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 اإلهداء

 

 ،، وأطال في عمرها، وأعانني على بّرها-عاهار حفظها اهلل و -الحبيبة إلى أمي الرؤوم ...   

 .ته، وأسكنهما فسيح جنانهرحم وتغمدهما في تعالى اهلل ما... رحمه وأخي إلى روح أبي

 العزيزة.زوجتي  رفيقة دربي، التي سارت معي نحو الحلم، إلى

 ، جعلهما اهلل قّرة عيني، ورزقني برهما.أبنائي: يحيى وحمزةفلذات كبدي  إلى 

لى أصحابي وأصدقائي.إلى إخوتي وأخواتي، و   ا 

 إلى هؤالء جميعا أهدي بحثي.
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 الشكر والتقدير

أتقدم بجزيل الشكر ا يوافي نعمه، ويكافئ فضله، أوال وقبل كّل شيء، شكر  الحمد والشكر هلل    

 -حفظه اهلل -والعرفان الجميل ألساتذتي الكرام، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور محسن سميح الخالديّ 

ر، وخلقه النبيل، والذي جاد ي بقبوله اإلشراف على رسالتي، فقد أفادني من علمه الغزيالذي شّرفن

 .نعم المشرف! جزاه اهلل عني خير الجزاءفكان بحّق،  وقته وجهده،علّي من 

 من  كل   :لجنة المناقشة عرفان لألستاذْين الكريمْين عضويّ وأتقدم بالشكر والتقدير وال   

 الدكتور: يونس ياسين وفضيلة عطية األطرشفضيلة الدكتور: 

اللذْين تفضال بقبول مناقشة رسالتي؛ لتصويب ما وقع ما فيها من أخطاء، والستدراك ما فاتني من 

 موضوعات، وإلخراجها بحّلة أبهى. 

دارتها ، ممثلة برئاستها و موصول لهذا الصرح الشامخ جامعة الخليل الشكرو  وأخّص  وأساتذتها،ا 

 ممثلة بعميدها وأساتذتها الذين أفادوني بعلمهم وتوجيهاتهم. ،كلية الشريعة

 ولهؤالء جميعا أقول: جزاكم اهلل عني كّل خير، وأدامكم ذخرا لإلسالم والمسلمين.
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 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة الموضوع

 ب اإلهداء.

 ج الشكر والتقدير.

 د فهرس الموضوعات.

 م ملخص البحث باللغة العربيّة.

 ن البحث باللغة اإلنجليزيّة. ملخص

 س المقدمة.
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 8 .نشأة التفسير وأطواره :المبحث الثاني

 .-صل ى هللا عليه وسل م-التفسير في عهد النبي   ى:المطلب األول: المرحلة األول

 وأصحابه.
10 

 11 .-رضي هللا عنهم-التفسير في عهد التابعين: المطلب الثاني: المرحلة الثانية
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 ملخص البحث

 

 .-دراسة ونقد -الوعظّي المعاصر مدرسة التفسير عنوان البحث: 

 جواد إبراهيم مصاروة.إعداد الطالب: 

 د. محسن سميح الخالدي.إشراف: 

دراسة تأصيلّية ووصفّية وهو ، دراسة ونقد""تفسير الوعظّي المعاصر: ال مدرسة هذا البحثيتناول   

القرآن للّناس، كما ي لمدرسة من مدارس التفسير التي ساهمت في تيسير معان ،وتحليلّية ونقدّية

، وبيان المآخذ هاومالمح هامعالمو  مدرسة التفسير الوعظّي المعاصر على بيان جذور ضوءيسّلط ال

 تقويم ما أعّوج منها. قصدعليها، 

في الدراسة والنقد التفسير الوعظي عند كل من: كشك، والشعراوي، والنابلسي،  البحث وقد تناول

الوعظي، وأثره في إيصال المعلومة إلى مستمعيهم، وتناول البحث نقد مبّين ا منهجهم في التفسير 

 األداء عند كّل واحد منهم.

  سّطرتوفيها  ،ثّم جاءت الخاتمة فصل تمهيدّي، وخمسة فصولواشتمل البحث على: مقدمة، و 

 بعدي.، وأردفتها بباقة من التوصيات للباحثين من ل إليها الباحثجملة من أهم النتائج التي توصّ 

 

 

 الباحث                                                                          

 جواد إبراهيم مصاروة
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Abstract 

Name of the study:Modern Hermeneutics School:A study & A Criticism   

Prepared by THE STUDENT:Jawad Masarweh. 

Supervised by: Dr. Muhsen Sameeh al –Khaldi. 

This research has dealt with the Modern Hermeneutics School : a study  

and criticism .It's  a genuine , descriptive ,analytic, and a critical study of 

one of the Hermeneutic schools that has contributed to facilitating of 

Qur'an's  meaning and interpretation for the people.It has also  focused on 

showing  the roots :bases, characteristics, out lines, and features of the 

Modern Hermeneutics School. Further more, it has  shed light on  its 

disadvantages, so as to  rectificate its  distorted aspects. 

 The researcher  has referred in his study  to  the following men of Islam 

:Kishek, al-Sha'rawi, and al- Nabulsi;showing their approaches and 

methodologies in hermeneutics , and their effect on addressing and 

communicating with the audience, and the shortcomings of each one's 

approach. 

  This study actually , incudes the introduction, body :five sections, and the 

conclusion which has included the results that the researcher has come up 

with , and a pundle odf recommendations for other researchers to come. 

 

 The researcher 

 Jawad Ibraheem Masarwe. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة

ونستغفره، ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من  إّن الحمَد هلل نحمده، ونستعينه

يهِده اهلل فال مضلَّ له، ومن يضِلْل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحَده ال شريك له، وأشهد 

 أن محمد ا عبده ورسوله.

 أما بعد،

 همءونسا رجالهم وفقيرهم، غنيهم وجاهلهم، عالمهم: جميًعا الّناس يعمّ  شامل الشارع خطاب إنّ ف

 كغيرهم الشرع بأحكام مخاطبون وهم المجتمعات، في الكبرى الفئة هم الّناس عوام أنّ  شكّ  وال، ...

 في والعقبات العوائق وضع قد األمر وهذا ،العلمّية للنخب  اليوم غدت موجهة الخطابلغة  لكن ،

 . وتعاليمه اإلسالم أحكام فهم

الذي  ،القرآن معاني ى فيه بتوضيحعتن، إذ يُ علم التفسيري تيسيرها للعوام ومن تلك العلوم التي ينبغ

 هو مصدر التّلقي والتشريع األول لألّمة.

تها منهجيو  ،ها المميزمدارس تفسيرّية ذات معالم واضحة، لها طابع فقد ظهرت ،وعلى ذلك

اف عامة الّناس في خطابها، فكانت المدرسة ستهدفي ا، مختلفة عن غيرهاال تهاورؤي الخاصة،

 في هذه المدرسة في عصرنا الحاضر.بحث لت هذه الدراسة لوجاءالوعظّية في التفسير، 

 

 

 



 ع
 

 :موضوع البحث

أال وهي مدرسة  في العصر الحاضر يتناول هذا البحث الكشف عن مدرسة من مدارس التفسير

براز معالمها ومنهجها و  التفسير  .أئمتها وجمهورها المستهدفينبعض الوعظّي، وا 

 

 :ب اختيار الموضوعاسبأ

 عدة أسباب، من أهمها:فع لي على اختيار هذا الموضوع كان الدا

، علم صرفت فيه الهمم أهمية هذا الموضوع ومكانته العلمّية، فالعلم في كتاب اهلل أجلّ  .1

 شرف فضله. ة له، لعلني بذلك أنالوخدم -عّز وجلّ –والبحث فيه نصٌح لكتاب اهلل

، على حّد سواء المعاصرو القديم  ،عدم وجود دراسة مستقلة في مدرسة التفسير الوعظيّ  .2

 والرغبة في إفراد الموضوع في بحث مستقل.

 أسلوبها، ودعاتها. إلىإبراز معالم مدرسة التفسير الوعظّي والتعّرف  .3

 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي:

، ورصد مراحل تطورها إلى عصرنا هاوأصول الكشف عن جذور مدرسة التفسير الوعظيّ  .1

 الحديث.

 ،المضمون :من حيث هاوميزات هاوخصائصإبراز أهم معالم مدرسة التفسير الوعظّي  .2

 واألثر. ،واألسلوب
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 .تهاوأئم أعالم مدرسة  التفسير الوعظّي قديما وحديثا إلىالتعّرف  .3

كشك والشعراوّي والنابلسّي، وبيان المآخذ  :كّل من ة في تفسيرالجوانب الوعظيّ إظهار  .4

 عليها.

 في تفسيرهم الوعظّي فيما بينهم، وبين المفسرين قديما.بين النماذج الثالث  الموازنة .5

 أهمية البحث:

 :تيةية البحث، من خالل النقاط اآلتبرز أهم

 .السابقة تحقيق األهداف .1

 أهميَّته من أهميَّة الكتاب العزيز؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم. يستقي هذا الموضوع .2

تبدو أهميَّته في الكشف عن مدرسة من مدارس التفسير التي لم تلق مزيدا من العناية  .3

 والدراسة والبحث.

 

 حدود البحث:

اضطررت إلى تأصيلها،  قدالمعاصر، و  دراسة مدرسة التفسير الوعظيّ  علىيقتصر البحث 

واقتصرت على دراسة ثالثة نماذج تطبيقّية في ذلك، وهي: تفسير كشك، وتفسير الشعراوّي، وتفسير 

 النابلسّي. 

 

 



 ص
 

 الدراسات السابقة:

ة أو علميّ  دراسةعلى أي  قفعن الدراسات التي كتبت في هذا الموضوع لم أ بعد البحث والتحريّ 

، لكن هنالك بعض الدراسات حول منهج الشعراوي، وتناولت هذا الموضوع فيمباشر  بحث محّكم 

 المنهج بشكل عام، ومن تلك الدراسات:

 للباحث رولي محمد أحمد : القرآن الكريم منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير

 م.1996محسن، الجامعة األردنية، 

 عثمان عبد الرحيم القميحيللدكتور : الشيخ الشعراوي ومنهجه في التفسير. 

 غزة،  -منهج الشعراوي في التفسير: للباحث إبراهيم عيسى صيدم، الجامعة اإلسالمية

 م.2000

 منهج البحث: 

منهجا علمّيا يقوم على استقراء وتتبع النصوص التفسيرّية  ؛ سلكتالمنشودة لتحقيق أهداف البحث

 .واالستنباطيّ  المنهج الوصفّي والتحليليّ ب الوعظّية، واستعنت

 خطوات البحث:

 عالم .الرجوع إلى كتب التفسير، والحديث، والوعظ، وكتب البالغة، واإل .1
 .متبعا بذلك التوثيق العلمي ،األقوال ونسبتها إلى قائليها وُ زْ عَ  .2

 ، وفي المرة الثانية أكتفي باسم الشهرةكاملة ة األولى أذكر بيانات النشرعند التوثيق للمر   .3

 .والجزء والصفحة ،واسم الكتاب للمؤلف



 ق
 

رقم إلى سورها، مع ذكر  عزو اآليات القرآنيةالقرآنّية بالرسم العثمانّي، وكتابة اآليات  .4

  .اآلية

قد كن في الصحيحين، وتالحكم عليها إن لم نقل و من مظانها، هاوتخريجضبط األحاديث  .5

 حدثين كاأللبانّي وشعيب األرنؤوط فيها.القدامى والمعليها من أقوال  حكم النقلت 
 الحاجة. بقدر الترجمة لألعالم الواردة أسماؤهم في الرسالة .6
 تخريج شواهد الشعر العربي من مظانها. .7
بالمناطق والبلدان غير  والتعريف ،توضيح المعاني والمفردات المبهمة والغامضة .8

 .المعروفة

 ، وأهملت "ال التعريف" وأهملت كلمة "أبو" و"ابن". رتّبت الفهرس وفق حروف المعجم .9

 :محتوى البحث

 يحتوي البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة.

سابقة، ومنهج ، والدراسات السبب اختيار البحث، وأهدافه، وأهميته، وحدوده وفيها: ،المقدمة

 .البحث، وخطواته، ومحتواه

 :مباحث ثالثة وفيه ،ومدارسه وأطواره التفسيرالفصل التمهيدّي: 
 .وأهميته تعريفه التفسير :األول المبحث

 .وأطواره التفسير نشأة :الثاني المبحث

 .واتجاهاتها التفسير مدارس: الثالث المبحث

 :مباحث ثالثة وفيه ،منه العلماء وموقف الوعظ: األول الفصل
 .إليه والحاجة وألفاظه ،معناه الوعظ: األول المبحث

 .القصصيّ  الوعظيّ  األسلوب من العلماء موقف :الثاني المبحث
 .ونشأته الوعظيّ  التفسير: الثالث المبحث

 :مباحث ثالثة وفيه، وأثره الوعظيّ  التفسير مالمح: الثانيّ  الفصل
 .الوعظيّ  التفسير في األسلوب :األول المبحث



 ر
 

 .الوعظيّ  التفسير في والمضمون الشكل: الثاني المبحث
 .الوعظيّ  التفسير أثر: الثالث المبحث

 وفيه خمسة مباحث: ،-دراسة ونقد-الوعظّي عند كشك رالتفسي الفصل الثالث:
 .سيرة عبد الحميد كشكالمبحث األول: 
 عند كشك. ومستوى األداء ،األسلوب في التفسير الوعظيّ المبحث الثاني: 
  عند كشك. الشكل والمضمون في التفسير الوعظيّ المبحث الثالث: 
 .مجاالت النقد عند كشك في التفسير الوعظيّ المبحث الرابع: 

 .عند كشكالمآخذ على التفسير الوعظّي المبحث الخامس: 
 
 

 وفيه خمسة مباحث:، -دراسة ونقد- الوعظّي عند الشعراويّ ر التفسي الفّصل الرابع:
 .سيرة محمد متولي الشعراويّ المبحث األول: 
 .ومستوى األداء عند الشعراويّ  ،األسلوب في التفسير الوعظيّ المبحث الثاني: 
 .أساليب تيسير المعاني وتقريبها  عند الشعراويّ  المبحث الثالث:
 .النقد في التفسير الوعظّي عند الشعراويّ مجاالت المبحث الرابع: 

 .المآخذ على التفسير الوعظّي عند الشعراويّ المبحث الخامس: 
 

 وفيه خمسة مباحث: ،-دراسة ونقد - الوعظّي عند النابلسيّ  التفسير الفصل الخامس:
 سيرة محمد راتب النابلسّي. المبحث األول:

 ومستوى األداء عند النابلسّي. ،األسلوب في التفسير الوعظيّ المبحث الثاني:  
 أساليب تيسير المعاني وتقريبها  عند النابلسّي.المبحث الثالث: 
 .مجاالت النقد عند النابلسّي في التفسير الوعظيّ المبحث الرابع: 

 .المآخذ على التفسير الوعظّي عند النابلسيّ المبحث الخامس: 
 .في هذه الدراسة إليها تتضّمنت أهم النتائج التي توصلوقد والخاتمة: 

هذا، وأن يجعله في ميزان  يهذا جهد المقل، وعذر غير المخل، واهلل أسأل أن يتقبل عمل

 حسناتي.

 

 



1 
 

 
 

 التمهيدي   الفصل
 التفسير وأطواره ومدارسه

 
 :وفيه ثالثة مباحث

 .وأهميته تعريفهالتفسير  :المبحث األول
 .نشأة التفسير وأطواره :المبحث الثاني

 .مدارس التفسير واتجاهاتهاالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول 
 وأهميته تعريفهالتفسير 

 
 وفيه ثالثة مطالب:

 .لغة  : التفسير المطلب األول
 .المطلب الثاني: التفسير اصطالحا

 .المطلب الثالث : أهمية علم التفسير
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 لغة   التفسير: المطلب األول
  

 مشتق :تبّين أّن التفسير في اللغة ،عند الرجوع إلى معاجم اللغة وتتّبع معنى كلمة التفسير  
يَضاِحِه. ِمْن َذِلَك  َوالرَّاُء َكِلَمٌة َواِحَدٌة، )َفِسَر( اْلَفاُء َوالسِّينُ  من مادة َتُدلُّ َعَلى َبَياِن َشْيٍء َواِ 

 .1الطَِّبيِب ِإَلى اْلَماِء َوُحْكُمُه ِفيهِ اْلَفْسُر، ُيَقاُل: َفَسْرُت الشَّْيَء َوَفسَّْرُتُه. َواْلَفْسُر َوالتَّْفِسَرُة: َنَظُر 
 

مِّ، َفْسراالَفْسُر: اْلَبَياُن. َفَسر الشيَء يفِسُره، بالَكسر: جاء في لسان العربو   ، ويْفُسُره، ِبالضَّ

:َوَقْوُلُه َعزَّ  ،2َمْعَنى َواِحدبالتَّْفسيُر والتْأويل  سيُر ِمْثُلُه.وَفسََّرُه: َأبانه، والتَّفْ   خم ٱُّٱَوَجلَّ

4ْشكل.َعِن اللَّْفِظ المُ  ؛ الَفْسُر: َكْشُف الُمَغّطى، والتَّْفسير َكشف الُمراد3َّمم  

 
تدور حول معنى الكشف كّلها  وتصريفاتها "فسر"مادة ّن معاني أمما سبق الحظ ويُ 

 يضاح.والبيان واإل
  
 
 
 
 

                                 
، تحقيق: عبد السالم معجم مقاييس اللغةهـ(، 395أحمد بن فارس بن زكرياء )ت  ،ابن فارس بتصّرف: 1

 .504ص ،4ج م،1979 -هـ 1399 محمد هارون، دار الفكر،
 

التفسير للفظ،  الثاني: أنّ  هما بمعنى واحد.األول: أنّ هناك ثالثة أقوال في الفرق بين التفسير والتأويل:  2
) بتصّرف: .ى المجاز لقرينةحمل الكالم عل الثالث: أن التفسير هو الشرح، والتأويل هو والتأويل للمعنى.

، تحقيق: الدكتور عبد اهلل الخالدي، شركة التسهيل لعلوم التنزيلهـ(، 741، محمد بن أحمد )ت ابن جزي
 .(16ص ،1جه،1416، 1ط بيروت، –دار األرقم بن أبي األرقم 

 
 
 

 33الفرقان: 3
، 3ط بيروت، –، دار صادر لسان العربهـ(، 711ابن منظور، محمد بن مكرم)ت بتصّرف:  4

 .55ص ،5جه،1414
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  .التفسير اصطالحا :المطلب الثاني
 

ومن أشهر تلك  ،تعريفهم لمصطلح التفسير بين موّسع ومضّيق اختلفت عبارات العلماء في 
 التعاريف:

ه شرح القرآن وبيان معناه، واإلفصاح بما يقتضيه بنصّ  " :حيث قال إّنه،  ابن جز ي تعريف
 .1"أو إشارته أو فحواه

طق بألفاظ القرآن، بحث فيه عن كيفية النّ علم يُ " :بقوله األندلسي   عر فه أبو حي انو 
ة، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات ة والتركيبيّ ومدلوالتها، وأحكامها اإلفراديّ 

 .2لذلك"
 : بتعريفْين مختلفْينالزركشي  عر فهو 
صلى اهلل عليه -ه محمد ل على نبيّ عرف به فهم كتاب اهلل المنزّ علم يُ " التعريف األول : 

 ،والنحو ،وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة ،وبيان معانيه واستخراج أحكامه -وسلم
اسخ والنّ  ،ويحتاج لمعرفة أسباب النزول ،والقراءات ،وأصول الفقه ،وعلم البيان ،والتصريف
 .3"والمنسوخ

                                 
 .15ص ،1ج،التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي 1

 
 

، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار البحر المحيط في التفسيرهـ(، 745أبو حّيان ، محمد بن يوسف )ت  2
 .26ص ،1هـ، ج 1420 بيروت، –الفكر 

، أي: "مدلوالتها"أي علم القراءات. و :"كيفية النطق بألفاظ القرآن"بـ قصدحيث  ،تعريفهوقد أوضح أبو حّيان 
معانيها التي "، وإلعراب، وعلم البيان: يشمل علم التصريف، وعلم ا"األحكام اإلفرادّية والتركيبية"علم اللغة، و

أي: الحقيقة، والمجاز، وتتمات لذلك، هو معرفة النسخ، وسبب النزول، ونحو  "تحمل عليها حالة التركيب
 (26، ص1، جنفسه المصدر)  ذلك.

 
 

تحقيق:  ،البرهان في علوم القرآنهـ(، 794، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل  )ت الزركشي 3
 1957 -هـ  1376، 1الحلبي وشركائه،طمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 

 .13،ص1م،ج
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 ثمّ  ،ازلة فيهاواإلشارات النّ  ،وأقاصيصها ،وسورتها ،هو علم نزول اآلية" :التعريف الثاني
ومطلقها  ،ها وعامهاوخاصّ  ،وناسخها ومنسوخها ،ومتشابههاومحكمها  ،ها ومدنيهاترتيب مكيّ 

 .1"ومجملها ومفسرها ،دهاومقيّ 
من حيث داللته على مراد اهلل  ،علم يبحث فيه عن القرآن الكريم": بقوله رقاني  كما عر فه الز  

 .2"ةبقدر الطاقة البشريّ 
 
والكشف والبيان عن مراد صاح ففي معنى اإلمن المالحظ أّن التعريفات جميعها تشترك و   
 فالمعنى اللغويّ  ويتناغم معها. نسجم مع المعنى اللغوّي لكلمة تفسيري، وهذا المعنى اهلل

 كشف وبيان، وفي التفسير كشف وبيان لمعاني كلمات اهلل.
دخال بعض العلوم التي يحتاج إليها المفّسر ؤ إال أّن التعريفات السابقة يُ  خذ عليها الطول، وا 

 ول اآلية، والّناسخ والمنسوخ، واللغة، وأصول الفقه وغيرها من العلوم.من علم نز 
 ال بّد من اإلشارة هنا إلى أّن كّل مفّسر عّرف التفسير وفًقا للعلوم التي ُأشتهرت في عصره.

 في كتابه الكريم. االجتهاد في الكشف عن مراد اهللويمكن تعريفه بقولنا: 
  

 
 
 
 
 
 

                                 
 .148،ص2،جالبرهان في علوم القرآن، الزركشي 1

 

ْرقاني، محمد عبد العظيم )ت   2 ، مطبعة عيسى البابي مناهل العرفان في علوم القرآنهـ(، 1367الزُّ
 .133ص  ،2ج ،3ط الحلبي وشركاه،

 .قطب الدين الرازي، في: )شرحه للكشاف(نقال عن  (،427،ص1ذكر نحوه في كشف الظنون )ج
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 التفسير : أهمية علمالمطلب الثالث
 

وهذا األمر متعلق بمادته ، ومكانة يمّيزه عن غيره من العلوم ،لكّل علم من العلوم فضل    
 .نزول القرآن الكريممع  تزامنتعلم التفسير من العلوم الشرعّية األولى التي . و وموضوعه

 جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱٱاهلل محله بقوله: معظّ  وقد

 -امرضي اهلل عنه-عّباس، ففّسر ابن 1 َّجك مق حق مف خف حفجف مغ

 المعرفة بالقرآن: فقهه، ونسخه ومحكمه، ومتشابهه، وغريبه، ومقدمه، ومؤخره.الحكمة بأّنها 
ّن تكرار ذكر الحكمة وعدم اضمارها،  .بالفقه في القرآن وأّما قتادة ومجاهد ففّسرا الحكمة وا 

.2على شرفها وفضلها هو التنبيه  
ضافة إلى تكرار الحكمة، ِعظم علم التفسير وفضله، وباإلوتلك التفسيرات السابقة دليل على 

 فإّن تنكير " خير"، دليل على الخيرّية وعلو المنزلة.
ما  وكلّ ه، وتفهم -عز وجل-فأول العلم حفظ كتاب اهلل  بّين ابن عبد البّر أهميته بقوله: "و 

3.فواجب طلبه معه" ؛يعين على فهمه  
    
شرف صناعة يتعاطاها أ " فضل علم التفسير وأهميته:قول الراغب األصفهاني في يو   

ا ما تشرف بأحد ثالثة أشياء: إمّ ة إنّ يالصناعات الحقيق ذلك أنّ  ؛اإلنسان تفسير القرآن وتأويله
 ألنّ  ؛قال: الصياغة أشرف من الدباغةبشرف موضوعاتها، وهي المعمول فيها، نحو أن يُ 

مّ الميتة  الذي هو موضوع الدباغة،  أشرف من جلد -وهو الذهب والفضة  -موضوعها  ا وا 
مّ ، شرف من طبع القيودأقال: طبع السيوف نحو أن يُ  ،بشرف صورها ا بشرف أغراضها وا 

                                 
 269البقرة:  1
براهيم الجامع ألحكام القرآنهـ(، 671القرطبي، محمد بن أحمد )ت بتصرف:  2 ، تحقيق: أحمد البردوني وا 

 .330، ص3ه، ج1384، 2القاهرة، ط –أطفيش، دار الكتب المصرية 
 

، تحقيق: أبي األشبال الزهيري، بيان العلم وفضلهجامع هـ(، 463ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل )ت  3
 .1129، ص2هـ، ج 1414، 1دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
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التي  -ها أشرف من الكناسة فإنّ ؛  -التي غرضها إفادة الصحة  - وكمالها، كصناعة الطبّ 
، فإذا ثبت ذلك، فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من  -غرضها تنظيف المستراح
حكمة،  : الذي هو ينبوع كلّ -تعالى –موضوع المفسر كالم اهلل  الجهات الثالث، وهو أنّ 

 .ةليومعدن كل فض

  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ ،وصورة فعله: إظهار خفيات ما أودعه ُمْنِزُلُه من أسراره

انفصام لها، والوصول إلى السعادة  وغرضه: التمسك بالعروة الوثقى التي ال، 1َّ رب

2فناء لها" الحقيقة التي ال  
، فعلم التفسير ُيعّد أول العلوم ه الراغب األصفهانّي ال مراء فيهما ذهب إليوالمالحظ أّن  

ّن اآليات الحاّثة القرآن الكريم كالم رّب العالمينألّن مادته  ؛وهو أجّلها وأفضلها ،الشرعّية . وا 
 . نزلتهآن، تبّين شرف العلم وعلّو معلى تدّبر القر 

 

 

 
 
 

                                 
 29ص:  1
، تحقيق: محمد تفسير الراغب األصفهانيهـ(، 502األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت  2

 .36ه،ص1420، 1جامعة طنطا، ط -بسيوني، كلية اآلداب 
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 المبحث الثاني 
 نشأة التفسير وأطواره

 
 

 وفيه ثالثة مطالب:
صل ى -التفسير في عهد النبي   -: المرحلة األولى المطلب األول
 ه.وأصحاب -اهلل عليه وسل م
-التفسير في عهد التابعين -المرحلة الثانية  :المطلب الثاني
 .-رضي اهلل عنهم

  .التفسير في عصر التدوين -المطلب الثالث: المرحلة الثالثة 
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 التمهيد
 
ابتداًء من ميالده ونشأته في عهد الوحي  ،وأطوار مديدة ةمراحل عدّ في مّر علم التفسير   

والتصنيف  ثّم استقالله في عصر التدوين ،ومرورا بعصر التابعين ونموه فيه ،وعصر الرسالة
 .والتأليف
طور امتاز بجملة من  وفي كلّ  ،عهد نما التفسير وخطا خطوة إلى األمام وفي كلّ 

 والسمات التي تختلف عن غيرها من األطوار والمراحل. الخصائص
وكّل نظر إلى ذلك باعتبارات  ،وقد قّسم الباحثون المراحل واألطوار إلى تقسيمات عديدة 

 : 1إلى تقسيم المراحل إلى ثالث مراحل "التفسير والمفسرون"صاحب فذهب  مختلفة :
 .: التفسير في عهد النبّي وأصحابهالمرحلة األولى

 .: التفسير في عهد التابعينالمرحلة الثانية 
  .: التفسير في عصر التدوينالمرحلة الثالثة

، طور التفريعو طور التأصيل، و طور التأسيس، : قّسمه صالح الخالدي إلى أربع مراحل بينما
، قبل التدوين فضل حسن عّباس فقّسم المراحل إلى ثالث: التفسير اوأمّ ، 2التجديدطور و 
 . 3التفسير في العصر الحديثو ، التفسير في عصر التدوينو 

 على النحو اآلتي: وسيتم عرض الموضوع وفق تقسيم الذهبيّ 
 
 
 

 

                                 
، 1، ج2005، دار الحديث، القاهرة،التفسير والمفسرونهـ(، 1398محمد السيد حسين )ت  ،الذهبي 1

 وهذا التقسيم الذي اعتمدته في بحثي. .127ص-33ص
 م ،2015، 5دمشق ، ط–دار القلم  ،، تعريف الدارسين بمناهج المفسرينالخالدي، صالح عبد الفتاح  2

 .35ص
 .119،ص1م،ج2016، 1ط ، دار النفائس،التفسير والمفسرون(،1432عباس، فضل حسن )ت 3
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صل ى اهلل -التفسير في عهد النبي   -المرحلة األولى : المطلب األول

 .وأصحابه -وسل معليه 
 

 يعملونو  ،1الوحيّ  يمليه على كتبةو  –صّلى اهلل عليه وسلم–كان القرآن ينزل على النبّي   
سليقتهم في معرفة اللغة حسب ب ،الصحابة يفهمون القرآن بجملتهكان و  على نشره،بدورهم 
ذا ،ة وفنونهاالعربيّ  صّلى اهلل –ى النبّي يرجعون إل كانوا شكل عليهم فهم بعض اآلياتأُ  وا 

 .لتوضيحها -عليه وسلم 
أطلق ا التفسير نشأة علمّية صحيحة، و ، التي نشأ فيهةهذه المرحلة األساسيّ  الخالديّ  عدّ و 

 .2"طور التأسيس"على هذه المرحلة 
 

 

 بيّ وأُ  ،وابن عباس ،اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء األربعة، وابن مسعودو    
 .3وعبد اهلل بن الزبير ،وأبو موسى األشعريّ  ،وزيد بن ثابت ،بن كعب

وفي المدينة ، التفسير في مكة على يد ابن عباس وقد وضع الصحابة نواة لنشأة مدارس
 ، وفي الكوفة على يد ابن مسعود .على يد ُأبّي بن كعب

 
قلة تمّيزت ب وكذلك ،، إّنما ما غمض منهّلهة: أّن القرآن لم ُيفّسر جُ مميزات هذه المرحل ومن 

لم و  ،واالقتصار على المعنى اللغويّ  ،االختالف واالكتفاء بالمعنى اإلجمالّي ال التفصيليّ 
 . 4بل كان التفسير متخذا شكل الرواية  ر،أي شيء من التفسي فيها يدّون

                                 
1 : لتدوين الوحّي المنزل عليه.  -صّلى اهلل عليه وسّلم-هم الصحابة الذين استكتبهم رسول اهلل  كتبة الوحي 

رضي اهلل -وهم كثر، منهم: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب
 وغيرهم. -عنهم

 (.228هـ، ص 1422، 1دمشق، ط –، دار القلم معجم علوم القرآن)بتصّرف: الجرمي، إبراهيم محمد، 
 

 

 .36ص ،، تعريف الدارسين بمناهج المفسرينالخالديبتصّرف:  2
 

، تحقيق: محمد أبو اإلتقان في علوم القرآنهـ(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت بتصّرف، 3
 .233،ص4م،ج 1974هـ/ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب،الفضل إبراهيم، 

 

 .89، ص1، جالتفسير والمفسرونالذهبي،  :بتصرف 4
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وذلك  ؛لم يسألوا عن المتشابه –رضوان اهلل عليهم –: أّن الصحابة اسفضل عبّ اف وأض   
، ولم يكن من مصادر التفسير عندهم يفهمون المقصود منه بجالء ووضوح ألّنهم كانوا

 . 1الرجوع إلى أهل الكتاب
 

 

 -رضي اهلل عنهم-التفسير في عهد التابعين -المرحلة الثانية  :المطلب الثاني
 

وبداية عهد التابعين الذين  -رضي اهلل عنهم -هذه المرحلة بانتهاء عهد الصحابة بدأت  
وقد اشتهرت ثالث مدارس في هذه ، -رضي اهلل عنهم –م عن الصحابة تلقْوا علومه

 :  2المرحلة
 رضي اهلل –جليل ابن عّباس تأسست على يد الصحابّي ال :مدرسة التفسير بمكة

طاووس بن و ، 4مجاهد بن جبرو ، 3: سعيد بن جبيرهتالميذومن أشهر ، -عنهما
 ، وغيرهم.6بن أبي رباح وعطاء ،5اليمانيّ كيسان 

                                 
 .187،ص1،جالتفسير والمفسرون بتصّرف: عباس، 1

 

 .69-50، ص1، جالتفسير والمفسرونالذهبي،  :بتصرف 2
أبو عبد اهلل وهو ابن جبير بن هشام مولى بني والبة، كان سعيد بن جبير أعلم من  سعيد بن جبير: 3

) الحجاج  سنة خمس وتسعين. يد وكان فقيها عابدا ورعا فاضال، مات مقتوال على مجاهد وطاوس،
، دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن الثقاتهـ(، 354بتصّرف: ابن حبان، محمد بن حبان )ت 

 (275، ص4، ج ه 1393، 1ند، طاله
 

ثقة، ، أبو الحجاج المكي، المقرئ، المفسِّر المخزومي، مولى السائب بن أبى السائبمجاهد بن جبر:  4
الذهبي، شمس الدين بتصّرف: )ه. 104فقيه، عالم، كثير الحديث، وكانت وفاته بمكة وهو ساجد، سنة 

، 3تحقيق: مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، ط، سير أعالم النبالءهـ(، 748محمد بن أحمد )ت 
 .(454، ص4ه، ج1405

 
 

 

أبو عبد الرحمن الفارسّي ثّم اليمنّي، الفقيه، القدوة، عالم اليمن، الحافظ، من سادات  طاووس بن كيسان:5
 (.  45-38، ص 5، جسير أعالم النبالء)بتصّرف: الذهبي،  .مات سنة خمس ومائة ،التابعين

 

مولى أبي خثيم الفهرّي، مولده بالجند من اليمن ونشأ بمكة، وهو من سادات التابعين  أبي رباح: عطاء بن6
 .(199-198، ص5، جالثقات) بتصّرف: ابن حبان، فقها وعلما وورعا، مات سنة أربع عشرة ومائة.
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 عبد اهلل بن ت على يد الصحابّي الجليل تأسسّ  :مدرسة التفسير في الكوفة
، 1ومن أشهر تالميذه: مسروق بن األجدع الهمدانيّ ، -رضي اهلل عنه- مسعود

، وغيرهم من علماء الكوفة الذين 3، واألسود بن يزيد2وعلقمة بن قيس النخعيّ 
 .ا عنهورووْ  يديه علىتتلمذوا 

 

 ُأبّي بن كعب  تأسست على يد الصحابّي الجليل :مدرسة التفسير في المدينة
ومحمد بن كعب ، 4أبو العالية :ومن أشهر تالميذه ،-رضي اهلل عنه–

 وغيرهم.، 5القرظيّ 
  
هم أصحاب ابن عباس، اس به أهل مكة؛ ألنّ أعلم النّ  ا التفسير فإنّ وأمّ  يقول ابن تيمية :  

وسعيد بن جبير  بن عباس، كطاووس،اوغيرهم من أصحاب  ن أبي رباح،كمجاهد وعطاء ب

                                 
َقاَل الّشعِبّي: َما علمت أحدا َكاَن  العلم،: َأُبو َعاِئَشة اْلُكوِفّي، اإلمام، القدوة، َمْسُروق بن األجدع اْلَهمَداِني 1

هـ(، 911َماَت سنة َثاَلث َوِستِّيَن. )بتصّرف: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت  أطلب لْلعلم ِمْنُه، 
 (.21ه،ص1403، 1بيروت، ط –، دار الكتب العلمية طبقات الحفاظ

 

2 : فقيه الكوفة، وعالمها، ومقرئها، اإلمام، الحافظ، المجّود، المجتهد الكبير، أبو  علقمة بن قيس النخعي 
سير أعالم )بتصّرف: الذهبي،  .،َمات سنة ِإْحَدى َوِستِّينَ -صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم-شبل، ُولد ِفي َحَياة النَِّبي 

 (.  53، ص 4، جالنبالء
 

أبو عمرو النخعّي، الكوفّي، اإلمام، القدوة، وكان األسود مخضرما، أدرك الجاهلية  األسود بن يزيد: 3
واإلسالم. وهو نظير مسروق في الجاللة والعلم والثقة والسن، يضرب بعبادتهما المثل. مات سنة إحدى 

 (.61، ص 4، جسير أعالم النبالءوستين. )بتصّرف: الذهبي، 
 
 
 

رفيع بن مهران الرياحّي البصرّي ،اإلمام، المقرئ، الحافظ، المفسر، كان مولى المرأة من بني  أبو العالية: 4
رياح بن يربوع، ثّم من بني تميم. أدرك زمان النبي وهو شاب، وأسلم في خالفة أبي بكر الصديق، ودخل 

 (.207، ص 4، جسير أعالم النبالء. )بتصّرف: الذهبي، تسعين عليه. مات سنة
 

َأُبو حمزة، حلفاء األوس بن حارثة. وكان أبوه من سبي قريظة، كان ثقة، عالما،  محمد بن كعب القرظي: 5
)بتصّرف: المزّي، يوسف بن عبد الرحمن . ثماني عشرة ومائة من الهجرةسنة ، مات كثير الحديث، ورعا

 ،1بيروت، ط –الرسالة ، تحقيق: بشار عواد، مؤسسة تهذيب الكمال في أسماء الرجالهـ(، 742)ت 
 .(340، ص26جه،1400
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وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، 
 .2الذي أخذ عنه مالك التفسير 1وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم

   
دخول تمّيزت بمميزات منها:  هذه المرحلة بأنّ  "والمفسرونالتفسير "صاحب بّين و     

 ،وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في اإلسالم ،التفسير في 3اتات والنصرانيّ اإلسرائيليّ 
ظّل التفسير محتفظا ، و إلى ضعف رواية التفسير بالمأثور وهذا األمر الذي أّدى فيما بعد

ن بالرواية وْ نَ عْ صر يُ م ، فأهل كلّ ه طابع االختصاص، ولكن غلب عليبطابع التلّقي والرواية
 اتسعت دائرة الخالف، و بيّ ، وفي هذه المرحلة ظهرت نواة الخالف المذهعن إمام مصرهم

 . 4بين التابعين في التفسير  في التفسير
 

 التفسير في عصر التدوين  -المرحلة الثالثة المطلب الثالث: 

، حيث أصبح ألطوار التي مّر بها علم التفسيرهذه المرحلة من أوسع المراحل وأهّم ا دّ تع    
 .علما تابعاله شخصيته العلمّية بعد أن كان  ، التفسير علما مستقال

ففي البداية كان منقوال بطريقة الرواية ويعتمد  ،لقد خطا التفسير خطوات عدة: يقول الذهبي
ثّم خطا خطوة  ،ثّم خطا خطوة ثانية فأصبح التفسير بابا من أبواب الحديث ،على المشافهة

آية من  ووضع التفسير لكلّ  ،فأصبح علما قائما بنفسه ، ثالثة حيث انفصل عن الحديث
صّلى –وكان التفسير مروّيا باإلسناد إلى رسول اهلل  ،وُرّتب حسب ترتيب المصحف ،القرآن

لى الصحا ،-اهلل عليه وسّلم ، ثّم ومعظمه كان من التفسير بالمأثور وتابعيهم ،والتابعين ،بةوا 
                                 

أبو عبد اهلل العدوّي العمرّي، اإلمام، الحجة، القدوة، الفقيه. وكان من العلماء العاملين، مات  زيد بن أسلم: 1
 (.316، ص 5، جسير أعالم النبالءسنة ست وثالثين ومائة. )بتصّرف: الذهبي، 

 

، دار مكتبة الحياة، مقدمة في أصول التفسيرهـ(، 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت بتصّرف:  2
 .24ص م،1980 -هـ1490بيروت، لبنان،

 
 

 " األخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو األكثر، أو من الّنصارى". االسرائيليات والنصرانيات: 3
هـ ،  1422،  1، المكتبة اإلسالمية، طأصول في التفسيرهـ(، 1421ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت )

 (.53ص
 

 .119، ص1، جالتفسير والمفسرونالذهبي،  :بتصرف 4
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ونقلوا األقوال  ،واختصروا األسانيد ،خطا التفسير خطوة رابعة فصّنف العلماء في التفسير
 ،، فدخل الوضع في التفسيرسبوها لقائليهاالمأثورة عن المفسرين من أسالفهم دون أن ين

وامتدت من  ،ا التفسير خطوة خامسة وهي أوسع الخطواتثّم خط ،اتوكذلك نقلوا اإلسرائيليّ 
 . 1بالتفسير النقليّ  ، فاختلط الفهم العقليّ إلى يومنا هذا العصر العباسيّ 

 
 :2ومن خصائص تلك المرحلة

وعن ،  -صلى اهلل عليه وسلم-بالمأثور عن الرسول  ان فيها كان تفسير ما دوّ  نّ إ -1
 وكان مشوبا بالرأي وتأييد بعض المذاهب. ،وتابعيهم ،أصحابه

 .د المتصل إلى من نقلوا عنه التفسيرهم اعتنوا باإلسنانّ إ -2
منهم  اكتفاءً  ،لم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية األحاديث في التفسير -3

ولم يتحر  ،وسقيم ،وي في اآلية من صحيحما رُ  بذكر السند، بل كان بعضهم يذكر كلّ 
 .بل لم يقصدها ،الصحة

ن كثير منها في ودوّ  ،ات في تلك الفترة اتساعا كبيرااإلسرائيليّ عن اتسعت الرواية  -4
 التفسير.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .136-127، ص1، جالتفسير والمفسرون، الذهبي :بتصرف 1
، رئاسة إدارات البحوث اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرفهد بن عبد الرحمن، ، الروميبتصّرف:  2
 .33ص ،1م،ج1986 -هـ1407، 1ط ،عودية، السواالفتاء والدعوة واالرشاد علميةال
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 المبحث الثالث

 مدارس التفسير واتجاهاتها
 

 :مطلبانوفيه 

 .: مدرسة التفسير بالمأثورالمطلب األول

 .بالرأيمدرسة التفسير  :المطلب الثاني
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 تمهيد

نذ عهد م في فهم كتاب اهلل عت مناهجها وتباينت وجهتهاوتنوّ  ،تعّددت مدارس التفسير  

ا وانبرو  ،لكشف عن مراد اهلل وبيانهوقد جادت قرائحهم في ا ،التأسيس إلى عصرنا الحديث

براز مكنوناته  ،والُنصح له ،ونصرته ،والذّب عنه ،في الدفاع عن كتاب اهلل ومكنوزاته وا 

  بطريقة علمّية رصينة.

 

ومدرسة التفسير بالرأي. وقد ، التفسير بالمأثور : مدرسةهما تان رئيستانفظهرت مدرس

، بيانّي، ومدرسة التفسير الفقهيّ مدرسة التفسير ال: مثل ،تفّرع عن مدرسة الرأي مدارس أخرى

 وغيرها من المدارس. ،ومدرسة التفسير العلمي

 وهذا التنّوع أثرى المكتبة اإلسالمّية عموما، ومكتبة القرآن، والتفسير خصوصا.   
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 .: مدرسة التفسير بالمأثورالمطلب األول
 

تفسير ال ئَ دِ تُ ، حيث ابْ واألولى بالنسبة للتفسير ،سة األمّ ُتعّد مدرسة التفسير بالمأثور المدر    
 .بالمأثور في القرون األولى

ومدرسة التفسير  ،، والروايات المنقولةبالمأثور هو التفسير الذي يعتمد على األثرالتفسير ف
كان يفّسر ما  -صّلى اهلل عليه وسلم–الرسول  ألنّ  ؛مدارس التفسير ظهورا ىألثر هي أولبا

صّلى –ا كان الصحابة قد عايشوا الرسول ، ولمّ ى الصحابة فهمه من القرآن الكريمُأشكل عل
غيرهم لفهم القرآن  ها احتاجنزول الوحي استغنوا عن كثير ممّ  وحضروا -اهلل عليه وسلم

  .1قليال جدا -صّلى اهلل عليه وسلم–، فكان ما فّسره الرسول الكريم
   
، وما والتفصيل لبعض آياته ،ه من البيانيشمل التفسير بالمأثور ما جاء في القرآن نفسو    

،  -ليهماهلل ع وانرض–وما ُنقل عن الصحابة  ، –صّلى اهلل عليه وسلم –ُنقل عن الرسول 
من نصوص كتابه  -تعالى–وتوضيح لمراد اهلل  ،وما ُنقل عن التابعين، من كّل ما هو بيان

 . 2الكريم
 

: البن جرير جامع البيان عن تأويل القرآن :3شهر كتب التفسير بالمأثورومن أ
المحرر الوجيز في تفسير و، للبغويّ : معالم التنزيلو  ،: للسمرقنديّ بحر العلومو ،الطبريّ 

 يالجواهر الحسان فو ، بن كثيرال :تفسير القرآن العظيمو ، : البن عطيةالكتاب العزيز
 فتح القدير:و  ،يّ لسيوط: لدر المنثور في التفسير بالمأثورالو ، للثعلبيّ  :تفسير القرآن

 .يّ لشنقيط: لإيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان فيو  ،للشوكانيّ 
 
 

                                 
 .33، ص1980، 1، ط، دار المعرفةمناهج المفسرين، ف: آل جعفر، مساعد بن مسلمبتصرّ 1
 .137، ص1، جالتفسير والمفسرون، الذهبيف: بتصرّ 2
 .179، ص1ج ،المرجع نفسهبتصرف:  3
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 ي.مدرسة التفسير بالرأ :المطلب الثاني

والصحابة  –صّلى اهلل عليه وسّلم –ة عن النبّي صوص المنقولة واآلثار المرويّ إّن النّ   
كلما ابتعدنا عن . و هم فّسروا بقدر الحاجةألنّ وذلك  ،والتابعين في تفسير القرآن الكريم قليلة

 .ت الحاجة لمعرفة تفسير آي القرآنعصر التنزيل زاد
يعتمد  ، واألثريّ  يّ وهو ما يقابل التفسير النقل ،طلق عليه التفسير العقليّ التفسير بالرأي يُ و   

، بعد إدراك مدلول العبارات القرآنّية التي ةاني األلفاظ القرآنيّ على الفهم العميق والمرّكز لمع
 .1في سلكها تلك األلفاظ ، وفهم دالالتهاتنتظم 

ثراء مكتبة التفسير دور كبير في استثمار النصفمدرسة التفسير بالرأي لها   .القرآنّي، وا 
 

 .2هو تفسير القرآن باالجتهاد :التفسير بالرأيو  
الذي  هو عبارة عن النتاج الفكريّ " في تعريف التفسير بالرأي: "التيسير"يقول صاحب كتاب 

فإن كان مضبوطا بأصول التفسير  ،-وجل عزّ -ينتج عن االجتهاد في تفسير كتاب اهلل 
ال فهو المذموم  .3"وقواعده فهو الرأي المحمود، وا 

عبارة عن تفسير القرآن باالجتهاد بعد معرفة المفسِّر لكالم العرب ": عّرفه الذهبّي بقولهو 
ة ووجوه دالالتها، واستعانته في ذلك بالشعر ومناحيهم في القول، ومعرفته لأللفاظ العربيّ 

ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك  ،الجاهليّ 
 .4"من األدوات التي يحتاج إليها المفسِّر

 

                                 
ه، 1406، 2ط بيروت،-، دار النفائسأصول التفسير وقواعده ،بتصرف: العك، خالد عبد الرحمن 1

 .167ص
، السعودية حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،دراسات في علوم القرآن الكريمفهد بن عبد الرحمن،  ،الرومي 2
 .160،صهـ1424، 12ط ،

 

 ،2006 ،اإلسكندرية –دار اإليمان ، التيسير في أصول واتجاهات التفسيرعبد السميع، عماد علي،  3
 .107ص

 

 .221، ص1، جالتفسير والمفسرون، : الذهبيبتصرف 4
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 : 1ومن أشهر كتب التفسير بالرأي
مفاتيح و  ،للبيضاويّ  :أنوار التنزيل وأسرار التأويلو ،للمحلّي والسيوطيّ  تفسير الجاللين:

رشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمو ، لفخر الدين الرازيّ  :الغيب  ،ألبي السعود :ا 
السراج المنير في و ، للنيسابوريّ  غرائب القرآن ورغائب الفرقان:و ، لأللوسيّ  :روح المعانيو 

 مدارك التنزيل وحقائق التأويلو  ، للخطيب الشربينيّ  :اإلعانة على معرفة كالم ربنا الخبير
 .:للنسفيّ 

 
 

 مجاالت التفسير بالرأي:
 

مدرسة عظيمة، تندرج تحتها مدارس تفسيرّية أخرى تشترك فيما  تعّد مدرسة التفسير بالرأيّ 

 بينها بالرأي واالجتهاد.

فقد ظهرت مدارس تفسيرّية اجتهادّية ذات صبغات مختلفة، وذات طوابع متعّددة، منها 

، ، ومنها الطابع الفقهّي، ومنها الطابع العلميّ والبالغيّ  ،واللغويّ  النحوّي، الطابع البيانيّ 

 ومنها الطابع التربوي، وغيرها .

 وهي على النحو اآلتي: ،منها مدارس وسأتحدث فيما يلي عن ثالث

 
 .ةة والبياني  المدرسة النحوي  : الفرع األول

 
عليها،  وهو الطابع الغالب ،وقضايا اللغة ،والبيان ،حوبقضايا النّ  نىعوهي المدرسة التي تُ  

 .مدرسة الرأيمن فروع ، إّنما هي فرع مدرسة مستقّلة دّ المدرسة ال تع وهذه

                                 
ْرقاني،  1  .66ص ،2،جمناهل العرفان في علوم القرآنالزُّ
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ة ابتداء من يقول الدكتور فضل عباس: ال يكاد يخلو كتاب تفسير من ذكر القضايا اإلعرابيّ 
غلب عليها طابع  هناك كتب ولكن ،، والرازيّ ، والزمخشريّ وابن جرير، 1معاني القرآنكتب 

، والبيان في غريب اسإعراب القرآن للنحّ  :منها ،، كتب إعراب القرآنحو، ومن هذه الكتبالنّ 
: الدّر المصون للسمين لكتب وأجمعهاوأجل هذه ا ، ومن أشهرإعراب القرآن البن األنباريّ 

بأمور النحو  باطا وثيقاوهو أوسع هذه الكتب وأشملها. ولكن الكتاب الذي يرتبط ارت ،الحلبيّ 
 .2، ألبي حّيان األندلسيّ واإلعراب تفسير البحر المحيط

التفسير "صاحب يقول  ،للزمخشريّ  افحو كتاب الكشّ والنّ  بالبالغة اعتنت التيومن الكتب  
ات من ضروب عند تفسيره لكثير من اآلي والذى يقرأ ما أورده الزمخشريّ  :"والمفسرون
على أن ُيبرز في حلة بديعة  حريصاكان  هاألخرى، يرى أنّ ، واألشكال البالغية االستعارات

بهذه الناحية في تفسيره من األثر بين ولقد كانت لعنايته  ،جمال أسلوبه وكمال نظمه
 المفسِّرين وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بيٌِّن.

 
كانوا ال يلتفتون  ،من تفسيره فوائد كثيرة رين، فإنَّ كل َمن جاء بعده استفادا أثره بين المفسِّ أمّ 

في كشَّافه من ضروب االستعارات،  إليها لواله، فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه الزمخشريّ 
 وفوائد من نكات الزمخشريّ  إليهة األخرى، واعتمدوا ما نبَّه والمجازات، واألشكال البالغيّ 

 .3ُأسلوبهبالغية، تكشف عما َدقَّ من براعة نظم القرآن وحسن 

 
 
 

                                 
 معاني. ومن األمثلة على ذلك، البيان اللغوي أللفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن معاني القرآن: 1

عرابه للزّجاج )ت هـ(، ومعاني القرآن  207القرآن للفراء )ت  هـ(، معاني القرآن لألخفش )ت  311وا 
 أنواع التَّصنيف المتعلِّقة بَتفسير الُقرآن الكريم، الطيار، مساعد بن سليمان،) بتصّرف:  .هـ( 211

 (.57ص ،هـ 1434، 3دار ابن الجوزي، ط
 
 

 ، 2ط النفائس،، دار إتقان البرهان في علوم القرآن (،1432بتصرف: عباس، فضل حسن )ت 2
 .220ص ،2،ج2015

 

 .313، ص1، جالتفسير والمفسرون، الذهبي بتصّرف:3
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 .: المدرسة الفقهي ةالثاني الفرع
 

 هي فرع عن مدرسة التفسير بالرأي . ، فغير مستقّلة عن غيرها من المدارسوهذه المدرسة  
وبيان كيفية استنباط  ،عنى فيه بدراسة آيات األحكامهو التفسير الذي يُ ": التفسير الفقهيو 

 .1"األحكام منها
ة : تلك المدرسة التي تتحدث عن أحكام القرآن في فضل عباس عن المدرسة الفقهيّ  يقول   

، واأليمان ، والحدود، والقضاءوالجنايات ،واإلرث ،وما يتصل بالزواج ،والعبادات ،المعامالت
 ، -رضوان اهلل عليهم–وجذور هذه المدرسة تبدأ منذ عهد النبوة وعصر الصحابة  .والنذور

 كثير من المسائل والفتاوى . -رضوان اهلل عليهم–فلقد ُروي عن الصحابة 
، لكن هذه ةر األخرى خلت من القضايا الفقهيّ : وهذا ليس معناه أّن التفاسي ثّم يختم قائال

 .2المدرسة غلب عليها هذا الطابع ، وكذلك المدارس األخرى
 
نظر فقهّية بحتة تختلف عن  وجهةولكن ب، جتهادجزء من التفسير باال هوالتفسير الفقهّي ف

 .3ةة واللغويّ العقائديّ 
 

ومن أشهر كتب التفسير الفقهي     
4 : 

: أحكام القرآنو  ،الشافعيّ  : للكّيا هراسيأحكام القرآنو، الحنفيّ  : للجّصاصأحكام القرآن
 .: للقرطبيّ الجامع ألحكام القرآن ،المالكيّ  البن العربيّ 

 
 
 
 

                                 
 .103ص ه،1414، 1ط دمشق، –، مطبعة الصباح علوم القرآن الكريمعتر، نور الدين محمد،  1

          
 

 .219،ص2،جإتقان البرهان في علوم القرآنبتصرف: عباس،  2
 

 .140ص ، مناهج المفسرين، آل جعفربتصرف:  3
 .322، ص2، جالتفسير والمفسرون، الذهبي 4
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 العلمي  : التفسير الفرع الثالث
 
فهي  ،، وليست مدرسة مستقّلةهي فرع آخر من فروع مدرسة الرأيهذه المدرسة العلمّية و  

 في دائرة الرأي واالجتهاد .
ة في عبارات القرآن، ويجتهد في هو الذى ُيَحكِّم االصطالحات العلميّ " التفسير العلمي  :و 

 .1ة منها"استخراج مختلف العلوم واآلراء الفلسفيّ 
 يعتمد عليها. أدلة ، ولكّل معارض لهير العلمّي بين مؤيد و اختلف العلماء حول مسألة التفسو 

 5، والسيوطيّ 4الزركشيّ و  ،3الرازيواإلمام  ،2يّ الغزالاإلمام  :ومن المؤيدين للتفسير العلمي  
  وغيرهم.

 . 7والشيخ شلتوت6 اإلمام الشاطبيّ ومن المعارضين لذلك : 
 

                                 
 .349، ص2ج، التفسير والمفسرون، الذهبي 1
 .289ص ،1بيروت،ج ،، دار المعرفةإحياء علوم الدينهـ(، 505الغزالي، محمد بن محمد الطوسي )ت  2
 ه،1420 ،3ط بيروت، ،، دار إحياء التراث العربيمفاتيح الغيبهـ(، 606الرازي، محمد بن عمر )ت  3
 .348ص ،2ج

 

 .155ص ،2،جالبرهان في علوم القرآن، الزركشي 4
 .38ص ،4،جاإلتقان في علوم القرآنالسيوطي،  5
، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الموافقاتهـ(، 790)ت  إبراهيم بن موسى الغرناطي ،الشاطبي 6

 .129ص ،2،جه1417، 1ط ابن عفان،
 

 ،1م،ج2004، 12، دار الشروق، القاهرة، طتفسير القرآن الكريم ،ه(1383شلتوت، محمود )ت 7
 .11ص
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 الفصل األول

 وعظ وموقف العلماء منهال
 

 :وفيه ثالثة مباحث
 .الوعظ معناه وألفاظه والحاجة إليهالمبحث األول: 
موقف العلماء من األسلوب الوعظّي  المبحث الثاني:

 .القصصيّ 
 .ونشأته التفسير الوعظيّ المبحث الثالث: 
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 المبحث األول
ة حاجالالوعظ معناه وألفاظه و 

 إليه
 

 وفيه ثالثة مطالب:
 .: الوعظ في اللغة واالصطالحلمطلب األولا

  .األلفاظ الدالة على الوعظ :المطلب الثاني
 .المطلب الثالث: الحاجة إلى الوعظ
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 االصطالحلغة و في ال: الوعظ المطلب األول
 

 :لغةأوال : الوعظ 
 

عند و  1.اعظًة، وموعظًة، ووعظً  -بكسر الظاء–لفظ الوعظ مشتق من الفعل َوَعَظ، يِعُظ 
الوعظ تأتي في اللغة بمعاٍن الرجوع إلى معاجم اللغة وتتّبع معنى كلمة الوعظ يتبّين أّن كلمة 

 :منها، و  كثيرة
 2."ونحَوه مّما يرقُّ له قلُبهُ  ،تذكيُرك إّياه الخيرَ " .1
 .3"الُنْصُح والتذكيُر بالعواقب" .2
 .4"وِعقاب ،قلَبه ِمْن َثَوابٍ  َتْذِكيُرَك لإِلنسان ِبَما ُيَليِّن"  .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، 10، جهـ 1414، 3بيروت، ط ،، دار صادرلسان العربهـ(، 711)ت  منظور، محمد بن مكرم ابن 1

 .128ص
، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، كتاب العينهـ(، 170الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت  2

 .228ص ،2دار ومكتبة الهالل،ج
 

، تحقيق: أحمد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(، 393أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت  ،الجوهري 3
 .1181ص ،3،ج1987-ه1407، 4ط بيروت، –عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 

 

 .466، ص7، جـلسان العربابن منظور،  4
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 الوعظ اصطالحا  :ثانيا
 :ومن تلك التعريفات ،تقاربت عبارات العلماء في تعريف مصطلح الوعظ إلى حّد كبير   
"  بقوله: ابن الجوزيّ  عّرفهو ، 1"زجر مقترن بتخويف": بأّنهعّرفه الراغب األصفهانّي  ما
 والنهيّ ، األمر": بأّنه 4وفي المدارج ،في تفسيره 3ابن القيم وعّرفه، 2"َلُه اْلقلب خويف يرقّ ت

 .5"والترهيبالمقرون بالترغيب، 
 "، وتابعه على هذا التعريف7له القلب التذكير بالخير فيما يرقّ بقوله: " 6عّرفه الجرجانيّ و 

 .8صاحب معجم لغة الفقهاء

                                 
، تحقيق: صفوان في غريب القرآنالمفردات هـ(، 502األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت  1

 .876ه، ص1412، 1دمشق بيروت، ط -عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
 

، تحقيق: د. محمد لطفي الصباغ، القصاص والمذكرينهـ(،597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج )ت  2
 .162ه، ص1409، 2بيروت، ط –المكتب اإلسالمي 

 

  أيوب. اإلمام الحبر محمد بن أبي بكر بن ن أبو عبد اهلل الزرعي الدمشقي الحنبلي،شمس الدي ابن القيم: 3
  الموقعين، وبدائع الفوائد، توفي العالمة الفقيه صاحب المؤلفات الكثيرة  منها: شرح منازل السائرين، وأعالم

 ، تحقيق: سيد كسروي ديوان اإلسالمهـ(، 1167الغزي، محمد بن عبد الرحمن )ت .) بتصّرف: 751سنة
 (.51، ص4جم،1990-ه1411، 1ط لبنان، –حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 

 
 

ياك نستعينهـ(، 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت  4 ، تحقيق: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 .442،ص1م،ج1996 -هـ  1416، 3بيروت، ط –محمد المعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي 

 
 

، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث تفسير القرآن الكريمهـ(، 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت  5
 .359،ص1هـ،ج 1410،  1بيروت، ط –العربية واإلسالمية، دار ومكتبة الهالل 

 

علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف عالم، حكيم،  الجرجانّي: 6
عمر بن رضا)ت ،  كحالة) بتصّرف:  ه. 816 مشارك في انواع من العلوم. ولد بجرجان  ، وتوفي بشيراز

 (. 216، ص7بيروت، ج -مكتبة المثنى  ،معجم المؤلفين ،هـ(1408
 
 

-هـ 1403، 1لبنان، ط –، دار الكتب العلمية بيروت التعريفاتهـ(، 816الجرجاني، علي بن محمد )ت  7
 .253م، ص1983

 

 ه،1408، 2ط ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، انظر، 8
 .506ص
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، االنزجار عن المنهياتما هو سبب  علم يعرف به" :بأّنه 1عّرفه صديق حسن خانو 
 .2"اسة المناسبة لطباع عامة النّ واالنزعاج إلى المأمورات من األمور الخطابيّ 

كانت الموعظة أالتذكير بما يلين القلب سواء " :بأّنه  -رحمه اهلل–ابن عثيمين  وقد عّرفه
 .3"ترغيًبا أو ترهيبا

   

وال يشتمل  ، والترهيب بالتخويف ُحصرمن المالحظ في تعريف األصفهانّي للوعظ بأّنه   
وأّما الترغيب فيدخله في  ،فجعل الوعظ مقابل الترهيب ، وأّما ابن الجوزيّ على الترغيب

 تعريف التذكير. 
 

وحثهم على  ،َعَلْيِهم –عز َوجل  -َفُهَو َتْعِريف اْلخلق نعم اهلل ": حيث قال في تعريف التذكير
 .4"وتحذيرهم من ُمَخالَفته ،شكره

 .من ذلك ، فالوعظ أعمّ إذ حصره في األمر والنهيّ  ،فيه نظروأّما تعريف ابن القيم ف 
 

ها تلتقي في أّن المراد منها التأثير في القلوب ويالحظ في التعريفات السابقة جميعها، أنّ 
وهي قريبة من المعاني  ،لجلبها إلى محبة عاّلم الغيوب، فتعرض عن المعاصي والذنوب

 تكاد تفّرق بين المعاني اللغوّية واالصطالحية.ة، فال اللغويّ 
 

ترقيق القلب بذكر العواقب مقترنا بالثواب لالنصح : هو الوعظ مما سبق نخلص إلى أنّ و   
 والعقاب.

 ن القلب .ليّ التذكير بما ي   بأّنه :أيضا ويمكن تعريفه

 
                                 

، من رجال النهضة اإلسالمية المجددين. ولد ونشأ في قنوج أبو الطّيب القنوجي محمد صديق خان: 1
ه. )بتصرف: 1307)بالهند( وتعلم في دهلي. له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية. توفي

 (.169-167، ص6،جاألعالم، الزركلي
 

م،  2002 -هـ 1423، 1، دار ابن حزم، طأبجد العلومهـ(، 1307الِقنَّوجي، محمد صديق خان )ت  2
 .532ص

 

 .247، دار الثريا للنشر، صشرح األربعين النوويةهـ(، 1421ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت  3
 

 .161ص ،القصاص والمذكرين ابن الجوزي، 4
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 األلفاظ الدالة على الوعظ  :المطلب الثاني
 

ّن العلماء إ، حيث طلق على من يمارس الوعظات كانت تُ وعبار  ك ألفاظ ومصطلحاتهنا   

، وذلك لكثرة استخدامهم أسلوب "ّصاصالقُ "السابقين كانوا ُيطلقون على الوّعاظ مصطلح 

 ،عليهم، وذلك لكثرة تذكيرهم باهلل "المذّكرين"وكانوا يطلقون مصطلح ، الوعظالقّصة في 

 .ونعيمها والجّنة ،والساعة وأهوالها ،واليوم اآلخر

وقد صار كثير من الّناس يطلقون على الواعظ اسم القاّص، وعلى  : "يقول ابن الجوزيّ 

سمون أهل حاة يُ والنّ  ،واألدباء والمتكلمون "والفقهاء :2خوةيقول ابن اإلو  ،1القاّص اسم المذّكر"

 . 3"اصاصّ الذكر والوعظ قُ 

" كثيرا ما ُيطلق القصص  :حيث قال ،"تاريخ القّصاص"ابه وهذا ما ذهب إليه الصّباغ في كت

 والتذكير والقصص إّن الوعظ على القصص والتذكير ...والتذكير أو الوعظ  ،على الوعظ

 .4هو الدعوة إلى اهلل بالكالم أو الخطابة " ،كّلها تندرج تحت معنى واحد

 والترهيب.الترغيب أو علم الرقائق، أو ، أو اإلرشاد، : الّنصحومنهم من ُيطلق عليه

 تندرج تحت مسمى واحد. كّلها مترادفة ، وعليه، فالوعظ والتذكير والقصص

                                 
 .162، صالقصاص والمذكرين ابن الجوزي، 1
اإلمام المحدث األديب، أبو الفضل، عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن  خوة:ابن اإل 2

األدب، له شعر رقيق، مات بشيراز في شعبان سنة ثمان بالبغدادي اللؤلؤي، شيخ فاضل يعرف   اإلخوة 
 (.88، ص 15، جسير أعالم النبالء)بتصّرف: الذهبي،  وأربعين وخمس مائة.

 

 .180ص ،، دار الفنونمعالم القربة في طلب الحسبةهـ(، 729خوة،  محمد بن محمد )ت ابن اإل 3
 

، المكتب تاريخ القّصاص وأثرهم في الحديث النبوّي ورأي العلماء فيه، الصّباغ، محمد بن لطفي 4
 . 32ص ه، 1404،اإلسالمي
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 : الحاجة إلى الوعظالمطلب الثالث

    

والقصور، لذا يحتاج إلى من يعظه  ،والضعف ،إّن اإلنسان يمّر بظروف تسّبب له الفتور 

ّن الحاجة إلى الويذكره باهلل  طلبا في زماننا هذا الذي وعظ أكثر، فحاله متقّلبة متبدّلة. وا 

  . وكثرت الملهيات والمشغالت ،غت فيه المادةط

الغفلة  ذلك ألنّ  ؛ستمرة إلى من يذّكر أبناءه باهللإّن المجتمع في حاجة م"يقول الصّباغ: 

أو المحافظة على  ،تقف حائال دون سلوك الصراط السويّ  ،والشهوة والشيطان عوائق ضخمة

 .1"المستوى الرفيع الكريم الذي يقيمه اإلسالم في المجتمع

 

حيث يقول  ،وخطورته أهمية األسلوب الوعظيّ   -رحمه اهلل–لقد أدرك اإلمام ابن الجوزي   

اص، فينهون عن "وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصّ  :صيد الخاطر في

اس في ذلك الزمان ه كان النّ ال يحسن اليوم؛ ألنّ الحضور عندهم، وهذا على اإلطالق 

متشاغلين بالعلم، فرأوا حضور القصص صادًّا لهم، واليوم كثر اإلعراض عن العلم، فأنفع ما 

نما الخلل في القاّص  للعاميّ  ، فليتق اهلل مجلس الوعظ، يرده عن ذنب، ويحركه إلى توبة؛ وا 

 .2"-عز وجل-

 ،وتهذيب أخالقهم ،معوجاجها وتقويم ،سلوك الّناس فللوعاظ بال ريب دور هام في ضبط

 زجرهم عن الذنوب والمعاصي .و 

                                 
 .25ص ،فيهتاريخ القّصاص وأثرهم في الحديث النبوّي ورأي العلماء الصّباغ،  1

 

، تحقيق: حسن المساحي سويدان، دار صيد الخاطرهـ(، 597، عبد الرحمن بن علي )ت ابن الجوزي 2
 .115صم، 2004 -ه1425، 1ط دمشق، –القلم 
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، يرى أّنه ال الذي عاش في القرن السادس الهجريّ  -رحمه اهلل-والمالحظ أّن ابن الجوزي   

، تشاغلوا عن مجالس العلم، وقّل اهتمامهم بها ،ألّن الّناس في زمانه ؛بّد من مجالس الوعظ

نا ؟! فإّنه من باب أولى بال فهذا في عصره وزمانه فما بالك بزمان من الوعظ،فكان ال بد 

 ريب.

