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إعداد
الشهراين منيع بن عيل حسن بن د.

الدين وأصول الرشيعة بكلية ـ وعلومه القرآن بقسم املساعد األستاذ
بأهبا خالد امللك جامعة
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A

ومن أنفسنا رشور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، هللا، نحمده، احلمد إن
ال وأشهد أن له، هادي فال يضلل ومن له، مضل اهللا فال هيده من سيئات أعاملنا،
وعىل عليه صىل اهللا ورسوله، وأشهد أن حممداً عبده له رشيك ال اهللا وحده إال إله

كثرياً. تسليامً وسلم آله
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بعد: أما
علم وتدبره؛ فهمه عىل  واملعينة الكريم بالقرآن املتعلقة العلوم أجل من فإن
فقد ولذا ذلك؛ إىل هبا التي يتوصل الكريم علوم القرآن أرشف يعد الذي التفسري
عنوا  الذين العلامء هؤالء ومن كل زمان ومكان، يف العلامء كبار العلم  هبذا عني
صالح  بن حممد عبداهللا  أبو اإلمام العالمة الشيخ فضيلة الكريم القرآن بتفسري
هذا  العرص، وعلامء هذا أبرز أعالم بحق يعد والذي تعاىل، اهللا رمحه عثيمني، ابن

ومنها التفسري. كافة، الرشعية العلوم يف اآلفاق طبقت شهرته ممن الزمان،

تنظيم عن القصيم بجامعة اإلسالمية  والدراسات الرشيعة كلية أعلنت وملا
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ـ  باهللا ـ مستعيناً العزم  عقدت العلمية) فقد العثيمني حممد  الشيخ (جهود ندوة:
تفسري يف حممد العثيمني الشيخ (منهج بعنوان: ببحث الندوة هذه يف املشاركة عىل
من منهج يف إبراز ومشاركة العلمي، البحث خدمة يف مني القرآن) إسهاماًَ غريب
علينا، علامئنا بحق وفاء وكذا نحرير، ومفرس األصيلة لعامل جليل، التفسري مناهج

تعاىل. اهللا واإلمام الكبري، رمحه اجلليل، العامل هذا ومنهم

تناوله، يف وسددت املوضوع، اختيار يف وفقت قد أكون أن تعاىل، وأسأل اهللا،
سبحانه، أن  أسأله، كام مثل هذه األبحاث التأصيلية، من الغاية حيقق بام مباحثه وعرض
ميزان يف قدموه ويقدمونه ما جيعل وأن اجلزاء، الندوة خري هذه القائمني عىل جيزي

حسناهتم.

١٤٣١/٠٢/٠٨هـ السبت
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أمجلها فيام ييل: أمور عدة إىل اختياري هلذا املوضوع يرجع سبب

لعلامئنا مرشقة صفحة تربز والتي  األبحاث،  من النوع هلذا العلمية املكانة ١ـ
األجالء.

العالمة  الشيخ فضيلة هبا حظي التي العالية واملكانة الرفيعة،  العلمية املنزلة ٢ـ
هذا  وأئمة العرص، علامء هذا أبرز أحد فهو تعاىل، اهللا رمحه عثيمني، بن حممد

الزمان.

شتى  يف وتأليفه تدريسه فريد يف منهج من تعاىل، اهللا رمحه به، يتميز كان ما بيان ٣ـ
التفسري. أمهها ومن العلم فنون

منهج أصول تربز التي املستقلة األبحاث هذه اإلسالمية إىل املكتبات حاجة ٤ـ
خاصة. التفسري ويف عامة، تعاىل، اهللا رمحه الشيخ،

عىل هلذا اإلمام اجلليل وإجالل وتقدير وفاء، رمز يعد وأمثاله البحث هذا لعل ٥ـ
والتعليم، العلم جمال يف جبارة جهود من واملسلمني اإلسالم خلدمة قدمه ما

والتوجيه. والنصح

اهللا سائالً البحث، هذا عىل كتابة العزم أعقد وغريها جعلتني األسباب فهذه
عليه. والقادر ذلك ويل إنه والقبول، والسداد التوفيق تعاىل،

***
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مبحثاً، عرش يف مخسة والدراسة املنهجية ومتهيد، مقدمة، البحث من هذا يتكون
ييل: وذلك كام وخامتة، وفهارس،

وطريقة اختياره، وأسباب  املوضوع، أمهية بيان  عىل اشتملت وقد املقدمة: *
تناوله.

مبحثان: وفيه *  التمهيد:

تعاىل. اهللا عثيمني، رمحه ابن للشيخ موجزة ترمجة األول: املبحث ـ

به. الشيخ وعناية القرآن» «غريب عن موجزة ملحة الثاين: املبحث ـ

القرآن، وفيه  غريب تفسري العثيمني يف حممد الشيخ منهج املنهجية: الدراسة *
تعاىل،   رمحه اهللا جوانب منهجه، من جانب يف مبحث منها كل مبحثاً؛ عرش مخسة

التايل: النحو عىل وذلك

الكريم. القرآن عىل باالعتامد املعنى بيان األول: املبحث ـ 

السنة. عىل باالعتامد املعنى بيان املبحث الثاين: ـ 

بالشعر. له واالستشهاد بيان املعنى املبحث الثالث: ـ 

القرآين. السياق يف الكلمة بيان معنى املبحث الرابع: ـ 

اللغة والرشع. يف معنى الكلمة بيان اخلامس: املبحث ـ 

وتعليله. الكلمة معنى بيان املبحث السادس: ـ 

ونظائرها. الكلمة وجوه بيان السابع: املبحث ـ 
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يقابلها. أو يضادها بام الكلمة تفسري الثامن: املبحث ـ 

واشتقاقها. الكلمة أصل بيان التاسع: املبحث ـ

باألمثلة. وتوضيحه املعنى بيان املبحث العارش: ـ

تنويعها. تقسيمها أو ثم معنى الكلمة إيراد عرش: احلادي املبحث ـ

اللغوية. ترصيفاهتا بمراعاة الكلمة معنى بيان عرش: الثاين املبحث ـ

العلامء. معنى الكلمة ونسبته إىل بيان عرش: الثالث املبحث ـ

هو معروف. ما إىل باإلحالة الكلمة تفسري عرش: الرابع املبحث ـ

القواعد. عىل بعض املعنى بيان االعتامد يف عرش: اخلامس املبحث ـ

وتوصياته. البحث نتائج أهم وفيها اخلامتــة: *

***
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اآلتية: باخلطوات البحث منهج يتسم *

تفسري  يف تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، منهج مالمح ألبرز والتتبع االستقراء ١ـ
املطبوعة من تفسريه. األجزاء خالل الغريب من

كتب ومؤلفات ورسائل  تعاىل، من اهللا رمحه الشيخ، عن كتب مما اإلفادة ٢ـ
العلوم املختلفة. من وغريه يف التفسري، منهجه بيان يف علمية

ببعض النامذج  مدعامً ذلك تعاىل، اهللا رمحه منهج الشيخ، أهم مالمح ذكر ٣ـ
واألمثلة.

التي  اآلية أو اللفظة يف تفسري تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، كالم نص نقل أعتمد ٤ـ
بنامذج ذلك يف وأكتفي منها، منهج الشيخ املقصود وأثبت اللفظة، تلك توجد فيها

إىل مصادرها. والعزو التوثيق مع موجزة

النامذج من عدداً عنه أحتدث الذي الشيخ منهج ألصل التمثيل يف أورد ٥ـ
اإلجياز. ورغبة يف نظراً لكثرهتا، املحددة والشواهد

واسم اآلية  رقم بذكر وذلك سورها، إىل الكريمة القرآنية اآليات عزو ٦ـ
احلاشية. السورة يف

والباب الكتاب  بذكر األصلية؛ مصادرها  من  واآلثار األحاديث ختريج ٧ـ
من احلديث بتخريج واالكتفاء األثر، أو احلديث ورقم والصفحة واجلزء 
أخرجه منهام؛ فإنني أي يف يكن مل وإذا يف أحدمها، أو وجد فيهام إذا الصحيحني
القبول حيث من والتعديل فيه اجلرح أئمة قاله ما ذكر مع السنة كتب أمهات من
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والضعف. والقوة والرد،

الدراسة أي املوضوع، صلب يف املذكورين  لألعالم املوجزة الرتمجة ٨ـ
لذكرهم. ورود أول عند املنهجية،

وتوصياته. البحث نتائج موجزة تشمل أهم بخامتة البحث ختمت ٩ـ

التوفيق  تعاىل، اهللا سائالً البحث؛ يف هذا اتبعته الذي املنهج  معامل أبرز هذه
واإلخالص، والتسديد والقبول.

أمجعني. وصحبه آله وعىل حممد عىل نبينا وسلم اهللا وصىل

***
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مبحثان:  وفيه      *
األول املبحث

تعاىل اهللا ، رمحه   

التالية: العنارص وتشمل

للعلم. وطلبه ونسبه.     ب ـ مولده.    ج ـ  نشأته اسمه ـ أ
وفاته. ـ ز العلمية.    تالميذه.    و ـ آثاره ـ هـ شيوخه.   ـ د

ونسـبه:  اسـمه ـ  أ

عبداهللا، أبو اللغوي األصويل، الفريض، الفقيه، املفرس، العالمة، اإلمام، هو
بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن عثامن بن عبدالرمحن سليامن بن بن بن صالح حممد
عثامن الثالث وجده التميمي، الوهبي يِّس رَ آل مقبل؛ من من آل مقبل؛ أمحد بن
من نزح أجداده متيم، من ـ بَه هَ وْ ـ فخذ من وهو به، فاشتهر عثيمني؛ عليه: أطلق

عنيزة.(١) إىل م شْ الوَ

مولــده :  ـ ب 

١٣٤٧هـ، عام القصيم، مدن إحد عنيزة، مدينة تعاىل، يف اهللا رمحه الشيخ، ولد
.(٢) املبارك رمضان شهر من والعرشين السابع يف

للعلم: وطلبه نشأته ـ ج

أهل ومنهم واالستقامة، معروفة بالدين ويف عائلة كريمة، أرسة يف الشيخ نشأ
بن سليامن آل عبدالرمحن أمه جهة من جده القرآن الكريم عىل قرأ فقد وفضل؛ علم
سامحة  مع عاماً ٣٠ـ٣١، و١٤ ص القرآن وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ انظر: جهود (١)

ص٩. العثيمني صالح بن الشيخ حممد العالمة
القرآن ص٣١. وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني جهود الشيخ ابن (٢)
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واحلساب فتعلم اخلط العلم؛ طلب إىل اجته قلب، ثم ظهر عن كامالً وحفظه دامغ،
اآلداب. فنون وبعض

عالية العلم، ومهة وحرصاً عىل حتصيل ذكاء آتاه اهللا قد تعاىل، رمحه اهللا وكان،
مقدمتهم ويف واملشايخ والتتلمذ عليهم، العلامء مالزمة محله عىل مما منه؛ التزود يف
والشيخ، تعاىل، اهللا رمحه السعدي، نارص بن الفقيه عبدالرمحن املفرس العالمة الشيخ
العلمية  املعاهد حني فتحت إىل الرياض العلم إال لطلب يرحل مل اهللا تعاىل، رمحه
الرشيعة بالرياض كلية يف ثم الرياض يف العلمي باملعهد فدرس ١٣٧٢هـ؛ عام يف
تعاىل.(١) رمحه اهللا سعدي، ابن شيخه عىل دراسته إلكامل إىل عنيزة رجع منتسباً، ثم

شـــيوخه:  ـ د

أخذ تتلمذ عليهم، اللذين واملشايخ األساتذة من عدد تعاىل، اهللا رمحه للشيخ،
أبرزهم:  ومن العلم، عنهم

الشيخ وهو تعاىل، اهللا رمحه السعدي، نارص بن عبدالرمحن العالمة الشيخ ١ـ
اإلمامة يف خلفه وقد بالغاً، تأثراً به تأثر وقد ،(٢) عرشة سنة ست قرابة الزمه الذي

.(٣) عنيزة الكبري يف يف اجلامع والتدريس واخلطابة

شيخه وهو تعاىل، اهللا رمحه باز، بن عبداهللا بن عبدالعزيز الشيخ سامحة ٢ـ
من عليه قرأ بالرياض، ومما خاصة دروس العلمي، ويف املعهد يف عليه قرأ الثاين،

.(٤) الفقه كتب وبعض البخاري، صحيح

الزاهد عثيمني اإلمام وابن ص١١، صالح العثيمني بن حممد الشيخ سامحة العالمة عاماً مع ١٤ اتظر: (١)
احلسني. أمحد بن وليد جملة احلكمة حترير رئيس تلميذه بقلم ترمجته من ٢٧ـ٢٨، ص

.٣٣ ص عثيمني.. ابن الشيخ جهود (٢) انظر:
ص ١١. عثيمني بن صالح بن العالمة الشيخ حممد سامحة مع عاماً ١٤ انظر: (٣)

ص ١١. عثيمني ابن العالمة سامحة عاماً مع ٣٠، و١٤ ص الزاهد اإلمام عثيمني انظر: ابن (٤)
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تعاىل،  اهللا  رمحه الشنقيطي، اجلكني املختار حممد بن األمني حممد الشيخ ٣ـ
إيضاح يف  البيان «أضواء بـ واملعروف املشهور، التفسري صاحب اللغوي املفرس

الرياض.(١) يف املعهد العلمي يف عليه درس بالقرآن»، القرآن

العلم طلب من أوائل من تعاىل، وكان اهللا رمحه الصاحلي، محد بن عيل الشيخ ٤ـ
املبتدئني.(٢) يدرس وكان السعدي، عبدالرمحن الشيخ تالميذ من وكان يديه، عىل

الشيخحممدبنعبدالعزيزاملطوع،رمحهاهللا تعاىل،وهوكذلكمن أوائلمنطلب ٥ـ
يف السالكني» «منهاج و الواسطية»، العقيدة «خمترص الشيخ عليه قرأ وقد عىل يديه، العلم

والرصف.(٣) النحو يف «األلفية» و «اآلجرومية»، و سعدي، البن وكالمها الفقه،

بعض الشيخ عليه قرأ تعاىل، اهللا رمحه بن عودان، عيل بن عبدالرمحن الشيخ ٦ـ
الفرائض.(٤) علم عليه درس كام الفقه، كتب

الشيخ عليه قرأ تعاىل، اهللا رمحه دامغ، آل سليامن بن عبدالرمحن  الشيخ ٧ـ
أمه.(٥) جهة من الشيخ جد وهو حفظه، أتم حتى القرآن

تعاىل. اهللا رمحه رشيد، بن عبدالعزيز بن نارص الشيخ ـ  ٨

املعهد يف مشاخيه من ومها  تعاىل، اهللا  رمحه األفريقي، عبدالرمحن الشيخ  ٩ـ
الرياض.(٦) العلمي يف

ص ١٠. عثيمني ابن العالمة سامحة عاماً مع ٣٠، و١٤ ص الزاهد اإلمام عثيمني انظر:ابن (١)
ص ١٠. عثيمني ابن العالمة سامحة عاماً مع ١٤ انظر: (٢)

الشيخ وجهود ،١٠ ص ابن عثيمني العالمة سامحة مع ٣١، و١٤عاماً ص الزاهد اإلمام عثيمني انظر:ابن (٣)
.٣٤ ص عثيمني ابن

وجهود ص ١٠، عثيمني ابن العالمة سامحة عاماً مع ١٤ و ،٣١ ص الزاهد اإلمام عثيمني انظر:ابن (٤)
.٣٤ ص عثيمني ابن الشيخ

.٣٤ ص عثيمني ابن الشيخ ٣١، وجهود ص الزاهد اإلمام عثيمني انظر:ابن (٥)
.٣٤ ص القرآن وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ انظر: جهود (٦)
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تالميـــذه:  ـ هـ

