
١ 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٤(نظرات في كتب التفسير 

  تتمة التعريف بكتب التفسير
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

   
كل كتاب البد ف ، وال تفسير ابن كثير،مالحظة ال تفسير ابن جرير كتاب من كتب التفسير يخلو من ال يوجد
 واهللا يحب العدل ،نقص الشيء الكثيروكل متكلم لو كتب لوجد في كتابته من العيوب وال،  نقصنفيه م
رضي -في تفسيره خالف السلف  -رحمه اهللا-الشوكاني و ،تين لم يحمل الخبثلّق والماء إذا بلغ ال،نصافواإل

 في كالمه على صفة الرضا أيضاًو ، مثل تفسير اليد والنفس والفوقية والمكرالصفاتجملة من في  -ماهللا عنه
 له رسالة كتبها للشيخ -رحمه اهللا-والعجيب أن الشيخ حمد العتيق  ، الودودسم اهللا وكالمه على ،والمحبة

نه لما وقع في أيدينا إ : رسالة يعني يثني عليه وعلى كتابه فتح البيان ويقول،صديق حسن خان رسالة لطيفة
لكن وقفنا فيه و ،خرهآمن أوله إلى  ناهأفقر ولطالما انتظرناه وتلقفناه ،كالمطر الذي وقع على األرض العطشى

فإنه من عادة أهل العلم أن يحبسوا  خراجهطالب والتالميذ استعجلوكم في إال  ولعل،استغربناهاعلى أشياء 
 أو لعلكم أحسنتم ، وينقحونه ثم يخرجونه،الكتاب عندهم سنين ثم بعد ذلك يعيدون النظر فيه مرة بعد مرة

 دخلت عليه هذه األشياء مع أن صديق حسن  والواقع أن صديق حسن خان،الظن في بعض من نقلتم عنه
دخلت ف ، والدعوة إلى منهج السلف الصالح في القارة الهندية،خان من أكبر المنافحين عن عقيدة أهل السنة

 ،البيئة التي يعيش فيها اإلنسان لها أثر كبير عليهف ،لنقله من فتح القديرعليه هذه األشياء من تفسير الشوكاني 
 وتجد عندهم ،عندهم أشياء في القضايا الكالميةخرين من الحنابلة في بالد الشام من المتألذلك تجد جملة و

عز - الكمال هللاو ،أن يتخلص منها في بعض العباراتلم يستطع أشياء صوفية حتى من ألف في االعتقاد 
 وسد ،فعاً كبيراًوهذا المختصر نفع اهللا به ن ،"زبدة التفسير"الشيخ محمد األشقر في  الكتاباختصرو ،-وجل

جيد  وتفسير الجاللين ، والعامة ال يميزون في قضايا االعتقاد،ثغرة حيث كان الناس عالة على تفسير الجاللين
تخلص من هذه القضايا المتعلقة باالعتقاد الموجودة في قد و ،شاعرةه في جانب االعتقاد على عقيدة األال أنإ

السلف ومن ناحية الصياغة واالختيار معروف أن العلماء و ، إشكالسليمة والالعقيدة فيه ف ،تفسير الشوكاني
 واألكمل واألفضل أن تصاغ العبارة بطريقة تشمل األقوال التي ، ويفسرون بالمعنى،يفسرون اآلية بالمثال

تجدها في بعض و ،افية تستوعب هذه المعاني التي عبروا عن بعض منهاضعبارة تكون يذكرونها بحيث 
هذه و ،االعبارات ويعتمدهبعض يختار  فكان ،تماماً هذا الجانب المختصر لم يراِعو ،ولة عنهماآلثار المنق

ولذلك عبارة  ، هذه القضيةراِعيم ل ، فالمختصرنى اآلية أوسع من هذامعون المعنى جزء م العبارة تعبر عن
ت ورقات في هذا  وكنت كتب،عادة صياغةإ يحتاج إلى الكتابو ،الكتاب أدق وأفضل وأضفى في المعنى

يقل عن سبعين بالمائة ال أن ما في  اًوقد أكون مخطئ ، أنها لم تصل إليه-عز وجل-للمؤلف لكن قدر اهللا 
 -المصحف– مجمع الملك فهد ة بخالف التفسير الميسر طبع،عادة صياغة بالطريقة التي ذكرتهاإيحتاج إلى 
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 الكتاب عبارة ضافية مع أنهم هذافضل المزايا في  من أه وهذ،في المدينة فإنهم راعوا هذا الجانب تماماً
هذا مالحظ لمن تتبع الكتاب  وابن سعدي ، وعبارة ابن جرير،اعتمدوا بالدرجة األولى على كالم ابن كثير

 أو عبارة ، وأحياناً نصاً بعبارة ابن جرير، بل يعبرون أحياناً بنفس عبارة ابن كثير،وقارنه بالكتب األخرى
نفح العبير في اختصار "سمه ا بمختصر أكثر اختصاراً أشبه بالكلمات  زبدة التفسيرختصراثم  ،ابن سعدي

ن كان فيه اختالف بعض إ لكن كتاب التفسير الميسر أفضل منه وة،هو سد ثغرو ، في كتيب"زبدة التفسير
تجدها في ف ،لغريبةتفسير الميسر له صبغة التفسير اإلجمالي مع مراعاة المعاني الغريبة أو األلفاظ اف ،الشيء

كتب المن و ،هو مختصر يختار قوالً واحداًوإنما زبدة التفسير ليس من هذا القبيل   بينما،ضمن الكالم تفهمها
بن يوسف بن حيان األندلسي المتوفى بمصر بن علي البحر المحيط ألثير الدين أبي عبد اهللا محمد بن يوسف 

 ولهذا هذه السمة بارزة ،نحويةفي القضايا اليتوسع وه يكثر في هذا الكتاب أن وطريقة المؤلف هـ،٧٤٥سنة 
ات بل عراب على اإل مع أن كتابه ال يقتصر،عراب والنحود كتابه من الكتب التي تعنى باإلفي الكتاب حتى ع

 ويوجه القراءات بل ، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول،البالغيةو ،يذكر المعاني اللغويةف ها،يذكر غير
 والرجل كان من العلماء الكبار من ،ال أن الصنعة الغالبة عليه هي النحور إحتى األحكام فهو كتاب تفسييذكر 

  ولما قدم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،نه كان يعظم سيبويه ويحبه محبة شديدةإأهل االختصاص في النحو حتى 
 وعلو ،طالع شيخ اإلسالماعة هره سب وه إلى مصر احتفى به وكان يعظم شيخ اإلسالم ويحب-رحمه اهللا-

شيخ اإلسالم ينتقد ومعلوم أن  ،شيخ اإلسالم وجرت بينه وبين شيخ اإلسالم مناقشة في مسألة في النحو
الشاهد أن أبا و ،راء في النحوآله  ،وينتقد النحاة عموماً في أشياء كثيرةفي كتابه الكتاب في مواضع سيبويه 

 وهل :قالف -رحمه اهللا- حدة هبويه فغضب شيخ اإلسالم وكان في هذا كالم سي:حيان قال لشيخ اإلسالم
 فغضب أبو حيان وكان ، ال تعرفها أنت وال سيبويهًأطخ في كتاب سيبويه أكثر من ثمانين ؟سيبويه نبي النحو

ينقل عن ابن عطية والزمخشري البحر المحيط وكتاب  ،عظم ذلك عليهو ، للوحشة والجفوة بينهمااًهذا سبب
 والكتاب ،"التحرير والتحذير ألقوال أئمة التفسير"سمه ثيراً عن ابن النقيض من كتاب له ا وينقل ك،ماويناقشه

نى بالدرجة األولى بما يتعلق علكنه ي فهو كتاب من كتب التفسير ، مجلداتيةمطبوع في بعض الطبعات ثمان
 ،من الكتب التي تتوسع في هذا الجانبعرابية فهذا واإلالذي يريد أن يرجع إلى القضايا النحوية و ،عرابباإل
سمين الحلبي أحمد بن ل ل"الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"خر جاء بعده هو كتاب هناك كتاب آو

من كتاب  لكن هذا الكتاب أوسع بكثير ، حيانبيأل معاصر همؤلفالكتاب  وهذا هـ،٧٥٦متوفى سنة اليوسف 
قد تجد الوجهين والثالثة في كتاب أبي حيان عراب آية ي إرجعت إلا عراب إذتجد مثالً قضايا اإلف ،بي حيانأ

      يعني ما ذكره ، أوجهيةثمانأو  ،إذا رجعت إلى الدر المصون تجد سبعة أوجهو ،عرابهافي إونحو ذلك 
كثير و ،فهارسال  معاً، وطبع في أحد عشر مجلدبتحقيق جيد ،حققه الدكتور أحمد الخراط ،أبو حيان وزيادة

هذا و ،فيه المعاني اللغويةو هابتوسع وتجد فيه القراءات وتوجيهتوجد فيه عرابات  القضايا بالنسبة لإلمن
 فالكتاب ، وما ترجع إليه مما يتعلق بعلم التصريف، وما يتصل بأصول الكلمات،الكتاب يعنى بقضايا االشتقاق

يعني  ،واإلعالل في الكلماتفراد تصل باإلمما يالقضايا  من اًن المحقق جمع كثيرإمفيد من هذه الناحية حتى 
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 في األفعال وفي ، آية: فيقال،ثم يذكر كيف وصلت بمراحل إلى أن صار ينطق بها ،ةييأيقول أصلها مثل آية 
قسمه إلى قسمين فجاء محقق واقتنص هذه األشياء من الكتاب وطبعها في كتاب مفرد في مجلد  ،األسماء

الدر " والواقع أن هذه األشياء هي من كتاب "مفردات اإلبدال واإلعالل" وان موجود بعن،األسماء واألفعال
 اإذا أردت أن تعرف أصله لكلماتا وكثير من ،كتاب مفيد جمعها في موضع واحدالهذا  لكن ،"المصون
لتسهيل ا"كتاب و ،نه في غاية الدقة واإلتقان والجودةأال  على اختصاره إ من الكتب المفيدة جداً، فهو فيهاتجده

هذا كتاب عظيم و هـ،٧٤١ الكلبي المتوفى سنة ألبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي "لعلوم التنزيل
 والكتب في تلك ألن المؤلف في بالد األندلس ؛ربما أنه لم يشتهر عبر القرونو ،والعجيب أنه غير مشتهر

