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رسـالة يف التفسري
على صورة أسئلة وأجوبة
للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم َّ
الدبَان

اعتنى بها

د .عبد احلكيم األنيس
إدارة البحوث
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مقدمة الطبعة الثانية
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل

سيدنا حممد النبي األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

فيسرين ْ
أن أكتب هذه الكلامت بين يدي الطبعة
وبع�د:
ُّ

الثانية من هذه الرس�الة النافعة التي جُتيب عىل واحد وعرشين
سؤاالً
وقعت أو هي متوقعة يف سوريت الفاحتة والبقرة.
ْ

يق�رب الفه�م ،ويس�اعد على التد ُّبر،
وه�ذا األس�لوب ِّ

ويع ِّلم القارئ لكتاب اهلل ْ
أن َيسأل عماّ َيقرأ.

قدي�م ،فقد وضع العلما ُء مؤلفات
وهو
أس�لوب جديدٌ
ٌ
ٌ
ٍ
أسئلة رفعت إليهم ،أو توقعوا حصوهلا.
قرآنية أجابوا فيها عىل
ومنه�م َم ْن صاغ كتابه هب�ذه الطريقة ابتدا ًء ليكون أقرب

والتعمق يف املقروء.
إىل احلفظ ،أو أكثر عون ًا عىل االنتباه
ُّ
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ويف ه�ذه الطبع�ة مزيد م�ن اخلدمة والعناية ،ونس�أل اهلل
اإلخلاص والقبول ،وأن يقبل بقلوبنا عىل كتابه الكريم ،وأن
يم َّن علينا بالفهم القويم ،والعمل املستقيم.
			

			

عبد احلكيم األنيس

ديب يف  15من رمضان 1434هـ

9

رسـالة يف التفسري

مقدمة الطبعة األوىل
احلم�د هلل رب العاملين ،وأفضل صلواته وتس�ليامته عىل
رسوله النبي اهلادي األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
فهذه « رسالة يف التفسري » عىل طريـقة السؤال واجلواب،
وضعه�ا العالمة اجلليل األس�تاذ الش�يخ عبد الكري�م الدبان
التكريتي املتوىف سنة (1413هـ) ،وهي تضم واحد ًا وعرشين
سؤاالً من سوريت الفاحتة والبقرة ،وآخرها حول اآلية []171
من س�ورة البق�رة ،وطريقته أن يذكر ما وقع الس�ؤال عنه وما
يق�ع ،وم�ا يتوق�ع أن يق�ع ،بصياغته ه�و ،ثم يذك�ر اجلواب،
معتم�د ًا على أم�ات املص�ادر التفسيرية ،كتفسير الطبري،
والزخمشري ،والرازي ،والقرطب�ي ،والبيضاوي ،وابن كثري،
واألل�ويس ،ورأيه وفهمه وتدبره ،وكان يريد  -رمحه اهلل  -أن

10

رسـالة يف التفسري

يس�تمر إىل آخ�ر القرآن ل�وال عوائق رصفته ،ومنها تقدم س�نه
ومرض�ه ،فق�د بدأ هب�ذا املرشوع وه�و يف الثامنني م�ن العمر،
ومنها اشتغاله بالتدريس وإفتاء السائلني واستقبال الزائرين.
ول�و ُقـدِّ َر هلذا املشروع أن ينتهي لكان كتاب� ًا مفيد ًا جد ًا
يس�اعد قارئي كتاب اهلل عىل حس�ن الفهم وعم�ق التدبر ،كل
ذلك بأسلوب واضح متني.
وإنك لتجد يف هذه الرسالة:
 اإلش�ارة إىل نظائ�ر التعبير يف اآلي�ات ورب�ط بعضه�اببعض.
 حسن النقل واالقتصار عىل املطلوب. -وضوح العبارة وسالمة األسلوب.
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 ترقيم األقوال ونسبتها إىل قائليها. مناقشة األقوال وبيان ما فيها. لفتات تربوية مهمة.ومن هنا ارتأيت إخراجها ،لتكون ثاين عمل علمي ينرش
للش�يخ بع�د « الفتاوى » الت�ي نرشهتا جملة الرتبية اإلسلامية
ببغداد تباع ًا.
وأخلص عميل فيها بام يأيت:
 أضفت عزو اآليات يف صلب النص. عزوت األحاديث إىل مواضعها ،والشعر إىل قائله. عزا الشيخ إىل مصادره يف أثناء كالمه فرتكته كام هو. -علقت عىل بعض املواضع بام قدرته مفيد ًا ،ومل أكثر.
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 قـدمـ�ت بجمل�ة ع�ن املـؤلفـ�ات يف ه�ذا الـنـ�وعمـن الـتـألـيـف.
ونس�أل اهلل أن يوفقـن�ا لـخـدم�ة كـتـاب�ه على الوج�ه
الـذي يـرضـيـه.
د .عبد احلكيم األنيس

			

ديب يف  15من شعبان 1424هـ

			
•

•

•
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التعـريف باملـؤلـف
ه�و العالم�ة املفِّس�رِّ الفقي�ه األص�ويل املتك ِّل�م النح�وي

البالغ�ي األدي�ب الش�اعر الزاه�د العاب�د األس�تاذ الش�يخ
مح�ادي الدَ َب�ان  -بالتخفي�ف  -التكريت�ي
عب�د الكري�م ب�ن ّ
ث�م البغ�دادي ،من ذري�ة اإلمام الش�يخ عبد الق�ادر الكيالين
(ت561 :هـ) .
ول�د يف مدين�ة تكري�ت ع�ام (1328ه�ـ1910-م)،
ودرس العل�وم الرشعية والعربية والعقلية فيها ويف س�امراء ،
عىل العلامء األجالء املش�اهري  :الش�يخ الس�يد داود بن سلامن
التكريت�ي (ت 1360 :ه�ـ) ،والعالمة الش�يخ عب�د الوهاب
الب�دري (ت1371 :ه�ـ) ،والعالم�ة الش�يخ أمح�د ال�راوي
الرفاع�ي (ت1385 :ه�ـ)  .وحصل عىل اإلج�ازة العامة من
البدري عام (1353هـ) ،ومن التكريتي عام (1354هـ) .
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يص�ور إقبال�ه عىل العل�م والتحصيل
وم�ن ش�عره الذي
ِّ

واملطالعة أيام الطلب قوله :

ٍ
والناس ن َُّو ٌم
أحييت
ليـلـة
وكم
ُ
ُ

		

أنـاد ُم فيها ما لنا القـو ُم خ َّلفـوا

الكتاب بام حوى
فيسحرين هذا
ُ
		

ِ
املصنف
بالطيف ذاك
ويغمـرين
ُ

مدرس� ًا يف م�دارس ال َت َف ُّي�ض األهلي�ة من�ذ
ث�م عم�ل ِّ

ع�ام (1358ه�ـ1938-م) حت�ى إحالت�ه على التقاع�د عام
ودرس يف بيت�ه بع�د تقاع�ده العلوم
(1393ه�ـ1973-م) ّ ،

الرشعية والعربية للراغبني حسبة لوجه اهلل تعاىل حتى وفاته.

تـ�ويف  -رمحـ�ه اهلل  -يف بـغـ�داد يـ�وم اجلـمـعـ�ة
(1413/11/16ه�ـ) املواف�ق (1993/5/7م)  ،ودفن يف
مقربة الشيخ عبد القادر الكيالين .

رسـالة يف التفسري

15

قال عنه العالمة الشيخ عبد الكريم املدرس رئيس رابطة
العلامء يف العراق  « :أشهد باهلل ما ترك بعده مثله يف بابه ».
وقال « :ال يوجد يف العراق نظريه».
وأه�دى ل�ه م�رة كتاب�ه (نـ�ور اإلسلام) فكت�ب لـ�ه
عليـ�ه « :إىل نـ�ور قـلب�ي الش�يخ عب�د الكريم الدب�ان أهدي
نور اإلسالم ».
وكان العالم�ة الش�يخ عبد الفتاح أبو غ�دة  -رمحه اهلل -
حي�رص عىل زيارت�ه إذا جاء إىل بغداد  ،وق�د وصفه بأوصاف
رفيع�ة منه�ا قول�ه  « :العالم�ة اجللي�ل ،واملح ِّق�ق األص�ويل
النبي�ل ،والداع�ي إىل اهلل بحال�ه ومقال�ه ،وصال�ح أعامل�ه ،
العابد الزاهد ».
خترج عليه كثريون .
وقد َّ
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وترك س�بعة عرش مؤلف ًا يف التفسير ،واحلديث ،والفقه،
وأص�ول الفق�ه ،والنح�و ،والصرف ،والبالغ�ة ،واألدب،
والعروض ،والتصوف ،واملنطق .
وهي هذه  -مرتبة عىل تاريخ تأليفها : -
 -1حاشية عىل رشح العضدية للدواين يف علم الكالم .
 -2رسالة يف تعريف التصوف واشتقاق الصوفية .ط
 -3املجموعة النفيس�ة  ،وتضم ألف مـادة علمية وأدبية
وتارخيية .
 -4توضيح التلخيص يف البالغة العربية .
 -5جمموعة فتاوى نُرشت يف جملة الرتبية اإلسالمية .
 -6حاشية عىل رشح خمترص املنتهى يف أصول الفقه .
 -7العروض والقوايف ،يف أوزان الشعر العريب .
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 -8الرشح اجلديد جلمع اجلوامع يف أصول الفقه أيض ًا .
السلم ورشحه يف املنطق .
 -9حول متن ُّ
 -10رسالة يف الرصف .
 -11رسالة يف الفرائض واملواريث .
ُ -12ملخص «نصب الراية» يف احلديث النبوي .
 -13رسالة يف األوراق النقدية .
 -14رس�الة يف التفسير على ص�ورة أس�ئلة وأجوب�ة،

وهي هذه.

 -15توضيح قطر الندى يف النحو .ط
 -16رسالة يف القات والقهوة والدخان .
 -17ح�وايش « البهج�ة املرضي�ة » للس�يوطي يف النحو

أيض ًا  .فرغ منه يف سنة وفاته.
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احلمد بح�ث بعنوان:
ولألس�تاذ الدكتور غانم َق�دُّ وري َ
« الفك�ر املنهج�ي يف مؤلف�ات الش�يخ عب�د الكري�م الدبان »
قدّ م�ه إىل « الن�دوة العلمي�ة » الت�ي أقامته�ا جامع�ة تكري�ت
ع�ن الش�يخ  -رمح�ه اهلل  -يف اليومني ( )3-2م�ن ذي العقدة
ع�ام (1422ه�ـ) .وقد نشر يف جمل�ة األمحدية ،الع�دد()17
الص�ادر يف مج�ادى األوىل س�نة1425هـ -يوني�و2004م
ص .216-187
عز وجل لنرش رسالة يف تعريف التصوف
وقد وفقني اهللُ َّ
يف القاه�رة ،وه�ذه الرس�الة ،وتوضي�ح قط�ر الن�دى يف ديب،
ويص�در قريب� ًا بإذن اهلل ثامين رس�ائل للش�يخ جمُ ع�ت يف جملد
ُ
واحد ،يف عماّ ن.
•