تتلمذ وقد ،(١) نصف قرن عىل تزيد التدريس يف الشيخ املدة التي قضاها كانت
ويف الكلية، وطالبه يف املعهد، يف فطالبه حرصهم بدقة؛ يمكن ال كثري خلق عليه
فمنهم أساتذة خمتلفة، مستويات وطالبه من مكان، كل احلرم، ويف ويف املسجد،
من أهنم كام للعلم، ومتفرغون مدارس، وتالميذ وموظفون، وطالهبا، جامعات
القصيم؛ منطقة من أكثرهم أن إال وخارجها اململكة داخل من خمتلفة جنسيات

متعذر. الدقة وجه الشيخ عىل طلبة فحرص ولذا

طالب الشيخ، أحد احلسني، أمحد بن وليد احلكمة حترير جملة رئيس قام وقد
عنده لسنوات، فأوصلهم املكث أطالوا الذين املتميزين الشيخ طلبة من عدد بذكر

.(٢) طالباً وسبعني مخسة إىل

العلميـــة:  آثـاره وـ

ومسموع، وخمطوط بني مطبوع ما اهللا تعاىل، رمحه للشيخ، العلمية اآلثار تنوعت
عبارة األصل يف هي مؤلفات بني وما ابتداء، وألّفها بيده كتبها مؤلفات بني وما
الشيخ وراجع وحتريرها، بتفريغها فقاموا عىل طالبه املساجد يف دروس ألقاها عن
فيها  ولذا وقعت له؛ الشيخ قبل مراجعة طبع وبعضها قبل وفاته، ~ بعضها

اليوم. املنترشة تعاىل، اهللا رمحه أغلب مؤلفات الشيخ، وهذا هلا، التنبه ينبغي أخطاء

باملراجعة القيام اخلريية العثيمني صالح بن حممد الشيخ  مؤسسة تولت وقد
.(٣)~ من مؤلفاته الكثري طباعة مهمة تويل وكذا وفاته، بعد والتدقيق

٣٤ـ٣٥. ص القرآن وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ انظر: جهود (١)
سامحة  مع عاماً ٣٥ـ٣٧، و١٤ ص القرآن وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ انظر: جهود (٢)

.١٩ ص عثيمني ابن العالمة
٤٠ـ٤١. ص القرآن وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ انظر: جهود (٣)
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يزيد  وغريها ما أرشطة من مسموعة من آثار ~ تركه ما بلغ جمموع وقد
وفتاواه. اإلذاعية، براجمه إىل إضافة ٥٠٠٠ ساعة (١)، عىل

وأول نحو ٢٢ كتاباً (٢). الطبع حتت وما كتاباً، ١٢٠ عىل فتزيد املطبوعة وأما
الربية بتلخيص احلموية» رب «فتح كتاب هو تعاىل، اهللا رمحه للشيخ، طبع كتاب

.(٣) ١٣٨٠هـ وذلك عام

يف ومنها العقيدة، يف فمنها الفنون شتى تعاىل، يف اهللا رمحه مؤلفاته، تنوعت وقد
إلخ. واللغة... القرآن، وعلوم والتفسري واحلديث وعلومه، وأصوله، الفقه

هبذا البحث يتعلق أن القرآن بام وعلوم التفسري يف مؤلفاته أهم بعض وسأذكر
يف ذلك: فرتاجع املؤلفات مؤلفاته باقي الفن، وأما

الكريس. آية تفسري ١ـ

التفسري. أصول يف ٢ـ

تيمية. ابن اإلسالم لشيخ التفسري مقدمة رشح ٣ـ

البن سعدي. القرآن تفسري القواعد احلسان يف رشح ٤ـ

الفاحتة، البقرة. الكريم: القرآن من أحكام ٥ـ

التفسري يف وآراؤه ابن عثيمني الشيخ وانظر:جهود ص ١٩، عثيمني ابن العالمة سامحة عاماً مع ١٤ (١)
صوتية. ساعة قرابة ٦٠٠٠ وذكر أهنا ٣٩ ص القرآن وعلوم

.٤٩ ٤٨ـ ص و ٤٢ـ٤٧، ص عثيمني جهود الشيخ ابن (٢) انظر:
للشيخ العقيدة يف (رسائل ١٣٨٠هـ يف سنة ألول مرة طبعه أنه ذكر حيث للكتاب نفسه الشيخ مقدمة انظر (٣)
إال للتأليف مل يتصد أنه يف موضع ذكر ترجم للشيخ من بعض رأيت ٤٨) وقد ص الربية رب فتح ومنها:
رب (فتح هو للشيخ كتاب طبع أول قال: موضع رب الربية..) ويف (فتح كتابه حيث ألف ١٣٨٢هـ عام
وجهود ٢٩ وص ٣٢، الزاهد ص اإلمام عثيمني ابن ـ ـ مثالً فيام ذكر وانظر ١٣٨٠هـ عام وذلك الربية)

٣٨ و ص ٤٠. ص عثيمني.. ابن الشيخ
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وسورة البقرة. الفاحتة، سورة الكريم: القرآن تفسري ٦ـ

آل عمران. سورة الكريم: تفسري القرآن ٧ـ

سورة النساء. الكريم: تفسري القرآن ٨ـ

الكهف. سورة الكريم: القرآن تفسري ٩ـ

يس. سورة الكريم: القرآن تفسري ١٠ـ

الصافات. سورة الكريم: القرآن تفسري ١١ـ

ص. الكريم: سورة ١٢ـ تفسري القرآن

احلديد. إىل احلجرات سورة الكريم: القرآن تفسري ١٣ـ

عم. جزء الكريم: القرآن تفسري ١٤ـ
طلباً ذكر  ما عىل نقترص ولكن تعاىل، اهللا رمحه مؤلفاته، من كثري  وغريها 

لالختصار.(١)

 : وفاتـــــه ـ ز

عرص وفاته القولون، وكانت رسطان بمرض إصابته إثر تعاىل، اهللا رمحه تويف،
يف قضاها  والسبعني، الرابعة يناهز عمر عن ١٤٢١/١٠/١٥هـ األربعاء يوم
دروسه يف إلقاء استمر حيث من حياته آخر يوم حتى اإلسالم واملسلمني خدمة
١٤٢١هـ، عام رمضان من والعرشين التاسع اليوم يف طالبه ودع حتى مرضه رغم

هذا»(٢). عامي بعد ألقاكم ال «لعيل بقوله: ختم درسه وقد

بن  حممد الشيخ العالمة سامحة مع ١٤ عاماً و ٣٢ـ٣٥، ص الزاهد اإلمام عثيمني ابن مؤلفاته: يف ذكر انظر (١)
٤٢ـ٤٩. ص القرآن وعلوم التفسري عثيمني وآراؤه يف ابن الشيخ وجهود ١٩ـ٢٢، ص عثيمني بن صالح

.٣٢ ص يف التفسري... وآراؤه عثيمني ابن الشيخ جهود انظر: (٢)
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وحرض عرصاً، اخلميس يوم احلرام املسجد يف عليه يل وصُ جدة، وفاته يف وكانت
بن عبدالعزيز شيخه بجوار املكرمة بمكة العدل مقربة يف غفري ودفن مجع جنازته
وصلحائها  علامئها أبرز من بارزاً علامً األمة فقدت وبوفاته تعاىل. O باز،

اجلنة(١). من األعىل الفردوس وأسكنه واسعة، رمحة اهللا تعاىل رمحه ودعاهتا،

بن  حممد الشيخ العالمة سامحة مع ٢٧ـ٣٥، و١٤ عاماً ص اإلمام الزاهد ابن عثيمني ترمجته: يف انظر (١)
القرآن ص٢٣ـ٥٤، وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ وجهود ٩ـ٢٢، ص عثيمني بن صالح
لرتمجته تعرضت التي واملجالت الرسائل بعض وكذا ترمجته، يف ألفت التي الكتب أهم فيه ذكر وقد

ـ. تعاىل اهللا رمحه ـ
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الثاين املبحث

     

: التالية العنارص وتشمل

:     

حيث من التفسري فإن  وبالتايل ومعان(١)؛ مفردات  إىل ينقسم القرآين اللفظ
إىل قسمني: ينقسم القرآنية» «اآليات وهو موضوعه

اللفظي. التفسري القرآن الكريم، وهو يتعلق بلفظ األول:

معاين اآليات(٢). عن يكشف الذي التفسري وهو الكريم، بمعاين القرآن الثاين: يتعلق

قال ولذا الثاين؛ القسم تفسري ملعرفة األوىل اخلطوة يعترب األول والقسم
به البداءة جيب وأول ما اللفظية، العلوم به البداءة املفرس عىل «الذي جيب الزركيش
أوائل من القرآن ألفاظ من املفردات معاين فتحصيل املفردة؛ األلفاظ منها حتقيق

معانيه..»(٣). يدرك يريد أن املعادن، ملن

«غريب يسمى ما وهو األلفاظ الغريبة علم هو األول القسم عليه ومما يعتمد
القرآن».

القرآن  يف الغامضة األلفاظ بتفسري املختص العلم بأنه اصطالحاً: د حُ وقد 
العرب وكالمهم.(٤) لغة يف جاء معانيها بام وتوضيح الكريم،

.٢٥٩ ص يف التفسري... وآراؤه عثيمني ابن الشيخ جهود انظر: (١)
.٤٧ ص وقواعده التفسري أصول (٢) انظر:

للراغب ص٦. وانظر املفردات ،١٧٣/١ القرآن يف علوم الربهان (٣)
التفسري أصول  يف وبحوث ،١٤ ص أيب طالب بن ملكي  القرآن يف غريب العمدة حتقيق مقدمة انظر:  (٤)

.١٢٠ ص ومناهجه
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ابن الشيخ «جهود القيمة رسالته يف الربيدي أمحد الدكتور  األخ ذكر وقد
علم عىل يطلق قد القرآن غريب ذكر أن وعلوم القرآن» التفسري وآراؤه يف عثيمني
وإنام املراد غريه، املعنى دون غامض كان ما به يُقصد وأنه ال القرآن، ألفاظ مفردات
أقرب القول  هذا أن  أر إنني  احلقيقة ويف ،(١) عموماً القرآن مفردات تفسري به
األلفاظ إيراد يف تتفاوت القرآن غريب تفسري يف املؤلفة الكتب فإن إىل الصحة؛
إن بل العلامء، بني عليها ألفاظاً متفقاً ليس أن الغريب يعني مما كثرة وقلة، الغريبة
الذين العلامء أن بعض كام اآلخر، البعض يعتربه ما ال الغريب من قد يعترب بعضهم
أن مما يعني ألفاظ القرآن الكريم، معظم فرسوا قد القرآن غريب تفسري يف ألفوا
ما وهذا .(٢) عموماً القرآن مفردات يُقصد به واسع وأنه مصطلح الغريب مصطلح

بحثي هذا. يف إليه، وأسري عليه أميل

   

وإال فال للمفرس رضوري، الفن هذا «ومعرفة : ـ اهللا تعاىل رمحه ـ الزركيش قال
تعاىل»(٣). اهللا كتاب عىل له اإلقدام حيل

كتاب اهللا تفسري أراد ملن به واإلملام به، والبداءة به، االهتامم جيب أول ما فهو
تعاىل.

   

يف «اإلتقان».(٤)  السيوطي قال كام حيصون، ال خالئق أفرده بالتصنيف العلم هذا

.٢٥٩ ص يف التفسري... وآراؤه عثيمني ابن الشيخ جهود انظر: (١)
من القرآن يف بام األريب حتفة وكتاب: طالب، بن أيب ملكي القرآن غريب من املشكل تفسري : مثالً (٢) انظر

البن اجلوزي. تفسري الغريب تذكرة األريب يف وكتاب: حيان، أليب الغريب
.٢٩٢/١ القرآن يف علوم الربهان (٣)

.٣/١ القرآن يف علوم اإلتقان (٤)
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إىل قسمني:  تنقسم حيث الرتتيب من فيه وطريقة التصنيف

ثم السورة، اسم فيذكر السور؛ ترتيب عىل فيه األلفاظ ترتيب جاء فقسم *
و عبيدة، أليب القرآن» «جماز ذلك: يف املؤلفات ومن كلامهتا؛  من الغريب يذكر

للزجاج. القرآن» «معاين و قتيبة، البن القرآن» غريب «تفسري

القرآن» للسجستاين، «غريب كتاب مثل: اهلجاء، حروف عىل رتبها وقسم *
حيان(١). أليب األريب» وكتاب «حتفة لألصفهاين، القرآن» غريب «مفردات وكتاب

ألنه التفسري؛ املعاين وكتب كتب ضمن الغريب علم بتضمني العلامء اعتنى كام
بمفرداته(٢). العلم يعلم إال بعد ال املركب إن إذ معرفة اللفظ من املعنى ملعرفة البد

    

عبدالرمحن، عائشة د. ودراستها بتحقيقها قام وقد بن األزرق: نافع مسائل ١ـ
مسألة. ١٨٩ املسائل وبلغت

بتحقيقه د. سنة٢١٠هـ، وقام ت املثنى أليب عبيدة معمر بن القرآن: ٢ـ جماز
جملدين. سزكني يف فؤاد حممد

جملدين. يف ٢١٥ سنة ت األوسط لألخفش القرآن: ٣ـ معاين
٢٧٦هـ . سنة ت البن قتيبة القرآن: غريب تفسري ٤ـ

جملدات. يف مخسة ٣١١هـ سنة ت للزجاج وإعرابه: القرآن معاين ٥ـ
٥٠٢هـ. سنة ت األصفهاين للراغب القرآن: غريب يف املفردات ٦ـ
سنة٥٩٧هـ. ت اجلوزي البن تفسري الغريب: يف تذكرة األريب ٧ـ

٧٤٥هـ.  ت سنة األندليس أليب حيان الغريب: من القرآن بام يف األريب حتفة ٨ـ

.١٢٥ ص ومناهجه التفسري أصول يف بحوث انظر: (١)
.٢٩١/١ القرآن علوم يف الربهان وانظر: ،٢٥٩ ص التفسري.. يف عثيمني وآراؤه ابن الشيخ جهود انظر: (٢)
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.(١) الكثرية املؤلفات وغريها من

    

تعاىل؛  اهللا كتاب لتفسري بالنسبة العلم هذا أمهية تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، أدرك
طريقتان: بياهنا يف له الكريم، وكان القرآن ألفاظ ببيان مفردات اعتنى ولذا

يف تفسريه سلكها وقد القرآنية اآلية كلامت مجيع معاين األوىل: بيان الطريقة ـ
املعاهد العلمية. مقرر األحكام» آيات ببعض «اإلملام

سائر يف عمله وهذا بيان إىل حتتاج التي الكلامت معاين بيان الثانية: الطريقة ـ
.(٢) تفسريه

يف تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، منهج إلبراز يف بحثي هذا؛ اعتمدت عليه وهو ما
القرآن. غريب تفسري

١٢٥ـ١٢٦. ص ومناهجه التفسري أصول يف بحوث انظر: (١)
٢٥٩ـ٢٦٠. ص يف التفسري... وآراؤه عثيمني ابن الشيخ جهود راجع: (٢)
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الدراسة املنهجية

    

مبحثاً: عرش مخسة وفيه

الكريم. القرآن عىل باالعتامد املعنى بيان املبحث األول: ـ

السنة. عىل باالعتامد املعنى بيان الثاين: املبحث ـ

بالشعر.  له واالستشهاد املعنى بيان الثالث: املبحث ـ

القرآين. السياق الكلمة يف معنى بيان الرابع: املبحث ـ

والرشع. اللغة يف الكلمة معنى بيان اخلامس: املبحث ـ

وتعليله. الكلمة معنى بيان السادس: املبحث ـ

وجوه الكلمة ونظائرها. بيان السابع: املبحث ـ

يقابلها. أو يضادها بام الكلمة تفسري الثامن: املبحث ـ

واشتقاقها. الكلمة أصل بيان التاسع: املبحث ـ

باألمثلة. وتوضيحه املعنى بيان العارش: املبحث ـ

تنويعها. أو تقسيمها ثم الكلمة معنى إيراد عرش: احلادي املبحث ـ

اللغوية. الكلمة بمراعاة ترصيفاهتا معنى بيان عرش: الثاين املبحث ـ

العلامء. إىل ونسبته الكلمة معنى بيان عرش: الثالث املبحث ـ

معروف. هو إىل ما باإلحالة الكلمة تفسري عرش: الرابع املبحث ـ

القواعد. عىل بعض املعنى بيان االعتامد يف عرش: اخلامس املبحث ـ
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األول املبحث