أّن العامة يرون طريق الشرع من خالل ما يعرضه  :مفادهار ابن الجوزي حقيقة ويقرّ 

ما يعرضه الفقهاء، فيقعون في الضالل التباعهم القّصاص،  من خالل ال ،اصصّ القُ 

 .1وصّدهم من الفقهاء

وهي أّن كالم القّصاص والوّعاظ له قدسّية في قلوب  ،الجوزي يثبت حقيقة خطيرةفابن  

. فهذا دليل واضح ةودينا عند العامّ  ،ما يقولونه ُيعّد شريعة كلّ بل  ،العامة وفي نفوسهم

فإّن تأثيره  ،بخالف خطاب الفقهاء ،وبرهان ساطع على مدى تأثير الوّعاظ على الجماهير

 القلوب وال المشاعر.به وذلك ألّن خطابهم علمّي عقلّي ال يخاطبون  ؛أقلّ 

ضد الخطاب الوعظّي معارضته للقّصاص والوّعاظ، إّنما هو  فهم من كالم ابن الجوزيّ فال يُ 

 ،لذا دعا ابن الجوزي إلى إصالح الخطاب الوعظيّ الذي يصدر ممن هم ليسوا أهال لذلك، 

 .2نبغي أن تتوفر في الواعظيووضع شروطا  ،"والمذكريناص القصّ "وتحسينه في كتابه 

، لف رجلأكثر من مائة أ ، حيث تاب على يديهةآثار دعوته الوعظيّ  وذكر ابن الجوزيّ 

 3.وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف

 

                                 
 .134ص ،صيد الخاطر ابن الجوزي،بتصرف: 1
 .370ص ،القصاص والمذكرين ابن الجوزي،بتصرف: 2
 .371،صالقصاص والمذكرين ابن الجوزي،بتصرف:  3
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دراكا منه إ. وذلك 1"صدوق اس إلى قاّص ما أحوج النّ " : -رحمه اهلل–قال اإلمام أحمد و 

فهم  ؛لتأثيرهم في قلوب الّناس وعقولهموذلك  ،إلى الوّعاظ الصادقينحاجة المجتمع ل

 .في المجتمع وهي شريحة العوام ولهم األثر البالغ على شريحة كبيرة ،ةأصحاب سلطة دينيّ 

ن كان عامة ما يتحدثون به كذبا ،ما أنفعهم للعامة": ويقول  . 2"وا 

وذلك بسبب أسلوبهم الماتع الذي يعتمد  ،غيرهمهم أنفع للعامة من فهو يقرر حقيقة واقعّية أنّ 

العتماد على الموضوعات ا ووعلى تحريك القلوب، لكن سلبيتهم ه ،على القصص

 وتهذيبه من الشوائب . ،فهي دعوة منه إلى إصالح الخطاب الوعظيّ  ،والخرافات

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 
، تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، كتاب الفروعهـ(، 763ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي )ت  1

 .403ص ،7م،ج 2003، 1ط مؤسسة الرسالة،
 .82ص ،2،جالكتبعالم  ،اآلداب الشرعية والمنح المرعية ،هـ(763ابن مفلح، محمد بن مفلح )ت 

 .82ص ،2،جاآلداب الشرعية والمنح المرعية ،ابن مفلح .403ص ،7ج ،كتاب الفروعابن مفلح،  2
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 المبحث الثاني
األسلوب موقف العلماء من 

 الوعظّي القصصيّ 
 

 
 :مطالب أربعةوفيه 

 نشأة القّصاص. :المطلب األول
 .مذهب المانعين لألسلوب الوعظّي القصصيّ : المطلب الثاني

  .مذهب المجيزين بضوابط لألسلوب الوعظّي القصصيّ  :ب الثالثالمطل
 .المناقشة والترجيح: المطلب الرابع
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 تمهيد

مجيز لالستماع إليهم و  بين مانع األسلوب الوعظّي القصصيّ اختلف السلف قديما حول    

 مادًحا لسلوكهم ومثنيا عليهم. ،والمكوث في مجالسهم

وقد  ،العراقيّ و  ،الذهبيّ و  ، وابن عقيل،الغزاليّ  :اصالذامين لفعل القصّ اء المانعين ومن العلم

الذي  السيوطيّ كذلك ، و "الباعث على الخالص من حوادث القصاص"أّلف كتابا سّماه 

 ."اصتحذير الخواص من أكاذيب القصّ  "كتابا سّماه  صّنف

 .ابن الجوزيّ و ، بن حنبل ، وأحمد: الحسن البصريّ ومن المجيزين لفعل القّصاص

 : هتفصيلبيان ذلك و   -بإذن اهلل–هذا المبحث  وفي
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 ّصاصنشأة الق   :المطلب األول
 

 ّصاص.أوال: بداية ظهور الق  
راء العلماء في  أول اختلفت آ، و فترة مبكرة في تاريخنا اإلسالميّ  بدأت ظاهرة القّصاص في  

 :، ومن تلك اآلراء ظهور لهم
 واستدلوا لذلك:، ّصاص في عهد الرسالة بصورة نادرةاألول: ظهر الق   الرأي 

 ،فأمسك يقّص  على قاّص  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: خرج رسول اهلل  ،أبي أمامة بحديث
ُقصَّ َفََلَْن َأْقُعَد ُغْدَوًة ِإَلى َأْن ُتْشِرَق الشَّْمُس، »: -اهلل عليه وسلم صلى-فقال رسول اهلل 

ْعِتَق َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن ُأْعِتَق َأْرَبَع ِرَقاٍب، َوَبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْغُرَب الشَّْمُس َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن أُ 
 .1«َأْرَبَع ِرَقابٍ 

 

 رضي اهلل عنه–الثاني: ظهر القّصاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب  الرأي-.  
 وأّنه -رضي اهلل عنه  – 2تميم الداريّ  هنّ إواختلفوا في أول من قّص في عهده، بين قائل:   
َعِن واستدلوا لذلك بما ورد  ، -رضي اهلل عنه-من قّص في عهد عمر بن الخطاب  أول

م َعٍة َمَقاًما الزُّْهِريِّ َقاَل: "  ل  َمْن َقصَّ َتِميٌم الدَّاِريُّ َعَلى َعْهِد ع َمَر، اْستََأَذَنه  ِفي ك لِّ ج  َأوَّ
 .5بيد بن عميرعُ هو  :4وقيل ،3«َفَأِذَن َله  

                                 
، 1ط مؤسسة الرسالة،، ، تحقيق: شعيب األرنؤوطمسند اإلمام أحمدهـ(،241)ت أحمد بن محمد ابن حنبل، 1

إسناده ضعيف من  األرنوؤط عنه: ". وقال شعيب 22254حديث رقم  ،590ص  ،36ج ،م2001-ه1421
 ".أجل أبي الجعد

 

 .177ص ،القصاص والمذكرين الجوزي،ابن  2
العلمي، الهند،  المجلس، حبيب الرحمن األعظمي، تحقيق: المصنف، هـ(211)ت الصنعاني، عبد الرازق بن همام 3

الحكم على  .5400، حديث رقم: 219، ص3، كتاب الجمعة، باب: ذكر القصاص، جه1403، 2ط
 اسناده جيد. الحديث: 

 1968، 1بيروت، ط –، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر الطبقات الكبرىهـ(،230ابن سعد، محمد بن سعد )ت  4
 .463، ص5م، ج

 

َسِمَع وكان إماًما، واعًظا، كبير القدر. َأبو َعاِصٍم، اللَّيِثّي. تابعّي، ثقة، َقاصُّ َأْهِل َمكَّة في زمانه.  ع َبيد ْبن  ع َمير: 5
معرفة الثقات من رجال  هـ(،261) العجلي، أحمد بن عبد اهلل الكوفي )ت . مات سنة أربع وسبعين ُعَمر، َواْبَن ُعَمر.

 -، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
 (118، ص2م، ج1985، 1المدينة المنورة، ط
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 رضي اهلل عنه-الثالث: ظهر القّصاص في زمن الفتنة بعد مقتل عثمان الرأي-. 
 1ما كان القصص زمن الفتنة "زمان أبي بكر، وال عمر، إنّ  قّص لم يُ  عن ابن عمر، قال: "  

 .3قال: الخوارج" ، أو2ةإلى ابن سيرين:" أول َمْن قصَّ الحروريّ  وأسند ابن الجوزيّ 
 

 المناقشة والترجيحثانيا: 
صّلى –القول بظهور القّصاص في عهد رسول اهلل  اإّن القول الثاني هو األقرب للصواب. أمّ 

 ، فلم يصّح الحديث في ذلك.-اهلل عليه وسلم 
 :حمل على أحد أمرينفي زمن الفتنة فيُ  كون ظهورهما القول أمّ 

 .4اشتهار القصص وكثرته وشيوعه، كما ذهب إليه ابن الجوزي 
  .تفّشي القصص المذموم 

رضي اهلل –ويترّجح للباحث أّن بداية ظهور القّصاص كانت في عهد عمر بن الخطاب 
من الصحابة:  فيمكن الجمع بين ذلك أن أول من قّص قّص في عهده، من ، وأّما أول  -عنه

 من التابعين: ُعبيد بن عمير. تميم. وأول من قّص 
 
 
 
 
 

                                 
، تحقيق: كمال الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارهـ(، 235ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد )ت  1

قال المال  .26190، حديث رقم 290،ص5جه، 1409، 1ط الرياض، –يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
 :" إسناده جيد".67القارئ في األسرار المرفوعة، ص 

 

حين جرى أمر المحكمين،  -رضي اهلل عنه-هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي  الحرورّية: 2
)الشهرستاني، محمد بن  واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة، ورأسهم عبد اهلل بن الكواء، وعتاب بن األعور.

 (.115، ص1ج، مؤسسة الحلبي، الملل والنحل، هـ(548عبد الكريم )ت 
 

 .179،صالقصاص والمذكرين ابن الجوزي، 3
 .179ص ،نفسه جعر الم 4
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 لألسلوب الوعظّي القصصيّ المانعين  مذهب: الثانيالمطلب 
 

 : أقوال المانعين من السلف والعلماء أوال
 : ، ومن ذلكالعلماء في منعهم لَلسلوب القصصيّ وردت أقوال عن السلف و 

  رضي اهلل عنهما–عبداهلل بن عمر- 
اص ما أخرجني إال القصّ  :يقول ،ه كان يخرج من المسجدأنّ  -رضي اهلل عنه-عن ابن عمر

 .1ولوالهم ما خرجت
في المسجد الحرام، ومعه  ا يقّص ابن عمر رأى قاصّ أّن  "المعجم الكبير"روى الطبراني في و 

 .2"ل هذا؟ قال: " هذا يقول: اعرفوني اعرفونيابن له، فقال له ابنه: أي شيء يقو 
 

   ّ3سفيان الثوري 
ولوا البدع  :اص بوجوهنا؟ فقالفقلنا نستقبل القصّ  ، قال: جاءنا سفيان ههنا لروى الخاّل 

 .4: نعم هذا مذهب الثوريّ بن حنبل ظهوركم، فقال أحمد
 

  ّالغزالي 
وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى  ،ا القصص فهي بدعةأمّ  " :يقول اإلمام الغزاليّ   

، َواَل في زمن -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه  لم يكن ذلك في زمن َرُسولِ  :وقالوا ،اصالقصّ 
 .5اص"وظهر القصّ  ،حتى ظهرت الفتنة -رضي اهلل عنهم-وال عمر  ،بكرأبي 

                                 
  .5401 ، حديث رقم:219، ص3، كتاب الجمعة، باب: ذكر القصاص، جالمصنفالصنعاني،  1

 
 

 –، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية المعجم الكبيرهـ(، 360الطبراني، سليمان بن أحمد )ت  2
 .13060حديث رقم  ،264ص ،12،ج2ط القاهرة،

 

) .ه161سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وكان سيد أهل زمانه علما وعمال وورعا وزهدا. توفي  سفيان الثورّي: 3
، تحقيق: بو جمعة قالدة النحر في وفيات أعيان الدهرهـ(،  947بامخرمة، الطيب بن عبد اهلل  )ت بتصّرف: 

 (.214، ص2م، ج 2008 -هـ  1428، 1جدة، ط –مكري، دار المنهاج 
 

 .82ص ،2،جاآلداب الشرعية والمنح المرعية ،ابن مفلح 4
 

 .34ص ،1بيروت،ج –، دار المعرفة إحياء علوم الدينهـ(، 505الغزالي، محمد بن محمد الطوسي )ت  5
الحوت، ، تحقيق: كمال يوسف الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارهـ(، 235ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد )ت 

قال المال القارئ في األسرار  .26190، حديث رقم 290،ص5، جه1409 ،1الرياض، ط –مكتبة الرشد 
 :" إسناده جيد".67المرفوعة، ص 
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   ّ1العراقي 
 " :القّصاص واآلثار الواردة في كراهة وذمّ  ،بعد أن حشد األدلة من األحاديث يقول العراقيّ  

حتى تتبّين أهليتهم لذلك  ،فيجب على والة أمور المسلمين منع هؤالء من الكالم على الّناس
   .2ولوالة أمور المسلمين" ،ولرسوله ،فذلك من النصيحة هلل ،عند العلماء الراسخين

، دليل على المنع -رضي اهلل عنهما–ابن عمر  المانعين للقّص، ففعل أقوال بعض تلك 
والغزالّي أّن  الثوريّ  يرىو  وهذا ألّنه يرى عدم جواز ذلك. ،ّنه خرج بسبب القّصاصإ حيث

 العراقّي وجوب منعهم من التصّدر لوعظ الّناس. ظاهر قولو  ،فعلهم بدعة
 

 .القصصيّ  الوعظيّ لألسلوب  بعض العلماء منع: أسباب ثانيا
 

  أجالها، و ةألسباب عد القصصيّ  لوعظيّ وفريق من العلماء لَلسلوب ا كره بعض السلف 
 :على النحو اآلتيوهي  حيث ذكر ستة أسباب،في كتابه "القّصاص والمذكرين" ابن الجوزي 

  فعّدوا ذلك بدعة .-صّلى اهلل عليه وسلم –أّن ذلك لم يكن على عهد رسول اهلل ، 
  ّالقصص ألخبار المتقدمين تندر صحتها، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل، وفي  أن

 .شرعنا غنية
  ّالتشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن، ورواية الحديث، والتفقه في الدين. أن 
  ّما يكفي عن غيره مما ال تتيقن صحته. من القصصنة وفي السُّ  ،في القرآن  أن 
  ّفأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب  وا،في الدين ما ليس منه قصّ  ونأقواما ممن يدخل أن

 العوام.
  ّ3وال يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم ،يتحرون الصواب اص العموم القصّ  أن. 

 

                                 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي: بحاثة، من  العراقّي: 1

كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد، ومولده في رازنان )من أعمال إربل( تحّول صغيرا مع أبيه إلى مصر، فتعلم 
الضوء الالمع ألهل القرن هـ(، 902ن)ت محمد بن عبد الرحمه.) بتصّرف: السخاوي، 806توفي سنة  ونبغ فيها.

 (.175-171، ص4بيروت، ج –،  منشورات دار مكتبة الحياة التاسع
 

 ، تحقيق: محمد الباعث على الخالص من حوادث القصاصه(،806العراقي، عبد الرحيم بن الحسين )ت 2
 .    108ص ه،1422، 1بن لطفي الصباغ، دار الوّراق، بيروت، طا
 .161-160ص ،القصاص والمذكرينابن الجوزي،  بتصّرف: 3
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 .: أدلة المانعين لألسلوب الوعظّي القصصيّ ثالثا
 

، ومن أبرز تلك دلة الشرعّيةلَلسلوب الوعظّي القصصّي على جملة من األ اعتمد المانعون
 األدلة :

: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  -َرِضَي اللَُّه َعْنَها-َعْن َعاِئَشَة  .1
 .1«َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه، َفه َو َرد  »
لم يكن القصص في زمن رسول اهلل قال:  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمرو 
 .2، وال زمن أبي بكر، وال زمن عمر-صلى اهلل عليه وسلم  -

–في عهد الرسول  مجالس القصصتكن ، فلم فهذا إحداث وابتداع في الدين
، فلو كان -رضي اهلل عنهما–وال زمن أبي بكر وعمر  -صّلى اهلل عليه وسّلم

 ، فهذا دليل على حرمته وبدعيته.لفعلوهمباحا جائزا األمر 
 

 

 -َوَسلَّمَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -النبي  عن جده، أنّ  و بن شعيب عن أبيهعن عمر  .2
 .3«اَل َيق صُّ َعَلى النَّاِس ِإالَّ َأِميٌر، َأْو َمْأم وٌر، َأْو م رَاءٍ »قال: 

ا من ليس وأمّ  ،فالحديث يبين أّن القّص يكون لَلمير أو من يوكله األمير بذلك
فهو ممن نصب نفسه في هذا المحل  لذلكبإمام وال نائب عنه إذا تصدر 

 .4رياء
 
 

                                 
، 1ط ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة ،صحيح البخاري (،256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت 1

ْلُح َمْرُدوٌد، ه،1422  .2697حديث رقم  ،184ص ،3ج كتاب الصلح، َباُب: ِإَذا اْصَطَلُحوا َعَلى ُصْلِح َجْوٍر َفالصُّ
 

 ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، دار الرسالة العالمية،سنن ابن ماجههـ(، 273محمد بن يزيد القزويني )ت  ابن ماجة، 2
شعيب  . وقال عنه3754حديث رقم  ،686ص ،4باب القصص،ج م، كتاب األدب: 2009 -ه1430، 1ط

لكنه متابع،  -ابن حفصواسمه عبد اهلل بن عمر -أثر صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري  " األرنوؤط:
 .عند ابن أبي شيبة في مصنفه" -وهو ثقة-تابعه أخوه عبيد اهلل بن عمر 

 

 وقال شعيب األرنوؤط عنه: "صحيح". .6661، حديث رقم 241ص ،11،جمسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  3
 

 -الجيل  ، دارابن ماجهحاشية السندي على سنن هـ(، 1138السندي، محمد بن عبد الهادي )ت بتصّرف:  4
 .409، ص2جبيروت، 
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الدَّاِريَّ  َأنَّ َتِميًماَعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، أخرج الطبراني في المعجم الكبير  .3
اْستَْأَذَن ع َمَر ِفي اْلَقَصِص، َفَأَبى َأْن َيْأَذَن َله ، ث مَّ اْستَْأَذَنه  َفَأَبى َأْن َيْأَذَن َله ، 

 .1، َيْعِني الذَّْبحَ « ِإْن ِشْئَت َوَأَشاَر ِبَيِدهِ »ث مَّ اْستَْأَذَنه  َفَقاَل: 
توّقف  -ي اهلل عنكرض–" فانظر  :على الحديثيقول الحافظ العراقي معقبا 

عمر في إذنه في حّق رجٍل من الصحابة الذين كّل واحد منهم عدل مؤتمن . 
 وأين مثل تميم من التابعين ومن بعدهم؟.  

إال بإذن من ولّي أمور  وهذا يدّل على أّنه ليس آلحاد الرعّية أن يقّص 
 .2، إن كان يعلم من يصلح لذلك "المسلمين

قال رسول  ،3في المعجم الكبير من رواية مجاهد عن العبادلة أخرج الطبرانيّ   .4
القاّص ينتظر المقت، والمستمع ينتظر »: -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 

 4«الرحمة،..
 

ّنما ذكرته"وهذا الحديث ال يصحّ  :ل العراقيّ يقو   للترهيب، فإّن شيخ الطبراني فيه ، وا 
 .5الدارقطني: متروك"قال  .القربي الضري عبد اهلل بن أّيوب

 

 

                                 
 ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيالمعجم الكبيرهـ(، 360الطبراني، سليمان بن أحمد )ت  1

شعيب األرنؤوط: "اسناده وقال عنه  .1249حديث رقم  ،49،ص2،ج2ط القاهرة، –مكتبة ابن تيمية 
 صحيح".

 

 .    70،صالباعث على الخالص من حوادث القصاص العراقي، 2
 

 رضي اهلل -عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن العباس، وعبد اهلل بن الزبير، وعبد اهلل بن عمرو العبادلة : 3
 .-عنهم

وأورده األلباني، محمد ناصر . 13567 ،حديث رقم426،ص12،جالمعجم الكبيرالطبراني، أخرجه  4
 -، دار المعارفسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةهـ(، 1420الدين)ت 
 قال عنه الشيخ األلباني:" موضوع" .4070 حديث رقم ،66ص ،6هـ،ج 1412،  1ط الرياض،

 

   .83، صالباعث على الخالص من حوادث القصاصالعراقي،  5
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 .لألسلوب الوعظّي القصصيّ  بضوابط : مذهب المجيزينالمطلب الثالث
 

 وضوابطهم أقوال المجيزين لألسلوب الوعظّي القصصيّ  :أوال
  ّ1الحسن البصري 

الذين مارسوا ومن أئمتهم  ،من أعالم القّصاص -رحمه اهلل– الحسن البصريّ  يعدّ 
 .األسلوب الوعظّي القصصيّ 

 :قالأّنه  -رحمه اهلل– البصريّ  عن الحسنابن مفلح في اآلداب الشرعّية  ذكر
 ".كم من دعاء مستجاب وأخ مستفاد !القصص بدعة ونعم البدعة"

 ،فقيل له في ذلك ،كان الحسن إذا قّص القاص لم يتكلم :وجاء في اآلداب الشرعّية
 .2إجالال لذكر اهلل عز وجل :فقال
يجيز األسلوب القصصّي المنضبط بضوابط  البصريّ الحسن من المالحظ أّن  

الحسن من العلماء والفقهاء  وذلك ألنّ  ؛وال ُيفهم منه الجواز على إطالقه ،الشرع
 .والصالح المشهود لهم بالعلم والتقوى

 
  أحمد بن حنبل 
، وبّين موطن رأيهمن من المنصفين في هذه المسألة، حيث بّين في أكثر  بن حنبل أحمد يعدّ 
من االعتماد على  وبّين المآخذ عليهم ،لهم من السلطة على قلوب الّناس والتأثير بها ما

 . ات المكذوبة والموضوعة والخرافاتالرواي
ئل عن مجالستهم سُ  ، وقدوعذاب القبر ،هم يذكرون الميزاناص؛ أنّ القصّ في يعجبه  ومما

 بمجالسته بأسا. صدوقا فال أرى . فقال: إذا كان القاّص فأجاز بشرط صدقهم

                                 
الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر األمة في  الحسن البصرّي: 1

زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة، وشبَّ في كنف علي بن أبي 
ء وفيات األعيان وأنباهـ(، 681ابن خلكان، أحمد بن محمد)ته. ) بتصّرف: 110 طالب، ُتوفّي بالبصرة

 (. 73-69، ص2، جبيروت –، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر أبناء الزمان
 

 .82،ص2،جاآلداب الشرعية والمنح المرعية ،ابن مفلح  2
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 .1اس إلى قاص صدوقما أحوج النّ  ،اص والسؤالاس القصّ : أكذب النّ وكان يقول
ال فال يرى جواز ذلك ،اشترط اإلمام أحمد في القاّص أن يكون صادقاف وبّين الحاجة  ،وا 

 .ة إلى القاّص الصدوقحة والماسّ الملّ 
 
   ّابن الجوزي 
حيث بّين أسباب كراهة بعض العلماء  ،القصصيّ  حامل لواء األسلوب ابن الجوزيّ  يعدّ 

، ثّم ذكر جملة من العلوم التي ّتة أسباب لذكر سلبياتهم وعيوبهمورصد س ،ألسلوب القّصاص
 ينبغي للقاّص أن يتعلمها. وقد فّصل القول وبسطه في كتابه القّصاص والمذّكرين .

"وقد كان جماعة  فأجاب قائال:، ّصاصعن حكم المكوث في مجالس الق -رحمه اهلل -وُسئل
اص، فينهون عن الحضور عندهم، وهذا على اإلطالق ال من السلف يرون تخليط القصّ 

اس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم، فرأوا حضور القصص صادًّا ه كان النّ يحسن اليوم؛ ألنّ 
ذنب، ويحركه مجلس الوعظ، يرده عن  لهم، واليوم كثر اإلعراض عن العلم، فأنفع ما للعاميّ 

نما الخلل في القاّص   .2"-عز وجل-، فليتق اهلل إلى توبة؛ وا 
 

 أدلة المجيزين لألسلوب الوعظي القصصي: ثانيا
 

 تسويغعلى نصوص اعتمدها المجيزون لَلسلوب الوعظّي القصصّي في  الباحث قفيلم  
 .اعتمدوهامذهبهم وتسويغ وجهتهم التي 

 :، ومن تلك األدلةواالجتهاد في نصبهاولكن يمكن استنباط أدلتهم  

 من زن ٱُّٱ: من ذلك قوله تعالىعموم النصوص التي تحّث على الموعظة  . 1

فقد  ،4َّ يث ىث نث ُّٱٱوقوله تعالى: ،3َّ  ري ٰى ين  ىن نن

بالوعظ ، واألمر يفيد الوجوب . –صّلى اهلل عليه وسلم –أمر اهلل نبيه   
                                 

 .82ص ،2،جاآلداب الشرعية والمنح المرعية ،ابن مفلح 1
 .115ص ،صيد الخاطرابن الجوزي ،  2

 

 63النساء : 3
 90النحل: 4
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أمته تباعا. وعلى ،الوعظ واجب على الرسول أصالةفوعليه    
 ،والمضارع ،)وعظ( خمًسا وعشرين مرة في القرآن، بصيغ متعّددة بالماضيوقد وردت مادة 

ت ومن حيث السياق وردت في سياقا والمصدر. ،والمبني للمجهول ،واسم الفاعل ،واألمر
 .1، وفي مقام الحوار والجدال وغيرهاقصصالعقب ذكر و ، : عند األوامر والنواهيمختلفة
 أهميتها.دليل واضح على  إال الكثرة ذكر مادة الوعظ بهذه وما
 

َّ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ:قوله تعالى. 2
2
  

، وذلك بغرض االتعاظ القصص وسردها بقّص  –صّلى اهلل عليه وسّلم –فقد أمر اهلل نبيه 
 والتفّكر بها .

القصص ، ودخول والنبوّية أوال ّنه يتناول القصص القرآنّيةأولفظ القصص لفظ عام حيث 
 الصحيحة تباعا.

 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:منها قوله تعالى عموم اآليات التي تدعو إلى التذكير.3

  5َّ حل جل مك لك ُّٱٱ4َّ حص مس خس حس جس  ُّٱ 3َّ ُّ

  .، وعليه فيجوز التذكير بالقصصر بالتذكير على إطالقه دون تقييدواآليات تأم 
 

 

 .وال دليل على حرمة األسلوب الوعظّي القصصيّ  ،والجواز .األصل في األشياء اإلباحة4
 

، 6بالقّص  – عنه رضي اهلل– أذن لتميم الداريّ  -رضي اهلل عنه–ّن عمر بن الخطاب إ.5
 ولو كان األمر غير جائز لما أذن له .
                                 

مجلة الجندي المسلم، العدد  من قاموس مفردات الدعوة )العظة(، ،بن إبراهيم د.عبداهلل الطريقي،بتصّرف: 1
 موقع األلوكة. .13/11/2000نشرت في  ،94

 

 
 

 
 

 167األعراف: 2
 55الذاريات : 3
 45ق: 4
 21الغاشية: 5
   .177ص ،القصاص والمذكرين ابن الجوزي،6
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من رّد العصاة والمذنبين إلى اهلل، وحثهم على التوبة واألوبة،  ،األثر الطيب للقّص والوعظ.6
صالح نفوسهم، وتهذيب أخالقهم. فقد بّين ابن الجوزي اآلثار  المباركة لمجالس الوعظ من  وا 

 .1ف من العصاةالتوبة اآل
 
 

 القصصيّ  ثالثا: ضوابط المجيزين لألسلوب الوعظيّ 
جملة من الضوابط التي تهّذب األسلوب  القصصيّ  وضع المجيزون لَلسلوب الوعظيّ 

 :ومن تلك الضوابط، وتنقيه من الشوائب، وتحّسن جودته ،الوعظيّ 
على  القصصيّ  ال يحتوي الخطاب الوعظيّ  أن أي الصدق في الوعظ والقصص: .1

الروايات المكذوبة والموضوعة أو الغرائب التي ال أصل لها أو المبالغات التي 
 تناقض العقل.

والقّصاص في زمانه  ،اظواصفا حال الوعّ  -رحمه اهلل–لى ذلك اإلمام أحمد وقد نّبه إ
 .2أكذب الّناس، ودعا إلى الصدق في الخطاب مأّنه

ون الصواب، وال يحترزون من الخطأ أّن عامة القّصاص ال يتحرّ وبّين ابن الجوزي   
 .3لقلة علمهم وتقواهم

 .4اسفيؤذي بها النّ ها كذب؛ وال يعلم أنّ  ،األحاديث الموضوعةومنهم من يروي       
 

نما ذُ وأن ال يجمع بين الغّث والسمين،  :عدم التوّسع بالقصص غير المفيدة .2  مّ "وا 
 الغالب منهم االتساع بذكر القصص، دون ذكر العلم المفيد، ثمّ  اص؛ ألنّ القصّ 

كان القصص ا إذا فأمّ  ،غالبهم يخلط فيما يورده، وربما اعتمد َعَلى َما أكثره محال
 .5صدقا ويوجب وعظا فهو ممدوح"

 

                                 
 .371ص ،القصاص والمذكرين ابن الجوزي،بتصرف:  1

 

 .82،ص2،جاآلداب الشرعية والمنح المرعية ،ابن مفلحبتصّرف:  2
 .161،صالقصاص والمذكرينبتصرف: ابن الجوزي،  3
 .309ص، نفسه رجعالمبتصرف:  4
 .111، صتلبيس إبليسابن الجوزي،  5
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هو أهل لذلك، وأن يكون على علم بالشرع،  للوعظ منصدر تأن ي العلم بالشريعة: .3
 وعلى دراية بالفقه، والحديث، والعقيدة، والقرآن.

  العلوم؛ اس إال العالم المتقن فنونعلى النّ  ال ينبغي أن يقّص  ":يقول ابن الجوزي
ث ال والمحدّ ر لم يكد يسأل عن الحديث، فّن. فإّن الفقيه إذا تصدّ  ه يسأل عن كلّ ألنّ 

 .1فينبغي أن يكون كامال" ؛علم يكاد يسأل عن الفقه، والواعظ يسأل عن كلّ 
عالما بالتواريخ و لواعظ أن يكون على علم بالحديث رواية ودراية، لذا وجب على ا

 .2فصيح اللسانو ، ّيةباللغة العرب عالماو اد، حافظا ألخبار الزهّ و ، رسيوال
بتفسير القرآن والحديث  ابن الجوزي في موطن آخر: ومتى كان الواعظ عالما قالو 

فإن كان الواعظ ولم يخف عليه بدعة من سنة.  ،عرف الجادة وسير السلف والفقه
ّنه يستطيع اجتالب عدد أكبر من العصاة  عمّ  كامل العلم إلى اهلل، ما ال نفعه، وا 

 .3وال المحدثون يستطيعه الفقهاء
 

 ،فاألصل في الواعظ أن يعظ بالقرآن والُسّنةة : نأن يكون أصل الوعظ بالقرآن والسُّ  .4
 لك.ذوما صّح عن السلف الصالح، فال يميل عن 

نّ  ،والتشويق ،والتخويف ،والفقه ،ووعظهم بالقرآن ،ا كان تذكير السلف"إنمّ  ما أنكروا وا 
 .4الميل إلى القصص عن القرآن والفقه"

 
 
 
 
 

                                 
 .181،صالقصاص والمذكرينابن الجوزي،  1
 .182،صالقصاص والمذكرينبتصرف: ابن الجوزي،  2
 .370ص ،لمرجع نفسهابتصرف:  3
 .349ص ،القصاص والمذكرينابن الجوزي،  4



45 
 

 المناقشة والترجيحالمطلب الثالث: 
 
زون ما ذهب إليه المجي للباحث، تبّين : المانعين والمجيزينالفريقْين بعد ذكر أدلة كّل من  

 ،نصوص الواردة في الوعظ والتذكيروذلك لعموم ال ؛من جواز الوعظ بالقصص بضوابط
 .ذلكجواز ب والسلف ،وكذلك أقوال بعض أهل العلم

وهذا  ،لذي ال تجده في الوعظ بغير القصصألّن الوعظ بالقصص فيه األثر البالغ ا ذلك  
، بخالف األساليب األخرى فإّنها مقصورة على فئة سلوب يشترك في فهمه جميع الّناساأل

 دون أخرى.
 :، وهي على النحو اآلتيأّما أدلة المانعين فلم تسلم من المعارضة

  صّلى اهلل عليه وسلم-أمر مناف للصواب، حيث إّن اهلل أمر نبيه القول ببدعيتهاأّما- 
والتذكير والوعظ. فما كان مأمورا به شرعا ال ُيعّد بدعة، وأضف إلى ذلك  ،بالقصص

، وهو من الخلفاء الراشدين -رضي اهلل عنه -أّن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب
 ذن للقّص في عهده.االذين ُيقتدى بسننهم،  قد 

 

  :وأبي بكر الصديق -هلل عليه وسّلمصّلى ا–إّن عدم القّص في عهد النبي أّما قولهم ،
 .الحرمة والمنع ال ُيفهم منه

 

  رفض  يال يعن واإلسرائيليات احتواء القصص على األخبار الموضوعة والغرائبأّما
 القصص جملة، بل الصواب رفض القصص المكذوبة.

نة، فال داعي لها. والصواب في ذلك رفض وكذلك قولهم: إّنها ظهرت زمن الفت
 القصص المكذوبة، وقبول الصحيحة الثابتة.

 ّنها سبب للتشاغل عن القرآن والحديث والفقه، والصواب في ذلك ترشيدها أّما قولهم: إ
 . ى ذلك إال من قاّص ذي علم شرعيّ ال رفضها، وال يتأتّ 

وال ، ون الواعظ من أهل العلم الشرعّي بشرط أن يك ، فالتذكير بالقصص جائزٌ وعليه
 يروي إال ما صّح .

 .د بن حنبلأحم ُيفهم من كالمهو ما و  ،وهذا ما ذهب إليه ابن الجوزيّ 
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   المبحث الرابع
 ونشأته التفسير الوعظيّ 

 
 :مطالب أربعةوفيه 

 .اصطالحا : التفسير الوعظيّ المطلب األول
 وأصولها.جذور المدرسة الوعظّية  :المطلب الثاني

 المطلب الثالث: مرحلة التأسيس للمدرسة الوعظّية. 
 المطلب الرابع: مرحلة التجديد في التفسير الوعظّي.
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 : التفسير الوعظي اصطالحاالمطلب األول
 

معناهما في اللغة  ُبحث، وقد : تفسير ووعظالوعظّي" من كلمتي التفسيريتكّون مصطلح "  

 .1حدهواالصطالح على 

 ،الُنصح وترقيق القلوبمن خالل  علم يبحث عن مراد اهلل في كتابه :التفسير الوعظي

 . بذكر العواقب مقترنا بالثواب والعقاب والمشاعر

وتجييش  ،واستمطار الَعبرة ،تفسير يرّكز على موطن العبرة ويمكن تعريفه بتعريف آخر :

 المشاعر.

لهابها ،فهو تفسير يعتمد على النصيحة ثارة المشاعر وا   ،وتليين القلوب بذكر اهلل ،وا 

ويبرز فيها  ،والترغيب والترهيب ،لثواب والعقابوتسليط الضوء على ا ،وذكر الجّنة والّنار

 والدروس المستفادة من اآلية . ،العظةالمفّسر موطن العبرة و 

، حيث يجتهد فيه المفّسر ولون من ألوانه ،هو فرع عن التفسير بالرأي والتفسير الوعظيّ    

  .مؤثرخطابّي وعظّي بطرحه وعرضه للتفسير بأسلوب 

 
 
 
 
 

 
 

                                 
 27، الوعظ ص4ذلك، انظر: التفسري ص تقدم بيان 1
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  .جذور المدرسة الوعظّية وأصولها :المطلب الثاني
 

 

 مت زت ُّٱ :حيث يقول في محكم التنزيل ،موعظة كتابه بأّنه -عّز وجلّ –وصف اهلل   

1َّيق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت
 

 َّٱمت زت ُّٱ قوله، والخطاب في اآلية بأهميتهاوتقديم الموعظة في اآلية دليل على ، 

 والعلمّي. بخالف الخطاب الفقهيّ  ،يعّم الّناس ، وذلك ألّن الخطاب الوعظيّ عام

ذكر قصص األمم السابقة  ، وذلك من خاللفي القرآن الكريم األسلوب الوعظيّ ى وقد تجلّ   
، وكذلك من خالل اآليات التي على مواطن العبرة منها ليط الضوءوتس ،وقصص األنبياء

 والترهيب. ،وآيات الترغيب ،ذكر الجّنة والّنارفيها 
هذا كّله تأصيل و ، ازلة عقب معركة أو غزوة أو حادثة، مبّينة الدروس المستفادةواآليات الن

 .لَلسلوب الوعظيّ 
 
حيث قال  المنافقين وعظب أمره اهلل وقد  ،يعظ الصحابة -صّلى اهلل عليه وسّلم–كان النبّي و  

َّ ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱ تعالى :
كما أمره بالوعظ بالقرآن  ،2

3.َّ  حص مس خس حس جس  ُّٱحيث قال:   
  كما كان يعظ النساء. ،أّنه كان يعظ أصحابه –اهلل عليه وسّلم  صّلى–وورد عنه 

 ومن األدلة على ذلك :
 
 
 
 

                                 
 57يونس : 1
 63النساء: 2
 45ق: 3
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 َمْوِعَظًة  -َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَعَظَنا َرس ول  اهلِل ، َقاَل: 1اْلِعْرَباَض ْبَن َساِرَيةَ  نْ ع

، ق ْلَنا: َيا َرس وَل اهلِل، ِإنَّ َهِذِه َلَمْوِعَظة  م َودٍِّع،  ، َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلق ل وب  َذَرَفْت ِمْنَها اْلع ي ون 

اَل َيِزيغ  َعْنَها َبْعِدي ِإالَّ  ،ْم َعَلى اْلَبْيَضاِء َلْيل َها َكَنَهارَِهاَفَماَذا َتْعَهد  ِإَلْيَنا؟ َقاَل: " َقْد َتَرْكت ك  

َفَسَيَرى اْخِتاَلًفا َكِثيرًا، َفَعَلْيك ْم ِبَما َعَرْفت ْم ِمْن س نَِّتي َوس نَِّة  َهاِلٌك، َوَمْن َيِعْش ِمْنك مْ 

َلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن، َوعَ  نْ َلْيك ْم اْلخ  وا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ،  ِبالطَّاَعِة، َواِ  َعْبًدا َحَبِشيًّا َعضُّ

 2" َفِإنََّما اْلم ْؤِمن  َكاْلَجَمِل اأْلَِنِف َحْيث َما اْنِقيَد اْنَقادَ 

 وتجّيش لها الجوارح، وتخشع ،جل منها القلوبو وت ،تلك المواعظ التي تذرف منها العيون
اآليات التي ذكرت  وخاصة ،ها تحتوي على آيات القرآنشّك أنّ ، ال المشاعر وتلهبها منها

 . والقيامة وأحوالها ،ساعة وأهوالهاوال ،اآلخرة
. وعليه فإّن يكون تفسيرها تفسيرا وعظّيا، بذلك حينما تكون اآليات في سياق الوعظو 

مواعظه ، وذلك من خالله التفسير الوعظيّ ب قامأول من  -صّلى اهلل عليه وسّلم-النبّي 
 .المختلفة

  ل َنا»َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَمْوِعَظِة ِفي األَيَّاِم،  3َيَتَخوَّ

 .4«َكرَاَهَة السَّآَمِة َعَلْيَنا

 
 

                                 
سنة خمس وسبعين،  صحابّي جليل، ُيكنى أبا نجيح، سكن الشام، وتوفي العرباض العرباض بن سارية: 1

َبْير. ) أ سد الغابة في معرفة هـ(، 630ابن األثير، علي بن أبي الكرم )ت وقيل: توفي ِفي فتنة اْبُن الزُّ
 (.19، ص4، جم 1994 -هـ 1415، 1تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط الصحابة،

 
 

وقال  شعيب األرنوؤط  .17142، حديث رقم 367،ص28ج، مسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  2
 "."حديث صحيح بطرقه وشواهدهعنه: 

 

، تحقيق: حسين غريب الحديثه(، 224الهروي، أبو عبيد القاسم بن سالم )ت )  .أي يتعهدهم بهايتخولهم:  3
 (.125ص، 3، جهـ  1404،  1محمد شرف، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، ط

 
 

 يتخولهم بالموعظة  -صلى اهلل عليه وسلم-ما كان النبي  ، ِكَتاُب :العلم، َباُب:صحيح البخاريالبخاري،  4
 .68حديث رقم  ،25ص ،1والعلم كي ال ينفروا ،ج
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  َِخَرَج ِحيَن َزاَغِت الشَّْمُس،  -َوَسلَّمَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َعن

ُموًرا َفَصلَّى َلُهْم َصاَلَة الظُّْهِر، َفَلمَّا َسلََّم َقاَم َعَلى اْلِمْنَبِر، َفَذَكَر السَّاَعَة، َوَذَكَر َأنَّ َقْبَلَها أُ 

َعْنُه، َفَواهلِل اَل َتْسَأُلوَنِني َعْن  َمْن َأَحبَّ َأْن َيْسَأَلِني َعْن َشْيٍء َفْلَيْسَأْلِني»ِعَظاًما، ثُمَّ َقاَل: 

َقاَل َأَنُس ْبُن َماِلٍك: َفَأْكَثَر النَّاُس اْلُبَكاَء « َشْيٍء ِإالَّ َأْخَبْرُتُكْم ِبِه، َما ُدْمُت ِفي َمَقاِمي َهَذا

 1.-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-ِحيَن َسِمُعوا َذِلَك ِمْن َرُسوِل اهلِل 
 

 

  فقال:  -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -بي خطب النّ ، قال: -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس

 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّٱكم محشورون إلى اهلل حفاة عراة غرال،" إنّ 

ه يجاء أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، أال إنّ  ، ثم إنّ 2َّرب يئ ىئ نئمئ

أصحابي، فيقال: ال تدري ما  ،برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب

 مسخس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱٱٱأحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح:

فيقال: إن هؤالء لم  3َّ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص
  .4" يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم

، وبذلك آليات القرآنية في سياق الوعظوأهوالها يستلزم ذكر ا ،إّن الحديث عن اآلخرة
 ا .يكون تفسيرها تفسيرا وعظيّ 

، عود إلى عصر الوحي والرسالةية التفسير الوعظّي جذور مدرس نّ أمما سبق يتّضح 
عظّيا من خالل فّسر بعض اآليات تفسيرا و  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -ّن النبيّ إحيث 

 . هواعظخطبه وم
 

                                 
نَّةِ :ِكتَاُب   ،صحيح البخاري ،البخاري 1 َؤاِل َوَتَكلُِّف َما ِلَ يَ ْعِنيهِ  :بَابُ  ،اِِلْعِتَصاِم بِالِكَتاِب َوالسُّ  ، 9، جَما ُيْكَرُه ِمْن َكثْ َرِة السُّ

 .7294حديث رقم  ،95ص
 
 

 104األنبياء: 2
 117المائدة: 3
  ،6ج تفسير القرآن، باب: }كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا{، كتاب: ،صحيح البخاريالبخاري،  4

 .4740حديث رقم  ،97ص
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وكان وعظه  ،ومشاعرهم فترّق قلوبهم ،يتأثرون ويبكونفويذّكرهم  ،كان يعظ الصحابةو 
 مقتصرا على القرآن وحده.

 
وكان الصحابة  ،والخطابة ،استمّر الوعظ -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الرسول بعد وفاة و  

 ،من آيات الترغيب وكانت مجالس للوعظ ومادتها وعمدتها التفسير الوعظيّ  ،يعظون
 وغيرها . ،والترهيب

 .1يذّكر الّناس في كّل خميس -رضي اهلل عنه–كان عبد اهلل بن مسعود و
 ، فلم تكن القصص، والسّنة النبوّيةلقد كان االعتماد في التفسير الوعظّي على القرآن الكريم

 ، بل اقتصرت على قصص القرآن والسّنة.مادته المجّردة
 
 

: إّنه  قال -رضي اهلل عنه– 2روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث السائب بن يزيدو 
وال زمن  ،وال زمن أبي بكر -صّلى اهلل عليه وسّلم–لم يكن ي قصُّ على عهد رسول اهلل 

 -رضي اهلل عنه–استأذن عمر بن الخطاب  إذ ،عمر حتى كان أول من قّص تميما الداريّ 
 3أن يقّص على الّناس قائما فأذن له.

حيث دخل على  ،خطا التفسير خطوة -هرضي اهلل عن–وفي زمن عمر بن الخطاب   
ولم  من قبل خليفة المسلمين، ومراقبا ولكّنه كان منضبطا ،األسلوب الوعظّي أسلوب القّص 

 بذلك . وُعبيد بن عمير -رضي اهلل عنه–ُيسمح لغير تميم الدارّي 

 

 

 

                                 
 .70حديث رقم  ،25ص ،1العلم، َباُب: من جعل ألهل العلم أياما معلومة،ج البخاري، ِكَتاُب:صحيح  البخاري، 1
ْبن َسِعيد ْبن ثمامة ْبن األسود، وهو المعروف بابن أخت نمر، يكنى أبا يزيد، قيل: إنه كناني  السائب ْبن َيِزيدَ  2

 (.401، ص2ج أ سد الغابة في معرفة الصحابة،ابن األثير، ) .ليثي، وقيل: أزدي، وقيل: كندي. وتوفي سنة ثمانين
 

 .6656 حديث رقم ،149ص ،7،جالطبراني، المعجم الكبير 3
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 المطلب الثالث: مرحلة التأسيس للمدرسة الوعظّية. 
 

البارز في إظهار  وكانت المدرسة البصرية لها الدور ،عهد التابعين استمّر الوعظ في   
ومما تميزت به المدرسة البصرية اعتماد أئمتها على " :يقول الخضيري. التفسير الوعظي
وصونهم  ،والعظة وصوغ عبارات التفسير في قوالب الحكمة ،في التفسير الجانب الوعظيّ 

 .وال تهّز المشاعر ،ؤثر في المخاطبفة التي ال تكالمهم عن العبارات الجا
وصحة الحديث من  التي جمعت بين العلم ،مدرسة البصرة رائدة المدارس الوعظّية وتعدّ  

وتهييج النفوس وتشرق األرواح من  ،وبين األساليب الراقية التي تؤثر في الوجدان، جانب
 .1"وهذا ما نجده في تفسير الحسن كما في تفسير قتادة  ،جانب آخر

 
عن غيرها من المدارس التفسيرّية  سبب تمّيز المدرسة البصرّية بالجانب الوعظيّ  بّين أنّ  ثمّ 

فصار لزاًما  ،وما أّدى إليه ذلك من مظاهر الترف ،مرجعه االنفتاح التجارّي على المشرق
وأنها معبر  ،وبيان حقيقتها ،الخطر الداهم بتزهيد الّناسا هذا و على العلماء والشيوخ أن يدرؤ 

وكثرت المؤلفات في  ،وليست بدار إقامة. وتبعا لذلك انتشر الزهد عند العراقيين ،لآلخرة
 .4غيرهمو  ،3وهّناد ،2لوكيع الرقائقومن ذلك  ،الزهد

يخطو خطوات إلى اإلمام حتى أصبح جزءا من مادة  وهكذا كان التفسير الوعظيّ 
ومن ، ، والسلوك في تنميته ودفع عجلتهوقد ساهم علماء التصّوف ،روالتذكي ،مجالس الوعظ

 .ابن القيم وغيرهمو ، وابن الجوزيّ ، الغزاليّ و ، 5، والمحاسبيّ : الحسن البصريّ هؤالء

                                 
 .566ص ،1ج ،ر، دار الوطن للنش-عرض ودراسة مقارنة-تفسير التابعينالخضيري، محمد بن عبداهلل،  1

 

 ، أبو سفيان: حافظ للحديث، ثبت، كان محدث العراق في عصره. ولد بالكوفة،ابن مليح الرؤاسي وكيع بن الجراح: 2
 (.145-141، ص9، جسير أعالم النبالء) بتصّرف: الذهبي، ه.197توفي و  وكان زاهدا وورعا،

 

 بن مصعب التميمي الدارمّي: محدث، زاهد، من حفاظ الحديث. كان شيخ الكوفة في ا :هناد بن السري 3
 (.96، ص8، جاألعالم". ) الزركلي، عصره. ويقال له " راهب الكوفة

 .567،ص1،ج -عرض ودراسة مقارنة–تفسير التابعين الخضيري ،  بتصرف: 4
 =: أبو عبد اهلل: من أكابر الصوفية، كان عالما باألصول والمعامالت، واعظا الحارث بن أسد المحاسبي 5
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 المطلب الرابع: مرحلة التجديد في التفسير الوعظيّ 
 

إّن للثورة التكنولوجّية المعاصرة أثرا بالغا في تجديد التفسير الوعظّي، ودفع عجلته. فمع  
تطّور وسائل االتصال بدءا من اإلذاعة وظهور آالت التسجيل ثّم ظهور القنوات الفضائية، 

كان التفسير الوعظّي يخطو خطوات سريعة بصحبتها، وكانت وسائل وأدوات مؤثرة في 
برازاستقطاب جماهير   دعاته وأعالمه، ومن هذه الوسائل: ه، وا 

 
 أوال: الشريط اإلسالميّ 

أولى الوسائل التي انتشرت في عالمنا العربّي واإلسالمّي الشريط اإلسالمّي) الكاسيت(، وقد 
بين أوساط شباب الصحوة اإلسالمية، وأصبح وسيلة دعوية فّعالة، سواء  انتشر انتشارا واسعا
اعتدال سعره و سهولة االستخدام، و القوة التأثيرية،  :همميزاتومن تأثير(، في )االنتشار( أو )ال

 1.كافة طبقات المجتمعل تغطيتهو سرعة االنتشار، و سهولة الحصول عليه، و غالبا، 
بواسطة األشرطة المسجّلة، حيث كانت  -رحمه اهلل–انتشر التفسير الوعظّي  لكشك  فقد

والوعظّية، كما استثمر النابلسّي آالت التسجيل في آالت التسجيل ترصد دروسه التفسيرّية 
 رصد تفسيره الوعظّي للقرآن.

 

 ثانيا: القنوات الفضائّية  
    

ى اإلمام، وازداد جمهوره مع ظهور القنوات الفضائّية خطا التفسير الوعظّي خطوة إل   
لم ينحصر داخل جدران المسجد، بل خرج إلى بيت  ، ذلك أّن التفسير الوعظيّ وهومعجب

 المشاهد في جميع أنحاء العالم.

                                                                                         
ه. )بتصّرف: السلمي، محمد 243ُمبكيًا، وله تصانيف في الزهد. ولد ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد سنة =

 –، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية طبقات الصوفيةهـ(،  412بن الحسين)ت 
 (. 58، ص1هـ ،ج1419،  1بيروت، ط

 
 

 .4-3، ص2013، جامعة االيمان، اليمن، المعاصرةوسائل الدعوة بتصّرف: الضبياني، صالح،  1
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ويعدُّ تفسير الشعراوّي أول تفسير قرآنّي متلفز، وكان له األثر البالغ في تيسير معاني القرآن 
 .كافة الكريم، ووصوله إلى الّناس

  
  

ء أفراد المجتمع بجميع طبقاته قدرتها على احتوا خالل وتنبع أهمية القنوات الفضائية من   
وما يرغبه الكبير من الجنسين، في أي مكان وزمان،  ،وأطيافه، فهي تقدم ما يريده الصغير

 ،والتعليمية ،والتربوية ،واالجتماعية ،السياسية :وهي تلبي أهداف النسق االجتماعي
 . ةوالصحيّ 

 ومن مميزات القنوات الفضائّية:
 مما يزيد من قوة تأثيرها. ؛تجمع بين الكلمة المسموعة والصورة المرئية أّنها  
   وتحقيق درجة عالية من  ؛خاصة المراهقينتتميز بقدرتها على جذب المشاهد، وأّنها

 قوتها فيإلى إضافة  ،من خالل ما تقدمه من مواد تعليمية وترفيهية ،المشاركة
 التأثير االجتماعي الذي تقوم به.

  تتعامل مع المشاهد مباشرة وجها لوجه، حيث يخزن الوقائع والصور وأّنها، 
  .1ويختصر الزمن بين وقوع األحداث وعرضها على المشاهدين

 
 ومن آثار القنوات الفضائّية اإلسالمّية:

 جميع شرائح وقطاعات المجتمعات اإلسالمية،  ىأّنها ساهمت في وصول الدعوة إل
 ،الطبقات العليا –وجه الخصوص  ىوالتي ال يتسنى للمسجد استيعابها جميعا، وعل

التي يندر من يتوجه إليها من الدعاة بالخطاب، مع أّنها شريحة حيوية ينبغي اختراق 
لما لديهم   ،ةاستجابة المنتمين إليها من فوائد للدعو  ىسياجها، نظرا لما يترتب عل

 من أدوات التأثير .
 أجهزتها،  منالبلدان اإلسالمية التي ال تتنفس الدعوة  ىالعلم إل في نشر وشاركت

منع الدعاة فيها من إقامة الدروس العلمية في فهناك بعض البلدان اإلسالمية يُ 

                                 
م،  7،1993مجلة البحوث اإلعالمية، العدد  .أطفالنا والخيالة المرئيةبتصّرف: األصفر، محمد علي،  1

 .222-207ص
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المساجد وغيرها، ومن ثم يعيش أهل هذه البلدان في ظلمات من الجهل بأحكام 
 دينهم، فجاءت هذه الفضائيات ليتلقى عبرها المشاهد المحروم ما يزيل عنه جهله . 

  اإلسالم إال من خالل  ىينظر إلال وصول الدعوة إلي غير المسلمين، فكثير منهم
وأّن  ،أنه دين همجي ىلهم اإلسالم عل التي صورت ،عين النخب السياسية والدينية

قد جردوا من كل القيم اإلسالمية، ومن خالل الفضائيات  ،بنيه سفاكو دماء
اإلسالم وتعاليمه  ىلكي يتعرف هؤالء القوم عل؛ اإلسالمية صار الطريق مفتوحا

 1السمحة .

 
 

 

                                 
، جامعة ، أثر القنوات الفضائية اإلسالمية في التوعية الدينيةبتصّرف: علي، ياسين صالح 1

 .18-17، ص2013ماليزيا، المدينة العالمية، 
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  الفصل الثاني  
 وأثره التفسير الوعظي   مالمح

 
 

 وفيه ثالثة مباحث:
 .األسلوب في التفسير الوعظي   المبحث األول:
 .الشكل والمضمون في التفسير الوعظي   المبحث الثاني:
 .الوعظي  أثر التفسير  المبحث الثالث:
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 األول المبحث

 األسلوب في التفسير الوعظي  
 

 وفيه ثالثة مطالب:
  .العاطفة أسلوبالمطلب األول: 
 .الطلبي : األسلوب االنشائي  المطلب الثاني
 .غير الطلبي : األسلوب اإلنشائي  المطلب الثالث
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 األسلوب في التفسير الوعظي:
 

التي تعتمد  ومصادرها التي تتبعها، كّل مدرسة من مدراس التفسير بأسلوبها ومنهجيتها تمتاز

 ، ولها جمهورها الذين يلتفون حولها.، ولها أعالمها وأئمتها الذين يحملون لواءهاعليها

بحث م. وفي هذا الشخصيتها التي تمتاز بها عن غيرهالها من مدارس التفسير  فكّل مدرسة 

  معالم مدرسة التفسير الوعظّي. سأبرز مالمح و 

 

  أسلوب العاطفةالمطلب األول: 

 عن الجفاء العلمّي البحت. وبعيد ،مشحون بالعاطفةتفسير بأّنه  وعظيّ ال التفسيريمتاز     
هذا بدوره يهّيج و  ،راالنفعال والتأثّ  اقة، ويغلب عليهالرقّ  شاعرّيةوال ،اللغة العاطفية فيه فتكثر

 ،رغة تنحو للبالغية، وتحّرك المشاعفيقوم بناؤه على مخاطبة القلوب بل" .المشاعر ويلهبها
 .1"وردعا عن فعل الشرّ  ،على فعل الخيروتستدر العواطف حثّا 

 

َما َتُقوُل ِفي  :2ِقيَل ِلُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمنِ  فقد ،كان سلفنا يتعاهدون مجالس الوعظ وقد  
اِص؟ َقاَل: اْجِلْس َحْيُث َتْعَلُم َأنَُّه َأَرقُّ ِلَقْلِبكَ   .3اْلُجُلوِس ِإَلى اْلُقصَّ

، وكذلك : الطلبّي وغير الطلبيبنوعيهطر عليه هو األسلوب اإلنشائّي لذا فاألسلوب المسي   
 أسلوب القّص والسرد.

 
 

                                 
 ، مركز نماء مراجعة نقدية ألساليب الخطاب ومضامينه -الخطاب الوعظيالسفياني، عبداهلل بن رفود،  1

 .87ص م، بيروت،2014، 1للبحوث والدراسات، ط
 
 

ِرّي، تابعي، ثقة، وَكاَن ُحميٌد أعلمَ ُحميد ْبن َعبد الرَّحَمن 2 ، ابن سعد) أهل البصرة. ، الِحمَيِرّي، ال َبص 
 (.147 ، ص7، جالطبقات الكبرى

 
 

 .173،صالقصاص والمذكرين ،ابن الجوزي 3
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 ،أجل شّد االنتباه، والتأثير في المتلقين يتكئ على القصص القديمة من فالخطاب الوعظيّ   
حكام السيطرة على عواطفهم، وتوجيههم من خالل القصة.  وا 

مستشرفا  القصصّية،  بكّل جوارحه، يتابع تمّوجات الحبكةيظّل منصًتا والمتلقي أمام القصة 
ألحداث سوى المشاركة الوجدانّية يع أن يشارك ، وهو ال يستطظة التنوير، وحّل العقدةللح

 .1القصة
اُص  ، يقول ابن قتيبة :"إليه الّنفسالغرائب والعجائب التي تميل من كما يكثر فيه     ال ُقصَّ

: وَن َما ِعن َدُهم  َتِدرُّ َيَّاِم، َفِإنَُّهم  ُيِميُلوَن ُوُجوَه ال َعَوامِّ ِإَلي ِهم  َوَيس  ِبال َمَناِكيِر، َوال َغِريِب،  َعَلى َقِديِم األ 
ََحاِديِث. ََكاِذيِب ِمَن األ  ، َما َكاَن َحِديُثُه َعِجيًبا، َخاِرًجا  َواأل  َوِمن  َشأ ِن ال َعَوامِّ، ال ُقُعوُد ِعن َد ال َقاصِّ

َتغ ِزُر ال ُعُيوَن" ِزُن ال ُقُلوَب، َوَيس  َعن  ِفَطِر ال ُعُقوِل، َأو  َكاَن َرِقيًقا ُيح 
2. 

 

 الطلبي   ي  نشائاألسلوب اإل : ثانيالمطلب ال
 

حيث يكثر فيه من استخدام صيغ األمر،  ،يغلب على التفسير الوعظّي األسلوب اإلنشائيّ   
 ة.نشائيّ وغيرها من األساليب اإل ،داء، والتعجب، والتوجع، واالستفهامهي، والنّ والنّ 

وهي نيات، اوالوجد ،هي األلصق بالعاطفة وغير الطلبيّ  "والجمل اإلنشائّية بشقّيها الطلبيّ 
 .3األقدر على التأثير على الّنفس اإلنسانّية"

وهو خمسة أنواع على  هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب." :اإلنشاء الطلبي   
 هذه هي أساليب اإلنشاء الطلبيّ  داء.النّ و التمني، و االستفهام، و هي، النّ و : األمر، الوجه اآلتي

نّ  الخمسة، وكلّ  ما يطلب به حصول به شيء لم يكن واحد منها ال يحتمل صدقا وال كذبا، وا 
 4."ى اإلنشاء فيها طلبياسمّ حاصال وقت الطلب، ولذلك يُ 

                                 
 .95ص ،مراجعة نقدية ألساليب الخطاب ومضامينه -الخطاب الوعظيالسفياني،  بتصّرف: 1
اإلشراق، مؤسسة  -، المكتب االسالمي تأويل مختلف الحديثهـ(، 276ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم )ت  2
 .404ص م،1999 -هـ 1419 ،8ط

 

 .73ص ،مراجعة نقدية ألساليب الخطاب ومضامينه -الخطاب الوعظيالسفياني،  3
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت علم المعانيهـ(،  1396عتيق، عبد العزيز )ت  4
عروس هـ(،  773السبكي، أحمد بن علي )ت  وانظر: .71ص م، 2009 -هـ  1430، 1ط لبنان، –
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صح، األمثل واألنسب في مقام النّ  كونه ،وسيطرة األسلوب اإلنشائي على التفسير الوعظيّ 
 والوعظ، واإلرشاد، والتوجيه.
 األسلوب اإلنشائي الطلبي، وهي على النحو اآلتي:وفيما يأتي عرض ألنواع 

 

  أسلوب األمر: أوال
 

والتحضيض على ، ، وذلك بغرض الحثّ يكثر استخدام صيغة األمر في التفسير الوعظيّ  
اعة والنهّي عن ارتكاب المحّرمات.الط  
يخرج األمر  وقد ،، واالستعالءالفائدة الحقيقية لفعل األمر:  هو تنفيذ الفعل على وجه اإللزامو 

وُيعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء  ،ويوقظ الذهن ،؛ ليثير االنتباهعن معناه الحقيقيّ 
البالغّية :  ه. ومن فوائدالظاهر، وُيمتع الّنفس بالمشاركة الوجدانّية بين المتكّلم والسامع

.1ّم والتحقيرالذو التهديد والوعيد، و صح واالرشاد، النّ و االلتماس، و الرجاء، و الدعاء،   
 ومن األمثلة على ذلك :

 2َّ ىب  نب مب زب رب يئ ُّٱٱٱ:ادة قوله تعالىفّسر قت، 
وودائع عندك يا بن آدم،  ما هذه األموال عوار  ا أعطاكم اهلل، فإنّ فأنفقوا ممّ " بقوله:

 .3"تفارقهاأوشكت أن 
وترغيب  ،تحريض على الطاعة فيهو ، " أنفقوا" :صيغة األمر في قوله قتادة وّظفف

        .ذلك باآلخرة قرن، وقد اهلل في اإلنفاق في سبيل

                                                                                         
، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت األفراح في شرح تلخيص المفتاح

 .419ص ،1م،ج 2003 -هـ  1423، 1ط لبنان، –
 
 

-332، ص2011، دار التوفيقية للتراث، القاهرة ، الكافي في البالغةبتصرف: عبد الغني، أيمن أمين،  1
، 1، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان ، طسحر البيان في البالغة العربي ةالغوج، أحمد سالم،  .335

 .154-151، ص2014
 
 

 3األنفال: 2
، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار تفسير القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت  3

 .12ص ،4م،ج 1999 -هـ 1420 ،2ط طيبة للنشر والتوزيع،
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  هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ :قال الحسن عند قوله تعالىو 

1َّمم خم حم جم
ُفضول أموالكم حيث وّجهها  –رحمكم اهلل –وّجهوا . " 

كانوا يأخذون قليال،  ضعها؛ فإّن الذين كانوا من قبلكماهلل ورسوله، وضعوها حيث و 
 2."أنفسهم بالفضل -جّل ثناؤه–وُيبايعون من اهلل 

، حّض وحثّ " وّجهوا"، وفي ذلك :بقوله صيغة األمروّظف الحسن البصرّي ف
، ثّم ذّكرهم بحال سلفهم الذين كانوا يزهدون في وترغيب في اإلنفاق في سبيل اهلل

 المال.
 

 قول ي، 3َّ  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ قوله تعالى: وفي

بساط الحلم؛  قم، وال تغترر بسعةعم، ومفاجأة النّ احذر من نفار النّ  ن الجوزي :"با
 .4"ما عجل انقباضهفربّ 

لتحذير، حيث حّذر ابن خرج عن معناه الحقيقّي إلى معنى افي هذا المقام فاألمر 
 من سعة الحلم. االغترارالجوزي من 

 

  نس أواست ،ليهإواستعن ِبِه َوان قطع  ،ِإَلى اهللرجع ِفي صبرك اف :"يقول المحاسبيّ و
ل اهلل  ،تعوأقلل من الخلطاء َما استط ،ِبذكِرهِ  –بل اترك ال َقِليل َأي ضا تسلم لَقو 

 حك جك مقحق مف خف  حف جف  ٱُّٱٱ:-َتَعاَلى

 6"فاهرب من ال ِفت َنة،  5َّخك

                                 
 67الفرقان: 1
 ، تحقيق: سليمان آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه هـ(،597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  2

 .100ص م،2005، 1ط بيروت،-الحرش، دار الصديق
 

 11الرعد: 3
 .32،صصيد الخاطر، ابن الجوزي 4
 20الفرقان:  5
 .72،صآداب النفوسالمحاسبي،  6
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بقوله:" ارجع"، " استعن"، " انقطع إليه"، " استأنس  اوّظف صيغة األمر وكّررهف
 ،حّث على االستعانة باهلل التكثيف وفي ذلك ،بذكره"، " أقلل"، " اترك"، " اهرب"

 .وعزلة الّناس ،واألنس به
 

 األسلوب االستفهامي   :ثانيا
 

أدوات ن بإحدى ، ويكو يعلم بشيء لم يكن معلوما من قبل هو طلب المستفهم أناالستفهام : 
 ، أين...، متىماو الهمزة، و ، مثل: هل ،االستفهام

واألصل في االستفهام هو االستفسار عن شيء مجهول للسائل، ويحتاج إلى جواب. ولكن 
 ، بالتعجّ و التوبيخ، و : اإلنكار، نحووفوائد عّدة ،  ،قد يخرج عن ذلك إلى معان  أخرى

، والتهويل، والوعيد، والعتاب ،التهديدو  التهّكم والسخرية،و التعظيم، و األمر، و التشويق، و 
 . 1وغيرهاوالتكثير، 

 ومن األمثلة على ذلك:

 :قال: ،2َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱٱقرأ الحسن آيات من البقرة، فأتى على هذه اآلية   

ن ذلك ليس فيه رذل "  .3"ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه؟ وا 
 وهذا مما يجعل القارئ ، ستفهامففّسر الحسن البصرّي اآلية مستخدما أسلوب اال

 . وكذلك استخدم المقارنة، ويلفت نظره إلى المعنىوالسامع يتفاعل مع التفسير
 ، وهذا بغرض تعظيم الجّنة في نفوس المستمعين.واآلخرة الدنيا ثمار بين والمقابلة

  َوَما يد ريك َما جنَّات عدن ، "1َّ  ىق يف ُّٱٱ: في قوله تعالى َقالَ  ،ن ال حسنعو ،

 .2"عدل َأو حكمٌ  يق َأو َشِهيدٌ َأو صدّ  َقاَل: قصر من ذهب اَل يد خلُه ِإالَّ َنِبيّ 

                                 
 .241-240،صالكافي في البالغةبتصرف: عبد الغني،  1

 .166-162،، صسحر البيان في البالغة العربي ةالغوج، 
 25البقرة: 2
، تحقيق: أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآنهـ(، 310الطبري، محمد بن جرير )ت  3

 .389ص ،1،جم2000-ه1420، 1ط مؤسسة الرسالة،
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 وسلوك الطريق الموصلة إليها. اإلغراء بها،، و فوس للجّنةالصيغة تشويق النّ  ففي
 

  حت جت هب  مب خب حب جب ُّٱٱٱ:تعالى قوله تفسير عن الحسن فيو 

المؤمن يلد كافرا؟ فقال: هو  الكافر يلد مؤمنا، وأنّ  هل علمتم أنّ "، قال: 3َّ متخت

 . 4"كذلك

، بخالف لو ُفّسرت اآلية ق للمستمع نحو معرفة تفسير اآليةفاالستفهام فيه تشوي
 مباشرة فإّن الغرض ال يتحقق.

 

الزمخشري في تفسير  زخر تفسيرهم بأساليب االستفهام ومن المفسرين الذين  
ن الكّشاف، حيث أكثر من ذلك، وعظّيا، وقد وّظف االستفهام لبيان لم يكن تفسيره  وا 

من األمثلة و  وهكذا،  كشف عن البالغة، أو أصل االشتقاقالمعاني اللغوّية، أو ال
 على ذلك:

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ تفسير قوله تعالى: ففي 

   5َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم

،  6فيه"يستفهم الزمخشرّي بقوله: " هل ُيسّمى ما في اآلية استعارة؟ قلت: مختلف ف
 ثّم يفّصل في أقوال العلماء.

