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 مقدمة الكاتب

مالنا، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سي ِّئات أع إنَّ احلمد هلل، حنمده ونستعينه
َمن َيهده هللا فال ُمضل له، وَمن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أْن ال إله إال هللا وحده ال شريك 

 له، وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله، صلوات ريب وسالمه عليه، وعلى آله وَصْحبه أمجعني.

 أمَّا بعُد:

تمام؛ قد نال من عناية جهابذة العلماء سلًفا وخلًفا الكثري من االه -تعاىل  -هللا  تفسري كتاب
ز، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، ودراسته فهو كتاب رب العاملني  عجِّ

ُ
امل

: -تعاىل  -وحفظه والعمل به من أعظم الطاعات عند هللا تعاىل، وكفى يف بيان ذلك قولُه 
رًّا َوَعاَلنِّيَ إِّنَّ الَّ } َناُهْم سِّ ُلوَن كَِّتاَب اَّللَِّّ َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْ َفُقوا ِمَِّّا َرَزق ْ ًة يَ ْرُجوَن ِتَِّاَرًة َلْن ذِّيَن يَ ت ْ

 [.03 - 92]فاطر:  {تَ ُبوَر * لِّيُ َوف ِّيَ ُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِّيَدُهْم مِّْن َفْضلِّهِّ إِّنَُّه َغُفوٌر َشُكورٌ 

شيت إن اختصرُت ولكين خ -تفسري ابن كثري مثالً  -مل خمتصر لتفسري القرآن وكنت أنوي ع
د املعىن الذي يريده  تفسريًا معروفًا ومشهورًا أن أترك منه شيًئا مهمًّا، أو أختصر ما يُفسِّ
املصنف؛ فأفسد من حيث أريد التيسري واالختصار، وأتعرض للنقد والتجريح؛ العتدائي على 

لمني مجيًعا، ومن تراثهم، وهلم يف ذلك كل احلق، مث رأيت من األفضل مصنف هو ملٌك للمس
أن أختار أنا عنوانًا لكتاٍب، وحتته أمجع روائع العلماء، وعبري كلماهتم وبصريهتم؛ ِما خيدم 
موضوع الكتاب، وإن كان طيًبا ومقبوالً، فالفضل هلل وحده، وله احلمد واملنة، وإن كان غري 

ان، وال ضرر إال ما أستحقه من عتاب ونصيحة من أهل اخلري ذلك، فمين ومن الشيط
والفضل، وال أكون معتديًا على مصنف للمسلمني، وِما فكرت فيه كتاب ضخم يف جملدات 
جيمع تفسري القرآن كله لعلماء جهابذة سلًفا وخلًفا، وال أضيف من عندي شيًئا غري التهذيب 

ع ادر واملراجع، وكلمات يسرية لربط املواضيوالرتتيب، وحتقيق األحاديث، واإلشارة للمص
بعضها ببعض، ووضعُت نصب عيين أن يكون تفسريًا جيمع كثريًا من املصنفات يف علوم 



القرآن؛ للتيسري على املسلمني، ويكون مفيًدا للعامة واخلاصة، وبطريقة سهلة وخمتصرة 
 ب.ومنهجية، وما التوفيق إال من عند هللا، عليه توكلُت وإليه أني

 وقد اخرتُت أن أس َِّيه "اجلامع لروائع البيان يف تفسري آيات القرآن".

وِما ال يغيب عن فطنة القارئ أن األمة اإلسالمية يف كل أرجاء املعمورة يف حاجة شديدة 
لفهم آيات هللا مشروحة ومبسطة بفهم السلف الصاحل بعيداً عن الفهم العصري الذي خيتلط 

ستحدثة الي حسب النظريات العلمية امل -تعاىل –فسر به كتاب هللا فيه احلابل بالنابل، وي
تتبدل وتتغري كلما مرالزمان، أو حسب طريقة أهل الكالم من الفالسفة وغريهم من أصحاب 

 الفكر الضال الذي يغلفه اهلوي أوغري ذلك.

حرمان و ِما يشعر املرء معه خبلو تلك التفسريات املستجدة من روحها فضاًل عن شطحاهتا، 
األمة من فهم اآليات بأقوال أقرب الناس إىل إدراك معانيها السامية وتعاليمها السمحة، وهم 
األئمة األعالم من الرعيل األول من الصحابة والتابعيني وتابعي التابعني، وهم القرون الثالثة 

 املشهود هلم باخلريية ومن واالهم بإحسان إىل يوم الدين.

