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Abstract:
In religious scholasticism, the Uloom e Tafseer is extremely important. Being Allah
Almighty's word, the Quran contains a great deal of mystery, wisdom, and
commands. Scholars and researchers have been attempting to understand it in
various ways for more than fourteen centuries, and the search continues. Tafseer
jalalain is one example in this regard; very broad matters are addressed in it in a
very precise manner, therefore reaching the depth of the jalalain's brief words had
been a challenge for both teachers and pupils. There are many beneficial aspects,
but there are some deviations from the mainstream of scholars in jalalain, for
example, there are many things about the prophets that some scholars regard as
beneath their respect, and this article gives an analytical analysis with regard to
some selected faster.
Keyword: Uloom, tafseer, jalalain, divergences.

املقدمة
 و قد بذل العلماء و احملققون جهودهم املستمرة يف هذا،من أهم العلوم اإلسالمية علوم االقرآن و التفسري
 فحققوا و دققوا فيه و يستمر هذا األمر إىل يوم القيمة۔من،اجملال منذ عهد النيب صلى هللا عليه و سلم
 و قد اشتهر هذا التفسري يف العامل اإلسالمي خاصة،هذه السلسلة الذهبية اتليف تفسري جاللني أيضا
يف شبه القارة إبجيازه و دقته وحل املسائل التفسريية بعبارات وجيزة نوضحها يف هذه املقالة۔ أما ما ذكر
"من ذكر:يف هذالكتاب أشار املفسر العالمة أبوبكر بن عبدالرمحن السيوطي إلىه يف مقدمته حيث قال
 و تنبيه على القرآت، و إعراب ما حيتاج إليه، و االعتماد على أرجح األقوال،ما يفهم به كالم هللا تعاىل
 و أعاريب حماهلا، و ترك التطويل بذكر أقوال غري مرضية،املختلفة املشهورة على وجه لطيف و تعبري وجيز
و قد ألف هذا التفسري مولفان الشهريان العالمة جالل الدين حممد بن أمحد ا احمللي و1"كتب العربية۔
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي۔فكتب العالمة احمللي تفسري النصف الثاين من سورة
 فتويف قبل تكميله ووفق العالمة السيوطي اتليف، و فسر سورة الفاحتة أيضا،الكهف إىل آخرالقرآن الكرمي
 حىت ال، بل أدى حقه، يف هذه املدة القليلة ما فسر الكتاب فقط،تكملته فبدأ و مت يف أربعني يوما
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يوجد الفرق بني تفسري النصف األول و الثاين۔كفى هذالتفسريعظمة آراء احملققون و مدحهم به ،كما قال
العامل الشهري مروان سوار يف مدحه" :وهو كتاب قيم ،سهل املأخذ إىل حد ما ،خمتصر العبارة كثريا،
يكاديكون أعظم التفاسري انتشارا ونفعا ،وإن كان أصغرها أو من أصغرها شرحا وحجما ،تداولته طبقات
خمتلفة من أهل العلم وغريهم ،والعجيب أن كثريا من فطاحل العلماء كانوا خيتارونه العلى دراسة عرفت
