمطدػَ  َلَيْحدَبَظؽَّ  ْادَرْكاَ أَ  َلدئاؽْ  ل ﴿ودؾلده  (3)﴾والسشدافديؽ الكدافر ؽ
ددؽ َاددػًٍ  فاددي كطشددتطؼْ  إان الشدداس أ حددا يددال ﴿الدددؾرة ل ددر فددي دؾلدده ذلددػ رمددن  مًا
   ؾتده فدي غيدره ادػ لكدان  فدده؛   دؾة فدي اداكِّا كدان لؾ وأيًزا  (5)﴾دا شاي
 كدان وتن الخظدابَ   د ا أنَّ  فث دا بالكميدة؛ الذر عة سدؾطط   ؾج  و  ا أولن 

 فددي الشدداس فددٍنَّ   دد ا ورمددن أمتدده  السددراد أنَّ  إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص لمرسددؾل لغَّددا را فددي
 أمدددره فدددي والستؾدفدددؾن  والسكددد بؾن  السردددددؾن ل ثالثدددة فرًددددا كدددا ؾا زما ددده

اكؾن   َفٍان ل ﴿ام دان أ ُّحال فدال الخظاب بح ا تعالن هللا فخاط حؼ فيه  الذَّ
سَّدآ َاددػًٍ  فاددي كطشداَ   فاسددأل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لدددان رمددن د،الحد مددؽ﴾ إاَلْيددػَ  َأ َزْلَشددآ ما
ة رمددن ليدددلؾك الكتدداب أ دد  تدده اددحَّ ددا . ط ؾَّ   ز دد  مددا لحددؼ تعددالن هللا ذكددر ولسَّ

                                                           

  .  [ٔٛ: الدخخف] (1)

  . [ٖ٘: األنعام] (2)

  . [ٔ: األحداب] (3)

  . [٘ٙ: الدمخ] (4)

    .[ٗٓٔ: يػنذ ] (5)
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ػ بؾن  و ؼ الثا ي  بالددؼ  محدؾا أن مؽ ح َّر ؼ رشحؼ  الذَّ  ل ﴿فددال السكد ًا
 .(1)اآلية﴾ هللا باآَياتا  َك َّبطؾاْ  ال  ؽ ماؽَ  َتكطؾَ ؽَّ  َوالَ 

إجددادة الذدديخ الغسدداري وتاددابته وجدده الحددقًا فددي  وبحدد ا التحديددق  ت دديؽ لددػ
تعديبدده و دددده لمزمخذددري والسرتزددن؛ م راد سددا  دد ا الؾجدده الزددايف فددي 

ِْ ﴿إرددراب  َِددا  ﴿ و٘هددٕ تعدداىل:يف  ﴾إ َُِصٞه ٌٖددا ٜأ ًٔ ِِددَت ٔفددٛ َغددمٍّ  ِْ ٝك ٜفددِإ
ِٜٚم  .    ﴾ِإٜه

************************ 

 ػسٜ أكربْ مبعِٟامل٘ضع اهسابع: ُقد اهػٌازٜ تفطري اهصخم
ٌٖا﴿و٘هٕ تعاىل: يف  حضّ ُٕ ٜفٜو َِ ِٙ ُٕ َزٜأ َُ ﴾ٜأٞكَبِس

ًّٗ . واي اهػٌازٜ: " (2)
ما حكاه الزمخذري فدالل "ودي ل أك رن بسعشن حزؽ   بدع اهتفاضري

  يدالل أك رت السرأة إذا حافا  وحكيدتهل د ما في الك ر؛ اكوالحاء لمدَّ 
أبا الظي  أ   مؽ  ر إلن الك ر  وكأنَّ غالرًا  حا بالحيض تخرج مؽ حدًا   َّ 

   ا التفدير دؾلهل

  

                                                           

، ٘ٓٔ/ٙ، والبحدددددخ السحددددددي  ص(ٕٗٔ/ٖص الدددددػجيد السحددددددخر وُيخاجدددددع: ،[ٜ٘: يدددددػنذ ] (1)
  (.ٛٚٔ/ٙص السعاني وروح (،ٔٔٗ،ٓٔٗ/ٓٔ(، والمباب في عمػم الكتاب صٙٓٔ

 [.ٖٔ: يػسف ](2)
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َٕ َخٔف ِْبُبِسٝوٍع* اجلٌاَي ذا ٗاِضُتِس اهوَّ  .(2)"(1)اهع٘أتُق اخٝلدِٗز يف حاَضِت ٝهِخَت **فإ

مؽ  بعيدٌ  -(3)وتن لؼ  تعكبه  ؾ وال ال يزاوي  –ل   ا التفدير ووُت
ابه في تفدير الدرلن ياق  ب   ؾ مؽ غر   المغة ال ي يج  اجتشالدًا 

 . (4)أ د ."الكر ؼ

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

ٌٖا﴿و٘هٕ تعاىل: يف  أكربْ ذكر العالمة الزمخذري في تفدير ُٕ ٜفٜو َِ ِٙ  َزٜأ
ُٕ َُ  الرائع الحدؽ ذلػ و  ؽ بسعشن أرغسشه دؾليؽل أولحسال َأْكَ ْرَ هط  ﴾ٜأٞكَبِس
 .الفائق والجسال

 .(5)حزؽ بسعشن ثا يحسال أك رن 

؛ -حزدؽ بسعشدن أك درن  أرشدي تفدديره -الذيخ الغساري دؾله الثدا ي وتعدَّ 
ددياق  مددؽ   َّدده بعيدددٌ   فددي اجتشابدده يجدد  الدد ي المغددة غر دد  مددؽ  ددؾ بدد  الدًا

 الكر ؼ. الدرلن تفدير

                                                           

 ِإمَّ  ِفيددوِ  يكددػن  َوَم  َواْلَػْجددو الجبدديغ ِبددوِ  يغصددى لْمَعددَخب نقدداب بيددت مددغ الصػيددل، والبخقددع:ال (1)
 لالحددددتالم، السقاربددددة اْلَجاِرَيدددة وىددددى عدددداتق جسدددع والعػاتددددق: ِمْشُيَسددددا، تشطدددخان لمعيشدددديغ ثقبدددان

 خدف َيُقدػل وَمْعشى البيدت: اْلَعَػاِتق. ِفيوِ  يدتخ الح  َواْلَبْيت اْلكغ، َوُىػَ  خجر جسع والخجور:
 الجدددػاري  ذاب َضيدددخت ِإن َفإنَّدددظ َوجيدددظ، عمدددى بشقددداب جسالدددظ حددددغ واسدددتخ الشَّددداس فدددي هللا

 (.  ٜٖٗ/َٕلظ. ُيشطخ: شخح ديػان الستشبي لمعكبخي ص وعذق ا ِإَلْيظ شػق ا اْلَعَػاِتق
 (.٘ٙٗ/ٕالكذاف ص (2)

 (.ٕٙٔ/ُٖيشطخ: أنػار التشديل ص( ٖص
 (. ٕٚبجع التفاسيخ ص ص:  (4)

 (.٘ٙٗ، ٗ٘ٗ/ُٕيشطخ: الكذاف ص (5)
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ل ادق الذيخ الغساري  في  دده   ا التفدير؛ وذلػ لعدة  -رحسه هللا –دماط
 أسباٍبل

ٜٙ ًدّ ط   ْٖ ٓرا اهتفطري ًدسٗ ؛ فددد أ رجده ابدؽ سٙدق ضدعٚف  أٗهلا: أ
جر در الظ ددري فددي جامعدده  وابددؽ أبددي حدداتؼ فددي تفددديره  وذكددره الثعم ددي فددي 
الكذو وال يان  وابؽ الجؾزي في الزاد  والدديؾطي فدي الددر السشثدؾر وردزاه 
البؽ جر در وابدؽ السشد ر وابدؽ أبدي حداتؼ  كمُّحدؼ مدؽ طر دق ر دد الردسد بدؽ 

   ور دد الردسد(1)ردؽ أبيده ردؽ جدده رميًٍ الحااسي بؽ ر د هللا بؽ الاباس

الابدداس الحااددسي فددايٌف  ذكددره العديمددي فددي  بددؽ هللا ر ددد بددؽ رمدديًٍ  بددؽ
دؾٍظ". أ دد َغْيدرط  الزعفاء  ودالل " َحدا ثطهط  . وددال الد   ي فدي السيدزانل" (2)َمْحفط

 .(3)أ د .بحجٍة" الرسد ر د وما

رايً الْ  كسا أورده ا ز ري في تح    المغة حيث دالل" وَحدثشي ْثَسان َرؽ سطْش ا  رط
َذددام أبدي َرددؽ سدعيد بدؽ يدع َحدددثَشال َددالَ  الرًافداريًا   ا  َرددؽ َرْوقٍ  أبدي َرددؽ َجسا

اكا  ددحَّ ددال ﴿َدْؾلدده فاددي َعبَّدداس اْبددؽ َرددؽ الزَّ ْزددَؽ"ل َدددالَ  ﴾َأْكَ ْرَ ددهط  َرَأْ َشددهط  َفَمسَّ  .حا

                                                           

( ٖٕ٘ٔ/ٚخ القددخآن العطدديع مبددغ أبددي حدداتع ص(، وتفددديٙٚ/ٙٔ( ُيشطددخ: جددامع البيددان صٔص
(، والدددددجر السشثدددددػر ٖٙٗ/ٕ(، وزاد السدددددديخ صٕٛٔ/٘(، والكذدددددف والبيدددددان صٔ٘٘ٔٔرقدددددع ص

 (.ٖٔ٘/ٗص
 (.ٖ٘ٓٔ( رقع التخجسة صٗٛ/ٖالزعفاء الكبيخ ص( ٕص
 (. ٕٓٙ/ٕميدان امعتجال ص( ٖص
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ر دق . وط(2). وذكره ابؽ الجؾزي في الزاد رؽ الزحاك رؽ ابؽ عبداسٍ (1)أ د
 .  (3)الزحاك رؽ ابؽ عباٍس مشدظعة؛ فٍنَّ الزحاك لؼ  مَق ابؽ عباسٍ 

ْٖ تفطري   حضّ غري ًعسٕٗف يف هػٞ اهعدسب  مبعِٟ أكربْ ثاُٚٔا: أ
 دال أبؾ ر يدةل

 أ ددؽ؟ فسددؽ «حزددؽ» أك ر دده أنَّ  زرددؼ وأرغسشدده  وَمددؽْ  ل أجممشدده﴾َأْكَ ْرَ ددهط ﴿ "
 أك درنل العدرب كدالم فدي ولديس  أك رن ل دال لؾ ذلػ  الفع  رميه ودع وت َّسا

وددال أبدؾ . (4)أ د .حزؽ" أرغسشه ما ادة مؽ يكؾن  أن ردن ولكؽ حزؽ 
ْزؽَ ﴾ َأْكَ ْرَ هط ل ﴿و دال .أرغسشه﴾ َأْكَ ْرَ هط ﴿ ومعشن"  إسحاٍق الزَّجاجل  وددد .حا

وا دددْا   فدددي المغدددة......  والحددداء فدددي بسعدددرواٍ  ذلدددػ ولددديس .مجا دددد ردددؽ رط
ْزَشهط  دد الشداءل يدؾل أن يجؾز ال   َّه ؛  ا تشفي ﴾َأْكَ ْرَ هط ﴿   ن   ا؛ يا حا

 .(5)أ د.مفعؾل" إلن  تعد، ال حزؽ

دا ﴾ َأْكَ ْرَ دهط  َرَأْ َشدهط  َفَمسَّدال ﴿َوردز جد ً  هللا َددؾل ودال أبؾ مشرؾر ا ز ريل " َوأمَّ
ر ؽَ  فأكثرط  وايَ  .َأْرَغْسَشهل يدؾلؾنَ  السفدًا دد َرؽ َورط ﴾ل ْكَ ْرَ دهط أَ ل ﴿َددالَ  َأ ده مطَجا ا

ْزَؽ  واا  َذلاػ َوَلْيَس  حا  .  (6)أ د .المَُّغة" فاي بااْلَسْعرط

                                                           

 ( مادة ص كبخ(. ٕٔٔ/ٓٔ( تيحيب المغة صٔص
 .(ٖٙٗ/ٕ( زاد السديخ صٕص
 (.ٗ٘ٗ، ٖ٘ٗ/ٗ(، وتيحيب التيحيب صٕٖٙ، ٕٖ٘/ٕامعتجال ص ُيشطخ: ميدان (ٖص
 (.ٜٖٓ( مجاز القخآن صص: ٗص
 (.ٙٓٔ/ٖوإعخابو ص القخآن معاني( ٘ص
 ( مادة صكبخ(. ٕٓٔ/ ٓٔ( تيحيب المغة صٙص
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حزددؽ دددؾل  بسعشددن" أك ددرن  "فددٍن ديدد ل كيددف ذلددػ  ودددد أ ذددد بعزددحؼ فددي
 الذاررل 

َِٚطا١َ َُٞأٔتٛ ّٖ َعٜوٟ اه ٔٓ َٔاِز َِٚطا١َ َُٞأٔتٛ ***** َٗال ٜأٞط َْ ِإَذا اه  (1)ِإٞكَباَزا ٜأٞكَبِس

ل ال يا  زرؼ بالذعر  دال الظ ريل "ودد العمساء يعرفه ال مختمقٌ  مرشؾعٌ  دماط
 ال بيًتددا حزددؽ  بسعشددن" أك ددرن  "فددي  أ ذددده الشدداس بعددض أنَّ  الددرواة بعددض

. وأ َّددده (2)الددرواة" ثددؼ ذكددره رشددد بددالسعروا لدديس   َّدده أادداًل  لدده أنَّ  أحددد 
﴾ َ دهط َأْكَ رْ ل ﴿الدافي ابؽ رظية في حكسده  د ا  وذلدػ حيدث يددؾلل " ودؾلده

 بدؽ الرسد ر د ودال الجسحؾر  دؾل   ا جساله  واستحؾلؽ أرغسشهل معشاه
 حجدة الشاس بعض وأ ذد حزؽ ل معشاهل جده رؽ أبيه رؽ الحااسي رمي
 ل التأو   لح ا

َِٚطا١َ َُٞأٔتٛ ّٖ َعٜوٟ اه ٔٓ َٔاِز َِٚطا١َ َُٞأٔتٛ ***** َٗال ٜأٞط َْ ِإَذا اه  ِإٞكَباَزا ٜأٞكَبِس

 دددال كدد لػ مختمددٌق  مرددشؾعٌ  وال يددا مشكددؾٌر  معشدداه مددؽ ايفٌ فدد دددؾلٌ  و دد ا
 رحسدده العمددؼ رواة مددؽ الرددسد ر ددد ولدديس السحدددديؽ  مددؽ وغيددره الظ ددري 

 . (3)أ د.هللا"

 يطعرا ال مرشؾعٌ "  أك رن " بيا أنَّ  رمن ودال اممام الكرما يل " والسحددؾن 
 .(4)أ د.دائمه"

                                                           

 .بال ندبة (كبخص مادة (ٕٙٔ/٘، ولدان العخب ص(ٕٓٔ/ ٓٔص المغة البيت في تيحيب( ٔص
 (.ٚٚ/ ٙٔالبيان ص( جامع ٕص
(، وروح السعداني ٓٛٔ/ٜ، وُيشطخ: الجامع ألحكدام القدخآن ص(ٜٖٕ/ٖ( السحخر الػجيد صٖص
 .(ٕٓٗ/ٙص
 (.ٖٙ٘/ٔغخائب التفديخ وعجائب التأويل ص (ٗص
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إذ  مزم رمن   ا التفدير  ؛ثاهجٔا: خماهفٞ ظآس اآلٙٞ اهػسٙفٞ ٗضٚاؤا
دكا ال  داء الزدسير  ﴾َأْكَ ْرَ دهط ﴿ لأن تكؾن الحاء فدي دؾلده  وكؾ طحدا  داء الدَّ

ه لمدكاا  دُّ حيان  أبؾ الذيخ تعدَّ  ل ا َلَدَكَشْا؛ لمدكا كا ا إذ لؾ فسُّحا؛ َ رط
درَّاءا  َوتاْجَسداعط ل "بدؾلده -ومشحؼ الزمخذدري  –أاحاب   ا الرأي   َفدؼًا َرَمدن اْلدط

ددْكاا  َ دداءَ  َلْيَدددْا  َأ ََّحددا َرَمددن َدلايدد ٌ  اْلَؾْادد ا  فاددي اْلَحدداءا   َ دداءَ  َكاَ ددْا  َلددؾْ  إاذْ  الدَّ
ْكاا  ؼَّ  َلؼْ  اْلَؾْقفا  َمْجَر،  اْلَؾْا َ  َأْجَر،  َمؽْ  َوَكانَ  الدَّ  .(1)أ د". اْلَحاءَ  َيزط

 الدددكا و دداءل " بدؾلدده حيددان أبددي ادديخه رمددن الحم ددي الدددسيؽ وارتددرض
ك  .(2)أ د". مطْجرا ا لحا إجراءً  الزسير  اءا  بحركةا  تطَحرَّ

ْكاا  كؾ حال دماط  كا لمدَّ   دالا مطْجرا دا لحدا إجراءً  الزسير  اءا  بحركةا  وتطَحرَّ
 .الغا ر  وا ولن حس  اآلية رمن السعشن السؾافق لغا ر ا كسا  ؾ معمؾم

ْزدؽَ  بسعشدن يكدؾن )َأْكَ دْرَن( أن فٍن دي ل يسكدؽ دْكا  ءط الحدا تكدؾن  وال حا  لمدَّ
 الزسيَر؟ تطْجع   اء ب 

ل  مزم رمن ذلػ أن يعؾد الزسير في دؾلهل إمَّا إلدن السرددر  ﴾َأْكَ ْرَ هط ﴿ دماط
بفعمه أيل أك درن إكبداًرا  بسعشدنل حزدؽ حيًزدا. وتمَّدا  رميه السدلؾلا  السددر

حزدؽ  جمده ل بسعشدن إلن  ؾسو رمدن تددد ر حد ا الدالم  أيل أك درن لده 
 .همؽ جساله وحدش

وأ ا   يٌر بأنَّ   ا تعدٌو وتكمدٌو بحسد  اآليدة رمدن السعشدن السشدظدع رسَّدا 
ودددد مدرَّ بدػ أنَّ حسد  اآليدة رمدن السعشددن  د مده السحتداج إلدن تددد ٍر وتأو دٍ  

                                                           

 .(ٜٕٙ/ٙص السحي  البحخ (ٔص
 (.ٓٛٗ/ٙص السرػن  الجر (ٕص
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الستر  بسا د مه مؽ غير احتياٍج إلدن تددد ٍر وتأو دٍ  أولدن؛ إذ الكدالم رميده 
 حيشئٍ  يكؾن اد د االترال بسا د مه.

دالم  –ذلدػ أنَّ ردؾد الزدسير لغيدر  ؾسدو  زد رمن فيده تذدتيٌا  –رميده الدَّ
 ليؾسو ال محالة.﴾ َرَأْ َشهط  َفَمسَّا﴿ لمزسائر  فٍنَّ الزسير في دؾله د  طل

﴾ َأْكَ ْرَ دهط ﴿ لومؽ ثؼَّ تر، أنَّ الدؾل ا ا َّ السؾافق لمغدة العدرب تفددير دؾلده
د الم  كسدا تدر، أنَّ الذديخ بسعشن أرغسشده وأجممشده لجسالده وحددشه رميده الدَّ

فًادددق تسدددام التؾفيدددق فدددي  ددددد  ددد ا الددددؾل الثدددا ي الددد ي أورده  الغسددداري ددددد وط
؛   َّده لديس معروًفدا فدي لغدة العدرب  ﴾َأْكَ ْرَ هط ل ﴿دؾله الزمخذري في تفدير

بدد   ددؾ مددؽ غرائدد  التفدددير ورجائبدده  وتن كشدداط أر، أنَّ تددأ ير الزمخذددري 
ة التسر ض) دي ( مسَّا  دلُّ رمن فدعفه رشدده    ا الدؾل  وت راده إياه بريغ

    وز فه لديه.

********************** 

 امل٘ضدع اخلداًظ: ُقدد اهػٌددازٜ إعدساب اهصخمػدسٜ و٘هدٕ تعدداىل:      

ِٖاُت﴿ ٍْ َج ٍٖ  ﴿اهلدبري يف و٘هدٕ تعداىل:     اهفضى ًّ بدٟها ﴾َعِد َِدا  ُثد َِٗزِث  ٜأ
َّ اٞهٔلَتاَب َِا اهَّٔرٙ ِٚ ٜٜٛف ِّ اِص ٍِ  َُأعَبأد ًٔ ُٔ ِِ ٌٔد ٍْ  ٜف ٕٔ  ٜظدأه َِٞفٔطد ٍِ  ٔه ُٔ ِِ ًٔد َٗ 
ٍِ ًُٞقَتٔضْد ُٔ ِِ ًٔ َِٚسأت َضأبْق َٗ ِْ ٔباٞهَخ ٕٔ ٔبِإِذ َ٘ َذٔهٜم اهوَّ  اٞهٜلدٔبريُ  اٞهٜفِضدىُ  ُٓ

ِٖاُت( 32) ٍْ َج َٔا َعِد َُ َْ َِٙدُخٝو٘ ِ٘ َٔا َُٙخوَّ ِّ ٔفٚ َِٗز ًٔ ِّ ٜأَضا َٕٓب ًٔ  َٗٝهِؤٝهّؤا َذ
ٍِ ُٔ َٔا َٗٔهَباُض    .(1)﴾ ِسْٙسَح ٔفٚ

                                                           

   [.ٖٖ، ٕٖ] فاشخ:  (1)
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ِٖدداُت ل فكيدف جعمددا ﴿فدٍن دمدداَ "ودداي اهصخمػددسٜ: وداي اهػٌددازٜ: "   َج
ٍْ ﴾ بددداًل مددؽ الفزدد  الك يددر الدد ي  ددؾ الددد ق بددالخيرات السذددار إليدده؟ َعددِد

ه  دؾ الثدؾاب  فأبددلا ا كان في  ي  الثؾاب   دزل مشزلدة الدد   كأ َّدل لسَّ دماط 
بدد كر ثددؾابحؼ   -يؼبعددد التدددد –رشدده جشددات ردددن وفددي ا تردداص الدددابديؽ

والدكؾت رؽ اآل ر ؽ  ما فيه مؽ وجؾب الح ر. فميح ر السدترد  وليسمػ 
ردة مدؽ رد اب هللا  وال الغالؼ لشفده ح ًرا  ورميحسدا بالتؾبدة الشردؾح السخمًا 

َِا »ل ملسو هيلع هللا ىلصيغتدددرا بسدددا رواه رسدددر رفدددي هللا رشددده ردددؽ رسدددؾل هللا   َضدددأبٝق
َُا َضأبْق، ًُٞقَتٔضُد َِا َُاج، ٗ ٌُ ٕ  ًَِػٝفْ٘ز َٜٗظأه ادرط ذلدػ ادحة  فدٍنَّ   (1)«هد
ٍِ   لدؾله تعدالنل ﴿(2)التؾبة ِٔ ِٚ َُٙتَ٘ب َعٜود  ِْ ُٕ ٜأ ﴾َعَطٟ اهوَّ

ًٖدا  ودؾلده ﴿  (3) ِإ
ٍِ ِٔ ِٚ َُٙتُ٘ب َعٜو ًٖا  َِٗإ  ٍِ ُٔ ولدد  ظق الدرلن ب لػ في مؾافع  مؽ   (4)﴾َُٙعٚرُب

  .(5)"استدرأ ا اطمع رمن حكيدة ا مر  ولؼ يعم   فده بالخدع
                                                           

 اْلِجَيدادِ  َفْزدلِ  ِفدي َجداءَ  َمدا َبداب -اب الجيدادكتد –أخخجو سعيج بدغ مشردػر فدي سدششو  (1)
(، ٖٗٗ/ٖ(، والعقيمي في الزعفاء الكبيخ صٖٕٛٓ( رقع صٔ٘ٔ/َٕوَجلَّ ص َعدَّ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي

َىَحا".أىد،  مغ أصم  ِبِإْسَشاد ُرِويَ  َوقج ِإْسَشاده َعَمى ُيَتابع وقال:" َم  ُعَسْيخ، ِباْلَفْزِل بغ َوأعمَّو
 ِسدَياٍه، ْبدغِ  َمْيُسدػنِ  َبدْيغَ  ِإْرَسدالر  ، وقال:" ِفيدوِ (ٔٙص رقع( ٗٛ/ٔصي في البعث والشذػر والبييق
، َغْيددخِ  آَخددخَ  َوْجددوٍ  ِمددغْ  َوُرِويَ . َعْشددوُ  ّللاَُّ  َرِضدديَ  ُعَسددخَ  َوَبددْيغَ  َعَمْيِو".أىددد.  َمْػُقػف ددا ُعَسددخَ  َعددغْ  َقددِػيٍّ

لمدمخذدددددخي لمديمعدددددي  الكذددددداف ختفددددددي فدددددي الػاقعدددددة واآلثدددددار األحاديدددددث وُيشطدددددخ: تخدددددخيج
 (.ٖ٘ٔ/ٖص

 فيجددػزون  الدددشة أىددل أمددا. السعتدلددة عشددج ىددحا «التػبددة صددحة ذلددظ شددخ  فددإن » قػلددو: (2)
 (.  ٖٔٙ/ٖامنتراف عمى الكذاف ص .الفزل بسجخد الغفخان

   .[ٕٓٔ: التػبة] (3)

   .[ٙٓٔ: التػبة] (4)

 (.  ٖٔٙ/ٖالكذاف ص (5)
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ٍْ  بجع  ﴿ل تسحَّ ووُت ِٖاُت َعِد ﴾ بداًل مؽ الفزد  الك يدر  وجعد  امادارة َج
الغدالؼ  ب لػ داارة رمن الد ق بدالخيرات لتفيدد اآليدة م لبده االرتزالديل أنَّ 

جشدات رددن ليددا  لكؽ  بظ  تأو مه أنَّ   لشفده والسدترد ال  د الن الجشة
وال حاجددة إليدده  وذلددػ ال فددرورة تدتزدديه    ددي الفزدد  الك يددر إال بتجددؾزٍ 

بددده إلدددن تؾر دددث الكتددداب  وجشدددات رددددن  لكؾ ددده اسدددؼ إادددارة لمبعيدددد  مذدددارٌ 
 ددد مؾ حا جسمددة اسددتئشافية ذكددرت ل يددان جددزاء السرددظفيؽ  وفددسير الجسددع 

 غدًرا إلدن  -كسدا زردؼ الزمخذدري  –دلي  رمن ذلػ. ورؾده لمدابق بالخيرات 
رددي الرتكدداب مثدد   دد ا   وال داعددا رٌ  سددابًدا فددي معشددن سددابديؽ  تكمددوٌ  أنَّ 

التكمددو فددي إرددراب اآليددة إال الحددرص رمددن مؾافدددة السدد     ثددؼ  مددزم رمددن 
الخيرات  مؾ الكالم مؽ اماارة إلن مدا بدرر اماارة في "ذلػ" رمن الد ق 
 . (1)أ د ."ه مدرد الكالم  ومحٍ الفائدةفي تؾر ث الكتاب مؽ الفز   مع أ َّ 

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:  

بداًل مؽ الفز  الك يدر  ودردر ﴾ َرْدنٍ  َجشَّاتط ﴿ ؾله تعالنلجع  الزمخذري د
رمن الدابق بالخيرات دون الغالؼ ﴾ اْلَك ايرط  اْلَفْز ط   طؾَ  َذلاػَ ﴿اماارة بدؾلهل 

 لشفده والسدترد.

به الذيخ الغساري   في   ا امرراب لسا  ميل -رحسه هللا –وتعكَّ

 - بعدددم د ددؾل الغددالؼ لشفددده أواًلل تسحمدده لتأ يددد م لبدده االرتزالددي الدافددي
 ول ددر اددالًحا رسدداًل   مددٍ الدد ي و ددؾ - والسدترددد -هللا  مددر السرجددأ و ددؾ
 الجشة  ودرر د ؾلحا رمن الدابق بالخيرات فدٍ. -سيًئا

 ثا يِّال مخالفة سياق  غؼ اآلية الجمي   وبيان ذلػ مؽ وجؾٍهل
                                                           

 (. ٙٓٔبجع التفاسيخ ص ص:  (1)
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  طددؾَ  َذلاددػَ ﴿  ا عحددر مددؽ سددياق اآليددة الكر سددة أنَّ السذددار إليدده بدؾلددهل –أ 
. وت َّسدا  دي جسمدة ﴾َرْدنٍ  َجشَّاتط ﴿ ؾ تؾر ث الكتاب  وليس ﴾ اْلَك ايرط  اْلَفْز ط 

 السردظفيؽ  جزاء ل يان ذطكرت -  ره  و د مؾ حا م تدأ  فجشات -مدتأ فة 
مطؾَ حا﴿ في دؾلهل الجسع وفسير   .ذلػ رمن دلي ٌ  ﴾َ ْد ط

الددابق بدالخيرات  ﴾اْلَك ايدرط  َفْزد ط الْ   طؾَ  َذلاػَ ﴿ جع  السذار إليه بدؾلهل  -ب
 بتأو   سابًدا بسعشن سابديؽ تكمٌو عا ٌر  ال حاجة إليه.

 مزم رمن درر اماارة رمن الدابق بالخيرات  مؾ الكدالم مدؽ امادارة  –ج 
إلددن مددا فددي تؾر ددث الكتدداب مددؽ الفزدد   و ددؾ السدرددؾد مددؽ الدددياق  فحددؾ 

  غرض الكالم ومحٍ فائدته.
ًشددا مخالفتدده وسددبده إلددن  دددد  الزمخذددري فددي  دد ا امرددراب ابددؽط السشيددر  مط يًا

لدددياق اآليددة  ومطفرددًحا رددؽ امرددراب الدد ي يدتزدديه عددا ر الددشغؼ الكددر ؼ  
رت وذلػ حيث يدؾلل " ودد دًا  هللا  عبداد مدؽ السردظفيؽ بد كر اآليدة  د ه اط

 مددؽ لشفدده الغدالؼ ا ددراج ليمدزم والدددابق والسدتردد الغدالؼ إلدن دددستحؼ ثدؼ
 اادظفائه مدؽ وأرغدؼ أتدؼ  عسةٍ  وأي لسشحؼ  وت ه السرظفيؽ  في ؾحد ؽالس

 التددؾ ة فدي يظشد  السردشو بدال فسدا ال ددع  مدؽ الدالسة والعدائد لمتؾحيد
مطؾَ حا َردْدنٍ  َجشَّداتط ﴿ ودؾلدهل السجتدرئ  والكدافر السردظفن السؾحد بيؽ ﴾ َ دْد ط

 تؾحيدد ؼ رمدن جدزاؤ ؼ والجشدات رسؾًمدا  السردظفيؽ إلن راجعٌ  فيه الزسير
دؽْ  فايحدا يطَحمَّْؾنَ ﴿ ودؾلهل الخ ر  و د مؾ حا م تدأ  جشاتل وتررابحا جسيًعا   ما
رَ  ؼْ  َولطْؤلطؤاً  َذَ ٍ   ماؽْ  َأساوا حط  بعدد   رل اآلية ل ر إلن﴾  ... َحرا رٌ  فايحا َولاباسط
 .(1)أ د .السدتعان" وهللا   ر  رمن و  ر   ر 

                                                           

 (.  ٖٔٙ/ٖص الكذاف عمى امنتراف (1)
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دد  الزمخذددري  دد ل السحدددق فددي  –كدد لػ  –ومسددؽ تعدَّ  دد ا امرددراب الستسحَّ
ه و دددده  وذلددػ حيددث يدددؾلل " فخددصَّ   ا لؾسددي  وزاد أوجًحددا أ ددر، فددي ردًا

 ل دددام سدسعا مدا رمن و ؾ االرتزال  لس    مراراةً  ا  ير بالددؼ الؾرد
ل تعددالن دؾلدده ليظابددده الجميدد  الددشغؼ فددي ا عحددر  ددؾ وذلددػ الثالثددة   بعدددط

وا َوالَّدد ا ؽَ ﴿ ددؼْ  َكَفددرط  واال تردداص التعغدديؼ حددد ث وليشاسدد   (1)﴾َجَحددشَّؼَ   ددارط  َلحط
 ذلدػ فدي تعغديؼٍ  فدأي وتال  ﴾اْلكاتدابَ  َأْوَرْثَشدا ثطدؼَّ ﴿ سدبحا هل دؾلده فدي السدمج

 الغفدؾر ذكدر وليشاسد  الكدافر ؽ  ددرن  في السرظفيؽ أكثر لز أن بعد ال كر
 مددؽ ذكددره مددا ولتعدددو الدددابق  حددال والذددكؾر والسدترددد الغددالؼ حددال بعددد

دره وددد ا عحدر  يكؾن  ال وكيف ال وق  رؽ وبطعده امرراب  أفزد  كد لػ فدَّ
 ذ د  وتليده  (2)ل ًفدا مدر مدا رمدن الس ديؽ الكتاب   ا رميه أط زل ومؽ الرس 

                                                           

   [.ٖٙ] فاشخ:  (1)

الطدالع لشفددو والسقتردج  –يذيخ إلى ما ذكدخه مدغ أحاديدث وروايدات مفادىدا أنَّ الثالثدة  (2)
دددا ذكدددخه الحدددجيث الدددحي أخخجدددو أحسدددج فدددي مددددشجه ص  -والددددابق ُكمُّيدددع مدددغ ىدددحه األمدددة، ومسَّ

 ثقيدددف، مدددغ الخجدددل إلبيدددام ضدددفيف (، وقدددال محققدددػه: " إسدددشادهٙٗٚٔٔ( رقدددع صٕٔٚ/ٛٔ
أبدػاب  –الذيخيغ"، وأخخجو التخمحي في جامعو  رجال ثقات رجالو وبقية كشانة مغ والخجل

 حدددجيث (، وقدددال: "ىدددحإٕٖ٘( رقدددع صٖٖٙ/٘بددداب ومدددغ سدددػرة السالئكدددة ص -تفدددديخ القدددخآن
 َأِبدي ( كمُّيع َعغْ ٔٚٗ/ٕٓالػجو"، والصبخي في تفديخه ص ىحا مغ إم نعخفو م غخيب، حدغ
، َسدددِعيجٍ   الَّددددِحيغَ  اْلِكتَدددابَ  َأْوَرْثَشدددا ثُدددعَّ  : ﴿اآْلَيدددةِ  َىدددِحهِ  ِفدددي َقدددالَ  َأنَّدددوُ  ملسو هيلع هللا ىلص الشَِّبددديِّ  َعدددغِ  اْلُخدددْجِريِّ

: » َقددالَ ﴾ ِبدداْلَخْيَخاتِ  َسدداِبقر  َوِمددْشُيعْ  ُمْقَتِرددجر  َوِمددْشُيعْ  ِلَشْفِدددوِ  َضدداِلعر  َفِسددْشُيعْ  ِعَباِدَنددا ِمددغْ  اْصددَصَفْيَشا
 .«اْلَجشَّةِ  ِفي َوُكمُُّيعْ  َواِحَجٍة، ِبَسْشِدَلةٍ  ُكمُُّيعْ  َىؤَُمءِ 

: " محققدػه وقدال ،(ٕٕٙٚٔص رقدع( ٚ٘/ٖٙص  مددشجه في أحسج أخخجو والحجيث الحي الحي
، "البكخي  خالج أبػ فيو بيشيسا الجرداء، وأبي هللا عبج بغ عمي بيغ منقصاعو ضفيف إسشاده

( رقددددددع ٜ٘/ٚالييثسددددددي فددددددي مجسددددددع الدوائددددددج ص (، وذكددددددخهٓٚٗ/ٕٓوابددددددغ جخيددددددخ الصبددددددخي ص
ِحي ِ  ِرَجالُ  َأَحِجَىا ِرَجالُ  ِبَأَساِنيجَ  َأْحَسجُ  َرَواهُ  (، وقال:"ٜٕٛٔٔص  َعِمديُّ  َكانَ  ِإنْ  َىِحهِ  َوِىيَ  الرَّ
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 رشحؼ  تعالن هللا رفي ا  ام بيؽ الحداية و جؾم الفخام أاحابه مؽ الكثير
 سدعيد وأبدا الددرداء اوأبد مددعؾد وابدؽ ورثسدان رسر ل(1)البحر في مشحؼ وردَّ 

 فدي وال يحددي مشردؾر بدؽ سدعيد أ رج ودد رشحؼ  تعالن هللا رفي ورائذة
 َأنْ  ّللاَّا  َرَمدن َأْادَحدط » لاآليدة ددرأ أن بعدد ددال أ َّده ردازب بؽ ال راء رؽ البعث

ؼْ  َمحط يًعددا  طددْد ا  إلددن اآليددة دددرأ أ َّدده كعددٍ   رددؽ واحدددٍ  غيددر وأ ددرج  (2)«اْلَجشَّددةَ  َجسا
دؼْ » لفدٍهل وفدي  «الكابة ورب د مؾ ا» فدال (3)﴾لطغطؾبٌ ﴿  .(4)«اْلَجشَّدةا  فادي كطمُّحط

                                                                                                                                    

ْرَداءِ  َأِبددي ِمددغْ  َسددِسعَ  اأْلَْزِديُّ  ّللاَِّ  َعْبددجِ  ْبددغُ ا ".أىددد َفِإنَّددوُ  الددجَّ ْرَداِء، ِبدديأَ  كمُّيددع َعددغْ   َتاِبِعيّّ : َقددالَ  الددجَّ
 ِمغْ  اْصَصَفْيَشا الَِّحيغَ  اْلِكَتابَ  َأْوَرْثَشا ُثعَّ : ﴿َوَجلَّ  َعدَّ  هللاُ  َقالَ : " َيُقػلُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسػلَ  َسِسْعتُ 
ددا »﴾ هللاِ  ِبددِإْذنِ  ِبدداْلَخْيَخاتِ  َسدداِبقر  ُمْقَتِرددجر َوِمددْشُيعْ  َوِمددْشُيعْ  ِلَشْفِدددوِ  َضدداِلعر  َفِسددْشُيعْ  ِعَباِدَنددا  الَّددِحيغَ  َفَأمَّ
ددا ِحَددداٍب، ِبَغْيددخِ  اْلَجشَّددةَ  َيددْجُخُمػنَ  الَّددِحيغَ  َفُأوَلِيددظَ  ِبدداْلَخْيَخاِت، َسددَبُقػا  َفُأوَلِيددظَ  اْقَتَرددُجوا، الَّددِحيغَ  َوَأمَّ

ددددا َيِددددديخ ا، ِحَددددداب ا ُيَحاَسددددُبػنَ   ُشددددػلِ  ِفددددي اَسددددُبػنَ ُيحَ  الَّددددِحيغَ  َفُأوَلِيددددظَ  َأْنُفَدددددُيْع، َضَمُسددددػا الَّددددِحيغَ  َوَأمَّ
 َعشَّدا َأْذَىدبَ  الَّدِحي لِلَِّ  اْلَحْسجُ : ﴿َيُقػُلػنَ  الَِّحيغَ  َفُيعُ  ِبَخْحَسِتِو، هللاُ  َتاَلَفاُىعُ  الَِّحيغَ  ُىعُ  ُثعَّ  اْلَسْحَذِخ،

اف  . وقدج ذكددخ الحدد«[ٖ٘ ،ٖٗ:فدداشخ﴾ ]ُلُغددػبر ﴿ َقْػِلدِو: ِإَلددى ﴾َشددُكػرر  َلَغُفدػرر  َربََّشددا ِإنَّ  اْلَحدَدنَ 
 هللا رسدددػل ابدددغ كثيدددخ ىدددحيغ الحدددجيثيغ، وسددداق جسمدددة  أخدددخ  مدددغ األحاديدددث والخوايدددات عدددغ

ددا تددجلُّ عمددى أنَّ الثالثددة مددغ ىددحه األمددة. ُيخاجددع تفددديخ  بعزدديا يذددجُّ  شددخقٍ  مددغ ،ملسو هيلع هللا ىلص بعز 
 وما بعجىا(.   ٙٗ٘/ٙالقخآن العطيع ص

   (.ٖٖ/ُٜيشطخ: البحخ السحي  ص (1)

 الدددجر فدددي الدددديػشي وذكدددخه ،(ٖٙص رقدددع( ٘ٛ/ٔص لشذدددػروا البعدددث فدددي أخخجدددو البييقدددي (2)
 بدغ عسدخو سدشجه وفي .«البعث» في والبييقي مشرػر، بغ لدعيج وعداه  ،(ٕ٘/ ٚص السشثػر

، ٜ/ُٛتشطدخ تخجستدو: تيدحيب التيدحيب ص .بدالخفس ُرمدي الحدجيث، ضدفيف: ىخمد بغ ثابت
ٔٓ.)    