على ما يزيد  " بهل"فوّظف الزمخشري االستفهام في تفسيره بشكل ملفت، فاستفهم 
 .موضع، وهكذا سبعمئةكيف" على ما يزيد عن ب"  موضع، واستفهم  ثمانمئةعن 

 1في تفسيره. ستفهام كثيرةاالأسلوب واألمثلة على 

                                                                                         
 23الرعد: 1
 –، دار الفكر الدر المنثور في التفسير بالمأثورهـ(،911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر)ت  2

 .638ص ،4ج بيروت،
 

 .27آل عمران: 3
 .308،ص6،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  4

 

 17البقرة:  5
 –العربي  ، دار الكتابالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(، 538الزمخشري، محمود بن عمرو)ت 6

 .76، ص1هـ، ج 1407، 3بيروت، ط
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  .أسلوب النداءثالثا: 
 

وجذب  ،ّن في استخدام النداء لفت لالنتباهإ، حيث في المقام الوعظيّ داء أسلوب النّ  يكثر   
وهذا مدعاة  الحاشد حواسه جميعها للقاص، فهود وتقّرب من المستمع، وفيه تودّ  ،للنظر

 .للخشوع
ذلك كانت حروف النداء نائبة مناب لهو جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر؛ و  النداء:و 

 ، وا.، آي، أيا، هيا النداء ثمان: أ، أي، يا ، آوأدوات  "أدعو".
، وقد يخرج عن فائدته الحقيقّية واالنتباه والفائدة الحقيقّية للنداء هي طلب اإلقبال والمجيء

 2.أو اإلغراء بغرض التعظيم أو الحسرة أو التمني أو التوبيخ أو االستغاثة أو الزجر
 ومن األمثلة على ذلك :

  3َّٰى ين ىن نن من ُّٱٱٱ:قوله تعالىفي
الحسن  يقول،  

يا بن آدم، كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلثه، ودع ثلثه اآلخر تتنفس  "البصرّي:
 .4"للفكرة

  5َِّّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱ:قوله تعالى وفي
يا بن آدم، عند "الحسن:  يقول 

 6."الموت يأتيك الخبر اليقين
 

                                                                                         
، 31، ص25، ص16، ص 6، ص 1، جالمرجع نفسهلمزيد من األمثلة، انظر: أجريت استقراء لذلك،  1

، 123، ص87، ص77، ص66، ص44، ص2.../ ج70، ص58، ص46، ص44، ص34ص
 ....126، ص102، ص65، ص51، ص39، ص31، ص5، ص3.../ ج167، ص135ص

 

 ،، سحر البيان في البالغة العربي ةالغوج،  .263-257،صالكافي في البالغةبتصرف: عبد الغني،  2
 .174-172،، صسحر البيان في البالغة العربي ةالغوج،  .174-172ص

 
 
 

 191آل عمران: 3
 .185ص ،2،جتفسير القرآن العظيم كثير، ابن 4

 
 

 88ص: 5
 .83،ص7،جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  6
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  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱالحسن عند قوله تعالى:  يقولو 

َّ نئ مئ  زئ
1
ابن آدم! إّنك مرتهن بعملك، وارد عليك أجلك، معروض  " .

 .2"؛ فعند الموت يأتيك الخبر اليقينعلى رّبك، فخذهما في يديك
 

 :3َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱقال قتادة عند تفسير قوله تعالى ،    
وأوالدهم، اس بأموالهم مكر واهلل بالقوم في أموالهم وأوالدهم، يا بن آدم، فال تعتبر النّ "

 .4"والعمل الصالح ،ولكن اعتبرهم باإليمان
، واألمثلة على والّنصح ،والتنبيه ،النداء في مقام التذكيرنالحظ مما سبق توظيف 

 5ذلك كثيرة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 89-88الشعراء: 1
 .70ص ،آداب الحسن البصري وزهده ومواعظهابن الجوزي،   2
 55المؤمنون: 3
 .469،ص18،جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  4
/ 399،ص7/ ج355،ص6/ ج12،ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، لمزيد من األمثلة، انظر،  5

 225ص ،8ج  /177ص ،8
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 : األسلوب اإلنشائي غير الطلبيالمطلب الثالث
 

 : منها: صيغ  ،وله أساليب وصيغ كثيرة هو ما ال يستدعي مطلوبا،اإلنشاء غير الطلبي 
 .1، وصيغ العقودالرجاءو القسم، و التعجب، و المدح والذم، 

 
 :أسلوب التعجبأوال: 

   ،ب وجود صفة بارزة ُحسنا أو قبًحاهو انفعال أو دهشة داخل الّنفس بسب :التعج ب 
 .2أفعل  بهعّجب صيغتان قياسيتان: ما أفعَله، و للتو 
بل ذكرت في أبواب  ،تبوب ِفي باب التعجبوهي الَِّتي لم ، كما للتعجب صيغ سماعّية 

فمن  ،وقد جاء التعجب متضمًنا جماًل لم تكن له في أصل الوضعيقول أبو حّيان:  .3متفّرقة
 ؟!ومررت برجل أيما رجل !وسبحان اهلل من هو؟ !وال إله إال اهلل !ذلك قولهم: سبحان اهلل

 !وسبحان اهلل رجالً  !بزيد رجالً  وكفاك !وحسبك به فارًسا !وهلل دره فارًسا !وزيد ما زيد
 4..!ويا للدواهي !ويا للماء !واعجبوا لزيد رجال !والعظمة هلل من رب

أسماء ومن صيغ التعجب السماعّي: التعجب بأسلوب االستغاثة، واالستفهام، والقسم، و 
 .5داء، وباألصوات، وبالمصادر، وغيرها من األساليبالنّ األفعال، و 

 

                                 
 .71،صعلم المعانيعتيق،  1
 .183، صسحر البيان في البالغة العربي ةالغوج،  .365،صالكافي في البالغةبتصرف: عبد الغني،  2

 

 .183، صسحر البيان في البالغة العربي ةالغوج، 
، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع هـ(،911بتصّرف، السيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  3

 .53، ص3مصر، ج –التوفيقية تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  المكتبة 
 
 
 

، تحقيق: رجب ارتشاف الضرب من لسان العربهـ(،  745أبو حيان،  محمد بن يوسف األندلسي )ت  4
 .2086 ، ص4م، ج 1998، 1القاهرة، ط -عثمان محمد، مكتبة الخانجي

 
 

م، 2009، 13العدد ، مجلة واسط للعلوم اإلنسانّية، صيغ التعجب السماعي ةبتصّرف، د عزيز القرشّي،  5
 .10-9ص
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، 1واألمثلة على ذلك كثيرة التعجب السماعّي كثيرا في تفاسيرهم،وقد وّظف المفسرون 
 ذلك، ما يأتي: ومن 

  مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ :تعالى قوله عند تفسيرعن قتادة 

ما زال أناس من جهلة  ! يا سبحان اهلل " ،2َّىق  يف ىف يث ىث نث
فهو  -صلى اهلل عليه وسلم-ا أذاهم رسول اهلل بني آدم حتى تعاطوا أذى ربهم، وأمّ 

 .3"طعنهم عليه في نكاحه صفية بنت حيي فيما ذكر
 سبحان اهلل"، وذلك بغرض التوبيخ وّظف قتادة التعجب بالمصدر، والّنداء بقوله " ياف

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-والزجر عن أذية الرسول
  

  سله عن  عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن، فقال رجل:و

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱٱ:تعالى قوله

َّ  خسحس جس مخ جخ
4
 في هذا؟ كلّ  فسألته عنها، فقال: سبحان اهلل! ومن يشكّ  

 .5سمةواألرض، ففي كتاب اهلل من قبل أن يبرأ النّ  ،مصيبة بين السماء
ليؤّكد أّن كّل ما يحدث في الكون  ؛واالستفهام فوّظف الحسن التعجب بالمصدر
 قبل خلق الخلق.مسّطر في اللوح المحفوظ من 

  مض خض حض جض  مص خص حص ُّٱٱٱ:الحسن عند قوله تعالىيقول و 

6َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جعمظ حط
      

لو أّن  -واهلل–عجًبا لمن يخاف َمِلًكا، أو يتّقي ظالما بعد إيمانه بهذه اآلية ؟! أما "

                                 
، 4/ ج591، ص3/ ج432، ص2،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، لمزيد من األمثلة، انظر:  1

 527، ص12/ ج188، ص6/ ج477، ص447، ص5/ ج407ص
 57األحزاب: 2
 .322،ص20،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  3
 22الحديد: 4
 .26،ص8،جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  5
 137األعراف: 6
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السيف،  الّناس إذا اب ُتلوا صبروا ألمر رّبهم، لفّرج اهلل عنهم ُكربهم، ولكّنهم جزعوا من
 1."فُوّكلوا إلى الخوف، ونعوذ باهلل من شّر البالء

التعجب بالمصدر بقوله" عجبا"، وذلك بغرض انتقاد من يخاف غير اهلل من  فوّظف 
 الطواغيت، وبغرض الحّث على الصبر، والخوف من اهلل وحده. 

 
 ثانًيا: أسلوب التوجع 

 

 ، ويحك..: آه، أّواهوالتحّسر مثل عبارات وأفعال تدّل على التوّجع ثمة
 وتغشى القلوب أكثر من غيرها. ،وتستمطر الَعبرات ،وهذه العبارات تلهب المشاعر

 ومن األمثلة على ذلك :

 جم هل خلمل  حل جل مك لك خك ٱُّٱقوله تعالى: تفسير الحسن عند قال 

2َّ من خن حن جن مم خم حم
أّواه! أّي موعظة وعظ اهلل سبحانه "،  

وحّث على التفّكر في موعظة في تلك العبارة إلهاب للمشاعر، .3"لو كانوا قابلين؟!

 واآلخرة. الموت
  4َّ  يق ىق يف ىف يث ُّٱ:الحسن البصري عند قوله تعالى قالو 

 .5 "! ما خلق اهلل خلقا ُيكابد من هذا العيش ما ُيكابد هوويح ابن آدم"
 

 

                                 
 .99ص ،آداب الحسن البصري وزهده ومواعظهابن الجوزي،  1
 281البقرة: 2
 .96ص ،آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه ابن الجوزي،  3

 
 

 4البلد: 4
 .101ص ،آداب الحسن البصري وزهده ومواعظهابن الجوزي،  5
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  1َّمث هت ٱُّٱ:ابن الجوزي عند قوله تعالى قالو
ويحك! لو ابتالك في  :" 

لشكوت، فأنت تستوفي مطلوباتك  تغثت، أو في بدنك ليلة بمرضالس :مالك فقل
2".منه، وال تستوفي حقه عليك !

 

فقد وّظف ابن الجوزي أسلوب  التوجع بغرض بيان التقصير الذي يقّصره اإلنسان 
 . تعالى في حّق اهلل

 

 وهي النيات! 3َّ ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٱآه  للمرائي من يوم: :"ابن الجوزي قال ،

 مل خل حل ُّٱ فأفيقوا من سكركم، وتوبوا من زللكم، واستقيموا على الجادة:

 .5 "4َّ حن جن مم خم حم جم  هل

 

 ،والدعوة إلى التوبة ،والتنبيه من الغفلة ،فالتوّجع جاء في سياق التنفير من المعاصي
 والوقوف ببابه. ،واألوبة إلى اهلل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 1المطففين: 1
 .423،صصيد الخاطرابن الجوزي ،  2
 10 العاديات: 3
  56الزمر: 4
 .482ص ،صيد الخاطرابن الجوزي ،  5
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 أسلوب القسم ثالثا: 
براز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريد المتكلم،  وهو طريقة من طرق توكيد الكالم، وا 

 .ويؤتى به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك الشاكين
 1الواو ، الباء، التاء. :هو الحلف، وحروفه القسم:
 لآليات، ومن األمثلة على ذلك ما يأتي: المفسرون أسلوب القسم في تفسيرهم الوعظيّ  وّظف

 واهلل "قال الحسن وقتادة:  ، 2َّمف خف حف  جفُّٱٱ تفسير قوله تعالى: في

 . 3"!ما لهم عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار؟
ّد االنتباه حتى يعلم ، ويشوطمأنينة القسم يعطي المستمع والمتلقّي ثقة فتوظيف

 . توظيفه ، فقد أكّد المعاني ورّسخها من خاللجواب القسم

  جح مج حج مث هتُّٱٱ قرأ هذه اآلية يوما:أّنه الحسن  عنو  َّ
وقف  ، ثمّ 4

ما أمسى على ظهر األرض عالم إال فوقه من هو أعلم منه،  -واهلل–ه إنّ  "فقال:
 .5"حتى يعود العلم إلى الذي علمه

ال تكاد  تخلو موعظة من فوكان الحسن البصري ُيكثر من القسم في مواعظه، 
 . 6أسلوب القسم

 

                                 
 .274،صالكافي في البالغةعبد الغني،  1

 

 175البقرة: 2
، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، معالم التنزيل في تفسير القرآنهـ(، 510البغوي، الحسين بن مسعود )ت  3

 .203ص ،1جه، 1420 ،1ط بيروت، –دار إحياء التراث العربي 
 

 76يوسف: 4
 .193،ص16،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  5

 

، تحقيق: محمد عبد الزهدهـ(، 241ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني )ت  لمزيد من األمثلة انظر : 6
 ،48،ص 33ص م،1999 -هـ  1420، 1ط لبنان، –السالم شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .211ص ،210ص ،181ص
 365،ص4/ ج496،ص3ج زاد المسير،انظر أيضا : ابن الجوزي ، 
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 الثاني المبحث
المضمون في التفسير الشكل و 

 الوعظي  
 

 وفيه ثالثة مطالب:
  .يجاز واالختصار: اإلالمطلب األول

 .المطلب الثاني: البساطة والوضوح
  .: التركيز على آيات الرقائق والترغيب والترهيبالمطلب الثالث
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 واالختصار يجاز اإل: المطلب األول
      
"وهو أداء المقصود بأقل من العبارة  ،باإليجاز واالختصار تفسير الوعظيّ يمتاز ال 

 –صّلى اهلل عليه وسّلم –حيث كان من هديه  ؛وهذا من سمات مقام الوعظ .1المتعارفة"
 وعدم إطالتها. ،تقصير الخطبة

كلمات  يال يطيل الموعظة يوم الجمعة، إّنما ه -صلى اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل و 
 .2يسيرات

ُأوِتيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم، َوُجِعَلْت ِلي اأْلَْرُض  »: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل َرُسوُل اهلِل و 
 .3«َمْسِجًدا َوَطُهورًا

  4.المعاني الكبيرة في األلفاظ اليسيرة جوامع الكلم أي: -َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّمَ -وتيفقد أُ 
 

 ذلك ألنّ  ؛والواعظ قصر الخطبة من عالمات فقه الخطيب -صلى اهلل عليه وسلم-  عدّ وقد 
 .يجازاإلفي البالغة 

ِمْن  5 َمِئنَّة   ِإنَّ ُطوَل َصاَلِة الرَُّجِل، َوِقَصَر ُخْطَبِتِه،» : -صلى اهلل عليه وسلم-حيث قال  
اَلَة، َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة، نَّ ِمَن اْلَبَياِن ِسْحرًا ِفْقِهِه، َفَأِطيُلوا الصَّ  .6 «َواِ 

                                 
 .41، صالتعريفاتالجرجاني،  1
تاني )ت  2 ، دار  ، تحقيق: شَعيب األرنؤوطسنن أبي داود هـ(،275أبو داود، سليمان بن األشعث السِِّجس 

 325، ص2م، كتاب: أبواب الجمعة، باب: إقصار الخطب، ج 2009 -هـ 1430،  1الرسالة العالمية، ط
 .صحيح لغيره. وقال عنه الشيخ شعيب األرنؤوط: 1107،حديث رقم 

 

. وقال عنه 7403، حديث رقم: 366، ص12ج -رضي اهلل عنه-، مسند أبي هريرةالمسندأحمد،  3 
 حيح، وهذا إسناد حسن. عبدة: هو ابن سليمان الكالبي، ثقة من رجال الشيخين.حديث ص شعيب األرنؤوط:

   

، تحقيق: الدكتور دغش المعين على تفهم األربعينهـ(،  804ابن الملقن، عمر بن علي )ت بتصّرف:  4
 .49ه، ص 1433، 1بن شبيب العجمي،  مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع، الكويت، ط

 
 

) ابن بطال،  علي بن خلف  يعنى أن هذا مما يعرف به فقه الرجل، ويستدل به عليه. مئنة من فقهه:  5
، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد شرح صحيح البخاري البن بطالهـ(، 449)ت 
 (.342، ص4ه، ج1423، 2السعودية، ط -

 
  

 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء مسلمصحيح هـ(، 261مسلم، أبو الحسن ابن الحجاج )ت  6
 .869حديث رقم  ،594ص ،2، جالجمعة، باب: تخفيف الصالة والخطبة ، كتاب:بيروت –التراث العربي 
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أّن بعض البيان يعمل عمل السحر، فكما يكتسب اإلثم  -صّلى اهلل عليه وسّلم–وأوضح 
بالسحر، يكتسب ببعض البيان أو منه ما يصرف قلوب المستمعين إلى قبول ما يستمعون، 

طابق ي م بليغة يقتدر بها تأليف كالالبليغ الذي له ملكو وهو مدح للفصاحة والبالغة، 
، خالقاس على حب اآلخرة، والزهد في الدنيا، وعلى مكارم األيبعث النّ  لمقتضى الحال

 .1فبيانه هو السحر الحالل في اجتذاب القلوب، واالشتمال على الدقائق  ؛ببالغته وفصاحته
َفَكاَنْت  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهلُل -ُكْنُت ُأَصلِّي َمَع َرُسوِل اهلِل » ، قال:2عن جابر بن سمرةو 

 3.«َصاَلُتُه َقْصًدا، َوُخْطَبُتُه َقْصًدا
 .4والتخفيف الماحق" ،قصدا: أي بين الطول الظاهر " قول النووي:ي
َلْو  ،ُيَحدُِّث َحِديثًا»َكاَن  -َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ  -َرِضَي اللَُّه َعن َها-َعن  َعاِئَشَة و 

 5«َعدَُّه الَعادُّ أَلَْحَصاهُ 
كلماته أو مفرداته أو حروفه  لو عدّ  :أي ه العاد ألحصاه()لو عدّ  :قولها " :قال ابن حجر
 .6والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم" ،وبلغ آخرها ،ألطاق ذلك

 .والفكرتشتيت للذهن فيه ، وأّما إطالتها فر الموعظة وتركيزها مدعاة للخشوعفقص
 

                                 
، دار الفكر، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحهـ(، 1014القاري، علي بن سلطان )تبتصّرف:  1

 .1043، ص3م، ج2002 -هـ 1422،  1لبنان، ط –بيروت 
 

بن عمرو بن جندب، يكنى أبا َعب د اهلل، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، نزل جابر   جابر بن سمرة 2
 بن سمرة الكوفة وابتنى بها داًرا في بني سواءة، توفي جابر بن سمرة سنة ست وستين.

، تحقيق: علي عرفة األصحاباالستيعاب في مهـ(، 463) بتصّرف: ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل  )ت 
 (.224، ص1ه، ج1412، 1محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

 
 

 .866حديث رقم  ،591ص ،2، ج، باب: تخفيف الصالة والخطبةالجمعة :، كتاب صحيح مسلم ،مسلم 3
التراث إحياء ، دار المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين )ت  4

 .153ص ،6ه،ج2،1392بيروت، ط –العربي 
 

  ،190ص ،4،ج-َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّمَ -ِصَفِة النَِّبيِّ  :َبابُ ، ِكَتاُب الَمَناِقبِ ، صحيح البخاري، البخاري 5
 .3567حديث رقم 

الباقي، دار ، ترقيم: محمد فؤاد عبد فتح الباري شرح صحيح البخاريه(، 852العسقالني، ابن حجر) 6
 .578ص ،6ج ه،1379بيروت، –المعرفة 
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،  أّنه يتخّول بالموعظة كما ورد -َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّمَ -وقد كان من هديه ُعود  َعِن اب ِن َمس 
ُلَنا ِباْلَمْوِعَظِة ِفي اأَليَّاِم، َكرَاَهَة السَّآَمِة  » :-َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ  َيَتَخوَّ

 .1«َعَلْيَنا
 »: -رضي اهلل عنه–حيث قال عمر بن الخطاب  ،فاإلطالة في ذلك مدعاة للملل والسآمة

َقاَل: َيُكوُن َأَحُدُكْم  َكْيَف َذاَك َأْصَلَحَك اهلُل؟َأيَُّها النَّاُس، اَل ُتَبغُِّضوا اهلَل ِإَلى ِعَباِدِه "، َقاُلوا: وَ 
ُل عَ  ا َفُيَطوِّ ُل َعَلى اْلَقْوِم َحتَّى ُيَبغَِّض ِإَلْيِهْم َما ُهَو ِفيِه، َوَيْقُعُد َأَحُدُكْم َقاصًّ َلى ِإَماًما َفُيَطوِّ

 .2«اْلَقْوِم َحتَّى ُيَبغَِّض ِإَلْيِهْم َما ُهْم ِفيهِ 
 
َقِليُل اْلَمْوِعَظِة َمَع َنَشاِط اْلَمْوُعوِظ َخْير  ِمْن  »: 3نقال عن الجاحظ يقول الخطيب البغداديّ  

ِإَذا َطاَل »: قوله 4، وينقل عن الزهريّ «َكِثيٍر َواَفَق ِمَن اأْلَْسَماِع َنْبَوًة َوِمَن اْلُقُلوِب َماَلَلةً 
 .5«اْلَمْجِلُس َكاَن ِللشَّْيَطاِن ِفيِه َنِصيب  

يجاز في الوعظ، إال أّنه صح قد ندب وحّث إلى اإل -صّلى اهلل عليه وسّلم-أّن النبيّ  فمع
 .وذلك للحاجة ؛عنه اإلطالة أحيانا

 
                                 

 يتخولهم بالموعظة  -صلى اهلل عليه وسلم-ما كان النبي  ِكَتاُب :العلم، َباُب: ، صحيح البخاري البخاري، 1
 .68حديث رقم  ،25ص ،1والعلم كي ال ينفروا ،ج

عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد ، تحقيق: عبد العلي شعب اإليمانهـ(، 458البيهقي، أحمد بن الحسين )ت 2
 حسن الخلق، باب: فصل في التواضع، :، كتابم 2003 -هـ  1،1423ط الرياض، للنشر والتوزيع ،

 . 7788حديث رقم ،454،ص10ج
  

في  اا، مصنفً ا بليغً ا باألدب فصيحً بن محبوب الجاحظ؛ فإنه كان عالمً أبو عثمان عمرو بن بحر  الجاحظ: 3
 .توفي سنة خمس وخمسين ومائتين فنون العلوم، وكان من أئمة المعتزلة، تلميذ أبي إسحاق النظام.

، تحقيق: إبراهيم نزهة األلباء في طبقات األدباءهـ(، 577األنباري، عبد الرحمن بن محمد )ت  بتصّرف:) 
 (.151م، ص 1985 -هـ  1405، 3األردن، ط –السامرائي،  مكتبة المنار، الزرقاء 

 

أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري أحد الفقهاء والمحدثين،  الزهري: 4
وفيات األعيان وأنباء أبناء ) بتصّرف: ابن خلكان،  .سنة أربع وعشرين ومائة توفي واألعالم التابعين بالمدينة،

 (.178، ص4، جالزمان
 

تحقيق: محمود  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع،هـ(، 463الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي)ت 5
 .128،ص2ج،الرياض –الطحان، مكتبة المعارف 
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جميع الكالم وكّل  ي" والقول القصد أّن اإليجاز واإلطناب يحتاج إليهما ف :1العسكريّ يقول   
موضعه كالحاجة إلى اإلطناب  ينوع منه؛ ولكّل واحد منهما موضع؛ فالحاجة إلى اإليجاز ف

موضع اإليجاز،  يذلك عن جهته، واستعمل اإلطناب ف يفمن أزال التدبير ف ؛مكانه يف
 2موضع اإلطناب أخطأ". يواستعمل اإليجاز ف

 
 :كتفي من ذلك بمثالينأو  ،على ذلك كثيرة واألمثلة

 خم حم جم هلمل خل حل جل  ُّٱٱ :أّنه قال في قوله تعالى عن قتادةف 

 4."يرغبكم اهلل في المعروف، ويحثكم على الفضل"، 3َّ جن مم
ة كحال وقضايا لغويّ  ،دون ذكر لتفاصيل فقهّية ،فنالحظ أّن التفسير موجز مختصر

 المناهج التفسيرّية األخرى.
 
  ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱ:في قوله تعالى الحسن البصريّ  قالو  

اس هي ثابتة، ولكن النّ " ،5َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .6"بخلوا وشحوا

سهاب أو استطراد للخالف الفقهّي، على الرغم أّن اآلية إفتفسيره مختصر دون 
 ، إال أّننا نجده قد وّظف األسلوب الوعظّي في ذلك.من آيات األحكامُتصّنف 

                                 
1 : ، من مؤلفاته: الصناعتين، والفروق، الحسن بن عبد اهلل بن سهل، أبو هالل، أديب ولغويّ  العسكري 

، ياقوت بن عبد اهلل  )ت الحمويّ ) بتصّرف: وتسعين وثالثمائة. توفي سنة خمسوجمهرة األمثال وغيرها. 
 1993 -هـ  1414،  1، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طمعجم األدباءهـ(، 626
 (.918، ص 2جم، 

 

 –المكتبة العنصرية  ،، تحقيق: علي محمد البجاويالصناعتين ،هـ(395العسكري، أبو هالل الحسن )ت  2
 .190، صهـ 1419بيروت،

 

 237البقرة: 3
 .165ص ،5،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  4

 

 8النساء: 5
 .7،ص8،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  6
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 البساطة والوضوحالمطلب الثاني: 
 

عبارات  يتضّمنفال  ،والوضوح ،والسالسة ،البساطة :من مميزات التفسير الوعظيّ    

 أو مصطلحات علمّية معّقدة. ،غامضة غريبة

في  ال يغرق فيه المفّسرو ، واآلراء المتشعبة ،والتفريعات المشتّتة ،فهو خال  من التعقيدات

وقضاياها النحوّية والصرفّية وال يسهب في مسائل اللغة  ،القضايا الفقهّية والمسائل الخالفّية

 المشهورة أو الشاذة وتوجيهاتها. القرآنية المتواترة أو وال يفّصل في القراءات والبالغّية، 
 

بسيط العبارة سهل وهو  ،استطراد وأسهاب إمجمل موجز دون  التفسير الوعظيّ وعليه، ف  

تقّل فيها النقوالت و  رموزها.لتيسير العبارة أو فّك  ؛المعاني ال يحتاج إلى شارح أو معّلق

 وضياع للخشوع. ،العلمّية؛ ألّن ذلك مدعاة للتشتيت

وأزالت العقبات التي  ،وهذه البساطة والوضوح جعلت رقعة مساحته تتّسع في صفوف العاّمة

 تحول بينهم وبين فهم مراد اهلل.

 في التفسير الوعظّي.والوضوح  تبّين لنا سمة البساطة السابقة الذكر واألمثلة 
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 .لرقائق والترغيب والترهيب التركيز على آيات ا: المطلب الثالث
  

يب والترغ ،وموضوع الفضائل ،التركيز على آيات الرقائق من سمات التفسير الوعظيّ 
لهابها. ،قلوبلوترقيق ل ،؛ ألّنها مادة الوعظوالترهيب  وتهييج المشاعر وا 

ي آيات ، وال تجد تفصيال فوعذابها والّنار ،وأهوالها والقيامة ،فيكثر فيها ذكر الجّنة ونعيمها
 ؛ ألّنها ليست مادة الوعظ، إّنما التركيز على الترغيب والترهيب.1ألحكاما

 
 ،الحقّ  وقبول ،االستجابة لىإ المدعو قيشوّ  ما كلّ  الترغيب: :والترهيب الترغيبب والمقصود
 الحقّ  رفض أو ،االستجابة عدم من المدعو رويحذّ  يخيف ما كلّ  الترهيب: أّماو  ،عليه والثبات

 قبوله. بعد عليه الثبات عدم أو
 من والتحذير ،اإلسالم دعوة قبول في اسالنّ  برغّ يُ  بما زاخر الكريم القرآن أنّ  والمالحظ 

– اهلل لىإ الدعوة في والترهيب الترغيب أسلوب  أهمية على طعةقا داللة ليدّ  اممّ  رفضها،
 .2المسلم الداعي قبل من همالهإ وعدم -تعالى

اِص؛ أِلَنَُّهْم َيْذُكُروَن اْلِميزَاَن َوَعَذاب  »: اإلمام أحمد أّنه قالوقد ورد عن  ُيْعِجُبِني َأْمُر اْلُقصَّ
 . 3«اْلَقْبر

لعمري إذا كان صدوقا، ألنهم يذكرون  ،إي": قالف وقد سئل أحمد بن حنبل عن مجالستهم، 
 .4الميزان وعذاب القبر"

َأَنا ُيْعِجُبِني اْلَقاصُّ ِفي َهَذا الزََّماِن؛ أِلَنَُّه : "قالوبّين أحمد بن حنبل اعجابه بالقًصاص حيث 
رَاَط"  .5َيْذُكُر الشََّفاَعَة َوالصِّ

                                 
)الذهبي، آيات تتضمن األحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وُأخراهم. آيات األحكام: 1

 (.319، ص2، جالتفسير والمفسرون
 

 ،1975 ،3، مؤسسة الرسالة، بيروت، طأصول الدعوةه(، 1435زيدان، عبد الكريم )تبتصّرف:  2
 .309ص

 

 .174، صالقصاص والمذكرينابن الجوزي،  3
 .174ص، المرجع نفسه 4
 .174، صلمرجع نفسها 5
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برازها، دون تشتيت في    فتجد التفسير الوعظّي يسّلط الضوء على موطن العظة والعبرة وا 
 والبالغة. ،اإلعراب ،قضايا الخالف الفقهيّ 
 :ومن األمثلة على ذلك

 جي يه ىه مه جه ُّٱٱ: الحسن البصرّي أّنه تال قوله تعالى ما ورد عن 

َّ  مي خي حي
ل بك ملكان ووكّ  ،يا بن آدم، بسطت لك صحيفتك" :1

ا الذي عن يمينك فيحفظ فأمّ  ؛واآلخر عن يسارك ،أحدهما عن يمينك :كريمان
ما شئت، أقلل أو أكثر،  ذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعملا الحسناتك، وأمّ 

فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم  ،حتى إذا مت طويت صحيفتك

قد عدل  2َّ خت حت جت هب مب خب حب ُّٱٱ :القيامة كتابا تلقاه منشورا

 .3"عليك من جعلك حسيب نفسك- واهلل -

 

  جس مخ جخ مح ُّٱٱٱ:الحسن عند قوله تعالى قالو َّ
ار ترميهم النّ  ِإنّ ": 4

َفَهَوو ا فيها سبعين خريفًا، فإذا  ؛ِإذا كانوا في أعالها، ُضِربوا بمقامعبلهبها، حتى 
ون ساعة   .5"انتهوا ِإلى أسفلها، ضربهم زفير لهبها، فال يستقرُّ

  يل ىل مل يك ىك  مك لك ٱُّٱ:قوله تعالى فيالحسن  قالو 

ُعودوا،  ُروي أّن الّنار تأكل لحومهم كّل يوم سبعين مّرة، ثّم يقال لهم:  ،6َّ  اممم

 7فيعودون، اللهّم إّنا نعوذ بك من الّنار، ومن عمل تستوجب به الّنار.

                                 
 17ق: 1
 14اإلسراء: 2
 .52،ص5،جالعظيمتفسير القرآن ابن كثير،  3

 

 21الحج: 4
، تحقيق: عبد الرزاق زاد المسير في علم التفسيرهـ(، 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  5

 .229ص ،3ج هـ، 1422، 1ط بيروت، –المهدي، دار الكتاب العربي 
 

 

 56النساء: 6
 .98ص،آداب الحسن البصري وزهده ومواعظهابن الجوزي،  7
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 :يب ىب نب ٱُّٱ وعند تفسير قوله تعالى  َّ
بن يا  صحيفتك، " قتادة: قال،  1

تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في  تطوى، ثمّ  آدم، تملى فيها، ثمّ 
 .2"صحيفته

 

  زث رث ُّٱ قتادة عند تفسير قوله تعالى: قالو  َّ
3
في الدنيا عن  تكبَّرتَ  "، 

 .4"ار باالنتقال من عذاب إلى عذابوأنصبها في النّ  ،فأعملها طاعة اهلل
حتى يستشعر السامع أّنه المخاطب في  ،استخدم أسلوب المخاطب "تكبّرت"حيث 

 .فوس، وهذا أبلغ في التأثير في النّ غيرهاآلية ال 
 

براز مشاهد  ومّما سبق تبّين لنا تركيز الوّعاظ على آيات الترغيب والترهيب، وا 
األساليب  في ذلك القيامة وأهوالها، وتسليط الضوء عليها وتصوريها مستخدمين

 5.على التفسير الوعظيّ  ةالغالب وهذه السمة اإلنشائّية،

 
 
 
 
 

                                 
 10:رالتكوي 1
 .335ص ،8،جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  2
 3الغاشية : 3

، تحقيق: عبد الرزاق زاد المسير في علم التفسيرهـ(، 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  4
 .434ص ،4هـ،ج 1422 ،1ط بيروت، –المهدي، دار الكتاب العربي 

 

 ...403،ص4ج ،392ص ،4ج،زاد المسير، لمزيد من األمثلة انظر: ابن الجوزي 5
 .558ص ،23ج ،جامع البيان في تأويل القرآن الطبري،  
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 .المطلب الثالث: دعوة عوام الن اس
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 التأثيرسعة  :المطلب األول
 

يحدث أثًرا في نفوس و  وخشوعها، ن القلوبتليييعمل على  ،مؤثر الخطاب الوعظيّ   
أو  ،من بكاء ،الذي يمكن أن يقاس من خالل المشاهدة المتلقين، وخاصة التأثير الوجدانيّ 

من  أو من خالل شعور المتلقي الداخليّ  ،أو اإلقبال الشديد على الواعظ ،فيضان الدموع
الذي  ،أو من خالل التأثير بعيد المدى ،أو فرحه وسروره ،وخوفه ،وخشوعه ،حضور القلب

وسّر التأثير يرجع  أو التدّرج من الحسن لألحسن. ،يكون بتعديل السلوك من السلب لإليجاب
 .1داء الذي يمتاز بهما الخطاب الوعظيّ وسحر األ ،لى سحر الخطابإ
 

بدوره يعين على الخشوع في تالوة القرآن  أثير يرّقق المشاعر والقلوب، وهووهذا الت   
 وفهمه، ويكون عامال بارزا في تقويم سلوك األفراد.

ّن ُبنية التفسير الوعظّي ساهمت في استقطاب الجم ، خاطبت المشاعراهير الغفيرة، حيث وا 
يستهدف  اجماهيري   اوهذا بدوره جعل التفسير الوعظّي تفسيرً . وتسللت إلى القلوب وأسرتها

 الوعظ على مرّ  لذا كانت المجالس التي تنتهج أسلوب ،الثقافّية مالّناس على اختالفاته كافة
 .السنين األكثر حضورا
َأْدَرْكُت َهَذا اْلَمْسِجَد، َمْسِجَد اْلَبْصَرِة، َوَما ِفيِه َحْلَقة   :عالم البصرة 2يقول عبد اهلل بن عون

 .4َوَساِئُر اْلَمْسِجِد ُقصَّاص   ،3ُتْنَسُب ِإَلى اْلِفْقِه ِإالَّ َحْلَقة  َواِحَدة  ُتْنَسُب ِإَلى ُمْسِلِم ْبِن َيَسارٍ 

                                 
 . 75-74،صمراجعة نقدية ألساليب الخطاب ومضامينه -الخطاب الوعظي: السفياني، بتصرف 1

 

اإِلمام الحافظ، شيخ أهل البصرة، ثقة ثبت، مات سنة بان، أبو عون  المزنيُّ البصري، بن أرط عبد اهلل بن عون 2
، تحقيق: أكرم طبقات علماء الحديثهـ(،  744الدمشقي، محمد بن أحمد )ت ) بتصّرف: على الصحيح.هـ 150

 (.247، ص1م، ج1996، 2ان، طلبن –البوشي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 
 

البصرّي األموّي المكّي أبو عبد اهلل الفقيه مولى بني أمية، كان ثقة فاضال عابدا ورعا ويعّد خامس  مسلم بن يسار: 3
 خمسة من فقهاء أهل البصرة توفي في خالفة عمر بن عبد العزيز سنة مائة أو إحدى ومائة. 

المعارف النظامية، ، مطبعة دائرة تهذيب التهذيبهـ(، 852ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني )ت ) بتصّرف: 
 (.140، ص10هـ، ج1326، 1الهند، ط

 

 .172،صالقصاص والمذكرين ،ابن الجوزي 4
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 ،من البساطة والوضوح وسبب تفشي مجالس الوعظ يكمن في ُبنية الخطاب الوعظيّ 
 لقلوب والمشاعر.ومخاطبة ا

 ،وتعتمد على الحّجة والبرهان ،تخاطب العقول  هاوذلك ألنّ  ،مجالس الفقهقّلت  وفي المقابل 
عمال الفكر والعقل.  وا 

نفعه، واجتلب  ه إذا كان كامل العلم، صادق القصد عمّ فإنّ  :" -رحمه اهلل-يقول ابن الجوزي
عددا زائدا على الحد ما ال يقدر على اجتالب عشر عشيرة فقيه،  -سبحانه  -إلى باب اهلل 

 . 1وال محدث، وال قارىء"
 هلذلك، من علم بأحكام الشريعة، فإنّ  فقد بّين ابن الجوزي إن صدر الوعظ ممن هو أهلٌ 

 والقّراء.  الفقهاء والمحدثين تأثيًرا منأكثر  بوعظه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .370ص ،القصاص والمذكرين ،ابن الجوزي 1
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 تيسير التفسير المطلب الثاني: 
 

، وتذليلها ،وتبسيط العبارة ،يمتاز باإليجاز واالختصار كما مّر سابقا أّن التفسير الوعظيّ 
وال يتشّعب إلى المذاهب  ،دون التطّرق إلى تفاصيل القضايا الفقهّية الخالفّيةوتيسيرها 

 ،ة والنحوّية والبالغّيةوكذلك ال تبسط فيها القضايا اللغويّ  ،بل تذكر الخالصة بإيجاز ،الفقهّية
 ة. وال يتطّرق إلى القراءات القرآنيّ 

فوس ويحّث النّ  ،ويسّلط الضوء على العبرة والعظة ،ريرّكز على المعنى المجمل الميسّ  بل
 والطاعة.  على االلتزام

 
، وهذا األمر ال تجده في كتب كافة لّناسل تفسير ميّسر لذا فإّن التفسير الوعظيّ 

 ،وُحشدت فيها المسائل المتشعبة ،وقضاياه التفسير األخرى التي ُشحنت باآلراء الفقهّية
 واحتوت على مصطلحات علمّية ال يعيها إال أهل االختصاص .

  إلى إعمال الذهن وهذا كّله يحتاج ،فإّن اللغة التي دّونت فيها صعبة غريبة لكإضافة إلى ذ
 وهذا ال تجده في األسلوب الوعظّي الذي يخاطب القلب والروح. ،والعقل

 لذا  ،تحتاج إلى من يفّسر لك كالم المفّسر ،لكي تفهم مراد المفّسر في كشفه عن مراد اهللو 

 ُّٱٱوهذا مخالف لقوله تعالى :  ،العبارات والرموز والتعليقات لفكّ  ،كانت الحواشي والهوامش

1.َّني مي زي ري ٰى ين ىن
 

 

 دعوة عوام الن اسالمطلب الثالث: 
 

في المقابل و  تناسب مع أهل الزمن الذي ُأّلفت فيه،يجدها  تل، رإّن المتتّبع لكتب التفسي  
حة العوام التي هي وهي شري ،الطرف وتغفل عن الشريحة العظمى في المجتمع تغّض  نجدها

 .السواد األعظم
 

                                 
 17القمر: 1
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نّ    ويضع  ،، حيث يزيد من رقعة الجاهلين بأحكام اإلسالماألمر يسبب اشكاال حقيقيا هذا وا 
 . وهذا األمر يتنافى ويتعارض بقوة مع مقاصد الدينهأحكامالعقبات والحواجز في معرفة 

 .وأطيافه وفئاته جميعها شرائح المجتمعلشامل  عالمي   ّن االسالم دينٌ إ، حيث ورسالته
        على عالمّية وشمولية الشريعة منها: ب والسُّنة الصحيحةمن الكتا ودّلت النصوص

 ُّٱٱوقوله تعالى: ،1َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ُّٱقوله تعالى: 

 حج مث هت مت خت ُّٱ وقوله تعالى: ،2َّيك ىك مك لك اك

  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱٱوقوله تعالى: ،3َّ  جخ مح جح مج

 »: -صّلى اهلل عليه وسّلم-وقوله ،4َّ هب مب خب حب جب هئ مئ

ًة َوُبِعْثُت ِإَلى النَّاِس َعامَّةً َوَكاَن  .5«النَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِه َخاصَّ  
 

، ويستوعب والفقير الكبير والصغير، ويضّم الغنيّ  ، ويعمّ والمرأة الخطاب يشمل الرجلف   
 . والعبد والحّر ... ،واألعجميّ  ، وكذلك العربيّ والعاميّ  الجاهل، ويستغرق العالمالمثّقف و 

 : إّن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.  القواعد المقررة ومن
واغفال العوام مناف  جملة  ،والمصّنفات الموّجهة لشريحة المتخصصين ،فإّن تأليف الكتب 

 ة والعالمّية . وخصائصه الشموليّ  ،ومقاصده  وتفصيال لخطاب الشرع
 ،لة ميسرة بعيدة عن التعقيداتي دعوة عوام الّناس بطريقة سلسفيساهم  التفسير الوعظيّ ف

 وأقبلوا على كتاب اهلل جّل جالله. ،يهلّناس عللذا أقبل ا ؛والتفاصيل المرهقة
أّن خطاب الوعاظ للعام والخاص، وأّن العوام ال يلتقون  -رحمه اهلل-ابن الجوزي وقد بّين  

 .6عام، بينما خطاب الفقهاء خاص ، فخطاب الوعاظ شموليّ الفقهاء إال يسيرا

                                 
 158األعراف:  1
 107األنبياء:  2
 1الفرقان:  3
 28سبأ:  4
 .335، حديث رقم: 74، ص1، كتاب: التيمم، جصحيح البخاريالبخاري،  5
 .370ص ،القصاص والمذكرين بتصرف: ابن الجوزي، 6
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 الفصل الثالث

 التفسير  الوعظّي عند كشك

 دراسة ونقد
 

 وفيه خمسة مباحث:   

 .المبحث األول: سيرة عبد الحميد كشك
 .ومستوى األداء ألسلوب في التفسير الوعظيّ المبحث الثاني:  ا

  .لمضمون في التفسير الوعظيّ المبحث الثالث: الشكل وا
 .مجاالت النقد عند كشك في التفسير الوعظيّ المبحث الرابع: 

 .عند كشكالوعظّي  تفسيرالالمآخذ على المبحث الخامس: 
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 المبحث األول
 سيرة عبد الحميد كشك

 

 وفيه خمسة مطالب:

 .المطلب األول: الميالد والنشأة

.مؤلفاته ومصنفاته المطلب الثاني:  

 .في عصره االجتماعيةالسياسية و المطلب الثالث: الحالة 

 .المطلب الرابع: الحالة الدينّية في مصر

 .: وفاتهالمطلب الخامس
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.الميالد والنشأةول: المطلب األ 
    

في  الموافق، هـ 1351 ذو القعدة 13 الجمعةيوم  عبد الحميد بن عبد العزيز كشك،ولد محمد   

ولم يكن ن ترتيبه الثالث بين إخوته الستة، ، وكا1في بلدة شبراخيت م،1933العاشر من مارس عام 

دسة من عمره أصيبت عيناه سليًما معافى البدن، ولكن حين بلغ السا ، وكانوالده ميسور الحال

ة الخاطئة التي للطريقة البدائي   لى )حالق القرية( لعالجه، ونتيجة، فذهبت به أسرته إبرمد صديدي  

جه الطفل عبد الحميد إلى وضعفت عينه اليمنى، وبعد هذه الحادثة ات   ،َفَقد عينه اليسرى ؛ولج بهاع  

، حفظ القرآن باكتساب نور البصيرة، فأتم   ض نفسه عن ضعف نور البصرليعو   ،حفظ القران الكريم

 ة لاللتحاق بالمعهد الديني هناك.يبلغ الثالثة عشر عاًما، ليذهب بعد ذلك إلى اإلسكندري   ولما

على ضعف، إلى  ات هذه العين )اليمنى( تزداد ضعفً بدأ الشيخ كشك يبصر بعين واحدة، ثم   ظل    

ة، وبعد أن فرغ من اإلجابة تحان الشهادة االبتدائي  عندما كان يؤدي ام ،أن جاءت اللحظة الفاصلة

عث إلى فلم يرها، وبعدها ب -ليشكر ربه على ما وهبه من توفيق -رفع يده إلى السماء ،األسئلة عن

يعود به إلى القرية، وحينما حضر والده كان الشيخ كشك تسيطر عليه حالة من الحزن والده كي 

 هوتوالت محاوالت عالج ،عالجهلما أوتي  ه سيعمل بكل  وأخبره بأن   ،المستعصية، فهوَّن عليه والده

بزيارة عدد من األطباء، ولكن لم تفلح محاوالتهم في العالج، حيث كانت إصابة عينه بالجلوكوما 

 .2كفيًفا بقية عمره، منذ تلك اللحظة  -رحمه اهلل-)المياه الزرقاء(، ليعيش 

 
                                                           

 وهي إحدى مراكز محافظة البحيرة في شمال دلتا مصر بجمهورية مصر العربية. شبراخيت: 1
، مركز اإلعالم العربي، علماء عرفتهم من أعالم الدعوة اإلسالمية في مصرالعقيل، عبد اهلل،  بتصرف : 2

قصة أيامي م(، 1996بتصرف: كشك، عبد الحميد بن عبد العزيز)ت.511، ص2م، ج2011، 2مصر، ط
 .9-8، المختار اإلسالمي، القاهرة، صمذكرات الشيخ كشك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1351_%D9%87%D9%80
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مؤلفاته ومصنفاته: المطلب الثاني:  
 

التي تربو  ،بدأ الشيخ عبد الحميد كشك بالتأليف، فصن ف العشرات من المؤلفات م1969في عام   

، والتزكية، وغلب على مؤلفاته األسلوب الوعظي   ،واألخالق ،العقيدة :، ومحورهامؤلفا على األربعين

واألخالق،  على فضائل األعمال ويحض   حث  يو جها ويلهبها، ويهي   ،يخاطب القلوب والمشاعرهو ف

 بالرسائل. ما تكون أشبهو وتتسم مؤلفاته أيضا بالِقصر، 

 ومن تلك المؤلفات : 

فضل القرآن يوم الحشر، و كلمتنا في الرد على أوالد حارتنا، و مذكرات الشيخ كشك،  -قصة أيامي

مع و ، من أراد حجة فالقرآن يكفيهو  ؟كيف الوصول إلى رضاك يا ربو فضل الذكر والدعاء، و 

يا غافاًل والموت و في أهل الجنة وأهل النار، و نور الوعد ونار الوعيد، و المصطفين األخيار، 

لى فرسان و المعالجة اإلسالمية للشهوات، و  لمشكلة العصر، القلق: العالج اإلسالمي  و يطلبه،  ا 

لى حماة اإلسالم، و المنابر،  لى حراس العقيدة، و ا  أصول و  ،الحق  الساعة و اإلسالم وقضايا األسرة، و ا 

والباطل،  حوار بين الحق  و الهدى والنور، و الصراع بين النفس والمال، و سياحة مباركة، و العقائد، 

 1بناء النفوس...و دور المسجد في المجتمع، و غذاء الروح، و ة، على مائدة الثقافة اإلسالمي  و 

 

 

                                                           
قصة أيامي: وكشك،  .515، ص2، جمن أعالم الدعوة اإلسالمية في مصر علماء عرفتهمالعقيل،  بتصرف : 1

 .267-266، صمذكرات الشيخ كشك
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 سمات كتابته في اآلتي: ويمكن رصد ت الخطابة مسيطرة على أسلوب كتابته،ظل  و 

  وصحة المفردات. ،ةواللغوي   ،ةمراعاة القواعد النحوي  و سالمة اللغة 

 .سهولة اللغة، بما يتناسب مع شريحة الطبقة المثقفة الدنيا والمتوسطة 

 .اإلكثار من ذكر القصص المؤثرة واإلسهاب فيها 

 سط ذكر التفاصيل و  ،اإلسهاب واالستطراد، وغياب المحور المركزي للموضوع أحياًنا

 .1الكثيرة التي يستعرضها

 والموضوعة، واالستشهاد بها. يراد الروايات الضعيفةإ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .515، ص2، جعلماء عرفتهم من أعالم الدعوة اإلسالمية في مصرالعقيل،  بتصر ف،1
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  في عصره االجتماعيةو  السياسية المطلب الثالث: الحالة

ومن   فة،ة خالل الحقب المختلة واالقتصادي  بالتغيرات السياسي   تتأثرال شك أن الحالة االجتماعية  

م وكرامته أهدرت، رغم الشعارات التي كان يرفعها نظا مكانة اإلنسان المصري   أن   ظاهرالم أبرز

 )ثورة( يوليو.

كان ف اصرفي عهد عبد الن  ة األولى ا طابع السياسة في الجمهوري  أم   :جارعماد عبد الحميد الن   قال

المصريون باقون ، مصر أخيًرا ثم  اس جميًعا في بقاع األرض ثانًيا، الغرب أواًل، والن   قائًما على أن  

وال  ،في حروب كثيرة ال ناقة لنا فيها ت أمواالأنفقو  كما خاضت مصر دائًما في مؤخرة االهتمام.

 بغير ذنب وبغير فائدة وحرم منه المصري   ،د مالها؛ مما أنهك مصر وبد  مارهاجمل في خوض غ

ونشاطها المواكب لهذه  ،العامةوالمقاالت وشرائها، والمخابرات  ناهيك عن: حرب الصحف

السياسة ما كانت لتقوم حتى على احترام أدنى مشاعر المصري، ذلك اإلنسان  تلك ؛السياسة

ال ة ال ترتبط و نجد السياسة المصري   حين  يالمؤمن برسالة السماوات المحب للعدل واإلنصاف؛ ف

المنكرين، وال  لحدين بأمر هؤالء الموال تأتمر إالالمنكر لألديان والمحارب لها، ب توثق صالتها إال 

 .1تتخذ العون إال منهم والتوجيه والتأييد، فتحارب لذلك أعداءهم المؤمنين

ة اصر يحارب في الكونغو واليمن، ويرفع رايات القومي  عبد الن   كان  مصطفى محمود:   قالو 

ولكن ، رأسك يا أخي(: )ارفع مواطن مصري   مكان، وكان يهتف مخاطًبا كل   واالشتراكية في كل  

من سيف ، ومن خوف المعتقالت، و (كرباج المخابرات) من: يرفع رأسهللم يكن  المواطن المسكين

والوالء قبل  ،منافق، وأصبح الشعار هو الطاعة ، وساد مناخ ال يزدهر فيه إال كل  وبطشها الرقابة

ة في ضجة إعالمي   شرين اصر عوعاش عبد الن   ،العلم والكفاءة، وتدهورت القيم، وهبط اإلنتاج
                                                           

 .99ص ، 1ط ، االعتصام دار ،وحكمه الناصر عبد جمال في المعاصرين آراء عمر، التلمساني، :فبتصر   1
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، وعلى تقصم الظهر، وعلى انهيار اقتصادي   أفاق على هزيمة ومشاريع دعائية خائبة، ثم   ،فارغة

 .1وضاع المواطن ،وضاع البلد ،تحت رمال سيناء قتلى

ا سب ب في  ، مم  لى حالة غاية في الخطورةإاصر أوصلت مصر عبد الن  ة لفالسياسة االقتصادي   

ا ه ضرب على االقتصاد المصري  ستارا حديدي  ويرجع ذلك إلى أن   ،المصري   االقتصاد ةضعضع

 . 2باألصول االقتصادي ة وكذلك جهل القائمين  ،منغلقا، ال يفتحه إال على االتحاد السوفييتي  

حالة من  ة الجتماعي  ا في فترة حكم الرئيس السادات )وما بعدها(، فقد شهدت األوضاع اأم    

لمواجهة غالء األسعار  الدخلمة ءمن عدم مال رالتذم  و  والشكوى ،مظاهر البؤسبدت و  ،التردي

وكبار  ،كالمدرسين ،من الطبقة الوسطى من المألوف أن ترى فئات كانت تعد   غدا؛ و الفاحش

ف إضافية ال وظائفي يعملون  -سواًء أكانوا في الخدمة أم بعد تقاعدهم، ورجال الجيش ،الموظفين

 .3حتى يمكنهم الوفاء بمتطلبات أسرهم؛ تليق بمكانتهم

يبيعه بجنيهات  ااًل، بعضهم ليجد شيئً يبحثون في القمامة لي ابل صار من المشاهد أن تجد أناسً  

في الوقت نفسه الذي  سحوقة،ث هذا ألبناء هذه الطبقة المقليلة، وبعضهم ليجد شيئًا يأكله!. يحد

وهذا بالطبع  ،أموااًل طائلة ال ي عرف مصدرها-ببذخ وسفه-ينفقون  الطبقة العليا يرون فيه أبناء 

 .4والغربة داخل وطنهم ،يضاعف من آالم الفقراء، ويزيد من إحساسهم بالغبن

                                                           

، مطبوعات أخبار اليوم، مصر، اإلسالم السياسي والمعركة القادمةه(، 1430بتصر ف: محمود، مصطفى )ت 1
 .104-103ص

 

 .11-9،صوحكمه الناصر عبد جمال في المعاصرين آراء التلمساني، بتصرف:  2
 /https://tarkoathar.com بتصر ف: موقع تركوا أثرا،  3

 

 بتصر ف: الموقع نفسه. 4
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معهودة من الجرائم بسبب  جرائم لم تكنت الجريمة، وشهدت البالد معدال زيادة مم ا سب ب ذلك في

واالغتراب من جهة، واهتمام الحكومة بأمن النظام  ،واإلحساس بالظلم ،المدقع اتساع نطاق الفقر

 .1فقط دون االكتراث بأمن المواطن من جهة أخرى!

وميداًنا واسًعا لموضوعات خطب الشيخ  ،لت مادة خصبةشك   العصيبة األوضاع تلك أن   وال شك  

.، ومواعظهعبدالحميد كشك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 /https://tarkoathar.com بتصر ف: موقع تركوا أثرا،  1
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 المطلب الرابع: الحالة الدينّية في مصر

خوان المسلمين، اإلو ة، ومن أبرزها: السلفي ة، ن المجتمع المسلم من عدة جماعات إسالمي  يتكو    

 وغيرها. ،الصوفي ةو جماعة أنصار السن ة المحمدي ة، و 

ومؤلفاته  1ة الحديثة في مصر، التي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابالسلفي   رتظه

ة، وظهرت على يد رموز ة، ثم تطورت لتكون دعوي  ة علمي  ومؤلفات تالمذته، وقد بدأت هذه السلفي  

 ست سنةتأس  فقد  ة ة المحمدي  جماعة أنصار السن   أم او  ،2من العلماء أمثال الشيخ محمد رشيد رضا

الشيخ محمد حامد الفقي   على يد ،م1926
 .5وغيرهم ...4والشيخ عبد الرزاق عفيفي ،3

                                                           
: محمد بن عبد الوهاب 1 زعيم النهضة الديني ة اإلصالحي ة الحديثة في  ه( 1206) ت بن سليمان التميمي  النجدي 

 ،إلى التوحيد الخالص، ونبذ البدع ، نهج منهج السلف الصالح، داعياعرب. ولد ونشأ في العيينة )بنجد(جزيرة ال
 .(256،ص 6،جاألعالمالزركلي، : بتصر ف) .وغيرها وحيد، كشف الشبهات،كتاب الته: ومن مصنفات

 

، ولد ونشأ في القلمون، وتعلم فيها. رحل  هـ(: 1354)تمحمد رشيد بن علي رضا 2 أحد رجال اإلصالح اإلسالمي 
ئه في اإلصالح فالزم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. ثم  أصدر مجلة )المنار( لبث آرا ، هـ 1315إلى مصر سنة 

وأنشأ مدرسة )الدعوة واإلرشاد(. أشهر آثاره مجلة المنار، تفسير القرآن الكريم لكنه لم يكمله.  ،الديني واالجتماعي
 .(126ص  ،6،جاألعالمالزركلي، : بتصر ف)

 

حدى قرى مديرية البحيرة بمصر، فحفظ القرآن إولد في نكلي العنب  هـ(: 1378 - 1309حامد الفقي ) محمد 3
الكريم، ثم  التحق باألزهر، وأسس جماعة أنصار السنة المحمدية. درس بالمعهد العلمي بمكة، كما أصدر بها مجلة 

بيروت، دار إحياء التراث  -المثنى ، مكتبة معجم المؤلفين ه(،1408: رضا، عمر )تبتصر فاالصالح. )
 .(172، ص9، جبيروت ،العربي

 

التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية، وتخرَّج في  ولد بشنشور :هـ( 1415 - 1323)عبد الرازق عفيفي  4
األزهر. وهو أول وكيل لجماعة أنصار السنة المحمدية، وثاني رؤسائها ، وكان من أبرز كتاب مجلة "الهدي 

 –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،َتكمَلة ُمعجم الُمؤلفين : رمضان، محمد خير،بتصر ف)النبوي".
 .(287ص ،م 1،1997ط، لبنان

 

، ص م2010، 1ط ، مكتبة مدبولي، القاهرة،دليل الحركات اإلسالمية المصريةبتصرف: منيب، عبد المنعم،  5
121-122 
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ة سالمي  ، وهو من أقدم فصائل الحركة اإلةشهدت هذه الفترة تأسيس تيار الحركة اإلسالمي  و 

م، وقد حاول 1928سنة  1ست جماعة اإلخوان المسلمين على يد الشيخ حسن البناتأس  فالمعاصرة، 

 .ة اإلسالمي ةالبنا أن يجمع بين مختلف التيارات الفكري  

ة ة، ورابطة علمي  وجماعة رياضي   ة،صوفي ة، وطريقة سني ة، وهيئة سياسي   ة، وحقيقةفهي دعوة سلفي  

 ة.ة، وفكرة اجتماعي  وشركة اقتصادي   ةوثقافي  

وا في السجون ج  وقد دخلت الجماعة بصراعات متتالية مع نظام جمال عبد الناصر بعد الثورة، وز   

 .2إلى عهد أنور السادات فأفرج عنهم

 عد  ي  ة كانت لألزهر الشريف، فهو سالمي ة المختلفة إال أن  المرجعي  التيارات اإلعلى الرغم من وجود و 

، أهم مؤسسة إسالمي ة على اإلطالق ام على مر  السنين وقد حاول الحك   في مصر والعالم اإلسالمي 

 . 3وتارة باإلصالح والتجديد ،يات عديدة تارة بالتطويرالسيطرة عليه واحتوائه، تحت مسم  

 رعلى األزهر، تحت ستار التطوي من أجل السيطرة ؛سياسة السابقيناصر جمال عبد الن   انتهج وقد

 ومن أهم الخطوات التي قام بها: ذلك بغطاء قانوني شرعي، وكل   ،والتجديد

                                                           
مؤسس جماعة )اإلخوان المسلمين( بمصر. ولد في المحمودية )قرب  هـ (: 1368 - 1324) حسن البنا 1

اإلسكندرية( وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعليم، فتنقل في بعض البلدان متعرفا إلى أهلها، مختبرا 
اهدوه على طباعهم وعاداتهم. واستقر مدرسا في مدينة اإلسماعيلية، فاستخلص أفرادا صارحهم بما في نفسه، فع

 (184،ص 2،جاألعالمالزركلي، السير معه )إلعالء كلمة اإلسالم( واختار لنفسه لقب )المرشد العام(. )انظر: 
 

 .9-6م،ص2011، 1، الصحوة، مصر، طاإلخوان المسلمون: من نحن؟ ماذا نريد؟شماخ، عمر،  بتصرف: 2
 

 .63-61ص  ،دليل الحركات اإلسالمية المصريةبتصرف: منيب، عبد المنعم،   

 .36، ص المرجع نفسه بتصرف: 3
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   للسيطرة على األزهر، وتوظيفه لصالح أهداف  ؛ اصر العديد من الخطواتاتخذ عبد الن

 الثورةرشاد المواطنين إلى حقيقة د دور العلماء " إ، فتجده يحد  1952نظام ثورة يوليو 

 .1"وأهدافها

تقانها. وما ذلك تدريس العلوم الديني   حيث صرف بذلك األزهر عن مهمته الكبرى  في ة وا 

الحصن الذي حمى شرع اهلل  زهر، باعتبارهالدين بدءا باأل على المشروع إال بغرض القضاء

 مئات السنين من العبث والتغيير.

ة بالشيوعي   يتمذهبون ةبعض الكليات أساتذ ة فيصب األستاذي  منلكما عي ن عبد الناصر 

 2.ةكسي  المار 

 على األزهر، حيث إن  شيخ األزهر  "تنظيم األزهر"، الذي يهدف إلى السيطرة نونسن  قا

ورئيسه يعينهم رئيس الجمهوري ة. كما أن  جميع أجهزة األزهر الرئيسة كالمجلس  ووكيله

 .3ةة يخضع لرئيس الجمهوري  األعلى لألزهر، وجامعة األزهر، ومجمع البحوث اإلسالمي  

   ة، ، كما وضعت الدولة يديها بشكل كامل على األوقاف اإلسالمي  إلغاء الوقف األهلي

 .4بذلك هيمنت على موارد األزهرو لألزهر، وسيطرت على األوقاف التابعة 

   ة اس بالشريعة اإلسالمي  ذكر الن  ي   ة باعتبارها آخر مظهر إسالمي  إلغاء المحاكم الشرعي

 .5ةوصورة من صور الدولة اإلسالمي   ،منهاًجا للحكم

 

                                                           
 .37، ص دليل الحركات اإلسالمية المصريةمنيب،  بتصرف: 1
 .28، صوحكمه الناصر عبد جمال في المعاصرين آراء التلمساني، بتصرف : 2
 .41-39ص ، دليل الحركات اإلسالمية المصريةمنيب،  بتصرف: 3
 .38ص ، المرجع نفسهبتصرف:  4
 .39ص ،  المرجع نفسه بتصرف: 5
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   ع عبد الن اصر في ة مؤيدة لعبد الن  ة، وقد كانت الطرق الصوفي  اصر الطرق الصوفي  شج 

 . 1ةة، واالجتماعي ة، واالقتصادي  القضايا السياسي  

 ،ألي حزب أو جماعة إسالمي ة، بل كان محب ا للجماعات اإلسالمي ة -رحمه اهلل–لم ينتم كشك و 

خوان اإلجماعة "عانيه تومحبوبا من قبلها. كما أن ه تطر ق في خطبه ودروسه إلى ما 

 اصر.وقصص تعذيبهم في عهد عبد الن   ،، ووث ق تاريخهم"المسلمين

 

 : وفاتهالمطلب الخامس

من شواهد حسن الختام؛ فقد توضأ في بيته لصالة الجمعة،  بحق   -اهلل رحمه -الشيخ وفاةكانت   

ى ركعة، وفي الركعة وكعادته كان يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد، فدخل الصالة وصل  

الروح إلى بارئها، سجد السجدة الثانية، وفيها أسلم  منها، ثم   الثانية سجد السجدة األولى ورفع

 .اساجدً  امتوضئا مصلي  

من  السادسهـ، الموافق لـ 1417 عام من رجب في الخامس والعشرينكان ذلك يوم الجمعة و  

 .2م1996كانون األول 

 

                                                           
 .45-44ص  ، دليل الحركات اإلسالمية المصريةمنيب،  بتصرف: 1
 .521، ص2، جعلماء عرفتهم من أعالم الدعوة اإلسالمية في مصرالعقيل،  2
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 ثانيالمبحث ال
 األسلوب في التفسير الوعظيّ 

 عند كشك ومستوى األداء
 
 

 مطالب: خمسةوفيه 
  .أسلوب االستفهامالمطلب األول: 
 أسلوب األمر. :المطلب الثاني

 .داءأسلوب النّ المطلب الثالث:  
 .والتصوير الفنيّ  القصصيّ : األسلوب رابعالمطلب ال

 .: مستوى األداء عند كشكلخامسالمطلب ا    
 

 
 



98 
 

 تمهيد
 

، وخطبه هدروسفي ألقاه  الذي نقدي،يعد  تفسير كشك من التفاسير الوعظي ة ذات الطابع ال    

الذي أل فه بعد  ،"في رحاب التفسير المنبري ة، وهذا التفسير يختلف في أسلوبه ومضمونه عن كتاب "

، بخالف تفسيره  منعه من الخطابة، حيث يغلب على تفسير " في رحاب التفسير" األسلوب العلمي 

.  الذي استهدف عامة الن اس، فالجمهور هم المحر ك في التفسير الوعظي 

المشو ق أن يجذب الن اس إليه على اختالف ثقافاتهم استطاع من خالل أسلوبه الميس ر و و    

ومشاربهم، وكذلك جرأته الشديدة في نقد الواقع االجتماعي  والسياسي  واالقتصادي، وتناوله قضايا 

الساعة، وتسليطه الضوء على قضايا الشارع المصري  وعالجها، جعل الن اس يتوافدون إليه من كل  

 حدب وصوب.  

ن مسجده من الصباح الباكر، وكانت آالت التسجيل ت سج ل دروسه وخطبه، بل وكان الن اس يقصدو 

 .  1وكانت دروسه ومواعظه مذاعة في البالد العربي ة جميعها

مضامين، وفي هذا ، اعتمد على مجموعة من األساليب واللخطبه ودروسه ومن أجل جذب الن اس

 من خالل خطبه ومواعظه. ، وستقتصر الدراسة على تفسيره الوعظيأتناولهاالمبحث س

 
 
 
 

                                                           
1  ،  ، إعداد قناة الجزيرة.فارس المنابرشاهد: الفيلم الوثائقي 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A_%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  .المطلب األول: أسلوب االستفهام
 

 ،جذب االنتباه: بغرض ،وأكثر من ذلك ،م في دروسه ومواعظهوظ ف كشك أسلوب االستفها  

التهكم و  ،لمعرفة اإلجابةوتشويق السامعين  ،وتعظيمه عنه األمر المستفهم وتفخيم ،ولفت النظر

 كما سيأتي عند مسألة نقد قضايا المجتمع. ،والسخرية

 ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي:

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ٱُّٱ تفسيره قوله تعالى: ففي 

جريمة  ، وذلك لبيان عظميوظ ف االستفهام عند تفسير اآليةتجده  ،1َّ َّ  ٍّ ٌّ

"ماذا تريد من ا يا خالقنا؟ ال تخونوا اهلل،  :-رحمه اهلل– قالف. ه وفظاعتهالرسولو  الخيانة هلل

وهل يستطيع أحد على وجه األرض أن يخون اهلل؟ كيف يخون العبد ربه؟ يخون العبد ربه 

كيف يخونون الرسول الكريم ؟ يخون الرسول الكريم  ،إذا عط ل العمل بأحكام اهلل...

 .رعل المستمع يتفاعل أكثوهذا أسلوب حواري يج ،يستفهم ويجيب فهو .2بتعطيل س ن ته..."
 