يف التفسري ،كمادة أساسية يدورون حوهلا ويستلهمون وحيها ،حىت إن دروس التفسري الشهرية للعالمة
املرحوم الشيخ حممد عبده كانت مادته تفسري اجلاللني ملخصا من مناهل العرفان .واحلق أن هذا الكتاب
يف تفسري كتاب هللا العظيم ،وهو يشري ابلرمز إىل كثري من املسائل اليت يشرحها غريه أبسلوب مطلول
وكالم غزير۔"2
الرتمجة املختصرة للمولفني
ولد جالل الدين أمحد بن حممد سنة 709ھ يف مصر القاهرة يف شهر شوال و تويف 864ھ يف شهر
رمضان۔بدا التعلم حبفظ القرآن الكرمي و تعلم الكتب العربية اإلسالمية يف بلده من كبار العلماء ،منهم:
العالمة بيجنوري ،عالمة بلقيين ،ويل العراقي ،شهاب عجيمي ،انصرالدين بن أنس احلنفي و غريهم من
كبار العلماء و أئمة الفن ،و شارك يف حلقات الدرس واستفاد منها۔اختار العالمة التجارة للمعيشة مث
سلم أمور التجارة أحدا وأقام مقامه فانشغل ابلتعليم و التعلم و التصنيف و التاليف۔صنف كثريا من
الكتب ،من أشهر مصنفاته تفسري جاللني ومجع اجلوامع ،ألف امصنف تفسري النصف األخري من القرآن
فتويف بقضاء هللا تعاىل و مل يقدر له اتليف تفسري النصف الثاين۔3
ولد عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي يف أول رجب 849ھ منسوب إىل سيوط واقع جانب
غرب حبر النيل ،تويف والده و ھو يف مخس سنة من عمره ،فرتعرع حتت إشراف كبار العلماء حسب
وصيه أبيه منهم شيخ كمال ابن اهلمام احلنفي،فحفظ القرآن الكرمي و درس الكتب االبتدائية حتت رعاية
الشيخ مث حصل العلوم العلياء و تعلم من من كبار احملققني و برع يف املعقوالت و املنقوالت كما انه يقول
يف حسن احملاضرة" :ورزقت التبحر يف سبعة علوم :التفسري ،واحلديث ،والفقه ،والنحو ،واملعاين ،والبيان،
والبديع؛ على طريقة العرب والبلغاء ،ال على طريقة العجم وأهل الفلسفة4".
بدأ العالمة اإلفتاء يف 872ھ كان حافظ احلديث حفظ ألفي ألف حديث عن ظهر القلب،كان عاملا
متورعا و زاهدا يف الدنيا،ترك القضاء و اإلفتاء حني وصل اىل أربعني سنة من عمره و انشغل ابلعبادة و
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ذكر هللا سبحانه و تعاىل ،و كان األمراء يقدمون إليه هدااي مثينة و لكن العالمة كان ال يقبل ألجل زهده
و ورعه،و قد جتاوز عدد تصانيفه من مخس مائة ومن أشهرها تفسري جاللني ،الدر املنثور ،االتقان يف
علوم القرآن ،حسن احملاضرة يف اتريخ مصر و قاهرة ،و تويف يف  19مجادى األوىل ،سنة911ھ 5
شروحات جاللني و حواشيه
و احلقيقة أن تفسري جاللني حقيق أبن يسهل لالستفادة وأن ينكشف الغبار عن عباراته الوجيزة وكلماته
الدقيقة ،فقد بذل احملققون و العلماء جهودهم املستمرة يف شرح عباراته ،و أتليف حواشيه ،نذكر ههنا
بعض أشهر شروحه و حواشيه۔
الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني الدقائق اخلفية
وضحت هبذا عبارات تفسري جاللني و يشتمل هذا الكتاب بفوائد مهمة ،كتبه العالمة شيخ سليمان بن
عمر عجيلی الشافعي
2۔ مجالني(حاشية)
حاشية من حواشي جاللني املعروفة واملتداولة ،يستفيد منه كل من يطالع جاللني ،كتبه العامل الشهرينور