     

وهو وأصحها،  التفسري طرق أحسن وهو  بالقرآن  القرآن تفسري من وهذا
اهللا، بكالم تعاىل،  اهللا  لكالم تفسري  ألنه وأرشفها؛  التفسري أنواع أجل أيضاً
نث ¤  ¥  ¦  §  تعاىل: قال تعاىل، اهللا من اهللا أعلم بمراد أحد وال سبحانه،

عمران: ٧). ¨ مث (آل

أي ـ ذلك تعاىل: «إن أصح الطريق يف اهللا رمحه ،(١) تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
آخر، موضع فرس يف قد فإنه مكان يف أمجل بالقرآن؛ فام القرآن يفرس أن التفسري ـ

.(٢) آخر» موضع بسط يف قد فإنه يف مكان، اخترص وما

التفسري؛ من  النوع هذا أمهية تعاىل،  اهللا رمحه عثيمني، ابن الشيخ أدرك وقد
وبيان القرآن ألفاظ تفسري ذلك ومن للقرآن تفسريه به يف اعتمد عليه، واعتنى ولذا

ييل: ما إىل القرآن تفسري يف «يرجع تعاىل: اهللا رمحه قال، ولذا معانيها؛

وهو  أنزله، الذي هو تعاىل، اهللا ألن بالقرآن؛ القرآن فيفرس اهللا تعاىل، كالم : أوالً
ثم ذكر لذلك أمثلة (٣). به». بام أراده أعلم

غريب تفسري يف تعاىل، اهللا رمحه ابن عثيمني، الشيخ منهج مالمح وإن من أبرز
ييل:  فيام ذلك ويتجىل معانيه، وإيضاح تفسريه يف القرآن اعتامده عىل القرآن

احلنبيل، الدمشقي السالم احلراين بن عبد عبداحلليم بن تيمية، أمحد ابن تقي الدين اإلسالم اإلمام وشيخ (١)
،٦٣/١ الطالع  البدر  ١٥٤/١ الكامنة الدرر (انظر: ٧٢٨هـ سنة  وتويف ٦٦١ سنة ولد العباس، أبو

(١٤٤/١ األعالم
.١٢٧ ص عثيمني ابن برشح التفسري مقدمة (٢)

٣٨ـ٣٩. ص التفسري يف أصول انظر: (٣)



٢٤٣

منها: أشهر بكلمة كلمة تفسري : أوالً *

ولكنها أشهر منها أيضاً القرآن بكلمة وردت يف القرآن يف غريبة كلمة فيفرس
(١). معنىً وأظهر ، تداوالً

ذلك: أمثلة ومن

 ،(١٧٠ نث )  ( * + , -  . مث (البقرة: تعاىل: عند تفسري قوله ١ـ
 Hنث :أخر آية تعاىل، يف اهللا كام قال ﴿,﴾ أي: وجدنا. تعاىل: اهللا رمحه قال

.(٢١ N  M  L  K  J  Iمث (لقامن:
وجدنا(٣). كلمة: ألفينا؛ بكلمة: ففرس .(٢) بعضاً بعضه يفرس والقرآن

 F  E  D  C  B  A نث ?  @   تعاىل: عند تفسري قوله ٢ـ
.(٣٨ K J  I H Gمث (ق:

وإعياء. تعب  من مسنا ما  أي: ﴾K   J  I   H﴿ تعاىل: اهللا رمحه قال
vمث   u  t  s   r  q  p  o  n  m  l نث تعاىل: كقوله وهذا

(٣) إلخ. ...(٣٣ (األحقاف:

واإلعياء(٤). التعب أي: يعي، بكلمة: لغوب؛ كلمة: ففرس

أمثلته: ومن عليه بالقرآن: يستدل ثم معنى الكلمة ثانياً: يبني *

قال ،(١٧ (الطور:  مث     :   9  8   7   6 نث  تعاىل: قوله تفسري  عند  ١ـ
يف للمتقني تعاىل  اهللا أعدها التي  الدار وهي جنة، مجع تعاىل: وجنات: اهللا رمحه

.٢٥ ص يف أصول التفسري فصول ،١٨٢ ص يف التفسري... وآراؤه عيثمني ابن الشيخ جهود انظر: (١)
.٤٥٢ ص ٣٨/٤، واملفردات احلفاظ عمدة انظر: (٢)

.١١٠ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٣)
.٣٣/٤ احلفاظ عمدة انظر: (٤)

    



٢٤٤

 '  &  %  $  #  " نث  وتعاىل: تبارك  اهللا،  قول  بدليل اآلخرة،
(١) عمران: ١٣٣). (آل +  , مث   *  )   (

قال (الرمحن: ٧)، [    مث  \  [  Z قوله تعاىل:نث تفسري عند ٢ـ
قوله العدل، ـ هنا بامليزان ـ املراد أن عىل والدليل العدل، وضع أي: تعاىل: اهللا رمحه
(احلديد:  ...  مث َ(    ' & % $ #  "  ! نث تعاىل:
ولكن الكفتني املعروف، ذا امليزان بامليزان هنا: املراد وليس العدل(٢). يعني: ،(٢٥

العدل(٣). بامليزان املراد

١٤)، قال ~: مث (احلديد:    i  h  g ... نث تعاىل: عند تفسري قوله ٣ـ
قال أبوينا إىل حني وسوس عنه ـ اهللا تعاىل ـ قول هو الشيطان، ودليل هذا الغرور:

الشيطان(٤). هو فالغرور ،(٢٢ ...مث (األعراف: É  È نث عنه: اهللا

عىل معتمداً القرآن ألفاظ معاين يف بيان اهللا تعاىل، رمحه الشيخ، يميض وهكذا
ذكر. غري ما كثرية هذا واألمثلة يف غريه، عىل له مقدماً القرآن،

آية، ثم يف اللفظة ربام يفرس أنه تعاىل، رمحه اهللا عىل منهج الشيخ، يلحظ مما وإن
ذلك: أمثلة ومن أيضاً. ثم يفرسها نفسها اللفظة فيها أخر وردت آية يذكر

Éمث (الصافات: ١٥١)،   È  Ç   Æ  Å نث تعاىل: عند تفسري قوله ١ـ
كام قال  الكذب، هو اإلفك ألن ﴿È Ç﴾ أي: كذهبم؛ قوله: تعاىل، اهللا رمحه قال،

بالكذب.(٥) أي: #  $  % &...مث (النور: ١١)،  " نث !     تعاىل: اهللا

.١٨٣ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (١)
.٣١٤/١٣ كثري ابن تفسري انظر (٢)

٣٠٣ـ٣٠٤. ص الرمحن سورة تفسري (٣)
.٤٢٠/١٣ كثري ابن وانظر تفسري ،٣٨٩ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٤)

.١٠٧/١ احلفاظ عمدة وانظر: ،٣٢١ ص الصافات سورة (٥) تفسري



٢٤٥

قال تعاىل: نث ¡ ¢   £ ¤ مث (العاديات: ٨)،  قوله، تفسري عند ٢ـ
 ²   ±   °   ¯   ® نث  تعاىل: اهللا قال كام املال، هو اخلري  :~ قال
هو  فاخلري كثرياً. ماالً ترك إن أي: µ  ´  ³  ¶  ¸  مث (البقرة: ١٨٠)،
نث ® ¯  ° ± مث   اهللا تعاىل: قال أمر ظاهر، للامل حبه واإلنسان املال،

للامل.(١) الشديد احلب أحداً يسلم من جتد تكاد وال ،(٢٠ (الفجر:

.١٦٠ ص املفردات ٢٩٧ـ٢٩٨، وانظر: ص عم جزء (١) تفسري

    



٢٤٦

الثاين املبحث

   

إضافة وإيضاحاً للقرآن الكريم بياناً بالسنة؛ والسنة تعترب القرآن تفسري وهذا من
نث2  43   تعاىل: اهللا قال كام  والترشيع األحكام بعض  ببيان استقالهلا إىل

(النحل: ٤٤). =  <مث    <  ;  :  9  8  7    6   5

وهلذا  ومثله معه»(١) الكتاب أوتيت إين رسول اهللاS: «أال قال احلديث ويف
تفسري يعني ـ ذلك أعياك : «فإن ـ تعاىل اهللا تيمية ـ رمحه ابن اإلسالم شيخ قال
وهلذه األمهية  له»(٢) وموضحة للقرآن شارحة فإهنا ـ فعليك بالسنة بالقرآن القرآن
ـ تعاىل اهللا ـ رمحه ابن عثيمني الشيخ أن نجد القرآن يف تفسري النبوية للسنة واملكانة
القرآن مفردات تفسري يف سيام وال عليها واعتمد للقرآن، يف تفسريه هبا اعتنى قد
كتابه يف يف التفسري للمرجع بيانه يف التفسري يف املنزلة للسنة هذه بني وقد الكريم،
«ثانياً: قال: ـ القرآن األول وهو املرجع بني بعدما ـ قال حيث التفسري» يف «أصول
اهللا  عن اهللاSمبلغ رسول ألن بالسنة؛ اهللاS، فيفرس القرآن رسول كالم

ذكر أمثلة لذلك.(٣) ثم بكالمه» ـ تعاىل ـ اهللا الناس بمراد ـ فهو أعلم تعاىل ـ

نث..   5   6    7   اهللا تعاىل: قال كام تبني القرآن ـ: «والسنة أيضاً ـ وقال
يشمل: والتبيني ،(٤٤ (النحل: <...مث    =   <  ;  :   9   8

املقدام بني  حديث من ٢٠٠/٤ رقم ٤٦٠٤ السنة يف لزوم باب: ك: السنة. السنة ـ يف داود أبو أخرجه (١)
٣٨٤٨/٨٧٠/٣ داود أيب سنن صحيح يف األلباين يكرب، وصححه معد

.١٢٧ ص عثيمني ابن برشح التفسري مقدمة (٢)
.٣٩ ص التفسري يف أصول انظر: (٣)



٢٤٧

املعنى».(١)  وتبيني اللفظ تبيني

هذا  التزم ~ قد أنه نجد تفسريه يف ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ منهج وبتتبع
ييل: ويظهر هذا فيام غريب القرآن بالسنة النبوية، تفسري ذلك ومن املنهج،

السنة: من عليه ثم يستدل املعنى يبني : أوالً

أمثلته: ومن

ـ رمحه  قال  (احلديد: ١٨)، Úمث  Ù  Ø نث تعاىل: قوله تفسري  عند  ١ـ
فيها أن اجلنة وذلك الطيب، احلسن هو والكريم: كريم أي ثواب ـ : تعاىل اهللا
الكرم: وأصل برش، قلب عىل خطر وال سمعت، أذن  وال  رأت، عني ال ما
اليمن:  إىل بعثه ملا < جبل(٢)  Sملعاذ بن قول النبي ذلك احلسن. ودليل
األموال يعني:  كرائم اجتنب الزكاة أخذت إذا يعني: أمواهلم»(٣) وكرائم «إياك

.(٤) أحاسنه..

dمث    c  b  a  `  _  ^  ]  \ نث تعاىل: عند تفسري قوله ٢ـ
ما يستقى  أو الدلو، األصل هو يف : الذنوب ـ اهللا تعاىل ـ رمحه ٥٩)، قال (الذاريات:

٤٠٦/٢ تفسري سورة البقرة (١)
احلالل يف علم املقدم اإلمام عبدالرمحن، أبو اخلزرجي، األنصاري، أوس بن عمرو جبل بن معاذ بن (٢)
سنة، وتويف  إسالمه ١٨ عند عمره Sكان اهللا مع رسول كلها واملشاهد وأحداً بدراً شهد واحلرام،
الكرب الطبقات ،٢١٩/٩ اإلصابة ،٢٠٤/٥ الغابة أسد (انظر: ١٨هـ سنة عمواس طاعون يف

.(٤٣٧/٣
(الفتح   ١٤٩٦ رقم األغنياء.. من الصدقة أخذ  باب: ـ الزكاة كتاب ـ صحيحه  يف البخاري أخرجه (٣)
 ٥٠/١ اإلسالم ورشائع الشهادتني إىل الدعاء  باب: اإليامن، كتاب: ـ  صحيحه ومسلم يف (٤١٨/٣

.(١٩) ٢٩ رقم
٤٥٥/٣ـ احلفاظ وعمدة ،٤٢٩ ٤٢٨ـ ص املفردات إىل احلديد ص٣٩٤، وانظر: احلجرات سورة تفسري (٤)

.٤٥٦

    



٢٤٨

واملعنى:  ماء»(١) من ذنوباً  بوله عىل «أريقوا  :S النبي قول ذلك وشاهد به.
سبقهم.(٢) من هلم نصيب مثل نصيب الظاملون هؤالء

أمثلته: ومن كثرياً تكرر وهذا السنة. من توضيحاً يزيده ثم الكلمة معنى يبني ثانياً:

الرصيخ: :~ 6  مث (يس: ٤٣)، قال  5 قوله تعاىل: نث 4  تفسري عند ١ـ
رصخ أحد هامجه إذا اإلنسان عادة ألن رصخياً؛ املغيث  وسمي املغيث، بمعنى
مكة  أهل  إىل صارخاً  بعث (٣) سفيان أبا أن بدر غزوة  حديث  ومنه يستغيث،

يستغيثهم(٤)...»(٥)

Lمث    K        J  I  H  GF  E   D  C نث تعاىل: عند تفسري قوله ٢ـ
ونحوه.  كاإلغامء العقل هي تغطية هنا: : السكرة ـ تعاىل رمحه اهللا ـ قال ،(١٩ (ق:
مفرد   ﴾E   D ﴿ وقوله: سكرات»(٦) للموت «إن  :S النبي قال وقد
يف  كام جاء املوت حق أن ﴾ أي GF﴿ وقوله: أكثر أو الواحدة فيشمل مضاف،

(٨).(٧) حق» حق، والنار واجلنة حق، «املوت احلديث:

 ٢٢٠ رقم حديث يف املسجد البول املاء عىل صب الوضوء ـ باب: كتاب: ـ صحيحه يف البخاري أخرجه (١)
النجاسات من البول وغريه غسل وجوب باب ـ الطهارة كتاب: يف صحيحهـ  ومسلم ،(٣٨٦/١ (الفتح

.(٢٨٤) ٢٣٦/١ رقم ٩٩
.٤٩/٢ احلفاظ عمدة وانظر ،١٧٠ ص احلديد إىل احلجرات تفسري (٢)

مشهور األموي، سفيان القريش أبو مناف، عبد بن عبدشمس بن أمية بن بن حرب سفيان: صخر أبو (٣)
سنة تويف حسن إسالمه. ثم الفتح، ليلة أسلم ثم اخلندق، ويوم يوم أحد كان رأس املرشكني بكنيته،

(١١٧/٥ االستيعاب ،١٢٧/٥ اإلصابة ،١٠/٣ الغابة أسد (انظر: ٣١هـ
١٨٢/٢ـ١٨٤. هشام ابن وسرية ،١٧٢/٣ املعاد زاد وانظر: السري، يف موجودة والرواية باملعنى، هذه رواية (٤)

.٢ / ٣٨٢ احلفاظ عمدة وانظر: ،١٥٧ ص يس، سورة (٥) تفسري
.(٣٦٩/ (الفتح١١ رقم٦٥١٠ املوت سكرات باب: الرقائق، كتاب: ـ صحيحه يف (٦) أخرجه البخاري

