
www.alukah.net



التفسري يف جمالس التذكري
ودعوة إىل إعاشتها وإشاعتها

 



اإلخـراج الفين
حسـن عبد القادر العـزاني

+971  4  6087777 971+هاتف:   4  6087555 فاكس: 
املتح��دة العربي��ة  دب��ياإلم��ارات   -  3135 ب:  ص. 

m a i l @ i a c a d . g o v . a ew w w . i a c a d . g o v . a e

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث

1435 هـ - 2013 م

ISBN  978 - 9948 - 499 - 88 - 6
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، واأف�سل ال�سالة واأتم الت�سليم على �سيدنا 

محمد النبي الهادي الأمين، وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعين.

 وبع��د: ففي رم�سان يطيب الكالم عل��ى القراآن، ففيه ابتداأ نزوله، 

و�سطع نوره، وتدفقت بركاته، وعمت هباته.

وال��كالم عل��ى الق��راآن كالم طوي��ل الف�س��ول، مت�سع��ب الأغرا�ض، 

متعدد الجوانب، مختلف المنازع.

واأري��د ف��ي ه��ذه الكلم��ات اأن اأتح��دث عن جان��ب من جوان��ب ن�سر 

معارف��ه، وتعميم هداياته، وبثِّ روحه، واإعالن اأحكامه، و�سبغ الأمة 

ب�سبغت��ه. ولق��د كان لعلماء الأمة في ه��ذه الميادين جولت مظفرة، 

وقاموا بن�سر معارف القراآن خيَر قيام، كلُّ ذلك اقتداء بالنبي المبلِّغ 

الأعظ��م ملسو هيلع هللا ىلص الذي اأنزل اهلُل القراآَن على قلبه، وي�سره بل�سانه، وكلفه 

ببيانه قوًل وعماًل.
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وقد تع��ددْت وجوه ن�سر المع��ارف القراآنية، فكان م��ن ذلك تاأليُف 

الكت��ب، والإمالُء على النا�ض والتدري�ض، وبي��اُن المعاني والمباني من 

خالل المجال�ض العامة.

�  فاأم��ا تاألي��ُف الكت��ب فقد بلغ��ت الم�سنفات في التف�سي��ر للقراآن 

كل��ه اأو بع�س��ه اأعدادًا كبي��رة ج��دًا، وا�ستق�ساوؤها يطول كثي��رًا، وَمْن 

األق��ى نظرة عل��ى كتب طبقات المف�سرين ومعاجمه��م، وكتب الفهار�ض 

والتراجم العامة والخا�سة راأى من ذلك الكم الكبير.

�  واأما الإمالء على النا�ض والتدري�ض )وفي هذا نوع خ�سو�سية اإذ 

لين( فهو كثير  يك��ون موجهًا اإلى طبقة خا�سة م��ن المتعلِّمين والمح�سِّ

اأي�سًا، وُيذكر هنا الأخف�ض )ت بعد: 207 ه�(، والفراء )ت: 207 ه�(، 

والزجاج )ت: 311 ه�( الذين اأملوا على طالبهم » معاني القراآن «)))، 

وُيذك��ر العال��م الأديب عمر بن عثم��ان الجن��زي )ت: 550 ه�( الذي 

�سرع في اإمالِء تف�سيٍر قيل عنه: لو تمَّ لم ُيوجْد مثله)2(.

)1( انظ��ر: مع��اين الق��راآن لالأخف�ض )91/1 م��ن املقدم��ة(، ومعاين الق��راآن للفراء 
)1/1(، ومعاين القراآن واإعرابه للزجاج )21/1 من املقدمة(.

)2( طبقات املف�سرين للداودي )7/2(.
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كم��ا ُيذكر هنا: الإمام فخ��ر الدين الرازي )ت:606ه�( وقد اأكمل 

التف�سير على المنبر اإمالء)1(.

وُيذك��ر قا�س��ي ق�س��اة ال�سام يون�ض ب��ن بدران الم�س��ري الدم�سقي 

)ت: 623 ه���( ال��ذي دّر���َض تف�سي��ر الق��راآن ف��ي المدر�س��ة العادلي��ة 

الكبيرة في دم�سق، فلما اأكمل التف�سير ُتوفي عقب ذلك)2(.

وُيذك��ر الإم��ام عبد العزيز بن عب��د ال�سالم ال�سلم��ي )ت:660ه�( 

وقد األقى التف�سير بم�سر درو�سًا، وهو اأول َمْن فعل ذلك)3(.

ومثل��ه العالم��ة اب��ن عقيل النح��وي )ت: 769 ه�( فق��د ولي در�ض 

التف�سي��ر بالجام��ع الطولون��ي ف��ي القاه��رة بع��د �سيخ��ه اأب��ي حي��ان 

الأندل�س��ي، وختم به القراآن تف�سيرًا في مدة ثالث وع�سرين �سنة، ثم 

�سرع في اأول القراآن بعد ذلك، فمات في اأثناء ذلك))(.

)1( الوايف بالوفيات ))/255(.
)2( طبقات املف�سرين للداودي )2/)38(.

)3( ح�سن املحا�سرة )271/1(.
))( طبقات املف�سرين للداودي )0/1)2(.
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وكذل��ك العالمة ب��در الدين الغ��زي )ت:)98ه�( وق��د ختم در�ض 

التف�سير في الجامع الأموي بدم�سق)1(.

