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التعقيقمقدملأ

لرتجصآلرآتج!%لمحه

التحقيقمقدمة

نبيناالكريمرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمد

الشيخللعلامةالتفسيرفيرسائلمجموعةفهذهوبعد،

غيرقبلمنمنهاشيءينشرولم،اللهرحمهالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

الحجمجلةفيحياتهفيطبعقدفانه،الرازيالفخرتفسيرتكملةعنبحثه

.1741سنةالشيخرسائلمنمجموعةضمنطبعثم،1376سنة

فيقاضياكانيومكتبهمافمنها،متباعدةأزمنةفيالرسائلهذهأللفت

ماومنهاالهند،في-يبدوفيما-لفهماومنهاعسير،فيالادارسةحكم

الشريف.المكيالحرممكتبةفياشتغالهأيامالهندمنعودتهبعدحرره

مذاكراتنتاجوبعضهاموضوعها،لاهميةابتداءبعضهاألفوقد

وكتب،معاصريهبعضاوالادريسيعليبنمحمدالسيدوبينبينهجرت

أصدقائه.بعضاقتراحعلىبناءبعضها

البسملة،تفسيرفيفرسالةموضوعاتها،فيمتنوعةرسائلوهي

وارتباطهاالاياتتناسببيانفيورسالة،الفاتحةسورةتفسيرفيوأخرى

فيأخرىوثلاث،مشكلةاياتتفسيرفيرسائلوثلاث،البقرةسورةفي

عنالمشهوربحثهإليهاضممناوقد.لغويتفسيرفيورسالة،الاعراب

.الرازيالدينلفخرالكبيرالتفسيرتكملة
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تكونوقدوالاخر،الاولمخرومبعضهافان،كاملةالرسائلكلليست

نأيظهرالرسائلبعضولكن،الناقصةهيإليناوصلتالتينسختها

مأكانتأكاملةسواء-جميعاأنهابيدتمامها؛إمنيتمكنلمنفسهالمولف

وتحريرات،دقيقةونظراتجليلةفوائدعلىتشتملنفيسةرسائل-ناقصة

.كثيرةوتنقيحات

فهرستهاعندمنهاكثيرسميوإنما،الرسائلهذهمنشيئاالشيخيسملم

بعضهابقيوقدمضمونها.مناستنباطاالشريفالمكيالحرممكتبةفي

البحثعنوان،نعممناسبا.عنوانالهافاخترنا،عنواندونمجموعاتضمن

حياته.فيطبعلانه،المولفوضعمنيكونقدالرازيتفسيرعنالذي

أمرين:علىأنثهانأريدوهنا

كثيرةتفسيريةفوائدتضمنتاللهرحمهالمولفمسوداتأن:الاول

"فوائدبعنوانوغيرهماوالعقيدةالفقهفوائدمعمستقلمجلدفيجمعت

".المجاميع

رحمهالمولفوضعهاخطة4718برقممجموعفيوجدنااننا:الثاني

البسملة:بعلمونصها،مصادرهلىإالاشارةمعالتفسيرفيلكتابالله

علاقةلهكانماعلىأقتصر(الالوسيتفسير)عن:القراءات"-

.ونحوهالهمزةفيللخلافاتعرضفلا،بالمعنى

و]للسانالاثيروابنالراغب)عن:والاشتقاقوالتصريفاللغة-

]علاقة[لهماعلىقتصروالتفاسير(معونحوها،شرحهمعو]لقاموس

بالمعنى.
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ماعلىأقتصرالتفاسير(معوغيرهللسمينالقرآن)أعاريبالنحو:-

.غموضرفيه

(.البلاغةكتبمراجعةمعوغيره)الكشاف:البلاغة-

والتفاسير(.وغيره)السيوطي:النزولأسباب-

وما،للآيةالمبينةالاحاديثوذكر،والمنسوخالناسخوفيه:المعنى-

علىأقتصربالاسانيد.ذلكبيانمعقويا،إسنادهكانمماالقصصمنجاء

النظر".منمحللهاالتيالاقوالنقل

وضعفيفكرمتىنعرففلاهذه،لتذكرتهاللهرحمهالمؤلفيورخلم

للخطةمطابقامنهاشيءليسأيدينابينالتيالرسائلأنغيرالتفسير،هذا

.لمذكورةا

والاصولالمجموعةهذهعليهاتشتملالتيالرسائلتفصيلواليكم

لى،تعااللهرحمهالمؤلفبخطجميعاوهينشرها،فيالمعتمدةالخطية

الشريف.المكيالحرممكتبةفيمحفوظةوكلها

البسملةتفسيرفيرسالة()1

اللهرحمهالمؤلفصدرهاالتيالوحيدةالرسالةوهي،كاملةرسالةهذه

ألفتالتيالرسائلكثرةلىإفاشارتأليفها،منالغرضرفيهاأوضحبمقدمة

الكلاممنيخلوالكتبشروجمنشرحيكادلاوأنهالبسملةشرحفي

إيضاجعلىيقتصرعليهاكلاماأجدلمذلكمعولكنني":قالثمعليها،

ذكرها.عندليستظهره،بهالاحاطةالطالبعلىيسهلتاما،يضاحامعناها

ذلك(".محاولةلىإالهمةبيفسمت
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:فصولثمانيةعلىالمؤلفرتبهاقدوالرسالة

البسملة.قبلاستحضارهاينبغيأمورأربعةلىإأولهافيأشار

"،الله"بسممعنىحولتدوروالسابعوالسادسلخامسواالثانيوالفصول

ذلك.لىإوماومتعلقها،فيها،الباءومعنى

الرحمنلصفتينولجلالةالفظتحقيقفيوالثامنالرابعوالفصلان

لرحيم.و

تقريبا،الرسالةنصفاستغرقإذالفصولأطولوهو،الثالثالفصلأما

فيها،المشهورةالاقوالذكرثم،البسملةفيالاسمدلالةعلىفيهتكلمفقد

الشيخردهوقد،التسميةبمعنىهناالاسمكلمةإنجرير:ابنقولوأولها

إليه.حاجةولاعليهحجةلاقولبانهالمعلمي

عينالاسمهل،والمسمىالاسمبمسألةقديماالاهواءتلبستوقد

اللالكائيوروى،المسمىعينبأنهالسنةأهلفتمسك؟غيرهأوالمسمى

:يقولالرجلرأيت"إذاقولهما:المثنىبنمعمرعبيدةبيوالاصمعيعن

أهلاعتقادأصولشرحفيكما"بالزندقةعليهفاشهد،المسمىغيرالاسم

غيرالاسمأنلىإوالخوارجالمعترلةوذهبت2(.70)2/لجماعةواالسنة

المسمى.

المسألةويحررلخلافاأصليكشفأناللهرحمهالمؤلفرادو

البحث،لجةفيفخاض،المشكلةتحريرالمسائلفيطريقتهحسب

وفيناقشها،ثمالمسألةفيالمختلفةالاقوالفنقلالاراء.معتركواقتحم

واالاقوالهذهأصحاببهايحتجالتي"الامثلةعلىتكلمالفصلاخر
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صفحاتنصفواستغرق،الكلاماستطالوهكذامعناها".وتحقيقبعضهم

هذهمنالاوفرالنصيبالسلامعبدبنالدينعزللشيخوكان.الرسالة

أنواعبعضفييجازالالىإ)الاشارة"القرانمجاز"كتابهفإن،المناقشات

عليهورد،المسألةهذهفيكتبهمافنقلالمولف،يديبينكانالمجاز(

.قالماأكثر

مجموعضمنالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةالرسالةهذه

مرقمة،غيرورقة05فيالمجموع39350برقممصورةومنه،3946رقمه

23نحومنهاصفحةكلوفي.94-42الاوراقفياخرهفيورسالتنا

بالضربكثيرةمواضعفيتناولهاالمولفولكن،مبيضةوهيسطرا.

.لحاقوالاوالتصحيح

سيأتيمجموعضمنأخرىرسالةالرسالةهذهتحقيقبعدوجدناوقد

فكأنهبينهما،فاصلدونالفاتحةسورةمعالبسملةالمولففيهافسر،وصفه

الفاتحة.منايةاعتدها

وتعرض،"بسم"فيوالاسمالباءعلىأولافيهاتكلممسودةوهي

غايةالمبيضةفيبسطهوقدمختصر.كلامولكنه،والمسمىالاسملمسألة

بعظمالمسألةعلىكلامهذهبوقد،وتنقيحهت!فصيلهفيوبالغ،البسط

رأينا.كماالرسالة

كتبه.ماعلىوضربالكلاميتملمولكنه،"الرحيمالرحمن"فسرثم

طويلوهو-أولها.المبيضةفيمعناهايتناوللمفصولأربعةكتبئم

لماقالواإذ،""الرحمنالكريمالاسمشأنفيالمشركينتعجرففي-
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وجهأنالمصنفذكر6[ه0:]الفرقان<الرحمن>وما:للرحمنبالسجودأمروا