 لفهم آيات هللا تعاىل إىل تفسريات تنبع من خالل عقول وقلوب ورعةومن مث فالناس حباجة 
تقية ال تبتغي من وراء ذلك إال رضا رهبا وخالقها جل وعال؛ حتمل لواء هذه الدعوة بال كلل 
أو ملل، وهبمة عالية بال غاية مادية صرفه، أو هوى مضل كاذب، ولقد توفرت وهلل احلمد 

 والشوكاي التفسري املعتربين مثل "الطربي، والقرطيب، وابن كثريواملنة كل هذه الصفات يف أئمة 
قدمياً، والشنقيطي، والسعدي، وابن عثيمني وغريهم حديثاً "( الذين مجعهم حب العلم وخدمة 
الدين على كتابة تفسرياهتم اجلليلة، هذا فضاًل عن درر البيان من أئمة اهلدى وورثة األنبياء 

نافعة ا آيات هللا تعاىل بفهمهم الثاقب وبصريهتم النافذة وأقواهلم السلًفا وخلًفا الذين فسرو 
لبيان آيات هللا تعاىل والفوائد واألحكام املتعلقة هبا أمثال ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم واالمام 

 .-رمحهم هللا أمجعني –النووي قدمياً والشيخ ابن باز واأللباي وغريهم حديثاً 



ما البتة اجلهد اجلبار جلهابذة التفسري وأئمته قدميًا وحديثاً، حاشا هلل ف وبعد.. أننا ال جنحد
حنن إال تالميذ هلم نلتمس ُخطاهم ونبتغي مثلهم يف عملنا هذا رضا هللا تعاىل، وإمنا أردنا 
هبذا اجلامع للتفسريات وروائع البيان واملهذب واحملقق؛ إفادة األمة بتفسرياهتم اجلليلة لكتاب 

يل بطريقة ميسرة ومبسطة، بعيدًا عن االسرتسال وعرض اآلراء الفقهية يف املسائل هللا تعا
 اخلالفية أو غري ذلك والي تشتت القارئ عن فهم تفسري آيات القرآن نفسه.

 :التفسري كالتايلوقد جعلت منهجي يف هذا 

 بيان وتعريف بالسورة وعدد آياهتا.-1
بيان فضائل السورة أو اآليات الي حتتويها يف السنة الصحيحة مع التحذير من األحاديث -9

 الضعيفة واملوضوعة بشاهنا إن وجدت.
 بيان أسباب النزول أن وجدت ليفهم القارئ اآليات ويدرك مغزاها جيداً.-0
 إعراب اآليات وذلك آية آية ملزيد من البيان والتوضيح.-4
ة على حدة لعدم تشتيت القارئ بروائع من تفسريات وأقوال العلماء شرح اآليات وكل آي-5

املعتربين واملشهود هلم بالعلم من أهل السنة واجلماعة سلفًا وخلفاً، وذلك بإجياز شديد، 
وامتنعت عن تكرار املتشابه من التفسريات مكتفيًا بأحدهم حىت ال ميل القاري من التكرار 

 الذي قد يقع يف سياق كالم املفسر، وبرته قد يؤدي إىل فساد الذي ال فائدة منه إال اليسري
املعين فرتكته، وإن وجدت زيادة بيان عند أحدهم ذكرته وقدمته على املتشابه ليلم القارئ 

 بكل اآلراء والتفسريات.
بيان الفوائد واألحكام املتعلقة بالسورة من خالل أقوال العلماء الثقات والدرر املستخلصة -6

الفقهية بني  اتاالختالفمنها يف العقيدة والفقه وغريمها.، وحرصت على عدم التوسع يف ذكر 
  أهل العلم لعدم أمهيتها يف التفسري ولعدم  التطويل أو تشتيت القارئ بآراء فقهية حيث جماهلا

كتب الفقه وعلومه، واكتفيت ببيان املسألة املختلف فيها والرأي الراجح عند مجهور العلماء 
 الذي تؤيده األدلة القاطعة والذي نسرتيح لصحته.

