
  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١

  
  
  

  
  أنوار الھاللين 

  في 
  التعقبات على الجاللين

  
  

  
  
  
  
  
  بقلم

  د. حممد بن عبد الرمحن اخلميس
  
  
  
  



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  المقدمة

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
ي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له، يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاد

  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
َوأَنـُتم مُّْسـِلُمونَ  ِإالَّ  الـَِّذيَن آَمنُـوْا اتـَُّقـوْا اللّـَه َحـقَّ تـَُقاتِـِه َوَال َتُمـوُتنَّ  أَيـَُّهـا يَـا  آل عمـران]
:١٠٢.[  
َهـا َزْوَجَهـا َوبَـثَّ  َوَخلَـقَ  َخَلَقُكـم مِّـن نـَّْفـٍس َواِحـَدةٍ النَّـاُس اتـَُّقـوْا رَبَُّكـُم الـَِّذي  أَيـَُّهـا يَـا ِمنـْ

ُهَمـا رَِجـاًال َكِثيـراً َوِنَسـاء  َعلَـْيُكمْ  اللّـَه الـَِّذي َتَسـاءُلوَن بِـِه َواَألْرَحـاَم ِإنَّ اللّـَه َكـانَ  َواتـَُّقـواْ  ِمنـْ

  ].١[النساء:  رَِقيباً 
َويـَْغِفـْر َلُكـْم  َأْعَمـاَلُكمْ  َلُكـمْ  ُيْصـِلحْ  * اللََّه َوُقوُلوا قـَـْوًال َسـِديداً  الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا أَيـَُّها يَا

  ].٧١-٧٠[األحزاب:   فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً  فـََقدْ  ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلهُ 
  أما بعد:

ا، وكـــل ، وشـــر األمـــور حمـــدثافـــإن أصـــدق احلـــديث كتـــاب اهللا وخـــري اهلـــدي هـــدي حممـــد 
  حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، مث أما بعد:

فإن تفسري اجلاللني جلالل الدين احمللى وجالل الدين السيوطي من التفاسري املختصرة السـهلة 
الشــائعة بــني النــاس، وكثــري قــراؤه، وهــو تفســري جيــد نــافع، غــري أن فيــه بعــض زالت رأيــت مــن 

ذير النــاس منهــا ليكونــوا علــى بينــة مــن أمــر ديــنهم، حــىت ال يقعــوا يف واجــيب التنبيــه عليهــا، وحتــ
م.   مزالق تؤثر على سالمة عقيد
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واملفسران هلما جاللتهما وقدرمها، وأنا أقل من أن أحكم على هذين اإلمامني اجلليلني بشـيء 
 ولكــن هــي أمــور وجــب علــي شــرعاً التنبيــه عليهــا والتحــذير منهــا، وال أحــاكم شخصــهما، إمنــا

ما.   أناقش أموراً قرراها يف كتا
وال أدعــــي أنــــين أوفيــــت األمــــر واملوضــــوع وحقــــه، ولكــــن هــــذه أمثلــــه هلنــــات وزالت وقعــــت يف 

  .َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتَالفاً َكِثيراً  َوَلوْ  الكتاب
رك علـى نبينـا حممـد وعلـى واهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونعـم الوكيـل وصـلى اهللا وسـلم وبـا

  آله وصحبه أمجعني.
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  المبحث األول

  التأويالت يف بعض آيات الصفات
  

جاء يف تفسري اجلاللني تأويل بعض آيات الصفات على خالف الظاهر وعلى خالف مـنهج 
  السلف يف ذلك، ومن األمثلة على ذلك:

  
 :قولــه تعــاىل:٣مــن سـورة الفاحتــة آيــة رقــم () ٢صــفحة ( المثــال األول (  ِالرَّْحمـــن 

 . الرَِّحيمِ 

  " أي ذي الرمحة وهي إرادة اخلري ألهله ". قال المؤلف:
الـرمحن الـرحيم امسـان داالن علـى صـفة الرمحـة فـاهللا تعـاىل ذو الرمحـة الواسـعة العظيمـة  قلت: *

ر علــى الزم الرمحــة ومل يثبــت ه اهللا اقتصــالــيت وســعت كــل شــيء وعمــت كــل حــي، واملؤلــف رمحــ
صفة الرمحة والقواعد املتفق عليها بني سلف األمة وأئمتها اإلميان بأمسـاء اهللا وصـفاته وأحكـام 
الصفات وإمرار آيات الصفات على ظاهرها دون تأويلها مبا خيرجها عـن حقيقـة معناهـا، فـإن 

  اإلحلاد فيها. التأويل مبا ينايف حقيقة معىن الصفة هو تعطيل هلا، بل ونوع من
  

 :من سورة األنعام يف قوله: ١٥٨اآلية ( المثال الثاني ( ِْإالَّ َأن تَـْأتِيُهُم  يَنظُـُرونَ  َهل
  .  اْلَمآلِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبُّكَ 

  " أو يأيت ربك: أي عالماته الدالة على الساعة ". قال المؤلف:
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 :قـال ابـن جريـر يف تفسـري هذا صرف اللفظ عن ظـاهره وتعطيـل لصـفة اإلتيـان.  قلت
م األوثـان واألصـنام إال  هذه اآليـة: " يقـول جـل ثنـاؤه: هـل ينتظـر هـؤالء العـادلون بـر
أن تأتيهم املالئكة باملوت فتقبض أرواحهم أو أن يـأتيهم ربـك يـا حممـد بـني خلقـه يف 

  .)١(موقف القيامة " 
  

 :ان واآليــــة    ) مــــن ســــورة آل عمــــر ١٤٦و  ١٣٤و  ٧٦و  ٣٢( اآليــــة المثــــال الثالــــث
) مـن سـورة التوبـة عطـل صـفة احملبـة وصـرفها عـن ١٠٩) من سورة املائدة واآلية (٩٤(

  ظاهرها إىل الثواب فقال: " حيببكم اهللا: مبعىن يثبكم اهللا ". 
  والصواب أن يقال: إن اهللا حيبكم وإذا أحبكم يثبكم ألن املثوبة من آثار احملبة ال عني احملبة.

  
 :من سورة آل عمران عطل صفة الغضب ١٤٠و  ٥٨و   ٣٢ية (اآل المثال الرابع (

:   ُيِحـبُّ اْلَكـاِفرِينَ  ال وصـرفها عـن ظاهرهـا إىل العقـاب فقـال يف قولـه تعـاىل: "
  مبعىن أنه يعاقبهم ".