يعرفونيكونوالمالقومإن:فقيل،المفسرينعلىأشكلقدالتعجرفهذا

منهاأمور.بعدةالقولهذاالمصنفردوقدوصفا.ولاعلماًلاالكلمةهذه

كقولهالمشركينكلاممنلىتعااللهحكاهفيماجاءالمذكورالاسمأن

02[.]الزخرف:(عبدنهمماالرخمقشالووقالوأ>:تعالى

الرحمن"عبدوذكر،لجاهليةافيالرحمنبعبدسمواأنهمومنها

غزوةقصةفيوردكماقتادةأبووقتله!ي!النبيإبلعلىأغارالذي"الفزاري

مسلم.صحيحفيقردذي

أحدهما.""الرحمناسمفيهماوردبيتينالطبريتفسيرمننقلثم

ابنقال.الجهلاء"الجاهلية"لبعضوالاخر،التميميجندلبنلسلامة

ثم"للشنفرىهو،الثقاتينقلهولملجاهليةافيبيتروي"وقد:الكلبي

.(95دريد:لابن)الاشتقاقالبيتهذاأورد

.يعرفونلابماطالنبييخاطبهمأنيجوزلا:قالثم

اللهرحمهالفراهيالحميدعبدالعلامةبهاردالتيهيالوجوهوهذه

سنةالكتابهذاطبعوقد."القران"مفرداتكتابهفيالمذكورالقولتعالى

إليهاوصلوقدالهند،فيحينئذاللهرحمهالمعلميالشيخوكان،1358

هذاتسويدحينالمفرداتكتابعلىيقفلمأنهشكولا.5134سنة

والمثقبالاعشىشعرمنالنسبةثابتةأخرىشواهدفيهلوجدوالا،الفصل

الطائي.وحاتمالعبدي

فيالصحيحفيوردماعلىأيضاالفصلهذافيالمصنفتكلموقد
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أدريمافواللهالرحمنما"وعمرو:بنسهيلقولمنالحديبيةصلحقصة

تصديرنكروانما،""الرحمنكلمةينكرلمسعهيلاأنورجج،"هيما

".اللهم"باسمكمنبدلابالبسملةالكتب

بالله""الرحمناسماختصاصمنالمقصودبينالثانيالفصلوفي

لى.وتعاتبارك

لكلمةالكلامصحابواللغةأهلتفسيرفيالثالثوالفصل

وجل.عزللهصفةجاءتإذاإياهاوتأويلهم"،"الرحمة

منايةالبسملةيرونلاالذينبهاحتجماناقشالاخيرالفصلوفي

فقط.النظمجهةمن،الفاتحةسورة

فيمعناهالىإالكلاميتطرقلمالممتعةالفصولهذهكانتولما

اخرها.فيبهاألحقناهاالمبيضة

الفاتحةسورةتقسيرفيرسالة)2(

الحرممكتبةفيمحفوظ،اللهرحمهالمصنفبخطالرسالةهذهأصل

والمصورة.1047ورقمها،"المواريثفي"رسالةبعنوانالشريفالمكي

في65(-52)واللوحات،لوحة77علىتشتملأيدينابينالتيالرقمية

الفاتحة،سورةتفسيرفي:أصجوبلفظ،الفاتحةوسورةالبسملةايةتفسير

سبق--كمابينهمايفصللماللهرحمهالمؤلففان،البسملةايةوضمنها

للرسالة.عنواناوضعولا

قدأنهويبدو،الرسالةهذهمنجزءأيضاأ(6/أ،/2،34،)واللوحات

التصوير.عندالاوراقترتيبفياضطرابحصل
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مستقلةرسالةفيالبسملةتفسيربعدفيمابيضوقد.ناقصةمسودةوهي

الرسالةفينشرهافيعليهافاعتمدنا.فصولعلىورتبهالكلامفيوتوسع

المسودةهذهفيوجدناهاالتيلجديدةاالفصولإليهاوضممنا،السابقة

سبق.كما،للفائدة

وناقص،جهةمنكاملفهو،البسملةآيةبعدالفاتحةسورةتفسيرأما

وتكلمكلها،الاياتفسراللهرحمهالمصنففإن،كمالهأما.أخرىجهةمن

عرابها.واومعانيهاقراءاتهاعلى

سماهماعلىالموضوعاتبعضلبسطفيهأحالفانه،نقصهماو

وجلعزاللهيبغضهاالتيحشالفوحتى..".:موقعفيفقال"الفرائد("

أوضحتوقد.وقعتلماتقعأناقتضتالحكمةأنلولاعليها،ويعذب

.(01)ص)الفرائد(("فيهذا

علىالكلام"وتمام:قالالمستقيمالصراطفسرلماآخرموضعوفي

لى"تعااللهشاءإنالفرائدفيابسطهأنوعسىاخر،موضعفله،يطولهذا

93(.)ص

المخطوطة.فيأثرالهاأجدلمهذهو"الفرائد"

نإ:قيل"وقد:ليالحاالحمدذكرفيكقوله،أخرىإحالاتوهناك

تيوسيا4[.4]الإسراء:<صىه-يسبحلاشىءمنن>و:لىتعاقولهمعنىهذا

.(4)ص"اللهشاءإنهذاتمام

الغيبيالتصرفبأن"العالمين"ربعلىكلامهختممابعدقولهومنها

5(./13)ص"لىتعااللهشاءإنمزيدلهذاوسيأتي":اللهبيدكله
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لىتعااللهشاءإن"وسيأتي:اللهمنالإضلالمسألةفيقولهومنها

.(48)ص"ذلكعلىالكلام

علىالكلامسيأتيأنهالاحالاتهذهفيالمؤلفأسلوبمنيظهر

فينجدهلمولكن،نفسهالفاتحةسورةتفسيرفيالمذكورةالموضوعات

التفسير.مخطوطة

ينويولعلهتسميتها،دونلهأخرىرسائللىإفيهايشيرإحالاتوثمة

نأويريدتهاآيابعضأوكاملةأخرىسورتفسيرنيتهفييكونوقدتأليفها.

.هناكالقوليفصل

أذنواذاتيسر،ماهناذكر"وقد:العبادةمعنىتفسيربعدكقولهوذلك

92(.)ص"مواضعهفيذلكمنكثيرافسترىالله

بأنهمالمشركينعنلىتعااللهأخبرفيماوجهينذكرآخرموضعوفي

بينته"قد:فيهفقالالثانيالوجهوأما.الأولالوجهفذكر.الشيطانيعبدون

2(.5)ص"لىتعااللهشاءإنآخرموضعفييأتيولعله،العبادةرسالةفي

لىوتعاتباركاللهبحمدأقمتوقد":العبادةمعنىتحقيقبعدوقال

لىوتعاتباركاللهيسروإذا.العبادةرسالةفيالتفصيلهذاعلىالبراهين

".مواضعهفيمنهكثيرفسياتيك

له"العبادة"رسالةعلىالتفسيرهذافياللهرحمهالمصنفأحالوقد

لمهذاالفاتحةتفسيرسودلماأنهعلىموضعفيكلامهويدل.مرةبعدمرة

معنىتفسيربعدقولهوذلك.التماممرحلةبلغتقدالعبادةرسالةتكن
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منلىتعااللهأسأل،العبادةرسالةفيذلكأكثراستوعبت"وقد:العبادة

2(.9)صونشرها"تمامهاإتيسيرفضله

المعصلاتوحلالغوامضبتوضيحدائمايعنىاللهرحمهوالمؤلف

وفيرأينا،كماالبسملةتفسيرفيبذلكعنايتهتجلتوقد.الشبهاتوازالة

الرسالةهذهفيعليهاتكلمالتيفالموضوعاتأيضا.تحةالفاسورةتفسير

همها:أخاصةبصورة

والنفسيوقوليا.نفسئااللغةفييأتيإنه:وقالالحمد.معنىتفسير-

يفسروهو.فحمدتهعسلكمنوطعمتفحمدته،فلاناجالست:كقولك

والنفسد.والثناءبالشكريفسرليوالقو.تقريبوهو،لموافقةوابالرضا

لي.لحاالحملمواالفعليلحمدايستلزموهو،مرتبطانوالقولي

:(لمحدمب1لثله>الحعد:لىتعاقولهتفسيرضمنقالولما-

علىإشكالينذكرله"المستحقسبحانهفهوالعالمينفييقعحمد"كل

نألزموجلعزاللهإلاالحمدمنشيئايستحقلاكانإذأنهالاول:ذلك

والإشكال.بجوابينعنهجابوباطلا.الخلقبعضعلىاللهثناءيكون

قولعلىيتخرجإنماالبتةالذاتيللحمدالمخلوقاستحقاقنفيأن:الثاني

يستحقإنمامحمودشيءكلكانإذانه:ثالثاإشكالازادثم.المجبرة

عنوأجاب؟الذميقعأينفمنوجل،عزاللهذاتيااستحقاقاعليهلحمدا

لين.لاشكاا

علىردا<قدمين1>لض:تعالىقولهفيأنالمصنفذكر-

إليها.لىتعااللهفوضهغيبياتدبيرالمعبوداتهمأنيزعمونالذينالمشركين
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كلمةفسروقد.الكونفيتقعالتيالغيبيالتصرفأنواععلىتكلمثم

