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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .املقدمة:

، وهدي ورمحة للمؤمنني ، والصلوة والسالم عىل  القرآ ن شفاًء ملا ىف صدور جعل امحلد هلل رب العاملني اذلي

حسان اإىل يوم ادلين . آأرشف الأنبياء واملرسلني ،س ّيدان محمد و عىل آ هل وآأحصابه آأمجعني ،  ومن تبعهم بإ

 !وبعد 

وملأوا كتاب ربنا اجلليل كرثمه هللا سوادمه قد آأفنوا حياهتم وآأعامرمه يف خدمة  ية،الهند القارة ش به ان علامء

 يةالهند ش به القارة بللغة العربية وبلغات جمال التفسري ىف مهان هجود ،بعلمهم خاصة وادلنيا عامة  يةالهندالقارة 

لعمل التفسري مزنةل عظمية، لأن كثرية جدا فال ميكن حرصها وال عدها ، فًا وتفسريًا ياخملتلفة وخاصة الأردية تأأل 

بعضهم  ،مثل ا اإىل ذكل فقد قام العلامء خبدمة هذا العمل من ش ىت نواحيهوماكنة عالية بني العلوم الرشعية. ونظرً 

اإهمت بجلانب اللغوي ، وبعضهم بجلانب التارخيي، وبعضهم مبباحث الالكم، وبعضهم مبباحث الفقهية، وبعضهم 

حسب طاقة  حياهتم يف تفكري وتطوير هذا العمل آأفنواو  ،يف لك عرص ومرص وغريه ذكلجبانب الرصيف والنحوي 

التفسري وعلوم جمال  ىف هجود جبارةهل اذلي اكن  -رمحه هللا-فضيةل الش يخ محمد رشيف هللا . ومهنم املفس البرشية

آأفىن حياته يف خدمة كتاب هللا لأن الش يخ ،ابً عرشة كت خمتلفة واليت تبلغ عددها اإىل وىف موضوعات ، القرآ ن

مس "  العزيز وتبليغه هل، اكنت هل الرغبة اذلاتية وعالقة وطيدة مع كتاب هللا عزوجل حيث مسي مدرس ته بإ

تفسريية مشس العلوم" هذه الأمور تدل عىل رغبة ال كتبه امل مكتبته " ومسي اجلامعة التفسريية مشس العلوم،

مثل  ، لها آأمهية لعالقهتا مبباحث القرآ ن وعلومه ه اليتتأأليفاتمن  و وجل .فضيةل الش يخ مع كتاب هللا عزّ 

،وتفسري تبيان الفرقان ىف تفسري القرآ ن ىف ثالثة جمدلات،  التفسري البديع ىف معرفة الكم ربنا السميع ىف جمدلين

و التفسري الكوثرى ىف جمدلين ، وتيسري القرآ ن ىف حل همامت الفرقان ىف جمدل واحد ، و مقدمة القرآ ن وغريه 

علومه عرب دورات تفسريية س نواًي ويصل عددها تقريبًا اإىل بذل  هجودًا مباركة ىف نرش القرآ ن و  وكذا ذكل ،

ثنني وعرشين مرة  عن يتضمن هذا البحث  تدور دائرة هذا البحث حول هجوده يف التفسري وعلوم القرآ ن، وذلا.اإ

يف املقدمة موجزة عن حياته عىل ترمجة ىف جمال التفسري ،ورضورة املوضوع ، و  يةالهند ش به القارة هجود علامء

الثاين  ، واملبحثيف التفسري القرآ ن الكرمييش متل  عىل مبحثني وخامتة ، واملبحث الأول س يتناول هجوده و ، 

 .هجوده يف العلوم القرآ ن الكرمي  واخلامتة عن نتاجئ البحث والتوصيات
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 -رمحه هللا-ترمجة موجزة عن حياة الش يخ رشيف هللا 

عبدالرحمي بن الش يخ  كرمي خبش بن الش يخ رشيف هللا رمحهم هللا ، هو الش يخ محمد رشيف هللا بن الش يخ 

قلمي بنجاب( بكس تان1349ودل يف س نة   (1) ھ يف قرية مولواين )مبدينة رحمي اير خان من اإ

، مَث دَرس كتب الفنون وعلوم احلديث وغري ذكل عن وادله الش يخ ىف سن مبكر الكرمي فظ القرآ نح

ودرس  (2وختّرج يف جحر آأبيه، وبعد تمكيل دراسة احلديث انتقل من قريته اإىل قرية ججة ) -رمحه هلل-عبدالرحمي

رمحه هللا۔ حىت بلغ اإىل مّقة الكامل يف هذا الفّن،. وبعد هذا ذهب -عمل املرياث من الش يخ عبدالّرزاق ججوي

يس تفيد منه يف التفسري وعلوم القرآ ن. مث ذهب اإىل ل ( 3)-رمحه هللا -العاّلمة آأمحد عىل الهوري الش يخ اإىل درس

 حيت آأمكل دراسة تفسريالقرآ ن الكرمي وعلومه منه .( 4) -رمحه هللا-جملس العاّلمة عبدهللا درخواس يت 

يران  واكن للش يخ يد طوىل يف عمل التفسري ويأأتون الطلبة لالس تفادة منه من ش ىت مناطق مدن بكس تان و اإ

تيان كثري من الطالب من آأطراف هذه البالد يشهد عىل شهرة  ندونيس ياو اتئيلند وغري ذكل. واإ وآأفغانس تان و اإ

 (5اجلامعة التفسريية مشس العلوم )وحىت اليوم الطلبة يأأتون حلصول العمل يف  -رمحه هللا- الش يخ فضيةل

                                                           
ه 1438الطبعة السابعة )بديع ىف معرفة كالم ربنا السميع مقدمة التفسري ال ه،1431حممد شريف هللا املتوىف  :  1

 .   3ص : ‘ 1: اجلزء: (،) الناشر( مكتبة تفسريية مشس العلوم ، شارع ابوظيب ، رحيم ايرخان 

2
  إسم القرية من إقليم بنجاب ىف قرية رحيم اير خان .:   

3
ه 1381ه ىف إقليم بنجاب وتوىف رمحه هللا 1304حبيب هللا ولد هو الشيخ أمحد على الهوري بن الشيخ  :   

ودرس علوم إبتدايْية عن والده حبيب هللا مث إنتقل إىل قرية سعد هللا لتحصيل لعلم ، ومن شيوخه عبيد هللا سندهى 
رشد  عشرين من أنظر: عبد الرشيد أ موعة الرسائل ، خالصة املشكوة .رمحه هللا ، ومن أتليفه الرتمجة القرآن ، اجمل

  (.663، 662، ص :  1، ج :  (املكتبة رشيدية الهور ه،الناشر1422الطبعة ،  )سلمني ،كبار امل

ه ىف إقليم بنجاب ىف قرية رحيم اير 1306هللا ولد ىف سنة  مابن احلافظ حممود رمحه هو عبد هللا درخواسىت:   4
م ، ومن شيوخه : الشيخ عبد 1993خان. بدأ حبفظ القرآن الكرمي من والده احلافظ حممود ،وتوىف رمحه هللا ىف سنة 

