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السالم عليكم.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
القرآن حبل هللا الممدود وعهده المعهود وصراطه المستقيم وظله العميم من اقتفى أثره أبصر
وربا ومن أعرض عنه ضل وكبا الحديث عن القرآن وعلومه كل يفخر به ويعتز كيف ال وهو
الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه كالم ربنا سبحانه وتعالى أيها الجمع المبارك
مركز الدعوة واإلرشاد ببريدة ينظم لكم هذا اللقاء على هامش دورة األترجة القرآنية بعنوان:
كتب التفاسير ومناهج مؤلفيها لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير عضو هيئة
مأجور مشكورا.
ا
كبار العلماء فليتفضل شيخنا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ،أما بعد:
ففي هذه الدقائق المعدودة حسب ما طلب مني أن أتحدث عن كتب التفسير ومناهج مؤلفيها في
موضوع ال تدرك أطرافه وال يمكن اإللمام به في دروس فضالا عن مدة تقل عن الساعة واذا

تصورنا أن على تفسير البيضاوي أكثر من مائة وعشرين حاشية فكيف بما كتب على القرآن من
ألوف مؤلفة مما كتبه أهل العلم في هذا الشأن على تعدد مشاربهم وتنوع اختصاصاتهم وكثرة
اهتماماتهم فلو بدأنا الحديث عن تفسير واحد ما أسعفنا الوقت إلعطاء الصورة ولو مجملة عن
جدا ال
هذا التفسير فضالا عن ما طلب اإلطالق في الحديث عن هذه التفاسير التفاسير كثيرة ا
يمكن اإلحاطة بها منها ما يعنى بتفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقاويل السلف الصالح من
الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم وهذا ما يسمى بالتفسير المأثور وهذا النوع من التفسير هو أولى
ما يعنى به طالب العلم ألن أولى ما يفسر به القرآن القرآن ثم ما صح عن النبي -عليه الصالة
يفسر بالقرآن ألن اآلية قد ترد أو المسألة ترد مجملة في
والسالم -ثم عن صحابته فالقرآن َّ

وتفصل في موضع آخر وبين ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره وتبناه من بعده
موضع وتبيَّن
َّ

الشنقيطي رحمه هللا والرسول -صلى هللا عليه وسلم -ووظيفته بيان ما جاء عن هللا جل وعال في
كتابه فالسنة ِّ
مفسرة للقرآن ثم بعد ذلك صحابته الذين عاصروا التنزيل وشاهدا األحوال أحواله -

عليه الصالة والسالم -هم أعرف الناس به وبمدلوالته هذه الطريقة أِّلف فيها تفاسير كثيرة من

إماما للمفسرين وتفسيره
أشهرها وأهمها تفسير اإلمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الذي يعد ا
موجود ومطبوع ومتداول بين يدي أهل العلم منذ أكثر من مائة سنة وهلل الحمد ومن أشهر
التفاسير التي ألفت على هذه الطريقة تفسير اإلمام البغوي معالم التنزيل وتفسير الحافظ ابن كثير

وهؤالء منهجهم مثل ما مثل ما وصفت إال أن عناية ابن كثير في تفسير القرآن بالقرآن أكثر من
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أيضا لكنهم اهتموا باألثر وذكروا ما ورد في معاني
عناية أبي جعفر ابن جرير ومن البغوي ا
القرآن عن الرسول -عليه الصالة والسالم -وصحابته الكرام هذا النوع من التفسير يمثله ثلة من
كثير من التفاسير الموجودة والمفقودة السيوطي في
أهل العلم من أشهرهم هؤالء الثالثة وجمع اا
الدر المنثور لكنه مع األسف الشديد حذف األسانيد التي يتوصل بواسطتها معرفة الصحيح من
الضعيف المقبول من المردود وليته أثبت هذه األسانيد نعم سوف يطول الكتاب لكن الفائدة قليلة
جدا بالنسبة لما صنعه من حذف األسانيد لكن لو أثبت هذه األسانيد ألفادنا فائدة عظيمة ألنه
ا
جمع بين تفاسير كثير منها مفقود من العلماء من فسر القرآن على غير هذه الطريقة على طريقة
الفقهاء واهتم بأحكام القرآن ومن هؤالء أبو بكر بن العربي وهو على مذهب اإلمام مالك وأبو بكر