.التامالتدبيرالمدبرالملكبمعنى""الرب

عزا!رباسمتحقاقتقرير<:يوهـآلذيننلك>صفةفوائدمنوذكر-

.توحيدهوتقرير،رحمتهوتقرير،ربوبيتهوتقرير،بهواختصاصهللحمدوجل

له.العبادةرسالةعلى،الاخيرةالنقطةعلىالكلاملتماموأحال

أولافيهنقل.العبادةكلمةتفسيرفيالاهميةبالغنفيسافصلاوكتب-

تهمتعريفامنوذكر.إيراداتهعليهاأوردثم،العبادةتفسيرفيالعلماءأقوال

أقربوهذه:قال.عبدهفقدلهاإشيئااتخذفمن،التأليه:العبادةأن

شهرهاوالعباراتوأقرب.المعنىمكشوفةغير"إله"كلمةولكن،عباراتهم

منالمشاهيرلبعضكلامانقلثم.بحقالمعبودأوالمعبود:نهتفسيرهافي

وأورد-المنارصاحبرضارشيدمحمدأنهوالظاهر،يسمهولم-معاصريه

"رسالةفيهاوجمعالمسألةبهذهاعتنىأنهذكرثم.إيراداتعدةعليه

."العبادة

النصوصفيالنظربعدإليهتوصلالذي،للعبادةتعريفهأوردثم

الامممنالمشركينأحوالفيوالنظر،ببعضبعضهاومقابلةالقرانية

والمراد.غيبينفعبهيطلبخضوع:العبادةأنوهو.ذلكوغير،المختلفة

الاسبابوراءهوما:الغيبيوبالنفع،والتعظيمالطاعةيشملما:بالخضوع

بينبسلطانلىتعااللهمنفيهمأذوناالخضوعذلككانإنثم.العادية

مألهالصورةفيكانسواء،سبحانهلهعبادةإلايكونفلا،واضحوبرهان

.لغيره
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نأأولها:استحضارها،يجبأمورستةذكرالتعريفهذاشرحوبعد

نإلا،بالقرانخوطبواالذينالعربعندالجملةفيبيناكانالمعنىهذا

نأخرها:و.وتأليهعبادةأنهامنهمكثيرعلىيخفىكانقددقائقهناك

الاسلامأسهوالذيالامرهذايكونأنيحيليكادبليستبعدالعقل

مننراهمالىإالحتى...كلهمنقللمإنالعلماء،أكثرعنهغفلوجوهره

فيالكلاموصار،شهدتماعلىوالعبادةللالهتفسيراتهمفصارتالخفاء.

بينثمطالعها.منيعرفهماعلىالفقهوكتبالحديثوشروحالتفاسير

الغفلة.تلكلىإأدىالذيالسبب

الجملتينأنقرر<نستعينياكوشبد!اياك:لىتعاقولهفي-

الاستعانةنفيمنالايةاقتضتهماالناسمنكثيراستشكالوذكر.إنشائيتان

إلاتقوملاالدينمصالحمنوكثيراالدنيامصالحأنمع،وجلعزاللهبغير

الامروليس،خبريةلجملةاأنعلىمبنيهذابأنعنهوأجاب.الناسبتعاون

لجملة.ابنفسيوجدوالطلب،المعونةلطلبإنشائيةهيوانما،كذلك

وذكر.أوجهعلىتكونولكنها:قال.إليهبالارشادالطريقهدايةفسر-

أوجه.خمسة

ماوذكرالاية<علئهمألقمثالدينصزط>:لىتعاقولهفسرماوبعد-

جلاللهمنالغضبصفةعلىوتكلم("،مسألة"كتب،والتنبيهالهدايةمنفيها

.ذكره

.المسودةانتهتالمسألةوبهذه
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(5-1)البقرةسورةأولتفسيرفيرسالة)3(

المكتبةقيرقمها.رسائلعدةعلىيحتويدفترضمنالرسالةهذه

سطرا.41نحوصفحةكلوقي،صفحاتأربعنحوفيوهي.46584/

بتفسيربدأثم،البسملةكتبوانما،للرسالةعنواناالمولفيضعلم

فسرولا،المقطعاتلحروفاعلىيعرجفلم(،يخة>لاريث:لىتعاقوله

هم>وأذلئك:سبحانهقولهعلىبالكلامالرسالةوختم(.بلكتتذلك>

<.آلمفلون

ويغلببالنكتأشبهالرسالةهذهفيتعالىاللهرحمهالمولفوتفسير

البياني.لجانبباالاهتمامعليه

يؤمنونآتذين>:لىتعاقولهعلىالكلامعندالكاشفةالصفةفوائدفذكر

ولماذا،الثالثةالايةفي(ائذين>الموصولالاسمإعادةفيوالسر(،بالغئي

فيإعادتهفيوالسر(،هدصعك>أذلبهك:قولهفيالاشارةباسمجيء

فيلنكتو(.هدص>عكفيالمكنيةوالاستعارة<دمونهم>وأذلتك

.(ر!3>تن:قوله

وهل(،إلكأنزل>مابوالمراد،للمتقينهدىالقرانكونوشرح

.(ددنقين>هدصفينفسه(هدصعك>أذلبهك:لىتعاقولهفي""الهدى

فيالباءومعنى"الريب"كلمةإلايشرحفلم،والاعراباللغةأما

"."بالغيب
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البقرةسورةفيالاياتارتباطفيرسالة(4)

بدائرةمصححااشتغالهأيامحيدرابادفيالشيخألفهاالرسالةهذهلعل

"الرأيكتابعلىفيهاأحالأنهذلكعلىويدل،العثمانيةالمعارف

فقال،اللهرحمهالفراهيالحميدعبدللعلامة"الذبيحهوفيمنالصحيح

:(441)الايةارتباطيذكروهو

الصحيح)الرأيكتابهفيالفراهيالحميدعبدالمعلمالفاضل"وذكر

الذبيحأنلىإإشارةالاياتفيأن-نفيسكتابوهو-(الذبيحهومنفي

المذكور".الكتابفيالتفصيلانظر...السلامعليهإسماعيلهو

الفراهيالحميدعبدالمعلامالبحثهذاحققوقد":أخرىمرةوقال

".فانظره،الصحيحالرأيكتابفي

منسنواتسبعنحوقبل1338سنةالصحيحالرأيكتابطبعوقد

يكونأنالمستبعدومن،5134سنةحيدرابادلىإالمعلميالشيخوصول

الادريسية.الحضرةفيوهوقبل،منعليهوقفقد

كتبلىإللفراهيالفيلسورةتفسيرعلىتعقيبهفيالشيخأشاروقد

"إمعانمع،"الصحيح"الرأيمنهاوذكرمنها،واستفادعليهاوقفلهأخرى

توفيوقد.خاصةبصورة"الشمسسورةو"تفسير،"القرانأقسامفي

،ذكرهكلماعليهبالترحمعليهردهفيالشيخوالتزم،9134سنةالفراهي

فيألفهافهل،عليهالترحمدونمرتينفيهاذكرهفانهالرسالةلهذهخلافا

؟9134و5134سنةبينفيماأيالفراهي،حياة

،المسودةهيأيدينابينالتيالرسالةنسخةلان،بذلكالقطعيمكنلا
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يكملولم،البياضفترككذا،"وسلاملله"الحمد:بقولهافتتحهاوقد

التعديلكثيراللهرحمهوكان.للرسالةمقدمةكتبولا،والسلامالصلاة

يضربثمكثرأوصفحةفيكتببحثفييشرعوقد،مسوداتهفيوالتغيير

المرةفيكتبفلعلهكثر،أومراتثلاثهذاويفعلجديد،منويبدأعليها

فاختصرجديدمنالتسويدبداثم،التماموجهعلىوالصلاةالحمدالاولى

الاخير.التبييضلوقتتكملتهوأجل،ومضى

لموهوالفراهي،علىيترحمانمنهيتوقعلالحالةاهذهمثلوقي

صيغةعلىذلكفييقتصرلاأنهمعغ!يم،النبيعلىوالسلامالصلاةيكمل

"."عليهبعد""والهإضافةيلتزمبل"وسلمعليهالله"صلى

المؤلفوصلإذ،كاملةليستأيدينابينالتينسختهافيالرسالة

]البقرة:<الديئفياكصاهلا>:لىتعاقولهلىإالاياتارتباطبيانفياللهرحمه

شغلتهثمقبلها،بماالايةارتباطوبين،الايةفيبالاكراهالمقصودففسر256[

لجملةامعنىفيالمفسرونعليهاتفقماعلىإيرادهيمكنمامناقشة

"فوائد"،على7()صموضعفيأحالوكذلك.الكلاموانقطع،المذكورة

إكمالبعدتقييدهايريدكانأنهوالظاهر،النسخةهذهفيموجودةغيروهي

لة.الرسا

بيانينويكانوهل،الرسالةهذهتأليفعلىالشيخبعثالذيماثم

سورةعلىقصرهأرادأوالنحو،هذاعلىكلهاالقرانسورفيالاياتارتباط

تفسيرعلىوقفوهلوحدها؟البقرةسورةاختارولماذا،فحسبالبقرة

منخاليةالرسالةلانالاسئلةهذهعنالإجابةيمكنلالا؟أوالبقاعي

ذلك.علىتعينأثنائهافيإشارةنجدولم،المقدمة
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تعقيبهمقدمةفيمنهاثلاثةوذكرالفراهي،كتبعلىالشيخوقفنعم