اه ، الغفور حاجى، والشيخ حممد صديق رمحهما هللا ، ومن أتليفه : مقدمة القرآن . أنظر : احلافظ حممد اكرم ش
  .432، ص: 1، ج:  (سالميةه ، الناشر إداره اإل1419الطباعة اجلديدة :  )بند ،أكابر علماء ديو 

ه ىف مدينة رحيم اير 1175ىف سنة  ستمي اجلامعات ىف الباكستان قد أسّ اجلامعة مشس العلوم كانت من قد:   5
 حفظه هللا ،كانت اجلامعة حتتوي على خان ىف قرية مولواينوى ، و مدير هذه اجلامعة هو الشيخ حممد خليل هللا
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الش يخ رشيف هللا آ اثرًا دينيّة و فكريّة تدل عىل ملكة الش يخ العلمّية والعقلّية العظمية و اطالعه  ا فضيةلترك لن

، و اكن الش يخ من آأكرث النّاس حبًّا للقراءة والاطالع والتأأليف ، يعرف هذ من يقرآأ ىف علوم الرشعية العميق

ته من آ اثر نبوغه و حفظه و تدوينه، كام اكن يصنّف طول حياته رمغ انشغاهل بدلروس والأمور يف كتبه و ماحو 

 : الس ياس ّية فصنّف كتبًا تزيد عىل عرشة،مثل

 "يف جمدّلين كبريين بللّغة العربّية..لبديع يف معرفة معاىن الكم ربّنا الّسميعا

" اكن هذا من آأول تأأليفات للش يخ. تبيان الفرقان ىف تفسري القرآ ن تفسري اكمل للقرآ ن الكرمي تفسري تبيان الفرقان

 .،مطبوع ىف ثالثة جمدلات 

 ."يف جمدّلين بللّغة الأرديّة التفسري الكوثري

 ": يف حّل مشالكت القرآ ن بللّغة العربية ىف جمدل واحدتفسري تيسريالقرآ ن

 البخاري بللّغة العربية." يف رشح حصيح لكوثر البخاريا

 " يف رشح حصيح الرتمذي كتب اجلزء الأول بللّغة العربيه و اجلزئني يف اللّغة الأرديّة.الكوثرالشميس

 اة": رشح مشكواة املصابيح لويل ادلين آأيب عبدهللا محمد بن عبدهللا كتب بللّغة العربّية.تنويراملشكو

 حاديث املرفوعة من كتب الصحاح الس تّة .": مجموعة خمترصة يف الأ اجملموعة الصادقة

": آألّف الش يخ هذا الكتاب يف توضيح عمل املرياث بللّغة العربية. كتب فيه املباحث الىت تتعلق تعلمي الفرائض

 بعمل املرياث بطريقة سههل لسهوةل القارى .

ليه راه ، 1431من رجب س نة  8ىف يوم امجلعة  -رمحه هللا-وتوىف  ان اإ  . جعون فاإانهلل واإ

 

 

 

                                                           

، 1:  املقدمة التفسري الكوثرى ، ج:  ىف الفقه ، أنظر شعبة عديدة منها ، شعبة لتحفيظ القرآن ، شعبة التحصص
  .      2ص: 
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 .ىف التفسري القرآ ن الكرمي  -رمحه هللا-: هجود الش يخ رشيف هللا  املبحث الأّول

مؤلفات عديدة ىف جمال التفسري وعلوم القرآ ن آأشهر هذه املؤلفات ىه اللكتب الثالثة  -رمحه هللا-آألف الش يخ 

 . ال تية

 السميع"التعريف بكتاب" البديع ىف معرفة معاىن الكم ربنا ( 1)

بللغة العربية.وبدآأ تأأليفه ىف  -رمحه هللا-تفسري اكمل مجليع سور القرآ  ن الكرمي، صنفه الش يخ رشيف هللا  هذا

حدا عرش بعد آألف وآأربع مأأة والتفسري مطبوع ىف جمدّلين كبريين، ( 1ه( )1414وآأ مكهل ىف س نة) ، س نة اإ

العربّية،املش تل عىل الناكت البالغية والقواعد النحوية والرصفية وحل والتفسري البديع آأجود تصانيفه بللغة 

املشالكت اللغوية وعىل املطالب القرآ نية الثابتة من الأحاديث املباركة،وعىل التأأويالت املقبوةل املنقوةل من مجهور 

نه ( 2احملققني واملفسريين من آأهل الس نة وامجلاعة .) ملتعلقة بلقرآ ن الكرمي، مثاًل يذكر ىف مقدمة تفسريه العلوم ااإ

آأواًل يذكر الفرق بني التفسري والتأأويل ويذكر فيه آأقوال متعددة دون عزوها اإىل قايْلها،مث يتحدث عن آأقسام 

وىف اخلتام يذكر آأشهر الكتب -ريض هللا عهنم -التفسري املأأثور، مث يبني آأسامء املفسين من الصحابة والتابعني 

" فقد اكن خيتلج ىف ومن آأس باب ادلاعية لتأأليف هذا التفسري ذكره بنفسه ويقول : ( 3ىف التفسري بملأأثور)

صدرى ان آأ كتب آأوراقًا ىف همامت اللكامت القرآ نية عىل سبيل االإجياز وىف حل معانهيا املشلكة عىل سبيل 

 . (4رمحن ذى املعارج.")االإيضاح تيسريًا لأخذ املطالب القرآ نية ونياًل لدلرجات العلية ومنازل القربتية عندال

 التعريف بكتاب " تبيان الفرقان ىف تفسري القرآ ن "( 2)

ه( كام 1406بدآأ تأأليفه س نة ) ، و ، مطبوع ىف ثالثة جمدلاتمجليع سور القرآ ن ىف اللغة العربية  هذا تفسري اكمل

اكن غوىص ىف هذا البحر احمليط ىف النصف ال خر من شوال س نة السادسة بعد "رصحه ىف الكمه ويقول : و

                                                           
1

سريية ه، )الناشر( مكتبة تف1438حممد شريف هللا ،التفسري البديع ىف معرفة كالم ربنا السميع: الطبعة: الرابعة :   
  .198،ص: 2مشس العلوم شارع ابوظىب رحيم اير خان. اجلزء:

2
 .1،ص:1حممد شريف هللا ، مقدمة التفسري البديع ىف معرفة كالم ربنا السميع ، اجلزء::   
3

  .2.3.4، ص: 1أنظر املرجع السابق: اجلزء ::    

4
  . 1ص:1السميع: اجلزء :حممد شريف هللا، مقدمة التفسري البديع ىف معرفة كالم ربنا :    
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وحبمد "ه( كام ذكره بنفسه ىف تفسريه ، ويقول: 1407. وقد فرغ من تصنيفه س نة )(1)"آألف وآأربع مأأة من جهرة 

الث من ربيع هللا ونعمته قد فرغت يداخلويدم من تفسري التبيان ىف مدة آأربعة آأشهر وعرش حضوة يوم امخليس الث

الأول ىف عام س بع بعد آأربع مأأة وآألف ىف مسجد جامع املدرسة مشس العلوم الواقعة ىف قرية مولواين من 

ليه ىف تفسريه ويقول: و  (2. )"موضافات رحمي اير خان  فلام تعمل "يذكر سببًا لتأأليف هذا التفسري، و آأشار اإ