خره ال تجد لهذا الكتاب حفاوة آإلى  لكن حتى بعدما طبع ووصلو ،الناحية قد ال تنتشر في بلد المشرق كثيراً
واهللا وقوته ومتانته في علم التفسير عند أهل العلم في الجامعات أو في المساجد على عظمة هذا الكتاب ودقته 

وال ال تدانيه انتشرت  كثيرة اًكتب ، مع أن هناكلم يكتب له االنتشار ، يخلق ما يشاء ويختار-عز وجل-
 ، مجلداتة وفي بعض الطبعات في أربع،في بعض الطبعات في مجلدينوي مجلد هذا الكتاب طبع فو ،تقاربه

الذي يقرأ في هذا الكتاب يعاني من ف ،هذا الجامع المشترك فيهاو ،وجميع الطبعات سيئة ومحرفة وسقيمة
 كتب مخطوطات ،مخطوطاتفهارس ال غلط في ، على كثرة مخطوطات الكتاب في العالمةالطباعياألخطاء 
حتى في أوروبا ومع ذلك   وفي تونس مخطوطات كثيرة لهذا الكتاب،في بالد المغربو ،داً في تركياكثيرة ج

لم يبعض هذه و ،أحد طلبة العلم قام بتحقيقه بنفسه من غير رسالة علميةأن وسمعت  ،بالكتاب عتن
أجلها وضع ذكر في أوله أربعة مقاصد من و ،المخطوطات لربما كانت في عصر المؤلف أو قريباً منه

 وذكر خالصة ما في كتب التفسير بأقصر عبارة مع ذكر ما يحتاج إليه من ، و يهتم باختصار العبارة،الكتاب
ملخص بعبارة مع أنه  فهذه األشياء موجودة في الكتاب ،لح على اختصارهالمو ،الفوائدو ،النكات واللطائف

 ولذلك إذا أردت ؛بأدق عبارةفي كتب التفسير  اشتمل على خالصة كثير مما يذكر ،دقيقة يزن فيها الحرف
قرأ ما او ،نظر في المواطن المشكلة في كتب التفسير عن تفسير بعض اآلياتاأن تعرف قدر هذا الكتاب 

شئت من كتب التفسير ثم بعد ذلك أقرأ عبارة هذا الكتاب في ربع سطر أو في سطر يأتي في عبارة على 
على - واحد  والمؤلف ال يقتصر على قول،شكالاد وتخلصك من اإل عبارة دقيقة تعبر عن المر،محز

 يحاول ، وقيل:يقولف ، وفي كثير من األحيان ال ينسب القول،يذكر بعض األقوال منها ما ينسبهو -اختصاره
 فال يذكر ،أن يتخلص مما يذكر في كثير من كتب التفسير على أنه أقوال وهو في الواقع من خالف التنوع

وهذا عبر هذا عبر بمثال ف ، واحديءقوال ترجع إلى شألهذه األن  ؛ مزية في الكتابهف وهذخالذلك من ال
 واحد فيعبر ء والمعنى يرجع إلى شي، وهذا عبر بجزء من المعنى، أو هذا عبر بجزء من المعنى،بمثال

 ،تي تضمنها القرآن وذكر جملة من العلوم ال،د ذلك من الخالف وال يريدهِعال يو ،بعبارة تكفي عن الجميع
مختصرة تصلح أن و ،ذكر مقدمات في أول الكتاب نافعة جداًف ،وبناء عليها سيركز على هذا في التفسير

 ثم يذكر من القراءات األخرى ما يكون ،الكتاب على قراءة نافعو ، دقيقة ومفيدة، فهي مقدمة يدرساًتكون متن
 يعني ،لقراءة ترجع إلى نفس المعنى فإنه ال يذكرها وهذا جيدأما إذا كانت اعراب، فيه فائدة في المعنى أو اإل
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 وال يذكر من ،ال ما يتعلق به التفسيرإكذلك القصص ال يورد منها  ،من القراءات ما يرجع إلى معنى واحد
 مع ذكر ،ليه الحاجة فقطإال ما تدعو إعراب  قضايا اإلال يذكر من و،ح عنده من القصصال ما صإذلك 

على سبيل المثال يتكلم عن ف ،في الكتاب أشياء تربوية وقضايا تتعلق بالسلوكو ،ولطائف بالغيةنكات بيانية 
وهي يتكلم عن بواعث التقوى و -الكتاب مختصر جداًمع أن - فائدة ة للتقوى خمس عشر:يقولوالتقوى 
في وائد الذكر يذكر مثالً ف، وكيف نصل إلى التقوىو ،اإلنسان على التقوىتحمل وأمور تدعو وهي  ،عشرة

من هذه المعاني و ،يذكر أنواع الصبر أربعةو ،من الكرامة للصابرين مناسبة من المناسبات يذكر ثمانية أنواع
 ،درجات الرجاء ومقاماتهو ، درجات الخوف ومقاماته، ثمرات المراقبة،-عز وجل-المراقبة مراقبة اهللا 

جميلة يعني عبر اللطائف ال، وبعض لبواعث إلى التوبةاو ،مراتب التوبةو ،كذلك شروط التوبة وآداب التوبةو
 }علَينَا ُأنِزَل وما{ : في قوله"على"ـبعض الملح والنكات يعني مثالً فائدة في التعدية بويذكر  ، ألجل كذابكذا

المتشابه سمى بيهذا و ،]٥٩:المائدة سورة[ }ِإلَينَا ُأنِزَل وما{ في قوله "إلى"ـبوالتعدية ، ]٨٤:عمران آل سورة[
 قبلبينما قال  ،]٢٧:هود سورة[ }ِقوِمِه ِمن كَفَرواْ الَِّذين الْمُأل فَقَاَل{كذلك وجه قوله في قصة هود و ،اللفظي
الذين كفروا : "، ولم يقل]٦٠:األعراف سورة[ }قَوِمِه ِمن الْمُأل قَاَل{ :-صلى اهللا عليه وسلم- خبر نوح فيذلك 

لى حيث عبر السحرة فيما نسبوه إ ،]١١٥:األعراف سورة[ }تُلِْقي َأن ِإما{: لتعبير في قولهوجه ا، وما "من قومه
 مفل ،}الْملِْقين نَحن نَّكُون َأن{وفيما نسبوه إلى أنفسهم  ،}تُلِْقي َأن ِإما{ بالفعل -صلى اهللا عليه وسلم-وسى م
 جاءتْهم فَِإذَا{:  وتنكير السيئة في قولهة تعريف الحسنوجهو ،؟و نلقي نحنأ :قولوا، يعني لم يعبروا بالفعلي

وجه التعبير بالجملة و ،السيئة: ولم يقل }سيَئةٌ تُِصبهم وِإن{ ،]١٣١:سورة األعراف[ }هِذِه لَنَا قَالُواْ الْحسنَةُ
 الصالة اعليهم-هود وشعيب  ، ووجه التعبير في قصة]١٩٣:األعراف سورة[ }صاِمتُون َأنتُم{ :االسمية في قوله

: - الصالة والسالماعليهم-ي قصة صالح ولوط وقال ف ،]٥٨:هود سورة[ }َأمرنَا جاء ولَما{ : بقوله-والسالم
 حيث ذكر نعمة اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-قول يوسف و ،}ولَما{ :ولم يقل ،]٦٦:هود سورة[ }َأمرنَا جاء فَلَما{

ذكر نعمة اهللا ، فلم يمن الجب :، ولم يقل]١٠٠:يوسف سورة[ }السجِن ِمن َأخْرجِني ِإذْ{سجن خراجه من الإفي 
فمثل هذه  ،الملك وخرج من السجن إلى ،إلى الرقإنه خرج من الجب  حيث ،خراجه من الجبعليه في إ

ك أيضاً لطيفة في كذلو ،لدرر والتحف لو تطرح في درس تفسير تجد الناس يذوقون التفسير بطريقة أخرىا
 }فَلٍَك ِفي كُلٌّ{ :في قوله تعالىو ، ترك البداوة نعمة وتحتاج إلى شكر أن:}الْبدِو من ِبكُم وجاء{ :قوله تعالى

 ،]٣:المدثر سورة[ }فَكَبر وربك{: وكذلك قوله ، هذا من الكالم الذي يقرأ بالمقلوب: يقول]٣٣:األنبياء سورة[
   :يقول الشاعر ،ا بيتاً من الشعر للفائدةويذكرون في هذ

تدومته مودكلٌّ هلو *** هوٍل تدوم لكل مودته   
هو ف ،وعنايتهم بالقرآن حتى الكلمة التي يمكن أن تقرأ بالمقلوب أحصوها وعرفوها ،العلماء ةبين دقيفهذا 

 "زلزل"تكرر معناه دل على  يعني مثالً تكرير حروف الفعل ي،فيه كثير من القواعدو ،كتاب جليل مفيد وعظيم
الواحد في استعمال اللفظ و ،قاعدة في السؤال المثبت في اآلخرة أو المنفيو ،ل فيهاجيتجل "جلجل"" صلصل"

في  وإذا جاء ذكرها ،نعام فالمراد المستلذات إذا جاء ذكر الطيبات في معرض اإلمعنييه ذكر فيه قاعدة
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االسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من و ، قاعدةمعرض التحليل والتحريم فالمراد الحالل هذه
فقد أعلم اهللا تعالى عنه نبيه  وما أدراك: كل ما قال اهللا فيهو ،ال بمعظمإسم ال يكون القَو ،تصف بتلك الصفةا

 ،يلالتفسير بعد اإلبهام يدل على التهوو ، وما يدريك فلم يعلمه: وما قال فيه، قاعدة-صلى اهللا عليه وسلم-
 سورة[ }الْمبثُوِث كَالْفَراِش النَّاس يكُون يوم * الْقَاِرعةُ ما َأدراك وما * الْقَاِرعةُ ما * الْقَاِرعةُ{: كقوله
إذا ال إ عبارات متينة ،فك عبارات فيهدراسة هذا الكتاب تحتاج إلى  و، فهذه نبذة عن هذا الكتاب،]٤-١:القارعة

 قضايا االعتقاد ال تستطيع أن ، وفيألشياءاعند هذه إلى الوقوف حتاج فال يعندهم خلفية كان طالب العلم 
لم يكن له ف ، وفي بعض المواضع يخالفهم،في بعض المواضع وافقهمفن المؤلف على عقيدة المتكلمين بأتقول 