الدين علی بن سلطان حممد املعروف مال علی قاری املتوفی 1014ھ
 3الصاوي (حاشية)الشيخ أمحد الصاوي املالكي
حاشية مفيدة تشتمل على فوائد مهمة و نكات علمية ،ألفها العالمة شيخ أمحد صاوي املتوفی 1175ھ
 4ترويح األرواح
شرح خمتصر و جيز ولكن جامع ،ألفه العامل احلنفي روح هللا املتوفی 1314وضح املولف به أغراض
عبارة املفسروهلذا األمرله أمهية لطالب تفسري جاللني۔
5۔ قبس النريين علی تفسري اجلاللني
لشيخ مشس الدين حممد بن إبراهيم علقمي املصري الشافعي (متوفی963ھ)
6۔ کمالني علی تفسري اجلاللني
لشيخ سالم هللا بن شيخ االسالم حممد الدهلوي (متوفی1229ھ)6
هذه شروحات و حواشي جاللني املتداولة و معروفة ،و هناك مولفات أخرى على هذا التفسري ،و ما
ذكران ههنا لرتك التطويل ،وال سعة لذكرها يف هذه املقالة املختصرة۔ومن أشهر حواشيه حاشية اجلمل
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أيضا فطبع هذالكتاب مرارا و تكرارا مع حواشي خمتلفة كما أشار إليه الشيخ مروان سوار" :وطبع طبعات
كثرية متنوعة ،طبع مرة واحدة جمردا وأخرى حباشية املصحف ،واثلثة مع حاشية الصاوي ،ورابعة مع
حاشية اجلمل ،وأوسع حواشيه حاشية اجلمل۔"7
منهج تفسري جاللني و أسلوبه
يكفينا ملعرفة منهجه و أسلوبه كالم السيوطي و إشارته إليه يف بداية تكملته ،حيث قال" :من ذكر ما
يفهم به كالم هللا تعاىل ،و االعتماد على أرجح األقوال ،و إعراب ما حيتاج إليه ،و تنبيه على القرآت
املختلفة املشهورة على وجه لطيف و تعبري وجيز ،و ترك التطويل بذكر أقوال غري مرضية ،و أعاريب حماهلا
كتب العربية۔"8
فذكر املولف يف عبارته أنه أتى يف هذا التفسري بعبارات ،كلمات أو ألفاظ لغوية ،أو رواايت يتضح هبا
نص القرآن الكرمي ،فزعم من يقولون أبنه ترمجة القرآن فقط ،هذا وهم حدث ألجل اختصاره ،ألن عبارات
املفسرتشتمل على تفاسري دقيقة ،فال يوصل إىل عمق أقواله بنظر ظاهر،فنقدم ههنا له مثاال:
و من هذه االمثلة آية سورة البقرة أولئك املوصوفون مبا ذكر على هدى من رهبم،فأشار هبذه العبارة إىل
الفرق بني الضمري و اسم اإلشارة أبن الضمري يرجع إىل ذات املرجع فقط،لكن اسم اإلشارة تشري إىل
الذات مع صفاته كما يقول صاحب ترويح األرواح":أن إسم االشارة ههنا كإعادة املوصوف ابلصفات
املذكورة و هو أبلغ من أن يستانف إبعادة االسم وحده ،ملا فيه من بيان املقتضي وهو الوصف الذي
يقتضي احلكم۔9أما شذوذ جاللني فقد يقسم على ثلثة أقسام :األول يف قصة األنبياء عليهم السالم،
الثاين:يف صفة هللا تعاىل ،الثالث:يف االٓايت احملتملة املعاين۔
شذوذه يف قصة األنبياء

ِ
اَّللخ خمْب ِدي ِه}[االحزاب ]37قد فسر احمللي هذه االٓية
ك َما ه
{وخُتْفي ِيف نَ ْف ِس َ
مثاله تفسري قول هللا تعاىل َ

أبن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيب زينب بنت جحش و كان يريد أن يتزوجها ،و خيفي هذا األمر
أمام الناس ،فقال هللا تعاىل إين مظهر حمبتها ،كما قال املفسر" :مظهره من حمبتها وأن لو فارقها زيد