  والصواب: أن من نتائج عدم حمبة اهللا هلم أن يعاقبهم.
  

 :من سورة األعراف قوله تعاىل٥٤اآلية ( المثال الخامس ( : ٍبَِأْمرِهِ  ُمَسخََّرات .  
  "بقدرته". قال المؤلف:

هــذا صــرف للفــظ عــن ظــاهره وتعطيــل لصــفة األمــر. قــال ابــن جريــر يف تفســري هــذه  قلــت: *
ـــة: " يقـــول تعـــاىل ذكـــره: إن ربكـــم اهللا الـــذي خلـــق الســـموات واألرض والشـــمس والقمـــر  اآلي

واألمــر الــذي ال خيــالف وال يــرد  والنجــوم كــل ذلــك بــأمره أمــرهن فــأطعن أمــره، فللــه اخللــق كلــه
أمره دون ما سواه مـن األشـياء كلهـا ودون مـا عبـده املشـركون مـن اآلهلـة واألوثـان الـيت ال تضـر 

  . )١(وال تنفع وال تأمر " 
  فالصواب أن يقال: إن املراد من األمر كالم اهللا وحكمه وهو غري القدرة.

                                                 
  ).٥/٤٠٤ير () تفسري ابن جر ١
  ).٥/٥١٤) تفسري ابن جرير (١
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 :وطه اآلية    ٥٤ية رقم () من سورة األعراف اآل١٨٦صفحة ( المثال السادس (

 اْستَـَوى ) يف قوله تعاىل:٥٠١) ص (٤) والسجدة اآلية رقم (٣٧٤) ص (٥(

  . َعَلى اْلَعْرشِ 
  " استواء يليق به ". قال المؤلف:

إن كان املؤلف يريد به تفويض كيفية االستواء فهذا حق ألن الكيفية على الوجه  قلت: *
  اهللا كما قال مالك: ".. والكيف جمهول ". الالئق به سبحانه وال يعلم ذلك إال

وأمـــا إن كـــان يريـــد بـــذلك أن معـــىن االســـتواء نفســـه جمهـــول فهـــذا فـــرار مـــن إثبـــات صـــفة العلـــو 
  .)١(واالستواء على العرش ألن السلف ذكروا أن االستواء معناه العلو واالرتفاع واالستقرار   

هلــوا معــىن االســتواء كمــا قــال اإلمــام وعبــارة املؤلــف حتتمــل كــال املعنيــني، ولكــن الســلف مل جي
  مالك وغريه: " االستواء معلوم ".

  
 :يف قوله تعاىل:٦٤من سورة املائدة اآلية رقم ( ١٣٨ص المثال السابع (  ْيَـَداُه  َبل

  . َمْبُسوطََتانِ 
" مبالغة يف الوصف بـاجلود وثـىن اليـد إلفـادة الكثـرة إذ الغايـة مـا يبذلـه السـخي  قال المؤلف:

  اله أن يعطي بيديه ".من م
ال شــك أن اهللا ســبحانه بســط فضــله وجــوده وإحســانه الــديين والــدنيوي علــى عبــاده  قلــت: *

لكــن املصــنف أغفــل إثبــات صــفة اليــدين بــل صــرفها عــن حقيقتهــا وقــد أمجــع أهــل الســنة علــى 
القــول مبــا تظــافرت علــى إثباتــه النصــوص مــن الكتــاب والســنة مــن أن هللا يــدين حقيقيــة علـــى 

ما يدان ولـيس يـداً  واحـدة ويف احلـديث        " الكي فية الالئقة جبالله والتثنية هنا إثبات أل
فيجـب املصـري إىل هـذا القـول وتفسـري اآليـة علـى هـذا املعـىن، نعـم  )٢("  وكلتا يدي ربنا يمين

ت اجلود من لوازم إثبات صفة اليـد لكـن ال جيـوز تفسـري اآليـة بـالالزم وتـرك امللـزوم فيجـب إثبـا

                                                 
  ).٤/٣٨٧) انظر صحيح البخاري (١
  ) عن عبد اهللا بن عمرو.٣/١٤٥٨) رواه مسلم (٢
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صفة اليدين ولوازمها ومـن القواعـد املقـررة عنـد أهـل السـنة اإلميـان بأمسـاء اهللا وصـفاته وأحكـام 
  الصفات.

  
  
   
  

 :يف قولـــه تعـــاىل:   ٢١) مـــن ســـورة يـــونس اآليـــة رقـــم (٢٤٨صـــفحة ( المثـــال الثـــامن ( 
 ِالّلُه َأْسَرُع َمْكراً  ُقل . 

  " جمازاة ". قال المؤلف:
حمكم يف إنزال العقوبة باجملرم من حيث ال يشعر فهـو أخـص مـن  حقيقة املكر تدبري قلت: *

مطلق اجلزاء، ألنه عقوبـة علـى وجـه خمصـوص، فـاملكر مـن اهللا تعـاىل تـدبري لـرد كيـد الكائـد يف 
حنــره، وإنــزال العقوبــة بــه مــن حيــث ال يشــعر، وجمازاتــه جبــنس عملــه ونيتــه. هــذا وممــا جيــب أن 

ســم مــاكر اســتنباطاً مــن اآليــة، حاشــا هللا، بــل يقــال إن اهللا يعلــم أنــه ال يطلــق علــى اهللا تعــاىل ا
تعــاىل هــو خــري املــاكرين، واهللا ميكــر بالكــافرين واملنــافقني، فيقــف القائــل عنــد حــدود مــا ورد يف 

  النصوص مقيداً، حىت ال يكون مومهاً بنسبة شيء إىل اهللا تعاىل مما مل يرد.
  

 :يف قولــــه تعــــاىل:      ٩يــــة رقــــم () مــــن ســــورة الرعــــد اآل٢٩٧صــــفحة ( المثــــال التاســــع (
 ُاْلُمتَـَعالِ  اْلَكِبير .  

  " املتعال على خلقه بالقهر ". قال المصنف:
هذا أحد معاين العلو الثابتة له سبحانه، فهو املتعايل على كل شيء بقهره، واملتعايل  قلت: *

ل بــأنواع ثالثــة، عــن كــل ســوء ونقــص بكمالــه واملتعــايل بذاتــه فــوق خلقــه. فــاهللا تعــاىل هــو املتعــا
  فال جيوز قصر " املتعال " على نوع واحد. 

