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ديمــــــقـــت  
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد  

 وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد :  

 :بعد أما 

  الدراسة   فرص  توفري  هبدف  م 1973  عام  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  أُنشئت  فقد
  يف   الدراسية  الفصول  يف  واالنتظام  ابلتفرغ  والوظيفية  املعيشية  الظروف  له  تسمح  مل  من   لكل

 . التقليدية واجلامعات  املدارس

 عن  التعليم  منهج   اجلامعة  هذه  اعتمدت   اجلميع  متناول  يف  والعلم  الثقافة  جعل  بغية
،  الالزمة  التوجيهات   مع  والتمارين  املقررة  الكتب  للطالب  ترسل  اجلامعة  أن   حبيث،  بُعد

َعنَي   الطلبة  مرشد  مع  والتنسيق  ابلتعاون  والواجبات   التمارين  بتحليل  الطالب  فيقوم
ُ
 من   امل

 الفرعية  املراكز  أحد   إىل  احلضور  منهم  يطلب  الدراسى  الفصل  هناية   ويف،  اجلامعة  ِقَبل
 . النهائية االمتحاانت ليؤدوا للجامعة

  اهتماماً   البداية  من  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  اهتمت  العربية  اللغة  ألمهية  نظراً 
 كلية  وأُنشئت،  ابكستان أطراف  سائر  يف  أسسها  وتوطيد   العربية  اللغة  نشر  سبيل   يف  ابلغاً 
.  املنشودة  األهداف  تلك   لتحقيق  املضنية  جهودها  لتبذل  اإلسالمية  والدراسات   العربية  اللغة

 واجلامعية  والكلية   والثانوية  اإلبتدائية :  املراحل  لكافة   الدراسية  املناهج  بتصميم   الكلية  وقامت
 يف  العربية  اللغة  معلمي  بتدريب  قامت  أهنا  كما،  احلديثة  الدراسات   إليه  ماتوصلت  ضوء  يف

 . احلديثة  املناهج حسب والكليات  املدارس



v 

 

  " ةدراسة أدبي القرآن الكرمي " الكتاب  وهذا، العليا الدراسات  اآلن تقدم وهي 
قام جبمعه وتنسيقه    الذي   وآداهبا  العربية  اللغة  يف  البكالوريوس   ملرحلة  (4910)املقرر  رمز  

وترتيبه الدكتور مسيع هللا زبريي، رئيس قسم اللغة العربية، مع جلنة التأليف وساعدت يف  
العربية   اللغة  وآداهبا، كليه  العربية  اللغة  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  خنبة  مراجعته 

 مة إقبال املفتوحة، اسالم آابد. والدراسات اإلسالمية، جامعة العال
  اإلسالمية   والدراسات   العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  احلقيقة  يف

 . الدكتور حمي الدين اهلامشي األستاذ الكلية عميد جانب من الكبرية للرعاية نتيجة

 يف  جيعلنا  وأن  املرجوة   األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  أن  تعاىل  هللا  ندعو  اخلتام  ويف
 الوكيل. ونعم حسبنا  وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

 
 )حفظه هللا(  الربوفيسور الدكتور ضياء القيوم

 آابد  إسالم، املفتوحة إقبال العالّمة رئيس، جامعة
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a 
،  أمجعني  وأصحابه آله وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم والصالة العاملني  رب هلل احلمد

 : بعد أما .الدين  يوم إىل  إبحسان تبعهم  ومن

  اللغة   البكاليوروس يف   ملرحلة   نقدمه"  ةدراسة أدبي  قرآن الكرميال"  مادة   يف  كتاب   فهذا 
 . وآداهبا العربية 

وكذلك التعارف    األهداف   حتديد  هو   معينا  مسلكاً   املادة   تنسيق هذه  يف   سلكنا  وقد 
  الوحدة   مفردات  على  الضوء  تسليط  مث.  بداية كل وحدةٍ   يف  ابحملتوايت  لكل وحدٍة والتعريف

  الطالب   ليجيب   وحدة  كل   هناية  األسئلة واملناقشات يف  وأوردان،  ممل   وإطناب  خمل   إجياز  دون
كما ذكران املصادر واملراجع يف هناية الكتاب ليتمكن الوصول  ،وفهمها  الوحدة   دراسة  بعد  عليها

 . إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

مراجعة    يف  - تعاىل  هللا   حفظه- الدكتور مسيع هللا زبريي    العربية  اللغة   قسم   رئيس  أسهم   قد
 وآرائه   املتواصل  ودعمه  املستمر  تشجيعه  ولوال،  القيّمة  آبرائه  الصورة  هذه  يف  وإخراجها  املادة  هذه

،  املالئمة  الصورة  هبذه  املادة   هذه  إلخراج  املبذولة  املضنيه  اجلهود   مثار  قطف  أمكن   ملا  السديدة
 . الدارين يف  اجلزاء  خري هللا وجزاه ، العرفان و  الشكر بكل جيدر   فهو
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  أرجاء   يف   الكرمي  القرآن  لغة  لبثّ   اجلامعة  هذه  جهود  يُثمر  أن   تعاىل  هللا  ندعو   األخري  ويف
 .  العربية وآداهبا اللغة  ملتذوقي    مفيداً   املرجوة وجيعله األهداف الكتاب هلذا حيقق و ابكستان
 . العاملني رب  اي آمني  

 .ويل التوفيق وهللا
 

 عبد اجمليد بغدادىالدكتور 
   وآداهبا العربية اللغةئيس قسم ر   

 . آابد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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 تــوطــئــة
،  أمجعني  وأصحابه آله وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم والصالة العاملني  رب هلل احلمد

 : بعد أما .الدين  يوم إىل  إبحسان تبعهم  ومن

  البكاليوروس يف   ملرحلة   نقدمه"  القرآن الكرمي )دراسة أدبية( "  مادة   يف   كتاب   فهذا  
 .وآداهبا العربية اللغة 

  أعظم وهي الناس مجيع هبا يتحدث  الناس بني  التفاهم  وسيلة اللغة أن املعلوم  ومن

  والتقاليد والثقافة احلضارة أسس تنتمي استخداماً  وأكثر  األرض ظهر  على  بشرى إجناز

 .لإلنسان املدنية  وال احلضارة  قامت   ما اللغة ال  فلو اللغة  إىل  واألداين

وكذلك التعارف    األهداف   حتديد  هو   معينا  مسلكاً   املادة   تنسيق هذه  يف   سلكنا  وقد 

  الوحدة   مفردات  على  الضوء  تسليط  مث.  بداية كل وحدةٍ   يف  ابحملتوايت  لكل وحدٍة والتعريف

  الطالب   ليجيب   وحدة  كل   هناية  األسئلة واملناقشات يف  وأوردان،  ممل   وإطناب  خمل   إجياز  دون

ذكران املصادر واملراجع يف هناية الكتاب ليتمكن الوصول    اوفهمها، كم  الوحدة   دراسة  بعد  عليها

 . إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

  الصورة   هذه  يف  وإخراجها  املادة  مراجعة هذهكتابة و   يفرجال جلنة التأليف    أسهم  قد

ستاذ  كما أنين أكرر الشكر إىل عمد كلية اللغة العربية والدراسات االسالمية، األ،  القيّمة  مآبرائه
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  بكل   جيدر  فهوالدكتور شاه حمي الدين اهلامشي لتشجيعه ورعايته اخلاصة بقسم اللغة العربية  

 . الدارين يف  اجلزاء  خري  هللا وجزاه، والعرفان الشكر

  أرجاء   يف   الكرمي  القرآن  لغة  لبثّ   اجلامعة  هذه  جهود  يُثمر  أن   تعاىل  هللا  ندعو   األخري  ويف

 .  العربية وآداهبا اللغة  ملتذوقي    مفيداً   املرجوة وجيعله األهداف الكتاب هلذا حيقق و ابكستان

 . العاملني رب  اي آمني  

 .ويل التوفيق وهللا
 

 مسيع للا  زبريي  بن حممد منشأ د. 
 قسم اللغة العربية،    

 العربية والدراسات اإلسالمية،   اللغةكلية 

 . آابد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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 وأصـــولـــهتفســري ال
 
 

 
 
 

 

 

 

 بن نذير أمحدد طاهر حممد.    إعداد:
 ء بن حممد منشا د. مسيع هللا زبريي  مراجع:
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 ارفــــالتع
 

 عزيزي الطالب والطالبة!  
 والربط بين التعريف 

ً
 وإصطالحا

ً
تتناول هذه الوحدة على معرفة التفسير لغة

التفسير،  اللغوي واإلصطالحي، وفهم أهمية وشرف التفسير، ومعرفة نشأة وتطور  

ومعرفة طبقات املفسرين، وفهم أصول التفسير، وفهم اتجاهات التفسير، ومعرفة 

ر، وفي األخير ذكرنا بعض التدريبات واألسئلة..  ِّ
ر، وآداب املفس  ِّ

 شروط املفس 

 

 وهللا ولي التوفيق 

 

 د. حممد طاهر نذير 
 مسيع للا  زبريي  بن حممد منشأ  
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 دافــــاأله
 

 على األمور اآلتية:بعد قراءة هذه  
ً
 الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

1.  
ً
 وإصطالحا

ً
 معرفة التفسير لغة

 فهم أهمية وشرف التفسير  .2

 معرفة نشأة وتطور التفسير  .3

 معرفة طبقات املفسرين  .4

 فهم أصول التفسير .5

 فهم اتجاهات التفسير  .6

ر .7 ِّ
 معرفة شروط املفس 

ر  .8 ِّ
 معرفة آداب املفس 
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 التفسريتعريف     

   يها الطالب الكرام!أ
، والربط بين تعريف اللغوي واإلصطالحي  

ً
 واصطالحا

ً
أوال نعرف التفسير لغة

    وهي مما يلي.

 التفسري لغًة: 
ووزنه "تفعيل" من الفسر، وهو    والتبيين.يعني اإليضاح    اللغة:التفسير في  

   البيان والكشف. وقال هللا سبحانه تعالى في سورة الفرقان: "
ا

ٍل ِإال
َ
ِبَمث َك 

َ
ون

ُ
ت
ْ
َوال َيأ

 
 
ِسيرا

ْ
ف
َ
ْحَسَن ت

َ
ِ َوأ

َحق 
ْ
اَك ِبال

َ
ن
ْ
.    .]33الفرقان: “ [ ِجئ

ً
 أي بياًنا وتفصيال

  .
ً

{ أي تفصيال
ً
يرا ْفسِّ

َ
ْحَسَن ت

َ
 وقال ابن عباس في قوله تعالى: }َوأ

هو مقلوب من "سفر" ومعناه أيًضا: الكشف، يقال: سفرت    وقال بعضهم:

وإنما  أضاء،املرأة سفوًرا: إذا ألقت خمارها عن وجهها، وهي سافرة، وأسفر الصبح: 

 بنوه على التفعيل؛ ألنه للتكثير.  

: الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكل جعل وقال الراغب

الفسر إلظهار املعنى املعقول، وجعل السفر إلبراز األعيان لألبصار، فقيل: سفرت  

 املرأة عن وجهها، وأسفر الصبح.  

األنباري  ابن  ركضتها وقال  إذا  وفسرتها،  الدابة  فسرت  العرب:  قول   :

إلى   لينطلق حصرها، وهو يؤول  املغلق محصورة  أيًضا. فالتفسير كشف  الكشف 

 من املراد بلفظه، وإطالق للمحتبس عن الفهم به.  

 واإلظهار.ويتضح لنا أن التفسير في اللغة مداره على البيان والكشف 
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 التفسري اصطالحاً:
توجد عند العلماء عدة تعريفات للتفسير بمفهوم واحد وبألفاظ شتى، ومنها 

 مما يلي:

، وبياُن معناه، واإلفصاُح بما   : معنىقال ابن جزي  التفسير هو "شرُح القرآنِّ

ه أو نجواه."  ه أو إشاَرتِّ ِّ
 يقتضيه بنص 

حيان أبو  بألفاظِّ  وقال  النطقِّ  كيفيةِّ  عن  فيه   
ُ
ُيبحث "علٌم  هو  التفسير   :

حَمُل عليها حاَل  
ُ
، ومعانيها التي ت ةِّ ةِّ والتركيبيَّ ها اإلفراديَّ ها، وأحكامِّ ، ومدلوالتِّ القرآنِّ

ها الت وسورتِّ اآليةِّ  ُنزولِّ  ُم 
ْ
ل عِّ "هو  آخر:  موضع  في  وقال  ذلك."  وتتماُت   ، ركيبِّ

هها،   ها ومتشابِّ ها، ومحكمِّ ها ومدني ِّ ي ِّ ِّ
 
مَّ ترتيُب مك

ُ
ازلةِّ فيها، ث

ها واإلشاراتِّ النَّ وأقاصيصِّ

ها ومفسرِّها." ها، ومجملِّ ها ومقيدِّ ها، ومطلقِّ ِّ
ها وعام  ِّ

ها، وخاص  ها ومنسوخِّ  وناسخِّ

ه،  فة املالكيوقال ابن عر  َيةِّ كيفيةِّ داللتِّ ِّ
: "هو العلُم بمدلولِّ القرآنِّ وخاص 

اسخِّ واملنسوخِّ  ، والنَّ زولِّ
ُّ
 ".وأسبابِّ الن

اِفيِجي  
َ
، وبياُن وقال الك  معاني القرآنِّ

ُ
، فهو كشف فسيُر في الُعْرفِّ ا التَّ : "وأمَّ

ش  .املرادِّ  أو  لغوية  كانت معاني  أعم، سواًء  القرآن  معاني  من  ، وسواًء واملراد 
ً
ة رعيَّ

".  كانت بالوضعِّ أو بمعونةِّ املقامِّ وَسْوقِّ الكالمِّ وبقرائنِّ األحوالِّ

: هو "علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث داللته على  وقال الزرقاني 

 مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشرية." 

القنوجي نصوص  وقال  نظم  عن  باحث  علم  "وهو  سور    القرآن،:  وآيات 

 حسب الطاقة البشرية وبوفق ما تقتضيه القواعد العربية." الفرقان ب
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ويظهر من هذه التعريفات أن  بعضهم قد نص على مهمة املفسر، وضابط  

علوم   من  أدخل جملة  قد  بعضهم  وأما  واإليضاح،  والبيان  الشرح  وهي  التفسير، 

، القرآن في تعريف التفسير، وأنها قد جاءت في بعضها على سبيل املثال ال الحصر

بعض   وجعل  تعريفه،  في  توسع  قد  بعضهم  وأما  العلوم،  هذه  كثرة  ذلك:  وسبب 

العلوم التي ليست من علمِّ التفسير، وال من مهمة املفسر، جعلها من صلب تعريف  

ما التفسير هو شرح وبيان   التفسير، وأدخل في تعريفه علم أصول الفقه.  يتبين لنا إن 

 تفسير.  للقرآن الكريم، فما كان فيه بيان، فهو

 الربط بني التعريف اللغوي واإلصطالحي:
البيان  على  مداره  اللغة  في  التفسير  أن   التعريفين،  كال  من  لنا  يتبين  كما 

، أي توجد في 
ً
والكشف واإلظهار، وهذا ثابت ومتحقق في تعريف التفسير اصطالحا

ر يتتبع  التفسير كشف معاني كالم هللا سبحانه وتعالى وبيانها وإظهارها، وأن   ِّ
املفس 

 سورة سورة، وآية آية، وكلمة كلمة، الستخراج املعنى. 

 أمهية وشرف التفسري  11.2

ِّ علوم الشريعة وأرفعها قدرا، وهو أشرف العلوم موضوعا و 
التفسير من أجل 

وغرضا وحاجة إليه، ألن موضوعه كالم هللا تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة. ومعدن  

الغرض منه هو السعادة   كل فضيلة وألن  إلى  الوثقى والوصول  بالعروة  االعتصام 

الحقيقية وإنما اشتدت الحاجة إليه؛ ألن كل كمال ديني أو دنيوي ال بد وأن يكون  

 موافًقا للشرع، وموافقته على العلم بكتاب هللا. 

 نشأة وتطور التفسري  -1.2

جرت ُسنة هللا أن يرسل كل رسول بلسان قومه. ليتم تخاطبه معهم: }َوَما 

ُهْم{  
َ
َن ل ِّ

ُيَبي  هِّ لِّ ْومِّ
َ
َسانِّ ق لِّ  بِّ

َّ
ال ْن َرُسوٍل إِّ َنا مِّ

ْ
ْرَسل

َ
، وأن يكون الكتاب الذي  )4إبراهيم:  (أ

ا فإن   -صلى هللا عليه وسلم-أنزل عليه بلسانه ولسانهم، وإذا كان لسان محمد  عربيًّ

َناُه  الكتا
ْ
ْنَزل

َ
ا أ نَّ ب الذي أنزل عليه يكون بلسان عربي، وبذلك نطق محكم التنزيل: }إِّ
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وَن{  
ُ
ل ْعقِّ

َ
ت ْم 

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ل  
ً
ا ي  َعَربِّ  

ً
ْرآنا

ُ
وُح   )2يوسف:  (ق الرُّ هِّ  بِّ َزَل 

َ
ن يَن،  ِّ

َ
َعامل

ْ
ال  ِّ

َرب  زِّيُل 
ْ
َتن
َ
ل ُه  نَّ }َوإِّ

رِّيَن  ْنذِّ
ُ ْ
َن امل وَن مِّ

ُ
َتك َك لِّ بِّ

ْ
ل
َ
ى ق

َ
يُن، َعل مِّ

َ ْ
يٍن{ األ ٍ ُمبِّ

ي  َساٍن َعَربِّ لِّ  . )195- 192الشعراء: (، بِّ

عند   املعاني  وجوه  توافق  القرآن  في  املعاني  ووجوه  عربية،  القرآن  فألفاظ 

لغات   من  أهي  العلماء،  أنظار  فيها  تختلف  قليلة  ألفاظ  هناك  كانت  وإذا  العرب، 

هذا ال يخرج  أخرى وعربت، أم هي عربية بحتة ولكنها مما تواردت عليها اللغات؟ فإن  

ا.  القرآن عن أن يكون عربيًّ

والذي عليه املحققون أنها كلمات اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم 

من بعض أجناس األمم. وهذا هو ما رجحه جهبذ املفسرين ابن جرير الطبري. فقد 

)ال  } هِّ َرْحَمتِّ ْن  مِّ ْينِّ 
َ
ْفل كِّ ْم 

ُ
ك }ُيْؤتِّ تعالى:  في ذلك كقوله  ي  ُروِّ ما  ، قيل:  )28حديد:  أورد 

{ )املزمل:   ْيلِّ
َّ
 الل

َ
ة
َ
ئ اشِّ

َ
ن نَّ  فالن: ضعفان من األجر بلسان الحبشة. وقوله: }إِّ (، 6الكِّ

ي َمَعُه{   بِّ ِّ
و 
َ
َباُل أ قيل: بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا: نشأ. وقوله: }َيا جِّ

بلسان  10)سبأ:   قيل: سبحي  )املدثر:    الحبشة، (،  ْسَوَرٍة{ 
َ
ق ْن  مِّ ْت  رَّ

َ
}ف (، 51وقوله: 

يٍل{ )هود:   ِّ
ج  ْن سِّ مِّ  

ً
َجاَرة }حِّ بالحبشية. وقوله:  (، قيل 74، والحجر  82قيل: األسد 

ن أن أحًدا لم يقل إن هذه األحرف   –فارسية أعربت   ي في ذلك ثم بيَّ أورد الطبري ما ُروِّ

م: حرف كذا بلسان الحبشة معناه وما أشبهها لم تكن للعرب كالًما، وإنما قال بعضه

كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، وقد ظهر أن بعض األلفاظ اتفقت فيها  

األلسن املختلفة، كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس، فأي مرجح يجعل  

اللفظ من لغة بعينها ثم نقل إلى اللغة األخرى؟ فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون  

 ك كان من عنده من الجنس ومدعي ذلك يدعي شيًئا بال دليل. أصل ذل

 التفسير في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه:

ا تكفل هللا تعالى لرسوله بحفظ القرآن وبيانه: }
َ
ِإذ

َ
ُه، ف

َ
آن ْر

ُ
ا َجْمَعُه َوق

َ
ْين
َ
ِإنا َعل

 
َ
ا َبَيان

َ
ْين
َ
ما ِإنا َعل

ُ
ُه، ث

َ
آن ْر

ُ
ِبْع ق

ا
ات
َ
اُه ف

َ
ن
ْ
أ َر

َ
صلى هللا -(، فكان النبي  19-17{ )القيامة:  هُ ق

}  -عليه وسلم نه ألصحابه:  ِّ
يبي  . وكان عليه أن 

ً
القرآن جملة وتفصيال ا يفهم 

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
أ َو

 
َ
ُرون

ا
ك
َ
ف
َ
ُهْم َيت

ا
َعل

َ
ْيِهْم َول

َ
َِل ِإل

ز 
ُ
اِس َما ن

ا
 ِللن

َ
ن ِ
َبي 
ُ
َر ِلت

ْ
ك ِ
 
ْيَك الذ

َ
 (. 44{ )النحل: ِإل
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يفهمون القرآن كذلك؛ ألنه نزل بلغتهم. وإن    -عنهمرض ي هللا  -وكان الصحابة  

كانوا ال يفهمون دقائقه، يقول ابن خلدون في مقدمته: "إن القرآن نزل بلغة العرب 

مفرداته    – في  معانيه  ويعلمون  يفهمونه،  كلهم  فكانوا  بالغتهم،  أساليب  وعلى 

حد منهم ما ال  وتراكيبه" ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون في الفهم، فقد يغيب عن وا 

 يغيب عن اآلخر. 

-: أن عمر بن الخطاب -رض ي هللا عنه-أخرج أبو عبيد في الفضائل عن أنس 

 قرأ على املنبر: }  -رض ي هللا عنه
 
ا ب 
َ
أ َو  

 
اِكَهة

َ
(، فقال: هذه الفاكهة قد  31{ )عبس:  َوف

رض ي هللا  -عرفناها، فما األب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر

قال: كنت    - رض ي هللا عنه-". وأخرج أبو عبيد من طريق مجاهد عن ابن عباس    -هعن

{ حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال  ْرضِّ
َ ْ
َماَواتِّ َواأل َر السَّ اطِّ

َ
ال أدري ما: }ف

أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها". ولذا قال ابن قتيبة: "إن العرب ال تستوي  

ما في القرآن من الغريب واملتشابه، بل إن بعضها يفضل في ذلك    في املعرفة بجميع

 عن بعض". 

 وكان الصحابة يعتمدون في تفسيرهم للقرآن بهذا العصر على:

 في موضع جاء مبيًنا في موضع آخر، تأتي اآلية  أواًل: القرآن الكرمي
ً

: فما جاء ُمجمال

هو   وهذا  يخصصها،  أو  يقيدها  ما  ينزل  ثم  عامة،  أو  يسمى  مطلقة  الذي 

في  القرآن جاء موجًزا  أمثلة كثيرة، فقصص  ولهذا  بالقرآن  القرآن  بتفسير 

{ تعالى:  وقوله  أخرى،  مواضع  في  ومسهًبا  املواضع   بعض 
ُ
َبِهيَمة ْم 

ُ
ك
َ
ل  

ْ
ت

ا
ِحل

ُ
أ

ْم 
ُ
ْيك

َ
َعل ى 

َ
ل
ْ
ُيت َما   

ا
ِإال َعاِم 

ْ
ن
َ ْ
آية: }1{ )املائدة:  األ  (، فسره 

ُ
ة
َ
ْيت
َ ْ
امل ُم 

ُ
ْيك

َ
َعل  

ْ
َِمت

{ ُحر 

ْبَصاُر{ )األنعام: 3)املائدة: 
َ ْ
ُه األ

ُ
ْدرِّك

ُ
ى  103(، وقوله تعالى: }ال ت

َ
ل (، فسره آية: }إِّ

{ )القيامة: 
ٌ
َرة اظِّ

َ
َها ن ِّ

 (.23َرب 

ن للقرآن، وكان الصحابة يرجعون إليه  -صلى هللا عليه وسلم-اثنياً: النيب   ِّ
: فهو املبي 

: ملا نزلت هذه اآلية:  إذا أشكل عليهم فهم آية من اآليات، عن ابن مسعود قال

ٍم }
ْ
ل
ُ
ِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبظ

ْ
ْم َيل

َ
وا َول

ُ
ِذيَن آَمن

ا
(، شق ذلك على الناس  82{ )األنعام:  ال
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فقالوا: يا رسول هللا، وأينا ال يظلم نفسه؟ قال: "إنه ليس الذي تعنون، ألم 

يٌم{ )لقمان: ٌم َعظِّ
ْ
ل
ُ
ظ

َ
ْرَك ل ِّ

 
نَّ الش (، إنما 13  تسمعوا ما قال العبد الصالح: }إِّ

ن لهم ما يشاء عند    -صلى هللا عليه وسلم-هو الشرك". كما كان الرسول   ِّ
يبي 

  - صلى هللا عليه وسلم-الحاجة، عن عقبة بن عامر قال: "سمعت رسول هللا  

ةٍ يقول وهو على املنبر: } وا
ُ
ْم ِمْن ق

ُ
ْعت

َ
ط
َ
ُهْم َما اْست

َ
وا ل ِعد 

َ
( "أال 60{ )األنفال: َوأ

الرمي". القوة  رسول    وإن  قال  قال:  أنس  وسلم:    هللا،وعن  عليه  صلى هللا 

 "الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة". 

ة باًبا للتفسير باملأثور عن رسول هللا   نَّ صلى هللا عليه  -وقد أفردت كتب السٌّ

}  -وسلم تعالى:  هللا  ِذي  وقال 
ا
ال ُهُم 

َ
ل  

َ
ن ِ
َبي 
ُ
ِلت  

ا
ِإال اَب 

َ
ِكت

ْ
ال ْيَك 

َ
َعل ا 

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
أ َوَما 

 ا
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ْوٍم ُيؤ

َ
 ِلق

 
وا ِفيِه َوُهدى  َوَرْحَمة

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
(. ومن القرآن ما ال 64{ )النحل:  خ

الرسول   ببيان  إال  تأويله  أمره   -صلى هللا عليه وسلم-ُيعلم  كتفصيل وجوه 

- ونهيه، ومقادير ما فرضه هللا من أحكام، وهذا البيان هو املقصود بقوله  

 وتيت الكتاب ومثله معه" . : "أال وإني أ -صلى هللا عليه وسلم

: فكان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير في كتاب هللا تعالى، الفهم واالجتهاد   -اثلثًا

في ذلك عن رسول هللا   في    -صلى هللا عليه وسلم-ولم يجدوا شيًئا  اجتهدوا 

فهمها،  وُيحسنون  العربية،  يعرفون  العرب،  ص 
َّ
ل
ُ
خ من  فإنهم  الفهم، 

 فيها.ويعرفون وجوه البالغة 

واشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم: الخلفاء األربعة، وابن مسعود، 

َبيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موس ى األشعري، وعبد هللا 
ُ
وابن عباس، وأ

بن الزبير، وأنس بن مالك، وعبد هللا بن عمر، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا  

فيم تفاوت  على  وعائشة،  العاص،  بن  عمرو  وهناك بن  وكثرة،  قلة  بينهم  ا 

القرآن  تفسير  من  متعددة  مواضع  في  وغيرهم  هؤالء  إلى  منسوبة  روايات 

باملأثور تتفاوت درجتها من حيث السند. صحة وضعًفا. وال شك أن التفسير  

تفسير   أن  إلى  العلماء  جمهور  وذهب  قيمته،  له  الصحابة  عن  باملأثور 
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إلى أسباب النزول وكل ما ليس    الصحابي له حكم املرفوع إذا كان مما يرجع

للرأي فيه مجال. أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم 

ده إلى رسول هللا   . -صلى هللا عليه وسلم-ُيسنِّ

واملوقوف على الصحابي من التفسير يوجب بعض العلماء األخذ به؛ ألنهم 

واألحوال التي اخُتصوا بها، وملا لهم من الفهم أهل اللسان، وملا شاهدوه من القرائن 

تفسيره   القرآن قسمان: قسم ورد  أن  "اعلم  "البرهان":  في  الزركش ي  الصحيح. قال 

النبي   عن  يرد  أن  إما  واألول:  يرد،  لم  وقسم  وسلم-بالنقل،  عليه  هللا  أو   -صلى 

ُينظر    فاألول ُيبحث فيه عن صحة السند، والثاني  –الصحابة، أو رءوس التابعين  

في   شك  فال  اللسان،  أهل  ُهم 
َ
ف اللغة  حيث  من  ره  فسَّ فإن  الصحابي،  تفسير  في 

 اعتماده. أو بما شاهدوه من األسباب والقرائن فال شك فيه". 

وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: "وحينئذ إذا لم نجد التفسير في 

ة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، نَّ فإنهم أدرى بذلك ملا شاهدوه    القرآن وال في السٌّ

الصحيح   والعلم  التام  الفهم  من  لهم  وملا  بها،  اخُتصوا  التي  واألحوال  القرائن  من 

والعمل الصالح وال سيما علماؤهم وكبراؤهم كاألئمة األربعة، والخلفاء الراشدين،  

 ". -رض ي هللا عنهم-واألئمة املهتدين املهديين، وعبد هللا بن مسعود 

من التفسير في هذا العصر؛ ألن التدوين لم يكن إال في القرن   ولم يدون ش يء

  
ً

شكال يتخذ  ولم  الحديث،  من  فرًعا  التفسير  وكان  هذه   ،منظًماالثاني،  كانت  بل 

ْروى منثورة آليات متفرقة. من غير ترتيب وتسلسل آليات القرآن وسوره 
ُ
التفسيرات ت

 كما ال تشمل القرآن كله. 

 التابعني: التفسري يف عصر 
التابعين  أعالم  بعض  اشتهر  بالتفسير،  الصحابة  أعالم  بعض  اشتهر  كما 

الذين أخذوا عنهم من تالميذهم بالتفسير كذلك معتمدين في مصادره على املصادر  

التي جاءت في العصر السابق باإلضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر. قال األستاذ 



12 

 

ء املفسرون في فهمهم لكتاب هللا تعالى على  محمد حسين الذهبي: "وقد اعتمد هؤال

صلى هللا عليه  -ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول هللا 

وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم. وعلى ما أخذوه من أهل   -وسلم

والنظر في  الكتاب مما جاء في كتبهم، وعلى ما يفتح هللا به عليهم من طريق االجتهاد  

في  التابعين  هؤالء  أقوال  من  كثيًرا  التفسير  كتب  لنا  روت  وقد  تعالى.  هللا  كتاب 

التفسير قالوها بطريق الرأي واالجتهاد، ولم يصل إلى علمهم ش يء فيها عن رسول هللا 

 أو عن أحد من الصحابة.  -صلى هللا عليه وسلم-

الرسول   عن  ل  ُنقِّ ما  إن  فيما سبق:  قلنا  وسلم  صلى هللا -وقد  وعن   - عليه 

الصحابة من التفسيرلم يتناول جميع آيات القرآن، وإنما فسروا ما غمض فهمه على  

النبي    -على تدرج-معاصريهم، ثم تزايد هذا الغموض   َبُعد الناس عن عصر  - كلما 

والصحابة، فاحتاج املشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن   - صلى هللا عليه وسلم

ص، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض، ثم جاء َمن  يكملوا بعض هذا النق

العرب  لغة  من  عرفوه  ما  على  معتمدين  تباًعا،  القرآن  تفسير  فأتموا  بعدهم 

نزول  في عصر  التي حدثت  األحداث  من  لديهم  ما صح  وعلى  القول،  في  ومناحيهم 

الفتوحات اتسعت  لقد  البحث.  ووسائل  الفهم  أدوات  من  هذا  وغير   القرآن، 

اإلسالمية، وانتقل كثير من أعالم الصحابة إلى األمصار املفتوحة، ولدى كل واحد  

منهم علم. وعلى يد هؤالء تلقى تالميذهم من التابعين علمهم، وأخذوا عنهم، ونشأت  

 مدارس متعددة. 

بن  سعيد  بمكة:  تالميذه  من  واشتهر  عباس  ابن  مدرسة  نشأت  مكة  ففي 

عباس، وطاوس بن كيسان اليماني، وعطاء بن    جبير، ومجاهد، وعكرمة مولى ابن

قلة   ابن عباس  الرواية عن  في  يختلفون  وهم  املوالي،  من  رباح. وهؤالء جميًعا  أبي 

وكثرة، كما اختلف العلماء في مقدار الثقة بهم والركون إليهم، والذي ورد فيه ش يء  

العلماء يختلفون في توثيقه وإن كانوا يشهدون   له بالعلم  ذو بال هو عكرمة، فإن 

 والفضل.
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ل عنه في  َبيُّ بن كعب بالتفسير أكثر من غيره، وكثر ما ُنقِّ
ُ
وفي املدينة اشتهر أ

ذلك. واشتهر من تالميذه من التابعين الذين أخذوا عنه مباشرة أو بالواسطة: زيد  

 بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي. 

ها العلماء نواة مدرسة أهل  وفي العراق نشأت مدرسة ابن مسعود التي يعتبر 

بن   منهم علقمة  اشتهر  التابعين.  كثير من  العراق  أهل  بالتفسير من  الرأي: وُعرف 

والحسن    ومسروق،قيس،   الشعبي،  وعامر  الهمذاني،  ومرة  يزيد،  بن  واألسود 

 البصري، وقتادة بن دعامة السدوس ي. 

الذين أخذ   هؤالء هم مشاهير املفسرين من التابعين في األمصار اإلسالمية

ا خالًدا. واختلف العلماء فيما  ا علميًّ
ً
فوا لنا تراث

َّ
عنهم أتباع التابعين من بعدهم. وخل

صلى هللا عليه  -أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر في ذلك ش يء عن رسول هللا  

يؤخذ    -وسلم ال  أنه  إلى  جماعة  فذهب  ال؟  أم  بأقوالهم  أيؤخذ  الصحابة،  عن  أو 

هم لم يشاهدوا القرائن واألحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم بتفسيرهم؛ ألن

الخطأ في فهم املراد. وذهب أكثر املفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم؛ ألنهم تلقوه غالًبا  

عن الصحابة. والذي يترجح أنه إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ 

 به وال نتعداه إلى غيره.

عبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست ُحجة، تيمية  قال ابن
ُ
: "قال ش

أنها ال تكون ُحجة على غيرهم ممن خالفهم.  فكيف تكون ُحجة في التفسير؟ يعني 

وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الش يء فال يرتاب في كونه ُحجة، فإن اختلفوا فال  

بعدهم، َمن  على  وال  بعض  على  ُحجة  بعضهم  قول  لغة    يكون  إلى  ذلك  في  وُيرجع 

ة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك".  ،القرآن  نَّ  أو السٌّ

ولكن  والرواية،  التلقي  بطابع  العصر  هذا  في  ا 
ً
محتفظ التفسير  ظل  وقد 

بعد أن كثر دخول أهل الكتاب في اإلسالم، نقلوا عنهم في التفسير كثيًرا    – التابعين  

كالذي   اإلسرائيليات،  بن  من  األحبار، ووهب  بن سالم، وكعب  ُيروى عن عبد هللا 

منبه، وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، كما بدأ االختالف فيما ُيروى عنهم من 
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تفسير لكثرة أقوالهم. ومع هذا فإنها أقوال متقاربة أو مترادفة، فهو من باب اختالف  

 العبارة ال اختالف التباين والتضاد.

 لتدوين:التفسري يف عصور ا
بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية، وأوائل عهد العباسيين، وحظي الحديث 

بالنصيب األول في ذلك، وشمل تدوين الحديث أبواًبا متنوعة، وكان التفسير باًبا من  

آية، من   القرآن سورة سورة، وآية  ر  ِّ
تأليف خاص يفس  له  ُيفرد  هذه األبواب، فلم 

 مبدئه إلى منتهاه.

النبي   إلى  املنسوب  التفسير  برواية  عناية جماعة  عليه  -واشتدت  صلى هللا 

مقدمة   -وسلم وفي  الحديث.  بجمع  عنايتهم  مع  التابعين،  إلى  أو  الصحابة،  إلى  أو 

عبة بن الحجاج املتوفى  117هؤالء: يزيد بن هارون السلمي املتوفى سنة 
ُ
هجرية، وش

املتوفى سن  160سنة   هجرية، وسفيان بن عيينة    197ة  هجرية، ووكيع بن الجرح 

هجرية، وعبد    205هجرية، وروح بن عبادة البصري املتوفى سنة    198املتوفى سنة  

سنة   املتوفى  همام  بن  سنة    211الرزاق  املتوفى  إياس  أبي  بن  وآدم    220هجرية، 

سنة   املتوفى  بن حميد  وعبد  تفاسيرهم   249هجرية،  من  إلينا  يصل  ولم  هجرية. 

 ما نقل مسنًدا إليهم في كتب التفسير باملأثور.  ش يء، وإنما ُروي 

بنفسه   قائًما  علًما  وجعله  بالتأليف  التفسير  أفرد  َمن  هؤالء  بعد  جاء 

ماجه   كابن  وذلك  املصحف.  ترتيب  حسب  القرآن  ففسر  الحديث.  عن   
ً

منفصال

هجرية، وأبو بكر بن    310هجرية، وابن جرير الطبري املتوفى سنة    273املتوفى سنة  

سنة    املنذر املتوفى  سنة    318النيسابوري  املتوفى  حاتم  أبي  وابن   327هجرية. 

  405هجرية، والحاكم املتوفى سنة    369هجرية، وأبو الشيخ بن حبان املتوفى سنة  

سنة   املتوفى  مردويه  بن  بكر  وأبو  مروية    410هجرية،  هؤالء  وتفاسير  هجرية. 

هللا   رسول  إلى  وسلم-باإلسناد  عليه  هللا  وأتباع وإلى    -صلى  والتابعين،  الصحابة 

التابعين مع الترجيح أحياًنا فيما ُيروى من آراء، واستنباط بعض األحكام، واإلعراب  

من  جماعة  هؤالء  أثر  على  جاء  ثم  الطبري.  جرير  ابن  فعل  كما  الحاجة،  عند 
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املفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير باملأثور، ولكنهم اختصروا األسانيد، وجمعوا 

قوال دون أن ينسبوها إلى قائليها، وبهذا التبس األمر، ولم يتميز الصحيح  شتات األ

 من السقيم. 

وأثيرت  االختالف،  وكثر  فروعها،  وتشعبت  تدوينها،  وتم  العلوم،  اتسعت 

مسائل الكالم، وظهر التعصب املذهبي، واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم  

ذهبها فأصاب التفسير من هذا الجو النقلية، وحرصت الفرق اإلسالمية على دعم م

الشخص ي،، ويتجهون  الفهم  تفسيرهم على  في  يعتمدون  املفسرون  غباره، وأصبح 

املذهبية،   والعقائد  العلمية،  االصطالحات  فيهم  وتحكمت  متعددة،  اتجاهات 

والثقافة الفلسفية، واهتم كل واحد من املفسرين بحشوه بما برز فيه من العلوم  

علوم العقلية ُيعنى في تفسيره بأقوال الحكماء والفالسفة كفخر  األخرى، فصاحب ال

الدين الرازي. وصاحب الفقه ُيعنى بالفروع الفقهية كالجصاص والقرطبي، وصاحب  

التاريخ ُيعنى بالقصص واألخبار كالثعلبي والخازن، وصاحب البدعة يؤول كالم هللا  

عبد   والقاض ي  والجبائي،  كالرماني  الفاسد،  مذهبه  من على  والزمخشري  الجبار 

املعتزلة ومال محسن الكاش ي من اإلمامية االثنى عشرية. وصاحب التصوف يستخرج  

 املعاني اإلشارية كابن عربي.

التفسير  كتب  أصبحت  وهكذا  والبالغة،  والصرف  النحو  علوم  مع  هذا 

كل   ل  وحمَّ والفاسد.  والصالح  والضار،  والنافع  والثمين،  الغث  طياتها  في  تحمل 

ا على خصومه، وفقد التفسير  مفسر   آيات القرآن ما ال تتحمله، انتصاًرا ملذهبه، وردًّ

 وظيفته األساسية في الهداية واإلرشاد ومعرفة أحكام الدين. 

العصور   في  التفسير  وتدرج  باألثر،  التفسير  على  بالرأي  التفسير  طغى  وبذلك 

تصار تارة، والتعليق أخرى،  املتتابعة على هذا النمط، بنقل املتأخر عن املتقدم، مع االخ 

بحاجات   املفسرين  بعض  ُعني  املعاصر، حيث  التفسير  في  أنماط جديدة  حتى ظهرت 

الحياة   أسس  من  الكريم  القرآن  تضمنه  عما  الكشف  تفسيرهم  في  وتناولوا  العصر، 
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املنار،   وتفسير  الجواهر،  كتفسير  العلوم،  ونظريات  التشريع،  ومبادئ  االجتماعية، 

 والظالل. 

 قات املفسرين طب    . 1
وعلى ضوء نشأة وتطور التفسير نستطيع أن نقسم طبقات املفسرين على  

 :النحو التالي 

املفسرون من الصحابة: واشتهر منهم الخلفاء األربعة، وابن مسعود، وابن   - 1

ثابت، وأبو موس ى األشعري، وعبد هللا بن  َبيُّ بن كعب، وزيد بن 
ُ
عباس، وأ

وأبو هريرة، وجابر، وعبد هللا بن عمرو بن العاص الزبير، وأنس بن مالك،  

ي عنه من الخلفاء األربعة علي بن   رض ي هللا تعالى عنهم أجمعين، وأكثر من ُروِّ

ا، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم،   َرة جدًّ زِّ
َ
أبي طالب، والرواية عن الثالثة ن

َوى معمر  كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر رض ي هللا عنه، فقد رَ 

ا يخطب وهو يقول:   عن وهب بن عبد هللا عن أبي الطفيل قال: "شهدت عليًّ

كتاب هللا   وسلوني عن  أخبرتكم،  إال  ش يء  عن  تسألوني  ال  فوهللا،  سلوني، 

 .”فوهللا ما من آية إال وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل

ي   ُروِّ مما  أكثر  ي عنه  فُروِّ ابن مسعود  ابن جرير وأما  أخرج  عن علي، وقد 

وغيره عنه أنه قال: "والذي ال إله غيره ما نزلت آية من كتاب هللا إال وأنا أعلم 

تناله   مني  بكتاب هللا  أعلم  أحد  مكان  أعلم  ولو  نزلت،  وأين  نزلت،  فيمن 

 .املطايا ألتيته" وأما ابن عباس فسنترجم له بعد إن شاء هللا

التابعين: قال  -2 أهل مكة؛    املفسرون من  بالتفسير  الناس  "أعلم  تيمية:  ابن 

ألنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن  

وغيرهم   وطاوس  جبير،  بن  وسعيد  ابن    –عباس،  أصحاب  الكوفة  وفي 

وفي املدينة زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد،    –مسعود  

أصحاب   ومن  أنس"  بن  يزيد، ومالك  بن  واألسود  علقمة،  مسعود  ابن 

وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومن هذه الطبقة: الحسن البصري، وعطاء بن  
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أبي مسلم الخراساني، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو العالية رفيع بن مهران 

الرياحي، والضحاك بن مزاحم، وعطية بن سعيد العوفي. وقتادة بن دعامة 

أنس، بن  والربيع  من    –والسدي    السدوس ي،  املفسرين  قدماء  فهؤالء 

 التابعين، وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة. 

ثم بعد هذه الطبقة: طبقة الذين صنف كثير منهم كتب التفاسير التي تجمع    -3

أقوال الصحابة والتابعين، كسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وشعبة 

الرزاق، وآدم بن أبي إياس، وإسحاق بن  بن الحجاج، ويزيد بن هارون، وعبد  

 راهويه، وعبد بن حميد، وروح بن عبادة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وآخرين. 

ثم بعد هؤالء طبقات أخرى: منها علي بن أبي طلحة، وابن جرير الطبري، وابن   -4

أبي حاتم، وابن ماجه، والحاكم، وابن مردويه، وأبو الشيخ بن حبان، وابن  

خرين، وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها املنذر في آ 

على   بعضها  وترجيح  األقوال  لتوجيه  يتعرض  فإنه  ابن جرير  إال  ذلك  غير 

 بعض واإلعراب واالستنباط، فهو يفوقها بذلك. 

اللغوية،   -5 بالفوائد  مشحونة  تفاسير  صنفت  بعدهم:  طبقة  انتصبت  ثم 

لقراءات بروايات محذوفة األسانيد، وقد يضيف ووجوه اإلعراب، وما أثر في ا 

بعضهم شيًئا من رأيه، مثل أبي إسحاق الزجاج، وأبي علي الفارس ي، وأبي بكر  

 النقاش، وأبي جعفر النحاس. 

ونقلوا   -6 األسانيد،  فاختصروا  املتأخرين،  من  طائفة  التفسير  في  ف 
َّ
أل ثم 

 بالعليل.  األقوال بتراء، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح

ثم صار كل َمن سنح له قول يورده، وَمن خطر بباله ش يء يعتمده، ثم ينقل    -7

، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن  
ً
ا أن له أصال ذلك عنه َمن يجيء بعده ظانًّ

الباب   في هذا  القدوة  الصالح، ومن هم  في   –السلف  السيوطي: رأيت  قال 

ُضوبِّ  
ْ
غ
َ ْ
امل ْيرِّ 

َ
}غ تعالى:  قوله  )الفاتحة:  تفسير  يَن{  ِّ

 
ال الضَّ َوال  ْم  ْيهِّ

َ
نحو 7َعل  ،)

وجميع الصحابة    -صلى هللا عليه وسلم-عشرة أقوال، مع أن الوارد عن النبي  
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والتابعين ليس غير اليهود والنصارى، حتى قال ابن أبي حاتم: ال أعلم في ذلك  

رين.  ِّ
ا من املفس 

ً
 اختالف

منهم من مأل كتابه بما غلب    صنف بعد ذلك قوم برعوا في ش يء من العلوم.  -8

أنزل  القرآن  ر هو فيه، كأن  َمهَّ
َ
ت ما  الفن، واقتصر فيه على  على طبعه من 

ألجل هذا العلم ال غير، مع أن فيه تبيان كل ش يء. فالنحوي نراه ليس له هم 

قواعد  وينقل  بعيدة  كانت  وإن  فيه،  املحتملة  أوجهه  وتكثير  اإلعراب  إال 

وخال  وفروعه  ومسائله  واإلخباري النحو  والنهر.  البحر  في  حيان  كأبي  فياته 

أو  أكانت صحيحة  سواء  سلف  عمن  واإلخبار  واستيفاؤه،  القصص  همه 

باطله. ومنهم الثعالبي. والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميًعا، وربما استطرد 

 والجواب على أدلة  
ً

إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي ال تعلق لها باآلية أصال

لفين، كالقرطبي. وصاحب العلوم العقلية، خصوًصا اإلمام فخر الدين املخا

الرازي، قد مأل تفسيره بأقوال الحكماء والفالسفة، وخرج من ش يء إلى ش يء،  

حتى يقض ي الناظر العجب من عدم مطابقة املورد لآلية. قال أبو حيان في 

ة بها في علم  البحر: جمع اإلمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة ال حاج

التفسير ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل ش يء إال التفسير. واملبتدع ليس  

له قصد إال تحريف اآليات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث أنه لو الح له  

شاردة من بعيد اقتنصها، أو وجد موضًعا له فيه أدنى مجال َساَرَع إليه، كما  

ل عن البلقيني أنه قال: استخرجت  باملناقيش، منها   ُنقِّ
ً

من الكشاف اعتزاال

َقْد  
َ
ف  

َ
ة َجنَّ

ْ
ال َل  ْدخِّ

ُ
َوأ ارِّ 

النَّ َعنِّ  ُزْحزَِّح  َمْن 
َ
}ف في قوله سبحانه وتعالى:  أنه قال 

اَز{ )آل عمران:  
َ
(، أي فوز أعظم من دخوله الجنة؟ أشار به إلى عدم  185ف

 الرؤية. وهكذا الشأن بالنسبة إلى امللحدين وغيرهم.

 سري التف  أصول -3
أصول التفسير مبحث مهم تفرقت موضوعاته في مقدمات بعض املفسرين  

وفي كتب أصول الفقه. ومن أشهر الذين أفردوه من املتقدمين ابن تيمية في رسالة  
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بالتأليف من املتأخرين   خاصة طبعت بعنوان "مقدمة في أصول التفسير" وافرده 

وترك رسالة عنوانها "التكميل  العالمة الشيخ عبد الحميد الفراهي من علماء الهند  

الدراسة  من  ملزيد  متسعا  زال  ما  التفسير  أصول  في  والبحث  التأويل".  أصول  في 

 والتأليف. وفي هذا املبحث تتناول النقاط الثالث اآلتية: 

 
 
 : العلوم التي البد من تحصيلها أوال

 
 
 : الشروط الواجب توفرها في املفسرثانيا

 
 
 التفسير : أهم قواعد أصول ثالثا

 أوالً : العلوم اليت حيتاج إليها املفسر
 اللغة و االشتقاق: .1

يكون  املفردة  األلفاظ  حقائق  وفهم  املفردات،  معاني  نعرف  باللغة  ألن 

 باستقصاء املعاني التي دلت عليها هذه الكلمة في آيات القرآن .