تزوجتها"10
و فسر اجلمهور هذه االٓية أبن هللا تعاىل أوحى إىل نبيه عليه السالم أبن زيد بن حارثه يطلق امرأته و
يتزوجها النيب عليه السالم ،و كان النيب صلى هللا عليه و سلم يريد أن خيفي هذاألمر كي ال يقول الناس
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ابن حممدا تزوج امرأة ابنه ،ألن زيد بن حارثة متبىن النيب عليه السالم و كانوا يف اجلاهلية يرون ابسا بزواج
مطلقة املتبىن و يزعمونه ولدا حقيقيا۔واختاراإلمام رازي رمحه هللا التفسري املذكور يف تفسري كبري ،فقال:
ك ما ه ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ب الن ِ
هاس من أن يقولوا أخذ زوجة الغري أو
اَّللخ خمْبديه من أنك تريد التزوج بزينب بَِر ّ
" َوخُتْفى ف ن ْفس َ َ
اإلبن"۔11
و فسرها ابن جرير طربي أبن املراد مما خيفى هو حب النيب صلى هللا عليه وسلم طالقها و التزوج إايها
ِ
اَّللخ خمْب ِد ِيه) "يقول :وُتفي يف نفسك حمبة فراقه
ك َما ه
بعد ذالك۔فقال ابن جرير طربيَ ( :وخُتْفي ِيف نَ ْف ِس َ
َح ُّق أَ ْن َُتْ َشاهخ)
هاس َو ه
اَّللخ أ َ
إايها لتتزوجها إن هو فارقها ،وهللا مبد ما ُتفي يف نفسك من ذلك َ
(وَُتْ َشى الن َ
يقول تعاىل ذكره :وُتاف أن يقول الناس :أمر رجال بطالق امرأته ونكحها حني طلقها ،وهللا أحق أن

ُتشاه من الناس۔"12

ال ابْن أَِيب َح ٍِ
امتَ :حدهثَنَا أَِيبَ ،حدهثَنَا
و أيضا اختار ابن كثري تفسري مجهور املفسرين يف هذه االٓية ،فقال :قَ َ خ
علي بن هاشم مرز ٍ
الَ :سأَلَِين َعلِ ُّي بْ خن احلسني رضي
وقَ ،حدهثَنَا ابْ خن خعيَ ْي نَةَ َع ْن َعلِ ِّي بْ ِن َزيْ ِد بْ ِن خج ْد َعا َن قَ َ
َْخ
اىل:
هللا عنهما ما يقول احلسن يف قوله تَ َع َ
ِ
اَّللخ خمْب ِد ِيه فذكرت له ،فقال :ال ولكن هللا تعاىل أ َْعلَ َم نَبِيههخ أَهَهَّنَا َستَ خكو خن ِم ْن أ َْزَو ِاج ِه
ك َما ه
َوخُتْفي ِيف نَ ْف ِس َ
ال:
ك» فَ َق َ
قَ ْب َل أن يتزوجها ،فلما أاته زيد رضي هللا عنه لِيَ ْش خك َوَها إِلَْي ِه قَ َ
ال« :ات ِهق ه
اَّللَ َوأَْم ِس ْ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْي َ
ِ
اَّللخ خمْب ِد ِيه13.
ك َما ه
َين خمَزِّو خج َك َها َوخُتْفي ِيف نَ ْف ِس َ
َخ َْربتخ َ
ك أِّ
قَ ْد أ ْ
و ذكر العالمة حممد شفيع رمحه هللا عن كثري من احملققني الذين اختاروا التفسري املذكور ،و قالوا ابن املراد
مما خفي هو ارادة تزوج النيب عليه السالم زينب بنت جحش بعد طالقها من زيد بن حارثة ،منهم بكربن
عالء ،و القشريي ،وقاضي أبوبكر ابن العريب۔14
فرتك املفسر جالل الدين احمللي هذه األقوال كلها ،واختار قوال رده اجلمهور ،و علم بعد التحقيق أن
ماخذ قول املفسر تفسري الطربي حيث ذكر أبوجعفر الطربي هناك هذه الرواية ولكن ما اختارها كما
ذكران قبل ،بل إنه اختار قول اجلمهور ،لكنه حسب عادته مجع هناك املواد و ألقى املسئولية على كواهل
القاري كي مييز جيدها من ضعيفها ،فذكر هذه الرواية:
ٍ
َخ َربَان ابْن وْه ٍ