   [.ٖ٘] فاشخ: (3)

 الدددجر فدددي الدددديػشي وذكدددخه ،(ٗٙص رقدددع( ٘ٛ/ٔص والشذدددػر البعدددث فدددي أخخجدددو البييقدددي (4)
     . َواْلَبْيَيِقيّ  اْلُسْشحر َواْبغ حسيج بغ َوعبج مشرػر بغ لدعيج وعداه  ،(ٕٙ/ ٚص السشثػر
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وا َوالَّ ا ؽَ ﴿ أثره رمن تر،  أال ؼْ  َكَفرط  لشفده بالغالؼ أطر د إن  عؼ﴾ َجَحشَّؼَ   ارط  َلحط
 وتليده الددابق إلدن رجؾرده و تعديَّؽ ذطكدر  ما إلن الزسير رجؾع  تع ر الكافر
  اتيددػ بعددد  ددراد أن  شبغددي ال لكددؽ الجددشس بحسددا السددراد  نَّ  السدترددد؛ وتلددن

 .(1)ا  بار". أ د

 امردراب   ا  دد في أجاد وأااب دد الغساري  الذيخ أنَّ  وبح ا التحديق تر، 
 تفديره اآل تيؽ الكر ستيؽ.   رشد الزمخذري  أورده ال ي

*************** 

مبعِدٟ   امل٘ضع اهطادع: ُقد اهػٌازٜ تفطري اهصخمػسٜ اهتخسٍٙ
ًّا يف و٘هٕ تعاىل: احلالي تقاداع َٔدا  َٙا﴿ حسا ٗٙ ٛٗ  ٜأ ِٖٔبد ٍَ  اه َُ  ٔهد  ًَدا  ُتَخدٚس

ُٕ ٜأَحٖى َٗأجٜم ًَِسَضاَت َتِبَتٔػٛ ٜهٜم اهوَّ ُٕ ٜأِش ٍْ ٜغٝفْ٘ز َٗاهوَّ ﴾َزٔحٚ
ملخاهفتدٕ   (2)

 ضٚاق اهِعٍ اجلوٚى. 

َُ ًدا أٜ  ومؽ بدع التفاسيرل دؾل الزمخذريل ﴿دال الغساريل " ٍَ ُتَخدٚس َحدٖى  ٔه
ُٕ ٜهٜم ٛ ﴾ مؽ ممػ اليسيؽ أو العد . ﴿اهوَّ دَٗتِبَتٔػد أو   ا تفددير لتحدرم﴾ إمَّ

هللا  م مدا أحد َّ أن يحدرًا  ه ليس  حدٍ مشه   َّ  أو استئشاا  وكان   ا زلةً   حال
ررفحا في إحالله  فدٍذا  ومرمحةٍ  لحكسةٍ  ما أح َّ  سا أح َّ هللا رًز وج  إ َّ   نَّ 
ُٕ ٜغٝفد٘زْ  محة مفدددة ﴿م كان ذلػ دم  السرحرَّ   ددد غفدر لدػ مدا زلمداَ  ﴾َٗاهوَّد

يٌؼ﴾ دد رحسػ فمؼ  ط    .(3)"ؤا  ك بهفيه ﴿َرحا

                                                           

  (.ٖٔٚ ،ٖٓٚ/ٔٔص السعاني روح (1)

  [.ٔ] التحخيع:  (ٕص
 (. ٗٙ٘، ٖٙ٘/ٗالكذاف ص( ٖص
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دد ه حسدد  التحددر ؼ رمددن ارتددداد الحددالل ووجدده ال درددة فددي  دد ا التفددديرل أ َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص  ديَّ الشَّ  حراًما  وسياق اآليدة ال يدتزديه  وال  ددل رميده  ثدؼ حكدؼ بدأنَّ 

 .التحر ؼ   ا في زلَّ 

 زردؼ كسدا حراًما  هللا أحمَّه ما يعتدد لؼ   َّه  زل؛ لؼ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ الشَّ  نَّ والؾادع أ
 أ َّدهل اديءٍ  فدي ددال لدؾ ملسو هيلع هللا ىلصه . رمدن أ َّدبيسديؽ مشه امتشع ب . الزمخذري 

م وددد. هللا ردؽ م مد ٌ    َّه حراًما؛ كان حرام  الددرلن   فدي تدأت لدؼ أادياء حدرَّ
دد ددمثدد  الدًا ْٖ ٜأٜهددا »حي ل باع والحسددر ا  ميددة  ودددال فددي الحددد ث الرَّ  ًَددا َِٗإ
ََ ٕٔ َزُضُ٘ي َحٖس ََ ًَا ًِٔجُى اهوَّ ُٕ َحٖس ه حدرام  أ َّ  فٍذا ارتدد في ايءٍ   (1)«اهوَّ

ارتداده ال يكدؾن إال مظابًددا لمؾاددع  فالزمخذدري  دؾ  فحؾ حرام حكيدة؛  نَّ 
 في   ا السكان وف َّ  سامحه هللا. ال ي زلَّ 

  فيدده إطددالق السعرفددة "ررفحددا ومرددمحةٍ  ةٍ لحكسدد" دددؾل الزمخذددريل  "تش يدده"
دددالل رددرا هللا ه ال يجددؾز اددرًرا أن يط رمددن رمددؼ هللا تعددالن  و ددؾ  ظددأ؛   َّدد

دددالل رمددؼ كد ا  و ددؾ رددالؼ  وتجدؾ ز الذدديخ زكر ددا سدا يط كد ا  و ددؾ رددارا. وت َّ 
دددال رميددهل ال يكفددي هللا  لددؾرود ذلددػ  يط  ا  ردداري إطددالق السعرفددة فددي حددقًا 

                                                           

ددشَّة  –أخخجددو ابددغ ماجددو فددي سددششو  (ٔص  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَِّ  َرُسددػلِ  َحددِجيثِ  بدداب َتْعِطدديعِ   -أبددػاب الدُّ
( مددغ حددجيث السقددجام بددغ معددجي كددخب، وقددال ٕٔ( رقددع صٜ/َٔعاَرَضددُو ص َمددغْ  َعَمددى َوالتَّْغِمددي ِ 
مَ  َمددا َوِإنَّ  َأَم : » قػلددو دون  صددحي ر  حددجيثر  محققددو:" مَ  َمددا ِمْثددلُ  ّللاَِّ  َرُسددػلُ  َحددخَّ  فقددج ،«ّللاَُّ  َحددخَّ

 أسددساء فددي السجدخد" فددي الددحىبي الحداف  قددال كسددا مددتػر وىددػ ،جددابخ بدغ الحدددغ بيددا انفدخد
: [ٜ٘ٔ] ص: "التقخيدب" فدي حجدخ ابدغ الحداف  وقدال ،"[ٗٔٔماجدو] ص:  ابدغ سشغ رجال

  بجونيا".أىد. مشو أوثق ىػ مغ رواه  وقج فميَّغ، وإم الستابعة عشج: أي مقبػل 
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 مددؽ الث ددؾت ولددؼ  ث ددا فددي إطالدحددا رميدده تعددالن حددد ثٌ  دَّ بطددالددؾرود  بدد  ال 
 . (1)".أ داحي ٌ 

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

 مدا تطَحدرًامط  لادؼَ ﴿ الزمخذري زلدًة  ظيدرًة بتفدديره التحدر ؼ فدي دؾلده تعدالنل زلَّ 
   ومعداذملسو هيلع هللا ىلص الش دي بارتداد الحالل حراًما  وردَّ ذلػ زلًة مدؽ﴾ َلػَ  ّللاَّط  َأَح َّ 
بددده  هللا أحدد َّ  مدددا تحددر ؼ ملسو هيلع هللا ىلصالش دديُّ  يعتدددد  أن وحدداش هللا لدده؛ لدد ا تعكَّ

الذيخ الغساري وااًفا رددم إجاللده لسددام الشَّ ديًا الكدر ؼ بالزلد   حاكًسدا رمدن 
راه بسا يأتيل  جرأته تمػ با مر الجم   مطبظاًل ما ادَّ

حراًمدا  الحدالل ارتدداد فدي اآليدة الكر سدة رمدن الزمخذري التحر ؼَ  أواًلل حْس ط 
 اه سياق الشغؼ الجمي   وبيان ذلػليأب

السؤمشيؽ  فكيف بديد  أنَّ ارتداد ما أحمَّه هللا حراًما أمٌر  تحاان رشه لحاد
بحدد ا  ملسو هيلع هللا ىلص ؟! ولعدد َّ ترددد ر اآليددة بشدائددهملسو هيلع هللا ىلص ا   يدداء و دداتؼ السرسددميؽ

دفة إادارٌة إلدن التش يده﴾ الشَّ اديُّ  َأ َُّحدا َيا ﴿الؾاو   رردسته الدالدة رمدن بالرًا
 .   ه واحدة.(2)بسعرؾمٍ  ليس مؽ فيه يدع مسَّا

أحمَّه هللا بيسيٍؽ  مسَّا رمن االمتشاع الكر سة اآلية في حس  التحر ؼ أنَّ  الثا ية
 ددؾ ا ليددق بسدددام الشُّ ددؾة السطشيددف  وا وفددق بجزالددة سددياق الددشغؼ الذددر ف  

 َلكطدؼْ  ّللاَّط  َفدَرَض  َدددْ  ﴿والدلي  رميه عا ر دؾله تعالن بعد   ه اآلية مباادرًةل 
مَّددةَ   ا يسددان رددتدده مددا حدد ُّ  و ددؾ تحميمحددا لكددؼ اددرع دددد أيل (3)﴾َأْيسددا اكطؼْ  َتحا

                                                           

 (.  ٖٖٔ، ٕٖٔبجع التفاسيخ ص ص: ( ٔص
 (.ٕٖٗ/ٗٔص السعاني وروح (،ٕٚٓ/ٓٔحي  صُيشطخ: البحخ الس (ٕص
  [.ٕ] التحخيع:  (ٖص
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 وتجدددالاًل  بدددددره  وتشؾ ًحدددا بددده  رفًددددا رميددده تعدددالن هللا راتبددده وت َّسدددا بالكفدددارة.
ددالة رميدده لسشرددبه ددالم الرَّ  رميدده يذددق بسددا أزواجدده مرفدداة  رارددي أن والدَّ

 .(1)به النتع هللا لظو مؽ ألو ما رمن جرً ا

م ايًئا  ملسو هيلع هللا ىلص ثا يِّال أ َّه هللا  وددد  ردؽ م مد ٌ    َّه حراًما حكيدًة؛ كان لؾ حرَّ
ؾلط  لَتاكطؼط  َوَما﴿أمر ا هللا بدؾلهل  سط ؾا َرْشهط  َ َحاكطؼْ  َوَما َفخط طوهط  الرَّ  .(2)﴾َفاْ َتحط

ومدددؽ ثدددؼَّ تدددر، أنَّ الذددديخ الغسددداري مؾفدددٌق غايدددة التؾفيدددق فدددي  ددددده كدددالم 
فدددي  ددد ا السددددام؛ لسخالفتددده سدددياق اآليدددات الكر سدددة  ومسددداءته  الزمخذدددري 

لمجشاب الش ؾي الرفيع  ودد سبده إلن التش يه رمن زل  الزمخذري  شدال ابدؽ 
السشير الدكشدري  والعالمة ا لؾسي حيث  د  ك ّّ مشحسا كالمه مع التعدي  

 . (3)رميه بسا  دحزه
 دد  كدالم الزمخذدري مكتفيِّدا بالتش يده رمدن  أمَّا الذيخ أبؾ حيان فشزَّه افحات كتابه ردؽ

ل دؾلده في كالمه رؽ فربا كسا افًحا  رشه أفربا كالمٌ   شا زلته بدؾلهل" ولمزمخذري 
ط  َرَفا﴿ ْ اَ  لاؼَ  َرْشػَ  ّللاَّ ؼْ  َأذا  .الئًددا" ليس ما السعرؾم إلن يعزو و حؾه   ا وكالمه  (4)﴾َلحط

       .(5)أ د

  

                                                           

  (.ٖٖٗ/ٗٔ، وروح السعاني ص(ٕٙ٘/ٗصُيشطخ: امنتراف عمى ىامر الكذاف (ٔص
  [.ٚ] الحذخ:  (ٕص
  (.ٖٖٗ/ٗٔ، وروح السعاني ص(ٕٙ٘/ٗصالكذاف ىامر عمى ُيشطخ: امنتراف (ٖص
  [.ٖٗ] التػبة:  (ٗص
  (.ٕٛٓ/ُٓٔيشطخ: البحخ السحي  ص (٘ص
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بٌٚنٍي فع٘تدب   ملسو هيلع هللا ىلص ًتِع ًِٕ اهِيبفإْ ووَت: ًا اهػ١ٛ اهرٜ ا 
 عوٕٚ؟

ي ط  ددحا ولا  َسددَ  ا  فاددي يطدددال لددػل الرَّ َحددا -كسددا دددال اممددام الشددؾوي  – اآْلَيددةا   طددزط  فاددي َأ َّ
ةا  يَحْيؽا  َغْيرا  فاي السرو ة وطء مار ة درة في ال اْلَعَد ا  دارَّ حا دةط  َتدْأتا  َوَلؼْ  الرَّ  دارَّ

َ ددةَ  ددؽْ  َمارا يٍ   َطرا ددقٍ  ما ل َدددالَ  َاددحا َدددائايُّ دددٌ  اْلَعَددد ا  فاددي َرائاَذددةَ  َحدددا ثا  إاْسددَشادط  الشَّ  َجيًا
ي ٌ   .  (1)َاحا

ل بدد  حددد ث رائذددة دديَ  دمدداط ط  َرفا ددحة اتفددق رميدده  ّللاَّ َرْشَحددا فددي أرمددن درجددات الرَّ
َ ْيددد ل دددال رطَسْيددٍر  ْبددؽ الذدديخان البخدداري ومدددمؼ  حيددث أ رجدداه بدددشد حسا رددؽ رط

ددديَ  َرائاَذدددةَ  َسددساْعاط  ط  َرفا ْشددددَ  َيْسكطدددثط  َكدددانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ اددديَّ  َأنَّ ل َرْشَحدددا ّللاَّ  باْشددداا  َزْ َشددد َ  را
ْشَدَ ا َوَ ْذَربط  َجْحٍش   الشَّ اديُّ  َرَمْيَحدا َدَ د َ  َأ ََّتَشدا َأنَّ ل َوَحْفَردةط  َأَ دا َفَتَؾاَادْياط  َرَداًل  را
ددط  إا ًايل َفْمَتدط ْ  ملسو هيلع هللا ىلص ْشدػَ  َأجا  إاْحدَدا طَسا  َرَمدن َفدَدَ  َ   (2)رَ َمَغدافاي َأَكْمداَ  َمَغدافايَر  را د َ  ما
ْشدددَ  َرَددداًل  َاددراْباط  َبدد ْ  اَل ل »َفَدددالَ  َذلاددَػ  َلددهط  َفَداَلددْا   َأرطددؾدَ  َوَلددؽْ  َجْحددٍش  باْشدداا  َزْ َشدد َ  را

ط  َأَح َّ  ما تطَحرًامط  لاؼَ  الشَّ ايُّ  َأ َُّحا َيا ﴿ لَفَشَزَلْا  «َلهط   (3)﴾ّللاَّا  إاَلدن َتتطؾَبدا إانْ ﴿ إاَلدن﴾ َلدػَ  ّللاَّ

                                                           

  (.ٚٚ/ٓٔالحجاج ص بغ مدمع صحي  شخح ُيشطخ: السشياج (ٔص
دع، وىدػ َشدْيءر  ُمْغُفدػر، واِحُجىا :الَسَغاِفيخ (ٕص  كخييدة ِريد ر  َوَلدوُ  الُعدْخُف ، َشدَجخُ  َيْشَزدُحوُ  بالزَّ

 .(َغَفخَ صمادة  (ٖٗٚ/ُٖيشطخ: الشياية في غخيب الحجيث واألثخ ص .مشكخة
  [.ٗ] التحخيع:  (ٖص
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ددها  َبْعددضا  إاَلددن الشَّ ادديُّ  َأَسددرَّ  َوتاذْ ل ﴿َوَحْفَرددةَ  لاَعائاَذددةَ   َاددراْباط  َبدد ْ »ل لاَدْؾلاددها  (1)﴾َأْزَواجا
 .(2)«َرَداًل 

ومسَّا  شبغي أن   كر فيذكر في   ا السدام تش يه الذيخ الغساري رمدن  ظدأ 
ًرا مشددع الزمخذددري فددي إطالددده السعرفددة رمددن هللا تعددالن؛ إذ مددؽ السدددرر اددر 

 ورمدؼ هللا مددتحدًثا  رمًسدا تكؾن  دد السعرَفة واو هللا تعالن بالسعرفة؛  اَنَّ 
ٌٍ  َتَعاَلن دديؼٌ  ي يعا  مطحا اْ َْاَياء  كسا أنَّ السعرفة تطؾ ؼ سابدة الجح   وهللا  باَجسا

دشَّة؛  تعالن مشزٌَّه رشه  ولعدم ورود وث ؾت إطالدحا رمن هللا في الدرلن أو الدُّ
دددشَّة رمدددن أنَّ هللا تعدددالن ال يطددددسَّن رارًفدددا  وال  طؾادددو لددد ا أجسددد ع أ ددد ِّ الدُّ

ادددو بدددالعمؼ  لدددؾرود ذلدددػ وث ؾتددده   بالسعرفدددة  وت َّسدددا يطددددسَّن رالًسدددا  و ؾط
َ داءا  فادي ّللاَّا  إاَلن َتَعرَّاْ  ل »ملسو هيلع هللا ىلص بَدْؾله َذلاػ رمن واالرتراض  فادي َيْعراْفدػَ  الرَّ

ةا  دَّ  مدؽ َ دَ ا َرشدهطل بادَأنَّ  رمدن هللا تعدالن  أطجيد   ففيه إطالق السعرفة (3)«الذًا
وال ﴿مث  دؾله  (4)َباب اْلسطذاكمة   يطَددال َأن يجدؾز َواَل   (1)﴾ّللاَّط  َوَمَكدرَ  َوَمَكدرط

                                                           

  [.ٖ] التحخيع:  (ٔص
 ﴾َلددظَ  ّللاَُّ  َأَحددلَّ  مددا ُتَحددخِّمُ  ِلددعَ ﴿ بدداب –كتدداب التفددديخ  –أخخجددو البخدداري فددي صددحيحو  (ٕص
داَرةِ  ُوُجدػبِ  َبداب –كتداب الصدالق  –(، ومدمع في صحيحو ٕٚٙ٘( رقع صٗٗ/ٚص  َعَمدى اْلَكفَّ

مَ  َمغْ    (.ٗٚٗٔ( رقع صٓٓٔٔ/ٕالصَّاَلَق ص َيْشػِ  َوَلعْ  اْمَخَأَتُو، َحخَّ

".  حجيثر  (، وقال محققػه:"ٖٕٓٛ( رقع صٜٔ، ٛٔ/٘أخخجو أحسج في مدشجه ص (ٖص صحي ر
 أىد،  

 الفدغ، ىدحا عمسداء عشدج السردصم ، في تحخر والحي السساثمة، ىي المغة السذاكمة: في (ٗص
دا، صدحبتو  في لػقػعو لفطو، بغيخ الذيء ذكخ ىي السذاكمة أن فداألول،  .تقدجيخ ا أو تحقيق 

 تعمدع: واألصدل [،ٙٔٔ: السائجة﴾]َنْفِددظَ  ِفدي َمدا أَْعَمدعُ  َوَم  َنْفِددي ِفدي َمدا َتْعَمدعُ : ﴿تعالى كقػلو
 لفددد  حقدددو فدددي يددددتعسل م وتقدددجس، تعدددالى الحدددق، فدددإن عشدددجك، مدددا أعمدددع وم نفددددي فدددي مدددا

 َيةر َسديِّ  َسديَِّيةٍ  َوَجدَداءُ : ﴿وقػلدو الشفذ، لف  مغ تقجم لسا مذاكمة ىشا استعسمت أنيا إم الشفذ،
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دَراد َوَأنَّ  َبداب السذداكمة  ماكر  وت َّسا اآلية مؽ  َتَعداَلن هللا مدؽ تددربل  طَشدا السط
ب الرَ اء فاي ْشػ  َتدرَّ    .(2)ةالذدَّ  فاي ما

********************* 

امل٘ضع اهطابع: ُقد اهػٌازٜ ت٘جٕٚ اهصخمػسٜ تفطري اإلبى 
َْ ٜأٜفٜوا﴿و٘هٕ تعاىل: مبعِٟ اهطخاب يف  ِِٝعُسٗ َِٚف اٞهِإٔبِى ِإٜهٟ َٙ  ٜك

﴾ُخٔوٜقِت
(3).  

دال  امب   ي الدحاب. ل أنَّ ًّٗ بدع اهتفاضريدال الغساري ل " 
حاب  كالغسام والسزن امب  مؽ أسساء الدَّ  د أنَّ ه لؼ  ر لعمَّ " الزمخذريل 

                                                                                                                                    

 سدييةٍ  وجداء: واألصل سيية، غيخ الحقيقة، في الديية عغ فالجداء ،[ٓٗ: الذػر  ﴾ ]ِمْثُمَيا
 اْعتَدَج  َفَسغِ : ﴿وقػلو بسكخىع، أخحىع: واألصل ،﴾ّللاَُّ  َوَمَكخَ  َوَمَكُخوا﴿مثميا، وقػلو:  عقػبةر 
 ىددحا عددغ فعددجل فعدداقبػه،: [ أيٜٗٔ: ]البقددخة ﴾َعَمددْيُكعْ  اْعتَددَج  َمددا ِبِسْثددلِ  َعَمْيددوِ  َفاْعتَددُجوا َعَمددْيُكعْ 
 مردجر وىدػ[ ٖٛٔ: البقدخة﴾ ]ّللاَِّ  ِصدْبَغةَ ﴿ والثداني، كقػلدو تعدالى: .المفطيدة السذاكمة ألجل
الشفدػس،  يصيدخ اإليسدان ألنَّ   "هللا تصييدخ" والسعشى ،﴾ِبالِلَِّ  آَمشَّا: ﴿قػلو عغ مشترب مؤكج

، السعسػديدددة يددددسػنو أصدددفخ مددداء فدددي دىدددعأوم يغسددددػن  كدددانػا الشردددار   أنَّ  فيدددو واألصدددل
 هللا وصدددبغشا بددالِل آمشَّددا قػلدددػا: ليددع يقػلددػا بدددأن السدددمسػن  فددُأمخ. ليدددع تصييددخ ىددػ: ويقػلددػن 
: السددمسػن  يقدػل أو. تصييخندا مثدل م تصييدخ ا بدو وشّيخندا صدبغتشا، ِمثدل م صدبغة   باإليسان
 لددع وإن لمسذدداكمة، الرددبغة بمفدد  وجدديء صددبغتكع، يرددب  ولددع صددبغتو باإليسددان هللا صددبغشا

 فدي األفدخاح ُيشطدخ: عدخوس .الشددول سبب ىي التي الحال الرب   لقخيشة لف  تقجم قج يكغ
 (، وبغيدددةٕٕ٘/ٕاألرب ص وغايدددة األدب (، وخداندددةٖٕٛ، ٖٕٚ/ٕالسفتددداح ص تمخددديز شدددخح

  (.ٜٛ٘/ٗالبالغة ص عمػم في السفتاح لتمخيز اإليزاح
 .[ٗ٘: عسَخان آل(]ٔص

 (. ٕٓٗ - ٖٕٚ/ٔالفقو ص أصػل في التحخيخ شخح السدألة: التحبيخُتخاجع  (ٕص

 [.ٚٔ: الغاشية] (3)
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حاب مذ ًحا بامب  كثيًرا الدَّ  ،سا رأوت َّ  والرباب والغيؼ والغيؽ  وغير ذلػ.
ل . دماط (1)"حاب رمن طر ق التذ يه والسجازفي أاعار ؼ  فجؾز أن  راد الدَّ 

 .(2)أ د ."بعيدٌ    ا تؾجيهٌ 

 :ٗاهبٚاْ اهدزاضٞ

ر أبؾ الاباس الس َْ ٜأٜفٜوا﴿ دؾله تعالنلفي   رًاد امب فدَّ ِِٝعُسٗ  اٞهِإٔبِى ِإٜهٟ َٙ
َِٚف حاب  ورمَّ  ذلػ بأنَّ  مؽ العغيسة بالدظع ﴾ُخٔوٜقِت ٜك  دد العرب الدَّ

با ا  َأْرَسااًل  َتْأتاي إاذْ  ب لػ  تدسيحا با ط  تطْزَجن َكَسا َوتطْزَجن َكامْا  فاي َو ايَ  امْا
با َ  ْذباهط تط  َأْحَياً ا َ ْيَئتاَحا ْشهط  َوالشََّعاَم  امْا   لَدْؾلط الذارر َوما

ْٖ َّ اهٖطَخاَب ٜكٜأ ِٙ َٗ َْ ***** ١َ اهطٌا َذ  .(3)ٔباٞهٜأزَجِى َتَعوََّق ََُعا

غر ٌ  مؽ المغة  بعيٌد مؽ لفغحا؛ ل ا ذكره  –كسا تر،  –و  ا التفدير 
ه  وذلػ حيث اممام الثعم ي بريغة التسر ض التي تدلُّ رمن فعفه ثؼ أ كر 

حاب   ا شا امب ل يدؾلل " ودي  ا ئًسة".  كت  في أااًل  ل لػ أجد ولؼ الدَّ
 .(4)أ د

مؽ دائمه رمن  -(5)وتبعه ال يزاوي  –و ج  غرابته وبعده حسمه الزمخذري 
إرادة التذ يه والسجاز  معت ًرا رشه بأنَّ الداري له في دؾله   ال طم  

                                                           

 (.٘ٗٚ/ٗالكذاف ص (1)

 (. ٘ٗٔبجع التفاسيخ ص ص:  (2)

(، والبحخ السحي  ٖ٘/ٕٓ(، والجامع ألحكام القخآن صٗٚٗ/ُ٘يشطخ: السحخر الػجيد ص (3)
 السبخد.( كميع عغ ٖٓٓ/ٕٓ(، والمباب في عمػم الكتاب صٗٙٗ/ٓٔص

 (. ٜٓٔ/ٓٔالكذف والبيان ص (4)

 (. ٖٛٓ/ُ٘يشطخ: أنػار التشديل ص (5)
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حاب وبيؽ ال ساء السشاسبة بيؽ الدَّ ستعاطفات ا  ر، الس كؾرة معه مؽ الدَّ
 .(1)البالغة دا ؾن  يدتزيه ما وا رض والجبال رمن

به الذيخ الغساري في تؾجيحه   ا الدؾل واالرت ار رؽ دائمه بدؾلهل "  وتعكَّ

   و ؾ كسا دال؛ لد  يؽل"بعيدٌ  تؾجيهٌ    ا

  أن تطحس  أنَّ الحس  رمن السعشن السجازي  الا ا ا ؛ إذ ا ا أٗهلٌا:
ا لفاظ رمن حكيدتحا ما لؼ تأتا در شة تررفحا إلن السعشن السجازي  وال 

 در شة  شا. 

الزرؼ بأنَّ الدر شة التي درا إلن الحس  رمن السعشن السجازي  ثاٌُٚٔا:
 دا ؾن  يدتزيه ما رمن الستعاطفات الس كؾرة بيؽ  ي طم  السشاسبة

شاسبة متحددٌة وحاامٌة مع البالغة زرٌؼ  اطئ  ودرؾ، رر زة؛ إذ الس
 بداء لفه امب  رمن حكيدته  وفي بيا حا وتجميتحا يدؾل اممام الرازيل " أمَّا

 الدساء وبيؽ بيشحا السشاسبة فؾجه السذحؾر  مفحؾمه رمن امب  حسمشا إذا
 وجحيؽل مؽ وا رض والجبال

 بمدتحؼ  نَّ  كثيًرا  يدافرون  وكا ؾا العرب لغة رمن  زل الدرلن أنَّ ل ا ول
 فكا ؾا امب   رمن ا مر أكثر في أسفار ؼ وكا ا الزرع  مؽ  اليةٌ  بمدةٌ 
 رؽ مشفرد ؽ مدتؾحذيؽ والدفار السحامه في رميحا يديرون  ما كثيًرا

   َّه ا اياء  في التفكر رمن يد   أن ا فرد إذا ام دان اأن ومؽ الشاس 
 كان وتذا وبرره  سسعه به يذغ  ايءٌ   شاك وليس يطحادثه  َمؽْ  معه ليس
 ودع الحال ذلػ في فكر فٍذا بالفكرة  باله يذغ  أن مؽ بطدّّ  له يكؽ لؼ ك لػ

                                                           

ددددَيابِ  ُيشطددددخ: َحاِشدددديةُ  (1) اة الَبيَزدددداِوي، تْفددددديخِ  َعَمددددى الذِّ  وِكَفايددددةُ  الَقاِضددددي ِعَشايددددةُ : اْلُسَدددددسَّ
 (. ٜٕٖ/٘ٔ(، وروح السعاني صٖٖ٘/ٛالَبيَزاوي ص تْفديخِ  َعَمى الخَّاِضي
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 إلن  غر وتذا رجيًبا  مشغًرا فير،  ركبه  ال ي الجس  رمن ا مر أول برره
 وتذا الجبال  غير  ر لؼ واسااًل  يسيًشا  غر وتذا الدساء  غير  ر لؼ فؾق 
 الخمؾة ودا بالشغر أمره تعالن فكأ َّه ا رض  غير  ر لؼ تحا ما إلن  غر

 ثؼ الشغر  ترك رمن والحدد الك ر داعية تحسمه ال حتن الغير رؽ واال فراد
 فال ا اياء    ه سؾ،  ايًئا  ر،  ال البعيدة السفازة في الخمؾة ودا في إ َّه

 اآلية.   ه في بيشحا هللا جسع جرم

ل ددسيؽ رمن أ َّحا إال الرا ع رمن لةدا السخمؾدات جسيع أنَّ ل الثا ي الؾجه
 لمحكسة يكؾن  ما ومشحا مًعا   ري  فيحا لمحكسة ولمذحؾة يكؾن  ما مشحا
 . ري ٌ  فيحا لمذحؾة وليس  ريٌ   فيحا

 والفزة وال    الشز ة  والبداتيؽ الؾجه  الحدؽ كام دانل ا ول والددؼ
 أ َّحا إال الحكيؼ  الرا ع رمن بحا االستدالل يسكؽ ا اياء فح ه وغير ا 
  طؤَمؽ لؼ   َّه فيحا  بالشغر تعالن يأمر فمؼ لمشفس  ومظمؾبة الذحؾة متعمق

 الحكسة داعية رمن غالبة الذحؾة داعية ترير أنْ  وفيحا إليحا الشغر رشد
 في الشفس الستغراق وس ًبا والفكر الشغر إتسام رؽ ما ًعا ذلػ فيرير
 .مح ته

 ولكؽ حدؽ  اؾرتحا في يكؾن  ال التي لحيؾا اتكا فحؾل الثا ي الددؼ أمَّا
 امب  ذكر أنَّ  إال وغير ا  امب  مث  و ي بالمغة حكؼ تركي حا داعية يكؾن 
 فٍنَّ  وا رض  والجبال الدساء وك ا أكثر  بحا العرب إلو  نَّ  أولن  ا شا
 لمذحؾة   ريًبا يكؾن  ما فيحا وليس عا رة  فيحا والحاجة الحدوث دالئ 
 زحسة مؽ ا مؽ مع فيه الحكسة  ري  يكس  بحيث الددؼ   ا كان فمسَّا
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 وباهلل السؾفع   ا في يحزر ا ما فح ا فيحا بالتدبر هللا أمر جرم ال الذحؾة
 .(1)أ د .التؾفيق"

إذا ررفَا   ا  فارمؼ أنَّ تفدير امب  في اآلية الكر سة بالحيؾان السعروا 
غحره الساوردي في تفديره؛ إذ يدؾلل"  ؾ ا ا ُّ ا احرط في المغة؛ ل ا است

 امب  أ َّحال وأاحر سا أعحر سا و ؾل أحد سال وجحان  شا  ا( امب ) وفي
حاب أ َّحال الثا ي. الَشَعؼ مؽ  مؽ فيحا فماَسا الدحاب بحا السراد كان فٍن  الدَّ

 السراد كان وتن.  مده لجسيع العامة والسشافع هللا ددرة رمن الدالة اآليات
 فروبه  نَّ   الحيؾا ات سائر مؽ لمسشافع أجسع امب  فٍنَّ  الَشَعؼ مؽ بحا

 ا ربع الخالل   ه تجسع وامب  وحسؾلة    وأكؾلة   وركؾبة   حمؾبةل أربعة
 .(2)أ د.أتؼ" فيحا الددرة وعحؾر   أرؼ بحا الشعسة فكا ا  

جيه ومؽ  شا تر، أنَّ الذيخ الغساري مؾفٌق غاية التؾفيق في تعكبه تؾ 
الزمخذري دؾل مؽ زرؼ أنَّ السراد بامب  في اآلية الذر فة الدحاب  وهللا 

 أرمؼ. 

************************* 

امل٘ضع اهجاًّ: تعقٚب اهػٌدازٜ عودٟ زفدض اهصخمػدسٜ تفطدري      
ٍِ﴿و٘هٕ تعاىل اهٚتٍ يف  ٌّا َٙٔجِدٜن ٜأٜه ٠َٗ َٙٔتٚ ﴾ٜفآ

(3) ُٕٖ ٠ٝ: و٘هلٍ ًّ أ  دز
.٠ٞ  ٙتٌٚ

                                                           

 (. ٙٗٔ، ٘ٗٔ/ٖٔص مفاتي  الغيب (1)

  (.ٕٕٙ/ٙص والعيػن  الشكت (2)

  [.ٙ: الزحى(]ٖص
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 ه مددؽ دددؾلحؼل درةط دددال الزمخذددريل ومددؽ بدددع التفاسددير أ َّددل " دددال الغسدداري 
  .(1) "السعشنل ألؼ يجدك واحًدا في در ش  رديؼ الشغير؟ فآواك!   وأنَّ  تيسةط 

كددان  ملسو هيلع هللا ىلصالش ددي  ل يجددؾز أن يكددؾن مددؽ بدداب اماددارة. والسعشددنل أنَّ ووددُت
   ددبغض ا اددشام  و ددؼ يع دددو حا  و جتشدد  قبددائ  رددديؼ الشغيددر فددي دددر شٍ 

و شذدددد معدددالي ا مدددؾر  و دددؼ يح ددددؾن   جا ميدددة  و دددؼ مشغسددددؾن فيحددداال
رمددن    وأاددق ادديءٍ   وسددٍ معددادن غيددر كر سددةٍ  تيسددةٌ  سفدددافحا. فحددؾ درةٌ 

فدددآواه هللا إليددده  ول دددده  لددده  الذدددخص وجدددؾده بددديؽ  ددداس غيدددر مدددؾافديؽ
 . (2)".أ دبؾحيه

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

در اليدتؼ فدي  ٌّدا    ن ﴿دؾلده تعدال دد الزمخذري دؾل َمْؽ فدَّ َٙٔتٚ َٙٔجدِدٜن   ٍِ ٜأٜهد
٠َٗ   تيسٌة  وحكؼ رميه بال دعية كسا رمسا. درةٌ ل دؾلحؼ مؽ أ َّه﴾ ٜفآ

عد  مدؽ د يد  التفددير  به الذيخ الغسداري بدأنَّ  د ا التفددير جدائٌز إذا جط وتعكَّ
 تيسٌة بسعشن ال  غير لحا وال مثي   والعرب تددؾلل  درةٌ ل دؾلحؼ امااري؛  نَّ 

ؾَ  َ غيراه َيعازُّ  َردٍ مطفْ  َاْيءٍ  ك ُّ  وغشيّّ ردؽ ال يدان أنَّ سديد ا وح ي شدا  .(3)َ تايؼٌ  َفحط
َ غيراه في ال ر َّة كمحا ال في در ٍش وحد ا  فحؾ أفز  مخمؾدات  َيعازُّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا جسيًعا رمن امطالق.

                                                           

 (. ٛٙٚ، ٚٙٚ/ٗالكذاف ص( ٔص
 (.  ٚٗٔبجع التفاسيخ ص ص: ( ٕص
حاح تاج( ٖص ( ٙٗٙ/ٕٔ(، ولددان العدخب صٕٗٙٓ/٘العخبيدة ص وصدحاح المغدة ُيشطخ: الرِّ

 مادة صيتع(.  
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 فدي السددرر الغَّدا ر مدتزن ير ُّ رمن -كسا تر،  –ولسَّا كان   ا التفدير 
ردمديًٍ   وال معدارٍض ادرريًٍ  غيدر مدؽ  طؤ ًادده ادرريّّ  اا دٌ  هالعرب  ول لدان

و ؾ أنَّ الشَّ يَّ أفز  السخمؾددات رمدن امطدالق  جداز د ؾلده  واد َّ ارتبداره 
ٌٍ مدؽ بدداب امادارة إذا أفددفَا إلدن مددا سد ق اددرًطا  رمدن أ َّدده تفدديٌر مدددتشب

 دون  وحددده السددراد  ددؾ امادداري   دد ا التفدددير أنَّ   دددَّرن ال ثالًثددا و ددؾل أن
 بسدؽ اليتديؼ تفددير و دؾ أوَّاًل  الغَّدا ر بدالسعشن  عتدرا أن بدد ال ب  الغَّا ر 

 د د  امادارة إلدن الؾادؾل فدي يظسدع ال إذ الرجدال؛ م مد    مد  ولدؼ أباه فدد
رددن ومددؽ » الابددارة  فحددؼ إحكددام  التفدددير يطحكددؼ ولددؼ الدددرلن أسددرار فحددؼ ادَّ
  .(1) !!«الباب يجاوز أن د   ال يا راد إلن ال مؾم ادَّرن كسؽ فحؾ الغَّا ر

ودددد لفددا ا  غددار إلدددن  دد ه اماددارة الدقيدددة السعت دددرة رشددد تفددديره اآليدددة 
 دددؾل مددؽ  ددؾل وديدد  الكر سددةل ابددؽ رجيبددة فددي البحددر السد ددد حيددث دددالل"

رةٌ ل العددرب ثدد   لحددا يكددؽ لددؼ إذا  تيسددةٌ  دط  اددرفػ فددي وحيددًدا يجدددك ألددؼل أي ما
 .(2)أ د.حزرته" إلن فآواك لػ  غير ال وفزمػ 

ومؽ بددع التفاسدير رمدن مدا ددال وك لػ اشع السحدق ا لؾسي حيث دالل" 
ا فدي ألدؼ يجددك واحددً  لوالسعشدن   تيسدةٌ  رةٌ دط  لا مدؽ ددؾلحؼ تيًسد الزمخذري أنَّ 

ا ردديؼ ألدؼ يجددك واحددً  لددالوا ولدن رميده أن يط  "ردديؼ الشغيدر فدآواك در شٍ 

                                                           

 تفددديخه معخفدة: واألربعدػن  الحدادي ػعالشد القدخآن، عمدػم فدي البخىدان: الفبدارة ىدحه ُتشطدخ (ٔص
 شددخو  معخفددة فددي: والدددبعػن  الثددامغ الشددػع القددخآن، عمددػم فددي واإلتقددان ،(٘٘ٔ/ٕص وتأويمددو
 والسفددددخون  التفدددديخ: اإلشددداري  التفدددديخ صدددحة شدددخو : وُيشطدددخ(. ٕٕٙ/ٗصوآدابدددو السفددددخ

  (.  ٕٙٙ ،ٕ٘ٙ/ٕص
  (.ٖٛٔ/ٚص السجيج البحخ (ٕص



 

 

2222 

 وجعمػ في حقًا   ا اممكان فآواك إليهالشغير في الخميدة لؼ يحؾ مثمػ اد
 .(1)أ د ."ااظفائه

  د ا فدي الزمخذدري  رمدن تعديبده فدي الغسداري  الذيخ إجادة لػ  ت يَّؽ وبح ا
   السؾفع  وهللا أرمؼ.

************************* 

  

                                                           

  (.ٖٔٛ/٘ٔص السعاني روح (ٔص
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 املتعوقٞاهصخمػسٜ  آلزا١: تعقبات اهػٌازٜ جاهحاه بخحامل
 ٗت٘جٚٔٔا. اهقسا١ات اهقسآُٚٞب

به الذيخ الغسداري  مؽ مؾاطؽ الزل  التي ودع فيحا العالمة الزمخذري  وتعكَّ
 امرددراب  بغرائدد  تؾجيححددا االرتسدداد رمددن اددؾاذ الدددراءات  وتكمددو  جمحددال
المغة  وتحجسه رمن بعض الدراءات الستؾاترة  وتؾجيحه لبعزحا بسدا  و ؾادر

ؤكدددد لدددػ ذلدددػ يفيدددد أنَّ الددددراءة مددددألٌة اجتحاديدددة  و ددداك السؾافدددع التدددي ت
 وترددهل 

ٕٝ  امل٘ضع األٗي: ٕٝ غاذ ُقد اهػٌازٜ اعتٌاد اهصخمػسٜ عوٟ وسا١
َُٜم﴿ عِد تفطريٖ و٘هٕ تعاىل: ِّ َِٙط٣َٝو٘ ٞٔ َع َْ اهٖطاَع ٖٙا  ٝوِى ًُِسضآا ٜأ

ٌُٖا ٌُٔا ِإ َِِد ٔعٞو َ٘ٞؤتٔا َُٙجوِّٚٔا ال َزٚبٛ ٔع َ٘ ِإالَّ ٔه  اهٖطٌاٗأت ٔفٛ َثٝقٜوِت ُٓ
ٍِ ال ِزِضَٗاٞهٜأ ٟٞ ِإالَّ َتٞأٔتٚٝل َُٜم َبِػَت ُٖٜم َِٙط٣َٝو٘ ٛٙ ٜكٜأ ِِٔا َحٔف ٌُٖا ٝوِى َع  ِإ

ٌُٔا َِِد ٔعٞو ٕٔ ٔع ّٖ اهوَّ ِٖاِع ٜأٞكَجَس َٗهٔل َْ ال اه ٌُ٘ ﴾َِٙعٜو
(1).  