  
 :يف قولـه تعـاىل: ٨٨) مـن سـورة القصـص اآليـة رقـم (٤٧٩صـفحة ( المثال العاشـر (
َوْجَههُ  ِإال.  
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  " إال إياه ". قال المؤلف:
غفر اهللا للمؤلف فقد حرف معىن صـفة الوجـه إىل معـىن الـذات وهـذا تعطيـل واضـح  قلت: *

صفات اهللا احلقيقية اليت تليـق بـه سـبحانه وال شـك أن الوجـه يسـتلزم الـذات فقولـه  فالوجه من
معنـاه كـل شـيء فـاٍن إال تعـاىل أي يبقـى وجهـه تبـارك  َشـْيٍء َهالِـٌك ِإال َوْجَهـهُ  ُكـلُّ  تعاىل:

وتعاىل ال يهلك فيلـزم مـن بقـاء وجهـه بقـاء ذاتـه فـال جيـوز إرادة الـالزم ونفـي امللـزوم. بـل جيـب 
  ات امللزوم مع إثبات الالزم.إثب

 :يف قولـــه ١٠) مـــن ســـورة فـــاطر اآليـــة رقـــم (٢٥٧صـــفحة ( المثـــال الحـــادي عشـــر (
  .َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ  ِإلَْيهِ  تعاىل:
يرفعـه  " إليه يصعد الكلم الطيب قال يعلمه وهـو ال إلـه إال اهللا والعمـل الصـاحل قال المؤلف:

  يقبله ".
غفــر اهللا للمؤلــف فلــيس معــىن إليــه يصــعد الكلــم الطيــب العلــم، فهــذا صــرف للــنص  قلــت: *

عن ظاهر معناه إىل معىن غري ظاهر وتعطيل لصفة علو اهللا، بل معنـاه: أن الكلـم الطيـب مـن 
ليل وكل كالم حسن طيب يرفع إىل اهللا ويعـرض عليـه ويثـين اهللا علـ ى قراءة وتسبيح وحتميد و

صــاحبه بــني املــأل األعلــى و(العمــل الصــاحل) مــن أعمــال القلــوب وأعمــال اجلــوارح (يرفعــه) اهللا 
  تعاىل إليه أيضاً كالكلم الطيب.

وقيل: العمل الصاحل يرفع الكلم الطيـب وذلـك ألن العمـل الصـاحل برهـان علـى صـحة وصـدق 
ب أعمــال العبــد الكلــم الطيــب الصــادر مــن العبــد علــى لســانه فيكــون رفــع الكلــم الطيــب حبســ

الصاحلة فهي اليت ترفع كلمه الطيب فإذا مل يكن له عمل صاحل مل يرفـع لـه قـول إىل اهللا تعـاىل 
، وهــذه اآليــة مــن أعظــم حجــج أهــل الســنة علــى أهــل البــدع يف بــاب إثبــات صــفة العلــو هللا )١(

  تعاىل.
  

 :ـــاني عشـــر ـــه ٢٧) مـــن ســـورة لقمـــان اآليـــة رقـــم (٥٠٠صـــفحة ( المثـــال الث ) يف قول
  . نَِفَدْت َكِلَماُت اللَّهِ  مَّاعاىل: ت

                                                 
  ).٣٠٤-٦/٣٠٣) انظر تفسري كالم املنان (١



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ٩

ا عن معلوماته ". قال المؤلف:   " املعرب 
تفسري كلمات اهللا مبعلوماته خالف ما فهمـه السـلف منهـا، وهـو بالتـايل عـدول عـن  قلت: *

ظــاهر اللفــظ، بــل كلماتــه ســبحانه هــي كالمــه وقولــه الــذي ال نفــاد لــه، ألنــه ســبحانه أول بــال 
 انتهاء، مل يزل وال يزال يتكلم مبا شاء إذا شاء فال حد لكالمـه سـبحانه فيمـا ابتداء، آخر بال

مضى وال فيما ُيسـتقبل، ومـا يقـدر مـن األشـجار والبحـور لتكتـب بـه كلمـات اهللا ال نفـاد لـه، 
وتفســري كلمــات اهللا ومبقدوراتــه، أو معلوماتــه تفســري هلــا بــأمور وجوديــه وعدميــة، وكلمــات اهللا 

ــا ال تنفــد هــي أمــور وجوديــة، وكــأن هــذا التفســري الــذي ذكــره املؤلــف يرجــع تعــاىل املوصــوفة  بأ
إىل مذهب األشاعرة واملاتريدية احلنفية يف كالم اهللا، وهو أن كالم اهللا معىن واحد نفسي قـدمي 
م يقولـون: مل يـزل اهللا وال  فال يوصف بالتعدد، وهو خالف مذهب أهل السنة واجلماعة، فـإ

ايـة هلـا، فيوصـف تعـاىل بأنـه قـال ويقـول يزال يتكلم مبا ش اء إذا شاء وكيـف شـاء وكلماتـه ال 
ونـــادى وينـــادي كمـــا أخـــرب بـــذلك تعـــاىل عـــن نفســـه وهـــو أعلـــم بنفســـه وبغـــريه، وأصـــدق قـــيال 

  .)١(وأحسن حديثاً من خلقه 
 

 :يف قولـــه ٥) مـــن ســـورة الســـجدة اآليـــة رقـــم (٥٠٢صـــفحة ( المثـــال الثالـــث عشـــر (
  .لَْيهِ إِ  يـَْعُرجُ  تعاىل:
  " يرجع األمر والتدبري ".قال المؤلف: 

يســـتفاد مـــن جممـــوع أقـــوال الســـلف يف تفســـري هـــذه اآليـــة أن العـــروج مبعـــىن الصـــعود  قلـــت: *
ــا، وهــذا إثبــات لعلــو اهللا  فاملالئكــة تنــزل بــأمر اهللا تعــاىل إىل األرض مث ترجــع صــاعدة بــأمر ر

األقـوال يف ذلـك عنـدي بالصـواب قـول مـن تعاىل على خلقه، قال ابن جريـر الطـربي: " وأوىل 
قال: معناه يدبر األمـر مـن السـماء إىل األرض مث يعـرج إليـه يف يـوم كـان مقـدار ذلـك اليـوم يف 
عروج ذلك األمر إليه ونزوله إىل األرض ألف سنة مما تعبدون من أيامكم مخس مئة يف النـزول 

  .)٢(ر التنزيل " ومخس مئة يف الصعود، ألن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاه
 

                                                 
  ).٦/١٦٦) والسعدي (٦/٢٩٢) والبغوي (٨٢-٢١/٨٠) انظر تفسري ابن جرير (١
  ).١٠/٢٣٢) تفسري ابن جرير (٢



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٠

  :يف قولـه تعـاىل: ٧٥) مـن سـورة ص اآليـة رقـم (٥٥٦صـفحة (المثال الرابـع عشـر (
 َِإْبِليُس َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ  يَا قَال.  

