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 مستخلص البحث

موازنة ومقارنة بني تفسريين معاصرين مها: تفسري املدينة املنورة  موضوع البحث:
 واملختصر يف تفسري القرآن الكرمي.

إىل الوقوف على أوجه التماثل  البحث يهدف هذا أهداف هذا البحث:
 والتمايز بني هذين املصنَّفني، وأهم األصول والقواعد اليت قام عليها منهج كل منهما.

 التحليلي   املنهج االستقرائي  يف هذا البحث  استخدمت منهج البحث:
 .الوصفي  

 :أهم النتائج
لة من األمور منها: لزوم منهج سلف األممة يف التفسري،  اشرتك التفسريان يف ُجم

كالمها قدَّم بني يدي السورة بذكر و كالمها فسَّر اآلايت مبنهج التفسري اإلُجايل، و 
ذكر ما صحَّ من  تفسري املدينة مبيزات أمهها: ومتيَّز امسها، ومكان نزوهلا، ومقاصدها.

، وأسباب النزول، وعنايته ببيان الوقوف النبوية يف غري رؤوس اآلي، فضائل السور
شرح املفردات القرآنية أنه  بينما متيَّز املختصر يف تفسري القرآن الكرمي مبيزات منها:

قصد السورة صياغة تمظهر ابللون األمحر، ليسهل الوقوف عليه ملن أراده، وأنه صاغ م
إعجاز القرآن من خالل الداللة على الوحدة املوضوعية للسورة الواحدة طالت أم 

 قصرت.

 أهم التوصيات: 
توصية املراكز البحثية بتبين  خلص البحث إىل ُجلة من التوصيات من أمهها:

بة   من العلماء حبسب التخصص.مشاريع علمية يقوم على إعدادها ُنم
والتوصية لوزارة التعليم ابعتمادمها ضمن مراجع التفسري يف التعليم العام أو 

 اجلامعي. 
 -الشبه -املختصر يف تفسري القرآن  –تفسري املدينة  الكلمات املفتاحية:

 النزول. -مقاصد السور -املفارقة 

 وختاماً أسأل هللا القبول، واحلمد هلل رب العاملني.
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 املقدمة

حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن  إنَّ احلمد هلل
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضلَّ 

وعلى آله ،  له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسولهإله إال هللا وحده ال شريك 
 وأصحابه محلة العلم والقرآن.

 وبعد:
 وحبثاً  مة قد تسابقوا للعناية ابلقرآن العظيم تفسرياً األم  فإن العلماء من سلف

 زاخراً  وقد خلَّفت هذه اجلهود املبذولة يف العناية ابلقرآن، تراثً ، ومدارسة واستنباطاً 
ملا  وسائلهم يف الوصول إىل علومه ومعارفه، تبعاً فيه تنوعت يِعزُّ على العدِ  واحلصر، 

مناهج  املباركة تلك اجلهود فانبثق منه، تقتضيه متطلبات كل عصٍر ومستجدات
، وقد اتبع اخللف جهود السلف يف العناية تعددة، وأساليب يف التفسري متنوعةم

املرتبطة ابلقرآن  كان هلم حضور قوي يف جتديد العلومو واالهتمام بكتاب هللا تعاىل، 
فظهر وحترير مصطلحاهتا، وأحدثوا نقلة نوعية يف الدراسات والعلوم القرآنية،  العظيم

نني معاصرين سخروا أنفسهم، وما لديهم من كنوز  يف السنوات األخرية علماء رابَّ
مة الزاخر يف العلوم املتعلقة ابلقرآن العظيم إلصدار مصنَّفات حمرَّرة، تراث سلف األم 

هذا العصر، وملبية حلاجة املتعلمني يف اجلمع بني  متناسبة مع دواعي التصنيف يف
مصنَّف تفسري املدينة  لة تلكم الدراسات املعاصرة احملرَّرة:التحرير واإلجياز، ومن ُجم 

ت أن تنصرف مهَّيت يف هذا أردوقد  القرآن الكرمي تفسريومصنَّف املختصر يف املنورة، 
 لتفيأ ظالل هذين املصنَّفني، واملوازنة بينهما. البحث

موازنة بني تفسري املدينة املنورة واملختصر يف تفسري القرآن وجعلت عنوانه: 
 الكرمي.

 إىل: يهدف هذا البحث: البحث أهداف
 يز بني املصنَّفني.لوقوف على أوجه التماثل والتماا -
 منهما.لعلمية اخلاص ة لكل مصنَّف املالمح امعرفة  -
، ومدى اعد اليت قام عليها منهج كل مصنَّف منهمامعرفة األصول والقو  -

 التوافق بني التنظري يف مقدمتيهما والتطبيق يف تفسرييهما.
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  األسئلة التالية: يناقش هذا البحث: مشكلة البحث
 ما هي أوجه التماثل والتمايز بني املصنَّفني. -
 عليها منهج كل مصنَّف منهما.ما هي األصول والقواعد اليت قام  -
 ما مدى التوافق بني التنظري يف مقدمتيهما والتطبيق يف تفسرييهما.  -

من أمهية الدراسة املقارنة اليت تسهم  يستمد هذا املوضوع أمهِ يته :املوضوع أمهية
يف جتلية ميزات كل مصنَّف وما برز فيه كل منهما، من خالل الكالم على منهجهما، 

  ،اً  ومقرتنني زمنني متقاربني منهجاً مما يربز القيمة العلمية للمصنَّفني، ال سيما واملصنَّف
ني، فهما إضافة ثرية للمكتبة كما تستمد هذه الدراسة أمهِ يتها من أمهِ ية هذين املصنَّف

 القرآنية املعاصرة.

 أقف يف حدود علمي ومن خالل حبثي يف قواعد ملالدراسات السابقة: 
الذي أريد تناوله  بحثلمية على دراسة تناولت حمدد الالبياانت للمكتبات واملراكز الع

 .القرآن الكرمي تفسريختصر يف وامل املدينة املنورةتفسري  املوازنة بني من خالل

 التحليلي  االستقرائي املنهج  ا البحثاستخدمت يف هذ :منهج البحث
 .الوصفي  

 ،مقدمةٍ  إىل َقسَّمَ يـم أْن ة هذا البحث اقتضت طبيعوإجراءاته:  خطة الدراسة
 وذلك على النحو التايل: مث ثبت املصادر واملراجع، ،وخامتةٍ مباحث،  ثالثةو 

 ،ة املوضوعوأمهي ،ومشكلته ،البحثأهداف وحتدثت فيها عن  املقدمة: -
 .وخطته وإجراءاته ومنهج البحث والدراسات السابقة،

 وفيه مطلبان: ابملصنَّفني، التعريف :املبحث األول -
 التعريف مبصنَّف تفسري املدينة املنورة.  املطلب األول:

 .القرآن الكرمي تفسريالتعريف مبصنَّف املختصر يف : املطلب الثاين
 مطالب: وفيه مخسة: بني املصنَّفني يف التفسري: املبحث الثاين -
 تسمية السور.املطلب األول:  -
 نزول السور.املطلب الثاين:  -
 مقاصد السور.املطلب الثالث:  -
 صياغة التفسري.: املطلب الرابع -
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 الفوائد واالستنباطات. املطلب اخلامس: -

وفيه املبحث الثالث: أوجه الشبه، وأوجه املفارقة والتمايز بينهما:  -
 مطلبان:
 أوجه الشبه بينهما. املطلب األول: -
 أوجه املفارقة والتمايز بينهما. املطلب الثاين: - 

 فسجلت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها والتوصيات. أما اخلامتة:
 

 امللك املعبود.بعون وهذا أوان الشروع ابملقصود، 
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 املبحث األول: التعريف ابملصنَّفني

 وفيه مطلبان: 
 التعريف مبصنَّف تفسري املدينة املنورة:املطلب األول: 

مبتكرة، وملدت تفسري املدينة املنورة هو تفسري مبنهجية  سبب التصنيف: -
مظاهر  أهم ِ فكرة تصنيفه حني رأى مركز تعظيم القرآن الكرمي ابملدينة املنورة أن من 

إال مبعرفة معانيه، ولذا عزم  اً حق   ره تدبراً ر آايته، وال سبيل لتدب  تعظيم القرآن العظيم تدب  
جيمع بني األصالة  القائمون على هذا املركز املبارك على أتليف تفسري للقرآن الكرمي

على التدب ر املبين  على األثر الصحيح ومراعاة العصر  ، ليكون عوانً واملعاصرة
، مبا يسهم يف صياغة الفرد واجملتمع واألممة على هدايته وواقعاً  ومستجداته علماً 

ومنهجه الوسطي  املعتدل أبحكامه وحكمه وإعجازه، والذي سريتقي أبحوال الناس 
الفنت على األممة من كل وأعماهلم وعلومهم، ال سيما يف هذا الزمن الذي تكالبت فيه 

، وحتدَّث حمربِ   اجتاه، وما من خمرج  منها إال ابلتمسك هبدي القرآن وسنة النيب
د. حكمت بن بشري ايسني عن سبب تصنيفه فقال: "فهذا  مقدمة هذا التفسري: أ.
ئع خميفة، وصراعات عنيفة أتكل األخضر واليابس، ابوقعلم املستقبل يمنذر 

...ولكن مهما طمرح من نظرايت والفكري ،  تلوث البيئي  واجلنسي  ...وتصاعد نسبة ال
بشرية وإصالحات وضعية فإهنا ال ترقى يف كل حال من األحوال إىل كمال وُجال 
ين  ..من أجل ذلك كان لزاما على أرابب التفسري أن يقوموا بواجبهم،  املنهج الرابَّ

اهلداية الرابنية واملنح اإلهلية من خالل  ويفسِ روا القرآن الكرمي تفسريا معاصرا تتجلى فيه
بيان مقاصده العالية ومعامله الغالية...لفهم معامله، ...ولتفقه األممة األحكام الرابنية، 

 .(1)ولتجمع بني االعتقاد النظري والعملي حىت تستأنف ارتقاءها احلضاري"

د. عماد  أ.وسم هذا املصنَّف بـ: "تفسري املدينة املنورة"، يقول  تسميته: -
املشرف على هذا التفسري: رئيس جملس إدارة مركز تعظيم القرآن الكرمي و  حافظ

لف فيه وصدر منه، فيكون املقام "اختري اسم هلذا التفسري يدل على مكان شريف أم 
مقامني، والشرف شرفني، شرف العلوم وهو القرآن الكرمي، وشرف املكان وهو املدينة 

مهبط الوحي ودار اهلجرة وعاصمة اإلسالم األوىل، كما   املنورة، مدينة املصطفى

                                                           

بة من العلماء مقدمة تفسري املدينة (1)  و(. -ه/1) ، ُنم
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األمنوذج احلي األمثل هلذا القرآن   هي األرض املباركة اليت شهدت حياة الرسول
  .(1)الكرمي ملن أراد تطبيقه والعمل هبديه"

ليخاطب ُجيع  صنِ ف هذا التفسري وفق خطة جامعةاملستفيدون منه:  -
طبقات اجملتمع من اخلرباء والعلماء واملثقفني وغريهم، فهو تبصرة للمبتدئني، وتذكرة 

يسر ترُجته للغات ميع املسلمني، فصياغته قد أعدَّت بطريقة تم جل، بل و للمتبصرين
 .(2)أخرى

أابن  ، وقدانتهج هذا التفسري تفسري القرآن ابلتفسري اإلُجايلمنهجه:  -
د. حكمت بن بشري  منهجهم يف هذا التفسري يف مقدمته، حيث قال أ. مصنِ فوه عن

رواية معتربة ودراية حمرَّرة، تكرة ذات ايسني: "كانت صياغة هذا التفسري مبنهجية مب
بفوائد مثمرة، واستنباطات منرية، تمربز املزااي املعاصرة، وحتذر من الرزااي اخلطرية املدمرة، 

ت الصحيحة، والعبارة الفصيحة املستندة إىل اإلعراب وذلك ابالعتماد على الروااي
الراجح، املتضمنة ضروب البالغة، كأساليب املدح والتعظيم والتفخيم، وأساليب الذمِ ، 
والتوبيخ، واإلنكار، وأصناف التأكيد من القسم، والعناية إبيراد وجوه اإلعجاز العلمي 

لم من البديع ملزيد من توضيح وتدوين ما جاد به القضمن الفوائد واالستنباطات، 
املعاين، وجتميل املباين، وإثبات عالمات الرتقيم اليت تفصل األقوال يف احلوار، وتؤكد 

وعي ضبط الكلمات أساليب اإلنكار وبيان التعجب من األحوال واألخبار، وقد رم 
ر التفسري بذكر مكان النزول، مث ذكر ما صحَّ يف فضا ئل اليت حتتاج إىل ضبط. وصمدِ 

عني على السور إن وجد، مث بيان مقاصد السور، مث ذكر ما صحَّ يف أسباب النزول ليم 
والرتبوية، ة فهم التفسري، مث التفسري ابملنهج املذكور، وختامه بذكر الفوائد العلمي

للعلوم املعاصرة لالرتقاء هبا ابلتكميل والتجميل؛  واالستنباطات الفريدة، ليكون حماكياً 
يق متطلبات العصر يف االقتصاد املعريف . ومتيَّز هذا التفسري إبضافات ليسهم يف حتق

جديدة كالوقوف النبوية يف غري رؤوس اآلي، والدراسات املستقبلية، واالستنباطات 
 .(3)الفلكية، والفوائد العلمية اجلديدة كالفوائد الطبية، والرتبوية واإلعجاز العلمي"

مركز تعظيم  قام على إعداد هذا التفسري القائمون على إعداده ومراجعته: -
بة من العلماء من أساتذة  ، وقد كلَّف وفق خطة جامعةالقرآن الكرمي ابملدينة املنورة  ُنم

                                                           

بة من العلماء مقدمة تفسري املدينة (1)  أ(./1) ، ُنم
 ب، و(./1) املرجع السابق (2)
 ح(.-ز/1) املرجع السابق (3)
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د.  د. عماد زهري حافظ، و أ. ، مث متت مراجعته من جلنة مكونة من: أ.اجلامعات
 د. أمحد حممد اخلراط. حكمت بن بشري ايسني، و أ.