•

•
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مجلة من الكتب على طريقة السؤال واجلواب
هذا األس�لوب الذي انتهجه الش�يخ س�بقه إليه كثريون،
ونج�د يف املكتب�ة القرآنية كتب ًا كثرية ألفت عىل طريقه الس�ؤال
واجلواب ،وهذه األس�ئلة وقعت أو هي متوقعة ،أو مفرتضة،
وأذكر هنا مجلة من ذلك مرتبة عىل حسب الوفيات:
 س�ـؤاالت نـاف�ع ب�ن األزرق لعب�د اهلل ب�ن عب�اسريض اهلل عنهام.
 مس�ائل من تفسري القرآن للقاس�م بن إبراهيم العلوي(ت 246 :هـ) مما س�أله ابنه حممد بن القاس�م (خ) .الفهرس
الشامل (.)27/1
 املس�ائل يف القرآن للجاح�ظ (ت 255 :هـ) .الفهرسالشامل (.)404/1
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 مس�ائل من تفسير الق�رآن املجي�د لله�ادي إىل احلق:حييى بن احلسني (ت 298 :هـ) مما سأله ابنه املرتىض حممد بن
حييى (خ) .الفهرس الشامل (.)27/1
 اإلبان�ة والتفهي�م عن معاين بس�م اهلل الرمح�ن الرحيمللزجاج (ت 311 :هـ) ،وهي ثامنون س�ؤاالً وضعها وأجاب
عليها بنفسه (خ) .الفهرس الشامل (.)40/1
 مس�ألة يف رشح س�ورة حمم�د ،اآلي�ة ،19 :للحكي�مالرتمذي (ت نحو320:هـ) .معجم املفرسين (.)576/2
 التفسير أليب بكر ابن فورك (ت406:هـ) ،مش�ى فيهعىل طريقة السؤال واجلواب ،ويوجد منه اجلزء الثالث  -وهو
األخري  -يف خزانة فيض اهلل باسطنبول ،وباقيه مفقود.
 -مس�ائل منث�ورة من تفسير القرآن ،هلبة اهلل بن سلامة
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البغ�دادي الرضي�ر (ت 410 :ه�ـ) (خ) .الفه�رس الش�امل
(.)73/1
 املس�ائل الدمش�قية يف تفسير القرآن ،وهي اثنتا عرشةمسألة ،ملحمد بن احلسن الطويس (ت 460 :هـ).
 املس�ائل الرجبي�ة يف تفسير آي م�ن القرآن ،ل�ه أيض ًا.معجم املفرسين (.)515/2
 مس�ائل منثورة يف التفسري والعربية واملعاين ،البن بري(ت 582 :هـ) .الفهرس الشامل (( )73/1ط).
 ويف فتاوى ابن الصالح (ت 643 :هـ) أس�ئلة قرآنية.انظر (.)157-139/1
 أس�ئلة وأجوب�ة للعز ب�ن عبد السلام (ت660 :هـ)،وذكرت باسم « الفوائد » و« األمايل » ،انظر :الفهرس الشامل
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( ،)256/1وطبع�ت باس�م « فوائد يف مش�كل القرآن » ،وله
استش�كاالت أورده�ا يف هذا الكتاب ،أج�اب عليها عدد من
العلامء ،وستأيت.
 أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل،ملحم�د بن أيب بكر الرازي احلنفي (ت بعد 666 :هـ) .معجم
املفرسي�ن ( )501/2والفهرس الش�امل ( .)257/1طبع يف
جملد ،وله ملخص البن املال (ت 1032 :هـ) سيأيت.
 ويف فت�اوى الن�ووي (ت 676 :هـ) باب يف التفسير.انظر ص.245-240
 أجـوب�ة على أس�ئـلـة وردت يف فضـائ�ل س�ـوريتالفاحت�ة واإلخلاص وبع�ض آيـ�ات مش�كلة ،الب�ن تيمي�ة
(ت728 :هـ) .الفهرس الشامل (.)362/1
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 أجوبة عىل استش�كاالت وقعت للعز بن عبد السالم،ملحمد بن أمحد بن عبد اهلادي (ت 744 :هـ) (خ)(((.
 أس�ئلة وأجوب�ة عن آيات م�ن القرآن ،الب�ن فرحون:عب�د اهلل بن حمم�د اليعمري (ت 769 :ه�ـ) .معجم املفرسين
(.)785/2
 الروض الريان يف أسئلة القرآن ،للحسني بن سليامن بنريان (ت 770 :هـ)((( (طبع يف جملدين).
 رس�الة مش�تملة عىل تسعني س�ؤاالً وجواب ًا يف بيان آية((( ك�ذا يف معج�م الدراس�ات القرآني�ة للدكت�ورة ابتس�ام الصف�ار
ص .606وال يصح هذا ،فالكتاب طبع مع « فوائد يف مش�كل

الق�رآن » بعن�وان « كش�ف اإلش�كاالت » ،وفي�ه نق�والت عن
متأخرين!

((( وم�ا ج�اء يف الفه�رس الش�امل ( )645/1أنه من علماء القرن
العارش خطأ.
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واح�دة ،للتفت�ازاين :مس�عود بن عم�ر (ت 793 :ه�ـ) (خ).
الفهرس الشامل (.)430/1
 األجوب�ة املرضي�ة ع�ن األس�ئلة املكي�ة ،ل�ويل الدي�نأمحد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826 :هـ).
وفيه بعض األسئلة القرآنية (ط).
 مس�ـائـل مش�كلـة يف الـقـ�رآن ،الب�ن اجلـ�زري(ت 833 :هـ) (خ).
 الفت�اوى القرآني�ة للس�يوطي (ت 911 :ه�ـ) ،ضمن« احلاوي للفتاوي » (.)522-459/1
 فت�ح الرمح�ن بكش�ف م�ا يلتب�س يف الق�رآن ،لزكري�ااألنص�اري (ت 926 :هـ) .قال احل�اج خليفة (:)1232/2
« مأخذه كتاب الرازي وله فيه بعض إحلاق » (طبع).
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 املنح الوهبية عىل األس�ئلة العزية  -أسئلة العز بن عبدالسلام  ،-البن حج�ر اهليتمي (ت 974 :ه�ـ) ،مجعها ولده
حممد أبو اخلري (خ) ،وفيها اجلواب عىل سبعة أسئلة.
ويف « الفتاوى احلديثية » اجلواب عىل مخسة عرش سؤاالً،
وتنفرد « املنح الوهبية » بسؤال مل يذكر فيها.
 أس�ئلة وأجوبة لنج�م الدين الغيط�ي (ت 981 :هـ)،وفيها أسئلة قرآنية (خ) .الفهرس الشامل (.)618/1
 ملخ�ص « أنم�وذج جلي�ل » لل�رازي ،الب�ن امللا:إبراهيم ب�ن أمح�د (ت 1032 :ه�ـ) (خ) .الفه�رس الش�امل
(.)676/2
 -األجوب�ة ع�ن األس�ئلة الب�ن عب�د السلام ،ألمحد بن
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عب�د الرمح�ن البك�ري الصديق�ي املـعـ�روف بالـوارث�ي
(ت1045 :هـ) .معجم املفرسين (.)42/1
 نبراس اإلينـاس بأجـوبـة س�ؤاالت أه�ل فـاس (يفتوضيح مـا أش�كل من رس�الـتـه « اللمعـة الس�نيـة يف حتقيق
اإللقـ�اء يف األمني�ة ») ،للـكـ�وراين :إبراهيم بن حس�ن (ت:
 1101هـ) (خ) .الفهرس الشامل (.)740/2
 كش�ف النق�اب والران ع�ن وجه خمدرات أس�ئلة تقعيف بعض س�ور القرآن ،ألمحد الفيومي (ت 1101:هـ) (خ).
رأيت منه نسختني.
 األجوبة املفيدة عىل األسئلة العديدة ،جلاد اهلل الفيوميالوفائ�ي الش�افعي الغنيمي (كان حي ًا س�نة 1101 :هـ) (خ).
الفهرس الشامل (.)740/2
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 األجوب�ة اجللي�ة عن األس�ئلة اخلفية ،لعلاء الدين بنحمم�د املصري (ت 1127 :ه�ـ) (خ) .الفه�رس الش�امل
(.)750/2
 أجوبة عىل ( )11سؤاالً تتعلق بمشكالت تفسري القرآنالذي وضعه العز بن عبد السالم ،ملحمد حياة السندي احلنفي
املدين (ت 1163 :هـ) (خ) .الفهرس الشامل (.)763/2
 س�ؤال ع�ن قول�ه تع�اىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾وغريها ،لألمري الصنعاين (ت 1182 :هـ) (خ).

 س�ؤال وجواب يف تفسير قوله تعاىل ﴿ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﴾ [األنعام ]185 :له أيض ًا (خ) .الفهرس الش�امل
(.)774/2
ور ُّد تعس�ف الصـائـل (يف سـؤال
 -إس�عـاف السـائـل َ
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يف اآليـ�ة (  ) 75م�ن س�ورة ص واجلواب عليه) ،حلس�ن بن
عيل العويض البدري (ت 1214 :هـ) (خ) .الفهرس الشامل
(.)797-796/2
 ويف « فت�اوى » الش�يخ املؤل�ف  -رمح�ه اهلل  -عدد مناألسئلة القرآنية أيض ًا.
•

•

•
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الصفحة األوىل من الرسالة بخط الشيخ
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الصفحة األخرية من الرسالة بخط الشيخ
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رسـالة يف التفسري
على صورة أسئلة وأجوبة
للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان

اعتنى بها

د .عبد احلكيم األنيس
إدارة البحوث
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من سورة الفاحتة
السؤال األول:
قال اهلل تع�اىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ ،ملاذا َخصص

ملكَ�ه بيوم الدين (يوم اجلزاء يف ي�وم القيامة) مع أنه تعاىل هو

املالك ذلك اليوم وقبله وبعده؟
اجلواب:

كما ورد ذلك يف س�ورة الفاحتة ورد يف غريها ،ومن ذلك

قول�ه تع�اىل يف س�ورة احل�ج ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [،]56

ويف س�ورة الفرق�ان﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [،]26

ويف س�ورة املؤمن ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾،

ويف س�ورة االنفطار﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ٍ
ألحد غري اهلل ال حقيق ًة وال
ﯓ ﯔ ﯕ﴾ .فلا مل�ك يومئذ
جماز ًا ،وال ظاهر ًا وال باطن ًا.
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وختصي�ص امللك بيوم الدين يف اآلي�ات املتقدمة وغريها
إما لتعظيم ش�أن ذلك اليوم الرهيب ،وإما ألن امللك يف الدنيا
نسب إىل غري اهلل .وقد نسبه اهلل تعاىل إىل بعض عباده ،ومن
قد ُي َ

ذلك قوله تعاىل يف س�ورة البقرة ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ﴾

[ ،]251ويف سورة النساء ﴿ :ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﴾ [ ،]3ويف

س�ورة النور ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [ ،]61ويف
سورة األحزاب ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [.]50

واهلل س�بحانه هو مالك املل�ك أوالً وآخر ًا ودائ ً
ما وأبد ًا.

ٍ
مق�رون بزمان ،وم�ن ذلك قول�ه تعاىل يف
غري
وق�د ورد ه�ذا َ

س�ورة آل عم�ران﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [ ،]26ويف
س�ورة الفرق�ان ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [ ،]2ويف
سورة امللك ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ [.]1
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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السؤال الثاين:
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾،
مل�اذا ق�ال العلماء :إن املغض�وب عليه�م اليه�ود والضالين
ٍ
مغضوب عليه ،ولكل
النصارى ،مع أن ظاهر اآلية شامل لكل
ٍ
رش من اليهود والنصارى كاملرشكني من
ضال؟ فهناك َمن هو ٌّ
َعبدة األوثان ،وكامللحدين الذين ال يؤمنون ٍ
بإله أصالً.
َ
اجلواب:
إن اهلل تع�اىل ع ّلمن�ا أن ندع�وه ب�أن هيدين�ا رصاط الذين
َأنع�م عليهم ممن عرفوا احلق فاتبع�وه ،ال رصاط الذين عرفوا
احل�ق وتعمدوا االنح�راف عن�ه ،وال رصاط الذين ضلوا عن
س�واء الس�بيل .وال�ذي يتب�ادر إىل ذهن�ي  -واهلل أعل�م  -أن
األدي�ان السماوية املعروفة قبل نزول الق�رآن إنام هي اليهودية
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واملس�يحية ،فأرش�دنا اهلل أن ندع�وه ليبعدنا ع�ن طريق هاتني
الديانتني.
وأكث�ر العلامء على أن امل�راد باملغضوب عليه�م اليهود،
وبالضالين النص�ارى .واس�تدلوا على ذل�ك بأحادي�ث(((،

وب�أن اهلل تع�اىل ق�ال ع�ن اليه�ود ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﴾ [املائ�دة ،]60 :وعن النصارى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [ املائدة ].
((( قال الس�يوطي يف اإلتق�ان ( « :)214/4أخرج أمحد والرتمذي
وحسنه ،وابن حبان يف صحيحه عن عدي بن حاتم [ يف األصل

حيان وهو خطأ ] قال :قال رسول اهلل ﷺ :إن املغضوب عليهم

هم اليهود ،وإن الضالني هم النصارى ».

وق�ال قب�ل ذل�ك ( « :)212/4رأي�ت َم� ْن حك�ى يف تفسير قول�ه

تع�اىل ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ نح�و عرشة
أقوال .وتفسيرها باليهود والنصارى هو ال�وارد عن النبي ﷺ

ومجي�ع الصحاب�ة والتابعين وأتباعهم ،حتى قال اب�ن أيب حاتم
[ت 327 :هـ] :ال أعلم يف ذلك اختالف ًا بني املفرسين ».
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فالقول بأن اليهود مغضوب عليهم قول صحيح ،والقول
ب�أن النص�ارى ضالون ق�ول صحيح كذلك .لك�ن هل ُيطلق
الوص�ف األول على النص�ارى كما ُيطلق عىل اليه�ود ،وهل
ُيطلق الوصف الثاين عىل اليهود كام يطلق عىل النصارى ،وهل
ُيطل�ق الوصفان عىل غري اليهود والنصارى؟ أقول :نعم يصح
كل ذلك .قال اإلمام الرازي يف تفسريه الكبري (:)261/1
وحيتم�ل أن يق�ال :املغضوب عليهم الكف�ار ،والضالون
هم املنافقون ا.هـ.
وقال ابن كثري يف تفسريه ( )29/1عن املغضوب عليهم:
هم الذين فس�دت عقائدهم ،فعلموا احلق وعدلوا عنه .وعن
الضالين :هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون يف الضاللة .ثم
قالٌّ :
وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه ا.هـ.
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وق�ال الق�ايض البيضـ�اوي يف تـفـس�ـريه (:)40/1
ويـتّـجـ�ه أن يق�ال :املغض�وب عليه�م العص�اة ،والضالون
اجلاهلون باهلل ا.هـ.
واهلل س�بحانه وصف مجيع الكفار بالوصفني املذكورين،
ق�ال تع�اىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ﴾ [النحل.]106 :
وقـ�ال ع�ن املنـافقـين ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾
[النساء.]88 :
وق�ال خماطب� ًا املؤمنين﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [األنفال.]16 ،15 :
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وق�ال يف القاتل عم�د ًا﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [ النساء ].
املصـر على االرتـ�داد﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
وقـ�ال يف
ّ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﴾ [ آل عم�ران ] .فليس الذين غضب اهلل عليهم
هم اليهود فقط ،وليس الضالون هم النصارى فقط.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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من سورة البقرة
السؤال الثالث:
ما قول العلامء يف احلروف املقطعة الواردة يف أوائل بعض
السور القرآنية؟
اجلواب:
البح�ث يف ذل�ك م�ن ناحيتين :األوىل م�ن ناحي�ة تلك
احلروف ،والثانية من ناحية املراد هبا.
أم�ا األوىل فأق�ول :إن ه�ذه احل�روف وردت يف أوائ�ل
تس�ع وعرشي�ن س�ورة م�ن الق�رآن الكري�م .وبع�ض تل�ك
احل�روف مك�رر .وه�ي م�ع املك�رر ثامني�ة وس�بعون حرف� ًا.
وبدون املك�رر أربعة عرش حرف ًا ،وهي :األل�ف والالم وامليم
وال�راء والصاد واحلاء وال�كاف واهلاء والسين والطاء والياء
والعني والقاف والنون.
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ورد بعضها بحرف واحد ﴿:ﭑ﴾ ﴿،ﭑ﴾ ﴿ ،ﮉ﴾.
وبحرفني ﴿ :ﭑ ﴾ ﴿ ،ﭤ ﴾ ﴿ ،ﭬ ﴾ ﴿ ،ﭵ﴾.
وبثالثة أحرف ﴿ :ﭑ﴾ ﴿ ،ﭑ﴾ ﴿ ،ﭑ﴾.
وبأربعة أحرف ﴿ :ﭑ ﴾ ﴿ ،ﭑ﴾.
وبخمس�ة أحـ�رف ﴿ :ﭑ ﴾ ﴿ ،ﭑ ﭒ