 النحو و الصرف:  .2
اإلعراب ، ويقع الذين يجهلون  ألن املعنى يتوقف في أحيان كثيرة على معرفة  

 هذين العلمين ويتصدون للتفسير في أغالط شنيعة . 

 األدب و علوم البالغة: .3
ذلك ألن مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز أمر الزم في التفسير ، فال بد من إشارة 

 إلى نواحي الجمال الفني في اآلية وتحليلها . 

 علوم القرآن:  .4
ألدوات التي ال بد منها لعملية التفسير.  ذلك ألن معرفة هذه العلوم من أهم ا 

الدقيق.   الصحيح  الفهم  اآليات  فهم  على   
ً
كثيرا تساعد  النزول  أسباب  فمعرفة 

وكذلك معرفة املكي واملدني تعين في إدراك معاني اآليات، وكذلك هو الحال في معرفة 

حكمي تقرر  التي  اآليات  تفسير  في  القصوى  أهميتها  لها  فإنه  واملنسوخ  ن الناسخ 

في   األساسية  األمور  من  واملتشابه  فاملحكم  وكذلك  واحد.  موضوع  في  مختلفين 
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جهدنا  ولنصرف  املتشابه،  متاهات  في  الدخول  عناء  من  نتخلص  حتى  التفسير، 

 وطاقاتنا في تفسير املحكم .

 علوم أصول الدين والتوحيد: .5
والحياة  الكون  إلى  جديدة  نظرة  يتضمن  الكريم  الكتاب  هذا  ألن  وذلك 

يساعد  واإل العقيدة  هذه  أصول  فإدراك  اإلسالمية،  العقيدة  في  متمثلة  نسان 

 مساعدة تامة في شرح اآليات الكريمة املتعلقة بذلك. 

 علم أصول الفقه: .6
النص،  من  األحكام  استنباط  نعرف  أن  نستطيع  العلم  هذا  بواسطة  ألن 

 ووجه االستدالل على األحكام . 

 احلديث النبوي والفقه والسرية: .7
حديث ففيه تفسير لعدد من آيات القرآن، إذ كانت مهمة النبي صلى أما ال

هللا عليه وسلم األولى تبيان ما نزل إليه، وفيه تفصيل للمجمل وبيان للمبهم. وأما  

الفقه اإلسالمي فإنه يعرض األحكام اإلسالمية التي ذكرها القرآن مبوبة مجموعة، 

 األحكام . فيساعد استحضارها على تصور دقيق ملعاني آيات 

 علوم أخرى:  .8
كالعلوم االجتماعية والعقلية والكونية وما يتصل بالثقافة العامة، فالتاريخ 

والجغرافيا واالجتماع ولعم النفس والفلك ... كل هذه العوم مما يساعد على تفسير  

 يتصل بحياة الناس. 
ً
 القرآن تفسيرا

 : الشروط الواجب توفرها في املفسر:
ً
 ثانيا

 الثة أقسام: ونقسمها إلى ث

 من العلوم التي ذكرنا آنفا.    شروط علمية: .1
ً
 جيدا

ً
 تتلخص بإتقان املفسر قدرا
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 ذا قدرات عقلية ممتازة، قوي   شروط عقلية: .2
ً
وهي أن يكون املفسر موهوبا

 
ً
 على الترجيح إن تعارضت األدلة، عارفا

ً
االستدالل حسن االستنباط، قادرا

 اختالف األقوال على حقيقته. 

وخلقية:شروط   .3 للواجبات   دينية   
ً
مؤديا العقيدة،  صحيح  يكون  أن  وهي 

 اآلداب واألخالق اإلسالمية التي دعا إليها اإلسالم وأن يكون 
ً
الدينية، ملتزما

 من سلطان الهوى، شديد الخشية هلل تعالى.
ً
 محررا

 اثلثاً: أهم قواعد أصول التفسري
تفسير متدرجة كما من أهم األصول التي يجب مراعاتها أن تكون خطوات ال

 يلي: 

 بتفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فإنه قد فصل في  .1
ً
أن يبدأ أوال

 موضع أخر، وما أختصر منه في مكان فإنه قد بسط في مكان أخر.

للقرآن موضحة له، وقد ذكر  .2 السنة؛ فإنها شارحة  التفسير من  أن يطلب 

إنما تصدر منه عن طريق القرآن أن أحكام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ُ هللا: ) َراَك ّللاا
َ
اِس ِبَما أ

ا
 الن

َ
َم َبْين

ُ
ْحك

َ
ِ ِلت

َحق 
ْ
اَب ِبال

َ
ِكت

ْ
ْيَك ال

َ
ا ِإل

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
ا أ

ا
(، وذكر ِإن

  ( ْيِهْم هللا السنة مبينة للكتاب: 
َ
ِإل َِل 

ز 
ُ
ن اِس َما 

ا
ِللن  

َ
ن ِ
َبي 
ُ
ِلت َر 

ْ
ك ِ
 
ْيَك الذ

َ
ِإل ا 

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
أ َو

ُهمْ 
ا
َعل

َ
 يَ   َول

َ
ُرون

ا
ك
َ
ف
َ
( ولهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )أال إني أوتيت  ت

القرآن ومثله معه (، يعنى السنة . قال الشافعي رض ي هللا عنه : )كل ما حكم 

به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن(، وأمثلة هذا في 

سور في آخر فصل في كتابه  القرآن كثيرة، جمعها صاحب اإلتقان مرتبة مع ال

كتفسير السبيل بالزاد والراحلة ، وتفسير الظلم بالشرك ، وتفسير الحساب  

 اليسير بالعرض. 

فإذا لم يجد التفسير من السنة رجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك  .3

القرائن  من  شاهدوه  وملا  نزاله،  عند  واألحوال  القرائن  من  شاهدوه  ملا 
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نزو  عند  والعمل  واألحوال  الصحيح،  والعلم  التام،  الفهم  من  لهم  وملا  له، 

 الصالح.

في السنة وال في أقوال الصحابة، فقد  .4 التفسير في القرآن وال  فإذا لم يجد 

رجع كثير من األئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، وسعيد  

ري، بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البص

بن مزاحم،  املسيب، وقتادة، والضحاك  بن  األجدع، وسعيد  بن  ومسروق 

وغيرهم من التابعين، ومن التابعين، من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، 

كله   في ذلك  واملعتمد  باالستنباط واالستدالل،  في بعض ذلك  تكلموا  وربما 

ازي، واملالحم، النقل الصحيح، ولهذا قال أحمد: ) ثالث كتب ال أصل لها: املغ

في  الصحيحة  الروايات  يعتمد على  الذي ال  التفسير  بهذا  يعني  والتفسير(؛ 

 النقل. 

ومن القواعد ما ذكره ابن القيم في كتابه " بدائع الفوائد " ومن ذلك قوله :   .5

وإن  والعفو،  واإلذن،  الجناح،  ورفع  اإلحالل،  لفظ  من  اإلباحة  )وتستفاد 

ومن االمتنان بما في األعيان من املنافع شئت فافعل وإن شئت فال تفعل ،  

" ونحو 
ً
وما يتعلق بها من األفعال نحو : "ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا

 "وبالنجم هم يهتدون" ومن السكوت عن التحريم(. 

 اجتاهات التفسري    4-

 من أهم اتجاهات التفسير هي مما يلي:  

 اتجاه التفسير اللغوي: -11

االتجاه من أقدم االتجاهات التي وجدت في التفسير، وهو ينقسم  ن هذا  إ 

 إلى ثالثة أقسام كما يلي: 
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األول  كتاب  القسم  مثل   ، القرآن  بغريب  عرف  ما  هو  اللغة  بمفردات  يتعلق  ما   :

 )غريب القرآن( ألبن قتيبة. 

الثاني القرآن(  القسم  )معاني  كتاب  مثل  اإلعرابية.  القضايا  و  بالنحو  يتعلق  ما   :

 فراء وكتاب ) البحر املحيط( ألبي حيان. لل

الثالث )الكشاف(  القسم  كتاب  مثل  البيانية.  األساليب  و  بالبالغة  يتعلق  ما   :

 للزمخشري، و كتاب )في ظالل القرآن( لسيد قطب.

ولعل هذا االتجاه بأقسامه هذه من أهم االتجاهات التي تعني دارس ي العربية  

 تهم االختصاصية. في دراستهم للتفسير التصالها بدراس

 اتجاه التفسير باملأثور: -2

بالعناية، وهو  التفسير وأجدرها  اتجاهات  أهم  اتجاه من  باملأثور  التفسير 

 أقدم هذه االتجاهات. واملقصود به أن تفسر اآلية من آيات القرآن الكريم بما يلي : 

 بما جاء في القرآن نفسه في موضع آخر ورد فيه معنى هذه اآلية.  . 1

 وبما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من تفسير.  . 2

 وبما نقل عن الصحابة والعدول من التابعين مما يتصل بشرح اآلية . . 3

 اتجاه التفسير بالرأي: -3

البعض  فمنعه  بالرأي  التفسير  مسألة  في  العلماء  بين  شديد  خالف  قام 

ستدلوا على ذلك بأدلة  وأجازه البعض أما املانعون فقد ذهبوا إلى حظره وتحريمه، وا 

 أهمها :
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 قالوا إن التفسير بالرأي قول على هللا بغير علم ، وهو غير جائز.  . 1

إليهم"  . 2 نزل  ما  للناس  لتبين  الذكر  إليك  وأنزلنا   " الكريمة  باآلية  واستدلوا 

وفهموا من اآلية أن البيان للرسول ، وليس لغيره إال أن ينقل قوله بعد تحري 

 ما صح.

علي واس . 3 كذب  فمن   . علمتم  ما  إال  عني  الحديث  "اتقوا  بالحديث:  تدلوا 

 
ً
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده   متعمدا النار، ومن قال في  فليتبوأ مقعده من 

 من النار" . 

واستدلوا بامتناع كثير من الصحابة والسلف من القول في تفسير القرآن،  . 4

 عبي واألصمعي .وسعيد بن املسيب والش   -رض ي هللا عنه-كأبي بكر 

 وأما املجيزون فقد ناقشوا هذه األدلة وبينوا أنها ال تنطبق عليهم كما يأتي : 

هو   . 1 إنما  و   . علم  بغير  هللا  على  قول  باالجتهاد  التفسير  في  ليس  قالوا 

استخدام العقل في فهم كتاب هللا العظيم واحتجوا بالحديث املشهور 

النبي صلى هللا عليه   لليمن فقال  عندما سأل  بعثه  وسلم معاذ عندنا 

معاذ : اجتهد رأيي . فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في صدره و  

 قال : الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرض ي رسول هللا. 

وأجابوا عن االستدالل باآلية " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل   . 2

بيانه الذي ورد  في  بأن  عنه صلى هللا عليه وسلم كفاية عن كل    إليهم" 

تفسير، وأما الذي لم يرد عنه صلى هللا عليه وسلم بيانه ففيه مجال ألن 

 يعمل أهل العلم األكفاء تفكيرهم فيه ويقفوا على أسراره.
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الحدود  بالرأي ضمن  التفسير  أن  أعلم  املسألة وهللا  في هذه  الحق  والقول 

التمكن والقدرة والعلم يعتبر جائز ويجب قبوله وإقراره، وهو التي قررها العلماء من  

الش يء الطبيعي الذي يقتضيه التفاعل مع كتاب هللا عزوجل واستنطاقه في شؤوننا  

وتفسير   النسفي  وتفسير  الرازي  تفسير  بالرأي  التفسير  كتب  أهم  ومن  املعاصرة. 

 البيضاوي.

 اتجاه التفسير العلمي:

تحكيم هو  العلمي  بين   التفسير  والربط  اآلية،  فهم  في  العلوم  مصطلحات 

أبرز من   الفلسفية. ومن  التجريبية والفلكية و  العلوم  الكريمة ومكتشفات  اآليات 

ألفوا في هذا املجال هو الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره. ونستطيع أن نعد الغزالي 

القرآن" و " القسطاس املستقيم" و " الرازي   في " مفاتيح  في " اإلحياء" و " جواهر 

 في 
ً
الغيب" من أوائل الباحثين فيه وقد سار في هذا السبيل السيوطي حيث عقد بابا

 " اإلتقان" تحدث فيه عن العلوم املستنبطة من القرآن.

تغير   في  العلم  ألن  وذلك  سديد،  غير  التفسير  من  االتجاه  هذا  أن  والحق 

فقد تظهر حقيقة علمية    مستمر وفي تبدل دائم فهو ال يثبت على حال على اإلطالق،

نظريات   نحكم  أن  لنا  يمكن  فكيف   ،
ً
غدا ضدها  ويثبت  يبطلها  من  يأتي  اليوم 

وفرضيات علمية غير ثابتة وغير مستقرة في كتاب هللا عزوجل الذي ال يأته الباطل  

العلوم   تلك  كل  من  وأجل  أكبر  الكريم  القرآن  إن  خلفه،  من  وال  يديه  بين  من 

 والنظريات والتجارب. 

 اتجاه التفسير اإلصالحي االجتماعي: -5

ذلك   من  فكان  اإلصالح،  يروم  اتجاه  إلى  يتطلع  اإلسالمي  العالم  وأصبح 

، وقام عدد من  الكريم  القرآن  آيات  تفسير  املجتمع من خالل  إلى إصالح  االتجاه 

العلماء بحمل هذه املهمة مهمة التفسير اإلصالحي االجتماعي للقرآن منهم األفغاني  

.  -رحمهم هللا-ده و السيد محمد رشيد رضا ومحمد عب
ً
 جميعا
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 اتجاه التفسير املوضوعي: -6

وهذا اللون من التفسير يتناول موضوعا ً واحدا ً في القرآن ، يعمد املفسر 

فيه إلى ذكر اآليات املتعلقة بهذا املوضوع ، ويشرحها ويفصل القول فيها ، ككتب  

ا  اآليات  مؤلفوها  جمع  التي  القرآن  أهمها أحاكم  عديدة  وهي   ، باألحكام  ملتصلة 

للجصاص وألبن العربي وككتب " مجاز القرآن" وهي عديدة أهمها للشريف الرض ي  

  " القيم وككتاب  القرآن" إلبن  أقسام  في  التبيان   " السالم. ككتاب  بن عبد  العز  و 

 اإلنسان في القرآن" لعباس محمود العقاد.

 اتجاه التفسير اإلشاري: -7

التفسير   الجملة  وهو  أو  الكلمة  من  ويستنبط  اإلشارة  يعتمد  الذي 

 استنباطات كثيرة، وقد برع املتصوفة في هذا التفسير. 

 

 اتجاه التفسير الفقهي: -8

وهو التفسير الذي يولي موضوع األحكام الفقهية عناية خاصة، ويمكن أن 

 نعد كتاب القرطبي وكتاب الخطيب الشربيني من األمثلة عليه. 

 فسير الفلسفي:اتجاه الت -9

 وتفاسير الفرق الضالة املنحرفة وما إلى ذلك. 

ر     5-  شروط املفسِّّ
ا نجملها فيما يأتي: 

ً
 وقد ذكر العلماء للمفسر شروط
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صحة االعتقاد: فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبها، وكثيًرا ما تحمل   -11

صنف   فإذا  األخبار،  نقل  في  والخيانة  النصوص  تحريف  على  ذويها 

لها باطل   ل اآليات التي تخالف عقيدته، وحمَّ أحدهم كتاًبا في التفسير أوَّ

 مذهبه، ليصد الناس عن اتباع السلف، ولزوم طريق الهدى.

التجرد عن الهوى: فاألهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم، فيغرون الناس    -2

ة ونحوهم بلين الكالم ولحن البيان، كدأب طوائف القدرية والرافضة واملعتزل

 من غالة املذاهب. 

صل في    -3
ُ
جمل منه في موضع فإنه قد ف

ُ
 بتفسير القرآن بالقرآن، فما أ

ً
أن يبدأ أوال

 موضع آخر، وما اخُتصر منه في مكان فإنه قد ُبسط في مكان آخر.

ة فإنها شارحة للقرآن موضحة له، وقد ذكر القرآن أن     - 4 نَّ أن يطلب التفسير من السٌّ

َنا    - صلى هللا عليه وسلم - رسول هللا  أحكام  
ْ
ْنَزل

َ
ا أ نَّ إنما تصدر منه عن طريق هللا: }إِّ

{ )النساء:  ُ
َّ

َراَك َّللا
َ
َما أ اسِّ بِّ َم َبْيَن النَّ

ُ
َتْحك ِّ لِّ

َحق 
ْ
ال َتاَب بِّ كِّ

ْ
ْيَك ال

َ
ل (. وذكر هللا أن  105إِّ

َنا 
ْ
ْنَزل

َ
ُبرِّ َوأ

َناتِّ َوالزُّ ِّ
َبي 
ْ
ال نة للكتاب: }بِّ ِّ

ة مبي  نَّ ْم    السٌّ ْيهِّ
َ
ل َِّل إِّ

اسِّ َما ُنز  لنَّ َن لِّ ِّ
ُتَبي  َر لِّ

ْ
ك ِّ
 
ْيَك الذ

َ
ل إِّ

ُروَن{ )النحل:  
َّ
ُهْم َيَتَفك

َّ
َعل

َ
(، ولهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أال إني  44َول

نة. وقال الشافعي,رض ي هللا عنه: "كل ما حكم   أوتيت القرآن ومثله معه" يعني السُّ

في    - عليه وسلم صلى هللا  - به رسول هللا   هذا  وأمثلة  القرآن"  فهمه من  فهو مما 

جمعها صاحب "اإلتقان" مرتبة مع السور في آخر فصل من كتابه   – القرآن كثيرة  

وتفسير"الحساب   بالشرك،  "الظلم"  وتفسير  والراحة،  بالزاد  "السبيل"  كتفسير 

 اليسير" بالعرض. 
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ة رجع إلى أقوال    -5 نَّ الصحابة فإنهم أدرى بذلك ملا  فإذا لم يجد التفسير من السٌّ

والعلم  التام،  الفهم  من  لهم  وملا  نزوله،  عند  واألحوال  القرائن  من  شاهدوه 

 الصحيح، والعمل الصالح. 

ة وال في أقوال الصحابة فقد رجع   -6 نَّ فإذا لم يجد التفسير في القرآن وال في السٌّ

، وسعيد بن جبير،  كثير من األئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر

وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن  

بن مزاحم،  أنس، وقتادة والضحاك  بن  املسيب، والربيع  بن  األجدع، وسعيد 

الصحابة،  عن  التفسير  جميع  تلقى  من  التابعين  ومن  التابعين،  من  وغيرهم 

دالل، واملعتمد في ذلك كله النقل  وربما تكلموا في بعض ذلك باالستنباط واالست

واملالحم،   املغازي،  لها:  أصل  ال  كتب  "ثالث  أحمد:  قال  ولهذا  الصحيح، 

 والتفسير" يعني بهذا: التفسير الذي ال يعتمد على الروايات الصحيحة في النقل. 

العلم باللغة العربية وفروعها: فإن القرآن نزل بلسان عربي، ويتوقف فهمه على   -7

ات األلفاظ ومدلوالتها بحسب الوضع، قال مجاهد: "ال يحل ألحد شرح مفرد

ا بلغات العرب".  
ً
يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب هللا إذا لم يكن عاملِّ

علم   اعتبار  إلى  الحاجة  مست  هنا  ومن  اإلعراب،  باختالف  تختلف  واملعاني 

املبهم والكلمة  األبنية،  به  عرف 
ُ
ت الذي  والتصريف  معناها النحو.  يتضح  ة 

ومن  املعنى،  إفادتها  جهة  من  الكالم  تركيب  وخواص  ومشتقاتها.  بمصادرها 

تحسين  وجوه  ناحية  من  ثم  وخفائها.  الداللة  وضوح  بحسب  اختالفها  حيث 

والبديع-الكالم   والبيان  املعاني  الثالثة:  البالغة  علوم  أركان    -وهي  أعظم  من 
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ر. إذ ال بد له من مراعاة ما يقتضي ِّ
ه اإلعجاز، وإنما ُيدرك اإلعجاز بهذه املفس 

 العلوم. 

كيفية    -8 يعرف  به  ألن  القراءات؛  كعلم  بالقرآن،  املتصلة  العلوم  بأصول  العلم 

النطق بالقرآن ويترجح بعض وجوه االحتمال على بعض، وعلم التوحيد، حتى  

وعلم  الحق،  به  يتجاوز   
ً

تأويال في حق هللا وصفاته  التي  الكتاب  آيات  يؤول  ال 

ألصول، وأصول التفسير خاصة مع التعمق في أبوابه التي ال يتضح املعنى وال ا 

 يستقيم املراد بدونها، كمعرفة أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، ونحو ذلك. 

دقة الفهم التي تمكن املفسر من ترجيح معنى على آخر، أو استنباط معنى يتفق   -9

 مع نصوص الشريعة. 

ر  6-  آداب املفسِّّ

حسن النية وصحة املقصد: فإنما األعمال بالنيات، والعلوم الشرعية أولى   -1

بأن يكون هدف صاحبها منها الخير العام، وإسداء املعروف لصالح اإلسالم، 

ثمرة   بالعلم  واالنتفاع  خطاه،  هللا  ليسدد  الدنيا  أعراض  من  يتطهر  وأن 

 اإلخالص فيه. 

ب  -2 ِّ
ر في موقف املؤد  ِّ

ق: فاملفس 
ُ
ل
ُ
، وال تبلغ اآلداب مبلغها في النفس حسن الخ

قد  النابية  والكلمة  والفضيلة،  ق 
ُ
ل
ُ
الخ في  ُيحتذى   

ً
مثاال ب  ِّ

املؤد  كان  إذا  إال 

 تصرف الطالب عن االستفادة مما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه مجرى تفكيره. 

من    -3 يجد  ما  أضعاف  العاملين  من   
ً

قبوال يجد  العلم  فإن  والعمل:  االمتثال 

ر قدوة حسنة ملا   –ودقة مباحثه  سمو معارفه   ِّ
وحسن السيرة يجعل املفس 
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يقرره من مسائل الدين، وكثيًرا ما يصد الناس عن تلقي العلم من بحر زاخر 

 في املعرفة لسوء سلوكه وعدم تطبيقه. 

تحري الصدق والضبط في النقل: فال يتكلم أو يكتب إال عن تثبت ملا يرويه    -4

حن. حتى يكون في مأمن من التصحي
َّ
 ف والل

م   -5 العالِّ بين  يحول  حصين  حاجز  العلمي  فالصلف  الجانب:  ولين  التواضع 

 واالنتفاع بعلمه. 

م أن يترفع عن سفاسف األمور, وال يغش ى أعتاب    -6 عزة النفس: فمن حق العالِّ

 الجاه والسلطان كالسائل املتكفف. 

 الجهر بالحق: فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.  -7

ر هيبة ووقاًرا في مظهره العام وجلوسه    -8 ِّ
حسن السمت: الذي ُيكسب املفس 

 ووقوفه ومشيته دون تكلف.

ين عن مخارج حروفه.   -9 له وُيبِّ ِّ
 األناة والروية: فال يسرد الكالم سرًدا بل يفص 

وال   -10 أحياء،  وهم  بحضرتهم  للتفسير  يتصدى  فال  منه:  أولى  هو  من  تقديم 

 املمات، بل يرشد إلى األخذ عنهم وقراءة كتبهم. يغمطهم حقهم بعد 

النزول    -11 سبب  بذكر  يبدأ  كأن  األداء:  وطريقة  اإلعداد  معاني   –حسن  ثم 

املفردات وشرح التراكيب وبيان وجوه البالغة واإلعراب الذي يتوقف عليه 

تحديد املعنى، ثم يبين املعنى العام ويصله بالحياة العامة التي يعيشها الناس  

 عصره، ثم يأتي إلى االستنباط واألحكام. في
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 املناقشة     7-
1.   .

ً
 وإصطالحا

ً
 عرف التفسير لغة

 اذكر أهمية وشرف التفسير.   .2

 أكتب نشأة وتطور التفسير.  .3

 ما هي طبقات املفسرين.  .4

 أكتب أصول التفسير باإلختصار.  .5

 اذكر اتجاهات التفسير.  .6

ر.  .7 ِّ
 ما هي شروط املفس 

رأذكر آداب  .8 ِّ
 .املفس 
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 التعارف 
 

علم التفسير هو علم تفسير القرآن الكريم في صورة توضيح معانيه وبيان 

النزول  أسباب  من  اآليات  عليه  انطَوت  ما  وبيان  فيه  واإلعجاز  البالغة  وجوه 

كم. والحِّ والعقائد  ن    1واألحكام  فَبيَّ رين؛   
فسِّ

ُ
امل العلماء  عند  تعريفاته  دت  تعد  وقد 

األصبهاني في تفسيره: اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان  

الظاهر   املعنى  وبحسب  وغيره،  املشكل  اللفظ  بحسب  يكون  أن  من  أعم  املراد، 

بأسباب   العلم  هو:  القرآن  تفسير  أن   إلى  السيوطي   وذهب  اآليات، وغيره،  نزول 

منها،   م 
َ
واملحك ه،  باملتشابِّ والعلم  فيها،  نزلت  التي  واألحداث  والقصص،  والوقائع، 

واملجَمل  والحرام،  والحالل  والعام،  والخاص  واملنسوخ،  والناسخ   ، واملدني  ي 
 
واملك

َبرها ر، والوعد والوعيد املذكور فيها، وأمثالها، وعِّ  واملفسَّ
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 ســريفــم التـــــلـــن عيـــدوـــت1.   
علم التفسير هو علم تفسير القرآن الكريم في صورة توضيح معانيه وبيان 

النزول  أسباب  من  اآليات  عليه  انطَوت  ما  وبيان  فيه  واإلعجاز  البالغة  وجوه 

والعقائد   كم.واألحكام  ن    1والحِّ فَبيَّ رين؛   
فسِّ

ُ
امل العلماء  عند  تعريفاته  دت  تعد  وقد 

األصبهاني في تفسيره: اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان  

الظاهر   املعنى  وبحسب  وغيره،  املشكل  اللفظ  بحسب  يكون  أن  من  أعم  املراد، 

الع هو:  القرآن  تفسير  أن   إلى  السيوطي   وذهب  اآليات، وغيره،  نزول  بأسباب  لم 

منها،   م 
َ
واملحك ه،  باملتشابِّ والعلم  فيها،  نزلت  التي  واألحداث  والقصص،  والوقائع، 

واملجَمل  والحرام،  والحالل  والعام،  والخاص  واملنسوخ،  والناسخ   ، واملدني  ي 
 
واملك

َبرها،   ر، والوعد والوعيد املذكور فيها، وأمثالها، وعِّ ال غير ومن العلماء من ق  2واملفسَّ

، إذ قال إن  التفسير هو   ما أورده الزركش ي 
ً
علم يفهم   ذلك ومن هذه التعريفات أيضا

به كتاب هللا املنزل على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج 

البيان   وعلم  والتصريف  والنحو  اللغة  علم  من  ذلك  واستمداد  وحكمه،  أحكامه 

 3.اج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخوأصول الفقه والقراءات، ويحت

ُيعتبر علم التفسير من أهم العلوم اإلسالمية وأشرفها فانه بهذا العلم املهم 

ألخبار   بيان  فيه  أن   كما  وأحكامه،  معانيه  وبيان  تعالى  كالم هللا  فهم  في  يستخدم 

ك بدين هللا  السابقين، وأخبار الالحقين، والحكم بين الناس، الغاية منه هي التمس 

تعالى، والوصول إلى السعادة، كما أن  حاجة الناس إليه كبيرة، ومما يؤكد ذلك ما 
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تاٌب   كِّ تعالى:  كقوله  ره  ووتدبُّ فيه  التفكر  على   
 
تحث كثيرة  آياٍت  من  القرآن  في  ورد 

بابِّ 
ْ
ل
َ ْ
وا األ

ُ
ول
ُ
َر أ

َّ
ك
َ
َيَتذ هِّ َولِّ ُروا آياتِّ بَّ َيدَّ ْيَك ُمباَرٌك لِّ

َ
ل ناُه إِّ

ْ
ْنَزل

َ
 (28. )سورة ص : أ

مع ذلك انه فيه بيان مقصود هللا مما أورده في كتابه الكريم وذلك فيه رضا 

نير لصاحبها وللناس طريقهم ألنه يهتم  
ُ
هللا تعالى. علم التفسير هو أحد العلوم التي ت

كالُسنة   لألحكام  بياٌن  وفيه  الباطل،  إليه  يتطرق  ال  الذي  الحق  تعالى  هللا  بكتاب 

وقد نزل به الوحي إلى النبي عليه الصالة والسالم. علم التفسير فيه حث والفرض  

النبي عليه   النوايا هلل تعالى. أن  الباطل، وإخالص  على الطاعة والعبادة، ونهي عن 

لبيان معاني  الكثير  بذلوا  الذين  الكرام رض ي هللا عنهم  الصالة والسالم وصحابته 

 
ً
باعا

 
ات أسراره  واستخراج  الكريم  َن  القرآن   

ُتَبيِّ لِّ َر 
ْ
ك
 
الذِّ ْيَك 

َ
ل إِّ نا 

ْ
ْنَزل

َ
)َوأ تعالى:  لقوله   

ُروَن. )سورة النحل : 
َّ
ُهْم َيَتَفك

َّ
َعل

َ
ْم َول ْيهِّ

َ
ل َل إِّ

 
اسِّ ما ُنزِّ لنَّ ( تزداد الحاجة إلى التفسير  44لِّ

الكريم وهي  الُقرآن  بها  التي نزل  اللغة  ة وبعدها عن  م 
ُ
األ الزمان لقصور  م  لما تقد 

ُ
ك

العر  كانوا  اللغة  وقد  ومعانيه،  بالُقرآن  علم  على  العرب  املسلمون  كان  فقد  بية 

يسألون النبي عليه الصالة والسالم فيما استشكل عليهم الطريق املوصل إلى تطبيق  

فوجود  الكفاية  فروض  من  الُعلماء  جعله  قد  ولذلك  حياته  في  تعالى  هللا  كالم 

مة هو أحد واجبات الدين
ُ
ل أ

ُ
 .1ُمفسرين في ك

 

 نشأة علم التفسري وتطو ُّره   .2
أن املقبل   توضيح  املهم  من   ، وتطوره  القرآني  التفسير  أصل  عن  ناقشة 

من أراد تفسير  املفسرين قد الحظوا نفس الترتيب منذ البداية. كما ذكر في االتقان:  

الكتاب العزيز، طلبه أوال من القرآن فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع  
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ألف ابن الجوزي كتابا    آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه وقد

فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه فإن أعياه ذلك طلبه من  

السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له وقد قال الشافعي رض ي هللا عنه كل ما حكم  

به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال تعالى: }إنا أنزلنا  

الكتاب  أخر وقال صلى هللا    إليك  آيات  في  أراك هللا{  بما  الناس  بين  بالحق لتحكم 

عليه وسلم: "أال إني أوتيت القرآن ومثله معه"، يعني السنة، فإن لم يجده في السنة  

القرائن واألحوال عند  ملا شاهدوه من  بذلك  أدرى  فإنهم  الصحابة  أقوال  إلى  رجع 

والعل التام  الفهم  من  به  اختصوا  وملا  قال نزوله  وقد  الصالح  والعمل  الصحيح  م 

حكم   له  والتنزيل  الوحي  شهد  الذي  الصحابي  تفسير  إن  املستدرك:  في  الحاكم 

املرفوع.وقال اإلمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره: القول في أدوات املفسر: اعلم 

أن من شرطه صحة االعتقاد أوال ولزوم سنة الدين فإن من كان مغموصا عليه في  

ال يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين ثم ال يؤتمن من الدين على اإلخبار عن  دينه  

متهما   كان  إن  يؤمن  ال  وألنه  تعالى  هللا  أسرار  عن  اإلخبار  في  يؤتمن  فكيف  عالم 

باإللحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليه وخداعه وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أن 

كدأب بدعته  يوافق  ما  على  هواه  في   يحمله  الكتاب  يصنف  أحدهم  فإن  القدرية 

التفسير ومقصوده منه اإليضاح الساكن ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق  

وعن   وسلم  عليه  صلى هللا  النبي  عن  النقل  على  اعتماده  يكون  أن  ويجب  الهدى 

الجمع  وأمكن  أقوالهم  تعارضت  وإذا  املحدثات  ويتجنب  عاصرهم  ومن  أصحابه 

تكلم على الصراط املستقيم وأقوالهم فيه ترجع إلى ش يء واحد بينهما فعل نحو أن ي

 1فيأخذ منها ما يدخل فيه الجميع فال تنافي بين القرآن وطريق األنبياء. 
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طرأ على علم التفسير الكثير من املراحل منذ نشأته لغاية ما إن استقر كعلم  

فيما   ونشير  أصول وضوابط محدد.  له  يتبع  ذاته،  بحد  ومنفصل  إلى  مستقل  يلي 

 :املراحل التي مر بها على النحو التالي 

م  .1
 
ى هللا عليه وسل

 
 التفسير في عصر النبي  صل

 التفسير في عصر الصحابة  .2

 التفسير في عصر التابعين .3

 التفسير في العصر ما بعد التابعين   .4

 التفسري يف عصر النيّب صّلى هللا عليه وسّلم:  .1
ى هللا 

 
م إذ كان القرآن ينزل على النبي   بدأ التفسير في عهد النبي  صل

 
عليه وسل

 حسب الحوادث والوقائع، وكان عليه الصالة والسالم  
ً
قا عليه الصالة والسالم ُمفرَّ

نَزلة فهو أعلم الناس  
ُ
ل عليهم من معاني اآليات امل شكِّ

ُ
ن لهم ما أ ر للصحابة، وُيبي  ُيفس 

ال تفسير  في  ل  األو  املصدر  وهو  ومعانيه  الكريم،  ومن بالقرآن  اإلطالق،  على  قرآن 

ْيَناَك  
َ
ْعط

َ
ا أ نَّ م آياتِّ القرآن، تفسيُره قوَل هللا تعالى: إِّ

 
ى هللا عليه وسل

 
أمثلة تفسيره صل

َر)سورة الكوثر:
َ
ْوث

َ
ك
ْ
.1ال ي عزَّ وجلَّ  

يهِّ َربِّ ه َنْهٌر وَعَدنِّ
 1( إذ قال: فإنَّ

مع  بدأت  التي  نشأته  أو  التفسير  ببدايات علم  املرحلة  العصر   تتمثل هذه 

النبوي األول، حيث نزل القرآن الكريم على الرسول عليه الصالة والسالم، ومن معه  

من الصحابة الذين يمثلون قوم ال يكتبون وال يقرأون، إال أنهم ذو بيان وفصاحة، 

مع العلم أن األيات نزلت عليهم باللغة العربية، باستخدام أساليب هذه اللغة من  

 على فهمها تصريح، وإطناب، وإيجاز،  
ً
ومجاز، وحقيقة، وكتابة، وكان الرسول قادرا

بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك كان القرآن يتضمن إعجاز بأسلوبه ونظمه على 

الصور   أجمل  إلى  لإلشارة  األلفاظ  استخدام  عبر  العرب  كالم  من  أرقى  مستوى 

جدير  واملعاني، مما جعل الفصحاء والعلماء من العرب عاجزين عن تفسيرها، وال
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ً
بالذكر أن الصحابة كانوا يستندون في الفهم على تفسير الرسول الذي كان مرجعا

بالقرآن القرآن  وتفسير  العلم   . لهم،  عليهم  الصحابة رضوان هللا  بعض  أخذ  وقد 

ة   م فكان منهم ست 
 
ى هللا عليه وسل

 
بالقرآن الكريم وبيان معانيه وألفاظه عن النبي  صل

ا  ة  أئم   من 
ً
ا بينهم عائشة رض ي هللا عنها ومنهم من كانت  عشر صحابي  لتفسير ومن 

 
ً
ما

َ
آراؤه في التفسير يسيرة ولم يرِّد عنه سوى القليل ومنهم من أكثر منه وأصبح َعل

م واجتهدوا في تفسير ما لم َيرد  
 
ى هللا عليه وسل

 
فيه فأكثروا من الرواية عن النبي  صل

أربعة:   وهم  والسالم  الصالة  عليه  عنه  ش يء  بن  فيه  وعبدهللا  عباس،  بن  عبدهللا 

 1مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي  بن كعب رض ي هللا عنهم أجمعين.
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 ن الصحابةــر املفسرين مــر اشهـكذ   .3 
أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب والرواية عن الثالثة  

هو السبب في قلة رواية أبي  نزرة جدا وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم كما أن ذلك  

بكر رض ي هللا عنه للحديث وال أحفظ عن أبي بكر رض ي هللا عنه في التفسير إال آثارا 

قليلة جدا ال تكاد تجاوز العشرة، وأما علي فروي عنه الكثير وقد روى معمر عن 

وهب بن عبد هللا عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: "سلوني فوهللا  

ألوني عن ش يء إال أخبرتكم وسلوني عن كتاب هللا فوهللا ما من آية إال وأنا أعلم ال تس

 . أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل"

وأما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روى عن علي وقد أخرج ابن جرير وغيره 

فيمن نزلت    عنه أنه قال: "والذي ال إله غيره ما نزلت آية من كتاب هللا إال وأنا أعلم

وأين؟ نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب هللا مني تناله املطايا ألتيته".وأخرج أبو 

نعيم عن أبي البختري، قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود، قال: علم القرآن  

والسنة ثم انتهى، وكفى بذلك علما. وأما ابن عباس فهو ترجمان القرآن الذي دعا 

 عليه وسلم: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل": وقال له أيضا:  له النبي صلى هللا 

في  عباس  ابن  عن  ورد  وقد  الحكمة".  علمه  "اللهم  رواية:  وفي  الحكمة"  آته  "اللهم 

التفسير ما ال يحص ى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها طريق علي بن 

فة في التفسير رواها علي  أبي طلحة الهاشمي عنه قال أحمد بن حنبل "بمصر صحي

أبو جعفر  أسنده  كثيرا"  كان  ما  إلى مصر قاصدا  فيها  لو رحل رجل  أبي طلحة  بن 

النحاس في ناسخه. قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث 

رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي عند البخاري 

 . مد عليها في صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس عن أبي صالح وقد اعت

وأما أبي بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن  

أنس عن أبي العالية عنه وهذا إسناد صحيح وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
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من   جماعة  عن  ورد  وقد  مسنده  في  وأحمد  مستدركه  في  الحاكم  وكذا  كثيرا  منها 

وأبي  وابن عمر وجابر  وأبي هريرة  كأنس  التفسير  اليسير من  الصحابة غير هؤالء 

بالقصص  تتعلق  أشياء  العاص  بن  عمرو  بن  هللا  عبد  عن  وورد  األشعري  موس ى 

 1وأخبار الفتن واآلخرة وما أشبهها.

 التفسري يف عصر الصحابة:  
في   ع املسلمين في األمصار وانتشار الصحابة، نشأت  بلد ذهبوا مع توسُّ كل  

ة، وأبيُّ بن كعب في املدينة، وعبدهللا بن  
 
اس في مك إليها مدرسة للتفسير فكان ابن عب 

مسعود في الكوفة، ومن هنا انتشر علم التفسير من الصحابة إلى تابعيهم ومنهم إلى  

فظه في الصدور بوصفها  فظ هذا العلم حِّ تابعيهم، وهكذا وكانت الوسيلة األولى لحِّ

لم.الوسيلة ا  فظ العِّ  ألهم  لحِّ

زمن   أي  والسالم؛  الصالة  عليه  الرسول  وفاة  بعد  التفسير  بمرحلة  تتمثل 

وما   معانيه  وفهم  اآليات  غالبية  تفسير  على  قادرين  كانوا  الكرام، حيث  الصحابة 

  :يتضمن من إشارات، وذلك عبر االعتماد على عدة مصادر، منها

تفسير ما ال يفهمون من آيات على كان الصحابة يستندون في   :القرآن الكريم •

الصلة  ذات  املواضيع  عن  تتحدث  التي  اآليات  ربط  عبر  الكريم  القرآن 

 .ببعضها، إذ كانت تتمثل هذه املهمة باملقارنة واملقابلة 

كان الصحابة الكرام يعودون   :سنة الرسول محمد عليه الصالة والسالم •

القرأن الكريم، وذلك   إلى الرسول في حال عدم قدرتهم على تفسير آيات من

خالل حياته، إال أنه بعد وفاة النبي وانتقاله إلى الرفيق األعلى باتوا يعودون  

  .إلى سنته للتفسير 
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كان الصحابة الكرام يلجأون إلى االجتهاد بتفسير اآليات في  :الفهم واالجتهاد •

على  العثور  يستطيعوا  ولم  بالقرآن،  القرآن  تفسير  من  يتمكنوا  لم  حال 

  .سير في السنة، حيث إنهم من أهل البالغة باللغةالتف

هم معاني القرآن  
َ
وكان الصحابة رض ي هللا عنهم قليلي االختالف فيما يخص  ف

اآلية   تفسير  في  يكَتفون  كانوا  هم  أن  كما  في عصرهم  التفسير  زات  ُممي  إحدى  وتلك 

قل كان  اآليات  ذهبي حول 
َ
امل الخالف  أن   كما  لها  اإلجمالي   التفسير  باملعنى  وكان   

ً
يال

 وكانوا رض ي 
ً
نما كان ُيحَفظ سماعا

 
ن في عصرهم وإ يأخذ شكل رواية الحديث ولم ُيدو 

 1هللا عنهم قليلي األخذ من أهل الكتاب.  

 :2ميتاز التفسري ىف هذه املرحلة ابملميزات اآلتية

 
 
ر بعض منه، وهو ما غمض  أوال ِّ

س 
ُ
ر القرآن جميعه، وإنما ف فهمه وهذا  : لم ُيَفسَّ

النبى صلى هللا عليه وسلم  الناس عن عصر  َبُعد  الغموض كان يزداد كلما 

 لتزايد هذا الغموض، إلى أن تم تفسير 
ً
والصحابة، فكان التفسير يتزايد تبعا

 .آيات القرآن جميعها

 
 
ة االختالف بينهم فى فهم معانيه، وسنعرض لهذا املوضوع بتوسع فيما ثانيا

َّ
ل : قِّ

 . تعالىبعد إن شاء هللا

 
 
 ما يكتفون باملعنى اإلجمالى، وال ُيلزمون أنفسهم بتفهم معانيه  ثالثا

ً
: كانوا كثيرا

{ ]عبس:  
ً
ا ب 
َ
 َوأ

ً
َهة اكِّ

َ
، فيكفى أن يفهموا من مثل قوله تعالى: }َوف

ً
[ .. 31تفصيال

نعَم هللا تعالى على عباده  .أنه تعداد لِّ

 
 
الذ رابعا غوى 

ُّ
الل املعنى  توضيح  على  االقتصار  مثل  :  لفظ،  بأخصر  فهموه  ى 

ٍم{ ]املائدة:  
ْ
ث ٍف إلِّ ْيَر ُمَتَجانِّ

َ
[ .. أى غير متعرض ملعصية، فإن زادوا 3قولهم: }غ

 .على ذلك فمما عرفوه من أسباب النزول
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: ندرة االستنباط العلمى لألحكام الفقهية من اآليات القرآنية وعوم وجود خامسا

كتا فى  جاء  بما  الدينية  للمذاهب  فى االنتصار  التحادهم   
ً
نظرا هللا،  ب 

العقيدة، وألن االختالف املذهبى لم يقم إال بعد عصر الصحابة رض ى هللا 

 .عنهم

 
 
ون ش يء من التفسير فى هذا العصر، ألن التدوين لم يكن إال فى سادسا : لم ُيدَّ

القرن الثانى. نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها 

 .املتأخرين من وجوه القرآن التى نزل بها من عند هللا تعالىبعض 

 
 
 من سابعا

ً
 منه وفرعا

ً
: اتخذ التفسير فى هذه املرحلة شكل الحديث، بل كان جزءا

روى  
ُ
، بل كانت هذه التفسيرات ت

ً
 منظما

ً
فروعه، ولم يتخذ التفسير له شكال

رواية   فى  الشأن  كان  كما  متفرقة،  آليات  صالة منثورة  فحديث  الحديث، 

بجانب حديث جهاد، بجانب حديث ميراث، بجانب حديث فى تفسير آية ...  

 .وهكذا 

نسبته   فإنه ال تصح  ابن عباس،  بتفسير  يعترض علينا  أن  املعترض  وليس 

 فى ذلك على رواية واهية، هي رواية  
ً
إليه، بل جمعه الفيروزآبادى ونسبة إليه، معتمدا

عن   السدى،  مروان  بن  هي  محمد  وهذه  عباس  ابن  عن  صالح،  أبى  عن  الكلبى، 

 سلسلة الكذب كما قيل. 