الجصاص وهو على مذهب أبي حنيفة والكيا الطبري الهراسي على مذهب اإلمام الشافعي وجمع

هذه التفاسير كلها وأضاف إليها أضعافها أبو عبد هللا القرطبي في تفسيره الجامع ألحكام القرآن
جدا يعنى باألحكام عناية فائقة ال نظير له في هذا الباب وله
في عشرين مجلدة تفسير كبير ا
أيضا عناية باللغة وعناية بالتوجيه والوعظ في أسلوب فريد وترتيب نادر على أنه ال يخلو من
ا
أيضا عدم تحقيق في األحاديث فهو يذكر األحاديث الصحيحة والضعيفة بل
أخطاء في العقيدة و ا
فيه بعض الموضوعات ويعنى باللغة ويستشهد على ما يقول من قواعد العربية بأشعار العرب
فهو كتاب كاسمه جامع يحتاج إلى حاشية تبين أخطاءه في االعتقاد وتبين ما خرجه ما ذكره من
أحاديث ضعيفة وموضوعة هؤالء األربعة وغيرهم ممن كتب في أحكام القرآن يستفاد من كتبهم
فائدة عظيمة ومع األسف أنه ال يوجد كتاب في أحكام القرآن على مذهب الحنابلة فعندنا في

المذهب المالكي ابن العربي وفي الحنفي الجصاص الرازي وفي المذهب الشافعي إلكيا الطبري

الهراسي واإلمام الشافعي جمعت أقواله فيما يتعلق بأحكام القرآن جمعها البيهقي في مجلد وهو
مطبوع ومتداول ومعروف والكتاب الجامع لهذه الكتب كلها ولغيرها كتاب القرطبي الجامع ألحكام
القرآن وال يوجد في الكتب المتداولة بين الناس كتاب في أحكام القرآن على طريقة أو على مذهب

الحنابلة وهذا خلل ينبغي أن يتدارك وتداركه سهل ًّ
جدا وأذكر أن قسم القرآن في كلية أصول

مشروعا في أحكام القرآن من خالل كتاب المغني البن قدامة فيكون على مذهب
الدين طرح
ا
الحنابلة لكن طالب العلم يسهل عليه أن يأتي أو يعمد إلى كتاب من كتب أحكام القرآن على
المذاهب الثالثة في الكتب المتداولة الذي التي ذكرتها واذا مر بحكم مستنبط من آية على مذهب
مالك عند أبي بكر بن العربي بحث في كتب الحنابلة وأثبت الحكم من كتب الحنابلة في جميع
مسائل الكتاب ثم يعمد إلى كتاب أحكام القرآن للجصاص كذلك ثم يأتي إلى أحكام القرآن للكيا

الطبري الهراسي ويقارن ما ذكره من مسائل على مذهب اإلمام الشافعي بما هو موجود في كتب
الحنابلة وفي النهاية يصفو له كتاب كبير في أحكام القرآن على مذهب الحنابلة وبهذه الطريقة

التي بانت معالمها وتيسر أمرها وهلل الحمد بوجود الكتب ووجود ما يعين على الداللة على
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مواضع المسائل في الكتب يكون طالب العلم ألم بأحكام القرآن على جميع المذاهب ومن طريق
معاناة وتعب وبهذا يثبت العلم وبهذه الطريقة يثبت العلم ال يثبت العلم إال بالتعب ال ينال العلم

أيضا مشرب التفسير األثري تفسير باألحكام أحكام القرآن
براحة الجسم إنما ينال بالتعب هذا ا
هناك تفاسير على مذاهب أخرى منها ما يهتم بالعقائد وهو ما يسمى بعلم الكالم وأِّلفت فيه كتب
كثير منها ال يسلم من خلل في االعتقاد بل جُّلها وغالبها من ذلكم تفسير الزمخشري المسمى