تفسرًيا للقرآ ن اجمليد والفرقان امحليد  آأردت آأن آأكتب ىف بعض همامت عندى مثرة الفوآأد محمد خليل هللا مع الرفقاء 

 (3) "القرآ ن آأوراقًا ذخرية ليوم ادلين ومعاًل صاحلًا بعد املوت

 التعريف بكتاب " التفسري الكوثري " (3)

لك جزء تفسري اكمل مجليع السور القرآ ن الكرمي ، و مطبوع ىف جمدلين لك جمدل يتضمن عىل آأربعة آأجزاء و  هذا

-قد بدآأ الش يخ. يش متل عىل مخس مأأة صفحة تقريبًا ، آألف الش يخ هذا التفسري بللغة الأردية بسلوب سهل 

ه( 1417وآأ مكهل ىف مدينة املنورة من رجب س نة ) ه( ،1416رمضان س نة)  25هبذا العمل املبارك  -رمحه هللا

املفس صاحب احلب  الشديد بالإنشعال ىف كتاب مل يذكر سببًا خاصًا لتأأليف هذا التفسري، ولكن اكن و (4)

هللا عزوجل حىت مسى مدرس ته بمس اجلامعة التفسريية وهكذا مسى مكتبته ، مكتبه تفسريية . هذه الأش ياء 

مع كتاب هللا عزوجل وتفسريه .وذلا آأاكد آأقول كتب هذا التفسري خالصًا لوجه الكرمي وتيسريًا  هتدل عىل حب

متام تفسري القرآ ن الكرمي ىف اللغة " كام آأشار ىف الكمه ، ويقول لطالب العمل التفسري : واملسؤل من هللا تعاىل اإ

الأردية ليتيس فهم معاىن القرآ ن عىل طالب عمل القرآ ن قد كتبت يد محمد رشيف هللا  الباكس تاىن لُيعطى كتابه 

 (5بميينه وما ذكل عىل بعزيز  )

 .مهنا ما يىل  عند تأأليف تفاسريه الثالثة ملفس املصادر واملراجع اليت اعمتد علهيا ا

                                                           
1

الناشر: مكتبة تفسريية مشس العلوم  1438شريف هللا ، تفسري تبيان الفرقان ىف تفسري القرآن  ،الطبة السادسة ،:    
 .  ، ص1شارع أبوظىب رحيم اير خان . ، ج: 

2
  .1480، ص: 3املرجع السابق ، ج: :    

 . 12ص: ، 1شريف هللا ، تفسري تبيان الفرقان ، ج: :    3
4

 .  139، ص: 1املرجع السابق : ج :    

5
  . 161، ص: 1شريف هللا ، التفسري الكوثرى ، ج: :    
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جامع البيان عن تأأويل آ ي القرآ ن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ال ميل، آأبو جعفر الطربي ) ( 1)

 ه( .310املتوىف 

الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل: آأبو القامس محمود بن معرو بن آأمحد، الزخمرشي جار هللا )املتوىف  (2)

 ه( .538

مفاتيح الغيب  : آأبو عبد هللا محمد بن معر بن احلسن بن احلسني التميي الرازي امللقب بفخر ادلين الرازي ( 3)

 ه( .606خطيب الري )املتوىف 

آأبو عبد هللا محمد بن آأمحد بن آأيب بكر بن فرح الأنصاري اخلزريج مشس ادلين  جلامع لأحاكم القرآ ن:( آأ 4)

 ه( .671القرطيب ) املتوىف 

 ه(671( التفسري املظهري : االإمام العامل الكبري احملدث محمد ثناء هللا الباين بىت) املتوىف 5)

براهمي بن معر الش يحى ، آأبو  التفسري اخلازن لباب التأأويل ىف معاين التزنيل: عالء ادلين عىل بن( 6) محمد بن اإ

 ه( .741احلسن املعروف بحلازن ) املتوىف 

 ه ( .745البحر احمليط: الإمام محمد بن يوسف الشهري بأأيب حيان الأندليس الغرانطي )املتوىف  (7)

يين الألويس روح املعاين يف تفسري القرآ ن العظمي والس بع املثاين : شهاب ادلين محمود بن عبد هللا احلس ( 8)

 ه( .1270)املتوىف 

 ىف التفسري .  -رمحه هللا-اسلوب املفس 

عرات ىف تفسريه الثالث، حيث يبدآأ ب  -رمحه هللا -اختار الش يخ رشيف هللا رشح املفردات لغواي ، ويوحض اإ

االإرسائيليات دون التعقيب وكذكل يذكر اللكمة وبالغهتا مع ذكر سبب الزنول والربط بني السور وال ايت ،

 .لتوضيح مهنجه وآأسلوبه  كامنذج وفامي يىل بعض الأمثةل ،علهيا

 يات :مهنجه ىف ذكر االإرسائيل 

دأ : قوهل تعاىل  ْمَس َوالْقََمَر َرَآْيهُتُْم يلأ ساجأ يّنأ َرَآيُْت َآَحَد َعرَشَ َكْوَكبًا َوالشَّ
ِ
َبأيهأ اي َآبَتأ ا ْذ قاَل يُوُسُف لأ

ِ
 (1)يَن . ا

                                                           

 . 4: سورة يوسف اآلية :   1 
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يَن(  يقول الش يخ رمحه هللا عند تفسري قوهل تعاىل)  دأ ْمَس َوالْقََمَر َرَآْيهُتُْم يلأ ساجأ يّنأ َرَآيُْت آََحَد َعرَشَ َكْوكَبًا َوالشَّ
ِ
ا

وىف اخلرب والنجوم الىت رآأهن يوسف عليه السالم امسهن جراثن والطارق والزايل وقابس ومعودان والفليق 

د جاءت االإرسائيليات يف قصة لق ( 1)واملصبح والرضوج والفزع واثب وذوالكتفني رآأها يوسف عليه السالم 

آأثناء تفسريه لسورة يوسف . آأواًل ذكرت  -رمحه هللا -يوسف برواايت خمتلفة مكذوبة مفن ذكل ما ذكره املفس

 (2).  وىف اخلتام قد ذكرت تفسري بملأأثور لل ية مقت بنقدها، هذه الّرواية مث

 الرواية االإرسائيلية :

وآأخرج عن عيل بن سعيد الكندي ، قال حدثنا احلمك بن ظهري  عن السدي  عن عبد  قال ابن جرير الطربي 

الرمحن بن سابط عن جابر قال آأىت النيب  رجل من الهيودي , يقال هل بس تانة الهيودي فقال هل : اي محمد آأخربين 

ه بيشء ، ونزل عن الكواكب اليت رآ ها يوسف ساجدة هل ، ما آأسامؤها ؟ قال : فسكت رسول هللا  ، فمل جيب

ن آأخربتك بأأسامهئا ؟(  ليه فقال : )هل آأنت مؤمن اإ عليه جربيل وآأخربه بأأسامهئا ، قال : فبعــــث رســول هللا  اإ

قال : نعم ، فقال : )جربن والطارق واذلايل ، وذو الكنفات، وقابس , وواثب ، ومعودان ، والفليق ، واملصبح 

هنا لأسامؤها  ، والرضوح ، وذو الفرغ والضياء والنور(  . (3)فقال الهيودي : وهللا اإ

 نقد الرواية :

 .هذه الرواية غري حصيحة من جوانب جنملها يف التايل

( جاءت الأسامء االإحدى عرش خمتلفة من تفسري اإىل آ خر حيث جاءت يف ادلر املنثور حراثن بداًل  من 1)

الاختالف يف الأسامء يف تفسري ادلر املنثور للس يوطي عام وهذا ( 4)جربن وآأيضًا امس داثن بداًل من وواثب  

 جاء يف تفسري الطربي دليل اإىل الزمع املكذوب يف الرواية .