�  واأم��ا تف�سي��ر الق��راآن ف��ي المجال���ض العام��ة، مجال���ض الوعظ 

والتذكي��ر، والإر�س��اد والتب�سي��ر - وه��و مق�س��ودي الأول م��ن ه��ذه 

�ق��ٌة م�سك���ورٌة، واأي��اٍد  الر�سال��ة - فق��د كان للعلم��اء في��ه جه��وٌد موفَّ

ونف��ٌع  وفي��ٌر،  خي��ٌر  الأم��ة  عل��ى  ذل��ك  م��ن  وع��اد  مب��رورٌة،   نا�سع��ٌة 

كبي��ٌر، وكان��ت ه��ذه المجال�ض منارات ه��دي، واإ�سعاع �س��الح، ومثابات 

توبة واإنابة.

)1( انظ��ر: ك�س��ف الظن��ون )223/1(. ومّما يدل عل��ى اأنَّ هذا الدر���ض تخ�س�سيٌّ ما 
ر بدر الدين واملوىل  علي جلبي  جرى يف جمل�ض اخلتم من نقا�ض بني ال�سيخ املف�سِّ
اب��ن احلنائي القا�سي بدم�س��ق فيما يتعلق باإعراب ال�سم��ني احللبي و تف�سري اأبي 
حي��ان الأندل�سي،  واعرتا�سات ال�سمني عليه. فقال ال�سيخ بدر الدين: اإنَّ اأكرثها 

غري وارد.  وقال القا�سي : اأكرثها وارد. 
وجرى بينهما من الأبحاث الرائقة ما تناقلته الرواُة، و�سارْت به الركبان.    

ث��م طل��ب القا�سي م��ن ال�سي��خ اأن يكتب يف ذل��ك �سيئ��ًا، فا�ستخرَج ع�س��رة اأبحاث    
��ح فيه��ا كالم اأبي حي��ان، وزيَّف اعرتا�س��ات ال�سمني، و�سّماه��ا : » الدر الثمني  رجَّ
يف املناق�س��ة ب��ني اأبي حيان وال�سم��ني « فلما وقف القا�سي عليه��ا انت�سر لل�سمني، 
��ح كالَم��ه، واأجاب ع��ن اعرتا�سات ال�سي��خ، وردَّ كالَمه، وكت��ب يف ذلك ر�سالًة  ورجَّ
وق��ف عليه��ا علم��اُء ال�سام، ورجح��وا كتابت��ه على كتاب��ة ال�سيخ ب��در الدين كما 

قال احلاج خليفة.
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وللعلماء في هذه المجال�ض طرائق:

فمنهم َمْن يختار مو�سوعًا ي�سبعه كالمًا وتحقيقًا.

ومنه��م َمْن يختار اآي��ة يفي�ض في الك�سف عنها كم��ا ُذكر عن الإمام 

اأبي عثم��ان ال�سابوني الني�سابوري )ت: 9))ه�( فق��د اأقام اأ�سهرًا في 

تف�سير اآية)1(.

ومنهم َمْن يختار �سورة اأو �سورًا وهكذا.

فاأما َمْن بداأ ِمن اأول القراآن وف�سره في مجال�سه على التوالي، وختم 

الق��راآن كل��ه، اأو ا�ستاأث��ر اهلُل به قب��ل الإتمام، فقد وقف��ُت على عدد 

َر بهم هنا، وهم: منهم، واأحب اأَْن اأذكرهم واأذكِّ

��ر الحاف��ظ ال�سوف��ي الواع��ظ عب��د اهلل ب��ن  1- الفقي��ه المف�سِّ

 محم��د الأن�س��اري الَهَروي - ن�سبة اإل��ى مدينة هراة ف��ي اأفغان�ستان - 

)ت: 81) ه�(.

��ر الق��راآن ف��ي مجل���ض التذكي��ر، فذك��ر اأب��و عب��د اهلل  كان يف�سِّ

 الح�سين ب��ن محمد الهروي الكتبي في » تاريخ��ه « اأن ال�سيخ لما رجع 

)1( طبقات املف�سرين للداودي )109/1(.
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ره ف��ي مجال�ض  م��ن محنت��ه الأول��ى ابت��داأ ف��ي تف�سي��ر الق��راآن، فف�سَّ

التذكير �سنة )36) ه�(.

ف��ي  ث�اني��ًا  ���ره  ي�ف��سِّ ال�ق����راآَن  اف�ت�ت���ح  ه���(   (37( �س�ن��ة   وف��ي 

مجال�ض التذكير.

قلت: وُيفهم من هذا اأنه انتهى من تف�سيره وبداأ بختمة ثانية.

ق��ال الموؤرخ الكتبي: » وكان الغالب على مجل�سه القول في ال�سرع، 

: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾  اإل��ى اأن بل��غ اإل��ى قول��ه ع��زَّ وج��لَّ

]البقرة:165[ فافتتح تجريد المجال�ض في الحقيقة، واأنفق على هذه 

الآية من عمره مدة مديدة، وبنى عليها مجال�ض كثيرة.

وكذل��ك قوله تعال��ى: ﴿ ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې      ﴾  

]الأنبياء:101[ بنى عليها ثالث مئة و�ستين مجل�سًا.

فلما بلغ قول��ه تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ﴾ ]البقرة:20[ 

ُك�فَّ ب�سُره �سنة )73) ه�(.

: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ولما بلغ اإلى قوله عزَّ وجلَّ

ہ      ﴾ ]ال�سج��دة:17[ ق��ال: » ف��ي كل ا�سم من اأ�سم��اء اهلل تعالى �سر 
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ر خفايا الأ�سماء حتى بلغ » المميت «، فاأخرج من  خف��ي «، واأخذ يف�سِّ

البلد في الفتنة الأخيرة )�سنة 78) ه�(.

