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ملخص:
تبحث ىذه الدراسة ُب ادلنهج الذي سلكو اآللوسي ُب إثبات القضايا الغيبية ،من خبلل تفسَته
(روح ادلعاين) ،وذلك هبدف بيان معامل ىذا ادلنهج ،وطريقتو ُب إثبات ىذه القضايا.
ومن أجل التوصل ذلذا الغرض ًب دراسة تفسَت اآليات القرآنية ذات الصلة بالقضايا الغيبيةُ ،ب
تفسَت األلوسي ،وًب استخبلص رأي اآللوسي من خبلذلا.
توصلت الدراسة إىل أن اآللوسي قد اعتمد على منهجي السلف واخللف ُب االستدالل .كما
وقد
ْ
أن مذىبو ُب إثبات قضايا العقيدة يدور بُت ثبلثة مذاىب ،ىي :التأويل والتفويض واإلثبات ،وهبذا يكون
قد أخذ من مذىب السلف وىو اإلثبات ،ومذىب اخللف بالتأويل أو التفويض.

الكلمات المفتاحية :اآللوسي؛ التفسَت؛ العقيدة؛ الغيب.

Abstract:
This study examines the approach that Al-Alusi took in proving
unseen issues through his interpretation (RUH AL-MA'ANI), intending to
explain the features of this approach and his method for proving these issues
To achieve this objective, the interpretation of the Qur’anic verses
related to these issues was studied in Al-Alusi's Tafsir, and Alusi's opinion
was extracted from it.
The study found that Al-Alusi relied on the ancestral and the posterior
approaches for interpretation. His approach of proving matters of faith
revolves around three schools of thought, namely:
__________________
* ادلؤلف ادلرسل
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interpretation, delegation, and proof. Accordingly, the proof is derived
based on the approach of the predecessors, interpretation, and delegation are
derived from the successors' approach.
Keywords: Alusi, interpretation, faith, unseen.

مقدمة:

إ ّن احلمد هلل ،ضلمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
والصبلة والسبلم على سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو والتابعُت لو بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن اإلؽلان باليوم اآلخر ركن من أركان اإلؽلان ،وىو من األعلية دبكان حبيث جاء مقًتناً ُب كثَت

من اآليات القرآنية باإلؽلان باهلل تعاىل؛ قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ (آل عمران )114 :وقال تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱟ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ (النساء.)39 :
ﱜ ﱝﱞ ﱠ
والناظر ُب كتاب اهلل -عز وجل -غلزم بأن أىم أمر جاء بو القرآن ىو العقيدة ،فكثَت من اآليات
والسور -وخباصة ادلكية منها -جاءت تقريراً ذلا ،وتأكيداً عليها ،ورداً للشبهات اليت قد ترد عليها ،لذا
اخًتت قضية من قضايا العقيدة اإلسبلمية؛ إلبرازىا ُب ىذا البحث ،والتوسع فيها ،وىي القضايا الغيبية،
وذلك من خبلل تفسَت اآليات القرآنية ادلتعلقة بادلبلئكة ،واجلن ،واليوم اآلخر ،واجلنة والنار ،والقضاء
والقدر.
كتاب روح ادلعاين لؤللوسي ،الذي يعد تفسَتاً موسوعياً جامعاً
وقد اعتمدت ُب دراسيت ذلذا ادلوضوعَ ،
لكتب التفسَت السابقة لو ،وصاحبو مجع علوماً شىت ،فكان ذا نفس طويل ُب نقل األقوال وسربىا
والًتجيح بينها ،والرد عليها ،كما أن البعض ربدث عن عقيدتو ،وتعددت اآلراء فيها ،لذا فقد اخًتت أن
أدرس عقيدتو عن كثب ،من خبلل تفسَته لبعض اآليات القرآنيةُ ،ب القضايا ادلتعلقة بالغيب .وقد كان
البحث شاقا؛ بسبب تفرق ىذه القضايا ُب السور القرآنيةٍ ،ب بسبب حجم تفسَت روح ادلعاين ،وطول
ِ
البحث،
الشرح فيو ،كما أ ّن الوصول دلنهج األلوسي ُب ىذه القضايا الغيبية ،ػلتاج إىل دقة وصرب ُب
وإمع ِ
ان نظ ٍر ِ
وطول تأمل.
الدراسات السابقة :من أىم الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا ادلوضوع:

 .1كتاب األلوسي مفسرا .1ربدثت ىذه الدراسة عن عصر األلوسي وحياتو ،ودراسة تفسَته (روح
ادلعاين) ،وعرض منهجو ُب تفسَت اآليات ،ومعرفة موقفو من موضوعات التفسَت ،وبينت الدراسة آراء
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العلماء ادلعاصرين لؤللوسي ،والذين جاءوا من بعده ُب تفسَته .وىو كتاب رائع ،أفدنا منو ُب بعض
جوانب ىذا البحث.
 .2كتاب جهود أيب الثناء األلوسي ُب الرد على الرافضة .2وىو كتاب عظيم الفائدة ،يُربز مؤلفو
جهود األلوسي ُب الرد على الرافضة ،واعتمد ادلؤلف على مجيع كتب األلوسي دبا فيها تفسَته (روح
ادلعاين).
 .3منهج الشيخ األلوسي ُب تفسَته روح ادلعاين ُب تفسَت القرآن العظيم والسبع ادلثاين .3وىي رسالة
ماجستَت ركزت على منهج األلوسي ُب التفسَت.
 .4االذباه العقدي ُب تفسَت اإلمام األلوسي .4وىي أيضاً رسالة ماجستَت ربدثت عن االذباه العقدي
عند األلوسي بشكل شامل ،حسب قول ادلؤلف .وىي رسالة جيدة جداً ،بذل مؤلفها فيها جهداً كبَتاً
مشكوراً عليو ،ولكنها حباجة إىل استكمال لكثَت من األحباث ،فالرسالة مشلت الكثَت من العناوين
الفرعية ،شلا تسبب ُب االختصار ُب البحث العلمي ،وعدم اخلروج بتصور كامل ُب الكثَت من ادلواضيع،
وقد أفدنا من ىذه الرسالة ُب بعض جوانب البحث.

أىداف الدراسة:

 بيان منهج األلوسي ُب إثبات القضايا الغيبية ُب تفسَته روح ادلعاين. -إبراز عقيدة األلوسي ُب القضايا الغيبية عن كثب؛ بسبب اختبلف اآلراء حوذلا.

مشكلة الدراسة :تكمن مشكلة الدراسة ُب اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 ما ىي عقيدة األلوسي؟ ما معامل منهج األلوسي ُب القضايا الغيبية؟ -ما طريقة األلوسي ُب إثبات القضايا الغيبية؟

منهجيو الدراسةً :ب االعتماد ُب ىذا البحث على ادلنهجُت الوصفي والتحليلي ،وذلك بدراسة ربليلية

لنماذج من تفسَت اآليات القرآنية اليت ربدثت عن القضايا الغيبيةٍ ،ب استنباط معامل ادلنهج العقدي عند
األلوسي من خبلل تفسَته.
خطة الدراسة :جاءت ىذه الدراسة ُب ثبلثة مباحث ،على النحو اآلٌب:
ادلبحث األول :التعريف باأللوسي وتفسَته ،والقضايا الغيبية.
ادلبحث الثاين :معامل منهج األلوسي ُب القضايا الغيبية
ادلبحث الثالث :ظلاذج تطبيقية ُب إثبات القضايا الغيبية عند األلوسي
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المبحث األول :التعريف باأللوسي وتفسيره ،والقضايا الغيبية:

المطلب األول :التعريف باأللوسي وعقيدتو:
أولً :اسمو ونسبو وحياتو:

يعرفنا بو صللو السيد نعمان خَت الدين األلوسي فيقول" :ىو موالنـا ووالـدنا وأسـتاذنا أبـو الثناء
شهاب الدين السيد زلمـود أفنـدي الـشهَت بـاأللوسي ،ابـن العبلمـة ويل اهلل تعـاىل بـبل نـزاع الـسيد عبـد اهلل
أفندي".5
ينتهي نسبو الشريف من جهـة األب إىل سـيدنا احلـسُت ،ومـن جهـة األم إىل سـيدنا احلـسن .6وقد
اختلف ُب نسبة شهاب الدين األلوسي بُت ادلؤرخُت ،حيث قال بعضهم بأنو م ِ
نتسب إىل ألـوس بلدة
ُ
8
على الفرات ،7وورد ُب كتاب األعبلم إن نـسبة األسرة األلوسـية إىل جزيـرة (آلـوس) .
ولـد رمحـو اهلل سنة 1217ه1802-مـُ ،ب جانب الكرخ من بغداد ،كان رمحو اهلل شيخ العلماء
ُب العراق ،وآية من آيات اهلل العظام ،ونادرة من نوادر األيام .مجع كثَتاً من العلوم حىت أصبح عبلمة ُب
ادلنقول وادلعقول .كـان أبـوه رئيـساً للمدرسُت ُب بغداد ،وكان منزلـو ببغـداد قبلـة القاصـدين مـنهم؛
لبلسـتفادة والتوجيـو ،فكان ذلك سـبباً مبـاشراً ُب نبوغو ،فتلقى العلوم عن مشايخ عصره .توىل التدريس
والتـأليف والوعـظ وىـو ابـن ثبلث عشرة سنة ،وأكثر من إمبلء اخلطب والرسائل ،والفتاوى وادلسائل،
وعندما قُلد إفتاء احلنفية ،شرع يدرس سائر العلوم ،وقد تتلمذ لو وأخذ عنو خلق كثَت من قاصي الببلد
ودانيها .توُب سنة1270ىـ ،ودفن رمحو اهلل تعاىل بالقرب من الشيخ معروف الكرخي ،وبلغ عمـره ضلو
ثبلث ومخسُت سنة.9

ثانياً :عقيدتو:

كان اآللوسي واسع االطبلع ،فقد قرأ كل ما وصلت إليو يده من كتب ،شلـا أتـاح لو فرصة
التعرف على مجيع ادلذاىب ،واألفكار واآلراء اليت كانت تتداول ُب زمانو وزمان غـَته شلـن سـبقوه ،فكـان
بذلك عادلاً متبحراً ُب كل العلوم ،وقد قال عنو الذىيب" :وكان رمحو اهلل عادلـا بـاختبلف ادلـذاىب ،مطلعاً
على ادللل والنحل ،سلفي االعتقاد" ،10فاستطاع بذلك أن تتوفر لديو ملكة االجتهاد والقدرة عليو ،شلا
حدا بو إىل التخلي عن التقليد والتمذىب ُب ادلسائل العقدية ،وربلى دبنصب االجتهاد ،وصار ال يتقيد
بفرقة من الفرق ،أو دبذىب من ادلذاىب ،بل اعتمد اعتماداً مباشراً على الكتاب والسنة الصحيحة ،شلا
جعل عقيدتو تدور على مذىبُت :مذىب السلف من جهة ،ومذىب اخللف -األشاعرة وادلاتريدية -من
جهة أخرى.
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وعلى ضوء ذلك فإنو من الصعب جداً اجلزم بقول واحد على عقيدة األلوسي؛ وذلك لتعدد
مشاربو ،فهو ُب الغالب على مذىب السلف ،كما قال الذىيب فيما ذكرنا من قبل ،وكما يقول الزركلي:
"األلوسي الكبَت ...مفسر ،زلدث ،أديب ،من اجملددين ،من أىل بغداد ،مولده ووفاتو فيها .كان سلفي
االعتقاد ،رلتهدا".11
وكذلك نراه ُب كثَت من األحيان يرجح مذىب األشاعرة ،ودبا أنو يعد نفسو من أصحاب
التصوف ،فمن الطبيعي أن يؤيد مذىبهم أيضا وينحى ضلوىم .يقول الدكتور عبد اهلل البخاري" :ومل يكن
لو مذىب باطل يتعصب لو ُب معتقده ويدافع عنو ،فإنو ؽلكن أن نقول( :إنو سلفي ُب اجلملة)" ،12فهو
إذن سلفي باجلملة مع ترجيحو للمذاىب األخرى.
فمذىبو إذن يدور بُت ثبلثة مذاىب ،ىي التأويل والتفويض واإلثبات .وهبذا يكون قد أخذ من
مذىب السلف وىو اإلثبات ،ومذىب اخللف بالتأويل أو التفويض ،ولكن مع حرصو الشديد ،خرج عن
ادلنهج الذي سطره لنفسو ُب مواطن معينة.
ومن الشواىد اليت ؽلكن ذكرىا ىنا شلا لو عبلقة بالداللة على عقيدتو:
 وصيتو بالتزام عقيدة السلف :حيث أوصى هبا أبناءه قبل وفاتوُ ،ب وصية كتبها ذلم" :يـا بن ّـيعلـيكم ُب بـاب العقائد بعقيدة السلف ،فإهنا أسلم بل أنصف ،وىي أعلم وأحكم".13
 قولو عن مذىب السلفُ ،ب لقاء لو مع شيخ اإلسبلم عارف حكمت ،وبعد حوار دار بينهماحول زلكم الكبلم ُب أمر ادلتشابو ،يقول" :فأحسـست أن لـو مـيبلً إىل مـذىب الـسلف الذي سبذىب
أكثر احملققُت بو ،فشكرت ريب ،وكاد يطَت من مزيـد الفـرح قلبـي ،فقلـت يـا مـوالي يـشهد ألحقيـة مــذىب
ِ ِِ
ِ
يع
س َكمثْلو َش ْيءٌ ۖ َوُى َو السم ُ
الــسلف ُب ادلتــشاهبات ،وىــو إجراؤىــا عــلى ظواىرىــا مــع التنزيـو "لَْي َ
الْب ِ
صَتُ"(الشورى.14)ٔٔ:
َ
 اعتباره التأويل قوال على اهلل بغَت علم ،فهو يقول ُب ىذا األمر" :وأنت تعلم أن األسلم تركالتأويل؛ فإنو قول على اهلل تعاىل من غَت علم ،وال نؤول إال ما أولو السلف ،ونتبعهم فيما كانوا عليو،
فإن ّأولوا ّأولنا ،وإن فوضوا فوضنا ،وال نأخذ تأويلهم لشيء سلّما لتأويل غَته" .15ومن خبلل تعبَته ىنا،
يظهر جببلء تأييده دلذىب السلف ،وإن كنا نَست ِشف من كبلمو بوضوح ،أنو يأخذ أحيانا بالتأويل
والتفويض كمذىب اخللف ،علماً بأنو يع ّد ذلك من مذىب السلف.
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المطلب الثاني :التعريف بتفسير األلوسي (روح المعاني):