  " أي توليت خلقه وهذا تشريف آلدم فإن كل خملوق مل يتول اهللا خلقه ".قال المؤلف: 
للمؤلــف فلــيس تــويل خلــق آدم معــىن اليــدين بــل هــو تعطيــل لصــفة اليــدين غفــر اهللا قلــت:  *

وعـــدول عـــن ظـــاهر اللفـــظ وخـــالف ملـــا فهمـــه الســـلف، قـــال ابـــن جريـــر الطـــربي: " أي شـــيء 
يقول: خللق يـدي خيـرب تعـاىل ذكـره بـذلك أنـه خلـق  ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ منعك من السجود 

نــا حممــد بــن جعفــر قــال: ثنــا شــعبة قــال: أخــربين عبيــد آدم بيديــه كمــا حــدثنا ابــن املثــىن قــال: ث
املكتب، قال: مسعت جماهداً حيدث عن ابن عمر قال: خلق اهللا أربعـة بيـده: العـرش، وعـدن، 

  .)١(والقلم، وآدم مث قال: لكل شيء كن فكان " 
ولــوال أن املقصــود بــذلك خلقــه آدم باليــدين حقيقــة، مــا كــان هنــاك مزيــة آلدم وال تشــريف لــه، 

ن كــل املخلوقــات تــوىل اهللا خلقهــا، وخلقهــا بقدرتــه فمــن هنــا يبطــل تأويــل مــن فســر اليــدين فــإ
  بالقدرة أو بتويل اخللق أو غري ذلك.

  
 :يف قولــه تعــاىل: ٣ســورة الزخــرف اآليــة رقــم ( المثــال الخــامس عشــر (ــاُه  ِإنَّــا َجَعْلَن

  . قـُْرآناً َعَربِّياً 
  ". " أوجدنا الكتاب بلغة العربقال المؤلف: 

هذا كالم باطل؛ ألن املؤلف تأثر بالزخمشـري وهـو جهمـي معتـزيل، فقـد قـال:  (... قلت:  *
  .)٢(أي خلقناه)  

  .)٣(والصواب: ما قاله ابن جرير وابن كثري: ( أي أنزلناه ...) 
  

                                                 
  ) ط. دار الكتب العلمية.١٠/٦٠٦بن جرير () تفسري ا١
  ).٣/٤٧٧) الكشاف (٢
  ).٤/١٢٢) وتفسري ابن كثري (٢٥/٤٧) جامع البيان (٣



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١١

 :يف قولـــه ٦٧) مـــن ســـورة الزمـــر اآليـــة رقـــم (٥٦٦صـــفحة ( المثـــال الســـادس عشـــر (
َوالسَّماَواُت  اْلِقَياَمةِ  َه َحقَّ َقْدرِِه َواَألْرُض َجِميعاً قـَْبَضُتُه يـَْومَ اللَّ  َقَدُروا َوَما  تعاىل:

  . ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى
" مـــا عرفـــوه حـــق معرفتـــه، أو مـــا عظمـــوه حـــق عظمتـــه حـــني أشـــركوا بـــه غـــريه      قـــال المؤلـــف:

 ًَواَألْرُض َجِميعا  حـال: أي السـبع (قبضـته) أي مقبوضـه لـه: أي يف ملكـه وتصـرفه َيـَـْوم 

  جمموعات (بيمينه) بقدرته .. ". َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاتٌ  اْلِقَياَمةِ 
غفــر اهللا للمؤلــف فليســت القــدرة هــي معــىن اليمــني فهــذا عــدول عــن ظــاهر اللفــظ  قلــت: *

ىل ذكـره: ومـا عظـم اهللا حـق عظمتـه، وخالف ملا فهمـه السـلف، قـال ابـن جريـر:  " يقـول تعـا
ْبَضـُتُه  هؤالء املشركون باهللا الذين يدعونك إىل عبادة األوثـان ... وقولـه:  َواَألْرُض َجِميعـاً قـَ

ـــــــْومَ  يقـــــــول تعـــــــاىل ذكـــــــره: واألرض كلهـــــــا قبضـــــــته يف يـــــــوم القيامـــــــة                اْلِقَياَمـــــــةِ  يـَ
ــماَوا ــكلهــا   تَوالسَّ فــاخلرب عــن األرض متنــاه عنــد قولــه: يــوم القيامــة،  هِ َمْطِويَّــاٌت بَِيِميِن

ـــه:  ْبَضـــُتهواألرض مرفوعـــة بقول ـــماَواُت مث اســـتأنف اخلـــرب عـــن الســـموات فقـــال:  قـَ َوالسَّ
م كانوا يقولون:  َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنهِ  وهي مرفوعة مبطويات وُروي عن ابن عباس ومجاعة غريه أ
ه يــــوم القيامــــة ... وقــــال: آخــــرون بــــل الســــماوات يف ميينــــه مجيعــــاً يف ميينــــ تاألرض والســــماوا

  .)١(واألرضون يف مشاله " 
يف اإلميان، باب: قول اهللا تعاىل ملا  ٧٤١٢) ح ١٣/٣٩٣وقد أخرج البخاري يف صحيحه (

إن اهللا يقبض يوم القيامة األرض خلقت بيدي من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعاً: " 
" فهذا احلديث حجة يف تفسري اآلية بأن يقول أنا الملك وتكون السماوات بيمينه، ثم 

السماوات يطويها ربنا بيمينه ويقبض األرض ويهزهن ويقول أنا امللك، وإذ قد ثبت النص 
  فال جمال لتأويل.