ومراجعة وفق اخلطة  اكتمل إجناز هذا التفسري إعداداً  تصنيفه:مدة العمل يف  -
 املرسومة يف عامني.

: اجمللد األول ،فاخراً  خرج هذا التفسري يف جملدين أمخرجا إخراجاً  طباعته: -
ينتهي بنهاية يشتمل على تفسري النصف األول من القرآن يبدأ بتفسري سورة الفاحتة و 

 ( صفحة.749صفحاته )تفسري سورة اإلسراء، وبلغ عدد 

أما اجمللد الثاين فيشتمل على تفسري النصف الثاين من القرآن مبتدائ بتفسري 
بتفسري سورة الناس، مث فهرس املصادر واملراجع، وفهرس  سورة الكهف وخمتوماً 
 .( صفحة822، وبلغ عدد صفحاته )املوضوعات للمجلدين

ه/ 1436لطبعة األوىل :وقد طبعته دار الصميعي للنشر والتوزيع ابلرايض ا
 م.2015

دد من الفهارس واملالحق تشتمل على ع (cd) وأمرفقت معه نسخة الكرتونية
 االستفادة من هذا التفسري على الوجه األكمل إبذن هللا. تمعني علىل

  :القرآن الكرمي تفسريالتعريف مبصنَّف املختصر يف املطلب الثاين: 

هو تفسري مبنهجية حمررة  القرآن الكرمي تفسرياملختصر يف  سبب التصنيف: -
حاجة الناس خمتصرة، وملدت فكرة تصنيفه حني رأى مركز تفسري للدراسات القرآنية 

 إىل تفسري واليت ال تزال قائمة رغم جهود املفسرين من السلف واخللف يف هذا العصر
هذا التفسري عن سبب تصنيفهم له يف مقدمة التفسري  أابن مصنِ فوخمتصر، وقد  حمرر

ها أ. رئيس جملس إدارة مركز تفسري للدراسات  د. صاحل بن عبد هللا بن محيد اليت حربَّ
فلم تـََزْل مهم علماء التفسري تسمو يف كل عصٍر إىل تفسري كالم حيث قال: " القرآنية

قمهم إليه، وكان من املقاصد اليت محلت هللا وبيان معانيه مبا يفَتحم هللا عليهم به ويوف ِ 
العلماء على التصنيف يف التفسري منذ القرون األوىل: تقريبم معاين آايت الكتاب 
جلمهور القراء؛ دون تطويل مينعهم عن إكماله، أو صعوبِة عبارة َتْصرِفمهم عن فـَْهِمه، 

ت ثقافِتهم، واجتهد كل ومل تزل هذه احلاجةم تتجدَّدم بتجدُِّد حياة الناس وتنوُّع مستواي
مفسِ ر راَم حتقيق هذه الغاية يف صياغة تفسريه مبا يالئِمم أهل عصرِه ويليب حاجاهتم 
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على من سبقه ما قد يكون وقع فيه من خطأ أو  اً اِسبم لغَتهم ومعارَِفهم، مستدركوين
َهم بَقْدِر اجتهاده وعلمه، مث هم  قصور يف صياغة عبارة أو ترجيح معًًن أو إيضاح ممبـْ

حيتاج إىل شروح وحواٍش  اً ن ابلغ يف االختصار حىتَّ صار متيف ذلك بني خمَتِصرٍ 
ل كتابمه جدًّا، ويف كل توضحمه، ومتَوسِ ع ابلغ يف ذكِر ما ال عالقة له ابلتفسري فطا

ذلك رأى مركز تفسري للدراسات القرآنية حاجة الناس ل خري، ولكل وجهة هو ممَول ِيها.
 .(1)"يف هدا العصر ما تزال قائمًة إىل تفسرٍي خمتَصرٍ 

وهو امسه يف الطبعة  ،القرآن الكرمي تفسريومسم بـ: املختصر يف  تسميته: -
وتسميته  ،: املختصر يف التفسريالطبعتني األوىل والثانيةيف كان امسه قد  و  الثالثة،

 غاية االتفاق مع ما فيه من االختصار احملرَّر. متفقةابملختصر 

صنِ ف هذا التفسري وفق خطة جامعة لينتفع به ويستفيد  املستفيدون منه: -
 منه عموم املسلمني، ملا امتاز به من وضوح يف لغته، وسهولة يف ألفاظه.

ن مناسبا لرتُجته للغات العاملية، فقد جاء يف مقدمة قد أعدَّ ليكو بل إنه 
وقد روعي يف أتليف هذا املختصر مبيزاته املتقدمة صالحيتمه ليكون أصاًل املصنَّف: "
األخطاء والعقبات اليت تعثَّرت بسببها كثري  اً  اللغات العاملية األخرى، جمتنبلرتُجته إىل

القرآن الكرمي، وهو مشروع متت دراسته واختاذ اخلطوات من الرتُجات املنشورة ملعاين 
 .(2)"إبذن هللا اً ىل فيه، ونرجو أن يرى النور قريباألو 

قد سار على انتهج هذا التفسري تفسري القرآن ابلتفسري اإلُجايل، و  منهجه: -
ها: "مصنِ فوه عنها  أابنة حمددة املعامل، منهجيَّ  رأى يف مقدمة مصنَّفهم، حيث قال حمربِ 

مركز تفسري للدراسات القرآنية حاجة الناس يف هدا العصر ما تزال قائمة إىل تفسري 
 خمتصر جيمع بني امليزات التالية:

 .وضوح العبارة وسهولتها -
االقتصار على تفسري اآلايت وبيان معانيها دون دخول يف مسائل القراءات  -

 واإلعراب والفقه وحنوها.
لغريبة أثناء التفسري ومتييز الشرح بلون خمتلف بقدر شرح املفردات القرآنية ا -

 االستطاعة ليسهل الوقوف عليه ملن أراده.

                                                           

بة من العلماء )ص: مقدمة املختصر يف التفسري  (1)  أ(.، ُنم
 ب(.)ص: املرجع السابق  2))
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ويف بيان معاين آايت  - اتباع منهج سلف األمة رضوان هللا عليهم يف التفسري -
 ابتباع ما دل عليه القرآن والسنة دون أتويل أو حتريف. -الصفات خصوصا

االختالف، مع مراعاة ضوابط التفسري وقواعد حتري املعًن األرجح عند  -
 .حالرتجي

مبا يعني على  يف أسفل كل صفحة؛هداايت اآلايت وفوائدها سياق ُجلة من  -
 تدبرها ومتام االنتفاع هبا، حتت عنوان مستقل: من فوائد اآلايت.

زمان نزوهلا )مكية أو مدنية(، وبيان أهم  التقدمي بني يدي كل سورة ببيان -
 ا ابختصار.مقاصده
لقارئ  ُجع ما سبق كله وكتابته على حاشية املصحف الشريف، ليكون عوانً  -

 .(1)"القرآن على فهم كالم هللا تعاىل أبيسر طريق
على إعداد هذا التفسري مركز أشرف  القائمون على إعداده ومراجعته: -

سيدي حممد املركز الشيخ  فتفسري للدراسات القرآنية وفق خطته السابقة، وقد كلَّ 
د. زيد بن عمر العيص  بن حممد املختار الشنقيطي  بكتابة منت التفسري، والشيخ أ.

بكتابة فوائد اآلايت وهداايهتا، والشيخ د. حممد بن عبد هللا الربيعة بكتابة مقاصد 
ملراجعة التفسري  من أساتذة اجلامعات ُجاعة من علماء التفسريالسور، مث كلَّف 

، ومتابعته يف ُجيع مراحله: جلنة علمية يهعل مة اإلشراف العلمي  ت مهلوتو ، وتقوميه
أ. د. عبد الرمحن بن معاضة ، و أ. د. مساعد بن سليمان الطيار مكونة من:

  .د. انصر بن حممد املاجدو  ، د. أمحد بن حممد الربيدي، و الشهري
 يف عتمدوقد ام ، حباشية املصحف الشريف خرج هذا التفسري مطبوعاً  طباعته: -

الطبعة األخرية ملصحف املدينة النبوية الذي أصدره جممع للمختصر:  الطبعة الثالثة
 بطباعة فاخرة ملونة،وخرج ، (2)امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة

كما يف وخمتم  ( صفحة، 604خرج بنفس عدد صفحات املصحف املعتمد )و 
  .وبيان املكي واملدين منها مساء السوربفهرس أباملصحف 

ع حىت اآلن ثالث لدراسات القرآنية ابلرايض، وقد طمبطبعه مركز تفسري ل
ه، مث الطبعة الثانية واليت كانت عام: 1434طبعات: الطبعة األوىل كانت عام: 

 ه.1436ه، مث الطبعة األخرية واليت كانت عام: 1435

                                                           

بة من العلماء  )ص: املمقدمة  (1)  ب(. -أختصر يف التفسري، ُنم
 ب(.املرجع السابق )ص:  2))
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 املبحث الثاين: بني املصنَّفني يف التفسري 

 مطالب: وفيه مخسة

  املطلب األول: تسمية السور:

لكل سورة من سور القرآن العظيم اسم خاص هبا مييِ زها عن غريها من سور 
القرآن، اشتهرت به يف املصاحف، وكتب السنة والتفسري، وقد يكون للسورة اسم 

 شكَّ أن واحد وهو الغالب على سور القرآن، وقد يكون هلا امسان أو أكثر، وال
، فإن  م جليلةكَ تسمية سور القرآن هبذه األمساء ال خيلو من دالالت عظيمة، وحِ 

كانت أمساء السور ابالجتهاد عند القائلني بذلك: فهداية هللا خلقه إليها، وإقرارهم 
م، وإن كانت ابلتوقيف فالفوائد الكبرية كَ عليها كافية يف إثبات هذه الفوائد واحلِ 

 .(1)وجودها متحقق، سواء عملم ذلك أم جمهلم العظيمة متحتمة، و كَ واحلِ 

 مسائها، وذلك كما يلي:حمل  الدراسة على عنونة السور أب درج كال املصنَّفنيوقد 
مسُّوها ابالسم الذي اشتهرت به يف املصاحف وكتب التفسري وكتب السنة،  -

أكثر  لسورةخرى إن كان لواملعتمد يف مصحف املدينة النبوية، دون تطرق لألمساء األم 
القرآن الكرمي هلا  تفسرية فقد ذكر مصنِ فو املختصر يف من اسم، إال يف سورة الفاحت

...وهي السبع م القرآن الشتماهلا على موضوعاته؛ وتسمَّى أم فقالوا: " ينآخر  امسني
 .(2)"املثاين

إال ما ذكره  مل يمذكر يف كال املصنَّفني سبب تسمية السورة ابالسم املذكور، -
املستنبطة من  فوائدمن ضمن ال مصنِ فو تفسري املدينة يف سبب تسمية سورة البقرة

املختصر من ذكر لسبب  مصنِ فو ما ذكرهوكذلك  ،(3)وىل فيهااآلايت اخلمس األم 
، (6)، وآل عمران(5)، والبقرة(4)يف سور: الفاحتة قبل البدء بتفسري اآلية األوىل، التسمية
 .دون غريها من سور القرآن ،(7)والنساء

                                                           

 (.23-22ص:) ، حملمد الشايعينظر: أمساء سور القرآن الكرمي (1)
بة من العلماء املختصر يف التفسري (2)  (.1ص:) ، ُنم
بة من العلماء ينظر تفسري املدينة (3)  (.1/8) ، ُنم
بة من العلماء املختصر يف التفسري 4))  (.1)ص:  ، ُنم
 (. 2)ص: املرجع السابق  5))
 (.50)ص:  املرجع السابق (6)
 (.77)ص: املرجع السابق  (7)
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 نزول السور:: الثايناملطلب 

نزوهلا، هي السنَّة احلسنة اليت درج مكان افتتاح تفسري سور القرآن الكرمي ببيان 
نزول السور من فوائد جليلة مكان عليها مفسرو السلف واخللف، وذلك ملا يف بيان 

ال ذي كان ينزل فيه، مم ا الت مكني من فهم القرآن من خالل الواقع لعل من أمهها: 
منه القدرة على وضع نصوص الكتاب يف مواضعها، فاخلطاب املك ي مثال  صم خيلم 

يراعي حال االستضعاف للمؤمنني والط غيان واالستعالء للكافرين، خبالف اخلطاب 
 املدين  ففيه مراعاة القو ة والت مك ن والعز ة للمؤمنني، والذ ل ة واهلزمية للكافرين.

