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  ملخص البحث:
حياول هذا البحث بيان منهج القرآن الكرمي يف التربية العقدية اإلسالمية، من خالل كتاب "التفسري 

من تربية  ه، ويتناول حملات-اهللا تعاىلرمحه - پاين پيتالاملظهري" لإلمام القاضي ثناء اهللا املظهري 
  اإلنسان عقيدة التوحيد، والرسالة والنبوة، والقضاء والقدر، بتقدمي مناذج من كالمه يف كل منها.

  التفسري املظهري، التربية العقدية، التوحيد، الرسالة، القضاء والقدر. الكلمات املفتاحية:
Abstract 
This research attempts to explain the approach of the Quran regarding 

Islamic doctrinal education by studying the exegesis of the Quran, al-Tafsir 

al-Mazhari, written by Qadi Thana'Ullah Panipati, may Allah’s mercy be 

upon him. The study deals with educating the mankind doctrine of 

monotheism, the prophethood and messengership, and fate and destiny by 

providing samples from the exegete’s commentary regarding all of these 

matters. 

Key words: al-Tafsir al-Mazhari, doctrinal education, Islamic monotheism, 

prophethood, fate and destiny. 
 

Abstrak  

Kajian ini cuba untuk menerangkan pendekatan al-Quran mengenai 

pendidikan doktrin Islam dengan mengkaji tafsiran al-Quran, al-Tafsir al-

Mazhari, yang ditulis oleh Qadi Thana'Ullah Panipati, semoga Allah (swt) 

memberi rahmat kepadanya. Kajian ini berurusan dengan pendidikan 
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 اإلسالمية اجلامعة يف اإلنسانية، والعلوم الوحي معارف كلية العامة، اإلسالمية الدراسات بقسم املساعد ستاذاأل 
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doktrin manusia monoteisme, kenabian dan kerasulannya dan nasib dan 

takdir dengan menyediakan sampel dari komentar mengenai semua 

perkara-perkara ini. 

Kata Kunci: al-Tafsir al-Mazhari, pendidikan doktrin, monoteisme, 

prophethood, fate and destiny. 

 

  مقدمـة

اإلنسان املادي واقع  تشمل التربية اإلسالميةال خيفى على من يؤمن باهللا أن 
اجلسمية والعقلية والنفسية والوجدانية، وتسعى إىل حتقيق  ه، وتم بكل مقوماتوالروحي

الدنيا التوازن التام بني كل هذه املقومات يف حياته االجتماعية والفردية؛ ألن مثرا تتعلق ب
  واآلخرة.

كرمي يف تربية القرآن ال منهجية، ولتربهج الوضعية اوال يناهض أي منهجٍ من املنا
نا رسولواإلميان ب يف الصفات والكمال،باهللا ووحدانية خاصةً يف إميانه  ية،عقداإلنسان ال
القضاء والقدر، فهذه أمور ال رآن الكرمي يف اإلميان بكذلك منهج القو، � املصطفى

  ستهان بذكرها يف حياة اإلنسان.ي
أنه  -رمحه اهللا تعاىل- پاين پيتالاإلمام اجلليل القاضي ثناء اهللا املظهري  وقد وجدنا

بعض فأردنا أن نقتبس منه ، "التفسري املظهريأسهب يف بيان هذا املنهج يف كتابه "
  .ئدة للقراء األكارماىل فيها الفاالتربية العقدية، راجيا من اهللا سبحانه وتعلتلك لمحات ال

  بيت الباين اهللا ثناء القاضي حياة عن وجيزة نبذة

پاين ال العثماين اهللا ثناء احملدث العالمة الكبري العامل اإلمام الشيخ هو اهللا ثناء القاضي
 يرجع العثماين، الدين جالل الشيخ ذرية من كان العلم، يف الراسخني العلماء أحد ،پيت

  .� عفان بن عثمان إىل وينتهي واسطة، ةعشر باثنيت إليه نسبه
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 أساتذة على أياماً العربية وقرأ القرآن، وحفظ اهلند، يف "پاين پت" ببلدة ونشأ ولد
 الدهلوي العمري الرحيم عبد بن اهللا ويل الشيخ على وتفقّه ،1دهلي دخل مث بلدته،
 يف وبلغ قة،الطري عنه وأخذ السنامي، عابد حممد الشيخ الزم مث عنه، احلديث وأخذ

 آخر إىل وبلغ الدهلوي، العلوي جانان جان الشيخ الزم مث القلب، فناء إىل صحبته
 ،"اهلدى علم"ب ولقّبه مجاً، حباً حيبه املذكور الشيخ وكان ،2اددية الطريقة مقامات
 منور للشريعة، مروج وإنه وديانته، وتقواه لصالحه قليب تغشى مهابته إن: "ويقول

 هدية عن اهللا سألين إذا: "ويقول ،"املالئكة تعظمه امللكوتية بالصفات متصف ،للطريقة
 الدهلوي اهللا ويل بن العزيز عبد الشيخ ولقّبه. انتهى ،"اهللا ثناء قدمت جنابه إىل أقدمها

  .3واحلديث الفقه يف تبحره إىل نظراً" الوقت بيهقي"ب
 يف أقرانه يف دامتفر كان إنه: "اتاملقام يف الدهلوي العلوي علي غالم الشيخ قال

 الكرمي القرآن من ويقرأ ركعة، مائة يوم كل يصلي التعبد، شديد وكان والديانة، التقوى
 الكتب وتصنيف الطلبة وتدريس واملراقبة بالذكر اشتغاله مع السبعة أحزابه من حزبا

 مع كان إنه": الكتاب ذلك من آخر موضع يف املذكور الشيخ وقال ،"القضايا وفصل
 الفقه يف االجتهاد رتبة إىل بلغ الذهن، وسالمة الفكر وقوة القرحية وجودة الذهن صفاء

 ودالئلها مأخذها مع املسألة ببيان فيه التزم الفقه، يف مبسوط كتاب له ،"واألصول
 املسمى املذاهب أقوى يف مفردة رسالة وله املسألة، تلك يف األربعة األئمة وخمتارات

  .4"باألقوى ذاألخ"ب

                                                           

 .اهلند يف معروفة مدينة 1

 .الصحيح التصوف علم يف الطريقة درجات من درجةٌ 2

 .942ص ،7ج ،)ه1420 ،1ط النشر، دار: بريوت( ،اخلواطر نزهة احلي، عبد اللكنوي، 3

 .942ص ،7ج السابق، املصدر 4
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 زاهداً أصولياً فقيهاً كان إنه: "اجلين اليانع يف الترهيت حيىي بن حمسن الشيخ وقال
 وكان والزهد، والتفسري الفقه يف عظيمة ومصنفات املذهب، يف اختيارات له جمتهداً،
  .انتهى "به يفتخر شيخه

 "مبسوط" وكتاب جملدات، سبع يف 5"املظهري التفسري: "املشهورة مصنفاته ومن
 على الرد يف" املسلول السيف"و احلنفي، الفقه يف" منه البد ما"و احلديث، يف جملدين يف

" املعاد تذكرة"و" والقبور املوتى تذكرة"و السلوك، يف" الطالبني إرشاد"و الشيعة،
 العشر يف ورسالة املتعة، حرمة يف ورسالة الغناء، حكم يف ورسالة" اإلسالم حقيقة"و

  .أخرى رسائلو واخلراج،
. اهلند يف ،"پاين پت" تهببلد وألف ومائتني وعشرين مخس سنة رجب غرة يف مات

  .6آمني جناته، فسيح يف وأسكنه واسعةً، رمحةً تعاىل اهللا رمحه

  املظهري التفسري على إطاللة
 والفقه واإلحسان، والسلوك واحلديث، القرآن بعلوم متضلّعا املظهري اإلمام كان

 وابن الثعليب أمثال املفسرين من األول الرعيل منهج تفسريه يف سلك دوق. توالقراءا
  .والتابعني الصحابة وآثار باحلديث، نالقرآ تفسري يف كثري

 بل مني،والس الغث بني جيمع ناقل، جمرد يكن مل أنه تفسريه خالل من ويتجلّى
 فيه وجد وإن السند،ب فيذكره حديثا، اآلية تفسري ثنايا يف ينقل ناقدا، صريفيا حمدثا كان
  .والتعديل اجلرح أئمة بأقوال مستمداً عنها حتدث علة

 الكتاب ألفاظ يف عنهم املروية القراءة أئمة أقوال على واسع اطالع له وكان
 الراجح هو ما يرجح مث ويستوعبها، األئمة أقوال يسرد أنه تفسريه يف دأبه ومن احلكيم،

  .واملتأخرين للمتقدمني التفسري كتب عن تفسريه ا تفرد ميزة هيو اجلمهور، عند

                                                           

 .اآلن عنه الكالم بصدد حنن والذي 5

 .942ص ،7ج ،اخلواطر نزهة اللكنوي، 6
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 يبقى ال حيث ،بسطًا األحكام آيات يف الكالم يبسط ،اجمتهد حنفيا فقيها وكان
 حنيفة أيب اإلمام مذهب أيد الفقهاء، بني فيها خمتلفًا لةاملسأ كانت إن مث غبار، عليها
  .اهللا رمحه

 أنفع والسلوك اإلحسان طريقة أن يرى بل التصوف، يهمل ال - اهللا رمحه-  وكان
 اتباع مع إليه والتقرب سبحانه اهللا ملعرفة وأقواها وتطهريها القلوب لتزكية الوسائل
 الطريقة أمهية إلثبات تعرض أنه تفسريِه متصفّحِ على خيفى وال فيه، والسنة القرآن

  .اجلهلة صوفيةال بعض أخطاء فيها انتقاده مع املواضع، من كثري يف والسلوك واإلحسان
 املفسرين من املتقدمني نقول غرر زبدة أنه لتفسريه الكربى مزايا وإحدى

 حسن يف للشوكاين" القدير فتح" على قليلة غري مواضع يف فاق حىت منهم، واملتأخرين
 اهللا رمحهم الكرام، املفسرين من بعدهم ومن والتابعني الصحابة وأقوال للحديث اختياره

  . تعاىل
   اإلسالمية تربيةال أمهية

 حياة واالطمئنان، السعادة متلؤها حياة اإلسالمية التربية ظالل يف املسلم يتقلّب
 وتربطه مانة،األ وأدوا الرسالة بلّغوا الذين ورسله، هبأنبيائ تربطه حياة العاملني، برب تربطه
 اجلهل ظلمات من اإلنساين العامل ليخرج اهللا بعثه الذي ،� املصطفى احلبيب الرسل خبامت
 والكرامة العز إىل والذلّ الدناءة ومن الرمحة، إىل الشقاوة ومن اإلسالم، نور إىل

 الصمد، األحد الواحد الرب عبادة إىل اآلهلة عبادة من لينقذهم وجاء والشهامة،
 بقعة إىل اخللقي الفساد حفرة من اإلنساين اتمع وحيول الصحيح، الوعي إىل ولريشدهم