يع ّد تفسَت األلوسي من أفضل التفاسَت ،حيث امتاز باتساعو ومجعو لشىت العلوم ادلختلفـة ،عـبلوة
عـلى ما أورد صاحبو فيو من روايات للسلف وآراء مقبولة للخلف .بـل إن ىـذا التفـسَت يع ّد جامعـة
قرآنيـة ،مجـع بـُت سائر مدارس التفسَت اليت سبقتو مثل ادلأثور ،والرأي احملمود ،والتفسَت الفقهي ،والنحوي،
والببلغي ،والوعظي ،واإلشـاري الصوُب ،حيث صلد أن األلوسي قد مجع بُت ذلـك كلـو ،فهو جامع
خلبلصة ما سبقو من التفاسَت ،فًتاه ينقل عن ابن عطية ،وأيب حيان والكشاف وغَتىم كثَت ،وإذا نقل
عن البيضاوي يقول غالبا :قال القاضي ،وإذا نقل عن الرازي قال :قال اإلمام ،وإذا نقل عن أيب السعود
يقول :قال شيخ اإلسبلم .ومسي بالنقاد؛ لكثرة ما ػلكم بُت التفاسَت وغلعل من نفسو نقادا مدققاٍ ،ب
يبدي رأيو حرا فيما ينقل.16
وكما اختلفوا ُب ربديد مذىبو ُب العقيدة ،يرى الباحث أهنم اختلفوا أيضا ُب منهجو ُب تفسَته
(روح ادلعاين ُب تفسَت القرآن العظيم والسبع ادلثاين) ،يقول الدكتور عبد ادلنعم صاحل" :اختلفت األنظار
وتعددت ُب اذباه األلوسي ُب تفسَته ،فمن قائل :إنو مجعي موسوعي ،أو إشاري ،أو بياين أو لغوي ،وال
ضَت أن يضم التفسَت أكثر من اذباه...على أن االذباه اللغوي والبياين بارز واضح بُت سطور التفسَت
وصفحاتو ،وكذلك فإن الكتاب لو من امسو نصيب ،حيث مسي بـ "روح ادلعاين".17

المطلب الثالث :التعريف بالقضايا الغيبية:

دبا أن موضوع البحث يتعلق بـ (القضايا الغيبية) سأبدأ ىذا ادلطلب بتعريف ىذا ادلصطلح من
كتب اللغة وادلعاجم.
أما الغيب ُب اللغة ،فهو كل ما غاب عنك ،والغيابة :األمجة وىي مجاع الشجر يغاب فيها،
والغيب :كل ما غاب عن العيون ،وغاب على األمر غيبا وغيابا.18
تعريف الغيب اصطبلحا" :الغيب :كل ما أخرب بو الرسول  ،شلا ال هتتدي إليو العقول ،من
أشراط الساعة وعذاب القرب والنشر واحلشر والصراط وادليزان واجلنة والنار" .19وعرفو التهانوي بقولو:
احلس وال يقتضيو بديهة العقل ،وىو قسمان:
"الغيب :بالفتح وسكون الياء ىو األمر اخلفي ال يدركو ّ
قسم ال دليل عليو ال عقلي وال مسعي ،وىذا ىو ادلعٍت بقولو تعاىل" :و ِعْن َدهُ َمفاتِح الْغَْي ِ
ب ال يـَ ْعلَ ُمها إِال
ُ
َ
ّ
ُى َو"(األنعام .)59:وقسم نُصب عليو دليل عقلي أو مسعي كالصانع وصفاتو واليوم اآلخر وأحوالو وىو
ادلراد بالغيب ُب قولو تعاىل" :ال ِذين يـُ ْؤِمنُو َن بِالْغَْي ِ
ب"(البقرة.20")3:
َ
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شلا سبق يتبُت لنا أ ّن القضايا الغيبية :ىي ادلواضيع اليت ال هتتدي إليها العقول ،كاإلؽلان باهلل،
واليوم اآلخر ،وأشراط الساعة ،وعذاب القرب ،واحلشر؛ والنشر ،والصراط ،وادليزان ،واجلنة ،والنار،
وادلبلئكة ،واجلن ،والكتب السماوية ،والقضاء والقدر.

المبحث الثاني :معالم منهج األلوسي في القضايا الغيبية:

بعد النظر ُب تفسَت اآللوسي لآليات القرآنية ادلتعلقة بقضايا الغيب ،ؽلكن بيان معامل منهجو من
خبلل النقاط اآلتية:

المطلب األول :الىتمام بالتحقيقات اللغوية والبالغية:

واآللوسي يُعٌت بأمور اللغة والنحو والببلغة باعتبارىا تفتح أوسع اجملاالت لفهم آيات الذكر
احلكيم ،فالقرآن نزل هبا ،والوصول إىل احلقيقة اللغوية ىو الطريق الطبيعي إىل التفسَت الصحيح.
يقول األلوسي ُب حديثو عن ادلبلئكة" :و(ادلبلئكة) مجع مؤلك على وزن مشائل ومشأل ،وىو
مقلوب مالك صفة مشبهة عند الكسائي ،وىو سلتار اجلمهور".21
وعند احلديث عن عصمة ادلبلئكةُ ،ب تفسَت قولو تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱗﱙ
ﱘ
ﱉ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖ
ﱊ
ﱇﱈ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ[البقرة ]30 :يقول" :وعلى كل تقدير ليست اذلمزة لئلنكار ،كما زعمتو

احلشوية ،22مستدلُت باآلية على عدم عصمة ادلبلئكة العًتاضهم على اهلل تعاىل وطعنهم ُب بٍت آدم".23
اجلِ ِّن))
استَ َم َع نـَ َفٌر ِّم َن ْ
ويناقش اللغويُت وؼلطئهم أحيانا كما ُب تفسَت قولو تعاىل(( :أَنوُ ْ
[اجلن ،]1:فيقول" :وقال احلريري ُب درتو :إن النفر إظلا يقع على الثبلثة من الرجال إىل العشرة ،وقد وىم
ُب ذلك ،فقد يُطلق على ما فوق العشرة ُب الفصيح ،وقد ذكره غَت واحد من أىل اللغة".24
كما يهتم األلوسي بشكل واضح بالنحو ومسائلو ،وإعراب اآليات ،ومناقشة ادلشاكل النحوية،
ث ال تَـَرْونـَ ُه ْم"(األعراف ،)27:يقول األلوسي" :تعليل
كما ُب قولو تعاىل" :إِنوُ يَرا ُك ْم ُى َو َوقَبِيلُوُ ِم ْن َحْي ُ
للنهي كما ىو معروف ُب اجلملة ادلصدرة بأن ُب أمثالو ،وتأكيد للتحذير ،ألن العدو إذا أتى من حيث
ال يرى كان أشد وأخوف ،والضمَت ُب (إِنوُ) للشيطان .وجوز أن يكون للشأن ،وىو تأكيد للضمَت
ادلستًت ُب (يَرا ُك ْم) وقبيلو عطف عليو ال على البارز؛ ألنو ال يصلح للتأكيد .وجوز أن يكون مبتدأ
ِ
ث ظرف دلكان انتفاء الرؤية ،ومجلة ال تَـَرْونـَ ُه ْم ُب زلل جر
وحْي ُ
زلذوف اخلرب ،وم َن البتداء الغايةَ ،
باإلضافة".25
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وُب السياق اللغوي ذاتو صلده يكثر من إيراد الشواىدﭐ الشعرية ،واإلفادة منها ُب التفسَت ،شلا جعل
الكتاب ػلوي مجلة كبَتة من أشعار العرب ،وقد ازبذ ذلك وسيلة للتوفيق بُت ما ورد عن السلف وبُت
ادلعارف اللغوية ،فعند قولو تعاىل:
(اجلن ،) 6:يستشهد األلوسي بقول األعشى فيقول" :منهم من فسر الرىق باإلٍب وأنشد الطربي لذلك
قول األعشى:
ال شيء ينفعٍت من دون رؤيتها  ...ال يشتكي وامق ما مل يصب رىقا".26
وح
واعتٌت أيضاً بالكشف عن ببلغة القرآن وسر إعجازه ،كما ُب قولو تعاىل" :يـُنَـِّزُل الْ َم َبلئِ َكةَ بِالر ِ
ِم ْن أ َْم ِرهِ"(النحل ،)2:يقول األلوسي" :وأيّا ما كان فإطبلق (الروح) على ذلك بطريق االستعارة ادلصرحة
احملققة ،ووجو الشبو ،أن الوحي ػليي القلوب ادليتة بداء اجلهل والضبلل ،أو أنو يكون بو قوام الدين ،كما
أن بالروح يكون قوام البدن ،ويلزم ذلك استعارة مكنية وزبييلية وىي تشبيو اجلهل والضبلل بادلوت".27
فقد كان كثَت العناية بسبك العبارة وصوغها ،مولعاً بالناحية الببلغية للقرآن ،والكشف عن سر
إعجازه ُب نظمو وأسلوبو ،سواء أكان ذلك ُب التقدًن أو التأخَت ،أو الفصل والوصل ،أو اإلغلاز
واإلطناب ،أو االستعارات والتشبيهات وغَتىا.
ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

المطلب الثاني :الىتمام بالتفسير اإلشاري:

ال يكتفي اآللوسي ُب كثَت من األحيان بتفسَت اآليات القرآنية بالظاىر ،الذي يوافق فيو غالباً
السر وراء
أىل السنة ،ولكنو أيضاً يفسر اآليات بالتفسَت اإلشاري ،ويستطرد كثَتاً ويأٌب بالغرائب .ولعل ّ
ىذا االىتمام ادلبالغ فيو بالتفسَت الصوُب ،يعود النغماسو ُب بداية حياتو بالطريقة النقشبندية.
فقد كان ينقل آراء أىل التصوف ،كما ُب تفسَته لقولو تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﱠ[األنبياء ،]107:حيث يقول" :وكونو  رمحة للجميع؛ باعتبار أنو عليو الصبلة
والسبلم واسطة الفيض اإلذلي على ادلمكنات على حسب القوابل ،ولذا كان نوره  أول ادلخلوقات".28
وكان يعرض كبلمهم بأسلوبو بعد فهمو لكبلمهم وىضمو ،وقد وصل األمر بو إىل أن طلب شلن
وقف ذلؤالء على تراث ،أن يسلم ذلم بادلعٌت الذي أرادوه شلا ال نعلمو ضلن.29
والغريب أنو يستخدم ىذا النوع من التفسَتُ ،ب اآليات ذات العبلقة بقضايا الغيب ،وىي اليت كان
يفًتض منو التوقف فيها عند ظاىر النص.
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المطلب الثالث :العناية بعلم الكالم وإبراز مذىب السلف والخلف:

