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 لحصول على درجة الماجستير في لمتطلبات اقدمت ھذه الرسالة استكما2ً 
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  بسم 8 الرحمن الرحيم

  

  ا�ھداء

  

  

  ...إلى أحق الناس بصحبتي

  

لى والسھر ع، وتحمل مشاق السفر، إلى من علماني الصبر وربياني على التحمل ومكابدة الشدائد

  ...طلب العلم

  

حتى غدوت فتى يافعاً يأم+ن فيه ، وسلخا من عمرھما شباباً ، إلى من اقتطعا من حياتھما حياة

  ...الخير

  

راجياً من المولى عز وجل أن يطيل ، أھدي ثمرة جھدي وعملي...إلى والدي العزيزين الكريمين 

  .نه قريب مجيب الدعواتإ، ويجيزھما عني خير الجزاء، وأن يوفقني لطاعتھما، في عمرھما

  

��°���m :و8 يسعني إ8 أن أقول، ومھما قدمت فلن أُؤّدي حقھما �̄��®����������¬��«��ªl 

�m��f��e��d��c��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y :وأقول � ٢٤: ا9سراء

��r��q��p��o����n��m���l��kj���i��h��gl١٥:  ا=حقاف  

  

  

  عبد العزيز: إبنكما
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  يرشكر وتقد

  

ولك الحمد على نعمك ، يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لج+ل وجھك وعظيم سلطانك

فلFك الحمFد فFي ، وعلى ما أنعمت علي به مFن تمFام ھFذا الجھFد وإنجFازه، وآ8ئك العظيمة، الجسيمة

  .ا=ولى واIخرة ولك الحكم وإليك الرجوع

�m��³��²���±��° :وقFFFFال تعFFFFالى� ٧: إبFFFFراھيم�mb��a��` �l :قFFFال تعFFFFالى

��µ��´l٦٠:  الرحمن �عليه وسلم –وقال الرسول  M شكر  (– صلىFن 8 يFم M 8 يشكر

  ) ١).(الناس

، لذا فإنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى كلية الدعوة وأصول الدين بجامعFة العلFوم ا9سF+مية العالميFة

، ن كان لھم الفضل في تحصيل العلFمالذي، ممثلة بكافة أعضاء ھيئتھا التدريسية جميعاً دون استثناء

  .جزاھم M عنا خير الجزاء

، الذي رعى ھذا البحث، كما أتقدم بالشكر الخالص إلى مشرفي الدكتور ص+ح عبد الفتاح الخالدي

حتFى ، وما بخل علFي بوقتFه وتوجيھاتFه ونFصائحه القيمFة النافعFة، وأشرف عليه من أوله إلى آخره

  .والحمد S، تمت ھذه الرسالة

ويطيFFل فFFي عمFFره وأن يرزقFFه دوام الFFصحة ، فFFأدعو M الكFFريم رب العFFرش العظFFيم أن يحفظFFه

  .إنه سميع مجيب الدعوات، ويجعل ھذا العمل في ميزان حسناته، والعافية

وتبيFين ، الFذين تكرمFوا بقبFول مناقFشة ھFذه الرسFالة، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكاترة الكرام

  .فجزاھم M عني خير الجزاء، ل النقائصواستكما، ا=خطاء

كما 8 يفوتني ذكراً أن أتقدم بجزيل الFشكر وعظFيم ا8متنFان إلFى كFل مFن سFاعدني وشFجعني علFى 

وأخFص بالFذكر فFضيلة ا=سFتاذ الFدكتور عبFد القFادر ا=ميFر خيFاطي صFاحب القلFب ، العلم والبحFث

، ميلFFي أحمFFد ابFFن عبFFد الرحمFFانوز، وزميلFFي إبFFراھيم الخطيFFب، وزميلFFي مFFصطفى شFFطة، الطيFFب

والمھنFدس ، والشيخ أحمد حFسين عبFد M حFسان إمFام مFسجد خليFل الFرحمن، وزميلي محمد عياش

، وا=خ الفاضل  عبد M نقدان، وا=ستاذ ثامر سلمان أبو السعود، محمد إسماعيل أحمد عبد الواحد

لFي يFد العFون والمFساعدة فFي وإلFى كFل مFن قFدم ،وا=خت ريFم قطFان، وا=خ أبو محمد المنصوري

                                                 

 –ه ١٤٢٠ (،   ٢ط، المحقFق شFعيب ا8رنFؤوط، "مسند ا�مام أحمد "، الشيبانيأحمد أبي عبد M،  ابن حنبل )1(

  .بيروت لبنان  ، مؤسسة الرسالة،٣٢٢ص، ٦ج، ٧٩٣٨  رقم،)م١٩٩٩
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انط+قFFاً مFFن قFFول ، جFFزاكم M خيFFراً : وأقFFول للجميFFع، مFFشوراي الدراسFFي مFFن قريFFب أو مFFن بعيFFد

 ، فFإن لFم تجFدوا مFا تكافئونFه،مFن صFنع إلFيكم معروفFا فكFافئوه: (- صلى M عليه وسلم –الرسول 

  )١).( حتى تروا أنكم قد كافأتموه،فادعوا له

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٥٣٦٥رقم الحديث، ٢٦٦ص ، ٩ ج،ق مصدر ساب،"مسند ا�مام أحمد"،  ابن حنبل)1(
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  لم	حققائمة ا

  الصفحة  اسم الملحق  رقم الملحق

  ١٩٨  )ريم إبراھيم القطان: بقلم(أبي الشيخ إبراھيم القطان   ١

  ٢٠٢  كي ا=مير حسن في الشيخ وتفسيرهكلمة صاحب السمو المل  ٢

  ٢٠٣  ا=سد في الشيخ وتفسيره الشيخكلمة معالي الدكتور ناصر الدين   ٣

  ٢٠٥  شيخ وتفسيرهكلمة معالي السيد بشير الصباغ في ال  ٤

  ٢٠٦   القطان في تفسيرهالمراجع التي ذكرھا الشيخ  ٥
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  ملخص الرسالة

  :عنوان الرسالة

  )تيسير التفسير( براھيم القطان في تفسيره المسمى إمنھج الشيخ 

  الطالب عبد العزيز ناصري: إعداد

  الدكتور ص	ح عبد الفتاح الخالدي: إشراف

وھو ،  ) تيسير التفسير(ھذه الدراسة منھج الشيخ إبراھيم القطان في تفسيره المسمى تناولت 

والتفFFسير ، والبعFFد عFFن التكلFFف والتعقيFFد، تFFرك لنFFا تفFFسيراً يمتFFاز بFFسھولة العبFFارة، مفFFسر معاصFFر

فFي مجFال معروفFة  ،وفق أصول منھجيFة وبحثيFةوكانت الدراسة ، ويقع في أربع مجلدات، مطبوع

، المFFنھج ا8سFFتقرائي والوصFFفي والمFFنھج التحليلFFي والنقFFدي واعتمFFدت فيھFFا علFFى ،البحFFث العلمFFي

الFشيخ بتعريف القام الباحث بF، ا=ولففي الفصل ، خمسة فصول وخاتمةوجاءت ھذه الدراسة في  

ومؤلفاتFه ، وتعرض لحياته الشخصية والعلميFة، )م١٩٨٤ – ١٩١٨(القطان الذي عاش بين الفترة 

  .خطيبٍ  وإمامٍ  ومدرسٍ  ومفتشٍ  وقاٍض  وسفيرٍ  ووزيرٍ  ك،ب التي تقلدھاوأھم المناص، وشيوخه

 الثوفي الفصل الث، والطريقة التي سلكھا فيه،  تعرض الباحث للتعريف بتفسيرهالثانيوفي الفصل 

 عFن فقFد كFشف الباحFث ،رابFعأمFا فFي الفFصل ال، عتمFدھا فFي التفFسيراتعرض =ھم المصادر التي 

كأسباب النFزول والمكFي والمFدني والنFسخ ،  وقضايا علوم القرآن،بالمأثورمنھج الشيخ في التفسير 

وبFFين ،  للجانFFب العقلFFي فFFي ھFFذا التفFFسيروتعFFرض الباحFFث، ءات القرآنيFFة والقFFصص القرآنFFياوالقFFر

وأخFذه ، كتنزيFل آيFات القFرآن علFى الواقFع المعاصFر، منھج الشيخ في التفسير بالرأي وما يتعلق به

 بما فيه مFن مزايFا ، ھذا التفسير في الميزانفي الفصل الخامس وضع الباحثو، من الكتب المقدسة

وكFان ، وفيھا خ+صة مFا توصFل إليFه مFن نتFائج وأفكFار، وفي نھاية الدراسة كانت الخاتمة ،ومآخذ

، وتFسليط الFضوء علFى تفFسيره، أھمھا محاولة تعريف الدارسين والباحثين بشخصية الشيخ القطFان

  .وھي فرصة لبيان قدر ومكانة ھذا المفسر، ز قيمته العلميةوإبرا، وبيان منھجه

إنه نعFم المFولى ونعFم ، عانِني وسّدد خطايأ من المولى سبحانه وتعالى أن يكون قد وّفقني وراجياً  

  .النصير
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  قدمةالم

 سFFيئات ومFFن أنفFFسنا شFFرور مFFن بFFاS ذونعFFو ،ونFFستغفره ونFFستعينه نحمFFده ،S الحمFFد إن

 8 وحFده ،M 8إ لFهإ 8 نأ شFھدأو، لFه ھFادي فF+ يFضلل ومFن ،لFه مFضل فM +F يھFده من ،عمالناأ

  .صلوات M وس+مه عليه، ورسوله عبده محمدا نأ شھدأو ،له شريك

  :بعد ماأ

 8إ اھتFFداء 8، تخلفھFFا ومزيFFل ،سFFقامھاأ ودواء، ا=مFFة ودسFFتور الحكمFFة ينبFFوع الكFFريم القFFرآن فFFإن

  .وتطبيقه إليه بالرجوع 8إ ص+ح و8 ،باتباعه

�m����Ç���Æ��Å:شFFأنه وجFFل ذكFFره تعFFالى قFFال كمFFا ،عنFFه عراض9بFFا حاصFFل والفFFساد والFFض+ل

��Ñ��Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��ÈlهFFذلك،  ١٢:  طFFان لFFى كFFبعلFFطال  

 سFFبحانه قولFFه ذلFFك ومFFصداق ،وعمFF+ً  وتFFدبراً  تFF+وة ،نبFFالقرآ الFFصلة يFFديم نأ ،والFFص+ح الھدايFFة

 خFصلة فالتFدبر، ٢٩:  صm���k��j���i���h��g���f��e��d��c��bl :ىوتعال

 ،العظFيم الكتFاب بھFذا معFارفھم لتFزداد، العلFم ھFلأ ُسبل من وسبيل، والتقى ا8يمان ھلأ خصال من

  .به صلتھم وتقوى

 فFي وتعمFق ،نيFر وذھFن ،صFافية قريحFة علFى -  تعالى M توفيق بعد - يتوقف الكريم القرآن وفھم

، الثقافيFFة المفFFسر معFFارف لFFىإ با9ضFFافة ،المطھFFرة بالFFسنة واسFFعة ودرايFFة ،العربFFي البيFFان اسFFرار

 ھFدي ولزومFه ،عملFه فFي ا8خ+ص على نفسه يجاھد نأ 8إ للمفسر يبق لم ،ا=مور ھذه وباجتماع

  .عمالا= قبول شرطا نھما= - وسلم عليه M صلى  - النبي

 ،وتفFسيراً  ودراسFة حفظFاً  ،ول=ا فجFره منFذ ،كبيFرة عناية كريمال بالقرآن س+ما9 علماء اعتنى وقد

 تعFالى M لكتFاب خدمFة نفFسھمأ وھبFوا ،ع+مFاً أ ئمةأ ،مة=ا ھذه عمر من المتعاقبة القرون وشھدت

 8إ ،اليFوم سF+ميةا9 المكتبFات بھFا تزخر التي والمصنفات المؤلفات وما، المختلفة علومه شتى في

  .مةا= ھذه علماء من المبذولة القيمة دالجھو على  دليل خير

 ،ليفأالتF حيFث مFن وفFرا= الحFظ ونالFت ،كثFرا= القFسط خFذتأ التي العلوم بين من التفسير ويعتبر

 كFلc  ،مختلفFة ومنFاھج طرقFا صFحابھاأ فيھا سلك ،حصىت و8 عدت 8 التي التفاسير من الكثير فھناك

 الباحFث ومنھم، عرابية9ا ولطائفه وب+غته القرآن عجازإ في الخائض فمنھم، وآرائه  ثقافته حسب

  .وھكذا العقدية جوانبه في المنقب ومنھم، الفقھية قضاياه في

 سFھاماإ سFھمواأو ،تعFالى M كتFاب خFدموا الFذين ،الفFض+ء العلمFاء ولئكأ من واحد القطان والشيخ

 جھFFد وصFFبر بعFFد،  عFFشرة سFFنة تقريبFFاً فلقFFد ألFFف تفFFسيره فFFي مFFدة خمFFس، المجFFال ھFFذا فFFي واضFFحا



 

 

- ٢ -

 الFذي دأبFت علFى ، مFن وضFع ھFذا التفFسير،ھذا ما وفقني M وأعانني عليFه: (قال الشيخ،  ومثابرة

 ، ٧:   الط+ق�m���|{��z������y���x��w��v��u�lترتيبه وتھذيبه ومراجعته بكل ما في ُوسعي وطاقتي و 

M إذنFسر بFسير الميFذا التفFن ھFراغ مFان الفFاء ، وقد كFوم الث+ثFضان يFھر رمFن شFشر مFسابع عFال

وكنFت قFد بFدأت ، م١٩٨٣الموافق للثامن والعشرين من شھر حزيFران عFام ، ه١٤٠٣المبارك عام 

ولكFن لFم ، وأنFا سFفير لبلFدي ھنFاك، م في الرباط بالمغرب ا=قFصى١٩٦٣العمل به في أواخر عام 

 إلى بكستان ، إلى الكويت،والتنقل من المغرب، وا=سفار، لكثرة ا8شغال، أستطع متابعة العمل فيه

وھكذا بقيت مFشتتاً غيFر مFستقر إلFى ، فكنت أتوقف عن العمل الشھور وا=يام، وماليزيا واندونيسيا

وقد أنجزت التفFسير بعFد جھFد ، فأخذت أُتّمم ما شرعت فيه، واستقر بي النوى، أن عدت إلى عمان

 المدة الحقيقية فFي العمFل م ھي١٩٨٣ – ١٩٦٨وليست ھذه ا=عوام الخمسة عشر ما بين ، وصبر

 والتنقيFب ،وإنما ھي نتيجة عمل متواصل في نصف قرن كامل من الدراسة والبحFث، بھذا التفسير

  )١(). والتفكير في عمل التفسير،وجمع التفاسير، وجمع المعلومات، وا8ط+ع

 ،فFسيرالت فFي ومنھجFه ،الشخFصية جوانبFه علFى والوقوف ،العالم ھذا على التعرف في مني ورغبة

 اسFةرالد شFرف نلFت الذي ،الطيب العلمي الصرح ھذا ،الدين صولأ لكلية البحث بھذا تقدمت نيإف

 عبFد صF+ح الFدكتور شFيخنا مقFدمھم وفFي رأسFھم وعلFى ،وعلمائFه شFيوخه يدي على والتتلمذ ،فيه

  .آمين بعلمه ونفعنا M حفظه ،الخالدي الفتاح

  :أھمية موضوع البحث

 وفق أصول ،)تيسير التفسير( منھج الشيخ إبراھيم القطان في تفسيره المسمى ،تتناول ھذه الدراسة

وحياتFه ، وسFتعرض الدراسFة ترجمFة ھFذا العFالم، منھجية وبحثية معتمدة فFي مجFال البحFث العلمFي

، والطريقة التي سلكھا فFي تفFسيره، وسأحاول تبيان منھجه،  ومؤلفاته وشيوخه،الشخصية والعلمية

كما سأحاول الكشف عFن مFدى جمعFه بFين التفFسير بالمFأثور والFرأي فFي ، تمدھاوالمصادر التي اع

مFن أسFباب ، كمFا سFأتحدث عFن مFدى عنايتFه بعلFوم القFرآن، وكذا القضايا الفقھية والعقديFة، تفسيره

، وغيرھFFا مFFن القFFضايا التFFي تناولھFFا الFFشيخ، النFFزول والمكFFي والمFFدني والنFFسخ والقFFراءات القرآنيFFة

  .واستشھاده بالكتب المقدسة ومقارنتھا بالقرآن، شيعةكأخذه من كتب ال

                                                 

عمFران أحمFد أبFو : راجعFه وقFام بFضبطه وا9شFراف علFى طباعتFه، "تيسير التفسير  "إبراھيم ياسين: القطان) ١(

  .عمان، مطابع الجمعية العلمية الملكية، )م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢( الطبعة ا=ولى ،  ٦٥٣ص، ٤ جحجلة،
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وفFي نھايFة الدراسFة ، بما فيه من مزايا ومآخذ، وأخيراً سأتكلم عن ھذا التفسير وأضعه في الميزان

،  راجياً من المولى سبحانه وتعFالى،وفيھا خ+صة ما توصلت إليه من نتائج وأفكار،  الخاتمةتكون

  .إنه نعم المولى ونعم النصير، يأن يوفقني ويعينني ويسدد خطا

  :سبب اختيار الموضوع وأھميته

 حفظFاً ومطالعFة وقFراءة وشFرحاً ،الذي تسابق لخدمتFه العلمFاء،  خدمة كتاب M تبارك وتعالى– ١

  ...وتفسيراً وتعليماً 

، فمنFFذ أن درسFFت ھFFذه المFFادة فFFي البكFFالوريوس والماجFFستير،  حبFFي لدراسFFة منFFاھج المفFFسرين– ٢

  .وُحبfَب إليd ھذا النوع من العلم الذي يخدم كتاب M سبحانه وتعالى، ي نفسي أثراً كبيراً أثرت ف

Fَب  ، لم أتمكن من إيجاد أي دراسة تناولْت تفسير الشيخ القطFان،   بعد البحث والتقصي– ٣ dا حبFمم

  .وھو المطلوب في البحث العلمي، إليd البحث في ھذا الموضوع لجدته

حيFث ، تعطي الباحث فوائد كثيرة، على اخت+ف مذاھبھم ومشاربھم، اھج المفسريندراسة من – ٤

كمFا يFستطيع ، التFي اتبعوھFا فFي التFأليف، ويستفيد من كتاباتھم وطرقھم وأساليبھم ،يعرف جھودھم

  .تفسيرهمن خ+ل ، المفسرين الباحث أن يحدد مكانة المفسر بين

٥ – dومقارنتھا بالتفاسير ،دراسة شاملة، من التفاسير المعاصرةبدراسة تفسير ،  الرغبة الذاتية لدي 

  .وتحقيق الفائدة المرجوة من الطريقة التي سار عليھا المفسر، القديمة المشھورة

 قFاٍض  وسFفيرٍ  ووزيرٍ كF، وشغله لعدة مناصب سيادية،  بروز الشيخ القطان في العصر الحديث– ٦

  .خطيبٍ  وإمامٍ  ومدرسٍ  ومفتشٍ و

  والمنتميFة لمدرسFة الFشيخ - كمFا سFنرى فFي البحFث -لتفسير من التفاسير المعاصرة =ن ھذا ا– ٧

محمFد رشFيد : وھFم، وتتلمذ الشيخ  القطان على أكبFر أعيFان ھFذه المدرسFة،  في التفسيرمحمد عبده

 وھؤ8ء من كبار ت+ميذ محمد عبده كمFا ھFو -وكذلك على الشيخ محمد مصطفى المراغي ، رضا 

  .والشيخ محمد إبراھيم الظواھري، لى الشيخ محمود شلتوت وأيضا ع-معروف 

  .موضوعاً للدراسة، خترت منھج الشيخ إبراھيم القطانا، لھذه ا=سباب وغيرھا

AAان: شكلةالدراسةمFFشيخ القطFFصية الFFاحثين بشخFFين والبFFف الدارسFFب ، تعريFFى جوانFFوف علFFوالوق

وھFي فرصFة ، إبراز قيمته العلميةو، وبيان منھجه، وتسليط الضوء على تفسيره، شخصيته العلمية

  .لبيان قدر ومكانة ھذا المفسر

والبعFFد عFFن ، سھولة العبFFارةالFFذي يمتFFاز بFF، تFFرك لنFFا ھFFذا التفFFسير، والFFشيخ القطFFان مفFFسر معاصFFر

 فيه مFادة علميFة ووجدت، وقد قرأت فيه،  مجلداتيقع في أربع، والتفسير مطبوع،  والتعقيدالتكلف

أكFFشف مFFن خ+لھFFا عFFن مFFنھج الFFشيخ ،  ھFFذا التفFFسير أن أقFFوم بدراسFFةلFFذا فFFإني رأيFFتو، 8بFFأس بھFFا

  .وفق منھجية البحث المعروفة،  فيهالقطان
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 وما من ھو الشيخ القطان؟ وما ھو منھجه في تفسيره؟: وستجيب ھذه الدراسة على عدة أسئلة منھا

ووزنFه بFين التفاسFير مصادره التي اعتمد عليھا؟ وما ھي القيمة العلمية لھFذا التفFسير؟ ومFا مكانتFه 

  المتقدمة؟ وما ھي المحاور التي يدور عليھا منھجه في التفسير؟

ثيFة معتمFدة فFي وفFق أصFول منھجيFة وبح، وستعالج ھذه الدراسFة مFنھج الFشيخ القطFان فFي تفFسيره

  .وكان أسلوبه من السھل الممتنع، وقد جاء ھذا التفسير بلغة العصر، مجال البحث العلمي

  :خطة البحث

  التعريف بالشيخ القطان: ل ا=ولالفص

  و8دة الشيخ القطان: المبحث ا=ول

  دراسة الشيخ القطان وحياته العلمية: المبحث الثاني

  الوظائف التي تقلدھا الشيخ القطان: المبحث الثالث

  آثار الشيخ القطان العلمية: المبحث الرابع

  الشيخ القطان والعصر الحديث: المبحث الخامس

  التعريف بتفسير الشيخ القطان: الفصل الثاني

  مدخل إلى تفسير القطان:  ا=ولبحثالم

  مع الشيخ القطان في مقدمة تفسيره:  الثانيالمبحث

  طريقة الشيخ القطان في تفسيره : الثالثبحثالم

  أخذه من التفاسير دون ذكرھا: المطلب ا=ول

  في تفسيره القطان  الشيخمصادر:  الفصل الثالث

  مصادر القطان من كتب التفسير: ا=ولالمبحث 

  القديمة كتب التفسيرمصادره من : المطلب ا=ول

  من كتب التفسير الحديثةمصادره : المطلب الثاني

  أخذه من تفاسير الشيعة:  الثالثالمطلب

   والسنة والسيرة النبويةكتب علوم القرآنمصادره من : المبحث الثاني

  نمصادره من كتب علوم القرآ: المطلب ا=ول

  مصادره من كتب السنة :المطلب الثاني

   كتب السيرةمصادره من :الثالثالمطلب 

 الشيخ القطان في التفسير منھج : الرابعالفصل 

  منھجه في التفسير بالمأثور: المبحث ا=ول

  تفسير القرآن بالقرآن: المطلب ا=ول
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  تفسير القرآن بالسنة: المطلب الثاني

  أقوال الصحابة والتابعينتفسير القرآن ب: المطلب الثالث

  قضايا علوم القرآن في تفسير القطان: الثاني المبحث

  أسباب النزول:  ا=ولالمطلب

  الناسخ والمنسوخ:  الثانيالمطلب

  القراءات القرآنية:  الثالثالمطلب

  المكي والمدني:  الرابعالمطلب

  القصص القرآني : الخامسالمطلب 

  ة في تفسير الشيخ القطان8تجاھات التفسيريا: المبحث الثالث

  ا8تجاه اللغوي: ولالمطلب ا=

  ا8تجاه الفقھي: المطلب الثاني

  ا8تجاه العقدي: المطلب الثالث

  ا8تجاه العلمي: ابعالمطلب الر

  تنزيل آيات القرآن على الواقع المعاصر: المطلب الخامس

  أخذه من الكتب المقدسة: المطلب السادس

  خ القطان في الميزانتفسير الشي: الفصل الخامس

  أھم مزايا التفسير: ا=ولمبحثال

  المآخذ على التفسيرأھم :  الثانيالمبحث

  الخاتمة

 فFFي الحكFFم علFFى المفFFسر ،لتFFزم الموضFFوعية وا9نFFصافأ أن ،وقFFد حاولFFت فFFي ھFFذا البحFFث جاھFFداً 

 اIيFات ترقمF ف،  المFنھج العلمFي الملتFَزم بFه فFي البحFوث العلميFة،وتفسيره، واتبعFت قFدر ا9مكFان

 ونسبت النصوص ، ووثقت المراجع، وكذلك ا=بيات الشعرية، النبويةا=حاديثخرجت القرآنية، و

أتFت علFFى  بعFض الحواشFFي حتFى  كبFرتوربمFا، ه عFن غيFFرشيخمFFا نقلFه الF إلFى أصFحابھا، ووّثقFت

  أو أكثر، وھي تعليقات يرى الباحث أنھا مكملة وموضحة للمسائل التي تطرق إليھانصف الصفحة

  .البحث

 وتقFديري واحترامFي الكبيFرين ، دون أن أسFجل شFكري الجزيFل،وما كان لي أن أنھي ھذه المقدمFة

 الذي شملني والبحث برعايته، فأسأل M العلي القدير  الخالدي عبد الفتاحص	ح : الدكتورمشرفيل

  .جزاءأن يبارك في علمه وعمله، وعمره وصحته، وأن يجزيه عني وعن العلم وطلبته خير ال
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كتبFت، و8 مطمFئن القلFب لمFا جمعFت، وحFسبي أنFي عFن مFا ضي النفس اوبعد ھذا ف+ أزعم أني ر

 وأن ، أن أكون قد وفقت لما قصدت إليه في ھذا البحFث،جھد، وغاية ما أرجوي من وسعببذلت ما 

  .معرفة  الشيخ وتفسيرهأكون قد مھدت السبيل إلى 

 أو تFصحيح ، لكFل نFصح يتمثFل فFي إضFافة أو تعFديل،وإنني بعد ذلك منشرح الصدر، منفتح القلFب

إن وقFوع ا9نFسان فFي و ،  الكمFال S سFبحانه وتعFالى، بFلمتُ  قFدّ  مFا عي الكمال فيوتقويم، و8 أدّ 

مھمFا ، و8 يجFوز لنFا أن ننFزه أي إنFسان، =ن الFنقص سFمة مFن سFمات البFشر، أخطاء أمر طبيعFي

 علFيھم – فكFل إنFسان يؤخFذ منFه ويFرد إ8 الرسFل ،عFن الوقFوع فFي الخطFأ، كانت درجته من العلFم

مFن اْجتھFد َفأَصFاب ( – صFلى M عليFه وسFلم –قال رسFول M ،  المعصومون عن الخطأ–الس+م 

حتى يكون لي ، فأتمنى أن أَُكوَن قد وفfقُت في عملي ھذا، )١()َفلُه أَْجَراِن، َومن أَخَطأ َفلُه أجر َواِحد

M تعالىذلك او، أجران بإذن M د ،وإن كانت ا=خرى، لفضل منFي و،  فأحصل على أجر واحFإن

أن يوفقني للFصواب فFي القFول وأبرأ إليه من شر جھلي، وأسأله تعالى أن يعفو عن الخطأ والزلل، 

  .والعمل، وھو حسبي ونعم الوكيل، عليه توكلت وإليه أنيب

  . وعلى آله وصحبه وسلم،ه محمد وصلى M وسلم وبارك على نبي،والحمد S أو8ً وآخراً 

  

  

 عبد العزيز ناصري: الباحث

  

  

  

  

  

  

                                                 

 البAدر "،أحمFد بFن علFي بFن عمFر حفFص أبFو الFدين  سFراج:ملقFنابFن ال: أنظر ،حديث صحيح أخرجه الشيخان )١(

 سFليمان بFن عبFد M و الغFيط أبFو مصطفى: تحقيق، "الكبير الشرح في الواقعة واDثار اBحاديث تخريج في المنير

 الھجFرة دار، ٥٢٥ص ، ٩ ج،الحFديث ا=ول،  كتFاب القFضاء،م٢٠٠٤/ھFـ١٤٢٥ ، ا=ولى  الطبعة،كمال بن وياسر

  .السعودية الرياض  التوزيعو للنشر
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  التعريف بالشيخ القطان: الفصل اBول

  و2دة الشيخ القطان: المبحث اBول

  دراسة الشيخ القطان وحياته العلمية: المبحث الثاني

  الوظائف التي تقلدھا الشيخ القطان: المبحث الثالث

   القطان العلميةآثار الشيخ: المبحث الرابع

  الشيخ القطان والعصر الحديث: المبحث الخامس
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  و2دة الشيخ القطان: المبحث اBول

براھيم القطان في عدة كتFب ومجF+ت، كمFا سFأذكرھا 8حقFا،  لقد اطلعت على حياة الشيخ إ

صب عليFا، ة منا، وتقلده لعدذا نظراً لمكانة الشيخ رحمه M، وھفمنھا من أطنب ومنھا من اختصر

 وطلبFت منھFا أن تFسطر لFي ،ذھبت إلى ابنتFه الفاضFلة ا=سFتاذة ريFم القطFان، فولكنني لم اقتنع بھذا

 فكانFت لمطلبFي مFن المFستجيبين،  مFشكورة – رحمه M -ترجمة عن أبيھا الشيخ إبراھيم  القطان 

 شFھادة موثوقFة مFن ، وھFي عبFارة عFنرفقھا كملحFق فFي آخFر الرسFالةأ  وسF- بإذن M-ومأجورة  

  .- رحمه M -ب المقربين للشيخ أقر

أتت إلى عمان من دمشق فFي ، ھو الشيخ إبراھيم  ياسين إبراھيم  القطان، ينحدر من أسرة سورية

الFFذي ، ، أي فFFي العھFد التركFFي، حيFFث جFاء جFFده إبFFراھيم)م١٨٤١(بدايFة تأسيFFسھا، فFFي حFدود سFFنة 

الحجاز  وبغداد آنذاك، وسكن قرب المسجد الحسيني الكبير في ون الشام  تاجراً متنق+ بيكان يعمل 

وسط مدينة عمان، وكانت عمان في ذلك الوقت خليطاً من الوافدين، مثل الشركس والتجار وبعض 

وتFFرك عائلتFFه فFFي ،   مقFFرا لFFه8 يتجFFاوز عFFددھم بFFضع مئFFات، واتخFFذ جFFده  عمFFان، القبائFFل العربيFFة

  )١.(دمشق

القطان في مذكراته إلى  أنه 8 يعرف تاريخ و8دته بالFضبط، وإنمFا حFصر    أشار الشيخ إبراھيم 

التي لم تكن تھتم ، وھذا نظراً للظروف ا9جتماعية آنذاك، ))٢(م١٩١٥و١٩١٣(و8دته بين عامي 

وحسب رأيي أن المنطقة كانت  في حينھا تابعة للدولة العثمانية، ومعلوم أن ،  بضبط تاريخ الو8دة

نية في ذلك الوقت كانت فFي آخFر عھFدھا، وكانFت ا=ميFة منتFشرة فFي معظFم أقاليمھFا، الدولة العثما

ولذلك لم يكن ھناك دوائر مدنية لتسجيل المواليد، وقFد قFال ھFذا الكF+م الFشيخ ، بعكس وضعنا اليوم

وأشار إلى إن أحدا لم يFسجل تFاريخ و8دتFه، والغريFب فFي ا=مFر أنFه ، إبراھيم القطان في مذكراته

  .في عمان، و8 ندري كيف كانت عمان في ذلك الوقتولد 

، وھذا غريب في نظري، وھي أن أبناءه يختلفون معه في تاريخ و8دته،    وھناك م+حظة أخرى

وھFFFي حFFFصر تFFFاريخ و8دتFFFه بFFFين ، حيFFFث إنھFFFم لFFFم يوافقFFFوه فFFFي مFFFا ذھFFFب إليFFFه  فFFFي مذكراتFFFه

لقد ناقشت ھذا الموضوع مFع ،و))٣(م١٩١٦(ويرجحون أنه ولد في سنة ، )م١٩١٥و١٩١٣(عامي
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 إلFى  ١٩١٣( بFين سFنتي ه محFصوراً ابنته ا=ستاذة ريم، ولكن لم أخرج بنتيجة، فيكون تاريخ و8دت

.)م١٩١٦

 وسFأذكر 8حقFاً أن الFشيخ قFد اتFّم ،)١)(م١٩١٦(سFنة وقد ذكر محمد أبو صوفة أنFه ولFد فFي عمFان 

وھذا يFرجح أنFه مFن مواليFد عFام ،  سنة١٢وكان عمره حوالي ، م١٩٢٥بتدائية في سنة ا8ه دراست

  .وM أعلم ، م١٩١٣

    وذكFFر الFFشيخ إبFFراھيم القطFFان فFFي مذكراتFFه التFFي كتبھFFا عنFFدما كFFان سFFفيراً لkFFردن فFFي المملكFFة 

بعFد ، =ردنFي أن والده كان يعمل في الجيش التركي ثFم ا،)م١٩٧٣ – ١٩٦٧(المغربية بين عامي 

لوالFده  فFي ي جنFوب ا=ردن، وحكFى قFصة زيارتFه ر الFشوبك فFوكFان قائFدا لمخفF، تأسيس المملكFة

، وأنھFم كFانوا يعيFشون بمرتFب أبيFه  وذكر صعوبة المواص+ت فFي حينھFا،الشوبك في ذالك الوقت

  ). ٢(من الجيش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

مكتبFFFة ) ١٩٨٣ه١٤٠٣( الطبعFFFة ا=ولFFFى ، "مAAAن أعAAA	م الفكAAAر واBدب فAAAي اBردن "، محمFFFد، أبFFFو صFFFوفة   ) 1(

   .٣٢٣، صعمان ا=ردن، ا8قصى
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  دراسة الشيخ القطان وحياته العلمية: المبحث الثاني

يب التFي كانFت نه تلقى تعليمه  أول ا8مر في الكتات   أشار الشيخ إبراھيم القطان في مذكراته إلى أ

ودخلتھFا ، تحت المدرسة في عمFانفُ  (:حيث قال، تھتم بتعليم القرآن، وبعدھا في المدرسة الحكومية

=نFي كنFت فFي الُكّتFاب قبFل ذلFك، وأعFرف القFراءة والكتابFة جيFداً، ، وقُبلت في الصف الثFاني رأسFاً 

 ومFشيت فFي المدرسFة ،)١(وأعFرف ا=عمFال ا=ربعFة فFي الحFساب كبيراً من القFرآن، وقرأت قسماً 

  )٢(.)كنت ا=ول في الصف و8 أنسى ذلكوفي آخر السنة ، جيدا

ن المدرسFين إحتFى  ،اب في ذلك الوقت إخت+فFا كبيFرا إلى أن المدرسة لم تختلف عن الُكتd    وأشار

، لFى الكّتFاب إ8 بتنFوع المعلومFاتعلFم تFزد المدرسFة (: قال الشيخ،  شيوخ الُكّتابكان معظمھم من

 القراءة والFدرس  والعقFاب فلم تتمتع بشيء من الوسائل الحديثة التي نراھا اليوم، ولم نعرف سوى

 فFي ف+ أذكر أننا ذھبنا رحلة إلى بلد مجFاور و8 حتFى ، والمكافأة في آخر السنة للبارزين،والعصا

  )٣(.) أو أية تسلية مما ھو موجود اIن ،، و8 أذكر أن عندنا لعبة رياضيةداخل ا8ردن

انتقFل إلFى مدرسFة الFصناعة  ،م١٩٢٥ دراسته ا8بتدائية فFي سFنة    وأشار الشيخ إلى أنه بعد إتمام

فقFد ، أصFنع فيھFا حFائراً 8 أدري مFاذا نFتُ كُ و، لفترة أكملت دراسFتي ا9بتدائيFةفي ھذه ا(: حيث قال

 فFأغروني أن ،لFم يكونFوا نFاجحين فيھFا، د رفقFاء لFيعندھم أو8، لنا جيرانوكان  ،سئمت المدرسة

علّنFا  ،وذھبنا وانتسبنا إلى تلك المدرسة،  فقد فتحت من جديد، لندخل مدرسة الصناعة،أذھب معھم

وھكFذا  ،ى المدرسFة، وخجلFت أن أعFود إلF، وما لبثFُت أن عرفFُت أننFي أخطFأتنجد شيئا جديدا فيھا

رف الث+ثة الموجودة فيھا وقد تنقلت مابين الحِ ، م أي صنعةأمضيت نحو سنتين فيھا لم أفلح في تعل

  )٤().نجارة والِحدادة وصناعة ا=حذية ال:، وھي آنذاك

Fوال ھFط M هFنة     وبقي الشيخ رحمFى سFان إلFي عمFرة فFشيخ ، م١٩٣١ذه الفتFى الFّرف علFم تعFث

، فكان الوقت في عمان الموجودين في ذلك  العلماءوھو من كبار، حمد ا=خضر الشنقيطيالجليل م

ثر أ، وتFثنى عليه كثيرا في مؤلفاتهأ حيث ،ر في حياة الشيخ إبراھيم  القطانلھذه الشخصية دوركبي

  . به تاثرا واضحاً 

 ،   درس الشيخ إبFراھيم القطFان علFى الFشيخ محمFد ا=خFضر الFشنقيطي العلFوم الFشرعية واللغويFة

 ،ه حلقFة درس يحFضرھا كبFار الشخFصياتانت لوقال في مذكراته إنه ك و8زمه مدة أربع سنوات،

ويقبFل يFده أمFام ، ، وكFان يFستقبله ببFشاشة  أحيانFا- طيFب M ثFراه -M  ومنھم  ج+لة الملFك  عبFد 
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فسافر ،  الشريف زھر ثم نصحه الشيخ الشنقيطي بأن يكمل دراسته في ا=،الناس إحتراما له ولعلمه

، ثFم م١٩٣٩ اللّيFسانس فFي الFشريعة سFنة صل علFىم، وح١٩٣٥سنة  زھر=والتحق با، إلى مصر

  ) ١.(م١٩٤١لتخصص في القضاء الشرعي سنة نال شھادة العالمية وا

فلقFد كانFت القFاھرة  ،ت خ+ل وجوده في مصردزداارحمه M   و8بد أن أشير إلى أن ثقافة الشيخ 

ومFن   ،وحFافظ إبFراھيم ،حمFد شFوقيأ   الكبارشعراءفيھا من الكان ف ،اضرة العلم والعلماءنذاك حآ

و8  ، وتوفيFق الحكFيممFين أحمFد أعبFد القFادر المFازني وإبFراھيم كبار طه حسين والعقFاد والدباء ا=

  .مؤلفاتھم واطلع على ، وحضر ملتقياتھم،أن الشيخ قد التقى بھمشك 

،  طFه حFسين:فلFم يفتنFي محاضFر مFنھم مFن أمثFال، أما أدباء مFصر وعلماؤھFا(: لشيخقال ا

 ،والFسباعي بيFومي، وعبد الوھاب عFزام، ومحمد زكي مبارك، ومحمد حسين ھيكل، السيدولطفي 

وكانت مصر في تلك ...والدكتور أحمد غلوش، وحافظ رمضان، ولطفي جمعة، وأحمد جاد المولى

و8 يFFزال ، وكانFFت وفFFاة شFFوقي وحFFافظ قريبFFة العھFFد، الفتFFرة  تعFFج بالFFشعراء والكتFFاب وا8دبFFاء

ر فFFي المجFالس وا=نديFFة وفFFي وكFان الحFFديث عنھمFا يFFدو، ھما علFى قيFFد الحيFFاةأصFدقاؤھما وت+ميFFذ

  ) ٢.()الصحف

، مھFات الكتFبأُ  يFدرس مFن ،عFصامياً أنFه كFان   ،أيFضاعلمFه ومما زاد في سFعة اط+عFه و

لينتقل إلى كتاب آخر، يقول الشيخ عندما كFان يFدرس عنFد  ، ويحاول أن ينتھي منھا في أقرب وقت

وحفظتھFا عFن ، ودرستھا على الشيخ، وبدأت أقرأ ألفية ابن مالك(: قيطير الشنخض=الشيخ محمد ا

وبFذلك ، وشرح ما يتعلق بھFا،  حفظ الشواھدمعو ،مع قراءة شرح ابن عقيل ،حفظاً جيداً  ظھر قلب

  )   ٣.()وما عدت محتاجاً لدراسته مطلقاً ، أتقنت النحو والصرف إتقاناً جيداً 
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إبFراھيم : العجلFوني : ، وانظFر٣٢٣ص، سFابقمرجFع  ، "من أعA	م الفكAر واBدب فAي اBردن"، محمد، أبو صوفة

الFسنة الثانيFة، العFددا=ول  ،"مجلAة المواقAف، الحرية والحضارة ا�نAسانية فAي فكAر الAشيخ إبAراھيم القطAان"خليل 

 ،"  رجال في ذاكرة الوطن،  مجلAة أفكAار"تيسير :  النجار: وانظر.م  الجبيھة عمان١٩٨٨ ايلول –ه ١٤٠٩صفر 
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  ا الشيخ القطانالتي تقلدھالوظائف :  الثالثالمبحث

يFدل علFى مكانتFه وھذا مFا  ،وأغلبھا مناصب عليا، ن عدة مناصب القطاتقلد الشيخ إبراھيم     

، ثFم ين رئيFسا لكّتFاب المحكمFة الFشرعيةعF، م١٩٤١، فبعد عودته إلى عمان سFنة  العلمية والعملية

 وزارة التربيFة والتعلFيم ، ثFم نقFل إلFىم١٩٤٧و ١٩٤٢ك الFشرعية بFين سFنتي قاضياً لمحكمة الكFر

وفFFي سFFنة  ،حيFFث عFFين مFFديراً للFFشرعية، م١٩٦١مفتFFشاً للعلFFوم الدينيFFة واللغFFة العربيFFة حتFFى سFFنة 

، وبعFد ذلFك عمFل محاميFاً م١٩٦٣ للتربية والتعليم حتFى سFنة  عين قاضياً للقضاة ووزيراً ،م١٩٦٢

ل بدرجFة سFفير ن بFن طF+  ا=مير الحس،،ثم عين مرافقاً لصاحب السمو الملكيم١٩٦٥حتى سنة  

 عين سفيراً لkردن في المملكة المغربية حتFى نھايFة اذار ،م١٩٦٧، وفي سنة في وزارة الخارجية

  . وكان في الوقت نفسه سفيراً غير مقيم في موريتانيا،م١٩٧٣

وعمFFل بعFFد ذلFFك ، م١٩٧٤م عFFين سFFفيراً لkFFردن فFFي الكويFFت حتFFى نھايFFة اذار ١٩٧٣  وفFFي تمFFوز

 ،م١٩٧٥، وفFي سFنة =ردنية في موضوع مقارنFة ا=ديFانة الشريعة في الجامعة امحاضرا في كلي

  .عين سفيراً لkردن في باكستان وسفيراً غير مقيم في ماليزيا 

، وبقFFي فFFي وظيفتFFه إلFFى أن وافFFاه ا=جFFل سFFنة م عFFين قاضFFياً للقFFضاة١٩٧٧ حزيFFران   وفFFي أوئFFل

  . م ١٩٨٤

رة ومجمع اللغة العربية في القFاھ  العربية ا=ردني،وكان رحمه M عضواً في مجمع اللغة    

، والمجمع الملكي لبحFوث الحFضارة  ومجمع اللغة العربية العراقي،بعد تأليف كتابه عثرات المنجد

، وقFد نFال فFي عمFان، ورابطFة الكتFاب ا=ردنيFين، وجمعيFات أخFرى) مؤسسة ال البيت(+مية ا8س

  )١.( المغربية عدداً من ا=وسمة في ا8ردن والمملكة

م  والFشيخ إبFراھي(: )ردن=اع+م الفكFر وا8دب فFي أ من (كتابه يقول محمد أبو صوفة في    

، ووسام الكوكFب تق+ل من الدرجة الثانية وا=ولىمنھا وسام ا8س ،القطان يحمل عدداً من ا=وسمة

 في عدة مجامع ھو عضوٌ  و،لمغربيةووسام العلم من المملكة ا ،ردني من الدرجة الثانية وا=ولىا=

وجمعيFة ، ل ا=حمFروجمعية الھF+، منھا جمعية الثقافة ا9س+مية، وعضو في عدة جمعيات ،لغوية

حترام والFشيخ إبFراھيم القطFان يحظFى بFا،  وعFضو فFي رابطFة الكتFاب ا=ردنيFين،ا9س+م والغFرب
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Bم الفكر وا	ردنأعBالحرية والحضارة "إبراھيم خليل : العجلوني :  ، وانظر٣٢٣ ص، مرجع سابق ، "دب في ا

 ايلFFول –ه ١٤٠٩الFFسنة الثانيFFة، العFFددا=ول صFFفر  ،"مجلAAة المواقAAف، ا�نAAسانية فAAي فكAAر الAAشيخ إبAAراھيم القطAAان

، ١٦١ العدد ٢٠٠٢ سنة ،" ررجال في ذاكرة الوطن،  مجلة أفكا"تيسير :  النجار: وانظر،م  الجبيھة عمان١٩٨٨

   .١١٧ – ١١٤ص ، عمان، وزارة الثقافة
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فقد حاز على  ،طيبةتواضع وسمعة و، نظرا لما تتميز به شخصيته من علم واط+ع واسع، الجميع

  )١().م السياسيين والعلماء على السواءاعجاب واحترا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٣٢٥ص، مرجع سابق ، "من أع	م الفكر واBدب في اBردن "، محمد، أبو صوفة  ) 1(
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   العلميةآثارالشيخ القطان: المبحث الرابع

وھFذا يFدل علFى سFعة  ،ة مؤلفات في أنFواع شFتى مFن العلFومترك الشيخ إبراھيم القطان عد     

ومنھا مFا ،  ما ھو مطبوعمنھا ،لتي كان يشغلھاالمھمات الصعبة ارغم الوظائف و، اط+عه وعلمه

  : ، وأذكر منھا، وسأُعّرف القارئ بأھمھاھو مخطوط لم يطبع بعد

  :  المؤلفات المنشورة - ١

، صFF+ح جFFرار. د.تحقيFFق ا)  م١٩٨٤-١٩١٦(للFFشيخ إبFFراھيم القطFFان  المFFذكرات والFFرح+ت  - ١

  )١(.ر مطبعة السفي٢٠٠٧قافة ا8ردنية ريم قطان  وزارة الثو، كايد ھاشمو

والقFسم الثFاني ، القFسم ا=ول للمFذكرات: علFى قFسمينوھFو  ، صفحة٥٠٠وھذا كتاب في حوالي    

  .للرح+ت

 بمقدمFة لطيفFة تحFدث فيھFا عFن و8دتFه إبراھيم  الشيخ جاء  ،المذكرات:  ففي القسم ا=ول   

عFاد أنه كتب ھذه المFذكرات وأ وبين فيھا ،وطان والحنين اليھاوعن حب ا= ، وتعلقه بھا،في عمان

kان، )م١٩٧٣ – ١٩٦٧( ردن في المملكة المغربية ترتيبھا عندما كان سفيرا لFفذكر تاريخ عم ، 

 ثFم مجFيء النFاس ،م١٩٠٥ثFم مجFيء الشيFشان اليھFا سFنة  ،م١٨٧٨ليھFا سFنة إثم مجيء الFشركس 

زي مFن دمFشق إلFى ثFم وصFول الخFط الحديFدي الحجFا ،جداده مFن الFشام إلFى عمFانأ، ومجيء ليھاإ

سFيس أ وت،مير عبد M بن الحFسين ومجيء ا=، ثم قيام الحرب العالمية ا=ولى،م١٩٠٢عمان سنة 

، ووقFف الFشيخ م١٩٢١ ابريFل ١١سFة رشFيد طليFع يFوم ردنيFة برئاأول حكومFة أ وتشكيل ،مارةا9

 ،م١٩٢١ة سنة مثل عصيان الكور ،ذكرات عند أبرز ا=حداث السياسية القطان في ھذه المإبراھيم

، وكيFFف دفعFFت الثFFورة الFFسورية م، ومعركFFة الخFFضر١٩٢٦الFFسورية فFFي بFF+د الFFشام سFFنة والثFFورة 

ا عFFن زلFFزال عمFFان وآثFFاره سFFنة وتحFFدث أيFFض.. بكثيFFر مFFن العFFائ+ت الFFسورية للقFFدوم إلFFى عمFFان

  .م ١٩٣٤تحدث أيضا عن فتنة التيجانية التي وقعت في دمشق وامتدت إلى عمان سنة ، وم١٩٢٧

ونظFام التعلFيم ) م١٩٣٩ – ١٩٣٥( تشتمل المذكرات على دراسته في ا=زھFر الFشريف و

وعFدم محFاولتھم  التجديFد و التقFدم، وعرفنFا  وانتقد أيضا بعFض الFشيوخ  لجمFودھم ، وانتقاده لهفيه

ومFFا كFFان يحFFضره مFFن المجFFالس ، ، ووصFFف لنFFا النFFشاط ا=دبFFي والثقFFافي فFFي القFFاھرةببعFFضھم

 وكيف أصبح وزيراً للتربيFة ،م١٩٦٢ثنا بعد ذلك عن قصة دخوله الوزارة سنة ثم حد والمنتديات،

  )١.(وبه أنھى مذكراته، والتعليم

 فإنھا تFشمل علFى وصFف  لFبعض أسFفاره  - وھي القسم الثاني من الكتاب  -أما الرح+ت  

  :، وتضم الرح+ت التالية ميةالتي كان بعضھا في مھمات رس
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 :حيFFث قFFال ،م،  وانتقFFاده للمFFرأة الكويتيFFة١٩٥٣عربيFFة سFFنة جزيFFرة ال  رحلFFة إلFFى الكويFFت وال- ١

يرجى في النھضة الحديثة أن تأخذ مكانھا في المجتمع وتسترد  ،حالة المرأة الكويتية متأخرة جداو(

  .)حقوقھا

  .م١٩٥٤ رحلة إلى الخليج العربي سنة - ٢ 

   ).م١٩٦٠- ١٩٥٩( رحلة إلى المغرب العربي - ٣

  .م ١٩٦٠ ا8ندلس سنة  رحلة إلى- ٤

  .م ١٩٦٠  رحلة إلى مصر وب+د النوبة سنة - ٥

٦ -FFنة   رحلFFة سFFا الغربيFFى ألمانيFFاھر م١٩٦٤ة إلFFى المظFFز علFFة وركFFذه الرحلFFف ھFFث وصFFحي ،

وداعيFاً إلFى أن نFصلح ، اومنتقداً أوضاعن، مقارناً أحوالھم بأحوالنا، ا9يجابية عند الشعوب المتقدمة

، وعلFFق لھFFا مFFدير مقطFFوع اليFFدين، مانيFFا الغربيFFة زار مدرسFFة نموذجيFFة =ل، فعنFFد زيارتFFهمFFن شFFأننا

، ولFو كFان تان يعمل مديراً لمدرسة  نموذجيFةتصوروا إنساناً يداه مقطوع(: الشيخ على ذلك بقوله 

لمFFان بFFأن ضFFيق الوقFFت مFFشكلة وتعليقFFه علFFى قFFول أحFFد ا8، )عنFFدنا لرمFFي فFFي داره ومFFات جوعFFا 

فإن الوقت عندنا 8 قيمة له، وھو من أرخFص  ، بلدنا وخذ وقتاً قدر ماتريدىتعال إل(: ، فقالعندھم

  )٢()ا=شياء في بلدنا

  .م ١٩٦٤ رحلة إلى اليمن سنة - ٧

  .م١٩٦٥ رحلة إلى اندونيسياسنة - ٨

  )٣.( رحلة إلى الھند-٩ 

الوقFوف علFى  لFم يFسرف فFي ،والقاريء في ھذا الكتFاب ي+حFظ أن الFشيخ إبFراھيم القطFان

 وأخFذ العبFرة مFن ،ان على سبيل البيان والتوضيح فقFطوأن الذي ذكره ك، صيل حياته الشخصيةتفا

وھFFذا يFFدل علFFى ، ة ا9سFF+مية بFFربط الماضFFي بالحاضFFرومحاولFFة إصFF+ح ا=مFF، التجFFارب الFFسابقة

  .اسعة في مختلف الميادين المعرفيةوثقافته الو، تواضعه الشديد

ويقFع ھFذا ، م١٩٧٢الكويFت  ،الكFريم، دار القرآن م وا=ع+ممنجد في اIداب والعلو عثرات ال - ٢

  ). ص ٦٥٠(الكتاب في حوالي 

فھFFو نقFFد  ،)عثFFرات المنجFFد (أمFFا كتابFFه القFFّيم (: يقFFول محمFFد أبوصFFوفة عFFن ھFFذا الكتFFاب     

 فقFد عنFي الFشيخ  ، بطبعاته الFث+ث)فرديناند توتل(وتصحيح للمنجد في اIداب والعلوم تأليف ا=ب 

: ، يقول في المقدمFة ثين مادة في طبعات المنجد الث+ث ونقد =لفين وأربعمائة وأربع وث+بتصحيح
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، وإنمFFا أحFFاول جھFFدي مFFا الFFذي يFFصدر الحكFFم  الFFذي 8يFFرد، قFFدو8 أدعFFي أنFFي بلغFFت مرتبFFة النا(

FFاء فFFن أخطFFه مFFت عليFFا اطلعFFصحيح مFFتطعت تFFاباسFFذا الكتFFة، ي ھFFك با=دلFFا ذلFFى ،مبينFFستندا إلFFم 

 ،ولمFا طالFت صFحبتي لھFذا الكتFاب، ي اسFتقطبت كFل مFا جFاء فيFه، و8 أدعي أنFلموثوقةالمصادر ا

 ،لحقFائق تاريخيFة يكFاد يكFون مريبFاً ، وتشويه ، وتحريف مذھلي فيه أخطاء فادحةجعلت تتكشف ل

 ،، وفيه عامية ولحن واضح في بعض المواد لغة  الكتاب عجمة ظاھرة أحياناً با9ضافة إلى أّن في

التعريFف ) ال(وقديFضاف إلFى بعFض ا=عF+م ، عرفFة باللغFة العربيFة من كانت له أدنى م8 يقع فيه

  .) ھي بحاجة إليھا ھكذا حسب المزاجوقد تحذف من بعض ا=ع+م التي دون مبرر،

ويظھFFر لFFي أن المؤلFFف أعجمFFي 8 (: ويعلFFق الFFشيخ القطFFان علFFى جھFFل ا=ب فردينانFFد توتFFل فيقFFول

  .) العربية يدرك الكثير من أسرار اللغة

 :التحريف والتشويه والخلFط العجيFب ليبين كم فيه من ،ويعطي الشيخ مثا8ً واحداً من ھذه ا=خطاء

 – ابFن اميFة القرشFي –سFفيان  أبFو (في حرف السين الطبعة ا=ولFى ) ٢٥٩المنجد ص ( ورد في(

 لحصار المدينة وقاد جناحاً من الجيش الكبير الذي زحف، تاجر عادى النبي وحاربه في بدر وأحد

تFوفي نحFو ، وسFلمه مكFة، ثFم اعتFزل الحFرب وصFالح محمFداً فFي معاھFدة الحديبيFة، في وقعة مؤتة

  .)م٦٥٦

  :قليلة ا=سطر على عدد من ا=خطاء ويقف القطان في ھذه العبارة ال

  .8 أنه تاجر فقط ،ان أنه شيخ قريش وزعيمھا في وقتهن أھم صفة تميز بھا أبوسفيإ – ١

=نه كFان يقFود العيFر التFي جFاءت مFن ، معروف بداھة أن أبا سفيان لم يشھد معركة بدر من ال– ٢

  .ونجا بھا إلى مكة ، الشام

ك فFي غFزوة الخنFدق ، وكان ذلFالمدينة كان ھو قائد الجيش العام عندما جاء أبوسفيان لحصار – ٣

بFين المFسلمين وكانFت ، ، وھي غيFر غFزوة مؤتFه التFي كانFت سFنة ثمFان للھجFرةسنة خمس للھجرة

  .، وشتان بين الخندق ومؤته في الزمان والمكان لروموا

  .وبقي معادياً للمسلمين إلى يوم فتح مكة حيث أسلم،  لم يعتزل أبوسفيان الحرب مطلقاً – ٤

٥ –FFذكر أبFFم يFFة لFFلح الحديبيFFي صFFاً  فFFفيان مطلقFFرو ، و سFFن عمFFھيل بFFين سFFات بFFت المفاوضFFوكان

  .ي عليه الس+مالعامري عن المشركين وبين النب

شركين قائد الم ) ابن امية–) أبو (سفيان (( ):١(  وفي الطبعة الثانية المنقحة قال ا=ساتذة ا=فاضل

ه 8 ) ب بن أميFةأبو سفيان صخر بن حر(والصواب في اسمه  ،...ضد المسلمين في بدر nدFة جFفأمي

د المFشركين ضFد المFسلمين فFي قائF( وقFولھم ،طيFع ا8سFم وتFشويھه بھFذه الكيفيFةو8 داعي لتق، أبوه
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ولFيس أبFا ، والمعروف أن قائد المشركين فFي بFدر ھFو أبوجھFل) ١.()وھي غلطة منھم كبيرة ) بدر

  .سفيان

نFة الFشيخ إبFراھيم ، ويدل على مكاھذا الكتاب ووجدته كتاباً قّيماً  على ولقد اطلعت شخصياً 

كFل مFن سFاعده فFي  وعلFى ،ا=سFاتذةوعلFى ، ثنى على ا=ب فرديناند توتلأ، فلقد القطان وتواضعه

للغFة والحفFاظ علFى ا، ، وكFان القFصد مFن تأليفFه خدمFة ا=مFة العربيFة وا9سF+ميةتأليف ھذا الكتاب

، وبعFFد تFFأليف ھFFذا الكتFFاب أصFFبح الFFشيخ عFFضوا فFFي مجمFFع اللغFFة العربيFFة مFFن التحريFFف والFFضياع

  .العربي العراقي والمصري

 ف عليFه عمFران أحمFد أبوحجلFة،اجعه وقام بضبطه وا9شFرا،ر)أربعة اجزاء ( تيسير التفسير، -٣

  .مطابع الجمعية العلمية الملكية، م١٩٨٢الطبعة ا=ولى ، عمان

 فُ رf َعFF، وأُ الفFFصل القFFادم بتفFFصيل أكثFFره فFFي وسFFأعود إليFF ،وھFFذا الكتFFاب الFFذي ھFFو موضFFوع بحثنFFا

 M القارىء به والغاية منه بإذن.  

 وھFذا الكتFاب ، عمFان،بالتيجFاني الجFاني، المطبعFة الوطنيFةملقFب  مخازي الFوالي الFشيطاني ال– ٤

  .عبارة عن نقد ورد لطريقة صوفية ظھرت في دمشق 

منFشورات المجلFFس ا=علFFى لرعايFFة  ، مFFستلة، المعلFFم والمرّبFFي:ا9مFFام الغزالFي:  بحFث بعنFFوان– ٥

  .القاھرة  ،فنون واIداب والعلوم ا9جتماعيةال

 ،المطبعFة الوطنيFة ومكتبتھFا ،)با8شتراك مع عيFسى النFاعوري(طين  بطو8ت عربية من فلس– ٦

  .م١٩٥٨،عمان  أخرى عن مطبعة ا=ستق+ل العربيم، وصدركذلك في طبعة١٩٥٦عمان 

ونFشرتھا ، قFدم لھFا وعلFق عليھFا الFشيخ ،يقظان للفيلسوف المشھور ابن طفيFل رسالة حي بن – ٧ 

  .مكتبة ا8ستق+ل عمان

تابFFاً مدرسFFياً فFFي الFFدين الFFشيخ القطFFان فFFي تFFأليف أكثFFر مFFن ث+ثFFين كإلFFى جانFFب ذلFFك شFFارك 

  : دائية وا9عدادية والثانوية منھابت8لمراحل الدراسة ا، والقواعد العربية والقراءة ،ا9س+مي

 ،مع ملحFق المرشFد ،)ن زائد العزيزيبا8شتراك مع روكس ب(، م القراءة العربيةالمبتكر لتعلي  -١

  .الصناعية للوراقة والقرطاسية المحدودة الشركة  :الناشر

  .طبعة الصفدي وخلف وشركاھم عمان، للصف الرابع ا8بتدائي :مبادىء ا9س+م -٢

                                                 

: العجلFFوني: وانظFFر، ٣٢٦ص، مرجFFع سFFابق ، "مAAن أعAA	م الفكAAر واBدب فAAي اBردن "، محمFFد، أبFFو صFFوفة  ) 1(

الFFسنة الثانيFFة،  ،"مجلAAة المواقAAف، الحريAAة والحAAضارة ا�نAAسانية فAAي فكAAر الAAشيخ إبAAراھيم القطAAان"خليFFل إبFFراھيم 

 "إبFراھيم ياسFين: القطFان : كتFابم  الجبيھFة عمFان ، وانظFر المقدمFة فFي١٩٨٨ ايلFول –ه ١٤٠٩العددا=ول صفر 

  .١٣ص ، دمشق، ١٩٧٢ا=ولى الطبعة ،  دار القران الكريم،"عثرات المنجد في اBدب والعلوم واBع	م 
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با9شFFتراك مFFع عبFFد الحميFFد الFFسائح ( ، للFFصف ا=ول ا9عFFدادي:مبFFادىء فFFي الFFدين ا9سFF+مي -٣

  .م١٩٦٢عمان  ،المطبعة ا9قتصادية) ى حسن عودة وإبراھيم  صنوبر وعل

وعلFي حFسن عFودة با9شFتراك مFع عبFد الحميFد الFسائح  ، للصف الثالث ا9عFدادي:نھج ا8س+م -٤

 .م١٩٦٦ القدس ، دار ا=يتام ا9س+مية الصناعية مطابع،)وعلي مصطفى صبري 

غFول البا9شFتراك مFع علFي حFسن عFودة وفFائز علFي (،  للFصف الثFاني الثFانوي:القواعد الوافيFة -٥

 M ١.(م١٩٦٨ عمان ،لنشردار الطباعة وا ،)وعيسى عطا (  

  :  المخطوطات - ٢

  :)٢(، وأذكر منھاة تنتظر من ينشرھا، و8 تزال مخطوطللشيخ مؤلفات لم تنشر بعد

 .مجلدان يضمان عدداً من المحاضرات والمقا8ت والتراجم  -١

 ).نحو ألفي قول وكلمة ومثل (مجلد يضم منتخبات نثرية  -٢

 ).سة ا8ف بيت شعر من مختلف العصورنحو خم(مجلد يضم منتخبات شعرية  -٣

 .مجلد يضم المحاضرات التي ألقاھا في الجامعة ا=ردنية في موضوع مقارنة ا=ديان -٤

 – ١٩٧٧(مجلد يضم خطب الجمعFة التFي ألقاھFا خF+ل توليFه منFصب قاضFي القFضاة  -٥

 ).م١٩٨٤

 .ةرسائل شخصي -٦
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، مرجFع سFابق ، "من أع	م الفكر واBدب في اBردن "، محمد، أبو صوفة :وانظر ، ١٦ ص،سابقالمرجع ال ) 2(

مجلAة ، ر الAشيخ إبAراھيم القطAانالحريAة والحAضارة ا�نAسانية فAي فكA"إبراھيم خليل : العجلوني :، وانظر٣٢٥ص

:  النجFار: وانظFر،١٢م  الجبيھFة عمFان، ص ١٩٨٨ ايلFول –ه ١٤٠٩الFسنة الثانيFة، العFددا=ول صFفر  ،"المواقAف

 – ١١٤ص ، عمFFان، وزارة الثقافFFة، ١٦١ العFFدد ٢٠٠٢ سFFنة ،"  رجAAال فAAي ذاكAAرة الAAوطن،  مجلAAة أفكAAار"تيFFسير 

١١٧.   
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  الشيخ القطان والعصر الحديث: المبحث الخامس

 م عرفFت عFدة١٩٨٤ إلFى سFنة ١٩١٤اً مFن سFنة ابتFداء،  ن الفترة التي عFاش فيھFا الFشيخ القطFانإ

ويختلFف ھFذا العFصر عFن العFصور الFسابقة فFي عFدة ، وھي فترة العصر الحFديث، أحداث وتقلبات

،  التي سادت ھذا العصر، والمتمثلة في انقضاء دولة الخ+فة ا9س+ميةف للظرواأشياء، وھذا نظر

بحيث لم يبقى لھا أثر ، لة العثمانية والتي كانت آخر خ+فة شھدھا المسلمون، كانت في نھايتھافالدو

وسFFقوط ، م١٩٢٤سFFنة الخ+فFFة وانتھFFت ، م١٩١٨ولFFى سFFنة ء الحFFرب العالميFFة ا=يFFذكر، بعFFد انتھFFا

معظم الFب+د ا9سF+مية، والتFي كانFت تابعFة لھFا فFي قبFضة ا8سFتعمار، وظھFور الحFضارة الغربيFة 

سFF+مي فFFي ركFFود علمFFي واقتFFصادي ا9سFF+مية، ووقFFوع معظFFم العFFالم ا9تأثيرھFFا علFFى الFFشعوب و

وظھور سياسة فصل الدين عن الدولة، وظھور ، واجتماعي، وتقدم العالم الغربي في شتى الميادين

بFشتى الميFادين ، وتFأثير ھFذا ا8نحF+ل علFى العFالم ا9سF+مي، بFاوانح+ل خلقي واجتماعي في أور

  ...ع+م والھجرة كا9

وبالضبط ، وإقامة دولة يھودية في فلسطين، وامتاز ھذا العصر بظھور حركة ا9ستشراق والتبشير

ونFFستطيع أن نقFFول أن ھFFذا العFFصر يختلFFف عFFن العFFصور ا9سFF+مية ، فFFي قلFFب العFFالم ا9سFF+مي

  .وله وضع خاص ، ا=خرى

فFي كتابFه المFذكرات ، م١٩٨٤فاته سFنة حداث منذ طفولته إلى و كل ھذه ا=وقد دون الشيخ القطان

ابنتFFه وكFان أھFم القFائمين علFFى طباعتFه ونFشره ، والFرح+ت الFذي كFان مخطوطFFاً وطبFع بعFد وفاتFFه

  – رحمه M -خوھا أياد القطان وأ، ا=ستاذة ريم القطان

ية كالقFضية الفلFسطين،  وجدته متأثراً بأحداث ھذا العFصر، وبعد اط+عي على تفسير الشيخ القطان

، ن علFى ضFوء العFصروتفسيره Iيات القرآ،  عصر الحديثمور التي ظھرت في الوغيرھا من ا=

  . في الفصول ال+حقة بإذن Mا  خاصاوسأخصص لھا مبحث

وكيFف كFان التفFسير ، علFى ھFذا العFصر8بد أن نلقي الFضوء ، مفسرا عصرياً وكون الشيخ القطان 

  .والمفسرون فيه

لدي إلى أن العصر الحديث يبدأ مFن أواخFر القFرن التاسFع عFشر أو بدايFة أشار الدكتور ص+ح الخا

  .ويستمر إلى يومنا ھذا ، )١(القرن العشرين

وِ=ھميته سأنقل النص كام+ً ھنا ، يقول الدكتور ، لة ور فضل فله رأي سديد في ھذه المسأأما الدكت

ن ھFذا يختلFف بFاخت+ف ا=مFم والFذي أراه أ،يختلف الباحثون في تحديFد العFصر الحFديث : ( فضل 

                                                 

/ ھFFـ ١٤٢٩، دار القلFFم دمFFشق "تعريAAف الدارسAAين بمنAAاھج المفAAسرين" صFF+ح عبFFد الفتFFاح،: الخالFFدي  )1(

  ٥٦١ ص ، م٢٠٠٨
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أو8ً، وبFFاخت+ف العلFFوم المتحFFدث عنھFFا ثانيFFاً، فالعFFصر الحFFديث عنFFد ا=وربيFFين مFFث+ً يختلFFف عنFFه 

ومؤرخوا ا=دب العربي يجعلون ابتداءه مطلع القFرن التاسFع عFشر، إ8 أن العFصر الحFديث ، عندنا

، ، وذلك في نھاية القFرن التاسFع عFشرمام محمد عبدهي بظھور تفسير ا9للتفسير، إنما ابتدأ في رأي

ولعل خير شاھد على ذلFك، ھFذا البFون الFشاسع، مFن حيFث الموضFوع وا=سFلوب فFي التفFسير بFين 

  وتفسير الشيخ -  أي بعد و8دة الشيخ محمد عبده بست سنين  – ـھ١٢٧٠اIلوسي الذي توفي سنة 

اته التي عرض لھا، كان ذلك كله فلقد كان منھج الشيخ في التفسير وأسلوبه وموضوع، محمد عبده

ولFئن كFان يغلFب علFى اتجFاه التفFسير ، جديد يختلف عما ألفه الناس من الناحية التقليدية في التفسير

في ھذه المرحلة، الطابع ا9جتماعي، فإن مدرسة ا9مام في التفسير كانت النFواة لجميFع ا8تجاھFات 

لبيFFاني و الفقھFFي والعلمFFي والعقFFدي والFFسياسي التFFي اتFFسعت دائرتھFFا فيمFFا بعFFد، وأھمھFFا ا8تجFFاه ا

وھنFاك مFع كFل أسFف تفFسيرات منحرفFة عFن جFادة الFصواب، ، وا8جتماعي وا8تجFاه الموضFوعي

يتسع باتساع الFزمن، فلFئن والتفسير في العصر الحديث ، بعضھا عن قصد وبعضھا عن غير قصد

، وھFذا أمFر طبيعFي ، ام أع+مFا ومدارسF إ8 أننا نجFد لFه اليFو– رحمه M -مام محمد عبده  بدأ با9

  )١. ()فارتباط المسلمين بكتابھم أمر حيوي، تحتمه الظروف، ف+ حياة لھم إ8 به

  .ونكتفي بھذا التعريف من الدكتور فضل في تحديد العصر الحديث

وزار عFدة ، أما الشيخ القطان فقد تعرض لkحداث التي شاھدھا وعاصرھا كونه تقلد عدة مناصب

وقFد ذكFر معظFم ھFذه ، كونه كان سفيراً ووزيراً ، ن عربية وأجنبية وكان أغلبھا زيارات رسميةبلدا

ردنيFة الھاشFمية التFي كتبھFا عنFدما كFان سFفيراً للملكFة ا=، تابه المFذكرات والFرح+تا8حداث في ك

ا فيFصف  لنF، فيھFاقضى معظم طفولته=نه ، فيبدأ بذكر عمان ووصفھا وشدة اعجابه بھا، بالمغرب

ثFم يFذكر لنFا كيFف تحولFت ھFذه المدينFة الFFى ، ثFم تFوارد النFاس عليھFا، كيفيFة مجFيء الFشركس إليھFا

 مFFن الحجFFاز – طيFFب M ثFFراه - ا=ميFFر عبFFد M  ءومجFFي، عاصFFمة لkFFردن وبدايFFة العھFFد الجديFFد

ثم ، ا=نه شاھدھا وعاصرھ، ا دقيقاويصف لنا ھذه الرحلة وصف، ردنية الھاشميةوإنشاء المملكة ا=

ويذكر لنا أعضاء ھذه الحكومة والتFي مFن بينھFا ،)٢(تشكيل أول حكومة أردنية بزعامة رشيد طليع

وتFشكيل حكومFة جديFدة برئاسFة ،  ھذه الحكومFة ثم استقالة، خضر الشنقيطيشيخه الع+مة محمد ال

، يويطيل النفس في سيرة شيخه الع+مة محمد الخضر الشنقيط، م١٩٢١السيد مظھر رس+ن سنة 

                                                 

  ،م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، مكتبة دنديس، عمان "التفسير أساسياته واتجاھاته"فضل حسن، : عباس )1(

    .٢٥٤ – ٢٥٣ص 

وفFي ، تFراك عFدة مناصFب فFي عھFد ا8تقلFد، ع عائلة قديمة في جبل لبنFانمن آل طلي،  رشيد بن علي بن حسن) 2(

: أنظFFر، وتأسFيس المملكFة، وتFرأس أول حكومFة أردنيFFة بعFد مجFيء ا=ميFر عبFد M، عھFد الملFك فيFصل فFي سFوريا

  ١١٣ص ، سابق  مرجع،" المذكرات والرح	ت "إبراھيم ياسين، القطان
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نا ويصف ل  ، ثم استقر به النوى في المدينة المنورة، وكيف جاء من موريتانيا إلى مصر ثم ا=ردن 

مFFن وكFFان أغلبھFFا الFFضغط الممFFارس عليھFFا ، ردنيFFة الجديFFدةالFFصعاب التFFي واجھFFت الحكومFFة ا=

ونقFFص ، قFFوة للجFFيشوتFFشكيل ، نFFذاك فFFي بدايFFة تأسFFيس المملكFFةوالFFصعوبات الماليFFة آ، ا=نكليFFز

، خFصوصاً مFشكلة عFصيان الكFورة، لمواجھة المFشاكل الداخليFة والخارجيFة، سلحةھيزات وا=التج

ولم تكن راضية كFل الرضFا بمFا حFدث ، عصت على سمو ا=مير عبد M، وھي منطقة في عجلون

  .في عمان

ائFل ضFد ا8سFتعمار الفرنFسي وھFروب عFدة عو، ند8ع الثFورة الFسورية فFي دمFشق ولبنFانوكذلك ا

راضFي الفلFسطينية وبقFاء ا=، فFي ظFل الحكFم الجديFد، ستقرار الحاصل بھا ل+، ردنلى ا=سورية إ

  .وتجھيز فلسطين كوطن لليھود القادمين من شتى نواحي العالم، تحت ا8ستعمار ا8نكليزي

ه بمواصFلة دراسFته ونFصحه أيFا، واتصاله بالشيخ محمFد الFشنقيطي، ثم يذكر لنا كيفية بداية دراسته

وتقFدمھا ، وكيف كانFت القFاھرة فFي ذلFك العFصر، م١٩٣٥ثم يذكر رحلته لkزھرسنة ، رزھفي ا=

ال محمد رشيد والتقائه بمعظم ت+ميذ محمد عبده أمث،  مجا8تا=خرى في عدةعلى البلدان العربية 

وأيFFضا علFFى الFFشيخ محمFFود ، زھFFر علFFى الFFشيخ محمFFد مFFصطفى المراغFFيوتتلمFFذه فFFي ا=، رضFFا

وھFي عبFارة ، زھFرويصف لنا طريقFة التFدريس فFي ا=، يد إبراھيم الظواھروالشيخ محم، شلتوت

الFدرس وكل شيخ لFه حلقFة معينFة حFسب ، حيث تلقى الدروس على شكل حلقات، عن طريقة قديمة

أمثFال إبFراھيم عبFد ، لتقى بعدد كبير من ا=دبFاء والكتFاب والFشعراءوخ+ل وجوده بمصر ا، الملقى

  ...وطه حسين، ومي زيادة، القادر المازني

 وعلFى الFشھادة العالميFة والتخFصص ، م١٩٣٩حصل على الليسانس عFام وبقي في مصر إلى  أن 

  .م١٩٤١في القضاء الشرعي من ا=زھر عام 

 ،م١٩٤٢تFم تعيينFه فFي المحكمFة الFشرعية فFي عمFان عFام ، وبعد عودة الFشيخ القطFان إلFى عمFان 

FFارا مFFشرعية اعتبFFرك الFFة الكFFيا لمحكمFFل قاضFFام  ١٩٤٢ ن آبوانتقFFى عFFم١٩٤٧ حت،FFل بFFين  وتنق

وتنقل في معظم ، فاشتغل مفتشاً للتربية،  خ+ل ھذه الفترةوزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية

ردنية لم يكFن ھنFاك فنFدق للنFوم  في مذكراته أن بعض المحافظات ا=حيث ذكر، محافظات المملكة

عFرض ، وخF+ل توليFه منFصب مFدير الFشرعية، وإنما ينزل فقط عند بعض أصFدقائه، وا8ستراحة

بتوليه منصب ،   التليوالقيادي وصف، عليه بعض ا8خوان من بينھم القيادي عبد الوھاب المجالي

وھFذه ، وخFتم قولFه، تولى ھذا المنFصب،  خوةوبعد إلحاح من ا9، فرفض في البداية، للتربيةوزير 

 للقFضاة ووزيFراً للتربيFة والتعلFيم حتFى سFنة عFين قاضFياً ، م١٩٦٢وفي سFنة  ، كيفية تولي للوزارة

،  م،ثFFم عFFين مرافقFFاً لFFصاحب الFFسمو الملكFFي١٩٦٥م، وبعFFد ذلFFك عمFFل محاميFFاً حتFFى سFFنة  ١٩٦٣

عين سفيراً لkFردن ، م١٩٦٧ا=مير الحسن بن ط+ل بدرجة سفير في وزارة الخارجية، وفي سنة 
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لوقFFت نفFFسه سFFفيراً غيFFر مقFFيم فFFي وكFFان فFFي ا، م١٩٧٣فFFي المملكFFة المغربيFFة حتFFى نھايFFة اذار 

  .موريتانيا

وعمFFل بعFFد ذلFFك ، م١٩٧٤م عFFين سFFفيراً لkFFردن فFFي الكويFFت حتFFى نھايFFة اذار ١٩٧٣وفFFي تمFFوز

، م١٩٧٥محاضرا في كلية الشريعة في الجامعة ا=ردنية في موضوع مقارنFة ا=ديFان، وفFي سFنة 

   .عين سفيراً لkردن في باكستان وسفيراً غير مقيم في ماليزيا

فتFFه إلFFى أن وافFFاه ا=جFFل سFFنة م عFFين قاضFFياً للقFFضاة، وبقFFي فFFي وظي١٩٧٧ئFFل حزيFFران اوفFFي أو

  .م ١٩٨٤

وكان رحمه M عضواً فFي مجمFع اللغFة العربيFة ا=ردنFي، ومجمFع اللغFة العربيFة فFي القFاھرة بعFد 

حFFضارة والمجمFع الملكFFي لبحFFوث التFأليف كتابFFه عثFFرات المنجFFد، ومجمFع اللغFFة العربيFFة العراقFFي، 

 وقFد نFال فFي عمFان، ورابطFة الكتFاب ا=ردنيFين، وجمعيFات أخFرى،) ل البيتمؤسسة آ(ا9س+مية 

  )١.(ردن والمملكة  المغربيةعدداً من ا=وسمة في ا=

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

مAAن  "، محمFد،  أبFو صFFوفة:، وانظFFر١٥ ص،سFابق  مرجFFع،" المAAذكرات والAرح	ت "إبFFراھيم ياسFين، القطFان) 1(

الحرية والحضارة "إبراھيم خليل : العجلوني :  ، وانظر٣٢٣ ص، مرجع سابق ، "أع	م الفكر واBدب في اBردن

 ايلFFول –ه ١٤٠٩الFFسنة الثانيFFة، العFFددا=ول صFFفر  ،"مجلAAة المواقAAف، ا�نAAسانية فAAي فكAAر الAAشيخ إبAAراھيم القطAAان

 العFFدد ٢٠٠٢ سFFنة ،" رة الAAوطن،  مجلAAة أفكAAار رجAAال فAAي ذاكAA"تيFFسير :  النجFFار: وانظFFر،م  الجبيھFFة عمFFان١٩٨٨

   .١١٧ – ١١٤ص ، عمان، وزارة الثقافة، ١٦١
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  التعريف بتفسير الشيخ القطان: الفصل الثاني

  مدخل إلى تفسير القطان: المبحث اBول

  طان في مقدمة تفسيرهمع الشيخ الق: المبحث الثاني

  طريقة الشيخ القطان في تفسيره :بحث الثالثالم

  أخذه من التفاسير دون ذكرھا:  اBولالمطلب
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  مدخل إلى تفسير القطان: اBولالمبحث 

ھFداء إ تفسيره بأ ابتدأنهشير إلى أن أبد   8، تفسير الشيخ رحمه Mبالحديث عن قبل البدء       

مير حسن بن ط+ل المحبوب، رائد النھضة العلميFة الفكريFة إلى زين الشباب ا=( :لطيف حيث قال

ناسبة ، بمزف ھذا التفسير المباركأس+مي  وإلى العالم العربي وا9،ى،في ظل ج+لة الحسين المفدّ 

  )١(.)القرن الخامس عشر الھجري

ول يحتFوي علFى فالمجلFد ا=، يقع تفسير الشيخ إبراھيم القطان فFي أربFع مجلFدات  ضFخمة

 ٦٥٠جلFFد الثالFFث يقFFع فFFي حFFوالي والم، صFFفحة٧٣٤والمجلFFد الثFFاني يحتFFوي علFFى،  صFFفحة٥٧١

بع الجمعيFة العلميFة  وھو تفسير مطبوع بمطا، صفحة٨٠٤ا=خير يقع في حوالي والرابع و، صفحة

ول جلFد ا=ما عFدا  الم، ه الشيخ رحمه M بمقدمة وخاتمهيبدؤ، وكل مجلد من ھذه التفاسير، الملكية

  .وھذا واضح  من المقدمة ،   الرابع طبع بعد وفاته رحمه Mوالمجلد، والثالث  الذي لم ينته بخاتمة

، لتفسيركان يثني على الذين ساعدوه في إعداد  ھذا ا، شير إلى أن الشيخ إبراھيم القطانو8بد أن ن

  .وإرشاد وتوجيه، صحيح لما وقع فيه من بعض ا=خطاءوت،  وإبداء م+حظاتمن طباعة

 الFشاعر ا=ديFب، لصديقي العزيFز) تيسير التفسير  (ولقد كان الفضل بالتسمية(: قال الشيخ

  . والذي ساھم بقراءة كمية من الكتاب ، الكبير ا=ستاذحسني فريز

، =سFFتاذ محمFد محFFي+ن مFدير الFFشرعيةمFنھم ا، التFFصحيح عFدد مFFن ا9خFوان الكFFراموقFد سFFاھم فFي 

والFسيد ، ف اللبFديوا=سFتاذ عبFد الFرؤو، وا=سFتاذ صFالح المحتFسب، ل الشريفوا=ستاذمحمد عاد

  .وكان جھدھم مشكورا، محمد خير جنكات

أسFلوبه وحFسن العFرض وا9خFراج وب، بوتفضل إخوان كرام بإرسال رسFائل مFشجعة تFشيد بالكتFا

  :  منھم

د القائF، زيFد بFن شFاكروالفريFق الFركن ، خماش وزير الFب+ط الملكFي الھاشFمي  معالي السيد عامر 

ومعFالي ، م المجFالي رئFيس الجامعFة ا=ردنيFةوالFدكتور عبFد الFس+، العام للقوات المFسلحة ا=ردنيFة

ان بFشناق والزميل الكريم ا=ستاذ عبد الرحمF، لمية ا9س+ميةا=ستاذ بشير الصباغ رئيس الكلية الع

 ناصر الدين ا=سد رئيس المجمFع والدكتور، والسيد محمد خير جنكات، عضو مجمع اللغة العربية

  ).مؤسسة آل البيت عمان ا8ردن(مية الملكي لبحوث الحضارة ا9س+

 : بإرسFFال رسFFائل مFFشجعة مFFنھمكمFFا تفFFضل عFFددمن العلمFFاء والبFFاحثين مFFن العFFالم العربFFي

والباحFث ،  تنسيق التعريب من المغرب العربيا=ستاذ الباحث عبد العزيز ابن عبد M مدير مكتب

وا=سFFتاذ الكبيFFر عبFFد M بFFن إبFFراھيم ، لكبيFFر ا=سFFتاذ الفاضFFل الFFسيد جعفFFر الخليلFFي مFFن العFFراقا

                                                 

  .، بداية الكتاب١ القطان، تيسير التفسير، ج) 1(
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وا=سFتاذ الكبيFر الFدكتور يوسFف القرضFاوي ،  دائرة الشؤون الدينية بدولFة قطFرا=نصاري رئيس 

وصFFديقنا ، وا=ديFFب ا=سFFتاذ ھFFادي مھFFدي الحيFFدري مFFن بغFFداد، رئFFيس كليFFة الFFشريعة بدولFFة قطFFر

 مFن مجمFع اللغFة مFينوالزميل الدكتور شوقي أَ ، ث حسان بدر الدين الكاتب من دمشقديب الباحا=

ن مجمFFع اللغFFة العربيFFة فFFي والزميFFل الFFشاعر الكبيFFر محمFFد عبFFد الغنFFي حFFسن مFF، العربيFFة بالقFFاھرة

وتمنFى أن ، زي كلمة قيمة أشFاد فيھFا بالتفFسيروكتب ا=ستاذ ا=ديب روكس بن زائد العزي، القاھرة

لما فيھا من الفوائد الجليلة  والممتعة ، تفرد المقدمة في كتاب مستقل وتوزع على المدارس والقراء

  )١.() فله الشكر الجزيل ،والھامة

كتبھا في جريدة ،لمجلد الثاني كلمة =حد الباحثينوقد نقل الشيخ إبراھيم القطان في خاتمة ا

FFهالدسFFسير وأھميتFFن التفFFة عFFأنقلھا ، تور ا=ردنيFFاوسFFا =ھميتھFFن و=، ھنFFة عFFرة عامFFا نظFFا تعطينFFنھ

أشFاد فيھFا وقد كتب ا=ستاذ الفاضل أحمد جبر كلمة قيمة في جريدة الدسFتور ( :قال الشيخ، التفسير

  :  جاء فيھا،وبحسن عرضه وأسلوبه وفائدته المرجوة، بالتفسير

  :عة أمورارة إلى أربلھذا أجدني ملزماً بين يدي تقديم ھذا الكتاب  للقاريء با9ش

واستغ+قھا ، وعانى من وضوحھا القليل،  عن كثبأن المؤلف لمس صعوبة بعض التفاسير: اBول

إخ+صFه لدينFه فقFاده ، ويعوزھم ا8ط+ع عليھFا،  تسعفھم ملكة اللغةممن لم، على فھم بعض القراء

،  يFدلي بFدلوهأن، الواقف علFى أسFرار الب+غFة، وھوالمتضلع في الدين واللغة، وحبه =مته المسلمة

  .ولoنسانية جمعاء، ه الخدمة الجليلة للمسلمين خاصةفانبرى لتقديم ھذ

بFFار المفFFسرين فFFي الماضFFي أن الجھFFد المبFFذول فFFي ھFFذا الكتFFاب 8 يقFFل وزنFFاً عمFFا بذلFFه ك :الثAAاني

وفيFه ) الوارثFون ( مFن المجلFد ا=ول بعنFوان ٤٥٦ ودليل ھذا الجھد ما ورد في صFفحة ،والحاضر

، لبFاب مFن أھFم أبوابھFا، وتوضيح شامل للميراث في الFشريعة الغFراء، ثف بنص قرآنيتلخيص مك

حلة ا9عجاز في ا9يجاز  إن ھذا ا9بداع ليدخل في مر، باب الميراث ضمن صفحة واحدة فقطوھو

  . ھن صاف لرجل علم مستنير عز نظيرهويدل على ذ، والتلخيص

والسھر مع ، رةورة اقتنائه من قبل كل ذي بصي لمست بعد أن اطلعت على ھذا الكتاب ضر:الثالث

  . أطول زمن ممكن، وفي رحاب البارىء، والعيش في دوحة القرآن الكريم، آيات M البينات

 ربما كان في ھذا الكتاب من الفوائد ما يرتفع به إلى مستوى التطبيق المنھجFي ا8سFتقرائي :الرابع

نيFر مFن نظريFات وفرضFيات مFا سFما إليFه الفكFر الو، دث ما توصل إليه العلم مFن نظريFاتعلى أح

  .لتكنولوجي المنسجم مع جوھر الدينشفعھا التقدم ا ،واجتھادات
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وھFو مFالم ، فFي ضFوء آيFات القFرآن الكFريم،  لھFاوإيFضاح قFيم، وكذلك بيان واع للع+قات ا9نسانية

  .عشرينلمين وجھابذتھم في القرن اليصل إليه الكثير والكثير جداً من علماء المس

، يعتبر عّ+مة عصره وجيله بحق، شدالذي صدر عن رجل را، وختاماً نفعنا M بھذا الجھد الجليل

  )١(.)وM ولي التوفيق 

Fراوأخيرا 8بد أن نشير إلى أن الFائلشيخ إبFر رسFد ذكFان قFار ھيم القطFن كبFات مFواعتراف 

و8 يFسعني ، ءعFض العلمFاوب،  ا=ميFر الحFسن بFن طF+ل،مثل صFاحب الFسمو الملكFي، الشخصيات

  .بإذن M، سأذكرھا كم+حق في آخر الرسالةو ،المجال لذكرھا ھنا

،  التي أُلفت في العFصر الحFديثوھومن أھم التفاسير، بسھولة العبارة ويسرھا، ز ھذا التفسيرويمتا

ذا النوع مFن ذين نادوا بھال،  أنه تأثر بمحمد عبده وبت+ميذهوكون الشيخ رحمه M أزھرياً ف+ شك 

لك علFى وكFذ، فالFشيخ تتلمFذ علFى يFد محمFد رشFيد رضFا، ودعوا إلFى تFرك التقليFد والقFديم، التفسير

وايضا على ، ر ت+ميذ محمد عبده كما ھو معروفوھؤ8ء من كبا، الشيخ محمد مصطفى المراغي

  .والشيخ محمد إبراھيم الظواھري، الشيخ محمود شلتوت

اذنا الFشيخ لقاھرة لندرس في ا=زھر كنFا متFشبعين بFآراء أسFتعندما جئنا إلى ا( :قال الشيخ

بFن تيميFة لFه وأن ا، شيخ محمFد عبFده وت+ميFذه غيFر سFويةبأن طريقة الF، محمد ا=خضر الشنقيطي

وحFضرت ، وبقيت مدة وأنا علFى ھFذا الFرأي... انحراف وأن الوھابية فيھا، آراء خارجة عن الدين

وكFان علFى القائمFة ، د رضان فيھا المرحوم الشيخ محمد رشيفي دار الشبان المسلمين محاضرة كا

ويجب علFى كFل إنFسان أن يبحFث ، ني أنصح بعدم تقليد أحدإف، الكبيرةوھذه من ا=غ+ط ، السوداء

 وتبين لي  بعFد ذلFك أن كثيFراً ممFا قFالوا،  بنفسه حتى يعرف الصحيح من الغلطويدرس ويستقصي

  )٢.()وأن الناس 8بد أن يختلفوا، عض اIراءوما ھو إ8 تعصب منھم لب، غير صحيح

وھكذا مضت علّي أربع سنوات في (: يقة التدريس في ا=زھر نجده يقولوعند انتقاده لطر

ولFست مبالغFاً و8 متجنيFاً علFى ا=سFاتذة ، فد منھFا إ8  الحFصول علFى الFشھادةلم است، كلية الشريعة

نFي قFد إو، أعرف مFن المراجFع أكثFر ممFا يعرفFونني إو، مروا علّي في ھذه السنوات ا=ربعالذين 

أضعاف أضعاف ما أفدتFه ، فيھا الشيخ محمد ا=خضر الشنقيطيأفدت في المدة القليلة التي 8زمت 

مFFا عFFدا اثنFFين فقFFط وھمFFا الFFشيخ محمFFد مFFصطفى المراغFFي فFFي تلFFك الFFسنة التFFي درسFFنا فيھFFا ، مFFنھم

وكFان واسFع ا8طF+ع باحثFاً ، واحFدةنا سنة نه درسإف، والمرحوم الشيخ محمود شلتوت، )ولا=ص(

، وكFان يبعFث فينFا روح العلFم والبحFث،  يريد من ط+بFه أن يتعلمFوا ويبحثFوا ويFستفيدوا حقFاً ،مجداً 
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ولكFن كFان ، والجرأة في إعطاء الرأي، على المطالعة والتزود من المعرفةوا9قدام ، وحرية الرأي

  )١.()قط يجعلني أترك مناقشته وأستمع ففيه شدة مما

: والتFي ذكرھFا  الFشيخ فFي تفFسيره بقولFه، يضاً من مقولة  ا9مام محمد عبFدهويتضح ھذا أ

وحكمFFة ،  ھFFو مFFا ييFFسر فھFFم المFFراد مFFن القFFول،الFFذي نحFFب أن نFFضعه بFFين أيFFدي النFFاسوالتفFFسير (

وفFFي عبFFارة سFFھلة تجFFذب ،  كFFل ذلFFك بوضFFوح وإيجFFاز-التFFشريع فFFي العقائFFد وا=خFF+ق وا=حكFFام  

 ليتحقFق فيFه معنFى قولFه تعFالى، ية المودعة فFي ذلFك الكF+م العظFيم وتسوقھا إلى تبني الھداالنفوس

m���I��Hlإن ،  رض السامي الذي نريده من التفسير وھذا ھو القصد الحقيقي والغ، ٣:  لقمان

 وإنمFFا يFFسألنا عFFن كتابFFه الFFذي أنزلFFه، لقيامFFة عFFن أقFFوال النFFاس ومFFا فھمFFوهM تعFFالى 8يFFسألنا يFFوم ا

�m��X��W�����V���U :قFولوھوي،  سFنة نبيFه الكFريم التFي ّبينFت ذلFكوعن ،9رشادنا وھدايتنا

��_���^��]���\��[��Z��Ylدبرتم : وسيسأل ٤٤:  النحلFل تتFالة ؟ ھFھل بلغتكم الرس

   )٢()؟مرتمتم  ما عنه ُنھيتم وما به أُ ما بلغتم ؟ ھل عقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ١٩٩ص  ،مرجع سابق ،" المذكرات والرح	ت "إبراھيم ياسين، القطان)   1(

  ٨ ص ،٢القطان، تيسير التفسير، ج)    2(

 



 

 

- ٢٨ -

  مقدمة تفسيرهمع الشيخ القطان في :  الثانيالمبحث

 ،  الشيخ في تفسيرهعلى منھجعرف ت، لل من الوقوف عندھابدّ  ، 8بمقدمة مھمةأ تفسيره ابتد

  .٣٤ حتى الصفحة ٥، من الصفحة  صفحة٢٩وھي مقدمة طويلة تقع في 

حFسب ، وونزولFه منجمFا التعريFف بFالقرآن الكFريم: ول الشيخ القطان في مقدمFة تفFسيرهتنا    

والمFدني ، بل الھجFرةما نزل ق فالمكي ،وبين أن فيه المكي والمدني،  سنة٢٣الوقائع وا=حداث في 

، وتبحث في تتميز بالطول، واIيات المدنية  اIيات المكّية تبحث في العقائد، وبّين أنما نزل بعدھا

  . العبادات والمعام+ت والتشريعات

وأن غرض القFصة فFي القFرآن ، ينناوحكم ما ب، وخبر ما بعدنا ،وذكر أن القرآن فيه نبأ من قبلنا   

 ،كFل المFسائلومFن معجزاتFه أنFه لFم يفFصل لنFا  ، وأن القرآن معجزة خالFدةالكريم العبرة وا8تعاظ،

  .علوم ا=خرى كلھا في خدمة القرآنوأن ال ،سرارهأوھذا سرc من 

 واھتمFام ،نمFع تركيFزه علFى التفFسير، =نFه أھFم علFوم القFرآ،    ثم تكلم عن التفسير وعلوم القرآن

  .إلخ....العلماء به أكثر من اھتمامھم بالعلوم ا=خرى  كالقراءات وا9عجاز 

=ن   لFم تكFن ھنFاك حاجFة إلFى تفFسير للقFرآن،-صFلى M عليFه وسFلم-  وذكر أنه في عھد الرسول 

 M رسول- M ه-عليه وسلمصلىFم منFا أبھFي  كان يوضح مFسليقة فFى الFانوا علFصحابة كFوأن ال ،

،  فيما أشكل عليھم فيFه-صلى M عليه وسلم-ويسألون الرسول  ولذلك كانوا يفھمون القرآن،، لغةال

وبعد انتشار الفتوحات ا9س+مية، وكثFرة المFسلمين  مFن غيFر العFرب كFالفرس والFروم  ،وأبھم منه

الناس يFسألون  بدأ وكثرة اللحن بين الناس،، إلخ، الذين 8 يعرفون أسرار اللغة العربية ومعانيھا...