 دارس التفسريــني و مـر التابعـالتفسري يف عص   .4
ُيَعد  عصر الصحابة املرحلة األولى من مراحل التفسير وقد بدأت مع انتهاء   

ره وهي مرحلة التابعين    الثانية من مراحل نشوء علم التفسير وتطوُّ
ُ
عصرهم املرحلة

ل للتفسير   من تالميذ الصحابة رضوان هللا عليهم وكان القرآن الكريم مصدرهم األو 

ر بعضَ  م والتي  في تلك الفترة إذ كان ُيفس 
 
ى هللا عليه وسل

 
ة النبي  صل  ثم  ُسن 

ً
ه بعضا

 من أهل  
َ
ذ خِّ

ُ
َره الصحابة أنفسهم وما أ وصلت إليهم عن طريق الصحابة ثم  ما فسَّ

رهم في كتاب هللا تعالى. وقد  
َ
ه اجتهدوا برأيهم وبَنظ

 
الكتاب وإن لم يجدوا في ذلك كل
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البالد للتفسير في  ة مدارس 
قبة عد  الحِّ تلك  املفتوحة واألمصار املختلفة    قامت في 

الصحابي    رأسها  على  كان  التي  مة  كرَّ
ُ
امل ة 

 
مك مدرسة  وأشهرها  املدارس  هذه  أُولى 

كرمة،  وعِّ جبير،  بن  سعيد  تالميذه:  َبعده  ومن  عنه  هللا  رض ي  اس  عب  بن  عبدهللا 

وطاووس بن كيسان، وُمجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وثانيها مدرسة املدينة، وأشهر  

فسِّ  
ُ
بن كعب  امل الرياحي، ومحمد  بن مهران  العالية رفيع  أبو  فيها:  التابعين  رين من 

رون فيها على يد    
فسِّ

ُ
 امل

َ
القرظي، وزيد بن أسلم، وثالثها مدرسة العراق، والتي تتلمذ

 ، الصحابي  عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه وأشهرهم: مسروق بن األجدع الكوفي 

البصر  السدوس ي   دعامة  بن  وقد  وقتادة   ، الهمذاني  ة  ومر   ، البصري  والحسن   ، ي 

االختصاص  إلى  باإلضافة  والرواية،  ي  التلق  على  املرحلة  هذه  في  رون   
فسِّ

ُ
امل اعتمد 

. ة كل  واحدة منها لصحابي  سَمت به مدرسة التفسير من حيث تبعي 
َّ
   1الذي ات

 : 2ميتاز التفسري ىف هذه املرحلة ابملميزات اآلتية 
التفسير كثير من اإلسرائيليات والنصرانيات، وذلك كثرة َمن دخل دخل فى   :  أوالً 

بأذهانهم من األخبار ما ال   
ً
الكتاب فى اإلسالم، وكان ال يزال عالقا من أهل 

وبدء  الوجود،  وأسرار  الخليقة،  بدء  كأخبار  الشرعية،  باألحكام  يتصل 

الة لسماع التفاصيل  عما   الكائنات. وكثير من القصص. وكانت النفوس ميَّ

يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية، فتساهل التابعون فزجوا 

ٍ ونقد. وأكثر من  
فى التفسير بكثير من اإلسرائيليات والنصرانيات بدون تحر 

ُروى عنه فى ذلك من مسلمى أهل الكتاب: عبد هللا بن سالم، وكعب األحبار،  

يج. وال شك أن الرجوع إلى ووهب بن منبه، وعبد امللك بن عبد العزيز بن جر 
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هذه اإلسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على 

 .َمن جاء بعدهم

 عند الكالم عن أسباب الضعف 
ً
 موسعا

ً
وسنأتى بعرض لهذه الناحية عرضا

 .فى رواية التفسير املأثور إن شاء هللا تعالى

محفظة :  اثنياً  التفسير  و   ظل  التلقى  ورواية  بطابع   
ً
تلقيا يكن  لم  أنه  إال  الرواية، 

باملعنى الشامل كما هو الشأن فى عصر النبى صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، 

 ورواية يغلب عليهما طابع االختصاص، فأهل كل مصر يعنون 
ً
بل كان تلقيا

بالتلقى والرواية عن إمام مصرهم، فاملكيون عن ابن عباس،    -بوجه خاص    -

بَ 
ُ
، والعراقيون عن ابن مسعود ... وهكذا واملدنيون عن أ  .ى 

ظهرت فى هذا العصر نواة الخالف املذهبى، فظهرت بعض تفسيرات تحمل  :  اثلثاً 

إلى   ُينسب  السدوس ى  بن دعامة   قتادة 
ً
املذاهب، فنجد مثال اتها هذه  فى طيَّ

على  َر 
َّ
أث هذا  أن  شك  وال  قدرى،  بأنه  ويُتهم  والَقَدر  القضاء  فى  الخوض 

الحسن  تفسيره،   ونجد  عنه.  الرواية  من  الناس  بعض  يتحرج  كان  ولهذا 

ب به كما ذكرنا  ِّ
 
ر َمن ُيكذ ِّ

ف 
َ
ر القرآن على إثبات الَقَدر، وُيك البصرى قد فسَّ

 .ذلك فى ترجمته 

: كثرة الخالف بين التابعين فى التفسير عما كان بين الصحابة رضوان هللا عليهم،  رابعاً 

 بالنس
ً
 قليال

ً
رين. وإن كان اختالفا ِّ

 بة ملا وقع بعد ذلك من متأخرى املفس 

 نيـــد التابعــا بعـر مـصـــي العـري فــالتفس.5
تتمثل بمرحلة التفسير في العصر ما بعد التابعين؛ إذ بدأوا بتدوين وكتابة  

التفسير، مع العلم أنه لم يتم معرفة أول من بدأ بها، إال أن الكتب املختصة بتفسير  

بدأت   على القرآن  استند  ما  فمنها  مصادر؛  عدة  على  واعتمدت  وتنتشر،  تظهر 

 كانت في التفسير  
ً
التفسير بالرأي، ومنها التفسير باللغة، والجدير بالذكر أنها بداية
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التفاسير مع إسنادها، ثم ظهرت   إلى قائلها، ثم بدأت تظهر  املنقول دون إسنادها 

 . تفسير التفاسير مع اإلسناد، إال أنها كانت تختصر في ال

تدوين   َبدء  مع  الهجري   الثاني  القرن  بداية  في  التفسير  تدوين  عصر  بدأ 

تب الحديث وكان 
ُ
 ضمن ك

ٌ
ة أبواٌب خاص  للتفسير  فَرد 

ُ
ت إذ كانت  الحديث الشريف 

األحاديث  َسَند  كر  بذِّ أي  باإلسناد  التدوين  شكل  يأخذ  املرحلة  هذه  في  التدوين 

انتشار الكتابة والتدوين أصبَحت للتفسير  واألقوال املذكورة ومع استقالل العلم و 

دون  األقواَل  ورد 
ُ
ت ُتب 

ُ
الك هذه  فبدأت  الحديث  تب 

ُ
ك عن   

ٌ
ة
 
ل ُمستقِّ  

ٌ
ة خاص  تٌب 

ُ
ك

  
ً
ا ق عليه )اختصار األسانيد( وُيَعد  هذا األمر سلبي 

َ
إسنادها إلى أصحابها وهو ما ُيطل

وكثر  املوضوعة  األقوال  من  العديد  ورود  إلى  ى  أد  ما  وهذا  من فيها  ْقل  النَّ ة 

ات.    اإلسرائيلي 

 ، الطبري  كابن جرير  العلماء  أيدي عدد من  العلم على  هذا  استقالل  وكان 

بدأ   اس ي  العب  العصر  وفي  أثور. 
َ
بامل التفسير  على   

ً
دا ُمعتمِّ التفسير  وكان  ماجة  وابن 

اللغة  علم  ذلك  في  ودخل  ر 
َ
ظ والنَّ والرأي  الشخص ي   بالَفهم  أي  العقلي   التفسير 

خذ التفسير في  العربي  
 
ة. وقد ات ذهبي 

َ
ة امل ْزعة العقلي 

َّ
قه كما دخلت في ذلك الن ة والفِّ

طت حركات التأليف في العلوم  
َ
ش

َ
طابع ون

َ
 فانتشرت امل

ً
العصر الحديث َمنحًى جديدا

جاهات في 
 
َرت األحداث والوقائع واالتِّ

 
ة جديدة إذ أث ة وظهرت نزعات تفسيري  اإلسالمي 

ة في تفسير القرآن  طريقة التفسير فظهرت ا  لمي  ات العِّ ة بإدخال النظري  لمي  لنزعة العِّ

َزت بسهولة العبارة والوصول إلى شريحة أكبر.   أن  التفسيرات الحديثة تميَّ
 

  1إال

 حتليل حممد حسني الذهيب هلذه الفرتة من التفسري    .6
من   أكثر  جوانب  ولها   

ً
شموال أكثر  القرآن  تفسير  من  الفترة  الفترات هذه 

 السابقة. ونعرض عليكم التحليل الذي قد ذكر به الدكتور محمد حسين الذهبي 
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 1حول هذه الفترة. 

تبدأ املرحلة الثالثة للتفسير من مبدأ ظهور التدوين، وذلك فى أواخر عهد 

 :الخطوة األولى للتفسير  بنى أمية، وأول عهد للعباسين.

الرواية، فالصحابة يروون عن رسول وكان التفسير قبل ذلك ُيتناقل بطريق  

عن   يروون  والتابعون  بعض.  عن  بعضهم  يروى  كما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا 

 .الصحابة. كما يروى بعضهم عن بعض، وهذه هى الخطوة األولى للتفسير

 :اخلطوة الثانية
ثم بعد عصر الصحابة والتابعين، خطا التفسير خطوة ثانية، وذلك حيث 

حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكانت أبوابه متنوعة، وكان ابتدأ التدوين ل

 من هذه األبواب التى اشتمل عليها الحديث، فلم ُيفرد له تأليف خاص 
ً
التفسير بابا

ر القرآن سورة سورة، وآية آية، من مبدئه إلى منتهاه، بل ُوجد من العلماء َمن   ِّ
ُيفس 

ف فى األمصار املختلفة ليجمع الحديث ى فى األمصار طوَّ ، فجمع بجوار ذلك ما ُروِّ

من تفسير منسوب إلى النبى صلى هللا عليه وسلم، أو إلى الصحابة، أو إلى التابعين، 

هـ، وشعبة بن الحجاج املتوفى  117ومن هؤالء: يزيد بن هارون السلمى املتوفى سنة  

فى سنة  هـ وسفيان بن عيينة املتو197هـ، ووكيع بن الجراح املتوفى سنة  160سنة  

هـ، وعبد الرزاق بن همام املتوفى 205هـ، وروح عن عبادة البصرى املتوفى سنة  198

املتوفى سنة  211سنة   إياس  أبى  بن  املتوفى سنة  220هـ، وآدم  بن حميد  هـ، وعبد 

249 
ً
 كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعا

ً
هـ وغيرهم، وهؤالء جميعا

 للتفسير على استقالل وانفراد. وجميع ما لباب من أبواب الحديث، ولم ي
ً
كن جمعا

 إليهم، غير أن هذه  
ً
نقله هؤالء األعالم عن أسالفهم من أئمة التفسير نقلوه مسندا

 .التفاسير لم يصل إلينا ش ئ منها، ولذا ال نستطيع أن نحكم عليها
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 :اخلطوة الثالثة
انفص ثالثة،  التفسير خطوة  الثانية، خطا  الخطوة  هذه  بعد  عن  ثم  بها  ل 

ب ذلك    بنفسه، ووضع التفسير لكل آية من القرآن، وُرتَّ
ً
 قائما

ً
الحديثفأصبح علما

على حسب ترتب املصحف. وتم ذلك على أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه  

سنة   سنة  273املتوفى  املتوفى  الطبرى  جرير  وابن  املنذر  310هـ،  بن  بكر  وأبو  هـ، 

هـ، وأبو الشيخ بن  327، وابن أبى حاتم املتوفى سنة هـ 318النيسابورى املتوفى سنة  

هـ، وأبو بكر بن مردويه املتوفى  405هـ، والحاكم املتوفى سنة 369حبان املتوفى سنة 

 .هـ، وغيرهم من أئمة هذا الشأن410سنة 

وكل هذه التفاسير مروية باإلسناد إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإلى 

تابع التابعين، وليس فيها ش ئ من التفسير أكثر من التفسير  الصحابة، والتابعين، و 

ح بعضها على   ها، ورجَّ هم إال ابن جرير الطبرى فإنه ذكر األقوال ثم وجهَّ
َّ
املأثور، الل

بعض، وزاد على ذلك اإلعراب إن دعت إليه حاجة، واستبط األحكام التى يمكن أن 

هذا التفسير عند الكالم عن الكتب تؤخذ من اآليات القرآنية ... وسنأتى بالكالم عن  

فة فى التفسير باملأثور إن شاء هللا تعالى
َّ
 .املؤل

وإذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة التى انفصل بها عن الحديث، 

فليس معنى أن هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به، بل معناه أن التفسير  

وة األولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقى تدرح فى خطواته، فبعد أن كانت الخط

والرواية، كانت الخطوة الثانية له، وهى تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث، ثم 

هذه  فكل  وانفراد،  استقالل  على  تدوينه  وهى  الثالثة،  الخطوة  ذلك  بعد  جاءت 

ثون بعد هذه الخطوة ال ِّ
ثالثة،  الخطوات، تم إسالم بعضها إلى بعض، بل وظل املحد 

يسيرون على نمط الخطوة الثانية، من رواية املنقول من التفسير فى باب خاص من 

أبواب الحديث، مقتصرين فى ذلك على ما ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 .أو عن الصحابة أو عن التابعين
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 :اخلطوة الرابعة
بعدها خطوة  بل خطا  الثالثة  الخطوة  هذه  يقف عند  لم  التفسير  إن  ثم 

باإلسناد،  تجاوز روايته  باملأثور، وإن كان قد  التفسير  بها حدود  يتجاوز  لم  رابعة، 

عن   املأثورة  األقوال  ونقلوا  األسانيد،  اختصروا  كثير،  خلق  التفسير  فى  ف  فصنَّ

رين من أسالفهم دون أن ينسبوها لقائلي ِّ
ها، فدخل الوضع فى التفسير والتبس  املفس 

الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح، فنقله  

كثير من املتأخرين فى تفاسيرهم، ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب من إسرائيليات على 

أنها حقائق ثابتة، وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع واإلسرئليات فى التفسير.  

 .سنعرض لهذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء هللا تعالى و 

َى بجمع شتات األقوال، فصار كلما   رين َمن َعنِّ ِّ
د من بين هؤالء املفس  ولقد ُوجِّ

ه قول أورده، وكلما خطر بباله ش ئ اعتمده، فيأتى َمن بعده وينقل ذلك عنه  
َ
سنح ل

ويدون   ينقل،  فيما  الصواب  يتحرى  أن  عن  بدون  ورد  ما  تحرير  إلى  منه  التفاوت 

 منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت!! 
ً
ف الصالح وَمن يرجع إليهم فى التفسير، ظنا

َ
السل

تفسير قوله   فى  بعضهم ذكر  أن  النقل من  بكثرة  القوم  نهم هؤالء  أدل على  وليس 

 الضآلينتعالى: }
َ
ْيِهم َوال

َ
ْيِر املغضوب َعل

َ
أن تفسيرها [ عشرة أقوال مع  7{ ]الفاتحة:  غ

جميع  وعن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  الوارد  هو  والنصارى،  باليهود 

رين.  ِّ
 بين املفس 

ً
 الصحابة والتابعين، حتى قال ابن أبى حاتم: "ال أعلم فى ذلك اختالفا

 :اخلطوة اخلامسة

وأفسحها،   الخطا  أوسع  هى  خامسة،  خطوة  ذلك  بعد  التفسير  خطا  ثم 

 امتدت من العصر العبا 
ً
إلى يومنا هذا، فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا س ى 

تدوين   إلى  الواسعة  الخطوة  بهذه  تجاوز  األمة،  هذه  ف 
َ
َسل عن  ل  ُنقِّ ما  رواية  على 

تفسير اختلط فيه الفهم العقلى بالتفسير النقلى، وكان ذلك على تدرج ملحوظ فى  

 .ذلك
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 :تدرج التفسري العقلى

 على هيئة محاوالت فهم شخص، وترجيح لبعض األقوال على  
ً
بدأ ذلك أوال

 ما دام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود اللغة وداللة  
ً
 مقبوال

ً
بعض، وكان هذا أمرا

الكلمات القرآنية. ثم ظلت محاوالت هذا الفهم الشخص ى تزداد وتتضخم، متأثرة 

د باملعارف املختلفة، والعلوم املتنوعة، واآل  راء املتشعبة، والعقائد املتباينة، حتى ُوجِّ

 .من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة، ال تكاد تتصل بالتفسير إال عن ُبْعٍد عظيم

ت مذاهب الخالف الفقهى،  ن النحو الصرف، وتشعبَّ ِّ
نت علوم اللغة، وُدو  ِّ

ُدو 

 على قدمه وساقه  
ً
التعصب املذهبى قائما الكالم، وظهر  فى العصر وأثيرت مسائل 

رجمت كتب كثيرة 
ُ
َرق اإلسالمية بنشر مذاهبها والدعوة إليها، وت العباس ى، وقامت الفِّ

يتعلق بها من أبحاث بالتفسير   العلوم وما  من كتب الفالسفة، فامتزجت كل هذه 

حتى طغت عليه، وغلب الجانب العقلى على الجانب النقلى، وصار أظهر ش ئ فى هذه 

، وإن كانت ال تخلو مع ذلك من منقول يتصل بأسباب  الكتب، هو الناحية العقلية

 .النزول، أو بغير ذلك على املأثور 

متنوعة،  اتجاهات  فيه  فة 
َّ
املؤل الكتب  واتجهت  التفسير،  تدرج  وهكذا 

الكريم،  القرآن  عبارات  فى  املذهبية  والعقائد  العلمية،  االصطالحات  مت 
َّ
وتحك

للمس الفلسفية والعلمية  الثقافة  آثار  القرآن، كما ظهرت فظهرت  فى تفسير  لمين 

 
ً
 جليا

ً
َحل واألهواء فيه ظهورا  .آثار التصوف واضحة فيه، وكما ظهرت آثار النِّ

  



52 

 

 املناقشة    -7

 تحدث عن نشاة علم التفسير بايجاز.  .1

هذه    .2 هى  فما  تفسيرهم.  فى  ثالثة  امور  على  يعتمدون  الصحابة  كان  لقد 

 االمور؟ 

 اذكر الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير.   .3

 من هم اشهر املفسرين من التابعين؟   .4

 من الذى اشتهر بالتفسير باملكة املكرمة و باملدينة املنورة؟    .5

 اذكر موجزا عن عصر التدوين حسب تحليل الذهبى.   .6

 
 

 
 



53 

 

 
 ثةــثالــالدة ــحالـو

 
 
 
 
 

 ة(ـــم )دراسة أدبيــريــــرآن الكــــالق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الواحد  د. :إعداد
 سميع للا زبيري بن محمد منشأ د.  :مراَجعة

           
  



54 

 

 
 
 

 احملتــــويات
 الصفحة العنوان  

 57 التعارف 

 58 األهداف 

 59 التعريف باملؤلف 

 61 منهج تفسيره 

 64 اتحاهات التفسير في الكتاب 

 65 االتجاه البالغي 

 81 األسئلة

 

  



55 

 

 
التعارف

 عزيزي الدارس!  

تتناول هذه الوحدة على معرفة تفسير أدبي بالغي ، تفسير "الكشاف للعالمة  

الزمخشري" وعن منهجه ومكانته العلمية بين التفاسير ، حيث إنه اعتنى في تفسيره 

اإلعجاز القرآني وإظهار جمال النظم وبالغته حتى كان مرجعا في ذلك ،  ببيان وجوه 

 كما

خال هذا التفسير من الحشو والتطويل، وإيراد االسرائيليات إال القليل،   واعتماد  

في بيان املعاني على لغة العرب وأساليبهم في الخطاب ، فالكشاف في الحقيقة تفسير  

الزمخشري وانتصاره ملذهب املعتزلة، حيث كان   جليل رائد، ال يعيته إال اعتزاليات 

علم  ومباحث  العقيدة  مسائل  في  االعتزالي  ملذهبه  لتشهد  ويؤولها  اآليات  يحرف 

 الكالم، ويصرفها عن معناها الحقيقي، ويرد استدالل أهل السنة . 

 

 وهللا ولي التوفيق 
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 دافـــاأله
 

 على األمور اآلتية: بعد قرأة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب 
ً
 قادرا

 معرفة األدب القرآني التفسيري    -1

 معرفة التفسير القرآني األدبي البالغي   -2

 اإلدراك بالعالمة الزمخشري وعن تفسيره البالغي   -3

  معرفة مكانة الكشاف ومعرفة منهجه   -4
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 أيها الطالب! 

 العالمة الزمخشري .قبل أن نعرف تفسير الكشاف نتعر ف أوال على 

تعريفه  من  للزمخشري  الكشاف  تفسير  عن  سنبين  الوحدة  هذه  ففي 

  اتجاحه ومناهجه ومصادره

 التعريف ابملؤلف  أ.

 اسمه ونسبه         

الزمخشري صاحب الكشاف كما نعرف، اسمه الكاملهو أبو القاسم محمود  

اإل  الخوارزمي،  الزمخشري  الخوارزمي  عمر  بن  محمد  بن  عمر  الحنفي  بن  مام 

 . (1املعتزلي)

لقب بالخوارومي ألنه ولد في منطقة خوارزم في خراسان، ولقب بالزمخشري  

ألنه ولد في قرية )زمخشر( في إقليم خوارزم. ولقب بجار هللا ألنه جاور في مكة املكرمة 

 (2عند البيت الحرام سنوات عديد ) 

 مولده ونشأته

سنة    ولد رجب  الكشاففي  من   467صاحب  وأربعمائة  وستين  )سبع  ه 

خوارزم  -بزمخشر  الهجرة( قري  من  عنهم،   -قرية  وأخذ  الكبار  بغداد،ولقي  وقدم 

ودخل خراسان مرارا عديدة. وما دخل بلدا إال واجتمع عليه أهلها وتتلمذوا له، وما  

ى صار إمام عصره ناظر أحدا إال وسلم واعترف به. ولقد عظم صيته وطار ذكره حت

 (3من غير مدافعته ) 

( االصفهاني  الضبي  محمودين جرير  شيوخه  وعلم   507من  األدب  في   ) ه 

االعراب وعلم الكالم والتوحيد، وتأثر بمذهبه االعتزالي، والشيخ أبو علي الضرير، 

 



58 

 

تهذيب   : تفسير  )صاحب  الجشمي  والحاكم  الفقه،  في  الخياطي  السديد  والشيخ 

 .املعتزلي، وركن الدين محمد االصولي التفسير( الزيدي 

سنة   الحرام    502في  بيت هللا  مجاوارا  فيها  وأقام  املكرمة  مكة  إلى  رحل  ه 

  538ولذلك لقب ب )بجار هللا(. وعاد الزمخشري إلى وطنه شيخا كهال. توفي سنة  

 (1ودفن ب )جرجانية( خوارزم )

 مؤلفاته 

 : من أشهر مؤلفاته

تفسير   )في  البالغة، الكشاف  أساس   ، األبرار  ربيع  األدب،  ديوان  القرآن(، 

اعجب العجب في شرح المية العرب، االنموذج في النحو، النصائح الصغار، الفائق 

في غريب الحديث، مقامات الزمخشري )تدور على الوعظ واالرشاد(، نوابع الكلم في  

 اللغة . 

 التعريف ابلكتاب والدوافع

الكتاب هذا  الكشافعنحاسم  في :  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  قائق 

( ، ألف هذا الكتاب وهو مجاور في مكة، بعد أن جاوز الستين من  2وجوه التأويل ) 

(فهو كتاب تفسير يكشف عن وجوه اإلعجاز 3عمره، وأتمه في ستين وبضعة أشهر )

أبهىحلة   في  ليخرجه  مؤلفه،  واللغوية،احتشدله  واألسلوبية،  البالغية،  القرآني 

في  ب املبثوثة  االعتقادية  االعتزاليات  من  قارئيه  يحذرون  العلماء  أن  بيد  يانية. 

هامش  على  ويفندها  االعتزاليات،  هذه  يتتبع  أن  ماحدابابناملنير  وهذا  تضاعيفه، 

 .الكشاف
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ذكر الزمخشري في فاتحة كشافه ما دعاه إلى تقييده، فبين أن بعض إخوانه 

الديني االعتزال  -في  مذهب  عن اجتمع  -في  الكشف  عليهم  يملي  أن  وسألوه  إليه  وا 

حقائق التنزيل وعيون األقاويل، واستشفعوا عليه بكل عظيم، إلى أن رحل إلى مكة،  

وهو مع كل هذا يستعفي، حتى قابل األمير، الشريف أبا الحسن بن وهاس، فصادف 

ولقد  منه رغبة كرغبة من سأله اإلقدام، فلم يملك إال اإلذعان وتلبية أمر اإلمام.  

وكان    -في مقدار مدة خالفة أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه  - كما يقول –أنهى تفسيره  

 (1يقدر تمامه في أكثر من ثالثين سنة. ) 

 منهج تفسريه : 
فيها،ذكر  أو مدينة والجتهاد  نزولها مكية  بيان محل  اآليات،  ذكر جمع من 

وتفسيرها،خصص لكل آية فقرة يبدأ مكيها ومدنيها،بيان معني اآلية   أسماء السورة،

اإلعجاز  مشكلة،بيانسر   لكلمة  النحوية  األحكام  بيان  واإلعراب،  اللغة  بعنوان 

من   جاء  بما  البليغة،التجاهل  واملعاني  الفصيحة  بالتراكيب  واألسلوب  الكلمة 

 قليال منها مستدال بان العلماء لم يمحصوا اسانيدها 
 
الروايات في أسباب التنزيل إال

لذكر  ويميزوا   يتعرض  ولم  األحكام،  بروايات  فعلوا  كما  وضعيفها  صحيحها  بين 

 (2العالقة والناسبة بين اآليات وانصالها يبعض كما فعل املفسرون )

نرى على أن زمخشري كغيره من املعتزلة إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره وال 

يثبت للفظ  يتفق مع مذهبه، يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا املعني الظاهر، وأن  

 معني آخر موجودا في اللغة ،  

جري الزمخشري في كشافه عندما تعرض اآلية، وهو تفسير الغبار عليه، في 

غير   به  يقول  سليم  مبدا  املحكمات  اآليات  علي  املتشابهات  اآليات  حمل  مبدإ 
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الزمخشري أيضا من علماء أهل السنة ولكن الذي ال تسلمه للزمخشري هو طبيقه  

ع املبدأ  في  لهذا  أخري  وآية  تعارض مذهبه،  بآية  مر  فإذا  تصادمه،  التي  اآليات  لي 

الثانية، ثم   موضوعها تشهد له بظاهرها، نراه يدعي االشتباه في األولي واإلحكام في 

 (1يحمل األولي علي الثانية وبهذا يرض ي هواه املذهبي، وعقيدته العتزالية )

ملذهبه   لينتصر  الزمخشري  قوة وإن  من  يملك  ما  بكل  ويؤيده  اإلعتزالي، 

الحجة وسلطان الدليل، وإنا لنلمس هذا التعصب الظاهر في كثير مما أسلفنا من  

النصوص، وفي غيرها مما نسوقه لك من األمثلة. وهو يحرص كل الحرص علي أن  

 .يأخذ من اآليات القرآنية ما يشهد ملذهبه، وعلي أن يتأول ما كان منها معارضا له

اعتني الزمخشري في تفسيره ببيان وجوه اإلعجاز القرآني وإظهار جمال النظم           

وتميز بذلك حتي كان مرخعا في ذلك، والزمخشري ال يستشهد باألحاديث إال     بالغته

ويورد أحيانا األحاديث املوضوع، ومأل في تفسيره بعقائد املعتزله واالستدالل   قليال،

وفقها، اآليات  وتأويل  البلقيني    لها  قال  حتي  حاذق  إال  يدركه  ال   
 
دسا ذلك  ويدس 

( ، فلخوض في اغلب األمر ينقل الرأي  2"استخرجت من الكشاف إعتزاال باملناقيش ) 

 ( 3مرجعه املذموم ) وال يشير إلي 

 منهجه من حيث ترتيب آياته 

القرآن من   تفسير  في  ترتيبه شرع  تفسيره من حيث  في  يجر  الزمخشري  أن 

وفي التفسير الكشاف ذكر جمع من اآليات، بيان    (4الحمد إلي آخر القرآن )سورة  

محل نزولها مكية أو مدينة واإلجتهاد فيها، ذكر أسماء السورة، يبدأ مكيها ومدنيها،  

 لذلك إذا نري من حيث ترتيب اآلية في تفسيره هو التفسير التحليلي.  
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 منهجه من حيث وسع بيانه 

ن الصناعات والعلوم قد يتباين أربابها فيها تباينا يسيرا، يري الزمخشري أ        

الذي يتباينون فيه تباينا كبيرا هو ما في تلك العلوم والصناعات من محاسن النكت  

الدقيقة ولطائف املعاني العميقة وغوامض االسرار الخفية، وأن أغزر العلوم بها  

ال تأتى لكل واحد الخوض  يشحذ الذهن ويشحنه بتلك األمور هو علم التفسير الذي  

القصص  أو  الوعظ  أو  الكالم  أو  األدب  أو  الفقه  في  برع  فيه وإن كان أحدهم قد 

واألخبار أو النحو واللغة فإنه ال يستطيع استخالص تلك املعاني العميقة واإلسرار  

الخفية في االيات إال بعد أن يبرع في علمين هما علم املعانى والبيان.قال في تفسير  

ومن هنا نستنبط بأن هذا التفسير من التفسير     (1( )  وتفصيل كل ش يءعالى: )قوله ت

 (2على بيان الدقيق وليس على بيان التفصيلي. ) 

 اتجاهات التفسير في الكتاب 

العقائد  من  يوليا  التي  ووجهته  ومذهبه  ونظره  املفسر  موقف  هو  االتجاه 

اء كانت وجهته عند تفسير  والدارجة من السنة والشيعة واملعتزلة واألشاعرة، سو 

كتاب هللا تعالى من تقليد أو تجديد، وكذلك من اعتماد على املنقول أو املعقول، أو  

 وقد يسمى هذه االتجاه بمدرسة التفسير.    (3الجمع بينها في إطار معين )

 االتجاه اللغوي 

هو   أدخل  فقد  اللغوي.  االتجاه  فهو  تفسيره  في  للزمخسري  االتجاه  أما 

 .العريية .   ت واللغة والنحو والصرف وغيرها من العلومالقراءا 

 قال الذهبي : ))هو اإلمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة واألدب،           
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 ( 1)  (وصاحب التصانيف البديعة في شتى العلوم(

اآليات من ضروب   والذي يقرأ ما أورده الزمخشري عند تفسيره لكثير من ))

االستعارات واملجازات واألشكال البالغية األخرى، يراه يحرص كل الحرص على أن 

 (2يبرز في حلة ببديع جمال أسلوبه وكمال نظمه(( ) 

القرآني          ، واختالف معاني االسلوب  القراءات ووجوها  يبان  في  أيضا يفيض  و 

الزمخ كان  التي  النحوية  ثقافته  تفسيره  في  ينس ى  وال  لها،  فيها،  نتيجة  إماما  شري 

بيان يكثرمن  ويكثر     فنخده  الضمار،  هذا  من  ويفيض  النحو  ووجوه  اإلعراب 

 (3االستشهاد ببالغة القرآن الكريم بشعر املحدثين و كالمهم.)

 االجتاه البالغي

 .و إحدى من قيمة هذا التفسير فإنه من االتجاه البلغي

القرآن، وملا أظهر فيه من ملا أبان فيه من وجوه اإلعجاز في غير ما آية من  

لنا عن   يكشف  أن  يستطيع  كالزمخشري من  وبلغته، وليس  القرآني  النظم  جمال 

جمال القرآن و سحر تالغته، ملا برع فيه من املعركة بكثير من العلوم. ال سيما ما 

برز فيه من اإلمام بلغة العرب. واملعرفة بأشعارهم وما أمتاز به من اإلحاطة بعلوم  

على البالغة،   واألدبي  العلمي  النبوغ  هذا  أضفي  ولقد  واألدب،  واإلعراب  والتيان، 

 .تفسير الكشاف ثوبا جميال، لفت إليه أنظار العلماء وعلق به قلوب املفسرين

 :وملا علم الزمخشري أن كتابه قد تحلى بهذه األوضاف قال متحدثا بنعمة هللا 

 ا لعمري مثل كشافيوليس فيه           إن التفاسير في الدنيا بال عدد

 ( 4فالجهل كالداء والكشاف كالشافي)        إن كنت تبغي الهدى فألزم قراءته 
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 حماسنه 

اعتنى في تفسيره ببيان وجوه اإلعجاز القرآني وإظهار جمال النظم وبالغته      .1

 حتى كان مرجعا في ذلك 

 [(1 القليل)خال هذا التفسير من الحشو والتطويل، وإيراد االسرائيليات إال 2.   

 اعتماد في بيان املعاني على لغة العرب وأساليبهم في الخطاب     .3

بفتح التاء( ويقول في الجواب: )قلُت: بضم   – اتباعه طريقة السؤال: )إن قلَت      .4

 (2) التاء( وهي طريقة من طرق التشويق، في التعليم وترسيخ املعاني في النفس

 مآخذه :  

 (3بالبدعة وعلى طريقة املعتزلة ) تفسيره محشو   1. 

شديد على أهل السنة والجماعة ويذكرهم بعبارات االحتقار ويرميهم باألوصاف  .2

 (4املقذعة ويمزج حديثه عنهم بالسخرية واالستهزاء) 

مأل تفسيره بعقائد املعتزلة واالستدالل لها وتأويل اآليات وفقها ويدس ذلك دسا   .3

 (5ال يدركه إال حاذق)

قليل االستشهاد باألحاديث ويورد أحيانا األحديث املوضوعة، خاصة في فضائل    .4

 (6السور)
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األن أيها الطالب العزيز نأتي إلى نماذج ) سورة قريش ، والكوثر( من تفسير 

 ،  الكشاف للزمخشري ، والقيام بتحليلها 

 قال هللا تعالى :  

يمِّ  ِّ الرَّْحمنِّ الرَّحِّ
َّ

ْسمِّ َّللا  بِّ

( َرْيٍش 
ُ
ق يالِف  ْيِف )1إِلِ َوالصا تاِء  ِ

 
الش  

َ
ة
َ
ِرْحل ِإيالِفِهْم  َربا ه 2(  َيْعُبُدوا 

ْ
ل
َ
ف َبْيِت ( 

ْ
ال ا 

َ
ذ

ْوٍف )3)
َ
َعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن خ

ْ
ط
َ
ِذي أ

ا
 ( 4( ال

قال العالمة الزمخشري تحت هذه اآلية الكريمة ، وذكر وجه نكتة بالغية بدخول 

 الفاء بقوله :  

َيْعُبُدوا
ْ
َرْيٍش متعلق بقوله ل

ُ
يالِف ق  "إِلِ

فلم دخلت الفاء؟ قلت:    أمرهم أن يعبدوه ألجل إيالفهم الرحلتين فإن قلت:

ملا في الكالم من معنى الشرط ألن املعنى: إما ال فليعبدوه إليالفهم،على معنى: أن  نعم  

هللا عليهم ال تحص ى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه، فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي  

 نعمة ظاهرة"

ن وجه دخول الفاء على "فليعبدوا" حيث قال إن ا  آلية  فعالمة الزمخشري بي 

 الكريمة تتضمن معنى الشرط ،والفاء تدخل على الجزاء ، لذلك دخلت الفاء . 

 ثم ذكر الزمخشري متعلق إليالف قريش بقوله :  

" وقيل املعنى: عجبوا إليالف قريش. وقيل: هو متعلق بما قبله، أى: فجعلهم 

نى  كعصف مأكول إليالف قريش، وهذا بمنزلة التضمين في الشعر: وهو أن يتعلق مع

البيت بالذي قبله تعلقا ال يصح إال به، وهما في مصحف أبى  سورة واحدة بال فصل.  

وعن عمر: أنه قراهما في الثانية من صالة املغرب، وقرأ في األولى: والتين ،واملعنى أنه  

تهيب،   زيادة  فيتهيبوهم  بذلك،  الناس  ليتسامع  قصدوهم  الذين  الحبشة  أهلك 

نتظم لهم األمن في رحلتيهم، فال يجترئ أحد عليهم. ويحترموهم فضل احترام، حتى ي

الشام،  إلى  الصيف  وفي  اليمن،  إلى  الشتاء  في  يرحلون  رحلتان:  لقريش  وكانت 
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فال   بيته،  ووالة  حرم هللا  أهل  ألنهم  آمنين  رحلتيهم  في  وكانوا  ويتجرون،  فيمتارون 

 يتعر ض لهم، والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم."

 مادة اشتقاق إليالف بقوله :   ثم ذكر الزمخشري 

 :واإليالف من قولك: آلفت املكان أولفه إيالفا: إذا ألفته، فأنا مؤلف. قال 

هو غير األوارك »  «2من املؤلفات الر 

وقرئ: لئالف قريش، أى: ملؤالفة قريش. وقيل: يقال ألفته إلفا وإالفا. وقرأ 

 :أبو جعفر: إللف قريش، وقد جمعهما من قال

إخوتكم قريش ... لهم إلف وليس لكم إالف ، وقرأ عكرمة: ليألف   زعمتم أن  

 قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف". 

 ثم ذكر الزمخشري وجه تسمية قريش بقوله :  

القرش: وهو دابة عظيمة في   النضر بن كنانة سموا بتصغير  وقريش: ولد 

ن عباس رض ى هللا  البحر تعبث بالسفن، وال تطاق إال بالنار. وعن معاوية أنه سأل اب

 :عنهما: بم سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل وال تؤكل، وتعلو وال تعلى. وأنشد

يت قريش قريشا  .  تي تسكن البحر ... بها سم 
 
 «وقريش هي ال

 والتصغير للتعظيم. 

في   بتجاراتهم وضربهم  كانوا كسابين  الكسب: ألنهم  القرش وهو  وقيل: من 

ثم أبدل عنه املقيد بالرحلتين، تفخيما ألمر اإليالف، وتذكيرا  البالد. أطلق اإليالف  

 بإطعام، 
ً
يما َيتِّ بعظيم النعمة فيه، ونصب الرحلة بإيالفهم مفعوال به، كما نصب 

 .وأراد رحلتي الشتاء والصيف، فأفرد ألمن اإللباس، كقوله

 (1كلوا في بعض بطنكم".... ) 
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 نكتة بالغية أخرى لسورة قريش :اآلن أيها الطالب العزيز نأتي إلى 

أن  املعروف  من  وذلك  السورة  فى هذه  الصيف  على  الشتاء  قدم  ملاذا  وهي 

حاجة اإلنسان للطعام في الشتاء أكثر من الصيف والخوف في الصيف أكثر ألنه  

الصيف   على  والخوف  الشتاء  تعالى  م  قد  لذا  والزواحف  الطرق  اع 
 
قط يكثر  فيه 

 
ً
أطعمهم ولم يقل أشبعهم ألن اإلطعام أفضل من اإلشباع. ولقد  والجوع وقال أيضا

بعد عام  الحرام  البيت  في  األمن  للتركيز على  الفيل  بعد سورة  جاءت سورة قريش 

 الفيل. 

الكشاف  تفسير  من  الكوثر(  )سورة   نموذج  إلى  نأتي  العزيز  الطالب  أيها  اآلن 

 ،  للزمخشري ، والقيام بتحليلها 

 »نزلت بعد العاديات« 3ياتها سورة الكوثر مكية، وآ 

 قال هللا تعالى :  

 [3الى  1( : اآليات 108سورة الكوثر )] 

يمِّ  ِّ الرَّْحمنِّ الرَّحِّ
َّ

ْسمِّ َّللا  بِّ

َر )
َ
ْوث

َ
ك
ْ
ْيناَك ال

َ
ْعط

َ
ا أ نَّ َك َواْنَحْر )1إِّ ِّ

َرب  ِّ لِّ
َصل 

َ
ُر )2( ف

َ
ْبت
َ ْ
َك ُهَو األ

َ
ئ نَّ شانِّ  (3( إِّ

اآل  هذه  تحت  الزمخشري  العالمة  الكوثر قال  معنى  ذكر  حيث  الكريمة  ية 

بشواهد من كالم العرب وكالم الرسول صلى هللا عليه وسلم وأقوال الصحابة رض ى  

 هللا عنهم وأقوال التابعين رحمهم هللا بقوله :   

"في قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إنا أعطيناك، بالنون . وفي حديثه  

« عليه وسلم  »وأنطوا  3صلى هللا   :  »« الكثرة وهو 4الثبجة«  من  فوعل  والكوثر:   »

بكوثر.   آب  قالت:  ابنك؟  آب  بم  السفر:  ابنها من  قيل ألعرابية رجع  الكثرة.  املفرط 

 :وقال
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َر  
َ
ْوث

َ
ك
ْ
ب ... وكان أبوك ابن العقائل كوثرا ، وقيل ال وأنت كثير يا ابن مروان طي 

 :ن أنزلت عليه فقالنهر في الجنة. وعن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قرأها حي

 :أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر في الجنة وعدنيه ربى، فيه خير كثير ، وروى في صفته»

أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وألين من الزبد، 

حافتاه الزبرجد، وأوانيه من فضة عدد نجوم السماء  . وروى: ال يظمأ من شرب منه  

 :أبدا: أول وارديه

يزوجون  ال  الذين  الرؤوس،  الشعث  الثياب،  الدنسو  املهاجرين:  فقراء 

املنعمات، وال تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره، لو 

ه ، وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير، فقال له سعيد   أقسم على هللا ألبر 

فقال: هو من الخير الكثير. والنحر: نحر    بن جبير: إن ناسا يقولون: هو نهر في الجنة! 

العيد   صالة  وقيل:  بمنى.  والنحر  بجمع،  الفجر  صالة  هي  عطية:  وعن  البدن، 

واملعنى:   الشمال،  على  اليمين  وضع  والنحر:  الصالة.  جنس  هي  وقيل.  والتضحية. 

أعطيت ماال غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك، ومعطى ذلك  

أنا   عطاء  كله  أشرف  إصابة   : السنيتان   الغبطتان  لك  فاجتمعت  العاملين،  إله 

بإعطائه، وشرفك  أعزك  الذي  أكرم معط وأعظم منعم، فاعبد ربك  وأوفره، من 

 (.1وصانك من منن الخلق، مراغما لقومك الذين يعبدون غير هللا". ) 

 راآلن أيها الطالب العزيز نأتي إلى نكات بالغية رائعة فى سورة الكزث

منها  الهدف  وحرفية  صوتية  بتناسبات  تتعلق  عابرة  بمالحظات  نبدأ  أوال 

 :إشعار القارئ أن سورة الكوثر تخفي خلف كلماتها العشر أمورا كثيرة وكثيرة جدا 

 كلمات السورة استنادا إلى الخط والرسم عشر :  

ا)
ا
اَك  -ِإن

َ
ْين
َ
ْعط

َ
َر  -أ

َ
ْوث

َ
ك
ْ
ِ   -ال

َصل 
َ
َك  -ف ِ

َحْر  -ِلَرب 
ْ
ان َك  -ِإنا -َو

َ
اِنئ

َ
ُر  -ُهَو  -ش

َ
ْبت
َ ْ
 ( األ
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 بدون اعتبار املكرر منها-اآلية األولى نسيج حرفي مكون من حروف عشر :-

 .ر- ث-و-ل-ك-ي -ط-ع-ن-ا 

 :-بدون اعتبار املكرر دائما- اآلية الثانية هي أيضا مبنية من عشر حروف –

 .ح-ن- ا -و-ك-ب-ر-ل-ص –ف 

كأختيها أعني العدد نفسه باعتبار نوع  -القارئ كما قد يتوقع  –اآلية األخيرة  -

 :الحرف ال أفراده

 .ر -  ت -  ب - ل -  و -  ه -  ك - ش  - ن - ا 

ولعل إشارة أخرى تقلل من فرضية الصدفة وهي أن عدد الحروف التي لم 

 :تستعمل إال مرة واحدة عشرة أيضا وهي

 .ت -ه-ش -ح-ص-ف -ث-ي -ط-ع

•  : تعالى  قوله  الكوثر()إنا   أن  معٍط  أعطيناك  إلى  مسندة  كثيرة  على عطية  دل 

كبير، ومن كان كذلك كانت النعمة عظيمة عنده، وأراد بالكوثر الخير الكثير، 

ومن ذلك الخير الكثير ينال أوالده إلى يوم القيامة من أمته، من غير ما وعد به  

ا لم يعرفه إال  هللا وأعطاه في الدارين، من مزايا التعظيم، والتقديم، والثواب م

هللا، وقيل إن الكوثر ما اختص به من النهر الذي ماؤه أحلى من العسل وعلى 

 .حافته أواني الذهب والفضة كعدد النجوم 

أنه جمع ضمير املتكلم، وهو يشعر بعظم الربوبية فالعطاء يتناسب مع مقام   •

 .الربوبية املشار إليه بضمير التعظيم

 .وكيد مجرى القسمأنه صدر الجملة بحرف الت  •

 .أنه بنى الفعل على املبتدأ فدل على خصوصية وتحقيق  •

أنه أورد الفعل املاض ي داللة على أن الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون عطاء    •

 .اآلجلة، وداللة على أن التوقع من سيب )عطاء ( الكريم في حكم الواقع
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فيه ما في املحذوف من فرط   جاء بالكوثر محذوف املوصوف، ألن املثبت ليس  •

الكثيرة عن   اإليهام والشياع، والتناول على طريق االتساع، لذا وردت األقوال 

الذكر..   األتباع ومن قائل  نهر ومن قائل  الكوثر، فمن قائل  في تفسير  العلماء 

 .والكوثر يشمل كل ذلك ويزيد، فهو الخير الكثير املوهوب من الرب العظيم

 (. ؤذنة بالكثرة )على وزن فوعلاختيار الصفة امل  •

بها   • يوصف  ما  لتكون  باألستغراق  املعروفة  بالالم  رة 
مصد  الصفحة  بهذه  أتى 

 .شاملة، وفي إعطاء معنى الكثرة كاملة

 :وفاء التعقيب في اآلية الثانية مستفادة من معنى التسبب ملعنيين  •

 للقيام بشكر املنعم  ـ 
ً
 .وعبادتهجعل اإلنعام الكثير سببا

 .جعله لترك املباالة بقولة العدو ـ 

فإن سبب نزول هذه السورة: ما روي أن العاص بن وائل قال إن محمد صنبورـ  

ـ فشق ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  له  الذي ال عقب  والصنبور 

 .فأنزلت هذه السورة

ونحره لغير  قصده باألمر التعريض بذكر العاص وأشباهه ممن كانت عبادته    •

 .هللا

قوامها،    • والصالة  البدنية  األعمال   : العبادات  نوعي  إلى  العبادتين  بهاتين  أشار 

واملالية ونحر البدن ذروة سنامها، للتنبيه على ما للرسول صلى هللا عليه وسلم 

من األختصاص في الصالة التي جعلت فيها قرة عينه، ونحر اإلبل التي كان ال 

 .أنه أهدى مائة بدنة فيها جمل في أنفه برة من ذهب يجارى فيه، فقد روي 

 .حذف الالم األخرى لداللة األولى عليها. فلم يقل وانحر له أو لربك  •

•   
ً
مساقا قائله  ساقه  إذا  البديع  جملة صفة  من  هو  الذي  السجع  حق  مراعاة 

ف
 
 عن التكل

ً
 بعيدا

ً
 .مطبوعا
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األ  • طريق  على  وروده  لطيفتان:  فيه  )لربك(  علم قوله  في  )أم(  هي  التي  لتفات 

لكبرياء  إظهار  املظهر وفيه  إلى لفظ  الكالم عن لفظ املضمر  البالغة. وصرف 

 .شأنه وإثباته لعز سلطانه 

د العباد بها أنه ربهم ومالكهم وعر ض بترك   • علم بهذا أن من حقوق هللا التي تعب 

 .التماس العطاء من عبد مربوب ترك عبادة ربه 

ال  • اآلية  على وفي  بشانئيه  األحتفال  وترك  شأنه  على  باإلقبال  األمر  علل  ثالثة 

 .سبيل اآلستئناف الذي هو حسُن املوقع، وقد كثرت في التنزيل مواقعه

الخاتمة واالعتراض   • ويتجه أن نجعلها جملة االعتراض مرسلة إرسال الحكمة 

األمين(]القصص:   القوي  استئجرت  من  خير  )إن  تعالى:  وعني26كقوله   .] 

 .بالشانئ العاص بن وائل

 .إنما لم يسمه باسمه ليتناول كل من كان في مثل حاله  •

ر عنه باالسم الذي فيه    • ر الجملة بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم وعب  صد 

اإلفصاح عن  بلسانه  يقصد  الصدق، ولم  إلى  بقلبه  يتوجه  لم  أنه  داللة على 

الحسد، وعين البغضاء، ولذلك  الحق بل نطق بالشنآن الذي هو قرين البغي و 

 .وسمه بما ينبئ عن الحقد 

جعل الخبر معرفة وهو )األبتر( والشانئ كذلك، ليعلم أنه املعروف لدى الناس    •

 يقال له الصنبور 

 :الجمل في سورة الكوثر  •

املثير   لكن  العربي  اللسان  في  الجملة  ألنواع  كثيرة  تقسيمات  اللغة  ألهل 

سورة   أن  وتزداد للدهشة   ، نوع  كل  عن  مثال  إعطاء  على  قادرة  الكريمة  الكوثر 

الدهشة أكثر عندما ندخل في الحسبان أن عدد جمل السورة أربعة فقط. ولكنها  

 .“الكوثر”: اسما ومسمى

 :إلى نوعين-عند أهل البيان منهم خاصة–تنقسم الجمل عند أهل اللسان 
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الكوث النوعين  جمل خبرية وجمل انشائية. وإذا تدبرت سورة  ر وجدت فيها 

 :معا

َر 
َ
ْوث

َ
ك
ْ
ْيَناَك ال

َ
ْعط

َ
ا أ نَّ  .إِّ

ُر 
َ
ْبت
َ ْ
َك ُهَو األ

َ
ئ انِّ

َ
نَّ ش  .إِّ

 .جملتان خبريتان

َك  ِّ
َرب  ِّ لِّ

َصل 
َ
 .ف

 .َواْنَحْر 

 . جملتان إنشائيتان طلبيتان

تتعاقب الجمل في الكالم العربي وفق نظام الوصل والفصل وقد أفرد علماء  

ث خاص سموه باب الوصل والفصل واعتبروه أم البالغة  املعاني هذا النظام بمبح 

 :وقلبها…. ويعنينا هنا أن سورة الكوثر قادرة على إعطاء مثالين للمفهومين

َك.” وهذا الوصل ِّ
َرب  ِّ لِّ

َصل 
َ
 .فجملة “انحر” معطوفة بالواو على جارتها ” ف

ُر. وهذ
َ
ْبت
َ ْ
َك ُهَو األ

َ
ئ انِّ

َ
نَّ ش  .ا الفصلوهي منقطعة عن الجملة الالحقة إِّ

 .يقسم أهل النحو الجملة العربية إلى قسمين: جمل اسمية وجمل فعلية 

وقد اشتملت السورة الكريمة على النوعين كما ال يخفى على أحد . والجمل 

 .التي ذكرناها عن الخبر واإلنشاء تمثل باعتبار آخر االسمية والفعلية

 :-قد يكون نافعا-استطراد 

الجمهور فالجمل عندهم إما فعلية وإما اسمية… وقد  القسمة ثنائية عند  

تكن   لم  الزيادة  ثالثا ولكن هذه  يزيد قسما  أن  النحاة قديما وحديثا  بعض  حاول 

 :مقنعة
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وقد  ومركبة  بسيطة  قسمين:  إلى  بنيتها  باعتبار  الجملة  اللغة  أهل  يقسم 

يرة. قال  فيقولون:جملة صغيرة وكب  -قريبا وليس مرادفا  -يعتمدون اصطالحا مغايرا 

في املغني: الكبرى هي االسمية التي خبرها جملة نحو” زيد قام أبوه” و”زيد أبوه قائم” 

 .والصغرى هي املبنية على املبتدأ كالجملة املخبر بها في املثالين

بل   نوع فقط  لم تقدم مثاال عن كل  الكوثر فهي  أن تعجب من سورة  ولك 

 :وجهة النظر قدمت مثاال ثالثا لجملة تحتمل النوعين بحسب

َر: –
َ
ْوث

َ
ك
ْ
ال ْيَناَك 

َ
ْعط

َ
أ ا  نَّ جملة    إِّ َر 

َ
ْوث

َ
ك
ْ
ال ْيَناَك 

َ
ْعط

َ
أ ف  كبرى  أو  مركبة  جملة 

 .صغيرة في محل رفع خبر للجملة األصلية

َك     – ِّ
َرب  ِّ لِّ

َصل 
َ
 .جملة تامة صغيرة فيها إسناد واحد . ف

ُر….. فهي من  
َ
ْبت
َ ْ
َك ُهَو األ

َ
ئ انِّ

َ
نَّ ش املرونة بحيث تضعها حيث شئت: أما جملة: إِّ

فلو اعتبرت “هو” ضمير فصل و”األبتر” خبرا عن الشانئ فالجملة بسيطة ال محالة.  