                                                           

 .  580، ص: 2شريف هللا ، تفسري تبيان الفرقان ىف تفسري القرآن، ج: :  1 
  .4:  سورة يوسف اآلية :   2

هـ( ، تفسري الطربي = 310الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر )املتوىف:  : 3 
 -هـ  1422جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الطبعة: األوىل، 

 .:  10، ص: 13الن ، ج:  م ،)الناشر(: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلع 2001
 –هـ( ، الدر املنثور ، )الناشر( دار الفكر 911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  )املتوىف:  : السيوطى ، 4 

 . 499، ص: 4بريوت ، ج: 
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 :اجلوزجاين وقد ضعفه الأمئة احلديث ، وتركه الأكرثون، وقال ( 1)ومدار هذه الرواية عىل احلمك بن ظهري   (2)

نه ساقـط وصاحب حديث حسـن يوسف .  (2)  اإ

 آأي احلمك ابن ظهري قال ابن معني: ليس بثقة، ( 3)االإمام اذلهيب يف "مزيان الاعتدال" (  نقل آأبو شهبه عن 3)

ذا رآأيمت  ( 4)وقال مرة: ليس بيشء، وقال البخاري: منكر احلديث وقال مرة: تركوه،  وهو راوي حديث: "اإ

معاوية عىل منربي فاقتلوه" فهل مثل هذا   تعترب روايته يف مثل هذا، وحبس به سقوطا مقاةل البخاري فيه : 

 (5) "منكر احلديث" و "تركوه".

 

 

 

                                                           

1
اهتمه حلكم ابن ظهري ابملعجمة مصغر الفزاري أبو حممد وكنية أبيه أبو ليلى ويقال أبو خالد مرتوك رمي ابلرفض و :    

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن ، بن حجر العسقالينا . أنظر : ابن معني من الثامنة مات قريبا من سنة مثانني 
 سوراي –الناشر: دار الرشيد  ، احملقق: حممد عوامة ، تقريب التهذيب،  هـ(852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 

  .175، ص: 1، ج: 

اجلوزجاين : إبراهيم بن يعقوب السعدي اجلوزجاين , أبو إسحاق : حمّدث الشام وأحد احلفاظ املصنفني :  2 
املخرجني الثقات نسبته إىل جوزجان حيث ولد فيها رحل إىل مكة مث البصرة مث الرملة وأقام يف كل منها مدة , وله 

 . 81, ص 1بدمشق . األعالم للزركلي جملدم 873-هـ259كتــــاب فـي "اجلرح والتعديل" وكتاب "الضعفاء" ت
هـ( ،  ميزان االعتدال يف 748الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز )املتوىف: :   3 

للطباعة م ،) الناشر(: دار املعرفة  1963 -هـ  1382نقد الرجال ، حتقيق: علي حممد البجاوي ، الطبعة: األوىل، 
  .571، ص: 1لبنان ، ج:  –والنشر، بريوت 

4
هـ( ،: كتاب الضعفاء ،احملقق: أبو 256البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد هللا ، )املتوىف: :    

، 1اس ،ج: مـ ، )الناشر(: مكتبة ابن عب2005هـ/1426عبد هللا أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني ، الطبعة: األوىل 
 .  43ص: 

هـ( ،  اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري 1403حممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة )املتوىف: :   5 
 .220، ص: 1،الطبعة: الرابعة ،) الناشر(: مكتبة السنة ،ج: 
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 التفسريبملأأثور :

يَن(, تلكم املفسون عن الت  دأ ْمَس َوالقََمَر َرَآْيهُتُْم يلأ َساجأ يّنأ َرَآيُْت آََحَد َعرَشَ َكْوَكًبا َوالشَّ
ِ
عبري لهذه القول يف : )ا

خوته واكنو آأحد عرش رجاًل والشمس والقمر عبارة عن آأبيه وآأمه وجاء  الرؤاي : آأن الأحد عرش كوكبًا عبارة عن اإ

 (1).  -ىي هللا عنهرض -هذا عن ابن عباس

 اهامتمه ىف املباحث البالغية :

نُي . ) تَعأ َك نَس ْ ايَّ
ِ
َك نَْعُبُد َوا ايَّ

ِ
 (2قوهل تعاىل: ا

نُي ( ويشري اإىل نكتة بالغية املتعلقة بعمل  تَعأ َك نَس ْ ايَّ
ِ
َك نَْعُبُد َوا ايَّ

ِ
قال الش يخ رمحه هللا ىف توضيح قوهل تعاىل) ا

املعاين، ويقول :والسُّ ىف تقدمي فعل العبادة عىل فعل الالس تعانة، آأن العبادة مما يتقرب هبا العبد  اإىل هللا 

ست هبذه املثابة عىل آأن العبادة وس يةل فتقدم عىل طلب احلاجة. والسُّ ىف تعاىل،والاس تعانة ىف احلاجات لي 

نتقال من الغيبة اإىل  الالتفات من الغيبة اإىل اخلطاب فقيل ليكون آأدّل عىل الرتىق من الربهان اإىل العيان واالإ

 (3)الشهود ،وكأن من املعلوم صار عينااًن واملعقول مشاهدًا  والغيب حضورًا. 

ىف هذه ال ية عن مسأألتني . -رمحه هللا-خ يتحدث الش ي  

 تقدمي فعل العبادة عىل فعل االإس تعانة : -املسأأةل الأوىل

جزاء الالكم دفعة واحدة بل ال بد من تقدمي بعض الأجزاء واتخري البعض وليس  من املعلوم انه ال ميكن النطق بإ

ار  فال بد من تقدمي هذا عىل ذاك من ش ئي ىف نفسه بلتقدمي من ال خر من حيث ىه الفاظ ىف درجة الاعتب

قّدم اُلُل تعاىل فعل العبادة عىل فعل الاس تعانة الّن العبادة يتقرب  -رمحه هللا-داع يوجبه ، هناك يقول املفس 

 العبد اإىل هللا عزوجل وهو وس يةل اإىل طلب الاس تعانة ، وذلكل قدم فعل العبادة عىل فعل الاس تعانة .