 ، وظھور عدة تفاسير، التفسير كالتفسير با=ثر والرأيثم ذكر أنواع ، وھكذا نشأ التفسير،أھل العلم

 كتFاب بمثFل مFاحظي ولFم يحFظَ  ،وجد عند أمة من ا=مم8 ت، ونتج عن ذلك ثروة ضخمة من العلوم

وتحFدث عFن  ،بFت العقFل ھنFاك عFدة آيFات خاطر أن وذكF،ھتمام والرعاية8ن من العناية وابه القرآ

 ا=فكارالFضالة  اسFتخدام اIيFات القرآنيFة لتأييFدأصحاب الفFرقوأنكر على  العقل ودوره في الحياة،

  .وذكرأن القرآن منّزه عن ھذا كله  ،والمذاھب الھدامة

ھFذا العFصر مFن  ماء فيوذكر ما توصل إليه العل، ووقف عنده كثيراً ، وذكر إعجاز القرآن     

 .وأثبت أن القرآن صالح لكل زمان ومكان  ،وجوه ا9عجاز

مFFا وشFھادتھم أن القFرآن كتFFاب يتFضمن كFل ، وذكFر أقFوال المستFFشرقين فFي القFرآن الكFFريم    

مFنھم ، كFل زمFان ومكFانوصF+حيته ل،  بعظمتFه وأسFلوبه وفFصاحتهوإشادتھم، تحتاج إليه ا9نسانية

 .وإدوار كيوجا وريا فالي،والدكتور ل والدكتور ريتين، وريتشارد وود، ،إدوار جيبون
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 : الطبيFFب والجFFّراح الفرنFFسي الFFذي لFFه كتFFاب،وذكFFر التقFFاءه مFFع الFFدكتور مFFوريس بوكFFاي       

ونّبFه أّنFه عنFدما التقFى معFه ذكFر لFه أن اسFم  ،)دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثFة (

 ، وأن الناشFر غيFر اسFم الكتFاب،)ا9نجيل والقرآن فFي مواجھFة العلFم التوراة و: ( ھوكتابه الحقيقي

 ،يراً وذكر معظم أقوالFه فFي القFرآنووقف عنده كث وبّين موقفه المنصف والموضوعي من القرآن،

واتباعFFه ، وبFFّين أّنFه كيFFف كFان موضFوعيا فFFي دراسFته وا=قFوال المتناقFضة فFFي التFوراة وا9نجيFل،

 )١).( والقرآنالتواراة وا9نجيل(المنھج العلمي في الحكم على الكتب الث+ث

وقFد ألFّف كتابFاً، ذكFر ، وقانوني أمريكي، وھو عالم فلك: وذكر أيضا أقوال الدكتور ھارت

فجFاء أول شخFصية وأعظمھFا  ،لھFا أثFر فFي التFاريخ ا9نFساني، يFةفيه أكثر من مائة شخFصية تارخ

يم حيFث الحّيFة فFي القFرآن الكFر وشFھد شFھادته -صFلى M  عليFه وسFلم-على ا9ط+ق سيدنا محمFد 

ة ، في بيئ أحد المراكز الحضارية في العالمإن معظم الذين غّيروا التاريخ قد ظھروا في قلب:( قال

، ، لكن محمداً ھو الوحيد الذي نشأ في بقعة من الصحراء الجرداءمتقدمة تبرر ظھور العظماء فيھا

اء الدائمي ا8حتراب قوة ، وقد جعل من البدو البسطى جميع مقّومات الحضارة والتقّدمتفتقد تماما إل

وإن معظFم ....قھFرت بعFد ذلFك إمبراطوريFة فFارس وبزنطFة المتقدمFة بمFا 8 يقFاس ، معنوية ھائلFة

، وسوريا شرقا العراق،: ت لغة ودينا وقومية، مثلوتغيرّ ، الب+د التي فتحھا خلفاُؤه استعربت تماما

ت أمة واحFدة تFتكلم لFسانا واحFدا إلFى ، ثم بقي والسودان جنوباو إلى أقصى الشاطئ ا9فريقي غربا،

  .اIن 

، تحويFل  كذلك 8 يوجد في تاريخ الرسا8ت نص نقل عن رجFل واحFد وبقFي بحروفFه كFام+ دون 

 )٢).(مد، الذي بلغه محسوى القرآن، كل ھذا الزمن

بحFث جديFد وطريFف ( :، تحت عنFوانيخ من ھذا الموضوع إلى موضوع آخرنتقل الشثم ا      

ذكر ، وحدثنا عن ا9عجازن القرآن وأسلوبه وبين أنه بليغ، و ع، فتحدث)قرآن الكريم في أسلوب ال

: طلFFق عليFFه عFFدة تFFسميات منھFFا، وأأن  ھFFذا ھFFو أھFFم أوجFFه ا9عجFFازو ،أن القFFرآن معجFFز بب+غتFFه

  . )، أو الترابط الحي بين الكلمات أو البنية الھندسيةالمعمار،(

 وفي كل مرة أنھا تتكرر، ولكنھا تتنوع وتختلف،ذكر و، تعرض للكلمة في القرآن الكريمو     

 ) النطفFة ( كلمFة وضFرب لنFا أمثلFة علFى ھFذا منھFا ،شبھھا بالخلية العFضويةتحمل مشھدا جديدا، و

 كل مرة تأتي بمشھد تفFصيلي فنجدھا، تأتي في أكثر من عشرة مواضعثم نرى النطفة ( :حيث قال

 �m�½��¼��»����º��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾�l : قFFFFFال تعFFFFFالىحيFFFFFث ،مختلFFFFFف
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مFFا نعرفFFه اIن بالجينFFات  وذلFFك ھFFو ،أي أخFF+ط مFFن صFFفات وخFFصائص متنوعFFة ،٢: ا9نFFسان

ن كFان إنس المولFود  بأن النطفFة المنويFة ھFي التFي تحFدد جF،ثم يأتي القرآن بتفصيل أكثر، الوراثية

 - ٤٥:  النجمm�J��I��H��G��F����E������D��C��B��A��K�l :حيث قال تعالى،  ذكراً أم انثى

 شFيئاً عFشوائيا مFن تFدبير ، وھو أن النطفة مقدرة بتركيبھا مFن الخFالق وليFستثم تفصيل ثالث� ٤٦

قFال ، ثم ينقلنا القرآن إلى مشھد مكFاني� ١٩:  عبس�m��n��m��l��k��jl :قال تعالى، الصدفة

ثم ،  قرھا الرحم ھي النطفة التي مست،تلك١٣:  المؤمنون�m��s��r��q��p��o��n��ml: تعالى

، فيضع ھذه النطفة في سياقھا التاريخي ويربطھا ببFدئھا ا=ول الFسحيق مFن ينقلنا إلى مشھد زماني

|��{��~��_����������`����m��l���k������j��i��h��g��f��e��d��c��b��a:قال تعالى، التراب

���¡�����~��}��|��{��z���y��x��w���vu���t��s��r��q��p��o��n��m

�£��¢���³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª���©��¨��§��¦¥��¤�

��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸¶��µ��´

Çlت  ،٥:  الحجFة كانFن أن النطفFاريخي مFسياق التFذا الFثم يعطينا تفاصيل أكثر لِما حدث في ھ

 بعFد ذلFك إلFى ذكFر  ثم تنوعت،اثر با8نقسام الخضري بدون تزاوجفي البداية ُنطفاً غير جنسية تتك

�m��Ð��Ï��Î���Í��Ì: قFال تعFالى، ، تأتي ھذه ا9شارة في اIيFةوأنثى، وظھر التكاثر التزاوجي

��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â�����á��à��ßÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×���ÖÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ

���ñ��ð��ï���î��í������ì��ëêlطف، مما يدل فجعل ا=زواج تأتي متأخرة بعد الن ، ١١:  فاطر  

، وھو مFا يعFرف بالتكFاثر ولية لم يتعين فيھا ذكٌر أو أنثىعلى أن النطف المقصودة ھنا ھي نطف أُ 

  )١.(ال+تزاوجي

                                                                                                                                               

  

 يتوافق مع نظرية داروين في إن كان قصده ،افق الشيخ القطان فيما ذھب إليه في تفسيره لھذه اIيةو  وأنا 8 أ) 1(

  .نما كانت من ترابإو، وھذا ترده اIية التي تدل على أن بداية خلق ا9نسان لم تكن من نطفة، التكاثر ال+تزاوجي
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قFFال ، نثFFم يعطينFFا مFFشھداً آخFFر تفFFصيلياً عFFن تسلFFسل النطفFFة فFFي سFFياقھا فFFي مراحFFل خلFFق الجنFFي

m��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u���t:تعFFالى

���¤��£��«��ª��©��¨��§��¦¥lونFFي �١٤:  المؤمنFFشھد غيبFFى مFFا إلFFم ينقلنFFال ، ثFFق

وذلFFFك ا9شFFFھاد   ٧٧:  يFFFس�m��c��b����a��`��_��~��}��|���{���z�����y��xl:تعFFFالى

�m���`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V:قFال تعFالى، نولFدحدث فFي الغيFب قبFل أن 

�p��o�����n��m���l��k��j��ih��gf��e��dc��b��a��s��r��q�lرافFFFFFFFFFFFFFا=ع  :

، ثFFم يFFأتي بعFFده مFFشھد عتFFاب ث للنفFFوس قبFFل أن تنFFزل فFFي ا=رحFFامھFFذا موقFFف إشFFھاد حFFد� ١٧٢

]��\����[��^���_�����`���m���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a :قال تعالى، ومؤاخذة

��klفFة ا� ٣٧: الكھFFذكر كلمFذا ُتFداوھكFرر أبFتتك +Fرآن فFFي القFة  فFل و، لنطفFل كFا تحمFFرة إنمFFم

ة تنموشFيئا فFشيئا إلFى مشھدا جديدا، بحيث يتكامل معناھا في الذھن كما يتكامل كFائن حFي مFن بFذر

  )١(.)نبات كامل

أو ، مة فيه بحيث 8 يمكن تغيير كل،ذكر الشيخ رحمه M أن كلمات القرآن كلھا متناسقةثم      

يقFول القFرآن فFي  الFصبر (: لاقFكان أخرى، وحتى الحرف كذلك، وقدم لذلك أمثلة فموضع واحدة 

�m��Æ�����Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾������½��¼��»��º���¹��¸�����������������¶��µ :على المصيبة

��È����Çlللتوكيد حينما يتكلم عن الصبر على أذى ) ال+م (يضيف حرف  ، ثم نراه�١٧:  لقمان

أضFFاف  لمFFاذا �٤٣ : الFFشورى�m�Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ël :قFFال تعFFالى، اIخFFرين

 -=ن الصبر على أذى الغريم الذي تستطيع أن ترد عليه بFأذى مثلFه   ؟حرف ال+م في اIية الثانية

  )٢().الصبر على مصيبة 8 حيلة لك فيھا فالصبر ھنا ليس ك–يحتاج منك إلى عزم أكبر 

و تقدم كلمة خر أثم إنك 8 تستطيع أن تؤ( :لتقديم والتأخير في القرآن، فقا أمثلة للوضرب     

، وھFFو دائمFFا لوظيفFFة تقFFديم فFFي الكلمFFات القرآنيFFة محFFسوب=ن التFFأخير وال ،مFFن مكانھFFا فFFي الFFسياق

                                                 

 .بتصرف  ،٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤ص ،  ١القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

 ٢٩ ص ،١ج، المرجع السابق  )2(
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��m���U���T��SR����Q��P����O�������N��M��L��K:ة تأتي قبل الزاني في قوله تعFالىفالزاني: ولھدف

�g��f��e��d��c���b��a`��_��^��]�����������\���[��Z��Y��X���W��V�lوالسارق ٢:   النور

�m����W��V���������U��T��S��R���Q��P��O:مقدم علFى الFسارقة فFي قولFه تعFالى 

��]���\����[��Z��YXl٣٨:  المائدةFي التFاوذلك =ن المرأة ھFي الزنFى فFالخطوة ا=ولFادر بFي تب، 

  ) ١(.)الفعل أما في السرقة فالرجل ھو ا=كثر إيجابية في

8 تستطيع  ،بنياناً محكماً من ا=لفاظ، قرآنھذا ھو ال (:فقاللخص ما ذكره سابقاً ثم     

، ولكFي قدمھا، تكFرر كلماتFه بحFساب، ولحكمFة ولھFدفأن ترفع منه كلمة أو تبدلھا أو تؤخرھا أو ت

ثFم إن ھFذا التنFوع والتفFصيل ينتھFي بالقFاريء إلFى  ، مكنونھا وتبوح بأسFرارھا وثرائھFاتكشف عن

�m���}��|��������{��z :ث قFال تعFالى، حيFى تماٍم في الفھم والتFصوروٍد وإلكماٍل في المراد مقص

��¨��§��¦��¥��¤£��¢���¡���~l٢(.)فذلك ھو التمام المقصود،١١٥:  ا=نعام(  

ذكFر أن القFرآن و، ة المصحف على مFا ھFو عليFه اIنوھو كتاب، تعرض لموضوع آخرثم      

ذكFر أن للعلمFاء ث+ثFة آراء و، سFم العثمFانيثم تعرض للر ،قر على كتابة عثمان رضي M عنهاست

بدأ برأي و  ذكر ا=راء الث+ثة،و في ھذه الكتابة التي تختلف عن الكتابة ا9م+ئية في بعض الوجوه،

 أن يFرىوذكر الرأي الثاني الFذي ،  في تحريم مخالفة الرسم العثمانيا9مام مالك والجمھور وأحمد

، وھFو  إذ لم يرد فيFه نFص، ومFن ثFم تجFوز مخالفتFه،فياً وليس توقيكتابة المصحف أمر اصط+حي 

ي الثالFث وھFو موافFق للFرأي ذكFر الFرأو، بFن خلFدون فFي مقدمتFهار البق+ني ورأي القاضي أبي بك

ولكFFن يجFFب  ،تFFسھي+ للعامFFة،  القFFرآن بFFا9م+ء  فFFي غيFFر المFFصحف، بحيFFث يجFFوز كتابFFةالثFFاني

 المصحف بغير الرسم العثماني، وھو رأي العز بن ابةف+ يجوز كت ،المحافظة على الرسم العثماني

  .-رحمه M–رجح ھذا الرأي وھو وسط بين الرأيين، و ،عبد الس+م

 وأن العلمFاء قFد اھتمFوا ،ذكر أن للقرآن قFراءات متعFددة و، إلى موضوع القراءاتثم انتقل     

 -رضFFي M عنFFه–مFFان ، ثFFم جمFFع عث وذكFFر القFFراء مFFن الFFصحابة،وجعلھFFا علمFFاً قائمFFاً بذاتFFه، بھFFا

ر أھم الكتب ثم ذك، ، وإجماع ا=مة على مصحف واحدبعد اخت+ف القراء في ا=مصار، المصحف

                                                 

ولFو8 موافقتھFا لمFا تFم ، والمرأة 8 تبFادر ولكنھFا ھFي التFي تطمFع الرجFل فيھFا ، ٣٠ ص ،١ جالمرجع السابق،) 1(
 .الزنا

  .٣١ص ، ٢القطان، تيسير التفسير، ج) 2(
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 ويFFذكر ،ومنھFFا فFFي العFFشر، ثFFم تطFFرق لkحFFرف الFFسبعة منھFFا فFFي الFFسبع، ،المؤلفFFة فFFي القFFراءات

  )١).(إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف (:الحديث

حرف واحد من  وإنماھي راجعه إلى ،ليست ھي ا=حرف السبعةات السبع وذكر أن القراء   

  )٢.(ولم يذكر ا=قوال في ھذه المسألة ، وھو الذي جمع عثمان عليه المصحف،تلك السبعة

 فFي ،إليFه الFشيخالعلماء يخFالف ماذھFب كثير من ن الذي ذھب إليه إ: لولتوضيح أكثر نقو

وعليFه فFإن القFراءات  ،عثمFان رضFي M عنFه اختاره ،راجعة إلى حرف واحدأن ا=حرف السبعة 

وقFد رده ، وافق رأي ا9مام الطبFريوھو ي، واحداً من ا=حرف السبعة العشر المتواترة تعتبر حرفاً 

  .كثير من العلماء

 أن وقد استقر ا8مر، تلفة التي نزل بھا القرآن الكريم وعليه فإن ا=حرف السبعة ھي الكيفيات المخ

 الFصورة النھائيFة التFي عليھFا، خيFرة فFي العرضFة ا=وھي مFذكورة،  المتواترةالقراءات العشر ھي

  )  ٣.(لكتاب M عز وجل

وقFد نظFرت فFي التفاسFير ( :لفقFا،  والFسبب فFي تFأليف ھFذا التفFسير،تفFسيرهتحدث عFن ثم      

، المطبوعة الموجودة بين أيFدي النFاس فوجFدتھا علFى كثرتھFا وج+لھFا تفيFد المختFصين فFي الغالFب

، معنFFى واضFFحاً جليFFاً ويبقFFى القFFارئ العFFادي ومتوسFFط المعرفFFة، بحاجFFة إلFFى تفFFسير يFFضع أمامFFه ال

، خFاٍل مFن  عFن ا9صFط+حات العلميFة واللغويFةبعيFدا 8 تطويل فيه و8 اختصار،، وبأسلوب سھل

 ، 8 مFن قريFب و8 مFن بعيFد،ي القFارئ 8 تعنF،والخوض في أمور متعFددة، تعدد الرواياتالجدل و

  . 8 يستطيع ا9نسان أخذ المعنى الكامل الذي يريده منھا،عضھا مختصر جداوب

يفھمھFا كFل ، ، وحاولت مFا أمكننFي أن أجعFل عبارتFه بFسيطة واضFحةلذلك شرعت في ھذا التفسير

  )٤).(فيأخذ حاجته منھا دون عناء ،قارئ مھما كانت ثقافته

وإنمFFا ، ت فFFي ھFFذا التفFFسير بجديFFدولFFم آ( :فقFFالوذكFFر أنFFه لFFم يFFأت بجديFFد فFFي ھFFذا التفFFسير     

ولFت أن آخFذ المعنFى بكاملFه وحا، عتمد من أقوالھماعتمدت على عدد من أمھات التفاسير ونقلت الم

                                                 

 أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحFسين بFن :يالعراق: أنظر، رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب)  1(
المغنAي عAن حمAل اBسAفار فAي اBسAفار، فAي تخAريج مAا فAي ا�حيAاء مAن  "، عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبFراھيم 

 ٨٥١ص،  لبنان–دار ابن حزم، بيروت : الناشر،  م٢٠٠٥ ھـ  ١٤٢٦ا=ولى، :  الطبعة،" اBخبار

وھل ا=حرف السبعة كلھا موجFودة ، وع+قتھا بالقراءات، ي تعريف ا8حرف السبعة ھناك خ+ف بين العلماء ف)2(

  .ومن أراد فعليه الرجوع إلى الكتب المختصة ، في المصحف ؟ والك+م يطول في ھذا الموضوع

 ،"مقAAدمات فAAي علAAم القAAراءات  " محمFFد خالFFد منFFصور  وأحمFFد خالFFد شFFكريو،  احمFFد مفلFFح:القFFضاة :انظFFر)   3(
  ٣٢ص، عمان، ردار عما، ٢٠٠١ا8ولى الطبعة 

  .٣٣، ص ١ القطان، تيسير التفسير، ج)4(
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وقد بينFت التفاسFير والكتFب ، ضيحه وتقريبه بعبارة سھلة مبينة، وعندما لم أستطع حاولت توأحيانا

 )١().التي اعتمدت عليھا في آخر الكتاب

أو قصور في التعبيFر جFاء فFي ھFذا التفFسير  ،وكل خطأ أو تقصير في العبارة (:قولهوختم مقدمته ب

، مFأجورا مFشكورا، طلFع علFى خطFا أو قFصور أن ينبھنFي إلFى ذلFكاوأرجو من كل مFن ، فھو مني

 )٢.()ھو حسبي ونعم الوكيل، وM من وراء القصد

فھFذا  ،عرفة، والمناصب  العليام والم مع ما آتاه M من العل-رحمه M–   وھذا من حسن تواضعه 

 .-رحمه M رحمة واسعة  –ليس غريبا على من تشرب العلم وجلس عند العلماء وعرف قدره 

  .ور القرآن وآياته وكلماته وحروفه  ثم انتقل للحديث عن عدد س

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                 

  .٣٤ ص،١ج القطان، تيسير التفسير، ) 1(

  .٣٤ ص ،١ ج، المرجع السابق) 2(
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  طريقة الشيخ القطان في تفسيره : الثالثبحثالم

أنFه فFسر سFور ، اتFضح لFي، للوقFوف علFى طريقتFه فيFه ،ير الFشيخبعد قراء ة متأنية  لتفFس

Fي المFشريفالقرآن على ترتيبھا فFة،صحف الFسورة الفاتحFسيره بFدأ تفFث ابتFسير ،  حيFه بتفFواختتم

ويحFدثنا ، بمقدمFة لطيفFة  يعFرف فيھFا بالFسورةوكان في بداية تفسير كل سورة يFأتي  ،سورة الناس

فتبFFدو ،  وإن كانFFت مختلفFFة،ضFFوعات التFFي تحFFدثت عنھFFاويFFربط ا=حFFداث والمو، عFFن  موضFFوعھا

ي سFبقتھا فFي ترتيFب المFصحف وبالFسور التF، ع+قFة الFسورة بالFسورة التFي قبلھFاويبFين ، مترابطة

ويFذكر ، وحكمFة وضFع الFسورة فFي موضFعھا،  بالسورة التي بعدھاة ع+قة السوروكذلك، الشريف

  :في تفسير السورة الجوانب التاليةوقد راعى ، أقوال المفسرين القدماء في السورة كالقرطبي مث+ً 

  . ذكر رقم السورة  في ترتيب المصحف الشريف – ١

  .  ذكر المكي والمدني من السورة – ٢

  .وھل نزلت متفرقة أو جملة واحدة ،  ذكر تاريخ السورة– ٣

  .إن كان لھا سبب ،  ذكر سبب نزولھا– ٤

  .  ذكر ع+قتھا بالسور التي قبلھا– ٥

  .   بيان منھج السورة في معالجة القضايا وا=حكام – ٦

الموضFFوعي  وھFFذا مFFا يFFساعدنا فFFي التفFFسير،  التFFي عالجتھFFا الFFسورة ذكFFر أھFFم الموضFFوعات -٧

  . للسورة

  . مناسبة السورة لما قبلھا – ٨

  . خ+صة عامة عن السورة – ٩

  . ذكر القراءات القرآنية – ١٠

  .  خاتمة لتفسير السورة– ١١

  :ضيح نأتي بمثال على ما قلناهو للتو

وقFد نزلFت ، وھFي مكّيFة، الFسادسة مFن سFور القFرآنھFي الFسورة (: د تفسيره لسورة ا=نعFام قFالعن

رين  والرواةجملة واحدة ع fضبط أما،لى قول معظم المفسFروف بالFر معFا فغيFن ،  تاريخ نزولھFولك

ويعFود تFرجيح ذلFك الFى تعFّدد ، عثFةنة الخامFسة أو الFسادسة مFن البأقرب ا=قوال أنھا نزلت في الFس

  .الموضوعات التي تناولتھا
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، ١٥١، ١٤١، ١١٤ ، ٩٢، ٩١، ٢٣ ، ٢٠(  أنھFFا مكّيFFة  إ8 اIيFFات،)١(حف ا=ميFFريوفFFي المFFص

١٥٣، ١٥٢.(   

جملFًة ،  نزلFت فFي ليلFة واحFدة،  أما الرواية عن قتFادة و ابFن عبFاس  فتقFول إن الFسورة كلھFا مكيFة

�m��J��I��H��G����F��E��D��C��B��A:ھما قوله تعFالى،  منھا نزلت بالمدينةنماعدا آيتيو ،  واحدة

��a`��_��^��]��\���[Z��Y��X��W���V��U���T��S��R��Q��P���ON��M���L��K

���r���q��p��o��n��m��lk��j��ih���g����f���e����d��c��blامFك  ٩١:  ا=نعFي مالFت فFنزل 

�m��s��r��q���p�������o��n��m:  وقوله تعالى،نبن الصيف وكعب بن ا=شرف اليھوديي

�����£��¢��¡�����~}���|��{��z��y��x��w����v��u��t

��¥��¤���²��±��°��¯������®��¬«��ª��©¨�����§��¦lي   ١٤١:  ا=نعامFنزلت ف

  )٢(.)قيس بن ثابت أو معاذ بن جبل

 ،وھFذا تFرجيح منFه، لقد ذكر الشيخ رأي معظم المفسرين الذين يFرون نزولھFا دفعFة واحFدة

، وھFFذا واضFFح مFFن ك+مFFه، والظFF+ل، ن+حFFظ أنFFه متFFأثر بتفFFسير المنFFار، ومFFن الكFF+م الFFذي ذكFFره

و رجحFه ، وھFذا الFرأي  رأي الجمھFور، نزلت جملة واحFدةأنھا و، مكيةوالراجح أن سورة ا=نعام 

 نحFن نميFل إلFى ھذا كلFهل( :حيث قال بعد ذكره للروايات التي ذكرھا الشيخ،  سيد قطب في الظ+ل

 وقFد ، فFي ليلFة واحFدة،اعتبار الروايات المطلقة، التي تنص على أن السورة نزلت بجملتھا في مكة

وردت عFFن ابFFن عبFFاس وعFFن أسFFماء بنFFت يزيFFد، وفFFي الروايFFة عFFن أسFFماء تحديFFد للروايFFة بحFFادث 

 قال سفيان الثFوري عFن ليFث عFن شFھر بFن حوشFب عFن أسFماء بنFت(: مصاحب على النحو التالي

                                                 

المFصحف ا=ميFري، ويFسمى مFصحف بFو8ق،  ، )www. Tafsir. net(ملتقى  أھFل التفFسير، جاء في موقع)   1(
ھFو مFن أوائFل المFصاحف : مFصحف القFاھرة ،مFصحف دار الكتFب، لمFساحةا مFصحف دار ، المFصحف المFصري

Fھرة فFمييالمطبوعة، وأكثرھا ش+Fالم ا9سFر ،  العFد جعفFاط محمFه الخطFب حروفFك(كتFصحف، ) بFع المFي وطبFف 
الFذي يعFد أول طبعFة ، وھFو مFصحف الملFك فFؤاد ا=ول، )المصحف ا=ميFري(ا=ميرية، عرف فيما بعد بـ  المطبعة

  .اية حفص عن عاصم في العالم كلهرسمية لرو

  ١٦ ص ٢القطان، تيسير التفسير، ج ) 2(
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 جملFة وأنFا آخFذة بزمFام ناقFة - صFلى M عليFه وسFلم-نزلFت سFورة ا=نعFام علFى النبFي(: يزيد قالت

  )١( .) إن كادت من ثقلھا لتكسر عظام الناقة- صلى M عليه وسلم-النبي

  :أما الرواية عن ابن عباس فقد رواھا الطبراني قال

حماد بن سلمة، عFن علFي بFن زيFد، عFن حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منھال، حدثنا 

نزلت ا=نعام بمكة ليلة جملة واحدة، حولھا سFبعون ألFف (: يوسف بن مھران، عن ابن عباس، قال

  )٢( .)ملك يجأرون حولھا بالتسبيح

 وذلFك با9ضFافة إلFى ،وھاتان الروايتان أوثFق مFن ا=قFوال التFي جFاء فيھFا أن بعFض اIيFات مدنيFة

  . أسلفناالتحليل الموضوعي الذي

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وفي تدافعFه وفFي تدفقFه يوقFع فFي القلFب أن ھFذه الFسورة نھFر 

أو يتدفق، أو سيل يتFدفع، بF+ حFواجز و8 فواصFل وإن بناءھFا ذاتFه ليFصدق تمامFا ھFذه الروايFات، 

  )٣().على ا=قل يرجحھا ترجيحا قويا

ولكFFن سFFياق الFFسورة   ، فFFي الظFF+ل ضFFعيفة وإن كانFFت ھFFذه ا=حاديFFث التFFي ذكرھFFا سFFيد قطFFب

  . نازلة دفعة واحدة، يدل على أنھا مكية، وتناقض الروايات في نزولھا ،وترابطھا

ر المدنية ا=ربع التي قبلھا  منھج السوھج خاص في معالجتھا للقضايا يختلف عنولسورة ا=نعام من

 فھي لم تعFرض لFشيء مFن ا=حكFام ،كونھا سورة مكية، قرة وآل عمران والنساء والمائدةالب: وھي

،  والقتFال وأھFل الكتFاب والمنFافقينوالعقوبات والربا وأحكام  ا=سFرة، حج في العباداتكالصوم وال

  :)١(وعالجت قضايا ث+ثة،  في السورة نداء واحداً للمؤمنينو8 نجد

مثFل ، حدثت عنھاIيات في السورة التي توقد ذكر الشيخ معظم ا : قضية اBلوھية وعبادة 8– ١

�m��¡�����~��}������|��{��zy��x����w��v��u��t���s��r��q��p���o��n :قولFFه تعFFالى

��©��¨��§��¦����¥��¤£��¢lو قوله تعالى ١٤:  ا=نعام:�m�������j��i��h��g������f��e��d��c

��l��klوقوله تعالى ١٩:  ا=نعام:�m��Ä��Ã��ÂÁ�����������À��¿��¾��½��¼��»���º��¹���Ç��Æ���Å�

                                                 

، وفFي إسFناده ليFث بFن أبFي سFليم )الكبير(، والطبراني في )الدر المنثور(رواه ابن مردويه نق+ً عن، ضعيف)    1(
قdاف: أنظر، وشھر بن حوشب، وقد ُتُكلfَم فيھما dادر: السFد القFث "،علوي بن عبAريج أحاديAل تخ	Aي ظAاب فAار كتAوآث 

  ١٧ص ، بيروت، دار الھجرة للنشر والتوزيع،  م١٩٩٥ ھـ  ١٤١٦الثانية ، :  الطبعة ،"القرآن، لسيد قطب

لھمFا؛ كلھFم مFن طريFق ) فضائل القFرآن(، وأبو عبيد وابن الضريس في )الكبير(رواه الطبراني في ، ضعيف)   2(
: أنظFر. 8بن المنFذر وابFن مردويFه) الدر المنثور( نسبته في علي بن زيد بن ُجدعان، وھو ضعيف، وزاد السيوطي

قdاف dل القرآن، لسيد قطب "،علوي بن عبد القادر: الس	١٧ص ،  مرجع سابق،"تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظ  

 –دار الFFشروق ،   ھFFـ١٤١٢الFFسابعة عFFشر  :  الطبعFFة، "فAAي ظAA	ل القAAرآن "، إبFFراھيم حFFسين: سFFيد قطFFب)    3(

 ١٠٢١ص ، ٢ ج،بيروت
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��Ù��Ø��×��������Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈlو قوله  ١٦٤:   ا=نعام

    ٥٦: ا=نعام�m`��_��~��}��|��{��z��y��x��w �l :تعالى 

 ١٩:  ا=نعام�m��U��T��S��R��Q���P����O��N  ��l: مثل قوله تعالى: قضية الوحي والرسالة– ٢

و  ١٠٦:  ا=نعFام�m���~��}��|��k��j���i��h��gf���e��d��c��ba��`���_l:قوله تعالىو,

´���m��Æ��Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶���µ :قولFFFFFFFFFه تعFFFFFFFFFالى

���Ô��Ó�����������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë��Ê��É��ÈÇl١٢٤:   ا=نعام    

�m��w�������v���u��t��s��{��zy��x : مثFFFل قولFFFه تعFFFالى: قAAAضية البعAAAث والجAAAزاء– ٣

��a�����`��_��~��}��|lو قوله تعالى � ١٢:  ا=نعام :�m��wv��u���������t��s��r��q

��¡�������~��}|��{��z�����y��xlامFFFFالى�  ٣٢:  ا=نعFFFFه تعFFFFوقول: m����¿��¾��½

Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��ÁÀ �l٧٣: ا=نعام      

  .وسبأ،  وفاطر،والكھف، الفاتحة: ة ھي البدء بالحمد أربع سور مكيّ وقد شارك سورة ا=نعام في

، وجFاء بعFدھن سFورتا ا=نعFام وا=عFراف المّكيتFان، رة ا=نعام أربع سور طوال مدنّيةوقد تقدم سو

  .وبعدھما سورتا ا=نفال والتوبة المدنّيتان

ومبّينFًة لFُسنن M تعFالى فFي ا=نبيFاء ، وجاءت سورة ا=عراف بعدھا متممًة لشرح مFا فيھFا

لكFن سFورة ، وھFي حجFة علFى المFشركين وأھFل الكتFاب جميعFاً ، ھFموشFؤون أممھFم مع، رسلينوالم

فيمFا ، ذي ينتمFي إليFه العFرب وأھFل الكتFابالF، ا=نعام فّصلت الك+م في قصة إبFراھيم عليFه الFس+م

وّيتبFع ، الذي ينتمFي إليFه أھFل الكتFاب،  مفّصلت سورة ا=عراف الك+م في قصة موسى عليه الس+

  .ه جميُع أنبيائھم حتى عيسى ابن مريم عليه الس+مشريعت

ئFFدة ذلFFك أن سFFورة  الما،  وبFFذلك يتبFFين أن المناسFFبة بFFارزة  بFFين سFFورتي المائFFدة وا=نعFFام

 ومن التناسFب بينھمFا فFي ا=حكFام ،وا=نعام في محاجة المشركين، معظمھا في محاّجة أھل الكتاب

                                                                                                                                               

 ١٧ ص ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(
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بينمFFا ذكFFرت سFFورة ا=نعFFام ذلFFك ، مFFة بالتفFFصيلأن سFFورة المائFFدة ذكFFرت أحكFFام ا=طعمFFة المحر

  .با9جمال

�m��¢���¡�����~������}��|��{��z��y :فمث+ عند تفسيره لقوله تعFالى، وكان يذكر القراءات القرآنية

��¦��¥���������¤��£lلم ( والباقون ، لياءبا)ثم لم يكن (رأحمزة والكسائي ق: ( قال الشيخ ٢٣:  ا=نعام

، بنFصب التFاء) فتنَتھم ( والباقون ، بالرفع)تنُتھمف(رأ ابن كثير وابن عامر وحفص  وق،بالتاء) تكن 

  )٢()).١(بكسرھا) نابf ر(والباقون، بنصب الباء) نابd وM ر( الكسائي وقرأ حمزة وخلف و

  .ثم ذكر في خاتمة تفسير السورة خ+صة لما اشتملت عليه من عقائد و أحكام

  .مع اخت+ف تفسيره لھا بين الطول والقصر، سورةھذه ھي طريقته في تفسير كل 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٣٤ص، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

أبFFFي منFFFصور محمFFFد بFFFن أحمFFFد بFFFن : الھFFFروي :أنظFFFر،   والقFFFراءات التFFFي ذكرھFFFا الFFFشيخ دقيقFFFة وصFFFحيحة) 2(
جامعFة الملFك ،  م١٩٩١ ھFـ  ١٤١٢ا=ولى، : مركز البحوث في كلية اIداب  الطبعة ،" معاني القراءات"،ا=زھر
  .٣٤٧ص، ١ج ،المملكة العربية السعودية، سعود
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  أخذه من التفاسير دون ذكرھا:  اBولالمطلب

أو ) التفFFسير(وھFFي أن يFFذكر كلمFFة ، ھنFFاك طريقFFة أخFFرى كFFان الFFشيخ القطFFان يFFسلكھا فFFي التفFFسير

أو ...) ن ذھFب المفFسرو: (فكFان يقFول، دون ذكر ا=سماء أو المصدر الذي أخذ منFه، )المفسرون(

  :وسأضرب أمثلة من تفسير الشيخ على ما قلناه...) إن أغلب المفسرين (

:  الفاتحFFة�m����d��c��b���a��`��_��^���]��\��[l: عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى– ١

، لينااختلف المفسرون في بيان  الFذين أنعFم M علFيھم، والمغFضوب علFيھم، والFض(: قال الشيخ،٧

  : وأحسن ما قيل في ذلك ان اIية دلت على أن الناس ث+ث فرق،وكتبوا وطولوا في ذلك

�m��]��\��[��Z���Y���X��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M  أھل الطاعة:الفرقة اBولى

���l��k��j���i��hg��f��e��d��c���b��a��`��_��^lرةFذين  ٥ - ٣:  البقFم الFؤ8ء ھFوھ 

  .نعم M عليھمأ

�m��N��M��L��K���J������I����H��G��F��E��D�������������C��B�����A :فرون الكا:الفرقة الثانية

��[��Z��Y��X��WV��U���T��SR��Q��P��Olوھؤ8ء ھم أھل  ٧ - ٦:  البقرة ،

  .النقمة المغضوب عليھم

�m��s ھم المنافقون الحائرون، المترددون بين إيمانھم الظاھر وكفرھم الباطني :الفرقة الثالثة

v��u��t��`��_���������~��}��|��{��z���yx��w��lفھم ١٠:  البقرة �m���¬��«

��½��¼��»���º��¹��������¸��¶��µ��´��³��²��±��°�� �̄�®lوھؤ8ء . ١٤:  البقرة

أول سورة البقرة كما سيأتي ان  فرق الث+ثة فيلوقد فصل M تعالى ھذه ا، ھم الضالون المتحيرون

M ١(.شاء(  

في تفسير ھذه ، وبين الفقھاء،  قد تعرض إلى مسألة خ+فية بين المفسرين أنفسھمون+حظ أن الشيخ

، واكتفFى بFذكر الخF+ف، وكل واحد رجح القول المتفق مع مذھبه إ8 أن الشيخ لم يذكر أحداً ، اIية

  . والترجيح فقط

                                                                                                                                               

  

  ٤٤ ص ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(
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،  البقFرةكFسورة، عند تفسير الشيخ للحروف المتقطعة الواردة في فFواتح بعFض الFسور القرآنيFة- ٢

 بھFFFFذه البقFFFFرة بFFFFدئت سFFFFورة � ٢ – ١:  البقFFFFرةm��L��K���J��IH��GF���E��D��C��B��Al: (قFFFFال

الحروف الث+ثة، وھي تقرأ حروفا مفرقة، 8 لفظة واحدة، وفFي القFرآن عFدة سFور بFدئت بحFروف 

  . والباقي سور مكية ،آل عمران مدنيتانو النحو، منھا البقرة اعلى ھذ

  : قوله تعالىمنھا ما ھو حرف واحد مثل: ه السور على أنواعوقد جاءت بدايات ھذ

 �m��F������E��D��C��BAlالى، ١:  صFFFFه تعFFFFوقول: �m��E��D��C��BAlه ، ١:  قFFFFوقول

m��g��f��e : قولFه تعFالى؛ ومنھا ماھو حرفان، مثل ١:  القلم�m��~���}��|��{��zyl:تعالى

��l��k��j��i��hlهFFالى � ٢ - ١:  طFFه تعFFوقول:�m��\`��_��^��]lسFF١:  ي 

ومنھا مFا ھFو  � ٢ - ١:  غافر�m��\������[��Z��Y��X��W��V��U��Tl:وقوله تعالى �٢ –

 �m��B��Al:وقولFFFه تعFFFالى�  ١:  البقFFFرة�m��B��Al : قولFFFه تعFFFالىث+ثFFFة أحFFFرف أو اكثFFFر مثFFFل

 �m��D��C��B��Al :قولFه تعFالىو ١:  مريم�mB��Al :وقوله تعالى،١ : ا=عراف

  .الخ  ٢ - ١: الشورى

 والعلمFاء ،)نص حكيم قاطع له سFر ( وھذه الحروف أربعة عشر حرفا، جمعھا بعضھم في عبارة 

 -  ولم يرد عن النبFي ،فريق يرى أنھا مما استأثر M بعلمه: قانيفي تفسير معنى ھذه الحروف فر

  . المراد منھا، فاS أعلم بمراده - صلى M عليه وسلم

تفFسير ھFذه   وھؤ8ء اختلفوا في،ن يرد في كتاب M ما ليس مفھوما للخلقأ8 يجوز : وفريق يقول

 وبعFضھم يعتبرھFا رمFوزا ، فبعضھم يقول إنھا أسماء للسور التي بدئت بھا،الحروف اخت+فا كثيرا

 أحد ، أول ، آخFر ، أبFدي ، (نه تعالى ألى إشارة إ ،لبعض أسماء M تعالى أو صفاته، فا=لف مث+

  .  الخ) ملك ، مجيد ، منان (نه ألى إ، والميم ) لطيف (نه ألى إال+م مث+ اشارة ، و)أزلي 

نھا حFروف أنزلFت للتنبيFه علFى أن القFرآن لFيس إ8 إ: وما الرأي ا=شھر الذي اختاره المحققون فھأ

ن يFFصوغوا مFFن تلFFك أمFFن ھFFذه الحFFروف، وفFFي متنFFاول المخFFاطبين بFFه مFFن العFFرب، فھFFو يتحFFداھم 

مFن ھFذه الحFروف يFصوغ البFشر ك+مFا وشFعرا، ، ، وھم أمراء الكF+م، واللغFة لغFتھمالحروف مثله

M قرآنا معجزا، فما أعظم الفرق بين صنع البشر وصنع M ١).(!ومنھا يجعل(  

                                                 

  ٥٢ – ٥١ ص ،١القطان، تيسير التفسير، ج)    1(
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، وذكر الرأي الراجح، لقد أتى الشيخ رحمه M بمعظم اIراء الواردة في تفسير معنى ھذه ا=حرف

  . الذين  عارضوا أو رجحوا ھذا الرأي،  عالم من العلماءولكنه لم يذكر اسم أي

�m��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y : عنFFFFFد تفFFFFFسيره لقولFFFFFه– ٣

��°��¯��®��¬��«��ª����©��¨��§��¦lما ( : قال الشيخ،٩٦ – ٩٥:  طه

   الذي أتيت، وأفسدت به بني اسرائيل؟  ر الخطيا=مرھذا 

�m§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��®��¬��«��ª����©��¨��

��°��¯lل : قال السامري لموسى ٩٦:  طهFم العجFنعت لھFك، وصFه قومFم يعلمFا لFإني علمت م

كFذلك ،ن لFي أنFه غيFر صFحيح فتركتFه مFن دينFك، ثFم تبFيّ  واخذتُ بعتك مدةً  وقد اتّ ،من الذھب فعبدوه

  .زينت لي نفسي أن أفعل ما فعلته

  .ق ويموه على موسى ذكر الحقائمنن يھرب أفكأن السامري يريد 

ھذا ما أراه أقرب الى الصواب في تفسير ھذه اIية، وبھذا المعنى قال عFدد مFن المفFسرين 

ن الFسامري رآه إإن المFراد بالرسFول ھFو جبريFل، و: كثر المفسرين القدامى قالواأيثن، ولكن المحدَ 

 وذكFروا ،خFوارخذ ترابFا مFن أثFر الفFرس، وألقFاه علFى العجFل حتFى صFار لFه أراكبا على فرس، و

  )١()!أقوا8 كثيرة، وروايات عديدة

، دون أن يFذكر اسFم أحFد مFنھم، حFدثينن+حظ أن الشيخ أشFار إلFى المفFسرين القFدماء والم 

ومعرفFFة ، مFFن تتبFFع  معظFFم أقFFوال المفFFسرين، وھFFذا الFFنمط مFFن التفFFسير يجعFFل القFFاريء فFFي حيFFرة

  .ومن ھو الراجح منھا، أصحاب ھذه ا=قوال
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  في تفسيره القطان  الشيخمصادر : الفصل الثالث

  مصادر القطان من كتب التفسير: اBولالمبحث 

  القديمة كتب التفسيرمصادره من : المطلب اBول

  كتب التفسير الحديثةمصادره من : المطلب الثاني

  أخذه من تفاسير الشيعة:  الثالثالمطلب
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  التفسيرمصادر القطان من كتب : اBولالمبحث 

يدل ، تفسير الشيخ8بد أن نشير إلى أن اسم ، التفسيرقبل أن نذكر مصادر الشيخ القطان من كتب 

يدل على ع+قته بكتب ،  ول=وكذلك ك+م الشيخ القطان في مقدمة المجلد ا، على مقصوده

  .وِ=ھميته سأنقله ھنا كام+ً ، التفسير

   M لمطبوعة الموجودة بين أيدي الناساسير وقد نظرت في التفا( :قال الشيخ  رحمه ،

ويبقى القاريء العادي والمتوسط ، وج+لھا تفيد المختصين في الغالبفوجدتھا على كثرتھا 

 8 تطويل فيه و8 ،وبأسلوب سھل، المعنى واضحاًجلياً المعرفة بحاجة إلى تفسير يضع أمامه 

 والخوض في، ن الجدل وتعدد الروياتخال م، صط+حات العلمية واللغوية8بعيداً عن ا، اختصار

نسان أخذ ا9جدا 8 يستطيع وبعضھا مختصٌر ، 8 تغني القاريء من قريب أو بعيدمور متعددة أ

   .المعنى الكامل الذي يريده منھا

 يفھمھا كل ،وحاولت ما أمكنني أن أجعل عبارته بسيطة واضحة، لذلك شرعت في ھذا التفسير

  .يأخذ حاجته منھا دون عناءف، مھما كانت ثقافتهقاريء 

ونقلت ، ت التفاسيرمن أمھا عتمدت  على عددا وإنما ،ولم آت في ھذا التفسير بجديد

وضيحه ستطع حاولت تأوعندما لم ، وحاولت أخذ المعنى بكامله احيانا، المعتمد من أقوالھم

  )١.()ي آخر الكتابعتمدت عليھا فا  التي  وقد بينت التفاسير والكتب،وتقريبه بعبارة سھلة مبينة

تي للمجلدات اءفبعد قر، ا9مكان وتبسيط العبارة قدر ،ھو في تفسيره يعتمد على ا9يجازو

عظ وغريب القرآن والموا، وا9عراب وتتبع القصصع في التفسير يتوسوجدته 8 ، ا=ربعة

في عھم من المفسرين ومن تب، ماضيماء التفسير في ال تطرق إليھا علموضوعات وغيرھا من 

لمذ على  وتت، الشيخ إبراھيم القطان من العلماء الذين درسوا با=زھروذلك =ن، العصر الحاضر

وقد صرح  ،من بينھم الشيخ محمود شلتوت، وبمنھجه في التفسير، شيوخ متأثرين بمحمد عبده

 ا=ول وا=خير ھو وكان غرضه، هالشيخ القطان بھذا كثيرا في المقدمات الموجودة في تفسير

أرجو ، عرضه ببساطة ويسر في ھذا التفسيروھذا القرآن  الكريم  أ( :الشيخ قال، سيط التفسيرتب

ويجتھدوا ما استطاعوا في أن يحملوا أنفسھم على ، ه ويفھموهوأن يكون حافزاً للمسلمين حتى يقرؤ

 ،مينوالصالحين من أئمة المسل ،ياھم سيرة النبي الكريم وأصحابهأن يسيروا في أمور دينھم ودن

 وما استقر فيھا من السخف ،وينفوا عن أنفسھم وعقولھم وقلوبھم ما أصابھا من الجمود

  )٢.()وھام=وا

                                                 

  المقدمة٣٤ ص ،١   القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

 ص ح المقدمة، ٣ج، المرجع السابق  ) 2(
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ه ولكنd ، كما قال، في تفسيره المفسرين  أقوالعلى  واعتمد،فالشيخ أخذ من كتب التفسير

ي بعض وف،  ولم يذكر عمن أخذ إ8 قلي+ً ، وھذا ھو الغالب في تفسيره،كان يأخذ المعنى فقط

لى معتمداً ع،  ا=خرىا=قوالدون ذكر ، يذكر المعتمد من أقوال المفسرينكان و، حيان فقطا=

ويربطه بالعصر ، وفي بعض ا=حيان يذكر رأيه الشخصي، تبسيط العبارة وسھولة ا=سلوب

    . وواقع ا=مة ، الحديث
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  يمةالقد كتب التفسيرمصادره من : المطلب اBول

لھا في آخر وجع،  كما ذكرنا من قبل،عتمد على أمھات كتب التفسيرأشار الشيخ القطان إلى أنه ا

من ، مرجعاً خمسة و تسعين وجدت أنه رجع إلى ، وعند مراجعتي  للتفسير، المجلد ا=ول والرابع

   :وھي،  من التفاسير القديمةتفسيراً خمسة عشر بينھا أكثر من 

  

تفسير التبيان للطوسي                              سير القرطبي                                       تف  تفسير الطبري     

  تفسير الرازي تفسير الكاشف                                       تفسير الخازن                                         

تفسير البيضاوي                                    ج+لين                                     تفسير ال   تفسير الميزان للطبطائي

  تفسير ابي السعود تفسير  النسفي                                         تفسير الكشاف                

تفسير اIلوسي                                       ابن ُجزّي                                      تفسيرتفسير ابن كثير                                       

  تفسير فتح القدير     تفسير مجمع البيان

                                  

  

وھذا ، ديمةوالتفاسير الق، )١(كان يعتمد كثيراًعلى  تفسير البيضاوي الشيخ و8بد أن نشير إلى أن

من أول ما بدأت في الدرس فقد كانت فكرة تأليف تفسير تراودني  (:ما نجده في ك+مه حيث قال

وكنت أحار فيما ، والمشقة في المطالعة في التفاسيروذلك أني عانيت كثيرا ًمن التعب ، والتعلم

ناً إلى التفسير 8 تمت أحياوما أجد فيھا من بحوث ، لتطويل وا8ستطرادأجده بين صفحاتھا من ا

 وكم ،وكم عانيت منه في أول ا=مر، سير حصلت عليه ھو تفسير البيضاويوأول تف، بصلة

، وبقيت مصاحباً له طيلة ھذه المدة، الصعوبة في فھم ما يقول وما يريدوجدت من المشقة و

 الفكرة واختمرت، ولما أكتملت العدة،  من التفاسيروقد جمعت عدداً ، فارقني في سفر و8 حضر8ي

                                                 

 ولFد ،  البيضاوي ھو عبد M بن عمر بFن محمFد بFن علFي، أبFو الخيFر قاضFي القFضاة ناصFر الFدين البيFضاوي) 1(

ج+ل الدين عبد : السيوطي :انظر). أنوار التنزيل وأسرار التأويل :(  له تفسير،ه٦٨٥بفارس ومات في تبريز سنة 
ص ، ١ج، دمFشق، دار الفكFر، م١٩٧٩، الطبعFة الثانيFة، ل  إبراھيم تحقيق محمد ابو الفض،"بغية الوعاة"،الرحمن
٤٧٧  
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مھما ،  تكون العبارة سھلة لجميع القراء=ني كنت أريد أن، ولم يكن العمل سھ+ً ، بدأت في العمل

  ...لي وفقت إلى ذلكولع، كانت ثقافتھم

وربما كتبت الصفحة ، بدل بعض العبارات وا=لفاظأوأغير و، كم كنت أعيد النظر فيما أكتبو

وأعيد النظر فيھا حتى تطمئن ،  أياماً ثم أعود اليھافأتركھا،  عنھا ثم 8 أرضى، مراٍت ومرات

  .نفسي لما كتبت 

فقد ، رتويتاومن منھلھم ، فأني على مائدتھم تغذيت،  أني أتيت بما لم تأت به ا=وائلو8 أدعي

 تحتاج إلى،  مخبوءة في ھذه التفاسير العظيمةوكنوزاً ، نا علماؤنا ا=ج+ء ثروة 8 تقدرترك ل

كتبات إلى أيدي وتبرز من أرفف الم، نھاليعم النفع م، ل فھرس موحد مرتبجھود جبارة لعم

و8 يرجع ، يستفيد منھا إ8 قلة من المختصين=نھا في وضعھا الحالي 8 ، الطلبة والدارسين

  .إليھا إ8 المضطر

وأرجو ،  لكل من يريد أن يقرأ ويستفيد،وحه التعبير ووضةھو سھول، كما قدمت، وكل ما أبتغيه

  )١(.)ن أكون قد حصلت على ما أريدأ

  .واستشھاده بك+م أصحابھا، مھات التفاسيرى رجوع الشيخ إلى أذكر أمثلة علوسأ

  :)٢( الطبريلLمام) جامع البيان ( تفسير– ١

�m���p��o��n��ml��k��j��i��h���gf��e��d: لقوله تعالىالشيخ القطانعند تفسير

�� �r��qlية قبل ا=مر بالتوجه إلى نزلت ھ: المفسرينقال بعض (: قال� ١١٥:  البقرةIذه ا

ن العبادة 8  وفيھا إبطال لما كان يعتقده أرباب الملل السابقة من أ،ستقبال الكعبة في الص+ةا

رعت بعد  ثم شُ ،إنه رب المشارق والمغارب، =ن M موجود في كل مكان، تصح إ8 في المعابد

 و8 يزال بعض مفھوم ھذه اIية سارياً إلى اIن ، لذلكاً رمزعلت الكعبة وجُ ، ذلك القبلة الموحدة

  . على من لم يعرف أين القبلة 

                                                 

 ٦٥٤ – ٦٥٣ص ،  ٤   القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

 ، رأس المفFسرين علFى ا9طF+ق، ا9مFام أبFو جعفFر،الطبFري، محمد بن جرير بFن يزيFد بFن كثيFر بFن غالFب) 2(
سFنة   ومFات، كان مولFده فFي سFنة أربFع وعFشرين ومFائتين،صولي، مجتھدأُ مؤرخ، فقيه، ، مفسر، مقرئ، محدث

مFم والملFوك، تھFذيب اIثFار، جFامع البيFان فFي تأويFل القFرآن، تFاريخ ا=:  مFن تFصانيفه، للھجرةمائة عشر وث+ث
أبFو الفFداء إسFماعيل بFن عمFر بFن كثيFر : ابFن كثيFر: أنظFر.وتفFسيره مFن أجFل التفاسFير بالمFأثوراخت+ف الفقھاء، 

ص ، ٥ج ،بيFروت، دار إحيFاء التFراث العربFي، م١٩٨٨ الطبعة ا=ولى ، "البداية والنھاية "دمشقي، القرشي ال
، الطبعFة، بيFروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق مكتب التراث، "معجم المؤلفين "،عمر رضا: كحالة :وانظر، ٤١٠
د بFن محمFد بFن أبFي أبو العباس شمس الدين أحم: ابن خلكان : وانظر، ١٩٠ص ، ٣ج، م١٩٩٣/ھـ١٤١٤ا=ولى
، ٤ ج،م١٩٧٧، تحقيق الدكتور إحسان عبFاس، دار صFادر بيFروت، "وفيات اBعيان وأنباء أبناء الزمان"بكر، 
  ١٩١ص 
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ن حكمھا باق ومعمول به إ بل ،بن جرير في تفسيره أّن ھذه اIية ليست منسوخةاوالذي يرجحه 

 وفي ،في ص+تكم التطوع، في أسفاركم  في حال سيركم،أينما تولوا وجوھكم: (على أساس أنه

  ) ١(.)وفي ھذا توسيع كبير) فثم وجه M، في تطوعكم ومكتوبتكم، مسايفتكم عدوكمحال 

 ،وقد رجحه الشيخ ھنا مقتدياً بالطبري، ھذا القول فوجدته قد ذكررجعت إلى الطبري وقد 

   .رحمھم  M أجمعين 

  :)٢( ابن كثير الفداء إسماعيل�بيتفسير القرآن العظيم  – ٢

، ا=عFرابدثت عFن  التFي تحF، آيFة التوبFةأثنFاء تفFسيره  تفسير ابFن كثيFر لىإرجع الشيخ القطان 

�m���v��ut��s��r��q��p��o������n���m��l��k��j��i��h:وھFFي قولFFه تعFFالى

��y��x��wlة (: قال� ٩٧:  التوبةFدأا=عراب من أھل الباديFراً شFاً   كفFل ونفاقFالھم أھFن أمثFم 

 يخFدمون مواشFيھم وأنعFامھم، بعيFدين عFن أھFل ،، =نھم يقضون جل أعمارھم في الباديةالحضر

 ، أنFزل علFى رسFوله مFن شFرائع واحكFام، ومFا وھم حقيقون أن يجھلFوا حFدود M،العلم والحكمة

m��y��x��w��vlحوالھمواسع العلم بشئون عباده وأح ، ٩٧:  التوبة ،Fن يكFدره مFا يقFم فيم

  .نعيم ومن جزاء

 ،، وبعدھم عن اIداب والمعرفةعراب، وغلظتھم=لى جفاء اإوقد وردت أحاديث كثيرة تشير 

، اء الشجعان، أحد التابعين العلمجلس أعرابي إلى زيد بن صوحان(: قال ابن كثير في تفسيره

وM إن حديثك ليعجبني، وإن يدك : عرابي، فقال له ا=قطعت يده في نھاوندوقد شھد الفتوح و

وM ما أدري اليمين : عرابيفقال ا=! الشمال، إنھا ك من يديوما يريب:  فقال زيد،لتريبني

                                                 

 ١١٤ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج)    1(

  مولFده سFنة، وكنيتFه أبFو الفFداء، الفقيFه الFشافعي،سماعيل بن عمر بن كثير القرشFي البFصري ثFم الدمFشقيإ)  2(

و8زم الحافظ المFزي ،  وتفقه على الشيخين برھان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شھبة،إحدى وسبعمائة
 ،ريخ المFسمى بالبدايFة والنھايFةا وصFنف التF، وأخFذ الكثيFر عFن ابFن تيميFة،وأقبل على علم الحFديث، وتزوج بنته

 توفي في شFعبان سFنة أربFع وسFبعين ، الكمال واختصر تھذيب، وصنف كتابا في جمع المسانيد العشرة،والتفسير
، "طبقAات المفAسرين"أحمFد بFن محمFد : ا=درنFوي :أنظر.  ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية،وسبعمائة

 ،٢٦١ص ، م١٩٩٧الطبعFة ا=ولFى ، المدينFة المنFورة، مكتبFة العلFوم والحكFم، تحقيق سFليمان بFن صFالح الخFزي
الحFافظ عبFد . د:  تحقيFق، "طبقAات الAشافعية " بكFر بFن أحمFد بFن محمFد بFن عمFرأبFو: ابن قاضي شھبة  :وانظر

  ٨٦ص  ،٣ج ، بيروت–دار عالم الكتب ،   ھـ١٤٠٧الطبعة ا=ولى ، العليم خان
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���m��k:صدق M ورسوله:  فقال زيد بن صوحان!يقطعون أو الشمال �j��i� �h

��ut��s��r��q��p��o������n���m��ll٢(،)١(.) ،  ٩٧:  التوبة(  

كما أشار  ،وعند رجوعي إلى تفسير إبن كثير وجدت أن الشيخ قد نقل ھذه العبارة عن ابن كثير

التي تعتمد على  من التفاسير، وتفسير ابن كثير كما ھومعروف، إلى ھذا في بداية ك+مه

     .المأثور

  :تفسير الكشاف  لجار 8 الزمخشري – ٣

 ا9مFام ، أبو القاسFم الزمخFشري الخFوارزمي،محمود بن عمر بن محمد بن عمر الع+مة   

يلقب بجار M =نه جFاور بمكFة ، إمام عصرهكان ، الكبير في التفسير والنحو واللغة وعلم البيان

 لFه ، بزمخFشر قريFة مFن قFرى خFوارزم،ولد في شھر رجب سFنة سFبع وسFتين وأربعمائFة، زمانا

 ، و الفFFائق فFFي غريFFب الحFFديث و أسFFاس الب+غFFة، منھFFا الكFFشاف فFFي التفFFسير،التFFصانيف البديعFFة

الFFFرواة و الFFFرائض فFFFي  و متFFFشابه أسFFFماء ،ربيFFFع ا=بFFFرار ونFFFصوص ا=خبFFFار فFFFي الحكايFFFاتو

 و ا=حFاجي ، وا=نمFوذج فيFه مختFصر،و و المفFصل فFي النحF،والمنھاج فFي ا=صFول، الفرائض

 ، داعية إليFه، وكان متظاھرا با8عتزال،كان إمام عصره(:  وقال ابن خلكان،النحوية وغير ذلك

: أخFذ لFه ا9ذن يقFول لمFن ي،حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الFدخول

وتفFسيره مFن ، مات يوم عرفFة سFنة ثمFان وث+ثFين وخمFسمائة، قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب

  )٣).(التفاسير اللغوية والبيانية

�m�������I��H��G��F��E��D��C��B��A :(قال الشيخ عند تفسيره لقولFه تعFالى

��W��V��U��T��SR����Q��P��O��N��M��L��K��Jlران  آلFF١٨٧: عم 

 جFاء ھنFا يفFضح موقFف أھFل ،ن بين M تعالى شبھة اليھود ومطامعھم في نبوة سيدنا محمدأبعد 

 وقد تضمن سياق السورة الكثير مFن ، في مخالفتھم عھد M معھم يوم آتاھم الكتابالكتاب جميعاً 

                                                 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشFي : ابن كثير :وانظر ، ٣٥٤ص ، ٢القطان، تيسير التفسير، ج)   1(
الطبعFة الثانيFFة ، ، تحقيFق سFFامي بFن محمFFد سF+مة دار طيبFFة للنFشر والتوزيFFع"آن العظAAيمتفAAسير القAر"الدمFشقي، 

  ٢٠١ص، ٤ج، م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠

وإنما وجدتھا في سير اع+م النب+ء للذھبي في معرض حديثFه عFن ، يثدھذه القصة لم أجدھا في كتب الح)   2(

سAير أعA	م  "،حمFد بFن أحمFد بFن عثمFانشFمس الFدين م: الFذھبي :انظر، والقصة وردت بسببه، زيد بن صوحان
  مؤسFسة م١٩٨٥ ھFـ    ١٤٠٥الثالثFة، الطبعFة ، مجموعة محققين بإشFراف شFعيب ا=رنFاؤوط : تحقيق،"النب	ء
 ٥٢٦ص، ٣ج،بيروت لبنان، الرسالة

: ا=درنFوي :وانظFر، ٢٨٠ ص ،٢ج،مFصدر سFابق ،"بغيAة الوعAاة"،ج+ل الدين عبFد الFرحمن: السيوطي  ) 3(

وفيAات اBعيAان وأنبAاء "ابFن خلكFان ،  :ظFرن وا،١٧٣ص ، مFصدر سFابق، "طبقات المفAسرين"حمد أحمد بن م
  ١٧٣ص ، ٥ ج، ، مصدر سابق"أبناء الزمان
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حFق  ومFن أبرزھFا كتمFانھم للحFق الFذي يعلمونFه ،أباطيل أھل الكتFاب وأقFاويلھم وبخاصFة اليھFود

 لوحFدة المبFادىء بينFه وبFين العلم، بغية إحداث البلبلة وا8ضطراب في الدين ا8سF+مي، وإنكFاراً 

يديھم، ومنھا يعلمون أن ما جاء به محمد ھو الحق من أن التوراة بين أ ھذا مع ،ا=ديان التي قبله

M الدنيا في حطام تافه من عرض إذن، لماذا يكتمون الحق و8 يبالون به؟ طمعاً ،عند !  

ذكروا حين أخذ M الميثاق علFى ا: ھنا يكشف M أ8عيبھم ثم يخاطب رسوله والمؤمنين   

أو يخفوا شيئاًمن آياتFه ، أھل الكتاب بلسان أنبيائھم أن يوضحوا معانيه و8 يحّرفوه عن مواضعه

��m��T  ، ھا الفانيةواستبدلوا به حطام الدنيا ليتمتعوا بلذات لكنھم ألقوه وراء ظھورھم...عن الناس 

��W��V��Ulائ+ً ،   ١٨٧:  آل عمرانFوأضاف ق :M هFشري رحمFال الزمخFذه : (قFى بھFكف

، وأن 8يكتموا منه شيئاً ،  اIية دلي+ً على أنه مأخوذ على العلماء أن يبّينوا الحق للناس وما علموه

علموا حتى أخFذ علFى ما أخذ M على أھل الجھل أن يت: (وقال علي بن أبي طالب رضي M عنه

  )١)).(أھل العلم أن يعلfموا

وعFذاُب ، وھانحن نرى كلتا الطFائفتين مقFصرة أشFد التقFصير: وعلق على ك+م الزمخشري قائ+

  )٢).(وقدألھى ھؤ8ء الطمع ُفي المال والجاه، الجھال منصبc على رؤوس العالِمين

مدعماً ك+مه ،  زمخشري حرفياً ھناوجدت الشيخ قد نقل عبارة ال، وعند رجوعي لتفسير الكشاف

  )٣.(بھا

  :الرازي  مفاتيح الغيب لLمام فخر الدينتفسير -  ٤

 البكFري محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الع+مة فخFر الFدين أبFو عبFد M القرشFي 

 كFFان شFFافعي ، المفFFسر المFFتكلم صFFاحب التFFصانيف،الFFرازي المولFFد ،التيمFFي الطبرسFFتاني ا=صFFل

د  وفسر الفاتحة فFي مجلF، صنف التفسير الكبير في اثني عشر مجلدا سماه مفاتيح الغيب،ھبالمذ

وكتFاب المطالFب  ،نھاية ا9يجاز فFي درايFة ا9عجFازوصنف  ،مستقل وضخم سماه مفاتيح العلوم

 وكتFاب ، وكتاب عيون الحكمFة فلFسفة، وھو من آخر تصانيفه،العالية في ث+ثة مجلدات ولم يتمه

ورزق سFعادة  ،ات ا=عيFان كثيرة مذكورة في وفيوعدة مصنفات ،كتاب في الھندسةو،في الرمل

                                                 

 اBحاديAAث تخAAريج" ،محمFFد بFFن يوسFFف بFFن M عبFFد محمFFد أبFFو الFFدين جمFFال: الزيلعFFي :أنظFFر،   أثFFر ضFFعيف) 1(

 – خزيمFة ابFن دار، الFسعد الFرحمن عبFد بFن M عبFد قيFقتح، "للزمخAشري الكAشاف تفAسير فAي الواقعAة واDثار
  ٢٥٨ص، ١ج ،ھـ١٤١٤ ،ا=ولى   الطبعة،الرياض

 ٣٣٤ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج)   2(

وعيAون اBقاويAل فAي ، الكشاف عن حقائق التنزيل "،أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي: الزمخشري)   3(

اسة الشيخ عادل أحمFد عبFد الموجFود والFشيخ علFي محمFد معFوض والFدكتور  تحقيق وتعليق ودر،"وجوه التأويل
 ٦٧٣ ص ،١ج،مكتبة العبيكان  الرياض، م١٩٩٨الطبعة ا=ولى ، فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي
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وقFد كانFت وفاتFه فFي يFوم ،  وأقبFل النFاس علFى ا8شFتغال بھFا، وانتشرت في اIفاق،في مصنفاته

  )١(.وتفسيره من التفاسير بالرأي المحمود، الفطر بھراة في سنة ست وستمائة

���mP��O��[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S�����R��Q :عند تفسيره لقوله تعالى

�� �`��_��^��]��\lية مبدأعظيماً للمؤمنينتقر( : الشيخقال،  ٦:  الحجراتIكيف : ر ھذه ا

سق =نه وقد خص الفا، أن عليھم أن يتثبتوا من مصدرھاو، يتلقون ا=نباء وكيف يتصرفون بھا

و8 ، ي دينه وخلقه فإنه يؤخذ بأخبارهف ذا كان مصدر الخبر من المأمونأما إ، مظنة الكذب

لحياة وتعطل سير ا، وتزعزعت الثقة بين المؤمنين، وإ8 تعطلت المصالح، يجوز أن يشك فيه

ويضع الضمانات ، سير في مجراھا الطبيعيس+م يدع الحياة توا9، وتنظيمھا في الجماعة

 َقِبلھا  كثيرة اIية روياتوقد روي في سبب نزول ھذه ، واجز فقط لصيانتھا 8 لتعطيلھاوالح

عبرة بعموم اللفظ 8 بخصوص  وال،ومنھم الرازي، وضعفھا بعضھم، نكثير من المفسري

  )٢.()السبب

ولFFم يFFضعفھا علFFى ، صل فFFي ھFFذه المFFسألةوجFFدت الFFرازي قFFد فFF، وعنFFد رجFFوعي لمفFFاتيح الغيFFب

 راجعFة  ھFاوكل،  اIيFةيات الواردة في نزول ھذهارو الوذكر كل ، ا9ط+ق كما قال الشيخ القطان

ن إ  (( :فFي سFبب نFزول ھFذه اIيFة قFال : سFأنقله ھنFا،و=ھمية ك+م الرازي، إلى الوليد بن عقبة

M وھو أخو عثمان =مه عليه وسلّم بعث الوليد بن عقبةالنبي صلى ،،Fاً  إلى بنFصطلق وليFي الم

إنھFم امتنعFوا :  وقFال - ليه وسFلّم صلى M ع - ، فرجع إلى النبيومصدقاً فالتقوه، فظنھم مقاتلين

  - ، وأخبFر النبFي با9يقFاع بھFم، فنزلFت ھFذه اIيFة - صلى M عليه وسلّم -، فھم الرسول ومنعوا

  )٣(.)ذلك شيئاً  بأنھم لم يفعلوا من  - صلى M عليه وسلّم

إن قFFالوا بأنھFFا نزلFFت لFFذلك ، وأمFFا لوا بFFأن اIيFFة نزلFFت فFFي ذلFFك الوقFFتوھFFذا جيFFد إن قFFا

 لبيان التثبت، وترك ا8عتماد ھي نزلت عامة نقول  بل، إلى غيره ف+يةغيرمتعد عليه وةمقتصر

 يقFل إنFي ، أن M تعFالى لFمإنھFا نزلFت لكFذا: على قول الفاسق، ويدل على ضعف قول مFن يقFول

ذلFك ين أن اIيFة وردت لبيFان لFم ينقFل عنFه أنFه بF - صلى M عليه وسلّم  - ، والنبي أنزلتھا لكذا

فFي البFاب أنھFا نزلFت فFي ذلFك الوقFت، وھFو مثFل التFاريخ لنFزول اIيFة، ونحFن ، غاية ما فحسب

                                                 

 "،ابFن قاضFي شFھبة  :وانظFر ،٢١٤ص ، مFصدر سFابق، "طبقات المفسرين"أحمد بن محمد : ا=درنوي  ) 1(

، "وفيات اBعيان وأنباء أبناء الزمAان" ابن خلكان ، :وانظر، ٦٧ص ، ٢ج ، سابقمصدر  ، "طبقات الشافعية
  ٢٥٢ ص ،٤ج، مصدر سابق

  ١٨٠ ص ،٤القطان، تيسير التفسير، ج)   2(

رواه أحمد، والطبراني، وابن جرير، والواحدي، وغيرھم؛ بأسFانيد مرسFلة ومتFصلة، و8 يخلFوا ، ضعيف)    3(
قdافا: أنظر، المتصل منھا من ضعف dرآن،  "،علوي بن عبد القادر: لسAل الق	Aي ظAاب فAتخريج أحاديث وآثار كت

  ٧٧٣رقم الحديث ، ٤٠٤ ص ، مرجع سابق،"لسيد قطب
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م وظFن ، =نFه تFوھ لفFظ الفاسFق علFى الوليFد سFيء بعيFد، ويتأكFد مFا ذكرنFا أن إطF+قنصدق ذلك

، وكيف والفاسق في أكثر المواضع المFراد بFه مFن خFرج عFن فأخطأ، والمخطىء 8 يسمى فاسقاً 

 :وقولFه تعFالى ٦:  المنFافقون�m��c��b��a��`���_��^��������]l :لقوله تعالىمان ربقة ا9ي

�mz�����y��x��w �lفFFFFالى، ٥٠: الكھFFFFه تعFFFFوقول: �m��À��¿��¾��½¼��»���º��¹��¸

��Ä��Ã������Â��Ál١(.)إلى غير ذلك  ٢٠:  السجدة(  

ولFيس  ،ة صحابي جليل والوليد بن عقب،والحديث لم يصح ،أن الرواية ضعيفة ،ونستنتج من ھذا

 ً   .ية لم تنزل فيهIوا، فاسقا

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

دار الفكFFر للطباعFFة ، م١٩٨١ الطبعFFة ا=ولFFى  ،"مفAAاتيح الغيAAب "، بFFن ضFFياء الFFديننفخFFر الFFدي: الFFرازي)    1(
 ١١٩ ص ٢٨ج ،والنشر  بيروت
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  كتب التفسير الحديثةمصادره من : المطلب الثاني 

وجعلھFا فFي آخFر  ، التي استعان بھا فFي تفFسيرهحديثة ذكر الشيخ القطان كتب التفسير ال

  :وھي، وھي أكثر من عشرة تفاسير معاصرة، والرابع، المجلد ا=ول

  

  تفسير القاسمي  تفسير ابن باديس  د شلتوتتفسير محمو

  تفسير المؤمنين لعبد الودود يوسف  تفسير المراغي  تفسير المنار

  تفسير جزء عّم لمحمد عبده  تفسير الظ+ل  تفسير محمد فريد وجدي

   تفسير الجواھر بن الخطيب8التفسير الواضح 

  

  .واستعان بھا في تفسيره،  طانالتي رجع إليھا الشيخ الق، وسأذكر بعض التفاسير الحديثة

  :لمحمد رشيد رضا   تفسير المنار– ١

علي خليفFة القلمFوني،  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بھاء الدين بن 

 من ،س+ميص+ح ا9 وأحد رجال ا9،)المنار(صاحب مجلة : صل، الحسيني النسبالبغدادي ا=

مFن أعمFال طFرابلس ( ولد ونشأ فFي القلمFون ، والتاريخ والتفسير العلماء بالحديث وا=دبالكتاب

خ محمFد عبFده ـF فF+زم الFشي، ه١٣١٥ ثم رحFل إلFى مFصر سFنة ،وتعلم فيھا وفي طرابلس) الشام

 عرضه عليه، أن يكتب تفسيراً للقرآن على نھFج مFا كFان يكتFب فFى قتراحا وكان أول ،وتتلمذ له

 بFين الFشيخين اقتنFع ا=سFتاذ ا9مFام بFأن يقFرأ دروسFاً فFى ، وبعد أخذ ورد)ة الوثقىروالع(جريدة 

FFاء دروسFFام بإلقFFى قFFي+ً حتFFث إ8 قلFFم يلبFFر، ولFFامع ا=زھFFسير بالجFFه التفFFى ُط+بFFسير علFFى التفFFه ف

 لوجدنا أنFه أكثFر رجFال ، وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم،ومريديه

ً امدرسة ا=ستاذ ا9مام  ، حكFيمرآن ال وذلك أنه كتب تفسيره المFسمى بتفFسير القF، فى التفسيرنتاجا

¯���m��³��²��±���° : وانتھFى عنFد قولFه تعFالى،ابتFدأ بFأول القFرآن ،والمشھور بتفFسير المنFار

��Å���Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼�����»��º¹��¸��¶��µ��´

��È��Ç��Æl رجلتهثم عا ١٠: يوسفFسير القFتم تفFل أن يFه المنية قبFادث ، آن كلFبح

 وقد أكمFل ا=سFتاذ بھجFت البيطFار تفFسير سFورة يوسFف، وطبFع تفFسير ،وي بالقاھرةامرور مأس

M وفيه تتجلى روح ا=ستاذ ،ھذه السورة بتمامھا فى كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه 

 المنھج، ا9مام ممزوجة بروح تلميذه، فالمصادر ھى المصادر، والھدف ھو الھدف، والمنھج ھو
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ووفاتFه ١٨٦٥كانت و8دته سFنة و ،رق بين الرجلين إ8 فيما ھو قليلوا=فكار ھى ا=فكار، و8 ف

  )١(.رحمه M رحمة واسعة،  بحادث مرور كما ذكرنا،م١٩٣٥سنة 

   :لقوله تعالىالمنار عند تفسيره  لى تفسيرإبراھيم القطان  إرجع الشيخ

my��x��w��v�¡�����~��}��|��{��z�����£��¢���¤l 

يقFول فFي تفFسير ( :قFال الFشيخ،  و من الجن حقيقة إبليس ھل ھو من الم+ئكة أوبين �٣٤: البقرة

، وليس عندنا دليل على أن بين الم+ئكة والجن فص+ً جوھرياً يميز أحدھما عن اIخFر: (المنار 

 حFال فFإن  وعلFى كFل،كما ترشد إليھFا اIيFات،  اخت+ف أصناف عندما تختلف أوصافوإنما ھو

يات بھذه ا=سماء من عFالم الغيFب 8 نعلFم  حقائقھFا و8 fا جميع ھذه المسمFث عنھFضيف )  نبحFوي

