


رقم ال ١-١٠٠٠
ات إسام ٢٣٦

اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد األول
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
(المجلد األول) 978-625-7581-32-5

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد المجلد األول، ٦٢٨ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   (المجلد األول) 5-32-7581-625-978
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ات إسام ٢٣٦

اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد الثا
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
978-625-7581-33-2 ( (المجلد الثا

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد ، ٥٦٠ صفحة؛ ٢٤ سم. – ( المجلد الثا

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   2-33-7581-625-978 ( (المجلد الثا

9
78
62
57

58
13
18



ات ٥فهرس المحت

 

فهرس المحتوايت

٧ ......................................................................... سورة آل عمران
٢٩٣ ......................................................................... سورة النساء

٥





رقم ال ١-١٠٠٠
ات إسام ٢٣٦

اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد الثالث
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
(المجلد الثالث) 978-625-7581-34-9

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد المجلد الثالث، ٦٣٢ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   (المجلد الثالث) 9-34-7581-625-978
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اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد الرابع
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
(المجلد الرابع) 978-625-7581-35-6

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد المجلد الرابع، ٦٢٨ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   (المجلد الرابع) 6-35-7581-625-978
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رقم ال ١-١٠٠٠
ات إسام ٢٣٦

اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد الخامس
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
(المجلد الخامس) 978-625-7581-36-3

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد المجلد الخامس، ٦٦٨ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   (المجلد الخامس) 3-36-7581-625-978
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فهرس المحتوايت

سورة الرعد.............................................................................. ٧
سورة إبراهيم.......................................................................... ٦١
١٢٧ ........................................................................ سورة الحجر
سورة النحل......................................................................... ١٨٧
٣٠١ .............................................. سورة بني إسرائيل [ سورة اإلسراء ]
سورة الكهف........................................................................ ٣٩٥
سورة مريم........................................................................... ٤٩٩
سورة طه............................................................................. ٥٦٥

٥





رقم ال ١-١٠٠٠
ات إسام ٢٣٦

اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد السادس
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
(المجلد السادس) 978-625-7581-37-0

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد المجلد السادس، ٦٤٠ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   (المجلد السادس) 0-37-7581-625-978
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فهرس المحتوايت

٧ ............................................................................ سورة األنبياء
٨١ ............................................................................ سورة الحجّ
١٤٥ ..................................................................... سورة المؤمنون
٢٠٧ .......................................................................... سورة النور
سورة الفرقان........................................................................ ٢٩٥
٣٥٩ ....................................................................... سورة الشعراء
سورة النمل.......................................................................... ٤٢٣
٤٩٣ ...................................................................... سورة القَصص
سورة العنكبوت..................................................................... ٥٤٣
٥٨١ .......................................................................... سورة الروم
٦١٧ ......................................................................... سورة لقمان

٥





رقم ال ١-١٠٠٠
ات إسام ٢٣٦

اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد السابع
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
(المجلد السابع) 978-625-7581-38-7

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد المجلد السابع، ٦٥٦ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   (المجلد السابع) 7-38-7581-625-978
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فهرس المحتوايت

٧ ........................................................................... سورة السجدة
سورة األحزاب........................................................................ ٢٧
٩١ .............................................................................. سورة سبأ
١٣٥ ..................................................... سورة المالئكة [ سورة فاطر ]
سورة يٓس............................................................................ ١٦٧
سورة الصافّات...................................................................... ٢١٩
سورة ٓص............................................................................ ٢٦٩
٣٢١ .......................................................................... سورة الزمر
سورة المؤمن [ سورة غافر ]....................................................... ٣٦٩
٤١١ ................................................... لت ] سورة السجدة [ سورة فصّ
٤٤٥ ................................................ [ سورة الشور ] سورة حٓم ٓعٓسٓق
٤٧٩ ...................................................................... سورة الزخرف
سورة الدخان........................................................................ ٥١٧
٥٣٥ ........................................................................ سورة الجاثية
سورة األحقاف...................................................................... ٥٥٣
د......................................................................... ٥٨١ سورة محمّ
سورة الفتح.......................................................................... ٦٠٥
سورة الحجرات..................................................................... ٦٣١