  ويجيب  ،تجده يستفهم بأكثر من استفهام ،3َّ حئ جئ يي ُّٱٱ قوله تعالى: لم ا فس رو

–فيقول   ،الجماهير مشتاقة لمعرفة اإلجابة يجعل وبهذا ،، ويستمر  باالستفهامعلى ذلك

مؤمنين؟  السالم عليكم دار قوم :وقال ؟ما معنى زاره ؟هل ذهب إلى القبر"  :-رحمه اهلل

                                                           
 27األنفال: 1
، مكتبة الصحافة، مصر،  دروس المساء بين المغرب والعشاء، م(1996العزيز)تبد الحميد بن عبد ، عكشك 2
 .96، ص26ج
 2التكاثر: 3
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اسمه زيارة ، لماذا؟ إن نا سندفن  ،مات ودخله، كأن  الموت اسمه زيارة، نعم :، زاره يعنيال

 .1"ما؟في التراب، هل تظن  أن ك ستكون في التراب دائ

 

 حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱٱ:وفي تفسير قوله تعالى  

 2َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن

بناهم؟ هل بناهم على شواطئ البحار؟ هل بناهم في شارع أين  " :-رحمه اهلل-كشك قال ،

 .3"ارات ؟ هل بناهم في الموبقات؟األهرام؟ هل بناهم في الخم  

والفساد  ،ومنزلتهم، ونقد للواقع المصري   في هذا االستفهام بيان لفضيلة الصحابةو          

 .المستشري

 

 

  رحمه -كشك قال ،4َّحن جن يم ىم  مم خم ُّٱٱعند قوله تعالى:و

 .5ما هي تلك الحجارة؟ وأين صنعت ؟  من سجيل منضود" !"مطر من الحجارة :-اهلل

 وانتقامه ،من خالل توظيف االستفهام بيان قوة اهلل -رحمه اهلل–كشك  استطاعلقد 

 .-جل  وعال-والترهيب من معصية اهلل ، ورسم مشهد نزول مطر من الحجارة  ، وبطشه

 
 

                                                           
 .75،ص11ج،دروس المساء بين المغرب والعشاءكشك،  1
 29الفتح: 2
 .30، ص10، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3
 82هود: 4
 .89ص ،17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 5
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 رحمه اهلل-كشك قال ، 1َّخي حي جي  يه  ُّٱ قوله تعالى: ولم ا فس ر-: 

يتفقد يعقوب يوسف بينهم فلم يجده، لعل ه تأخر قليال؛ ألن ه ما زال غالًما صغيًرا.. أين " 

يوسف؟ أين يوسف؟ أين مهجة القلب؟ أين فلذة الكبد؟ أين حبة العين؟ أين يوسف؟ إن  

 .2القلب يكاد يقفز من مكانه.. أين يوسف؟"

 –يعقوب  التي سي طرت على نبي  اهلل ةنفسي  الحالة التوظيف االستفهام يكشف لنا عن  إن  

الصالة  عليه –، ويرسم لنا مشاعره وأحاسيسه، ويبي ن منزلة يوسف -عليه الصالة والسالم

وهذا كل ه بفضل استخدام أسلوب االستفهام، وال يتحق ق ذلك  عند أبيه. ومكانته -السالمو 

 إال به.
 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱٱتفسيره لقوله تعالى: وفي  

ى موعد أين أتوجه بحضراتكم اليوم؟ إن نا عل " :-رحمه اهلل-كشك قال، ٱٱٱ3َّ مض خض

، هذا األستاذ المحاضرة على أسماعنا أستاذ جليل، سيلقي هذه مع محاضرة في علم التوحيد

، وال من عالم اإلنس هو؟ هذا األستاذ  ن  مَ  ،وال من عالم المالئكة، إذن ،ليس من عالم الجن 

 حت جت ٱُّٱ :الذي سيلقننا علم التوحيد في أي الجامعات تخر ج؟ في جامعة يقول فيها موالنا

 مصخص حص مس  خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت

َّ حط مض خض حض جض
 .5"، إن  هذا األستاذ من عالم الطير4

                                                           
 16يوسف: 1
 .107، ص13، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  2

 

 20النمل: 3
 41النور: 4
 .25، ص12، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 5
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استطاع بيان مكانة الهدهد الذي فهم توحيد  وأسلوب النفي ،فمن خالل توظيف االستفهام

 مريديه.و  لطلبته والعقيدة ،التوحيدعلم اهلل، فصو ره كأن ه أستاذ جامعي  يلقي محاضرة في 

 

  رحمه -كشك قال،  1َّٰى ين ىن نن من  زن ُّٱ عند تفسير قوله تعالى:و

؟ أم بالديزل؟ " بأي شيء كانت تسير سفينة نوح؟ أكانت تسير بالذرة؟ أم بالكهرباء :-اهلل

وكم عقدة تقطعها على وجه الماء؟ وما غرفة الماكينة أو ما غرفة القيادة في سفينة نوح؟ 

ا؟ وما وكيف قاومت الجبال من األمواج ؟ وكيف استطاعت أن تمخر عباب الماء؟ ما عدته

 .2"ماكيناتها؟ وما وقودها؟

وضخامة اآلية،  ،عظم المعجزة وتواليها بغزارة، يشحذ الذهن إلدراك إن  تتابع االستفهامات

 تنا.افهي تفوق كل تصور  ،فاستطاع أن يبي ن أن  السفينة لم تكن كالسفن التي نعرفها

       

موعظة  اهمنكثيرة، ال تكاد تخلو  -رحمه اهلل–عند كشك  األمثلة على أسلوب االستفهام و 

 . 3أو درس

 

 

 

                                                           
 42هود: 1
 .84، ص3، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 2

 

، 87، ص10/ ج71، ص70، ص69، ص68ص، 67، ص2، جالمرجع نفسهلمزيد من األمثلة، انظر:  3
 ... .18، 13، ص11، ص9، ص6، ص31... / ج93، ص22.../ ج163، ص107، ص93، ص90ص
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 أسلوب األمر المطلب الثاني:

، فقد  ألمر في وظ ف كشك أسلوب اي عد  أسلوب األمر من األساليب البارزة في التفسير الوعظي 

 وذلك بغرض النصح واالرشاد والتوجيه.أثناء تفسيره وأكثر منه، 

 ومن األمثلة على توظيف كشك ألسلوب األمر، ما يأتي:

 :مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ ففي تفسير قوله تعالى 

، يوظ ف كشك أسلوب 1َّ جل مك لك خك حك جك  مقحق

"  األمر ويكث ف من توظيفه؛ بغرض الحث على اإلخالص هلل، واالستعانة به، فيقول:

اخلصوا قلوبكم هلل، افتحوا قلوبكم هلل، استعينوا باهلل واصبروا، ال تنسوا اهلل...، احسنوا 

 .2صلتكم باهلل..."
 

  ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  ُّٱتفسير قوله تعالى:  فيو 

ألمر، ويوجه خطابه يوظ ف كشك أسلوب ا ،3َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي

عوا الشعب على إحياء الصحراء واستصالحها، أمدوهم  إلى قادة مصر  بقوله: " شج 

نيات، اطلقوا الشعب على صحراء مصر الغربي ة، وعلى الطريق من القاهرة...، باإلمكا

 .4األرض ..."اطلقوا الشعب ليستصلح هذه 

                                                           
 186البقرة:  1
2
 .148، ص 10ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم،كشك،  

 3-2الطالق:  3
 .38، ص 6ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم،كشك،  4
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فمن خالل توظيف األمر وتكثيفه، استطاع  كشك أن يقد م حلوال عملي ة ألزمة الفقر التي 

 يعيشها المصريون. 

  
  رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب ُّٱفي تفسير قوله تعالى: و 

يوظ ف كشك أسلوب األمر؛ بغرض الحث على االستعانة باهلل، وبيان ضعف  ،1َّزث

باهلل، فكيد الشيطان ضعيف، والشيطان ال يساوي شيئا، فال كيد الشيطان، فيقول: " استعذ 

 .2تخف منه، فال يشغلك، إذا قلت: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم فإن ه ينتهي"

 

  :من زن رن ممام يل ىل  مل يك ىك ُّٱولم ا فس ر قوله تعالى 

تأملوا معي في حروف وظ ف كشك أسلوب األمر في قوله: " ، 3َّ ريٰى ين ىننن

العطف... أرسلوا... فأرسلوا... لم يقل: ثم  أرسلوا، إن ما قال: فأرسلوا... لم يقل: ثم  أدلى. 

 . 4فالفاءات تفيد الترتيب مع السرعة؛ لتعلموا أن  فرج اهلل قريب..."

براز قيمة الحرف في اللغة،  فالغرض من توظيف األمر هو الكشف عن بالغة القرآن، وا 

 وما يترتب عنه من معاٍن ودالالت. 

 

                                                           
 200األعراف:  1
 .71ـ ص7، جدروس المساء بين المغرب والعشاءكشك،  2
3
 19يوسف:  
4
 .122، ص 10ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم،كشك،  
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  :ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱوقال كشك في تفسير قوله تعالى 

" اذكر ليلتين اثنتين، يا بن آدم، اذكر ليلة زفافك على زوجتك،  : ،1َّ زت رت يب

ولبست فاخر الثياب، وتعطرت بالعطور الطيبة الزاكية، وأغلقت وقد غس لت نفسك بنفسك، 

... ، واذكر الليلة الثانية عندما تحمل لتوضع على خشبة الغسل، لن تمشي بابك عليك

 .2إليها بقدميك، إن ما ستحمل على أعناق الرجال، أين بصرك؟ أين قوتك؟..."

ويوظ ف أسلوب المقارنة بين وظ ف كشك األمر بغرض التنبيه من الغفلة ونسيان القبر، 

  ليلة الزفاف التي يتفطنها الكثيرون، وليلة القبر التي يغفل عنها الكثيرون.

 

 .3لقد وظ ف كشك أسلوب األمر بكثرة، واألمثلة مبثوثة في تفسيره الوعظي  للقرآن

 

 

 

 

 

 

                                                           
 30-28القيامة:  1
 .157، ص 10ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم،كشك،  2
 .../153، ص131، ص 10.../ج71، ص60، ص18، ص 4ج المرجع نفسه،لمزيد من األمثلة، انظر:  3
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 داءأسلوب النّ  المطلب الثالث:

وجذب السمع،  ،بغرض لفت االنتباه ؛أثناء تفسيره وأكثر منه في داءوظ ف كشك أسلوب الن    

معشر السادة،  :والتقر ب من جماهيره. فأكثر من نداء اهلل واالبتهال إليه، وأكثر من قوله ،التود دو 

 ومعاشر السادة، يا أخا اإلسالم، يا مسلمون، فيا حماة اإلسالم وحر اس العقيدة، أي ها الموحدون.

نداء منها يحمل في ثناياه تعزيز اإليمان، وتعميق العقيدة في نفوس السامعين، فالسامع لهذا  وكل  

 داء يعلم أن ه المسلم الموحد، حامل لواء اإلسالم، وحامي حماه. ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي:الن  

 جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:تفسير قوله تعالى فقال في 

 :ماذا تكون النتيجة ؟ قال تعالىف إذا اتبعتهم، يا رب" : َّ جهين ىن من خن  حن

ٱ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهُّ

 .2"نعم، أفيقوا يا مسلمون ... استيقظوا يا مسلمون، 1َّ

ره، وهو بالنداءويلجأ إلى الن   ،فهو يسأل ويجيب  .يستجمع ذهن السامع داء ويكر 

 

 يا أخا اإلسالم، اسمع  الحل  الذي -رحمه اهلل-: يقول كشكتفسيره لسورة المجادلة وفي " :

 .3" أي ها السادة األعزاء" جاء بعد ذلك"، ويقول في موطن آخر:

 

                                                           
 120البقرة: 1
 .31، ص6، جدروس المساء بين المغرب والعشاءكشك،  2

 

 .70، ص2، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3



107 
 

  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ُّٱٱ عند تفسير قوله تعالى:و 

يوظف كشك النداء ويكرره ،  1َّىن نن من زن رنمم  ام

، أنتم المسؤولون عن كل  جائع، في مشارق األرض ومغاربها يا أغنياء المسلمين " :بقوله

 .2، يا أغنياء المسلمين، ... "أرصدتكم في بنوك اليهود..يا أثرياء البترول، يا من تمرغت 

تكثيفه بقوله: " يا أغنياء"، " يا أثرياء"، هو بيان المسؤولية الملقاة على عاتق والغرض من 

 األغنياء، وتذكيرهم بحقوق الفقراء والمساكين.

 

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت  ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: وفي 

ه نداًء إلى وزير ف، 3َّىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث يوج 

دارس التعليم، ويطالبه باالستقالة من منصبه، ويحم له المسؤولية عن الفساد في الم

، قم نااإلسالم في مدارس محاربةمسؤولية  المصري ة:" يا وزير التعليم، إن ني أحملك أمام اهلل

 .4"...كرسي ك، وطف بمدارسك، لترى األخالق المنهارةعن 

ه نداءات خاصة إلى فئات اجتماعي ة ه نداًء إلى 5مثل : يا أصحاب األقالم ،كما وج  ، ووج 

لى الدولة6مجلس الشعب لى عاصمة اإلسالم7، وا   .8، وا 

                                                           
 35التوبة: 1
 .78، ص18، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  2

 

  33المائدة: 3
 .98، ص17، جمحمد صلى اهلل عليه وسلم هنا مدرسةكشك،  4
 .98، ص34ج المرجع نفسه، 5
 .72، ص34ج المرجع نفسه، 6
 .37، ص34، جالمرجع نفسه 7
 .102، ص34ج المرجع نفسه، 8
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 . والتصوير الفنيّ  : األسلوب القصصيّ رابعالمطلب ال

ويصو ره بأسلوب ساحر  ،فيرسم المشهد ؛والتصوير الفني   القصصي  وب السرد يستخدم كشك أسل  

اذ ؛ يجعلك  ،ويكث ف من الوصف والنعت، كأن ه رس ام يرسم لوحة فني ة ،أخ  أو كأن ه مشهد درامي 

  والمشاعر فيجسدها، ويوظ ف في ذلك نبرته.  ،فسياتتعيش الحدث، فيتغلغل إلى الن  

ر بالصورة المحسة المتخيلة عن فهو يعب   لقرآن؛" هو األداة المفضلة في أسلوب ا التصوير الفني:

موذج ظور؛ وعن الن  ة؛ وعن الحادث المحسوس، والمشهد المن  فسي  المعنى الذهني، والحالة الن  

يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة  ة. ثم  والطبيعة البشري   اإلنساني  

ذا الحالة الن  الم ذا الن  فسي  تجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وا  موذج ة لوحة أو مشهد؛ وا 

ذا الطبيعة البشري  شاخص حي   اإلنساني   ا الحوادث والمشاهد، والقصص ة. فأم  مة مرئي  ة مجس  ، وا 

فقد  ؛الحواروالمناظر، فيردها شاخصة حاضرة؛ فيها الحياة، وفيها الحركة؛ فإذا أضاف إليها 

 .1استوت لها كل عناصر التخييل"

 ، ما يأتي:-رحمه اهلل-األسلوب القصصي عند كشك ومن أمثلة

  ،إن  العصا كانت مع موسى، وهو يرعى -رحمه اهلل-كشك قالفي تفسيره سورة طه " :

الغنم لنبي اهلل شعيب حتى بلغ أربعين سنة، استأذن نبي اهلل شعيبا في العودة إلى 

مصر، وبينما هو يقطع صحراء سيناء ... والليل بظالمه دامس إال من عيون النجوم 

 .2الثاقبة والليلة شديدة البرد ، ومع موسى زوجته..."

 
                                                           

 .36ص ،17ط ،دار الشروق ،التصور الفني في القرآن ،هـ(1385قطب، سيد إبراهيم )ت  1
 

المقصود في شعيب في تفسير اآلية ليس  .142، ص16ج ،هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  2
 النبي  بل رجل صالح، واهلل أعلم.
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  نحن اآلن في ساحة محكمة  " :-رحمه اهلل-يقول كشك :تفسيره لسورة القصص فيو

الجنايات، وأرى هذه الدائرة يرأسها محمد بن عبد اهلل، وأرى عضو اليمين أبا بكر، وأرى 

بيب الحق ، على منصة العدالة وح ،عضو اليمين من جهة الشمال عمر، وأرى سيد الخلق

، ليتلو علينا قرار االتهام، لرجل أراه قائًما -اهلل عليه وسل م صل ى–واآلن يهب  الن بي   ...،

  خبٱُّٱ :الجناية األولى ، فإن ه مكو ن من ثالث جنايات:اما قرار االتهاآلن في القفص، أم  

 حج  مث هت مت خت ُّٱ:الجناية الثانيةو  ، ٱَّٱحت جت هب مب

 مس  خس حس ُّٱالجناية الثالثة:و ، َّ  جسمخ جخ مح جح مج

وجرائمه الفظيعة، وأن ه مرتكب  ،هذا تصوير مدى بشاعة فرعون فيو  .2" 1َّحص

وهذا األمر يستدعي مقاضاته ومحاكمته، فيرسم  من جناية يستحق  عليها العقوبات؛ ألكثر

 كشك لنا مجلس القضاء.
 

 ومعها ستون ألفا  ،م ملكة اليمن" اآلن ت قدِ :-رحمه اهلل-يقول كشك :وعند تفسيره سورة النمل

" أنتقل بحضراتكم مرة أخرى إلى  :ثم  يقول في موطن آخر، سليمان..." يقدمون على 

. أن يبنوا قصرا .أصدر سليمان قرارا ملكًيا إلى جنوده من الجن  .، المملكة السليماني ة .. 

الجنود، ويبي ن من معها من يرسم كشك موكب بلقيس و و  .3".شامخ الذرى متطاول البنيان..

فهو  ،، وليس مجر د قرار عابرملكي   على أن ه قرار ومرسوم -عليه السالم-يمانقرار سل

 بذلك يقر ب المعاني إلى األذهان. وهو ، الدولي   يستخدم لغة العرف السياسي  

                                                           
 4القصص: 1
 .23، ص28، جدروس المساء بين المغرب والعشاء، كشك 2
 .40، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3
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  يقول كشكفسياتويكشف عن الن   ،ايبدأ بتصوير المشهد درامي   ،عند تفسيره لسورة هودو ،-

 جل مك  لكٱُّ :السفينة على الجودي  وقد استوت  ..." أذهب  إلى نوح  :-رحمه اهلل

وتحر كت عواطف  ،..وقد اعتلجت لواعج الشوق في قلبه . ،أذهب إلى نوح 1َّ حل

وتوه ج القلب على لظى الحنين .. تلف ت نوح حواليه فلم يجد أحد أبنائه ..  ،األبوة في فؤاده

 .2فكان من المغرقين ..." ،أين ذهب؟ لقد حال بينهما الموج

ا يجعل السامع فسيات، مم  والمشاعر فيجس دها، ويكشف عن الن   القلوبيتغلغل كشك إلى 

 ويتعاطف مع المشهد. ،يتفاعل مع الحدث

 

 حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل  جل  ُّٱٱٱتفسير قوله تعالى: وفي 

 مت هبمب هئ  مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه هن من  خن

ألرض خرج لوط مع بناته متوجهين إلى أرض غير ا" :يقول كشك، 3َّ  هثمث هت

نون، إلى المدفعية البعيدة وعندئذ صدرت األوامر من القيادة العليا بالكاف والالظالمة، 

 ىل مل خل ُّٱٱ في هذه الموقعة: القرآني   ، اسمع معي ما قاله البالغ الحربي  المدى

اقتلع  ،... 4َّ خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

 .5..".جبريل هذه األرض 

                                                           
 44هود: 1
 .53، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 2
 81هود: 3
 82هود: 4
 .88، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 5
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الصفوف فتتحر ك معهم، وتهاجر معهم وتشاركهم في  المشهد فيجعلك تخترقكشك يرسم 

 حركتهم، ثم  يصو ر مشهد االقتالع.
 

 

 ننتقل بحضراتكم أللتقط هذا المشهد،  :-رحمه اهلل-يقول كشك ،تفسير آل عمران وفي "

في ساحات القتال يوم بدر،  -اآلن -بعد أن وضعت الحرب أوزارها يوم بدر، نحن 

وأصحابه بسبعين أسيرا من المشركين، وسيقوا إلى حيث يجلس  بي  وقد من  اهلل على الن  

 .1.".بي  يستشير أصحابه .الن  

ويصو ر مقطعا  ،(كاميرا)كأن ه يحمل  ،ينتقل بالجماهير ليلتقط مشهدا من المشاهدهنا و 

 يشد  األنظار إليه. و  ي وث ق به الحدث،لدراميا، 
 

 

 يقول كشك ،2َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ تفسيره قوله تعالى: وقال في: "

وبعلم الوصول فتحت لها  ،ة العاجلة وصلت إلى اهلل بمجر د نطقهاهذه البرقي ة النوحي  

 يابسة، والسفينة ال تجري على يبس،السفينة على األرض، واألرض فأبواب السماء، 

 .3.".فماذا حدث ؟ أعلن اإلله حالة الطوارئ في األرض والسماء بنسبة مئة في المئة.

معية اهلل ألنبيائه وأوليائه وأصفيائه،  بي ن وصو ر الوصفي   من خالل األسلوب السردي  

 .مستجيب الدعوات، ووصف دعاء نوح بالبرقية العاجلة -سبحانه– هوأن  

 .  سم حركة وصولها من سماء إلى أخرىير  ونبرة صوته كما تجده من خالل وصفه

 

                                                           
 .4، ص27جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، ، كشك 1
 10القمر: 2
 .83، ص3، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك ،  3
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عند كشك، واألمثلة على  يغلب على الجانب الوعظي   القصصي   األسلوب السردي  والمالحظ أن  

 .1ذلك كثرة

 
 : مستوى األداء عند كشكخامسالمطلب ال

     

والدراسات العلمي ة ثالثة عناصر مهمة في أي تواصل للرسائل وهي: لغة  لقد كشفت األبحاث    

% يأتي من 38% يأتي من لغة الجسد، و55. وتكشف األبحاث أن  الجسد، والصوت، والكلمات

 .2% يأتي من الكلمات والمحتوى7الصوت، و

أن يلهب المشاعر، ويؤثر في الجماهير الغفيرة التي تدافعت من  -رحمه اهلل–استطاع كشك و     

صال يإكل  حدب وصوب، لالستماع إلى خطبه ودروسه، وقد اتكأ  كشك على صوته، ونبرته في 

كونه ضريرا من جهة، ومن جهة  ؛كان في دروسه أو خطبه، ولم يستخدم لغة الجسدأرسالته، سواء 

ةثقافة الكاسيت)بل كانت  ،أخرى لم يكن في فترة انتشار التلفاز  (، كما لجأ إلى أسلوب القص 

 والتصوير الفني  تعويضا عن لغة الجسد التي افتقدها.

رة الصوتية المميزة، ومقدرته الفائقة على التنويع، والتلوين في امتاز عبد الحميد كشك بالنبو     

إبراز  صوته، تارة يجهر ويصدع بصوته، وتارة يخفته، وتارة بدرجة متوسطة، والغرض من ذلك

 المشاعر والمعاني المرجوة، ورسم المشاهد وتصوير األحداث.

                                                           
، 7، ص22/ج107، ص13/ ج41ص، 8، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلملمزيد من األمثلة، انظر: كشك،  1

 ...71، ص38ص
ترجمة: أميمة الدكاك، منشورات الهيئة  لغة الجسد سبعة دروس سهلة إلتقان اللغة الصامتة،بتصر ف: بورغ، جيمس،  2

 .31م، ص2015 العامة السورية للكتاب، سوريا،
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ي حالة االستفهام، ألنه ا تنقل وتستخدم ف ؛الدرجة الصاعدة إلى األعلى: ثالثودرجات الصوت    

 الدرجة الهابطة،و تظهر السخرية والتهكم أو المعاني المزدوجة،  ،والدرجة المنخفضةاالستفسار، 

 .1..تظهر التأكيد والتحديد والحكم على األشياء.

العام، "ويعد  النبر أحد العوامل المهمة، التي تحقق  المعنى المطلوب لما نريد إبرازه من سياق الكالم 

يصاله معنى وحالة نفسية وعاطفية  فتصبح الكلمة أو الجملة هي المعنى الرئيس المقصود إبرازه وا 

ل الكلمة أو الجملة من خبر إلى توكيد أو استفهام مع ما تحمله من  ،للمتكل م، بحيث يمكن أن تتحو 

 .2انفعال أو تعج ب من دون أدنى تغيير في حروف الكلمة أو كلمات الجملة"

بصوته ونبرته، وكان صوته ممتازا كما يقرر ذلك أهل االختصاص،  -رحمة اهلل– كشك ميزفت

 .3حيث من مواصفات ومعايير الصوت الممتاز، " الذي تتنو ع طبقاته ونبراته"

من خاللها تعرف المشاعر الحقيقية فوسيلة لجذب االنتباه،  منها: ،ولغة الصوت تحقق عدة فوائد

تزيد من فاعلية التأثير واقناع الم ستقبل من خالل وكلها وغيرها، للشخص من حماس أو حزن 

 .4استخدام النغمات الصوتية

، و كما امتاز كش يرجع سببه إلى المعاناة التي عاشها ك باألسلوب النقدي الالذع السليط والهجومي 

في المصريون، والظلم الذي عاشه كشك، حيث اعتقل وز ج  في السجون مر ات عديدة، وتنق ل 

 والتنكيل.  للتعذيب،  وتعر ض والسجن الحربي   ،والقلعة، وأبو زعبل ،طرةالسجون، والمعتقالت بين 

                                                           

 .149م، ص2012، 1ط، دار أفكار للدراسات والنشر، دمشق، تقنيات اإلعالمبتصر ف: يعقوب، طالب، 1 
 .151،صتقنيات اإلعالميعقوب،  2
، 1ط ، مجموعة النيل العربي ة، القاهرة،لغة الجسم: دراسة في نظرية االتصال غير اللفظيأبو النصر، مدحت محمد،  3

 .105م، ص2006
 .103، صالمرجع نفسهبتصر ف:  4
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
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 المبحث الثالث

الشكل والمضمون في التفسير 
  عند كشك الوعظيّ 

 
 

 مطالب: أربعةوفيه 
   .تيسير المعاني وتقريبها: المطلب األول

 .مشاهد القيامةتصوير المطلب الثاني: 
 .في التفسيرتوظيف أسماء اهلل الحسنى  :المطلب الثالث

  .زهدشعر الالمطلب الرابع: االستشهاد ب
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 : تيسير المعاني وتقريبها  المطلب األول
 
 المصطلحاتتقريب المعاني و و  ،ط الكالميستبو  ،العبارات امتاز كشك في تفسيره الوعظي  بتيسير 

كما  من مخترعات، ومصطلحات،  ،وباستخدام األلفاظ السائدة المعاش، بأمثلة قريبة من الواقع

 امتاز أسلوبه بالوضوح.

 على ذلك، ما يأتي: الشواهدومن 

 فين يتخر ج ، ال بد  أ" كل  رسول قبل أن يكون رسوال :قالبي  والرسول بين الن   وازن فلم ا 

هل يجوز لحامل الشهادة االبتدائي ة أن يدخل الجامعة قبل اإلعدادي ة ف. جامعة األنبياء أوال

 1جامعة األنبياء." فيذلك ال يجوز ألحد أن يقول إن ني رسول إال إذا تخر ج ك ،والثانوي ة؟ ال

، ال من خالل عبارات المتخصصين في والرسول من خالل مثال واقعي   ففر ق بين النبي  

 ويقر بها إلى األذهان. ،ثال يس هل المعانيعلم العقيدة والتوحيد، فالم

 

 بين علم اليقين وعين اليقين وحق  اليقين بمثال بسيط  وازنتفسيره لسورة التكاثر في وفي

أؤمن، هل  ،، هل تؤمن بوجود مكة؟ نعمع . فيقول :" يوجد بلد اسمها مكةسهل من الواق

عندما تذهب فا عين اليقين علم اليقين. أم   لم أذهب إليها، فهذا اسمه ،ذهبت إليها؟ ال

عندما يطمئن قلبك تمام االطمئنان أن  هذا األمر من اهلل  ؛وتسكن فيها. وحق  اليقين ،إليها

 .2..".-رب العالمين-

                                                           
 عبد الحميد كشك.-استمع شريط تفسير سورة يوسف 1
 .75، ص11ج ، دروس المساء بين المغرب والعشاء، كشك 2
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مثال واحد، قريب من الواقع، ال ب التمثيل بين مصطلحات ثالث من خالل وازنأن يكشك استطاع ف

ال يتقنها إال أهل االختصاص، وقد ال تصل إلى أذهان العامة  ،ةجافمن خالل مصطلحات علمي ة 

 اس.من الن  

 

 استخدام التعابير المعاصرة

يصال الفكرة بيسر، وفي ذلك ربط    استخدم كشك في تفسيره التعابير المعاصرة لتقريب المعاني وا 

 قرآن بالواقع. لل

ليكم " :، قولهمن تلك العباراتو  ومنها   ،1"األنباء بالتفصيل من اإلذاعة الرحماني ةهذا هو الموجز وا 

شارات ضوء قرآني ة، و  أسدل الستار،أيضا:  ، آطول القر األسو ا  وصلت البرقي ة و  القاعدة البحري ة،و ني 

    تخريج آدم.حفل و  ،العدسة المشخصةو تأشيرة، و إلى رافع السماء بال عمد، 

  في تفسيره، ما يأتي:ومن األمثلة على استخدامه التعابير المعاصرة 

 سطول القرآني  ألستعرض األ   ؛" إن ني أنتقل بحضراتكم :يقول ،تفسيره آيات الهجرة وفي 

تعالوا  .، وقد اشتملت على تسعة مباحث.. ،، إن ها آية الهجرةالمكو ن من تسع قطع بحري ة

هذا األسلوب ف .2 "الذي يتحر ك على موجات بحار القرآن ،لننظر إلى هذا األسطول القرآني  

 ويقر ب الصورة للمستمعين . ،نصاتواإلثارة في اإل ،يضفي عنصر التشويق

 

                                                           
 .21، ص22، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 .71، ص30، جدروس المساء بين المغرب والعشاءكشك،  2
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 ن ني أنتهز هذه الفرصة" :سيره آليات من سورة آل عمرانتف وقال في ألنتقل سريعا إلى  ؛وا 

دواء  : أولهاراتكم أربعة من أنواع من األدويةصيدلية اإلسالم العظمى، ألصرف لحض

 حن جن ُّٱٱ :بظالم، ومن أوجس في نفسه خيفة، فعليه أن يقول: فمن أ بتلي الخوف

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :، فإن  اهلل قال1َّ من خن

  .3"... 2َّ جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم

فيها األدوية التي هي شفاء للن اس، وهذا الوصف يبي ن  ،فقد وصف اإلسالم بأن ه صيدلية

  أن  الحل  فقط في صيدلية اإلسالم ال غيرها.

 

  يقول كشك  :4َّخت حت جت هب مب خب حب ُّٱ:ه تعالىتفسير قولعند و–

فإن نا سننتقل إلى مصانع األخشاب اإللهي ة، لنرى  ،.." لكي نفس ر هذه اآلية . :-رحمه اهلل

من سورة  ثمانين، أنتقل بحضراتكم إلى المصنع رقم الفائقة في خلق األخشاب القدرة

 .5."يس..

، والتعبير -عز  وجل  –وأن ها آية من آيات اهلل  ،في هذا الوصف بيان لنعمة الخشب

جمهوره من طبقة  ، إذ غالبيةمثال أقرب للواقع الذي يعيشونههو و  ،بالمصنع تقريب للمعنى

 العم ال التي تكدح في المصانع. 

                                                           
 173آل عمران:  1
 174آل عمران: 2
 .76، ص30، ج دروس المساء بين المغرب والعشاء، كشك 3
   80يس: 4
 .49، ص10، جدروس المساء بين المغرب والعشاء، كشك 5
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  ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٱقوله تعالى: لم ا فس رو 

بطاقة  ا سم اهم  يكشف ع ، 1َّ نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

، في خانة َّٱىف يث ىث نث ٱُّٱفي خانة االسم:  " :-عليه السالم- نبي اهلل عيسى هوية

 في خانة الدرجات:و ، َّٱاك  يق ُّ في خانة العمل:و ، َّ ىق يف  ُّٱالمؤهالت:

 .2"َّىل مل يك ىك مك ُّ

من من خالل بطاقة هويته، أسلوب قريب  -عليه الصالة والسالم–إن  التعريف بنبي  اهلل عيسى 

وفيها خانات، لكن  كشك بي ن مكانة النبي  من خالل  ألن  الجميع يحمل بطاقة هوية؛ السامع

  الهوية.

 
 رحمه –كشك  يقول، 3َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ :تفسيره قوله تعالى وفي

" قبل أن تنزل المالئكة أرض القتال، عل مهم اهلل كيف يقاتلون، لم يتعلموا في : -اهلل

، إن ما تخرجوا نطن"، وال "لندن"، وال "باريس"، وال "بون"واشموسكو" وال " بالكليات الحربي ة "

 .4.".في كلية أركان حرب السماء.

 في هذا بيان لقوة المالئكة التي هي من جند اهلل، وفي ذلك بيان ضعف جند غير اهلل.

 

                                                           
 31-30مريم:  1
 .65، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 2
 9األنفال: 3
 .86، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 4
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 م يقل ل " :يقول ،1َّ  هئ مئ هي مي خي حيجي ٰه ُّٱ :ولم ا فس ر قوله تعالى

له اذهب إلى طبيب متخصص في روماتزم يقل المستشفيات، ولم  ىحدإاذهب إلى 

 .2"..ولم يقل له اذهب إلى كبير أطباء العظام . ،المفاصل...

يصعب حصرها في هذا  ،اكثيرة جدً  توظيف العبارات المعاصرة في التفسيراألمثلة على و        

 . 3المقام

 

 مشاهد القيامةتصوير المطلب الثاني: 
  

في ويوظ ف  ،، فتجده يصو ر مشاهد اآلخرةمن المشاهد البارزة في تفسيره الموت واآلخرة مشهد  

، ويصاحبه في ذلك التحك م بنبرة صوته. ، والتعجب،واالستفهام ،داءالن  ذلك   والتصوير الفني 

 واإلقبال على اهلل. ،والترهيب من اآلخرة وأهوالها، والترغيب في التوبة ،وهذا يساهم في التذكرة

 ومن األمثلة على تصوير مشاهد يوم القيامة، ما يأتي:

 مت زت رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ ُّٱٱ تفسير قوله تعالى: ففي 

وحيثما كن ا .. فإن   ،وأينما كن ا ،" مهما كن ا:-رحمه اهلل-يقول ،  4َّ رث يت ىت نت

                                                           
 42ص: 1
 .30، ص3، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  2
، 87، ص31، ص13، ص22/ج35، ص 6/ج69، ص64، ص2ج المرجع نفسه، من األمثلة، انظر: لمزيد 3

 ...116ص
 38النبأ: 4
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نتظر تأشيرة من وعندما يريد ملك الموت أن يقبض الروح،  ال ي ،اهلل رقيب علينا أينما كن ا

 ملك أو زعيم ...".

طفت ،. ابن آدم .ويسألك . ..يدخل عليك يا بن آدم ." :داء قائاليلجأ كشك إلى الن  ثم  

نجلترا برجليه إذهب إلى  ،ابن آدم .؟فما الذي جئت به في هذه اللحظة.. ،مشر قا ومغر با

 .1.".صندوق خشبي ال ي حر ك يًدا .وعاد منها في 

  وظ ف كشك ،  2َّخك حك جك مق  حق مف خف ُّٱٱتفسير قوله تعالى: عندو

. إلى قلبه بأسرع الظروفوصول وال ،قرب من المخاطبتوذلك بغرض ال ،ضمير المخاطب

ليس في القبر منصة  ،..، ستدخل القبر وحدك .عندما ستدخل القبر " :-رحمه اهلل-يقول 

، لن يكون معك زعيم ..ال يكون معك ملك وال حاكم . ،..لن يكون معك محاماة . ،...قضاء 

. تذكر ظلمة ..لن يشفع لك شافع  ،..وأنت نائم في أكفانك تحت أطباق التراب . ،...وال كبير

 .3.".القبر .. وأنت بين يدي  اهلل مرهون بعملك .

 خم حم جم هل  ملخل حل جل مك لكُّٱ تفسير قوله تعالى: وفي 

: أي ما ملك ناكم، " ما خول ناكم :-رحمه اهلل-يقول ،  4َّ هنمن خن حن جن مم

وكلمة وراء ظهوركم (،  خل حل) :لم يقل تركتموها في الدنيا، إن ما قال ،تركتم األمالك

                                                           
 .28، ص12، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 94األنعام: 2
 .58، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  3
 94األنعام: 4
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نسان ال يرمي الشيء وراء ظهره إال إذا ه، وفيها الروعة جمعاء؛ ألن  اإلعجاز كل  فيها اإل

 .1..".أصبح الشيء ال قيمة له

فالدنيا ستتركها وراء ظهرك،  ويكشف عن ظاللها، ،كشك داللة كلمة "وراء ظهوركم" يبرزف

 التمس ك والتشب ث بها؟! فِلمَ 

 
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ قوله تعالى: ولم ا فس ر َّ

2  ،

 ،...ـ ال نجوم تلمع على الكتفين...، وال بنون..يوم ال ينفع مال ." :-رحمه اهلل-كشك قال

 ...،وال ينفع الفريق فريقه ،...، ال ينفع المشير م شيره...وال نياشين على الصدر وال أوسمة 

 .3.."وال ينفع العقيد عقيده .

ره، حيث نفىإلى أسلوب الن  كشك يلجأ فهنا  نفع المال أو األبناء أو الجاه أو  في ويكر 

المناصب أو الحسب أو النسب أو األلقاب يوم القيامة، بل الذي ينفع فقط األعمال 

 والزهد في الدنيا. ،سلوب النفي رغ ب في اإلقبال على الطاعةأل فتوظيفهالصالحة. 

 جم هل ملخل  حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ :تفسير قوله تعالى وفي 

َّ جن مم خم حم
فالموعد بيننا في  ،" اعمل ما شئت :-اهلل رحمه-يقول كشك، 4

عضو بائرة، وليس رئيس دب، وليس وليس بقاض ،قاضيها هو اهلل، ليس لها مستشار  محكمة 

                                                           
 .10، ص13، جمحمد صلى اهلل عليه وسلم هنا مدرسة، كشك 1
 89-88الشعراء: 2
 .60، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3
 42إبراهيم: 4
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للجلسة؛ ألن  قاضيها يعلم السر   وال بممثل للنيابة، وال بسكرتير ،عضو شمالبوال  ،يمين

 .1وأخفى...."

، وقاعة محكمة، لكن ه يقارن بين محاكم الدنيا واآلخرة ،فيصو ر القيامة كأن ها مجلس قضاء

 وفي ذلك تهويل للموقف. حيث ال مستشار، وال أعضاء...،

 
 ستفهام، وكث ف من اال وظ ف كشك، 2َّرت يب ىب نب ٱُّٱ تفسير قوله تعالى: وفي

لهابها ،استمالة القلوب توظيفه؛ بغرض هل ي غني الولد عند  " :يقولف ،وتجييش المشاعر وا 

حضور الموت شيًئا؟ هل ي غني المال عند حضور الموت شيًئا؟ هل ي غني الم لك عند 

" عند حضور الموت شيًئا؟ هل ينفع  حضور الموت شيًئا؟ هل ينفع " األمن المركزي 

 .3الجيش عند حضور الموت شيًئا؟"

والمال، والم لك... ال ينفع فمن خالل توظيفه لالستفهام بي ن حقيقًة مفادها أن  الولد، 

   اإلنسان عند موته.

األمثلة على مشاهد اآلخرة وأهوالها، والموت وسكرته، والقبر ووحشته كثيرة مبثوثة في و 

تفسيره الوعظي  
4. 

 

 

                                                           
 .98، ص8، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 30القيامة: 2
 .71، ص15، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  3
 157، ص16/ج81، ص46، ص29، ص15، ص6/ ج106،ص8، جالمرجع نفسه انظر:لمزيد من األمثلة:  4

... 
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  في التفسيرالمطلب الثالث: توظيف أسماء اهلل الحسنى 
 

يضم ن  كان خطبه ودروسه، أن هأثناء في  -رحمه اهلل– عند كشك من مظاهر الجانب الوعظي     

؛ وبنبرته الساحرة ،بصوت عالٍ  وهو يردد أسماء اهلل الحسنى كالمه ذكر أسماء الحسنى وصفاته،

وهذا تجده منهجا  مما يجعل الجماهير تتفاعل معه، وتلتهب مشاعرها، ويجهر جميعهم بقولهم: اهلل،

 .ومعلما بارزا عنده ،عاما

أو  ئل الشيخ عن سبب ابتداء الخطبةوقد س  يوظ ف أسماء اهلل الحسنى خالل تفسيره، كما أن ه   

وافذ التي يطل منها القلب بذكر أسماء اهلل الحسنى؟ فقال: األسماء والصفات هي الن   الدرس الوعظي  

نشاهد فيها أنوار اهلل  ،وتفتح أمام الروح آفاًقا فسيحة ،ك الوجدانعلى اهلل مباشرة، وهي التي تحر  

 1.وجالله..

 ومن األمثلة على ذلك:

  َمن  الماجد؟  ن  الواجد ؟ مَ  َمن  من الواحد ؟  ،" أي ها الموحدون :يقولتفسير اآليات  فيتجده 

 َمن  الشكور؟  َمن  الغفور ؟  َمن  العظيم ؟  َمن  العلي  ؟  َمن  القي وم ؟  َمن  الحي  ؟  َمن  التو اب؟ 

 َمن  الوكيل؟  َمن  الكفيل؟  َمن  الجليل ؟  َمن  الكريم ؟  َمن  العظيم ؟  َمن  الحليم ؟  َمن  الصبور؟ 

 .2..َمن  السالم ؟.وس؟ د  الق   َمن  الملك ؟  َمن  الرحيم ؟  َمن  الرحمن ؟ 

 

                                                           
1
 مقابلة مع الشيخ كشك. 
 ...63، ص21/ج ... 153ص ،4،جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  2
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 فعند حديثه عن اهلل الحسنى وتجده يعق ب على حدث أو مشهد أو موقف بحشد أسماء ،

، فتقول عائشة  -صل ى اهلل عليه وسل م–للنبي   -رضي اهلل عنها– 1شكوى خولة بنت ثعلبة

ولكن اهلل  واهلل ما سمعت ما تقول، ،لقد دخلت خولة على رسول اهلل :-رضي اهلل عنها–

 من فوق السبع الطباق سمع قولها.

 َمن  الجب ار؟  َمن  القه ار؟  َمن  البصير؟  َمن  السميع ؟  " َمن   :يقول كشك مستفهما متعجبا

 َمن  الكبير؟  َمن  الغني  ؟  َمن  القوي  ؟  َمن  الولي  ؟  َمن  العليم ؟  َمن  الفت اح؟  َمن  الوهاب؟ 

 .2المتعال؟...

، وهذا بدوره يجعل الجماهير تتفاعل بذلك ،الحسنى مستفهمااهلل يسرد جملة من أسماء فهو 

ر عند كشك مظهرأسماء اهلل الحسنى  توظيفف. المشاعر تلتهبو  متكر 
3. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

زوج أوس ب ن الصامت، وهي المجادلة. وفيها أنزل اهلل سبحانه  ويقال خويلة، وخولة أكثر. :خولة بنت ثعلبة 1
 (.1830 ، ص4جاالستيعاب في معرفة األصحاب، صدر سورة المجادلة. ) بتصر ف: ابن عبد البر، 

 

 .95، ص26، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 2
، 60، ص35، ص 14، ص 4ج/152، ص103ص ،98ص ،2، جالمرجع نفسه لمزيد من األمثلة انظر:3 

، 56، ص23/ ج157، ص17... /ج160، ص86، ص63، ص10/ ج156، ص81، ص6ج.../ 87ص 
 ...77، ص74، ص63ص
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  زهدشعر الالمطلب الرابع: االستشهاد ب
 

والتصو ف  ،اصة شعر الزهدوخ ، العربي   الشعر منبعًضا أكثر كشك من تضمين دروسه ومواعظه 

 ، وهذا يتناسب مع أجواء الوعظ .والرقائق

والزهد فيها، وقد ظهر كردة فعل على  ،الشعر يدعو إلى ترك ملذات الدنيالون من ألوان  وهو

سيما في القرنين الثاني  انتشر شعر الزهد انتشارا واسًعا، الو  .واالجتماعي   االنحالل األخالقي  

 تتمركز موضوعاته حولو  وثقافي ة. وسياسي ة، ديني ة، واجتماعي ة، كانت عوامل ظهورهو  والثالث،

واإلقالع الحث  على التوبة، و ، ليست بدار قرار وال خلود الدعوة إلى الزهد في الدنيا وزينتها؛ ألن ها

 1الن ار. منالتذكير بالموت واآلخرة والترغيب في الجن ة والترهيب و  عن المعاصي واآلثام،

، 2، ومالك بن دينار-رضي اهلل عنه- بن أبي طالب عليالصحابي الجليل من شعر  كشك فأكثر

محمود الور اقو 
 .4العتاهية يأبو ، 3

 

 

                                                           
، مجلة كلي ة اآلداب، جامعة بغداد، دراسة تحليلّية نقدّية-شعر الزهد النشأة والتطّورفرحان، بان حميد، بتصرف:  1

 .82-73، ص103العدد
 

ِري  الزاهد الواعظ، وكان ثقة، قليل الحديث، وكان 130)تمالك بن دينار 2 ه(:  السامي الناجي، أبو يحيى، الَبص 
 (.243،ص7،جالطبقات الكبرىيكتب المصاحف، ومات قبل الطاعون بيسير. ) بتصر ف: ابن سعد، 

 
 
 

 أبي الدنيا. ه(: شاعر، أكثر شعره في المواعظ والحكم. روى عنه ابن225)تمحمود بن حسن الوراق 3
 (.167ص ،7، جاألعالم: الزركلي، بتصر ف)

 

ه(: رأس الشعراء، األديب، الصالح األوحد. سار شعره 211)تأبو العتاهية إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي 4
سير أعالم لجودته، وحسنه، وعدم تقعره. ، تنسك بأخرة. وقال في المواعظ والزهد، فأجاد. ) بتصر ف: الذهبي، 

 (.195،ص10،جءالنبال
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 أشعار الزهد :ب شهادهومن األمثلة على است

 حل جلمك لك خك حكجك مق حق مف  خف حف جفمغ جغ مع ٱُّٱ :تفسيره لقوله تعالى  ففي 

َّ  هل مل خل
1
 .2، استشهد بأبيات من شعر الزهد لمالك بن دينار 

َتَقر    ؟أتيت  القبوَر فناديت ها                 فأيَن الم َعظَّم  و الم ح 

      ؟وأيَن الم َزكَّى إذا ما افتخر    لطانِه               بس   وأيَن المذل          

 ش خوصًا لهم وال من أثر      فنوديت من بينهم ال أرى                 

ِبر            وماتوا جميعًا و ماَت الَخَبر                تفانوا جميعًا فما م خ 

َور            تروح  و تغدو بنات  الثرى            فتمحو محاِسَن تلَك الص 

 ؟3فيا سائلي عن أ ناٍس مضوا           أما لَك فيما ترى م ع َتَبر         

 
 من شعر الزهد من ديوان أبي العتاهية: اثم  يذكر أبيات

ت  باب  وكل  الناسِ          ؟الدَّار   شعِرَي بعَد الباِب مايا لي َت              داِخل ه   المو 

َت،            عِملَت ِبَما  الدَّار  جنَّة   خلٍد إن          ر  ن  قص  ِضي اإلَلَه، وا   فالن ار   ي ر 

 4؟تختار فانظر لنفسك ماذا أنت             غيرهما  اسهما محالن ما للن         

 

 

                                                           
 16غافر: 1
 .98، ص26، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 2
، مطبعة اآلباء اليسوعيين، مجاني األدب في حدائق العربهـ(، 1346، رزق اهلل بن يوسف )ت وخشي 3

 .27، ص4م،ج 1913بيروت،
 

 .133م، ص 2006، 1ط بيروت، ،، دار المعرفةديوان أبي العتاهيةالمصطاوي، عبد الرحمن،  4
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 الجليل علي  بن  الصحابي  بأبيات من شعر  يستشهد 1نسانتفسيره آيات من سورة اإل وفي

 :-رضي اهلل عنه-أبي طالب

 فنيهافنينا وي  ال شك  ي   فالموت      إلى الدنيا وما فيها           ال تركنن  

 ناشيها والرحمن   أحمد   والجار      غدا رضوان خازنها      لدارٍ  واعمل  

 2فيها نابت   حشيش  والزعفران     ها       طينت   والمسك   ها ذهب  قصور  
 

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ لقوله تعالى:تفسيره  وفي 

لخولة بنت  -عز  وجل-، عند تعليقه على سماع اهلل   َّىه مه جه ين ىنمن خن

 .3لزمخشريمنسوبة ل يستشهد بأبيات من الشعر -رضي اهلل عنها-ثعلبة

 لِ األليَ  الليل البهيمِ  لمةِ في ظ          اهجناحَ  يرى مد  البعوضِ  ن  يا مَ 

 لِ حَّ الن   ظامِ العِ  في تلكَ  والمخَّ   ا         هَ رِ ها في نح  روقِ ع   ياطَ ويرى نِ 

 4متجندل زاخرٍ  بحرٍ  في قاعِ    ى ما دونها       ا يرَ مَ  رى ويسمع  ويَ 

 
 يستشهد بأبيات من شعر الصحابي  الجليل علي  بن أبي  ،5وعند حديثه عن المعصية وأثرها

 :-رضي اهلل عنه–طالب 

 إذا كنَت في نعمٍة فار َعها         فإن  المعاِصي تزيل  النعم  

وداوم  عليها بشكِر اإلله          فإن  اإلله سريع  النقم  
1  

                                                           
 .103، ص26، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 .104، ص1988، 1ط ،ديوان أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالبالكرم، عبد العزيز،  2
 .65، ص2، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3
 .116،ص1،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، زمخشريال 4

 

 .41، ص12، ج دروس المساء بين المغرب والعشاء، كشك 5
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، وهذه سمة بارزةب حفل تفسير كشك الوعظي  لقد    وعالمة واضحة على  ،الشعر العربي 

 ،جرسهيف  امؤثرً  اإن  في الشعر سحرً ف ،، ومن جهة أخرىتمك نه من اللغة العربي ة نثًرا وشعًرا

 2يتناسب مع مقام الوعظ والن صح. قاعه، ال تجده في الكالم المنثور، وهذاواي ،وصوته

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                          
 .175، صديوان أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالبالكرم،  1

 المغرب، –، دار المعرفة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيهـ(، 751، محمد بن أبي بكر)ت ابن القيم
 .74ص م،1997 -هـ 1418 ،1ط

 

/  121، ص120، ص8/ ج68، ص76، ص2، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، انظر: كشك 2
 116، ص23،ص22ج



129 
 

 
 

 المبحث الرابع
في عند كشك النقد  مجاالت

  التفسير الوعظيّ 
 
 

 مطالب: خمسةوفيه 
 .لفساد اإلعالميّ نقد كشك ل: المطلب األول

 فساد السياسّي.نقد كشك للالمطلب الثاني: 
 .لقضايا االجتماعّية واالقتصادّيةلنقد كشك  :المطلب الثالث
 .ة والتعليمجهاز التربيّ نقد كشك لالمطلب الرابع: 

 .والسلوكيّ  لفساد األخالقيّ نقد كشك لالمطلب الخامس: 
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 تمهيد

وسل ط الضوء عليها، ورك ز على  ومشاكله، لجأ كشك إلى أسلوب النقد لقضايا المجتمع المصري     

، فكان قريبا لقد عاش آالم الن اس وآهاتهمو ،  ، فلم ينعزل عن قضاياهاعليها عل ق، أحداث الساعة

 ة واسعة.وجماهيري  أكسبه شعبية  مامنهم، وهذا 

ز، والتربية والتعليم، واألمراض االجتماعي ة التي وَ والعَ  الفقرو ، األخالقي  ، والفساد فانتقد اإلعالم  

 ... . تعصف في المجتمعات وخاصة المجتمع المصري  

والسخري ة في نقد قضايا  التهكم أسلوب استخدمو   ،اإلسالمي  العربي  و  كما تطر ق إلى قضايا العالم 

 .المجتمع

 .-رحمه اهلل-التي انتقدها كشكالمجاالت  أتناولوفي هذا المبحث س
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 يّ اإلعالملفساد لنقد كشك : المطلب األول
   

 ،ة والمسموعةوسائل اإلعالم المرئي   ينتقدو  ،1أجهزة اإلعالم في أكثر من موطنكشك ينتقد  

 .2ومجالت محلي ة وعالمي ة، فهو متابع ومطل ع لما ي كتب ،من صحف والمكتوبة

هل يليق بأمة تمتحن ومن ذلك يقول: " واألفالم والمسلسالت والمسرحيات،امج يذكر أسماء البر و 

، الكرنك يوم... أوالدها، وت ذاع فيها األفالم كل   من  وذكر العشرات ،3"؟!سيدتي الجميلة، يحيا الحب 

 . 4في مقامات مختلفة وغيرهاأسماء البرامج واألفالم، 

عه الواسع،وهذا دل،5والممثلينيص رح بأسماء المغنين جوم و ينتقد الن  و   . كالمه واقعي ة يل على اطال 

 ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي:

 ؟يقول وكيف كان السلف يحيونها  ،سورة القدر والحديث عن إحياء ليلة القدر ففي تفسير

كان بطلها؟ ال يعرفون عن هذا  اسأل أبناءنا الطلبة: ما هي موقعة القادسي ة؟ ومن" :منتقدا

 –ال حسن وال إمام -شفيقة القبطي ة" إخراج حسن اإلمام عن"أسالهم  ،...الكالم شيئا 

 فيجيبك إجابة جي دة... 

اسألوهم  كان بطلها؟ ال يستطيع أن ي جيب...ما هي موقعة اليرموك ؟ ومن  :اسألوا أبناءنا

 كشر" فيجيبون إجابة سليمة... بةعن مسرحي ة "بم

                                                           
 .79ص ،56ص ،16/ج49ص ،44ص ،28، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 49ص ،16/ج77،ص14، ص8، جالمرجع نفسه 2
 .28، ص17، جالمرجع نفسه 3
 .44، ص17/ج57ص ،16ج ،المرجع نفسهانظر:  ،د من األمثلةلمزي 4
 ...183ص  ،149ص ،117، ص17/ج172، ض16/ج18ص ،8ج ،المرجع نفسه 5
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استقيلوا يرحمكم اهلل  ،يا أيها القائمون على اإلعالم ، تأدبي مع اهلل...،يا أجهزة اإلعالم

من مطلع الفجر إلى مطلع الفجر... مراقص ال  مهازل خالق األمة...،لقد أتلفتم أ ،...

 .1"تنتهي...
 

 :م، اإلعالم ار جهن  إن  اإلعالم يجهزكم لن   ،واهلل العظيم، يا شباب" وفي موطن آخر يقول

 .2"ة...لتكونوا على استعداد يوم القيام ؛م لكم الوجباتيقد  
 

 من  –صل ى اهلل عليه وسل م -رآه النبي   في أثناء حديثه عم او  ،تفسيره لسورة اإلسراء وفي

، صحفي   ، يعق ب متعجبا ساخرا متهكما من تحقيق، وعقب ذكر مشهد الزناة والزانياتمشاهد

 وبذلك ينتقد أمراض المجتمع .

وهي تنشر تحقيقا  ،وأنا اقرأ صحافتنا المليئة بالهزل والسخرية !زداد العجبوا ،ت" لقد تعجب  

تنشر تحقيقا طويال عريضا  ها تتكلم عن " األزهر الشريف"...،كامال عن شارع الهرم، كأن  

يتوجهون إلى  ، ثمانية آالفثمانية آالفاده في اليوم الواحد عن شارع الهرم، وأن  عدد رو  

صباح، يتوجهون لماذا؟ ليذكروا اهلل؟ ليتلوا كتاب اهلل؟ ليشرحوا  ، كل  يوم كل  شارع الهرم 

 .3."إذن فلماذا يتوجهون؟..أم مسلما؟ كال ،  البخاري  

ره، بغرض النقد والسخرية. توظيف إلىفلقد لجأ كشك   أسلوب االستفهام وكر 

 
 
 

                                                           
 .94، ص16، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 .94، ص22ج ،المرجع نفسه 2
 .7، ص30، جدروس المساء بين المغرب والعشاء، كشك 3
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  ينز ل اآليات على الواقع ، "فإذا حد من سورة آل عمرانآليات معركة بدر وأ  عقب تفسيره و ،

ما ط ب قت هذه القواعد على نكسة يونيو، المبدأ األول هو العقيدة، عندما دخلنا المعركة باسم 

ونسينا قوة اهلل،  ،الحديد والن ار، وكانت كبيرة المطربين تنشد وتقول: راجعين بقوة السالح

 .1نت واهنة واهية ..."العقيدة كا

ربط األصالة والمعاصرة بأسلوب سلس، وهذا فيربط كشك القديم بالحديث، ويجمع بين 

 اآليات بالواقع المعاش. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .78، ص30، جدروس المساء بين المغرب والعشاء، كشك 1
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 لفساد السياسيّ لنقد كشك المطلب الثاني: 
    

. عند كشك ، والملفات الساخنة، وأحداث الساعة، لم تفارق التفسير الوعظي  المشهد السياسي      

ال خير في سياسة ت لهي عن ذكر اهلل، ال خير في سياسة " :فيقول ،انتقد السياسة مرات عديدةف

 . 1على حساب دين اهلل"

 ويتجل ى انتقاده للفساد السياسي في الجوانب اآلتية:

 :ام المصريين وغيرهم: انتقاد الحكّ أوال

: " ، منها2اصر في مواطن عديدةعبد الن    لسياسةه داانتقيقول في انتقد كشك حك ام مصر وغيرهم، ف

سيخرج  اليوم من قبره، فإن  صحافتنا ستخرج  اصرلو أن  وكاالت األنباء أذاعت بأن  جمال عبد الن  

بعد  ،علينا بالخط العريض باألخبار اآلتية: بطل السالم يعود إلى أرض السالم، مرحبا بك يا جمال

 .3.".عودة طويلة، شمس الهداية الرباني ة.

وفي موطن آخر:" ال تصدقوا أن  الزعيم الراحل، الزعيم الخالد فيها، ال تصدقوا أن ه هو الذي أجلى 

 .4نجليز، واهلل الذي ال إله غيره ..."اإل

، والعقيد معم ر القذ افي5كما انتقد أنور السادات
عر اق وجورج وحك ام ال،  2حافظ األسدوكذلك ، 1

 حبش.
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 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱٱ:ففي تفسير قوله تعالى 

وحك ام  ،ينتقد حافظ األسد،  3َّ مضخض  حض جض مص خص حص مسخس

العلوي  الحاقد الدكتاتور  " أيعقد اهلل هذا العقد مع حافظ األسد الشيعي   :العراق وجورج حبش

والشقاق؟ أيعقد اهلل هذا العقد مع الظالم؟ أيعقد اهلل هذا العقد مع حك ام العراق، أهل الفسق 

 .4"...جورج حبش؟ ال

 ثانيا: المعتقالت والسجون  

، سجن طره، ن الحربي  تطر ق إلى غياهب السجون المصري ة، حيث الظلم والتعذيب، وذكر السج

م ا عتقل لمدة 1965مرات عديدة، ففي سنة  -رحمه اهلل–حيث اعتقل الشيخ  ،...سجن أبو زعبل

م عقب 1981اعتقل عام و  : طرة، وأبو زعبل، والقلعة. وتنق ل خاللها بين معتقالتعامين ونصف، 

 .5الهجوم على السادات

ز في قصري ة،  يقول كشك عن الزنزانة :" وما أدراك ما الزنزانة؟ ما أدراك ما هي؟! كن ا نبول ونتبر 

ثم  بعد ذلك نلقي ما بها خارجا؛ لتمأل ماء مكان البول والبراز"
6. 

 الشيخ محمد األودن.و ، 8سيد قطبو ، 7أسماء المعتقلين : الشيخ فيل، والشيخ سيفذكر و 
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: سف اح مصر ، ويقول فيهالعقيد شمس بدران صر ح بأسماء الم عِذبين الذين قادوا حمالت التعذيب:و 

د مصر األول، الرجل الذي لم تعرف الرحمة إلى قلبه سبيال، الرجل الذي قتل من  األول، وجال 

 .1ودفنهم في صحراء العباسي ة، شمس الكسوف والظلم والطغيان... ،مئات المسلمين

 .3وال سالم" ،حيث ال صالح" ، حيث قال فيه :، صالح سالم2مدير المخابرات صالح نصر

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ :تفسيره لقوله تعالى وفي 

الذي انسلخ من آيات اهلل، ثم   (بلعام) بي ن نبأ العالم ،  4َّ يي ىي ني مي

شمس بدران، الذي اعتقله  ي مصر. أمثال الشيخ محمد األودنتطر ق إلى عذاب العلماء ف

، وهو يلبس قفًصا من حديد، ألن  "  :ثم  يصو ر كشك المشهد دخل الشيخ السجن الحربي 

، ناد ى على أحد ظهره مكسور، وعندما استقبلته الزبانية، نادى شمس خازن السجن الحربي 

جالديه، وقال بأعلى صوته: ضع مع هذا الكلب كلًبا يأكل لحمه، ودخل الشيخ زنزانته، 

ودخل معه كلب اسمه عنتر، هذا الكلب كان أعلى من الحمار ارتفاًعا، وج و ع الكلب 

د باهلل، ... ده: انظر ماذا فعل الكلب  ،لينهش لحم إنسان موح  ونادى شمس على جال 

د، وينظر من عين الزنزانة، ويرجع إلى سيدهويذهب ال ؟بالكلب : لقد رأيت ويقول ،جال 

 .5الرجل ساجد والكلب بجانبه..." عجبا!

 

 

                                                           
 .25-23، ص17ج ،هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  1
 .26، ص17ج المرجع نفسه، 2
 .14، ص34ج المرجع نفسه، 3
 175األعراف: 4
 .25-23، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 5



137 
 

 ثالثا: التيارات الفكرّية واألحزاب المناهضة لإلسالم

االتحاد و منظمة التحرير، و : حزب البعث، تيارات الفكرية المخالفة لإلسالماألحزاب وال كشك انتقد

 .1هيئة التحريرو ، االتحاد القومي  و ، االشتراكي  

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  ٱُّٱتفسير قوله تعالى: ففي 

رحمه -كشك قال،  2َّ  مضخض  حض جض مص خص حص مسخس حس

وال  ،وال بالرأسمالي ة ،ة، وال بالشيوعي ةمن المؤمنين باهلل ال المؤمنين باالشتراكي   : "-اهلل

 .3..."، وال بجورج حبشةبالجبهة الشعبي  

 يقول كشك:  ، 4َّ  نن من زن رن ممام يل ىل ملٱُّ تفسير قوله تعالى: وفي

ا أساتذة ، اسألوا الشيوعي ة الحمراء، اسألوا أدعياء اإللحاد، اسألو (ماركس)اسألوا أبناء "

 .5من الذي هيأ هذه األمور على وجه األرض؟" االنحالل في األرض:

 

 رابعا: اليهود والمسجد األقصى

وعن عقائدهم وصفاتهم  ،خيانتهم وغدرهم، وأسهب في الحديث عنهمتحد ث عن اليهود، وحذ ر من 

 . 6ل تفسير اآليات التي ذ كروا فيهاخال

                                                           
 82،ص17، جمحمد صلى اهلل عليه وسلمهنا مدرسة ، كشك 1
 111التوبة: 2
 .86، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3
 60النمل: 4
 .59، ص2، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  5
 ...129، ص16/ ج52، ص 38، ص5، جالمرجع نفسه لمزيد من األمثلة انظر: 6

 



138 
 

تحد ث عن احتاللهم لسيناء، والجوالن، والضفة الغربي ة، وتحد ث عن مجازر اليهود كمجزرة دير و 

 .1ياسين

 ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱٱ:ىتفسير قوله تعال ففي 

و لو وق ع اليهود عهدا، فال عهد له أبدا، حتى ل ": -رحمه اهلل–كشك  قال، 2َّىق يف

هم سنتين أو خمس سنوات سينقضون العهد لماذا؟ ألن  عقدوا مع العرب عهدا، فبعد 

 .3.".يخططون لقيام دولة تمتد من النيل إلى الفرات.

 

 

 

 

  تفسير كشك، فتطر ق إلى المسجد في مناسبات عديدة ومقامات  عنلم يغب المسجد األقصى

  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى : في، ف 4كثيرة

يقول ،  5َّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن

يا ليت هذه الطائرات، ويا ليت تلك الدبابات، ويا ليت هؤالء الجنود : "-رحمه اهلل–كشك 

 ؛الذين دم روا آبار البترول في إيران والعراق ليتهم توجهوا بدباباتهم وطائراتهم وقنابلهم البواسل

 .6ليخلصوا المسجد األقصى من أيدي اليهود..."

إلى التمن ي عند تفسيره اآلية، وذلك بغرض التحس ر على الفعل الصادر، وبي ن أن   ولجأ كشك

 ألقصى وفلسطين. المسجد ا إلى الوجهة الصحيحة ينبغي أن تكون
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صر من أمريكا، يوم اعتمدنا على ، وليس الن  صر من روسياليس الن  " :فيقول في موطن آخر

 .1.".والضفة الغربي ة والمسجد األقصى. ،ومدينة القدس ؛والجوالن ،، ضاعت سيناءروسيا

 صر من عند غير اهلل.صر ومصدره، وينفي أن يكون الن  يبي ن كشك حقيقة الن  وهنا  

 

 االجتماعّية واالقتصادّية لقضايال نقد كشك المطلب الثالث:
 

ستطاع أن يضع يده على اعاش كشك قضايا الن اس االجتماعي ة واالقتصادي ة، والمس قلوبهم و   

وأصحاب القرار، وقد م الحلول اإلسالمي ة في  ،جراحاتهم. فناقش قضاياهم، وانتقد الوزراء والحك ام

 مواجهة ذلك.

تطر ق إلى الفقر والَعَوز في مواطن كثيرة، وعر ج إلى أزمة السكن والمواصالتف
وناقش أزمة  ،2

وغيرها من القضايا 4، وأزمة العزوبة والعزوف عن الزواج3العمل والبطالة في صفوف الشباب

 الملحة.

 :وشواهد ذلك كثيرة، منها

 5َّيه  ىه مه جه ُّٱ :تفسيره قوله تعالى كشك قال
األم ة طب قت زكاة لو أن  "  :،  

دول  لو أن  و وال في السجون قاتال،  ،وال في البيوت عاطال ،ما رأيت في الطريق سائال ،مالها

لو أن   ال مد  يده أحدهم أي ا كان.، و ؛ ما جاع في المسلمين جائعأخرجت زكاة بترولهاالبترول 
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، جاع في المسلمين جائع واهلل ما ؛مليوني  برميل من دولة واحدة و ز عت على فقراء المسلمين

لو أن  الزكاة ط ب قت ما رأيت بيًتا  ،فما بالكم بباقي الدول اإلسالمي ة البترولي ة لو أد ت الزكاة ...

 .1"ئعا وال عريانا ، وال محروما...جا

، وكان ذلكتطر ق كشك إلى مشكلة الفقر والَعَوز في العالم العو  في أكثر من  ربي  واإلسالمي 

مقام وسياق، ثم  يعرض الحل  الشافي لعالج تلك المعضلة، متمثلة في تطبيق شعيرة الزكاة 

 وتفعيلها.

ذا  ؛ة العرب..ة على وجه األرض؟ فهي أم  " إذا سئلت ما هي أغنى أم   في موطن آخر: قالو  وا 

؛ ألن ها ةم  أغنى أة العرب، فكيف ذلك ؟ ة على وجه األرض؟ فهي أم  سئلت ما هي أفقر أم  

 .2"صارىأموالها في بنوك اليهود والن   كل   ألن   ؛ةأفقر أم  تملك الطاقة، واألرصدة، والموقع و 

 يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ :تفسير قوله تعالى وفي 

أن  اهلل صدق وعده، حيث أوجد في أرض  هبي ن كشك عند تفسير  ، 3َّ  زب رب

اإلسالم البترول، ووصف البترول بالذهب األسود، وأن ه عصب الصناعات، وغذاء 

 4...ثم  يقول: إن  البترول ليس ملكا ألحد، الحروب...

 نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱٱقوله تعالى: ولم ا فس ر 

 خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين  ىن
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علماء السعودي ة، وسألهم عن مصير لحوم الهدايا ه كشك نداء إلى وج  ،  1َّ مئ

أن للتعليب، و  أحد، فيقترح إنشاء مصنعٍ  هاعام، حيث ال يستفيد من ذبح كل  واألضاحي التي ت  

وكذا االنتفاع ت دبغ،  بعد أن جلود األضاحينب ه على االنتفاع بو  على فقراء المسلمين، توز ع

 .2ويستفيد منها الفقراءباع ت  بحيث أصوافها وأوبارها وأشعارها، ب

قد، بل قد م اقتراحا وتوصية، تساهم والن   ،فلم يكتف كشك بتشخيص األزمة أو اللوم والعتاب

 سالمي .إلفي مواجهة معضلة الفقر في العالم العربي  وا

 

 ة والتعليم التربيّ  لجهازنقد كشك المطلب الرابع: 

احتل  ملف التربية والتعليم في تفسير كشك مساحة، حيث انتقد مناهج التدريس، ونظام   

 . 3االمتحانات، ونظام التعليم العالي، وانتقد األزهر الشريف

:" لو أن  األديب الكبير المرحوم مصطفى صادق حيث يقول ،انتقد مناهج التدريس واالمتحاناتف

عب اس العقاد، لو أن هما ب عثا من قبريهما، ودخال امتحان الشهادة ، والباحث العبقري المرحوم الرافعي  

ورقة  ة، وجاء موضوع التعبير: أوجد حال  ألزمة المرور، فإن  الكاتبين الكبيرين سيسلماناالبتدائي  

 4"اإلجابة بيضاء من غير سوء.
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وأطلق على  ودعا إلى تحطيمه، ،الشبح الرهيب، ووصفه بالصنم هووصف الثانوي ة العامة بأن  

 .1رهاب التعليمي  سياسة التعليم بأن ها اإل

أصبحت معرضا لألزياء، ومجلسا  وكيف ،، وانتقد الجامعات2في مواطن عديدة وانتقد وزير التعليم

تطر ق إلى مشاكل التعليم بمراحله المختلفة، في مواطن عديدةو  .3عاطفيا رومانتيكيا
4. 