طبعوقد،الشمسسورةتفسيروأحدها:.سبقكماالفيللسورةتفسيرهعلى

سورةوتفسيرالعصر،سورةتفسيرطبعالسنةهذهوفي.1326سنة

وسورةالقيامةسورةتفسيرطبعوقد.الكافرونسورةوتفسير،التحريم

سنةنحووعبسالذارياتسورةتفسيرطبعثم،4132سنةمنهااللهب

وتفسيرالمرسلاتسورةتفسيرأما.التينسورةتفسيروبعدها،1338

هـ.1135سنةنحوفطبعاالكوئرسورة

بالغة،عنايةالسورةبنظامبلالايبارتباطتفسيرهفيالفراهيعنيوقد

وقد-"و"النظام(".بالفرقانالفرقانوتأويلالقرآن"نظامتفسيرهسمىوقد

منكثيربهاهتمالذي""التناسبعنيختلفعنده-النظمكلمةيستعمل

المعاصرين.عندالموضوعيةالوحدةمنقريبفهو،المفسرين

أصحاببعضحيدرابادفيلقيقدالمعلميالشيخيكونأنيبعدولا

تفسيرفيومنهجهالفراهيعلىعاطراثناءمنهموسمع،وتلامذتهالفراهي

الرسالةهذهتأليفلىإدفعهمما،تفسيرهأجزاءبعضعلىوقفثم،القرآن

.البقرةسورةفيالايارتباطفي

القرآناي"ارتباطأنالمريدينسراجفيالعربيابنالقاضيذكروقد

المبانيمنتظمةالمعانيمتسقةالواحدةكالكلمةتكونحتىببعضبعضها

)الإتقان."..البقرةسورةفيهعملواحدعالمإلالهيتعرضلمعظيمعلم

/51837).

بمحضليلىتعااللهيسروقد":تفسيرهمقدمةفيالفراهيويقول
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".القرآننفسمنالقصصوسورةالبقرةسورةفيالقراننظمفهمنعمته

فسرولكنهالسور،سائرفيالتدبرعلىحملهسورتينفيالنظاموانكشاف

القرانأولمنبالتفسيربدأولما،القرانآخرمنالسورمنجملةالبدايةفي

غير.وتوقفالبقرةمن62الايةلىإوصلأخيراارتضاهالذيالمنهجعلى

لي،جماالالنظامهاجيداتحليلاتتضمن،البقرةسورةلتفسيرمقدمةكتبأنه

صفحة.مائةثلاثنحوفيالهندفيبأخرةالتفسيرهذاطبعوقد

"النباكتابهفي(1377)تاللهرحمهدرازاللهعبدالشيختكلموقد

أيضا.البقرةسورةنظامعلى2(01-631")صالعظيم

وإنالبقرةسورةفيالايارتباطفياللهرحمهالمعلميالشيخونظرة

عليهاتغلبوانما،للسورةالعامالنظامعنتكشفشاملةكليةنظرةتكنلم

العلامةمحاولتيمعوهي،دقيقةنظراتتحويذلكمعولكنها،لجزئيةا

فيمقارنةلدراسةثريةمادةتقدماللهرحمهمادرازاللهعبدوالشيخالفراهي

.البقرةسورةنظام

فيرقمها،مسودةهيالرسالةهذهنشرفيعليهااعتملمناالتيالنسخة

مذكراتدفترعنعبارةوهي،4471الشريفالمكيلحرمامكتبةفهرس

32.الورقةفيوتنتهيالثانيةالورقةمنفيهاتبدأورسالتنا،ورقة45فيه

أضافقداللهرحمهالمؤلففإن،ب25/قفيانتهتأنهاالحقيقةولكن

العلياالحاشيةفيكتابتهوبدأعشر،الرابعالسطرفيب4/2قفيكلاما

وترك32،قلىإالعلياالحواشيفيالاستدراكهذاواستمر،الصفحةمن

.الباقياتالاياتارتباطلبيانبيضاءعشرةالثلاثالصفحات
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آلصلؤتعلى>خفظ!ا:تعالىقولهارتباطبيانفيرسالة)5(

لوشطئ<والضلوة

سورةفيلىتعاقوله:والمناسبةالارتباطناحيةمنالمشكلةالاياتمن

مإن!قشينلئهوقوموالوشطئوالضلؤةالضلؤتعلى>خفظوا:البقرة

تكونولمئاعلمىكمااللهفاذ!ووامنغفاذأركباجم!أولافرطخفتم

923[.]238-(تعلمو%

أزواجهن،عنهنالمتوفىوأحكامالطلاقأحكامبينالايتانوقعتفقد

بعدهما.ولاقبلهماالمذكورةبالاحكاملهماظاهرةمناسبةولا

وبعلم.السابقةالرسالةفيالايتينارتباطاللهرحمهالمؤلفبينوقد

مفردةكلمةعلىالمؤلفبخطمتفرقةأوراقضمنعثرطويلبزمنتحقيقها

بالرسالةلحقهاأأنأحببتزياداتعلىولاشتمالهاارتباطهما.بيانفي

السابقة.

،عديدةوجوهلىإشارو]والايتينمناسبةببيانالمفسرونعنيوقد

الاخيرعلىالمؤلفأحالوقد،والالولميوالبقاعيحيانوأبوالرازيمنهم

متقاربة.ذكروهاالتيوالوجوه.الاحالةعلىضربثم،السابقةالرسالةفي

وتأويلالقراننظام"كتابلىإالموضوعهذافيالرجوعويحسن

وجهعنكشفالبقرةسورةلاجزاءتحليلهفإنللفراهي،"بالفرقانالفرقان

التيالنظاموقكرةالتناسبعلمبينالفرقعلىيدل،الايتينموقعفيجديد

كتابه.عليهاوبنىالفراهيإليهادعا
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أولهافيوليس.0294رقمأعطيتواحدةورقةفيالرسالةهذه

الايةعلىللمؤلفكلامسبقهاقديكونأنفاخشى،حمدلةولابسملة

السابقة.

الايات.(0.أموالهثماتيئمع>وءاتوا:تعالىقولهتفسيرفيرسالة)6(

سورةمن()2-4الاياتالرسالةهذهفياللهرحمهالمؤلففسر

أيضاهالسورةمن(013-1)27الاياتإليهاوضمالنساء،

فىنقستلو(لاخقغ>رإقتعالىقولهتفسيرفيمذهبينأولافيهاذكر

.<فؤحدةنغددواالأخفغفاقوربغوثئثمثنئالنسلهمنلكمطابمافانكواالشمى

المذهب.هذاعلىقولينونقل،العمومعلىالايةحمل:الأولالمذهب

علىالاكثر"وحملها:فقال،الخصوصعلىحملها:الثانيوالمذهب

ماأولهما:قوليننقلثم".أقوالعلىوذلك،بينهماختلافعلىالخصوص

"هي:قالت،الصحيحينفيوالحديث،عائشةعنعروةعنالزهريرواه

فيريدوجمالها،مالهافيعجبه،مالهفيتشاركهوليها،حجرفيتكوناليتيمة

.غيرهيعطيهامامثلفيعطيهاصداقها،فييقسطأنبغيريتزوجهاأنوليها

منسنتهنأعلىبهنويبلغوالهن،يقسطواأنإلاينكحوهنأنفنهوا

".سواهنالنساءمنلهمطابماينكحواأنوأمروا،الصداق

أيضاعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامطريقمنمسلمرواهما:والثاني

بها،فيضرووارثها،وليهاوهو،اليتيمةلهتكونالرجلفيأنزلت:قالت

بها.تضرالتيهذهودع،لكأحللتمافانكج:لهفقالصحبتها،ويسيء
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فيفيماينظرقدلكن،هشاممنأجلالزهري:قالالحديثنقلوبعد

نإ:وقالالزهريروايةفيالمذكورةالصورةفانتقد."..وجهينمنروايته

نألىإذهبثمعليها.ملاحظةمع،الايةظاهرلىإأقربهشامروايةفيما

،الرواياتبينلجمعاتحريوالحديثالتفسيرأئمةمنالمحققينطريقة

لظاهرالخصوصلىإعنهتصرفلمالعمومفيظاهرةالايةكانتواذا

منكثيراإن:تيميةابنالاسلامشيخبقولكلامهيدو.السلفبعضتفسير

لا،الايةفييدخلمماذكرهماأنعلىالنصبهاأريدإنماالسلفتفسيرات

كله.المعنىأنه

:فقال،للايةجديدلتفسيرمدخلاهذااللهرحمهالمعلميالشيخوجعل

صورمنوغيرهتقدممايشملماعلىالايةمعتىتقريريمكنهذا،فعلى"

والتقدير".لحذفاكثرةعنذلكمعوتسلم،الاقساطعدمخوف

الله"فأرشدهم:وقالالقسطوجهفيهايشتبهالتيالاوجهبعضذكرثم

فيالطيبتحريوهو،القسطلىإقربهاوالاوجهأولىلىإوجلعز

خلقاًلهمعجبةللرجلحلهامعالمرأةتكونبأنالطيبوفسر".النكاج

معشرياخفتموإن:الاولينالقولينحسبالايةتأويلكانفإذاوخلقا.