 لمعين "سير القرآنجامع البيان في تف"ب اسمه امن كتب التفسير المختصرة كتو ،طريقة محددة يمشي عليها
هذا الكتاب اعتمد فيه  ،بمكةهـ، ٨٩٤الدين محمد بن عبد الرحمن الحسني اإليجي الشافعي المتوفى سنة 

كالطيب وتفسير  في والكشاف وشروحساعتمد على ابن كثير والبغوي والوسيط والنو ،على المأثورالمؤلف 
تفسير على طريقة السلف في االعتقاد ال ف المؤلقصدف ،إضافات من عندهفيه  ، وتوجد وغيرهمالبيضاوي

ولذلك تجد  ، معرفة الحق في كل جوانب االعتقادولكن قد يكون اإلنسان في بيئة لم يستطع أن يتوصل إلى
صلى اهللا عليه -أمور تتعلق باالستشفاع بجاه النبي تجد أشياء حتى في أول صفحة و ،أشياء من التأويل

من علماء  ،هـ١٢٩٦الغزنوي توفي لق عليه الشيخ محمد بن عبد اهللا ة عصرفعليه حاشية سلفية و ،-وسلم
 ولباب التأويل ،يقات والبغوي في التعل، والتفسير الكبير،استعان بالدر المنثورو ، خرج األحاديث،الهند

ن  واب، وكتب ابن تيمية، والبيضاوي،مل على الجاللين والج، ومدارك التنزيل، والجاللين،تقانوالوجيز، واإل
نقوالت من كالم و ،ثبات الصفات على عقيدة السلفإتدور على وهذه التعليقات  ، وصديق حسن خان،القيم

 توحيد ، فيركز علىبطال الشركإثبات التوحيد وإأيضاً  وهذه واضحة عند المعلق ،شيخ اإلسالم وابن القيم
 ، وكذلك تخريج المروياتن غير تكلف،بين اآليات معنى بذكر المناسبات يو ، وترك التقليدتباعواال ،اإللهية

 ومطبوع ،هذا الكتاب مطبوع طبعة هندية ، واالستدراك على المؤلف، وتصويب األخطاء،وتفصيل المجمالت
ختصار تفسير الجاللين وال مقارنة في االختصار بين هذا االمن الكتب التي تميل إلى و ،أيضاً طبعة أخرى

ه جالل أالكتاب ابتد ، وجالل الدين المحلي،جاللين جالل الدين السيوطيقصود بالوالم ،تفسير الجاللين ،وهذا
 وجاء ، من التفسير من الكهف إلى األخيرابتدأ بالفاتحة ثم النصف الثانيهـ  ٨٦٤الدين المحلي المتوفى سنة 

ين أن تقول ال تستطيع أن تفرق بين الكتابف ،سالسيوطي وكمله يعني من البقرة إلى نهاية اإلسراء وبنفس النفَ
 يذكرون ،ا والعجيب أن السيوطي وضع هذه التكملة في أربعين يوم،هذا الذي كتبه المحلي أو كتبه السيوطي

، ويذكرون  ويختارون ما يعتقدون أنه أرجح األقوال دون ذكر الخالف،معنى اآلية التي يفهم من ظاهرها
 ، ولذلك كثر تدريسه، والكتاب مختصر جداً،عرابات التي يتوقف عليها المعنى والقراءات المشهورةبعض اإل

أشمل هذه و ،لكن هناك من كتبوا استدراكات عليه ،شعريةعلى طريقة األواالعتقاد  ،عليه حواٍشو
 الشيخ صفي - مع الحاشيةتفي الطبعة التي طبع-خره الحاشية التي وضعها من أوله إلى آاالستدراكات 

يحتاج إلى تعليقات و ،الكتاب يحتاج إلى تعليقات في العقيدة، وكثيرر ابن ختِصي هو مالذالدين المباركفوري 
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شارات بسيطة من كتب إ ألنه يشير إلى ؛تعليقات في قضايا حتى فيما يتعلق باألحكامإلى  ويحتاج ،في التفسير
بدايته  وهذا الكتاب ، للشيخ محمد رشيد رضا"تفسير المنار"المسمى بـ  "تفسير القرآن الحكيم"كتاب كالتفسير 

مد عبده كان الشيخ محمد رشيد رضا قد طلب من شيخه محمد عبده أن يلقي شيئاً في التفسير فبدأ الشيخ مح
من ) ١٢٥(اآلية حينما توفي حين بلغ هـ، ١٣٢٣نتهى سنة واهـ ١٣١٧ سنة يلقي درسه في األزهر منذُ

 فكان الشيخ محمد رشيد رضا يكتب الكالم ،]١٢٦:ءالنسا سورة[ }مِحيطًا شَيٍء ِبكُلِّ اللّه وكَان{سورة النساء 
 ثم أحياناً يضيق ،ه عليه فإذا أقره عليه نشره في مجلة المنارؤالذي يسمعه من شيخه ثم بعد ذلك ينقحه ثم يقر

 ثم بعد ذلك استقل بالتفسير بعد وفاة شيخه وصار يكتب ،صياغته في مقاطع أو نحو هذابيكتفي هو فالوقت 
 واالنحرافات ،عبده مليء باألمور العقالنيةمحمد تفسير الشيخ و ،تقريباًنفس النسق وب ،لعلى نفس المنوا

 : قولهيعني يفسر األمور الغيبية مثالً ،شاعرة إضافة إلى النزعة المادية والعقالنية في الكتابد األئقاعالعقدية 
 هذا البعوض ينزل على المستنقعات :يقولف ،]٤-٣:الفيل سورة[ }ِسجيٍل من ِبِحجارٍة تَرِميِهم*  َأباِبيَل طَيرا{

 هو "الطير األبابيل"ريا فتصيب هؤالء الناس من البعوض ي هي المالتلكون فيه الجراثيم اتفويأخذ من طينها 
 أنها : عجيبة بل فسر المالئكة بمعاٍن،يريد أن يأتي بتفسير يتفهمه ويتقبله الماديون الذين ال يؤمنون بالغيب

دم آ حتى قصة ،الشياطين بالشر الموجودفسر  و،رة في العالم أو األعمال الخي، أو األرواح،ألشياء الطيبةامن 
 والمؤلف ، جداًئ، وهذا كالم سيوإبليس جعلها من قبيل ضرب المثال في الصراع بين الفضيلة والخير والشر

صار يميل إلى عقيدة أهل السنة بعد وفاة الشيخ محمد عبده تغير كثيراً بحيث الشيخ محمد رشيد رضا 
 ويعظمه ويجله غاية اإلجالل ،ال أنه ال زال عنده بعض النزعة مما أخذه عن شيخه محمد عبدهإويقررها 

كتاب الشيخ محمد رشيد رضا لما تخلص و ،"مامحياة الشيخ اإل"بعد وفاته  أربعة مجلدات هنه ألف فيإحتى 
 ، ومشكالت األمة وقضاياها الكبار،حياة الناسية ربط القرآن ب من ناحاًجيدصار اء من كثير من هذه األشي

آية  عند اًثني عشر مجلدافيه إلى لم يكمل وإنما وصل  و، من هذه النواحي جيد،وما تقوم عليه حضارتها
   .واهللا أعلم ،}ِبالْغَيِب َأخُنْه لَم َأنِّي ِليعلَم ذَِلك{من سورة يوسف ) ٥٢(

  :مفسرأهمية معرفة منهج ال
كما أن هذا سبيل إلى معرفة الفرق بين كتاب وكتاب سواء ، تعرف بمعرفة منهج المفسرقيمة الكتاب العلمية 

 أو أنه يتكلم على جوانب ، أو أنه في نفس االتجاه،الذي قبله هو امتداد لهوكان هذا الكتاب يعتبر إعادة كتابه 
 ونخرج من هذا ببعض الكتب ،ز منه بالنسبة لبعض الكتبحترتقى وي كذلك يبين لنا ما يمكن أن ي،أخرى مثالً

هذا الكتاب يصلح و ،هذا الكتاب يصلح مرجعاًو بدأ بهذا الكتاب ثم هذا، وأن تقرأ، وأن يأنها حرية أن تقتنىو
  .للمتخصصين وما شابه ذلك

   ؟كيف يمكننا أن ندرس كتاباً من الكتب
  :  هذا يمكن أن يتم بطريقة من عدة طرق:أقول

 أو الكتب التي ، كتب مناهج المفسرين، أن نعمد إلى هذه الكتب التي كتبت عن كتب التفسير:لطريقة األولىا
 ابن كثير ومنهجه في ، مثالً فالن ومنهجه في التفسير:هناك كتب كثيرة رسائل جامعيةف ،درست كتاباً بعينه
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ال وقد كتب فيه سواء كانت إاد تجد كتاباً ال تكو ، ابن جرير الطبري ومنهجه، والشنقيطي في التفسير،التفسير
 فهذه الطريقة ،هذه الرسائل مطبوعة أو موجودة على أرفف المكتبات وخزائن الكتب في الجامعات لم تطبع

  . يعتمد اإلنسان على جهد قام به غيره فينقل هذه الصورة،سهلة
 وفعلت ، فعلت كذا: في مقدمة الكتاب يقول وهي أن يقرأ اإلنسان مقدمة الكتاب وغالباً المؤلف:الطريقة الثانية

 وما شابه ذلك يصف ، وإذا ذكرت كذا لم أقصد كذا، وقصدت من تأليفه كذا، واخترت كذا ولم أرد كذا،كذا
كون قراءة خفيفة تسمى قراءة تيمكن أن و ثم بعد ذلك لك أن تقرأ في التفسير ،المنهج في الغالب الذي سلكه

رد تحت و وي، ثم يورد بعده مثالً األقوال،رد المعنى اإلجماليو ي،ف هذا الكتاب ثم بعد ذلك تبدأ تص،ةجردي
رد الجميع و أو ي،اآلثار غير مسندةو ،يورد األحاديث المرفوعة مسندة مثالًو ، من اآلثار،كل قول من قال به

هذا و ،ال المتواترإال يذكر من القراءات و ،منسوخيذكر قضايا الناسخ والو ،مقل من اإلسرائيلياتو ،باإلسناد
 أو في ، سواء كان في األولاً علمياًمنهجال يعتبر هذا ف ، وما يمر بك في ثنايا الكتاب،كله من خالل ما تجد