 مجيع ركز � الرسول املصطفى فحبيبنا والعقيدة، واإلميان واألخوة والوحدة السعادة
 ربه مع اإلنسان حياة تنظّم فإا حكيمة، تربية به آمنوا أن بعد أصحابه تربية على حياته

 خملوق واإلنسان للعبادة، املستحق الرازق اخلالق هو � اهللا بأن فعلّمهم وتعاىل، سبحانه
 خلَق  خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ�: تعاىل قال كما دائما، إليه والتوجه ربه عبادة وظيفته
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 السعادة حتقق وإا]، 4 -1:العلق[ �بِالقَلَمِ علَّم الّذي اَألكرم وربك اقرأ علَقٍ من اِإلنسانَ
 عامل من أوسع فعامله ها،وقيمت الدنيا قدر يعرف فاملسلم واآلخرة، الدنيا احلياة يف لإلنسان

 والروحي املادي الواقع أساس على تقوم اإلسالمية فالتربية وحدها، األرضية املادية احلياة
 مزرعة الدنيا أن يعلم واملسلم فقط، منها واحد جانب على االقتصار دون لإلنسان،
 وابتغِ� :تعاىل قال اآلخرة، يف عليه وحياسب جيده سوف الدنيا يف عمله ما وأن اآلخرة،

 �إِلَيك اللَّه أَحسن كَما وأَحِسن ياالدن من   نصيبك ستن وال الْآخرةَ الدار اللَّه آتاك فيما
  .]77:القصص[

 تقوية على وتعمل فيه، يعيش الذي جمتمعه مع املسلم حياة تنظم اإلسالمية التربيةو
 �أخوة املؤمنون إمنا�: تعاىل قال معهم، والتضامن قضاياهم ودعم املسلمني بني الروابط

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل «: � اهللا رسول وقال ]،10:احلجرات[
 التربية تم وكذلك .7»اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر

 إىل وتسعى الوجدانية،و والنفسية والعقلية اجلسمية اإلنسان مقومات بكل اإلسالمية
  .والفردية االجتماعية حياته يف املقومات هذه كل بني التام التوازن حتقيق

 ا اهتم اليت األساسية اإلسالمية العقائد لبعض بسيطة دراسة هذا مقالنا يف ونقدم
 مع ماشياًتم ،� مجعاء، البشرية معلّم الكرمي، رسولنا ذكرها واليت احلكيم، الكتاب
 التفسري"ب والعجمية العربية األمصار يف عرف الذي بيت، الباين اهللا ثناء إلماما تفسري

  ":املظهري
  التوحيد يف أمثلة

                                                           

دار : بريوت( ،حتقيق: د. مصطفى ديب البغا ،صحيحه يف اهللا اجلعفي، حممد بن إمساعيل أبو عبد البخاري، أخرجه 7
 ،2238ص ،5ج باب رمحة الناس والبهائم، األدب، ابكت)، م1987/ه1407، 3ابن كثري ، اليمامة، ط

حتقيق: حممد فؤاد عبد  ،صحيحه يف -له واللفظ- بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ومسلم ؛5665رقم
باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم  والصلة، الرب كتاب(بريوت: دار إحياء التراث العريب، د. ط.، د. ت.)،  ،الباقي

 .2586رقم ،1999ص ،4جوتعاضدهم، 
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 أَيها يا� سياق يف" املظهري التفسري" صاحب املظهري اهللا ثناء القاضي يقول .1
ينوا الَّذنوا آمنآم بِاللَّه هولسرأنه ببصريته يعرف أن اإلميان وكمال اإلميان حقيقة" :�و 
 ،ضارو نافع واجلواهر، األعراض من شيء لكل خالق الوجود، يف املتأصل هو تعاىل
 لقلبه يبقى فال تعاىل، منه مستعارا إال كمالالو سناحلب موصوفا سواه مما شيء وليس
 تيانإلا على جمبولةً تعاىل به احلب بعالقة نفسه وتكون تعاىل، به إال ةحبي وال ةعلمي عالقة

 أن يكره مما أشد منه املعصية صدور يكره حىت عنه، ى ماع نتهاءاالو ،به اهللا أمره امب
 أَيها يا�: فقال للمؤمنني خطاب هذا: ومجاعة العالية أبو قال: البغوي قال. النار يف يقع

ينوا الَّذنوا آمنباخلطاب دأرا: الضحاك وقال ... اإلميان على واثبتوا أقيموا أي �آم 
 مبحمد �آمنوا� وعيسى مبوسى �آمنوا الَّذين أَيها يا�: يقول والنصارى، اليهود

 �آمنوا� باللسان �آمنوا الَّذين أَيها يا�: يقول املنافقني، به أراد: جماهد وقال. والقرآن
 �آمنوا� والعزى باللّات �واآمن الَّذين أَيها يا� يعين الشرك، أهل به املراد: وقيل. بالقلب

 يخاطبون ال واملشركون والنصارى اليهود :الكفار إذ ؛واهية األقوال وهذه. ورسوله باهللا
 جمازاً، إال اللّسان صفات من ليس اإلميان فإن ؛املنافقون وكذا" منواآ الذين" بعنوان

 ابن عن صاحل يبأ عن الكليب قال: البغوي وقال. أوىل أمكن ما احلقيقة على واحلمل
 وأسد سالم بن اهللا عبد يف اآلية هذه نزلت: "قال أنه عنه الثعليب أخرج وكذا عباس،
 أخيه بن وسلمة سالم بن اهللا عبد أخت بن وسالم قيس بن وثعلبة كعب ابين وأسيد
 بك نؤمن إنا: فقالوا ،� اهللا رسولَ أتوا الكتاب، أهل مؤمنو فهؤالء يامني، بن ويامني

: تعاىل اهللا فقال والرسل، الكتب من سواه مبن ونكفر وعزير، والتوراة مبوسىو وبكتابك
 القرآن يعين �رسوله على نزلَ الَّذي والْكتابِ� � حممدا يعين �ورسوله باهللا أمنوا�
 وسائر والزبور واإلجنيل التوراة من القرآن قبل أي �قَبلُ من زلَأَن الَّذي والْكتابِ�

 وكُتبِه ومالئكَته بِاللَّه يكْفُر ومن� ...8بكلّهم فآمنوا عباس ابن قال. والصحف الكتب
                                                           

حتقيق: اإلمام  ،الثعليب بتفسري املعروف والبيان الكشف ،النيسابوري إبراهيم بن حممد بن أمحد إسحاق أبو الثعليب، 8
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هلسرمِ ووالْيرِ وذلك من بشيء يعين �الْآخ �لَّ فَقَداللًا ضيداً ضعال حبيث املقصد من �ب 
 بواحد فالكفر ر،لآلخ مالزم منها واحد بكل اإلميان فإن الصواب طريقة إىل يعود يكاد
 بل: "قلت األوىل، بالطريق ذلك جبميع وبالكفر السبيل سواء عن وضلّ اهللا من بعد منها

 ألفعال خالقاً أو متكلماً تعاىل بكونه كفروا املعتزلة أن كما صفاته، من بشيء بالكفر
 انإتي عن تعاىل عجزه يلزم الشيء، ذلك يوجد وال شيئاً يريد تعاىل أنه وبقوهلم العباد،
 بأن يقولون املعتزلة: األكابر بعض قال عليه، هو مبا تعاىل باهللا الكفر فيلزمهم مراده،
 تعاىل اهللا إىل العباد أفعال خلق فينسبون للعباد، خالق تعاىل واهللا ألفعاهلم، خالقون العباد

 تعاىل اهللا إىل األفعال نسبة عن لغفلتهم املعتزلة من حاال أسوأ فهم العوام وأما بالواسطة،
 الترياقات، أو السموم أو اللصوص أو السالطني عن إال والضرر النفع يزعمون ال مطلقاً،
 عدا ما كل البصائر عن يسقط حىت الصوفية، بأذيال التشبث من الغفلة مادة لقطع فالبد

 .9"تعاىل اهللا
 :]35:النور[ �والْأَرضِ السماوات نور اللَّه� اآلية سياق يف اهللا ثناء القاضي ذكر .2

 كالكيفية املبصرات، سائر ا ويدرك أوال، الباصرة دركهات كيفيةٌ األصل يف النور"
 على إطالقه اليصح املعىن ذا وهو هلما، احملاذية الكثيفة األجسام على النريين من الفائضة

 مثل� :قوله يف تعاىل ضمريه إىل إضافته عليه ويدل ظاهره، على ليس فهو تعاىل، اهللا
 أو كرم ذو أي" كرم زيد: "كقولك املبالغة، على أو املضاف بتقدير إما فاملعىن �نوره
 منور يعين الفاعل، مبعىن مصدر هو أو مبالغةً، الكرم نفس كأنه الكرم، غاية كرمي

 قال كذا. واملؤمنني واملالئكة وباألنبياء والكواكب، والقمر بالشمس واألرض السموات
: يقال منه، كلها األنوار معناه: وقيل. واألشجار بالنبات األرض منور: ويقال. الضحاك

                                                                                                                                                   

 .401ص ،3ج ،)م2002/ه1422 ،1ط العريب، التراث إحياء دار: بريوت( ،أيب حممد بن عاشور

 ،2ج ،)م2007/ه1428 ،1ط العلمية، الكتب دار: بريوت( ،ظهريامل التفسري ،پاين پيت اهللا ثناء حممد ،املظهري 9
 .241ص
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 إذا: "القائل يقول املدح، طريق على اللفظ هذا يذكر وقد. الرمحة منه أي" رمحة فالن"
 قوهلم من مدبرها، املعىن: وقيل". ومجاهلا نورها منها سار فقد ليلة، مرو من اهللا عبد سار

 �كَمشكَوة�.. . األمور يف به يهتدون ألم ؛"القوم نور: "التدبري يف الفائق للرئيس
 ،سراج أي �مصباح�...  الكوة فهي منفذ هلا كان فإن هلا المنفذ اليت الكوة وهي

 يف أي �زجاجة في الْمصباح� الفجر مبعىن الصبح ومنه. الضوء مبعىن الصبح من مفعال
 من أبني فيها النار وضوء النور ألن زجاجةال ذكر إمنا: "اجالزج قال. الزجاج من قنديل

 املظهر والعائد للمصباح، صفة اجلملة وهذه". الزجاج يف يزيد وضوؤه شيء، كل
 �دري كَوكَب كَأَنها الزجاجةُ�: بقوله الزجاجة وصف مث املضمر، موضع املوضوع

 عمرو أبو قرأ. الضمري موضع الواقع املظهر أيضا فيها والعائد ،�زجاجة�ل صفةٌ اجلملة
 بضم ومحزة بكر أبو وقرأ. الدرء من فعيل فهو واهلمزة، واملد الدال بكسر والكسائي