فلم��ا عاد �سنة )80) ه�( َعَقَد المجل�ض على اأمر جديد، ولم يكمل 

ر في  الكالم على الأ�سماء الح�سنى. واأخذ ي�ستعجل في التف�سير، ويف�سِّ

مجل���ض واحد مقدار ع�سر اآيات اأو نحوه��ا، يريد اأن يختم في حياته، 

: ﴿ڇ  ڇ  ڇ    فلم ُيقدر له ذلك، وتوفي وقد انتهى اإلى قوله عزَّ وجلَّ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴾ ]�ض:68-67[ «.

وق��ال محمد بن طاه��ر الحافظ: �سمعُت �سيخن��ا الأن�ساري يقول: 

اإذا َذكرُت التف�سير فاإنما اأذكره من مئٍة و�سبعِة تفا�سير)1(.

2- الإم��ام الحاف��ظ الفقي��ه الأدي��ب الخطي��ب الواع��ظ اأبو بكر 

محمد بن اأبي المظّفر من�سور ال�سمعاني )ت: 510 ه�(.

ق��ال ول��ُده الإماُم الحافُظ اأبو �سعد: » من عجي��ب ما اتفق اأن اآخر 

مجل���ض اأم��اله كان افتتاح��ه بقول��ه ملسو هيلع هللا ىلص: » اإنَّ اأمامك��م عقب��ة ك��وؤدًا، 

ل يجوزها المثقلون، فاأنا اأُحبُّ اأَْن اأتخفف لتلك العقبة «.

)1( الذيل على طبقات احلنابلة لبن رجب )58/1(.
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وكان ق��د و�س��ل ف��ي التف�سير ال��ذي يذكره في مجل���ض الوعظ اإلى 

قوله تعالى: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ﴾ ]المائدة:3[.

وتوفي عقب ذلك، ابَن ثالٍث واأربعين �سنة «))).

��ر الحاف��ظ الفقيه الواع��ظ الأكب��ر ال�سيخ اأبو  3- الإم��ام المف�سِّ

الفرج ابن الجوزي البغدادي )ت: 597 ه�(.

وكانت له المجال�ُض التي �سارت بذكرها الركبان، واتفَق على الثناء 

، وقد وفق��ه اهلل لتف�سير  عليه��ا وِعظ��ِم النتف��اِع بها الخا���ضُّ والع��امُّ

الق��راآن في مجال�سه وختمه وفي ذلك يق��ول في تاريخه » المنتظم « 

 ف��ي ح��وادث �سن��ة )570 ه���( - وكان ل��ه فيها م��ن العمر �ست��ون �سنة، 

اأو يزي��د قلي��اًل -: » وف��ي ي��وم ال�سب��ت �ساب��ع ع�س��ر جم��ادى الأولى: 

انته��ى تف�سي��ري للقراآن في المجل�ض على المنب��ر، فاإني كنت اأذكر في 

كل مجل���ٍض من��ه اآياٍت م��ن اأول الختمة عل��ى الترتيب، اإل��ى اأن انتهى، 

ر  ف�سج��دُت على المنبر �سجدة ال�سك��ر، وقلت: ما عرفُت اأنَّ واعظًا ف�سَّ

القراآن كله في مجل�ض الوعظ منذ نزل القراآن، فالحمد هلل المنعم.

)1( طبقات ال�سافعية الكربى )10/7(، وطبقات املف�سرين للداودي )262/2(.
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ره��ا على الترتيب، واهلل قادر  ث��م ابتداأت في اأول ختمة، واأنا اأف�سِّ

على الإنعام بالإتمام والزيادة من ف�سله «))).

وينتهي تاريخه هذا ب�سنة ))57 ه�( فال ندري هل اأتم هذه الختمة 

اأو ل؟ واإذا اأتمه��ا فمت��ى؟ كما اأنه لم يذكر كم ا�ستغرق التف�سير الأول 

من الزمن لنقي�ض عليه، وقد عا�ض ال�سيخ بعد هذا زمنًا طوياًل: » 28 « 

�سنة، اإل اأنه ق�سى خم�ض �سنوات منها منفيًا اإلى وا�سط.

��ر الق��راآن كل��ه ف��ي مجل�ض  اأم��ا قول��ه: » م��ا عرف��ُت اأنَّ واعظ��ًا ف�سَّ

الوع��ظ «، فلعل��ه ل��م يبلغ��ه م��ا ُنِقَل ع��ن ال�سي��خ عب��د اهلل الأن�ساري 

الهروي، اأو لم ي�سح عنده. وعلى اأية حال فالأولية لأحدهما.

ويذك��ر هن��ا اأن ابن الجوزي كان يح�ض عل��ى مراعاة الترتيب فقد 

ق��ال في كتاب��ه » المنتخ��ب «: » فاإذااأنهى الواعُظ الخطب��ة �َسَرَع في 

تف�سير اآيات من القراآن، فاإن ابتداأ من اأول التف�سير فذكر منه وظيفة 

ف��ي كل مجل���ض عل��ى الترتيب فهو اأح�س��ن، وفي كتاب��ي )زاد الم�سير( 

مقن��ع ع��ن غي��ره، فم��ن �سم��ت همته اإل��ى زي��ادة �س��رح فعلي��ه بكتابي 

الم�سمى ب� )المغني( «.

)1( املنتظم )213/18(.
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هذا، وقد اأفاد من الإمام ابن الجوزي تالمذُتُه وطالُبُه كما �سياأتي 

معنا في المثالين الآتيين:

��ر محم��د ب��ن اأب��ي القا�س��م الخ�س��ر  4- الفقي��ه الواع��ظ المف�سِّ

الَحّراني، �سيخ َحّران وعالمها وخطيبها )ت: 622 ه�(.