ﭓ ﴾ .وللزخمشري يف الكش�اف ( )27/1بحث واس�ع
يف ذلك.
أما من ناحية املراد هبا ففي ذلك أقوال كثرية منها:
 -1ه�ي مما اس�تأثر اهلل بعلمهُ .روي ذل�ك عن مجاعة من
الصحاب�ة منه�م اخللف�اء األربع�ة عىل م�ا ح�كاه القرطبي يف
تفسريه (.)154/1
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 -2ه�ي أسماء للس�ور الت�ي ُص�دِّ رت هب�ا .وه�و ق�ول
أكث�ر املتكلمين .ورواه اب�ن جري�ر يف تفسيره ( )67/1عن
زيد بن أسلم.
أق�ول :وهذا واض�ح يف ﴿ :ﭵ﴾ ﴿ ،ﭬ ﴾ ﴿ ،ﭑ﴾،
﴿ ﮉ﴾ .لكن�ا نج�د أن أكث�ر م�ن س�ورة واحدة مص�درة بـ
﴿ ﭑ﴾ و ﴿ ﭤ ﴾ .ويمك�ن أن يقال :إن التمييز بينها ممكن،
فقد قال�وا ﴿ :ﭑ﴾ الس�جدة ،و﴿ ﭤ ﴾ اجلاثية ،و﴿ ﭤ ﴾
األحقاف ،و﴿ ﭤ ﴾ املؤمن .وقد ورد يف الصحيحني عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ كان يقرأ يف صالة الصبح
يوم اجلمعة ﴿ ﭑ﴾ السجدة و﴿ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﴾(((.
وروى الب�زار أن النب�ي ﷺ ق�ال « :م�ن قرأ آي�ة الكريس
((( صحيح البخاري :كتاب اجلمعة برقم ( ،)891ومس�لم :كذلك
برقم (.)879
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وأول حم املؤمن ُع ِصم ذلك اليوم من كل س�وء »((( .ولإلمام
الرازي يف تفسيره الكبري (يف صدر اجلزء الثاين) بحث واس�ع
يف ذل�ك ذكر فيه أكثر من عرشين ق�والً .ومما قال :إن بعضهم
قال�وا :إن اهلل اس�تأثر بعل�م ذل�ك .والبعض اآلخ�ر قالوا :إن
معناه�ا معل�وم .وذك�ر أدل�ة القائلين ب�أن مجيع م�ا يف القرآن
معلوم ،ف�أورد أربع عرشة آية ،وذكر أخب�ار ًا وأدلة عقلية .ثم
قال :املختار أهنا أسامء للسور.
 -3ق�ال كثير م�ن املحققني :إن اهلل س�بحانه ب�دأ بعض
الس�ور هب�ذه احل�روف لين ّبه الع�رب إىل أن الق�رآن مؤ ََّلف من

نف�س احل�روف التي يؤلف�ون منها كالمهم ،فل�و كان من عند

غري اهلل ألتَوا بمثله.
((( نقله منه بسنده ابن كثري يف تفسريه ( « )116/7غافر » .واحلديث
رواه الرتمذي يف فضائل القرآن برقم ( ،)2879والدارمي برقم

( ،)3263وأبو الش�يخ ابن حيان كام يف الفتح القديس للبقاعي
ص .90
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 -4هي من أسماء اهلل تعاىل ،أقس�م هب�ا .نقله ابن كثري يف
تفسريه ( )36/1عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.
 -5ه�ي م�ن أسماء الق�رآن .رواه اب�ن جرير يف تفسيره
( )67/1عن قتادة وجماهد وابن جريج.
 -6ق�ال بعضهم :هي كحروف التنبي�ه التي يبدأ الكالم
هبا ،مثل « أال » ونحوها.
 -7ق�ال بعضه�م :إهن�ا ت�دل على أع�داد بحس�اب
اجلمل » .نقل اإلمام الرازي يف تفسريه ( )6/2أن أبا العالية
« ّ
قال :إن كل حرف منها يف مدة أقوام وآجال آخرين ا.هـ.
قالوا :إن ﴿ ﭑ﴾ تدل عىل واحد وس�بعني ،و﴿ ﭑ ﴾
تدل عىل مئة وواحد وستني ،وهكذا .وكان اليهود يستعملون
احلروف اهلجائية للداللة عىل األعداد.
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وأورد حمم�د بن إس�حاق صاحب املغ�ازي عن حممد بن

الس�ائب الكلب�ي أن اليهود حس�بوا ذل�ك عند النب�ي ﷺ(((.
ومعلوم عند الدارسني أن طريق حممد بن إسحاق عن الكلبي

من أوهى الطرق(((.

واهلل الـعـامل بـالـصـواب(((.
((( رواية ابن إس�حاق عن الكلبي يف تفسري الطربي (،)93-92/1
و ُط ِوي ذكر الكلبي يف السرية البن هشام (.)185/2
((( لوهاء الكلبي .انظر العجاب (.)210-209/1

((( وللعالم�ة الش�يخ عبد اهلل رساج الدين بح�ث يف بيان ِ
احلكَم من
افتتاح بعض س�ور القـرآن الكريم باحلروف ،وبيان املراد منها،

يف كتـابـ�ه القي�م « هدي الق�رآن الكريم إىل احلج�ة والربهان »

ص .113-101

وق�د نب�ه الش�يخ إىل أن كل حرف من هذه احلروف الت�ي افتتحت هبا
الس�ور ه�و مقصود بذاته ،وأن كل حرف منه�ا يدل عىل معنى،

وأن كل حرف منها هلل تعاىل به مراد.

ورجح أن كل حرف من تلك احلروف يشير إىل اس�م من أسماء اهلل
تعاىل ،أو اسم من أسامء النبي ﷺ ،حسب املناسبة ملا وراءها من

اآليات ...والبحث مهم فقف عليه.
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السؤال الرابع:

ق�ال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ ،كيف عرف املالئكة ذلك؟
اجلواب:
ذكر ابن كثري يف تفسريه ( )70/1روايات كثرية:
الس�دّ ي((( يف تفسيره أن اهلل تع�اىل ملا قال
منه�ا :ما رواه ُ

للمالئك�ة إين جاعل يف األرض خليف�ة ،قالوا :ر َّبنا وما يكون

ش�أن ذلك اخلليفة؟ قال :يكون له ذرية يفس�دون يف األرض.

فقالوا :أجتعل فيها من ي ِ
فسد فيها ويسفك الدماء.
َ ُ

((( إسماعيل ب�ن عبد الرمح�ن ،ك�ويف ص�دوق (ت 127 :أو 128
هـ) .العجاب ( ،)212-211/1وطبقات املفرسين للداودي
(.)111-110/1
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ومنها :ما رواه ابن جرير عن ابن عباس أن أول من سكن
األرض اجلن ،فأفس�دوا فيها وس�فكوا الدماء ،فقاس املالئكة
هؤالء عىل أولئك ا.هـ.
السدي إرسائيليات(((.
وهذا خرب ضعيف .ويف تفسري ُ
وق�ال الزخمرشي يف الكش�اف ( :)93/1عرف�وه بإخبار
م�ن اهلل ،أو م�ن جه�ة ال ّلوح ،أو ثب�ت يف علمه�م أن املالئكة
وحدهم املعصومون ،أو قاسوا أحد الثقلني عىل اآلخر ،حيث

ُأسكنوا األرض فأفسدوا فيها ا.هـ.

((( ق�ال اب�ن كثري ( )110/1يف تعليقه عىل نقل الس�دي يف تفسيره
ع�ن أيب مال�ك وع�ن أيب صال�ح ،عن اب�ن عباس ،وع�ن مرة،
ع�ن ابن مس�عود ،وعن أناس م�ن أصحاب النب�ي ﷺ « :فهذا
اإلسناد إىل هؤالء الصحابة مشهور يف تفسري السدي ،ويقع فيه

إرسائيليات كثرية ،فلعل بعضها مدرج ليس من كالم الصحابة،

أو أهن�م أخذوه من بعض الكت�ب املتقدمة ،واهلل أعلم ،واحلاكم
يروي يف مس�تدركه هبذا اإلس�ناد بعينه أشياء ،ويقول عىل رشط

البخاري » .وانظر العجاب (.)212-211/1
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وقوله من جهة اللوح (يقصد اللوح املحفوظ) بعيد ،ولو
علم�وه من ه�ذه اجلهة لعلموا م�ا أجاهبم اهلل ب�ه ،ولعلموا أن
ذل�ك كائ�ن ال حمالة .نع�م حيتمل أن اهلل تعاىل أس�كن األرض
بع�ض املخلوق�ات العاقلة قبل البرش فأفس�دوا فيها ،وش�اهدَ
املالئك ُة ذلك فقالوا ما قالوا.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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السؤال اخلامس:

ق�ال اهلل تع�اىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﴾ ،ما هي األش�ياء التي تع ََّلم آد ُم أسامءها ،وملاذا

ق�ال :عرضه�م ،ومل يقل :عرضه�ا .وما الذي ا ّدعت�ه املالئكة
حتى قال اهلل هلم﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ﴾؟
اجلواب:
ال�ذي أفهم�ه  -واهلل أعل�م  -أن املالئك�ة أرادوا بقوهلم

﴿ ﭜ ﭝ﴾ معرف�ة احلكمة يف خلق آدم وجعله خليفة يف

األرض .فأراد اهلل سبحانه أن يبينّ هلم َ
فضل آدم عليهم فع َّلمه

أسامء األشياء كلها ،ثم عرض تلك األشياء عىل املالئكة وقال
هلم :أنبئوين بأسامء هذه املعروضات((( .وملا كان بني املعروضات
((( كتب يل األخ الش�يخ ش�هاب اهلل املدين تعليق ًا على هذا املوضع:
عن�د نس�بة الق�ول إىل اهلل تع�اىل كان األوىل ذك�ر ن�ص اآلي�ة

دون مفهومه.
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ذوات عاقل�ة غ ّلبهم عىل غريهم وعّب�رّ بضمري العقالء « هم »
فق�ال ﴿ :ﭴ ﭵ ﴾ .وم�ع ذل�ك فق�د ُق ِ
�ر َئ :عرضه� ّن

وعرضها(((.
أم�ا تلك املعروضات فلعلها أسماء املوج�ودات إذ ذاك،
�ور هلم املوجودات وما س�يوجد .وهن�اك أقوال أخرى
أو َص َّ
كثيرة يف تعيني تلك املعروضات ،بعضه�ا متضاربة ،وبعضها
واهي�ة ،قي�ل :أسماء املالئكة ،وقيل :أسماء ذري�ة آدم ،وقيل:
أسماء األجناس واألنواع وصفاهتا ،وقي�ل ،وقيل .فاهلل العامل
بالصواب منها.
وق�ول اهلل ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ﴾ أي فيما أبديت�م
م�ن قولك�م أجتع�ل فيه�ا ..وم�ا كتمتم م�ن ظنك�م أن اهلل لن
((( نس�بت األوىل إىل ابن مس�عود ،والثانية إىل ُأيب .معجم القراءات
القرآنية (.)186/1
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خيل�ق خلق� ًا أفض�ل منك�م وال أعل�م .أخ�رج اب�ن جري�ر يف
تفسريه ( )162 /1عن ابن عباس أن املالئكة قالوا ذلك .ويف
تفسري ابن كثري ( :)74/1قـال أبـو جعفر الرازي عن الربيع بن

أن�س((( قـال يف قولـ�ه تع�اىل ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﴾ [البق�رة :]33 :كان ال�ذي أبدوا ه�و قوهلم :أجتعل
فيها ...وكان الذي كتموا قوهلم :لن خيلق ربنا خلق ًا إال كنا أعلم
منه وأكرم ا.هـ.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•