قمت بتقدمي ترمجة خمتصرة ووجيزة لكل الشخصيات املذكور يف التفسري عند ذكرها أول -7
 مرة دون تكرار يف اهلوامش.



ألحاديث الي ذكرت يف سياق التفسري من خالل مصنفات أهل قمت بتخريج مجيع ا-8
الصنعة وعلمائه من أهل احلديث، وعزيتها إىل مصادرها األصلية وحرصت كل احلرص على 

من  هما ذكرتاألستشهاد هبا اللهم  إال  أن خيلو هذا التفسري من األحاديث الضعيفة أو
 بني العامة. هارهاالشتيف فضائل السورة أحاديث ضعيفه يف سياق التحذير منها كما هو مبني 

 امتنعت عن ذكر اإلسرائيليات، والقصص الي ال تصح وال يليق لصقها باألنبياء-2
 .-رضي هللا عنهم أمجعني -عليهم السالم أو الصحابة -13
ت هللا تعاىل، وضربت صفحًا عنها إن خالف الفاسد لصفاتامتنعت عن ذكر التأويل -11

 واجلماعة يف توحيد األساء والصفات.عقيدة أهل السنة 
ذكرت املراجع الي اعتمدت عليها يف التفسري مع بيان رقم اجلزء والصفحة ودار النشر  -19

 تيسرياً علي من يريد التوسع واملزيد والرجوع للمراجع من طلبة العلم.
ملصاحف اقسمت أجزاء هذا التفسري لثالثون جزء كل جزء يبدأ وينتهي كما هو مرقم يف -10

وجعلت فاحتة الكتاب وأم القرآن يف رسالة منفصلة ووجيزة ملا هلا من مقام وجالل يف القرآن 
هلا عنوانًا يقع حتت عنوان التفسري الرئيسي وهو "اجلامع لروائع البيان يف  واخرتتوالسنة، 

 تفسري أم القرآن" وقل مثل ذلك يف أجزاء القرآن كله. -تفسري آيات القرآن
هذا التفسري كما هو واضح جلي لكل منصف حيتاج جلهد وعمل متواصل وعلو مهة   -14

ياها، ولوال خمافة كتم العلم والرحيل وقد كرب سين وشاب شعري النتظرت إأسأل هللا أن يرزقين 
منه مث نشره، ولكن كما هو واضح جلي حيتاج وقتاً وزمناً طوياًل، ومن مث  رأيت  االنتهاءحىت 

منه وأسأل هللا أن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي وأن يكون علمًا ينتفع به بعد نشر ما أنتهي 
 مويت إنه ويل ذلك والقادر عليه.

حقوق طبع هذا التفسري كله أو بعضه لكل مسلم إن شاء أن يطبعه بغرض التجارة أو   -15
 ني.كصدقة جارية فهو يف حل مين ال أسأله عليه أجراً إن أجري إال على هللا رب العامل

 واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على النيب األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 



 
 

 مقدمة متهيدية للتفسري
ئات أعمالنا، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سي ِّ  إنَّ احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره ،

َمن َيهده هللا فال ُمضل له، وَمن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أْن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
 .له، وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله، صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وَصْحبه أمجعني

َ َحقَّ تُ َقاتِّهِّ َواَل ََتُوُتنَّ إِّالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسلُِّمو ﴿ يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ا  .[139آل عمران: ]َن ﴾ ت َُّقوا اَّللَّ
َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ن ْ َدٍة َوَخَلَق مِّ ُهَما  ﴿ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكْم مِّْن نَ ْفٍس َواحِّ ن ْ مِّ

َ الَّذِّي َتَساَءُلوَن بِّهِّ َواأْلَْرَحاَم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن َعلَ رَِّجااًل َكثِّريًا َونَِّساًء وَ  النساء: ]ْيُكْم َرقِّيًبا ﴾ ات َُّقوا اَّللَّ
1]. 
 

َ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسدِّيًدا ْم ُيْصلِّْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغفِّْر َلُكْم ُذنُوَبكُ  * ﴿ يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ
 .-71 – 73األحزاب: -َوَمْن يُطِّعِّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعظِّيًما ﴾ 

 :أمَّا بعدُ 
فإنَّ أصَدق احلديث كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممٍد، وشر األمور حُمدثاهتا، وكل حُمدثة 

 .ة ضاللة، وكل ضاللة يف الناربدعة، وكل بدع
 أما بعد..