 بضم فُعيل العرب كالم يف ليس: "النحاة أكثر قال شاذ، الوزن وهذا واهلمزة، واملد الدال
 لوااستثق مث ،"سبوح مثل درأت من فعول أصله: "عبيدة أبو وقال ،"العني وكسر الفاء
 وعلى العتو، من العني بضم عتيا قالوا كما الكسرة، إىل بعضها فردوا الضمات كثرة
 بعض يدفع أو بضوئه، الظالم يدفع فإنه الدفع، مبعىن الدرء من مشتق هو القرائتني هذين
 ألنه الشياطني دفعة حبالة وشبهه السماء، من الشياطني يدفع أو ملعانه، من بعضا ضوئه
 فيتضاعف اندفع إذا الكوكب، درأ من هو: ويقال. وأنور أضوء احلالة كتل يف يكون
: ويقال وارتفع، طلع إذا" النجم درأ: "يقال طلع، مبعىن درأ: وقيل. الوقت ذلك يف ضوؤه

 الدال بضم اآلخرون وقرأ. طالع كوكب كأا واملعىن وظهر، طلع أي" فالنٌ علينا درأ"
 ضوءا أكثر الكوكب: قيل فإن وحسنه، صفائه يف درال إىل منسوب والياء الراء وتشديد

 أن كما الكواكب، سائر من وأحسن أضوء أنه معناه: قلنا إليه؟ نسبته وجه فما الدر، من
 الكواكب من واحد الدري الكوكب: وقيل. احلبوب سائر من وأحسن أضوء الدر

 ذلك لعلّ: قلت. وعطارد والزهرة واملشتري واملريخ الزحل وهي العظام، اخلمسة
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 بالشمس يشبه ومل بالكوكب شبه: قيل. غريها من أضوء لكوا الزهرة هي الكوكب
 بل: قلت. الكواكب خبالف والكسوف، اخلسوف يلحقهما والقمر الشمس ألن والقمر؛

 ،�سراجاً الشمس وجعلَ� تعاىل اهللا قال حيث بالشمس يشبه املصباح أن ذلك وجه
 :قال ولو املصباح، رتبة من الزجاجة رتبة احنطاط على ليدلّ وكببالك الزجاجة فشبه
 .باملقصود خملّ وهو ،املصباح على الزجاجة فضل لزم مشس، كأا

 أعين املستقر، الظرف يف املستكن الضمري من حال أو للمصباح، ثان خرب �يوقَد�
 بفتح ويعقوب فرجع وأبو عمرو وأبو كثري ابن قرأ. املصباح إىل العائد �زجاجة� يف
 مبعىن ل،التفع من املاضي صيغة على والدال، املشددة والقاف الواو وفتح الفوقانية اءالت

 صيغة على والباقون اتقدت، أي" النار توقدت: "يقال اتقدت، أي املصباح، توقّد
 الضمري أن على الفوقانية، بالتاء والكسائي ومحزة فأبوبكر اإلفعال، من اهول املضارع

 توقد، ال الزجاجة ألن الزجاجة؛ نار توقد: والتقدير املضاف، حبذف الزجاجة إىل راجع
  .املصباح يوقد أي للمصباح الضمري أن على التحتانية بالياء والباقون
 على للسببية أو شجرة، من املصباح يوقد ابتداء يعين لالبتداء "نم" �شجرة من�
 أبدهلا مث �مباركَة�: بقوله وصفها مث الشجرة، أم شجرة، دهن من أي املضاف حذف
 منافع وفيها الربكة، كثرية ألا ألمرها؛ وتفخيماً لشأا تعظيماً �زيتونة�: بقوله وبينها
 حيتاج وال وفاكهة، إدام وهو األدهان، وأضوء ىأصف وهو به، يسرج الزيت فإن كثرية،

 أنه احلديث يف جاء: البغوي قال. رجهيستخ واحد كل بل عصار، إىل استخراجه يف
صةٌمأسيد عن البغوي ذكر. أسفلها إىل أعالها من توقد شجرة وهي ،10الباسور من ح 

                                                           

 وغري وأشفار وأنثيني مقعدة من الرطوبة يقبل البدن، يف موضع كل إىل الطبيعة تدفعه ورم هو الباسور: "املناوي قال 10
 معرب إنه: يلوق صاداً، السني تبدل وقد العروق، أفواه انفتاح دون حدوثه يكن مل املقعدة يف كان فإن ذلك،
شرح  القدير فيض، الرؤوف بن تاج العارفني بن زين العابدين احلدادي القاهري عبدزين الدين  املناوي، ".العريب

، حامت أيب ابن أخرجه احلديثو .501ص ،1ج ،)ه1356، 1ط الكربى، التجارية املكتبةمصر: ( ،اجلامع الصغري
، 279، ص2(املكتبة الشاملة)، ج ،احلديث علل يف ،الرازي نمهرا بن إدريس بن حممد بن الرمحن حممد عبد وأب
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من  فإنه به، وادهنوا الزيت كلوا«: � اهللا رسول قال: قال األنصاري أسيد أو ثابت بن
 كلوا«: مرفوعا هريرة أيب عن وصححه واحلاكم هماج ابن ورواه .11»مباركة شجرة
: قال هريرة أيب عن الطب يف نعيم أبو ورواه .12»مبارك طيب فإنه به، وادهنوا الزيت

  .13»اجلذام منها داء، سبعني من شفاء فإنه به، وادهنوا الزيت كلوا«: � اهللا رسول قال
 ليس معناه: قيل. احملمول من جزء النفي وحرف لزيتونة، صفة �شرقية ال�

 وتغيب تغرب ةأمقن يف وال� والغَربِية� فتحرقها دائما لشمسا عليها تشرق اةمبضح
 تقع ،�الشرقية� معناه: وقيل  .ومجاعة السدي قول وهو نيا، فتتركها دائما الشمس عنها
 دون غروا عند الشمس عليها تقع �والغربية� فقط، طلوعها عند الشمس عليها

 فيكون دائماً، الشمس عليها تقع واسعة، صحراء يف أو قلة على نابتة هي بل طلوعها،
 وال بأبيض ال فالنٌ: "يقولون كما وهذا: البغوي قال. أصفى وزيتها أنضج مثرها

                                                                                                                                                   

، 1ط تيمية، ابن مكتبةالقاهرة: ( ،الكبري املعجم يف ،أيوب بن أمحد بن سليمانأبو القاسم ، والطرباين ،2338رقم
بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران  اهللا عبد بن أمحد، نعيم أبو وعنه ،774رقم ،281ص ،17ج ،)ه1415

وقال أبو  .483ص ،2ج ،)م2006، 1ط حزم، ابن داربريوت: ( ،النبوي الطب يف ،اين األصبهاين الصويفاملهر
 حامت عقب هذا احلديث: "هذا حديث كذب".

 إحياء داربريوت: ( ،زيلالتن عاملاملعروف مب البغوي تفسري ،مسعود بن احلسنيالفراء، حمي السنة أبو حممد  البغوي 11
 جاء ما باب األطعمة، كتاب، السنن يف الترمذيرواه واحلديث  .417ص ،3ج ،)ه1420، 1ط العريب، التراث

 من إال نعرفه ال حديث هذا: "قالو عن عمر بن اخلطاب مرفوعا 1851رقم، 285ص ،4ج الزيت، أكل يف
 لنيبا عن عمر عن فيه ذكر فرمبا ،احلديث هذا رواية يف يضطرب الرزاق عبد وكان ،معمر عن الرزاق عبد حديث

 � النيب عن أبيه عن أسلم بن زيد عن :قال ورمبا ،� النيب عن عمر عن أحبه :فقال الشك عن رواه ورمبا ،�
 يفواحلاكم ؛ 1852، رقم285ص ،4، جسننهيف  الترمذي؛ و16053برقم ،همسند يفأمحد ". وأخرجه مرسال

 نعرفه إمنا ،الوجه هذا من غريب يثحد هذاالترمذي: " قالو .مرفوعا أسيد أيب كلهم عن 3504برقم ،املستدرك
 ".عيسى بن اهللا عبد عن الثوري سليمان حديث من

سكت . 3505رقم ،432، ص2، جاملستدرك، واحلاكم ،3320رقم ،1103، ص2ج ،السنن، ماجه ابن 12
 ".واه سعيد بن عبداهللاحلاكم، وقال الذهيب: "

  .684رقم ،635ص ،2ج ،النبوي الطب أبونعيم، 13
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: يقال األمران، فيه اجتمع بل خالص، بأسود وال خالص بأبيض ليس يريدون ،"بأسود
 ابن قول وهو واحلالوة، احلموضة فيه اجتمع بل أي ،"حلو وال حبامض ليس الرمان هذا"

 وال األرض مشرق يف نابتة غري معناه: وقيل. واألكثرين والكليب عكرمة رواية يف عباس
 ليست: احلسن وقال. أجود يكون الشام زيتون فإن الشام، وهو وسطها، يف بل مغرا يف

 اهللا ضربه مثل وإنه غربية، أو شرقية كانت الدنيا يف كانت ولو الدنيا، أشجار من هذه
  .14"لنوره

  ربوبيته يف التفكري على وحثه اهللا وجود على استدالله

 يتخذُ من الناسِ ومن�: تعاىل قوله يف تفسري اهللا رمحه املظهري القاضي ويقول .3
 واظَلَم الَّذين يرى ولَو لَّهلِّ حبا أَشد آمنوا والَّذين اللَّه كَحب يحبونهم داداأَن اللَّه دون من
 أو أصناما" :]165:البقرة[ �الْعذَابِ شديد اللَّه وأَنَّ جميعا للَّه الْقُوةَ أَنَّ الْعذَاب يرونَ إِذْ

 اهللا عن مشغال كان ما كل يعين منهما، أعم هو ما أو يطيعوم، كانوا الذين رؤساءهم
 �اللَّه كَحب� ويطيعوم وميعظّم �يحبونهم� أوامره امتثال عن مانعا ،تعاىل

 قال كذا القلب، ميل واحملبة ،والطاعة احملبة يف وبينهم بينه يسوون أي هللا كتعظيمهم
 �للَّه حبا أَشد آمنوا والَّذين� تعاىل اهللا املؤمنني كحب آهلتهم حيبون املعىن أو الزجاج،

 يف تعاىل اهللا عن يعرضون وال ،املؤمنني بةحم ينقطع ال ألنه ؛آهلتهم الكافرين حب من
 فاسدة موهومة ألغراض حمبتهم فإن ؛الكفار خبالف والرخاء، والشدة والضراء السراء
 ويعبدون تعاىل، اهللا إىل الشدائد عند آهلتهم عن يعدلون كانوا ولذلك سبب، بأدىن تزول
 :القيامة يوم يأمر وجل عز اهللا نإ :جبري بن سعيد قال غريه، إىل يرفضونه مث زمانا الصنم