((( الربي�ع بن أن�س البكري ،ويقال :احلنفي البرصي ثم اخلراس�اين
(ت 139 :أو  140ه�ـ) .هتذي�ب التهذي�ب (،)238/3
والعجاب (.)215/1
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السؤال السادس:

ق�ال تع�اىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ ،هل كان إبليس
م�ن املالئكة أو م�ن اجلن ،وإذا كان م�ن املالئكة فكيف عىص
واملالئك�ة ال يعص�ون ،وإذا كان م�ن اجلن فكيف اس�تثناه من
املالئكة ،واملس�تثنى فرد من أفراد املس�تثنى من�ه ،وكيف صار
عاصي ًا بامتناعه من السجود مع أن األمر موجه إىل املالئكة كام
هو رصيح اآلية؟
اجلواب:
ق�ال كثيرون :إن إبلي�س م�ن املالئك�ة ،ولذل�ك ص�ح
اس�تثناؤه منه�م ،وإن األمر كان موجه ًا إليه كما هو موجه إىل

املالئك�ة ،بدلي�ل قول�ه تع�اىل يف س�ورة ص﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [.]75
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أقول :أال حيتمل أن يكون مأمور ًا بأمر آخر غري الذي ُأ ِم َر

به املالئكة ،ألن األمر بالس�جود حص�ل قبل خلق آدم ،بدليل
قوله تع�اىل ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [ ص ].
ق�ال اآلل�ويس يف روح املع�اين ( :)229/1إن مجه�ور
العلمـ�اء م�ن الصحاب�ة والتابعين ذهب�وا إىل أن إبـلي�س من
املالئكة ا.هـ.
وي�رى بعضه�م أن اجلن قبيل م�ن املالئكة .ق�ال العيني
يف عم�دة الق�اري ( :)167/15روى الطربي عن ابن عباس
ق�ال :إن م�ن املالئك�ة قبيل� ًة م�ن اجل�ن ،وكان إبلي�س منه�ا.
ح�ي م�ن أحي�اء املالئك�ة يق�ال هلم
وعن�ه أن�ه ق�ال :إبلي�س ّ
اجل�نُ ،خ ِلقوا من نار الس�مومُ ،
وخ ِلقت املالئكة كلها من نور

غري هذا احلي ا.هـ.
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وق�ال البيض�اوي يف تفسيره ( « )141/1بحاش�ية
ال�كازروين » :إن اآلية (أي آية البقرة) تدل عىل أن إبليس كان

م�ن املالئك�ة .وال يرد عىل ذلك قو ُله تع�اىل ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﴾ [الكه�ف ،]50 :جلواز أن يقال كان من اجلن فع ً
ال

وم�ن املالئكة نوع ًا ،وألن اب�ن عباس ريض اهلل عنهام روى أن

من املالئكة رضب ًا يتوالدون يقال هلم اجلن ،ومنهم إبليس.

ثم قال((( :إن من املالئكة َمن ليس بمعصوم .إىل أن قال:

وأوفق للجمع بين النصوص ،والعلم
وهذا أش�به بالصواب
ُ
عند اهلل تعاىل ا.هـ.
أق�ول :ال دلي�ل على قول�ه « إن م�ن املالئك�ة َم�ن ليس

بمعص�وم » .ق�ال اإلم�ام ال�رازي يف تفسيره (:)167/2
اجلمه�ور األعظ�م م�ن علماء الدين اتفق�وا على عصمة كل

املالئكة من كل الذنوب .وذكر أدل ًة كثرية.
((( أي البيضاوي.
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والقول الذي أميل إليه  -واهلل أعلم  -أن إبليس كان من
اجل�ن ،وكان خمتلط ًا باملالئكة متعبد ًا معهم ،فاس�تثناه اهلل تعاىل
منهم المتناعه من السجود ،واملستثنى إنام جيب أن يكون فرد ًا
من أفراد املستثنى منه إذا كان االستثاء متصالً ،أما املنقطع فال.
وق�د ورد االس�تثناء املنقطع يف فصيح ال�كالم ومن ذلك قوله
تع�اىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [الزخ�رف ]27-26 :أي إال اهلل ال�ذي
فط�رين .ومل يك�ن اهلل مما يعبد قوم إبراهيم ،فق�د كانوا يعبدون
األوثان كام هو معلوم.
وق�د ق�ال كثيرون :إن�ه كان م�ن اجل�ن كما ه�و رصيح

قول�ه تع�اىل يف س�ورة الكه�ف﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾
[الكه�ف ،]50 :فهو قد عىص واملالئك�ة ال يعصون كام تقدم.
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ق�ال تع�اىل يف س�ورة التحري�م ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [التحري�م].
وإن اهلل تعاىل خلق إبليس من نار ،وهو قد افتخر بذلك حيث

ق�ال ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾
[ األع�راف ] ،وق�د ق�ال اهلل تعاىل يف س�ورة الرمحن﴿ :ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ .واملالئك�ة خلقه�م اهلل تعاىل
من نور ،فقد ورد يف صحيح مس�لم((( أن رس�ول اهلل ﷺ قال:

« ُخ ِلق�ت املالئك�ة م�ن ن�ورُ ،
وخ ِل�ق إبليس((( من م�ارج من
ن�ار » .وه�ذا احلديث يدل عىل أن إبلي�س من اجلن ،ألن اجلن

ه�م الذي�ن ُخ ِلق�وا م�ن م�ارج من ن�ار ،كما يف اآلي�ة املتقدمة
من سورة الرمحن.
((( كتاب الزهد :باب يف أحاديث متفرقة برقم (.)2996

((( هذا اللفظ أورده ابن كثري يف تفسير س�ورة األعراف اآلية،12 :
وأورد عند تفسري سورة احلجر 26 :وسورة الرمحن 15 :اللفظ

الذي جاء عند مسلم ،وهو « :اجلان ».
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ق�ال ابن كثير يف تفسيره ( :)79/1إن اهلل تع�اىل ملا أمر
املالئكة بالسجود دخل إبليس يف خطاهبم ،ألنه  -وإن مل يكن
وتوس�م بأفعاهلم.
م�ن عنرصه�م  -إال أن�ه كان قد تش� ّبه هبم
َّ
وذك�ر يف ( ((()88/3م�ا رواه اب�ن جرير بإس�ناد صحيح عن
احلسن قال :ما كان إبليس من املالئكة طرف َة ٍ
عني قط .ثم أورد

أخبار ًا كثرية ختالف ذلك ،لكنه قال عن كثري منها :وغال ُبها من
اإلرسائيليات .ثم قال((( :ويف القرآن غنية عن كل ما عداه من
األخبار ا.هـ.
واهلل العامل بالصواب.
•

•

•

((( وهو مذكور يف تفسري سورة البقرة أيض ًا بصدد تفسري هذه اآلية.
((( أي ابن كثري.
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السؤال السابع:

ق�ال اهلل تع�اىل خماطب� ًا آدم وح�واء ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ

ٍ
شجرة كانت؟
ﯣ ﴾ [ ،]35أ ّية
اجلواب:

هن�اك أق�وال كثيرة يف تعيين تلك الش�جرة ،منه�ا :أهنا

الك�رم ،أو النخلة ،أو الس�نبلة ،أو التين�ة .واألَوىل عدم اجلزم
بشيء من ذلك على التعيني ،ألن تعيينها مل ي�رد ال يف الكتاب

وال يف الس�نة الصحيحة ،وليس تعيينها مقصود ًا ،بل املقصود
أن اهلل تع�اىل هن�ى آدم وحواء عن قرباهنا فأكال منها .أقول هذا
بعد مراجعة املصادر التالية:

تفسير الطبري ( )184/1والكش�اف للزخمشري

( )95/1وتفسير ال�رازي ( )5/3وتفسير القرطب�ي
( )305/1وتفسير اب�ن كثير ( )79/1وتفسير البيضاوي
( )141/1وروح املعاين لآللويس (.)234/1
واهلل سبحانه العامل بالصواب.
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السؤال الثامن:

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ ،ما هي هذه الكلامت؟
اجلواب:
ق�ال اهلل تع�اىل يف س�ورة األع�راف﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏ ﰐﰑﰒ ﰓﰔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﴾ ،فالظاه�ر أن هذه هي الكلمات التي تلقاها
م�روي عن كثري م�ن التابعني عىل ما
آدم علي�ه السلام .وهذا
ّ

قاله ابن كثري يف تفسريه (.)81/1

و ُي�روى أن ه�ذه الكلمات ه�ي :الله�م ال إل�ه إال أن�ت

ظلم�ت نفسي فارمحني ،إنك
رب إين
ُ
س�بحانك وبحم�دكّ ،
خري الرامحني.

60

رسـالة يف التفسري

اس�مك
وقيل ه�ي :س�بحانك الله�م وبحمدك وتبارك
ُ
ظلم�ت نفسي فاغف�ر يل،
وتع�اىل َج�دُّ ك .ال إل�ه إال أن�ت
ُ
إنه ال يغفر الذنوب إال أنت.
وهناك روايات أخرى.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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السؤال التاسع:
ق�ال اهلل تع�اىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
غير جازمين
ﯢ ﯣ ﴾ ،قول�ه ﴿ ﯜ﴾ يقتضي أهن�م ُ
بمالق�اة اهلل والرجوع إليه ،واهلل س�بحانه قال يف س�ورة البقرة

أيض� ًا ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ ،فاملطلوب اليقني ال الظن.
ويف س�ورة يون�س ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [.]36
وع�دم اجل�زم بمالق�اة اهلل ينايف اإليمان ،فكيف أثن�ى اهلل عىل
الذين يظنون ذلك؟
اجلواب:
املوت الذي تكون املالقاة
قد يكون املقص�ود بمالقاة اهلل
َ

بعده ،فهي مس َّببة عن املوت ،فأطلق املس َّبب عىل السبب جماز ًا.
وه�ذا ش�ائع يف العربية ،قالوا:أمطرت السماء نبات ًا ،يقصدون

ما ًء تس�بب عنه النبات ،وقالوا :أكل فلان دم ًا ،يقصدون دي ًة
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تس�ببت عن الدم أي القتل .وعىل هذا يكون :وإهنا لكبرية إال
على اخلاش�عني الذي�ن يظنون أن امل�وت قد حيصل هل�م يف أية
ٍ
حلظة ،فيبادرون إىل التوبة والعمل الصالح.

وقد يك�ون املقصود بمالقاة اهلل مالق�اة ثوابه عىل العمل
الصال�ح ،واملؤم�ن موق�ن بأن�ه ال ب�د بع�د املوت م�ن احلرش
والرج�وع إىل اهلل ،كما أنه موق�ن بمالقاة الث�واب عىل العمل
الصال�ح ،ولكن�ه ال يعل�م يقين ًا كي�ف تكون خامتته ،فحس�ن
اخلتام مظنون ،فقال اهلل ﴿ :ﯜ﴾ دون يعلمون.ومثله قوله

تعاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [ احلاق�ة ] ،أي كن�ت قد
ظنن�ت يف الدني�ا أين ملاق حس�ابيه .ولعل يف التعبير بالظن

يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ إش�عار ًا ّ
بأن
اخلطرات التي هتجس يف النفس ال تقدح يف أصل اإليامن.
واهلل أعلم بالصواب.
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السؤال العارش:
ق�ال اهلل تع�اىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،ال�ذي نفهم�ه أن امل�راد بالكتاب هنا هو
الت�وراة .فما املراد بالفرق�ان .وملاذا ق�ال ﴿ :ﮋ ﴾ ومل يقل:
« لعلهم » أي اليهود؟
اجلواب:
اخلط�اب موج�ه إىل اليه�ود ،فقب�ل ه�ذه اآلي�ة﴿ :ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [ ﴿ ،]47ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﴾ [﴿ ،]49ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [ .]50فلذلك قال
هلم لعلكم.
وامل�راد بالكت�اب يف اآلية املذك�ورة التوراة .أم�ا الفرقان
وهو احلجة التي تفرق بني احلق والباطل ففيه أقوال:
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 -1امل�راد بالفرق�ان ه�و التوراة نفس�ها ،فم�ن أوصافها
أهن�ا كت�اب من�زل ،وأهن�ا فرق�ان بين احل�ق والباط�ل .ق�ال
تع�اىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾
[األنبي�اء ]48 :أي اجلـامـع بين كـونـه فرقانـ ًا وضيا ًء وذكر ًا.
وق�د ورد يف ال�كالم الفصي�ح أن يكون املعط�وف واملعطوف
ٍ
واحد .قـال الشاعـر(((:
ملعنى
عليه ً
......................

وألفى قوهلا ِ
كذب ًا و َمينا

واملني هو الكذب.
وقال آخر(((:
.........................