ِ
ِ ه
هيب َ ه
ت
ال :قَ َ
ب ،قَ َ
ال ابْ خن َزيْدَ :كا َن النِ ُّ
ب بِْن َ
أْ َ خ َ
صلى هللاخ َعلَْيه َو َسل َم قَ ْد َزهو َج َزيْ َد بْ َن َحارثَةَ َزيْنَ َ
ول هِ
اب س ْرت ِمن َشع ٍر ،فَرفَع ِ
ِ
َج ْح ٍ
ت
ش ،ابْنَةَ َع همتِ ِه ،فَ َخَر َج َر خس خ
صلهى هللاخ َعلَْي ِه َو َسله َم يَ ْوًما يخِر خ
يدهخ َو َعلَى الْبَ َ ٌ ْ ْ َ َ
اَّلل َ
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ِ ِ
الر ِ
ِ
الس ْ َرت فَانْ َك َش َ ِ ِ
ِ ِ ِ
صلهى هللاخ َعلَْي ِه َو َسله َم؛ فَلَ هما
هيب َ
ِّ خ
يح ّ
فَ ،وه َي يف خح ْجَرِتَا َحاسَرةٌ ،فَ َوقَ َع إ ْع َج خاهبَا يف قَلْب الن ِّ
ول هِ
ِ
يد أَ ْن أخفَا ِر َق ص ِ
ك،
احبَِيت ،قَ َ
الَ :اي َر خس َ
ت إِ َىل ْاْل َخ ِر ،فَ َجاءَ فَ َق َ
اَّلل ،إِِّين أخِر خ
الَ « :ما لَ َ
َوقَ َع ذَل َ
ك خكِّرَه ْ
َ
ول هِ
ول
ال لَهخ َر خس خ
ت إِهال َخ ْ ًريا ،فَ َق َ
اَّللِ َما َرابَِين ِمْن َها َش ْيءٌ َاي َر خس َ
ك ِمْن َها َش ْيءٌ؟» قَ َ
الَ :الَ ،و ه
أ ََرابَ َ
اَّللَ ،وَال َرأَيْ خ
اَّللِ صلهى هللا علَي ِه وسلهم« :أَم ِسك علَيك زوجك وات ِهق ه ِ
ول لِله ِذي
{وإِ ْذ تَ خق خ
ك قَ ْو خل ه
اَّللِ تَ َع َ
اَّللَ» فَ َذل َ
اىلَ :
ه َ خ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ
اَّلل علَي ِه وأَنْعمت علَي ِه أَم ِسك علَيك زوجك وات ِهق ه ِ
اَّللخ خمْب ِد ِيه} [األحزاب:
ك َما ه
اَّللَ َوخُتْفي ِيف نَ ْف ِس َ
أَنْ َع َم هخ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ك إِ ْن فَ َارقَ َها تَ َزهو ْجتَ َها۔"15
 ]37خُتْفي ِيف نَ ْف ِس َ
هذه الرواية و لو ذكرها الطربي ولكنه ما اختارها بنفسه ألن اللفظ فيها" :فَ َوقَ َع إِ ْع َج خاهبَا
صلهى هللاخ َعلَْي ِه َو َسله َم" خالف لشان األنبياء و جرأة خطرية تضر اإلميان ،ضعفها احملققون منهم عالمة
َ
ابن ملقن قد أنكرها بشدة اجلرح و قال" :ضعفه األمية هذا خمالف للقرآن ،مفسد لالميان ،و هذا اقدام
عظيم و قلة معرفة حبق النيب الكرمي۔"16
و شرحها مصطفى ديب البغا يف تعليق البخاري كما فسرها املفسرون فقال"(وُتفي يف نفسك ما هللا
مبديه) تضمر وتسر يف نفسك ما سيظهره هللا عز وجل وهو أن تتزوج زينب رضي هللا عنها إن طلقها
زيد رضي هللا عنهُ( .تشى الناس) أن يقولوا تزوج زوجة متبناه( .أن ُتشاه) وحده دون أن تلتفت إىل
غريه"17و أيضا أراد الرتمذي 18و مسلم اب اإلخفاء قول الين صلى هللا عليه وسلم لزيد إبمساك زوجه
عليه۔19
يف صفات هللا سبحانه و تعاىل و أمسائه
أما أمساء هللا تعاىل و صفاته هي كل ما مسى هبا يف كتابه أو مساه به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم .مث
هذه األمساء و الصفات تنقسم على أقسام:منها الزم و متعد ،أما املتعدي مثل العليم ،و الرحيم ،والسميع
والبصري .و أما الالزم فمثل احلي ،و العظيم و غري ذالك فهذان يدالن على صفة احلياة و العظمة و مها