 ،سواء كنت تقرأ لغيرك أو كنت تستعرض الكتاب تقرأ المقدمة ثم بعد ذلك تقول رأيناه يفعل كذاو ،الثاني
  . لكثير من الناسةرة وممكنطريقة ميسو هذه لكن، ويفعل كذا ،ويفعل كذا

نه ال يذكر إ : مثالً فإذا قال المؤلف، علميةة أن نأتي وندرس هذا الكتاب دراسة تمحيصي:الطريقة الثالثة
قائليها نستعرض  نه يعزو األقوال إلىإ :المؤلف إذا قالو ، الوأاإلسرائيليات نبدأ ننظر هل ذكر اإلسرائيليات 

 ةقارنبمكالمه أو كالم غيره ونعرف أنها من  ة،كثيرة في الكتاب غير معزو أشياء قد نجدلنتأكد، والكتاب 
لما فيه اإلنسان بكتاب  ، وقد يعجبتبين فيها قيمة الكتب العلميةت وهذه من أبرز الطرق التي ،الكتاب بالكتب

 من الفوائد واللطائف بل لربما سعى اإلنسان بجهود كثيرة جداً حتى استطاع أن يصور مخطوطة من
 وبعد تعب في الحصول عليه وبثمن ،المخطوطات لما فيه من اللطائف والفوائد والنكات العلمية والبالغية

مأخوذة من كتاب موجود د والنكات وما أشبه ذلك المقارنة أن جميع هذه اللطائف والفوائتبين بعد  ،باهظ
 وهو كتاب ، وسعره مرتفع،بعض الكتب لربما يصعب الحصول عليهو ، منه من غير عزوةمنقول ،ومطبوع

 بعض حياناًأذا نظرت في هذا الكتاب ونظرت فيما يذكره وقارنته تجد إ ف، مكاناً واسعاةكبير يحتل من المكتب
 هذا المؤلف : وتقول، مع ربطها بالقرآن فتعجب به،الكالم المتين الجيد وفي غاية التنظير لكثير من القضايا

 ة المقاطع الجميلهن كل هذأحيانا تكتشف أذا قارنت إ و،عنده اطالع واسععنده قلم وعنده قدره على التنظير و
مر الذي فاأل هذا موجود، و في تفسير المنار من غير عزوعجبتك هي من كالم محمد رشيد رضا مثالًأالتي 
 وباقي المعلومات ،ن هذا ليس كالم المؤلف هذا كالم فالنأعجبت به تكتشف أ بالكتاب وجله تشبثتَأمن 
ن نطرح موضوعا مثال أ في غير التفسير فحينما نأتي نريد خذ مثاالًولنأ ،ة لكتب مطبوعةفيه معزوة موجودال

عجاز و اإلأ ،عجاز العددي كما يسميه بعضهمو اإلأ ، التفسير العلمي،كتب فيه قبل طرحه نطلع على كل ما
ن الكثير منها أ نكتشف ،نقارنو  فيها ننظرأ ثم بعد ذلك نبدةبحاث المكتوبنترنت كل األالعلمي ونطلب من اإل

 ةتيك خطب كثيرأت وةماننترنت األ نطلب في اإلةمان مثال األ بل حتى الخطب حينما نأخذ موضوعاً،مكرر
 وفي كثير ،ن بعض نصاًمينقل أن بعضهم ذا قارناها نجد إف ،ة موجودة ومحاضرات مفرغ،بحاثأ و،ةمكتوب
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 عن غيرها ة وتلك منقول، عن تلكةصال منقولأن هذه  منها أل فتستبعد كثيراً،من غير عزو حيانمن األ
ن هذا النوع الثالث ألى ذلك إضف أ ، من هذه الجوانبتبين لنا كثيراًي ةالمقارنوب ، فكتب التفسير كذلك،وهكذا

و أ ينقل روايات هل ينقل الروايات نصا ، مع المصادر التي ينقل منهاة بالمقارنهليإ ينظر ةمن الدراس
 ةتبين به الدقت وهذا ،؟و تصرف فيهأ هل نقل الكالم نصاً ،هل العلم قال فالنأ ينقل عن بعض ،؟ف فيهايتصر
ذا قارنت إ ف،ويتصرف في الكالم المنقول ن المؤلف يتصرف في الرواياتأحياناً نكتشف أ ، للمؤلفةالعلمي

 وقال فالن ، قال فالن:نه يقول أل؛ليناإ لم تصل ةصليأن المؤلف وقع على مصادر أحيانا تظن أو ،يتبين لك
كل هذه ف ،ينقله هو من فتح الباري للحافظ ابن حجر  ماةن عامأ يتبين ةبالمقارنو ،وصلت والكتب ما

حيانا من بعض أ وتعرف هذا ،ن قال الحافظ فيما نقله عن فال:يقول وال  بواسطة الحافظةالنقوالت منقول
ن الحافظ ابن حجر أ في هذا ةفتح الباري مثال تجدها موجودي  فةو التحريفات الموجودأالتفاوت واالختالف 

لما نقل هذا الكالم لفالن من الناس عقبه بتعقيب فيأتي هذا المؤلف وينقل الكالم وتعقيب ابن حجر في سياق 
هذا ف ،دخل هذا في هذاأ مثال فةبو شامأي نقل عنه ذول الكالم األالنه من أ على ،يقول قال الحافظ  والواحد

مر أ وهذا ،لى الوقتإدق الطرق ولكن حينما تقارن تحتاج أ هي ة فهذه الطريق،ة افتراضيةمثلأليست ووجود م
 والكتاب ،نيالمشرف والمناقشبل من ِق ةطراء أثناء المناقشغاية اإل ىطر تُةبعض الرسائل الجامعيو ،شاق

تمتلئ فتمد عليها المحقق وتقارن  التي اعةن تقف على النسخ الخطيأيقدر لك و ،ةهمي األةحيانا في غايأ
صل  وفي األ،صل كذا وهو خطأ والصواب كذا في األ:حيان يقول وفي كثير من األلمالحظات،الصفحات با

 وهذا ة العبارم غير صحيح وكتب وهو خطأ وال فِهحيانا يكون هو الذي فهم فهماًأ و،على الوجه الصواب
 ،ة الوحدة في الصفح عشر خطًأةيقل عن خمس ال  ما،ةهمي األةكثير في بعض الكتب التي هي في غاي

هذا  ،؟كيف وقع هذا ،الذمة بها أتبر  وال،ةأجيزت الرسال  ذلك مااوأرنهم أ لو -عني المناقشينأ-هؤالء و
 ،ةبالمقارنوإنما تظهر  ،تتبين ما شياء كثير من هذه األة مجرداءةنسان قر لكن لو يقرأ اإل،ةيعرف بالمقارن

ن المؤلفين في التفسير أليه إشارة جدر اإلتمما و ،ن نعرف طريقة المفسرأ نستطيع من خاللها هذه عدة طرقف
  ومنهم من كتب كتاباًاً، ومنهم من كتب كتاباً متوسط،لى االختصارإ فمنهم من عمد ة متحدة على طريقاليسو

 ومثل كتاب ابن ،ةطو البيضاوي يعتبر من الكتب المتوسأ والبغوي ،بن جرير من المطوالتا ف،مطوالً
 على سبيل ةو الثالثأيذكر القولين   منها ماة والكتب المختصر،ة الكلبي يعتبر من الكتب المختصريزوج

 التفسير فهذه تقتصر على ةزبد و، مثل تفسير الجاللين واحداًال قوالًإيذكر   ماالا ومنه،ليهاإاالختصار يشير 
 ومنهم من ، وابن كثير في الغالب،م من يرجح مثل ابن جريرقوال منه وهؤالء الذين يذكرون األ،قول واحد

ألون ماذا نقرأ في  يساءةو يريدون القرأ يقرءونالذين و ،حيقوال من غير ترجنما يذكر األإ و،يرجح ال
 مجمع ةبعض الكتب مثل التفسير الميسر طبع  فهذا تصلح لهئاًمنهم من يكون مبتدف ، يتفاوتونالتفسير هؤالء

ومن هؤالء من هو متوسط في العلم فمثل  ، تفسير ابن السعدييكونن أ ويمكن ، التفسيرةزبدو ،الملك فهد
 ومنهم من يكون ،مختصر تفسير ابن كثيرالمصباح المنير للمباركفوري و ،البغوي ن يقرأ تفسيرأهذا يمكن 

ن أيستطيع و ،ر الطبريتفسير ابن جريو ، البن عاشور"يرونالت التحرير و"ن يقرأ في أفوق ذلك فهذا يستطيع 
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 ، والقارئلى شرح كثيرإ وتحتاج ةومتين ة الكلبي هو مختصر جدا وعبارته قوييزويقرأ في تفسير ابن ج
في كتاب  ة يشمل الجوانب المختلفتفسيراًكأن يريد مثالً أن يقرأ ن يقرأ في جانب من الجوانب أحياناً يريد أ

ليه من إحتاج ي  فتجد فيه ماوازن بين جميع الجوانب تقريباً فالشوكاني ،قرأ في فتح القديرين أواحد يمكن 
  واحداًريد كتاباً أنا الأ وقد يقول القارئ ، وقراءات ونحو هذا، ومفردات،ة بالغي وفقه ونواٍحةعراب وعقيدإ
حضر من عشرات أن أاستطيع  النا أ عن كثير من الكتب في التحضير تغنيني من الكتب ةريد مجموعأ

 وتستفيد غاية االستفادة من ،في جانب المأثور ابن جرير وابن كثير: فيقالدرس التفسير الكتب في 
فيما يتعلق و ،عراب الدر المصون للحلبيفي قضايا اإلو ،في الجوانب البالغية ابن عاشورو ،ترجيحاتهما

 وتستفيد من ، للشنقيطي"نأضواء البيا"حكام فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن واألو ، القرطبيةحكام الفقهيباأل
 درر مجتمعة ة، ومن كالم ابن القيم فهو في غاية النفاس،سالم ابن تيمية فيما يجمع له من التفسيركالم شيخ اإل

 في الكتب التي وراءها ستجد  لو قرأتَ، في التفسير من كتب هي عمدة في بابهائاًوبهذا تستطيع أن تقدم شي
لو قرأت في كتب التفسير بالمأثور ستجد الكثير ف ،لمعلومات في الواقع مكررة في كثير من األحيان من ااًكثير

