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 :-تبارك وتعالى-كما في قول اهللا مناسبة بين موضوع اآلية وخاتمتها والوهناك وجه من االرتباط 

، ولم ]٣٨:المائدة سورة[ }حِكيم عِزيز واللّه اللِّه من نَكَاالً كَسبا ِبما جزاء َأيِديهما فَاقْطَعواْ والساِرقَةُ والساِرقُ{
هناك و }حِكيم عِزيز واللّه{كم  فحعز ،العزة والحكمة فالمناسب هنا، }رِحيم غَفُور واللّه{ :يقل في آخر اآلية

 يحفظها لم يكني اإلعراب مع أن هذا ، ال: قال}مرِحي غَفُور واللّه{ يقرأ ئاًقصة مشهورة ألعرابي سمع قار
 مثالً ،ستشكل بعض المواضعتُ وأحياناً قد ،مكَ فح عز، نعم:قال }حِكيم عِزيز واللّه{ :قال أصالً فلما أعادها

 قُلتَ َأَأنتَ{ :-تبارك وتعالى- حينما يسأله اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- عن عيسى -تبارك وتعالى-في قوله 
 قُلْتُه كُنتُ ِإن ِبحقٍّ ِلي لَيس ما َأقُوَل َأن ِلي يكُون ما سبحانَك قَاَل اللِّه دوِن ِمن ِإلَهيِن وُأمي اتَِّخذُوِني ِللنَّاِس

فَقَد تَهِلمع لَما تَعالَ نَفِْسي ِفي مو لَما َأعِفي م نَفِْسك َأنتَ ِإنَّك الَّمع إلى أن قال،]٠:١١٦المائدة سورة[ }وِبالْغُي : 
فإنك أنت " :فلم يقل ،]١١٨:المائدة سورة[ }الْحِكيم الْعِزيز َأنتَ فَِإنَّك لَهم تَغِْفر وِإن ِعبادك فَِإنَّهم تُعذِّبهم ِإن{

فإنك أنت " :قللم ي لماذا :يقالف ،ستشكل هذاهنا قد يف ،}الْحِكيم الْعِزيز َأنتَ فَِإنَّك{ :، وإنما قال"الغفور الرحيم
 ولم ، لم يغضب قبله مثلهاً غضب-تبارك وتعالى-يوم يغضب فيه الرب أن ذلك :  والجواب؟"الغفور الرحيم

 ِإن{ :عن هؤالء الذين نسبوا له الصاحبة والولدلم يدافع  -صلى اهللا عليه وسلم- فعيسى ،يغضب بعده مثله
مهذِّباتَِّخذُوِني{ : قلتما، فأنا }تُع يُأمِن ويِإن{ : وهم عبادك بين يديك،}ِإلَه مهذِّبتُع مفَِإنَّه كادِإن ِعبو تَغِْفر 

ملَه َأنتَ فَِإنَّك ِزيزالْع ِكيموعفوه ورحمته من  تهغفرمفليس ن غفر لهم في ذلك اليوم العظيم إوليبين أنه  }الْح
 ،عاجزفليس ب عزيز قادر على أن ينزل بهم العقوبة ،وحكمة  وإنما عن عزة،ذعجز عن المؤاخذة واألخ

 هذا يسمى المناسبة ، هذه المواضع التي قد تستشكل،وحكيم يضع األمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها
 ،منها كتب تفسيرعنى بالمناسبات تُوهناك كتب  ،شكال فيهإهذا كله ال  ،موضوع اآلية وبين خاتمتها بين

 ،فضل اآلية إذا ورد فيها حديث صحيحوهناك كتب في  ،ليست كتب تفسيروومنها كتب أخرى مستقلة 
 كتب وهناك ،تتحدث عن فضائل السور وهناك كتب مستقلة ،وهناك كتب من كتب التفسير تذكر هذه األشياء

ويستبعد  ،حةلكن ينبغي أن يقتصر على األحاديث والروايات الصحيتتحدث عن فضائل اآليات والسور 
 ،هو األكثرو القرآن منه ما نزل ابتداء ، سبب نزول هذه اآلية، ننتقل بعد ذلك إلى أسباب النزول،الضعيف

لكن الغالب ما نزل  وهذا الذي نزل في سبب هو ليس بقليل ، ومنه ما نزل بسبب،يعني من غير سبب معين
رة جداً منها ما يروي هذه األسباب باألسانيدعنى بأسباب النزول كتب متنوعة وكثي وهناك كتب تُ،ابتداء، 

 ، ومنها ما يذكر الصحيح والضعيف، منها ما يقتصر على الروايات الصحيحة فقط،ومنها ما يختصر اإلسناد
ال يضيع المعنى الذي نزلت أمن أجل  -المعنى العام-نذكر المعنى اإلجمالي أن سبب نزولها يمكن واآلية ي ف

نذكر المعنى العام ثم بعد  ، والنكات البالغية وما أشبه هذا،ا اللطائف واالستنباطات الدقيقةاآلية لتقرره في ثناي



هناك كتب و قراءة أحادية،وهذه  ،ن كان في المعنى قراءات تذكر هذه القراءات تبين هذه قراءة متواترةإذلك 
 وبعض الكتب ،قراءات العشروبعض الكتب تعنى بال ،بعض الكتب تعنى بالقراءات السبعو ،عنى بالقراءاتتُ

هناك كتب و ، معناها كذا، على كذا القراءات يعني هذه القراءة بناء وبعض الكتب تعنى بتوجيه،تعنى بالشواذ
نحتاج أن نبين معاني الغريب و ،هناك كتب في توجيه القراءات الشاذة مثالًو ،في توجيه القراءات السبع

تاج أن نذكر ما نحتاج كذلك نحو ، ومنها ما هو مختصر،ها المطولةغريب األلفاظ وهذا له مصنفات كثيرة من
طالب لغة عربية من المتخصصين نريد لس ال إذا كنا ندرإ إذا كان يتوقف عليه المعنى اإلعرابإليه من 

 ،اتاإلعرابالناس ب فال نشغل اًكان الدرس تفسير أما إذا ،خرآ هذا شأن ،تطبيق على ما يدرسونه في النحوال
 فنحن ،نقطع الذهن وسئمواا اإلعرابفإذا جاء  ،اإلعرابنفوسهم تنفر من أن  عادة الناس في الغالب ومن

 يعني ما ،اإلعرابين ال إذا بإأحياناً ما يتبين المعنى و ، ما يتوقف عليه المعنى فقطاإلعرابنذكر من 
 ِإذَا بيِنكُم شَهادةُ آمنُواْ الَِّذين َأيها ِيا{  والمعنى هي آية المائدةاإلعرابأصعب آية من جهة أن يذكرونه مثالً 

رضح كُمدتُ َأحوالْم ِة ِحينِصيا اثْنَاِن الْوٍل ذَودع نكُمم اِن َأوآخَر ِمن ِركُمغَي ِإن َأنتُم تُمبرِض ِفي ضاَألر 
 ذَا كَان ولَو ثَمنًا ِبِه نَشْتَِري الَ ارتَبتُم ِإِن ِباللِّه فَيقِْسماِن الصالَِة بعِد نِم تَحِبسونَهما الْموِت مِصيبةُ فََأصابتْكُم

 مهمامقَا ِيقُومان فَآخَراِن ِإثْما استَحقَّا َأنَّهما علَى عِثر فَِإن * اآلِثِمين لَِّمن ِإذًا ِإنَّا اللِّه شَهادةَ نَكْتُم والَ قُربى
ِمن قَّ الَِّذينتَحاس ِهملَياِن علَياِن اَألوقِْسمتُنَا ِباللِّه فَيادقُّ لَشَها ِمن َأحِتِهمادا شَهمنَا ويتَدِإذًا ِإنَّا اع لَِّمن 

ناك كتب وه ،الكلماتبعض عراب فلمعرفة معنى اآلية البد أن يبين إ ،]١٠٧-١٠٦:المائدة سورة[ }الظَّاِلِمين
، وهناك  ومنها ما هو متقدم، منها ما هو معاصراإلعراب تركز على قضايا  هناك كتب تفسيراإلعرابتعنى ب
كذلك نحتاج أن نبين ما في اآلية من الناسخ و ، دون سائر األشياءاإلعرابل فقط من تعنى بالمشِككتب 

تب متخصصة في باب الناسخ والمنسوخ هناك أيضاً كو ،كتب التفسير في الغالب تشير إلى هذاو ،والمنسوخ
 النسخ كثيرة ى ودعو، وما يعتمد عليه في ذلك،ومنها كتب تعتبر دون ذلك ،منها كتب أمهات تعتبر أصلية

 يعني عند التمحيص ، والواقع الذي يثبت فعالً أنه منسوخ في القرآن قد ال يتجاوز أصابع اليدين،جداً بالمئات
  :متعددة منهاأمور ة دعوى النسخ والفائدة من مناقش ،والتحقيق

 يمكن أن ه تتعلق باالعتقاد أو قضايا من الفروع العملية فهذاًحكام سواء كانت أحكاماأل قضايا :األولاألمر 
 : مثالً-عز وجل- اللطائف البالغية لماذا قال اهللا وخر وهآ وأمر ،يستنتجها المفسر من خالل اآليات وداللتها