َّ
بالكشاف فيه فوائد لغوية وفيه بيان لبيان القرآن واعجازه وهو كتاب مفيد إال أن طالب العلم غير
المتمكن يوصى بعدم النظر فيه ألنه أدخل مذهب المعتزلة في الكتاب الذي هو يتبناه ويعتنقه
بطريقة ال يدركها كثير من المتعلمين حتى أن من أهل العلم من استخرج مذهب المعتزلة من

الكشاف بالمناقيش كما قال وعليه حواشي بينت هذا المذهب وفاتهم أشياء ألن الزمخشري مدرك

لما يقول ودقيق فيما يبحث ويرمي إليه حتى أن بعض من ينتسب إلى السنة ممن استفاد من هذا
الكتاب نقل عنه ما يخدم مذهب االعتزال وهو ال يشعر فطالب العلم غير المتمكن ال ينظر في

تفسير الكشاف وقل مثل هذا في تفسير الرازي المسمى بمفاتيح الغيب تفسير الرازي تفسير كبير

مطبوع في اثنين وثالثين جزاءا تفسير مطول وفيه درر وفيه نفائس وفيه عقارب وحيات والثاني
أعني الرازي كسابقه كتابه مشحون بتأصيل مذهب األشعرية ومذهب الجبرية ألنه أشعري جبري
مؤصل ِّ
ِّ
منظر ألن بعض أهل العلم ينتمي إلى مذهب على سبيل التقليد فيذكر المسائل نقالا عن
غيره مثل النووي وابن حجر وغيرهم هذا أمرهم واضح ومكشوف لكن مثل هؤالء المنظرين الذين
يقررون ويؤصلون ويدافعون ويردون على غيرهم الرازي أقول ال يجوز لطالب العلم المتوسط أن
ينظر فيه ألنه يورد شبه يورد شبه ويجِّليها بأوضح عبارة ثم بعد ذلك يضعف في الرد عنها سواء
كان مما يعتقده هذا يقرره بدون رد لكن الذي ال يعتقده من مذهب الجهمية من مذهب المعتزلة

الذين هم شر من مذهبه يورد أقوالهم وشبههم يوضحها ويجليها ويضعف في ردها وينشط ويقوى
حينما يرد على أهل السنة من أهل التحقيق حتى إنه قال في إمام األئمة محمد بن إسحاق بن
خزيمة وصفه بأنه ِّ
مجسم وأنه ِّ
مشبه وقال في تفسير سورة الشورى وألف في أعضاء هللا شخص
كتابا أسماه كتاب التوحيد واألولى أن يسمى كتاب الشرك
يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة ا
فطالب العلم غير المتمكن ال يجوز له أن ينظر في تفسير الزمخشري وال في تفسير الرازي مع
أن فيها فوائد وفيها درر تفسير الزمخشري ذكرت أنه بين إعجاز القرآن والوجوه البيانية في القرآن

وقورن ما فيه من هذا الجانب بما في تفسير الطبري من بيان القرآن واعجازه رسالة علمية دكتوراة

في المقارنة بين الطبري والزمخشري في بيان القرآن واعجازه فأيهما الذي فاق اآلخر؟ هذا ال
مطول وبحر وهذه األمور مغمورة في بحار األسانيد التي يسوقها
يذكر في تفسير الطبري ألنه َّ

فعند المقارنة فاق الطبر ُّي الزمخشر َّي في هذا الباب في البيان في بيان القرآن واعجازه لكن مثل
ما قلت هذا ظاهر في تفسير الزمخشري ألنه مختصر وتظهر الفائدة في هذا الجانب لكل قارئ
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لكن في تفسير الطبري وهو بحر محيط مشحون باألسانيد والروايات قد ال ينتبه طالب العلم لما
ذكره الطبري في هذا الباب وقد يكون ق أر الكتاب بنفسية معينة ألن اإلنسان حينما يتجه إلى كتاب