الخالصة والزبد و ،ي في ابن أبي حاتم وعبد الرزاق وغير هؤالء هي في الجوانب البالغيةالتمن اآلثار 
سير القرآن بالقرآن لن تجد مثل تفو ،األحكام الفقهيةوكذلك يقال في  ،واألشياء المفيدة ستجدها في ابن عاشور

العالقة بين وإذا كان البحث في قضية  ، مع عناية ابن كثير في هذا الجانب-رحمه اهللا-كالم الشنقيطي 
فيمكن  أو ما يتعلق بالجوانب البالغية ،ي في القرآنتلا أو ما يتعلق بقضايا األمثال ،الً مث"المناسبات"اآليات 
  :أن نقول

يمكن الرجوع  و،لكن بال أسانيدو ،"الدر المنثور"ثار المروية في تفسير آية فأجمع ذلك اآلكان المطلوب إذا 
 في الجوانب ، وإذا كان المطلوب البحثإلى ابن جرير وابن كثير والبغوي كل هذه الكتب بالنسبة للمأثور

ريب ما تأتي من كتب الغف ،وهناك كتب مختصرة ،هناك في الغريب كتب موسعةاللغوية في غريب القرآن ف
، اإلحصان مثالً لفظة ، بغض النظر عن اآلية المعينة والسورة التي وردت فيها، ترجع إلى أصل المادة،للفظة

 ِمن والْمحصنَاتُ{ :كما في قوله مثالً ،اإلحصان ويأتي بمعانيها في كل موضع من المواضعفيأتي بلفظة 
يحرم عليكم في جملة ما يحرم من أي  ، المتزوجات:يعني ]٢٤:النساء سورة[ }َأيمانُكُم ملَكَتْ ما ِإالَّ النِّساء

 ويحل ةيعني إذا سبيتم نساء الكفار فالمتزوجة تستبرأ بحيض }َأيمانُكُم ملَكَتْ ما ِإالَّ{ ،النساء المرأة المتزوجة
 ِبَأمواِلكُم تَبتَغُواْ َأن ذَِلكُم وراء ما لَكُم وُأِحلَّ كُمعلَي اللِّه ِكتَاب َأيمانُكُم ملَكَتْ ما ِإالَّ{ها بملك اليمين ؤوط

ِصِنينحم رغَي اِفِحينسن{ :-عز وجل-إلى أن قال اهللا  }...ممو لَّم تَِطعسي الً ِمنكُمَأن طَو نِكحنَاِت يصحالْم 
 إلى أن }...الْمْؤِمنَاِت فَتَياِتكُم من َأيمانُكُم ملَكَتْ ما فَِمن{ ،يعني الحرائر الحرة ،]٢٥:النساء سورة[ }الْمْؤِمنَاِت

 }الْعذَاِب ِمن الْمحصنَاِت علَى ما ِنصفُ فَعلَيِهن ِبفَاِحشٍَة َأتَين فَِإن{ ، يعني تزوجن}ُأحِصن فَِإذَا{ :قال
 فالكتب المتوسعة تأتي ،نيها في كل موضع بحسبهلفظة المحصنات تتغير معاف ، الحرائرالمحصنات يعني
ومنه قوله تعالى كذا  ، بمعنى كذا}الْمحصنَاِت{ : يقول،وتأتي بمعانيها في المواضيع المتعددة ،بلفظة محصنات

 في  وهو أصٌل،"المفردات للراغب"الكتب الموسعة كتابان األول و ، وهكذا،ومنه قوله كذا  وبمعنى كذا،وكذا
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موسوعة في  يعتبركتاب الهذا و ،داودي  صفوان: وجد له طبعة محققة تحقيقاً جيداً حققه األستاذ،هذا الباب
 للسمين "كنز الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ"سمه اخر نظير لهذا الكتاب آويوجد كتاب  ،غريب القرآن

غنى عن أحد الكتابين ست ويمكن أن ي،هذا الكتاب مثل كتاب الراغبو ،"الدر المصون" صاحب كتاب ،الحلبي
      نه أغفلها أو أن الراغب ذكر إ :غاية ما هنالك أنه استدرك على الراغب بعض المواضع قالو ،خراآلب
 وكتاب الراغب هو ، ليست أصالً في القرآن أو ليست على األقل في القراءة المتواترة: يقول، كلمة-نادراً–

فظة في الموضع المعين ويقول معناها ل فيأتيك بال،أنت فيهاوهناك كتب مختصرة تأتي بالسورة التي  ،األصل
وكتب الغريب مثل  ، لليزيدي"غريب القرآن"و ، للسجستاني"غريب القرآن" كثيرة مثل كتاب ه وهذ،كذا بكلمة

    المنسوب "العمدة في غريب القرآن"كتاب   وكذلك أيضاً،ما جمع من كالم ابن أبي طلحة وهو مطبوع
 ةتني منها كتاباً ويقرأ القرآن في ختمقيأن كتب كثيرة مختصرة يستطيع اإلنسان ال فهذه ،لبلمكي بن أبي طا

 لهم مداعتُ القرآن حلقات في التحفيظ طالب أن ولو ،يحفظهاأن   ويرى كل لفظة غريبة ويحاول،في شهر
 ونيجهل العلم طالب من وكثير كثيراً، خيراً لكان القرآن حفظ أثناء بالحفظ ويطالبون الكتب هذه من كتاب
 وكأنه مضحكة بأجوبة فيجيب كلمة معنى عن يسأل الناس وبعض بل السور، قصار من الكلمات معاني بعض
 ،]١٦:ص سورة[ }ِقطَّنَا لَّنَا عجل ربنَا{ :قوله في "ناطَِّق" معنى عن رجل سئل فمرة اللغة، يعرف ال أعجمي

 بعض ةمروسألت  ،وأجاب ببديهة عند الناس ، في قومهةجاههذا رجل له و، أجاب ب"القط " هو البس:قالف
 هذا في لهجته تلوحهم ،خذهم وتلوحهمأيعني ت: فقال ،]٢٩:المدثر سورة[ }لِّلْبشَِر لَواحةٌ{معنى عن الشباب 
ن  رأتهم ماذإف ، يرونها من بعيد، تلوح لهم من بعيد: وقيل،ة الحرارة الجلد من شدلواحة يتنفط يعني ،تضربهم

المعجم الجامع لغريب " وهناك من جمع بين بعض هذه الكتب مثل كتاب ،ا وزفيراظمكان بعيد سمعوا لها تغي
كتاب و ،ة البن قتيب"نآتفسير غريب القر" جمع فيه بين كتاب ،العزيز السيروان  لعبد"ن الكريمآمفردات القر

 بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي بي حيان محمد بن يوسف أل"ن من الغريبآريب بما في القرتحفة األ"
 من -رحمه اهللا-لباقي  استاذ فؤاد عبد البن عباس الذي جمعه األ"نآمعجم غريب القر" ثم كتاب ،ندلسياأل

 وهذا الكتاب مفيد جمع بين ،بي طالبأ المنسوب لمكي بن "نآ في غريب القرةالعمد" وكتاب ،صحيح البخاري
تعتبر من وهذه الكتب  ، وجعل لكل كتاب رمزاً،ا على حروف المعجمربعة المشهورة ورتبههذه الكتب األ
 يضع لكل واحد رمزاًوتي أ في،لفه عالمأكتاب جيد لكنه نه لمكي أ ولو لم يثبت ةكتاب العمدو ،ةالكتب المهم

 "صدف"حرف الصاد والدال والفاء األ ضعي كلمة صدف رتبه على حروف المعجم مثالًيمن الرموز و
 يقال ]٩٦:الكهف سورة[ }الصدفَيِن بين ساوى ِإذَا حتَّى{ : يقول قال البخاريةي ورقم اآلةسورال عض ي"الصدفين"

 :"ةقتيب" صدف يصدفون ، ناحيتا الجبل، جانبا الجبل:"ةعمد"آخر  اًووضع رمز ، الجبلين:عن ابن عباس
من كتب أنما قرأ أربعة كتب فإذا قرأ فك ، يعرضون":ةعمد"عرض أ صدف عني وصد أي : يقال،عرضوني

 "نآمعاني القر"هناك كتب مثل فمعاني القرآن وإذا كان المراد قراءة  ً، مفيد وسهل التناول جداوهف ،الغريب
 ةشهر الكتب وهي مطبوعأ من ههذف ، للزجاج"عرابهإن وآمعاني القر"و ، للنحاس"نآمعاني القر"و ،للفراء
وهو كتاب ضخم وكبير  "ةتهذيب اللغ"زهري كتاب األيدة والمعتمدة  الج المعاجم اللغويةعظم، ومن أجميعاً
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سف  لألة ولوثات المتكلمين دخلت في كتب اللغ، قبل ما دخلته لوثات المتكلمين،ةصيلر من المصادر األبيعت
ن ترجع أردت أ يعني لو ،شياء ليست في كتب المتقدمينأسف تجد فيه  لأل"لسان العرب"كـعند المتأخرين 

 لكن لما ترجع لكتاب ،ي يذكرونها عال وارتفعتلازهري ستجد المعاني  لأل"ةتهذيب اللغ"في  "ىاستو"مة كل إلى
  :يستدل بقول الشاعر و، استولى"ىستوا"لسان العرب ستجد معنى 
   مهراق دٍمال وسيٍفمن غير ***  على العراق شر ِبىاستوقد 

وكذا  ،"تهذيب اللغة" كتاب نفعهاأوكتبهم ومن أبرز  ،كتب المتقدمين، بخالف كتب اللغة دخلتها هذه اللوثةو
رحمه -حمد بن فارس أل " في اللغةالمقاييس" كتاب ، فهي من أنفع الكتب-رحمه اهللا-كتب أحمد بن فارس 

وإنما سماه مؤلفه  ،سم الكتابا التسمية خطأ ليس هذا ه وهذ"معجم مقاييس اللغة"بـالمطبوع في سمي و -اهللا
سمه اخر آله كتاب و ،مجلدفي طبعة و ، مجلداتة هذا مطبوع في طبعة خمس"اللغةالمقاييس في "بـ

، فيحتاج  من أجل أن تصل إلى الكلمة؛ الطريقة لترجع إليها إليها البد من معرفة، ومن أجل الرجوع"المجمل"
     ة وجيدةي تعتبر مميزتلا من كتب المتقدمين ههذو ،وهناك كتب أخرى في اللغة ، مقدمة الكتابإلى قراءة