 ومن األمثلة على ذلك:

  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱتعالى:قوله  هعند تفسير  

،  5َّ خت حت جت  هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي

ة حقيقية من الواقع، حدثت في إحدى المدارس المصري ة، ثم  ينتقد حال في سرد كشك قص 

 الفساد التربوي في المؤسسات التعليمي ة. 

ت صاب بمفاجأة أفقدتها  اولكن ه ،" مربي ة فاضلة كريمة تدخل الفصل ذات يوم : قالف

ذ  بالم در سة أعصابها، ما هذه المفاجأة؟ رأت إحدى التلميذات غط ت رأسها كما أمر اهلل، وا 

اج بن يوسف، ما الذي تضعي تثور ه نوتثور، وتتوه ج، وتقول في غضب كأن ه غضب الحج 

ذا بالم در سة بدال من أن تسلم ها جائزة ا لقها الرفيع. ألخالق أو هدية على خفوق رأسك؟ وا 

 ل لها: إن جئتني بهذا الغطاء غداتمد  يدها على رأس التلميذة، وتنزع الغطاء نزًعا، وتقو 
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فسأفصلك من حضور الدروس؟ لماذا يا سيدتي؟ لماذا يا سيادة المربية الالفاضلة، 

 1الالعاقلة؟..."

ا بأن ها ويصفه، وعلى سلوكها الهمجي   ،لى المعل مةيختم كشك القصة باستفهام استنكاري عو 

 غير فاضلة وغير عاقلة. 

 

 والسلوكيّ  لفساد األخالقيّ لنقد كشك المطلب الخامس: 

والطقوس  ،، فحارب الخرافة والشعوذةوالسلوكي   الفساد األخالقي   الوعظي   رصد كشك خالل تفسيره  

، وانتقد الفساد األخالقي  2والكازينوهاتالبدعي ة والشركي ة. 
، والخمور3  .5، واالختالط4، والع ري 

كما حارب ظاهرة النشل والتسو ل والنصب
 .، والسياحة الجاهلي ة 7، والخطف6

 ومن األمثلة على ذلك :

 مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱٱ:قوله تعالى فس ر لم ا َّ
8
نتقد ا،  

التي تشتمل على  وهي من الطقوس الشعبي ة الخرافي ة، التي ت قام في مصر، 9حفالت الزار

"هل لنسائنا الحق  أن يذهبن إلى ما ي سم ى بحفالت الزار؟ هل  فيقول: منكرات ومحر مات،

                                                           
 .95، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 .102،ص71، ص34، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  2
 .43، ص17، جالمرجع نفسه 3
 71،ص34/ج186، ص2، جالمرجع نفسه 4
 .116، ص5، جالمرجع نفسه 5

 

 .54، ص16، جالمرجع نفسه 6
 .113، ص16، جالمرجع نفسه 7
 39النمل: 8
هي مجموعة من أشباه الطقوس الشعبية، لها رقصات خاصة، وعبارات خاصة، تصاحبها دقات معينة صاخبة على  :الزار 9

طالق البخور.  الدفوف وا 
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مرأة ذات اليمين، الوتتمايل  وتدق  الطبول بعنف، ،لنسائنا الحق  أن يوجدن بين حلقات الرجال

 .شيطاًنا"وتطالب بأشياء ال يقوى عليها زوجها، ... وتدعي أن  عليها  وذات الشمال...،

 كأن ها في مسرح الريحاني". ،" وهي أم الشياطين، ثم  تغي ر صوتها :ثم  تجده يتهك م ويسخر بقوله

ألم تجد العفاريت "  ثم  يستفهم  كشك  متعجبا مستنكرا ومستهجنا تلك السلوكيات الشركي ة والبدعي ة:

ثم  يختم كشك ، ." أمريكي ة أو امرأة انجليزي ة؟.. نساًء إال نساءنا ؟ لماذا ال تركب العفاريت امرأة

 . 1"والذهاب إليه حرام ،هذه خدعة وحيلة وكذب"قائال : 

الشيطان باآلدمي :" هذه حيل، هذه حيل، وتلك بدع،  ودعوة تلب س ،جم الشعوذةوفي مقام آخر يها

 .2.".وهذه خرافات، الجن  أضعف من اإلنس، وال تقوى أن تركب ابن آدم.

، 5جان والكف  ن، وقراءة الف4، وبدعة الخميس واألربعين3وكما هاجم البدع المنتشرة كبدعة عيد األم

 .6والخرافة والشعوذة

 حت جت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ ُّٱٱتفسير قوله تعالى: ففي 

المرأة الصالحة  في الرجل " هكذا تختار  :-رحمه اهلل-كشك قال ، 7َّ مت  خت

                                                           
 .15-14، ص17، جمحمد صلى اهلل عليه وسلم هنا مدرسةكشك،  1
 .18، ص17، جالمرجع نفسهبتصر ف:  2
 .115، ص34، جالمرجع نفسه 3
 .12، ص2، جالمرجع نفسه 4

 .52، ص2، جالمرجع نفسه 5
 .155، ص5، جالمرجع نفسه 6
 26القصص: 7
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أو  ،جينتل مان""  :، قالتفإذا قالت ألبيهاا في لغة العصر وأمانته، أم   ،قوته :الصالح

 .1..".يفهم لغة األهلي والزمالك  ،...أو إن ه رجل متفت ح  ،أو إن ه ذو دم خفيف ،"سوبر مان"

لفتات  وهذه ،ينتقد كشك المقاييس والمعايير  التي يقيس بها الن اس، من خالل تفسير اآلية

عراًضا  تربوي ة يبرزها ويجلي ها، ويسخر من المعايير الفارغة ويتهك م عليها، تنفيًرا منها وا 

 عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .124، ص16، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  1
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 المبحث الخامس
عند الوعظّي  تفسيرالالمآخذ على 

 كشك
 

 وفيه أربعة مطالب:

 .األحاديث الضعيفةب كشك استشهاد المطلب األول:

 .األحاديث الموضوعة والغرائبسرد المطلب الثاني: 

 .اإلعراب والبالغة مسائل االسهاب في المطلب الثالث:

 .المطلب الرابع: االغراق في التفاصيل العلمّية
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 التمهيد

تفسيره للقرآن الكريم،   في -رحمه اهلل–عند كشك  مالمح الجوانب الوعظي ةمر  بنا في مباحث سابقة 

ي وخذ عليه ببعض المآخذ واتضحت سماته البارزة التي امتاز بها، على الرغم من ايجابياته إال أن ه 

 العلمي ة، من االعتماد على الضعيف الشديد، والموضوعات، واالستطرادات وغيرها.

  كشك.  الوعظي  عند أبرز المآخذ على تفسير أتناولوفي هذا المبحث س
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 استشهاد كشك باألحاديث الضعيفة المطلب األول:
    

–ولم تثبت عن النبي   ،بأحاديث ضعيفة، وآثار لم تصح   استشهد كشك خالل تفسيره الوعظي     

هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح، وال صفات  الحديث الضعيف:و   .-صل ى اهلل عليه وسل م

 : 2وقد اشترط المجيزون للعمل بالحديث الضعيف بجملة من الضوابط، منها  .1الحسن

 .يكون الحديث في القصص، أو المواعظ، أو فضائل األعمال أن .1

فيخرج حديث من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب,  ،أن يكون الضعف فيه غير شديد .2

 .والذين فحش غلطهم في الرواية

 .ن أصول الشريعةأن يكون ما ثبت به مندرًجا تحت أصل م .3

 ال يعتقد العامل به ثبوته بل يقصد االحتياط والخروج من العهدة. أن  .4

 .أن ال يعارضه دليل آخر أقوى منه .5

 أن ي روى بصيغة التمريض، وال ي روى بصيغة الجزم. .6

 

ولم تكن  في معظمها، ، كان ضعفها شديدا ال يسيًراكشك األحاديث الضعيفة التي استشهد بهاجل  و 

 ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي:في فضائل األعمال، وهذا ي عد  عيبا ومأخًذا عليه. 

 

                                                           

، تحقيق: أحمد شاكر،  دار الكتب العلمية، اختصار علوم الحديثهـ(، 774كثير، إسماعيل بن عمر )ت  ابن1 
 . 44، ص1لبنان، ط –بيروت 

  

الوسيط في علوم هـ(، 1403وأبو شهبة، محمد ابن سويلم  )ت  .91-90، صالمرجع نفسهبتصر ف:  2
 .279ص-277،  دار الفكر العربي، صومصطلح الحديث
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 ويستشهد بحديث أخرجه الترمذي :  ،يذكر فضل سورة المؤمنون (المؤمنون)سورة  ففي تفسير  

فَأُْنِزَل َعَلْيِه يَ ْوًما  ؛ِإَذا أُْنِزَل َعَلْيِه الَوْحُي ُسِمَع ِعْنَد َوْجِهِه َكَدِويِّ النَّْحلِ  ،-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َكاَن النَِّبيُّ 

ُقْصَنا َلَة َوَرَفَع يََدْيِه َوقَاَل: اللَُّهمَّ زِْدنَا َوالَ تَ ن ْ نَّا، َوَأْعِطَنا ، َوَأْكرِْمَنا َوالَ تُهِ َفَمَكثْ َنا َساَعًة َفُسرَِّي َعْنُه فَاْستَ ْقَبَل الِقب ْ

َنا، َواْرِضَنا َواْرَض َعنَّا، ثُمَّ قَاَل  : أُْنِزَل َعَليَّ َعْشُر -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َواَل َتْحرِْمَنا، َوآثِْرنَا َوالَ تُ ْؤثِْر َعَلي ْ

 .2َعْشَر آيَاتٍ  َحتَّى َخَتمَ 1َّىل مل خل ٱُّٱآيَاٍت، َمْن َأقَاَمُهنَّ َدَخَل الَجنََّة، ثُمَّ قَ َرَأ: 

 

 الحكم على الحديث:

في سنده يونس بن  " :قال فيه المباركفوري  ف :علم والتحقيق بالضعفهذا الحديث حكم عليه أهل ال

وتكلم فيه ولم يعتمد في  ،ث عنه عبد الرزاققال في الميزان في ترجمته حد   ،سليم الصنعاني  

  .3"وال يعرف إال به ،ال يتابع على حديثه وقال العقيلي   .ومشاه غيره ،الرواية

 ،"هذا حديث منكر، ال نعلم أحدا رواه غير يونس بن سليم :وقال فيه ،كارةبالن   سائي  الن   حكم عليهو 

 .5بالضعف األلباني   ، وحكم عليه4 ويونس بن سليم ال نعرفه"

ن  القائلين إضعفه شديد، ال يمكن االستشهاد به في فضائل األعمال، إذ  فالحديث الذي استدل به

 .هنا لم تتحققهي بجواز العمل بالحديث الضعيف، اشترطوا جملة من الشروط و 

                                                           
 1المؤمنون: 1
 .3173:، حديث رقم179، ص5ة المؤمنون ج، كتاب: أبواب تفسير القرآن، باب: سور سنن الترمذي، الترمذي 2
، دار الكتب تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيهـ(، 1353المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم )ت  3

 .14،ص9بيروت،ج –العلمية 
 

 1بيروت،ط –، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة السنن الكبرىهـ(، 303النسائي، أحمد بن شعيب )ت  4
 .170،ص2م،ج 2001 -هـ  1421،

 

مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن  ،صحيح وضعيف سنن الترمذي ،هـ(1420األلباني، محمد ناصر الدين )ت  5
 .173،ص7ج،والسنة، اإلسكندرية
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 1َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّٱٱ تفسير قوله تعالى: وفي
  

 . 2«ُعزَّاُبُكمْ ِشرَاُرُكْم ُعزَّاُبُكْم، َوَأرَاِذُل َمْوتَاُكْم »: استدل بحديث

 الحكم على الحديث:

بالضعف  في" كشف الخفاء " العجلوني   حكم عليهفقد  حديث ضعيف جدا ضع فه أهل العلم، هذا

تحقيق  في " شعيب األرنؤوطحكم عليه ، و  4في "السلسلة الضعيفة" األلباني  كذلك و  ،3واالضطراب

 .5"الراوي عن أبي ذر   " إسناده ضعيف لجهالة الرجل :قائال مسند اإلمام أحمد" 

ليس موضوعه في فضائل فالحديث ضعيف ضعفا شديدا ال يسيرا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

  األعمال، وال يندرج تحت أصل من أصول الدين.
 

 َتَعلَُّموا اْلِعْلَم، َوَتَعلَُّموا ِلْلِعْلِم » يستشهد بحديث: 6وعند تفسيره لقصة موسى والخضر عليه السالم

 .7«السَِّكيَنَة، َواْلَوَقاَر، َوَتَواَضُعوا ِلَمْن َتْعَلُموَن ِمْنهُ 

 

 

 
                                                           

 6المؤمنون: 1
 .65، ص1، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  2
كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على  ،هـ(1162العجلوني، إسماعيل بن محمد )ت  3

 .6، ص2هـ،ج 1351 مكتبة القدسي، القاهرة، ،ألسنة الّناس
 

، دار األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةسلسلة هـ(، 1420األلباني، محمد ناصر الدين)ت  4
 .2511،حديث رقم16، ص6هـ، ج 1412،  1الرياض، ط -المعارف

 
 

 .356، ص35، تحقيق: شعيب األرنؤوط ،جمسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  5
 

 .109، ص21، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 6
 القاهرة، –، تحقيق: طارق بن عوض اهلل، دار الحرمين المعجم األوسطهـ(، 360الطبراني، سليمان بن أحمد )ت  7
 .6184 ، حديث رقم :200ص ،6ج
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 الحكم على الحديث:

قال الهيثمي  في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" : "وفيه عب اد بن كثير، وهو متروك الحديث"
كما  ،  1

أورده األلباني  في "السلسلة الضعيفة"، وقال عنه: "ضعيف جدا".
2 

 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱ قوله تعالى: تفسيره وفي 

َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
َعْن  :استدل بحديث 4مثّ تطّرق لسجود التالوة،  3

ص، َفَلمَّا َأَتْت َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل: رََأْيُت ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َكَأنِّي َتْحَت َشَجَرٍة، َوَكَأنَّ الشََّجَرَة َتْقَرُأ: 

ِبَها ِوْزرًا، َوَأْحِدْث ِلي َعَلى السَّْجَدِة َسَجَدْت، َفَقاَلْت ِفي ُسُجوَدَها: اللَُّهمَّ اْكُتْب ِلي ِبَها َأْجًرا، َوُحطَّ َعنِّي 

َصلَّى -لنَِّبيِّ ِبَها ُشْكًرا، َوَتَقبَّْلَها ِمنِّي َكَما َتَقبَّْلَت ِمْن َعْبِدَك َداُوَد َسْجَدَتُه، َفَلمَّا َأْصَبْحُت َغَدْوُت َعَلى ا

َأْنَت ُكْنَت َأَحقَّ »َفُقْلُت: اَل. َقاَل: « َبا َسِعيٍد؟َسَجْدَت َأْنَت َيا أَ »، َفَأْخَبْرُتُه ِبَذِلَك، َفَقاَل: -اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .5«ِبالسُُّجوِد ِمَن الشََّجَرةِ 

 الحكم على الحديث:

تفرد به: اليمان بن و ال يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إال بهذا اإلسناد،  "قال فيه الطبراني:

والنصر بن  اسناده ضعيف، ": عند تحقيق المسند وحكم عليه الشيخ شعيب األرنؤوط .6"نصر

 .7"اليمان مجهول

                                                           
، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(، 807الهيثمي، علي بن أبي بكر)ت  1

 .129،ص1م،ج 1994 القدسي، القاهرة،
 

  .5160،حديث رقم265،ص11،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة األلباني، 2

 24النمل: 3
 .68، ص3، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 4
 .4768 ،حديث رقم :93ص ،5ج ،المعجم األوسط، طبرانيال 5

 

 .93، ص5جالمصدر نفسه، : انظر 6
 .269،ص18ج ،، تحقيق: شعيب األرنؤوطمسند اإلمام أحمد بن حنبل، ابن حنبل 7



152 
 

وأن  ،بشرط أن ي بي ن ضعفه ولكن يمكن االستدالل به في فضائل األعمال، ،الحديث ضعفه يسيرف

 ي روى بصيغة التمريض.

 َأْن َيُكون نبيًّا الَحِليمُ  َكادَ : »1يسوق حديثا في بيان منزلة الحلم ،تفسيره سورة نوح وفي». 

 الحديث:الحكم على      

-عن رسول اهلل  ، وقال فيه: "هذا حديث ال يصح  ن الجوزي في " العلل المتناهية "أخرجه اب

والربيع بن صبيح قد ضعفه النسائي وابن  ،متروك ويزيد الرقاشي   ،-مى اهلل عليه وسل  صل  

الربيع بن  وهذا سند ضعيف؛"وقال عنه:  "،السلسلة الضعيفة"األلباني  في  أوردهو ، 2معين"

 .3"ضعيف  وشيخه يزيد ،صبيح صدوق سيىء الحفظ

 االستدالل به في فضائل األعمال. الحديث ضعفه شديد جدا، فال يمكنف

 الشْيطانَ  إنّ » :يستدل بحديث 4عند تفسير سورة يوسفف: األمثلة مبثوثة في تفسيره الوعظي  و 

، وحديث 6«انِ مَ تْ م بالكِ كُ جِ ائِ وَ حَ  اءِ ضَ وا على قَ ينُ عِ تَ اسْ  » :، وحديث5«ابِن آدَم، َكِذْئِب الغنمِ  ِذْئبُ 

 .7«َأْعُطوا اأْلَِجيَر َأْجَرُه، َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقهُ  »:

                                                           
 .64، 6، جبين المغرب والعشاء ساء دروس المكشك،  1
، تحقيق: إرشاد الحق العلل المتناهية في األحاديث الواهية هـ(،597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي  )ت  2

 .1221، حديث رقم 247، ص2م،ج1981هـ/1401، 2األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان،ط
 
 

 .4079 ،حديث رقم77،ص9،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني،  3
 .78، ص13، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  4

 .3016 ،حديث رقم16،ص7،ج"سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة" ذكره األلباني في   حكم الحديث:5
 . 87، ص13، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك،  6

، تحقيق: محمد عثمان المقاصد الحسنةهـ(، 902أورده السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت  حكم الحديث:
"وهو مع  ، وحكم عليه بالضعف وقال:111م،ص1985 -هـ  1405، 1بيروت، ط –الخشت، دار الكتاب العربي 

 .139،ص1"، جكشف الخفاء" ، وضعف ه العجلوني في "ذلك منقطع، فخالد لم يسمعه من معاذ
 

 .94، ص8، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 7
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 األحاديث الموضوعة والغرائب سرد المطلب الثاني:
 

 .1كذبا –َصلَّى اللَّه  َعَلي ِه َوَسلَّم  -هو المختلق المعزو ِإَلى النَِّبي   الحديث الموضوع:

كان في األحكام أو القصص أه تحرم روايته مع العلم بوضعه، سواء على أن   فقد اتفق العلماء"

 .2والترغيب ونحوها، إال مبينا وضعه"

استشهد كشك بجملة من األحاديث الموضوعة، ومما ال أصل لها، من الغرائب في تفسيره، وقد لقد 

 .رمة ذلك، وال خالف بينهم على ذلكأجمع العلماء على ح

 ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي:

   ل وكالئي خِ وكالئي فإن بَ  اءُ يَ نِ واألغْ  ،الييَ عِ  اءُ رَ قَ ي والفُ الِ مَ  الُ المَ » :استدل بحديث قدسي
 .3نو أثناء تفسيره سورة المؤمنفي وذلك ، «اليبَ وال أُ  وبالي مْ هُ الي أذقتُ يَ على عِ 

 الحكم على الحديث:      

وال أصل له، وتظهر فيه أمارات الوضع، من  الحديث لم أقف عليه في كتب السن ة، هذا      

  ركاكة اللفظ. 

                                                                                                                                                                          

. وقال 7023 ،حديث رقم1122،ص14،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة أورده األلباني،  حكم الحديث:
 فيه: "منكر جدا".

، إبراهيم بن عمر )ت  1 ، تحقيق: إبراهيم بن شريف الميلي، رسوم التحديث في علوم الحديثهـ(، 732الجعبري 
 .95ه، ص1421، 1ابن حزم، بيروت، طدار 

 

سوريا،  -دار الفكر ، تحقيق: نور الدين عتر،مقدمة ابن الصالحهـ(، 643ابن الصالح،: أبو عمرو عثمان )ت 2
 .98،صم1986 -هـ 1406بيروت، –دار الفكر المعاصر 

-دار الكتب العلمية  ،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ،هـ(1332القاسمي، محمد جمال الدين )ت  
 .150ص لبنان، -بيروت

 

 .63، ص1، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3
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 رضي اهلل -عن عبد اهلل بن مسعود  عند تفسيره لمقطع من سورة القصص استدل بحديث

 ،اللدنيا يا دنيَ  -تعالى–اهلل  يقولُ » :-ى اهلل عليه وسلمصل  -قال رسول اهلل  :قال -عنه

 .1«وال تحلولي لهم فتفتنيهم ،يائِ يَ لِ وْ أَ  ي علىرِ مُ 
 

 الحكم على الحديث:

أخرجه السلمي  في " طبقات الصوفي ة" وقدلم أقف عليه في كتب الس ن ة، 
 حكم عليهو  ، 2

 .3 "سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة بالوضع في "األلباني 
 

 

 ُجوا » :، استدل بحديث 4تفسيره آليات الطالق وفي فِإنَّ الطَّالَق َيْهَتزُّ  ؛َواَل ُتَطلُِّقوا ،َتَزوَّ

 .«ِمْنُه الَعْرُش 

 الحكم على الحديث:

  6في " تنزيه الشريعة" وابن عر اق الكناني   ،5ابن الجوزي في " الموضوعات"  ذكرهفقد 

 .7موضوع وقال عنه: "،السلسلة الضعيفة والموضوعة"األلباني  في  وأورده، 

 

                                                           
، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبقات الصوفية هـ(،412محمد بن الحسين )ت السلمي، أبو عبد الرحمن  1

 .23ص1998،  1ط بيروت، –دار الكتب العلمية 
 

 .23، صطبقات الصوفيةالسلمي،  2
 .386،حديث رقم564،ص1،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  3
 .110، 6، جالمغرب والعشاء بين ساء دروس المكشك،  4
، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة الموضوعاتهـ(، 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  5

 .277ص ،2م،ج 1966 -هـ  1386، 1ط السلفية بالمدينة المنورة،
 

، تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة هـ(،963ابن عراق، علي بن محمد بن علي)ت  6
 .202،ص2هـ،ج 1،1399بيروت،ط –تحقيق:  عبد اهلل محمد الصديق الغماري، دار الكتب العلمية 

 

 .147 ،حديث رقم278،ص1،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني،  7
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  اهلل إلى ملك  ىأوح» ، مثل استشهاده :الغرائب التي ال أصل لهابقصص من كما استدل

من أنت : وقال ،م فرد عليهفسلّ  ،م عليه فأتاهفسلّ  ،الموت إن رأيت يعقوب بن إسرائيل

ولو بعد حين أسألك  ،مرحبا بمن كنت أتمنى لقياه :قال ،أنا ملك الموت :قال ؟يرحمك اهلل

نه  :قال ؟هل قبضت روح يوسف،آدم يا ملك الموت بالذي ملكك قبض روح ابن  ال وا 

 .1« .لحي على األرض..

 الحكم على الحديث:

سحاق بن وهب الطهرمسي يضع الحديث  ،هذا حديث موضوع باطل :"قال الدارقطني   وا 

 .2 "ث عنه بهذا اإلسناد أحاديث ال أصل لهاوغيره حد   ،على ابن وهب

، و  أو  قِ بالطاَل  لفَ حَ  منْ  ملعون  »مثل حديث: األمثلة على ذلك مبثوثة في تفسيره الوعظي 
 إذا ابتليتُ » ، وحديث: 4«ههدمَ  منْ  الرّب، ملعون   بنيانُ  اآلدميُّ  » :وحديث، 3«به فَ لَ حَ 
 أيُّها »، وحديث: 5«نه، فلم يشكني إلى عّواده أبدلته لحًما خيرًا من لحمهدَ بدي ببالء في بَ عَ 

 .6«مالئكتي كبعضِ  عندي أنتَ  َأْجِلي ، من شباَبهُ التارُك شهوَتُه لي ، المبتذُل  الشابُّ 

                                                           
 .94، ص26، جمهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلكشك،  1
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف هـ(، 762الزيلعي، جمال الدين عبد اهلل بن يوسف )ت  2

 .180،ص3هـ،ج1414، 1ط الرياض، –تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة  للزمخشري،
 

 .10، ص2، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك  3
 .216،ص2أورده العجلوني في "كشف الخفاء"، جالحكم على الحديث: 

 .87، ص13، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 4
، 346،ص1جتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،أورده الزيلعي، الحكم على الحديث: 

 "."غريب جداوقال عنه: 
 

 .111، ص13، جمحمد صلى اهلل عليه وسلم هنا مدرسة، كشك 5
"سلسلة  ، وحكم عليه األلباني بالوضع في199،ص3"،جالموضوعاتأورده ابن الجوزي في " الحكم على الحديث: 

  .691 ،حديث رقم134ص ،2،جاألحاديث الضعيفة والموضوعة"
6
 .53، ص4، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك ،  

 ،115ص ،7،ج"سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة" حكم عليه األلباني بالوضع في الحكم على الحديث:
 .3114 حديث رقم
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 اإلعراب والبالغةمسائل سهاب في المطلب الثالث: اإل

واالستغراق في قضايا اإلعراب والبالغة، وهذا ي عد   ،االستطرادمن المآخذ على تفسيره الوعظي    

 عيًبا إذ ال حاجة تستدعي إلى اإلغراق في اإلعراب. 

 كشك تجده يسترسل في قضايا النحو، ، إال أن  أحيانا  عراب كلمة لبيان المعنىإذكر المقام يستلزم و 

  تشتيت لذهن السامع الذي بضاعته في اللغة مزجاة. سراف في ذلكواإل

  ومن األمثلة على ذلك:

 1َّ مسخس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ :عند تفسير قوله تعالى 

صب كما قالت ولم يقل سالما بالن  ماذا قال إبراهيم سالم بالرفع، ل " :سأل كشك ي، 

الضيوف؟ أتدرون لماذا؟ ألن  هناك فرقا بين سالما وسالم  ؛ ألن  سالما مفعول مطلق لفعل 

 محذوف تقديره نسل م سالما، أم ا سالم فإن ه خبر لمبتدأ محذوف تقديره تحيتي سالم . 

فعلي ة تدل  على وهناك فرق بين نسل م سالما وتحيتي سالم ؛ ألن  نسل م سالما جملة 

والحدوث وتناسب أمر القادم، أم ا تحيتي سالم فهي جملة اسمي ة تدل  على الثبات  ،التجديد

 .2"والدوام، والثبات أقوى من التجد د؛ فيكون إبراهيم قد رد  التحي ة بأحسن منها

 

 استفهام "الحاقة : مبتدأ ، ما : اسم  فيقول:تفسيره سورة الحاق ة يستطرد في اإلعراب :  وفي

والجملة من ، . .مبتدأ ثان مبني على السكون في محل رفع. الحاق ة: خبر للمبتدأ الثاني.

 .1المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ األول..."

                                                           
 69هود: 1
 .102، ص1، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 2
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 جعمظ حط  مض خض حض ٱُّٱ :وفي تفسيره لقوله تعالى َّ
" الهمزة :  :كشك فيقول،  2

شارة، عرشك : مبتدأ إاسم  ذا : .،، الكاف: حرف تشبيه ..لالستفهام، وها : حرف تنبيه

 .3مؤخر..."

 

 خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ قوله تعالى: وفي َّ 
 " :كشك قال، 4

ائل إن ه ، ألن  المبتدأ نكرة وال يقولن  قولتقد م الظرف على المبتدأ حكمة -وعنده مفاتح الغيب

، معرفة المبتدأ هنا، ألن  كرةوال يجوز االبتداء بالن   ،، ألن  المبتدأ نكرةقد م الخبر على المبتدأ

ما أضيف إلى المعرفة اكتسب التعريف من المضاف  وكل   ،ألن ه مضاف إلى المعرفة

 .5إليه..."

 رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱٱ:تفسير قوله تعالى وفي  

لم :"-رحمه اهلل– كشك قال،  6َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

للترتيب والتعقيب، والواو الفاء ف، : فاستجبناإن ما قال ،واستجبنا :ولم يقل، يقل ثم  استجبنا 

الواو تعطف على المعطوف عليه األول، وثم  والفاء  ،لق الجمع، وثم  للترتيب والتراخيلمط

  7.".تعطفان على ما قبلها.

                                                                                                                                                                          
 .40، ص16، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 42النمل: 2
 .38، ص17، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 3
 59األنعام: 4
 .46، ص12، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 5
 84األنبياء: 6
 .24، ص3، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 7
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 .1كثيرة  ة والنحوي   ،ةاستطراده في المسائل االعرابي  واألمثلة على 

 التوّسع في القضايا البالغّية

  نب مب زب ٱُّٱٱ، فعند تفسيره قوله تعالى:األمور البالغي ةفي ذكر  -رحمه اهلل–أسهب 

كشك  قالف ،تجده يسهب في ذكر أغراض االستفهام في القرآن الكريم،  2َّ يب ىب

ال ي راد به واالستفهام في حق اهلل .. مجاز رفيع ، واالستفهام في جناب اهلل " :-رحمه اهلل–

وعلم ما ال يكون لو كان كيف  ،وعلم ما يكون ،طلب الفهم ؛ألن  اهلل تعالى علم ما كان

: يأتي لألمر كما ه فاعلم أن ه جاء ألغراض بالغي ةفاالستفهام في القرآن إذا رأيت كان يكون.

َّ خص حص مس  ُّٱ: في قوله
 ُّٱ :ويأتي للنهي كما في قولهي اشكروني ، أ ؛ 3

َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض
 يعني ال تخشوهم. 4

َّ مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱٱٱ:تعالىويأتي للنفي كما في قوله 
5
ني ما يع : 

ثم  يبي ن أن  االستفهام في  ،وهكذا يذكر أغراض االستفهام 6،.."جزاء اإلحسان إال اإلحسان.

 اآلية جاء للتفخيم والتعظيم.

                                                           
، 139، ص92، ص4ج/ 83ص،72،ص3، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم: كشك ، انظر 1

 .116ص، 40،ص22/ ج129ص ،88، ص58،ص8ج.../174ص
 2القدر: 2
 80األنبياء: 3
 13التوبة: 4
 60الرحمن: 5
 .102، ص16، ج هنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمكشك ،  6
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 ىن من خن حن ُّٱٱ:تفسيره قوله تعالى وفي َّ
، يسهب في الحديث عن القسم  1

والمقسم به،  ،ثالثة أركان: حرف القسم " القسم له: -رحمه اهلل–فيقول كشك  ،وأركانه

 .2وجواب القسم .." ثم  يتطر ق إلى شروط القسم من الناحية الفقهي ة

 يجلب الملل والسآمة. به ، واالستطرادوهذا األمر مدعاة لتشتيت ذهن السامع

 

 غراق في التفاصيل العلمّيةبع: اإلالمطلب الرا
 

كأن ه عالم في اإلحياء أو الكيمياء أو الطب أو  الدقيقةالتفاصيل العلمي ة كشك في يستغرق    

 الفلك، وهذا يدل  على ثقافته الشمولي ة العامة.

مما يسب ب إلى الملل  ؛لكن التوس ع في ذلك يتنافى مع مقام الوعظ، وال يتناسب مع ثقافة العامة

المؤمنين بالطبيعة اهلل، و  ثم  تراه بعد أن فص ل القول يرد  على المالحدة المنكرين لوجود، والسآمة

 فيجعل من تفاصيله العلمي ة أدلة علمي ة على الخالق.  وأرباب الصدفة،

 ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي:

  فإن ه يستغرق في تفاصيل ٱٱٱٱٱ3َّ  حت جت هب  مب ُّٱٱ تعالى: قوله هعند تفسير

 1000على  52فهو يساوي  " إن  هذا الكائن المنوي  : -رحمه اهلل–كشك  فيقول :الن طفة

                                                           
 38الحاقة: 1
 119، ص8، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 2

 4النحل: 3
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، طويل الذنب، يسبح بسرعة نصف ميليمتر في الثانية مفرطح الرأس ،من الميليمتر...

 .1.".الواحدة.

 2َّخت حت جت هب مب خب حب ُّٱ :عند تفسير قوله تعالى
كشك  يقول،  

" المادة الخضراء في النبات التي تسم ى في االصطالح العلمي  " الكلوروفيل  :-رحمه اهلل–

ثم  تقوم ة الشمس الحمراء والبرتقالي ة...، أعطاها اهلل خاصية تمتص  بها حزم أشع" ، 

 .3"..بعملية فصل الكربون عن ثاني أكسيد الكربون.

 يستطرد 4َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ :تفسير قوله تعالى وفي 

يقع " : -هللرحمه ا–كشك  فيقول ،، ووظائفهوحجمه ،موقعه :بالحديث عن الكبد من حيث

وينقسم  من المعدة .... ويغطي الجزء األمامي   ،في أعلى تجويف البطن من الجهة اليمنى

فراز.... قسم التكوين و تخليص، و تخزين، و تحويل، و التنظيم، و ، : التكوينإلى ستة أقسام ا 

ثم  يستطرد ليتحد ث عن كل  قسم من  ، 5بداخله "الهيبارين" الذي يمنع من تجل ط الدم ... "

  األقسام.

  تجده يبي ن بتوس ع 6َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ عند تفسير قوله تعالى:و ،

أم ا تحريم  ":  -رحمه اهلل–كشك  فيقول :ويغرق بتفاصيل علمي ة ،حم الخنزيرحكمة تحريم ل

 :، الغرض الثانيعضوي   بيولوجي   :لحم الخنزير فلغرضين أساسين: الغرض األول

                                                           
 .23، ص10، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 80يس: 2
 .51، ص10، جمدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلمهنا ، كشك 3

 

 39-38الحاقة: 4
 .122، ص8، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 5
 3المائدة: 6
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ا الغرض األول فقد ثبت باألبحاث الطبي ة أن  الخنزير هو الحيوان . أم  نفسي   سيكولوجي  

 الخنزير مصاب بالدودة، و الوحيد الذي يحتوي على أكبر كمي ة من حمض البوليك ...

ة ويزيد طولها على أربعة أمتار... لحم الخنزير يجلب ديدانا تسم ى الديدان الشريطي  

ثم  يسهب بعد ذلك في الحديث  ،كشك بذكر مخاطر الخنزير الطبي ة ويستمر .1.".المثانية.

 عن األمراض النفسي ة واالجتماعي ة.
 

 2َّ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ٱُّٱ :تفسير قوله تعالى وفي
يسترسل كشك  ، 

ومرض  ،فيذكر مرض التهاب مجرى البول ،واألمراض الناجمة عنه ،بذكر مضار الحيض

 ...، وانسداد الحبل المنوي   ،وتور م في البربخ ،والتهاب الحالبتين ،ليتينالتهاب قاعدة الك  

   .3فيفص ل في شرح األمراض بمصطلحات طبي ة كأن ما يشرح لطلبة الطب

تجده  يفص ل  ،عند تفسيره آليات الزناف:  غزيرة في تفسيره الوعظي  على ذلك واألمثلة 

كما ،5آليات خلق اإلنسان يفص ل عن الدم ومكوناته هوعند تفسير  ،4اجمة عنهلألمراض الن  

تطر ق إلى الغالف الجوي ومركباته وعناصرهأن ه 
الفيتامينات وأنواعها  ،7والتدخين وأضراره ،6

  .9وغيرها من األمثلة،8ومصادرها

 
                                                           

 .36، ص13، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، كشك 1
 222البقرة: 2
 .56، ص13، جهنا مدرسة محمد صلى اهلل عليه وسلم، بتصرف: كشك 3
 .114، ص13ج ،نفسه المرجع 4
 .149، ص13، جالمرجع نفسه 5
 .33، ص2ج ،المرجع نفسه 6
 .78، ص8، جالمرجع نفسه 7
 .68، ص34، جالمرجع نفسه 8
 .62ص ،50ص ،34/ ج112،ص8،ص5/ ج117،ص73، ص2ج ،المرجع نفسه لمزيد من األمثلة، انظر: 9



162 
 

 

 الفّصل الرابع

 الشعراويّ التفسير  الوعظّي عند 

 دراسة ونقد
 وفيه خمسة مباحث:   

 .محمد متولي الشعراويّ المبحث األول: سيرة 
   ومستوى األداء عند األسلوب في التفسير الوعظيّ  المبحث الثاني:

 .الشعراويّ 
 .أساليب تيسير المعاني وتقريبها  عند الشعراويّ المبحث الثالث: 
 .الشعراويّ  عند النقد في التفسير الوعظيّ مجاالت المبحث الرابع: 

 .الشعراويّ المآخذ على التفسير الوعظّي عند المبحث الخامس: 
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 المبحث األول

 سيرة محمد متولي الشعراويّ 
 

 وفيه خمسة مطالب:

 .المطلب األول: الميالد والنشأة

.مؤلفاته ومصنفاته المطلب الثاني:  

 .المطلب الثالث: المكانة العلمّية

 .في حياته المطلب الرابع : الجانب السياسيّ 

 .: وفاتهالمطلب الخامس
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 المطلب األول: الميالد والنشأة

 الميالد والنسب:أوال: 

في أسرة متوسطة الحال، يمتد نسبها إلى أهل بيت الن بوة، وقد نشأ في بيئة ريفي ة  ولد الشعراوي     
مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلي ة، في الخامس عشر من  (بدقادوس)ولد ، 1تتسم بالصالح والتقوى

 ، سنة إحدى عشرة وتسعمائة وألف ميالدية.نيسانشهر 

 النشأة التعليمّيةثانيا: 

، ثم  حصل على و  ،في الحادية عشرة من عمره القرآن الكريمحفظ    التحق بمعهد الزقازيق الديني 
م، ثم  التحق بالقسم الثانوي  بمعهد الزقازيق، وحصل على 1932سنة  األزهري ةالشهادة االبتدائي ة 

 .1936الشهادة الثانوي ة األزهري ة عام 

ثم  حصل على  ،1941، وتخر ج فيها عام 1937التحق بكلية اللغة العربي ة بجامعة األزهر عام 
 .2الشهادة العالمي ة

 الوظائف والمناصبثالثا: 

ثم   ،ثم  االسكندري ة ،، ثم  انتقل إلى المعهد الديني  بالزقازيقمدرسا بمعهد طنطا الديني   الشعراوي   ي نع  
ليعمل أستاذا للشريعة بجامعة أم  القرى، وقد در س علم العقيدة، وفي ؛ م 1950عير للسعودية عام أ  

فأصبح ، م عاد إلى مصر، عقب خالف سياسي  بين جمال عبد الن اصر والملك سعود1960عام 
ة باألزهر ثم  مفتشا للعلوم العربي   ،ثم  مديرا للدعوة بوزارة األوقاف م،1960وكيال لمعهد طنطا عام 

 م.1964، ثم  مديرا لمكتب األزهر الشيخ حسن مأمون عام 1962عام 

                                                           
، مكتبة التراث االسالمي، مصر، الشيخ الشعراوي من القرية إلى العالميةمحجوب، محمد حسن،  بتصرف: 1

 .8-7، ص1990
 

. الجزار، عبد 11ص مصر، اليوم، أخبار دار ،وداعية مفّسرا الشعراوي اإلمام عمر، أحمد بتصرف: هاشم،  2
 .21، صه 1419، مجلة األزهر، مجّدد هذا القرنالشعراوي إمام الدعاة المعز عبد الحميد، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1


165 
 

ثم  عاد  ،ةثم  مديرا ألوقاف محافظة الغربي   ،م1967ا لبعثة األزهر إلى عام عير للجزائر رئيسأ  ثم  
م ليصبح أستاذا بجامعة الملك عبد العزيز، ثم  أصبح وزيرا لألوقاف في 1970إلى السعودي ة عام 

وتفر غ للدعوة اإلسالمي ة وخواطره القرآني ة ،1978م، وترك الوزارة 1976عهد السادات 
1. 

 .ئه، ساهمت في اتزان خطابه وهدو الحكومي  و  المناصب التي تقل دها، في المجال األكاديمي  إن  تلك 

 

 .مؤلفاته ومصنفاته المطلب الثاني:

، إن ما مصدرها المنسوبة إليه كتابا بيده، وجميع الكتب والمصنفات المطبوعة لم يكتب الشعراوي    
 تم  تفريغها وطباعتها على يد دور النشر. وقد ،التي ألقاها في المسجد هودروسمحاضرات الشيخ 

ر من الن اس، يرغب في وصول علمه إلى عدد كب ؛ ألن هسبب عدم تأليفه للكتب الشعراوي   بي نوقد   
 فالكتابة منحصرة بمن يقرأ، بخالف السماع فجمهورها أكبر.

لمن يقرأ، ولكني حين أتكل م، أتكل م  كتب  أألن  الكتابة  (ليه)صعب عليه شوية،  (دي)" حكاية الكتابة 
 .2..."السماع أعم  وسيلة في الخطابلمن يسمع، و 

 حديث واإللقاء، وأسلوب ال حديثمجال ال أن  مجال التأليف أصعب من كما بي ن الشعراوي  
 التأليف فيحتاج إلى جهود مضاعفة. ، أم اال يحتاج إلى جهد كبيروالخطاب 

ي حريص تعب، ألن  أأكتب أبدا... أنا اقرأ المصحف قليال، والن اس تكتب عن ي، وأنا إذا كتبت  " ال
 .3"...على أن تكون كتابتي كتابة، ليس مجرد كالم عادي  

                                                           
 .11م، ص2005، 1، دار التوزيع والنشر اإلسالمي ة، مصر، طوعرفت الشعراويجامع، محمود،  بتصر ف: 1

. السحراوي، فاطمة، 8-7ص ، دار الفضيلة، القاهرة،الشيخ الشعراوي وحديث الذكرياتالمنشاوي، محمد صد يق، 
 . 47-45، المختار اإلسالمي، القاهرة، صالشعراوي: مشوار حياتيالشيخ محمد متولي 

 
 
 

 .23، المركز العربي الحديث، مصر، صحوار من األلف إلى الياءحبيب، طارق،  2
 

 .80ص ،المرجع نفسه 3
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قصص و الغيب، و الربا، و السحر، و القضاء والقدر، و ، تفسير الشعراوي   ومن تلك الكتب المفّرغة:
المرأة في القرآن، و اإلسراء والمعراج، و معجزة القرآن، و آن، قصص الحيوان في القر و األنبياء، و 
 1وغيرها الكثير. ،شبهات وأباطيلو الحالل والحرام، و 

  .المطلب الثالث: المكانة العلمّية

من مجددي القرن الخامس عشر للهجرة، وذلك لتأثيره المنقطع النظير على  الشعراوي   ديع   
 . ن...يالعامة والخاصة، األدباء أو السياسي :فئاتها وأطيافها الجماهير بكل  

الجماهير الغفيرة   الشعراوي   تقطباسقد وهو أمر لم يحدث له مثيل لعالم أو داعية أو فقيه، ف 
 .2والمتنوعة حوله

واألسباب التي جعلت الجماهير الغفيرة المتنوعة تلتف  حوله، بحسب رأي الجوادي: أن  الشيخ    
ة الدعاة، وأن  عة الراقية حين يحتاج إليها، وكان يفعل ذلك في برالعامي  يلجأ إلى ا الشعراوي  
ولكن  أحاديثه تنم  عن أن ه ال يكف  عن القراءة،  ،بأن ه ال يقرأ إال القرآنكثيرا كان يصر ح  الشعراوي  

واضح االنتماء في أفكاره  واالقتصاد، وكذلك فالشعراوي   ،والعلم ،وأن ه مواكب لمجريات الحياة
والقياس في  ،والفلسفة ،كان يستخدم المنطق الشعراوي  يكن مي اال إلى الحزبي ة، و ة، ولم السياسي  

  3استنتاجاته وتحليالته..

"نور  القرآني   ذاعي  م، من خالل البرنامج اإل1973عام  سالمي  إقد برز الشيخ الشعراوي كداعية و  
على نور" الذي استمر  عشر سنوات، حيث فس ر من خالله القرآن الكريم

4. 

 
                                                           

المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر، ، موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي، بتصر ف: زقزوق، محمود حمدي 1
 .1006،ص3جم، 2007

 

، 1، مكتبة الدار العربي ة للكتاب، القاهرة، طموسوعة أعالم المجددين في االسالمبتصر ف: ك ري م، سامح،  2
 .339-338، ص3م، ج2010

 

-305م، ص 2006 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،مصريون معاصرونبتصر ف: الجوادي، محمد،  3
307 . 

 
 
 
 

 .542،ص2ج ،مصر في اإلسالمية الدعوة أعالم من عرفتهم علماء العقيل،بتصر ف:  4
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 :أقوال العلماء في الشعراويّ من و 

وعلى  -رحمه اهلل-أجمعت كلمة العلماء على اختالف مذاهبهم ومشاربهم، على إمامة الشعراوي  
وجد د أمر الدين، واستطاع أن سالمي ة إعلو كعبه، وعلى تمي زه وتفر ده وتفوق ه، وأن ه أحدث صحوة 

اذة، وعبقريته الفذ ة، وطرحه  إليه األنظار، وملك قلوب الن اس يجذب بأسلوبه السلس، وطريقته األخ 
 :ومن تلك الشهادات .التجديدي العصري  

 من كواكبها، عاش عمره وكوكب   ،من أعالم األم ة علم   : الشعراوي  قول يوسف القرضاوي 
 ال شك  كان أحد مفسري  القرآن الكبار، وقد رزق الشعراوي  و في خدمة العلم والقرآن الكريم، 

استطاع أن يؤثر في الخاصة والعامة من المثقفين واألميين، في و القبول في نفوس الن اس، 
 .1.العقول والقلوب..

 

  كان واحدا من أعظم الدعاة إلى اإلسالم في العصر الذي قول الدكتور محمد عمارة: و
ملكة غير عادي ة جعلته يطلع جمهوره على أسرار جديدة في القرآن الكريم،  وذانعيشه، 

، وهو عجاز البياني  ة التي مكنت ه من إدراك أسرار اإلوكانت تلك الملكة ثمرة للثقافة البالغي  
 .2ما لم يدركه الكثيرون

 

  فهو واحد من األئمة، ومن شوامخ العلماء أحمد عمر هاشم رئيس جامعة األزهر:  قولو
 ،الذين يظهرون في حقب التاريخ على فترات متباعدة، وهو أحد األئمة الذين أرادهم اهلل

سالمي ة، إصحوة  لقد أحدث الشعراوي  ، ...أس كل  مائة سنة لألمة أمر دينهاليجددوا على ر 
الذين ال ي شق  لهم  ،والمجالس آراءه وأحاديثه، فهو من األئمة الشوامختناقل الركبان 

 3غبار...
 
 

                                                           
 .546-545ص ،2ج ،مصر في اإلسالمية الدعوة أعالم من عرفتهم علماء العقيل، بتصر ف: 1

  .547-546، ص2ج ،نفسه مرجعال بتصر ف:2 
 .134، صالشعراوي إمام الدعاة مجّدد هذا القرنبتصر ف: الجزار،  3
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  فقد كان قرآنا يمشي على األرض، ة:قول الدكتور نصر فريد ناصر مفتي الجمهوريّ و 
الخاص، ويفهمه و  مث ل القرآن بيننا وبين الن اس جميعا كأن ه واقع يتحر ك، يفهمه العامي  و 

وكان يخاطب الن اس جميعا على قدر عقولهم، ولهذا أحب ه الن اس جميعا الصغير والكبير، 
 . 1ال فرق بين عالم وجاهل، وال بين كافر ومسلم...

 
  ظاهرة علمي ة فريدة، حيث تأل ق نجمه فجأة  الشعراوي  قول الدكتور محمد رجب بيومي: و

بعد الخمسين، فجذب األنظار إليه على نحو غير معهود، وتناقل حديثه الخاصة والعامة 
وقوة الحجاج، وقد  لجانبين بما رزق من وضوح األسلوبمعا، إذ استطاع أن يرضي ا

ى تسجيل دروسه ى بقاع العالم العربي علة والمسموعة في شت  تهافتت اإلذاعات المرئي  
 . 2األسبوعي ة...

 

  ظاهرة من ظواهر المجتمع المصري  في  إن  الشيخ متولي الشعراوي  قول محمد محجوب: "و
خيرة، فهو داعية له طريقته، وله جمهوره الواسع، وقدراته الفذ ة على أن يصل الفترة األ

يصال المعنى المراد إلى الجميع مهما  بشروحه المستفيضة والمدققة في نفس الوقت، وا 
 .3اختلفت مستوياتهم في العلم أو في فهم ما يسمعون"

 

 

 

 

 

                                                           
 .136ص، إمام الدعاة مجّدد هذا القرن الشعراويبتصر ف: الجزار،  1
 .1003،ص3، ج، موسوعة أعالم الفكر اإلسالميزقزوق 2

 

 .65، صالشيخ الشعراوي من القرية إلى العالميةمحمد حسن،  بتصرف: 3
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 .في حياته المطلب الرابع: الجانب السياسيّ 
    

أو جماعة، ولم يكن نصيرا ألي اتجاه من  أن ه انتمى إلى حزب سياسي   لم ي عرف عن الشعراوي   
شبابه من تعاطف مع حزب الوفد القديم ة أو االجتماعي ة، إال ما حدث في أيام االتجاهات السياسي  

 ؛في بداياتها، وتعاطفه مع حزب الوفد واإلخوان (اإلخوان المسلمين)، وجماعة كحزب سياسي  
 .19521 تموز-يوليو 23ألنهما وسيلة للنجاة والخالص من األزمات التي تعيشها مصر قبل ثورة 

لجامعي ة، حيث انخرط في حزب الوفد، أيام دراسته ا وقد ظهرت الميول السياسي ة لدى الشعراوي  
وكانت له مكانته المرموقة في الحزب، كما شارك في الحركات الوطني ة بكل وجدانه، وكان أمله 

ر، ويسود أبناؤه بين أبناء كل    األمم. الوحيد أن يتطه ر وطنه، ويتحر 

يلقي الخطب الناري ة كما شارك في العديد من المؤتمرات الطالبي ة لنصرة القضية الوطني ة، وكان 
وتتحر ك الجموع الغفيرة، وقد م نع  ،ويلقي القصائد الوطني ة التي من نظمه، فتلتهب مشاعر الجماهير

عدة مرات من المشاركة في المؤتمرات الطالبي ة، لكن ه كان يدخل متخفي ا، ولكثرة نشاطاته الوطني ة 
 2.وف صل من األزهر ،تم  اعتقاله وسجنه مدة ثالثين يوما

 

 المطلب الخامس: وفاته

ه، الموافق 1419في فجر األربعاء الثاني والعشرين من صفر و بعد حياة حافلة بالدعوة والعلم، 
م، ود عت األمة اإلسالمي ة عالمها الجليل وفقيدها الكبير، وعلما من 1998 حزيرانالسابع عشر من 

اإلمام الرباني  المجد د محمد متولي الشعراوي. ،أعالمها
3 

                                                           
 .340-339، ص3، جموسوعة أعالم المجددين في االسالمبتصر ف: ك ري م،  1
 . 560-557، مكتبة معروف، مصر، صاإلسالمشوامخ وأعالم بتصر ف: األسود، محمد رجب،  2
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 ثانيالمبحث ال

 

األسلوب في التفسير الوعظّي 
 ومستوى األداء عند الشعراويّ 

 

 
 مطالب: خمسةوفيه 

  .أسلوب االستفهامالمطلب األول: 
 .أسلوب األمر: المطلب الثاني
 .: أسلوب التحذيرالمطلب الثالث

 .داءالمطلب الرابع: أسلوب النّ     
 .الشعراويّ المطلب الخامس: مستوى األداء عند    
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 تمهيد
 

، ألقاه خالل دروسه  ، يعد  تفسير الشعراوي  من التفاسير الوعظي ة  ذات الطابع االجتماعي  اللغوي 

الن اس إليه على اختالف والمشو ق أن يجذب  ع من خالل أسلوبه الميس راستطاو في المسجد، 

 ومشاربهم.  ثقافاتهم

بين العمق  هجمع فيأول تفسير صوتي  للقرآن، و  في كونه لعلمي ة لتفسير الشعراوي  وتبرز القيمة ا  

، ومزاوجته بين آيات  هوالبساطة، وتمي ز  بقوة اتصاله بمستمعيه، وربط واقع الحياة بالمعنى القرآني 

 .1..عجازه.إالكون المرئية وبين آيات القرآن المقروءة، واعتنى بالكشف عن بالغة القرآن، وسر  

 أتناولهاأجل جذب الن اس إلى أسلوبه، اعتمد على مجموعة من األساليب، وفي هذا المبحث س ومن

 بالدرس والتحليل.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .325-315، ص الشيخ محمد متولي الشعراوي ومنهجه في التفسيربتصر ف: القميحي،  1
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 .المطلب األول: أسلوب االستفهام
 

 هوظ ف، وقد بشكل عام يعد  أسلوب االستفهام من األساليب البارزة في التفسير الوعظي     
ه، حتى ال تكاد تخلو صفحة قرآني ة من أسلوب كثر منوأ  هفي تفسير  -رحمه اهلل-الشعراوي  

 االستفهام. 
ثارة األسئلة  ،من منهجه تكثيف االستفهاماتفكان  ا يجعل الجماهير تتفاعل ، مم  ااإلجابة عنه ثم  وا 

 .!اهلل ،وتتعالى األصوات بقولهم: اهلل
وتشويقها لمعرفة  ،االستفهام وتكراره هو جذب األنظار واألسماع توظيف أسلوب والغرض من   

 برز جمال البالغة القرآني ة، ، كما يجل ي المعاني، ويوالتركيز فيهوتفخيمه  ،األمر المستفهم عنه
  يعين على تدبر معاني القرآن الكريم.و 

 :ومن األمثلة على ذلك
 

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ تفسير قوله تعالى: في 

،  1َّ يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث

ثم  يجيب عن  ،"فهل تعطيك حبة واحدة؟ ،قائال:" أنت تضع الحبة الواحدة يخاطب الشعراوي  

وهي مشتملة على  ،عود فيه سنبلة ة القمح تعطي كمية من العيدان وكل  : ال، إن  حب  االستفهام

فإذا كانت األرض وهي مخلوقة هلل تضاعف لك ما  يستفهم مرة أخرى :" حبوب كثيرة"،  ثم  

ذا كان بعض من خلق اهلل يضاعف لك، فما أ ،تعطيه فال يضاعف العطاء لك الذي خلقها؟ وا 

 .2"!بالك باهلل جل وعال؟

 كرمه وجوده.وسعة  ،براز عظمة عطاء اهللإالمتدرجة هو  والغرض من االستفهامات المتكررة     

                                                           
 261البقرة: 1
 .1146 ،ص2ج، تفسير الشعراويالشعراوي،  2
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  يستفهم  ،1َّ جل مك لك خك  حك جك مق حق مف ُّٱ قوله تعالى: لم ا فس رو

"ولكن:  بعد أن بي ن معناها في اللغة، فيقول: ،"حنيفا"عن سر  التعبير بكلمة  -رحمه اهلل -
بعد أن أثار فضول الجماهير لمعرفة  "، ثم  يجيب عن االستفهام لماذا يأتي مثل هذا التعبير؟

؛ ألن  الدين ال يجيء برسول جديد ومعجزة جديدة، إال إذا كان الفساد قد َعم   " بقوله:اإلجابة 
 .2"لسلوك األفراد والمجتمع تقويموفي هذا  ،اس إلى الميل عن هذا الفسادفيأتي الدين؛ ليدعو الن  

ه، وهذا او  ح المعنى وجال  د ويؤك  ألمر يعين على تدب ر آيات القرآن، ال شك  أن  االستفهام هنا وض 
 على بالغة الكلمة القرآني ة.

 

  ولم يكتف  -  الشعراوي   يسأل، 3َّ هت مت خت حت جت هب ُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو

فلماذا أرسله إلى فرعون أواًل، ولم يرسله إلى  " :-كعادته بالسؤال بل يعق ب على ذلك مجيبا
 ة في االعتداء، ثم  ، حيث ادعى األلوهية، وهي القم  فرعون فعل فعاًل فظيًعا قومه؟ قالوا: ألن  

 .4استعبد بني إسرائيل، فال ب د  أن ن صفِّي الموقف أواًل مع فرعون"
، هوطغيان تهوفظاع مدى شناعة فرعون على وسل ط الضوء الشعراوي   فمن خالل االستفهام بي ن

 وبي ن أيضا فقه األولويات في إنكار المنكر.
 

  الشعراوي  ستفهم ا،  5َّ  لك اك يق  ىق ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر الشعراوي   ا م  لو 

؛ نسان عليه ِمْرفقههو الشيء الذي يضع اإل بعد أن بي ن معنى المرتفق بأن ه -رحمه اهلل-
 .6"باهلل هل هناك راحة في جهنم؟" :ثم يستدرك مستفهما، اليجلس م ستريحً 

بيان  استطاع الشعراوي   همن خاللو ، ما فيه السخريةي  فيه من فيبي ن أن  هذا أسلوب تهك م
 برازه.ا  أسلوب التهكم و 

                                                           
 105يونس: 1
 .6250 ،ص10، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 24طه: 3
 .9256 ،ص15، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
 29 الكهف: 5
 .8886 ،ص14، جتفسير الشعراويبتصرف: الشعراوي،  6
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  يم ىم  مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعالى: في تفسيرو 

ثم   ،عن سر  تقديم المال على البنين -رحمه اهلل–، سأل الشعراوي  1َّمن خن حن جن

لماذا قد م المال؟ أهو أغلى عند الناس من البنين؟ نقول: قد م  ": ، بقولهعن االستفهام أجاب
المال عام في  ما ألن  ه أعزُّ أو أغلى؛ إن  المال على البنين، ليس ألن   -سبحانه – الحق  

، أم   ْن قل  ا البنون فهذه خصوصية، ومن المخاطب على خالف البنين، فكلُّ إنسان لديه المال وا 
ِرم منها.الن   لكي  ؛ فقةه يحتاج إلى الزواج والن  البنين ال تأتي إال بالمال؛ ألن   كما أن   اس َمْن ح 

التقديم  أال وهي مسألة ،بالغي ة ظر إلى مسألةفمن خالل االستفهام لفت الن   2".يتناسل وي نجب
حرف له سر  في  أن  كل  كلمة في القرآن وكل   :والتأخير، فبذلك يرس خ منهجية عند طالبه

البالغي   ويجلي جماله ،بر معاني القرآنيعين على تد   بدوره وهذا األمر اختيار موضعه.
 .المتناسق

 

 مت هب مب هئمئ هي  مي خي حي جي ٰه مهجه هن من ُّٱٱقوله تعالى: فس ر وحين 

كيف بنى ذو القرنين هذا  -رحمه اهلل-ستفهم الشعراوي  ا، 3َّ هش  مش هس مس هث مث هت

المهندسون في  البناء يشبه ما يفعله أن  ذلك  ثم  بي ن الشعراوي   حاس؟من الحديد والن   السد  
ليكون أكثر  ؛حاس المذابفجوات بالن  اله استخدم الحديد، وَسد  المعمار بالحديد والخرسانة؛ لكن  

 .4، فال يتمكن األعداء من َخْرقهصالبة
 ، المعماري   الهندسي  ل عممدى ضخامة ال لنا ويجس د ريصو   أن هذامن خالل  استطاع الشعراوي  

 الذي قام به ذو القرنين، وأن ه عمل جب ار يحتاج إلى أدوات ومعدات متطو رة.
 
 
 

                                                           
 46الكهف: 1
 .8924 ،ص14، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 96 الكهف: 3

 .8991 ،ص14، جالشعراوي تفسيرالشعراوي،  بتصرف:4 
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 جم يل ىل مل خل ُّٱٱعند تفسير قوله تعالى: -رحمه اهلل– ستفهم الشعراوي  ا 

وذلك بغرض لفت األسماع ولفت األنظار إلى  ،استفهامات عديدةب 1َّ خم حم

 أن  الساعة مازالت بعيدة،مع  ،"اقترب"المعاني الدقيقة، فاالستفهام األول عن سر  استخدام لفظ 
الحساب إنما يكون على األعمال، واألعمال لها وقت  ألن  ويجيب عن هذا االستفهام بقوله: "

ثم  يستفهم مرة أخرى عن سر   .وقت حسابه..." قد انقطع عمله، واقتربهو الدنيا، َفمْن مات ف
"مع أن الحساب لهم وعليهم، فهل معنى )للناس( أي:  ، فيقول:"للن اس"استخدام كلمة 

 .2لمصلحتهم؟ "، ثم  يجيب عن ذلك السؤال كعادته
معين وللمتلقين في معرفة اإلجابة من جهة، ومن تشويق للمست هوتتابع إن  في تكرار االستفهام

 والدقة في اختيار اللفظة. ،البالغة القرآني ةروعة جهة أخرى إبراز 
من توظيف أسلوب االستفهام من خالل تفسيره لآليات  -اهللرحمه – أكثر الشعراوي  لقد و 

 .3تفسيره مبثوثة في ثنايا كثيرة غزيرةعلى ذلك ، واألمثلة القرآني ة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1األنبياء: 1
 .9476 ،ص15، جتفسير الشعراويبتصرف: الشعراوي،  2
، ص 1148 ، ص1147 ،ص2، جتفسير الشعراويلمزيد من األمثلة على أسلوب االستفهام انظر: الشعراوي،  3

،  1700 ، ص 1696 ، ص3.../ج1182، ص 1180، ص 1179، ص 1178، ص1173 ، ص1153
، ص 1957 ، ص1955، ص  1948، ص 1947 ، ص1945،ص 4.../ ج1705 ، ص 1704ص 

 ، ص3248 ، ص3247 ، ص6.../ ج 2618 ، ص 2617 ، ص2608 ، ص2603 ، ص5.../ ج 1961
، 4860 ، ص4858، ص 8... / ج 3271 ، ص3269، ص  3264، ص 3262، ص 3259 ، ص3254
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 8970، ص 8958، ص 8947، ص8946، ص 8943، ص14ج
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 أسلوب األمرالمطلب الثاني: 
 

األمر، حيث يكثر هذا األسلوب في التفسير  من األساليب المعتمدة في التفسير الوعظي     
 ذلك، ومن وأهداف متعددةوأكثر من استخدامه ألغراض  ،في تفسيره الشعراوي   ه، وقد وظ فالوعظي  

 ما يلي:  
 على تدّبر معاني القرآن ثالحصيغة األمر بغرض  -رحمه اهلل-استخدم الشعراوي .1

ودقة ، من خالل انتقاء ألفاظه وحروفه، عجاز البيانيّ ، والكشف عن أوجه اإل هوألفاظ
 ومن األمثلة على ذلك:األداء والتعابير، 

 خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ُّٱٱ:قوله تعالى تفسيره 

يأمر  ،1َّمف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

كلمة البيت وكلمة مثابة،  تأمل " ويبي ن معناهما، يقول: ،بتأمل كلمة البيت ومثابة الشعراوي  
وتكون فيه زوجتك  ،ستريحإليه وتسكن فيه وت يوهو المأوى الذي تأو  ،ةمأخوذ من البيتوت "بيت"

 "مثابة"والذي يستريح إليه كل خلق اهلل.  ألنها هي المكان ؛يت الكعبة بيتام  ولذلك س   وأوالدك.
م مرة يحب أن يرجع الذي يذهب إلى بيت اهلل الحرا ولذلك فإن   ؛إليه وتعود يعني مرجعا تذهب
 الحث  والحض  على تدب ر معاني القرآن وألفاظه. الغرض من صيغة األمرو  2.مرات ومرات..."

 

  3َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ قوله تعالى: فس رلم ا و، 

إلى  انظر"  ، فيقول:"أذاق"لكلمة  بالنظر والتأمل في انتقاء التعبير القرآني   أمر الشعراوي  
جاء التعبير باإلذاقة، وجاء بشيء ال يذاق وهو اللباس. وهل اللباس يذاق؟ ال،  ،التعبير القرآني  

فاإلذاقة تحيط  ،...الحواس التي فيه تحس   كل   ن إلى أن  ن ينبه اإلنساأيريد  -سبحانه -هلكن  
إذن فهي شدة وقع اإليالم؛ واستيعاب العذاب الكريم،  القرآني   ياني  باإلنسان في هذا التصوير الب

 .4"مكان حتى صار الذوق في كل   ،أجزاء الجسم المؤلم لكل  
                                                           

 125البقرة: 1
 .575 ،ص1، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2

 112النحل: 3
 .1912 ،ص3، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
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ما تحدثه من تصوير و  ،إلى دقة انتقاء الكلمة القرآني ة فمن خالل صيغة األمر لفت الشعراوي  
 في آيات القرآن.وهذه دعوة منه إلى التأمل والتدب ر  ، بياني للمعاني

 

  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱٱٱقوله تعالى: رتفسي فيو  

 ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف

بتأمل  -رحمه اهلل-يأمر الشعراوي ،1َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زيري ٰى ين

 م قوله تعالى:توكيف خ ،تأمل جمال السياق القرآني   " فيقول: اآلية، مت بهاختتما وتدب ر 

 وأنتم ال تعلمون أن   ،اهلل يعلم إن   :المعنى الذي تريده اآليات  ؟َّٱجئ يي ىي ني  ميُّ

الحض   فالغرض من توظيف األمر 2."في عودة األمور لمجاريها بين الزوجين أزكى وأطهر
 والنظر في أسرار الفاصلة القرآني ة. ،ةيات القرآني  اآلعلى تدب ر 

ولفت االنتباه إلى  ،ل والتدبر في معاني القرآنفي أكثر من موطن على التأم   حث  الشعراوي  و 
 3.آياته اكيبوتر  ،في انتقاء ألفاظه وحروفه وسر  جمال القرآن ،أسرار البالغة القرآني ة

 

 ،الحّث والحّض على التفّكر والتأّمل في نعم اهللصيغة األمر بغرض  استخدم الشعراويّ و   .2
معان النظر في الكون وبديع صنع اهللوالتفّكر في خلق اإلنسان،  ومن األمثلة على  ،وا 

 ذلك:

 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتفسير قوله تعالى: في 

،  4ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن

، ضرب مثاال على الكليتين وأهميتهاعلى التفك ر والتأمل في أنفسنا، وي -رحمه اهلل- يحث  
 ،وكيف يعمل بداخلك وتصفي الدم من البولينا، فتنقيه ،تأمل في نفسك مثاًل الكليتين "بقوله: 

يمأل  اموا جهازً صم   ،ر العلماء في عمل بديل لها حال فشلهاوأنت ال تشعر بها، وأول ما فك  
                                                           

 232البقرة: 1
 .1004 ،ص2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
/  1149 ، ص735 ،ص2/ج 781 ،ص524 ،ص1، جالشعراويتفسير لمزيد من األمثلة انظر: الشعراوي،  3
 ،ص4151 ،ص7/ ج3838 ،ص6/ج  2425 ،ص 1994، ص2071 ، ص4/ج 1935، 1725،ص 3ج

 11356 ،ص18/ ج 10218 ، ص 9741  ،ص16/ج8293 ،ص13/ ج4151
 20لقمان: 4
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الك ْلية  تبين لهم أن   حجرة كبيرة، كانت نصف هذا المسجد من المعدات لتعمل عمل الكليتين، ثم  
في الحديث  ثم  يسترسل الشعراوي   ،1ال يعمل منها إال مائة بالتناوب..." عبارة عن مليون خلية

 عم الظاهرة والباطنة.عن الن  
صيغة األمر في قوله "تأمل" بغرض التحضيض والترغيب على عبادة  ستخدم الشعراوي  ولقد ا

عز  -صلتنا باهللوال شك  أن  الحث  على التفك ر في أنفسنا يزيدنا إيمانا باهلل ويرس خ التفك ر، 
 .-وجل  

 

  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱقوله تعالى: فس ر ا م  لو 

فس البشري ة عند إلى التأمل في الن   -رحمه اهلل-حث  الشعراوي   ،2َّ يئىئ نئ مئ زئ

لى عملية اإلخراج، فيقول: ،الطعام، كما حث  على النظر إلى المعدة "تأمل في نفسك حين  وا 
 ،ة، وهي مجرى الهواء للرئتين، والبلعومتأكل الطعام، وفيك مدخالن متجاوران: القصبة الهوائي  

ة، وهو مجرى الطعام للمعدة، تأمل ما يحدث لك إْن دخلْت حبة أرز واحدة في القصبة الهوائي  
تقاومها حتى تخرج، وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة  فبال شعور تشَرق بها، وتظل  

اهلل جعل لها فتحة ي سمونها فتحة  تأم ل وضع المعدة، وكيف أن  ، .... أثناء البلعفي الهوائية 
ة إخراج الطعام وكيف كذلك تأمل في عملي.... الفؤاد، هي التي ت غلق المعدة بإحكام بعد الطعام

لى قضاء الحاجة، ماذا حدث؟ واألمر كذلك  ةوفجأ مستريحًا؟ تكون طبيعيا تحتاج إلى الحمام وا 
وهذا  ،تأمل :استخدم صيغة األمر مرات عديدة بقوله نالحظ أن  الشعراوي   .3"ء...في شربة الما

 في أنفسنا. بغرض الحض  والحث  على التفك ر والتدبر
 

  في بديع صنع اهلل في هذا كما استخدم األمر في مواطن أخرى للحث  على النظر والتأمل
ظام في الكون األعلى؛ فلو فسدت فيه مسألة صغيرة " انظر إلى الن  الكون الفسيح، فيقول:

انظروا إلى الشمس والمطر والكواكب والنجوم، إنها خاضعة لنظام  ه.النهدم الكون كل  
 .4محكم..."