كبرى   فالجملة  للشانئ  خبرا  ومجموعهما  خبره  و”األبتر”  مبتدأ  “هو”  اعتبرت  ولو 

 .ضرورة. فلله در هذه السورة

 :الضمائر في سورة الكوثر •

أنواع   الكوثر كل  تغفل  استوعبت سورة  أن  دون  العربية  اللغة  في  الضمير 

األحوال اإلعرابية املختلفة وهذا من العجب العجاب ألننا نضع نصب أعيننا دائما  

 :أن عدد مفرداتها ال تتجاوز عدد أصابع اإلنسان، وتفصيله 

 :ومستترة بارزة الضمائر  -1

 .”فمن بارز الضمائر في السورة ما ظهر في فعل “أعطيناك

 .”ن في فعل “صل “أو” انحرومن مستترة ما كم

 :ومنفصلة متصلة الضمائر  -2

 .ولك في جملة “أعطيناك” مثال على املتصل من الضمائر
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 .ولك في جملة هو األبتر مثال آخر على الضمير املنفصل

املتكلم  إ   تنقسم  الخطاب   عناصر  على   إحالتها  في  الضمائر  -3 ضمائر  لى 

 .واملخاطب والغائب

 :الكوثر للتمثيلوال تحتاج إلى غير سورة 

 .”فضمير املتكلم حاضر في” أعطينا -

في”صل”  - و  صريحا،  و”شانئك”  و”ربك”  أعطيناك”  في”  املخاطب  وضمير 

 .و”انحر”مقدرا 

التناسبات  - هذه  فتأمل  مقدرا،  شانئ  وفي  صريحا  “هو”  في  الغائب  وضمير 

 .اللطيفة

 :باعتبار مقولة العدد    -4

املفرد   ضمير  السورة  في  كلمة  جاء  في  اجتمعا  وقد  الجماعة.  وضمير 

 .”“أعطيناك

 :اإلعراب من  محلها باعتبار  الضمائر   -5

 :جاءت الضمائر في السورة متنوعة بحسب املحل اإلعرابي

 .ضمير في محل رفع: )أعطيناك( الضمير األول فيها فاعل مرفوع-

 .ضمير في محل نصب: )أعطيناك( الضمير الثاني فيها مفعول به منصوب -

 .ضمير في محل جر: )ربك( الكاف فيها مضاف إليه مجرور-

ومن لطائف السورة في هذا السياق أن الكلمات الدالة على الرب عز وجل 

 :ثالث هي 

 .اسم إن –

 .فاعل أعطى –
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 .الرب –

 :وجاءت على التوالي

 منصوب  –

 مرفوع  –

 .مجرور –

الرسول صلى هللا وعلى نفس الترتيب اإلعرابي جاءت الكلمات التي تدل على  

 .عليه وسلم

 كاف” أعطيناك منصوبة “ –

 .صل”الضمير املستتر مرفوع“ –

 .كاف” ربك مجرور“ –

 :األفعال في السورة   •

 .”“نحر-“صلى”-لم يأت في السورة من األفعال إال ثالثة: “أعطى”

 :لكنها على قلتها مثلت من املقوالت الصرفية والتركيبية عددا كبيرا 

 نحر   الفعل الصحيح:

 .الفعل املعتل: أعطى

 .الفعل املضعف: صلى

 .الفعل املجرد: نحر -

 .الفعل املزيد: أعطى

 .الفعل الالزم: صلى

 .الفعل املتعدي إلى مفعول واحد: نحر

 .الفعل املتعدي إلى أكثر من مفعول: أعطى  (1) 

 



75 

 

فلله درها من سورة…. وهللا أسال أن يعفو عما كان من خطأ أو تقصير……  

  على محمد صاحب الحوض والكوثر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . وصلى هللا

 االختتام 

إن تفسير الكشاف هو املمثل الرسمي الواضح لتفاسر فرقة املعتزلة، وهو 

خير مرجع ملن يريد أن يتعرف على فكر املعتزلة، وعلى فهمهم لآليات، وعلى تأويلهم  

 ألفهامهم الخاطئة ، وصرفها عن ظاهرها، واالنحراف بها لتشهد 

الكشاف في الحقيقة تفسير جليل رائد، ال يعيته إال اعتزاليات الزمخشري 

وانتصاره ملذهب املعتزلة، حيث كان يحرف اآليات ويؤولها لتشهد ملذهبه االعتزالي في 

مسائل العقيدة ومباحث علم الكالم، ويصرفها عن معناها الحقيقي، ويرد استدالل 

 أهل السنة .  

جارهللا  ری 
َ
ش

ْ
َزَمخ خواَرزمی  احمد  بن  عمرو  بن  محمود  ابوالقاسم  عالمہ 

کے   ھ 538 املتوفی   عالمہ زمخشری  املعروف کی عربی تفسير قرآن جو تفسير کشاف 

جو   التنزيل" ےہ  غوامض  حقائق  عن  "الكشاف  نام  اصل  معروف ےہ  سے    4نام 

عمدہ طور پر    ضخیم جلدوں پر مشتمل ےہ اس تفسير ميں علوم عربیت کو نہایت

جمع کیا گیا اگر یوں کہا جائے کہ علوم ادبیہ ميں ایک سند شمار کی جاتی ےہ اس 

ئے اور مندرجہ ذیل حاشیہ جات لکھے گئے   کے کئى زبانوں ميں تراجم ہو

 ( ھ 683كتاب االنتصاف البن املنير االسكندری )متوفی 

 ( ھ704االنصاف بين الكشاف واالنتصاف۔ علم الدين العراقی )متوفی 

 ( ھ713حاشیة الطيبى الحسن بن محمد الطيبى )متوفی  

 جلد  7فتوح الغيب فی الكشف عن قناع الريب 

 ( ھ692تفسير البيضاوی )متوفی  

 



76 

 

 

 األسئلة  6-

 أيها الطالب العزيز !  

 اآلن نأتي إلى األسئلة التي يجيب عنها الطالب ،

 ما االسم الكامل لتفسير الكشاف ؟  :   1

 الزمخشري فى تفسيره ؟ ما منهج  :   2

 ما مكانة تفسير الكشاف العلمية ؟   :   3

ن ثالثة محاسن لهذا التفسير .  :   4  بي 

    بين ثالثة مآخذعلي تفسيرالكشاف :5
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 ةــرابعـالدة ـــوحـال
 
 
 
 
 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل)تفسري البيضاوي( 
 ة(ـــة أدبيــــ)دراس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الواحد د.  إعداد:  
    مسيع هللا زبريي بن حممد منشا د. : مراَجعة
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 احملتــــويات
 الصفحة  العنوان  

 84 التعارف 

 85 األهداف 

 86 التعريف باملؤلف 

 88 حياته الشخصية 

 87 الشافعي 

 91 أنوار التنـزيل وأسرار التأويل 

 91 منهاج الوصول إلى علم األصول 

 97 اإلمام البيضاوي في تفسيره منهج 

 105 األسئلة
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 التعارف
عزيزي الدارس! تتناول هذه الوحدة على معرفة تفسير قد ركز على الناحية  

التأويل للقاض ي البيضاوي   اللغوية وجوه اإلعراب، تفسير " التنزيل وأسرار  " أنوار 

وعن منهجه ومكانته العلمية بين التفاسير، حيث إنه اعتنى في تفسيره ببيان وجوه 

بالغته   وإظهار  القرآني  أحسن اإلعجاز  البيضاوي  تفسير  السنة  أهل  ويعتبر 

 التفاسير جميعا وله في أنفسهم مكانة عظيمة ، 

وهذا التفسير متوسط الحجم ليس باملختصر املخل وال بالطويل اململ بل 

عرض لآليات ويفسرها نحويا ثم يذكر األقوال واملذهب فيها ويرد على من خالف  هو ي

وكل ذلك دون توسع إال في بعض املواضع التي تحتاج لذلك ، وقد رزق هذا التفسير  

 القبول .

 

لغوية من خالل  و صور  بالغية  بيان وجوه  على  الوحدة  تتناول هذه  وكما 

األسئلة فى نهاية الوحدة لتتم الفائدة واالستفادة بعون سورة القدر نموذجا ، وطرح  

 هللا جل  وعال . 

 

 وهللا ولي التوفيق 
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 دافـــــاأله

 

 على األمور اآلتية: 
ً
 بعد قرأة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب قادرا

 معرفة األدب القرآني اللغوي  .1

 معرفة التفسير القرآني األدبي البالغي .2

 بالعالمة البيضاوي وعن تفسيره البالغي اللغوي اإلدراك  .3

 معرفة مكانة تفسير البيضاوي ومعرفة منهجه   .4

 معرفة الوجوه البالغية فى سورة القدر نموذجا .5

 اإلدراك بالنكات اللغوية فى سورة القدر  .6

 معرفة الجانب البياني فى سورة القدر  .7
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 أيها الطالب! 

 نتعر ف أوال على العالمة القاض ي البيضاوي .قبل أن نعرف تفسير البيضاوي 

ففي هذه الوحدة سنبين عن تفسير البيضاوي وعن القاض ي البيضاوي من تعريفه  

 ومناهجه ، ونموذج من سورة القدر وما في هذه السورة من وجوه وأسرار بالغية . 

  اآلن أيها الطالب العزيز :

 التعريف ابملؤلف 
 حياته الشخصية 

 ه:اسمه ونسبه وكنيت -1

هو عبد هللا بن عمر بن على القاض ي ناصرالدين البيضاوي الشيرازي الشافعي          

له  ترجم  نسبه من  القصوى"   1هكذا  "الغاية  في مقدمة  ، وهو 2وكذلك ذكر نسبه 

شعري املعتقد، مفسر، نحوی، واصولي، ُمتكلم، يكنى بأبي  فقيه شافعي املذهب، أ

 سعيد وأبي محمد وأبي الخير۔ 

  لقبه: •

الى "البيضاء"           حدي املدن املشهورة  إ التي ولد بها وهي    3لقب البيضاوي نسبة 

سبة للبيضاء  نشيراز ببالد الفارس، وينتسب اليها جماعة من العلماء وهذه القرب  

 4النسب وبها يعرف  شهرأ 
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شيراز    الي  نسبة  بالشيرازي  البيضاوي  لقب  الشين-1وقد  من    - بكسر  وهي 

اعظم مدن فارس حيث ولد في احدي مدنها وترعرع فيها وتقلد القضاء فيها ، وقد  

 ۔ 2شاركه في هذا القب جمهرة من العلماء

في الفقه االسالمي،   3نسبة الى مذهب االمام محمد بن ادريس الشافعي الشافعي:   

للحكم القضاء  وتولي  املذهب،  تفقه على هذا  اليه ألنه  البيضاوي   وينسب 

عند  ذكرها  سيأتي  الشافعي،  الفقه  في  الكتب  بعض  وصنف  بأحكامه، 

 الحديث عن أشهر كتبه. 

وأما لقبه بناصر الدين فكما ذكر ابن العماد حيث قابل األحكام الشرعية  

 . 5و التبريزى نسبة الي "تبريز" حيث توفي بها 4حترازباإلحترام واإل 

 مولده: •

باتفاق البيضاء  مدينة  في  البيضاوي  تاريخ  ولد  واحد  مرجع  يذكر  ولم   ،

حبيب  ابن  اال  الوفاة  عند  سنه  املصادر  جميع  أغفلت  بقوله    6والدته،كما  إنفرد 
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هـ فعلي 658ثم ذكر ابن حبيب أن وفاته سنة    1"كانت وفاته بمحلة تبريز عن مائة 

 هـ.585هذا تكون والدة البيضاوي سنة 

 حياته العلمية: -2

البيضاء، ونشأ بها أول حياته مع اسرته ثم رحل  ولد القاض ي ناصر الدين في  

بن   أبوبكر  األتابك  فارس وحاكمها  بالد  الوقت عاصمة  ذلك  في  وكانت  الي شيراز، 

الذي حكمها من سنة   زنكى،  بن  إلي  623سعد  بالده  من 658هـ  والذي حفظ  هـ، 

م ويالت الحروب حين صالح املغول والتستر وارسل اليهم بالهدايا  ودخل في طاعته

العالم  اقطار  جميع  من  العلماء  ملجأ  شيراز  فكانت  بسوء.  لبالده  يتعرضوا  فلم 

اإلسالمى طلبا لألمان والرخاء، واالستقرار، والرزق فارين اليها من أثر الحروب علي  

 البالد اإلسالمية من املغول.

وكان لوالده منزلة عند األتابك ابوبكر بن سعد فواله فنصب قاض ي قضاة 

 تولى جده محمد من قبل قاض ى القضاة.شيراز، كما 

فيها  تلقى  حيث  شيراز  فى  ومنصب  وفضل  ودين  علم  ذات  أسرة  فى  فنشأ 

الكثير من   تعلم  في  يديه وأخذ  األمر وتفقه علي  اول  في  العلوم واملعارف من والده 

وفي ، العلوم في أصول الدين، وأصول الفقه، والتفسير، والعربية، واألدب، والتاريخ

والفنون في مختلف  علم الكالم، واملنطق، والفلسفة، حتى برع في كثير من العلوم  

املجاالت العلمية، والبيضاوي لم يقتصر في تعلمه على والده فقط بل أخذ العلم 

من كثير من علماء عصره ال سيما ، وشيراز كانت ملجأ العلماء واألدباء جميع أقطار 

م مبكرا حتى برع في جميع فنون العلم وعاش في شيراز  العالم اإلسالمي ، فتلقي العل

  حتى تولي منصب القضاء فيها.

 وفاته: -3

 أجمعت كتب التراجم التي ترجمت له أن وفاته بمدينة تبريز حيث قض ى  
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وذكر حاجي خليفة بها.  األخير من حياته  قبر شيخه محمد   1الجزء  عند  دفن  أنه 

أن   5الشيرازي 4ناصرالدين أوص ى إلى القطب  أن القاض ي    3. قال ابن كثير 2الكتحتائي 

 يدفن بتبريز. 

 إال أن مصادر ترجمته قد اختلفت في تاريخ وفاته إلى عدة تواريخ.

    6هــ. ذكرها حاجي خليفة 686أن وفاته كانت سنة . 

     هــ ذكرها السبكي في "الطبقات الوسطى" والسيوطي    691وأنها كانت سنة

والداودي في    8، والقونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي 7في بغية الوعاة

 . 9طبقات املفسرين 

    10هــ ذكره اليافعي في مرآة الجنان 692أنها كانت سنة.  

أما الراجح فهو ما ذهب إليه أكثر املؤرخين، وعلماء التراجم والرجال إلى أن    

اعتمادا على ما   11هــ وهو ما اقتصر عليه أكثر املعاصرين   685البيضاوي توفي سنة  
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الحنبلي   الدهلي  الدين سعيد  نجم  الحافظ  لي  "قال  قال:  بالسند.  الصفدي  ذكره 

 .  2ة خمس وثمانين وستمائة بتبريز، ودفن بها توفي رحمه هللا تعالى في سن 1الحريري 

 آثاره ومؤلفاته: -4

العلماء   كثير من  في ذلك شأن  وتنوعت شأنه  البيضاوي،  تعددت مؤلفات 

الذين ال يقتصرون على علم واحدة والناظر في مؤلفات البيضاوي يجد هذ واضحا  

فقه، وفي من مصنفاته املختلفة في مجاالت العلوم فألف في أصول الدين وأصول ال

النافعة   اآلثار  من  ترك  وغيرها.  والتاريخ  والعربية  والحديث،  والتفسير  الفقه 

العلوم   من  زاوله  فيما  عب 
َ
الك وُعلو  الَقَدم  برسوخ  له  يشهد  ما  املمتعة  واملؤلفات 

 النقلية والعقلية. 

 وفيما يلي ثبت لتصانيف البيضاوي:

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل:    

 وأسرار التأويل:أنوار التنزيل  .1

أثناء حياته. وتفسيره    البيضاوي  به  اشتهر  البيضاوي. وقد  بتفسير  ويسمى 

هذا كتاب عظيم الشأن غني عن البيان، الذي ذاع ذكره في سائر األقطار، وسار 

مسير الشمس في رابعة النهار وتلقاه العلماء شرقا وغربا بالقبول، ووشحوه بالشروح  

. سنتكلم عليه إن شاء هللا تعالى فيما  3وهو أجل مؤلفاته   والحواش ي الصافية الذيول.

 بعد، وهو موضوع هذه الوحدة. 

 منهاج الوصول إلى علم األصول          

 الغاية القصوى في دراية الفتوى:   
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 طوالع األنوار في أصول الدين          

 التهذيب واألخالف  

 لب األلباب في علم اإلعراب 

 تاريخ الدول الفارسية املسمى بنظام التواريخ  

 مصباح األرواح في الكالم 

 كتاب في املنطق 

 رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها 

 مختصر في الهيئة  

 شرح أسماء هللا الحسنى  منتهى املنى في

 اإليضاح في أصول الدين 

 مرصاد األفهام إلى مبادئ األحكام  

لحياته  املختلفة  الجوانب  على  يدل  البيضاوي  ملصنفات  الكتب  هذه 

 العلمية، وثقافته الواسعة، وإنتاجه الوفير. 

 مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه: -5

به   العلم، ما سارت  أهل  بين  العلمية  املكانة  نال من  البيضاوي  أن  ال شك 

الريح، وأثنوا على مصنفاته، وكتبه وتلقوها بالقبول، وكتب هللا  الركبان، وطارت به 

 لها الشيوع على ممر األزمان.

القضاة" وهذا لقب عالي ما ال   بــــ "قاض ي  تعالى:  البيضاوي رحمه هللا  ولقب 

يحصل عليه إال العلماء واألفذاذ الذين لهم املكانة السامية واملنزلة الرفيعة واتفقت  

والت التراجم  كان كتب  إنه  فقالوا:  البيضاوي،  لإلمام  العامة  األوصاف  على  اريخ 

من  بعض  ونقتبس  نظارا،  عادال،  زاهدا،  عاملا،  تقيا،  صالحا،  ورعا،  قاضيا، 

 نصوصهم حتى تتضح لنا هذه املكانة. 
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بالعلم والتحقيق والتدقيق، فقال: البيضاوي: عبد    1فقد وصفه الصفدي 

حقق املدقق ناصر الدين الشيرازي البيضاوي هللا بن عمر الشيخ اإلمام العالم امل

 صاحب  

 .2التصانيف البديعة املشهورة

ووصفه باإلمامة والبروز في علم املناظرة فقال: " كان إماما،    3ونعته السبكي 

 .4مبرزا، نظارا، خيرا، صالحا، متعبدا 

فوصفه بالعلم والصالح، والخير فقال: كان املذكور عاملا بعلوم   5أما اإلسنوي 

 . 6كثيرة، صالحا، خيرا 

شهبة  قاض ي  ابن  وعالم   7قال  املصنفات،  صاحب   " فضائله:  معددا 

شيراز قضاء  ولي  الناحية،  تلك  وشيخ  اليافعي 8آذربائيجان،  ووسمه  أعلم   9،  بأنه 

 الكتب املحققة، العلماء، صاحب 
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واملباحث  املحققة،  املفيدة  التصانيف  ذو  األعالم،  العلماء  أعلم  "اإلمام  فقال: 

 ". 1الحميدة املدققة، قاض ي القضاة 

ا  عارفا   :2لخوانساري وقال  عالمة،  إماما  كان   " سقط:  من  قاله  ما  مؤكدا 

متعبدا،  صالحا،  نظارا،  واملنطق،  والعربية،  واألصول،  والتفسير  بالفقه، 

 ." 3شافعيا

بعد سرد هذه األقوال يتبين لنا عظم شأن هذا اإلمام، ومكانته العلمية في 

يتبين براعته في شتى الفنون بلده، بين أبناء عصره، فمن خالل وصف علماء التراجم  

وفي  واملعتمد،  املرجع  الفقه، واألصول  وفي  رأيته،  التفسير حامل  في  فهو  والعلوم، 

 املنطق واملناظرة العالم البارع. فرحمه هللا رحمة واسعة. 

 اآلن أيها الطالب العزيز نذكر :  

 التعريف بكتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

 أهميته: .1

في   التنزيل  ذكرنا  أنوار  تفسيره  سمى  قد  هللا  رحمه  البيضاوي  أن  مؤلفاته 

وأسرار التأويل وهو من آخر مؤلفاته وإن لم تذكر لنا املصادر تاريخ تأليفه إال أنه 

قد ألفه في آخر عمره رحمه هللا ويدل على ذلك أن البيضاوي قد ذكر كثيرا من كتبه  

يفة في " كشف الظنون" من أنه  في تفسيره وأحال عليها وكذلك ما ذكره حاجي خل

ألف تفسيره هذا بإشارة من شيخه محمد الكتحتائي الذي الزمه في آخر عمره إلى  

 أن توفي بمدينة تبريز. 
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وهذا التفسير متوسط الحجم ليس باملختصر املخل وال بالطويل اململ بل 

خالف    هو يعرض لآليات ويفسرها نحويا ثم يذكر األقوال واملذهب فيها ويرد على من

 وكل ذلك دون توسع إال في بعض املواضع التي تحتاج لذلك. 

وهذا التفسير قد جمع فيه مصنفه بين التفسير من الناحية اللغوية ووجوه 

 اإلعراب وبين التأويل على منهج األشاعرة.

ولو سلم هذا التفسير من التأويل لكان من أفضل كتب التفسير املختصرة 

في اختصار األلفاظ الكثيرة دون اإلخالل باملعنى، ولعلو  وذلك لقدرة مؤلفه الفائقة  

املعارف  "دائرة  في  بروكلمان  عنه  ويقول  والشرح.  والبسط  الكتابة  في  أسلوبه 

التفاسير جميعا وله في   البيضاوي أحسن  السنة تفسير  ": "ويعتبر أهل  اإلسالمية 

 ".1أنفسهم مكانة عظيمة 

اختصار وما يتبادر ملتناوله بادي ويقول ابن عاشور "على ما يبدو عليه من  

الرأي من بساطة فقد أصبح كتابا عميق الغور صعب اغراس ثري املطاوي محتاجا 

تقريره إلى الرجوع إلى موارده، فأصبح تدريسه ميدانا للملكات الراسخة ومجاال لقوة 

العوارض ونفوذ األنظار وسمو البيان، وتتابعت العناية به لذلك تدريسا وتخريجا  

أليفا زيادة على الكتب التي ترجع إله أصالة من الحواش ي والتعاليق التي ال تدخل  وت

وتفسير   إال  بعده  وما  السابع  القرن  في  للقرآن  مفسر  من  ما  فإنه  حصر  تحت 

 ". 2البيضاوي في طليعة مراجعة

وقد رزق هذا التفسير القبول فاهتم به العلماء ووصفوا له الكثير من الحواش ي  

والتعليقات فقال حاجي خليفة: " ثم إن هذا الكتاب رزق من هللا سبحانه وتعالى بحسن  

القبول عند جمهور األفاضل والفحول فعكفوا عليه بالدرس والتحشية فمنهم من علق  

تعليقه على سورة منه ومنهم من حش ى تحشية تامة ومنهم من كتب على بعض مواضع  

 منه. 
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 كثيرة على هذا الكتاب نذكر بعضا منها:ومن هذه الحواش ي والتعاليق ال

 الحواش ي: .2

 الحواش ي التامة كثيرة منها:

الدين   -1 مصلح  الشيخ  ابن  محمد  الدين  محي  الفاضل  العالم  حاشية 

سنة   املتوفي  القوجوي  فائدة    951مصطفى  الحواش ي  أعظم  وهي  هــ. 

 وأسهلها عبارة وذلك لبركة زهده وصالحه وهي في ثمان مجلدات.

ال -2 أبي  روني  حاشية  بالكاز  املشهور  الخطيب  الصديق  القرش ي  فضل 

هـ وهي حاشية لطيفة في مجلد أورد فيها من    940املتوفى في حدود سنة  

 الدقائق والحقائق ما ال يحص ى. 

 هــ في مجلد أيضا.   786حاشية شمس الدين محمد الكرماني املتوفي سنة   -3

 911سنة    حاشية جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي املتوفي  -4

 هــ وهي في مجلد سماه نواهد األبكار وشواهد األفكار. 

 926حاشية القاض ي الفاضل زكريا بن محمد األنصاري املصري املتوفي   -5

 هــ وهي في مجلد سماها فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل. 

حاشية العالم الفاضل محمد بن جمال الدين بن رمضان الشرواني. في   -6

 مجلدين.  

هــ   714الشيخ أبي بكر بن أحمد بن الصائغ الحنبلي املتوفي سنة  حاشية   -7

القاض ي. شرح فيه غريبه وضم   ايضاح غريب  في  املاض ي  الحام  وسماه 

 إليه فوائد كثيرة. 

سنة   -8 املتوفي  وعوض  بمنا  الشهير  املولي  نحو   994حاشية  في  وهو  هــ، 

 ثالثين مجلدا. 

 يفة وغيره من املؤلفين . وغيرها الكثير من الحواش ي التي ذكرها حاجي خل

  واآلن أيها الطالب العزيز نذكر : 

 منهج اإلمام البيضاوي في تفسيره:
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يمكننا معرفة منهج البيضاوي العام في تفسيره من خالل ما ذكره في مقدمته  

وما اشترطه من أمور سار عليها في تفسيره فقال في مقدمة التفسير بعد أن تكلم عن  

فضل التفسير وأنه راس العلوم وأساسها بين: "ال يليق لتعاطيه و التصدي لتكلف  

وأصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية  فيه إال من برع في العلوم الدينية كلها 

والفنون االدبية بأنواعها ولطاملا أحدث نفس ي أن أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي  

على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف  

من  قبلي  ومن  أنا  استنبطتها  رائقة  ولطائف  بارعة  نكت  على  وينطوي  الصالحين، 

أفاضل املتأخرين وأماثل املحققين ويعرب عن وجوه القراءات املشهورة املعزوة إلى 

الثمانية  قصور    1األئمة  أن  إال  املعتبرين،  القراء  من  املروية  والشواذ  املشهورين 

بضاعتي يثبطني عند اإلقدام ويمنعني عن االنتصاب في هذا املقام حتى سنح لي بعد  

 ". 2الشروع فيما أردته واإلتيان بما قصدته  االستخارة ما صمم به عزمي على

 ومن هنا نستطيع أن نعرف منهجه العام بما يلي: 

أن البيضاوي لم يقدم على هذا التفسير إال بعد أن برع في العلوم الدينية   •

أصولها وفروعها بل وصنف الكثير من املصنفات فيها قبل أن يؤلف تفسيره 

للمفسر من أن يكون عاملا بالدين أصوله  هذا وبذلك قد حقق ما اشترطه  

 وفروعه. 
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مما اشترطه أيضا أن يكون عاملا باللغة العربية فنونها وآدابها والبيضاوي قد   •

برع في ذلك وألف في علوم اللغة العربية قبل تأليفه لتفسيره، وقد اهتم في 

م تفسيره بالناحية اللغوية فهو يفسر اآلية ويذكر وجوه اإلعراب فيها والتز 

 ذلك في الغلب من تفسيره.

يهِّ   ْْ : الم مثاله قوله تعالى  َرْيَب فِّ
َ

َتاُب ال كِّ
ْ
َك ال لِّ

َ
 .1ذ

حيث قال: "واعلم أن اآلية تحتمل أوجها من اإلعراب: "أن يكون "الم" مبتدأ على أنه 

اسم للقرآن، أو السورة أو مقدر باملؤلف منها، وذلك خبره وإن كان أخص من املؤلف  

أن األخص ال يحمل على األعم ألن املراد به املؤلف الكامل في تأليفه  مطلقا، واألصل  

 البالغ أقص ى درجات الفصاحة.  

 و"الكتاب" صفة لذلك. 

َتاُب" صفته.  "وأن يكون "الم كِّ
ْ
َك" خبرا ثانيا، أو بدال و "ال لِّ

َ
 خبر مبتأ محذوف و"ذ

 َرْيَب" في املشهورة مبني لتضمنه معنى منصوب املحل على أن
َ

ه اسم "ال" و" ال

 .2" ألنها نقيضتها والزمة لألسماء لزومها إنالنافية للجنس العاملة عمل "

البيضاوي   القاض ي  العزيز نذكر باختصار شديد عن  أيها الطالب  واآلن 

 باللغة العربية أيضا . 

 ضاوی:" ي بري ل املعروف تفس ي ل واسرار التاو يانوار التنز 

عبدهللا بن عمر بن محمد بن قاض ى القضاۃ ناصر الدین ابو الخير  

سے تعلق   البیضاء  الشافعؒی ایران ميں شيراز کی ایک بستى  البیضاوی  علی 

کے قاض ى القضاۃ تھے۔آپ کی تصانیف ميں تفسير انوار  رکھےت تھے۔آپ شيراز 

فی  الوسیط  مختصر  اور  بیضاوی  تفسير  املعروف  التاویل  واسرار  التنزیل 
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نے 685کی وفات  الفقہ املسمى  الغایة شامل ہيں۔ان   ھ ميں ہوئی۔االستوی 

 ھ لکھی ےہ۔ 691ان کی وفات 

ریسفت اضیبوی وبطمع ےہ ہی ااشکلف اک رصتخم ےہ نکیل اس ںیم ااشکلف ےک زتعمیل  

اواقت اضیبوی یھب  اابثت ےہ۔نکیل ضعب  اک  اقعدئ   ےک 

ت
ن

رد ےہ۔اورالہ س اک  رظنی ات 

الہ   اےہ۔وج اقعدئ 

ت

وت  اصحب اشکف یک ریپوی ںیم ھچک ہہک اجی  ےک الخف ےہ۔ای  

ت
ن

س

اور  ںیہ۔  رکدی  ایبن   

ث

 
ااحدی وموضع  ویہ  امدنن  یک  زرشخمی  ںیم  اضفلئ  ےک  وسروتں 

ر ہن رکےن یک دی ےہ۔ہی وہوہب اس یک لقن ےہ۔اس یک ان 

ث

دورسی اثمل ُاس ےن نج ےک اث

 ےس وتعق ہن یھت۔

رامےت ںیہ۔اس اک الخہص ہی ےہ 

ن

و ن" اس ریسفت ےک قلعتم وج ف

ن

ن

 

لظ
"اصحب فشک ا

واہتسب ولعمامت   اموخذ ںیہ۔تمکح والکم ےس  ارعاب اعمین ریسفت اشکف ےس  اس ریسفت ںیم 

ہااین ےس اموخذ ںیہ۔ 
صف
ل
 ریسفت ریبک ےس یل یئگ ںیہ۔ااقتشق ےس قلعتم اسملئ رابغ ا

زی ادہ وحاشئ   اس اتکب ےک اچسیل ےس  ارتخاع یک ےہ۔  اینپ رکف ےس  اضیبوی ےن 

رنی نیت ںیہ۔ 

ت

 ںیہ۔نج ںیم وہشمر ث

 شیہ القاض ى زکریا  ۔حا1

 ۔حاشیہ السیوطی 2

 ۔حاشیہ القوجوی۔ 3

رآن دیجم وک حیحص ےنھجمس ےک ےئل تہب دیفم ےہ .

ت

 اس اتکب اک اطمہعل ف
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واآلن أيها الطالب العزيز نذكر نموذج من سورة القدر والنكات البالغية 

 واللغوية فى هذه السورة :

 قال هللا تعالى :

 بسم هللا الرحمن الرحيم

( ليلة القدر خير  2( وما أدراك ما ليلة القدر )1أنزلناه في ليلة القدر )إنا  

( سالم هي 4( تنزل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر )3من ألف شهر )

 ( 5حتى مطلع الفجر )

 لنكات البالغية :  أيها الطالب العزيز اآلن عليك اب
رات البالغية، تنوعت  اشتملت سورة القدر من لطيف املعاني، وبديع اإلشا

 الجملة في السورة من حيث الفعلية واالسمية إلى نوعين: الفعلية، واالسمية،

 فهنا ثالث قضايا فى السورة،  

 أوال : بالغة الجملة فى السورة.  

 إنا أنزلناه    فعلية:

 ) باعتبار الجملة الكبرى (وما أدراك ما ليلة القدر   اسمية :

 ليلة القدر خير…    اسمية :

 تنزل املالئكة…   فعلية:

 سالم هي…     اسمية:

نالحظ إذن أن السورة تكونت من خمس جمل، ثنتان منها فعليتان، وثالث 

 منها اسمية،

وال شك أن هذا االختيار له مدلوله البالغي، وباعثه البياني، ذلك أن الجملة  

تجدد والحدوث،بينما الجملة  تدل على ال  –كما هو مقرر في علم البالغة     –االسمية  

 االسمية تدل على الثبوت والدوام.
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فاختير   متجدد،  هو  وما  ثابت،  هو  ما  فيها  أن  نجد  السورة  تأملنا  وإذا 

 للمتجدد ما يدل على التجدد، وللثابت ما يدل على الثبوت: 

 ومتعلقه في السورة أمران:  اإلنزال، فاملتجدد في السورة هو: 

د تحدثت السورة عن بداية اإلنزال، مما يعني استمراريته  فق  نزول القرآن،   –أ 

 مدة ثالث وعشرين سنة.   وتجدده حسب الواقع واألحداث،

فتنزل املالئكة وجبريل عليه السالم، يتجدد في كل ليلة قدر،    تنزل املالئكة،  –ب 

إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، فالنزول والتنزل كالهما يقتض ي تجددا،ـ  

 عبرا عنهما بالجملة الدالة على ذلك. فلذلك 

أما الجانب الثاني في السورة، فهو الثبوت والدوام، والثبوت في السورة من ثالث  

 جهات:

 القدر    ثبوت الخيرية،  –أ  
َ
إذ معلوم أن هذا الفضل الذي اختص هللا به تعالى ليلة

ابت ثبوت  وما ثبت لها من شريف املقام، وعظيم املنزلة، ال يناله تغيير، فهو ث

الليلة، كائن ما كانت، ولذلك عبر عن هذا املعنى بجملتين اسميتين: وما أدراك  

 ما ليلة القدر / ليلة القدر خير من ألف شهر. 

الليلة يقدر هللا  ثبوت ما يقدره هللا تعالى في هذه الليلة   –ب   ، إذ معلوم أن هذه 

الوقائع   السنة من  تلك  في  يقع  في فيها ما  تعالى ذلك  واألحداث، كما ذكر هللا 

يعتريه   ال  ثابت  وتعالى،  منه سبحانه  التقدير  هذا  أن  ريب  وال  الدخان،  سورة 

 تغيير وال تبديل، ولذلك عبر عنه سبحانه وتعالى بما يفيد ذلك من الجمل. 

فقد وصف هللا سبحانه وتعالى هذه الليلة بأنها )سالم( وهذه   ثبوت السالمة، –ج 

ابتة لها ال يعتريه تغيير، فلذلك كان الجملة املعبرة عنها اسمية تفيد الصفة ث

 الدوام والثبوت. 

فكان املحصول إذن أن مدار السورة على التجدد والثبوت، فعبر عن كل معنى  

 بما يناسبه من الجمل، وذلك من وجوه البالغة في السورة.  
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 اثنيا : من بالغة الضمري ىف السورة.  

الضمير  وظائف  فيغدو   من  النص،  عناصر  بين  الربط  العربية:  في  البارز 

 االنسجام، والتماسك. النص وحدة متكاملة في غاية من 

سابق   للمخاطب،  معلوما  مرجعه  يكون  أن  تقتض ي  للضمير  الخلة  وهذه 

 (. 1الذكر له، فال يمكن أن يضمر االسم إال وقد علم السامع على من يعود)

القدر( نجد أنها قد ابتدئت بضمير بارز متصل )أنزلناه( وباألوبئة إلى )سورة 

دون أن يكون ملرجع هذا الضمير تقدم ذكر، ولذلك كان للمفسرين واملعربين 

(، والسؤال الذي أطرحه في ذا املقام: ملاذا لم تجر  2مذاهب في مرجع الضمير)

مار اآلية على املعهود في االستعمال من اإلضمار بعد الذكر، وجاءت باإلض

بدون ذكر، ما هي النكتة البالغية التي يمكن استنباطها، بعيدا عن تأويالت  

 املعربين،

 يمكن أن نلحظ ذلك في أمرين:  

األول  وعمال  األمر  علما  املسلمين،  ووجدان  قلوب  في  الكتاب  حضور  إلى  اإلشارة   :

ذلك  في  فكان  اللفظي،  الذكر  من  أعظم  االعتباري،  الذكر  فهذا  وأخالقا، 

مناحي  إشارة   كل  في  نفوس مصدقيه، وحضوره  في  الكتاب  هذا  إلى عظمة 

بصريح   ذكره  يستوجب  يعد  لم  بالضمير  إليه  اإلشارة  كأن  حتى  حياتهم، 

يشير صاحب التحرير والتنوير بقوله:” وفي اإلتيان  اللفظ، وإلى معنى ذلك  

بضمير القرآن دون االسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان املسلمين، 

شهرته  لش إلى  إيماء  معاد  سبق  دون  الضمير  فكون  عليه،  إقبالهم  دة 

 (3بينهم”)
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الثاني أنها  األمر  املصحفي، ذلك  الترتيب  في  السورة  إلى دقة موضع وضع  اإلشارة   :

جاءت بعد سورة العلق، وسورة العلق هي أول سورة بدأ بها النزول، فكأن 

إلى النزول املذكور ف ي سورة العلق، وبهذا يحقق الضمير في )أنزلناه( إشارة 

 الضمير بالغة املناسبة بين السورتين.  

 ثالثا: من بالغة الفصل والوصل فى السورة. 

اآليات لرءوس  مراعاة  الفواصل  ،   مثل  توافق  أمر   ، شهر   ، القدر   [

 وهو من املحسنات البديعية اللفظية .  الفجر [

السورة   بما تضمنت  نلخص  اآلن  العزيز  الطالب  البيان أيها  الكريمة من وجوه 

 والبديع،

 نذكر منها ما يلي : 

وتفعيًما  اإلطناب  -1  ، بشأنها  االعتناء  في  زيادة   ، ثالث مرات  القدر  ليلة  بذكر 

 ألمرها.

  [  وما أدراك ما ليلة القدر ] االستفهام بغرض التفخيم والتعظيم  -2

جبريل ( بعد املالئكة  [ فذكر ) تنزل املالئكة والروح ]  ذكر الخاص بعد العام  -3

 لينبه على جاللة قدره ، مع أنه داخل في كلمة املالئكة . 

اآليات -4 لرءوس  مراعاة  الفواصل  ،  مثل  توافق  أمر   ، شهر   ، القدر   [

 وهو من املحسنات البديعية اللفظية.  الفجر [
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 األسئلة -6
 الطالب :يها الطالب العزيز !  اآلن نأتي إلى األسئلة التي يجيب عنها أ

 ما االسم الكامل لتفسير البيضاوي ؟    –1

 ما منهج البيضاوي فى تفسيره ؟  :   2 

 ما مكانة تفسير البيضاوي العلمية ؟  :   3

ن ثالثة محاسن لهذا التفسير .  :   4  بي 

 بماذا تتضمن سورة القدر من الجانب البياني والبديع ؟  :   5

 ورة القدر؟ما هي بالغة الجملة فعلية واسمية فى س :   6

 وما هي بالغة الضمير فى سورة القدر ؟   :   7
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 عــــارفالت
 

تفسير قال  يعتبر  وأهمها  التفاسير  أفضل  من  كثير  البن  العظيم  القرآن 

وهذا راجع إلى سالمة املنهج الذي سار  1، لم يؤلف على نمطه مثل اإلمام السيوطي:

التفسير   في مقدمة  ن ذلك  بي  باملأثور، وقد  التفسير  تفسيره وهو  في  ابن كثير  عليه 

الجواب إن  أصح الطرق في ذلك أن بقوله:  فإن قال قائل فما أحسن التفسير؟ ف

جمل في مكان فإنه قد يبسط في موضع آخر، فإن أعياك  
ُ
يفسر القرآن بالقرآن فما أ

فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له... وحينئذ إذا لم نجد التفسير في  

ه  القرآن وال في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك ملا شاهدو 

الصحيح   والعلم  التام  الفهم  من  لهم  وملا  بها،  اختصوا  التي  واألحوال  القرائن  من 

وال   السنة  في  وال  القرآن  في  التفسير  تجد  لم  إذا  : فصل  قال  ثم  الصالح،  والعمل 

وجدته عند الصحابة، فقد رجع كثير من األئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد 

ر وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء  بن جبر فإنه كان آية في التفسي

أبي رباح   البصري ومسروق بن األجدع   ابن  وهذه    .2وسعيد بن املسيب والحسن 

   . الطريقة تعتبر أحسن الطرق في تفسير القرآن الكريم
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 دافــــــهاأل
 نبذة عن حياة االمام الجليل ابن كثير الدمشقى  .1

 منهج ابن كثير في التفسير .2

 ميزات تفسير ابن كثير   .3

 الطباعات و املختصرات لتفسير ابن كثير من أشهر  .4

  (9- 1دراسة املقرر من تفسير ابن كثير )سورة لقمان:  .5

 املناقشة  .6
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 نبذة عن حياة االمام اجلليل ابن كثري الدمشقى
 

بن كثير ، هو اإلمام الجليل  ا   القران العظيم املعروف بتفسيرمؤلف تفسير 

الحافظ، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمرو بن كثير من ضوء بن كثير  

مع  وله سبع سنين  م دمشق  دِّ
َ
ق الشافعى،  الفقيه  الدمشقى،  ثم  البصرى  زرع  بن 

وكان أبوه الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير" من    أخيه بعد موت أبيه.

)سبعمائة( أو بعدها بقليل كما هـ    700العلماء الفقهاء الخطباء وكان مولده سن  

الدرر   في  حجر  ابن  الحافظ  قال  كما  بقليل"  بعدها  "أو  له،  ترجم  من  أكثر  ذكر 

ُح أنه مستنبط من كالمه في ترجمة أبيه، حيث ذكر أن  ِّ
الكامنة وهو تاريخ تقريبي أرج 

 703أباه "توفي سنة  
 

. وكنت إذ ذاك صغيًرا ابن ثالث سنين أو نحوها، ال أدركه إال

 1.  774فى شعبان سنة االمام الجليل ابن كثير وتوفى   ."الحلمك 
وقد بدأ االشتغال بالعلم على يدي أخيه عبد الوهاب ثم اجتهد في تحصيل  

ه  العلوم على العلماء الكبار في عصره وحفظ القرآن الكريم، وقرأ بالقراءات حتى عدَّ

ألفها التي  له في طبقاتهم  القراء، وترجم  مع الحديث من كثير من  وس  الداودي من 

في عصره وعني الحفاظ  بالسماع واإلكثار منه. وكان من أعظم تالميذ شيخ    أئمة 

باٌع له في  ِّ
 
ة، وات اإلسالم ابن تيمية، والزمه وتخرَّج على يديه، وكانت له به خصوصيَّ

وكان من أفذاذ العلماء في عصره, أثنى عليه معاصروه وتالميذه ومن    .   كثير من آرائه 

 .بعدهم

 وقال تلميذه شهاب الدين بن حجي: "كان أحفظ من أدركناه ملتون األحاديث،  
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وأعرفهم بتخريجها ورجالها، وصحيحها وسقيمها, وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له  

بذلك, وكان يستحضر كثيًرا من التفسير والتاريخ، قليل النسيان, وكان فقيًها جيد 

التنبيه الذهن، ويحفظ  العربية مشاركة    الفهم صحيح  في  إلى آخر وقت. ويشارك 

به   اجتمعت  أني  أعرف  وما  الشعر,  وينظم  عليه-جيدة،  ترددي  كثرة     -على 
 

إال

 واستفدت منه".  