٥/٣)، ومسلم يف ١١٢٠(الفتح رقم بالليل باب: التهجد التهجدـ  يف صحيحه: كتاب: البخاري أخرجه (٧)
بنحوه. .(٧٦٩) ٥٣٢/١ رقم ١٩٩ الليل صالة يف الدعاء باب ـ صالة املسافرين ـ كتاب: صحيحه

.٢٣٨/٢ احلفاظ عمدة وانظر: ،٩٥ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٨)



٢٤٩

(ق: ٣٢)، قال  Þ  مث   Ý  Ü  Û  Ú  Ù نث تعاىل: عند تفسري قوله ٣ـ
 S النبي  كقول به،وهذا اهللا أمره ملا حفيظ أي: ﴾Þ﴿ اهللا تعاىل ـ: رمحه ـ

(٣) اهللا حيفظك»(٢)... بن عباس(١) {: «احفظ اهللا لعبد

ومن أمثلته: مبارشة: بالسنة فرس ربام ثالثاً:

النبي الغيبة فرسها (احلجرات: ١٢)، قال: 1مث  0  / نث تعاىل: قوله عند
الصالة  عليه ـ الرسول تفسري من وهذا  يكره»(٤) بام  أخاك «ذكرك Sبقوله:

كالمه.(٥)  تعاىل ـ يف ـ اهللا بمراد الناس أعلم وهو ـ والسالم

التفسري) يف (أصول كتابه يف التي أوردها باألمثلة ذلك ـ اهللا تعاىل رمحه ـ وقد بني
فلرياجع(٦). السنة؛ وهو من مراجع التفسري الثاين املرجع بيان يف

بالسنة الكريم القرآن تفسري  يف ـ اهللا رمحه ـ الشيخ  منهج عىل  يُلحظ ومما *
ييل: ما خصوصاً وتفسري الغريب عموماً

األمثلة السابقة يف كام احلديث بنصه، من الشاهد يذكر األعم األغلب يف ١ـ أنه
ـ: تعاىل ـ قوله تفسري عند هذا ظهر بمعناه،كام يورده وأحياناً  املبحث، هذا يف
وهلذا اهللا؛ رمحة من نصيبني أي (احلديد: ٢٨)، قال ~: مث  ¦  ¥      ¤ نث£ 

القرآن، ترمجان البحر، احلرب، ومن أصحابه، ،S الرسول عم ابن عبداملطلب، بن عباس عبداهللا بن (١)
سري ،١٣٠/٦ اإلصابة ،٢٩٥/٣ الغابة أسد (انظر: ٦٨هـ سنة تويف التفسري أهل وإمام العرص، وفقيه

.(٣٣١/٣ النبالء أعالم
ص٥٧٥ وقال:هذا  ج٤ ٢٥١٦ رقم حديث ،٥٩ باب: صفة القيامة ـ ـ كتاب: سننه يف الرتمذي أخرجه (٢)

صحيح. حسن حديث
.١١٠/٥ القدير فتح وانظر: ١٠٥ـ١٠٦، ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٣)

 ٧٠ رقم  حديث  ٢٠٠١/٤ الغيبة حتريم  باب:  ـ والصلة الرب كتاب: ـ صحيحه يف مسلم أخرجه (٤)
.(٢٥٨٩)

.٩٣/٥ القدير فتح وانظر: ٥١ـ٥٢، ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٥)
٣٩ـ٤٠. ص التفسري يف أصول انظر: (٦)

    



٢٥٠

منهم طائفة أول  أجراء قبلها كرجل استأجر ملا بالنسبة األمة Sهذه النبي مثل
إىل العرص من وطائفة العرص، إىل النهار نصف من وطائفة النهار، نصف إىل النهار

الشمس(١)...(٢) غروب

وانظر تضعيف أو بتصحيح احلديث سند يتعقب ال األحيان من يف كثري ٢ـ أنه
 Z نث تعاىل: قوله عند  ذلك ومن عليه، حيكم  وأحياناً السابقة، األمثلة بعض
﴾]﴿ ـ رمحه اهللا ـ (يس: ٦٢)، قال ]  \  [  ^_  `  b  a  مث 
أضل هو بل الشيطان، قبل مل يضل من األكثر أن ذلك وال يعني كثرياً، أي: خلقاً
فيقول:  آدم، يا القيامة يقول: يوم اهللا «أن الصحيح احلديث يف ثبت اخللق ألنه أكثر

(٤).(٣) احلديث النار». إىل بعثاً ذريتك أخرج من فيقول: وسعديك، لبيك

قوله  تفسري عند ومن ذلك عىل احلديث(٥) األثر أطلق مصطلح ـ ربام ـ أنه ٣ـ
أي: :﴾¤     £﴿ ـ تعاىل رمحه اهللا ـ قال (الربوج: ١٥)، ¤  ¥  مث نث £    تعاىل:
أعظم وهو ـ وجل  عز ـ  اهللا عليه استو الذي هو والعرش  العرش، صاحب
واألراضني السبع السموات «أن األثر جاء يف وقد وأوسعها وأكربها املخلوقات

قبل العرص من ركعةً أدرك من كتاب: مواقيت الصالة ـ باب: ـ يف صحيحه البخاري أخرجه احلديث (١)
باملعنى. هنا الشيخ أورده واحلديث ،٥٥٨ رقم حديث الغروب،

٤٨١/٣ ـ ٤٨٢. احلفاظ عمدة وانظر: ،٤٣٠ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٢)
رقم٤٧٤١ (الفتح  حديث (الناس سكار وتر) ـ باب: التفسري ـ كتاب: صحيحه يف البخاري (٣) أخرجه

.(٢٩٥/٨
٣٤٩/١ ـ ٣٥٠. احلفاظ عمدة وانظر: ٢٢١ـ٢٢٢، ص يس سورة (٤) تفسري

قوالن: تعريفه يف للعلامء األثر: (٥)
أضيف  عىل اآلخر، أي: ما أحدمها فيطلق معنامها واحد اصطالحا أن أي مرادف للحديث: أنه أحدمها:

وصف. تقرير أو أو فعل قول أو النبيSمن إىل
مصطلح  أفعال، (تيسري أو أقوال من إىل الصحابة والتابعيني أضيف للحديث،وهو ما مغاير أنه واآلخر:
رويته.وراجع أي احلديث أثرت من مأخوذ ألنه عند املحدثني املعتمد هو واألول ١٥ـ١٦) ص احلديث

٢٨ـ٢٩ ص احلديث علوم النقد يف منهج كتاب
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العرش فضل وإن األرض، من فالة يف ألقيت كحلقة إىل الكريس السبع بالنسبة
(٢) احللقة...»(١). هذه عىل كفضل الفالة الكريس عىل

أو من خرجه الصحابة من احلديث من رو يذكر ال األغلب األعم يف أنه ٤ـ
التي السابقة األمثلة ومنها جداً، كثرية  هذا عىل واألمثلة  الكتب، أصحاب من

املبحث. هذا يف أوردناها

وأورده رقم ٢٠٦، كتاب العظمة ٥٦٩/٢ / الشيخ يف وأخرجه أبو بنحوه، ٥٣٩/٤ جرير ابن أخرجه (١)
يف  والبيهقي مردويه وابن العظمة يف الشيخ وأيب جرير، ابن إىل وعزاه ١٩٠/٣ الدر املنثور يف السيوطي

أيب ذر. طريق من ١٠٩/١٧٣/١ السلسلة الصحيحة وصححه األلباين يف والصفات»، «األسامء
.١٤٠ ص عم جزء (٢) تفسري
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املبحث الثالث

   

رو ولذا غريب القرآن؛ وال سيام الكريم القرآن تفسري يف كبرية أمهية للشعر
اللغة فالتمسوه  غريب «إذا سألتموين عن قال: أنه عباس { ابن عكرمة(١) عن
«الشعر ديوان العرب،  ـ أيضاً ـ: (٢) وقال ديوان العرب..» الشعر الشعر؛ فإن يف
ديواهنم؛ إىل رجعوا بلغتهم، اهللا أنزله الذي القرآن من احلرف عليهم فإذا أخفي

ذلك...»(٣). معرفة فالتمسوا

ـ بالرجوع تعاىل اهللا ـ رمحه عثيمني ابن الشيخ اعتنى فقد األمهية؛ وإدراكاً هلذه
القرآن، غريب بيان ذلك للقرآن ومن يف تفسريه به لالستشهاد الشعر العريب إىل

عىل ذلك: األمثلة بعض ييل وفيام

الَةٍ..﴾  هَ بِجَ ءَ وَ السُّ ونَ لُ مَ يَعْ ينَ ذِ ِ لِلَّ اهللاَّ ىلَ عَ بَةُ التَّوْ تعاىل: ﴿إِنَّامَ قوله تفسري عند ١ـ
هنا: السفاهة  باجلهالة واملراد الَةٍ﴾ هَ ﴿بِجَ : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ قال اآلية.. (النساء: ١٧)،
السفاهة، هنا: باجلهالة املراد ولكن مغرور.. بجهل السوء فاعل اجلهل؛ ألن وليس

:(٤) الشاعر قول ومنه

١٠٥هـ وتويف ٢٥هـ سنة ولد املفرس، احلافظ، العالمة، عباس، ابن موىل عبداهللا، أبو عبداهللا، عكرمة بن (١)
.(٣٨٦/١ طبقات املفرسين ،٢٦٥/٣ وفيات األعيان ،١٢/٥ النبالء أعالم سري (انظر:

العلم طلب يف باب ـ بنحوه اإليامن شعب يف البيهقي أورده ٢٩٣/١، واألثر القرآن يف علوم الربهان (٢)
٢٥٨/٢ رقم ١٦٨٣.

سورة تفسري ـ التفسري كتاب بنحوه يف املستدرك احلاكم أورده ٢٩٤/١،واألثر القرآن يف علوم الربهان (٣)
الذهبي. ووافقه اإلسناد وقال: صحيح ٥٤٢/٢ رقم ٣٨٤٥ احلاقة

.٦٢ ص يف ديوانه البيت وانظر كلثوم، بن عمرو (٤) هو
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علينــا أحــد جيهــلن ال  اجلاهلــينا(١)أال جهل فوق فنجهل

،(٥٨ ﴾ (الذاريات: َتِنيُ ةِ املْ وَّ الْقُ و ذُ اقُ زَّ الرَّ وَ هُ إِنَّ اهللا ﴿ تعاىل: قوله تفسري عند ٢ـ
الشاعر قال كام تضادها. قوة ال التي القوة صاحب أي ـ: تعاىل  اهللا رمحه  ـ  قال

اجلاهيل(٢):

الغالـبأيـناملفــرواإللــهالطــالب ليس  املغلوب واألرشم
قوة..(٣) يضاهيها ال ـ وجل عز ـ اهللا فقوة

تْ فَ ٥٧)، قال ~: ﴿أَزِ ﴾(النجم: ةُ فَ اآلزِ فَتْ ـ: ﴿ أَزِ تعاىل تفسري قوله ـ عند ٣ـ
الشاعر(٤): ومنه قول قربت القيامة، أي: ﴾ ةُ فَ اآلزِ

ركابنـا أن غري الرتحـل قـدأزف وكـأن برحـالنا تـزل ملا

 (٥) إلخ قريب... ألن الساعة القيامة، هي فاآلزفة

المِ ﴾ (الرمحن: عْ األَ كَ رِ بَحْ الْ يفِ آتُ ُنشَ املْ ارِ وَ َ اجلْ لَهُ ـ: ﴿وَ تعاىل تفسري قولهـ  عند ٤ـ
اجلبل.  وهو علم تشبيه، واألعالم: مجع المِ﴾ عْ األَ ﴿كَ : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ قال ،(٢٤

الشاعر(٦): قال كام

.٤٠٨ ٤٠٧/١ـ احلفاظ عمدة وانظر ،١٣٧/١ تفسري سورة النساء (١)
هشام سرية ابن يف البيت وانظر احلرم، إىل أبرهة دليل كان جاهيل، شاعر حبيب اخلثعمي بن نفيل هو (٢)
للجاحظ احليوان  كتاب يف  أيضاً البيت  وانظر ،٥٥/٦ الشعراء معجم يف نفيل ترمجة  ٤٧/١،وانظر 

.١٩٨/٧
إىل احلديد ص١٦٩. احلجرات سورة تفسري (٣)

،٢٠٧/٢ والتبيني البيان يف اللفظ اجلاحظ هبذا أورده وقد ضباب، بن معاوية زياد بن الذبياين، النابغة هو: (٤)
الرتحل... أزف من: بدالً وفيه: أفد الرتحل، ،١٤٣ ص ديوانه وانظر ،١٢٢/١٧ اجلامع والقرطبي يف

/١٧ القرطبي وتفسري  ،٩٧/١ احلفاظ عمدة وانظر: ٢٥٥ـ٢٥٦، ص احلديد إىل احلجرات تفسري (٥)
.١٢٢

.٦٩ ص اخلنساء ديوان وانظر عمرو، بنت متارض اخلنساء هي (٦)
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بــه اهلـــداة لتأتم نــاروإن صخراًً رأســـه يف علـم كأنــه

عليها، منطبق متاماً هذا التشبيه يف البحار رأ أن شاهد السفن ومن جبل، كأنه
كثرية. واألمثلة (١) ـ وجل عز اهللا ـ يف البحر بأمر تسري كاجلبال فهي

أمران: االستشهاد بالشعر اهللا تعاىل ـ يف رمحه ـ الشيخ منهج عىل يلُحظ ومما

يذكره  وربام السابقة، األمثلة يف مر كام الغالب، يف اسم القائل ال يذكر األول: أنه
ص الصافات سورة ٣٣٢/١، وتفسري النساء سورة يف تفسري قاله ما وانظر أحياناً،

.٩٤
ذلك عند  ومن مواضع، عدة يف نفسه بالبيت االستشهاد يكرر ربام أنه ثانياً:
يف  تعاىل ـ اهللا ـ رمحه ﴾(٢) قال ضِ رْ األَ وَ اتِ وَ امَ السَّ يعُ بَدِ ﴿ قوله ـ تعاىل ـ: تفسري
العربية، اللغة يف نظري وهلا ع، بْدِ مُ ل أي: عِ فْ فعيل بمعنى مُ :﴾ يعُ ﴿بَدِ ـ تعاىل ـ قوله

: الشاعر(٣) قول مثل

السميع  الداعي رحيـانة هجــوعأمن(٤) وأصحـايب يؤرقــني

تفسري  املوضع،وعند  هذا مواضع: يف هذا تكرر املسمع.(٥) بمعنى فالسميع
.(٧) اآلية (١٨) يس سورة وتفسري ،(٦)(٦) اآلية عمران آل سورة

.١٦٤/١٧ وتفسري القرطبي ،١٣٦/٣ احلفاظ عمدة وانظر: إىل احلديد ص٣١٠، احلجرات تفسري (١)
.١١٧ اآلية البقرة: سورة (٢)

.١٢٨ ص وانظر ديوانه يكرب، معد عمرو بن هو (٣)
خطأ وهذا ،” الرحيانة «أم يس سورة تفسري ويف املوطن هذا يف بينام عمران، آل تفسري ويف الديوان يف هكذا (٤)
يف ٢٥/١، وملا عمران آل سورة تفسري يف وملا الديوان، يف املوافق ملا ألنه والصحيح ما أثبت؛ مطبعي

.٨٣/١ للزجاج القرآن ومعاين ،٢٥٤/٢ احلفاظ عمدة
.١٦/٢ تفسري سورة البقرة (٥)

.٢٥/١ عمران آل سورة تفسري (٦)
.٦٦ ص يس سورة (٧) تفسري
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املبحث الرابع

     

كام والحقها سابقها عن خيرجها اآلية بام ال يف الكلمة بيان هو هبذا واملقصود
تنظر حتى فقف تعاىل عن اهللا حدثت «إذا : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ (١) يسار مسلم بن قال

أ.هـ(٢). بعده» وما قبله ما

عىل  الدالة أعظم القرائن من السياق أن : تعاىلـ  رمحه اهللا ـ (٣) القيم ابن بني وقد
(٤) مناظرته. يف وغالط نظره، يف أمهله غلط فمن املتكلم مراد