داَرةَ  إانَّ ل ﴿دؾلده تعدالنواي اهػٌدازٜ:"   .......  (2)﴾أطْ فايَحدا َأَكدادط  لتاَيدةٌ  الدَّ
ل ما حكاه الزمخذري فدالل "وديد ل معشداه أكداد أ فيحدا ضريًّٗ بدع اهتفا

مؽ  فدي  وال دلي  في الكالم رمن   ا السح وا  ومح وا ال دليد  رميده 
ل أكاد أ فيحا مؽ  فدي. وفدي في مرحو أبنًا   ؼ مشه أنَّ مظرح. وال ي غرَّ 

 .(3)بعض السراحول أكاد أ فيحا مؽ  فدي فكيف أعحركؼ رميحا؟؟"

                                                           

  [.   ٚٛٔ: األعخاف](1)

 .[٘ٔ: شو](2)

 (.ٙ٘/ٖالكذاف ص (3)
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ةل ﴿إا ََّسدا سدد  د ا التفددير فدي سدؾرة ا ردراا  حيدث ددال ثسَّدل ددد ارتووُت
ْمسطَحا﴾ مدؽ  اأيل رمؼ ودا إرسائحا رشده  دد استأثر بده لدؼ يخ در بده أحددً  را

ٌٍ (1)  يكدداد يخفيحددا مددؽ  فدددهمرسدد ٍ    وال   دديًٍ مدددرٍب  ممددػٍ    د ددي ٌ    و دد ا غمدد
  فدداء رمددؼ الدددارة رددؽ هللا أنَّ  -مددع فظشتدده وذكائدده –وكيددف  فددي رميدده 

ه ال يجؾز أن يدالل يكاد يخفيحا رؽ  فدده  ثدؼ مدؽ أك در ؟! وأ َّ تعالن محالٌ 
ريؾب الزمخذري حذد اؾاذ الدراءات  والشد  رؽ اؾاذ السراحو  وتكمو 
تؾجيدده تمددػ الذددؾاذ بغرائدد  امرددراب  و ددؾادر المغددة  بدد  ال يعيدد  كثيددًرا مددؽ 

 . (2) دأ ."التفاسير غير   ا  وغير االرتساد رمن امسرائيميات

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ: 
داَرةَ  إانَّ ل ﴿زرؼ بعزحؼ أنَّ دؾلده تعدالن معشداهل أكداد  ﴾أطْ فايَحدا َأَكدادط  لتاَيدةٌ  الدَّ

 أط فيحا مؽ  فدي.
وارترض الزمخذري رمن   ا التفددير بعدد حكا تده برديغة التسدر ض التدي 

 تدلُّ رمن فعفه رشده  وز فه لديه بأمر ؽل
 رميده دليد  ال ومحد واٌ  السحد وا    ا رمن لكالما في ال دلي  أولحسال أ َّه

 مردوٌد.
 . (3)ثا يحسال ارتساد أاحاب   ا التفدير رمن ما ورد في الدراءات الذاذة

                                                           

 (.ٖٛٔ/ٕالكذاف ص (1)

 (. ٜٛ، ٛٛبجع التفاسيخ ص ص:  (2)

( بدال نددبة، وعداىدا أبدػ حيدان فدي ٚٗ/ٕذكخ ىحه القدخاءات ابدغ جشدي فدي السحتددب ص (3)
( ٕٓ/ٛص ( ألُبيِّ وعبج هللا بغ مددعػد، والددسيغ فدي الدجر السردػن ٕٖٓ/ٚالبحخ السحي  ص

، واأللػسدددي فدددي روح السعددداني ص ( مبدددغ عبددداٍس وجعفدددخ الردددادق وُأبددديِّ وبدددغ ٚٛٗ/ٛألُبددديِّ
 مدعػد. 
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رمن   ا التفددير ادحيٌ   ورمدن الدرغؼ  –كسا تر،  –وارتراض الزمخذري 
مؽ ارترافده رميده و ددده لده رشدد تفدديره ليدة سدؾرة طده ارتسدده وددال بده 

دداَرةا  َرددؽا  َيْدددَئمطؾَ ػَ ﴿ه ليددة سددؾرة ا رددراا رشددد تفدددير   دطدد ْ  مطْرسددا ا َأيَّددانَ  الدَّ
ْمسطحا إا َّسا ْشدَ  را  إا ََّسا﴿اآلية حيث دالل "  ﴾ طؾ.... إاالَّ  لاَؾْدتاحا يطَجمًايحا ال َربًاي را

ْمسطَحا  مدؽ أحدًدا بده يخ در لدؼ بده  اسدتأثر ددد رشدده إرسائحا ودا رمؼ أي﴾ را
 إلدن أدردن ذلدػ ليكدؾن   فدده  مدؽ يخفيحدا يكداد مرسٍ     يًٍ  وال مدًرٍب  ممػٍ 

 السددؾت وددا و دؾ الخداص ا جد  أ فدن كسدا السعردية  ردؽ وأزجدر الظاردة
حؾ والغفمة.   ل لػ". أ د. فدبحان مؽ تشزَّه رؽ الدَّ

به الذيخ الغساري و بَّه رمن سحؾه وغفمته؛  مر ؽل   ل ا تعكَّ
 التي تعدَّ حا  ؾ بعد ذلػ في سؾرة طه. ا ولل ارتساده رمن الدراءة الذاذة

دارة  مدؼ أنَّ رمدؼ الدَّ الثا يل أنَّ مزدسؾن  د ه الددراءة الذداذة مخدالٌو لسدا رط
ْشدَدهط  ّللاََّ  إانَّ ﴿ مؽ الغي يات الخسس التي ال يعمسحا إال هللا  دال تعالنل ْمدؼط  را  را

اَرةا  لط  الدَّ د ط  َمداَذا َ ْفٌس  َتْدراي  َوَما امااْ َْرحَ  فاي َما َوَ ْعَمؼط  اْلَغْيثَ  َو طَشزًا  َغدًدا َتْكدا
 -ك لػ –  ومخالٌو (1)﴾َ  ايرٌ  َرمايؼٌ  ّللاََّ  إانَّ  َتسطؾتط  َأْرضٍ  باَأيًا  َ ْفٌس  َتْدراي  َوَما

 فادددي َواَل  اْ َْرضا  فادددي َادددْيءٌ  َرَمْيدددها  َيْخَفدددن اَل  ّللاََّ  إانَّ ﴿لعسدددؾم دؾلددده تعدددالنل 
َساءا  رَّ  َمؼط َيعْ  ﴿   ولدؾلهل(2)﴾الدَّ   وغيدر ذلدػ مدؽ اآليدات التدي (3)﴾َوَأْ َفدن الدًا

رمدن الزمخذدري معارفدة   في تث ا إحاطته تعالن بك ًا ايٍء رمًسا. فكيف

                                                           

 .[ٖٗ: لقسان] (1)

 .[٘: عسخان آل] (2)

 .[ٚ: شو] (3)
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ومددؽ السعمددؾم أنَّ الذدداذ ال يدددؾ، رمددن  ! دد ه الدددراءة الذدداذة بحدد ه اآليددات؟
 معارفة الستؾاتر ومشازرته. 

 مدا إ فداء أمدر الددارة  رمدنفٍن دي ل مراده حس  الكالم رمن السبالغة في 
 كددتط ل ددال الذديء كتسدان فدي بدال  إذا أحدد ؼ أنَّ  مؽ العرب رادة به جرت

  فدي. مؽ أط فيه

ل حسدد  الكددالم رمددن السبالغددة مجدداٌز  واددرا الكددالم مددؽ الحكيدددة إلددن  دمدداط
السجاز يحتاج إلن در شة  وال در شة  شدا إال بتددد ر  د ا السحد وا السددتفاد 

وال دليدد  فددي الكددالم رمددن  دد ا  -أرشددي مددؽ  فدددي –ذة مددؽ الدددراءة الذددا
 السح وا.
 در شدةً  وكؾ ده السرداحو  فدي إثباتده السحد وا  د ا رمدن الدر شدة فٍن دي ل

 .(1)الكالم في وجؾد ا الدر شة في  مزم ال إذ يزرُّ  ال  ارجيةً 

ل أيُّ مرداحو تمددػ؟! إ َّحدا مردداحو اداذة ال يعتسددد رميحدا  وال يطدددتشد  دمداط
  سيسا ودد رارفا الستؾاتر السجسع رميه.إليحا  ال

لدؾلددهل    بطدددَّ  ال فددٍن ديدد ل يسكددؽ أن يكددؾن الدددلي  رمددن  دد ا السحدد وا أ َّدده
يكدؾن  د ا الستعمدق  أن يجدؾز وال مشده  يطخفدي مدؽ و دؾ متعمق مؽ أ فيحا{

 بددليٍ  ل در  دؾ دؾلده ردشحؼ أ فا دا تعدالن   َّده )مدؽ الخمدق(؛ السخفن مشده
ْشدددَدهط  ّللاََّ  إانَّ  ﴿ سدددبحا هل ْمدددؼط  را ددداَرةا  را أن يكدددؾن  اآليدددة فيتعددديَّؽ ﴾..... الدَّ

 .(2) )مؽ  فدي( مشه السخفن الستعمق
                                                           

مدة األلػسدي حيدث أيَّدج حسدل الكدالم عمدى السبالغدة، وانتردخ لدو. ُيشطدخ:  (1) ىحا كالم العالَّ
 (. ٚٛٗ/ٛروح السعاني ص

 جر الدابق.السر (2)
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ل اسددتبعاد جدؾاز كددؾن  مسشددؾٌع؛  (الخمددق مدؽ) مشدده السخفددن الستعمدق  دد ا دمداط
ر ال وتعييشحا  وأيًزا مؽ السسكؽ الجدائز أن تفريمحا إ فاء إرادة لجؾاز  يطدددَّ

ْشَدهط  ّللاََّ  إانَّ ﴿ رمن ذلػ أنَّ اآلية الكر سة زد  متعمق أااًل  له ْمؼط  را اَرةا  را  الدَّ
مدؽ بداب  (الخمدق مدؽ) مشده السخفدن الستعمدق دليٌ  رمدن جدؾاز كدؾن  .....﴾

 .تفدير الدرلن بالدرلن

 –إذن فحسد  الكددالم رمددن السبالغددة مجددازًا يحتداج إلددن در شددة  وال در شددة  شددا 
؛ فدا ولن حسد  الكدالم رمدن الحكيددة  ال وتعددوٍ  إال بتكمُّدوٍ  -كسا دد ررفا

سيسا ودد أغشا دا هللا ردؽ  د ا التؾجيده الستكمَّدو بسدا فيده الغشداء أتدؼَّ الغشداء 
 بالدراءة الستؾاترة. 

 رمدن الكدالم حسد  أرشديل –لح ا ردَّ  الذيخ أبؾ حيان رمن   ا االفتدراض 
 مدؽ يكدتؼ فوكيد اديٌء....... رميده يخفدن ال تعالن بدؾلهل" وهللا -السبالغة

 .  (1) فده؟!".أ د

رط  وكدد ا رمَّددق الدددسيؽ الحم ددي بدؾلددهل " وكيددف ددؽْ  كاْتسا طدده  طَتَرددؾَّ  فددده؟!".  ما
 .(2)أ د

َٔا ٜأٜكاُد﴿: تعاىل فإْ ووَت: فٌا املساد بق٘هٕ  إذْ؟ ﴾ٝأِخٔفٚ

حا في تفدير   ا الدؾل الكر ؼ ثالثٌةل يطدال لػل  أمث  ا دؾال وأاحُّ

                                                           

 (.ٕٖٓ/ٚالبحخ السحي  ص (1)

 (.ٕٓ/ٛالجر السرػن ص (2)
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 أددرب ودتحدا إ فاء إرادة ادة مؽ أي رشحا  الحد ث إ فاء ا ولل أنَّ السراد
 أنَّ  ولددؾال تفرددياًل  وال إجسددااًل  لحددؼ ال أطعحددره رددؽ الخمددق وال ودتحددا أ فدي أن
 .رشحا تحدثا لسا فائدًة  رالماتحا بعض رمن أافيائي اطالع في

  سددزة مثدد  لةزالددة أط فيحددا فحسددزة أطعحر ددا  بسعشددن﴾ أطْ فايَحددا ﴿الثددا يل أنَّ 
 فيدده تمددو ثددؾبل والخفدداء.  فاء ددا أطز دد  أي ز ددًدا  وأاددكن الكتدداب  أرجددؼ
 أي ودؾرحدددا  أعحدددر أي أعحر دددا  أكدددادل لمددددتر  فدددالسعشن مددددتعار الدربدددة
 .(1)داله أبؾ رميًٍ الفارسي .در   ودؾرحا

 بسعشددن  ر ددد جدداء كسددا أر ددد  بسعشددن فأكدداد أط فيحددا  الثالددثل أنَّ السددرادل أطر ددد
ددَداًرال ﴿نتعدال دؾلدده فدي يكداد  المغددة لظدائو مددؽ و د ا  (2)﴾َ ددْشَدضَّ  َأنْ   طرا ددط  جا

 رمدن تددل" كداد" فدٍنَّ  بيشحسا  لتشاسٍ   أ ر،  مكان كمسة تدتعس  أنل العربية
 .  (3)له فعمه درب فدد ايًئا أراد مؽ وك لػ الفع   ودؾع درب

 ومؽ  شا فٍ ًاشي أتفق مع ايخشا الغساري تسدام االتفداق فدي  ددده لمزمخذدري 
مدؼ فدرورًة أنَّ هللا ال يخفدن رميده  الرتساده رمدن ددراءٍة اداذٍة مخالفدٍة لسدا رط

ساء.        ايٌء في ا رض وال في الدَّ

******************* 

                                                           

 (. ٕٕٓ/ُٙٔيشطخ ىحيغ القػليغ: التحخيخ والتشػيخ ص (1)

 [.ٚٚ: الكيف](2)

 (. ُٚٛيشطخ: بجع التفاسيخ ص ص:  (3)
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 {ًَٖتِعَت }ُقد اهػٌازٜ ت٘جٕٚ اهصخمػسٜ هقسا١ٝ  امل٘ضع اهجاُٛ:
ٍِ﴿ و٘هٕ تعاىل:بفتح اهتا١ ًّ  ُٓ َٗآَبا١َ َُٓؤٜها١ٔ  ًَٖتِعُت  َحٖتٟ  َبِى 

ًُٔبنْي ََٗزُضْ٘ي  ٍُ اٞهَخٗق  ُٓ   .(1)﴾َجا١َ

ددرأ َمتَّْعداط بفدت  التداء؟  ؽْ ل مدا وجده ددراءة َمدفدٍن دمداَ  واي اهصخمػدسٜ: " 
ٟٞ   هللا تعالن ارترض رمن ذاته في دؾلدهل ﴿ ل كأنَّ دماط  َٚد ٟٞ بأو ٌَد ََٗجَعٜؤا ٜكٔو

  َْ َِٙسٔجُعد٘  ٍِ ُٔد ٕٔ ٜهَعوَّ حؼ بده مدؽ ؼ بسدا متعدتط حفددالل بد  متعدتط   (2)﴾ٔفٛ َعٔقٔب
طؾل العسر والدعة في الدرزق  حتدن ادغمحؼ ذلدػ ردؽ كمسدة التؾحيدد. وأراد 

  .(3)ب لػ امطشاب في تعيير ؼ.... إلخ

وكيف يعتدرض     وتؾجيححا بسا ذكره د ي ٌ الدراءة السذار إليحا ااذةٌ  :ووُت
ا التؾجيده رؽ  د  هللا رمن ذاته؟! ودد أغشا ا هللا بالدراءة الستؾاترة السعروفة

الددراءة  أنَّ  ٗاملقدسز يف عودٍ األصد٘ي:    ال ي  ؾ أقدب  مدؽ بددع التفاسدير.
د ؛الذاذة ليدا مؽ الدرلن كسدا   الة بحدالفدد ا ادرط التدؾاتر  وال تجدؾز الرَّ

  (1)وددد حكدؼ العمسداء بتعز در ابدؽ ادش ؾذ  (4)غيدر الددرلن كدالمٍ  ال تجؾز بأيًا 
 . (2)أ د ."ه كان يدرأ بحا في االة التراو    َّ 

                                                           

 [.ٜٕ: الدخخف] (1)

 [.ٕٛ: الدخخف] (2)

 (.ٕٚٗ، ٕٙٗ/ٗالكذاف ص (3)

قددخاءٍة وراء القددخاءات العذددخ الستددػاتخة قددخاءةر شدداذةر م تجددػز أجسددع العمسدداء عمددى أنَّ كددلَّ  (4)
ددالة وم خارجيددا  ألنَّيددا ليدددت قخآن ددا. قددال اإلمددام الشددػوي: " وم  تجددػز القددخاءة بيددا م فددي الرَّ

ددالة فددي القددخاءة  إم يثبددت م القددخآن فددإنَّ  قخآن ددا، ليدددت ألنَّيددا الذدداذة  بددالقخاءة غيخىددا وم الرَّ
ػاب ىػ اىح بالتػاتخ.... ، أو فغدال ر  بغيدخه قدال ومدغ عشدو، يعدجل م الحي الرَّ دا جاىدلر  =وأمَّ
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 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

 ل(3)اآلية ثالثط دراءاتٍ  ﴾َولَباَء طْؼ....... َ ؤطاَلءا  َمتَّْعاط  َب ْ  ﴿ في دؾله تعالنل 

بزؼ التاء  رمن أ َّحا تاء الستكمؼ  ﴾ َمتَّْعاط  ﴿ا ولنل درأ الجسحؾرل
﴾ َ ؤطالءا ﴿أ ُّحا الرسؾل الكر ؼ ﴾ َمتَّْعاط  َب ْ ل ﴿ذكره تعالن يدؾل والسعشنل
 بالعدؾبة أراجمحؼ فمؼ بالحياة  د محؼ مؽ﴾ َولَباَء طؼْ ﴿ دؾمػ مؽ السذركيؽ

ل الدرلن   ال بالحقً  ثشاؤه ج ً  يعشي﴾ اْلَحقُّ  َجاَء طؼط  َحتَّن﴿ كفر ؼ رمن
 رسؾالً  فيحؼ وبعثا الكتاب  رميحؼ أ زلا حتن بالع اب أ مكحؼ لؼل يدؾل
 . (4)ملسو هيلع هللا ىلص محسًدا يعشي. م يًشا

                                                                                                                                    

دالة فدي قخاءتيدا عميدو ُأنكدخ بالذداذة وقخأ خالف فمػ متػاتخة، فميدت الذاذة=  غيخىدا، أو الرَّ
 بدغ عسدخ أبدػ الحداف  اإلمدام ونقل بالذػاذ...... قخأ مغ استتابة عمى بغجاد فقياء اتفق وقج
 يقدخأ مدغ خمدف ُيردمى م وأنَّدو بالذداذ، القدخاءة تجػز م أنَّو عمى السدمسيغ ساعإج البخِّ  عبج
 إليدو عداد فدإن ذلدظ، عدخف بتحخيسدو أو بدو جداىال   كدان إن بالذداذ قخأ فسغ العمساء قال بيا،
ددا كددان أو ذلددظ بعددج ر بددو عالس  ددا تعديددخ ا ُعدددِّ  كددلِّ  عمددى ويجددب يشتيددي عددغ ذلددظ، أن إلددى بميغ 

 (.   ٕٜٖ/ٖعميو". أىد. السجسػع شخح السيحب ص يشكخ أن اإلنكار عمى قادرٍ  مكمَّفٍ 

 بدغ أيدػب بدغ الردمت ابدغ: ويقدال شدشبػذ، بدغ الردمت بدغ أيدػب بدغ أحسدج بغ ىػ دمحم (1)
بالذدداذ،  القددخاءة جددػاز يدخ   كددان ،بددالعخاق اإلقدخاء شدديخ البغددجادي الحددغ أبددػ، اإلمددام شدشبػذ
ئددة مددغ اليجددخة. ُتشطددخ تخجستددو: سدديخ أعددالم وثالثسا وعذددخيغ ثسددانٍ  سددشة صددفخ   فددي تددػفي

 (.   ٙ٘ – ٕ٘/ٕ(، وغاية الشياية في شبقات القخاء مبغ الجدري صٖٛٗ/ٔٔالشبالء ص

 (. ٕٚٔ، ٕٙٔبجع التفاسيخ ص ص:  (2)

(، والددجر السرددػن ٜٖٙ، ٖٛٙ/ٜ(، والبحددخ السحددي  صٕ٘/ُ٘يشطددخ: السحددخر الددػجيد ص (3)
 (. ٖٛ٘/ٜص

 (. ٜٔ٘/ُٕٔيشطخ: جامع البيان ص (4)
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بشؾن العغسة  و ي تؤ د دراءة الجسحؾر { َمتَّْعشا  سشلالثا يةل درأ ا ر
دط ا.  وتعزًا

 بفت  التاء  {َمتَّْعاَ    الثالثةل درأ دتادة وا رسش  وروا ا يعدؾب رؽ  افعل

 السخاط   و ي دراءة ااذٌة  وفي تؾجيه معشا ا دؾالنل تاء أ َّحا رمن

ل دؾله في ذاته رمن ارترض تعالن ا ولل أ َّحا مؽ كالم هللا تعالن  كأ َّه
باها  فاي باقاَيةً  َكماَسةً  َوَجَعَمحا﴿ ؼْ  َركا عطؾنَ  َلَعمَّحط  بسا متعتطحؼ ب ل   فدال﴾َ ْرجا

 كمسة رؽ ذلػ اغمحؼ حتن الرزق  في والدعة العسر طؾل مؽ به متعتطحؼ
 تعيير ؼ.  في امطشاب ب لػ وأراد. التؾحيد

مة وأ َّده -كسا دد رمسا -و  ا تؾجيه الزمخذري  -ورجَّحه  ا لؾسي العالَّ
لسؾافدته الدراءة الستؾاترة في أنَّ الزسير الستر   التاء{ في ك ًٍ مشحسا  

 س   أنَّ  ب يان محاممه  أحدؽ كالم الزمخذري رمن حسمه بعد -سبحا ه
 تؾبيخ ز ادة لدرد ب  سبحا ه فعمه لتد ي  ال ذاته رمن هللا ارتراض

 ل فدال السذركيؽ 

  (1)التجر دددددددددددددد سددددددددددددد ي  رمدددددددددددددن تعدددددددددددددالن مدددددددددددددهكال مدددددددددددددؽ و دددددددددددددؾ" 
 

                                                           

 تمددظ فددي مثمددو آخددخ أمددخ ا صددفةٍ  ذي أمددخٍ  مددغ السددتكّمع أو الذدداعخ يشتدددع أن التجخيددج ىددػ (1)
 حسديع، صدجيق فدالن  لدي مدغ: قدػليع نحدػ مشيدا: أقدامر  وىػ فيو  كساليا في مبالغة   الرفة

دددجاقة بمددد  أي ا مدددغ الرَّ  مخاشبدددة ومشيدددا آخدددخ  صدددجيق مشدددو يددددتخمز أن معدددو صددد َّ  حدددجِّ
                            :األعذى كقػل نفدو، يخيج وىػ غيخه اإلندان

ع دا تصيدق ***** وىدل مختحل الّخكب إنّ  ىخيخة ودِّ الخجدل. ُيشطدخ: نيايدة األرب  أيُّيدا وداع 
 – ٜٓٙ/ٗ(، وبغيدددددة اإليزددددداح لتمخددددديز السفتددددداح صٙ٘ٔ/ٚفدددددي فشدددددػن األدب لمشدددددػيخي ص

ٙٔٔ  .) 
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 رمن ب لػ ارترض تعالن كأ َّه -أيًزا مثمه في به دي  وتن - (1)االلتفات ال
 سدبحا ه فعمده لتد دي  ال إلدخ﴾ َوَجَعَمحدال ﴿سبحا ه دؾله في اأ ه ج َّ   فده

 أسدداء َمددؽْ  رمددن السحدددؽ دددال إذا كسددا السذددركيؽ تددؾبيخ ز ددادة لدرددد بدد 
 كالمده في درز وررا ته  إليه بامحدان مساءته ريالدا أ ال لشفده مخاطًبا

حا  فده رمن يعترض َمؽْ  اؾرة في  وفدي لد لػ  مددتحقٌ  كأ َّده حتدن و ؾبًاخط
   .  (2)أ د". فيه ما السديء تؾبيخ مؽ ذلػ

الم أو مؽ كالم سيد ا محسدٍ  رميه إبراليؼ كالم أ َّحا مؽ الثا يل  ملسو هيلع هللا ىلص الدَّ
ن د  يا ربًا متَّْعَا. وادترر رميه الدافي وج َّ  رمن معش رزَّ  ربه ومشاجاته

ابؽ رظية في محرره  وك ا الدسيؽ الحم ي في درًاه  واستغحر الذيخ أبؾ 
 .  (3)ملسو هيلع هللا ىلص حيان في بحره أ َّحا مؽ كالم سيد ا محسدٍ 

ه مؽ أقب   شا الغساريُّ  وردَّ وتعدَّ  الزمخذريَّ في تؾجيحه لح ه الدراءة ايخط
 بدع التفاسير لد  يؽل 

 ليدا الذاذة الدراءات أنَّ  السعمؾم ومؽ حسال أنَّ   ه الدراءة ااذٌة أول
اري إذن لتكمُّو تؾجيححا  ودد .التؾاتر الدرل ية ارط إذ درلً ا؛  أغشا ا فسا الدَّ

 الستؾاترة؟!    رؽ ذلػ بالدراءة هللا

                                                           

]  الثالثة الصخق  مغ بصخيقٍ  معشى   عغ التعبيخ ىػ املتفات أنَّ  الجسيػر عشج السذيػر (1)
فدددي عمدددػم اإليزددداح  .مشيدددا آخدددخ بصخيدددقٍ  عشدددو التعبيدددخ بعدددج أي: الدددتكمع والخصددداب والغيبدددة[

   (.  ٖٛٔ/ٔص السفتاح لتمخيز اإليزاح وبغية ،(ٙٛ/ٕص البالغة

 (.ٛٚ، ٚٚ/ٖٔروح السعاني ص (2)

(، والددجر السرددػن ٜٖٙ، ٖٛٙ/ٜ(، والبحددخ السحددي  صٕ٘/ُ٘يشطددخ: السحددخر الددػجيد ص (3)
 (. ٖٛ٘/ٜص
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مؽ دؾل الزمخذريل " كأنَّ هللا ارترض  –رحسه هللا  –ثا يحسال فحؼ الذيخ 
 ".!ذاته؟ رمن هللا يعترض ته" أيل لتد ي  فعمه  فدال متعجًبال" كيفرمن ذا

ل أمَّا الد   ا ول  فسدمٌؼ  إذ مؽ السدرر أنَّ الذاذ ليس درلً ا. أمَّا  دماط
الد   الثا ي  فدد أجاب رشه ا لؾسي مع ما في جؾابه مؽ تكمٍُّو بحس  

الحكيدي  وأ ا الكالم رمن السعشن السجازي مع إمكان حسمه رمن السعشن 
  يٌر بأ َّه ال يطرار إلن السجاز إال إذا تع ر الحس  رمن الحكيدة؛ ل ا أر، 
أنَّ الذيخ الغساري دد أجاد وأااب في  دده لح ا التؾجيه الستكمَّو لتمػ 

 الدراءة الذاذة   نَّ في الدراءة الستؾاترة غشيًة وكفايًة رشه  وهللا أرمؼ. 

*********************** 

 ﴾َضٜوأضٟوا﴿ وسا١ٝ اهصخمػسٜ ت٘جٕٚ اهػٌازٜ ُقد مل٘ضع اهجاهح:ا
ُٖا﴿و٘هٕ تعاىل: باهتِّ٘ٙ يف  َُا ِإ َّ ٜأِعَتِد ﴾َٜٗأٞغٜواٟها َضٜوأضَى ٔهٞوٜلأفِسٙ

(1).   

" دال الزمخذريل درئ "سالس " غير مشؾن  و"سالساًل دال الغساريل " 
ؾن بداًل مؽ حرا بالتشؾ ؽ  وفيه وجحانل أحد سال أن تكؾن   ه الش

والثا يل أن يكؾن ااح   .(3)  و جري الؾا  مجر، الؾقف(2)طالقام

                                                           

 [.ٗ: اإلندان](1)

ْشدداَلق حددخف (2)  بعددج ِإمَّ  َلددوُ  وجددػد َفدداَل  الددخوي، َحَخَكددة إشددباع مددغ يَتَػلَّددج مددجٍّ  ىددػ حددخف اإْلِ
 (.ٖٙٛ/٘الخوي. ُيشطخ: خدانة األدب ولب لدان العخب لمبغجادي ص َتْحِخيظ

 اإلشالق حخف: بعزيع عغ ،(اإلشالق حخف مغ بجم  : صقال العالمة الصيبي: " قػلو (3)
 كداإلشالق الشدػن  صدارت الػصل، عشج الشػن  زيجت فإذا لدانو، يصمق﴾ َساَلِسال  ﴿ ألف ىػ
 (.  ٚٛٔ/ٙٔأىد فتػح الغيب ص.الػقف" عشج
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فر، برواية الذعر  ومرن لدا ه رمن ارا غير  ؽْ الدراءة به مسَّ 
  .(1)السشررا

 الدراءات الدبعة  ب  العذرة ليدا م شيةً  فٍنَّ  ؛ل   ا مؽ بدع التفاسيردماط 
 ملسو هيلع هللا ىلص د  تؾاتر رؽ الش ي  حا مشدؾلةٌ رمن اجتحاد الدراء وا تيار ؼ  ولكشَّ 

حدبسا تدرر في رمؼ ا اؾل  وبدظه ايخ السدرئيؽ الحافه ابؽ الجزري 
 . في كتاب "الشذر"

إمام دراء أ   السد شة  و ؾ أبعد الشاس رؽ  ﴾ درأ به  افعٌ َساَلسا َ وتشؾ ؽ ﴿
 ﴾ ورراية السشاسبةَٜٗأٞغٜواٟها﴿ له لسشاسبة دؾلهووجحهل أ َّ  رواية الذعر.

يخاط  الشدؾة  –الم الة والدَّ   ومشحال دؾله رميه الرَّ فريحةٌ  رربيةٌ  لحجةٌ 
. أا  (2)«غري ًأج٘زإت ازجعّ ًأشٗزإت»ل–الالتي تبعؽ الجشازة 

                                                           

  (.ٚٙٙ/ٗالكذاف ص (1)

باب اتباع الشدداء لمجشدائد  -كتاب الجشائد –الحجيث أورده الييثسي في مجسع الدوائج ( ٕص
 زيدداد، بددغ الحددارث وفيددو يعمددى، أبددػ رواه  ( مددغ حددجيث أنددذ، وقددال: "ٛٔٔٗ( رقددع صٕٛ/ٖص

(، وقال: ٜٕٚ، ٜٕٙ/٘ابغ حجخ في السصالب العالية ص هذكخ أىد، و .ضفيف": قال  الحىبي
/ ٚ" ورد نحددػه مددغ حددجيث أنددذ مددغ شخيددق آخددخ. أخخجددو الخصيددب البغددجادي فددي تاريخددو ص

كتداب ذكدخ السدػت  –( ٕٓٗ/ ٕالعمدل الستشاييدة ص(، وابدغ الجدػزي فدي ٕٖٔٔ( رقع صٗ٘ٔ
( مغ شخيق دمحم بغ عبدج هللا السشدادي: حدجثشا أبدػ ىجبدة، عدغ أندذ ٙٓ٘ٔ( رقع صٕٓٗ/ ٕص

ُ َعْشُو، َأنَّ الشَِّبيَّ  تبع جشازة فِإذا ىػ بشدػة خمف الجشازة، فشطخ إلييّغ، وىػ  ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي ّللاَّ
األحياء، مؤذيدات األمدػات". وسدشجه تدالف،  يقػل: "ارجعغ مأزورات غيخ مأجػرات، مفتشات

وفيو أبػ ىجبة: قال ابغ الجػزي: وقج أجسعػا عمى أنَّو كحَّاب. وانطدخ: تخجستدو فدي السيددان 
ِ  حجيث عمّي بغ أبي شالب (. لكغ يذيج لؤٚ/ ٔص فِإذا ندػة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَخَج َرُسػُل ّللاَّ

: ىددل تغدددمغ؟ قمددغ: م. قددال: ىددل جمددػس، فقددال: مددا يجمدددكغ؟ قمددغ: نشتطددخ الجشددازة. قددال
 =تحسمددغ؟ قمددغ: م. قددال: ىددل تددجليغ فدديسغ يددجلي؟ ُقْمددَغ: َم. َقدداَل: َفدداْرِجْعَغ َمددْأُزوَراٍت َغْيددخَ 
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  ه مؽ الؾزر. لكؽ دي  بالحسزة لرراية مأجؾراتمأزوراتل مؾزورات    َّ 
ة غير وكثيًرا ما تجد في كت  ا دب والمغة العربية تؾجيه ارا كمس

 .(1)أ د ."ه لرراية السشاسبةمشررفة بأ َّ 

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ: 

 دراءتانل  ﴾َوَأْغاَلاًل  َساَلسا َ  لاْمَكافارا ؽَ  َأْرَتْدَ ا إا َّا﴿ في دؾله تعالنل 

اًل ﴿ا ولنل   وأبدؾ والكددائي وادابة و ذدام بالتشؾ ؽ  درأ بحدال  دافع﴾ َساَلسا
ن  د مدده مددا  نَّ  مراردداة التشاسدد ؛ جعفددر  ووجححددال   ودددال  مشرددؾب مشددؾَّ

 ال مدددا جسيدددع يردددرفؾن  العدددرب بعدددض إنَّ ل الكدددؾفييؽ مدددؽ وغيدددره الكددددائي
 أسددد؛ بشددؾ و ددؼ مظمًدددا يردرفؾن  ا  فددش ورددؽ التفزددي   أفعدد  إال  شردرا

 بدددل بددا لو الدددراءة  دد ه فددي والؾقددف  الرددرا ا سددساء فددي ا ادد   نَّ 
 التشؾ ؽ.

ددد َ ﴿الثا يدددةل   مدددؽ السشدددع البدددادؾن  ووجححدددال لبحدددا أددددر  بدددال تشدددؾ ؽ ﴾ َساَلسا
دددرا ددد َ ﴿لكدددؾن  ا اددد ؛ رمدددن الرَّ  حرفدددان ألفددده بعدددد تكددددير جسدددع ﴾َساَلسا

 بدال بدا لو وقدف مدؽ مدشحؼ فدرٍقل ثدالث رمدن الؾقف في و ؤالء كسداجد 
                                                                                                                                    

َباُب َما َجاَء ِفي اتَِّباِع الشَِّدداِء  -أبػاب الجشائد  –َمْأُجػَراٍت. أخخجو ابغ ماجو في الدشغ =
(، ٕٔٓٚ( رقددع صٜٕٔ/ ٗييقددي فددي الدددشغ الكبددخ  ص(، والبٛٚ٘ٔ( رقددع صٙٔ٘/ٕاْلَجَشدداِئَد ص

( مدددغ ٚٓ٘ٔ( رقدددع صٕٓٗ/ ٕذكدددخ السدددػت ص كتددداب –وابدددغ الجدددػزي فدددي العمدددل الستشاييدددة 
شخيق إسساعيل بغ سمسان، عغ ديشار أبدي عسدخ، عدغ ابدغ الحش يدة، عدغ عمدي بدو، وسدشجه 

التقخيددددب  سددددمسان بددددغ أبدددي السغيددددخة اأَلزرق التيسددددي، قدددال فدددديضدددفيف: فيددددو إسددددساعيل بدددغ 
. لكشَّدددٓ٘ٗ( رقدددع التخجسدددة صٚٓٔصص: ا ليدددحا الحدددجيث، فيردددب  ( ضدددفيفر و يردددم  شددداىج 

   الستغ حدش ا لغيخه". أىد. بترخٍف يديٍخ.
 (. ٕٗٔ، ٔٗٔبجع التفاسيخ ص ص:  (1)
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  و مددو حسددزة و ددؼ ألددوٍ  بغيددر وقددف مددؽ ومددشحؼ رسددرو  أبددؾ و ددؾ  ددالاٍ 
وي  وحفص  ذكؾان وابؽ كثير ابؽ و ؼ الباديؽ رؽ وا تطمو رشحؼ الؾقف  فرط
 .(1)ألوٍ  بغير والؾقف  با لو

حي  لكمتا الدراءتيؽ  أمَّا ما ذكره الزمخذري في تؾجيه    ا  ؾ التؾجيه الرَّ
اًل ﴿دراءة   بالتشؾ ؽ فغير سد ٍد  ب   ؾ مردوٌد رميه؛ لد  يؽل﴾ َساَلسا

 رغيدد فددي امطددالق حددروا مددؽ امبدددال أفدداده السحدددق ا لؾسدديل أنَّ  األٗي:
 .(2)الؾقف مجر،  الؾا  إجراء إليه ودد فؼَّ  كيف دميٌ   الذعر

عدددؽُّ الزمخذدددري أنَّ الددددراءات الدرل يدددة  افدددعٌة الجتحددداد الددددرَّاء  اهجددداُٛ:
ٌٍ فداحٌش ال يددع  وا تيار ؼ  وليدا مشدؾلًة إليشا بالتؾاتر والدساع  و  ا غمد

ليدددا محددالِّ فيدده طددالب العمددؼ فزدداًل رددؽ ادديؾ ه؛ فددٍنَّ الدددراءات الدرل يددة 
لالجتحدداد  وال مؾطًشددا لال تيددار  وال تث ددا بددرأٍي وال ردددٍ   وت َّسددا تطتمدددن رددؽ 

بددالتؾاتر   طدددرك  دد ا و عمسدده مددؽ لدده أد ددن  ملسو هيلع هللا ىلصأفردد  مددؽ  ظددق بالزدداد 
بده ابدؽ السشيدر الددكشدري بدؾلدهل " ددال محسدؾدل دراية بعمؼ ا ادؾل؛ لد ا تعكَّ

 مدؽ ألدو امطدالق بدداًل  درئ بتشدؾ ؽ سالسد  فؾجحده أن تكدؾن  د ه الشدؾن »
الدددددراءة  معتدددددده أنَّ  دددددال أحسدددددل و دددد ا مددددؽ الظددددراز ا ول  نَّ « ... الددددخ

فدددي  ملسو هيلع هللا ىلصرمدددن الشدددد  الستدددؾاتر ردددؽ الش دددي  السدتفيزدددة غيدددر مؾدؾفدددةٍ 
 إلن اجتحاد الدراء وا تيار ؼ بسدتزن  غر ؼ  وطدؼَّ  حا مؾكؾلةٌ تفاايمحا  وأ َّ 

                                                           

(، والحجة في القدخاءات الددبع مبدغ خالػيدو ٖٛٚ، ُٖٚٚيخاجع: حجة القخاءات صص:  (1)
(، والدجر السردػن ٖٓٙ/ ٓٔ(، والبحخ السحي  صٜٓٗ/٘ص (، والسحخر الػجيدٖٛ٘صص: 

 (. ٘ٙ٘(، وإتحاف فزالء البذخ صص:ٜٙ٘/ٓٔص

ددددب تػجيددددو الدمخذددددخي ليددددحه القددددخاءة مددددغ ٓٚٔ/ُ٘ٔيشطددددخ: روح السعدددداني ص (2) ( حيددددث تعقَّ
 العخبية.    في وجييا سجاد دون  بالتذيي القخاءة تجػيد وجييغ، أحجىسا ما ُذكخ، والثاني:
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د َ رمن ذلػ  ا شا فجع  تشدؾ ؽ ﴿ د يد  الغمدٍ الد ي يدد ق إليده  ﴾ مدؽَساَلسا
جسيع الؾجدؾه  المدان في غير مؾفعه لتسر ه رميه في مؾفعه  والحق أنَّ 

  وتشؾ ؽ   ا رمن لغة مؽ يررا في ملسو هيلع هللا ىلصا رشه تؾاترً  السدتفيزة مشدؾلةٌ 
ت مذددتسمة رمددن المغددات اءا ثددر الكددالم جسيددع مددا ال  شرددرا إال أفعدد   والدددر 

 .(1)أ د."السختمفة

بدده الذدديخ ًشددا أنَّ  -أيًزددا –الغسدداري لحدد ا الددد   الثددا ي  كسددا تعكَّ  دددراءة مط يًا
اًل ﴿  الشداس أبعدد و دؾ السد شدة  أ د  ددراء إمدام بالتشؾ ؽ درأ بحا  افعٌ ﴾ َساَلسا

ًحددا الدددراءة بررايددة السشاسددبة روايددة رددؽ   ﴾َوَأْغدداَلاًل ل ﴿لدؾلدده الذددعر  ومؾجًا
 َّدده مؾفددٌق غايددة فردديحٌة  ومددؽ َثددؼَّ تددر، أ رربيددةٌ  لحجددةٌ  السشاسددبة وررايددة

به و دده لتؾجيه الزمخذري لح ه الدراءة  فرحسده هللا رحسدًة  التؾفيق في تعكُّ
 واسعًة.     