ول��د ف��ي ح��ران، ورحل اإل��ى بغداد طالب��ًا للعل��م، ولزم اأب��ا الفرج 

اب��ن الجوزي و�سمع منه كثي��رًا من م�سنفاته، وق��راأ عليه كتابه » زاد 

الم�سير في علم التف�سير « قراءَة بحٍث وفهٍم... ورجع اإلى بلده، وجدَّ 

ف��ي ال�ستغال، ثم اأخذ ف��ي التدري�ض والوع��ظ والت�سنيف، و�سرع في 

اإلق��اء التف�سير بكرة كّل يوم ب��� » حران « في �سنة )588 ه�(، وواظب 

��ر القراآن خم���َض مرات، انته��ى اآخ�ُره���ا اإلى �سنة  عل��ى ذل��ك حتى ف�سَّ

)610 ه���(، وكان مجم��وع ذل�ك في ثالٍث وع�سرين �سن��ة، ذكر هذا في 

اأول » تف�سيره « الذي �سنَّفه... وله ت�سانيف كثيرة منها: » التف�سير 

الكبير « في مجلدات كثيرة، وهو تف�سيٌر ح�سٌن جدًا)1(.

)1( طبقات املف�سرين للداودي )2/))5-1)1(.
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5- ال�سي��خ المق��رىء الواعظ محمد ب��ن عبد الوه��اب  الأن�ساري 

الدم�سقي ال�سيرازي الأ�سل ابن الحنبلي )ت: 652 ه�(.

اأخذ عن اأب��ي الفرج ابن الجوزي، وحفظ الكثيَر، وَعَرَف التف�سير، 

وق��دم م�س��ر، ودخ��ل الأندل���ض �سن��ة )651 ه�( وعب��ر �َسْبت��ة، وتكّلم 

ف��ي الوع��ظ بجامعه��ا اأ�سهرًا، وج��ال ف��ي الأندل�ض، ورجع اإل��ى �سبتة، 

وتوج��ه اإل��ى اأزم��ور، وق��دم مراك�ض وه��و يعظ ف��ي كل ذل��ك، فيفتتح 

مجل�َس��ُه بالتف�سير بعد الخطب��ة والدعاء و�سيء من اأخبار ال�سالحين 

وم��ن كالم اب��ن الج��وزي، ويخت��م بف�س��ل م��ن ال�ِسَي��ر، ومجال�سه على 

 التوال��ي، يبداأ الي��وم من حيث انتهى بالأم���ض، وكالمه في ذلك متقن، 

ي�سهد بح�سن تقدمه)1(.

وه��و اإن كان يمزج التف�سير بغيره، اإل اأن افتتاحه به على التوالي 

يجعلنا ندخله في هذا الباب.

6- العالم��ة الكبي��ر ال�سي��خ اأحم��د ب��ن عب��د الحلي��م اب��ن تيمية 

الحّراني الدم�سقي )ت: 728 ه�(.

)1( طبقات املف�سرين للداودي )193/2(.
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توفي وال��ده وكان له حينئذ اإحدى وع�سرون �سنة، فقام بوظائفه 

���َض ب��دار الحدي��ث ال�سكرية ف��ي اأول �سن��ة )683 ه�(، ثم  بع��ده، فدرَّ

جل���ض عقب ذلك م��كان والده بالجامع على منبِر اأي��اِم الُجَمِع لتف�سير 

الق��راآن العظي��م، و�س��رع م��ن اأول الق��راآن، ف��كان ُيورد م��ن حفظه في 

ر في �سورة نوح عدة �سنين   المجل���ض نحو كرا�سين اأو اأكثر، وبق��ي يف�سِّ

اأيام الجمع)1(.

خ الأديب اإبراهي��م بن عمر  ��ر الحاف��ظ الم��وؤرِّ 7- العالم��ة المف�سِّ

البقاعي )ت: 885 ه�(.

ر القراآن كله ف��ي مجال�سه في جامع الظاه��ر بالح�سينية  وق��د ف�سَّ

خ��ارج القاه��رة - اآن��ذاك - وذكر ه��ذا في تاريخ��ه » اإظه��ار الع�سر « 

فقال: » في يوم الجمعة ثامن ع�سره - اأي رم�سان من �سنة )860 ه�( - 

 ختم��ُت تف�سير الق��راآن العظيم في جام��ع الظاه��ر بالح�سينية خارج 

 القاه��رة، ع��ن ني��ف وع�سري��ن �سن��ة، اأع��ان اهلل عل��ى اإكمال��ه م��رة 

)1( الذيل لبن رجب )388/2(.
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اأخ��رى، واأعظ��م النف��َع بذلك اآمين. ث��م ابتداأت ي��وم الجمعة خام�ض 

ع�سري��ه ف��ي ختم��ٍة اأخ��رى، فتكلمت عل��ى تف�سي��ر الفاتح��ة متبركًا 

بالخت��م والبتداء في رم�سان، ول �سيما خام���ض ع�سريه، فاإن القراآن 

اأن��زل على ما ُروي في الرابع والع�سرين منه اإلى ال�سماء الدنيا. وكنت 

اأنظ��ر في غالب الأمر » الك�س��اف «، و» تف�سير البي�ساوي «، و» النهر « 

لأب��ي حي��ان، واأ�سي��ف اإل��ى ذلك م��ا يفتحه اهلل عل��يَّ مّم��ا اأحفُظ من 

َيِر وغير ذلك «))). الأحاديث وال�سِّ

8- العالم��ة المف�ّس��ر الواع��ظ محي��ي الدي��ن محمد ب��ن اإبراهيم 

النك�ساري )ت: 901 ه�(.