اآلية؛ يف هبا املتكلم مراد بيان به: املقصود القرآين السياق يف الكلمة معنى فبيان
فهو باعتبار اللغة عليه اللفظ دل «ما : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ ابن عثيمني الشيخ قال ولذا

(٥) املراد». فهو للمتكلم مراداً كان وما معنى،

فيبني تفسري غريب القرآن؛ يف عىل هذا املنهج سار ـ تعاىل اهللا رمحه ـ والشيخ
واملوضوع. النظم فيه يلُحظ والذي اآلية، املراد هبا يف يبني يف اللغة ثم الكلمة معنى

عىل ذلك: األمثلة وإليك

*  +  , مث (البقرة:   ) نث '  )   ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند

سري (انظر: ١٠٠هـ تويف البرصة فقهاء من البرصي، عبداهللا أبو الزاهد، القدوة، الفقيه، يسار، بن مسلم (١)
.(١٢٧/١٠ التهذيب هتذيب ،١٨٦/٩ البداية والنهاية ،٥١٠/٤ النبالء أعالم

.١٧/١ تفسريه مقدمة يف كثري ابن أورده (٢)
العالمة اجلوزية، قيم ابن الدين، شمس الدمشقي، الزرعي، سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد (٣)
الكامنة الدرر ٧٥١هـ.(انظر: سنة وتويف سنة٦٩١، املشهور،ولد واملصنف املطلق، واملجتهد الكبري،

.(٥٦/٦ األعالم ،١٤٣/٢ الطالع ٢١/٤،البدر
٣٠١/٢ الفوائد بدائع (٤)

.١٠ ص الصافات سورة (٥) تفسري
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وأسامئها أنواعها الختالف جنة، ومجعت اجلنات: مجع ـ : تعاىل اهللا ـ رمحه قال ،(٢٥
فيها من جتن ألهنا األشجار؛ البساتني كثرية أهنا جنة معنى يف وأحواهلا، واألصل
النعيم التي دار ـ: اهللا هنا ذكرها التي ـ واملراد باجلنة وأغصاهنا، أشجارها لكثرة

(١) تعاىل ـ للمتقني... ـ اهللا أعدها

 h   g   f   e   d   c   b نث  تعاىل: قوله تفسري  عند  ٢ـ
ألن إرسائيل لبني هنا فاخلطاب : ـ تعاىل اهللا  رمحه ـ قال  (البقرة: ٤٢)، i  مث 
عىل  ويشتبه احلق حتى يلتبس ختلطوا أي: ﴾ واْ بِسُ لْ تَ ﴿ السياق واحد. ومعنى قوله

الناس.

اليشء  أي: عكسه يتزعزع، والباطل الثابت الذي ال أي اللغة: احلق يف واليشء
به الرسل جاءت ما ـ: احلق ـ هنا واملراد به يبقى. وال يثبت ال سد الذي الذاهب
نث z  }      |  {  ~ مث  ـ: تعاىل ـ قال كام ـ وجل ـ عز اهللا وحي من

(٢) ذلك.. خالف ما والباطل ،(١١٥ (األنعام:

عمران: ٧)، قال  º   ¹ « مث (آل نث ¶ ¸    ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند
إال أي: األلباب. أولوا إال وينتفع بالقرآن ال يتعظ أي يذكر: ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ

العقل. هو واللب لب، مجع ألن األلباب: العقول؛ أصحاب

الذي الترصف الذي ضده اجلنون، وعقل اإلدراك عقل ـ: هنا بالعقل ـ واملراد
به يدرك  عقالً اهللا أعطاه  الذي  اإلنسان هو بالقرآن يتذكر فالذي السفه،  ضده

(٣) الترصف... به حيسن رشداً اهللا وأعطاه األشياء،

قال  مث (عبس: ١٩)،   m  l  k  j نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٤ـ عند

.١٢٩ ص الفاحتة، والبقرة الكريم: القرآن من (١) أحكام
.٥٠٣ ،٢٢٩/١ احلفاظ عمدة وانظر: ١٩٦ـ١٩٧، ص البقرة القرآن الكريم: الفاحتة، من (٢) أحكام

.٧/٤ احلفاظ وعمدة ،٤٤٦ ص املفردات ٤٠/١ـ٤١، وانظر: عمران آل سورة تفسري (٣)
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واملراد املاء القليل. األصل: هي يف والنطفة :﴾ ةٍ فَ طْ نُّ مِن ﴿ قوله: ـ اهللا تعاىل رمحه ـ
املرأة رحم يف يلقيه والرتائب الصلب بني من خيرج الدافق الذي الرجل ماء به هنا:

فتحمل...(١)

،(٧ (املطففني:  مث  &   %    $    #   "  ! نث  تعاىل: قوله تفسري  عند  ٥ـ
السياق؛قد  حسب هلا معان القرآن يف وردت إذا ﴾ الَّ كَ ﴿ اهللا تعاىل ـ: رمحه ـ قال
يعينها معان أخر هلا يكون وقد حقاً، بمعنى تكون وقد وزجر، ردع حرف تكون
من بل كثري ال تتجاوزه، ذايت معنى هلا ليس العربية اللغة يف الكلامت ألن السياق؛
عز ـ اهللا يقول اآلية هذه الكالم؛ يف سياق بحسب ختتلف هلا معان العربية الكلامت
إن  حقاً تكون بمعنى أن ﴾ فتحتمل نيٍ جِّ سِ لَفِي ارِ جَّ الفُ تَابَ كِ الَّ إِنَّ كَ ﴿ ـ: وجل

الدين...(٢) بيوم الردع عن التكذيب بمعنى سجني، أو تكون لفي الفجار كتاب

.٢١٩/٤ احلفاظ وعمدة ،٤٩٦ ص املفردات ٦٥، وانظر: عم ص جزء تفسري  (١)
٩٧ـ٩٨. ص عم جزء (٢) تفسري

    



٢٥٨

اخلامس املبحث

    

بيان الكريم ألفاظ القرآن تفسري بعض يف ـ  تعاىل ـ رمحه اهللا الشيخ مما سلكه إن
عن الرشع نقلها بعض الكلامت وذلك أن الرشعي للكلمة، واملعنى اللغوي املعنى
الرشعي، بيان املعنى ثم بيان معناها اللغوي بد من فال رشعي، معنى إىل اللغوي معناها
غريب القرآن، وقد تفسري يف ـ تعاىل اهللا رمحه منهج الشيخ ـ مالمح أبرز من وهذا

األمثلة: بعض وإليك تفسريه. يف بعض املواضع من ذلك عىل اهللا ـ رمحه ـ نص
Dمث (البقرة: ١٧٧)،   C  B    A نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١) عند
عن معناها الشارع نقلها الكلامت التي من واعلم أن الصالة ـ تعاىل اهللا رمحه ـ قال مما
ـ: نثr  qمث  تعاىل ـ قال كام الدعاء اللغة: فمعناها يف رشعي؛ إىل معنى اللغوي
الرشع: يف ولكنها عليكم؛ اهللا صىل  فقل: بالصالة، هلم  ادع أي:  ،(١٠٣ (التوبة:

بالتسليم(١). بالتكبري، وخمتتمة مفتتحة معلومة، وأفعال أقوال ذات عبادة

من أيضاً والزكاة مستحقيها، الزكاة أعطى أي ﴾D  C ﴿ تعاىل: قوله
رشعي. معنى إىل اللغوي عن معناها الرشع التي نقلها الكلامت

قوله ومنه الصالح.  وبمعنى:  وزاد، نام أي يزكو:  زكا  من اللغة: يف فالزكاة 
وقومها. أصلحها أي: C مث (الشمس: ٩)،  B A  @ نث تعاىل:

لطائفة خمصوص مال يف واجب مال ببذل التعبد هي الزكاة: الرشع: لكن يف
 (٢) خمصوصة...

احلفاظ ٤٠٥/٢. عمدة وانظر: ٢٧٨/٢ تفسري سورة البقرة (١)

.١٦١/٢ احلفاظ عمدة وانظر ،٢٧٨/٢ تفسري سورة البقرة (٢)



٢٥٩

نث ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  تعاىل: قوله تفسري  عند  (٢
 ¡ ﴿ے  تعاىل ـ: قوله تعاىل ـ رمحه اهللا ـ قال § ¨...مث (البقرة: ٢١٨)،

قائلني  إخوة يوسف عن ـ اللغة: التصديق قال ـ قال تعاىل يف اإليامن ﴾ ...¢

فهو الرشع: يف أما K  مث (يوسف: ١٧).  J  I  H  G    F  E نث ألبيهم:
.(١) واإلذعان للقبول التصديق املستلزم

(هجرت  ومنه الرتك يف اللغة: واهلجر ﴾...¤   £﴿ ـ: تعاىل ـ  قوله
ما العام: فهو هجر فأما وخاص؛ له معنيان: عام الرشع تكلمه.ويف مل إذا فالناً)
عنه».(٢)  ما هنى اهللا من هجر S«املهاجر النبي قال ـ كام  عز وجل ـ حرم اهللا
واملراد قال: ورسوله.. إىل أن هللا ووطنه بلده اإلنسان هيجر أن فهو اخلاص: وأما

واخلاص.(٣) العام املعنيني: يشمل ما اآلية يف باهلجرة

مث   '   &  %  $  #  "  ! نث  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري عند  (٣
الكثري  للبستان اسم العربية: اللغة يف اجلنة : ـ تعاىل اهللا رمحه قال ـ مما ،(٥٥ (يس:

األشجار..

ما فيها للمتقني؛ ـ وتعاىل سبحانه ـ اهللا أعدها التي الدار رشعاً هي: ومعناها
غري كثرية أمثلة وهناك عىل قلب برش(٤). خطر وال سمعت، أذن رأت، وال ال عني

ذكر. ما

.١٣٩/١ احلفاظ عمدة وانظر: ،٦٢/٣ تفسري سورة البقرة (١)
حديث ويده، لسانه من املسلمون سلم من املسلم باب: اإليامن: صحيحه، كتاب: البخاري يف أخرجه (٢)

.(٦٩/ (الفتح١ رقم١٠
٢٧٩/٤ـ٢٨٠. احلفاظ عمدة وانظر ،٦٣/٣ تفسري سورة البقرة (٣)

.٤٠١/١ احلفاظ عمدة وانظر: يس ص١٩٦ـ١٩٧، سورة (٤) تفسري

    



٢٦٠

املبحث السادس

   

القرآن ألفاظ تفسري ـ يف تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ منهج بوضوح يف مما يظهر إن
شيخه بمنهج املنهج يف هذا تأثر ولعله التعليل، أو العلة عىل بيان احلرص الكريم
كان  حيث عامة تدريسه بصفة يف ـ تعاىل اهللا رمحه ـ السعدي(١) عبدالرمحن العالمة
ـ  الشيخ منهج ويتجىل والتعليل(٢) تعتمد عىل الدليل يف التدريس فريدة منهجية له

صورتني: هنا يف ـ تعاىل اهللا رمحه

أمثلته: ومن ثم تعليله: املعنى بيان الصورة األوىل:

  \ [ Z Y X  WV  U  T  S نث تعاىل: عند تفسري قوله ١ـ
وأصل  تشاءمنا، : ﴿U﴾ أي تعاىل ـ اهللا ـ رمحه (يس: ١٨)، قال مث  _  ^  ]

هبا..(٣) يتفاءلون أو بالطيور يتشاءمون الناس ألن الطري؛ من مأخوذ التطري

نث ~  ے مث (النبأ: ٢٢). تعاىل: عند تفسري قوله ٢ـ

الطغيان ألن احلد؛ الذي جتاوز وهو طاغ، مجع والطاغون ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ قال
احلد..(٤) جماوزة

(االنشقاق: ١٧). نث ے ¡ ¢ مث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند

النافعة التصانيف املفرس، الفقيه، صاحب العالمة، التميمي، السعدي، عبداهللا بن نارص (١) عبدالرمحن بن
وتويف ١٣٠٧هـ سنة ولد ـ تعاىل اهللا رمحهام  ـ عثيمني ابن للشيخ األول الشيخ الفنون، وهو شتى يف

.(٥/١ الرمحن الكريم تيسري كتابه مقدمة يف ترمجته ،٣٤٠/٣ األعالم (انظر: ١٣٧٦هـ.
ص ١٦. عثيمني بن العالمة حممد سامحة مع عاماً ١٤ انظر: (٢)

.٤٩٩/٢ احلفاظ عمدة وانظر: ،٦٤ ص يس سورة (٣) تفسري
.٤٧٠/٢ احلفاظ عمدة وانظر: ،٢٧ ص عم جزء (٤) تفسري



٢٦١

جيمع الوحوش الليل ألن مجع؛ أي ما :﴾¢ ¡ ﴿ ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ قال
ربام وكذلك وبيوهتا، جحورها من وخترج وتربز جتتمع ذلك؛ أشبه وما واهلوام

بعض...(١) إىل إىل اجتامع الناس بعضهم يشري

        

أمثلته: ومن كثرياً تكرر وهذا

نث § ̈   ©  ª  » مث (البقرة: ٨٣)، قال  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
املتعاهدين.(٢) بني توثقة ألنه وسمي ميثاقاً؛ هو العهد؛ وامليثاق تعاىل ـ: اهللا رمحه ـ

نث  ~  ے ¡  ¢  مث (الصافات: ١٤٥)،  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٢ـ عند
فيه ليس الذي األرض وجه به: األرض، واملراد وجه ـ: بالعراء: اهللا تعاىل رمحه ـ قال
والبناء.(٣) األشجار من يكسوه عام عراء لعروه شجر وال بناء، وسمي من يظل ما

(النجم: ٣٢)،   مث  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند
ألنه جنيناً؛ احلمل وسمي احلمل، وهو جنني، أجنة: مجع ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ قال

مسترت.(٤)
اهللا  رمحه ـ قال ،(١١ (الطارق:  نث U T S مث  تعاىل: ـ قوله تفسري عند  ٤ـ
املطر به حياة أن ومعلوم ويتكرر، يرجع رجعاً ألنه يسمى املطر؛ الرجع هو تعاىل ـ:

األرض..(٥)

األريب وتذكرة ،٥٢٣ ص ـ٣٥٩، واملفردات ٣٥٨/٤ احلفاظ عمدة وانظر: ،١١٦ ص عم جزء (١) تفسري
.٢٨٠/٢

٣٢٥/٤ـ٣٢٦. احلفاظ عمدة وانظر: .٣٢١ ص البقرة ـ الفاحتة الكريم: من القرآن (٢) أحكام
.١١٥/٢ األريب تذكرة ،٨٠/٣ احلفاظ عمدة وانظر: .٣٠٠ ص الصافات سورة (٣) تفسري

.٤٠٢/١ احلفاظ عمدة وانظر: ،٢٣٦ ص احلديد إىل احلجرات تفسري (٤)
.٧٩/٢ احلفاظ عمدة وانظر: ،١٥٥ ص عم جزء (٨) تفسري

    



٢٦٢

املبحث السابع

   

أن  الوجوه والنظائر معنى واعلم أن ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ اجلوزي(١) ابن يقول
واحدة، وحركة واحد، القرآن عىل لفظ من يف مواضع ذكرت الكلمة واحدة، تكون
يف موضع نظري للفظ ذكرت كلمة كل فلفظ اآلخر؛ مكان معنى غري بكل وأريد
هو األخر معنى غري بمعنى كلمة كل وتفسري اآلخر، املوضع يف املذكورة الكلمة

الوجوه.