درس التفسير لتجعل  فمثل هذه األشياء ،؟"لما جاء البشير: "ولم يقل ،]٩٦:يوسف سورة[ }بِشيرالْ جاء َأن فَلَما{
ي هو ذلايبين ما يسمى بموهم التعارض  كذلكو ،لسامع فيستلطفها ويستعذبهاط ا وتنش، من الحالوةئاًشي

 سورة[ }جان ولَا ِإنس ذَنِبِه عن يسَأُل لَّا فَيومِئٍذ{ : مثالً-عز وجل- يعني قال اهللا ،التشابه المعنوي
فال تعارض بين اآليتين،  ،]٢٤:الصافات سورة[ }مسُئولُون ِإنَّهم وِقفُوهم{: خر قالآفي موضع و ،]٣٩:الرحمن

ففي بعض  ،]٤:المعارج سورة[ }سنٍَة َألْفَ خَمِسين ِمقْداره كَان يوٍم ِفي{يوم القيامة يوم طويل  :نقولويمكن أن 
عن ذنبهسأل أحد المواطن ال ي،نه ال يسأل سؤال استعتاب من أجل إ : أو يقال،سألون وفي بعض المواطن ي

خر  وفي موضع آ، أخبر أنهم ال ينطقونفي موضعو ،كيتب وإنما يسأل سؤال ت،أن يعتذر ويقبل عذره ال
وأخبر أنه ال يكلمهم في موضع، وفي موضع آخر  ،]١٠٣:طه سورة[ }عشْرا ِإلَّا لَِّبثْتُم ِإن{أخبر أنهم يتكلمون 



 ال يكلمهم : يقول، هذا تكليم}ِفيها واُئاخْس{:  فقوله،]١٠٨:المؤمنون سورة[ }تُكَلِّموِن ولَا ِفيها واُئاخْس{: قال لهم
  .تعالج هذه القضايا وهذا فيه مؤلفات ،وهكذا وإنما كالم تبكيت ،كالم تشريف

 واللطائف والفوائد التربوية تذكر بعض الفوائد الجميلة واألشياء الفوائد المستنبطة من :األمر الثاني 
 زوِجها ِفي تُجاِدلُك الَِّتي قَوَل اللَّه سِمع قَد{ :-عز وجل-قال مثالً في قول اهللا تالمستنبطة التي يمكن أن 

 : أنها قالت-ارضي اهللا عنه-جاء عن عائشة  ]١:المجادلة سورة[ }تَحاوركُما يسمع واللَّه اللَِّه ِإلَى وتَشْتَِكي
 فهنا نتحدث عن قضية سمع ،)١("ما تقول ما أسمع ،ني لفي ناحية البيت إالحمد هللا الذي وسع سمعه األصوات"

وأن يتقي نفسه،  فينبغي لإلنسان أن يحاسب ،يسمع أصواتنا وكالمناو ، وأنه يسمع دبيب النمل-عز وجل-اهللا 
  يسمع كل-جل جالله-ك العالم  وأن المِل، وأن يعلم أن هذا الكالم يكتب ويقيد،ما يقولفي -عز وجل-اهللا 

 فهذه مواطن كثيرة جداً في القرآن يمكن أن يقف عندها ،خاف وهكذايتحرز ويف ،كلمة ينطق بها اإلنسان
ما حواه القرآن من هذه المعاني روا فينظ ولو أن الناس ، أعظم تربيةه ويربى عليها النفوس وهذ،اإلنسان

ال إنظرياتهم بشيء صحيح في وال يمكن أن يأتي التربويون  ،عن غيره والسنة شارحة للقرآنألغناهم وكفاهم 
لو أن الناس نظروا في : يقول -رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وتجد ذلك في القرآن بأوضح عبارة

 أو كالم ، وإذا نظرت إلى ما تشرحه السنة،ن غيره مما يقوله الناسالقرآن واعتبروا ما فيه الستغنوا به ع
، بل إذا ذكرت لبعض من يتكلفون ويجتمعون في ما في غاية الدقةو اآليات رأيت ما يكفيك،أهل العلم على 

فربما أتحدث  ، نسمع هذا الكالمة أول مر:يقولون يتعجبون، وربما يسمى بورش العمل، والعصف الذهني
ل القرآن على حمهو ي ذلتكلف ا وال أقصد طبعاً ال، وتجده في القرآن بعبارة وجيزة طويالًاًوم كالماليمعكم 

ت ليسووهذه طريقة مقترحة -نرتب األفكار والمعلومات وبعد أن عرفنا كيف  ،يقول بعض الناس المعاني كما
 المعلومات تؤخذ من كتب يعتمد على معلومات وهذه، وهو أن هذا التفسير نتقل إلى ما يذكرن -ةالزمب

 يمكن أن ال وهذا ،ومن مصدر ثالث وهو االستقراء والجمع غير كتب التفسير خرىأومن كتب  ،التفسير
ليس المناقشة لجزئيات وأمثلة وتصورات  يكون عند اإلنسان، وإنما نريد أن ، ألنه ال توجد قاعدةيتحدث عنه
 ، والكتب األخرى التي تعين الناظر في التفسير،لتفسيري تتعلق باتل ا ولذلك سنتحدث عن الكتب،وتطبيقات

تقرءون في كثير وهي أنه عندما ر بقضية الكالم على الكتب أذكّفي كتب التفسير وقبل الشروع من  توليس
 وأن التفسير كان مختلطاً ، مثالً يتحدثون عن أول ما ألف في التفسيرتتحدث عن كتب التفسيرالتي من الكتب 
 ، شعبة بن الحجاج المتوفى سنة مائة وستين للهجرة: في التفسير يقولونفينكرون أوائل المؤل ويذ،بالحديث
 وكان التفسير : يقولون،كيع بن الجراح مائة وست وتسعينو و، وتسعين للهجرةبن عيينة مائة وثماٍنوسفيان 

   ي تتحدث عن هذه القضايا والنظر فيما وراء هذه الكتب الت لكن عند التتبع ،هكذا يقولون مختلطاً بالحديث
                                                             

 ووصـله  ،]١٣٤:النـساء  سـورة [ }بـِصيرا  سِميعا اللّه وكَان{ :تعالى اهللا قول باب التوحيد، كتاب في معلقاً، البخاري ذكره - ١
-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أصحاب فضائل في كتاب ،هماج وابن ،)٣٤٦٠ (برقم الظهار، باب الطالق، كتاب النسائي،

 مـسلم،  شرط على صحيح إسناده: محققوه وقال ،)٢٤١٩٥ (برقم المسند، في وأحمد ،)١٨٨ (برقم الجهيمة، أنكرت فيما باب ،
 .الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية رجاله، من سلمة بن تميم



 سواء ،التفسير من الفسر وهو الكشفو ، تجد أن األمر ليس كما يقولون-وينقل بعضهم عن بعض عادة-
 أو كان ذلك من األمور المعنوية وهو الكشف ،وذراعهأكشف عن ساعديه نحو كان ذلك من األمور الحسية 

 ،معنى إبانة المعنى الغامض هذا هو التفسير في اللغةظهار الإ و، إظهار الكشف واإلبانة،عن المعنى المغطى
 ألنه ال ؛ من كالمه على قدر الطاقة البشرية-عز وجل-نه بيان مراد اهللا إ :وفي االصطالح يمكن أن نقول

الكالم الذي يذكرونه في أوائل ، و-سبحانه وتعالى-ال من تكلم به إ ،يمكن ألحد أن يحيط بجميع معاني القرآن
صلى اهللا - كانوا يسألون النبي -مرضي اهللا تعالى عنه-الصحابة ف ،التفسير أقول هذا فيه نظرما كتب في 
: أشكل عليهم قوله سبحانها  لم، والروايات في هذا كثيرة، من تفسير القرآنمما يشكل عليهف -عليه وسلم

}نُواْ الَِّذينآم لَمواْ ولِْبسم يانَهعنها، فأخبرهم -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ا سألو ،]٨٢:األنعام سورة[ }ِبظُلٍْم ِإيم 
صلى اهللا عليه -أحياناً النبي و ،]١٣:لقمان سورة[ }عِظيم لَظُلْم الشِّرك ِإن{: وفسره بقولهالشرك معنى ذلك أن 
جميع لم يبين لهم  -صلى اهللا عليه وسلم- لكن هل النبي ، وهذا في مواضع كثيرة يبين لهم ابتداء-وسلم

وإنما بين لهم ما يحتاجون إليه وذلك أن التفسير كما قال ابن عباس على أربعة أضرب منه ، معاني القرآن
 ومنه ما تعرفه العرب ،األشياء الواضحة والبينة الظاهرةهي هذه ، حدأومنه ما يجهله  ،ماال يسع جهله ألحد

 كنا نجمع :قال ابن عباس ]٣٢:المرسالت سورة[ }كَالْقَصِر ِبشَرٍر تَرِمي ِإنَّها{: ، وقوله"األب"كـ ،من لغاتها
 المتشابه المعنوي وهو ومنه ما يعلمه العلماء ،راع نعده للشتاء ونسميه القصرذالحطب في الشتاء على قدر 

 ، وليس في المعاني،حقائق األمور الغيبية ووه ،ال اهللاإومنه ماال يعلمه  ،وما أشبه ذلك واالستنباطات الدقيقة
 ثم الصحابة تلقى ، يبين لهم ما يحتاجون إليه-صلى اهللا عليه وسلم- كان النبي -مرضي اهللا عنه-فالصحابة 