��ُر النا���َض ت��ارة ف��ي جام��ع  ق��ال طا�سكب��ري زاده عن��ه: » كان يذكِّ

اأي��ا �سوفي��ه، وت��ارة ف��ي جام��ع ال�سلط��ان محم��د خ��ان - ف��ي مدين��ة 

اأي��ا  جام��ع  ف��ي  خ��ان  بايزي��د  ال�سلط��اُن  ��َر  َح�سَ وق��د  ا�سطنب��ول - 

�سوفي��ه ل�ستم��اع تف�سي��ره، وق��د خت��م تف�سي��َر الق��راآن العظي��م في 

)1( اإظهار الع�سر )ج 2/ اأحداث �سنة 860ه�(.
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جام��ع اأي��ا �سوفي��ه، ثم ق��ال: اأيه��ا النا���ض اإن��ي �ساأل��ُت اهلل تعالى اأن 

يمهلن��ي اإلى خت��م تف�سير الق��راآن العظيم، ولع��ل اهلل تعالى يختمني 

الخي��ر  عل��ى  بالخت��م  وتعال��ى  �سبحان��ه  اهلل  فدع��ا  ذل��ك.  عقي��ب 

 والإيم��ان، فاأّم��ن النا���ض لدعائ��ه. ث��م اأت��ى بيَت��ُه ومر���ض وُتوف��ي 

رحمه اهلل تعالى «))).

ر الم�سلح الكبير ال�سيخ عبد الحميد بن بادي�ض  9- العالمة المف�سِّ

)1307ه� - 1359ه�(.

ر القراآن كله في خم�ض وع�سرين �سنة متواليات، في الجامع  وقد ف�سَّ

الأخ�سر في ق�سنطين��ة، واحُتفل بالختم في 13 من ربيع الآخر �سنة 

1357ه���، احتفاًل كبيرًا، وق��د و�سف هذا الحتف��ال العالمة ال�سيخ 

محمد الب�سير الإبراهيمي و�سفًا رائعًا.

ر ين�سره في مجلة  وُن�ِس��َر من هذه الدرو�ض في مجلٍد م��ا كان المف�سِّ

ال�سهاب، بعنوان: » مجال�ض التذكير من كالم الحكيم الخبير «.

)1( ال�سقائق النعمانية )�ض166(.
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وفي هذا الع�سر يذكر:

ال�سع���راوي  م�تول��ي  م�ح�م��د  الداع�ي��ة  ��ر  المف�سِّ ال�سي��خ   -10
)ت:19)1ه�(.

ري هذا الع�سر، وقد اآت��اه اهلل علمًا وفهمًا، وقدرة  وه��و اأ�سه��ُر مف�سِّ

على ت�سهيل الم�سائل العلمية، فهو بحقٍّ مقنُع الخا�سة، وممتُع العامة، 

وق��د ب��داأ بتف�سي��ر الق��راآن، وف�ّسره ف��ي م�ساجد متعددة ف��ي القاهرة 

وغيرها، ولعله و�سل اإلى الجزء الثامن والع�سرين منه، وكان لمجال�سه 

�س��دًى كبير، وانجذب اإليه��ا م�ستمعوها على اخت��الف طبقاتهم، وكان 

ي ما يقوله تف�سيرًا، اإنما ي�سميه خواطر. ال�سيخ - مع ذلك - ل ي�سمِّ

11- ومما ُيلحق بمجال�ض التذكير - ولكن على �سورة اأكبر واأو�سع - 

ما قام به ال�سيخ محمد المكي النا�سري )ت:)1)1ه�(:

فقد ف�ّسر القراآن في الإذاعة الوطنية في المغرب اأيام ال�ستينات، 

وذل��ك باإلقاء اأحادي��ث يومية. وق��د طبعت هذه الأحادي��ث في �ستة 

مجلدات بعنوان: » التي�سير في اأحاديث التف�سير «)1(.

)1( انظ��ر: الدرا�س��ات القراآني��ة باملغ��رب يف الق��رن الراب��ع ع�س��ر الهج��ري لالأ�ستاذ 
اإبراهيم وايف، �ض 2)5-2)2.
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وبع��د: فق��د قال ابن عبا�ض في قول��ه تعالى: ﴿ ې  ې  

 ﴾ وئ  وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې  

]البق��رة:269[: » الحكم��ة: المعرف��ُة بالق��راآن، نا�سخ��ه ومن�سوخه، 

مه وموؤخره، وحالله وحرامه، واأمثاله «))). ومحكمه ومت�سابهه، ومقدَّ

وقال اأبو الدرداء: » الحكمة: قراءة القراآن والفكرة فيه «))).

 وق��ال مج��اه��د ب��ن ج��ب��ر )ت: 100 ه���(: » الفه��م والإ�س��اب��ة 

في القراآن «))). 

وقال قتادة بن دعامة )ت: 117 ه�(: » القراآن والفقه فيه «))).

فم��ا اأحوجنا اإلى التحلي بهذه الحكمة، وال�ستنارة باأنوار القراآن، 

والعت�سام به.

)1( اأخرج��ه اب��ن اأبي حامت وغريه من طريق علي بن اأب��ي طلحة. انظر: الإتقان يف 
عل��وم الق��راآن )175/2(، ونق��ل منه - ومل ي�سرح - طا�ض ك��ربي زاده يف » مفتاح 

ال�سعادة وم�سباح ال�سيادة « )578-577/2(.
)2( اأخرجه ابن اأبي حامت. انظر: الإتقان )175/2(.