لفقه شرائع  عظيمة   قتضيه كل  وضع من تلك األوضاع املختلفة قاعدة  وما ي
 .(1)اإلسالم وتنزيل كل  شيء منزلته مبراعاة أحوال املكل فني

ومن هنا التزم كال املصنَّفني ببيان مكان النزول لكل سورة من سور القرآن 
 العظيم وفق املنهج التايل:

 تفسري املدينة املنورة:أوال: 
ها أ.جاء يف  من منهجهم  بشري أنَّ  بن د. حكمت مقدمة املصنَّف اليت حربَّ

نزوهلا، حيث مكان الذي ساروا عليه يف هذا التفسري: تصدير تفسري السور ببيان 
ر التفسري بذكر مكان النزول"  .(2)قال: "وصمدِ 

 وللتفصيل يف هذا أقول:
حتت عنوان:  نزوهلا،مكان إهنم يفتتحون تفسري السورة بعد ذكر امسها ببيان  - 

"النزول"، ومن ذلك ما جاء عند تفسريهم لسورة آل عمران فقد صدَّروا تفسريها 
، ومن ذلك أيضا ما جاء عند تفسريهم لسورة فصلت فقد (3)ابلقول: "النزول: مدنيَّة"

 .(4)صدَّروا تفسريها ابلقول: "النزول: مكي ة"

نقل حكاية اإلُجاع أو  نزول السور عدم ذكر مكان الغالب على منهجهم يف -
القول مبكي ة السورة أو مدني تها، إال يف ثالث سور، وهي: سورة القارعة، االتفاق على 
 ، وعند تفسري سورة النصر قالوا يف صدر(5)ها: "مكي ة ابالتفاق"تفسري  قالوا يف صدر

                                                           

، لفهد يف علوم القرآن(، ودراسات 62)ص:  ، لعبد هللا اجلديعينظر: املقدمات األساسية يف علوم القرآن 1))
 (.133)ص:  الرومي

بة من العلماء مقدمة تفسري املدينة (2)  ح(./1)، ُنم
بة من العلماء تفسري املدينة (3)  (.1/139) ، ُنم
 (.2/444املرجع السابق ) 4))
 (.2/793املرجع السابق ) 5))
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ها: تفسري  يف صدر، وعند تفسري سورة املسد قالوا (1)"مدني ة ابالتفاق"ها: تفسري 
 .(2)"مكي ة ابالتفاق"

نزول السور إال عند تفسري مكان الغالب على منهجهم عدم ذكر اخلالف يف  -
نزول هذه السور، مكان سورة اإلنسان وما بعدها حيث كانوا يشريون للخالف يف 

 ومل يكن هلم منهج واحد يف حكاية اخلالف، فأحياان:

له، مث يذكرون القول اآلخر بصيغة يقدِ مون قول اجلمهور، وحيتجون  -
التمريض، وحيكمون بعدم صحته، ومن ذلك ما جاء عند تفسريهم لسورة اإلنسان 

ده فقد صدَّروا تفسريها ابلقول: "مكي ة يف قول ُجهور العلماء، وهو الذي تعض ِ 
الرواايت، ويناسبه موضوع السورة، وتوافر خصائص اآلايت املكي ة فيها، وقيل: مدني ة، 

  .(3)وقيل: بعض آايهتا مدين ، وكالمها مل يصح "

ورمبا ذكروا قول اجلمهور وحده، واحتجوا له، دون ذكٍر للقول اآلخر، ومن  -
ذلك ما جاء عند تفسريهم لسورة األعلى فقد صدَّروا تفسريها ابلقول: "مكي ة يف قول 

 .(4)ا مكي ة"اجلمهور، وقال ابن عاشور: وما اشتملت عليه من املعاين يشهد لكوهن

، ومن ذلك ما جاء عند تفسريهم لسورة ورمبا ذكروا القول اآلخر منسوابً  -
مكي ة، إال ما حكى ابن عطية عن أيب عمرو الفجر فقد صدَّروا تفسريها ابلقول: "

، وكالذي جاء عند تفسريهم لسورة التني فقد صدَّروا التفسري (5)الداين  أهنا مدني ة"
 .(6)عن ابن عباس وقتادة: أهنا مدني ة" ويبقوهلم: "مكي ة، ورم 

ما يعضِ ده، ومن ذلك ما  اذكرو و روا قول اجلمهور، أو القول األرجح ورمبا أخَّ  -
جاء عند تفسري سورة القدر فقد صدَّروا تفسريها ابلقول: "مكي ة، وعن ابن عباس 

نها الرتغيب والضحاك أهنا مدني ة، ونسبه القرطيب  إىل أكثر املفسرين. ويرج ح هذا تضمُّ 
، ومن ذلك أيضا ما جاء عند تفسري (7)يف ليلة القدر، ورمضان فمرض بعد اهلجرة"

                                                           

بة من العلماء تفسري املدينة 1))  (.2/807)، ُنم
 (.2/808املرجع السابق ) (2)
 (.2/797(، )2/795(، وينظر: )2/719) املرجع السابق 3))
 (.2/758املرجع السابق ) (4)
 (.2/764املرجع السابق ) (5)
 (.2/805(، وينظر: )2/781املرجع السابق ) (6)
 (.2/785املرجع السابق ) 7))
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سورة البينة، فقد صدَّروها ابلقول: "مثة خالف بني كوهنا مكي ة، أو مدني ة. قال ابن 
 .(1)عاشور: وكوهنا مدني ة هو األظهر لكثرة ما فيها من ختطئة أهل الكتاب"

نزول السورة دون ترجيح أو ذكر ما يشهد مكان رمبا ذكروا اخلالف يف  -
بصحة أحد القولني، بل يكتفون حبكاية القول اآلخر بصيغة التمريض، ومن ذلك ما 
جاء عن تفسري سورة الكافرون، فقد صدَّروا تفسريها ابلقول: "مكي ة، وقيل: 

قد صدَّروا تفسريها ابلقول: ، ومن ذلك أيضا ما جاء عند سورة الفلق، ف(2)مدنية"
 .(3)"هي يف قول األكثرين مكي ة، وقيل: مدني ة"

اآلايت املدنيَّات يف -املستثناة من مكي ة السورمل يتم التنبيه على اآلايت  -
إال يف سورة املاعون فقد صدَّروا تفسريها ابلقول: "النزول: مكي ة يف  -السور املكي ة

مكي ة، والباقي  چڄ  چ  تقان من أوهلا إىل قوله:يف اإلاألكثرين، وقيل: مدني ة. و  قول
التنبيه عليه، ومن  فلم يتم   رالسو  ها من اآلايت املستثناة من مكيَّةأما غري ، (4)مدني ة"

( منها فقد ورد 114سورة هود متفق على مكيَّتها إال اآلية )ذلك على سبيل املثال: 
مل ينبهوا على هذا يف نزوهلا قصة يف حديث صحيح تدل على مدنيَّتها، ومع ذلك 

 سبب نزوهلا اعند احلديث عن نزول السورة وال عند تفسري اآلية، رغم أهنم قد ذكرو 
 .(5)عند احلديث عن سبب النزول الدال على مدني تها

اآلايت املكي ة –املقابل مل يتم  التنبيه على اآلايت املستثناة من مدني ة السورة ويف 
إال يف سورة احلج  فقد صدَّروا تفسريها ابلقول: "النزول: مدني ة إال  -يف السور املدني ة

ة ، أما غريها من اآلايت املستثناة من مدني  (6)"(54(، و )53(، و )52اآلايت: )
سورة احلديد مدني ة يف فلم يتم التنبيه عليه، ومن ذلك على سبيل املثال:  السور

يف الصحيح ما يدل على مكي ة  الراجح إال أنه قد ورد عن عبد هللا بن مسعود 
مل ينبهوا على هذا عند احلديث عن نزول السورة وال عند تفسري ، و (7)(16اآلية )

                                                           

بة من العلماء تفسري املدينة 1))  (.2/787)، ُنم
 (.2/806املرجع السابق ) 2))
 (.2/811املرجع السابق ) (3)
 (.2/803املرجع السابق ) (4)
 (.1/613املرجع السابق ) (5)
 (.2/91املرجع السابق ) (6)
 ، حملمد الفاحل(، واملكي  واملدين  من السور واآلايت2/949) ، خلالد املزيين  ينظر: احملرر يف أسباب النزول (7)

 (.378-377)ص: 
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املخر ج يف الصحيح والذي يدل   مسعوداآلية، رغم أهنم ذكروا أثر عبد هللا بن 
 .(1)على مكي ة اآلية يف فوائد اآلايت

نزول السور عند تفسريها: اإلشارة إىل ترتيب نزول  عنايتهم بنوع ومن مظاهر -
، ومن ذلك: ما جاء عند تفسريهم لسورة -النزول الزماين للسور –بعض السور 

وعند ، (2)مكي ة وهي من أوائل ما نزل" املزمل حيث صدَّروا تفسريها ابلقول: "النزول:
 (3)تفسريهم لسورة العلق صدَّروا التفسري فيها ابلقول: "النزول: مكي ة، وهي أول سورة

، ورمبا استشهدوا مبا يعز ز قوهلم يف ترتيب النزول كما جاء (4)نزلت من القرآن الكرمي"
: "النزول: مكية. واآلايت ابلقول فيها صدَّروا التفسريفقد عند تفسريهم لسورة املدثر 

اخلمس يف أوهلا هي ثين ما نزل، بعد اآلايت اخلمس األوىل من سورة العلق، ففي 
وهو حيدِ ث عن زمن الوحي، فقال:   عن جابر بن عبد هللااحلديث 

 .(5)...احلديث"

 :القرآن الكرمي تفسرياملختصر يف اثنيا: 
ها  د. صاحل بن محيد: أن من منهجهم الذي  أ.جاء يف مقدمة املصنَّف اليت حربَّ

نزوهلا، فقال: "التقدمي مكان ساروا عليه يف هذا التفسري: تصدير تفسري السور ببيان 
هذا يف . وللتفصيل (7)"نزوهلا )مكية أو مدنية( (6)زمان بني يدي كل سورة ببيان

 أقول:
افتتاح تفسري نزوهلا، فعند مكان افتتاح تفسري السورة بعد ذكر امسها ببيان  -

 .(9)وعند افتتاح سورة اجلاثية جاء قوهلم: مكيَّة ،(8)سورة البقرة جاء قوهلم: مدنيَّة

                                                           

بة من العلماءتفسري املدينة 1))  (.2/601) ، ُنم
 (.2/700املرجع السابق ) (2)
ولعل األنسب ملا يف مصنَّفهم من التحرير التخصيص أبن يقال: اخلمس اآلايت األوىل منها أول ما نزل من  3))

 ة التالية.القرآن، ال سيما وقد أشاروا هلذا التخصيص ابآلايت اخلمس عند تفسري سورة املدثر كما يف الفقر 
 (2/783املرجع السابق ) 4))
 (.2/706املرجع السابق ) (5)
"ببيان مكان نزوهلا"، ويف الطبعتني السابقتني كانت عبارهتم:  وهو خطأ، صوابه: ،هكذا جاء يف مقدمتهم (6)

 وموضع نزوهلا".. "التقدمي بني..
بة من العلماء مقدمة املختصر يف التفسري 7))  أ(.ص: ) ، ُنم
بة من العلماء ينظر: املختصر يف التفسري (8)  (.2)ص:  ، ُنم

 (.499)ص: املرجع السابق  (9)
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مل يتم  التنبيه على ما كان من النزول ابتفاق، ففي املثالني السابقني: األوىل  -
 مدنيَّة ابتفاق، والثانية مكيَّة ابتفاق.

، بل امعتمد القطع ابلقول إما مل يتم  التنبيه على ما كان من النزول خبالف -
مبكيَّة السورة، أو مدنيَّتها، ومن ذلك: سورة احلج  من السور املختلف يف نزوهلا 

، ومن ذلك أيضا (2)، وقد صدَّروا تفسريها ابلقول عن نزوهلا: مدنيَّة(1)اختالفا كثريا
ف فيها على ثالثة ، والسورة خمتل(3)سورة املطفِ فني صدَّروا تفسريها ابلقول أبهنا: مكيَّة

 .(4)أقوال، كما ذكر ذلك السيوطيُّ 
اآلايت املدنيَّات يف -مل يتم  التنبيه على اآلايت املستثناة من مكي ة السورة -

، كما تقدم ومل يتم (114فسورة هود متفق على مكيَّتها إال اآلية ) -السور املكي ة
، ويف املقابل مل يتم  التنبيه على اآلايت املستثناة من مدني ة السورة (5)التنبيه على ذلك

فسورة احلديد مدني ة يف الراجح إال أنه قد ورد عن  -اآلايت املكي ة يف السور املدني ة–
، ومل يتم  التنبيه (6)(16ة اآلية )يف الصحيح ما يدل على مكي    عبد هللا بن مسعود

 على ذلك.
زول سور القرآن ساروا على منهج مطرد فيما يتعلق مبكان نواخلالصة: أهنم 

ثبت ابلقول: أبن السورة مدني ة أو مكي ة، دون تطرق للخالف يف نزوهلا ُجلة أو 
 االستثناء منها، متاشيا مع منهجهم يف االختصار.

العلوم املعينة على  هم  علم املقاصد من أ مقاصد السور:املطلب الثالث:  -
چ  چ  چ  يف قوله تعاىل: تعاىل، بل هو عمدة يف فهمه، قال الشاطيبُّ  فهم كتاب هللا

، واعتبار مقاصد (7)التدبر إمنا يكون ملن التفت إىل املقاصد"" :[82النساء: ]ٱ چ چ

                                                           

-118)ص:  ، حملمد الفاحل(، واملكي  واملدين  من السور واآلايت49-1/48) ، للسيوطي  تقانينظر: اإل 1))
125.) 