سعيد بن جبير وأول من ألف في التفسير  ، ثم جاء أتباع التابعين، وتلقى عنهم التابعون،بعضهم عن بعض
التهذيب البن حجر ي كتاب تهذيب إذا نظرت فو ، خمس وتسعين قتله الحجاج: وقيل،توفى سنة أربع وتسعين

بن دينار فيما يروي عن سعيد بن جبير  عطاء هو تفسير :بن صالحفي ترجمة عطاء بن دينار قال أحمد 
عبد الملك بن مروان  ونقل منها التفسير بمعنى أن ،ديوان أنه وجدت هذه الصحيفة في ال: يعني،صحيفة

ن جبير أن يكتب له بالتفسير فكتب له هذه الصحيفة التي  طلب من سعيد ب،المتوفى سنة ست وثمانين للهجرة
يعني وقت متقدم في  كتاب ،ست وثمانين للهجرةسنة الشك أنها كتبت قبل وفاة عبد الملك بن مروان و ،كتبت

 ، وطبقات القراء،كتب الجرح والتعديلك وكذلك إذا نظرت إلى كثير من الكتب ،من القرن األول الهجري
بن ال والمعارف ، وتراجم األعالم كالسير للذهبي،تاريخ بغدادعموماً ك وكتب التواريخ ،وطبقات المفسرين

بن جبر  في التفسير مثل مجاهد اً كتب تجدهم ينسبون إلى عدد من السلف، وما شابه هذا، وتذكرة الحفاظ،قتيبة
 محمد بن ،هـ١٠٧عكرمة مولى ابن عباس ، هـ١٠٥ الضحاك بن مزاحم المتوفى ،هـ١٠٤المتوفى سنة 

 وهب بن ،هـ١١٤ عطاء بن أبي رباح ،هـ١١٠ الحسن البصري، وقيل غير ذلكهـ١٠٨كعب القرضي 
 ،هـ١٢٧ إسماعيل السدي ،هـ١٢٦ عطاء بن دينار ،هـ١١٧ قتادة السدوسي ،هـ١١٠ وقيلهـ،١١٤منبه

   ،هـ١٤٨ شبل بن عباس ،هـ١٣٦ زيد بن األسلم ،هـ١٣٤الربيع بن أنس  ،هـ١٣٣عطاء الخرساني
على تفسيره باختصار  مقاتل بن سليمان سيأتي الكالم ،هـ١٥٠ ومقاتل بن سليمان،هـ١٥٠مقاتل بن حيان 

 مقاتل توفى ، مجلداتةفي بعض الطبعات في أربعو ، مجلداتة مطبوع في ثالثوهو تفسير موجود،



 ،هجرية١٤١٠نة  الجامعة العربية برسالة ماجستير قبل سفي حقق ،يةآ ٥٠٠ وله أيضاً تفسير ،هـ١٥٠سنة
  .يكفي لبيان أن الكتابة في التفسير كانت متقدمةهذا القدر و

  :كتب التفسير
والمخطوط أكثر الكالم على كل المطبوع فضالً عن الكالم على المخطوط،  يصعب ، كتب التفسير كثيرة جداً

لمخطوطات  ق فهارس االربما يتعب اإلنسان من تصفح أورمن المطبوع، بل الحواشي على بعض الكتب 
تفسير مقاتل بن ، ف!؟وصلتنا إلى اليومالتي  من أول الكتب  وبيان ما تضمنته، فكيف بالكالم عليها،لكثرتها

في تقرير  ية هي اآليات الصريحة المباشرةآ "٥٠٠"ـ آية المقصود ب"٥٠٠"سليمان البلخي موجود تفسير 
كثير من المؤلفين في األحكام اقتصروا و ،]٤٣:البقرة سورة[ }الزكَاةَ وآتُواْ الصالَةَ وَأِقيمواْ{: كقوله مثالًاألحكام 

يذكر األحكام حتى  وتفسير القرطبي ،من القرآن والمعانيعنى باستنباط األحكام هناك كتب تُ ،على هذه اآليات
 رِكبا ذَاِإ حتَّى فَانطَلَقَا{ : يقول، حينما يذكر في قصة أصحاب الكهف-عز وجل-اهللا و ،موضع القصصمن 
مسألة فقهية منها نأخذ ف ،]٧١:الكهف سورة[ }ِإمرا شَيًئا ِجْئتَ لَقَد َأهلَها ِلتُغِْرقَ َأخَرقْتَها قَاَل خَرقَها السِفينَِة ِفي
فمن أحكام هذه القصة  ،يةآ ٥٠٠هذا ال يذكره أصحاب ومثل  ،ستنبط منها حكميلكن  ،ليست اآلية لبيان حكمو

ما  ،ةغرغرين في طرف أصبع رجله اإلبهام تظهر اًإنسانفلو أن  ،بقاء الكلإ البعض في سبيل فتالإز اجو
يقطع : الجواب؟نقول هذا عضو محترم ال يجوز قطعه ولو مات اإلنسانفهل ؟ جلحكم قطع األصبع أو الر 

ئة ألف ريال اال ثالثمذهب بهذه األموا : وقال لكولو أن رجالً أعطاك أمانة ،البعض في سبيل استصالح الكل
هم خمسين ا فأعط،اً ما نتركك حتى تعطينا خمسين ألف:اع طرق وقالواطّفي الطريق جاء قُو ،إلى وكيلي فالن

 في سبيل الحفاظ على بقية المال، اًإليه، دفع خمسين ألففال يضمن إذا رجع  ،باقي المال في سبيل استبقاء اًألف
 كذلك لما وجد الغالم على سيف البحر ،المال في سبيل بقاء الكل، فضحي ببعض وإال كان المال كله ضاع

 هذه مسألة فقهية معروفة في ،]٧٤:الكهف سورة[ }نُّكْرا شَيًئا ِجْئتَ لَّقَد نَفٍْس ِبغَيِر زِكيةً نَفْسا َأقَتَلْتَ قَاَل{ :فقتله
شرع من قبلنا شرع لنا و ؟ت والشهودال يقف على البينا وأ ؟بعلمه هل يجوز للقاضي أن يحكم ،باب القضاء

 وأن هذه التهمة ، وما ال يليق، يفعل الفواحشاًأحياناً تأتي قضية أنت تعلم أن فالنو  شرعنا،أال يخالف بشرط
أنت تعرف أن و ، ما في شيء يثبت،بد من الشهود أو البينة، لكن القاضي اآلن الأنها عنده وفيهووجهت إليه 

   . وأن األرض هذه ليست له،الناس ويحتالهذا اإلنسان يسرق أموال 
 ةخر في التفسير في أربعآهناك كتاب و ،ية هذا يتعلق باألحكام المباشرةآئة افتفسير مقاتل تفسير الخمسم

وفي الغالب هو  ،تارة يروي باإلسناد عن غيرهف  وإنما هو تفسير،األحكامليس في آيات و ،مجلدات مطبوع
كان بعضهم في غاية و ،ر جداًعلى تفسير مقاتل كثي أهل العلم في الثناء  وكالم،يذكر التفسير مختصراً
رحمه - واشتهرت عبارة أبي حنيفة ،لكنهم تكلموا فيه من ناحيتين من ناحية االعتقاد ،اإلعجاب بهذا التفسير

قلوها  وسرت بين العلماء وتنا، والجهم معطل،رأيان خبيثان مقاتل مجسم أنه جاءنا من قبل المشرق :-اهللا
وكتبه التي  ،من التجسيم أبداًشيء  ال يظهر في تفسيره -رحمه اهللا-مقاتل  لكن ،وجرت على لسان أئمة كبار

 وذكر ما نسب -رحمه اهللا-ولهذا لما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وصلت إلينا ال يوجد فيها شيء من ذلك، 
تهم بالتجسيم وهذا ال يوجد ا ،نها ذات داللة كبيرة عبارة مختصرة لك، ولعله ال يثبت عنه:إليه من التجسيم قال



 يقولون هو تفسير جيد ،تهم بالكذب في الرواية وكالم األئمة في هذا كثيرأنه ا القضية األخرى وهي ،ما يثبته
 السيما أن تفسير مقاتل غالبه ليس في ،نتفع فيه اإلنسانفي تفسيره الكن الرواية الرجل متهم فإذا نظر 

 فيستفاد من تفسيره المعاني ،لكن الغالب فيه ليس من قبيل الروايةن وجدت فيه بعض الروايات، ، وإالرواية
 هناك كتب أخرى مثل ،ئة وخمسين للهجرةام فهذا من سنة ،خرآله شأن ف وأما قبوله في الرواية ،الحسنة

 ص وله عدة نسخ خطية هذا التفسير يوجد به بعض النواق،سالم المتوفى سنة مائتين للهجرةبن تفسير يحيى 
 ويشير إلى ، ويرجح،المرويات غالباًأسانيد  ويذكر ،ويفسر القرآن بالقرآن ،أسباب النزول، ويذكر في مصر