  
 :ـــال الســـابع عشـــر ـــه ٣) مـــن ســـورة احلديـــد اآليـــة رقـــم (٦٦٠صـــفحة ( المث ) يف قول

  . َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِهرُ  تعاىل:

                                                 
  ).٢٥-١١/٢٣) انظر تفسري ابن جرير (١



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٢

  " الظاهر: باألدلة عليه، والباطن عن إدراك احلواس ". ل المؤلف:قا
يف قولـه:       "  األوىل تفسري هذين االمسني (الظاهر والبـاطن) مبـا فسـرمها النـيب  قلت: *

فيكــون امســه  )٢("  وأنــت الظــاهر فلــيس فوقــك شــيء، وأنــت البــاطن فلــيس دونــك شــيء
بــاطن داًال علــى إحاطــة علمــه وأنــه ال حيجبــه شــيء الظــاهر داًال علــى علــوه علــى خلقــه وامســه ال

  فسمعه واسع جلميع األصوات، وبصره نافذ إىل مجيع املخلوقات.
 

 :يف قولــه تعــاىل: ٧٤ســورة الواقعــة اآليــة رقــم ( المثــال الثــامن عشــر ( ْبِاْســِم  َفَســبِّح
  . رَبَِّك اْلَعِظيمِ 

  " وقيل: (باسم) زائد ". قال المؤلف:
"اســم" غــري زائــد؛ قــال ابــن جريــر: يقــول تعــاىل ذكــره: " فســبح بتســمية  الصــواب أن قلــت: *

  .)١(ربك العظيم بأمسائه احلسىن " 
 

 :ـــال التاســـع عشـــر ـــة رقـــم (٦٧٨صـــفحة ( المث ـــه ٤) مـــن ســـورة الصـــف اآلي ) يف قول
 . ُيِحبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلهِ  اللَّهَ  ِإنَّ  تعاىل:

  " إن اهللا حيب ينصر ويكرم ". قال المؤلف:
إن كان املؤلف يقصد أن هذا تفسري احملبة فهذا تعطيل هلا، وإن كان يقصد أن هـذا  قلت: *

من آثار احملبة ومن لوازمها مع إثبات احملبة هللا فهذا حق إن اهللا إذا أحـب عبـداً يكرمـه وينصـره 
  وجيزيه.

  
 :يف قولـــه تعـــاىل:  ١رقـــم ( ) مـــن ســـورة امللـــك اآليـــة٦٩٢صـــفحة ( المثـــال العشـــرون ( 
 َالَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ  تـََباَرك .  

  " بيده: يف تصرفه ". قال المؤلف:

                                                 
  ).٤/٢٠٨٤) رواه مسلم (٢
  ).٢٧/٢١٤) جامع البيان (١



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٣

هذا تعطيل لصفة اليد وعدول عن ظاهر اللفظ وخالف ملا فهمه السلف، قـال ابـن  قلت: *
ما نافــذ فيهمــا أمــره وفضــا ؤه " جريــر: " الــذي بيــده امللــك: بيــده ُملــك الــدنيا واآلخــرة وســلطا

)٢(.  
فال ينبغـي تفسـري صـفة بـأخرى ألن التصـرف غـري اليـد وإن كـان الزمـاً هلـا ومـن القواعـد املقـررة 

  واملتفق عليها بني سلف األمة وأئمتها اإلميان بأمساء اهللا وصفاته وأحكام الصفات.
  

 :يف قولـه ١٦) مـن سـورة امللـك اآليـة رقـم (٦٩٣صـفة ( المثال الحادي والعشـرون (
  . َتُمورُ  ِهيَ  مَّن ِفي السََّماء َأن َيْخِسَف ِبُكُم اَألْرَض فَِإَذا ِمنُتمأَأَ  تعاىل:
  " من يف السماء: سلطانه وقدرته ". قال المؤلف:

هذا تعطيل لصفة العلو وعـدول عـن  ظـاهر اللفـظ وخـالف ملـا جـاءت بـه رسـل اهللا  قلت:* 
 املؤمنة بشـهادة رسـول اهللا  وأطبقت عليه العاقلة وأنزلت به الكتب وصرح به رسول اهللا 

وأطبقت عليه األمم والسيما هذه األمة قبل ظهور اجلهميـة مـن أن اهللا تعـاىل يف السـماء علـى 
  .)١(عرشه فوق عباده، قال ابن جرير يف تفسري هذه اآلية: "من يف السماء: وهو اهللا" 

  وقال اإلمام مالك: " إن اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان ".
  و حنيفة: " من أنكر أن اهللا يف السماء فقد كفر ".وقال أب

  
 :يف قولــه ٤٢) مــن سـورة القلـم اآليــة رقـم (٦٩٧صـفحة ( المثـال الثـاني والعشــرون (

  . َعن َساقٍ  ُيْكَشفُ  يـَْومَ تعاىل: 
  " هو عبارة عن شدة األمر يوم القيامة للحساب واجلزاء ".قال المؤلف: 

ا شدة اهلول يوم القيامـة، وعليـه فليسـت هذا أحد القولني يف تفسري  قلت: * اآلية أن املراد 
  من آيات الصفات.

                                                 
  ).١٢/١٦٩) تفسري ابن جرير (٢
  ).١٢/١٦٩) تفسري ابن جرير (١



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٤

والقـــول الثـــاين: أن املـــراد يف اآليـــة هنـــا أن اهللا يكشـــف عـــن ســـاقه، ويـــدل علـــى هـــذا احلـــديث 
يكشـــف ربنـــا عـــن ســـاقه فيســـجد لـــه كـــل مـــؤمن قـــال: "  الثابـــت يف الصـــحيح أن النـــيب 

رئــاء وســمعة، فيــذهب ليســجد، فيعــود ظهــره  ومؤمنــة، ويبقــى مــن كــان يســجد فــي الــدنيا
  .)٢(ً◌"  طبقاً واحدا

وهــذا وممــا جيــب أن يعلــم أن الــذين فســروا اآليــة بالتفســري األول مل ينفــوا عــن اهللا تعــاىل صــفة 
ــــة عليهــــا ومل يعــــدوها مــــن آيــــات  ــــا الســــنة، لكــــنهم مل يــــروا أن اآليــــة دال الســــاق الــــيت ثبتــــت 

بالسنة وال منافاة بني القولني، فاهللا يكشف عن  –ساق صفة ال –الصفات، إمنا أثبتوا الصفة 
ـا ال بـالقرآن  ساقه يوم شدة اهلول، وذلك خبالف املعطلة الذين ينفون صفة الساق، وال يثبتو