اىتم اآللوسي ُب تفسَته لآليات ادلتعلقة بالغيب بادلسائل الكونية ،وقد سخر معلوماتو الكونية
خلدمة بعض القضايا العقدية والتدليل على صحتها ،مثل ما فعلو ُب إثبات اإلسراء وادلعراج بالرسول 
عن طريق احلسابات الفلكية ،إذ يقول" :فقد ثبت باذلندسة أن مساحة قطر جرم األرض ألفان ومخسمائة
ومخسة وأربعون فرسخاً ونصف فرسخ وأن مساحة قطر كرة الشمس مخسة أمثال ونصف مثل لقطر جرم
األرض ،وذلك أربعة عشر ألف فرسخ ،وأن طرف قطرىا ادلتأخر يصل موضع طرفو ادلتقدم ُب ثلثي دقيقة،
فتقطع الشمس حبركة الفلك األعظم أربعة عشر ألف فرسخ ُب ثلثي دقيقة من ساعة مستوية".30
أما ما كان من أقواذلم سلالفاً لؤلحاديث الصحيحة ،فإنو مل غلد من األلوسي إال الرفض واإلبطال،
رده على منكري إحدى عبلمات الساعة ،وىي :جواز طلوع الشمس من مغرهبا ،حيث قال:
كما ُب ّ
"وأىل اذليئة ومن وافقهم يزعمون أن طلوع الشمس من ادلغرب زلال ،ويقولون :إن الشمس وغَتىا من
الفلكيات بسيطة ،ال زبتلف مقتضياهتا جهة وحركة ،وغَت ذلك وقد بنوا ذلك على شفا جرف ىار".31
واحلقيقة أن اآللوسي ُب عرضو دلسائل العقيدة غلمع بُت مذىب السلف واخللف ،يدل على ذلك
تقديره الشديد لؤلقوال الواردة عن السلف ُب ادلسائل العقدية ،وُب الوقت نفسو كان يرى أن لعلم الكبلم
فضبلً كبَتاً.32
وينصر مذىب أىل السنة ،ويرد على ادلخالفُت ذلم من الفرق األخرى ،مثل ادلعتزلة والشيعة
واخلوارج وغَتىم .33وركز كثَتاً على الرد على ادلعتزلة ،ونقض شبههم ،نظراً دلا كانوا يتمتعون بو من قوة ُب
استنباط ما يوافق عقيدهتم من آيات القرآن .ومل يأل جهداً أيضاً ُب إبطال حجج الشيعة على ما
يعتقدونو من مسائل اإلمامة والصحابة؛ ألنو كان يعيش ُب العراق وىو وسط مليء بالشيعة وأتباعهم.34
ويتصف أسلوبو بالصعوبة والتعقيد ُب عرض مسائل العقيدة ُب كثَت من األحيان ،ومن أسباب
ذلك اإلكثار من نقل النصوص كاملة عن العلماء ،ولو اقتصر فقط على إيراد الشاىد لكان أفضل.
كما أنو يأخذ خبرب اآلحاد ُب العقيدة ،وهبذا ؼلالف كثَتاً من ادلتكلمُت الذين يقصرون حجية
اآلحاد على األحكام العملية.35يهتم بذكر اآلراء ويورد احلجج ،ويكثر من النقل عن السابقُت ،وىو إذ
ينقل ال يكتفي بذلك ،بل ينصب نفسو حكماً يفند اآلراء ويناقشها ،ويتوسع فيها ويعطينا الرأي الراجح
ُب الغالب ،تساعده ُب ذلك شخصيتو ادلستقلة ُب كل شيء ،كما أنو يتيح الفرصة للقارئ أن ؽليز بُت
احلق والباطل ُب كثَت من القضايا ،وىذا مشاىد ُب مجيع تفسَته ،شلا أعطى "تفسَته" قيمة علمية
كبَتة.36
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المطلب الرابع :الىتمام بالقراءات:

اىتم األلوسي بالقراءات اىتماما واضحا ُب كل تفسَته ،وكان من ضمن ذلك أيضاً ذكره
للقراءات عند تفسَته لآليات القرآنية ادلتعلقة بالغيب .فهو ينقل عقب تفسَته الكلمة أو اآلية ،القراءة أو
القراءات اليت وردت فيها ،وينبو على نوعية القراءة من حيث تواترىا وفصاحتها وشذوذىا.
فمثبلً عند تفسَته لقولو تعاىل:

ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ (البقرة ،)210:يقول" :وقرأ أبو معاذ وخارجة
ﳈ
ﳅﳆ
عن أيب عمرو "ونـُّزل" بضم النون وشد الزاي وكسرىا ونصب "ادلبلئكة" وخرجها ابن جٍت بعد أن نسبها
إىل ابن كثَت وأىل مكة على أن األصل "ننزل" كما وجد ُب بعض ادلصاحف فحذفت النون اليت ىي فاء
"ونزلت" ماضيا مشددا مبنيا للمفعول بتاء التأنيث ،وقال صاحب
الفعل زبفيفا اللتقاء النونُت ،وقرأ أيب ّ
"ونزل" سلففا مبنيا للمفعول و"ادلبلئكة" بالرفع فإن صحت
اللوامح عن اخلفاف عن أيب عمرو ّ
القراءة.37"...
وُب اآلية نفسها يقول األلوسي ُب قراءة "وقُ ِ
ض َي ْاأل َْمُر"" :أي أًب أمر العباد وحساهبم ...وقرأ
َ
ِ
معاذ بن جبل "وقضاء األمر" عطفا على ادلبلئكة َوإِ َىل اللو تُـ ْر َج ُع ْاألُمور تذييل...وعلى قراءة معاذ عطف
على َى ْل يـَْنظُُرو َن ...وقرأ نافع وابن كثَت وأبو عمرو وعاصم -ترجع -على البناء للمفعول على أنو من
الرجع ،وقرأ الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غَت يعقوب".38

المطلب الخامس :اضطراب منهجو في اإلسرائيليات:

ففي القسم األول من تفسَته -وىو التفسَت الظاىر الذي ىو على منهج عامة ادلفسرين -كان
يفند وينقد اإلسرائيليات واألخبار ادلكذوبة بشدة ،ويشن حرباً شعواء عليها ببل ىوادة .أما ُب القسم
الثاين من تفسَته -وىو التفسَت اإلشاري -فإنو -ولؤلسف -حشا تفسَته بكثَت من اإلسرائيليات
واألخبار ادلكذوبة اليت سبس العقيدة وأصل الدين.39
فمثبل ُب قولو تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ

ﱠ (البقرة ،)102:نقل

قصة إسرائيلية ،أنكرىا علماء ادلسلمُت ،تنص على أن ادلبلئكة تعجب من سلالفة بٍت آدم ،وقالوا لو كنا
مكاهنم ما عصيناك ...وعلى الرغم من إنكار األلوسي الشديد على بعض العلماء؛ ألخذىم بظاىر
القصة ،إال أنو اعتربىا من الرموز واإلشارات ،فيقول عنها" :من باب الرموز واإلشارات فَتاد من ادللكُت
العقل النظري والعقل العملي اللذان علا من عامل القدس ،ومن ادلرأة ادلسماة بالزىرة -النفس الناطقة-
ومن تعرضهما ذلا تعليمهما ذلا ما يسعدىا".40
::
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وُب باب اإلذليات صلده يتكلم أحياناً على نظرية وحدة الوجود ،بشيء من عدم الوضوح ،فهي ُب
نظره ما وراء طور العقل ومن األسرار اإلذلية ،اليت حفظت عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ ذلك ألن
الرسول أخفى شيئاً شلا ال تعلق لو دبصاحل العباد -على رأي الصوفية.41

المبحث الثالث :نماذج تطبيقية في إثبات القضايا الغيبية عند األلوسي:

المطلب األول :منهج اآللوسي في الحديث عن المالئكة:

اإلؽلان بوجود ادلبلئكة وفقاً للعقيدة اإلسبلمية الثابتة ،ىو ركن من أركان اإلؽلان الستة .وقـد ورد
ذكـر ادلبلئكـة ُب القـرآن الكـرًن دبناسـبات سلتلفـة ُب ضلـو مخـس وسبعُت آية ،وكذلك ورد ذكرىا ُب
أحاديث كثَتة .من صفاهتم أهنم سللوقون مـن نـور؛ كما ورد ُب حديث عائشة رضي اهلل عنها ،أن الرسول
 قال" :خلقت ادلبلئكة من نور .42"...ومن صفاهتم أهنم ال يأكلون وال يـشربون وال يتناسـلون ،فهـم
عبـاد مكرمـون ،ال يعصون اهلل ما أمرىم ،وىم زلجوبون عنا فبل نراىم ،وكان ادللك ينـزل عـلى النبـي 
دون أن يـراه أحد من حولو .وىبهم اهلل القدرة على التشكل .ذلم أعمال كثَتة ال يستطيع القيام هبا أحد
سـواىم؛ ألهنـم ادلكلفـون هبـا وىـم ادلؤيـدون مـن اهلل بالقدرة الكافية لذلك ،فلهم صفات كثَتة وأعمال
متنوعة ،ليس ىذا البحث رلاذلا.43
وىذه القضايا أ ّكد عليها اآللوسي رمحو اهلل ،حبيث أ ّن:
 -1اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان:

عقيدة األلوسي ىذه تربز عند حديثو عن الغيب ُب قولو تعاىل:

ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ (البقرة ،)3:فهو يبُت أن ادلبلئكة من الغيب ادلطلوب اإلؽلان بو شرعا
مع باقي أركان اإلؽلان .وال شك أن ىذه العقيدة قد نص عليها العلماء ،44وال يكتفي األلوسي بذكر
اإلؽلان بادلبلئكة عند احلديث عن الغيب ،بل يذكر ذلك ُب مواطن أخرى منها عند تفسَته لقولو تعاىل:
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒ

ﱓ ﱠ (البقرة ،)177:إذ يقول" :وادلبلئكة أي وآمن هبم وصدق بأهنم عباد

مكرمون...ألن الرب اإلؽلان جبميعها" .45وعند تفسَته لقولو تعاىل:

ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲎ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ...ﱠ (البقرة ،)285 :فهو يقول" :ومبلئكتو من حيث
ﲏ
ﲍ
46
إهنم معصومون مطهرون ال يعصون اهلل ما أمرىم ويفعلون ما يؤمرون"  .وكذلك عند تفسَته لقولو تعاىل:
ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  ...ﱠ (النساء ،)ٖٔ١:إذ يقول" :وزيادة-ادلبلئكة واليوم اآلخرُ-ب
جانب الكفر على ما ذكره شيخ اإلسبلم دلا أن بالكفر بأحدعلا ال يتحقق اإلؽلان أصبل".47
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ويفهم من قولو ىذا أن الكفر بادلبلئكة ضبلل ال يعد معو العبد مؤمناً.
- 2المالئكة عبيد اهلل يعبدونو ويسبحونو:
يذكر األلوسي عند تفسَته لقولو تعـاىل:

ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲈ ﱠ (النساء ،) 172 :أن ادلبلئكـة مجيعـا لـن ؽلتنعـوا أن يكونوا عبيدا هلل ،بل يعتزون
ﲉ
ﲇ
بذلك وىو رد على من عبد ادلبلئكة ،وأن اهلل تعاىل خـص ادلقـربُت؛ ألن ىنـاك مـن كـان يعبدىم دون
غَتىم.48

 -3الحفظة من المالئكة:

يعتقد األلوسي أ ّن من ادلبلئكة َمن وكلهم اهلل حبفظ بٍت آدمُ ،ب أمور يعلمها اهلل سبحانو وتعاىل،

ﲚ ﱠ (الرعد:
كما ورد ُب قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲛ
 ،) 11يقول األلوسي ُب تفسَته لكلمة (معقبات)ُب ىذه اآلية" :أهنم ادلبلئكة ادلكلفون حبفظ اإلنسان
ورعايتو فهم ػلفظونو من ادلضار بسبب أمر اهلل تعاىل ذلم بذلك".49
أعتقد أ ّن النماذج اليت أوردهتا من تفسَت األلوسي ،تكفي لبيان عقيدتو ُب ادلبلئكة ،والذي يتتبع
تفسَت األلوسي آليات ادلبلئكـة ،يرى أنو يفـسرىا مجيعـا وفـق عقيـدة السلف .وتفسَت األلوسي كتاب
ضخم ،بذل فيو مؤلفو جهداً كبَتاً ُب حشد أقوال السابقُت واالستطراد ُب مناقشتها ،شلا جعلٍت أبذل
جهداً كبَتاً للوصول إىل استنباط منهجو.
وبعد امعان النظر ُب تفسَت اآللوسي ،سيما ُب اآليات القرآنية اليت ربدثت عن ادلبلئكة ،ؽلكن
بيان معامل منهجو ُب األمور اآلتية:

 1-3بيان حقيقة المالئكة وأقسامهم:
حرص اآللوسي ُب تفسَته على بيان حقيقة ادلبلئكة ،حىت إنو تطرق ذلذه ادلسألة من خبلل بيان
اختبلف الطوائف والديانات كما يلي:50
 رأي النصارى  :قالوا :ادلبلئكة ىي األنفس الناطقة ادلفارقة ألبداهنا الصافية اخلَتة ،واخلبيثة عندىمشياطُت.
 رأي عبدة األوثان :إن ادلبلئكة ىي ىذه الكواكب ال غَت ،السعد منها مبلئكة الرمحن ،والنحسمبلئكة العذاب.
 أما الفبلسفة فقالوا :إهنا جواىر رلردة سلالفة للنفوس الناطقة ُب احلقيقة ،كما صرح بعضهم بأهناالعقول العشرة ،والنفوس اليت ربرك األفبلك.
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 أما ادلسلمون فَتون أهنا أجسام نورانية .ومنهم من قال :ىوائية ،قادرة على التشكل والظهور بأشكالسلتلفة بإذن اهلل تعاىل.
وىو عندما يعرض ذلذه اآلراء ادلختلفة ،أراد أن يثبت رأي ادلسلمُت ،من خبلل اإلشارة إىل وضوحو،
وتوافقو مع النص والعقل والفطرة اإلنسانية.
قسم األلوسي ادلبلئكة إىل قسمُت:51
و ّ
األول :قسم شأهنم االستغراق ُب معرفة احلق ،والتنزه عن االشتغال بغَته ،يسبحون الليل والنهار ال
يفًتون ،وىم العليون وادلبلئكة ادلقربون.
الثاين :الذين يدبرون األمور من السماء إىل األرض ،على ما سبق بو القضاء وجرى بو القلم .فمنهم
مساوية ومنهم أرضية ،وال يعلم عددىم إال اهلل.