ماوانكحوا،تنكحوهنفلا،نكحتموهنإذااليتامىفيتقسطواألاالاولياء

تلكعن"غنيالشيخعندالثالثالمعنىفإن،سواهنالنساءمنلكمطاب

منحوالتعليقأنوبيان،المعنىيكشفتفسيرلىإتحتاجوانما،التقديرات

فياليتامىلىإالإقساطسبيلعليكمأليسوان:قيلفكأنه،اللازمنحوبه

ذلكفيالإقساطسبيلفهذا،اليتامىفيتقسطواألافخفتمنكاجهمقضية

.("..النساء.منلكمطابماانكحوا:كلهالنكاجوفي
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الايتين.فيالعدلومفهومالزوجاتتعددعلىالشيختكلمثم

وهي،صفحة51فييديبينالتيومصورتها،كاملةالرسالةهذه

الشريف،المكيالحرممكتبةفيالمحفوظالمجموعفيالاولىالرسالة

نحوصفحةكلوفي،ورقة12فيوالمجموع3556.فيهامصورتهورقم

سطرا.02

بل،والتصحيحوالاضافةلحذفامنتخلولاولكنها،مبيضةوالرسالة

الشيخولعل.مسودةأنهاللناظرفيبدو(،-0113)الصفحاتفيذلككثر

مرةلاولبعدهاماوكتب9(،)صلىإقبلمنسودهاالتيالصفحاتبيض

هناه

[3-]1لمائدةاسورةأولتفسيرفيرسالة)7(

فيمحفوظصغيرمذكراتدفترضمنباخرةالرسالةهذهعلىوقفنا

كلوفي26(-.1)9صفحات8فيوهي.رقمدونالمكيالحرممكتبة

سطرا.16صفحة

ثم،"المائدةسورة":الاولالسطروسطفياللهرحمهالمؤلفكتب

تفسيرطريقةعلىيفسروبدأ،لىالاوالايةمنوجزءا،البسملةكتب

.ونحوهلجلالينا

الانعامبهيمةأحكاممنالثلاثالاياتفيجاءمابتفسيرفيهاعنيوقد

الذين>ياايها:تعالىقولهعلىيتكلمفلم.الكتابأهلوطعاموالصيد

البيتامينولاالقلاحدولااالدىولالحرامالمثتهرولاللهشععرتحلوالاامنو

ئحرمنئ>ولا:سبحانهقولهعلىولا!،ور!ونأربهتممنفضلايبحغونالحرام
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البرعلىونعاونوتعتدوأأنلمحرامالمسجدعنصدو!مأنقؤمشنان

.(ألعقا+شديداللهإنللهتقواووالعدؤنا،ثمعلىذعاونواولاوالمموى

:فقالبعدها،لمامناسبتهاذكرالمذكورةالآياتعلىكلامهاخروقي

قبلهنوقدم،نسائهمحكميذكرأنأرادالكتابأهلطعامحكمذكر"ولما

".فقال،عليهنالاقتصارالاختيار:أنلىإإشارةالمؤمنات

بتفسيرالاكتفاءمالاستمرارينويأكانيطهرفلا،الكلامانقطعوهنا

السابقة.الايات

أثمرإذاثمره-من>صلو:تعالىقولهتقسيرفيرسالة)8(

[114:الأنعام1سه<ضاِةيومحقه-وءاتو

بحثفي"فائدةعنعبارةأنهاعلىالرسالةمستهلفيالمؤلفنص

".فهميإليهبلغمابحسب،بالمعنىمنهبفكريعلقمافحررت،جرى

الادريسيعليبنمحمدالامامبينليلةذاتالحوارجرىوقد

تعالى:قولهفيالاهدلالرحمنعبدبنمحمدالسيدوالفقيه(1134)ت

الاكل،لىإراجعأنهالامامفرأى.141:الانعامسورةفي(>ولالشرفوأ

قبله،مماسدءفيقيداوليس،إسرافكليشملعالمأنهلىإالفقيهوذهب

فيوأشركه،اللهرحمهالمصنفالامامفدعا.مستانفةجملةهووإنما

المعلميالشيخايلدوقد.الجلالينتفسيرمننسختهمراجعةوكلفهالحوار،

.الامامالسيدرخحهمااللهرحمه

صفرشهرفيالادريسيةالحضرةإلىاللهرحمهالمصنفوصلوقد
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.1134سنةالادريسيوتوفي،أوراقهبعضفيذكركما1337سنةمن

وقعمماوتقييدهالحوارأنالرسالةهذهفيالمصنفسلوبمنليويطهر

بالادرشي.عهدهبدايةفي

برقممجموعضمنالمكيالحرممكتبةفيمحفوظالرسالةوأصل

42الاولىالصفحةوفيالكبير،القطعمنواحدةورقةفيوهي،0946

فيإليهضافوفيهفعدل،كتبهمابعدفيماالمصنفراجعوقدسطرا.

الاسطر.وبينالحواشيفيكثيرةإضافاتخصوصاالثانيةالصفحة

فىوالقينافتاسي!ثقولقد>:تعالىقولهتفسيرفيرسالة)9(

34[:]ص<انابثئمجسداكزسيهء

جلي،بخطبيضهااللهرحمهالمؤلفبأنتمتازالرسالةهذهنسخة

كلوفي.كبيرةصفحاتثمانيفيوهي.لحذفواالتغييرمنتخلووتكاد

4.355الشريفالمكيلحرمامكتبةفيمصورتهاورقمسطرا.91صفحة

علىتشتملفهي.بديعاترتيبارتبتأنهاوهي،أخرىميزةوللرساله

:صسورةمن34-36الثلاثالاياتإيرادبعدالاتيةالفصول

لاية.ااجزاء-1

الاية.تفسيرفيقيلما2-

تمحيص.3-

تدبر.4-

المحصل.5-
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منلجملواالكلماتبعضالاولالفصلفيالمؤلففسروقد

الاياتألفاظيخالفلابماالقصةلتفسيريمهدأنبذلكوأراد،الايات

ولكن،الشيطانهوالايةفيلجسدباالمرادأنلجمهوراويرىوسياقها.

لاحيوانأوإنسانجسمعندهلجسدافإنذلك،علىيوافقهملمالشيخ

الانسانجسمبأنهللجسدتفسيرهالقاموسصاحبعلىورد،فيهروج

خلطهاوهيجدا،قيمةملاحظةالمعجماتعلىولاحط.والملائكةلجنوا

فصيح.كلامأوحديثأوايةمنيفهموماقطعا،الثابتبين

الاية:تفسيرفيأقوالثلاثةالثانيالفصلفيذكرثم

وتمثل،سليمانخاتمأخذالشيطانأنفيهالذيالمشهورالقول

القصصمنذكرواوما،الملكعلىمستولتاالكرسيعلىوقعد،بصورته

الشنيعة.

منصحيحهفيالبخاريرواهماعلىالايةأولالذيالنقاشوقول

لحديث.ا"اللبلةلأطوفن":سليمانقول

الاصفهاني.مسلمأبيقولالثالثوالقول

"بقي:وقال،الاخيرينالقولينالتمحيصفصلفيالمؤلفردوقد

فينو،الكتابأهلمنماخوذبانهالمتأخرونفيهطعنوقد،الاولالقول

ولكنصدقوا،وقد.لجزئياتابعضفيوتناقضاتشناعاتالقصصتلك

شناعة،فيهيكنولم،القويةالرواياتعليهاتفقتماقوةمنيمنعلاذلك

منخاليةللقصةمحتملةصوراذكرثم."الايةعلىالانطباقظاهروكان

الشناعة.
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القصة،"تناقلوااليهودولكن،نحوهأوهذاهوالواقعيكون"وقد:وقال

نهوشيطانلجسداذلكأنوزعموا،عادتهمعلىونقصوافيهاوزادوا

".نهو

فوائدثم،القصةذكرفوائدلىإالشيخفيهأشار"تدبر"فصليأتيثم

ذكرها.فيالمقصودالاجمالهذا

البحث.هذامنأمورخمسةلخص""المحصلالاخيرالفصلوفي

فخذوهالرسولءانبهم>ومآ:تعالىقولهتفسيرفيرسالة(01)

لى:تعاقولهفي"البيتأهل"ومعنى]الحشر:7[،!فاننهواعنهضندموما

33[:لاحزاب]<لبيتأهلالرجسعن!مليذهباللهيرلد!!إيما

وبينبينهجرتمذاكرةنصالرسالةهذهفياللهرحمهالمؤلفقيد

>ومآ:لىتعاقولهحول(9134)تالصيلميمحسنبنصالحالشيخ

بأهللمقصودوا7[،]الحشر:(فاننهواعنهضهتبئومافخذوهالرسولءان!بهم

اليت(أهلالرجسعن!مليذهباللهيرلد>إبما:لىتعاقولهفيالبيت

صرحكماالاحاديثفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوبآل33[:لاحزاب]

الرسالة.مقدمةفياللهرحمه

غير،البحثهذالىإعليهاالكلامجرالتيالمسألةلىإالمؤلفيشرلم

سورةفيتعالىبقولهكلامهأثناءفياستدلالصيلميالعلامةأنذكرأنه

طاعةمعنىعلى(فاننهواعنهوماضهبئفخذوهالرسولءان!بهم>وماالحشر:

بالإيتاءوالمرادالفيء،فيأنهاعلىالايةبسياقالشيخفاحتج!لمجو،الرسول
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الأمربمعنىوليس،المحسوسةالاشياءفيمنهمايفهمماهناوالاخذ