 يدخلون، فال أصنامهم مع جهنم يدخلوا أن األصنام رؤية على الدنيا يف نفسه أحرق من
 فيها فيقتحمون ،جهنم فادخلوا أحبائي كنتم إن: الكافرين يدي بني للمؤمنني يقول مث

 يكون أن وميكن: قلت .�للَّه حبا أَشد آمنوا والَّذين� العرش حتت من منادي وينادي
                                                           

 .201ص ،5ج ،املظهري التفسري املظهري، 14
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 بينهم فيما حمبتهم ألن ؛أحد لكل أحد كل حب من �لَّهلِّ حبا أَشد آمنوا الَّذين� املعىن
 إىل النتسام أو اجلمال، برؤية حيصل اللتذاذ أو مضرة، دفع أو منفعة، جلب لتوقع إما

 زواهلا ترى مث ومن للمحبوبني، ال ألنفسهم حمبة احلقيقة يف فهي األبوة، أو بالبنوة أنفسهم
 هللا يعرفون وال العاجلة، احلظوظ على نظرهم اقتصر منهم الكفار مث األسباب، تلك بزوال

 أمساء أو الكواكب أو العباد إىل واملضار املنافع وينسبون موهوماً، وجوداً إال سبحانه
 أهل من اإلسالم يدعون والذين منه، أشد أو اهللا كحب فيحبوم وآباؤهم، هم مسوها

 اآلخرة بالدار املختصة واملضار باملنافع فالعتقادهم واخلوارج والروافض كاملعتزلة األهواء
 لغريه حبهم من أشد تعاىل اهللا حيبون القهار الواحد اهللا هو الدين يوم مالك بأن واعترافهم

 اآلخرة على دنياال اختار ومن بالدنيا، خمتصة ومضارهم منافعهم أن يزعمون حيث تعاىل،
 تعاىل غريه مشركون الناس فهؤالء فيه، كالم فال عنقه من اإلسالم ربقة خلع فقد منهم

 أفعال بأن اعتقادهم على املبين والضرر النفع إيصال على املبين احلب أصل يف تعاىل به
 كنيللمشر أكفاء الفالسفة بقاذورات اقتدارهم بسبب فهم تعاىل، هللا ال هلم خملوقة العباد

 هللا خملوقة العباد أفعال بأن فالعتقادهم واجلماعة السنة أهل وأما األمة، هذه يف وجموس
 تعاىل اهللا غري يعبدون ال أم فكما غريه، دون النافع الضار هو تعاىل اهللا وأن تعاىل

 تعاىل غريه حيبون ال وكذلك وأمره، بإذنه التجوز من بنوع إال غريه، حيمدون ال كذلك
 البغض وإمنا هللا احلب احلب إمنا تعاىل، اهللا إىل راجعة كلها وحبهم فحمدهم تعاىل، هللا إال

 وأما تعاىل، هللا مرضية أخروية صحيحة أغراض إىل راجع عامتهم حب أن غري هللا، البغض
 طمع أو خوف على مبين حب فكل الرضية العلية الصوفية وهم منهم التحقيق أهل

 ما حترق احملبني، قلوب يف يشتعل نار عندهم احلب بل ا،حب يسمونه ال أخروي أو دنيوي
 نفعه ينظر فكيف نفسه بصريته نظر عن يسقط حىت تذر، وال تبقي ال احملبوب سوى
 نعم �مذْكُوراً شيئاً يكُن لَم الدهرِ من حني الْإِنسان علَى أَتى هلْ� سواه؟ وما وضره

 خمطورا، وال مذكورا شيئا يكن مل الدهر من رمستم حني اإلنسان على أتى قد رب
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ألجل أو أنفسهم إال حيبون ال فهم أنفسهم، العوام عند األشياء أقرب أن ذلك يف والسر 
 أَقْرب نحن�: قال الذي سبحانه، اهللا هو إليهم األشياء فأقرب احملققون وأما أنفسهم،

هإِلَي نمن كُملكونَ الَّ ورصبوحيبون سبحانه اهللا إال أحداً حيبون ال فهم لعوام،ا أيها �ت 
 الصادقون هم وأولئك تعاىل، ألجله حمبوب كل وحيبون بالعكس، ال تعاىل ألجله أنفسهم

 عندهم احملبوب إيالم يكون املثابة هذه إىل احملبة بلغت وإذا الذاتية، احملبة دعوى يف
 الذين هم وهؤالء إنعامه، يف ليس ما إخالص إيالمه يف فإن وألذّ، أحلى بل كإنعامه،

 فيقتحمون "جهنم فادخلوا أحبائي كنتم إن": الكافرين أيدي بني القيامة يوم هلم يقال
 من أنه تعلم أليس ،�للَّه حبا أَشد آمنوا والَّذين� العرش حتت من منادي وينادي فيها
 ابتغاء املؤبدة النار خيتار فكي اجلنة يف وطمعاً جهنم من خوفاً تعاىل اهللا يعبد كان

 حملَها اليت اهللا أمانة حامل وهو ذاتية حمبة له من إال ذلك يتصور وال اهللا؟ مرضات
 .جهولًا ظَلُوماً كانَ إِنه الْإِنسانُ
�لَوى ورلكل أو ،� للنيب خطاب أنه على بالتاء ويعقوب عامر وابن نافع قرأ �ي 
 أو السامع يرى لو يعين السامع، ضمري وفاعله بالياء الباقون وقرأ بعده، ومفعوله خماطب

 يعين حمذوف ومفعوله اهللا، كحب وحبهم األنداد باختاذ �ظَلَموا الَّذين� بعده فاعله
 البناء على الياء بضم عامر ابن قرأ القيامة، يوم �الْعذاب� الكفار �يرونَ إِذْ� أنفسهم

 لندموا أو عظيما، فظيعا أمرا لرأيت يعين حمذوف، لو وجواب بالفتح، والباقون للمفعول
 فيحذف منه خيوف أو إليه يشوق فيما جاء إذا لو أنّ احلذف وفائدة شديدة، ندامة

 الفظع، كمال أو الشوق كمال منه ويستفاد مذهب كل فيه القلب يذهب هناك، اجلواب
 املستقبل تعاىل اهللا أخبار يف نأل املستقبل على دخلتا وإمنا املاضي، على تدخالن وإذ ولو

 شديد اللَّه وأَنَّ� حال �جميعاً للَّه� الغلبة �الْقُوةَ� ألن يعين �أَنَّ� التحقق يف كاملاضي
 جعفر أبو وقرأ العامة، قراءة على احملذوف باجلواب يتعلق عذابه، شديد أي �الْعذابِ

 استيناف، فهذا اجلملتني، يف إِنَّ يف اهلمزة بكسر �اللَّه وإِنَّ جميعاً للَّه الْقُوةَ إِنَّ� ويعقوب
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 على ظلموا الّذين يرى لو قراءة على وحيتمل �الْعذاب يرونَ إِذْ� قوله عند مت قد والكالم
 .15"القلبية الرؤية مبعىن الرؤية يكون أن الغيبة

  
   الضالة الفرق على ورده هللا الكمال صفات يف كالمه

 وعال جل -  هللا الكمال صفات يف  الكالم املظهري العالمة أسهب وقد .4
 هو تعاىل أنه واملعىن. وخرب مبتدأ �هو إِلَّا إِله ال اللَّه� :فقال الكرسي آلية هتفسريأثناء  –

غري ال للعبادة املستحق �يويريد، ويقدر ويبصر ويسمع يعلم أن يصح الذي هو �الْح 
 القوة عن المتناعه وأبداً، أزالً له ثابت يزال، وال زال ما له واجب فهو له يصح ما وكل

 ابن عمرو قرأ �الْقَيوم� الكمال، صفات جلميع مبدأ تعاىل هللا صفة فاحلياة واإلمكان،
: جماهد ابن قال واحد، مبعىن لغات كلها: البغوي قال القيم، علقمة وقرا القيام، مسعود
 هو: وقيل كسبت، مبا نفس كل على القائم: الكليب لقا. شىء كل على القائم القيوم
 بتدبري القيام الدائم: البيضاوي وقال يزول، ال الذي: عبيدة أبو وقال باألمور، القائم
: قلت البقاء، الدائم: السيوطي وقال. حفظه إذا باألمر قام من فيقول وحفظه، اخللق
 شيء قيام يتصور ال كلها، األشياء وقيم بنفسه، القائم الوجود، دائم أنه األقوال مرجع
 يف إليه حيتاج كما بقائه يف إليه حيتاج سواه ما أن االسم هذا فمقتضى به، إال وبقاؤه

 تأْخذُه ال� األعلى، املثل وهللا احتياجاً منه أشد بل األصل إىل بالنسبة كالظل وجوده،
 املبالغة قياس أن مع ذكره قدم ذاول الوجود، يف النوم يتقدم فتور  السنة �نوم وال سنةٌ

 رطوبات من الدماغ أعضاء استرخاء من احليوان تعرض حالةٌ والنوم العكس، يقتضي
 صفةٌ اجلملة وهذه رأساً، اإلحساس عن الظاهرة احلواس يعطل حبيث املتصاعدة، األخبرة
 دون ما كان نوم أو نعاس أخذه من فإنه قيوماً، حياً لكونه تأكيد فهي التشبيه ينفي سلبيةٌ

 عن العاطف، ترك ولذاك وقيوميتها، األشياء حفظ يف قاصرا املوت، أخ النوم فإن احليوة،
                                                           

 .164ص ،1ج ،املظهري التفسري املظهري، 15
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 وال ينام ال اهللا« إن: فقال كلمات خبمس � اهللا رسول فينا قام: قال � موسى أيب
 وعمل النهار عمل قبل الليل عمل إليه يرفع ويرفعه، القسط خيفض ينام، أن له ينبغي
 إليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرقت كشفت لو النور حجابه الليل، عمل قبل النهار
 واحتجاج لقيوميته تقرير �الْأَرضِ في وما السماوات في ما لَه� ،16»خلقه من بصره
 خارجاً أو حقيقتهما، يف داخالً فيهما وجد ما فيهما مبا واملراد األلوهية، يف تفرده على

 الَّذي ذَا من� فيهن، وما واألرض السموات له: قولنا من أبلغ فهو ا،فيهم متمكنا عنهما،
فَعشن يعهإِلَّا د يدفع بأن يستقل يدانيه، أو يساويه أحد ال وأنه ،شأنه لكربياء بيانٌ �بِإِذْنِه 

 ما أي �خلْفَهم وما أَيديهِم بين ما يعلَم� مناصبة، يعاوقه أن من فضال ،شفاعة يريده ما
 ما فإن يتركونه، وما يأخذونه ما أو يدركونه، ال وما يدركونه ما أو بعدهم، وما قبلهم
 للعقالء تغليباً واألرض السموات يف ملا والضمري ظهورهم، خلف نبذوه كأم تركوه