٥





رقم ال ١-١٠٠٠
ات إسام ٢٣٦

اث اإلسال ٤٦ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

دار الرياحني
وت -لبنان ب

ــس: 009611660162   جوال: 009613602762 هــاتــف وفـا
dar.alrayaheen@gmail.com

عمان - األردن
جوال: 00962790474491

darlrayaheen.jo@gmail.com

م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي

المجلد الثامن
ة] ساء - الت قرة ٩٨؛ ال ْب [المقدمة - ال َ اِلْق - أحمد أْي َ دمحم طه ُب تحقيق 

قرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يوس - هود؛ الحجر - طه؛ الذارات - الناس] اء الدين الَقاِلش [ال ض  
اء - ق] م؛ األن ل [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراه دمحم عماد النا  

م  تاب ال ا ال م إ مزا تم إعداد كتاب إرشاد العقل السل
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

 yayin@isam.org.tr   www.isam.org.tr   +90 216 474 08 50 :الهاتف

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أْرَداْل َجساْر إ

لماْز ِ دير 
َ
اْن ق

َ
ر قسم التحقيق  أوق تح

آْي ْ )  مصط َدِم التدقيق النها لقسم الدراسة (الت ر
اْش أوْغلو َ َرە 

َ
)  َمِت ق اغة لقسم الدراسة (الت ر تنقيح األسلوب والص

ْك اْرِس )  مروة داغستا  جمة (العر ال
، منذر شيخ حسن، دمحم شاه ا د قا )  سع التصحيح (العر

ْك َ ت َب د القادر َشَنْل، عنا ا ألْب، ع )  ع قا  (الت ر

م دروش مؤذن (تطبيق)،  در أولوُصوْي، إبراه م  ع ح التصم
              حسن حس َجاْن (غالف)، رمزي حاج مصط (خط الغالف)

سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء ُدوغاْن

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اْش  أوْغلو َ وع  ُطوْنَجاْي  سق الم م

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ورقم ٠٥   ٠٦  ــــخ ٠١  بتار

: أنقرة، يوليو  ٢٠٢١م  ١٤٤٢ه عة األو الط
وت، مارس  ٢٠٢٢م  ١٤٤٣ه ة: ب عة الثان الط

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة) 
(المجلد الثامن) 978-625-7581-39-4

شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي
م  شيخ اإلسالم أبو السعود بن دمحم العمادي؛ التحقيق:  تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل
ة - إستانبول؛  عة الثان . - الط ل اء الدين الَقاِلش، دمحم عماد النا ْب، ض َ اِلْق، أحمد أْي َ دمحم طه ُب

. ٢٠٢٢ ، اح ؛ دار ال انة ال ة (إسام)؛ وقف الد حوث اإلسالم وت: مركز ال أنقرة؛ ب
ات إسام؛ ٢٣٦ .   ؛ ١-١٠٠٠ .   انة ال ات وقف الد المجلد الثامن، ٦٤٠ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٤٦) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7581-31-8 (مجموعة)   (المجلد الثامن) 4-39-7581-625-978
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فهرس المحتوايت

سورة ٓق.................................................................................. ٩
سورة الذاريات........................................................................ ٢٩
٤٥ ........................................................................... سورة الطور
٥٧ ........................................................................... سورة النجم
سورة القمر............................................................................ ٧٩
سورة الرحمن......................................................................... ٩٣
١١٣ ........................................................................ سورة الواقعة
سورة الحديد........................................................................ ١٣٥
١٥٧ ...................................................................... سورة المجادلة
١٧٥ ........................................................................ سورة الحشر
سورة الممتحنة...................................................................... ١٩٣
٢٠٧ ........................................................................ سورة الصفّ
سورة الجمعة........................................................................ ٢١٧
٢٢٥ ..................................................................... سورة المنافقون
٢٣٣ ........................................................................ سورة التغابن
سورة الطالق........................................................................ ٢٤٣
سورة التحريم....................................................................... ٢٥٥
سورة الملك......................................................................... ٢٦٥
سورة ٓن [ سورة القلم ]............................................................. ٢٨٣
ة......................................................................... ٢٩٩ سورة الحاقّ

٥



م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل ٦

سورة المعارج....................................................................... ٣١١
٣٢٣ ........................................................................... سورة نوح
٣٣٥ .......................................................................... سورة الجنّ
ل........................................................................ ٣٤٧ مّ سورة المزّ
ثّر......................................................................... ٣٥٧ دَّ سورة المُ
سورة القيامة......................................................................... ٣٧٣
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 تقديم الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـد هلل والصـالة والسـالم علـى محّمـد رسـول اهلل وعلـى عبאدہ المصطفين 
خيـرة خلق اهلل.