املعاني  أهل  وعمدة  اظ،  والحفَّ العلماء  قدوة  "كان  العيني:  العالمة  وقال 

ع  اطالٌع  له  وكان  ف, 
َّ
وأل ث  وحدَّ ودرس،  ف  وصنَّ وجمع،  وسمع  في واأللفاظ,  ظيم 

التاريخ   علم  إليه  وانتهي  والتحرير،  بالضبط  َر  واشُتهِّ والتاريخ،  والتفسير  الحديث 

مة شمس ."والحديث والتفسير, وله مصنفات عديدة مفيدة
 

ووصفه الحافظ العال

الدين بن ناصر، في كتاب "الرد الوافر" بأنه "الشيخ اإلمام العالمة الحافظ، عماد  

رين. الدين، ثقة املحدثين، عمدة ا  م املفس 
َ
 1ملؤرخين، َعل

 :منهج ابن كثري يف التفسري
مكانة تفسير ابن كثير ترجع أهميته إلى أنه تفسير باملأثور، وهذا النوع من  

الزيغ   من  سليًما  صحيًحا  فهًما  القرآن  لفهم  الوحيد  الطريق  هو  التفسير 

القرآن   والضالالت تفسير  املنهج  بهذا  كثير  ابن  التزم  ثم  وقد  بالسنة،  ثم  بالقرآن، 

 .2بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين إضافة إلى اللغة العربية

 :تفسري القرآن ابلقرآن 
وقد اعتمد ابن كثير على هذه الطريقة اعتماًدا كبيًرا، واعتبر هذه الطريقة  

تعـالى قوله  تفسير  عند  فقال  الكريم،  القرآن  به  يفسر  ما  أولى  ْق   :هي 
َ
ل
َ
خ َقْد 

َ
َنا َول

ْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن  َصاٍل مِّ
ْ
ْن َصل َساَن مِّ

ْ
ن ِّ
ْ

( بعدما أورد أقوال املفسرين في 26. )الحجر:   اإل
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تعالى  كقوله  أنه  والظاهر   « الصلصال:  َصاٍل   :معنى 
ْ
َصل ْن  مِّ َساَن 

ْ
ن ِّ
ْ

اإل َق 
َ
ل
َ
خ

ارِّ 
َفخَّ

ْ
ال
َ
ار. )الرحمان:   ك

َ
ْن ن ْن َمارٍِّج مِّ  مِّ

َجانَّ
ْ
َق ال

َ
ل
َ
 .اآلية باآلية أولىوتفسير  (15-14َوخ

 :تفسري القرآن ابلسنة 
فبعد أن يفسر القرآن بالقرآن ينتقل إلى التفسير بالسنة، فيذكر األحاديث 

الوجوه كما  أي وجه من  باآلية من  لها عالقة  اآلية والتي  التي تفسر وتوضح معنى 

ن، ومنها كانت طريقته في تفسير القرآن بالقرآن، فمن السنة ما جاء بياًنا ملجمل القرآ 

ما جاء لتوضيح مشكل، ومنها ما جاء مخصًصا لعموم بعض اآليات، ومنها ما جاء 

الحكم  تأكيد  القرآن بغرض  في  ملا جاء  اآليات، ومنها ما جاء موافًقا  لبعض  مقيًدا 

وتقويته، فابن كثير رحمه هللا تعالى أعطى هذا املصدر من مصادر التفسير اهتماًما  

كبيًرا  وإعتماًدا  من  عظمًيا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  باملروي  ثم  بالقرآن  القرآن  ففسر   ،

 .األحاديث، مع مناقشة األسانيد واملتون وبيان الصحيح و الضعيف منها

 :تفسري القرآن أبقوال الصحابة والتابعني 
فالصحابة رضوان هللا عليهم هم أعلم الناس بعد رسول هللا ز، ألنهم صحبوا 

ابن تيمية رحمه هللا: »وحينئذ إذا لم تجد  الرسول ز وعاصروا نزول الوحي، يقول  

التفسير في القرآن وال في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك  

ملا شاهدوه من القرائن واألحوال التي اختصوا بها، وملا لهم من الفهم التام والعلم 

اصروا الصحابة  الصحيح ثم يأتي بعد تفسير الصحابة تفسير التابعين وهم الذين ع

عند   وجدته  وال  السنة  في  وال  القرآن  في  التفسير  تجد  لم  إذا   « تيمية:  ابن  يقول 

الصحابة فقد رجع كثير من األئمة في ذلك إلى أقوال التابعين لذا فاإلمام ابن كثير  

رحمه هللا إذا لم يجد التفسير في القرآن وال في السنة انتقل بعد ذلك إلى التفسير  

الصحا في  بأقوال  واألقوال  اآلثار  من  ورد  ما  آية  كل  عند  فيذكر  التابعين،  ثم  بة 

يناقشها   تها وإنما 
َّ
َعال ينقلها على  األقوال ال  يروي هذه  تفسيرها، وابن كثير حينما 

ويختار أصحها وأرجحها حسب موافقتها لألدلة من الكتاب والسنة وبهذا امتاز عن 

 .قشة والترجيحغيره من الذين اقتصروا على الجمع دون املنا
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 :تفسري القرآن بلغة العرب 
أهم   من  أنها  شك  ال  تفسيره  في  العربية  اللغة  على  كثير  ابن  اعتمد  فقد 

لها من خالل االستشهاد بكالم   إليها واحتكامه  التفسير وذلك برجوعه  في  املصادر 

 .العرب شعًرا أو نثًرا أو بذكر أقوال علماء اللغة واالحتجاج بها

ذكر   طريقة وقد  عن  واملفسرون  التفسير  كتابه  فى  الذهبى  حسين  محمد 

 1:تاليف ابن كثير فى تفسيره
ن فى التفسير املأثور، وُيعتبر فى هذه الناحية  ِّ

تفسير ابن كثير من أشهر ما ُدو 

ف،  
َ
رى الَسل ِّ

الكتاب الثانى بعد كتاب ابن جرير. اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفس 

فيه كالم هللا   ر  الكالم عما  ففسَّ مع  أصحابها،  إلى  واآلثار مسندة  باألحاديث  تعالى 

للبغوى، ثم  التفسير  التفسير مع معالم  ع هذا  بِّ
ُ
. وقد ط

ً
 وتعديال

ً
إليه جرحا يحتاج 

 فى أربعة أجزاء كبار
ً
ع مستقال بِّ

ُ
م له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة، تعرَّض .ط وقد قدَّ

مور التى لها تعلق 
ُ
 فيها لكثير من األ

بالقرآن وتفسيره، ولكن أغلب هذه املقدمة مأخوذ بنصه من كالم  واتصال  

التفسير أصول  فى  مقدمته  فى  ذكره  الذى  تيمية  ابن  هذا .شيخه  فى  قرأُت  ولقد 

رها بعبارة سهلة موجزة،  ِّ
التفسير فوجدته يمتاز فى طريقته بأنه يذكر اآلية، ثم ُيفس 

يتين حتى يتبين املعنى ويظهر  وإن أمكن توضيح اآلية بآية أخرى ذكرها وقارن بين اآل 

القرآن   تفسير  يسمونه  الذى  التفسير  من  النوع  بهذا  العناية  شديد  وهو  املراد، 

فى   املتناسبة  لآليات   
ً
التفسير سردا كتب  من  ُعرِّف  ما  أكثر  الكتاب  وهذا  بالقرآن، 

ثم بعد أن يفرغ من هذا كله، يشرع فى سرد األحاديث املرفوعة التى  .املعنى الواحد

تتعلق باآلية، ويبين ما ُيحَتج به وما ال ُيحَتج به منها، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة  

ف
َ
الَسل علماء  من  يليهم  وَمن  على .والتابعين  األقوال  بعض  ح  ِّ

ُيَرج  كثير  ابن  ونجد 

الرواة   بعض  ل  ِّ
وُيَعد  منها،  آخر   

ً
بعضا ح  ِّ

وُيصح  الروايات،  بعض  ف  ِّ
وُيَضع  بعض، 
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 آخر.  
ً
ِّح بعضا

وهذا يرجع إلى ما كان عليه من املعرفة بفنون الحديث وأحوال  وُيَجر 

 ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جرير، وابن أبى حاتم، وتفسير  .الرجال
ً
وكثيرا

مه ه إلى ما فى التفسير  .ابن عطية، وغيرهم ممن تقدَّ ِّ
ب 
َ
ومما يمتاز به ابن كثير، أنه ُين

 ِّ
 
وُيَحذ اإلسرائيليات،  منكرات  من  وجه املأثور  وعلى  تارة،  اإلجمال  وجه  على  منها  ر 

 .التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى 

   :ميزات تفسري ابن كثري 
 1.تفسير ابن كثير له ميزات عديدة

على  • اعتمد  بالعقيدة،  قة 
 
املتعل اآليات  يخص  فيما  لف  الس  لعقيدة  باعه 

 
ات

 التي تتعلق بالعقيدة أقوال السلف بشكل خاص عندما قام بتفسير اآليات 

أو  • تصحيح  إلى  باإلضافة  ُيوردها،  التي  األحاديث  أسانيد  بذكر  اهتم   وقد 

لكل حديث شريف  كل سند  ذكر  على  بعضها، حرص  ترجيح  أو  تضعيف 

 استعان به في تفسير آيات القرآن الكريم  

يعتبر تفسيره من أصح  كتب التفسير، وقد أوَرد فيه أسباب النزول، واعتنى  •

 القراءات بذكر 

واستعان بسنة النبي صل هللا عليه وسلم في تفسير آيات القرآن في حال لم   •

يجده تفسيرها في القرآن نفسه. اهتم بكتابة آراء الصحابة والتابعين وكان 

ح بينها، كما كان يعرض   رين ويناقشها ويرج  ابن كثير يعرض أقوال املفس 

ة، ويُ  ة والفقهي  ن أقوال الفقهاء واختالفهم  خالل تفسيره األحكام األصولي  بي 

تهم 
 
 في املسألة الواحدة، ويذكر أدل

 

https://mqaall.com/research-on-ibn-kathir-approach-to-interpretation/
https://mqaall.com/research-on-ibn-kathir-approach-to-interpretation/
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مميزات تفسير ابن كثير أن عباراته سهلة وتم صياغتها ببراعة شديدة   و من •

لذلك يمكن فهمها بسهولة مع الوصول إلى املعاني التي قام بشرحها دون 

 عناء  

 في تفسير القرآن الكريم  •
ً
 اتخذ من اللغة العربية مصدرا

ذكر املناسبة أو السبب الذي أنزل به هللا سبحانه وتعالى اآليات على النبي   •

 صل هللا عليه وسلم.  

يتميز تفسيره بوجود املعلومات املهمة واملفيدة والتي تخلو من الحشو فكان   •

 يكتب بإيجاز ويبعد عن اإلطالة. 

 :الطباعات و املختصرات لتفسري ابن كثري من أشهر 
العلماء واملسلمون بهذا التفسير عناية عظيمة فمنهم من حققه وقد اعتنى 

       1وصححه وعلق عليه ومنهم من اختصره.

 .هـ 1302طبعة بوالق بمصر عام   - •

 .طبعة السيد محمد رشيد رضا مع تفسير البغوي في تسعة مجلدات - •

طبعة دار أحياء التراث العربية لعيس ى السبابي الحلبي وشركاه، عام  - •

 .ـ في أربع مجلداته1372

 .هـ في اربع مجلدات1344طبعة مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة عام  - •

 .هـ في سبع مجلدات1385طبعة دار الفكر، ودار األندلس عام  - •

 .هـ في ثمانية أجزاء1390طبعة دار الشعب سنة   - •

 هـ1405طبعة دار األرقم في الكويت صدر الجزء األول عام  - •

هـ في ثمانية مجلدات تحقيق سامي محمد  1418سنة طبعة دار طيبه  - •

 .سالمة

 

https://www.alukah.net/authors/view/home/15955/
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 .هـ 1418طبعة دار عالم الكتب بالرياض في أربع مجلدات  - •

، وانظر حياة  67-65انظر منهج ابن كثير في التفسير د. سليمان لالحم ص •

 .75-71ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم، د. محمد الفالح ص 

 :أما املختصرات فمن أقدمها •

مختصر تفسير ابن كثير البن اليونانيه محمد علي البعلي الحنبلي املتوفى   - •

هـ، وهذا املختصر ال يزال مفقوًدا، انظر حياة ابن كثير، للفالح، 792سنة 

 .مرجع سابق 129ص 

هـ في دار املعارف بمصر في 1376عمدة التفسير ألحمد محمد شاكر عام  - •

من سورة األنفال، وقد   8ة أية خمسة أجزاء من أول التفسير إلى نهاي

هـ وذلك ظنا من الباحثين  1423استمر مطبوعا على هذا النحو حتى عام 

أن املنية عاجلت املؤلف قبل أن يتم هذا العمل، والحقيقة أن املؤلف قام  

باختصار تفسير ابن كثير إلى آخر سورة الناس حيث أن دار الوفاء اتصلت 

قام فضيلة الشيخ أحمد شاكر  بآل شاكر وحصلت على النسخة التي

باختصارها بخط يده والتي ختمها بقوله ) أتممت اختصار هذا السفر  

الجليل في املسودة ليكون » عمدة التفسير بين العشائين يوم االحد الثاني  

هـ « ( انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن  1376عشر من محرم سنة 

شيخ أحمد شاكر، أعده أنور كثير في اختصار القرآن العظيم، املحقق ال

طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة،  7، 6الباز ص 

 .هـ 1426هـ. وأعادت طبعته دار الوفاء ثانية عام 1423الطبعة األولى 

تيسير العلي القدير الختصار ابن كثير، ملحمد نسيب الرفاعي طبع في  - •

 .هـ 1392أربعة مجلدات سنة 

 .هـ في مجلدين1403ابن كثير ملحمد كريم راجح طبع سنة  مختصر تفسير - •

هـ في أربع أجزاء للدكتور عبد  1411لباب التفسير من ابن كثير طبع سنة  - •

 .هللا محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ
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فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير، ملحمد أحمد كنعان، طبع سنة   - •

 .هـ 1412

، مرجع سابق، وانظر حياة 70-69حم صانظر منهج ابن كثير للدكتور الال  •

، مرجع سابق. وكان آخر الطبعات التي  132-129ابن كثير، د. الفالح ص 

هـ في ثمانية مجلدات  1422وقفت عليها طبعة دار الحديث بالقاهرة عام 

بتحقيق الدكتور. السيد محمد السيد، والدكتور وجيه محمد أحمد،  

صادق، وكذلك طبعة دار   ومصطفى فتحي عبد الحكيم وسيد إبراهيم

هـ في خمسة عشر مجلًدا بتحقيق  1425عالم الكتب بالرياض عام 

مصطفى السيد محمد، ومحمد السيد رشاد، ومحمد فضل العجماوي،  

 .وعلي أحمد عبد الباقي، وحسن عباس قطب

 :أما آخر املختصرات التي وقفت عليها •

احد، إعداد جماعة املصباح املنير في تهذيب تفسير ابن كثير في مجلد و  - •

من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن املباركفوري، مطبعة دار السالم  

 هـ1420بالرياض 

اليسير في اختصار تفسير ابن كثير في مجلد واحد، اختصار وتحقيق   - •

صالح محمد عرفات، محمد عبد هللا الشنقيطي، خالد فوزي عبد  

 1لهداة للنشر جدة، طالحميد، إشراف د. صالح بن حميد، مطبعة دار ا 

 هـ1426
 :دراسة املقرر من تفسري ابن كثري 

  (9-1)سورة لقمان: 

ْقَماَن 
ُ
 ُسوَرةِّ ل

يمِّ  ِّ الرَّْحمنِّ الرَّحِّ
َّ

ْسمِّ َّللا  بِّ
ٌ
ة يَّ ِّ

 
َي َمك  َوهِّ

 [5الى  1( : اآليات 31]سورة لقمان )

يمِّ  ِّ الرَّْحمنِّ الرَّحِّ
َّ

ْسمِّ َّللا  بِّ
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( آياُت  1الم  َك 
ْ
ل تِّ  )( يمِّ  َحكِّ

ْ
ال تابِّ  كِّ

ْ
)2ال يَن  نِّ ُمْحسِّ

ْ
ل لِّ  

ً
َوَرْحَمة ُهدًى  يَن  3(  ذِّ

َّ
ال  )

ُنوَن ) َرةِّ ُهْم ُيوقِّ خِّ
ْ

اآل  َوُهْم بِّ
َ
كاة وَن الزَّ

ُ
 َوُيْؤت

َ
الة يُموَن الصَّ ْم   (4ُيقِّ هِّ ِّ

ْن َرب  َك َعلى ُهدًى مِّ ولئِّ
ُ
أ

ُحوَن ) ْفلِّ
ُ ْ
َك ُهُم امل ولئِّ

ُ
 ( 5َوأ

َبَقَرةِّ َعا 
ْ
ُق بصدر هذه السورة، وهو أنه  تقدم في ُسوَرةِّ ال

َّ
ى َما َيَتَعل

َ
مِّ َعل

َ
ال

َ
ك
ْ
 ال

ُ
ة مَّ

يَن   ذِّ
َّ
ال َوُهُم  يَن،  نِّ ُمْحسِّ

ْ
ل لِّ  

ً
َوَرْحَمة َفاًء  َوشِّ ُهًدى  ُقْرآَن 

ْ
ال ا 

َ
َهذ َجَعَل  وتعالى  سبحانه 

ُحُد   بِّ
َ
ْفُروَضة

َ ْ
 امل

َ
ة

َ
ال اُموا الصَّ

َ
ق
َ
أ
َ
، ف رِّيَعةِّ

َباعِّ الشَّ ِّ
 
ي ات َعَمَل فِّ

ْ
ْحَسُنوا ال

َ
َها َوَما  أ اتِّ

َ
ْوق

َ
َها َوأ ودِّ

مستحقيها،   إلى  عليهم  املفروضة   
َ
اة
َ
ك الزَّ ُوا 

َ
َوآت َبٍة،  َراتِّ ْيرِّ 

َ
َوغ َبٍة  َراتِّ َل  َوافِّ

َ
ن ْن  مِّ َبُعَها 

ْ
َيت

َوابِّ  
َ
ي ث ِّ فِّ

َّ
ى َّللا

َ
ل ُبوا إِّ َرغِّ

َ
، ف َرةِّ خِّ

ْ
ارِّ اآل

ي الدَّ َجَزاءِّ فِّ
ْ
ال ْيَقُنوا بِّ

َ
ووصلوا أرحامهم وقراباتهم، َوأ

 
َ
َك ل لِّ

َ
ُهَو ذ

َ
َك، ف لِّ

َ
ذ
َ
َك ك لِّ

َ
َعَل ذ

َ
َمْن ف

َ
وًرا، ف

ُ
ك
َ
 ش

َ
اسِّ َوال َن النَّ َراُدوا َجَزاًء مِّ

َ
 أ

َ
، َوال هِّ ْم ُيَراُءوا بِّ

ٍح  َنٍة َوَمْنَهٍج َواضِّ ِّ
يَرٍة َوَبي  ى َبصِّ

َ
ْي َعل

َ
ْم أ هِّ ِّ

ْن َرب  َك َعلى ُهدًى مِّ ولئِّ
ُ
ى: أ

َ
َعال

َ
ُ ت

َّ
اَل َّللا

َ
يَن ق ذِّ

َّ
َن ال  مِّ

َك ُهُم  ولئِّ
ُ
. جلي َوأ َرةِّ خِّ

ْ
ْنَيا َواآل ي الدُّ ْي فِّ

َ
ُحوَن أ ْفلِّ

ُ ْ
  امل

 [7الى  6( : اآليات 31]سورة لقمان )

ها 
َ
ذ خِّ

ٍم َوَيتَّ
ْ
ل ْيرِّ عِّ

َ
غ ِّ بِّ

َّ
يلِّ َّللا لَّ َعْن َسبِّ ُيضِّ يثِّ لِّ َحدِّ

ْ
ْهَو ال

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ
اسِّ َمْن َيش َن النَّ َومِّ

يٌن ) ُهْم َعذاٌب ُمهِّ
َ
َك ل ولئِّ

ُ
 أ
ً
 6ُهُزوا

َ
ْتلى َعل

ُ
ذا ت ْم َيْسَمْعها ( َوإِّ

َ
ْن ل

َ
أ
َ
 ك

ً
را بِّ

ْ
ى ُمْسَتك

َّ
نا َول

ُ
ْيهِّ آيات

يٍم ) لِّ
َ
َعذاٍب أ ْرُه بِّ ِّ

 
َبش

َ
 ف
ً
را
ْ
ْيهِّ َوق

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ي أ  فِّ

نَّ
َ
أ
َ
 (7ك

وينتفعون  هللا  بكتاب  َيْهَتُدوَن  يَن  ذِّ
َّ
ال َوُهُم   ، َعَداءِّ السُّ َحاَل  ى 

َ
َعال

َ
ت َر 

َّ
ك
َ
ذ ا 

َّ َ
مل

زَّ 
َ
ُ ن

َّ
ى: َّللا

َ
َعال

َ
اَل ت

َ
َما ق

َ
ْنُه بسماعه، ك رُّ مِّ عِّ

َ
ْقش

َ
َي ت  َمثانِّ

ً
ها شابِّ

َ
 ُمت

ً
تابا يثِّ كِّ َحدِّ

ْ
ْحَسَن ال

َ
َل أ

ِّ ]الزمر:  
َّ

رِّ َّللا
ْ
ك لى ذِّ وُبُهْم إِّ

ُ
ل
ُ
وُدُهْم َوق

ُ
يُن ُجل لِّ

َ
مَّ ت

ُ
ُهْم ث ْوَن َربَّ

َ
ش

ْ
يَن َيخ ذِّ

َّ
وُد ال

ُ
[ اآلية،  23ُجل

ْعَرُضوا َعنِّ االِّ 
َ
يَن أ ذِّ

َّ
َياءِّ ال قِّ

ْ
ش
َ ْ
رِّ َحالِّ األ

ْ
ك ذِّ  بِّ

َ
ف

َ
ى َعط

َ
وا َعل

ُ
َبل
ْ
ق
َ
ِّ َوأ

َّ
مِّ َّللا

َ
ال

َ
َسَماعِّ ك َفاعِّ بِّ ْنتِّ

ى:  
َ
َعال

َ
هِّ ت ْولِّ

َ
ي ق اَل اْبُن َمْسُعوٍد فِّ

َ
َما ق

َ
، ك َربِّ

َّ
تِّ الط

َ
َحانِّ َوآال

ْ
ل
َ ْ
األ َناءِّ بِّ

َ
غ
ْ
يرِّ َوال َزامِّ

َ ْ
َماعِّ امل اْستِّ

 ِّ
َّ

يلِّ َّللا لَّ َعْن َسبِّ ُيضِّ يثِّ لِّ َحدِّ
ْ
ْهَو ال

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ
اسِّ َمْن َيش َن النَّ   قال: هو وهللا الغناء. َومِّ

« َجرِّيٍر  اْبُن  َوْهٍب، 1َرَوى  اْبُن  ا 
َ
َبَرن

ْ
خ
َ
أ قال:  ى 

َ
ْعل

َ ْ
األ َعْبدِّ  ْبُن  ُس 

ُ
ُيون ي  نِّ

َ
ث َحدَّ  :  »

يدِّ ْبنِّ ُجَبْيٍر َعنِّ   ِّ َعْن َسعِّ
ي  َبَجلِّ

ْ
 ال

َ
َية ي ُمَعاوِّ بِّ

َ
ٍر َعْن أ

ْ
ي َصخ بِّ

َ
َس َعْن أ

ُ
ي َيزِّيُد ْبُن ُيون َبَرنِّ

ْ
خ
َ
أ
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الصَّ  ي  بِّ
َ
َن  أ َومِّ َيةِّ 

ْ
اآل هِّ  َهذِّ َعْن  ُل 

َ
َيْسأ َوُهَو  َمْسُعوٍد  ْبَن   ِّ

َّ
َعْبَد َّللا َع  ُه َسمِّ نَّ

َ
أ  ِّ

رِّي 
ْ
َبك

ْ
ال ْهَباءِّ 

 . ِّ
َّ

يلِّ َّللا لَّ َعْن َسبِّ ُيضِّ يثِّ لِّ َحدِّ
ْ
ْهَو ال

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ
اسِّ َمْن َيش  النَّ

عِّ 
اُت النَّ ُهْم َجنَّ

َ
َحاتِّ ل الِّ وا الصَّ

ُ
ل يَن آَمُنوا َوَعمِّ ذِّ

َّ
نَّ ال يَها َوْعَد 8يمِّ )إِّ يَن فِّ دِّ الِّ

َ
( خ

يُم ) َحكِّ
ْ
َعزِّيُز ال

ْ
ا َوُهَو ال ِّ َحقًّ

َّ
ْرضِّ 9َّللا

َ ْ
ي األ َقى فِّ

ْ
ل
َ
َرْوَنَها َوأ

َ
ت ْيرِّ َعَمٍد 

َ
غ بِّ َماَواتِّ  َق السَّ

َ
ل
َ
( خ

 
َ
َماءِّ َماًء ف َن السَّ َنا مِّ

ْ
ْنَزل

َ
ٍة َوأ ِّ َدابَّ

ل 
ُ
ْن ك يَها مِّ  فِّ

َّ
ْم َوَبث

ُ
ك يَد بِّ مِّ

َ
ْن ت

َ
َي أ ِّ  َرَواس ِّ

ل 
ُ
ْن ك يَها مِّ َنا فِّ

ْ
ْنَبت

َ
أ

رِّيٍم )
َ
ٍل 10َزْوٍج ك

َ
ي َضال وَن فِّ

ُ
املِّ
َّ
هِّ َبلِّ الظ ْن ُدونِّ يَن مِّ ذِّ

َّ
َق ال

َ
ل
َ
ا خ

َ
ي َماذ ُرونِّ

َ
أ
َ
ِّ ف

َّ
ُق َّللا

ْ
ل
َ
ا خ

َ
( َهذ

يٍن )  ( 11ُمبِّ

 [9الى  8( : اآليات 31]سورة لقمان )

ُهْم َج 
َ
حاتِّ ل الِّ وا الصَّ

ُ
ل يَن آَمُنوا َوَعمِّ ذِّ

َّ
نَّ ال يمِّ )إِّ عِّ

اُت النَّ يها َوْعَد 8نَّ يَن فِّ دِّ ( خالِّ

يُم ) َحكِّ
ْ
َعزِّيُز ال

ْ
ا َوُهَو ال ِّ َحقًّ

َّ
 (9َّللا

ِّ وصدقوا  
َّ

اَّلل يَن آَمُنوا بِّ ذِّ
َّ
، ال َرةِّ خِّ

ْ
ارِّ اآل

ي الدَّ َعَداءِّ فِّ
َن السُّ ْبَرارِّ مِّ

َ ْ
ُر َمآلِّ األ

ْ
ك ا ذِّ

َ
َهذ

رِّيَعةِّ 
َ
ش لِّ التابعة  الصالحة  األعمال  وعملوا  ْي    املرسلين، 

َ
أ يمِّ  عِّ

النَّ اُت  َجنَّ ُهْم 
َ
ل  ِّ

َّ
َّللا

 
َ ْ
نِّ َوامل َساكِّ

َ ْ
سِّ َوامل بِّ

َ
ال
َ ْ
ارِّبِّ َوامل

َ
ش
ُ ْ
لِّ َوامل آكِّ

َ ْ
َن امل ِّ مِّ

َسار 
َ ْ
ِّ َوامل

 
ذ

َ
ال
َ ْ
ْنَواعِّ امل

َ
أ يَها بِّ ُموَن فِّ

َنعَّ
َ
بِّ َيت َراكِّ

َحٍد وَ 
َ
أ َبالِّ  بِّ ْر 

ُ
ط

ْ
َيخ ْم 

َ
ل ي  ذِّ

َّ
ال  ، َماعِّ

ْضَرةِّ َوالسَّ
َساءِّ َوالنَّ ِّ

 
َك مقيمون دائما َوالن لِّ

َ
ي ذ فِّ ُهْم 

ٌن  ائِّ
َ
ا ك

َ
ْي َهذ

َ
ا أ ِّ َحقًّ

َّ
فيها، ال يظعنون دائما وال يبغون عنها حوال. وقوله تعالى: َوْعَد َّللا

اُل  َفعَّ
ْ
اُن ال نَّ

َ ْ
رِّيُم امل

َ
ك
ْ
ُه ال نَّ

َ
يَعاَد، ألِّ ِّ

ْ
 امل

ُ
ف لِّ

ْ
 ُيخ

َ
ُ ال

َّ
، َوَّللا ِّ

َّ
ْن َوْعدِّ َّللا ُه مِّ

نَّ
َ
 ألِّ
َ
ة
َ
 َمَحال

َ
   ال

َ
اُء  ملِّ

َ
ا َيش

ي  يُم فِّ َحكِّ
ْ
ْيٍء ال

َ
لُّ ش 

ُ
ُه ك

َ
ْيٍء َوَداَن ل

َ
لَّ ش 

ُ
َهَر ك

َ
ْد ق

َ
ي ق ذِّ

َّ
َعزِّيُز ال

ْ
ْيٍء َوُهَو ال

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
ُر َعل َقادِّ

ْ
ال

فاٌء  يَن آَمُنوا ُهدًى َوشِّ ذِّ
َّ
ل ْل ُهَو لِّ

ُ
يَن ق نِّ ُمْؤمِّ

ْ
ل ُقْرآَن ُهًدى لِّ

ْ
ي َجَعَل ال ذِّ

َّ
، ال هِّ َعالِّ

ْ
ف
َ
هِّ َوأ َوالِّ

ْ
ق
َ
أ

 
َّ
ْم َعًمى ]فصلت:َوال ْيهِّ

َ
ٌر َوُهَو َعل

ْ
ْم َوق هِّ ي آذانِّ ُنوَن فِّ  ُيْؤمِّ

َ
يَن ال َن  44ذِّ ُل مِّ ِّ

ز 
َ
[  اآلية. وقوله َوُنن

 : ْسَراءِّ ِّ
ْ

 ]اإل
ً
سارا

َ
 خ

َّ
ال يَن إِّ ِّ املِّ

َّ
يَن َوال َيزِّيُد الظ نِّ ُمْؤمِّ

ْ
ل  لِّ

ٌ
فاٌء َوَرْحَمة ُقْرآنِّ َما ُهَو شِّ

ْ
 [ 82ال
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 عارفالت
 

تفسير في ظالل القران تفسير جديد يتحدث عن الهدى الذي انزل لالنسان 

قطب   سيد  الشهيد  املؤلف  ذكر  قد  و  العصر  هذا  فى  الكريم  القران  بواسطة 

لجميع   الوضوح  على سبيل  القران  في ضوء  الحنيف  ديننا  متطلبات  و  مقتضيات 

العقي مستوى  وعلى  الفكر  مستوى  على  و  الفرد  مستوى  على  وعلى  املسلمين  دة 

واألمة  الدولة  مستوى  وعلى  والجماعة  الفرد  مستوى  وعلى  السلوك  مستوى 

بحالوة   ويتلذذ  يقراه  اي  القران  يباشر  من  لكل  ينبغي  التفسير  هذا  اإلسالمية. 

بظالل   ويستظل  بالقران  يعيش  كانه  الحجة  وقوة  الفكرة  وجودة  االسلوب 

عشرين سنة كما ذكره  القران.لقد عاش سيد قطب في ظالل القران ملدة خمس و  

عن نفسه في هذا التفسير وبعد استكمال حفظ كتاب هللا تعالى ودراسة عشرات 

التفاسير حتى قال بعض من كتب عن تفسيره انه قد جمع سيد قطب في تفسيره 

 ثمرة كتب التفسير السابقة كمثل تفسير ابن كثير والطبري  و غيرهما.  
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 نبذة عن حياة سيد قطب
في أسرة متوسطة الحال بقرية )موشا( بمحافظة أسيوط بمصر، ولد )سيد 

م، ونشأ بين أحضان أسرته، واستطاع والده )إبراهيم( أن يوفر  1906قطب( في عام  

 من أهل قريته الذين كانوا يعيشون في حياة الفقر والجهل.دخل 
ً
له حياة أحسن حاال

القرية، وتمكن من حفظ   بعد فترة، والتحق بمدرسة  لكنه هجره  القرية،  اب(  تَّ
ُ
)ك

ا جيًدا في نهاية الصف الرابع
ً
 ، ويتحدث عن نفسه فيقول:القرآن الكريم حفظ

آفاق معانيه، وال   إلى  ترقى مداركي  وأنا طفل صغير، وال  القرآن  )لقد قرأت 

يحيط فهمي بجليل أغراضه، ولكن كنت أجد في نفس ي شيًئا، لقد كان خيالي الساذج 

الصغير يجسم لي بعض الصور من خالل تعبير القرآن، وإنها لصورة ساذجة ولكنها 

نفس ي وتل بها فرح، ولها كانت تشوق  أتمالها، وأنا  فترة غير قصيرة  ذ حس ي، فأظل 

 نشيط(. 

لقد كان سيد قطب في طفولته يستمع إلى آيات القرآن، وال يستطيع فهم معانيها، 

لكنه كان يتخيل ويتصور معاني القرآن الكريم، ويشعر بسعادة غامرة، وفرح شديد  

الص الطفل  لدى  الواسع  الخيال  وهذا  قلبه،  عليه  كاتًبا يملك  يكون  ُه ألن 
َ
ل هَّ

َ
أ غير 

ا كبيًرا، فأخذ يقرأ كل   ا كبيًرا فيما بعد، وتعلق سيد قطب بالقراءة، وأحبها حبًّ إسالميًّ

على  يتهافتون  كانوا  وشبابها  القرية  نساء  إن  حتى  الكتب،  من  يديه  تحت  يقع  ما 

 تب. الطفل الصغير، ويطلبون منه أن يحكي لهم ويقصَّ عليهم ما قرأه في هذه الك

الضعفاء  بآالم  يشعر  املشاعر،  رقيق  ا،  فتيًّ شاًبا  قطب  سيد  وأصبح 

واملظلومين، ويملك خياال خصًبا، وظهرت على الفتى سيد قطب وطنية مبكرة، فعند 

م بزعامة )سعد زغلول( انطلق يكتب ويخطب وهو 1919قيام الثورة املصرية سنة 

 ِّ
ويحر  والنوادي،  املساجد  في  عمره  من  عشر  الثالثة  االستعمار في  الناس ضد  ض 

اإلنجليزي، وانتقل إلى القاهرة؛ حيث التحق بـ)مدرسة دار العلوم( وأقام سيد قطب 

 عن 
ً
بعد موت والديه في القاهرة مع أشقائه )محمد وأمينة وحميدة( وأصبح مسئوال

 رعاية هذه األسرة الصغيرة باعتباره األخ األكبر. 
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( العلوم( سنة  )دار  في  األدب  1934هـ،  1353وتخرج سيد قطب  كتابة  فمارس  م( 

والشعر في عدد من الصحف واملجالت كـ)األهرام( و)الرسالة( و)األسبوع( و)الشرق 

ا للوزارة، وفي سنة   الجديد( و)العالم الغربي( وعمل في وزارة املعارف، ثم مراقًبا فنيًّ

لدرا 1948 املتحدة  الواليات  إلى  التربية  بعثة دراسية من وزارة  في  نظم  م ذهب  سة 

د أنه ال يجد خيًرا من املنهج  1951التربية وبرامج التعليم فيها، وبعد عودته سنة  
َّ
م أك

وضع   من  يراها  وكان  املصرية  البرامج  وانتقد  مصر،  في  للتربية  كأساس  اإلسالمي 

اإلنجليز، وكان ذلك قبل أن يتعرف على جماعة اإلخوان املسلمين، وبعد رجوعه من 

إلى جماع ة اإلخوان املسلمين، ورأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير  أمريكا انضم 

 جريدتهم وتعرض للسجن فترات طويلة. 

في  ينظر  القرآن  إلى  سيد  اتجه  السجون،  جدران  وداخل  سجنه  فترة  وفي 

في مقدمته: لقد عشت   يقول  الذي  تفسيره  آياته، وألف  بين  معانيه، ويقلب نظره 

القرآن  بهذا  إلي  يتحدث  سبحانه  تكريم    أسمع هللا  أي  الصغير..  القليل  العبد  أنا 

أي   التنزيل؟!  هذا  يرفعها  للعمر  رفعة  أي  الجليل؟!  العلوي  التكريم  هذا  لإلنسان 

 مقام كريم يتفضل به على اإلنسان خالقه الكريم؟! 

عام   عليه  1965وفي  وحكم   ، وعدوانا  ظلما  للمحاكمة  قطب  قدم سيد  م 

ِّ إني مغلوب فانتصر "  باإلعدام، فقال ملا وضع على حبل املشنقة :
 رب 

 ومن أشهر مؤلفاته:

 في ظالل القرآن.  -

 خصائص التصور اإلسالمي. -

 مشاهد القيامة في القرآن الكريم. -

 العدالة االجتماعية في اإلسالم.  -

 قصص األنبياء لألطفال باملشاركة مع األديب كامل كيالني.  -

 اإلسالم ومشكالت الحضارة. -

 الطريق. معالم في  -
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 1املستقبل لهذا الدين.. وغير ذلك.  -

 : يف التفسري  سيد قطبمنهج 
كتاب في ظالل القرآن من الكتب اإلسالميه و الدينيه والتي تهدف الى شرح 

االجتماعي،   واألدبي  والبالغي  التحليلي  الجانب  بين  جمع  الكريم  القرآن  وتفسير 

التفاسير   بين  من  كذلك  املوضوعية  ويصنف  بالوحدة  يهتم  حيث  املوضوعية، 

للسورة. وذلك بالكالم عن السورة ككل، من ناحية أغراضها العامة والخاصة، مع 

التناسق   منتهى  في  وهي  السورة،  تبدو  حتى  ببعض،  بعضها  موضوعاتها،  ربط 

 .واإلحكام

يبدأ   مع   تفسيرسيد قطب  تلخيص مضامينها  السور و  تعارف  القرآن من 

اآليات. يوضح سيد قطب كل سورة من بدايتها إلى نهايتها بطريقة تبدو    ذكر ارتباط 

إلى اآلية األخيرة ويبدو أن كلمة هللا من اآلية   وكأنها كلمة متماسكة من اآلية األولى 

إلى آخر السورة متناسقة من حيث املوضوع األساس ي. مع ذلك يقسم سيد   األولى 

متن القران بسهولة. الذين يقرؤون   قطب نص القرآن إلى أجزاء مختلفة لكى يفهم

تفسير في ظالل القرآن  بعناية سيالحظون أن سيد قطب قسم نص القرآن إلى أجزاء  

بين   وبعده.  الجزء  هذا  وقبل  لكل جزء  الفردية  الخصائص  مراعاة  مع   ، مختلفة 

األجزاء ، بحيث أصبحت كل سورة من أولها إلى آخرها وحدة متكاملة. من منهج سيد  

التفسير أنه كان  يتأمل فى السور بالخلفية التاريخية، لذلك كان يضع كل  قطب فى  

التاريخي و كان يشرح القرآن مع ذكر تداعياتها وأسبابها ونتائجها   سورة في سياقها 

 بالحجج والبراهين. 

وقد ذكر الشيخ عبد هللا نهاري في بعض حلقاته عن تفسير في ظالل القران 

فريد   تفسير  التفسير  هذا  معنى ان  يحدد  الذي  العجيب  التفسير  هذا  نوعه.  من 

العقيدة بعمق و يتحدث عن التربية.  ويقول سيد قطب فينبغي للمسلم خاصة في 
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تفسير القران الكريم حينما يريد اخذ الهداية من القران الكريم مباشرة بال واسطة 

كمثل   التفسير  عن  الخاصة  والفنية  العلمية  املباحث  من  يتخلص  أن  فينبغي 

 1املباحث اللغوية واملباحث عن االسرائيليات.  

الذي  الناقد  االديب  قطب  سيد  ان  القرضاوي  يوسف  الدكتور  ذكر  وقد 

له  الوجدانيين، كان  ألف كتبا في االدب وله شعر معروف كان يعتبر من الشعراء 

 ديوان معروف وله كتاب في اصول النقد االدبي 

صا في القران الكريم ، كان له ذوق كان له نظرة عميقه في االدب العربي خصو 

ادبي وبياني وبالغي ظهر في تفسيره  في ظالل القران مع ان معظم أجزاء التفسير قد  

الف سيد قطب في السجن بمصر وفي تاليفه تاثير للظروف الخاصة في مصر في تلك  

ماء  االيام.  وقد تمت  اإلشارة  الى العديد من االخطاء في هذا الكتاب من جانب العل

وفي الحقيقه انه ال يخلو كتاب في الدنيا من االخطاء خال كتاب هللا سبحانه وتعالى.  
2 

إلى  العام  املسلمين  انتباه  يلفت  أن  قطب  سيد  أراد   ، بالقرآن  يتعلق  فيما 

جوانب القرآن الفكرية والدعوية والعملية. بسبب بعض آرائه في التفسير القرآني 

 ت شديدة من قبل العديد من العلماء.  وكتابات أخرى ، تعرض النتقادا 

صبحي الصالح عن الكتاب أن الغرض منه تبسيط املبادئ   الدكتور وقد ذكر  

 3.  القرآنية للنش ئ فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى التعليم

   ىف ظالل القران: ميزات تفسري 
 القران ينفرد بمزايا خاصة نذكر البعض منها.  ظاللتفسير فى 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTxE7FL5zVw
https://www.youtube.com/watch?v=cYJ1IO-s4QY
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 االول:  مقدمات السور  

 الثاني: تلخيص موضوعات السور  

 الثالث: مضمون كل منها تحليال  

 الرابع: ابراز تابعي كل السورة 

 الخامس: شخصيتها   

 السادس: ظلها الخاص

 السابع:  حكمة ترتيب اياتها

كيف    بأنه  النقطة  هذه  العلماء  انكر  وقد  املقاطع  لتلك  موسيقي  ايقاع  الثامن: 

يتحدث سيد قطب عن املوسيقى في القران ومع ذلك انه يذكر فيه تاثير نظم 

 القران على قلوب الناس 

 التاسع: الوعد والوعيد  

منها : الوقوف على املكي منها مع التركيز على العقيدة الصحيحة ثم املدني  العاشر 

يد رسول هللا  االسالم على  قيام دولة  الدين من  الشريعة و  لالحكام  املبين 

 صلى هللا عليه وسلم باملدينة املنورة 

التوظيف    الحادى   مع  واالعجاز  والبالغة  القران  في  الفني  السور  مظاهر  عشر: 

 باسباب النزول والناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه وشتي علوم القران 

الثانى عشر: الحقائق العلمية الحديثة والتاريخية التي تواكب النص القراني بدون 

 1. وعجائبه ال يمكن احصائها واحتوائها القرانتعارض و اسرار 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTxE7FL5zVw
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 13-1دراسة املقرر من تفسري ىف ظالل القران سورة احلجرات 
 تلخيص مضامني سورة احلجرات

، سورة جليلة ضخمة ، تتضمن   هذه السورة التي ال تتجاوز ثماني عشرة آية

واإلنسانية.   الوجود  حقائق  ومن   ، والشريعة  العقيدة  حقائق  من  كبيرة  حقائق 

والذهن  النفس  في  وتثير  بعيدة  وآمادا  عالية  آفاقا  وللعقل  للقلب  تفتح  حقائق 

خواطر عميقة ومعاني كبيرة وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم ، وقواعد التربية  

دئ التشريع والتوجيه ، ما يتجاوز حجمها وعدد آياتها مئات املرات! والتهذيب ، ومبا

 .وهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير

وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة ، هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم  

التي    كاملة ، لعالم رفيع كريم نظيف سليم متضمنة القواعد واألصول واملبادئ واملناهج 

 ،  ...  يقوم عليها هذا العالم والتي تكفل قيامه أوال ، وصيانته أخيرا 
 

عالم يصدر عن َّللا

 ،
 

إلى َّللا املشاعر، عف      ويتجه  القلب، نظيف  .. عالم نقي   
 

إلى َّللا ينتسب  أن  ويليق 

، وأدب مع رسوله، وأدب مع  
 

اللسان، وقبل ذلك عف السريرة .. عالم له أدب مع َّللا

نفسه، وأدب مع غيره. أدب في هواجس ضميره، وفي حركات جوارحه. وفي الوقت ذاته  

ل صيانته. وهي شرائع ونظم تقوم على  له شرائعه املنظمة ألوضاعه ، وله نظمه التي تكف 

وتتالقى    ، وظاهره  العالم  هذا  باطن  فيتوافى  معه  وتتسق   ، منه  وتنبثق  األدب،  ذلك 

شرائعه ومشاعره، وتتوازن دوافعه وزواجره وتتناسق أحاسيسه وخطاه ، وهو يتجه  

  
 

إلى َّللا ال   ... ويتحرك  النظيف  الكريم  الرفيع  العالم  يوكل قيام هذا  ثم ال  سليم  ومن 

التشريع   ملجرد  كذلك  يوكل  وال  الشعور  ونظافة  الضمير  أدب  ملجرد   ، وصيانته 

والتنظيم. بل يلتقي هذا بذلك في انسجام وتناسق. كذلك ال يوكل لشعور الفرد وجهده  

، كما ال يترك لنظم الدولة وإجراءاتها. بل يلتقي فيه األفراد بالدولة ، والدولة باألفراد  

 ، ومع رسول    .نشاطهما في تعاون واتساق وتتالقى واجباتهما و 
 

هو عالم له أدب مع َّللا

. يتمثل هذا األدب في إدراك حدود العبد أمام الرب ، والرسول الذي يبلغ عن الرب :  
 

َّللا

 َ
َّ

نَّ َّللا  ، إِّ
َ ُقوا َّللاَّ هِّ ، َواتَّ ِّ َوَرُسولِّ

َّ
ُموا َبْيَن َيَديِّ َّللا ِّ

َقد 
ُ
يَن آَمُنوا ال ت ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
يٌم »يا أ يٌع َعلِّ  .. « َسمِّ
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فال يسبق العبد املؤمن إلهه في أمر أو نهي ، وال يقترح عليه في قضاء أو حكم  

وال يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه وال يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه .. تقوى  

  
 

   - منه وخشية ، وحياء منه وأدبا .. وله أدب خاص فيه خطاب رسول َّللا
 

صلى َّللا

ِّ ، َوال   - ه وسلم  علي
ي  بِّ
ْوَق َصْوتِّ النَّ

َ
ْم ف

ُ
ك
َ
ْصوات

َ
ُعوا أ

َ
ْرف

َ
يَن آَمُنوا ال ت ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
وتوقيره : »يا أ

نَّ  ُعُروَن. إِّ
ْ
ش

َ
ْنُتْم ال ت

َ
ْم َوأ

ُ
ك
ُ
ْعمال

َ
 أ
َ
ْحَبط

َ
ْن ت

َ
َبْعٍض ، أ ْم لِّ

ُ
ك َجْهرِّ َبْعضِّ

َ
َقْولِّ ك

ْ
ال ُه بِّ

َ
ْجَهُروا ل

َ
ت

ْصواتَ 
َ
وَن أ ضُّ

ُ
يَن َيغ ذِّ

َّ
ْقوى ، ال لتَّ وَبُهْم لِّ

ُ
ل
ُ
ُ ق

َّ
يَن اْمَتَحَن َّللا ذِّ

َّ
َك ال ولئِّ

ُ
ِّ أ

َّ
ْنَد َرُسولِّ َّللا ُهْم عِّ

وَن ، 
ُ
ل ُرُهْم ال َيْعقِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
ُحُجراتِّ أ

ْ
ْن َوراءِّ ال َك مِّ

َ
يَن ُيناُدون ذِّ

َّ
نَّ ال يٌم. إِّ ْجٌر َعظِّ

َ
 َوأ

ٌ
َرة فِّ

ْ
ُهْم َمغ

َ
ل

يْ 
َ
ل ُرَج إِّ

ْ
خ

َ
ى ت ُهْم َصَبُروا َحتَّ نَّ

َ
ْو أ

َ
يٌم َول ُفوٌر َرحِّ

َ
ُ غ

َّ
ُهْم ، َوَّللا

َ
 ل
ً
ْيرا

َ
كاَن خ

َ
ْم ل  .. «هِّ

من   واالستيثاق  واألفعال،  األقوال  من  التثبت  في  منهجه  له  عالم  وهو 

، وإلى الرجوع باألمر إلى  
 

مصدرها، قبل الحكم عليها. يستند هذا املنهج إلى تقوى َّللا

اقتراح لم بين يديه ، وال   ، في غير ما تقدم 
 

َها    رسول َّللا يُّ
َ
أ : »يا  به  يأمر  يطلبه ولم 

ُحوا َعلى  ُتْصبِّ
َ
ٍة ، ف

َ
َجهال  بِّ

ً
ْوما

َ
يُبوا ق صِّ

ُ
ْن ت

َ
ُنوا أ َتَبيَّ

َ
َبٍإ ف

َ
ن ٌق بِّ ْم فاسِّ

ُ
ْن جاَءك يَن آَمُنوا إِّ ذِّ

َّ
ال

 
َ ْ
َن األ يٍر مِّ ثِّ

َ
ي ك ْم فِّ

ُ
يُعك ْو ُيطِّ

َ
ِّ ، ل

َّ
ْم َرُسوَل َّللا

ُ
يك  فِّ

نَّ
َ
ُموا أ

َ
يَن َواْعل مِّ ُتْم نادِّ

ْ
َعل

َ
ْم.  ما ف تُّ َعنِّ

َ
ْمرِّ ل

ُفُسوَق 
ْ
َوال ْفَر 

ُ
ك
ْ
ال ُم 

ُ
ْيك

َ
ل إِّ َه 

رَّ
َ
َوك  ، ْم 

ُ
ك وبِّ

ُ
ل
ُ
ق ي  فِّ َنُه 

َوَزيَّ  ، يماَن  ِّ
ْ

اإل ُم 
ُ
ْيك

َ
ل إِّ َب 

َحبَّ  َ
َّ

َّللا نَّ  َولكِّ

يمٌ  يٌم َحكِّ  َعلِّ
ُ  ، َوَّللاَّ

ً
ْعَمة ِّ َونِّ

َّ
َن َّللا  مِّ

ً
ْضال

َ
ُدوَن ، ف اشِّ َك ُهُم الرَّ ولئِّ

ُ
ْصياَن ، أ عِّ

ْ
 .. «َوال

عالم له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خالف وفتن وهو  

بإجراءات  يواجهها  وهو  عالج.  بغير  تركت  لو  كيانه  تخلخل   ، واندفاعات  وقالقل 

عملية منبثقة من قاعدة األخوة بين املؤمنين ، ومن حقيقة العدل واإلصالح ، ومن 

ْن ط : »َوإِّ  والرجاء في رحمته ورضاه 
 

ُحوا  تقوى َّللا ْصلِّ
َ
أ
َ
وا ف

ُ
َتَتل

ْ
اق يَن  نِّ ْؤمِّ

ُ ْ
امل َن  َفتانِّ مِّ ائِّ

ْن   إِّ
َ
ِّ ف

َّ
ْمرِّ َّللا

َ
لى أ يَء إِّ فِّ

َ
ى ت ي َحتَّ ْبغِّ

َ
ي ت تِّ

َّ
وا ال

ُ
ل قاتِّ

َ
رى ف

ْ
خ
ُ ْ
ى األ

َ
ْحداُهما َعل ْت إِّ

َ
ْن َبغ إِّ

َ
َبْيَنُهما ف

بُّ   ُيحِّ  َ
َّ

نَّ َّللا إِّ  ، وا 
ُ
ط سِّ

ْ
ق
َ
َوأ َعْدلِّ 

ْ
ال بِّ َبْيَنُهما  ُحوا  ْصلِّ

َ
أ
َ
ف ُنوَن فاَءْت  ْؤمِّ

ُ ْ
امل َما  نَّ إِّ يَن.  طِّ ْقسِّ

ُ ْ
امل

ْرَحُموَن 
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
َ ل

َّ
ُقوا َّللا ْم ، َواتَّ

ُ
َوْيك

َ
خ
َ
ُحوا َبْيَن أ ْصلِّ

َ
أ
َ
 ، ف

ٌ
َوة

ْ
خ  .. «إِّ

آدابه  وله  البعض  بعضه  تجاه  مشاعره  في  النفسية  آدابه  له  عالم  وهو 

  : السلوكية في معامالته بعضه مع بعض
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يَن آَم » ذِّ
َّ
َها ال يُّ

َ
ساٌء  يا أ ْنُهْم َوال نِّ  مِّ

ً
ْيرا

َ
وُنوا خ

ُ
ْن َيك

َ
ْوٍم َعس ى أ

َ
ْن ق ْوٌم مِّ

َ
ْر ق

َ
ُنوا ال َيْسخ

َس  
ْ
ئ بِّ  . قابِّ

ْ
ل
َ ْ
األ بِّ ناَبُزوا 

َ
ت ْم ، َوال 

ُ
ْنُفَسك

َ
أ ُزوا  مِّ

ْ
ل
َ
ت ْنُهنَّ َوال  مِّ  

ً
ْيرا

َ
نَّ خ

ُ
َيك ْن 

َ
أ ساٍء َعس ى  نِّ ْن  مِّ

ْم 
َ
. َوَمْن ل يمانِّ ِّ

ْ
ُفُسوُق َبْعَد اإل

ْ
ْسُم : ال وَن االِّ

ُ
املِّ
َّ
َك ُهُم الظ ولئِّ

ُ
أ
َ
ْب ف

ُ
 .. «َيت

وهو عالم نظيف املشاعر ، مكفول الحرمات ، مصون الغيبة والحضرة ، ال يؤخذ 

فيه أحد بظنة ، وال تتبع فيه العورات ، وال يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحريتهم 

ُبوا   يَن آَمُنوا اْجَتنِّ ذِّ
َّ
َها ال يُّ

َ
ٌم ، فيه ألدنى مساس : »يا أ

ْ
ث ِّ إِّ

ن 
َّ
نَّ َبْعَض الظ ِّ إِّ

ن 
َّ
َن الظ  مِّ

ً
يرا ثِّ

َ
ك

؟  
ً
َمْيتا يهِّ  خِّ

َ
أ ْحَم 

َ
ل َل 

ُ
ك
ْ
َيأ ْن 

َ
أ ْم 

ُ
َحُدك

َ
أ بُّ  ُيحِّ

َ
أ  .