 2-3الستعانة باللغة في الحديث عن المالئكة:

اىتم األلوسي بالتحقيقات اللغوية كعادتو ُب مجيع تفسَته ،باعتبارىا تفتح أوسع اجملاالت لفهم
آيات كتاب اهلل ،وحشد لذلك عدة أقوال لعلماء اللغة ُب معٌت أصل الكلمة ،وناقش أقواذلم ورجح بينها.
فعند قولو تعاىل:

ﱉ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱊ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱗ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ (البقرة .)30يقول
ﱘ
ﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖ
األلوسي" :و(ادلبلئكة) مجع مؤلك على وزن مشائل ومشأل وىو مقلوب مالك صفة مشبهة عند الكسائي،
وىو سلتار اجلمهور من األلوكة وىي الرسالة ،وقيل :ال قلب فابن كيسان إىل أنو فعال من ادللك بزيادة
اذلمزة ألنو مالك ...وىو اشتقاق بعيد ،وفعال قليل ،وأبو عبيدة إىل أنو مفعل من الك إذا أرسل مصدر
ميمي دبعٌت ادلفعول أو اسم مكان على ادلبالغة ،وىو اشتقاق بعيد أيضا" .52ىنا نرى أن األلوسي استبعد
أقوال ابن كيسان وأيب عبيدة وسكت عن قول اجلمهور ،شلا يدل على ترجيحو لو.
وُب قضية عصمة ادلبلئكة ،يقول" :وعلى كل تقدير ليست اذلمزة لئلنكار كما زعمتو احلشوية
مستدلُت باآلية على عدم عصمة ادلبلئكة العًتاضهم على اهلل تعاىل وطعنهم ُب بٍت آدم".53

 3-.3الستعانة بالتفسير اإلشاري في الحديث عن المالئكة:

عند تفسَت اآللوسي لقولو تعاىل:
(البقرة ،)30فإنو يورد الغرائب والعجائب وأقوال علماء الصوفية ُب أصل خلق ادلبلئكة وأصنافهم ،فيقول:
"وقد ذكر أىل اهلل -قدس اهلل تعاىل أسرارىم -أن أول مظهر للحق جل شأنو العما ،ودلا انصبغ بالنور
فتح فيو صور ادلبلئكة ادلهيمُت الذين ىم فوق عامل األجساد الطبيعية وال عرش وال سللوق تقدمهم .فلما
ﱉﱠ
ﱊ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
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أوجدىم ذبلى ذلم بامسو اجلميل فهاموا ُب جبلل مجالو ،فهم ال يفيقون ،فلما شاء أن ؼللق عامل التدوين
والتسطَت عُت واحدا من ىؤالء-وىو أول ملك ظهر عن مبلئكة ذلك النور-مساه العقل والقلم".54
وقد أثر ذلك على اجلانب العقدي عنده ،فبعد أن كان يبدع ُب تفسَت قضايا العقيدة على
مذىب أىل السنة ،كان يفسر بعضاً منها ،تفسَتات إشارية باطلة ،بعيدة عن أصلُت مهمُت اعتمدعلا ُب
تفسَته ،علا :اللغة ،والدليل الصحيح من الكتاب أو السنة.
وينقل اآللوسي ُب ذلك أقوال وغرائب أئمة الصوفية ،ويظهر بشكل واضح تناقضو بُت الرفض
والقبول دلا يقولون.
فيورد مثبلً كبلم شيخو الشعراين ويرفضو لغرابتو وبُعده عن احلقيقة ،فيقول" :ومن العجيب أن
موالنا الشعراين -وىو من أكابر أىل السنة ،بل من مشايخ أىل اهلل تعاىل -نقل عن شيخو اخلواص أنو
خص العصمة دببلئكة السماء؛ معلبل لو بأهنم عقول رلردة ببل منازع وال شهوة ،وقال :إن ادلبلئكة
األرضية غَت معصومُت؛ ولذلك وقع إبليس فيما وقع ،إذ كان من مبلئكة األرض الساكنُت جببل الياقوت
بادلشرق  ...ويستأنس لو دبا ورد ُب بعض األخبار ،أن القائلُت كانوا عشرة آالف نزلت عليهم نار

فأحرقتهم ،وعندي أن ذلك غَت صحيح".55
وبعد رفض األلوسي ذلذه الغرائب ،صلده يفاجئنا بًتديد كبلم ُب تفسَته ،حول ما سبق من تقسيم
ادلبلئكة إىل علويُت وأرضيُت فيقول" :وافهم كبلم القوم -نفعنا اهلل تعاىل هبم -أن مجيع ادلخلوقات علويها
وسفليها سعيدىا وشقيها سللوق من احلقيقة احملمدية صلى اهلل تعاىل عليو وسلم  ...وُب اآلثار ما يؤيد
ذلك ،إال أن ادلبلئكة العلويُت خلقوا منو عليو الصبلة والسبلم من حيث اجلمال ،وإبليس من حيث
اجلبلل".56
ويردد األلوسي ىذا األمر ُب مواضع شىت من تفسَته ،وإن استخدم عبارات سلتلفة ،ففي كبلمو
على قولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [األنبياء ،]107:يقول :وكونو 
رمحة للجميع؛ باعتبار أنو عليو الصبلة والسبلم واسطة الفيض اإلذلي على ادلمكنات على حسب القوابل،
ولذا كان نوره  أول ادلخلوقات" .57وأورد ىنا أحاديث موضوعة يطول ذكرىا ،عن أولية نوره .
ويرفض األلوسي أقوال الصوفية أحيانا ويشنع على قائليها ،كما ُب تفسَته لقولو تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ[الرعد ،]3:حيث ذكر قول ابن الزصلاين من أن الرعد صعقات
ادلبلئكة ،والربق زفرات أفئدهتم ،وادلطر بكاؤىم ،وأن الزسلشري جعل ىذا من بدع ادلتصوفةٍ ،ب عقب على
ذلك بقولو" :وكأين بك تقول :إن أكثر ما ذُكر ُب باب اإلشارة من ىذا الكتاب من ىذا القبيل،
واجلواب أنا ال ندعي إال اإلشارة ،وأما أن ذلك مدلول اللفظ أو مراد اهلل تعاىل ،فمعاذ اهلل تعاىل من أن
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ؽلر بفكري ،واعتقاد ذلك ىو الضبلل البعيد ،واجلهل الذي ليس عليو مزيد ،وقد نص احملققون من
الصوفية على أن معتقد ذلك كافر والعياذ باهلل تعاىل".58
كبلم األلوسي ىنا ُب غاية الوضوح على التفريق بُت منهج الباطنية ،وطرقهم ُب التأويل اليت تعطل
ظواىر النصوص ،وبُت منهج من يستنبطون بعض اإلشارات من الكتاب احلكيم.
ويبدو اآللوسي مضطرباً ُب حديثو عن عقيدة وحدة الوجود ،59حيث نراه يدافع عن غبلة
الصوفية القائلُت هبا ،بل ويؤول ادلعٌت على غَت الظاىر ،ويقول بأننا مل نصل إىل ما وصل إليو العارفون،
ويقول عن ابن عريب" :ومن ىنا قال الشيخ األكرب قدس سره:
ما آدم ُب الكون ما إبليس  ...ما ملك سليمان وما بلقيس
الكل إشارة وأنت ادلعٌت  ...يا من ىو للقلوب مغناطيس
وأكثر كبلمو قدس سره من ىذا القبيل ،بل ىو ّأم وحدة الوجود وأبوىا وابنها وأخوىا ،وإياك أن
تقول كما قال ذلك األجل حىت تصل بتوفيق اهلل تعاىل إىل ما إليو وصل ،واهلل عز وجل اذلادي إىل سواء
السبيل".60
وُب موضع آخر من تفسَته يبدو وكأنو يدافع عن القائلُت هبا ،ألهنا طور ما وراء طور العقل ،إذ
يقول" :ومن ذلك علم وحدة الوجود ،وقد نصوا على أنو طور ما وراء طور العقل ،وقالوا :إنو شلا تعلمو
الروح بدون واسطة العقل ،ومن ىنا قالوا بالعلم الباطن على معٌت أنو باطن بالنسبة إىل أرباب األفكار،
وذوي العقول ادلنغمسُت ُب أوحال العوائق والعبلئق ال ادلتجردين العارجُت إىل حضائر القدس ورياض
األنوار".61
واحلقيقة أن ما كتبو األلوسي ُب تفسَته عن ىذه القضية العقدية اخلطَتة ،قد يفهم منو أنو يقبل
ُب كثَت من األحيان بالقول بوحدة الوجود ،ولكن حىت ال أظلم ىذا ادلفسر الكبَت ،فإين أرى أن لو تأويبلً
خاصا بو ،ؼلرجو عن دائرة التعارض مع العقيدة اإلسبلمية الصحيحة .ولوال ما وجدتو عنده من عبارات
تدل على إنكارىا ،لظننت بو الظنون ،ولقلت فيو قوال آخر ،على الرغم من علمو اجلم ،بل ىو موسوعة
تفسَتية كما قال الذىيب ،فمن عبارات األلوسي قولو" :نسأل اهلل تعاىل أن ؽلن علينا بصحيح الشهود
وػلفظنا جبوده عما علق بأذىان ادلبلحدة من وحدة الوجود" .62وىذا كبلم ُب غاية الصراحة والوضوح من
اآللوسي ُب إنكاره لوحدة الوجود ،واعتبار القول هبا من أقوال ادلبلحدة.

 4-3مناقشة مسألة أيهما أفضل المالئكة أم البشر؟
وشلا حبثو األلوسي ُب تفسَته ،ىذه ادلسألة ،وقد تكلم على كل آية كانت موضع استدالل
للفريقُت .وأورد أقوال أئمة التفسَت والفقهاء وادلذاىب ،وزلصلة الكبلم ما يلي:63
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 عرض األلوسي ألدلة كل من الفريقُت ،وتوسع ُب عرضو ذلذه ادلسألة. ّبُت األلوسي أن أىل السنة ليسوا رلمعُت على تفضيل البشر على ادلبلئكة ،وذكر أقواالً لؤلئمةتؤيد ذلك.
 ب ُّت أن ىذه ادلسألة من ادلسائل اليت ال يًتتب عليها فائدة دينية وال دنيوية ،وأهنا ال ترجع إىل أصلُب االعتقاد ،خصوصاً وأن األدلة فيها غَت قطعية ،بل كل من القولُت زلتمل ،لوجود أدلة عليو.
ولعل ما ذىب إليو األلوسي ،ىو األصح واألسلم من الكبلم فيما ال يرتب عليو ثواب أو عقاب.

الجن:
المطلب الثاني :منهج اآللوسي في الحديث عن ّ

من القضايا الغيبية ،اليت ورد ذكرىا ُب كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ،اجلن ،واجلن -كما ذكر
مجع ،واحده جٍت ،كروم ورومي .64وىذا األصل يدل على السًت واخلفاء ،فاجلَنة مسيت بذلك؛
األلوسيٌ -
ألن أشجارىا وأغصاهنا زبفي ما فيها .وكذلك اجملنون ألنو غطي عقلو ،إىل غَت ذلك من األمثلة.65
اجلن ،ؽلكن
وبعد امعان النظر ُب تفسَت اآللوسي ،سيما ُب اآليات القرآنية اليت ربدثت عن ّ
استنباط معامل منهجو ُب عرضو لؤلمور اآلتية:
أولً :اإليمان بالجن وبيان حقيقتهم:

اإليـمان بوجـود اجلن واجـب ،وقد ورد ذكرىم ُب القرآن الكرًن ،كما ُب قولو تعاىل:

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ (الذاريات )56 :وُب قولو تعاىل:

ﱡﭐ ﱣ ﱤ

ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲜ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ (الرمحن .)33 :قال ابن تيمية:
ﲝ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
"مل ؼلالف أحد من طوائف ادلسلمُت ُب وجود اجلن ...ومجهور طوائف الكفار على إثبات اجلن ،أما أىل
الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون هبم كإقرار ادلسلمُت ،إن وجد فيهم من ينكر ذلك ،كما يوجد
ُب ادلسلمُت كاجلهمية وادلعتزلة من ينكر ذلك ،وإن كان مجهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك".66
وقد خلقهم اهلل تعاىل من النار ،كما ورد ُب قولو تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ﲭ ﱠ (احلجر ،)27:وادلقصود خبلقهم من النار أن أصل خلقهم منها ،وليس تركيبة أجسامهم منها،
دبعٌت أهنا ال ربرق من دلـسها؛ وإال ألصبحت حياهتم مستحيلة ،كاإلنسان أصل خلقو مـن الطـُت ،ولكـن
تركيبـة جـسمو ليـست طينيـة؛ وإال ذاب مـن ادلاء ،وبالتايل تصبح مستحيلة عليو.67
وقد ذكر األلوسي أقوال أرباب ادللل ُب حقيقة اجلن ،وشلا ذكره من قوذلم:68
 .1أهنم حيوانات ىوائية متشكلة بأشكال سلتلفة.
 .2أهنم جواىر قائمة ليست أجساماً وىذا ىو ادلشهور عن الفبلسفة.
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 .3قول من قال :إن األرواح البشرية والنفوس الناطقة ،إذا فارقت أبداهنا تعلقت ببدن آخر مشابو
لؤلول ،وتصَت معاونة لو ،فإذا اتفقت ىذه احلالة ُب النفوس اخلَتة مسي ادلعُت َملَكاً ،وتلك اإلعانة
إذلاماً ،وإن اتفقت ُب النفوس الشريرة مسي ذلك ادلعُت شيطاناً ،وتلك اإلعانة وسوسة.
 .4أهنم أجسام نارية سللوقة هلل سبحانو وتعاىل.
وقد رجح األلوسي القول الرابع؛ ألن اآليات واألحاديث تدل عليو ،كما وصف األقوال اليت
سبقتو بأهنا سلالفة دلا عليو السلف .وهبذا يظهر أن األلوسي يؤمن بوجود اجلن على الصفة اليت وردت ُب
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة ،كما ذكر أن مجهور أرباب ادللل معًتفون بوجودىم،
كادلسلمُت وان اختلفوا ُب حقيقتهم .وما رجحو األلوسي ىو القول الصواب ،والذي ال غلوز ألحد أن
ؼلالفو ،فإنو قد يستطيع أحد أن يتأول آية أو آيتُت ،أما ىذا العدد الكبَت من اآليات ،بل واألحاديث
الصحيحة الصرػلة ُب وجودىم ،شلا ال يقبل تأويلو عقل سليم أو نظر صحيح.