 ، ويذكر بعض اإلسرائيليات وال يعلق عليها، ويكثر الرواية عن الكلبي والسدي،اءات ويوجهها باختصارالقر
رحمه -مام مالك عاصر اإلفهو  ،د رووا عنه وأخذوا عنهعامة من روى عنهم قوذكر أن  ،متقدمهذا تفسير 

له ثالثة  هذا الكتاب ، وأخذوا عنه،مام مالك والليث ومن في طبقتهم أخذ عنهم، ويذكر أن مثل اإل-اهللا
  :مختصرات

 ، الهواري توفى سنة مائتين وثمانين للهجرة تقريباًبن المحكمهود لسمى بتفسير كتاب اهللا العزيز ي :األول
هذا المؤلف من الخوارج و ،بن سالميحيى  وهو أول مختصر لتفسير ، من عصر المؤلفاً بعيدليسي يعن
المواضع التي ال يأتي عند  فكان المؤلف ،الفرق موجودة منذ القدموهو متقدم، وهذا دليل على أن باضي إ

 اختصار لتفسير يحيى بن هذاأن المفروض و ، وهذا خالف األمانة العلمية،يعبر عنها بطريقتهوتوافق عقيدته 
المواضع التي تتعلق بالشفاعة والقضايا في فهذا يعبر  ، والجماعةأهل السنةمن  ويحيى بن سالم ،سالم

 وهكذا أحاديث ،شفاعة يحذفهاالأحاديث كواألحاديث التي ال توافق مذهبه  ويحذف الروايات ،بطريقته
 فَذَ وح، هذه األحاديثذف فيح، الكبائر في النار يرون خلود أهل-تعرفونكما –  ألن الخوارج؛الجهنميين

تفسير يحيى بن سالم ال و ، قال بعضهم:فإنه يقول وأما أقوال التابعيين ،أسانيد الكتاب واكتفى بذكر الصحابي
 وهذا خالف المشهور الذي تجدونه ،وإنما يذكر بعض القضايا المتعلقة بالمعاني ،يقتصر على ذكر الروايات

هو الذي كان يذكر الروايات  ابن جرير :ونيقولو ،لكتب التي تتكلم عن كتب التفسير وطريقتهافي كثير من ا
 ليس هذا : نقول لهم،ال سرد الرواياتإأما الذين قبله فلم يكن لهم و ،خرهآويناقش ويذكر المعاني اللغوية إلى 

خر وهو آله مختصر  و، يحيى بن سالم ال يقتصر على ذكر الروايات بل يذكر أشياء أخرى،اًصحيح
المعروف بتفسير عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن بن أبي المطرف األنصاري القرطبي توفي سنة 

تفسير يحيى بن سالم هو كتاب مطبوع في خمسة لالمختصر الثالث و ، مفقود لم نقف عليهلكن هذا هـ،٤١٣
مام بن عيسى الليبيري اإلمحمد بن عبد اهللا  ل"تفسير القرآن العزيز" وهو ،مجلدات طبع في السنوات األخيرة

 يعني ،سمه السنةا وهذا من أئمة أهل السنة والجماعة له كتاب معروف مشهور ،المعروف بابن أبي زمنين
 وحذف بعض األحاديث ،ختصر تفسير يحيى بن سالم بحذف المكرراتهـ ا٣٩٩في االعتقاد توفى سنة 

 وتوجيه ،اإلعرابم يفسره يحيى بن سالم وعامة ذلك في اللغة و وزاد فيه بعض الزيادات فيما ل،واآلثار
 عراباتإية لكنه أضاف اإلعراب وكما ذكرت تفسير يحيى بن سالم فيه بعض األشياء اللغوية و،القراءات

   راءات ووجهها وأبقى أسانيد  وتكلم عن الق، كثيرة مقارنة بما ذكره يحيى بن سالمةكثيرة وقضايا لغوي
 إذا قال يحيى ، قال محمد، قال يحيى:قولهبوميز الزيادات التي زادها عن األصل  ،حذفهايم لم بن ساليحيى 



 ويؤخذ على الكتاب ذكر بعض اإلسرائيليات ، وهذا جيد، وإذا قال محمد يعني ابن أبي زمنين،يعني ابن سالم
عن محمد بن السائب من الرواية يكثر  و،ذكر بعض األحاديث الضعيفةو ،المنكرة من غير تعليق عليها

في  هذا موجودو ،ذكر الروايات التي ال تصحو ، إضافة إلى التوسع بدعاوى النسخ بالكذب،متهمهو كلبي وال
 ، الناسخ والمنسوخ:يشير إلى قضايا النسخو ،سهل ومختصر ال يخوض في الخالفات تفسير ووه ،الكتاب

قراءة الصحابة و ،ا مع كثير من قراءات السلفأسباب النزول وغير هذو ،العام والخاصو ،المكي والمدنيو
  وينقل عن أئمة اللغة ، يعني يذكر المتواتر وغير المتواتر،والتابعين مع ذكر القراءات السبعية والعشرية

  .والكتاب مطبوع ،هؤالء والخليل بن أحمد الفراهيدي والزجاج وأمثال ،كأبي عبيد القاسم بن سالم
        سب التسلسل التاريخي من هذه الكتب التي وصلت إلينا تفسير األمام كتب التفسير بالمأثور حومن 

في ثالثة مجلدات كالكتب التي يصفها الكاتبون في   مطبوعو وه،هـ٢١١عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة
 ،ترجيحبن جرير على الكتب المتقدمة هو السرد والرواية دون التعليق والا كان الغالب قبل :مناهج المفسرين

وهذا غير  ، هذه الكتب في الغالب،خرى كالقضايا اللغوية وغيرها مما يضيفه المصنفأوالكالم على قضايا 
ن أول من جاء بهذه الطريقة يضيف إ :ونوالعادة أن هؤالء الذين يكتبون في مناهج المفسرين يقولمسلم لهم، 

كتابه هذا ال ن كان إو مسبوق، -حمه اهللار-لكن الصحيح أن ابن جرير  ،إلى الرواية ويرجح هو ابن جرير
 هو على هذه الطريقة التي -رحمه اهللا-مام عبد الرزاق تفسير اإلو ،من المصنفات في التفسيره  لاًنعلم نظير

 وعبد الرزاق ،روايات باألسانيديصفها من يكتبون في مناهج المفسرين في كتب المتقدمين هو مجرد سرد لل
 هذا الكتاب مع كونه من الكتب المسندة التي تذكر الروايات ،-رحمه اهللا-مام أحمد إلاإلمام الكبير من شيوخ ا

ألنه على القاعدة المعروفة من ، بل دون تعليق على الرواية؛ ودون تمييز للصحيح أو الضعيف ،دون ترجيح
 وفيه الروايات ،يحةهو يذكر اإلسناد فعليك أن تحقق اإلسناد فهذا اإلسناد فيه الروايات الصحبرئ، أسند فقد 
ت المروياف ، أو في ذكر المرويات في التفسير،ليس من الكتب المتوسعة في التفسيرفمع كونه كذلك  ،الضعيفة

 ولذلك تجد ،قل بكثيرأ هي ،ات الموجودة مثالً في تفسير ابن جرير الطبريالتي توجد فيه ال تقارن بالمروي
جزء واحد لربما يبلغ ما يقرب   وهو في المخطوط، مجلداتةثتفسير القرآن كامالً في النسخة المطبوعة ثال

 :من الكتب التي سارت على هذه الطريقة في الرواية كتاب يقال لهو اً،هو كتاب ليس كبيرف ،صفحة ٢٥٠من
، هـ١٠٨ بن محمد بن وهب المتوفى سنة  اهللابن عبدألبي محمد  "الواضح في تفسير القرآن الكريم"

 وهذا اإلسناد ، ورواه المصنف بإسناده،-مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس كلها عن ومرويات هذا الكتاب 
 وهذا اإلسناد من األسانيد التي ال تثبت ،من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

 عن ابن  روايات عن التابعينه في، وليس فيه روايات أخرى عن بقية الصحابة،وال تصح بحال من األحوال
عن ابن عباس جاءت من طرق متعددة منها ما هو ، مع العلم أن الروايات عباس من هذا الطريق فقط

 لكن هذا الكتاب من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ، ومنها ما هو ضعيف،صحيح
رواية واحدة أو ية تجد في اآلرة ربما ي والمرويات التي فيه ليست كث،ابن عباس وهو مطبوع في مجلدين

  .روايتين



بن جرير الطبري المتوفى محمد  لكبير المفسرين أبي جعفر "جامع البيان"التفسير بالمأثور كتاب  من أجّلو
 وكالم العلماء في بيان مزايا هذا ، الكتب وأنفعهاجّلأ وهذا الكتاب مشهور معروف متداول من ،هـ٣١٠ سنة

 فإنه يتعرض ،نه أجل التفاسير وأعظمهاإ :ن ذلك قول السيوطي عنهمو ،الكتاب وفي بيان قدره كالم مشهور
 فهو يفوق في ذلك على تفاسير ، واالستنباط،اإلعراب و،بعض ىعل وترجيح بعضها ،لتوجيه األقوال

      وقال عنه ، أجمعت األمة أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري:-رحمه اهللا- وقال عنه النووي ،األقدمين
 لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك :راينيسفأبو حامد اإل