وهو يعرف طريقة هذا الكتاب ومنهج مؤلفه يتحدد نظره وفكره لما يتميز به هذا المؤلف الطبري

يتميز باألثر فتؤخذ منه الروايات لكن ما ينظر ويدقق في أقواله التي يسوقها ويستنبطها من تلقاء
توجه نأخذ أمثلة
نفسه هناك تفاسير مثل ما ذكرنا اإلحاطة بها مستحيلة ومتعذرة لكن من كل ُّ
مثل ما ذكرنا في األثر ومثل ما ذكرنا في أحكام القرآن وفي علم الكالم جاء بعض المتأخرين

يحاول أن يجمع بين تفسير الزمخشري والرازي وغيرهما من كتب التفاسير التي تهتم بعلم الكالم
ويعتصر ويختصر ما فيها كالبيضاوي الذي عنايته في الصناعة اللفظية للقرآن وبان وفاق غيره

في هذا الباب وهو تفسير مختصر في مجلدين ومن تميزه في هذا الشأن أو لتميزه في هذا الشأن
اهتم به أهل العلم فعددت عليه أكثر من مائة وعشرين حاشية في كشف الظنون وذيله وبعض

الكتب التي اطلعت عليها هذا ما يأتي من فراغ ال يمكن أن يأتي هذا االهتمام من فراغ ترد نسخ

من تفسير البيضاوي تملكها علماء في مصر والشام وتركيا ال تسلم نسخة من حاشية قلمية يعني

مكتوبة بالخط وعندنا كم من هذا النوع يعني هذا ما حسب من المائة والعشرين فاهتمام أهل العلم

في تفسير البيضاوي منقطع النظير ومن أفضل ما كتب على تفسير البيضاوي حاشية الشهاب

الخفاجي مطبوعة في ثمانية مجلدات حاشية حافلة فيها من كل العلوم ما يفيد طالب العلم لكنها
لطولها قد ال يتسنى لكل طالب علم أن يراجع الكتاب في كل مسألة هناك حاشية يفضلها

المترجمون على حاشية الشهاب وهي حاشية زادة حاشية مفيدة ونافعة لكن أنا في تقديري أن
حاشية الشهاب أفضل ومن ترجم لزادة فضل حاشيته على غيرها من الحواشي هناك حاشية

جدا وقد ال توجد عند البحث عنها
أيضا فوائد وهي اآلن نادرة ا
قديما فيها ا
للقونوي طبعت في تركيا ا
جدا
أيضا للكازروني وحاشية للسيوطي حواشي كثيرة ا
ومعها حاشية ابن التمجيد هناك حاشية ا
على البيضاوي وقلت إنها فيما أحصيته بلغت مائة وعشرين حاشية هناك أيضا ممن اعتنى

بالزمخشري والرازي والبيضاوي وغيرهما من كتب المتكلمين تفسير الخطيب الشربيني هذا من
استغنى به عن هذه الكتب أغناه اسمه السراج المنير في تفسير كالم العليم الخبير مطبوع في

أربعة مجلدات كتاب متوسط تمكن قراءته ومخالفاته بالنسبة لمن تقدمه أقل بكثير وهو تفسير

أيضا فيه شيء من الوضوح بخالف تفسير البيضاوي الذي فيه شيء من الغموض من الكتب
ا
جدا تفسير الجاللين تفسير الجاللين ألف نصفه
التي ألفت على هذه الطريقة وهو معتصر ا
األخير جالل الدين المحلي قبل النصف األول الذي ألفه جالل الدين السيوطي وهو كتاب أشبه

ما يكون بالمتن بالمتن يعنى به طالب العلم فيه شيء من المخالفات في العقيدة لكنها يسيرة
ومدركة عليه حواشي من أجمعها وأمثلها حاشية الجمل على تفسير الجاللين قلنا أن النصف