                                                           
 .11683 ،ص19، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
 8الروم: 2
 .11316 ،ص18، جالشعراويتفسير بتصر ف: الشعراوي،  3
 .2449 ص ،4، جالمرجع نفسه 4
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  بالنظر  أمر الشعراوي   ، 1َّ جسمخ جخ مح جح مج حج ُّٱٱٱقوله تعالى: حين فس رو

يل حين ترى الثمرة طالعة انظر للثمر وشكله! لتغذي عينيك بالمنظر الجم " والتأم ل بقوله:
يوم لها شكل  الصانع قي وم، وكل   على أن   حتى تنضج، إن ها مراحل عجيبة تدل  وتتبعها 

ن أكلتها اليوم فستجد طعمها يختلف عم   ا إذا أكلتها بعد ذلك بيوم، مختلف وحجم مختلف، وا 
  .2"عليها خالقها قي وم هذا دليل على أن  و 

عم كثيرة فس والكون والن  واألمثلة على استخدام صيغة األمر بغرض الحض  على التفكر في الن  
 .3مبثوثة في تفسيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 99األنعام: 1
 .3827 ،ص6، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 ،ص4/ج1878 ، ص1579،ص 3/ج 1064 ،ص2،جتفسير الشعراويلمزيد من األمثلة انظر: الشعراوي،  3

، 11318 ، ص11315ص ،11106، ص11079 ،ص18/ج3031/،ص 8118 16،ص ج13/ج 2450
 11985 ،ص19/ج11529 ص
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 المطلب الثالث: أسلوب التحذير
 

ومن أشهر أساليب التحذير قسمان: ، جنبهتعلى أمر مكروه ل ه تنبيال :أسلوب التحذير هو  
 . 1التحذير بإي ا ومتصرفاتها أو بتكرار االسم

ذا األسلوب يتماشى مع مقام الوعظ، ، وهيعد  من األساليب البارزة في تفسير الشعراوي  فالتحذير 
في تفسيره أسلوب التحذير بلفظ إي ا وفروعها،   -رحمه اهلل–وقد وظ ف الشعراوي  وينسجم معه.

 :من أمور، منها ما يأتي ليحذ ر
حّذر الشعراوي من االغترار بالدنيا واالنخداع ببريقها وزخرفها، والوقوع في شباكها، وما  .1

 الحياة الدنيا إال لعب ولهو وزينة، ومن األمثلة على ذلك : 

 حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: تحذيره في 

فينسى ذكر اهلل، فيقول محذ ًرا  ،أن ينشغل اإلنسان في الحياة من، 2َّمئ هي مي خي
عمل تؤديه  وأنت تعيش مع كل   ،اك أن تشغلك الحياة عن واهب الحياة، ولك أن تذكر ربناإي  " :

 .3..".وتقوم به 
 

 4َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّٱُّٱقوله تعالى: وفي، 

 " :يحذ رثم   ،وأن ها زخرف يبرق أمام األعين، فسرعان ما يندثر ،حقيقة الدنيا يبي ن الشعراوي  
طاًماه زَ اك أْن يأخذك هذا الزخرف؛ ألن  فإي   من  حذ رفقد  .5"ْهر سرعان ما يذبل ويصير ح 

قبال على فوس على اإلبذلك يزه د فيها ويبي ن حقيقتها، ليحر ض الن  وهو االغترار بالحياة الدنيا، 
 اهلل.

                                                           
، تحقيق: عبد العال سالم همع الهوامع في شرح جمع الجوامعه(، 911بتصرف: السيوطي، جالل الدين)ت 1

 .25-23، ص3، ج2001مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 
 .25م، ص2001، 5، مكتبة الخانجي، القاهرة، طاألساليب اإلنشائية في النحو العربيهارون، عبد السالم، 
م، 2001، 3، دار القلم، دمشق،طمعجم القواعد العربّية في النحو والتصريف وذّيل باإلمالءالدقر، عبد الغني، 

 .150ص
 36النور: 2
 .4552 ص ،8، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3
 7الكهف: 4
 .8841 ص ،14، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5



181 
 

حّذر من تأجيل األعمال والطاعات وتأخير القربات، وحّذر من ممارسة التصّرفات و  .2
 :المحرمة والخاطئة. ومن ذلكوالسلوكيات 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱقوله تعالى: في 

اك أن تؤجل عماًل من أعمال الدين أو "إي   :بقوله الشعراوي   حذ ر ، 1َّ خن حن جن

 .2."..أتبقى له أم الك ال تعرف عمال من أعمال الخير؛ ألن  
فهذا التحذير من تأخير الطاعات والتكاسل عنها، هو حث  وحض  على المسارعة والمسابقة في 

 ميدان القربات والطاعات.
 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱٱقوله تعالى: ولم ا فس ر 

من أذية  حذ ر، 3َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي

 ،وأنت طامع في عطاء اهلل ،اك حين تنفق مالك في سبيل اهلل" إي   :بقولهالم تصد ق عليه بالمن  
ي   أن تمن    .4ره باإلحسان"اك أن تذك  على من تعطيه أو تؤذيه، وا 

وتوليد الحقد والكراهية، ومن  ،إهانة الفقراء لما يترت ب عليه ،الصدقةبفهذا التحذير من المن   
 إلى الفقراء والمساكين والمعوزين.  واإلحسان ،هو حث  على الصدقة الخالصة هللفجهة أخرى 

 
 

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّٱٱقوله تعالى: وحين فس ر 

أن  -رحمه اهلل– حذ ر الشعراوي  ، 5َّ مفخف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط

ولم  ،اك إذن أن تقول: أنا أنفقت"إي  فيقول:  ،ثم  يعترض أن ه لم يوس ع في رزقه ،يتصد ق اإلنسان
اهلل قد يبتليك ويمتحنك، فال تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق، فعطاء  يوسع اهلل رزقي؛ ألن  

 .6اهلل للمؤمن ليس في الدنيا فقط.."
 

                                                           
 133آل عمران: 1
 .1752 ،ص3، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 262البقرة: 3
 .1148 ص ،2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
 264البقرة: 5
 .1155 ص ،6، جتفسير الشعراويالشعراوي،  6
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ّن هنالك زيادة في القرآن، وقد نفى الزيادة في إ :القولمن  -رحمه اهلل-حّذر الشعراوي .3
ّنما الزيادة في كالم البشركالم اهلل،   :ومن األمثلة على ذلك .1وا 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقوله تعالى: فس ر ماعند 

 ُّٱٱإن  في قوله تعالى: :أن ي قال -رحمه اهلل– حذ ر الشعراوي   ،2َّ منخن حن جن يم

في كالم اهلل حرفًا زائدًا؛ ألن  معنى ذلك أن   اك أن تقول إن  " إي   :ثم  قال، َّ مل خل

 .3.."ويكون فضواًل وزائدا على الحاجة وال فائدة فيه ،المعنى يتم بغير وجوده
 

  هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر لم او 

من القول  -رحمه اهلل-، حذ ر الشعراوي  4َّهئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

 .5زائدة، فيشد د أن ه ال زيادة في القرآن الكريم  َّخم حم حلُّٱفي قوله تعالى: ""منإن  
 

التي قد  ،أسلوب التحذير في تصويب المعاني الخاطئة -رحمه اهلل-الشعراويّ وّظف و  .4
 ومن األمثلة على ذلك: .وتصحيح المفاهيم المغلوطة ،تعلق في األذهان

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱقوله تعالى: فس ر لم ا 

 زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث

– ذ ر الشعراوي  ح،  6َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ننمن
اك أن تظن أن  هذا "إي  فيقول:  ،االستفهام من اهلل أن ه استفهام تقريعأن ي فهم أن   -مه اهللرح

 .7"إن  الحق يريد أن يقر ع من قالوا هذا الكالم ،السؤال هو تقريع من اهلل لعيسى بن مريم. ال
ومفاهيم مغلوطة قد ي خطئ بها قارئ القرآن،  خاطئة يَ معان التحذير يصو ب الشعراوي   هذابو 

 شكال.  اإل وبذلك يزيل الشعراوي  
                                                           

 .10132 ،ص16، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
 155النساء: 2
 .2781 ،ص5، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3
 61يونس: 4
 . 6020 ،ص10، جتفسير الشعراويالشعراوي،  :بتصر ف5
 116المائدة: 6
 .1466 ،ص3، جتفسير الشعراويالشعراوي،  7
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  هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر حينماو 

 حض جض مص خصحص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث

أن ي فهم أن  جن ة الدنيا هي جن ة اآلخرة، وبي ن أن   -اهلل رحمه– ، حذ ر الشعراوي   1َّ خض

توظيف أسلوب التحذير  من خاللف .2التقريب قصدبحياتنا المستخدمة في  اهلل يأتي باأللفاظ
من قياس معاني الدنيا على اآلخرة، وبي ن أن  حقائق كل  من األلفاظ في  وحذ ر الشعراوي  نب ه 

 الدنيا تختلف عن اآلخرة.
 

   دة ومختلفة في سياق تفسير آيات األسماء في مواطن عدي -رحمه اهلل– كما حذ ر الشعراوي
منهجية في التعامل مع  بالمخلوقات، فيضع الشعراوي   -سبحانه –والصفات من تشبيه الخالق 
وصف يرد عن اهلل بواسطة اهلل، وال نضع وصفًا  ونحن نأخذ كل   " مسألة األسماء والصفات:

 جه ين ىن ٱُّٱ وأن  اآليات تكون في أطار ،من عندنا، وبعد ذلك ال نقارنه بوصف للبشر...

فعلك  اك أن ت خضع فعله لقانون فعلك؛ ألن  "إي   حذ ر قائال:و  4"،3َّحي جي  يه ىهمه

لى زمن يختلف باختالف طاقتك  .5"وباختالف قدرتك ،يحتاج إلى عالج وا 

 

  يحذ ر  ،6َّ مه جه  ين ىن منخن حن جن ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو

 ؛اك أن تقول ذلكفليس من أسماء اهلل مخادع، أو ماكر، "إي  ، اشتقاق اسم الماكر من الشعراوي  
 .7"أسماء اهلل وصفاته توقيفية ألن  

 

                                                           
 72التوبة: 1
 .5318 ،ص9، جتفسير الشعراويالشعراوي،  بتصر ف: 2
 11الشورى: 3
 .1074 ،ص2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
 .892 ،ص2، جمرجع نفسهال 5
 52آل عمران: 6
 .1495 ،ص3، جتفسير الشعراويالشعراوي،  7
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أو البحث والتنقيب والتفتيش عن  ،التحذير من عدم التسليم ألمر اهلل واالعتراض عليه .5
ومن األمثلة على  العلل والحكم، فهذا األمر يخالف االنقياد التام والتسليم المطلق هلل.

 ذلك:
 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: وفي  ٌّ ٍّ 

يحذ ر  ،1َّ مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
وبي ن أن   يل الشمس؟ وكيف ت غيِّر اتجاهها؟كيف تم أن يعترض اإلنسان  -رحمه اهلل-الشعراوي  

مخلوق أْن يفعل بقانونه ما  مخلوق قانونه، ومع ذلك لم يترك لكل   اهلل خلق الَخْلق، وأعطى لكل  
هذا  فمن خالل 2تبطله إْن شاء، وتحركه إْن شاء. على القانون -تعالى –يريد، وأن  قيُّوميته 

، وأن ه خالق -جل  جالله -قضية التسليم لقضاء اهلل، وبي ن قدرة اهلل  رس خ الشعراوي    األسلوب
 القوانين وقادر على خرقها سبحانه.

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱ قوله تعالى: ولم ا فس ر 

والتسليم للعلل  ،من عدم التسليم ألمر اهلل -رحمه اهلل– حذ ر الشعراوي   ،3َّ مص خص

عجاز، إة أو حكمة أو المؤمنون هو التسليم هلل دون سؤال عن عل   يمتاز بهوالِحكم، فبي ن أن  ما 
الشتركت مع غير  ؛ذهبت إلى الحكم لعلته؛ ألن ك لو ة في الحكماك أن تبحث عن عل  فيقول: "إي  

امتثل للحكم ألنه صادر من  ،حين سمع األمر باجتناب الخمر -مثال  -المؤمنين، فالمؤمن 
 فيمن أسلوب التحذير في مقامات عديدة وسياقات مختلفة  أكثر الشعراوي  لقد  .4" اهلل...

 5تفسيره، واألمثلة على ذلك كثيرة.

                                                           
 17الكهف: 1
 .8858 ،ص14، جتفسير الشعراويالشعراوي،  بتصر ف:2
 15األنفال: 3
 .4607 ،ص8، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
، 850 ، ص763 ص ،2/ ج 273، ص 1، جتفسير الشعراويلمزيد من األمثلة على أسلوب التحذير انظر: الشعراوي،  5

، 4ج /1615ص ،1479،ص 1426 ،ص1409 ،ص1395 ، ص3/ج1286، ص975 ص ،920ص ،857 ص
، 2759 ، ص2744 ، ص2692 ، ص5/ ج2029 ، ص2017، ص 2012 ، ص1948 ،ص1948، ص 1946ص
، 3885،ص 3876 ،ص7/ج3616 ، ص3500، ص3471ص  ،3405 ،ص6/ ج2904، ص2890 ، ص2808ص 
،ص 4554،ص  4553 ،ص8../ ج4121 ص،4090 ص ،4028 ، ص4013 ، ص3987،ص3981ص،3954ص 

= ، 5300 ،ص5277 ص ،5218 ،ص9.../ ج 4729، ص4657، ص4652، ص 4580، ص 4574 ، ص4563
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 داءالنّ : أسلوب المطلب الرابع
    

، وقد يكثر توظيف أسلوب الن    أثناء تفسيره في داء أسلوب الن   وظ ف الشعراوي  داء في المقام الوعظي 
وهذا مدعاة  ؛بذلك تستجمع جميع الحواسو وجذب السمع،  ،بغرض لفت االنتباه وذلك وأكثر منه،

 التود د والتقر ب من جماهيره.  للخشوع، ومن أغراضه أيضا

على اختالف ثقافاتهم 1كافة المسلمين عامة إلىنداءات  -رحمه اهلل– الشعراويّ وّجه  .1
 ومشاربهم في مواضيع كثيرة وخطيرة، ومن األمثلة على ذلك:

 2 َّزب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱٱقوله تعالى: هتفسير  في   

ه الشعراوي   إن ما هذا  ،صورة المشركين الخارجي ةنداء للمسلمين بأن ال يصد قوا  -رحمه اهلل-وج 
وا بهم فيقول:" ال  وأ ،خداع بحيث إذا تمكنوا  ،ها المسلمونلكن قلوبهم مليئة بالحقد عليكم أي   ينغر 

م ة".منكم تظهر مشاعرهم الحقيقية من البغض الشديد والعداوة، وال يرقبون فيكم إال  وال ذ
3 

 المشركينظيم، وليكشف لنا عن خبايا أمر خطير وع إلىداء ليلفت االنتباه الن   استخدم الشعراوي  و 
حاسة الحذ ر في نفوس  ، ويصو ر لنا مدى حقدهم على المسلمين. وبذلك يرس خ الشعراوي  ونواياهم
 الن اس.

 
 

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱتفسير قوله تعالى: فيو  

 4َّحج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ

                                                                                                                                                                          

 ، ص6066،ص 6004 ،ص5912 ،ص10./ج5467، ص 5409، ص  5409،ص5361،ص 5337 ص=
،ص 7205 ، ص7165 ، ص12.../ج6808،ص 6758 ، ص6757 ،ص6599،ص 11.../ ج6198
 ...8705 ، ص8543 ، ص8527 ص ،14.. /ج 8119،ص8109 ،ص7962ص   ،7951 ص ،13../ج7209

، 1819، ص  1681 ،ص3/ ج826 ، ص2،جتفسير الشعراويالشعراوي،  انظر لمزيد من األمثلة على أسلوب النداء:  1
 .3200 ،  ص 2925 ص ،5/ج  2537 ، ص2534،ص 2533، ص 4/ج  1929 ص

 8التوبة: 2
  .4904 ،ص8، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3

 14األنعام:  4
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ه الشعراوي   اهم أن يتعاظموا أمر اهلل محذ را إي   ،كافةنداء إلى المسلمين  -رحمه اهلل– يوج 
مثل هذا  ىأن تتعاظموا عل ،اكم أيها المسلمونفإي  فيقول:"  -صل ى اهلل عليه وسل م–ورسوله 

ي   األمر؛ ألن   أن تجد  ،ها المسلماك أي  المصطفى المختار هو أول من أمره الحق بذلك، وا 
د تأتيك عندما يصدر إليك أمر  من الغضاضة ق غضاضة في أن تتلقى أمرًا من خالقك؛ ألن  

ويطمئن به  ،ضيه َنْفس كوترت ،ال بد أن يلزمك التوجيه الصادر من الحق   مساٍو لك، لكن  
 .1قلبك"
 ،مفهوم العبودي ة هللوجه إلى المسلمين داء الممن خالل توظيف أسلوب الن   الشعراوي   فرس خ

 .-صل ى اهلل عليه وسلم-ألمر اهلل ورسوله نصياعواالمتثال واإل
 
ع ، ورّكز فيها على مواضيللمؤمنين متعددة نداءات -رحمه اهلل-كما وّجه الشعراويّ  .2

 :ومن ذلك، عقدية وقيم إنسانية وأخالقّية

 2َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث  ُّٱٱٱقوله تعالى: فس ر لم اف ،

ه الشعراوي ر  -ه اهللرحم-وج   خطورة األمر والتشديد علىوذلك ل ه؛نداًء للمؤمنين وكر 
إن اتخذتم  ، ها المؤمنونوأنتم أي  ، ألن ه موضوع عقدي  يتعل ق بالوالء والبراء، فيقول: "أهميته

فأنتم أكثر شرا من المنافقين؛  ،الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتقربتم إليهم ونصرتموهم
فر وخيط من اإليمان، والحجة واضحة المنافق له أسبابه، وفي أعماقه خيط من الك ألن  

 3"المنهج وأعلنتم اإليمان به. ها المؤمنون؛ فقد أبلغكم الحق  عليكم أي  
والتأكيد  ،داء ترسيخ عقيدة الوالء والبراءمن خالل توظيف أسلوب الن   استطاع الشعراوي  لقد 

 عليها.
 

                                                           
 .3534 ،ص6، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
 42األنفال: 2
 .2747 ،ص5، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3
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  هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو 

، بي ن 1َّ جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت

أي ال  " وعدم إنصافه فيقول: ،أن اهلل تعالى ينهى عن ظلم العدو -رحمه اهلل-الشعراوي  
ال سيكون البغض لصالح عدوكم، وبغض المؤمن إذا يحملن   كم بغض قوم على أال تعدلوا، وا 

ه نداًء إلى المؤمنين يحذ ر ،2تباع هواه سيكون لصالح العدو.."حمله على ا من ظلم  ثم  يوج 
 3."قوم على أال تعدلوا -أي بغض  -ها المؤمنون شنآن كم أي  لذلك ال يحملن  العدو "

ليرس خ قيمة اإلنصاف والعدل والموضوعي ة، وذلك ألهمية  ؛داءأسلوب الن   وظ ف الشعراوي   
 تلك القيمة.

  جض  مص خص حص مسٱٱُّٱقوله تعالى: تفسير فيو 

دون من أجل الباطل يتجم  أن  أهل  -رحمه اهلل-، بي ن الشعراوي  4َّحض عون ويتوح 

 " فيقول:سبيل الدفاع عن دينهم وعقيدتهم،  ليجتمعوا في ؛ قضيتهم، فينادي على المؤمنين
 -ها المؤمنون وأصحاب الحق  أنتم أي   -فاجمعوا  ،ابعضً الباطل يجتمع مع بعضه  فكما أن  
 5."لتواجهوا باطل الكفر والشرك ،قوتكم

حمة لبيان ضرورة الوحدة والل   ؛داء واألمر مًعاأسلوب الن  بين  في هذا المقام جمع الشعراوي  
 والتكاتف في مواجهة قوى الكفر. ،بين المسلمين

 

كالمعاملة مع العدو في  ،في مواضيع مصيري ة وجوهريةو " كثيرة جدا، ها المؤمنونأي  " داء بوالن  
والفر   وفي الكر   ،المعركة

 7األمثلة.، وغيرها الكثير من 6

                                                           
 8المائدة: 1
 .2976 ،ص5، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2

 

 .2976 ،ص5ج المرجع السابق، 3
 36التوبة: 4
 .5093 ص ،8، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5
 .4601 ،ص8، جمرجع نفسهال 6
، ص  1306،ص 3/ج 1039، ص  1002،ص  954،ص 663 ،ص2ج،مرجع نفسهاللمزيد من األمثلة انظر:  7

،ص 1889 ، ص1793 ، ص1780، ص  1713 ، ص1710 ، ص 1709، ص 1648 ،ص1327 ،ص 1308
،ص 2601 ص ، 2599 ،ص5/ج 2565،ص  2517 ،ص 2427،ص  2396 ،ص 1998، ص 4،  /ج1937
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ه كما توج  ، 1 ودعاءً  اوتضر ع نداء هلل وابتهاالنداءات عديدة منها:  -رحمه اهلل-لشعراوي  ه اوج  و 
 . 2وقد فاق ذلك المئة ،دون تخصيص عام لإلنسان بشكل  بنداءات كثيرة 

ه نداء: ،المختلفة شرائح المجتمعداء ن  التجده قد خص  ب ثم    لى ،  3الرجل إلى فوج  ، 4ةأالمر  وا 
لىو  لى العصاة ،5ة والرجل معاأالمر  ا  لى الكفار ،6وا  لى ،7وا  وذك رها بدورها  ،ة اإلسالمأم   وا 

العالمي   الريادي  
8. 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                          

 ،3236ص   ،6/ج  2925ص  ،2903 ، ص2894ص  ،2728ص  ،2710 ص ،2661ص  ،2630ص  ، 2602
 ...  9439 ص ،15/ج 7298، ص12/ ج  6377 ص ،10/ج 5454ص  ،9/ج  4627، ص 8ج /  3550ص 

 ،ص5/ج 1949،ص 4/ج   1406 ،ص3/  ج 1056، ص 683 ، ص2، جمرجع نفسهاللمزيد من األمثلة انظر:  1
 9025 ، ص15/ج8815 ، ص14/ج  3167 ، ص 3053

،ص  3.... /ج1076 ص ،1075 ، ص 950 ، ص 868، ص758 ، ص686، ص 684، ص  2، جمرجع نفسهال 2
 ، ص1580 ، ص1579 ، ص1578 ، ص1419 ، ص1408 ، ص1353 ، ص1352 ، ص1351 ، ص1350
، ص 2666 ، ص2616 ، ص5.../ ج2451 ، ص2375 ، ص2357 ، ص2055 ،ص1964 ،ص4..../ج1581
 ، ص2960 ، ص2953 ، ص2917 ، ص2890 ، ص2757 ، ص2714 ص ،2713 ، ص2701 ، ص2696
، 3412 ، ص3405 ، ص3352 ، ص3350 ، ص3278 ، ص6.../ ج3092 ، ص3048 ، ص3011 ، ص2971
 ، ص3532 ، ص3528 ، ص3523 ، ص3504 ، ص3501 ، ص3494 ، ص3491 ، ص3471 ، ص3450 ص

 ، ص4056 ، ص4028 ، ص3950 ، ص7.../ج3582 ، ص3555 ، ص3554 ، ص3551 ، ص3544
، 5681 ،ص9/ ج4984 ، ص4757 ، ص4636 ، ص8/ج4437 ، ص4376 ، ص4244 ، ص4237 ،ص4200
 .......5705 ، ص5704 ، ص5699 ، ص5682 ص

 .1000 ص ،2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3
 2055 ، ص4/ ج991 ص ،2، جالمرجع نفسه 4
 .2687 ص ،5، جالمرجع نفسه 5
 10260 ص ،16/ج4796 ص ،8/ ج2418 ،ص4/ ج1597 ص ،3، جالمرجع نفسه 6

 5581 ص ،9/ج3291 ، ص6/ج2412 ص ،4، جالمرجع نفسه 77
 .2843 ص ،5، جالمرجع نفسه 8 8
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 .المطلب الخامس: مستوى األداء عند الشعراويّ 
 

بلغة جسده أكثر من صوته، ويرجع سبب ذلك أن  تفسيره للقرآن كان  -رحمه اهلل-امتاز الشعراوي     
وهذا  ،اضمن دروسه المسجدي ة ال الخطب المنبري ة، ومن جهة أخرى كان تفسيره مرئيا ال صوتي  

لها األثر الكبير في  رز واألظهر، وال شك أن  ، لذا كانت لغة الجسد هي األبيتطل ب لغة الجسد
 لة المرجوة.إيصال الرسا

وقد كشفت األبحاث والدراسات العلمي ة ثالثة عناصر مهمة في أي تواصل للرسائل وهي: لغة   
% يأتي من 38% يأتي من لغة الجسد، و55والكلمات. وتكشف األبحاث أن   ،والصوت ،الجسد

 .1% يأتي من الكلمات والمحتوى7الصوت، و

ر أجزاء الجسد عفوي ة، والذراعين، وتعد  اليدان أكثالكثير من لغة الجسد محمولة من خالل اليدين و 
موصولون الستخدام أيدينا بالترادف مع كالمنا، وتشير الدراسات أن  عدد الوصالت العصبي ة وألن نا 

التي تربط الدماغ باليدين أكبر من أي عدد من الوصالت التي تصل أجزاء أخرى من الجسد، 
 % من مجموع الوصالت العصبية.15والذراعان % من هذه الوصالت، 25تمتلك اليدان و 

تنقل أيدي الن اس الكثير من المعاني والرسائل، كما تؤثر حركة أيدينا في كيفية النظر إلينا من قبل و 
 .2اآلخرين

امتاز التي يقصدها، و  عن مشاعره ومعانيهليعب ر فكان الشعراوي متقنا للغة الجسد بشكل فائق،    
لم يكن أسلوبه الذعا أو شديدا، ويرجع ذلك إلى و الهادئ والمتزن،  باألسلوب العقلي   -رحمه اهلل –

الذي حت م عليه األسلوب  واألكاديمي   ،البيئة الريفي ة التي أكسبته الهدوء من جهة، والمجال التعليمي  
إلى  من مدير لألوقافالمناصب الحكومي ة التي تبوأها  عن فضال، من جهة أخرى الهادئ المتزن

 .وزير لها

 

                                                           
 .31، صلغة الجسد سبعة دروس سهلة إلتقان اللغة الصامتبتصر ف: بورغ،  1

 

 .123-121، صالمرجع نفسهبتصر ف:  2



190 
 

 
 
 

 المبحث الثالث
 أساليب تيسير المعاني وتقريبها 

 عند الشعراويّ 
 

 مطالب: أربعةوفيه 
   .ضرب األمثال: المطلب األول

 .توظيف التعابير المعاصرةالمطلب الثاني: 
 .توظيف اللهجة المحكّية المصرّية :المطلب الثالث
 .الشعبّيةتوظيف األمثال العامّية المطلب الرابع: 
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 تمهيد

ال النخب  ،يستهدف عامة الن اس ه  ألن ؛المعاني وتقريبها وتذليلها بتيسير يمتاز التفسير الوعظي     

 العلمي ة فحسب.

وتقريبها، وتبسيط الكالم  المعاني في تفسيره الوعظي  بتيسير -رحمه اهلل-امتاز الشعراويوقد  

 عامة الن اس،  هاش، واستخدم األلفاظ المعاصرة التي يفهميالمع والمصطلحات بأمثلة قريبة من الواقع

  تقريب المعاني إلى اإلفهام. غاية في ةاألمثال الشعبي  و  ،المصري ة الريفي ةوظ ف اللهجة الدارجة و 

 أساليب التيسير عند الشعراوي  وتقريب المعاني. أتناولوفي هذا المبحث س
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  ضرب األمثالالمطلب األول: 
    

نفوس، وقد وظ ف القرآن الكريم يعد  ضرب األمثال من األساليب التعليمي ة والتربوي ة المؤثرة في ال   
 في سنته المشر فة.  -صل ى اهلل عليه وسلم –هذا األسلوب، وكذلك وظ فه النبي 

، األحوال بذكر ما يناسبه ويشابهه "عبارة عن إيقاعه وبيانه إليضاح حال من ضرب األمثال:
ه ضرب أن   -سبحانه  -وقد أخبر اهلل ": يقول ابن القيمو . 1ويظهر حسنه أو قبحه ما كان خفيًا"

األمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها، والتفكير 
 .2"فيها، واالعتبار بها، وهذا هو المقصود بها

يصاله إلى  وسيلة  أن ها"  األمثلة:ثم  يذكر ابن القيم فوائد ضرب   لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وا 
حضاره في نفسه بصورة المثال الذي م   ه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه ثل به، فإن  ذهن السامع، وا 

فس تأنس بالنظائر واألشباه األنس التام، وتنفر الن   وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن  
وسرعة قبولها لما ضرب لها مثله  ،فسوالوحدة وعدم النظير؛ ففي األمثال من تأنيس الن  من الغربة 
وال ينكره، وكلما ظهرت لها األمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا،  أمر ال يجحده أحد من الحق  

 . 3"فاألمثال شواهد المعنى المراد، ومزكية له

، التذكير والوعظ والحث   منها: كثير استفاد منهي   ما وأن  أهمية ضرب األمثلة  ويذكر الزركشي    
آن وتأتي أمثال القر  .والتقرير وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس ،الزجر واالعتبارو 

ومن حكمته تعليم تحقيره، وعلى تفخيم األمر أو  ،وعلى الثواب والعقاب ،على المدح والذممشتملة 
وفي ضرب األمثال من ة والمثل أعون شيء على البيان، ريعوهو من خصائص هذه الش ،البيان

 .4والشاهد بالغائب ،بالجلي   ال يخفى إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي   تقرير المقصود ما

                                                           
م،  1990 ،رللكتاب، مص، الهيئة المصرية العامة تفسير القرآن الحكيمهـ(، 1354محمد رشيد،  ابن علي )ت  1
 .179، ص1ج

 

، تحقيق: محمد عبد السالم إعالم الموقعين عن رب العالمينهـ(، 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية )ت  2
 .150، ص1م، ج1991، 1إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت، ط

 

 .183ص، 1، جالمرجع نفسه 3
 . 488-486، ص1، جالبرهان في علوم القرآنبتصر ف: الزركشي،  4
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يقول محمد أبو فارس: ضرب األمثلة يعين على تقريب الفكرة من عقول المدعوين، وذلك ألن  و 
 .1في المدعوين اوكذلك تعمل تأثيرً  ،فهمها على المدعوينة تبس ط الفكرة وتيس ر األمثلة العملي  

بل كان يتفن ن في  ،في تفسيره من ضرب األمثال المنتقاة -رحمه اهلل– أكثر الشعراوي  ومن هنا 
 وتبسيطها وتيسيرها. ،ذلك، وذلك لغرض تقريب المعاني لألذهان

ذي تفر د به ال من خالل الحديث عن سمات منهج الشعراوي   ،وقد أشار أحمد عمر الهاشم إلى ذلك
ضرب األمثلة المحسوسة والتشبيهات التي تقر ب المعنى البعيد، فيفهمه : "ومن ذلك ،عن غيره

الذي لم يقف عليه من قبل، فكانت هذه األمثلة  ويقف على العطاء القرآني   ،المستمع بسهولة
 .2، وتلفت انتباههم وتجعل المعاني تقترب منهم"والتشبيهات تجذب عقول الن اس وقلوبهم

   

المعاش أن ها مستقاة من الواقع الحياتي  ب تفسيره  فيالتي ضربها الشعراوي  وامتازت األمثال   
  بالسهولة. كذلك امتازتو  بعيدة عن التكل ف،

والمفاهيم  ،تذليل المصطلحات التخصصية من خالل توظيف األمثال -رحمه اهلل –واستطاع 
 مدرسة في ذلك.  -رحمه اهلل–الصعبة المعق دة بأسلوب جذ اب، فقد كان 

عز –العامة وفهم كتاب اهلل  اقتحام العقبات التي تحول بين وبهذا التوظيف استطاع الشعراوي  
 .هرقعة المقبلين على فهم عتواتس   -وجل

ضرب األمثلة في بيان أسماء اهلل وصفاته وأمور تتعل ق بالعقيدة، وفي الكشف عن األساليب  وقد
 ة لآليات.البالغي ة، وفي توضيح المعاني اإلجمالي  

 :ومن األمثلة على ذلك

                                                           
، دار الفرقان، عمان، أسس في الدعوة ووسائل نشرهاه(، 1437أبو فارس، محمد عبد القادر)ت بتصر ف:   1
 .138م، ص1992، 1ط

 

 .51، صاإلمام الشعراوي مفّسرا وداعية، هاشم 2
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 هذا  أن   -رحمه اهلل– بي ن الشعراوي   1َّمب زب رب يئ ٱُّٱتفسير قوله تعالى: في

يضرب مثاال  ، ثم  حتى يخلع موسى من دوامة المهابة ،يناس في الكالمالسؤال هو سؤال اإل
ه، فيأتي ولده فيقول: "حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزور  ،ليقر ب المعنى إلى األذهان

الضيف يرى اللعبة في يد  فيقول الضيف للطفل: ما الذي معك؟ إن  الصغير ومعه لعبة، 
 2.الطفل، لكن كالمه مع الطفل هو لإليناس"

من خالل مثال  ،يناستوضيح معنى سؤال اإل من خالل المثال التقريبي   الشعراوي  استطاع ف
 قريب. سهل وواقعي  

 

  جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ:قوله تعالى فس ر لم او 

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن

 ،برجل حنونلبيان معنى كراهية الخير  ؛الواقع المعاش من مثاال ضرب الشعراوي   3َّ ٰى

، ولده الوحيد ويرجو بقاءه في الدنيا، لذلك عندما يمرض االبن فاألب يعطيه الدواء المر   يحب  
 .4، دون أن يعلم الخير الذي فيهالدواءاالبن يكره  ةوساعة يعطيه الجرع

 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر ماوحين 

 ىي  ٱُّٱ داللة االستفهام -رحمه اهلل– ، بي ن الشعراوي   5َّهئمئ خئ  حئ جئ يي

أن  القائل ال يشك  في أن  اهلل يحيي الموتى، ولكن ه يريد ب َّهئمئ خئ  حئ جئ يي

س عندما يقوم بتفصيل أزياء فم صمم المالب" مثالين على ذلك: الشعراوي   بضر ة، فالكيفي  
الصنعة، وتقول ك تتعجب فقط من دقة ه صانعها، ولكن  فأنت تتيقن من أن   جميلة أنت تراها

 ؟ك قد عشقت الصنعة! فتشوقت إلى معرفة كيف صارتكيف عملت هذه؟ كأن   ،له: باهلل
 

                                                           
 17طه: 1
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 .927 ،ص2، جتفسير الشعراويبتصرف: الشعراوي،  4
 259البقرة: 5



195 
 

السائح من  السر   لتعيش في ظل   ؛ك تندهش وتتعجبتبارك وتعالى؟ إن   فما بالنا بصنعة الحق   
 .1"عمالخالق في المخلوق، وتريد أن تنعم بهذه الن  

مثال لوحة رسمها رسام، فتقول له: باهلل كيف مزجت أنت ترى  ل: "اقف آخر مثاالضرب ثم  
بأن تعرف كيف  ،األلوان. بل تريد أن تسعد نفسك ه قد مزجفي أن   أنت ال تشك   !هذه األلوان؟

فقوله وقول إبراهيم بالسؤال في اإلحياء  ،إذن " :بقوله على ذلك الشعراوي   "، ثم  عق ب؟رسمها
يعرف الكيفية؛  بل هو عاشق ومشتاق ألن   ،غير مؤمنه واإلماتة فيما يأتي ليس معناه أن  
 2."الذي أنشأ هذه الصنعة ليعيش في جو اإلبداع الجمالي  

 

 3َّحق مف خف حف جف مغ ُّٱٱقوله تعالى: تفسير وفي أثناء
رحمه -، بي ن الشعراوي   

 -وفي حياتنا  " ثم  يردف بمثال من حياتنا لتقريب المعنى لألذهان فيقول: ،معنى الدع -اهلل
ذلك  ..،ويدفعه إلى السجن. ه،يمسك بالمجرم من مالبس نجد الشرطي   -وهلل المثل األعلى 

 .4"هو الدع
 

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّٱُّ تعالى: تفسير قوله لكي  يقر بو 

ليبي ن معنى االبتالء  ؛مثاال من عالم الواقع -رحمه اهلل- يضرب الشعراوي   ،5َّرب

ه من لما يرا ؛أشبه هذه المسألة بالتلميذ الذي يتنبأ له أستاذه بالفشل وما فيقول: " ،وضرورته
اجتهاده والتفاته يحكم من خاللها، فإذا ما دخل التلميذ االختبار مقدمات يعرفها عن عقليته و 

على خبرة  ي االختبارات في مدارسنا اعتماداهل يعني هذا أن نلغ ،فشل فيه وأخفق، لكن
 .6"على َمْن يخفق د  من االختبار ليقوم شاهدا واقعيا ب  المعلم بتالميذه؟ ال
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 .1132 ص ،2ج ،مرجع نفسهال 2
   13:رالطو  3
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  1َّ نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو ،
أن  األمر في اآلية است عِمل في غير موضعه بغرض التهديد ثم  -رحمه اهلل-بي ن الشعراوي  

فهو ال يقصد أمر كما يقول الوالد لولده المهمل: العب كما تريد،  يضرب على ذلك مثاال: "
 .2"ولده باللعب بالطبع، بل يريد تهديده وتأنيبه

ر ، استطاع  فمن خالل توظيف المثال التقريبي المستوحى من السلوك الحياتي المتكر 
 .ةسلس بطريقة هوتوضيحبيان أسلوب التهديد الشعراوي 

 

 ىق يفىف يث ىث نث مث زث رثُّٱٱتفسير قوله تعالى: وفي أثناء  

ٱَّ مث ُّٱ أن  استخدام كلمة -رحمه اهلل-الشعراوي  ، يبي ن  3َّلك اك يق

القاعدة في األساليب  ألن  في البالغة بقوله: ثم  يبي ن القاعدة  ،في اآلية هو أسلوب تهكمي  
وتعزيه حال حزنه بكالم  على مقتضى حاله، فتهنئه حال فرحهأْن تخاطب المخاطب : اللغوية

موافق لمقتضى الحال، فإْن أخرجَت المقتضى عن الحال الذي يطلبه، فهذا ينافي البالغة إال 
 ."إْن أردَت التهكَُّم أو االستهزاء

كما يقول الوالد لولده الذي أخفق في االمتحان: مبارك ثم  يضرب على ذلك مثاال تقريبيا:" 
 4."عليك السقوط

ن الفنون ، وفن  مضرب األمثلة من األساليب البارزة في تفسير الشعراوي  ا سبق تبي ن أن  ومم  
 5واألمثلة على ذلك كثيرة جدا. -رحمه اهلل -التي امتاز بها 
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 التعابير المعاصرة المطلب الثاني: توظيف
      

 لتقريب المعانيالمختلفة التعابير المعاصرة  للقرآن في تفسيره -رحمه اهلل -استخدم الشعراوي    
 وفي ذلك ربط للقرآن بالواقع.   ،خاصة لدى فئة العوام يصال الفكرة بيسرإلو  لألذهان،

استخدام معطيات العصر للدعوة، وشعر بالوسيلة األقرب إلى الن اس في  الشعراوي   أحسن لقد"
ح لجمهوره كيف يخدم الدين الحياة  .1..."؟الشرح والتفسير والتلقي، كما أن ه وض 

صطلحات الطبية: كالحقنة كالم ،من توظيف المصطلحات المعاصرة -رحمه اهلل -أكثر كما  
مثل:  ،ةاستخدم مصطلحات عسكري  و  ، وغيرها الكثير.4، والتخدير3، والبنج2عقاقيرال، و والروشتة

 وغيرها الكثير. 10هدنةو ،9غارةو  ،8التوازن السلميو ،7المدفعي ةو ، 6الهجومو ، 5تمشيط المكان

 :ومن األمثلة على ذلك

 

                                                                                                                                                                          

 ،ص3232 ،ص6.../ج2783 ، ص2755 ،ص2737 ،ص2723 ،ص2649 ،ص2634 ،ص2632
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 ،ص5229 ،ص5176 ،ص5175 ،ص5159 ،ص9..../ج4685 ،ص4640 ،ص4639 ،ص4606
 ،ص5934 ،ص5918 ،ص5870 ،ص10.../ج5549 ، ص5519 ،ص5327 ،ص5306 ،ص5242
 ...6205 ،ص6130 ، ص6123 ،ص6121 ،ص6079 ،ص6061 ،ص6060 ،ص6031
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 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱتفسير قوله تعالى: ففي .3

أن   -رحمه اهلل-بي ن الشعراوي  ، 1َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 التحذير اإللهي   قد وصف من االقتراب من الشجرة، و -عليه السالم-اهلل قد حذ ر آدم
-آدم وزوجته يأكالن  وظل  " بأن ه حقنة مناعة ضد الشيطان، فيقول: -عليه السالم-آلدم

ة رغدًا حيث شاءا، دون أْن يقربا هذه الشجرة التي بي نها اهلل من الجن   -تعالى اهلل كما قال
حذ رهما،  -تعالى –اهلل  إلى أْن وسوس لهما الشيطان وأغراهما باألكل منها، مع أن   ،لهما

ي الحظ و  .2"وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته، ومع ذلك حدثْت من آدم الغفلة
 ، رشاد وتحذير بحقنة المناعة تعبير طبي معاصرإأن  وصف التعليمات الرباني ة من هنا 

 ويقر ب الصورة ويس هل الفكرة، ومن جهة أخرى فإن  الشعراوي   ،ة على المعانييضفي الواقعي  
ليكون اإلنسان على  ؛أراد أن يبي ن أن  الحقنة ينتهي مفعولها بالغفلة، فال بد  من تتابع الحقن

 حذر من وساوس الشيطان.
 

 يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: وفي أثناء .4

 ،أن  الشيطان يوسوس للن اس ويفسد أعمالهم -رحمه اهلل-بي ن الشعراوي  ، 3َّ زث رث

َعز  -نا أخذنا )الروشتة( من خالقنا فلو أن   الحل  لمقاومة وسوسة الشيطان بقوله:" ثم  يذكر
 وبمجرد أْن ينزغنا الشيطان نقول: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم لتنب ه الشيطان،  -َوَجل  

أوامر اهلل كلمة ب استبدل الشعراوي  لقد  4نا نكشف أالعيبه..".سنا في غفلة، وأن  نا لوعلم أن  
كوصفة  يدرك معنى كلمة الروشتة واحد من ا ، بغرض تقريب الفكرة للجميع، فكل  (الروشتة)

، وكذلك أوامر اهلل جاءت لتحافظ علينا من األمراض طبي ة فيها عالج ألمراض اإلنسان
 واألسقام.
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 ىم  مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر لم او  .5

 ،بين محاكم الدنيا ويوم القيامة  قارن الشعراوي  ، 1َّخن حن جن يم

 - ا خصومات اآلخرة فقاضيها الحق  أم   " :قالف ،صف يوم القيامة بمحكمة اآلخرةو و 
الذي يعلم السر  وأخفى، فال يحتاج إلى بينة وال شهود وال سلطة ت نفِّذ ما  -سبحانه وتعالى 

محكمة اآلخرة ال تحتاج فيها إلى "  :خرة ومميزاتهاثم  يتابع قائال عن محكمة اآل حكم به".
ر شاهد زور،  ال تستطيع في و م حاٍم، وال تستطيع فيها أْن ت دلِّس على القاضي، أو ت ؤجِّ
المْلك يومئذ هلل  محكمة اآلخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فتنقض الحكم، أو ت سقطه؛ ألن  

والمنفِّذ، الذي ال يستدرك على ، هو سبحانه القاضي والشاهد ه، والحكم يومئذ هلل وحدهوحد
ن  و  .2حكمه أحد" استخدام كلمة المحكمة عن يوم القيامة فيه تقريب للمعنى وتصوير ا 

للمشهد أكثر من تفسير اآلية دون استخدامه، وكذلك إجراء المقارنة بين محكمة الدنيا 
محكمة العدل  مصطلح كما استخدم الشعراوي   فيه ترسيخ صفة العدالة اإللهي ة.و  ،واآلخرة
اإللهي  

ة، والسلطة السُّْلطة التشريعي  و  ،5محكمة االستئنافو  ،4محكمة الدرجة االبتدائيةو  ،3
  .6ةة، والسلطة التنفيذي  القضائي  

 7َّحي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  ممُّٱتفسير قوله تعالى: فيو  .6

إياكم أْن تسرقكم " في اآلية إشارة تحذير: أن  في اآلية إشارة تحذير فيقول: -رحمه اهلل-يبي ن 
 .8ربكم ال تخفي عليه خافية، وال يعز ب  عن علمه شيء..." خواطركم في هذه المسألة؛ ألن  

عنه، حيث شب ه التعليمات  األمر منهي   لبيان أن   (إشارة تحذير)لفظ  استخدم الشعراوي  ف
شارة التحذير   الحمراء. هيواألوامر بإشارة ضوئية، وا 
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 .المصرّيةة للهجة المحكيّ االمطلب الثالث: توظيف 
     

لجماهير الواسعة من على اكان الستخدام الشيخ اللهجة المصري ة أثر كبير في تيسير القرآن  
القرآني ة في المذياع والتلفاز بشغف بالغ واهتمام منقطع الذين كانوا ينتظرون خواطره  ،الن اس
اللهجة المصري ة القريبة استطاع الوصول إلى الن اس  على اختالف درجاتهم  هتوظيفو  ظير. الن  

، وذلك عند الحاجة إليها في شرحه وبيانه ،للهجة المصري ة محكوما ومقننا خدامهوكان است الثقافي ة.
  .1إلى اللهجة المحكي ة الدارجة حينما ال يجد سواها سبيال للوصول إلى عقل مستمعيه نتقلوكان ي

في فهم تفسير القرآن والمصطلحات  وطوى المسافات أزال العقباتظيف اللهجة المحكي ة فتو 
كما هو  - ولم ينحصر في فئة النخب والمثقفين ،العلمي ة، وبذلك زادت مساحة المتدبرين آلي القرآن

نوعي ة ، وهذا يعد  نقلة جمهوره يضمهم إلىو  ،صل إلى فئة العوام من الن اسيلبل تغلغل  ، -مألوف
 :ومن األمثلة على ذلك .ي  في الدرس التفسير 

 خض حض جض  مص خص حص مس خس ٱُّٱ:تفسير قوله تعالى في .1

 جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

 ، باللغة الفصحى معنى كلمة صفوان -رحمه اهلل -يبي ن الشعراوي   حيث ، 2َّ خك  حك

 : "فيقول الشعراوي   ،لتقريب المعنى إلى األذهان ؛ةيبي ن ما يقابلها باللهجة المحكي   ثم  
 .3«"الزلطة»ة والذي نسميه بالعامي   ،ى المروةالصفوان هو الحجر األملس، وي سم  

 

، 4َّ  حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ قوله تعالى: وعند .2

 معنى كلمة المقدسة، فيلجأ إلى اللهجة المحكي ة المصري ة لبيان المعنى المراد فيقول: يبي ن
وهو اإلناء الذي يرفع به  ،«القادوس»أو « الَقَدس»نجد ما نسميه  "ففي الريف المصري  

                                                           
 . 251-250ص ،الشيخ محمد متولي الشعراوي ومنهجه في التفسير، : القميحيبتصر ف 1

 

 264البقرة: 2
 .1155 ،ص2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3
 21المائدة: 4
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هو وعاء  في الريف المصري   (فالقادوس)الماء من الساقية، وكانوا يستعملونه للتطهير، 
 .1أي مطهرة"« مقدسة»وعندما يقال:  ،الماء النظيف

 

  زث رث يت ىت نت مت ُّ تفسير قوله تعالى:أثناء في و  .3

فيبي ن المعنى  ،اللهجة المحكي ة لبيان معنى الكنز الشعراوي   يستخدم، 2َّ ىث نث مث

قال وي  " ة:ثم  يدع م المعنى باللهجة العامي ة المصري   ،نقد من الذهب والفضة مجتمعا :أن هب
 3"(نقود تحت البالطة)ة عندنا في مصر: عنه بالعامي  

 
 

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّٱ قوله تعالى: فس ر وحين .4

ة ويستخدم اللهجة المحكي   ،معنى كلمة بارزة -رحمه اهلل -الشعراوي  ، بي ن 4َّ يي ىي

ومن ذلك ما ن سمِّيه نحن المبارزة، فنرى الفتوة يقول لآلخر )اطلع  " :، بقولهلتقريب المعنى
 .5حتى ال يجد شيئًا يحتمي به، أو حائطًا مثاًل يستند عليه" ،لي بره( أي: في مكان خال

 

 خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر ولم ا .5

تطر ق إلى ثم   ،ي اللغةف "تصع ر"معنى  -رحمه اهلل- بي ن الشعراوي  ، 6  َّ هن من

عَ " :لهجة المحكي ة لتقريب المعنى فقالالمعنى المقابل لها في ال ر، معنى: تصعر من الص 
يجعله يميل برقبته، ويشبه به اإلنسان المتكبر الذي  ر،وهو في األصل داء يصيب البعي

اس تكب رًا، ونسمع في العامية يقولون للمتكبر )فالن ماشي يميل بخدِّه، وي عرض عن الن  
 7."الوي رقبته( 

 

                                                           
 .3048 ،ص5، جالشعراويتفسير الشعراوي،  1
 34التوبة: 2
 .6367 ،ص10، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3
 47الكهف: 4
 .8929 ،ص14، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5
 18لقمان: 6
 .11671 ،ص19، جتفسير الشعراويالشعراوي،  7
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تعاير » ومن ذلك: ،من توظيف اللهجة المحكي ة المصري ة -رحمه اهلل- أكثر الشعراوي  لقد 
 ،6«علقة» ،5«وّناسة»،4«يشوشروا عليه» ،3«سنة عجوز»، 2«هاش خير من الش»،1«بها
 .وغيرها الكثير، 9«فّتح يا بجم» ،8«اديني عرض كتافك» ،7«نائم على ودنه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1148 ص ،2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
 .3292 ص ،6ج ،المرجع نفسه 2
 .2334 ص ،4، جالمرجع نفسه 3
 .5600 ص ،9، جالمرجع نفسه 4
 .5656 ص ،9، جالمرجع نفسه 5
 .6851 ص ،11، جالمرجع نفسه 6
 .11598 ،ص19، جالمرجع نفسه 7
 .11877 ،ص19، جالمرجع نفسه 8

 

 .12021 ص ،19، جالمرجع نفسه 9
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    الشعبّية  األمثال العامّيةالمطلب الرابع: توظيف 
 

 .1المعبرة عن رأي الشعب أو اتجاهه ،هو العبارة الموجزة :المثل الشعبيّ 

صابة  ،يجتمع في المثل أربع" مميزات المثل:ومن  ال تجتمع في غيره من الكالم: إيجاز اللفظ، وا 
 .2"فهو نهاية البالغة ،المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية

أوضح للمنطق، وآَنَق للسمع، وَأْوَسَع لش ع وب  جعل الكالمفي  وتكمن أهمية توظيف األمثال:
 .3الحديث

 ،عند تفسيره للقرآن الكريم جملة من األمثال الشعبي ة والريفي ة -رحمه اهلل-وظ ف الشعراوي  وقد   
، و التي يستخدمها عامة الن   بغرض تقريب األمثال الشعبي ة  استخدماس في حديثهم وكالمهم اليومي 

 المفردات القرآني ة.معاني بيان  وأ ،اإلجمالية لآليات المعاني

 :كثيرة األمثلة على ذلكو 

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱتفسير قوله تعالى: ففي 

 ،تضربني في شارع" »المثل الشعبي  القائل: -رحمه اهلل-وظ ف الشعراوي  ،  4َّ خس

اهلل، في جر ئ الن اس على وهذا المثل ضربه لمن يجهر في معصية ، 5«وتصالحني في حارة
 معصية اهلل، ثم  يتوب بينه وبين اهلل دون أن يجهر بالتوبة.

 

                                                           
 .264 ص، مكتبة الكليات األزهرية ،قصة األدب في الحجازعبد الجبار، عبد اهلل،  1

 

 -، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة مجمع األمثالهـ(، 518الميداني، أحمد بن محمد )ت  2
 .1، ص1بيروت، ج 

 

، دار الكتب والوثائق نهاية األرب في فنون األدبهـ(، 733النويري، أحمد بن عبد الوهاب )ت  بتصر ف: 3
 .2، ص3هـ، ج  1423، 1القومية، القاهرة، ط

 

 160البقرة: 4
 .678 ،ص2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5
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 نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ُّٱ قوله تعالى: ولم ا فس ر 

1َّ جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن
 

، 2لو صبر القاتل على المقتول لمات بمفرده" "المثل الشعبي  القائل: -رحمه اهلل -وظ ف ، 
 بيان أن  لكل إنسان كتابا مؤجال، ال يستطيع تقديمه أو تأخيره.والغرض من ضرب المثل هو 

 

  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱٱٱقوله تعالى: فس ر لم او  َّ
3 ،

استشهد وقد ، 4"أريد أن أكسر أنف فالن " القائل: المثل الشعبي   -رحمه اهلل– وظ ف الشعراوي  
 ها.وبيان توضيح معنى كلمة "مراغما" من أجل بالمثل الشعبي  

 

  يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و 

"من له ظهر ال  المثل الشعبي  القائل: -رحمه اهلل-وظ ف الشعراوي  ، 5َّرن مم ام

 بغرض بيان معنى كلمة يظاهروا. ، وقد وظ ف المثل الشعبي  6"يضرب على بطنه
 

 

  وظ ف الشعراوي  ، .7َّمبهب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ تفسير قوله تعالى: فيو-

وقد  ، 8"خسرانه خسرانه :قال ،"ضربوا األعور على عينه المثل الشعبي  القائل: -رحمه اهلل

، على الرغم أن ه في علم َّمب خب حب جب ُّوظ ف المثل لبيان الحكمة من قوله تعالى: 

وهو يعلم هذه النتيجة لكان ، أم ا لو دخل ر ولن يخشى، وسيموت كافرًا غريقالن يتذك  اهلل 
 .ال يرى من كالمه فائدة ،محبطا

 

                                                           
 145آل عمران: 1
 .1802 ،ص3، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 100النساء: 3
 .2584 ،ص4، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
 4التوبة: 5
 .4870 ص ،8، جتفسير الشعراويالشعراوي،  6
 44طه: 7
 .9277 ص ،15، جتفسير الشعراويالشعراوي،  8
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  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقوله تعالى: فس ر لم او 

 ،2)على هامان( ؟ المثل الشعبي  القائل: -رحمه اهلل-الشعراوي   ، وظ ف1َّ  حن جن

أن  فرعون يعلم  :في سياق بيان وجاء المثل الشعبي   ،وهذا المثل يضرب لمن يحاول خداعك
 كل  خفايا هامان.

 
األمثلة على توظيف األمثلة الشعبي ة كثيرة جدا، ال يسع المقام لبسطها هنا، ومن تلك األمثال و 

على لساني »،4«واكره من يقول آمين ،َأْدعي على ابني»، 3«باب النجار مخلع»الشعبي ة: 
اللي يأكل لقمتي يسمع »، ،7«فالن عنده ُبْعد نظر»،6«كل ُفولة ولها َكيَّال» ،5«وال تنساني

اللي متحبش تشوف وجهه، ُيحوجك الزمن »، 9«ما ولدْته أمهزي  فالن» ،8«كلمتي
 .10«لقفاه

 

 

 

                                                           
 6القصص: 1
 .10878 ص ،17، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2

 .1348 ،ص3ج المرجع نفسه، 3
 .3362 ص ،6ج المرجع نفسه، 4
 .4604 ص ،8ج المرجع نفسه، 5
 .6937 ص ،11ج المرجع نفسه، 6
 .7765 ص ،13ج المرجع نفسه، 7
 .8880 ص ،14ج المرجع نفسه، 8
 .10938 ص ،18ج المرجع نفسه، 9

 

 .11754 ص ،19ج المرجع نفسه، 10
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 المبحث الرابع

 النقد في التفسير الوعظيّ مجاالت 
 عند الشعراويّ 

 

 مطالب: وفيه أربعة

 .لفساد االقتصاديّ نقد الشعراوّي ل :المطلب األول

  .لفساد اإلداريّ نقد الشعراوّي لالمطلب الثاني: 

 .لفساد التربويّ ل نقد الشعراويّ  المطلب الثالث :

 .فساد مناهج التعليمنقد الشعراوّي لالمطلب الرابع: 
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 تمهيد

    

ة وتربوي ة، فانتقد الكثير ة وأخالقي  ة واقتصادي  إلى قضايا اجتماعي  خالل تفسيره  تطر ق الشعراوي     

بل قد م  ،بالنقد واللوم والعتاب فحسب ة، ولم يكتفوالتصرفات السلبي   ،من السلوكيات الخاطئة

 .في ذلك ة المتميزةوبي ن نظرته اإلصالحي   ،الحلول اإلسالمي ة

منشأ المشاكل التي تعصف في المجتمعات إلى االنحراف عن منهج اهلل  كما عزا الشعراوي  

وبغير  ،اهللعلى غير هدى  ،ما تنشأ حينما نسير في كون اهللالمشاكل واألزمات إن  "وشريعته، فقال: 

، 2لها ووضع الحلول القرآني ة ،ومن القضايا التي تطرق إليها في تفسيره أزمة اإلسكان  1منهجه".

  .3وطرق الحد منها ،وتحد ث عن البطالة

في تفسيره، وهي على النحو  ت الفساد التي انتقدها الشعراويمجاال أتناولوفي هذا المبحث س

 :اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11359ص  ،18، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
 8894، ص14/ ج2044ص  ،4ج المرجع نفسه، 2
 .9347ص  ،15/ج 6368 ، ص10ج / 3368 ص ،6ج /3116 ، ص5جالمرجع نفسه، 3
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 لفساد االقتصاديّ الشعراوّي لنقد المطلب األول: 
 

كما ، وبي ن أسبابه وآثاره السلبي ة ،دهوانتق ،إلى الفساد االقتصادي   -رحمه اهلل-تطر ق الشعراوي      
سبب نشوء األزمات والمشكالت التي تعصف في المجتمعات بما في ذلك االقتصادي ة  عزا الشعراوي  

ما تنشأ حينما نسير في كون اهلل "المشاكل واألزمات إن  : قالف،  -عز  وجل-عد عن منهج اهلل إلى الب  
. ثم  يضرب مثاال ليبي ن أن  الخلل الذي يصيب المجتمعات 1على غير هدى اهلل وبغير منهجه"
فانظر مثاًل إلى السويد، وهي من أغنى دول العالم، ومع ذلك "قاطبة مرجعه االبتعاد عن الشريعة:
هم ة، ويكثر بها االنتحار نتيجة الضيق الذي يعانونه، مع أن  النفسي  يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد 

ما مسألة منهج هلل ة، إن  ليست حالة اقتصادي   -إذن  -فالمسألة  أغنى وأعلى في مستوى دخل الفرد.
تعالى غير م طل ق وغير معمول به"

2 . 

أن  فريضة الزكاة تدف الشرور عن صاحبها وعن المجتمع،" فالزكاة في المجتمع  بي ن الشعراوي  و  
 . 3تدفع شرورًا كثيرة عن صاحبها، وهي ضرورة من ضروريات الحياة"

 :ومن األمثلة على ذلك

 هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه  جههن من خن حن جن ُّ تفسير قوله تعالى: ففي 

التي تتناسب مع  ،مصدر األشياءظاهرة عدم السؤال عن  ، ينتقد الشعراوي  4َّهت مت

قدرات من يحصل عليها، فيقول: "األم ترى األب ينفق ما ال يتناسب مع مرتبه، وترى االبنة 
من أين لك  :ترتدي ما هو أكبر كثيرا من مرتبها أو مصروفها. ولو سألت األم األب أو االبنة

 . 5"نا نغمض أعيننا عن المال الحرامهذا؟ لما فسد المجتمع. ولكن الفساد يأتي من أن  
ة، وعدم التغاضي عن الفساد يحث  على مبدأ الرقابة والمحاسبة المالي   -رحمه اهلل-فالشعراوي  

 والتجاهل عنه.   المالي  

                                                           
 .11359ص  ،18ج، تفسير الشعراويالشعراوي،  1
 .11359ص  ،18ج المرجع نفسه، 2
 .5241ص  ،9ج نفسه، المرجع 3
 37آل عمران: 4
5
 .45،ص 1، جتفسير الشعراويالشعراوي،  
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  مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱُّٱقوله تعالى: فس ر لم او 

من  -رحمه اهلل-نتقد الشعراوي  ا، 1َّ هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

فيقول: "ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين في الحياة  ،والقربات بمال حراميعمل الطاعات 
 ذلك بأموال مصدرها حرام، ولهؤالء نقول: إن   ، ويقيمون مساجد ويتصدقون، وكل  يذهبون للحج  

اهلل غني عن عبادتكم، وعن صدقاتكم الحرام، وننصحهم بأن اهلل ال ينتظر منكم بناء بيوت له 
 .2ق على عباده..."أو التصد   ،من حرام

ودورها في فساد  ،إلى اآلثار  السلبي ة الناجمة عن أكل المال بالباطل ثم  يتطر ق الشعراوي  
أن تعفي غيرك مما أبحته لنفسك،  -أنت شخصي ا-كل بالباطل فلن تستطيع المجتمع: "وحين تأ

اس وما دمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل، هنا يصير الن   ،أيًضاوسيأكل غيرك بالباطل 
اهلل يريد أن تكون حركة  ا: "إن  ما يريده اهلل من   ثم  بي ن الشعراوي   .3اس جميعا"للن   جميًعا نهًبا

 فال يدخل في بطنك إال ما عرقت من أجله، ويأخذ كل   ،حياتنا نظيفة شريفة، حركة كريمة
ر اإلنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل، ال أن ينتظر ثمرة أن يفك   ه. وقبلإنسان حق  

 4هذا الكسل يشيع الفوضى في الحياة". حركة اآلخرين، لماذا؟ ألن  

 ، حديثه ويعزو سبب الفساد في المجتمعات إلى أكل مال الن اس بالباطل ثم  يتابع الشعراوي  
مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن سببه  أي  "إذا نظرنا إلى أي فساد في الكون، في فيقول: 

 . 5هو أكل المال بالباطل"
 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ تفسير قوله تعالى: أثناءفي و  

  6َّ  ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم

                                                           
 188البقرة: 1
2
 .803،ص 2، جتفسير الشعراويالشعراوي،  

 .803،ص 2ج ،مرجع نفسهال 3
 .799،ص 2ج ،مرجع نفسهال 4
 .804،ص 2ج ،مرجع نفسهال 5
 275البقرة: 6
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ومن هنا يجب أن نلفت  له بقوله: " سوغينالمروجين للربا والم -ه اهللرحم-ينتقد الشعراوي   
حتى نبطله  ؛نا ال نقدر على أنفسناالربا حرام، ولكن   بالربا، ونقول لهم: قولوا: إن  الذين يقولون 

ونتركه، وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على الخروج منه حتى ال تتعرضوا لحرب اهلل ورسوله. إنهم 
باعتقادهم أن الربا حرام يكونون عاصين فقط، أما أن يحاولوا تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون في 

 من ذلك، وهي دائرة الكفر والعياذ باهلل". ائرة أخرى شر  د
وج أن  الربا زيادة والزكاة نقص، فيحذ ر من االنخداع  -رحمه اهلل-ثم  ينتقد الشعراوي   من ير 

كم سميتموه اكم أن يخدعكم الربا بلفظه، فاأللفاظ تخدع البشر؛ ألن  " إي   :قالف ،بالمصطلحات
الربا هو الزيادة، والزكاة تنقص، فالمائة في الربا تكون مائة وعشرة  ألن  اظرة: ة الن  "ربا" بالسطحي  

( ، في األموال وعروض 5. 97حسب سعر الفائدة، وفي الزكاة تصبح المائة ) -مثال –
الربا زاد، والزكاة أنقصت،  التجارة، وتختلف عن ذلك في الزروع وغيرها، وفي ظاهر األمر أن  

 .1"في أعرافكمو  ،يادة هي في اصطالحاتكمولكن هذا النقصان وتلك الز 
  

  ينتقد 2َّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ُّٱ عند تفسير قوله تعالى:و ،
أال وهي الرشوة لما  ،صور اإلفساد في األرض ويشد د على أشد   اإلفساد -رحمه اهلل-الشعراوي  

األرض :" ومن اإلفساد في قالومخاطر فادحة على المجتمع كل ه، ف ،فيها من مضار جسيمة
الرِّْشوة، وهي من أنَكى النكبات التي ب ِلي بها المجتمع، وهي ت ولِّد التسي ب وعدم االنضباط، 

، تعامله وتعامل غيره نفس المعاملة، فتصير فحين ترى غيرك يستغلك، ويستحل  مالك دون حق  
 . 3األمور في األجهزة والمصالح إلى فوضى ال يعلم مداها إال اهلل"
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 لفساد اإلداريّ ل نقد الشعراويّ  الثاني:المطلب 
 

التي تعيشه مؤسساتنا، حيث ي عين في الوظيفة والمنصب  الفساد اإلداري   -رحمه اهلل-انتقد الشعراوي  
خيمة وآثاره الخبيثة على من هو غير أهل لذلك، وي وس د األمر إليهم، وهذا األمر له عواقبه الو 

 وتعم  الفوضى واالضطراب في المجتمعات. ،ي الهشيمار فحيث ينتشر الفساد كالن  ، المجتمع

ثم  تراكم الفساد في جميع الهرم  ،سوء اختيار الوالي إلى بداية الفساد اإلداري   ويعزو الشعراوي  
قبل أن نلوم  ،ه ال نستطيع أن نلوم الوالي حين يختار َمْن ال يصلح"ومع هذا كل  فيقول:  .اإلداري  

أنفسنا أواًل، فنحن الذين اخترناه ودل ْسَنا في البيعة له، فسل طه اهلل علينا لي دلِّس هو أيضًا في اختياره، 
ما وصل إلى مراتب القيادة َمْن يدلس على فا واجبه في اختيار َمْن يصلح من   ى كل  أم ا لو أد  

واإلخالص واألمانة والصدق  ية بالعمل وبالجد  اس، وبذلك تستقيم األمور، ويتقرب اإلنسان للوالالن  
 . 1والتفاني في خدمة المجتمع"

ام وأولياء األمر الممسكين بميزان "وعلى الحك  كما بي ن وظيفة أولياء األمور في تعيين الموظفين: 
ال فسد العدل أْن يراقبوا مسألة التنفيذ هذه، في ولُّوا َمْن يصل ح للمهمة، ويقوم بها على أكمل وجه،  وا 

ع العامل وي عاقب الخامل، ويضع الرجل المناسب في و ي شرف وي راِقب،  حال المجتمع، الحاكم ي شجِّ
ام ي نف ذون، ويديرون فعناصر الصالح في المجتمع: علماء ي خططون، وحك   مكانه المناسب.