من صفات نفسه تعاىل ال يتعدى إىل غريمها۔ و أيضا منها ذاتية و فعلية۔ الصفات الذاتية هي اليت تكون
مالزمة لذات اخلالق أي أنه متصف هبا أزالً وأبداً.والصفات الفعلية هي اليت تتعلق مبشيئة ،فيفعلها هللا
تبعاً حلكمته سبحانه و تعاىل۔مثال األول :صفة احلياة صفة ذاتية ،ألن هللا مل يزل وال يزال حياً ،كما قال
هللا تعاىل { :خه َو ْاألَهو خل َو ْاْل ِخر} [احلديد ]3 :وفسرها النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،بقوله" :أنت األول
فليس قبلك شيء وأنت اْلخر فليس بعدك شيء"20وقال تعاىل{ :وتَوهكل علَى ْ ِ
وت
ََ ْ َ
احلَ ِّي الهذي ال ميَخ خ
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َو َسبِّ ْح ِحبَ ْم ِدهِ} [الفرقان. ]58 :كذلك السمع ،والبصر ،والقدرة كل هذه من الصفات الذاتية ،فهي كل
صفة مل يزل هللا وال يزال متصفاً هبا فإَهَّنا من الصفات الذاتية" ملالزمتها للذات.

وكل صفة تتعلق مبشيئة يفعلها هللا حيث اقتضتها حكمته فإَهَّنا من الصفات الفعلية.مثال الثاين :استوائه
على العرش ،ونزوله إىل السماء الدنيا.فاستواء هللا على العرش من الصفات الفعلية ألنه متعلق مبشيئته20.
فيوجد يف أمساء هللا تعاىل و صفاته موقفان عن احملققني :األول عدم التاويل فيها واالعتقاد يف كيفية
معناها أبنه يكون كما يليق بشانه سبحانه و تعاىل ،فقال به شيخ حممد بن صاحل":أما موقف أهل السنة
واجلماعة يف الصفات فهو :إثبات كل صفة وصف هللا هبا نفسه ،أو وصفه هبا رسوله حممد صلى هللا
عليه وسلم ،لكن إثبااتً بال تكييف وال متثيل ،وال حتريف ،وال تعطيل ،سواء كانت هذه الصفة من
الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية21".
فأن املفسر قائل ابلتاويل فيها،كما أنه التاويل موقف مجاعة فال يعد عمل املفسر شاذا هلذا و لكنه ابلغ
يف هذا األمر ،حىت أنه ما صار قائال برتمجة احلب حبا حني ينسب إىل هللا تعاىل،و مثاله تفسريه يف
قول هللا تعاىل:اْلية ( 32و  76و  134و  )146من سورة آل عمران واْلية ( )94من سورة املائدة
واْلية ( )109من سورة التوبة۔ أول يف صفة احملبة وصرفها عن ظاهرها إىل الثواب فقال " :حيببكم هللا:
مبعىن يثبكم هللا "22مع أن املفسرين االٓخرين يقولون فيه :إن هللا حيبكم وإذا أحبكم يثبكم ،ألن املثوبة
من آاثر احملبة ال عني احملبة23.
و مثاله أيضا اْلية ( 32و  58و  )140من سورة آل عمران أول صفة الغضب و عدم احلب وصرفها
عن ظاهرها إىل العقاب فقال يف قوله تعاىل (" :ال خِحي ُّ ِ
ين ( :مبعىن أنه يعاقبهم ".فيقول االٓخرون
ب الْ َكاف ِر َ
أبن من نتائج عدم حمبة هللا هلم أن يعاقبهم24.
فحاصل الكالم أن املفسر قائل ابلتاويل يف صفات هللا تعاىل الفعلية و ذهب إىل أن احلب ينشأ يف القلب
بقبول التأثر مع أن هللا تعاىل منزه عن قبول التأثر ابلشئ۔ و هذه منوذج عديدة من أتويالت جاللني و
شذوذه ،فهناك حاجة إىل مقالة للدكتوراة حتتوي مجيع األمثلة اليت توجد يف هذا الكتاب۔
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