لماته قرأته وتدبره ومعرفة تفسري آياته وك -جل وعال-الريب أن القرآن الكرمي كتاب هللا 
مث  -تعايل–وداللتها الظاهرة ألمر ال جيب أن يغفل عنه املسلم ألمهيته يف فهم  مراد هللا 

 اآلخرة.العمل والتطبيق مبدلوهلا الذي جيمع له خري الدنيا و 
لك " وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال ميكن، وكذ-رمحه هللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

[ وعقل الكالم متضمن  9قال تعاىل : }إِّنَّا أَنزَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِّيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعقُِّلوَن { ] يوسف : 
ن أوىل دون جمرد ألفاظه، فالقرآ لفهمه ، ومن املعلوم أن كل كالم فاملقصود منه فهم معانيه

بذلك . وأيًضا، فالعادة َتنع أن يقرأ قوم كتابًا يف فن من العلم كالطب واحلساب وال 



يستشرحوه، فكيف بكالم اَّلل  الذي هو عصمتهم، وبه جناهتم وسعادهتم، وقيام دينهم ودنياهم 
 (اه 1؟ ")

 (: 9ويقول العالمة ابن العثيمني )
ب َُّروا آيَاتِّهِّ َولِّ  َيَتذَكََّر أُوُلو "وتعلم التفسري واجب لقوله تعاىل : )كَِّتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِّلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

( )ص:  (94( ولقوله تعاىل : )أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَق َْفاهُلَا( )حممد:92اأْلَْلَبابِّ
األوىل أن هللا تعاىل بني أن احلكمة من إنزال هذا القرآن املبارك ؛ أن  وجه الداللة من اآلية

 يتدبر الناس آياته ، ويتعظوا مبا فيها .
والتدبر هو التأمل يف األلفاظ للوصول إىل معانيها ، فإذا مل يكن ذلك ، فاتت احلكمة من 

 إنزال القرآن ، وصار جمرد ألفاظ ال تأثري هلا .
 اظ مبا يف القرآن بدون فهم معانيه .وألنه ال ميكن االتع

ووجه الداللة من اآلية الثانية أن هللا تعاىل وبخ أولئك الذين ال يتدبرون القرآن ، وأشار إىل 
 أن ذلك من اإلقفال على قلوهبم ، وعدم وصول اخلري إليها .

م بذلك وكان سلف األمة على تلك الطريقة الواجبة ، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه ؛ ألهن
 يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد هللا به فإن العمل مبا ال يعرف معناه غري ِمكن ."اه 

ا احلمد واملنة قدميًا ومصنفات علمائنا من ورثة األنبياء حديثً  اإلسالمية وهللويف تراث األمة 
قرآن ليستطيع لتفاسري جليلة هلم أفنوا عمرهم يف تفسري آيات هللا تعايل حلاجة العباد لفهم ا

املرء أن يرتوي ويتدبر مراد هللا منها أن أحسن اختيار أفضلها شرحًا وأبعدها عن التأويل 
الفاسد أو الذي خيرجها عن ظاهرها أو معتقد فاسد يدعوا اليه مفسرها لنشر فكر معني 

بعني اينتمي إليه وخيالف منهج وعقيدة أهل السنة واجلماعة من الرعيل األول من الصحابة والت
 وتابعي ومن والهم للي يوم الدين..
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ولكن تعلم تفسري اآليات لتدبر مراد هللا من خالل تفسريات العلماء املعتربين أمر والتصدي 
لتفسري القرآن نفسه أمر آخر الريب يف حرمته ملن ال ميلك أدواته ووفقاً للظوابط الشرعية الي  

 تعارف وأتفق عليها علمائنا سلفا وخلفا.
 تفسري القرآن املعتربةطرق 

من أحسن طرق التفسري ؟ هو التفسري باملأثور ومقصوده تفسري القرآن بالقرآن مث بالسنة 
صلي هللا -الصحيحة مث بأقوال الصحابة ألهنم أدري الناس مبقصود اآليات لقرهبم من النيب

-ة رسول هللا بلتلقيهم العلم عن صحا مث التابعني من األئمة اإلعالم املعتربين -عليه وسلم
ما أمجعوا ومعانيه على أيديهم  حفظاً وتالوًة وتفسرياً فالقرآن وتعلمهم  -صلى هللا عليه وسلم