النأي وال ُبعدُ
وهند أتى من دوهنا ُ

((( ه�و عدي بن زيد .انظ�ر :ديوانه ص  ،183وأحكام القرآن البن
العريب ( ،)141/3وزاد املسري (.)81/1

((( هو احلطيئة .انظر :ديوانه ص ،140وتفسري القرطبي (.)399/1
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 -2حيتمل أن يكون املراد بالفرقان املعجزات التي ُأوتيها
موس�ى عليه السالم من العصا وفلق البحر وغريمها .فإن هذه
املعجزات فرقت بني احلق الذي عليه موس�ى ،والباطل الذي
عليه فرعون وقومه.
 -3وحيتمـ�ل أن يك�ون املـراد بـالفـرقـ�ان النرص الذي
نرص اهلل بـه موس�ى عىل فرعون وقومه .واهلل س�بحانـه سمى
يـ�وم بـدر يـو َم الفرقـان ،قال تعاىل يف س�ورة األنفال ﴿ :ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [ .]41وهناك أقوال أخرى(((.
واهلل العامل بام أراد.
•

•

((( انظرها يف زاد املسري (.)81/1

•
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السؤال احلادي عرش:
ق�ال تع�اىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ٍ
ﮨ ﮩ ﴾ ،ه�ل امل�راد هنا أن يقتل ُّ
واحد منهم نفس�ه،
كل
بعضهم بعض ًا؟
أو أن يقتل ُ
اجلواب:
ظاهر اآلية أنه أمرهم أن يقتل ُّ
كل واحد نفسه .ولعل حكم
وأمر موسى قد حصل ،ولكن
املرتد كان كذلك يف رشيعتهمُ .

هل ن ّفذوه أو ال؟ قال اإلمام الرازي يف تفسيره ( :)81/3إن
املفرسين أمجعوا عىل أهنم ما قتلوا أنفسهم بأيدهيم ا.هـ.
بعضه�م بعض ًا ،فقوله:
وحيتم�ل أن يكون امل�راد أن يقتل ُ
﴿ ﮛ ﮜ ﴾ كقول�ه تع�اىل ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﴾
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[احلج�رات ،]11 :أي ال يلم�ز بعضك�م بعض� ًا ،ألن املؤمنني
كنفس واحدة.
َ
القت�ل احلقيقي ،بل
وق�ال بعضه�م :ليس امل�راد بالقت�ل
إذالل النف�س ،والتش�ديد عليه�ا بالرياضة وقطع الش�هوات
وش�دة التقش�ف .ولكن ه�ذا الق�ول خمالف
للم�روي من أن
ّ
بعضه�م قت�ل بعض� ًا ،وأن القتلى بلغ�وا ألوف ًا .ق�ال القرطبي
يف تفسيره ( :)401/1ق�ال أرب�اب اخلواط�ر :ذللوه�ا
بالطاع�ات وك ّفوه�ا ع�ن الش�هوات .والصحي�ح أن�ه ٌ
قت�ل
عىل احلقيقة هنا ا.هـ.
واهلل العامل بالصواب.
•

•

•
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السؤال الثاين عرش:
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ

ٍ
وأي ٍ
ب�اب ُأ ِمروا أن
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ ،أ ّي� ُة قري�ة ه�ذهُّ ،

يدخل�وه ،وكيف دخلوا وهم س�اجدون ،وما املقصود بكلمة

ِح ّطة ،وبأي يشء بدلوها؟
اجلواب:

أم�ا القرية فظاهر القرآن ال يدل عىل تعيينها ،فالرجوع يف
ذلك إىل األخبار .ومما قيل فيها :إهنا بيت املقدس ،وقيل :أرحيا
القريب�ة من بيت املق�دس .والقائل�ون هبذا قال�وا :إن التبديل
وق�ع عق�ب األم�ر بالدخول يف حي�اة موس�ى عليه السلام.
وهو عليه السالم مل يدخل بيت املقدس ،بل تُويف يف التيه .لكن
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ه�ذا القول مبني عىل أن األمر ورد عىل لس�ان موس�ى .أما إذا

كان قد ورد عىل لس�ان يوش�ع عليه السالم فال إشكال ،فإهنم
خرجوا من التيه مع يوشع.

وأم�ا الب�اب فهو أحد أب�واب بيت املق�دس ،فقيل :باب

القرية نفس�ها ،وقيل :باب التوبة ،أو الباب الذي يس�مى باب
ِح ّطة ،أو باب القبلة التي كانوا يص ّلون إليها.
أم�ا كلمة ﴿ ﭟ ﴾ فقال الق�ايض((( :املعنى أن اهلل تعاىل
((( يف األص�ل :الق�ايض الباقالين ،والظاهر أن�ه القايض عبد اجلبار،

قال العالمة أبو عبد اهلل بن املس�فر (ت 743 :هـ) « :إن تفسير

اب�ن اخلطيب ال�رازي احتوى عىل أربعة عل�وم ،نقلها من أربعة

كت�ب ،مؤلفوها كلهم معتزل�ة :فأصول الدي�ن نقلها من كتاب
الدالئ�ل أليب احلسين البرصي [ت 436 :ه�ـ] ،وأصول الفقه
نقلها من كتاب املعتمد أليب احلسين أيض ًا ،والتفسير من كتاب
الق�ايض عبد اجلب�ار [اهلمذاين ت 415 :ه�ـ] ،والعربية والبيان

م�ن الكش�اف للزخمشري [ت 538 :هـ] » ا.هـ م�ن اإلفادات
واإلنشادات للشاطبي ص  101-100بترصف.
وانظر الرازي مفرس ًا ص .106
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بع�د أن أمره�م بدخ�ول الب�اب على وج�ه اخلض�وع أمرهم
التامس
أن يقول�وا م�ا ي�دل عىل التوب�ة ،أي يذك�روا بلس�اهنم
َ
ح�ط الذن�وب عنه�م ..واإلم�ام ال�رازي بع�د أن نق�ل ذل�ك
يف تفسيره ( )92/3ق�ال :وه�ذا أحس�ن الوج�وه وأقرهب�ا
إىل التحقيق ا.هـ.
وأم�ا تبدي�ل الق�ول فق�د ورد يف صحيح مس�لم عن أيب
هري�رة ق�ال :قال رس�ول اهلل ﷺ :قي�ل لبني إرسائي�ل ادخلوا
الباب ُس ّجد ًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ،فبدلوا فدخلوا
الباب يزحفون عىل أس�تاههم وقالوا :حبة يف شعرة .وأخرجه
البخ�اري وق�ال :فبدلوا فقالوا حطة حبة يف ش�عرة((( .وهناك
روايات أخرى يف الكلمة التي قالوها.
((( صحي�ح البخ�اري :كت�اب التفسير برق�م ( ،)4479ومس�لم:
كذلك برقم (.)3015
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أما السجود الذي أمروا به:
فقال بعضهم :املراد به االنحناء والتطامن ،فقد روي عن
ابن عباس أنه فسرّ السجود هنا بالركوع.
وق�ال بعضه�م :املعن�ى إذا دخلت�م الب�اب فاس�جدوا
ش�كر ًا هلل عىل خروجكم م�ن التيه ودخولك�م القرية .وروي
عن احلس�ن البصري أنه قال :أمروا بالس�جود عىل وجوههم
حال دخوهلم .ذكر ذلك ابن كثري يف تفسريه ( )98/1ولكنهم
مل يسجدوا بل دخلوا زحف ًا.
واهلل العامل بحقيقة احلال.
•

•

•
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السؤال الثالث عرش:
قال تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾،

كي�ف َوعَ�دَ اهلل هؤالء بالنجاة مع أننا نعتق�د ِ
بكفر َمن مل يؤمن

برسالة اإلسالم؟
اجلواب:

الذي�ن آمن�وا هم أتباع س�يدنا حمم�د ،والذين ه�ادوا هم
أتباع س�يدنا موسى ،والنصارى هم أتباع سيدنا عيسى عليهم
صل�وات اهلل وسلامه .أما الصابئون فاملع�روف عند مرشكي
العرب أهنم اخلارجون عن دي�ن قومهم ،وهو عبادة األوثان.
والفع�ل ( صب�أ )  -باهلم�زة  -معناه خرج .وق�د كان مرشكو
الع�رب يقول�ون :فالن صبأ ،إذا ف�ارق وثنيتهم فأس�لم .وقد
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موحدون يؤمنون باآلخ�رة ويعملون الصاحلات،
كان مجاع�ة ِّ
ويقول�ون نح�ن على مل�ة إبراهيم كزيد ب�ن عمرو ب�ن نفيل،
وقس بن ساعدة وغريمها.
ّ
وعىل هذا يكون املراد باآلية  -واهلل أعلم  -أن املس�لمني
ناج�ون ،واليه�ود قبل ظه�ور املس�يحية ناج�ون ،والنصارى
قب�ل ظهور اإلسلام ناجون ،وكذل�ك الصابئ�ون قبل ظهور
اإلسلام .أما إذا بقي اليه�ود عىل دينهم بعد ظهور املس�يحية
فه�م كاف�رون هالك�ون ،وإذا بقي النص�ارى على دينهم بعد
ظهور اإلسلام فهم كافرون هالك�ون .وكذلك الصابئون(((.
((( ق�ال اب�ن حج�ر يف العج�اب ( « :)259/1نزل�ت اآلي�ة خمبرة
ّ
ب�أن م�ن آمن بنبي�ه الذي هو من أمت�ه ،ومل يغري بع�ده ومل يبدل،
وآم�ن ٍ
بنب�ي ُب ِع�ث إليه مث ً
ال ناس�خ ًا لرشيع�ة َم ْن قبل�ه فإنه ناج،
�مي بغيره م�ن اليهودي�ة
وإن اس�م اإلسلام يش�مله ،وإن ُس ِّ
والنرصانية مث ً
ال ».
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قال تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [ آل عمران ].
موحدون ويؤمنون
وق�ال بعض املفرسين :إن الصابئين ّ

باآلخ�رة ويق�رأون الزب�ور ويتبع�ون زكري�ا أو حيي�ى عليهما

السلام ،ولكنهم يعظمون بعض األجرام الساموية ،وبعضهم
يعبدون املالئكة .فالظاهر أهنم صنفان:
موح�دون يؤمن�ون باملع�اد ،وصن�ف مرشك�ون
صن�ف ِّ

يعب�دون مع اهلل املالئك�ة أو بعض األجرام السماوية .والعلم
عن�د اهلل تع�اىل وه�و حيكم بينه�م ي�وم القيامة .ق�ال اهلل تعاىل

يف س�ورة احل�ج﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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السؤال الرابع عرش:
ق�ال تع�اىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾.
ما املراد بامليثاق املذكور ،وكيف رفع اهلل الطور فوقهم؟
اجلواب:
ه�ذا خطـاب موجـ�ه إىل اليهـ�ود يذكّره�م بمـا حصل

ألسلافهم عىل عهد موسى عليه السالم ،و َأ ْخ ِذ امليثاق عليهم
باتب�اع التوراة والعمل بام فيها .والط�ور اجلبل .وذكر كثريون
أنه اجلبل الذي أنزل اهلل فيه التوراة عىل موس�ى عليه السلام.
وامل�روي يف ذلك أن س�يدنا موس�ى جاء بن�ي إرسائيل بألواح
ُّ
التوراة ،وأمرهم أن يأخذوها بجدّ واجتهاد ،وملا علموا ما فيها
من التكاليف الش�اقة أ َبوا أن يعطوا امليثاق عىل ذلك ،فأمر اهلل
تع�اىل جربيل عليه السلام فرف�ع اجلبل فوقه�م ،وهدّ دهم أن
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ي ِ
س�قطه عليه�م إن مل يعطوا امليث�اق عىل العمل بما يف التوراة،
ُ
فقبلوا وأعطوا ميثاقهم .وقد ورد ذلك يف س�ورة البقرة أيض ًا،
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾
[ .]93وق�ال يف س�ورة األع�راف ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ .والنَتق :اجلذب .فمعنى نتقنا اجلبل:
جذبناه فقلعناه .أما كيف حصل ذلك فاهلل أعلم .ونحن نؤمن

بحصوله ،فقدرة اهلل سبحانه ال حدود هلا ،وهو تعاىل ال ُي ِ
عجزه
يشء يف األرض وال يف السامء.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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السؤال اخلامس عرش:
ق�ال تع�اىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ ،كي�ف اعت�دوا ،وكي�ف
صدر األمر إليهم بـ ﴿ ﮒ﴾ ،مع أن ذلك ليس يف مقدورهم،
تنقلب
وه�ل صاروا قرد ًة عىل احلقيقة ،وهل يكفر َمن يقول مل
ْ
صوره�م إىل ص�ورة قردة على احلقيقة ،بل ص�ارت طباعهم
ُ

طباع القردة؟
َ

اجلواب:
كان اليه�ود مأموري�ن بأن يتجردوا للعبادة يوم الس�بت،
وح ِّر َم عليهم
التكسب فيه ،وكان بعضهم يسكن قرية « إيلة »
ُ
ّ
على س�احل البح�ر األمح�ر ،وكان�ت األسماك تقترب م�ن
الس�احل ي�وم الس�بت فتكون يف متن�اول أيدهي�م ،وال تأيت يف
األي�ام األخ�رى ،فعم�د بعضه�م إىل احليلة فحفـ�روا حياض ًا
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قـ�رب الس�احل وفتح�وا هل�ا ج�داول إىل البحـر ،ف�إذا أتت
األسماك يف يوم الس�بت أثناء املد دخلت تل�ك احلياض ،فإذا
انحسر امل�اء أثن�اء اجل�زر بقي�ت تل�ك األسماك يف احلياض،
فيصطادوهن�ا ي�وم األحد .ق�ال اهلل تعاىل يف س�ورة األعراف:
﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﴾.
أم�ا قوله تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﴾ فهو أمر تكوين ،قال اهلل
هلم كونوا فكانوا ،وليس األمر أمر تكليف.
ومجه�ور املفرسي�ن يقول�ون :إهن�م ُم ِس�خوا ق�رد ًة على