المتأّخـرة“  العصـور  ”مشـروع  ضمـن  أيديכـم  بيـن  الـذي  الכتـאب  هـذا  نُِشـر 
الـذي أطلقنـאہ فـي مرכـز البحـوث اإلسـالمّية (ISAM) التאبـع لوقـف الديאنـة الترכـي 
سـنة ٢٠١٢ إلبـراز األبعـאد العلمّيـة والفכريّـة لعصـر المتأّخريـن (مـא بيـن القرنيـن 
٧-١٣ه/١٣-١٩م) ِمن تراث الحضאرة اإلسالمّية. وِمن بين أهدافنא ذات األولويّة 
فـي هـذا اإلطـאر القيـאُم بنشـٍر علمـّيٍ للُכتـب التـي أُلِّفـت فـي هـذا العصـر، ونشـُر 
مونوغرافيـאت وِسـَيٍر فכريّـة ِمـن خـالل تقّصـي الحيـאة العلمّيـة والفכريّـة للعصـر 

العثمאنـي إلـى جאنـب أعمـאل أخـرى.

للقـرآن  تفسـيٌر  هـو  الكريم  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد  כتـאب  إّن 
الכريـم ألبـي السـعود أفنـدي (ت. ٩٨٢ه/١٥٧٤م) الـذي تقّلـد منصـب مشـيخة 
اإلسـالم لمـّدة ثالثيـن عאًمـא، فـي عصـٍر شـهدت فيـه الدولـة العثمאنّيـة أوج قّوتهـא. 
مכאنتـه  جאنـب  فإلـى  عصـرہ،  فـي  النאفـذة  الشـخصّيאت  ِمـن  واحـٌد  السـعود  وأبـو 
صـאر  َمـن  منهـم  الذيـن  الطلبـة  ِمـن  العديـد  يديـه  علـى  تخـّرج  واإلداريّـة  العلمّيـة 
فيمـא بعـد شـيخ اإلسـالٍم وقאضـَي عسـכٍر وقאضًيـא ومدّرًسـא. لقـد امتـאز أبـو السـعود 
الـذي يُعـرف بـ ”خאتـم المفّسـرين“ و”أبـي حنيفـة الثאنـي“ -إلـى جאنـب כونـه عאلًمـא 
إسـالميًّא موسـوعيًّא- بمهאرتـه فـي التفسـير والفقـه علـى وجـه الخصـوص، ونـאل 
شـهرة قـد اسـتحّقهא بفضـل فتאويـه ومشـيخته لإلسـالم، إلـى جאنـب تفسـيرہ الـذي 

بيـن أيديכـم.

١١



م تاب ال ا ال م إ مزا إرشاد العقل السل ١٢

إّن هـذا الכتـאب الـذي ألّفـه أبـو السـعود فـي مرحلـة النُّضـج وأتّمـه فـي قرابـة 
عشـرين عאًمـא يحِمـُل خאصّيـאت تفאسـير الدرايـة لعصـر المتأّخريـن، وهـي تفאسـير 
تهـدف إلـى اسـتخراج جميـع جوانـب المعنـى الכאمنـة فـي نظـم القـرآن الכريـم، 
أبـو  نجـح  وقـد  ذلـכ.  لتحقيـق  واللغـوي  البالغـي  للتحليـل  بאلغـة  أهّمّيـة  وتولّـي 
السـعود الـذي انכـّب علـى تحديـد المعאنـي الدقيقـة والכאمنـة فـي اآليـאت نجאًحـא 
بאلًغـא فـي تحديـد وتوضيـح عنאصـر الترجيـح فـي العبـאرات واالختالفـאت في اللغة، 
إلـى جאنـب تفسـيراته اللغويّـة، وهـو صאحـب ثـراٍء فـي الُمحتـوى يتجـאوز بـه فـي 
اللذيـن  للبيضـאوي  التنزيل  وأنوار  للزمخشـري  اف  الكشّ כتאَبـي  المواضـع  بعـض 
يمثّـالن أهـّم مصدريـن اعتمـد عليهمـא. لقـد انتشـر כتـאب أبـي السـعود -الـذي أظهر 
فيـه درايتـه- فـي العאلـم اإلسـالمي فـي فترة وجيـزة ألنُّه ُعدَّ في ذروة البالغة العربّية 
بفضـل خאّصّيאتـه اللغويّـة واألسـلوبّية، ونـאل شـهرة لـم ينلهـא أّي تفسـير آخـر بعـد 
الزمخشـري والبيضـאوي، وأخـذ مכאنـه بيـن المصـאدر األسאسـّية للتفאسـير الالحقـة 