 أما التفاسير التي بأيدي الناس فأصحها :-رحمه اهللا- وقال عنه شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية ،كثيراً
وال ينقل عن المتهمين  ، وليس فيه بدعة، فإنه يذكر مقاالت السلف باألسانيد الثابتة،تفسير ابن جرير الطبري
ستعار تفسير  ا-ئمة كما يلقب بذلكمام األإوهو - ة وجاء في الميزان أن ابن خزيم،كمقاتل بن بكير والكلبي

 م منعلأخره فما على أديم األرض آ نظرت فيه من أوله إلى : قال،ابن جرير من ابن خالويه فرده بعد سنين
 :مام أحمد النحو اللغوي من أصحاب اإلمامإمام ثعلب ، وقال عنه اإلة هذه شهادة من ابن خزيم،)٢("ابن جرير

 وهذا الكتاب جاء في معجم ،خره فما وجدت فيه حرفاً خطأ في نحو أو لغةآقابلت هذا التفسير من أوله إلى 
عن  بلغني أنك كتبت التفسير بن خزيمةقال لي أبو بكر محمد بن إسحاق  :ويه قالاألدباء عن أبي بكر بن بالُ

 في سنة ثالث وثمانين إلى سنة : قلت؟قال في أي سنة ، نعم:محمد بن جرير أماله على تالمذته يقول قلت
 يجلس كم ، شيء ليس بالسهل كتاب مثل هذا، سنوات إذا حسبتي أحسب ثمان؟ثماٍن أو كم سنة سبع ،تسعين

بن ابن السبكي أن بقات الكبرى ال وحجم الكتاب األصلي كما جاء في الط،؟الناس يؤلفون رسالة في الماجستير
 هذا : قالوا، ثالثون ألف ورقة: فقال؟ كم يكون قدره:وا قال؟ أتنشطون لتفسير القرآن:جرير يقول ألصحابه

 ،اًمن ثالثين ألف الف ورقةآ فاختصره في نحو ثالثة ،عفت الهمم ض: فقال،لربما تفنى األعمار قبل تمامه
 أن يتكلم على هذه الروايات بتعقيب أو  وقّل،ذكر الروايات باألسانيدي هذا الكتاب و،نسبة واحد إلى عشرةب

 ، أنه يذكر المعنى اإلجمالي في البداية-رحمه اهللا- ومن عادة ابن جرير ،انتقاد من جهة الكالم على الرواية
ذكر من يو ،الف ثم بعد ذلك إذا كانت الرواية فيها أقوال يذكر الخ، المعنى العام:وهذا من محاسن هذا التفسير

 ثم ،ن المعنى كذا وكذاإ : وقال آخرون، وقالت طائفة: ثم بعد ذلك يقول، ثم يسرد الروايات سرداً،قال ذلك
 وفي هذه ، ثم يسرد المرويات عنهم، ثم يأتي بالقول الثالث،يسرد الرواياتور من قال ذلك  ذكْ:يقول

 فإذا رأيت ، قال أبو جعفر:ريد أن يرجح يقول وهو حينما ي،الروايات الصحيح والضعيف ثم بعد ذلك يرجح
 فهو من الكتب ، لكثير من التأصيل والتقعيداًمعناه اآلن بدأ يتكلم ويذكر لك ترجيحه مضمنفقال أبو جعفر 

أقوال و -صلى اهللا عليه وسلم- الكتاب فيه الكثير من المرويات عن النبي ؛العظيمة التي تبني طالب العلم
 ويرجح بين ،عرابإ يعني يعرب ما يحتاج إلى ،اإلعراب ويذكر قضايا تتعلق ب،راءات وفيه ذكر الق،السلف
 ويتحدث عن األحكام ، ويتكلم عن قضايا اللغة ومعاني األلفاظ، ويذكر عند ذلك الشواهد من العربية،األقاويل

 ،علقة باالعتقاد كما أنه يذكر القضايا المت،الفقهية من غير توسع بحيث ال يكون ذلك غالباً على الكتاب

                                                             

 ).٥/١٠٢ (حجر ابن للحافظ الميزان، لسان - ٢



 ما اًكثير مع أنه ،-م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه- كان على عقيدة السلف الصالح -رحمه اهللا-والمؤلف 
 ،ن الح له معنى فإنه يبين أنه تركها على هذا المعنى إلجماع الحجة كما يعبر كثيراًإ حتى اإلجماعيستند إلى 

 الحجة عليه وقد تجد قبل هذا وبعده أنه ذكر قوالً يخالف هذا  إلجماع،أو أنه ال يستجيز سوى المعنى المذكور
هو  : كيف يقول،سرعان ما نسي أو ناقض نفسه: يقال وال ،ستغربي فال ،إجماع الحجةالقول الذي ذكر عليه 

يطلق حيث هو له اصطالح خاص في اإلجماع  ؟جماع ثم يذكر قوالً قبله أو بعده يخالف هذا اإلجماعإ
 وال ، قول الجمهور يسميه إجماعاً:نقولوأكثر العلماء كما نعبر قول  يقصد به ،لقول األكثراإلجماع على ا

 ، ألنه خالف إجماع الحجة؛يقول هذا القول ال نستجيزهو بعض المعاني  ما يرداً فكثير،الصطالحفي امشاحة 
فكثير  أما التقعيد ،ند إلى دليل ما يذم الرأي الذي ال يستاًكثيرو ،وتجد بعض الروايات اإلسرائيلية في الكتاب

 وال يجوز خالف ، قوالً من األقوال بأن هذا ظاهر القرآنيقول مثالً هذا القول يرتضيه مثالً أو يرد ،جداً
 معاني القرآن على المعنى النادر  ال يجوز حمل: وتجده يقول مثالً،ال بدليل يجب الرجوع إليهإالقرآن ظاهر 

 فهذا من الكتب التي إذا ،هذه قواعد يذكرها أثناء الترجيح، فعلى المعنى المشتهر وإنما يحمل ،في االستعمال
صلة فعنده ؤ وأن تكون دراسته م،تباً تنمي عنده الملكة في التفسير وأن يقرأ كُ،أراد طالب العلم أن يبني نفسه

من كالم ابن القيم فإنه  وما جمع ،وتفسير أضواء البيان ، وتفسير ابن كثير،مثل هذا الكتاب في كتب التفسير
في التفسير تبني طالب كتب هذه خمسة ف ، وما جمع من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية،في غاية الجودة والمتانة

هذه ف ،"االعتصام"و "موافقاتال"خاصة تب الشاطبي وكذلك كُ ،العلم إذا أراد أن يقرأ ويعرف وجوه الترجيح
 من الكتب في رأ كثيراًولو قَنسى يمهما قرأنا في التفسير سف ، وال يكفي مجرد الحفظ لألقوالكتب تقعد
 والضوابط وتنمو ملكته ويكون له ذوق ، فإنه يبقى عنده األصول والقواعد تؤصلاًلكن إذا قرأ كتب ،التفسير

 فينبه على بعض االنحرافات في التفسير الذين مثالً يقتصرون على تفسير القرآن ،في التفسير هذا هو المهم
 ،بن المثنى معمر ةبي عبيدأكما يفعل بعضهم ك ، بعيداً عن مالبسات النزول،داً عن أسباب النزولاللغة بعيب

 ويرد ،ال لدليلإ وال يحيد عنه ،يعتمد ظاهر القرآن أمثلة لمن وهذه ، التفسيريويبين أن هذا خطأ وانحراف ف
 مسخ : يقول مجاهد]٦٥:البقرة سورة[ }اِسِئينخَ ِقردةً كُونُواْ{ : اآليات من غير دليل يقوللوؤيعلى من 

ه كثير من ب والقضايا التي ال فائدة فيها مما يشتغل ، الظاهر أنهم مسخوا فعالً قردة: فيرد عليه ويقول،معنوي
 كم كان ، كثيرةات تجد رواي؟ من أي خشب كانت-صلى اهللا عليه وسلم- سفينة نوح :ك مثالً لالمفسرين يقول

ركب فيها من  خر واحدآ من ؟ن أول من ركب فيها م؟ كم رست؟كم عدد الطوابقعرضها؟ ؟ كم كان طولها
 هل ركب السفينة ؟ إبليس أين كان؟ هذه األشياء-صلى اهللا عليه وسلم- كيف اجتمعت لنوح ؟الحيوانات مثالً

  والر كان يحاول أن يركبالحماو ، تعلق بذيل الحمار: يقولون؟ن كان ركب كيف ركب وإ؟ ما ركبوأ
 ،-عليه الصالة والسالم- وكلما حاول الركوب يعجز حتى أذن نوح ، ألن إبليس كان متعلق بذيله؛يستطيع

 ويذكرون ، وهذا الكتاب مبني على إسرائيليات وأكاذيب ال قيمة لها،فركب الحمار وإبليس متعلق في ذيله
 مثالً األشياء ،متنافيةني إسرائيل أقوال  أنزلها اهللا على بالتيما ذكر في المائدة و ،أشياء عجيبة ومتناقضة

عدد أصحاب الكهف مما ال وكذلك  ، وغير صحيحة إطالقاً،التي قيلت عن عرش ملكة سبأ أشياء عجيبة جداً
 ولو كان لها فائدة لبين ،ابه وال ينبغي االشتغال ،هذه القضايا أصالً ال فائدة فيهاو ،يمكن أن يكون ذلك صواباً