، ان إبليس مFن الم+ئكFة أو مFن الجFنإن كو8 يھمنا ، فعلينا أن نؤمن بھا كما وردت: الشيخ قائ+ً 

  )٢(. )غيانوأصبح عنواناً على الشر والط، والمھم أنه عصى ربه، ذا جدٌل 8 طائل تحتهفھ

}��|��m  :قFFال تعFFالى: وقFد ذكFFر الFشيخ رشFFيد رضFFا ھFذه المFFسألة بنFوع مFFن التفFFصيل فقFال

}lكما يفھم ،  وھو فرد من أفراد الم+ئكة،أي سجدوا كلھم أجمعون إ8 إبليس � ٣٤:  البقرة

�m�l��m: قال تعFالى، إ8 آية الكھف فإنھا ناطقة بأنه كان من الجن،من اIية وأمثالھا في القصة

���{z�����y��x��w��v��u��������t�����s����r��q���p���o����nlفFFدنا  �٥٠:  الكھFFيس عنFFول

وإنمFا ھFو اخFت+ف ،  جوھريFاً يميFز أحFدھما عFن اIخFردليل على أن بين الم+ئكة والجFن فFص+ً 

، فالظاھر أن الجFن صFنف مFن الم+ئكFة، كما ترشد إليه اIيات، صافعندما تختلف أو، أصناف

 :أي جمھFFور المفFFسرين فFFي قولFFه تعFFالىطلFFق فFFي القFFرآن لفFFظ الجنFFة علFFى الم+ئكFFة علFFى روقFFد أ

mYX������W��V��U��TlصافاتFFFاس� ١٥٨:  الFFFورة النFFFر سFFFي آخFFFشياطين فFFFى الFFFوعل �m��f

i��h��glاسFذ٦:  النFFسميات بھFؤ8ء المFFع ھFFال فجميFل حFFى كFFن ه ا= وعلFFماء مFFس

                                                 

)1 (  FFر : يالزركلFFدين، خيFFم"ال	AAعBين،"اFFم للم+يFFة،  دار العلFFار : الطبعFFشر  أيFFسة عFFايو / الخامFFم٢٠٠٢م ،

الناشFر مكتبFة وھبFة  ،المؤسFسة الFسعودية بمFصر،  مطبعFة المFدني،"التفسير والمفسرون"محمد حسين : الذھبي
  ٥٧٠ص ، ،مصدر سابق"تعريف الدارسين بمناھج المفسرين"، الخالدي :وانظر، ٤٢٢ص، ٢ج ،القاھرة

 ٧١  ٧٠ص ، ١ج، تيسير التفسير)   2(
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مFالم يFرد لنFا فيFه نFص ، ليھا و8 نقول بنسبة شيء إ، نبحث عنھا8 نعلم حقائقھا و8 ،عالم الغيب

  )١(.)عي عن المعصوم صلى M عليه وسلمقط

ولFم ، ه أتFى بخ+صFة ك+مFه فقFطولكّنF، مFه M نقFل عبFارة محمFد رشFيد رضFافالشيخ القطان رح

 أن إبلFيس فFرد مFن ن محمFد رشFيد رضFا يFرجحوإ، مسألة مثل مFا فFصلھا تفFسير المنFاريفصل ال

، إ8 أن اIيFة صFريحة ... تفسيره لsيFة الكريمFة ك+مه فيوھذا ما نراه من أول،  م+ئكةأفراد ال

�m����r  :لقولFه تعFالى، ولFيس مFن الم+ئكFة، بأنFه مFن الجFن، فFي حقيقFة إبلFيس ، الخ+فوحسمت

���{z�����y��x��w��v��u��������t�����slبأن الم+ئكة  ،وقول الشيخ محمد رشيد رضا� ٥٠:  الكھف

 ، وصFحيح انھمFا مFن عFالم الغيFب،غيFر مFسلم بFه، وليس بينھما اخFت+ف، الم الغيبالجن من عو

أما الجن فخلقوا  ،ويفعلون ما يؤمرون ،و8يعصونه ،ويعبدون M ، خلقوا من نورولكن الم+ئكة

وھنFاك عFدة فFروق بFين  ،فمنھم الطائع والعاصFي، مثل البشر، وھم مخيرون في العبادة، من نار

m���\��[��Z��YX������W��V��U��T:وھي قوله تعالى ،أما اIية التي ذكرھا ،ئكة والجنالم+

��_��^��]lصافاتFFا � ١٥٨:  الFFنورأى أنھFFالم الجFFن عFFة مFFت أن الم+ئكFFب  ،تثبFFفأغل

    )٢(.صود بھا الجنقالمفسرين أن الجنة م

  : لسيد قطبفي ظ	ل القرآن – ٢

فFي ) موشFا(مي مFصري، مFن مواليFد قريFة مفكر إسF+:  حسين شاذليسيد قطب إبراھيم

وعمFل فFي )  م١٩٣٤ ( ھFـ١٣٥٣سنة ) بالقاھرة(تخرج بكلية دار العلوم ، م١٩٠٦سنة ، أسيوط

 فموظفا في ديوان وعين مدرسا للعربية،) الثقافة(و ) الرسالة( وكتب في مجلتي ،جريدة ا8ھرام

فFي أميركFا ) بFرامج التعلFيم( لدراسFة  وأوفFد فFي بعثFة،للFوزراة) مراقبا فنياً (ثم ، وزارة المعارف

نجليFز، وطالFب = ولما عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراھا من وضع ا،)م١٩٥٠ – ١٩٤٨(

 ،عFام الثFاني للثFورةفFي ال) م١٩٥٣( وبنFى علFى ھFذا اسFتقالته ،سF+مية9ببرامج تتمشى والفكرة ا

– ١٩٥٣(تحريFFر جريFFدتھم خFFوان المFFسلمين، فتFFرأس قFFسم نFFشر الFFدعوة وتFFولى وانFFضم إلFFى ا9

                                                 

دار ، م١٩٤٧ الطبعFFة الثانيFFة ، " تفAAسير القAAرآن الحكAAيم المAAشتھر بتفAAسير المنAAار"،محمFFد رشFFيد: رضFFا)    1(

  ٢٦٥ ص ،١ج، المنار القاھرة

نFي أحمد البردو:  تحقيق،"الجامع Bحكام القرآن "،أبو عبد M محمد بن أحمد بن أبي بكر: القرطبي :أنظر)  2(
 وانظر،  ٢٩٤ص ، ١ج ، القاھرة–دار الكتب المصرية ،  م١٩٦٤ھـ  ١٣٨٤الثانية ، : الطبعة، وإبراھيم أطفيش

دار الفكFFر ،  ھFFـ١٤١٨الثانيFFة  :  الطبعFFة، "التفAAسير المنيAAر فAAي العقيAAدة والAAشريعة والمAAنھج "وھبFFة : الزحيلFFي
  ١٣٥ص ، ١ج،  دمشق–المعاصر 
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وھو فFي سFجنه، إلFى أن صFدر ا=مFر  وسجن معھم، فعكف على تأليف الكتب ونشرھا) م١٩٥٤

وكFان عمFره ،  تFم تنفيFذ الحكFم،عFدام9 حكم اوبعد اسبوع من صدور، م١٩٦٦ في سنة  بإعدامه

  . تنقص شھرين سنة ينست

العدالFFFة (و ) جFFFهناھدبFFFي، أصFFFوله ومالنقFFFد ا=( مطبوعFFFة متداولFFFة، منھFFFا وكتبFFFه كثيFFFرة

كتFب (و ) مFشاھد القيامFة فFي القFرآن(و ) التصوير الفنFي فFي القFرآن(و ) س+ما8جتماعية في ا9

و ) سFFF+مالFFس+م العFFالمي وا9(و )  الحFFضارةسFF+م ومFFFشك+تا9(و ) أشFFواك(و ) وشخFFصيات

استFشھاده  ولمFا وصFل خبFر ،)معFالم فFي الطريFق(و ) في ظ+ل القرآن(و ) المستقبل لھذا الدين(

 م، قFال ١٩٦٧عFام) أو النكبFة(ولما كانت النكFسة  ،غرب أقيمت على روحه ص+ة الغائبمإلى ال

 ،ما كان M لينصر حربا يقودھFا قاتFل سFيد قطFب:  المغربي زعيم حزب ا9ستق+لع+ل الفاسي

سFيد ( سFماه مجلداً ) من ط+ب كلية الشريعة في الرياض(كتب إبراھيم بن عبد الرحمن البليھي و

  )١().دبي والفكري قطب وتراثه ا=

m��h :تفFسير قولFه تعFالى عنFد ،رجع الشيخ إبراھيم القطان الى تفسير الظF+ل

��~}���|��{��z����������y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��ml��k��j�����i

��t��s��r��qp��o��n���ml��k���j��i��h��gf��e�����d��c��b���a��`��_

��ulFFال �٢٢٨: رة البقFFشيخقFFالى ( : الFFه تعFFا قولFFأم: �m��u��t��s��r��qp��o��nl 

m��F��E��D��C��B��A :ھا اIية الواردة في سورة النساءفقد فسرت�  ٢٢٨: البقرة

N��M��L��K��J��I����H��G�lسؤولية فھذه الدرجة ھي الري�  ٣٤: النساءFة ومFاس

  .ةنفاق على ا=سر9، واالقيام على المصالح

 حتFى 8 ،ياة الزوجيFة تقتFضي وجFود مFسؤول يرجFع اليFه عنFد اخFت+ف اIراء والرغبFاتن الحإ

 cة يعمل كلFدة الجامعFروة الوحFصم عFخر ، فتنفIذلك، ضد اFق بFو ا=حFل ھFوالرج  ،�m��s��r

��u��tlوقأن أعطى المرأة مثل ما أفمن عزته  ، ٢٢٨:  البقرةFن الحقFل مFد ،عطى الرجFبع 

 فFFي كFFل شFFريعة مFFن  إنFFه ھFFو الFFذي رفعھFFا عمFFا كانFFت عليFFه،مFFمع ا=ن كانFFت كالمتFFاع لFFدى جميFFأ

                                                 

  ٥٩٩ ص ،،مصدر سابق"مناھج المفسرينتعريف الدارسين ب"، الخالدي)  1(
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،  عليھFا واجبFات، أمFة فFي بيFت زوجھFا فلقFد كانFت المFرأة عنFد الرومFان مFث+ً ،الشرائع الماضFية

  .وليس لھا حقوق 

 الFسياق بحFق الرجFل فFي ھFذا الموضFع، ة مقيFدة فFي ھFذاجFن ھFذه الدرأستاذ سيد قطب ويرى ا=

  )١(.) كما يفھمھا الكثيرون، ويستشھدون بھا في غير موضعھا،وليست مطلقة الد8لة

،  ھذه الدرجة بشيء من التفFصيلتحدث عن ته قد دوعند رجوعي لتفسير سيد قطب وج

، وحFق الFزوج فFي الFرد، وھي عFدة المFرأة المطلقFة، أن ھذه اIية مرتبطة بالتي قبلھافھو يرجح 

  .ھوم من نص اIيةھو مفكما و8 يمكن استعمال اIية على إط+قھا 

أحسب أنھا مقيدة فFي ھFذا الFسياق ،٢٢٨:  البقرة�m��qp��o��nl ( : سيد قطبقال

 =نFه ھFو ، وقد جعل ھذا الحق في يد الرجل،ي ردھن إلى عصمتھم في فترة العدةبحق الرجال ف

 وتFرده ،فتFذھب إليFه!  المراجعة لھFا ھFيعطي حقc  وليس من المعقول أن يطلق ھو فيُ ،الذي طلق

، وليFست  وھFي درجFة مقيFدة فFي ھFذا الموضFع،فھFو حFق تفرضFه طبيعFة الموقFف! متھالى عصإ

  )٢(.)لقة الد8لة كما يفھمھا الكثيرون، ويستشھدون بھا في غير موضعھامط

  : تفسير القاسمي– ٣

إمFام الFشام فFي : جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الح+ق، مFن سF+لة الحFسين الFسبط

 8 ،كFان سFلفي العقيFدة،م١٨٦٦ولد بدمشق سFنة  ، وتضلعا من فنون ا8دبعصره، علما بالدين،

 انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والب+د السورية، فأقام في ،يقول بالتقليد

اتھمه ولما عاد ،  ثم رحل إلى مصر، وزار المدينة) ھـ١٣١٢ - ١٣٠٨(عمله ھذا أربع سنوات 

سFنة (فقبFضت عليFه الحكومFة ) المFذھب الجمFالي(ب جديد فFي الFدين، سFموه  بتأسيس مذھحساده

 ھFFـ وسFFألته، فFFرد التھمFFة فFFأخلي سFFبيله، واعتFFذر إليFFه والFFي دمFFشق، فFFانقطع فFFي منزلFFه ١٣١٣

، دبسFF+مية وا=مFFة، فFFي التفFFسير وعلFFوم الFFشريعة ا9للتFFصنيف وإلقFFاء الFFدروس الخاصFFة والعا

صF+ح المFساجد إالكFريم،  ن التأويل فFي تفFسير القFرآن محاس، مصنفاته من،م١٩١٤وتوفي سنة 

تعطيFFر المFFشام فFFي مFFآثر دمFFشق الFFشام، قواعFFد التحFFديث مFFن فFFن مFFصطلح و ،مFFن البFFدع والعوائFFد

  )٣(.الحديث، ود8ئل التوحيد

                                                 

  ١٨٧ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج)   1(

  ٢٤٧ ص ،١ج،مرجع سابق ، "في ظ	ل القرآن "، إبراھيم حسين:  سيد قطب)2(

)3   (FFم"، يالزركل	AAعBابق،"اFFصدر سFFر ،١٣٥ص ، ٢ج، مFFة :وانظFFا: كحالFFر رضFFؤلفين "،عمAAم المAAمعج"، 
،مFFصدر "تعريAAف الدارسAAين بمنAAاھج المفAAسرين"، الخالFFدي :وانظFFر، ١٥٧ص ، الجFFزء الثالFFث ،  مFFصدر سFFابق

  ٥٨٠ص  ،سابق
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�m��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A :لقوله تعالىعند تفسير الشيخ القطان 

V��U��T���S��R��Q��P��O��N��ML��K���]��\��[Z��Y��X��W��

��u��t��s��rq��p��o��n��m��lk�������j��i��h��gf��e��d��cb��a��`��_^

��~��}��|��{��zy��x��w����vlساءFFFFمي� ١٧١:  النFFFFسير القاسFFFFى تفFFFFع إلFFFFرج ،

ن انتھFFى القFFرآن مFFن محاجFFة أبعFFد ( :فقFFال، أوردھFFا القاسFFمي فFFي تفFFسيره، بقFFصةمنFFه واستFFشھد 

لFى إ عطف ھنFا ،يسى وأمه الطاھرة من افتراءاتھم وغلوھم في تحقيره وإنصاف سيدنا ع،اليھود

 مFن أسFاطير الوثنيFة التFي ، ورفFض مFا دخFل علFيھمصاف عيسى من غلو النFصارى فFي شFأنهإن

  .لى عقيدة المسيح بعده، بفعل شتى ا=قوام والمللإتسربت 

8 الحFFق إعتقFFدوا ، و8 تود التFFي حFFدھا M، 8 تتجFFاوزوا الحFFديFFا أھFFل الكتFFاب مFFن اليھFFود

 إنمFا ،و تجعلFوه آلھFا مFع Mأ،  فتنكFروا رسFالة عيFسى، الكذب أحذروا ان تفتروا على M،الثابت

 ،ه التFي نفخھFا روحFه جبريFل فFي مFريم، كلمتھو رسول من عند M كسائر الرسل، خلقه بقدرته

! يFر أب و8 أم أمFا خلFق آدم مFن قبلFه مFن غ، بغريFب، ولFيس ذلFكفالمسيح سر من أسرار قدرتFه

m��§��¦������¥����¤����£��¢��¡�����~��}|���{��z��y����x���w���vlرانFF٥٩:  آل عم  �

 بFFن حFFسن  نFFاظر علFFي،ن طبيبFFا نFFصرانيا مFFن أطبFFاء الرشFFيدأيحكFFى : قFFال القاسFFمي فFFي تفFFسيره

 ،عيFسى عليFه الFس+م جFزء منFه تعFالىن أن في كتFابكم مFا يFدل علFى إ: الواقدي ذات يوم فقال له

 �m��[Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��Nl :وتFF+ ھFFذه اIيFFة

�m�����Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö :اقFFدي قولFFه تعFFالى فFFي سFFورة الجاثيFFةفقFFرأ الو، ١٧١: النFFساء

��àß��Þlن يكون جميع ا=شياء جزءاً أيلزم إذن  :وقال له،  ١٣:  الجاثيةM نFواً ، مFالى علFتع  

  . الجواب ووصل الواقدي بصلة فاخرة وفرح الرشيد بذلك،اني وأسلم فانقطع النصر،كبيراً 

8 و ، باS ورسله جميعا إيمانا صحيحا، ونزھوه عن كFل شFريك ومثيFلآمنوا يا نصارى

  بھا ا=ديFان، فھو نقيض لعقيدة التوحيد التي جاءت انتھوا عن ھذا الباطل،تقولوا إن اIلھة ث+ثة
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مركFب و8 ، و8 ھFو احد منزه عن التعدد، فليس له أجزاء و8 أقانيم يا ھؤ8ء و إن M،السماوية

  )١(.)متحد بشيء من المخلوقات

Fن التأويFةل ووعند رجوعي إلى محاسFيIذه اFسر ھFد فFمي قFدت أن القاسFصة، جFذه القFر ھFوذك ،

  .تعان بھا في التفسيرواس، من النحو والحديث، لى عدة مصادرورجع إ

  : تفسير المراغي – ٤

 ثFم ،م١٩٠٩تخFرج بFدار العلFوم سFنة ، مفسر مFصري، مFن العلمFاء: المراغيبن مصطفى أحمد 

وعFFين أسFFتاذا للعربيFFة ، وولFFي نظFFارة بعFFض المFFدارس، كFFان مFFدرس الFFشريعة ا8سFF+مية بھFFا

الحFسبة فFي (لFه كتFب، منھFا و ، وتFوفي بالقFاھرة،ا8س+مية بكلية غFوردون بFالخرطوموالشريعة 

 ثمانيFFة مجلFFدات، و فFFي) تفFFسير المراغFFي (مجلFFدان، و) صFFول الفقFFهالFFوجيز فFFي أ(، و )ا9سFF+م 

  )٢().علوم الب+غة(

 فFي  والتي إنھزم فيھFا المFسلمون،عند ذكره لغزوة أحد،  الشيخ القطان إلى تفسير المراغيرجع 

�: تفFسيره لقولFه تعFالىفعنFد - صلى M عليه وسلم - الرسول  أوامر عندما خالفوا ،جولتھا الثانية

�ml��y��x��w���v��u��t��sr��q��p��o���n��m��

��k��ji��h��g���f��e���d��c��b��a`��_���~��}��|��{��z

��y������x��w��v��u��t��sr��q��p���on��m��llرانFFFFFFFFFFآل عم  :

 صFلى -وكFان ، ب مع ا=صحاب الذين كFانوا فFي أحFدما زال الك+م والخطا(: قال الشيخ،  ١٥٢

M لھFم بمFا قالFه علFى لFسان  وقFد وفFى ،متثلوا أمرهان إ النصر يومئذ  قد وعدھم-M عليه وسلم 

، عند الجبل صFيانة لمFؤخرة المFسلمين أقام الرماة - صلى M عليه وسلم -ن الرسول أ، ذلك نبيه

حتFFى ولFFو رأوا العFFدو تتخطفFFه الطيFFر، ووعFFدھم النFFصر بھFFذا ، ن 8 يبرحFFوا مكFFانھمأوأوصFFاھم 

قية ب، وعركة شرع الرماة يرشقون المشركينولما ابتدأت الم، ن رج+ً كان الرماة خمسيو ،الشرط

�m��q��p ، وھذا معنىوام، حتى انھز ذريعاً ، وقتلوھم قت+ً ا=صحاب يضربونھم بالسيوف

��srl١٥٢:  آل عمران M ي ،، أي تقتلونھم بأمرFري والمراغFر الطبFوفي تفسير ابن جري 

                                                 

: شFرافإ، "محاسن التأويAل  "محمد جمال الدين: القاسمي :وانظر ، ٤٥٢ص ، ١ج،  تيسيرالتفسير،القطان) 1(

ص ، ٥ج ،اهعيFسى البFابي الحلبFي وشFرك، م١٩٥٧الطبعFة ا=ولFى ، دار أحيFاء الكتFب  العربيFة، فؤاد عبد الباقي
١٧٦٤  

)2   (FFم"، يالزركل	AAعBابق،"اFFصدر سFFر، ٢٥٨ص ،١ج ، مFFذھبي:وانظFFسرون"، الAAسير والمفAAع ،"التفFFمرج
  ٤٢٤ص ، ٢ج،سابق
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يFا :  قFام فقFال،اء المFشركين المعFروف بكFبش الكتيبFة صاحب لFو،ن طلحة بن عثمانأ ،وغيرھما

لFى إ، ويعجلكFم بFسيوفنا لFى النFارإن M يعجلنFا بFسيوفكم أمعشر أصحاب محمد ، إنكFم تزعمFون 

 فقام اليه علي بFن لى النار؟ إ، أو يعجلني بسيفه لى الجنةإ، فھل منكم أحد يعجله M بسيفي الجنة

: ، فقFال طلحFة لعلFي، فانكFشفت عورتFه وسFقط،ع رجلFه وضFربه فقطF، عنFهرضي Mأبي طالب 

 صFلى M عليFه - وكبFر رسFول M ،رضFي M عنFه يفتركFه علF...الرحم يا ابن عFمنشدك M وأ

 ھFذا ھFو علFي ،ناشFدني M والFرحم:  قالما منعك أن تجھز عليه؟ :  وقال لعلي أصحابه،-وسلم 

 الFسيف  شFاھراً ، الFذي بFرز لFه،عدائFهألى أعFدى ، حتى عحمةبالحنان والر، يفيض قلبه في خلقه

ً ،في وجھه   )٢().)١( على قتاله وقتله مصمما

وذكرھFا الFشيخ ، ن علي بFن أبFي طالFب وطلحFة بFن عثمFانحدثت في غزوة أحد بي، وھذه القصة

  . الشيخ ھنا في تفسير ھذه اIيةواستشھد بھا، نق+ً عن ابن جرير، المراغي في تفسيره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 الطبعة ، "تفسير المراغي "، أحمد مصطفى : المراغي: وانظر، ٣١٠ ص ،١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

  ٩٩ ص ،٤ج ،ده مصرمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو8، م١٩٤٦ا=ولى 

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بFن : الطبري: انظر  ،٨٠٠٤  اخرجه الطبري في تفسيره برقم ) 2(
، مؤسFFFFFسةالرسالة، تحقيFFFFFق أحمFFFFFد محمFFFFFد شFFFFFاكر،  "جAAAAAامع البيAAAAAان فAAAAAي تأويAAAAAل القAAAAAرآن "،غالFFFFب اIملFFFFFي

  ٢٨١ ص،٧ج،م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠،الطبعةا=ولى
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  أخذه من تفاسير الشيعة: ب الرابعالمطل

، الFشيخ كFان يأخFذ مFن تفاسFير الFشيعةشير إلFى أن ن8Fبد أن  ،المبحثوقبل أن نختم ھذا 

 ،وا=مثلة التي سFأوردھا،  السنة أھل مقارنا بينھا وبين تفاسير،يتعرض إلى أقوالھم في التفسيرو

  ...أو الرد عليھم ، و إبداء لرأيهأ، دون ترجيح، يعةأنه كان يأتي بأقوال الش، سيتضح لنا منھا

�m��K��J���IH��G��F��E��D��C��B��A ( :لقولFه تعFالىعند تفFسيره قال  – ١

��]�����\��[��Z��YX��W��V��U�������T��S��R��Q��P��O��N��ML

��p���o�������n��m��l��kj��i��h��g��f��e���d��c���b��a`��_��^

��qlةقوبا8ضافة الى ما سب �٢٤:  النساءFات عامFاح المتزوجFيكم نكFبيتم إ ، حرم علFن سF8 م

رن  فيFصِ ، بالFسبيخ إن عقد زواجھن الFسابق ينفFس، في حرب بينكم وبين الكفار،)١(وملكتم منھم

  .م تحريمه فرضا مؤكدا من عند M، ھذا ما كتب عليكھن8 لكم بعد استبراء أرحامح+

ن ، محFFصني مFFن تFFشاؤون)٢(موالكم مFFنھم، تتزوجFFون بFFأ M لكFFم مFFا وراء ذلFFك مFFن النFFساءوأحFFل

حللن لكم فاسFتمتعتم بFالزواج  أُ ي وأي امرأة من النساء ال+ت،أنفسكم، بعيدين عن الزنا والمخادعة

 ذلك فريضة من M فرضFھا علFيكم 8 تFسامح ،دعق، فأعطوھا مھرھا الذي اتفقتم عليه عند المنھا

، ره، أو تركFه كلFهعلى النقص في المھر بعFد تقFديذا تراضيتم إ بيد أنه 8 حرج عليكم فيما ا؟ فيھ

وھFذا مايبغيFه ،  وعاشFا فFي مFودة و طمأنينFة،فاھمFاذا ما تإ إن ذلك عائد للزوجين ،يادة فيهأو الز

  .الشارع الحكيم 

FFد تّمFFالى وقFFه تعFFة بقولFFشيعة ا9ماميFFسك ال�m`��_��^��]�����\��[��Z �l

ن ھFذا دليFل إ: مFا قFالوا ك،، وھFي الFزواج المؤقFتن المFراد بFذلك ھFو المتعFةإوقFالوا  ٢٤: النساء

ن كبFار علمFاء  وھFو مF،)٣( يقFول الطبرسFي، و8 تزال المتعة قائمة عنFدھم، معمFو8 بھFا،واضح

، وھFو  قيFل المFراد بFه نكFاح المتعFة(:  ھذه اIيFةن ع) مجمع البيان (مامية في تفسيره الشيعة ا9

، س والFسدي وجماعFة مFن التFابعينعن ابن عباھذا و، المنعقد بمھر معين الى أجل معلومالنكاح 

                                                 

 منھنّ : والصحيح )  1(

 منھنّ :   والصحيح ) 2(

،  مFن أجF+ء ا8ماميFة، مفFسر محقFق لغFوي:  الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، أمين الدين، أبFو علFي) 3(
 ، مFصدر سFابق،"اBعA	م"، يالزركلF: انظFر،  مجمع البيان في تفسير القFرآن والفرقFان( له ،نسبته إلى طبرستان

  ٥١٩ص  ،،مرجع سابق"مناھج المفسرينتعريف الدارسين ب"،  الخالدي:وانظر، ١٤٨ص ، ٥ج
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بو جعفر محمد بن الحسن أوكذلك يقول شيخ الطائفة الع+مة  )وھو مذھب اصحابنا ا9مامية الخ 

  )٢(.)) التبيان ( في تفسيره )١(الطوسي

وإنما اكتفى ، ماء الشيعة في مسألة زواج المتعةعلى عل و يردوھنا ن+حظ أن الشيخ لم يعلق أ

  .وكان حرياً به أن يرد على الشيعة، طلھم فقا أقوبذكر

+Fموزواج المتعة كان محل+Fدر ا9سFي صFي  ، فFه النبFلّم -أذن فيFه وسFعلي Mّ لّىFرة أو  - صFم 

رم واسFتقر ا=مFر علFى ثFم ُحF مرتين في الجھاد، لبعد المجاھدين عن نسائھم، وخوفFا مFن الزنFى،

 وھFو فFي حقيقتFه زنFى ،يجيزون ھذا النFوع مFن الFزواجونحن نعلم أن الشيعة إلى اIن ، التحريم

 - لقFول الرسFول  ،وھو حFرام ،وھو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شھر ،محض

يFFا أيھFFا النFFاس إنFFي كنFFت أذنFFت لكFFم فFFي ا8سFFتمتاع مFFن ( :يFFوم فFFتح مكFFة  -صFFلى M عليFFه وسFFلم 

 شيء فليخل سبيله، و8 تأخذوا فمن كان عنده منھنّ النساء، وإن Mّ قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، 

  )٣.()مما آتيتموھن شيئا

�m��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A ( :لقولFFه تعFFالىعنFFد تفFFسيره  قFFال  – ٢

��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��R����Q��P��O��N��M��L

��d��c��b��a���`��_��^]���\lا أيھا المؤمنون أوا ملاع �٤١:  ا=نفالFن حكم كل م

 ،خمFFس منھFFا S وللرسFFول ولقرابتFFه: ن يقFFسم خمFFسة اخمFFاسأغنمتمFFوه مFFن ا8عFFداء المحFFاربين 

ملين الذين مات آباؤھم وھم فقراء، والمساكين، وھFم ذوو الحاجFة مFن ، وھم أطفال المسواليتامى

  وينفFق مFن ھFذا المخFصص S وللرسFول فFي، المنقطFع فFي سFفرهو، وھFالمسلمين، وابFن الFسبيل

وبFFاقي الخمFFس ، ويقررھFFا ا9مFFام بعFFد وفاتFFه، امFFة التFFي يقررھFFا الرسFFول فFFي حياتFFهالمFFصالح الع

وقرابFة النبFي  ،خماس ا8ربعة الباقية من الغنيمة، فھي للمقFاتلينا8 ماأو ،يصرف للمذكورين آنفا

  .ھم بنو ھاشم وبنو المطلب، دون بني عبد شمس ونوفل - عليه الص+ة والس+م  -

                                                 

،  مجلFداينلFه تفFسير كبيFر فFي عFشر، شFيخ الFشيعة وعFالمھم ،محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي)   1(
وحFدث عFن ، فتحFول رافFضيا، ولFزم الFشيخ المفيFد مFدة، قدم بغداد وتفنن وتفقه للشافعي، وعدة تصانيف مشھورة

أبFFو الفFFداء إسFFماعيل بFFن عمFFر بFFن كثيFFر القرشFFي : ابFFن كثيFFر :انظFFر، ئFFةمFFات سFFنة سFFتين وأربعما، ھFF+ل الحفFFار
ج+ل الدين عبد الرحمن بFن : السيوطي :وانظر، ١١٩ ص،١٢ج، مصدر سابق ، "البداية والنھاية "الدمشقي، 
 ،ھFFـ١٣٩٦الطبعFFة ا=ولFFى، ، ، تحقيFFق، علFFي محمFFد عمFFر، مكتبFFة وھبFFة القFFاھرة"طبقAAات المفAAسرين"أبFFي بكFFر، 

 ٣٣٤ص  ،١٨ج،  مصدر سابق،"سير أع	م النب	ء":  الذھبي:روانظ ، ٨٠ص

  ٣٧٠  ٣٦٩ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(

 الكAشاف تفAسير فAي الواقعAة واDثAار اBحاديAث تخAريج": الزيلعFي :أنظFر، والحFديث صFحيح، رواه مسلم)    3(

 ٣١٣:رقم الحديث، ٣٠٢ص، ١ج، مصدر سابق، "للزمخشري
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: س، فقالوا، كما أنھم اختلفوا عنھم في تقسيم الخمتفسير للغنيمة أعم مما عند السنةعة وعند الشي 

 ،سFھم S، وسFھم لرسFوله، وسFھم لFذوي قربFاه: سFھمأول منھا ث+ثFة =ا: لى قسمينإيقسم الخمس 

9مFFام ، وولFي القرابFFة بعFد النبFFي ھFو اومFا كFان S فھFFو للرسFول، ومFFا كFان للرسFFول فھFو لقرابتFFه

، وأھمھFا مFصالح الدينيFةل، وإ8 وجFب إنفاقFه فFي اوم القائم مقام النبي، فان وجد أعطي لFهالمعص

  .، والعمل على نشره وإعزازه لى ا9س+مإالدعوة 

سFھم =يتFام آل محمFد، وسFھم لمFساكينھم، وسFھم =بنFاء الFسبيل : أما القسم الثاني فھو ث+ثFة أسFھم

   .ليھم الصدقات فعوضھم عنھا بالخمس =ن M حرم ع،، 8 يشاركھم فيه أحدخاصة

، وآمنFتم بمFا أنزلنFا علFى عبFدنا كنFتم آمنFتم بFاS حقFا إن ، واعملوا به لمونفاعلموا ذلك أيھا المس

قFى فيFه جمعكFم وجمFع الكFافرين ، وھFو اليFوم الFذي الت الفرقان من آيات التثبيت والمددمحمد يوم

  .ببدر

�m��d��c��b��a���`��_lالFFFن٤١:  ا=نفFFFFه  ومFFFFيم قدرتFFFFتكم أ عظFFFFى قلFFFFصركم علFFFFن ن

  )١(.)، وخذل الكافرين مع كثرتھموضعفكم

بكيفيFة ختمھFا ، الFسنةأھFل  عنFد وھنا ن+حظ أن المفسر بعFدما ذكFر كيفيFة تقFسيم الغنFائم 

 فFي التقFسيم ا=صح منھم منأو، السنةأھل ولم يذكر الفرق بينھم وبين ، تقسيم الغنائم عند الشيعة

  .السنة في الغنائمأھل ة أعم من تقسيم  فقط أن تقسيم الشيع وذكر لنا ؟في نظره

 ولكFن العلمFاء اختلفFوا  سFتة،التFي ذكرتھFا وا=صFناف ،واIية صريحة في تقسيم الغنيمة

M عليه وسلم-والرسول، في سھم M و  م 8؟أھل ھو سھم واحد  ،-  صلىFصود بFن المقFذوي م

وھل ھذا الحكم  أم قرابة ا9مام؟ ،- عليه وسلمصلى M - ھل ھم قرابة الرسول ؟ في اIيةالقربى

 نظFرا ،8يمكFن عرضFھا ھنFا،  وھFي مFسألة خ+فيFة؟بعد وفاة الرسFول صFلى M عليFه وسFلمباق 

  )٢(.راد فعليه بالرجوع إلى الكتب المختصةأومن ، لخصوصية ھذا البحث

=ن الFFشيعة ، ا غيFFر ممكFFنوھFFذ، الFFسنة والFFشيعة فFFي تقFFسيم الغنيمFFةأھFFل ولكFFن الFFشيخ قFFارن بFFين 

يأخFFذ ، وعنFFدھم ا9مFFام المعFFصوم،  كFFل شFFيءفFFي و،الFFسنة فFFي العقيFFدة والفقFFهأھFFل يختلفFFون عFFن 

  .ھذهالسنة بالشيعة في مسألة كأھل ارنة ف+ يمكن مق، الخمس من الغنيمة ومن غيرھا

  

  

  

                                                 

  ٢٦٠ص ، ٢يسير التفسير، ج   القطان، ت) 1(

مراجعFFة وتعليFFق محمFFد عبFFد القFFادر ، "أحكAAام القAAرآن"، أبFFو بكFFر محمFFد بFFن عبFFدM: ابFFن العربFFي:    أنظFFر) 2(
  ٤٠٢ص، ٢ج، م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الطبعة الثالثة ، بيروت، دار الكتب العلمية،عطا
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   والسنة والسيرة النبوية كتب علوم القرآنمصادره من : المبحث الثاني

  مصادره من كتب علوم القرآن: مطلب اBولال

  مصادره من كتب السنة :المطلب الثاني

   كتب السيرةمصادره من :الثالثالمطلب 
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  كتب علوم القرآن مصادره من :المطلب اBول

Fراھيم القطFشيخ إبFسرةرغم كون تفسير الFدة والميFير الجديFن التفاسFي ،ان مFت ا والتFھتم

 ،سFتطراد اللغFوي8وتجنFب الحFشو وا، وتسھيله علFى القFاريء، ي تبسيط التفسيرھتماماً بارزاً فا

إ8 أن ، القاريء صعوبة كبيرة فFي دراسFتھاوالتي يجد ،  يطغى على معظم التفاسير القديمةالذي

واستعان بھا في تفسير اIيات القرآنية ،  رجع إلى أمھات كتب علوم القرآنالشيخ إبراھيم القطان

  :وھذا ما نراه في ا=مثلة التالية،  علوم القرآنموضوعاتبالتي ترتبط 

فFFي آخFFر مقدمFFة المجلFFد ا=ول كتبFFت (: نجFFده يقFFول،  مقدمFFة المجلFFد الثFFاني مFFن التفFFسير فFFي– ١

مFام الFسيوطي لo )ا9تقFان(نقF+ً عFن ، 8ف آيFةآمجموع آيات القرآن الكريم ستة  :فائدة: (مانصه

M رحمه .  

: ونص ا9تقان، =مر فيه خ+ف كبيروجدت أن ا، من المراجعوبعد الرجوع إلى عدد 

ختلفوا في ما زاد اثم ، ف آيةأجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آ8: قال ابو عمرو الداني(

، وقيل أربع عشرة، وأربع آيات، ف ومائتا آيةومنھم من قال ستة آل، فمنھم من لم يزد، على ذلك

وھذا راجع إلى اخت+ف قراء ...ست وث+ثونوقيل ، ونوقيل خمس وعشر، تسع عشرةوقيل 

  ...)أھل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة 

تھا ستة فوجد، )حفص(وقد أحصيت آيات القرآن الكريم في المصحف الذي بين أيدينا بقراءة

  )٢).()١(آ8ف آية ومائتين بالضبط

قFFFال � ٣٨:  الFFشورى�m��t��s��r��q��p��o��nl: لقولFFه تعFFالىتفFFسيره  عنFFد – ٢

 وقد كان ، ن يكون الحكم مبنياً على التشاورأ، فھو يوجب تور عظيم في ا8س+موھذا دس: (الشيخ

حابة ، وكFان الFصأصFحابه الكFرام فFي كثيFر مFن ا=مFور يFشاور  -صلى M عليه وسFلم   - النبي

��m��b��a��`_��^��]��g��fe��d��c : ومثُل ذلك قولFه تعFالى،الكرام يتشاورون فيما بينھم

��k��j��i��hl١٥٩:  آل عمران .   

الFشورى (: وقFال ابFن العربFي) ٣(.)8 ُھدوا =رشFِد أمFرھمإما تشاور قوم ( :قال الحسن البصري

  )٤(.)8 ھدواإ، وما تشاور قوم قط لى الصوابإألفة للجماعة، وِصقال للعقول، وسبٌب 

                                                 

 ١٢ص، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

  .أنھا ستة آ8ف ومائتان وست وث+ثون آية، الراجح على العد الكوفي)   2(

 واDثAAار اBحاديAAث تخAAريج": الزيلعFFي :انظFFر،    اثFFر غريFFب اخرجFFه الزيلعFFي فFFي تخFFريج آحاديFFث الكFFشاف) 3(

  ٢٣٤ص، ١ج ،مصدر سابق، "للزمخشري الكشاف تفسير في الواقعة

  ٧٣ص .٤ج  القطان، تيسير التفسير،) 4(
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���mk��j��i��h��g��f��e��q��p������o���n��m��l :لقولFFه تعFFالىعنFFد تفFFسيره – ٣

lتعالى السورَة ( : قال الشيخ�٣ – ١:  طه M رينبھذه الحروفابتدأFارة ل و،، لتحّدي المنِكFشo

تيFان بFسورة ، ومFع ذلFك عجFزتم عFن ا9 من ھذه الحروف التي تتكلمون بھاإلى أن القرآن مكون

  .قصيرٍة أو آيات مثله

�m��l��k��j��i��h��glهFFا ٢:  طFFا أنزْلنFFرآمFFك القFFدة  عليFFي مكابFFسك فFFب نفFFن لُتتع

ر على عدم إيمان من تدعوه، الشدائد dر، وقد فعلت، بل وتتحسfَغ وتذكfأنزْلناهُ عليك لتبل.  

بو جھل والنضُر بن الحارث، والوليد أقال : المفسرين في أسباب النزولقال الواحدي وغيُره من 

ما رأوا ، لإنك لَتتشقى بترِك ديننا: -  عليه وسلمصلى M - ، والمطِعم بن َعِدي للنبي بن المغيرة

 ١:  طFه�m��l��k��j��i��h��g��f��el :، فأنزَل M تعالىمن طول عبادته واجتھادهِ 

- ٢.)�(  

، فحFFْسُبك مFFا حملتFFه مFFن متاعFFب التبليFFغ والتبFFشير ه تFFذكيراً لمFFن يخFFاُف M ويطيعFFهولكFFن أنزلنFFا

  .نذاروا9

 حFين كFان يFدعو ، مFن التعFبيلقFىعلFى مFا كFان  - لى M عليFه وسFلم صF- وفي ھذا تسليٌة للنبFي

  )٢().أولئك القوم، وھم معاندون جاحدون

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

ابFن  : فFي سFبب نFزول ھFذه اIيFة، لFه  الطFاھر بFن عاشFور عFن الواحFدينظFر مFا قاأ، اسناده ضعيف جFدا)   1(

، بيFروت، مؤسFسة التFاريخ العربFي، "التحريAر والتنAوير"،  محمFد الطFاھرن محمFد بFنمحمFد الطFاھر بF: عاشFور
  ٩٥ص ، ١٦ج، م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠الطبعة ا=ولى 

  ٨٦ص، ٣ج  القطان، تيسير التفسير، ) 2(
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  كتب السنة مصادره من :المطلب الثاني

والمتأثرة ، شيخ القطان من التفاسير الحديثةلقد أشرنا عدة مرات إلى أن تفسير ال

القطان من المفسرين  وھذا نظراً لكون الشيخ ،بمذھبه في التفسيربمدرسة الشيخ محمد عبده و

أمثال محمود ،  تأثروا بمدرسة محمد عبده علماءالذين تتلمذوا في ا=زھر على يد، المعاصرين

،  على المناھج القديمة في التفسيرن المدرسة قامت بثورةإفوكما ھو معروف ، هشلتوت وغير

 والغوص في المسائل النحوية، راد اللغوي يتجنب الحشو وا8ستط،وأتت بمنھج جديد في التفسير

وإنما ،  في التفسيرتوعدم التركيز على ا=حاديث الضعيفة والقصص وا9سرائيليا، والب+غية

 ومحاولة، ط فقوافياً  والوقوف عند شرح اIيات شرحاً ،  التفسير بالواقعربطالمدرسة أرادت ھذه 

  .ا الحاضر في مختلف العلوم إلحاق التفسير بالتقدم الحضاري الذي ظھر في عصرن

،  السنة والسيرة النبوية إلى عدة كتب من رجع إبراھيم القطان في تفسيرهمع ھذا نجد الشيخ    

وكما ھو ، تفسير القرآن وتوضيح معانيهفي ، يحتاج إلى ھذه الكتب، فھو كغيره من المفسرين

بصورة حكام جاء بھا القرآن  لعدة أمفصلةو، مبينة لمجملهو، قرآن للةرحان السنة شإفمعلوم 

�m��r��q��p:  تعالىقال، أي مفسر لكتاب 8M يستغنى عن السنة و، موجزة ومختصرة

w��v����u���t��s �lوقال تعالى  ٧: الحشر: �m��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã���� � � � �Â��Á

��� �Ê��� � �É��� � � � � � �Î��Í��Ì��Ë��� � �� � �Ò�� � � � � � � � �Ñ��Ð��Ïlدراستي لتفسير من خ+لو� ٢١:  ا=حزاب 

في ا=غلب الكتب التي يرجع  وكان يذكر ،السنةنه رجع إلى أمھات كتب الشيخ القطان وجدت أ

   :تفسيره على ذلكمثلة من بعض ا=وسأكتفي بذكر  ،وھي كثيرة، إليھا

 قال ، ٨٠:  ھود�m��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��Àl : عند تفسيره لقوله تعالى – ١

  .وأَجَمُعوا أمَرھم على فعِل ما يريدون من العمل الخبيث (: الشيخ

آه لFو  :عند ذلك تحيّر لوط، وأَحّس بضعفه، وھو غريٌب بينھم، 8 عشيرَة له تحميه، فقFال بحFزن

نعكم مFن ، ومFشFديد أعتمFُد عليFه فFي حمايFة ضFيوفيو ركFن أ، ان لي قوة تدفعكم عن بيتFي ھFذاك

  .ارتكاب السيئات

 :كان وھو يقFرأ ھFذه اIيFات يقFول - صلى M عليه وسلم  -ن رسول M أ وفي صحيح البخاري

  )٢().)١(.نه كان لَيأوي إلى ركن شديدإيغفُر M للوط ، (

                                                 

  ٤٧٣ ص ،٢ج  القطان، تيسير التفسير، ) 1(

دار ابFFن كثيFFر  ، تحقيFFق مFFصطفى البغFFا، "الجAAامع الAAصحيح"،  محمFFد بFFن إسFFماعيلأبFFو عبFFد M: البخFFاري  ) 2(
  ١٢٣٥ص، ٣١٩٥ رقم الحديث ،٣ج، كتاب ا8نبياء، م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، بيروت، اليمامة
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قFال ،٢ – ١:  التكFاثر�m��a��`��_��~��}���|��{l  : عند تفسيره لقوله تعالى– ٢

الّتبFاھي بُحطFFاِم الFFدنيا ، والتفFFاخُر ووالِ كم ا8نھمFاُك فFFي َجْمFِع ا=مFF، لقFFد َشFFَغلأّيھFFا النFاس : (الFشيخ

، وغفلFُتم عFن نكم ستموتون وُتدَفنون فFي القبFورحتى َنِسيتم أ...ومتاعھا، وكثرةُ ا=َشياع وا=و8د

داً ثم ُتْخَرجون منھا يوَم القيامة إلى الحساِب وا dلجزاءأنكم إنما تمكثون فيھا وقتاً محد.  

القبِر أشبُه مFا يعني أن ُدخولكم في  ٢:  التكاثر�m��_��~��a��`l ولذلك جاء التعبيُر بقوله

  .يكوُن بالِزيارة، ثم منه ُتْخَرجون

نه حضc على زيارة القبور، أ ٢:  التكاثر�m��a��`��_��~lويفھم كثيٌر من الناس من قوله

  .وليس ھذا ھو المقصود

يقFوُل ابFُن آدم : ر، ثFم قFالألھFاُكم التكFاثُ : - صFلى M عليFه وسFلم - قرأ النبFي : وفي صحيح مسلم

قَت ، لFيس لF يا ابَن آدم،مالي ومالُك dصدFَت، أو تFسَت فأْبلَيFت، أو لبFَت فأفنيFا أكلFَك إ8 مFِن مالFك م

  )٢().)١(ما سوى ذلك فذاھٌب وتارُكه للناس، وفأمضيت

،  فFي تفFسيرهكثيFروھFذا ، إذا كFان فFي الFصحيحين، حFديث يذكر الالشيخونجد في بعض ا=حيان 

¤��¥����¦����§��¨©����m��¬��«��ª: قولFFه تعFFالىتفFFسيره ل+ً عندفمFFث

���´��³��²��±��°¯��®lويغريكم ،من الفقرالشيطان يخوفكم : (قال الشيخ�٢٦٨:  البقرة 

خير، بل في ، حتى 8 تنفقوا أموالكم في وجوه العمالن يصرفكم عن صالح ا=أ ويحاول ،بالبخل

بكم فFي نفاق في سبيله مغفرة وعفFواً عFن ذنFو لكم على ا9 سبحانه وتعالى يضمن وM،المعاصي

! عون فأياً تتب،م، في الدنيانفقتأ، وما8ً أزَيَد مما  بين الناس، وسمعًة حسنة، وخلفاً من الجاهاIخرة

  .ما تنفقون ف+ يضيع أجركم عنده، وعليم بإن M واسع الرحمة والفضل، يحقق ما وعدكم به

مFا مFن (: -صFلى M عليFه وسFلم-ال رسFول M ق:  عن أبي ھريرة قال البخاري ومسلموقد روى

ول اIخر اللھم ، ويقحدھما اللھم أَعِط منِفقاً خلفاً  فيقول أ،8 وملَكان ينز8نإ، يوم يصبح العباد فيه

  )٢())١(اعط ممِسكاً تلفا

                                                 

  ٦٢٢ص  ،٤ج القطان، تيسير التفسير، ) 1(

حFدثنا ھFداب ( : قFال مFسلم،واللفظ في مسلم قريب جداً من كF+م الFشيخ ،الحديث فقط  والشيخ قد أتى بمعنى ) 2(
ألھFاكم (بن خالد حدثنا ھمام حFدثنا قتFادة عFن مطFرف عFن أبيFه قFال أتيFت النبFى صFلى M عليFه وسFلم وھFو يقFرأ 

أفنيFت أو لبFست فأبليFت  يقول ابن آدم مالى مالى  قال  وھل لك يا ابن آدم من مالFك إ8 مFا أكلFت ف( :قال) التكاثر
تحقيFق ، "صAحيح مAسلم "،  القFشيرينأبFو الحFسي،مFسلم بFن الحجFاج: النيFسابوري: أنظر، )أو تصدقت فأمضيت
 ،بFاب  حFدثنا قتيبFة بFن سFعيد،  كتFاب الزھFد والرقFائق،بيFروت، دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي

  ٧٦٠٩رقم الحديث  ،٢١١ص ،٨ج
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ابين بعFد كتF=نھمFا أصFح ، كان يرجع إلى صFحيح البخFاري ومFسلموالشيخ رحمه M في تفسيره 

M من  ا=مثلة على ذلكو، ا=خرىيضا إلى كتب السنة وكان يرجع أ، كتاب:  

كبFFُر أوھFFذه : (قFFال الFFشيخ�٤:  القلFFم�m���o��n��m�����l��kl : عنFFد تفFFسير قولFFه تعFFالى – ١

 صلى M عليه –  وھل ھناك أعظُم من ھذه الشھادة للرسول ا=مين،شھادة من عند رّب العالمين

  ! والصْفح والِحلم وكل خلُق كريم الذي ُطبع على الحياء والكرم والشجاعة  -وسلم 

صFلى M  - خFدمُت رسFول M ( :عن أنFس بFن مالFك رضFي M عنFه قFالروى البخاري ومسلم 

 و8 لFشيء لFم أفعلFُه ، و8 قال لشيٍء فعلُته لَِم فعلَتُه؟ عشر سنين فما قال لي أفt قطّ  - عليه وسلم

  )٣(.)ه؟أ8 فعلتَ 

 صFلى M عليFه و -مFا ضFرب رسFول M(: مد عن عائشَة رضي M عنھا قالFتوروى ا9مام أح

 بيFده شFيئا  - صلى M عليه و سFلم - و8 ضرب رسول M ، و8 امرأة،بيده خادما له قط - سلم 

 مFالم يكFنرھما 8 كان أحبھما إليه أيFسإ ، و8 خير بين أمرين قط،ن يجاھد في سبيل Mأ ا8 ،قط

 حتFى تنتھFك ، و8 انFتقم لنفFسه مFن شFيء ُيFْؤَتى إليFه، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من ا9ثFم،إثما

ِ عز و جل فيكو،حرمات M عز و جل dSِ ٥().)٤(ن ھو َيْنَتِقُم(  

�m���v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j:عند تفسيره لقوله تعالى – ٢

��wlر إ، إني ألتجيء يا رب: ھا الرسولوقل أي(: قال الشيخ �٩٨ – ٩٧:  المؤمنونFن أثFليك م

 ، بعيFدين عنFي فFي جميFع أعمFاليواجعلھFم، يبعثوا إلFيd أعFدائك 9يFذائين أ، ووساوِس الشياطين

  .ليكون عملي خالصاً لوجھك الكريم

                                                                                                                                            

  ٢١٩ص ، ١سير التفسير، ج   القطان، تي) 1(

  w  x ( :بFاب قولFه تعFالى، كتFاب الزكFاة، ٥٢٢ص، ٢ج، مFصدر سFابق، "الجامع الAصحيح"، البخاري)   2(

y  z  {  |  }    ~   �  ¡  ¢ (  لFFديث  ، ٧ – ٥: الليFFم الحFFر، ١٣٧٤رقFFوانظ :

رقFFم الحFFديث   ،٨٣ص ،٣ج، بFFاب فFFي المنفFFق والممFFسك، كتFFاب الزكFFاة، مFFصدر سFFابق، "صAAحيح مAAسلم"،مFFسلم
٢٣٨٣ 

باب حسن الخلق والسخاء ومFا يكFره مFن ، كتاب ا8دب، ٥ج، مصدر سابق، "الجامع الصحيح"، البخاري  ) 3(
 ٦١٥١ رقم الحديث ٧٣ص، ٧ج، مصدر سابق، "صحيح مسلم"، مسلمو،  ٥٦٩١رقم الحديث ، ٢٢٤٥، البخل

  .ن الناس خلقاً أحس صلى M عليه وسلم  باب كان رسول M ، كتاب الفضائل، 

  ٤١٤ص، ٤ج  القطان، تيسير التفسير، ) 4(

والحFديث ، ٢٥٩٥٦ :رقFم الحFديث ، ١٠٩ص  ، ٤٣ج،  مFصدر سFابق،"مAسند ا�مAام أحمAد"، ابFن حنبFل)   5(
  .بتعليق الشيخ شعيب، صحيح على شرط الشيخين
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كان رسول :  بيه عن جده قالأ عن  بن شعيبرو عن عم،مام أحمد وأبو داود والترمذيأخرج ا9

 M- لمFFه وسFFعلي M لىFFا كل - صFFزع يعلّمنFFوف الفFFزم خFFد العFFا عنFFاٍت نقولھFFم :)M سمFFوذ أ،  بFFع

M عبادهال بكلماِت f٢().)١(يحضرون  ، ومن ھمزات الشياطين وأنتامة من غضبه وعقابه وشر(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ٢٣١ص ، ٣ج،   تيسير  التفسير) 1(

 :وانظFFFر. ٦٦٩٦رقFFFم الحFFFديث ، ٢٩٥ص  ، ١١ج،ابق مFFFصدر سFFF،"مAAAسند ا�مAAAام أحمAAAد"، ابFFFن حنبFFFل  ) 2(

، ٤ج، بيFروت لبنFان،  الناشFر دار الكتFاب العربFي،" سنن أبي داود "،  داود سليمان بن ا8شعثو أب:السجستاني
 أبFو عيFسى محمFد بFن عيFسى: الترمFذي: وانظFر، ٣٨٩٥رقFم الحFديث ، باب كيف الرقى، كتاب الطب ، ١٨ص 

 كتFاب ،لبنFان، بيFرت، الناشFر دار إحيFاء التFراث العربFي، مFد شFاكر وآخFرون تحقيق أحمFد مح،"سنن الترمذي"
  ٣٥٢٨رقم الحديث  ، ٥٤١ص  الدعوات عن رسول M صلى M عليه وسلم

وذكFر ا8مFام ، )عند العزم خFوف الفFزع( :في قوله، وجدت أنھما يخالفان الشيخ، ولما رجعت إلى المسند والسنن
اذا (: وذكر الترمذي، )يعلمھم من الفزع كلمات: (وذكر ابوداود، )النوم من الفزععند (:  أحمد أن جد شعيب قال

  .)عند العزم خوف الفزع( :وليس كما قال الشيخ، )فزع احدكم في النوم
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  كتب السيرةمصادره من : الثالثالمطلب 

 وإن كان أشار إلى بعض،  كثيراً بالرجوع إلى كتب السيرةيھتم، نلم يكن الشيخ القطا

 التي كثيرا با=حداث لم يھتم إ8 أنه، بن ھشاما التي ھذبھا، سحاقإبن امثل سيرة ، كتب السيرة

صلى -المختصة بسيرة الرسول خصوصا في نزول بعض اIيات القرآنية ، ذكرتھا كتب السيرة

بمدرسة بسبب تأثره وھذا ،  بھا كتب التفسير القديمةھتمتاتي وال ، وغزواته- M عليه وسلم

وعدم ، وإبراز تفسير اIية فقط، تھتم بالوقوف عند الشرح الموجزكانت التي ، الشيخ محمد عبده

وسأذكر عدة ، ة تفسيره ھذا في مقدموقد وضح الشيخ القطان، إلى المصادر المختصةالرجوع 

  : السيرةلرجوعه إلى كتب، أمثلة من تفسيره

  : سيرة ابن ھشام – ١

�m���J���I:لقولFه تعFالىسFحاق عنFد تفFسيره إبFن ارجع الشيخ إبراھيم القطFان إلFى سFيرة  -١

���a��`��_��^����������]��\��[��Z���Y�������X���W��V��U���T������S��R��Q��P����O��N��M��L��K

������q��p��o��n��m��l��k��j�����i��h��g��f��e��d��c��b

��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s��rlصصFF٥٥ - ٥٢:  الق  ،

 بمكFة -صFلى M عليFه وسFلم-قِدم جماعة من النصارى علFى رسFول M : سحاقإقال ابن ( : قال

 ،ريش حFول الكعبFة، ورجFال مFن قFليه وكلّمFوه وسFألوهإ، فجلسوا حبشة فوجدوه في المسجدمن ال

لFى M تعFالى وتF+ إ  -صلى M عليه وسلم–  دعاھم الرسولُ ،ائلتھم عما أرادوسأفلما فرغوا من 

بوا S وآمنFوا بFه وصFدقوا ، ثFم اسFتجاوا القرآن فاضت أعُينھم مFن الFدمع فلما سمع،عليھم القرآن

 ،كFFان يوَصFFف لھFFم فFFي كتFFابھم مFFن أمFFره، وعرفFFوا منFFه مFFا  -صFFلى M عليFFه وسFFلم-الرسFFول

 ، وأغلظFوا لھFم القFول،ن يFصّدوھم عFن إيمFانھمأاولوا  أبو جھل ونفFٌر مFن قFريش وحFفاعترضھم

  . نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لنا ماس+ٌم عليكم 8 نجاھلكم: فقالوا لھم

  .إنھم نصارى من أھل َنجران: وقال بعض المفسرين

،  ربنFاإنFه الحFقn مFن: ب من النصارى يؤمنون بھذا القرآن، ويقولون، أن بعض أھِل الكتاوالحق

ذى أ نتيجَة صبرھم على ، أجرھم مرَتينھؤ8ء يعطيھم Mُ  ،ن ينزل القرآنأا M به من قبِل بّشرن

قFون فFي وينف ،حFسانبFالعفو وا9 يقFابلون الFسيئة ھFم، والناس، وإيماِنھم، وايثارھم العمFَل الFصالح
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م، ، وإذا سFمعوا الباطFل مFن الجFاھلين انFصرفوا عFنھمFوال وخيFراتأسبيل M ممFا أعطFاھم مFن 

  )١(.) عليكم 8 نريد مصاحبة الجاھلين، س+مٌ عمالكمألنا أعمالُنا ولكم : وقالوا

جدت أن الشيخ رحمه M قد ذكر ك+م ابن  و،ى كتاب السيرة النبوية 8بن ھشاموعند رجوعي إل

ثFم قFدم ( :يثه عFن الھجFرة ا=ولFى إلFى الحبFشةسحاق في معرض حدإ ابن قال، سحاق باختصارإ

M ولFFى رسFFلم - علFFه وسFFعلي M لىFFن  - صFFك مFFن ذلFFاً مFFأو قريب ً+FFشرون رجFFة عFFو بمكFFوھ 

 فجلFFسوا إليFFه فكلمFFوه وسFFألوه، ، فوجFFدوه فFFي المFFسجد،النFFصارى، حFFين ظھFFر خبFFره مFFن الحبFFشة

 M ولFه  -ورجال من قريش في أنديتھم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتھم رسFعلي M لىFص

 وتF+ علFيھم القFرآن، فلمFا سFمعوا  -صلى M عليه وسلم -رسول M  عما أرادوا، دعاھم  -وسلم

 وعرفFوا منFه مFا كFان يوصFف لھFم ،فاضت أعينھم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه

خيFبكم :  اعترضھم أبو جھل فFي نفFر مFن قFريش فقFالوا،في كتابھم من أمره، فلما قاموا من عنده

ن ئر الرجFل، فلFم تطمFبFھم بخم من أھل ديFنكم ترتFادون لھFم لتFأتو بعثكم من وراءك،M من ركب

مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم، فصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركباً أحمق منكم، أو كما قFالوا 

  . أعمالكم، 8 نألوا أنفسنا خيراً س+م عليكم 8نجاھلكم، لنا أعمالنا ولكم:  فقالوا،لھم

 أن فFيھم - وM أعلFم -ن أھل نجران، فاS أعلم أي ذلك كFان، ويقFال نصارى م ، ويقال إن النفر

 :إلFى قولFه،٥٢:  القFصص�m��Q��P����O��N��M��L��K��J���Il: نزلت ھؤ8ء اIيات

�m��~��}��|��{l٣().)٢( ٥٥:  القصص(  

لFم من جھة أخFرى و،  ھذه من جھة،سحاق باختصارإ ابن ك+م ن+حظ أن الشيخ قد نقل 

  ،ها واضFح مFن قولFوھFذ،  أن اIيFة نزلFت فFي نFصارى الحبFشةسحاق لFم يجFزمإأن ابن    لنايبين

  . ربما تكون نزلت في نصارى نجران:وقد قال، علموM أ

Iابأية نزلت في واFالى، ھل الكتFه تعFن قولFحة مFي واضFوھ :�m��K��J���Il 

، بب نزول ھذه اIيةسحاق ليس سإنق+ً عن ابن ، السبب الذي ذكره الشيخولكن �  ٥٢: القصص

ً وكFFون الحFFديث معلقFF، لFFضعفه وعنFFد  ،بقولFFه وM أعلFFم ،سFFحاق فFFي ك+مFFهإواضFFطراب ابFFن  ،ا

وجFFدت أن المفFFسرين ، سFFباب النFFزولأو، والFFدر المنثFFور، كتفFFسير القرطبFFي، رجFFوعي للتفاسFFير
                                                 

  ٣٧٤ص ، ٣ج  القطان، تيسير التفسير، ) 1(

 "الAسيرة النبويAة "فريأبو محمد، جمال الدين عبد الملك بFن ھFشام بFن أيFوب الحميFري المعFا:    ابن ھشام) 2(

شFFركة ،  م١٩٥٥ھFFـ  ١٣٧٥الثانيFFة، : الطبعFFة، مFFصطفى الFFسقا وإبFFراھيم ا=بيFFاري وعبFFد الحفFيظ الFFشلبي: تحقيFق
  ٣٩١ص، ١ج،رمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو8ده بمص

قdاف: أنظFر ،سحاق معلقا، ومن طريقFه البيھقFيإرواه ابن ،    ضعيف) 3( dسFد ا: الFن عبFوي بFادرعلFريج  "،لقAتخ

  ٢٩٧:رقم الحديث، ١٥٦ ص، مرجع سابق،"أحاديث وآثار كتاب في ظ	ل القرآن، لسيد قطب
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نھم وم، فمنھم من ذكر أنھا نزلت في النجاشي ملك الحبشة، يات في سبب نزولھااذكروا عدة رو

ومFنھم مFن قFال ، الذي كان على دين النFصرانية ثFم أسFلم ،من قال إنھا نزلت في سلمان الفارسي

يFات 8 يمكFن اووكFل ھFذه الر، أسFلمواوھFو مFن اليھFود الFذين  ،إنھا نزلFت فFي عبFد M بFن سF+م

  )١.(لخصوصية ھذا البحث، و8 يسعني بحث المسألة ھنا، ترجيح بعضھا على بعض

�m�����s���������r��q���p���o��n��m��l  :لقوله تعFالىعند تفسيره لى سيرة ابن ھشام رجع الشيخ إ -٢

������ª��©��¨��§������¦��¥��¤��£¢��¡�����~���}��|��{��z��y��x��w����v��u��t

������½��¼��»��º��¹������������¸��¶��µ��´��³�������²��±°��¯��®��¬��«

��Â��Á��À��¿��¾lال ( :قال، ٩٣:  ا=نعامFالىقFتع: m��£¢��¡�����~���}��|��{l 

 وكFان النFضر ابFFن ، سFآتي بكFF+م مثFل ھFذا القFFرآن : لFيس أحFFد اشFّد ظلمFاً ممFFن قFال�٩٣: ا=نعFام

ولFين، وھFو شFعر لFو نFشاء لقنFا ن القFرآن أسFاطير ا=إ:  كلدة، أحFد كفFار قFريش، يقFولحارث بن

 وقFد أُسFر ،حّدثكم بأحسن مFن حFديث محمFدأ: تعالوا: ا كان يجمع الناس بمكة ويقول لھم كم،مثله

-لFى النبFي إ، ويقFال إنھFا بنتFه ن انتھت المعركFة، وجFاءت أختFه قتيلFةإبعد النضر يوم بدٍر وقُتل 

  : منھا-صلى M عليه وسلم-أخاھا وتعاتب الرسول الكريم بقصيدة ترثي  -صلى M عليه وسلم

  من صبح خامسة وانت موفق         ْيل مظنة ــــــــــيا راكباً ان ا=ُثَ 

  في قومھا والفحُل فحل ُمْعِرق        ٌد يا خير ِضْنِء كريمة مأمح

ك لومننَت وربما  dمّن الفتى وھو الَمغيُظ المحّنق       ماكان ضر  

  .نسل:  ضنء،بالتصغير موضع قرب المدينة: يل ا=ث

له تلو بلَغني ھذا الشعر قبل ق: قال(ن النبي عليه الس+م عند سماعھا إ: قال ابن ھشام في السيرة 

  )٢(.))لمننُت عليه

فFي ، وعند رجوعي لسيرة ابن ھشام وجدت أن الشيخ قد نقل عبارة ابن ھشام بكاملھا من سيرته

ولFم  ،فقFط مFن القFصيدةولكّنFه ذكFر ابيFات  ،ه عFن الFشعر الFذي قيFل فFي يFوم  بFدرموضوع حديث

   :قال ابن ھشام ،يذكرھا كاملة

ٌة َيا َراِكًبا dاْ=َِثيَل َمِظن dقُ                إنdِمْن ُصْبِح َخاِمَسٍة َوأَْنَت ُمَوف  

                                                 

الدر المنثور فAي التفAسير  " ،أبو الفضل ج+ل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد: السيوطي:   أنظر) 1(

دار ، م٢٠٠٣ھFـ  ـ : ١٤٢الطبعFة، إشFراف الFدكتور عبFد M التركFي، مركFز ھجFر للبحFوث:  تحقيFق، "بالماثور
 ٤٧٩ص،١١ ج،مصر، ھجر

  ٧١ص ، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(
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ًة  dَتِحي dَجاِئُب َتْخِفقُ                 أَْبلِْغ ِبَھا َمْيًتا ِبأَن dَما إْن َتَزاُل ِبَھا الن  

  أُْخَرى َتْخُنقُ َجاَدْت ِبَواِكِفَھا وَ             ِمنfي إلَْيَك َوَعْبَرًة َمْسفُوَحًة 

   أَْم َكْيَف َيْسَمُع َميfٌت 8َ َيْنِطقُ        َھْل َيْسَمَعنfي النdْضُر إْن َناَدْيُتُه 

ُد َيا َخْيَر َضْنِء َكِريَمةٍ  dقُ             أَُمَحم dِفي َقْوِمَھا َواْلَفْحُل َفْحٌل ُمْعر  

َما َما َكاَن ضَ  dَك لَْو َمَنْنَت َوُرب dاْلَفَتى َوُھَو اْلَمِغيُظ اْلُمْحَنقُ         ر dَمن   

   ِبأََعزd َما َيْغلُو ِبِه َما ُيْنِفقُ          أَْو ُكْنَت َقاِبَل ِفْدَيٍة َفْلُيْنِفَقْن 

  َوأََحقnُھْم إْن َكاَن ِعْتٌق ُيْعَتقُ         َقَراَبًة تالنdْضُر أَْقَرُب َمْن أََسرْ فَ 

   dS أَْرَحاٌم ُھَناَك ُتَشقdقُ         يِه َتُنوُشُه َظلdْت ُسُيوُف َبِني أَبِ 

ِة ُمْتَعًبا dقُ          َصْبًرا ُيَقاُد إلَى اْلَمِنيdِد َوُھَو َعاٍن ُمَوث dَرْسَف اْلُمَقي   

فيقال : (يقول ابن ھشام،   قال ھذا الك+م-صلى M عليه وسلم - لم يجزم بأن الرسول، وكذلك

 لما بلغه ھذا الشعر قال لو بلغني ھذا قبل قتله -صلى M عليه وسلم - سول M وM أعلم إن ر

  .)لمننت عليه

8مجFال  ،مFستد8ً بعFدة أدلFة، ر 8 أختFهلحاشية أن قتيلة ھذه ھFي بنFت النFضوالمحقق  يجزم في ا

  )١(.)خوفا من الخروج عن الموضوع، لذكرھا ھنا

  :البداية والنھاية 2بن كثير – ٢

FFد تفFFالىسيره عنFFه تعFFلقول: �m��v���ut��s��r��q��po���n����m��l��k����j��i��h

��z��y��x��wlدققال الشيخ  �٢٥:  ا=حزابFزوة الخنFن غFه عFعت ( :في صدد حديثFووض

صFلى M عليFه  - وقال رسول M ،ْع قريش بعَدھا الى حرب المسلمين، فلم ترجالحرُب أوزارھا

 فFي سFيرة ابFن  والقFصُة بطولِھFا)، ولكFّنكم تغFزونھم عFاِمكم ھFذالن َتغُزوكم قFريش بعFد (: -وسلم

  .ھشام وفي صحيح مسلم، وابن كثير

  )٢(.)ربعةأ، وقُتل من المشركين لخندق سبعة من المسلمين يوم اواسُتشھد

ھFل رجFع إلFى ، 8 نعFرف إلFى أيFن رجFع،  عنFد ذكFره 8بFن كثيFر،خو8بFد أن نFشير إلFى أن الFشي

 بFنفس ،البدايFة والنھايFةوفFي ، ؟ وابن كثير ذكر القصة في تفسيره ة والنھايةالبدايو إلى تفسيره أ

خنFدق كانFت آخFر  أن معركFة ال، وكFان المقFصود منھFا باختFصار،ونق+ً عن ابن إسحاق، الرواية

                                                 

  ٤٣ص، ٢ج،مصدر سابق، " السيرة النبوية "،  ابن ھشام) 1(

  ٤٧٥ص ، ٣جالقطان، تيسير التفسير، )    2(



 

 

- ٧٥ -

 :قولFFه تعFFالى،  والمFFسلمين-صFFلى M عليFFه وسFFلم-وتحقFFق فيھFFا للرسFFول ، معركFFة قبFFل فFFتح مكFFة

m���ut��s��r��ql١(.٢٥: اب ا=حز(  

  :إلى مصدر معين من السيرة دون الرجوع اً خبار ذكره أ– ٣

{��~�������¡�����¢��£�����¤��¥�����¦��§¨��©���m���ª: تعFFFالىقFFFال

��»��º��¹��¸����¶��µ��´��³²���±��°��¯��®������¬��«

���½��¼��Q��PO��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

�Y��X��W��V���U��T��S��R��e��d��c��b��a�����`��_��^��]��\��[��Z�

��v��u���ts��r������q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g���f

��`��_��~��}��|���{��������z��y��x������wlال ، ٨٦ – ٨٢:  المائدةFق

، حين ھاجر فريFق  في نجاشي الحَبَشة وأصحابهاتنزلت ھذه اIي( :الشيخ في تفسير ھذه اIيات

ن يتزوجھFFا ألFFى الحبFFشة قبFFل إت أم َسFFلَمة وكانFFت مFFن المھFFاجرات  قالFF،اكنFFن إلFFى ھمFFن المFFسلمي

 اِمّنا على ديننا وعبFْدنا ، جاٍر، النجاشي الحبشة جاَوَرنا بھا خيرُ لما نزلنا بأرض: الرسول الكريم

  .ى 8 نؤَذى و8 نسمع شيئاً نكرھهM تعال

 ولFم  ،ى المدينةلإ -صلى M عليه وسلم  -من ھاجر الرسول الكريألى إوقد بقي المھاجرون فيھا 

  .ليه، فقد حالت بينھم وبينه الحربإيقِدروا الوصول 

، ن ثFFأركم بFFأرض الحبFFشةإ:  قFFريش، قFFال كفFFار قFFريشد كانFFت وقعFFة بFFدر وقُتFFل فيھFFا صFFناديفلمFFا

ه كم َمFن عنFد لعلFّه يعطFي، مFع ھFدايا لFه ولرجالFه،لى سّيدھا رجلين مFن ذوي الFرأي فFيكمإفابعثوا 

فخرجا ،  بي ربيعة بھداياأM بن  ، وعبديش عمرو بن العاصث كفار قربع ف،فتقتلونھم بقتلى بدر

ن يساعدوھما أ، وطلبوا منھم ى البطارقة مما معھما من الھدايالإ، فأَھدوا  النجاشيحتى قدما على

 ثFم ،فقبلھFا منھمFاوقFّدما لFه ھFداياھما  ثم قاب+ النجاشي ،لك بأن يسلّمھما أولئك المھاجرينعند الم

، ولFم يFدخلوا فFي دك غلمFان سFفھاء فFارقوا ديFن قFومھملFى بلFإ، قFد جFاء أيھا الملك: كلماه فقا8 له

 وقFد بعثنFا مFن آبFائھم وأعمFامھم أشFراُف ، 8 نعرفFه نحFن و8 أنFت،بFديٍن ابتFدعوهءوا ، وجانكدي

                                                 

 ،مFصدر سFابق ، "والنھايAةالبدايAة  "أبو الفداء إسماعيل بن عمر بFن كثيFر القرشFي الدمFشقي، : ابن كثير)   1(
  ١٣٣ص، ٤ج
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ي ثم شا فغضب النج،م إليھماصَدقا أيھا الملك، فأسلْمھُ :  فقالت بطارقته حوله، لتردھم إليھممقومھ

 فلمFا ، ثFم أرَسFل إلFيھم،فFي أمFرھم، فأسألھم عما يقول ھFذان  وMِ 8 أُسلمھم حتى أدعَوھم8: قال

، و8 لم تدخلوا في دينيما ھذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم و: ا، قال لھم النجاشي وأساقفتهوجاؤ

  حد؟أفي دين 

 الملك، كنا قوماً أھَل جاھليFة، نعبFد ا=صFنام، ونأكFل الميتFة، أيھا: بي طالب، فقالأفقام جعفر بن 

 وظللنFا علFى ذلFك ،، ويأكل القويn منا الضعيفقطع ا=رحام، ونسيء الجوار، ونونأتي الفواحش

 M إ، فدعانا لينا رسو8ً مّنا، نعرف نسبه وصدقه وعفافهإحتى بعثM دهو، لىFده ونعبFأن نوّح ،

وصFلة ، مانFة، وأداء ا= أمَرنا بِصدق الحFديث ولقد،بله من الحجارة وا=وثانا نعبد قونخلع ما كنّ 

 كما نھانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكِل ،الرحم وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء

 وأمرنFا بالFص+ة ،نعبFد M وحFده و8 نFشرك بFه شFيئان أأمرنFا و ،، وقFذف المحFصناتمال اليتيم

، دا علينFا قوُمنFا فعFّذبونا فعF،واّتبعناه على ما جاء به من M،  فصّدقناه وآّمنا به،والزكاة والصيام

لى ب+دك، ورغبنا إ، خرجنا  فلّما قھرونا وضيقوا علينا،لى عبادة ا=وثانإوفتنونا عن ديننا لنرتّد 

  .في جوارك

  فFاقرأه:ه النجاشFيفقال ل ،نعم: جاء به من M من شيء؟ قال جعفرھل معك مما : فقال النجاشي

  .سورة مريم من  فقرأ عليه صدراً ،علي

سFFاقفته حFFين سFFمعوا مFFا تFF+ أ وبكFFت ،جاشFFي، حتFFى اخFFضلّت لحيتFFهفبكFFى وM الن: قالFFت أم سFFلمة

 إنطلِقFا، فFوM 8 ،اء به عيسى ليخرج من مشكاة واحFدةن ھذا والذي جأ:  ثم قال النجاشي،جعفر

  )١(.) الخ القصة،أسلّمھم إليكما

ولم يذكر لنFا الFشيخ رحمFه M مFن أي مFصدر ،  ھذه القصة مشھورة في كتب السيرة+حظ أنون

  ابFن ھFشاموقد ذكرھا ،وعند رجوعي لسيرة ابن ھشام وجدت أن القصة طويلة ،نقل ھذه القصة

  )٢(.سحاقإنق+ً عن ابن ،  ملك الحبشة إلىا=ولىالمسلمين في معرض حديثه عن ھجرة 

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ٥١٨ - ٥١٧ ص ،١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

  ٣٣٤ص، ١ج ،مصدر سابق، " السيرة النبوية "،  ابن ھشام) 2(

 



 

 

- ٧٧ -

  

  

  

  

  

  منھج الشيخ القطان في التفسير : لرابعاالفصل 

  منھجه في التفسير بالمأثور: المبحث اBول

  تفسير القرآن بالقرآن : المطلب اBول

  تفسير القرآن بالسنة: المطلب الثاني

  تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: المطلب الثالث
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  منھجه في التفسير بالمأثور: المبحث اBول

ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، ومFا ُنقFل ھو  التفسير بالمأثور

، ومFا ُنِقFل عFن الFصحابة رضFوان M علFيھم، ومFا ُنِقFل عFن -صلى M عليه وسFلم-عن الرسول 

  )١(.عاني آيات القرآنح لميالتابعين، من كل ما ھو بيان وتوض

فمFنھم ، ن التابعين ضمن التفسير بالمFأثورما نقل عھناك اخت+ف بين العلماء في إدراج 

 فقFد -  رحمFه M  -ابFن كثيFر ، ومن العلماء الذين أدرجوه فيه،  ومنھم من لم يدرجه،من أدرجه

 إذا كFان النقFل عFن خصوصاً ، أشار في مقدمة تفسيره إلى أن تفسير التابعي من التفسير بالمأثور

وھو في ھذا مقتد با9مام الطبري ،  مولى ابن عباس مث+ً كسعيد بن جبير وعكرمة،كبار التابعين

  )٢(.سيره يعتبر من التفسير بالمأثوروتف، تفسيره فقد كان ينقل عن التابعينفي 

ستنباط علFى ھFذا النFوع يقدمون النظر و ا8، سير التابعي من التفسير بالمأثوروالذين 8يعدون تف

  ) ٣.(البرھانأشار إلى ھذا الزركشي في وقد ، من التفسير

وأكتفFFي بھFFذا نظFFراً ، ور يطFFول 8خFFت+ف العلمFFاء فيFFهمFFع العلFFم أن الحFFديث عFFن التفFFسير بالمFFأث

  .  لخصوصية البحث

 منھجFه فFي  وكيف كFان ، التفسير بالمأثور عند الشيخ إبراھيم القطان، وسأتناول في ھذا المبحث

  .ھذا النوع من التفسير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ١١٢ ص ،مرجع سابق،"التفسير والمفسرون"،الذھبي)  1(

 ٨ص، ١ج، مصدر سابق ، "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثير ، مقدمة  تفسير القرآن العظيم:انظر  ) 2(

، تحقيFق محمFد أبFو "البرھAان فAي علAوم القAرآن"، محمFد بFن بھFارد عبFدM، أبFو عبFدM: الزركشي :  انظر) 3(
  ١٧٦ص ، ٢ج، ھـ١٣٩١الفضل إبراھيم، دار المعرفة بيروت 
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  آن بالقرآنتفسير القر: المطلب اBول

وقFد أثنFى عليھFا ، تقوم على أن يبدأ المفسر تفFسير القFرآن بFالقرآن، أحسن طرق التفسير

فكثيFٌر مFن آيFات القFرآن جFاءت مجملFة فFي ، )١( مثل ابن تيمية وتلميذه ابن كثيFركثيٌر من العلماء

وكثيٌر من آيات ا=حكام جاءت مطلقة فFي مواضFع ومقيFدة ، مواضع ومفصلة في مواضع أخرى

والمتتبFFع لتفFFسير الFFشيخ، يجFFد أنFFه قFFد التFFزم بھFFذا النFFوع مFFن التفFFسير فFFي ، فFFي مواضFFع  أخFFرى 

  .ثلة من تفسير الشيخ على ما قلناهوسأضرب أم، تفسيره

�m��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A : عنFFد تفFFسير الFFشيخ لقولFFه تعFFالى -١

���^��]��\��[��Z��Y��XW��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L

��o��n����m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`��_

��d��c��ba��`��_��~��}������|��{��z��y��xw��v��u��t��s��r��q���p

��w��v��u��t�������s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e

��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{��z����y��xlرةFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF٣٠:  البق – 

�:قولFه تعFالى: (قال الFشيخ، وسأذكر خ+صة ما قاله في تفسيرھا،  مطو8ً كان تفسيره لsيات،٣٤

�m�o��n����m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`�l 

 ا=شياء من غيFر ، وأودع في نفسه علم جميعسماء جميع ا=شياء وخواصھاأوعلّمه  �٣١: البقرة

، 8 علّمFه قدرة على ا9دراك والتمييزفيه النه أودع ألى إونحن نصرف ذلك ( - تحديد و8 تعيين

 ،وبعد أن علّمه أسماء ا=شياء وخواصھا ليتمكن فFي ا=رض، )٢(-)لفظاٍت معينة في لغة بعينھا 

ن كنFتم إ ،أخبرونFي بأسFماء ھFذه ا=شFياء وخواصFھا: ه ا=شياء على الم+ئكة وقال لھمعرض ھذ

                                                 

دار ، "لتفAسيرمقدمة فAي أصAول ا"تقي الدين أبو العباس  أحمد بن عبد الحليم الحراني، : ابن تيمية :  أنظر) 1(

مقدمFة  تفFسير القFرآن العظFيم  =بFن :وانظFر، ٣٩ص ، بيFروت، لبنFان،  م١٩٨٠ه ـ ١٤٩٠مكتبة الحياة، الطبعة 
   .٨ص، ١ج،  سابقمصدر ، "تفسير القرآن العظيم"، ابن كثير،كثير

بFين المفFسرين ومFن المعلFوم أن ھنFاك خF+ف شFديد ،    ن+حظ أن الشيخ كعادته لم يذكر ا8قوال في المسألة) 2(
 الشخFصي مباشFرة فFي معرفFة ھFذه ا8سFماء وھFو هورجح رأي، والشيخ لم يذكر الخ+ف، في  تعيين ھذه ا8سماء

  ٢٢٢ص، ١ج، مصدر سابق، "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثير:  أنظر،القدرة وا8دراك على التمييز
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قFFع  انط+قFFا مFFن وا،)١(خلFFوق الجديFFدفFFة ا=رض مFFن ھFFذا المصFFادقين فFFي ظFFّنكم أنكFFم أحFFقn بخ+

ا، إننا ننزھك التنزيه ال+ئFق بFك، ونقFر ونعتFرف سبحانك ربن:  فقالوا،طاعتكم لي وعبادتكم إياي

، نك أنت العالم بكل شيء، والحكيم في كFل أمFر تفعلFهإ، 8 ما وھبتنا إياهإ، ف+ علم عندنا بعجزنا

 فأجFاب آدم وأظھFر فFضله ،ءھم يا آدم بھذه ا=شياأخبر: رفوا بعجزھم قال M تعالى Iدمفلما اعت

ألم أقل لكم إني أعلم كل مFا غFاب فFي الFسماوات :  تعالى مذّكراً لھم بإحاطة علمه فقال M،عليھم

  !ما تخفون في نفوسكمو ،رض، وأعلم ما ُتظھرون في قولكموا=

نFه أ، وى الم+ئكFة مFن سFائر المخلوقFات حتFنFسان علFى غيFرهوفي ھذه اIية دليل على شFرف ا9

اٌس مھFم فFي الخ+فFة فFي ھFذه ن العلم أسأ، و دليل على فضل العلم على العبادة وفيھا،)٢(أفضلھم

�m����Î��ÍÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å :ا8رض، فا=علم ھو ا=فFضل، يؤيFد ذلFك قولFه تعFالى

��Ò��Ñ��Ð�������Ïl٩:  الزمر�مول Fى العلFمي عل+Fقد قام الدين ا9سFا تFسلم، فلّمFون أخر الم

  .عنه تقّدمھم غيُرھم

�m��|��{��z����y��x��w��v :فيقول في تفسيره لقوله تعالى، ويتابع الشيخ تفسيره

��¤���£��¢��¡�����~��}lُجدوا ، ٣٤:  البقرةFة اسFاذكُر يا محمد حين قلنا للم+ئك 

I ةFضوع وتحّيFجود خFادة، مدسFجود عبFFده8 سFFوح M وFالمعبود ھFف ،،kصدعوا لFف FFر الربFاني م

 :آن بمعنFFى غيFFر العبFFادة كمFFا ھFFو ھنFFا، وفFFي سFFورة يوسFFفالFFسجوُد فFFي القFFر  وقFFد جFFاء،وسFFجدوا

                                                 

،  بني آدم يفسدون فFي ا=رض ويFسفكون الFدماءإن، وإنما قصدھم في اIية السابقة، الم+ئكة لم يظنوا ذلك)   1(
نفسه أحسن وأحFق بالخ+فFة أى ھو الذي ر- لعنه M –وإنما إبليس ، أنھم أحق بالخ+فة من آدم، ولم يكن قصدھم
  .في ا=رض منه

مFا  ھFذا البFاب، أيھفFياختلFف العلمFاء (: يقFول القرطبFي، ولم يFذكر الFشيخ ا=قFوال فيھFا،   ھذه مسألة خ+فية) 2(

فFذھب قFوم إلFى أن الرسFل مFن البFشر أفFضل مFن الرسFل مFن الم+ئكFة، : علFى قFولين، أفضل الم+ئكة أو بنو آدم
وقFال بعFض ، وذھFب آخFرون إلFى أن المF+ ا=علFى أفFضل. وا=ولياء من البشر أفضل من ا=وليFاء مFن الم+ئكFة

لقطع بأن الم+ئكة خير منھم، 8ن طريFق ذلFك 8 طريق إلى القطع بأن ا=نبياء أفضل من الم+ئكة، و8 ا: العلماء
خبر M تعالى وخبر رسوله أو إجماع ا8مة، وليس ھا ھنا شي من ذلك، خ+فا للقدرية والقاضي أبي بكر رحمFه 

ن M تعFالى أمFر =إن ا=نبيFاء أفFضل : وأما مFن قFال مFن أصFحابنا والFشيعة:  قال،الم+ئكة أفضل: M حيث قالوا
المFFسجود لFFه 8 يكFFون أفFFضل مFFن الFFساجد، أ8 تFFرى أن الكعبFFة مFFسجود لھFFا : قFFال لھFFملFFسجود Iدم، فيُ الم+ئكFFة با