 .ا القرآنالي نزل هب عليه فهو حجة وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إىل لغة العرب
 يقول ابن تيمية بتصرف يسري:

َر يف موضع  إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما ُأمجَِّل يف مكان فإنه قد ُفس ِّ
َط يف موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإهنا  ر من مكان فقد ُبسِّ آخر، وما اْخُتصِّ

اإلمام أبو عبد اَّلل  حممد بن إدريس الشافعي : كل شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال 
ما حكم به رسول اَّلل  صلى هللا عليه وسلم فهو ِما فهمه من القرآن، قال اَّلل  تعاىل : }إِّنَّا 

َا أَرَاَك اَّلل ُ َواَل َتُكن ل ِّْلَخآئِّنِّنيَ  يًما { ]  أَنزَْلَنا إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب بِّاحلَْق ِّ لَِّتْحُكَم بَ نْيَ النَّاسِّ مبِّ َخصِّ
َ لِّلنَّاسِّ َما نُ ز َِّل إِّلَْيهِّْم َولَ  135النساء :  َعلَُّهْم [ ، وقال تعاىل : }َوأَنزَْلَنا إِّلَْيَك الذ ِّْكَر لِّتُبَ ني ِّ

َ هَلُُم الَّ  44يَ تَ َفكَُّروَن { ] النحل :  ذِّي [ ، وقال تعاىل : }َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلكَِّتاَب إِّالَّ لِّتُبَ ني ِّ
ُنوَن { ] النحل : اخْ  [ ، وهلذا قال رسول اَّلل  صلى هللا  64تَ َلُفوْا فِّيهِّ َوُهًدى َوَرمْحًَة ل َِّقْوٍم يُ ْؤمِّ

 عليه وسلم : " أال إي أوتيت القرآن ومثله معه " يعين السنة .
ل واوحينئذ، إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إىل أق -رمحه هللا-مث قال

الصحابة، فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرآن، واألحوال الي اختصوا هبا، وملا هلم من 
الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصاحل، ال سيما علماؤهم وكرباؤهم، كاألئمة األربعة 

 (0اخللفاء الراشدين، واألئمة املهديني؛ مثل عبد اَّلل  بن مسعود .اه )
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ط ا وحديثا  تفسر القرآن بتفسريات وتأويالت عجيبة وشاذة حي أختلوهناك تفسريات قدمي
 التفسري بغريه يف الكثري منها ولعل قلة الوعي واجلهل خبطورة التصدي لتفسري كالم رب العزة

ملصيبة وبلية وقع فيها بعض أرباب املذاهب الفكرية قدميا والعلمية والعصرية حديثًا من أهل 
 ل .اهلوي وحاملي حطب اللي

 التفسري واملفسرون
 هو مجع مبارك لروائع التفسري لآليات من التفسريات اجلليلة لعلماء أكابر شهدهذا التفسري  

 هلم القاصي والدي بعلوهم وعلمهم مجعتها من تفاسريهم
 مثانية من التفسريات وهي: وقد اقتصرت علي 

 ه (013البيان يف تأويل القرآن )تفسري الطربي( )املتوىف :  جامع -1
 ( ه 774تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري( )املتوىف :  -9
 ه (671اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب( )املتوىف:  -0
أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن للعالمة حممد األمني الشنقيطي  --4

 )ه 1020)املتويف:
ر املؤلف : عبد الرمحن بن ناص -تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام  -5

 ه (1076السعدي )املتوىف : 
 ه (1491)املتوىف :  -رمحه هللا-حممد بن صاحل بن حممد العثيمني تفسري -6
 ه  (513تفسري معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي( )املتوىف :  -7
ه ( وهو تفسري جمموع من أقواله من 751مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف : تفسري -8

و منهج وهو تفسري جيد وابن القيم هامة وقامة كبرية ومنهجه ه  -رمحه هللا -بني ثنايات كتبه
 السلف الصاحل .  