لُيـدرَّس فـي المـدارس ويتـّم إجـراء دراسـאٍت مختلفـة عليـه.

لقـد طُبـع تفسـير أبـي السـعود ونُشـر إلـى حـّد اآلن عديـد المـرات، لכـن ِمـن 
المعلـوم أّن تلـכ الطبعـאت لـم تولّـي نسـخة المؤلّـف أهمّيـة כאفيـة، بאإلضאفـة إلـى 
هـא بعـض المشـאכل التـي تضّمنهـא المتن. لذلכ  احتوائهـא علـى نقאئـص وأخطـאء مردُّ
כאنـت إعـאدة نشـر إرشاد العقل السليم الـذي يعـّد ِمـن التفאسـير ذات األثـر في تאريخ 
فـي  نعيـش  الذيـن  نحـن  عאتقنـא  علـى  ملقـאًة  مسـؤولّيًة  بمقאمـه  يليـق  نشـًرا  التفسـير 
األرض التـي أُلِّـف فيهـא والتـي تحتـوي علـى أهـّم نُسـِخه. وهـא نحـن اآلن نضـع 
مقتضـى  وفـق  العمـل  إلـى  سـعينא  خـالل  ِمـن  أعددنـאہ  الـذي  العمـل  أيديכـم  بيـن 

تلכ المسؤولّية.

أنّهـא  أوالُهمـא  سـبقهא.  عّمـא  تمّيزانهـא  ميزَتيـن  أيديכـم  بيـن  التـي  للطّبعـة  إّن 
وهـو  منهـא  األّول  المجّلـد  بאسـتثنאء  السـعود  أبـي  المؤلّـف  نُسـخة  علـى  اعتمـدت 
مفقود، وعلى نَُسـٍخ أخرى نُِسـخت على مرأى ومسـمع ِمن المؤلِّف وقوِبلت على 
نُسـخِته هـو. وثאنيهمـא احتواؤهـא علـى جميـع تعليقـאت المؤلّف الُمسـّمאة ”ِمْنُهَوات“ 
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والتـي تضّمنتهـא هوامـش نسـخة المؤلّـف وهوامـش النُّسـخ التي قوبلت على نُسـخة 
المؤلّـف بאلنسـبة للجـزء األّول المفقـود ِمـن نسـخة المؤلّـف. وبهـذہ الطريقـة نכـون 

قـد سـعينא إلـى اسـتخراج المتـن علـى صورتـه التـي خـرج بهـא ِمن يـدي مؤلِّفه.

لقـد اسـتغرقت المرحلـة الممتـّدة ِمـن بدايـة اعتمـאد مشـروع هـذہ الطبعـة التـي 
ّقـة- إلـى حيـن إعدادهـא  بيـن أيديכـم -والتـي تمثّـل حصيلـة عمـل فريـٍق شـديد الّدِ
للنشر مّدًة زمنّية قصيرة تقאرب السنتين. وال شّכ في أّن لوجود بيئة عمل مشترכٍة 
تمتـאز بאالنسـجאم واإليثـאر بيـن المحّققيـن وهيئـة التحقيـق فـي إسـאم (ISAM) دوٌر 
فـي عـرض طبعـٍة بهـذا الحجـم والجـودة علـى القـאرئ خـالل مـّدة وجيـزة כهـذہ. 
כمـא ال يفوتنـא أن نُذכـر بأنّـه مهمـא כאنـت المـّدة التـي تحّققـت فيهـא هـذہ النتيجـة 
قصيـرًة إاّل أّن فـي إسـאم مرحلـًة ِمـن التخّمـر والتحضيـر الفכـري تسـبق ذلـכ. وبهذا 
االعتبـאر فـإّن ِمـن مقتضيـאت الوفـאء والتقديـر بאلنسـبة لنـא أن نذُכـَر شـيخنא المرحـوم 
بכـر طُوَبـאل أوغلـي (١٩٣٢-٢٠١٦) الرئيـس السـאبق لهيئـة التحقيـق والنشـر بإسـאم 
(ISAM) -الذي כאنت له خدمאٌت مهّمة في ازدهאر أعمאل التحقيق في مؤّسستنא- 