 أي �علْمه نم بِشيٍء يحيطُونَ وال� واألنبياء املالئكة من �ذا� ملدلول أو غريهم على
 املراد أن على تنبيهاً معلومه، ءيش كل أن مع �علمه من� بقوله قيد إمنا معلوماته، من

 احمليط التام العلم أن على اتنبيه شيئا يعلمون وال: يقل ومل العلمية، اإلحاطة باإلحاطة
 أو نادرا، إال شيء بكنه غريه علم إحاطة يوجد وال تعاىل، به خمتص كلها األشياء بكنه
 الغيب علم من بشيء حييطون ال فهم الغيب، علم وهو به، املختص العلم علمهب املراد
 �قَليلًا إِلَّا الْعلْمِ نم أُوتيتم وما� :تعاىل اهللا قال قليلٌ، وذلك إحاطته، �شاَء بِما إِلَّا�

 وإمنا للعطف، أو ،�أيديهم بني ما يعلم� فاعل من للحال إما �حييطون وال� يف والواو
 بأحوال احمليط التام، الذايت بالعلم تفرده على يدل اجلملتني جمموع ألن ؛بالعطف ذكر

 تصوير: "البيضاوي قال �والْأَرض السماوات كُرسيه وسع� وحدانيته، على الدال خلقه،

                                                           

 .179رقم، 161، ص1ج ،» ...الينام اهللا إن«: � قوله يف باب اإلميان، كتاب ،الصحيح مسلم، 16
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 ابن عن جبري بن سعيد وروى. 17"قاعد وال احلقيقة يف كرسي وال ،جمرد ومتثيلٌ لعظمته
". كراسة" العلم لصحيفة قيل ومنه. جماهد قول وهو". علمه بالكرسي أراد: "الق عباس
 كان ولو: قلت كرسيا، القدمي امللك تسمي والعرب وسلطانه، ملكه: كرسيه وقيل

 يف وما السموت يف ما له�: قوله بعد اجلملة هذه كان امللك أو العلم مبعىن الكرسي
 الكرسي أن احملدثني عند واملشهور ،امستدركً �خلفهم وما أيديهم بني ما يعلم األرض
: هريرة أبو وقال نفسه، العرش هو: احلسن قال الكرسي، يف اختلفوا: البغوي قال. جسم

 سعته أي �واألرض السموت كرسيه وسع�: قوله ومعىن العرش، أمام موضوع الكرسي
 :� اهللا لرسو عن ذر أيب حديث من هدويمر ابن وروى. واألرض السموات سعة مثل

 العرش وفضل فالة، يف كحلقة إال الكرسي مع السبع واألرضون السبع السموات ما«
 أن: "عباس ابن عن ويروى. 18»احللقة تلك على الفالة تلك كفضل الكرسي على

 كل: "ومقاتل علي وقال". ترس يف ألقيت سبعة كدراهم الكرسي يف السبع السموات
 العرش يدي بني وهو السبع واألرضني السبع السموات مثل طوهلا الكرسي من قائمة

 حتت اليت الصخرة يف وأقدامهم وجوه، أربعة ملك لكل أمالك، أربعة الكرسي وحيمد
 وهو � آدم البشر سيد صورة على ملك عام، مخسمائة مسرية السفلى السابعة األرض

 وهو الثور هوو األنعام سيد صورة على وملك السنة، إىل السنة من الرزق لآلدميني لأيس
 وملك العجل، عبد منذ عضاضة وجهه وعلى السنة إىل السنة من الرزق لألنعام لأيس

 على وملك السنة، إىل السنة من الرزق للسباع لأيس األسد وهو السباع سيد صورة على
 أي �يؤده وال�. "..السنة إىل السنة من الرزق للطري لأيس النسر وهو الطري سيد صورة

                                                           

 ،البيضاوي تفسري ،الشافعي الشريازي علي بن حممد بن عمر بن اهللا عبدأبو سعيد  الدين ناصرالقاضي  البيضاوي، 17
 .154ص ،1ج ،)ه1418، 1ط العريب، التراث إحياء داربريوت: (

 العلمية، الكتب داربريوت: ( ،كثري ابن تفسري ،الدمشقي كثري بن عمر بن الفداء إمساعيل وأب كثري، ابن: راجع 18
الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن سابق  أبو والسيوطي، ،520ص ،1ج ،)ه1419

 .17ص ،2ج ،)م1993، الفكر داربريوت: ( املنثور، الدر ،ريي الشافعياخلض
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 أو واألرض السموات أي �حفْظُهما� عوجاجاال وهو األود، من مأخوذ ،يثقله ال
 باملعلومات وتعلّقه علمه لسعة بيان عليه عطف ما مع اجلملة فهذه وسعه، وما الكرسي

 مجلة كحكم تاكان نااجلملت نافهات. لألشياء قيوميته وعموم قدره وعظمة جلالله أو كلها
 اجلمل، تلك بني العاطف يذكر مل سبق ملا وبياناً يداًتأك منها مجلة كل كان وملا ،واحدة

�وهو يلمن شيء يف وال الذات، يف شيء كمثله ليس واألشباه، األنداد عن املتعايل �الْع 
 كما الواصفون ويصفه احلامدون حيمده أن من متعالٍ فهو الوجوه، من بوجه الصفات

 .سواه ما كل إليه باإلضافة املستحقر �الْعظيم� به يليق
 هو تعاىل كونه على دالة والصفات الذات مباحث يف خالصة اآلية هذه كانت وملا

 العلم من يستتبعه وما احليوة، من الكمال بصفات املتصف املتأصل بالوجود املتوحد
 حبيث سواه ما لكل والتقوم للوجود املفيض والكالم والبصر والسمع واإلرادة والقدرة

 بعض كالم من يتوهم كما بالعني العرض كقيام ال تعاىل به واهس ما كل قيام يكون
. اخليال جمال يسعه ال حنو على بل واحد عني يف جمتمعة أعراض العامل: قال حيث األكابر
 عن املنزه الوريد حبل من إلينا أقرب تعاىل أنه القيام ذلك ا يعرب اليت العبارات وأقرب
 الذي الشديد البطش ذو وامللكوت، امللك مالك والفتور، التغري عن واملربأ واحللول التحيز

 بكنه التامة باإلحاطة حميطا علما باألشياء عامل له، أذن من بشفاعة إال انتقامه يطاق ال
 والقدرة امللك واسع بتعليمه، إال منها شيئا أحد يعلم ال بعلومه متوحد وخفي، جلي كل

 عن شأن يغنيه وال شاق يؤده ال زيهه،تن علو ينايف ال جتليا خملوقاته بعض على يتجلى
 بيده من محده عن عجز الواصفون، يصفه أن من متعال بل به يليق ال عما متعال شأن،
 يستحقر العظيم ،19"نفسك على أثنيت كما أنت: "قال حيث القيامة، يوم احلمد لواء

                                                           

 ،3493رقم، 524، ص5ج ،"سخطك من برضاك أعوذ" دعاء باب الدعوات، كتاب ،سننه يف الترمذي أخرجه 19
 سيدو البنداري سليمان الغفار عبد.د :حتقيق ،الكربى السنن يف ،الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد، نسائيوال

باب ما يقول يف آخر  كتاب الوتر، )،م1991ه /1411، 1، طالعلمية الكتب دار، (بريوت: سنح كسروي
 وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". .1444رقم، 452، ص1جوتره، 
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 بالقصور ترفمع عابد عبادة عظمته تناسب وال عامل علم به حييط وال شىء كل بإضافته
 رسول يا: قيل ملا فلذلك عبادتك، حق عبدناك ما�: قال حيث السابقني أسبق عبادته يف
 سورة أي قيل وملا. »الْحي هو إِلَّا إِله ال اللَّه الكرسي آية«: قال أعظم؟ آية أي !اهللا

. 20الكالعي عبد بن عيفأ حديث من الدارمي رواه. »أحد اهللا هو قل�: قال أعظم؟
 وأخرج .21"الكرسي آية آية أعظم: "مرسالً احلسن عن أسامةأيب  بن احلارث وأخرج
 كتاب من آية أي! املنذر أبا يا«: � اهللا رسول قال :قال كعب بن أيب حديث من مسلم

 ليهنئك«: وقال يصدر يف فضرب: قال القيوم، احلي هو إلّا اهللا ال اهللا: قلت ؟»أعظم اهللا
 ساق عند امللك يقدس وشفتني لسانا اآلية هلذه إن بيده نفسى والذي«: قال مث »مالعل

 والظاهر اآلية، ذه اهللا يقدسون العرش محلة أن احلديث هذا معىن لعل قلت ،22"العرش
  .23"ذلك وغري ورمضان وآياته القرآن حىت املثال، يف صورة شيئ لكل يقال أن

  :الرسالة يف أمثلة

 اتعلقً ليس م واالرتباط الدين، يف اركن لهمك برسله اإلميان جعل تعاىل اهللا إن
 واألحكام به، أكرموا الذي بالوحي ارتباط هو بل البشرية، الناحية من بأشخاصهم

 عالقة هلا صافية، نقية اًقلوب هلم أن ونعتقد منهم، تؤخذ اليت واألسوة والتعليمات والوصايا
 وأجسام األشياء، حقائق عن تنخدع ال حصيفة، عقول وهلم األعلى، باملأل منفكة غري

                                                           

 دار، (بريوت: العلمي السبع خالدو زمريل أمحد فواز: حتقيق، السنن ،حممد أبو الرمحن عبد بن اهللا عبد، الدارمي 20
 أو إلرساله ضعيف إسناده": أسد سليم حسني قال. 3380، رقم540ص ،2، جه)1407، 1ط ،العريب الكتاب

 ".حديثه يصح ال: األزدي قال وأيفع إلعضاله رمبا

نور الدين أيب  للهيثمي، احلارث مسند زوائد عن الباحث بغيةاحلارث بن أيب أسامة يف مسنده كما يف  أخرجه 21
، الباكري صاحل أمحد حسني. د: حتقيق، املصريصاحل  بن عمر بن بكر يبأ بن سليمان بن بكر أيب بن علياحلسن 

 .732، رقم738ص ،2ج  )،م1992/ه1413، 1، طالنبوية والسرية السنة خدمة مركز :املنورة املدينة(

، 556، ص1ج الكرسي، وآية الكهف سورة فضل باب املسافرين، صالة كتاب ،الصحيح مسلم،: انظر 22
 .1460رقم، 462ص ،1ج الكرسي، آية يف جاء ما باب الصالة، كتاب ،سننال د،ودا وأبو ،810رقم

23
 .349ص ،1ج ،املظهري التفسري املظهري،  
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 الوحي على أمناء وإم جهة، كل من معصومون فهم واألمراض، العلل من ةأمرب
  .سواء وعالنيتهم سريرم أسوة، وحيام حكمة، فكالمهم السماوي،