تفسري  ريا يفوال أخفي ترددي كث*وهذه التفاسري الثمانية هي من وقع عليها اختيارنا هنائيًا 
ِّ  َلكِّنَّهُ  كان حر  يصاً البغوي املسمي "معامل التنزيل" فهو كما هو معلوم خمتصر من تفسري الث َّْعَليبِّ

ريَُه مِّْن اأْلََحادِّيثِّ اْلَمْوُضوَعةِّ َواآْلرَاءِّ اْلُمْبَتَدَعة ع منه تأويل لبعض ولكن وق  وَصاَن تَ ْفسِّ
الصفات كالرمحة واحلياء والغضب ، ولكنه سلفي العقيدة ، يثبت هلل سبحانه ما أثبته لنفسه 
من االساء والصفات عدا ماذكرنا ، وقد قرر ذلك يف مقدمة كتابه النفيس " شرح السنة " 



البغوي  مامويف تفسريه هذا الغالب أثبات الصفات وهذا ما رجح رصيده عندي وملا لأل
 .ومتميزة من مكانه علمية كبرية -رمحه هللا -نفسه

ومن مث فهذه التفاسري  الثمانية املذكورة هي مرجعيتنا يف تفسرينا هذا لبيان وتفسري آيات 
 القرآن وهللا املستعان وعليه التكالن.

 اجلامع لروائع البيان يف تفسري آيات القرآن
وهناك ما   -عالجل و -ائع بيان أهل التفسري لكتاب هللا قلنا أن تفسرينا هذا مجع مبارك لرو 

 ينبغي أن نوضحه للقاريء الكرمي ليكون علي بينة ِما قد يفوت علينا بيانه يف التفسري نفسه
 لسبب من األسباب ونبينها يف النقاط التالية:

هتا مع انبدأ دوما بتعريف بالسورة وفضلها واألحاديث الصحيحة الواردة يف فضائلها أو آي-1
 بيان أيضاً ما شاع من أحاديث ضعيفة أو موضوعة عنها والتحذير منها

حملمود  -ببيان اآلية املراد تفسريها مث إعراهبا ومرجعيتنا يف ذلك " اجلدول يف إعراب القرآن -9
مل دون اجل فردات الكلماهتاه (" ، ونكتفي بأعرابه مل1076بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : 

 .لعدم التطويل ومن أراد املزيد فلريجع له 
د من ذلك كتاب الصحيح املسن يفومرجعيتنا نبني أسباب النزول لآليات أن وجدتت -0

ة يف والنسخة املعتمد-أسباب النزول للعالمة حمدث اليمن الشيخ مقبل بن هادى الوادعى
وهو حبث  م"1287 -ه 1438القاهرة  -مكتبة ابن تيمية الطبعة الرابعة تفسرينا نشر" 

خمتصر باالحاديث الصحيحة املتصلة السند يبني فيه بعض أسباب النزول ورتبها على ترتيب 
  سور القرآن.

وحرصًا منا علي بيان أسباب النزول الصحيحة املتصلة اإلسناد  بعيدًا عن األسباب الي 
ري هناك اسبابًا أخري يف كتب أخاليؤيدها الدليل نكتفي هبذا الكتاب، وهذا المينع أن 

مشهورة ككتاب" العجاب يف بيان األسباب" للحافظ بن حجر وهو كتاب رائع يف بابه ، 
 ولكن ذلك كان أختيارنا.

 هذا ونذكر يف التفسري حتقيقه لالحاديث كما جاء ذكرها يف كتابه سالف الذكر وهللا املستعان.
 روائع البيان والتفسري " مث نذكر اآلية املراد تفسريها حتت عنوان " -4



نبني تفسري اآلية إمجااًل ملفسر واحد أو أثنني ،وأن وجدث اآلية حتتاج إيل زيادة بيان  وهو 
الغالب يف تفسرينا هذا جزأهتا وقد أكرر تفسري جزئية أخري من اآلية لنفس املفسر طاملا بيانه 

وائدها اجلليلة آلية وتأويلها واستنباط فأمشل وأكمل والعربة هنا بالبيان وكشف املعاي الظاهرة ل
. وليس املقصود بالبيان سحر الكلمات والعبارات والقص واللزق واحلشو وهلم جرا..حاشا 

 هلل !!
بل بعد البحث واإلطالع والتدبر يف مجيع التفاسري املختارة نذكر أفضلها بيانًا وتفسريًا من 

قصري من هللا وأن كنا تركنا األفضل فهذا  ت وجهة نظرنا فأن كان أختيارنا سليمًا فهذا فضل
 منا نسال هللا الرشد والسداد.