.والامتثال

الاستدلالهذاصحلوفإنه،بالسياقالاستدلالالصيلميالشيخنكرو

عنحمليذهبالله>إنمايرلد:لىتعاقولهفيدليلايكونأنلزمهنا

غيرأمروهو،البيتأهلمنالمؤمنينأمهاتأنعلى<ائتتأملالرحن

المؤمنينأمهاتإن":وقالجميلا،رداالشيخعليهفرد!عندهمقبول

الايةرتباطو،واضحأمرهالسياقفإنقطعا،البيتأهلفيداخلات

فكيفبعض،برقاببعضهيأخذكلاموهذا،فاضحجهلهقبلهابماالمعنوي

به؟(".لهاتعلقلابجملةبينهيفصل

في!م!مالنبيوالالبيتبأهلالمرادعلىالكلامبابانفتحهناومن

أحدهما:استعمالينالبيتلاهلأنلىإوخلص.بينهاوالتوفيق،الاحاديث

بعدفيهيدخلمنأولهنبل،الازواجفيهفتدخلالسكنىبيتأهلبمعنى

غ!ر.النبيبعدالصدقةحرملمنوالاخر،الزوج

8913()تالعموديعليبناللهعبدللقاضيرسالةعلىوقفناقد

محطأنالبحثبعدلهتحصلإنه:وقال،المذاكرةهذهلىإأولهافيأشار

لغةالالمعنىعلىالاولالمقامفيتكلامثم.مقامينفيينحصرنزاعهما

معنىعلىتكلامنيالثاالمقاموفي.وغيرهالقيمابنكلاممنونقلوشرعا،

الاحاديث.وشرحالايةتفسيرفيالعلماءأقوالونقل،البيتأهل

القاضيالوجيهالعلامةالآخلسيديمؤازرة"نقلته:بقولهالرسالةوختم

أشتاتإليهوساق،لىنعااللهحفظهالمعلمييحيىبنالرحمنعبد
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المحجةلىإالناسالهاديلحجةاسيديعلىمعروضوهو.الفضائل

".امينبهاللهأمتعناإدريسبنعليبنمحمدالسيدشيخناالتحقيققطب

المكيالحرممكتبةفيمحفوظةوهي،نفسهالقاضيبخطوالرسالة

8047.برقم

البحثهذاإعدادإليهإدريسابنطلبالعموديالقاضييذكرلم

الشيخبينالمذاكرةأجرتثم؟لذلكتطوعالذيهوأم،عليهوعرضه

إليه؟خبرهانمىأوإدريسابنأمامالصيلميوالشيخالمعلمي

فيهالخصأنهوزعمالعلماء،نقولرسالتهفيحشدالقاضيأنومع

كلامثم.الخلطمعالاسهابمنفيهالمانشرهالىإحاجةأرلم،البحث

مؤازرةعنويغني،ودقيقمختصررسالتهفياللهرحمهالمعلميالشيخ

القاضي.

في6وهي7047،برقممجموعضمنالمعلميالشيخرسالةصلو

.لحمرةباأسطربضعةكتبإحداهاوفي،صفحات

مالايةإفشنليسوأن>:تعالىتولهاعرابنيرسالة)11(

93[:]النجم<سعى

مجموعضمن31[،03-]لونصفصفحةفيالرسالةهذهأصل

يومشتىمواضيعفيوردودعلمية"رسائل:أولهفيكتبوقد.6964برقم

هذهتقييدزمنعلىيدلوهذاعسير".منطقةفيالادارسةدولةفيكانأن

الرسالة.
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علىأعثرلمولكن،الرسالةهذهمنمختصرةأخرىنسخةيديوبين

النسخةأنشرأنفاثرت،عليهمقابلتهامنتمكنلا،منهنسختالذيأصلها

لى.لاوا

النسخةاخرفياسمهكتباللهرحمهالمؤلفأنبالذكرلجديرا

علقأنهمنهويظهر."المعلمييحتىبنالرحمنعبدالحقير":المختصرة

بنمحمدالاماملامرامتثالااومعاصريهبعضمنلسوالإجابةالايةإعراب

كتابمننقلهاطويلةنصوصعلىأولاجوابهبنىوقد.إدريسبنعلي

مماخلاصتهاعلىويقتصريحذفها،أنلهبداثم،للسيوطي"الهوامع"همع

الاية.بإعرابيتعلق

[41:]القلم(ونجينمالىذاأنكان>:لىتعاقولهإعرابفيرسالة(21)

-41الالمذكورالمجموعضمنصفحتينفيأيضاالرسالةهذهأصل

إدريس.ابنبالاماماتصالهأيامالمؤلففعلقهاانفا،(51

مأهيأمصدرية:الايةفي""أنعلىالرسالةهذهفيالمؤلفتكلم

ذلك،فيالعلماءبعضوبينبينهدارنقاشاأنوالظاهر؟الثقيلةمنمخففة

باختصاصقولهعلىواستدل،مخففةنونهانلىإالخصموذهب

.المتصرفالفعلعلىإلاالمصدريةدخولعدمثم،بالمضارعالنواصب

الايةفيأنهاليؤكدتهمومناقشاالنحاةاقوالوذكر،المسألةالشيخفنقح

غير.لامصدرية
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.ونحوه<الحاقةما!>آلحاقة:لىتعاقولهإعرابفيرسالة()13

صفحةفيوهيانفا،المذكورالمجموعضمنأيضاالرسالةهذه

منكاتبهاقتطفهمما":بقولهاللهرحمهالمؤلفافتتحهاوقد8(.الحدةو

علينا،دانياجناهالازال،لجنيةااليانعةالطيبةالادريسيةالمعارفثمرات

."امين،إلينامسوقةوبركتها

إدريسبنعليبنمحمدالاماموبينبينهجرتمذاكرةعنعبارةوهي

ماجو>المحارعة<،الحاصقة)آلحاقةجما:لىتعاقولهإعرابفي

فذكر،الكلاممنبينهمادارماالمعلميالشيخفنقلونحوهما،<،ائقارعة

سيدنا("."قالبعدالإدريسيوكلام،""قلتبعدقوله

مبتدأ(لحاقة)اأنونحوها<الحاصفةما>آلحافهجإعرابفيلمشهورا

خبرلجملةاوهذهما،خبرالثانية(و)الحاقة،ثانمبتدأاستفهاماسمو)ما(

بلفظه.المبتدأإعادةوالرابط،الاولالمبتدأ

محذوفاالاولالمبتدأخبريكونأنمنمانعايرىلاالمعلميوالشيخ

فيالإدريسيوناقشه.حالهعلىوخبرمبتدأ(الحاقةو)ما،عظيمأمر:تقديره

مقدمخبر)ما(أنعلى(لحاقةا)ماتعربأنلىإالكلامبهماانتهىئم،ذلك

مؤخر.مبتدأ(لحاقةو)ا

51فوجدللألوسيالمعانيروحفيالحاقةسورةتفسيرراجعاخيراو

"،معنىورجج،عكسهأوخبر،والحاقةمبتد")ما(إعرابها:فييقول

المعنى.ناحيةمنالثانيالوجهترجيحفيفوافقهما
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بقوله:الرسالةهذهبدألىتعااللهرحمهالمؤلفأنيستغربومما

ما!!ىاكارعة<،الحافة)آلحاقة!ما(،الواقعةما)الواقعة:لىتعا"قوله

."...ونحوها(،آمارعها

كلهالكلامدارو،الكريمالقرانمناية(الواقعةما)الواقعةفجعل

بينهماالنقاشفاستمر،بايةلي!ستأنهاسيدهبالولاببالهيخطرولمعلمها،

أنهاعلىأخرىبعدمرةيوردهاوهوالحوار،الشيخقئدأنلىإإعرابها،في

الذيالشديدالذهولامثلةمنذلكأنريبولا.وجلعزاللهقولمن

.وحدهللهوالكمالوالسهو،النقصطبيعتهممنالذينالبشريعتري

والسماواتالأرضخلقاياتتفسيرفيرسالة(41)

برقم4/2/54331فيوصورتأخيرا،عليهعثرمماالرسالةهذه

كتبوقدسطرا.18نحوصفحةكلوفي،ورقاتثلاثفيوهي.2594

فصلتوسورةالبقرةسورةمنتفسيرهاقصدالتيلاياتأولافيهاالمؤلف

بقدربياضامنهاجزءبعدأوبعدهاوترك،كبيرةبحروفالنازعاتوسورة

ذهبلهاالمقدرالفراغوضاقتفسيرهافيأخذفلماكثر.اوأقلاوسطر

جوانبكلالكتابةفملأتوأسفلها،الصفحةوأعلىوشمالايمينايكتب

الصفحة.