الجAامع BحكAام "،القرطبFي: أنظFر ،)وا=نبياء والخلق يسجدون نحوھا، ثم إن ا=نبياء خير من الكعبة باتفاق ا8مة
  ٢٨٩ص ، ١ج ، مصدر سابق ،"القرآن
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m��a`�����_�����~���}��|��{��zlفFFةً   ١٠٠:  يوسFFان أي تحيFFي كFFادة التFFي العFFا ھFFكم ،

8 أبلFFيس أبFFى إ ولقFFد سFFجد الم+ئكFFة كلھFFم أجمعFFون ،النFFاس يتبعونھFFا فFFي تحيFFة الملFFوك والعظمFFاء

، كمFا ورد فFي  لقد اسFتكبر، فلFم يطFع أمFر الحFق، ترفعFاً عنFه، وزعمFاً بأنFه خيFٌر مFن آدم،وامتنع

 �m��S��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��Al سFFFFFFFFFورة ا=عFFFFFFFFFراف

  )١(.)كافرين ِبِنعم M وحكمته وعلمهوكان من ال ،١٢: ا=عراف

إلFى ثF+ث ،  في سورة البقFرة– عليه الس+م –م لقد رجع الشيخ القطان في تفسيره لقصة خلق آد

وبآيFة الFسجود مFن سFورة ، فاستشھد بآية فضل العلFم مFن سFورة الزمFر، آيات مختلفة في التفسير

، وھذا دليل على أنه كان يفسر القFرآن بFالقرآن، ف في عصيان إبليساوكذلك بآية ا=عر، يوسف

  . فما أجمل في مكان فصل في مكان آخر وھكذا

: قال الFشيخ،٢٢٨:  البقرة�o��u��t��s��r��qp��o��nn :قوله تعالىلند تفسيره ع – ٢

�o����H��G��F��E��D��C��B��A: ھا اIيFFة الFواردة فFFي سFFورة النFFساءقFد فFFسرتف(

N��M��L��K��J��I �n٣٤: النساء�ومسؤولية القيام على ،فھذه الدرجة ھي الرياسة  

ليFه عنFد إيFاة الزوجيFة تقتFضي وجFود مFسؤول ُيرجFع الح =ن ،المصالح ، وا8نفاق على ا=سرة 

 ، حتFFى 8 يعمFFل كFFلc ضFFد اIخFFر، فتنَفFFِصم عFFروة الوحFFدة الجامعFFة،اخFFت+ف اIراء والرغبFFات

  )٢).(والرجل ھو ا=حق بذلك

o��qp��o��n: وقولFه:(قال ابن كثير، والذي ذھب إليه الشيخ قد ذكره ابن كثير في تفسيره

��u��t��s��rnرةFFFFضيلة: أي ٢٢٨:  البقFFFFي الفFFFFر، و ،فFFFFة ا=مFFFFة، وطاعFFFFق، والمنزلFFFFُالُخل 

�m��C��B��A :نفاق، والقيام بالمصالح، والفضل فFي الFدنيا واIخFرة، كمFا قFال تعFالىوا8

N��M��L��K��J��I����H��G��F��E��D �l٣).(٣٤: النساء(  

باIية ،   في فھمھاواستعان،  ما فسرھا به ابن كثير في تفسيرهن+حظ أن الشيخ قد فسر اIية بمثل

  .=ن القرآن يفسر بعضه بعضاً ، التي جاءت في سورة النساء

                                                 

  ٦٩ ، ٦٨ ص ،١ج  القطان، تيسير التفسير، ) 1(

  ١٨٧ص،١ج، المرجع السابق)    2(

  ٢٢٢ص، ١ج،مصدر سابق، "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثير  ) 3(
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�m��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ã:  قال عند تفسيره لقوله تعالى-٣

��Õ��Ô�������Ó��Òlإ: يھا الرسول للناسأقل ( ،١٠٩:  الكھفM يءن علمFل شFو ،  محيط بكFول

،  ھذا المداد، ولو مد بمثلهد يسطر به كلمات M الدالة على علمه وحكمته لنفكان ماء البحر مدادا

m��Å :قFال تعFالى، وبمثFل ھFذه اIيFة8 نھاية لھFا وكلماته ، =ن علوم M  كلماُت Mدن تنفأقبل 

����Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É������È��Ç��Æ���Ù��Ø��×��ÖÕ���

��Û��Úl١().٢٧ :  لقمان(  

وقد فسر الشيخ ، من باب تفسير القرآن بالقرآن، ومعظم المفسرين يفسرون آية الكھف بآية لقمان

  .ذه اIية بنظيرتھا في سورة لقمانھنا ھ

�m��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o : عنFFFFد تفFFFFسيره لقولFFFFه تعFFFFالى – ٤

�����~��}���������|��{��ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡lهFFFF٨٥ – ٨٣:  ط �

لFFه سFFأله ربFFه عFFن سFFبب تعجn ،  ٨٣:  طFFه�m��u��t��s���r��q��p��ol (:قFFال الFFشيخ

�m��z��y��x��w��v  فقFال موسFى مجيبFاً ، علم بما سFألأ، وM بالمجيء إليه وترِك قومه خلفه

�����~��}���������|��{lي ، وإنمانھم 8حقون بيإ ، ٨٤:  طهFا ربFدمُتھم يFك وتقFُت إليFعِجل 

محFدد لFى الميعFاد قبFل الوقFت الإن موسFى ذھFب أ ):٢(يقFول بعFض المفFسرين، رغبًة فFي رضFاك

والقصة ھنFا ، )٣(بالمجيء ، وھذا سبُب لوِم ربه له على ا8ستعجالوترك قومه وراءه ليلحقوا به

وسFى لمFا نجFا ھFو  منأ، وذلFك  وسFورة ا=عFرافمختصرة، وقد مرت مفصلة فFي سFورة البقFرة

 ة، وضFFرب لFFه ميقاتFFا كمFFا جFFاء فFFي سFFوروقومFFه مFFن فرعFFون، واسFFتقر فFFي سFFيناء، واَعFFَده ربFFه

                                                 

  ٤٨ص، ٣جالقطان، تيسير التفسير، )   1(

أو يFذكر مFن ، بدون أن يشير إلى مفسر بعينFه، ن+حظ أن الشيخ كثيرا مايستعمل ھذا المصطلح في تفسيره)   2(
  .ھم ھؤ8ء المفسرون

وقFد ردھFا كثيFراً مFن المفFسرين مFنھم ، وقFد ذكرھFا الFشيخ دون أن يعلFق عليھFا،   ھذه رواية إسFرئلية باطلFة) 3(

يFدل علFى أنFه  ،٨٤: طFه ) �  ~  { |  } ( :قولFه تعFالى: حيث قFال، ا9مام الرازي في تفسيره 

ثم ظFن أن مخالفFة أمFر dM تعFالى ، ي+ً ذھب إلى الميعاد قبل الوقت الذي عينه dM تعالى له ، وإ8 لم يكن ذلك تعج
والجFواب مFا ذكرنFا أن ذلFك كFان ، وذلك 8 يليق بأجھFل النFاس فFض+ عFن كلFيم dM تعFالى، سبب لتحصيل رضاه
  ٨٦ص، ٢٢ج ،مصدر سابق،"مفاتيح الغيب"، الرازي: أنظر، با8جتھاد وأخطأ فيه
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�m��s���r��qp��o��n��m��l�����k��j���i��h��g��f��e :ا8عFFFراف

��~��}��|���{����z��y��x��w��v��u��tlى ، ١٤٢:  ا=عرافFفذھب إل 

فجFاءھم  ،لف أخFاه ھFارون علFى بنFي اسFرائيلتخ وكFان اسF،، وكلّمFه وتلّقFى عنFهربه عند الطFور

، ولFم يFستطع لFِه لھFم ِعجF+ً مFن الFذھب لFه صFوٌت، فعكفFوا عليFه يعبدونFهالسامرّي وأضFلھم بجع

¡��¢����m: بأن قومه من بعده قد ضلّوا فقالخبره ربهأوقد ، ن يرّدھم عن غّيھم وكفرھمأھارون 

��ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£lدعاء لىإلقد أوصلھم �٨٥:  طهFاً والFِل إلھFاتخاذ العج 

 وفFي سFورة ،=نھFم حFديثو عھFد بالوثنيFة فFي مFصر، لى عبادته، وظھFر عنFدھم ا8سFتعداد لFذلكإ

�m��C���B��A :ما للقوم الذين مّروا عليھم آلھةن يجعل لھم إلھا كأعراف سألوا موسى ا=

V���UT��S��������R��Q�����P��O��N��M��LK��J���I��H��G��F��E�����D��X����W��

��Z��Yl١()..١٣٨:  ا=عراف(  

 رجFFع إلFFى آيFFات سFFورة ا=عFFراف – عليFFه الFFس+م –عنFFدما فFFسر قFFصة موسFFى ن+حFFظ أن الFFشيخ 

وقFد نبFه إلFى أن بعFض القFصص القرآنFي قFد يFاتي ، يربط أحداث القصة بعضھا بFبعضل ،مرتين

  .أيناه في ھذه القصةوھذا ما ر، ويأتي مفص+ً في سور أخرى، نيةمجم+ً في بعض السور القرآ

، آنوھو تفFسير القFرآن بFالقر، شير إلى أن ھذا النوع من التفسيروفي ختام ھذا المطلب 8بد أن ن

وھFذا مFا ، وبيFان المجمFل، وتقييFد المطلFق، كتخصيص العام، ستفاد منه في تفسير آيات ا=حكامي

فعليFه ، لFكتوسFع فFي ذومFن أراد ال، وقد وضعوا ضوابط وشروطاً لذلك، ا=صولاھتم به علماء 

  .و8 يتسع المجال لشرحھا ھنا، الرجوع إلى كتب ا=صول

كما رأينا في قصة ،حمل بعضھا على بعضو، صص ا=نبياءيستفاد منه أيضاً في تفسير آيات قو

  .موسى والسامري

  

  

  

  

                                                 

  ١٠٦ - ١٠٥ص ، ٣جالقطان، تيسير التفسير، )   1(
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  تفسير القرآن بالسنة: المطلب الثاني

ي وإذا كانت الFسنة تFأت، ن الكريممصادر التشريع بعد القرآتعد السنة المصدر الثاني من 

=ن عدة آيات لھا سبب ، فسيرفھي من المراجع ا=ساسية في الت، في المرتبة الثانية في المصادر

  .معالجاً لھا كحادثة ا9فك مث+ً  فجاء القرآن ،حيث تكون حدثت واقعة معينة، نزول

كبيانFه =نFصبة ،- عليFه وسFلم صFلى M-وبينھFا الرسFول، كريم جاء بعدة أحكFام مجملFةوالقرآن ال

صFلوا كمFا رأيتنمFوني :( حيFث قFال، وبيانه لمواقيت الص+ة وعFدد ركعاتھFا، الزكاة وأنواع الربا

  )١).(أُصلي

كFFرجم ،  كمFFا ھFFو معFFروفوالFFسنة جFFاءت بأحكFFام جديFFدة غيFFر واردة فFFي القFFرآن الكFFريم

وقFد أشFار القFرآن ، لھFوى8ينطق عFن ا، -صلى M عليه وسلم-والرسول ، الزاني المحصن مث+ً 

  وطاعتFه فFي كFل - صFلى M عليFه وسFلم –الكريم فFي عFدة آيFات إلFى ضFرورة اتبFاع الرسFول 

�m���t��s��r��q��p: قال تعFالى، ن في البيان والتشريعخصوصاً إذا كا، مايصدر عنه

��xw��v����ulالى�٧:  الحشرFال تعFوق :�m��GF��E��D��C��B��AlساءFال � ٨٠:  النFوق

 m���Ò����������Ñ��Ð��Ï�����������������Î��Í��Ì��Ë���������Ê�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Ál :ىتعFFال

  .وھناك إجماع من ا=مة على أن السنة من المصادر ا=ساسية في التشريع،٢١ : ا=حزاب

مFن ا=حاديFث وكثيراً ، استعان كثيراً با=حاديث في تفسيره، والشيخ القطان كغيره من المفسرين

، ويخرج بعFض ا=حاديFث أحيانFا، وكان يرجع إلى الصحيحين في تفسيره، التي ذكرھا صحيحة

وكFان قلFي+ً مFا يFذكر ، كFصحيح البخFاري ومFسلم ومFسندأحمد، ويذكر المFصادر التFي رجFع إليھFا

 ً+FFاً أو مرسFFديثاً مقطوعFFديث ،حFFذي روى الحFFصحابي الFFذكر الFFاً يFFان دائمFFي ،وكFFاس وأبFFابن عبFFك

واذا كان ، -صلى M عليه وسلم-يرة وغيرھم من الصحابة المشھورين بالرواية عن الرسول ھر

، أوقFال البخFاري ومFسلم، أو رواه الشيخان، وفي الصحيحين: يقول، الحديث في البخاري ومسلم

  .وھكذا

  .وكيفية استشھاده بالحديث في تفسيره، ج الشيخأبين فيھا منھ،وسأذكر عدة أمثلة

 �m��KJ���I�������H��G��F��ED��C��B��Al :يره لقولFFFFFه تعFFFFFالى عنFFFFFد تفFFFFFس-١

، وقد وردت التوصية بھما في غير آيٍة لِما ثم تأتي الوصّية بالوالَدين: (قال الشيخ، ١٥: ا=حقاف
                                                 

رقFم الحFFديث ،  بFاب رحمFة النFاس والبھFائم، كتFFاب ا8دب، ،مFصدر سFابق، "الجAامع الAصحيح"، البخFاري  ) 1(
  ٢٢٣٨ص، ٥٦٦٢
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 ا8نساَن بأن يحFِسن إلFى والديFه ّصى Mوو، للوالَدين من منزلٍة كبيرة وكريمة في وجود ا8نسان

ھما في حياتوي dاً ھما وبعد مماتھمابرFشقًة وتعبFبالك+م =نھا تقاسي في حمله م dا=م dي ، وخصFوف ،

 فالطفُل يقضي معظم وقِتFه مFع أمFِه، وفFي رعايتھFا ،وضعه آ8ماً كثيرة، ثم في إرضاعه وتربيته

ديFث حاأ وقFد وردت ،رامFَة وجميFل الFصحبة والبFر العظFيم لھذا كلّه تستحّق الك،ھا وعطفھاوحنان

َك ثم أمFك (:  قال-صلى M عليه وسلم-ن النبي أروى الترمذي  ،ّث على ِبّر ا=مھاتكثيرة تح dأم

  )١(. ورواه أحمد وابو داود والحاكم عن معاوية بن حيدة)، ثم أباك ثم أمك

ب والقضاعي عن أنFٍس رضFي  رواه الخطي) الجّنُة تحت أقدام ا=مھات (: وروھناك حديث مشھ

  )٢(. ابِن عباس رضي M عنهأيضاً عن، وروي M عنه

ال لرجFٍل يFسأله عFن حقFوق  قF - صلى M عليه وسFلم - بي أمامة رضي M عنه أن النبيأوعن 

ُتَك َوَناُرَك (: الوالدين d٣).(ُھَما َجن(  

 وا=حاديُث كثيرة يمكن الرجوع ،)٤( أحقn الناِس بالصحبة ا=م(: وفي البخاري وُمْسلم والترمذي

  )٥(.)حديثتب الاليھا في ك

،  البر بالوالFدين فFي سFورة ا=حقFافن+حظ أن الشيخ قد استشھد بأربعة أحاديث عند تفسيره Iية

  .ية الشريفة في تفسيره لكتاب Mوھذا دليل على أنه كان يستعين با=حاديث النبو

                                                 

وكFذلك موجFود فFي ، وھو موجود في كتب السنة التFي ذكرھFا الFشيخ، ھذا الحديث ذكره الشيخ بالمعنى فقط)  1(

 الحFFديث صFFحيح، أخرجFFه الFFشيخان فFFي ھFFذا: يقFFول صFFاحب البFFدر المنيFFر، ولFFم يFFذكر الFFشيخ ھFFذا، الFFصحيحين
يا رسFول M، : جاء رجل إلى رسول M  صلى M عليه وسلم  فقال : (من حديث أبي ھريرة، قال) صحيحيھما(

ثم مFن : قال ، أمك : ثم من ؟ قال : قال ، أمك : ثم من ؟ قال: قال، أمك : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال 
: قFFال : زاد ابFFن حبFFان ، ) أمFFك ، ثFFم أمFFك ، ثFFم أبFFاك ، ثFFم أدنFFاك أدنFFاك: (وايFFة لھمFFا وفFFي ر) . ثFFم أبFFوك: ؟ قFFال 

ورواه باللفظ الذي ذكره الرافعي أبو داود والترمذي من حديث بھFز بFن حكFيم، عFن ، ) فيرون أن لkم ثلثي البر(
ثم من ؟ قFال : قلت ، أمك  : ثم من ؟ قال:  قلت ،أمك: يا رسول M ، من أبر ؟ قال : قلت : (أبيه، عن جده، قال

يFا رسFول : قلFت (ھذا لفظ الترمذي، ولفظ أبFي داود ، )ثم أباك ، ثم ا=قرب فا=قرب: قلت ثم من ؟ قال ، أمك : 
 المنيAر البAدر"، ابFن الملقFن: أنظFر، ) أمك، ثم أمFك، ثFم أمFك، ثFم أبFاك، ثFم ا=قFرب فFا=قرب: M، من أبر ؟ قال

،  مFصدر سFابق،"مAسند ا�مAام أحمAد"، ابFن حنبFل: وانظFر، ١١٣ص ، ١١حFديثرقFم ال، ٨ج،  مصدر سابق،"
رقFم الحيFث ، ٤ج  ، مFصدر سFابق،"سAنن الترمAذي" ، الترمFذي:وانظر، ٣٨ص  ، ٩٠٨٠رقم الحديث  ، ١٥ج

 عون المعبAود شAرح سAنن أبAي داود "أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم : آبادي: وانظر، ٣٠٩ص ، ١٨٩٧
المدينFFFة ، المكتبFFFة الFFFسلفية،  م١٩٦٨ھFFFـ ، ١٣٨٨: الطبعFFFة الثانيFFFة، حمن محمFFFد عثمFFFانعبFFFد الFFFر:  تحقيFFFق،"

 ٢٤٢٠ ص ٤٤٧٣: رقم الحديث، ٩ج،المنورة

 "محمد ناصFر الFدين : ا=لباني :نظر أ،والحديث المشھور: ومستغرب من الشيخ كيف قال،   ضعفه ا8لباني) 2(

دار المكتFب ا9سF+مي ، م١٩٨٨ھFـ ، ١٤٠٨الثالثFة : عFة الطب،")الفAتح الكبيAر(ضعيف الجامع الAصغير وزيادتAه 
 ٣٩٤ص ،٦٤١٢: رقم الحديث، بيروت

محمFد فFؤاد :  تحقيFق، "سAنن ابAن ماجAه  "،أبFو عبFد M محمFد بFن يزيFد:  القزويني:نظرأ،   ضعفه ا8لباني) 3(
 ،القFاھرة،  الكتب العربيةدار إحياء،  م١٩٥٢الطبعة ، فيصل عيسى البابي الحلبي، عبد الباقي مع احكام ا=لباني

 ١٢٠٨ص، ٣٦٦٢:رقم الحديث ،باب برالوالدين، كتاب ا8دب، ٢ج

 .تم تخريجه سابقاً )   4(

  ١٣٨ص ، ٤ج  القطان، تيسير التفسير، ) 5(
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�m���gf��e���d��c��b��a��`��_��^��]����\��[��Z: لقوله تعFالى عند تفسيره-  ٢

��h��s��r��q��p��o���n��m��l��k��j��ilورFFFFشيخ �٣٧ – ٣٥:  الطFFFFال الFFFFق: 

 صلى M عليه  - سمعُت النبي: ن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قالروى البخاري عن محمد ب(

�m��`��_��^��]����\��[��Z :، فلمFFFا بلFFغ قولFFه تعFFFالى يقFFرأ فFFي صFFF+ة المغFFِرب بFFالّطور - وسFFلم

�i��h��gf��e���d��c��b��a��r��q��p��o���n��m��l��k��j�

slباب ،)١(كاَد قلبي يطير: قال ٣٧ - ٣٥:  الطورFن أسFك مFياُت وكان ذلIوأّثرت فيه ھذه ا 

 وكان جبير مFن الFذين وَفFدوا علFى النبFي الكFريم بعFد وقعFِة بFدٍر فFي فFداء أسFرى ،س+مدخوله ا9

  )٢(.)قريش

وبعFFد رجFFوعي لFFصحيح ، بخFFاري الوذكFFر أنFFه موجFFود فFFي، ن+حFFظ أن الFFشيخ قFFد أورد الحFFديث

وقFد تFنقص عFن ھFذا اللفFظ ، يات عديدة عند غير البخارياوله رو، وجدت أن اللفظ له، البخاري

  )٣.(ھذه اIية من سورة الطوروكلھا واردة في تفسير ، أو تزيد

�m��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T : عند تفسيره لقوله تعالى– ٣

��`��_��^lالشيخقال� ١٧٧:  البقرة : )�m��W��V��U��Tlي بَذلَه أ ١٧٧:  البقرة

�m��F��E��D���C��B��AيثFFار ، وبFFذلك يبFFرز معنFFى ا9نFFسانرغFFم فطFFرة حFFب المFFال عنFFد ا9

G �lرانFFو ٩٢: آل عم  �mÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É �lشرFFد ،٩: الحFFوق 

دق وأنت صأ أفضل الصدقة (- صلى M عليه وسلم -: قال dى الفقر وتأمل يح شحيح تخشحن تص

  )٤(. أخرجه البخاري عن أبي ھريرة)الغنى

                                                 

، ٤٥٧٣رقFFم الحFFديث ،  سFFورة الطFFور ،كتFFاب التفFFسير، مFFصدر سFFابق، "الجAAامع الAAصحيح"، البخFFاري )   1(
 ١٨٣٩ص

  ٢٢٢ص، ٤ج التفسير،   القطان، تيسير) 2(

  .٤٤الحديث  رقم ،٢٠٩ص ،٤ج، مصدر سابق، "المنير البدر"، ابن الملقن :أنظر)  3(

رقFم الحFديث ،  بFاب أي الFصدقة أفFضل ،كتFاب الزكFاة،٢ج، مFصدر سFابق، "الجامع الAصحيح"، البخاري  ) 4(
  .٥١٥ص، ١٣٥٣
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ن الصدقة علFى إ ( وقد ورد في الحديث،، وھم أحق الناس بالبرونا=قرباء المحتاج:  القربىوذو

  )١(.)صدقة، وصلة: على ذي الرحم اثنتان و،المسكين صدقة

 ،سF+م بFأمر اليتFيم9 وقFد عنFي ا،ھFم عائFل يرعFاھم ولFيس ل،وھم الصغار فقدوا آباءھم: واليتامى

 وقFد ظھFرت عنايFة القFرآن ،ذا كFان لFه مFالإ والمحافظFة علFى نفFسه ومالFه ،والحث علFى تربيتFه

 ولقFد قFال ،، وستمر بنا آيات كثيFرة فFي ذلFكن انقطع الوحيألى إن نزل أالكريم بشأن اليتيم منذ 

، وشر بيت في ليهإيحَسن  خير بيٍت في المسلمين بيت فيه يتيم  (- صلى M عليه وسلم  - النبي 

  )٢(.)ليهإالمسلمين بيت فيه يتيم يساء 

  .ليھم =نھم 8 يسألونإ، و8 يفطن الناس ھم الذين 8 يستطيعون العمل: والمساكين

الFذين : نو والFسائل،ھلFهألFى إ فF+ يوصFله ،ھFو المFسافر الFذي انقطعFت بFه الطريFق: وابن الFسبيل

سF+م  وا9،ي لتحرير ا=رقاءأ:  وفي الرقاب،لى التكففإ، فاضطروا لى السؤالإلجأتھم الحاجة أ

 ھFذا كFان موجFودا ، =ن على تحريFر العبيFد ولFم يFشرع الFرقلقد حثو ،) العتق (أول دين شّرع

وعتFق ، سFرى، أي فكFاك ا=نفاقھFا فFي الرقFابإ مصارف الزكFاة  لذا جعل من،منذ أقدم العصور

 فFي كثيFر مFن وصFاياه وأحاديثFه علFى -يFه وسFلمصFلى M عل- ولقد حFث الرسFول الكFريم،الرقيق

  )٣(.)لرفق بالرقيق والعمل على تحريرھما

، حيح البخاري وغيره من كتب الحFديثورجع إلى ص ،أن الشيخ قد استشھد بآيات قرآنيةن+حظ 

8ً إلFFى صFFحيح كFFان يرجFFع أو، وعنFFدما يFFورد الحFFديث، وھFFذا كثيFFرا ماكFFان يFFستعمله فFFي تفFFسيره

  .=نھما أصح كتابين بعد كتاب M، يرجع إلى صحيح مسلم، موجوداً فيهيكن فإن لم ، البخاري

ووجدتFه فFي سFنن ابFن ماجFه وقFال  ، استشھد به فلم أجFده فFي الFصحيحينأما الحديث الثاني الذي

وقFد ورد فFي ( :ولFم يFذكر مFصدره واكتفFى بقولFه،  ولFم يخFرج الحFديث،عنه ا=لباني أنه صحيح

 ما يخرج وكان غالباً ،  قليل في تفسيرهوھذا، و8 الصحابي الذي رواه ،د ولم يذكر السن،)الحديث

كFصحيح ،المصدرالذي رجع لFه مFن كتFب الحFديثأو يذكر  ، ويذكرالصحابي الذي رواه،الحديث

، وھFذا مFا رأينFاه فFي الحFديث ا=ول، ومسند أحمد وغيرھا من مصادر الحديث، البخاري ومسلم

  .)ي ھريرةأخرجه البخاري عن أب( :حيث قال

 ولFم ،ولFم أجFده إ8 فFي سFنن ابFن ماجFه، فقدضعفه الFشيخ ا=لبFاني، ذي ذكرهأما الحديث الثالث ال

وأتى به مجرداً من  ،أو يحكم على الحديث بالضعف أو الصحة ،يخرجه الشيخ أو يذكر المصدر

ى لFFم يFFذكر الFFصحابي الFFذي روو،  مباشFFرة-صFFلى M عليFFه وسFFلم-وعFFزاه إلFFى الرسFFول ، الFFسند
                                                 

بFاب ، كتاب الزكFاة، ١ج،  مصدر سابق، "جهسنن ابن ما "، القزويني:أنظر،   قال الشيخ ا=لباني صحيح ) 1(
 ٥٩١ص، ١٨٤٤:رقم الحديث ،فضل الصدقة 

بFاب حFق ، كتFاب ا8دب،٢ج ،  مصدر سابق، "سنن ابن ماجه "،القزويني: أنظر ،   ضعفه الشيخ ا=لباني) 2(

  ١٢١٣ص،٣٦٧٩رقم الحديث  ،اليتيم

  ١٥٠ -١٤٩ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 3(
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من أن مFن أھدافFه عFدم ، كما ذكر في مقدمته، ولعل حذفه ا=سانيد عمداً منه ل+ختصار، الحديث

  .مع العلم أن حذف ا=سانيد مشكلة، وعدم التوسع في ھذه الموضوعات، ةا9طال

 صFلى M -ولقد حث الرسول الكريم( :اكتفى بقوله، وكيفية تحرير العبيد، وعندما تكلم عن الرق

 ولFم، ) في كثير من وصاياه وأحاديثه على الرفFق بFالرقيق والعمFل علFى تحريFرھم - عليه وسلم

  .يذكر لنا حديثاً واحداً 

¥��¦��§��¨�����©���m���±����°��¯��®���¬��«��ª: عنFFFFد تفFFFFسيره لقولFFFFه تعFFFFالى– ٤

���Á��À���¿��¾��½��¼»��º��¹��¸�����¶��µ��´��³��²��B��A

��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��C��S��R���Q��P��O��N

���a��`��_�����������^��]��\��[Z���Y��X��W��V��U��Tl 

 m��W��V��U��T��S��R���Q��Pl: (قFFFFFFFال الFFFFFFFشيخ� ٨٤ – ٨٠: ا=عFFFFFFFراف

ن أ8 امرأتFه لقFد رفFضْت إ، العFذاب، فأنجينFا لوطFاً وأھلFَه ولقد حّقFت علFيھم كلمFة ٨٣: ا=عراف

ومFاَدت ا=رض بFالز8زل مFن ، مFدّمرةلFيھم حجFارًة  ثFم أمطرنFا ع،تؤمن به، فكانت من الھالكين

  .لمعتِبر كيف كانت عاقبة المجرمين، فانُظر أيھا اتحِتھم

ولم ُيرفع إليه حديث صحيح في ،  لم تكن تعرفُه العرباللواط: مام ابُن القّيم في زاد المعادقال ا9

  .) به والمفعولاقُتلوا الفاعل(: نه قالأ -صلى M عليه وسلم- لكنه ثبت عنه ،ذلك

حFFسٌن صFFحيح، وحكFFم بFFه أبFFو بكFFر : =ربعFFة بإسFFناد صFFحيح وقFFال الترمFFذيھFFل الFFسنن اأرواه 

ھم ، بعد مشاورة الصحابة وكFان علFيn الصّديق، وكتب به إلى خالد بن الوليد dدFه أشFوجھ M ّرمFك 

  )١(.في ذلك

ن يتحFّرى أى الحFاكم  ولFذلك يجFب علF،إنھFا ضFعيفة:  ابن َحَجر في ھذه ا=حاديث وقالوقد طعن

اٍب او ُسFFّنة ، فFF+ يؤَخFFُذ فيھFFا إ8 بالFFصحيح القFFاطع مFFن كتFFجيFFدا، فFFإن عقوبFFة القتFFِل أعظFFُم الحFFدود

  )٢(.)متواِترٍة او إجماع

، حكمFFهوذكFFر ، ولFFم يFFزل التنFFاقض ،خ متنFFاقض فFFي  تخريجFFه لھFذا الحFFديثن+حFظ أن كFF+م الFFشي

 عFFالم مFFن علمFFاء الحFFديث وھFFو،  فيFFهوذكFFر كFF+م ابFFن حجFFر، وذكFFر مFFن عمFFل بFFه مFFن الFFصحابة

وجFFدت أن ، وبعFFد رجFFوعي لFFسنن الترمFFذي، تفFFسيرهوھFFذه مFFن حFFسنات الFFشيخ فFFي ، المFFشھورين
                                                 

ال''سابعة : الطبع''ة ، "زاد المع��اد ف��ي ھ��دي خي��ر العب��اد" ، ب''ن ق''يم محم''د ب''ن أب''ي بك''ر ب''ن أي''وب ا،الجوزي''ة) 1(
 ٤٠ص، ٥ج، مؤسسة الرسالة، بيروت  مكتبة المنار اJس-مية، الكويت، م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، والعشرون 

  ١٧٧ص ،٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(
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حدثنا  (:قال الترمذي، ف بين العلماء مثل ما قال الشيخوكذلك الحكم فيه اخت+، الحديث فيه نظر

مFرو عFن عكرمFة عFن ي عمحمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أب

مFن وجFدتموه يعمFل عمFل قFوم لFوط  (– صلى M عليFه و سFلم - قال رسول M : ابن عباس قال

 وإنمFا : قFال أبFو عيFسى،بFي ھريFرةأ وفي الباب عFن جFابر و : قال،)فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

 وروى ،مFن ھFذا الوجFه - صFلى M عليFه و سFلم -عFن النبFي يعرف ھذا الحديث عن ابن عبFاس

 ولFم )ملعFون مFن عمFل قFوم لFوط( :محمد بن إسحق ھذا الحديث عن عمرو بن أبFي عمFرو فقFال

 وقFد روى ھFذا الحFديث عFن عاصFم بFن ،) ملعون من أتى بھيمFة( : وذكر فيه،)١(يذكر فيه القتل

 –  صFلى M عليFه و سFلم-عن أبي ھريFرة عFن النبFي،  عن أبيه،عن سھيل بن أبي صالح، عمر

 ا و8 نعFرف أحFد،بو عيسى ھذا حديث فFي إسFناده مقFالأ قال ،)لوا الفاعل والمفعول به اقت( :قال

و عاصFم بFن عمFر يFضعف فFي ، رواه عن سھيل بن أبFي صFالح غيFر عاصFم بFن عمFر العمFري

  )٢.(الحديث من قبل حفظه

 وھFذا ، أحFصن أو لFم يحFصن، الFرجمالحFد فFرأى بعFضھم أن ،واختلف أھل العلم في حد اللوطي

  )٣.(قالك و الشافعي و أحمد و إسحقول ما

 مFنھم الحFسن البFصري و إبFراھيم النخعFي وعطFاء بFن ،وقال بعض أھل العلم من فقھاء التFابعين

  )٥().)٤( وھو قول الثوري وأھل الكوفة،) حد اللوطي حد الزاني:(أبي رباح وغيرھم قالوا

والتFFي كFFان ،  اIيFFات  لFFبعض-ى M عليFFه وسFFلم  صFFل-كFFان أحيانFFاً يFFذكر تفFFسير الرسFFول – ٥

ا مFا نFراه فFي تفFسيره لقولFه وھFذ،  عنھFا-صلى M عليFه وسFلم-الصحابة الكرام يسألون الرسول 

روى : ( قFFFال،  ٢٨٤: البقFFFرة�mx����w��v���u����t��s���r��q��p��o �l :تعFFFالى

��m�o :لمFا نزلFت ھFذه اIيFة: قFالمام أحمد ومسلم والنFسائي عFن ابFن عبFاس رضFي M عنFه ا9

x����w��v���u����t��s���r��q��p �lاشتّد ذلك على أصحاب رسول ، ٢٨٤: البقرة 

 M - عليه وسلم M عليه وسلم – ، فأتوا النبي- صلى M فنا من ا=:  وقالوا - صلىfعمال لقد ُكل

                                                 

 .واخت+ف العلماء فيه، الحديثوھذه من مشك+ت ، كما قال، لم يذكر فيه القتل)  1(

 .واخت+ف العلماء أيضاً ، وھذه من مشك+ت الحديث، الحديث ضعيف بسبب عاصم بن عمر لعدم حفظه)    2(

 .ن+حظ اخت+ف العلماء في حد  اللواط)   3(

رقFم ، ٥٧ص ، ٤ ج،باب ما جاء في حد اللوطي،  ابواب الحدود،مصدر سابق،"سنن الترمذي" ،الترمذي)  4(

  ١٤٥٦الحديث

وكذلك اخت+ف العلماء في حد ، وقد لخصت أسباب ضعفه سابقاً ، لما قاله ا9مام الترمذي، الحديث ضعيف)   5(
فمث+ً ،  ھناك حديث صحيح لما اختلفوا في ذلك كانولو، =نه ليس ھناك دليل قاطع في الحد كالزنى مث+ً ، اللواط

 –وكFذلك مFا فعلFه الرسFول ، ھناك آحاديث صFحيحة  فFي الحكFم=ن ، العلماء متفقون على رجم الزاني المحصن
  . بماعز والغامدية–صلى M عليه وسلم 
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 – ي فقFال النبF،، وقد أُنزلت ھFذه اIيFة و8 نطيقھFاام والجھاد والصدقة كالص+ة والصي،ما نطيق

§����m  :  فألقى M ا9يمان في قلوبھم وأنزل) قولوا سمعنا وأطعنا وسلdمنا (: -صلى M عليه وسلم 

´��³��²��±��°��¯��®¬��«��ª��©���¨ �lرةFFت ،)١( ٢٨٦: البقFFة  فكانFFالوسوس

نفس ما اكتسبت مFن  القFول ن للأن قضى M تعالى ألى إوصار ا=مر  ،مما 8 طاقة للمسلمين به

  )٢(.)لس+م الصحيح العادوھذا ھو نھج ا9 ،عملوال

�m���q��p��o��n��m:عند تفسيره لقوله تعالى قال،  يذكر الحديث القدسيكان أحياناً  – ٦

��f��e��d��cb��a�����`��_��~}��|��{�������z��y��x��w��v���u����t��s��r

��glمَثل الذين ينفقون المال (�٢٦١:  البقرة،M هFون بFه و، يبتغFسن ثوابFزرع ،حFن يFل مFكمث 

وھFذا تFصوير  ، فFي كFل سFنبلة منھFا مائFة حبFة، فُتنبت الحبة الواحدة منه سبع سنابل،زرعاً طيباً 

Fاق فFى ا8نفFر علFن ا=جFم M هFا يعطيFدنياجميل لكثرة مFي الMشاء ، وFن يFاَءه لمFضاعف عطFي 

: ين عFن أبFي ھريFرة قFال ففي الصحيح،حاديث كثيرة في الحث على ا8نفاقوقد وردت أ ،ويزيد

 M ولFFال رسFFلى  -قFFلمصFFه وسFFعلي M-،يFFديث القدسFFي الحFFضاَعف( : فFFن آدم يFFل ابFFل عمFFك  ،

  )٤().)٣(ي وأنا أَجزي به فإنه لم8 الصوإ، لى سبعمائة ضعفإالحسنة بعشرة أمثالھا 

 ��m�Ò��Ñ��Ó�l :كما فعل عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، أحياناً كان يذكر الحديث بالمعنى - ٧

نكم أيھFا إو إشارة على وجه الخفية، فأ8 يعب بعُضكم بعضا بقول  : (قال الشيخ، ١١: الحجرات

 وھFذا ،ن اشFتكى عFضو منFه تFداعى لFه سFائر الجFسد بالFسھر والحمFىإالمؤمنون كالجسِد الواحFد 

  )٥(.)حديث صحيح رواه مسلم

 وكFل مFن البخFاري ،مFسلم وجFدت أن الحFديث موجFود فيھمFاوعند رجFوعي لFصحيح البخFاري و

 ،بينمFFا أشFFار الFFشيخ إلFFى مFFسلم فقFFط، يرويFFه عFFن النعمFFان بFFن بFFشير الFFصحابي المFFشھور، ومFFسلم
                                                 

، مصدر سابق، "صحيح مسلم"،مسلم :أنظر، ولكن المعنى واحد،    رواه مسلم في صحيحه بغير ھذا اللفظ) 1(

ص  ،١ج، ٢٨٤: البقFرة ) o  p  q  r   s  t    u   v  w x ( :باب قوله تعالى

  .٣٤٥:رقم الحديث، ٨١

  .٢٣١ص، ١   القطان، تيسير التفسير، ج) 2(

 :وانظFر، ١٨٠٥رقFم الحFديث ،كتاب الصوم ،٦٧٣ص ،٢ج، مصدر سابق، "الجامع الصحيح"، البخاري  ) 3(

رقFFFم  ،بFFFاب فFFFضل الFFFصيام، ١٥٣ص  ، ٣ج، ولكFFFن اللفFFFظ يختلFFFف، مFFFصدر سFFFابق، "صAAAحيح مAAAسلم"،مFFFسلم
  .٢٧٦٣يثدالح

 ٢١٤ص، ١ير التفسير، ج  القطان، تيس) 4(

  .١٨٤ص، ٤ج، المرجع السابق)   5(
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حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر  :ولفظ الحديث في البخاري، وروى الحديث بالمعنى فقط

ترى  ( -    سلمصلى M عليه و- قال رسول M :  سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعته يقول:قال

جFسد ال إذا اشتكى عضو تداعى لFه سFائر ،المؤمنين في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد

  )١.()بالسھر والحمى

  :نلخص طريقته في تفسير القرآن بالسنة، وفي ختام ھذا المطلب

 صFلى M -وقFد فFسرھا الرسFول  (:مثFل، -صلى M عليه وسلم - كان يقف عند تفسير النبي– ١

  ...). فقال- صلى M عليه وسلم-وقد سأل الصحابة الرسول ،  بكذا-ليه وسلم ع

و8يذكر ،  مجرداً من السند، رة إلى النبي صلى M عليه وسلم كان أحياناً يعزو الحديث مباش– ٢

وعFن الرسFول ، - صلى M عليFه وسFلم –قال الرسول : كأن يقول، كما مر معنا، معه الصحابي

    ...-ليه وسلم صلى M ع–

  . الحديث مجرداً من السند بالكلية كان أحياناً يذكر– ٣

أو   ، وفي الصحيحين:  ث 8 بالصحة و8 بالضعف كأن يقول كان أحياناً 8 يحكم على ا=حادي– ٤

  ...أوقال أحمد ،  أو قال مسلم،قال البخاري

ي إلFFى التخFFريج  رجFFوعوبعFFد، إلFFى بعFFض ا=حاديFFث علFFى أنھFFا صFFحيحةكFFان أحيانFFاً يFFشير – ٥

  .كما اشرت إلى ذلك من قبل، خصوصاً تخريج الشيخ ا=لباني، وجدتھا ضعيفة

 �m��Ó��Ò��ÑlكمFFا ذكFFرت فFFي تفFFسيره لsيFFة ، كFFان أحيانFFاً يFFذكر الحFFديث بFFالمعنى – ٦

  .١١: الحجرات

  .بدون ذكر بقية رجال السند،  كان أحياناً يكتفي بذكر الصحابي راوي الحديث– ٧

كFFصحيح البخFFاري ،  رجFFع إليھFFاويFFذكر المFFصادر التFFي ،=غلFFب يخFFرج ا=حاديFFث كFFان فFFي ا– ٨

اً فFي با9ضافة إلى إشارته إذا كان الحFديث موجFود، وكتب السنة ا=خرى،  ومسند أحمد، ومسلم

أوفFFي ، أو رواه الFFشيخان،  وفFFي الFFسنن ا=ربعFFة :كFFأن يقFFول، أكثFFر مFFن كتFFاب مFFن كتFFب الFFسنة

   ...أو أخرجه الشيخان ، الصحيحين

  

  

  

  

                                                 

بFFاب رحمFFة النFFFاس ، كتFFFاب ا8داب ،  ٢٢٣٨ص، ٥ج، ،مFFصدر سFFابق، "الجAAامع الAAAصحيح"، البخFFاري  ) 1(
بFFاب تFFراحم  ، ٢٠ ص ،٨ج، مFFصدر سFFابق، "صAAحيح مAAسلم"،مFFسلم :وانظFFر، ٥٦٦٥رقFFم الحFFديث  ،والبھFFائم

  ٦٧٥١حديث رقم ال، المؤمنين وتعاطفھم  وتعاضدھم
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  تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: المطلب الثالث

ه للقFرآن وتفسير،  الشيخ في تفسيره للقرآن بالقرآن بيّنا في المطالب السابقة منھجبعد أن

 =ن الFFصحابة ،يره للقFFرآن بFFأقول الFFصحابةنبFFين فFFي ھFFذا المطلFFب تفFFس، بالFFسنة النبويFFة الFFشريفة

وكFFانوا ،   نFFزول القFFرآن-ى M عليFFه وسFFلم  صFFل– مFFع الرسFFول قFFد عاشFFوا، رضFFوان M علFFيھم

 وھناك عدة آيات من القرآن نزلت بسبب حادثFة، عن كل ما يصعب عليھم فيه من أموريسألونه 

وأنا 8 أنFوي الFدخول فFي الخF+ف فFي  قFول ،  وغيرھا كثير، وقعت لبعضھم كحادثة ا9فك مث+ً 

وقFد تحتFاج ، ماء مختلفون في ھذه المسألة اخت+فاً شديداً وھل ھو حجة أم 8؟ =ن العل، الصحابي

ل+ستفادة منھFا ، ومن أراد  التوسع فعليه بالرجوع إلى المصادر الخاصة، إلى مباحث خاصة بھا

وكFانوا ، =نھم شھدوا الوحي، ثورونحن نعتبر قول الصحابي من التفسير بالمأ،  في ھذه المسألة

 صFلى - وقFول الرسFول،  في كل تنق+ته وغزواتFه وأسFفاره-م  صلى M عليه وسل-مع الرسول 

  )١).(أصحابي كالنجوم بأيھم اقتديتم اھتديتم  (-M عليه وسلم 

انوا مFصاحبين =ن التFابعين كF،  فھذا مما يعتمFد عليFه فFي التفFسير،أما قول التابعي وتابع التابعي

  صلى -  الرسول  عنھم ما رووه عنوكانوا ينقلون، - صلى M عليه وسلم  -=صحاب الرسول 

و=نھFFم عاشFFوا فFFي فتFFرة كانFFت الدولFFة ، وكانFFت تFFزكيتھم مFFن الFFصحابة أنفFFسھم -M عليFFه وسFFلم 

و=نھم عاشوا ،  النحووأقوالھم حجة في اللغة و، لم يدخلھا التبديل والتحريف، تھاا9س+مية في قو

 ، يقرنF( :قFالف ؟ الناس خيري أ:- وسلم صلى M عليه  - سئل رسول Mفقد  ،في أحسن القرون

 وتبFFدر يمينFFه ،  ثFFم يجFFىء قFFوم تبFFدر شFFھادة أحFFدھم يمينFFه،  ثFFم الFFذين يلFFونھم، ثFFم الFFذين يلFFونھم

  )٢(.)شھادته

، كثيFراً بFأقوال الFصحابة والتFابعينوجدت أنه استشھد ، خ+ل دراستي لتفسير الشيخ القطانومن 

، كمFا قلنFاإلFى ا8ختFصار وا9يجFاز لكونFه يميFل ، يثوكان يأتي بھا مجFردة مFن الFسند مثFل الحFد

خFصوصاً ، أو تفFسيراً IيFة، و8 تعFدو كونھFا مبينFة لمعنFى، موزعة في تفFسيرهأقوالھم كثيرة وو

FFاالFFرآن كFFسير القFFشھورين بتفFFث+ً صحابة المFFاس مFFشھد، بن عبFFباب واستFFان أسFFي بيFFضاً فFFا أيFFبھ 

، أو لتFFدعيم ك+مFFه بFFأقوالھم، راءة مFFن القFFراءاتأو توجيFFه  قFF، أوبيFFان ا=حكFFام الفقھيFFة، النFFزول

  .ا قلته من تفسير الشيخ رحمه Mوسأذكر أمثلة توضيحية لم

                                                 

 :أنظFر، ) ولFه طFرق ، لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمFدة،ھذا الحديث غريب: (قال عنه ابن الملقن)   1(

  .١٨رقم الحديث، ٥٨٤ص ،٩ج،٤٤الحديث رقم  ،مصدر سابق، "المنير البدر"، ابن الملقن

، "صAحيح مAسلم"،مFسلم :رانظF، باب فضل الFصحابة ثFم الFذين يلFونھم، أخرجه مسلم في فضائل الصحابة)   2(

  ٦٦٣٣رقم  ، ١٨٤ص ، ٧ج، مصدر سابق
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�m���e��d��c����b��a`��_��~��}�����������|��{��z��y: عند تفسيره لقوله تعالى– ١

��hg���flرةFشيخ ،١٧٨:  البقFال الFق: )�m��{��z��ylرةFات ١٧٨:  البقFيIج اFذا نھFھ 

:  البقFرة�m��a`��_��~��}l  فُرض،دنية فانھا تصدر بھذا النداء، والحكم لجميع الناسالم

لقد كFان القFصاص فFي و، ، ففي ذلك العدل والمساواةْتل من َقتل نفسا عامداً متعمداً وھو ق،  ١٧٨

لفFرد بFل يطلبFون قتFل ، فبعضھم كان 8 يكتفي بقتل القاتل اھاعفالجاھلية خاضعاً لقوة القبائل وض

 فجFاء ، وھFذا ظلFم كبيFر، قتل عدد من ا=شخاص بدل المقتول، وبعضھم كان يطلبرئيس القبيلة

ّصت علFFى بعFFض  ثFFم خّصFFصت اIيFFة فنFF، وفFFرض قتFFل القاتFFل فقFFط، سFF+م بالعFFدل والمFFساوةا9

 تأكيداً 9بطال ما كانوا عليه في ، ١٧٨:  البقرة�m��hg���f��e��d��c����blت ئياالجز

واء  سF،ن ُيقَتFل القاتFلأسF+م فھFو 9ما الحكFم فFي اأ ،عدم التساوي في الدماء من فرض ،الجاھلية

¢��£���m :ن ھFFذا جFFاء واضFFحاً فFFي قولFFه تعFFالى وذلFFك =،كFFان حFFراً قتFFل عبFFدا أو بFFالعكس

¤lولكن إذا قتل رجل ولده، اختلف العلماء في  ، كما جاء في سورة المائدة، ٤٥:  المائدة

 ، ذا أضFجعه وذبحFه بالFسكينإ، وذلFك فFي حالFة مFا لFد كا9مFام مالFكا ُيقتFل الوقالفمنھم من : ذلك

 فجمھFور العلمFاء ،ذا قتFل جماعFة رجF+ً واحFداً إكFذلك و ،ومنھم من قال 8 ُيقتل به، وھم ا=غلFب

 ، رضFFي M عنھمFFاكFFذلك فعFFل عمFFر بFFن الخطFFاب وعلFFّي بFFن أبFFي طالFFب ،نھFFم يقتلFFون بFFهعلFFى أ

  )١(.)، وقال البعض يقتل بهغلبضھم قال 8 يقتل به وھم ا=، فبعواختلفوا في قتل المسلم ذميا

كFرم -وعلFي بFن أبFي طالFب ، - رضFي M عنFه -ل عمربن الخطاب ن+حظ أن الشيخ قد أتى بفع

  .وھو رأي الجمھور كما ذكر ،وھو قتل الجماعة بالواحد، م فقھي لتأييد حك-M وجھه 

��m��w��v��u��t��a��`��_��~��}��|��{����z���y��x: عند تفسيره لقوله تعالى – ٢

��r��q��p��o��n��ml��k��j��i��h����g���f��e��d��cblسأل ي: (قال الشيخ ،٣:  النساء

وقFد ! ، ونكFاح النFساءربط بين العFدل فFي معاملFة اليتFامىوجه ال ما: كثير من الناس قديماً وحديثا

 بFأن بعFض أوليFاء اليتFامى كFFان ، ففFسرت ذلFك الزبيFر خالتFه عائFشة أم المFؤمنينسFأل عFروة بFن

Fده مFهيتزوج بمن عنFض أبنائFا بعFن، أو يزّوجھFه زواجھFل لFي يحFات ال+تFك ن اليتيمFذ ذلFويتخ ،

 فFFأنزل M تعFFالى ھFFذه اIيFFة ،ھرھFFا الFFذي تFFستحقه بعقFFد الFFزواج أو أكFFل م،ذريعFFة الFFى أكFFل مالھFFا

                                                 

  ١٥٢ - ١٥١ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(
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، 8 لغايFة ا مFن بعFض أبنائFهوج بھFا أو يزّوجھFن يتFزأمرشدة لھم بأن من كان عنده يتيمFة وأراد 

ن إ، فFن يتزوجھا ليأكFل مالھFا أو مھرھFاأراد أذا إما أ ،ھا أو أكل مھرھا ف+ مانع من ذلكأكل مال

  )١).(ن يتزوج غيرھاأ، وله ا تتزوج غيرهM يأمره أن يتركھ

لبيFان  ،ن+حظ أن الشيخ قد جاء بك+م السيدة عائشة رضي M عنھا في تفسير ھذه اIية الكريمFة

  .وھذا كثيٌر في تفسيره، ل في معاملة اليتيم ونكاح النساءوجه الربط بين العد

فFذوقوا ( :قFال الFشيخ، ٣٠:  النبأ�m���Ê��É��È��Ç��Æ��Ål : عند تفسيره لقوله تعالى-٣

:  وكما جاء في قوله تعالى،ون لكم منا إ8 عذاٌب أشّد وأقوى، فلْن يكمما أنتم فيه من العذاِب ا=لي

�m���¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸��¶���µlال، ٥٨ - ٥٧:  صFFFFن قFFFFب M دFFFFعب 

�m��È��Ç��Æ��Å لFم ينFِزل علFى أھFل النFار آيFٌة أشFّد مFن ھFذه اIيFة: عمر رضي M عنھما

���Ê��Él٢).(٣٠:  النبأ(  

  .- رضي M عنھما -دعم ك+مه بقول عبد M ابن عمرو، فالشيخ قد فسرھنا آية النبأ بأية ص

 �ms��r��q��p��o��n��m��l��k���jl : عنFFFد تفFFFسيره لقولFFFه تعFFFالى– ٤

ب امرأُته، أم جميل الَعوراء، بھذه النFار أيFضا: (قال الشيخ،  ٥ - ٤: المسد dدائھا وستعذFشدة ِعFل ،

 ، ولِمFFا كانFFت تFFسعى بالنdميمFFة والفتنFFة 9طفFFاء دعFFوِة - صFFلى M عليFFه وسFFلم – للرسFFول الكFFريم

كانFFت تمFFشي : يقFFال ابFFُن عبFFاس ومجاھFFد وقتFFادة والFFُسدّ  ، M عليFFه وسFFلملرسFFول الكFFريم صFFلىا

َض عليه:  والعرُب تقول،بالنميمة بين الناس d٣(.)ف+ن َيْحِطب على ف+ٍن إذا َحر(  

M ا - بن عباسيتضح لنا أنه جاء برأي عبدFعنھم M ى، - رضيFيح معنFابعين لتوضFار التFوكب 

m��l��klية، ٤:  المسدIالكريمةفي ا .  

�m����f��e��d��c��b����a���`��_��^]��\����[��Z��Y : عنFFFFد تفFFFFسيره لقولFFFFه تعFFFFالى– ٥

���k��j��i��h��glولقد تكلم المفسرون كثيراً في موضوع : (قال الشيخ ،١١٥:  المائدة

،   كمFFا تكلFFم بعFFضھم فFFي ألFFوان طعامھFFا؟م ورد ذلFFك لFFضرب المثFFلأ ، ، ھFFل نزلFFت فعFF+ً المائFFدة

                                                 

 ٣٤٧ص، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

 ٥١٥ص ، ٤المرجع السابق، ج  ) 2(

 ٦٤٤ص ،٤ج،   المرجع السابق) 3(
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 ونحFن 8 نFرى فائFدة فFي ذكFر كFل ذلFك، بFل نFضرب عنFه ،خيالھم العنFان فFي كFل ذلFكأطلقوا لو

 ً  وَقتFادة أحFد ، ، ومجاھFد المفFّسر الكبيFرلى أنه قد ورد عن الحسن البصريإ، ولكّننا نشير صفحا

�m����a���`��_��^]��\����[��Z��Y وقالوا فFي تأويFل قولFه تعFالى ،ھا لم تنزلأنكبار المحّدثين 

e��d��c��b���k��j��i��h��g����f��lسمعوا ھذا ا إن الحوارّيين لمّ ،١١٥:  المائدة 

 ھذا وقFد اسFتدل بعFض الكFاتبين علFى عFدم نزولھFا بFأن ،إننا نستغفر M و8 نريدھا: الوعيد قالوا

نFصارى التFي إن كتFب ال:  ونحFن نقFول، وليس لھا ذكر في كتبھم،إن النصارى 8 يعرفونھا: قال

ربعFة المتداولFة فF+ ناجيFل ا=مFا ا=أ ،اقصة، فليست ھي كFل مFا جFاء بFه عيFسىبين أيديھم كتب ن

 وقFد ذكFر ، بعد المسيح بمدة طويلFة،نوكتبھا أُناس مجھول،تعدو كونھا تراجم سيرٍة لحياة المسيح

 قّصه في غيره ن يكون كل ما قّصه M تعالى في القرآن قدأ، و8 يلزم يم ھذه الحقيقةالقرآن الكر

ن يكFون أصFحاب أ، كمFا 8 يلFزم ا=مر تجميل طبعFات الكتFاب الواحFد، فليس ب المتقدمةمن الكت

  . دلي+ على عدم ورودھا،صة المائدةعدم ذكرھم لقب ،ناجيل المارونا=

لFى إستاذ ا9مام الFشيخ محمFد عبFده فيمFا يخFتص بنFسبة القFصص القرآنFي عامFة يقول ا=

، المؤرخين ما يخFالف بعFض ھFذه القFصصو أالِملل ھل أ وإذا ورد في كتب (: كتب العھد القديم

، ومFا يFه وُنقFل إلينFا بFالتواتر ھFو الحFق، وَخَبFره الFصادقلFى نبإن نجزم بأن ما أوحFاه M أفعلينا 

نفFFسنا أ، و8 نكلFFف و كFFاذب، فFF+ نعFFّده ُشFFبھة علFFى القFFرآنأ، وناقلFFه مخطFFىء  الباطFFلخالفFFه ھFFو

ة ، حالكFه الظF+م، فF+ روايFمFشتبھة ا=عF+مم كانFت  فFإن حFال التFاريخ قبFل ا9سF+،الجواب عنه

، فكFان لFى حFالإ وقد انتقل العFالَم بعFد نFزول القFرآن مFن حFال ،يوثق بھا في معرفة رجال سنِدھا

 ھFذا ونحFن نFؤمن ).، كان يجب عليھم لو أنصفوا أن يؤرخوا به أجمعFينربداية تاريخ جديد للبش

ن ُينزل عليھم M المائدة، فسأل عيسى أ سألوا عيسى ن الحوارين قدأبما قصه القرآن الكريم من 

  )١(.)قنعتھمأجاب M سؤاله على كيفيٍة أ، وربه ذلك

FFى موضFFرض إلFFد تعFFشيخ قFFظ أن الFFدةن+حFFزول المائFFين ، وع نFFائك بFFوع شFFو موضFFوھ

=ن ، والFشيخ أعFرض عFن ھFذا، ومFنھم مFن ينفFي نزولھFا، ل بنزولھFافمFنھم مFن يقFو،  المفسرين

 8يFدخل فFي فالFشيخ، من التفاسير الحديثة والمتأثرة بمنھج الشيخ محمد عبFده، ما ذكرناالتفسير ك

، والمھم عنده ھو الوقوف عند تفFسير اIيFة، وذكر ا=حاديث وا9سرئليات، الخ+فات بين العلماء

و ذكر ك+م الحسن البصري ومجاھFد ، حيث فصل المسألة، ولكّنه ھنا خالف طريقته في التفسير

والFشيخ لFيس لFه رأي ،  وھFم يقولFون بعFدم نزولھFا،م من كبار التابعين كماھو معروفة وھوقتاد

وھFذا الFرأي رجحFه ابFن جريFر ، ولكن رأي الجمھور علFى أنھFا نزلFت، صريح في نزول المائدة

                                                 

  ٥٤٠ ص ،١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(
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�m��\����[��Z��Y=ن M سFFبحانه وتعFFالى أخبFFر بنزولھFFا ، الطبFFري و ابFFن كثيFFر فFFي تفFFسيريھما

] �lأعلم،  وعم+ً بظاھر النص�١١٥: المائدة M١.(و(  

�m��Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á : عند تفسيره لقوله تعFالى– ٦

��Ï��Îlوانين 8: (قال الشيخ ،١٦:  ا9سراءFتخالحياة لھا ق FدلفتلFنن 8 تتبFين ،، وسFا بFكم 

 اؤه، وطغFى كبFراد فFي مجتمFع مFاذا كثر الفسإ، ولكن M لنا ذلك، وM 8 يأمر بالفسق والفحشاء

، ويFضرب علFى  لھFذه الفوضFى، ولم يوجد مFن يFضع حFداً واتباع الشھواتبا8نغماس في اللذات 

ويوضFFح ھFFذا قFFراءةُ الحFFسن  ، وھلكFFت القريFFة ودمFFرت بمFFن فيھFFا، نFFزل بFF+ء M بھFFم، ايFFديھم

، والنFاس لوضFوحك تكFون الFصورة واضFحة تمFام ا وبFذل،أّمرنا مترفيھا، بتشديد المFيم: البصري

حFFسن ال وقFFرأ ،)٢(مرنFFا بمFFد الھمFFزةآ:  قFFرأ يعقFFوبو، تبFFع للمتFFرفين مFFن الFFسادة والرؤسFFاءدائمFFا 

  )٣(.)ليست من القراءات السبع المعتمدة وھي ،  بالتشديد)رنا مّ أ(: البصري

ولتوجيFه القFراءة ، المعنFىلتوضيح ، وھي شاذة، ى بقراءة الحسن البصريلشيخ قد أتن+حظ أن ا

  .يحةالصح

:  ا=نعFFام�m��¨��§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡���l : عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى– ٧

 ،نFFس والجFFن بعFFضھم بFFبعضوليFFاء ا9أ مFFن اسFFتمتاع ،ومثFFُل ذلFFك الFFذي ُذكFFر( :قFFال الFFشيخ� ١٢٩

m�����¤��£��¢��¡lرائم،  ١٢٩:  ا=نعامFائر والجFن الكبFِسبون مFانوا يكFروى ، بسبب ما ك

���¡��¢���m :عمFش عFن قولFه تعFالىسألت ا=: ن منصور بن أبي ا=سود قاللشيخ عبو اأ

��¨��§�����������¦��¥�����¤��£lال، ١٢٩:  ا=نعامFياخي:  قFن اشFمعُت مFا سFاه كمFاذا (: معن 

َر عليھم ِشFرارھم fك ،فسد الناس أُمFصأ وذلFام يتFفَ رن الحّك nَصرFضالّة َتFة الFم الجاھلFي ا=مFفون ف 

  )٤(.)) ا=نعام السائمةرعاة السوِء في

                                                 

  ٢٣١ص ، ٣ج،مصدر سابق، "ير القرآن العظيمتفس"،ابن كثير  ) 1(

، من بFاب  فاعFل الربFاعي، فيعقوب بمد الھمز، ١٦: ا9سراء ) Æ  Ç( واختلف في : يقول الدمياطي)   2(

 فAAض	ء البAAشر فAAي القAAراءات اBربعAAة فإتحAAا"، شFFھاب الFFدين أحمFFد بFFن محمFFد بFFن عبFFد الغنFFي: الFFدمياطي: أنظFFر
  ٣٥٦ص ، م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، ةالشيخ أنس مھر، وضع حواشيه، "عشر

  ٦٨٣ص، ٢القطان، تيسير التفسير، ج)   3(

  ١٠٣ص  ، ٢ج، المرجع السابق  ) 4(
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  .ھذه ا8ية الكريمةبقول ا=عمش لتفسير وتوضيح معنى ن+حظ أنه أتى  

�m���Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹: عند تفسيره لقولFه تعFالى– ٨

��É��È��Ç������������Ælشيخ، ٢٣:  الحديدFال الFتم ( :قFث علمFأوحيM مFو بعلFري ھFا يجFل مFن ك 

، لFى الFسخطإ حزنFاً مفرطFاً يجFّركم ،عليكم أ8 تحزنوا على ما لم تحَصلوا عليFهف ،رهوقضائه وقدَ 

قFال ،  متكبٍر فخFور علFى النFاس بمFا عنFده، فاSُ 8 يحب كلّ مبِطرا بما أعطاكمو8 تفرحوا فرحاً 

  . والحزَن صبراً و يفرح ، ولكِن اجعلوا الفرَح ُشكراً أ8 وھو يحَزن إليس أحٌد : عكرمة

لى ما ُيFذِھُب عنFه إ، ولكّن الحزَن المذموَم ھو ما يخرُج بصاحبه 8 يحزن ويفرحإإنسان وما من 

، والفFFرَح المنھFFيd عنFFه ھFFو الFFذي يطغFFى علFFى صFFاحبه لتFFسليم =مFFِر M ورجFFاِء الثFFوابالFFصبَر وا

  )١(.)وُيلھيه عن الشكر

 – M بFن عبFاس فالFشيخ أتFى بقFول عكرمFة مFولى عبFد، وھذا المثال مثFل الFذي ذكرتFه قبFل ھFذا

  .وتفسيرھا،   لتوضيح معنى اIية-عالى عنھما رضي M ت

�m���x��w��v��u��t��sr��q�����p��o��n��m: عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى– ٩

��¡�����~��}��|���{�����z��ylسرين  : (قال الشيخ، ١٩:  الحجFن المفFويرى جماعة م

حمFزة بFن عبFد المطلFب، وعلFي بFن ابFي : الَخFْصَمينن المFراد بأ، ون ھذه اIياِت نزلت يوم َبْدرٍ أ

ضFي M عنFه وھFم المؤمنFون، وعتبFة بFن ربيعFة، ، وعبيدة بن الحارث بن عبFد المطلFب رطالب

فقFد روى  ،ول من تبFارزوا يFوم بFدرأ، وھؤ8ء وَشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة وھم الكافرون

M يFFرض tا َذرFسيره أن أبFFي تفFFرّي فFر الطبFFن جريFسم ابFFان ُيقFه كFFأ عنIذه اFFي ن ھFFت فFFات نزلFي

فينFا نزلFْت : نه قالأبي طالب كرم M وجھه أ وفي الصحيَحين عن علي بن ،المتبارزين يوم بدر

 والعبرة بعمFوم ،ُركبتيه بين يد M يوم القيامة، وأنا أوُل من يجثو في الخصومة على ھذه اIيات

  )٢(.) بخصوص السبباللفظ 8

وكFذلك ، بي جليFلوھFو صFحا - رضي M عنه –يخ قد أتى بك+م أبي ذر الغفاري ن+حظ أن الش

=نھFا ، والقFصه صFحيحة،   في سبب نزول ھذه اIية الكريمة- كرم M وجھه -قول ا9مام على 

 8تفFاق ،وھي سبب نFزول ھFذه اIيFة،  السيرةوفي كتب ،وجودة في الصحيحين كما ذكر الشيخم

  )٣(.تھاالبخاري ومسلم على صح

                                                 

  ٢٨٨ص، ٤  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

  ١٧٨ص ،٣ج، المرجع السابق  ) 2(

 .٤١يثرقم الحد، ٩٩ص، ٩ج،  مصدر سابق، "المنير البدر"، ابن الملقن  ) 3(
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���¡��¢��£��¤���¥��¦��§��¨��©���m��®��¬��«ª:  عند تفسيره لقوله تعالى– ١٠

���Á��À��¿��¾�½���¼��»��º¹��¸��¶����µ��´��³����²����±��°��¯

���Î��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Ç���Æ��Å��ÄÃ��ÂlرافFFFال ، ١٤٣:  ا=عFFFق

رب :   ربه، لكن موسى قاله كلّم،اجاتهولما جاء موسى في الموعد الّذي وّقته له ربه لمن: (الشيخ

لFن :  فقFال لFه رّبFه،، وأزداد شFرفاً أحصل على فFضيلَتي الكF+م والرؤيFة و،أرني ذاتك =تمتع بھا

:  فقFال، 8 يطيق رؤيFة مFا يطلFبيبين لموسى أنهن أد M سبحانه ارأ ثم ،تطيق رؤيتي يا موسى

لتجلFّي فFسوف ترانFي اذا تجلّيFت ه عنFد ا، فFإن ثبFت فFي مكانFلى الجبل الذي ھو أقوى منكإنظر أ

 موسى مغشياً عليه  عند ذاك سقط، الجبل وبات أرضا مستوية ذلك فلما تجلى M للجبل انھدّ ،لك

 تنزيھFاً عظيمFا عمFا 8 إننFي أُنّزھFك يFا رب ، سFبحانك: قال، فاق من غشيتهأفلما ، لھول ما رأى

، وأنFا أول المFؤمنين قدام على السؤال بغيFر إذن من ا9 ُتْبت إليكينإينبغي في شأنك مما سألت، 

د عليه نعمFه ليتFسلى بھFا فقFال ،ولما منع M موسى من رؤيته ، بج+لك وعظمتك،من قومي dعد :

ھFل زمانFك، بتبليFغ التFوراة، وبتكليمFي إيFاك مFن غيFر أ، لقد اخترتك مفّض+ً إيFاك علFى يا موسى

  .واسطة، فخذ ما فّضلتك به، واشكرني كما يجب

ه ورد عFن ، لكنFكثFر مFن عFشرين صFحابياً أوقد وردت أحاديث كثيرة فيھFا إمكFان رؤيFة M عFن 

  - ، ھFل رأى محمFدقلFت لعائFشة، يFا أّمFاه:  فقد ُروي عن مFسروق قFال،السيدة عائشة خ+ُف ذلك

لقد قFّف شFعري ممFا قلFَت، ثF+ث مFن حFدثكھن : ربdه ليلة المعراج؟ فقالت - صلى M عليه وسلم 

، ومن حدثك أنه يعلم ما في غٍد فقد كذب، ومن ذبن محمداً رأى ربه فقد كأمن حدثك :  كذبفقد

�:لFم يقFل M أ: وكنFت متكئFا فجلFست وقلFت: قال مFسروق. يئا من الدين فقد كذبنه كتم شأحدثك 

m��a��`��_����~��}lنجمFFت، ١٣:  الFFفقال :M ولFFأل رسFFن سFFا أول مFFه – أنFFعلي M لىFFص 

  )١(.) إنما ھو جبريل ( ذلك فقال  عن -وسلم 

، وكFل مFا فFي الحيFاة اIخFرة Iخرة فانھا تختلFف عFن ھFذه الFدنيا، أما اوھذه الرؤية ھي في الدنيا

ن رؤيFة العبFاد لFربھم فFي اIخFرة أ وترى جمھرة المFسلمين ، عن حياتنا الدنيا كلياً يختلف اخت+فاً 

  )٢(.)حق

                                                 

باب إذا قال أحدكم آمين ، كتاب بدء الخلق، ١١٨١ص ، ٣ج،مصدر سابق، "الجامع الصحيح"، البخاري   ) 1(

  ٣٠٦٢:رقم الحديث ، فوافقت إحداھما ا=خرى غفر له ما تقدم من ذنبه،والم+ئكة في السماء

  ٢٠٢ص ، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(
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وھFي رؤيFة M ،  لقضية عويFصة بFين علمFاء الFسلف  قد تعرض- رحمه M -ن+حظ أن الشيخ  

وسى على رؤيFة M سFبحانه وھي عدم قدرة م، وانط+قاً من ھذه اIية،  الدنياسبحانه وتعالى في

  صFلى M عليFه -بد M ابن عبFاس فFي رؤيFة الرسFولوقع خ+ف بين السيدة عائشة وع ،وتعالى

وك+ھمFFا فFFي ،- صFFلى M عليFFه وسFFلم - الرسFFولوك+ھمFFا لFFه وزن فFFي العلFFم والFFصلة ب، -وسFFلم 

 وعبFFد M بFFن عبFFاس يثبFFت رؤيFFة، ائFFشة كمFFا ذكFFر الFFشيخ تنفFFي الروؤيFFةفالFFسيدة ع، الFFصحيحين

 رأيت ( :  - صلى M عليه وسلم -  قال رسول M :فقد قال،  لربه- صلى M عليه وسلم-الرسول  

، وكونه ذكر قول السيدة عائFشة،  بن عباسولم يذكر الشيخ قول عبد M،))١(ربي تبارك وتعالى

��®����m:=ن M سبحانه وتعالى قFال، وقصة سيدنا موسى شاھدة على ذلك، فإنه يرجح عدم الرؤية

��¯l١٤٣:  ا=عراف .  

خ+فFاً للمعتزلFة ، أما في اIخرة فليس ھناك خ+ف بين علماء السنة في رؤية M سبحانه وتعالى

المFسألة وسنبحث ھذه ، ٢٣ – ٢٢:  القيامة�mI��P��������O��N������M���L����K����J��l :لقوله تعالى ،

M ٢.(في مبحث العقيدة بإذن(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

وحكم الFشيخ شFعيب ، ٢٥٨٠ رقم الحديث ،٣٥١ص، ٤ج،  مصدر سابق،"مسند ا�مام أحمد"، ابن حنبل  ) 1(

  .بأنه صحيح، على الحديث

  ١٥٨ص، أنظر الرسالة)   2(
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  قضايا علوم القرآن في تفسير القطان: الثاني المبحث

  أسباب النزول:  اBول المطلب

  الناسخ والمنسوخ:  الثانيالمطلب

  رآنيةالقراءات الق:  الثالثالمطلب

  المكي والمدني:  الرابعالمطلب

  القصص القرآني: الخامسالمطلب 
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  قضايا علوم القرآن في تفسير القطان :ني الثاالمبحث

دء بدراسFFة ھFFذا المبحFFث عنFFد وقبFFل البFF، تعFد علFFوم القFFرآن مFFن العلFFوم التFFي تخFFدم القFرآن الكFFريم 

  .8بد أن نشير إلى تعريف علوم القرآن،المفسر

علFم يتFألف مFن مباحFث تتعلFق بFالقرآن : (علFوم القFرآن بقولFه، شيخ عبد الوھاب غFز8نعرف ال

وشرح ، هوأسباب نزول، وبيان الوجوه التي نزل عليھا، من ناحية نزوله وجمعه وترتيبه، الكريم

، وموضFوعه القFرآن الكFريم، وغير ذلك من كل ماله اختFصاص بFه، ودفع الشبھات عنه، غريبه

ھFو  ،بFصيغة الجمFع 8 بFصيغة ا9فFراد) نعلFوم القFرآ(العلماء سموا ھذا العلم ولعل السر في أن 

جدير إذا جمعت مسائله على ،  أنھم أرادوا أن يشيروا بھذه التسمية إلى أن كل مبحث من مباحثه

  )١.()وا8ستقصاء أن يكون علماً برأسهسبيل ا8ستيعاب 

 وجمعFه ،وترتيبFه نزولFه ناحيFة مFن لكFريما بFالقرآن تتعلFق مباحFث( :وقد عرفھا الزرقFاني بقولFه

  )٢).(ذلك ونحو عنه الشبه ودفع ومنسوخه وناسخه ،وإعجازه وتفسيره وقراءته ،وكتابته

، =نه يخدم القرآن الكريم، ومن خ+ل  التعريفين نستنتج أن ھذا المبحث ضروري عند كل مفسر

 dرآنفي محاضرات للدكت، هلعنا على ھذا المبحث وتعمقنا فيوقد اطFوم القFي علFد فFد فريFور أحم ،

 dوكان ، ولم يجعله العلماء علماً مستق+ً بذاته إ8 مؤخراً ،  على أھم العلوم التي يتكون منھالعناواط

وقFد ، والسيوطي  في كتابه ا9تقFان، لمجال الزركشي  في كتابه البرھانأول من صنف في ھذا ا

، بان من أھFم الكتFب فFي علFوم القFرآنن الكتاويعد ھذا،  نقل عن الزركشي أشياء كثيرة في كتابه

  ).إتقان البرھان في علوم القرآن(وقد جمعھما أستاذنا الدكتور فضل عباس في كتاب واحد سماه 

وكيFف ، القطFان فFي تفFسيره إلFى ھFذه العلFومومن خ+ل ھذا المبحث سFنرى كيFف تطFرق الFشيخ 

التFي 8 تتعمFق فFي ھFذه ، ةالميFسروالتفسير كما ھو معFروف مFن التفاسFير المختFصرة و، عالجھا

  .ختصاراوإنما تذكرھا ب، المباحث

  

  

  

  

  

  

                                                 

بFدون سFنة ، جامعFة ا8زھFر، "البيان في مباحAث مAن علAوم القAرآن  "، عبد الوھاب عبد المجيد :   غز8ن) 1(

  ٣٢ ص، مطبعة دار التأليف القاھرة، الطبعة

محمFد علFي قطFب ويوسFف : مراجعFة، "مناھAل العرفAان فAي علAوم القAرآن"محمد عبد العظFيم، : يالزرقان)   2(
  ٣١ص ، ١ج، بيروت،  ٢٠٠٤طبعة ، المكتبة العصرية، الشيخ محمد علي
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  أسباب النزول:  اBول المطلب

واقتFضى ، وھناك آيات نزلت عقFب أمFور معينFة وقعFت، القرآن نزل من عند M سبحانه وتعالى

 سFبب ومعرفFة( :قال ابFن تيميFة، وھذه ا=خيرة تسمى أسباب النزول، وقوعھا نزول تلك اIيات 

  )١.() يورث العلم بالمسبب،النزول يعين على فھم اIية؛ فإن العلم بالسبب

 مبينFة لحكمFه أيFام وھو ما نزلت اIية أو اIيات متحدثFة عنFه أ( :وعرفھا  الشيخ الزرقاني بقوله

 ، أو سFؤال وجFه إليFه،- صFلى M عليFه وسFلم - حادثة وقعت في زمFن النبFي  : والمعنى،وقوعه

  )٢.() أو بجواب ھذا السؤال،ة أو اIيات من M تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثةفنزلت اIي

مFا : ومن ھذا المنطلق قسم العلماء القرآن إلى قسمين، سباب النزول لبعض اIيات دون بعضوأ

و8 سFبيل ، وما نزل بغير سبب وھو معظم اIيات، نزل على سبب كحادثة ا9فك مث+ً وھو قليل

والFسيوطي ، )أسFباب النFزول(ويعد كتاب الواحFدي ،  سبب النزول إ8 بالرواية والنقلإلى معرفة

  .من أھم الكتب المؤلفة في ھذا الفن ) لباب النقول في أسباب النزول(

فلFFم يكFFن يFFذكر كFFل ،  مثFFل المفFFسرين اIخFFرين، لFFم يتوسFFع فFFي أسFFباب النFFزول، والFFشيخ القطFFان

، ھا ويFرجح الروايFة التFي يراھFا حFسب قواعFد التFرجيحويناقFش، الروايات التي جاءت في السبب

و8 يترك القFاريء فFي ، ويأتي في الغالب بالرواية الصحيحة، وإنما كان يذكر رواية أو روايتين

ويتركFون للقFاريء ، يFأتون بكFل الروايFات، مثل ما كان يفعFل مفFسرون سFابقون، حيرة من أمره

يتضح منھا  كيف كان الFشيخ يتعامFل مFع ، ن تفسيرهوسأذكر أمثلة على ما قلته م، الترجيح بينھا

  .أسباب النزول

���¡��¢��£��¤��¥��¦��§���¨���©���m��������®��¬��«ª: عند ذكره لسبب نزول  قوله تعالى– ١

��´���³��²��±��°��¯lةFFFشيخ، ٨٤:  التوبFFFال الFFFاري أروى  (( : قFFFد والبخFFFحم

لمFا تFوفي عبFد M بFن : لخطFاب يقFولسFمعت عمFر بFن ا: والترمذي وغيرھم عن ابن عباس قFال

، عبِد M بن أَتصلي على عدّو M: ، ُدعي رسول M للص+ة عليه، فقام عليه، فلما وقف قلتأُّبي

ر عني: ذا أكثرُت قالإ حتى ،رسوُل M يبتسمأّبي القائل كذا وكذا؟ و fّني قد ُخيرتأ  ، يا عمر، أخ :

m��F��E��D���C��B����A��R��Q��PO��N����M��L���K��J��I��H���G :قFFFFFFد قيFFFFFFل لFFFFFFي

��\��[��Z��Y��X��W���VU��T��Slم فلو أع، ٨٠:  التوبةFى أ لFي زدُت علFن

 ، منFهغَ رِ ن فFُألFى إقام علFى قبFره تى  ومشى معه ح، ثم صلى عليه،السبعين ُغفر له لزدُت عليھا
                                                 

 ١٦ص، ، مصدر سابق"مقدمة في أصول التفسير"،  ابن تيمية ) 1(

  ١٠٥ص ، ١ج،  ، مصدر سابق"مناھل العرفان في علوم القرآن"، يالزرقان  ) 2(
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M ما كان فعجبُت لي ولجرأتي على رسول Mِ ياتانيسيراً حتى 8 إ، فواIنزلْت ھاتان ا :  ��m���

��¶��µ��´���³��²��±��°��¯�������®��¬��«ª��©���¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡

Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º¹��¸lةFFFFF٨٤:  التوب - 

٨٥  ،) M عليه وسلم -  فما صلى رسول M ١).(على منافق بعده - صلى(  

 طريFق ابFن عمFر ، وقFد روي عFنيث، وقFالوا إنFه مخFالف لsيFةنكر بعُض العلماء ھذا الحدوقد أ

M دFFن عبFFابر بFFةوجFFيIالف اFFا يخFFديث مFFذا الحFFي ھFFن إ ،، و8 أرى فFFديث مFFان الحFFباب أذا كFFس

نما صلى عليFه  إ- صلى M عليه وسلم - ، والنبي  والحديث صحيح 8 مجال للطعن فيه،النزول

ن يصلّي على والده أكان ھذا طلَب من الرسول الكريم ، وجل ولِده المؤمن الصحابّي الجليلمن أ

  )٣(.))٢(ن لم تأِته ُنَعيdر بهإ، إنك يا رسول M: وقال له

، ر الموجFود فيھFاوذكFر المFصاد، فقFد ذكFر الحFديث،  ن+حظ أن الشيخ قد أعطى الموضFوع حقFه

ا مFFع الFFشيخ وأنFF، ورد علFFى العلمFFاء الFFذين أنكFFروه، وحكFFم عليFFه بالFFصحة، وعلFFق علFFى الحFFديث

الFذي يعFد أصFح ، ويكفFي أنFه موجFود فFي صFحيح البخFاري، =ن الحFديث صFحيح، فيماذھب إليه

M كتاب بعد كتاب.  

: قFFال الFFشيخ، ٤:  الفلFFق�m���i��h���g��f��e��dl: عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى- ٢

ن فFي الُعَقFد لFضرِر ثْ ، ومنھم تلك السواِحُر ال+تي َيْنفُ كّل من يسَعى بين الناس با9فسادومن شر (

M وليفّرقَن بين المرِء وزوجه عباِد ،.  