بة من العلماء ينظر: املختصر يف التفسري 2))  (.332)ص:  ، ُنم
 (.587)ص: املرجع السابق  3))
-506)ص:  ، حملمد الفاحل(، واملكي  واملدين  من السور واآلايت52-1/51) ، للسيوطي  تقانينظر: اإل ((4

509.) 
(، واحملرر يف 116-115)ص:  للسيوطي  ‘ (، ولباب النقول272)ص:  للواحدي   ،ينظر: أسباب النزول (5)

 (.629-2/624) ، خلالد املزيين  أسباب النزول
 ، حملمد الفاحل(، واملكي  واملدين  من السور واآلايت2/949) ، خلالد املزيينينظر: احملرر يف أسباب النزول (6)

 (.378-377)ص: 
 (.4/209) ، للشاطيب  املوافقات (7)
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" : من عرف  إن  السور يف تفسري كالم هللا تعاىل هو املنهج الصحيح، قال البقاعيُّ
املراد من اسم السورة عرف مقصودها، ومن حقق املقصود منها عرف تناسب آيها 
وقصصها وُجيع أجزائها ... فإن كل سورة هلا مقصد واحد يدار عليه أوهلا وآخرها 

، (1)"ويستدل عليه فيها؛ فرتتب املقدمات الدالة عليه على أكمل وجه وأبدع منهج
 : هو إقليد   -مقصودها – لم أن تعيني عمود السورةاع"وقال عبد احلميد الفراهيُّ

ملعرفة نظامها .. ولكنه أصعب املعارف، وحيتاج إىل شدة التأمل والتمحيص، وترداد 
النظر يف مطالب السورة املتماثلة واملتجاورة، حىت يلوح العمود كفلق الصبح، فتضيء 

ص، ويتعني من التأويالت به السورة كلُّها، ويتبني نظاممها، وأتخذ كل آية حملها اخلا
 أن القرآن كيف، و عجاز القرآنإظهر يمقاصد السور  ةمبعرف، و (2)احملتملة أرجحها"

ولذا التزم كال املصنَّفني ببيان املقاصد لكل سورة من سور القرآن ؛ حمكم العظيم
 العظيم وفق املنهج التايل:

جاء يف مقدمة مصنَّفهم أنَّ من منهجهم الذي  تفسري املدينة املنورة:أوال: 
ر التفسري ...مث بيان مقاصد السورة" ، (3)ساروا عليه يف هذا التفسري ما نصُّه: "وصمدِ 

 وللتفصيل يف هذا أقول:
 عنونوا هلذه الفقرة بـ: املقاصد. -
عام هلا، ذكروا لكل سورة من سور القرآن مقاصدها املتعددة، وليس املقصد ال -

هم يف مقدمة مصنَّفهم ابهلامش حيث جاء فيها: "وقد ذكروا ذلك يف منهج وقد
، أشبه (4)فصِ لت املقاصد يف عدة فقرات ملعرفة املزيد عن غاايت السورة ومثرة نتائجها"
 ما يكون بصنيع ابن عاشور فيما يسميه أغراض السورة اليت سعت لتحقيقها.

العظيم، تبعا لتعدد املوضوعات  تفاوت عدد املقاصد املستنبطة لسور القرآن -
اليت تطرقها السورة وتشعبها، والطول للسورة ال شكَّ معترب، وقد كانت أكثر السور 

، (5)مقاصدا يف هذا التفسري سورة البقرة، حيث بلغت مقاصدها: ثالثة عشر مقصدا
 ها، وأما أقلَّ (7)، مث سورة النساء عشرة مقاصد(6)تليها سورة التوبة أحد عشر مقصدا

                                                           

 (.1/149مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، للبقاعي  ) 1))
 (.77 ( دالئل النظام، لعبد احلميد الفراهي  )ص:2)
بة من العلماء ) 3))  ح(./1مقدمة تفسري املدينة، ُنم

 ح(./1املرجع السابق ) (4)
بة من العلماء5)  (.1/7) ( تفسري املدينة، ُنم
 (.1/497( املرجع السابق )(6
 (.1/199املرجع السابق ) 7))
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 .(3)، وغريها(2)، والضحى(1)فمقصد واحد يف سور: احلاقة 

جاء يف مقدمة مصنَّفهم أن من : القرآن الكرمي تفسرياملختصر يف اثنيا: 
 منهجهم الذي ساروا عليه يف هذا التفسري ما نصُّه: "التقدمي بني يدي كل سورة ببيان

 أقول:، وللتفصيل يف هذا (4)"وبيان أهم مقاصدها ابختصار ...
صد السورة، وذلك يف الطبعة الثالثة هلذا السفر امقمن عنونوا هلذه الفقرة بـ:  -

املبارك، بينما كان عنواهنا يف الطبعتني األوىل والثانية: مقصد السورة، والذي أراه أن 
 املسمى السابق هلذه الفقرة أنسب مبضموهنا كما سيأيت يف الفقرة التالية.

رة كما نصُّوا على ذلك يف مقدمة العام للسو  قصدوا استخالص املقصد -
حيث جاء فيها: "التقدمي بني يدي كل سورة ببيان مقصدها  الطبعة األوىل والثانية

، الذي يبني  الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية، (5)وحمورها العام الذي تدور عليه"
يس تدور عليه ابعتبار أن لكل سورة من سور القرآن العظيم مقصد واحد وموضوع رئ

املوضوع الرئيس، من أوهلا إىل آخرها، وإمنا املختلف أساليب السورة يف عرض 
املختصر يف التفسري السري على منهجية واحدة يمذكر فيها املقصود  واستطاع مصنِ فو
سورة البقرة فقد مل ينخرم إال يف من أول القرآن إىل آخره، ابطراد األعظم للسورة 
إعداد األمة لعمارة األرض والقيام بدين هللا، وبيان مقاصد، فقالوا: "عد دوا هلا ثالثة 

 ويمعتذر هلم بطول السورة.، (6)"أقسام الناس، وفيها أصول اإلميان وكليات الشريعة

لوا له، من ذلك ما جاء عند ذكرهم ملقصد سورة رمبا ذكروا مقصد السورة وعلَّ  -
الكافرين،  وحقيقته ومثاره وعواقب خمالفته وذم ِ املؤمنون حيث قالوا: "قضية اإلميان 

، ومن ذلك أيضا قوهلم عند (7)"ولذلك افتتحت بفالح املؤمنني وعدم فالح الكافرين
 قيمة اإلنسان وشرفه بدينه، وسفوله وهوانه بتخليه عنه؛ ذكر ذكر مقصد سورة التني: "

                                                           

بة من العلماء(1)   (.2/674) تفسري املدينة، ُنم
 (.2/777املرجع السابق ) (2)

، 808، 807، 806، 805، 802، 799، 795، 793، 785، 779 /2) املرجع السابق :ينظر مثال  3))
811 ،813.) 

بة من العلماء مقدمة املختصر يف التفسري ((4  أ(.ص: ) ، ُنم
 أ( الطبعة الثانية.ص: )املرجع السابق  (5)
بة من العلماء )ص: املختصر يف التفسري (6)  (.2، ُنم
 (.342)ص: املرجع السابق  (7)
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 .(1)"الوحي لذا أقسم أبماكن نزول

القرآين املذكور يف السورة يف استنباط املقصد، من ذلك رمبا وظَّفوا القصص  -
إبراز احلكمة املوافقة للشرع، ما جاء عند ذكرهم ملقصد سورة لقمان حيث قالوا: "

تصديق نزول سورة اجلن : " ، وكقوهلم عند ذكر مقصد(2)"وتذكر لقمان مثال لذلك
 .(3)"مزاعم املشركني فيهمالقرآن وأنه من عند هللا، من خالل إميان اجلن به، وإبطال 

الزمين  هلا، من ذلك قوهلم عند  لنزولرمبا ذكروا يف مقصد السورة ما يشري إىل ا -
وما يشرع عند حصول  عاقبة اإلسالم ابلنصر والفتح، الن صر: "بيانذكر مقصد سورة 

 ."(4) لقرب أجل النيب ذلك، كما تشري

ند ذكر مقصد سورة قوهلم ع رمبا استشهدوا للمقصد بعد استنباطه، من ذلك -
بيان احلقيقة الكونية يف أن تصريف األمور واألحوال واألحداث هلل وحده؛  الروم: "
 .(5)" چ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  : كما قال

وا عن مقاصد سور القرآن العظيم ب - ةعبارايف اجلملة عربَّ موجزة  ت حمرَّرة حمربَّ
وجيزة، ومن أمثلة ذلك قوهلم عند ذكر عن مقصود السورة جبمل بليغة تكشف 

تنظيم اجملتمع املسلم من داخله من خالل مقصد سورة النساء وهي من الطوال: "
على حقوق النساء  اً إزالًة لرواسب اجلاهلية وتركيز  حفظ احلقوق االجتماعية واملالية،

علم هللا إظهار ، ومن ذلك أيضا قوهلم عند ذكر مقصد سورة اجملادلة: "(6)"والضعفاء
د ذكر مقصد عن ، وقوهلم(7)"من خمالفته اً بالغة، تربيًة ملراقبته، وحتذير الشامل وإحاطته ال

تذكري النفوس مبِنَّة هللا األعلى، وتعليقها ابحلياة األخرى، وختليصها من سورة األعلى: "
 .(8)"التعلُّقات الدنيا

                                                           

بة من العلماء  )صاملختصر يف التفسري ((1 ، 537، 528، 502، 332)ص: (، وينظر أيضا: 597، ُنم
577 ،600.) 

 (.411)ص: املرجع السابق  2))
 (.572)ص: املرجع السابق  ((3

 (.603)ص: املرجع السابق  (4)
 (.404)ص: املرجع السابق  (5)

 (.77)ص: املرجع السابق  6))
 ( وغريها الكثري.599، 586، 566، 574، 531)ص: (، وينظر أيضا: 542)ص:   السابق املرجع (7)

 (.591)ص: املرجع السابق  8))
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السورة املفسَّرة مبا سبق بعد التقدمي بني يدي املطلب الرابع: صياغة التفسري: 
احلديث عنه من ذكر امسها، ومكان نزوهلا، ومقاصدها، يبدأ كال التفسريين بتفسري 

 آايت السور املباركات وفق املنهج التايل:
 تفسريصياغة من منهجهم الذي ساروا عليه يف  أوال: تفسري املدينة املنورة:

 يلي:ما  اآلايت

، أو (1)واليت قد تكون آية واحدةمون التفسري بوضع رقم اآلية املفسَّرة، يقد ِ  -
 .(3)، ورمبا أكثر من ذلك(2)آيتني

يفسِ رون اآلايت بطريقة التفسري اإلُجايل، وقد نصُّوا على ذلك يف مقدمتهم:  -
 .(4)"وأن يكون إخراجه بطريقة التفسري اإلُجايل املختصر احملرر"

توقفوا عن تفسري احلروف املقطعة يف السور املفتتحة هبا، وأشاروا إىل أن  -
وأحالوا يف أغلب اإلعجاز للقرآن،  ثبوت إيرادها يف أوائل السور املفتتحةمن احلكمة 

، ومن أُجل ما قالوه (5)السور املفتتحة حبروف التهجي على ما ذكروه يف سورة البقرة
ري فاحتة سورة هود: "بدأ السورة الكرمية هبذه األحرف يف هذه الفواتح قوهلم عند تفس

للتنبيه والتحدي، فالقرآن نزل ابلعربية، وهذه حروفها، فهل يقدر أرابب الفصاحة 
 .(6)وأساطني البيان أن أيتوا مبثله أو بسورة منه"

من ذلك ما ذكروه عند تفسري  على الرواية الصحيحة صاغوا التفسري اعتماداً  -
حيث قالوا: "كما حصل يف اليهود  [7]الفاحتة: چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ  : قوله

الذين غضب هللا عليهم؛ بسبب شركهم ابهلل، وحتريفهم التوراة، وكما حصل للنصارى 
وكالذي جاء عند  ،(7)وا الطريق الصحيح؛ بسبب شركهم وحتريفهم اإلجنيل"الذين ضلُّ 

، حيث قالوا: "فغريَّ [59]البقرة: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  : تفسري قوله

                                                           

بة من العلماء تفسري املدينة :ينظر مثال (1)  ( وغريها الكثري.664، 2/210، 117، 1/23)، ُنم
 ( وغريها الكثري.2/198،494، 684، 1/10) : املرجع السابقينظر مثال ((2
، 2/583(،93-90، اآلايت: )745(، 84-80، اآلايت: )1/690) : املرجع السابق ينظر مثال ((3

 (( وغريها الكثري.30-27(، و26-21( و)20-17، اآلايت: )733(، 45-41( و)40-37اآلايت: )
بة من العلماء مقدمة تفسري املدينة 4))  و(./1) ، ُنم

بة من العينظر مثال: تفسري املدينة (5)  ( وغريها.650، 618، 581، 552، 392، 140، 1/8)لماء ، ُنم
 (.2/352(، وينظر أيضا: مطلع تفسري سورة يس )1/581)  املرجع السابق (6)
 (.1/3)املرجع السابق  7))
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على مؤخرة أجسامهم دون احنناء، ومل  املعتدون منهم أمر هللا تعاىل، إذ دخلوا زحفاً 
 .(1)يسألوا هللا تعاىل املغفرة، وإمنا قالوا: )حبة يف َشْعرة( استهزاء أبمر هللا تعاىل"

قوهلم عند من ذلك عند تعذر اجلمع،  التفسريية قدموا الراجح من األقوال -
فعاقبهم ، حيث قالوا: "[65]البقرة:  چک  ک  گ    گ  گ  چ  : قولهتفسري 

ما  أيضا من ذلك، و (2)"ابملسخ يف الدنيا إىل قردة أذلة. وهذا املسخ حقيقة ال جماز
، [238]البقرة: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   : من قوله)الصالة الوسطى( جاء يف تفسري 

على إقامة الصلوات اخلمس،  -أيها املؤمنون–حافظوا حيث قالوا يف تفسريها: "
 .(3)"أبدائها يف أوقاهتا بشروطها وأركاهنا، وحافظوا على صالة العصر

عند إمكانية اجلمع، كالذي ذكروه يف  يف التفسري ُجعوا بني األقوال الوجيهة -
و يتسامح أ" ،:[237]البقرة: چ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ   : تفسري قوله

، وكالذي جاء عند )4)الزوج، أبن يرتك للمطلقة املهر كله، أو يسقط ويل أمرها املهر"
ملا لنا من العظمة  –، حيث قالوا: "إننا [1]الكوثر: چڎ    ڎ  ڈ  چ  : تفسري قوله

 اخلري الكثري يف الدارين، وهنراً  -أيها الرسول -أغدقنا عليك-الكاملة والقدرة الشاملة
 .(5)يف اجلنة.."