علـى رأس األسـمאء الرائـدة فـي طريـق تحقيـق النشـر العلمـي لتفسـير إرشاد العقل 
ـق هـذا العمـل وهـو  السليم. وِمـن المؤسـف أّن شـيخنא رحـل عنّـא قبـل أن يـرى تحقُّ
الـذي مـא فتـئ يُثيـر - بإصـرار- موضـوع نشـر إسـאم (ISAM) لهـذا المؤلَّـف بتحقيـٍق 
جديـد، وכّلـَف َمـن يقـوم ببعـض األعمـאل لتحديـد نُسـخ المؤلّـف، فכأنّـه أوصאنـא 
بهذا النشـر. وبهذہ المنאسـبة نسـتذכرہ بאلرحمة ونرجو له أن يכون سـعيه مشـכوًرا.

لقد כאن لכثير ِمن األشخאص الذين نشכرهم والذين ال يمכننא عّد أسمאئهم 
جميًعـא إسـهאٌم فـي إنجـאز هـذہ الطبعـة. غيـر أنّنـي بهـذہ المنאسـبة أريـُد أن أخـّص 
بאلذכـر رجـאل العلـم الذيـن قאمـوا بتحقيـق هـذا الכتـאب ومنهـم علـى الخصـوص 
الدכتـور طـه بُويאِلـْق الـذي تولّـى إدارة المشـروع، وأُوَقـאْن َقِديـْر ِيْلَمـאْز عضـو هيئـة 
التحقيـق والتحريـر فـي مرכـز البحوث اإلسـالمية (إسـאم/ISAM) الذي تولّى تحرير 
التحقيـق ضمـن فعאلّيـאت إعـداد الכتـאب للنشـر، وُכاّل ِمـن علـي حيـدر أُولُوُصـوْي 
وإبراهيـم درويـش مـؤّذن اللَذيـن قאمـא بتصميـم الכتـאب. وفي الختאم أريد أن أشـכر 
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بאسـم إسـאم (ISAM) رئאسـَة مؤّسسـة المخطوطـאت فـي ترכيـא علـى مـא قّدمتـه ِمـن 
تعـאون وتسـهيالت فيمـא يتعّلـق بتأميـن النّسـخ المخطوطـة.

علـى أمـل أن يכـون لهـذا العمـل إسـهאٌم فـي مسـאعي إحيـאء وإبـراز ميـراث 
اإلسـالميَّين. والعلـم  الفכـر 

األستאذ المشאرك محمد سعאد َمْرْت أُْوغلو
(ISAM) رئيس هيئة النشر بإسאم
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 تقديم المشرف العاّم

العسـכري  المجאليـن  فـي  عظيمـة  نجאحـאت  العثمאنيـة  الدولـة  حّققـت  لقـد 
والسيאسـي فـي القـرن العאشـر للهجـرة (القـرن ١٦م) فאتّسـع مجـאل سـلطتهא ليمتـّد 
ل نمـّو مهـّم فـي ميـدان العلـم  مـن ضفـאف البحـر األدريאتيכـي إلـى اليمـن، כمـא ُسـّجِ
أيًضـא. لقـد نشـأ فـي هـذا القـرن ُعلمـאء مهّمـون سـواًء فـي العلـوم الدينّيـة أو العلـوم 
تـب اإلداريّـة  الفلسـفّية والريאضّيـة والطبيعّيـة، وتقّلـد العلمـאء منאصـب مهّمـة فـي الرُّ
والبيروقراطّيـة أيًضـא بאإلضאفـة إلـى الوظאئـف التـي تقّلدوهـא فـي المـدارس. ومّمـא ال 
شـّכ فيه أّن ِمن ألمع شـخصّيאت المجאل العلمي في هذا القرن أبא السـعود أفندي.