:النازعاتسورةفيتعالىقولهإشكالحلالرسالةهذهموضوع

ضهاوأخرجلئلها!واعطشفسولفاسعكهارغ!بننهاألمحآحامضلقااشدنغ>ء

هو>:البقرةسورةفيتعالىقولهمع03[]27-<دححهاذلكبعد!والازض

سبعمسولهنالسماإلىاشتويثم%حميعاصالأرضفىمالكمظفالذي
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السماء.خلقعلىمقدمالارضخلقأنعلىيدلوهذا]92[.(سمشلق

لازضىضلقبالديلتكفروأئنكم>قل:فصلتسورةفيلىتعاقولهوكذلك

وبزكفوقهامنروسىفيهاوجعل!العاامينرثلكذأنداصأله،وتجعلونيؤمينفى

]9-<ألسبمااستوي+إلىنمجللسيماللينسو؟ءأيالمحىأربعةفيأفوتهافيهاوقدرفيها

ذلك.خلافتوهمالنازعاتايةولكن[11

:قالجبيربنسعتدعنالبخاريأخرجفقدقديما.ذلكاستشكلوقد

أربعةذكرثم.عليتختلفأشياءالقرانفيأجدإني:عباسلابنرجلقال

اللهبأنعباسابنفأجاب،والنازعاتفصلتاياتعنسؤالمنها،أسئلة

فيفسواهنالسماءلىاستوىثمالسماء،خلقثم،يومينفيالارضخلق

والمرعى،الماءمنهاأخرجأنودحوها:.الارضدحاثم،آخرينيومين

الباري)فتحإلخ..اخرينيومينفيبينهماوماوالاكامالجبالوخلق

.)8/555

احتجمماذلكأن67()27،"القرآنمشكل"تأويلفيقتيبةابنوذكر

ذكرمععباسابنقولبنحوعليهمردثم،اللهكتابفيللطعنالملحدونبه

(.)معبمعنىالنازعاتآيةفي)بعد(إنمجاهد:قول

نأإلىذهبأنهمقاتلعن043()9/البسيطفيالواحدينقلولكن

ذكربل.العلمأهلمنجماعةذلكفيواتبعه،الارضقبلخلقتالسماء

كلامهختمثم،المحققيناختيارانه2(118/)"المعاني"روحفيالالوسي

الناسزالولا،صعوبةمنالبحثيخلولاكلههذا"وبعد2(:1/91)بقوله

".الآنلىإعنهماللهرصدالصحابةعهدمنيستصعبونه
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كثير-التفسيرفيرسائلهمنيطهركما-اللهرحمهالمعلميالشيخكان

نحوهأوهذاالالوسدكلاميكوننيبعدولا"،المعانيل"روجالمراجعة

شكلماوحلوتفسيرهاالمذكورةالاياتفيالنظرإلىدفعهالذيهو

الرسالة.هذهكتابةعنديديهبينالالوسيتفسيريكنلموانمنها،

وذهب،لجلالينواالرازيوالفخرالانباريابنأقوالالشيخناقشوقد

بل،البسطبمعنىليستأنهالىإالنازعابايةفيالدحو""كلمةتفسيرفي

ومرعاها،مائهاإخراجيمنعالأرضوجهعلىكانثدء"إزالة:بهالمراد

".بذلكفسرهلىتعااللهأنبدليل

تفاسيرفيالنظرعلىالرسالةتحريرعنداللهرحمهالمولفاقتصروقد

مختارو"،الانباريلابن"الاضداد"وكتاب،والنسفيلجلالينوالشربيني

عنفصلا357()12/"لمعاني"روجمراجعةلهيتفقفلم"؛الصحاج

فليس،بعينهعباسابنقولهوإليهذهبماأنليعلم،جرير"ابنتفسير"

".النسفيتفسير"فيبإشارةكلامهتأييدلىإبحاجة

ابنقولفيالمذكوربالمعنى"الدحو"يفسرأنالشيخحاولوقد

المطر"دحا":الصحاح"مختارفيوردبماواستدللغويا،تفسيراعباس

حجر:بنأوسوقول،"الارضوجهعنلحصىا

داحيلاعبأوفاحصكانهمبتركالارضجديدعنالحمىينفي

فالمجازالحقيقةضاقتفإن":قالبذاكليسالاستدلالبأنشعرفلما

حخة".لىتعابتفسيرهوكفىبه،فسرهلىتعااللهلانمتعئنالقولوهذا.واسع

.أخرىوفوائدنكاتالرسالةوفي
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:<عنه>أغنيمعنىفيرسالة(1)5

عليهجرىالذيوالاساس(،نحهغتى>معنىتحقيقفيالرسالةهذه

إليهذهبمااللهرحمهالمعلميالشيخأيلدوقد.القرآنقياستعمالها

تفسيرهفياختلفواماوردفيه،وسياقهاالكريمالقرآنفيالكثيرةبمواقعها

.قررهمالىإ

يحتاجماالاشياءومن،الحاجةإعدامالإغناء:أنأحكمهماوخلاصة

والانسان.كالعذابدفعهلىإيحتاجماومنها،كالمالحصولهلىإالإنسان

الطالب.معكالمطلوبالعذابمعولكنه،المطلوبمعكالطالبالمالمع

كقولكب"عن"مجروزاوالمالىمنصوباالانسانيكونالاولىالقسمففي

الواقعالعذابيكونالثانيالقسموقي(".مالكعناللهأغناني"قد:لاخيك

مغنونأنتم>فهل:لىتعاكقولهمجروزاوالإنسانمنصوباالمتوقعأو

عنه"أغنى"استعمالاتمنالقرآنفيماوغالبالتار<.مفنصيباعنا

الثاني.القسمهذاعلىوارد

كلاهما،يتركأو"ب"عنالمجروريتركوقد،المنصوبيتركقدولكنه

التفسير.فيالاختلافويقع

دلهمنعانثيغنو>لن:لىتعاقولهفي"شيئا"أعربمنأنذكرثم

بيانه.تقدمالذيالاساسعنغفلقدفإنهمطلقمفعولأنهعلى<شئا

شئ!<لحقمنلايغنىالظن>د!ن:لىتعاقولهفي"من"تفسيروهكذا

لاأي،العلامبدليغنيلاالطنأنبمعنىلجمهورافسرهإذ،النجمسورةفي
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لاالظنبأنوفسره،خالفهماللهرحمهالمعلميالشيخولكن،مقامهيقوم

الحق.منشيئايدفع

هوفيهاالاشكالوكأن،التفصيلمنبشيءالاياتبعضعلىتكلمثم

انطاإلاكزهنيمئع>وما:تعالىقولهومنها.البحثهذالىإدفعهالذي

العلامبدليغنيلاالظنبأنفسروقد36[:]يونس<شئاالحقمنيغنيلاالظن

"وبهذا:الشيخقال.بهاعتدادفلاالظنوأما،بالعلميعتدإنماأيما،إغناء

اللهبمعرفةالايةيخصونثمجرير.ابنمشىوعليه،الاكثروناوكثيرونقال

الاساسيخالفالتفسيرهذاأنترىوأنت":قالثم.العقائد"منوليهاوما

الاية.فسرثم."القرانفيالكثيرةمواقعهاويخالف،""يغنيكلمةفي

سورةفي<شعالحقمنلايغنيالظنن>ولجملةاهذهوردتوقد

الذيالمعنىيحتملولاالجمهور،قالهالذيالمعنىفيهايتعينوقد،النجم

لاساسالمطابقتفسيرهيؤيدالسياقأنوبينعليها،فتكلم.الشيخذكره

الجمهور.لتفسيرخلافا،القرانفيلكثيرةولمواقعهاالكلمة

"الانواركتابهفيقالحينماالرسالةهذهعنىالشيخانوالطاهر

فلي(،شثالحقمنلايغنىالظن>ولد:لىتعاقوله"أما(:)391"الكاشفة

وتدئر،وغيرهالقرانفي""يغنيمواضعتدئرأن:حاصله،طويلبحثفيه

أيضاوانظر".لحقامنشيئايدفعلاالظنأنالمعنىبأنيقضي=الايةسياق

الاحادأخبارحجيةفيرسالتهايضاوانظر337(.)335-المذكورالكتاب

.(211-01)9ثم99()39-الفقهأصولرسائلمجموعفي

مكتبةفيرقمه،مجموعضمن33(-)91صفحة14فيالرسالةهذه
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هذاسوداللهرحمهالمؤلفأنبالذكرلجديروا،5446المكيالحرم

يعيدثميزيد،أوواحدةصفحةيكتبمرةكلوفي،مراتسبعالمبحث

.صفحاتخمسفيأتمهالسابعةالمرةفيوأخيراجديد.منكتابته

بذكرالاياتتخريجفيالتزمالشيخأنالرسائلبعضفيرأيناوقد

اسميذكرلاالرسالةهذهفيولكنه.الايةورقمرقمهاثمالسورةاسم

الاسلوبهذاتعودناوقد.الايةورقمالسورةرقمبذكريكتفيوإنما،السورة

المستشرقين.كتبفي

وتكملتهالرازيالفخرتفسيرحول(1)6

فيطبعماأول6(60)تالرازيالدينلفخرالكبيرالتفسيرطبع

إشارةدون،مجلداتستةفي(1-1928)278المصريةالاميريةالمطبعة

وتسميةوالتكملةالاصلبينالتمييزعنفصلا،يتمهلمالرازيأنلىإ

كلهالتفسيرأنأوهمممانمطها،علىأخرىطبعاتوتلتها.التكملةصاحب

.للرازي

لملكنهجدا،"كبيرتفسيرهأنالرازيترجمةفيخلكانابنصرحوقد

637()تالخوص!الدينشمسترجمةفيأصيبعةأبيابنوذكر."يكمله

نجمترجمةفيوغيرهالسبكيابنذكروهكذا.الرازيلتفسيرتتمةلهأن

أيضا.تفسيرهعلىتكملةلهأن727()تليالةموالدين

هلأصحوبعبارة؟تفسيرهالرازيأكملهل:الاولى:قضايائلاثفهنا

الرازيأنفيالوافيذكرالصفديفإن؟للرازيبكمالهالمطبوعالتفسير

التكملةصاحبمن:الثانيةوالقضية.إملاء"المنبرعلىالتفسير"أكمل
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الاصلبينالتمييز:لثالثة1و؟ليالقموأملخوييا،الاصلمعالمطبوعة

والتكملة.