 وفضل الكسب، هبة النبوة فإن. اصطفاءاً هلا يصطفون للنبوة، يرشحون الذين
 جعل به، اإلميان إىل برسله اإلميان ضم ملا اهللا إن مث ليه،إ ويسعى به يطالب الحظٌّ يغدق،
 يكْفُرونَ الَّذين إِنَّ�: قال حيث أمجعني، وم -شأنه جل-  به كفرا منهم بواحد الكفر
بِاللَّه هلسرونَ ورِيديقُوا أَن وفَري نيب اللَّه هلسرقُولُونَ ويو نمؤضٍ نعبِب نوضٍ كْفُرعبِب 

 عذَابا للْكَافرِين وأَعتدنا حقا الْكَافرونَ هم أُولَئك سبِيلًا ذَلك بين يتخذُوا أَن ويرِيدونَ
امهِين ينالَّذوا ونآم بِاللَّه هلسرو لَمقُوا وفَري نيب دأَح ممهن كأُولَئ فوس ؤييهِمت مهورأُج 

  .]152-150:النساء[ �حيمار غَفُورا اللَّه وكَانَ
 حقيقة به وأمتّ النبوات، صرح به اهللا أكمل � حممداً أن نعتقد كمؤمنني، إننا مث

 رجلٍ كَمثَلِ قَبلي من الْأَنبِياِء ومثَلُ مثَلي«: قال � النيب أن � هريرة أيب عن الرساالت،
ىبا نانينب هنسفَأَح ،لَهمأَجإِلَّا و عضوم ةلَبِن نم ةاوِيز نم ،اهايولَ زعفَج اسطُوفُونَ الني ،بِه 

 مخات وأَنا اللَّبِنةُ، تلْك فَأَنا: قَالَ ،"اللَّبِنةُ؟ هذه هلَّاوضعت: "ويقُولُونَ لَه، ويتعجبونَ
نيبِيعى لو أحداً فإن ،24»النمارق، كاذب فهو بالنبوة � صطفىامل احلبيب نبينا بعد اد 
  .كفر ونصره صدقه ومن

 ووحيهم واألنبياء وحقيقتها، النبوة حول أنيقة حتقيقات املظهري ولإلمام
 حتقيقات الباب هذا يف وله احلكيم، الكتاب آيات تفسري ضمن يف أوردها ومعجزام،

  :منها واملتأخرين، املتقدمني كتب يف جيدها ال الباحث يكاد قيقة،د
 باألنبياء، خمتص للتشريع الّيت والنبوة الوحي: "اهللا رمحه املظهري العالمة قال .1

 الوحي وأما ،� حممد النبيني خبامت وختمت انقطعت الّيت وهي فحسب، الرجال وهم

                                                           

 أمحدو ؛2286، رقم1790ص ،4، جالنبيني خامت � كونه ذكر بابالفضائل، ، كتاب صحيحهيف  مسلم رواه 24
 .6406قمر، 317، ص14، جصحيحه يف حبان وابن ؛9156، رقم398ص ،2، جمسنده يف
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 فغري ملرمي، كان كما املالئكة بكالم أو اإلهلام بطريق كان سواء للتشريع، ليس الّذي
 كماالت حصول وكذا ،� النيب بعد ينقطع ومل أيضا، لألولياء يكون بل باألنبياء، خمتص
 قدس ـ عريب ابن الدين حمي األكرب الشيخ قال. أيضا األنبياء لغري يكون قد بالتبعية النبوة
 األمة هذه يف انقطعت وإن بوةالن نإ: "والسبعني تنيائامل الباب يف" الفتوحات" يف ـ سره

 رسالته، يرث من ومنهم النبوة، يرث من فمنهم منها، املرياث انقطع فما التشريع حبكم
 منه فاملراد إهلي، اختصاص النبوة :العلماء قال وما معا، والرسالة النبوة يرث من ومنهم

 إن«: قال يثح � اهللا رسول عناها الّيت وهي إهلي، بوحي األحكام بنصب التشريع نبوة
 من الصالة باب آخر يف الشيخ وقال. 25»بعدي نبوة فال انقطعت قد والرسالة النبوة

 عينا� فيهم اهللا قال الذين املقربون هم وهؤالء: "هناك وقال. ذلك حنو" الفتوحات"
 املراد أن الواقعة وسورة النساء سورة تفسري يف ذكرت وقد. �املقربون ا يشرب

 وليس التشريع ليس الّذي فالوحي بالوراثة، النبوة كماالن؛ هلم حصل ينالذ هم باملقربني
فيما كان لقد«: قال حيث بالتحديث، � اهللا رسول عنه عرب الّذي هو باألنبياء اخمتص 
 ويف ،26»عمر فإنه أحد منهم أميت من يكن فإن حمدثون، ناس األمم من قبلكم

 رجال إسرائيل بين من قبلكم كان نفيم كان لقد« :بلفظ هريرة أيب عن الصحيحني

                                                           

بسنده  3051، رقم179ص ،3ج ،الكبري املعجممل أجده ذه األلفاظ، ولكن رواه بألفاظ قريبة منه الطرباين يف  25
: قال املبشرات؟ وما: قيل »املبشرات إال بعدي نبوة فال ،النبوة ذهبت«: � اهللا رسول قال :قال أسيد بن حذيفة عن
، 88ص ،7ج ،الفوائد ومنبع الزوائد جممعال اهليثمي يف ق». له ترى أو الرجل يراها الصاحلة الرؤيا«

، 267ص ،3ج ،همسندورواه أمحد يف  ."ثقات الطرباين ورجال والبزار الطرباين واه: "ر11721رقم
 بعدي رسول فال انقطعت قد والنبوة الرسالة إن«: � اهللا رسول قال :قال مالك بن أنس بسنده عن 13851رقم
 رؤيا« :قال ؟املبشرات وما !اهللا رسول يا :قالوا ».املبشرات ولكن« :قال :قال الناس لىع ذلك فشق :قال »نيب وال

 ".مسلم شرط على صحيح إسناده": األرنؤوط شعيب قال» النبوة أجزاء من جزء وهي ،املسلم الرجل

 عمر مناقب باب ،� النيب أصحاب فضائل كتاب ،هصحيح يف والبخاري، ،24285برقم، مسندهيف  أمحد رواه 26
 ،� اخلطاب بن عمر فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب ،هصحيح يف ومسلم، ،4369برقم ،� اخلطاب بن

 .2398برقم
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 قال ذلك وألجل ،27»فعمر أحد أميت من يكن فإن أنبياء، يكونوا أن غري من يكلمون
 وحسنه والترمذي أمحد رواه »اخلطاب بن عمر لكان نيب بعدي كان لو«: � اهللا رسول
 وعن مالك بن عصمة عن والطرباين عامر، بن عقبة عن وصححاه واحلاكم حبان وابن
 اليواقيت" يف ينالشعرا الشيخ قال. 28عمر ابن عن عساكر وابن ،اخلدري سعيد أيب

 اخلاص الوجه من العبد يلهم قد نعم، فاجلواب واسطة؟ بال اإلهلام يكون هل": "واجلواهر
 يتسارع الوجهة هذه لكن امللك، به يعلم فال وجلّ، عز ربه وبني إنسان كل بني الّذي
 امللك يشهدان والنيب الرسول أن فعلم خضر، على موسى كارإن ومنه إنكاره، إىل الناس
 من يعطيه أو يشاء ما بواسطته اهللا فيلهم يراه، وال بأثره حيس الرسول وغري بصر، رؤية

 الرسول هذا يف وجيتمع وأشرفه، اإللقاء أجلّ وهذا الوسائط، بارتفاع اخلاص الوجه
 اهللا قدس -  الشاذيل املواهب أيب الشيخ عن ينالشعرا الوهاب عبد الشيخ ونقل". والويل
 إنكار ال ريب، عن قليب حدثين: قال من على بعضهم إنكار يف يقول كان أنه: "-  سرمها
 دون وهو األولياء، وحي هو الّذي اإلهلام بطريق" ريب عن قليب أخربين" املراد ألن عليه،
 موسى كلم كما ريب كلمين: "قال من على إال إنكار وال السالم، عليهم األنبياء وحي
 مرمي رأت كما بصر، يةؤر امللك يشهد قد أيضا الويل: قلت .كالمه انتهى ،"�

 .29"أعلم واهللا سويا، بشرا هلا متثّل حني � جربئيل
  النبوة حول املظهري اإلمام كالم

                                                           

، 3486، رقم1349، ص3، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب، جالصحيحالبخاري،  27
 .2398، رقم1864ص ،4، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، جالصحيحومسلم، 

 حسن: "وقال ،3687رقم، 619، ص5ج اخلطاب، بن عمر مناقب باب املناقب، كتاب ،السنن الترمذي، 28
، 17ج ،لكبريملعجم اا يف والطرباين ،17405رقم، 154، ص4ج ،مسنده يف أمحد أيضاً ورواه ."غريب

 ،4495رقم ،92ص ،3ج ،املستدرك يف واحلاكم، ،822، رقم298ص ،17عن عصمة، ج 475، رقم180ص
 .116، ص44، جتاريخ دمشقوابن عساكر،  .الذهيب ووافقه وصححه،

 .423ص ،4ج ،املظهري التفسري املظهري، 29



75 òí‡ÔÈÛa@òîi�Ûa@pb�@À "ð‹èÄ¾a@��ÐnÛa"@Ûa@�a@õbäq@ïšbÔÜÛ�i@ïãbj    

  

 

 يقِْسمونَ أهم�: "، فقالالزخرف سورة يف النبوة حتدث اإلمام املظهري حول
تمحر برة، يعين �كحتكمهم من وتعجيب وتوبيخ جتهيل فيه إنكار، استفهام النبو 

�نحنا نمقَس مهنيب مهتيشعي� األرزاق من عيشهم به ما أي �مف ياةيا الْحنتعليل �الد 
 فعنار يعين النسبة، عن متيز �درجات بعضٍ فَوق بعضهم ورفَعنا� والتوبيخ للتجهيل
 وبعضهم فقرياً، وبعضهم غنياً بعضهم فجعلنا واجلاه، باملال بعضهم فوق بعضهم درجات

 يف مسخرا �سخرِيا بعضاً بعضهم�" رفعنا"ب متعلق �ليتخذَ� مملوكاً، وبعضهم مالكاً
 يةبالعبود بعضا هلم مبا بعضهم ميلك أي: "والضحاك قتادة قال للنسبة، والياء له، العمل

 يعترض أن وال غريه، معيشة يف ما وينقص معيشته يف يزيد أن أحدهم واليقدر وامللك،
 مام خير� يتبعها وما النبوة يعين �ربك ورحمت� ،"القبض من فعل فيما اهللا على

 مهل فأنى الدنيا يف الرفعة لنفسه خيتار أن أحدهم يقدر مل فإذا الدنيا، حطام من �يجمعونَ
 رزق من اهللا عند والعظيم شاءوا حيث اإلنسانية مراتب أعلى هي اليت النبوة جيعلوا أن