**************************** 

  

                                                           

 (.ٚٙٙ/ٗف عمى ىامر الكذاف صامنترا (1)
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 : تعقبات اهػٌازٜ آلزا١ اهصخمػسٜ اهعقدٙٞسابعاه بخحامل

مدده  تأو دد  فددي مددؽ أك ددر ريددؾب اممددام الزمخذددري التددي زلددا بحددا ددمدده تسحُّ
دا ورديدته االرتزالية  يدؾل الذديخ الغسداريل" تتفق وجؾً ا بعض اآليات  ومسَّ

 االرتزالدي  م لبده رمدن الددرلن ليدات تظ يدق محاولتده الزمخذريل به يطعاب
 لتفدديره يكدؽ لدؼ ذلدػ  ولدؾال وذلدؾٍل  ادعٍ   كد َّ  محاولتده تحديق في و رك 
 فيده –ديد  حتدن ال يدان غايدة وبيَّشحا الدرلن  إرجاز وجؾه أعحر   َّه  غيٌر 
اكي وفدددي  بالغدددة لددد   ا ا ررجدددان  لدددؾالل -العمدددؾم مفتددداح اددداح  الددددكَّ

 .(1)الدرلن". أ د

و ج  تسدػ الزمخذري بعديدتده االرتزاليدة تسددًكا واد  إلدن حددًا التعرد  
ا رسددن واالرتددداا السديددا  ودفعدده إلددن أن  مددؾي أرشدداق اآليددات لتتسذددن 

بدده الذدديخ ا لغسدداري فددي مؾافددع مددؽ كتابدده ) بدددع التفاسددير(  وم لبدده  تعكَّ
 وتليػ بيا حال 

امل٘ضع األٗي: ُقد اهػٌازٜ ُفٛ إضدِاد اهصخمػدسٜ اخلدتٍ إىل اهلل    
ٍَ﴿و٘هٕ تعاىل: عوٟ ضبٚى احلقٚقٞ يف  ُٕ َخَت ٍِ َعٜوٟ اهوَّ ِٔ ﴾ٝوٝو٘ٔب

(2) . 

ٍِدؾلده تعدالنل ﴿دال الغساريل "  ِٔ ُٕ َعٜوٟ ٝوٝو٘ٔب ٍَ اهوَّ الزمخذدري ذكدر  .﴾َخَت
في   ه اآلية وجًؾ ا مؽ التأو   تتزسؽ جسيعحا  في إسدشاد الخدتؼ إلدن هللا 

الخداتؼ فدي الحكيددة  سدا  دؾ رمدن سد ي  التسثيد  أو السجداز  وأنَّ   وت َّ حكيدةً 
فدي تجدافي دمدؾبحؼ ردؽ الحدق   ؾ الذيظان أو الكافر ولديس  تعدالن فعد ٌ 

                                                           

 (. ٜٖٔبجع التفاسيخ ص ص:  (1)
 [.ٚ]البقخة: (2)
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ردؽ مددلؾل  وا حدرااٌ  ه ارتددااٌ فيد ارتزالديّّ  و ؾ تفديرٌ   ا رؽ د ؾله.و  ؾًا 
رمددن إسددشاد الخددتؼ والظبددع إلددن هللا  وأدلددة الكتدداب والدددشة متزددافرةٌ   المفدده

ّٚد  ُب»يدؾلل  ملسو هيلع هللا ىلصوالش ي  تعالن  وا ا  في امسشاد الحكيدة. ا عجدت داع
ٖٛ ًّ اهلداٙٞ غ١ْٛ ًُٗهٚظ إه ٙٚ، ٗجعى اهػٚٛاْ  ِّا، ٗهٚظ هٕ ًّ ص

 .(1)«اهضالهٞ غ١ْٛ

                                                           

، ٕٕٚ/ٔكتدداب الدددشة وذم البددجع ص –( الحددجيث أخخجددو ابددغ الجددػزي فددي السػضددػعات ٔص
كتدددداب الدددددشة  –(، وذكددددخه الددددديػشي الآللدددد  السرددددشػعة فددددي األحاديددددث السػضددددػعة ٖٕٚ

ْيَذ ِبسعخوف ِبالشَّْقِل َوَحِجيثو غيخ َمْحُفػظ َوَم ُيْعدَخُف (، وقال: "َقاَل اْلعقيِمّي: َخاِلج لَ ٖٖٕ/ٔص
. قمُت ]يعشي الديػشي[: َأْخَخَجُو اْبغ عجي، َوَقاَل: ِفي قمِبي مغ َىَحا الَحِجيث َشْيء  َلُو َأْصلر

ا َىدَحا ُىدَػ اْلُخَخاَسداِني فَ  َكداَن الَحدِجيث َوَم َأْدِري َسِسَع َخالو مدغ سدساك أم َم، َوَم شدّظ َأن َخاِلدج 
ُمْخسددال  َعْشددُو َعدددغ سددساك اْنتيدددى، وَخاِلددج اْلُخَخاَسدداِني رو  َلدددُو َأُبددػ َداُود َوالشََّدددداِئّي َوَوثََّقددُو اْبدددغ 
ْرَسدال، َعهللا أعمع".أىدد.  مِعيغ، َوَقاَل َأُبػ حاِتع: َم َبْأس ِبِو. َوِحيَشِيدٍح َفَمدْيَذ ِفدي الَحدِجيث ِإمَّ اإْلِ

ددب ابدددغ عددخا اَرُقْصِشّي والسددددي وتعقَّ ق الكشددداني كددالم الدددديػشي ىدددحا بقػلددو:" فدددخَّق اْلحفدداظ: الدددجَّ
ْسددَشاد. َوَقدداُلػا: ِإنَّ َىددَحا ُىددَػ اْلَعْبددجي  والددحىبي َواْبددغ حجددخ َبدديغ اْلُخَخاَسدداِني َوالَّددِحي ِفددي َىددَحا اإْلِ

اَرُقْصِشّي َواْبددغ حجددخ: ِإنَّددو َمْجُيدد ، َعهللا أعمع".أىددد تشديددو الذددخيعة اْلَعصَّددار اْلُكددػِفي، َوَقدداَل الددجَّ ػلر
(. قمُت: والحدجيث وإن كدان فدي إسدشاده ٖ٘ٔ/ٔالسخفػعة عغ األخبار الذشيعة السػضػعة ص

، فإسددشاد اليجايددة إلددى الخسددػل  باعتبدداره الستدددبب عددغ  ملسو هيلع هللا ىلصمددا قيددل إم أنَّ معشدداه صددحي ر
 ى ِصَخاٍ  = شخيق الجعػة واإلرشاد، كسا قال تعالى لو: ﴿َوِإنََّظ َلَتْيِجي ِإلَ 

ا –[، وإسشاد التدييغ إلى الذيصان باعتباره الستدبب ٕ٘= ُمْدَتِقيٍع ﴾ ]الذػر :  كسا  -أيز 
ددددْيَصاُن َمددددا َكدددداُنػا َيْعَسُمددددػَن﴾ ]األنعددددام:  [، مددددع أنَّ الفاعددددل ٖٗقددددال تعددددالى: ﴿ َوَزيَّددددَغ َلُيددددُع الذَّ

   الحقيقي ليسا ولكلِّ األفعال إنَّسا ىػ هللا تعالى، فتشبَّو.
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ٍْ   ﴿ لدؾل  ؾم الكيامدةوالذيظان  فده ي  ٜٛا ِّ ُضدٞو ًٔد  ٍِ ِٚٝل َٛ َعٜو َْ ٔه ًَا ٜكا َٗ
ٍِ ٔهٛ ٍِ ٜفاِضَتَجِبُت ُِ٘تٝل ِْ َدَع   .(1)﴾ِإهَّا ٜأ

دد ومددا أورده لتأ يددد تأو التدده   ر الزمخذددري درؾتدده بالؾسؾسددة والتددز يؽوفدَّ
بسثمددده  ولددديس غرفدددشا أن  فددديض فدددي بيدددان السعارفدددة ووجدددؾه  معدددارٌض 

ه أن  دددؾلل تفددديره  دد ا مددؽ بدددع التفاسددير؛   َّدداالحتجدداج  ولكددؽ غرفددشا 
ددد لسعشدددن اآليدددة  ورددددولٌ  تغييدددرٌ  ا يدتزددديه عا ر دددا لتتسذدددن مدددع م لبددده رسَّ

 . (2)".أ دورديدته

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

إلدن أنَّ إسدشاد الخدتؼ إلدن هللا فدي  -السعتزلدة مدؽ وغيدره - ذ   الزمخذدري 
 تسثيددٌ  أو مجدداٌز؛  نَّ اآليددة الكر سددة لدديس رمددن سدد ي  الحكيدددة  وت َّسددا  ددؾ 

 والؾاددؾل الحددق د ددؾل مددؽ يسشددع وال الكفددر يخمددق ال تعددالن هللا أنَّ  مدد   حؼ
الد دي   وذكدر  سددة أ دؾاٍع  فع  رؽ  تعالن تعالن وهللا د يٌ   ذاك إذ إليه 

 ل ممخرحا ما  مي امسشاد  مؽ تأو     ا

 ج مددؾا حؼوكددأ َّ  كددالخمدي  اددار الدد ي الؾاددو رددؽ كشايددةٌ  الخددتؼ أنَّ ل ا ول
 . ذلػ بحؼ فع  ال ي  ؾ هللا كأنَّ  واار رميه

 . رميحا هللا  تؼ دمؾٍب  بحال دمؾبحؼ حال مثًاما التسثي   باب مؽ أ َّهل الثا ي

 أددددر الدد ي  ددؾ هللا بارتبددار أنَّ  مددؽ إسددشاد الفعدد  إلددن سدد به أ َّددهل الثالددث
 .الختؼ إليه فأطسشد ومكشه  الذيظان

                                                           

 [.ٕٕ]إبخاييع: (1)
 (. ٖٔبجع التفاسيخ ص ص:  (2)
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 طر دقٌ    دق ولدؼ طؾًردا   ؤمشدؾن  ال أ َّحدؼ بحدؼ مدظؾًرا كا ؾا لسَّا أ حؼل الرابع
 ّللاَّ  يدددددر ؼ أن إال طر دددق ت دددق لدددؼ وتذا واملجددداء  الدددددر إال إلدددن إيسدددا حؼ

 ر َّدر التكميدف  فدي الغدرض  شدتدض لدئال  مجئحؼ ولؼ يددر ؼ لؼ ثؼ و مجئحؼ
 فددي أمددر ؼ ترامددن الدد  ؽ بددأ َّحؼ إاددعاًرا بددالختؼ  واملجدداء الددددر تددرك رددؽ

 بالددددر إال رشدده  تشددا ؾن  ال حدددً  إلددن رميدده واماددرار الكفددر رمددن لترددسيؼا
 في واستذرائحؼ الغن في لجاجحؼ واو في الدرؾ،  الغاية و ي واملجاء 

 .والبغي الزالل

 َأكاشَّةٍ  فاي دطمطؾبطشا﴿ لكدؾلحؼ تحكًسا الكفار يدؾله لسا حكايةً  يكؾن  أنل الخامس
سَّا جابٌ  َوَبْيشاػَ  َبْيشاشا َوماؽْ  َوْدٌر  لذا اشا َوفاي إاَلْيها  َتْدرطؾ ا ما  . (1) "﴾حا

به الذيخ الغساري في تأو الته   ه لعدة أسبابل  وتعكَّ

أولحدددال أنَّ مدددا ذكدددره مدددؽ تأو دددٍ  تغييدددٌر لسعشدددن اآليدددة لتتسذدددن مدددع م لبددده 
وأ ا   يدٌر بدأنَّ الؾاجد   الد ي   فع  رؽ  تعالن تعالن االرتزالي في أنَّ هللا

دد  فددي تأو دد  اآليددة رمددن ال ددر أن  تجددرد مددؽ اآلراء الس   يددة  وأال  تسحَّ سفدًا
وجؾً ددا تتفددق ورديدتدده  وت َّسددا  شبغددي رميدده أن  ددؾطؽ  فددده رمددن تد دد  مددا 

 تفيده اآلية وتدل رميه  و رجع رسَّا كان  راه أو يعتدده بخالفحا. 

ٍة مؽ الدرلن  ثا يحال أ َّه دد أطسشد الختؼ والظبع إلن هللا تعالن في غير ما لي
 إذ ادحيٌ   إسدشادٌ  تعالن هللا إلن الختؼ فٍسشاد الحكيدة  امسشاد في وا ا 

 .ايءٍ  ك ًا   الق تعالن هللا إذ الحكيدي  الفار  إلن إسشادٌ   ؾ

حكيددًة  هللا إلدن الخدتؼ إسدشاد ثالثحال أنَّ مدا ذكدره مدؽ تدأو الت تتزدسؽ  فدي
 معارٌض بسثمه مؽ أدلة الكتاب والدشة. 

                                                           

 (. ٕ٘ – ٜٗ/ٔ[. وُيشطخ: الكذاف ص٘] فرمت: (1)
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 مدؽ وغيدره - إليده الزمخذدري  ز د ال يان والتجمية في الردًا رمن ما ذ  ولس
است َّ سيف الحقًا في الددفاع ردؽ رديددة أ د  الددشة والجساردة   -السعتزلة

و دددض مددا طددشظؽ بدده الزمخذددري ومددؽ تبعدده رشددد تفدددير  دد ه اآليددةل ابددؽ 
 رذددؾاء أول ل"  دد ا-رميدده الرحسددة –السشيددر الدددكشدري  وذلددػ حيددث يدددؾل 

 إلددن الددشص مشرددة مددؽ  ددزل حيددث لبظحددا  ا  ددؾاء مددؽ محددؾاة فددي ظحددا ب
 فدا ظؾ،  السحشدة  مدؽ رميده كتد  لسا استبداء الفتشة ابتغاء تأو مه حزيض

 لوأرد ا أرد ا فالالت رمن   ا كالمه

 حدادث ال أ َّده ومدتزاه. تعالن ّللاَّ  وحدا ية رمن العد  دلي  مخالفةل ا ولن
 جسمدددة مدددؽ الحدددق د دددؾل مدددؽ واالمتشددداع لددده  ادددر ػ ال تعدددالن ّللاَّ  بدددددرة إال

 بالكائشدات الستعمدق العامدة الدددرة متعمدات سمػ في ا تغامه فؾج  الحؾادث
 .والسسكشات

 ّللاَّط  ل ﴿تعالن دؾله كأمثال العد  لدلي  السزا ي الشد  دلي  مخالفةل الثا ية
 فٍنَّ  -أيًزا – اآلية و  ه (2)﴾ّللاَّا  َغْيرط   الاقٍ  ماؽْ  َ  ْ ﴿  (1)﴾َاْيءٍ  كط ًا   الاقط 
دا تعدالن ّللاَّ  إلدن مدشدٌ  فيحا الختؼ  ذلدػ  يدأبن ال ّللاَّ  رحسده والزمخذدري .  رِّ
 الدلي  أنَّ  أث ا فٍذا. رميه رشده دام لدلي  تأو محا إلن االلتجاء  دَّري ولكشَّه

 لددؾ بد  عا ر ددا رمدن إبداؤ ددا رميده وجدد  رميده  دلددا مدا وفددق رمدن العدمدي
 العدددد  بدديؽ جسًعدددا بالدددلي  تأو محدددا لؾجدد  عدددا ًرا  ذلددػ ا دددال رمددن وردت
 .والشد 

                                                           

 [. ٕٙ( ] الدمخ:ٔص
 [. ٖ( ]فاشخ:ٕص
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 زرسده رمدن تشز ًحدا  تعدالن ّللاَّ  إلدن قبًحدا ارتدده ما  دبة مؽ الفرارل الثالثة
 يخمفده والكدافر الختؼ يخمق ال ي  ؾ الذيظان أنَّ  ارتداد في به االاراك أنَّ 

 الع اب السشا   شةالد مؽ استؾ ؼ فمدد. ربه مراد  الا رمن بددرته لشفده
 .الع اب مؾارد ال درة حسيؼ مؽ وورد

 مدؽ السشدع كدان فمسَّدا غائًبدا  يكب  اا ًدا يكب  ما أنَّ  بارتداد الغمٍل الرابعة
. الغائد  مدؽ د يًحا يكؾن  أن زرسه رمن وج  الذا د في د يًحا الحق د ؾل
 .فشحا في بظال حا مؽ فرم دد داردة و  ه

 عمًسددا  لكددان تعددالن ّللاَّ  بددددرة وجددؾده فددرض لددؾ ػذلدد أنَّ  ارتدددادهل الخامدددة
مٍ  َأَ ددا َومددا﴿ تعددالن بدؾلدده الغمددؼ رددؽ مشددزهٌ  تعددالن وّللاَّ   ومددؽ (1)﴾لاْمَع ايدددا  باَغددالَّ

. إذ دده بغيدر الغيدر ممدػ فدي التردرا فٍ َّدده الغمدؼ  حكيددة جحد  ال ديؽ الغمدؼ
 كدهمم بددؾر محرؾر مفروض وك  تعالن؟ هللَّ  حكيدته ث ؾت  ترؾر فكيف

 .الدحار الؾاحد هللَّ  السمػل وج  رز

 إلددن فيدده فتددؾرط تعددالن ّللاَّ  إلددن الغمددؼ  دددبة ارتددداد مددؽ فددر أ َّددهل الدادسددة
 تعدالن ّللاَّ  فعد  مدؽ كدان لدؾ الحدق د دؾل مدؽ السشدع بدأنَّ  جدزم دد   َّه رشده
 فيمزمدػ تعدالن ّللاَّ  فعد  مدؽ أ َّده رمدن ال ر ان دام وددل له فيدال. عمًسا لكان

 الد ي والخيدال -ك يدًرا رمدؾِّا الغدالسؾن  يددؾل رسَّا ّللاَّ  تعالن -عمًسا يكؾن  أن
  عا ددا لسدا تعددالن هللَّ  مخمؾددة كا ددا لدؾ الع ددد أفعدال أنَّ ل  ددؤالء حؾلده  د ددن

 أجرا دا ددد الذدبه و د ه. رمديحؼ ّللاَّ  حجدة دامدا وال رداد حؼ وال عبداده رمن
 لسدا هللَّ  مخمؾددة كا دا لؾ إ َّحا ؼلدمت لؼل لحؼ فيدال الستددم  كالمه أدراج في

 دارددة إلدن -يفعمدؾن  وكد لػ -السالزمة   ه أسشدوا فٍن عباده؟ رمن  عا ا

                                                           

 [. ٜٕ( ] ق: ٔص
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 ال الذدا د فدي د يحدة غيدره بفعد  ام دان معاقبةل ودالؾا والتد ي  التحديؽ
 و كدب ل لحدؼ ديد . غائًبدا ذلػ طرد فيمزم الفار  مؽ السعاقبة كا ا إذا سيسا

 بسدرأ، والفدؾاحش الكبائ  مؽ ر ده ام دان يسكؽ أن -اأيًز  – الذا د في
 ا ول مددؽ ورده ردردده رمددن الددددرة مددؽ ذلددػ رمددن يعاقبدده ثددؼ ومدددسع  مشدده

 الع دددد يخمدددق بحدددا التدددي الدددددرة أنَّ  تزرسدددؾن  الددر دددة معاادددر وأ دددتؼ. رشحدددا
 يخمدق الع دد أنَّ  وجد  رز مشه رمؼ رمن تعالن  هللَّ  مخمؾدة لشفده الفؾاحش

 بده يدظدع أ َّده يعمدؼ لفداجرٍ  بداترٍ  سديف إرظداء بسثابدة فحدؾ ذلدػ  لشفده بحا
 أجد ل فدديدؾلؾن . جزًمدا د دي  الذدا د فدي وذلدػ الحر ؼ  به و د ي الد ي 

دددا بعمسحددا تعدالن ّللاَّ  اسددتأثر حكسددة  شداك ولكددؽ الذددا د  فدي لد ددي ٌ  إ َّده  فرَّ
 مددع الفددؾاحش مددؽ ر ددده تسكدديؽ الغائدد  مددؽ فحدددؽ والغائدد   الذددا د بدديؽ

  د ا وفدي. الذدا د فدي ذلدػ يحددؽ ولدؼ اديٌء  مشده يددع ال أن رمدن الددرة
 اليددديؽ دؾاطددع لحددؼ الحددا إذا أرالمحددؼ  وتتددشكس أددددامحؼ تتزلددزل السددؾطؽ
 هللَّ  مخمؾدددة ا فعددال تمددػ تكددؾن  أن السددا ع مددال لحددؼ فيدددال ال ددرا يؽ وبددؾارق 

 مشده فدرغتؼ سداك بحدا ّللاَّ  اسدتأثر وحكسةٍ  لسرمحةٍ  رميحا الع د و عاد  تعالن
 ا مددر  دد ا راقبددة و شغددر ا ردددل الظر ددق أحدددكؼ يدددمػ ال فماددؼَ  سددؾاء؟ اآلن

 تعدالن ّللاَّ  حجدة و تمدن  الده  إلن االبتداء مؽ وليفؾض أول  ل ر فيرير
 الذددرع بدددلي  ومدتدددًيا العددد  بشددؾر محتدددًيا و دددمػ والتدددميؼ  بددالد ؾل رميدده

 مددتشد فدي ورغد  الحدؾاجس ثتهوحاد الشفس  ازرته فٍن السدتكيؼ  الرراط
 كد  رشدد ذكدر مدا ببالده فميخظدر الفكر  مفاوز مؽ به يأ س الشغر حيث مؽ

  د ه فدي رشدده يجدد فدال والددر ة  اال تيار ة الحركة بيؽ التسييز مؽ راد 
 ردؽ ا حدرا أن إلدن بده لظدو فددد فميتشبده ذلدػ استذدعر فدٍذا. ر ًبدا التفردة

 االرتددزال  محامدده إلددن الزددالل يظانادد بدده  مددؾح أن فددارِّا الج ددر  مزددا ق
 إال  ددالق وال فاردد  ال أن رمدن الؾحدا يددة دليدد  بزمدام دو حددا  فددده فميسددػ
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 والظر دددة السدددتكيؼ الرددراط رمددن و ددؾ إال يكددو لددؼ وقددف فددٍذا تعددالن  ّللاَّ 
 فميتأمد  العاادو؟ والر   الخااو ال رق  مؽ أسرع في رميحا مارِّا السثمن 
 إن الحدق رمدن يكدو ا فعدال  دارددة فدي وزره  هو تخد الفرد    د ا الشاعر

 .(1)أ د .تعالن" ّللاَّ  ااء

وبحدد ا التحديددق الشفدديس الدد ي سددظره دمددؼ الدافددي ابددؽ السشيددر تددر، أنَّ مددا 
تحر ٌف لمكمدؼ ردؽ مؾافدعه  ولديّّ  -ومشحؼ الزمخذري  –طشظؽ به السعتزلة 

أجداد وأاداب لعشق اآلية لتتشاس  ومعتددد ؼ  وتعمدؼ أنَّ الذديخ الغسداري ددد 
 في  دده لسا ذكره الزمخذري رشد تفديره   ه اآلية الكر سة. 

*************************** 

ٜ  إضدِاد  ُفٛ اهػٌازٜ ُقد امل٘ضع اهجاُٛ:  إىل اإلضدالي  اهصخمػدس
ٕٔ ُٙٔضٗى﴿: تعاىل و٘هٕ يف احلقٚقٞ ضبٚى عوٟ اهلل ٜ  ٜكٔجرّيا ٔب ِٔدٔد َٙ َٗ  ٕٔ  ٔبد

﴾ٜكٔجرّيا
(2).  

ٕٔ ٜكدٔجرّيا    دؾلده تعدالنل ﴿"  دال الغساريل ِٔدٔدٜ ٔبد َٙ َٗ ٕٔ ٜكدٔجرّيا  ﴾ ددال ُٙٔضٗى ٔب
وتسشاد امفالل إلن هللا تعالن إسشاد الفع  إلدن الدد  ؛ " ال الزمخذري أيًز 

   ه فرب السث  فز  به دؾم  وا تد، به دؾم  تد   لزاللحؼ و دا ؼ.

  د  بسدالٍ ددد أط  ه د   رمن مح دؾسٍ ورؽ مالػ بؽ د شار رحسه هللا تعالنل أ َّ 
رميه وديد  فدالل يا أبا يحين أما تر، ما  حؽ فيه مدؽ الديدؾد؟ فرفدع مالدػ 

                                                           

 (. ٜٗ/ٔامنتراف عمى ىامر الكذاف ص (1)
  [.ٕٙ]البقخة:  (2)
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مة؟ فدالل لي فأمر بحا تشزل فٍذا دجداج   ه الدَّ  ؽْ   فدال لسَ رأسه فرأ، سمةً 
 .(1) دأ ".  ه وفعا الديؾد في رجمػ لوأ برة  فدال مالػ

 ن مد    السعتزلدة أنَّ رمد و دؾ م شديّّ   ل  د ا التفددير رمدن  سدٍ سدابدهدماط 
د  الع د يخمق أفعاله ولده مدؽ   مة تشغيدًرا  تعدالنودد أساء بد كره دردة الدَّ

سدا ذكر دا  دد  ؽ   لدديس غرفدشا استدرداء ا وت َّ  د ه التفاسدير ال دعيدة كثيدرٌ 
 . (2)".أ دالسثاليؽ ليدتدل بحسا رمن غير سا

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

دد ُّ ﴿ عمدديؽل ددر، الزمخذددري أنَّ الفاردد  الحكيدددي لمف   ددؾ ﴾ َ ْحددداي﴿و   ﴾يطزا
الع د؛ بشاًء رمن رديدته االرتزالية أنَّ الع د يخمق أفعال  فدده  وت َّسدا أطسدشد 
امفددالل والحدايددة فددي اآليددة الكر سددة  تعددالن مددؽ بدداب إسددشاد الفعدد  إلددن 
شدده مددؽ  مددق أفعددال  فددده   سدد به بارتبددار أنَّ هللا  ددؾ الدد ي أددددر الع ددد ومكَّ

زلًة  والظيؽ بمًة في تسثيمده أنَّ هللا سد   امفدالل ال  الدده كسدا وزاد ا مر 
مة س ٌ  في وفع الديؾد فدي رجد  السح دؾس  فٍسدشاد امفدالل إلدن  أنَّ الدَّ
هللا مجدداٌز ال حكيددددة  وت َّسددا  فدددن إسددشاد امفدددالل إلددن هللا؛ لسدددا رمسدددا أنَّ 

كمًاده  ددده الذديخ م   حؼ م شديّّ رمدن أنَّ هللا  تعدالن ردؽ فعد  الد دي ؛ لحد ا 
د  دؾلده  وسدبده إلدن ذلدػ ابدؽ السشيدر الددكشدري  وذلدػ حيدث  الغساري وتعدَّ

 إسدشاد مدؽ تعالن ّللاَّ  إلن امفالل و دبة ل »ّللاَّ  رحسه محسؾد يدؾلل " دال
 الدد  ية سدشة رمدن جر، ل ّللاَّ  رحسه أحسد دال.  «الخ...  الد   إلن الفع 

 رؽ الخارجة السخمؾدات جسمة مؽ امفالل وأنَّ  باهللَّ  االاراك أنَّ  ارتداد في
                                                           

 (. ٜٔٔ، ٛٔٔ/ٔالكذاف ص (1)
 (. ٗٔ، ٖٔبجع التفاسيخ ص ص:  (2)
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  دد ه زرددؼ رمددن لشفددده الع ددد مخمؾدددات مددؽ بدد  وجدد   رددز مخمؾداتدده ردددد
ددا ّللاَّ  تعددالن -الظائفددة  فدديق إلددن وا غددر -ك يددًرا رمددؾِّا الغددالسؾن  يدددؾل رسَّ
 العدائددد  حدددائق رميحددا فرتدد  السذددايخ مطالدددات الحكايددات فغمبددة الخشدداق 

 سد   ّللاَّ  بدأنَّ  تردر حه أادشع ومدا. الحمكدة وادتحام حؾ، ال ارتكاب مؽ و  ا
 رجمددددي فددددي الديددددؾد وفددددع فددددي سدددد   الدددددمة أنَّ  كسددددا  الددددده ال امفددددالل

 الفعد  إسدشاد أنَّ  كسدا حكيددًة  ال مجازٌ  وج  رز هللَّ  الفع  وتسشاد السح ؾس 
 ردؽ حائدًدا بده اار وتشغيرٍ  مثمًة  به اار تسثي ٍ  مؽ له يا! ك لػ ال مد إلن

 العرددسة تعددالن ّللاَّ   دددأل. والجسمددة التفرددي  رمددن مددردود الرددحي   لشغددرا
 .  (1)أ د.التؾفيق" ولن و ؾ الزلة    ه أمثال مؽ

سده ادظر مؾفدٍع ل در يحددؽ  ود   أن أفع دمسدي ردؽ  د ا السؾفدع  وأطيسًا
ر لددػ  معتدددد أ دد  الدددشة  -مدد    أ دد  الحددقًا  -أ حددا الدددارئ  –بددي أنَّ أطدددرًا

الحداية وامفالل مؽ  مق هللا وفعمه ألدا سدا فدي دمدؾب  في أنَّ  -والجسارة
السحتد ؽ والزاليؽ لحكسٍة؛ فاهلل تعالن  ؾ الخالق  فعدال الابداد مدؽ الكفدر 

رمدن  الشدميدة ا دلدة مدؽ واميسان والظارة والعرديان والحدايدة وامفدالل  و
اآليدة الكر سدة   فمفده اديء فدي (2)﴾َاْيءٍ  كط ًا   الاقط  ّللاَّط ﴿ذلػل دؾله تعالنل 

رددامّّ  تشدداول أفعددال الابدداد  و ددروج ذات هللا واددفاته مددؽ لفدده ادديٍء  شددا ال 
يخدد ُّ بعسؾمدده؛   َّدده  ددرج بالعددد   و دد ا لدديس تخريًرددا رشددد ا اددؾلييؽ  

 َو طدؾَ  َادْيءٍ  كطد ًا  َ دالاقط  ّللاَّط  دطد ا  ﴿يطخرج الريغة مؽ رسؾمحا. ودؾلده تعدالنل 

                                                           

 (. ٛٔٔ/ٔامنتراف عمى ىامر الكذاف ص (1)
  [.ٕٙ] الدمخ:(2)
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دط  ارط  اْلَؾاحا َرهط  َاْيءٍ  كط َّ  َوَ َمقَ  ﴿دؾله تعالنل   و (1)﴾اْلَدحَّ   ودؾله (2)﴾َتْددا ًرا َفَددَّ
 َوَمدا َ َمَدكطدؼْ  َوّللاَّط  ﴿  ودؾلده تعدالنل (3)﴾باَددَدرٍ  َ َمْدَشداهط  َاْيءٍ  كط َّ  إا َّا ﴿تعالنل 
أيل  مدكؼ ورسمكؼ رمدن أنَّ مدا مرددر ة  أو  مدكدؼ ومعسدؾلكؼ  (4)﴾َتْعَسمطؾنَ 

وأيِّدا مدا كدان فدٍنَّ اآليدة تفيدد أنَّ فعد  الع دد مخمدؾٌق   رمن أ َّحا مؾادؾلة 
 تعالن. أمَّا ا دلة العدمية رمن ذلػ  فيسكؽ إجسالحا فيسا  ميل

أواًلل فع  الع د مسكؽ  وك  مسكٍؽ مدددوٌر  تعدالن؛ إذن فعد  الع دد مدددوٌر 
  تعالن.

وًرا لمع ددد  لمددزم مدددد -و ددؾ فعدد  الع ددد -ثا ًيددال  لددؾ كددان السددددور  تعددالن 
اجتساع مؤثر ؽ رمن أثر واحد رشد تؾجه ك ًٍ مؽ الدددرتيؽ إلدن الفعد   و دؾ 

 محاٌل  فبظ  ما أدَّ، إليه  وث ا  كيزه  و ؾ السظمؾب.
ثالًثددال لددؾ كددان الع ددد مؾجددًدا  فعالددده لكددان رالًسددا بتفاادديمحا  لكددؽ رمسددده 

 -مؾجددًدا  فعالددهو ددؾ كددؾن الع ددد  -بتفاادديمحا باطدد   فبظدد  مددا أدَّ، إليدده 
و مدزم مدؽ  د ا أنَّ هللا -و دؾ أنَّ الع دد لديس مؾجدًدا  فعالده -وث ا  كيزه 

 .(5)تعالن  ؾ السؾجد؛ إذ ال ثالث
******************************** 

                                                           

  [.ٙٔ] الخعج:(1)
  [.ٕ] الفخقان:(2)
  [.ٜٗ] القسخ:(3)
  [.ٜٙ] الرافات:(4)
، وشدخح العقائدج ومدا بعدجىا( ٜٗ/ٕ(، وشخح السقاصدج صٛٗٔ/ٛ( ُيخاجع: شخح السػاقف ص٘ص

 .  (ٜٓٔ، ٛٓٔالشد ية ص ص: 
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ق٘هدٕ تعداىل:   ُقدد اهػٌدازٜ تدأٗٙالت اهصخمػدسٜ ه     :اهجاهح امل٘ضع
ُٕ  َٗٔضَع﴿ ٗٚ َٗاتٔ  ٝكِسٔضد ٌَا ﴾َٗاٞهدٜأِزضَ  اهٖطد

ّ  ٓسّبدا  (1) ٞ  االعد اف  ًد  حبقٚقد
 اهلسضٛ. 

ُٕ ل فددي دؾلددهل ﴿ٗيف اهلػددافودداي اهػٌددازٜ: "   ٗٚ ﴾ أربعددة َٗٔضددَع ٝكِسٔضدد
 -ل(2)أوجه

كرسيه لؼ يزق رؽ الدساوات وا رض لبدظه وسعته وما  ؾ  ل أنَّ أحدٓا
 ة وال دعؾد وال دارد.وال كرسي ثسَّ   فدٍ لعغسته وتخيي ٌ  إال ترؾ رٌ 

الكرسددي  رمددن تددؾ ؼ أنَّ  ا و ددؾ م شدديّّ تفاسددير أيًزددل  دد ا مددؽ بدددع الووددُت
التخييدد  فددي جا دد  هللا تعددالن ال  . وتطددالقط باطدد ٌ  مؾفددع الدعددؾد و ددؾ تددؾ ؼٌ 

 راد كالمه. .رشه هٌ ه مشزَّ يجؾز؛   َّ 

بسكا ده الد ي  دؾ كرسدي  ا تدسيةً العمؼ كرسيِّ  يسًا ل وسع رمسه  وسط ٗاهجاُٛ
 العالؼ.

العمددؼ فددي المغددة العربيددة  وحدداول بسددا  ؾجددد إطددالق الكرسددي رمددنل ال  ط ووددُت
 حدا محاولدةٌ وترادة الحدال ولكشَّ   مؽ إطالق السحد ًا ا مرساًل ذكره أن يجعمه مجازً 

ا لمعدالؼ بدد   دؾ مكددان لسدؽ يجمددس رميده مددؽ إذ الكرسددي لديس مكاً دد؛ فاادمةٌ 
ا لكؾ ده مكدان العدالؼ تددسية العمدؼ كرسديِّ  رالؼ وجا   وبميد وذكي  فٍن ا َّ 

ا  وكدد لػ ا لعالدددة السكا يددة أيًزددلجحدد  والددبالدة والدد كاء كرسدديِّ تدددسية ا ادد َّ 
الزمخذري  إطالق الدر ر رمن العمؼ والجح  لمعالدة  فدحا  وما أعؽُّ  ير ُّ 

                                                           

  [.ٕ٘٘]البقخة: (1)
 (.  ٖٔٓ/ٔطخ: الكذاف صُيش (2)



 

 

2269 

ؼ رمن دؾله تعالنل ه تكمَّ والعجي  أ َّ  مث  إ فاده  شا. أ فق في تدر ر مجازٍ 
ًٔدٜم ٜؤوٟٚودا  ﴿ َِا ًَ ُٕ ٔفٛ  ٍُ اهوَّ ُٔ ُِٙسٜٙل د  (1)﴾ِإِذ  " ر مشامدػ برؤ داك ددالل وفدَّ

حدا مكدان الشدؾم  كسدا يددال لمدظيفدةل ورؽ الحدؽل في مشامػ في ريشػ؛   َّ 
ومددا  فيدده تعدددوٌ  و دد ا تفددديرٌ " وأركبدده بدؾلددهل   ه  شددام فيحدداالسشامددة؛   َّدد

 . (2)"أحد  الرواية رشه احيحة  وما يالئؼ رمسه بكالم العرب وفراحته

كالمده  شدا  ورئيدحؼ  لعددَّ  (3)ت ره ايخ السعتزلةه يعولؾال تدديده لمحدؽ   َّ 
ددال ردؽ تفددير "الكرسدي" مؽ بددع التفاسدير  ومدا دالده ردؽ  د ا التفددير يط 

ا الكرسي فدال رالددة لده بدالعمؼ.   أمَّ العيؽ مكان لمشؾم حكيدةً  بالعمؼ رمن أنَّ 
 راد كالمه.

عد  ل جدمداط  .بسكا ده الد ي  دؾ كرسدي السمدػ ل وسدع ممكده تددسيةً ٗاهجاهح
العالدددة  ا؛  نَّ ا رددؽ السمددػ و ددؾ مددؽ بدددع التفاسددير أيًزددالكرسددي  شددا مجددازً 

يجدد  أن يكددؾن لحددا مز ددد ا تردداص بددالسعشن الدد ي تجددؾز لدده  ورمددن  دد ا 
 أن  تجؾز به رؽ السمػ  ؾ العدرش أو التداج أو السداليدد؛  نَّ  فال ي ير ُّ 

ا الكرسدي فدال أمَّد    ه ا اياء ال تؾجد إال رشد السمؾك  و ي مغا ر ممكحؼ

                                                           

 [.ٖٗ]األنفال:  (1)
 (.  ٕٕ٘/ُٕيشطخ: الكذاف ص (2)
ألنَّ الحدغ البرخي شيخ واصل بغ عصداء الغددال البردخي رئديذ السعتدلدة وإمداميع،  (3)

دا غيدخ صدحيحة عشدو  لكغَّ الحدغ بخيءر مغ محىبيع رغدع نقميدع عشدو أشدياء تدػافقيع وىدي إمَّ
ددا مؤولددة. وقددج قيددل: فددي سددبب ددا سددسع كددالم واصددل فددي  وإمَّ تدددسيتيع معتدلددة: أنَّ الحدددغ لسَّ

القجر وخمق األفعال وغيخ ذلظ مدغ مددائميع التدي تخدالف مدا كدان عميدو الردحابة قدال لدو: 
 "اعتدل مجمدشا". مغ تعميق الذيخ الغساري.