 كثيرة منها حاشية  وعليه حواٍش،"الكشاف"كتاب عنى بالجانب البالغي تُومن كتب التفسير التي  ،موثوقةو
تفسير  و، منها حاشية الخفاجي،-أيضا–  كثيرة تفسير البيضاوي وعليه حواٍشها ومن،الطيبي وهي كبيرة

عرابية الجوانب اإلعني بوالكتب التي تُ ك، ذل وتفسير أبي السعود وما شابه، وتفسير ابن عاشور،لوسياأل
الفريد في "و ، بن أبي طالب لمكي"عراب القرآنإمشكل "و ، للنحاس"عراب القرآنإ"منها والنحو كثيرة 

الدر "و ،بي حيانأل "البحر المحيط"و ، للعكبري"عراب القرآنإالتبيان في "و ، للهمداني"عراب القرآنإ
وهناك كتب معاصرة منها ما هو سهل يعرب جميع األلفاظ مثل كتاب  ، للحلبي وهو من أجمعها"المصون

هناك كتب ألفت و ،جانب األحكامعنى بهناك كتب تُو ،اًثالثين جزءنحو  وهو معروف ومتداول في "الجدول"
أحكام "و ،حقق في الجامعة اإلسالميةو ،آية لمقاتل بن سليمان وهو مطبوع )٥٠٠ ( تفسير منهاكامفي األح
 بن العربيالو ،للمذهب الحنفي ومؤلف هذا الكتاب متعصب تعصباً شديداً للمذهب ، الحنفيللجصاص "القرآن

وكذلك ، وهو من أجلها وأنفعها وأحسنهاللقرطبي  "م القرآناالجامع ألحك"و ،"أحكام القرآن"المالكي كتاب 
 "م من تفسير آيات األحكامنيل المرا"هناك كتب أخرى مثل و ، للشيخ محمد األمين الشنقيطي"أضواء البيان"

 في األشخاصكالمبهمات  و،وهناك كتب تعنى بمبهمات القرآن ، وسهل ومبسط،جزأينفي لصديق حسن خان 
: والمدينة في قولهمكان الكهف،  أو ؟ من هو الرجل]٢٠:القصص سورة[ }الْمِدينَِة َأقْصى من رجٌل وجاء{ مثل

}كَانِدينَِة ِفي وةُ الْمعٍط ِتسهر ونفِْسدِض ِفي يا{: واألرض في قوله ،]٤٨:النمل سورة[ }الَْأرِم يخُلُوا قَواد 
ضةَ اَألرسقَدالَِّتي الم كَتَب اللّه إلى غير ذلك من  ،؟هل هي أريحا أو بيت المقدس، ]٢١:المائدة سورة[ }لَكُم

الفضول هو  لكن ،-عز وجل-لذكره اهللا  ان فيه فائدة ولو ك، قليلةذاه معرفة والفائدة من ،أنواع المبهمات
 وإنما تكون فائدته محدودة في بعض المواضع التي قد تدفع فيها تهمة على ،ي حمل الناس على تتبع ذلكذلا

األقل عن أحد من الناس كما قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حينما قال فيه مروان على 
 واهللا ما نزلت :فقالت عائشة ]١٧:األحقاف سورة[ }لَّكُما ُأفٍّ ِلواِلديِه قَاَل والَِّذي{ :ل اهللا فيههذا الذي قا" :المنبر
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 فهذه تفيد في هذا ،" ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته،ير وما نزل فينا من القرآن غير عذ،فينا
عالم فيما أبهم في القرآن من يف واإلالتعر"هناك كتب تعنى بقضية المبهمات من أشهرها كتاب و ،الجانب

 ،بن جماعة ال"غرر البيان لمبهمات القرآن"سمه اخر آوهناك كتاب  ، للسهيلي مطبوع"األعالمواألسماء 
صلة الجمع وعائد التذييل "سماه هـ، ٧٨٢بلسي توفي سنة نا لل"تفسير مبهمات القرآن"سمه اخر آوهناك كتاب 
كتاب و ، للسيوطي"مفحمات األقران في مفهمات القرآن" هسما وفيه كتاب ،"يلكمعالم والت اإليلموصول كتاب

كميل واإلتمام لكتاب الت"في كتاب هـ، ٦٣٦اختصره ابن عسكر المتوفى سنة التعريف واإلعالم السهيلي 
 آية فيها )٤٧٩( جاء باألشياء التي ذكرها السهيلي وزاد عليها فاستدرك على السهيلي "عالمالتعريف واإل

صلة الجمع وعائد التذييل "سمه ا ينريمطبوع في مجلدين كبوكتاب النابلسي  ،الكمية ليست قليلةفهذه  ،ممبه
، وموضوع بن عسكرعالم والتكميل التعريف اإلو ،عالم للسهيلياإلف " والتكميلعالم اإليلموصول كتاب

ن يمكن الرجوع إليها واالستفادة  رسالة جامعية جيدة ومفيدة فيما يتعلق بالمشكل في القرآهمشكالت القرآن في
في قضايا المشكل في القرآن لماذا يستشكلها بعض العلماء من الناحية  ،منها وهي لعبد اهللا المنصور في مجلد

العلماء كتبوا فيها كتابات يتتبعون المواضع المشكلة ويذكرون الجواب و ،وأحياناً بأسباب أخرى ،اللغوية
المتوفى سنة   لبيان الحق النيسابوري"ح البرهان في مشكالت القرآنوض"ب اهذه الكتب كتومن  ،عنها
فتح "سمه اخر آوكتاب  ، للعز بن عبد السالم"فوائد في مشكل القرآن" هسماخر آوكتاب  ،تقريباً هـ٥٥٥

 "تيجان البيان في مشكالت القرآن"كتاب و ، لزكريا األنصاري مطبوع"الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
والبحث في المتشابه اللفظي  ، لمحمد أنور الكشميري مطبوع"مشكالت القرآن"وكتاب  ،لعمريللخطيب ا

خر على آنظم وفي بمثالً يأتي في موضع  ،المقصود به أن يرد الكالم الواحد في مواضع بصور متنوعةو
 وادخُلُواْ ِحطَّةٌ وقُولُواْ{ :خرضع اآلوفي المو ]٥٨:البقرة سورة[ }ِحطَّةٌ وقُولُواْ سجداً الْباب وادخُلُواْ{ :غيره
ابا الْبدجن{ : كقولهوأحياناً يكون بالزيادة والنقصان ،]١٦١:األعراف سورة[ }سفَم تَِبع ايد٣٨:البقرة سورة[ }ه[، 

 ،]٢٥:البقرة سورة[ }اراَألنْه تَحِتها ِمن تَجِري{في كذلك و ،]١٢٣:طه سورة[ }هداي اتَّبع فَمِن{خر آفي موضع و
 تَجِزي الَّ يوماً واتَّقُواْ{: كما فيالتقديم والتأخير و، ]١٠٠:التوبة سورة[ }اَألنْهار تَحتَها تَجِري{ :وفي موضع

ن نَفْسئاً نَّفٍْس عالَ شَيُل وقْبا يةٌ ِمنْهالَ شَفَاعْؤخَذُ وا يٌل ِمنْهدالَ عو مه ونرنصفي و ،]٤٧:البقرة سورة[ }ي
 هم والَ شَفَاعةٌ تَنفَعها والَ عدٌل ِمنْها يقْبُل والَ شَيئاً نَّفٍْس عن نَفْس تَجِزي الَّ يوماً واتَّقُواْ{ :خرالموضع اآل

ونرنص{ روأحياناً بالتعريف والتنكي ،]١٢٣:البقرة سورة[ }يبْل رعذَا اجه لَد{ ،]٣٥:إبراهيم سورة[ }ِمنًاآ الْببر 
 اأيام"فراد أحياناً من ناحية الجمع واإلو ،يذكر اللطائف في هذاو ،]١٢٦:البقرة سورة[ }آِمنًا بلَدا هَذَا اجعْل

 آل سورة[ }معدوداٍت{خر  وفي الموضع اآل،]٨٠:البقرة سورة[ }معدودةً َأياماً ِإالَّ النَّار تَمسنَا لَن وقَالُواْ{ "معدودة
 }لَهم يهِد َأولَم{: وقوله ]١٢٨:هط سورة[ }لَهم يهِد َأفَلَم{ : كما في قوله بغيرهأحياناً يبدل حرفاًو ،]٢٤:عمران

: موضع وفي ،]٦٠:البقرة سورة[ }عيناً عشْرةَ اثْنَتَا ِمنْه فَانفَجرتْ{ بدل كلمةقد يبدل كلمة و ،]٢٦:السجدة سورة[
 ،]٤٢:األنعام سورة[ }يتَضرعون{أحياناً في اإلدغام و ،]١٦٠:األعراف سورة[ }عينًا عشْرةَ اثْنَتَا ِمنْه فَانبجستْ{
  وهناك كتب تُعنى،هذا ما يعرف بالمتشابه اللفظيو ،]٩٤:األعراف سورة[ }يضرعون{خر في الموضع اآلو
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، ال يقطع بها محاوالت يهلكن وقال هناك كذا،  لماذا قال هنا كذا ، بالمعنىةالكالم على اللطائف المتعلقب
 وهذا الكتاب يستفاد ،هـ٥٠٠ المتوفى بعد سنه ، للكرماني"البرهان في توجيه متشابه القرآن"ومن هذه الكتب 

 ،سكافي لإل"يل التأوة التنزيل وغرةدر"سمه خر اآ وهناك كتاب ،ة وفيه غموض في العبار،ن فيه تكلفاتكمنه ل
 والموجود في الكتاب ،ة آي)٢٧٣( تكلم فيه على ،كثرأي فيه ذكثر والتكلف الأي فيه ذالغموض الالكتاب وهذا 
 ،ةبن جماع ال"يكشف المعاني في متشابه المثان" وهناك كتاب اسمه ،الكتابول مضمن في غالبه في هذا األ

 وبناه ،ة آي)٣٧٧( تكلم فيه على ،ن الزبير الغرناطيب ال"مالك التأويل"وكتاب في مجلدين جيد مفيد اسمه 
كتاب زكريا و ،يستغني بهأن هذا الكتاب يمكن ف ،ةيآ )١٠٤(سكافي سكافي وزاد على اإلعلى كتاب اإل