ن ذلك ما جاء م إىل اإلعراب الراجح، استناداً بعبارة فصيحة، صاغوا التفسري  -
، [102]البقرة: چ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  :عند تفسريهم لقوله 

ن ذلك وم ، (6)وبتعليمهم التفريق بني الزوجني الذي أنزل على امللكني"حيث قالوا: "
، [138]البقرة:  چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچ  :ما جاء عند تفسريهم لقوله 

 . (7)حيث قالوا: "الزموا اإلسالم، وهو دين هللا"

                                                           

بة من العلماء تفسري املدينة(1)  ( من سورة البقرة، 87(، وينظر أيضا: تفسري روح القدس يف اآلية: )1/28)، ُنم
 ( من سورة البقرة، وغريها الكثري.143اإلميان يف اآلية: )وتفسري 

 (.65-2/59)جامع البيان، للطربي   تفسريها: (، وينظر يف اخلالف يف1/32)املرجع السابق  2))
بة من العلماء تفسري املدينة (3) -4/342، وينظر يف اخلالف يف تفسريه: جامع البيان، للطربي  )(1/117)، ُنم

374.) 

 (.332-4/317)جامع البيان، للطربي  وينظر يف اخلالف يف تفسري اآلية: ، (1/116)املرجع السابق  (4)
 (.685-24/679)جامع البيان، للطربي   (، وينظر األقوال يف تفسري اآلية:2/805)املرجع السابق  (5)
بة من العلماء تفسري املدينة (6) ، للسمني )الواو(: الدر املصون(، وينظر اخلالف يف إعراب )ما( و 1/43)، ُنم

 ، وينظر ما ذكروه يف الفوائد من هذه اآلية.(2/31) احلليب  
 .(2/143) ، للسمني احلليب  (، وينظر اخلالف يف إعراهبا: الدر املصون1/57)املرجع السابق  ((7
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، من ذلك قوهلم عند متضمنة ضروب البالغةصاغوا التفسري بعبارة فصيحة،  -
: "وإايي وحدي فخافوين، فاعملوا بطاعيت، [41]البقرة: چک  ک  چ  : تفسري قوله

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ  : ومن ذلك أيضا قوهلم عند تفسري قوله ،(1)واتركوا معصييت"

، ومن (2)"-ملا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة –: "مث أحييناكم [56]البقرة: چۋ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   : ذلك أيضا قوهلم عند تفسري قوله

: [79]البقرة: چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
"يهدد هللا تعاىل، ويتوعد ابهلالك هلؤالء الذين حيرفون التوراة، ويزعمون أهنا منزلة من 
عند هللا تعاىل، لينالوا به عرض الدنيا، وهذا الوعيد ابهلالك بسبب حتريفهم التوراة، 

 ، وكقوهلم عند تفسري قوله(3)ويؤكد ذلك التهديد؛ بسبب ما جيمعون من املال احلرام"
:  فرد هللا تعاىل عليهم أبن [80]البقرة: چ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ" :

، (4)دعواهم: هل أعطاكم هللا امليثاق هبذا؟" عليهم، ومبطالً  منكراً   جييبهم النيب
: "فهؤالء البعداء [81]البقرة: چہ   ہ  ہ    ۀٹ  ٹ  ۀچ  : وكقوهلم عند تفسري قوله

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  : وكقوهلم عند تفسري قوله، (5)عن رمحة هللا سبحانه"

 وغريها الكثري.، (6)لقد علمتم.." : "قسماً [65]البقرة: چک    

بعالمات الرتقيم، وضبط الكلمات عند صياغة التفسري،  ابلغاً  اً اهتموا اهتمام -
 چھ  ے    ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  : من ذلك قوهلم عند تفسري قوله

اليهود،  ر: "كيف أتمرون الناس ابلعمل الصاحل، وترتكون أنفسكم اي أحبا[44]البقرة:
، ومن ذلك (7)وأنتم تقرؤون التوراة اليت تنهى عن ذلك؟! أفال تدركون سوء عملكم؟"

: [5]احلج: چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ہۀ   ۀچ  : قوهلم عند تفسري قوله
 .(8)ونبقي يف األرحام..""لِنـمَوضِ ح لكم عظيم قدرتنا. 

                                                           

بة من العلماءتفسري املدينة 1))  امله من احلصر.(، وفيه توظيف ما أفاده تقدمي املعمول على ع1/25) ، ُنم
 (، وفيه تفسري ملا أفاده التعبري بنون العظمة.1/28)املرجع السابق  2))

 (، وفيه بيان أن الغرض من التكرار التأكيد.1/35)املرجع السابق  (3)
 (، وفيه بيان الغرض من االستفهام.1/36)املرجع السابق  (4)
 اإلشارة للبعيد.، وفيه بيان سر التعبري ابسم (1/36)املرجع السابق  (5)

بة من العلماءتفسري املدينة (6)  ( وفيه بيان القسم يف اآلية.1/32) ، ُنم

(، ومن خالل عالمات الرتقيم نفهم أن االستفهام األول لإلنكار والتعجب، والثاين 1/25)( املرجع السابق 7)
 لإلنكار فقط.

 وهم منئنافية، وفيه مثال على ضبط ما قد يم على أن الواو استحيث دلت )النقطة( (، 2/93) املرجع السابق )8)
 الكلمات.
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 .(1)واآلية اليت تسبقها آلية املراد تفسريهاايف أحايني كثرية يربطون بني  -
من منهجهم الذي ساروا عليه يف  اثنيا: املختصر يف تفسري القرآن الكرمي:

 صياغة تفسري اآلايت ما يلي: 
، ورمبا  آية واحدة اليت هي غالباً و يقدِ مون التفسري بوضع رقم اآلية املفسَّرة،  -

 .(2)كانت آيتني معا
ما يشري إىل  يف مقدمتهموقد جاء يفسِ رون اآلايت بطريقة التفسري اإلُجايل،  -

االقتصار على تفسري اآلايت وبيان معانيها دون دخول يف مسائل القراءات " :هذا
 .(3)واإلعراب والفقه وحنوها"

أهنا حروف هجائية ال  املفتتحة هباتفسري احلروف املقطعة يف السور ذكروا يف  -
، وأشاروا إىل أن احلكمة من إيرادها يف أوائل معًن هلا يف نفسها إذا جاءت مفردة

هذه السور املفتتحة ثبوت اإلعجاز للقرآن حيث قالوا يف تفسري مطلع سورة البقرة: "
يف من احلروف اليت افتتحت هبا بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية ال معًن هلا 

نفسها إذا جاءت مفردة هكذا )أ، ب، ت، إخل(، وهلا حكمة ومغزى؛ حيث ال 
يوجد يف القرآن ما ال حكمة له، ومن أهم حكمها اإلشارة إىل التحدي ابلقرآن الذي 
يتكون من احلروف نفسها اليت يعرفوهنا ويتكلمون هبا؛ لذا أييت غالبا بعدها ذكر 

السور املفتتحة حبروف بقية ، وأحالوا يف (4)"للقرآن الكرمي، كما يف هذه السورة
 .(5)التهجي على ما ذكروه يف سورة البقرة

، من ذلك ما ذكروه عند (6)على الرواية الصحيحة صاغوا التفسري اعتماداً  -
حيث قالوا: "غري طريق  [7]الفاحتة: چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ   : تفسري قوله

املغضوب عليهم الذين عرفوا احلق ومل يتبعوه كاليهود، وغري طريق الضالني عن احلق 
، وكالذي (7(الذين مل يهتدوا إليه لتفريطهم يف طلب احلق واالهتداء إليه كالنصارى"

                                                           

-21(، )14( من سورة الفاحتة، واآلايت: )7-6(، )5عند تفسري اآلايت: ) املرجع السابقينظر مثال:  1))
 ، وغريها الكثري.من سورة البقرة (173(، )74(، )36(، )31(، )22

 ( من سورة يس.5-4من سورة البقرة، وتفسري اآليتني )( 56-55تفسري اآليتني )املرجع السابق ينظر مثال:  (2)
بة من العلماءمقدمة املختصر يف التفسري (3)  )أ(. ، ُنم

بة من العلماء )ص: املختصر يف التفسري  (4)  (.2، ُنم
 (، وغريها.235، 221، 208، 151، 50املرجع السابق )ص: ينظر مثال:  (5)

لية:  أذكر نفس األمثلة املذكورة يف بيان منهج تفسري املدينة يف صياغة يف هذه الفقرة، والفقرات األربع التا ((6
 التفسري؛ ليلتمس الفرق بينهما يف اختيار الكلمات وتوظيفها.

 (.1املرجع السابق )ص:  ((7
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، حيث [59]البقرة: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  : جاء عند تفسري قوله
كان من الذين ظلموا منهم إال أن بدلوا العمل، وحرفوا القول، فدخلوا   فماقالوا: "

يزحفون على أدابرهم، وقالوا: حبة يف شعرة، مستهزئني أبمر هللا تعاىل؛ فكان اجلزاء 
الشرع  من السماء بسبب خروجهم عن حد ِ  أن أنزل هللا على الظاملني منهم عذاابً 

 .(1)"وخمالفة األمر

األقوال التفسريية عند تعذر اجلمع، من ذلك قوهلم عند قدموا الراجح من  -
، حيث قالوا: "فجعل هللا [65]البقرة: چک  ک  گ    گ  گ  چ   : تفسري قوله

، ومن ذلك أيضا ما جاء يف تفسري (2)منهم قردة منبوذين عقوبة هلم على حتايلهم"
، حيث قالوا يف [238]البقرة: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : )الصالة الوسطى( من قوله

 تفسريها: "حافظوا على الصلوات أبدائها اتمة 

كما أمر هللا، وحافظوا على الصالة الوسطى بني الصلوات وهي صالة 
 .(3)العصر"
ُجعوا بني األقوال الوجيهة يف التفسري عند إمكانية اجلمع، كالذي ذكروه يف  -

أيها –"إان أعطيناك ، حيث قالوا: [1]الكوثر: چڎ    ڎ  ڈ  چ  : تفسري قوله
 .(4)اخلري لكثري، ومنه هنر الكوثر يف اجلنة" -الرسول

إىل اإلعراب الراجح، من ذلك ما جاء  صاغوا التفسري بعبارة فصيحة، استناداً  -
، [102]البقرة: چ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  : عند تفسريهم لقوله

،  ومن ذلك ما جاء عند (5)امللكني"حيث قالوا: "ويعلموهنم السحر الذي أنزل على 
، حيث قالوا: [138]البقرة:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچ  : تفسريهم لقوله

 . (6)"وابطناً  "الزموا دين هللا الذي فطركم عليه ظاهراً 

اعتًن كال املصنَّفني بذكر فوائد  :: الفوائد واالستنباطاتاملطلب اخلامس -
لمي سلكه احملققون من فاستنباط فوائد اآلايت منهج عاآلايت املفسَّرة، وال غرابة 

                                                           

 (.9املرجع السابق )ص:  1))

  .(10املرجع السابق )ص:  (2)
بة من العلماء )ص: املختصر يف التفسري  (3)  (.39، ُنم

 (. 602املرجع السابق )ص:  4))
 (..16املرجع السابق )ص:  (5)
 (. 21)ص:  املرجع السابق (6)
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ت الكرميات. وكانت املفسِ رين، وهو فتح من هللا يؤاته من رمزق حسن التدبر لآلاي
 بذكر فوائد اآلايت وفق املنهج التايل: عناية املصنَّفني

جاء يف مقدمة مصنَّفهم أنَّ من منهجهم الذي  أوال: تفسري املدينة املنورة:
ر التفسري ...وختامه بذكر الفوائد العلمية ساروا  عليه يف هذا التفسري ما نصُّه: "وصمدِ 

 الفوائد منهجهم يف استنباط، وللتفصيل يف (1)والرتبوية، واالستنباطات الفريدة"
 :(2)أقول

 .(3)االلتزام بذكر فوائد اآلايت املفسَّرة بعد إمتام تفسريها -
التفسري بني كوهنا  ظاهرة املعًن من خالل تتفاوت الفوائد املذكورة يف هذا  -
 .(5)، أو دقيقة املعًن حتتاج لرتداد النظر وكثرة التدبر الستنباطها(4)اآلايت
تفاوتت الفوائد املذكورة يف هذا التفسري بني الطول والقصر، فرمبا كانت  -