عنى بجانب معين هي  مختصرات تُهامنو ،هذا التفسير له مختصراتو ،ا عنهضاإلعرا ذلك القرآن فينبغي
 سماه هـ٤٨٤  كابن صمادح محمد بن صمادح التجوبي األندلسي المتوفى سنة،بن جريرقضية المفردات ال

مختصر الطبري من " ومن المختصرات أيضاً ،مختصر غريب القرآن للطبري مطبوع على هامش المصحف
 والدكتور عصام ، كتبه أو جمعه اثنان دكتور بشار عواد معروف"امع البيان عن تأويل آي القرآنكتابه ج

 اًي هو تفسير الطبري أنهم جاءوا بكالم الطبري الذي تكلم فيه مختارذلامقصودهم بهذا العنوان و ،الحرستاني
جمعوا هذا المعنى اإلجمالي بعد كل  بمعنى أن ابن جرير يذكر المعنى اإلجمالي في البداية ف، لهاًللمعنى مبين

 إذا كان يرجح ، وما يخالف به القراءة المشهورة قراءة حفص، وضعوه وذكروا كالمه في الترجيح،اآليات
 ذكروا هذه ،وأيضاً له جمل وعبارات في الترجيح،  وكذلك قضايا النسخ ، يذكرون هذا،خرى اختارهاأقراءة 

قوال األ وأهملوا ، وقالت طائفة كذا، يعني قالت طائفة كذا،األحياناألشياء مع ذكر األقوال في كثير من 
من قصد أن يقرأ كالم ابن ل هذا ، فجاء هذا كله في سبعة مجلدات تقريباً،حة تركوهاو واألقوال المطر،البعيدة

- ذن اهللاإ وهو واضح وسهل ب،جرير وطريقة ابن جرير في الترجيح واالختيار والتأصيل يمكن أن يقرأ هذا
 سيفهمونه ،شكالإ على جماعة المسجد لن يكون هناك ئر بل لربما لو قُ،هأقر ال يشكل على من -عز وجل

لكان من جملة كتب التفسير اإلجمالي و ،ن أسهل تناوالًا ولو أنهم اقتصروا على المعنى اإلجمالي فقط لك،غالباً
 يعني هي تشبه عبارة ابن ،سب عصره عبارة ابن جرير ح،مثل تفسير ابن سعدي لكن فيه فرق في العبارة

 والتعبير في ، والتقديم والتأخير،ها بعض الناس قد يستغرب منها في طريقة الضمائرأ بل لربما لو قرةقتيب
 منه ألن كتاب ابن جرير حقق أجزاء؛  وأحياناً تشعر بالكالم كأنه غير منتظم تماماً بطريقة،بعض األلفاظ

 األجزاء األولى أكثر ثم ،على تفاوت في األجزاء  أخوه أحمد شاكرالتخريج وأعانه على الشيخ محمود شاكر
 الشيخ محمود شاكر لغوي وأديب ، صار يراجع ألخيه بعض األشياء، ثم بعد ذلك ضعف،بعد ذلك قل عمله

من اًل كثيروكان يطرب لما يقرأ كالم ابن جرير ويتذوقه وشديد اإلعجاب به فكان يضع عالمات الترقيم فسه 
ناً يضع الشرطة الواحدة التي تدل على أن هذا الكالم مرتبط بالكالم الذي قبله بعد شيء اكالم ابن جرير فأحي

استفادوا من عمل الشيخ والذين اختصروه  ،يقرر المسألة إلى غير ذلك من األنواعو ثم يرجع ،من توسع
 ،بن جريرفادوا الطبعة الكاملة ال است،ة هجر وكذلك طبع، وضبط األلفاظ،محمود شاكر من عالمات الترقيم

ي طبعت أخيراً تل الكاملة االطبعةو ه لم يكمله،أفضل خدمة قدمت للكتاب هي عمل الشيخ محمود شاكر لكنف
 لكن هذا المختصر هذه ،طبعة دار هجر التي أشرف عليها الدكتور عبد اهللا التركي خدمت إلى حد كبير

 ،يقرأ هذا المختصرأن يمكن فاالختيار ويقة ابن جرير في الترجيح مزيته لو أن اإلنسان أراد أن ينظر في طر
 وهذا كالم من ال يعرف تفسير ،وجاءنا بالخالصة ن تفسير ابن جرير هذبه ابن كثيرإ :بعض الناس يقولو

 ليس بمختصر ،تفسير ابن كثير كتاب مستقل تماماً عن تفسير ابن جريرف ، وال تفسير ابن كثير،ابن جرير
تفسير ابن جرير يعتبر من الكتب األصلية يعني من و ،تب التفسير بالمأثوركخر من آ كتاب فهو ،بوال تهذي

 ،لغويةالقضايا ال و، والتقعيد، وكذلك في األبواب األخرى في الترجيح،األمهات في التفسير في علم الرواية
كر محمد بن إبراهيم بن المنذر سمه تفسير القرآن ألبي باخر آمن كتب التفسير أيضاً كتاب و ،وما أشبه ذلك

كتب وهو من  ،من الكتب المفقودةهـ، وهو ٣١٨مام المشهور المتوفى سنة  اإل،صاحب كتاب اإلجماع



 وقبل سنين ،عنى بالرواية سرداً من غير أي تعليق باألسانيديعتبر أيضاً من الكتب التي تُو ،التفسير بالمأثور
 هذا :ثمانية ظهر فهرس في تلك األيام في كتب كثيرة جداً قالوا و-تقريباً–ئة افي حدود سنة ألف وأربعم

 وفيه كتب ،تفسير ابن المنذرومنها  وهذا الفهرس فيه الكتب العظيمة ،في ألمانيا الشرقية جوتةفهرس مكتبة 
لم أستطع أن أقرأ و ، وخط ابن تيمية،بن حجراخط بتفسير ابن حميد و ، وفي الحديث وفي غيره،في التفسير

ذهب بعض  و، سماه مسيل اللعاب-رحمه اهللا-الشيخ حماد األنصاري و ،ر من ورقتين من هذا الفهرسأكث
 ولم يجدوا أثراً ، وبحثوا عن هذه المكتبة فوجدوا مكتبة صغيرة فيها كتب في ألمانيا الشرقيةجوتةن إلى يالباحث

 ،خر لم يجدوهآكتبة أخرى في مكان  توجد م:لهذه الكتب التي تذكر وسألوا وقالت لهم المشرفة على المكتبة
رأيتها قليلة ليست كثيرة حققها أحد  ،عثر بعد ذلك في ألمانيا الشرقية على قطعة من هذا التفسيرلكن 
 كَان وما{: قوله، إلى ]٢٧٢:البقرة سورة[ }هداهم علَيك لَّيس{  وطبعت في مجلدين قبل سنوات من آية،خواناإل

تفسير ابن و، ]٩٢:النساء سورة[ }مْؤِمنٍَة رقَبٍة فَتَحِرير ًأخَطَ مْؤِمنًا قَتََل ومن ًأخَطَ ِإالَّ مْؤِمنًا قْتَُلي َأن ِلمْؤِمٍن
 والروايات الموجودة ، لكن إذا قارنت بين الروايات الموجودة فيهعنى بالروايةمن الكتب التي تُالمنذر يعتبر 

بقى المرويات بالنسبة لهذا الكتاب ال تقارن تر ابن جرير أكثر بكثير لكن  تجد أن تفسي،في تفسير ابن جرير
فيبقى أنه مصدر من المصادر المهمة في  ، أو تفسير ابن وهب وأمثال هؤالء،بمثل تفسير عبد الرزاق
آن تفسير القر "من الكتب في التفسير بالمأثورو ، وكذلك لو وجد تفسير ابن مردويه،التفسير بالمأثور لو وجد

هذا الكتاب و ،ئة وأربع وعشرينامتوفى سنة ثالثمالعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم ل "العظيم
ثم بعد ذلك لم يتفقوا على طريقة في ، برسائل جميع األجزاء، وحقق في جامعة أم القرى، أجزاء منهتجدو 
 انتللا مان هيرسالتعلى هيئة رج فخ،والمكررات في التراجم والهوامش، وحذف المقدمات ،خراج الكتابإ

نواقص في بعض و ، والكتاب فيه خروم،طبعة تجارية في عشرة مجلداتخرج في  وبعد ذلك ،اطبعت
 مثل تفسير ابن ، ينقلون عن أبي حاتمن وحاول الذين أخرجوه أن يكملوا النواقص قدر اإلمكان مم،المواضع

عن أبي حاتم في كثير من األحيان يذكر ذلك باإلسناد  إذا نقل -رحمه اهللا- والعجيب أن ابن كثير ،كثير
 كثيرة من ، ففيه مروياتمروياتمن التاب الدر المنثور للسيوطي ك وكذلك ما في ،فجاءوا بهذه المرويات

 وكملوا قدر المستطاع فظهر الكتاب في عشرة ،طريق أبي حاتم فجمعوها ووضعوها في أماكن النواقص
 وال يبين ،يهاعلمن غير تعليق تب األصيلة المهمة فهو يسرد الروايات فقط هذا يعتبر من الكو ،مجلدات

 من جهة  لكن تأتي أهمية الكتاب،الرواية  وهو كتاب يتوسع في ذكر، وإنما يسردها سرداً،الصحيح من غيره
ألحمد  "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" ومن الكتب أيضاً ،أنه مسند ومن جهة كثرة ما حواه من المرويات