وقد أختصر كالم املفسر بتصرف يسري تارة وقد أختصره فقط دون تصرف مع بيان ذلك -
يف سياق التفسري وقد راعيت عدم اإلخالل باملعين الذي يرمي إليه املفسر عند األختصار ، 

 اختصار لاللتزام باألمانة العلمية يف النقل. وأن تعذر ذلك ذكرت كالمه دون
ري وهناك بعض التنبيهات اهلامة الي ننبه عليها ليحيط هبا القاريء الكرمي علماً عند قرأته لتفس

 اآليات:
األمام أبو جعفر الطربي تفسريه من أكمل التفاسري ولكنه صعب نقله علي العامة بأسانيده -أ

قد يعقب بصحتها أو ضعفها ملا هو معلوم قدمياً أن من أسند فالي هي من ِميزاته حي لو مل 
 برئت ذمته ،وقد قيل من أسند فقد أحالك.

ومن مث ننقل كالمه وترجحاته الي يري صحتها دون ذكر اإلسناد تارة  مكتملة وتارة أخري 
 خنتصر منها قدر اإلمكان لعدم التطويل دون اإلخالل باملعين .

لكن االثنان  يكثر و  كثري  من التفاسري املعتربة عند أهل العلمظ بن  تفسري القرطيب واحلاف-ب
و هو غري -يف تفسريمها االستشهاد باقوال متهمني بالكذب كالكليب ومقاتل بن سليمان 

 مقاتل بن حيان البلخي وهو ثقة صاحل، روى عن جماهد والضحاك وعكرمة وقتادة .
دثني فهو  متهم فضالً عن ضعف روايته عند احمل ومن نقلوا عنه ايضاً عطية العويف وهو شيعي-

كذاب ومن املدلسني تدليس الشيوخ  فقد كان يأيت الكليب فيأخذ عنه التفسري ، وكان يكنيه 
بأيب سعيد فيقول قال أبو سعيد ليظن من يسمعه أنه يتحدث عن أبو سعيد اخلدري الصحايب 

 اجلليل ولكنه كان يقصد الكليب وهو كذاب.



ل البد من طرحه هل جيوز النقل عن تفسريات كتفسري مقاتل أوالكليب أوالسدي وهنا أستشكا
الكبري وغريهم من اجملروحني واملتهمني كما فعل ابن كثري والقرطيب وابن جرير الطربي ومن 

 صار علي هنجهم؟
إن هذا التفسري املوضوع، لو (:  »112|1قال األستاذ الذهيب يف "التفسري واملفسرون" )

ليه من ناحيته الذاتية، بغض النظر عن ناحيته اإلسنادية، لوجدنا أنه ال خيلو من قيمته نظرنا إ
العلمية. ألنه مهما كثر الوضع يف التفسري، فإن الوضع ينصب على الرواية نفسها. أما التفسري 

يجة نت -حيانيف كثري من األ-يف حد ذاته، فليس دائماً أمراً خيالياً بعيداً عن اآلية. وإمنا هو 
اجتهاد علمي له قيمته. فمثاًل من يضع يف التفسري شيئاً، وينسبه إىل علي  أو ابن عباس، ال 
يضعه على أنه جمرد قول يلقيه على عواهنه، وإمنا هو رأي له، واجتهاد منه يف تفسري اآلية، 

قبوالً، و بناء على تفكريه الشخصي. وكثرياً ما يكون صحيحاً. غاية األمر أنه أراد لرأيه رواجاً 
فنسبه إىل َمن ُنسب إليه من الصحابة. مث إن هذا التفسري املنسوب إىل علي  أو ابن عباس، 
مل يفقد شيئاً من قيمته العلمية غالباً، وإمنا الشيء الذي ال قيمة له فيه هو نسبته إىل علي أو 

لقاً. بل خمل يكن جمرد خيال أو وهم ُخلق  -واحلق يقال-ابن عباس. فاملوضوع من التفسري 
له أساس ما، يهم  الناظر يف التفسري درسه وحبثه، وله قيمته الذاتية وإن مل يكن له قيمته 

 «.اإلسنادية
اإلسرائيليات القليلة الي وجدناها يف التفسريات املختارة حذفناها رغم قلتها لو وقعت  -ج 

سر، ولو كانت الم املفيف سياق تفسري املفسر لعدم فائدهتا ودون اإلخالل باملعين العام لك
 ذات فائدة للناس لبينها هللا تعايل يف كتابه فرتكها والسكوت عنها أويل .