 .(7)أو قاربتها الصفحتني ، ورمبا طالت حىت جتاوزت(6)قصرية ال تتجاوز السطر
( فائدة كما 19كثمرت حىت بلغت )رمبا  فأما عدد الفوائد املذكورة فمتفاوت   -

ت حىت بلغت فائدتني كما يف ، ورمبا قلَّ (8)يف الفوائد املستنبطة من سورة الفاحتة
 .(9)الفوائد املستنبطة من سورة اإلخالص

ظهر يف هذه الفوائد احلرص على ربط آايت القرآن العظيم بواقع الناس،  -
 .(10)وتوظيف تفسريها يف حياة الناس العملية واليومية

يكثر االستشهاد آبايت القرآن يف استنباط الفوائد واليت هي من تفسري القرآن  -
 .(1)ابلقرآن

                                                           

بة من العلماءمقدمة تفسري املدينة (1)  ح(./1) ، ُنم
الفاحتة والبقرة فقط، فمن سوريت تفسري  املستخلصة منما ذكرته يف هذا املنهج كان من خالل سرب الفوائد  ((2

السورتني العظيمتني ملوضوعات القرآن إُجاال كما يف الفاحتة، أو تفصيال كما يف سورة البقرة  هاتني خالل مشول
، ولذا يف اإلحالة سأكتفي بذكر الصفحة والفائدة دون رقم ستكون الفوائد املستخلصة منهما شاملة على الغالب

 اجلزء )ص/ف(، وسأكتفي ابلتمثيل فقط ببعض األمثلة.
بة من العلماءاملدينة ينظر مثال: تفسري 3))  (.130، 110، 33)ص:  ، ُنم
 .(138، 136، 41-40املرجع السابق )ص: ينظر مثال: 4))

 (.101/10، 90/6، 61/2، 44/12، 20/3، 11، 3، 18/2)املرجع السابق ينظر مثال:  (5)
 .(132، 52)ص: املرجع السابق ينظر مثال: 6))
 (86/6-83، 75/11-74)املرجع السابق ينظر مثال:  7))
 (.5-1/3)  املرجع السابقينظر:  (8)
 ، وهذا اندر.(2/810) املرجع السابق ينظر: (9)

 (، وغريها.254/12، 54/8، 18/3) املرجع السابقينظر مثال:  (10)
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 .(2)يكثر االستشهاد ابألحاديث النبوية الصحيحة يف استنباط الفوائد -
 .(3)االستشهاد ابآلثر الصحيحة يف استنباط الفوائد -
، أو من علم الناسخ (4)قد يمذكر يف الفوائد شيء من تناسب السور -

 .(6)، أو ترتيب النزول(5)واملنسوخ

، ورمبا ذمكر يف الفوائد (7)قد يكون يف الفوائد رد  على بعض النظرايت املعاصرة -
 .(8)إشكال واجلواب عنه

ها د. حممد ُجيل  ازدان - هذا التفسري جبملة من الفوائد الطبية اليت حربَّ
 .(10)واختصَّ هبا هذا التفسري (9)احلبال

ببيان الوقوف النبوية يف غري رؤوس اآلية يف فوائد اآلايت، ازدان هذا التفسري  -
 .(11)وهي إضافة جديدة مل يسبقوا إليها يف مصنَّفات التفسري

و اخلرائط ، أ(12)املذكورة ابلصور التوضيحيةدمعِ مت بعض الفوائد  -
ال عليها يف ملحق الصور (14)، أو رسم شجري(13)التوضيحية فق املر واخلرائط  واليت حيم

                                                                                                                                        

، 73/9، 68/1، 62/6، 52/10، 39/3، 33/7، 24/13، 22/13)املرجع السابق ينظر مثال:  1))
98/8.) 

، 46/10، 44/13، 29/8، 26/11، 23/2، 22/6، 9/9، 4/17)املرجع السابق ينظر مثال:  ((2
66/4 ،134/1.) 

 (. 26/12، 24/13، 10/16) املرجع السابق ينظر مثال: (3)
 (.9/10)املرجع السابق ينظر مثال:  ((4
 (.31/9)املرجع السابق ينظر مثال:  ((5
 (.134/2) املرجع السابق ينظر مثال: 6))

بة من العلماءتفسري املدينة: ينظر مثال (7)  (.31/7) ، ُنم
 (.4/18)املرجع السابق ينظر مثال:  (8)
م، عراقي  اجلنسية، طبيب استشاري  يف 1945هو: حممد بن ُجيل عبد الستار احلبال، من مواليد عام:  (9)

الطب الباطين وأمراض الكلى، وابحث يف اإلعجاز الطيب والعلمي يف القرآن ولسنة. ينظر: املوقع الشخصي  لد. 
 حممد ُجيل احلبال.

، 107/3، 105/1-104، 86/6-83، 13، 12، 75/11-73) املرجع السابقينظر مثال:  ((10
111/9 ،114/1 ،126/7 ،8.) 
 من هذا البحث. (42-41:ص)سيأيت مزيد بيان هلذه الوقوف  مع التمثيل هلا يف املبحث التايل،  (11)

 (.70/5، 68/10، 62/4، 5، 54/4، 40/5، 39/4، 35/7، 16/8)املرجع السابق ينظر مثال:  (12)
 (.44/9، 31/8، 29/9) املرجع السابق ينظر مثال: 13))
 (.98/16، 57/6)املرجع السابق ينظر مثال:  (14)
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ال عليها يف ملحق مقاطع  بنسخة الكرتونية مع التفسري، أو مقاطع الفيديو واليت حيم
 .(1)الفيديو املرفق بنسخة الكرتونية مع التفسري

كتلك اليت   :املستنبطة خترب عن أمٍر ثبت يف املاضي واملستقبلبعض الفوائد  -
ربان عن صفات اليهود  .(3)كانت فيما سوى ذلك، ورمبا  (2)والنصارى ختم

مور املستقبلية، منها ما يكون مستقبال بعض الفوائد املستنبطة خترب عن األم  -
 .(6)وعيدا ونذارة، أو (5)حيمل وعدا وبشارة :، ومنها ما يكون أمخرواي(4)دنيواي

، ل ما ميكن أن يستنبط من القرآنأما موضوعات هذه الفوائد فهي شاملة لك -
، أو يف فرمبا كانت يف العقيدة: وكل ما دلت عليه اآلايت داللة ظاهرة أو خفية

أو يف  ،أو يف أصول الفقه، أو يف علوم القرآن، أو يف الفقه، الدعوة، أو يف الرتبية
، أو يف التاريخ، أو يف اللغة، أو يف البالغة، أو أو يف السرية النبوية القراءات والتجويد،

يف النحو، أو يف اإلعجاز، أو يف علم النفس، أو يف املستقبل، أو العلوم العسكرية، 
علوم  وأ أو السياسية، أو اجلغرافيا والفلك، أو الطب والصيدلة، أو اجليولوجيا،

علوم  وأالزراعة والنبات،  وأاألحياء واإلنسان،  وأعلوم البيئة واحلضارة، أو البحار، 
علم االجتماع، وبنظرة سريعة للكشاف  وأالكيمياء والفيزايء،  وأاألرض واهلندسة، 

املوضوعي للفوائد واالستنباطات يف النسخة االلكرتونية تظهر لنا عشرات األمثلة على  
 كل موضوع من هذه املوضوعات.

 أن الفوائد واالستنباطات املذكورة يف هذا التفسري كانت منجماً  واخلالصة: -
يف بطنه خمتلف العلوم واملعارف اليت تثبت إعجاز القرآن الشمويل  وصالحية يكتنز 

املنهج الرابين  وحده دون سواه يف عالج املشكالت اإلنسانية املعاصرة، وهذا كان أهمُّ 
 .(7)د. حكمت بشري يف مقدمته بري أ.أسباب تصنيف هذا التفسري كما تقدم من حت

جاء يف مقدمة مصنَّفهم أن من  اثنيا: املختصر يف تفسري القرآن الكرمي:
ذكر بعض هداايت اآلايت منهجهم الذي ساروا عليه يف هذا التفسري ما نصُّه: "

                                                           

 (.266توضيح إعصار النار املذكور يف اآلية )املرجع السابق ينظر مثال:  1))
 (.52/8، 48/1، 44/1) املرجع السابق ينظر مثال: (2)
 (.66/3، 54/7، 44/2)املرجع السابق ينظر مثال:  (3)
 (.119/6، 15، 98/14) السابقاملرجع ينظر مثال:  4))
 (.65/14، 48/4، 31/2)املرجع السابق ينظر مثال:  ((5
 (.50/3، 42/2)املرجع السابق ينظر مثال:  ((6
بة من العلماء( من هذا البحث، ومقدمة تفسري املدينة7ينظر: صفحة ) 7))  و(. –ه  /1) ، ُنم
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عني على تدبرها ومتام االنتفاع هبا، حتت عنوان وفوائدها يف أسفل كل صفحة؛ مبا يم 
 أقول:الفوائد  استنباط منهجهم يف ، وللتفصيل يف(1)"من فوائد اآلايت مستقل:
االلتزام بذكر فوائد اآلايت املفسَّرة يف آخر كل صفحة، سواء كان املفسَّر يف  -

، فالفوائد (5)، أو ثالث سور(4)، أو سورتني(3)، أو سورة(2)هذه الصفحة: بعض سورة
 املستخرجة تشمل ما فسِ ر يف هذه الصفحة.

الغالب على الفوائد املذكورة يف هذا التفسري أهنا ظاهرة املعًن من خالل  -
 اآلايت.

الغالب على هذه الفوائد أهنا ذات منط متقارب من حيث الطول، يرتاوح  -
 .(8)ينالسطر  هاجتاوز  ، ويقل  (7)وبني نصفه (6)طوهلا بني السطر

 ، أو(9)فائدة واحدة أما عدد الفوائد املذكورة فمتفاوت رمبا ذمكرت -
 .(12)وأقصاها بلغت تسعا، (11)ثالث فوائد ، أو(10)فائداتن

أما موضوعات هذه الفوائد فهي شاملة لكل ما ميكن أن يستنبط من القرآن  -
  ، أو غري ذلك.(16)، أو تربية(15)، أو خلق(14)، أو فقه(13)من: عقيدة

  
                                                           

بة من العلماءمقدمة املختصر يف التفسري (1)  (.أص: ) ، ُنم
بة من العلماءوهذا كثري جدا ينظر مثال: املختصر يف التفسري (2)  (.150-3)ص: ، ُنم
 ،(.590، 586-585، 1املرجع السابق )ص:  ينظر مثال: 3))
 (.597)ص:  املرجع السابق ينظر مثال: ((4
 (.604-601)ص:  املرجع السابق ينظر مثال: 5))
 وغريها. (152، 144)ص:  املرجع السابق ينظر مثال: ((6
 ( وغريها.344-328، 325، 239، : 232)ص املرجع السابق وهو الغالب، ينظر مثال: ((7
 ( وغريها.175، 155املرجع السابق )ص: ينظر مثال:  8))

 (.579)ص:  املرجع السابقكما يف   (9)
 ( وغريها.447-445، 442)ص:  املرجع السابق كما يف  10))

 ( وغريها.8-6، 4)ص:  السابقاملرجع وهو كثري ينظر مثال:  (11)
 ( وغريها.302-301، 281)ص:  املرجع السابقينظر مثال:  ((12

 (.586/3، 347/4، 2/3، 1/4)ص/ف  ملرجع السابق)ينظر مثال: ا 13))
 ( وغريها.122/3،  3-6،107/1-48/1) املرجع السابق ينظر مثال: ((14

 ( وغريها.365/5،601/2) املرجع السابق ينظر مثال: (15)
 ( وغريها.359/2، 357/6) املرجع السابق ينظر مثال: 16))
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 بينهماالتمايز و  املفارقة أوجه الشبه، وأوجهاملبحث الثالث: 

 وفيه مطلبان:

اشرتك املصنَّفان يف ُجلة من امليزات، أوجه الشبه بينهما:  املطلب األول: -
 ومن أمهها:

، ويف آايت األمساء والصفات انتهاج منهج سلف األممة يف التفسري عموماً  أوال:
 ، ابتباع ما دلَّ عليه القرآن والسنة، واجتناب التأويل فيها.خصوصاً 

سرائيلية، الضعيفة واإل االعتماد على الرواايت الصحيحة وجتنب الرواايت اثنيا:
  ح.مع مراعاة ضوابط التفسري وقواعد الرتجي وتقدمي األرجح عند االختالف

 ترك االستطرادات اللغوية، والنحوية، والفقهية، ووجوه القراءات. اثلثا:
 اعتماد رواية حفص عن عاصم. رابعا:

 للرتُجة إىل اللغات العاملية. مراعاة الصياغة ليكون أصالً  خامسا:
 صياغة العبارة الواضحة الفصيحة. سادسا:
إضافة الشرتاكهما فيما سبق احلديث عنه بشيء من التفصيل يف  سابعا:

املبحث السابق من التقدمي بني يدي السور بذكر امسها، ونزوهلا، ومقاصدها، وختم 
 الفوائد واالستنباطات. تفسريها بذكر ما فيها من

 كالمها فسَّر اآلايت مبنهج التفسري اإلُجايل.  اثمنا:
التزم كال املصنَّفني يف تفسرييهما ابملنهج املرسوم واملنظَّر له يف  اتسعا:
 .(1)مقدمتيهما

املصنَّفان كما أهنما اشرتكا يف املطلب الثاين: أوجه املفارقة والتمايز بينهما:  -
مها كذلك افرتقا يف ُجلة من الوجوه، وأوجه هذا االفرتاق عند كل ُجلة من األمور، 