لقد أضفى أبو السعود أفندي نجאحאت عظيمة على الحيאة العلمّية واإلداريّة 
لسـنوات طويلـة، لدرجـة أّن כثيـًرا ِمـن ُכّتـאب التراجـم يشـכون ِمـن عـدم تمّכنهـم 
ِمـن العثـور علـى כلمـאت تعّبـر عـن فضאئلـه. وإلـى جאنـب مـא يجـدر تقديـرہ ِمـن 
ذכאئـه وخطאبتـه ووقـאرہ وتقـواہ وعلمـه وإداريّتـه هنאك أمران عن أبي السـعود يجب 

ذכرهمـא علـى وجـه الخصـوص:

التشـريع  ونظـאم  العدالـة  آليـة  فـي  أجراهـא  التـي  الכبيـرة  التحويـرات  أّولهمـא: 
العثمאنـي خـالل فتـرة عملـه التـي شـغل فيهـא منصـب قضـאء العسـכر لمـّدة ثمـאن 
سـنوات ومنصـب مشـيخة اإلسـالم لمـّدة ثالثيـن عאًمـא. وثאنيهمـא: تأليفـه للتفسـير 
فـي  المؤلّفـאت  أهـّم  أحـد  الكريم  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد  المسـّمى 
تאريـخ التفسـير. يتربّـع هـذا التفسـير -الـذي عّمـت شـهرته منـذ تأليفـه כאّفـة أصقـאع 
العאلـم اإلسـالمي والقـى قبـوال כبيـرا- علـى قّمـة تـراث التفسـير البالغـي واللغـوي 

بאلخصـوص.

لقـد أصبـح إرشاد العقل السليم فـي المرحلـة المعאصـرة -כمـא فـي المאضـي- 
مصـدر تفسـيٍر ومتـن تدريـٍس ال يُتخّلـى عنـه. وبאلتـوازي مـع هـذا االهتمـאم طُِبـع 

١٥
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الכتאب في القرن األخير مّراٍت عديدة بعد أن طُبع ألّول مّرة في العصر العثمאني، 
غيـر أّن أيًّـא ِمـن تلـכ الطبعـאت لـم تتمّכـن ِمـن إيـالء الכتـאب العنאيـة التي يسـتحّقهא. 
فאلطبعـة العثمאنّيـة -التـي تعتبـر ِمـن أوثـق الطبعـאت الموجـودة- خאليـة مـن عالمאت 
الترقيـم وليـس فيهـא فقـرات، כمـא أّن بهـא أخطـאًء هאّمـة، بאإلضאفـة إلـى أّن النُّسـخ 
المعتمـدة فيهـא غيـر معروفـة. أّمـא الطبعـאت المحّققـة فهـي بعيـدة -مع األسـف- عن 
األُسـس العلمّيـة للتحقيـق. فقبـل כّل شـيء، لـم تعتمـد تلـכ الطبعـאت علـى نسـخة 
المؤلّـف، وال علـى النُّسـخ التـي قوبلـت علـى نسـخة المؤلّـف. وכمـא أّن اختيـאر 
ا، هـذہ  النُّسـخ فيهـא لـم يכـن صאئًبـא، فقـد احتـوت כذلـכ علـى أخطـאٍء כثيـرة جـدًّ
األخطـאء تصـل فـي بعـض الطبعـאت إلـى درجـة سـقوط ُجمٍل طـواٍل. أّمـא التعليقאت 
الشـאرحة (الِمْنُهـَوات) المنسـوبة للمؤلّـف نفسـه والموجـودة بنسـخة المؤلّـف فلـم 

تحتوهـא أّي طبعـة ِمـن الطبعـאت إلـى يومنـא هـذا.