تأتي بل  ،من حيث المعنى فقط  وهناك كتب تعني بالمتشابه اللفظي ال، فيه من هذا النوع"البرهان"نصاري األ
شياء أ وذكر ،فيهصاحبه توسع   منها ماة ومتداولة معروفة وهي كتب كثير،ه باللفظ للحفظت التي تتشابايآلاب

متشابه " دمهاأق ومنها كتاب من ،يحصل فيه التباس للحفاظ دني ماأ لكن ذكر اءتلتبس على كثير من القر قد ال
لفاظ في كتاب اهللا األ ة متشابهياتدليل اآل"حسنها كتاب أ من ة وهناك كتب معاصر،بن المنادي ال"القرآن
كتب الناسخ والمنسوخ و ،سهلها تناوالًأ ومن ،فضل الكتب التي كتبت في هذاأ وهو من ، لسراج صالح"العزيز
  لكن هؤالء ال،وسعهاأ وهو من ، للنحاس"الناسخ والمنسوخ"نفعها كتاب أحسنها وأبرزها وأ جدا من ةكثير

 وفيه ،سانيد وهذا يصلح لطالب العلمالروايات واأل كتاب مسند يذكر هناك و،يتوسعون في ذكر النسخ
 فضمنه كتابه في خشياء ليست من قبيل النسخ في الواقع لكن عبر عن ذلك بالنسأ وفيه ،الصحيح والضعيف

بن  ال"نآنواسخ القر" وكذلك كتاب ،براهيم الالحمإ حققه الدكتور دة الجوةتحقيقه في غايو ، مجلداتةثالث
 لمكي بن "هيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخاإل" وكتاب ،اإلسالمية ةقق في الجامع حالجوزي في مجلد كبير

 ة كتبربعأ هذه ،بي عبيد القاسم بن سالم أل"الناسخ والمنسوخ" وكتاب ،بي طالب مطبوع في مجلد محققأ
والمنسوخ ل يذكر الناسخ ، بختص بالقرآن ي البغدادي لكنه الكتاب ، ويمكن زيادة في هذا البابةتعتبر عمد

دعاوى النسخ كثيرة جداً و ،خر معاصر يفيد في مناقشة قضايا ودعاوى النسخآوكتاب  ،ةفي القرآن والسن
 ذكرها السيوطي في اإلتقان ونظمها الشيخ ،حدى وعشرون آيةإوأشهر اآليات التي قيل فيها النسخ هي 
سيراً وهي التي ذكرها الزرقاني في كتابه خر أضواء البيان تعليقاً يآاألمين الشنقيطي وعلق عليها وألحقت في 

 أسرف في المناقشة ورد قضايا ، للدكتور مصطفى زيد"النسخ في القرآن" اسمهالكتاب ، "مناهل العرفان"
من و ،في مجلدينوهو فيد في المناقشة م  لكنه، واالعتدال هو المطلوب، منهائاًنه ما كاد يثبت شيإالنسخ حتى 

أقسام "كتاب و ،يه لعبد الحميد الفرا"معان في أقسام القرآناإل"كتاب  م القرآنأقساالكتب التي تبحث في 
البرهان في تناسب سور "هناك كتب تعنى بالمناسبات مثل كتاب و ، مطبوع في مجلد،بن القيم ال"القرآن
ت بين هذا في المناسباو ،مطبوع في مجلدينهـ، وهو ٧٠٨ألحمد بن إبراهيم الثقفي المتوفى سنة    "القرآن

    "البرهان في ترتيب سور القرآن" وكتاب ، للسيوطي"تناسق الدرر في تناسب السور"هناك كتاب و ،السور فقط
مراصد المطالع في تناسب المقاطع " وللسيوطي كتاب اسمه هـ،٧٠٨ الزبير المتوفي سنه  ابنألبي جعفر
 ص{ ةول السورأ  فيمثالًفقوله  ،هاخرآ وةول السورأ بين ةهذا الكتاب محقق ويتكلم في المناسبو "والمطالع
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وفي أول  ،]٨٧:ص سورة[ }لِّلْعالَِمين ِذكْر ِإلَّا هو ِإن{ :ةخر السورآوفي  ،]١:ص سورة[ }الذِّكِْر ِذي والْقُرآِن
 سورة[ }فَاعبد اللَّه بِل{خرها آ وفي ،]٢:الزمر سورة[ }الدين لَّه مخِْلصا اللَّه فَاعبِد{: سورة الزمر قال سبحانه

 يِسيروا َأفَلَم{خرها آ وفي ]٢١:غافر سورة[ }الَْأرِض ِفي يِسيروا لَم َأو{ :سوره غافروقال في أول  ،]٦٦:الزمر
 َأعرض{وفي آخرها  ،]٤:اآلية رقم[ }َأكْثَرهم فََأعرض{سوره فصلت وفي أول  ،]٨٢:غافر سورة[ }الَْأرِض ِفي
من الكتب التي تعنى بالمناسبات تفسير و ،نواع المناسباتأهذا جانب واحد من ف ،]٥١:آية رقم[ }ِبجاِنِبِه ىونَأ

 في يقع ، للبقاعي"يات والسورم الدرر في تناسق اآلظن"جمعها كتاب أ ومن ،بي السعودأ ومنها تفسير ،الرازي
 ة وكل سور،يةآو يةآ وكل ،ة وجملةجمل بين كل ة لكنه يعنى بذكر المناسب، تفسير، وهو كتاب مجلد٢٣

وقف إنه  : بل يقول، الكتبةنه جمع كتابه هذا من عامإ : ويقول،يترك شيئا فال ، وكل مقطع ومقطعة،وسور
 ولما انتصف بالكتاب عثر على كتاب في ، وضمنها في كتابه،لفت في هذا الجانبأجمع الكتب التي أعلى 

 ، لكن يستفاد منه،ةيخلو من تكلفات في مواضع كثير  لكنه ال،ابه هذاالمناسبات فعاد من جديد يضمنه في كت
كثر أ لها ة واحدةكلمأي  ،ائرظالنوو الوجوه أللبحث في األشباه والنظائر و ، في باب المناسباتة موسوعفهو

 }ُأمةً كَان ِإبراِهيم نِإ{ ، من الزمنةيعني بعد مد ،]٤٥:يوسف سورة[ }ُأمٍة بعد وادكَر{ "ةمأ" مثل لفظ ىمن معن
 النَّاِس من ُأمةً علَيِه وجد{ ، الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيره:يعني ]١٢٠:النحل سورة[

قُونسيوجد في ا فهذ، معاٍنة تأتي لعدة واحدة وهكذا لفظ، من الناسة جماع:يعني ،]٢٣:القصص سورة[ }ي 
 ،عورهارون األلكتاب مخطوط و ،شباه والنظائرهـ في األ١٥٠ن سليمان المتوفي سنه كتاب مطبوع لمقاتل ب

 وهناك ،"ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد" وهناك كتاب للمبرد اسمه ،هـ١٧٠المتوفى سنه 
 موسقا"عنوان  وضع له المحقق من عند نفسه ،هـ٤٤٧ للدامغاني المتوفي سنه "الوجوه والنظائر"كتاب 

 وتصرف ، وهو مرتب على حروف المعجم،صلي وليس هذا هو عنوان الكتاب األ"نآالوجوه والنظائر بالقر
 ، مخطوط،هـ٤٣٠ سنه ىحمد الضرير المتوفأسماعيل بن  إل"وجوه القرآن" وكذلك ،في ترتيبه بأشياء

هر الكتب في هذا شأ ومن ، مطبوعو وههـ،٣٢٠ المتوفى سنه ، للحكيم الترمذي"تحصيل نظائر القرآن"و
شياء أ ومن الذين ذكروا ، وهو كتاب متين وجيد ودقيق،بن الجوزيال" شباه والنظائر في القرآناأل"كتاب 

و أ ، مجلداتة مطبوع في حوالي سبع"يزيبصائر ذوي التم" بادي في كتابها من هذا القبيل الفيروزرةكثي
 وهناك ،ةربع عشر وهناك في األ،ت العشرءاقرا وهناك كتب في ال،ات السبعءهناك كتب في القراو ،ةثماني

 "المبسوط" كتاب  مثالً،ات العشر كذلكءفي القرا، وة السبع كتب مفردتءا القرايفو ،كتب في الشواذ فقط
بن الجزري في  ال"النشر"كتاب و ، في العشروهو ،سهل التناولهو  و، مطبوع في مجلد،بن مهرانال

 ءرا للقُةالحج" كتاب مثلبالتوجيه تُعنى  وهناك كتب ، طالب في السبعبيأكتاب مكي بن و ،ات العشرءالقرا
الكشف عن وجوه "كتاب و ، لألزهري"ينيات وعلل النحوءالقرا"كتاب و ، ألبي على الفارسي"ةالسبع
 في ةالحج" وكتاب ،هبن خالوي ال"ات السبع وعللهاءعراب القراإ"كتاب و ،بي طالبأ لمكي بن "اتءالقرا
كتاب و ،ةات الشاذء وسهل التناول في توجيه القرا، مطبوع في مجلد واحدةبي زنجلأن  أل"اتءالقرا

 ِفي ولَُأصلِّبنَّكُم{ : في قوله"على" تأتي بمعني "في"  مثالًةبحث في الحروف العاملولل ،بن جني ال"المحتسب"
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 :أي ]١٦:الملك سورة[ }السماء ِفي من َأَأِمنتُم{ :، وقوله على جذوع النخل:أي ]٧١:طه سورة[ }النَّخِْل جذُوِع
هناك و ، التضمين ذلكحروف تتناوب يسمونو ،ةد متعدف يأتي بمعاٍنوف من هذه الحر فكل حر،على السماء

 لهادي بن "الحروف العاملة في القرآن الكريم"كتب تعنى بهذا من أبرزها وأجمعها فيما وقفت عليه كتاب 
 ،ب جمع الكالم على هذه الحروف من كالم اللغويين والنحويين والمفسرينهذا الكتاو ،عطية مطر الهاللي

 ، للمالقي"ف المبانيصر" ـكوهناك كتب أخرى بعضها متقدم ، وجعل ذلك من كل واحد في باب مستقل
ن تعارض اآليات التي طحث في مووللب ، تكلم عن ثالثة أحرفها وبعض،وبعض الكتب تكلم عن حرف واحد