  .30"حال أو عطف واجلملة الدنيا، متاع رزق من ال النبوة
   القرى أهل من بالرجال النبوة اختصاص حكمة  

 أَهلِ نم لَيهِمإِ وحين رِجالًا إِلَّا قَبلك من أَرسلْنا وما� الكرمية اآلية تفسري ويف
 لَو� لقوهلم رد مالئكة، ال �رجاال إال�" :املظهري اإلمام قال ،]109:يوسف[ �القُرى

 غريهم عن امتازوا وبذلك إليك نوحي كما �إِلَيهِم نوحي� ،�مالئكَةً زلَلَأَن ربنا شاَء
�نلِ مم األمصار، أهل من يعين �الْقُرى أَهالبوادي أهل دون حلم،وأ وأعلم أعقل لكو 

 من وال بدو من نبياً اهللا يبعث مل اآلية، هذه إىل نظراً: "احلسن قال وجفائهم، لغلظهم
: قال تعاىل فإنه اجلن، من النبوة نفي على اآلية يف الدليل: قلت ،"النساء من وال اجلن
 إىل الرسل بعث يف كالمال وأيضا �الْجِن من بِرِجالٍ يعوذُونَ سِالْإِن نم رِجالٌ كانَ�

                                                           

 .276ص ،6ج املصدر السابق، 30
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 في كانَ ولَّ قُل�: تعاىل اهللا قال وقد اجلن، إىل اجلن إرسال عدم اليقتضي وذلك اإلنس،
  .31"�سوالًر ملَكاً السماِء نم علَيهِم لَنزلْنا مطْمئنني يمشونَ مالئكَةٌ الْأَرضِ

 أنكرت رسوالً � حممدا اهللا بعث ملا: "آخر موضع يف املظهري العلّامة وقال
 فأنزل ،"بشراً رسوله يكون أن من أعظم اهللا: "فقالوا منهم ذلك أنكر من أو ذلك العرب

 وامسه ،�كان� خرب �عجبا�و للتعجب، إنكار استفهام �عجباً للناسِ أكانَ�: تعاىل اهللا
 داللة الالم ويف ،�جباع� قوله من حال مبحذوف، متعلق للناس يف والالم ،�أَوحينا أَنْ�

 يعتري حالةٌ والعجب واستهزاءهم، إنكارهم حنوه يوجهون هلم، عجوبة جعلوه أم على
 اهللا عادة أنّ استعجام على اإلنكار ووجه العادة، خالف على شيء رؤية من لإلنسان

: تعاىل اهللا أنزل مثّ ومن البشر، من الرسل بعث على � آدم خلق بدء من جارية تعاىل
 واخلطاب الكتاب بأن جارية امللوك عادة وأيضا ،�رِجالًا إِلَّا قَبلك من أَرسلْنا وما�

 لإلفادة البد فإنه إليهم، أرسل من جنس من والرسول املخاطبني، بلسان يكون
 يمشونَ مالئكَةٌ الْأَرضِ في وكانَلَّ قُل�: تعاىل اهللا قال بينهما، املناسبة من واالستفادة

نينئطْملْنا مزهِم لَنلَيع مماِء نلَكاً السم ولًارلٍ إِىل ... سجر ممهمن يعين] 95:اإلسراء[ �ن 
 أحق كان حممد فغري بشرا كان وإن: "قالوا عظمائهم، من عظيم دون رجاهلم، آحاد

 حممد من أشرف أحد �عظيمٍ ريتينِالْقَ نم رجلٍ على الْقُرآنُ هذَا نزلَ لَوال� بالرسالة،
 اهللا فأنزل الطائف، من الثقفي عمرو بن ومسعود مكة من مغرية بن الوليد يعنون ،"�

 وجهلهم محاقتهم فرط من هذا وكان ،�ربك رحمت يقِْسمونَ أَهم�: عليهم ردا تعاىل
 كل ويف األوصاف كرائم يف وأكمل وأمتّ أعظم � اهللا رسول وقدكان الوحي، حبقيقة
 قبله األنبياء أكثر كان ولذلك الباب، هذا يف شيء أعون احلال وخفّة املال، يف إال شيء

  .32"كذلك

                                                           

 .64ص ،4ج ،املظهري التفسري املظهري، 31

 .396ص ،3ج ،املظهري التفسري املظهري، 32
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  :والقدر القضاء يف أمثلة

 باهللا اإلميان على اإلسالم أسسها اليت عقائد من عقيدة والقدر بالقضاء اإلميان
 .العظمى وصفاته احلسىن، هئوأمسا ا،العلي لذاته الصحيحة املعرفة على وبناها عزوجل،

 الذي� الوجود لرب الواجبة الكلمات هذه فصلت مث كله، ذلك يف والنقل العقل ووافق
 به اإلميان ينبغي ما عداد يف فكان ،]2،3:األعلى[ �فهدى قدر والذي فسوى، خلق

 الكاملة، ةوالقدر الشاملة، واإلرادة الواسع، العلم صفات وحده هللا أن إليه واإلطمئنان
  .مبايفعل عامل ملايريد، فعال سبحانه وأنه

 اممتم اجزًء ا اإلميان فكان والقدر، القضاء عقيدة قامت الصفات هذه وعلى
  .املشرقة الواضحة قيقةاحل من وعنصراً باهللا، لإلميان

 ورخاء، وبؤس وشر، خري من احلياة آفاق يف يلوح ما أكثر وما احلياة، وأحداث
 من ربك عن ومايعزب� وإحصاءاً، عداً اإلهلي العلم استوعبه كله ذلك ،وفرح وحزن
  .]61:يونس[ �مبني كتاب يف إال والأصغر السماء واليف األرض يف ذرة مثقال

  العاملني  رب اخللق عيون عن          هـصان  ابكت  الغيب إمنا                        
  حني بعد حينا احلاضر صفحة          سوى للناس منه يبدو ليس                        

 يساق مثلها ويف إليها، لنا والسبيل ا، لنا قبل ال اليت اخلصائص من شيء هذا
 اللَّه سبحانَ الْخيرةُ لَهم كانَ ما ويختار يشاُء ما يخلُق وربك�: احلكيم القرآن قول

 إِلَّا إِلَه لَا اللَّه وهو  ● يعلنونَ وما صدورهم تكن ما يعلَم ربكو  ● يشرِكُونَ عما وتعاىل
وه لَه دمي الْحالْأُولَى ف ةرالْآخو لَهو كْمالْح هإِلَيونَ وعجر70 ،68:القصص[ �ت[.  

. والنقل العقل من متظاهرة عليه واألدلة واجب، القدر من الضرب ذا واإلميان
 من ذويها على مفرقة منها، مفروغ األمور هذه أن قلبه أعماق من يوقن أن املؤمن وعلى
  .هلا راد فال األقالم، ا جفّت قدمي،

  القدر عن البحث ينبغي ال
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 أمري يا: فقال طالب أيب بن علي رجل سأل: البغوي قال: "املظهري اإلمام قال
 حبر: "فقال ،السؤال فأعاد ،"تسلكه فال مظلم طريق: "الق القدر؟ عن أخربين! املؤمنني
فقال فأعاد، ،"تلجه فال عميق" :سر دركه ميكن ال أمر هو يعين". تفشه فال خفي 

 يف والسلوك العميق البحر يف الولوج اهلالك يوجب كما اهلالك يوجب وتفتيشه بالعقل،
 من شيء يف تكلم من«: يقول � اهللا رسول مسعت :قالت عائشة عن. املظلم الطريق
 أيب وقال .33هماج ابن رواه. »عنه لأيس مل فيه يتكلم مل ومن القيامة، يوم عنه سئل القدر

 رمحهم ولو هلم، ظامل غري وهو عذم وأرضه مسواته أهل عذب اهللا أن لو: "كعب بن
 منك اهللا قبله ما اهللا سبيل يف ذهبا أحد مثل أنفقت ولو أعماهلم، من هلم خريا رمحته كان
 ليصيبك، يكن مل أخطأك وما ك،ئليخط يكن مل أصابك ما أن وتعلم بالقدر، تؤمن حىت
 ذلك، مثل � النيب عن ثابت بن زيد وحدث. 34"النار لدخلت هذا غري على مت ولو
  .35هماج وابن داود وأبو أمحد رواه

 وال قليل يف منها ولسنا ،استقالالً ونفدها وأرادها، القرآن علّمها أمور هذه
  .ارائع مسلكهم يف أثرها فكان ،ا اإلميان الصاحل سلفنا أحسن وقد كثري،

 أن يعتقد أن وهو الزم، فرض بالقدر اإلميان: "السنة شرح يف البغوي اإلمام قال
 أن قبل احملفوظ اللّوح يف عليهم كتبها وشرها، خريها العباد، أعمال خالق تعاىل اهللا

 اهللا قل�: وجل عز وقال ،]96:فاتاالص[ �تعملون وما خلقكم واهللا�: تعاىل قال خلقهم،

                                                           

بزوائد ابن  الزجاجة مصباح يف البوصريي ضعفهو ،84رقم القدر، يف باب السنة، كتاب ،سننال ماجه، ابن 33

 ".عثمان بن حيىي ضعف على التفاقهم ضعيف إسناده: "قالف :27، رقم11ص ،1، جماجه

 داربريوت: ( ،االعتقاد كتاب والبيهقي، ،727رقم ،صحيحال حبان، ابن ،21589رقم ،سندامل أمحد،: انظر 34
 .149ص ،1ج ،)ه1401، 1ط اجلديدة، اآلفاق

؛ 21629، رقم182ص ،5ج، مسندهيف ديث أخرجه أمحد احلو .345ص ،1ج ،املظهري التفسري هري،املظ 35
، املقدمة، هسننيف  وابن ماجه ؛ 4699، رقم637ص  ،2جكتاب السنة، باب يف القدر،  ،هسننيف  وأبو داود

 وصححه األلباين. .77، رقم29ص ،1جباب يف القدر، 
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 ،]49:القمر[ �بقدر خلقناه شيء كل إنا�: وجل عز  وقال ،]16:الرعد[ �شيء كل خالق
 أنه غري ومشيئته، وإرادته وقدره، اهللا بقضاء كلّها واملعصية، والطاعة والكفر، فاإلميان
 عليها وأوعد واملعصية، الكفر يرضى وال ،الثواب عليها ووعد والطاعة، اإلميان يرضى

 جيوز ال مرسالً، نبيا وال مقربا، ملكًا عليه يطلع مل اهللا، أسرار من سر والقدر العقاب،
 اخللق خلق وتعاىل سبحانه اهللا أن يعتقد بل العقل، بطريق عنه والبحث فيه، اخلوض
  .36"عدالً للجحيم خلقهم مشال وأهل فضالً، للنعيم خلقهم ميني أهل فريقني؛ فجعلهم

 هئوقضا اهللا بقدر اإلميان يف - اهللا رمحه -  املظهري اإلمام كالم بليغ هنا نقدمو
 إنا�: تعاىل لقوله مفسراً  -  اهللا رمحهم -  العلماء مجاهري عند ما إال اإلميان اليتم ذينلال

 سرهيف مضمر بفعل منصوب �شيء كل�" :قال حيث �بقدر خلقناه شيٍء كُلَّ
�لَقْناهرٍ خا نزلت الكفار، ذكر بني معترضة اجلملة �بِقَدمسلم روى. قريش ملخاصمة رد 

 القدر، يف � اهللا رسول خياصمون قريش مشركو جاء: قال هريرة أيب عن والترمذي
شىء كل إنا� :قوله إىل� سقر مس ذوقوا وجوههم على النار يف يسحبون يوم� زلتفن 

 احملفوظ اللوح يف امكتوب ارمقد أو سابق، بتقدير شىء كل خلقنا يعين ،�37بقدر خلقناه
وزمانه حاله علمنا قد كونه، قبل امعلوم.  