حتقيق مجيع األحاديث الواردة يف التفسري مع أَتام املنت أن رأينا ذلك يف اهلوامش لعدم -5
 اإلخالل مبعين احلديث الشريف ونبني أننا لو وجدنا أحاديث ضعيفة يف سياق كالم املفسر

حذفناها وأختصرنا كالمه ، وكذلك لو رأينا احلاجة لالختصار أن أطال فيما خيرج عن تفسري 
-اآلية لبيان أختالفات وأقوال وترجيحات وما أشبه هذا، وبينا ذلك كقولنا" فقال ماخمتصره"

أو "فقال بتصرف يسري"حلرصنا علي أن خيلو تفسرينا من األحاديث الضعيفة واملوضوعات 
 بط بتفسري اآلية ذاهتا. الي الترت



قد بينا نبذة يسرية عن تراجم الشخصيات املوجودة يف سياق كالم املفسر  أو االحاديث -6
تب كليدرك القاري من هم الذين ياخذ عنهم تفسري كالم هللا تعايل، ومرجعيتنا يف ذلك  

م للزركلي الالرتاجم والطبقات املعتربة ألهل هذا الفن "كسري أعالم النبالء للذهيب واألع
 ووفيات األعيان البن خلكان" وغريهم. 

نبني الفوائد واألحكام املتعلقة بكل سورة علي حدة بعد االنتهاء من بياهنا وتفسريها   -7
بصرف النظر عن اجلزء الي  تقع فيه هذه  السورة كلها أو بعضها فالعربة عند األنتهاء من 

 تفسريها نبني فوائدها وأحكامها.
نشر هذا التفسري علي موقع األلوكة  السعودي علي هيئة أجزاء حصرياً ومازال العمل يف  -8

أَتامه حي كتابة هذه السطور وقد مت التعديل جبعل تفسري كل سورة منفصلة وكاملة بفوائدها 
 اوأحكامها تيسرياً علي عامة املسلمني ولزيادة الفائدة جبعلها منفصلة للباحثني وملن أراد طبعه

ولو للتجارة ال أساله أجراً وهو يف حل مين بل تشجيعا له لرياسلين علي بريدي وسأرسل له 
سورة الفاحتة وتفسريها مت التعديل  فيها هنا  وننبه أن wordامللفات علي هيئة مستندات 

 وكذلك هذه املقدمة لتتناسق مع منهجي الذي وضحته يف باحلذف واإلضافة تعديل بسيط
هذا من  فسريات ،علي مثانية ت التمهيدية سلفاً باالكتفاء يف تفسرينا هذا املقدمة بداية هذه 

واقتصرت علي مجعها كسورة منفصلة  أجزاء التفسري كما هي جهة ومن جهة أخري تركت 
ألنه قد ظهر يل منهجي يف التفسري  واكتملت رؤيي له بعد سورة الفاحتة بوضوح وهلل احلمد 

ائية رة علي موقع أرشيف هي النسخة النهشو الكاتب أن هذه النسخة املنمن مث ينبه واملنة و 
 املعتمدة عنده اللهم أي بلغت اللهم فاشهد.

مين ومن وأن كان مابه خطأ ف ،وبعد. هذا جهد املقل فأن كان مابه صوابًا فمن هللا وتوفيقه
استقصيت املراد  يوال ادعي إمنه بريء  -صلي هللا عليه وسلم-ورسوله-تعايل-الشيطان وهللا

مبا ذكرت ونقلت ، ولكن لعل أنال به دعوة صاحلة بظهر الغيب أو حسنات ماحية أنا يف 
أشد احلاجة إليها يوم ال ينفع مال والبنون ، وهللا أسأل أن جيعله خالصًا لوجه الكرمي، وأن 

 على سيدنا ينفع به، وأن يغفر يل ولوالدين وجلميع املسلمني إنه سيع جميب الدعاة، وصل هللا
 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 وكتبه سيد مبارك    
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