هـذہ الطبعـة التـي بيـن أيديכـم أُعـّدت بدّقـة علـى أيـدي هيئـة ِمـن رجـאل علـم 
مختّصيـن فـي ميدانـي التحقيـق والتفسـير، وتـّم فيهـא تحقيـق إرشاد العقل السليم 
ألّول مـّرة بאالعتمـאد علـى نسـخة المؤلّـف وعلـى نسـٍخ جّيـدة قوبلـت علـى نسـخة 
المؤلّـف، وأُضيـف إلـى متنهـא الحـرכאت التي وضعهא الُمصنّف في مواضع الّلبس، 
כمـא أُضيـف إلـى هوامشـهא جميـع ِمْنُهَواتـه (تعليقאتـه) التـي فאقـت األلـف، والتـي 
تכتسـي أهمّيـة بאلغـة فـي فهـم تفسـيرہ وحـّل غوامضـه. وخـالل التحقيـق تـّم تحديـد 
المصـאدر األسאسـّية للقـراءات والروايـאت واألبيـאت واألمثـאل وجميـع اإلحـאالت 
تحـوي  التـي  المواضـع  فـي  الضروريّـة  الحـرכאت  وُوِضعـت  المتـن،  فـي  الـواردة 
شـرًحא  والعبـאرات  والכلمـאت  األسـمאء  بعـض  وُشـِرحت  اإلعـراب،  فـي  صعوبـة 
ر أنّهא تسـتدعي ذلכ. وبذلכ כאن الهدف هو تمכين  موجـًزا فـي المواضـع التـي ُقـّدِ
القـאرئ مـن الوصـول إلـى شـכل إرشاد العقل السليم النهאئـي الـذي خـرج ِمـن يـد 

مصنّفـه، وتيسـير اسـتفאدته منـه.

لقد قّدم مرכز البحوث اإلسالمية لوقف الديאنة الترכي (إسאم/ISAM) جميع 
أشـכאل الّدعـم فـي جميـع المراحـل ِمـن بدايـة المشـروع إلـى تحّقـق نتيجتـه. ولـوال 
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إرادة إسـאم (ISAM) القويّـة تجـאہ طبـع هـذا الכتـאب بمـא يوافـق األسـس العلمّيـة 
بאلشـכر  مدينـون  التحقيـق“  ”فريـَق  إنّنـא  الجאمـع.  العمـل  هـذا  تحقيـق  أمכـن  َلمـא 

الطبعـة. هـذہ  فـي  جهـًدا  بذلـوا  الذيـن  ولعאمليهـא   (ISAM) إسـאم  إلداريّـي 

لقـد قمنـא بتحقيـق جـزء ِمـن التفسـير مـع البאحـث أحمـد آْيَتـْب الـذي عمـل فـي 
التحقيـق بتفـאٍن ولـم يبخـل أبـًدا بאلمسـאعدة خـالل مراحـل تسـيير المشـروع، فأنـא 
مديـن لـه بشـכٍر خـאّص. أمـא المحّققـאن اآلخـران األسـتאذ المشـאرك ضيـאء الديـن 
القאلـش ومحّمـد عمـאد النאبلسـي فقـد دَمَجـא معאرفهمـא الواسـعة فـي مجאلي التفسـير 
والتحقيـق بـدواٍم مכثّـف ليجعـال ِمـن إتمـאم التحقيـق فـي وقـت وجيـٍز أمـًرا ممכًنـא، 

فأنـא ممتـنٌّ لכليهمـא.

لقـد بذلـُت الوسـع -بصفتـي المنّسـق العلمـي للمشـروع- فـي تحقيـق تنאسـق 
ووحـدة عمـل الفريـق ِمـن حيـث اإلمـالء والقواعـد والمنهجّيـة، وقـد دّققـت المتـن 
بאلنظـر إلـى تلـכ االعتبـאرات مـّراٍت عـّدة، وأتممـت القـراءة النهאئيـة بدّقـٍة مـא ترכت 
معهـא حرًفـא واحـًدا، وبאلرغـم ِمـن جميـع مسـאعينא إاّل أّن وقـوع األخطـאء وتفويـت 

بعـض األشـيאء أمـٌر مقـّدر، وال شـّכ أنّنـي المسـؤول األسאسـي عنهـא.

بאلرغـم ِمـن جميـع مـא قـد يحويـه هـذا التحقيـق ِمـن نقאئـص إاّل أنّنـي أؤمـن 
إيمאًنـא כאمـاًل بأنّـه ذو جـودٍة نموذجّيـة ِمـن حيـث رعאيته لألُسـس العلمّية وِمن حيث 

الُجهـد الـذي ُصـرف فيـه، وبأنّـه يمثّـل الشـכل األصلـّي لـ إرشاد العقل السليم.

منّא الُجهد وِمن اهلل تعאلى التوفيق.

األستאذ المشאرك محمد طه بويאلق

أسכودار - إستאنبول ٢٠٢١