)3( الربهان يف علوم القراآن )6/1(.
))( املحرر الوجيز )26/1(.
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ك به نج��ا، وفي الأمة  اإن الق��راآن حب��ل اهلل المتين ال��ذي َمْن تم�سَّ

الي��وم اأه��وال ومخاوف ومهال��ك، فهل تتم�س��ك بكتاب ربه��ا لتنجو َمْن 

اأمواج طاغية عاتية هادرة تكت�سح كل �سيء.

والتم�س��ك بالق��راآن لُب��دَّ اأن يق��وم على وع��ي عميق، وفه��م دقيق 

له��ذا الكت��اب ال��ذي ي�سم��ن لأهل��ه - اإذا علم��وه وفهم��وه وحكم��وه - 

اإيا���ض ب��ن معاوي��ة   الف��الَح والنج��اَح، وكم��ا ق��ال التابع��ي الجلي��ل 

)ت: 122ه�(: » مثل الذين يقروؤون القراآن ول يعرفون تف�سيره كمثل 

ق��وٍم جاءهم كتاٌب ِمْن ملكهم لياًل، ولي���ض عندهم م�سباٌح، فتداخلتهم 

روعٌة ل ي��درون ما في الكتاب! ومثل الذي َيْعِرُف التف�سير كمثل رجٍل 

جاءهم بم�سباٍح فقروؤوا ما في الكتاب «))).

في��ا اأمَة الق��راآن َعْودًا َع��ْودًا اإلى الق��راآن واإلى عوالم��ه الرحيبة، 

واإ�سراقاته الهادية، و�سعاداته الغامرة، واإلى ظالله الندية، ومنهجه 

المنير، وحكمه العدل.

)1( املح��رر الوجي��ز )26/1(، وجامع اأحكام الق��راآن )26/1-27(، ومثله تقريبًا يف 
زاد امل�سري )1/)(.

 



التفسري يف جمالس التذكري20

واإن��ي لأرجو اأن تتبن��ى وزارات الأوقاف في العال��م الإ�سالمي هذه 

الطريق��ة المذك��ورة، واأن تعم��ل عل��ى اإقام��ة مث��ل ه��ذه المجال���ض، 

وُت��وِكَل اأمرها اإل��ى علماء مف�ّسري��ن ربانيين، لين�سروا مع��ارَف القراآن 

كامل��ة �سامل��ة، وحب��ذا اأن يكون ف��ي كل مدين��ة م�سج��ٌد اأو اأكثر تقام 

في��ه مثل ه��ذه المجال���ض، وُيعل��ن عنها، وتنق��ل عبر اأجه��زة الإعالم 

المرئي��ة والم�سموع��ة، لي�سط��ع ف��ي النفو���ض ن��وُر الق��راآن، ويط��رَد 

 الظلم��ات الجاثم��ة، والعفون��ات المتراكم��ة، وه��ذا اأق��لُّ واجباتن��ا 

ُتجاه كتاب ربنا.

ولنتذك��ر مقول��ة الإمام محم��د بن جرير الطب��ري: » اإني لأعجب 

مّمن قراأ القراآَن ولم يعلم تاأويله، كيف يلتذ بقراءته؟ «.

ولنتخذ من رم�سان موع��دًا لل�سلح مع القراآن لفظًا وم�سمونًا، معنًى 

ومبنًى، اإيمانًا واإ�سالمًا، �سلوكًا واإح�سانًا، دنيا واآخرة، حكمًا واأحكامًا.

والحم��ُد هلل اأوًل واآخرًا، و�سلَّى اهلل و�سلَّم على المبلِّغ الأول �سيدنا 

محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين.

•     •     •
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أنموذٌج من مجالس ابن الجوزي التفسيرية التذكيرية

وب « قال عنه:  لالإم��ام ابن الجوزي كتاٌب �سّم��اه » الُمنتخب في النُّ

» ه��ذا الكت��اب هو الذي و�سعته للكالم على الآي��اِت على الترتيب، كل 

اآي��ة تلي��ق اأْن ُتقراأ نوبًة... ف��اإْن اأهملُت ذك��َر بع�ض الآي��ات القراآنية 

الالئقة فلنيابة اأختها عنها، وقد اأكملُتها مئة نوبة «. 

وق��د وقف��ُت على مخت�س��ره  » ُمنتخ��ب المنتخ��ب «، وح�سلُت على 

ث��الث ن�س��خ م�س��ورة من��ه، م��ن دار المخطوطات ف��ي البحري��ن برقم 

)25(، ومكتب��ة �سهيد علي في ا�سطنبول برقم )329(، ومكتبة ح�سن 

ح�سن��ي عب��د الوهاب برقم )92)(، وفيه مئ��ة ف�سل، للكالم على مئة 

اآي��ة، وقد اخت��رُت منها الف�سل الثالث وهو ف��ي قوله تعالى: ﴿ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى﴾ ]البقرة: 5)2[.

قال رحمه اهلل تعالى: » الف�سل الثالث في قوله تعالى:  ﴿ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى﴾ ]البقرة: 5)2[.
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اإنما �سّمى ال�سدقَة قر�سًا لثالثة اأوجه:

اأحده��ا: اأنَّ القر���ض ُيْب��َذُل للج��زاء، فتطمئ��نُّ نف���ُض البخيل اإلى 

الِعَو�ض.

الثاني: اأنه يتاأخر ق�ساوؤُه فيعلُِّم ال�سبر.

الثالث: لبيان الِعَو�ِض به )1(.