 واحد منهما عن اآلخر، هي ذاهتا أوجه متي ز أحدمها على اآلخر.
 : امتاز جبملة من امليزات، ومنها مصنَّف تفسري املدينة املنورةف  

املختصر يف  متيَّز هذا التفسري عن :فضائل السورذكر ما صحَّ من  -أوال:
بعنايته بذكر فضائل السور، وقد جاء يف مقدمة هذا املصنَّف ما ينصُّ على التفسري 

                                                           

بة من العلماءينظر: مقدمة تفسري املدينة (1) بة من العلماءح(، ومقدمة املختصر يف التفسري-ب /1) ، ُنم  ، ُنم
 ب(. -أص: )
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ها: "مث ذكرم  بينما ، (1)ما صحَّ يف فضائل السور إن وجد" هذا االعتناء حيث قال حمربِ 
من ذكٍر لفضائل السور واآلايت، ابستثناء ما ذكروه عند  املختصر يف التفسريخال 

قالوا: "وهي أعظم سورة يف  سورة الفاحتة من إشارة سريعة لفضلها حيث افتتاح تفسري
 . (2)"القرآن

 أقول:تفسري املدينة يف فضائل السور  وللتفصيل حول منهج

كما ذمكر يف مقدمة املصنَّف يذكرون ما صحَّ من فضائل السورة بعد تسميتها   -
 ما صح  التزموا به يف التفسري. وبيان نزوهلا، وما اشرتطوه يف املقدمة من االقتصار على

ذكر احلكم على أحاديث الفضائل املخر جة يف غري الصحيحني، ومن ذلك  -
أن النيب  :-رضي هللا عنها–ما ذكروه يف فضل سورة النساء: "عن عائشة أمم املؤمنني

  قال: )من أخذ السبع فهو َحرْب( أخرجه اإلمام أمحد ...قال اهليثميُّ: رواه أمحد
والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح، غري حبيب بن هند األسلمي ، وهو ثقة، 

طراد، فقد يذكرون ، غري أن هذا مل يكن اب(3)وأخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب "
احلديث خمرَّجا من غري الصحيحني دون ذكر حلكمه، ومن ذلك ما ذكروه يف فضل 

)إن سورة من القرآن : قال: قال رسول هللا  سورة امللك: "ما ورد عن أيب هريرة 
" مث ذكروا  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ   ثالثون آية شفعت لرجل حىت غمفر له، وهي:

 . (4)خترجيه من مسند أمحد وسنن أيب داود والرتمذي  دون ذكر احلكم عليه

، ومن -ومل يشرتطوا االستيعاب  – عدم استيعاب الصحيح يف فضائل السور -
وما صح  يف ، (5)الفاحتة على ثالثة أحاديث سورة اقتصارهم عند ذكر فضائلذلك 

 .(6)فضلها يفوق هذا بكثري

بيان الغريب يف أحاديث الفضائل، من ذلك ما جاء عند ذكرهم لفضائل  -
 سورة البقرة بيَّنوا غريبها فقالوا: "الزهراوان: املنرياتن، والَغيايتان: الغياية: كل شيء أظل  

                                                           

بة من العلماءمقدمة تفسري املدينة 1))  ح(./1) ، ُنم
بة من العلماءاملختصر يف التفسري (2)  (.1)ص:  ، ُنم

بة من العلماءتفسري املدينة 3))  (.2/742(، )2/287(، )1/725(، وينظر: )1/199) ، ُنم
 (.2/658املرجع السابق ) 4))

 (.1/1املرجع السابق ) (5)
(، وينظر مثال على ما 87-1/21) ، للطرهوين  ينظر: موسوعة فضائل سور وآايت القرآن )القسم الصحيح( ((6

 (.1/33(، )5رواية  رقم )ال منها خر ج يف الصحيح
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 .(1)اإلنسان فوق رأسه كالسحابة وغريها"

ذكرهم حلديث فضائل يشمل يف الفضل عدة سور، فمنهجهم ذكره يف  عند -
فضل أول سورة من هذه السور، مث اإلحالة عليه فيما بعدها من السور،  كحديث 
فضل الزهراَوين ذكروه عند احلديث عن فضل سورة البقرة، مث أحالوا عليه عند 

 .(2)احلديث على فضل سورة آل عمران"
تفسريها، ومن ذلك ما ذكروه من فضائل آية  ذكر فضائل اآلايت عند -
، ورمبا سكتوا عن فضل بعض اآلايت،  (4)، وفضل فاحتة سورة آل عمران(3)الكرسي

 .(5)ومن ذلك عدم ذكرهم ملا صحَّ يف فضل خواتيم سورة البقرة

املختصر يف التفسري متيَّز هذا التفسري عن  أسباب النزول:ذكر ما صحَّ يف  اثنيا:
، وقد جاء يف مقدمة هذا املصنَّف ما ينصُّ على أسباب النزول لآلايت بذكربعنايته 

ها: "مث ذكر ما صحَّ يف أسباب النزول ليعني على فهم  هذا االعتناء حيث قال حمربِ 
 ، وللتفصيل حول منهجهم يف هذا أقول:(6)"التفسري
 سبب النزول. ذه الفقرة بـ:عنونوا هل -
املصنَّف يذكرون ما صحَّ يف أسباب نزول اآلايت عند كما ذمكر يف مقدمة   -

لى ما صح  التزموا به يف التفسري، تفسريها، وما اشرتطوه يف املقدمة من االقتصار ع
على  املقتصرمن التفسري الصحيح  كل  ما ذمكر من أسباب النزول كان نقالً ف

 .(7)الصحيح من التفسري ابملأثور

                                                           

بة من العلماءتفسري املدينة (1)  (.1/725(، )1/1(، وينظر: )1/6) ، ُنم
، 48، 29، 2/3، 1/725(، و )391، 335، 278، 1/199(، وينظر: )139، 1/6) املرجع السابق (2)
 (.813، 2/811(، و )70

 (.1/122املرجع السابق ) 3))
 (.1/140املرجع السابق ) (4)

(، 1/555(، ومسلم )5009(، ح: )6/188(، فقد أخرج البخاريُّ يف فضلها )1/137املرجع السابق ) (5)
 : )من قرأ ابآليتني من سورة البقرة يف ليلة كفتاه(.  قال: قال  ( من حديث أيب مسعود256ح: )

بة من العلماءتفسري املدينةمقدمة  (6)  ح(./1) ، ُنم
"قررت أن أُجع كل ما صح د. حكمت بن بشري ايسني يف ديباجته: " كما نصَّ على ذلك مصنِ فه: أ.  (7)

إسناده من التفسري ابملأثور، ألن الرواية التفسريية الصحيحة تتقبلها النفوس، إن كانت صادقة، بكل اطمئنان، 
هما أو على شرط أحدمها، أو وأتخذها بقوة وجدية وخصوًصا إذا كانت الرواية من الصحيحني أو على شرط

 (7-1/6صحح تلك الرواية بعض النقاد املعتمدين". )
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كتفون ابلنقل منه ي ، وأحياانً (1)يصرحون ابلنقل من التفسري الصحيح أحياانً  -
 .(2)من غري تصريح

سبب نزول، ومن ذلك ما ذكروه عند ليس برمبا ذكروا حتت سبب النزول ما  -
حيث قالوا: "أخرج الشيخان عن عائشة من سورة البقرة ( 205-204) تفسري اآلية

، وهي رواية (3)الرجال إىل هللا األلدُّ اخلصم("مرفوعا: )إن أبغض -رضي هللا عنها–
( من 238ة وليست سبب نزول، ومن ذلك أيضا ما جاء عند تفسري اآلية )تفسريي

قال: نزلت هذه   عن الرباء بن عازبسورة البقرة حيث ذكروا يف سبب نزوهلا: "
نسخها هللا. مث ، . فقرأانها ما شاء هللاحافظوا على الصلوات وصالة العصر(اآلية: )
رجل كان جالسًا عند شقيق له: هي إذن فقال   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  فنزلت:

، (4)"ك كيف نزلت وكيف نسخها هللا. وهللا أعلمتالة العصر. فقال الرباء: قد أخرب ص
 وهي يف النسخ وليست يف سبب النزول.

ما ، ومن ذلك حتت سبب النزول ويف املقابل رمبا تركوا ذكر ما هو سببم نزول -
( من سورة النور حيث ذكروا يف آخر تفسريها حديث 33ذكروه حتت تفسري اآلية )

كان عبد هللا بن أيب ابن سلول يقول جلارية له: اذهيب فابغينا شيئا قال:   جابر 
ک  ک    کڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کچ :  فأنزل هللا

وهي سبب لنزول اآلية، ومع ذلك   چڳ  ڳ    چ هلن    چ گ  گ  گ  گ  ڳ
 .(5)مل يضعوها حتت عنوان سبب النزول

متيَّز هذا التفسري عن املختصر يف التفسري بعنايته ببيان الوقوف النبوية يف  اثلثا:
وال غرابة  ،يف مصنَّفات التفسري غري رؤوس اآلية، وهي إضافة جديدة مل يسبقوا إليها

يف حرصهم على االعتناء ببياهنا لشدة االرتباط بني معرفة الوقف واالبتداء وبني 
التفسري، مث أنه هو األليق ملا يف مصنَّفهم من التحرير والتحبري والتكميل والتجميل، 

ومعرفة الوقف واالبتداء متأكد غاية التأكيد، إذ ال يتبني معًن كالم يُّ: "قال الصفاقس
يتم على أكمل وجه إال بذلك، فرمبا قارئ يقرأ ويقف قبل متام املعًن، فال يفهم هللا، و 

هو ما يقرأ ومن يسمعه كذلك، ويفوت بسبب ذلك ما ألجله يقرأ كتاب هللا تعاىل، 
                                                           

بة من العلماءينظر مثال: تفسري املدينة (1)  ( وغريها.187، 158، 101، 93، 1/88) ، ُنم
 ( وغريها.71، 67، 60، 59، 1/38)املرجع السابق ينظر مثال:  (2)
 (.1/94املرجع السابق ) 3))
( من سورة البقرة، واآلية 266(، )225(، وينظر أيضا: تفسري اآلايت )117-1/116ق )املرجع الساب 4))
 ( من سورة آل عمران، وغريها.85)
 (.2/146) املرجع السابق5))
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وال يظهر مع ذلك وجه اإلعجاز، بل رمبا يمفهم من ذلك غري املعًن املراد، وهذا فساد 
املصنَّف ما ينصُّ على هذا االعتناء حيث قال  وقد جاء يف مقدمة هذا .(1)"عظيم

ها: "ومتيَّز هذا التفسري إبضافات جديدة كالوقوف النبوية يف غري رؤوس اآلي"  .(2)حمربِ 

( من سورة األنعام، حيث ذكروا 65تفسري اآلية )عند ما جاء ذلك  أمثلة ومن
( دليل صحيح على الوقوف 65من الفوائد واالستنباطات فيها ما نصُّه: "يف اآلية )

: )أعوذ  قال رسول هللاقال: ملا نزلت هذه اآلية  النبوية، فصح  عن جابر 
أيسر( : )هذا أهون أو هذا  بوجهك(، قال: قال: )أعوذ بوجهك(، قال رسول هللا

، بل وجند يف هذا التفسري أتصيل ويستنبط من هذه اآلية والرواية ثالثة وقوف نبوية"
، حيث قالوا يف هذه اآلية أيضا: "يستنبط أيضا الفرتة الزمنية لعلم الوقف واالبتداء

 .(3)للوقف وذلك من خالل الفرتة اليت يستغرقها الدعاء وهو مقدار بضع ثواين"
مما مييَّز هذا التفسري أيضا عن املختصر يف التفسري، بل وعن غريه من كثري  رابعا:

من اآلايت من مصنَّفات التفسري ما اشتمل عليه من ُجلة من العلوم املستنبطة 
الدراسات املفسرة كعلوم العقيدة، والفقه وأصوله، والدعوة، والتاريخ، وعلوم العربية، و 

ية، والفوائد الطبية، والدروس الرتبوية، واإلعجاز املستقبلية، واالستنباطات الفلك
، وغريها، واجتماع كل هذه املعارف والفوائد يف مصنَّف واحد من جملدين يعدُّ العلمي

 سبقا وإجنازا يف الدراسات التفسريية.
مما مييِ ز هذا التفسري أيضا عن املختصر يف التفسري، بل وعن غريه من خامسا:

النسخة االلكرتونية املرفقة هبذا التفسري واليت تشتمل  وحديثاً  اً مصنَّفات التفسري قدمي
لتيسري االستفادة  جيداً  على مالحق بيانية وفهارس فنية، خمدمت وأمخرجت إخراجاً 

بدائع عمقد العلوم، ومملح البالغة، ودالئل اإلعجاز، و  مما يف هذا التفسري احملرَّر من
يف مقدمة مصنَّفهم ما  ، وقد جاءذلك الكثريوغري الفوائد، وفرائد االستنباطات، 

نصُّه: "ومتيَّز هذا التفسري ....واإلجياز الفين ابإلجناز التقين من خالل االستفادة من 
                                                           

 (.128)ص:  ، للصفاقسي  تنبيه الغافلني 1))
بة من العلماءمقدمة تفسري املدينة ((2  ح(./1) ، ُنم
بة من تفسري املدينة (3)  ( من سورة النساء173ما جاء عند تفسري اآلية )، وينظر أيضا: (1/356) العلماء، ُنم

( من سورة 98آلية )ينظر أيضا او وفيه أتصيل هلذا العلم أيضا. وينظر يف األمثلة على الوقوف النبوية أيضا: 
يوسف، واآلايت  ( من سورة110( من سورة يونس، واآلية )4( من سورة األعراف، واآلية )72املائدة، واآلية )

ة يف هذا التفسري هو من تعليقات ما جاء يف بيان الوقوف النبوي   أغلب( من سورة الرعد، وغريها، و 35، 18، 6)
د. حكمت بشري، حيث رمز هلا ابحلرف )ح(، وقد نبَّه يف مقدمة التفسري )ط( على أن ما كان من تعليق  أ.