  وال بالسنة، بل محلوا اآلية واحلديث على شدة األمر.
لســاق مضــافة إىل وهــذا وإن كــان حمــتمًال يف اآليــة لكنهــا ال حيتمــل يف تفســري احلــديث، لــورود ا

  .)١(الضمري العائد على اهللا تعاىل 
  

 :يف قولـه ٤) مـن سـورة املعـارج اآليـة رقـم (٧٠١صـفحة ( المثال الثالث والعشـرون (
  . اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيهِ  تـَْعُرجُ تعاىل: 
  " إىل مهبط أمره من السماء ".قال المؤلف: 

تصـعد إىل  –وهـو جربيـل عليـه السـالم  –ة الـروح الصواب يف معىن اآليـة أن املالئكـقلت:  *
 يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسـَنةٍ  ِفي اهللا تعاىل، واهلاء ضمري عائد على اهللا عز وجل،

قيل إن مدة صـعودهم يـوم مقـداره بالنسـبة للخلـق يسـاوي مخسـني ألـف سـنة، ولكـن املهـم أن 
   تعاىل.إي: إىل اهللا ِإلَْيهِ قوله تعاىل: 

 

 :يف قولـه ١٤) مـن سـورة الـربوج اآليـة رقـم (٧٣٤صـفحة ( المثال الرابع والعشرون (
 . اْلَوُدودُ  اْلَغُفورُ  َوُهوَ  تعاىل:

  " املتودد إىل أوليائه بالكرامة ". قال المؤلف:

                                                 
  يف التفسري باب (يوم يكشف عن ساق) من حديث عطاء عن أيب سعيد مرفوعاً. ٤٩١٩) ح ٨/٦٦٣بخاري () أخرجه ال٢
  ).٩١-٩٠-/٧) وتفسري ابن كثري (١٢/١٩٧) انظر تفسري ابن جرير (١



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٥

فيــه نظــر، ألن فيــه رائحــة صــفة احملبــة بــاإلكرام، والصــواب أن يقــال: الــودود، صــيغة  قلــت: *
  مبعىن فاعل، أي: احملب ملن تاب إليه وأناب. مبالغة

  .)٢(قال ابن جرير رمحه اهللا: " هو ذو املغفرة ملن تاب إليه من ذنوبه وذو احملبة له " 
  

 :يف ١٦) مــن ســورة الــربوج اآليــة رقــم (٧٣٤صــفحة ( المثــال الخــامس والعشــرون (
  . يُرِيدُ  لَِّما فـَعَّالٌ  قوله تعاىل:

  ه شيء "." ال يعجز  قال المؤلف:
هو  يف نفيه للعجز مل يثبت كمال القدرة على فعل ما أراد، ومـن أثبـت القـدرة فقـد  قلت: *

نفى العجز ضـمناً، خبـالف العكـس ولكـن اآليـة فيهـا إثبـات لصـفة اإلرادة، وفيـه إثبـات لقـدرة 
فعلـــه، ال معقـــب  –ســـبحانه  –اهللا تعــاىل الـــيت لـــيس هلـــا منتهـــى، وال يعجــزه شـــيء، فمـــا أراده 

  كمه، وال راد لقضائه.حل
 

  :يف ١) مــن ســـورة األعلــى اآليــة رقـــم (٧٣٦صــفحة (المثــال الســادس والعشـــرون (
  . اْسَم رَبَِّك اَألْعَلى َسبِّحِ  قوله تعاىل:

  " األعلى: صفة لربك ". قال المؤلف:
األعلى: اسم من أمساء اهللا يشتمل علـى إثبـات صـفة العلـو هللا تعـاىل ومعنـاه األعلـى  قلت: *
كــل شــيء، فهــو أفعــل تفضــيل دال علــى علــوه تعــاىل بكــل معــاين العلــو فهــو األعلــى قــدراً   مــن

ومنزلـة، وهـو األعلـى بـالقهر والغلبـة، وهـو األعلـى بذاتـه فـوق كـل شـيء ويف ذكـر امسـه األعلــى 
  يف هذا املوقع بيان ملوجب استحقاقه للتسبيح وهو التنزيه عن النقائض.

  
 :يف قوله ٢٢) من سورة الفجر اآلية رقم (٧٣٩صفحة ( المثال السابع والعشرون (

  .َصّفاً َصّفاً  َواْلَمَلكُ  رَبُّكَ  َوَجاء تعاىل:
  " وجاء ربك، أي: أمره ". قال المؤلف:

                                                 
  ).١٢/٥٢٩) تفسري ابن جرير (٢



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٦

تأويل اجملـيء بـأمر اهللا هـذا باطـل وخـالف لظـاهر الـنص وعـدول عنـه إىل معـىن آخـر  قلت: *
  وخالف ملا فهمه السلف من اآلية.

قول تعاىل ذكره: وإذا جاء ربك يا حممد وأمالكه صفوفاً صفاً بعد صـف " قال ابن جرير: " ي
)١(.  

فاجمليء صفة من صفات اهللا على احلقيقة على ما هو الئق باهللا بال معرفة الكيف ومن 
الدالئل على بطالن تأويل اجمليء باألمر أن املالئكة من أمر اهللا فال معىن جمليء األمر مع 

  نه يكون ذكراً للمالئكة بال فائدة.تصريح جميء املالئكة أل
  
  
  
  

 :يف قولـه ١٥) مـن سـورة العلـق اآليـة رقـم (٧٤٦صـفحة ( المثال الثامن والعشـرون (
 .اللََّه يـََرى بَِأنَّ  يـَْعَلمْ  أََلمْ  تعاىل:

  " ما صدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه ". قال المؤلف:
  لم.العلم من لوازم الرؤية لكن الرؤية غري الع قلت: *

قال ابن جرير يف تفسري اآلية: " يقول تعاىل ذكره: أمل يعلم أبو جهل إذ ينهى حممدًا عن 
  .)١(عبادة ربه والصالة بأن اهللا يراه فيخاف سطوته وعقابه " 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٢/٥٧٦) تفسري ابن جرير (١
  ).١٢/٦٤٨) تفسري ابن جرير (١



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني

  قصر العام على بعض أفراده
  

عليهـا وحيتملهـا كلهـا أو يقصـد بـه  وذلك أن اللفظ أحياناً قد يصدق علـى عـدة معـان ويطلـق
جمموعهـا، فلـو قيـل بأحـدها فقـط وطـرح البـاقي، ومل يلتفـت إليـه لكـان اطراحـاً ملعـان حقـه هــي 

  جزء من مدلوالت اللفظ.
  وإليك األمثلة لذلك:

  



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٨

 :يف قولــــه تعــــاىل:٢٥٥) مــــن ســــورة البقــــرة اآليــــة رقــــم (٥٠صــــفحة ( المثــــال األول (    
 َاْلَعِليُّ  َوُهو .  