 

 

2268 

ا تردداص لدده بددالسمؾك  وال مغحددر فيدده مددؽ مغددا ر السمددػ  وأبحتدده و ددؾ 
رددؽ  جعمدده كشايددةً  مؾجددؾد رشددد جسيددع الررايددا فدرائحددا وأغشيائحددا فددال يردد ُّ 

َٗاٞهدٜأِزضِ   ولؾ درأت دؾله تعدالنل ﴿ السمػ. َٗأت  ٌَا ًَٜقأهٚدُد اهٖطد  ُٕ أو   (1)﴾ٜه
﴿ٍِ َ٘ َزٗب اٞهَعِسِش اٞهَعٔعٚ ُٓ     لؾجدت الكشاية ردؽ السمدػ فيده وافدحةً (2)﴾َٗ

ُٕبخالا ﴿ ٗٚ  ﴾.َٗٔضَع ٝكِسٔض

ا  دؾ بدديؽ  دددي العدرش دو دده الدددساوات ه  مددق كرسدديِّ وي أ َّدل مددا رط ٗاهسابددع
 ةردديغبل ذكددر  دد ا الؾجدده دمدداط  .و ددؾ إلددن العددرش كأاددغر ادديءٍ   وا رض

 حي .ه  ؾ الرَّ خالو رأي السعتزلة مع أ َّ ه يط التزايف؛   َّ 

   والعجد  أنَّ الكرسي  ؾ العرش  و  ا غير ادحي ٍ  ل أنَّ ّ احلطّكس عُٗذ
دوه  فدد كروا فددي معشددن دمَّدد (3)مددؽ بعددده كال يزدداوي وأبددي الدددعؾد والددديؾطي

 د ا السعشدن مدؽ ا تدراع السعتزلدة  الكرسي  شا العمؼ والسمػ غير مدركيؽ أنَّ 
 . (4)أ د ."ةشَّ  رًبا مؽ االرتراا بحكيدة الكرسي كسا ث ا في الدُّ 

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:  

دعَ ﴿ ذكر الزمخذري في بيدان السدراد بدؾلدهل ديُّهط  َوسا دَساَواتا  كطْرسا  ﴾َواْ َْرَض  الدَّ
أربعة أوجٍهل أولحال أنَّ معشن اآلية ترؾ ر لعغسة هللا وتخيي  فددٍ. ثا يحدال 

                                                           

  [.ٖٙ]الدمخ: ( 1)
 [.ٜٕٔ]التػبة:  (2)
(، وتفددديخ الجاللدديغ ٕٛٗ/ٔميع ص(، وإرشدداد العقددل الدددٗ٘ٔ/ُٔيشطددخ: أنددػار التشديددل ص (3)

 (.   ٙ٘صص:
 (. ٖٓبجع التفاسيخ ص ص:  (4)
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 السددراد أنَّ السددراد بالكرسدديل العمددؼ مددؽ تدددسية الذدديء بسكا دده. ثالثحددال أنَّ 
السمػ مؽ تدسية الذيء بسكا ه أيًزا. الرابعل أورده بريغة تددلُّ  لبالكرسي

وي(ل أنَّ هللا  مق كرسيِّا بيؽ  دي العرش.... .  رمن فعفه رشده )رط

شَّة  في ث ا كسا وما دفعه إلن   ا الرشيع إال إ كار وجؾد كرسيًٍ حكيديًٍ  الدُّ
حيحة؛ ل ا لجأ إلن التأو   فراًرا مؽ إثبات الكرسي.  الرَّ

دد أااب الذيخ الغساري فدي التش يده رمدن مددمػ الزمخذدري الخداطئ فدي و 
تأ يد رديدتده االرتزاليدة  مددتالِّ سديف الحدقًا فدي  ددض تأو التده التدي لجدأ 

ًحا مد    الحدقًا  دشَّة  –إليحا  كااًفا المثام رؽ البارث رميحا  مؾفًا أ د  الدُّ
مدؽ مخمؾددات هللا  رغيٌؼ  مخمؾقٌ  في   ه السدألةل أنَّ الكرسي -والجسارة

 مدددؽ فدددالةٍ  فدددي كحمددددةٍ  إليددده وا رض الددددساوات  ددددبة و دددؾ غيدددر العدددرش 
 ا رض  فاآليدة مدؽ فدالةٍ  في ممداةٍ  كحمدةٍ  العرش إلن بالشدبة و ؾ ا رض 

 يدددع -مخمؾداتدده بعددض و ددؾ - الكرسددي  نَّ  تعددالن؛ هللا ددددرة رغددؼ ت دديؽ
ادػَّ أنَّ رغسدة السخمدؾق فيحدا  وال  ومدا فيحا ومؽ وأرفحا بدساواتحا الد يا

كسا تر، بسا ال مز د  -طيَّ  هللا ثراه –تدلُّ رمن رغسة  الده  فأتن الذيخ 
 .رميه لسدتز د في ردًا تأو   الزمخذري  فجزاه هللا  ير الجزاء

*********************  

 إشاغدٞ اهقود٘ب   اهصخمػسٜ إضِاد ُفٛ اهػٌازٜ امل٘ضع اهسابع: ُقد
َِا ٜها ُتِصِغ﴿: تعاىل و٘هٕ يف حلقٚقٞا ضبٚى عوٟ اهلل إىل َِا َزٖب َبِعَد  ٝوٝوَ٘ب

َِا َِٙت ََٓد ٟٞ ِإِذ  ٌَ ُِٜم َزِح ِّ ٜهُد ًٔ َِا  َِٓب ٜه ٖٓدابُ    َٗ َ٘ ُِدَت اٞه ُٖدٜم ٜأ وداي   .(1)﴾ِإ

                                                           

  [.ٛ]آل عسخان: ( 1)
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َِدا    ل "﴿ٗواي اهصخمػسٜاهػٌازٜ: "  َِدا ٜهدا ُتدِصِغ ٝوٝوَ٘ب ﴾ ال ت مشدا بباليدا َزٖب
َِاَبِعَد ِإِذ تز   فيحا دمؾبشا ﴿ َِٙت ﴾ وأرادتشا لد شػ  أول ال تسشعشا ألظافدػ ََٓد
 .(1) دأبعد إذ لظفا بشا".

 -لوبيان ذلػ مؽ وجؾهٍ   مؽ بدع التفاسير نالتأو ال  نل   اووُت

إلدن هللا تعدالن   ه تؾجهٌ ؛   َّ وال كشايةٌ  ا ال  د مه مجازٌ الدراء مسَّ  ل أنَّ األٗي
بددةٌ  الحدده العالدددة السردددححة إليدده  والستؾجدده الراغدد  أاددغ  مددؽ أن ي وًر

لمسجاز والدر شة السا عة مؽ الحكيدة  أو يظمدق المفده و ر دد الزم معشداه  أو 
 شؾي مزاًفا مح وًفا إلن غير ذلػ مسا يحدؽ استعساله فدي مدامدات أ در، 

 كالخظ  مثال. 

وا غر إلدن الددرؾات الدؾاردة فدي الددرلن فدي سدؾرة البددرة ولل رسدران وغدافر 
ا يغفد  رشده السفددرون   اليدة مدؽ السجداز  و د ا مسَّد و ؾح وغير ا  تجدد ا

 فيدعؾن في  ظأ ك ير كسا حر   شا.

ا بخظاب هللا تعدالن ومشاجاتده  الدراء يحدؽ فيه امطشاب تم ذً  ل أنَّ اهجاُٛ
 ا لسظال  الع د بيؽ  دي  الده. وبدظً 

ح بده مدا دددره السعتزلدة فدي اآليدة لكدان الؾاجد  أن يردرًا  ورمن   ا لؾ اد َّ 
د رميشا السحشة في التكميف  وال ت مشا بباليا تز   يحا بأن يدالل ربشا ال تذدًا ف

بحا دمؾبشا  وال تدظع إمداد ا بتؾفيداتػ  وال تسشعشا ألظافػ حتن  دتسر رمن 
السدددام كسددا دمشددا مدددام إطشدداب  و كدد ا درددؾات الدددرلن فيحددا  اميسددان بددػ؛  نَّ 

 ؾع مؽ امطشاب.لكمسة "ربشا" و ؾ   إطشاب  وفيحا تكرارٌ 

                                                           

  (.ٜٖٖ/ٔالكذاف ص (1)
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امزاغددة  ل إذا كددان البارددث لحددؼ رمددن تأو دد  امزاغددة بسددا ذكددروه أنَّ اهجاهددح
لدؾا "ال تدزم د يحةٌ    وهللا ال يفع  الد ي   فدد ودعؾا فيسا  ربؾا مشده  حيدث أوَّ

ا؛ ومشدع ا لظداا د دي  أيًزد دمؾبشا"  بسعشنل ال تسشعشا ألظافػ فتز   دمؾبشدا.
، ا  ومدا أدَّ ه  دؤدي إلدن امزاغدة حتًسدرشده  و  َّد شدزهٌ وهللا تعدالن م ه بخد ٌ   َّ 

ه ال  دؤدي إلدن اسدتحداق ثدؾاب وتزدايفه  فمدؼ تكدؽ   و  َّدإلن الد دي  د دي ٌ 
ا؛ أيًزدد   وكد لػ التخميدة بيدشحؼ وبديؽ  فؾسدحؼ د يحدةٌ فيده جحدة حددؽ أاداًل 

 تيجتحدا السحتسدة امزاغددة والزدالل  فحددالحؼ فدي تددأو التحؼ التدي ودعددؾا   نَّ 
 حا فيسا فروا مشه أابه بالدائ ل ب

              ُٖ وددَ٘ جودد٘ع حدد٘هلٍ  *****ِددا ٗاملددا١ ًددّ ح٘هِدداكأ
 . (1)".أ دًا١

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

 ﴾دطمطؾَبَشددا تطددزامْ  اَل  َربََّشددا﴿ذ دد  أ دد  الدددشة والجسارددة إلددن أنَّ دؾلدده تعددالنل  
 ومدابمددة حدايددةال مدابمددة فددي الدمددؾب ز دد   نَّ  الحدايددة بعددد تزددمشا معشدداهل ال
امفدددالل  واددد َّ إسدددشاد امزاغدددة وامفدددالل إلدددن هللا تعدددالن؛   َّددده  الحدايدددة

 أطمددروا أو بدد لػ الراسددخؾن فددي العمددؼ درددا سددبحا ه  ددالق كدد ًا ادديٍء  وت َّسددا
 اميسدددان  إلدددن يسيددد   ن ادددال ٌ  الدمدددؾب تتدمددد   فالدمددد   نَّ  بددده بالددددراء
 رشددد إال الجددا  يؽ أحددد إلددن يدد يس أن و ستشددع الكفددر  إلددن يسيدد   ن واددال ٌ 
 الكفر  داعية الداعية تمػ كا ا فٍن تعالن  هللا يحدثحا وترادة داعية حدوث

 والدؾدر  والدددؾة  والر ؽ  والظبع  والختؼ  والرد  وامزاغة  الخ الن  فحي
 الداعيددة تمددػ كا ددا وتن الدددرلن  فددي الددؾاردة ا لفدداظ مددؽ وغير ددا والكشددان 

                                                           

 (. ٖ٘، ٖٗبجع التفاسيخ ص ص:  (1)
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 والتث يدددا  والتددددد د  والحدايدددة  والراددداد  التؾفيدددق ل فحدددي اميسدددان داعيدددة
و ْبدؽ هللاا  ؛ ردؽ َرْ دد(1)الدرلن في الؾاردة ا لفاظ مؽ وغير ا والعرسة   َرْسدرا

دؾلَ  َسدساعَ  َأ َّهط  اْلَعاصا  ْبؽا  دؾلط    ملسو هيلع هللا ىلص هللاا  َرسط  كطمََّحدا لَدمَ  َبشادي دطمطدؾبَ  إانَّ ل »َيدط
ٍد  َكَدْمٍ   ْحَسؽا الرَّ  َأَااباعا  ماؽْ  إاْاَبَعْيؽا  َبْيؽَ   َددالَ  ثطدؼَّ  «َيَذداءط  َحْيدثط  يطَررًافطهط  َواحا

ؾلط  ؼَّ ل »ملسو هيلع هللا ىلص هللاا  َرسط مطؾبا  مطَررًااَ  المحط  .(2)«َطاَرتاػَ  َرَمن دطمطؾَبَشا َارًااْ  اْلدط

وذ  ا السعتزلة إلن وجؾب تأو    د ه اآليدة الكر سدة؛  نَّ الز د  رشدد ؼ ال 
وهللا مشدزٌه ردؽ فعد  الد دي   وت َّسدا يخمدده الع دد يخمده هللا تعالن   َّه د يٌ   

د  الذديخ  ل الزمخذري اآلية بالتدأو ميؽ السد كؾر ؽ  وتعدَّ لشفده  ومؽ َثؼَّ أوَّ
 الغساري ما ذكره مطبظاًل إياه مؽ ثالثة أوجٍهل

 وال مجددازٌ   د مدده ال اآليددة الكر سددة مذددتسمٌة رمددن دردداء  والدددراء أنَّ  أولحددال
 كشايٌة. 

ره الزمخذددري  فيدده يحدددؽ الدددراء أنَّ  ثا يحددال  فددي امطشدداب  فمددؾ ادد َّ مددا ددددَّ
 فيحا. به يررًاح أن الؾاج  لكان اآلية

حيدث  ددد ودعدؾا فيسدا  ربدؾا مشده -ومدشحؼ الزمخذدري  –ثالثحال أنَّ السعتزلدة 
وا إلدددن تأو ددد  بسشدددع  -الد دددي  يفعددد  ال وهللا د يحدددٌة    َّحدددا -امزاغدددة  فدددرُّ

 و  َّده رشه  مشزهٌ  تعالن وهللا بخ ٌ    َّه أيًزا؛ د ي ٌ  ا لظاا ا لظاا  ومشع
ي د يٌ .   ا رمن تأو   امزاغدة  الد ي  إلن أدَّ، وما حتًسا  امزاغة إلن  طؤدًا

 بسشع ا لظاا.
                                                           

 (.ٚٛ/ٕ(، وروح السعاني صٛٗٔ/ُٚيشطخ: مفاتي  الغيب ص (1)
 َتَعداَلى اْلُقُمدػَب َبداب َتْردِخيِف هللاِ  -كتداب القدجر -الحجيث: أخخجدو مددمع فدي صدحيحو (2)

 (. ٕٗ٘ٙ( رقع صٕ٘ٗٓ/َٗكْيَف َشاَءص
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ددا رمددن تأو دد    رشددد ا تز دد  ب مددؾ،  ت مشددا بسعشددنل ال﴾ دطمطؾَبَشددا تطددزامْ  اَل  َربََّشددا﴿أمَّ
 هللا رمددؼ إن التكميددف فددي التذددد د رازيل " إنَّ دمؾبشددا؛ فكسددا يدددؾل اممددام الدد

 هللا رمدؼ وتن تعالن  هللا مؽ قب  الد ي  رمن السكمو حس  في أثًرا له تعالن
 وجدؾده كدان الد دي  فعد  رمدن السكمدو حسد  فدي ال تدة لده أثدر ال أ َّده تعالن

 اددرا فددي فائدددة فددال ورااددًيا  مظيًعددا الع ددد كددؾن  إلددن  رجددع فيسددا كعدمدده
 .   (1)ه". أ دإلي الدراء

********************** 

 َِٗإَذا﴿و٘هٕ تعداىل:  ُقد اهػٌازٜ تأٗٙى اهصخمػسٜ  :اخلاًظ امل٘ضع
َِٙت َُٙخُ٘ضد٘ا ٔفدٛ    َزٜأ ٍِ َحٖتٟ  ُٔ ِِ َِا ٜفٜأِعِسِض َع َٙأت َْ ٔفٛ آ َُٙخُ٘ض٘  َّ اهَّٔرٙ

 ُْ ٜٛا ِٚ ِٖٜم اهٖػدد َٚ ِِٔطدد ُٙ ًٖددا  َِٗإ  ٖٔ ِٚددِس ﴾َحددٔدٕٙح ٜغ
 واعدتددٕ عوددٟ املددبيٚن (2)

  اهعقوٚني. ٗاهتقبٚح اهتخطني يف االعتصاهٚٞ

َِدا      دؾله تعدالنل ﴿دال الغساريل "  َٙأت َْ ٔفدٛ آ َُٙخُ٘ضد٘  َّ ِٙدَت اهَّدٔرٙ َِٗإَذا َزٜأ
ِٖٜم          َٚ ِِٔطد ُٙ ًٖدا  َِٗإ  ٖٔ ِٚدِس َُٙخُ٘ضد٘ا ٔفدٛ َحدٔدٕٙح ٜغ ٍِ َحٖتدٟ  ُٔ ِِ ٜفٜأِعِسِض َعد

ُْ ٜٛا ِٚ ٜفٜودا  ردؽ مجالددتحؼ ﴿بأن اغمػ بؾسؾسته حتن تشددن الشحدي  ﴾اهٖػ
ٌٔنَي﴾ بعد أن ت كر الشحي ﴿َتٞقُعِد َبِعَد اهٚرٞكَس٠ َِ اهعَّأه ِ٘ ًّٗ  ﴾.ًََع اٞهٜق

رادل وتن كدان الذديظان و جدؾز أن  طد"  بدع اهتفاضدري ود٘ي اهصخمػدسٜ:   

                                                           

 (.ٜٗٔ/ُٚيشطخ: مفاتي  الغيب ص (1)
 [.ٛٙ]األنعام: (2)
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ٜفٜوا ا تشكدره العددؾل ﴿حا مسَّ حي قب  مجالدة السدتحزئيؽ؛   َّ ػ د   الشَّ  شديشَّ 
 .(1)"حشاك رميه معحؼر اك قبححا و  َّ ﴾ بعد أن ذكَّ اهٚرٞكَس٠َتٞقُعِد َبِعَد 

 لفداظ اآليدة رمدن أن تفيدد م لبده االرتزالدي  وددرٌ  ك يرٌ  ل   ا تعدوٌ ووُت
 . (2)".أ دفي التحديؽ والتد ي  العدمييؽ

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

 كددان وتنل  طددراد أن تأو دد  الزمخذددري  دد ه اآليددة الكر سددة بدؾلددهل " و جددؾز
ددا   َّحددا السدددتحزئيؽ؛ مجالدددة قددب  الشَّحددي د دد   شددديشَّػ نالذدديظا  تشكددره مسَّ

العدؾل". م شيّّ رمن داردته االرتزالية في التحديؽ والتد ي  العدمييؽ والتي 
كسدددا ذ ددد  متدددددمؾ  –مفاد دددال أنَّ ل ادددياء ادددفاٍت ذاتيدددة ال تشفدددػ رشحدددا 

 -ذ دد  متددأ رو ؼكسددا  –أو أنَّ لحددا وجؾً ددا وارتبدداراٍت متغيددرًة  -السعتزلددة
تجعمحا حدشًة أو د يحًة  والعدد   طددرك تمدػ الردفات أو الؾجدؾه واالرتبدارات 

رمن معرفة حكدؼ  -في زرسحؼ –و حكؼ رمن ا اياء وفًدا لحا. ولمعد  ددرٌة 
هللا تعالن رمن ا اياء د   ورود الذرع  وذلدػ ردؽ طر دق قيداس حكدؼ هللا 

ؽ رشدد تعالن الغائ  رمن حكؼ العد  الذا د  فٍذ ؽ العد  فعاًل فدد حدط ا حدَّ
هللا  وتذا قبَّ  العد  فعاًل فدد قبط  رشد هللا  وحكؼ هللا تعالن رمن ا اياء ما 

دشه  -إذن – ؾ إال كااٌو رؽ حدؽ الحدؽ وقب  الد ي   فالحددؽ  مدا حدَّ
 العد   والد ي  ما قبَّحه العد .

                                                           

 (. ٖ٘/ٕالكذاف ص (1)
 (. ٗٗبجع التفاسيخ ص ص:  (2)
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دشه شة فد   ؾا إلدن أنَّ الحددؽ مدا حدَّ الذدرع  والد دي  مدا قبَّحده  أمَّا أ   الدُّ
 الذرع.

ددشة  شكددرون رمددن العددد  أيددة ددددرٍة ردد  التحددديؽ  وال يغددشَّؽَّ عددانّّ أنَّ أ دد  الدُّ
دشة أنَّ العدد   ر لد، أ   الدُّ والتد ي  كسا اتَّحسحؼ  اددو ؼ ب لػ؛   َّه دد تدرَّ

الشداس  ددادٌر  د يدا فدي مدتدٌ  بسفرده في إدراك ما  ؾ حدٌؽ وما  دؾ د دي ٌ 
من إدراك الحدؽ والد ي  حيؽ يكؾن كسااًل أو  دًرا في معا ير البذدر  أو ر

حيؽ يكؾن مؾافًدا  غرافحؼ أو مشافًرا لحا  و  ا كسا تر، مؾطؽ اتفاٍق بديؽ 
 أ   الدشة والسعتزلة.

شة  رون أنَّ حكؼ هللا رمن ا اياء حدًشا وقبًحا   غاية ما  شالػ أنَّ أ   الدُّ
ددا  وأمددًرا و حًيددا وثؾاًبددا ورداًبددا مغيددٌ  رشَّددا  وال سدد ي  إلددن ومددؽ ثددؼ مدددًحا وذمِّ

معرفة حكؼ هللا الغائ  رشَّدا إال بالذدرع وحدده  ومدؽ ثدؼَّ ددالؾال لديس الحددؽ 
اددرًرا إال مددا ديدد  فيدده افعمددؾه  ولدديس الد ددي  اددرًرا إال مددا السدددؾل فيدده ال 

 .(1)عتفعمؾه  وليس لمعد  ددرٌة رمن معرفة الحكؼ املحي د   ورود الذر 

لح ا كمًاه تعدَّ  الذيخ الغساري تأو   الزمخذري لآليدة الكر سدة و ددده؛   َّده 
 ال  ر د بح ا التأو   إال اال ترار لعديدته االرتزالية.

 وسددبده إلددن  دد ا التعددد  الدافددي ابددؽ السشيددر  وذلددػ حيددث يدددؾلل"  و دد ا
 كدااٍ  وأ َّده   بالعد والتد ي  التحديؽ داردة رمن تشز مه  روم الثا ي التأو  

 لمعددد   وافددحة كا ددا إذا ا حكددام مددؽ وغيددره التحددر ؼ فددي اددرعٌ   ددرد لددؼ وتن

                                                           

(، وامقتردداد فددي امعتقدداد ص: ٖٓٗ، ُٜٕٗيخاجددع: شددخح الدشػسددية الكبددخ  ص ص:  (1)
( لذدديخشا دمحم عبددج ٗٗ - ٖٙقتردداد فددي امعتقدداد صص: (، وىددػامر عمددى امٜٗ – ٜٔص

 الفزيل القػصي، فقج أفجُت مغ عبارتو. 
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 وحيدث بتحر سحا  مدتد  فحؾ لمعد  بيًاؽٌ  قبححا فٍنَّ  السدتحزئيؽ كسجالدته
. حكًسدا فيحدا مشذدئ ال رميده  وم شيدةٌ  لحكسحدا كاادوٌ  فحدؾ ب لػ الذرع ورد
 تش ؾ اآلية أنَّ  رمن الدشية  دائدلمع ومخالفتحا الداردة   ه فداد رمسا ودد
 العدد  رميده  ددل الد ي الحكؼ  ديان  ا شا السراد الشديان كان لؾ فٍ َّه رشه
دَيشَّػَ  َوتامَّدا﴿ دؾلدهل في بالسدتد   ر َّر لسا الشحي    ا ورود د    فأمَّدا  ﴾ طْشدا
 .السؾفددق" وهللا السافددي  رمددن لحسمدده وجده فددال االسددتكبال بردديغة ورد وددد
 .(1)أ د

********************** 

   ٜ ٜ   امل٘ضع اهطدادع: ُقدد اهػٌداز ّ  اهِعدس  ُفدٛ اهصخمػدس  اهلل عد
ٍٖ  ل ﴿و٘هدٕ تعداىل  املقابودٞ عِدد تفطدريٖ     اضتوصإً بدع٠٘ تعاىل، ُثد

َْ ٌَٝو٘ َِٚف َتِع ِِٝعَس ٜك َِ ٍِ ٔه ٔٓ ِّ َبِعٔد ًٔ ٍِ َخٜوا٢َٔف ٔفٛ اٞهٜأِزِض  َِاٝك  .(2)﴾َجَعٞو

ٍٖ﴿ :تعاىل واي اهػٌازٜ: " و٘هٕ ٍِ ُث َِاٝك ٛ  َخٜودا٢ٔفَ  َجَعٞو ِّ  اٞهدٜأِزضِ  ٔفد  ًٔد
ٍِ ٔٓ ِِٝعَس َبِعٔد َِ َِٚف ٔه َْ ٜك ٌَٝو٘ ل كيدف جداز "فدٍن دمداَ  واي اهصخمػسٜ: ﴾َتِع

لمعمددؼ  ل  ددؾ مدددتعارٌ ووددُتالشغددر رمددن هللا تعددالن؟ وفيدده معشددن السدابمددة؟ 
سعا ؽ ه بشغر الشاعر  وعيان البًا اط   السحدق ال ي  ؾ العمؼ بالذيء مؾجؾًدا

 . (3)في تحدده"

                                                           

 (. ٖٗ/ٕامنتراف عمى الكذاف ص (1)
 [.   ٗٔ]يػنذ: (2)
 (.  ٖٖٗ، ٖٖٖ/ٕالكذاف ص (3)
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ل حاا  كالمه  في الشغر ردؽ هللا تعدالن  بددرؾ، اسدتمزامه السدابمدة  ووُت
  و  ا مؽ بدع التفاسير  ومؽ غمظاتده الذدشيعة التدي و ي في حده مستشعةٌ 

ددد صُّ  دددا الدددشَّ  ردُّ  ر    فسدددؽ أسدددسائه تعدددالن الثابتدددة فدددي الددددرلن والددددشة الرَّ
َُدَس٠  ل ﴿ٗوداي تعداىل    "البرير" ٌَا١ٔ     ٜودِد  ِٔدٜم ٔفدٛ اهٖطد َِٗج   (1)﴾َتٜقوُّدَب 

 والرؤ ة والشغر واحد.

ودردددؾ، اسدددتمزامحا لمسدابمدددة باطمدددة؛  نَّ هللا تعدددالن مشدددزَّه ردددؽ الجددددسية 
  كدد لػ  ددر، وال فددي جحددةٍ  ال فددي مكددانٍ  ه تعددالن مؾجددؾدٌ ولؾازمحددا  فكسددا أ َّدد

السظمدق   و فدي الشغدر رشده  شدافي كسالده وال مدابمدةٍ  و شغر مؽ غير جارحةٍ 
ق بدديؽ الشغددر فددرًا ه يط لدده مددا يفيددد أ َّدد سددبحا ه وتعددالن  لكددؽ جدداء فددي عبددارةٍ 

 له ددال فدي الكدالم رمدن دؾلده تعدالنحا ال تدتدري السدابمة  فٍ َّ والرؤ ة  بأ َّ 
﴿     َْ ٌُٔع٘ ًُِطدَت  ٍِ ًََعٝلد ُٖدا  َِدا ِإ َٙأت ََٓبدا ٔبآ ٍِ  ودؾلدهل ﴿"  ل(2)﴾ٜكوَّا ٜفاِذ ًََعٝلد

َْ ٌُٔع٘ الكدالم   ر دد أنَّ لكسدا ولعددوكسا كالشاادر الغحيدر  ﴾ مدؽ مجدازًُِطَت
لكسددا رميدده  إذا حزددر واسددتسع مددا يجددري بيشكسددا وبيشدده  فأعحركسددا وغمبكسددا 

ل لددَؼ جعمددا ﴿مدددتسعؾن﴾ در شددة وكدددر اددؾكته رشكسددا و كددده  فددٍن دمدداَ 
﴿معكؼ﴾ في كؾ ه مؽ باب السجداز وهللا  ؾادو رمدن الحكيددة بأ ده سدسيع 

االسددتساع  ؾاددو بالسدددتسع رمددن الحكيدددة؛  نَّ ل ولكددؽ ال  ووددُتوسددامع؟ 
 ".جدداٍر مجددر، اماددغاء  واالسددتساع مددؽ الدددسع بسشزلددة الشغددر مددؽ الرؤ ددة

وتؾفددي  مددا أاددار إليددهل أنَّ االسددتساع إلددن الذدديء معشدداه اماددغاء  .(3) دددأ
                                                           

 [.  ٗٗٔ]البقخة: (1)
 [.   ٘ٔ]الذعخاء: (2)
 (.  ٖٗٓ، ٖٖٓ/ٖالكذاف ص (3)
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ردددؽ ذلدددػ  بددد   تعمدددق سدددسعه بجسيدددع  هٌ واممالدددة إليددده  وهللا سدددبحا ه مشدددزَّ 
  وكدد لػ الشغددر معشدداه تأمدد  الذدديء وتمالددةٍ  ءٍ السدددسؾرات مددؽ غيددر إاددغا

بالعيؽ  والشاعر في السدمة الدؾاد ا اغر ال ي فيه إ دان العيؽ  فسؽ  شا 
كددان الشغددر مدددتمزًما لمسدابمددة  وهللا تعددالن أرمددؼ  ومددؽ  شددا جدداء التع يددر 

ٍِ ٜهدا   بالشغر رؽ السدابمة في دؾلده تعدالنل ﴿ ُٓد َٗ ِٚدٜم  َْ ِإٜه ِِٝعُسٗ َٙ  ٍِ ُٓ  ََٗتَسا
َْ ٍِ.﴿(1)﴾ُِٙبٔضددُسٗ ُٓ حددا حكيدددة  ﴾ أيل ا اددشام  يدابمؾ ددػ بعيددؾن كأ َّ ََٗتددَسا

 . (2)أ د ."ريؾ حؼ مرشؾرة و ؼ ال  بررون حكيدة؛  نَّ 

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ: 

ددر الزمخذددري الشغددر فددي اآليددة الكر سددة بأ َّدده مجدداٌز رددؽ العمددؼ تأ يددًدا   فدَّ
تعددالن بدددرؾ، اسددتمزامه لس لبدده االرتزالددي الدافددي بشفددي الشغددر رددؽ هللا 

السدابمدددة  وددددالؾا فدددي تدر ر دددال لدددؾ كدددان البددداري  دددر، لكدددان مدددداباًل لمسرئدددي 
فرورًة  ولؾ كان مداباًل لمسرئي لكان فدي حيدٍز  لكدؽ كؾ ده فدي حيدٍز باطدٌ ؛ 
  َّه إمَّا أن يكؾن متحيدزًا باالسدتدالل فيكدؾن جدؾ ًرا  وتمَّدا أن يكدؾن متحيدزًا 

ؾ دده جددؾ ًرا أو ررًفددا باطدد   فسددا أدَّ، إليدده باطددٌ  بددالتبع فيكددؾن ررًفددا  وك
 أيًزا.

شَّة رمن   ه الذ حة بأنَّ لدزوم السدابمدة مسشدؾٌع؛  نَّ الرؤ دة  وأجاب أ   الدُّ
 ؾٌع مؽ امدراك بدلي  أنَّ الش ي رأ، مؽ  مفه في الرالة  ولدؾ سدمسشا لدزوم 

الذدا د ادتزداه السدابمة فدي الذدا د فدال تمدزم فدي الغائد ؛  نَّ لزومحدا فدي 
 كؾن الرائي جدًسا  وليس ذلػ مؽ لؾازم الرؤ ة.

                                                           

 [.   ٘ٔ: عخاف]األ(1)
 (. ٛ٘، ٚ٘جع التفاسيخ ص ص: ب (2)
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و دؾ رؤ دة  -وأيًزا دؾل السعتزلة بمزوم السدابمدة جداء مدؽ قياسدحؼ الغائد  
  و  ا الكياس فاسٌد؛   َّا إمَّدا أن -و ؾ رؤ ة الحؾادث -رمن الذا د  -هللا

ا أن  دؾلل إنَّ  دؾلل إنَّ مالية رؤ ة الباري غير مالية رؤ ة الحؾادث  وتمَّ 
ؾ ددة  وتذا ا تمفددا  ماليددة الددرؤ تيؽ واحدددة واال ددتالا بيشحسددا مددؽ حيددث الحط
ماليًة أو  طؾ ًة  فال ما ع مؽ ا تالفحسا في الذروط والمؾازم  فدال  مدزم مدؽ 
كدددؾن السدابمدددة فدددرور ة فدددي رؤ دددة الحدددؾادث أن تكدددؾن الزمدددًة فدددي رؤ دددة 

 .(1)الباري 

َعددارٌض باآليددات أفددو إلددن ذلددػ أنَّ  فددي الرؤ ددة والش غددر رددؽ هللا تعددالن مط
الردر حة الكثيددرة  وكد ا ا حاد ددث التددي تددلُّ رمددن أ َّدده سدبحا ه بردديٌر  دددال 

ْٖ﴿تعدالنل  َٕ ِإ َْ اهوَّ ٌّٔٚعا ٜكا َْ ﴿   وددالل(2)﴾َبٔضدرّيا  َض ُٕ  َٜٗكدا ٌّٔٚعا  اهوَّد  َضد
ْٖ ﴿  ودالل (3)﴾َبٔضرّيا َٕ ِإ َ٘ اهوَّ ٌٔٚعُ  ُٓ ِٚظَ ﴿ ددالل  و (4)﴾اٞهَبٔضدريُ  اهٖطد  ٜهد
ٕٔ ٌِٔجٔو ١ِْٛ ٜك َ٘ َغ ُٓ ٌُٔٚع َٗ  .(5)﴾اٞهَبٔضرُي اهٖط

                                                           

 وما بعجىا(.  ٙٛ/ٕوما بعجىا(، وشخح السقاصج ص ٕ٘ٔ/ُٛيخاجع: شخح السػاقف ص (1)
 [.   ٛ٘: شداء]ال(2)
 [.   ٖٗٔ: شداء]ال(3)
 [.   ٕٓ]غافخ: (4)
 [.   ٔٔ: ذػر  ]ال(5)
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حي  َرؽْ   ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ اديًا  َمدعَ  كطشَّدال َدالَ  مطؾَسن اَ ْاَعرايًا  َأباي وفي الحد ث الرَّ
ْؼ  َرَمن اْرَبعطؾال »َفَدالَ  َك َّْرَ ا  َرَمْؾَ ا إاَذا َفكطشَّا َسَفٍر  فاي كط  ْدرطؾنَ تَ  الَ  َفٍا َّكطؼْ  َأْ فطدا

يًعا َتْدرطؾنَ  َغائاًبا  َوالَ  َأَاؼَّ  يًرا َسسا  .(1)«َدرا ًبا َبرا

دشَّة يكفدي فدي  وغشيّّ رؽ ال يان أنَّ ورود كؾ ه تعالن برديًرا فدي الددرلن والدُّ
إثبددات اددفة البرددر لدده سددبحا ه رمددن وجددٍه ال يسكددؽ  فيدده وال إ كدداره  وال 

 تأو مه.
  َّحسدا ادفتا كسداٍل دظًعدا   تعالن  دٌص؛ هللا رؽ والشغر الرؤ ة كسا أنَّ  في

والخمددؾ رددؽ اددفة الكسددال فددي حددقًا مددؽ يجدد  اترددافه بحددا  دددٌص  والددشدص 
 .(2)جالله ج َّ  السظمق كساله  شافي رشه فشفيحسا رمن هللا تعالن محاٌل 

د   وبح ا التحديق تدر، إجدادة الذديخ الغسداري  وتادابته وجده الحدقًا فدي تعدُّ
شغر بدالعمؼ فدي اآليدة الكر سدة فدراًرا مدؽ إثبدات ادفة الزمخذري في تأو مه ال

 البرر  تعالن تأ يًدا لعديدته االرتزالية.

االرتددزال فددي تأو دد   ودددد سدد ق الذدديَخ الغسدداريَّ فددي التش يدده رمددن دسيدددة
 الزمخذدددري لآليدددة الكر سدددةل الذددديخط أبدددؾ حيدددان  وذلدددػ حيدددث يددددؾلل" ددددال

السدابمة؟  معشن وفيه تعالن هللا رمن الشغر جاز كيفل دماَ  فٍنل الزمخذري 
 أاددبه مؾجددؾد  بالذدديء رمددؼ  ددؾ الدد ي السحدددق لمعمددؼ مدددتعارٌ   ددؾ(ل دمدداط )

                                                           

ِ َتَعددداَلى: ﴿َوَكددد -كتددداب التػحيدددج -أخخجدددو البخددداري فدددي صدددحيحو (1) ُ بددداب َقدددْػِل ّللاَّ اَن ّللاَّ
ا َبِردديخ ا﴾ ]الشددداء:  كتدداب  -(، ومدددمع فددي صددحيحو ٖٙٛٚ( رقددع صٚٔٔ/ٜ[  صَٖٗٔسددِسيع 

َعاِء َوالتَّْػَبِة َواِمْسِتْغَفارِ  ْكِخ َوالجُّ ْكِخ ص -الحِّ ْػِت ِبالدحِّ ( رقدع ٕٙٚٓ/َٗباب اْسِتْحَباِب َخْفِس الرَّ
 (.   ٕٗٓٚص
 (. ٕٕٖ، ٕٖٔ/ٔلمذيخ محسػد أبػ دقيقة صُيخاجع: القػل الدجيج في عمع التػحيج  (2)
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 االرتددزال  دسيدددة وفيدده. ا تحددن حكيدتدده فددي السعددا ؽ وعيددان الشدداعر بشغددر
ه بالبردير تعدالن وادفه إ كدار وفيده السدابمدة  الشغر مؽ  مزم وأ َّه  إلدن وردُّ

 .(1)أ د .العمؼ" معشن

 دمدَال إنل »محسدؾد  بَّه رميحا ابؽ السشير الدكشدري حيث دالل " دالوك لػ 
 أنَّ  أحددد  وكشدداط ل أحسددد دددال «الددخ...  تعددالن هللا رمددن الشغددر جدداز كيددف

 إ كددار ذلددػ إلدن فزددؼَّ  تعددالن   الع دد رؤ ددة إ كددار رمدن يدترددر الزمخذدري 
ل يدؾلدؾن  الددر دة  مدؽ طائفدةٍ  رديددة الشدزغتيؽ    ؽ بيؽ والجسع هللا  رؤ ة

ددا هللا تعددالن  طددَر،  وال َ ددَر،  ال هللا إنَّ  ك يددًرا.....".  رمددًؾا الغددالسؾن  يدددؾل رسَّ
 .(2)أ د

*************************** 

ٜ  محدى  اهػٌازٜ امل٘ضع اهطابع: ُقد ٞ  اهصخمػدس ٟ  اهلل ًػد٣ٚ  عود
ّٖ َٜٗها﴿ :تعاىل و٘هٕ يف ًعِٟ اهتأبٚد ١ِٕٛ  َتٝقٜ٘ه ٛ  ٔهَػد ُٚد  َذٔهدمٜ  ٜفأعدىْ  ِإ

ِْ ِإهَّا ٜغّدا ُٕ ََٙػا١َ ٜأ   .(3)﴾اهوَّ

ُٚٛ ٜفأعْى َذٔهدٜم ٜغدّدا   ﴿ و٘هٕ تعاىل:واي اهػٌازٜ: "  ١ِٕٛ ِإ ّٖ ٔهَػ َٜٗها َتٝقٜ٘ه
ُٕ ََٙػا١َ اهوَّ  ِْ  –﴾  زلا اآلية تأد ًبا مؽ هللا لش يده حديؽ دالدا لده ددر ش ِإهَّا ٜأ

كحددو  فدددالل أ  ر ددا رددؽ الددروح وذي الدددر يؽ وأاددحاب ال -بٍاددارة اليحددؾد

                                                           

 (.ٕٕ/ٙالبحخ السحي  ص (1)
 (.  ٖٖٖ/ٕامنتراف عمى الكذاف ص (2)
 [.ٕٗ، ٖٕ]الكيف:  (3)
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  فأبظأ رميده الدؾحي  سددة رذدر  ؾًمدا (1)"ائتؾ ي غًدا أ  ركؼ"  ولؼ يدتثؽا 
 واالسددتثشاء مددؽ الشحددي  أيل وال تدددؾلؽَّ  .(2)حتددن اددق رميدده  وك بتدده دددر ش

ي فارمده فيسدا يددتد   إال أن يذداء هللا  أيل إال  ج  ايء تعدزم رميدهل إ ًاد
ذلدػ إال أن يذداء هللا أن  وال تدؾلؽَّ  متمبًدا بسذيئته دائاًلل إن ااء هللا  أول

تدؾله بأن يأذن لػ فيه  وفيه لفه ودا مح وا لمعمؼ به  تددد رهل إال وددا 
 أن يذاء هللا أن تدؾله.

ل و دؾ أن يكدؾن ثالدثٌ  ل "وفيده وجدهٌ ٗوداي حكن الزمخذري    ؽ الدؾجحيؽ  
ؾه دؾلدهل ه أبًدا  و حل وال تدؾلشَّ كإُٔ وٚىيد  بإن ااء هللا في معشن كمسة تأ

  .(3)"﴿َوَما َيكطؾنط َلَشا َأْن َ عطؾَد فايَحا إاالَّ َأْن َيَذاَء ّللاَّط َربَُّشا﴾

ددووددُت لآليددة رددؽ عا ر ددا إذ معشا ددا  ه اددراٌ ل  دد ا مددؽ بدددع التفاسددير؛   َّ
يددد بجعدد  السذدديئة لتأ  ددؾ مددا تددددم؛ و نَّ  الغددا ر والسشاسدد  لددد    زولحددا

مذيئة هللا ال تتعمق بجسيع أفعال  ي في أنَّ رمن م لبه االرتزال الشحي م شيّّ 
 . (4)".أ دالسكمفيؽ  كسا س ق في  ظبة الكتاب ب  ببعزحا

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

                                                           

 ( أي: لع يقل إن شاء هللا.ٔص
( عغ عكخمة عغ ابدغ عبداٍس، وذكدخه ٕٜ٘/ٚٔ( أخخجو ابغ جخيخ الصبخي في تفديخه صٕص

ه مْبغ ِإْسَحق َواْبغ جخيخ َواْبغ اْلُسْشحر َوَأُبي نفيع ( وعدا ٖٚ٘/٘الديػشي في الجر السشثػر ص
َمِئل َعغ اْبغ َعبَّاس.   َواْلَبْيَيِقّي ِكاَلُىَسا ِفي الجَّ

 (.ٗٔٚ/ٕ[. وُيشطخ: الكذاف صٜٛ(]األعخاف: ٖص
 (. ٔٛ( بجع التفاسيخ ص ص: ٗص
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ال تتعمق بجسيع أفعال السكمفديؽ  ومذيئته تعالن هللا أنَّ إرادة زرسا السعتزلة
ال  ر دددد الذدددرور وال يذددداء  -رمدددن زرسحدددؼ –بددد  ببعزدددحا  فددداهلل تعدددالن 

اء ودعددا أو ال  وتن ودعددا فددال تدددع بددٍرادة هللا ومذدديئته بدد  السعااددي سددؾ 
بٍرادة الع د ومذيئته  و ؾ سبحا ه ال  ر د إال الخير  وال يذاء إال الظارات 
سؾاء ودعا أو ال  فحؾ  ر د اميسان مدؽ الكدافر وتن لدؼ يددع  وال  ر دد مشده 

ردددم الؾدددؾع الكفددر وتن ودددع  فددال تددالزم بدديؽ الؾدددؾع وترادة البدداري  وال بدديؽ 
وردم امرادة  وغشيّّ رؽ ال يان أنَّ ما دالته السعتزلة مخدالٌو تسدام السخالفدة 
لس    الحقًا ال ي رميه أ   الددشة والجساردة الدافدي بدالتالزم بديؽ وددؾع 

 .(1)الذيء وترادة هللا له  وبيؽ ردم ودؾره وردم إرادة هللا له

ل الزمخذددري مذدديئة هللا ومددؽ أجدد  اال ترددار لسعتدددد السعتزلددة وتأ يددده أوَّ 
دؾَلؽَّ  َواَل ﴿ تعالن في دؾلدهل د ٌ  إا ًادي لاَذدْيءٍ  َتدط  ﴾ّللاَّط  َيَذداءَ  َأنْ  إاالَّ  َغدًدا َذلادػَ  َفارا

 بأ َّحا بسعشن التأبيد  والسعشن رشدهل وال تدؾلؽَّ أبًدا لذيٍء إ ًاي فارمه غًدا.