وكان،الثلاثالقضاياهذهعلىبحثهاللهرحمهالمعلميالشيخأدارقد

أنالتفسيردراسةمنلهتبينإذ،الاخيرةالقضيةهيتعقيداشدهاوصعبها

يكمله.منمنهفيبد،موضعفيليتوقفترتيبهعلىالقرانيفسرلمالرازي

وأسلوبالتفسيرمنهجفينظروانعاموتدقيقتتبعلىإذلكأحوجهوقد

الاتية:النتائجلىإأخيراتوصلوقد.الداخليةالشواهدمنوغيرهالمفسر

.للرازيبكمالهليسالمطبوعالتفسير-1

الديننجملاالخوبي،الدينلشمسالتفسيرمعالمطبوعةالتكملة2-

لي.القمو

اخرلىإالكتابأولمن:الرازيفسرهالذيوهو،منهالاصل3-

تفسيراخرلىإالصافاتسورةتفسيرأولمنئم،القصصتفسير

ثملحشر،واوالمجادلةلحديداسورتفسيرثم،الاحقافسورة

.الكتاباخرلىإالملكسورةتفسيرأولمن

أدواتمناللهرحمهالمعلميالشيخأوتيبمايشهدنفيسبحثوهو

التتبععلىوالحرص،البيانوتذوق،الملاحظةودقة،العلمسعةمنالبحث

ملل.أوكللدونوالاستقصاء

المجموعةهذهتضمهاالتيالاخرىالرسائلعنالبحثهذاانفردوقد

بأمرين:

الصادرةالحجمجلةفياللهرحمه]لمولفحياةفيطبعقدأنه:الاول
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الاجزاء:،العاشرة)السنةحلقاتثلاثفي1376سنةالمكرمةمكةفي

عشرالثاني75-1،756صعشرلحاديا67-0،675صالعاشر

81(.81-15ص

العالمبهقامجديدعلميبحث"هذا:بقولهالمجلةمحررصدرهوقد

الفخرللامامالمشهورالتفسيرحولالمعلميالرحمنعبدالاستاذالباحث

هذامنالرازييكملهلمالذيالقسمعنالقناعفيهكشفوقد،الرازي

التفسير".

الترجمةونشرت،الارديةاللغةلىإترجمالبحثهذاأن:نيالثاوالامر

""معارفمجلةوهيالهند،مجلاتأشهرفياللهرحمهحياتهقيأيضا

أغسطسعدديفي)كرهأعظمبمدينة"المصنفين"دارعنالصادرةالشهرية

الإصلاحيالدينضياءالأستاذهولمترجموم(.5791سنةمنوسبتمبر

توفيوقدبعد،فيمامديرهاثمالمصنفيندارفيالباحثينأحداللهرحمه

.(41)92الماضدالعام

علىبعثهالذيبأنالبحثمطلعفياللهرحمهالمعلميصرحوقد

رحمهمانعبنالعزيزعبدبنمحمدالعلامةالشيخهوالقضيةهذهتحقيق

المعلميوفاةقبل1385سنةتوفيوقدنجد،علماءأجلةمنوكان،الله

،1371سنةمكةإلىالهندغادرقدالمعلميالشيخوكان.بسنةاللهرحمه

كانالذيمانعابنوالشيخ.1372سنةالمكيالحرملمكتبةأميناوعين

سنةالحجمجلةفيالبحثوطبع،1374سنةقطرإلىرحلقدبمكةمقيما

.(-1375)1372السنواتخلالفيإذنالبحثهذاتحريرفكان،1376

فيهامصورتهورقم،المكيالحرممكتبةفيمحفوظالبحثهذاأصل
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كلفيو،ورقةكلمنواحدوجهفيوالكتابة،ورقة13وفيها،5474

قيم"بحث:الاصللىإأضافهاورقةفيبعضهموكتبسطرا.42صفحة

المعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخللعلامةالرازيالفخرتفسيرحول

إلاتصحيحااولحاقاإفيهنجدولا،واضحبخطمكتوبوهو."اللهرحمه

قليلأ.

الحجمجلةفيطبعوقد،عنواندونبالبسملةالاصلفيالبحثبدأ

ولما.المجلةمحرروضعمنولعله"،الرازيالفخرتفسير"حولبعنوان

"."وتكملته:عنوانهفيزدتالتفسيرتكملةالبحثعمودكان

اللهرحمهالمعلميلرسائلمجموعضمنأخرىمرةالبحثنشروقد

لمإذناشرهولكن،1741سنةالمكرمةمكةفيالمكيةالمكتبةعنصدر

فيوقعمانشرتهفيوقع،الحجمجلةعلىواعتمدالاصللىإيرجع

.أخرىأخطاءعندهمنزادثم،والسقطالخطأمنالمجلة

الرازدفرمنفوائد(1)7

وانما،اللهرحمهالمعلميالشيخألفهامستقلةرسالةالفوائدهذهليست

البحثنلحقهاأنفرأينا4(،380-)ص4645برقممجموعضمنوجدت

بعضفيعلققداللهرحمهالمعلميلانوخاصة،الرازيتفسيرعنالسابق

قيمة.تعليقاتالمواضع

العباد،لاعمالالملائكةكتابةفيالحكممنلجملةتفصيلهذلكومن

علتكم>وإن:لىتعاقولهفسرعندمابيانهافيقصرقدالرازيأنلاحظإذ

.[11-01:]الانفطار<!كرامابمنبينلجفظين



43مقدملأ[لتعقيق

إلاعدتهم>وماجعلنا:لىتعاقولهفيكفروا"الذين"منالمرادتفسيرومنه

31[.:]المدثرالاية(للذينكفروافتنة

الرجاءبان[13:]نوحوقارا(للهلاترجونلكم>ما:لىتعالقولهتفسيرهومنه

عزاللهتعظيمثوابترجونلالكممالمقصود:و،المعروفمعناهعلىباق

وجل؟

كما-كلحفوظةأصولهاالمجموعهذاعليهايحتويالتيالرسائل

الله.رحمهالمؤلفبخطوكلها،الشريفالمكيالحرممكتبةفي-سبق

فليمات.علىمصورةومعظمها

منالرسائلهذهمنعددنسخقديماالاخوانبعضتولىوقد

دقيستمقابلةالمصورةالنسخعلىنسخوهمافقابلتأصولها،أومصوراتها

اضطررتوقد.تصحيفأوسهوأوسقطمنالنسخفيوقعمالاستدراك

لعدم،المكتبةفيالمحفوظةالخطيةالاصولمراجعةلىإالاحيانبعض

ذلك.غيرأوالتصويرسوءجراءمنالمصورةالنسخوضوح

والتعليقنقولهوتخريجبضمطهعنيت،وتصحيحهالنصقراءةوبعد

بعضتخريجتولىوقد.تفصيليةفهارسأعددتثمالاقتضاء،عندعليه

لجزاء.اخيراللهفجزاه،السندينصاربننبيلالشيخالفاضلالآخالاحاديث

هذارسائلمنرسالة13تحةيقمنفرغتقدأننيبالذكرلجديروا

أربععلىبأخرةعثرثم،0431عامشعبان12فيلهاوالتقديمالمجموع



التفسيررسانلمجمولح44

لها.وقذمت،3،5،741،بأرقامضفتهاوأيضافحققتها،جديدةرسائل

المكيالحرممكتبةعلىالقائمينأشكرنهناجبيومنرىو

الاستفادةسبلتيسيرفيجهدايألوالمإذجميعا،فيهاوالعاملينالشريف

مخطوطاتمنكثيرتصويرتئموقدومصوراتها.المكتبةمخطوطاتمن

سنةالوابليوسفالدكتورالسابقمديرهاعهدفياللهرحمهالمعلميالشيخ

الدكتورليالحاالمديرعهدفيمنهامجموعةصورتثم،4231

علىوسلماللهوصلىالجزاء.خيراللهفجزاهما،باجودةاللهعبدبنمحمد

أجمعين.صحابهوالهوعلىمحمدنبينا

الاصلاحيايوبأجملمحمد

الرياض

01/6/3314



ذجمقالفسخالخطيةا.الما2=----مم
!ا، ----ت





البسملةتفسيرمنورقة



الفاتحةسورةتفسيرمننموذج



(...الصلواتعلىحافظوا)قولهتفسيرمننموذج



(..الارضمافيلكمحلقالذيهو)قولهتفسيرمننموذج



(..الحاقةماالحاقة)قولهإعرابمننموذج



وتكملته"الرازيتفسيرحول"رسالةمننموذج



المائدةسورةأوائلتفسيرمننموذج



(...فخذوهسولالراتاكمتفسير)ومامننموذج



سعى(ماإلاللانسانليسنوتفسير)مننموذج



وبنين(مالذاكان)انقولهتفسيرمننموذج
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