 فضيلته رمز له هبذا الرمز.
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مث  ،(1)النسخة االلكرتونية املرافقة للتفسري وحتتوي على مالحق بيانية وفهارس فنية"
واملصادر  واآلثر،عددوا هذه الفهارس وقد بلغت مخسا: لآلايت واألحاديث، 

أيضا: ملحق الصور واخلرائط،  واملراجع، واحملتوايت، مث املالحق وقد بلغت مخساً 
ومقاطع الفيديو، وآايت املستقبل، وتراجم األعالم املذكورين يف التفسري، وكشاف 

  الفوائد واالستنباطات.

 أما مصنَّف املختصر يف التفسري فامتاز مبا يلي: 

مييِ ز هذا التفسري عن تفسري املدينة أنه مطبوع هبامش املصحف من أهم ما  أوال:
الشريف، وهذه ال شك  ميزة عظيمة، تمعني القارىء على الوصول ملعاين اآلايت اليت 
استغلق عليه فهمها أثناء القراءة، دون حاجة لرتك املصحف والتماس كتاٍب يف 

اقتنائه وسعة انتشاره، وقد تقدم  التفسري، مث إنَّ هلا أثرها الكبري يف حرص الناس على
أنه طبع الطبعة الثالثة يف غضون ثالث سنوات، وقد أشار حمربِ  مقدمة املختصر لعلة 

ُجع ما سبق كلِ ه وكتابـَتمه على ذلك فقال بعد أن حتدث عن منهجهم يف التفسري: "
أبيَسِر  م كالم هللا تعاىلحاشية املصحف الشريف، ليكون عواًن لقارئ القرآن على فـَهْ 

 .(2)"طريق
ومما مييِ ز هذا التفسري أيضا عن تفسري املدينة: متييز شرح املفردات القرآنية  اثنيا:

ابللون األمحر، ليسهل الوقوف عليه ملن أراده، خاصة ملن يقرأ القرآن يكفيه االنتقال 
ببصره بني القرآن والشرح املميَّز بلون مغاير ليقف على معًن ما يقرأ دون أن يتوقف 

 عن القراءة. 
نايته بصياغة مقصد السورة صياغة تمظهر إعجاز القرآن من خالل ع اثلثا:

  .(3)الداللة على الوحدة املوضوعية للسورة الواحدة طالت أم قصرت
 
 
 
 

 اخلامتة
                                                           

بة من العلماءدينةمقدمة تفسري امل (1)  ح(./1) ، ُنم
بة من العلماء مقدمة املختصر يف التفسري (2)  ب(.ص: )، ُنم
 وقد تقدم التفصيل يف هذا يف املبحث السابق. 3))
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وبعد جولة ، ه الدراسةمتام هذاحلمد هلل الذي أسبغ علي  نعمته ورمحته ومن ته إب
املوضوع خرجت جبملة من  سريعة مع هذه األجواء القرآنية من خالل إعدادي هلذا

 ُجلها فيما يلي:النتائج أم 

 ، منها:ك التفسريان يف جمموعة من األموراشت 

على صحيح الرواايت  لزوم منهج سلف األممة يف التفسري، اعتماداً  أوال:
 التفسريية، وتقدمي الراجح عند االختالف.

التفسري بعبارة واضحة كالمها فسَّر اآلايت مبنهج التفسري اإلُجايل، وصاغ   ثنيا:
 .للرتُجة إىل اللغات العاملية فصيحة، ليكون أصالً 

كالمها قدَّم بني يدي السورة بذكر امسها، ونزوهلا، ومقاصدها، وختم ثلثا:
 ا فيها من الفوائد واالستنباطات.تفسريها بذكر م

 .التزم ابملنهج املرسوم واملنظَّر له يف مقدمتيهماكالمها   رابعا:

 تفسري املدينة مبيزات أمهها:ومتيَّز 
 ، وأسباب النزول.ذكر ما صحَّ من فضائل السور أوال:
 اعتًن ببيان الوقوف النبوية يف غري رؤوس اآلي. ثنيا:

من اآلايت املفسَّرة كالدراسات ُجلة من العلوم املستنبطة  لىاشتمل ع لثا:ث
والدروس الرتبوية، واإلعجاز املستقبلية، واالستنباطات الفلكية، والفوائد الطبية، 

 العلمي، وغريها.
 صاغ التفسري صياغة تضمنت خمتلف األوجه البالغية. رابعا:

 ومتيَّز املختصر يف التفسري مبيزات منها:
 أنه مطبوع هبامش املصحف الشريف. أوال:
 متييز شرح املفردات القرآنية ابللون األمحر، ليسهل الوقوف عليه ملن أراده. ثنيا:

عنايته بصياغة مقصد السورة صياغة تمظهر إعجاز القرآن من خالل ثلثا: 
 الداللة على الوحدة املوضوعية للسورة الواحدة طالت أم قصرت
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 أما التوصيات:

بة باملراكز البحثية فإين أموصِ ي  من تبين مشاريع علمية يقوم على إعدادها ُنم
العلماء حبسب التخصص، فإنه وكما يالحظ من خالل هذين املصنَّفني أن العمل 

عمل  -يف الغالب–اجلماعي القائم حتت مظلة علمية تشرف عليه وترعاه يفوق 
 األفراد مبراحل.

التعليم ابعتماد تفسري املدينة كمرجع رئيس يف مقررات وزارة  أموصِ يكما 
أو اجلامعي، ملا اشتمل عليه من العلوم احملررة النافعة،  واء يف التعليم العامالتفسري، س

ياة املاضية واحلاضرة واملستقبلة، وابعتماد واليت تؤكد أن القرآن منهج شامل للح
املختصر يف تفسري القرآن الكرمي كمرجع من املراجع الثانوية يف مقررات التفسري، سواء 

 من التحرير والتحبري املوجز.يف التعليم العام أو اجلامعي، ملا اشتمل عليه 
مركز تعظيم القرآن الكرمي ابملدينة إبخراج فوائد هذا التفسري يف  أموصِ يكما 

 سبة لسور املثاين واملفصَّل، والتقسيم بسبب الطولمصنَّف مستقل سورة سورة ابلن
ابلنسبة لسور الطوال واملئني، وتضمينها الصور واخلرائط، وترتيبها على املوضوعات، 

 واقعياً  وذلك لعظيم فائدهتا وِعظم الدروس املستخلصة فيها من جهة، وليكون دليالً 
برتُجته  أموصِ يلكل زمان ومكان. كما وصالحيته على إثبات إعجاز القرآن الشمويل ، 

، وهذا بال شكَّ من أعظم وورقياً  أوسع نطاق إلكرتونياً ونشره على  ،بعد إمتامه
 سببا يف دخول غري املسلمني يف اإلسالم.إبذن هللا الوسائل اليت ستكون 

ليكــوان أصــالً رموعــي فيهمــا الصــياغة قــد ذمكــرا يف مقدمــة كــال املصــنَّفني أهنمــا قــد: 
ــــع دالالت رتُجــــة ال ميكــــن أن تســــتوعب أن ال لرتُجــــة للغــــات األخــــرى، وال شــــكَّ ل ُجي

لــذا فــإين  األلفــاا العربيــة، وال أن تتضــمن ُجيــع املقاصــد املســتفادة مــن الــنص القــرآين،
ــــي للدراســــات القرآنيــــة كــــال املركــــزين: مركــــز تعظــــيم القــــرآن الكــــرمي، ومركــــز تفســــري   أموصِ 

تكـون فيهـا الرتُجـة  للوصـول إىل نتيجـة، ضرورة التواصل بني املرتُجني ودارسي ترُجاهتمب
مـن الـنص  األصـلي للتفسـري، مـن خـالل حمسـن اختيـار الكلمـة املعـربة عـن الكلمـة قريبة 

 األصلية، حىت تتوافق ُجيع اجلهود املبذولة وتتكامل.
، على منه وفضله واحسانه، وأتربأ مباركاً  طيباً  كثرياً   أمحد هللا تعاىل محداً  وختاماً 

هللا وسلم على نبينا حممد إليه من احلول والقوة، وأسأله التوفيق والتسديد، وصلى 
 وعلى آله وصحبه وسلم.
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 املصادر واملراجعفهرس 

 عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل السيوطي ، ، اإلتقان يف علوم القرآن
د.ط،  ،احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، هـ(911الدين )املتوىف: 

 .م 1974هـ/ 1394، اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر،
  1ط د. حممد عبد الرمحن،  الشايع، ،القرآن الكرميأمساء سور ،

 م.2011ه/ 1432، الرايض، دار كنوز إشبيليا
 أبو احلسن علي بن أمحد،  ،الواحدي   ،أسباب نزول القرآن

 ،احملقق: كمال بسيوين زغلول، هـ(468)املتوىف:  ، الشافعي  النيسابوري  
 .هـ 1411، دار الكتب العلمية ،بريوت،1ط 

  بة من العلماء، املدينة املنورةتفسري ، دار الصميعي  ، الرايض، 1ط ، ُنم
 م.2015ه/1436

  تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم
حممد بن سامل، أبو احلسن علي بن  الصفاقسي ، ،لكتاب هللا املبني

د.ط، د.م ، احملقق: حممد الشاذيل النيفر، هـ(1118)املتوىف:  النوري  
 ، د.ت.مؤسسات عبد الكرمي بن عبد هللا

 حممد بن جرير بن يزيد  الطربي ، ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن
حتقيق: ، هـ(310، أبو جعفر )املتوىف: بن كثري بن غالب اآلملي  

دار هجر  ، مصر،1ط  ،الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
 .م 2001 -هـ  1422، للطباعة والنشر

  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
احملقق: ، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللاالبخاري ،  ،وسلم وسننه وأايمه

 .هـ1422دار طوق النجاة، د.م،  ،1ط  ،حممد زهري بن انصر الناصر
 د. فهد بن عبد الرمحن  أ.الرومي ، ، دراسات يف علوم القرآن الكرمي

 .م2003 -هـ 1424 ، الرايض، د.ن،12ط  ،يمانبن سل
 أبو العباس،  السمني احلليب ، ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون

، هـ(756شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم )املتوىف: 
 د.ت.دار القلم،  د.ط، دمشق، ،احملقق: الدكتور أمحد حممد اخلراط
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 ،املطبعة  د.ط، د.م، اهلندي، عبد احلميدالفراهي،  دالئل النظام
 ه.1388احملمدية، 

 عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي ،  ،لباب النقول يف أسباب النزول
ضبطه وصححه: االستاذ أمحد عبد ، هـ(911جالل الدين )املتوىف: 

 .، د.تدار الكتب العلمية د.ط، بريوت، ،الشايف
 دراسة  احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة

دار ، الدمام، 1ط ،  خالد بن سليمان املزيين ، ،األسباب رواية ودراية
 .م 2006 -هـ  1427ابن اجلوزي، 

 ط ، د مساعد بن سليمان بن انصرالطيار، ، يف علوم القرآن احملرر
مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، ، جدة، 2

 .م 2008 -هـ  1429
  و 2ط ، ُجاعة من علماء التفسري، تفسري القرآن الكرمياملختصر يف

 .هـ 1436مركز تفسري للدراسات القرآنية، ، الرايض، 3
  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا-

 مسلم بن احلجاج أبو احلسنالقشريي ،  ،-صلى هللا عليه وسلم
د.ط،  ،فؤاد عبد الباقياحملقق: حممد ، هـ(261النيسابوري )املتوىف: 

 .، د.تدار إحياء الرتاث العريب بريوت،
 مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، ، إبراهيم بن  البقاعي 

، 1ط  ،هـ(885عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر )املتوىف: 
 .م 1987 -هـ  1408 ،مكتبة املعارف الرايض، 

 ط  ،عبد هللا بن يوسفيع، اجلد، املقدمات األساسية يف علوم القرآن
 .م 2001 -هـ  1422، مركز البحوث اإلسالمية ، بريطانيا،1
 ،1ط ، عبد العزيزد. حممد  الفاحل، املكي واملدين من السور واآلايت ،

 م. 2012-ه1433دار التدمرية، الرايض، 
 الغرانطي   بن موسى بن حممد اللخمي  إبراهيم الشاطيب ،  ،املوافقات 

ط ، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، هـ(790)املتوىف: 
 .م1997هـ/ 1417، دار ابن عفان، القاهرة، 1
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 حكمت بن  ايسني، ،موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور
 1420دار املآثر للنشر والتوزيع والطباعة، ، املدينة املنورة، 1، ط بشري

 .م 1999 -هـ 
  1ط ، الطرهوين ، حممد رزق، القرآنسور وآايت موسوعة فضائل ،

 ه.1409دار ابن القيم، الرايض، 
 يل احلبال على الشبكة العنكبوتيةد. حممد مج موقع:  

http://www.alhabbal.info/dr.mjamil . 

  

http://www.alhabbal.info/dr.mjamil
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