 

                                                           

هـ( ، تفسري القرآن العظيم 774: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:   1 
، 4م ،)الناشر(: دار طيبة للنشر والتوزيع ، ج:  1999 -هـ 1420،احملقق: سامي بن حممد سالمة ، الطبعة: الثانية 

 .  369ص: 
  .    5سورة الفاحتة اآلية: :   2 
  .  9، ص:1التفسري البديع:ج :   3 
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 العدول من الغيبوبة اإىل اخلطاب : - الثانيةاملسأأةل 

اإىل نكتة بالغية وىه آأن ذات اجلالةل عند ما متزيت عن سائر اذلوات الأخرى لأجل  -رمحه هللا-ويشري املفس 

حمي ،وماكل يوم ادلين ، ومن املعلوم بدهيًا آأن احد لرّ امحن و ذكر صفات عظمية ،من صفة رب العاملني ، وصفة الرّ 

ف هبذه الصفات العظمية سواه جل وعال ، فصار ذاته عزوجل موحضًا عيااًن برزًا ، وبلتاىل حص مل ولن يتص

لتفات من الغيبة اإىل اخلطاب .  االإ

 تقدمي املفعول عىل الفاعل : -املسأأةل الثالثة

لش يخ هناك قدم املفعول عىل فعهل لقصد االإختصاص ، واملعىن خنصك بلعبادة ، وخنصك بطلب املعونة ، لكن ا

.  مل يتعرض لهذا اجلانب ىف هذه ال ية –رمحه هللا -  
 مهنجه ىف ذكر سبب الزنول :

رٌي .  يهأ َكبأ تاٌل فأ يهأ قُْل قأ تاٍل فأ هْرأ الَْحرامأ قأ ئَلُونََك َعنأ الشَّ  (1)يَس ْ

ّن الش يخ رمحه هللا يذكر سبب الزنول لهذه ال ية ويقول : واما وقع من احصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  اإ

اكن من بب اخلطأأ ىف الاجهتاد وهو معفّو عنه لأهنم حس بو آ خر يوم من جامدى الأخرى واكن آأول من رجب 

الكفار وقتل مهنم ومل يدروا آأن ذكل اليوم  آأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بعث رهطا اإىل الكفار فلقوا من

 (2من رجب آأو من جامدى فقال املرشكون قتلمت ىف الشهر احلرام فأأنزل هذه ال ية .  )

: اهامتمه برشح املفردات القرآ نية لغة  

 (3)  . َوَآْخَرَجتأ اْلَْرُض َآثْقَالَهَا قوهل تعاىل: 

َوَآْخَرَجتأ اْلَْرُض َآثْقَالَهَا آأى ما يف جوفها من الأموات وادلفائن، يقول الش يخ رشيف هللا: يف تفسري قوهل تعاىل، 

 (4) ثقل وهو متاع البيت. مجع

                                                           

  .217: سورة البقرة اآلية :   1 
  .72، ص: 1: شريف هللا، التفسري الكوثرى ، ج:   2 
  .   2: سورة الزلزال اآلية:   3 
  .   171، ص:2: شريف هللا، التفسري البديع يف كالم ربنا السميع: ج:   4 
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هكذا مذكور يف الصحاح. )1(  وكذا  مذكور ىف لسان العرب . )2(  ولكن الش يخ -رمحه هللا- يذكر رشح 

القرآ نية دون ذكر املصدر .املفردات   

 اهامتمه ىف ذكر املباحث النحوية :

َدقاتأ  . . )3( نأنَي يفأ الصَّ َن الُْمْؤمأ عأنَي مأ ّوأ ُزوَن الُْمطَّ يَن يَلْمأ أ  قوهل تعاىل : اذلَّ

عأنَي ...( يقول الش يخ رشيف هللا عند تفسري قوهل تعاىل )  ّوأ ُزوَن الُْمطَّ يَن يَلْمأ أ خرب مبتدآأ حمذوف آأي مه اذلين  اذلَّ

واملعىن واملنافق مه اذلين يعيبون عىل صدقات املؤمنني الراغبني فيه . . )4( قد ذكر الش يخ االإعراب النحوي 

 لل ية مث بنّي معىن ما يرتتب علهيا .

. ، من حيث وجوه االإتفاق واالإختالفبني تفاسريه الثالثة   املقارنة  

ن ىف تفسري القرآ ن . تبيان الفرقا ىف مس تداًل بلأحاديث النبوية ه فضائل السورة عند ابتداء ذكر (1)  

ن لتالوة بعض السورة من القرآ ن الكرمي فوائد آأخروية ودنيوية ، وقد وردت ىف فضل تكل السورة آأحاديث  اإ

بتداء -رمحه هللا -كثرية ، وآأّن الش يخ  يذكر تكل الفضائل مس تداًل بل حاديث النبوية صىل هللا عليه وسمل عند اإ

 ، مثل ، السورة ىف تفسريه تبيان الفرقان لكن مل هيمت هذا اجلهد ىف تفاسريه الأخرى

                                                           

 
لصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،الطبعة: اهـ( ، 393أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: :   1 

 . 1647،ص: 4بريوت،ج: –م ،الناشر: دار العلم للماليني  1987 - هـ 1407الرابعة 

هـ( ، 711حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: :   2 
 .363، ص: 3لسان العرب ،ج: 

  .79سورة التوبة اآلية : :   3 

 .  101، ص: 1: شريف هللا ،التفسري الكوثرى ، ج :   4 
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امواتأ َواْلَْرَض َوجَ  قوهل تعاىل : ي َخلََق السَّ أ أ اذلَّ َّ لاُمتأ َوالنُّورَ الَْحْمُد ُللأ  (1) .  َعَل الظُّ

قال اذا رّسك ان تعمل هجل العرب فاقرء ما فوق الثالثني   -رىض هللا عنه-وىف البخارى عن ابن عباس  ويقول :

( اإىل قوهل تعاىل) قَْد َضلُّوا َوَما اَكنُوا ومأأة من سورة الأنعام )  يَن قَتَلُوا َآْواَلَدمُهْ َسفَهًا بأغَرْيأ عأمْلٍ أ قَْد َخسأ اذلَّ

يَن(  (2). ُمهْتَدأ

 اإضافة الهوامش املفيدة حسب ما يناسب املقام .( 2)

يذكر الهوامش املفيدة املتعددة تقريبا ىف لك صفحة ، وهذا العمل حيل مشلكة القاري ، -رمحه هللا -آأّن الش يخ 

ليه ىف الهوامش مل هيمت هذا اجلهد ىف تفاسريه الأخرى  مثل،  آأن الش يخ يذكر ىف املنت مع اإشارة اإ

ذا قوهل تعاىل : 
ِ
هْنا َآْو ُردُّوهاَوا يٍَّة فََحيُّوا بأأَْحَسَن مأ تَحأ يمُتْ بأ  (3).  ُحيّأ

يٍَّة...( يعىن قيل لمك السالم عليمك فزيدوا ىف اجلواب بأأن يقول الش يخ عند تفسري قوهل تعاىل ) تَحأ يمُتْ بأ ذا ُحيّأ
ِ
َوا

ىف ر السالم فهذا آأدىن من الأول . مث يذكقولوا وعليمك السالم ورمحة هللا وبراكته  آأو قولوا كام قال وعليمك 

ليه ىف املنت ويقول : فيه تعلمي لنوع ماكرم الأخالق وحماسن الأعامل  (4) . الهامش مع اإشارته اإ

 .فسري الكوثرى ت ال اختارالعناوين اخملتلفة لسهوةل القاري ىف 

)جنم ال ية آأو ال ايت( يعين يذكر فيه مقصد يذكر بعد هناية لك آ ية آأو آ يتني آأمه النتاجئ واملقاصد بعنوان : (  1)

،  ال ية وخالصهتا ىف سطر آأو سطرين . مل هيمت هذا اجلهد ىف تفسريه اخر كام اهمته الش يخ ىف تفسريه الكوثرى