 .2األمور"

، ما يأتي  :ومن األمثلة على الفساد اإلداري 

ٱٱتفسير قوله تعالى: في .1  حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱٱ

، انتقد 3َّجح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب مب خب

ومخاطره على الفرد  ،توسيد األمر إلى غير أهله، وبي ن تبعات ذلك -رحمه اهلل-الشعراوي  
 ه، من تضييع الحقوق واختالل الموازين.والمجتمع كل  
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األمر إلى غير ه إذا أعطى ألن   ؛ساد، أن يوكل األمر إلى غير أهلهوأول مظاهر الف": قالف
المجتمع حينئذ يكون مبنيا على النفاق واختالل األمور، ال  أهله فانتظر الساعة. لماذا؟ ألن  

والذي  على اإلتقان واإلخالص. فالذي يجيد النفاق هو الذي يصل إلى الدرجات العال،
ن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذي وتكون النتيجة أن   ،يتقن عمله ال يصل إلى شيء

ويصبح  ،، ويضيع القيميسيرون األمور بدون علم، والفساد في األرض هو أن يضيع الحق  
ويحس  ،هواه بصرف النظر عن حقوق اآلخرينإنسان يريد أن يحقق  كل  فالمجتمع غابة. 

ه إلى مجموعة ه ال فائدة من العمل، فيتحول المجتمع كل  أن  بمن يعمل وال يصل إلى حقه 
  1من غير المنتجين.."

يحذ ر من تولي غير الكفء للمناصب والوظائف، لما يتمخض عن ذلك من  فالشعراوي  
 فساد المجتمع وانهياره واضطرابه، فبذلك تعم  الفوضى ويتالشى االستقرار.

 

  جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ تفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .2

تولية  -رحمه اهلل -، ينتقد 2َّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 -التبعة  اك أْن ت ولِّي القضاء َمْن ال يصلح للقضاء؛ ألن  " فإي   من ليس أهال له: القضاء
اس َمْن ال يصلح ك حين ت ولِّي أمور الن  ستكون عليك إْن ظلم أو جار،  لماذا؟ ألن   -إذن 

ك تستطيع أن تخفي أن   ما ت شيع الفساد في المجتمع، وال تظن  إن   ،لها في وجود َمْن يصلح
ْن سكتوا عي ن الن  عن أ شيئا اس، فلهم من الوعي واالنتباه ما ي فرِّقون به بين الكفء وغيره، وا 

هم يتساءلون من ورائك: لماذا ول ى هذا، وترك َمْن هو أكفأ منه، ال ب د  أن له وتغافلوا فإن  
، ولماذا ال نفعل مثله؟ عندها تسود الفوضى مؤهالت أخرى، دخل بها من الباب الخلفي  

وتتعطل  ،وينتشر اإلحباط والتكاسل والخمول، ويحدث خلل في المجتمع ،حقوقوتضيع ال
 .3المصالح"
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  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه ٱُّٱ تفسير قوله تعالى: فيو  .3

 قال ،-عليه السالم -عن إمامة إبراهيم  الحديث في سياق 1َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
لها  ئافكان ك   ألية مهمة ليكون إمامها، إال إن : "وعلينا أال نختار أي  إنسانالشعراوي  

 ما هو إفساد في الوجود، ألن  إن   ،إسناد أي  أمر لغير أهله وي حِسن القيام بها. ذلك أن  
يجب، فإذا كان األصل في إسناد أي  أمر ألي إنسان أن يكون بهدف أن يقوَم باألمر كما 

سوء؛ وتنتقل منه عدوى عدم اإلتقان إلى ؛ فسيكون هذا اإلنسان أ ْسوة في الاالختيار سيئا
فالموقف يختلف ا إذا تولى األمر َمْن هو َأْهل  له ويتفش ى السوء في المجتمع، أم  غيره؛ 
، فوضع اإلنسان في مكانه الالئق، تعتدل به موازين العدل، وفي اعتدال الميزان تماما

  .2"استقرار للزمان والمكان واإلنسان
 

من إهدار الثروات واإلساءة في استخدامها، وحث  على تنمية الموارد  الشعراوي   حذ رو  .4
ألن تنبت كان علينا  ؛فما دامت لدينا أرض صالحة واستثمار األراضي بزراعتها بقوله: "

ة كان وما دام هناك مخزون في المياه الجوفي   ،ة في زراعتهاأن نعدها ونستغل المياه الجوفي  
 سوءبب الس . وقد عزا الشعراوي  3أسرار اهلل في الكون" يجب أن نعمل العقل لنستنبط 

التي تعيشه البشري ة إلى سوء التنظيم والتوزيع وعوامل أخرى:" ولكن سوء  االقتصادي  
هو الم سبِّب األول لتعاسة اإلنسان في  -الذي نقوم به نحن البشر -التنظيم وسوء التوزيع 

 . 4..".األرض
 

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱٱٱقوله تعالى: فس ر لم او  .5

-رحمه اهلل-نتقد الشعراوي  ا، 5َّحل جل مك  لك خكحك جك مق حق

ن اس على ادخار وبي ن أن  ذلك مخالفة شرعي ة، كما حث  ال ،سوء استخدام الماء في الوضوء

                                                           
 35إبراهيم: 1
 . 7567 ،ص12، جالشعراوي تفسيرالشعراوي،  2
 . 2445 ،ص4ج المرجع نفسه، 3
 . 7672 ،ص12ج المرجع نفسه، 4
 44هود: 5
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ي ألحظ إن ح سن استخدام الماء من ح سن اإليمان؛ ألن  " :الشعراوي   فقال .الماء واستثماره
عن حاجتهم للوضوء  حون صنابير الماء بما يزيد كثيرافهم يفتون ؤ اس حين يتوضأن الن  
  ليضيع دون جدوى. ؛، فيجب أال نرتكب إثم ترك الماء النقيِّ الشرعي  

الماء حين يتوف ر فهو ي حيي  الماء، وال ي سيئوا استغالله؛ ألن   اس أن يد خرواوعلى الن  
األموات، ونحن نحتاج الماء الستزراع الصحاري، ونحتاج لتخفيف العبء على شبكات 

. وح سن  -تعالى -باختصار؛ نحن نحتاج إلى ح سن استقبال ِنَعِم اهلل الصرف الصحيِّ
 .1التصرُّف فيها؛ لننعم بها، ونسعد بخيرها "

 ها مهمة للصرف الصحي  وأن   ،ترشيد استعمال الماء أهمية وفي موضع آخر بي ن الشعراوي  
 ،ةوللمياه الجوفي   للصرف الصحي   ترشيد استعمال الماء ترشيد أيًضا والمياه الجوفي ة: "وفي

 من  َ -َصل ى الل ه  َعَلْيِه َوَسل م-بي ة. لذلك يحذرنا الن  التي تضر بالمباني وبالتربة الزراعي  
 .2حتى لو كن ا على نهر جاٍر" ،اإلسراف في استعمال الماء
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 لفساد التربوّي نقد الشعراوّي لالمطلب الثالث: 

 

د  إذ من خاللها يعد   ،للتربية دور هام وفع ال في المجتمعات   المواطن ويؤهل في المجتمع ويزو 
أداة المجتمع  فهي ؛تلعب التربية دورا مهما وخطيرا في حياة األمم "حيث ، كافة ةالمهارات الحياتي  ب

وتعمل هذه األداة  ،وأنماط التفكير المختلفة ،ة من أساليب الحياةمقوماته األساسي   على حفاظفي ال
 1".والكشف عن طاقاتهم وماردهم واستثمارها وتعبئتها ،تشكيل مواطنيه ىعل

وبي ن دور  في تفسيره سوء التربية وفسادها، -رحمه اهلل-وألهمية الموضوع وخطورته انتقد الشعراوي   
 وتأثيرها سلبا على شخصية الفرد. ،انتقد إطالة مرحلة الطفولةو  ،اآلباء في تنشئة أبنائهم

 :ومن األمثلة على ذلك

 زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱتفسير قوله تعالى: في .1

 ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب نب مب

ثره أو  ،خطورة الزواج من المشركات -رحمه اهلل-، بي ن الشعراوي  2َّ يفىف يث

ها ونب ه على خطورة ذلك بقوله: "إن   ،نتقد ذلك بشد ةاو  ،السيء على األسرة والمجتمع
لن  يتناسب مع إشراكها، وأنت مهمتك كأب ومرب   ف على تربية الطفل الوليد إشراًفاستشر 

اك أن يكون الرجل تتأتى إال بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غ رست في الوليد، فإي  
الوليد يؤثر في أوليات  فعمل األم مع ،هذا يخل بنظام األسرة مشركة؛ ألن   مؤمنا والمرأة

يؤثر في قيمه، وتكوين أخالقه. وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعي، والطفل ف تكوينه 
يقضي سنواته األولى في حضن أمه، وبعد ذلك يكبر؛ فيكون في حضن أبيه، فإذا كانت 

مان لن يلحقه إال بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه وتمكن األم مشركة واألب مؤمنا فإن اإلي
  3وتسلط عليه"

                                                           
 .2011, 23موقع: آفاق علمية وتربوية، يناير التربية )مفهومها ، أهدافها ، أهميتها(، قاسم، أمجد، مقال:  1

 

 221البقرة: 2
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" وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن  متعجبا: ثم يستفهم الشعراوي  
ال يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير  ،ها فترة طويلةكانت أمه مشركة؟ إن  

 . 1مضطرب الملكات"

 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ تفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .2

 مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي

 في حال الطفولة والتفط ن إليهاتربية الإهمال  -رحمه اهلل-، ينتقد الشعراوي   2َّ حج

بينما الشاب ال  ،لم لألوامرسفي مرحلة الشباب بعد أن فات األوان، ذلك ألن  الطفل يست
نا نهمل تربية األبناء فيقول: "وآفة حياتنا أن   ،ةفقد أصبحت له ذاتية واستقاللي   ،ينقاد بسهولة

الشباب مرحلة تمتلئ بطاقة  ا لنربي الشباب متناسيين أن  وهم صغار، ثم نأتي لنقول: هي  
 . 3يمكن أن يستغلها المجتمع، والتربية السليمة زمانها الطفولة"

 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو  .3

ينتقد ، 4َّلك اك يق ىقيف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت

      إطالة فترة الطفولة، ويذكر أن ها سبب من أسباب تأخرنا فيقول: -رحمه اهلل-الشعراوي
ه طفل، نطيل عمر طفولة أبنائنا، فنعامل الشاب حتى ِسنِّ الخامسة والعشرين على أن   إن نا "
لدينا  آفتنا أن   "يتابع بقوله: ثم  ، رغباته ال ينقصنا إال أْن نرضعه" ينبغي علينا أن نلبي كل  و 

 ه لم َيع ْد له حق  د أن يبلغ الشاب ر َشدَ ا في خارج بالدنا، فبمجر  حنانًا )مرق( ال معنى له، أم  
ي علِّمنا  -سبحانه – لية. والحق  ؤو ل هو المسألبيه عليه، ويتحم   على أبيه، بل ينتقل الحق  

دهم تحمُّل المس "ؤو في تربية األبناء أْن ن عوِّ  . 5لية في هذه السِّنِّ
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 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر لم او  .4

وتسببهم في  ،اآلباء على قطعهم لصلة األرحام نتقد الشعراوي  ا، 1َّ  حت جت هب مب

ذا تحدثنا عن االنحرافات التي نراها بين الشباب اليوم فال نلوم  انحراف أبنائهم فيقول: "وا 
 وأهدروا صلة الرحم. فشب   ،الشباب، ولكن نلوم اآلباء واألمهات الذين تركوا أوالدهم وبناتهم

فقد ميزان حياته. ي االبن الذي يفقد جو األسرة، ة ال حدود لها، إن  نفسي   قدٍ جيل يعاني من ع  
العقد التي تحطم  يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل   -سبحانه وتعالى-واهلل 
 . 2إذن فعدم صلة الرحم تضيع أجياال بأكملها" ،الحياة

 

 مناهج التعليم  نقد الشعراوّي لفسادالمطلب الرابع:  

كساب المهارات المختلفة والمضامين  ،القيم واألخالق في تذويت اكبيرً  اإن  للمناهج التعليمية دورً        وا 
 -رحمه اهلل-انتقد الشعراوي  فقد ة بطرق ميسرة ومشوقة. ومواكبة المستجدات العصري   ،ةالعلمي  

ة خاصة، وبي ن اإلشكاليات الواردة على تعليم الدين ة عامة والمناهج الديني  ي  المناهج التعليم
لسنوات  حيث عمل م در سارته وتجربته في حقل التربي ة والتعليم ونقده منطلق من خب، اإلسالمي  

 ، لذا فإن  نقده يتصف بالمهني ة.عديدة

 ،كافة  ةبعد أن استنفدوا السبل العسكري   ،بي ن أن  أعداء االسالم يحاربوننا من خالل المناهجقد و   

بعد أن  ،ةاإلسالم بقوة عسكري  فخصوم اإلسالم قد يئسوا من أن ينتصروا على  ": -رحمه اهلل-قالف
ناهجهم ومن ة، ولم يبق لهم إال أن َيدخلوا علينا من خالل مقواهم في الحروب الصليبي   كتلوا كل  

فينقلوا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا، وهم  ،اوالمستغربين من   خالل المستشرقين هناك
في رباط  إذن فالرباط البد أن يكون أيًضا، هم ال يعلمون منهج اهلل في دين اهللألن   ؛معذورون

اس من مداخل متعددة فيجب أن خصوم اإلسالم يدخلون على الن   . إن  األفكار، ورباط العلم المادي  
 .3"ننبه النشء إليها
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 :ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ تفسير قوله تعالى: في 

 -رحمه اهلل-تطرق الشعراوي  ،  1َّ نب مب  زب رب يئ نئىئ مئ

سمات وخصائص  ، وأن  لهواختالفه عن غيره من المواضيع ،إلى طبيعة التعليم الديني  
أنتم ال تفهمون طبيعة التعليم  ":-رحمه اهلل– قالم والمعارف، فمن العلو  تمي زه عن غيره

 ؛ فتعليم الدين ال يمكن أن يتساوى مع تعليم الجغرافيا أو الهندسة وغيرهما منالديني  
ويأخذ  ،فيها هو يستطيع أن يكون عالمًا متفوًقاالهندسة ف بالعلوم؛ ألن نا عندما نعل م طال

، ولكن لم تطلب منه أية نظرية هندسية المعطيات والنظريات ويتفوق في المجال الهندسي  
 : افعل كذا وال تفعل كذا.بأن ترشده في السلوك اليومي  و  ،أن يعدل سلوكه في الحياة

م ما يتعل  ة ال تتدخل في حياة الطالب، لكن الطالب عندما يتعلم الدين إن  لهندسي  فالنظريات ا
هو  والصعب في التعليم الديني   ،عنها ، وال يفعل األشياء المنهي  أن يفعل األمر الديني  

مونه الدين أو من من الذين يعل   عندما ال يرى التلميذ التطبيق العملي  ف. التطبيق العملي  
م الدين، فيقال للطالب: الدين ينهى عن الكذب، لكن الطالب يجد ه ال يتعل  األسرة، فإن  

وتنهى عن الفحشاء  ،الكذب سلعة رائجة في المجتمع. ويقول الدين له: الصالة عماد الدين
وال يقيم عمارة الدين باتباع  ،أو يجد من يصلي ،والمنكر، وال يجد الطالب من يصلي أمامه

ال يأتي من ناحية غياب  ي عن المنكر، إذن ففشل التعليم الديني  ما تأمر به الصالة من نه
 . 2"ولكن من عدم وجود التطبيق العملي للسلوك الديني   ،المعلم

 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  

 -رحمه اهلل-، بي ن الشعراوي  3َّيه ىه مه جه ين ىن من خن حن

عدم المقدرة على تطبيق القيم  المتمثل فيشكاليات الواردة على تعليم الدين في مدارسنا اإل
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وهذا بدوره يسب ب في عدم الثقة في الدين، كونه غدا  ،والمعاني بسبب تعطيل الشريعة
 ليس له نصيب على أرض الواقع.  ،نظريات ومعلومات

، وندرس فيها أيضا الجبر ولذلك نحن ندرس الدين في مدارسنا ": -رحمه اهلل– قال
اس هو حمل والهندسة، والكيمياء والطبيعة، والمتعب ليس تدريس الدين، بل الذي يتعب الن  

علوم  فهذه .تعلم الجبر والهندسة أو الكيمياءلكن التلميذ حين ي ،فس على مطلوب الدينالن  
تعطي اإلنسان خير الدنيا فيذهب لها، لكن مسألة الدين مسألة قيم؛ لذلك ال يكفي أن نعلم 

سلوك من أسوة الأن تنفذ ذلك العلم، وتنفيذ هذه المسألة يكون بالتطبيق في  بل البد   ،الدين
 حسنة وقدوة طيبة.

يجدون من أثر  ال ثم  الذي ي علم الدين يدرسه معلومة ويدخلها في نفوس التالميذ،  وهب أن  
على سلوك َمن عل مها، ماذا يكون الموقف؟ . هنا تضعف ثقة التلميذ  هذه المعلومة نضحا

، وتضعف ثقته في الدين؛ ألنه لم ير من الدين إال كالمًا يقال، بدليل أن من هفي أستاذ
ظنون أن يقولونه ال ينفذونه، وفي هذا فشل في تعليم منهج الدين، والخطأ إذن أن الناس ي

 منهج الدين يقف عند تعليم المعلومات الدينية، ال.

إن تعليم الدين يقتضي تنفيذ ما فيه من معلومات، عكس العلوم األخرى التي تعطي 
ن لم يرد فهو حر في  ن أراد اإلنسان أن ينتفع بها في حياته انتفع، وا  المعلومة فقط. وا 

 . 1ذلك"

 

  حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱٱعند تفسير قوله تعالى:و 

معنى المرابطة، ثم  يذكر  -رحمه اهلل-، بي ن الشعراوي2َّ  مق حق مف خف

ثم  ينتقد  ،صورة من صور المرابطة إعداد الناشئة اإلسالمية لوافدات اإللحاد قبل أن تفد
إن آفة المناهج "فيقول: ،المناهج العلمي ة في مدارسنا المستوردة من الغرب واالنبهار بها

أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب، فدرسوا التاريخ كما يدرسه الغرب، ودرسوا الطبيعة العلمية 
ونسوا أن لنا دينا يحمينا من كل هذه األشياء، فعندما يأتيني رجل  ،كما يدرسها الغرب

التاريخ بمنهجه من الغرب، ويقول: إن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق اإلنسان، هنا 
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مناعة وترابط، ونقول له: في أي سنة نشأت الثورة الفرنسية؟ لقد  يجب أن تكون عندنا
، وأنتم تجهلون أن الدين أو تنقص  نشأت منذ سنوات قليلة، قد تزيد على مائتي سنة

اإلسالمي جاء منذ أربعة عشر قرنا بحقوق اإلنسان، واقرأوا القرآن. فلو أن كل تلميذ حين 
ت حقوق اإلنسان، يقول لهم: ال، أنت تعلم أن ذلك يسمع أن الثورة الفرنسية هي التي أعلن

لكن لماذا ال تلتفت إلى أنه منذ أربعة عشر قرنا جاء  ر،حدث في القرن السابع عش
فال  ،فإذا كنت تجهل تشريع اهلل ؟اإلسالم بهذا المبدأ والتفت إلى اإلساءة في استعمال الحق

 هج اهلل.يصح أن يؤدي بك هذا الجهل إلى طمس معالم الحق في من
ذا قال دارس للطبيعة: إن الطبيعة أمدت الحيوان الفالني باللون الذي يناسب البيئة التي  وا 

وهو بذلك يضلله، نقول له: إن الطبيعة ال تمد، الطبيعة  ،يعيش فيها حتى ال يفتك به عدوه
 . 1ممدة من اهلل، ال تقل: إن الطبيعة أمدت"

توردة من الغرب من تدليس الحقائق وتزويرها بي ن الشعراوي بعض عورات المناهج المسف
 االسالم وتعظيم الغرب. ةوطمس معالم الحق وتضليل األجيال وتقزيم صور 

 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقوله تعالى: فس ر ولم ا 

 ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم

في  " التخل ف العلمي  الذي يعيشه المسلمون اليوم، فيقول: -رحمه اهلل-نتقد الشعراويا،  2َّ
صرنا نعاني من تخلف في األخذ بأسباب اهلل لالستفادة بالعلم، فحين جاء  ،زماننا هذا

"الراديو" وجاء "التليفزيون" إلى بعض البالد اإلسالمية، وجدنا من يقول عن الراديو: إن 
بداخله شيطانًا يتكلم ويلو ن ويغير من صوته. ولم يغير أصحاب هذا الرأي اندهاشهم 

محطة اإلذاعة وأجهزة االستقبال في بالدهم إال بعد أن قلنا لهم: حر كوا  ودلوج ،ورفضهم
مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن الكريم، وحين فعلوا ذلك استمعوا إلى صوت الشيخ 
محمد رفعت، وكان يقرأ في سورة مريم، وقلنا ألصحاب هذا الرأي: إن الشيطان ال يقرأ 

توصل إليها من أخذوا  ،ستقبال هي اختراعات علميةالقرآن، بل إن اإلذاعة وأجهزة اال
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بأسباب اهلل في العلم التطبيقي. وحين جاء اختراع "الميكروفون" وطالب الكثير بوضعه في 
يرفض دخول الميكروفون إلى المسجد،  بعضهمالمساجد وقت صالة الجمعة، وجدنا 

الجمعة وجود أكثر من  متجاهاًل أن هناك مساجد كبيرة يحتاج إسماع الناس فيها لخطبة
 "ميكروفون"".

يتابع قائال :" فإذا كان بعض من الدول اإلسالمية قد وصل بها الحال إلى هذا الحد من  ثم  
العجز في تقبل العلم، فهذا تنبيه لنا ألن نعيد األخذ بأسباب اهلل في الكون، ولنطور العلوم، 

رغم أن منهج اهلل يحضنا على األخذ  ،ونخدم بها منهج اهلل، بداًل من أن نظل متخلفين
 . 1باألسباب الموجودة في الكون"

ونفض غبار التخل ف بالجد  ،إلى حث الن اس على العلم واالختراعبذلك  فالشعراوي يهدف
 بداع والبحث.واإل
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 المبحث الخامس
المآخذ على التفسير الوعظّي عند 

 الشعراويّ 

 
 وفيه أربعة مطالب:

 .األحاديث الضعيفةب الشعراويّ  استشهادالمطلب األول: 

  .باألحاديث الموضوعة الشعراويّ  استشهاد ثاني:المطلب ال

 ستطراد العلمي.المطلب الثالث: اال

  .ةالمطلب الرابع: المغالطات والمآخذ العلميّ 
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 تمهيد
 

عند الشعراوي  في تفسيره للقرآن  مر  بنا في مباحث سابقة معالم ومالمح الجوانب الوعظي ة   

إال أن ه ي وخذ عليه بعض  الكريم،  واتضحت سماته البارزة التي امتاز بها، على الرغم من ايجابياته

 المآخذ العلمي ة، من االعتماد على الضعيف الشديد، والموضوعات، واالستطرادات وغيرها.

.أبرز المآخذ على تفسير الشعر  أتناولوفي هذا المبحث س     اوي 
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 .باألحاديث الضعيفةالشعراوّي استشهاد المطلب األول: 
    

ولم تثبت  ،بأحاديث ضعيفة، وآثار لم تصح   خالل تفسيره الوعظي   -رحمه اهلل-الشعراوي  استشهد  
ها، كان ضعفها ، بل غالبية األحاديث الضعيفة التي استشهد ب-صل ى اهلل عليه وسل م–عن النبي  
 وهذا ي عد  عيبا ومأخًذا عليه.   يسيًرا، شديدا ال

 :ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي

 « ٌع، َوَبَهاِئُم ُرتٌَّع، َلُصبَّ َعَلْيُكُم اْلَبالُء َصبًّا  .1« َلْوال ِعَباٌد للَِّه ُركٌَّع، َوَصِبيٌَّة ُرضَّ

 الحكم على الحديث:

بن خثيم غير قوي، وله شاهد بإسناد آخر  إبراهيم، وقال فيه:" "السنن الكبرى"في  أخرجه البيهقي  
 .2"غير قوي

، 3ار، وهو ضعيف"وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عم  " ، وقال:"مجمع الزوائد"في  أورده الهيثمي  و 
 .4فهوضع   ،"السلسلة الضعيفة"في األلباني أورده و 

 مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حبٱُّ تفسير قوله تعالى: وفي 

َّ  جس مخ جخ
َمْن َمَلَك زَاًدا َورَاِحَلًة ُتَبلُِّغُه  » :-صلى اهلل عليه وسلم-ستشهد بقوله ا،  5

 .6«َعَلْيِه َأْن َيُموَت َيُهوِديًّا، َأْو َنْصرَاِنيًّا  َوَلْم َيُحجَّ فال ،ِإَلى َبْيِت اهللِ 
 

                                                           
 .1081 ص ،2،جالشعراويتفسير الشعراوي،  1
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، السنن الكبرىهـ(، 458البيهقي، أحمد بن الحسين)ت  2

 .6390، حديث رقم 481 ، ص3جم،2003، 3ط لبنان، –بيروت 
 

القدسي، مكتبة ، تحقيق: حسام الدين مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(، 807الهيثمي، علي بن أبي بكر)ت  3
 .227 ،ص10م، ج 1994القدسي، القاهرة،

 .4362 ،حديث رقم351 ص ،9، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، لبانياأل 4
 97آل عمران: 5
 .1642 ،ص3، جتفسير الشعراويالشعراوي،  6
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 الحكم على الحديث:

إال من هذا الوجه، وفي إسناده "هذا حديث غريب، ال نعرفه  ، وقال فيه:"في "سننه أخرجه الترمذي  
، "الزواجر"في  أورده الهيثمي  و ، 1ف في الحديث"ضع  مقال، وهالل بن عبد اهلل مجهول، والحارث ي  

 .3، وحكم عليه الضعف"ضعيف الترغيب والترهيب"في  أورده األلباني  ، و 2وحكم عليه بالضعف
 

   :جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ُّٱوفي تفسير قوله تعالى 

َما اْسَتَفاَد اْلُمْؤِمُن َبْعَد َتْقَوى اللَِّه َخْيرًا » ستشهد بحديث:ا، 4َّ هب مب خب  حب
ْن َأْقَسَم َعَلْيَها َأَبرَّ  ْن َنَظَر ِإَلْيَها َسرَّْتُه، َواِ  ْن َلُه ِمْن َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، ِإْن َأَمَرَها َأَطاَعْتُه، َواِ  ْتُه، َواِ 

 .5«َغاَب َعْنَها َنَصَحْتُه ِفي َنْفِسَها َوَماِلِه 
 

 الحكم على الحديث:

ان بن أبي إسناده ضعيف، لضعف عثم"  شعيب األرنؤوط: ، وقال فيه "سننه"أخرجه ابن ماجه في 
وهذا " :محققو الكتاب ، وقال فيه"المطالب العالية"في  وأخرجه ابن حجر العسقالني  ، 6"العاتكة 

 .      7األلهاني نفسه"إسناد ضعيف، لضعف عثمان في روايته عن األلهاني، وأيًضا لضعف 

                                                           
، حديث 168 ، ص2باب: ما جاء في التغليظ في ترك الحج،ج ، كتاب: أبواب الحج،سنن الترمذي، الترمذي 1

 .812 رقم :
 

 .330، ص 1،جم1987، 1ط دار الفكر،، الزواجر عن اقتراف الكبائر هـ(،974)ت  الهيثمي، أحمد بن محمد 2
 

مكَتبة الَمعارف ِللَنْشِر والتوزْيع، الرياض  ، ضعيف الترغيب والترهيب ،هـ(1420األلباني، محمد ناصر الدين )ت  3
 .377 ،ص1م،ج 2000، 1المملكة العربية السعودية، ط -

 

 74الفرقان:  4
 .10522 ،ص17، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5
، تحقيق: شعيب األرنؤوط، دار الرسالة سنن ابن ماجههـ(، 273ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )ت  6

 .1857 ، حديث رقم:62، ص3ه،ج1430 ،1العالمية، ط
 

، تحقيق: مجموعة المَطالُب الَعالَيُة ِبَزَواِئِد المَسانيد الّثَماِنَيةِ هـ(، 852ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني )ت  7
 .236 ، ص8، ج1دار الغيث للنشر والتوزيع،ط -من الباحثين، دار العاصمة للنشر والتوزيع 
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ضعيف الترغيب "ي في أورده األلبان  و  ، 1، وحكم عليه بالضعف"كشف الخفاء"في  وأورده العجلوني  
 .2وضعفه "والترهيب

 

  :يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ُّٱولّما فّسر قوله تعالى  

اْلَخْلُق ُكلُُّهْم ِعَياُل » ستشهد بحديث:ا، 3َّ يل ىل مل يك ىك مكلك اك

 .4 «َوَأَحبُُّهْم ِإَلى اللَِّه َأْنَفُعُهْم ِلِعَياِلهِ اللَِّه 
 الحكم على الحديث:    

 ، وقال فيه"المطالب العالية"وأخرجه ابن حجر في  ،5"المعجم الكبير"في  أخرجه الطبراني  
، َوه َو ضعيف جًدا" :"محققو الكتاب َد ِبِه ي وس ف   "مجمع الزوائد"في  وأورده الهيثمي  6،َتَفر 

في  وذكره األلباني  ، 7، متروك""وفيه عمير، وهو أبو هارون القرشي   وضعفه، وقال فيه:
 8فه.، وضع  "السلسلة الضعيفة"

 

 :ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱوفي تفسير قوله تعالى 

 .10«اْلُمَصاَب َمْن ُحِرَم الثََّواَب  » ستشهد بحديث:ا، 9َّ  ري ٰى

 الحكم على الحديث:
وي معناه من وجه آخر عن جعفر عن " وقد ر   في "السنن الكبرى"، وقال فيه: أخرجه البيهقي  

 .1وفي أسانيده ضعف" ،أبيه عن جابر، ومن وجه آخر عن أنس بن مالك

                                                           
 .2188، حديث رقم 213 ، ص2، جومزيل اإللباسكشف الخفاء  ،العجلوني 1
 . 1205 ، حديث رقم7 ،ص2،ج ضعيف الترغيب والترهيب ،بانياألل 2
3
 80القصص: 
 .11028 ،ص18، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
 .10033، حديث رقم: 86،ص10،ج2،المعجم الكبير، طبرانيال 5
 .977 ،حديث رقم700 ، ص5،جالمَسانيد الّثَماِنَيةِ المَطالُب الَعالَيُة ِبَزَواِئِد ابن حجر،  6

 

 .191 ،ص8، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  7
 .1900 ،حديث رقم372 ،ص4،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  8

 

 35الحج:  9
 .9821 ،ص16، جتفسير الشعراويالشعراوي،  10
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في  أورده الهيثمي  و ، .2سناده واٍه"إ: "في "مشكاة المصابيح"، وقال فيه األلباني   أورده التبريزي  و  
 .3اهلل بن ميمون القداح، وهو ذاهب الحديث" وفيه عبد" "مجمع الزوائد"، وقال:

 

 :ىن ننمن زن رن مم ام يل ُّٱوفي تفسير قوله تعالى  

 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين

َوُهَو َأْدَنى  ،: َجاٌر َلُه َحقٌّ َواِحدٌ اْلِجيرَاُن َثالَثةٌ  »، يستشهد بحديث:4َّ مئ خئ
 اْلِجيرَاِن َحقًّا، َوَجاٌر َلُه َحقَّاِن، َوَجاٌر َلُه َثالَثُة ُحُقوٍق َوُهَو َأْفَضُل اْلِجيرَاِن َحقًّا، َفَأمَّا اْلَجارُ 

 ،َحقَّانِ  َوَلُه َحقُّ اْلِجَواِر، َوَأمَّا الَِّذي َلهُ  ،الَِّذي َلُه َحقٌّ َواِحٌد، َفاْلَجاُر اْلُمْشِرُك ال َرِحَم َلهُ 
 .5« ...َوارِ َفاْلَجاُر اْلُمْسِلُم ال َرِحَم َلُه، َوَلُه َحقُّ اإِلْسالِم، َوَحقُّ اْلجِ 

 الحكم على الحديث:
، وأورده الغزالي في 6ء"غريب من حديث عطا ، وقال فيه:""الحلية"عيم في أخرجه أبو ن  

في  ، وأورده األلباني  8وضعفه "كشف الخفاء"في  ذكره العجلوني  و ، 7فه العراقي، وضع  "اإلحياء"
 .10وضعفه "السلسلة الضعيفة"، كما أورده في 9وضعفه "ضعيف الجامع"

                                                                                                                                                                          
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، السنن الكبرىهـ(، 458البيهقي، أحمد بن الحسين)ت  1

 .7091، حديث رقم 99ص ،4جم،2003، 3طلبنان،  –بيروت 
 

، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، مشكاة المصابيحهـ(، 741التبريزي، محمد بن عبد اهلل الخطيب )ت  2
 1685 ، ص3، جم1985، 3ط بيروت، – المكتب اإلسالمي

 

 .35 ،ص9، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  3
4
 36النساء: 
 .2220 ،ص4، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5
بجوار محافظة مصر،  -، السعادة حلية األولياء وطبقات األصفياءهـ(، 430أبو نعيم، أحمد بن عبد اهلل )ت  6

 .207ص ،5م،ج1974
 

 –دار ابن حزم، بيروت  ،المغني عن حمل األسفار في األسفار هـ(،806العراقي، عبد الرحيم بن الحسين )ت  7
 .675م،ص 2005، 1لبنان، ط

 

 .1055، حديث رقم 379 ،ص1،جكشف الخفاء ومزيل اإللباس ،العجلوني 8
تحقيق: زهير الشاويش، المكتب ، ضعيف الجامع الصغير وزيادتههـ(، 1420األلباني، محمد ناصر الدين )ت  9

 .2674 ، حديث رقم395 اإلسالمي، ص
 .3493 ،حديث رقم488 ،ص7، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  10
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 :من األمثلة على األحاديث الضعيفةلمزيد و 

وا قبل أالّ » وا ُحجُّ ما هذا يا جبريل؟ قال: إن »،2«ُكلُّ شيء ال ُيبدأ باسم اهلل فهو أبتر» ،1«َتحجُّ
َأْعُطوا األجير أجره »،  3«قطعك نْ وتعطي من حرمك، وتصل مَ اهلل أمرك أن تعفو عمن ظلمك، 

حتى بهتوا ُأمَُّه، وأحبته  ،إن فيك من عيسى مثال، أبغضته اليهود»، 4«قبل أْن يجفَّ َعَرُقه
أنا اهلل ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها »، 5«نزلوه المنزل الذي ليس لهأالنصارى حتى 

ن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فال  بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وا 
 .6«تشتغلوا بسب الملوك، ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم

 

 
                                                           

 .10733 ،ص17، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد )ت ) ."وهذا إسناد مظلم، وخبر منكر قال الذهبي في إسناده:" حكم الحديث:

 -، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ميزان االعتدال في نقد الرجالهـ(، 748
 (.471 ،ص2م، ج 1963،  1ط لبنان،

 
 
 

 .8810 ،ص14، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 وفي "ضعيف الجامع"، ص ،902 ،حديث رقم303 ص ،2أورده األلباني في " السلسلة الضعيفة" ج حكم الحديث:

 .4218 ، حديث رقم613
 
 

 .4535 ،ص8، جتفسير الشعراويالشعراوي،  3
وقال فيه:  .1465، حديث رقم: 135 ،ص2جأورده األلباني في " ضعيف الترغيب والترهيب"،  حكم الحديث:
 "ضعيف جدا". 

 

 .9600 ،ص15، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
، وفي "ضعيف الجامع"، 7023 ،حديث رقم1122 ،ص14أورده األلباني في " السلسلة الضعيفة" ج حكم الحديث:

 .943 ، حديث رقم134 ص
 

 .2861 ،ص5، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5
هذا حديث  ، وقال فيه:" 358، حديث رقم: 224، ص1أورده ابن الجوزي في " العلل المتناهية"، ج حكم الحديث:

وذكره ال يصح قال يحيى بن معين الحكم بن عبد الملك ليس بثقة وليس بشيء وقال أبو داوود منكر الحديث" . 
 .4842 ،حديث رقم399 ،ص10األلباني في " السلسلة الضعيفة" ج

 

 .5545 ،ص9، جسير الشعراويتفالشعراوي،  6
 .602 ،حديث رقم68 ،ص2أورده األلباني في " السلسلة الضعيفة" ج
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  .باألحاديث الموضوعة الشعراويّ  استشهادالمطلب الثاني: 
    

بل في كثير من األحيان كان بجملة من األحاديث الموضوعة،  -رحمه اهلل– الشعراوي  استشهد   
–د عيبا ومأخذا على الشيخ ع  وهذا األمر ي  ، وهي كثيرة جدا ،ه في كتب السن ةيستدل بما ال أصل ل

"فقد ، االستدالل أو االستئناس بالموضوعوذلك ألن  العلماء متفقون على عدم جواز ؛  -رحمه اهلل
العلماء على أنه تحرم روايته مع العلم بوضعه، سواء كان في األحكام أو القصص والترغيب اتفق 

 1ونحوها، إال مبينا وضعه"

 ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي:

 «  ُ2« القيامةِ  يومِ  إلى ُأمَّتي وفي فيَّ  الخير. 
 الحكم على الحديث: 

وتابعه ، 3"قال شيخنا: ال أعرفه ولكن معناه صحيح" أورده السخاوي  في " المقاصد الحسنة"، وقال:
السيوطي  في" الدرر المنتثرة"

، ووافقه العجلوني  في " كشف الخفاء"4
، كما ذكره األلباني  في 5

 6ال أصل له"."السلسلة الضعيفة"، وقال فيه: "
 
 

                                                           
سوريا،  -، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكرمقدمة ابن الصالحهـ(، 643ابن الصالح،: أبو عمرو عثمان )ت 1

 .98،صم1986 -هـ 1406بيروت، –دار الفكر المعاصر 
-دار الكتب العلمية  ،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ،هـ(1332)ت القاسمي، محمد جمال الدين  

 .150صلبنان،-بيروت
 

 .9802 ،ص16 ، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 469 ، حديث رقم:337 ، ص في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة المقاصد الحسنةالسخاوي،  3
، تحقيق: محمد بن الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرةهـ(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  4

 .116جامعة الملك سعود، الرياض،ص -لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات 
 

تبة ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المككشف الخفاء ومزيل اإللباسهـ(، 1162العجلوني، إسماعيل بن محمد)ت  5
 .454 ، ص1م،ج2000، 1العصرية، ط

 

 .30 ، حديث رقم104 ،ص1، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  6
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 «  ُ1« إسرائيلَ  َبني كَأنبياءِ  أمَّتي ُعَلماء. 
 :الحكم على الحديث

، وأورده القارئ 3في "الآللئ المصنوعة" ، وأورده السيوطي  2في "الآللئ المنثورة" الزركشي  أورده 
 عرف له أصل".، وقالوا فيه: "ال ي  4في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع"

: والزركشي   ومن قبله الدميري   5"قال شيخنا في "المقاصد الحسنة"، وقال فيه: وأورده السخاوي  
 6".زاد بعضهم: وال يعرف في كتاب معتبرو ه ال أصل له، إن  
ال أصل له باتفاق العلماء، وهو مما يستدل  ، وقال فيه:"السلسلة الموضوعة"في  أورده األلباني  و 

 .8"-صلى اهلل عليه وسلم-بوة بعده الضالة على بقاء الن   7به القاديانية
 
 
 « لطاني ال ينفد أبدًا. يا بن ؛ وسُ دام سلطاني باقّيا؛ ما لطانٍ بن آدم؛ ال َتَخافنَّ من ذي سُ يا

؛ بن آدم خلقتك للعبادةِ ال تنفد أبدًا. يا آدم ال َتْخَش من ضيق رزق؛ وخزائني مآلنة، وخزائني
وجاللي إن رضيت بما قسمُته لك أرحُت قلبك  ، َفَوِعزَّتي، وضمنت لك رزقك فال تتعبْ فال تلعبْ 

ن أنتَ  لم ترض بما قسمُته لك؛ فوعزتي وجاللي ألسلِّطنَّ  وبدنك؛ وكنَت عندي محمودًا؛ وا 
 ما قسمته ة؛ ثم ال يكون لك منها إالعليك الدنيا، تركض فيها ركض الوحوش في البريّ 

 . 9«لك...
 

                                                           
 .12075 ،ص19، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
عبد القادر  ، تحقيق: مصطفىالآللئ المنثورة في األحاديث المشهورةهـ(، 794الزركشي، محمد بن عبد اهلل )ت  2

 .166، صم1986، 1بيروت، ط –عطا، دار الكتب العلمية 
 

 .148،ص1،جالآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعةالسيوطي،  3
 

، تحقيق: عبد الفتاح أبو المصنوع في معرفة الحديث الموضوع هـ(،1014القاري، علي بن سلطان الهروي )ت  4
 .190 ، حديث رقم:123هـ، ص 1398، 2ط بيروت، –غدة، مؤسسة الرسالة 

 
 

 يقصد بشيخنا: ابن حجر العسقالني. 5
 459 ، ص في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة المقاصد الحسنةالسخاوي،  6

 

 فرقة منحرفة من الفرق الباطنية، تنسب إلى غالم أحمد القادياني الذي أدعى النبوة. القاديانية: 7
 .466 ، حديث رقم679 ،ص1، جاألحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةسلسلة األلباني،  8
 .6627 ،ص11، جتفسير الشعراويالشعراوي،  9
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 :الحكم على الحديث
ابن كثير في  وأورده، 1سرائيلياتأن  هذا الحديث من اإل في "مجموع الفتاوى" سالمإلشيخ ا صر ح

روي  في " المستطرف" وقال فيه:" األبشيهيذكره و  ،2ه من أخبار أهل الكتابإن   ، وقال فيه:"تفسيره"
 .3"هذه الكلمات وجدها كعب األحبار مكتوبة في التوراة فكتبها أن  

، كما لم يرد -صل ى اهلل عليه وسل م-سرائيليات، فال تجوز نسبته إلى النبي  والذي يظهر أن ه من اإل
 الحديث في كتب السن ة.

 
 « 4« المؤمنِ  عبِدي قلبُ  وسَعِني ولكنْ  ،سماِئي وال أرِضي وِسَعني ما. 

 الحكم على الحديث:
ليس له إسناد  ،هذا مذكور في اإلسرائيليات" وقال فيه: ،ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"

"َقاَل  وقال فيه: ،في "الآللئ المنثورة" وأورده الزركشي  ، 5"-صلى اهلل عليه وسلم-معروف عن النبي 
وف َعن الن ِبي  ،سرائيلياتَهَذا َمْذك ور ِفي اإل :بعض اْلحفاظ صلى اهلل َعَلْيِه -َوَلْيَس َله  اسناد َمْعر 

 .6"-َوسلم
وذكره األلباني في "السلسلة الضعيفة ، 7َله  أصال" اإلحياء:" لم أرَ قال العراقي في تخريج أحاديث 

 . 8وقال فيه:" ال أصل له" ،والموضوعة"
 

                                                           
، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع مجموع الفتاوىهـ(، 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت  1

 .52، ص8م، ج1995النبوية، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 
 
 

، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار تفسير القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )المتوفى:  2
 .426 ، ص7م، ج 1999، 2طيبة للنشر والتوزيع، ط

 

 1419، 1بيروت، ط –،  عالم الكتب المستطرف في كل فن مستطرفهـ(، 852األبشيهي، محمد بن أحمد )ت  3
 .78هـ، ص

 

 .10605 ،ص17، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
 .376 ، ص18، جمجموع الفتاوى، ابن تيمية 5

 

 .135 الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة، صالزركشي،  6
 

المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء هـ(، 806العراقي، عبد الرحيم بن الحسين )ت  7
 .890م، ص 2005، 1لبنان، ط –، دار ابن حزم، بيروت األخبار من

 
 

 .5103 ، حديث رقم176 ،ص11، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  8
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 «  والعاِملون كلُّهم غرَقىالعاِملون إالَّ  كلُّهم هلَكى والعاِلمون ،العاِلمون إالَّ  كلُّهم موَتى النَّاُس ، 
 .1« عظيمٍ  خطرٍ  على المخلصون، والمخلصون إالَّ 

 الحكم على الحديث:    
َواب ِفي  وقال فيه: ،ذكره الصغاني في "الموضوعات" "َوَهَذا الَحِديث مفترى وملحون، َوالص 

ْعَراب: ِإال  اْلَعالمين والعاملين والمخلصين" وقال  ،ذكره األلباني في "السلسلة الضعيفة"و ، 2اإْلِ
 3.ة"، وهو شبيه بكالم الصوفي  موضوع : "عنه 

 

 « 4« اهللِ  بأخالقِ  تخلَّقوا. 
 

 الحكم على الحديث:
صلى -وهذا اللفظ ال يعرف عن النبي وقال فيه:"  ،""بيان تلبيس الجهمية أورده ابن تيمية في

بل هو  ،وال هو معروف عن أحد من أهل العلم ،في شيء من كتب الحديث -اهلل عليه وسلم
 . 5"من باب الموضوعات عندهم

 6".ال أصل له: " وقال عنه ،األلباني في "السلسلة الضعيفة" ذكرهو 
 
 

 «  ْ7« أْفَضَل َما ُأْعِطى السَّاِئِلينَ  َأْعَطْيُتهُ  َمْسأََلِتي، عن ِذْكِري َشَغَلهُ  َمن. 
 :الحكم على الحديث

، والسيوطي  في "الآللئ المصنوعة"1أورده ابن الجوزي  في "الموضوعات"
أورده ذلك كو  ،2

األلباني  في "السلسلة الضعيفة"
3. 

                                                           
 .9333 ،ص15، جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
نجم عبد الرحمن خلف، دار ، تحقيق: الموضوعاتهـ(، 650الصغاني، رضي الدين الحسن بن محمد )ت  2

 .39هـ، ص 1405،  2دمشق، ط –المأمون للتراث 
 

 .76 ، حديث رقم 174 ،ص1، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  3
 .11017 ،ص18 ، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4

 

تحقيق: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية، هـ(، 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم)ت  5
 .518 ، ص ـ6ه، ج1426، 1مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،ط

 

 .2822 ، حديث رقم346 ، ص6، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  6
 .785،ص2،جتفسير الشعراويالشعراوي،  7
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 :من األمثلة على األحاديث الموضوعةلمزيد و 

 «  ،ْن كنتم تعتقدون أني أراكم يا عبادي، إْن كنتم تعتقدون َأنِّي ال أراكم فالخَلل في إيمانكم، وا 
ُكْن  :عبدي، أطعني تُكْن ربانيًا، تقول للشيء»، 4«َفِلَم جعلتموني أهوَن الناظرين إليكم

بن آدم، خلقُت األشياء من أجلك، وخلقُتك من أجلي، فال تنشغل بما هو لك يا»، 5«فيكون
فقد طعم خيرك ومنع  ،ئذن لي أن أخسف بابن آدما ،قالت األرض: يا رب»، 6«عمن أنت له

ومنع  فقد طعم خيرك ،ئذن لي أن أسقط ِكَسفًا على ابن آدما ،شكرك، وقالت السماء: يا رب
الفقير المتواضع، وُحبِّي للغني المتواضع  أحبّ  :الثة وُحبِّي لثالثة أشدُّ ث حبّ أُ »، 7«شكرك...

وحبي للشاب  ،الشيخ الطائع الغنيِّ الكريم وُحبِّي للفقير الكريم أشّد، وأحبّ  وأحبّ  ،أشدّ 
المتكبر، وُكْرهي للفقير المتكبر أشّد،  : أكره الغنيّ الطائع أشدُّ. وأكره ثالثة وُكْرهي لثالثة أشدّ 

وكرهي للشيخ العاصي  ،، وأكره الشاب العاصيوأكره الفقير البخيل، وُكْرهي للغني البخيل أشدّ 
 .8« أشدّ 

                                                                                                                                                                          
، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية الموضوعاتهـ(، 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي)ت  1

 .165، ص3، ج1بالمدينة المنورة، ط
 

، تحقيق: أبو عبد الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعةهـ(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  2
 .288،ص2م،ج1996، 1بيروت، ط -محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية الرحمن صالح بن 

 

 .4989 ،حديث رقم745 ،ص10، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  3
 .8168 ،ص13، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4

، موقع اسالم ويب -، مركز الفتوى1424األولى جمادي  19"ال أصل له": فتاوى الشبكة االسالمي ة،حكم الحديث: 
 .35081رقم الفتوى: 

 
 

 .11617 ،ص19، جتفسير الشعراويالشعراوي،  5
السنة، ومعناه يدل على أنه موضوع، إذ أنه ينزل العبد  :"هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب حكم الحديث

 ملكه. شريكا له، تعالى اهلل عن أن يكون له شريك في القوي سبحانه، أو يجعله المخلوق الضعيف منزلة الخالق
 (2808، الفتوى رقم )فتاوى اللجنة الدائمة. ."...اده شرك وكفرواعتق

 
 

   .9497 ،ص15، جتفسير الشعراويالشعراوي،  6
 53691اسالم ويب، رقم الفتوى: -:" ال أصل له"، مركز الفتوىحكم الحديث

 

 .8676 ،ص14ج، تفسير الشعراويالشعراوي،  7
 لم أجد الحديث في كتب السن ة.الحكم على الحديث: 

 .9674 ،ص16، جتفسير الشعراويالشعراوي،  8
 .184، وأورده السمرقندي في "تنبيه الغافلين"، صلم أجده في كتب السن ةحكم الحديث: 
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 : االستطراد العلميّ المطلب الثالث

، االستطراد العلمي   -رحمه اهلل-على تفسير الشعراوي  والعيوب الواضحة  من المآخذ البارزة      
بالموضوع أو  عن قضايا علمي ة ذات صلة هحديث أثناء تفسيره عندفي حيث كان يستطرد كثيرا 

 .عدبعيدة عنه كل  الب

 ،والعلوم ...،والبالغة ي ةالنحو  :ع اللغةمن مواضي فتجده يتشعب ويتفر ع كثيرا في المواضيع المختلفة
المتلقي ذهن ت ت يش مم ا، لوعظي  ويغرق في التفاصيل والدقائق، وهذا ال يتماشى مع األسلوب ا

   ويتعبه، ويجعله يمل  ويسأم.

في حلقات كثيرة مدرس أو معل م يشرح  وبدا كأن همن هذه البحوث، لدرجة  " ولقد أكثر الشعراوي  
أكثر ما أ خذ عليه في  وهذا ة في اللغة أو البالغة أو اإلعجاز، وليس مفسرا،دروسا علمي  

ة يقصد من وراء هذه االستطرادات البحثي  كان  أن  الشعراوي  مم ا ال شك فيه ة. استطراداته البحثي  
ن كانت في بعض األحيان  تهاوأن ه ما كان يفعل ذلك إال لعالق ،توضيح النص  القرآني   بالتفسير وا 

 .1بعيدة ومتكلفة، إال أن ه يظل مأخذا يصرف عن المتابعة بسبب طول االستطراد وامتداده..."

 :األمثلة على ذلك، ما يأتيومن 
 

 االستطراد في مواضيع اللغة 
 ويرجع سبب ذلك أكثر من غيرها،  والصرف في مواضيع اللغة والنحو والبالغة الشعراوي   ستطردا

 صه في اللغة العربي ة وعلومها، فقد انعكس ذلك على تفسيره.إلى تخص  
داء ومبحث الن   ،2في موضوع تناوب حروف الجر فتجده يستطرد ،سهب في مواضيع عديدةأفقد 

عرابه ،4وجواب القسم، 3وتفاصيله  وغيرها المئات من المواضيع. ،5وأسلوب النفي وحروفه وا 
 

                                                           
 .266، صالشيخ محمد متولي الشعراوي ومنهجه في التفسيرالقميحي،  1
 .5163-5162 ص ،9، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 1396-1395 ص ،3، جالمرجع نفسه 3
 6332 ، ص10/ ج2999 ص ،5، جالمرجع نفسه 4
 1122 ص ،2ج ،المرجع نفسه 5
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 خن حن جنيم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: ففي  

في حديثه عن األفعال  -رحمه اهلل-، يستطرد الشعراوي  1َّ مه جه ين ىن من
لتالميذ كان اة ن درِّس وفي الدراسات النحوي  ": قالف ،األمثلة على ذلك، وحشد الناقصة

وأخواتها، وهي فعل َماٍض ناقص، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وقد تأتي كان تامة تكتفي 

 يعني: إْن و ِجد ذو ع ْسرة.،  2َّ  مظ حط  مض خض ُّٱ بفاعلها كما في

ْن أردَت إذن: إْن أردَت الوجود األول فه على الوجود األول  وجودًا ثانيا طارئاي تامة، وا 
ما فهي ناقصة، كما لو ق ْلَت: كان زيد مجتهدًا، فأنت ال تتكلم عن الوجود األول لزيد، إن  

 تتكلم عن شيء طرأ على وجوده، وهو اجتهاده، وهذه هي كان الناقصة؛ ألن الفعل ينبغي
اج إلى خبر ليدل على أْن يدل  على زمن وحدث، والفعل كان دل  على زمن فقط، فاحت

كذلك نقول في الوجود األول وكان  في الزمن الماضي. حدث، فكأنك ق ْلَت: اجتهد زيد.ال
هذا هو الوجود األعلى، فإْن أردَت شيئًا آخر م تعلِّقًا بهذا « كان اهلل وال شيء معه»التامة: 

معنى  أسهب الشعراوي  في بيانف. 4" 3َّ مي زي ري ٰى ُّٱٱالوجود األول تقول:

ن أمكن اآلية، فالمقام  وتشتيت القارئ والمستمع، ة،التفاصيل النحوي   بسط دون بيان ذلك وا 
 غراق بالتفاصيل.يتطل ب االختصار دون اإل ،مقام وعظ

 
  ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ تفسير قوله تعالى:وفي 

إلى أسلوب  -رحمه اهلل– تطر ق الشعراوي  ،  5َّ يتىت نت مت زت رت يب

ويكثر من األمثلة  والشواهد على الرغم أن ه تحد ث عن  ،ويسهب بالحديث عنه ،اللف  والنشر
 هذا األسلوب مرات عديدة.

                                                           
 63األحزاب: 1
 280البقرة: 2
 152النساء: 3
 .12192 ،ص19، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
 29الكهف: 5
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 ة، وهو أن تذكر عدة أشياء، ثم  "الل فِّ والنشر، وهو أسلوب معروف في العربي  : -رحمه اهلل– قال
 ت وِرد أحكامها َحْسب ترتيبها األول، أو تذكرها م شو شة دون ترتيب.

 يب ىب نب ُّٱوالنْشر على الترتيب قوله تعالى: ومن النوع األول الذي يأتي فيه الل فُّ 

أي: لتسكنوا في الليل، وتبتغوا من ، ٱٱ1َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت

 فضل اهلل في النهار.

ثاني وهكذا، ومن للمحكوم عليه األول، والحكم الثاني للمحكوم عليه الفالترتيب إذا كان الحكم األول 
هذه أربع م ْخبر عنها ...َقْلِبي َوَجْفِني َواللسان وخالقي  :ةذلك قول الشاعر 

2 
 َراٍض وباٍك َشاِكر  وَغف ور   ...َقْلِبي َوَجْفِني َواللَسان  وخاِلِقي   نها؟ يقول:فما قصتها وبماذا أخبرنا ع

 على الترتيب: قلبي راٍض، وجفني باٍك، ولساني شاكر، وخالقي غفور.فتكون 
والنشر على التشويش دون ترتيب ثقًة بأن نباهَة السامع ستردُّ كل شيء إلى أصله  ومرة يأتي اللف  

 يئ ىئ نئ ُّٱ الحق سبحانه بعد أن قال: بصددها، فتالحظ أن   كما في اآلية التي نحن

منهما فقد ذكر  ا في الحكم على كل  ذكر الكفر، أم   اإليمان ثم  فبدأ باختيار ، َّنبمب زب  رب

 يك ىك ُّٱ بعده حكم المؤمنين: ذكر ثم  ، َّ  زت رت يب ىب ُّٱ حكم الكفر أواًل:

 4" 3َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل
تكثيف ف  فلو أوجز لكان أبلغ وأفصححول أسلوب اللف  والنشر،  وهذا استطراد واضح من الشعراوي  

 علما  أن ه تطرق إلى هذا األسلوب باستفاضة في مواطن سابقة.، السامعين والقارئين شتتي الشواهد
 
 
 

                                                           
 73القصص: 1
جواهر األدب في هـ(، 1362الهاشمي، أحمد بن إبراهيم )المتوفى: ه(، 1300هذا البيت لعائشة التيمورية )ت  2

نشاء لغة العرب  .392، ص2، تحقيق: لجنة من الجامعيين، مؤسسة المعارف، بيروت، جأدبيات وا 
 30الكهف: 3
 .8889 ،ص14، جتفسير الشعراويالشعراوي،  4
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  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ تفسير قوله تعالى: وأثناءوفي ٌّ ٍّ َّ 

وما تحمل من  ،بالحديث عن صيغ المبالغة -رحمه اهلل-، يستطرد الشعراوي   1َُّّ

، « المظ»مبالغة في كلمة  هي« مظال  »"وكلمة  فيقول: ،معاٍن،  ويحشد األمثلة على ذلك
هي « مظال  ف»ومتكررًا؛  هو الذي يظلم ظلمًا قوي ا« مال  الظ»، و «مظال  »وفيه « ظالم»ففيه 

 .«ظالم»صيغة مبالغة في 
ها: فع ال، لنا أن نعرف أن صيغ المبالغة كثيرة، فاللغويون يعرفون أن   وحين نرد عليهم ال بد  

بداًل من « قت ال»، ومثل قولنا: « أك ال»مثلها مثل قولنا: م فعيل، مفعال، فعول، َفِعل، فظال  
هو من « قت الال  »فالقاتل يكون قد ارتكب جريمة القتل مرة واحدة، لكن  ،«قاتل»أن نقول: 

، ويقال لمن صار «ناهب»ار القتل حرفته. ومثل ذلك وص ،فعل الجريمة مرات كثيرة
 اس.ب كثيرًا، ويعدد النهب في الن  أي أنه إن نهب ينه« َنه اب»النهب حرفته: 

الموجب أي في األمر  ،إن وردت في اإلثبات وصيغة المبالغة ،ى صيغة المبالغةوهذه تسم  
نا ما دمنا قد ، ألن  ه ظالم أيضافالثابت أن  « فالن ظال م»فهي تثبت األقل، فعندما يقال: 

فمعنى « فالن عال مة»أو « فالن عال م»ذلك نقول:  أثبتنا المبالغة فإننا نثبت األقل. ومثل
فصيغة « . عال مة»فال يثبت ذلك أنه « فالن عالم»ذلك أن فالنًا هذا عالم. ولكن إذا قلنا: 

فحسب، إنها أيضًا اسم فاعل مبالغ فيه، ألن الحدث « اسم فاعل»المبالغة ليس معناها 
فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب  يأتي منه قويًا، أو ألن الحدث متكرر منه ومتعدد.

فإنه يثبت لنا أنه آكل، هذا « فالن أك ال»فإذا ما قال واحد:  ،أولى تثبت صفة غير المبالغة
 2في اإلثبات..."

أن يكتفي ببدال من اإلطالة غير الالزمة،  ،عن صيغ المبالغة هفي حديث االيجاز هكان بإمكان
 موضوع صيغ المبالغة في مواطن عديدة. ، علما أن ه تطر ق إلىبأمثلة أقل  

 
 
 

                                                           
 182آل عمران: 1
 1914-1913 ،ص3، جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
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 :القضايا العلمّيةاالستطراد في 
في الحديث عن القضايا العلمي ة بتفاصيلها الدقيقة، وقد أسهب في ذلك، وهذا  استطرد الشعراوي  

، إال أن  ذلك االستطراد ال يتماشى لواسعة المطل عة على قضايا العلمعلى ثقافة الشيخ ا األمر يدل  
 من محدودي الثقافة.  الذي جمهوره األغلب عامة الن اس ،تفسيرهمع 

 ومن األمثلة على ذلك:

 ٱ، 1َّ حجمث هت مت خت حت جتهب مب  خب ُّٱٱتفسير قوله تعالى: قوله في ٱ ٱ ٱ  ": ٱ

وربع مليون مرة، والقمر أصغر من األرض، وعندما تأتي  الشمس مثل حجم األرض مليونا إن  
من القمر، هذا  ااألرض تحجب جزءً  الشمس الهائل فإن  األرض بين الشمس والقمر برغم حجم 

هذا الجزء من القمر  جعلوي ،وير القوس المحجوب من األرضالجزء المحجوب بقدر تد
 مظلما.

لكن األرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهي التي تحجب عنه ضوء  ،القمر وجوده ثابت إن  
 .2عنه..." بعيًداجم نوره كلما تزحزحت األرض الشمس، ويكبر ح

بل مدعاة لتشتيت ذهن المتلقي، وكذلك ال  ،إن  هذا االستطراد ال داعي له، وال فائدة ت رتجى منه
 يتوقف فهم اآليات عليه.

 

  خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ تفسير قوله تعالى: أثناءفي و 

يستطرد ليتحد ث و عن الجوع،  تحد ث الشعراوي   ، 3َّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي

 فإن كل   ،دامت الحياة موجودة في خاليا المخ   ، وما"وسيد هذه األجهزة المخ  فيقول:  عن المخ  
شيء، وذلك هو السبب في أن  شيء فيك جاهز للعمل، لكن إذا ماتت هذه الخاليا، انتهى كل  

ة هم يتناسون الحقيقة العلمي  أعطوه دواء معينا فعادت إليه الحياة. إنً  ثمً  ،مات فالًنا قال: إن  ي  
عن العمل، ولذلك فهناك إنسان  الحياة ال تغادر اإلنسان إال إذا توقف المخ   وهي أن  المؤكدة، 

ون الصدر لتدليك ة تعيد تشغيل القلب، أو يشق  فيعالجه األطباء بصدمة كهربي   ،قد يتوقف قلبه

                                                           
 189البقرة: 1
 .809-808،ص2،جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 155البقرة: 3



239 
 

في خدمة ذلك السيد وهو  هافهذا هو الموت. فأجهزة الجسم كل   القلب. لكن إذا ماتت خاليا المخ  
 .1.."المخ

 
وهو  ،حيث أزاح التفسير عن مقصوده ،ال يتناسب في هذا المقامال شك أن  هذا االستطراد 

 .بيان مراد اهلل، حيث ال حاجة تستدعي التفصيل عن جهاز المخ  
يستطرد في علم الفلك والحديث عن النجوم سمة بارزة في تفسيره، فتجده وهذا االستطراد 

 ،4حلكما تشع ب في الحديث عن عالم الن   ،3كما أسهب الحديث عن نمو النبات ،2والشمس
 وغيرها العشرات من األمثلة. ،5وتعمق في الحديث عن أشعة "ليزر"
كأن ه يلقي محاضرة علمي ة  ،بتفاصيله الدقيقة عجاز العلمي  كما تطر ق بتوسع إلى قضايا اإل

، وفي معرفة ما في 6النبات المزروع على المرتفعات عجاز فياإل لطلبة العلوم، ومن ذلك:
 ، وغيره العشرات من األمثلة. 7األرحام

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .661،ص2،جتفسير الشعراويالشعراوي،  1
 .1105 ص ،2،جالمرجع نفسه 2
 .2821 ص ،5،ج المرجع نفسه 3
 .7364 ص ،12،جالمرجع نفسه 4
 .2704 ص ،5،جالمرجع نفسه 5
 .2658 ص ،5،جتفسير الشعراويالشعراوي،  6
 3097 ص ،5،ج المرجع نفسه 7
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 العلمية  والمآخذ المطلب الرابع: المغالطات
 

قرآني ة، ومن ة خالل تفسيره لآليات الببعض األخطاء العلمي ة والمنهجي   -رحمه اهلل-وقع الشعراوي 
 :تلك األخطاء

 اآليات:ببعض همال بيان األحكام الفقهية المتعلقة إ 

أو الموازنة بين  ،لم يعتن الشعراوي بالتفاصيل الفقهية ومسائل الخالف والترجيح بين المذاهب
األقوال، فكان مقتصدا معتدال في تناول المسائل الفقهية قدر الحاجة، وذلك ألن ه في مقام الوعظ ال 

ن ما أراد الدرس الفقهي    تسليط الضوء على العظة والعبرة المستفادة من اآليات.، وا 

، ولم يعط الحد األدنى ت صلة مباشرة لفهم اآلياتعن قضايا فقهية ذا هوأغفلأهمل الحديث  لكن ه 
 أن ه استطرد في مسائل ليست لها أهمية بمكان. من . على الرغمللحكم الشرعي  

 يتطر ق لم ، 1َّ  خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱُّٱ قوله تعالى: تفسير ففي

 ه، على الرغم منالموضوع حق   يضع كلمات يسيرات، ال تفبإلى مسألة الخلع إال ب الشعراوي  
 .خالقي  األو  جتماعي  بب عده االالموضوع  أهمية

من  الذي تخاف أال تؤدي له حق ا ،زوجها"أي أن تخلع المرأة نفسها من  فيقول عن الخلع :
 .2حقوق الزوجية "
التي تعين على فهم اآليات ويحتاجها  ،ة في الصيامالحديث في مسائل أساسي  كما أعرض عن 

 .3عامة الن اس
 
 
 
 

                                                           
 229البقرة: 1
 992 ص ،2،جتفسير الشعراويالشعراوي،  2
 ،  وما بعدها.767 ص ،2،جالمرجع نفسه 3
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 :عدم وجود منهجية موحدة 

من خالل تفسيره، إن ما تجد منهجا  مطردةمنهجا موحدا وطريقة  -رحمه اهلل-لم يسلك الشعراوي  
 وهذا ي عد  عيبا ومأخًذا عليه. ،مضطربا

   بينما  ،1حوبقضايا الن  فعند تفسيره سورة آل عمران بعد الحديث عن األحرف المقطعة، يستفتح
في حين يتطر ق عن سر  بداية ، 2ساءيتطر ق إلى ما تضمنته السورة من مواضيع كما في الن  

في المقابل تطر ق إلى التناسب بين خواتيم السورة السابقة  ، 4واإلسراء 3األنعامكما في السورة 
بينما يتطر ق  ،7والمؤمنون 6والكهف ،5التي يشرع في تفسيرها كما في األعراف ،مع بداية السورة

 . ...9واألحزاب 8األنفال في كما إلى األسلوب القرآني  
 

   كان يتطر ق إلى فبل في كل  مرة اتبع منهجا مغايرا،  ،ردةلم يتناول تفسير اآليات  بطريقة مط
وغيرها الكثير من  13، "الحسنى"12"خالئف"، 11، "براءة"10مثل كلمة "تستغيثون" المعنى اللغوي  

ة، ويتطر ق إلى قضايا النحوعراب اآليات والكلمات القرآني  إوأحيانا يتناول  ،14األمثلة
، أو 15

                                                           
 1259 ص ،2ج،تفسير الشعراويالشعراوي،  1
 2887 ص ،5،جمرجع نفسهال 2
 3491 ص ،6ج،مرجع نفسهال 3
 8309 ص ،13ج،مرجع نفسهال 4
 4035 ص ،7،جمرجع نفسهال 5
 8827 ص ،14، جمرجع نفسهال 6
 9959 ص ،16،جمرجع نفسهال 7
 4559 ص ،8،جمرجع نفسهال 8
 11883 ص ،19،جمرجع نفسهال 9

 4586 ص ،8،جتفسير الشعراويالشعراوي،  10
 4858 ص ،8،جمرجع نفسهال 11

 

 5788 ص ،9ج ،مرجع نفسهال 12
 5873 ص ،10،جمرجع نفسهال 13
  ... .8853، ص 8842 ص ،14،جتفسير الشعراويلمزيد من األمثلة انظر: الشعراوي،  14
 ... .11968 ، ص11948 ، ص19 / ج6331 ص ،10،جمرجع نفسهال لمزيد من األمثلة انظر: 15
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يتطر ق إلى قضايا الصرف
أو يتطر ق إلى اآلية من الجانب البالغي   ،1

يبدأ باستفهام وأحيانا  ،2
حيانا يتطر ق أو ، 3يقاظ الغافلينا  لآليات، بغرض جذب االنتباه و  والتفصيلي   جمالي  عن المعنى اإل

 . ...4إلى أسباب النزول
 
 

 بهام وعدم التصريحاإل: 

بهام عند ذكر األقوال، فيقول: يقول ه يلجأ إلى اإلأن   -رحمه اهلل-من المآخذ على الشعراوي  
بهام.تفي باإلبل يكأو العلماء دون التصريح بأسماء القائلين  ،أو أهل التفسير ،المفسرون  

 ومن األمثلة على ذلك:

  5َّ  حمجم يل ىل مل ُّٱٱٱقوله تعالى:عند تفسير 
 .6المحسن"ها رؤية فقد قال المفسرون: إن   ،ا الزيادةأم   " :-رحمه اهلل -يقول الشعراوي  

 .7بهام كثيرة في تفسيرهواألمثلة على أسلوب اإل
 التكرار:  

، ويغلب عليه تكرار المواضيع التي قد بحثها واستفاض فيها -رحمه اهلل-من المآخذ على الشعراوي  
 . 8ة الواحدة تذكر مرات عديدة، هذا من حيث الشكل والقالبطابع التكرار، حتى إن نا لنجد القضي  

                                                           
 ، ص14/ ج3669 ، ص6/ج3068 ، ص5/ ج831،ص2، جمرجع نفسهاللمزيد من األمثلة انظر:  1

 10609 ، ص17/ج8595
، 6618 ، ص11/ ج 2793، ص2722 ص ،5/  ج204 ص ،1،جمرجع نفسهاللمزيد من األمثلة انظر:  2

 8886 ، ص14/ ج6619 ص
 8880 ، ص14/ ج5650 ص ،9/ ج1470 ص ،3/ج967 ص ،2،جمرجع نفسهاللمزيد من األمثلة انظر:  3

 9419 ،ص15/ج
 

 ص ،19/ ج 8579ص  ،14/ج 3141ص  ،5/ج 1907ص  ،3، جمرجع نفسهال لمزيد من األمثلة انظر: 4
12140 

 26يونس: 5
 3209 ص ،5،جتفسير الشعراويالشعراوي،  6
/  9030 ،ص15/ ج4360،ص 7/ج3068 ،ص5،جتفسير الشعراويلمزيد من األمثلة على ذلك: الشعراوي،  7
 11026 ،ص11025 ،ص18/ج10369 ،ص17/ج 10067 ،ص16ج
، 2015، 8، دار النفائس، األردن، طالكريم اعجاز القرآن(، 1432)تبتصرف، فضل، فضل حسن عباس 8

 .137ص
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ل القول فيها ،عةكاألحرف المقط    سورة  ، وكالم العلماء والحكمة منها، في كل  وبسط  فقد فص 
 ،ثم  األعراف ،آل عمران ثم   ،فتجده يفص ل في سورة البقرة .نفسه الكالمتستهل باألحرف المقطعة ب

 . الحجر وهكذا... ثم   ،إبراهيم ثم   ،هود ثم   ،يونس ثم  
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 الفصل الخامس

 التفسير  الوعظّي عند النابلسيّ 

 دراسة ونقد
  

 وفيه خمسة مباحث:  

 .المبحث األول: سيرة محمد راتب النابلسيّ 
عند  ومستوى األداء المبحث الثاني:  األسلوب في التفسير الوعظيّ 

 .النابلسيّ 
 .المبحث الثالث: أساليب تيسير المعاني وتقريبها  عند النابلسيّ 

 في التفسير الوعظيّ عند النابلسّي النقد مجاالت المبحث الرابع: 
 المآخذ على التفسير الوعظّي عند النابلسيّ المبحث الخامس: 
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 المبحث األول
 سيرة محمد راتب النابلسيّ  

 

 

 

 مطالب:وفيه أربعة 

 .المطلب األول: الميالد والنشأة

  .المطلب الثاني: ثقافته

 .عملهالمطلب الثالث: 

 .المؤلفات المطلب الرابع:
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  1المطلب األول: الميالد والنشأة

"حظها من المال  بقولهة وصفها ألسرة سوري   ،دمشق في 1938سنة  ولد محمد راتب النابلسي    
اء من علم -الذي لم يدركه-شديد"، وكان والده  وفيها انضباط اجتماعي   ،ومن العلم كثير ،قليل

 .المخطوطاتبعض  تضم   كانتو من معارفها المتعددة،  ، نهل دمشق، وقد ترك له مكتبة كبيرة
، وتخرج فيه التحق بمعهد إعداد المعلمين ، ثم  ةالثانوي   وحتى ةاالبتدائي  من رس دمشق والتحق بمدا

وتخرَّج فيها ، دمشق ( في جامعةةكلية اآلداب ) قسم اللغة العربي  ، وبعدها التحق بم 1956عام 
التحق بكلية ، وبعدها س في آداب اللغة العربية وعلومها، حيث حصل على ليسانم 1964عام 

لى دبلوم التأهيل التربوي م ع 1966، وحصل في عام التربية بجامعة دمشق، ليتابع دراساته العليا
، وقد حصل دابوحضَّر درجة الماجستير في اآلالتحق بجامعة ليون ) فرع لبنان (،  ، ثم  بتفو ق

موضوع تربية األوالد في  م، في ١٩٩٩ في التربية من جامعة دوبلن في ةعلى شهادة الدكتورا
 .اإلسالم

لعدد من علماء  الشرعي   في وقت مبكر من حياته، فلزم دروس العلم وقد طلب العلم الشرعي      
دمشق، حيث دَرس التفسير، والحديث، والفقه، والسيرة، والفرائض، ونال إجازة إسالمية في رواية 

أستاذ علوم القرآن، الحديث الشريف من أستاذه في كلية اآلداب الدكتور الشيخ صبحي الصالح 
 .في جامعة دمشق وفقه اللغة وعلوم الحديث

 

 

                                                           
1 :  موقع موسوعة النابلسي 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11497&id=114&sid=661&ssid=683&sssid=
 685 

 02-09-2010 ، إذاعة دمشق، بتاريخ:19، الحلقة مشوار حياتيبرنامج : 

 
 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/5583c110-f818-49c8-a84e-0ca944202243
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11497&id=114&sid=661&ssid=683&sssid=685
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11497&id=114&sid=661&ssid=683&sssid=685
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 ثقافته المطلب الثاني: 

باإلضافة إلى تخصصه في األدب ودراسته لعلوم  -،ااع ثقافته وشموليتهالنابلسي  باتس   يمتاز
 القمر، و  الشمس،و األرض، و  عن الكون، :فهو كثير المطالعة في شت ى المواضيع،  -الشريعة

 . النبات...و البحار، و  األسماك،و األطيار، و 

أن ه طبيب، فهو دوما يلتقي  ظن  بعضهموواسعة، حتى  اي ة عالية جد  بي ن النابلسي  أن  ثقافته الطبو 
 1، والجراحي ن، ويستمع إليهم.اخبة من أطباء دمشق المتفوقين جد  بن

 رفته في ثالثة حقول ثقافي ة: حقل الثقافة الشرعي ة، وحقل الثقافةعحاجة أن يعم ق مبفالمتحد ث الجيد 
تمنحه المنهج والضوابط، وأم ا الثقافة العامة  فالثقافة الشرعي ةالعامة، وحقل الثقافة المتخصصة؛ 

وأما الثقافة المتخصصة فإن ها ، كل ها لمواضيع التي يتحدث عنهال تساهم في تشكيل خلفي ة شاملةف
 .2تمنحه العمق والمصداقي ة

بي ن النابلسي  سعة اطالعه وتوظيفها في مجال و  لقد جمع النابلسي  بين حقول الثقافة الثالث،و 
، لكن ة، مع أن اختصاصي في األدب العربي  أنا أحب الثقافة الموسوعي   والتعليم بقوله : "الوعظ 

 بفضل اهلل عز وجل، أنا أؤمن أن العلم كيان واحد، اى العلوم اطالع واسع جد  اطالعي على شت  
ن، أكون خلق اإلنسان، في خدمة الديو  اإلعجاز،و الفلك، و  المجرات،و فحينما أوظف حقائق الكون، 
 .3قد قدمت خدمة لهذا الدين..."