كتاب واسع وقد فهو  وقيل أربعمائة وسبعة وثالثين ،بن محمد الثعلبي المتوفى سنة أربعمائة وسبعة وعشرين
 وهذا الكتاب ، في رسائل جامعية كثيرةاًثني عشر مجلداطبع أخيراً وهو في نسخته الخطية المخطوط في 

جمع السيما ذكر القصص واألخبار  بهذا ال ألنه مولعمن ناحية الجمع؛ليس بمنزلة الكتب التي قبله 
ارجع إلى تفسير ف فكل خبر أو قصة أو حادثة لم تجدها في شيء من المصنفات في التفسير ،واإلسرائيليات

 من هذه اً ممكناًيحشد قدرأن  المهم ، والمكذوب، فهو ال يميز بين الغث والسمين، فيهقد تجدهافالثعلبي 
مام من األئمة وهو أبو محمد صره إختا هذا الكتاب الواسع ،ذلكاألخبار والمرويات ويذكر أسانيده في 



معالم التنزيل الذي يسمى "وي صاحب كتاب أهل السنة وهذا التفسير غمام الب اإل،ويغبن مسعود البالحسين 
عقيدة أهل ل جرده من األحاديث الموضوعة والمكذوبة واآلراء المخالفة ،هـ٥١٦المتوفى سنة " بتفسير البغوي

 وعن تفسير القرطبي ، سئل عن هذا التفسير-رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية و ، والجماعةةالسن
 فيه روايات ضعيفة ،ومن هذه األحاديث الضعيفة ،والزمخشري فاعتبر هذا الكتاب أسلم هذه الكتب من البدع

ال إذا روى عن أحد إلمقدمة  لكنه ذكرها في ا،حذف األسانيد التي يذكرها الثعلبيو ،ها حاول أن يجرده منهلكن
 يذكر -خر آطريق-ير أسانيده التي في المقدمة إذا روى بإسناد غف ،خر غير ما ذكره في المقدمةآمن طريق 

يذكر القراءات إنه  وإذا ذكر القراءات ف، وفيه روايات عن الكلبي وأمثال الكلبي من الضعفاء،اإلسناد
 وهذا الكتاب يعتبر إلى االختصار ،ية قليلةاإلعراب القضايا اللغوية و وتجد فيه، يذكر الشواذالو ،المتواترة فقط

 وهو ، ويدرسونه في المساجد،قرأ كثيراً على الشيوخ ي، ولذلك كان متداوالً عند العلماء في هذه البالد،أقرب
الب العلم تفسير ابن كثير ربما يتعب طو ،السنةوعلى عقيدة أهل  ،من هذه الناحية يعتبر أخصر من ابن كثير
كان يمكن االكتفاء و ، والتكرار أحياناًها،و تشعبلكثرة الروايات  اً؛في قراءته إذا كان ككتاب يدرس تعليمي

 لكن اآلن ،هذا السببل ولذلك كان الذي يدرس في الكثير من األحيان تفسير البغوي ،ببعض هذه الروايات
 فهذه يمكن "المصباح المنير"و ،ر أحمد شاكربن كثير مثل اختصانما ظهرت بعض المختصرات الجيدة الحي

 وكذلك حاولوا أن ،ذف منها تكرار الروايات ألنه ح؛ ويعلق عليها وتشرح،أن تقرأ في المساجد لطالب العلم
في ، وتفسير البغوي بعض الروايات اإلسرائيلية من غير تعقيبفي ويوجد  ،يجردوها من الروايات الضعيفة

 ينقل الخالف عن السلف في التفسير وال ،سؤاالت واإلشكاالت ويجيب عنهارد بعض الوبعض األحيان ي
وي وحذف  اختصر البغ،الخازن اختصار للبغويفتفسير البغوي هو عبارة عن اختصار للثعلبي، و ،يرجح

 إلى مخرجيها من أصحاب ا األحاديثالخازن عز ،ل ما كان البغوي ذكر في أول الكتاب أسانيده وبد،األسانيد
 ،أشبه ذلك برموز تشير إليها والمعاجم وما ، والسنن،تب المعروفة المشهورة مثل كتب الصحاح والمسانيدالك

وي غ قال روى الب،كان بإسناد الثعلبي إذا ، إليه بسنده عزاه-يعني بهذه المرويات-نفرد البغوي بشيء وإذا ا
، ينقل التي زادها من كتب التفسير بعض الفوائد ، ويذكربعض غريب الحديث ويذكر ، الثعلبيإلىبإسناد 
تفسير القرآن "مام ابن كثير التفسير بالمأثور تفسير اإل ومن كتب ها،يستحسنها لكن من غير أن يناقشنقوالت 
كثر من تفسير  طريقة ابن كثير ي،هـ٤٧٤ لعماد الدين وأبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة "العظيم

 ،اآلثار عن الصحابة فمن بعدهمو -صلى اهللا عليه وسلم-ير بالسنن عن النبي يذكر التفسو ،القرآن بالقرآن
 وأحياناً يذكر األقوال من غير ،يختاروعنى بالترجيح بين األقوال  وي، ويناقشها،ويتكلم عن بعض الروايات

 ،غير توسع ويشير إلى األحكام الفقهية من ، وينبه في كثير من األحيان على المرويات اإلسرائيلية،ترجيح
هو و لمختصرات اختصار الشيخ أحمد شاكر من أجود هذه ا،مختصرات كثيرةله و ،ويذكر في القراءات

 إذ ، قبل سنوات بقية الكتابت ثم بعد ذلك ظهر،عمدة التفسير قد طبع منه خمسة أجزاء في مجلدين قديماً
 نسخة الشيخ أحمد شاكر في بقية أنهم وجدواالذين طبعوه ذكر و ، مجلدات كبارةطبع بكامله في نحو أربع

  فجاءوا وأخرجوا ما لم يضرب عليه،ضرب على األشياء التي يريد أن يحذفها باللون األحمر التفسير قد
     كانت بداية عمل للشيخ أحمد شاكر هن هذإ :يمكن أن نقولو ، وظهر الكتاب بهذا االعتبار كامالً،وطبعوه



 يخرج ما يكتبه -رحمه اهللا-كان الشيخ أحمد شاكر فقد ال إ و،ا خرج ولهذا م، وبعد ذلك توفي-رحمه اهللا-
من المختصرات المصباح المنير وهو مشابه إلى حد كبير جداً الختصار الشيخ و ،في حياته قبل أن يكتمل

لو فمن المرفوع أما الموقوف يعني المرويات الضعيفة و ، كالهما حاول أن يحذف المكررات،أحمد شاكر
 فالشاهد أن تبقى مسألة التصحيح والتضعيف قضية ، إلى جهد كبيرلكن هذا يحتاج ،ذا أفضلحقق لكان ه

 حافظوا على عبارة -مع أنه توجد بعض األشياء- حاولوا تجريده من المرويات اإلسرائيلية نيذلاو ،اجتهادية
لو حذف ألنه  اً،تكرارأحياناً بعض األشياء  ولذلك تجد في ، ويبقى كل عمل يمكن أن يستدرك عليه،ابن كثير

فسر مثالً هذه الجملة من قد تجد بعض النقص يعني ابن كثيرو ،عتقد أن هذه الرواية ضعيفةهذه الرواية قد ي 
في المصباح المنير مثالً تجد ابن ف ، قليلهيصيبه ذهول فيترك هذا الجزء أحياناً لكنقد  ،رفينسى المختِصاآلية 

من عدة أقوال ذكرها ابن  منها اً قوالً واحديذكر وتجد المختصر ،لم يرجحكثير ذكر قولين أو ثالثة أقوال و
ذكر هذه األقوال ي أو ، ولم يرجح، وكان الواجب على المختصر أن ينبه على هذا-رحمه اهللا-كثير 

 يتضح مراد ابن ال يعني ،تسعففيه اختصار العبارة تجد قد  " المصباح المنير"مثالً فياً  وأحيان،باختصار
وهذا عمل ، -رحمه اهللا-ه كالم ابن كثير حتى يتضح مرادوكان األولى أن يكتفي بنقل  ،ير من هذه العبارةكث

  .اختصار جيد ومفيدوهو  ، والعبرة بما غلب،-عز وجل-هللا بشري والكمال 
اً مكن أن يكون مصدروي ، الشمسوانتشر انتشار ،كثيرة جداًطبع طبعات " تفسير ابن كثير"هذا الكتاب و
 اعتمدوا على نسخة ،تحقيق عبد العزيز غنيم وزمالئهفطبع هذا الكتاب ب ،ابعينلتجارة لدى كثير من الطل

 وهذه ، يعني بعد وفاة المؤلف بخمسين سنة،هـ٨٢٥ النسخة األزهرية فرغ منها الناسخ سنةو ،األزهر
حينما كتب  -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير  و، وهي النسخة األولى،النسخة كما ذكر المحققون أدق النسخ

لربما يظن   ولذلك الذي يحقق ذلك الكتاب، ويضيف بعض اإلضافات، كان يعيد ويحذف عبر السنتينتفسيره
المؤلف زاد عليها بعض الزيادات و ، أو السقط أو نحو ذلك فهذه النسخة األولى،أن هذا من باب زيادة النساخ