صFلى M عليFه  - ن النبFّي  أ تFذُكر،)٤(وھناك رواياٌت في سFبب نFزول ھFذه الFسورة والّتFي َتليھFا

ذتFان،ه يھوديc اسمه لَبيد بFن ا=عFصم َسَحرَ  - وسلم fت المعوFا ،  فنزلFدما قرأھمFحر عن fسFوزال ال 

 ولكنھFا ، ومFع أن بعFض ھFذه الروايFات فFي الFصحيح،- صFلى M عليFه وسFلم - الرسول الكريم 

 : بقولFه تعFالى - صلى M عليFه وسFلم – ، وتناقض الِعصمَة التي أُعطيت للرسولمخالَِفة للعقيدة

                                                 

، بFاب مFا يكFره مFن الFص+ة علFى المنFافق،   كتFاب الجنFائز، مFصدر سFابق، "الجامع الAصحيح"، البخاري  ) 1(
 ١٣٦٦رقم الحديث  ، ٩٧ص، ٢ج

حFدثنا محمFد بFن (، والحديث بتمامه في  مسند ا9مام أحمFد، ھذه الرواية جزء من حديث ذكرھا الشيخ  ھنا)   2(
لما مات عبد M بن أبي أتى ابنه النبي   صلى M عليFه : ي الزبير، عن جابر، قالعبيد، حدثنا عبد الملك، عن أب

يا رسول M، إنك إن لFم تأتFه لFم نFزل نعيFر بھFذا، فأتFاه النبFي   صFلى M عليFه وسFلم ، فوجFده قFد : وسلم  ، فقال
 قرنFFه إلFFى قدمFFه، وألبFFسه ، فFFأخرج مFFن حفرتFFه فتفFFل عليFFه مFFن)أفFF+ قبFFل أن تFFدخلوه : ( أدخFFل فFFي حفرتFFه، فقFFال

 مصدر ،"مسند ا�مام أحمد"، ابن حنبل: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم، أنظر: قال المحقق، )قميصه
  ١٤٩٨٦رقم الحديث، ٢٣٧ص، ٢٣ج، سابق

  ٣٤٣ص ، ٢ج،  تيسير التفسير،القطان ) 3(

  .قصده سورة الفلق والناس)    4(
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�m��e��d��c��b��a��`��_��~}��|����{��zlدةFFFFFاتين  وال،٦٧:  المائFFFFFع أّن ھFFFFFواق

  )١(.)وِھُن صحة الروايات، وفي ذلك ما يُ السورتين مكّيتان

، وفعF+ً الحFديث صFحيح، وأشFارإلى أنFه صFحيح،  الشيخ قFد ذكFر الحFديث بFدون إسFنادن+حظ أن

،  وما ذھب إليه الشيخ في أن الرواية تنFاقض العقيFدة والعFصمة،)٢(ي البخاري ومسلموموجود ف

ى M عليFه صFل -والرسFول ، =ن الروايFة صFحيحة، فأنا لFست معFه، الي فھي غير صحيحةوبالت

وھFو لFم ، ولم يؤثر سحره على نبوته وتبلغيه الرسFالة، وليس في عقله،  سحر في جسمه-وسلم  

 على نبوته وھذا دليل،  M سبحانه وتعالىوقد أخبره، ايستمر إ8 فترة قصيرة عافاه M منه بعدھ

،  لFهوأي شFخص مFن البFشر معFرض، مFراضوالسحر كما ھو معروف مرض من ا=، وبشريته

  . من البشر- صلى M عليه وسلم  -والرسول  

�m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b :  عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى- ٣

��~��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m

��±��°��¯��®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤���£������¢��¡���

��¸��¶���µ��´��³��²lةFFشيخ، ٧٨ - ٧٥:  التوبFFال الFFFد: (قFFFد وردت عFFFة وق

ن َثعلبFFَة بFFن حاِطFFٍب ا=نFFصاري قFFال أ جريFFر ابFFنروى ( ،روايFFات فFFي سFFبب نFFزول ھFFذه اIيFFات

M لم– لرسولFه وسFعلي M ا8ً : - صلىFي مFأن يرزَقن M ادُعM ولFه رسFال لFفق ، – M لىFص 

  .)ن كثيٍر 8 ُتطيقه ُشكَره خيٌر م، قليل تؤّديويحك يا ثعلبة(:-عليه وسلم 

، ي حFق حقFهوالFذي بعثFك بFالحق لFئن رزقنFي M مFا8ً =عطFينd كFل ذ: خرى وقالأفراجعه مرة 

اديFاً وانقطFع عFن فنFزل و،  حتFى ضFاقت بھFا المدينFة،ت كمFا ينمFى الFدودنمF، فخذ غنماً أفدعا له ف

ُثَر ماله حتى 8 َيَسُعه   ك:فقيل -  صلى M عليه وسلم -  فسأل عنه رسول M،الجماعة والجمعة

 ،خFذ الFصدقات=مFصدقين  - صFلى M عليFه وسFلم – ل Mو، فبعFث رسFيا ويح ثعلبة: واد، فقال
                                                 

 ٦٤٨ص ، ٤ج، تيسير التفسير ،القطان) 1(

أن النبي  صFلى  (:من حديث عائشة رضي M عنھا،  ھذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في صحيحيھما) 2(
أشعرت أن M قد : M عليه وسلم  طب حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وأنه دعا ربه، ثم قال

فجلFس أحFدھما عنFد رأسFي، ، جFاءني رجF+ن:  قFالوما ذاك يا رسول M؟:  قالت عائشة،أفتاني فيما استفتيته فيه
لبيFد بFن : مFن طبFه؟ قFال: قFال، مطبFوب: ما وجع الرجFل؟ قFال اIخFر: فقال أحدھما لصاحبه، واIخر عند رجلي

فFي ذروان  وذروان بئFر : فFأين ھFو؟ قFال: قال، في مشط ومشاطة، وجف طلعة ذكر: فيماذا؟ قال: قال، ا=عصم
وM لكFأن ماءھFا : فأتاھا رسول M  صلى M عليه وسلم  ثم رجع إلى عائFشة فقFال: في بني زريق  قالت عائشة

أما أنا فقFد شFفاني : يا رسول M، ھ+ أخرجته؟ قال: فقلت له: نقاعة الحناء، ولكأن نخلھا رءوس الشياطين، قالت
 البAدر"، ابFن الملقFن: أنظر، انوفي ذلك نزلت المعوذت: قال الرافعي، )M، وكرھت أن أثير على الناس منه شرا

  ٥١٧ص ، ٨ج ،مصدر سابق، "المنير
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 مFا ھFذه : فقFال، فسأ8ه وأقرآه الكتاب الذي فيه الفFرائض، ومرا بثعلبة،فاستقبلھا الناس بصدقاتھم

 – خبFFرا رسFFول Mأ رجعFFامFFا ، فل فارجعFFا حتFFى أرى رأيFFي،خFFت الجزيFFةأ8 إ مFFا ھFFذه ،8 جزيFFةإ

�m��e��d��c��b :زل M تعFالى، فFانويح ثعلبة:  بما قال ثعلبة، فقال -صلى M عليه وسلم 

���o��n��m��l��k��j��i��h���g��flية، ٧٥:  التوبةIفسمع ،إلى آخر ا 

قبFل منFك أن أن M منعنFي إ: - عليFه الFص+ة والFس+م  - ، فقFال النبFي بذلك ثعلبة فجاء بالFصدقة

 فجFاء أبFا ،-سFلم  صلى M عليFه و– بض رسول M وقُ ، فجعل يحثو على رأسه التراب،صدقتك

، وھلFك M عFنھم يقبلھFا رضFي لFم، وجاء عثمان فبكر الصديق فلم يقبلھا، ثم جاء عمر فلم يقبلھا

  .)في خ+فه عثمان

FFصورة مFFذه الFFان، ووھFFان ومكFFل زمFFي كFFودة فFFشر موجFFن البFFرة بعمFFصوص العبFFظ 8 بخFFوم اللف

  )١(.)ا=صوليونالسبب كما يقول 

ولFم يبحFث عنFه فFي ، واحFتج بFه، ھذا الحFديث المFشھور عنFد المفFسرينن+حظ أن الشيخ قد أتى ب

قFFال و، فالحFFديث أخرجFFه الطبرانFFي بإسFFناد ضFFعيف، ولFFم يتأكFFد مFFن ھFFذه القFFصة ، الحFFديثكتFFب 

علFي بFن إن فيFه  : و قFال البخFاري،=نFفوأعله السھيلي فFي الFروض ا، في إسناده نظر :البيھقي

  )٢.(سحاق في المنافقينإ وقد عده ابن : قال السھيلي و منكر الحديثوھو، يزيد أبو عبد الملك

قال القرطبي بعد أن ذكر القصة : حتى المفسرين، ا كثير من العلماءوقد ضعفھ، فالقصة 8 تصح

حسب ما يأتي بيانFه ،  ورسوله با9يمانوثعلبة بدري أنصاري وممن شھد M له: قلت : (بطولھا

  .فما روي عنه غيرصحيح ، في أول الممتحنه

،  فيه اIيFة غيFر صFحيحولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت ):٣(قال أبوعمر

  .وM أعلم

ب بن تعإن اIية نزلت في رجال من المنافقين نبتل بن الحارث وجد بن قيس وم: وقال الضحاك

  )٤. ()وھذا أشبه بنزول اIية فيھم:  قلت،قشير

، ويعقFFب عليھFFا بأنھFFا موجFFودة فFFي كFFل زمFFان ومكFFان، ويFFصدقھا، ةوالFFشيخ يستFFشھد بھFFذه القFFص

مFع أن القFصة لFم  تFصح ، )العبرة بعموم اللفظ 8 بخFصوص الFسبب( وھومع القاعدة التي تقول 

  .كما قلنا

                                                 

 ٣٣٧ص ، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

، ٢ج،مFصدر سFابق، "للزمخAشري الكAشاف تفAسير في الواقعة واDثار اBحاديث تخريج": الزيلعي :  أنظر) 2(
 ٨٦ص

  .  قصده  الع+مة ابن عبد البر) 3(

  ٢١٠ص ،٨ج ،مصدر سابق ،"ام القرآنالجامع Bحك"،القرطبي  ) 4(
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¢��£��¤��¥������¦���§��¨���©���m���¡�����~��}��ª: عند تفسيره لقوله تعالى– ٤

���±���°��¯���®��¬«lورFFال، ٦:  النFFشيخ قFFا( : الFFاِتھم بالزنFFون زوجFFذين يتھمFFو8 وال ،

يعنFي ( ن يشھد باS أربَع شھادات أن على الواحد منھم إ، فستطيعون إثباته بأربعة شھود عدولي

  )١()...نه صادق في ھذا ا8تھامإ) ربع مرات أ

وآيات اللعان كما ھFو ، ولم يذكر سبب نزولھا، خ قد بدأ مباشرة بذكر حكم اللعان ن+حظ أن الشي

وموجFودة فFي ، صFحيحةوكلتFا القFصتين ،  ھ+ل بن أمية أو عFويمر العج+نFيمعروف نزلت في

منھم من يFرجح أنھFا نزلFت فFي و، ومن العلماء من يرجح أنھا نزلت في ھ+ل ، البخاري ومسلم

  )٢.(بينھماومنھم من يجمع ، عويمر

والشيخ لم يFذكرھا ، فالحادثتان وقعتا قبل نزول اIية، والراجح أنھا نزلت في ھ+ل وعويمر معاً 

  .وھي موجودة في الصحيحين ، إط+قاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ٢٤٥ص ، ٣ج  القطان، تيسير التفسير، ) 1(

، "لباب النقول في أسباب النزول "،أبو الفضل ج+ل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد: السيوطي  ) 2(
  ١٣٨ص ، م١٩٩٠/ھـ١٤١٠،بيروت الطبعة ا=ولى، دار النمير، دار الھجرة
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  الناسخ والمنسوخ:  الثانيالمطلب

وفFFي الFFشريعة ، يعFFد الناسFFخ والمنFFسوخ مFFن العلFFوم المھمFFة والFFصعبة فFFي كتFFاب M خFFصوصاً 

و8ينبغFي للمفFسر ، العلFم بالحFديث و بأصFول الفقFه، وتتطلب معرفة ھذا العلFم،  عموماً س+ميةا9

حتFى  ،التأكد من معرفFة الناسFخ والمنFسوخو، الخوض في ھذا العلم دون الرجوع إلى ھذه العلوم

  .والقول في كتاب M بغير علم، 8يقع في الخلط والتناقض

  )١.()رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي (:وقد عرفه الشيخ الزرقاني بقوله

جFوز و8 ي ،كأن يكون النص الناسخ متأخراً عن النص المنسوخ،والعلماء وضعوا شروطاً للنسخ

  :وھو ث+ثة أنواع، النسخ إ8 في ا=مر والنھي

  . نسخ الت+وة والحكم معاً – ١

  . نسخ الت+وة مع بقاء الحكم– ٢

  )٢.(  نسخ الحكم مع بقاء الت+وة- ٣

مع العلم أن علمFاء الFسلف ، وكذلك في نسخ الت+وة وبقاء الحكم، اختلفوا في نسخ القرآن بالسنةو

  .و8 يتسع المجال لذكر أقوالھم ھنا، ... مجمعين على النسخ واليس

�m��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A :لقولFFه تعFFالى ،والناسFFخ ھFFو M سFFبحانه وتعFFالى

T�����S��R��Q��P��O��N���ML��V��U��l١٠٦:  البقرة .  

سFأتعرض لFبعض آيFات النFسخ و، ورد على المنكرين له، ھتم الشيخ القطان كثيراً بھذا العلماوقد 

  .وسنرى كيف كان تفسيره لھا، المشھورة

�m��Q��P��O��N���ML��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A : عند تفسيره لقوله تعالى-١

[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S��R��f���e��d��c��b��a��`��_^��]��\���

��w��v��u��ts��r��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g

��}��|��{��z��y���xlةالنسخ في اللغة ا9( :قال الشيخ ١٠٨ - ١٠٦:  البقرةFزال ،

  )٣(.)ذھاب الشيء من الذاكرةإ: ا9نساءو ،أزالته: نسخت الشمس الظل: يقال

                                                 

 ١٦٢ص ،  ٢ج،  ، مصدر سابق"اھل العرفان في علوم القرآنمن"، يالزرقان )   1(

 ١٦٤ص، المرجع السابق)   2(

 ١١٠ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج ) 3(
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وإن  ، و8 يعمFل بFه علFى إط+قFه مطلقFاً ،غيرمFسلم بFه) ا9نساء(في ھذا الك+م الذي ذكره الشيخ 

وكل قراءة مرتبطة بمعنFى ، Iية لھا قراءات غير ھذه القراءة فا،كانت المعاني قريبة من بعضھا

:  البقFFFFFFرة�m��G��F��E��D��C��B��Al : تعFFFFFFالىوقولFFFFFFه: ( يقFFFFFFول الفFFFFFFراء،خFFFFFFاص بھFFFFFFا

مFا   (:)١(ءة عبFد Mّ ، وفFى قFراعامة القّراء يجعلونه من النFسيان ،)ا  ُنْنِسھَ ( أَوْ ،)اھَ ئْ سِ نْ نُ (أو،١٠٦

مFا : (يفFةوفFى قFراءة سFالم مFولى أبFى حذ،  )ا نجىء بمثلھFا أو خيFر منھFاھَ خْ سَ نْ  من آية أو نَ كَ سِ نْ نُ 

  .، فھذا يقّوى الّنسيان)اھَ كْ سِ نْ  من آية أو نُ خْ سَ نْ نَ 

:  والّنسيان ھاھنا على وجھين، وتترك ا=ولىوالّنسخ أن يعمل باIية ثم تنزل ا=خرى فيعمل بھا

:  التوبFة�m���¦¥��¤��£l: + ننسخھا كما قال Mّ جل ذكره نتركھا ف:أي، أحدھما على الترك

�m��y���x��w : والوجه اIخر من الّنسيان الذي ينسى، كما قFال Mّ ، يريد تركوه فتركھم، ٦٧

zlز)اھَ أْ سَ نْ أو نَ (:  وكان بعضھم يقرأ، ٢٤:  الكھفFيھم ، cلFسيئة وكFن الّنFا مFد نؤخرھFيري  

  )٢(.)حسن

سF+م والقFرآن  الذين كانوا يطعنون فFي ا9،في ھذه اIيات ردc على اليھود( :وأضاف الشيخ قائ+ً 

FFي عليFFس+موالنبFFص+ة والFFة دون أن،ه الFFون فرصFFانوا 8 يتركFFشويه  وكFFاولوا تFFوا ويحFFيعترض 

 M تعالى عليھم  ثم يبدله بعد ذلك؟ فردd رمأا النبي يأمر قومه بما بال ھذ:  فكانوا يقولون،الحقائق

أي مFا نغيFر حكFم آيFة ، ١٠٦: البقرة�mL��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B �l :بقوله

ينإ وذلك لمصلحة النFاس و،)٣(8 أتينا بما ھوخير منھاإ ،و نؤخرھاأ fدFار الFظھ، M نFذا مFل ھFك 

، وحFسب رض، يتFصرف فيFه كيFف يFشاءملFك الFسماوات وا= والFذي لFه ،القادر علFى كFل شFيء

ن يأتيھم بأشياء  أ حين سألوا رسولھم موسى، ف+ تتعنتوا كما فعل اليھود من قبلكم،مصلحة عباده

ا يأمرھم به نبيھم الكريم، وينتھوا عما من يعملوا بأ وفي ھذا نصيحة وتأديب للمسلمين ،مستحيلة

، ويطلFب غيرھFا قة بالبينات المنزلFة حFسب المFصلحةيترك الث بل ، أما من 8 يتأدب،ينھاھم عنه

  )٤(.)فقد اختار الكفر واستحَب العمى على الھدى

                                                 

  .وھي شاذة– رضي M تعالى عنه –قصده قراءة عبد M بن مسعود )   1(

محمFدعلى نجFار   ف نجFاتى  أحمFد يوسF:  تحقيFق ،" معAاني القAرآن "، أبي زكريا يحيFى بFن زيFاد: الفراء)   2(
  ٦٤ص ، ١ج ،مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة: الناشر، الطبعة ا=ولى، عبدالفتاح إسماعيل شلبى

  . لعل ھذا استدراك  من الشيخ لما ذكره في اللغة) 3(

  ١١٠ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 4(
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ف النFسخ فFي عFرf لFم يُ و، النFسخ فFي القFرآننFرى أن الFشيخ يؤيFد القFول ب، من خ+ل تفFسيره لsيFة

ّد فFي ھFذه ورَ ، وقFد ذكرنFا التعريFف ا8صFط+حي سFابقاً ،  وإنما عرفه في اللغFة فقFط،ا8صط+ح

وأخبر بأن M سبحانه ، وعلى اليھود خصوصاً في إنكارھم للنسخ، اIية على أھل الكتاب عموماً 

و8 مجFال للخFوض فFي ، وھFو المFشرع، قد شرع النسخ لحكمة أقتضتھا ظFروف الحيFاة، وتعالى

  .إنكاره

�m���H��G����F��E��D��C��B��A: عنFFFد تفFFFسيره لقولFFFه تعFFFالى– ٢

�N��M��L��K��JI��X����W��V��U��T��S��R��Q��P��O������l 

لتFي كانFت ، وتطھيFره مFن الفاحFشة احيFاة المجتمFع المFسلم اIيFة تعFالج ( :قال الFشيخ،١٥: النساء

ذا ثبFت زناھFا بFشھادة أربعFة إن المFرأة أس+م م في ابتداء ا9ك وكان الح،متفشية في أھل الجاھلية

 ،ر لكنFه لFم يFستم، وھو ما تحكم به ھذه اIية،وت ف+ تخرج منه حتى تم،رجال ُحبست في بيتھا

  .حاديث الصحيحةفقد جاء تفصيل الحكم 8حقا في سورة النور وفي ا=

، فاحبFسوھن أيھFا المؤمنFون فFي البيFوت وال+تي يأتين الزنا من نFسائكم، بعFد ثبوتFه علFيھن بحFق

 يأ ، ١٥:  النFساء�m��X����W��V��U��T��Sl ،ن يتوفFاھن MألFى إ ،ھن مFن الخFروجووامنع

  .يفتح لھن طريقاً مستقيما للحياة، بالزواج أو التوبة

  )١).( ثم أبدله M في سورة النور وجعله الَجْلد،ھذا كان الحكم لھذه الفاحشة: قال ابن عباس

�m��SR����Q��P����O�������N��M��L��K  :وقد عقب الشيخ على ھذه اIية في تفسيره لقوله تعالى

��V���U���T���g��f��e��d��c���b��a`��_��^��]�����������\���[��Z��Y��X���W�lالنور  :

ذا ثبت إ ،تبين ھذه اIية الكريمة حدd الزاني غير المتزوج والزانية غير المتزوجة( :قال الشيخ�٢

وا ، فلو كFان ذلك العمَل بأعينھم وحلفوا عليهو بشھادِة أربعة شھوٍد رأواأ ، بإقرارھما،عليھما ذلك

 وتطلFب ،رأَف عنFد تنفيFذ الحكFمنن 8 أ وتنص اIية ،+ثَة شھود 8 تثبُت الجريمة، و8 يقع الّحدث

 ويFزاد علFى عقFاب ،لنFاس، ليكوَن في العقاب ردع لغيرھمFا مFن ان يكون ذلك بمشھٍد من الناسأ

ب الزاني أالجلد  dائٌد الى ، وعند أبي حنيفة أن التغريب ععاماً عن بلده عند جمھور العلماءن يغر

بَ إ ،رأي ا9مام dبإ و،ن شاء غر fن شاء لم يغر.  

 وكانFت العقوبFة ،ريفة أنھFا القتFُل رجمFاً بالحجFارةأما عقوبة الزاني المتزوج فقد ثبتت بالسّنة الFش

نص ، وللرجFل ا=ذى والتعييFر كمFا تFيFريللمرأة الحFبُس فFي البيFت وا=ذى والتع: ي أول ا8س+مف
                                                 

 .٣٥٩ص ، ١ج، تيسير التفيسر، القطان  ) 1(
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�m��H��G����F��E��D��C��B��A :لنFساءاIية على ذلك من سFورة ا

��X����W��V��U��T��S��R��Q��P��O�������N��M��L��K��JIl 

  )١(.)اIية ثم نسخ ھذا الحكم بھذه ، ١٥: النساء

، رآية سFورة النFو، والناسخة لھا، ن+حظ أن الشيخ قد ذكر اIية المنسوخة وھي آية سورة النساء

، ولFم يFذكرھا، وإنما بالسنة الصحيحة أيضاً ، م بآية النور فقطم يتوذكر أن نسخ حكم آية النساء ل

يFFر المحFFصن عقوبتFFه الجلFFد فغ، والFFسنة كمFFا ھFFو معFFروف فرقFFت بFFين المحFFصن وغيFFر المحFFصن

 صFلى M عليFه -وھو مافعله الرسFول ، م حتى الموتوالمحصن عقوبته الجلد والرج، والتغريب

  .  بماعز والغامدية-وسلم 

���m��q��p��o��n��ml��k��j��i��h���gf��e��d:قولFFه تعFFالى عنFFد تفFFسيره ل– ٣

���rlه : قال بعض المفسرين( : قال الشيخ،١١٥:  البقرةFية قبل ا=مر بالتوجIى إنزلت ھذه اFل

ن العبFادة 8 أ وفيھFا إبطFال لمFا كFان يعتقFده أربFاب الِملFل الFسابقة مFن ،تقبال الكعبة في الص+ةسإ

 ثFم ُشFرعت ،نه رب المشارق والمغاربإ ،)٢( موجود في كل مكان، =ن 8M في المعابدإتصح 

لFى إ و8 يزال بعض مفھوم ھFذه اIيFة سFارياً ،، وجعلت الكعبة رمزاً لذلكالقبلة الموحدةبعد ذلك 

  . على من لم يعرف أين القبلة،اIن

 ، مول بهن حكمھا باق ومعإ بل ،ن ھذه اIية ليست منسوخةأوالذي رجحه ابن جرير في تفسيره 

 وفFي ،، فFي صF+تكم التطFّوع وجوھكم في حال سيركم فFي أسFفاركم اينما تولّوا(نه أعلى أساس 

كم، في تطوعكم ومكتوبكم dحال مسايفتكم عدوS ٣(.)كبير  وفي ھذا توسيع)، فثم وجه(  

  ولFم يFذكر حتFى اIيFة الناسFخة،و8 يقول بنسخھا، ن+حظ من ك+م الشيخ أنه يعتبر اIية محكمة

�m���z��y��x��w :وھFFي قولFFه تعFFالى، كمFFاھو معFFروف عنFFد مFFن يقFFول بنFFسخھا، لھFFا

��¤£��¢��¡���������������~��}��|{lرةFFتقبال ،١٤٤:  البقFFواز اسFFد جFFى تفيFFة ا=ولFFيIن ا=

  .والثانية تفيد عدم جواز استقبال غيره فيھا، غير المسجد الحرام في الص+ة

وقول ابن جرير ، لkدلة التي ذكرھا ،ة وعدم القول بنسخھاوأنا مع الشيخ في اعتبار اIية محكم

حين حولت القبلة إلى الكعبة في قوله ، و=ن سبب نزول ھذه اIية كان رداً على اليھود، الطبري
                                                 

 ٢٤٣ص ، ٣ج،  تيسير التفيسر، القطان  ) 1(

  .وليس بذاته العلية، بعلمه وسمعه وبصره، موجود في كل مكان، M سبحانه وتعالى)   2(

 ١١٤ص ،١ القطان، تيسير التفسير، ج) 3(



 

 

- ١١١ -

وھFFي متFFأخرة ،١٤٢: البقFFرة�m�L��������������K����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A �l:تعFFالى

  )١.(وM أعلم، بمعقول أن يكون الناسخ سابقاً على المنسوخوليس ، في النزول عن آية التحويل

ولكن التطوع خصص ،   شامل لص+ة الفرض والتطوع- عند من يقول بنسخھا-في اIية والنسخ 

 nنةبالس.  

^��_��`�����m��l��k��j��ih��g��f��e��dc��b����a : عند تفسيره لقولFه تعFالى– ٤

��v�����u��t��s��r��q��p��o��n���m��_��~��}|��{��z��y��xw

��p��o��n��m��l��k��j���i��h��gf��e��d��c��b��a�������`

��~��}��|��{���zy��x��w��vu��t��s��r���qlرةFFFFFFFFFFFFFFFFFFFالبق  :

ن القتFال فيFه أمFٌر  إ، فقFل لھFم محمFد عFن القتFال فFي الFشھر الحFراميسألونك يا: (قال الشيخ،٢١٧

رك خراج المسلمين منه، والشإ، والصّد عن بيته، وSا ارتكبتموه أنتم من الكفر با، لكن ممستنَكر

 ، كل ذلك أكبFُر عنFد M مFن قتFالكم فFي الFشھر الحFرام،، والفتنة التي حصلت منكمالذي أنتم عليه

 ،نيرd  الFشd ن، علFى أسFاس اختيFار أھFوفي الشھر الحرام لقمع ھذه الشرورباح M لنا القتال ألذلك 

، وأنھFم سFيظلون يقFاتلونكم حتFى  التجني والظلمھوبيل ھؤ8ء معكم ن سأواعلموا أيھا المسلمون 

 اذن فFإن انتظFاركم ،س+م عFن ا8نتFشار8 منع ا9إ، إذ 8 ھّم لھم ن استطاعواإيردوكم عن دينكم 

 من الفتنFة عFن ن، والقتال في الشھر الحرام أھورد الدعوة طمٌع منكم في غير مطمعيمانھم بمجإ

 بطلFت ئFكلوأ ف،مام ھجماتھم ويرتد عن دينFه ثFم يمFوت علFى الكفFرأم  ومن يضعف منك،س+ما9

  )٢(.)وأولئك أھل النار ھم فيھا خالدون، أعمالھم

، وإنما توقف فيھا، ولم يشر إلى ھذا في ك+مه، نسوخةعندما فسر الشيخ ھذه اIية لم يذكرأنھا م

فFي  ا9جمFاع بالنFسخ ب إلFىومنھم من ذھF، وقد ذھب كثيٌر من العلماء إلى أن ھذه اIية منسوخة

 وإذا ،٣٦:  التوبFFFFة�m��¹¸��¶����µ��������´��³��²l :قولFFFFه تعFFFFالى

  )٣(. كما ھو معلومتحقق ا9جماع ف+ يجوز مخالفته إ8بإجماع آخر

، وكF+م الFشيخ القطFان سFليم، والراجح عFدم النFسخ، ودعوى ا9جماع على النسخ ليست صحيحة

  .قع في ھذه اIيةإ8 أنه لم يذكر ھذا الخ+ف الوا

                                                 

  ٢٣٤ ص،٢ج،  ، مصدر سابق"مناھل العرفان في علوم القرآن"، ي الزرقان:أنظر)    1(

 ١٧٨ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(

  ٢٣٧ص ، ٢ج، ، مصدر سابق"مناھل العرفان في علوم القرآن"، يالزرقان  ) 3(
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 على القول بھذا -)١( ما عدا عطاء-نقل أبو جعفر النحاس إجماع العلماء( :يقول الشيخ الزرقاني

أفFادت ا9ذن بقتFال ، ٣٦:  التوبFة�m��������´��³��²l  ووجFه ذلFك أن آيFة،النFسخ

- ل  وأيدوا ذلك بأن رسو، والعموم في ا=شخاص يستلزم العموم في ا=زمان،المشركين عموما

 وثقيفا بالطائف في شوال وذي القعدة سنة ثمFان مFن ،ن بحنينزاقاتل ھو - صلى M عليه وسلم 

 وقيFFل إن النFFسخ لFم يقFFع بھFFذه اIيFة إنمFFا وقFFع بقولFFه ، و8 ريFFب أن ذا القعFFدة شFھر حFFرام،الھجFرة

فFFإن عمFFوم ا=مكنFFة يFFستلزم عمFFوم ، ٥:  التوبFFة�m�����~��}��|l :سFFبحانه

  .ا=زمنة

 من أن عموم ا=شخاص في اIية ، وھو محجوج بما ذھب إليه عطاء وغيره، الجمھورذلك رأي

8 تعFارض  إذن ،8 يFستلزم واحFد منھمFا عمFوم ا=زمنFة، ا=ولى وعموم ا=مكنة في اIية الثانيFة

 والثانيFة نبھFت علFى العمFوم فFي ،ھFت علFى العمFوم فFي ا=شFخاصنب بFل اIيFة ا=ولFى ،و8 نسخ

 =ن عمFFوم ا=شFFخاص وعمFFوم ،ا غيFFر منFFاف لحرمFFة القتFFال فFي الFFشھر الحFFرام وك+ھمFF،ا=مكنFة

 ويؤيFد ذلFFك أن حرمFة القتFال فFFي ،ا=مكنFة يتحققFان فFي بعFFض ا=زمFان  بمFا عFFدا ا=شFھر الحFرم

 فإنFFه يجFوز حينئFFذ لھFFذا ، اللھFFم إ8 إذا كFان جFFزاء لمFا ھFFو أشFFد منFه،الFشھر الحFFرام 8 تFزال باقيFFة

�m��q��p��o��n���m��l��k��j :ل M فFي اIيFة نفFسھا كما دل عليه قو،العارض

|��{��z��y��xw��v�����u��t��s��r �l٢(.٢١٧: البقرة(  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .8 إجماع مع مخالفة عطاء)   1(

 ٢٣٨ص، ٢ج،  ، مصدر سابق"مناھل العرفان في علوم القرآن"، يالزرقان  ) 2(
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  القراءات القرآنية:  الثالثالمطلب

م سFواء كانFت سFبعية أم عFشرية أ، تعتبFر القFراءات مFن العلFوم المھمFة فFي التفFسير بكFل أنواعھFا

، ھFتم بھFا العلمFاء منFذ القFدماولقد ، وتقريب التفسير، م المعانيفي فھ وھذا لما لھا من دور ،شاذة

  . خدمة للقرآن الكريم والتفسير،واعتنوا بھا ،فألفوا فيھا الكتب

ھFFو علFFم بكيفيFFة أداء كلمFFات  (:أحFFسنھا تعريFFف ابFFن الجFFزري، ةولعلFFم القFFراءات تعريفFFات عديFFد

  )١.() معزواً لناقله،واخت+فھا، القرآن

وتكFFون ، وكيفيFFة أدائھFFا،  مFFن حيFFث أحFFوال النطFFق بھFFا،كلمFFات القFFرآن  ھFFووموضFFوع ھFFذا العلFFم

 صلى M  -  و المتصلة بالرسول، علماء القراءاتدمستمدة من الرواية الصحيحة والمتواترة عن

  .وھذا بالنسبة للقراءة الصحيحة أما الشاذة ف+، - عليه وسلم

وتلقFاه الFصحابة عFن ، ل على سبعة أحرف=ن القرآن نز، فولكن القراءات تختل، والقرآن واحد

رضFوان M  - نتشر القراء من الصحابة اثم ، بھذا ا8خت+ف -  صلى M عليه وسلم  - الرسول

راءة خاصFة بھFا كقFراءة وأصبح لكل جھة قF ، في شتى ا=قطار ا9س+مية بعد الفتوحات - عليھم

 يوأبF، كعبFد M بFن مFسعود فFي العFراق،ھFاتبعFاً للFصحابي الFذي نFزل ب وأھل الشام، أھل العراق

 ووكFFذلك تFFابع، خFFت+ف8 عFFن الFFصحابة بھFFذا اون التFFابعھاوأخFFذ ، وغيFFرھم،الFFدرداء فFFي الFFشام

،  بFFالقراءات الFFذين تخصFFصوا، إلFFى أن وصFFل ا=مFFر إلFFى ا=ئمFFة  القFFراء المFFشھورين،التFFابعين

  )٢.(وھكذا ظھر علم القراءات،  ينشرونھا ويضبطونھاھاوانقطعوا ل

  : الصحيحةة ث+ثة شروط للقراءشترط العلماءاوقد 

  .صحة السند-١

   العثمانيموافقة الرسم-٢

  .موافقتھا لوجه من وجوه اللغة العربية-٣

  )٣(:وقد جمع ھذه الشروط ابن الجزري بقوله

ْسِم اْحِتَما8ً َيْحِوي            َفُكلn َما َواَفَق َوْجَه َنْحِو  dَوَكاَن لِلر   

 dََثُة ا=َْرَكانُ             ُھَو اْلقُْرآُن :  إِْسَناداً َوَصح+dَفَھِذِه الث  

ْبَعةِ             َوَحْيُثَما َيْخَتلd ُرْكٌن، أَْثِبِت  dُه ِفي الس dُشُذوَذهُ لَْو أَن  

  .وھذا ھو الفرق بين الشاذة والصحيحة، من ھذه الشروط تصبح القراءة شاذةوكلما اختل شرط 

                                                 

 مكتبFة ،"لبينمنجAد المقAرئين ومرشAد الطAا" أبو الخير محمد بن محمد بن علFي بFن يوسFف: ابن الجزري  ) 1(
 ٣ص، ھـ١٣٥٠القاھرة ، القدسي

 .جامعة العلوم ا9س+مية العالمية،   ملخص من دروس أخذناھا عند الدكتورأحمد البشايرة في القراءات) 2(

، قFدم لFه، "طيبة النشر في القراءات العAشر"، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف: ابن الجزري)   3(
  .١٢ ص،م٢٠٠٨الطبعة ا=ولى ، القاھرة، مكتبة القرآن، منعم أبو العباسعادل عبد ال، وضبط نصوصه
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، و8 تجFوز قراءتھFا فFي الFص+ة، وإن كانFت صFحيحة فFي نفFسھا ،قرآناً   الشاذة 8 تعتبروالقراءة

وا9عFراب وتوجيFه   بھFا فFي التفFسير واللغFةةسFتعان8 ولكFن يجFوز تعلمھFا وا،و8 التعبد بت+وتھا

وتساعدنا في فھFم ، )أو يكون لك بيت من ذھب(مثل قراءة عبد M بن مسعود ،القراءة الصحيحة

صوليين في اسFتنباط وھي حجة عند ا=، و كذلك استنباط ا=حكام الفقھية، =حرف السبعةمعنى ا

  )١.(الحكم الشرعي

لقFراءة فكFان قلFي+ً فFي اأمFا توجيFه ،  الموجودة فFي بعFض اIيFاتالقراءاتبھتم  اوالشيخ القطان 

ھFFذا وثمFFرة ، خFFت+ف القFFراءاتاھFFو معFFروف مختFFصر 8 يFFدخل فFFي  كمFFا =ن التفFFسير ،تفFFسيره

=نFFه عنFFدما ، مFFن الFFشواھد النحويFFة واللغويFFة والفقھيFFة والتفFFسيريةوتوجيFFه القFFراءات ، خFFت+ف8ا

ً  فنF توجيFه القFراءاتويعتبFر، اخت+ف معنى اIيةخت+ف 8ينتج عن ھذا ا، تختلف القراءات  مFن ا

ا=ئمة وقد اعتنى ،  وبه تعرف ج+لة المعاني وجزالتھا،وھو فن جليل( : يقول الزركشي ،الفنون

 وكتFاب ،)٣( وكتاب الكشف لمكFي،)٢(منھا كتاب الحجة =بي على الفارسي، به وأفردوا فيه كتبا

وقFد صFFنفوا أيFFضا فFي توجيFFه القFFراءات ، وكFل منھFFا قFFد اشFتمل علFFى فوائFFد، )٤(الھدايFة للمھFFدوي

  ،)٥(ومن أحسنھا كتاب المحتسب 8بن جني، اذةالش

  

  

  

                                                 

 الطبعFة ،"مقAدمات فAي علAم القAراءات  " محمFد خالFد منFصور  وأحمد خالد شكريو،  احمد مفلح:القضاة  ) 1(
  ٧٥ ص ،عمان، دار عمار، ٢٠٠١ا8ولى 

نتھFت إليFه الرياسFة فFي اللغFة ا،  فFي زمانFهإمFام النحFو، أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبFد الغفFار)    2(
 وكتFFاب ، وكتFFاب ا=غفFFال، وكتFFاب الحجFFة فFFي القFFراءات،كتFFاب التFFذكرة: مFFن بينھFFا ،ولFFه عFFدة مؤلفFFات، والنحFFو

وكFان ، القFادم تعريفFه، أبي الفتح عثمان بن جني، وھو شيخ العالم اللغوي الشھير، وغير ذلك، والتكملة،ا9يضاح
ً معتزلي   ٣٧٩ص،١٦ج، مصدر سابق،"سير أع	م النب	ء":  الذھبي:أنظر، ه٣٧٧ه وتوفي سنة ٢٨٨ولد سنة ، ا

ھو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ يكنى أبا محمFد، وأصFله مFن القيFروان، )   3(
ر مFرتين، سكن قرطبة، ورحل إلى مص) الناسخ والمنسوخ(كثير التأليف في علوم القرآن والعربية، له كتاب في 

، ٥ج، ، مFFصدر سFFابق"وفيAAات اBعيAAان وأنبAAاء أبنAAاء الزمAAان"ابFFن خلكFFان ، : أنظFFر. ھجريFFة٤٣٧تFFوفي سFFنة 
  ٢٧٧ص

نسبه إلى المھدية بالمغرب أستاذ مشھور، ، أحمد بن عمار بن أبي العباس ا9مام أبو العباس المھدوي)   4(
م وأبي الحسن أحمد بن محمد القنطري بمكة رحل وقرأ على محمد بن سفيان وعلى جده =مه مھدي بن إبراھي

وذكر الحافظ أبو عبد M الذھبي أنه قرأ على أبي بكر أحمد بن محمد البراثي، وألف التواليف منھا التفسير 
المشھور والھداية في القراءات السبع وقد قرأت بھا وشرحھا في شرح لطيف وھو الذي ذكره الشاطبي في باب 

غاية  "،أبو الخير محمد بن محمد: ابن الجزري:  أنظر.بي توفي بعد الث+ثين وأربعمائةا8ستعاذة،  قال الذھ
  ٩٢ص ، ١ج ،م١٩٣٢/ھـ١٣٥١الطبعة ا=ولى ، بيروت،  دار الكتب العلمية، "النھاية في طبقات القراء

دب علFى الFشيخ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشھور؛ كان إماماً فFي علFم العربيFة، قFرأ ا=)   5(
سFFر (و)الخFFصائص(مFFن بينھFFا ، ولFFه تFFصانيف عديFFدة، و8زمFFه دھFFرا طFFوي+ً ، أبFFي علFFي الفارسFFي المقFFدم ذكFFره

صF+ح : الصفدي:  أنظر.ولد قبل الث+ثين وث+ث مائة، وتوفي سنة اثنتين وتسعين وث+ث مائة للھجرة) الصناعة
=رناؤوط، تركي مصطفى   دار إحياء التراث العربFي، أحمد ا: تحقيق، "الوافي بالوفيات"الدين خليل بن أيبك، 
  ٣١١ص، ١٩ج ،م٢٠٠٠الطبعة ا=ولى سنة 
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  . وغيرھما،)١(وكتاب أبي البقاء

 أنFFه إ8 ،مرجحFFا أو ،عليFFه المFFدلول حFFسب علFFى دلFFي+ يكFFون أن (:)٢( الكواشFFي قFFال كمFFا دتFهوفائ

 يFسقط يكFاد ترجيحFا ا=خFرى علFى القFراءتين إحFدى تFرجح قد أنه وھو ؛شيء على التنبيه ينبغي

  )٣(.))ةمتواتر كلتيھما =ن ،مرضي غير وھذا ا=خرى القراءة

=ن قFراءة عاصFم الكFوفي ھFي المنتFشرة فFي ، وفيعاصFم الكFءة والشيخ القطان اعتمFد علFى قFرا

وقFFد صFFرح الFFشيخ بھFFذا فFFي ، وھFFي قFFراءة عاصFFم بروايFFة حفFFص، المFFشرق العربFFي وا9سFF+مي

، )حفFص(وقد أحصيت آيات القرآن الكريم في المصحف الذي بين أيFدينا بقFراءة( :بقوله ،مقدمته

،  فFFFي المغFFFربراءة المنتFFFشرة أن القFFFعلمFFFاً  )٥(،))٤(الFFFضبطفوجFFFدتھا سFFFتة آ8ف آيFFFة ومFFFائتين ب

  .نافع برواية ورشقراءة

مFع التوجيFه ، ويذكر القFراءات التFي تخالفھFا،  في تفسيرهعاصمفالشيخ القطان يعتمد على قراءة 

  .وسأذكر أمثلة من تفسيره على ذكره للقراءات الصحيحة وتوجيھھا، أحياناً 

:  النFFFور�m��±��°��¯��®���¬���«��ª��©���²�l: عنFFFد تفFFFسيره لقولFFFه تعFFFالى– ١

 أ ابن كثيFر ونFافع وابFن عFامر وحفFصقر:( القراءات الموجودة في ھذه اIيةعنقال الشيخ ، ٣٥

 )ِدريءِ (: بFو عمFرو والكFسائيأ وقFرأ ،بضم الدال وتشديد الFراء بFدون ھمFز) يc  ُدرf (:عن عاصم

يٌء (: عاصFFمأبFFو بكFFر عFFن  وقFFرأ حمFFزة و،بكFFسر الFFدال والھمFFزة fشد)ُدرFFدال وتFFضم الFFراء بFFيد ال

  .وبالھمزة المضمومة في آخره

                                                 

ا9مFFام الع+مFFة محFFب الFFدين أبFFو البقFFاء ، أبFFو البقFFاء العكبFFري عبFFد M بFFن الحFFسين بFFن عبFFد M بFFن الحFFسين)   1(
علFي بFن عFساكر البطFائحي، : ىقرأ بالروايات عل، العكبري البغدادي ا=زجي الضرير النحوي الفرضي الحنبلي

، وبرع في الفقه وا=صول، وحاز على السبق فFي العربيFة، ابن الخشاب، وأبي البركات بن نجاح: والعربية على
لFه ،أبي الفFتح ابFن البطFي، وأبFي زرعFة المقدسFي، وأبFي بكFر بFن النقFور، وجماعFة، وتخFرج بFه أئمFة: وسمع من

متFشابه (، وكتFاب )إعFراب الFشواذ(، وكتFاب )إعراب القFرآن( وكتاب ،)تفسير القرآن:(من بينھا، مصنفات عديدة
 ،"سAير أعA	م النAب	ء": الFذھبي: أنظر، ، ولد سنة ثمان وث+ثين وتوفي سنة ست عشرة وستمائة للھجرة)القرآن

  ٩٣ص ،٢٢ج،مصدر سابق

الزاھد الكبير، موفق  أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين بن سودان الشيباني، ا9مام الع+مة، )    2(
ولد بكواشة، وھي قلعة من أعمال الموصل، سنة تسعين أو . الدين، أبو العباس الكواشي، المفسر، نزيل الموصل

،  قرأ القرآن على والده، واشتغل وبرع في القراءات والتفسير والعربية والفضائل،إحدى وتسعين وخمسمائة
 ،عثمان بن أحمد بن محمد الدين  شمس:الذھبي: نظر ترجمته فيأ.وكانت وفاته في سنة اثنتين وثمانين وستمائة

، العربي الكتاب دار، تدمري الس+م عبد عمر. د: تحقيق،  "واBع	م المشاھير ووفيات ا�س	م تاريخ"
طبقات "أحمد بن محمد :  ا=درنوي:وانظر، ٣٤٣ص، ٥٠ج، م١٩٨٧ / ھـ١٤٠٧ ا=ولى:  الطبعة.بيروت

  .٢٥٢ص ، بقمصدر سا، "المفسرين

  .١٥٧ص ،  ٢ج ، ، مصدر سابق"البرھان في علوم القرآن "،الزركشي )   3(

 ١٢ص، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 4(

 .آية٦٢٣٦ ھي بالعد الكوفي )   5(
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 ،نFه فعFل مFاضأ بفتح التاء والقاف المFشددة وفFتح الFدال علFى )َتوقdدَ (: وقرأ ابن كثير وابو عمرو

 فعFل ،  بFضم اليFاء وفFتح القFاف وضFم الFدال)ُيوَقFدُ (: عFن عاصFمرأ نافع وابFن عFامر وحفFص وق

 بFضم )ُتوقFدُ (: عن عاصFمبFو بكFر وقFرأ حمFزة وأ، في المصحفمضارع مبني للمجھول كما ھو

  )١(.)التاء والدال

معاني التي تنFتج ولم يذكر ال، ولم يوجھھا،  ذكر أوجه القراءات في ھذه اIيةن+حظ أن الشيخ قد

  .عن ھذا ا8خت+ف

كأنھFا كوكFب (  عFن عاصFمقرأ نافع وابن كثيFر وابFن عFامر وحفFص( :يقول ابن زنجلة في اIية

  : أمرين)ريّ دُ (يحتمل قوله تعالى : ( قائ+ً وجه ذلكو، )ة الياء بغير ھمزبضم الدال مشدد)  يٌ رf دُ 

 وحجتھم حFديث ،كما أن الدر كذلك،  لفرط ضيائه وبھائه ونوره،حدھما أن يكون نسبة إلى الدرأ

 يn رf  كمFا تFرون الكوكFب الFدn ،إنكم لترون أھل عليين فFي عليFين(  - وسلم صلى M عليه - النبي 

 ويجFوز أن يكFون . ھكFذا جFاء فFي الحFديث،)٢)( وإن أبا بكر وعمر منھم وأنعمFا،اءفي أفق السم

 dدFFن الFFي+ مFFدفع،ءِ رْ فعFFو الFFه، وھFFاظر إليFFر النFFن أن ينظFFوره مFFدفع بنFFو أن يFFزة، وھFFت الھمFFفخفف ، 

  . ثم أدغمت الياء في الياء،فانقلبت ياء كما تنقلب من النبيء

  .وM أعلم،  لsية والسياق اللغويالرأي ا=ول =نه موافق، والراجح في نظري

 حكى :سرت وقد فُ ، بضم الدال مھموزا فعي+ من الدرء وھو الدفع)يءٌ رf دُ (وقرأ حمزة وأبو بكر 

  . ومن ا=سماء المريق وھو العصفر، من الصفات)يءٌ رf كوكب دُ (سيبويه عن أبي الخطاب 

سيق كير والفFf مثFل الFسf ،رءعي+ من الFدd  ف، مھموزا بكسر الدال)يءٌ رf دِ (وقرأ أبو عمرو والكسائي 

  .ھا فلم يخف كما خفي نحو السn ، لتkلئه في ظھوره، عنهعُ دفَ  أن الخفاء يُ :والمعنى

 وقFال آخFرون ، إذا أضFاء، درءا الFنجم يFدرأُ أَ رَ  تقFول دَ ، أي مFضيء)يءٌ رf كوكب دِ (قال الكسائي 

  . أي اندفعت الشياطين بھا،ت إذا اندفع، النجومتِ أَ رَ منھم أبو عمرو أخذوه من دَ 

 ،  المصباح) دَ وقd تَ ( وفاعل ، فعل ماض،بالتاء وفتح الواو والدال) دَ قd  توَ (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو

 =ن ، ويجFFوز أن يكFFون التوقFFد للكوكFFب، المFFصباحدُ  المFFصباح فFFي زجاجFFة توقFFf:ويكFFون المعنFFى

  .التي تشبه توقد النيران لما يعرض فيھا من الحركات ،الكوكب يوصف كثيرا بالتوقد

 مضمومة الياء والFدال ومFن قFرأ ھFذا كمFن قFرأ )وقدُ يُ (  عن عاصموقرأ نافع وابن عامر وحفص

  . في أنه جعل فاعل يوقد المصباح أو الكوكب)دَ وقd ت(

 =نFه جFاء فFي ،جعلوا ا9يقFاد للزجاجFة، بالتاء )دُ وقَ تُ (  عن عاصمبو بكرأوقرأ حمزة والكسائي و

 فFإن قيFل كيFف ، فجعلوا الخبر عنھا لقربھا منFه وبعFده مFن المFصباح، وقرب منھا،سياق وصفھا

                                                 

 ٢٦٠ص ، ٣جالقطان، تيسير التفسير، )   1(

 :ضFFعيفة أنظFFر) م وأنعمFFاوإن أبFFا بكFFر وعمFFر مFFنھ(والجملFFة ا=خيFFرة ، القFFسم ا=ول مFFن الحFFديث صFFحيح)   2(

  ٢٦٦ص ، ٤٦٥٠رقم الحديث  ،مرجع سابق،")الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزيادته  " ،ا=لباني
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 قيFل لمFا كFان ا8تقFاد فيھFا جFاز أن يوصFف ،وصفت الزجاجة بأنھا توقد وإنما يكون ا8تقاد للنار

قFد تFسند ا=فعFال   والعFرب،وعلمھFم بFالمراد مFن الكF+م ، 8رتفFاع اللFبس عFن وھFم الFسامعين،به

يكون   =ن النوم فيه، فيقولون ليل نائم، إذا كان الفعل يقع فيه، فعل له في الحقيقةكثيرا إلى ما 8

 ،فالعFFصوف للFFريح ، ١٨:  إبFFراھيم�m��ÃÂ����Á��À��¿��¾��½���������¼l كمFFا قFFال جFFل وعFFز

  )١(). وھذا واضح عند أھل العربية، لكونه فيه،جعله من صفة اليومو

قFFFال ، ٩:  الحاقFFFة�mB��A��G��F��E��D��C��l : عنFFFد تفFFFسيره لقولFFFه تعFFFالى– ٢

 وقFرأ ،ي من تقدمه من القFرون الماضFيةأ:  بفتح القاف وسكون الباء)هُ لَ َقبْ (قرأ الجمھور ( :الشيخ

  )٢().ي ومن عنده من أتباعهأ بكسر القاف وفتح الباء )لهومن ِقبَ (: بو عمرو والكسائيأ

  .ذه اIيةوھذا ھو التوجيه الصحيح في ھ

 :قFFال الFFشيخ، ٦١:  البقFFرة�m����³²��±��°��¯��®��¬l:ه لقولFFه تعFFالى عنFFد تفFFسير– ٣

، )   اھبطوا مصراً (: ابن جرير الطبري ويقول ،)٣( بضم الباء وھو جائز لغة)طوا  اھبُ (: قرىء(

ين، واتفاق  8جتماع خطوط مصاحف المسلم، ھي القراءة التي 8 يجوز غيرھا،با=لف والتنوين

  .قراءة القراء على ذلك

وا  =ن الFصحابة أجمعF، وھFذا 8 يعتمFد، بدون تنوين) مصر (د جاء في مصحف ابن مسعود وق

  )٤(.)) والفرق في معنى القراءتين واضح،على مصحف عثمان وتركوا ماعداه

 فكلمة،  ومصر جاءت منونة لمناسبة اللغة، وذكر ا=قوال في المسألة، فالشيخ قد وجه القراءة ھنا

m��¬l ، ىFFي علFFل أمرمبنFFونفعFFذف النFFل،  حFFو ،والواوفاعm��®l ،هFFول بFFذا ، مفعFFھ

 كما ، عبد M بن مسعودھي قراءة شاذة لو، أما بدون تنوين فتكون ممنوعة من الصرف، بالتنوين

  .ذكر الشيخ

يقول ،  بينھا وبين الصحيحةوفرق، فھناك من العلماء من وجھھا، وھذه القراءة رغم كونھا شاذة

ء ، وأسFFماكتبFFت بFFا=لف،٦١:  البقFFرة�m��®��¬l :تعFFالى لFFه وقو( :الفFFراء اللغFFوي الFFشھير

 إذا كFان علFى انFصرف ،، وأسFماء النFساء  إذا خFّف منھFا شFىءالبلدان 8 تنصرف خّفت أو ثقلت

                                                 

، مؤسسة الرسالة، سعيد ا=فغاني، تحقيق، "حجة القراءات"، أبوزرعة عبد الرحمان بن محمد: ابن زنجلة ) 1(

  ٥٠١  ٤٩٩ص ، م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢، الطبعة الثانية، بيروت

  ٤٢٨ص، ٤ج  القطان، تيسير التفسير، ) 2(

  .وليست عشرية، قراءة شاذة)   3(

 ٨٩ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج  ) 4(
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فFإن شFئت جعلFت ، ، واسماء البلدان 8 تكاد تعFود)دد وھنْ  دعْ  (ث+ثة أحرف وأوسطھا ساكن مثل

 با=لف، ) س+س+( ، كما كتبوا ، فإذا وصلت لم تنّون فيھا يوقف عليھا ألفاً )مصرا(ا=لف التي فى 

رف، يريد  غير المصر التي تع)مصر( وإن شئت جعلت ،وأكثر القراء على ترك ا9جراء فيھما

  .، فإن الذي سألتم 8 يكون إ8 فى القرى وا=مصاراھبطوا مصرا من ا=مصار

 ّM دFFراءة عبFFى قFFا فFFّى =نھFFّب إلFFه ا=ّول أحFFصر( ،)١(والوجFFوا مFFف)اھبطFFر ألFFراءة  بغيFFى قFFوف ،

 وتFصديق ذلFك أنھFا فFى سFورة يوسFف بغيFر ،)اھبطوا فإّن لكم ما سألتم واسكنوا مصر(: )٢(أبىّ 

ھى :   وسئل عنھا فقال،وقال ا=عمش، ٩٩:  يوسف�m���y��x��w��v����u������t��sl: فأل

  )٤(.))٣(مصر التي عليھا صالح بن علّى 

بغFFض النظFFر عFFن بلFFد ، معناھFFا أي مFFصر مFFن ا=مFFصارو، بFFالتنوين) مFFصراً ( الFFصحيحة القFFراءة

  .وM أعلم،  البلد المعروف،بدون تنوين فمعناه أدخلوا مصر) مصر(وأما القراءة الشاذة ، مصر

  .في ترجيح القراءة الصحيحة على ھذه القراءة الشاذة، وأنا مع الشيخ وا9مام الطبري والفراء

�m���Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á:ى عند تفFسيره لقولFه تعFال– ٤

��Ï��Îlدللحياة لھا قوانين 8 تخلتفا: (قال الشيخ  ،١٦:  ا9سراءFنن 8 تتبFين ،، وسFا بFكم 

، وطغFى كبFراؤه ي مجتمFع مFاذا كثر الفساد فFإ، ولكن M لنا ذلك، وM 8 يأمر بالفسق والفحشاء

، ويFضرب علFى يوجد مFن يFضع حFدا لھFذه الفوضFى ، ولمتنغماس في اللذات واتباع الشھوابا8

  . ودمرت بمن فيھا ، وھلكت القرية، نزل ب+ء M بھم،يديھمأ

 وبFFذلك تكFFون الFFصورة ،، بتFFشديد المFFيم)نFFا مترفيھFFارْ مd أَ (: اءة الحFFسن البFFصريويوضFFح ھFFذا قFFر

حFFسن ال ءةا وقFFر،تبFFع للمتFFرفين مFFن الFFسادة والرؤسFFاء، والنFFاس دائمFFا  تمFFام الوضFFوحواضFFحة

  )٦).()٥( ليست من القراءات السبع المعتمدة، بالتشديد)رنا مd أَ  (: البصري

، واستعان بھا في تفسير معنFى اIيFة، لحسن البصري الشاذةن+حظ أن الشيخ قد استشھد بقراءة ا

  .ونبه على أن القراءة ليست معتمدة

                                                 

  .وھي شاذة،  رضي M تعالى عنه–قصده عبد M بن مسعود )    1(

  .وليست عشرية، قراءة شاذةوھي  ، رضي M تعالى عنه – بن كعب أَُبيf قصده )   2(

 .ه١٣٣صالح بن على بن عبد Mّ بن العباس أّول من ولى مصر من قبل أبى العباس السفاح سنة صده ق)    3(

  ٤٣ص ، ١ج ،  مصدر سابق،" معاني القرآن "،  الفراء)  4(

 ٦٨٢ص ، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 5(

  .شاذةقراءة وھي ،   و8 من القراءات العشر الصحيحة) 6(
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وكان يذكر ،  خصوصاً الصحيحة،وأخيراً نشير إلى أن الشيخ قد عّرج على القراءات في تفسيره

كمFا رأينFا ، القراءاتوقد استعمله في بعض ، ولكّنه كان ينقصه التوجيه،  القراءات الشاذة أحياناً 

ً كمFا ذكرنFا سFابق، وھذا نظراً للشرط الذي اشترطه في مقدمته، في ا=مثلة السابقة وكFان غايتFه ، ا

 ويحتFاج  إلFى - علم قائم بذاتFه  -معروف  كماھو  والقراءات، التيسير قدر ا9مكان، من التفسير

  .واستنباط ا=حكام، واستشھاد من ك+م العرب، توجيه
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  المكي والمدني:  الرابعالمطلب

وھنFاك خF+ف بFين العلمFاء فFي تعريFف المكFي ،  نزولFه إلFى مكFي ومFدنيينقسم القرآن من حيث

ه بيFFان كFFاٍف شFFاٍف فFFي ھFFذا   لFFم يFFصدر عنFF-م  صFFلى M عليFFه وسFFل-=ن الرسFFول   ،مFFدنيوال

  .وكذلك الصحابة من بعده، الموضوع

  :ء ث+ثة تعاريف في المكي والمدنيوللعلما

  .والمدني ما نزل بعدھا ولو بمكة،  المكي مانزل قبل الھجرة– ١

  .والمدني مانزل بالمدينة،   المكي ما نزل بمكة– ٢

  .المدني ما كان الخطاب فيه =ھل المدينةو، المكي ماكان الخطاب فيه =ھل مكة – ٣

والذي قال بالثاني نظFر ، راعى و8حظ الزمان، ي قال با=ولأن الذ ،ونستنتج من ھذه التعاريف

  .بالثالث نظر إلى الخطاب في اIيةوالذي قال ، إلى المكان

: ز8نيقFFول الFFشيخ غFF، والFFراجح مFFن ھFFذه التعFFاريف والFFذي عليFFه أكثFFر العلمFFاء ھFFو الFFرأي ا=ول

  )١).(الذي قال بالرأي ا=ول كان تقسيمه شام+ً لجميع القرآن(

وھذا التقسيم كما ترى لوحظ فيFه زمFن ، وھو المشھور: (وعلق الزرقاني على القول ا=ول قائ+ً 

ِرد 8يختلFف بخF+ف سFابقيه، =نه ضابط حاصر ،وھوتقسيم صحيح سليم، النزول dذلك  ،و ُمطFول

m���r��q��p���o��n��m��l��kفآيFFة وعليFFه، بيFFنھماعتمFFده العلمFFاء واشFFتھر 

��vu��t��slوداع، ٣:  المائدةFة الFي حجFة فFذلك ،مدنية مع أنھا نزلت يوم الجمعة بعرفFوك 

 فإنھا مدنية مع أنھا نزلت بمكة فFي ٥٨:  النساء�m��±���°��¯��®��¬��«��ª����©��¨l آية

 - عليFه الFص+ة والFس+م  -  بأسFفاره  وقFل مثFل ذلFك فيمFا نFزل،جوف الكعبة عام الفFتح ا=عظFم

  )٢(.) فإنھا مدنية 8 مكية على ھذا ا8صط+ح المشھور،كفاتحة سورة ا=نفال وقد نزلت ببدر

فھومثFل أسFباب ،  النقل الصحيح عFن الFصحابةوإنما طريق، ي 8 مجال فيه للرأيوالمكي والمدن

  .النزول الذي ذكرناه سابقاً 

ومعرفFة التFدرج فFي ، مFن بينھFا تمييFز الناسFخ والمنFسوخ، ئFد كثيFرةو لتحديد المكي والمFدني فوا

ومن فوائدھا أيضاً اليقFين بFس+مة ، وھذه سياسة  ا9س+م في تربية ا=فراد والجماعات، التشريع

ا إلى درجFة معرفFة مF، وھو دليل على محبة المسلمين لھذا الكتاب، القرآن من التبديل والتحريف

                                                 

  .١٢٥ص  ،، مرجع سابق"في مباحث من علوم القرآن البيان  "،  غز8ن) 1(

 .١٨٣ ص ،١ج،  ، مصدر سابق"مناھل العرفان في علوم القرآن"، يالزرقان  ) 2(
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ومFا ، ومFا نFزل بالنھFار، وما نزل بالFشتاء ومFا نFزل بالFصيف، ل بعدھاوما نز، نزل قبل الھجرة

  )١.(وظاً من العبث و التبديل والتغييرمما يجعله محف، إلى غيرذلك، نزل بالليل

ويحFدد ، ةحيFث كFان يFذكر الFسورة المدنيF، والشيخ القطان قد ذكر المكي والمدني بالنسبة للFسور

وھذا بالنسبة للسور المختلط ، كية ويحدد فيھا اIيات المدنيةلمويذكر السور ا، فيھا اIيات المكية

وكFان يFذكر ا=دلFة والخF+ف ، فيFذكرھا مباشFرة، أما السور المدنية والمكية، فيھا المكي والمدني

  .الواقع في بعض اIيات أحياناً 

مثFل مFا فعFل ذميلFي ، وسأضع في آخر المبحث جدو8ً للمكي والمدني حسب رأي الFشيخ القطFان

وھFي رسFالة ماجFستير مقدمFة ، )ا=عقم اIنسي ومنھجFه فFي التفFسير(مصطفى شطة في رسالته 

  .لجامعة العلوم ا9س+مية العالمية

وكFان ، أما بالنسبة لsيات فقلي+ً ونادراً ما يذكر أن ھذه اIيFة مدنيFة أو مكيFة، ھذا بالنسبة للسور

  :وسأذكر عدة أمثلة على ذلك،  با=دلةويوجه الخ+ف، في الغالب يذكر اIيات المختلف فيھا

ً أو إذا كFان معظمھFا مكيF،  قبل البدء بتفسير السورة يبين ھFل ھFي مكيFة أو مدنيFة– ١  وبعFضھا ا

ً مدني   .وھوقليل في تفسيره، ا

، ثFم يFرجح مFا ثبFت لFه با=دلFة،  كان يذكر أقوال العلماء في تحديد مكيFة الFسورة أو مFدنيتھا– ٢

نزلFت بعFد ، آياتھFا ثمFان وسFبعون، سFورة الFرحمن مكيFة:( قFال الFشيخ، فمث+ً في سورة الFرحمن

والقرطبFي ، ويقول بعض العلماء إنھامدنية ھFي وسFورة الرعFد، ھذا قول الجمھور ،سورة الرعد

وھFي ، وبعضھا يذكر أنھامدنيFة، فبعضھا يذكر أنھا مكية، واختلفت المصاحف، يرجح أنھا مكية

  )٢).(لعقيدة ا9س+مية أقرب =ن تكون مكيةومعالجتھا =صول ا، بقصر آياتھا

ولFم يFذكرھا ، وبالرجوع إلى تفسير القرطبي نجد أنه قد ذكFر آثFاراً واردة فFي مكيFة ھFذه الFسورة

سFFورة الFFرحمن مكيFFة كلھFFا فFFي قFFول الحFFسن ( :قFFال القرطبFFي، واكتفFFى بتFFرجيح القرطبFFي، الFFشيخ

 :قولFFه تعFFالى  إ8 آيFFة منھFFا ھFFي: وقFFال ابFFن عبFFاس،وعFFروة بFFن الزبيFFر وعكرمFFة وعطFFاء وجFFابر

m��k��j��i��h������g���������f��ed��c��b��a��`lرحمنFFFة ،٢٩ : الFFFبعون آيFFFت وسFFFي سFFF٣(وھ(، 

:  لما روى عFروة بFن الزبيFر قFال، والقول ا=ول أصح،ھي مدنية كلھا: وقال ابن مسعود ومقاتل

سعود، وذلFك أن الFصحابة  ابFن مF،-صFلى M عليFه وسFلم-أول من جھر بالقرآن بمكة بعFد النبFي 

أنFا، : مFا سFمعت قFريش ھFذا القFرآن يجھFر بFه قFط، فمFن رجFل يFسمعھم؟ فقFال ابFن مFسعود: قالوا

                                                 

 "،  غFز8ن:وانظFر،١٨٣ص ، ١ج، ، مFصدر سFابق"مناھل العرفان في علوم القAرآن"، يالزرقان :  أنظر) 1(

 ١٢٩ص، ، مرجع سابق"البيان في مباحث من علوم القرآن 

 .٢٥٠ص، ج٤  القطان، تيسير التفسير، ) 2(

 . رحمه M  – أو من ا9مام القرطبي ؟ھذا الخطأ مطبعيھل و8 أعرف ، ھي ثمان وسبعون آية)   3(
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 بFسم  فقFال، ثم قام عند المقFام،إنا نخشى عليك، وإنما نريد رج+ له عشيرة يمنعونه، فأبى: فقالوا

 بھFFا رافعFFاً  ثFFم تمFFادى ،٢ – ١:  الFFرحمنM :�m��k��j��i��h��gl الFFرحمن الFFرحيم

ھFو يقFول الFذي يFزعم : مFا يقFول ابFن أم عبFد؟ قFالوا:  وقريش فFي أنFديتھا، فتFأملوا وقFالوا،صوته

  )٢()).١(محمد أنه أنزل عليه، ثم ضربوه حتى أثروا في وجھه

وأنFFا مFFع الFFشيخ والقرطبFFي فFFي مكيFFة ،  قFFد ذكFFر أدلFFة علFFى أن الFFسورة مكيFFةن+حFFظ أن القرطبFFي

، =ن السورة من أولھا إلى آخرھا فيھا سمات القFرآن المكFي،  النفسھو ما تطمئن إليهو، السورة

الذي يغلب عليه الحديث المفصل عن ا=دلة علFى وحدانيFة Mّ وقدرتFه وعظFم نعمFه علFى خلقFه، 

إلFى غيFر ھFا مFن ا=مFور التFي تميFز ، ، وسوء عاقبة ا=شFراررياوالمقارنة بين حسن عاقبة ا=خ

  .المكي على المدني

٣ – dحيح، بعض أسباب النزول، الشيخ القطان بسبب المكي والمدنيَف  َضعFث+ً ، والعكس صFفم

�m��e��d��c���b������a�������`��_�����~��}��|��{��z��y��x :عنFFFد تفFFFFسيره لقولFFFه تعFFFFالى

���t��s��r��q��po��n��m���l���k��j��i��h��g��f�lقال ،  ٥٢:   الحج

 صFلى M عليFه  - ن النبFيألFى ابFن عبFاس، إ منسوبة وجاء في كثير من التفاسير روايةٌ : (الشيخ

{��~�����¡��¢���£���m : ت+ على قريش سورَة النجم، ولما بلغ قوله تعالى - وسلم

��¥��¤lول ، ٢٠ - ١٩:  النجمFى(: ألقى الشيطاُن في ت+وة الرسFُق الُعلFك الغرانيFوإّن ،  ِتل

 ولمFFا سFFجد الرسFFول سFFجد المFFسلمون ، فلّمFFا سFFمعْت قFFريش ذلFFك فِرحFFوا بFFه،)شFFفاعَتھن لُترَتجFFى

  )٣(.Iية واIياُت الث+ث التي بعدھافنزلت ھذه ا، ركون جميعا بسجودهمشوال

، ولFFيس لھFFا سFFند  تFFرْد فFFي كتFFاب مFFن الكتFFب الموثوقFFة ولFFم،صFFل لھFFاأوھFFذه الروايFFة مكذوبFFة 8 

  . الدينوضع الكّذابين المشككين في بل إنھا من ،صحيح

، و8 ةن ھذا لم ُيخرجه أحد من أھل الFصحإ(: قال القاضي عياض في الشفاء، وقد كّذبھا العلماء

  .)رواه ثقٌة بسنٍد سليم متصل

                                                 

ا=ولFى ، : الطبعFة ، وصFي M محمFد عبFاس. د:  تحقيFق، " فAضائل الAصحابة"، أحمد بن حنبFل :  الشيباني) 1(
  ١٥٣٥: رقم الحديث، ٨٣٨ص، ٢ج ، بيروت–مؤسسة الرسالة ، م١٩٨٣ – ١٤٠٣

 ١٥١ص ، ١٧ج، مصدر سابق ،"الجامع Bحكام القرآن"،القرطبي  ) 2(

 فAي الواقعAة واDثAار اBحاديAث تخAريج": الزيلعFي: أنظFر،  وموضوع من جھة النقFل والمعنFىباطلحديث )   3(

  .٣٩٤ص ، ٢ج،مصدر سابق، "للزمخشري الكشاف تفسير
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 بإسFFناد -صFFلى M عليFFه وسFFلم-ھFFذا الحFFديث 8 نعلمFFه يFروى عFFن النبFFي (: وقFال أبFFو بكFFر البFFّزار

  .)متصل

  .)ھل التحقيق أ باطلة موضوعة عند ھذه الرواية(: ر الرازي في تفسيرهوقال الفخ

   .)ھذه القصة غير ثابتة من جھة النقل(: بو بكر الَبْيھقيأمام وقال ا9

! وائFل مFا نFزل بمكFةأ ومFن ، فكيف نوفق بينھا وبين سورة النجم وھي مكيFة،وھذه السورة مدنية

سFFورة  مFFن ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢أن ھFFذه اIيFFات مFFن صFFحة مFFا يقولFFه بعFFض المفFسرين و8 أعتقFد 

  )١(.)، فإنھم قالوا إنھا مكية حتى توافَق ھذه الروايَة الباطلةالحج مكية

  .ا مع الشيخ في بط+ن ھذه الروايةوأن

مثFل ، وكذلك استشھد الشيخ بالمكي والمدني على صحة بعض الرويات الواردة في سبب النزول

�m���O��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A:قوله تعالى

��Q��Pa��`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��TS����RlفFFFFFFFFFFFFFFالكھ  :

دون M وحFده فFي الFصباح والمFساء،  يعبFن، الFذييھFا الرسFولأاحتفظ بصحابتك : (قال الشيخ،٢٨

، فقFد يFرھم، وبF+ل وغعمFار بFن ياسFر، وصFھيب: يطلبون رضوانه، وھFم فقFراء الFصحابة مثFل

، لFى الرسFول الكFريمإجFاءوا  ،حFابس وغيFرھم الفFزاري وا=قFرع بFن ن عيينة بFن حFصنأروي 

 ويقFال إن أشFراف ، فنزلFت،ليحFادثوه ويFسلموان يبعد ھFؤ8ء الفقFراء مFن الFصحابة أطلبوا منه و

 M لم-قريش ھم الذين طلبوا ذلك من رسولFه وسFعلي M الى -صلىFتع M أمرهFى أ، فFن 8 يتخل

ة وجFاه ورجFال، فFاS أكبFر مFن كFل مFا 8ء ومFا عنFدھم مFن قFو، و8 يلتفFت إلFى ھFؤصFحابهأعن 

  )٢(.) وھذا ا=صح =ن السورة مكية،عندھم

والعكFس ،  المدنيFة فFي الFسورة كان يذكر أحياناً الحكمFة مFن جعFل اIيFات المكيFة مFع اIيFات–٤

�m��G����������F��E��D��C��B��A : فFي تفFسيره لقولFه تعFالىقFال، ففFي الFسور المكيFة، صحيح

M��L���K��J��I��H���U��T��S��R��Q��P��O��N����lرافFFFFذه (، ١٧١:  ا=عFFFFFھ

ة لFFم، تكھFFذه الFFسورة المكيFFة فFFي ھFFذا الموضFFعلFFى إ، وقFFد ضFFمت  مدنيFFة نزلFFت فFFي المدينFFة،اIيFFة

  )٣(.)سرائيلإ بنيللحديث عما ورد فيھا من قصة 

                                                 

  .١٩٣ – ١٩٢ص، ٣جالتفسير،   القطان، تيسير ) 1(

  .١٩ص، ٣ج، المرجع السابق)   2(

  .٢١٤ص ، ٢ج،   المرجع السابق) 3(
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�m��p���o��n��m��l��k��j��i :قFال الFشيخ عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، وفي السور المدنيFة

q��e��d��c��b��a��`��_��~}��|����{��z��yx��w��v��u����t��s��rlالمائدة  :

 في ذلك أحداً و8 تخْف ، و8 تخشَ ليكإ، بلّغ الناس جميعاً بكل ما أوحي M يا أيھا الرسول (،٦٧

 ويمنعFك ،ن M يحفظك من مكائد النFاسوإ ،لتبليغ تكن قد خالفت أمر ربك، فإن لم تقم بامكروھاً 

  .أذاھم وفتكھم من 

 فقد روى ،سورة المدنية لحكمة دوام التبليغ، ولكنھا وضعت في الوھذه اIية مكيdة نزلت في مكة

صFلى M  - ن النبFّي إ ( :الصحابةبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم والبيھقي عن عدد من أالترمذي و

 فلّمFا نزلFت ، ممFن يحرسFهحَرس في مكة قبل نزول ھذه اIية، وكان العّباسكان يُ  - عليه وسلم 

  )١(.)ترك رسول M الحرس

 وروى أن أبFFFا طالFFFب كFFFان يبعFFFث مFFFع رسFFFول M مFFFن يحرسFFFه إذا خFFFرج حتFFFى نFFFزل قولFFFه (

فFFذھب ليبعFFث   ٦٧:  المائFFدةm��e��d��c��b��a��`��_��~}��|����{��zl:تعFFالى

  )٣(.)))٢(لى من تبعثإي ل، 8 حاجَة ن M حفظنيأ، يا عم: معه، فقال الرسول

�:قولFFه تعFFالىتفFFسير فمFFث+ً عنFFد  ، ا8ستFFشھاد بFFالمكي والمFFدني فFFي إثبFFات حقFFائق تاريخيFFة– ٥

mt��s��r��q���p��o��n��m��l��klد ( :قال الشيخ، ٤ – ٣:  الفيلFوق

 وھFذا غيFر ،شFبه ذلFكأ، ومFا ا=بابيFل ھFو وبFاء الجFدري والحFصبةفسر بعض العلماء أن الطيFر 

، وكFان كثيFر مFن رجFا8ت قFريش ممFن شFھدوا الحFادث 8  في مكة فلقد نزلت ھذه السورة،وارد

، فھFFFي مFFFن خFFFوارق العFFFادات ول ھFFFذه الFFFسورة ولFFFم يعترضFFFوا عليھFFFايزالFFFون أحيFFFاء عنFFFد نFFFز

  )٤).( المتقدمة بين يدي ا=نبياء عليھم الص+ة والس+م،والمعجزات

+ئمFFة الطبيعFFة وم،  ا8سFFتفادة مFFن المكFFي والمFFدني فFFي الوقFFوف علFFى التFFدرج فFFي التFFشريع– ٦

أول ما ذكرت الخمر في سFورة النحFل، و : (قال الشيخ، وھذا ما نجده في تحريم الخمر، البشرية

�m��r��q�������p��on���m��l��k��j��i��h��g��f : ، في قوله تعالىوھي مكية

                                                 

أبي الحFسن نFور : الھيثمي: نظرأ،    رواه الطبراني في الصغير وا=وسط، وفيه عطية العوفي وھو ضعيف) 1(

: عFام النFشر، ام الدين القدسFيحس:  المحقق، " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"،الدين علي بن أبي بكر بن سليمان
  ١٧ص، ٧ج ، مكتبة القدسي، القاھرة: الناشر،  م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤

  .٥٠٥ص، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(

 مجمAAع الزوائAAد ومنبAAع "،الھيثمFFي: نظFFرأ،   رواه الطبرانFFي، وفيFFه النFFضر بFFن عبFFد الFFرحمن وھFFو ضFFعيف) 3(

  ١٧ص، ٧ج ،مصدر سابق ، "الفوائد

  .٦٣٠ص ، ٤جن، تيسير التفسير،   القطا) 4(
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��v��u������t��slرة، ٦٧:  النحلFورة البقFي سFثم نزل في المدينة وف :�m��µ��´��³

��º��¹¸���¶��ÄÃ��Â���Á���À��¿��¾��½���������¼��»lرةFFFFFF٢١٩:  البق  ،

ركھFFا بعFFض  وقFFد ت،ي الFFشر والمفاسFFد التFFي تFFنجم عنھمFFا، وا9ثFFم فFFفالمنFFافع فFFي الFFربح والتجFFارة

  .، واستمر آخرونالصحابة

�m��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s :نزل قوله تعالى في سورة النساءثم 

��~��}lكذلك، ٤٣:  النساءFرون تركھFا آخFتمر عليھFبعض واسFر،ا الFان عمFن  وكFاب بFالخط 

دث بين بعض ا=نصار ونفFر  وقد حدثت حوا،اللھم بين لنا في الخمر: رضي M عنه دائما يقول

بFن أبFي وقFاص حيFث ا لحقھFم أذى سFعد ن، وھFم علFى الFشراب، وكFان مFن جملFة الFذيمن قFريش

�m��B��A��H��G��F�������E��D��C  وحFين نزلFت،نصار ففزر لFه أنفFهحد ا=أضربه 

��P��O��N��M��L��K��J���IlدةFت الحا،  ٩٠:  المائFر كانFريم الخمFي تحFمة فFس

  )٢()).١(تحريما قاطعا

وھFذا ،  رد الشيخ القطان على بعض العلماء في تحديد المكي والمدني حسب رأيFه فFي اIيFة– ٧

�m���g:نFد تفFسيره لقولFه تعFالىفمFث+ً ع، الرد نجده في سورتي ا=نفال والعنكبوت المختلف فيھمFا

��xw��v��u��t���s��r��q��po��n��m��l��k�����j����������i��h

��~��}���|�������{����������z��ylيات إقال بعض العلماء ( :قال الشيخ، ٣٦:  ا=نفالIن ا

ن يجFري بمكFة مFن أفعFال ، وذلFك =نھFا تتحFدث عFن  الھجFرة ومFا كFا مكيFة٣٦لى إ ٣٠من رقم 

ي ھFذه فFمFا مFا جFاء أن سFورة ا=نفFال كلھFا مدنيFة، أذ إ،  غيFر صFحيح، وھذا وھمٌ قريشمشركي 

  )٣(.)، وللعبرة والذكرى- صلى M عليه وسلم – اIيات فھو لتسلية الرسول الكريم

                                                 

 .٥٢٤ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج  ) 1(

 فAي الواقعAة واDثAار اBحاديAث تخAريج": الزيلعFي :أنظFر، والشيخ قد جFاء بFه بFالمعنى فقFط،   حديث غريب) 2(

  .١٣١ص ، ١ج،مصدر سابق، "للزمخشري الكشاف تفسير

 .٢٥٤ص،٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 3(
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قال ، ٦:  العنكبوت�m���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É���Èl :وفي تفسيرة لsية

، ٦:  العنكبFFوت�m��É���Èl ن ھFFذه اIيFFة مدينFFة =ن فيھFFاأ لقFFد ظFFن بعFFض المفFFسرين( :الFFشيخ

  )١(.)والصبر على ا=ذى ن اIية مكية والمراد ھنا بالجھاد جھاد النفسأوالصواب 

 :وھFFذا مFا نFراه فFي تفFسيره لقولFه تعFFالى،  ا8سFتد8ل علFى تFشريع ا=حكFام بFالمكي والمFدني– ٨

m��d������������c��b�����a��`��_��~��}��|lوينكرون البعث ( :قال الشيخ،٧: صلت ف

نسان ھو المال، وھو شقيق لى ا9إن منع الزكاة مقرون بالكفر =ن أحب شيء أ ونرى ،والجزاء 

والزكFاة كانFت معروفFة  ، وأمFر بالبFذل والعطFاء،، ولذلك شدد M تعالى في ھذا الموضوعالروح

دينFة فFي الFسنة ت وحFددت فFي المنمFا فرضFإ، وقبل الھجFرة، وھFذه اIيFة مكيFة، ولFم تكFن محFددة

  )٢(.)الثانية من الھجرة

مثFل ، في الترجيح بين اIيات المكية والمدنيFة،  الرد على العلماء فيما يراه يخالف الصواب– ٩

قFال � ٧٧:  ا9سFراء�m���\��[���Z��Y��X��WV��U��T��S���R��Q��Pl:قوله تعالى

 ،ھمخرجFوأقFوامھم الFذين أھلكنا أ و ،ھم قبلكرسلناأوھكذا مضت سنتنا مع الرسل الذين ( :الشيخ

، ولFم يمFض رسول عليه الص+ة والس+م مFن مكFةخرج الأُ  وقد ،ن سنتنا في ھذه الحياة 8 تتبدلإ

  .ھلكھم Mأل فيھا صناديد قريش و وقت،خراجه سنة ونصف حتى كانت وقعة بدرإعلى 

 بترك المدينة، ولكن ذين ضايقوه وھمd اليھود ھم الون ھذه اIية مدنية، ون إوبعض المفسرين يقول

  )٣(.)ھذا بعيد 

=ن اIيات المكيFة ، وتقريب معناھا،  كان يستعين باIيات المدنية في تفسير اIيات المكية– ١٠

�m���p��������������o��n��m:فمث+ عند تفسيره لقوله تعFالى، سابقة على اIيات المدنية في النزول

��yx��w��v��u���ts��r��q��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��z

��²��±��°�������¯��®��¬«��ª��©lنجمFFشيخ، ٣٢ : الFFال الFFي ( :قFFذين أيعنFFم الFFسنين ھFFن المح

�mx��w��v��u �l، فإذا وقعوا في معصية وتFابوا ائر المعاصي والفواحشيبتعدون عن كب

                                                 

 .٣٩٠ص ، ٣ج، تيسير التفيسر، لقطانا  ) 1(

  .٣٨ص، ٤المرجع السابق، ج  ) 2(

  .٧٠٥ص ، ٢ج، المرجع السابق  ) 3(
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��m�x��w��v��u��t��s����|��{��z��y :يغفFر كFل ذنFب كمFا قFال تعFالى  ٣٢: الFنجم

��«����������ª����������©���¨�����§��¦¥�������¤�����£��¢��¡���~��}lرFFذا ٥٣:  الزمFFى ھFFم وعلFFون اللمFFيك 

  . عنھاالتوبةثم ) من أي نوع( ھو ا9تيان بالمعصية

لFى علFم M بحقيقFة دخائFل النFاس إ ، مFستندٌ الحFسنى وأ، بالFسوء ن ھذا الجFزاءأولذلك ختم اIية ب

�m��®��¬«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��z :عFFFالى تفقFFFال

��±��°�������¯lنجمFFدل ٣٢:  الFFزاؤه العFFدقيق، وجFFزان الFFده الميFFأحوالكم، وعنFFم بFFو أعلFFه إ، وفھFFلي

  .المرجع والمآل

ب الكبائر يكفر M عنه الصغائر، كما قال ن اIية تعني أن الذي يجتنأويرى كثير من المفسرين 

�m������m��l��k��j��i�������h��g��f��e��d��c��b :لىتعFFFFFFFFFFFFFFا

nlية ،  ٣١:  النساءIاده  وعلى ،مدنيةوھذه اFرة، رؤوف بعبFتعالى واسع المغف Sكل حال فا

  )١(.)حليم كريم

، كان دقيقاً نوعاً ما، والمستثنى منھا، والذي ذكره الشيخ القطان في تحديد السور المكية والمدنية

FFذكر القFFان يFFسورةوكFFي الFFراجح فFFة، ول الFFات  المخالفFFذكر الروايFFي ، و8 يFFات فFFذه الروايFFن ھ=

، وقد رد عليھا العلماء في كتFبھم، وموجودة في كتب التفسير القديمة، معظمھا باطلة وغير دقيقة

  )٢(.)إتقان البرھان(خصوصاً الدكتور فضل عباس في كتابه 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٢٣٣ص، ٤القطان، تيسير التفسير، ج  ) 1(

الطبعة ا=ولى ، عمان، دار الفرقان "إتقان البرھان في علوم القرآن"، فضل حسن: عباس:    أنظر) 2(
  ٤٠٥ – ٣٩٦، م١٩٩٧
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  :لشيخ القطانجداول توضيحية للمكي والمدني حسب رأي ا

 المدني الخالص): ١(الجدول 

 البقرة آل عمران ا=نفال الفتح الصف النصر الحج

 الحديد النساء النور الحجرات الط+ق التوبة محمد

 المجادلة المائدة ا=حزاب الحشر التحريم الزلزلة ا9نسان

 الممتحنة الجمعة المنافقون التغابن

  

  المكي الخالص): ٢(الجدول 

  

  

 المكي و بعضه مدني): ٣(الجدول                 

 ا=عراف  ١٧١: إلى اIية١٦٣: ثماني آيات من اIية

١٢٦:  النحل�m��³��²l غير  النحل 

 ا9سراء إ8 ثماني آيات أو إثنتي عشر آية

  

 الفاتحة الحجر طه المؤمنون الروم الصافات الشعراء البلد +تالمرس

 ا=نعام العلق ا=نبياء النحل السجدة ص النمل العلق المدثر

 يوسف مريم الحج العنكبوت فاطر فصلت القصص العصر الدخان

 الجاثية الداريات الطور العلق الملك الحاقة لقمان الماعون ا=حقاف

 المعارج نوح الجن المزمل لقيامةا النبأ سبأ الكوثر ق

 النازعات عبس التكوير ا8نفطار ا8نشقاق البروج يس الكافرون النجم

 الطارق ا=على الغاشية الشمس الليل الضحى الزمر الفلق القمر

 الشرح التين القدر البينة العاديات القارعة غافر الناس الرحمان

 التكاثر الھمزة الفيل عدالر المسد ا9خ+ص الشورى الفجر الواقعة

 قريش يونس ھود إبراھيم الفرقان الزخرف المطففين القلم
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  القصص القرآني: لخامساالمطلب 

مFن آدم إلFى النبFي ، بقة وا=نبيFاءمرتبطة با=مم السا، لقد ذكر القرآن الكريم عدة قصص

ولFيس ، وكان الغرض ا=ول وا=خير من ھذه القFصص العبFرة وا8تعFاظ -  عليھم الس+م-عيسى

، ١١١:  يوسFFف�m��ÄÃ��Â��Á��À��¿��������¾��½l :حيFFث قFFال تعFFالى، مجFFرد ا9خبFFار

، ويأخذ منھا العبرة،  الكثيرة يتدبر ھذه القصصينبغي للمسلم أن، انط+قاً من ھذه اIية الكريمةو

  .و=ھميتھا فقد أفردھا العلماء بالتأليف والتدريس منذ القدم، ويتعظ بھا

 لمFا كFان يتعFرض - صلى M عليFه وسFلم -اءت ھذه القصص لتثبيت قلب النبي كذلك ج

_��`�����m��j��ih��g��f��e��d��c��b��a :يث قال تعالىح،  من ا=ذى من قومهله

��q��p��o��n��m���l��kl١٢٠:  ھود ،M يخبره ويقص ،  سبحانه وتعالىوكأن

، وكانFت نھFايتھم النFصر علFى أقFوامھم، السابقين قد تعرضوا لkFذى وصFبروابأن ا=نبياء ، عليه

M ول  ، وإع+ن كلمةFللرس ً+Fصل فعFا حFلى -وھو مFلم  صFه وسFعلي M- ىFعل M صرهFأن نFب 

�m��f��e��d��c��b��a :قFال تعFالى، ودخل قومه وغيFرھم أفواجFاً فFي ا9سF+م ،قومة

��n��m��l��k��j��i���h��gl٢-١: النصر.  

 ، -  صFلى M عليFه وسFلم -أن القFرآن لFيس مFن عنFد الرسFول دلFي+ً علFى وتعتبر ھذه القFصص 

M كثيروغيرھا، ھد على ھذاشا وقصة أھل الكھف خير، حىووحي يو، وإنما ھو ك+م .  