ثانياً :رؤية الجن:

69

من ادلعلوم أن ادلعتزلة ينفون رؤية اإلنس للجن مطلقاً ،وقد استدلوا على ذلك بقولو تعاىل:
ﲑ ﱠ (األعراف .)27:وقد ذىب األلوسي إىل القول
ﲒ
ﭐﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
برؤيتهم ،أما اآلية فليس فيها أكثر من نفي رؤيتهم ُب صورىم األصلية حبسب العادة ،وال تدل على أهنم
ال يراىم أحد حبال ،واستدل على ذلك دبا يلي:
اجلن ،حُت رام أن يشغلو عن صبلتو ،فأمكنو اهلل تعاىل منو،
.1ما صح من رؤية النيب  لعفريت من ّ
وأراد أن يربطو إىل ساريو من سواري ادلسجد.70
 .2رؤية ابن مسعود جلن نصيبُت .وقول الشافعي :أن من زعم أنو رآىم ردت شهادتو ،زلمول على
رؤية صورىم اليت خلقوا عليها ،إذ رؤيتهم بعد التشكل مذىب أىل السنة وىو من ساداهتم.71
وشلا ذكره األلوسي أنو ال مانع عنده من رؤيتو  للجن على صورهتم اليت خلقوا عليها ،فقد رأى
جربيل عليو السبلم بصورتو األصلية مرتُت ،وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيتو.72
وتوسع األوسي ُب رؤية اجلن على صورهتم احلقيقية ،تبعا دلا عليو بعض الصوفية كابن عريب وغَته،
حيث ذكر أنو ال يستبعد رؤيتهم من قبل األولياء الصاحلُت على صورىم احلقيقية .73ويذكر أيضا أن
رؤيتهم أثناء تشكلهم ،فهذا شلا يشًتك فيو األولياء وغَتىم ،وىو عنده ما ال ؽلًتى فيو ،فكتب القوم
مشحونة بذكر ذلك ودفاتر ادلؤرخُت والقصاص مؤلى منو.74
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وشلا تقدم من األقوال ُب مسألة رؤية اجلن ،يتبُت يل أن احلق مع الفريق الذي قال بوقوع رؤيتهم
لؤلنبياء مطلقاً ولغَتىم عند سبثلهم ،وىو ما عليو األكثرية من العلماء ،وىو القول الذي تدعمو النصوص
الثابتة من السنة النبوية ،وىو الذي تشهد لو التجربة مع كثَت من الناس.

ثالثاً :ىل أرسل اهلل إلى الجن رسالً منهم؟

الرسل مجيعاً من اإلنس ،وىو قول اجلمهور ،وىو الذي رجحو األلوسي وأجاب عن دليلهم بأن
تعاىل :كونﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ

ادلقصود من اآلية :رسل من مجلتكم ،ونظَت ىذا قولو
(الرمحن ،)22 :فإهنما ؼلرجان من ادللح فقط .أو أن يكون ادلراد بالرسل ما يعم رسل الرسل ،فقد ثبت
أن اجلن استمعوا القرآن وأنذروا بو قومهم ،فقد قال سبحانو:

ﭐﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲎ ﱠ.75
ﲏ
ﲋﲌﲍ

ويؤيد ما ذىب إليو األلوسي قولو تعاىل:
ﲎﱠ
ﲏ

بشرا".76

ﭐﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

(يوسف" ،)109:جرت السنة اإلذلية حسبما اقتضتو احلكمة بأن ال نبعث للدعوة العامة إال

رابعاً :ىل الجن مكلفون؟ وىل يدخلون الجنة والنار؟
وشلا حبثو األلوسي ُب "تفسَته" 77دخول مؤمٍت اجلن اجلنة وكافرىم النار ،فذكر أن األكثر على أن
اجلن يدخلون اجلنة ويتنعمون فيها كما يتنعم اإلنس .كما نقل عن اإلمام أيب حنيفة ثبلثة أقوال:
 .1أهنم ال ثواب ذلم إال النجاة من النارٍ ،ب يقال ذلم
وا تراباً كسائر احليوانات.
 .2أهنم من أىل اجلنة ،وال ثواب ذلم عليها ،أي :زيادة على دخوذلا.
 .3التوقف.
ورجح األلوسي القول بأن اجلن مكلفون ،ويتنعمون ُب اجلنة كما يتنعم اإلنس ،ويُعذبون ُب النار
مثلهم ،بل إنو مل يفرق بينهم وبُت اإلنس ُب رؤية اهلل عز وجل يوم القيامة .فعند تفسَته لقولو سبحانو

وتعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ

(األحقاف .)31:قال" :وىذا وضلوه يدل على أن اجلن مكلفون".78

خامساً :مس الجن لإلنس:

ىذه من أشهر ادلسائل اليت تبحث عند الكبلم على اجلن ،وقد اختلف ادلعتزلة وأىل السنة ُب
جواز ذلك ،وقد ذكر شيخ اإلسبلم ابن تيمية ُب الفتاوى أن اجلن يصرعون اإلنس بسبب عشق ،أو
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بسبب أذى قد يلحقهم من اإلنس ،وقد يكون سفها من بعض اجلن ،كما ػلدث من سفهاء اإلنس،
ويذكر أموراً أخرى تتعلق باجلن.79
وقالت ادلعتزلة :ال قدرة للشيطان على صرع اإلنسان ،بل ىذا قول باطل ،وقصارى ما يقدر
الشيطان عليو ،الوسوسة لآلدمي .واستدلوا على ذلك بقولو تعاىل عن الشيطان:

ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ (إبراىيم .)22 :ووجو استدالذلم أن (ما) ىنا واردة على ما يزعمو العرب
ويعتقدونو ،من أن الشيطان ؼلبط اإلنسان فيصرع ،وأن اجلٍت ؽلسو ،فيختلط عقلو ،وليس لذلك
حقيقة.80
أما أكثر أىل السنة ،فإهنم قالوا جبواز ذلك .وجواز ذلك ىو الذي رجحو األلوسي ُب مواطن
كثَتة من "تفسَته" .81ومن كبلمو ُب ىذا ادلوضوع :قال" :وال ؼلفى أن األخبار ُب ىذا الباب كثَتة،
وأكثرىا مدون ُب الصحاح ،واألمر ال امتناع فيو ،وقد أخرب الصادق عليو الصبلة والسبلم فليتلق
بالقبول" .82وقال ُب موضع آخر" :والعجب من بعض أىل السنة كيف يتبع ادلعتزلة ُب تأويل مثل ىذه
األحاديث الصحيحة ،جملرد ادليل إىل ترىات الفبلسفة ،مع أن إبقاءىا على ظاىرىا شلا ال يرنق ذلم شرباً،
وال يضيق عليهم سرباً".83

المطلب الثالث :منهج اآللوسي في الحديث عن البعث والجزاء:

لقد خلق اهلل سبحانو وتعاىل اخللق ،وكلف ادلكلفُت منهم بفعل كـل خـَت ،وهنـاىم عـن فعـل أي
شر ،فمـنهم من أطاع ومنهم من عصى ،ومنهم من ظلم نفسو وغَته من اإلنس أو اجلن ،فعاقبو اهلل على
ذلـك ُب الـدنيا ،ومـنهم من وقع ُب ىذا الظلم ومل يأتو عذاب ُب الدنيا ،فهل يعٍت أنو قد صلـا مـن العقـاب؟
واجلـواب بـالقطع كـبل وألـف كبل ،والعدل اإلذلي يأىب ذلك ،فكان ال بد من البعـث مـرة أخـرى بعـد
ادلـوت ،مـن أجـل أن يأخـذ صـاحب احلـق حقو ،وغلازى ادلؤمن خَتاً على طاعتو ،وغلازى ادلشرك ،أو غَته
من العصاة على سوء فعلهم ،فهناك اجلنة ،وىنـاك النار ،وىناك من يقربو اهلل منو ومن أنبيائو وأصفيائو،
وىؤالء ىم ادلتقون ،وىناك من يبعده اهلل عنو وعـن أنبيائو وأصفيائو ،وىؤالء ىم األشرار اجملرمون ،والبعث
ىو احلياة الثالثة لئلنسان بعد احلياة الربزخيـة ،وىو ركن من عقيدة اإلسبلم؛ ألنو حاصل ُب اليوم اآلخر،
الذي ىو الركن اخلامس من أركان اإلؽلان ،وكذلك مـن عقيدتنا اإلؽلان باجلزاء بعد البعث.84
واأللوسي من ادلفسرين الذين عنوا بأمر البعث والنشور عناية فائقة؛ ألن إؽلان ادلرء ال يصح إال
باإلؽلان بالبعث والنشور ،وادلتتبع ألقوال األلوسي من خبلل تفـسَته آليـات البعـث واجلـزاء ُب القرآن
الكرًن ،فإنو يدرك أنو ال ؼلرج عن عقيـدة أىـل الـسنة ،وسـوف نـرى ذلـك مـن خـبلل بعـض الـنماذج التـي
نوردىا ُب ىذا ادلطلب.
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النموذج األول :تقريره لعقيدة البعث واجلزاء ،وبيان رد اهلل على من أنكرعلا من خبلل تفسَته لقولـو
ﲬﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲭ
ﲣﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫ
ﲤ
تعـاىل :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﱠ (التغابن ) 7 :إذ يقول" :إن الزعم أكثر ما يستعمل لبلدعاء الباطل وىو ىنا إنكار البعث ،ولكنو يأٌب
الرد عليهم مظهرا بطبلن زعمهـم وذلـك بإثبـات مـا نفوه وأنكروه ،وأهنم سيبعثون" .85ولقد قال غَته من
ادلفسرين دبا قال بو األلوسي ،منهم من سبقو ذلذا القول ،كاإلمام الطربي.86
النمـوذج الثـاني  :إقامة احلجة على من ينكر البعث ،وذلك من خبلل تفسَته لقولو تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱼ

ﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎ
ﲕ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲖ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲤﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲥ
ﲡﲢﲣ
ﲴﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ﲵ
ﲲﲳ
ﳃﳄ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱠ (احلج ،)7-5:يثبت األلوسي من خبلل ىذه اآلية الكرؽلة ،إقامة
احلجة على منكري البعث ،وعلى الرغم مـن أهنم يظهرون اجلزم ُب اعتقادىم بعدم البعث ،إال أن اهلل
تعاىل عرب عن اعتقادىم بالشك ،إما ألنو أقصى مـا ؽلكـن أن يصدر عنهم ،وإما للتنبيو على أن جرمهم
ذلك دبنزلة الريب الضعيف؛ لكمال وضوح أدلة إمكانية وقوع البعـث وهناية قوهتا .كـما أنـو تـصدير اآليـة
بالـشك وجعلـو نكـرة؛ لئلشـعار بـأن حـق اعتقـادىم الباطـل أن يكـون ضـعيفا مشكوكا فيو ،وكأهنم يًتددون
ُب اعتقادىم عدم البعثٍ ،ب تأٌب األدلة على وقوع البعث من خبلل سـياق اآليـاتُ ،ب كيفية اخللق من
تراب ٍب تسلسل عملية اخللق ،وىي حجة أوىل على قدرة اهلل تعـاىل عـلى البعـث ،ثـم حجـة أخـرى وىي
اىتزاز األرض ادليتة وإحياؤىا ،وإنبات ما ؼلرج منهـا مـن أنـواع الـزرع والنبـات ،وغـَته شلـا فيـو خـَت وسرور
لئلنسانٍ ،ب تقرير اهلل تعاىل للحقيقة الدامغـة ،التـي يكـابر ُب وقوعهـا مـن ال لـب عنـده وىـي إحيـاء
ادلـوتى ،وىـو القادر على كل شيء ،وقد بُت لنا شيئا من قدرتو ُب خلق اإلنسان ،وإحياء األرض ادليتة،
وأن اهلل يبعث من ُب القبور فهذا من قدرتو عز وجل ،وال صحة لشك من زعم عدم وقوع البعث .87وما
ذىب إليو األلوسي من إقامة احلجة العقلية على منكري البعث ُب ىذه اآليات ،ىو ما عليو أىل السنة
مجيعا.
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توسع األلوسي ُب تفسَته
وطلتم الكبلم دبسألة مهمة تتعلق هبذا ادلطلب ،وىي إعادة اخلبلئق ،فقد ّ

ﲖ ﱠ [يس ،]79:وفصل ادلسألة
ﲗ
لآلية القرآنية من أواخر سورة "يس" :ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
88
تفصيبل مجيبلً ،وذكر أقوال الطوائف ُب إعادة األجساد ،على النحو اآلٌب :
 .1الفبلسفة اإلذليون ،الذين تصدوا للرد على الفبلسفة الدىريُت :وقد ذىبوا إىل القول بادلعاد
الروحاين دون اجلسماين.
ادلعادين
 .2الفبلسفة الطبيعيون ،الذين أكثروا من البحث ُب عامل الطبيعة :وقد ذىبوا إىل نفي َ
الروحاين واجلسماين معاً.
 .3أىل الكتاب :ذىبوا إىل القول بادلعاد اجلسماينٍ ،ب ذكر بعد ذلك أن األناجيل ،شللوءة دبا يدل
ظاىراً على حشر اإلنسان نفساً وجسماً ،أما التوراة فليس فيها على سبيل التصريح ،ما يدل على
ذلك.
 .4ادلسلمون :حكى األلوسي اإلمجاع على ادلعاد اجلسماين والروحاين معاً ،وىذا ىو الذي ذىب
إليو األلوسي وىو القول الصحيح الذين ندين بو مجيعا.