 مثل ، 

                                                           

  .1سورة األنعام  اآلية : :   1 

حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا  : البخاري اجلعفي،  2 
. وانظر :شريف هللا، تفسري تبيان الفرقان ىف تفسري  184، ص: 4البخاري، ج: عليه وسلم وسننه وأايمه  صحيح 

  .346، ص: 1القرآن ، ج: 

  .86: سورة النساء اآلية :   3 

  .271، ص: 1: شريف هللا، تفسري تبيان الفرقان ىف تفسري القرآن ، ج:   4 
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َم عَلَْيمُكُ الَْمْيتَة ...... َّام َحرَّ ن
ِ
نَّ  ا

ِ
مْثَ عَلَْيهأ ا

ِ
ميٌ فََمنأ اْضُطرَّ غرَْيَ بغٍ َوال عاٍد فاَل ا َ غَُفوٌر َرحأ  (1) .  اُللَّ

عند تفسري هذه ال ية آأى آأجلئته الرضورة اإىل تناوهل منه  وىه اجلوع الشديد املهكل غري طالب لذلة وال  :  يقول

ال آأنه سقط االإمث عن املضطّر  مٌي ( حيث احلرمة بق اإ َ غَُفوٌر َرحأ نَّ اُللَّ
ِ
مث عليه ىف آألكها )ا متجاوز قدراحلاجة فال اإ

  )جنم ال ية(ىف الهناية خالصة ال ية ىف سطر واحد  بعنوان : وغفرهل الضطراره . بعد تفسري هذه ال ية يذكر 

جازة آألكها ىف احلاةل الاضطرارية  (2).  ويقول : ذكر احملّرمات القطعية واإ

يُروهَنَا بَيْنمَُكْ فَلَيَْس عَلَْيمُكْ ُجنَاٌح َآالَّ تَْكتُُبوَها . )3( ًة تُدأ َ اَرًة َحارضأ َ الَّ َآْن تَُكوَن ِتأ
ِ
 )2(  قوهل تعاىل: ا

يُروهَنَا بَيْنمَُكْ فَلَيَْس عَلَْيمُكْ ُجنَايقول املفس عند تفسري قوهل تعاىل  ًة تُدأ َ اَرًة َحارضأ َ الَّ َآْن تَُكوَن ِتأ
ِ
ٌح َآالَّ تَْكُتُبوَها( ) ا

آأى فاكتبوه ىف الأوقات لكها لكن وقت كون تداينمك آأو ِتارتمك ِتارة حارضة حبضور البدلني تُديروهنا بينمك 

َذا 
ِ
بتعاطهيا يًدا بيد فال مرّضة عليمك  آأو ال اإمث ىف عدم كتابتمك لها لبعد ذكل عن التنازع والنس يان .) َوَآْشهأُدوا ا

ذا تبايعمت الإماكن التنازع فيه ) ومن املمكن آأن يقول البائع بنه مل حيصل مثن املبيع آأو مل يبع تََبايَْعمُت( آأى  آأشهدوا اإ

 لسهوةل القارى،)اخلالصة ( شيئًا قط بعد تفسري هذه ال ية يذكر احلمك الفقهىى حتت عنوان: 

ن اكن مثن  ويقول : ن اكن مثن البيع مؤجاًل واإ البيع معجاًل فتكفى الشهادة وحدها ال البد من الشهادة والكتابة اإ

 (4).  الكتابة

 . هجود الش يخ ىف علوم القرآ ن  املبحث الثاين :

آألف الش يخ كتابني حول علوم القرآ ن "تيسري القرآ ن ىف حل همامت الفرقان " ومقدمة قرآ ن " وفامي يىل تقدم 

 تعريفهام وآأسلوب املفس فهيام .

 .التعريف بكتاب " تيسري القرآ ن ىف حل همامت الفرقان ( 1)

                                                           

  .173: سورة البقرة اآلية :   1 

 .  58، ص: 1شريف هللا،التفسري الكوثرى ، ج: :   2 

  .283: سورة البقرة اآلية :   3 

 . 103،ص: 1شريف هللا، التفسري الكوثرى ، ج:  :   4 
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بللغة العربية يتضمن عىل مائيت -رمحه هللا -تيسري القرآ ن ىف حل همامت الفرقان" كتاب صغري آألفه الش يخ 

يذكر فيه توضيحات حلل همامت القرآ ن الكرمي  عىل سبيل  االإجياز، ويذكر التأأويالت ىف حل  و،صفحة تقريبًا 

دفع التعارض الظاهري بني الأايت مع  الصعبة عىل سبيل االإيضاح املنقوةل من مجيع املفسريين واحملققنيمعانهيا 

فقد اكن خيتلج ىف صدرى آأن آأ كتب آأوراقًا ىف همامت اللكامت القرآ نية   وذكر سبب تأأليفه بقوهل " . حاديثوالأ 

عىل سبيل االإجياز وىف حل معانهيا املشلكة عىل سبيل االإيضاح تيسريًا للقرآ ن اجمليد ونياًل لدلرجات العىل عند 

 .  (1الرمحن اجلليل")

 ج املفس ، مثل لتوضيح مهن التالية بعض الأمثةل

لْنَا بَْعَضهُْم عىََل بَْعٍض.  قوهل تعاىل : ( 1)  ُسُل فَضَّ  (2)تأكْلَ الرُّ

صىل هللا عليه وسمل -ذكل منع رسول هللا  مع آأن الأنبياء بعضهم آأفضل من بعضواالإشاكل هناك : آأّن ال ية تدل 

لوا بني الأنبياء ، وقال رســول هللا  – الختريوا بني الأنبياء علهيم الســالم  –صــىل هللا عليه وســمل  –عن آأن تُفضــّ

 (3وال تفّضلوا بني انبياء هللا .)

شارة اإىل جامعة املرسلني ، واملراد بل  –رمحه هللا - فسفأأجاب امل  تفضيل التفضيل بلرشائع او عنه بقوهل : آأى ا

بدلرجات ، يعىن خّص هللا بعضهم مبنقبة ليست تكل املنقبة للبعض ال خر آأو املراد بلتفضيل بلرشائع مفهنم رشع 

ومهنم من مل يرـشــع وقيل هو تفضـــيل بدلرجات الأخروية . واملراد من املنع من التفضـــيل اهجا هو من هجة نفس 

 (4النبوة .  )

َُّه فَغََوىقوهل تعاىل :  ( 2)   (5).  َوَعََص آ َدُم َرب

                                                           

 . 2ص: : شريف هللا ، تيسري القرآن ىف حل مهمات الفرقان .   1 
 . 253: سورة البقرة اآلية :   2 
: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري ،    3 

أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،  كتاب اخلصومات   ابب من يذكر ىف األشخاص و اخلصومة بني  حممد بن إمساعيل
  .121، ص: 3املسلم واليهود ،ج: 

 . 23، ص: 1شريف هللا ، تيسري القرآن ىف حل مهمات الفرقان ، ج:  :  4 
  .121سورة طه اآلية : :   5 



16 
 

قد آأ كرثاملفسون ىف هذه ال ية من اس تخراج االإشاكالت واجلواب عهنا بأأنواع خمتلفة وىه مبنية عىل ما جروا 