ًشددا أ َّدده  بده الذدديخ الغسدداري فددي  دد ا التأو دد  مط يًا مددؽ بدددع التفاسددير؛ لسددا وتعكَّ
  ميل

 أواًلل   َّه ارٌا لآلية رؽ معشا ا الغا ر بال دليٍ .

 ثا يِّال   َّه مخالٌو لد   الشزول السعيؽ رمن فحؼ اآلية فحًسا سد ًدا.

   ثالًثال   َّه ليّّ لعشق اآلية لتؾافق م لبه ومعتدده.  

الزمخذددري لآليددة  دد ا ودددد سدد ق الذدديَخ الغسدداريَّ فددي ارترافدده رمددن تأو دد  
السشيدر  وذلدػ حيدث يددؾلل  الدافي ابؽ  الكر سة ا تراًرا لعديدته االرتزالية

 «الدخ...  فعمده دون  هللا مذديئة تعتدرض أن إال معشداه كدانل »محسدؾد ددال "
                                                           

 وما بعجىا(.   ٚٓٔ/ٕ(، وشخح السقاصج ص٘ٚٔ/ٛ( ُيخاجع: شخح السػاقف صٔص
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 ذلدػ ولدؾال السد كؾر ؽ  الؾجحيؽ أحد رمن الكالم حس  مؽ بطدَّ  والل أحسد دال
 ذلددػ فاردد ٌ  إ ًاددي لذدديءٍ  تدددؾلؽَّ  والل رأيالدد ببددادئ الغَّددا ر رمددن السعشددن لكددان
 الغرض وت َّسا ذلػ  الغرض وليس الدؾل    ا تدؾل أن هللا يذاء أن إال غًدا

 ددؾل معشدن ما اعري  وليا السذيئة  بدؾل مدروً ا إال الدؾل   ا رؽ الشَّحي
 دو دده  السذدديئة تعتددرض أن إالل السعشددن كددأنَّ  اآليددة  تفدددير فددي الزمخذددري 

 ا فعدال مؽ ااء فكؼ أحٍد  فع  رمن تعترض ال تعالن هللا مذيئة أنَّ  معتدًدا
عمددا التددروك مددؽ ادداء وكددؼ فتطركددا   رمددن معشددن فددال الددر ددة  زرددؼ رمددن ففط
 ودؾًرددا  بحددا متعمددقٍ  غيددر و ددؾ دددؾاًل  بالسذدديئة الفعدد  لتعميددق الفاسددد أاددمحؼ

 و مددوٌ  كدد بٌ ل أفعمدده أن هللا يذدداء أن إال كدد ا أفعدد  الل الدائدد  دددؾل أنَّ  حتددن
 زرسحدؼ رمدن يذداؤه ال تعدالن هللا  نَّ  السباح  د ي  مؽ كان إذا فعمه بتدد ر

 . (1)أ د .سحًدا" فدحًدال الذرع دؾارد مؽ ردد ؼ أبعد فسا الفاسد 

************************** 

ْٖ اهصخمػسٜ اضتِباط اهػٌازٜ ُقد: اهجاًّ امل٘ضع ّ  اهقبدٚح  أ  ًد
ٕٔ    ل ﴿هدٕ تعداىل  و٘ عبادٖ ًّ ًّ ًِٕ أوبح اهلل ًٔد ِ٘ َٗٝهٟ٘طدا ِإِذ ٜوداَي ٔهٜق

َْ ٍِ ُتِبٔضُسٗ ُُِت َٜٗأ  ٜٞ َْ اٞهٜفأحَػ   .(2)﴾ٜأَتٞأُت٘

حدا مدؽ بردر الدمد   أيل تعمسدؾن أ َّ وداي اهصخمػدسٜ:   واي اهػٌدازٜ: "  
فاحذددة لددؼ تدددبدؾا إليحددا  ورمسكددؼ بدد لػ أرغددؼ لدد  ؾبكؼ  وأد دد  فددي الكددب  

 والدساجة.

                                                           

 (.ٗٔٚ/ٕ( امنتراف عمى ىامر الكذاف صٔص
 [. ٗ٘(]الشسل: ٕص
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  مدددؽ هللا أقدددب  مشددده مدددؽ عبددداده؛   َّددده أرمدددؼ الد دددي رمدددن أنَّ  وفيددده دليددد ٌ 
  .(1)"العالسيؽ  وأحكؼ الحاكسيؽ

فدي اددر بددع  عددُّ تط  د يحدةٌ  ل بئس ما استشبٍ  وساء ما دال. و ي جرأةٌ دماط 
التفاسير   دأل هللا العفؾ والعافية. وما دراه إلن  د ا االسدتشباط الد دي  إال 

رميده فدي  حداط  د لده  كسدا   َّ م    السعتزلة  وتعردبه الذدد إغراده في ح ًا 
رؽ الد ي   ولكؽ لمسعتزلة في فحؼ الد ي  وتعييؽ  الخظبة. وهللا تعالن مشزهٌ 

دد جزئياتدده  ااددظالحٌ  ن مددع دؾارددد مدد   حؼ التددي يحدداولؾن أن يجعمددؾا  تسذَّ
 . (2)".أ دليات الدرلن دالة رميحا  و اطدة بحا

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

رمدن رديدتده االرتزاليدةل أنَّ هللا تعدالن  استشباط الزمخذري  شدا باطدٌ  م شديّّ 
ادة ا اداررة  مشزٌه رؽ الد ي   و  ا مسَّا أجسعا ا مَّة رميه  واتفق فيه الدَّ
والسعتزلة  لكؽَّ الفارق بيشحسا في   ال أنَّ السعتزلة  رون أنَّ الفع   طؾادو 
بالحدددؽ والد ددي   و دردددون بالحدددؽل مددا اسددتؾج  فعمدده مدددًحا لفارمدده  

لد ي ل ما استؾج  فعمه ذمِّا لفارمه  ومؽ ثؼَّ دالؾال إنَّ هللا ال يفع  الد ي  وا
 بسعشنل ال  ؾجد الفع  ال ي يدتتبع ذمِّا.

أمَّا الدادة ا اعر ة فيرون أنَّ الحدؽ ما أمر بده الذدرع  والد دي  مدا  حدن 
رشه الذرع  وليس في الفع  حدٌؽ  طؾج  ا مر بده  وال قدبٌ   طؾجد  الشحدي 

                                                           

 (. ٖٗٚ/ٖ( الكذاف صٔص
 (. ٜٜ( بجع التفاسيخ ص ص: ٕص
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شدده د دد  ورود الذددرع  بدد  حدددشه كؾ دده متعمًدددا ل مددر الددؾارد مددؽ الذددارع  ر
 .(1)وقبحه كؾ ه متعمًدا لمشحي الؾارد مؽ الذارع كسا س ق بيا ه

و ج  تأ يد رديدة السعتزلة تمػ حاول الزمخذري التدلي  رميحدا بحد ه اآليدة 
ًشا أ َّه إذا كان السراد مؽ اآليةل بيان أنَّ الف عد  الد دي  مدؽ الع دد الكر سة مط يًا

ال يردر  -بشاًء رمن م لبه -مع العمؼ بكبحه أرغؼ في ال   ؛ فٍنَّ الد ي 
 وأحكدؼ العدالسيؽ  أرمدؼ مؽ هللا وتال كان أقدب  مدؽ فعد  الع دد    َّده سدبحا ه

 الحاكسيؽ.

ًشا فداد استشباطه  وسؾء أدبه  واشارة دؾله   به الذيخ الغساري مط يًا ل ا تعكَّ
لتدده تمددػ بأ َّحددا جددرأٌة د يحددٌة مشدده دفعدده إليحددا إغراددده فددي حدد ًا ووااددًفا محاو 

 م لبه الفاسد  وتعربه الذد د لسعتدده الباط    دأل هللا العفؾ والعافية. 

ود دد  أن ألددؾي رشددان دمسددي رددؽ  دد ا السؾفددع يحدددؽ بددي أن أذكددر لمدددارئ 
ونَ  َوَأْ تطؼْ ﴿ الكر ؼ أنَّ "دؾله تعالنل رط ﴾ َتْأتطؾنَ  ﴿ فار  مؽ حاليةٌ  جسمةٌ  ﴾تطْبرا

و  وأادشع  أقدب  بكبحده العدالؼ مدؽ الد دي  تعداطي فدٍنَّ  ام كدار لتأكيد مفيدةٌ 
ونَ ﴿ رط  يديشيِّا رمًسا تعمسؾن  أ تؼ والحال أتفعمؾ حا أي الدم  برر مؽ  ﴾تطْبرا

   .أحدثتسؾه ال ي السشكر الفع    ا قب 

 فاحذدة اكؾ حد وتذدا دون  ترون  وأ تؼ أي العيؽ برر مؽ يكؾن  أن و جؾز
ونَ ﴿ مفعدؾلل وديد  السحددؾس  مشزلة لغحؾره ذلػ تشز   رمن درط  مدؽ﴾ تطْبرا

  شغدر وأ دتؼ أو دد مكؼ العرداة لثدار تبردرون  وأ دتؼ أي حكيددةً  السحدؾسات

                                                           

(، ٜ٘ٔ، ٔٛٔ/ٛ، وُيخاجددددع: شددددخح السػاقددددف ص( مددددغ ىددددحا البحددددثٜٚ، ٛٚ فددددي صص:( ٔص
 (.  ٖٔٔ، ٓٔٔ/ٕوشخح السقاصج ص
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 ووجه به  اكتراثكؼ لعدم ذلػ إعحار مؽ  تحاان وال يدتتر ال بعًزا بعزكؼ
 . (1) ر"عا أيًزا ام كار تأكيد االحتساليؽ رمن الجسمة إفادة

******************** 

امل٘ضع اهتاضع: ُقد اهػٌازٜ تعوٚى اهصخمػسٜ اًتِاع إبوٚظ ًّ 
 االعتصاهٚددٞ عقٚدتددٕ عوددٟ املددبين -عوٚددٕ اهطددالَ  -اهطددج٘د آلدَ 

 اهلل أفعاي تعوٚى ٗب٘ج٘ب األُبٚا١، عوٟ املال٢لٞ بتفضٚى: اهقاضٚٞ
ًَدا    َٙدا  ٜودايَ  ﴿ تعاىل: اهلل و٘يباألغساض، ٗذهم عِد تفطريٖ  ِإِبٔودُٚظ 

     َّ ًٔدد ِِددَت  َِ ٝك ٜٖ ٜأِضددَتٞلَبِسَت ٜأ َٚددَد ٌَددا َخٜوٞقددُت ٔب ِْ َتِطددُجَد ٔه ََِعددٜم ٜأ ًَ
﴾اٞهَعأهنَي

(2) . 

فسدا معشدن دؾلدهل ﴿َمدا َمَشَعدَػ  وفي تفدير الكذاال فٍن دماَ دال الغساريل " 
﴾ َد لاَسا َ َمْداط باَيَديَّ إبمديس الددجؾد  ل الؾجده الد ي اسدتشكر لدهدماط  ؟َأْن َتْدجط

  فدد    بشفددده  وتك ددر أن يكددؾن لسخمددؾقٍ  ه سددجؾدٌ آلدم  واسددتشكو مشدده أ َّدد
 و ؾ مخمؾقٌ  مؽ طيؽٍ  لدم مخمؾقٌ  سجؾده لغير الخالق  وا زؼ إلن ذلػ أنَّ 

مددع   رمددن الظدديؽ فاسددتعغؼ أن يدددجد لسخمددؾقٍ ورأ، لمشددار فزدداًل   مددؽ  ددارٍ 
 حديؽ أمدر بده أردزَّ  -ا هسبح -هللا  رشه أنَّ  فزمه رميه في السشر   وزلَّ 

عباده رميه وأدربحؼ مشه زلفن و ؼ السالئكة  و ؼ أحق بأن     ؾا بأ فدحؼ 
رؽ التؾافع لمبذر الزئي   و دتشكفؾا مدؽ الددجؾد لده مدؽ غيدر ؼ  ثدؼ لدؼ 
يفعمؾا وتبعؾا أمدر هللا ولدؼ  متفتدؾا إلدن التفداوت بديؽ الدداجد والسددجؾد لده  

كان  ؾ مع ا حظاطه رؽ مدرات حؼ حرً دا   ابه لخظا  مر ربحؼ وتجالاًل تعغيسً 
                                                           

 . (ٜٕٓ/ٓٔ(، وروح السعاني صٖ٘٘/ٛ( ُيشطخ: البحخ السحي  صٔص
 [.٘ٚ( ]ص: ٕص
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حؼ في الدجؾد لسؽ  ؾ دو حؼ بأمر هللا  أوغ  في و عمؼ أ َّ   بأن يدتدي بحؼ
عبادته مشحؼ في الدجؾد له  لسدا فيده مدؽ طدرح الك ر داء و فدض الجشداح  

ل مدا مشعدػ مدؽ الددجؾد ي؟ أيَّ فدي  لهل ما مشعدػ أن تددجد لسدا  مددا بيدد
  مر، كسا فعما السالئكة  مؾق  مدته بيدي امتثااًل لذيء  ؾ كسا تدؾل مخ

ف كر له ما تركه مؽ الدجؾد مع ذكر العمة التي تذ ث بحا في تركه  وديد  
تركا مدع وجدؾد  د ه العمدة وددد أمدرك هللا بده  يعشدنل كدان رميدػ أن  ؼَ لهل لا 

 تعت ر أمر هللا وال تعت ر   ه العمة.

ا بعدض سدداط الحذدؼ فيستشدع ارتبدارً ومثالهل أن يأمر السمػ وز ره أن  دزور 
سدددؾطه؟  لددددؾطه  فيدددؾل لددهل مددا مشعددػ أن تتؾافددع لسددؽ ال يخفددن رمددنَّ 

 مدتده بيددي   ي ارت درت أمدر، وتركدا ارتبدار سددؾطه  وفيدهل إ ًاد ر دل  الَّ 
 فأ ددا أرمددؼ بحالدده  ومددع ذلددػ أمددرت السالئكددة بددأن يدددجدوا لدده لددداري حكسددةٍ 

رمدة الددشية وابدتالء لمسالئكدة  فسدؽ أ دا درا ي إليدهل مدؽ إ عدام رميده بالتك
 ".حتن يردرفػ ردؽ الددجؾد لده  مدا لدؼ يردرفشي ردؽ ا مدر بالددجؾد لده؟ 

 .(1) دأ

 ل ل في   ا الكالم أمؾرٌ دماط 

ا ولل تفزدي  السالئكدة رمدن ا   يداء  و د ه مددألة فيحدا  دالا معددروا  
 .(2)ولشا فيحا رأي يخالو م   ي ا اعر ة والسعتزلة

كر ا مر بز ارة بعض سداط الحذؼ  مثاًل آلدم رميه الددالم  و دي الثا يل ذ
أبي البذر  وأا  ا   ياء  وتدامدة العد ر مبمديس فدي  في حقًا  بالغةٌ  إساءةٌ 

                                                           

 (.ٚٓٔ، ٙٓٔ/ٗ( الكذاف صٔص
 ( سيأتي بيان رأي الذيخ الغساري في ىحه السدألة عشج تفريميا قخيب ا، فانتطخه.ٕص



 

 

2222 

دد سددا رابدده ه الباطدد   وت َّ ه رمددن عشًاددهللا تعددالن أدددرَّ  وأنَّ   ه  ير تدده رمددن لدمعشًا
﴾  مدة ﴿جس رمن ترك الدجؾد اتباًرا ل مدر بده  والؾاددع أنَّ  لاَسدا َ َمْدداط باَيدَديَّ

هللا  مدده بيدده   رًدا رمن إبميس  ال إدراًرا لده  وبياً دا لتكدر ؼ لدم  بدأنَّ  كرْت ذط 
تدتزددي امسددراع بالدددجؾد لدده  ولددؼ يكددؽ مبمدديس وال لغيددره أن  وتمددػ مز ددةٌ 

 تعاعؼ رمن مؽ كرمده هللا بحد ا التكدر ؼ الد ي أدركده السالئكدة  فبدادروا إلدن 
 مر بالدجؾد.امتثال ا 

ال تردددر إال رددؽ  . و دد ه جددرأةٌ (لددداري الحكسددة درددا ي إليدده) لالثالدثل دؾلدده
    نَّ إلدن فعد  اديءٍ  وهللا تعدالن ال  ددرؾه اديءٌ   جمد كالزمخذدري  معتزليًٍ 

الداري إلن الذيء والبارث رميه  الؾادؾل إلدن غدرض مدؽ تكسيد   ددص  
دددال  ؼَّ رددؽ ذلددػ  ومددؽ َثدد هٌ وهللا تعددالن مشددزَّ   أو جمدد  مرددمحة  أو درء مزددرة

  حددا الؾاددو السشاسدد ل أ َّ -فددي الكددالم رمددن رمددة الكيدداس –أ دد  ا اددؾل 
وال يجددؾز أن يكددؾن   ومددؽ مشاسدد ته أن يكددؾن بارًثددا لمسكمددو رمددن االمتثددال

  (1)بارًثددا لمذددارع رمددن تذددر ع الحكددؼ  ا غددر جسددع الجؾامددع ومددا كتدد  رميدده
 . (2)".أ دؽ بدع التفاسيرؾفع  مسكالم الكذاا في   ا ال والسدرؾد أنَّ 

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

فدي  -رميه لعائؽ هللا الستتابعة -إبميس  -رفا هللا رشه -وافق الزمخذري 
الم  -زرسه أ َّه أفز  مؽ أبيشا لدم  مدق مدؽ  داٍر  ولدم  -رميه الدَّ لكؾ ه  ط

ر بدده امتشارده مددؽ الدددجؾد آلدم   ب ردد ره الد ي بددرَّ مدؽ طدديٍؽ  ومددؽ ثدؼَّ اددؾَّ
غمَّظددده مددؽ جحدددٍة أط ددر،  دددي أ َّددده دددد غددداب رددؽ إبمددديس أنَّ هللا أمدددر لكشَّدده 

                                                           

 (. ٖٚ٘، ٕٚ٘( ُيشطخ: الغيث اليامع شخح جسع الجػامع ألبي زرعة العخاقي صص: ٔص
 (. ٜٔٔ، ٛٔٔ( بجع التفاسيخ ص ص: ٕص
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بالدجؾد آلدم مؽ  ؼ أفز  مشه وأج  و ؼ السالئكة  فدامتثمؾا تعغيًسدا  مدر 
 غير ممتفتيؽ لتفاوت الرتبة بيؽ الداجد والسدجؾد له. -ج َّ جالله -هللا 

ق دؾله   و ؤكًاد زرسه  و دل ثؼ زاد ا مر رمًة  والظيؽ بمًة بدؾده مثااًل يطردًا
رمددن ا حظدداط رتبددة لدم  وسدددؾط مشزلتدده رددؽ مشزلددة السالئكددة بدددؾل السمددػ 

 الد ي آلدم مثدااًل  السمدػ حذدؼ سدداط فجعد  الحذدؼ  سداط بعض لؾز رهل زر
الم. رميحؼ- ا   ياء رشرر  ؾ  الدَّ

السالئكدددة وتبمددديس بالددددجؾد آلدم لحكسددددٍة  -سدددبحا ه -ورمَّددد  تكميدددف هللا 
 وغرٍض.

ًشددا أنَّ كالمدده فددي تأو دد   دد ه اآليددة لحدد ا  بدده الذدديخ الغسدداري  مط يًا كمًادده تعكَّ
دَ  َأنْ  َمَشَعدػَ  َمدا إاْبماديسط  َيا َدالَ ﴿ الكر سة   َأمْ  َأْسدَتْكَ ْرتَ  باَيدَديَّ  َ َمْدداط  لاَسدا َتْددجط

 مؽ بدع التفاسير؛ لد  يؽل ﴾اْلَعالايؽَ  ماؽَ  كطْشاَ 

ا لعشدق اآليدة الذدر فة لتؾافدق معتددد ؽ الد   ا ولل أنَّ في   ا التأو   ليِّد
 مؽ معتددات السعتزلةل

وتددبعحؼ  -أحددد سال تفزددي  السالئكددة رمددن ا   يدداء  حيددث ذ  ددا السعتزلددة 
دشة إلدن  -الحكساء  والدافي البادال ي  وأبؾ ر دد هللا الحميسدي مدؽ أ د  الدُّ

دددا السالئكدددة الددد  ؽ يدددد كشؾن أنَّ السالئكدددة العمؾ دددة أفزددد  مدددؽ ا   يددداء  أمَّ
ا رض  فا   يدداء أفزدد  مددشحؼ  واسددتدلؾا رمددن ذلددػ بأدلددة مشحددال دددؾل هللا 

ِّ﴿ تعدالنل  ِِٔلفَ  ٜه ٌَٔطدٚحُ  َِٙطدَت ِْ اٞه َْ  ٜأ ٕٔ  َعِبدّدا  َٙٝلد٘ ٞٝ  َٜٗهدا  ٔهوَّد ٌَٜوا٢ٜٔلد  اٞه
َْ ٌُٜقٖسُبدد٘ فدددياق اآليددة الذددر فة يدتزددي تفزددي  السالئكددة السدددربيؽ  (1)﴾اٞه

                                                           

 [.ٕٚٔ( ]الشداء: ٔص



 

 

2226 

دالم؛    -رمن عيددن  نَّ البالغدة تدتزدي الترددي مدؽ ا د دن إلدن رميده الدَّ
 .(1)ا رمن

ومشحال اطراد تدديؼ السالئكة رمن ا   ياء في ال كر في الكتداب والددشة  إذا 
 .(2)اجتسعا  وما ذلػ إال لتددمحؼ في الذرا والرتبة

ومشحال أنَّ السالئكة أرواٌح مجردٌة  كاممة بالفع   م رأٌة رؽ الرذائد   مظحدرة 
والغز  الم  ؽ  سا مشذأ ا  الق ال ميسة  مظمعة رمن أسرار  رؽ الذحؾة

الغيدد   دددادرة رمددن ا فعددال العجيبددة  سددابدة إلددن الخيددرات  مداومددة رمددن 
الظاردددات  ومدددؽ كدددان  ددد ا حالددده  فحدددؾ أفزددد  مسدددؽ لدددؼ يكدددؽ معددده  ددد ه 

                                                           

عغ ىحا الجليل: أنَّشا ندمع أنَّ في اآلية تخقيِّا مغ األدنى إلى األعمى لكغ مغ  ( والجػابٔص
الم -جية أنَّ عيدى  ُولج مغ غيدخ أٍب، والسالئكدة ُوجدجت مدغ غيدخ أٍب وم أٍم،  -عميو الدَّ

ا  بددددبب أنَّ هللا خمقدددو بدددال أٍب، وم  ومعشدددى اآليدددة: لدددغ يددددتشكف السددددي  أن يكدددػن عبدددج 
خبػن الحيغ خمقيع هللا بال أٍب وم أٍم، وم يخفى أنَّ ىحا التخقي مغ األدندى إلدى السالئكة السق

: صص  الشدددد ية العقائدددج شدددخح األعمددى مدددغ ىدددحه الجيددة م يددددتمدم أفزدددمية األعمدددى. ُيشطددخ:
 (.ٕٖٙ/ٕالقػل الدجيج في عمع التػحيج صو  ،(ٕ٘ٓ

م األفزمية  محتسال أن يكػن ( والجػاب عغ ىحا الجليل: أنَّ التقجيع في الحكخ م يدتمد ٕص
، أو ألنَّ وجدػدىع أخفدى، فاإليسدان بيدع أقدػ ، التقجيع في الدحكخ باعتبدار الددبق فدي الػجدػد

 .انالدابق ان. ُيشطخ: السرجر وبالتقجيع أولى
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. ومشحدال أنَّ ا   يداء  تعمسدؾن و فيددون مدؽ السالئكدة  وال ادػ (1)ا وااا
 .(2)أفز  مؽ الستعمؼ أنَّ السعمؼ

شَّة  إلدن أنَّ ا   يداء أفزد  مدؽ  -وتبعحؼ الذيعة  -وذ   جسحؾر أ   الدُّ
أمدر هللا السالئكدة بالددجؾد  لمشحدا بأدلدة ذلػ رمن السالئكة مظمًدا  واستدلؾا

آلدم رمن وجه التعغيؼ والتكر ؼ  وال يخفن أنَّ السأمؾر بالدجؾد لغيره يكؾن 
ؾن السالئكددة أد ددن مددؽ لدم  فيكددؾن لدم أفزدد  أفزدد  مددؽ ذلددػ الغيددر  فتكدد

 مشحؼ  وغيره مؽ ا   ياء ك لػ  إذ ال دائ  بالفر .

ٍَل ﴿ تعدالن هللا ومشحال دؾل ََ ََٗعوَّ ٌَا١َ آَد َٔا اٞهٜأِض ٍٖ  ٝكوَّ ٍِ  ُثد ُٔ ٟ  َعَسَضد  َعٜود
ٔٞ ٌَٜوا٢ٜٔل فٍ َّه  ددل رمدن أنَّ لدم رمدؼ ا سدساء  والسالئكدة لدؼ تعمسحدا   (3)﴾ اٞه

 عالؼ أفز  مؽ غيره.وال

ومشحال أنَّ طارة البذر أاقُّ مؽ طارة السمػ؛  نَّ طارة البذدر ال تتحددق 
إال بسجا ددددة الدددشفس والحدددؾ، والذددديظان  والتغمددد  رمدددن جسيدددع الذدددؾاغ  
الد يؾ ة  بخالا طارة السمػ  فٍ َّه مفظؾٌر رميحا  وال ادػ أنَّ الظاردة مدع 

 فتكؾن أفز . مغالبة العؾائق أاق وأد   في ام الص 

                                                           

مبشدى ذلدظ عمدى األصدػل الفمدد ية دون اإلسدالمية  ألنَّ  ( والجػاب عغ ىحا الدجليل: أنَّ ٔص
لصيفددة، وليدددت مجددخدة، فبصددل مددا فخَّعددػه عمددى التجددخد. ولددػ سددمسشا السالئكددة عشددجنا أجدددام 

التجددخد فددال ندددمع أنَّ كددلَّ كسددال مسكددغ فيددػ حاصددل ليددا بالفعددل، وأنَّيددا مصمعددةر عمددى أسددخار 
  (.ٕٗٓالغيب، عالسةر بكلِّ كائغ. ُيشطخ: شخح العقائج الشد ية ص ص: 

لسالئكدددة إنَّسدددا ىدددع مبمغدددػن. ُيشطدددخ: التعمددديع مدددغ هللا، وا ( والجدددػاب عدددغ ىدددحا الدددجليل: أنَّ ٕص
  السرجر الدابق.

 [.ٕٖ( ]البقخة: ٖص
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ْٖل ﴿ تعدالن هللا ومشحال دؾل َٕ  ِإ ٟ  اهوَّد ٜٜٛف ََ اِصد ُُّ٘حدا  آَد ٍَ  َٗآَي َٗ ٚٔٓ  ِإِبدَسا
َْ َٗآَي ٌَِسا ٌٔنَي َعٜوٟ ٔع   واآلل فدي اآليدة  دراد بده ا   يداء  فسفداد (1)﴾اٞهَعاٜه

أنَّ ا   يداء أفزد  مدؽ العدالسيؽ  والسالئكدة مدؽ العدالسيؽ   -حيشئ ٍ  -اآلية 
 . (2) ياء أفز  مؽ السالئكةفتكؾن ا  

   يشا إال ا   ياء  مؽ أفز  السالئكة وذ   الذيخ ر د هللا الغساري إلن أنَّ 
ددالم  رميحسددا ومؾسددن وتبددراليؼ ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  ومددؽ أدلددة ذلددػ  أفزدد   فحددؼ الدَّ

دد  سدديد ا محسددًدا  -تعددالن  -رشدددهل أنَّ هللا  بددالدرلن  والدددرلن  ملسو هيلع هللا ىلصدددد فزَّ
 شمده ممدٌػ وال رسدؾٌل  كسدا أفدادت بعدض ليدات بجسمته وتفاايمه تذر ٌف لؼ 

د الش ي  الم  -بسشاد  لؼ يطعظحا ج ر    ملسو هيلع هللا ىلصالدرلن وسؾره تفرَّ  -رميه الدَّ
دددا أفزدددمية إبدددراليؼ  دددالم -و دددؾ رئددديس السالئكدددة وأفزدددمحؼ  وأمَّ  -رميددده الدَّ

دالم  -فممخمة التي ا تره هللا بحا  وأمَّا مؾسن  فد نَّ هللا كمَّسده  -رميه الدَّ
 .(3)ًساتكمي

ل ومؽ تأم  في ا دلة التي سادحا ك ُّ فر ٍق لتأ يد دؾلده يجدد أ َّحدا أدلدٌة  دماط
عشيددٌة وليدددا دظايددة؛ لدد ا ا تددار فر ددٌق مددؽ العمسدداء التؾقددف فددي السدددألة  
ددعد بعددد أن ذكددر أدلددة أ دد   مددة الدَّ ددالمة  دددال العالَّ ولثددروا الدددكؾت طمًبددا لمدَّ

دددشة ومدددؽ وافدحدددؼ  وأدلدددة السعتزلدددة ومدددؽ تدددبعحؼل" وال دددداطع فدددي  ددد ه  الدُّ
لدديس تفزددي  البذددر رمددن  ل"الدددبكي بددؽ الددد ؽ تدداج السدامددات  ولدد لػ دددال

                                                           

 [.ٖٖ( ]آل عسخان: ٔص
، ٙٗٔ/ٕومددا بعددجىا(، وشددخح السقاصددج ص ٖٕٛ/ٛ( ُتخاجددع السدددألة فددي: شددخح السػاقددف صٕص

والقددػل الدددجيج فددي عمددع التػحيددج (. ٕٗٓ ،ٖٕٓ:صص  الشددد ية العقائددج شددخحو ومددا بعددجىا(، 
 أفجُت مغ عبارتو. ( فقجٕٖٚ - ٕٖٗ/ٕص
 (.ٕٔ( ُيشطخ: دملة القخآن السبيغ عمى أنَّ الشبي أفزل العالسيغ صص: ٖص
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السمػ مسَّا يج  ارتداده  و زر الجح  به  والدالمة في الدكؾت رؽ  د ه 
السدددألة  والددد ؾل فددي التفزددي  بدديؽ  دد  ؽ الرددشفيؽ الكددر سيؽ رمددن هللا 

ظدر رغديؼ  وحكدؼ فدي مكداٍن لددشا تعالن  مؽ غير دليٍ  دداطٍع د دؾٌل فدي  
    . (1)أ اًل لمحكؼ فيه".أ دد

دالم  -و الاة الدؾل في   ه السدألةل أ َّشا  دؤمؽ بدأنَّ ا   يداء  رمديحؼ الدَّ
أفز  مؽ السالئكة لغمبة الغؽًا ب لػ رشد ا  لكشَّشا ال  دظع ب لػ وال  جزم  -

د  السالئكدة رمديحؼ  وذلدػ  كًمده بعدد اسدتثشاء به  كسا ال  دظع بخظأ مدؽ فزَّ
مددؽ  دد ا الخددالا؛ فٍ َّدده أفزدد  الخمددق رمددن  ملسو هيلع هللا ىلصح ي شددا وسدديد ا محسددٍد 

امطالق بامجساع ادمؾات هللا وسدالمه رميده ورمدن للده وأادحابه إلدن  دؾم 
 الد ؽ.  

 هللا أفعدال أنَّ ل   بسعشدنثاٌُٚٔا: ٗجد٘ب تعوٚدى أفعداي اهلل بداألغساض    
  نَّ  لغدرض؛ فحدي الابداد ل مردا بررايدة معممةٌ  -زرؼ السعتزلة في – تعالن
ودد  .محالٌ  الحكيؼ رمن والع ث حكيٌؼ  وهللا ر ٌث  فيه غرض ال ال ي الفع 

 ومدع بحالده  أرمدؼ فأ دا بيدي   مدته إ ًايل أ َّد الزمخذري ذلػ بدؾلهل) وفيه
 إ عددام مدؽل إليده دردا ي حكسدةٍ  لدداري لدده يددجدوا بدأن السالئكدة أمدرت ذلدػ
 الدجؾد رؽ يررفػ حتن أ ا فسؽ لمسالئكة  بتالءوا الدشية بالتكرمة رميه
أ دد. وال ر د  أنَّ  د ه الدارددة .لده؟( بالددجؾد ا مدر رؽ يررفشي لؼ ما له 

شة بدليميؽل  االرتزالية باطمٌة مردودٌة رشد أ   الدُّ

أولحسددال لددؾ فعدد  البدداري لغددرٍض لكددان  ادًرددا ب اتدده مدددتكساًل بدد لػ الغددرض 
التدالي باطدٌ   فبظد  مدا أدَّ، إليده و دؾ كدؾن  ال ي حر  بد   الفع   لكدؽَّ 

                                                           

 (.ٓ٘ٔ/ٕ( شخح السقاصج صٔص
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فع  الباري لغرٍض  وتذا بظ    ا ث ا  كيزه  و ؾ أنَّ فع  الباري ال يكؾن 
 لغرٍض.

ثا يحسال أنَّ الغرض إمَّا إيرال المَّ ة أو دفع ا لؼ  و ؾ مؽ السسكشات  وهللا 
والع ددث تعددالن دددادٌر رمددن تحردديمحا ابتددداًء  فتؾسدديٍ ا فعددال يكددؾن ر ًثددا  

رميه محاٌل  فسا أدَّ، إليه و ؾ كؾن فعمه لغرٍض محاٌل  فث ا أنَّ أفعدال هللا 
     .(1)ال يجؾز تعميمحا با غراض

سدؾء أدٍب فدي  الكر سدة اآليدة الزمخذدري  د ه تأو د  فدي اهطبب اهجداُٛ: 
 آلدم الد ي مثدااًل  السمدػ حذدؼ سدداط حقًا الجشاب الش ؾي الكدر ؼ؛ حيدث جعد 

الم رميحؼ- ا   ياء ورشرر أا  البذر   ؾ الم.   -الدَّ  وحاااه رميه الدَّ

ومدددؽ ثدددؼَّ تدددر، أنَّ الذددديخ الغسددداري مؾفدددٌق غايدددة التؾفيدددق فدددي  ددددده كدددالم  
الزمخذددري فددي  دد ا السدددام؛ لسحاولتدده تأو دد  اآليددة الذددر فة لتؤ ًاددد رديدتدده  

الم  ودد سبده إلن الت ش يه رمن ومساءته لمجشاب الرفيع  بيشا لدم رميه الدَّ
كشدري  والسحدق ا لؾسي حيث  زل  الزمخذري  شال الدافي ابؽ السشير الدَّ
 د  ك ّّ مشحسا كالمه مع التعدي  رميه بسا  دحزه  مطذيرْ ؽ إلن أنَّ تأو د  

 لاَسددا﴿  تعددالنل دؾلدده الزمخذددري لآليددة رمددن الزددد مددؽ مراد ددا  حيددث جعدد 
كؾ دده  و ددي الدددجؾد  مددؽ إبمدديس مشعددا التددي لمعمددة تدر ددًرا ﴾ باَيددَديَّ  َ َمْددداط 

 -فددي حدديؽ أنَّ  دد ا الدددؾل الذددر ف دليددٌ  رمددن تعغدديؼ لدم  أفزد  مددؽ لدم 
الم  وبيان فزمه  حيث امتاز بسيزٍة رمن غيره مؽ الخمدق  و دي  -رميه الدَّ

 لسعرددية تعغيًسدا أنَّ هللا  مدده بيدده  وددد ذطكدرت  د ه السيدزة فدي  د ا السددام

                                                           

، ٘ٔٔ: ٕوما بعجىا(، وشخح السقاصدج ص ٕٕٓ: ٛ( ُتخاجع السدألة في: شخح السػاقف صٔص
 وما بعجىا(. 
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. فأ ؽ   ا الفحدؼ (1)بيده  مده إذ هللا رغَّسه ؽم تعغيؼ مؽ امتشع إذ إبميس 
الدد د لآلية الكر سة مؽ فحؼ الزمخذري ال ي جرَّه إليه  ؾاه الردي  ودفعده 

 وأن محدداوي الددرد،  يجش شددا هللا أن إليده تعرددبه لس لبدده االرتزالددي؟!   دددأل
 س ي  الحد،. إلن  راد ا

******************** 

ق٘هدٕ تعداىل:   اضدتدالي اهصخمػدسٜ ب  ُقد اهػٌدازٜ   :اهعاغس امل٘ضع
ًَا﴿ َٗ َْ ِْ ٔهَبَػٍس ٜكا ُٕ ٜأ ٌَ ُٕ ُٜٙلوِّ ّٚا ِإهَّا اهوَّ ِٗ َِٗح ِّ ٜأ ِٗ ٔحَجدابٕ  ََٗزا١ٔ ًٔ  ُِٙسٔضدىَ  ٜأ

َٛ َزُضٟ٘ها ُٚ٘ٔح ٕٔ ٜف ُٔ ُٕ ََٙػا١ُ ًَا ٔبِإِذ ُٖ ٛٙ ِإ ٍْ َعٔو ﴾َحٔلٚ
 اهلل زؤٙٞ إُلاز عوٟ (2)

    اآلخسٝ. يف تعاىل

دد ودداي اهصخمػددسٜ: ودداي اهػٌددازٜ: " ا رمددن أن يدددسعه كالمدده الدد ي وتمَّ
ه فدي يخمده في بعض ا جرام  مدؽ غيدر أن  بردر الددامع مدؽ يكمسده    َّد

جدداٍب﴾ مثدد   أ لذاتدده غيددر مرئددي. ودؾلدده ددْؽ َوراءا حا ل كسددا يكمددؼ السمددػ ي﴿ما
السحتجدد  بعددض  ؾاادده و ددؾ مددؽ وراء الحجدداب  فيدددسع اددؾته وال  ددر، 

  .(3)"اخره

ه فدي ذاتده   َّد" ه رميحدا أيًزدا  و دي دؾلدهل  شبًاد زمخذري بدرةٌ وفي كالم ال
هللا ال تجدؾز رؤ تده ردداًل  وددد    يذير إلن م لبده االرتزالدي أنَّ "غير مرئي

حؼ ز ؽ لمرؤ ددة بددأ َّ ح بحدد ا فددي سددؾرة ا رددراا  ورمددن ا اددعر ة السجددؾًا اددرَّ 

                                                           

  (.ٖٕٙٔ/ٕٔاني ص(، وروح السعٙٓٔ/ٗ( ُيشطخ: امنتراف عمى ىامر الكذاف صٔص
  [.ٔ٘]الذػر : (2)
 (.  ٖٖٕ/ٗالكذاف ص (3)
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ج شدا مدؽ   و حؽ ال  عج  مدؽ وقيعتده فدي ا ادعر ة  مثد  ر(1)مؾكفةٌ  حسرٌ 
دد ة الستددؾاترة  شَّ إاددراره رمددن إ كددار الرؤ ددة التددي ث ددا ودؾرحددا فددي اآل ددرة بالدُّ

 . (1)أ د ."حابة د   عحؾر ايؾخ الزمخذري بدشيؽ!!وأجسع رميحا الرَّ 

                                                           

ددا جدداَء ُمػسددى ِلِسيقاِتشددا َوَكمََّسددُو َربُّددُو قدداَل َربِّ  (1) حيددث قددال عشددج تفددديخ قػلددو تعددالى: ﴿َوَلسَّ
دا  َأِرِني َأْنُطْخ ِإَلْيَظ قاَل َلْغ َتخاِني َولِكِغ اْنُطْخ ِإَلى اْلَجَبِل َفدِإِن اْسدَتَقخَّ َمكاَندوُ  َفَددْػَف َتخاِندي َفَمسَّ

دا َأفداَق قداَل ُسدْبحاَنَظ ُتْبدُت ِإَلْيدَظ َوَأَندا َأوَّ  ُل َتَجمَّى َربُُّو ِلْمَجَبِل َجَعَمُو َدكِّا َوَخدخَّ ُمػسدى َصدِعقا  َفَمسَّ
[: " فددانطخ إلددى إعطددام هللا تعددالى أمددخ الخؤيددة فددي ىددحه اآليددة، ٖٗاْلُسددْؤِمِشيَغ﴾ ] األعددخاف: 

بل بصالبييا وجعمدو دكدا، وكيدف أصدعقيع ولدع يخدل كميسدو مدغ ن يدان ذلدظ وكيف أرجف الج
مبالغة  في إعطدام األمدخ، وكيدف سدبَّ  ربَّدو ممتجي دا إليدو، وتداب مدغ إجدخاء تمدظ الكمسدة عمدى 
ُل اْلُسدددْؤِمِشيَغ﴾، ثدددع تعجدددب مدددغ الستددددسيغ باإلسدددالم الستددددسيغ بأىدددل  لددددانو، وقدددال: ﴿َأَندددا َأوَّ

حوا ىددحه العطيسددة مددحيب ا. وم يغخنَّددظ تدددتخىع بالبمكفددة، فإنَّددو مددغ الدددشة والجساعددة كيددف اتخدد
 مشرػبات أشياخيع! والقػل ما قال بعس العجلية فييع:

 لجساعة سسػا ىػاىع سّشة ***** وجساعة حسخ لعسخي مػكفو
 (.ٙ٘ٔ/ٕالكذاف صقج شّبيػه بخمقو وتخّػفػا ***** ششع الػر  فتدّتخوا بالبمكفو".أىد 

ىدػ مدا يتصدايخ مدغ قصدخ السصدخ، « ن يدان»قػلدو: « خدل كميسدو مدغ ن يدان ذلدظولدع ي»قػلو: 
ثدع » وقصخ الجلػ، ومغ الخمل عشج الػ ء، ومغ الردػف عشدج الدشفر، ونحدػ ذلدظ. وقػلدو: 

قدال أحسدج رحسدو « تعجب مغ الستدسيغ باإلسالم الستددسيغ بأىدل الددشة والجساعدة ... الدخ
إلددى مددا تددددسعو مددغ ىجدداء أىدددل الدددشة. ولدددػم هللا: وقددج انتقددل الدمخذدددخي فددي ىددحا الفردددل 

وشاعخه والسشاف  عشو وروح  ملسو هيلع هللا ىلصامستشاد بحدان بغ ثابت األنراري صاحب رسػل هللا 
القددجس معددو، لقمشددا ليددؤمء الستمقبدديغ بالعجليددة وبالشدداجيغ سددالم ا، ولكددغ كسددا ندداف  حدددان عددغ 

                                                   ىع فشقػل:أعجاء ملسو هيلع هللا ىلصأعجاءه، فشحغ نشاف  عغ أصحاب سشة رسػل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسػل هللا 
 وجساعةر كفخوا بخؤية ربيع ***** حق ا ووعج هللا ما لغ يخمفو                              

 وتمقبددددددددػا عجليددددددددددة قمشا أجل *****عجلػا بخبيع فحدبيسػ سفو
 =ع ***** إن لع يكػنػا في لطى فعمى شفو.وتمقبدددددددددػا الشاجيدددغ كال إني
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 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:  

 َأنْ  لاَبَذددرٍ  َكددانَ  َوَمددا﴿ اسددتدلَّ الزمخذددري وغيددره مددؽ السعتزلددة بدؾلدده تعددالنل
ددؽْ  َأوْ  َوْحًيددا إاالَّ  ّللاَّط  يطَكمًاَسددهط  َجدداٍب  َوَراءا  ما دد َ  َأوْ  حا ددؾاًل   طْرسا يَ  َرسط ْذ اددها  َفيطددؾحا  َمددا باٍا
رمدددن إ كددار رؤ دددة هللا تعدددالن فددي اآل دددرة  ووجددده  ﴾َحكاددديؼٌ  َرمادديّّ  إا َّدددهط  َيَذدداءط 

استداللحؼ بحال أنَّ هللا تعالن درر تكميسه لمبذر رمن أحدؾاٍل ثالثدة  ا ولل 
  ه مؽ وراء حجاٍب  الثالثل إرسال الرسؾل. الؾحي  الثا يل كؾ 

وك ُّ واحٍد مؽ   ه الثالثة استمزم ردم رؤ ة هللا  أمَّا الؾحي؛ ف  َّده لدؼ يكدؽ 
مذافحًة ب  كان في السشام  أو بظر ق املحام فميس معه رؤ ة  وأمَّا الدتكمُّؼ 

تيحداؤه مؽ وراء حجاٍب فاستمزامه لعدم الرؤ ة عا ٌر  وأمَّدا إرسدال الرسدؾل و 
فٍ َّدده اددر ٌ  فددي ردددم السذددافحة السدددتمزمة لعدددم الرؤ ددة  وتذا ث ددا ردددم 

فدي غيدر وددا الكدالم؛   َّده ال دائد   -أيًزا –الرؤ ة ودا الكالم فحؾ ثابٌا 
 بالفر .