روى البخ��اري ف��ي �سحيحه م��ن حديث اأبي هريرة ع��ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اأن��ه ق��ال: » َمْن ت�سّدق بِعدل تمرٍة من ك�س��ب طيِّب، ول ي�سل اإلى اهلل 

ي  يها ل�ساحبه��ا كما يربِّ اإل الطي��ب، ف��اإن اهلل يقبله��ا بيمنيه، ث��م يربِّ

اأحُدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل «.

وروى م�سلم في �سحيحه من حديث اأبي �سعود الأن�ساري قال: جاء 

رج��ل بناق��ة مخطومة فق��ال: هذه ف��ي �سبيل اهلل. فق��ال ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: » لك بها يوم القيامة �سبع مئة ناقة كلها مخطومة «.

)1( يف زاد امل�سري)289/1(: » الثالث: لتاأكيد ا�ستحقاق الثواب به اإذ ل يكون قر�ض 
اإل والعو�ض م�ستحق به «.
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اعلم اأنَّ للقر�ض الح�سن �سفات:

�  منها اأن يكون حالًل:

روى م�سلم في �سحيحه من حديث ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 

» ل يقبل اهلل �سدقة من غلول «.

ق على الم�سكي��ن يرحمُه ارحْم  وكان الح�س��ن يقول: اأيه��ا المت�سدِّ

َمْن ظلمَت.

�  وال�سفة الثانية: اأن يكون من محبوب المال:

قراأ ابُن عم��ر: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ فقال: 

ٌة لوجه اهلل تعالى. ل اأجُد �سيئًا اأحبَّ اإلي من جاريتي رميثة، فهي حرَّ

ن��ع له م��ا ا�ستهاه،  ومر���ض فا�سته��ى �سيئ��ًا، فج��اءه �سائ��ٌل بعدما �سُ

فناوله اإياه وقال: اإنَّ عبد اهلل يحّبه.

�  ال�سفة الثالثة: اأن يكون في �سحة المت�سدق:

فق��د ق��ال عليه ال�سالم: » مثل الذي ُيعِت��ُق عند الموت كمثل الذي 

ُيهدي اإذا �َسِبَع «.
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وفي ال�سحيحين من حديث اأبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �سئل: اأي 

ق واأن��ت �سحيٌح �سحيٌح، تاأمُل البقاء  ال�سدق��ة اأف�سل؟ قال: » اأْن ت�سدَّ

��ل حتى اإذا بلغ��ِت الحلقوم قل��َت: لفالٍن كذا  وتخ�س��ى الفق��ر، ول تمهَّ

ولفالٍن كذا، وقد كان لفالن « .

ق ويق�سَد وجَه اهلل تعالى: دِّ ق الُم�سَّ دَّ �  ال�سفة الرابعة: اأن ي�سَّ

وف��ي ال�سحيح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه ق��ال: » ُيوؤتى يوم القيامة برجٍل 

ع اهلُل عليه فيقال: ما عملَت؟ فيقول: ما تركُت ِمْن �سبيل تحبُّ اأْن  و�سَّ

ينف��ق فيها اإل اأنفقُت فيها لك. فُيقال: كذب��َت، ولكن فعلَت لُيقال: هو 

جواد، وقد قيل. فُي�سحب على وجهه فيلقى في النار «.

ُب المت�سدق من  �  ال�سف��ة الخام�سة: اإخف��اء ال�سدقة، فاإنه يق��رِّ

الإخال�ض، ويباِعُد الفقير من الذل. 

 في��ا عجب��ًا اإذا كان المعم��وُل ِم��ْن اأجله ي��رى ويعلُم فم��ا الخلُق في 

الَبْين؟
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�  ال�سفة ال�ساد�سة: اأن تكون بغير َمنٍّ ول اأذى.

والمنُّ اأن يمنَّ على الفقير بما يعطيه.

ويحك تُمنُّ عليه! اإنما ياأخذ منَك لَك فهو اأمنُّ عليك. 

والأذى من وجهين:

اأحدهما: مواجهة الفقير بما يوؤذيه من الكالم.

الثاني: اأن يخبر الّنا�َض بما فعل مع الفقير.

ولق��د كان ح�ّس��ان ب��ن اأب��ي �سن��ان ي�ست��ري اأه��َل البي��ت فيعتقه��م، 

ول ُيعِلُمهم َمْن هو.

ق��ال ب�س��ٌر: ال�سدق��ة اأف�سُل من الح��ج والعمرة والجه��اد، ] ذاك [ 

يركُب ويرجُع فيراه الّنا�ض، وهذا ُيعطي �سّرًا فال يراه اإل اهلل.

وُيْروى عن الح�سن بن علي عليهما ال�سالم اأنه خرج من ماله مرتين، 

ه بماله ثالَث مرات. وقا�َسَم ربَّ
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وُبِع��َث اإل��ى عائ�س��ة ر�س��ي اهلل عنها بقري��ٍب من مئتي األ��ف درهم، 

فق�سَمْتها، ثم اأفطرْت على خبز وزيت، فقالت لها جاريُتها: لو ا�ستريِت 

لنا لحمًا بدرهم. فقالت: لو ذكرِتني لفعلُت.

يا اأيها البخيُل عن نف�سه: اأنَت خازُن الورثة.

اأفٍّ لثياِب اأحراٍر على عبيِد الأَْنُف�ض.

اإنَّ نعمَة الجاهل كرو�سٍة في مزبلة. 