المطلب الرابع :منهج اآللوسي في الحديث عن الجنة والنار:

من ادلسائل ادلتعلقة باجلنة والنار اليت حبثها األلوسي ُب تفسَته ،مسألة فناء اجلنة والنار .ومذىب
أىل السنة واجلماعة ُب ذلك أن اجلنة والنار باقيتان ال تفنيان وال تبيدان ،وأن أىلهما سللدون فيهما سوى
عصاة ادلوحدين ،فإهنم ؼلرجون من النار بعد وقت يقدره اهلل عز وجل.
والعدالة اإلذلية تقتضي أن يبعث اهلل عباده بعد ادلوت؛ ليحاسب كبل منهم على ما قدم مـن خـَت
ومـن شر ،ولو كان مثقال حبة من خردل .وكما أخربنا ربنا سبحانو وتعاىل ُب كتابو العزيز بقولو:
ﱢﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩ
ﱣ
ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [األنبياء ،]47:وعليو فبلبد من مكان للنعيم وآخر للعذاب ،وقد أعد
ﱬ
ﱪ
اهلل تعـاىل اجلنـة والنار ذلذين الغرضُت ،وعلا جزء من عقيدتنا .واجلنة والنار عند أىل السنة واجلماعة
سللوقتان على احلقيقة ،وعلا موجودتان ،باقيتان ال تبيدان ،وعلا ادلرحلة األخَتة اليت يتم فيها الثواب األكرب،
والعذاب األكرب .واجلنـة ىـي مـأوى ادلـؤمنُت باهلل وادلسلمُت لو ،والنار مثوى الكافرين باهلل وادلستكربين عن
عبادتو وطاعتو ،وقد ذكرعلا اهلل ُب القرآن الكـرًن ُب كثَت من اآليات ،ورسولو زلمد  ذكرعلا ُب كثَت
من األحاديث النبوية.
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وال ؼلتلف اإلؽلان باجلنة والنار عند األلوسي عن قـضايا اإليـمان األخـرى ،فهو ملتزم بعقيدة أىل
السنة واجلماعة ،وىذا ما سنراه من خبلل بعض النماذج ،لتفسَته لآليات التـي تتحـدث عـن اجلنة والنار.
النموذج األول :بقاء اجلنة والنار وعدم فنائهما ،وذلك واضح من خبلل تفسَته لقولو تعاىل:

ﱡﭐ ﲯ

ﳃ
ﳂ
ﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁ
ﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ ﳔ

ﳙ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ [ىود ،]108-106:يذكر األلوسي أن النار من
ﳚ
ﳕﳖﳗﳘ
نصيب األشقياء وىم خالدون فيها ،وأن النار باقية غَت فانيـة ،أمـا اجلنـة فهـي مـن نـصيب الـسعداء وىـم
خالدون فيها ،وىي باقية أيضا غَت فانية ،وىذا شلا أمجع عليو ادلسلمون وال عربة بادلخالف ،والقواطع أكثر
من أن ربصى ،وال يقاوم واحد منها الكثَت من ىذه األخبار .89وىذه عقيدة أىل السنة واجلماعة واليت
نصوا عليها ُب كتبهمُ ،ب أبدية اجلنة وأهنا ال تفٌت وال تبيد ،ىذا شلا يعلم باالضطرار.90
النموذج الثاني :النار طبقات وتسمى دركـات ،ويبـُت األلـوسي ىـذا األمرمـن خـبلل تفـسَته لقولـو تعـاىل:

ﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ (النساء ،)145 :يبُت األلوسي
ُب ىذه اآلية الكرؽلة ،أن للنــار طبقــات ســبع ،وتسميتها دركات لكوهنا متداركة متتابعة بعـضها ربـت
بعـض ،والـدرك كالـدرج ،إال أن الـدرك للهبـوط والـدرج للصعود ،وأن ادلنافق ُب الدرك األسفل منها إشارة
إىل شدة عذابو فيها ،91وعند قولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ [آل عمران:
 ،]131ػلذر األلوسي من الوقوع ُب الربا ومتابعـة ادلـرابُت؛ ألن ىـذا يفـضي لـدخول النـار التـي أعـدت
للكـافرين ،وىـي الطبقـة التـي اشـتد حرىـا ،وتضاعف عذاهبا ،وىي غَت النار اليت يـدخلها العـصاة مـن أمـة
زلمـد  ،فهـي دون نـار الكـافرين ُب شـدة احلـر ومضاعفة العذاب .92
النموذج الثالث :من ادلسائل اليت خالف ادلعتزلة فيها أىل السنة ،قوذلم بأن اجلنة والنار مل زبلقا بعد،
وعللوا ذلك بأن خلقهما قبل اجلزاء عبث ،وىذه ادلسألة حبثها األلوسي ُب تفسَته ،عند قولو تعاىل:
ﳐ ﳒ ﳓﳔ ﱠ
ﳑ
ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

[البقرة ،]24:وذكر أن النار سللوقة اآلن ،وىي ُب مكان يعلمو اهلل تعاىل ُب فسيح ملكو ،93واآلية
القرآنية ظاىرة ُب أن النار سللوقة اآلن ،كما يدل عليو الفعل ادلاضي ،يقول األلوسي" :وجعل ادلستقبل
لتحققو ماضيا -كنفخ ُب الصور -واإلعداد مثلو ُب ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [األحزاب]35 :
كما يقول ادلعتزلة خبلف الظاىر ،والذي ذىب أىل الكشف إليو أهنا سللوقة غَت أهنا مل تتم ،وىي اآلن
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عندىم دار حرورىا ىواء زلًتق ،ال مجر ذلا البتة ،ومن فيها من الزبانية ُب رمحة منعمون يسبحون اهلل تعاىل
ال يفًتون".94
ويستدل األلوسي على أن اجلنة موجودة اآلن ،بداللة الفعل ادلاضيُ ،ب قولو تعاىل ُب سورة
ﲑ ﱠ [احلديد ،]21:يقول األلوسي" :أي ىيئت ذلم ،واستُ ِدل
ﲒ
احلديد :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ِ
ت بصيغة ادلاضي والتأويل خبلف الظاىر".95
بذلك عن أن اجلنة موجودة اآلن لقولو تعاىل :أُعد ْ
النموذج الرابع :مكان اجلنة والنار .اختلف العلماء ُب مكان اجلنة والنار ،فذكر األلوسي أ ّن اجلنان
96
مجيعها فوق السماوات ودون العرش على ما ىو معروف  ،وعند قولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫﱠ [الشعراء ،] 90:يقول األلوسي" :ال ؼلفى أن كون اجلنة ُب السماء شلا يعتقده أىل السنة وليس ُب
ذلك خبلف بينهم يعتد بو ،وأما كون النار ربت األرض ففيو توقف ،قال اجلبلل السيوطي ُب إسبام
الدراية :نعتقد أن اجلنة ُب السماء ونقف عن النار ونقول :زللها حيث ال يعلمو إال اهلل تعاىل فلم يثبت
عندي حديث أعتمده ُب ذلك ،وقيل ربت األرض انتهى" ،97أرى أن األلوسي اعتمد ُب ىذه ادلسألة
على قول السيوطي ،حيث ذكر السيوطي االختبلف ُب مكان اجلنة ،ورجح أهنا ُب السماء ،وتوقف ُب
مكان وجود النار ،وىذا الذي رجحو األلوسي.

المطلب الخامس :منهج اآللوسي في الحديث عن القضاء والقدر:

اإلؽلان بالقضاء والقدر معلوم من الدين بالضرورة ،وال حاجة ىنا إلثباتو ،فاإلؽلان بالقدر ىو
الركن السادس من أركان اإلؽلان .والقدر من أصعب القضايا العقدية مسلكاً ،واليت غلب على ادلرء أن
يؤمن هبا دون أن يشغل عقلو ُب معرفة كنهها وحقيقتها .فإن القدر وما ػلويو من دقائق األمور ،سر
استأثر اهلل بعلمو ،فلم يُطلع عليو أحداً ،ولذلك كان السلف رمحهم اهلل ،يذمون من خاض ُب القدر،
ويكرىون وػلذرون اجلدال فيو.
وقد حبث األلوسي مسألة القدر ُب تفسَته ،وخاض ُب مسائل القدر كثَتا جدا ،فلم يدع جزئية
ذلا نوع تعلق بالقدر إال وحبث فيها ،وعذره ُب ذلك ،أنو من ادلتأخرين ،جاء بعد افًتاق الناس ُب القدر،
وبعد وجود الكثرة من األقوال ُب القدر ،فلم تسمح لو مكانتو العلمية أن يغض الطرف عن ىذه األقوال،
فقام ببحثها تأصيبلً وتفريعاً ،وتصحيحاً وإبطاالً.
واأللوسي يـؤمن بـأن اإليـمان بالغيـب ىـو اإليـمان بأركـان اإلؽلان الستة ،واليت يُعد القدر واحدا
منها ،أما موقفو من القضاء والقدر فسنتعرف عليو من خبلل تفسَته لآليـات اليت تتحدث عن القضاء
والقدر ،وذلك من خبلل ظلاذج زلددة ُب تفسَته وىي كاآلٌب:
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النموذج األول :كل شيء مقدر ومكتوب .يبُت ذلك ُب تفسَته لقولو تعـاىل:
ﲗ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲘ

ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲟ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ
ﲠ
ﲜ ﲝ ﲞ

[األحزاب ،]38:يقول األلوسي" :وادلراد بالقدر عند مجع ادلعٌت ادلشهور للقضاء ،وىو اإلرادة األزلية
ادلتعلقة باألشياء على ما ىي عليو ،وجوز كونو بادلعٌت ادلشهور لو وىو إغلاد األشياء على قدر سلصوص
وكمية معينة من وجوه ادلصلحة وغَتىا ،وادلعٌت األول أظهر ،والقضاء والقدر يستعمل كل منهما دبعٌت
اآلخر وفسر األمر بنحو ما فسر بو فيما سبق".98
ويورد ما أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو 99أنـو جـاء مـشركو قـريش ؼلاصـمون رسـول اهلل ُ ب
القـدر فنزلت:

ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ

[القمر ،]49-48:ويورد قوال البن عباس رضي اهلل عنهما 100عندما سألو رلاىد ما تقول فيمن يكذب
بالقدر؟ قال :أمجع بيٍت وبينو ،قلت :مـا تـصنع بو؟ قال :أخنقو حىت أقتلو .وأنو ورد ُب حقهـم أحاديـث
كثـَتة ،منهـا قولـو " :لكـل أمـة رلـوس ورلـوس أمتـي الذين يقولون ال قدر إن مرضوا فبل تعودوىم وإن
ماتوا فبل تشهدوىم" .102،101ما ذكره األلوسي ىنا ىو عقيدة أىل السنة واجلماعـة.
النموذج الثاني :من خبلل تفسَته لقولـو تعـاىل:

ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[الفرقان ،]2:يذكر األلوسي أن ىـذا
ادللـك مـن خـصوصيات اهلل تعـاىل ،فهـو السلطان القاىر للسموات واألرض ،ويستلزم هبذا اتصافو بالقدرة
ُ
التامة ،والتصرف الكلي فيهما وفـيما فـيهما إغلـادا وعدما ،وإحياء وإماتة وأمرا وهنيا ،حسبما تقتضيو
مشيئتو ادلبنية عـلى احلكـم وادلـصاحل ،وىـو قـد أحـدث كـل شيء إحداثًا جاريا على سنن التقدير والتسوية،
حسبما اقتضتو إرادتو ادلبنية على احلِكم البالغـة.103
إهنا العقيدة الصحيحة اليت سار عليها السلف ،وقد قال دبثل ما قال بو مجع من ادلفسرين :منهم
الطـربي ،104والقرطيب.105
النموذج الثالث :تقدير ما يلزم لكل خلق من سللوقات اهلل وىدايتو إليو .صلد ذلك عند تفـسَته لقولـو

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ[األعلى ،]3:إذ يقول األلوسي" :أي جعل األشياء على مقادير
سلصوصةُ ،ب أجناسها وأنواعها وأفرادىا وصفاهتا وأفعاذلا وآجاذلا ،فهدى فوجو كل واحد منها إىل ما
يصدر عنو وينبغي لو طبعا أو اختيارا ويسره دلا خلق لو خبلق ادليول واإلذلامات ونصب الدالئل وإنزال
اآليات ،فلو تتبعت أحوال النباتات واحليوانات لرأيت ُب كل منها ما ربار فيو العقول وتضيق عنو دفاتر
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النقول" ،106وادلتتبع لتفسَت آيات القدر عند األلوسي ،غلد أنو ال ؼلرج فيها عن عقيدة أىل السنة
واجلماعة ،وإن كان ىذا ادلوضوع ػلتاج إىل استقراء ُب مجيع تفسَته لنخرج بتصور كامل عنو.