ددشَّة بددأنَّ درددر تكمديؼ هللا تعددالن لمبذددر رمددن ا حددؾال الثالثددة  وأجداب أ دد  الدُّ
 دؾ فدي دار الدد يا  و حدؽ ال  ددؾل بالرؤ دة  الس كؾرة في اآلية الكر سة إ َّسا

                                                                                                                                    

ث بو لددانو وقمبدو فدي ذكدخ « والقػل ما قال بعس العجلية»قػلو = غفخ هللا لمسرشف ما لػَّ
ىددحه األبيددات. ومعشددى البيدددت األول: أنَّ أىددل الدددشة ىددع جساعدددة سددسػا ىددػ  أنفددديع سدددشة، 

قددل عددخف اليددػ  مددغ ومدددتشج الجساعددة الش     ولكددغ مددغ عددخف أنَّ مدددتشج السعتدلددة العقددل،
اليددددج . وحسددددخر أي كددددالحسخ. مػكفددددة: أي مػضددددػع عمييددددا امكدددداف، مبالغددددة  فددددي التذددددبيو. 
ومعشى البيت الثاني: أنَّ أىل الدشة قج شبيػه: أي هللا عد وجل بخمقو حيث قالػا: إنَّو ُيخ  

مشحػتة مغ بالعيغ، فخافػا تذشيع الشاس عمييع فتدتخوا بقػليع: إنَّو ُيخ  بال كيف. فالبمكفة 
 ( بترخٍف يديٍخ. ٙ٘ٔ/ٕذلظ. ُيشطخ: امنتراف عمى ىامر الكذاف ص

 (. ٕٙٔ، ٕ٘ٔبجع التفاسيخ ص ص:  (1)
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ؾدَ  َأنَّ  فيحا  و طؤ ًاد   ا ما ورد في س    زول اآلية الكر سة  َوَذلاػَ   َدالطؾا اْلَيحط
 َوَ َغدرَ  مطؾَسدن َكمََّسدهط  َكَسدا َ  ايِّدا كطْشداَ  إانْ  إاَلْيدها  َوَتْشغطرط  ّللاََّ  تطَكمًاؼط  َأاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لامشَّ ايًا 
  "هللا إلدن مطؾَسدن َ ْشغطدْر  َلدؼْ ل "َفَددالَ  َذلادَػ  َتْفَعد َ  َحتَّدن َلدػَ   طدْؤماؽَ  َلؽْ  َفٍا َّا إاَلْيها؟

ها  وأط زلا في دؾله  وحيشئٍ  فاآلية ال  ملسو هيلع هللا ىلص  يعشيل ترديًدا لمش ي (1)اآْلَيةَ  َ  ا
 . (2)تطعارض الدؾل بؾدؾع رؤ ة هللا تعالن في الجشة

االسدتشباط  وبظدالن  د ا  ودد أحدؽ الذيخ الغسداري إذ  بَّده رمدن فدداد  د ا
ده تأ يدًدا لسد   حؼ االرتزالدي  االستدالل ال ي ا ترره الزمخذري ومدؽ لدوَّ لفَّ

 الدافي بٍ كار رؤ ة هللا تعالن في اآل رة.

الذيخ أبؾ حيان في البحر السحيٍ  وابدؽ السشيدر  -أيًزا –وسبده إلن ذلػ 
 . (3)الدكشدري في اال تراا

ل وفددي كددالم الزمخذددري دسي دددٌة أط ددر، مددؽ دسددائس ارتزالدده فددات دمددؼ دمدداط
 ال ي كالمه يطدسعه أن رمن وتمَّا الذيخ الغساري التش يه رميحا  و ي دؾلهل"

 تعدالن كالمده أنَّ ل السعتزلدة ا جرام" حيث يذير إلدن رديددة بعض في يخمده
 كالمده فدٍنَّ  الدشة  أ   م    رمن أمَّا. ا جرام بعض في هللا يخمدحا ألفاظٌ 
ب اتده تعدالن ليددا بحدرٍا وال ادؾٍت  مشزَّ دٌة ردؽ  دائسةٌ  دديسةٌ  ةٌ اف تعالن

                                                           

 (. ُٖ٘ٚيشطخ: أسباب الشدول لمػاحجي صص:( 1)
( ٜٖٛ، ٜٖٚ/ُٔيشطدددخ: القدددػل الددددجيج فدددي عمدددع التػحيدددج لمذددديخ محسدددػد أبدددػ دقيقدددة ص (2)

 بترخٍف. 
 (.     ٖٖٕ/ٗ( وامنتراف عمى ىامر الكذاف صٖٓ٘/ُٜيشطخ: البحخ السحي  ص (3)
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التددم والتدأ ر  ولدؾازم الكدالم المفغدي  ومشزَّ دٌة ردؽ الددكؾت الشفددي وردؽ 
 .    (1)رشحا له يكذو أن لع ده فتكميسه اآلفة الباطشية 

*************************** 

و٘هدٕ تعداىل:   سٜ امل٘ضع احلادٜ عػس: ُقد اهػٌازٜ تأٗٙى اهصخمػد 
﴿ْٖ ِٚددَس ٜهددٜأِجّسا ٜهددٜم َِٗإ ٍْ ٜغ ُِدد٘ ٌِ ًَ﴾

االعتصاهٚددٞ:  واعدتددٕ عوددٟ املددبيٚن (2)
 ٗج٘ب اهج٘اب عوٟ اهٛاعات عوٟ اهلل تعاىل.

ٍْ   دؾلدده تعددالنل ﴿دددال الغسدداريل "  ُِدد٘ ٌِ ًَ ِٚددَس  ْٖ ٜهددٜم ٜهددٜأِجّسا ٜغ ﴾ دددال َِٗإ
ًَِجُرٕٗذغير مدظؾع كدؾلهل ﴿"الزمخذريل  َِٚس  أو غير مسشؾن   (3)﴾َعٛا١ّ ٜغ

سددا ابتددداء  وت َّ  تدددتؾجبه رمددن رسمددػ  ولدديس بتفزدد ٍ  ه ثددؾابٌ بدده رميددػ    َّدد
 .(4)"تسًؽ الفؾاف  ال ا جؾر رمن ا رسال

الرأي الثا ي مؽ بدع التفاسير  مع ما فيه مؽ إساءة ا دب في حق : ووُت
 مؽ كذافه. هللا سبحا ه وتعالن. ودد تكرر   ا مشه في غير مؾفعٍ 

هللا تعددالن ال يجدد  رميدده ادديء  إذ  ددؾ الخددالق لمخمددق  ومت دددئحؼ بشعسدده  و
فكيف يج  لحؼ رميده اديء إال مدا أوجبده رمدن  فدده تفزداًل؟ ومدا يعظيده 
مؽ أجؾر لاباده الرالحيؽ  فمه فيده السشدة والفزد  سدؾاء أكدان ابتدداء؟ أم 

                                                           

(، وشددخح السػاقددف ٕٚ - ُٚٙتشطددخ صددفة الكددالم فددي: امقتردداد فددي امعتقدداد صص:  (1)
 (.     ٜٓ -ٚٛ(، وشخح العقائج الشد ية ص ص: ٖٚ/ٕ(، وشخح السقاصج صٜٔ/ٛص
 [.ٖ(]القمع: ٕص
 [.ٛٓٔ(]ىػد: ٖص
 (.٘ٛ٘/ٗ( الكذاف صٗص
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هدّ ٙددخى   »ل ملسو هيلع هللا ىلصفي مدابمة رس ؟! وفي الحد ث الردحي  ردؽ الش دي 
ٗال أُدا إال  »دالؾال وال أ ا يا رسدؾل هللا؟ ددالل « اجلِٞ بعٌوٕ أحد ًِلٍ

 .(1)«أْ ٙتػٌدُٛ اهلل بسمحٞ ًِٕ ٗفضى

 ل »ددال ملسو هيلع هللا ىلصوفي معجؼ الظ را ي رؽ واثمة رفي هللا رشه رؽ رسؾل هللا 
َياَمةا  َ ْؾمَ  ّللاَّط  َ ْبَعثط  دؾلط  َلدهط  َذْ د َ  اَل  َرْ دًدا اْلكا  َأنْ  إاَلْيدػَ   ُّ َأَحد اْ َْمدَرْ ؽا  بادَأيًا ل َفَيدط

َ َػ؟ ْشَدَك؟ باشاْعَستاي َأوْ  باَعَسماػَ  َأْجزا دػَ  َلدؼْ  َأ ًادي َتْعَمؼط  إا َّػَ  َربًا ل َدالَ  را ل َددالَ . َأْررا
 الشًاْعَسةط  تاْمػَ  اْسَتْغَرَدْتَحا إاالَّ  َحَدَشةٌ  َلهط  َتْبَدن َفاَل   اَعساي  ماؽْ  باشاْعَسةٍ  َرْ داي  ط طوا

ؾلط  ؾلط . َوَرْحَسَتػَ   اْعَسَتػَ  َربًا  َيال َفَيدط  .(2)«َوَرْحَستاي باشاْعَستايل َفَيدط

ٍِ    ا مث  دؾله تعالنل ﴿وأمَّ  ِِدُت ٌَدا ٝك َٓدا ٔب ٌُ٘ ٞٝ ٝأِٗزِثُت ِٖ ٍُ اٞهَج ِْ ٔتٞوٝل ُُُ٘دٗا ٜأ َٗ
َْ ٌَٝودد٘ اء فيدده لمددد  ية الجعميددة  بسعشددن أن هللا تعددالن جعدد  بددفال    (3)﴾َتِع

ا لدد ؾل الجشدة  و د ا الجعد  تفزد  مشده  ولحد ا العس  الرال  سد ًبا ادرعيً 
                                                           

( رقددع ٜٖ٘/ٙٔ  مددغ حددجيث أبددي ىخيددخة: اإلمددام أحسددج فددي مدددشجه ص( أخخجددو بيددحا المفددٔص
(، وقدددال محققدددػه: " ىدددحا الحدددجيث لدددو إسدددشادان: األول، حددددغ مدددغ أجدددل دمحم بدددغ ٘ٔٙٓٔص

وىدػ يديدج  -، وباقي رجالدو ثقدات رجدال الذديخيغ. والثداني-وىػ ابغ عمقسة الميثي  -عسخو
 كتدداب= =     –حيحو صددحي ر عمددى شددخ  الذدديخيغ. وأخخجددو مدددمعر فددي صدد -عددغ ىذددام

 بدددددداب َلددددددْغ َيددددددْجُخَل َأَحددددددجر اْلَجشَّددددددَة ِبَعَسِمددددددِو َبددددددْل ِبَخْحَسددددددِة هللاِ  -ِصددددددَفِة اْلِقَياَمددددددِة َواْلَجشَّددددددِة َوالشَّددددددارِ 
ُدوا، َواْعَمُسددػا َأنَّددُو َلددْغ َيْشُجددَػ َأَحددجر ِمددْشُكْع »بمفدد : ( ٕٙٔٛ( رقددع صٕٓٚٔ/َٗتَعدداَلىص َقدداِرُبػا َوَسددجِّ
ددددَجِنَي هللُا ِبَخْحَسددددٍة ِمْشددددُو »ُلػا: َيددددا َرُسددددػَل هللِا َوَم َأْنددددَت؟ َقدددداَل: َقددددا« ِبَعَسِمددددوِ  َوَم َأَنددددا، ِإمَّ َأْن َيَتَغسَّ
 «.َوَفْزلٍ 

كتددداب  –(، وذكددخه الييثسددي فددي مجسددع الدوائددج ٜ٘/ٕٕ( أخخجددو الصبخانددي فددي الكبيددخ صٕص
، (، وقددال: " ٖ٘ٛٛٔ( رقدع صٜٖٗ/ٓٔبدداب مددا جداء فددي الحددداب ص -البعدث  َرَواُه الصََّبَخاِندديُّ

 َوِفيِو ِبْذُخ ْبُغ َعْػٍن، َوُىَػ ُمتََّيعر ِباْلَػْضِع". أىد. 
 [.ٖٗ( ]األعخاف: ٖص
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ِّ     يدددؾل أ دد  الجشددة حدديؽ  ددد مؾ حا ﴿ ًٔدد  ٔٞ ًَدد ٌُٜقا َِددا َداَز اٞه اهَّددٔرٜ ٜأَحوَّ
ٕٔ    .(1)﴾ٜفِضٔو

و عج شي في   ا السعشن ددؾل اداح  الحكدؼل إذا أراد إعحدار فزدمه رميدػ  
  سه تفزاًل.هللا تعالن ابتدأ  مده بشع والدر في ذلػ أنَّ  .(2) مق و د  إليػ

أوال ددال  عسددة اميجدداد  ثددؼ  عسددة اممددداد بددالحؾاس وبالرددحة والتؾفيددق إلددن 
ٕٔ ٜها الظارة وغير ا مسا ال يحرن  كسا دال تعدالنل ﴿ ٜٞ اهوَّ ٌَ ُِٔع ِْ َتُعٗدٗا  َِٗإ

َٓا ام دان ر د هللا طؾل حياته ما أد، اكر  عسدة مدؽ  فمؾ أنَّ   (3)﴾ُتِخُض٘
   تمػ الشعؼ.

ل ددال ملسو هيلع هللا ىلصشد ال دزار ردؽ أ دس رفدي هللا رشده ردؽ الش دي كسا جاء في مد
ْبددؽا  يطْخددَرجط » َياَمددةا  َ ددْؾمَ  لَدمَ  الا يددها  دا ددَؾانٌ ل َدَواوا ددؽَ  َثاَلَثددةط  اْلكا ددالا ط  اْلَعَسدد ط  فا  الرَّ

ؾلط . َرَمْيها  ّللاَّا  ماؽَ  الشًاَعؼط  فايها  َودا َؾانٌ  ذط طؾبطهط  فايها  َودا َؾانٌ  َْادَغرا  ّللاَّط  َفَيدط   اْعَسدةٍ   ا
ددد ايل الدددشًاَعؼا دا دددَؾانا  فادددي -ل َددددالَ  َأْحَددددبطهط  - دددؽْ  َثَسَشدددػا   ط دددالا ا  َرَسمادددها  ما  الرَّ

ددالاَ   َرَسَمددهط  َفَتْدددَتْؾرا ط  ددن ثطددؼَّ  الرَّ ددؾلط  َتَشحَّ  َوَتْبَدددن اْسددَتْؾَفْياط  َمددا َوَرزَّتاددػَ ل َوَتدط
ددالا ط  اْلَعَسدد ط  َذَ دد َ  َوَددددْ  َوالددشًاَعؼط  الدد ُّ طؾبط  َذا كطمُّددهط  الرَّ  َرْ ددًدا َ ددْرَحؼَ  َأنْ  ّللاَّط  َأَرادَ  َفددٍا

َئاتاػَ  َردؽْ  َوَتَجداَوْزتط  َحَددَشاتاَػ  َفاَرْفاط  َددْ  َرْ دط  َيال َدالَ  ل َددالَ  َأْحَددبطهط  - َسديًا

                                                           

 [.ٖ٘(]فاشخ: ٔص
( مددغ حكددع ابددغ عصدداء هللا الدددكشجري، والسعشددى: فزددل هللا تعددالى عطدديعر، فدددإذا أراد أن ٕص

ك بيددا، وندددبيا إليددظ،  وقددال: يددا عبددجي أنددت مصيددعر ُيطيددخه عميددظ خمددق لددظ الصاعددة، وحددالَّ
، وسددُأثيبظ عمددى ذلددظ. ُيشطددخ: غيددث السػاىددب فددي شددخح الحكددع ص / ٔومتددٍق، ومجتيددجر وعامددلر

ٖٓٓ .) 
 [.ٛٔ(]الشحل: ٖص
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فدي  و دؾ مدردرٌ  –. فكيف يدتؾج  الع د رمدن هللا (1)« اَعساي َلػَ  َوَوَ ْ اط  -
عداب بده الزمخذدري  محاولتده ا يط سمه؟! ومسَّدأن  د مه الجشة بع -اكر  عسه

 تظ يق ليات الدرلن رمن م لبه االرتزالي. و ركد  فدي تحديدق محاولتده كد َّ 
ه أعحدر وجدؾه إرجداز     َّد  ولؾال ذلػ  لدؼ يكدؽ لتفدديره  غيدرٌ وذلؾلٍ  اعٍ  

فيدده وفدي الدددكاكي اداح  مفتدداح  –شحدا غايددة ال يدان حتددن ديد الددرلن  وبيَّ 
 . (2)".أ د ررجان  ل   ا بالغة الدرلنل لؾال ا-العمؾم

  اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

 ﴾َمْسشطددؾنٍ  َغْيددرَ  َ َْجددًرا َلددػَ  َوتانَّ ﴿ ذكددر الزمخذددري فددي تفدددير دؾلدده تعددالنل
 دؾليؽل

 أولحسال غير مدظؾٍع.

 ولدديس رسمددػ  رمدن تدددتؾجبه ثددؾابٌ  ثا يحسدال غيددر مسشدؾن بدده رميددػ؛   َّده
 ابتداًء....الخ. بتفز ٍ 

ال يدددان أنَّ  ددد ا الددددؾل الثدددا ي م شددديّّ رمدددن رديدتددده االرتزاليدددة وغشددديّّ ردددؽ 
الدافددية بؾجددؾب الثددؾاب رمددن الظارددات رمددن هللا تعددالن؛  نَّ الثددؾاب رمددن 
الظارددة حددقّّ لمع ددد فددي مدابمددة رسمدده  فددام الل بدده د دديٌ   فيجدد  رمددن هللا 

دد فعمدده؛ فعمدده الد ددي  أيل ال  طؾجددد الفعدد  الدد ي يدددتؾج   يفعدد  ال تعددالن ه  َّ

                                                           

(، وذكدخه الييثسدي فدي مجسدع الدوائددج ٕٙٗٙ( رقدع صٜٜ/ٖٔ( أخخجدو البددَّار فدي مددشجه صٔص
(، وقددال: " َرَواُه ٖٔٗٛٔ( رقددع صٖٚ٘/ٓٔبدداب َلددْيَذ َأَحددجر ُيْشِجيددِو َعَسُمددُو ص -كتدداب البعددث  –

". أىد. ، َوُىَػ َضِفيفر  اْلَبدَّاُر، َوِفيِو َصاِل ر اْلُسخِّيُّ
 (.  ٖٛٔ، ٖٚٔ( بجع التفاسيخ ص ص: ٕص
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م شيٌة رمدن دارددتحؼ فدي التحدديؽ  -كسا تر،  -ذمِّا لفارمه  و  ه السدألة 
  .(1)والتد ي  العدمييؽ

ًشدا أنَّ  ودد  بَّه الذيخ الغساري رمن فداد   ا السعتدد  و ظأ   ا الددؾل  مط يًا
دًحا مد    الحدقًا فدي  د ه السددألة و دؾ  ذلػ سؾء أدٍب في حدقًا هللا  ومؾفًا

مًاددو الع ددد بفعمحددا  أنَّ هللا تعددالن ال يجدد  رميدده ادديٌء  وأنَّ الظارددات التددي كط
إ َّسددا طم ددا مشدده لمذددكر رمددن  عددؼ هللا تعددالن الستكدداثرة  فكا ددا فددي مدابمددة 
الشعسة  فال يدتحقُّ رميحا ثؾاًبا  وتن حرد  لده ثدؾاٌب ففزدٌ  مدؽ هللا تعدالن 

 -كسا رأ دا –وكرٌم  ودد أجاد الذيخ وأفاد  وأتن بسا ال مز د رميه لسدتز د 
 فدي لمع دد حقّّ    َّه تعالن؛ هللا رمن الثؾاب بؾجؾب في  دده لتعمي  السعتزلة

 .(2)رسمه مدابمة

 غيدر معشداهل »محسدؾد ددال ابؽ السشيدر إذ يددؾلل" -أيًزا –وسبده إلن ذلػ 
 ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ يُّ  كان مال أحسد دال «الخ...  َمْج طوذٍ  َغْيرَ  َرظاءً  كدؾله مدظؾع 
 أحد  د   ال» يدؾلل ملسو هيلع هللا ىلص و ؾ.  ك ا اآلية بتفدير ذري الزمخ مؽ  رفن
  تغسدد ي أن إال أ دا  والل ددال هللا؟ رسؾل يا أ ا والل دي  بعسمه الجشة مشكؼ

  طؾجد  حدًٍ  إلن ا دب سؾء بالزمخذري  بم  ولدد .(3)«ورحسة مشه بفز  هللا
 لجشدةا د دؾل فدي فزد  وال أحدٍ  رمن له مشة ال هللا أنَّ ل دؾله وحاا  الحدَّ 
 ثددؾابٌ    َّدده» دؾلددهل. رميدده الجددرأة مددؽ بدداهلل  عددؾذ رميدده  بؾاجددٍ   دددام   َّدده

                                                           

 مغ ىحا البحث. ٘ٛ ،ٜٚ ،ٛٚوقج سبق الكالم عمى ىحه السدألة في ص: ( ٔص
: ٕوشددددخح السقاصددددج ص ، ومددددا بعددددجىا(،ٜٙٔ: ٛ( ُتخاجددددع السدددددألة فددددي: شددددخح السػاقددددف صٕص

 ، وما بعجىا(. ٛٔٔ
 (.ٜٗ، ٖٜسبق تخخيجو ص ص: ( ٖص
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 يجد  وال السعتزلدة  م    تعالن رميه الثؾاب وجؾب «رسمػ رمن تدتؾجبه
 . (1)أ د .الدشة" أ   رشد ايءٌ  رميه

ل ودد رمَّ  السعتزلة  رمدن هللا بدأنَّ  الظاردة رمن الثؾاب وجؾب -أيًزا –دماط
 وهللا د يٌ   بالغرض وام الل التكميف  مؽ الغرض ن الظارة  ؾالثؾاب رم

و دد ا م شدديّّ رمددن داردددتحؼل وجددؾب تعميدد  أفعددال هللا  .الد ددي  يفعدد  ال تعددالن
معممٌة برراية مردال   -في زرسحؼ –با غراض بسعشنل أنَّ أفعال هللا تعالن 

كددديٌؼ  الابددداد فحدددي لغدددرض؛  نَّ الفعددد  الددد ي ال غدددرض فيددده ر دددٌث  وهللا ح
والع ث رمن الحكيؼ محاٌل. ودد س ق بيان بظالن   ه الدارددة والدرد رميحدا 

 .(2) بسا  دحزحا فيسا مزن  فارجع إليه إن ائا

******************** 

 اهلل إىل اهػق اهصخمػسٜ إضِاد اهػٌازٜ امل٘ضع اهجاُٛ عػس: ُقد
ٍٖ﴿ :تعاىل و٘هٕ يف اجملاش ضبٚى عوٟ َِا ُث   .(3)﴾َغقِّا اٞهٜأِزَض َغٜقٞق

ٌَا١َ َصد٘با دؾلده تعدالنل ﴿دال الغساريل "  َِا اٞه ُٖا َصَبِب أي أ زلشدا الغيدث  (4)﴾ٜأ
َِا اٞهٜأِزَض َغقِّا﴿ ٍٖ َغٜقٞق   ﴾ أي اددشا ا بٍ راج الشبات مشحا.ُث

دددال الزمخذددريل و جددؾز أن يكددؾن مددؽ ادددحا بددالكراب رمددن البدددر  وأسددشد 
ل  ددد ا رمدددن رديدتددده دددد  . دمددداط الذدددق رمدددن  فدددده  إسدددشاد الفعددد  إلدددن ال

                                                           

 (.٘ٛ٘/ٗ( امنتراف عمى الكذاف صٔص
  مغ ىحا البحث. ُٜٓيشطخ: ص: ( ٕص
 [.ٕٙ]عبذ:  (3)
 [.ٕ٘]عبذ:  (4)
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ما " ق رميه ابؽ السشير بدؾلهل الع د يخمق أفعاله. ودد رمَّ  االرتزالية في أنَّ 
َِا  كاليؾم دٍ ر ًدا  شدازع ربده! هللا تعدالن يددؾلل ﴿ رأ اط  ٍٖ َغدٜقٞق فيزديف  ﴾ُثد

ٕٞ  ﴿ لفعمه إلن ذاته حكيدة  كسا أفاا بكية أفعاله مؽ رشدد دؾلده ٜٛٞفد ُُ  ِّ ًٔ
ُٕ ا. والزمخذدري يجعد  امفدافة مجاز دة  مدؽ بداب إسدشاد جدرِّ  و مدؼَّ  (1)﴾َخٜوٜق

  الفع  إلن س به.

ا رض مزدداًفا إلددن الحددراث حكيدددة  وتلددن هللا مجددازًا  فسددا  وتذا جعدد  اددقَّ 
يسشعه أن يجع  الحراث  ؾ ال ي ا  الساء  وأ  ا الح  والعشد  والدزد  

 .(2)"حكيدة؟ و    سا إال واحًدا؟!

الزمخذري لدؾ أدرك  د ا الزمدان الد ي تؾادمؾا فيده إلدن إ دزال  أنَّ  ل أعؽُّ دماط 
السدداء إلددن الحددراث  ا رض وزررحددا   سددشد ادد َّ  يالسظددر الرددشاري لدددد

حكيدة! وبعدل فحس  ليات الدرلن رمن رديدة معيشدة  أو مد    معديؽ   دؾ 
 . (3)".أ دمؽ بدع التفاسير –والاػ  –

 اهدزاضٞ ٗاهبٚاْ:

﴿ثطؼَّ َاَدْدَشا  في السراد بالذقًا في دؾله تعالنل -رحسه هللا -ذكر الزمخذري 
ا﴾ دددؾليؽ  وذلددػ حيددث يدددؾلل "  ﴾ل مددؽ اددق ا رض َاددَدْدَشا﴿ واْ َْرَض َادددِّ

بالشبات  و جؾز أن يكؾن مؽ اددحا بدالكراب رمدن البددر  وأطسدشد الذدق إلدن 
 وتبعدده الدافدي ال يزداوي طيدد  هللا. (4)".أ دد فدده إسدشاد الفعدد  إلدن الد  

                                                           

 [.ٜٔ]عبذ:  (1)
 . (ٖٓٚ، ٕٓٚ/ٗ( امنتراف عمى ىامر الكذاف صٕص
 (. ٘ٗٔ، ٗٗٔ( بجع التفاسيخ ص ص: ٖص
 . (ٗٓٚ/ٗالكذاف ص (ٗص
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ا﴾ ثراه دون تبرٍر إذ يدؾلل أي بالشبات أو بالكراب   "﴿ثطؼَّ َاَدْدَشا اْ َْرَض َادِّ
 .(1)".أ دوأطسشد الذق إلن  فده إسشاد الفع  إلن الد  

دد  الدددؾل الثددا ي   -أرشددي جددؾاز كؾ دده مددؽ ادددحا بددالكراب رمددن البدددر –وتعدَّ
الددعؾد  ؾبداديخ امسدالم أسدبده إلدن ذلدػل   و كسا دد رمسا الذيخ الغساري 

فدي امرادداد  والدافدي ابددؽ السشيدر فددي اال ترداا  والذددحاب الخفداجي فددي 
 حاايته رمن أ ؾار التشز    والسحدق ا لؾسي في روح السعا ي.

ٍَ تعقَّبٕ ٓؤال١ األ٢ٌٞ احملققْ٘؟  فإْ ووَت: ٔه

ل تعدَّ ددؾه  مددر ؽ  الدددعؾد  أبددؾ امسددالم ادديخل مشحسددا ا ول رمددن    بَّددهدمدداط
ا لؾسددي  و بَّدده رمددن الثددا يل ابددؽ السشيددر   والسحدددق لخفدداجي ا والذددحاب

سددياق  ة  دد ا الدددؾلل مخالفددا مددر ؽ أولوالذدديخ الغسدداري  و دداك ال يددانل 
 الشغؼ الكر ؼ  وبيان ذلػ مؽ وجحيؽل 

ا﴾ في دؾله تعالنل ﴿ثطؼَّ﴾  ل أنَّ كمسةَ حساأول   والفداء "﴿ثطؼَّ َاَدْدَشا اْ َْرَض َادِّ
 دددفعان كددؾن السددراد بذددق ا رض  (2)﴿َفَأْ َ ْتَشددا فايَحددا َحبِّددا﴾ فددي دؾلدده تعددالنل

ادددحا بددالكراب رمددن البدددر؛   َّدده إذا كددان ذلددػ كدد لػ  فددال ترتددَ  بدديؽ الذددق 
﴿َأ َّددا َاددَ ْ َشا اْلَسدداَء  بددالسعشن السدد كؾر وبدديؽ ادد ًا السدداء فددي دؾلدده تعددالنل

السراد بالشبات ما   ا مدؽ    وال بيَشه وبيؽ إ بات الح ًا بال محمة؛ فٍنَّ َابِّا﴾
.  ا رض إلن أن  تكام  الشسؾ و شعدد الح ُّ

ل أنَّ مددداق الددشغؼ الكددر ؼ ل يددان الددشعؼ الفائزددة مددؽ هللا تعددالن رمددن حسدداثا ي
وجٍه بديٍع  ارٍج رؽ العادات السعحؾدة كسا  طش ائ رشه تأكيدط الفعميؽ )اد  شا 

                                                           

 . (ٕٛٛ/٘( أنػار التشديل صٔص
 . ٕٚ( سػرة عبذ اآلية: ٕص
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السفعددؾل السظمددق لددددد  واددددشا( بالسردددر ؽ )اددًبا واددًدا( حيددث ا ترددبا رمددن
)ادد  شا واددددشا( مؤكدددان لعامميحسددا ليتددأتَّن تشؾ شحسددا لاَسددا فددي التشكيددر مددؽ 
الداللددة رمددن التعغدديؼ والتفخدديؼ  و دد ا عددا ر َجمددٌن رمددن الدددؾل بددأنَّ السددراد 

 ادحا بالشبات  فيكؾن مؽ فع  السطْشعاؼ ج َّ جالله.

ددا رمددن الدددؾل الدافددي بكددؾن السددراد ادددحا بددالكراب رمددن البدددر  فيكددؾن  أمَّ
ددْشَعؼا رميدده فددي حرددؾل تمددػ  ٍط فعدد  السط ددْشَعؼا رميدده  وتؾسددي الذددق مددؽ فعدد  السط

 . (1)الشعؼ مطخٌ  بتجاوب أطراا الشغؼ الجمي   كسا ال يخفن

الثا يل محاولة الزمخذدري تأ يدد رديدتده االرتزاليدة فدي أنَّ الع دد  دؾ الد ي 
 مجاز دة  ﴾َادَدْدَشا﴿ دؾلدهل في امفافة يخمق أفعال  فده؛ ل ا لجأ إلن جع 

س به حتن ال يزظر إلن الددؾل بٍسدشاد ا إلدن هللا  إلن الفع  إسشاد باب مؽ
حكيددددًة  فيخدددالو رديدتددده  وال ادددػَّ أنَّ ادددشيعه  ددد ا تحر دددٌف لمكمدددؼ ردددؽ 

   مؾافعه  وليّّ لعشق اآلية الكر سة لتؤ َّد م لبه. 

******************** 

  

                                                           
(، وروح السعاني ٖٕٖ/ٛحاشية الذياب صو  (،ٔٔٔ/ٜيخاجع: إرشاد العقل الدميع ص (ٔص
    (.ٙٗ/ٖٓص
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 دخدامتدددٞاه

 ( حطِٔا -تعاىل –ُطأي اهلل  )

ددره هللا لددي مددؽ جؾلددٍة رمسيَّددٍة و  متأ يددٍة لحدد ا الكتدداب  دراسددةٍ وبعددد فحدد ا مددا يدَّ
فا فيحا مدع السؤلدو ذيخ الغسا( لمبدع التفاسير السباركل ) كيًاؼال  -ري  طؾَّ

  ااح –طيَّ  هللا ثراه  -ه   فألفيتط تعكباته آلراء الزمخذري في  -رحسه هللا
تددده ابدددرزت فدددي ا تيار تتستدددع بغدددزارة العمدددؼ  ودددددة الفحدددؼ   اخرددديٍَّة رمسيَّدددةٍ 

رمدن     فكان بحقًٍ إماًما كسا دال مترجسؾهوتعكباته واستدراكاته وترجيحاته 
مددبس ثددؾب العرددسة  -رددز وجدد  -أ َّدده غيددر معرددؾٍم؛ فددٍنَّ هللا  دددد أبددن أن  ط

 امن هللا رميه وسمؼ.  - حٍد بعد   يه 

ٍٗ اهِت  ا٢ج اه ي ت٘صوُت إهٚٔا:أٓ

ددماط مددؽ  ددالل معايذددتي لسدددائ   دد ا البحددث إلددن أ ددؼًا الشتددائج  ودددد تؾاَّ
 التاليةل

أن الغرض الرئيس مؽ تعكبات العمساء بعزحؼ رمن بعض  ؾ حراسدة أواًلل 
 مؽ السؤلفات وتشكية وأاؾبحا  الؾجؾه أكس  رمن  دمه رمن العمؼ  والحرص

 مؤلفؾ ا. افيح ودع التي وا و ام ا  ظاء

أنَّ تعكبات الذيخ الغسداري آلراء العالمدة دراسة ال ثا ًيال اتَّز  لي مؽ  الل
 ذات قيسٍة رمسيٍة  وفؾائد مشحجيٍة.  –الرحسة  سارميح – الزمخذري 

تعكبددددات التددددي أورد ددددا الغسدددداري رمددددن ال أنَّ  –كدددد لػ  –ثالًثدددال اتَّزدددد  لددددي 
ا مدا  تعمدق بالمغدة  ومشحدا الزمخذري مشحا ما  تعمق بالروايدة والشدد   ومشحد

 ما  تعمق بالدراءات وتؾجيححا  ومشحا ما  تعمق بالعديدة.
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سعة اطالع الذيخ الغساري  وغزارة رمسه  ورسؾخ ددمده  ودددة  غدره رابًعال 
الشددي في كتابه ) بددع التفاسدير(  وتش يحده رمدن ا ددؾال السخالفدة لدؾاردد 

 وبيا ه لمرؾاب في ذلػ.التفدير السعت رة التي ودع فيحا مؽ سبده  

أنَّ كتاب ) بدع التفاسدير( مدؽ أ دؼًا السؤلفدات  – ك لػ – لي اتَّز  امًدال 
التي أطلفا في السشحج الشددي فدي التفددير  وأجؾد دا رشدد الستدأ ر ؽ  وأ َّده 
دد حؾ، بيؽ دفتيه كثيًرا مؽ دؾارد التفدير  وااتس  رمن فرائد وفؾائد ربسدا 

 تسعًة في غيره مؽ الكت .ال يجد ا طال  العمؼ مج

دد سادًسددال   أدددؾال مددع التعامدد  فددي رادديًشا رمسيِّددا مشحًجددا الغسدداري  الذدديخ أاَّ
  . معت رة أطاؾلية ودؾارد مظردة  رمسية فؾابٍ وفق السفدر ؽ

 رشدد رسمده  تؾقدف لدؼ حيدث العمسيَّدة الغسداري  الذديخ اخريَّة بروزسابًعال 
ددر ؽ  دددؾال واال ترددار الشددد  حدددَّ  دد  بدد   السفدًا  وفدداَّو  و دددد واددحَّ  رجَّ

 .مشحا والراج  الرحي  وبيَّؽ

ارتسدداد الذدديخ الغسدداري فددي تعكباتدده آلراء الزمخذددري رمددن الدددلي  ثامًشددال 
 –كد لػ  –الرحي   و ددده ل ددؾال الغر بدة التدي ال دليد  رميحدا  وارتسداده 

العسددؾم  ورده لددآلراء التددي تدتزددي  رمددن سددياق اآليددات  وحسمدده لحددا رمددن
 خريًرا بال مخرٍص  أو التي تتزسؽ إساءًة إلن مدام الش ؾة الكر ؼ.ت

فًاق دد الغساري  الذيخ أنَّ تاسًعال   تعكباته في وأااب وأجاد التؾفيق  غاية وط
 . الزمخذري  آلراء

   ا مجس  ما تيدر لي تدجيمه مؽ الشتائج.
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 بعض املق حات:

عة تط رز جحدؾد ر  ال  – مسداء ا ز در الذدر فأواًلل إرداد دراسة رمسيَّة مؾسَّ
 .ورمؾم الدرلنالتفدير الشددية في  في الدراسات -سيسا الستأ ر ؽ

 السشحج الشددي رشد السفدر ؽ مؽ  الل تفاسير ؼ. ثا ًيال اال تسام ب

  ودراسددة ي فددي جسيددع العمددؾم والفشددؾن ذدديخ الغسددار كتدد  الب العشايددةثالًثددال 
تعًؼ فائددتطحا طدالب لدد ماتعدة  ؛ لسدا لحدا مدؽ ثسدار يا عدة  وفؾائدمشا جه فيحا

 .  العمؼ والباحثيؽ

  الًردا يجعمده وأن حددٍؽ  بد دؾلٍ    ا رسمي  تد   هللا أن وفي الختام أسأل
واآل ددرة   وأن  ثددد  بدده ميددزان  الددد يا فددي بدده  شفعشددي الكددر ؼ  وأن لؾجحدده

 سدسيعٌ  إ َّده واسدعًة  رحسدةً   رحسحسا وأن الكر سيؽ  حدشاتي وحدشات والديَّ 
 ا   يداء جسيدع ورمدن دمحم سديد ا رمن وبارك وسمؼ هللا وامَّن مجيٌ    ٌ در 

 .في ال دء والختام  والحسد والسرسميؽ 

 لدكتؾر

 سظؾحي دمحم مرسي أحسد ياسر

 .بالدا رة الد ؽ أاؾل بكمية الدرلن ورمؾم التفدير مدرس
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 املضادز ٗاملساجع أٍٓ

 أٗاٟل: اهقسآْ اهلسٍٙ .