عليه من آ دم اكن نبيًا ورسوال ً ، وآأن الرسل معصومون من معاىص هللا تعاىل فكيف وسوس هل الش يطان 

، وآأن الرسل ؟ب اُلُل  تعاىل  الغواية والعصيان اإىل آ دم عليه معى آأنه اكن نبيًا ورسواًل فأأغواه؟ وكيف نس

 (1).  معصومون من معاىص هللا

َُّه(عند قوهل تعاىل )املفس فأأجاب عنه  صورة ال حقيقية يعىن ارتكب آألك الشجرة غري معمتد منه  َوَعََص آ َدُم َرب

آأى فضّل عن مطلوب اذلى هو  فَغََوى(املعصية واخملالفة بل اكن صورته صورة اخملالفة واملعصية كامقال تعاىل) 

اخللود ىف اجلنة يعىن صدور ما ذكر منه اكن قبل النبوة واكن سهوًا آأو عن تأأويل ال عن قصد كام دّل عليه) 

يعين اكن هذه  عن هذا االإشاكل بأأجوبة خمتلفة ىف سطرين،آأنه اجاب  (2)  ومل جند هل عزمًا( آأى قصدًا .فنس ىي

نه فعهل انس يًا ، آأو آأنه عليه السالم آأقدم بسبب اجهتاد آأخطأأ فيه ، هذا  الغوية قبل النبوة ، آأو اكن سهوًا آأي اإ

ىف  -رمحهم هللا-املفسون ث. و يتحد آأنه آأحاط الأجوبة لكها ىف سطرين -رمحه هللا-الىش يدل من قمية املفس 

  . تفاسريمه عن هذه الأجوبة بلتفصيل

 " مقدمة قرآ ن .التعريف بكتاب ( 2) 

تقريبًا ، هذا كتاب صغري من " وهو يش متل عىل آأربع و مخسني صفحة مقدمة قرآ نسامه بمس "هذا كتاب صغري 

بعد امحلد والصلواة مبارشة دون ، بللغة الأردية  هاملش متل عىل علوم القرآ ن الكرمي ، كتب-رمحه هللا-كتب الش يخ 

 ، مثل ،  نذكر مهنا كامنذج ه مباحث علوم القرآ نذكر آأى متهيد يذكر في

القرآ ن اجمليد كتابًة ثالث مرات ، آأواًل ىف ىف زمن الرسول مجع مث يتحدث عن وآأنوعه ،  يذكر تعريف الوىحآأواًل 

 (3)- -رىض هللا عنه-، ىف عهد عامثن  –رىض هللا عنه -، ىف زمن آأيب بكر الصديق  -صىل هللا عليه وسمل-

 مهنا ما يىل.، يذكر مخسة وجوه االإجعاز للقرآ ن الكرمي  و مصطلحات عديدة كون السور مكية ومدنية  مث يذكر

. لك لغة تتغري بعد مرور الزمان شيئًا فشيئًا ، حىت يصعب فهمها عىل آأحصاب اللغة ويصري  االإجعاز اللساىن

بعض اللكامت همجورة غري مس تخدمة ، لكن لغة كتاب هللا العزيز مل تتغري قط وىه ما زالت مفهومة عىل 
                                                           

الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين : حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس  :  1 
  315، ص: 8هـ(،تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( ، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ج: 1354)املتوىف: 

 .    )بتصرف يسري(
 .  118، ص: 1شريف هللا ، تيسريالقرآن ىف حل مهمات الفرقان ، ج:  :  2 
 . 6: شريف هللا ، املقدمة القرآن ، ص:   3 
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ما من حمك رشعى  قانوىن .االإجعاز الآأحصاهبا لأن هذا اللغة اإصطفاها هللا تعاىل عزوجل عامل الغيب والشهادة . 

قانوىن ذكر ىف القرآ ن الكرمي صاحل مجليع الأمم ىف سائر العصور غري حمدود بزمان وال حمصور ىف ماكن خالفا لأى 

. قد خاطب القرآ ن قومًا  االإجعاز التأأثريى قانون برملاىن دنيوي ، وذكل لأن دس تور بدل ال يصلح لبدل آ خر .

صنام والأواثن ، وجعلوا بيت هللا مركًزا لعبادة الأصنام ، واكنوا يتقاتلون فامي منغمسني ىف ال اثم ويعبدون الأ 

بيهنم بأأش ياء بس يطة ، يرشبون امخلر . حىت آأنزل القرآ ن فهيم وآأهدامه اإىل الرصاط املس تقمي فوقع ىف حياهتم تغريًا 

. اكنت العرب ىف حاةل سيئة ، واكنت  ىساالإجعاز الس يا اكماًل مل ترى ادلنيا مثل هذا التغري، وصاروا قادة العامل .

بأواٍد تفتخر جبهمل ، واكنت حالهتم املعيشة سيئة جدة ، مل تكن الزراعة عندمه غري النحل )المتور( كقوهل تعاىل : 

براهمي ال ية  ي َزْرعٍ )االإ  ( ، مث ملّا آ منوا ب هللا عزوجل وبرسوهل  فتح هللا علهيم آأبواب الفتوحات.37غرَْيأ ذأ

ومعىن هذا آأن القرآ ن قد اش متل عىل آأخبار كثرية من الغيوب اليت ال عمل حملمد صىل هللا عليه .  جعاز الغيىباالإ 

وسمل هبا وال سبيل ملثهل آأن يعلمها مما يدل دالةل بينة عىل آأن هذا القرآ ن املش متل عىل تكل الغيوب ال يعقل آأن 

الكم عالم الغيوب وقيوم الوجود اذلي ميكل زمام  يكون انبغا من نفس محمد وال غري محمد من اخللق بل هو

  (1)العامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 15، 14،  13، 12: شريف هللا ، املقدمة القرآن ، ص:   1 
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 خامتة البحث :

 -رمحه هللا-بعد دراس يت لهذا املوضوع , وصلت اإىل النتاجئ التالية الهاّمة عن هجود الش يخ رشيف هللا 

 ىف التفسري وعلومه ميكن لنا آأن نقدم خالصة املقال يف صورة:

عيشًا مليئًا بجلهد والعمل ، اكن خادمًا للعمل وحمبًا للكتاب والس نة ، ترك آ اثرًا  -رمحه هللا-( عاش الش يخ 1) 

  ،علمّية ىف اجملاالت اخملتلفة تزيد عىل عرشة ،خاّصة ىف التفسري وعلوم القرآ ن

آأما آأسلوبه ىف ىف تفسري كتاب هللا تعاىل مهنج امجلع بني املأأثور وادلراية ، و -رمحه هللا -( قد سكل الش يخ 2)

 ذكر الأحاديث النبوية فيذكرها بدون الس ند وال يعقب علهيا بتصحيح آأوتضعيف .

 ( ذكر الش يخ بعض القصص والرواايت االإرسائيلية بدون الالكم والتعقيب علهيا .3)

املعاين ، عىل تفاسري خمتلفة بلرواية وادلراية مثل ، تفسريالطربي ، وتفسري روح  -رمحه هللا-( اعمتد الش يخ 4)

وتفسري البيضاوي ، وتفسري مفاتيح الغيب للرازي ، وتفسري الكشاف للزحمرشي ، وتفسري اخلازن ، وتفسري 

 القرطيب وغري ذكل .