خمسة أو أسطر أربعة  أحياناً تجد زيادات اً،الً ستجد تفاوت ولذلك لو قارنا بين بعض المطبوعات مث،بعد ذلك
، بين النسخ التوحيد ب حقيقةًصعوهذا مما يوغيره،  الزمخشري ، وتوجد في بعضها نقوالت عنأسطر

وما بعدها أضاف فيها المؤلف زيادات من الزمخشري والقرطبي فالنسخة األزهرية هي النسخة األولى 
مصادر ابن كثير   وهم أيضاً رجعوا إلى، أثنى على هذه النسخة-رحمه اهللا-اكر  والشيخ أحمد ش،والرازي

هناك فهرس  ، يعني للسورة فهرس، وألحقوا بكل مجلد تسعة فهارس، وقابلوا عليها، نقل منهاالتي
لقبائل فهرس ل و،للبلدانفهرس  و،للشعرفهرس  و،لغريبلفهرس و ،فهرس لألعالمو ،موضوعي

 هناك مصورة لدار المعرفة في ،سمها طبعة الشعب وهي من أحسن الطبعاتا ، مطبوعة،والموضوعات
الشيخ أبو إسحاق الحويني بتحقيق أجزاء منها طُبع و ، ال يوجد عليها أي معلوماتهـ١٤٠٢بيروت سنة 

في حياة المؤلف  هـ٧٥٩اعتمد فيها على عدة نسخ من ذلك نسخة من مكتبة األوقاف في بغداد كتبت سنة 
 ونسخة أخرى في حياة ، والعاشر، والتاسع،الرابع ، حصل منها على ثالثة أجزاء فقط، مجلداتفي عشرة

 هو ي حياة المؤلف حصل على مجلد واحدخرى فأ  ونسخٌ،المؤلف حصل منها على مجلد واحد وهو السادس
ليها النسخة ي اعتمدت عتلفرجع على طبعة الشعب ا ولم يتمكن من تصويرها كاملة، ، نسخة األزهرية،األول



 مؤسسة الريان بلبنان الطبعة األولى ،دار الصديق  طبعةخرىأهناك طبعة و ، عندهالتيالوحيدة الكاملة 
 إضافة ، على األحاديث-رحمه اهللا-م األلباني  جمع بعض أحكا،زن البحصلي البيروتيتحقيق ماهـ، ب١٤٢٥

 ، وابن الجوزي، والبخاري، وابن حبان،ن وابن معي،مام أحمدإلى أحكام بعض المتقدمين والمتأخرين كاإل
 وإنما اعتمد على طبعة أوالد الشيخ للتراث ، وهذا أهم شيء، ولم يحقق النسخة الخطية، والذهبي،وابن حجر
ثبتوا الفروق بالهامش مع أ و،اعتمدوا فيها على نسختين خطيتين كاملتينوهذه الطبعة  ،في القاهرة
 ال ،وهذه ال تعتبر من النسخ المحققة ،ب واشتغل عليه في سنة ونصفنه أخرج الكتاإ : ويقول،التخريجات

 تعليق :ية في مصر قالقيفالتو  أخرى طبعة المكتبةةهناك طبعو ، وال تحقيق نسخة خطية،تحقيق روايات
 ، وأسباب النزول من الصحيح المسند للوادعي،حاديث على كتب األلبانياألت وخرج ، هاني الحاج:وتخريج

 الجامعة من بحث في السنة الرابعة سنة التخرج ،الوادعي جزء صغيرللشيخ مقبل لمسند صحيح اوال
   ، وابن عثيمين، ونقل فوائد من كتب األلباني، اشتملت على القليل من الصحيح في أسباب النزول،اإلسالمية
اختصر وهـ، ١٤٢٤ أيضاً من طبعات هذا الكتاب طبعة مكتبة الصفا سنة ،- الجميعرحم اهللا- زيد يوبكر أب

 وحذفوا األسانيد ،نهم اختصروا األسانيدإ : قالوا-رحمه اهللا-تعليقات للشيخ األلباني  تفسير ابن كثير وذكر
  .، وهذا ال يعتبر من النسخ المحققةتعليقات من ابن سعدينهم نقلوا إ :هناقالوا و ،الضعيفة

ال وهـ، ١٤٢٣بن حزم في بيروت الطبعة األولى  طبعة لدار اققة التي يعتمد عليها طالب العلمالنسخة المحو
 وهي تعتبر جيدة من حيث النص أشبه ما تكون ،يوجد أي تفاصيل أو معلومات أو تعليقات عن هذه الطبعة

 وتوجد أيضاً طبعة دار الفجر للتراث في القاهرة ، لكن يوجد بعض الفروقات القليلة،طبعة مكتبة أوالد الشيخب
 واعتمد ، وأحمد،هذا خرج األحاديث من الكتب الستة، هـ١٤٢٣هر الطبعة األولى  حامد أحمد الطا:تحقيق

 على الغالف هذه النسخة موافقة لطبعة  وكتب،طؤو واألرن، والشيخ أحمد شاكر،في أحكامه على األلباني
  .وال تعتبر طبعة الشيخ األلباني أفضل طبعة ، وهذا كالم تجاري،الشيخ األلباني

 مصححة ومنقحة ومضبوطة :تب عليهاكُ ،هـ١٤١٥ الطبعة األولى ،بن كثير في بيروتهناك طبعة دار او
 وال هوامش وال أي ، وال يوجد أي صور للمخطوطات المعتمدة، ومقابلة على أصول ونسخ معتمدة،بالشكل

ق أفضل طبعات تفسير ابن كثير من ناحية التحقينها إ :وطبعة دار طيبة يمكن أن يقال ،طالقاًإمعلومات 
 وجاءت مراسالت ، ثم بعد ذلك صار فيها استدراكات، أكثر من طبعة بإخراج أولت طبع،والعناية بها

 هـ،١٤١٨ سامي السالمة اإلصدار األول خرج في طبعتين طبعة :للمحقق واستدرك بعض األشياء تحقيق
بلها على نسخة هذا قاهـ، ١٤٢٥ والطبعة الثانية هـ،١٤٢٢ الثاني الطبعة األولى اإلصداروهـ، ١٤٢٠و

 واعتمد أيضاً على طبعة الشعب بالنسبة للنسخة ،وعشر نسخ تستوعب بمجموعها التفسير ،خطية كاملة
ها مجموع ي ألنها معتمدة عل؛ لكن اعتمد على طبعة الشعب، ما حصل عليها يعني ما مكنوه منها،األزهرية

هناك طبعة دار و ،تي ينصح باقتنائها، فهذه ال وعلى المطبوع اعتمد على طبعتين،نسخة١٥النسخ الخطية 
 يعني نص الكتاب النسخة الخطية أو ، للنص الخطياًحقيقت ت ليس، وهذه الشيخ مقبل الوادعي:الراية تحقيق

ولم يخرج منها إال  ، وفي هذه الطبعة أخطاء كثيرة،تمد على المطبوعاتاعنص المؤلف وإنما هي تحقيق 
 قبل هذه الطبعات-حينما كانت طبعة الكتاب و ، طبعة سليمة وجيدة الشيخوالد أةطبعة مكتبو ،جزء واحد



 عند  تجد أشياء في طبعات أخرى ليست في طبعة الشعب هناك طبعة الشعب-ومة المعتنى بهادالمخ
الطبعات األخرى نصوص ، فتوجد في بعض ة وطبعة دار طيب، قبل ظهور طبعة مكتبة أوالد الشيخالمقارنة،

 كان يزيد في كتابه ويضيف إليه، -رحمه اهللا-السبب في هذا أن ابن كثير و ، الشعبليست موجودة في طبعة
 .الشاهد أن اإلنسان يضيف ويحذف في الكتاب إلى أن يموت، ونه حذف بعض الكالمإ :وال نستطيع أن نقول

ب مختصر هذا الكتاهـ، و٩١١ة  للسيوطي المتوفى سن"الدر المنثور"من الكتب في التفسير بالمأثور كتاب و
 -صلى اهللا عليه وسلم- وقد ذكر في اإلتقان جمعت كتاباً مسنداً فيه تفاسير النبي ،خر مسند للسيوطيلكتاب آ

ترجمان " وسميته ، مجلداتة ما بين مرفوع وموقوف وقد تم وهللا الحمد في أربع،فيه بضعة عشر ألف حديث
 فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند : وقال في مقدمة الدر المنثور، هذا مسند باألسانيد"القرآن

ردت فيه من اآلثار بأسانيد الكتب و وتم بحمد اهللا في مجلدات فكان ما أ-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا 
 ورغبتهم في االقتصار على متون األحاديث ،ورأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ،تاردامخرج منها وال

 بالعزو والتخريج إلى اً مصدر، فيه على متن األثراً فلخصت منه هذا المختصر مقتصر،يلهدون اإلسناد وتطو
مطلع مجمع البحرين و"خر سماه آله كتاب و ،"الدر المنثور في التفسير بالمأثور"ـ وسميته ب،كل كتاب معتبر

 ة لكتاب مجمع البحرينمقدم، وكتاب اإلتقان في علوم القرآن يعتبر لم يكمله، لضخامته كتاب كبير "البدرين
  .ومطلع البدرين

   
 