 للشيح محمد األمين " الكتاباتضطراب عن آيالهام اإيدفع " كتاب في نظرال يمكن ضظاهرها التعار
 وهناك ، ومطبوع ضمن المجموعة الكاملة التي طبعت للشيخ،خر أضواء البيانآ وهو مطبوع في ،الشنقيطي
ائل فض"  المسندة من الكتب،هناك كتب تعنى بالصحيحو ،كتب من غير إسنادو ،فضائل القرآن مسندةكتب في 
 وهذا من ،قق في المغربكتاب كبير ح، وهو  ألبي عبيد القاسم بن سالم وهو من أنفع الكتب وأجمعها"القرآن

 )٩٢٧(عدد الروايات في هذا الكتاب و ، في مجلدين،أفضل طبعاته كنسخة خطية ال الحكم على الروايات
 ال تتعلق ببعض أشياءو ، المصحفهناك أشياء في األدب معف ،ليس كل هذا في الفضائل و،رواية باإلسناد

 البن "فضائل القرآن"كتاب و ،رواية) ١٩٧(عدد الروايات المسندة و ، للفريابي"فضائل القرآن"كتاب و ،اآلداب
هناك كتب لبعض المعاصرين اعتنوا و ،ة رواي)٣٠٨(عدد الروايات ووهو مسند هـ، ٢٩٥الضريس المتوفى 

هناك كتاب صغير في فضائل و ، للطرهوني" سور وآيات القرآنموسوعة فضائل" هابالروايات الصحيحة من
القرآن وحوفيه ،امة ما في هذا الكتاب هو في اآلداب لكن ع،صرن  موسىلته في السنة المطهرة لمحمدم 

 ،ة قتيبنب ال"تأويل مشكل القرآن" ككتابكتب تتحدث عن الدفاع عن القرآن وهناك  ،أشياء قليلة عن الفضائل
،  رد على الطاعنين في القرآن من الرافضة ومن النصارىفيه ، للباقالني"االنتصار للقرآن"سمه ا كتاب كبيرو
المدخل لعلم تفسير "وهناك كتاب ،  صفحة)٣٠٠( حوالي فيوع  مطب"نكت االنتصار"سمه اله مختصر و

كتاب معاصر مفيد و ، والطاعنين في القرآن،دفاع عن القرآن والرد على الزنادقةال تضمن ، للحدادي"القرآن
وللبحث  ،ت الجامعاإحدى رسالة علمية في ه هذ، المطيري لعبد المحسن"دعاوى الطاعنين في القرآن"سمه ا

بن ناقية ال "الجمان في تشبيهات القرآن"سمه افهناك كتاب جيد جمع كل تشبيه في القرآن  عن تشبيهات القرآن
مي ولألسف المؤلف ر، غير منتشر وال معروفأنه مطبوع لكن يبدو لي  ـ،ه٤٨٥البغدادي المتوفى سنة 

  . نسأل اهللا العافية، وكالم كله زندقة-في ترجمته- وله أشعار ،بالزندقة
شراف مصاعد النظر في اإل"وللبحث عن مقاصد السور، والغرض الذي جاءت السورة لتقريره فهناك كتاب 

 للطاهر بن " والتنويرالتحرير" ةضوع السورمن كتب التفسير التي تذكر موو ، للبقاعي"على مقاصد السور
كتاب و ، للترمذي"ةن والسنآالقر مثال مناأل"ن كتاب آمثال في القراأل، ومن الكتب التي تتحدث عن عاشور

 ،مثال عند اللغويينأو ،دباءمثال عند األأ هناكفواع أنمثال األو ، للحسين بن الفضل"نآ في القرةمثال الكامناأل"
 في المواقف  ثم صارت تستعملةقيلت في مناسبي تال ةموجزال ةكلمال ي بالمعنى المتداول هةوفمثال المعرواأل

بل وغنم وبقر إ وهو غني عنده اً خطب بنت المثل أن رجالًا، وسبب هذ" اللبنعِت ضيالصيفَ" : مثلالمشابهة



١٦ 

 

 : تريد شيئا فقالةلشدالشتاء وقت الجوع وافي ليه إت اءجو ، والصيف تكثر فيه الثمار، فأبتالصيففي 
 الصيف ضيعت اً،ن تطلبين لبن واآلحينما خطبتك بالصيف رفضِت:  كأنه يقول لها،" اللبنعِت ضيالصيفَ"

  األول منعني من التجاوب معِك موقفِك بعد ذلك، أي ثم جاء،متنعا مثالً فءشيمنه لب وهذا يقال لمن طُ ،اللبن
 من أن يتمثل بقول قائل قاله في مناسبة ثم اًن اهللا أعظم شأن أل؛قرآنال يوجد في الفمثل هذا  ،هذا الموقففي 

 "خير األمور الوسط"يعني أن يكون هناك مثل  ،سمه األمثال الكامنةا لكن يوجد نوع ،-عز وجل-يذكره اهللا 
 :كامن في قوله تعالىو ،]٦٨:البقرة سورة[ }ذَِلك بين عوان ِبكْر والَ فَاِرض الَّ{ :هذا مثل كامن في قوله تعالى

 ويوجد أمثال ،كامن فيهفالمثل  ،]٢٩:اإلسراء سورة[ }الْبسِط كُلَّ تَبسطْها والَ عنُِقك ِإلَى مغْلُولَةً يدك تَجعْل والَ{
 فَلَما نَاراً قَداستَو الَِّذي كَمثَِل مثَلُهم{ : كقولهورة المحسوسص تصوير بعض األشياء المعنوية بهافي القرآن في

 وهناك كتاب منتزع ،]١٧:البقرة سورة[ }يبِصرون الَّ ظُلُماٍت ِفي وتَركَهم ِبنُوِرِهم اللّه ذَهب حولَه ما َأضاءتْ
وهناك كتب تتحدث  ،بن القيم ال"األمثال في القرآن"من كالم ابن القيم في إعالم الموقعين طبع مستقالً سمي 

هناك و ، لعبد المجيد البيانوني"لمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثارهاضرب " : األمثال عموماً مثلعن قضية
 لعبد الرحمن "أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع"كتاب و ، لمحمود بن الشريف"األمثال في القرآن"كتاب 
كتمل  اولمن أجمع هذه الكتب وزول أسباب الننيت بهناك كتب ع، وغير ذلك من الكتاباتو ، الميدانيةحبنك

 فيه  مات عنه،-رحمه اهللا- المؤلف لكن "العجاب في بيان األسباب"سمه اكتاب الحافظ ابن حجر العسقالني 
لو ف ،يناقش الرواياتوتوسع يهذا الكتاب و ،من سورة النساء) ٧٧( وصل فيه إلى آية ، أثر أو رواية)٣١٩(
هناك كتب مسندة اشتملت على أشياء كثيرة جداً من و ، في مجلدين وقد طبع محققاً،كتمل لكان موسوعةا

هناك و ، أفضل طبعة له تحقيق السيد صقر،أسباب النزول مثل كتاب الواحدي لكن فيه الصحيح والضعيف
في أسباب نقول اللباب "سمه انه جمع فيه أكثر مما جمعه الواحدي إ :حذف األسانيد ويقولبكتاب للسيوطي 

حكم على الروايات التي فيه منذ وقق في الجامعة اإلسالمية  وقد ح، فيه الصحيح والضعيفلكن" النزول
المحرر في أسباب "هناك كتب في هذا الموضوع لبعض المعاصرين مثل و ، ولكنه لم يخرج فيما أعلم،زمن

بة وجيدة  مرتته طريق،رسالة علمية جمعه من الكتب التسعة ووه ، للدكتور خالد المزيني"نزول القرآن
 فهو كتاب جيد ، ويذكر الخالصة،يتكلم على قضايا تتعلق بهاو ، ويذكر عناوين تحتها، ويذكر رواية،ومنظمة

 ، من أنفع الكتب ألسباب النزولفهو ؟ الو فعالً أسباب النزول أهوتعليمي مفيد ويناقش هذه األشياء هل هذ
 حاول أن يجمع ، في ثالثة مجلدات، يقعسى نصر لمحمد مو"االستيعاب في بيان األسباب"سمه اهناك كتاب و

هناك و ،يحكم على الرواياتو ،بعض األشياء لكن فات المؤلف الروايات ألسباب النزول الصحيح والضعيف
 مطبوع في ، إلبراهيم محمد علي"صحيح أسباب النزول"من حاول أن يجمع الروايات الصحيحة فقط مثل 

ال يعد من أسباب النزول في   رواية مما)١٤٦( وذكر ،أسباب النزول رواية في )٣٢٤(  عدد رواياته،مجلد
 مجلد "الصحيح المسند من أسباب النزول"سمه ا -رحمه اهللا- وفيه أيضاً كتاب للشيخ مقبل الوادعي ،نظره
كل الكتب لليس المقصود هو االستقراء و ، ذكر جملة من أسباب النزول الصحيحة لكنه لم يستوعب،صغير

عنى بعض كتب التفسير تُو ،ولماذا سميت بهذا االسم، السورولمعرفة أسماء  ،إنما نذكر بعض الكتب و،طالقاإ
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 كتبته الدكتورة منيرة "أسماء سور القرآن وفضائلها"سمه ا وهناك كتاب صدر أخيراً في هذا الموضوع ،بهذا
  .حدى الجامعاتإرسالة في  ،الدوسري

لو و ، وال يمكن هذا، أدعي أني استوعبت الكالم على كتب التفسير جوانب متنوعة أحببت أن أذكرها والههذف
هذا من يمكن أن يخرج اإلنسان و، الحتجنا لوقت طويلأردنا أن ندرس كتاباً واحداً في دراسة تفصيلية 

 هذا هو ، يتفتق ذهنه عن أشياء، بحيثيكون عنده فكرة عن جملة من كتب التفسيروالمجلس بتصورات 
خر ما أردت أن أذكره ونسأل اهللا آ وهذا ،علم يبحث وينظر ويقرأ ويقارن وهكذاالطالب فتبع المقصود أما الت

 ، وينفعنا وإياكم بالعلم، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يغفر لي ولكم-عز وجل-
 وصلى اهللا على محمد ، ويغفر لنا ولوالدينا وإلخواننا المسلمين،ويرزقنا وإياكم التقوى واإلخالص والمراقبة

   .له وصحبه وسلمآوعلى 
  .تم بحمد اهللا وفضله

 