 مختFصرة بعيFدة عFن ا9طنFاب ولكFن بطريقFة، وقد تعرض الFشيخ للقFصص القرآنFي فFي تفFسيره

وإيFراد الروايFFات ا9سFFرائلية الموجFFودة فFFي كتFFب ، ودون الخFFوض فFFي تفاصFFيل القFFصة، والحFشو

وكFان كثيFراً مFا يتوقFف عنFد ، صة فقFطوالزبدة مFن القF، بل يحاول ذكر الغرض، التفسير القديمة

  .و8 يتعدى النظم القرآني، بعض القصص

  .وسأذكر أمثلة من تفسيره لتوضيح منھجه في القصص القرآني وما يتعلق به

،  المبھمFات التFي لFم يFذكرھا القFرآن و8 الFسنةفFيوعدم البحث ،  الوقوف عند ظاھر القصة– ١

: البقFرةm�X��W��V��U��T��S��R �l :وھذا مانجFده عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى

 نھاروت وماروت؟ وھل ھما رجF+: أما من ھما الملكان( :الشيخ بعد تفسيره للقصةقال ، ١٠٢

نمFFا كانFFت قFFصتھما إ و،)١(فFF+ يوجFFد خبFFر صFFحيح يثبFFت شخFFصيتھما أو حقيقFFة جنFFسھما حقيقFFة؟ 

                                                 

  .بل في تفاصيل قصتھما، وا9بھام ليس في جنسھما، صريح في أنھما ملكان وليس رجلينالقرآن )   1(
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 ،8ستقFصاء عنھمFاا مكلفFين باسنشارات مجملFة عنھFا، ولFإ ووردت في القرآن ،معروفة مشھورة

  )١(.)وا=فضل عدم البحث في ذلك

 كFFان يFFذكر أقFFوال بعFFض العلمFFاء والمفFFسرين الFFواردة فFFي القFFصص القرآنFFي  بFFدون دليFFل – ٢

وھFذا مFا نجFده فFي تفFسيره لقولFه ، ويرد عليھم فيما يراه غير مناسب في نظFره، ويرجحھا أحياناً 

¯���m���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��³��²��±��° :تعFFFFFالى فFFFFFي قFFFFFصةآدم

���¹��¸��¶��µ��´lرةFFشيخ، ٣٥:  البقFFال الFFه ( :قFFف فيFFر اختلFFا أمFFرادة ھنFFة المFFوالجن

 قال ، عدھا M للمؤمنين يوم القيامةأي دار الثواب التي أنھا جنة الخلد، إ فقال بعضھم ،المفسرون

و8 أدري كيف ، ) ومن قال غير ذلك فھو من الملحدةوھذا قول أھل السنة والجماعة،(ابن تيمية 

، وعلFى رأس القFائلين بFذلك إمامFان  ويجعل مFن قFال بFه ملحFداً ،يجرؤ غفر M له على ھذا القول

  )٢(. وكثيرون غيرھم، والماتريديةأبو حنيف ھما نجلي+

 وعلFى ھFذا جFرى أبFو ، وليFست ھFي جنFة الخلFد،ن تلك الجنFة بFستان فFي ا=رضإوقال كثيرون 

ن ھFذه الجنFة بFستان مFن أ نحن نعتقد (: يدي في تفسيره حيث قالحنيفة وتبعه أبو منصور الماتر

  .) وليس علينا تعيينھا و8 البحث عن مكانھا،كان آدم وزوجته منعمين فيھا، البساتين

  :روح المعاني،  ومما يؤيد ھذا الرأي:  في تفسيرهاIلوسيوقال 

  .ن خليفة فيھا ھو وذريتهون M خلق آدم في ا8رض ليكأ  - ١

لى السماء، ولو حصل لذكر، =نه إرض عرج به نه تعالى لم يذكر أنه بعد خلق آدم في ا=أ  - ٢

  .أمر عظيم

ن الجنFFة الموعFFود بھFFا 8 يFFدخلھا إ8 المتقFFون المؤمنFFون، فكيFFف دخلھFFا الFFشيطان الكFFافر أ  - ٣

  !للوسوسة

  . من الشجرة وقد كلف آدم وزوجه أ8 يأك+،نھا دار للنعيم والراحة، 8 دار تكليف أ- ٤

  .أنه 8 يمنع من في الجنة من التمتع بما يريد منھا - ٥

  .نه 8 يقع فيھا العصيان والمخالفة =نھا دار طھر، 8 دار رجس أ- ٦

وعلى الجملة، فا=وصاف التي وصFفت بھFا الجنFة الموعFود بھFا 8 تنطبFق علFى ھFذه الجنFة التFي 

  .سكنھا آدم وطرد منھا
                                                 

 .١٠٨ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج)   1(

ھFل كانFت : في فتاواه عنFدما سFئل – رحمه M – قال ھذا القولوقد ، ينتقد اJمام ابن تيمية، ن-حظ أن الشيخ) 2(
ھFل أھFبط مFن الFسماء إلFى ، ة ؟ أم جنة في ا=رض خلقھا M له؟ ولما أھFبطالجنة التي سكنھا جنة الخلد الموجود

تقFFي الFFدين أبFFو : بFFن تيميFFةا: أنظFFر، إسFFرائيل؟ فكFFان رده بھFFذا القFFول ا=رض؟ أم مFFن أرض إلFFى أرض مثFFل بنFFي
ثالثFة ، ال:الطبعFة، أنFور البFاز  عFامر الجFزار:  تحقيق، "مجموع الفتاوى  "العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني

  ٣٤٧ص، ٤ج، المملكة العربية السعودية،  م دار الوفاء٢٠٠٥ ھـ  ١٤٢٦
 



 

 

- ١٣١ -

ن يأك+ منھا فلم يبين M في كتابه نوعھا، ولم يرد في الFسنة أجته و آدم وزيd ھِ ما الشجرة التي نُ أ

  )١(.)ن نعينھا من تلقاء أنفسنا ب+ دليل قاطعأالصحيحة تعيينھا، ف+ نستطيع 

وذكFر رأيFه فFي الجنFة التFي كFان فيھFا آدم ، ن+حظ أن الشيخ قد رد على ابن تيمية وأيFد اIلوسFي

جرة  ولFو كFان تعيFين الFش، ولFم يFذكرھا القFرآن،ي نھي عن ا=كل منھFاوالشجرة الت، عليه الس+م

 فلFست معFه فيمFا ،أمFا بالنFسبة للجنFة، وھFذا القFول مFن الFشيخ حFسن، مھماً لذكره القرآن أو السنة

أمر خFاص ، وما جرى Iدم فيھا، والراجح أنھا جنة الخلد،  جنة على ا=رض من أنھا،ليهإذھب 

  .وM أعلم، به

� ٨٥:  طFه�m���ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡l:د تفسيره لقوله تعFالىوكذلك عن

وتكلم المفسرون في السامري ك+ما طFوي+، عFن أصFله، واسFمه وھFل ھFو مFن بنFي  :(قال الشيخ

سرائيل إ والسامري يھودي من بني ،ه ك+م طويل 8 طائل تحته وھذا كلّ ؟و ھو قبطي أسرائيل إ

  )٢(.)الجد

وأخFذ ، وتثبيتFه- صFلى M عليFه وسFلم - النبFي  ھم أغراض القصة تقوية قلFب بيان أن من أ– ٣

_��`�����m���g��f��e��d��c��b��a:وھFذا مFا نجFده فFي تفFسيره لقولFه تعFالى، العبرة منھا

��q��p��o��n��m���l��k��j��ihlودFFFشيخ، ١٢٠:  ھFFFال الFFFص ( :قFFFا نقFFFإنن

عبFاء أ كمFا نقFوي قلبFك علFى تحمFل ،ن مع أممھمنباء الرسل المتقدميأيھا النبي كل نبأ من أعليك 

ليFه الFسابقون مFن إ مثلمFا دعFا ،ليFهإ وقFد جFاءك فFي ھFذه ا=نبFاء بيFان الحFق الFذي تFدعو ،الرسالة

  )٣(.) وعبرة ينتفع بھا المؤمنونىالرسل، وفيھا موعظة وذكر

����~����m}��|��������{��z��y��x���w��v :وكFذلك عنFFد تفFFسيره لقFFصة قFFارون فFFي قولFFه تعFFالى

��¹�����¸��¶���µ��´��³��²±��°���¯���®��¬��«��ª��©����¨���§��¦���¥��¤����£��¢��¡

lنه تكبر على إكان قارون من قوم موسى، ويقول بعض المفسرين ( :قال الشيخ،٧٦:  القصص

، بلغFت مفFاتيح خزائنھFا مFن  كبيFراً  بنفسه وماله، حيث أعطاه M مFن ا=مFوال قFدراً قومه غروراً 

 وحFين اغتFر وكفFر بنعمFة M عليFه ،كثرة بحيث يثقل حملھا على الجماعة ا=قوياء مFن الرجFالال

                                                 

  .٧٢ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

  .١٠٦ص ، ٣ج، المرجع السابق)  2(

  .٤٨٨ص ، ٢ج، المرجع السابق  ) 3(
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ن M 8 يFFرض عFFن إ و8 يفتنFFك الفFFرح بFFه عFFن شFFكر M، ،8 تغتFFر بمالFFك: نFFصحه قومFFه قFFائلين

  .المغرورين المفتونين

م، إذ أنھFم اغتFروا وقد أورد القرآن ھذه القصة حتى يعتبر قوم سيدنا محمد عليFه الFص+ة والFس+

  )٢(.)ن أموالھم بجانب مال قارون ليست شيئا مذكوراأ، فبين لھم )١(موالھمأب

قال ، ١١١:  يوسف�m���ÄÃ��Â��Á��À��¿��������¾��½l:وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى

يتناول القرآن الكريم قصص ا=نبياء والمرسلين، ويذكر طرفا من أخبارھم ومعجزاتھم، ( :الشيخ

نما الغرض منه الھدايFة والعبFرة إريخ و8 استقراء الوقائع، وأس الغرض من ھذا القصص التولي

  )٣(.)والعظة

وھFذا مFا ، وعFدم الخFوض فيھFا،  رده للروايات ا9سرائيلية الواردة في كتب التفFسير القديمFة– ٤

:  ص�m���z��y��x��w��v��u��t��s���r��ql:نجFFFFده فFFFFي تفFFFFسيره لقولFFFFه تعFFFFالى

لقد امتحنا سليمان فابتليناه بمرض شديد فألقينFاه جFسدا علFى كرسFيه 8 يFستطيع ( :يخقال الش،٣٤

��، فتنبه إلى ھذا ا8متحان، فرجع إلى M تعالى، وتاب ثم أناب، ودعFا ربFه بقولFه)٤(ا=مورتدبير 

�m���¬������«��ª����©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~�����}��|��{lك إ ،٣٥:  صFFر أنFFت كثيFFن

  .اءالعط

تكلFFم   ٣٤:  ص�m��z��y��x��w��v��u��t��s���r��ql :وھنFFا عنFFد قولFFه تعFFالى

  )٥).(سرائيليات 8 صحة له، فأعرضنا عنه وكله من ا9 كثيراً المفسرون ك+ماً 

فالFذي يرجFع ، و ا=مر كما قال فFي فتنFة سFليمان، وأنا مع الشيخ في إنكاره للروايات ا9سرائيلية

ولكن التفسير الذي ذھب إليه ، أغلبھا من ا9سرائليات،  يجد عدة قصصإلى كتب التفسير القديمة

شيخ الشنقيطي ك+م سديد في ھFذه المFسألة و=ھميتFه سFأنقله لول، الشيخ مخالف تماماً لسياق اIية

فقد أخرج الFشيخان فFي صFحيحيھما مFن حFديث أبFي ( :قال الشيخ الشنقيطي في فتنة سليمان، ھنا

ليھمFا وعلFى قFال سFليمان بFن داود ع(:  النبي صلى M عليFه وسFلم قFالأنھريرة رضي M عنه 

 ، وفFي روايFة - وفي رواية تسعين امFرأة-=طوفن الليلة على سبعين امرأة : نبينا الص+ة والس+م

                                                 

  !  متى اغتر المسلمون في مكة بأموالھم؟ وقد كانوا فيھا فقراء) 1(

  ٣٨١ص، ٣ج التفسير،   القطان، تيسير) 2(

  ٥٢٧ص، ٢ج،   المرجع السابق) 3(

فكF+م الFشيخ   رحمFه M   ، ألقيناه على كرسيه جFسدا: ولم يقل، فاS سبحانه وتعالى ألقى على كرسيه جسداً )   4(

 .غيرسليم في تفسير ھذه اIية

 .٦٠٣ص، ٢القطان، تيسير التفسير، ج)    5(
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 فلFم )قFل إن شFاء M( –، فقيFل لFه ) تلد كل امرأة منھن غ+مFا يقاتFل فFي سFبيل M-مائة امرأة  -

صFلى M عليFه  - فقFال رسFول M ؛ إنFسان  فلم تلد منھن إ8 امرأة واحدة نFصف، فطاف بھنيقل

: ، وفFFي روايFFة)والFFذي نفFFسي بيFFده لFFو قFFال إن شFFاء M لFFم يحنFFث وكFFان دركFFا لحاجتFFه(: - وسFFلم 

  )١).(ولقاتلوا في سبيل M فرسانا أجمعون(

�m��t��s���r��q :تعالى ن معنى قوله يبي ، فاعلم أن ھذا الحديث الصحيح،فإذا علمت ھذا

��z��y��x��w��v��ulه  ٣٤:  صFFه قولFFسبب تركFFت بFFليمان كانFFة سFFاء (، وأن فتنFFإن ش

M(سان  تلك النساء إ8 واحدة نصف إنسان، وأنه لم يلد منFصف إنFو نFوأن ذلك الجسد الذي ھ ،

:  ص�m���z��y��x��w��v��u��t�l: لى كرسيه بعد موته في قوله تعالىھو الذي ألقي ع

�m��x��w��v��u��t��s���r��q :عFالى، فمFا يFذكره المفFسرون فFي تفFسير قولFه ت ٣٤

��z��ylرد ، من قصة الشيطان الذي  ٣٤:  صFليمان، وطFي سFى كرسFأخذ الخاتم وجلس عل

ن يعمFل عنFده بFأجر حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاھا لFه مFن كFا؛ سليمان عن ملكه

 ،نFه 8 يليFق بمقFام النبFوة، وأة، 8 يخفى أنFه باطFل 8 أصFل لFهمطرودا عن ملكه، إلى آخر القص

  .ائيليات التي 8 يخفى أنھا باطلةفھي من ا9سر

المحققين، واختاره بعض  ، السنة الصحيحة عليه، وقد دلتلظاھر في معنى اIية ھو ما ذكرناوا

  )٢(.)والعلم عند M تعالى

وموجFFودة فFFي صFFحيح ،  ھFFذه الروايFFة صFFحيحة=ن، هيFFلإوأنFFا مFFع الFFشيخ الFFشنقيطي فيمFFا ذھFFب 

وقد حدث للنبي سFليمان ،  يات ا9سرئيلية في فتنة سليماناوھي أحسن من الرو ،البخاري ومسلم

:  عنFدما سFأله كفFار قFريش عFن- صلى M عليه وسلم  - مثل ما حدث للرسول-  عليه الس+م  -

فتFأخر عنFه الFوحي ، شFاء M  ولم يقFل إن،غداً أُجيبكم: فقال، وذو القرنين، والروح، أھل الكھف

  .وM أعلم، بسببھا

`���m���j��i��h��g��f��e��d���c��b��a:وكFFذلك عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى

��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��lk

                                                 

 الكAAAشاف تفAAAسير فAAAي الواقعAAAة واDثAAAار اBحاديAAAث تخAAAريج": الزيلعFFFي :أنظFFFر، رواه البخFFFاري ومFFFسلم)   1(

 ١٩١ص، ٣ج،مصدر سابق، "للزمخشري

 دار ، "أضAواء البيAان فAي إيAضاح القAرآن بAالقرآن"، محمFد ا=مFين بFن محمFد المختFار الجكنFي: الFشنقيطي)  2(
  ٢٥٤ ص،٣ج ، لبنان–بيروت ،  م١٩٩٥ ھـ  ١٤١٥طبعة ، الفكر للطباعة و النشر و التوزيع
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���`��_lية، ١٨٩:  ا=عرافIخوذة وھناك بعض الروايات المأ: (قال الشيخ بعد تفسير ا

  )١(.)سرائيليات تنسب ھذه القصة Iدم وحواء وھذا خلط وتخريفمن ا9

�:فمFFث+ عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى،  رده لFFبعض الخرافFFات التFFي تقFFال عFFن بعFFض القFFصص– ٥

m��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��olقال الشيخ، ٦٥:  الكھف :

 ،كثFر المفFسرينأ كما ھو شائع بFين ،)٢(لخضروھذا العبد الصالح اختلف العلماء فيه، ھل ھو ا (

 ،و ولFي؟ وھFذا قFول كثيFر مFن العلمFاءأو ملFك مFن الم+ئكFة، أ ،و ھو رجل آخر، وھل ھFو نبFيأ

ن يكون حيا، وعلماء أنكر البخاري أ فقد ؟نه ماتأو ألى اليوم إھل ھو 8 يزال حيا : واختلف فيه

وبFذلك ،٣٤: ا=نبيFاء�m�Á��ÀÅ���Ä��Ã�������Â� �l :نه ميت بدليل قولFه تعFالىإالسنة يقولون 

بFو الفFضل بFن أبFو يعلFى الحنبلFي، وأبFو طFاھر العبFادي، وأبراھيم الحربي وإجزم ابن المناوي و

بFو الحFسين بFن أ قFال ،بو بكر بن النقFاش، وابFن الجFوزيأبو بكر بن العربي، وأتامر، والقاضي 

نFFه بFFاق، بأثFFر المغفلFFين مغتFFرون كأذا إ فFF؟م 8أ، وھFFل ھFFو بFFاق  الخFFضربحثFFت عFFن: المنFFاوي

  .ھل الكتاب ساقط لعدم ثقتھمألى إ والسند ، حاديث الواردة واھيةوا=

 وينFاقض نFصوص ،ن بعFضھم لقيFه، وھFذا كF+م لFيس عليFه دليFلإنFه حFي، وإويقول الFصوفيون 

 ننFا نكتفFي بFالعبرة مFن القFصة، و8إو الحFديث فأنه لم يرد نص معتمFد فFي القFرآن أوبما ، القرآن

  .شخاصسماء وا=يھمنا معرفة ا=

وقFد :  قFال فيFه، فFي نحFو عFشرين صFفحة طFوي+ً  بحثFاً )ا8صFابة(الحافظ ابن حجر في  وقد كتب

  )٣).( مع بيان ما يصح من ذلك وما 8 يصح،علمهخباره ما انتھى إلي dأجمعت من 

 ولوكFFان -لم صFFلى M عليFFه وسFF–وأنFFا مFFع الFFشيخ فيمFFا ذھFFب إليFFه مFFن وفFFاة الخFFضر قبFFل النبFFي 

 أو الFFصحابة رضFFوان M - صFFلّى M عليFFه وسFFلّم - لكFFان التقFFى مFFع الرسFFول ، الخFFضر موجFFوداً 

  .عليھم

�m���²��±��°:فعنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى،  رفFFضه وجFFود تكFFرار للقFFصة فFFي القFFرآن الكFFريم– ٦

��½��¼��»��º��¹����¸��¶��µ��´��³lرFFشيخ،٢٨:  الحجFFال الFFت ( :قFFد عرضFFوق

 وجFو ، فFي سFورة البقFرة، وفFي سFورة ا=عFراف، وفFي كFل مFرة لھFا عFرض مخلتFفھذه القصة

                                                 

  .٢٢٧ص ، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

، ١٥٤ص، ٤ج، مFصدر سFابق، "الجAامع الAصحيح"،  البخاري:أنظر، بدليل حديث البخاري، ھو الخضر)   2(

  ٣٤٠٠حديث رقم، باب حديث الخضر مع موسى عليھما الس+م

 .٣٤ص، ٣ج  القطان، تيسير التفسير، ) 3(
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 وھنFا يركFز سFبحانه علFى سFر التكFوين فFي ،خاص، ي+ئم السياق ويتمشى مع الغرض المطلوب

  )١).( وعواملھما ا=صلية في كيان ا8نسان،آدم، وسر الھدى والض+ل

ويبFّين ، القFصة نفFسھا فFي الكتFب المقدسFة يقارن أحياناً بين  القصة الموجودة فFي القFرآن و – ٧

وكأّن الشيخ متأثر بالشيخ محمد رشFيد ، وھذا  النوع من التفسير جديد، ويردھا بالقرآن، تحريفھا

خFصوصاً فFFي القFFصص المFشتركة بFFين القFFرآن ، )المنFFار(فقFFد اسFتعمله كثيFFراً فFFي تفFسيره ، رضFا

��m��I��H��G��F��E��D��C��B��A:فمث+ً عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، وا9نجيل والتوراة

��^��]��\��[��Z��YX��W��V����U��T��S��R��QP��O��N��ML��K���J

��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��_

��x��w��v��u��ts���r��q��plرافFشيخ،  ١٥١ - ١٥٠:  ا=عFال الFق: 

 فFي ر، وأدخلنFا جميعFاً قFصّ رب اغفر لي مFا صFنعت بFأخي، واغفFر =خFي إن كFان : قال موسى(

واIيFة ، نفFسناأ فأنFت أرحFم الFراحمين، بFل وأرحFم بنFا منFا علFى ، التي وسعت كل شيء،رحمتك

ن أ أمFFا التFFوراة ففيھFFا ،صFريحة فFFي بFFراءة ھFارون مFFن جريمFFة اتخFFاذ العجFل، فFFي القFFرآن الكFريم

 القFرآن حFد مواضFع التحريFف الFذي جFرى فيھFا، كمFا نFص عليFهأ وھذا ،ھارون ھو الذي صنعه

  )٢(.)الكريم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٥٩٩ص  ،٢جالقطان، تيسير التفسير، )   1(

 .٢٠٦ص ، ٢المرجع السابق، ج  ) 2(
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  ا2تجاھات التفسيرية في تفسير الشيخ القطان :المبحث الثالث

  ا2تجاه اللغوي: المطلب اBول

  ا2تجاه الفقھي: المطلب الثاني

  ا2تجاه العقدي: المطلب الثالث

     ا2تجاه العلمي: ابعالمطلب الر

   المعاصرتنزيل آيات القرآن على الواقع: المطلب الخامس

  أخذه من الكتب المقدسة: المطلب السادس
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  :المبحث الثالث

  ا2تجاھات التفسيرية في تفسير الشيخ القطان

أي : أصFحاب الFرأي: ومنFه، وعلFى القيFاس، وعلى ا8جتھFاد، يطلق الرأي على ا8عتقاد

و الذي يعتمد فيه المفسر وعليه فالتفسير بالرأي ھ، والمراد بالرأي ھنا ا8جتھاد، أصحاب القياس

ويكFون علFى معرفFة بكF+م العFرب ، واستنباط المعFاني منھFا، على مدى فھمه من اIيات القرآنية

وغير ، واستعانته في ذلك بالشعر الجاھلي، وا=لفاظ العربية ووجوه د8لتھا، ومناحيھم في القول

  )١.(ذلك من ا=دوات التي يحتاج إليھا المفسر

محمFFود ومFذموم؛ فFFالرأي المحمFFود ھوالFFذي يFستند إلFFى اللغFFة والFFسياق  :نوعFFانوالتفFسير بFFالرأي 

والرأي المذموم 8 يستند إلى شيء من ھذه ا=سس؛ بل يعتمد على الھوى الناشFئ مFن ، والمأثور

  )٢(.جھل أو نحلة باطلة

، يطول=ن الك+م ، و8 أنوي الدخول في الخ+ف الموجود بين العلماء في مسألة التفسير بالرأي

  .ونكتفي بھذا القدر

وأثرھا في ،  يخ محمد عبدهوالمتأثرة بمدرسة الش، إن تفسير الشيخ القطان من التفاسير المعاصرة

وإبFداء رأيFه فFي القFضايا اللغويFة ، شةإلFى التوسFع والمناقF ،فإنه لم يتعFرض فFي تفFسيره ،التفسير

فكثيراً ما كFان يتعFرض إلFى ، لتوسعوغيرھا من ا=مور التي تحتاج إلى إبداء الرأي وا، والفقھية

وبدون ذكFر المFصادر التFي ، وتفسيرھا تفسيراً موجزاً ، ر موجز للكلمات الصعبة في اIياتتفسي

وعدم الرجوع إلى ك+م المفسرين والفقھاء فFي المFسائل ، والوقوف عند ظاھر النص، رجع إليھا

كآيFFات ، ھFFا فFFي التوسFFع والبحFFثوأعFFدوا لھFFا مباحFFث خاصFFة ب، المختلفFFة التFFي اھFFتم بھFFا العلمFFاء

وجدته قد ذكFر ، إ8 أنني بعد مراجعتي لتفسيره، وغيرھا من ا=مور التي ذكرھا القرآن، ا=حكام

وتقريFب المعنFى مFن ، مراعيFاً سFھولة العبFارة ويFسرھا، وشرحھا شFرحاً مFوجزاً ، بعض المسائل

ليFFست ضFFرورية فFFي و، دون الخFFوض فFFي الجFFدل والخ+فFFات التFFي 8 تھFFم القFFاريء، القFFاريء

وكيFف كانFت ، وأطال الFنفس فيھFا، وسأذكر بعض الموضوعات التي تعرض لھا الشيخ، التفسير

و8 ، فF+ أتعFرض لھFا، أما المباحFث التFي لFم يھFتم بھFا الFشيخ، طريقته في ھذا النوع من التفسير

  .او8 أخصص لھا مباحث خاصة بھ، أذكرھا

  

  

                                                 

 ٢٦٥ص  ، مرجع سابق،"التفسير والمفسرون"،الذھبي :أنظر ) 1(

  ١٩٦ص ، ، مرجع سابق"التفسير أساسياته واتجاھاته"،عباس فضل)  2(
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  ا2تجاه اللغوي: المطلب اBول

قFال ، =نFه نFزل بلFسان عربFي،8ساسيات للمفFسر فFي تفFسير القFرآنللغة من أھم اتعتبر ا

�m���Ö��Õ:وقFFFال تعFFFالى، ٢:  يوسFFFفm�����~��}���|��{��z��yl :تعFFFالى

���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×lالى، ١١٣:  طهFوقال تع:�m���Ä

��Ñ�������Ð��Ï��Î��Í�������Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç����������Æ��Å��Ô��Ó��Ò��

��Õlصاحة،١٢:  ا=حقافFة والفFي الب+غFة فFر قمFن، ويعتبFس والجFرب وا9نFز العFد أعجFوق ،

m���T��S��R��Q��P��O��N��M���L:قال تعالى، وتحداھم على أن يأتوا بشيء من مثله

��_��^��]��\�����[��Z��Y��X��W���V��UlراءFFم ، ٨٨:  ا9سFFن أراد فھFFل مFFوك

كFالنحو والب+غFة ، بFد لFه مFن العلFم والمعرفFة بFالعلوم اللغويFة المختلفFة8، وتدبر القرآن وتفFسيره

وقFد اھFتم العلمFاء بلغFة ، وبFدونھا 8 يFستطيع المفFسر معرفFة دقFائق الFنظم الFشريف، وفنون اللغFة

فحفظFوا ، إلFى يومنFا ھFذا، دھموالتابعين مFن بعF، منذ عصر الصحابة رضوان M عليھم، العرب

وقد عدھا العلمFاء مFن ، خدمة للقرآن الكريم، ا بخطبھم وحكمھم وأمثالھموألمو، دواوين شعرائھم

  .شروط المفسر

، لم يتوسع في المباحث اللغوية مثل التفاسير القديمة، وكشرطه في مقدمة تفسيره، والشيخ كعادته

وذكFر مFن ، فFي شFرحه بعFض المفFردات الFصعبةوإنما كان يتعرض إلى كF+م العFرب وشFعرھم 

اما ا=وجه المختلفة لھFا كا8سFتعارة والبيFان والبFديع فإنFه لFم يتعFرض ، الكناية فقط أوجه الب+غة

وذلFك ، وأحياناً فقFط، لم يذكرھا إ8 في معرض حديثه عن أوجه القراءات، والمسائل النحوية، له

، فيشير الشيخ إلى ھذا ا8خFت+ف، وبالتالي يتغير معناھا، عندما تختلف القراءات من ناحية اللغة

  .كان قلي+ً ما يذكر المصادر التي رجع لھاو

وسنرى كيف استعان باللغة ووظفھا فFي ، سأذكر أمثلة متنوعة من تفسيره، و=ھمية ھذا المطلب

  .التفسير

: قال الشيخ، ٢٠:  الحديد�m���b��a��`��_��~��}��|l:  عند تفسيره لقوله تعالى – ١

 ،الخFداع والغفلFة وكFل زخFرف باطFل:  الغFرور،بهلمتاع كل ما ُينتفع به ويتمتع ا: متاع الغرور(

8 متاع الغرور، إ،  مأكل ومشرب أو جاه ومنصب وسيادة، منا حياتنا ھذه التي نتمتع بلذاتھاوم
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 ومھمFا عFاش ا8نFسان وجمFع ، بجْلِب لذاتھا ورفع آ8مھFا، وتشغله كل حين،ھاحب=نھا تخدع صا

 وما الحياة الدنيا ا8 كما قال ،رفي نھاية ا=ممن ماٍل أو حصل على منصب فانه مفارق ھذا كله 

  )١:(الشاعر

  )٢)( َو8َ اْنَتَھى أََرٌب إd8ِ إِلَى أََربِ       َفَما َقَضى أََحٌد ِمْنَھا لَُباَنَتُه 

  .ن+حظ أن الشيخ قد استشھد بك+م الشاعر على شرح وتوضيح معنى اIية القرآنية

:  الFصافات�m���Ò��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô���Ól: عند تفسيره لقوله تعFالى– ٢

عفيفFات 8 ينظFرن الFى غيFر أزواجھFن، وھFن فFي غايFة ولديھم زوجاٌت ( :قال الشيخ،٤٩ – ٤٨

 قFال ،ھون النساء البيض الُخود بFاللؤلؤ والعرب يشبّ ،، بيٌض كأنھن البيض النقّي المصونالجمال

  )٣(وبيضِة خوٍد 8 يرام خباؤھا              :الشاعر

  :وقال الشاعر

  )٥()).٤( ص ميزت من جوھٍر مكنون     وھي بيضاء مثل لؤلؤة الغّوا 

ونبFه علFى ھFذا فFي استFشھاده ،  الFشيخ اIيFةوقد فسر، ن+حظ أن القرآن جاء موافقاً لك+م العرب

مFFع العلFFم أن اIيFFة فيھFFا صFFورة ، )البFFيض المكنFFون( بھFFذه ا=بيFFات الFFشعرية التFFي توضFFح معنFFى 

حيFFث شFFبه  بيFFاض النFFساء ، و ھFFي التFFشبيه المرسFFل، كرھا الFFشيخلFFم يFFذ،  ھFFو واضFFحب+غيFFة كمFFا

  .ببياض البيض

�m���¡�����~��}��|��{��z����y��x��w��v: عند تفسيره لقولFه تعFالى – ٣

��¤���£��¢lر: ليسوإب: (قال الشيخ، ٣٤:  البقرةFشيطان ا=كبFدم أن أشھر اسم للFد تقFوق ،

                                                 

، وكFذلك الFشيخ أحمFد المراغFي، ولFم ينFسبه إلFى أحFد،   ھذا البيت ذكره محمد رشيد رضا مرتين في المنFار) 1(
وقFد رجعFت لكتFب اللغFة ، ولFم ينFسبه =حFد، لبيت  لشاعر قديم =ن الغزالي ذكره ايFضاً فFي إحيFاء علFوم الFدينوا

  .ولم أقف له على قائل، ين الشعروواIداب ودوا

 ٢٨٦ص ، ٤جالقطان، تيسير التفسير، )   2(

، البيت  في الغزل الصريحو، قفا نبك: ھذا صدر بيت من معلقة الشاعر الجاھلي امرؤ القيس التي مطلعھا)   3(
  :  =ن البيت في ديوانه) خدر(والبيت نقله الشيخ وفيه خطأ في ، ووصف محاسن المرأة

ْعُت من لَْھٍو بھا غيَر ُمْعَجلِ  dَوَبْيَضِة ِخدٍر 8 ُيراُم ِخباُؤَھا    َتَمت  
، م٢٠٠ ھFـ  ١٤٢٥ثانية، ال:  الطبعة،" ديوان امرؤ القيس بن حجر "، عبد الرحمن : المصطاويديوان : نظرأ

  ١٥ ص ، بيروت–دار المعرفة 

فFذكره ا9مFام الطبFري وابFن كثيFر والقرطبFي وغيFرھم  فFي ، ھذا البيت نقله الشيخ  مFن  التفاسFير القديمFة)    4(

  : ولكن عبارتھم تختلف عن عبارة الشيخ، تفاسيرھم 
  ْكُنونَوْھَي َزْھَراء مْثَل لؤلؤة الغّو    اص ُميfَزْت ِمن جوھر م

مFن ا=بيFات المختلFف : ويقول عنFه المحقFق، ولم يصرح باسم القائل، وھو من شواھد ابي عبيدة في مجاز القرآن
فى عزوھا قديما وكانوا يرونھا تارة =بى دھبل وتارة أخرى لعبد الرحمن بن حسان بFن ثابFت فFى خبFر مFع ابنFة 

محمFد :  تحقيFق، "مجAاز القAرآن " ، معمر بFن المثنFى: أبو عبيدة: نظر أ، معاوية يطول ذكره انظره فى ا=غانى
  ١٧٠ص ، ٢ج، القاھرة، مكتبة الخانجى، ه١٣٨١طبعة ، فواد سزگين

  ٥٧٩ص  ،٣جالقطان، تيسير التفسير، )   5(
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 ا=سFماء تمثFل قFوَة ه، وھFذ))١(وكFل شFيء(الجن وا9نس والدوابالشيطاَن كل عاٍت ومتمرد من 

  .فھا أمام عوامل الخير والكمالوقوالشر الكبرى في العالم في 

تفFFرع منFFه لفFFظ ين أ، =ن اللغFFة اشFFتملت علFFى كFFل أصFFل يمكFFن لFFشيطان كلمFFٌة عربيFFة أصFFيلةوا

لFFى الُبعFFد والFFض+ل ، وكFFل ھFFذه ا=لفFFاظ تFFدل عفيھFFا مFFادة شFFط وشFFاط وشFFَطَن وَشFFَوط، فالFFشيطان

 وقFد كFان ،)٢( وھي تستوعب أصول المعFاني التFي ُتفھFم مFن كلمFة شFيطان،ا8حتراقو والتلھnب 

�m������������p��o:ك فFّسر بعFض المفFّسرين قولFه تعFالى، وبFذلن الثعبFان الكبيFر شFيطاناً العرب يFسّمو

��s���r��qlربي في الشعر الع، وورد كثيراً )٣( أي ا=فاعي،٦٥:  الصافات.  

Fدم والُحFزن واليFأس مFن الخيFر، ومعنFاه س مأخوذ مFن ا9بF+)إبليس(ن أويرى بعضھم  dا النFفيم ،

  )٥(.))٤( لكنه على كل حال يدل على الفتنة والفساد،يقول بعضھم إنه أعجمي

 وھFFذا مFFا يFFسھل علينFFا، )إبلFFيس(و ) الFFشيطان(قFFد ذكFFر المعFFاني المتعFFددة للفFFظ ن+حFFظ أن الFFشيخ 

 :فمFFث+ً عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى، وقFFد يFFصرح الFFشيخ بھFFذا،  المختلفFFة للكلمFFاتمعرفFFة المعFFاني

m���J��I��H��G��Flاً ( :قال الشيخ، ٢:  الفاتحةFواِن لفظFدُح أَخFد والمFا ،الحمFومعناھم 

وبعFضھم ،  ھنا بقFصد التعظFيم والتبجيFل فFي الFّضراء والFسراء علFى الFسواءا، وھمالثناء الجميل

 ،ا المدح فيكون قبل ا8حسان وبعدهأم، جائزالحمد يكون بعد ا9حسان وھو :  بينھما، فيقوليفرق

  )٦(.)احُثوا في وجوه المّداحين التراب(وھو منھيc عنه، لحديث 

  .السيد المطاع، والرجل المْصلح للشيء، والمالك للشيء: رّب في ك+م العرب له معان ث+ثةوال

نا جل ثناؤه nهالمصلح أمْ ، والسيد المطاع في خلقه: فربFن نعمFيھم مFبغ علFك ،َر خلقه بما أسFوالمال 

  .ميع الكائنات في ھذا الوجودج: )العالمين( ،الذي له الَخْلق وا=مر

                                                 

 .شيطان: ف+ يمكننا أن نطلق على أي شيء كلمة، دقيقةھذه الجملة  غير  )   1(

 .ن  البعدوالراجح أن شيطان من شطن أي َبُعد م)   2(

  .ا=فاعي ليست شياطين)   3(

 .والراجح أن إبليس اسم علم أعجمي)   4(

  ٧٠ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 5(

. عن الفFضل بFن صFالح، عFن عطFاء بFن الFسائب، عFن أبيFه، عFن عبFد M بFن عمFرو:   رواه الوليد بن عباد) 6(

عبFد الFرحمن .د:  تحقيFق، "ذخيرة الحفاظ "، مد بن طاھر مح:المقدسي: أنظر، والوليد ھذا ليس بمستقيم الحديث
  ٢٤٤ص ، ١ج ،الرياض، م١٩٩٦ ھـ ١٤١٦، الفريوائي دار السلف
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 الحمد S الذي له الخلق كلFه، الFسماوات وا=رض، ومFن فFيھن ) الحمد S رب العالمين (فمعنى 

نه إنمFا كFان =نFه ھFو رب  8 ُيَحFّد S سFبحا، فالثناء المطلق الذيوما بينھن، مما ُيعلم وما 8 ُيعلم

  )١(.)العالمين

  .ن+حظ أن الشيخ قد شرح كلمات اIية وبين أن للرب معاني ث+ثة في ك+م العرب

 :قFال الFشيخ، ٤٤:  فFصلت�m���Ê��É��È��Ç��Æ���Ål: عند تفسيره لقوله تعالى– ٤

 :مكان بعيد فھFو 8 يFسمع مFن يناديFهن ، بحال من يناَدى مثم مّثل حالھم، باعتبار عدم فھمھم له(

�m��Ê��É��È��Ç��Æ���Ålول: لغةھل الأقال ، ٤٤:  فصلتFذي تقFل الFرب للرجFالع 

نFك لتأخFذ ا=مFور مFن مكFان إ: أنFت تنFاَدى مFن مكFان بعيFد، وللفھFيم ثاقFب الFرأي: 8 يفھم ك+مك

  )٢(.)قريب

ولكن بFدون نFسبة ھFذا ،  يمكن فھمهوالذي بدونه 8، يستشھد الشيخ بك+م العرب لفھم معنى اIية

وجFدت أن ھFذا الكF+م قFد نقلFه الواحFدي فFي ، وبعFد رجFوعي للتفاسFير، الك+م إلى مFصدر معFين

  )٣.(عن الفراء اللغوي المشھور، تفسيره

اتركنFي ( :قFال الFشيخ، ١١:  المدثر�m��È��Ç��Æ��Å��Äl:  عند تفسيره لقوله تعالى– ٥

، فلFFم تFFستعمل فعFFل ا=مFFر والمFFضارع8 إالفعFFل 8 يFFستعمل منFFه  وھFFذا ،وايFFاه و8 تFFشغل قلبFFك بFFه

  )٤).(ِكْله إليّ :  ذرني وف+نا،الماضيالعرب منه الفعل 

وبعد رجFوعي إلFى ، وھي  فائدة لغوية جليلة) وذر(عل ن+حظ أن الشيخ قد ذكر لنا خصائص الف

ستعمل منFه الماضFي إضFافة أن العFرب 8 تF، وجFدت أن الفعFل يمتFاز بمFا قFال الFشيخ، كتب اللغة

  .واسم المفعول، واسم الفاعل،  والمصدر

 و8 يقFال َھFْب أَنFfي فعلFُت ، ذاك واعFُدْدني، أي احُسْبنيَھْبِني َذاك: تقول العرب( :يقول ا=زھري

قد َوھْبُتك، كأنھا كلمة ُوِضعْت لkمFر، كمFا يقFال َذْرنFي وَدْعنFي، و8 : ذاك، و8 يقال في الواجب

   .وَذْرُتك: يقال

                                                 

  ٤٠ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

  ٤٩ص ، ٤المرجع السابق، ج)   2(

 تحقيFق ،"يAدالوسAيط فAي تفAسير القAرآن المج "، أبو الحFسن علFي بFن أحمFد النيFسابوري: الواحدي:   أنظر) 3(

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمFد صFيرة، الFدكتور أحمFد : وتعليق
: الطبعFة، ا=سFتاذ الFدكتور عبFد الحFي الفرمFاوي: قدمFه وقرظFه، عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الFرحمن عFويس

  ٣٨ص ، ٤ج، بنان ل–دار الكتب العلمية، بيروت ،  م١٩٩٤ ھـ  ١٤١٥ا=ولى، 

 ٤٧٠ص ، ٤ج  القطان، تيسير التفسير، ) 4(
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وَذْرُته، : َذا، وَدْع ذا، و8 ُيقال َذرْ : ُيقال: قال: وأَْخبرني الُمنذرّي، عن الَحَراني، عن ابن الّسكيت

َتَرْكُتFه : َواذٌر، و8 َواِدٌع، ولكن ُيقال:  و8 ُيقال،َيَذُره وَيَدُعه:  في الحاضر فُيقال وأَّما،و8 َوَدْعَته

  .فأَنا َتاِركٌ 

 واْسFFَتْعملته فFFي الحاضFFر ،والِفْعFFل الماضFFي) َيFFذر( قFFد أَماتFFت الَمFFْصدر مFFن  العFFربُ :وقFFال اللdْيFFثُ 

  .كثيرة الَوْذِر، أَي َكثيرة ِقطع اللdحموَثريدة، َذْره َتْركاً :  فإِذا أََراُدوا الَمْصدر قالوا،وا=ْمر

  )١(.)ْمرهفإنfي أَُجاِزيه وأَكفيك أَ  أَي ِكْله إليd ، ١١:  المدثر�m��È��Ç��Æ��Å��Äl :وقوله

علFم أنھFم اسFتعملوا الفعFل ا(: في شرح شافية ابن الحاجFب، بوابهأجاء في باب الفعل المضارع و

�m��¢��¡������~��}�������|��{���������z��y :يذر، ومنه قوله تعالى: المضارع من ھذه المادة فقالوا

��¨§��¦��¥����¤��£lرانFFFه ا،١٧٩:  آل عمFFFتعملوا منFFFالوا= واسFFFر فقFFFه ذر، : مFFFه قولFFFومن

�m��j��i��h��g���f��e :وقوله،  ١١:  المدثر�m���È��Ç��Æ��Å��Äl:تعالى

��klلFF١١:  المزم  ، ً+FFصدرا و8 فعFFول و8 مFFم مفعFFل و8 اسFFم فاعFFه اسFFستعملوا منFFم يFFول 

  )٢).(ماضيا

: قFFال الFFشيخ،  ٢:  البقFFرة�m��L��K���J��IH��GF���E��D��Cl : عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى– ٦

 ،) ھFذا ھFو الكتFاب (لبعيFد كنايFًة عFن ا9جF+ل والرفعFة، ولFذا لFم يقFل سFبحانهشFارة لإسم ا: ذلك(

نزلنFFاه علFFى عبFFدنا، 8 يرتFFاب فFFي ذلFFك عاقFFل أ، الFFذي امFFل، القFFرآنھFFذا ھFFو الكتFFاب الك: المعنFFى

ذين  وقFد جعلنFا فيFه الھدايFة الكاملFة للFd، من حقFائق وأحكFاميه، و8 في صدق ما اشتمل علمنصف

 ،ى نور الحق والFسعي فFي مرضFاة Mلإ، قد سمت نفوسھم فاھتدت M ويعملون بطاعتهيخافون 

نمFا ھFو كتFاب إ، و الحصر، بل الشمول، لكنه ليس كتاب علم، بالمعنى الحFديث ھنا 8 تفيد)فيه(و

مFن :  فانھا تعنFي،)٣( ،٣٨:  ا=نعام�m���vu��t��s��r��q��pl:قوله تعالى أما ،كامل في الدين

  )٤(.)كل عصر نصيبفي ، 8 بالعلوم الطبيعية التي يستجّد منھا علق بالدينشيء مت

                                                 

دار ،   تحقيق أحمد عبد الرحمن مخيمر،"تھذيب اللغة"،أبي منصور محمد بن أحمد بن ا=زھر: الھروي  )1(
  ١١ص ، ١٥ج، م٢٠٠٤/ ھـ  ١٤٢٥بيروت الطبعة ا=ولى ، الكتب العلمية

للعAالم ، مAع شAرح شAواھده، شرح شافية ابن الحاجAب "ضي نجم الدين محمد بن الحسن الر: ا9ستراباذي  )2(
محمFد :  حققھما، وضبط غريبھما، وشرح مبھمھما، ا=سFاتذة،"الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة اBدب 

  . لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ، نور الحسن  محمد الزفزاف  محمد محيى الدين عبد الحميد

 .وليس القرآن، ا علم Mالمراد بالكتاب ھن)   3(

 ٥٢ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج)   4(
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وأشFار ، فFي اللغFة) ذلك(معنى اسم ا9شارة سر اIية الكريمة بالرجوع إلى ن+حظ أن الشيخ قد ف

و8 يمكFن تفFسير  ھFذه ، بقوله وھFي كنايFة عFن ا9جF+ل والرفعFة، إلى الكناية الموجودة في اIية

 فFي والذي ذھب اليه الFشيخ قريFب ممFا ذكFره أبوعبيFدة، ظيف معاني وأسرار اللغةة بدون تواIي

  .وا9مام الطبري، مجاز القرآن

 وقد تخاطب العرب الشاھد فتظھر ،ھذا القرآن:  معناه،٢:  البقرة�m��D��Cl :(قال أبوعبيدة

كFFان مFFن و  حبFFشية، كانFFت سFFوداء،قFFال خفFFاف بFFن ندبFFة الFFسلمّى، وھFFى أمFFه، لFFه مخاطبFFة الغائFFب

  )١:(غربان العرب فى الجاھلية

ْمُت َمالَِكا           َفإن َتُك َخْيلي قد أُِصيَب َصِميُمھا dَفَعْمًدا على َعْيٍن َتَيم   

مُح يأِطُر َمْتَنهُ  nل ُخفاًَفا، إنني أنا ذلَِكا                    أقوُل له، والر dتأم   

، قتلFه دريFد وھاشFم ابنFا حرملFه عاوية أخو خنFساءم: يعنى مالك بن حّماد الشمخّى، وصميم خيله

  )٢(.)المرّيان

Fا بFFه ) ذلFك الكتFاب(وقFد يحتمFل قولFFه جFل ذكFFره( :قFال ا9مFام الطبFFري فFي تفFFسيره أن يكFFون معنّيً

َوُر التي نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة، فكأنه قال جّل ثناؤه لنبيه محمد صلى M عليه  nالس

نْته ُسوَ يا محمد، اعل: وسلم dم أّن ما تضمFاُب الFَب ُر الكتاب التي قد أنزلتھا إليك، ھو الكتFذي 8 ري

ور التFي نزلFت قبFل )ھذا الكتاب(، )ذلك ( ثم ترجمه المفسرون  بأن معنى،فيه nسFإْذ كانت تلك ال ،

صFلى M -سورة البقرة، من جملة جميع كتابنا ھFذا، الFذي أنزلFه M عFز وجFل علFى نبينFا محمFد 

وكان التأويل ا=ول أولFى بمFا قالFه المفFسرون، =ّن ذلFك أظھFُر معFاني قFولھم الFذي  -يه و سلمعل

  .)ذلك(قالوه في

ه معنى dلميّ )ذلك (وقد َوج nبعُضھم، إلى نظير معنى بيت ُخفاف بن ُندبة الس :  

ْمُت َمالِ         َفإن َتُك َخْيلي قد أُِصيَب َصِميُمھا d٣(َكا َفَعْمًدا على َعْيٍن َتَيم(  

مُح يأِطُر َمْتَنهُ  nل ُخفاًَفا، إنني أنا ذلَِكا               :أقوُل له، والر d١( تأم(  

                                                 

ھا ئھFFو خفFFاف بFFن عميFFر بFFن الحFFارث بFFن الFFشريد بFFن ريFFاح، وھFFو أحFFد فرسFFان قFFيس وشFFعرا: خفFFاف )    1(
المذكورين، مخضرم، نشأ فى الجاھلية وأدرك ا9س+م وشھد فتح مكة، وكان معه لواء بنFى سFليم واللFواء اIخFر 

س بن مرداس وشھد حنينا والطائف وثبت على إس+مه فى الردة وبقي إلى زمن عمر بن الخطاب، وأما مع العبا
فھى أمه كان سباھا الحارث بن الشريد حين أغار على بنى الحارث بن كعب فوھبھا 8بنه عمير فولدت لFه : ندبة

  .ةعبيدي في مجاز القرآن =ب، أنظر حاشية المحقق، خفافا، وكانت امرأة سوداء

 ٩٩ص، ١ج،  مصدر سابق، "مجاز القرآن " ، أبو عبيدة)  2(

ھFFو مالFك بFFن ِحَمFFار الFFشمخي  :ومالFFك، يقFول الFFشعر فFFي مقتFل ابFFن عمFFه معاويFة بFFن عمFFرو أخFFى الخنFساء)   3(
الخFالص : والFصميم. ھFم فرسFان الغFارة، وكFان معاويFة وخفFاف غFزَوا بنFي مFرة وفFزارة: والخيFل ھنFا، الفزاري

، إذا " فعلت ھذا ا=مر عمد عين ، وعمًدا على عين: "ويقال. وأراد معاوية و مقتله يومئذ، يءالمحض من كل ش
جAامع  "،الطبFري :أنظر حاشية المحقق على تفسير ا9مام الطبFري، قصد وأمd : وتيمم، تعمدته مواجھة بجد ويقين

 ٢٢٧ص ، ١ج، مصدر سابق،  "البيان 
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 أظھFر خفFاٌف مFن اسFمه ،، نظيFُره)ھذا( بمعنى)ذلك الكتاب ( فزعم أنّ ،تأملني أنا ذلك: كأنه أراد

ر عFFن  بمعنFى الخبFF) ذلFFك ( فكFFذلك أظھFر،علFى وجFFه الخبFر عFFن الغائFب، وھFFو مخبFر عFFن نفFسه

  .، والمعنى فيه ا9شارة إلى الحاضر المشاَھدالغائب

، يعنFي )ذلFك الكتFاب( :وقFد قFال بعFضھم، والقول ا=ول أولى بتأويل الكتاب، لما ذكرنا من العلل

لFه كFذلك، ) ذلك (به التوراة وا9نجيل، وإذا ُوّجه تأويل fى متأوFه علFإلى ھذا الوجه، ف+ مؤونة في 

  )٢(.)باًرا عن غائب على صحة يكون حينئذ إخ)ذلك(=ن

: قFFال الFFشيخ، ٣٣:  الرعFFد�m���º¹��¸��¶����������µ��´���³���²��±l: عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى– ٧

! َمFFن لFFيس كFFذلك كَ ،مFFا كFFسبتمFFن  8 يخفFFى عليFFه شFFيء ،أفمFFن ھFFو قFFائٌم حفFFيٌظ علFFى كFFّل نفFFسٍ (

  )٣(.) وھذا من ب+غة القرآن،كمن ليس كذلك: فالجواب محذوف وھو

ولكFن ، )وھFذا مFن ب+غFة القFرآن( واكتفى بقولFه ، به الشيخ إلى روعة الحذف في اIية الكريمةن

فنFون عديFدة مFن وجدت أن اIية  تحتFوي علFى ،  وبعد رجوعي إلى المصادر اللغوية،باختصار

فيھا فاIية ، على الكفار لشركھم باS سبحانه وتعالى =نھا وردت في معرض ا8حتجاج ،الب+غة

 علFى ،لتFوبيخ والزرايFة علFيھمل وذلFك ،وحFذف خبFره تFصريحا )أفمFن(نكاري في قولFه إفھام ستا

ا9ضFمار علFى شFريطة : وھFذا مFا يFسميه علمFاء البيFان ،الجامعFة لھمFا لفقد الجھة ،القياس الفاسد

  )٤.( وھو أن يحذف من صدر الك+م ما يؤتى به في آخره فيكون اIخر دلي+ على ا=ول،التفسير

٨ –FFرج FFشيخ إلFFسيرهع الFFي تفFFة فFFصادر اللغويFFض المFFداً ، ى بعFFصراً جFFه مختFFان رجوعFFوإن ك ،

�m��¾½��¼��»��º��¹���¸��¶��µ: فمFث+ عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، وبدون توسFع

��Ò��Ñ�����������Ð��ÏÎ���������Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ�������Å��Ä���Ã���Â��Á���À��¿

���Õ��Ô��Ól٥٧:  ا=عراف ،Fال الFريح(: شيخقFرك: الFواء اذا تحFب، الھFال الراغFق :

ح بلفظ اكلn موضع ذَكر M فيه إرسال الريح بلفظ الواحد كان للعذاب، وكل موضع ذَكر فيه الري

                                                                                                                                            

ھFو أن تقFبض علFى أحFد طرفFي الFشيء ثFم : وأطFر الFشيء يFأطره أطFًرا، يعنFي لمالFك بFن ِحَمFار: أقول لFه)   1(

وأراد أن حر الطعنة جعلFه يتثنFى مFن ألمھFا، ثFم ينحنFي ليھFوى صFريًعا إذ أصFاب الFرمح ، تعوجه وتعطفه وتثنيه
ص ، ١ج، مFصدر سFابق،  "جAامع البيAان  "،الطبFري : أنظر حاشية المحقق على تفFسير ا9مFام الطبFري، مقتله
٢٢٧ 

  ٢٢٧ص ، ١ج، مصدر سابق، "جامع البيان  "،الطبري )  2(

  ٥٥٥ص ، ٢القطان، تيسير التفسير، ج)   3(

الرابعFة، :  دار اليمامFة الطبعFة،" إعراب القرآن وبيانAه "، محي الدين بن أحمد مصطفى: درويش: أنظر)   4(
  .١٢٨ص ، ٥ج،  بيروت–دمشق ،  ھـ١٤١٥
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 �m��i��h��g��fl :ن M تعFالى يقFول=، ن ھFذا فFي الغالFبأظFن أ و،الجمع كFان للرحمFة

:  يوسFFFف�m�Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��É��È��l : وفFFFي سFFFورة يوسFFFف، ٢٢: يFFFونس

١).(٩٤(  

�m���O��N��M�����L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A: تعFالىوكذلك عنFد تفFسيره لقولFه

��c��b����a��`��_��^��]��\��[��ZY��X���W��V��U��T��S��R��QPlقال ، ١٢٠:  البقرة

=ھFواء أھFل  جمع ھوى، وأھل ا:ھواءا=و ،، جمعھا مللالطريقة، الدين، الشريعة: الملة(: الشيخ

ذ مFن الFشھوات مFن غيFر داعيFة لFى مFا تFستلإالھFوى مFي+ن الFنفس ( :، قال السيد الجرجFانيالبدع

  )٢(.)8 فيما ليس بحق وفيما 8 خير فيهإ و8 يستعمل في الغالب ،)للشرع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ١٦٦ص ، ٢جالقطان، تيسير التفسير، )   1(

 ١١٦، ١المرجع السابق، ج ) 2(
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  ا2تجاه الفقھي: المطلب الثاني

منذ عھد الرسول ، لماء قديماً وحديثاً يعتبر الفقه من أھم العلوم الشرعية التي اھتم بھا الع

 كFFانوا يFFسألون – رضFFوان M علFFيھم –فالFFصحابة ،  إلFFى يومنFFا ھFFذا– صFFلى M عليFFه وسFFلم –

وتعلFم الفقFه ،  عليھم في القFرآن وفFي الFدين عامFة في ما أشكل– صلى M عليه وسلم –الرسول 

�m��Á��À��¿��Æ��Å��Ä��Ã�����������Â :لقولFه تعFالى، فرض كفاية على كل مFسلم ومFسلمة

���Ð��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Çl١٢٢:  التوبة.  

وقد خصص العلماء منذ القFدم ، لمصادر وأولھا في ا=دلة الفقھيةويعتبر القرآن من أھم ا

كأحكFام القFرآن 8بFن ، وجعلFوا لھFا تفاسFير خاصFة بھFا، وجمعوھا، احث خاصة بآيات ا=حكاممب

  .حكام القرآن للجصاص الحنفيوأ، العربي المالكي

Iد اFشيخ عنFف الFةوقد وقFام الفقھيFت ا=حكFي تناولFات التFر آ، يFرح وذكFاء وشFراء العلم

 أئمFFة المFFذاھب ا=ربعFFة  وكFFان قلFFي+ً مFFا يرجFFع إلFFى آراء، وبطريقتFFه الخاصFFة، ا=حكFFام بإيجFFاز

بة للتFرجيح فقFد كFان أمFا بالنFس، وأحيانا يذكر آراء الشيعة في بعض المسائل الفقھية، ومصادرھم

وبالجملة فإن تفسير الشيخ لم ، ويترك الترجيح في بعضھا، ي بعض المسائل الفقھيةيرجح رأيه ف

كمFا أن تفFسيره خF+ مFن الخ+فFات ، )١(يشتمل علFى أبحFاث فقھيFة موسFعة مثFل التفاسFير القديمFة

قFد أفFردت لھFا ، ھيFةوذلFك أن الخ+فFات الفق، الفقFهوالردود بين الفقھاء كما ھو مشھور فFي كتFب 

  .فيمكنه الرجوع إليھا، فمن أراد التوسع، ة بھامؤلفات خاص

كي ، والواقع أن الشيخ  حينما يتجنب الخوض في مثل ھذه ا=بحاث الفقھية بشكل موسع

وھFي ، كما أشار إلى ھFذا محمFد عبFده وت+ميFذه مFن بعFده،8 يحول التفسير عن وظيفته ا=ساسية

ودعFوة إلFى ، وكانت مدرسته ثورة على القديم، لوقوف عند ظاھر النصوا، بيان معاني الكلمات

ويغني عFن كثيFر مFن ، فمث+ً تفسير ا9مام القرطبي يعتبره العلماء مرجعاً مھماً في الفقه، التجديد

  .وذكره لمعظم اIراء الفقھية، لكثرة المسائل الفقھية التي بحثھا في تفسيره، كتب الفقه

محمFد =نFه تتلمFذ علFى ، يFذ محمFد عبFدهيعتبFر الFشيخ مFن ت+م، اعدةوانط+قاً من ھذه الق

الFشيخ محمFود و،  وكذلك علFى الFشيخ محمFد مFصطفى المراغFي،رائد ھذه المدرسة، رشيد رضا

ولFم يتعFصب إلFى مFذھب فقھFي ، ولھذا تجنب  ا8طناب و الحشو في المسائل الفقھية، )٢(شلتوت

طدم القFاريء لتفFسيره فF+ يFص، وضFوح والFسھولةتفFسيره نوعFاً مFن الممFا أضFفى علFى  ، معين

                                                 

 ٣٥٤ص ، ١القطان، تيسير التفسير، ج: أنظر،    إ8 في الميراث فقد كان له بحث موسع فيه) 1(

  ١٩ ص،  أنظر الرسالة) 2(
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لتتFضح لنFا ، وسأذكر أمثلة مFن تفFسيره،  يفھمھاوقد 8، وخ+فات أصولية قد يفھمھا، بآراء فقھية

  . آيات ا=حكامطريقته في تفسير

فمFث+ً عنFد تفFسيره ، ورد على بعض المخالفين، عتراف بأن القرآن لم تأت فيه كل اIحكاما – ١

�m��`��_���^��]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Q :لقولFFFه تعFFFالى

��f��e���d��c��balدةFر،  ٩١:  المائFريم الخمFي تحFدرج فFنة التFره سFد ذكFشيخ بعFال الFق ،

: مر والميسر ذكر أن فيھمFا مفFسدتينن أمر M تعالى باجتناب الخأبعد  (:وسبب نزول ھذه اIية

  والثانيFة دينيFة ھFي الFصّد عFن ذكFر M،النFاسغFضاء بFين بواليقاع العFداوة إ، ھي حدھما دنيويةأ

 �m��e���d��cl:  ذلFك بھFذا ا8سFتفھام بقولFه تعFالىكFدأ ثFم ،وعن الص+ة التي ھي عماد الدين

  .، أي اْنَتُھوا عن ھذه ا=شياء  ٩١: المائدة

 :حًة بFل قFالنھFا حFرام صFراإلFم يقFل M و، ن الخمر غيFر محّرمFةإ: وأسمُع بعض الناس يقولون

 لتعليل ا=مور التي يحبونھا، ،لفاظالت+عب با=و ك+م فيه الھوى والتذّرع ، اوقولھم ھذ، اجتنبوه

 لFه ،نما ھو قرآن كFريمإو ح+ل، وأم ا حتى ينّص على كل شيء بأنه حر،فالقرآن ليس كتاب فقه

 أن M تعFالى ،نھائياً كبر دليل على تحريم الخمر تحريما أ و،سلوبأسلوب عربي فريد 8 يدانيه أ

نFصاب ، وقد جاء تحFريم ا=ز8م وا= الذي ھو القمار، وبا=ز8م وا=نصاب،قرن الخمر بالميسر

m���J������I��H��G��F��E��D��C��B��A :صريحاً بقوله تعالى فFي أول ھFذه الFسورة

��Z��Y��X��W��V��U��T����S��R���Q��P��O��N��M��L��K

��`_��^��]\���[lا و،  ٣: دة المائFاً لھFدھا تقّربFذبُح عنFنام والFادة ا=صFإذا كانت عب

، فFإن الخمFر تكFون حرامFاً ذا كانFت ا=ز8م وا8ستقFسام بھFا إ، وحرامFاً ، فFإن الخمFر تكFون حراماً 

 الFFذين يقولFFون و، حرامFFاً  فFFإن الخمFFر كFFذلك تكFFون ،حرامFFاً ذا كFFان الميFFسر والمقFFامرة إ، وكFFذلك

  )١(.)م، و8 يخَشون M فيما يقولونھبتحليلھا أناس يّتبعون أھواء

 الفقه للتوسع فFي ويحيل القاريء على كتب،  كان يذكر بعض ا=حكام الفقھية بصورة عامة– ٢

�m���H��G��F��E����D��C��B��A:فمFFFث+ً عنFFFد تفFFFسيره لقولFFFه تعFFFالى، الحكFFFم والمعرفFFFة

�W��V������������������U��T��S��R��Q��PO��N��M��L��K��J������I�lةFFFFFFFFال ، ٩:  الجمعFFFFFFFFق
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كعتFان بعFد خطبتFين يلقيھمFا ، وھFي ر اIيات الكريمة عن ص+ِة الجمعFةالحديُث في ھذه( :الشيخ

  .، وقد ثبتت فرضيتھا بالكتاب والسّنة وا8جماعا9مام، وھي فرُض َعين

 تجFب ھFا، و8 القFادِر علFى الFسعي إلي،وتجب ص+ةُ الجمعة على المسلم الحّر العاقِل البالغ المقFيمِ 

ص لFه فFي تFرك الجماعFة، وكFلf على المرأة والصبّي، والمريِض والمسافر dرخFذور مFمع Fذر ، كع

 أحاديث كثيرة في فضل يوم وقد وردت، ، و8 تصّح إ8 جماعةالمطر والوحل والبرد ونحو ذلك

يFبالجمعة، وفFضل الFص+ة فيھFا fة والطFاب النظيفFسل والثيFا بالغFتعداد لھFا وا8سFّث عليھFوالح ،، 

َد على عھFد رسFول ، فقد كانت النساء تحضر المسجن يحضروا الجمعةأويجوز للنساء والصبية 

M-عليه وسلم M ه-صلىFوتصلّي مع ،Fن صFر ومFضة الظھFه فريFقطت عنFَة سFن لى الجمعFوم ،

  )١(.)أراد زيادة فليرجع الى كتب الفقه

، مثل المفFسرين القFدماء، ين عند تفسير الشيخ Iيات ا=حكام لم يكن يتعصب إلى مذھب مع– ٣

ي+حFFظ ھFFذا واضFFحاً فFFي تفFFسيرھما IيFFات ، فالقFFاريء =حكFFام القFFرآن 8بFFن العربFFي والجFFصاص

فمFث+ً عنFد تفFسيره لقولFه ، ولكن الشيخ من خ+ل تفFسيره لFم أ8حFظ عليFه ھFذا التعFصب، ا=حكام

�m��N��M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C����������B��A: تعالى

�P���O��Z��Y��X��W������V��U��T��S��R��Q�

\[lساءFFشيخ،  ١٠٢:  النFFال الFFت إ (:قFFة أذا كن+FFت صFFك وقامFFي جماعتFFول فFFا الرسFFيھ

 تقف الطائفُة ا=خرى  فيما،دع طائفة منھم تصلي معكو،   عداءالجماعة ف+ تنسوا الحذر من ا=

 ،سFلحتھمأ ويحملFوا ،يقظFينن يكونFوا أ وعلى المFصلّين ،خوانھم المصلّينإ يحرسون ،وقبالة العد

ذا سجد وإ، حيطة من الغدرال و، الخطرةھ، يفعلون ذلك استعداداً لمواجو8 يتركوھا وقت الص+ة

حFوُج مFا يكFون للحراسFة حFين ، =ن الFساجد أفليكْن الّذين يحرسونكم مFن خلفكFم ،المصلّون معك

، ف مكان الجماعة الحارسFة وتق، تقوم الجماعة التي صلّت،ذا انقضت الركعة ا=ولىإ ف،السجود

 وھنFا يكFون ا9مFام قFد أتFم صF+ته ،اعFة ا=خيFرة فتFصلي معFك ركعFة كFذلكوعند ذلك تFأتي الجم

، ثم لى فتصلّي الركعة الثانية وتسلّم، بينما تحرسھا الجماعة الثانيةفيسلّم وعندئذ تأتي الطائفة ا=و

  يكون الجميع قد صلّوا بإمامFة الرسFول بذلك، وتسلمتجيء الجماعة الثانية فتصلّي الركعة الثانية

  .ذا يفعل كل إمام وقائد عند الخطروھك - صلى M عليه وسلم –

علFي، وابFن :  عFدد كبيFر مFن فقھFاء الFصحابة مFنھمأوردناھFا التFي وقد قال بالص+ة على الصفة 

ومFن . موسFى ا=شFعريبFو أ و،، وأبFو ھريFرةعباس، وابن مسعود، وابن عمرو، وزيد بن ثابFت
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 ، وفي كتب الفقه خ+ف كبير فFي صFفة ھFذه الFص+ة،مالك، والشافعي وغيرھما: فقھاء ا=مصار

  )١(.)8 مجال لذكره ھنا

Fه مFFع ھFذا ن،   إن تفFسير الFشيخ مFFن التفاسFير المختFFصرة– ٤ dات ولكنFFض الخ+فFر بعFFد ذكFده قFFج

�m����s��r��q��p :فعند تفسيره لقولFه تعFالى، زبدون تعصب وانحيا، ورجح رأيه فيھا، الفقھية

��e��d��c��b��a`��_��������~��}��|��{��zy��x��w��v����u����t

���flذ كانت ا=نعام ح+8ً لكم بذبحھاوإذا( :قال الشيخ، ١٢١:  ا=نعامFم ُيFا لFكر ، ف+ تأكلوا مم

، وإن المفFسدين مFن شFياطين  إن ذلك فFسٌق وخFروج عFن حكFم M،اسم M تعالى عليه عند ذبحه

، علّھFم ُيقنعFونكم بأكFل  ليجادلوكم بالباطل،نس والجن لُيَوْسِوسون في عقول من استولوا عليھما9

، فقFد كFان  ومثFل ذلFك شFأن الميتFة،و ينحرونھFا للميFسرأ اسFم آلھFتھم، االذبائح التي يذكرون عليھ

مFا يأكFل المFسلمون م، فكيFف ن M ذبحھFاالمشركون يجادلون المسلمين في تحريمھFا، ويقولFون إ

، فإن قبلتموه وأطعتموھم كنFتم مFثلھم ن ھذا من السخفأ، و8 يأكلون مما ذبح M؟ ذبحوا بأيديھم

 Sفي الشرك با.  

  : في ھذه المسألة على ث+ثة اقوالختلفوااونجد ا=ئمة رحمھم M قد 

 وھFذا ،لھFا مطلقFا 8 يِحFلn أك،سFھواً عمFداً أو  ، ذبيحة لم ُيذكر اسم M عليھFاكل نd إِ : م يقولضھبع

بFي أحمFد بFن حنبFل ومFذھب أ، وعFن ويn عن ابِن ُعَمَر ومو8ه نافع، ورواية عFن مالFكالقول مر

  .ثور، وداود الظاھري

  فإن ترَكھا عمFداً أو نFسياناً ، التسمية على الذبيحة ليست شرطاً بل ھي مستحبةنd إِ : والقول الثاني

بي ھريFرة، أ وروي ذلك عن ابن عباس و،ابهذھب ا9مام الشافعي وجميع أصح وھذا م،8 يضر

لھتھم، أما ترك التسمية إن النھي كان عن الذبائح التي تذبحھا قريش I: وعطاء بن رباح، وقالوا

  .ف+ يضر

شھور مFن  وھذا ھو الم،تحلن تركھا عمداً لم إ، و َتَرَك التسمية سھواً 8 يضرنْ إِ : والقول الثالث

 وابFن ، وھو مروي عFن سFيدنا علFيّ صحابهأبو حنيفة وأ يقول ، وبهمذھب مالك وأحمد بن حنبل

  )٢(.عباس والحسن البصري وغيرھم

م 8؟ فقال أ، ھل ُنسخ من حكمھا شيء اختلف أھل العلم في ھذه اIية: قال ابن جرير في تفسيره

�m��«��ª: إنھFا ُنFسخت بقولFه تعFالى: سخ منھا شيء، وقال بعضھمإنھا ُمحَكمة ولم ُين: بعضھم

                                                 

  ٤١٩ص  ،١ج،   القطان، تيسير التفسير) 1(

 .ويبدوا أنه ھو الراجح، =نه معقول،   ن+حظ أن الشيخ قد رجح ھذا الرأي بدون تعصب) 2(



 

 

- ١٥٠ -

�¬��º¹��¸��¶��µ���´��³��²��±��°��¯®�lدةFFر،  ٥:  المائFFن جريFFال ابFFم قFFث :

 وھذا ، ُيذكر اسم M عليهلم ين تحريم ما ه 8 تعاُرَض بين ِحل طعام أھل الكتاب وبنّ أ: والصواب

  )١(.ھو الصحيح

ا تشديد  وفي ھذ،، و8 يجوز أكلُهو أمير حرامٌ أوبعض العلماء يرى أن ما ُيذبح عند استقبال َملِك 

ؤ8ء الFذين ذبحFوا ، =ن الناس 8 يعبFدون ھFوتزمnت، فإن مثل ھذه الذبائح ح+ل، وليست محّرمة

  )٣)).(٢( وليس ھذا ا8ستبشار بقدومھم إ8 كذبح العقيقِة للمولود وغير ذلك،لھم عند قدومھم

التي ، صوليةبعض القواعد والنظريات الفقھية وا=،  ذكر الشيخ أثناء تفسيره Iيات ا=حكام– ٥

�m���h��gf��e���d��c   :فمث+ً عند تفسيره لقوله تعالى، مبنى عليھا العلماء عدة أحكا

��lk��j��ilراث، ١١:  النساءFة الميFيI ولFسيره المطFد تفFصيب (: قال الشيخ بعFل نFجع

أعبFFاء ا=نثFFى فFFي التكFFوين ، لFFيحفظ التFFوازن بFFين أعبFFاء الرجFFل وجFFلالمFFرأة نFFصف نFFصيب الر

وانFه خإيFضا بأ، كمFا أنFه مكلFف يكلdف بإعالتھا ھي وأبنائھFا منFه و، فالرجل يتزوج امرأة،العائلي

 الُغFFنم (:  والقاعFFدة تقFFول، أمFFا المFFرأة فانھFFا تقFFوم بنفFFسھا فقFFط،ووالدتFFه وغيرھمFFا مFFن ا=رحFFام

  )٥(.)توزيع الحكيم في النظام ا8س+مي ومن ثم يبدو التناسق في التكوين العائلي وال،))٤(بالغرم

قFال ،٥٨:  النFساء�m��±���°��¯��®��¬��«��ª����©��¨l  :وكذلك عند تفسيره لقوله تعFالى

 وقFد وردت عFدة أحاديFث فFي نFزول ،مؤمنFون وفي مقّدمتھم ال،خطاب عام لجميع الناس( :الشيخ

 العبFرةُ بعمFوم  ( لكFن، ووجFوب ردf مفتFاح الكعبFة إليFه، منھا قFضية عثمFان بFن طلحFة،ھذه اIية

صFلوا جميFع مFا ون تأن M يFأمركم إ، أيھFا المؤمنFون : والمعنFى،))٦(8 بخFصوص الFسبب اللفظ

 ،تطيعFFوا أوامFFرهو، وذلFFك أن تؤمنFFوا بFFه إيمانFFا حقيقيFFا، أنFFتم مؤتمنFFون عليFFه، وھFFو نفوسFFكم أو8ً 

ھFFذه ھFFي ا=مانFFة الكبFFرى التFFي ُكلFFّف ا8نFFسان ، وتتجنبFFوا نواھيFFه، وتعملFFوا عمFF+ً صFFالحا يرضFFاه

ىومنھا تنبثُق سائر ا=مان ،ست عن ذلك الجبالعوتقا ،بحملھا dؤدFا أن تFبھ M أمرFي يFم ، ات التFث

 ونحو ذلك مما ،، وِحفظ السرلى أربابھا، وعدم الغشإ من ذلك ردn الودائع ،أمانُة العبد مع الناس
                                                 

  .وھو الصحيح:   وقد رجح الشيخ ھذا الرأي بقوله ) 1(

  ٩٧ص، ٢  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(

، عد عن حكم ھذه اIيةوبعيدة كل الب، وللبشرى فقط، =نھا فع+ً تشبه العقيقة،   وأنا مع الشيخ فيما ذھب إليه) 3(
، أمFا إذا ذكFر اسFم M عليھFا، فإنھFا 8 تقبFل، أو الFذبح لغيFر M كعFادة الجاھليFة، اللھم إن كان القصد منھا المباھاة
 .فأنھا تقبل، وكانت خالصة لوجه  M تعالى

 .أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره:    معناھا) 4(

  ٣٥٤ص، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 5(

 .وليس بالواقعة أو السبب الذي جاء الحكم =جله، العبرة باللفظ العام:   معناھا) 6(
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 ، بFأ8ّ ل فFي ذلFك عFدل الحFاكمين مFع الرعيFةيدخو ،ل وا=قربين وعامة الناس والحكاميجب لkھ

 كمFا يFدخل ،ن يختاروا خير النFاس لتFولّي شFئونھمأ، و بثرواتھا، و8 يتحكموا في رقابھاايستأثرو

ل التFي تFنفعھم فFي ، ويعلّمFوھم ا=عمFالFى ديFنھم الFصحيحإبأن يرشدوھم ، عدل العلماء مع الناس

نFFه  يبيعFFون م،، 8 أن يتخFFذوا الFFديَن تجFFارةالتربيFFة وكFFسب الحFF+لمFFن أمFFور ، دنيFFاھم وأخFFراھم

لرجFل مFع زوجتFه فFي  ويدخل فيھا كFذلك أمانFة ا، وملء جيوبھم ھم، لقاء رضا الحكام،القراريط

  .ده وسائر أھل بيته المسئول عنھم، ومع أو8النفقة والعشرة

علFى عمFل يFضّره فFي  بأن يختار لھFا مFا ھFو ا=صFلح فF+ ُيقFدم ،ثّم يدخل عدل ا8نسان مع نفسه

ويبتعFFد مFFا أمكFFن عFFن جميFFع  ،=شFFياء التFFي تFFضر بFFصحته، ويتجنFFب تعFFاطي ادنيFFاه أو آخرتFFه

  )١(.)المغريات

|��{���~��_��`���m��f����e��d��c��b��a :وكFذلك عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى

��w��v��u���t��s��rq�����p��o��n����m��l�������k������j��i��hglثم ( :قال الشيخ، ١٧٣:  البقرة

  ،)٢(، فالضرورات تبFيح المحظFوراتات عند الضرورةاباحة ھذه الممنوعي فيضع قاعدة جليلة 

اف على نفسه الھ+ك جوعاً، ولFم  وخ، بأن لم يجد غيره،لى أكل شيء مما حرم Mإفمن أُلجىء 

:  البقFرةm w��v��u���t��s��rq�����p��ol ،، ولFم يتجFاوز قFدر الحاجFةيكن راغبFاً فيFه لذاتFه

٣(.)١٧٣(  

أو التعليق ، دون مناقشتھا، أتي بآراء الفقھاءي، آيات اIحكاميخ في تفسيره  لبعض   نجد الش– ٦

وجمھور ( :وإن كان يشير إلى رأي الجمھور بقوله، أو ذكر الرأي الراجح منھا في نظره، عليھا

ولكن 8 نعرف القصد من ھذا؟  ھل ھو الراجح فFي نظFره أم 8؟ فمFث+ً ) ھم ا=غلبو(، )العلماء

m���e��d��c����b��a`��_��~��}�����������|��{��z��y  :عنFFFد تفFFFسيره لقولFFFه تعFFFالى

��hg���flل ( :قال الشيخ، ١٧٨:  البقرةFوة القبائFعاً لقFة خاضFي الجاھليFصاص فFلقد كان الق

، وبعFضھم كFان  بل يطلبون قتل رئيس القبيلة،، فبعضھم كان 8 يكتفي بقتل القاتل الفردھاعفوض

 ،سF+م بالعFدل والمFساوة فجFاء ا9،ذا ظلFم كبيFر وھF،يطلب قتل عدد من ا=شFخاص بFدل المقتFول

�m��d��c����bات ئيFFعFFض الجز فنFFّصت علFFى ب، ثFFم خّصFصت اIيFFة،وفFرض قتFFل القاتFFل فقFFط

                                                 

  ٣٩٠ص، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(

م مع اضطرار:   معناھا) 2( dولكن بقدر الحاجة، 8 ُمَحر. 