بعضهم  جعل وقد للمعاين.(٢)  اسم والوجوه: لأللفاظ، اسم النظائر: فإذن
عرشين إىل تنرصف الواحدة الكلمة كانت حيث القرآن؛ معجزات أنواع ذلك من
تفسري  يف النظر خالل ومن كالم البرش.(٣) يف ذلك يوجد وال أقل، أو أكثر أو وجهاً
املسمى التفسري من النوع عنايته هبذا تربز لبعض األلفاظ ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ

ذلك: أمثلة ومن والنظائر، الوجوه بعلم

نث  "  #  $  %  &  '  )مث  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
عىل معان: فيطلق عدة عىل واإلحصان يطلق ـ: تعاىل اهللا رمحه قالـ  مما ،(٢٤ (النساء:
القرآن: يف جاء هذا وكل املتزوجات. ويطلق عىل العفيفات، ويطلق عىل احلرائر،

 Y    X  W  V  U  T  S  R نث األول: تعاىل يف اهللا قال

الصديق، بكر أيب إىل نسبه ينتهي حممد، عيل بن بن عبدالرمحن الفرج أبو الدين، احلافظ، املفرس، مجال اإلمام، (١)
سري سنة٥٩٧هـ.(انظر: تويف سنة٥٠٩هـ ـ ولد مصنفاً، ٣٤٠ عىل تزيد تصانيف صاحب واعظ، فقيه،

(١٤٠/٣ وفيات األعيان ،٣٦٥/٢١ النبالء أعالم
.١٢٧ ص التفسري أصول وانظر: بحوث يف ،٨٣ ص والنظائر الوجوه علم النواظر يف األعني نزهة (٢)

.١٠٢/١ علوم القرآن يف الربهان انظر: (٣)



٢٦٣

احلرائر. هنا: باملحصنات فاملراد Z  ]  \  [  ^  مث (النساء: ٢٥)،

 l   k    j i  h  g   f نث ـ: تعاىل  ـ قوله الثاين: ومن
العفيفات  هنا: واملراد باملحصنات r  q    p  o    n  mمث (النور: ٢٣)،

الزنا. عن

  '  &  %  $  #  " اآلية:﴿   هذه املتزوجات أي الثالث: ومن
.(١)﴾(

 _  ^    ] \    [ Z  Y   X  W نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٢ـ وعند
القرآن الكريم يف جاءت أمة ـ: اهللا رمحه ـ قال ،(٤١ `  b  aمث (النساء:

معان: لعدة
نث 1 2  3 4   5  ـ: تعاىل ـ وكقوله اآلية، األول:الطائفة كهذه املعنى

6  مث (القصص: ٢٣).
9مث (النحل:   8     7    6  5 نث ـ: تعاىل ـ كقوله ،(٢) اإلمام الثاين: املعنى

.(١٢٠

مث   1  0  /  .  -  ,  + نث ـ:  تعاىل ـ كقوله الزمن؛ الثالث: املعنى
سنني... بضع ومقداره زمن بعد أي: ،(٤٥ (يوسف:

 ¥  ¤  £   ¢  ¡ ے   ~ نث  تعاىل: كقوله الدين؛ الرابع: املعنى 
(املؤمنون: ٥٢).(٣) ¦  مث

.١٩٧/١ تفسري سورة النساء (١)
ابن عثيمني) الشيخ (جهود كتاب صاحب ذكر د/ أمحد الربيدي بينام املطبوع، يف (اإليامن) هنا: ـ قال (٢)
حامد؛ خالد عثيمني ابن الشيخ تلميذ يد بخط الكتاب أن مراجعه ضمن من وذكر » «اإلمام املعنى: أن
كتاب يف (اإلمام) كام بمعنى املعنى هذا وردت يف أمة» » كلمة ذلك أن يؤكد ومما املطبوع، يف اخلطأ فلعل

هنا. أثبتها ولذا ١٢٠/١؛ والنظائر الوجوه
.١٢٠/١ والنظائر الوجوه وانظر: ،٣٣٥/١ تفسري سورة النساء (٣)

    



٢٦٤

قال مما ،(٦ (الذاريات:  مث    È  Ç  Æ نث  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري وعند ٣ـ 
العمل، بمعنى وأحياناً اجلزاء، بمعنى أحياناً يطلق والدين : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ
ويف  العمل. به  املراد (الكافرون: ٦)، نث > = < ? مث  ـ: تعاىل  ـ  قوله  ففي
وهنا به اجلزاء. املراد (الفاحتة: ٤)، نث . /   0 مث ـ: وتعاىل تبارك ـ  قوله
يشء كل عىل يقع؛ ألن اهللا أن بد ال  اجلزاء أي: (الذاريات: ٦)،  ﴾ ٌÈ  Ç  Æ﴿

قدير.(١)

ونظائرها الكلمة وجوه بيان يف ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ منهج يلُحظ عىل ومما
والنظائر، الوجوه علم أصحاب ذكرها التي للكلمة الواردة املعاين مجيع يذكر ال أنه

السابقة. األمثلة وراجع بعضها، يذكر وإنام

األعني ونزهة ١٣٥ـ١٣٦، ص الكريم القرآن وجوه وانظر: ،١١٧ ص احلديد إىل احلجرات تفسري (١)
٢٩٧ـ٢٩٩. ص النواظر



٢٦٥

املبحث الثامن

     

تفسري بيان غريب القرآن؛ يف ـ  تعاىل رمحه اهللا أبرز مالمح منهج الشيخ ـ من
للمعنى، ومتييز وتقريب وضبط، دقة فيه منهج يقابلها،وهذا أو يضادها بام الكلمة

جهتني: يف هذا املنهج ويتضح األشياء. تتميز وبضدها قيل: وكام له،

:  

رمحه ـ هذا عىل وقد نص اآلية. نفس يقابلها يف ما الكلمة بالنظر إىل معنى بيان
عليك بعض خيفى ربام أنه التفسري  يف مفيدة قاعدة وهذه قال: حيث تعاىل ـ اهللا 

األمثلة: بعض وإليك يقابلها.(١) ما إىل الكلامت فتنظر

 i     h  g  f  e  d  c b نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
 ﴾d﴿ وقوله: قال: m  l  k  jمث (النساء: ٣١)، مما

كبرية. مجع

والدليل  الصغرية، هنا: هبا واملراد سيئة، مجع ﴾j﴿ ـ: وجل عز ـ وقوله
 d c b﴿ قوله: يف مقابلة الكبائر يف جاءت الصغرية أهنا املراد هبا أن عىل
للكبرية عامة السيئة أن فاألصل وإال  ،﴾j   i      h   g   f   e

إلخ.(٢) يقابلها... ما بذكر الكلمة معنى يعرف أن القرآن بالغة ومن والصغرية،

 l  k  j i h  g  f نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٢ـ عند
أي ﴾l﴿ :وقوله : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ قال مما (النساء: ٧١)، o  n  m  مث 

.٣٨٩/٢ النساء: انظر: تفسري سورة (١)

٢٦١/١ـ٢٦٢. النساء: سورة تفسري (٢)

    



٢٦٦

متفرقني.

بمعنى: ﴾ بَاتٍ ﴿ثُ أن عىل  دلنا والذي جمتمعني. أي: ﴾o  n  m ﴿
ضده  يكون اليشء ومقابل هبذا، قوبلت حيث ﴾o  n  m﴿ متفرقني قوله:

املعنى...(١) يف

نث 2  3  4 5 6  7   8 9  :  ;  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند
ـ: ﴿ 3﴾ أي:  اهللا تعاىل ـ رمحه قال مما >  =           <  ?  مث (النساء: ١٤٩)،
 ﴾6 5 ﴿ وهو قوله: مقابله ذكر اإلظهار من بمعنى اإلبداء أن وعرفنا تظهروا،
إىل فتنظر بعض الكلامت معنى عليك خيفى ربام التفسري؛ أنه مفيدة يف وهذه قاعدة
معنى: ما سأل أحداً أن ـ ﴿o  n  m  l  k﴾لو تعاىل ـ فقوله يقابلها، ما

﴿o  n  m﴾ فيكون  قوله: وهو مقابلها، ذكر من معناها لعرفت ﴾l﴿
(٢)...فراد أي: ﴾l﴿ معنى

 

ومن كثرياً، تكرر وهذا يضادها...  أو يقابلها ما هو  يذكر  بأن الكلمة بيان
أمثلته:

Ö    مث (الصافات:   Õ  Ô  Ó  Ò نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
الذي هو  املكروب السعة، واإلنسان الكرب: ضد تعاىل ـ: اهللا رمحه ـ قال ،(٧٦

املوت...(٣) كرب من أعظم يشء به، وال يكرب أصابه ما

قال Åمث (الصافات: ١٠٠)،  Ä  Ã  Â  Á نث تعاىل: عند تفسري قوله ٢ـ

.٣١٧/١ احلفاظ عمدة وانظر: ٥١٥/١ـ٥١٦، تفسري سورة النساء (١)
٣٨٨/٢ـ٣٨٩ تفسري سورة النساء (٢)

.١٧٨ ص الصافات سورة (٣) تفسري



٢٦٧

قائامً يكون أن صالحه من ظاهره وباطنه، ولزم صلح الذي هو الصالح: :~
بحسبه، كل يشء وفساد الفاسد، ضد وهو عباده وحقوق ـ تعاىل ـ  اهللا بحقوق
اهللا قائامً بأمر به أمر ملا مستعداً يكون أن اإلنسان فصالح بحسبه؛ يشء كل وصالح

عباده.(١) وحقوق حقوقه يف

وقوله: قال: نث Z Y X W مث (النجم: ٣٠)، ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند
ضال..(٢) وإما مهتد إما فئتني: بني فالناس الضالل؛ ضد نث Z Y X W مث

.٢٨٤ ص املفردات ٢٢٣، وانظر: ص الصافات سورة (١) تفسري
.٢٩٧ ص املفردات إىل احلديد ص٢٢٧، وانظر: احلجرات سورة تفسري (٢)

    



٢٦٨

املبحث التاسع

   

األلفاظ بعض بيان يف وسار عليه اهللا تعاىل ـ رمحه ـ الشيخ اعتنى به مما وهذا
ومن أمثلته: للكلمة، الصحيح يف إصابة املعنى الكبرية األمهية من له ملا وذلك

 E  D    C B A @ ? >    =  < نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
لكثرة  لكن األناس، أصلها: ـ: ﴿=﴾ تعاىل رمحه اهللا ـ قال F  مث (البقرة: ٨)،
و (أخري) إن أصلها و (رش) (خري) قالوا يف كام ختفيفاً؛ اهلمزة حذفت االستعامل
ألن من األنس؛ أناساً وسموا االستعامل، لكثرة ختفيفاً اهلمزة حذفت (أرش) لكن
أنه بمعنى: بالطبع اإلنسان مدين يقولون: إليه؛ وهلذا ويركن بعضاً يأنس بعضهم

التفرق.(١) االجتامع، وعدم يعني: املدينة، حيب

º  «  ¼  ½...مث (البقرة:  نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٢ـ عند
بمعنى «شطن» من أو «غضب» بمعنى «شاط» من ـ: الشيطان عن ـ قال ،(٣٦
من أبعد الشيطان أن وال شك أصلية، فيه فالنون أصح، األخري واالشتقاق «بعد»

ـ..(٢) عز وجل اهللا ـ يكون عن رمحة

مث (البقرة: ٢٥٥)، y  x   w  v  u  t  s نث ـ: تعاىل ـ تفسري قوله  ٣ـ عند
اإلله، ـ وأصله: وجل ـ عز الرب عىل علم الذات املقدسة، علم عىل ﴾s﴿ قال:
وهو رش»... «خري «و» من حذفت اهلمزة ختفيفاً كام اهلمزة املألوه، وحذفت بمعنى

.٦٥/١ القدير وفتح ،١٤٦/١ احلفاظ عمدة وانظر: .٣٩/١ تفسري سورة البقرة (١)
ابن وتفسري ٣١٠/٢ ـ ٣١١، احلفاظ عمدة وانظر: ،١٧٢ ص البقرة ـ الفاحتة الكريم: من القرآن (٢) أحكام

.١٧٦/١ كثري



٢٦٩

وتعظيامً...(١) حباً املعبود ومعناه: اإلطالق، عىل املعارف أعرف

i  h g f e  d مث  نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٤ـ عند
بذلك  سمي األشجار؛ الكثري البستان وهي جنة مجع ﴾ نَّاتٍ ٣٤)، قال: ﴿جَ (يس:
عىل تدور والنون ـ اجليم ـ املادة هذه فيه الستتاره، وأصل دخله وكان نْ مَ ن ُ ألنه جيَ
ومنه ناناً؛ الستتاره، جَ القلب سمي ومنه واخلفاء، االستتار عىل املعنى: أي هذا
يسترت ألن اإلنسان الوقاية؛ نّة: اجلُ ومنه سمي وخفائهم، الستتارهم اجلِنَّة سمي

االستتار...(٢) و اخلفاء عىل تدل هذه املادة فكل هبا؛

١٩٢/١ ـ  كثري وتفسري ابن ١١٧/١ ـ ١١٩، احلفاظ عمدة وانظر: ٥/١ـ٦، آل عمران: تفسري سورة (١)
.١٩٦

.« «جنّ مادة ٢١٥/١ ـ ٢١٦ اللغة معجم مقاييس وانظر: ،١١٩ ص يس سورة (٢) تفسري

    



٢٧٠

العارش املبحث

   

يف وترسيخه وتوضيحه العلم تقريب واألساليب يف الوسائل أهم من وهذا
ومنها دروسه يف مجيع هذا املسلك ـ تعاىل اهللا رمحه ـ وقد سلك  املتعلمني، أذهان
رمحه ـ سعدي ابن شيخه استفاده من هذا مما أن تعاىل ـ اهللا ـ رمحه بني وقد التفسري،
كثرياً ـ: «لقد تأثرت رمحه اهللا تعاىل ـ قال حيث ذلك، يف به تأثر ـ وأنه تعاىل اهللا
للطلبة وتقريبه العلم،  وعرض  التدريس طريقة يف السعدي عبدالرمحن بشيخي 

واملعاين..»(١) باألمثلة

القرآن، غريب تفسري املنهج ـ هبذا تعاىل اهللا رمحه ـ فيها اعتنى التي العلوم ومن
ذلك: عىل أمثلة وإليك

/مث (يس:   .  - , +  *  ) نث تعاىل: عند تفسري قوله ١ـ
أو  لة، جَ يف احلَ الرسير وهي األريكة مجع :﴾. ﴿ : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ قال ،(٥٦
وسط صغري يف بيت عبارة عن لة: جَ واحلَ الرسير؛ أهنا األكثر ولكن الفراش فيها،
ـ مثالً ـ فالدار نعرفه بيننا؛ فيام باملنام اخلاصة بمنزلة احلجرة أي: أهنا الكبري، البيت
صغرية لة: خيمة جَ احلَ مثل هي بالنوم متعددة، واحلجرة اخلاصة كثرية حجراً تشمل

وحدها.(٢) باملرأة وحده، أو بالرجل أو بالرجل وأهله، خاصة تكون

3مث (يس: ٧٢)،  2  1  0  /  . نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٢ـ عند

منهج يف عرض أبرز مالمح عبداهللا الرتكي الدكتور قاله عنه ما وانظر ،٧٣ ص الزاهد عثيمني اإلمام ابن (١) انظر:
.٦٩ ص الزاهد اإلمام عثيمني ابن والتخريج. باألمثلة والعناية بالتطبيق االهتامم منها وأن ـ اهللا رمحه ـ الشيخ

.٩٤/١ احلفاظ عمدة وانظر: ٢٠٠ـ٢٠١، ص يس سورة (٢) تفسري



٢٧١

وينتفعون هبا  هلم، تنقاد ذليلة سخرناها وجعلناها أي ﴾.﴿ تعاىل: اهللا قال
ويقوده ذلل له، وقد الكبري اجلمل الصغري يقود هذا الصبي نجد كام يشاءون؛ وهلذا
وينقاد معه، ثم نحره مكان إىل اجلسم الكبري البعري يقود اإلنسان إن بل حيث شاء،

بمعنى  عول فَ ﴿0 1﴾ الركوب: فقال: االنتفاع وجوه ـ وجل عز ـ اهللا قسم
ما جيمع  ومنها مثل الغنم، ﴾3  2﴿ اإلبل مثل ما يركبونه فمنها أي: مركوب

اإلبل...(١)  مثل والركوب األكل بني

 Í Ì          Ë  Ê   É È Ç نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند
Î  مث (يس: ٨٣).