جباٌن عن الإنفاق والماُل وافٌر        وُربَّ �سالٍح عند َمْن ل ُيقاِتُل)1(

ي ما يحبُّ كيف تطمُع في مرتبِة ﴿  ېئ  ﴾؟ فياَمْن ل يوؤدِّ

ا�سُت�ْسِهد باليرموك عكرمة بن اأبي جهل، و�سهيل بن عمرو، والحارث 

اب��ن ه�سام، فاأُتي عكرمة بماٍء وبه َرَمٌق فراأى �سهياًل ينظُر اإليه فقال: 

اب��دوؤا به، ف��راأى �سهيٌل الحارَث ينظ��ُر اإليه فقال: اب��دوؤا به،. فماتوا 

قبل اأْن ي�سربوا! فمرَّ بهم خالُد بُن الوليد فقال: بنف�سي اأنتم.

)1( البيت لأبي اإ�سحاق الغزي.
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كان اإبراهي��ُم بُن اأده��م اإذا غزا ل ياأخذ من الغنيم��ة �سيئًا، فُيقال 

له: اأت�سكُّ اأنه حالٌل؟ فيقول: اإنما الزهُد في الحالل.

         ه�ال �س��األ�ِت الخ�يَل يا اب�ن�ة َ م��الٍك

اإْن ك��ن�ِت ج��اه�ل�ًة بم�ا ل�م ت�ع��ل�م�ي    

          يخ�بْرِك َم�ْن �س�ه��د ال�وق�يع��ة اأنني

اأغ�سى الوغى واأعفُّ عند المغنِم)1(    

•     •     •

يا جامَع الأموال ِمَن الُحطام وهو ل َيدري ما جنى.

كلما َنَق�َض الواعُظ اأ�ساًل ِمْن حر�سِه بنى.

اإلى متى يبُعُد الأمُل والأجُل قد دنا.

يحتاُج اإخراُج المال اإلى عزٍم لي�ض لنا.

)1( البيتان لعنرتة.
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اإْن كنَت تطيُق اأْن تلقى ال�سيَف والقنا فالقنا. 

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

يا هذا: الفقيُر َيطُلُب مّنا لنا.

فكاأنَّا بمنِعِه َنْمَنُع الخيَر اأنف�سنا.

غير اأنَّ البخل داٌء قد قتلنا.

تاهلِل لو عرْفنا الُمَخاِطَب وَمْن عنى لَمَنْعنا َمْنَعنا.

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

َع في طلِب الدنيا ُعْمَره. يا َمْن �سيَّ

كلما حجَّ في ق�سِدها اأردفها ُعْمَرة.

يا َمْن �سقاُه الهوى خمَره.

فلْم يعِقْل اأمَره.
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ا�ستفْق من هذه الَغْمرة.

كل حبَّة في يديك لو فهمَت جمرة.

فاتِق النار ولو ب�سقِّ تمرة.

)اإنما نطلُب �سيئًا هّينا()1(.

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

ك في الدنيا قوّية. اأ�سباُب حر�سِ

والهمُة خ�سي�سٌة لي�سْت عليَّة.

قد �ساَع ما م�سى فا�ستدرك البقّية.

م ماَلَك فقد ا�ستقر�َض منَك ربُّ البرّية. قدِّ

اإن لم يكن لَك عمٌل فلتكن نّية.

)1( من ق�سيدة للخفاجي.
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)فِعُدونا باأحاديِث الُمنى()1(.

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

ُتَعلُِّل ب�سالِحَك ال�ستاَء وال�سيف.

اأتاأَمُن ما اأتى يا َمْن قتَلُه الرجاُء و�سوَف وكيف.

ْيف. اأما علمَت اأنَّك في الدنيا مثُل �سَ

ياأتيَك الفقيُر فتِعُدُه! ل تفعْل فالوقُت �سيف.

الماُل حا�سٌر والوعُد نقٌد زيف.

وُفراِنق)2( الفوِت ي�سيُح بين يدْي اأ�سد الموِت الذي قد دنا.

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

)1( من ق�سيدة للخفاجي.
ل�س��ان  انظ��ر:  ب��ه.  النا���ض  ين��ذر  كاأن��ه  الأ�س��د  ي��دي  ب��ني  ي�سي��ح  �سب��ع  ه��و   )2(

العرب)307/10(.
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كم ندم جامُع المال يوَم الفراق.

وقد التفِت ال�ساُق بال�ساق.

�سبَقُه ال�سالحون وما َتَرَكُه ما َتَرَكُه ُيطيق اللحاق.

َمْن له اإذا راأى روَحُه في ال�سياق.

ونَزَل به ِمْن ُكَرِب الموت ما ل ُيطاق.

لقد تمّنى عو�َض ما َجَمَع واقتنى وقتنا.

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

يا تجاَر الدنيا هذه الأرباح.

يا طالَب الكت�ساب عندنا الرباح.

يا اأرباَب الأ�سفار يلقون الحرَّ و الرياح.

ما لنا نطلُب ما لنا فتمنعونا يا وقاح.

با معنا ُجناح. ْعِف فما في الرِّ عاملونا بال�سِّ
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با بيننا. ولكن ب�سرِط اأن يكون الرِّ

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

ما لَك ِمْن ماِلَك بعد الموت نقير.

ٍة ِمْن اأجٍر فقير. غير اأنَّك اإلى ذرَّ

وبوزِر اأوزاِرَك عقير.

لقد بعَت اأْنَف�َض الأ�سياِء باأحقِر حقير.

كم تتعلَُّل بالتوفيق؟ هذا الماُل وهذا الفقير.

)هذه الَخيُف وهاتيَك منى()1(.

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾.

•     •     •

)1( مطل��ع ق�سيدة لب��ن اأفلح)ت:536ه�(. انظ��ر: املنتظ��م )0)16/3(،  والبداية 
والنهاي��ة )12/279(. ون�سب��ه اب��ن رج��ب يف لطائ��ف املعارف ���ض257 اإىل ابن 

اجلوزي خطاأً.

 



 