ً
َبْعضا ْم 

ُ
َبْعُضك َتْب 

ْ
َيغ َوال   ، ُسوا  َجسَّ

َ
ت َوال 

يٌم  اٌب َرحِّ وَّ
َ
َ ت

َّ
نَّ َّللا  ، إِّ

َ ُقوا َّللاَّ رِّْهُتُموُه! َواتَّ
َ
ك
َ
 «ف

. 

فكرته   له  عالم  املتعددة وهو  األجناس  املختلفة  اإلنسانية  وحدة  عن  الكاملة 

 املبرأ من شوائب  
 

م به الجميع. إنه ميزان َّللا الشعوب وله ميزانه الواحد الذي يقو 

  
ً
ُعوبا

ُ
ْم ش

ُ
ناك

ْ
ْنثى ، َوَجَعل

ُ
ٍر َوأ

َ
ك
َ
ْن ذ ْم مِّ

ُ
ْقناك

َ
ل
َ
ا خ نَّ إِّ اُس  َها النَّ يُّ

َ
أ الهوى واالضطراب : »يا 

َتعارَ  َل لِّ بائِّ
َ
يٌر َوق بِّ

َ
يٌم خ  َعلِّ

َ نَّ َّللاَّ ْم ، إِّ
ُ
قاك

ْ
ت
َ
ِّ أ

َّ
ْنَد َّللا ْم عِّ

ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
نَّ أ وا. إِّ

ُ
 .. «ف

فأما األمر الثاني الذي يبرز للنظر من خالل السورة ، ومن مراجعة املناسبات  

الواقعية التي صاحبت نزول آياتها ، فهو هذا الجهد الضخم الثابت املطرد ، الذي 

القرآن   توجيهات  تلك  تمثله  وتربية  إلنشاء   ، الحكيمة  النبوية  والتربية  الكريم 

الذي    ، السليم  النظيف  الكريم  الرفيع  العالم  التي تمثل ذلك   ، املسلمة  الجماعة 

الحين فكرة مثالية ، وال   وجدت حقيقته يوما على هذه األرض فلم يعد منذ ذلك 

ت حقيقة واقعة في حلما طائرا ، يعيش في الخيال! هذه الجماعة املثالية التي تمثل

فترة من فترات التاريخ لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة ولم تخلق بين يوم وليلة.  

كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع األشياء كلها في لحظة أو ومضة. بل نمت 

نموا طبيعيا بطيئا كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور. وأخذت الزمن الالزم  

ذت الجهد املوصول الثابت املطرد الضروري لهذا النمو. واحتاجت لنموها ، كما أخ

 ، والتشذيب  التهذيب  في  البصير  والجهد   ، الطويل  والصبر   ، الساهرة  العناية  إلى 
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والتوجيه والدفع ، والتقوية والتثبيت. واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية املريرة  

ة هذه التجارب واالبتالءات .. وفي هذا  واالبتالءات الشاقة املضنية مع التوجيه لعبر 

املختارة   الجماعة  لهذه  اإللهية  الرعاية  تتمثل  كانت  علم    -كله  هذه   -على  لحمل 

الكامنة   الفضائل  مع  وذلك  األرض.  في  بها   
 

َّللا مشيئة  وتحقيق  الكبرى  األمانة 

واء ..  واالستعدادات املكنونة في ذلك الجيل وفي الظروف واألحوال املهيأة له على الس

الحقيقة   البشرية ووجدت هذه  تاريخ  في  العجيبة  الومضة  تلك  وبهذا كله أشرقت 

َها   يُّ
َ
التي تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفوف في قلب ، أو رؤيا مجنحة في خيال! »يا أ

 َ
َّ

نَّ َّللا  إِّ
َ ُقوا َّللاَّ هِّ ، َواتَّ ِّ َوَرُسولِّ

َّ
ُموا َبْيَن َيَديِّ َّللا ِّ

َقد 
ُ
يَن آَمُنوا ال ت ذِّ

َّ
يمٌ ال يٌع َعلِّ  . َسمِّ

ُه  
َ
ل ْجَهُروا 

َ
ت َوال   ،  ِّ

ي  بِّ
النَّ َصْوتِّ  ْوَق 

َ
ف ْم 

ُ
ك
َ
ْصوات

َ
أ ُعوا 

َ
ْرف

َ
ت ال  آَمُنوا  يَن  ذِّ

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ يا 

يَن   ذِّ
َّ
ال نَّ  إِّ ُعُروَن. 

ْ
ش

َ
ت ال  ْنُتْم 

َ
َوأ ْم 

ُ
ك
ُ
ْعمال

َ
أ  
َ
ْحَبط

َ
ت ْن 

َ
أ  ، َبْعٍض  لِّ ْم 

ُ
ك َبْعضِّ َجْهرِّ 

َ
ك َقْولِّ 

ْ
ال بِّ

ْصو 
َ
أ وَن  ضُّ

ُ
ُهْم َيغ

َ
ل  ، ْقوى  لتَّ لِّ وَبُهْم 

ُ
ل
ُ
ق  ُ

َّ
َّللا اْمَتَحَن  يَن  ذِّ

َّ
ال َك  ولئِّ

ُ
أ  ِّ

َّ
َّللا َرُسولِّ  ْنَد  عِّ اَتُهْم 

يٌم. ْجٌر َعظِّ
َ
 َوأ

ٌ
َرة فِّ

ْ
 1َمغ

 13-1سورة احلجرات  من تفسري ىف ظالل القران  أجزاء مهمة
َها   يُّ

َ
أ »يا  للقلوب.  استجاشة  وأول   ، حبيب  نداء  بأول  السورة  يَن  تبدأ  ذِّ

َّ
ال

التي   بالصفة  لقلوبهم  واستجاشة  بالغيب.  به  آمنوا  للذين   
 

َّللا من  نداء   .. آَمُنوا« 

تربطهم به ، وتشعرهم بأنهم له ، وأنهم يحملون شارته ، وأنهم في هذا الكوكب عبيده 

قلوبهم   في  اإليمان وزينه  إليهم  وأنه حبب   ، ويريده  يقدره  وأنهم هنا ألمر   ، وجنوده 

ومنة عليهم ، فأولى لهم أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونوا ، وأن يقفوا  اختيارا لهم  

يؤمر   يفعل ما   ، وفي غيره  نفسه  في  لقضائه وتوجيهه  املنتظر   موقف 
 

يدي َّللا بين 

  : ويرض ى بما يقسم ، ويسلم ويستسلم

  ، َوَرُسوِلِه   ِ
َيَدِي ّللاا  

َ
َبْين ُموا  ِ

د 
َ
ق
ُ
ت ال  وا 

ُ
آَمن ِذيَن 

ا
ال َها  ي 

َ
أ َسِميٌع يا   َ ِإنا ّللاا  َ وا ّللاا

ُ
ق
ا
ات َو

 ..َعِليٌم 
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خاصة  في  ال   ، اقتراحا  ورسوله   
 

َّللا على  تقترحوا  ال   ، آمنوا  الذين  أيها  يا 

 فيه على 
 

أنفسكم ، وال في أمور الحياة من حولكم. وال تقولوا في أمر قبل قول َّللا

 
 

 . وقول رسوله لسان رسوله ، وال تقضوا في أمر ال ترجعون فيه إلى قول َّللا

قال قتادة : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذا. لو صح كذا. فكره 

 تعالى ذلك 
 

 .َّللا

وقال العوفي : نهوا أن يتكلموا بين يديه. وقال مجاهد : ال تفتاتوا على رسول 

  
 

 عليه وسلم    -َّللا
 

 تعالى على لسانه. وقال    -صلى َّللا
 

الضحاك :  بش يء حتى يقض ي َّللا

 ورسوله من شرائع دينكم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس  
 

ال تقضوا أمرا دون َّللا

 عنهما  -
 

 .: ال تقولوا خالف الكتاب والسنة  -رض ي َّللا

 ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ. وهو أصل من 
 

فهو أدب نفس ي مع َّللا

 ، وراجع إليها. هذه   أصول التشريع والعمل في الوقت ذاته .. وهو منبثق من
 

تقوى َّللا

 سميع عليم
 

 .. التقوى النابعة من الشعور بأن َّللا

األصيلة   الحقائق  تلمس وتصور كل هذه   ، آية واحدة قصيرة  في  وكل ذلك 

 .الكبيرة

وكذلك تأدب املؤمنون مع ربهم ومع رسولهم فما عاد مقترح منهم يقترح على 

 ورسوله وما عاد واحد منهم  
 

  َّللا
 

 عليه    - يدلي برأي لم يطلب منه رسول َّللا
 

صلى َّللا

أن يدلي به وما عاد أحد منهم يقض ي برأيه في أمر أو حكم ، إال أن يرجع قبل   -وسلم 

 وقول الرسول 
 

 .. ذلك إلى قول َّللا

   -عن معاذ    -بإسناده    -روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  
 

رض ي َّللا

 عليه وسلم  - حيث قال له النبي  - عنه 
 

حين بعثه إلى اليمن : »بم تحكم؟«  - صلى َّللا

 تعالى. قال  
 

 عليه وسلم    -قال : بكتاب َّللا
 

: »فإن لم تجد؟« قال : بسنة    -صلى َّللا

 
 

 عليه وسلم  -رسول َّللا
 

 عليه وسلم -قال   -صلى َّللا
 

  : - صلى َّللا
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 عنه    -فإن لم تجد؟« قال  »
 

ي صدره وقال : : أجتهد رأيي. فضرب ف  -رض ي َّللا

  
 

 الذي وفق رسول رسول َّللا
 

 عليه وسلم    -»الحمد َّلل
 

   -صلى َّللا
 

 .1ملا يرض ي رسول َّللا

 

ٍة ، 
َ
 ِبَجهال

 
ْوما

َ
ِصيُبوا ق

ُ
 ت
ْ
ن
َ
وا ، أ

ُ
ن َبيا

َ
ت
َ
َبٍإ ف

َ
ْم فاِسٌق ِبن

ُ
 جاَءك

ْ
وا ِإن

ُ
ِذيَن آَمن

ا
َها ال ي 

َ
يا أ

 
َ
ْم ناِدِمين

ُ
ت
ْ
َعل

َ
ْصِبُحوا َعلى ما ف

ُ
ت
َ
 . ف

الثاني ك  النداء  وكان  التلقي.  ومصدر  القيادة  جهة  لتقرير  األول  النداء  ان 

لكافة   األساس  هو  وذلك  هذا  وكان  وتوقير.  للقيادة  أدب  من  ينبغي  ما  لتقرير 

عنه   يتلقى  الذي  املصدر  وضوح  من  بد  فال  السورة.  في  والتشريعات  التوجيهات 

للتوجيهات بعد ذلك قيمتها   املؤمنون ، ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها ، لتصبح

 ووزنها 

وطاعتها. ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون األنباء 

  : وكيف يتصرفون بها ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها

َج   بِّ
ً
ْوما

َ
يُبوا ق صِّ

ُ
ْن ت

َ
ُنوا ، أ َتَبيَّ

َ
َبٍإ ف

َ
ن ٌق بِّ ْم فاسِّ

ُ
ْن جاَءك يَن آَمُنوا إِّ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ٍة ، يا أ

َ
هال

يَن  مِّ ُتْم نادِّ
ْ
َعل

َ
ُحوا َعلى ما ف ُتْصبِّ

َ
 .. ف

الجماعة   بين  الشك  يشيع  ال  وحتى  الكذب.  ألنه مظنة  الفاسق  ويخصص 

معلوماتها.  في  الشلل  يشبه  ما  فيقع   ، أنباء  من  أفرادها  ينقله  ما  كل  في  املسلمة 

تكون   وأن   ، ثقتها  موضع  أفرادها  يكون  أن  املؤمنة  الجماعة  في  أنباؤهم فاألصل 

وبذلك   خبره.  يثبت  حتى  الشك  موضع  فهو  الفاسق  فأما  بها.  مأخوذا  مصدقة 

إليها من أنباء. وال تعجل   يستقيم أمر الجماعة وسطا بين األخذ والرفض ملا يصل 

وتسرع.   جهالة  بظلم عن  قوما  فتصيب  فاسق.  خبر  على  بناء  تصرف  في  الجماعة 

 ، ويجانب 
 

وقد ذكر كثير   .الحق والعدل في اندفاعفتندم على ارتكابها ما يغضب َّللا

من املفسرين أن هذه اآلية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول  
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 عليه وسلم  -َّللا
 

على صدقات بني املصطلق. وقال ابن كثير. قال مجاهد  -صلى َّللا

  
 

 عليه وسلم    -وقتادة : أرسل رسول َّللا
 

بني املصطلق  الوليد بن عقبة إلى    - صلى َّللا

يتصدقهم فتلقوه بالصدقة ، فرجع فقال : إن بني املصطلق قد جمعت لك لتقاتلك  

  
 

 عليه وسلم    - )زاد قتادة وأنهم قد ارتدوا عن اإلسالم( فبعث رسول َّللا
 

  -صلى َّللا

 عنه    -خالد بن الوليد  
 

إليهم ، وأمره أن يتثبت وال يعجل ، فانطلق حتى    -رض ي َّللا

فبع  ، ليال  خالدا  أتاهم  أخبروا  جاءوا  فلما   ، عيونه  عنه    -ث   
 

َّللا أنهم   -رض ي 

رض ي    -مستمسكون باإلسالم ، وسمعوا أذانهم وصالتهم ، فلما أصبحوا أتاهم خالد  

 عنه  
 

    -َّللا
 

إلى رسول َّللا  عليه وسلم    -فرأى الذي يعجبه فرجع 
 

فأخبره   -صلى َّللا

 تعالى هذه اآلية الكريمة. قا
 

  الخبر ، فأنزل َّللا
 

   -ل قتادة : فكان رسول َّللا
 

صلى َّللا

 والعجلة من الشيطان« .. وكذا ذكر غير واحد  -عليه وسلم 
 

يقول : »التثبت من َّللا

بن حبان.   ، ومقاتل  ، والضحاك  ، ويزيد بن رومان  ليلى  أبي  ابن  السلف منهم  من 

 أعلم .. )انته
 

ى كالم ابن كثير  وغيرهم في هذه اآلية أنها نزلت في الوليد بن عقبة. وَّللا

 (  في التفسير

ومدلول اآلية عام ، وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق 

فأما الصالح فيؤخذ بخبره ، ألن هذا هو األصل في الجماعة املؤمنة ، وخبر الفاسق 

استثناء. واألخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت ألنه أحد مصادره. أما الشك  

املصادر وفي جميع األخبار ، فهو مخالف ألصل الثقة املفروض بين   املطلق في جميع

الجماعة املؤمنة ، ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة. واإلسالم يدع الحياة 

تسير في مجراها الطبيعي ، ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتها ال لتعطيلها  

 .1صادر األخبارابتداء. وهذا نموذج من اإلطالق واالستثناء في م

ِإْحداُهما   
ْ
ت

َ
َبغ  

ْ
ِإن

َ
ف َبْيَنُهما.  ْصِلُحوا 

َ
أ
َ
ف وا 

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
اق  

َ
ِمِنين

ْ
ؤ
ُ ْ
امل ِمَن  تاِن 

َ
 طاِئف

ْ
َوِإن

ْصِلُحوا َبْيَنُهما  
َ
أ
َ
 ف

ْ
 فاَءت

ْ
ِإن

َ
. ف ِ

ْمِر ّللاا
َ
ِفيَء ِإلى أ

َ
ى ت ْبِغي َحتا

َ
ِتي ت

ا
وا ال

ُ
قاِتل

َ
رى ف

ْ
خ
ُ ْ
ى األ

َ
َعل
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و 
ُ
ِسط

ْ
ق
َ
أ َو َعْدِل 

ْ
  ِبال

َ
َبْين ْصِلُحوا 

َ
أ
َ
ف  

ٌ
َوة

ْ
ِإخ  

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ ْ
امل َما 

ا
ِإن  .

َ
ِسِطين

ْ
ق
ُ ْ
امل ُيِحب    َ ِإنا ّللاا ا. 

 .
َ
ْرَحُمون

ُ
ْم ت

ُ
ك
ا
َعل

َ
َ ل وا ّللاا

ُ
ق
ا
ات ْم ، َو

ُ
َوْيك

َ
خ
َ
 أ

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة املجتمع املؤمن من الخصام والتفكك 

 .، تحت النزوات واالندفاعات

تعقيبا الحمية    تأتي  العجلة واالندفاع وراء  ، وعدم  الفاسق  تبين خبر  على 

 .والحماسة ، قبل التثبت واالستيقان

وسواء كان نزول هذه اآلية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات ، أم كان 

تشريعا لتالفي مثل هذه الحالة ، فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة 

ق. ثم إلقرار الحق والعدل والصالح. واالرتكان في هذا  اإلسالمية من التفكك والتفر 

 ورجاء رحمته بإقرار العدل والصالح
 

  .كله إلى تقوى َّللا

إمكان وقوع القتال بين طائفتين من املؤمنين.    -أو هو يفترض    -والقرآن قد واجه  

ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف اإليمان مع اقتتالهما ، ومع احتمال أن إحداهما قد 

من  جانب  في  باغية  كلتاهما  تكون  أن  احتمال  مع  بل   ، األخرى  على  باغية  تكون 

 .الجوانب

آمنوا   الذين  يكلف  طبعا    - وهو  املتقاتلتين  الطائفتين  غير  يقوموا    - من  أن 

ومثله أن تبغيا    - باإلصالح بين املتقاتلين. فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق  

 في املسائل املتنازع عليها  معا برفض الصلح أو رفض  
 

فعلى املؤمنين أن    - قبول حكم َّللا

 هو وضع  
 

. وأمر َّللا
 

يقاتلوا البغاة إذن ، وأن يظلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا إلى أمر َّللا

الخصام   إلى  وأدى   ، فيه  اختلفوا  فيما   
 

َّللا حكم  وقبول   ، املؤمنين  بين  الخصومة 

 
 

البغاة لحكم َّللا العدل  والقتال. فإذا تم قبول  القائم على  املؤمنون باإلصالح   ، قام 

يَن  طِّ ْقسِّ
ُ ْ
بُّ امل َ ُيحِّ

َّ
نَّ َّللا  وطلبا لرضاه .. »إِّ

 
 .. «الدقيق طاعة َّلل

آمنوا  الذين  قلوب  باستجاشة  الحكم  وهذا  الدعوة  هذه  على  ويعقب 

واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم ، والتي جمعتهم بعد تفرق ، وألفت بينهم بعد خصام 

 ، والتلويح لهم برحمته التي تنال بتقواهوت
 

  : ذكيرهم بتقوى َّللا
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ْرَحُموَن »
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
َ ل

َّ
ُقوا َّللا ْم ، َواتَّ

ُ
َوْيك

َ
خ
َ
ُحوا َبْيَن أ ْصلِّ

َ
أ
َ
 ، ف

ٌ
َوة

ْ
خ ُنوَن إِّ ْؤمِّ

ُ ْ
َما امل نَّ  .. «إِّ

ومما يترتب على هذه األخوة أن يكون الحب والسالم والتعاون والوحدة هي األصل  

لجماعة املسلمة ، وأن يكون الخالف أو القتال هو االستثناء الذي يجب أن يرد إلى  في ا 

األصل فور وقوعه وأن يستباح في سبيل تقريره قتال املؤمنين اآلخرين للبغاة من إخوانهم  

 .ليردوهم إلى الصف ، وليزيلوا هذا الخروج على األصل والقاعدة 

 .وهو إجراء صارم وحازم كذلك

هذه القاعدة كذلك أال يجهز على جريح في معارك التحكيم  ومن مقتضيات  

هذه ، وأال يقتل أسير ، وأال يتعقب مدبر ترك املعركة ، وألقى السالح ، وال تؤخذ 

أموال البغاة غنيمة. ألن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم ، وإنما هو ردهم  

 .إلى الصف ، وضمهم إلى لواء األخوة اإلسالمية

إمامة واألصل   األرض  أنحاء  في  للمسلمين  يكون  أن  املسلمة  األمة  نظام  في 

واحدة ، وأنه إذا بويع إلمام ، وجب قتل الثاني ، واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها  

 عنه    -املؤمنون مع اإلمام. وعلى هذا األصل قام اإلمام علي  
 

بقتال البغاة   -رض ي َّللا

وقام   وقعة صفين  وفي  الجمل  وقعة   في 
 

رضوان َّللا الصحابة  أجالء  بقتالهم  معه 

 .عليهم

وقد تخلف بعضهم عن املعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن  

 عنهم    -زيد وابن عمر  
 

إما ألنهم لم يتبينوا وجه الحق في املوقف في حينه    -رض ي َّللا

كتفيا بمن  فاعتبروها فتنة. وإما ألنهم كما يقول اإلمام الجصاص : »ربما رأوا اإلمام م

معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك« .. واالحتمال األول أرجح 

    -، تدل عليه بعض أقوالهم املروية. كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر  
 

رض ي َّللا
 في ندمه فيما بعد على أنه لم يقاتل مع اإلمام. -عنه 

بما    - اله في جميع الحاالت  ومع قيام هذا األصل فإن النص القرآني يمكن إعم

في ذلك الحاالت االستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة 

فواجب املسلمين أن   -من بالد املسلمين ، وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة  

فة على يحاربوا البغاة مع اإلمام الواحد ، إذا خرج هؤالء البغاة عليه. أو إذا بغت طائ
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إذا   البغاة  يقاتلوا  أن  كذلك  املسلمين  وواجب  عليه.  خروج  دون  إمامته  في  طائفة 

بتجمعهم ضد   ، االستثنائية  التعدد  في حاالت  املتعددة  اإلمامات  إحدى  في  تمثلوا 

. وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف  
 

الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر َّللا

 .واألحوال

نظام ، نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى  وواضح أن هذا ال

 ، نظام له السبق من حيث الزمن على كل محاوالت البشرية في هذا الطريق.  
 

أمر َّللا

وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الواضحين في كل محاوالت البشرية البائسة  

بعد وله  الكسيحة!  تجاربها  كل  في  التي حاولتها  النظافة    القاصرة  وذاك صفة  هذا 

 الذي ال يشوبه غرض وال هوى 
 

واألمانة والعدل املطلق ، ألن االحتكام فيه إلى أمر َّللا

، وال يتعلق به نقص أو قصور .. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج ، وتكبو وتتعثر.  

 وأمامها الطريق الواضح املمهد املستقيم!  

ِذيَن  
ا
َها ال ي 

َ
 ِمْنُهْم َوال ِنساٌء  يا أ

 
ْيرا

َ
وا خ

ُ
ون

ُ
 َيك

ْ
ن
َ
ْوٍم ، َعس ى أ

َ
ْوٌم ِمْن ق

َ
ْر ق

َ
وا ، ال َيْسخ

ُ
آَمن

َس  
ْ
قاِب. ِبئ

ْ
ل
َ ْ
ناَبُزوا ِباأل

َ
ْم ، َوال ت

ُ
َسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ِمُزوا أ

ْ
ل
َ
. َوال ت  ِمْنُهنا

 
ْيرا

َ
نا خ

ُ
 َيك

ْ
ن
َ
ِمْن ِنساٍء ، َعس ى أ

يماِن. َوَم  ِ
ْ

 َبْعَد اإل
ُ
ُسوق

ُ
ف
ْ
 ااِلْسُم : ال

َ
ون

ُ
امِل
ا
ولِئَك ُهُم الظ

ُ
أ
َ
ْب ف

ُ
ْم َيت

َ
 ..ْن ل

إن املجتمع الفاضل الذي يقيمه اإلسالم بهدى القرآن مجتمع له أدب رفيع 

التي ال تمس. وهي من كرامة املجموع. وملز أي فرد هو ملز   ، ولكل فرد فيه كرامته 

 .لذات النفس ، ألن الجماعة كلها وحدة ، كرامتها واحدة

يَن والقرآن في هذ ذِّ
َّ
ال َها  يُّ

َ
أ ه اآلية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : »يا 

 ، 
 

آَمُنوا«. وينهاهم أن يسخر قوم بقوم ، أي رجال برجال ، فلعلهم خير منهم عند َّللا

 
 

وفي التعبير إيحاء خفي   .أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن في ميزان َّللا

رجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي  بأن القيم الظاهرة التي يراها ال

القيم الحقيقية ، التي يوزن بها الناس. فهناك قيم أخرى ، قد تكون خافية عليهم ، 

العباد بها  ويزن   ،  
 

والرجل   .يعلمها َّللا الفقير.  الرجل  من  الغني  الرجل  يسخر  وقد 

قد يسخر الذكي القوي من الرجل الضعيف ، والرجل السوي من الرجل املؤوف. و 

من   العصبية  وذو  العقيم.  من  األوالد  ذو  يسخر  وقد  الخام.  الساذج  من  املاهر 

 ... اليتيم
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من  واملعتدلة   ، العجوز  من  والشابة   ، القبيحة  من  الجميلة  تسخر  وقد 

هي   ليست  األرض  قيم  من  وأمثالها  هذه  ولكن   .. الفقيرة  من  والغنية   ، املشوهة 

 يرفع
 

ويخفض بغير هذه املوازين! ولكن القرآن ال يكتفي بهذا    املقياس ، فميزان َّللا

نفس   بأنهم  آمنوا  الذين  ويذكر   ، اإليمانية  األخوة  يستجيش عاطفة  بل   ، اإليحاء 

ْم« .. واللمز : العيب. ولكن للفظة  
ُ
ْنُفَسك

َ
ُزوا أ مِّ

ْ
ل
َ
واحدة من يلمزها فقد ملزها : »َوال ت

ية! ومن السخرية واللمز التنابز  جرسا وظال فكأنما هي وخزة حسية ال عيبة معنو 

باأللقاب التي يكرهها أصحابها ، ويحسون فيها سخرية وعيبا. ومن حق املؤمن على 

ومن أدب املؤمن أال يؤذي أخاه بمثل هذا.   -املؤمن أال يناديه بلقب يكرهه ويزري به  

  
 

َّللا رسول  غير  وسلم    - وقد  عليه   
 

َّللا الجاهلي  - صلى  في  كانت  وألقابا  ة  أسماء 

أو   ، بأصحابها  يزري  بما   ، الكريم  وقلبه   ، املرهف  بحسه  فيها  أحس   ، ألصحابها 

 يصفهم بوصف ذميم. 

استجاشة شعور  وبعد   ،  
 

ميزان َّللا في  الحقيقة  بالقيم  اإليحاء  بعد  واآلية 

األخوة ، بل شعور االندماج في نفس واحدة ، تستثير معنى اإليمان ، وتحذر املؤمنين  

الوصف هذا  فقدان  واللمز   من  بالسخرية  واالنحراف  عنه  والفسوق   ، الكريم 

«. فهو ش يء يشبه االرتداد عن اإليمان!   يمانِّ ِّ
ْ

ُفُسوُق َبْعَد اإل
ْ
ْسُم : ال َس االِّ

ْ
ئ والتنابز : »بِّ

َك   ولئِّ
ُ
أ
َ
ْب ف

ُ
ْم َيت

َ
وتهدد باعتبار هذا ظلما ، والظلم أحد التعبيرات عن الشرك : »َوَمْن ل

وَن« .. وب
ُ
املِّ
َّ
 .1ذلك تضع قواعد األدب النفس ي لذلك املجتمع الفاضل الكريمُهُم الظ
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 ةـــدة السابعــوحــال
 

 

 

 

 

 أقسام التفسري •
 باملأثور وأنواعهالتفسري  •
 التفسري بالرأي وأنواعه •
 
 

 
 

 د طاهربن نذير أمحدحممد.   إعداد:
 سيد آصف محمود  .د مراَجعة:

   سميع للا  زبيري بن محمد منشأ د. 
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 التعارف
 

عزيزي الطالب والطالبة! تتناول هذه الوحدة على معرفة فهم أنواع التفسير  

أحسن   ومعرفة  والتفسيربالرأي،  باملأثور  التفسير  أي  والدراية،  الرواية  حيث  من 

التفسير بالرأي،  ذ  التفسير، ومصادر التفسير ، وموقف علماء التفسير في أخطرق 

وفي   والرأي،  باملاثور  التفسير  في  املؤلفات  وأهم  املفسر،  إليها  يحتاج  التي  والعلوم 

 األخير ذكرنا بعض التدريبات واألسئلة. 

 وهللا ولي التوفيق 

 

 بن نذير أمحدد طاهر حمم .د إعداد: 
 سيد آصف محمود د.                

 سميع للا زبيري بن محمد  منشأ د.                                                 
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 دافـــــاأله
 

 على األمور 
ً
بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

 اآلتية: 

 فهم أنواع التفسير باملأثور وقواعده  .1

 التفسير باملأثور معرفة أشهر كتب املؤلفة في  .2

 فهم أنواع التفسير بالرأي وقواعده  .3

 العلوم التي يحتاج إليها املفسر معرفة  .4

 معرفة أشهر كتب املؤلفة في التفسير بالرأي  .5
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 هـــه وأنواعــومـــالتفسري باملأثور، مفه
 

 أواًل: املراد ابلتفسري املأثور عند املفسرين ومفهومه: 
باملأثور يقال له التفسير بالرواية أو التفسير النقلي ، ويذكر التفسير    التفسري

 باملأثور في مقابل التفسير بالرأي ، ويذكر التفسير النقلي في مقابل التفسير الفعلى.

  املأثور يف اللغة:

هو اسم مفعول بمعنى املنقول وهو مأخوذ من أثر يأثر أثرا : أي تبع أثره ، 

، وما وردت أي نقله ورواه عن غيره ، واملأثور هو الحديث املروي :    احلديثومنه أثر  

 الخلف عن السلف.  

وأما املأثور يقوم على الرواية والنقل ويطلق على ما ورثه الخلف عن السلف  

الحديث  على  إطالقه  وغالب   ، علوم  من  ذلك  وغير  وروايات  وحديث  علم  من 

 والروايات.

 اثنياً: مفهوم التفسري ابملأثور :
هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته ، وما نقل عن  

الرسول صلى هللا عليه وسلم وما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان هللا عليهم ، 

 من كل ما هو بيان وتوضيح ملراد هللا من نصوص كتابه. 

من واختلف العلماء املفسرين فيما نقل عن التابعين رحمهم هللا ، هل هو  

قبيل التفسير باملأثور أو من التفسير بالرأي ، وقد ألحق جماعة من أهل التفسير  

النبي   أصحاب  مع  عايشوا  املأثور العتبارهم  بالتفسير  التابعين رحمهم هللا  تفسير 

صلى هللا عليه وسلم ، واستقوا علومهم منهم ، فكانوا من السلف األخيار ، وكتب  

 لهم تفاسيرهم خير شاهد على ذلك.التفسير باملأثور مشحونة بأقوا 
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 اثلثا : أنواع التفسري ابملأثور: 
 أربعة أنواع وهي: ابملأثوروللتفسير 

 تفسير القرآن بالقرآن.  -1

 تفسير القرآن بالسنة النبوية.  -2

 تفسير القرآن بأقوال الصحابة.  -3

 تفسير القرآن بأقوال التابعين. -4

 تفسري القرآن ابلقرآن: 
بالقرآن، من أحسن الطرق التفسير، والقرآن يفسر بعضه    القرآنإن تفسير 

بعضا، ألنه مشتمل على اإليجاز واإلطناب، وعلى اإلجمال والتبيين، وعلى اإلطالق 

واملقيد، وعلى العموم والخصوص، أي ما أوجز في موضع بسط في موضع آخر، وما  

التقييد في ناحية  أجمل في مكان بين في مكان آخر، وما جاء مطلقا في آية قد يلحقه  

أخرى، وما كان عاما يأتي تخصيصه في آية أخرى، ومن هنا كان على من يفسر القرآن 

الكريم أن يرجع إلى القرآن أوال، ويقابل اآليات بعضها ببعض مراعيا لسياق اآليات، 

وال يجوز ألحد أن يعرض عنه، ألن صاحب الكالم أعلم وأدرى بمعانى كالمه، من  

 ، ومن أعرض عنه خاب وخسر. أخذ به غنم وظفر

 تفسري القرآن ابلسنة:
اعتمد  باملأثور، وقد  لتفسير  الثانية  الخطوة  بالسنة هو  القرآن  تفسير  إن 

عليها علماء التفسير وال خالف بينهم، ألن السنة مبينة وشارحة للقرآن الكريم ومن  

كما أشار   وظيفة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم أن يبين القرآن ألصحابه وأمته،

  : وتعالى  سبحانه  ُهْم  إليه 
ا
َعل

َ
َول ْيِهْم 

َ
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ك ِ
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ِإل نا 

ْ
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ْ
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َ
أ َو  ﴿

﴾ 
َ
ُرون

ا
ك
َ
ف
َ
(، وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ) أال إني  44سورة النحل رقم اآلية :  )  َيت

عل رجل شبعان  يوشك  أال  معه  ومثله  الكتاب،  بهذا  أوتيت  عليكم  يقول  أريكته  ى 

 ، فحرموه  حرام  من  فيه  وجدتم  وما  فأحلوه،  حالل  من  فيه  وجدتم  فما  القرآن 
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الحديث (، فلذا ال يجوز ألحد أن يعرض عنه إذا ثبت بسند صحيح، ألن صاحب  

القرآن أعلم بأسراره من الغير. وكذلك إذا ثبت تفسير ذلك من الرسول صلى هللا 

 م من كل ش يء بل حجة متبعة ال يسوغ مخالفتها لش يء آخر. عليه وآله وسلم فهو أقد

 تفسري القرآن أبقوال الصحابة والتابعني:
إن تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين رض ي هللا عنهم من أهم مصادر 

التفسير باملأثور، وإذا لم نجد في القرآن وال في األحاديث رجعنا في ذلك إلى ما صح 

وا  الصحابة  عن  ألن وثبت  بعدهم،  من  على  مقدم  للقرآن  وتفسيرهم  لتابعين، 

الصحابة رضوان هللا عليهم، أدرى منا بالقرآن الكريم، وقد بين لهم الرسول معانيه،  

القرائن  من  شاهدواه  ملا  منا  بتفسيره  أعلم  وهم  مجمله،  وشرح  مشكله،  وأزال 

والعلم الصحيح،  واألحوال التي أحاطت بنزول القرآن الكريم، وما لهم الفهم التام  

الذكي، وال سيما كبراءهم كخلفاء األربعة، وبن مسعود،  والعمل الصالح، والعقل 

 وأبي، وبن عباس، وزيد بن ثابت. 

 أمهية أقوال الصحابة رضي هللا عنهم: 
تفاسير علماء الصحابة املختصين برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه       

 عن رسول  يبعد كل البعد أن يفسر أحدهم كتاب
ً
هللا تعالى ولم يسمع في ذلك شيئا

هللا صلى هللا عليه وسلم ، وعلى فرض عدم السماع فهو أحد العرب الذين عرفوا 

ها. 
َّ
ها وجل

َّ
ق  من اللغة دِّ

بالقرآن  الناس  أعلم  التابعين مقدم على من بعدهم، ألنهم  وكذلك تفسير 

الخيرة   القرون  أهل  من  وهم  الصحابة،  عن  التفسير  أخذوا  وقد  الصحابة،  بعد 

املشهود لها بالخير والفضل، وهم أعلم الناس بلغة العرب بعد الصحابة، كمجاهد، 

 وقتادة وغيرهم رضوان هللا عليهم أجمعين. 
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تفا  الرواية وأما  طريق  من  كان  فإن  بعدهم  ومن  التابعين  من  غيرهم  سير 

نظرنا في صحتها سواء كان املروي عنه الشارع أو أهل اللغة، وإن كان بمحض الرأي  

 فليس ذلك بش يء وال يحل التمسك به وال جعله حجة. 

 الشروط لالستدالل من أقوال الصحابة والتابعين رض ي هللا عنهم، فهي:

  بد تفسيرهم ثابت بسند صحيح. : ال الشرط األول 

 : وال اعتبار بما ال يصح كالتفسير املنقول بإسناد ضعيف.   الشرط الثاني

 : وال اعتبار بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه.  الشرط الثالث

الرابع علينا    الشرط  الحجة  تقم  لم  املستفيض  باملشهور  أقوالهم  خالف  إذا   :

 بتفسيرهم. 

ذكرها علماء التفسير في مقدمات تفاسيرهم للقبول أقوال   فهذه الشروط

الصحابة والتابعين رض ي هللا عنهم ، أي ال يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرآنية  

القرآن ، فلذا وال اعتبار  ثابت عن السلف بل قد يخلو عن ذلك كثير من  تفسير 

 القول الضيعف وقول من ليس بثقة منهم. 

أقسام أربعة  بها   فهذه  استدل   ، الكريم  القرآن  تفسير  في  باملأثور  للتفسير 

علماء املفسرين رحمهم هللا في كتبهم ، وأن التفسير باملأثور هو الذي يعتمد فيه على  

صحيح املنقول ، وهو يجب اتباعه واألخذ به، ألنه طريق املعرفة  الصحيحة ، وهو  

 .سبيل آمن للحفظ من الزلل والزيغ من كتاب هللا تعالى

 أشهر الكتب املؤلفة يف التفسري ابملأثور: 

 التفسير املنسوب إلى ابن عباس.  -1

 تفسير ابن عيينة.  -2

 تفسير ابن أبي حاتم.  -3

 تفسير أبي الشيخ ابن حبان. -4

 تفسير ابن عطية.  -5
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 تفسير ابن الليث السمرقندي "بحر العلوم".  -6

 آن".تفسير أبي إسحاق "الكشف والبيان عن تفسير القر  -7

 تفسير ابن جرير الطبري "جامع البيان في تفسير القرآن". -8

 تفسير ابن أبي شيبة.  -9

 تفسير البغوي "معالم التنزيل".  -10

 تفسير أبي الفداء الحافظ ابن كثير "تفسير القرآن العظيم". -11

 تفسير الثعالبي "الجواهر الحسان في تفسير القرآن". -12

 السيوطي "الدر املنثور في التفسير باملأثور". تفسير جالل الدين  -13

 تفسير الشوكاني "فتح القدير".  -14

 

 

  



144 

 

 املبحث الثاين: 
 تعريف التفسري ابلرأي وموقف العلماء منه وبيان العلوم اليت حيتاج إليها املفسر. 

 أوال : تعريف التفسري ابلرأي:
لغة: تعالى:    الرأي  قوله  ومنه  رأيا،  يرى  رأى  )مصدر  ي﴾ 

ْ
أ الرا هود ﴿َباِدي  سورة 

(، وكذا قول العرب : رأيت رأيا حسنا ، وأساس استعماله في األبصار 27اآلية :

ي.
ْ
أ ي صدرك من الرَّ  واملشاهدة ، رآه أي أبصره بعينه ، والروية: َما أجلته فِّ

اه أبصره بحاسة البصر وكذا وفي القاموس الفقهي: رآه يراه، رأيا، ورؤية معن

يستعمل في معنى االعتقاد والظن ، ويطلق الرأي : على العقل، وجمعه : آراء. 

 وكذا يطلق على التدبير ، وقولهم : رجل ذو رأي أي بصيرة وحذق باالمور. 

والتأمل،  والنظر،  والتدبير،  والعقل،  االعتقاد،  معنى  في  الرأي  ويستعمل 

اس ين  األصولي  عند  مقررة  والرأي:  د  َواعِّ
َ
ق ي ضوء  فِّ ة 

يَّ ْرعِّ
الشَّ ام 

َ
ْحك

َ ْ
األ تنباط 

 جمعه آراء.

ُيطلق الرأى على االعتقاد، وعلى االجتهاد، وعلى القياس، مفهوم التفسير بالرأي :  

 ومنه : أصحاب الرأى : أى أصحاب القياس. 

باالجتهاد بعد فالتفسير بالرأى ، عبارة عن تفسير القرآن  واملراد بالرأى هنا االجتهاد:  

ر لكالم العرب ومناحيهم فى القول، ومعرفته لأللفاظ العربية   ِّ
معرفة املفس 

أسباب  على  ووقوفه  الجاهلى  بالشعر  ذلك  فى  واستعانته  دالالتها،  ووجوه 

النزول، ومعرفته بالناسخ واملنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من األدوات 

ر. ِّ
 التى يحتاج إليها املفس 

أ  لنا  ، فيتضح  ، وإعمال عقله  املفسر  اجتهاد  يقوم على  بالرأي  التفسير  ن 

وعمق نظره ، وإجالة رأيه ، فلذا يسمى التفسير العقلي ، ألنه يقوم على إعمال العقل 

والتفكير والتدبر في التفسير في مقابل التفسير النقلي الذي يقوم على نقل الروايات 

 املأثورة في التفسير. 
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رأي أو بالدراية، أي التفسير بالرأي في مقابل التفسير  ويقال له: التفسير بال

التفسير    : أيضا  ويسمى   ، بالرواية  التفسير  مقابل  في  بالدراية  والتفسير  باملأثور، 

 النظري في مقابل التفسير األثري.

 وينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين:

 التفسير بالرأي املحمود.  -

 التفسير بالرأي املذموم.  -

الساب على والتعريف  يقوم  أي  املحمود  بالرأي  التفسير  من  األول  لنوع  ق 

أسس علمية وتتحقق فيه الشروط والضوابط ، وأما التفسير بالرأي املذموم هو  

 يقوم على الهوي أو الجهل. 

 اثنيا : موقف العلماء من التفسري ابلرأى: 
، فمنهم من  بالرأي  التفسير  في جواز  الزمان  العلماء من قديم  قد اختلف 

أباحه مطلقا ، وأجاز لكل إنسان أن يفسر القرآن برأيه وعقله وفكره واجتهاده بدون 

رعاية الشروط وال قيود وضوابط ، ومنهم من منعه مطلقا ، واعتبره قوال بدون علم 

 ، ومنهيا عنه ، ومن فعله فهو آثم.

مطلقا  بالرأي  القرآن  تفسير   ، بالرأي  بالتفسير  يراد  أن  اختالفهم  وسبب 

 التقسيم الرأي املحمود واملذموم. بدون 

التفسير         " الذهبي رحمه هللا في كتابه  وقد تحدث الشيخ محمد حسين 

 واملفسرون " هذا االختالف ، وبسط أدلة املجيزين واملانعين وتوسع في ذلك كثيرا. 

 أهم ما استدل به الفريقان ابألجياز : 
 أدلة املانعين للتفسير بالرأي :

بغير علم   -1 بغير علم ، والقول على هللا  التفسير بالرأى قول على هللا  إن 

ر بالرأى ليس   ِّ
منهى عنه فالتفسير  بالرأى منهى عنه ، وكذلك أن املفس 

على يقين بأنه أصاب ما أراد هللا تعالى، وال يمكنه أن يقطع بما يقول ، 
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بالظن قول على هللا   أنه يقول بالظن ، والقول  بغير علم ،  وغاية األمر 

﴾  كقوله تعالى:  
َ
ُمون

َ
ْعل

َ
 ت
َ
ى هللا َما ال

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ن ت

َ
وهو معطوف على ما    ﴿َوأ

مات فى قوله تعالى   َهَر قبله من املحرَّ
َ
َي الفواحش َما ظ ِ

َم َرب  َما َحرا
ا
ْل ِإن

ُ
﴿ق

َن﴾  
َ
ْيَس ( وقوله تعالى:  33) األعراف اآلية :  ِمْنَها َوَما َبط

َ
 َما ل

ُ
ف

ْ
ق
َ
 ت
َ
َك    ﴿َوال

َ
ل

ٌم﴾ )
ْ
 (.36اإلسراء اآلية :  ِبِه ِعل

ْيِهْم﴾ استدلوا بقوله تعالى:   -2
َ
َِل ِإل

ز 
ُ
اِس َما ن

ا
 ِللن

َ
ن ِ
َبي 
ُ
ْيَك الذكر ِلت

َ
ا ِإل

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
أ ﴿َو

( ، فقد أضاف البيان القرآن في هذه الآلية للنبي صلى  44)النحل اآلية:

َم أنه ليس لغيره ش ئ من البيان   ملعانى القرآن.هللا عليه وسلم ، فُعلِّ

ة من تحريم القول فى القرآن بالرأى فمن ذلك:  -3 نَّ لوا بما ورد فى السُّ  استدَّ

ما رواه الترمذى عن بن عباس رض ى هللا عنهما عن النبى صلى هللا عليه وسلم  

 فليتبوأ مقعده  
ً
أنه قال: "اتقوا الحديث عنى إال ما علمتم، فَمن كذب على  متعمدا

القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار".. قال أبو عيس ى: هذا  من النار، وَمن قال فى  

 حديث حسن. 

ما رواه الترمذى وأبو داود عن ُجندب أنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم: "َمن قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"

ورود آثار عن بعض الصحابة والتابعين رض ي هللا عنهم يتقون وينهون عن  -4

 ير بالرأي.التفس

 أدلة اجمليزين للتفسري ابلرأي :
 أوال رد املجيزون أدلة املانعين ثم تثبتوا أن تفسير بالرأي صحيح وجائز.

 رد على املانعين للتفسير بالرأي :

اليقينى   -1 العلم  إلى  الوصول  أمكن  إذا  الشرع هو  في  الذي منهى عنه  الظن 

يل عقلى موصل  القطعى ، بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع ، أو دل 

لذلك. أما إذا لم يوجد ش ئ من ذلك ، فالظن كاف هنا ، الستناده إلى دليل  
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قطعى من هللا سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ ذاك. كقوله تعالى:  

 ُوْسَعَها ﴿ 
َّ
ال  إِّ

ً
ْفسا

َ
 هللا ن

ُ
ف ِّ

 
ل
َ
 ُيك

َ
 (  286)البقرة:  ﴾ ال

أجرين   للمصيب  هللا  "جعل  والسالم:  الصالة  عليه  وللمخطئ  وقوله 

"، ولقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعاذ حين بعثه إلى اليمن:  
ً
واحدا

ة رسول هللا،   نَّ َم تحكم؟ قال: بكتاب هللا، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسُّ "فبِّ

قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى، فضرب رسول هللا صلى هللا عليه  

الذى وفق رسول   ُيرض ى  وسلم فى صدره وقال: الحمد هلل  ملا  رسول هللا 

 رسول هللا." 

وأجاب املجيزون عن الدليل الثاني للمانعين ، فقالوا: نعم إنَّ النبى صلى   -2

ن كل ش ئ فما ورد بيانه   ِّ
هللا عليه وسلم مأمور بالبيان ولكنه مات ولم يبي 

ففيه الكفاية عن فكره من بعده ، وما لم    -صلى هللا عليه وسلم    - عنه  

فكرة أهل العلم بعده ، فيستدلون بما ورد بيانه  يرد عنه ففيه حينئذ  

اآلية:   آخر  فى  يقول  تعالى  وهللا   ، يرد  لم  ما  ﴾  على 
َ
ُرون

ا
ك
َ
ف
َ
َيت ُهْم 

ا
َعل

َ
  ﴿َول

 ( . 44)النحل اآلية:

جندب   -3 عن  روي  الذي  الحديث  أن   : للمانعين  الثالث  لدليل  وأجاب 

ن رواته ُسهيل بن أبى حزم ،   م  ضعيف لم تثبت صحته، ألن مِّ
َّ
وهو ُمتكل

 فيه. 

وأما النهى في الحديث محمول على َمْن قال برأيه فى نحو مشكل القرآن ، ومشتابهه  

، من كل ما لم ُيعلم إال عن طريق النقل عن النبى صلى هللا عليه وسلم والصحابة  

عليهم رضوان هللا. واملرا بالرأي هو الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم  

 عليه. 