 ثاُٟٚا : كتب اهتفطري: 

لسحسدد بدؽ دمحم العسدادي أبدؾ الددعؾد   الستدؾفن (  إرااد العد  الدميؼ  1) 
 . بيروت –إحياء التراث العربي   د  طبعة دار982سشة 

 بدي سدعيد ر دد هللا بدؽ رسدر بدؽ دمحم بدؽ أ ؾار التشز   وأسرار التأو    (2)
 دد  دار إحيداء التدراث 691رمي الذيرازي الدافي ال يزاوي الستدؾفن سدشة 

 بيروت  ددم له ل دمحم ر د الرحسؽ السررذمي  الظبعة ا ولن  –العربي 

دمحم بددؽ  ؾسددو الذددحير بددأبي حيددان ا  دلدددي لةمددام ( البحددر السحدديٍ 3)
بيدروت   تحديدق ل الذديخ - دد طبعة دار الكتد  العمسيدة 745الستؾفن سدشة

الذيخ رمدي دمحم معدؾض  ادارك فدي التحديدقل  -رادل أحسد ر د السؾجؾد 
د/زكر ا ر د السجيد الشؾدي ود /أحسد الشجؾلي الجسد  .ودرعده د/ر دد الحدي 

 م  2111 د/ 1422الفرماوي  الظبعة ا ولن

لمذديخ دمحم الظدا ر بدؽ راادؾر طبعة الددار التؾ ددية ( التحر ر والتشؾ ر 4)
 م  1984 د/1415لمشذر سشة 

 بدي جعفدر دمحم ( تفدير الظ ري السدسن جامع ال يان فدي تأو د  الددرلن 5)
مؤسدددة الرسددالة   تحديددق   ددد  ط  311بددؽ جر ددر الظ ددري الستددؾفن سددشة 

  م 2111 - د  1421ل ا ولن    أحسد دمحم ااكر  الظبعة

تفدددير الددددرلن العغدديؼ مددددشدًا رددؽ رسدددؾل هللا اددمن هللا رميددده وسدددمؼ  (6)
لةمدام الحدافه ر دد الدرحسؽ بدؽ دمحم بدؽ إدر دس الدرازي والرحابة والتدابعيؽ 
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 د  طبعة مكتبة  دزار مردظفن البازدد مكدة 327ابؽ أبي حاتؼ الستؾفن سشة 
 م .1997 د/1417   الظبعة ا ولن السكرمة  تحديق لأسعد دمحم الظي

 بي الفداء إسساري  بؽ رسر بؽ كثيدر الدرادي ( تفدير الدرلن العغيؼ 7) 
دار الكتدد  العمسيددة  مشذددؾرات دمحم رمددي  ددد  774الدمذدددي الستددؾفن سددشة

 .  د 1419 -بيروت الظبعةل ا ولن  –بيزؾن 

تدؾفن سدشة تفدير مدات  بؽ سميسان بدؽ بذدير ا زدي أبدي الحددؽ الس( 8)
 ددد  جسددع ودراسددة وتحديددق ا سددتاذ أحسددد فر ددد  طبددع  ول مددرة سددشة  151

 م في دار الكت  العمسية  بيروت. 2113 د/ 1424

 بي ر دد هللا دمحم بدؽ أحسدد ا  رداري الدرط دي ( الجامع  حكام الدرلن 9) 
الدا رة الظبعدةل الثا يدة   –دار الكت  السرر ة  د  طبعة 671الستؾفن سشة

  م  تحديقل أحسد ال ردو ي وتبراليؼ أطفيش1964 - د 1384

( حااية الذحاب السدساة رشاية الدافي وكفاية الرافدي رمدي تفددير 11)
ال يزدداوي لمذدديخ أحسددد بددؽ دمحم بددؽ رسددر السمددد  بذددحاب الددد ؽ الخفدداجي 

  د  دار اادر د بيروت  1169الستؾفي سشة 

حسد بؽ  ؾسو السعروا  ( الدر السرؾن في رمؾم الكتاب السكشؾنل 11)
 دد  طبعدة دار الدمدؼ دمذدق   تحديدقل 756بالدسيؽ الحم ي الستدؾفن سدشة 

 د/أحسد دمحم الخراط  

لةمدددددام جدددددالل الدددددد ؽ الدددددديؾطي الستدددددؾفن سدددددشة ( الددددددر السشثدددددؾر 12)
 د طبعة مركز  جر لمبحؾث والدراسات امسالمية  تحديق ل د/ ر دهللا 911

 م 2113 د/1424ا ولن  بؽ ر د السحدؽ التركي  الظبعة
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لةمدام أبدي ( روح السعا ي في تفددير الددرلن العغديؼ والددبع السثدا ي 13) 
 د طبعة 1271الفز  احاب الد ؽ محسؾد ا لؾسي البغدادي الستؾفن سشة

 بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

لةمدام أبدي الفدرج جسدال الدد ؽ ر دد ( زاد السدير فدي رمدؼ التفددير . 14) 
 دد   طبعدة السكتد  597ؽ بؽ رمي بؽ دمحم بؽ الجدؾزي الستدؾفن سدشةالرحس

 امسالمي لز ير الذاو ش   

 بدي الداسدؼ ( الكذاا رؽ حدائق غدؾامض التشز د  وريدؾن ا داو د   15)
 د   مكتبة الع يكدان   538محسؾد بؽ رسر الزمخذري الخؾارزمي الستؾفن 

مي دمحم معؾض  اارك الذيخ ر -تحديقل الذيخ رادل أحسد ر د السؾجؾد 
 ددد  1418فددي التحديددقل د/فتحددي ر ددد الددرحسؽ حجددازي   الظبعددة ا ولددي 

 م 1998/

لةمام أبي إسحاق أحسدد بدؽ دمحم بدؽ إبدراليؼ الثعم دي ( الكذو وال يان 16)
بيدروت   – د طبعة دار إحياء التدراث العربدي 472الشيدابؾري الستؾفن سشة

 م  2112 د /  1422الظبعة ا ولن 

لةمام أبي حفدص رسدر بدؽ رمدي بدؽ ردادل ( المباب في رمؾم الكتاب 17) 
 – ددد طبعة دار الكتدد  العمسيددة 881الدمذدددي الحش مددي الستددؾفن بعددد سددشة

بيروت  تحديقل الذيخ رادل أحسد ر د السؾجؾد والذيخ رمي دمحم معؾض  
 م  1998 د/ 1419الظبعة ا ولن 

الخدازن( لةمدام أبدي الحددؽ  لباب التأو   في معا ي التشز   )تفددير (18)
 دددد ط  741رمدددي بدددؽ دمحم بدددؽ إبدددراليؼ بدددؽ رسدددر الذددديحي الستدددؾفي سدددشة 

 الحم ي      
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 دد 1332لسحسد جسال الد ؽ الداسسي الستؾفن سشة ( محاسؽ التأو   19)
عيددن الحم دي   تحديدقل دمحم فدؤاد ر دد  - طبعة دار إحياء الكت  العربية 

 م 1957 د/1376البادي  الظبعة ا ولن 

لةمدام أبدي دمحم ر دد الحدق ( السحرر الؾجيز في  تفدير الكتاب العز ز 21)
 ددد  طبعددة دار الكتدد  546بددؽ غالدد  بددؽ رظيددة ا  دلدددي الستددؾفن سددشة 

بيددروت  تحديددق ل ر ددد الدددالم ر ددد الذددافي دمحم  الظبعددة ا ولددن –العمسيددة 
 م  1993 د / 1413

ر الشدفي(  لةمدام أبدي ال ركدات مدارك التشز   وحدائق التأو   )تفدي( 21)
 دد  ط دار الشفدائس د 711ر دد هللا بدؽ أحسدد بدؽ محسدؾد الشددفي الستدؾفي 

 م 2115بيروت   تحديق الذيخ ل مروان دمحم الذعار  طبعة 

لةمام محدي الددشة أبدي دمحم الحدديؽ ( معالؼ التشز   )تفدير البغؾي( 22) 
ار طيبدة لمشذدر والتؾز دع  دد  طبعدة د516بؽ مدعؾد البغؾي الستؾفن سدشة 

 تحديدددق دمحم ر دددد هللا الشسدددر  ورثسدددان جسعدددة  سير دددة   وسدددميسان مددددمؼ 
 م  1989 د/1419الحرش  طبعة سشة 

لةمام الزجاج أبي إسدحاق إبدراليؼ بدؽ الددري ( معا ي الدرلن وتررابه 23) 
 دد طبعة ردالؼ الكتد   تحديدقل دكتدؾر ر دد الجميد  ر دده 311الستؾفن سشة

 م 1988 د/1418بعة ا ولن سشةام ي  الظ

لةمدددام فخدددر الدددد ؽ دمحم بدددؽ رسدددر التسيسدددي الدددرازي ( مفددداتي  الغيددد   24) 
 -بيدددروت  -دار الكتددد  العمسيدددة  دددد  طبعدددة 616الذدددافعي الستدددؾفن سدددشة

  م الظبعة ل ا ولن 2111 - د 1421
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 بدددي الحددددؽ رمدددي بدددؽ دمحم بدددؽ ح يددد  السددداوردي ( الشكدددا والعيدددؾن 25)
بيروت   تحديق  – د  طبعة دار الكت  العمسية 451فن سشةالبرري  الستؾ 

 ل الديد بؽ ر د السدرؾد بؽ ر د الرحيؼ 

 بددي الحدددؽ رمددي بددؽ أحسددد ( الؾسدديٍ فددي تفدددير الدددرلن السجيددد  26) 
 ددد طبعة دار الكتدد  العمسيدددة د 468الؾاحدددي الشيدددابؾري  الستددؾفن سدددشة

لذيخ رمي دمحم معؾض  بيروت  تحديقل الذيخ رادل أحسد ر د السؾجؾد  ا
الدكتؾر أحسد دمحم ايرة   الدكتؾر أحسدد ر دد الغشدي الجسد    الددكتؾر ر دد 

 .م 1994 د/1415الرحسؽ رؾ س  الظبعة ا ولن سشة 

 كتب عوَ٘ اهقسآْ:ثاهجٟا :

لمحددافه جددالل الددد ؽ ر ددد الددرحسؽ الددديؾطي ( امتدددان فددي رمددؾم الدددرلن 1)
سردددر ة العامدددة لمكتددداب الظبعدددةل الحيئدددة ال دددد  طبعدددة 911الستدددؾفن سدددشة 

  دمحم أبؾ الفز  إبراليؼ  تحديقلم 1974 د/ 1394

 بددي الحدددؽ رمددي بددؽ أحسددد الؾاحدددي الستددؾفن سددشة ( أسددباب الشددزول 2)
 ددد  طبعددة دار اماددالح   الدددمام   تخددر ج وتدددديقل ررددام بددؽ ر ددد 486

 م 1992 د/ 1412السحدؽ الحسيدان  الظبعة الثا ية 

لمذدديخ دمحم بددؽ دمحم أبددي ات والسؾفددؾرات فددي كتدد  التفدددير ( امسددرائيمي3)
 م  .1988 د/1418احبة  ط مكتبة الدشة بالدا رة  الظبعة الرابعة 

( بددددع التفاسدددير  بدددي الفزددد  ر دددد هللا دمحم الردددد ق الغسددداري الحددددشي 4)
 طبعدددة دار الرادداد الحد ثدددة بالددددار  م. 1993 دددد/  1413الستددؾفن سدددشة 

  خ  ال يزاء  بدون تار 
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لةمددام بددر الددد ؽ دمحم بدؽ ر ددد هللا الزركذددي ال ر دان فددي رمدؾم الدددرلن ( 5)
دار إحياء الكت  العربية عيدن البابن الحم ي  د طبعة 794 الستؾفن سشة 

 - ددد  1376 الظبعددة ا ولددن    دمحم أبددؾ الفزدد  إبراليؼ   تحديددقلواددركائه
   م 1957

   ي  طبعددة مكتبددة ولبددة لمذدديخ دمحم حددديؽ الدد( التفدددير والسفدددرون 6)
 م  2111 د/ 1421 الظبعة الدابعة سشة

لباب الشدؾل لمحافه جالل الد ؽ ر د الرحسؽ الدديؾطي الستدؾفن سدشة  ( 7)
 ددد   1422 ددد مؤسدة الكتدد  الثدافيددة د بيددروت   الظبعددة ا ولددي 911

 م  2112
( اال تراا مؽ الكذاا لمعالمة أحسد بؽ دمحم بؽ مشرؾر الذحير بدابؽ 8)

  د  الكتاب في  امش الكذاا. 683السشير االسكشدري الستؾفن سشة 

 :كتب اهقسا١ات ٗت٘جٚٔٔازابعٟا :

لمعالمة الذديخ أحسدد بدؽ ( إتحاا فزالء البذر بالدراءات ا ربعة رذر 1)
ل شان  الظبعةل  –دار الكت  العمسية  د طبعة 1117دمحم ال شا الستؾفن سشة 

  أ س محرة قل تحدي  د1427 -م 2116الثالثة  

لةمددام أبددي زررددة ر ددد الددرحسؽ بددؽ دمحم بددؽ ز جمددة  ( حجددة الدددراءات  2)
بيددروت  تحديددق ل سددعيد  – ددد طبعة مؤسدددة الرسددالة 413الستددؾفن سددشة

الددبعة فدي الددراءات  بدؾ  م  1982 دد/  1412ا فغا ي  الظبعة الثا يدة 
تؾفي سشة بكر أحسد بؽ مؾسن بؽ الاباس بؽ مجا د التسيسي البغدادي الس

الددددا رة   تحديدددق ل د.ادددؾدي فددديف  الظبعدددة  - دددد  دار السعدددارا  324
  د 1411الثا ية 
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لةمدام أبدي ر دد هللا الحدديؽ بدؽ أحسدد بدؽ ( الحجة في الدراءات الددبع 3)
بيدروت  تحديدق ل د.  – د  طبعدة دار الذدروق 371 الؾ ه  الستؾفن سشة 

    م  1981 د/1411ر د العال سالؼ مكرم  الظبعة الرابعة 

( السحتد  في ت ييؽ وجدؾه ادؾاذ الددراءات واميزداح رشحدا  بدي الفدت  4)
السجمددس ا رمددن -وزارة ا وددداا ددد   392رثسددان بددؽ جشددي الستددؾفن سددشة 

  .م1999 - د1421لمذئؾن امسالمية  طبعةل 

 خاًطٟا : كتب احلدٙح ٗعوًٕ٘ :

لمزمخذدري لجسدال  ( تخر ج ا حاد ث واآلثار الؾادعة في تفدير الكذداا1)
 ددد( 762الددد ؽ أبددؾ دمحم ر ددد هللا بددؽ  ؾسددو بددؽ دمحم الز معددي )الستددؾفنل 

الر ددداض   –تحديدددقل ر دددد هللا بدددؽ ر دددد الدددرحسؽ الددددعد دار ابدددؽ  ز سدددة 
  د .1414الظبعةل ا ولن  

( الجامع الرحي  السخترر )احي  البخاري ( لةمام الحافه أبي ر دد 2) 
 دد  دار ابدؽ كثيدر 256اري الجعفي الستؾفي سشة هللا دمحم بؽ إسساري  البخ

بيدددروت  تحديدددق ل د. مردددظفن د ددد  البغدددا أسدددتاذ الحدددد ث  -  اليسامدددة 
 - ددد 1417جامعددة دمذددق  الظبعددة الثالثددة  -ورمؾمدده فددي كميددة الذددر عة 

 م . 1987

( سدددشؽ أبدددي داود لةمدددام أبدددي داود سدددميسان بدددؽ ا ادددعث الدجددددتا ي 3) 
عددة  دار الكتدداب العربددي د بيددروت  ارتشددي بدده  ددد    طب275الستددؾفن سددشة 

 فر ق دار ا فكار الدولية  الظبعة ا ولن بدون تار خ  .  
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( سشؽ الترم ي لةمام دمحم بدؽ عيددن بدؽ سدؾرة الترمد ي الستدؾفن سدشة 4)
بيدددروت  تحديدددق أحسدددد دمحم اددداكر  - دددد  دار إحيددداء التدددراث العربدددي 279

   ول رون  الظبعة ا ولن بدون تار خ  .

(  سشؽ ابدؽ ماجده لةمدام أبدي ر دد هللا دمحم بدؽ  ز دد الدزو شدي الذدحير 5) 
بيدروت  تحديدق دمحم  - دد  طبعدة دار الفكدر 273بابؽ ماجه الستدؾفن سدشة 

 فؤاد ر د البادي  الظبعة ا ولن بدون تار خ .

(  ادددحي  مددددمؼ لةمددددام الحدددافه أبدددي الحددددديؽ مددددمؼ بدددؽ الحجدددداج 6) 
 دد  طبعدة بيدا ا فكدار الدوليدة د الر داض   261ة الشيدابؾري الستدؾفي سدش

 م 1998 د/1419طبعة 
( الآللددنء السرددشؾرة فددي ا حاد ددث السؾفددؾرة لع ددد الددرحسؽ بددؽ أبددي 7) 

 دد(  تحديدقل أبدؾ ر دد الدرحسؽ 911بكر  جالل الد ؽ الديؾطي )الستؾفنل 
بيدروت  الظبعدةل ا ولدن   –االح بؽ دمحم بؽ رؾ زة  دار الكتد  العمسيدة 

 م .1996 - د  1417

( مجسددع الزوائددد ومشبددع الفؾائددد لةمددام  ددؾر الددد ؽ رمددي بددؽ أبددي بكددر 8) 
  م1992 د/ 1412ر الفكر د بيروت    د   دا817الحيثسي  الستؾفن سشة

( السدتدرك رمن الرحيحيؽ لةمام أبي ر د هللا دمحم بؽ ر دد هللا الحداكؼ 9)
بيروت  تحديق ل ر دد الددالم  د دار السعرفة 415الشيدابؾري الستؾفن سشة
 م  1998 د/1418رمؾش  الظبعة ا ولن 

 دد   طبعدة 241( السدشد لةمام أحسد بؽ دمحم بؽ حش د  الستدؾفن سدشة 11)
 ددد   1421مؤسدددة الرسددالة   اددعي  ا ر ددؤوط ول ددرون  الظبعددة الثا يددة 

 م  1999
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بدي ( مرشو ابؽ أبي ايبة )الكتداب السردشو فدي ا حاد دث واآلثدار  11)
بكددر بددؽ أبددي ادديبة  ر ددد هللا بددؽ دمحم بددؽ إبددراليؼ بددؽ رثسددان بددؽ  ؾاسددتي 

الر ددداض  تحديدددقل كسدددال  – دددد(  مكتبدددة الرادددد 235الابددددي )الستدددؾفنل 
  د .1419 ؾسو الحؾت  الظبعةل ا ولن  

( السعجؼ الك ير لةمام سميسان بؽ أحسد بؽ أ ؾب أبي الداسؼ الظ را ي 12)
السؾاد    تحديدق ل  –مكتبدة العمدؾم والحكدؼ   د   طبعة361 الستؾفن سشة

 م .1983 د/  1414حسدي بؽ ر د السجيد الدمفي  الظبعة الثا ية  

(  السعجؼ ا وسٍ  بي الداسؼ سميسان بؽ أحسدد الظ را دي   الستدؾفن 13) 
الدا رة  تحديق ل طارق بؽ رؾض هللا  - د  طبعة دار الحرميؽ 361سشة 

  م1995 د/1415الحديشي  طبعة سشة براليؼ ر د السحدؽ بؽ إ بؽ دمحم  

( مددشحج الشدددد فددي رمددؾم الحددد ث لشددؾر الددد ؽ دمحم رتددر الحم ددي  دار 14) 
 م .1997- د 1418سؾر ا  الظبعةل الظبعة الثالثة -الفكر دمذق

 ضادّضا: كتب اهسجاي ٗاه اجٍ:

تحدد    الكسددال فددي أسددساء الرجددال لمحددافه جسددال الددد ؽ أبددي الحجدداج ( 1)
 دد  حددده الددكتؾر بذدار ردؾاد معدروا   742و السزي الستؾفن سشة  ؾس

 م في مؤسدة الرسالة  بيروت. 1982 د/ 1412طبع لمسرة ا ولن سشة 

لةمام الحجة الحافه احاب الدد ؽ أبدي الفزد  أحسدد ( تح    التح    2) 
 ددد  طبعددة دار الكتدد  852بددؽ رمددي بددؽ حجددر العددددال ي الستددؾفن سددشة 

  تحديدددق مردددظفن ر دددد الددددادر رظدددا   الظبعدددة ا ولدددن العمسيدددة بيدددروت 
 م 1994 د /1415
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لةمدام الحجدة الحدافه ادحاب الدد ؽ أبدي الفزد  أحسدد ( تدر   التح    3)
دار الراديد د  دد  طبعدة 852بدؽ رمدي بدؽ حجدر العدددال ي الستدؾفن سدشة 

 م .1986 - د 1416  طبعة تحديق دمحم رؾامة  سؾر ا

ة ر د هللا بؽ الرد ق  بي الفز  ر د هللا بؽ ( س ي  التؾفيق في ترجس4)
م    طبعدددة مكتبدددة 1993 ددددد/  1423الردددد ق الغسددداري الستدددؾفن سدددشة 

 م .2112 د/ 1433الدا رة  الظبعة الثالثة سشة 

سددير أرددالم الشددبالء لةمددام اددسس الددد ؽ دمحم بددؽ أحسددد بددؽ رثسددان ( 5) 
د/بذدار ردؾاد   دد   ط مؤسددة  الرسدالة تحديدق748ال   ي الستؾفن سشة 

  1415معددددددروا  د/محددددددي  ددددددالل الدددددددرحان  الظبعددددددة ا ولددددددن سددددددشة 
 م 19854 د/

لةمدام ادسس الدد ؽ أبدؾ ر دد هللا دمحم ( ميزان االرتدال فدي  ددد الرجدال 6) 
 ددد طبعة دار 748بددؽ أحسددد بددؽ رثسددان بددؽ َداْيسدداز الدد   ي الستددؾفن سددشة 

  والذديخ ردادل الكتد  العمسيدة د بيدروت  تحديدقل الذديخ رمدي دمحم معدؾض
 م 1995 د/1416أحسد ر د السؾجؾد  الظبعة ا ولن 

  ضابّعا: كتب اهوػٞ ٗاملعاجٍ:

أسددداس البالغدددة لمعالمدددة أبدددي الداسدددؼ محسدددؾد بدددؽ رسدددرو بدددؽ أحسدددد  ( 1)
 ددد(  تحديددقل دمحم باسدد  ريددؾن الدددؾد 538الزمخذددري جددار هللا )الستددؾفنل 

 - دد  1419عدةل ا ولدن  ل شدان  الظب – طبعة دار الكت  العمسية  بيدروت 
 م 1998
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 دد   739لمخظي  الدزو شدي الستدؾفن سدشة ( اميزاح في رمؾم البالغة 2)
الدا رة  تحديقل د/ر د الحسيد  شدداوي   الظبعدة  -طبعة مؤسدة السختار 

 م 1999 د/1419ا ولن 

( بغية اميزاح لتمخيص السفتاح في رمؾم البالغة ل ستاذ ر د الستعال 3)
- دددد1426  طبعدددة مكتبدددة اآلداب  الظبعدددةل الددددابعة رذدددرل الردددعيدي 

 م 2115

( التعر فات لعمي بؽ دمحم بؽ رمدي الدز ؽ الذدر ف الجرجدا ي )الستدؾفنل 4) 
 د(  فبظه واححه جساردة مدؽ العمسداء   طبعدة دار الكتد  العمسيدة 816

 م 1983- د 1413ل شان  الظبعةل ا ولن –بيروت 
شردددؾر دمحم بدددؽ أحسدددد ا ز دددري الستدددؾفن لةمدددام أبدددي م( تحددد    المغدددة 5)

بيروت   تحديدق ل دمحم ردؾض  - د طبعة دار إحياء التراث العربي371سشة
 م  2111مرر   الظبعة ا ولن/ 

 زا ددة ا دب ولدد  لبدداب لدددان العددرب لمعالمددة ر ددد الدددادر بددؽ رسددر ( 6) 
 د  تحديق وادرح ر دد الددالم دمحم  دارون   1193البغدادي الستؾفن سشة 

 م في مظبعة السد ي بالدا رة. 1197 د/ 1418ع لمسرة الرابعة سشة طب

مسدساري  بدؽ حسداد الجدؾ ري  ( الرحاح  تاج المغة واحاح العربيدة  7) 
 د  طبعة دار العمؼ لمسال يؽ بيروت  تحديق لأحسدد ر دد 393الستؾفن سشة 

 م   1991 د /1411الغفؾر رظا   الظبعة الرابعة

م العالمة جسال الد ؽ أبي الفز  دمحم بؽ مكدرم ابدؽ لةما( لدان العرب 8) 
 د  طبعة دار الكت  711مشغؾر ا  راري امفر دي السرري الستؾفن سشة 
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العمسيدددددددة بيدددددددروت  تحديدددددددق لردددددددامر أحسدددددددد حيددددددددر  الظبعدددددددة ا ولدددددددن 
 م 2113 د/1424

 بددي الدددعادات السبددارك بددؽ دمحم ( الشحايددة فددي غر دد  الحددد ث وا ثددر 9) 
بيددروت   تحديددق ل  - ددد  ط السكتبددة العمسيددة 616ؾفن سددشةالجددزري  الستدد

 .م 1979 د / 1399طا ر أحسد الزاوي ومحسؾد دمحم الظشاحي  ط 
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 فهرس الموضوعات

 السؾفدددددددددددددددددددددددددددؾع م

 السددمة 1

                         محتؾ ات البحث                                            2

                                                  تسحيد ال 3

 الغساري  لمذيخ مؾجزة ترجسة السظم  ا ولل 4

                                             (( التفاسير بدع))  بكتاب التعر ف السظم  الثا يل 5

 العالمدة آلراء الغسداري  الذديخ تعكبات مؽ السراد بيانالسظم  الثالثل  6
 الزمخذري 

 رمددددن السعتسدددددة الزمخذددددري  آلراء الغسدددداري  تعكبدددداتل ا ول السبحددددث 7
                                         والشد  الرواية

8 

 بردديغة الزمخذددري  دهأور  الدد ي الدددؾل الغسدداري   ددددل ا ول السؾفددع
 السدراد بيدان فدي رشده هللا رفدي رمديًٍ  ردؽ السدروي  والددؾل التسر ض 
يددها  التَّددابطؾتط  َيددْأتاَيكطؼط  َأنْ  مطْمكاددها  لَيددةَ  إانَّ ل ﴿تعددالن دؾلدده فددي بالدددكيشة  فا

                                                        ﴾.  َربًاكطؼْ  ماؽْ  َسكايَشةٌ 

 وال يزدداوي  الزمخذددري  أورد ددا التددي الروايددة الغسدداري   ددددل الثددا ي السؾفددع 9
                                                           .  ﴾َيغط َّ  َأنْ  لاَش ايًٍ  َكانَ  َوَمال ﴿تعالن دؾله  زول س   أ َّحا رمن
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11 
 التسدر ض غةبردي الزمخذدري  أورده الد ي الددؾل  ددل الثالث السؾفع

دؽْ ل ﴿تعدالن بدؾلده السؾاؾفيؽ بالدؾم السراد تعييؽ في  مطؾَسدن َددْؾما َوما
ونَ  أطمَّةٌ  لطؾنَ  َوباها  بااْلَحقًا  َ ْحدط                                ﴾. َيْعدا

11 
 برددديغة الزمخذدددري  أورد سدددا الددد  ؽ الددددؾليؽ  دددددل الرابدددع السؾفدددع
ددجا ًا  تفدددير فددي التسددر ض ددَساءَ  َ ْظددؾاي  َ ددْؾمَ ل ﴿تعددالن دؾلدده فددي الدًا  الدَّ

جا ًا  َكَظيًا                                                     ﴾. لاْمكطتط ا  الدًا

12 
 ملسو هيلع هللا ىلص  داءه وال يزاوي  الزمخذري  تعمي  الغساري   ددل الخامس السؾفع

دد ط  َأ َُّحددا يددال﴿ تعددالن بدؾلدده  رميحددا؛ كددان التددي لمحالددة تحجيًشددا ؛﴾اْلسطزَّمًا
                                                      .  الكر سة اآلية  زول س   لسخالفته

                                                   المغؾ ة الزمخذري  آلراء الغساري  تعكباتل الثا ي السبحث 13

14 
 بيدان فدي الزمخذدري  أورده الد ي الؾجه اري الغس  ددل ا ول السؾفع 

َدةٍ  َ ْفسٍ  ماؽْ  َ َمَدكطؼْ  الَّ اي  طؾَ ل ﴿تعالن بدؾله السخاط  ْشَحا َوَجَع َ  َواحا  ما
ؽَ  َزْوَجَحا اَ ا َفَمسَّا إاَلْيَحا لاَيْدكط يًفا َحْساًل  َحَسَمْا  َتَغذَّ  ﴾. َ فا

ل تعالن دؾله في العفؾ ري الزمخذ تفدير الغساري   ددل الثا ي السؾفع 15
ْ اَ  لاؼَ  َرْشػَ  ّللاَّط  َرَفا﴿ ؼْ  َأذا  .الجشاية رؽ كشايةٌ  بأ َّه ﴾َلحط

16 
 بردديغة الزمخذددري  أورده الدد ي الؾجدده الغسدداري   ددددل الثالددث السؾفددع
 َادػًٍ  فادي كطْشداَ  َفدٍانْ  ﴿ل تعدالن دؾلده في ﴾إنْ ﴿  ؾع بيان في التسر ض

سَّا  .       ﴾ْيػَ إالَ  َأْ َزْلَشا ما
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 حزدؽ بسعشن أك رن  الزمخذري  تفدير الغساري   ددل الرابع السؾفع   17
 ﴾.                       َأْكَ ْرَ هط  َرَأْ َشهط  َفَمسَّال ﴿تعالن دؾله في

18 
ل تعدددالن دؾلددده الزمخذدددري  إردددراب الغسددداري   دددددل الخدددامس السؾفدددع 
  طدؾَ  َذلادػَ ل ﴿ تعدالن دؾلده فدي الك يدر الفزد  مدؽ بدداًل ﴾ َردْدنٍ  َجشَّداتط ﴿

 ﴾.   َرْدنٍ  َجشَّاتط ( 32) اْلَك ايرط  اْلَفْز ط 

19 

 بسعشددن التحددر ؼ الزمخذددري  تفدددير الغسدداري   ددددل الدددادس السؾفددع 
 َأَحد َّ  َمدا تطَحرًامط  لاؼَ  الشَّ ايُّ  َأ َُّحا َيال ﴿تعالن دؾله في حراًما الحالل ارتداد

ددي َلددػَ  ّللاَّط  ددػَ  َمْرَفدداتَ  َتْ َتغا ددؾرٌ  َوّللاَّط  َأْزَواجا دديؼٌ  َغفط  سددياق لسخالفتدده﴾ َرحا
 .الجمي  الشغؼ

 بسعشدن امبد  تفددير الزمخذدري  تؾجيده الغسداري   ددل الدابع السؾفع 21
ونَ  َأَفاَل ل ﴿تعالن دؾله في الدحاب با ا  إاَلن َ ْشغطرط ماَدْا  َكْيفَ  امْا         ﴾.              ط

 اليدتؼ تفددير الزمخذدري  رفض رمن الغساري  تعدي ل الثامؽ السؾفع  21
ْدكَ  َأَلؼْ ﴿ تعالن دؾله في  . تيسةٌ  درةٌ ل دؾلحؼ مؽ أ َّه﴾ َفآَو،  َ تايًسا َيجا

 بدالدراءات الستعمددة الزمخذدري  آلراء الغسداري  تعكباتل الثالث السبحث 22
 .وتؾجيححا الدرل ية

23 
 رشدد اداذةٍ  دراءةٍ  رمن الزمخذري  ارتساد الغساري   ددل ا ول السؾفع
دداَرةا  َرددؽا  َيْدددَئمطؾَ ػَ ل ﴿تعددالن دؾلدده تفددديره  إا َّسددا دطدد ْ  مطْرسددا ا َأيَّددانَ  الدَّ
ْمسطحا ْشدَ  را   ﴾.               طؾَ  إاالَّ  لاَؾْدتاحا يطَجمًايحا ال َربًاي را
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24 
{ َمتَّْعدداَ    لدددراءة الزمخذددري  تؾجيدده الغسدداري   ددددل  يالثددا السؾفددع 

 َجداَء طؼط  َحتَّدن َولَبداَء طؼْ  َ دؤطاَلءا  َمتَّْعداط  َبد ْ ل ﴿تعالن دؾله مؽ التاء بفت 
ؾلٌ  اْلَحقُّ   ﴾.مط ايؽٌ  َوَرسط

دداًل ﴿ دددراءة الزمخذددري  تؾجيدده الغسدداري   ددددل الثالددث السؾفددع 25 ﴾ َساَلسا
  ﴾.  َوَأْغاَلاًل  َساَلسا َ  لاْمَكافارا ؽَ  َأْرَتْدَ ا إا َّال ﴿لنتعا دؾله في بالتشؾ ؽ

              العددية الزمخذري  آلراء الغساري  تعكباتل الرابع السبحث 26

 هللا إلددن الخددتؼ الزمخذددري  إسددشاد  فددي الغسدداري   ددددل ا ول السؾفددع  27
ؼْ  َرَمن ّللاَّط  َ َتؼَ ل ﴿تعالن دؾله في الحكيدة س ي  رمن   ﴾.      دطمطؾباحا

28 
 هللا إلدن امفدالل الزمخذدري  إسدشاد  في الغساري   ددل الثا ي السؾفع

دد ُّ ل ﴿تعددالن دؾلدده فددي الحكيدددة سدد ي  رمددن ي َكثايددًرا باددها  يطزا  باددها  َوَ ْحدددا
          .﴾َكثايًرا

29 
ل تعدددالن لدؾلددده الزمخذدددري  تدددأو الت ي الغسدددار   دددددل الثالدددث السؾفدددع 
ددددعَ ﴿ دددديُّهط  َوسا ددددَساَواتا  كطْرسا  بحكيدددددة االرتددددراا مددددؽ  رًبددددا ﴾َواْ َْرَض  الدَّ

              .الكرسي

31 
 إلدن الدمدؾب إزاغدة الزمخذري  إسشاد  في الغساري   ددل الرابع السؾفع

 إاذْ  َبْعددَ  دطمطؾَبَشدا مْ تطدزا  اَل  َربََّشدال ﴿تعدالن دؾلده فدي الحكيددة سد ي  رمن هللا
ْ ػَ  ماؽْ  َلَشا َوَ  ْ  َ َدْ َتَشا              .﴾اْلَؾ َّابط  َأْ اَ  إا َّػَ  َرْحَسةً  َلدط

 َوتاَذال ﴿تعدالن دؾلده الزمخذدري  تأو   الغساري   ددل الخامس السؾفع  31
ددؾنَ  الَّدد ا ؽَ  َرَأْ دداَ  ؼْ  َفددَأْرراْض  لَياتاَشددا فاددي َيخطؾفط ددؾا َحتَّددن َرددْشحط  فاددي َيخطؾفط
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دَيشَّػَ  َوتامَّدا َغْيدراها  َحدا ثٍ  دْيَظانط   طْشدا  االرتزاليدة داردتده رمدن الس شديًا ﴾ الذَّ
              .العدمييؽ والتد ي  التحديؽ في

32 
 هللا ردددؽ الشغدددر الزمخذدددري   فدددي الغسددداري   دددددل الددددادس السؾفدددع 

 ثطدددؼَّ ل ﴿تعدددالن دؾلددده رهتفددددي رشدددد السدابمدددة اسدددتمزامه بددددرؾ،  تعدددالن 
ؼْ  ماؽْ  اْ َْرضا  فاي َ اَلئاوَ  َجَعْمَشاكطؼْ            .﴾َتْعَسمطؾنَ  َكْيفَ  لاَشْشغطرَ  َبْعدا ا

33 
 معشن رمن هللا مذيئة الزمخذري  حس  الغساري   ددل الدابع السؾفع 

ؾَلؽَّ  َواَل ل ﴿تعالن دؾله في التأبيد د ٌ  إا ًادي لاَذْيءٍ  َتدط  َأنْ  إاالَّ  َغدًدا لادػَ ذَ  َفارا
           .﴾ّللاَّط  َيَذاءَ 

34 
 هللا مدؽ الد دي  أنَّ  الزمخذدري  اسدتشباط الغساري   ددل الثامؽ السؾفع 

دها  َددالَ  إاذْ  َولطؾًطدال ﴿تعدالن دؾلده مدؽ عبداده مؽ مشه أقب   َأَتدْأتطؾنَ  لاَدْؾما
َذةَ  ونَ  َوَأْ تطؼْ  اْلَفاحا رط                       .﴾تطْبرا

35 

 مددؽ إبمدديس امتشدداع الزمخذددري  تعميدد  الغسدداري   ددددل التاسددع السؾفددع 
 االرتزاليدددة رديدتددده رمدددن الس شدددي - الددددالم رميددده - آلدم الددددجؾد
 هللا أفعدال تعميد  وبؾجدؾب ا   يداء  رمدن السالئكدة بتفزدي ل الدافدية

 َمددا إاْبمادديسط  َيددا َدددالَ ل ﴿ تعددالن هللا دددؾل تفددديره رشددد وذلددػ بددا غراض 
دَ  َأنْ  َمَشَعػَ   ﴾.اْلَعالايؽَ  ماؽَ  كطْشاَ  َأمْ  َأْسَتْكَ ْرتَ  باَيَديَّ  َ َمْداط  لاَسا َتْدجط

36 

 َوَمال ﴿تعالن بدؾله الزمخذري  استدالل الغساري   ددل العاار السؾفع
دؽْ  َأوْ  َوْحًيا إاالَّ  ّللاَّط  يطَكمًاَسهط  َأنْ  لاَبَذرٍ  َكانَ  َجداٍب  َراءا وَ  ما د َ  َأوْ  حا دؾاًل   طْرسا  َرسط

يَ  ْذ ادها  َفيطؾحا  تعدالن هللا رؤ دة إ كدار رمدن﴾ َحكاديؼٌ  َرماديّّ  إا َّدهط  َيَذداءط  َمدا باٍا
  .                          اآل رة في
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37 
ل تعددالن دؾلدده الزمخذددري  تأو دد  الغسدداري   ددددل الحددادي رذددر السؾفددع

 وجدؾبل االرتزاليدة داردتده رمدن الس شيًا  ﴾َمْسشطؾنٍ  رَ َغيْ  َ َْجًرا َلػَ  َوتانَّ ﴿
 .تعالن هللا رمن الظارات رمن الثؾاب

 هللا إلدن الذدق الزمخذدري  إسدشاد الغسداري   دددل رذدر الثدا ي السؾفع 38
ا اْ َْرَض  َاَدْدَشا ثطؼَّ ل ﴿تعالن دؾله في السجاز س ي  رمن  .﴾َادِّ

 ( حدشحا -تعالن – هللا دأل ) الدخداتسدددة  39

 أ ؼ السرادر والسراجع 41

 فحرس السؾفؾرات 41

 

 وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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 رقم الصفخة البخح م

1.  

ِفي التََّعاُمِل َمَع الشَِّخِصيَّاِت  اهَلِدُي الهََّبِويُّ
 ذاِت الّطباع اخلاّصة

 إعداد
 

1841-1261 

6.  

 
 وحتليل ونقد ضعر

 دكتور / 

 عبد احلافظ أمحد طه

1261-1772 

 الدكتور أتليف  .1

 عبداهلل أبوبكر علي أمحد شعيد
1777-1266 

8.  

صلة الفكر الكالمي بتوجيه القراءات 
) دراشة حتليلية  القرآنية عهد الفارشي

 لكتابه احلجة ( 
 إعداد

 

1261-1226 
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5.  
و ـبي اـوبقاؤهم همـاة والهَّار ُثبوتـاجلهَّ

 وـخالفية وامُلـل الصُّهـأه
 

1221-6112 

2.  
 

 إعداد األستاذ الدكتور/

 رزيسة عمر شراج أبو

6117-6118 

7.  

كالميةهم الئآراَأهم و ُةيَّاِرجَّالَه
 

 إعداد

 د/ عواد حممود عواد شامل

6115-6678 

 /إعــــداد الدكتورة  .4

 الرفاعي حممد حممود فيخاء

6675-6128 
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2.  
  دراشة تفصريية تطبيقية 

 إعداد /

 حممد الصيد عبد العظيم الهشاوي

6125-6576 

 دراشة حتليلية نقدية   .11
 إعداد 

 أ.د /  حممد عباس عبد الرمحو املغهى

6571-6226 

11.  

 

 " دراشة دعوية " 

 إعــــــــــداد

 اهلل عبد اهلل فايد حممد عبد

6221-6416 

16.  
 )دراشة نظرية تطبيقية(

 إعداد:

 أ/هيفاء مقعد العتييب

6411-6428 
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11.  

مجّعا  
 ودراشًة

 إعداد دكتور/

 شطوحي حممد مرشي أمحد ياشر

6425-1121 

 1122-1121 اجمللد الجانيفهرس   .18
 