النموذج الرابع :تعليل أفعال اهلل وإثبات احلكمة فيها .ىذه ادلسألة من أىم ادلسائل ادلتعلقة بالقدر ،وقد

اختُلف فيها على أقوال كثَتة ،مرجعها إىل قولُت ،ذكرعلا األلوسي عند تفسَته لقولو تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ (األنبياء ،)23:وعلا:107
 القول األول :وىو قول أكثر األشاعرة ،أن اهلل سبحانو وتعاىل خلق ادلخلوقات ،وأمر ادلأمورات ،اللعلة وال لداع وال لباعث ،بل فعل ذلك حملض مشيئتو وصرف إرادتو.
 القول الثاين :نسبو األلوسي إىل ادلاتريدية وادلعتزلة واحلنابلة وىو قول اجلمهور ،أن اهلل عز وجلخلق ادلخلوقات وأمر ادلأمورات ،لعلة وحكمة أرادىا اهلل سبحانو وتعاىل.
والقول الثاين ىو الذي رجحو األلوسي ،وانتصر لو ُب مواضع كثَتة من القرآن الكرًن ،فقد قال
عند قولو تعاىل:
(البقرة" :)21:احلق الذي ال زليص عنو أن أفعالو تعاىل معللة دبصاحل العباد ،مع أنو سبحانو ال غلب
عليو األصلح ،ومن أنكر تعليل بعض األفعال -ال سيما األحكام الشرعية واحلدود -فقد كاد أن ينكر
النبوة" .وقال األلوسي ُب موضع آخر" :وأنا أقول :دبا ذىب إليو السلف لوجود التعليل فيما يزيد على
عشرة آالف آية وحديث والتزام تأويل مجيعها خروج عن اإلنصاف ،وما يذكره احلاضرون من األدلة يدفع
بأدىن تأمل كما ال ؼلفى على من طالع كتب السلفيُت عليهم الرمحة".108
ﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ

وعند تفسَته لقولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﱠ (البينة.)5 ،
يقول األلوسي" :والبلم للتعليل ،والكبلم ُب تعليل أفعالو تعاىل...أي واحلال أهنم ما كلفوا ُب كتاهبم دبا
كلفوا بو لشيء من األشياء إال ألجل عبادة اهلل تعاىل".109
وختاماً فإ ّن ىذا ادلوضوع يطول شرحو وأمثلتو كثَتة ،ونكتفي دبا ذكرناه عسى أن يوفقنا اهلل لبحث
ىذه ادلسائل وأمثاذلا ،فهي كثَتة ومتنوعةُ ،ب ىذا التفسَت الرائع الذي ىو حبق خاسبة احملققُت ،وتفسَته
موسوعة تفسَتية مجعت الكثَت ،جزى اهلل صاحبو خَت اجلزاء ،ومجعنا معو ُب عليُت ،مع النبيُت والعلماء
والصاحلُت .اللهم آمُت.
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خاتمة:

بعد ىذه اجلولة مع كتاب روح ادلعاين لآللوسي ،البد من زلطة أخَتة لتلخيص أىم النتائج
والتوصيات ،وىي كاآلٌب:

أولً :النتائج
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7

أثبت األلوسي ما ثبت ُب القرآن الكرًن والسنة النبوية من الغيبيات ،مثل ادلبلئكة واجلن والشياطُت،
ورد على من أنكر حقيقة وجودىم من الفبلسفة ومن لف لفهم.
يثبت األلوسي عقيدة أىل السنة ُب ادلبلئكة ،وأن اإليـمان هبـم ركـن مـن أركـان اإليـمان ،مـن أنكـره
فقـد كفر ،وأن اهلل تعاىل خلقهم من نور لطاعتو وعبادتو.
يثبت األلوسي عقيدة أىل السنة ُب اجلن ،خلقهم اهلل من النار ،منهم ادلؤمن ومـنهم الكـافر وقـد
خلقهـم للعبـادة ،إال أن منهم من ىو مصدر للشر والغواية ،وأن بعضهم يؤذي اإلنس فيصرعو أو
غَت ذلك.
يعتقد األلوسي بعقيدة أىل السنة ُب البعث واجلزاء ،وأن اهلل تعاىل أعد ثوابا للطائعُت ُب اجلنة وأهنا
درجات ،وأعد عذابا للكفرة والعصاة ُب النار وأهنا دركات ،وأهنما سللوقتان باقيتان ال تفنيان ،ويورد
احلجج الدامغة للرد على من أنكر ىذه العقيدة.
يعتقد األلوسي بعقيدة أىل السنة ُب القضاء والقدر ،وأنو ما من شيء ُب ىذا الكـون إال وقـد خلقـو
اهلل تعـاىل بقـضائو وقـدره ،وأنـو ال يـصيب ادلخلوق من شيء ُب ىذا الكون إال وقد قدره اهلل ،إما لو
وإمـا عليـو ،كـما أنـو يـورد أقـواالً يـرد هبـا عـلى مـن أنكـر القدر.
اعتمد األلوسي على منهجي السلف واخللف ُب االستدالل.
تبُت أن مذىب األلوسي يدور بُت ثبلثة مذاىب ،ىي التأويل والتفويض واإلثبات ،وهبذا يكون قد
أخذ من مذىب السلف وىو اإلثبات ،ومذىب اخللف بالتأويل أو التفويض.

ثانياً :توصية

يوصي الباحثان بإعداد دراسة لتفسَت األلوسي ،بشرط أن تكون ىذه الدراسة ،دراسة منهجية علمية
استقرائية متخصصة ،تبدأ من سورة الفاربة وتنتهي بسورة الناس؛ هبدف التعرف على منهجية
األلوسي من القضايا الغيبية بشكل شامل؛ ألن ادلفسر عادة ػلتاج لسنوات؛ إلسبام تفسَته ،وُب ىذه
الفًتة الطويلة تتطور عنده ادلواقف واالجتهادات ،وتظهر أكثر بوضوح ُب ختام تفسَته.
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الهوامش:
 1عبد احلميد ،زلسن :األلوسي مفسراً ،مطبعة ادلعارف-بغداد1388 ،ىـ1968-م.

 2البخاري ،عبد اهلل :جهود أبي الثناء األلوسي في الرد على الرافضة ،دار ابن عفان-القاىرة ،ط1999 ،1م( .ىذا الكتاب ُب أصلو أطروحة
نال هبا ادلؤلف درجة دكتوراه من اجلامعة اإلسبلمية ُب ادلدينة ادلنورة).

 3جنيد ،عبد اهلل ربيع :منهج الشيخ األلوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،رسالة ماجستَت قدمت ُب
اجلامعة اإلسبلمية بغزة سنة 2011م.
 4الشوحة ،خالد نواف أمحد :التجاه العقدي في تفسير اإلمام األلوسي ،رسالة ماجستَت قدمت ُب اجلامعة األردنية ،سنة 2003م.

 5ابن األلوسي ،نعمان بن زلمود بن عبد اهلل (ادلتوَب1317 :ىـ) :جالء العينين في محاكمة األحمدين ،مطبعة ادلدين1401 ،ىـ 1981-م،
(.)57/1
6

البيطار ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراىيم (ادلتوَب1335 :ىـ) :حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  ،ربقيق :حققو ونسقو وعلق عليو

حفيده :زلمد هبجة البيطار-من أعضاء رلمع اللغة العربية ،دار صادر-بَتوت ،ط 1413 ،2ىـ1993-م( ،ص.)150

 7ينظر :احلموي ،ياقوت ياقوت بن عبد اهلل (ادلتوَب626 :ىـ) :معجم البلدان ،دار صاد-بَتوت ،ط1995 ،2م.)246/1( ،
 8الزركلي ،خَت الدين بن زلمود الدمشقي (ادلتوَب1396 :ىـ) :األعالم ،دار العلم للمبليُت ،ط2002 ،15م.)176/7( ،
 9ينظر :الذىيب ،زلمد حسُت( ،ادلتوَب1398 :ىـ) :التفسير والمفسرون ،دار األرقم-بَتوت.)232-231/1( ،

10

الذىيب ،التفسير والمفسرون .)232/1( ،البيطار ،عبد الرزاق ،حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .)154( ،الزركلي :األعالم،

(.)176/7

 11الزركلي :األعالم.)176/7( ،

 12البخاري ،د .عبد اهلل :جهود أبي الثناء األلوسي في الرد على الرافضة ،دار بن عفان-القاىرة ،طٔ ٕٔٗٓ،ىـٔ١١١-م( ،ص.)90:
 13البخاري ،د .عبد اهلل :جهود أبي الثناء األلوسي في الرد على الرافضة( ،ص.)94

 14األلوسي ،شهاب الدين زلمود (ادلتوَب1270 :ىـ) :غرائب الغتراب ونزىة األلباب في الذىاب واإلقامة واإلياب( ،ص.)189

 15األلوسي ،شهاب الدين زلمود (ادلتوَب1270 :ىـ) :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ربقيق :علي عبد الباري ،دار
الكتب العلمية – بَتوت ،ط1415 ،1ىـ.)168/14( ،
 16ينظر :الذىيب :التفسير والمفسرون.)233/1( ،
17

صاحل ،عبد ادلنعم مجعة :اتجاىات تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث بالعراق ،دار السبلم-القاىرة ،ط2019 ،1م( ،أصل ىذا

الكتاب رسالة علمية نال هبا مؤلفها درجة الدكتوراه( ،ص .)332:وانظر :الزرقاين ،زلمد عبد العظيم :مناىل العرفان في علوم القرآن ،ربقيق:
أ.د أمحد ادلعصراوي ،دار السبلم-القاىرة ،ط2015 ،4م .)442/2( ،وانظر :الصاحل ،صبحي :مباحث في علوم القرآن ،دار العلم للمبليُت-
بَتوت( ،ص.)296:

18

ينظر :األزىري ،زلمد بن أمحد (ادلتوَب370 :ىـ) :تهذيب اللغة ،ربقيق :زلمد عوض مرعب ،دار إحياء الًتاث العريب – بَتوت ،ط،1

2001م.)183/8( ،

 19اجلمل ،حسن عز الدين :مخطوطة الجمل  -معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب-مصر ،ط2008 ،1م،
(.)223/3
20

التهانوي :زلمد بن علي ابن القاضي زلمد (ادلتوَب :بعد 1158ىـ) :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ربقيق :علي دحروج،

مكتبة لبنان ناشرون – بَتوت ،ط1996 ،1م.)1256/2( ،
 21األلوسي :روح المعاني.)220 /1( ،
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 22قال ابن تيمية ُب منهاج السنة النبوية :فأما لفظ احلشوية فليس فيو ما يدل على شخص معُت وال مقالة معينة فبل يدرى من ىم ىؤالء ،وقد
قيل إن أول من تكلم هبذا اللفظ عمرو بن عبيد ،فقال :كان عبد اهلل بن عمر حشوياً وكان ىذا اللفظ ُب اصطبلح من قالو يريد بو العامة الذين
ىم حشو؛ كما تقول الرافضة عن مذىب أىل السنة مذىب اجلمهور .وقال ُب رلموع الفتاوى  :ىذا اللفظ أول من ابتدعو ادلعتزلة ،فإهنم يسمون
اجلماعة والسواد األعظم احلشو ،كما تسميهم الرافضة اجلمهور .

 23األلوسي :روح المعاني.)223 /1( ،
 24األلوسي :روح المعاني.)92 /15( ،

 25األلوسي :روح المعاني.)345-344/4( ،
 26األلوسي :روح المعاني.)96/15( ،
 27األلوسي :روح المعاني.)337/7( ،
 28األلوسي :روح المعاني.)100/9( ،

 29ينظر :األلوسي :روح المعاني.)10/13( ،
 30األلوسي :روح المعاني.)9/8( ،

 31األلوسي :روح المعاني.)305/4( ،

 32ينظر :األلوسي :روح المعاني.)189/1( ،
 33ينظر :األلوسي :روح المعاني.)114/1( ،

 34ينظر :األلوسي :روح المعاني.)354-33/14( ،
 35ينظر :األلوسي :روح المعاني.)101/5( ،

 36ينظر :األلوسي :روح المعاني.)111-110/5( ،
 37األلوسي :روح المعاني.)11/10( ،

 38األلوسي :روح المعاني.)494-493/1( ،

 39ينظر :عبد احلميد ،زلسن :األلوسي مفسرا( ،ص.)285:
 40األلوسي :روح المعاني.)340/1( ،

 41ينظر :األلوسي :روح المعاني.)356 /3( ،

 42ينظر :مسلم ،أبو احلسُت بن احلجاج القشَتي (ادلتوَب261 :ىـ) :صحيح مسلم ،ربقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الًتاث العريب-
بَتوت ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ُب أحاديث متفرقة ،رقم احلديث .226/8 ،٧١٦٧
 43ينظر :األشقر ،عمر بن سليمان :عالم المالئكة األبرار ،مكتبة الفبلح-الكويت ،ط1403 ،3ىـ1983-م .)17-15/1( ،األثري ،عبد
اهلل بن عبد احلميد :الوجيز في عقيدة السلف الصالح ،وزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف-السعودية ،ط1422 ،1ىـ.)66/1( ،

 44ينظر :األلوسي :روح المعاني .)187/1( ،القرطيب ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصاري :الجامع ألحكام القرآن ،دار الشعب-القاىرة،
(.)162/1