 وأجاب لدليل الرابع للمانعين : -4

إن احتراز الصحابة والتابعين رض ي هللا عنهم عن التفسير بالرأي : إنما كان  

فى  الحق  إصابة  به من  فوا  ِّ
 
ل
ُ
ك ما  يبلغوا  أال  ، مخافة   ألنفسهم 

ً
واحتىاطا  

ً
منهم ورعا
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و  كذا  باللفظ  ى  َعنِّ بأنه  هللا  على  شهادة  التفسير  أن  يرون  وكانوا   ، كذا، القول 

أن  َمن يخش ى  منهم  ، وكان  وَجلَّ  َعزَّ  يوافقوا مراد هللا  أن ال  فأمسكوا عنه خشية 

 ُيبَنى على مذهبه وُيقتَفى طريقه ، فربما 
ً
ر القرآن برأيه فُيجعل فى التفسير إماما ِّ

ُيفس 

ر القرآن برأيه فوقع فى الخطأ ، ويقول: إمامى فى التفسير   جاء أحد املتأخرين وفسَّ

ف. بالرأى فال 
َ
 ن من الَسل

 وكذلك استدلوا املجيزون من هذه األدلة :

 بنصوص كثيرة وردت فى كتاب هللا تعالى:   -1

َهآ﴾  منها قوله تعالى:  
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وٍب أ

ُ
ل
ُ
ْم على ق

َ
 القرآن أ

َ
ُرون َدبا

َ
 َيت
َ
ال
َ
ف
َ
( وقوله:  24)محمد:    ﴿أ

 
َ
َوِلَيت آَياِتِه  ليدبروا  ُمَباَرٌك  ْيَك 

َ
ِإل اُه 

َ
ن
ْ
نَزل

َ
أ اٌب 

َ
األلباب﴾  ﴿ِكت  

ْ
وا

ُ
ْول
ُ
أ َر 

ا
ك
َ
.  29)ص:    ذ  )

ُه ِمْنُهْم﴾ وقوله:  
َ
ون

ُ
ِبط

ْ
ن
َ
َعِلَمُه الذين َيْست

َ
ْوِلي األمر ِمْنُهْم ل

ُ
ى الرسول وإلى أ

َ
وُه ِإل ْو َرد 

َ
  ﴿َول

 (.  83)النساء: 

تدبر  على  األوليين  اآليتين  فى   
َّ
َحث تعالى  أنه  اآليات:  هذه  فى  الداللة  ووجه 

ت اآلية األخيرة على أن فى القرآن  القرآن واالعتبار بآ
 
ياته، واالتعاظ بعظاته ، كما دل

ولوا األلباب باجتهادهم ، ويصلون إليه بإعمال عقولهم ، وإذا كان هللا 
ُ
ما يستنبطه أ

دنا بالنظر فى القرآن واستنباط األحكام منه ، فهل ُيعقل   نا على التدبر ، وتعبَّ
َّ
قد حث

 على العلماء ، مع أنه طريق العلم ،  أن يكون تأويل ما لم يستأثر هللا
ً
 بعلمه محظورا

َزمين باالتعاظ واالعتبار بما ال نفهم ، 
ْ
ا ُمل وسبيل املعرفة والعظة ؟ لو كان ذلك لكنَّ

م الكثير من كتاب هللا تعالى.  هِّ
ُ
 وملا توصلنا لش ئ من االستنباط، وملا ف

 : دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم لبن عباس رض ي هللا عنهما -2

إنَّ النبى صلى هللا عليه وسلم دعا لبن عباس رض ى هللا عنهما ، فقال فى دعائه 

السماع   على 
ً
التأويل مقصورا فلو كان  التأويل"  مه  ِّ

 
الدين، وعل فى  فقهه  هم 

َّ
"الل له: 

َدلَّ ذلك  
َ
والنقل كالتنزيل، ملا كان هناك فائدة لتخصيص بن عباس بهذا الدعاء، ف

به الرسول صلى هللا عليه وسلم لبن عباس أمر آخر وراء   على أن التأويل الذى دعا 

ٌن ال إشكال فيه.  ِّ
 النقل والسماع، ذلك هو التفسير بالرأى واالجتهاد، وهذا َبي 
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 والحق والصواب :

التي   بشروط  ولكن   ، وصحيح  جائز  بالرأي  التفسير  أن  والصواب  والحق 

 بد يفرق بين القسمين وضعها املفسرون واألصوليون للتفسير القرآن بالرأي ، وال

للتفسير بالرأي وهما التفسير بالرأي املحمود والتفسير بالرأي املذموم ، وال يقال 

بالرأي جائز أو حرام منهي عنه ، وكذلك يحمل كالم املجيزين   التفسير  مطلقا أن 

التفسير   املانعين على  ، ويحمل كالم  املحمود  بالرأي  التفسير  بالرأي على  للتفسير 

 املذموم الذي يقوم على الهوى والجهل .بالرأي 

 وهي :مخسة أنواع للتفسري ابلرأي املذموم: 
 النوع األول :  التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

 النوع الثاني : تفسير املتشابه الذي ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعالى. 

الفاسد   للمذهب  املقرر  التفسير   : الثالث  ، النوع 
ً
أصال املذهب  يجعل  بأن 

.
ً
 له فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا

ً
 والتفسير تابعا

 النوع الرابع : التفسير بأن مراد هللا سبحانه كذا على القطع من غير دليل. 

 النوع الخامس : التفسير باالستحسان والهوى والتقليد.  

ق        بالرأي  للتفسير  أن  إلى  وصلنا  الكالم  هذا  التفسير  ومن  وهما  سمين 

بالرأي املحمود والتفسير بالرأي املذموم ، وأما األولى : وهو التفسير الذي مستمد 

ا باللغة العربية  
ً
من القرآن ومن سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان صاحبه عامل

محمود  بالرأي  التفسير  من  النوع  فهذا   ، وأصولها  الشريعة  وبقواعد   ، وأساليبها 

 وجائز.

ا الثانية :هو التفسير بالرأي املذموم : هو التفسير بمجرد الرأي والهوى وأم

والبدع  األهواء  أهل  منهج  وهذا   ، الرأي  بمجرد  القرآن  يفسر  وصاحبه   ، والجهل 

الذين اعتقدوا معتقدات باطلة ليس لها سند وال دليل، ففسروا آيات القرآن بما 
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الت من  النوع  فهذا   ، ومعتقداتهم  آراؤهم  وغير  يوافق  بالرأي مردود ومذموم  فسير 

 جائز.

 اثلثا : وبيان العلوم اليت حيتاج إليها املفسر.
فقال  ؟  فيه  الخوض  أحد  لكل  يجوز  هل  القرآن  تفسير  في  الناس  اختلف 

قوم : ال يجوز ألحد أن يتعاطى تفسير ش يء من القرآن وإن كان عاملا أديبا متسما في 

واآلثار وليس له إال أن ينتهي إلى ما روي عن    معرفة األدلة والفقه والنحو واألخبار

، ومنهم من قال: يجوز تفسيره ملن كان جامعا  في ذلك  النبي صلى هللا عليه وسلم 

 للعلوم التي يحتاج املفسر إليها.

 والعلوم التي يحتاج إليها املفسر وهي خمسة عشر:

ألن به يمكن شرح مفردات األلفاظ ومدلوالتها بحسب الوضع ،    األول : علم اللغة:

قال مجاهد: "ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم فى كتاب هللا إذا 

 بلغات العرب"، ثم إنه ال بد من التوسع والتبحر فى ذلك ، ألن 
ً
لم يكن عاملا

ر   ِّ
واملفس   ،

ً
اللفظ مشتركا كان  ربما  إذ   ، يكفى  ال  املعنيين  اليسير  أحد  يعلم 

 ويخفى عليه اآلخر، وقد يكون هو املراد.

ألن املعنى يتغير ويختلف باختالف اإلعراب ، فال بد من اعتباره.   الثانى : علم النحو:

ل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها   أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه ُسئِّ

الرجل يقرأ اآلية  ُحسن املنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمها، فإن  

 فيعيى بوجهها فيهلك فيها.

عرف البنية والصيغ. قال ابن فارس: "وَمن فاته   الثالث : علم الصرف:
ُ
وبواسطته ت

 كلمة مبهمة، فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها. 
ً
 املعظم، ألنَّ "وجد" مثال

ع  وحكى جالل الدين السيوطى رحمه هللا عن الزمخشرى رحمه هللا أنه قال: "من بد

تعالى:   قوله  فى  اإلمام  إن  قال:  َمن  قول  اٍس التفاسير 
َ
ن
ُ
أ لا 

ُ
ك  

ْ
ْدُعوا

َ
ن ﴿َيْوَم 

القيامة  71)اإلسراء:    ِبِإَماِمِهْم﴾   يوم  ُيدعون  الناس  وأن   ،  ) م  
ُ
أ  ( جمع   )
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 ( ال 
ً
ا مَّ

ُ
بأمهاتهم دون آبائهم قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف ، فإن ) أ

جمع على إمام.
ُ
 ت

االشتقاق:  : اختلف    الرابع   ، مختلفتين  مادتين  من  اشتقاقه  كان  إذا  االسم  ألن 

 ، هل هو
ً
 من السياحة أو من املسح؟ باختالفهما ، كاملسيح مثال

 الخامس والسادس والسابع : علوم البالغة الثالثة "املعانى، والبيان، والبديع":

فعلم املعانى، ُيعرف به خواص تراكيب الكالم من جهة إفادتها املعنى، وعلم 

البيان، ُيعرف به خواص التراكيب من حيث اختالفها بحسب وضوح الداللة 

 ُيعرب به وجوه تحسين الكالم.  وخفائها، وعلم البديع،

ر، ألنه ال بد له من مراعاة ما يقتضيه   ِّ
وهذه العلوم الثالثة من أعظم أركان املفس 

 اإلعجاز، وذلك ال ُيدرك إال بهذه العلوم.

إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه املحتملة على    الثامن : علم القراءات:

 بعض.

ر أن يستدل على  وهو التاسع : علم أصول الدين: علم الكالم ، وبه يستطيع املفس ٍ

ما يجب فى حقه تعالى ، وما يجوز ، وما ُيستَحل ، وأن ينظر فى اآليات املتعلقة 

فى   ر  ِّ
املفس  لوقع  ، ولوال ذلك  إلى ذلك نظرة صائبة  وما   ، واملعاد  بالنبوات، 

 ورطات. 

من اآليات ويستدل  إذ به يعرف كيف يستنبط األحكام    العاشر : علم أصول الفقه:

  ، واإلطالق   ، والخصوص   ، والعموم   ، والتبيين  اإلجمال  ويعرف   ، عليها 

 والتقييد ، وداللة األمر والنهى ، وما سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم.

إذ أن معرفة سبب النزول يعين على فهم املراد    الحادى عشر : علم أسباب النزول:

 من اآلية. 

 يعين على توضيح ما أجمل    القصص:الثانى عشر : علم  
ً
ألن معرفة القصة تفصيال

 منها فى القرآن. 
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وبه يعلم املحكوم من غيره. وَمن فقد هذه   الثالث عشر : علم الناسخ واملنسوخ:

 الناحية ، ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع فى الضالل واإلضالل. 

نة لتفسير املجمل واملبهم : ِ
يستعين بها على توضيح ما ل  الرابع عشر : األحاديث املبي 

 يشكل عليه. 

ملن عمل بما علم ، وإليه    -وهو علم ُيورثه هللا تعالى    الخامس عشر : علم املوهبة:

تعالى:   بقوله  ُم هللا﴾  اإلشارة 
ُ
ُمك ِ

 
َوُيَعل وبقوله  282)البقرة:    ﴿واتقوا هللا   )

ثه هللُا علم ما ال يعلم  . " صلى هللا عليه وسلم: "َمن عمل بما علم َورَّ

واعلم أنه ال يحصل للناظر فهم معانى الوحى وال تظهر له أسراره ، وفى قلبه  

ُر على ذنب، أو غير متحقق باإليمان  ِّ
بدعة ، أو كبر، أو هوى ، أو حب دنيا، أو هو ُمص 

إلى  راجع  أو   ، ليس عنده علم  ر  ِّ
يعتمد على قول مفس  أو   ، التحقيق  أو ضعيف   ،

ع بعضها آكد من بعض، وفى هذا املعنى قوله تعالى:  معقوله، وهذه كلها ُحُجب وموان

ْيِر الحق﴾ 
َ
 ِفي األرض ِبغ

َ
ُرون با

َ
ك
َ
 َعْن آَياِتي الذين َيت

ُ
ْصِرف

َ
 (. 146)األعراف:  ﴿َسأ

 
ً
أيضا املفسر  في  بينوا   ، شرائط  التفسير  في  بينوا  كما  التفسير  علماء  إن 

ي أن يعرف اللغة والنحو شرائط ال يحل التعاطي ملن عرى عنها أو هو فيها راجل وه

وأصول   الدين  وأصول  والقراآت  والبديع  والبيان  واملعاني  واالشتقاق  والتصريف 

املبينة   ، واألحاديث  النزول والقصص والناسخ واملنسوخ والفقه  ، وأسباب  الفقه 

لتفسير املجمل واملبهم، وعلم املوهبة، وهو علم يورثه هللا سبحانه ملن عمل بما علم،  

 الخ.

 الكتب املؤلفة في التفسير بالرأي: أشهر 

 تفسير عبد الرحمن بن كيسان األصم.  -1

 تفسير أبي علي الجبائي.   -2

 تفسير عبد الجبار.   -3
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تفسير الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون األقاويل،    -4

 في وجوه التأويل". 

 تفسير فخر الدين الرازي "مفاتيح الغيب".   -5

 تفسير ابن فورك.    - 6

 تفسير النسفي "مدارك التنزيل وحقائق التأويل".   -7

 تفسير الخازن "لباب التأويل في معاني التنزيل".   -8

 تفسير أبي حيان "البحر املحيط".   -9

 تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل".   -10

  سيوطي. تفسير الجاللين: جالل الدين املحلي، وجالل الدين ال  -11
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 املناقشة 

 عرف التفسير  .1
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 التعــــارف
 

 امليزات لسور جزء عم منها ما يأتي:هناك العديد من 

تمتاز   والعصر.  البينة  باستثناء سورتي:  ة  جميع سور جزء عم مكي 

آياتها،  قصر  واإليقاع.  واألسلوب،  املوضوع،  في  بالوحدة  عمَّ  سور  جميع 

والتنوع في أساليب االستفهام؛ كاالستفهام التعجبي، واإلنكاري، والتقريري، 

النداء   اح،وأسلوب  القرآن والتحدي.  من  نزل  ما  أول  على  عم  جزء  تواء 

الكريم؛ وهي أوائل سورة العلق بإجماع العلماء، وكذلك احتوائه على آخر ما 

نزل من القرآن الكريم؛ وهي سورة النصر وفق أرجح وأقوى األقوال. اشتمال 

طففين والتي نزلت في مكة، وفي ذلك إشارة إلى أن  أهل  
ُ
جزء عم على سورة امل

ن جزء مكة لم يكو  نوا منصفين في التعامل مع الحق الذي نزل إليهم. تضمَّ

هللا   ها  خص  التي  السور  من  العديد  واألجر،   -تعالى- عم  املعاني،  بعظيم 

والثواب، ومن ذلك سورة اإلخالص التي تعدل ثلث القرآن الكريم، وكذلك 

سورة الكافرون التي تعدل ربعه، واملعوذتان وهما بال شك أعظم ما يتعوذ  

ذلك  ب ومن  البعض؛  بعضها  نزلت عقب  عم  معظم سور جزء  اإلنسان.  ه 

سورة الشمس التي نزلت بعد سورة القدر، وسورة القدر التي نزلت بعد سورة  

 عبس.  
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 األهـــــداف
 

 أن يتعرف الطالب على ماأييت: 
 

 أهم موضوعات جزء عم 
هناك العديد من املوضوعات التي اشتملت عليها سور جزء عم 

 ومنها ما يأتي:

على  والحيوان  النبات  وحياة  لإلنسان،  األولى  النشأة  عن  الحديث 

هذه األرض. الحديث عن مشاهد وأهوال يوم القيامة؛ وما يشمل ذلك من  

مشاهد كونية عظيمة، وحساب، وجزاء، ونعيم وعذاب. الحديث عن نعيم 

الحديث عن البعث أهل اإليمان، وعذاب أهل الكفر، والكذب، والجحود.  

من  التحذير  منه.  والتحذير  ومشاهده  القيامة  بيوم  التخويف  والنشور. 

الذي  القيامة  يوم  وتجاهل  واألعمال،  األقوال  من  الس يء  في  االنغماس 

القرآن  مكانة  عن  الحديث  وكبيرة.  صغيرة  ل 
ُ
ك على  الحساب  فيه  سيكون 

رة االعتصام واللجوء  الكريم الرفيعة، وما له من آثار جليلة. الذعوة إلى ضرو 

 .من كل مكروٍه وشر، سواًء أكان ذلك من الخلق أو من غيرهم  -تعالى-إلى هللا  
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  القارعة  ورةــس  -1

 وم القيامة وأهواله(ي)وصف 

 وزن األعمال يوم القيامة
  ویم)

ت

 ( اکایبن وزن ےک اامعل ےک ایقم

 

اْلَقارَِّعُة)1تعاىل:}اْلَقارَِّعُة)قال   اْلَقارَِّعُة)2(َما  َما  َأْدرَاَك  النَّاُس  3(َوَما  َيُكوُن  (يـَْوَم 
( ُثوثِّ اْلَمبـْ )4َكاْلَفَراشِّ  اْلَمنُفوشِّ َكاْلعِّْهنِّ  اجلَِّباُل  ثـَُقَلْت  5(َوَتُكوُن  َمْن  (فََأمَّا 

َيٍة)6َمَوازِّيُنُه) (َوَما َأْدرَاَك  9(فَأُمُُّه َهاوِّيٌَة)8 َخفَّْت َمَوازِّيُنُه)(َوَأمَّا َمنْ 7(فـَُهَو يفِّ عِّيَشٍة رَاضِّ
َيْه) َيٌة)10َما هِّ  ({11(ََنٌر َحامِّ

 ایک  وایل  ڑھکڑھکاےن  اجون  ایک  مت  اور  ےہ؟  ایک  وایل  ڑھکڑھکاےن  ،   وایل  ےن  ڑھکڑھکا’’ :   الرتمجة    1- 1

   وہ  ےہ؟

ت

 وہ   اسی   اہپڑ  اور   گنتپ   وہئ   رھکبے  سیج   ےگ  وہں  اسی   ولگ  دن   سج  ےہ   ایقم

   وہئ   دیکنھ  سیج  ےگ  اجںیئ

ن

ریگن  رن  وہ   ےگ  ںیلکن  اھبری  وزن  ےک  اامعل  ےک  سج  وت   اون  ثب

  اور   ےہ  اہوہی(  اکھٹہن)  رمج   اک  اس  ےگ  ںیلکن   ےکلہ  وزن  ےک  سج  اور  وہگ   ںیم  شیع  دنسپ  دل

 ‘‘۔ ےہ آگ  وہئ  دیتکہ وہ ےہ؟ ایک  اہوہی ہک  ولعمم ایک ںیہمت

 : املفردات   معاين  1- 2

  معناها الكلمة

يوم   القارعة  أسماء  من  اسم 

بذلك   وسميت  القيامة، 

القلوب   تقرع  ألنها 

 بأهوالها 

، دولں وک دکتس دےنی   وایل  ڑھک ڑھکاےن 

ای    ےس  ںیم  اومں 

ن

ی ےک   

ت

ایقم وایل 

ام ےہ۔

ن

 ی
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الناس   يكون  يوم 

 كالفراش 

تراها  التي  الحشرة 

الضوء   على  تتساقط 

  .
ً
 ليال

وگنتپں  ولگ  دن  وہں    سج  امدنن  یک 

 ےگ۔

 املتفرق املنتشر.  املبثوث 
 رھکبے وہئ 

الجبال   وتكون 

 كالعهن

 الصوف. 
وہں  امدنن  یک  گولں  ےک  روئ  اہپڑ  اور 

 ےگ۔ اون یک رطح وہں ےگ۔ 

أم   فأمه أو  وَمسكنه  مأواه 

 رأسه
 اس اک اکھٹہن/اجئ انپہ۔ ولےنٹ یک ہگج

جهنم  هاوية أسماء  من  اسم 

 الكافر.حيث يهوي فيها  
ام ےہ۔

ن

اومں ںیم ےس ای  ی

ن

 منہج ےک ی

 : وأحكام    فوائد  1- 3

في قوله تعالى: } ما القارعة  ومآ أدراك مالقارعة{ استفهام لتعظيم وتهويل أمر  - 1

القيامة، وكأنها لشدة ما يكون يها من األهوال التي تفزع منها النفوس يصعب 

 تصورها وإدراك حقيقتها .

الناس عند قيام الساعة بالفراش املنتشر، الذى يموج بعضه في شبه سبحانه   -2

 بعض.

هذه الجبال العظيمة تصبح يوم القيامة كالصوف املنفوش في ضعفها ولينها،  -3

 أو في خفتها وسيرها. 

السعيد من ثقلت موازينه باألعمال الصالحة، والشقي من خفت موازينه من   -4

 ذلك. 

، وإن قل.على املسلم أن ال يحقر من ا  -5
ً
 ملعروف شيئا
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 املناقشة 
 . الكرمية للسورة قرائتك  خالل من القارعة سورة موضوع استخرج :1س
 السورة؟ أول يف"  القارعة" كلمة  تكررت  مل :2س
 :اآلتية الكلمات  معاين بني :3س

 .  هاوية  ،    أمه    ،   العهن   ،   املبثوث    ،  الفراش ،    القارعة 
 .  أهواهلا من أربعاً  مبيناً  ؟  ابلقارعة  القيامة مسيت ملاذا :4س
 .  القيامة يوم اجلبال يف سبحانه هللا قدرة بني :5س
 ؟ الساعة قيام عند  الناس هللا شبه  مب :6س
 ؟  القيامة يوم موازينه  خفت من مصري ما :7س
 ؟ القيامة يوم موازينه ثقلت من مصري ما :8س
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 املـعارج ســورة -2

 وعذابها  النار وصف

 (ایبن اک ذعاب ےک  اس اور  آگ) 

 محِّيمٌ   َيْسَألُ   َواَل (  9)  َكاْلعِّْهنِّ   اجلَِّبالُ   َوَتُكونُ (8)َكاْلُمْهلِّ   السََّمائُ   َتُكونُ   يـَْومَ :}تعاىل  قال
َبتِّهِّ (11)بَِّبنِّيهِّ   يـَْومِّئِّذٍ   َعَذابِّ   مِّنْ   يـَْفَتدِّي  َلوْ   اْلُمْجرِّمُ   يـََودُّ   يـَُبصَُّروََنُمْ (10)محِّيًما  َوَصاحِّ
يهِّ  يَلتِّهِّ (12)َوَأخِّ يهِّ   ثَّ   مجِّيًعا  اأْلَْرضِّ   يفِّ   َوَمنْ (13)تـُْؤويهِّ   الَّيتِّ   َوَفصِّ َا   َكالَّ ( 14)يُنجِّ   إَِّنَّ
 {فََأْوَعى  َومَجَعَ (17)َوتـََوىلَّ  َأْدبـَرَ  َمنْ  َتْدُعوا(16)لِّلشََّوى نـَزَّاَعةً ( 15)َلَظى

،  اور اہپڑ اسی سیج دیکنھ وہئ رنیگن ’’ سج دن آامسن ااسی وہگ سیج: الرتمجة 2- 1 اابن 

ت

 الھگپ وہا ی

 اک رپ اسن ہن وہگ احالہکن ای  دورسے وک اسےنم دھکی رےہ وہں ےگ  

ت

 یسک دوس

ت

اون اور وکئ دوس

اس روز اگہنگر وخاشہ رکے گ ہک یسک رطح اس دن ےک ذعاب ےک دبےل ںیم سب ھچک دے دے  

اھب اور  ویبی  اینپ  اور  اےنپ ےٹیب  آدیم زنیم ںیم ںیہ  ینعی  اور ےنتج  اھت  راتہ  وہ  اخدنان سج ںیم  اانپ  اور  ئ 

رزگ ںیہن وہگ وہ ڑھبیتک  
 
ااسی ہ اور اےنپ ںیئت ذعاب ےس ڑھچاےل نکیل  رغہکیض سب ھچک دے دے 

دنی قح ےس   ےن  یگ وہنجں  البئ  اینپ رطف  وک  ولوگں  ان  وایل  دےنی  ُادڑیھ  اھکل  ےہ  آگ  وہئ 

  اور دنب رک راھک  ‘‘ارعاض ایک اور امل عمج ایک

 : املفردات   معاين  2- 2

 معناها  الكلمة
 

خاثر  كاملهل أو  املذاب،  كاملعدن 

حين  للسماء  تشبيها  الزيت؛ 

تتحلل أجزاؤها يوم القيامة كما  

وردة  }فكانت  تعالى:  قال 

 كالدهان{ 

اابن وہا الھگپ

ت

 ۔  ی

  اتہب  ںیم  وصرت  اسلئ  /ایسل

 وہا
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الجبال  كالصوف املصبوغ، ألن   كالعهن

ألوان. قال تعالى:}وتكون الجبال  

 كالعهن املنفوش{. 

  وہئ   ریگن۔  روئ  وہئ  دیکنھ

 ۔اون

حميم  يسأل  وال 

 حميما 

أي: اليسأل قريب قريبا؛ ألن كل  

 واحد مشغول بنفسه. 
 ۔ وہگ ہن واال وپےنھچ اک  یسک وکئ

بعضهم   يبصرونهم األقارب  يبصر  أي: 

ال   ولكنهم  فيعرفونهم  بعضا 

 يعينونهم. 

  وہں  رےہ  دھکی وک  دورسے ای  

   ےگ

.  يود املجرم  
ً
 يتمنى املذنب ذنبا عظيما

  وخاشہ   یک  رجمم ۔  گ  اچےہ  رجمم 

 وہیگ

 زوجته.  وصاحبته 
 ویبی  یک اس

 عشيرته القريبة.  وفصيلته 
ریبی  ےک  اس

ت

ر،  ف

ن

 اخدنان   زعث 

   دار رتش  واےل،

 تضمه وتحميه  التي تؤويه 
  دال  اجنت   ،  اچبےل   وک   اس  وج

دے انپہ  ےس ذعاب دے،  ۔ دی 

الخالص،وهو   كال إنها لظى اللظىهو:اللهب 

 اسم النار
 ےہ  آگ وہئ ڑھبیتک وت  ہی

أو  نزاعة للشوى  الرأس،  جلدة  تقطع  أي: 

 األطراف كاليد والرجل.
   ےہ وایل  دےنی ادڑیھ اھکل ہی

أدبر  من  تدعو 

 وتولى 

عن  أعرض  من  تنادي 

 الحق،وطاعة هللا. 
  ہنم  ےس  قح   وج  ےہ  البیت  اےس

   ایگ  ھپ   ایگ، ومڑ

وعائ،   وجمع فأوعى  في  وجعله  املال،  جمع 

 وكنزه، ولم يتصدق منه. 
ا  عمج  امل  وہ

ت

  ایک   ہن   دصہق  اور  راہ  رکی

 ۔

 : وأحكام   فوائد 
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 فالسماوات   وغيرها،  وسماوات  أرض  من  املخلوقات   تتبدل  القيامة  يوم  في -1

  كخاثر   وتكون   النحاس،  أو  الرصاص  يذوب  كما  وتذوب  أجزاؤها،  تتحلل

 {. كالدهان وردة فكانت السمآء انشقت فإذا : } تعالى قال كما الزيت

؛  املصبوغ  كالصوف  فتصير   حالها  عن  العظيمة  الجبال  تتغير  -2
ً
 ألن   ألوانا

  مختلف   وحمر  بيض   جدد  الجبال   ومن : }تعالى  قال  كما  ألوان  ذات  الجبال

 {.ألوانها

 بنفسه،   ينشغل  الرهيب،  اليوم   ذلك  وأحوال  أهوال  اإلنسان  يرى   حين -3

 حاله،  عن   يسأل  فال  ويعرفه،  قريبه   يرى   القريب  أن  ومع  نجاته،  في   ويبحث

   حميم  واليسئل}  لقائه  من  ويفر
ً
 وأبيه   وأمه   أخيه  من  املرء  يفر  يوم}  ،{حميما

 {. يغنيه  شأن يومئذ منهم أمرئ  لكل وبنيه  وصاحبته

 أعز  يقدم  أن  فيتمنى  به،  كذب  الذي   الحق  املجرم  يعرف  القيامة  يوم  في -4

  وأبيه،   وأمه  وإخوته   وزوجته  عليهم،  ويشفق  يحبهم  الذين  أبنائه  من   أقربائه

  من   فيها  وما  الناس،  من  األرض   في  من  كل  بل  وقرابته،  قبيلته  أفراد  وكل

 كل  ألن  ينفعه؛   ولن  ذلك  منه  يقبل   لن  ولكن  العذاب،  من  ينجو   لكي  األموال؛

 . بعمله ويجازى  يحاسب إنسان

 األموال  وجمع  الطاعة،  عن  واإلعراض  الحق،  عن  اإلدبار   الكفار  صفات  من -5

 .وصدقات زكاة من فيها هللا حق أداء وعدم وكنزها، طريق، أي  من
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 المناقشة 

ر  :1س  :اآلتية الكلمات فس 

 .فأوعى جمع   ،  للشوى  نزاعة   ،  صاحبته   ،   العهن   ،    املهل 

 ؟  القيامة   يوم والجبال السماوات حال تكون  كيف :2س

 ؟ القيامة يوم الحساب عند بأقاربه اإلنسان صلة بين :3س

 تدعو؟ ومن ؟ القيامة يوم النار  صفة ما :4س
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 املعارج ســورة  -3

 وأهواله  القيامة يوم وصف
  ویم)

ت

 (ایبن اک وہانلویکں  یک  اس  اور ایقم

بَِّعَذاٍب   َسائٌِّل  َسَأَل  تعاىل:}  َدافٌِّع)1َواقٍِّع)قال  َلُه  لَْيَس  ذِّي  2(لِّْلَكافِّريَن  اَّللَِّّ  (مِّْن 
( نَي أَْلَف َسَنٍة)3اْلَمَعارِّجِّ ْقَدارُُه مَخْسِّ ْ 4(تـَْعُرُج اْلَماَلئَِّكُة َوالرُّوُح إِّلَْيهِّ يفِّ يـَْوٍم َكاَن مِّ (فَاْصربِّ

ُْم يـََرْونَُه بَعِّيًدا)5َصرْبًا مجِّياًل)  {(َونـََراُه َقرِّيًبا6(إَِّنَّ

ینعی :  الترجمة  3- 1 گ  رےہ  رک  وہ  ازل 

ن

ی وج  ایک  ذعاب بلط  واےل ےن  ای  بلط رکےن   ’’

ازل وہگ سج 

ن

ال ہن ےکس گ۔ اور وہ اہلل اصحب ادلراجت یک رطف ےس ی

 

روں رپ اور اس وک وکئ یھب ی

ن

اکف

رار  

ن

 
ہ ادنازہ اچپس  اک  ازل وہگ سج 

ن

ی روز  اس  اور  رےتھ ںیہ 

 
 
چ رےتش 

ن

ف اور  اآلنیم  روح  اک  یک رطف  رس  ثب

 رکےت وہ اور وہ ان ولوگں یک اگنہ ںیم دور ےہ  

ت
ث

رداس روں یک یباوتں وک وقت ےک اسھت ثب

ن

وہگ، وت مت اکف

ردی  ےہ۔ ‘‘

ن
ن

اری رظن ںیم ث
 
 اور ہ

 : النزول   سبب  3- 2

قال : حين خوفهم رسول هللا صلى هللا  -أحد املشركين -أن النضربن الحارث 

هو الحق من عندك فأمطر   عليه وسلم من عذاب هللا: >اللهم إن كان هذا 

 علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليهم، فنزلت اآليات. 

 : املفردات   معاين   3- 3

  معناها الكلمة

أو  سأل سائل بعذاب،  داع  أي:دعا 

 استعجله 
ای  بلط رکےن واےل ےن وسال ایک،  

 اماگن

ويدفعه،  ليس له دافع  يرده  من  هناك  ليس 

 فهو واقع ال محالة.
ال ہن ےکس گ۔ وکئ 

 

 ی

 صاحب الدرجات العالية ذي املعارج 
 دنلب دراجت واال 
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 تصعد.  تعرج املالئكة 
رےتھ ںیہ۔ 

 
 
 وہ اورپ چ

وخص  والروح  السالم،  عليه  جبريل 

 بالذكر لفضله وعلو منزلته 
 رضحت ربجالیئ ہیلع االسلم  

كان  يوم  في 

 مقداره 

به:   املراد  سنة  ألف  خمسين 

 يوم القيامة 
 

ت

رار   اچپس   دمت  یک  سج  دن   اک  ایقم

ن

 
  ہ

رس ر ےک ثب راثب  ۔ ےہ ثب

 
ً
صبرا فاصبر 

 
ً
 جميال

هو:الصبر الذي ال جزع فيه وال  

 شكوى.
  وکشہ ریغب

ت

 
 ۔ رکو  ربص اک  اکشی

 
ً
 يعتقدون عدم وقوعه  إنهم يرونه بعيدا

 ۔ ےہ دور ںیم اگنہ یک ولوگں وہ

 
ً
 أي : واقعا ال محالة ونراه قريبا

ب  اےس  مہ اور
 
ی ر

ت

 ۔ ںیہ  دےتھکی ف

 : وأحكام فوائد 4-3

 بينت اآليات جهل املشركين، وضالل املكذبين، حين طلبوا ألنفسهم   -1

  الرحمة   هللا   من  يطلب  وإنما  حرام،  العذاب  وطلب  واستعجلوه،  العذاب

 . والعافية

من   -2  
ً
حقا القرآن  هذا  كان  إن  لربهم:  قولهم  وضاللهم  املشركين  جهل  من 

ائتن أو  السمائ،  من  حجارة  علينا  فأمطر  وكان عندك،  أليم،  بعذاب  ا 

 الواجب أن يقولوا: إن كان حقا فاهدنا إليه، وارزقنا االستقامة عليه. 

على  -3 بالصبر  ويكون  والشكوى،  السخط  وعدم  الجميل،  بالصبر  األمر 

 الطاعة، وعلى البالئ، وعن املعصية. 

 ثبوت العذاب للكفار في الدنيا واآلخرة، وأنه غير مدفوع عنهم. -4

املالئ -5 يوم طويل، مقداره خمسون عروج  في  إلى هللا جل وعال  كة وصعودها 

 ألف سنة. 

العذاب  -6 وقوع  يستبعدون  وزمان  مكان  كل  وفي  دائما  والزيغ  الضالل  أهل 

عليهم، ولكنه واقع بهم ال محالة، وهللا سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذهم 

 أخذ عزيز مقتدر في أي لحظة شائ. 
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 املناقشة

 الرقم املناسب من )أ( وضعه أمام مايناسبه في )ب(. اختر  : 1س

 - ب-      -أ -

 )     (  الجزع فيه وال شكوى.    سأل سائل -1

 )     (  ليس له منفق.     ليس له دافع  -2

3-  
ً
 جميال

ً
 )     (  دعا داع بعذاب.     صبرا

 )     (  واقع ال محالة.       

 في اآلية؟  ما املراد بالروح؟ وملاذا خص بالذكر : 2س

 عدد أنواع الصبر.   : 3س

 ما حكم سؤال العذاب واستعجاله ؟  : 4س
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 القيامة سـورة  -4

 وأهوالـه القيامة وصف

  ویم) ۔۴

ت

 ( ایبن اک وہانلویکں یک  اس اور  ایقم

مُ :}تعاىل  قال مُ   َواَل (1)اْلقَِّياَمةِّ   بِّيَـْومِّ   الَأُْقسِّ لنـَّْفسِّ   أُْقسِّ نَسانُ   َأحَيَْسبُ (2)اللَّوَّاَمةِّ   ابِّ  أَلَّنْ   اإْلِّ
نَسانُ   يُرِّيدُ   َبلْ (  4)بـََنانَهُ   ُنَسوِّيَ   َأنْ   َعَلى   قَادِّرِّينَ   بـََلى(3)عِّظَاَمهُ   ََنَْمعَ   لِّيَـْفُجرَ   اإْلِّ
نَ   َيْسَألُ (5)َأَماَمهُ    َومجِّعَ (8) اْلَقَمرُ   َوَخَسفَ (7)اْلَبَصرُ   بَرِّقَ   فَإَِّذا(6)اْلقَِّياَمةِّ   يـَْومُ   َأَّيَّ

نَسانُ   يـَُقولُ ( 9)َواْلَقَمرُ   الشَّْمسُ    رَبِّّكَ   إِّىَل ( 11)َوَزرَ   اَل   َكالَّ ( 10)اْلَمَفرُّ   أَْينَ   يـَْوَمئِّذٍ   اإْلِّ
نَسانُ   يـُنَـبَّأُ (12)اْلُمْستَـَقرُّ   يـَْوَمئِّذٍ  َا  يـَْوَمئِّذٍ   اإْلِّ نَسانُ   َبلْ (13)َوَأخَّرَ   َقدَّمَ   ِبِّ هِّ   َعَلى   اإْلِّ   نـَْفسِّ
ريَةٌ   { َمَعاذِّيَرهُ  أَْلَقى َوَلوْ (14)َبصِّ

ااھٹ رک ڑھکے ےیک    : الرتمجة 4- 1 ولگ  ہک سب  یک  ولاہم  اور سفن  یک مسق   

ت

روز ایقم ’’ ےھجم 

ڈہی اں ایھٹک ںیہن رکںی   اس یک رھکبی وہئ  ا ےہ ہک مہ 

ت

رکی ہی ایخل  ان 

ن

ان ایک  اجںیئ ےگ۔ 

  

ت

اور مہ اس یبات رپ اقدر ںیہ ہک اس یک وپر وپر درس رکںی ےگ ۔ رگم ےگ، رضور رکںی ےگ 

ب  
ب

 اک دن بک وہگ؟ ح

ت

ا اجئ وپاتھچ ےہ ہک ایقم

ت

ان اچاتہ ےہ ہک آےگ وک وخد رسی رکی

ن

ان

ان 

ن

 اجںیئ اس دن ان

ے

آںیھکن دنچایھ اجںیئ اور اچدن انہگ اجئ اور وسرج اور اچدن عمج رکدی 

 ےہک گ ہک اب اہکں اھبگ اجؤں ےب کش ںیہک انپہ ںیہن ۔ اس روز ریتے رپوردگر یہ ےک 

اور وج ےھچیپ وھچڑے وہں ےگ   وک وج لمع اس ےن آےگ ےجیھب  ان 

ن

ان اس دن  ی اس اکھٹہن ےہ 

ا رےہ ۔‘‘

ت

ان آپ اانپ وگاہ ےہ ارگہچ ذعر و ذعمرت رکی

ن

 اجںیئ ےگ ہکلب ان

ے

 سب اتب دی 

 : الكلمات معاين 2-4

  معناها الكلمة

  لتأكيد:    وال  ،  أقسم:أي   أقسم ال
 وجواب   لنفيه،  وليست  القسم

ا وہں 

ت

 ںیم مسق اھکی
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 أحيسب: }تعاىل  قوله:  القسم
 {.عظامه جَنمع ألن اإلنسان

 ندماً   لصاحبها،   اللوم  كثرية اللوامة ابلنفس
 التقصري   وعلى  فات،  ما  على

 فعل   وعلى  الطاعات،  يف
 .  املعاصي

 رکےن واےل سفن ےک اسھت 

ت

 المم

ا ےہ۔   الكافر  أيظن اإلنسان أحيسب

ت

ان امگن رکی

ن

 ایک ان

ا ےہ۔ 

ت

 وساتچ ےہ۔ ایخل رکی

 اس یک اویلگنں ےک وپر  أصابعه  أطراف بنانه  

 بقية  وتكذيبه  فجوره  ليواصل أمامه  ليفجر
 حياته 

ا رےہ۔ 

ت

 ہک یبایق یک زدنیگ وخد رسی رکی

 يوم  أاين  يسأل
 القيامة

 بک آئ یگ؟  . وقوعه مىت

ت

 وپاتھچ ےہ ہک ایقم

ب یلجب ےکمچ یگ۔ . اخلوف شدة من وحتري فزع البصر برق فإذا
ب

 ح

  كان   كما  فاليعود  ضوؤه  ذهب القمر وخسف
 الدنيا يف

ب اچدن وک نہگ گل اجئ گ 
ب

 ح

  الشمس   مجع
 والقمر

 واختل  مجيعاً،   نورمها   ذهب:أي
 ليل  هناك  يكون   فال   نظامهما،

 .والهنار

وہ   اےھٹک  دوونں  وسرج  اور  اچدن  ب 
ب

ح

 اجںیئ ےگ۔

رار ںیہن ےہ۔ وکئ انپہ گہ  وجل  عز هللا من ملجأ ال وزر  ال كال

ت

وکئ اجئ ف

 ںیہن ےہ۔

  يومئذ   ربك   إىل
 املستقر

یہ   . واملصري املرجع ی اس  ےک  رب  ریتے  روز  اس 

 اکھٹہن ےہ 
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دی ا  .واملتأخر  عمله  من  املتقدم:أي وآخر قدم مبا ی ا ےھچیپ وھچڑ  آےگ اجیھب  اس ےن  وج 

 ےہ۔ 

 على  اإلنسان  بل
 بصرية نفسه

 على  وشاهد  حباله  عارف
 أبعماله  نفسه

ان وت وخد اانپ وگاہ ےہ۔

ن

 ان

ا رےہ۔  أعذاره معاذيره ألقى ولو

ت

 اچےہ ذعر و ذعمرت رکی
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 : وأحكام فوائد 3-4

حاله   -1 لتعظيم  القيامة؛  بيوم  هللا  جل أقسم  وهللا  أهواله.  على  والتنبيه 

 وعاليقسم بما شاء ، وأما اإلنسان فال يقسم إال باهلل وحده.

لم   -2 الشر  على  تلوم صاحبها  التي  وهي  اللوامة،  النفس  منها  أنواع،  النفوس 

فعله، وعلى الخير لم لم يستكثر منه، وهي نفس املؤمن الطيبة التي تحاسب 

 ها. صاحبها، ولذلك أقسم هللا تعالى ب

يظن الكافر لجهله بالحق وعدم إيمانه بالغيب، أن هللا لن يبعثه بعد موته   -3

وتفرق عظامه، ونس ي أن هللا هو الذي خلقه، فهو القادر على بعثه بعد موته. 

ى بنانه{.  جمع عظامه بال قادرين على أن نسوَّ  }أيحسب اإلنسان ألن نَّ

قادرين -4 }بال  قوله:  في  بالذكر  البنان  لدقة    خص هللا  بنانه{  نسوى  أن  على 

اإلمضائات   في  البصمة  استعملت  ولذلك  البشر،  في  تماثلها  وعدم  خلقها، 

 والشهادات، ولتمييز الشخصيات. 

الشمس  -5 وتجمع  القمر،  فيخسف  الكون،  نظام  يختل  الساعة  قيام  عند 

والقمر، ويذهب النور، وال يكون هناك ليل أو نهار، فيذهل اإلنسان ويبحث 

ي مكان  يشاء  عن  ما  يحكم  هلل  فاملصير  يجد،  فال  فيه  ويتحصن  إليه  فر 

الصالح.   والعمل  باإليمان  إال  اإلنسان  ينجو  وال  يريد،  ما  ويفعل  سبحانه 

 فليتنبه لنفسه، وليتب إلى ربه. 

اإلنسان عارف بحقيقة حاله، وشاهد بنفسه على أعماله، وسوف يخبر يوم   -6

الخير   على  ويجازى  وأخر،  قدم  بما  على القيامة  منه  يقبل  ولن   ، والشرَّ

التقصير عذر. }ينبوأ اإلنسان يومئذ بما قدم وأخر بل اإلنسان على نفسه  

 بصيرة ولو ألقى معاذيره{.
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 املناقشة  4- 4
 : -ب -وضعه أمام الكلمة املناسبة في  -أ - اختر الرقم املناسب من  : 1س

 - ب-     -أ - 

    ال أقسم  -1
ً
 )   (   ال ملجا

 )   (  أطراف أصابعه    اللوامة -2

 )   (  أقسم     بنانه  -3

 )   (  الندامة على مافات.     ال وزر -4

  )  ( أصابعه.      

 بم أقسم هللا تعالى في اآليتين األولى والثانية ؟  : 2س

 اشرح نوع النفس املذكورة في هذه اآليات. : 3س

 ملاذا ذكر البنان وحده في اآلية ؟  : 4س

اآليات. وما نصيحتك  صف حال   : 5س الساعة على ما وصفته  الكون عند قيام 

 لنفسك وغيرك؟ 

 بم ينبأ اإلنسان يوم القيامة ؟  : 6س



174 

 

 املرسالت سـورة  -5

 القيامة   يوم أحداث بعض وصف

( 

ت

 ( ایبن اک وااعقت ھچک ےک  دن ےک ایقم

َفاتِّ (1)ُعْرفًا  َواْلُمْرَساَلتِّ :}تعاىل  قال َراتِّ (2)َعْصًفا  فَاْلَعاصِّ  (3)َنْشًرا  َوالنَّاشِّ
َا(6)نُْذرًا  َأوْ   ُعْذرًا(5)ذِّْكًرا  فَاْلُمْلقَِّياتِّ (4)فـَْرقًا  فَاْلَفارِّقَاتِّ   فَإَِّذا(7)َلَواقِّعٌ   تُوَعُدونَ   إَِّّنَّ

َفتْ   اجلَِّبالُ   َوإَِّذا(9)ُفرَِّجتْ   السََّمائُ   َوإَِّذا(8)ُطمَِّستْ   النُُّجومُ   الرُُّسلُ   َوإَِّذا   (10)ُنسِّ
َيِّّ (11)أقَِّّتتْ  َلتْ   يـَْومٍ   ألِّ  يـَْومُ   َما   َأْدرَاكَ   َوَما(13)اْلَفْصلِّ   لِّيَـْومِّ (12)ُأجِّّ

 ({15)يـَْوَمئٍِّذللُمَكذِّبِّنْي  َويلٌ (14)اْلَفْصلِّ 

 وک   یبادولں  اور  ںیہ  اجیت  وہ  ڑکھج  رک  ڑکپ  زور  ھپ  ںیہ  یتلچ  رنم  رنم  وج  مسق  یک  وہاؤں>  :  الرتمجة 1-5

دا  رک  اھپڑ  وک  ھپان  ںیہ  دیتی  الیھپ  رک  اھپڑ دا  جب روتشں  ھپ  ںیہ  دیتی  رک  جب

ن

 ذعر  ہک  ںیہ  الےت  ویح  وج  مسق  یک  ف

ا  ایک  ودعہ ےس  مت  اک یبات  سج  ہک  اجئ دی ا ڈرنس   ی ا  اجئ رکدی ا دعف

ت

ب   یگ  رےہ رک  وہ  وہ ےہ اجی
ب

اروں  ح

ت

  یک  ی

ب   اور  رےہ  اجیت  کمچ
ب

ب   اور   اجئ  ٹھپ  آامسن   ح
ب

ب   اور   ھپںی  اڑے  اڑے  اہپڑ   ح
ب

رامہ  ربمغیپ  ح

ن

  ےیک   ف

اریخ  ںیم   اومر  ان   الھب  اجںیئ

ت

  ےلصیف   ولعمم   ایک  ںیہمت   اور   یل  ےک   دن  ےک  ےلصیف  ؟  یئگ   یک   یل   ےک  دن   سک  ی

رایب یک واولں  الٹھجےن دن اس ےہ؟ ایک دن اک

ن

 ۔ < ےہ چ

 :املفردات معاين 2-5

  معناها  الكلمة

واملرسالت 

 
ً
 عرفا

الرياح املتتابعة. والوا: للقسم، 

هو:   به  وما واملقسم  املرسالت 

قوله    : القسم  وجواب  بعدها. 

 تعالى: }إنما توعدون لواقع{. 

 رو،   رنم   وج  مسق  یک   وہاؤں  درےپ  ےپ

 ںیہ  یتلچ

 الرياح الشديدة فالعاصفات
 ۔ وہاںیئ وایل ڑکھج وطافین
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في   والناشرات السحاب  تنشر  التي  الرياح 

 السماء
دا وک یبادولں داجب  ۔وہاںیئ  وایل  دےنی رک   جب

بين   فالفارقات يفرق  بما  تأتي  املالئكة 

والحالل  والباطل  الحق 

 والحرام 

رےتش  وہ

ن

رق  اک  ویبالط  قح   وج  ف

ن

  الحل  اور  ف

 ۔ ںیہ  اتبےت  اک  ورحام 

فامللقيات   

 ذكرا 

على   الوحى  تلقى  املالئكة 

 األنبياء 
اء ب 

ن

رےتش  واےل الےن رپویح ان

ن

   ف

 
ً
اقوام إلنذار  عذرا أو نذرا ياتي  للمعذرة  أي: 

إلى  هللا  من   
ً
عذرا أو  اآلخرين 

 من عذابه.
ً
 خلقه ، وإنذارا

 واےل ڈراےن  ی ا  واےل رکےن  ذعمرت

فإذا النجوم  

 طمست

 زال نورها وذهبت 
ب 
ب

اروں ح

ت

 رےہ  اجیت کمچ یک ی

السماء  وإذا 

 فرجت 

 شقت وفتحت
ب 
ب

 ۔اجئ ٹھپ آامسن ح

الجبال  وإذا 

 نسفت

 قلعت وسوي مكانها 
ب 
ب

 ۔ ھپںی اڑےت  اہپڑ ح

الرسل وإذا  

 أقتت

 جعل لها وقت معلوم 
ب 
ب

 ۔اجںیئ  ےیک ایہم اجںیئ، ےجیھب ربمغیپ ح

ليوم  

 الفصل

فيه   يفصل  القيامة حيث  يوم 

 بين الخلق 
 

ت

 یل ےک دن ےک ایقم

يومئذ   ويل 

 للمكذبين 

 كلمة تهديد وهالك
رایب  یل  ےک  واولں  الٹھجےن  دن  اس

ن

  چ

 ےہ
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 :وأحكام فوائد 3-5

السورة بالرياح بأنواعها، وباملالئكة بأصنافهم، فدل أقسم هللا تعالى في هذه   -1

ذلك على أن هللا تعالى يقسم بما شائ، وليس ألحد أن يقسم إال بذات هللا أو 

 صفة من صفاته تعالى. 