احلقيق�ة ،أي انقلبت صورهم اجلس�مية إىل صور ِق َر َدة ،وأهنم

عاشوا ثالثة أيام فهلكوا.
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والق�ول بأهنم مل تنقلب صوره�م ال ُي َعدّ كفر ًا .كيف وقد
ق�ال بذلك اإلم�ام التابعي جماه�د بن جرب ،وتناق�ل املفرسون
قول�ه ومل يكف�ره أو يفس�قه أح�د منه�م .روى اب�ن جرير عن
جماه�د أهنم م�ا مس�خت صورهم ،ولك�ن مس�خت قلوهبم.
وق�ال بعض املعارصين((( :ليس من الرضوري أن يس�تحيلوا
قردة بأجس�امهم ،فقد اس�تحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم.
وانطباع�ات الش�عور والتفكري تعكس على الوجوه واملالمح

ٍ
�حنَة((( .ولك�ن تقدم أن مجه�ور املفرسين
الس ْ
سمات تؤث�ر يف َّ
يقولون بانقالب صورهم ،فاهلل العامل بالذي حصل.
•

•

((( انظر :يف ظالل القرآن (.)77/1

•

((( من معانيها :اهليئة واللون .القاموس ص.1554
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السؤال السادس عرش:
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ ،مل�اذا زع�م اليه�ود
ذلك ،وما عدد تلك األيام؟
اجلواب:
أم�ا مل�اذا قال�وا ذل�ك فهو زع�م منه�م ودع�وى ال دليل
عليها .فقد ُر ِو َي أهنم زعموا أن عمر الدنيا س�بعة آالف سنة،
وقالوا :إن اهلل ال يعذبنا إال س�بعة أيام ،عن كل ألف س�نة يوم
واح�د .وواض�ح أن ذل�ك زعم باط�ل ،إذ ال عالق�ة بني عمر
وي أهن�م قالوا :لن
ور َ
الدني�ا وتعذي�ب هذه الطائف�ة أو تلكُ .
متس�نا الن�ار إال أربعني يوم ًا ،وهو عدد األي�ام التي عبدوا فيها
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العج�ل .وهذا أيض ًا ال دليل عليه ،وهلذا رد اهلل زعمهم فقال:
﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ اآلية.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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السؤال السابع عرش:
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ﴾ ،ما هي تلك الكلامت؟
اجلواب:

إن اهلل تع�اىل ك َّلف إبراهيم عليه السلام بتكاليف فأداها

كامل�ة ،فق�ال ل�ه اهلل :إين جاعل�ك ق�دوة صاحلة هيت�دي بك
الن�اس .ق�ال إبراهيمَ :أ َو جتعل من ذريت�ي أئم ًة؟ فقال اهلل :إن

من كان من ذريتك ظامل ًا ال يكون إمام ًا.

واإلمام�ة ه�ي الرس�الة عن�د أكث�ر املحققني .والرس�الة

إنما هي فضل م�ن اهلل((( يؤتيه الذي�ن آمنوا والتزم�وا بالعمل
((( ق�ال تع�اىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﴾ [احلج ،]75 :ويف هذا قال اللقاين يف جوهرة التوحيد:

ومل تـكـن نـبـوة مكتـسبـه
بل ذاك فضل اهلل يؤتيه مل ْن

ولو رقى يف اخلري أعىل عقبه

يشاء جـل اهلل واهـب املـن ْن
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الصالح واخلل�ق القويم ،وحتملوا مس�ؤولية نرش الدعوة مهام

كلفهم ذلك من مشاق.

وظاهر اآلية الكريمة ُيشير إىل أن االبتالء قد حصل قبل

النب�وة ،ألن اهلل تعاىل جع�ل قيام إبراهيم بتلك الكلامت س�بب ًا
جلعله إمام ًا.

ومم�ا حص�ل ل�ه قب�ل النب�وة تفكيره بالكوك�ب والقمر

والش�مس ،وجماهرت�ه بالتوحي�د أمام أبي�ه وقوم�ه ،وحتطيمه

أصنامه�م حت�ى ألقوه يف الن�ار ،وخروجه من بل�ده ،وجمادلته
للطاغي�ة نُم�روذ ،وممّا حصل بع�د النبوة قيامه بنشر التوحيد
وبذب�ح ول�ده((( ،وترك�ه زوجته وابن�ه يف مكان قف�ر ،ثم بناء

الكعبة وقيامه بمناسك احلج من الطواف والسعي وغريمها(((.
واحل�ق أن�ه مل ي�رد يف الكت�اب وال يف الس�نة تعيين تلك

الكلمات ،لذل�ك ق�ال بعضه�م :ال جي�وز اجلزم بشيء منها.
((( ومل يتم هذا ،وفداه اهلل ٍ
بذبح عظيم.
((( ُينظر يف مستند هذا التقسيم.
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وق�ال بعضهم :هي مب َّينة يف نف�س اآلية وغريها ،كقوله تعاىل:
﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ وما بعدها من اآليات.

وي عن ابن عباس وغريه من تعيني تلك الكلامت
أما ما ُر َ

فلا تقوم به حجة ،ألن�ك لو تتبعت تل�ك الروايات لوجدهتا
خمتلفة ،بل لوجدت الرواية عن واحد منهم خمتلفة .ويف تفسري
اب�ن كثير ( )165/1ما ورد ع�ن ابن عباس وح�ده روايات
خمتلف�ة ،منها :أن الكلامت مناس�ك احل�ج ،ومنها :أهنا خصال
الفطرة كاملضمضة واالستنش�اق وغريمها ،ومنها :أهنا ثالثون

بعضها مذكور يف س�ورة كذا وبعضها يف س�ورة ك�ذا .نعم َّ
إن
خص�ال الفط�رة وردت يف صحي�ح مس�لم((( ،ولك�ن ذل�ك
ال يدل عىل أهنا هي الكلامت التي كلف اهلل هبا إبراهيم.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•

((( كتاب الطهارة :باب خصال الفطرة برقم (.)261-257
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السؤال الثامن عرش:
ق�ال تع�اىل﴿ :ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ ،ما املقصود بصبغة اهلل؟
اجلواب:
وردت ه�ذه اآلي�ة بع�د قول�ه تع�اىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ .فاإليمان بما
تق�دم ه�و صبغة اهلل ،أي دي�ن اهلل ،أو فطرته الت�ي فطر الناس
عليه�ا .أو تطهري اهلل ،ألن اإليامن يطه�ر النفوس .والنصارى
يغمس�ون أوالده�م يف م�اء أصف�ر يس�مونه « املعمودي�ة »،
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ويقول�ون ه�و تطهير هل�م وحتقي�ق لدخوهل�م يف املس�يحية.
فأم�ر اهلل املس�لمني أن يقول�وا :إن صبغ�ة اهلل ه�ي اإليمان به
وبأنبيائه ،فتلك صبغة ال مثيل هلا.
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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السؤال التاسع عرش:
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ ،ه�ذه اآلي�ة بظاهره�ا تقتضي
أن اهلل س�بحانه ال يعل�م من يتبع ممن ينقل�ب إال بعد أن جعل
تلك القبلة .فكيف يصح ذلك مع أننا نعتقد أن اهلل تعاىل عليم
بام كان وما يكون؟
اجلواب:
هذا يف الواقع س�ؤال وارد .وللعلامء فيه تأويالت كثرية.
وقبل اخلوض فيها أقول:
 -1كان عام�ة الع�رب يف اجلاهلي�ة يعظم�ون الكعب�ة
وحيج�ون إليه�ا ويطوف�ون حوهل�ا ،وكان أه�ل مك�ة يعتزون
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بوجود الكعبة يف بلدهم ،وملا جاء اإلسلام ُأ ِم َر املس�لمون أن
يتجه�وا يف صالهت�م إىل بيت املقدس .ولع�ل احلكمة يف ذلك
ِ
واختبار
رواس�ب اجلاهلية من نفوس�هم،
قلع
 واهلل أعل�م ُ -ُ

َم� ْن يتغ ّلب عىل تلك الرواس�ب فيطيع اهلل ورس�وله ،ومن ال
يفعل ذلك .ونش�أ من االجتاه إىل بيت املقدس أمران :أحدمها:
أن الع�رب مل يرق هلم ذلك .والثاين :تبجح اليهود عىل العرب
عامة وعىل املسلمني خاصة بأن قبلتهم أوىل من الكعبة.
وبقي املس�لمون يصلون متجهني إىل بيت املقدس َط َ
وال
إقامتهم بمكة ،وكانت الكعبة يف نفس االجتاه بالنسبة إىل الدار
التي كانوا يصلون فيها .وبعد اهلجرة استمروا يصلون إىل بيت
املقدس بضعة عرش شهر ًا .ومل تكن الكعبة يف نفس االجتاه ،كام
كان احل�ال يف مك�ة .ويظهر أن الرس�ول ﷺ كان حيب االجتاه
إىل الكعب�ة ،ولكن�ه  -تأ ّدب� ًا مع اهلل  -مل يطل�ب ذلك منه حتى
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أن�زل اهلل قول�ه﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [.]144
 -2إن اهلل س�بحانه عامل ب�كل يشء تفصي ً
ال من األزل إىل
آيات ،منها قوله تعاىل
األبد .ويدل عىل إحاطة علمه بكل يشء ٌ
يف س�ورة األنع�ام ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [،]80
ويف سورة الشورى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾.

 -3وردت آي�ات ت�دل رصاح� ًة على علم�ه تع�اىل بما

يك�ون يف املس�تقبل ،منه�ا قول�ه يف س�ورة البق�رة ﴿ :ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ﴾ [ ،]235وقول�ه يف س�ورة البقرة أيض ًا:
﴿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ [ ،]255ويف س�ورة

الرع�د ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ﴾ [ ،]8ويف س�ورة الرع�د أيض� ًا﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ
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ﰌ ﰍﰎ ﴾ [ ،]42ويف س�ورة املزم�ل ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﴾ [.]20

 -4لآلي�ة ال�واردة يف الس�ؤال نظائر يف الق�رآن الكريم،

ومـ�ن ذلـ�ك قـولـ�ه يف س�ـورة حمم�د ﴿ :ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [ ،]31ويف س�ورة األنف�ال:

﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [ ،]66ويف

سورة الكهف﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ﴾.

أعود إىل السؤال فأقول  -كام سبق  :-إن للعلامء يف ذلك

تأويالت منها:

 -1معن�ى ﴿ ﮩ ﴾ يف اآلي�ة :ليتعل�ق علمن�ا بذل�ك

موج�ود ًا ال مق�دّ ر ًا أن يوجد يف املس�تقبل .فاهلل س�بحانه يعلم
أن ه�ذا اليشء قد وقع ،فوقوع ذلك الشيء معلوم وحاصل.

ويعلم أن ذلك اليشء سيقع ،فوقوعه معلوم لكنه غري حاصل.
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 -2املراد :العلم احلايل الواقعي الذي يدور حوله اجلزاء،
ف�اهلل س�بحانه ال يؤاخ�ذ الن�اس إال عىل م�ا فعل�وا يف الواقع،
ال عىل ما يعلم أهنم سيفعلونه.
 -3معن�ى ﴿ ﮩ ﴾ :لنم ّيز أهل اليقني من أهل الش�ك.
فعبرّ عن التمييز بالعلم ،ألن التمييز من ثمرات العلم.
 -4معن�اه :ليعل�م الن�اس ،ال ليعلم�ه اهلل .ويؤي�د
ه�ذا ق�راءة اب�ن مس�عود ﴿ ل ُيع َل�م ﴾ بالبن�اء للمجه�ول(((.
وهناك أقوال أخرى.

واهلل العامل بام أراد.
•

•

•

((( ينظ�ر معجم الق�راءات القرآني�ة ( ،)266/1ومعجم القراءات
( )207/1ومل يذكر ابن مسعود فيهام.
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السؤال العرشون:
ق�ال تع�اىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ ،م�ا
تفسري هذه اآلية؟
اجلواب:

ٍ
بشيء قليل
موج�ز معناه�ا  -واهلل أعل�م  -لنمتحننك�م
م�ن اخل�وف ،واجل�وع ،وذه�اب بع�ض األم�وال ،وم�وت
بعض األف�راد ،ونقص املحاصيل الزراعي�ة .والصابرون عىل
ذل�ك هل�م البشرى .أخربه�م اهلل تعاىل ّ
ب�أن ذلك س�يحصل
هل�م ،ليوطن�وا أنفس�هم على الصبر عن�د الوق�وع ،بخلاف
م�ا ل�و فاجأهت�م الك�وارثّ ،
ف�إن كثير ًا م�ن النف�وس تنه�ار
عند الصدمة األوىل.
وق�د حص�ل للمس�لمني األولين كل م�ا وعده�م اهلل
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به((( ،كاخلوف يف وقعة أح�د ووقعة األحزاب ،واجلوع الذي

حص�ل هلم يف بداية اهلج�رة ويف بعض الغزوات من قلة الزاد،
وكذل�ك يف الص�وم .وحصل النقص يف النف�وس بالقتل أثناء
احلروب ،ونقص األموال النش�غاهلم باجلهاد وانرصافهم عن

تنمية أمواهلم واملحافظة عليها.