الثاني من الكهف إلى آخر القرآن بدأه جالل الدين المحلي قبل النصف األول الذي أتمه جالل
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الدين السيوطي على نفس الطريقة والمنهج وبنفس النفس ومن أغرب ما يذكر في هذا الباب من
أغرب ما يذكر اجتماع النقيضين في المؤلفين جالل الدين المحلي قالوا إنه فهمه يثقب األلماس

جدا فيما ذكر في ترجمته لكنه في الحفظ صفر يقولون أنه حاول
جدا ا
جدا ا
والفوالذ عنده فهم ثاقب ا
أن يحفظ ورقة من التنبيه ألبي إسحاق الشيرازي فمكث عليها أسبوع ليل نهار يردد وخرجت به

بثور وارتفعت عليه الح اررة فتركها وعجز عنها بالمقابل السيوطي يحفظ مائتين ألف حديث يقول
ِّ
مقوما أو ِّ
المحلي وهما أعني الحفظ والفهم هما ِّ
لو وجدت أكثر لحفظت لكنه في الفهم دون
مقومتا
التحصيل بالدرجة األولى بعد اإلخالص والصبر والجلد على طلب العلم المقصود أن هذه
الطريقة طريقة المتكلمين لها ما يمثلها مما ذكرنا من المطوالت ومن المختصرات بحواشيها من

المفسرين من كان اهتمامه باللغة باللغة العربية على اختالف تخصصها تخصصاتها وفروعها
فمن يق أر في البحر المحيط ألبي حيان كأنه يق أر في شرح المفصل البن يعيش كأنه يق أر في كتاب
نحو إضافة إلى ما فيه من بيان للمعاني والقراءات وغير ذلك لكن قواعد العربية بوضوح موجودة
أيضا إسهام جيد في التفسير مما أِّلف من قبل المتأخرين تفسير المنار للشيخ محمد
للمعاصرين ا
رشيد رضا وجُّله مأخوذ من كالم شيخه محمد عبده تفسير فيه نكات ولطائف وفوائد وتحليل
مستنبط من القرآن مطباقا على الواقع الذي عاشه في وقته يستفيد منه طالب العلم إال أنه تأثر
بشيخه محمد رشيد رضا فأرخى العنان للعقل قليالا يعني ما أبعد عن األثر لكنه أرخى العنان

أعطى العقل مساحة أوسع مما ينبغي أن يحصر فيها من المؤلفات النافعة للمتأخرين تفسير
القاسمي المسمى بمحاسن التأويل كتاب مطبوع ومتداول وجيد فيه نفائس ونقول عن المحققين
وغير المحققين يكثر النقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل التحقيق وينقل

أيضا من القاشاني وابن عربي وغيرهما والغريب أنه يقول اإلمام المحقق ابن القيم وقال اإلمام
ا
محيي الدين قدس سره يعني ابن عربي ويشابهه في هذا األلوسي في روح المعاني روح المعاني
كتاب كبير ومشحون بالفوائد لكنه مثل ما ذكرنا حاطب ليل مثل القاسمي بل القاسمي أكثر
تحقيق منه ورد على شيخ اإلسالم في مواضع واأللوسي يعني المفسر األلوسي أبو الثناء محمود

شهاب الدين غير األلوسي محمود شكري المتأخر هذا محقق على طريقة أهل السنة والجماعة
جدا
أما األلوسي الجد المفسر هذا نقشبندي وحنفي المذهب ففيه مخالفات وفيه فوائد عظيمة ا

وطالب العلم المتمكن ال ال تمشي عليه هذه المخالفات ويستفيد من فوائده من إسهامات

المتأخرين في التفسير تفسير الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير وهو كتاب متعوب عليه تعب
عليه مؤلفه وانتخبه واصطفاه من كالم أهل العلم وانتقاه بطريقة فذة واعتنى بجوانب المعاني
أيضا
أيضا في بالدنا ا
والبيان والبديع يعني في بالغة القرآن تميز في هذا الكتاب لشيوخنا ا
مؤلفات في التفسير من أهمها تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى تيسر الكريم
المنان في تفسير كالم الرحمن هذا التفسير أظن ما يحتاج إلى كالم فهو بيد كل طالب علم
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السيما بعد أن طبع على هامش المصحف فتيسر ونشر في المساجد ووزع على أوسع نطاق
مبنيا على
وهو كتاب كتبه الشيخ بأسلوبه الواضح البين الذي يستفيد منه العامي وطالب العلم ا
فهم كالم السلف الصالح يعني ما أبعد ليس كتاب في التفسير المعقول المحض إنما هو معقول