نه يتحدث عن اجلانب الرصيف واللغوي والنحوي5) لبعض اللكامت القرآ نية لكن بختصار ال يدخل  والبالغية ( اإ

 عىل فهم القارئ . ىف الأحباث الطويةل الىت تكون صعبة

هجودًا مباركة ىف نرش القرآ ن وعلومه عرب دورات تفسريية س نواًي ويصل عددها  -رمحه هللا-( بذل الش يخ 6)

ثنني وعرشين مرة ، واكنت تبدآأ هذه ادلوراة التفسريية ىف اجلامعة التفسريية مشس العلوم من بداية  تقريبًا اإىل اإ

 من رمضان . 20شعبان وتنهتىى ىف 

حبل املشالك الواردة ىف بعض ال ايت الصعبة بذكر التوجهيات اخملتلفة للتسهيل  -رمحه هللا-د اهمت الش يخ ق(  7)

 -رمحه هللا-القارئ ىف كتابه " تيسري القرآ ن ىف حل همامت الفرقان " لكن بختصار شديد،حيث بنّي الش يخ 

قدى، ومن جانب فقهىّي، ورفع التعارض بني املعاىن الصعبة لاللفاظ القرآ نية ىف اجلوانب اخملتلفة من جانب ع

 ال ايت القرآ نية وبني الأحاديث املباركة .

نه يتحدث عن علوم القرآ ن ىف كتابه " مقدمة قرآ ن " حيث يذكر فيه العلوم املتعلقة بلقرآ ن الكرمي مثل ، 8)  ( اإ

جعاز القرآ ن وغري ذكل مما هل  .   صةل بلقرآ ن الكرمي مجع القرآ ن وترتيبه ، ومعرفة املىك واملدين ، واإ
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 جعاملصادر واملرا

 القرآ ن الكرمي-1

براهمي بن املغرية آأبو عبد هللا ، )املتوىف:  -2 هـ( ،: كتاب الضعفاء ،احملقق: 256البخاري، محمد بن اإسامعيل بن اإ

براهمي بن آأيب العينني ، الطبعة: الأوىل  )النارش(: مكتبة ابن عباس مـ ، 2005هـ/1426آأبو عبد هللا آأمحد بن اإ

 . 43، ص: 1،ج: 

هـ( ، ادلر املنثور ، )النارش( دار الفكر 911عبد الرمحن بن آأيب بكر، جالل ادلين  )املتوىف:  الس يوطى ، -3

 .499، ص: 4بريوت ، ج:  –

هـ( ، تفسري الطربي = 310الطربي ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ال ميل، آأبو جعفر )املتوىف:  -4

 -هـ  1422ور عبد هللا بن عبد احملسن الرتيك ،الطبعة: الأوىل، جامع البيان عن تأأويل آ ي القرآ ن ،حتقيق: ادلكت

 .10، ص: 13م ،)النارش(: دار جهر للطباعة والنرش والتوزيع واالإعالن ، ج:   2001

املس ند الصحيح اخملترص بنقل العدل عن العدل اإىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،مسمل بن احلجاج آأبو  -5

هـ( ، احملقق: محمد فؤاد عبد البايق ، بب ىف اسامء هللا تعاىل وفضل 261ري )املتوىف: احلسن القشريي النيسابو 

حياء الرتاث العريب بريوت .وىف حصيح 2063، ص: 4، ج: 277من آأحصاها رمق احلديث :  ، النارش: دار اإ

 . 198، ص: 3،ج:  2736البخارى، ، رمق احلديث 

هـ( ، 852عيل بن محمد بن آأمحد بن جحر العسقالين )املتوىف: ابن جحر العسقالين، آأبو الفضل آأمحد بن  -6

 .175، ص: 1سوراي ، ج:  –تقريب الهتذيب ، احملقق: محمد عوامة ، النارش: دار الرش يد 

هـ( ،  مزيان الاعتدال يف 748اذلهيب ،مشس ادلين آأبو عبد هللا محمد بن آأمحد بن عامثن بن قَاياْمز )املتوىف:  -7

م ،) النارش(: دار املعرفة للطباعة  1963 -هـ  1382الرجال ، حتقيق: عيل محمد البجاوي ، الطبعة: الأوىل، نقد 

 .571، ص: 1لبنان ، ج:  –والنرش، بريوت 

ادلارقطين، لأبو احلسن عيل بن معر بن آأمحد بن همدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي )املتوىف:  -8

قطين : حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد هـ( ، سنن ادلار 385

 –م النارش: مؤسسة الرساةل، بريوت  2004 -هـ  1424اللطيف حرز هللا، آأمحد برهوم ،الطبعة: الأوىل، 

 .63، ص: 1لتفسري الكوثرى ، ج: ا . ) وآأنظر:رشيف هللا،185، ص: 3لبنان . ، ج : 
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سامع  -9 لصحاح اتج اللغة وحصاح العربية،الطبعة: اهـ( ، 393يل بن حامد اجلوهري الفارايب )املتوىف: آأبو نرص اإ

 .1647،ص: 4بريوت،ج: –م ،النارش: دار العمل للماليني  1987 - هـ 1407الرابعة 

م هـ( ، مس ند االإما241الشيباين ، آأبو عبد هللا آأمحد بن محمد بن حنبل بن هالل بن آأسد ا )املتوىف:  -10

م  رمق  2001هـ   1421عادل مرشد، وآ خرون ، الطبعة: الأوىل،  -لأمحد بن حنبل  احملقق: شعيب الأرنؤوط 

 . 462، ص: 36، النارش : مؤسسة الرساةل ، ج: 22146احلديث : 

هـ( ،  تفسري النسفي 710النسفي ، آأبو الرباكت عبد هللا بن آأمحد بن محمود حافظ ادلين  )املتوىف:  -11

م ، النارش: دار اللكم الطيب، بريوت  1998 -هـ  1419ك التزنيل وحقائق التأأويل( ، الطبعة: الأوىل، )مدار 

 .53،ص: 1، ج: 

، 1ج:  النارش: دار االإميان االإسكندرية ،  عامد عيل عبد السميع ، التيسري يف آأصول واِتاهات التفسري ، -12

 .58ص: 

براهمي ،حبر العلوم ، ج: السمرقندي ،آأبو الليث نرص بن محمد --13  ، ص.1بن آأمحد بن اإ

ْرقاين ،محمد عبد العظمي ، مناهل العرفان يف علوم القرآ ن ،  -14 الطبعة الثالثة، النارش:مطبعة عييس الباين الزُّ

 .239، ص:1ج: احلليب ورشاكه ، 

آأبو عبد هللا احلامك محمد بن عبد هللا بن محمد بن محدويه بن نُعمي بن احلمك الضيب الطهامين النيسابوري  -15

،  1990 – 1411هـ( ، املس تدرك عىل الصحيحني ،  ، الطبعة: الأوىل، 405املعروف ببن البيع )املتوىف: 

، تفسري تبيان الفرقان ىف تفسري . وآأنطر: رشيف هللا315، ص: 2بريوت ج:  –النارش: دار الكتب العلمية 

.184، ص: 1القرآ ن ، ج:   
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