 ١٤٦ص، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 3(
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��hg���f��elدم ، تأكيداً 9بطال ما كانوا عليه في الجاھلية،  ١٧٨:  البقرةFرض عFن فFم 

واء كFFان حFFراً قتFFل عبFFدا أو  سFF،لن ُيقَتFFل القاتFFأسFF+م فھFFو مFFا الحكFFم فFFي ا9أ ،التFساوي فFFي الFFدماء

كمFا ، ٤٥: المائFدة �m��¤��£��¢l :ن ھذا جاء واضFحاً فFي قولFه تعFالى وذلك =،بالعكس

  .جاء في سورة المائدة

،  كا9مFام مالFك،لFدا الوقتFلفمFنھم مFن رأى : ولكن، إذا قتل رجFل ولFده، اختلFف العلمFاء فFي ذلFك

وكFذلك ، ، وھFم ا=غلFبھم من قال 8 ُيقتFل بFه ومن،ذا أضجعه وذبحه بالسكينإوذلك في حالة ما 

 كذلك فعل عمر بن الخطاب وعلFّي ،نھم يقتلون بهأ فجمھور العلماء ،ذا قتل جماعة رج+ً واحداً إ

واختلفFوا فFي قتFل المFسلم ذميFا، فبعFضھم قFال 8 يقتFل بFه وھFم ، بن أبي طالFب رضFي M عنھمFا

  )٢)).(١(، وقال البعض يقتل بهغلبا=

٧ –FFان يFFك FFشيعة مFFةذكر آراء الFFسائل الفقھيFFي المFFسنة فFFسيره، ع آراء الFFي تفFFٌر فFFذا كثيFFو8  ،وھ

: فمFث+ً عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، مع أنھFا فرقFة مFن الفFرق الFضالة، أعرف ما الفائدة من ذكرھا

m���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��QlلFFFشيخ،  ٨:  النحFFFال الFFFق: 

مٌة عند أبي حنيفولحو( dوابن حنبل، وح+لٌ ةُم الخيل محر fال أ،  عند مالٍك والشافعيFوُم البغFا لحFم

مة عند dوجميُعھا ح+ل  أبي حنيفة والشافعّي وابِن حنبل، ومكروھٌة عند مالِكوالحمير فھي محر ،

  )٣(.)ند الشfيعة ا9مامية مع الكراھةع

������������m����n��m��lk��j��i���h��gf��e���d��c����o :وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى

���������¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|{����z��y����x��w��vu��t��s��r��q��p

��¼»��º�����¹��¸��������¶��µ���´³��²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©¨��§��¦lساءFFFF١١:  الن ،

كر مثFُل حFظ ا: ن يكFونأيأمركم M تعالى في شأن توريث أو8دكم ( :قال الشيخ dذFين=للFا ذإ و،نَثي

ت ارب، واذا انعFدم ا=قFلمولود انثى واحدة فنFصيبھا النFصف، والبFاقي =قFارب المتFوفىكان ا dُرد 

،  ثلثFي التركFةن يأخFذنَ أ ذا كانت الوارثات بنَتين فFأكثر فمFن حقھFنّ إو، لى بيت المسلمينإالتركة 

...  بFFد الرقيFFق، و8 الع و8 يFFرث الكFFافر، و8 القاتFFل عمFFداً ،ويكFون البFFاقي لkقFFارب أو بيFFت المFFال
                                                 

، وقتFل المFسلم للFذمي، وقتFل الجماعFة للواحFد، في قتل الرجFل لولFدهن+حظ أن الشيخ قد ذكر آراء العلماء )    1(
،  و8 يمكن الرجوع إليه إ8 في كتب الفقه،  والخ+ف في ھذه المسائل يطول، أو رأيه فيھا، ولم يبين الراجح منھا
  .و8 مجال لذكره ھنا

  ١٥١ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(

 ٦٢١ص ، ٢المرجع السابق، ج  ) 3(
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تأخذ البنت أو البنتان فأكثر جميع التركة، ونصيب كل من ا=بوين السدس : ماميةوعند الشيعة ا9

 وكFFان ،ذا كFFان لFم يخلFّف الميFت أو8دا وورثFFه أبFواه أخFذت ا=م الثلFثإ و،ذا كFان الميFت لFه ولFدإ

  )١(.)الباقي لkب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ٣٥٦ص ، ١ ج،  القطان، تيسير التفسير) 1(
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  قديا2تجاه الع: المطلب الثالث

سل ، إن العقيدة الصحيحة ھي أساس الدين nيدعون قومھم إلى  أول ما – عليھم الس+م –وكان الر

 يFدعو قومFه – صFلى M عليFه وسFلم –وكان الرسول ، ونبذ الشرك والخرافات، عبادة M وحده

اك عFدة وھن، ونبذ عبادة ا=صنام والجھل الذي كان منتشراً في ذلك العصر، إلى عبادة M وحده

وشFدد M سFبحانه وتعFالى علFى ، فُجFل اIيFات المكيFة أھتمFت بھFا، آيات جاءت لتFصحيح العقيFدة

�m���}��|��{����z��y��x���w��v��u��t :قFال تعFالى، التخلي عن الشرك واعتبره ظلمFاً عظيمFاً 

��i����h��g��f��e��d��c��b��a`����_��~lساءFFى ، ١١٦:  النFFاء علFFّدد العلمFFد شFFوق

وإذا كانFت ، فإذا كانت سليمة كان التفسير سFليما، وجعلوھا من أھم شروط المفسر، بالعقيدةالعلم 

قFد ، =ننا نجدعدة فرق كالمعتزلة والشيعة والخوارج وغيرھم، باطلة كان التفسير من أوله باط+ً 

  - M  رحمFه–ويعد ا9مام الذھبي ، وانتصاراً لمذھبھم، اھتموا بتفسير القرآن دفاعاً عن عقيدتھم

حينما جعFل ھFذا النFوع مFن التفاسFير ضFمن التفFسير بFالرأي ، محقاً في كتابه التفسير والمفسرون

ويريFد ا8نتFصار ، حيث إننا نجد أن المفسر عنده مبFدأ، =ن ا8نط+قة عند المفسر خطأ، المذموم

 تFFساعد وغيرھFFا مFFن ا=مFFور التFFي، بالتأويFFل وتحريFFف معFFاني اIيFFات، والبرھFFان لFFه مFFن القFFرآن

قرآن ھو ا=ساس في تقريFر وعلماء السنة يجعلون ال، المفسر على ا8نتصار لمذھبه والدفاع عنه

قFد ظھFرت عقائFدھم واضFحة ، ولھFذا نجFد معظFم مفFسري الفFرق الFضالة، وليس العكFس، العقيدة

ي+حFظ ھFذا ، والناظر في كتب المعتزلFة والFشيعة وغيFرھم مFن الفFرق، جلية من خ+ل تفاسيرھم

فمFث+ً ، وتأييFداً لھFا، فإنھم قد بنوا كافFة تفاسFيرھم علFى أصFولھم العقائديFة نFصرة لمFذاھبھم، اً جيد

ويدعو له ،  نجده دائماً يشيد بمذھب ا9باضية في تفسيره، الشيخ محمد أَطفيfْش ا9باضي الخارجي

 واسFتھانة ،وأن سبب تفرق المسلمين، ويرى أنھم أھل الحق وا8ستقامة، من المقدمة إلى الخاتمة

�m��C��B��A :فعند تفسيره لقوله تعالى، ھو عدم اعتناقھم لمباديء ا9باضية، أعدائھم بھم

���IH��G��F��E��Dlإلى – يعني المسلمين –فلو رجعوا : (قال الشيخ،  ٤٦:  ا=نفال 

لغلبوا على ، وكانوا يداً واحدة، أو أعرضوا عن مسائل الخ+ف كأن لم تكن، مذھبنا في ا=صول

  )١).(أھل الشرك

                                                 

ھميان الزاد إلى ( في تفسيره تيسير التفسير،منھج الشيخ محمد أطفيش "محمد مصطفى: الخواجا: أنظر)  1(

  ١٦٥ص،  الجامعة ا=ردنية،م١٩٩٤ رسالة ماجستير ،")دار الميعاد
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وھFذا واضFح ، وجدت أنFه أشFعري العقيFدة، فمن خ+ل دراستي لتفسيره، أما بالنسبة لعقيدة الشيخ

وقFد صFرح ، وكان 8 ينوي الدخول في الخ+ف بFين المدرسFتين، من خ+ل تفسيره Iيات العقائد

 المتشابھات ا8 و8 يعلم تأويل ھذه اIيات: (في معرض حديثه عن المحكم والمتشابه بقوله، بھذا

، 8 نفFرق بFين ننا نؤمن بFالقرآن كFام+ً إ: ذين تثبتوا في العلم وتمكنوا منه، وھؤ8ء يقولونM وال

  .ول الراجحةلعق، واحكمته ا8 ذوو البصائر المستنيرةفقه ي وما يعقل ذلك و، ومتشابھههُمحكم

Fديث حFشابھاً ھذا وقد استفاض الحFاً ومFرآن محكمFي القFذن أ، وول أن فFام ھFاء أمFشابه ا العلمFالمت

، وفريFق الخلFف الFذي يFرى يرى التفويض وعFدم الخFوض فFي معنFاهفريق السلف الذي : فريقان

 ويعتبFرون ،لى معنى يتفق مFع مFا دل عليFه المحكFمإ ،التأويل وصرف اللفظ عن د8لته المعروفة

:  الفFتح�m���KJ��I��H��Gl ٥:  طهm��}��|��{��z�����yl :من ذلك أمثال قوله تعالى

١٠  � �m��Ã��Â��ÁlدةFF٦٤:  المائ � �m���Â��Á��À��¿��¾��½

��ÅÄ��ÃlرFFون، ٦٧:  الزمFFتي+ءإ : فيقولFFو ا8سFFتواء ھFFى ا8سFFد بمع،ن معنFFى  واليFFن

وھناك أقوال ، لى غير ذلكإ،  اليد بمعنى كثرة المنح والعطاء وبسطُ ، واليمين بمعنى القوة،القدرة

  )١(.)الموضوع 8 طائل منھا و8 فائدة اخت+فات كبيرة في ھذا وكثيرة

8 ينFFوي الFFدخول فFFي الخFF+ف بFFين الFFسلف والخلFFف فFFي ، ن+حFFظ أن الFFشيخ، مFFن خFF+ل مFFاذكرت

، فمعظم آيات ا=سماء و الصفات فسرھا حسب رأي ا=شاعرة، وإن كان أشعري العقيدة، العقيدة

  :ضرب أمثلة من تفسيره على ما قلتهوسأ

١ –Fذكر بعFتين  أحياناً كان يFين المدرسFودة بFات الموجFف –ض الخ+فFسلف والخلFة الFمدرس – 

وبFين ، وكذلك  في الك+م الذي دار في قصة خلق أدم بين M سبحانه وتعالى، مثل المثال السابق

�m���G��F��E��D��C��B��A: فعنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى- علFFيھم الFFس+م –الم+ئكFFة 

���S��R��Q��P��O��N��M��L��K���JI��H��Y��XW��V��U��T

��_���^��]��\��[��Zlون ن أمر الخليقة، وكيفيةإ: (قال الشيخ،  ٣٠:  البقرةFذا الكFتكوين ھ 

 والتFي يعFّز ،ن ا9لَھيFة التFي حّيFرت العقFولؤو لھي من الFش،ياة فيه وخلق الح،على ھذه الصورة

 ،سانية بطريقFة لطيفFةر النشأة ا8نF وقد قص M علينا في ھذه اIيات خب،الوقوف عليھا كما ھي 

، ا=سFرار بأسFلوب المنFاظرة والحFوارم و وأبFرز لنFا الِحَكF،ومّثل لنا المعاني في صور محسوسة

                                                 

  ٢٤١ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 1(
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 الFذي 8 يمكFن حملFه علFى ،ويعتبر بعض العلماء ھذا النوع من القصص في القرآن من المتشابه

لك محال على M  وذ،ن تكون استشارةأ إما ، ذلك أن ھذه اIيات بحسب قانون التخاطب،ظاھره

، ن يكFFون إخبFاراً منFه سFFبحانه وتعFالى للم+ئكFة واعتراضFFاً مFنھم ومحاّجFة وجFFدا8ً أمFا إ و،تعFالى

 �m��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»l وذلFFFك 8 يليFFFق بجFFF+ل M و8 بم+ئكتFFFه الFFFذين

  :ي ھذا النوع من المتشابه طريقتان فلماءوللع، ٦: التحريم

 � ١١:  الFFشورى�m���TS��������R��Ql: ي التنزيFFه كقولFFه تعFFالى الFFسلَف وھFF طريقFFة:ولAAىBا

لFى إ وتفFويض ا=مFر ، ١٨٠:  الFصافات�m���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl :وقوله تعFالى

، ن ك+مه ما نFستفيد بFه مFن أعمالنFا، مع العلم بأن M يعلّمنا بمضموM تعالى في فھم حقيقة ذلك

  .رھا لمخّي+تناو عقولنا ويصويأتينا في ذلك بما يقّرب المعاني من

اس سF+مي ُوضFعت علFى أسFن قواعFد الFدين ا9إ:  طريقة الخلFَف وھFي التأويFل، يقولFون:الثانية

، فFإذا ورد فFي القFرآن أو الحFديث شFيء يخFالف معقFول فمن ثَم 8 يخرج شيء منھا عن ال،العقل

نمFاوردت مFورد إالخلFق ن قFصة إ: وعلFى ھFذا قFالوا، لى ا=ذھانإالعقل حُسن تأويله حتى يقرب 

 لFذا بFّين M ،ولFىنFسان وحFال النFشأة ا=، ولفھFم حالFة َخلFق ا8التمثيل لتقريبھFا مFن أذھFان النFاس

، ثFم بFين بعFد ذلFك أصFل تكFوين ا8نFسان رضنه ھو الذي أحيا ا8نسان ومّكن له فFي ا=أسبحانه 

 أخرى من ربFك علFى ا8نFسان، د نعمةً فاذكر يا محم. ..وما أودع فيه من ِعلم ا=شياء وذّكره به 

، وھFو آدم جعلFه صFاحب سFلطاناإني جاعل في ا=رض من أمّكنه فيھا و: وھي أنه قال للم+ئكة

  )١.)( وإنھا لمنزلة عظيمة وتكريم كبير لھذا ا8نسان،وذريته

، القائلين بالتأويل وعدم حمل النص على ظاھره، أنه يرجح مذھب الخلف، ويفھم من ك+م الشيخ

وكFلc ، وعFدم التأويFل، وحمFل اIيFات علFى الحقيقFة،  من العلماء من يرجح مFذھب الFسلفوھناك

و8 أنFوي الFدخول فFي الخF+ف بFين المدرسFتين المنتميتFين إلFى أھFل الFسنة ، عنده أدلته وبراھينه

  . والجماعة

استوى علFى ( :قال الشيخ، ٥٤:  ا=عراف�m��b��a��`��_l : عند تفسيره لقوله تعالى– ٢

  ) ٢).(استولى عليه وملكه: رشالع

                                                 

  ٦٦ص ، ١ج،  فسيرتيسير الت، القطان  ) 1(

 ١٦٣ص  ، ٢ج،    المرجع السابق) 2(
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با9ضافة إلFى قولFه تعFالى ،  ))١(استوى على العرش(ت في القرآن ستة آيات فيھا عبارةلقد ورد

 وكان الFشيخ ،وھي بنفس المعنى تقريباً ، ٥:  طه�m��}��|��{��z�����yl :في سورة طه

ح كFون الFشيخ أشFعري وھذا ما يرج، وھو مذھب ا=شاعرة، )استولى عليه: (دائماً يفسرھا بقوله

  .العقيدة

 وھFو - قFال ا9مFام ابFن كثيFر، بل يثبتونھا كما جاءت من غير تأويل، أما السلف ف+ يقولون بھذا

وأمFا :   فFي تفFسيره لھFذه اIيFة-وابن تيمية كما ھو معروف عقيدته سFلفية ، من ت+ميذ ابن تيمية

، ھذا المقام مقا8ت كثيFرة جFداً فللناس في ،  ٥٤:  ا=عراف�m��b��a��`��_l(: قوله تعالى

مالFك، وا=وزاعFي، : ليس ھذا موضع بسطھا، وإنما ُيسلك في ھذا المقFام مFذھب الFسلف الFصالح

والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راھويه وغيFرھم، مFن أئمFة 

 والظاھر ،  تشبيه و8 تعطيل، وھو إمرارھا كما جاءت من غير تكييف و8 وحديثاً المسلمين قديماً 

�m��������R��Q المتبادر إلى أذھان المشبھين منفFي عFن M، فFإن M 8 يFشبھه شFيء مFن خلقFه، و

��X��W��V�����U���TSlاد - بل ا=مر كما قال ا=ئمة ،١١:  الشورىFن حمFْيم بFمنھم ُنَع

 وصFف M بFه نفFسه فقFد من شبه M بخلقه فقFد كفFر، ومFن جحFد مFا(: -الخزاعي شيخ البخاري 

 وليس فيما وصف M به نفسه و8 رسوله تشبيه، فمن أثبت S تعالى ما وردت به اIيFات ،)كفر

الFصريحة وا=خبFFار الFFصحيحة، علFFى الوجFه الFFذي يليFFق بجFF+ل M تعFالى، ونفFFى عFFن M تعFFالى 

  )٢(.)النقائص، فقد سلك سبيل الھدى

ويFرد فيھFا ، ح آيات العقائد حسب أصول وقواعFد ا=شFاعرة يشر– رحمه M – كان الشيخ – ٣

�m��Q��P��O��N��M��L��K���J��I :فمث+ عند تفسيره لقوله تعFالى، عن المشركين

���S��Rlن أٍب و8 أُم(: قال الشيخ،٤ - ٣:  ا9خ+صFد مFَم يولFة، ولFِخذ ولداً و8 زوجdلم يت، 

�m��O��N و،  إنه ليس له بدايFٌة و8 نھايFة،ان حاِدثا لك، ولو كان مولُوداً بحاِدثٍ فھو َقديٌم ليس 

���S��R��Q��Plص+FFFF٤:  ا9خ ، cدFFFFه ِنFFFFيس لFFFFبيهلFFFFFل، و8 َشFFFFو8 مماِث ،���m��������R��Q

                                                 

، ٢وفFي سFورة الرعFد فFي اIيFة ، ٣وفي سورة يونس فFي اIيFة ، ٥٤  وردت في سورة ا=عراف في اIية ) 1(

  .٤وفي سورة الحديد في اIية ، ٤وفي سورة السجدة في اIية ، ٥٩وفي سورة الفرقان في اIية 

  ٤٢٧ص ، ٣ج، مصدر سابق، " العظيمتفسير القرآن"،ابن كثير  ) 2(
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TSlا أن تقريٌر لعقيدة التوحيد ا9س+ميةفھذه السورةُ الكريمة إثباٌت و،  ١١:  الشورىFكم ،

  )١(.)قاء بين عقيدِة التوحيد وعقيدِة الِشركو التأ نفٌي =ّي تشاُبٍه )الكافرون (سورَة 

، مFع ا8نتFصار لمFذھب ا=شFاعرة،  كان الشيخ يستعين باللغة في تفسير وشرح آيات العقائFد– ٤

:  القلFFم�m���û�����ö��õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ïl :فمFFث+ً عنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى

          :ّني بكشف الساق عن الشدةالعرب تك و،يوم الشدة: يوَم ُيكشف عن ساق(  :قال الشيخ، ٤٢

  )٢ )(وجّدت الحرُب بكم فِجّدوا       قد شّمرْت عن ساِقھا فشّدوا

فھناك من المفسرين من يعدھا فFي ، نجد الشيخ في تفسيره لھذه اIية لم يذكر الخ+ف الواقع فيھا

بحانه أثبFFت الFFساق S سFF، فمFFن عFFدھا فFFي الFFصفات، والFFبعض اIخFFر غيFFر ذلFFك، آيFFات الFFصفات

، مثل آيات الصفات كاليد والوجه وغيرھFا، في نظرھم فھي، على رأي المدرسة السلفية، وتعالى

أما ، وا=شاعرة يفسرونھا بما قال الشيخ، ١١:  الشورى�m���TS��������R��Qlولكن في إطار

ن بغFض النظFر عF، فإنھم يفسرونھا بكF+م العFرب، فاتالعلماء الذين 8 يعدون ھذه اIية من الص

  )٣.(رأي ا=شاعرة

فعنFFد تفFFسيره لقولFFه ،   الFFشيخ ينفFFي رؤيFFة M سFFبحانه وتعFFالى فFFي الFFدنيا ويثبتھFFا فFFي اIخFFرة– ٥

���¡��¢��£��¤���¥��¦��§��¨��©��m��³����²����±��°��¯��®��¬��«ª  :تعالى

��Ç���Æ��Å��ÄÃ��Â���Á��À��¿��¾��½���¼��»��º¹��¸��¶����µ��´

Î��Í��Ì��Ë������Ê��É��È���lى : (قال الشيخ، ١٤٣:  ا=عرافFاء موسFولما ج

 =تمتFع بھFا ،رب أرنFي ذاتFك: ، لكن موسى قالربهه  كلّم،في الموعد الذي وّقته له ربه لمناجاته

 ثم ، لن تطيق رؤيتي يا موسى:  له رّبه فقال،، وأزداد شرفاً أحصل على فضيلَتي الك+م والرؤيةو

لFى الجبFل الFذي ھFو إنظFر أ:  فقFال،8 يطيق رؤية مFا يطلFب يبين لموسى أنهن أد M سبحانه ارأ

  فلما تجلى M للجبل انھدّ ،لتجلّي فسوف تراني اذا تجلّيت لك، فإن ثبت في مكانه عند اأقوى منك

فلما افاق مFن ،  موسى مغشياً عليه لھول ما رأى عند ذاك سقط، وبات أرضا مستوية، الجبلذلك

 ينإ تنزيھاً عظيما عما 8 ينبغي في شأنك مما سألت، ھك يا رب إنني أُنزّ ، سبحانك: قال، غشيته

                                                 

 ٦٤٦ص ، ٤ج  القطان، تيسير التفسير، ) 1(

 ٤١٩ص ، ٤ج،   المرجع السابق) 2(

، سFعد فFواز الFصميل:  تحقيFق، "شAرح العقيAدة الواسAطية "، محمد بن صالح بFن محمFد : العثيمين: أنظر)   3(
  ٣٠٤ص، ربية السعوديةالرياض، المملكة الع، ھـ١٤١٩الخامسة، : دار ابن الجوزي، الطبعة
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 بج+لFFFك ،ي مFFFن ا9قFFFدام علFFFى الFFFسؤال بغيFFFر إذن، وأنFFFا أول المFFFؤمنين مFFFن قFFFومُتْبFFFت إليFFFك

د عليF،ولمFا منFع M موسFى مFن رؤيتFه...وعظمتك dدFال عFا فقFسلى بھFه ليتFى: ه نعمFا موسFد يFلق ،

بتبليغ التوراة، وبتكليمي إياك مFن غيFر واسFطة، فخFذ مFا ھل زمانك، أاخترتك مفّض+ً إياك على 

  .، واشكرني كما يجبفّضلتك به

ه ورد عFن ، لكنF)١(وقد وردت أحاديث كثيرة فيھا إمكان رؤية M عن اكثر من عشرين صحابياً 

 - ، ھFل رأى محمFدقلFت لعائFشة، يFا أّمFاه:  فقد ُروي عن مFسروق قFال،السيدة عائشة خ+ُف ذلك

، ثF+ث مFن حFدثكھن لقد قFّف شFعري ممFا قلFتَ :  ربdه ليلة المعراج؟ فقالت - ليه وسلمصلى M ع

، ومن حدثك أنه يعلم ما في غٍد فقد كذب، ومن ن محمداً رأى ربه فقد كذبأمن حدثك : فقد كذب

 :الFم يقFل M: وكنFت متكئFا فجلFست وقلFت:  قFال مFسروق، من الدين فقد كFذبنه كتم شيئاً أحدثك 

m����~��}��a��`��_lعن ذلك فقال:  فقالت، ١٣:  النجم M إنما ( :أنا أول من سأل رسول 

�)٢(.)ھو جبريل �
، وكFل مFا فFي الحيFاة اIخFرة Iخرة فانھا تختلFف عFن ھFذه الFدنيا، أما اوھذه الرؤية ھي في الدنيا

فFي اIخFرة  رؤيFة العبFاد لFربھم نأ وترى جمھرة المFسلمين ، عن حياتنا الدنيايختلف اخت+فا كلياً 

  )٣(.حق

وھFي رؤيFة M ، عرض لقضية عويFصة بFين علمFاء الFسلف  قد ت- رحمه M -ن+حظ أن الشيخ  

وسى على رؤيFة M سFبحانه وھي عدم قدرة م، وانط+قاً من ھذه اIية،  الدنياسبحانه وتعالى في

  صFلى M عليFه -وقع خ+ف بين السيدة عائشة وعبد M ابن عباس في رؤية الرسFول  ،وتعالى

وك+ھمFا فFي  - صFلى M عليFه وسFلم -الرسFول  وك+ھما لFه وزن فFي العلFم والFصلة ب ، -وسلم 

ول  وعبد M بن عباس يثبت رؤية الرس، ؤيةائشة كما ذكر الشيخ تنفي الرفالسيدة ع، الصحيحين

رأيFت ربFي (  :-لمصFلى M عليFه وسF - قFال رسFول M :فقد قFال،   لربه- صلى M عليه وسلم-

فإنFه ، وكونه ذكر قول الFسيدة عائFشة، ولم يذكر الشيخ قول عبد M بن عباس،))٤(تبارك وتعالى

=ن M سFبحانه وتعFالى ، وقFصة سFيدنا موسFى شFاھدة علFى ذلFك، يرجح عدم الرؤية فFي نظFري

  .١٤٣:  ا=عراف�m���¯��®��l:قال

                                                 

والمعتمFد ، والرسول لم ير ربه ليلة المعFراج، فإنھا مستحيلة، 8 يوجد حديث صريح عن رؤية M في الدنيا)  1(

 .حديث عائشة في الصحيح

  ٩٨ ص ،أنظر الرسالة،   سبق تخريجه) 2(

  ٢٠٢ص، ٢ القطان، تيسير التفسير، ج) 3(

  ١٠٠ ص ،أنظر الرسالة،   سبق تخريجه) 4(
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رأى محمFد M (: يل ومنھم ابن عباس وأبو صFالحقال أھل التأو(: قال ابن عطية في ھذه المسألة

ما رأى بعينه لم يكذب ذلك قلبه، بل صدقه :  وقال آخرون من المتأولين المعنى،))١(تعالى بفؤاده

وتحققه، ويحتمل أن يكون التقدير فيمFا رأى، وقFال ابFن عبFاس فيمFا روي عنFه وعكرمFة وكعFب 

أنFا : وأبFت ذلFك عائFشة، وقالFت، به بعيني رأسهرأى ر-صلى M عليه وسلم -ا=حبار إن محمدا 

 M عليه وسلم-سألت رسول M يات، فقال لي -صلىIال ،)ھو جبريل فيھا كلھا(: عن ھذه اFوق 

 صFلى M عليFFه - وسFأل أبFFو ذر رسFول M،مFا رأى مFFن مقFدورات M وملكوتFه: الحFسن المعنFى

، وھذا قول الجمھFور، وحFديث عائFشة عFن ))٢( َراهُ ُنوٌر أَنdى أَ ھو (:ھل رأيت ربك؟ قال: -وسلم

 قاطع بكل تأويل في اللفظ، =ن قول غيرھا إنما ھو منتزع من ألفاظ - صلى M عليه وسلم-النبي

إن M تعالى قسم الك+م والرؤية بين موسى ومحمد، فكلم موسى :  وقال كعب ا=حبار،)٣(القرآن

 : لقد وقف شعري من سماع ھذا وتلت: ة رضي M عنھامرتين، ورآه محمد مرتين، وقالت عائش

�m��[Z��Y��X���W���V��UlامFFFادة  �١٠٣:  ا=نعFFFسعود وقتFFFن مFFFي وابFFFت ھFFFوذھب

فFي ا=رض وعنFد سFدرة : وجمھور العلماء إلى أن المرئي ھو جبريFل عليFه الFس+م فFي المFرتين

  )٥.())٤(ي الكتب الصحاح وھي مشھورة ف)سبحان(المنتھى ليلة ا9سراء، وقد ذكرتھا في سورة 

M ةFFي رؤيFFسنة فFFاء الFFين علمFFف ب+FFاك خFFيس ھنFFرة فلFFخIي اFFا فFFالىأمFFبحانه وتعFFاً ،  سFFخ+ف

  . ٢٣ – ٢٢:  القيامة�m��P��������O��N������M���L����K����J��Il : لقوله تعالى،)٦(للمعتزلة

 وھFذا مFذھب أھFل الFسنة ،ةونستنج من ك+م الشيخ أنه ينفي الرؤيFة فFي الFدنيا ويثبتھFا فFي اIخFر

حانه فيFFرى المؤمنFFون M سFFب، أمFFا فFFي ا=خFFرة، يFFة S فFFي الFFدنيافFFإنھم 8 يثبتFFون الرؤ، والجماعFFة

                                                 

وعلFق الFشيخ شFعيب ، ٢٥٧٨رقم الحFديث، ٣٥٢ص ، ٤ج، مصدر سابق،"مسند ا�مام أحمد"، ابن حنبل)   1(
  .بأنه صحيح، على الحديث

، عن خالد الحذاء، عن حميد بن ھ+ل، عن عبدM بن الصامت، عن أبي ذر: رواه عمر بن حبيب العمري)   2(
حFFFديث ، ١٧٠٦ص ، ٣ج،  مFFFصدر سFFFابق، "ظذخيAAAرة الحفAAAا "،  المقدسFFFي:أنظFFFر، وعمFFFر ضFFFعيف الحFFFديث

 ٣٨٤٣:رقم

 .ن+حظ ابن عطية يرجح عدم الرؤية S  سبحانه وتعالى في الدنيا)   3(

عبFد الFس+م عبFد  : تحقيFق،"المحAرر الAوجيز فAي تفAسير الكتAاب العزيAز "،أبو محمد عبFد الحFق: ابن عطية)  4(
  ١٩٨ص، ٥ج، بيروت–لكتب العلمية دار ا: الناشر،  ھـ١٤٢٢ا=ولى  : الطبعة، الشافي محمد

أبو حيان : ا=ندلسي: أنظر، )حديث عائشة قاطع لكل تأويل في اللفظ(: وقال، وھذا الرأي رجحه أبو حيان)   5(

لبنFFFان الطبعFFFة ، بيFFFروت، دار الفكFFFر، "البحAAAر المحAAAيط"، محمFFFد بFFFن يوسFFFف بFFFن علFFFي بFFFن يوسFFFف بFFFن حيFFFان
  ١٢ص، ١٠ج، م١٩٨٣/ھـ١٤٣٠،الثانية

وعيAون ، الكAشاف عAن حقAائق التنزيAل "،الزمخFشري، مFا قFال الزمخFشري فFي تفFسيره لھFذه اIيFة:   أنظFر) 6(

  ١٥٣ص ، ٢ج،مصدر سابق ،"اBقاويل في وجوه التأويل
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وھناك أدلFة قطعيFة مFن ، أما الكفار ف+ يرون M سبحانه وتعالى، وھذا أحسن جزاء لھم، وتعالى

  )١.(و8 يسعني المجال لذكرھا ھنا، نةالكتاب والس

، منقFسم فFي العقيFدة، أشير إلى أن العالم ا9س+مي فFي عFصرنا الحاضFر، ا المطلبوفي ختام ھذ

وبعFض الجماعFات تأخFذ بFالفھم ا=شFعري ، فھناك بعض  الجماعFات تأخFذ بFالفھم الFسلفي للعقيFدة

، كالمعتزلة والجبرية والجھمية وغيرھم، مع العلم أن الفرق ا9س+مية الضالة في العقيدة، للعقيدة

ھFي عقيFدة ، كانت في يFوم ٍمFا، فنحن ن+حظ أن عقيدة ا8عتزال، ولم يبق لھا أثر، اIنقد انتھت 

و8 ننFسى مFا ، وكانت تفرض على الناس أيام المأمون الخليفة العباسFي الFسابع، الدولة ا9س+مية

، وكيFف أراد المFأمون فرضFھا علFى كافFة أقطFار الدولFة ا9سF+مية، حدث في مسألة خلق القFرآن

انتھت ھذه ، ولكن اليوم والحمد S، وأدخل السجن  من أجلھا، فيھا ا9مام أحمد بن حنبلوامتحن 

وك+ھمFFا مFFن أھFFل الFFسنة ، ولFFم يبFFق إ8 الFFسلفيون وا=شFFاعرة، وأصFFبحت مFFن الماضFFي، الفFFرق

=ن كليھمFا علFى ، وأن نوفFق بينھمFا، ومن المفروض أن نزيل الخ+ف الواقFع بينھمFا، والجماعة

وھو تنزيه M سبحانه وتعFالى عFن ، غرضه واحد، الخ+ف والجدل الواقع بينھماوكل ھذا ، حق

  .التشبيه والتجسيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ٤٤٨ص ،  مرجع سابق، "شرح العقيدة الواسطية "، العثيمين :   أنظر) 1(
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  ا2تجاه العلمي: المطلب الرابع

 القFFرآن، تفFFسير ا8صFFط+حات العلميFFة فFFى يFFستخدم الFFذى التفFFسير العلمFFي ھFFو التفFFسير

،  وھو التفFسير الFذي يفFسر اIيFات،)١(اويجتھد فى استخراج مختلف العلوم واIراء الفلسفية منھ

  .ويذكر ما في اIيات من الموضوعات العلمية، وفق مقررات وحقائق العلم الحديث

وليس في عصرنا ، قديماً وحديثاً ، ويعتبر ھذا النوع من التفسير من المسائل الخ+فية بين العلماء

، وا9مFام الFسيوطي،  وا9مام الFرازي،ا9مام الغزالي ،وقد أجازه من العلماء قديماً ، الحاضر فقط

  .وھو عالم من علماء ا=ندلس، وعارضه ا9مام الشاطبي في كتابه الموافقات

مFFن ف، بFFين مثبFFت ومFFانع لFFه، فقFFد اختلFFف العلمFFاء فيFFه أيFFضاً ، أمFFا فFFي العFFصر الحFFديث

 ،وا=سFتاذ مFصطفى صFادق الرافعFي، والشيخ محمد رشيد رضا، المجيزين له ا9مام محمد عبده

ومFن ... وا=سFتاذ محمFد أحمFد الغمFراوي، وعبFد الوھFاب حمFودة، بFد M درازوالدكتور محمد ع

 رحمھمFا –) بنت الشاطيء(الشيخ أمين الخولي زوج الدكتورة عائشة عبد الرحمن ، المانعين له

 M–بق،  والشيخ محمود شلتوتFر ا=سFيخ ا=زھFسير ، شFي التفFوا فFذين أطنبFسرين الFن المفFوم

فقFد أكثFر مFن ھFذا النFوع ، الشيخ طنطاوي جوھري في تفسيره الجFواھر، ي في ھذا العصرالعلم

وانتقده كثيFٌر مFن العلمFاء ، عن المعنى المراد والمقصود، حتى أخرج معاني اIيات، من التفسير

أسFتاذنا الFدكتور فFضل عبFاس فFي ، وقFد بحFث مFسألة التفFسير العلمFي بالتفFصيل، فيما ذھب  إليه

 ، وخلFFص إلFFى نتFFائج–) التفFFسير أساسFFياته واتجاھاتFFه(و، )إعجFFاز القFFرآن الكFFريم  (–كتFFابين لFFه 

و=ھميFة ك+مFه سFأورده ، وأعطى رأيه فFي المFسألة، بشروط، ووفق بين المانعين والمجيزين له

  :يقول الدكتور فضل، ھنا

ن يتھيأ لFذلك شريطة أ،  ھذه الفترة الزمنية التي نعيشھا  إن التفسير العلمي ضرورة تتطلبھا– ١

  .ختصاص8ذوو ا

  . موافقة اللغة موافقة تامة بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى اللغوي– ٢

أو مFFا لFFه حكFFم ،  عFFدم مخالفFFة صFFحيح المFFأثور عFFن الرسFFول عليFFه وآلFFه الFFص+ة والFFس+م– ٣

  .المرفوع

  . موافقة سياق اIيات بحيث 8 يكون التفسير نافراً عن السياق– ٤

  .من أن يتعرض التفسير العلمي =خبار وشؤون المعجزات التحذير - ٥

بFFل 8 بFFد أن يكFFون حFFسب الحقFFائق ،  أن 8يكFFون التفFFسير حFFسب نظريFFات وھميFFة متداعيFFة– ٦

  .العلمية الثابتة

                                                 

 ٣٤٩ص ، ٢ج ، مرجع سابق،"التفسير والمفسرون"،الذھبي  ) 1(
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يعرض المفFسر لخطFر وخطFل 8 تحمFد ، ونحن نرى أن الخروج عن ھذه الشروط: ويختم بقوله

  )١.(عقباھما

ومFن إعجFازه ، =ن القرآن دستور ا=مة في كل زمFان ومكFان، ھب إليهذ ما وأنا مع الدكتور في

  .أنه يتماشى مع كل تطورات العصور وعجائبھا

=ن ھناك عدة أمور جاء بھا ، أما الشيخ القطان فقد تعرض إلى ھذا النوع من التفسير في تفسيره

ى علينFا أن عFدة علمFاء و8 يخفF، وأشار إليھا القرآن قبل مئFات الFسنين، العلم في العصر الحديث

، وتبين لھم أن القرآن قد ذكرھا منذ أمد طويل، غربيين أسلموا بعدما توصلوا إلى نتائج في العلم

¤��¥��¦��§���¨����©��m����²��±��°��¯������®��¬��«������ª:مFFصداقاً لقولFFه تعFFالى

��µ���´������³lش)كيث مور(البروفيسور  وقصة ، ٦:  سبأFة  من أكبر علماء التFريح وا=جن

س في معظم كليFات الطFب فFي رd دَ وله كتاب يُ  ،ويعرفه تقريباً كل أطباء العالم،  معروفةفي العالم

 The( فھFFFو صFFFاحب الكتFFFاب الFFFشھير ، لغFFFة٢٥ وقFFFد تFFFرجم ھFFFذا الكتFFFاب =كثFFFر مFFFن ،العFFFالم

Developing Human( ،رح، وقد دخل في ا9س+مFائ+ً  وصFق  :) يFف M ازFھد بإعجFي أشFإنن

صFلى M عليFه  -  القFرآن الكFريم، ولFست أعتقFد أن محمFداً  الجنين فFيق كل طور من أطوارخل

 =ن ھFذه التطFورات لFم ، يستطيع معرفة ما يحدث في تطور الجنين،أو أي شخص آخر - وسلم 

تكتشف إ8 في الجزء ا=خير من القرن العFشرين، وأريFد أن أؤكFد علFى أن كFل شFيء قرأتFه فFي 

 ينطبFق علFى كFل مFا أعرفFه كعFالم مFن ،عن نشأة الجنين وتطوره في داخFل الFرحمالقرآن الكريم 

 : قFال تعFالى، التي ذكرھا القرآن ھي سFبع مراحFل، علماً أن مراحل خلق ا9نسان، علماء ا=جنة

�m��w��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e

�¦¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��¨��§�

��«��ª��©lونFFحتھا ،  ١٤ - ١٢:  المؤمنFFل وصFFذه المراحFFة ھFFم ا=جنFFت علFFد أثبFFوق

سFF+لة مFFن (أصFFل ا9نFFسان ( : وھFFذه المراحFFل ھFFي،وتطابقھFFا مFFع المراحFFل المFFذكورة فFFي القFFرآن

  )٢).( النشأةثم ، ا9كساء باللحمثم ،العظامثم  ، المضغةثم ، العلقةثم ، النطفةثم ،)طين

                                                 

فFFضل : عبFFاس: وانظFFر، ٦٢٣ص، ، مرجFFع سFFابق"التفAAسير أساسAAياته واتجاھاتAAه"،عبFFاس فFFضل  :أنظFFر  ) 1(

 .٢٦٠ ص ،ا=ردن، دار النفائس عمان،   الطبعة السابعة " إعجاز القرآن الكريم" ،  سناء فضل عباس،حسن

  http://forums.ozkorallah.comعلى شبكة ا8نترنات  ) اذكر M (موقع منتدايات : أنظر)   2(
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حيFث علFم  علمFاء ، فFي العFصر الحFديث) ١(يFدز الخطيFر والقاتFلف مFرض ا9وكذلك بعFد اكتFشا

، فFأعلن عFدة علمFاء مFنھم إسF+مھم، وأن ا9سF+م قFد حرمھFا منFذ فتFرة طويلFة، )٢(الغرب أسبابه

، واتFضح لھFم أن القFرآن قFد نبFه لھFا، ونرى أن العلماء  في الغرب كلما اكتشفوا أشFياء فFي العلFم

FFر ا8سFFن أكبFFذا مFFون ھFFمفيك+FFسoولھم لFFي دخFFه، باب فFFال عليFFؤ8ء، وا9قبFFن ھFFم  :ومFFتاذ علFFأس

مريكي وليام =والعالم البحري ا، والفلكي الياباني يوشيھيدي كوزاي، التشريح ا=مريكي بيرسود

و8 ، وكلc له قصته مع ا9س+م، وغيرھم كثير، لماني ألفريد كرونير=وعالم الجيولوجية ا، دبليو

  )٣.(وصية ھذا البحثيمكن عرضھا ھنا لخص

،  مFن التفFسير العلمFي فFي تفFسيرهضFوعاتوتطرق إلى عFدة مو، والشيخ قد عاش في ھذه الفترة

  :وسأذكر أمثلة على ما قلته

وكيف أشFار القFرآن إلFى ھFذا قبFل ،  ذكر الشيخ المفاسد التي تنتج عن الجماع أثناء الحيض – ١

فعنFد تفFسيره ،  والتحFذير منFه، ن ھFذا الجمFاعوتأكيد ھذا ا=خير على المفاسد التي تنتج عF،الطب

�m��¡���~��}��|���{z��y��x��w��v��u��t��sr��q���p: لقوله تعالى

���±�����°���¯��®��¬��«��ª��©¨��§���¦��¥��¤��£��¢lقال ، ٢٢٢:  البقرة

آنذاك ذ يكون المھبل إ، ن الحيض فيه أذىأوقد أثبت العلم الحديث (: الشيخ بعد تفسيره لھذه اIية

ً اميFد لFFى إ فا8تFصال الجنFسي فFFي الحFيض يعمFFل علFى وصFول ھFFذه الجFراثيم ،مفتوحFاً للجFFراثيم نا

 قFد ،، فتتولFد مFضاعفاتلFى الجھFاز التناسFليإ التFي قFد تمتFد ،، فتصيبه بمختلف ا8لتھاباتالمھبل

ى لFFإ، وقFد تمتFFد ا8صFابة لFى الرجFFل عFن طريFFق قناتFه البوليFFةإوتعFود العFFدوى  ،لFى العقFFمإتFؤدي 

 بمFا قFد ينFتج عنFه ،والخFصيتان لى قاعدة الكليتين، حتى تصاب البروسFتاتإالمثانة والحالبين بل 

، فا8تصال الجنسي بھFا ثناء الحيض تكون راغبة عن الرجلأ والمرأة ،و العقمأالضعف الجنسي 

  المFرأةن نعتزلأ لذلك علّمنا القرآُن الكريم ، يؤثر في أعصابھا من ھذه الناحيةفي ذلك الوقت قد

 فكل ھFذا جFائز وغيFر ، والنوم في فراشھا، وا=كل معھا، أما مخالطتھا ومسھا،في وقت الحيض

  )٤(.)ممنوع

                                                 

، و ينتشر بFسبب الع+قFات الجنFسية المحرمFة، وھو مرض العصر، وھوعبارة عن نقص المناعة المكتسبة)   1(
 .، ويؤدى إلى الوفاة ويصيب الجنسين، ولم يجد له الطب الحديث ع+جا حتى اIنوأخطاره عظيمة جداً 

كFالزنى واللFواط ،  بأنواعھFالمحرمFةامFن حالتFه بFسبب الع+قFات الجنFسية % ٩٠ولكFن ، له أسFباب عديFدة )   2(

  .وغيرھا، والسحاق

تحFFت ،   علFFى شFFبكة ا8نترنFFات– صFFلى M عليFFه وسFFلم –موقFFع اللجنFFة العالميFFة لنFFصرة خFFاتم ا8نبيFFاء )    3(

  http://www.nusrah.tv) القرآن معجزة المعجزات 8يعرفه إ8 أولى العلم(عنوان

  ١٨٤ص، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 4(
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فمث+ً عند تفسيره ، وذكرھا القرآن قبل مئات السنين،  ذكرحقائق علمية تتعلق بخلق ا9نسان– ٢

 ٥:  الطارق�m�b���a���`��_��^��]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S�l: لقوله تعالى

، مFن َمِنFيt  لقFد خلقFه M مFن مFاٍء متFدفق،ر ا8نساُن ويفّكر في مبدأ خْلقهفلينظ( :قال الشيخ، ٧ –

 ٧:  الطارق�m��b���a���`��_��^��]l، قات التي 8 ُترى بالعين المجردةفيه م+ييُن المخلو

لب وعظم الصدر، nإ، ف من الرجل والمرأة، أْي من الص nيFأًة ذا دَخل المنF dت مھيFرأة وكانFَم المFرِح 

وقFFد بينFFت الدراسFFات  ،، وكّونFFت معFFه جرثومFFة الَجنFFينيFFضة التFFي فFFي الFFرحموالتقFFى بالب، للحمFFل

ن نFFواَة الجھFFاز التناسFFلي والجھFFاز البFFولي فFFي الَجنFFين تظھFFر بFFين الخ+يFFا الغFFضروفية أالحديثFFة 

نFFِة لعظFFام الَعمFFوِد الَفقFFري fِة ل،المكوFFا المكونFFين الخ+يFFصدر وبFFام الFFا ،عظFFي مكانھFFى فFFى الُكلFFوتبَق 

ن العصب الذي ينقل ا9حFساَس أكما ،وتنزل الَخصيُة إلى مكانھا الطبيعي في الَصَفِن عند الو8دة

 متفFرٌع مFن العFَصب ،ليھا ويساعدھا على إنتاج الحيوانات المنوية وما يصاحب ذلك من سFوائلإ

وواضح مFن ، ن الِضلَعين العاشر والحادي عشر الذي يغادر النخاَع الشوكيd بي،الصدرّي العاشر

ع فFFي الجFFسم بFFين عFFضاَء التناسFFلية ومFFا يغFFّذيھا مFFن أعFFصاٍب وأوعيFFة تنFFشأ مFFن موضFFن ا=أذلFFك 

لب والترائب nم ، ) العمود الفقري والقفص الصدري (، الصFِشفھا الِعلFم يكتFة لFور الدقيقFذه ا=مFوھ

لFَق وينFشأ مFن مFاِء بوضFوٍح أن ا8نFساَن ُيخْ  تبFين ومFن ھFذه ي، حديثاً بعد ھFذه القFرون الطويلFة8إ

 ونFFشوؤھما ،اء المFFرأة وأھFFم مFا فيFFه الُبَويFFضة، وأھFFمn مFا فيFFه الحيFFواُن المنFFوي؛ ومFالرجFل الFFدافق

  )١).(وغذاؤھما وأعصاُبھما كلnھا من بين الصلب والترائب

وبعيد عن المعنى ، طقيبتفسير علمي غير من،  انتقد الشيخ العلماء الذين فسروا آيات القرآن– ٣

فمFث+ً عنFد تفFسيره لقولFه ،  ووضح معنى اIيFات ،فرد عليھم الشيخ وانتقدھم،  المراد والمقصود

m���x��w�����v��u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��k :تعالى

lوأحاطتْ وده طيراً أتتھم جماعاٍت متتابعةلقد سلّط عليھم من جن( :قال الشيخ، ٥ – ٣:  الفيل ، 

 وتقتFل ، كانت تخترقھم كالّرصFاص،، وجعلت تقذفھم بحجارٍة من طيٍن متحّجرمن كّل ناحيةبھم 

 ،وھFذه معجFزةٌ عظيمFة،  الFشجِر الFذي َعFَصَفْت بFه الFريح وھكذا جعلھم كFورقِ ، من تصيُبه حا8ً 

ري وقFFد فFFّسر بعFFض العلمFFاء أن الطيFFَر ا=بابيFFَل ھFFو وبFFاُء الجFFد ،تFFدّل علFFى ُحرمFFة البيFFت الحFFرام

، وكFان كثيFٌر مFن فلقFد نزلFت ھFذه الFسورة فFي مكFة،  وھذا غيFُر وارد، شبه ذلكأ، وما صبةوالح

 ولFم يعترضFFوا ،رجFا8ت قFريش ممFFن شFھدوا الحFFادَث 8 يزالFون أحيFFاء عنFد نFFزول ھFذه الFFسورة

                                                 

 ٥٦٩ص  ، ٤القطان، تيسير التفسير،ج  ) 1(
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، فھFFFي مFFFن خFFFوارق العFFFادات والمعِجFFFزات المتقدمFFFة بFFFين يFFFدي ا=نبيFFFاء علFFFيھم الFFFص+ة عليھFFFا

  )٢.())١(والس+م

ويدل ، وبين أن ھذا نوٌع من ا9عجاز، وذكرھا القرآن، ر بعض الحقائق التي أثبتھا العلمذك – ٤

 - صلى M عليFه وسFلم–وليس من عند الرسول ، وأنه من عند M، على أن القرآن معجزة إلھية

~����_�����������`���m��kj��i���h��g��f��e��d��c��b��a :فعنFFFFد تفFFFFسيره لقولFFFFه تعFFFFالى

n��m��l���¢�����¡�������~��}��|���{��z��y���x��w��vu��t������s���r��q����p��o���l٤٠:   النور ،

لFدنيا  فأعمFاُل الكFافرين فFي ا،وھذه صورة أخرى من صور حFال الكفFار الجاحFدين ( :قال الشيخ

يتFراكم  و،مواُجFهأ، تFت+طم و كھذه الظلمFات فFي البحFر العميFقأ، كمثل السراب الذي ليس بشيء

لFى وجھFه لمFا إ لو رفFع ا9نFسان يFَده ، ومن فوِق ذلك كله سحاٌب كثيف مظلم، فوق بعضبعضھا

 تراكمFت عليھFا ،ن قلوب الكافرين وأعمالَھم مثُل ھذه الظلمFات المتراكمFةإ ،رآھا من شدة الظ+م

ولقFد جمFع M تعFالى فFي ھFذا ، جFساد مظلمFةأ، فFي الض+8ت، فھي مظلمFة، فFي صFدور مظلمFة

، ومFن فوقھFا الFسحاب  ا=مواج في البحر بعضھا فوق بعFض وتراُكب،لليل المظلمالوصف بيَن ا

  .وھذا أشدn ما يكون من الظلمات، الكثيف

 وھذا مFن أكبFِر ا=دلFة علFى ،ھم ظواھر عواصف المحيطات العظيمةوتجمع ھذه اIية الكريمة أ

 ، يعيش في ب+د صحراوية، =ن الرسول الكريم لم يركب المحيطاِت وكان ن القرآن من عند Mأ

M ٣(.)فوروُد ھذه الدقائق العلمية دليل على أنه وحي من عند(  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ٦٣٠ص ، ٤جالقطان، تيسير التفسير،   ) 1(

، وقFد أشFرنا إليھFا سFابقاً ، فFي شFروطه التFي اشFترطھا فFي التفFسير العلمFي،   وھو بھذا يوافق الدكتور فضل) 2(

  .وھي أن المعجزة 8 تفسر تفسيراً علمياً 

  ٢٦٢ص ، ٣جالقطان، تيسير التفسير، )   3(
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  تنزيل آيات القرآن على الواقع المعاصر: المطلب الخامس

بتFداءاً مFن ا، إن ا=حداث التي عاشتھا ا=مة ا9س+مية في العصر الحديث كانت خطيFرة

وإقامFة دولFة يھوديFة فFي ، م ا9سF+مي إلFى دويF+ت صFغيرةوتقسيم العFال، انتھاء فترة ا8ستعمار

ووقFوع معظFم العFالم ، وثالث الحرمين، وفيھا أولى القبلتين، وھي قلب العالم ا9س+مي، فلسطين

والشيخ ، وتقدم العالم الغربي في شتى الميادين، ا9س+مي في ركود علمي واقتصادي واجتماعي

وك+مه في تفسيره Iيات القFرآن واضFح ، ر بمعظم ا=حداثوتأث، القطان قد عاش في ھذه الفترة

وجدتFFه 8 يمFFر بمFFشكلة مFFن مFFشك+ت العFFصر إ8  ويFFتكلم عنھFFا ، ومFFن  خFF+ل قراءتFFي لFFه، جلFFي

وبھذا يكFون الFشيخ القطFان قFد أراد مFن ، وإيجاد الحلول الممكنة لھا من القرآن، ويحاول ع+جھا

فھو يغتFنم كFل فرصFة فFي تفFسيره ،  وع+جاً لمشك+تهومرآة له، تفسيره أن يكون مناسباً للعصر

وقFد تFأثر الFشيخ فFي ھFذه ، ويوجه القرآن 9ص+ح المجتمFع، ويربطھا بواقع ا=مة، Iيات القرآن

معالجة مشك+ت العصر ، والتي من أھم شروطھا، ا8تجاه بمدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير

ويعتبFر الFشيخ ، له محمد رشيد رضFا فFي تفFسيره المنFاروھذا ما فع،  وواقع ا=مة بالقرآن الكريم

وسFFأذكر أمثلFFة مFFن تفFFسير الFFشيخ فFFي معالجتFFه لمFFشك+ت العFFصر ، مFن ت+ميFFذه كمFFا ذكرنFFا سFFابقاً 

  .وواقع ا=مة

وقد قارن المجتمFع ، كونه كان سفيراً ووزيراً ومفتشاً ،  زار الشيخ عدة بلدان عربية وأجنبية– ١

ونقFد أحFوال المجتمFع ،  وحاول ا8سFتفادة مFن العFادات الحFسنة عنFدھم،العربي بالمجتمع ا=جنبي

�m���{���z��y��x��w:فعنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، العربي وا9س+مي ودعا إلFى إصF+حه

��©����¨��§��¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|lابنFFFFFFFF١٦:  التغ ،

تقي ُبْخلَھا الشديد، فينفFق فFي  وي،والسعيُد منكم أيھا الناس ھو الذي يتغلب على نفسه: (قال الشيخ

ن إ، يھFFا النFFاسأ ،، فيكFFون مFFن المفلحFFين فFFي الFFدنيا واIخFFرةسFFبيل M، وفFFي سFFبيل وطنFFه وأمتFFه

لبحث العلمي الذي ھو مفقود على ا وا8غنياء في الغرب ُينفقون معظم ثرواتھم على عمل الخير،

 ،نياء عندننا ينفقون على أنفFِسھمغ وا=،، وعلى المستشفيات والجامعات والمصالح الخيريةعندنا

تھم  ومقامرا، موالھم في ا=عراس والحف+ت التي ُتغضب M، وعلى ملذاتھم وشھواتھمأويبّذرون 

  )١).(٢٧:  ا9سراء�m��ÐÏ����Î��Í����Ì��Ël ،ومغامراتھم مما 8 يجدي نفعا

لليھFود فFي فلFسطين ووجFود دولFة ، تعرض للقضية الفلسطنية فFي تفFسيره كان الشيخ دائماً ي– ٢

 :فعنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى، ويحFFاول شFFرح أسFFباب وجودھFFا وقFFرب زوالھFFا بFFإذن M، الحبيبFFة

                                                 

 ٣٧٥ص ، ٤جالقطان، تيسير التفسير، )   1(
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���¹��¸��¶��µ��´��N��M���L��K��J��IH��G��F��ED��C���B��Al 

ھFذا محFصل تFاريخ اليھFود فFي فلFسطين : (قال الشيخ فFي تفFسيره لھFذه اIيFات، ٨ – ٤: ا9سراء

 Mى ، علمأوFصريَح علFال dنصFد الFة نجFات الكريمFيIي بنأفاذا تأملنا في اFرائيل نFوا إ اسFذا حكم

فFFFسدوا أذا لFFFم يحكمFFFوا إ، و كبيFFFراا علFFFواً  وعلFFFَو،رضفFFFسدوا فFFFي ا=أوسFFFيطروا طغFFFوا وبغFFFوا و

 وھFم فFي ،غيFانھم وبFيغھم وتFسلطھم فFي فلFسطين، وھذا ما نراه اليوم مFن طوسيطروا على المال

ائھم وحFسب مFا ھFوأ، يسيfرون الحكام والزعماء علFى يضا مفِسدون مسيطرونأبقية انحاء العالم 

ن يغيFروا أ و8 يمكFن ،، وسيظلون على ھذا الحالرجاء العالمأ، وينشرون الفساد في كل يريدون

ف،من طباعھم dرFنھم المحFول، وتعاليم ديFالى يقFتع Mو : �m��J��IH��G��F��ED��C���B��A

��N��M���L��Kl ا دإوم أن اليھود عادوا وسيعودون ھفالمف،٨: ا9سراءFساد مFى ا9فFام ل

، حFدأ، وتتسع لھم ف+ يند عنھا حدأ ف+ يفلت منھم ،، فلھم جھنم تحصرھملھم سيطرة، وفيھم بقية

تين مضى زماُنھمافالمفسرون على اخت+ف طبقاتھم dولى في عھد نبوخذ نصر=، ا اعتبروا المر ،

وفFFي عFFصرنا ھFFذا وبعFFد  ، حيFFث زال الھيكFFل وزال حكمھFFم،خيFFر فFFي عھFFد تFFيطس الرومFFاني=وا

ن الفتFرة الثانيFة ھFي ھFذه بوجFود دولFة إ: د الجديد، كتFب بعFض المفكFرين يقFوليھود كيان الوجو

 النقاش في المغرب لما ، وشھدُت بعض ھذاوالمجالس ودار نقاٌش طويل في الصحف (،سرائيلإ

  .بعث عليھم من يدمرھمين M سأو) كنُت ھناك

 ،، وبعFدنا عFن ديننFاالعFرب والمFسلمين بتفككنFا نحFن ،مركFزتن وجود اسرائيل تقّوى وتأوالواقع 

، ودولFتھم تعتمFد  وواقعھFم غيFر صFحيح،قوياء بخ+فاتنا، ومحاربFة بعFضناأونحن الذين جعلناھم 

، فمتFFى وّحFFدنا كلمتنFFا وخ+فاتنFاانFFشقاقنا و، وضFFعفنا مريكFFا تمFFدھا بالمFال والFFس+حأ :علFى شFFيئين
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Fاتنا فFتراداد مقدسFراإن إوجمعنا صفوفنا وعزمنا على اسFودسFا وجFى لھFزول و8 يبقFئيل ت Mو ،

  )١(.) ٧ : محمد�m��¯��®��¬��«��ª��©��¨l : يقولتعالى

مFن خF+ل ،  تطرق الشيخ من خ+ل تفسيره إلى قضية التكافل والتعاون بFين أفFراد المجتمFع– ٣

FFفالرجFFا الحنيFFاليم ديننFFيم وتعFFى قFFي ، وع إلFFنة النبFFاع سFFلم –واتبFFه وسFFعلي M لىFFسلف – صFFوال 

ون ويمنع( :قال الشيخ، ٧:  الماعون�m����u��t��sl:فعند تفسيره لقوله تعالى، لحالصا

وتنطبFق ھFذه اIيFة ، موجودون في كل زماٍن وكل مكان  وھؤ8ء،عن الناس معروَفھم ومعوَنَتھم

 و8 يمكن أن ننھَض ونصيَر أمFًة ذاَت كرامFٍة وسFيادة إ8 ،لكريمة على معظم العرب والمسلمينا

، وِسFFرنا علFFى تعFFاليم ديننFFا فFFي تربيFFة الFFنdْشِء تربيFFًة صFFالحة وأعFFْدنا النظFFر ،ا أنفFFَسناإذا أصFFلْحن

، وأخFْذنا  وأصFحاِبه وَسFلَِفنا الFصالح- صلى M عليه وسFلم - ُمْقَتدين بسيرِة سّيدنا محمٍد ،الحنيف

  )٢(.)بالعلم الصحيح

،  مثل غF+ء ا=سFعار،العربيةالمشك+ت التي تتخبط فيھا الشعوب ،  تناول الشيخ في تفسيره– ٤

، وعقاباً لھا، واعتبر ذلك ب+ءاً من M، وسيطرة الشركات ا=جنبية على خيراتھا، ونھب ثرواتھا

�m��DC��B��A :فعنFFد تفFFسيره لقولFFه تعFFالى، 8بتعادھFFا عFFن تعFFاليم دينھFFا الحنيFFف

��SR��Q��P��O���N�����������M��L��K��J��I��H���G��F��E

X��W��V��U��T��c��b��a�����`��_��^��]��\��[��Z��Y���

��n��m��l��k��j���i��h��g��f��edlوتFF٤٠ - ٣٩:  العنكب  ،

 ، جFاءھم موسFى بFالمعجزات الواضFحةن الFذي،وأھلك M فرعون وقFارون وھامFان  (:قال الشيخ

 فعFاٌد ،م مFن عFذاب M ا=لFيم، بFل أخFَذھم M بFذنوبھن ينجFواأ، فما اسFتطاعوا فاستكبروا وكفروا

 ، فتFضربھم وتقFتلھم، التي تتطFاير معھFا حFصباء ا=رض،رأخذھم حاصٌب، وھو الريُح الصرص

جفة والصيحةأوثمود  dي ،ضر وقارون َخسف به وبداره ا=،خذتھم الرFوفرعون وھامان غرقا ف 

m��l��k��j���i��h��g��f ، وذھبFFFFFوا جميعFFFFFا مFFFFFأخوذين بظلمھFFFFFم،الFFFFFيمّ 

��n��ml٤٠:  العنكبوت .  

                                                 

  بتصرف، ٦٧٩ص ، ٢ج ، تيسير التفسير،القطان ) 1(

 ٦٣٤ص ، ٤ج، المرجع السابق  ) 2(
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 ك+ت نجFد الفFتَن والحFروب والمFش،حFوال ا=مFم اIن فFي معظFم أقطFار ا=رضألى إ نظرنا ذاإو

نواع العذاب أ، أليَس ھذا كلّه من ر المتزايَد في جميع أقطار ا=رضسعا، وغ+ء ا=يالتي 8 تنتھ

، وھامFان ھFو بعFض الحّكFام  وأوروبا مFن دول ا8سFتعمار لكن فرعون اليوم ھو أمريكا !والب+ء

 ، ، فقد ِحدنا عن جادة الصواب، وانحرفنا عن دينناما نحن المسلمينأ، ين 8 يخلصون لشعوبھمالذ

 حتى التي ، تنھب شركاتھا خيراتنا،اً لkممب، وصرنا نھھواءنا فضُعفنا وتخاذلنا وتأخرناأواتبعنا 

  )١(!) أليس ھذا من العذاب،راضينا بتواطؤ بعضنا في ذلكأ، وتغتصب رضفي باطن ا=
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  ةأخذه من الكتب المقدس: المطلب السادس

أھلFه أن يكFون ، وزيFراً ومفتFشاً وسFفيراً ، وشFغله لعFدة مناصFب سFيادية، إن ثقافة الFشيخ الواسFعة

وتقريFب ، وإن كان قصده من التفسير كما ذكرنا سFابقاً التيFسير ،مطلعاً على ثقافات دينية مختلفة

وغيرھFا مFن ا=مFور ، والخFوض فFي ا9سFرئليات،  عFن التعقيFدوبھذا يبتعد، التفسير من القاريء

لكننFا ، وھو مFن المتFأثرين بمدرسFة محمFد عبFده ومنھجFه فFي التفFسير، التي تجعل التفسير جامداً 

وھFذا ، ويقارنھا بالقرآن الكريم، فكان يأخذ من الكتب المقدسة!  نجده يقع فيما ھو أغرب من ھذا

لظھFFور مFFا يFFسمى بفكFFرة التقريFFب بFFين ، ن فFFي ھFFذا العFFصرومستحFFس، المFFنھج جديFFد فFFي التفFFسير

وكFأن ، وغيرھا من الدعوات الجديدة في ھFذا العFصر، ومقارنة ا=ديان، وحوار ا=ديان، ا=ديان

والFشيخ أبFوزھرة فFي تفFسيره زھFرة ، الشيخ يقتدي بالFشيخ محمFد رشFيد رضFا فFي تفFسير المنFار

خFصوصاً  ،وقارنوا بينھا وبين القرآن، ب المقدسةفھناك عدة مفسرين اطلعوا على الكت، التفاسير

ولم يسھب الشيخ في ذكر المعلومات ، في الموضوعات المشتركة بين القرآن وا=ناجيل والتوراة

ويبFFين التحريFFف ، وكFFان فFFي ا=غلFFب يFFرد علFFيھم، مFFن كتFFبھم إ8 بقFFدر الحاجFFة إليھFFا فFFي التفFFسير

  - رغFFم تحريفھFFا –بFFين الكتFFب المقدسFFة ومFFن المعلFFوم أن ھنFFاك موضFFوعات مFFشتركة ، والكFFذب

، تي ذكرھا القرآن بشيء مFن التفFصيلوعرضھا لبعض القصص ال، كقصة المائدة، وبين القرآن

يان أن عيFسى رسFول كغيFره وب، كبيان بط+ن عقيدة التثليث، والقرآن قد رد عليھم في عدة آيات

وموجFFودة فFFي ، ن بط+نھFFاوغيرھFFا مFFن الموضFFوعات التFFي بFFي،  ھFFو بFFابن MولFFيس، مFFن الرسFFل

كثيFراً ، ونجد فFي عFصرنا الحاضFر، ن أفكاروبھذا يكون ا9نسان مطلعاً على ما عندھم م، كتبھم

بقFFصد إثFFارة ، وغيرھFFا مFFن مFFصادر ا9سFF+م، مFFن النFFصارى واليھFFود يدرسFFون القFFرآن والFFسنة

وھنFاك ، غيرھFافي نقد القرآن والFسنة والFوحي و، و8 يخفى علينا مافعله المستشرقون، الشبھات

مثل مFا فعFل الFدكتور ،  وقارنوا بينھا- القرآن والتوراة وا=نجيل  -علماء درسوا الكتب المقدسة 

الذي قادته ھذه ، )دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة(في كتابه ) ١(موريس بوكاي

  .الدراسة إلى الدخول في ا9س+م

وكيف ،  أمثلة في أخذه من ھذا الكتب وسأذكر،  المقدسةأما الشيخ في تفسيره فقد رجع إلى الكتب

  :كانت طريقته في ا=خذ

فFي ذكرھFا لقFصة ، فFي بيانFه لكFذب التFوراة،   نقل الشيخ ك+ماً عن الدكتور موريس بوكاي– ١

فعنFد تفFسيره لقولFه ،  ومقارنFاً بينھFا وبFين روايFة القFرآن، نوح والطوفان الذي أھلك M بFه قومFه

m��¿�����Î����Í��Ì��ËÊ���É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã����Â��Á�����À :تعFFFFFFFFFFFFFالى

                                                 

  ٣٠ص،  الرسالة انظر، سبق التعريف به)   1(
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���âlشيخ، ٢٧:  المؤمنونFال الFي ( :قFَع فFصيٍل أوسFود بتفFورة ھFي سFوح فFصُة نFّرت قFد مFوق

ورده أ قFّيم موَجزا لبحثٍ ذكر أنما إ، و ف+ داعي لتكرار ذلك،)١(مر شرحھا و٤٩ الى ٢٥اIيات 

 :ذ يقFFول مFFا ملخFFصهإ ) التFFوراة وا9نجيFFل والقFFرآن والعلFFم (الFFدكتور مFFوريس بوكFFاي فFFي كتابFFه 

سFFٌة لروايFFة الطوفFFان، والحقيقFFة أن فFFي ھFFذه رd ك ، مFFن سFFفر التكFFوين م٨ ، ٧ ، ٦ا8صFFحاحات (

قمFFم الجبFFال تFFى رض تغّطFFت حإن ا=:  تقFFول الروايFFة،صFFحاحات الث+ثFFة تناقFFضاٍت صFFارخةا9

، وبعد سنٍة خرَج نوح من السفينة التي رست علFى جبFِل وأعلى منھا بالماء، وتدمdرت الحياة كلھا

، وتقFول الروايFة يومFاً ن مFدة الطوفFان أربعFون إوتقFول الروايFة اليھوديFة ،  ا8نحFساردأراراط بع

ا ابتداًء من أو8د  تكوينھن البشريdة قد أعادتأومعنى ھذا  ،ن المدة مئًة وخمسون يوماً أالكھنوتية 

ھFذه الروايFة مFع المعFارِف تثبFت اسFتحالَة اتفFاق فإنھFا  المعطيFات التاريخيFة أمFا !نوح وزوجFاتھم

، كما يوحي بذلك نصn ِسفر براھيمإ فإذا كان الطوفان قد حدث قبل ث+ثة قرون من زمن ،الحديثة

  . قبل المي+د٢٢ أو ٢١ع في القرن ق، فإن الطوفان يكون قد وين في ا8نسابكوتال

، إذ مFن المعلFوم بFأن حFضاراٍت متقدمFًة بقيFت لحديث 8 يمكن تصديق ھذا التFاريخوفي العصر ا

 فكيف يكون الطوفان قد ،آثارھا خالدة قد نمت في ھذه الفترة في ب+د ما بين النھرين وفي مصر

ن أو، ةف الحديثFفالنصوص التوراتية إذْن فFي تعFارٍض صFريح مFع المعFار! عّم ا=رَض جميعھا

 يوضح بFصورٍة قطعيFة ،لى التضارب الذي تحويانهإضافة ، ھذا با9وجود روايتين لنفس الحَدث

  .البَشر قد حّورت الكتب التوراتيةيدي أن أ

، و8 تثيFر اً عن رواية التFوراةن رواية الطوفان فيه كما يبسطھا تختلف تمامإما القرآن الكريم فأ

، سباب بسيطة جداً، فالقرآن 8 يحFدد الطوفFان بزمFان= وذلك ،اريخيةّي نقٍد من وجھة النظر التأ

، وھFذا  ُسلfط على قFوِم نFوح دون سFواھم، ولكنه يذكر عقاباً  يذكر كارثًة حلّت با=رض قاطبةو8

  )٢(.)من عند Mحي ون أُنزل بآن القرأيدل د8لًة قاطعة على 

وتبFين لFه ، بعFد مقارنFة القFرآن بFالتوراة، يقة ھذا العالم ا=جنبي إلى الحقونحن نرى كيف توصل

وإنFه ، =نFه لFم يتعFرض إلFى تحريFف مثلھFا، وأن القFرآن مختلFف عنھFا،  التوراةبط+ن وتحريف

M ووحي يوحى، منزل من عند.  

ُف بمعظم ا=ناجيل الموجودة عند النصارى– ٢ fرق ، ويبين أنواعھا،  كان الشيخ ُيعرFاوالفFبينھ ،

وكيFFف يتعامFFل النFFصارى معھFFا عنFFدما يجFFدون فيھFFا شFFيئاً موافقFFاً ، لFFى القFFرآنومFFن ھFFي ا=قFFرب إ

                                                 

  .وليس شرحاً لsيات، يسمى تفسيراً )   1(

  ٢١٥ص ، ٣جر،  القطان، تيسير التفسي) 2(
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وكFان يFذكر ھFذا فFي معFرض اIيFات ، - صلى M عليه وسFلم -كالتبشير بنبوة الرسول  ، للقرآن

�m��K��J��I: فعنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، التي تتحدث عن المسيح بن مFريم وقFصته ومعجزاتFه

T��S��RQ��P��O���N��M��L��c���b��a������`���_��^��]��\��[����Z��YX��W��V��U���

���h��g��f��e��dlشيخ، ٤٨ – ٤٧:  آل عمرانFل9 ا:قال الFنجي :)Fة كلم

 وتطلFق اليFFوم علFى كFFل مFن ا=ناجيFFل التFFي ،)البFFشرى(، معنFاه يونانيFة وردت فFFي القFرآن الكFFريم

ناجيل =وا، ومرقص ولوقا ويوحنامّتى : ربعةأ وھي ،)العھد الجديد(تترِجم للمسيح في مجموعة 

، ُسFميت كFذلك لتقاربھFا مFن بعFضھا أكثFر )متى ومرقص ولوقا ( المتوازية ھي ا=ناجيل الث+ثة 

 ة وتFسمى مFشكلة صFل،نجيل يوحنا، الذي يختلف عنھا في غايتهإ، نجيل الرابع9من تقاربھا مع ا

 يحوياننجليلي مّتى ولوقا إداھا أن ، ومؤ)المشكلة المتوازية(ھذه ا=ناجيل الث+ثة بعضھا ببعض 

 وتتفق ھذه ا=ناجيل الث+ثة في أنھا تترجم للمسيح رغم ،نجيل مرقصإعناصر غير موجودة في 

، مFFع بعFFض عFFين، وتوضFFيح مزيFFة خاصFFة مFFن مزايFFاهوقFFوف كFFل منھFFا فFFي ترجمتFFه عنFFد حFFد م

 ،فFي تعFاليم المFسيحنجيل يوحنا فھو تأمل 8ھFوتي إ أما ،خت+ف في بعض الحوادث والتواريخا8

Fدنجإو، يمع ا8حتفاظ با9طار التاريخي ا=ساسFد الجديFب العھFو أول كتFى ھFل مّتFزى يFى إ، يعFل

ل نجيإو ،، وقد وصلنا في الثلث الثاني من القرن ا=ول للمسيح قبل سنة سبعينمّتى تلميذ المسيح

ا الكتFFاب يFFل لوقFFنجإو، ، وأصFFغر وأبFFسط ا=ناجيFFل ا=ربعFFةمFFرقص ھFFو ثFFاني كتFFب العھFFد الجديFFد

نجيFل الوحيFد الFذي يFتكلم عFن 9 وھو ا،ول=، وقد ُدّون في أواخر القرن االثالث من العھد الجديد

نجيFل إو،  كما يعرض لَصلبه وبعثه، وفيه نFصوص لFم تFرد فFي ا=ناجيFل ا=خFرى،و8دة المسيح

 ا=ناجيFل ، وھFو يختلFف عFنا، وضFعه الرسFول يوحنFو الكتFاب الرابFع فFي العھFد الجديFديوحنا ھ

المFFسيح (: أورد الFFدكتور محمFFد وصFFفي فFFي كتابFFهوقFFد ، هيمFFالث+ثFFة المFFذكورة فFFي مادتFFه وتعال

، وحFديثاً فFي نجيل برنابا، وھFو مطبFوع فFي مFصرإ، منھا نجي+ً إ أسماًء لسبعة وث+ثين )والتثليث

فFFة ، وفيFFه نFFصوص كثيFFرة تخFFالف ا=ناجيFFل ا=ربعFFة مخالقتنيتFFهأ وقFFد ،طبعFFة أنيقFFة فFFي بيFFروت

 ولكن المسيحين 8 يعترفون  -صلى M عليه وسلم - وفيه بشارة صريحة بسيدنا محمد ،جوھرية

 نFصوص صFريحة )المسيح والتثليث(وفي كتاب الدكتور محمد وصفي  ، ويقولون إنه مزيف،به

، وكFFذلك ھنFFا اخFFت+ف بFFين طبعFFات  ا=ربعFFة لبعFFضھا الFFبعض واضFFحة جFFدافFFي مخالفFFة ا=ناجيFFل

مFFاني ( فFي القFFرن الرابFFع وھFFو مFFن علمFFاء )فاسFFتس(وقFFد قFFال ، بعFFات البروتFFستانتليFك وطالكاثو

ا=بحاث ( في كتابه ) اش+ير ماخر (:وقال، لى مّتى ليس من تصنيفهإإن ا8نجيل المنسوب : )كيز

 علFى أيFدي قFوم ،8 كتبFاً مختلفFة كتبFت فFي أزمنFة غيFر معينFةإنجيل لوقا إليس : )نجيل لوقاإعن 
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الفFFرق المFFسيحية كالفرقFFة الموسFFونية والفرقFFة ا8بيونيFFة وفرقFFة يFFوني تيFFرن وبعFFض ، مجھFFولين

نجيل لوقFا، مFع وجFود ا8خFت+ف الكبيFر بFين كتابيھمFا وكتFاب إسقطت البابين ا=ول والثاني من أ

نجيFل يوحنFا مجFرد رأي =حFد المFسيحين إن أ: وقال الع+مFة ا=لمFاني رويFس، لوقا الحالي كذلك

نجيFل إن إ) اسFتاولن( ولقFد أكFد ، به المسيح عليFه الFس+مى رأيه الخاص فيما أتلى بيانإَنَزَع فيه 

) نموريس فرمسيو (وقد استبعد ، يوحنا ليس إ8 كتاباً كتبه بعض الطلبة من مدرسة ا8سكندرية

وقFFا مFFن لFFى متFFى ومFFرقص ولإ، كFFون ا=ناجيFFل الث+ثFFة المعFFزوة فFFي دائFFرة المعFFارف البريطانيFFة

رأ8 شك : نجيل يوحنا قالإلى الك+م عن إ ، وحين وصلتصنيفھم dزوFل مFن أ أراد ،نه كتاٌب دخي

لFى كتFاب إن يرجFع أ ه ومFن أراد ا8سFتزادة فعليF،يوجد تناقضاً بين أقوال القديFَسين متFى ويوحنFا

 وكFل ، للFشيح رحمFة M الھنFدي)إظھار الحFق( وكتاب )المسيح والتثليث(الدكتور محمد وصفي 

فFة،  ونحن نعتقد أن ھذه ا=ناجيF،تقادات من علماء المسيحية أنفسھمھذه ا=قوال وا8ن dا محرFل كلھ

  )١(.) مفقود كما جاء في القرآن الكريمنجيل الصحيح الكامل9ن اأ، ومؤلفوھا مجھولون

ونحن نعلم أن ا=ناجيFل الموجFودة عنFد النFصارى قFديماً ، =ھميته، وردت ك+م الشيخ بكاملهلقد أ

و8 يوجد نFصراني علFى وجFه ا=رض يFستطيع ، وليست واحدة مثل القرآن عندنا، وحديثاً كثيرة

، +م مFن الFشيخوكFل ھFذا الكF، بينما نحن عندنا الذين يحفظون القرآن بFالم+يين، حفظ واحد منھا

  .وأنھا من صنع البشر، وبيان تحريفھا، للتعريف بھا

، ه القرآن و قالته الكتFب المقدسFةويقارن بين ما قال، بعض قصص ا=نبياء كان الشيخ يذكر – ٣

�m��O : فFFي قولFه تعFFالىفمFث+ً عنFFد تفFسيره لقFFصة أيFوب، مFFاويFذكر أوجFه الFFشبه وا8خFت+ف بينھ

��ba���`���_��^��]���\��[���Z��Y��X��W������V��U��T��S��R������Q��P

���l��k��j��i�����h��g���f��e����d��clاءFFFFFFال ، ٨٤ – ٨٣:  ا=نبيFFFFFFق

يFا : يوب حين دعا ربه وقد أضFناه المFرض، ومFّسه الFب+ء، فقFالر أيھا النبي قصة أذكا(  :الشيخ

 فاستجبنا له دعاءه، وعافيناه ،نت أرحم الراحمينأ، و أصابني الضر وأنت الكريم الجواد، قدرب

و8ده، وزدنFFاه مFFثلھم، رحمFFًة بFFه مFFن ، وأعطينFFاه أو8داً بقFFْدر مFFن مFFات مFFن أورفعنFFا عنFFه الFFضر

  .رة لغيره من العابدين، وتذكفضلنا

ُذكر  وقد ،لى مجملھا دون تفصيلإ، والنصوُص القرآنية تشير وقصة أيوب من القصص الرائعة

 وله ِسفر خاص به ،، وصنبياء، وا=في سورة النساء، وا=نعام: صاحبھا في القرآن أربع مرات

  : كبيرةل إصحاحا في خمسة فصو٤٢في العھد القديم يحتوى على 
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  . وصفاتهاربهقأيوب وأم+كه وأن تقوى  يتضم:اBول

  . جرى بينه وبين أصحابه من الجدال يتضمن ما:الثاني

  .يوبأصحاب أصغر أ )الياھو ( يذكر أقوال الحكمة التي نطق بھا :الثالث

  .ذكر مخاطبة M إياه من العاصفةي: الرابع

  . وتعويض ما فقده من المال وا=ھل يتضمن خضوعه وشفاءه:خامسال

 وھFو ،)١(و فFي حFورانأ في شرق فلFسطين )ُعوص(ب من أنبياء العرب كان يسكن أرض وأيو

^��_��`���m���f��ed��c��ba بFFراھيم كمFFا جFFاء فFFي سFFورة ا=نعFFامإمFFن بنFFي 

��v��u��t��sr��q��p���o��n��m��l��k��ji��h��g

wlاكن، ،يوب عربي ا=صلأ وِسفر، ٨٤:  ا=نعامFخاص وا=مFشkماء لFن  بما فيه من أسFوم

النصرانية وآدابھFا،   : يقول ا=ب لويس شيخو في كتابه،ادية الشام وحيواناتھا ونباتاتھاوصف لب

ولنا شاھٌد في ِسفر أيوب على معرفة العFرب =سFماء النجFوم وحركاتھFا (: وھو يذكر علم النجوم

 ،) عFاش غربFي الجزيFرة حيFث امFتحن M صFبره،يFوب النبFي عربFي ا=صFلأ، إذ كان كفي الفل

مFن القFائلين بFأن سFفر أيFوب : (سF+متFاريخ العFرب قبFل ا9: ويقول الدكتور جواد علي فFي كتابFه

 وقFد عFالج ھFذا ،)مرجليFوث(صل والمتحمسين فFي الFدفاع عFن ھFذا الFرأي المستFشرُق عربي ا=

كد ھذا الرأي أ وقد ،يوبأسماء الواردة في سفر سة ا=اع بطريقة المقاب+ت اللغوية ودروالموض

  ).من المؤرخينكثير 

 ،موالFَه حتFى صFار فقيFراً أن أذھFَب أ، وابFت+ه M بFنه كان صاحب أموال كثيFرةأوخ+صة قصته 

، وھFو صFابر مFستمرc علFى ابت+ه بجFسده حتFى نفFر عنFه أقاربFه، وبقFي طريحFاً مFدة مFن الFزمنو

 المFFال حFFسن ممFا ذھFFب عنFFه مFFنأ ورّد لFFه ،ن M تعFالى عافFFاه ورزقFFهإ ثFFم ،عبادتFه وشFFكره لربFFه

  )٢).(والولد

ب آراء ويFذكر رأي القFرآن إلFى جانF، مFن كتFبھم المقدسFة،  كان الشيخ يأتي بأدلFة للنFصارى– ٤

�m��W��V :وھذا مانراه فFي تفFسيره لقولFه تعFالى، ويرجح دائماً رأي القرآن، الكتب المقدسة

��k����j��ih��g��f���e��d��c��b��a��`_��^��]���\��[����Z��Y��X

��n��m��l��~��}��|��{���z��y��x��w��v��ut��s��r���q��p��o
                                                 

  .وا=ولى التوقف فيه بدون نفي أو إثبات، ليس عليه دليل من ا=حاديث الصحيحة،   ھذا الك+م من الشيخ) 1(
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���s�������r��q���p��o��n��m��l��k��ji�����h���g��f���e��d��cb��a��`��_

�v��u��tlدةFشيخ، ٧٣ – ٧٢:  المائFال الFFن ( :قFFصارى مFه النFFا عملFّصل مFFا يفFرع ھنFFش

 ، بعيFدافروا وضلnوا ض+8ً إن الذين اّدعوا أن M ھو المسيح بن مريم قد ك ،تحريف في عقيدتھم

 لقFد أمFرھم بعبFادة ،ليFهإ، فقد قال لھم عكس مFا ينFسبون الحق أن عيسى بريء من ھذه الدعوىو

ھFذه ھFي (ناجيل، ففي إنجيFل يوحنFا = وجاء ھذا صريحاً في ا،M وحده، معترفاً بأنه ربه وربھم

  )١(.))ع المسيح الذي أرسلَتهعِرفوك أنت ا9له الحقيقيd وحدك، ويسو، أن يالحياةُ ا=بدية

  .ن+حظ كيف يستشھد الشيخ من كتب النصارى على بط+ن عقيدتھم

ويFضرب بFرأي الكتFب المقدسFة عFرض ، يFرجح رأي القFرآن، وكذلك نجد الشيخ في خبر المائدة

�m���b����a���`��_��^]��\����[��Z��Y:فعند تفسيره لقوله تعFالى، =نھا كتب محرفة، الحائط

�e��d��c���k��j��i��h��g����f�lدةFFFت+ف ، ١١٥:  المائFFFر اخFFFد ذكFFFشيخ بعFFFال الFFFق

 إن النFصارى :وقد استدل بعض الكاتبين على عدم نزولھا بFأن قFال( :ئدةالمفسرين في نزول الما

نFصارى التFي بFين أيFديھم كتFب إن كتFب ال:  ونحFن نقFول، وليس لھا ذكFر فFي كتFبھم،8 يعرفونھا

ربعة المتداولة فF+ تعFدو كونھFا تFراجم =ناجيل ا=ما اأ ،به عيسىناقصة، فليست ھي كل ما جاء 

ناجيFل مFن = وقد كتبFت ھFذه ا،ن بعد المسيح بمدة طويلةو كتبھا أُناس مجھول،سيرٍة لحياة المسيح

 وقد قFرر ،نجي+إ التي بلغ عددھا فوق الخمسين ،8 قصصاً منقحاً لkناجيلإ، وھي ليست الذاكرة

 مي+دية برئاسة ا8مبراطFور قFسطنطين البيزنطFي اعتمFاد ھFذه ٣٢٥في سنة مجمع نيقية المنعقد 

 ويعلّمنFا التFاريخ فFي ،مر انتقائي وافق ھوى نفس الحاكم فا=،ربعة، وإعدام ما عداھا=ناجيل ا=ا

لFى إ، دون النظFر  يتفق ومFصلحته فFي الFسيطرة والحكFم8 ماإن الحاكم 8 ينتقي أمثل ھذه الحال 

ن يكون كFل مFا قFّصه M تعFالى أ، و8 يلزم د ذكر القرآن الكريم ھذه الحقيقةوق ،و غيرهأالصدق 

، فليس ا=مر تجميل طبعات الكتاب الواحد، كمFا  قّصه في غيره من الكتب المتقدمةفي القرآن قد

يقFول ، ناجيFل عFدم ذكFرھم لقFصة المائFدة دلFي+ علFى عFدم ورودھFا=ن يكFون أصFحاب اأ8 يلزم 

: لى كتب العھد القديمإم الشيخ محمد عبده فيما يختص بنسبة القصص القرآني عامة ستاذ ا9ما=ا

ن نجFزم بFأن أ، فعلينFا المؤرخين ما يخالف بعض ھذه القصصو أھل الِملل أوإذا ورد في كتب (

 M وناقله يه وُنقل إلينا بالتواتر ھو الحق، وَخَبره الصادق، وما خالفه ھو الباطللى نبإما أوحاه ،

 فFإن حFال التFاريخ ،نفسنا الجواب عنهأ، و8 نكلف و كاذب، ف+ نعّده ُشبھة على القرآنأخطىء م

 ،ثق بھا في معرفFة رجFال سFنِدھا، ف+ رواية يو الظ+مة، حالكقبل ا9س+م كانت مشتبھة ا=ع+م
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 يجFب ، كFانلى حال، فكFان بدايFة تFاريخ جديFد للبFشرإوقد انتقل العالَم بعد نزول القرآن من حال 

ن أھFFذا ونحFFن نFFؤمن بمFFا قFFصه القFFرآن الكFFريم مFFن ، )م لFFو أنFFصفوا أن يؤرخFFوا بFFه أجمعFFينعلFFيھ

ب M سFؤاله جFاأ، ول عيFسى ربFه ذلFك، فFسأن ُينزل عليھم M المائدةأالحوارين قد سألوا عيسى 

  )١(.)على كيفيٍة اقنعتھم
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  لميزانتفسير الشيخ القطان في ا: الفصل الخامس

  أھم مزايا التفسير : اBولالمبحث

 المآخذ على التفسيرأھم :  الثانيالمبحث
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  تفسير الشيخ القطان في الميزان

دون الوقFوع فFي ، و8 يمكن =ي إنسان أن يحيط به من كل جوانبه، إن العلم بحر واسع

ل S سFFبحانه وتعFFالى و8 =ن الكمFFا، ومھمFFا أوتFFي مFFن قFFوة فFFي الFFذكاء والعقFFل، الFFنقص والخطFFأ

 : قFال تعFالى،وكFل مFأخوذ مFن قولFه ومتFروك إ8 المعFصوم - عليھم الس+م –عصمة إ8 للرسل 

m��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él٨٥:  ا9سراء.  

