
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 اقتناء تفسیر (روح المعاني) لأللوسي وتفسیر (غرائب القرآن)

 
غرائـــب (لأللوســي وتفســـیر  )روح المعـــاني(�اقتنـــاء تفســیر  ن طـــالب العلــمهـــل تنصــحو  :الســؤال
 ؟) للنیسابوري القرآن

القرآن العظیم والسبع روح المعاني في تفسیر (�السنبة لتفسیر األلوسي المسمى بـ :الجواب
و�كثر من التفسیر  ،و�عتمد تفاسیر الصوفیة ،األلوسي نقشبندي العقیدةأوًال: مؤلفه  )المثاني
 ابن القیمو وردَّ على �ثیر من المحققین في �عض المواضع �شیخ اإلسالم ابن تیمیة  ،اإلشاري 

ا -من �اب اإلنصاف-والكتاب  ،انطالًقا من مذهبه الصوفي وهو جمع  ،فیه فوائد عظیمة جد�
وفیه أ�ًضا ما فیه من  ،فهو مفید جًدا ،وفیه أ�ًضا استنباطات لأللوسي ،لكثیر من �تب التفاسیر

وتجده ال �فرق بین إمام محقق و�ین  ،حیثیة تأثره �التصوف ونقله أ�ًضا عن �عض المبتدعة
وتجده في نفس الصفحة  حم علیه،و�تر  ابن القیم لعالمةقال ا :�قولأحیاًنا فتجده  ،غرق صوفي مُ 

َس سره،  وقال محیي الدین :أو نفس الموضوع �قول ، فهذا جمع بین المتناقضاتبن عر�ي ُقدِّ
ال سیما وأن حاجته تتم �أدنى من  هن منهم النظر فیفمثل هذا ال �سوغ آلحاد الطالب والمبتدئی

المتمكنین وأهل العلم فلهم أن ینظروا في ل جًدا، وأما �النسبة لطالب العلم الكتاب مطوّ إذ ذلك، 
 .والحق والباطل ،وهم �میزون بین الغث والسمین ،ذلك

 ،فهو تفسیر متوسط )غرائب القرآن ورغائب الفرقان(وأما تفسیر النیسابوري المسمى: 
وهو تفسیر فیه  ا،مطبعة الحلبي مفردً في ثم طبع ا، قد�مً  )تفسیر الطبري (ومطبوع على هامش 

وهو أسلم من تفسیر الرازي لطالب  )،تفسیر الرازي (وهو ملخص في جملته ومختصر من  ،فوائد
مع أنه  ،ومع ذلك فیه من أقوال المتكلمین، وفیه من مسائل االعتقاد المخالفة ألهل السنة ،العلم

ي من ُقمْ   "اللهم صل على محمد وآله ووصیِّه" :وأشار إلى الوصیة ،ُنبز �أن فیه تشیُّع؛ ألنه ُقمِّ
وهو أسلم من  )تفسیر الرازي ـ(وتفسیره ملخص ل ،من التشیُّع ًئافیه شی المقصود أنفي موضع، 

ففیه اعتماد على أقوال المتكلمین،  ،�كثیر، ومع ذلك ال �سلم من شوب البدعة )تفسیر الرازي (
هم أن آحاد المتعلمین والمبتدئین ال �صلح ل :�قال فیه )تفسیر األلوسي(وهذا مثل ما قیل في 

وأما �النسبة للمنتهین وأهل العلم فإن  ،النظر فیه وال القراءة فیه؛ ألنهم یتأثرون �مثل ما ذهب إلیه
 والحق والباطل. مین،و�میزون بین الغث والس ،حذرون ما فیهو�َ  ،هؤالء �ستفیدون منه فائدة
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