 يقتضيه أي ،"له ينبغي الذي قدره خلقه من شيء لكل اهللا قدر: "احلسن قال
 اهللا كتب«: يقول � اهللا رسول مسعت: قال العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن. احلكمة
 وكان«: قال »سنة ألف خبمسني واألرض السموات خيلق أن قبل كلها اخلالئق مقادير
: قال اليماين مسلم بن طاؤس عن بسنده البغوي وروى. 38مسلم رواه »املاء على عرشه

                                                           

 ،)ه1413ط اإلسالمي، املكتبدمشق: ( ،السنة شرح ،مسعود بن احلسني الفراء، حمي السنة أبو حممد البغوي 36
 .142ص ،1ج

 والترمذي ،2656رقم، 2046، ص4ج ،بقدر شيء كل اببالقدر، كتاب  صحيحه، يف مسلم أخرجه احلديث 37
 .2157برقم الوعيد، من بالقدر املكذبني يف جاء ما باب القدر، أبواب ،سننه يف

 .2653، رقم2044، ص4، ج� وموسى آدم حجاج باب قدر،ال كتاب ،الصحيح مسلم، 38
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 العجز حىت بقدر شىء كل :يقولون � اهللا رسول أصحاب من ناساً أدركت"
  .39"والكيس
 بأربع؛ يؤمن حىت عبد يؤمن ال«: � اهللا رسول قال :قال طالب أيب بن علي وعن

 ويؤمن املوت، بعد بالبعث ويؤمن باحلق، بعثين اهللا رسول وأين اهللا، إال إله ال أن يشهد
: يقول � اهللا رسول مسعت :قال عمر ابن وعن ،40هماج وابن الترمذي رواه »بالقدر

 أبو وروى ،الترمذي رواه »بالقدر املكذبني على وذلك ومسخ، خسف أميت يف يكون«
 ال مرضوا إن األمة، هذه جموس القدرية«: � اهللا رسول قال :قال وعنه ،41حنوه داود

 أبيه عن خزامة أيب وعن ،42داود وأبو أمحد رواه »تشهدوهم ال ماتوا وإن تعودوهم،
 هل ،نتقيها وتقاة ،به نتداوى ودواء ،ا تسترقى رقى أرأيت !اهللا رسول يا :قلت: قال
 ويف ،43هماج وابن والترمذي أمحد رواه »اهللا قدر من هي«: قال ؟شيئا اهللا قدر من ترد

  .واجلماعة السنة أهل من بعدهم ومن الصحابة إمجاع عليه وانعقد كثرية، أحاديث الباب

                                                           

 .73رقم ،134ص ،1ج ،السنة شرح البغوي، 39

 وهو ،2145رقم، 452، ص4ج وشره، خريه بالقدر اإلميان يف ماجاء باب القدر، كتاب ،سننال الترمذي، 40
 .81، رقم32، ص1، املقدمة، باب يف القدر، جالسننصحيح؛ وابن ماجه، 

 هذا: "الترمذي قال ،2153رقم، 456، ص4، ج16باب بدون عنوان برقم القدر، ابكت ،سننال الترمذي، 41
 ..4613رقم، 614، ص2كتاب السنة، باب لزوم السنة، ج ،سننال د،وأبودا. ورواه حنوه "غريب حديث

 العزيز عبد حديث من 4613رقم، 634، ص2ج السنة، إىل دعى من باب السنة، كتاب سننه، يف دوأبودا رواه 42
 مل دينار بن سلمة حازم أبا بأن املنذري جزم وقد عمر، ابن عن دينار بن سلمة حازم أيب أبيه عن حازم أيب بن

 6077رقم ،125ص، و5584، رقم86ص ،2ج ،مسندهيف  أمحدو .منقطع فاإلسناد عمر ابن من يسمع
، املقدمة، باب يف السنن، ماجه ابنبطريقني آخرين عن ابن عمر، وله شاهد من حديث جابر بن عبد اهللا أخرجه 

  .فريتقي مبجموع الطرق والشاهد إىل احلسن لغريه ،92، رقم35ص ،1ج القدر،
 جاء ما باب الطب، كتاب ،هسنن يف الترمذي؛ و15510، رقم421، ص3، جمسندهأمحد يف  أخرجه احلديث 43

 الطب، أبواب ،سننه يف ماجه وابن ،"حسن حديث هذا: "وقال ،2066رقم، 399، ص4ج واألودية، الرقى يف
 .3437، رقم1137، ص2ج داءاً، اهللا أنزل ما باب
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 واحدة فعلة إال أي �واحدةٌ إِلَّا� وإعادا وإعدامها األشياء تكوين يف �أَمرنا وما�
 يف كن تعاىل قوله وهي واحدة، كلمة إال معناه أو ،معاجلة بال واإلحماء اإلجياد وهي

 قال �بِالْبصرِ كَلَمحٍ� والسرعة اليسر، يف كاينة والبعث اإلعدام يف والصيحة اإلجياد
 نظريه البصر، كطرف إال السرعة يف الساعة مبجيء أمرنا وما: "عباس ابن عن :الكليب

  ".�أقرب هو أو البصر كلمح إال الساعة أمر وما�: تعاىل قوله
�لَقَدلَكْنا وأَه كُمياعأهلكنا يعين القاموس، يف كذا املثل، معناه شيع، مجع �أَش 

 قبله، ممن باالعتبار متعظ �دكرٍم من فَهلْ�! مكة أهل يا قبلكم ممن الكفر يف أشباهكم
 مكة أهل اي أهلكنا لقد يعين األمر، مبعىن والتحريض للحثّ واالستفهام للسببية، الفاء

  .معترضات بينهما وما مكة أهل توبيخ يف سبق مبا متصل واتعظوا، فاذكروا أشباهكم
 يف أي �الزبرِ في� مكتوب ثابت املكلفون فعله لشىء صفة �فَعلُوه شيٍء وكُلُّ�

 أو القيامة، يوم ا فيجازي أحصاها، إال كبرية وال صغرية يغادر ال اليت احلفظة صحائف
  .احملفوظ اللوح يف

 وآجاهلم وأعماهلم اخلالئق من أو املكلفني، أعمال من �وكَبِريٍ صغريٍ وكُلُّ�
�طَرتساجلملة فهذه احملفوظة، اللوح يف أو احلفظة، صحائف يف مكتوب مسطور أي �م 

 احلفظة صحائف يف مكتوبا كوا اجلملتني بأحد املراد أو سبق، ملا وتأكيد وتفسري بيان
  .أعلم تعاىل واهللا احملفوظ، اللوح يف ألخرىوبا

 أورد واللنب، والعسل واخلمر املاء من اجلنة أار أي �ونهرٍ جنات في الْمتقني إِنَّ�
 السعة الضياء يف يعين الضحاك وقال اآلي، لرؤوس موافقة اجلنس باسم اكتفاء املفرد لفظ
  .هلم ليل ال يعين ار، مجع بالضمتني }نهرو{ األعرج قرأ: البغوي قال النهار، ومنه

 مكان يف أو اجلنة، يعين تأثيم، وال فيه لغو ال مكان يف أي �صدقٍ مقْعد في�
: تعاىل قوله ومنه بالصدق، وباطنا ظاهرا فاضل فعل عن يعرب: اجلوهري قال مرضي،

: تعاىل وقوله ،�رم عند قٍصد قَدم لَهم�: تعاىل وقوله اآلية، �صدقٍ مقْعد في�
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 مدح: "رض الصادق قال: البغوي قال ،�صدق خمرج وأخرجين صدقٍ مدخلَ أَدخلْنِي�
 اهللا عند أي �مقْتدرٍ مليك دعن� ،"الصدق أهل إال فيه يقعد فال بالصدق املكان اهللا

 العقول تدركه ال متكيفة غري عندية شيء، يعجزه ال قادر وملكها كلها األشياء مالك
 ما أن إىل اإلمياء فيها التكبري وفايدة الكرام، من بصريته غشاوة اهللا فتق من إال واألفهام،

  .44أعلم تعاىل واهللا. وقدرته ملكه حتت إال شيء من
 اإلسالمية، العقائد مبعظم تتعلق اليت ألحباثه كثرية علمية مناذج املظهري ولإلمام

 كتاب يف مجعها وبالتايل تفسريه، يف مواضعها من خراجهابإ باحثٌ يقوم أن تستحق واليت
  .فيض من فغيض هذا مقالنا وأما مستقل،

  

  خالصة البحث:

 جمتمعه مع املسلم حياة تنظم اإلسالمية التربيةحاول هذا البحث أن يثبت أن 
 والتضامن قضاياهم ودعم املسلمني بني الروابط تقوية على وتعمل فيه، يعيش الذي

 والنفسية والعقلية اجلسمية اإلنسان مقومات بكل اإلسالمية التربية تم لكوكذ معهم،
 االجتماعية حياته يف املقومات هذه كل بني التام التوازن حتقيق إىل وتسعى والوجدانية،

پاين الثناء اهللا املظهري ، كل ذلك من خالل كتاب "التفسري املظهري" للقاضي والفردية
، منه عدة مناذجنا فاخترالنظر، ألن فيه حملات تربوية عقدية تلفت  ؛- اهللا تعاىلرمحه -  پيت

 كالمه، وربوبيته يف التفكري على وحثه اهللا وجود على استدالله، والتوحيد يف أمثلةمنها 
، النبوة حول هكالم، والرسالة يف أمثلة، والضالة الفرق على ورده هللا الكمال صفات يف

، والقدر القضاء يف أمثلة، والقرى أهل من بالرجال النبوة اختصاص حكمةوكالمه يف 
جبانب مناذج أخرى ألحباثه اليت تتعلق مبعظم العقائد  .القدر عن البحثوحتذيره من 

اإلسالمية، واليت تستحق أن يقوم باحث بإخراجها من مواضعها يف تفسريه، وبالتايل 
 مجعها يف كتاب مستقل، وأما مقالنا هذا فغيض من فيض.
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