واحلي�اة فيها السراء والرضاء ،واليسر والعرس ،والفرج

والضي�ق ،والفقر والغنى ،والصحة والس�قم .فال بد من تربية

النف�وس بالصرب عىل الش�دائد ،وهذا أمر س�ار عليه الناس يف

كل زمان:

أما عىل مس�توى األفراد فاألب يدفع ابنه إىل عمل يش�ق

علي�ه يف ب�ادئ األمر ،وقد يضطره إىل أكل اخلش�ن من الطعام

ليدربه عىل حتمل أعباء احلياة.
أحيان ًا ِّ

((( عبرّ الشيخ  -رمحه اهلل  -عن املذكور هنا بالوعد  -مع َّ
أن ظاهره
ش�ديد يأباه اإلنس�ان ،والوعد إنام يكون باملحبوبات  -نظر ًا إىل
حسن العاقبة التي تنتظر الصابرين.
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وكذل�ك على مس�توى اجلامعات ،فه�ذه األم�م املتمدنة
تدرب جنودها عىل التامرين الش�اقة يف احلر والربد الشديدين،
ِّ
وق�د تقطع عنهم الطع�ام يوم ًا أو يومني ،ثم تق�دم هلم الطعام
اخلش�ن ،إىل غير ذل�ك م�ن الوس�ائل الت�ي تراه�ا رضوري�ة

ٍ
جي�ش يتحمل ذلك عن�د وقوعه .إذ رسع�ان ما ينهار
لتنش�ئة
املدللون املرتفون.
وقد عجب الكفار من ش�أن املس�لمني حني ش�اهدوهم
مرصي�ن على دينهم مع م�ا يالقونه من خ�وف وجوع وعنت
ّ
وهتديد وتعذيب ،بحيث صار بعض الكفار يقولون يف أنفسهم

لو مل يكن هؤالء عىل حق ملا صربوا عىل هذه املكاره القاسية.
واهلل سبحانه أعلم.
•

•

•
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السؤال احلادي والعرشون:
ق�ال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ،م�ا
معنى هذه اآلية؟
اجلواب:
ذكر اهلل سبحانه يف اآلية التي قبل هذه َ
حال الكفار الذين
ق ّل�دوا آباءه�م بعبادة األصن�ام واخلضوع هلا ،م�ع أهنم يروهنا
ال تس�مع وال تبصر ،وال تضر وال تنفع .ق�ال تعاىل ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ .ويف
اآلي�ة التي يف الس�ؤال بينّ اهلل حال الذين قل�دوا أولئك اآلباء
تقلي�د ًا أعمى .فم ّث َل حال َمن يدعوهم إىل اإليامن بحال راعي
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هبائ�م ينعق هب�ا بأصوات .فهي تس�مع دع�اءه القريب ونداءه
البعي�د ،ولكنه�ا ال تفهم معناه .بل ذكر اهلل س�بحانه أن هؤالء
رش من البهائم ،ألن البهائم  -وإن كانت ال تفهم معنى
الكفار ّ
صم عن سامع احلق،
الكالم  -تس�مع وترى وتصيح .وهؤالء ٌّ
ُبك ٌْم عن النطق بهُ ،ع ْم ٌي عن مشاهدته.
واهلل أعلم بام أراد.
•

•

•
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كلمة اخلتام
توقف الش�يخ املؤلف  -رمحه اهلل رمحة واس�عة  -هنا ومل
يتم كتابه ،ولذلك نظائر كثرية يف املايض واحلارض ،ولكن هذا

اليمنع من االس�تفادة ممّا ت�م إنجازه ،وقد ت�داول العلامء كتب ًا
غير تام�ة ،ولعل أحد ًا ينش�ط ملتابع�ة هذا املشروع ،وقد أتم
كثيرون كتب غريه�م ،ومن ذلك إمتام ٍ
ابن كت�اب أبيه ،وإمتام

ٍ
ٌ
باحث الكتب املتداولة وهي غري
تلميذ كتاب شيخه ،ولو تتبع
ٍ
ٍ
بكتاب
تام�ة ،والكتب التي قام آخ�رون بإمتامها خلرج
طريف
ٍ
مفيد.

ه�ذا ،وصلى اهلل عىل املفرس األول س�يدنا حممد وعىل آله
وصحبه وسلم.
•

•

•
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مصادر العناية
 املخطوطة: -1اإلبان�ة والتفهي�م ع�ن مع�اين بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م

للزجاج (ت311:ه�ـ) ،خمطوط يف
(ثامنون س�ؤاالً يف البس�ملة)ّ ،
دار الكتب املرصية.

 -2أسئلة وأجوبة لنجم الدين الغيطي (ت981:هـ) ،مصور
عن نسخة دار الكتب املرصية.
 -3تفسير اب�ن ف�ورك (ت406:ه�ـ) ،مص�ور ع�ن القطعة
املحفوظة يف خزانة فيض اهلل باسطنبول.
 -4الفت�اوى ،للش�يخ عب�د الكري�م الدب�ان التكريت�ي
(ت1413:هـ) ،مصور عن نسخة املؤلف.
 -5كش�ف النق�اب والران ع�ن وجه خمدرات أس�ئلة تقع يف
بعض س�ور القرآن ،ألمح�د الفيومي (ت1101:ه�ـ) ،مصور عن
نسخة الظاهرية بدمشق.
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 -6مس�ائل مش�كلة يف القرآن ،البن اجلزري (ت833:هـ)،
مصور عن نسخة مكتبة احلرم النبوي الرشيف.
 -7املن�ح الوهبي�ة على األس�ئلة العزي�ة البن حج�ر اهليتمي
(ت974:ه�ـ) ،مجعه�ا ول�ده حمم�د أبو اخلير ،مصور عن نس�خة
الظاهرية بدمشق.
 املطبوعة: -8اإلتق�ان يف عل�وم الق�رآن ،للس�يوطي (ت911:ه�ـ)،
حتقي�ق :حمم�د أب�و الفض�ل إبراهي�م (ت1401:ه�ـ) ،املش�هد
احلسيني-القاهرة ،ط1387( 1هـ).
 -9األجوبة املرضية عن األس�ئلة املكية ،لويل الدين أمحد بن
عب�د الرحي�م العراق�ي (ت826:هـ) ،حتقي�ق :حممد تام�ر ،مكتبة
التوعية اإلسالمية-القاهرة ،ط1411( 1هـ1991-م).
 -10أحكام القرآن ،البن العريب (ت543:هـ) ،حتقيق :عيل
حممد البجاوي (ت1399:هـ) ،مصورة دار الفكر-بريوت.
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 -11اإلف�ادات واإلنش�ادات ،للش�اطبي (ت790:ه�ـ)،

حتقي�ق :د .حمم�د أبو األجف�ان (ت ،)1427:مؤسس�ة الرس�الة-
بريوت ،ط1403( 1هـ1983-م).

 -12أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل،

للرازي احلنفي (ت بعد666:هـ) ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية،

دار الفكر-دمشق ،ط1411( 1هـ1990-م).

 -13تفسير الق�رآن العظي�م ،الب�ن كثير (ت774:ه�ـ)،

حتقي�ق :عبد العزيز غنيم وحممد أمحد عاش�ور وحممد إبراهيم البنا،
الشعب-القاهرة.

 -14هتذي�ب التهذيب ،الب�ن حجر (ت852:ه�ـ) ،الطبعة

اهلندية.

 -15اجلامع ،للرتمذي (ت279:هـ) ،حتقيق :د .بش�ار عواد

معروف ،دار الغرب اإلسالمي-بريوت ،ط1996( 1م).

 -16جام�ع البي�ان ع�ن تأوي�ل آي الق�رآن ،للطبري

(ت310:هـ) ،دار الفكر-بريوت1408( ،هـ1988-م).
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 -17اجلام�ع ألح�كام الق�رآن ،للقرطب�ي (ت671:ه�ـ)،
الطبعة املرصية األوىل.
 -18جوه�رة التوحي�د ،للق�اين (ت1041:ه�ـ) ،ضم�ن
رشحه�ا « هداي�ة املري�د » ،لبك�ري رج�ب (ت1399:ه�ـ) ،دار
اخلري-دمشق ،ط1414( 1هـ1994-م).
 -19احل�اوي للفت�اوى ،للس�يوطي (ت911:ه�ـ) ،حتقيق:
حممد حمي�ي الدين عبد احلميد (ت1392:ه�ـ) ،املكتبة العرصية-
بريوت.)1990-1411( ،
 -20دي�وان احلطيئ�ة (ت نحو45:ه�ـ) ،حتقي�ق :نعامن أمني
طه ،البايب احللبي ،ط1378( 1هـ1958-م).
 -21ديوان عدي بن زيد (ت نحو 35:ق هـ) ،حققه ومجعه
حممد عبد اجلبار املعيبد ،دار اجلمهورية-بغداد1965( ،م).
 -22الرازي مفرس ًا ،للدكتور حمسن عبد احلميد ،دار احلرية-
بغداد ،ط1394( 1هـ1974-م).
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 -23الروض الريان يف أسئلة القرآن ،للحسني بن سليامن بن

ري�ان الطائ�ي احللب�ي (ت770:ه�ـ) ،حتقي�ق :عب�د احللي�م ب�ن
حممد نصار الس�لفي ،مكتبة العل�وم واحلكم-املدين�ة املنورة ،ط1

(1415هـ1994-م).

 -24زاد املسري يف علم التفسري ،البن اجلوزي (ت597:هـ)،

املكتب اإلسالمي-بريوت ،ط1407( 4هـ1987-م).

 -25سنن الدارمي (ت255:هـ) ،حتقيق :د .مصطفى البغا،

دار القلم-دمشق ،ط1417( 3هـ1996-م).

 -26سيرة النب�ي ﷺ الب�ن هش�ام (ت213:ه�ـ) ،حتقيق:

جمدي السيد ،دار الصحابة  -طنطا ،ط1416( 1هـ1995-م).

 -27صحي�ح البخاري (ت256:ه�ـ) ،ضمن رشحه « فتح

الباري » ،السلفية.

 -28صحي�ح مس�لم (ت261:ه�ـ) ،بعناي�ة حمم�د ف�ؤاد

عبد الباق�ي (ت1388:هـ) ،مص�ورة دار الكتب العلمية-بريوت
(1413هـ1992-م).
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 -29طبقات املفرسين ،للداودي (ت945:هـ) ،حتقيق :عيل

حممد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1429( 2هـ2008-م).

 -30العج�اب يف بي�ان األس�باب ،الب�ن حج�ر العس�قالين

(ت852:ه�ـ) ،حتقي�ق :عبد احلكي�م األنيس ،دار اب�ن اجلوزي-

السعودية ،ط1418( 1هـ1997-م).

 -31فت�اوى اإلم�ام الن�ووي (ت776:ه�ـ) ،حتقي�ق :حممد

احلج�ار (ت1428:ه�ـ) ،دار البش�ائر اإلسلامية-بريوت ،ط5

(1411هـ1990-م).

 -32الفت�اوى احلديثية ،البن حج�ر اهليتمي (ت974:هـ)،

البايب احللبي-القاهرة ،ط1409( 3هـ1989-م).

 -33فت�اوى ومس�ائل اب�ن الصالح (ت643:ه�ـ) ،حتقيق:

د .عب�د املعطي قلعج�ي ،دار املعرفة  -بيروت ،ط1406( 1هـ-
1986م).

 -34فت�ح الرمح�ن بكش�ف م�ا يلتب�س يف الق�رآن ،لزكري�ا

األنص�اري (ت926:ه�ـ) ،حتقي�ق :حمم�د علي الصاب�وين ،ع�امل
الكتب-بريوت ،ط1405( 1هـ 1985 -م).
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 -35الفت�ح القديس يف آية الكريس ،للبقاعي (ت885:هـ)،

حتقي�ق :عبد احلكيم األنيس ،دار البحوث-ديب ،ط1422( 1هـ-

2001م).

 -36الفه�رس الش�امل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط

(خمطوط�ات التفسير وعلوم�ه) ،املجم�ع امللك�ي  -األردن،

(1989م).

 -37فوائ�د يف مش�كل الق�رآن ،للع�ز ب�ن عب�د السلام

(ت660:هـ) ،حتقيق :د .سيد رضوان عيل الندوي ،دار الرشوق-
جدة ،ط1402( 2هـ1982-م).

 -38القام�وس املحي�ط ،للفريوزآب�ادي (ت817:ه�ـ)،

مؤسسة الرسالة-بريوت ،ط1415( 4هـ1994-م).

 -39كش�ف اإلش�كاالت (مل حي�دد املؤلف) .م�ع « فوائد يف

مشكل القـرآن » السابق.