يف صفاته، النقص عن منزه اهللا أي: أن معناها: التنزيه، سبحان  :~ قال مما
املخلوقني. مماثلة وعن

بأي نقص صفاته يعرتي أن وينزه املخلوق، كوجه وجهه يكون ينزه أن : فمثالً
. وشموالً وانتهاء، ابتداء، علم البرش ناقص العلم، : فمثالً وجه؛

 É نث وشموالً بالنسيان  ملحوق ألنه وانتهاء؛  باجلهل،  مسبوق ألنه ابتداء؛
هذه من كامل وجل ـ عز اهللا ـ لكن علم (اإلرساء: ٨٥)، Î  Í  Ì  Ë  Ê  مث

(٢)... وشموالً وانتهاء ابتداء كلها الوجوه

رمحه  ـ قال (احلجرات: ١١)، نث Ó Ò Ñ مث : ـ ـ تعاىل تفسري قوله عند ٤ـ
قصري، فالن طويل، فالن فالن بليد، فالن تقول: العيب.بأن اللمز: ـ: تعاىل اهللا

(٣) . عيباً يعد مما ذلك أشبه وما أمحر، فالن أسود،

.٥٤٣/٤ القدير فتح وانظر: .٢٧١ ص يس سورة (١) تفسري
.١٨٩/٢ احلفاظ عمدة وانظر: ٣١٠ـ٣١١، ص يس سورة (٢) تفسري

.٥٤٠/٢ القدير وفتح ٤٦/٤ ـ ٤٧، احلفاظ عمدة وانظر: .٤٠ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٣)

    



٢٧٢

عرش احلادي املبحث

     

عىل حيرص فهو دروسه ومؤلفاته؛ يف ـ تعاىل رمحه اهللا ـ الشيخ انتهجه مما وهذا
بعض بيان يف املنهج هذا سار عىل وقد والتوضيح، والتفصيل  والتقسيم، السرب

بعض األمثلة: يف تفسريه. وإليك هذا منه وتكرر األلفاظ،

 m   l  k  j  i  h  g   f نث  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري عند ١ـ 
نوعان:  فيهام، وهو غاب ما أي ـ: اهللا تعاىل ـ رمحه قال (البقرة: ٣٣)، nمث 
العام: دون بعض.وأما اخللق بعض عن غاب ما فهو النسبي: فأما وعام؛ نسبي،

(١). عموماً اخللق عن ما غاب فهو

قال ،(١٣ (النساء:  مث  ¨   §   ¦ نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري عند ٢ـ 
اليشء  هو واحلد: حد.  مجع حدود:  ﴾¨   §﴿ وقوله: ـ تعاىل اهللا  رمحه ـ
عز ـ اهللا وحدود بعض عن يفصل بعضها األرض حدود شيئني، ومنه بني الفاصل

حمرمات...(٢). وحدود قسمني: حدود واجبات، إىل تنقسم ـ وجل
(الصافات: ٢٣)،  Öمث   Õ   Ô  Ó  Ò نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند

بمعنى طريق. ـ: رصاط تعاىل اهللا رمحه ـ قال

ورصاط معنوي: األقدام، عليه وهو ما متيش حيس: رصاط والرصاط نوعان:
يف استقام اهللا عىل دين املعنوي الرصاط يف استقام عليه القلوب؛ فمن ما متيش وهو

.١٢٣/١ تفسري سورة البقرة (١)
.٤٣٩/ ١ احلفاظ عمدة وانظر: ،١٠٨/١ تفسري سورة النساء (٢)



٢٧٣

إىل اجلنة..(١). يصل حتى القيامة يوم احليس الرصاط

(الصافات: ٣٤)،  `مث   _     ^  ] نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٤ـ عند
وهو اجلرم اكتسب الذي هو املجرم وقوله: ﴿`﴾: ـ تعاىل اهللا قال ـ رمحه
عمل نوعان: جرم ال اجلرم ولكن هكذا، يفعل به تعاىل فإن اهللا جمرم فكل اإلثم؛
صالح؛ عمل للعفو. وجرم معه أهالً وليس قطعاً هكذا به يفعل معه؛ فهذا صالح

له...(٢) غفر شاء وإن اهللا عذبه، شاء إن املشيئة حتت فهذا

الصافات ص٥٨ـ٥٩. سورة تفسري (١)
.٧٥ ص الصافات سورة (٢) تفسري

    



٢٧٤

عرش الثاين املبحث
     

القرآن تفسري ألفاظ يف اهللا تعاىل ـ رمحه ـ الشيخ منهج يف جلياً يظهر مما وهذا
أمثلته:  (١) ومن املعنى يف ثراء يفيد مما الكريم، وهو

قال ـ رمحه  (يس: ٤)، G مث   F  E نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
كثرياً؛ مفعول بمعنى فعاالً تأيت ألن مفعول؛ فعال بمعنى اط: الرصِ : ـ تعاىل اهللا

مفروش. مبني، مغروس، وفراش بمعنى: بناء، وغراس، كقوهلم:
ومنه برسعة  املرور  والرصاط:  مرصوط، أي: مفعول بمعنى فعال فرصاط
نقول: «زرط» عندنا العامية اللهجة ويف برسعة، ابتلعها أي اللقمة» «رصط قوهلم:

عربية(٢)  لغة فكلها بالزاي، «زراط» و «رساط» بالسني، و رصاط. يف عربية لغة وهي
عليه. يعربون طوائف يتحمل طريقاً واسعاً إذا كان يكون رصاطاً إال ال والرصاط

وال نزول..(٣) طلوع فيه ليس مستوياً يكون أن صفاته من أيضاً قالوا:
ـ:  تعاىل اهللا رمحه قالـ  (القمر: ١)، | {مث  ـ: نث تعاىل تفسري قولهـ  عند ٢ـ
املعنى. زيادة عىل تدل املبنى زيادة إن يقولون: العلامء لكن قربت. ﴿|﴾ بمعنى
أن عىل والتاء؛ فيدل اهلمزة عىل «قربت» والزيادة: املبنى زيادة فيها «اقرتبت» وهنا
القيامة.(٤) يوم ﴿{﴾ هي و جداً قربت اقرتبت: أي فمعنى جداً، قريب القرب

.٢٩٨/١ علوم القرآن يف الربهان انظر: (١)
وازدرده: ابتلعه...» طه، واسرت ِعه، بلَ طانا: َ ورسَ طاً، َ رسَ بالكرسـ ـ واليشء ط الطعام ِ العرب: «رسَ لسان يف جاء (٢)
.٣٦/١ القدير وفتح احلفاظ ٢١٩/٢ ـ ٢٢٠، عمدة وانظر: «زرط»، مادة «رسط»، وانظر ٣٦/٦ مادة: ٢٤٠/٦

.١٤ ص يس سورة (٣) تفسري
٢٦١ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٤)



٢٧٥

مث   ã  â  á  à  ß  Þ  Ý نث تعاىل قوله  تفسري عند ٣ـ
«اصطرب»  اصرب، وأصل ﴿ã﴾ يعني: ـ: اهللا تعاىل رمحه ـ قال مما ،(٢٧ (القمر:
العربية، اللغة اقتضتها ترصيفية لعلة طاء؛ التاء لكن قلبت بالتاء للمبالغة؛ «اصترب»

قريب.(١) فالنرص واصطرب هؤالء صالحارتقب اهللا قال لرسوهلم أن يعنى
مما  (القمر: ٤٢)، »    ¬   ®    ¯مث  نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٤ـ عند
ملا فيها «قادر» كلمة من أبلغ ولكنها قادر، أي: ﴾¯   ﴿ ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ قال

احلروف.(٢) زيادة من
مما  (الربوج: ٨)، G  F  E مث  D  C     B نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٥ـ عند
«حممود»  بمعنى فيكون «فعيل» وزن عىل ﴾G ﴿ وقوله: ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ قال

كل حال....(٣) عىل حممود ـ وتعاىل ـ سبحانه فاهللا
 H  G  F  E  D  C  B   A نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٦ـ عند
العيش  من مأخوذة العيشة: ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ قال مما (القارعة: ٦ - ٧)، Iمث 
والعيشة ، طويالً وحيي زمناً بقي أي: ، زمناً طويالً الرجل عاش يقال: احلياة؛ وهو
أن الوحدة عىل الدال املصدر مصدراً؛ وليست هيئة فهي «فِعلة» وزن ـ عىل هنا ـ

اهليئة... عىل لة» تدل فهي «فِعْ ة» يْشَ «عِ إذا قلت: يْشة». وأما «عَ تقول:
وقيل: إهنا أي:مرضية املفعول اسم فاعل بمعنى إهنا اسم قيل: ﴾I﴿
عيشة أهنا واملعنى وكال املعنيني واحد، رىض؛ ذات أي النسبة باب من فاعل اسم
وجه، من كل كاملة نصب، فيها وليس صخب، فيها وليس نكد، ليس فيها طيبة

ـ.(٤) منهم اهللا جعلنا اجلنة ـ يف العيش يعنى وهذا
.١٤٠/١٧ تفسري القرطبي وانظر: ،٢٨٢ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (١)
.١٤٥/١٧ تفسري القرطبي وانظر: ،٢٨٩ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٢)

/٢٩٤ ـ ٢٩٥. ١٩ تفسري القرطبي وانظر: ،١٢٧ ص عم جزء (٣) تفسري
١٦٦/٢٠ ـ ١٦٧. تفسري القرطبي وانظر: ،٣٠٢ ص عم جزء (٤) تفسري

    



٢٧٦

عرش الثالث املبحث

    

إىل العلامء؛ ونسبته الكلمة معنى بيان ـ تعاىل اهللا ـ رمحه الشيخ منهج من مالمح
التخصص أهل إىل  أو أكثرهم، أو العلامء عموم إىل  تكون  أن إما  النسبة وهذه 
القول، صاحب يسمي وقد غريهم، أو أو الفلكيني األصوليني أو أو الفقهاء، كاملفرسين،

ذلك:  بيان وإليك إىل قائله، القول وإحالة أهله، إىل ونسبته العلم توثيق من وهذا

أمثلته: ومن أو أكثرهم. العلامء إىل عموم القول نسبة : أوالً

(البقرة:  مث   Á   À   ¿   ¾   ½ نث  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري عند ١ـ 
حتريف  العلم: أهل قال ﴾Á   À﴿ قوله: ـ  تعاىل  اهللا  رمحه ـ قال مما  ،(٧٥

املعنى...(١) حتريف والثاين: اللفظ، حتريف أحدمها قسمني: إىل ينقسم الكلم
(يس:  D  C مث       B  A  @  ? نث = <  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٢ـ عند
ـ  العلم أهل عامة عند ـ ﴿ ? @﴾: الرسول ـ: وقوله تعاىل اهللا رمحه ـ  قال ،(٣٠

بتبليغه.(٢) وأمر برشع إليه أوحي برش هو
مما  (الذاريات: ٢٢)، z  y  x  }  |مث  نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند

بالرزق هنا: املطر.(٣) أن املراد العلم من أهل كثري ذهب ـ تعاىل اهللا رمحه ـ قال

أمثلته: ومن التخصص. أهل إىل القول نسبة ثانياً:

ـ:  تعاىل ـ اهللا نث / 0 مث (الذاريات: ١٠)، قال ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند

٣٠٣ ص البقرة ـ الفاحتة الكريم: من القرآن (١) أحكام
.١٠٧ ص يس سورة (٢) تفسري

.١٣٠ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٣)



٢٧٧

عن ~.(١) واإلبعاد هو الطرد واللعن: بلعن؛ يفرسها من املفرسين كثري  ﴾/ ﴿
(البقرة: ٢٥٥)،  ̧  ¹ مث    ¶   µ  ´  ³ نث تعاىل ـ: ـ قوله تفسري عند ٢ـ

مطابقاً..(٢) جازماً اليشء إدراكاً إدراك األصوليني: عند العلم تعاىل ـ: رمحه اهللا ـ قال
ـ: أي اهللا تعاىل ـ رمحه قال مما (النبأ: ٧)، نث 9 : مث  : تعاىلـ  ـ قوله تفسري عند ٣ـ

به. فتثبت يثبتها للخيمة حيث الوتد بمنزلة لألرض أوتاداً ـ تعاىل ـ جعلها اهللا
األرض يف راسخة جذور هلا اجلبال هذه إن األرض: علامء قال األوتاد وهذه

األرض.(٣)  يف وتد اخليمة أو الوتد باجلدار، جذر  يرسخ كام
ـ رمحه  مما قال (الربوج: ١)، نث ! " # مث تعاىل ـ: ـ قوله تفسري عند ٤ـ
بروجاً وسميت من النجوم؛ العظيمة املجموعة وهو برج، مجع والربوج: تعاىل ـ اهللا

برجاً..(٤) عرش اثنا الفلكيني عند والربوج وبياهنا، وظهورها وارتفاعها لعلوها

أمثلته:  قائله حتديداً. ومن إىل نسبة القول ثالثاً:
مما قال  (يس: ٢٢)، ¦مث    ¥  ¤  £  ¢  ¡ نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ـ عند
ـ تعاىل اهللا تيميةـ  رمحه ابن اإلسالم شيخ حدها هذا وعىل عن العبادة: ـ تعاىل رمحه اهللا ـ

والباطنة.(٥) الظاهرة واألعامل األقوال من ويرضاه اهللا حيبه لكل ما اسم جامع بأهنا:
يسمي ال الغالب يف ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ أن املنهج عىل هذا يلحظ ومما

عليهم مجلة. بالنص إىل أهل التخصص أو العلامء إىل ينسبه وإنام القول، صاحب

١١٨/٥ـ١١٩. القدير وفتح ،٣٣/١٧ تفسري القرطبي وانظر: ،١٢١ ص احلديد إىل سورة احلجرات تفسري (١)
.٨٩ ص األصول علم من وانظر:رشح األصول .٢٥٣/٣ تفسري سورة البقرة (٢)

السامء يف اهللا مع آيات ـ الكريم القرآن يف العلمي اإلعجاز «من كتاب ٢٢.وانظر: ص عم جزء (٣) تفسري
ص٥٠٣ـ٥٠٤. واألرض..»