ولFو أعFدت : (فقFد قFال فFي خاتمتFه، ومن بينھم الشيخ القطان ،وقد أعترف عدة علماء أج+ء بھذا

 كمFا قFال،نFاوھFذا مFن طبيعFة الFنقص التFي رّكبFت في،  وبFدلتلغيFرت، النظر في كثيFر ممFا كتبFت

لFو :  إني رأيت أنه 8 يكتُب أحٌد كتاًبا في يومه، إ8 قال في غده:-رحمه M ) العماد ا=صبھاني(

م ھذا لكُغيfر ھذا لكان أحسن، ولو ِزيد ھذا لكان يُ  fان ستحسن، ولو قُدFذا لكFان أفضل، ولو ُترك ھ

  ).١)(م الِعَبر، وھو دليٌل على استي+ء النقص على جملة البشر وھذا من أعظ،أجمل

 ):المنھFFل الFFصافى والمFFستوفى بعFFد الFFوافى( كتابFFه فFFي سFFبب تFFسمية) ٢(وقFFال ابFFن تغFFري بFFردي

، الFصفدي إشارة لتاريخ الشيخ صF+ح الFدين )والمستوفى بعد الوافى(( :تسميتى للتاريخ المذكور

 إشارة علFى تFاريخ ابFن خلّكFان أنFه يFوّفى بمFا أخFّل بFه ابFن )اتالوافى بالوفي(: =نه سّمى تاريخه

 :عFFFن خ+ئFFFق فخFFFشيت أنFFFا أيFFFضا أن أقFFFول:  وسFFFكت ھFFFو أيFFFضا،خلّكFFFان، فلFFFم يحFFFصل لFFFه ذلFFFك

  )٣.())والمستوفى بعد الوافى(:  فقلت، فيقع لى كما وقع له، )والمستوفى على الوافى(

وأثنFFاء تفFFسيره ، ماتFFه للتفFFسيروالFFشيخ رحمFFه M قFFد اعتFFرف بھFFذا مFFرات عديFFدة فFFي مقد

وكFان قFصده تيFسير التفFسير ، واعترف بفضل المفسرين القFدماء، وذكرأنه لم يأت بجديد، للقرآن

طيع  8يFست، مثFل تفFسير الكFشاف=نه وجد تفاسFير، درجته في العلممھما كانت ، على أي قاريء

  .فھمه إ8 العالم

وأعتFرف ، المآخذ على تفFسير الFشيخ سأتطرق إلى أھم المزايا و، الفصلومن خ+ل ھذا

  . قدر ا9مكان، في ذلكولكن سأحاول، حتى أنتقد تفسيره، بأنني لست في مستوى الشيخ

  

                                                 

 ٦٥٤ص ، ٤جالقطان، تيسير التفسير، )   1(

، مFؤرخ بحاثFة)  ھFـ٨٧٤(وتFوفي ) ٨١٣( يوسف بن تغري بردي بن عبد M الظاھري الحنفي، ولد سFنة )   2(

المنھFل الFصافي (و ) النجFوم الزاھFرة فFي ملFوك مFصر والقFاھرة(لFه مؤلفFات منھFا،  ووفاةمن أھل القاھرة، مولداً 
مFورد (أكمل بھما الوافي للFصفدي، و ) الدليل الشافي على المنھل الصافي(ومختصره ، )د الوافي والمستوفي بع

بن عبد M الظFاھري الحنفFي،  يوسف:  ابن تغري بردي:أنظر، و غيرھا) اللطافة في من ولي السلطنة والخ+فة
ثقافFFة وا9رشFFاد القFFومي، وزارة ال ،"النجAAوم الزاھAAرة فAAي ملAAوك مAAصر والقAAاھرة"أبFFو المحاسFFن، جمFFال الFFدين

، ١ج، دار الكتFFب، مFFصر،  م١٩٦٣والمؤسFFسة المFFصرية العامFFة للتFFأليف والترجمFFة والطباعFFة والنFFشر، طبعFFة 
  ١٧ص

  ١٩ص، ١١ج،  السابقصدر  الم) 3(
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  أھم مزايا التفسير : اBولالمبحث

والمنتمية إلى مدرسة الFشيخ محمFد عبFده ، إن تفسير الشيخ من التفاسير السھلة والميسرة

، وكانFت ثFورة علFى القFديم، ت بأشFياء جديFدة فFي التفFسيرونعلم أن ھFذه المدرسFة أتF، في التفسير

وقFد تنبFه لھFا ، ھمبعFضليست جديدة في التفFسير كمFا قFد يظFن و8بد أن نشير إلى أن ھذه المسألة 

إلى ،  حيث كانوا ينادون في تفاسيرھم، ا=ستاذ ا9مام الشيخ محمد عبدهقبل ، المفسرون في القديم

�m���F��E��D��C��B: قال أبوحيFان فFي تفFسيره لقولFه تعFالى،وعدم الخروج عنه، تسھيل التفسير

��V��U��T�����S��R��Q��P��O��N���ML��K��J��I��H��GlرةFFFFم ( ،١٠٦:  البقFFFFد تكلFFFFوق

ومFا اختلFف فيFه، وفFي ، مه، ومFا اتفFق عليFه منFهالمفسرون ھنا في حقيقة النFسخ الFشرعي وأقFسا

ك مFن أحكFام النFسخ ود8ئFل تلFك ا=حكFام، ، ووقوعه شرعا، وبماذا ينسخ، وغيFر ذلFجوازه عق+

 وھكFذا جFرت ، وھذا كله موضوعه علم أصول الفقه، فيبحث في ذلك كلFه فيFه، وطّولوا في ذلك

أن كل قاعFدة فFي علFم مFن العلFوم يرجFع فFي تقريرھFا إلFى ذلFك العلFم، ونأخFذھا فFي علFم : عادتنا

تفسير، فنخرج عن طريقة التفFسير، التفسير مسلمة من ذلك العلم، و8 نطول بذكر ذلك في علم ال

كما فعله أبو عبد Mّ محمد بن عمر الرازي، المعروف بابن خطيب الFري، فإنFه جمFع فFي كتابFه 

 ولذلك حكي عن بعض المتطرفين ،في التفسير أشياء كثيرة طويلة، 8 حاجة بھا في علم التفسير

 ،ي الخطبة ما يحتاج إليه علFم التفFسيروقد ذكرنا ف، رفيه كل شيء إ8 التفسي: من العلماء أنه قال

 ،فمن زاد على ذلك، فھو فضول في ھذا العلم، ونظير ما ذكره الرازي وغيره، أن النحوي مFث+ً 

Fي ويكون قد شرع في وضع كتاب في النحFف فFذكر أن ا=لFة، فFف المنقلبFي ا=لFتكلم فFشرع يFف ،

) ّM(Fك إلFن ذلFه ، أھي منقلبة من ياء أو واو؟ ثم استطرد مFب لFا يجFالى، فيمFتع Mّ يFم ف+Fى الك

 ثFم اسFتطرد ،ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منFه تعFالى إلFى النFاس، ويجوز عليه ويستحيل

، ثFم اسFتطرد مFن ذلFك إلFى إعجFاز مFا جFاء بFه -  صFلّى Mّ عليFه وسFلّم - إلى أوصFاف الرسFول

 ثFم ،والجزاء بالثواب والعقFابالقرآن وصدق ما تضمنه، ثم استطرد إلى أن من مضمونه البعث 

ا ھFو فFي علمFه مF فبين،المثابون في الجنة 8 ينقطع نعيمھم، والمعاقبون في النار 8 ينقطع عذابھم

يبحFث فFFي ا=لFFف المنقلبFFة، إذا ھFFو يFتكلم فFFي الجنFFة والنFFار، ومFFن ھFذا سFFبيله فFFي العلFFم، فھFFو مFFن 

حمد بن إبراھيم بن الزبير  أبو جعفر أالتخليط والتخبيط في أقصى الدرجة، وكان أستاذنا الع+مة

متى رأيت الرجل ينتقل من فFن إلFى فFن فFي البحFث أو (:  يقول ما معناه- قّدس Mّ تربته -الثقفي

التصنيف، فاعلم أن ذلك، إما لقصور علمه بذلك الفن، أو لتخليط ذھنه وعدم إدراكه، حيث يظFّن 

  .)أن المتغايرات متماث+ت
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ي ھFذا الفFصل لينتفFع بFه مFن يقFف عليFه، ولFئ+ يعتقFد أنFا لFم نطلFع علFى مFا وإنما أمعنت الك+م ف

، واقتFFصرنا علFFى مFFا يليFFق بعلFFم ، بFFل إنمFFا تركنFFا ذلFFك عمFFداً رأودعFFه النFFاس فFFي كتFFبھم فFFي التفFFسي

  )١(.) وأسأل Mّ التوفيق للصواب،التفسير

وإن ، ه بمئFات الFسنينقبل مجيء محمد عبد،  إلى ھذا النوع من التفسير حيان دعان+حظ أن أبي

 إلFFى عFFدم لكنFFه دعFFا، ج محمFFد عبFFده فFFي التفFFسيريختلFFف عFFن مFFنھ) البحFFر المحFFيط (كFFان تفFFسيره 

، ونبه إلى تفسير ا9مFام الFرازي وغيFره مFن العلمFاء، الخروج في التفسير عن الطريقة المعھودة

ان المفFسر فFي وبحثFوا فFي مFسائل كF، الذين خرجوا في تفاسيرھم عن الھدف والغاية من التفسير

ونبFه إلFى أن ...وإنما تبحث في الكتب المختFصة ككتFب أصFول الفقFه واللغFة والعقيFدة، غنى عنھا

نتھجه بعض اووصف ھذا المسلك الذي ، وليس للتفسير، قاعدة كل علم يرجع فيھا إلى ذلك العلم

ر فFي   وذكFر أنFه اقتFص-حFسب رأيFه  -التخلFيط والتخبFيط وقFصور العلFم بالفضول و، المفسرين

  .تفسيره على ما يليق بعلم التفسير

والFشيخ محمFود ، كالFشيخ محمFد رشFيد رضFا، والشيخ القطان  قد تتلمFذ علFى ت+ميFذ محمFد عبFده

وكانت ھذه أھم ميزة امتاز ، وھؤ8ء من أعيان ھذه المدرسة، والشيخ المراغي وغيرھم، شلتوت

، نسان متعوداً على السھولة وا9يجFازكون ا9، وھي م+ئمة لطبيعة ھذا العصر، بھا ھذا التفسير

التFFي كFFان ، ويختلFFف عFFن العFصور القديمFFة، دون حFشو وإطنFFاب، وإيFصال المعنFFى المباشFFر فقFFط

FFستعداالعFFا مFFيءاً لم فيھFFة أي شFFسيوطي ،  لدراسFFام الFFث+ً ا9مFFفم– M هFFي – رحمFFاً فFFده عالمFFنج 

وھنFاك مFن العلمFاء فFي ، لعلFوموغيرھFا مFن ا، التفسير والحFديث وعلFوم القFرآن واللغFة والتFاريخ

ولكFن ، مثFل تفFسير القاسFمي، عصرنا الحاضFر مFن فFسر القFرآن علFى الطريقFة التقليديFة القديمFة

و=ھميFة ك+مFه سFأنقله ، وقد صرح بھذا فFي مقدمتFه،  لم ينتھج ھذا المنھج– رحمه M -الشيخ  

فوجFدتھا علFى ، أيFدي النFاسوقد نظرت في التفاسير المطبوعFة الموجFودة بFين : (قال الشيخ، ھنا

كثرتھا وج+لھا تفيد المختصين في الغالب، ويبقى القارئ العادي والمتوسط المعرفة، بحاجة إلى 

 عFن بعيFدا 8 تطويل فيFه و8 اختFصار،، ، وبأسلوب سھلأمامه المعنى واضحاً جلياً تفسير يضع 

الخFوض فFي أمFور متعFددة 8 و، ، خاٍل من الجدل وتعدد الرواياتا9صط+حات العلمية واللغوية

وبعضھا مختصر جدا 8 يFستطيع ا9نFسان أخFذ المعنFى  ،8 من قريب و8 من بعيد،  القارئتعني

، وحاولFت مFا أمكننFي أن أجعFل عبارتFه  لFذلك شFرعت فFي ھFذا التفFسير،الكامل الذي يريده منھFا

  )٢).(عناءيفھمھا كل قارئ مھما كانت ثقافته، فيأخذ حاجته منھا دون ، بسيطة واضحة

                                                 

 ٥٤٩ص  ، ١ج، مصدر سابق، "البحر المحيط"، أبو حيان)  1(

  .٣٣ ، ص ١ القطان، تيسير التفسير، ج)2(
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وإنمFا اعتمFدت ، ولFم آت فFي ھFذا التفFسير بجديFد: (ل يأت بجديد في ھذا التفسير فقاذكر أنه لمثم 

ولFت أن آخFذ المعنFى وحا، ونقلFت المعتمFد مFن أقFوال المفFسرين، علFى عFدد مFن أمھFات التفاسFير

نت التفاسير وقد بي، ، وعندما لم أستطع حاولت توضيحه وتقريبه بعبارة سھلة مبينةبكامله أحيانا

 )١().تي اعتمدت عليھا في آخر الكتابوالكتب ال

أو قصور في التعبير  ،رةوكل خطأ أو تقصير في العبا: ( في عمله فقال-رحمه M –ثم تواضع 

طلع على خطأ أو قصور أن ينبھني إلى ذلFك اوأرجو من كل من ، فھو مني جاء في ھذا التفسير

  )٢).(د ھو حسبي ونعم الوكيلوM من وراء القص، مأجورا مشكورا

  :أذكرھا في النقاط التالية، وقد امتاز تفسير الشيخ القطان بمزايا

  . كان تفسيره موفقاً بين التفسير بالمأثور والرأي المحمود– ١

كأسFFباب النFFزول والنFFسخ ،  اعتنFFاء الFFشيخ القطFFان بFFبعض قFFضايا علFFوم القFFرآن فFFي تفFFسيره- ٢

ومتFFأثراً ، وھFFذا رغFFم كFFون التفFFسير مختFFصراً ، قFFصص القرآنFFيوالقFFراءات والمكFFي والمFFدني وال

  .بمنھج الشيخ محمد عبده في التفسير

ونFادراً مFا ، ولم يذكر إ8 وجوه القراءات الصحيحة ،يعزو القراءات إلى القراء، كان الشيخ – ٢

  ...وقراءة الحسن البصري، وفي قراءة عبد M بن مسعود: كقوله، يذكر قراءة شاذة مع العزو

ولFم ، سFھ+ً وميFسراً ممFا يFسھل فھمFه علFى العFام والخFاص،  كان أسلوب الشيخ في التفFسير– ٣

، وقFد 8حظFFت ذلFك فFي تفFFسيره IيFات ا=حكFFام، يتعFرض فيFه إلFFى الخ+فFات المذھبيFة والك+ميFFة

  .وآيات العقيدة

ولFم ، قFديملFم يھFدم ال، وبذلك فھو تفFسير عFصري، على سعة ثقافته واط+عه،   يدل التفسير– ٤

، مFFن بينھFFا وزيFFراً للتربيFFة والتعلFFيم، كيFFف 8 وقFFد شFFغل الFFشيخ عFFدة مناصFFب عليFFا، يرفFFع الجديFFد

ممFا يFدل علFى غFزارة علمFه ومعرفتFه ، وسفيراً وقاضياً ومفتشاً وغيرھFا مFن المناصFب الFسيادية

  .الواسعة

ورده ،  الحFFديثمعتمFFداً علFFى مFFا توصFFل إليFFه العلFFم فFFي العFFصر،  فFسر القFFرآن تفFFسيراً علميFFاً – ٥

  )٣.(شبه ذلكأ، وما  الجدري والحصبةوباءب )الطيَر ا=بابيلَ (كالذين فسروا ، لبعض المغالين فيه

كمFFا ، وتطFور العلFوم الدينيFة، يتمFشى مFع متطلبFات العFFصر، تفFسيراً عFFصرياً ،  كFان تفFسيره– ٦

، +ف العFصوروأنا مع الشيخ فFي مFا ذھFب لFه فFي اخFت، صرح بذلك في مقدمته التي أشرنا إليھا

وكFل عFصر لFه مFا يناسFبه علFى كFل ، وھكذا، ديث=ن عصر الزمخشري مث+ً ليس كالعصر الح

  .حال

                                                 

  .٣٤ص، ١ التفسير، جالقطان، تيسير) 1(

  .٣٤ ، ص ١ج،  المرجع السابق) 2(

 ١٦٥ص:   أنظر الرسالة) 3(
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ومقارنتھFFا مFFع ، 9قامFFة الحجFFة،  واستFFشھد بFFأقوال علمFFاء الغFFرب،  أخFFذ مFFن الكتFFب المقدسFFة– ٧

ويعFد ھFذا مFن مزايFا التفFسير العFصري عنFد بعFض ، وبيان تحريف و بط+ن ھذه الكتFب، القرآن

لظھFور مFا يFسمى بفكFرة ، ومستحFسن فFي ھFذا العFصر، وھFذا المFنھج جديFد فFي التفFسير، العلماء

وغيرھFا مFن الFدعوات الجديFدة فFي ھFذا ، ومقارنFة ا=ديFان، وحوار ا=ديان، التقريب بين ا=ديان

فمFنھم ، وقارنوا بينھا، وظھور علماء عند الغرب قاموا بدراسة  القرآن والكتب المقدسة، العصر

 ، وأثFار الFشبھات والتعFصب،ومنھم من  درس بدون موضFوعية، موريس بوكاي: أسلم مثلمن 

وقولھم بأن القرآن ، وھذا ما نراه في عمل بعض المشتشرقين في إنكارھم للوحي، وقلب الحقائق

ھذا 8يمنع أن ندرس كتبھم مثل و،  وليس من عند M– صلى M عليه وسلم –من عند الرسول 

وأنFFا مFFع الFFشيخ فFFي أخFFذه مFFن الكتFFب المقدسFFة ، ونعلFFم ماعنFFدھم ونFFرد علFFيھم، نFFامFFا درسFFوا كتب

  .ومقارنتھا بالقرآن

كحيFFاة الخFFضر عليFFه ، فFFات والبFFدع المنتFFشرة فFFي عFFصرنا الحاضFFرا محاربتFFه لFFبعض الخر– ٨

  )١.(في سورة الكھف موسى والخضر كما ذكرنا في تفسيره لقصة، الس+م

 وا=زمFات التFي تمFر بھFا تك+ القFرآن فFي تFشخيص المFشير كان الشيخ القطان يوظف تفس– ٩

والواقع : ( قال الشيخ، فمث+ً عند تعرضه للقضية الفلسطينية، ويقترح الحلول لھا، ا=مة ا9س+مية

 ونحFFن ،، وبعFدنا عFFن ديننFا بتفككنFا نحFFن العFرب والمFFسلمين،مركFFزتن وجFود اسFFرائيل تقFّوى وتأ

، ودولFتھم تعتمFد علFى ح وواقعھFم غيFر صFحي،ومحاربFة بعFضناقويFاء بخ+فاتنFا، أالذين جعلناھم 

، فمتFى وّحFدنا كلمتنFا وجمعنFا انشقاقنا وخ+فاتنFاو، وضعفنا مريكا تمدھا بالمال والس+حأ :شيئين

FFاتنا فFFتراداد مقدسFFى اسFFا علFFفوفنا وعزمنFFودإن إصFFا وجFFى لھFFزول و8 يبقFFرائيل تFFالىسFFتع Mو ، 

  )٢(.) ٧: حمد مm��¯��®��¬��«��ª��©��¨l :يقول

  .بدون تعصب وانحياز،  كان رأيه معتد8ً في كثير من المسائل– ١٠
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  أھم المآخذ على التفسير:  الثانيالمبحث

و8 يجFوز ، =ن النقص سمة من سFمات البFشر، ن وقوع المفسر في أخطاء أمر طبيعيإ

فكل إنFسان ، في الخطأعن الوقوع ، مھما كانت درجته من العلم، لنا أن ننزه أي مفسر وأي عالم

و8بد من عرض نتاج أي ،  المعصومون عن الخطأ– عليھم الس+م –يؤخذ منه ويرد إ8 الرسل 

وما ھي المزايا والمآخذ على ، ونرى كيف كان تفسيره للقرآن، مفسر وفكره على قواعد التفسير

ً سليمخصوصاً إذا كان الباعث والمقصد ، ونلتمس له العذر فيما أخطأ فيه، تفسيره وھي خدمFة ، ا

أو غيرھا ، اونصرة فرقة ضالة، عث على تفسيره تأييد فكرة منحرفةوليس البا، كتاب M والعلم

  .التي  تكون معدة مسبقاً ، من ا=مور الباطلة

FFانوالFFسير، شيخ القطFFي التفFFصده فFFان قFFاريء، كFFى القFFه علFFوفھم M ابFFسير كتFFت ، تيFFا كانFFمھم

وزيFراً وسFفيراً وقاضFياً ، وكFان شFغله للمناصFب الFسيادية، نFدهوھذا مFن أھFم المقاصFد ع، درجته

ولكنني لFم أصFل إلFى ، 8 تشغله عن تأليف ھذا النوع من التفسير، ومفتشاً وغيرھا من المناصب

َم ھذا التفسير، ما وصل إليه الشيخ في العلم والمعرفة fسلم ( ولكن انط+قاً من قاعدة ، حتى أُقيFالم

وأذكر أھم  المآخFذ ، أستعين باS، )ولكل جواد كبوة، لكل عالم زلة( مقولة و، )مرآة أخيه المسلم

  :على ھذا التفسير

 التفFسير باللغFة والنحFو وعFدم إثFراء، والذي كان مخ+ً بالتفسير أحيانFاً ،  ميله إلى ا9ختصار– ١

لمFFسائل وكFFان يFFذكر القFFول الFFراجح فFFي ا، والعلFFوم ا=خFFرى التFFي يحتFFاج إليھFFا التفFFسير، والب+غFFة

 بمFنھج محمFد اً ومتFأثر، =ن تفسيره كان ثورة على القديم، دون ذكره لsراء ومناقشتھا، المختلفة

  .وقد أشار الشيخ إلى ھذا في مقدمته التي أشرنا لھا، عبده

) ...ذھFب المفFسرون ( وكان غالباً ما يFذكر كلمFة،  قلة رجوعه إلى الكتب والتفاسير القديمة– ٢

دون ذكFFFر ، ...)وفFFي كتFFFب التفFFسير(أو ..) اختلFFف المفFFFسرون(أو...) ين ن أغلFFب المفFFFسرإ(أو 

  .ا=سماء أو المصدر الذي أخذ منه

: وھFذا مFا نFراه فFي قFول الFشيخ، وا8ستشھاد بأقوالھم في الفقFه،  رجوعه إلى تفاسير الشيعة– ٣

)FFد تّمFFالى وقFFه تعFFة بقولFFشيعة ا9ماميFFسك ال�m`��_��^��]�����\��[��Z �l

ا دليFل ن ھFذإ:  كمFا قFالوا،ن المFراد بFذلك ھFو المتعFة، وھFي الFزواج المؤقFتإوقFالوا  ٢٤: النساء

 وھFو مFن كبFار علمFاء ،)١( يقFول الطبرسFي، و8 تزال المتعة قائمة عنFدھم، معمFو8 بھFا،واضح

، وھFو  قيFل المFراد بFه نكFاح المتعFة(:  ھFذه اIيFةن عF)مجمFع البيFان(مامية في تفسيره الشيعة ا9

مFن التFابعين، عن ابن عباس والFسدي وجماعFة وھذا ، عقد بمھر معين الى أجل معلومالمنالنكاح 

                                                 

  . سبق التعريف به) 1(
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بو جعفر محمد بن الحFسن أ وكذلك يقول شيخ الطائفة الع+مة )صحابنا ا9مامية الخأوھو مذھب 

  )٢(.))التبيان( في تفسيره )١(الطوسي

مFاء علFق أو يFرد علFى علولFم ي،  وھنا ن+حظ أن الشيخ قد رجع إلى تفسيرين من تفاسFير الFشيعة

  .ا اكتفى بذكر أقوالھم فقطوإنم، الشيعة في مسألة زواج المتعة

ولكFن الFشيخ وقFع ، وا9سرائليات، وبعيداً عن ا9طناب والحشو،  كان التفسير سھ+ً وميسراً – ٤

ومقارنتھFا ، ستFشھاد بھFا فFي التفFسير8وا، برجوعFه إلFى الكتFب المقدسFة، فيما ھو أكبFر مFن ذلFك

، ووضFعھا جنبFاً إلFى جنFب مFع القFرآن، وقد ي+حظ المرء في ھذا نوعاً من ا8ھتمام بھا، آنبالقر

، وھناك من العلماء من يعتبر الرجوع إلى الكتFب المقدسFة فFي التفFسير مFن المآخFذ علFى المفFسر

سلك ھFذا المFسلك فFي تفFسيره  عندما ،نتقادا من الشيخ محمد رشيد رضاو8 ننسى ما تعرض له 

  .المنار

 –قFFال الرسFFول : كFFأن يقFFول،  كFان فFFي بعFFض ا=حيFFان يستFFشھد بالحFFديث دون ذكFر الFFراوي– ٥

،  ولFFم يبFFين درجFFة اIحاديFFث مFFن الFFصحة والFFضعف، وفFFي الحFFديث:  أو–صFFلى M عليFFه وسFFلم 

  )٣.(دون ترجيح،  يذكر قولين مختلفين في حكم معينوأحياناً 

وعFدم  ،دون نسبتھا إلى مصدرھا أو قائلھا،  ذكره لبعض الشواھد الشعرية وا=مثال العربية– ٦

:  فFصلت�m��Ê��É��È��Ç��Æ���Ål: وھذا ما نراه في تفFسيره لقولFه تعFالى، تدقيقھا

أنFت تنFاَدى مFن مكFان :  العرب للرجل الذي 8 يفھم ك+مFكتقول: ھل اللغةأقال : (قال الشيخ،٤٤

  )٤(.)نك لتأخذ ا=مور من مكان قريبأ: بعيد، وللفھيم ثاقب الرأي

  .ولكن بدون نسبة ھذا الك+م إلى مصدر معين، يستشھد الشيخ بك+م العرب لفھم معنى اIية

�m���Ò:فمFث+ً عنFد تفFسيره لقولFه تعFالى، بدون تFدقيق، ستشھد بھا الشيخاوھناك أبيات شعرية 

��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô���Ólولديھم زوجاٌت ( :قال الشيخ،٤٩ – ٤٨:  الصافات

 بFFيٌض كFFأنھن البFFيض النقFFّي ،ن فFFي غايFFة الجمFFال، وھFFنظFFرن الFFى غيFFر أزواجھFFنعفيفFFات 8 ي

وبيFFضِة خFFوٍد 8 يFFرام  : قFFال الFFشاعر،النFFساء البFFيض الُخFFود بFFاللؤلؤ والعFFرب يFFشّبھون ،المFFصون

  )٥).(خباؤھا

                                                 

 .سبق التعريف به)    1(

  ٣٧٠- ٣٦٩ص ، ١  القطان، تيسير التفسير، ج) 2(

  ٨٤ص:   أنظر الرسالة) 3(

  ٤٩ص ، ٤القطان، تيسير التفسير، ج)   4(

  ٥٧٩ص ،٣ج، المرجع السابق)   5(
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فFا ق:  ھذا صدر بيت من معلقة الشاعر الجاھلي امرؤ القيس التي مطلعھاوجدت أن، وبعد البحث

والبيFت نقلFه الFشيخ وفيFه خطFأ فFي ، ووصFف محاسFن المFرأة، ت  في الغFزل الFصريحوالبي، نبك

  :=ن البيت في ديوانه) ودخ(

  )١(َوَبْيَضِة ِخدٍر 8 ُيراُم ِخباُؤَھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ١٥ص ، ، مصدر سابق" ديوان امرؤ القيس بن حجر "، المصطاوي: نظرأ   ) 1(
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  الخاتمة

 القطان  الشيخ: ( ـــــــــب الموسوم البحث ھذا نجازإو تمام9 وفقني نأ ،شكرهأو ربي حمدأ

 فFي الحمFد فللFه، تعFالى M كتFاب مFع فيھFا عFشت ،نافعFة ماتعFة رحلFة بعFد ،)التفسير في جهومنھ

  .الرجوع ليهإو الحكم وله واIخرة ولىا=

  :يلي فيما إليھا توصلت التي  والتوصياتالنتائج أھم ألخص نأ ويمكن

  .بالمعقول والتفسير ثورأبالم التفسير بين جمعي،  كان الشيخ في تفسيره– ١

 ص+حا9  رجا8ت  من  نهأ ،القطان الشيخ شخصية ،جوانب على الوقوف خ+ل من ،لي تبين - ٢

  .الھاشمية ردنيةا= المملكة في ،والقضاء والعلم

 :كبFار رجالھFا مثFل=نFه تتلمFذ علFى  ، فFي التفFسير بمدرسة الشيخ محمد عبFده،حواض تأثره – ٣

والFشيخ محمFد ، محمFود شFلتوتوالFشيخ ، الFشيخ محمFد مFصطفى المراغFيو، محمد رشFيد رضFا

أن يكFون مما يؤھلFه ، وبأسلوب عصري، عبارةوقد كان ھذا التفسير سھل ال، إبراھيم الظواھري

فكFان ، ا=ول وا=خير من التفسيروھذا مقصد الشيخ ، يفھمه ويستفيد منه، مقبو8ً عند أي قاريء

  .كذلك عند اسمه تيسيراً للتفسير

 مFع يتماشى ما مع ،وتربوياً  ص+حياً إ وتكييفھا ،المعاصرة اوالقضاي المسائل لبعض عرضه - ٤

  . العربية وا9س+ميةوا=مة، المجتمع واقع

ومؤلفاتFFFه المطبوعFFFة ، وبتفFFFسيره،  كانFFFت ھFFFذه الدراسFFFة فرصFFFة للتعريFFFف بالFFFشيخ القطFFFان– ٥

خ فقFد عرفتنFا ھFذه الدراسFة علFى جوانFب مھمFة مFن حيFاة الFشي، والقيمة العلمية لھا، والمخطوطة

ممFا يرفFع قFدر الFشيخ ، حيث تتبعت حياته ونشأته ومؤلفاته ومناصFبه وعقيدتFه وأخ+قFه، القطان

  .ويعلي ذكره، القطان

، رد عليھFاوبFين تحريفھFا و، بFين القFرآن والكتFب المقدسFة،  الشيخ القطان فFي تفFسيره قارن– ٦

يرھFFا مFFن وغ، وتقريFFب ا=ديFFان، لظھFFور مFFا يFFسمى بمقارنFFة ا=ديFFان، وھFFذا موضFFوع عFFصري

با9ضFافة إلFى مقارنتFه بFين الطوائFف ا9سF+مية ، الموضوعات المطروحة في عصرنا الحاضFر

، وھFذا موضFFوع عFFصري، رد علFى الFFشيعة أحيانFFاو، وبيFان مFFا عنFFد كFل فرقFFة، الFFسنةكالFشيعة و

وظھFور فكFرة ، فFي عFدة بلFدان عربيFة وإسF+مية،  الFشيعةود أھل السنة جنبFا إلFى جنFب مFع لوج

  .ن المذاھب ا9س+ميةالتقريب بي

، ولم تغفل ما عليه من مآخذ،  تناولت ھذه الدراسة خصائص ومميزات تفسير الشيخ القطان– ٧

  .ولم تقدح بشخصية الشيخ إبراھيم القطان، إ8 أن ھذه ا=خيرة لم تنقص من قيمة التفسير
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، صاً لوجFه الكFريموإنFي أسFأل M تعFالى أن يجعلFه خالF: (بقولFه،  ختم الشيخ القطان تفFسيره– ٨

���m�g��f��������e��d���c��b��a وينفعني به عنده، وأن ينفع به كل قاريء �̀�_��^��]��\��[����Z�l 

  )١ ).(٨٩ – ٨٨: الشعراء

=نFه لFم يطبFع إ8 مFرة ، أن يعFاد طبFع تفFسير الFشيخ القطFان،  على أھFل ا8ختFصاصقترحُ  أَ – ٩

مFFا يجعFFل القFFاريء م، وقديمFFة وغيFFر واضFFحة، وھFFذه الطبعFFة مليئFFة با=خطFFاء المطبعيFFة، واحFFدة

، فأوصي أن تؤلف لجنFة 9عFادة طبFع التفFسير وتFصحيح أخطائFه،  في فھم العبارة أحياناً يخطيء

وتخFFرج فيFFه كFFل ا=حاديFFث ، وتنFFسب إلFFى مFFصادرھا ا=صFFلية، وتوثيFFق مFFا ورد فيFFه مFFن أقFFوال

وتعم الفائFدة للجميFع ، ھر 8ئقحتى يظھر في مظ، وتدرس الجوانب المختلفة في التفسير، النبوية

M إنشاء.  

أن تكFFون رسFالتي عFن الFFشيخ إبFراھيم القطFFان ومنھجFه فFFي ، وختامFاً فقFد شFFاء المFولى عFFز وجFل

، وا9لمFFام بكFFل مFFا يقتFFضيه البحFFث، و8 أزعFFم لنفFFسي ا9حاطFFة بجميFFع مباحFFث الدراسFة، التفFسير

فإن وفقت فFي شFيء مFن ،  جديراً بذلك لم أُقصر في بحث ودراسة ما أعتقده– بإذن M –لكنني 

فFي تقFديم تفFسير ، فحسبي أنني حاولFت وبFذلت وسFعي، وإن قصرتُ ، ذلك فلله الفضل وله الحمد

عFسى أن يكFون ھFذا التقFديم باعثFاً علFى دراسFة جوانFب ، إلى الباحثين والدارسFين، الشيخ القطان

، مد S الذي ھدانا لھFذاوالح، ٢٨٦:  البقرة�m��®¬��«��ª��©���¨��§lو، أخرى من تراثه

M رب العالمينآو، وما كنا لنھتدي لو8 أن ھدانا S خر دعوانا أن الحمد.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ٦٥٥ص ، ٤جالقطان، تيسير التفسير، )   1(
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  :قائمة المراجع والمصادر

 عون المعبود شAرح سAنن أبAي داود "أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم : آبادي -١

المكتبة ،  م١٩٦٨، ھـ ١٣٨٨: الطبعة الثانية، عبد الرحمن محمد عثمان:  تحقيق،"

  .المدينة المنورة، السلفية

، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، "طبقات المفسرين"أحمد بن محمد : نويا=در -٢

 .م١٩٩٧الطبعة ا=ولى ، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم

مAع ، شرح شافية ابAن الحاجAب "نجم الدين محمد بن الحسن الرضي : ا9ستراباذي -٣

 حققھمFا، ، "عالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة اBدبلل، شرح شواھده

 - محمFد الزفFزاف -محمد نور الحFسن  :وضبط غريبھما، وشرح مبھمھما، ا=ساتذة

 . لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ، محمد محيى الدين عبد الحميد

 ،")بيAرالفAتح الك(ضAعيف الجAامع الAصغير وزيادتAه  "محمد ناصFر الFدين : ا=لباني -٤

  .دار المكتب ا9س+مي بيروت، م١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨الثالثة : الطبعة

روح المعاني في تفسير "، أبو الفضل شھاب الدين السيد محمود البغدادي: ا=لوسي -٥

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤،دار الفكر بيروت لبنان، "القرآن العظيم والسبع المثاني

، دار الكتب العلمية، "المعجم المفصل في شواھد اللغة العربية "يعقوب: إميل -٦

  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧، بيروت الطبعة ا=ولى

، "البحر المحيط"، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان: ا=ندلسي -٧

  .م١٩٨٣/ھـ١٤٣٠،لبنان الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر

 ،تحقيق مصطفى البغا، "الجامع الصحيح"،  محمد بن إسماعيلأبو عبد M: البخاري -٨

 .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، بيروت، دار ابن كثير  اليمامة

 تحقيFق أحمFد محمFد شFاكر ،"سAنن الترمAذي" أبو عيسى محمد بن عيسى: الترمذي -٩

 .لبنان، بيرت، الناشر دار إحياء التراث العربي، وآخرون

بFFن عبFFد M الظFFاھري الحنفFFي، أبFFو المحاسFFن، جمFFال  يوسFFف: ابFFن تغFFري بFFردي -١٠

وزارة الثقافة وا9رشFاد القFومي،  ،"وم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرةالنج"الدين

،  م١٩٦٣والمؤسFFسة المFFصرية العامFFة للتFFأليف والترجمFFة والطباعFFة والنFFشر، طبعFFة 

 .دار الكتب، مصر

مجمAAوع   "تقFFي الFFدين أبFFو العبFFاس أحمFFد بFFن عبFFد الحلFFيم الحرانFFي: بFFن تيميFFةا -ا  -١١

 ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الثالثة ، :الطبعة، مر الجزار عا-أنور الباز :  تحقيق، "الفتاوى

 .المملكة العربية السعودية، م دار الوفاء
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 -ه ـ١٤٩٠دار مكتبة الحياة، الطبعة ، "مقدمة في أصول التفسير"ابن تيمية ،  -ب 

 .بيروت، لبنان،  م١٩٨٠

طيبة النشر في "، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف: ابن الجزري - ا  -١٢

مكتبة ، عادل عبد المنعم أبو العباس، وضبط نصوصه، قدم له، " العشرالقراءات

 .م٢٠٠٨الطبعة ا=ولى ، القاھرة، القرآن

   ، "غاية النھاية في طبقات القراء "،أبو الخير محمد بن محمد: ابن الجزري -        ب 

  .م١٩٣٢/ھـ١٣٥١الطبعة ا=ولى ، بيروت، دارالكتب العلمية

  منجد المقرئين" أبو الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف:  الجزريابن  -ج              

  .ھـ١٣٥٠القاھرة ،  مكتبة القدسي،"ومرشد الطالبين

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وا�يضاح  "،أبو الفتح عثمان: ابن جني -١٣

الطبعة ا=ولى ، بيروت، دار الكتب العلمية،   تحقيق محمد عبد القادر عطا،"عنھا

 .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩

، "زاد المعاد في ھدي خير العباد" ،  ابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوب،الجوزية -١٤

 مكتبة -مؤسسة الرسالة، بيروت ، م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة 

 .المنار اJس-مية، الكويت

بعة الط، عمان ا=ردن، دار عمار، "أبحاث في علوم القرآن"، غانم قدوري: الحمد -١٥

  .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٦ا=ولى 

المحقFFق شFFعيب ، "مAAسند ا�مAAام أحمAAد "، الFFشيبانيأحمFFد أبFFي عبFFد M: ابFFن حنبFFل -١٦

  .بيروت لبنان ، م ١٩٩٩ –ه ١٤٢٠الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة، ا8رنؤوط

، دار القلم دمشق "تعريف الدارسين بمناھج المفسرين"ص+ح عبد الفتاح، : الخالدي -١٧

  .م٢٠٠٨/ ھـ ١٤٢٩

إعراب القراءات  "،  محمد بن أحمد بن نصر ا=صبھانيرأبو جعف: ابن خالويه -١٨

، دار الكتب العلمية، أبو محمد ا=سيوطي، ضبط نصه وعلق عليه، "السبع وعللھا

  .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧الطبعة ا=ولى ، بيروت لبنان

وفيات اBعيان "أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، : ابن خلكان -١٩

 .م١٩٧٧، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت، "نباء أبناء الزمانوأ

مجموعة ، "جامع البيان في القراءات السبع" أبو عمرو عثمان بن سعيد: الداني -٢٠

  .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨الطبعة ا=ولى ، جامعة الشارقة، رسائل جامعية
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ر اليمامFة  دا،" إعAراب القAرآن وبيانAه "، محي الFدين بFن أحمFد مFصطفى: درويش -٢١

 . بيروت–دمشق ،  ھـ١٤١٥الرابعة، : الطبعة

 فض	ء البشر في فإتحا"، شھاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني: الدمياطي -٢٢

، دار الكتب العلمية، الشيخ أنس مھرة، وضع حواشيه، "القراءات اBربعة عشر

  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢، بيروت لبنان

 ووفيات ا�س	م تاريخ "،ثمانع بن أحمد بن محمد الدين  شمس:الذھبي - ا  -٢٣

، العربي الكتاب دار، تدمري الس+م عبد عمر. د: تحقيق،  "واBع	م المشاھير

  .م١٩٨٧ / ھـ١٤٠٧. ا=ولى:  الطبعة.بيروت

مجموعFFة محققFFين بإشFFراف شFFعيب  : تحقيFFق،"سAAير أعAA	م النAAب	ء "،الFFذھبي -ب 

  .بيروت لبنان،  الرسالة  مؤسسةم١٩٨٥  - ھـ  ١٤٠٥الثالثة، الطبعة ، ا=رناؤوط

المؤسFسة الFسعودية ،  مطبعFة المFدني،"التفسير والمفAسرون"محمد حسين : الذھبي -٢٤

  .الناشر مكتبة وھبة القاھرة ،بمصر

، م١٩٨١ الطبعFة ا=ولFى  ،"مفAاتيح الغيAب "، بFن ضFياء الFديننفخر الFدي: الرازي -٢٥

 .دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت

 الطبعFFة ، "رآن الحكAAيم المAAشتھر بتفAAسير المنAAار تفAAسير القAA"،محمFFد رشFFيد: رضFFا -٢٦

  .دار المنار القاھرة، م١٩٤٧الثانية 

تحقيق عبد :  "معاني القرآن وإعرابه "،أبو إسحاق إبراھيم بن السري: الزجاج -٢٧

 .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨الطبعة ا=ولى ، عالم الكتاب بيروت، الجليل عبده شلبي

:  الطبعFFة، "يAAدة والAAشريعة والمAAنھجالتفAAسير المنيAAر فAAي العق "وھبFFة : الزحيلFFي -ا  -٢٨

  . دمشق–دار الفكر المعاصر ،  ھـ١٤١٨الثانية  

، دمشق الطبعة الرابعة،  دار الفكر،"الفقه ا�س	مي وأدلته" ،الزحيلي –ب 

  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨

محمFد : مراجعFة، "مناھل العرفان فAي علAوم القAرآن"محمد عبد العظيم، : يالزرقان -٢٩

  .بيروت،  ٢٠٠٤طبعة ، المكتبة العصرية،  عليعلي قطب ويوسف الشيخ محمد

، تحقيق "البرھان في علوم القرآن"، محمد بن بھارد عبدM، أبو عبدM: الزركشي -٣٠

  .ھـ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراھيم، دار المعرفة بيروت 

 أيFار -الخامسة عFشر : الطبعة،  دار العلم للم+يين،"اBع	م"خير الدين، : يالزركل -٣١

 . م٢٠٠٢مايو / 
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، الكشاف عن حقائق التنزيل "،أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي: الزمخشري -٣٢

 تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل أحمد عبFد ،"وعيون اBقاويل في وجوه التأويل

، الموجود والشيخ علي محمد معوض والFدكتور فتحFي عبFد الFرحمن أحمFد حجFازي

  .ياضمكتبة العبيكان  الر، م١٩٩٨الطبعة ا=ولى 

 اBحاديث تخريج" ،محمد بن يوسف بن M عبد محمد أبو الدين جمال: الزيلعي -٣٣

 الرحمن عبد بن M عبد تحقيق، "للزمخشري الكشاف تفسير في الواقعة واDثار

 .ھـ١٤١٤ ،ا=ولى   الطبعة،الرياض – خزيمة ابن دار، السعد

سعيد ، تحقيق، "حجة القراءات"، أبوزرعة عبد الرحمان بن محمد: ابن زنجلة -٣٤

  .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ا=فغاني

 الناشFر دار الكتFاب ،" سAنن أبAي داود "،  داود سليمان بن ا8شعثو أب:السجستاني -٣٥

  .بيروت لبنان، العربي

قdاف -٣٦ dل القرآن، لسيد  "،علوي بن عبد القادر: الس	تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظ

، دار الھجFFرة للنFFشر والتوزيFFع،  م١٩٩٥ - ھFFـ ١٤١٦الثانيFFة ، : الطبعFFة  ،"قطAAب

 .بيروت

تحقيق ، "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"، أحمد بن يوسف: السمين الحلبي -٣٧

 .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦، الطبعة ا=ولى، دمشق، دار القلم، الدكتور احمد محمد الخراط

 ١٤١٢ -الFسابعة عFشر :  الطبعFة،" في ظA	ل القAرآن "، إبراھيم حسين: سيد قطب -٣٨

  . بيروت–دار الشروق ،  ھـ

 " ،أبFFو الفFFضل جFF+ل الFFدين عبFFد الرحمFFان بFFن أبFFي بكFFر بFFن محمFFد: الFFسيوطي - ا  -٣٩

، محمFFد سFFالم ھاشFFم،  ضFFبطه وصFFححه وخFFرج آياتFFه، "ا�تقAAان فAAي علAAوم القAAرآن

 .دار الكتب العلمية بيروت، م٢٠٠٧ -ه ١٤٢٨، الطبعة ا=ولى

بيروت الطبعة ، دار النمير، دار الھجرة، "أسباب النزول " ،السيوطي -ب 

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠،ا=ولى

، الطبعة الثانية،  إبراھيم تحقيق محمد ابو الفضل،"بغية الوعاة"،السيوطي -ج          

 .دمشق، دار الفكر، م١٩٧٩

، بحوثمركز ھجر لل:  تحقيق، "المنثور في التفسير بالماثورالدر " ،السيوطي -د       

  .مصر، دار ھجر، م٢٠٠٣ ـ - ھـ : ١٤٢الطبعة، إشراف الدكتور عبد M التركي

، ، تحقيق، علي محمد عمر، مكتبة وھبة القاھرة"طبقات المفسرين"السيوطي،  -     ه 

  .ھـ١٣٩٦الطبعة ا=ولى، 
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أضAAواء البيAAان فAAي إيAAضاح "، محمFFد ا=مFFين بFFن محمFFد المختFFار الجكنFFي: الFFشنقيطي -٤٠

 - ھFFFـ ١٤١٥طبعFFFة ،  دار الفكFFFر للطباعFFFة و النFFFشر و التوزيFFFع، "رآنالقAAAرآن بAAAالق

 . لبنان–بيروت ،  م١٩٩٥

وصFFي M محمFFد . د:  تحقيFFق، " فAAضائل الAAصحابة"، أحمFFد بFFن حنبFFل : الFFشيباني -٤١

 . بيروت–مؤسسة الرسالة ، م١٩٨٣ – ١٤٠٣ا=ولى ، : الطبعة ، عباس

أحمFFFد : تحقيFFFق، "فيAAAاتالAAAوافي بالو"، صFFF+ح الFFFدين خليFFFل بFFFن أيبFFFك: الFFFصفدي -٤٢

ا=رنFFFاؤوط، تركFFFي مFFFصطفى   دار إحيFFFاء التFFFراث العربFFFي، الطبعFFFة ا=ولFFFى سFFFنة 

 .م٢٠٠٠

 الطبعFFFة ا=ولFFFى ، "مAAAن أعAAA	م الفكAAAر واBدب فAAAي اBردن "، محمFFFد: أبFFFو صFFFوفة -٤٣

 .عمان ا=ردن ، مكتبة ا8قصى) ١٩٨٣-ه١٤٠٣(

جامع البيان  "،Iمليأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا: الطبري -٤٤

، مؤسFFFFFFFسةالرسالة، تحقيFFFFFFFق أحمFFFFFFFد محمFFFFFFFد شFFFFFFFاكر،  "فAAAAAAAي تأويAAAAAAAل القAAAAAAAرآن

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠،الطبعةا=ولى

مؤسسة ، "التحرير والتنوير"،  محمد الطاھرن محمد بنمحمد الطاھر ب: ابن عاشور -٤٥

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠الطبعة ا=ولى ، بيروت، التاريخ العربي

عمان ، دار الفرقان "ھان في علوم القرآنإتقان البر"، فضل حسن: عباس - ا  -٤٦

 .م١٩٩٧الطبعة ا=ولى 

  .ا=ردن، دار النفائس عمان،   الطبعة السابعة " إعجاز القرآن الكريم" ،عباس -        ب

  ، مكتبة دنديس، "التفسير أساسياته واتجاھاته"عباس ،  -       ج 

  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦عمان 

طبعFة ، محمد فواد سFزگين:  تحقيق، "از القرآنمج " ، معمر بن المثنى: أبو عبيدة -٤٧

  .القاھرة، مكتبة الخانجى، ه١٣٨١

سFعد :  تحقيFق، "شAرح العقيAدة الواسAطية "، محمد بن صالح بFن محمFد : العثيمين -٤٨

الريFاض، المملكFة ، ھFـ١٤١٩الخامFسة، : دار ابFن الجFوزي، الطبعFة، فواز الFصميل

 .العربية السعودية

دين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر  أبو الفضل زين ال:العراقي -٤٩

المغني عن حمل اBسفار فAي اBسAفار، فAي تخAريج مAا فAي ا�حيAاء  "، بن إبراھيم 

دار ابFFن حFFزم، : الناشFFر،  م٢٠٠٥ - ھFFـ ١٤٢٦ا=ولFFى، :  الطبعFFة،" مAAن اBخبAAار

 . لبنان–بيروت 
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مراجعة وتعليق محمد عبد ، "أحكام القرآن"، أبو بكر محمد بن عبدM: ابن العربي -٥٠

 .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الطبعة الثالثة ، بيروت، دار الكتب العلمية،القادر عطا

 ،"المحAAرر الAAوجيز فAAي تفAAسير الكتAAاب العزيAAز "،أبFFو محمFFد عبFFد الحFFق: ابFFن عطيFFة -٥١

دار : الناشFر،  ھFـ١٤٢٢ -ا=ولFى : الطبعFة، عبFد الFس+م عبFد الFشافي محمFد :تحقيق

 . بيروت–الكتب العلمية 

جامعFة ، "البيان في مباحث من علوم القAرآن  "، عبد الوھاب عبد المجيد : غز8ن -٥٢

  .مطبعة دار التأليف القاھرة، بدون سنة الطبعة، ا8زھر

أحمد يوسف نجFاتى  :  تحقيق ،" معاني القرآن "، أبي زكريا يحيى بن زياد: الفراء -٥٣

دار :  الناشFFFر،الطبعFFFة ا=ولFFFى،  عبFFFدالفتاح إسFFFماعيل شFFFلبى-محمFFFدعلى نجFFFار  -

 .مصر، المصرية للتأليف والترجمة

دار ، فFFؤاد عبFFد البFFاقي: شFFراف إ،"محاسAAن التأويAAل  "محمFFد جمFFال الFFدين: القاسFFمي -٥٤

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه، م١٩٥٧الطبعة ا=ولى ، أحياء الكتب  العربية

 : تحقيق، "طبقات الشافعية "أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر: ابن قاضي شھبة -٥٥

 . بيروت -دار عالم الكتب ،   ھـ١٤٠٧الطبعة ا=ولى ، الحافظ عبد العليم خان. د

جمھرة أشعار العرب في الجاھلية "أبو زيد محمد بن أبي الخطاب،: القرشي -٥٦

  .تحقيق علي محمد البجاوي دار النھضة مصر الفجالة، القاھرة، "وا�س	م

 ،"الجAAامع BحكAAام القAAرآن" ،أبFFو عبFFد M محمFFد بFFن أحمFFد بFFن أبFFي بكFFر: القرطبFFي -٥٧

،  م١٩٦٤ -ھFـ ١٣٨٤الثانيFة ، : الطبعFة، أحمFد البردونFي وإبFراھيم أطفFيش: تحقيق

 . القاھرة–دار الكتب المصرية 

محمد فؤاد عبFد :  تحقيق، "سنن ابن ماجه  "،أبو عبد M محمد بن يزيد: القزويني -٥٨

دار إحيFاء ،  م١٩٥٢عة الطب، فيصل عيسى البابي الحلبي، الباقي مع احكام ا=لباني

  .القاھرة، الكتب العربية

مقAدمات فAي علAم  " محمد خالFد منFصور  وأحمد خالد شكريو،  احمد مفلح:القضاة -٥٩

 .عمان، دار عمار، ٢٠٠١ الطبعة ا8ولى ،"القراءات 

 راجعه وقام بضبطه وا9شراف على ،"تيسير التفسير  "إبراھيم ياسين: القطان -ا  -٦٠

مطFFابع ، )م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢( بFFو حجلFFة، الطبعFFة ا=ولFFى عمFFران أحمFFد أ: طباعتFFه

  .عمان، الجمعية العلمية الملكية

،  الكريمالقران    دار ،"عثرات المنجد في اBدب والعلوم واBع	م  "،القطان -     ب

  .دمشق، ١٩٧٢الطبعة ا=ولى 
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م، وريم ص+ح جرار، وكايد ھاش.د.  تحقيق أ،" المذكرات والرح	ت "،قطان ال-     ج 

 .وزارة الثقافة ا8ردنية،  ٢٠٠٧مطبعة السفير، القطان

البدايAAة  "أبFو الفFداء إسFماعيل بFFن عمFر بFن كثيFر القرشFي الدمFشقي، : ابFن كثيFر -ا  -٦١

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، م١٩٨٨ الطبعة ا=ولى ، "والنھاية

حمد س+مة دار طيبة ، تحقيق سامي بن م"تفسير القرآن العظيم"ابن كثير،  -      ب 

 .م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠الطبعة الثانية ، للنشر والتوزيع

، مؤسسة الرسالة، تحقيق مكتب التراث، "معجم المؤلفين "،عمر رضا: كحالة -٦٢

 .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤ا=ولى، الطبعة، بيروت

 تحقيق الدكتور ، "غرائب التفسير وعجائب التأويل  "،محمود بن حمزة: الكرماني -٦٣

 ومؤسFFسة علFFوم ،دار القبلFFة للثقافFFة ا9سFF+مية جFFدة، العجلFFيشFFمران سFFركال يFFونس 

 .القرآن بيروت

مطبعFة ، م١٩٤٦ الطبعFة ا=ولFى ، "تفAسير المراغAي "، أحمد مصطفى : المراغي -٦٤

 .مصطفى البابي الحلبي وأو8ده مصر

الثانيFFة، :  الطبعFFة،" ديAAوان امAAرؤ القAAيس بAAن حجAAر "، عبFFد الFFرحمن : المFFصطاوي -٦٥

 . بيروت–ر المعرفة دا، م٢٠٠ - ھـ ١٤٢٥

الرياض، الطبعة ا=ولى . ، دار المسلم"مناھج المفسرين"مصطفى، : مسلم -٦٦

 .ھـ١٤١٥

عبFد الFرحمن الفريFوائي .د:  تحقيFق، "ذخيAرة الحفAاظ "،  محمد بن طFاھر:المقدسي -٦٧

  .الرياض ، م١٩٩٦- ھـ ١٤١٦، دار السلف

 في المنير البدر "،أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين  سراج:ابن الملقن -٦٨

 و الغيط أبو مصطفى: تحقيق، "الكبير الشرح في الواقعة واDثار اBحاديث تخريج

M الرياض - والتوزيع للنشر الھجرة دار ،كمال بن وياسر سليمان بن عبد- 

 .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ ، ا=ولى الطبعة، السعودية

 .القاھرة، م١٩٣٨طبعة ،  المكتبة الع+مية ،" الناسخ والمنسوخ"ابي جعفر: النحاس -٦٩

تحقيق محمد ، "صحيح مسلم "،  القشيرينأبو الحسي،مسلم بن الحجاج: النيسابوري -٧٠

  .بيروت، دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي

غرائب القرآن ورغائب "،نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي: النيسابوري -٧١

الطبعة ا=ولى . بيروت. علميةدار الكتب ال،  تحقيق الشيخ زكريا عميران،"الفرقان

  .م١٩٩٦/  ھـ ١٤١٦
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،  دار الكتب العلمية"أحكام القرآن"إلكيا عماد الدين بن محمد الطبري : الھراسي -٧٢

  .م١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٣،  الطبعة ا=ولى، بيروت  لبنان

  تحقيق أحمد ،"ةتھذيب اللغ"،أبي منصور محمد بن أحمد بن ا=زھر: الھروي -ا -٧٣

/ ھـ  ١٤٢٥بيروت الطبعة ا=ولى ، ار الكتب العلميةد، عبد الرحمن مخيمر

 .م٢٠٠٤

ا=ولى، :  الطبعة- البحوث في كلية اIداب     مركز  ،" معاني القراءات "،الھروي -    ب

  .المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود،  م١٩٩١ - ھـ ١٤١٢

  الحميري المعFافريأبو محمد، جمال الدين عبد الملك بن ھشام بن أيوب: ابن ھشام -٧٤

، مصطفى السقا وإبراھيم ا=بياري وعبد الحفFيظ الFشلبي:  تحقيق" السيرة النبوية"

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،  م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٥الثانية، : الطبعة

 .وأو8ده بمصر

 مجمع الزوائد ومنبع "،أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان: الھيثمي -٧٥

: الناشFر،  م١٩٩٤ ھFـ، ١٤١٤: عام النشر، حسام الدين القدسي:  المحقق، "فوائدال

  .مكتبة القدسي، القاھرة

تحقيق طارق ، "أسباب النزول"، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري: الواحدي - ا  -٧٦

 .القاھرة/ مكتبة القرآن، الطنطاوي

الFشيخ عFادل : تحقيFق وتعليFق ،"الوسAيط فAي تفAسير القAرآن المجيAد "، الواحدي -      ب 

أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الFدكتور أحمFد محمFد صFيرة، الFدكتور أحمFد 

ا=سFتاذ الFدكتور عبFد الحFي : قدمFه وقرظFه، عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الFرحمن عFويس

  . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ،  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥ا=ولى، : الطبعة، الفرماوي

  

  المج	ت

  

، ١٦١ العدد ٢٠٠٢سنة  ،" رجال في ذاكرة الوطن،  مجلة أفكار "تيسير : النجار -١

  .عمان، وزارة الثقافة

، الحرية والحضارة ا�نسانية في فكر الشيخ إبراھيم القطان"  خليلإبراھيم: العجلوني - ٢

ة م  الجبيھ١٩٨٨ ايلول –ه ١٤٠٩السنة الثانية، العددا=ول صفر  ،"مجلة المواقف

 .عمان
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  :الرسائل الجامعية

  

 رسالة ماجستير ، " اBعقم اDنسي ومنھجه في التفسير"مصطفى مختار : شطة -١

  .جامعة العلوم ا9س+مية العالمية، م٢٠٠٩

 في تفسيره تيسير ،منھج الشيخ محمد أطفيش "محمد مصطفى: الخواجا -٢

الجامعة  ،م١٩٩٤ رسالة ماجستير ،")ھميان الزاد إلى دار الميعاد(التفسير

  .ا=ردنية

  

  :المواقع ا�لكترونية

  

  www. Tafsir. net  ، أھل التفسير  موقع- ١

  http://forums.ozkorallah.com  ،)اذكر M  ( موقع منتدايات- ٢

القرآن معجزة " – عليه وسلم  صلى M–موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم ا8نبياء  - ٣

  ،"مالمعجزات 2يعرفه إ2 أولى العل

http://www.nusrah.tv 
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  :الملحق اBول

  )ريم إبراھيم القطان: بقلم(أبي الشيخ إبراھيم القطان 

  م١٩٨٤ – ١٩١٤الشيخ إبراھيم القطان  

ت عFن والFدي الFشيخ إبFراھيم كتابة بعض الكلما، لقد طلب مني ا=خ عبدالعزيز ناصري

، )تيFسير التفFسير( التFي يعFدھا حFول كتFاب الوالFد ، ، وذلك ليرفقھا في رسالته للماجFستيرالقطان

  :في ھذه السطور، فحاولت أن أختصر حياة الوالد

  :لى عمانإانتقال العائلة 

 يعمFل بالتجFارة بFين البلFدان ،كان جده الحFاج إبFراھيم بFن عبFدM بFن إبFراھيم بFن عبFدM القطFان

 وفFي ، فFي طلFب الFرزقسFعياً  حجFازلFى الإلFى بغFداد إلFى نجFد إ يجوب الب+د من دمشق ،العربية

  ثFم ، وقFرر المكFوث بھFا عFدة أيFام، فأعجFب بھFا، ساقته ا=قدار =ن يجتاز بعمان،إحدى رح+ته

 فأحFضر عائلتFه المكونFة مFن زوجتFه وأبنائFة ، وفتح متجر له فFي عمFان،لى عمانإقرر ا9نتقال 

  .وترك والديه في دمشق

  :و2دته وتعليمه

 ١٩١٣   (  وا=رجح أنه كان بين، ولم يعرف بالتحديد تاريخ و8دته،عمانولد إبراھيم القطان في 

حيFFث لFFم يكFFن فFFي عمFFان دائFFرة لتFFسجيل  ، )١٠٢(  كمFFا أشFFار فFFي مذكراتFFه ص ، )م١٩١٦ –

  . و8 جھاز حكومة منتظم ،المواليد

  قبFل فFي الFصف الثFاني لمعرفتFه القFراءة،، ولما فتحت المدرسة في عمانى تعليمه في الكتابتلق

 وكتFاب الزيFر ، كان قد قرأ كتاب ألف ليلة وليلة، وعندما أكمل الصف الرابع،والكتابة والحساب

تFرك و ،-  ) )١٣٠( المFذكرات ص ( – وجزءا كبيرا مFن سFيرة عنتFر ، وسيرة بني ھ+ل،سالم

   . ذريعاً  إ8 أنه فشل فش+ً ، وحاول ا9شتغال بالتجارة،المدرسة لفترة وجيزة

  :التعليم العالي

 ووجFد ،خFضر الFشنقيطيا= تعرف بواسطة عم لFه علFى الFشيخ محمFد ،م١٩٣١وفي أواخر عام 

 وبFدأ فعF+ با=جروميFة، ثFم ،فيه ضالته المنشودة، حيث عرض عليه أن يبدأ بقراءة بعض العلوم

 وصFار يطلFب الكتFب ، وأتقFن الFصرف والنحFو،تاذه ما يكتبه من شرح الحديثأصبح يبيض =س

 وداوم علFى الدراسFة علFى الFشيخ ھFو وصFديقه ،كتبة مصطفى البFابي الحلبFيالتي يحتاجھا من م

  .م١٩٣٤لى نھاية سنة إاليمني الشيخ علي سالم العطية البجلي 

 الذي ، إبراھيم المبيضينذلى ا=ستاإ، تعرف  الذي كان قائد المخفر في الشوبكوفي زيارة لوالده

  .لى ا=زھر 8ستكمال دراستهإ و نصحه بالذھاب ،كان قد تخرج من ا=زھر الشريف
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 عFرض عليFه ،لى المدينة المنFورةإ  العودة م١٩٣٤وعندما قرر الشيخ الشنقيطي في أواخر عام 

 فاختFار مواصFلة تعليمFه ،لFى ا=زھFر لمواصFلة تعليمFهإو أن يFذھب أ ،لى المدينFةإن يذھب معه أ

  .با=زھر الشريف

بمFساعدة ، م١٩٣٥تFساب لkزھFر عFام  واسFتطاع ا9ن،لFى مFصرإذھب بصحبة الشيخ الشنقيطي 

  .لشنقيطيأستاذه الجليل الشيخ ا

من المية والتخصص في القضاء الشرعي  وعلى الشھادة الع، م١٩٣٩حصل على الليسانس عام 

  .م١٩٤١ا=زھر عام 

  :الحياة العملية

 وانتقFل قاضFيا لمحكمFة الكFرك الFشرعية ،م١٩٤٢تم تعيينه في المحكمة الشرعية في عمان عام 

 وتنقFFFل بيFFFين وزارة التربيFFFة والتعلFFFيم ووزارة ،م١٩٤٧ حتFFFى عFFFام  ١٩٤٢ اعتبFFFارا مFFFن آب

  .م١٩٨٤لى حين وفاته عام إ ، م١٩٧٧ للقضاة عام لى أن عين قاضياً إ ،الخارجية

  :عضوية الھيئات المحلية والعربية

  .عضو في مجمع اللغة العربية في ا=ردن 

  .عضو في مجمع اللغة العربية في مصر

  .في المجمع العلمي في العراق عضو 

  :مؤلفاته

أمFضى الFشيخ حFوالى خمFس :  فFي أربعFة أجFزاء،تيAسير التفAسير :للشيخ عدة مؤلفات من أھمھا

 أن فكFرة تFأليف التفFسير كانFت ، وكما قال في خاتمة الجزء الرابع،عشرة سنة في تأليف التفسير

 ،ويل وا8ستزادة فFي كثيFر مFن التفاسFير وذلك =نه عانى الكثير من التط،تراوده منذ بدأ الدراسة

  . لكل من يريد أن يقرأ ويستفيد، واضحاً وأنه راعى أن يكون تفسيره سھ+ً 

  :وفيما يلي قائمة بمؤلفاته 

 ،بFراھيم القطFانإ قدم لFه وعلFق عليFه - للفيلسوف المشھور ابن طفيل ،رسالة حي بن يقظان - ١

  . مكتبة ا8ستق+ل : عمان

الوطنيFة  المطبعFة:  عمFان،بFراھيم القطFانإ،  عيFسى النFاعوري-من فلسطين بطو8ت عربية - ٢

  .ومكتبتھا

بFراھيم القطFان أحFد إجمعھFا وعلFق عليھFا  ،مخازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاني الجاني - ٣

  .المطبعة الوطنية:  عمان،خضر الشنقيطيا=ذ الشيخ محمد يت+م

دار القFرآن الكFريم، :  بيFروت،بFراھيم القطFانإ ،عF+ملمنجد فFي ا=دب والعلFوم وا=عثرات ا - ٤

  .م١٩٧٢
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صFF+ح جFFرار، كايFFد ھاشFFم وريFFم . تحقيFFق د: اھيم القطFFانالمFFذكرات والFFرح+ت للFFشيخ إبFFر - ٥

  ٢٠٠٧ وزارة الثقافة ،قطان

  : المدرسية بعض كتب المناھج

:  الناشFر،لعزيFزي، روكFس بFن زائFد ابFراھيم يFسن القطFانإ ،المبتكر لتعلFيم القFراءة العربيFة - ١

، المبتكFFر لتعلFFيم القFFراءة  مFFع ملحFFق المرشFFد،الFFشركة الFFصناعية للوراقFFة والقرطاسFFية المحFFدودة

  .العربية

الFFFصفدي وخلFFFف : عمFFFان، بFFFراھيم القطFFFانإ ، للFFFصف الرابFFFع ا8بتFFFدائي،مبFFFاديء ا8سFFF+م - ٢

  .وشركاھم

بFراھيم إد الحميFد الFسائح،  تFأليف عبF،للصف السادس ا8بتدائي: مباديء في الدين ا8س+مي - ٣

،  مطFFابع القFFوات المFFسلحة ا8ردنيFFة: عمFFان، بFFراھيم يFFسن القطFFان وعلFFي حFFسن عFFودهإ، صFFنوبر

 .م١٩٦٦

بFراھيم إ تFأليف عبFد الحميFد الFسائح، ،ا8عFداديللFصف ا=ول : مباديء في الFدين ا8سF+مي - ٤

  .م١٩٦٢ادية،المطبعة ا8قتص:  عمان،براھيم يسن القطان وعلي حسن عودةإ، صنوبر

بFراھيم إ، علي حFسن عFوده تأليف عبد الحميد السائح، للصف الثالث ا8عدادي: +منھج ا8س - ٥

   .م١٩٦٦، 8يتام ا8س+مية الصناعيةمطابع دار ا:  القدس،يسن القطان، علي مصطفى صبري

براھيم يسن إ، أليف عبد الحميد السائحت ،جزء الثالث  للصف  ا=ول الثانويال: نھج ا8س+م - ٦

 دار ا8يتFام ا8سF+مية مطFابع: القFدس، ، علFي حFسن عFوده علFي صFبري وجمFال عابFدينالقطان

  .  م١٩٦٦، الصناعية

بFراھيم إ، علFي حFسن عFوده، تأليف عبد الحميFد الFسائح ،ي الثانويللصف الثان: نھج ا8س+م - ٧

  .م ١٩٦٤،  الصناعية دار ا8يتام ا8س+ميةمطابع:  القدس،يسن القطان، علي مصطفى صبري

بFراھيم يFسن القطFان علFي إ، تأليف عبد الحميFد الFسائح ،للصف الثالث الثانوي: نھج ا8س+م - ٨

  .م ١٩٦١،المطبعة العصرية : القدس،ريعلي مصطفى صبحسن عوده، 

براھيم يسن القطFان، علFي حFسن عFوده، فFائز إ تأليف ،اعد الوافية للصف الثاني الثانويالقو - ٩

  .  م ١٩٦٨دار الطباعة والنشر، :  عمان،، عيسى عطاMلعلي الغو

  :المؤلفات غير المنشورة

  .م نشر بعضھامجلدان لمجموع المحاضرات والمقا8ت  التي ت - ١

أقوال الف+سفة تضم ألفي فقرة منوعة من حكم وأمثال ونوادر و: مجلدان لمجموعتين، نثرية - ٢

  .والكتاب والعلماء

 . تشمل على نحوخمسة آ8ف بيت شعر من جميع العصور: مجموعة شعرية - ٣
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  .مجلد يضم المحاضرات التي ألقاھا في موضوع مقارنة ا=ديان في الجامعة ا=ردنية- ٤

 – ١٩٧٧ التFFي ألقاھFFا خF+ل توليFFه منFFصب قاضFي القFFضاة مFFن ،مجلFد يFFضم خطFFب الجمعFة - ٥

  .م١٩٨٤

صFF+ح جرار،كايFFد ھاشFFم و ريFFم . ق دتحقيFF :المFFذكرات والFFرح+ت للFFشيخ إبFFراھيم القطFFان - ٦

  .م٢٠٠٧وزارة الثقافة ، قطان

  

  

  ريم القطان
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  :الملحق الثاني

  : في الشيخ وتفسيرهكلمة صاحب السمو الملكي اBمير الحسن بن ط	ل

  بسم M الرحمان الرحيم

تيFFسير (تFFاب مFFن ك_ وھFFو ا=خيFFر_ يFFشاء M سFFبحانه وتعFFالى أن يFFصدر الجFFزء الرابFFع 

 بعFد أن انتقFل إلFى جFوار ربFه، وفFارق أھلFه ،، لسماحة المرحFوم الFشيخ إبFراھيم القطFان)التفسير

 تنبعFث منFه خFواطره وأفكFاره، فكFأن الFشيخ ،ليكون كتابه ھذا أثرا علميا حيا من بعده.. ومحبيه 

تFFFه م+حظا يقتبFFFسون مFFFنالكبيFFFر بFFFين ظھFFFرانيھم، يتمتعFFFون بعلمFFFه، ويFFFستفيدون مFFFن عقلFFFه، و

�m��c��b وھو مقبل على تفسير كتاب M العظFيم، الFذي أنزلFه سFبحانه وتعFالى ...وتوجيھاته

��i��h��g��f���e��dlدوم . ٨٩:  النحلFصالح، ويFه الFستمر عملFوھو بذلك ي 

فھنيئا له أن كان في عFداد ...عطاؤه الخير في مجال ھو أشرف المجا8ت، وعلم ھو أكرم العلوم

M ابFFسرين لكتFFول المفFFبحانه، فالرسFFلم -  سFFه وسFFعلي M لىFFول :- صFFم : (  يقFFن تعلFFركم مFFخي

إذا مFات ابFن آدم ( ، وھنيئا له أن تجلFى فيFه حديثFه صFلوات M عليFه وسF+مه )١)(القرآن وعلمه

  )٢(.)م ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهصدقة جارية، أو عل: انقطع عمله إ8 من ث+ث

  -   التفسير جھدا كبيرا قدم فيه خدمة جليلة للمسلمين، دفعه إليهوقد بذل رحمه M في ھذا 

 ما عاناه من التعب والمشقة في المطالعة فFي كتFب التفFسير، والحيFرة مFن  - كما بّين في الخاتمة

 وقFد أوضFح أن مFا ...ھا على مFا 8 يمFت للتفFسير بFصلة واشتمال،التطويل وا8ستطراد الذي فيھا

 فكFان كFذلك عنFد ...بير ووضوحه لجميع القراء مھما كانFت ثقFافتھم حرص عليه ھو سھولة التع

 بأخ+قFه وسFماحة نفFسه وصFفاء  -رحمFه M -وظھرت شخصية المؤلف...اسمه تيسيرا للتفسير 

سريرته وھدوء طبعه، على تفسيره، مع جمFال فFي اللفFظ، وحFسن فFي ا=داء والتعبيFر، وسFھولة 

الجتھFا علFى ھFدى مFن بمشك+ت العصر، وحرصه علFى معفي التناول والمعالجة، ومع اھتمامه 

ومن ا=مور البارزة في التفسير تفنيده للشبھات التي أثارھFا أعFداء ا9سF+م حFول ، القرآن الكريم

ورغFم ... وذلك عند عرضه لموضوعات اIيFات الكريمFة المتعلقFة بھFا ،كثير من نظمه وأحكامه

ا نجFده متواضFعا يFدعو إلFى تنبيھFه إلFى أي قFصور  فإننF،ما بذل المؤلف من جھد في تفسيره ھFذا

نسأل M العظيم أن يقبل عمله، وينزل عليه فيFضا مFن رحمتFه، إنFه ...يمكن أن يكون قد وقع فيه

  الحسن بن ط	ل                                                                   .سميع مجيب الدعاء

                                                 

المغني عن حمل  "، ين  أبو الفضل زين الد:العراقي:  أنظر،    أخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان (1)

  ٣٢٣ ص،مصدر سابق، " اBسفار في اBسفار، في تخريج ما في ا�حياء من اBخبار

، مFصدر سFابق، "المنيAر البAدر"، ابFن الملقFن:  أنظFر، أخرجه مسلم من حديث أبو ھريرة،    حديث صحيح (2)
  ١٠١ص، ٧ج
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  :الملحق الثالث

  ):١(كتور ناصر الدين اBسد في الشيخ وتفسيرهكلمة معالي الد

، يعز علّي أن أكتب ھذه السطور بعد وفاة الFصديق العزيFز وا=خ الجليFل الFشيخ إبFراھيم القطFان

، بعFد أن كانFت الحيFاة مFلء نفFسه وإھابFه، أذكFره مقرونFاً باسFمه، وأن أعيش معه في جّو المFوت

فتFسمعھا فFي ... وتFسمعه، في أنبل صورھا وأبھى ُحللھافتراھا ...تراه: ينساب إليھا انسياباً ھادئاً 

بينھما من الَمشابِِه ما ُيذكfر أحدھما ، فكأنھما ِصنوان يجريان معاً ، أوضح تعابيرھا وأجلى معانيھا

مFا جFاءه أحFد مغمومFاً : وكان يفيض من روحه ومFن حياتFه روحFاً وحيFاة فFي اIخيFرين، باIخر

وشرح له صFدره فأذھFب عنFه ، دره إ8 فرج عنه غمه أو أكثرهَيْشَغل بالُه بعض ما يضيق له ص

ونلجFأ إليFه حFين ، كنFا نFستفتيه فFي أمFور دنيانFا وفFي أمFور ديننFا معFاً ، ما كان يشكو منه أو خّففه

فكانFا يختFار لنFا مFن غزيFر معرفتFه واط+عFه وحفظFه ، ندرك أننا ألمنا بذنٍب أو وقعنFا فFي حFرج

 فF+ تلبFث أن تطمFئن –وسعة والتيسير علFى النFاس مFن ُخلقFه  وكانت الت–أوسع السبل وأيسرھا 

  .وترتاح الضمائر، الخواطر

أول مFا يطلعنFا ، وعذوبة بFسمته، وتمكن جلسته، ووقار َسمته، وحسن بزته، كانت إط+لة طلعته

كأنمFا ، ونقلFده فFي بعFض شFأنه، نحFاول أن نFسايره فFي بعFض حالFه، فتستقّر النفFوس وتھFدأ، منه

، ومFا يكFاد جليFسه يحدثFه بFسريرته،  على خ+ف ما يبدو عليه من الھدوء والثباتنخجل أن نبدو

 حتFى تFرى نظرتFه الھادئFة الحانيFة – مھمFا يكFون موضFوع الحFديث –ويكشف له عّما يستبّد به 

8 يصيبھا من الغشاوة واضطراب الحركة ما يصيب عادًة من ُيدِھشه مFا يFسمع ، باقيًة كما كانت

  .فتزداد النفوس ُطمأْنينة، ون ذلك ثانَي ما يطلعنا منهفيك، أوي ُيحيfره

وإذا اللفFظ الFسھل الخفيFف الFذي ، فإذا الصوت المؤنس الFذي يFشد الFسامع إليFه شFّدا: فيبدأ يتحدث

، وإذا المعنى الواضح القريب إلى العقل والقلFب يFسري كFل ذلFك إلFى جليFسه، يقطر رقة وم+ينة

بعFد أن ، مبتھجFاً بھFا، مقFب+ً عليھFا،  إلFى الحيFاة خفيفFاً سFعيداً وينطلق، فيفيء إلى الراحة والھدوء

  .سمع من الحديث ما جعل ھذه الحياة تعود إليه وتقبل عليه

ولFم نFره قFطn مربFّد الوجFه مFن أثFر ، ما سFمعناه مFّرة مجابھFاً =حFد بتأنيFب أو مواجھFاً لFه بتعنيFف

فFإن ،  والخصام مشاركاً في شيء منهولم نشھده في مجلس يشتّد فيه الجدل، الغضب أو الم+حاة

كأنما كان يخشى أن ، وإ8ّ آثَر الصمت، استطاع أن يفصل ا=مر بالقول اللfين والكلمة الطيبة َفَعل

  .يصدر منه ما يؤذي سمع جليسه أو يجرح نفسه

                                                 

ووزيFراً للتعلFيم العFالي فFي ، )م١٩٦٨ – ١٩٦٢(     من مؤسسي الجامعFة ا=ردنيFة ورئيFساً لھFا مFن الفتFرة) 1(
مFن بينھFا كتFاب ، وله عFدة مؤلفFات، وسفيراً للملكة ا=ردنية في السعودية، ورئيس جامعة عمان ا=ھلية،  ا=ردن

والFذي أثFار ضFجة كبيFرة ) في الشعر الجاھلي(في كتابه ، الذي رد فيه على طه حسين) مصادر الشعر الجاھلي(
  . ث:ص، ٤جقطان، تيسير التفسير، ال: أنظر، عند صدوره

  



 

 

- ٢٠٤ -

لFم تغيFfر مFن حالFه تقلبFات الFدنيا فFي ، عرفتFه بھFا أربعFين سFنًة أو تزيFد، ھذه بعض صفات ُخلقFه

وثّبتتFه علFى مFا ، فأنFضجت رأيFه، وإن كانت ا=يام قد زادتFه تجربFًة وحكمFة، تھا وفي رخائھاشد

  .كان عليه من رحابة الصدر وسعة ا=فق ومواساة الناس

كFان رحمFه ! وأنdى لمثل ذلك العلم أن يخفى،  يخفيه أو يكاد– لفرط تواضعه –أما علمه فقد كان 

يفFضي قديُمFFه إلFFى ، فFي نFFسق مطFFرد، ن الروايFة والدرايFFةوبFFي، M يجمFع بFFين المنقFول والمعقFFول

وعسى ،  والتراث بالحديث المعاصر، ويلتقي الماضي بالحاضر، ويستقي طريفُه من تليده، جديده

ويعيFد طباعFة مFا ، أن ينھض من محبfيه وعارفي فضله من يطبع ما 8يFزال مخطوطFاً مFن آثFاره

  .وتقريباً له إلى الناس، لعلمهونشراً ، وفاء لذكرى الرجل، َنِفَذْت طبعته

  

  الدكتور ناصر الدين اBسد
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  :الملحق الرابع

  ):١ (كلمة معالي السيد بشير الصباغ في الشيخ وتفسيره

  

  )أبي اياد: (سماحة اBخ

  

  :تحية إكبار وتقدير

نFFت علFFى وكFأني ك) تيFسير التفFFسير(تFFسلمت بالFشكر وا8متنFFان ھFديتكم المجلFFد الثFاني مFFن ، وبعFد

، =سFFتأنف رفقFFة كتFFاب M مFFع عFFالم أحFFاط بأمھFFات كتFFب التفFFسير والتFFاريخ واللغFFة، موعFFد معFFه

وھFذا ، ويكتب للعامة والخاصة بأسلوب سFھل وعبFارة واضFحة، ويھتم بالجوھر، يتحرى الحقيقة

، ومطلFب المFربين والمربFي المFسلم علFى وجFه الخFصوص، ھو مطلب كل مسلم في ھذا العFصر

تيFسير (فاليسر الذي اتصف به ، عوبة كتب التفسير واستغ+ل بعضھا على أفھامھموقد لمسوا ص

وھFFومنھج ، والFFشريعة التFFي أنبثقFFت عنھFFا، خصيFFصة مFFن خFFصائص العقيFFدة ا9سFF+مية) التفFFسير

M ابFFسير كتFFي تفFFه فFFى إحيائFFشكرون علFFرحيم، تFFرحمن الFFال M سر 8 ، =نFFسان اليFFنoد لFFيري

فFي ،  الكتFاب ا=ول للمFسلم– القFرآن الكFريم –يسر في فھم الورد الخالFد فكيف اذا كان ال، العسر

وليغFدو ، ليفوز بالعقيدة الصافية والسلوك القFويم، البيت وفي المدرسة وفي الحياة يتلوه ويتدارسه

قارئاً ممتاز يفھم ما يقرأ وُيمعن النظر في كل ما يقFرأ مFن مFصنفات العلFوم ، طالب علم ومعرفة

وتلكFم ھFي أھFداف التربيFة ا9سF+مية التFي 8 تتحقFق إ8 ، ملFك زمFام اللغFة الFشريفةوي، والمعرفة

  .ت+وة وتفسيراً وتدبراً ، بتوثيق صلة الفرد بالقرآن الكريم

فتبFادر وزارة ا=وقFاف إلFى تبنFي مFشروع ، )تيسير التفسير(ي أتطلع بأمل ورجاء أن يعم نفع إنن

تتضمن ما جاء ، خاصة بطلبة المؤسسات التعليمية، هإصدار طبعة جديدة للقرآن الكريم و=جزائ

،  يحظى بأولوية بارزة بين الشؤون ا9س+مية– كما أحسب –وھومشروع ، )تيسير التفسير(في 

  .ويستھدف خدمة التربية ا9س+مية، إذ يتصدى 9حكام صلة الطالب بالقرآن الكريم

محتويFFاً ، )تيFFسير التفFFسير(تتمFFوا ل، ويكتFFب لكFFم طلFFب البقFFاء،  عFFسى أن يحقFFق المFFولى الرجFFاء

  .وخدمة جليلة لتربية المسلمين، ھدية نفيسة للمكتبة ا9س+مية، ا=جزاء الث+ثين

  .والس+م عليكم ورحمة M وبركاته

  بشير الصباغ 

  

  

                                                 

ووزيFراً ، من بينھا قاضي القضاة، وشغل عدة مناصب، ورئيساً لھا،    من مؤسسي الكلية العلمية ا9س+مية) 1(
  ٦٦٦: ص، ٤القطان، تيسير التفسير، ج: أنظر،  وله عدة مؤلفات، وزيرا للتربية والتعليم، للشؤون ا9جتماعية
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  :الملحق الخامس

  :)١(المراجع التي ذكرھا الشيخ القطان في تفسيره

  

        كتاب الھ+لإبليس عباس محمود العقاد               -١

   مصر–ا9تقان في علوم القرآن                       المطبعة ا=زھرية  -٢

  ا9مام السيوطي       طبع في الجزائر، ا8جتھاد في ا9س+م -٣

   بيروت–ابن القيم                 دار العلم للم+يين ، أحكاك أھل الذمة -٤

   مصر–بعة البھية  الجصاص                  المط–أحكام القرآن  -٥

   الغزالي                  مطبعة لجنة الثقافة القاھرة–إحياء علوم الدين  -٦

   بيروت– الواحدي                   دار الكتب العلمية –أسباب النزول  -٧

   سيد قطب      بيروت–ا9س+م ومشك+ت الحضارة  -٨

   وحيد الدين خان      دار البحوث العلمية–ا9س+م يتحدى  -٩

   ابن حجر                       المكتبة التجارية القاھرة–9صابة ا -١٠

   رحمة M الھندي          مكتبة الوحدة العربية المغرب–اظھار الحق  -١١

   مصر– البق+ني                  المطبعة ا=زھرية –إعجاز القرآن  -١٢

  ا=ع+م الزركلي                            الطبعة الثانية -١٣

  ابن القيم                 المطبعة المنيرية القاھرة، م الموقعينأع+ -١٤

١٥- M ،عباس العقاد                           كتاب الھ+ل القاھرة  

  عبد الرحيم بدر             المكتبة العصرية بيروت، بدائع السماء -١٦

   ابن رشد                    المطبعة الجمالية مصر،بداية المجتھد -١٧

  اIلوسي                      المطبعة الرحمانية القاھرة، وغ ا=رببل -١٨

  منصور ناصف   عيسى البابي الحلبي القاھرة، التاج الجامع لkصول -١٩

  التوزيع ليبيا الزبيدي  دار، وس من شرح القاموستاج العر -٢٠

  صابر طعيمة      دار الجيل بيروت، التاريخ اليھودي العام -٢١

  ابن القيم   مطبعة ا9مام، لمولودتحفة المودود بأحكام ا -٢٢

  .الشيخ الكتاني         المطبعة ا=ھلية الرباط، الترايب ا9دارية -٢٣

  .مقداد يالجن   مكتبة الخانجي مصر، التربية وا=خ+ق ا9س+مية -٢٤

                                                 

  ٦٧٥ص ، ٤جر التفسير، القطان، تيسي:  أنظر) 1(
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  .ابن جزي الكلبي        المكتبة التجارية مصر، التسھيل لعلوم التنزيل -٢٥

  .               الدار التونسية للنشر تونسالتعريفات السيد الجرجاني        -٢٦

  تفسير الطبري                                     مصطفى البابي الحلبي -٢٧

  .محمود شلتوت               دار القلم بيروت، تفسير القرآن الكريم -٢٨

  .اسماعيل حقي                  المكتبة ا9س+مية، تفسير روح البيان -٢٩

  .بحاشية الجمل                     مطبعة حجازي القاھرةتفسير الج+لين  -٣٠

  تفسير الخازن                                     طبعة دار الفكر -٣١

  .تفسير الميزان للطبطائي                           دار الكتب ا9س+مية طھران -٣٢

  . مصرتفسير الكشاف                                  المكتبة التجارية -٣٣

  .تفسير المنار                                       مطبعة المنار -٣٤

  تفسير ابن كثير                                     دار إحياء التراث بيروت -٣٥

  .الطبرسي                       مطبعة العرفان صيدا، تفسير مجمع البيان -٣٦

  .        دار الكتب القاھرةتفسير القرطبي                              -٣٧

  بيروت، محمد جواد مغنية                دار العلم للم+يين، تفسير الكاشف -٣٨

  .تفسير محمد فريد وجدي                         مكتبة القاھرة -٣٩

  .تفسير  النسفي                                   دار الفكر بيروت -٤٠

  .             المطبعة المصريةابن الخطيب       ، التفسير الواضح -٤١

  تفسير ابن ُجزّي                                  المكتبة التجارية -٤٢

  .تفسير ابن باديس                                دار الفكر بيروت -٤٣

  .الشوكاني                     دار المعرفة مصر، تفسير فتح القدير -٤٤

  .                مصطفى البابي الحلبي القاھرةتفسير المراغي                    -٤٥

  تفسير التبيان للطوسي                             مطبعة النجف -٤٦

  .تفسير الرازي                                      المطبعة الخيرية مصر -٤٧

  تفسير البيضاوي                                    مطبعة محمد صبح -٤٨

  ود                               المطبعة المصريةتفسير ابي السع -٤٩

  تفسير اIلوسي                                  المطبعة المنيرية القاھرة -٥٠

  .تفسير الظ+ل                                   دار إحياء الكتب العربية -٥١

  .طنطاوي جوھري               المكتبة ا9س+ميةتفسير الجواھر  -٥٢

  .ير المؤمنين لعبد الودود                     دار الرشيد دمشقتفس -٥٣
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  .تفسير القاسمي                                 عيسى البابي الحلبي القاھرة -٥٤

  .تفسير جزء عّم لمحمد عبده                    مطابع الشعب القاھرة -٥٥

  .بيروت،  الكريمالصابوني                 دار القرآن، تفسير صفوة التفاسير -٥٦

  .عباس العقاد          القاھرة، التفكير فريضة إس+مية -٥٧

  .ابن ناقيا البغدادي  وزارة ا=وقاف الكويت، الُجمان في تشبيھات القرآن -٥٨

  .حسين ھيكل                    مكتبة النھضة المصرية، حياة محمد -٥٩

  .وتبير، سيد قطب  دار الشروق، خصائص التصور ا9س+مي ومقوماته -٦٠

  .دار الكتب الحديثة مصر، ا9مام السھيلي، الروض ا=نف شرح سيرة ابن ھشام -٦١

عيسى البابي   ، محمد حبيب M الشنقيطي، زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم -٦٢

  .الحلبي

  .احمد سوسة               العربي لoع+ن والنشر، العرب واليھود -٦٣

  .     المطبعة البھية مصرابن حجر               ، فتح الباري -٦٤

  .سيد سابق                    دار الكتاب العربي بيروت، فقه السنة -٦٥

  .موريس بوكايى دار المعارف بيروت، القرآن الكريم والتوراة وا9نجيل والعلم -٦٦

  .قصص ا=نبياء عبد الوھاب النجار      مطبعة مصر -٦٧

  .لفية القاھرةأبويوسف                 المطبعة الس، كتاب الخراج -٦٨

  .أبو بكر عبد M بن أبي داود     المطبعة الرحمانية مصر، كتاب المصاحف -٦٩

  .محمد علي الفاروقي   وزارة الثقافة مصر، كشاف اصط+حات الفنون -٧٠

  .لسان العرب                           المطبعة ا=ميرية القاھرة -٧١

  .عربي بيروتعباس العقاد    دار الكتاب ال، ما يقال عن ا9س+م -٧٢

  .عباس العقاد          دار الكتاب العربي بيروت، المرأة في القرآن -٧٣

  .طه حسين             دار المعارف مصر، مرآة ا9س+م -٧٤

  .القاھرة الدكتور وصفي      ،المسيح والتثليث -٧٥

  .ناصر الدين ا=سد         دار المعارف القاھرة، مصادر الشعر الجاھلي -٧٦

  .                              دار الشروقمصحف الشروق        -٧٧

  .ياقوت الحموي                      مطبعة الخانجي القاھرة، معجم البلدان -٧٨

  .كحالة                        دار العلم للم+يين بيروت، معجم قبائل العرب -٧٩

  .رةالبكري                        مطبعة لجنة التأليف القاھ، معجم ما استعجم -٨٠

  .بيروت، ر          دار الفكأحمد جمال                ، مفتريات على ا9س+م -٨١
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  .مفردات الراغب                                              دار الفكر بيروت -٨٢

  .عبد الرحمن حبنكة               دار القلم بيروت، مكايد اليھود عبر التاريخ -٨٣

  . دراز                  إدارة الشؤون الدينية قطرمحمد عبد M، من خلق القرآن -٨٤

  .الزرقاني                                دار إحياء التراث بيروت، مناھل العرفان -٨٥

  .منتخب التفسير                        المجلس ا=على للشؤون ا9س+مية مصر -٨٦

  .لتجارية القاھرةالشاطبي                             المكتبة ا، الموفقات -٨٧

  .الموسوعة العربية الميسرة                        مؤسسة فرانكلين القاھرة -٨٨

لجنFFة التFFأليف والنFFشر ) ترجمFFة أحمFFد عبدالFس+م( جيمFز جينFFز، النجFوم فFFي مFFسالكھا -٨٩

  .مصر

  .ابن الجزري             المكتبة التجارية الكبرى، النشر في القراءات العشر -٩٠

  . المطبعة الخيرية القاھرة  ير                                ابن ا=ث، النھاية -٩١

  .الشوكاني                              المطبعة العثمانية المصرية، نيل ا=وطار -٩٢

  .عباس العقاد                       دار الكتب العربي بيروت، ھذه الشجرة -٩٣

  . مطبعة المنارسيد رشيد رضا                   ، الوحي المحمدي -٩٤

  .أحمد حسين شرف الدين        مطبعة السنة المحمدية، اليمن عبر التاريخ -٩٥

زكFFي شFFFنودة        ، نFFشأتھم وعقيFFدتھم ومجFFFتمعھم مFFن واقFFع نFFFصوص التFFوراة: اليھFFود -٩٦

 .مكتبة النھضة مصر
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Abstract of the thesis  

Title:  

Sheikh Ibrahim Al-Qattan approach in its interpretation named (to facilitate 

interpretation) 

Prepared by the student: Abdel Aziz Nasri 

Supervised by: Dr. Salah Abdal Fattah Al-Khalidi 

This study dealt with Sheikh Ibrahim Al-Qattan approach in his interpretation 

named (facilitation of interpretation) which is a contemporary interpreter, he left to us 

an interpretation with advantage of easy words, and away from the baroque and 

complex, which is printed in four volumes, the study was according to the assets of 

the known methodology and research in the field of scientific research, and adopted 

by the inductive and descriptive approach and the and analytical and critical approach. 

The study came in five chapters conclusion, where in the first chapter, the researcher 

defines Sheikh Al-Qattan, who lived between the period (1918 - 1984 AD), and 

subjected to his personal and scientific life, and his works and the elderly, the most 

important positions held, as minister, ambassador, a judge,  an inspector, a teacher, an 

imam and preacher. 

In the second chapter, the researcher introduces a definition of his 

interpretation, and the way he pursued it, and in the third chapter, he presented the 

most important sources that adopted in the interpretation, while in the fourth chapter, 

the researcher tried to detection the Sheikh’s method in the interpretation by Mathur, 

and issues of Quranic sciences, such as Quran’s reasons to get down and Makki and 

Madani, and copying and readings Quranic verses and stories. 

In chapter five, the researcher placed this interpretation in the balance, 

including its advantages and shortcomings, and in end of the study it was the 

conclusion, in which he sum up the findings and ideas, where the most important 

point was to attempt to define charismatic Sheikh Al-Qattan to the scholars and 

researchers by , and shed light on his interpretation, and the statement of his approach, 

and highlight his scientific value, an opportunity to demonstrate the extent and status 

of the interpreter. 

Hoping to God the Almighty that have helped me and assisted me and paid my 

fault, he is best to protect and advocate.  