مبني على المأثور بأسلوبه المتميز يستفيد منه طالب العلم ويوضح له لكن ليس على طريقة

المتون يعني طالب العلم الذي يريد أن يق أر التفسير على طريقة أهل العلم في درس علمي أو

شيخ يريد أن يفتح درس في التفسير الكتب السهلة ال يصرف عليها أوقات في تعليم الناس إال

للعامة أما طالب العلم فيمرنون على أساليب أهل العلم المتقدمين من التفاسير المعاصرة لشيوخنا

تفسير الشيخ فيصل المبارك واسمه توفيق الرحمن في دروس القرآن التفسير هو عبارة عن انتقاء
من الشيخ لكالم السلف ما فيه شيء من كالم الشيخ بخالف تفسير الشيخ ابن سعدي تفسير

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بأسلوبه كله من أسلوبه الذي بناه على كالم السلف الشيخ فيصل

يختلف نقل لنا ما انتقاه من كالم السلف وذكر في تفسيره هذا المختصر خالصة تفسير الطبري

والبغوي وابن كثير اعتصر خالصة هذه التفاسير في هذا التفسير المختصر في أربعة أجزاء
أيضا في مجلدين أخي ار يستفيد منه طالب العلم فإذا ضمه إلى تفسير الشيخ ابن ِّسعدي
وطبع ا
جدا كمرحلة أولى لقراءة
وق أر معه تفسير الجاللين وراجع بعض الحواشي عليه استفاد فائدة كبيرة ا
أيضا
التفسير وان انضم وان ضم إليها التفسير الميسر الذي طبعته و ازرة الشؤون اإلسالمية ا
حصلت الفائدة الكبيرة لطالب العلم في المرحلة األولى ألن مراحل الطلب كما قرر أهل العلم أربع

أخير ثم الطبقة الثانية من طبقات المتعلمين
فمرحلة المبتدئين يناسبهم هذه التفاسير التي ذكرتها اا
اللي يسمونهم المتوسطين هؤالء يرتقون عن هذه المختصرات إلى تفسير ابن كثير وما يقاربه في

حجمه فإن انضاف إليه أحكام القرآن البن العربي مثالا وتفسير القاسمي يكون الطالب قد استفاد

في هذه المرحلة من هذه التفاسير التي تؤهله للمرحلة التي تليها وهي مرحلة الطبقة الثالثة من

طبقات المتعلمين بحيث يق أر في تفسير البغوي مثالا وتفسير القرطبي أو إن استطال القرطبي يق أر
في أضواء البيان وأضواء البيان جُّله مأخوذ بحروفه من تفسير القرطبي فمعول كثير من
المفسرين في هذا الباب يعني أحكام القرآن على القرطبي ممن جاء بعده ثم بعد ذلك يتأهل إلى

الطبقة الرابعة إلى قراءة الطبري وما فوقه من كتب وما معه أو ما يناسبه من كتب التفاسير
ويكون قد أدرك من العلم ما ال يخفى معه عليه من المخالفات العقدية فله أن ينظر في تفسير

الرازي وفي تفسير الزمخشري وفي غيرها من التفاسير حنيئذ يأمن أن يتأثر بما عندهم من خلل
في االعتقاد على كل حال هذه لمحة سريعة فيما طلب وعلى كل حال هي غير معدة وال..
أخبروني برسالة جوال أن هذا هو المطلوب وال بقي من الوقت شيء بهذا نختم هذه الكلمة.
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