للربوج.  خرب ألهنا أثبت؛ والصواب ما خطأ عرش...» وهذا «اثني فيه وجاء عم ص١٢٤ جزء تفسري (٤)
.١٠٦/١١ الرازي وانظر: تفسري

.١٤٩/١٠ جمموع الفتاو وانظر: .٧٥ ص يس سورة: (٥) تفسري

    



٢٧٨

عرش الرابع املبحث
   

األلفاظ بعض يف بيان معاين ـ تعاىل اهللا رمحه أبرز مالمح منهج الشيخ ـ من إن
العرب، وبخاصة عند  هو معروف ما به: واملقصود هو معروف، ما إىل اإلحالة

صورتان: وله الكريم، القرآن نزول وقت
أمثلته: ومن بذلك. واالكتفاء معروف هو ما إىل اإلحالة األوىل: الصورة

ـ  قال مما (البقرة: ٢٦)، مث  T   S  R نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
معروف.(١) وهو واحدة البعوض البعوضة: ـ : اهللا تعاىل رمحه

 »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´ نث³  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري عند ٢ـ 
:~ قال   ،(٣١ ـ   ٢٧ (عبس:  مث  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½ ¼
ذلك  وغري والشعري والذرة والرز كالرب ﴾µ﴿ األرض يف أي: ﴾µ   ´  ³﴿
الذي  املعروف  القت إنه قيل: ﴾¹﴿ ﴿¸﴾معروف الكثرية. احلبوب  من
مجع  حدائق: ﴾¿  ¾﴿ معروف ﴾¼﴿ معروف ﴾»﴿ الدواب تأكله
من أنواع اإلنسان به يتفكه ما يعنى ﴾Á﴿ األشجار كثري والغلب: حديقة،

ترعاه اإلبل..(٢) العرب عند معروف األب: نبات ﴾Â﴿ الفواكه

أمثلته:  يبني معناه. ومن ثم معروف إىل أنه اإلشارة الثانية: الصورة

(النساء:  °  ±  ²  ³  ´  مث  نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ١ـ عند
األرض.(٣) عىل املاء وهو سري معروف: اجلريان ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ قال ،(١٣

.١٣٥ ص البقرة ـ الفاحتة الكريم: من القرآن (١) أحكام
.٦٧ ص عم جزء (٢) تفسري

.١١٢/١ تفسري سورة النساء (٣)



٢٧٩

نث Ä  Ã  Â  Á  À مث (الصافات: ٤٥)،  ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٢ـ عند
برشابه..(١) اإلناء معروف، وهو الكأس قال:

أي:  (الصافات: ٩١)، قال: l  مث   k  j نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ٣ـ عند
لكن عىل اإلنسان رسعة معروف: هو كام والروغان بخفية، وانطلق بخفية مال

ال أحد حيس به.(٢) وجه
Àمث    ¿     ¾   ½   ¼  » نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري عند ٤ـ 
معروف  شجر هي النار: وشجرة ربنا. يا أنت بل قال: واجلواب: ،(٧٢ (الواقعة:
له الشجر وهذا والعفار، املرخ يسمى غريه؛ يف  معروفاً يكون وربام احلجاز،  يف
وهو منه يوقد ناراً  اشتعل املامسة مع ينقدح  بيشء أو باملرو رضب إذا خاصية

معروف...(٣)
أي أنه باملعروف ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ مقصود أن عليه التنبيه ينبغي ومما
قد ما رد ولذا  املعترب؛ وهو الكريم القرآن نزول وقت املخاطبني لد معروف 

املتقدمني. معروفاً عند وليس املعارصين، عند معروفاً يكون
 \  [ Z Y X  W ـ: نث ـ تعاىل قوله تفسري عند ذلك جاء
ـ: اهللا تعاىل رمحه ـ قال (الزلزلة: ٧ - ٨)، [  ^ _ ` c b a  مث 
املراد  وليس معروف. هو كام النمل صغار واملراد: وزن ذرة يعني ﴾Z  Y﴿
املتعارف  الذرة هذه ألن ؛ (٤) بعضهم ادعاه كام اليوم عليها املتعارف الذرة بالذرة:
إال الناس خياطب ـ ال وجل عز ـ واهللا الوقت، ذلك يف معروفة ليست اليوم عليها
 Fنث ـ: تعاىل ـ قال كام القلة يف املثل مرضب ألهنا الذرة؛ ذكر وإنام يفهمون بام

.٩٩ ص الصافات سورة (١) تفسري
.٢٠٠ ص الصافات سورة (٢) تفسري

٣٤٤ـ٣٤٥. ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٣)
.٣٩٩ ص ـ والكون القرآن ـ الكريم القرآن يف العلمي اإلعجاز موسوعة انظر: (٤)

    



٢٨٠

املعلوم  ومن (النساء: ٤٠)، P  O  N.. مث   M LK J  I   H  G
مرضب الذرة كانت لكن ملا سوف جيده، من الذرة فإنه ولو أدنى عمل أن من
(الزلزلة:  Z Y X  W ]  \مث  نث ـ: ـ تعاىل اهللا قال يف القلة املثل

(١).(٧

عند الرتجيح من قواعد املوافق لقاعدة هو ـ تعاىل اهللا رمحه الشيخ ـ أورده وما
العرب كالم املعروف من عىل ـ تعاىل ـ اهللا كالم محل جيب وهي: (أنه املفرسين
لساهنا  يرد يف ومل ألبتة العرب مل تستعمله ما ودون واملنكر)(٢) والضعيف الشاذ دون
بعد حدثت والتي املستجدة احلادثة كاالصطالحات واملعاين القرآن، وقت نزول

التنزيل...(٣) عرص

.٢٩١ ص عم جزء (١) تفسري
١٤٣ـ١٤٤. ص املفرسين الرتجيح عند قواعد خمترص (٢)
.١٤٤ ص املفرسين الرتجيح عند قواعد خمترص انظر: (٣)



٢٨١

عرش اخلامس املبحث

    

بالقواعد، واالهتامم العلمي، التأصيل ـ اهللا تعاىل رمحه ـ الشيخ به يعتني مما إن
يف يربز ولذا التفسري؛ ومنها دروسه ومؤلفاته، خمتلف يف الضوابط عىل والتأكيد
هذه ومن التأصيلية(١)، بالقواعد العناية الكريم القرآن ألفاظ تفسري يف  منهجه

القواعد:



عىل دليل يقوم  حتى ومفهوم معلوم هو ما عىل محلها النصوص  يف األصل 
.(٢) خالف ذلك

نث ¥  ¦  §  ¨  ـ: تعاىل ـ لقوله تفسريه عند القاعدة هذه  وجاءت
حواء هي وزوجه: تعاىل ـ: اهللا رمحه ـ قال حيث (البقرة: ٣٥)، © ªمث 
إما جنة واملراد باجلنة: أم، بال من أب فهي ضلع آدم، ـ من تعاىل ـ خلقها اهللا التي
للعلامء أشجار كثرية، ذو بستان يف الدنيا: جنة املتقني، وإما مأو التي هي اخللد

قوالن... هذا يف
هي وعد املتقون؛ ألهنا التي اخللد جنة ،املأو جنة أهنا ـ أعلم واهللا ـ واألقرب
اإلطالق؛ عند ومفهوم معنى للفظ إذا كان  أنه  واألصل  اإلطالق، املعلومة عند
التفسري علم يف مفيدة القاعدة وهذه ذلك، خالف عىل بدليل إال عليه حيمل فإنه
دليل يقوم حتى ومفهوم معلوم هو ما عىل النصوص محلها يف األصل وغريه، أن

.٦١ ص الزاهد اإلمام عثيمني انظر: ابن (١)
املفرسين عند الرتجيح قواعد وانظر: خمترص ،١٦٨ البقرة ص الكريم: الفاحتة، من القرآن انظر: أحكام  (٢)

.٥٣ ص

    



٢٨٢

ذلك..(١)  خالف عىل

 

أمثلة هذه القاعدة: العموم.(٢)ومن تفيد الرشط سياق يف النكرة

(الصافات: ١٤)، قال  uمث   t   s  r نث ـ: تعاىل ـ قوله تفسري ـ عند
والنكرة الرشط، سياق يف نكرة جاءت ألهنا آية؛ أي باآلية: املراد ـ: تعاىل اهللا رمحه ـ

تفيد العموم.(٣) الرشط سياق يف

 

فنأخذ أعم، بمعنى ه أخص، وفرسنا بمعنى أو النبوي القرآين إذا فرسنا النص
األخص..(٤)  فيه يدخل األعم ألن باألعم؛

z  y x  } |مث   نث ـ: تعاىل ـ لقوله تفسريه عند هذه القاعدة وجاءت
الكريمة:   اآلية يف كام املطر هو الرزق: : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ قال ،(٢٢ (الذاريات:
يف الذي الرزق إن نقول: أن ويمكن z  yمث (غافر: ١٣)،  x  w   vنث
يف اهللا لنا وما كتب املطر، من رزقاً السامء يف إن يقال: فقد ذلك؛ السامء أعم من
فيكون ذلك؛ وغري وبنني أموال من اجلسدية املصالح واملنافع من اللوح املحفوظ
قاعدة والسنة بالقرآن املستدل يراعي أن ينبغي أنه وأعم، واعلم أشمل القول هذا
بمعنى وفرسناه أخص، بمعنى النبوي أو القرآين النص فرسنا إذا وهي: مفيدة
عىل دليل دل إذا وال عكس إال األخص فيه يدخل األعم باألعم؛ ألن فنأخذ أعم،
األعم باألعم ألن الدليل فخذ يدل ال عندما لكن الدليل؛ فيه فهذا يتبع خاص، أنه

.١٦٨ ص البقرة ـ الفاحتة الكريم: من القرآن (١) أحكام
.٥٦٠/٢ التفسري قواعد وانظر: ،٤١ ص الصافات سورة تفسري (٢) انظر:

.٢٠٠ ص املفرسين عند قواعد الرتجيح خمترص وانظر: ص١٣١. احلديد إىل احلجرات سورة تفسري انظر: (٣)
١٣١ـ١٣٢. ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٤)



٢٨٣

املطر؛ من أعم هو ما بالرزق إذا قلنا: املراد فهنا األخص وال عكس، فيه يدخل
املطر وغريه...(١)  فيه فيدخل صحيح، فاجلواب

١٣ من  اآلية رقم من (درس) كلمة تفسري عند القاعدة ما أورده هذه أمثلة ومن
سورة  ٨٩ من اآلية رقم من ورحيان) تفسري لفظتي(فروح وعند القمر(٢)، سورة

الواقعة.(٣) 
 

فإهنا يتضادان وال اآلخر عىل ال مرجح ألحدمها حتتمل معنيني كانت اآلية إذا
مجيعاً.(٤) عليهام حتمل

 Z   Y   X  W   V   U نث  ـ: تعاىل  ـ قوله تفسري عند هذا  جاء
بمعنى: ﴾W  ﴿ العلامء: قال ـ: تعاىل  اهللا رمحه ـ قال ،(١٠ ] \مث  (الربوج:
 H  G F E  D  C  B  A   @ ? >  = نث ـ ـ تعاىل قال كام أحرقوا،
يف  املؤمنات وأحرقوا املؤمنني، أحرقوا فهؤالء (الذاريات: ١٣ - ١٤)، Iمث 

عن دينهم. صدوهم أي فتنوهم: وقيل: النار، 

القرآن أن نعلم أن ينبغي ألنه مجيعاً؛ للمعنيني شاملة اآلية أن  والصحيح:
به نحيط فلن والفطنة الذكاء بلغنا من وأنه مهام أفهامنا، من أوسع معانيه الكريم
مرجح ألحدمها ال معنيني حتتمل اآلية أنه إذا كانت علم التفسري والقاعدة يف علامً،
بصدهم فتنوا املؤمنني هم فنقول: مجيعاً؛ عليهام حتمل فإهنا يتضادان وال اآلخر عىل

أيضاً.(٥) باإلحراق وفتنوهم اهللا، سبيل عن
.٢٧١ ص احلديد إىل سورة احلجرات تفسري انظر: (١)

.٣٥٣ ص احلديد إىل احلجرات سورة تفسري (٢)
.٤٤ ص التفسري يف وانظر: أصول عم ص١٣٠. جزء تفسري انظر (٣)

.١٣٠ ص عم جزء (٤) تفسري
.١٨٥ ص املفرسين عند الرتجيح وخمترص قواعد ٣١٨ـ٣١٩. ص عم جزء تفسري (٥) انظر:

    



٢٨٤

 

معنى؛ كلمة لكل أو واحد بمعنى مع األخر الكلمة تكون األمر بني أن إذا دار
الكلمتني.(١) بني تأسيساً وتفريقاً ويصري هذا معنى، واحدة نجعل لكل فإننا

5مث    4  3  2 نث ـ: تعاىل ـ لقوله تفسريه عند هذه القاعدة وجاءت
واحد، ملوصوف وصفان اللمزة: واهلمزة تعاىل ـ: رمحه اهللا قال ـ ١)، مما (اهلمزة:

املعنى؟ يف خيتلفان أو واحد؟ فهل مها بمعنى

هو اللمزة. أن اهلمزة يعني: واحد، ملعنى لفظان العلامء: إهنام بعض قال

اآلخر. املعنى غري معنى منهام واحد بعضهم:بل لكل وقال

وهي: التفسري التفسري وغري يف عليها أنبه أن قاعدة أحب وثم

كلمة لكل أو بمعنى واحد مع األخر تكون الكلمة أن بني األمر دار إذا أنه
صار واحد بمعنى الكلمتني جعلنا إذا معنى؛ ألننا واحدة لكل نجعل فإننا معنى،
تأسيساً صار هذا معنى واحدة هلا كل جعلنا إذا ال داعي له، لكن هذا تكرار يف
، أن 5مث  4  3  2 نث اآلية هذه يف والصحيح الكلمتني، بني وتفريقاً

   (٢) باللسان. واللمز بالفعل، فاهلمز فرقاً، بينهام

.١ اآلية اهلمزة: سورة (١)
.٧٠١/٥ القدير فتح وانظر: ٣١٨ـ٣١٩، ص عم جزء (٢) تفسري



٢٨٥

C

اجلليل العامل هذا منهج رحاب يف فيها  عشنا  التي  املمتعة الرحلة هذه وبعد
بنا جيدر ـ تعاىل اهللا رمحه ـ العثيمني بن صالح حممد اإلمام العالمة الكبري، واملفرس
الشيخ منهج يف البحث هذا خالل من إليها التوصل التي تم بعض النتائج إيراد

النتائج والتوصيات: أهم تشمل غريب القرآن، وهي تفسري يف تعاىل ـ رمحه اهللا ـ

  

منهج عىل فهو يسري ومنهجه؛ عقيدته يف ـ سلفي اهللا تعاىل رمحه ـ الشيخ أن ١ـ
مع والسنة، الكتاب من الدليل عىل واالعتامد والتوثيق يف التأصيل الصالح السلف

املوثوقني. األمة اعتبار أقوال علامء

الفنون شتى مجعوا العلامء املوسوعيني الذين من ـ  تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ أن ٢ـ
وحمدث، ولغوي، وأصويل...إلخ. وفقيه، مفرس، فهو ومتكن؛ وإتقان برسوخ

ما وهو أهم الكريم، القرآن بتفسري غريب ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ عناية ٣ـ
املفرس. به يبدأ أن جيب

الكريم  القرآن عىل  االعتامد عىل تقوم والتي  التفسري طرق أفضل تطبيقه  ٤ـ 
إلخ. السنة.. ثم ، أوالً

وبالغة، ورصف، من نحو، أنواعه لأللفاظ بشتى اللغوي بالتفسري عنايته ٥ـ
إلخ. وشعر،...

الغريب تفسري ويف عامة، التفسري يف القواعد عىل واالعتامد بالتأصيل عنايته ٦ـ
خاصة.

    



٢٨٦

أهله. إىل ونسبته العلم بتوثيق االهتامم ٧ـ

أذهان يف وترسيخه  وتوضيحه، العلم، بتقريب ـ تعاىل اهللا رمحه ـ عنايته ٨ـ 
ذلك. ونحو ورضب أمثلة، تطبيق، من ذلك عىل املساعدة باألساليب الطالب

 

يف أمرين: هذا البحث تكمن يف توصيايت

رمحه ـ الشيخ منهج من واالستفادة التفسري، من هبذا النوع األول: االهتامم ـ
تفسريه. يف عليه وتركيزه به عنايته ـ يف تعاىل اهللا

«تفسري عنوان حتت مستقل يف كتاب ـ للشيخ ـ القرآن ألفاظ تفسري مجع الثاين: ـ
. تعاىل اهللا بإذن مجة فوائد ففيه ذلك؛ نحو أو القرآن» غريب

اجلزاء خري جيزيه وأن عثيمني، للشيخ ابن أن يغفر تعاىل اهللا ويف اخلتام أسأل
أن سبحانه ـ ـ وأسأله واملسلمني، جليلة لإلسالم خدمات من ما قدمه كل عن
سميع قريب جميب. إنه جنته، من األعىل الفردوس يسكنه رمحته، وأن عليه يسبغ

األحياء واملؤمنات واملؤمنني واملسلامت، للمسلمني يغفر أن ـ ـ سبحانه أسأله كام
أمجعني. وصحبه آله وعىل نبينا حممد وسلم عىل اهللا وصىل منهم واألموات

العاملني.. رب هللا واحلمد
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