  " وهو العلي: فوق خلقه بالقهر ". المؤلف:قال 
  .رَبـَُّهم مِّن فـَْوقِ  َيَخاُفونَ  ) يف قوله تعاىل:٥٠ويف سورة النحل اآلية رقم (

  " أي عالياً عليهم بالقهر ". قال المؤلف:
هذا قصر ملعىن (العلي) على أحد مدلوالته وإغفـال لبـاقي مـا يـدل عليـه هـذا االسـم  قلت: *

سبحانه العلي بذاته العلـي علـى مجيـع خملوقاتـه وهـو العلـي بعظمـة صـفاته وهـو  من املعاين فإنه
العلي الذي قهر املخلوقات ودانت له املوجودات وخضعت له الكائنات فالبد من إثبات كل 

  هذه املعاين هللا. 
  

 :يف قوله تعاىل:٣٦سورة النحل اآلية رقم ( المثال الثاني (  ْالطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا.  
  " الطاغوت: األوثان ".ال المؤلف: ق
  الطاغوت كل ما عبد من دون اهللا وهو راٍض بالعبادة.  قلت: *
  
  
  
  
 

 :يف قوله تعـاىل: ١٨٠) من سورة األعراف اآلية رقم (٦٧٤صفحة ( المثال الثالث (
 ِاْلُحْسـَنى اَألْسـَماء َوِللّـه ) مـن سـورة احلشـر يف قولـه تعـاىل: ٢٤. واآليـة ( ُلَـه 

  . َماء اْلُحْسَنىاَألسْ 
ا احلديث ". قال المؤلف:   " التسعة والتسعون الوارد 



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٩

:  التسعة والتسعون مـن أمسـاء اهللا احلسـىن ألن أمسـاء اهللا غـري حمصـورة بعـدد لقولـه  قلت:* 
أسألك بكـل اسـم هـو لـك سـميت بـه نفسـك أو أنزلتـه فـي كتابـك أو علمتـه أحـداً مـن " 

  .)١("  يب عندكخلقك أو استأثرت به في علم الغ
 

 :يف قولـه تعـاىل:١) من سـورة البينـة اآليـة رقـم (٧٤٧صفحة ( المثال الرابع (  ِْمـن 

  . َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكينَ 
  " أي عبدة األصنام.قال المؤلف: 

فيــه نظــر فاملشــركون عبــاد الصــاحلني والقبــور واجلــن واألشــجار واألحجــار فــإن غالــب  قلــت: *
عبدة للصاحلني، وهذا كان مبدأ الشـرك يف األرض، الغلـو يف الصـاحلني مث اختـاذ املشركني كانوا 

م من دون اهللا.   أصنام بأشكاهلم مث عباد
 

 يف قولـه تعـاىل:٢) مـن سـورة الكـافرين اآليـة رقـم (٧٥٣صـفحة (: المثال الخـامس ( 
 َُما تـَْعُبُدونَ  َأْعُبد .  

  " ما تعبدون: من األصنام ".قال المؤلف: 
قوله ما تعبدون أي األصـنام فيـه نظـر؛ ألنـه قصـر للعـام علـى بعـض أفـراده، والصـواب ت:قل *

املعبودات سواء كان من الصاحلني أو القبور أو األشجار أو األصنام، يقول: قل هلم: ال أعبد 
ما تعبدن من دون اهللا من هذه املعبودات الباطلة اليت اختذمتوها من دونه، وال أصرف هلا شيئاً 

  عبادة، بل إمنا أتوجه بعباديت وأصرفها هللا تعاىل الذي يستحقها وأبيتم أن تعبدوه.من ال

                                                 
) كلهـــم مـــن ٥٨٩) وابـــن حبـــان كمـــا يف مـــوارد الظمـــأن ص(٢١٠-١٠/٢٠٩لطـــرباين يف الكبـــري () وا١/٣٩١) أخرجـــه أمحـــد (١

) قــال: " رجالــه أمحــد وأيب يعلــي ١٠/١٣٦طريــق عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا، عــن عبــد اهللا بــن مســعود وأورده اهليثمــي يف اجملمــع (
  رجال الصحيح غري أيب سلمة اجلهين وقد وثقه ابن حبان ".
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  المبحث الثالث

  يف اإلســـــرائـيـلـيـات
  

يقصد باإلسرائيليات هنا ما ورد من حكايات نقًال عن أهل الكتاب من بين إسرائيل، 
  فيما يتعلق باإلسرائيليات فهي ثالثة أنواع: ومعلوم لنا مجيعاً أنه

  
  ما ورد شرعنا بتصديقه، فهذا نصدقه وحنكيه. - ١
 ما ورد شرعنا بتكذيبه، فهذا ال نشتغل به وال حنكيه إال على سبيل بيان بطالنه. - ٢

مــا مل يــرد شــرعنا بتصــديق لـــه وال تكــذيب، فهــذا وإن حكــي فإنــه ال يصـــدق وال  - ٣
 يكذب ألنه حيتمل األمرين.

  
  يك أمثلة النوع الثاين:وإل
  

 :يف قولــــه تعــــاىل:١٠٢) مــــن ســــورة البقــــرة اآليــــة رقــــم (١٨صــــفحة ( المثــــال األول (    
 ُْلوْا الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  َواتـَّبَـُعوا  . َما تـَتـْ

  " من احلسر وكانت دفنته حتت كرسيه ملا نزع ملكه ". قال المؤلف:
ال ميكـــن التصـــديق بصـــحتها إذ هـــي مـــن حكايـــات بـــين  حادثـــة نـــزع ملـــك ســـليمان قلـــت: *

  إسرائيل اليت ال تتناسب مع مناصب األنبياء وحفظ اهللا هلم.
  

 :يف قولـــه تعـــاىل:   ٥٢) مـــن ســـورة يوســف اآليـــة رقـــم (٢٨٧صـــفحة ( المثــال الثـــاني (
 َأَنِّي َلْم َأُخْنهُ  لِيَـْعَلمَ  َذِلك . 