 45األلوسي :روح المعاني.)443 /1( ،
46

األلوسي :روح المعاني.)65 /2( ،

48

ينظر :األلوسي :روح المعاني.)213-212 /3( ،

 47األلوسي :روح المعاني.)164 /3( ،
49

األلوسي :روح المعاني.)111-107/7( ،

 50ينظر :األلوسي :روح المعاني.)221/1( ،
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 51ينظر :األلوسي :روح المعاني.)221/1( ،
52

األلوسي :روح المعاني.)220/1( ،

 53األلوسي :روح المعاني.)223 /1( ،
 54األلوسي :روح المعاني.)221/1( ،
 55األلوسي :روح المعاني.)223/1( ،
 56األلوسي :روح المعاني.)232/1( ،
57

األلوسي :روح المعاني.)100/9( ،

59

وحدة الوجود " :مذىب فلسفي ال ديٍت يقول بأن اهلل والطبيعة حقيقة واحدة" .رلموعة من ادلؤلفُت :الموسوعة الميسرة في األديان

 58األلوسي :روح المعاني.)232/7( ،

والمذاىب واألحزاب المعاصرة ،دار الندوة العادلية للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1420 ،4ىـ.)783/2( ،

 60األلوسي :روح المعاني.)10/13( ،

 61األلوسي :روح المعاني.)356 /3( ،
 62األلوسي :روح المعاني.)9 /13( ،

 63ينظر :األلوسي :روح المعاني.)115-113/8( ،
 64ينظر :األلوسي :روح المعاني.)92 /15( ،

ِ
ِ
الصالِح ِ
ِ
ات أ َّ
َن ل َُه ْم
 65ينظر :الكرمي ،مرعي بن يوسف (ادلتوَب1033 :ىـ):
ات البَـيِّـَن ُ
الكلم ُ
آمنُواْ َو َعملُواْ َّ َ
{وبَ ِّش ِر الَّذين َ
ات في قَولو تَـ َعالىَ :
َ
جن ٍ
َّات} ،تحقيق :عبد احلكيم األنيس ،ادلكتب اإلسبلمي إلحياء الًتاث ،ط1425 ،1ىـ 2004 -م( ،ص.)68
َ

 66ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم (ادلتوَب728 :ىـ) :مجموع الفتاوى  ،ربقيق :عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم ،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف
الشريف-ادلدينة النبوية1416 ،ىـ1995-م.)10/19( ،

67

ينظر :عاشور ،مصطفى :عالم الجن أسراره وخفاياه ،مكتبة القرآن -القاىرة( ،ص .)ٔ٧-ٔ١

 68ينظر :األلوسي :روح المعاني.)93-92 /15( ،
 69ينظر :األلوسي :روح المعاني.)345/4( ،

 70ينظر :البخاري ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل (ت 256ىـ) :صحيح البخاري ،ربقيق :زلمد زىَت بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط،1
 1422ىـ ،كتاب تفسَت القرآن ،باب قولو{ :ىب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي} ،حديث رقم.)124/6( ،4808:

 71ينظر :األلوسي :روح المعاني.)345/4( ،
 72ينظر :األلوسي :روح المعاني.)345/4( ،
 73ينظر :األلوسي :روح المعاني.)345/4( ،
 74ينظر :األلوسي :روح المعاني.)345/4( ،
 75ينظر :األلوسي :روح المعاني.)272/4( ،
 76األلوسي :روح المعاني.)386/7( ،

 77ينظر :األلوسي :روح المعاني.)189/13( ،
 78األلوسي :روح المعاني.)189/13( ،

 79ينظر :ابـن تيميـة :مجموع الفتاوى.)39/19( ،
 80ينظر :األلوسي :روح المعاني.)48/2( ،

 81ينظر :األلوسي :روح المعاني.)303/13( ،)81-80/4( ،)133-132/2( ،

889

رائد عبد الرحيم عاصي ،أ.د .عودة عبد عودة عبد اهلل
 82األلوسي :روح المعاني.)132/2( ،
 83األلوسي :روح المعاني.)133/2( ،

 84ينظر :رلموعة من ادلؤلفُت :مجلة البحوث اإلسالمية ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.)261-158/8( ،
 85األلوسي :روح المعاني.)215-214/6( ،
86

ينظر :الطربي ،أبو جعفر زلمد بن جرير ت (310ىـ) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر-بَتوت1405 ،ىـ1985-م،

(.)256/23

 87ينظر :األلوسي :روح المعاني.)561-553/17( ،
 88ينظر :األلوسي :روح المعاني.)62-56/12( ،
 89ينظر :األلوسي :روح المعاني.)340/6( ،
90

ينظر :ابن قيم ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب (ادلتوَب751 :ىـ) :حادي األرواح إلى بالد األفراح ،مطبعة ادلدين -القاىرة( ،ص.)345:

 91ينظر :األلوسي :روح المعاني.)170/3( ،
 92ينظر :األلوسي :روح المعاني.)292/2( ،
 93ينظر :األلوسي :روح المعاني.)202/1( ،
 94األلوسي :روح المعاني.)202/1( ،

 95األلوسي :روح المعاني.)186/14( ،

 96ينظر :األلوسي :روح المعاني.)243/10( ،

 97األلوسي :روح المعاني .)100/10( ،وينظر :السيوطي ،جبلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (ادلتوَب911 :ىـ) :إتمام الدراية لقراء النقاية،
ربقيق :الشيخ إبراىيم العجوز ،دار الكتب العلمية – بَتوت ،ط1405 ،1ىـ1985 -م( ،ص.)15:

 98األلوسي :روح المعاني.)206/11( ،

 99ينظر :مسلم :صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كل شيء بقدر ،حديث رقم.)2046 /4( ،2656 :

 100ينظر :حنبل ،أمحد بن زلمد الشيباين (ادلتوَب241 :ىـ) :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ربقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،
مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ىـ 2001 -م ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد ادلطلب ،حديث رقم ،3054 :إسناده ضعيف-171 /5( ،
.)172

 101أمحد بن حنبل :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مسند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،حديث رقم ،5584 :إسناده ضعيف.)415/9( ،
 102ينظر :األلوسي :روح المعاني.)93/14( ،

 103ينظر :األلوسي :روح المعاني.)424-423/9( ،
 104ينظر :الطربي :تفــسير الطــبري.)236/19( ،
 105القرطيب :تفــسير القرطبــي.)3/13( ،

 106األلوسي :روح المعاني.)316/15( ،

 107ينظر :األلوسي :روح المعاني .)189/1( ،األلوسي :روح المعاني.)29/9( ،
 108األلوسي :روح المعاني.)244/13( ،
 109األلوسي :روح المعاني.)428/15( ،
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منهج األلوسي في التعامل مع القضايا الغيبية في تفسيره (روح المعاني)
المراجع والمصادر:
ادلراجع وادلصادر
إبراىيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،زلمد النجار :ادلعجم الوسيط ،ربقيق :رلمع اللغة العربية
.1
بالقاىرة ،دار الدعوة.
ابن األلوسي ،نعمان بن زلمود بن عبد اهلل (ادلتوَب1317 :ىـ) :جبلء العينُت ُب زلاكمة األمحدين ،مطبعة
.2
ادلدين1401 ،ىـ 1981-م.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم (ادلتوَب728 :ىـ) :رلموع الفتاوى ،ربقيق :عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم،
.3
رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف-ادلدينة النبوية1416 ،ىـ1995-م.
ابن قيم ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب (ادلتوَب751 :ىـ) :حادي األرواح إىل ببلد األفراح ،مطبعة ادلدين-

.4
القاىرة.
األثري ،عبد اهلل بن عبد احلميد :الوجيز ُب عقيدة السلف الصاحل ،وزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف-
.5
السعودية ،ط1422 ،1ىـ.
األزىري ،زلمد بن أمحد (ادلتوَب370 :ىـ) :هتذيب اللغة ،ربقيق :زلمد عوض مرعب ،دار إحياء الًتاث العريب
.6
– بَتوت ،ط2001 ،1م.
األشقر ،عمر بن سليمان :عامل ادلبلئكة األبرار ،مكتبة الفبلح-الكويت ،ط1403 ،3ىـ1983-م.
.7
األلوسي ،أبو ادلعايل زلمود شكري (ادلتوَب1342 :ىـ) :غاية األماين ُب الرد على النبهاين ،ربقيق :أبو عبد اهلل
.8
الداين بن منَت آل زىوي ،مكتبة الرشد-الرياض ،ط1422 ،1ىـ2001 -م.
األلوسي ،شهاب الدين زلمود (ادلتوَب1270 :ىـ) :روح ادلعاين ُب تفسَت القرآن العظيم والسبع ادلثاين ،ربقيق:
.9
علي عبد الباري ،دار الكتب العلمية – بَتوت ،ط1415 ،1ىـ.
األلوسي ،شهاب الدين زلمود (ادلتوَب1270 :ىـ) :غرائب االغًتاب ونزىة األلباب ُب الذىاب واإلقامة

.10
واإلياب.
البخاري ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل (ت 256ىـ) :صحيح البخاري ،ربقيق :زلمد زىَت بن ناصر الناصر،
.11
دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ىـ.
البخاري ،عبد اهلل :جهود أيب الثناء األلوسي ُب الرد على الرافضة ،دار بن عفان-القاىرة ،طٔ ٕٔٗٓ،ىـ-
.12
ٔ١١١م.
البيطار ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراىيم (ادلتوَب1335 :ىـ) :حلية البشر ُب تاريخ القرن الثالث عشر ،ربقيق:
.13
حققو ونسقو وعلق عليو حفيده :زلمد هبجة البيطار-من أعضاء رلمع اللغة العربية ،دار صادر-بَتوت ،ط1413 ،2
ىـ1993-م.
التهانوي :زلمد بن علي ابن القاضي زلمد (ادلتوَب :بعد 1158ىـ) :موسوعة كشاف اصطبلحات الفنون
.14
والعلوم ،ربقيق :علي دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون – بَتوت ،ط.1
;88

رائد عبد الرحيم عاصي ،أ.د .عودة عبد عودة عبد اهلل
اجلمل ،حسن عز الدين :سلطوطة اجلمل  -معجم وتفسَت لغوي لكلمات القرآن ،اذليئة ادلصرية العامة
.15
للكتاب-مصر ،ط2008 ،1م.
احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل (ادلتوَب626 :ىـ) :معجم البلدان ،دار صادر-بَتوت ،ط1995 ،2م.
.16
حنبل ،أمحد بن زلمد الشيباين (ادلتوَب241 :ىـ) :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ربقيق :شعيب األرنؤوط -
.17
عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ىـ 2001 -م.
الذىيب ،زلمد حسُت( ،ادلتوَب1398 :ىـ) :التفسَت وادلفسرون ،دار األرقم-بَتوت.
.18
الزرقاين ،زلمد عبد العظيم :مناىل العرفان ُب علوم القرآن ،ربقيق :أ.د أمحد ادلعصراوي ،دار السبلم-القاىرة،
.19
ط2015 ،4م.
الزركلي ،خَت الدين بن زلمود الدمشقي (ادلتوَب1396 :ىـ) :األعبلم ،دار العلم للمبليُت ،ط2002 ،15م.
.20
السيوطي ،جبلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (ادلتوَب911 :ىـ) :إسبام الدراية لقراء النقاية ،ربقيق :الشيخ
.21
إبراىيم العجوز ،دار الكتب العلمية – بَتوت ،ط1405 ،1ىـ1985 -م.
الصاحل ،صبحي :مباحث ُب علوم القرآن ،دار العلم للمبليُت-بَتوت.
.22
صاحل ،عبد ادلنعم مجعة :اذباىات تفسَت القرآن الكرًن ُب العصر احلديث بالعراق ،دار السبلم-القاىرة ،ط،1
.23
2019م( ،أصل ىذا الكتاب رسالة علمية نال هبا مؤلفها درجة الدكتوراه.
الطربي ،أبو جعفر زلمد بن جرير ت (310ىـ) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر-بَتوت،
.24
1405ىـ1985-م.
عاشور ،مصطفى :عامل اجلن أسراره وخفاياه ،مكتبة القرآن -القاىرة.
.25
عبد احلميد ،زلسن :األلوسي مفسرا ،مطبعة ادلعارف-بغداد1388 ،ىـ1968-م.
.26
عمر ،أمحد سلتار (ادلتوَب1424 :ىـ) :معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،عامل الكتب ،ط 1429 ،1ىـ2008-م.
.27
القرطيب ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصاري :اجلامع ألحكام القرآن ،دار الشعب-القاىرة.
.28
.29
ات ُب قَو ِلو تَـ َعاىلَ { :وبَ ِّش ِر ال ِذين َآمنُواْ َو َع ِملُواْ
ات البَـيِّـنَ ُ
الكلم ُ
الكرمي ،مرعي بن يوسف (ادلتوَب1033 :ىـ)َ :
ِ
ٍ
ِ
الصاحلَات أَن َذلُ ْم َجنات} ،ربقيق :عبد احلكيم األنيس ،ادلكتب اإلسبلمي إلحياء الًتاث ،ط1425 ،1ىـ -
2004م.
رلموعة من ادلؤلفُت :ادلوسوعة ادليسرة ُب األديان وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة ،دار الندوة العادلية للطباعة
.30
والنشر والتوزيع ،ط1420 ،4ىـ.
رلموعة من ادلؤلفُت :رللة البحوث اإلسبلمية ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
.31
واإلرشاد.
 .32مسلم ،أبو احلسُت بن احلجاج القشَتي (ادلتوَب261 :ىـ) :صحيح مسلم ،ربقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الًتاث العريب-بَتوت.
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