وجوب اإليمان بالبعث والجزاء يوم القيامة، فهذا هو ما أقسم هللا عليه في   -2

ما توعدون لواقع{ .   هذه السورة: }إن 

اآليات بعض األحداث واملتغيرات التي تحدث يوم القيامة، من ذهاب    وصفت -3

النجوم وضوئها، وانشقاق السمائ، ونسف الجبال من أماكنها. وهي أحداث   

له  واالستعداد  منه،  للخوف  وتدعو  القيامة،  يوم  أهوال  على  تدل  عظام 

 بالعمل الصالح. 

األمم،   -4 على  للشهادة  الرسل  هللا  يجمع  القيامة  بينهم، يوم  يفصل  حتى 

 ويجزون بأعمالهم.

من حكمة إرسال الرسل وإنزال الوحي هداية الخلق، وإظهار الحق، واإلعذار  -5

  عذرا 
ً
إلى الناس، وإقامة الحجة عليهم وإنذارهم من العذاب }فامللقيات ذكرا

. }
ً
 أونذرا

 املناقشة: 4-5

 فسر الكلمات اآلتية:  : 1س

  ،
ً
، والناشرات، الفارقات . واملرسالت عرفا

ً
 فالعاصفات عصفا

 عين جواب القسم، وما الذي يدل عليه من معاني؟  : 2س

 اشرح بعض أحداث يوم القيامة من خالل آيات السورة الكريمة.  : 3س

 ما الحكمة من إرسال الرسل؟  : 4س

 بمن يقسم اإلنسان ؟  : 5س
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 معاين املفردات اجلديدة      - 6

 الكلمة
اها 

ن

 عم

 تقرع
 ڑھکڑھکایت ےہ/ رلزایت ےہ 

 يهوي 
ا ےہ

ت

 رگی

 تهويل
ا 

ن

 وہل / ڈر / وخف دالی

 تفرع
 اکپریت ےہ

 يموج 
ا ےہ

ت

 وغےط اھکی

 لينها
 رنیم ںیم  

 اليحقر
ا ہن ھجمس 

 

 ریقحت ہن رکے، وھچی

 املذاب
 الھگپ وہا ۔ ایسل  

 خاثر
ا/ اچب وہا/ ہیقب 

ن

 گڑاھ وہی

زه 
 
 كن

 اےس عمج ایک  

 الرصاص 
 ہکس  

 النحاس 
اہبن  

ت

 ی

 الرهيب 
 وخف دالےن واال 

 اإلدبار
ا

ن

 رورگداین ۔ ہنم ریھپی

 الزيغ
 یجک، ڑیٹاھنپ  

 اختل
راب وہایگ 

ن

 ڑگبایگ۔ چ

 التنبيه 
ا  

ن

 ربخدار رکی

 الكلمة  
اها 

ن

 عم
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 البنان
 اویلگنں ےک وپر

 البصمة
 اوگناھٹ

 إمضائات
 رہمںی 

 يخسف القمر
ا ےہ 

ت

 اچدن رگنہ وہی

 يذهل
ا ےہ اغلف وہ 

ت

ا ےہ/ وھبل اجی

ت

 اجی

 يتحصن فيه 
ا ےہ 

ت

 اس ںیم ہعلق دنب وہی

 البعث 
ا 

ن

 ااھٹی ا اجی

 نسف 
ر دانی

 

ا ۔ اک 

ن

 ُاڑای

 

 

  الـتمـرينـات    -7

 ما املراد " بالقارعة" ؟ ملاذا سميت هذه السورة باسم القارعة ؟ : 1س

 من هو السعيد في يوم القيامة ؟  : 2س

 وملاذا ؟من هو الشقي؟ وكيف ؟   : 3س

ن حال السماوات والجبال يوم القيامة في ضوء اآليات القرآنية.  : 4س  بي 

 كيف يعرف املجرم الحق الذي كذب به في يوم القيامة ؟  : 5س

 ملاذا يفر املرء من أقاربه يوم القيامة ؟  : 6س

 من هم الذين طلبوا ألنفسهم العذاب ، وكيف ؟ ومتى؟  : 7س

 فيه عروج املالئكة إلى هللا ؟ ما مقدار اليوم الطويل الذي  : 8س

 ما هي أنواع النفس ؟ وما فعلها ؟  : 9س

 ملاذا يختل نظام الكون عند قيام الساعة ؟  :10س

 بما يخبر اإلنسان يوم القيامة ؟  :11س

 ما هي أنواع الرياح التي ذكرت في سورة املرسالت؟  :12س
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 املرسالت ؟ ما هي األحداث واملتغيرات التي وصفت في سورة  :13س

 أذكر بعض ألوان عذاب يوم القيامة ؟  :14س

 ما املراد بيوم الفصل ؟ وملاذا ؟ :15س

 ما هي أصناف املالئكة ؟ وما أعمالها ؟  :16س

 ما هي الداللة على قدرة إلهية في خلق الشمس ؟  :17س

 ملاذا ينس ى اإلنسان خلقه ؟  :18س

 ؟ كيف تكون حالة البعث من القبور يوم القيامة   :19س

 ما هي مهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟  :20س

 استخدم هذه الكلمات في جمل عربية مفيدة من عندك:  :21س

 - العاصفات   -املرسالت  -تهديد  -إنطلقوا  -يومئذ   -القصر  

 - أصابع   -ملجأ   - الندامة   -اللوامة  -النجوم -الفارقات  -الناشرات  

 شكوى .  - الصبر  - املصير -رجع امل  - كسوف     -خسوف    - بنان   

 ترجم  الجمل اآلتية إلى اللغة األردية:  :22س

 السعيد من ثقلت موازينه باألعمال الصالحة.  -1

 اإلنسان عارف بحقيقة حاله.  -2

 من أسباب الغرور لإلنسان نسيانه ألصل خلقه.  -3

4- .
ً
 املالئكة أصناف ولهم أعمال أيضا

 الكون. عند قيام الساعة يختل نظام  -5

 نعوذ باهلل من عذاب هللا.  -6

 ينتهي جدال الكفار يوم القيامة.  -7

 يوم القيامة هو يوم الفصل والحكم بالعدل.  -8

 اإلنسان يجازي على الخير والشر.  -9

 لم فعله.  النفس اللوامة تلوم صاحبها على الشر -10
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 التعــــارف
 

 هناك العديد من امليزات لسور جزء عم منها ما يأتي:

ة باستثناء سورتي: البينة والعصر. تمتاز جميع   جميع سور جزء عم مكي 

سور عما بالوحدة في املوضوع، واألسلوب، واإليقاع. قصر آياتها، والتنوع 

والتقريري،  واإلنكاري،  التعجبي،  كاالستفهام  االستفهام؛  أساليب  في 

القرآ نزل من  ما  أول  على  احتواء جزء عم  والتحدي.  النداء  ن وأسلوب 

العلماء، وكذلك احتوائه على  بإجماع  العلق  أوائل سورة  الكريم؛ وهي 

أقوى  و أرجح  وفق  النصر  سورة  وهي  الكريم؛  القرآن  من  نزل  ما  آخر 

طففين والتي نزلت في مكة، وفي 
ُ
األقوال. اشتمال جزء عم على سورة امل

 أهل مكة لم يكونوا منصفين في التعامل مع الحق الذي 
 
ذلك إشارة إلى أن

هللا   ها  خص  التي  السور  من  العديد  عم  جزء  ن  تضما إليهم.    -تعالى - نزل 

تعدل  التي  اإلخالص  ذلك سورة  ومن  والثواب،  واألجر،  املعاني،  بعظيم 

ثلث القرآن الكريم، وكذلك سورة الكافرون التي تعدل ربعه، واملعوذتان  

 وهما بال شك أعظم ما يتعوذ به اإلنسان. معظم سور جزء عم نزلت عقب

القدر،   بعد سورة  نزلت  التي  الشمس  ذلك سورة  ومن  البعض؛  بعضها 

 وسورة القدر التي نزلت بعد سورة عبس.  
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 األهـــــداف
 

 أن يتعرف الطالب على مايأتي:

 أهم موضوعات جزء عم 
هناك العديد من املوضوعات التي اشتملت عليها سور جزء عم ومنها ما 

 يأتي:

النشأة   عن  األرض. الحديث  هذه  على  والحيوان  النبات  وحياة  لإلنسان،  األولى 

كونية   مشاهد  من  ذلك  يشمل  وما  القيامة؛  يوم  وأهوال  مشاهد  عن  الحديث 

عظيمة، وحساب، وجزاء، ونعيم وعذاب. الحديث عن نعيم أهل اإليمان، وعذاب 

بيوم   التخويف  والنشور.  البعث  عن  الحديث  والجحود.  والكذب،  الكفر،  أهل 

األقوال القيا من  الس يء  في  االنغماس  من  التحذير  منه.  والتحذير  ومشاهده  مة 

ل صغيرة وكبيرة.  
ُ
واألعمال، وتجاهل يوم القيامة الذي سيكون فيه الحساب على ك

الحديث عن مكانة القرآن الكريم الرفيعة، وما له من آثار جليلة. الذعوة إلى ضرورة 

مكروٍه وشر، سواًء أكان ذلك من الخلق أو  من كل    - تعالى-االعتصام واللجوء إلى هللا  

 .من غيرهم
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 اجلمعة  سورة  -9
 

 واحلكمة   الكتاب   تعليم 

رآن دیجم( اور تمکح یک میلعت(  ۔ ۱

ت

 )اتکب )ف

)قال تعاىل:} ُيَسبُِّّح َّللَِِّّّ َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ اْلَملِّكِّ اْلُقدُّوسِّ اْلَعزِّيزِّ   (ُهَو 1احْلَكِّيمِّ
ْم َويـَُعلُِّّمُهْم اْلكَِّتاَب َوا ُلو َعَلْيهِّْم آََّيتِّهِّ َويـُزَكِّيهِّ ُهْم يـَتـْ نـْ يِّّنَي َرُسواًل مِّ حلِّْكَمَة  الَّذِّي بـََعَث يفِّ اأْلُمِّّ

ُمبِّنٍي) َضاَلٍل  َلفِّي  قـَْبُل  ْن  مِّ َوُهوَ 2َوإِّْن َكانُوا  هبِِّّْم  يـَْلَحُقوا  َلمَّا  ُهْم  نـْ مِّ اْلَعزِّيُز   (َوآَخرِّيَن 
ُ ُذو اْلَفْضلِّ اْلَعظِّيمِّ { 3احْلَكِّيُم)  (َذلَِّك َفْضُل اَّللَِّّ يـُْؤتِّيهِّ َمْن َيَشاُئ َواَّللَّ

’’ وج زیچ  آامسونں ںیم ےہ اور وج زیچ زنیم ںیم ےہ سب اہلل یک حیبست رکیت ےہ۔ وج   :   الرتمجة -1

 تمکح واال ےہ ویہ وت ےہ سج ےن ان ڑپوھں ںیم ایہن ںیم 

ت

ردس اہ یقیقح ی اک ذات زثب

ث

یبادش

ےس دمحمؐ وک ربمغیپ انب رک اجیھب وج ان ےک اسےنم اس یک آںیتی ڑپےتھ اور ان وک ی اک رکےت اور اہلل 

ائ اھکسےت ںیہ اور اس ےس ےلہپ وت ہی ولگ رصحی رمگایہ ںیم ےھت اور ان ںیم  یک اتک

ن

ب اور دای

ےس اور ولوگں یک رطف یھب ان وک اجیھب ےہ وج ایھب ان املسمونں ےس ںیہن ےلم اور وہ اغلب  

رے لضف اک امکل ےہ۔‘‘

 

ا ےہ اور اہلل ثب

ت

 تمکح واال ےہ ہی اہلل اک لضف ےہ ےسج اچاتہ ےہ اطع رکی

 :املفردات اينمع -2

  معناها  الكلمة
 ينزه هللا  يسبح هلل 

ا ےہ

ت

 ی ازیکیگ ایبن رکی

 املتصرف في مخلوقاته  امللك 
  -ادتقار  

ت

 وکحم

 القرآن الكريم  الكتاب 
رآن رکمی 

ت

 اہلل یک اتکب   -ف

 السنة أو ما في القرآن من أحكام الحكمة
  -تمکح 

ت
ن

 س

 املنزه عما ال يليق بجالله وعظمته القدوس
 ی اک ذات 

 القوي الغالب  العزيز
 اطوتقر  -اغلب دقرت واال 
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 الذي يضع األمور في مواضعها  الحكيم
ائ رےنھک واال  -تمکح واال 

ن

 دای

 منهم 
ً
 هو محمد صلى هللا عليه وسلم رسوال

 دمحم روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص ںیہ 

 يطهرهم من الشرك يزكيهم
ا ےہ 

ت

 اںیہن ی اک اصف رکی

 الحقعماية وتبه وبعد عن  ضالل 
 رمگایہ

 واضح  مبين
 واحض، رصحی، اصف 

املراد باآلخرين من جاء بعد الصحابة   وآخرين 

من  بهم  املراد  وقيل  القيامة  يوم  إلى 

 أسلم من غير العرب 

 اور دورسے ولگ 

 :  اإلمجايل املعىن -3

هذه السورة الكريمة باإلخبار بأن ما في السموات   -سبحانه وتعالى    -ابتدأ هللا  

األرض من حيوان وجماد ينزهه عما ال يليق بجالله وعظمته وأنه املالك لجميع  وما في  

األشياء املتصرف في شئون خلقه وأنه املتنزه عن كل عيب ونقص، املتصف بصفات  

تدبيره   في  الحكيم  شيئ،  كل  وعظمته  لكبريائه  ذل  الذي  العزيز  والكمال،  العظمة 

 وتصريفه وقدره وشرعه. 

امتن هللا   وليرسل   -   سبحانه  -ثم  املبين،  الكتاب  أهل  ليجعلهم  العرب  على 

 يرتفعون الختياره منهم إلى مقام كريم، ويخرجهم من أميتهم بتالوة آيات 
ً
فيهم رسوال

هللا عليهم ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية ويعلمهم القرآن وأحكامه ويعلمهم 

صلى هللا عليه وسلم -ل  السنة فيدركون بها حقائق األمور وإن كانوا قبل بعثة الرسو 

  في عماية وضالل واضح. -

   :قبلها ِبا اآلية هذه  وصلة -4

أن هللا سبحانه بعد أن ذكر أنه القدوس العزيز الحكيم ذكر هنا فضله على 

ربهم   ينزهون  كيف  لهم  ليبين  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  هذا  بإرسال  عباده 

 .
ً
 ويقدسونه وأنه لم يخلقهم عبثا
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نه أن بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم لم تكن خاصة بالعرب  ثم يبين سبحا 

بل هناك جماعة من غير العرب سيلحقون باملؤمنين السابقين ألن دين اإلسالم باق  

إلى قيام الساعة، ثم أوضح بأنه العزيز ال يغلب، الحكيم في تدبيره لشئون خلقه وما 

اختياره أن  أشار سبحانه  ثم  وآخرتهم  دنياهم  في  عليه    يسعدهم  ملحمد صلى هللا 

وسلم لحمل هذه األمانة لفضل عظيم عليه حيث اصطفاه دون سائر البشر كما  

 هو فضل على العباد بهدايتهم إلى اإلسالم.

 : أحكام و فوائد -5

 اإلخبار بأن ما في السموات واألرض يسبح هللا.  -1

عن   -2 املتنزه  عباده  ألمور  املالك  هو  وتعالى  والعيوب، هللا سبحانه  النقائص 

 املتصف بصفات الكمال. 

 اإليمان برسالة محمد عليه الصالة والسالم.  -3

 بيان الغرض من بعثته وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور.  -4

 دين اإلسالم باق إلى قيام الساعة.  -5

 فضل الرسول عليه الصالة والسالم حيث اصطفاه هللا لحمل هذه الرسالة.  -6

 منهم. فضل هللا -7
ً
  على العرب بأن بعث فيهم رسوال
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 املناقشة   -6

 ملاذا يسبح هللا ما في السموات واألرض؟  : 1س

 هل هللا منزه من النقائص والعيوب؟ وكيف؟  : 2س

 ما معنى : : 3س

 يقدسونه    -  املتنزه    - يزكيهم 

رهم  - املتصف - يسبح هلل   يطه 

ن >فوائد وأحكام< سورة الجمعة. : 4س  بي 

ن الغرض من بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. : 5س  بي 
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 اجلـمـعـة ســورة - 2
 اجلمعة   صالة   أمهية   بيان 

 )عمج یک امنز یک اتیمہ اک ایبن(  ۔۲

 

َيتْ   فَإَِّذا:}تعاىل  قال ُروا  الصَّاَلةُ   ُقضِّ  َواذُْكُروا  اَّللَِّّ   َفْضلِّ   مِّنْ   َوابـْتَـُغوا  اأْلَْرضِّ   يفِّ   فَانَتشِّ
َارَةً   رََأْوا  َوإَِّذا(10)تـُْفلُِّحونَ   َلَعلَُّكمْ   َكثِّريًا  اَّللََّ  َها  انَفضُّوا  ََلًْوا  َأوْ   جتِّ  قَائًِّما   َوتـَرَُكوكَ   إِّلَيـْ
 ({ 11)الرَّازِّقِّنيَ  َخرْيُ   َواَّللَُّ  التَِّّجارَةِّ  َومِّنْ  اللَّْهوِّ  مِّنْ  َخرْيٌ  اَّللَِّّ  عِّْندَ  َما ُقلْ 

ب ےعمج ےک :  الرتمجة 1-2
ب

دن امنز ےک یل آذان دی اجیت ےہ وت اہلل یک ی اد ںیم ینعی  ’’ؤمونم ! ح

رک رک دو ارگ وھجمس وت ہی اہمترے قح ںیم رتہب  

ت

 ث

ت
ن

روح

ن

دو ف ری 

ن

امنز ےک یل دلجی رکو اور چ

ی اد   اور اہلل وک تہب تہب  اور اہلل اک لضف التش رکو  راہ ول  ب امنز وہ ےکچ وت اینپ اینپ 
ب

ےہ، ھپ ح

اہک اجنت ی اؤ اور  

ت

ا دےتھکی ںیہ وت ادرھ اھبگ اجےت رکےت روہ ی

ت

ا وہی

ث

ب ہی ولگ وسدا اتکب ی ا امتش
ب

ح

ںیہ اور ںیہمت ڑھکا وھچڑ اجےت ںیہ۔ ہہک دو ہک وج زیچ اہلل ےک اہں ےہ وہ امتےش اور وسدے  

 ےس ںیہک رتہب ےہ اور اہلل سب ےس رتہب رزق دےنی واال ےہ۔‘‘ 

 :النزول سبب 2-2

 انفضوا إليها …{ اآلية . . . ما رواه سبب نزول قوله تعالى }وإذ رأوا تجارة أ 
ً
و لهوا

الجمعة    - رض ي هللا عنه    -جابر   النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب يوم  بينما  قال 

 من دقيق وبر وزيت، فابتدرها أصحاب النبي صلى  
ً
 إذ قدمت عير تحمل طعاما

ً
قائما

 أنا فيهم وأبو ب
ً
كر وعمر فنزلت  هللا عليه وسلم حتى لم يبق منهم إال اثنا عشر رجال

 هذه اآلية.
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 :املفردات معاين 3-2

  معناها  الكلمة
 إذا أذن املؤذن إذا نودي

ب اکپرا اجئ 
ب

ب ؤمذن آذان دے -ح
ب

 ح

 امضوا وبادروا فاسعوا
 وکشش رکو، رخ رکو  -ےلچ ولچ 

 الصالة والخطبة  ذكر هللا 
 امنز اور ہبطخ، اہلل اک ذرک

 تفوزون  تفلحون 
 مت اکایمب وہےگ 

 اتركوه وذروا البيع
رک 

ت

ث  

ت
ن

روح

ن

ف دو  ری 

ن

چ دو،  انچیب وھچڑ  اور  داری  ری 

ن

چ

 رکدو 

من   وابتغوا 

 فضل هللا 

منه  الرزق  اطلبوا 

 بالسعي لتحصيله 
 اور اہلل ےک لضف وک التش رکو 

 
ً
الطبول  لهوا باللهو  املراد 

 واملزامير ونحوها
ا

ث

 لیھک امتش

 انصرفوا انفضوا
 ای  رطف وہ اجؤ، دحیلعہ وہ اجؤ 

 
ً
وأنت  قائما املنبر  على  أي 

 تخطب
ر رپ ایقم رکےک اطخب رکےت وہئ

ب

ن

 م

 :  اإلمجايل املعىن 4-2

يحث هللا سبحانه وتعالى عباده املؤمنين ويرغبهم في صالة الجمعة والسعي 

للجمعة  الثاني  األذان  بعد  البيع والشراء  وينهاهم عن  والتذكير  الخطبة  إلى سماع 

إلى أن   الدنيا، والغفلة ونبه سبحانه وتعالى  ذلك خير وأفضل من اإلنشغال بعمل 

 عن األعمال الصالحة وعن االستعداد للدار اآلخرة.

ورخص سبحانه لعباده املؤمنين في االنتشار في األسواق بعد صالة الجمعة 

لطلب الرزق وحثهم على اإلكثار من ذكر هللا حتى مع االشتغال بالبيع والشراء ألن  

 فوزهم وسعادتهم. ذلك من أسباب  
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ثم عاتب سبحانه الصحابة رض ي هللا عنهم على ما وقع منهم من االنصراف  

أمر   ثم  القافلة،  بقدوم   
ً
إيذانا كان  الذي  الطبل  وسماع  التجارة  إلى  الخطبة  عن 

ما عند هللا من   أن  املنصرفين عنه وإخبارهم:  بتبليغ  رسوله صلى هللا عليه وسلم 

لتجارة واللهو، ألنه تعالى هو املوجد لألرزاق واملقدر الثواب في اآلخرة هو خير من ا 

 لها.

 فوائد وأحكام: 5-2

 مشروعية النداء لصالة الجمعة.  -1

 حكم صالة الجمعة فرض ومشروعيتها في املساجد. -2

 تحريم البيع والشراء بعد النداُئ الثاني.  -3

 الحث على طلب الرزق والسعي له بعد أداء هذا الفرض.  -4

 اب اإلكثار من ذكر هللا حتى عند مزاولة األعمال املباحة.استحب -5

 تحريم االشتغال بأمور الدنيا إذا حان واجب هلل. -5

 :املناقشة 6-2

 وضح حالة العرب قبل بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم.  : 1س

 وما الغرض من بعثته؟ وملاذا كان من العرب؟  

 ا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم{؟ ماذا يدل عليه قوله تعالى }وآخرين منهم مل : 2س

 بماذا شبه هللا اليهود في عدم انتفاعهم بالعلم وما الغرض من هذا التشبيه؟  : 3س

 بماذا تحدى هللا اليهود في زعمهم أنهم أولياء هللا من دون الناس؟  : 4س

يوم  : 5س من  للصالة  نودي  إذا  آمنوا  الذين  أيها  }يا  تعالى:  قوله  نزول  سبب  ما 

 أحكام؟ من منها تستفيد وماذا الجمعة{ إلى آخر السورة
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 التـغـابـن ســورة  -3

 حقٌ  واألرض السماوات ختليق
رقح / چس ےہ (  ۔۳  )آامسونں اور زنیم یک قیلخت ثب

  ُكلِّّ   َعَلى  َوُهوَ   احْلَْمدُ   َوَلهُ   اْلُمْلكُ   َلهُ   اأْلَْرضِّ   يفِّ   َوَما   السََّماَواتِّ   يفِّ   َما   َّللَِِّّّ   ُيَسبِّّحُ :}  تعاىل  قال
ْنُكمْ   َخَلَقُكمْ   الَّذِّي  ُهوَ (1)َقدِّيرٌ   َشْيئٍ  ْنُكْم    َكافِّرٌ   َفمِّ َا   َواَّللَُّ   ُمْؤمِّنٌ َومِّ ريٌ   تـَْعَمُلونَ   ِبِّ   َخَلقَ (2)َبصِّ

حْلَقِّّ   َواأْلَْرضَ   السََّماَواتِّ  ريُ   َوإِّلَْيهِّ   ُصَورَُكمْ   فََأْحَسنَ   َوَصوَّرَُكمْ   ابِّ   السََّماَواتِّ   يفِّ   َما   مُ يـَْعلَ (3)اْلَمصِّ
رُّونَ  َما  َويـَْعَلمُ  َواأْلَْرضِّ   ( { 4)الصُُّدورِّ  بَِّذاتِّ  َعلِّيمٌ  َواَّللَُّ  تـُْعلُِّنونَ  َوَما  ُتسِّ

’’وج زیچ آامسونں ںیم ےہ اور وج زیچ زنیم ںیم ےہ سب اہلل یک حیبست رکیت ےہ ایس یک    : الرتمجة 1-1

ایہ ےہ اور ایس یک رعتفی  

ث

ر زیچ رپ اقدر ےہ ویہ وت ےہ سج ےن مت یچس یبادش
 
ایہ ےہ اور وہ ہ

ن
ت

الم

اور وج ھچک مت رکےت وہ اہلل اس وک داتھکی ےہ  اور وکئ ؤمنم  ر ےہ 

ن

وک دیپا ایک ھپ وکئ مت ںیم اکف

اور  انبںیئ  ایس ےن اہمتری وصرںیت  اور  ایک  دیپا  ر تمکح  ثب ینبم  وک  زنیم  اور  آامسونں  ایس ےن 

اور زنیم وصرںیت یھب ی ازیکہ انبںیئ ا ےہ وج ھچک آامسونں 

ن

اور ایس یک رطف ںیہمت ولٹ رک اجی  

ںیم ےہ وہ سب اجاتن ےہ اور وج ھچک مت اپھچ رک رکےت وہ اور وج ملھک الھک رکےت وہ اس ےس یھب 

 آگہ ےہ اور اہلل دل ےک دیھبوں ےس وافق ےہ۔ ‘‘

 :املفردات معاين 2-3

 معناها  الكلمة
 

وله   امللك  له 

 الحمد

املطلق   التصرف  هو  امللك 

على  وهما  الثنائ،  والحمد: 

 الحقيقة يختصان باهلل.  

 اور اس یک رعتفی ےہ۔ ہی 

ت

اس یک وکحم

 سب ھچک اہلل اک ادتقار اور ایس یک دمح ےہ۔

 املرجع واملآب املصير 
ا

ن

 اکھٹی

 بالعدل والحكمة بالحق 
 اچسئ ےک اسھت، قح ےک اسھت 
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وصوركم  

فأحسن  

 صوركم

على خلقكم   وأوجدكم 

 أحسن هيئة 
 اور ںیہمت وصرت دی ایھچ وصرت 

عليم   وهللا 

بذات  

 الصدور 

في  املرء  يضمره  ما  جميع 

من  قلبه  في  ويستكن  صدره 

 األسرار واملعتقدات.

ےس   رازوں  وہئ  ےپھچ  ےک  دل  اہلل  اور 

 وپری رطح وافق ےہ۔ 

 :  اإلمجايل املعىن 3-3

تنزهه  يخبر هللا سبحانه وتعالى أن جميع   السماوات واألرض  في  املوجودة  الكائنات 

سبحانه وتعالى عما ال يليق بجالله وعظمته، كما أنه سبحانه هو املتصرف في شئون 

أوضح  ثم  شيئ،  كل  على  القادر  ألنه  ويقدر.  يخلق  ما  جميع  على  املحمود  خلقه، 

ربه أمر  وخالف  كفر  من  فمنهم  اإلسالم  على  وفطرهم  العباد  أوجد  أنه  ،  سبحانه 

وهو  تعالى  هللا  أرادها  لحكمة  وذلك  ومعبوده،  لخالقه  استجاب  اآلخر  والقسم 

 سبحانه بصير بأعمال عباده عليم بمن يستحق الهداية والضالل.

 وصلة هذه اآلية ِبا قبلها:  4-3

 أن هللا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنه يسبح له ما في السموات وما في  

و على كل ش يء قدير بين بعض مظاهر قدرته من  األرض وأن له امللك وله الحمد وه

 خلق اإلنسان وخلق السماوات واألرض الخ ….

وبعد أن ذكر سبحانه نعمه على اإلنسان ذكر النعمة الشاملة لخلقه العالم 

كله على أتم ما يكون من الحكمة والعدل، فخلق السماوات واألرض وأقامهما بعدله  

وأجمل   هيئة  أحسن  على  آدم  بني  في وخلق  إليه  ومصيرهم  مآبهم  يكون  ثم  صورة 

 اآلخرة. 
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كما أخبر سبحانه عن شمول علمه وإحاطته بما كان ويكون وما سيكون في  

السماوات واألرض وبما يخفيه العباد وما يظهرونه ألنه العالم واملطلع على خفيات  

 األمور. 

 فوائد وأحكام : 5-3

واألرض مخلوق له وتحت بيان عظمة الرب جل جالله وأن ما في السماوات   -1

 تصرفه وقهره.

 الحكمة في خلق العباد وتقسيمهم إلى شقى وسعيد. -2

 استعداد النفس البشرية للهداية أو الضالل.  -3

 ما امتن هللا به على عباده وما أكرمهم به على سائر خلقه.  -4

 إثبات صفة العلم للرب سبحانه وأنه محيط بما كان ويكون وما سيكون. -6

 

 املناقشة: 6-3

 بين صفات سبحانه وتعالى ذكرت في سورة التغابن.  : 1س

 ما هي الحكمة في تقسيم العباد إلى شقي وسعيد من هللا تعالى؟  : 2س

 ما معنى: : 3س

 املآب - املرجع - املصير  

 محيط  - شمول  - هيئة  

 وضح قدرة هللا على سائر أمور الكون في ضوء القرآن. : 4س
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 التـغـابـن ســورة  -4

 والقدر  القضاء بيان
 )اضقء ودقر اک ایبن(  ۔۴

 ُ َّللَِّّ يـَْهدِّ قـَْلَبُه َواَّللَّ يَبٍة إِّالَّ ِبِِّّْذنِّ اَّللَِّّ َوَمْن يـُْؤمِّْن ابِّ قال تعاىل:} وَما َأَصاَب مِّْن ُمصِّ
َا َعَلى َرُسولَِّنا 11َعلِّيٌم)بُِّكلِّّ َشْيٍئ   ُتْم فَإَِّّنَّ (َوَأطِّيُعوا اَّللََّ َوَأطِّيُعوا الرَُّسوَل فَإِّْن تـََولَّيـْ

ُ اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو َوَعَلى اَّللَِّّ فـَْليَـتَـوَكَّْل اْلُمْؤمُِّن{ 12اْلَباَلُغ اْلُمبِّنُي)  (اَّللَّ

اامین   : الرتمجة 1-4 رپ  اہلل  اور وج صخش  اہلل ےک مکح ےس۔  رگم  ازل ںیہن وہیت 

ن

ی ’’ وکئ تبیصم 

 رکو اور اس ےک  

ت

ر زیچ ےس یباربخ ےہ۔ اور اہلل یک ااطع
 
 داتی ےہ اور اہلل ہ

ت

 
الئ وہ اس ےک دل وک دہای

ارے ربمغیپ ےک ذےم وت رصف اغیپم اک وھکل رک
 
 رکو ارگ مت ہنم ریھپ ول ےگ وت ہ

ت

اچنہپ دانی    روسل یک ااطع

رقح ےہ اس ےک وسا وکئ ابعدت ےک القئ ںیہن وت ؤمونمں وک اچےیہ ہک اہلل یہ رپ   ےہ اہلل وج وبعمد ثب

 رھبوہس رںیھک‘‘۔ 

 :  الكلمات معاين  2-4

  معناها  الكلمة

اإلنسان  ما أصاب من مصيبة  ينال  ما  املصيبة 

 ويصيبه من خير وشر
 وج تبیصم القح وہ وج فیلکت ےچنہپ

 أي بقدره ومشيئته   بإذن هللا
 اہلل یک ااجزت ےس 

 يعلم أن املصيبة بقضائه  يؤمن باهلل 
 اہلل رپ اامین الےت وہئ 

الخير   يشرق الز يهد قلبه  دياد 

 والطاعة
روینش  یک   

ت

 
دہای وک  دل  ےک  اس 

ا ےہ 

ت

 اطع رکی



195 

 

 أعرضتم   فإن توليتم 
ےن  مت  ارگ  ھپےئگ،  مت  ارگ 

 ےئگ۔

 

 
 رورگداین یک، ہ

 املعىن اإلمجاىل: 3-4

يخبر سبحانه أن ما يصيب اإلنسان من خير فهو بقضائه وقدره وعلى املسلم 

أن يجد ويعمل في بذل األسباب التي تعود عليه بالنفع في معاشه ومعاده وإذا أصابته  

بالقضاء والقدر وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ومن يؤمن   مصيبة فعليه اإليمان 

ر والرضاء وهو سبحانه ال يخفى عليه ش يء من شئون عباده،  بهذا ُيجازيه هللا بالصب 

هذا   يعرض عن  ومن  بطاعته وطاعة رسوله،  األمر  يؤكد  عاد سبحانه  ذلك  وبعد 

فليس على الرسول صلى هللا عليه وسلم إال البالغ. فقد أدى األمانة وأقام الحجة وال  

وكمال األلوهية هلل  عذر ملن أعرض وتولى، ثم ختمت هذه اآليات. بتقرير الوحدانية  

 ووجوب التوكل عليه سبحانه. 

 : وأحكام فوائد   4-4

 وجوب اإليمان بالقضاء والقدر وبيان ثمرة ذلك.  -1

 إحاطة علم هللا سبحانه بجميع االشيائ.  -2

 وجوب طاعة هللا وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم. -3

 إقامة الحجة على الناس بتبليغ الرسالة.  -4

 سبحانه بالعبادة ووجوب التوكل عليه. تفرده  -5
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 املناقشة 5-4

 ما املراد "بالبالغ املبين"؟  : 1س

ط الضوء على طاعة هللا وطاعة رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم.  : 2س
 
 سل

 ما معنى : : 3س

 أطيعوا -  فليتوكل  - توليتم   

 يهدي -  يؤمن  - أصاب  
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 املعارج سـورة  -5
 

 اإلنسان وعالج عدم اإلطمئنانبيان نفسية 
این ایسفنت اک ایبن اور دعم اانیمطین تیفیک اک العج(  ۔۵

ن

 )ان

 

  الَّذِّينَ (22)اْلُمَصلِّّنيَ   إِّالَّ (21)َمُنوًعا   اخْلَرْيُ   َمسَّهُ   َوإَِّذا (20)َجُزوًعا   الشَّرُّ   َمسَّهُ   إَِّذا :}تعاىل  قال
 لِّلسَّائِّلِّ (24)َمْعُلومٌ   َحق    َأْمَواَلِِّّمْ   يفِّ   َوالَّذِّينَ (23)َدائُِّمونَ   َصاَلِتِِّّمْ   َعَلى  ُهمْ 

  َرهبِِّّّمْ   َعَذابِّ   مِّنْ   ُهمْ   َوالَّذِّينَ (26)الدِّينِّ   بِّيَـْومِّ   ُيَصدُِّقونَ   َوالَّذِّينَ (25) َواْلَمْحُرومِّ 
هِّمْ   ُهمْ   َوالَّذِّينَ ( 28)َمْأُمونٍ   َغرْيُ   َرهبِِّّّمْ   َعَذابَ   إِّنَّ (27)ُمْشفُِّقونَ    َعَلى   إِّالَّ (29) َحافِّظُونَ   لُِّفُروجِّ
هِّمْ  ُمْ   َأمْيَاَُنُمْ   َمَلَكتْ   َما   َأوْ   َأْزَواجِّ   ُهمْ   فَُأْولَئِّكَ   َذلِّكَ   َورَائَ   ابـْتَـَغى  َفَمنْ ( 30)َمُلومِّنيَ   َغرْيُ   فَإَِّنَّ
ََماََنِتِِّّمْ   ُهمْ   َوالَّذِّينَ (31)اْلَعاُدونَ    ِتِِّّمْ بَِّشَهاَدا  ُهمْ   َوالَّذِّينَ (32)رَاُعونَ   َوَعْهدِّهِّمْ   ألِّ
 ( {35)ُمْكَرُمونَ  َجنَّاتٍ  يفِّ  ُأْولَئِّكَ (34)حُيَافِّظُونَ  َصاَلِتِِّّمْ  َعَلى  ُهمْ  َوالَّذِّينَ (33)قَائُِّمونَ 

 

وت  ‘‘‘ : الرتمجة 5- 1 ب اےس فیلکت یتچنہپ ےہ 
ب

وہا ےہ ح ان مک وحہلص دیپا 

ن

ان ہک  ھچک کش ںیہن 

یک   وج امنز  واےل  ا ےہ رگم امنز ڑپےنھ 

ت

اجی وت لیخب نب  ب آاسشئ احلص وہیت ےہ 
ب

اور ح ااتھٹ ےہ  را 
ب
ھگ

را وک

ن

ب
  ی ادنبی رکےت ںیہ اور نج ےک امل ںیم ہصح رقمر ےہ امےنگن واےل اور ہن امےنگن واےل اک اور وج روز چ

 ےتھجمس ںیہ اور وج اےنپ رپوردگر ےک ذعاب ےس وخف رےتھک ںیہ ےب کش ان ےک رپوردگر اک ذعاب 

 
 

س

اینپ  اینپ رشاگموہں یک افحتظ رکےت ںیہ رگم  وج  اور  وہا اجئ  ہن  اس ےس ےب وخف  ااسی ہک  ےہ یہ 

اس ےک ولگ  وج  اور   ںیہن 

ت

اںیہن ھچک المم رپ  اجےن  ی اس  ےک  ان  ہک  دویں ےس 

ن 

ولی ی ا  العوہ ویبویں   

اور وج  اور ودعوں اک ی اس رکےت ںیہ  اور وج اینپ ااموتنں  وخاشہ رںیھک وہ دح ےس زگر اجےن واےل ںیہ 

اینپ اہشدوتں رپ اقمئ رےتہ ںیہ اور وج اینپ امنز یک ربخ رےتھک ںیہ )افحتظ رکےت ںیہ( یہی ولگ تشہب  

 ۔ےک یباوغں ںیم زعت و ارکام ےس وہں ےگ 
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 : املفردات   معاين  5- 2

 معناها   الكلمة
 

باإلنسان  إن اإلنسان  املقصود 

 الجنس 
ان رماد ےہ۔ 

ن

 وکئ یھب ان

 
ً
 كثير الجزع  هلوعا

 تہب زی ادہ اوسفس اور مغ رکےن واال ےہ۔

 
ً
 شديد الحرص على الدنيا  منوعا

 داین یک رطف وہس رےنھک واال ےہ۔

املؤمنين كنى عنهم بالصالة  إال املصلين

 التى هى عماد الدين 
 رصف وہ امنزے وج امنز اقمئ رکےت ںیہ  

 مواظبون على أدائها  دائمون 
 ی ادنبی ےس، ہشیمہ ادا رکےت ںیہ 

مقدرة  حق معلوم ألنها  الزكاة  هي 

أوقات   في  وتؤدى  معلومة 

 معلومة 

 زاکت ، ریخات دصےق وریغہ دانی  

 هو طالب الصدقة  السائل 
 دصہق اک اتحمج صخش  

الصدقة مع هو الذي منع   املحروم

 حاجته لتعففه 
 ہن  

ن

رحموم صخش وج رضورت ےک یباووجد امن

 ےکس

 خائفون  مشفقون 
 

ن
ے

 وخف زدہ، اخئ

ملكت  ما 

 أيمانهم 

 األرقاء
داگتمر وریغہ 

ن

د ونرک، ج ری 

ن

 الغم ، زرچ

فى  العادون  الحد  تجاوزوا  الذين 

 الحرام
رےھ 

 

ثب ولگ،  اجتموز  ےس  دحود  یک  رحام 

 وہئ ولگ  

ما ائتمنوا عليه من حقوق  ألماناتهم 

 هللا وحقوق اآلدميين.
 اینپ ااموتنں ںیم  

  عهدهم 
ً
الحقوق التى تكون أساسا

 للحقوق واألمانات
 وقحق او رااموتنں ےک ادا رکےن ںیم۔ 
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 حافظون  راعون 
 افحتظ رکےن واےل ںیہ۔ 

بشهاداتهم  

 قائمون 

وال مؤد وجهها  على  لها  ون 

 يكتمونها
وہےت   ڑھکے  اسھت  ےک  وگاویہں  اینپ  وج 

 ںیہ۔

صالتهم   على 

 يحافظون 

 يؤدونها فى أوقاتها كاملة
ادایگیئ   ںیہ  رکےت  افحتظ  یک  امنزوں  اینپ 

 رکےت ںیہ۔

 : اإلمجاىل   املعىن  5- 3

الهلع. فإذا  إذا خال قلب املرء من اإليمان فقد الطمأنينة واالستقرار وأصابه  

أصابته مصيبة من مرض أو فقر استولى عليه اليأس، وتمكن منه الحزن وإذا وهبه  

بخل   الكلمة  ونفوذ  البدن  وصحة  العبش  رغد  من  والسعادة  الرضاء  أسباب  هللا 

بفضل ماله وأضاع حق هللا فيه وطغى وتكبر…… وقد استثنى هللا من هذا طوائف 

عن صفات الذم وهم الذين يحافظون على تحلت بخالل الخير والفضيلة وارتفعت 

صلتهم   تظل  حتى  عليها  ويداومون  وطمانينة  بخشوع  ويؤدونها  املفروضة  صلواتهم 

بربهم مستمرة وإذا كانوا ممن أنعم هللا عليهم باملال فيؤدون الزكاة املفروضة لذوى  

فيخافون هللا   والنشور  بالبعث  اإليمان  ومن عقيدتهم  الحاجة من سائل ومحروم 

مجالهم وي الجنسية  صالتهم  في  يلتزمون  كما  أحد  يأمنه  ال  الذى  عقابه  خشون 

املشروع فيكفون فروجهم عن الحرام فال يقربون إال ما أذن هللا فيه من الزوجات 

وملك اليمين فاهلل سبحانه ال يعاتبهم على هذا بل يثيبهم عليه أما من زاد على ما أحل 

 حرام . هللا فقد اعتدى وتجاوز الحالل إلى ال

ومن الصفات التى أثنى هللا سبحانه بها على املؤمنين التزامهم برد األمانات إلى 

بالعهود واملواثيق ورعاية حقوق هللا واالستقامة على شرعه ويؤدون   أهلها والوفاء 

 الشهادة على وجهها ال يزيدون فيها وال ينقصون.

با الصالة ختمت  باملداومة على  املؤمنين  بدأت صفات  ملحافظة عليها وكما 

بهذه   املتصفين  املؤمنين  أوضح سبحانه جزاء  ثم  بها وعظم شرفها  لإليمان   
ً
تأكيدا
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أذن سمعت وال خطر على قلب  بالجنة بماال عين رأت وال  إكرامهم  الصفات وهو 

 بشر. 

 : وأحكام   فوائد  5- 4

 بيان ما جبل عليه اإلنسان من الهلع والجزع.  -1

 في القلب وعظم الثقة باهلل.  اإليمان باهلل يورث الطمأنينة -2

 الحث على أداء الصالة واملحافظة عليها.  -3

 الصفات الحميدة التى يجب أن يتحلى بها املسلم.  -4

 فرضية الزكاة ودفعها إلى مستحقيها. -5

 من صفات املؤمنين خشية هللا والخوف منه.  -6

 العذاب يوم القيامة واقع ال محالة.  -7

 واملواثيق.  وجوب الوفاء بالعهود -8

 يجب أن تؤدى الشهادة على الوجه الذى شرعه هللا. -9

 

 املناقشة 5-5

 ما هو العالج في فقد الطمأنينة لإلنسان؟  : 1س

 ما جزاء الذين يحافظون على صلواتهم املفروضة ؟ : 2س

 ما حكم القرآن في أداء األمانات؟ : 3س

 ما معنى : : 4س

  
ً
     -هلو عا

ً
ون     - منوعا ى    -الجزع    -عاد 

 
 تؤدي.  - يتحل
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 اجلديدة املفردات معاني  -6

 
 الكلمة

اها 

ن

 عم

 عماية
 رمگایہ  

 تبه 
 

ت

 تخس احل

 باق
 یبایق رےنہ واال، دایمئ

 فابتدرها
 اےس دلجی رکول  

 امضوا
 ےلچ ولچ 

 يحث
ا ےہ

ت

ع وحہلص ازفائ رکی
ّ
ب ج

ث

ي ش

 

 
ً
 إيذانا

 ااجزت دےتی وہئ

 قدوم
/ وضحر۔  اچنہپ  

ے

ئ  
بی ج
م

 آدم ۔ 

 مزاولة
ا 

ن

 وکشش رکی

 مباحة
ر

ن
ے

 اجث

 انتفاعهم 
 ان ےک افدئے  

ى   تحد 
 جنلیچ ایک 

 زعمهم 
 ان اک امگن

 يختصان 
 دوونں وصخمص ںیہ 

 شقي
 دب تخب۔ دب یصن 

ط الضوء 
 
 سل

 روینش ڈاول 

 رغد العيش
ا

ن

 وخاحشل/ زدنیگ اک وخش یباش وہی
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 الكلمة  
اها 

ن

 عم

 طغى
 اغبوت یک / رسیشک یک  

 النشور 
 اانھٹ

 اليعاتبهم 
 زسا ںیہن داتی

 الينقصون 
 یمک ںیہن رکےت ںیہ 

 الثقة
 اامتعد 

 يتحلى 
ا ےہ

ت

رنی وہی

ن

 م
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  األسئلة  -7

اذكر اآلية التي تبين >فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم لحمل الرسالة<  : 1س

 واشرحها.

 كالرسول صلى هللا عليه وسلم من هللا؟ ما هي الحكمة في اصطفاء األمي  : 2س

القرآنية   : 3س باآليات   
ً
مستعينا اآلية  هذه  وضح   > اإلسالم  هللا  عند  الدين  إن 

 األخرى. 

 ما حكم التجارة وأمورها في يوم الجمعة؟  : 4س

 كيف كانت حالة العرب قبل بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم ؟  : 5س

< ؟ وماذا تجد في هذا الكون من ماذا تعرف عن صفة هللا عزوجل >كمصور  : 6س

 صوره؟

 بين بعض مظاهر قدرته عز وجل من خلق اإلنسان وخلق الكون. : 7س

 اكتب عن ثمرة وجوب اإليمان بالقضا والقدر. : 8س

في  : 9س للمسلم  الحميدة  الصفات   < موضوع  على  مختصرة  مقالة  اكتب 

 اإلسالم < . 

 مفيدة من عندك : استخدم هذه الكلمات في جمل عربية  :10س

   -بعثة     -محيط     -هيئة    -املآب       -املأوى    -املرجع    -املصير    

 - شمول     - استعداد    -مظاهر   -الهداية   -الضالل   -الكون   

 املطلع .   -التصرف      

 ترجم هذه اآليات إلى اللغة األردية :  :11س

 ما أصاب من مصيبة إال بإذن هللا. -1

 منهم يتلو آياته. ه -2
ً
 و الذي بعث  في األميين رسوال

 ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ، وهللا ذو الفضل العظيم.  -3

 فإذا قضيت الصلواة فانتشروا في األرض.  -4

 قل ما عند هللا خير من اللهو  ومن التجارة.  -5
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 يعلم ما في السموات واألرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون.  -6

 فإنما على رسولنا البالغ املبين.   فإن توليتم -7

8-  .
ً
 كان مزاجهاز نجبيال

ً
 ويسقون فيها كأسا

 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. -9

10-  .
ً
 طويال

ً
 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال

 ترجم هذه الجمل إلى اللغة العربية:  :12س

 ےئگ ۔ ۱

ے

 وہ وت داینوی اکم عنم رکدی 

ت
ت

ب اہلل ےک واابجت اک وق
ب

  ںیہ۔ح

 رحام ےہ۔  -۲

ت
ن

روح

ن

د و ف ری 

ن

 ےعمج یک دورسی دوعت اذان ےک دعب چ

ر اک امکل ےہ۔  ۔۳  اہلل سب ےک رزق اور دقتث 

ا ےہ۔ ۔۴

ت

ان وک امیبری ی ا گنت دیتس آیت ےہ وت امویس وہ اجی

ن

ب ان
ب

 ح

 ومنم اینپ امنزںی یبااقدعیگ ےس وشخع اور اانیمطن ےس ادا رکےت ںیہ۔ ۔۵

رق ےہ۔ داینوی زدنیگ یک  ۔۶

ن

رت یک وتمعنں ںیم تہب ف

ن

 اور آچ

ت

 دول

 یک تمعن لقتسم ےہ۔ ۔۷

ت ن

ب
 اعریض ےہ اور ج

ت

 داین یک دول

ر اس داینوی زدنیگ اور اس یک زالئ وہےن وایل وتمعنں وک دنسپ رکےت ںیہ۔ ۔۸

ن

 اکف

ا اچےیہ۔  ۔۹

ن

 وج داین ںیم الھبئ اچاتہ ےہ اےس اہلل ےس ڈری

رآن و روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک دصتقی ںیم ےہ۔   ۔ ۱۰

ت

 اور ف

ت

 اہلل اک رقتب ، اس یک ااطع
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 ــــراجـــــعواملاملـصــادر 
 

 :ريمـــرآن الكـــالق
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