  العزيز أين مل أخنه يف أهله "." ذلك: أي طلب الرباءة (يعلم) قال المؤلف: 



  أنوار الهاللين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ٢٢

ظــاهر كــالم املؤلــف أن يوســف هــو القائــل ذلــك واألوىل محــل اآليــة علــى أن امــرأة  قلــت:* 
العزيز هي الـيت قالـت ذلـك فيكـون معـىن اآليـة: أي لـيعلم زوجـي أين مل أركـب الفاحشـة، وإمنـا 

لـــب عليهـــا راودت يوســـف مـــراودة فـــامتنع مـــين ومـــا أبـــرئ نفســـي فـــإن نفـــوس البشـــر ضـــعيفة تغ
الشــهوات إال مــا رحــم ريب وهــذا مــا رجحــه ابــن تيميــه وابــن القــيم وابــن كثــري وقالــه املــاوردي يف 

  .)١(تفسريه وهو أليق بسياق اآلية 
 

 :يف قولــه تعــاىل: ٨٣) مــن ســورة الكهــف اآليــة رقــم (٣٦٢صــفحة ( المثــال الثالــث (
 ََعن ِذي اْلَقْرنـَْينِ  َوَيْسأَُلوَنك . 

  ه االسكندر "." امسقال المؤلف: 
لــيس هنــاك دليــل صــحيح حــىت يقطــع املؤلــف أن اســم ذي القــرنني االســكندر فلقــد قلــت:  *

أي: سأتلو علـيكم مـن أحوالـه، مـا يتـذكر   َعَلْيُكم مِّْنُه ِذْكراً  َسأَتْـُلو قال تعاىل بعد ذلك:
االسـكندر  مث الظـاهر أن )٢(فيه، ويكون عربة وأما ما سـوى ذلـك مـن أحوالـه فلـم يتلـه علـيهم 

هــو املقــدوين وهــو كــان مــن املشــركني، فلــم يكــن مــن املســلمني فضــًال عــن أن يكــون مــن أوليــاء 
  اهللا.

  
 :يف قولــه تعــاىل:  ٩٣) مــن ســورة الكهــف اآليــة رقــم (٣٦٣صــفحة ( المثــال الرابــع (
بـَْيَن السَّدَّْينِ  بـََلغَ  ِإَذا َحتَّى.... 

  ، جبالن مبنقطع بالد الرتك... "." بفتح السني وضمها هنا وبعدمهاقال المؤلف: 
  قطعه بأن السد من بالد الرتك ال دليل عليه . قلت: *
 

 :يف قولـــه تعـــاىل:    ٣٤) مـــن ســـورة ص اآليـــة رقـــم (٥٥٣صـــفحة ( المثـــال الخـــامس (
 َْنا َعَلى ُكْرِسيِّهِ  َوَلَقد  . ثُمَّ أَنَابَ  َجَسداً  فـَتَـنَّا ُسَلْيَماَن َوأَْلَقيـْ

                                                 
  ).٢/٤٨١وتفسري ابن كثري ( ٣١٦لقيم البن القيم ص) انظر تفسري ا١
  ).٥/٧٣) انظر تفسري السعدي (٢
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أنـــاب: رجـــع ســـليمان إىل ملكـــه بعـــد أيـــام بـــأن وصـــل إىل اخلـــامت فلبســـه  " مثقـــال المؤلـــف: 
  وجلس على كرسيه ".

فيه نظر ألن هذا تنقيص هلذا النـيب واسـتيالء علـى أزواجـه املطهـرات، وهـذا ممـا يعلـم  قلت: *
  بطالنه إذ أن أعراض األنبياء حمفوظة من اهللا تعاىل.

 

 :يف تفسري قوله ٣٧ف يف سورة األحزاب اآلية (مما يلتحق باإلسرائيليات قول املؤل تنبيه (
  .ِفي نـَْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديهِ  َوُتْخِفيتعاىل: 
  " مظهره من حمبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها ".قال: 

  هذا كالم فيه نظر من وجهني: قلت: *
  أنه غري ثابت رواية. األول:

النبــوة، والصــواب مــا قالــه ابــن كثــري عــن أنــه غــري صــحيح درايــة ألنــه خمــالف ملنصــب  والثــاين:
ــا ســتكون مــن أزواجــه قبــل أن  احلســن بــن علــي رضــي اهللا عنهمــا: " أن اهللا تعــاىل أعلــم نبيــه أ

  يتزوج فلما أتاه زيد رضي اهللا عنه ليشكوها إليه قال: اتق اهللا وأمسك عليك زوجك.
  مبديه ". فقال اهللا تعاىل: قد أخربتك أين مزوجكها وختفي يف نفسك ما اهللا

  قال ابن كثري: وهكذا روي عن السدي أنه قال حنو ذلك ".
  
 :أن أسطورة عشق النيب  الحاصل .وحمبته إياها وكتمان ذلك كلها باطلة ال أصل هلا  

ذلــك خمافــة أن  وإمنــا الصــواب: أن اهللا تعــاىل قــد أخــرب نبيــه أنــه ســيزوجه إياهــا فكــتم النــيب 
  ابنه (املتبىن). يقول الناس كيف يتزوج حممد زوجة
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  الخاتمة

  
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، أما بعد:

فهــذه أمثلــه علــى هنــات وزالت وقعــت يف تفســري اجلاللــني، ومل أقصــد االســتيعاب وإمنــا أردت 
التنبيه على أمثله، أرجـو أن يسـتفيد منهـا القـارئ، وقـد نبهـت أن هـذه التنبيهـات لـيس معناهـا 

أو هضمه حقه، وإمنـا هـو واجـب شـرعي ميليـه علـي الـدين، ولعـل هـذا يكـون  انتقاص الكتاب
فاحتــة خــري، لعمــل تنبيهــات علــى تفاســري أخــرى ممــا هــو شــائع بــني أيــدي النــاس، وذلــك علــى 
حسب الوسع واتساع الوقت إن شاء اهللا تعاىل، واهللا أسـأل القبـول، وأن جيعـل هـذا العمـل يف 

  ميزان حسناتنا.
  ارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى اهللا وسلم وب

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
  

  كتبه أبو عبد الرحمن: محمد بن عبد الرحمن الخميس
  هـ١/٤/١٤١٤
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