 -40كش�ف الظنون ع�ن أس�امي الكتب والفن�ون ،للحاج
خليفة (ت1067:هـ) ،مصورة مؤسسة التاريخ العريب.
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 -41معج�م الدراس�ات القرآنية ،للدكتورة ابتس�ام مرهون
الصفار ،ط جامعة املوصل1984( ،م).
 -42معج�م القراءات ،للدكتور عب�د اللطيف اخلطيب ،دار
سعد الدين-دمشق ،ط1422( 1هـ2002-م).
 -43معجم القراءات القرآنية ،ألمحد خمتار عمر وعبد العال
سامل مكرم ،عامل الكتب1997( ،م).
 -44معج�م املفرسي�ن ،لع�ادل نوهي�ض (ت1417:ه�ـ)،
مؤسسة نوهيض-بريوت ،ط1409( 3هـ1988-م).
 -45ه�دي الق�رآن الكري�م إىل احلج�ة والربه�ان ،للش�يخ
عب�د اهلل رساج الدي�ن (ت1422:ه�ـ) ،مطبع�ة األصيل-حلب،
ط1408( 1هـ1988-م).
•

•

•

107

رسـالة يف التفسري

 -افتتاحية

................................................................................

 مقدمة الطبعة األوىل مقدمة الطبعة الثانية -التعريف باملؤلف

............................................................
.............................................................

.................................................................

 -مجلة من الكتب عىل طريقة السؤال واجلواب

......................

7
9

13
19

........................................................................

31

........

33

.........................................................................

35

 -نص الرسالة

من سورة الفاحتة

 -السؤال ( : )1يف قوله تعاىل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ﴾

 السؤال ( : )2يف قوله تعاىل  ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ﴾

5

من سورة البقرة

 السؤال ( : )3عن احلـروف املقطعة الـواردة يف أوائـلبعض السور

.......................................................................

40

..............

46

 السؤال ( : )4يف قوله تعاىل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾...

108

رسـالة يف التفسري

 السؤال ( : )5يف قوله تعاىل ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲﭳ﴾...

.........................................................................

 السؤال ( : )6يف قوله تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾...

......................

49
52

 -السؤال ( : )7يف قوله تعاىل  ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾58 ...

 السؤال ( : )8يف قوله تعاىل  ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ﴾...

.......................................................................

 السؤال ( : )9يف قوله تعاىل  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ﴾...

.........................................................................

 السؤال ( : )10يف قوله تعاىل  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ﴾...

....................................................

 السؤال ( : )11يف قوله تعاىل  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ﴾...

.........................................................

 السؤال ( : )12يف قوله تعاىل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ﴾...

......................................................................

59
61
63
66
68

109

رسـالة يف التفسري

 السؤال ( : )13يف قوله تعاىل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ﴾...

...................................

 السؤال ( : )14يف قوله تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ﴾...

.............................................

 السؤال ( : )15يف قوله تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾

.........

 السؤال ( : )16يف قوله تعاىل  ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾...

................................

 السؤال ( : )17يف قوله تعاىل  ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﴾...

.....................................................................

 السؤال ( : )18يف قوله تعاىل  ﴿ :ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ﴾...

...................................................

 السؤال ( : )19يف قوله تعاىل  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ﴾...

.............................................................

72
75
77
80
82
85
87

110

رسـالة يف التفسري

 السؤال ( : )20يف قوله تعاىل ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ﴾...

......................................................

 السؤال ( : )21يف قوله تعاىل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ....................................................

95

......................................................................

97

..................................................................

99

ﭬ ﭭ ﭮ﴾...
 -كلمة اخلتام

92

 -مصادر العناية

 -قائمة املحتويات

..............................................................
•

•

•

107

رسـالة يف التفسري

111

صدر للمحقِّق الكتب والبحوث اآلتية
 -1العجاب يف بيان األس�باب للحافظ ابن حجر العسقالين:
دراس�ة وحتقي�ق .ط دار اب�ن اجل�وزي ،الدم�ام ط1
(1417هـ1997-م) ،ط 2006( 2م).
 -2الكلمات البين�ات يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ للعالم�ة مرع�ي ب�ن
يوس�ف احلنبيل املقديس :دراسة وحتقيق .يف جملة األمحدية،
ديب ،العدد (1421( ،)6هـ2000-م).
 -3الفت�ح الق�ديس يف آي�ة الكريس لإلم�ام البقاعي :دراس�ة
وحتقي�ق .ط دار البح�وث للدراس�ات اإلسلامية وإحياء
الرتاث بديب1422( ،هـ2001-م).
-4نظ�رات فاحصة يف « رس�الة يف تفسير قول�ه تعاىل﴿ :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ﴾ املنس�وبة إىل اب�ن طول�ون » .يف جمل�ة
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كلية الدراس�ات اإلسلامية والعربية ب�ديب ،العدد (،)20
(2001م).
 -5أضواء عىل ظهور علم املناس�بة القرآنية .يف جملة األمحدية،
ديب  ،العدد (1423( ،)11هـ2002-م).
 -6إسهام اإلمام الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفسريية يف
زبي�د .يف كتاب مؤمتر (زبيد وصالهتا العلمية بالعامل العريب
واإلسالمي) يف اليمن (2002م).
 -7الق�ايض عب�د الوهاب البغ�دادي املالكي يف آث�ار القدماء
وا ُمل ْحدَ ثين :دراس�ة وثائقي�ة .ط دار البح�وث ب�ديب،

(1424هـ2003-م).

 -8الق�ايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األيام (مطوية)،
ط1424( 1هـ 2003 -م).
 -9ق�ادة األمة يف رحاب الق�رآن .ط دار البحوث بديب ،ط،1
(1424هـ2003-م) ،ط1424( ،2هـ2003-م).
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ِ -10م ْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي:
موازن�ة بني الس�يف والكلمة .يف كتاب مؤمت�ر (مقتضيات
الدع�وة يف ض�وء املعطيات املع�ارصة) يف جامعة الش�ارقة
(2003م).
 -11دي�وان الق�ايض عب�د الوه�اب البغ�دادي املالكي :مجع
وتوثي�ق وحتقي�ق .ط دار البحوث للدراس�ات اإلسلامية
وإحياء الرتاث بديب1425( ،هـ2004-م).

 -12قالئ�د العقي�ان يف قول�ه تع�اىل ﴿ :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُ�ر بِا ْل َع�دْ ِل
والإْ ِ حس ِ
�ان﴾ للعالمة مرعي بن يوس�ف احلنبيل املقديس:
َ ْ َ

دراسة وحتقيق .ومعه:
 -13نصيح�ة ال�وزراء للعالم�ة مرع�ي ب�ن يوس�ف احلنبلي
املقديس .ط دار البحوث بديب1426( ،هـ2005-م).
 -14اإلم�ام الزركشي وكتاب�ه الآللئ املنث�ورة يف األحاديث
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املش�هورة .يف جمل�ة تراثي�ات ،القاه�رة  ،الع�دد (،)8
(2006م).
 -15رس�الة يف تعريف التصوف واش�تقاق الصوفية للعالمة
الش�يخ عبد الكري�م الدَّ َبان .يف جملة البحوث والدراس�ات
الصوفية ،القاهرة ،العدد (2006( ،)2م).

 -16جه�ود دار البحوث يف حتقي�ق الرتاث ونرشه  .يف كتاب
مؤمتر (حتقيق الرتاث العريب) يف جامعة آل البيت يف األردن
(2006م).
 -17حتقي�ق النظ�ر يف حكم البرص املنس�وب إىل برهان الدِّ ين
السبكي :دراسة وحتقيق .ط دار البشائر اإلسالمية ،بريوت
(2007م).
َ -18م� ْن مؤل�ف كت�اب الغاي�ة والتقري�ب ؟ .يف جمل�ة معهد
املخطوط�ات العربي�ة ،املجل�د ( ،)51الع�دد ( )1و(، )2
القاهرة (2007م).
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 -19كت�ب فضائ�ل بي�ت املقدس :نظ�رات تقويمي�ة (تاريخ
بيت املقدس املنس�وب إىل ابن اجلوزي أنموذج ًا) .يف كتاب
مؤمتر (تراث القدس) ،القاهرة2008( ،م).
-20نظرات يف مس�ند اإلمام الرفاع�ي املصنوع .يف جملة آفاق
الثقافة والرتاث ،ديب ،العدد (1429( ،)60هـ2008-م).
-21كتاب الطب النبوي ليس لإلمام الذهبي .يف كتاب مؤمتر
(شمس الدين الذهبي) يف تركامنستان (2009م).
 -22رشوح أرضي�ة لكت�اب سماوي .يف كت�اب مؤمت�ر
(املخطوطات الشارحة) يف مكتبة االسكندرية (2009م).
 -23التراث وإش�كالية النضج واالحتراق .يف كتاب مؤمتر
(مس�تقبل الرتاث) الصادر عن معهد املخطوطات العربية،
القاهرة 1432( ،هـ  2011 -م).

ِ -24
احلكَ�م امللكي�ة والكل�م األزهري�ة ،للعالم�ة مرعي بن
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يوس�ف الكرمي املقديس احلنبلي (ت1033:هـ) ،حتقيق،
دار أروقة ،عماّ ن ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -25علماء أرضاء خدموا القرآن وعلومه .جائزة ديب الدولية
للقرآن الكريم ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -26حتقي�ق يف نس�بة :يف حال�ة البع�د روحي كنت أرس�لها.
بح�ث نرش يف جملة « املس�لم » ،القاهرة ،العدد ( ،)5الس�نة
( ،)56مجادى األوىل (1434هـ2013-م).
•

•

•
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وصدر له عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي
بدبي
 -1النب�ي ﷺ يف رمض�ان .ط1428(2ه�ـ2007-م) ،ط3
(1430هـ2009-م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).
وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلسني الثقافية
اإلسلامية .أ ّما الطبعة األوىل فكانت س�نة (2003م) عن
دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م).
 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ-
2008م).
 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ-
2008م).
 -5توضي�ح قطر الندى للعالمة األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم
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الدب�ان التكريت�ي  :عناي�ة وتقدي�م .ط1429( 1ه�ـ-
2008م) ،ط1433( 2هـ2012 -م).
 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).
 -7موعظ�ة احلبي�ب وحتف�ة اخلطي�ب (من خط�ب النبي ﷺ
عيل القاري (ت1014 :هـ):
واخللفاء الراشدين) للعالمة ّ

دراسة وحتقيق .ط1430(1هـ2009 -م).

 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ
 2009م). -9ق�ادة األمة يف رمض�ان .ط1431( 1هـ2010 -م) ،ط2
(1434هـ.)2013-
 -10رعاية األرسة املسلمة لألبناء :شواهد تطبيقية من تاريخ
األمة .ط1431(1هـ 2010 -م).
* عرش رسائل يف التفسير وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) ،وهي:
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 -11رياض الطالبني يف رشح االس�تعاذة والبس�ملة :دراس�ة
وحتقيق.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة  :دراسة وحتقيق.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح :دراسة وحتقيق.
 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة :دراسة وحتقيق.
 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة :دراسة وحتقيق.
 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى :دراسة وحتقيق.
 -17الفوائ�د الب�ارزة والكامن�ة يف النع�م الظاه�رة والباطنة:
دراسة وحتقيق.
 -18املح�رر يف قول�ه تع�اىل﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ﴾ :دراسة وحتقيق.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد :دراسة وحتقيق.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات :دراسة وحتقيق.
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وه�ذه الرس�ائل العرش ص�درت يف جملدي�ن ،ط1431(1هـ
2010م) ،ط1432(2هـ2011-م). -21األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي :تقديم
وحتقيق .ط1432( 1هـ2011-م).
 -22الثغ�ور الباس�مة يف مناق�ب الس�يدة فاطمة للس�يوطي:
دراسة وحتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -23وداع رمضان لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي(ت597:هـ):
حتقيق وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنش�ور لإلمام الشيخ
عب�د العزي�ز ب�ن أمح�د الديريني(688-612ه�ـ) :حتقيق
وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).
 -25ن�داء إىل اآلباء واألمه�ات (مطوية) ،ط 1432( 1هـ -
2011م).
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 -26دليلك إىل العمل اليسير واألج�ر الكبري (مطوية) ،ط1
( 1433هـ 2012 -م).
 -27البارق يف قطع الس�ارق للسيوطي :حتقيق ودراسة ،ط1
(1434هـ 2012 -م).
 -28الضابطية للشاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:هـ):
حتقيق ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -29املسألة يف البسملة لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق،
ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -30أربع�ون حديث� ًا م�ن جوام�ع الكل�م لعلي الق�اري
(ت1014:هـ) ،عناية ،ط1434( 1هـ2013-م).
 -31أف�كار ح�ول رمض�ان ( مطوي�ة ) ،ط1434( 1ه�ـ-
2013م).
 -32تعظي�م الفتي�ا لإلم�ام أيب الفرج ابن اجل�وزي البغدادي
(ت597:هـ) ،حتقيق ،ط1434( 1هـ2013-م).
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 -33رح�م اهلل رجل ً
ا (األعمال الت�ي دعا النب�ي ﷺ لعاملها
بالرمحة) ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -34جن�اح اللؤلؤ (كلامت يف مكان�ة األم) ،ط1434( ،1هـ
 2013م). -35رس�الة يف التفسير عىل صورة أس�ئلة وأجوب�ة للعالمة
الشيخ عبد الكريم الدَّ َبان :تقديم وعناية .ط1435( 2هـ-
2013م) ،أما الطبعة األوىل فكانت عن دار البحوث بديب،
(1424هـ2003-م).
 -36عمر بن اخلطاب والقرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -37الوزي�ر ابن هبرية وخواط�ره يف القرآن ،ط1435( 1هـ
 2013م).•

•

•