في تطوير مهارة التأمل والمالحظة وكثرة المطالعة، فيقول:"  أثر البيئة الريفي ة لبي ن النابلسي  أن  و 
الحقيقة هذا الريف جعلني أتفكر في خلق السماوات واألرض، شاب في ريعان شبابه، يسكن وحده 
في غرفة بسيطة، هذه البيئة البسيطة المتواضعة كانت سبب تأملي في الكون، وسبب انكبابي على 

                                                           
 02-09-2010 ، إذاعة دمشق، بتاريخ:19، الحلقة مشوار حياتيبتصر ف: برنامج :  1

 

 .41م، ص2010، 1، دار السالم، مصر، طالمتحّدث الجيد: مفاهيم وآلياتبتصر ف، بكار، عبد الكريم،  2
 02-09-2010 ، إذاعة دمشق، بتاريخ:19برنامج : مشوار حياتي، الحلقة  3
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المطالعة، وأنا ال أنسى أن هذه السنوات التي أمضيتها وحدي في غرفة متواضعة في ريف دمشق، 
 .1، كانت سبب التألق الديني"-كنت معلما-

ف تلك المعارف وظ  فوندواته ومؤلفاته،  ظهرت مالمح ثقافته الموسوعي ة من خالل محاضراتهوقد 
طبقة  اصةهذا األمر جذب الن اس إليه وخي ة، و جمع بين العلوم الديني ة والدنيو و  في خدمة الدين،

تجلب المثقفين، أنا أقول لك  اأنت حينما يكون طرحك علمي   وقد أشار إلى ذلك بقوله: " ،المثقفين
، احينما تطرح طرحا علمي  ف جوامع دمشق، بكل تواضع: نسبة المثقفين في جامعي أعلى نسبة في 

ه عندي مرفوض، هذا كل  فتعتمد الحقيقة، ال يوجد في درسي منامات، وال شطحات، وال كرامات، و 
فانظروا عمن  ،يخضع له، إن هذا العلم دين مقبول، والكل  ، والطرح العلمي عندي طرح علمي  

 .2وفي مقدمتهم األطباء" ،إلى هذا المسجد المثقفين انجذاب  تأخذون دينكم، فطرحي العلمي سبب 

 

 : عملهالمطلب الثالث

 ثم   ،الرسمي   عمل في حقل التعليم الثانوي  ف نشأ النابلسي  في أسرة تعمل في حقل التربي ة والتعليم،    
حتى  م 1969من عام  ، بدءافي كلية التربية بجامعة دمشق ار  محاض اعمل أستاذ  إذ ، الجامعي  

ات الشريعة ة في كلي  في القرآن والسن   لمادة اإلعجاز العلمي   ا، وبعدها عمل أستاذ  م 1999عام 
لمادة العقيدة  ا، وأستاذ  -في دمشق فرع الفتح اإلسالمي   -وأصول الدين في جامعة األزهر 

ة في ألصول التربي   ا، وأستاذ  -مجمع أبي النور في دمشق فرع -م درمان أة بجامعة اإلسالمي  
 .3ةجامعة طرابلس اإلسالمي  

                                                           
 17-06-2007بتاريخ: مقابلة إذاعي ة، إذاعة دار الفتوى، لبنان،  1
 02-09-2010 ، إذاعة دمشق، بتاريخ:19، الحلقة مشوار حياتيبرنامج :  2

3 :  موقع موسوعة النابلسي 
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11497&id=114&sid=661&ssid=683&sssid=

  685 
 02-09-2010 إذاعة دمشق، بتاريخ:، 19، الحلقة مشوار حياتيبرنامج : 

 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11497&id=114&sid=661&ssid=683&sssid=685
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11497&id=114&sid=661&ssid=683&sssid=685
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ومتألقة، وله  اس شخصية المعة جد  بي ن النابلسي  سبب اختياره لمهنة التدريس بقوله:" المدر  و    
صنعة  ألن  التدريسفي األساس،  امدرس   عملأن أ طموحيو ساتذتي، كنت ُأعجب بأمظهر راٍق، ف

س، والعالقة بين المعلم نقل المعرفة عمل مقد   األنبياء في الحقيقة، ومن أرقى األعمال، بل إن  
ها عالقة مقدسة مبرأة من كل مصلحة ة، كما هي بين الشاري والتاجر، إن  والمتعلم ليست عالقة مادي  

 .1مادية"
وتبسيط  ،على شرح النصوص فائقة قدرة  تهأعط، قرابة ثالثين عاما  فخبرة التدريس والتعليم

 العبارات وتيسيرها، وقوة ضرب األمثلة.

 

 المطلب الرابع: المؤلفات

) ة ، وإلى اللغة اإلنكليزي وُترجمكتاب ) نظرات في اإلسالم (، أل ف النابلسي  عد ة مؤلفات منها:    
ا، تأمالت في اإلسالم ( اءات مثمرة مع وكتيب ) كلمات مضيئة ولق ؛إلى اللغة اإلنكليزية ُترجم أيض 

) اهلل أكبر ( ، وكتاب ) موسوعة أسماء اهلل  ) الهجرة (،) اإلسراء والمعراج (، الشعراوي (، 
) موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن رجم إلى اللغة اإلنكليزية ، والحسنى ( ثالثة مجلدات، وقد ت

، و ) اللغة اإلنكليزية ترجم إلى، و  نآيات اهلل في اإلنسان ( مجلدا في اآلفاق ، والسنة ) آيات اهلل
ء اهلل للمؤمنين (، ) نداو ،) الرد على البابا (و) مقومات التكليف (، وومضات في اإلسالم (، 

 باإلضافة إلى تفسير القرآن الكريم.

 ،أبرزها كتاب ) من أدب الحياة ( ،كما شارك في تأليف عدة كتب متعلقة باختصاصه الجامعي  
، والذي استمر  تدريسه  :بفرعيها هادة الدراسة الثانويةوهو كتاب المطالعة المقرر لش األدبي  والعلمي 

قرابة عشر سنوات، وشارك في تأليف كتاب أصول تدريس اللغة العربية لطالب الدراسـات العـليا ) 
 .2دبلوم التأهيل التربوي ( في كلية التربية في جامعة دمشق

                                                           
 17-06-2007بتاريخ: مقابلة إذاعي ة، إذاعة دار الفتوى، لبنان، بتصّرف:  1

 17-06-2007إذاعة األغواط، الجزائر، بتاريخ:  مقابلة إذاعية،  2
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 المبحث الثاني
 

ومستوى  في التفسير الوعظي   األسلوب
 عند النابلسي  األداء 

 
 مطالب: خمسةوفيه 

  .المطلب األول: أسلوب االستفهام
 .: أسلوب األمرالمطلب الثاني
 .: أسلوب التحذيرالمطلب الثالث

 .داءالمطلب الرابع: أسلوب النّ     
  .عند النابلسي مستوى األداءالمطلب الخامس:      
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 تمهيد

، يعد  تفسير النابلسي  من التفاسير الوعظي ة    ألقاه خالل دروس  ذات الطابع االجتماعي  والعلمي 

هذا الكتاب دروس ُعقدت وقد أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره بقوله: " فأصل  في المسجد، التفسير

حيث كنت وقتها حريصا على تسجيل  ،في رحاب مسجد الشيخ عبد الغني  النابلسي  بدمشق الشام

  .1لكاسيت المعهودة آنذاك.."كل  الدروس بآالت التسجيل على أشرطة ا

  ،أن يجذب إليه الن اس على اختالف ثقافاتهم ومشاربهمشو ق ع من خالل أسلوبه الميس ر الماستطاو 

             التي نال من خاللها ثقة المثقفين والعوام. ثقافته الموسوعي ة موظ فا

. تناول أوفي هذا المبحث س  األساليب التي اعتمدها النابلسي  في تفسيره الوعظي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مؤسسة الفرسان، عمان، تفسير النابلسي: تدبر آيات اهلل في النفس والكون والحياة، النابلسي، محمد راتب،  1
 .13، ص1جم، 2016، 1ط
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  .المطلب األول: أسلوب االستفهام

  في تفسيره  هبشكل عام، وقد وظ ف يعد  أسلوب االستفهام من األساليب البارزة في التفسير الوعظي    
 . سلوبهذا األوأكثر من توظيفه، حتى ال تكاد تخلو صفحة تفسيري ة من 

ثارة األسئلة    رحمه –كمنهج الشعراوي  اإلجابة عنها، ثم   ،فكان من منهجه تكثيف االستفهامات وا 
هامة  مهارة ال هذه تعد  و من خبرته التعليمي ة،  وفن ها طرح األسئلةوقد اكتسب النابلسي  أسلوب  .-اهلل

 المهارات التعليمي ة إلى درسه الوعظي .هذه في العملي ة التعليمي ة، وقد نقل النابلسي  
وقد أشار مختصو التربي ة والتعليم إلى أهمية مهارة طرح األسئلة، فهي تثير تفكير المتعل م، وتساعده 

 .1في ربط الخبرات السابقة بالخبرات والمعلومات الجديدة، كما أن ها تثير انتباه المتعلم ودافعيته
وتشويقها لمعرفة  ،واألسماع فهاماالستفهام وتكراره هو جذب األوالغرض من توظيف أسلوب   

إنكار  غرضلجأ إلى االستفهام و  وتفخيمه والتركيز فيه، كما يجل ي المعاني، ،األمر المستفهم عنه
براز البالغة الخاطئة أو السلوكيات ال زالة اإلشكال، وا  محرمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وا 

 غراض.األوغيرها من  ،القرآني ة
 

 ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي :

 اك يق ىق يف  ىف يث ىثنث ُّٱٱٱٱتفسير قوله تعالى: في َّ
، يستفهم 2

النابلسي  ويتعجب قائال:" إنسان يتجر بالدين؟! أيجعل الدين تجارة؟"
والغرض من توظيف  3

 أسلوب االستفهام هو إنكار الفعل، وبيان بشاعته.

  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ االستفهام عند تفسير قوله تعالى: وظ ف النابلسي  و 

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يمىم مم خم

، فيستفهم متهكما منتقدا على القائلين بأن  4ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي

                                                           
 .172، ص1425، 1بيروت، ط –الفكر ، دارمهارات التدريس الفّعالبتصر ف، قطامي، نايفة،  1
  41البقرة: 2
 .189، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  3
 30البقرة: 4



253 
 

مئة وستين هل اخترعوا طي ارة؟ وقد تركب ست بقوله: " ماذا فعل القرود؟ نسان قردأصل اإل
 طعام، وشراب، وشاي، ومقاعد مريحة، على ارتفاع أربعين ألف قدم، ونقلوا :راكبا، كل ها

 .1نترنت؟"واإل الصورة والصوت؟ وما موضوع الفكس واألجهزة
رة  نسان اإلأصل بأن   :دعوة القائلين سخ فيُ أن  استطاع النابلسي   بتلك االستفهامات المتكر 

 دعوة باطلة، وحجة واهية. ، وبي ن أن هاقرد

  ره ليبي  وظ ف و  ٰذ ُّٱ تفسير قوله تعالى: فين أهمية األمر المستفهم عنه، فاالستفهام وكر 

إلى أهمية التفك ر  يتطر ق النابلسي   ، 2َّرئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

هي حياتي؟ بأية طريقة؟ وأين وأن ه جزء من الدين، فيقول:" يا ترى؛ كيف تنت ،في الموت
 .3البيت؟ وأين ُأدفن؟" أفي ،ت أم خارجه؟ وأين ُأغس لفي البي أموت

فيحرص على بها لألمر المستفهم عنه، نمن خالل تكرار االستفهام، يجعل المتلقي متف
 العمل لآلخرة.

  وبيان شموليتها،  ـوتصحيح مفهومها ،في بيان المعاني هذا األسلوبإلى  يلجأ النابلسي  و

عن معنى  يستفهم النابلسي   ، 4َّمك لك خك حك ُّٱٱ:تفسير قوله تعالى ففي

ثم  يردف قائال: هناك من يفهم معنى  5" فما معنى األمر بالتسبيح؟"فيقول: ،التسبيح
تسبيح ال هذاأن   ويجيب  !سبحان اهلل !: سبحان اهلليقولو  ،بأن يمسك السُّبحة :التسبيح
،   6اهلل.ومعاينة النعم والتفك ر في آالء  ،ههوتنزيهو تمجيد اهلل  ،ولكن  التسبيح الحقيقي   لفظي 

، وبي ن تصحيح الخطأ العالق في األذهان حول مفهوم التسبيح ي  بذلك استطاع النابلسو 
، وعدم حصره بتسبيح اللسان. مفهومه  الشمولي  والحقيقي 

 

                                                           
 .158، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  1
 4ق: 2
 .7، ص 9، جالنابلسيتفسير النابلسي،  3
 74الواقعة: 4
 .191، ص 9، جتفسير النابلسيالنابلسي،  5
 .191، ص 9، جتفسير النابلسيبتصر ف: النابلسي،  6
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  وظ ف النابلسي  ، 1َّهت مت  خت حت جت ُّٱ تفسير قوله تعالى:أثناء في و

ولكن هنا  يستطيعه؟ مستحيل،هل يمكن أن تأمر إنسانا بما ال " قائال:أسلوب االستفهام 

ر الموت َّ حت جت ُّٱٱنهي ؟! أأنا الذي أقر  حتى إن ك  ،، فهل الموت بيدي يا رب 

 . 2.".تنهاني عن أال أموت إال وأنا مسلم؟.
زالة اإلشكال عن فهم اآلية.  فبهذا التوظيف  ساهم في دفع االلتباس وا 

  وما تحدثه من معانٍ  في السياق القرآني   ،ةمفي بيان داللة الكل وظ ف النابلسي  االستفهامو 

 ، 3َّمم خم حم جم هل مل خل  حلُّٱقوله تعالى: لم ا فس ر

يجيب عن االستفهام،" أي: حينما يتوب  ثم    ،"؟َّهلُّ :" فماذا نستفيد من كلمةقولفي

 .4.".يمان جماعة.المؤمنون جميعا؛ نقطف ثمار اإل

 مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱقوله تعالى:  تفسير وفي 

عن كيفية تالوة القرآن حق  تالوته، بقوله:" فكيف نتلو هذا القرآن  يستفهم النابلسي  ،  5َّ
 يجيب عن االستفهام كعادته. ، ثم  6حق  تالوته؟"

  عند  ومثالهمع بين المفردات القرآني ة، وظ ف النابلسي  االستفهام في الكشف عن سر  الجو

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتفسير قوله تعالى:

بأن  اهلل تعالى  :والقداسة، ثم  يجيب عن سر  الجمع بين الملك تساؤال النابلسي   ثير، في 7َّ
 .8جمع صفات القو ة والرحمة

وظيفة الكلمة القرآني ة وبالغتها، حيث ال يمكن تبديل حرف  النابلسي   وبهذا الجواب أبان
 مكان آخر، وال كلمة مكان أخرى، فالكلمات والحروف منتقاة مختارة.

                                                           
 132البقرة: 1
 .347، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
 31ور: الن   3
 .311، ص 9، جتفسير النابلسيبتصر ف: النابلسي،  4
 121البقرة: 5
 .322، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  6
 1الجمعة: 7
 .322، ص 9، جتفسير النابلسيبتصر ف: النابلسي،  8
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  ُّٱفعند تفسير قوله تعالى: ، -عز  وجل–وظ ف النابلسي االستفهام في بيان نعم اهلل و 

َّ خض حض جض مص
فما الذي يعطي  " فيستفهم النابلسي لبيان نعمة الن ار بقوله: ،1

 2"هذه الحرارة؟ وهذا األثاث الذي تجلس عليه كان أشجارا، فكيف ُصنع أثاثا جميال؟

 3.واألمثلة على توظيفه هذا األسلوب كثيرة، وكانت لغايات وأغراض كثيرة

 
 : أسلوب األمرالمطلب الثاني

 
مثل أسلوب األمر، حيث يكثر هذا األسلوب في  يب المعتمدة في التفسير الوعظي  من األسال   

أسلوب األمر  -من أصحاب التفسير الوعظي   كغيره - ، وقد وظ ف النابلسي  هذا اللون من التفسير
 وأكثر من استخدامه ألغراض وأهداف متعددة. ،في تفسيره

 : ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي

   رث يت ىت نت مت زت  رت  ٱُّٱ أسلوب األمر عند تفسير قوله تعالى: وظ ف النابلسي 

َّ ىف يث ىث نث مثزث
، وساق "ال أعلم"على قول كلمة:  ، فيحث  النابلسي   4

د نفسك أن تقول عن شيء ال تعلمه: واهللأعلم، فيقول:مواقف للعلماء في قولهم ال   ،" عو 
د تالميذك، و  خوانك كلمة ) ال أعلم("ال أعلم، عو  ، ثم  يلجأ إلى أسلوب األمر مرة أخرى 5ا 

أن تقول:  -وأنت ال تدري -فيقول: " فوط ن نفسك أن تقول إذا سئلت عن آية ما معناها
 .6ال أدري، أراجعها إن شاء اهلل.." ،واهلل

                                                           
 71الواقعة:  1
 .189، ص 9، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
، 260، ص245، ص 242، ص239، ص237، ص236، ص1، جمرجع نفسهالزيد من األمثلة، انظر: لم 3

، 9،ص8، ص7، ص6، ص5، ص2/ج312ص، 299، ص277، ص272، ص267، ص266، ص263ص
، 298، ص 294، ص270، ص261، ص195، ص63، ص50، ص48، ص6.... /ج11، ص10ص
 ...560، ص326، ص319، ص307، ص305، ص299ص

 32البقرة: 4
 .163، ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  5
 .164، ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  6



256 
 

  يبي ن  ،1َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو

بها، فيقول: التفك ر بنعم اهلل التي يتنع م ، فيحث  على -تعالى –مدى ِعظم نعم اهلل  النابلسي  
" اجمع األجهزة التي تنعم بها، فثمنها ألف مليون، فعملية زرع الكبد بفرنسة تكلف سبعة 

سبعة ماليين، والكلية أصبح  ، -ونجاحها ثالثون بالمئة -تشمع الكبد، عملية  إن   ،ماليين
  .2ثمنها اآلن مليونين..."
سعة مساحة ِنعم اهلل تعالى على العبد، وحث  على التدب ر في  أبانفتوظيف أسلوب األمر 

 نعم اهلل.

  حطمض خض حض جض مص  خص حص ُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و 

 اهلل، يأمر النابلسي  في سياق الحديث عن نعم و ،  3َّمغ  جغ مع جع مظ

حينما تفتح صنبور الماء، وتشرب ماء  عذب ا  ،، فيقول: " تذك ر نعمة اهللبتذك ر نعمة الماء
 .4ن ليرة..."و فرات ا، ففي بعض الدول ثمن القارورة حوالي ثالث

ى ويغفل، لذا ال بد طبيعة اإلنسان ينسف، -تعالى –غرض التذكير بنعم اهلل  األمر فوظ ف
 تذكير.له من 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ قوله تعالى: فس ر ولم ا  

  جي يه  ىهمه جه ين ىن من خن حن جن

َّ
أن ه ال يوجد في اإلسالم حرمان، ولكن  :بغرض بيان ؛صيغ األمر ، وظ ف النابلسي  5

" فكْل، واشرب، وتزو ج، يوجد تنظيم وتهذيب للشهوات، ولها قنوات ومصارف نظيفة، فيقول:
بشرط أن تعبد  ،افعل ما تشاء من المباحاتو ، أوالد ا شهادة ُعليا، وأْنجبوأس س عمال، ونل 

 .6اهلل، وأن تقف عند حدوده..."
 

                                                           
 40البقرة: 1
 .186، ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
 57البقرة: 3
 .211، ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  4
 58البقرة: 5
 .212، ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  6
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  خل حل  جل مكلك خك حك جك ُّٱ أسلوب األمر عند تفسير قوله تعالى: وظ ف النابلسي  و 

باالستفادة من  ، فيأمر النابلسي  1َّخن حن جن مم خم حمجم هل مل

:" كن واقعي ا، وف ر وقتك، فقد آن اآلوان فيقول التاريخ، ونهى عن نبش التاريخ إلثارة الفتن،
أن ننتهي من هذا، فدع هذا التاريخ لالختصاصيين، وال تقحم نفسك في رواية تاريخي ة لم 

 .  2تثبت.."
ه  النابلسي  الن اس نحو منهجي ة علمي ة وا ،فمن خالل األمر ضحة في التعامل مع وج 

 المسائل التاريخي ة. 

  حت جت هب مب ُّٱٱقوله تعالى: فس ر ماعندو َّ
وظ ف النابلسي  أسلوب األمر ، 3

" انظروا فيه، وتفك روا في خلقه،  فيقول: ،ظر والتأمل والتدبر في معجزة الماءفيأمر بالن  
الماء إلى أماكن فالماء خلقه اهلل عذبا فراتا، والعلم الحديث والتقد م الحضاري جر  

  4.معينة..."
وهذا األمر بدوره يساهم في تنمية عبادة التفكر والتدب ر في خلق اهلل، وبذلك يتعر ف العبد 

 على خالقه وعلى نعمه.
 

  5َّ خض حض جض مص ُّٱ عند تفسير قوله تعالى: أسلوب األمر وظ ف النابلسي  و ،

؛ ليتعر ف بنفسه على على التأم ل والتدب ر في ما يستعمله اإلنسان من أدوات حاّثافيأمر 
" دقِّق فيما تستعمله من أدوات، واجعلها محور اهتمامك؛ تجد أن فيقول: عظيم هذه النعم،

 .6أية أداة مهما ظننت أن ها بدائي ة تدخل الن ار في صنعها.."
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  لك اك يق ىق ُّٱٱ تفسير قوله تعالى: فيلجأ النابلسي  إلى توظيف صيغ األمر و 
 من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك

  ،1َّ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن

ذلك ألن  االعتماد على غير اهلل ُيعد  نوع ا من الشرك، غيره، و  إلى على اهلل ال ليعتمد الن اس
وال " فاعتِمْد على اهلل، ال على مال، وال على جاه، وال على أتباع، وال على أهل،  فيقول:

 .2على زوجة، طبِّق منهج اهلل، واعتمد على اهلل.."

  ثم  فر ق  ،بي ن معنى المداهنةي، 3َّٱحي جي  يه ىه ُّٱ تفسير قوله تعالى: وفي
ه أمرا إلى الن اس  ،بين المداهنة والمداراة ثم  بي ن أن  مدارة الن اس شيء من الحكمة، ثم  وج 

بقوله:" فاصفح عنهم، وال تنتقم منهم، واعف عنهم، وأعطهم وال تحرمهم، وِصْلُهم وال تقطعهم، 
وابذل لهم من وقتك، وابذل لهم من خبرتك، وابذل  وأنِصفهم وال تظلمهم، وابذل لهم من مالك،

 .4.".ذل لهم من دنياك.لهم من راحتك، واب
رشاد ر أسلوب األمر في هذا السياق، وذلك ألن  المقام هنا مقام وعظ وا  ونصح  ،فقد تكر 

 وتوجيه، لذا كث ف من توظيف أسلوب األمر.
 5أسلوب األمر كثيرة جدا، ال تكاد صفحة تخلو منها. توظيف واألمثلة على

 
 

                                                           
 54البقرة: 1
 .208، ص9، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
 81الواقعة: 3
 .195، ص9، جتفسير النابلسيالنابلسي،  4
، 347، ص315، ص313، ص293، ص187، ص 1، جتفسير النابلسيلمزيد من األمثلة، انظر: النابلسي،  5

، 241ص، 226، ص 217، ص162، ص 105، ص63، ص35، ص34، ص6/ ج586، ص395ص
، 307، ص305، ص300، ص298، ص282، ص280، ص277، ص272، ص262ص
، 548، ص513، ص495، ص456، ص351، ص346، 344، ص343، ص329، ص324،ص315ص
،  384، ص148، 146، ص136، ص123، ص98، ص89، ص27، ص25، ص7/ ج559، ص556ص
، 526، ص498، ص496، ص470، ص465، ص464، ص458، ص452،  ص434، ص 431ص
، 54، ص8..../ ج579، ص564، ص560، ص559،ص 548، ص542، ص541، ص540، ص536ص
 ..166، ص84،ص68، ص62، ص59ص



259 
 

 .: أسلوب التحذيرالمطلب الثالث

واالنتباه، ومن واألذهان التنبيه ولفت األسماع ، بغرض في تفسيره أسلوب التحذير وظ ف النابلسي    
 ، انتبه.إي اك، احذر العبارات التي استخدمها في التحذير عبارة :

 ونف ر منها، ونب ه على خطورتها. ،حيث حذ ر من بعض المعاصي والسلوكيات والعادات السيئة 
 :ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي

 

 :حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱعند تفسير قوله تعالى 

وظ ف ، 1َّ  مح جح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب مب خب

فيقول:" إي اك أن  ،فساد في األرضفيحذ ر من تقطيع العالقات واإلالنابلسي  أسلوب التحذير 
، ثم  يعق ب على ذلك بأمثلة 2تكون أداة قطع، بل كن أداة وصٍل، فليس من ا من فر ق.."

 وصور على اإلفساد في األرض. 
بقوله: " فاحذر أن ينزلق لسانك، فتقطع  ،ثم  يحذ ر مرة أخرى مبي نا العواقب الوخيمة للسان

 .3عندئذ ما أمر اهلل به أن يوصل، وتفسد، فتقطع ما أمر اهلل به أن يوصل.."

  خطورة  مبي نا،  4َّ اك يق ىق يف  ىف يث ىث نثٱُّٱٱٱٱعند تفسير قوله تعالى:و

فإي اك أن  " المتاجرة بآيات اهلل، واستخدام العلوم الديني ة للمصالح الشخصي ة، فيقول محذ را:
تقترب من هذا الدين العظيم بسوء، وال تحاول أن تعيش على أنقاضه، وال تطعن بأهل 

 .5.".الحق .

  مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ :قوله تعالى هتفسير عند و  

في سياق ،  6َّجك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
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، يتكلم َّ مظ حط مض خض ٱُّٱ :الحديث عن الموضوعي ة المستنبطة من قوله

ويعد ها من العمى، وبي ن أن ه ال يطلق األحكام المطلقة إال  ،آفة التعميم عنالنابلسي  
ي اك أن تطلق األحكام: "من ذلك الجهلة، ثم  يقول محذ را القطعي ة، كن  إي اك أن تعمم، وا 
ي اك واألحكام  موضوعي ا في أحكامك، ي اك واألحكام العنيفة، وا  إي اك واألحكام المطلقة، وا 

ي اك أن تطلق الحكم دون تحفظ."  1الحاد ة، وا 
  فعند تفسير قوله تعالى:(انتبه)فعل األمر  استخدامأسلوب التحذير ب وظ ف النابلسي  كما ، 

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ

يقول منبها  ، ثم  الكريمةالمعاداة الواردة في اآلية  بي ن النابلسي  معنىف ، 2َّ حئ

انتبه، فأنت على ثغرة من ثغر اإلسالم، فال يؤتين  من ِقَبِلك، فقبل أن تسيء لمؤمن ": محذ راو 
، وانتبه قبل أن تقسو عليه..."  .3تأنَّ

  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ُّٱ تفسير قوله تعالى:أثناء في و ٌّ ٍّ 

من شبهة الحرمان في اإلسالم، حيث بي ن أن ه ال حرمان في  يحذ ر النابلسي  ، 4َّ َّ

فيقول: " فإي اك أن تظن  أن  في اإلسالم ِحْرمانا، فأية شهوٍة أودعها  بل هناك تنظيم، اإلسالم،
 .5.".اهلل في اإلنسان جعل لها قناة نظيفة، يمكن أن تفر غ من خاللها.

تفسيره، واألمثلة  فيوسياقات مختلفة  ،من أسلوب التحذير في مقامات عديدة النابلسي  أكثر ولقد 
 6على ذلك كثيرة.
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 داءالمطلب الرابع: أسلوب النّ 
     
،يكثر توظيف أسلوب الن        ، ووج ه الكريم تفسيره للقرآن في النابلسي   هوظ فو  داء في المقام الوعظي 

" أيها " أيها المسلم"،" أيها المؤمنون"،المؤمن"،" أيها اإلنسان"، " أيهاالنداء إلى جهات متعددة: 
" أيها " أيها الشباب"، " أيها الكهول"،" يا أخي"، " أيها العرب"،" أيها الغرب"،" أيها العباد"،الن اس"،

أيها ، " " أيها الظالم"، " أيها المظلوم"" أيها الصهر"،  أيتها الزوجة"، " األب"، " أيتها الفتاة"،
غاية سلوب ولهذا األ، ... ،" أيها الطالب"، " أيها القارئ"،الكافر"، " أيها الفاجر"، " أيها المنافق"

 شعر القارئ والسامع بأهمية الموضوع وضرورته وخطورته.فيفي شد  االنتباه والسمع،  هامة
 :ألمثلة على ذلك، ما يأتيمن ا

 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ تفسير قوله تعالى: في 

  1َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك

ه خطابا أسلوب الن   استخدم النابلسي   ، زوجإلى الداء موجها خطابا إلى الزوجة، بعد أن وج 
على أهمية المحافظة  يؤكدوالنداء هنا داء يلفت النظر، ويشد  االنتباه ألمر عظيم، وهذا الن  

" ، فيقول النابلسي: تهاوديموم على العالقة بين الزوجين، لصيرورة الحياة الزوجي ة السعيدة
أن  هذا الزوج مخلوق من طبيعة مشابهة لك، ومن  -عز  وجل–أيتها الزوجة؛ من آيات اهلل 
 .2أن بينكما مودة ورحمة، فليست اآلية خاصة بالرجال..." ،آيات اهلل الدالة على عظمته

  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ تفسير قوله تعالى: أثناءفي و 

ه داءأسلوب الن   وظ ف النابلسي  ، 3َّ مح جح مجحج  مث هت مت خت إلى  هووج 

التي تدل على عظمة اهلل،  ؛الكوني ة المبثوثةاإلنسان عموما، ليلفت األنظار إلى اآليات 
أيها اإلنسان؛ " يا  فينزل الغيث، فيقول: ؛النظر على آية الرياح التي تثير السحابوليلفت 

اهلل هو الذي صو ره، وهذا الذي  ،اهلل هو الذي خلقه، وهذا الذي تعاينه ،هذا الذي تراه
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 .1اهلل هو الذي سخره لك..." ،تتوقف حياتك عليه
 

 رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اكٱُّٱ قوله تعالى: ولم ا فس ر  

سلوب األ هذا ، وظ ف النابلسي  2َّمي زي ري ٰى ينىن نن من زن

لما فيه من خير عظيم يجنيه  اهلل، واللجوء إليه، إلىاالفتقار  على إلى المؤمن، حاث ا
إن افتقرت إلى اهلل؛ فقد أويت إلى الحصن الحصين،  ،أيها المؤمن" حيث يقول: اإلنسان،

ن افتقرت إلى اهلل؛ أمدك اهلل  أعلم العلماء، وأمدك بالقو ة، وأمدك بالحكمة، بالعلم، فصرت وا 
 .3وأمدك بالصبر..."

 

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل ٱُّٱٱقوله تعالى: وحين فس ر 

 مث هت متهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن

ليلفت  ؛" أيها الن اس" :داء بقولهأسلوب الن   استخدم، 4َّمش هس مس هث

أهمية الماء، ولبيان أن  الماء آية من آيات اهلل، ونعمة عظيمة من نعم  إلىالنظر والسمع 
كل  حياتنا على الماء، فالماء نشربه، والماء نسقي به  ،أيها الن اس" اهلل، حيث يقول:

 .5التي نحن في أشد  الحاجة إليها..." ،والماء تشربه الحيوانات األهلي ةمزروعاتنا، 

  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و ٌّ ٍّ 

 ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

اإلنسان، ليبي ن أهمية الوقت واستثماره في  خاطب ، 6َّمت زت  رت يب
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بضعة أيام، وكلما انقضى يوم؛ انقضى  ،" أنت أيها اإلنسان فيقول النابلسي: ،الحياة الدنيا
 .1بضع منك، إذ ا أنت مستهلك إلى أجل مسمى..."

 

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱٱقوله تعالى: لم ا فس رو ٌّ ٍّ  َّ 

ه النداء إلى الظالم ، 2َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ لبيان خطورة  ؛وج 

ه نداء إلى المظلوم تسلية له، ولبيان أن ه سيأخذ حق ه، فيقول  ؛ظلمه، ولزجره عن الظلم، ووج 
ال  ،الظالمها فيا أيها المظلوم؛ ال بد  من أن تأخذ حق ك من الذي ظلمك، ويا أي  "  :النابلسي  

 .3بد  من أن تدفع ثمن الظلم باهظا يوم القيامة"
 

 عليه واألمثلة، في تفسيره الوعظي   داءسلوب الن  أل على توظيف النابلسي   مثلةض األهذه بعف        
 .4كثيرة
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 مستوى األداء عند النابلسيّ المطلب الخامس:  

 ،االستفهامك أساليبه المتنوعةالمتمث ل في تع والمؤثر مالهادئ الجذ اب والمامتاز النابلسي  بأسلوبه    

على لغة جسده أكثر  هداالقصص الواقعي ة، وضرب األمثلة، واعتموسرد  ،داءوالن   ،والتحذير ،واألمر

ال الخطب  ،أن  تفسيره للقرآن كان ضمن دروسه المسجدي ة إلى صوته، ويرجع سبب ذلكنبرته و من 

أن  لغة الجسد لها أثر كبير في  منه شكال  مامواضحة، و سد بارزة المنبري ة، لذا كانت لغة الج

 جذب الجماهير.

صل من لغة الجسد والصوت مر  بنا  سابقا ما كشفته األبحاث والدراسات حول عناصر التواوقد 

 .     1، ومدى تأثيرها على الجمهوروالكلمات

يكن أسلوبه الذعا أو شديدا في طرحه، كما لم و المتزن، ابلسي  باألسلوب العقلي  الهادئ امتاز النو 

التي أكسبته الهدوء من جهة، ،  2امتاز بكثرة التأمالت، ويرجع ذلك إلى البيئة الريفي ة التي نشأ فيها

ومن جهة أخرى المجال التعليمي  واألكاديمي  
الذي حت م عليه األسلوب الهادئ والمتزن، حيث  3

 ين عاما، وذلك األمر أكسبه مهارة التبسيط والتوضيح.التحق في الحقل التعليمي  قرابة ثالث
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 المبحث الثالث
أساليب تيسير المعاني وتقريبها  

 عند النابلسيّ 
 

 مطالب: ثالثةوفيه 
 .: ضرب األمثلةالمطلب األول

 .االستشهاد بالقصص الواقعّية المطلب الثاني:

  .الشعبّيةاللهجة المحكّية واألمثال توظيف  :المطلب الثالث
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 تمهيد

ال  ،يستهدف عامة الن اس هذليلها، وذلك ألن  بتيسير المعاني وتقريبها وت يمتاز التفسير الوعظي  

 النخب العلمي ة فحسب.

، وأكثر من وتبسيط الكالم، وبتقريب المفاهيم المعانيوقد امتاز النابلسي في تفسيره الوعظي  بتيسير 

األمثلة الميس رة للمعاني، وامتاز بأسلوب ضرب األمثلة المختلفة أكثر من غيره، كما لجأ أحيانا إلى 

وتلك األساليب اكتسبها من خبرته الطويلة في  ،يصال المعانيإتوظيف اللهجة المحكي ة في سبيل 

 مجال التدريس.

قد كانت تلك األساليب مناسبة للشرائح وقد أشار النابلسي  إلى الغرض من التيسير بقوله: " و 

التي كانت المساجد تعجُّ بها، وهي شرائح من المجتمع تحتاج إلى نوع من اللغة المبس طة  ،المختلفة

 .1يقرب معاني اآليات من أفهامهم جميعا..."

. ،في هذا المبحث أساليب التيسيرتناول أس  التي وظ فها النابلسي  في تفسيره الوعظي 
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 : ضرب األمثلةالمطلب األول
 

وتبسيطها  دة لألذهانتقريب المعاني البعيل ضرب األمثلة المختلفة، في تفسيره من أكثر النابلسي  
  بعيدة عن التكل ف، ،امتازت تلك األمثلة  بأن ها مستقاة من الواقع الحياتي   المعاشو  وتيسيرها. 

ا  بالسهولة. وامتازت أيض 

، ما يأتي األمثلة ومن   :التي ضربها النابلسي 

 مك لك خك حك جكمق حق مف  خف حف جف ُّٱٱٱ:عند تفسير قوله تعالى .1

مثال تقريبي ا لتفسير اآلية فيقول:" عندك طالب،  ، يضرب النابلسي  1َّ  خل حل جل

أريتهم مزرعة جميلة، وجعلتهم يسبحون، وأطعمتهم أكال طيبا، فتجدهم يحبونها، ثم  في 
المرة القادمة يكون الذهاب إلى المزرعة بالعمل وباالجتهاد، فأول مرة يهمك أن تجعلهم 

ذه الجن ة، وأنتم مخلوقون لهذه الجن ة، يطمعون، فتريهم ما الجن ة، فهذه تربية عالية جدا، ه
 2واآلن اهبطوا منها، فالجن ة اآلن بالعمل"

ثالثين عاما، وهو مثال فالمثال السابق من حقل التربي ة والتعليم الذي عايشه النابلسي  قرابة 
  ، يقصد بتوظيفه العمل الدؤوب لنيل رضوان اهلل وجن ته.واقعي  

 

 اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّٱ قوله تعالى: فس ر لم او  .2

مثاال تقريبي ا  ، يسوق النابلسي  3َّمم ام يل ىل مل  يكىك مك لك

فس، ومثاله كاإلنسان الذي يمتلك إمكانيات عالية جدا، عرضوا لتوضيح معنى تسفيه الن  
عليه الدراسة الجامعي ة، ثم  الحصول على منصب مرموق، لكن ه رفض وقد م االشتغال 

مكانياتهبتنظيف الطرقات، فهذا اإلنسا  .4ن احتقر نفسه، واحتقر قدراته وا 
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ا، فمن حقل ال فالمثال التقريبي  السابق وح، ضيوض ح الفكرة بجالء وو  يهتربي ة والتعليم أيض 
 دون تكل ف في تفسير أو إرهاق في فهم عسير.

 

، في 1َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .3

يجري ف ،، يضرب مثاال على ذلكاهلل إلىفي التعر ف نعم اهلل  سياق الحديث عن توظيف
مقارنة بين شخص اشترى كتابا عن النحل والعسل؛ فتأث ر تأث را بالغا، وفاضت عيناه، 

تعظيما هلل، على الرغم أن ه لم يذق العسل، في المقابل شخص جعل العسل غذاءه، ولم 
فالمثال  .2هخر لم ُيعملن النعمة ، واآلهدف ميفكر في خالق العسل، فاألول أعمل ال

ح الفكرة  ويرس خها أكثر.  لألسماع واألفهام السابق المشتمل على أسلوب المقارنة، يوض 
 

 

َّ ني مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن ُّٱٱقوله تعالى: ولم ا فس ر .4
 ساق، 3

مثالين ليوض ح معنى االستسالم والخضوع هلل، فالمثال األول: أب طبيب ذو خبرة،  النابلسي  
يعاني ابنه من مشكلة صحي ة، فيوجهه األب ويعطيه التعليمات في األكل والشرب، فاالبن 

 يثق بأبيه، ويستسلم ألمره دون مناقشة.
، والمثال الثاني: حينما يصيب جهاز الحاسوب خلل، فاإلنسان يتجه إلى ا لخبير والمختص 

 .4ويقول لك: عليك تغيير القطعة الفالني ة، فاإلنسان يستمع إلى كالم المختص بثقة واستسالم
في ترسيخ  اعدانيس مابدوره نقريب من الن اس، وهذافالمثاالن السابقان من الواقع الحياتي  ال

 المعنى، وتثبيته في األذهان.
 
 

  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر ماعندو  .5

 اك يق ٱُّٱلبي ن داللة صيغة النفي الواردة في اآلية  مثاالالنابلسي   ساق، 5َّ رن مم

 . َّ مك لك
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، أم ا إن أجاب: ما كان لي أن ؟ يقول: السرقت هذا المبلغفمثال لو سألت إنسانا: هل  
 .1ذلك أسرق، فالنفي يكون أشد ، أي: ليس من شأني، وال من طبيعتي، وال من مكانتي فعل

 النابلسي  المثال في بيان داللة صيغة من صيغ النفي، وما تحمله من أغراض، وظ فوقد 
ح داللة النفي الوارد   .رحمة اهللفي اآلية بوضوح، ويبي ن مدى فالمثال السابق يوض 

 

،  2َّرئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .6
يبقي ل يجابي ةإبي ن أن  له وظيفة ي، و وأهميته إلى ضرورة التفك ر في الموت يتطر ق النابلسي  

فيها فراش وثير، وفيها  ،" ادخل غرفة كبيرة: يضرب مثاالف اإلنسان على الصراط المستقيم،
نوافذ، وأطفئ المصباح، واجلس وحدك ساعات عد ة، أال تشعر بالضجر؟ أال تشعر 

القبر تحت التراب مظلم، لكن ه سيكون الزمن كل ه، بال نافذة، وال سرير، وال  بالوحشة؟ كذلك
 .3..."شيء من هذا

، قريب، من خالل مثال واقعي  ويجس دها وحشة القبر وظلمته فالمثال السابق يصو ر لنا
 ويحدث في حياتنا.

، وفن  من الفنون التي ضرب األمثلة من األساليب البارزة في تفسير النابلسي  ومن هنا كان 
إلى مجال  ومرد همرتبطة في الحياة التعليمي ة والجامعي ة، الأكثر من األمثلة قد و امتاز بها، 

، كما أكثر من 4عمله في حقل التعليم قرابة ثالثين عاما، واألمثلة على ذلك كثيرة جدا
األمثلة في المجال الطبي  

 .6المتنوعة، وغيرها من األمثلة 5
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 االستشهاد بالقصص الواقعّيةالثاني:  المطلب
   

ذكر ذلك في مقدمة تفسيره، وبي ن أن  الواقعي ة المختلفة، و  استشهد النابلسي  في تفسيره بالقصص   
سواء من التاريخ أو من الواقع المعاصر، وبي ن أن  أسلوب  ،من منهجه ذكر القصص الواقعي ة

 .1القصة أسلوب قرآني  

هة لذوي ويعد    ، وفي األحاديث الموج  السرد القصصي  من العناصر األساسي ة في الخطاب الوعظي 
ة تخف ف من الثقافة الشعبي ة، ممن انحطت مرتبتهم الذهني ة والثقافي ة عن مرتبة المتخصصين، والقص  

 .2ضغط إلقاء المعلومات المرك زة، وتتيح للن اس التأمل وتوليد األفكار والمشاعر

، يساهم في ايإن  ت  صال المعاني وترسيخها أكثر من غيرها، وظيف القصة في التفسير الوعظي 
واألمثلة على االستشهاد خرى، اقي ة أكثر من القصص األفالقصة الواقعي ة الحقيقي ة ذات مصد

 3بالقصص الواقعي ة كثيرة جد ا.

، ما يأتي ومن األمثلة ة في التفسير الوعظي   :على القص 

  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ قوله تعالى: فس ر حين .1

قصة تدل  على أهمية المال  النابلسي   ساق، 4َّخك حك جك مق حقمف خف

ال يشكو من أي مرض، فسأله عن  : إن ه زار رجال عمره ستة وتسعون سنة،قالالحالل، ف
 .5سبب كمال صحته، فأجاب: إن ه لم يأكل حراما في حياته

الذي ساقه يبي ن لنا أهمية أكل المال الحالل واالبتعاد عن الحرام، وأن ه سبب للسالمة  فالمثال
  والعافية والحفظ من اهلل.
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 اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّٱ تفسير قوله تعالى: في .2

قصة واقعي ة  النابلسي   ساق، 1َّمم ام يل ىل مل  يكىك مك لك

انتحر،  ارئيس وزراء فرنساإلعراض عن ملة إبراهيم، ومفادها أن  خطورة بغرض بيان 
فدرس أكثر من مئة صحفي  سبب انتحاره، فلم يجدوا أي سبب وجيه، فهو من أسرة ثري ة، 

وضع يده ولم يتورط بفضيحة مالي ة أو جنسي ة، بل كانت سمعته طيبة، لكن صحفي ا واحدا 
بطالن على الحقيقة، وهي أن  الرجل أمضى سبعين عاما يعتنق مذهب " ال إله" ثم  اكتشف 

ما كان يعتنق، فاحتقر نفسه ثم  انتحر
2.  
بأسلوب   ، استطاع تفسير اآلية، وترسيخ المعنىفمن خالل القصة التي ساقها النابلسي  

 جذ اب.
 

قصصا من  النابلسي   سرد ،3َّهت مت  خت حت جت ُّٱ قوله تعالى: لم ا فس رو  .3

يذكر أن ه ُدعي فتدل  على فجائية الموت ومباغتته لإلنسان،  ،الواقع حدثت معه شخصي ا
، وبعد مرور ورح ب به الحتفال في جامع الحنابلة، وعند دخوله المسجد استقبله شخصمر ة 

وفاه إذ الشخص الذي استقبله تفربع ساعة، حدث ارتباك في الحفل، فسأل عن السبب، 
له همومه ومشاكله المعيشي ة، وذكر أن ه  ا ذكرشخص وهي أن   ،أخرىيذكر قصة و  .اهلل

سيسافر إلى بلد وسيمكث هناك خمس سنوات، وأن ه لن يأتي إلى هذا البلد، وسيتجه كل 
لى إيطالياصيف إلى مكان، مرة إلى بريطاني لى فرنسا، وا  ، ثم  سيفتح محال  تجاري ا، ا، وا 

إلى بيته، وفي المساء يأتي خبر يعود النابلسي وذكر مشاريعه المستقبلي ة قرابة الساعة، ثم  
  .4وفاته

موت، إذ ينسجم اإلنسان معها إن  سرد القصتين الواقعيتين أبلغ في إيصال فكرة فجائية ال
ة التي حدثت مع الشخص، تجعلها أكثر مصداقي ة فإأكثر، إضافة إلى ذلك  ن من  سرد القص 

 غيرها.
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 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱتفسير قوله تعالى: وأثناء .4

وأن ها رحمة  ، يسوق قصة واقعي ة لبيان معنى المصيبة1َّٰر ٰذ ييىي مي

اهلل ماال وجماال، وله ابنة متعل ق بها تعل قا شديدا، لكن ه  ه، وهي أن  رجال غني ا، رزقمن اهلل
حتى ُأصيبت ابنته  -صل ى اهلل عليه وسل م-بعيد عن الدين، بل ويسخر من أحاديث الرسول

بمرض خبيث في دمها، وعرضها على ستة وثالثين طبيبا، ثم  باع بيته، وسافر بها إلى 
هو وزوجته، لعل  اهلل يشفيها، فتاب توبة نصوحا، ، ثم خطر بباله: إن تاب إلى اهلل ابريطاني

 .2وبدأت حالة ابنته تتحس ن شيئا فشيئا
ن كان ظاهرها العذاب  فمن خالل المثال وض ح النابلسي   أن  المصيبة في باطنها الرحمة، وا 

 والنقمة، وكيف أن  المرض كان سببا لتوبة الوالدين.
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 المحكّية واألمثال الشعبّيةاللهجة توظيف  :المطلب الثالث
 

وذلك بغرض  ،واألمثال الشعبي ة اللهجة العامي ة المحكي ة الوعظي   في تفسيره النابلسي وظ ف    
أثر كبير في تيسير القرآن للجماهير  الستخدام الشيخ اللهجة الدارجة كان، و تيسير المعاني القرآني ة

في المذياع والتلفاز بشغف بالغ واهتمام  تفسيره حلقاتالذين كانوا ينتظرون  ،الواسعة من الن اس
 منقطع النظير.     

، وكان يتحو ل بل عند الحاجة إليها ،على اطالقه ليس ،نضبطام حكي ةوكان استعماله للهجة الم    
 حينما ال يجد سواها سبيال للوصول إلى عقل مستمعيه. إليها 

المجتمع المختلفة التي تتابع تفسيره، جعلته يستخدم بي ن النابلسي خالل مقدمة تفسيره أن  شرائح ف
لغة مبس طة تقر ب المعاني القرآني ة إلى أفهامهم، ولذا استخدم بعض األلفاظ العامي ة الدارجة

1. 

ة، وفي قد وظ ف النابلسي اللهجة المحكي ة في توضيح معاني اآليات، وفي بيان المفردات القرآني     
 بيان األساليب القرآني ة.

، ومن األمثلة على   ما يأتي: توظيف النابلسي  للهجة المحكي ة واألمثال الشعبي ة في تفسيره الوعظي 

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱعند تفسير قوله تعالى: .1

وفي سياق الحديث عن التوبة، بي ن النابلسي  أن  التوبة واالستقامة ،  2َّنب مب  زبرب

الزوجة،  :تعترض طريق التائب باتالمتاعب والعقإلى اهلل ثقيلة، وأن  هناك سلسلة من 
وغيرها، ثم  يوظ ف التعبير الدارج ) تضربها يمينا، فتروح شماال( ،واألوالد، والعمل

 ساهمف، 3
العقبات وجود   :يصال الفكرة التي مفادهاا  الدارج في بيان المعنى و  التعبير توظيف

 التائب إلى اهلل. في طريقوالصعوبات 
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  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو  .2

، بي ن النابلسي  1َّىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

استحكام الهوى باإلنسان، مما يختم على السمع والقلب والبصر، بذلك تغلق منافذ الهدى، 
ن  توظيف إ، 2لبيان ذلك فيقول:) صاحب الحاجة أعمى( شائعافيسوق النابلسي مثال 

ح المعنى المحكي  اللهجة   .وقر به إلى األذهان ه،وأك دة وض 
 

 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتفسير قوله تعالى:  وأثناء  .3

التي اشتملت عليه اآلية،  وهو  أسلوبا من أساليب القرآن ، بي ن النابلسي  3َّ يم

توبيخ إنسان على فعل شنيع، تسأل غيره عن  إذا أراد اإلنسان إن  أسلوب التقريع، حيث 
ولبيان أسلوب حيث سأل اهلل المالئكة، ولم يسأل الوثنيين.  ،الفعل، كما هو في اآلية

  .4التقريع يوظ ف النابلسي المثل الدارج بقوله: ) إي اك أعني واسمعي يا جارة(

 

 

معنى كلمة "زنيم"، وأن ه  ، بي ن النابلسي  5َّ مغ جغ مع جع ُّٱٱر قوله تعالى:فس   وحين .4

، 6المعنى الدارج الذي يعب ر عنه العوام بقوله: ) ابن حرام( ساقالذي ال نسب له، ثم  
 وأبانه. أزال الغموض عن المعنى هذا التعبير توظيف ف

  

معنى اآلية  بي ن النابلسي  ، 7َّ مض خض حض  جض مص ُّٱٱقوله تعالى: فس ر ولم ا .5
لبيان المعنى بصورة بسيطة وواضحة، بقوله: )من هنا  ؛من خالل توظيفه اللهجة العامي ة

 .8إلى يومها يفرجها اهلل(

                                                           
 23الجاثية: 1
 .419، ص 8، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
 40سبأ: 3
 .380، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  4
 13القلم: 5
 .44، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي،  6
 27النبأ: 7
 .222، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي،  8
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" و ،1" طاسات معدودة بأماكن معدودة" منها: ،األمثلة على توظيف اللهجة المحكي ة كثيرةو 

، وستلقاها بصحتك" "  و ،3"جوازة" امش بجنازة، وال تمش بو ،2ترى برقبتك إذا لعبت علي 
 ،7" تحويشة العمر"و، 6"رأسي صار مثل الطبل"و ،5"صوصا"و ،4الثواب على قدر المشق ة"

" ضع و ،10" األكل الدلع ما ينبلع"و ،9"إي اك أعني واسمعي يا جارة"و ،8" يا صبر أيوب"و
 .11رأسك بين الروس، وقل يا قط اع الروس"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 263، ص 1ج ،النابلسيتفسير النابلسي،  1

 .62، ص 4ج ،المرجع نفسه 2
 .619، ص97، ص 4ج ،المرجع نفسه 3
 .541، ص 5ج ،المرجع نفسه 4
 .31، ص 7ج ،المرجع نفسه 5
 .221، ص 7ج ،المرجع نفسه 6
 .478، ص 7، جالمرجع نفسه 7
 .614، ص 7ج ،المرجع نفسه 8
 .144، ص10، جالمرجع نفسه 9

 .200، ص10، جالمرجع نفسه 10
 .222، ص10، جالمرجع نفسه 11



276 
 

 
 المبحث الرابع

مجاالت النقد عند النابلسّي في 
 التفسير الوعظيّ 

 
 

 مطالب: خمسةوفيه 
 .ظاهرة االعتداء على الدينل النابلسيّ  نقد: المطلب األول

 .حال األّمة اإلسالمّيةل النابلسيّ  نقد المطلب الثاني:

 .خرةظاهرة الغفلة عن اآلل النابلسيّ  نقد :المطلب الثالث
 .ظاهرة االختالف والُفرقةل النابلسيّ  نقدالمطلب الرابع: 

 .لحضارة الغربّيةل النابلسيّ  المطلب الخامس: نقد
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 .ظاهرة االعتداء على الدينالنابلسّي لنقد المطلب األول: 
   

التبديل، والتحريف، و ظاهرة االعتداء على الدين، من محاوالت الطعن والتشويه،  انتقد النابلسي   
ترجيح دون الورد  األحاديث الصحيحة، و ، يلهاالنصوص، وتأو  والتزوير، والتدليس، ولي  أعناق

ح " فخطة أعداء الدين تفجيره من داخله بمؤلفات خطة أعداء االسالم فيقول: وقد بي ن النابلسي   .مرج 
 1باطلة، ونظريات منحرفة، وجماعات فاسدة.."

 : ، ما يأتياألمثلةتلك ومن ، 2واألمثلة على نقد ظاهرة االعتداء على الدين كثيرة جدا 

 يف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت ُّٱٱتفسير قوله تعالى: في .1

ويبي ن خطرهم العظيم في تشويه  ،سالمأدعياء اإل ينتقد النابلسي  ، 3َّيق ىق

سمعة الدين، فأعداء اإلسالم مكشوفون، بينما الخطر الجسيم من أدعياء الدين المنافقين، 
تحت غطاء البحث العلمي  ورموزه  ،فهاجموا الدين وأصوله وهؤالء تزي وا بزي  اإلسالم،

 .4والموضوعي ة والنظرة الحضاري ة، وفعلوا أعماال إجرامي ة ُألصقت بالمؤمنين
 

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناء في و  .2

 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم

ظاهرة االنتماء الشكلي  للدين، المفر غ من مضمونه  النابلسي  ينتقد ، 5َّمي خي

نمط حياته نمط ف، عند ذلك الشخص المتظاهر بالدين وحقيقته، حيث ال ضوابط وال قيود

                                                           
 .124، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي،  1
، 219، ص217، ص216، ص190، ص189، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، لمزيد من األمثلة، انظر:  2

 262، ص261، ص7/ ج357،ص253ص 238ص ،235ص

 10البقرة: 3
 .87، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  4
 62البقرة: 5
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، فتراه في المسجد يوم الجمعة، ولديه طقوس وعبادات جوفاء ال م عنى لها، غير إسالمي 
 .1وموسيقى وقد تكون العبادات غناء

فر غ الدين من جوهره وروحه، ويصبح ظاهرة من أخطر الظواهر، حيث يُ وال شك  أن  تلك ال
 س كما هو حال الغرب.و رة وشكل وطقمجر د صو 

 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱقوله تعالى: فس ر ولم ا  .3

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

المتاجرين بالدين، الذين ُيحل ون الحرام، ويحر مون الحالل،  نتقد النابلسي  ا، 2َّ يب
بشد ة من التالعب  فحذ ر النابلسي  ليحصلوا على مكاسبهم الدنيوي ة،  ؛يبتدعون في الدينو 

 نويلوون أعناقها لتحقيق مكاسبهم، فيطلقو  ،صوصبآيات اهلل، فهؤالء المتاجرون يؤولون الن  
  .3واز االحتفاالت المختلطة، والرقص وغيرهاالفتاوى الشاذة كإباحة الربا، وج
ل العلم، ولها ها قد صدرت من جهات محسوبة على أهفتلك الفتاوى خطيرة جدا، ألن  

 .حضور وظهور إعالمي  
 

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٱعند تفسير قوله تعالى:و  .4

يقترفون الكبائر، تحت الذين المحتالين على الدين،  ينتقد النابلسي  ، 4َّيك ىك

تصبح المحر مات ل ؛يبحثون عن الفتاوى المناسبة لهم، فيغي رون األسماءو غطاء الحيلة، 
 .5باحاتم
 
 

                                                           
 .215، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  1
 79البقرة: 2
 .243، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  3
 65البقرة: 4
 .225، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  5
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 زت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو  .5

 يقىق يف ىف يثىث نث مث زث  رثيت ىت نت مت

تسويغ المحرم ات والترويج لها  ينتقد النابلسي  ، 1َّمل يك ىك مك لك  اك

واليانصيب ، اال ُيسم ى بيع  و  ،الحقائق ال تتغي ر بالكلمات، فالربا هو ربافبتغيير أسمائها، 
بل محر مة، فكلمة خي ري ة ُألصقت بها إلصاقا، وهكذا ،الخيري ة ليست خيري ة

الكثير من ف .2
على المقدسات حري ة رأي، واللباس المحر مات قد ُرو ج لها تحت مسمي ات شرعي ة، فاالعتداء 

 الفاضح والتبر ج موضة وأزياء، وقلة األدب والوقاحة تعد  جرأة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 4األحزاب: 1
 252، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  2
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 اإلسالمّية حال األّمةل النابلسيّ  المطلب الثاني: نقد
    

مجاالت انتقد النابلسي  حال األم ة العربي ة واإلسالمي ة، وما وصلت إليه من تراجع وتخل ف في   
، وذلك بعد ابتعادها عن منهج اهلل، وفهمها لإلسالم فهما خاطئا مفر غا من تهاأصعدو فة اكالحياة 

 جوهره ومضمونه، وانحصر في مجموعة شعائر تعبدي ة وطقوس ديني ة.

 وتعاليمه. كما انتقد ظاهرة التقليد األعمى للغرب، واستيراد عاداتهم وتقاليدهم التي تخالف اإلسالم

تطر ق إلى جراحات األم ة اإلسالمي ة ومعاناتها: كالعراقو 
 ، وغيرها.2، والبوسنة والهرسك1

   :ومن األمثلة على ذلك

مسلمون، وصل إليه ال لذينالتخل ف والتراجع ال ينتقد النابلسي   عند مقدمته لتفسير سورة البقرة .1
توه م المسلمين أن  اإلسالم مجموعة عبادات شعائري ة صوري ة  ويعزو سبب ذلك التراجع 

، ولكن  اإل :فقط، من سالم منهج حياة متكامل في جميع صالة، وصوم، وزكاة، وحج 
 ةالريادي   منزلتهمحتى يرجع الن اس إلى  ،فالنابلسي  ينتقد التخل ف .3مجاالت الحياة المختلفة

 تمس كوا بكتاب اهلل منهجا ودستورا.ي وصل إليه أجدادهم األوائل حين تال

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱتفسير قوله تعالى: فيو  .2

إهمال  ينتقد النابلسي  ،  4َّري ٰى ين ىننن  من زن رن مم ام يل

 عنالمسلمين لألسباب، وعدم األخذ بها وتفعيلها، وذلك األمر سبب من أسباب تخل فهم 
ا ضخما، وفتحوا جزرا ضخمة، أسطوال بحري   ركب الحضارة، فحينما أخذوا باألسباب أنشؤوا

 .5معصية األسباب ال بد  لألمة أن تأخذ باألسباب، فترك

                                                           
 .201، ص 5، جالنابلسيتفسير النابلسي،  1
 .373، ص 5ج المرجع نفسه، 2
 .45، ص 1ج المرجع نفسه،بتصر ف:  3

 254البقرة: 4
 .261-260، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  5
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كما هو حال  ،عناصر التقد م األخذ باألسباب وتفعيلها، دون المغاالة في تقديسها ذلك أن  من
 الغرب.

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .3

ه  النابلسي  نتقد ا، 1َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ حال األم ة اإلسالمي ة، ووج 

: فماذا حل  بهذه األم ة العربي ة التي شر فها اهلل قال، فالبن اء استفهامات متكرر ة بغرض النقد
ثم  يستفهم: أين كن ا وأين أصبحنا؟ ثم  يبي ن  من رعاة الغنم إلى قادة األمم؟! وكر مها، ونقلها

 .2بالغرب، ونسيانهم دينهم وتاريخهممن أسباب تخل فهم هو افتتانهم أن  
يذك رهم فهو على مر  التاريخ،  ،والحضاري   المسلمين بحال األم ة الريادي   يذك ر النابلسي  و 

على  وفي موطن آخر يحث  النابلسي   بتاريخهم المشرق، حتى يعودوا إلى طريق عز هم.
 ،أمتك، وال تكن رقما سهال..." فاحمل هم   فيقول: ،والمساهمة في تقد مها ،حمل هم  األم ة

لذلك خط ط، فإن لم ُتخط ط، ُيخط ط لك، ... فتفو ق بالدراسة، فهذا العصر عصر 
 .3..."علم

 جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ٱُّٱٱر قوله تعالى:ا فس  م  لو  .4

ذلك إلى البعد عن أوامر اهلل وشرعه،  عزاو  ،حال األم ة نتقد النابلسي  ا، 4َّمت خت حت
 ؛من أحكامه، واالستخفاف بشعائره، واتب اع الشهوات واالنغماس بها، لذا ذاقت الغي   والتفل ت

 .5، وُقتل أطفالهاؤهاا، وُسبيت نساوانتهكت أعراضهوُبد دت خيراتها، فُسلبت ثرواتها، 
في  فالنابلسي  يحث  األمة على الرجوع إلى أوامر اهلل وشريعته وتفعيلها، وترك االنغماس

 .الشهوات
 

                                                           
 143البقرة: 1
 .363-362، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  2
 .317، ص5ج ،المرجع نفسهبتصر ف:  3
 59مريم: 4
 .373، ص5، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  5
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ظاهرة التقليد  ينتقد النابلسي  ، 1ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ تفسير قوله تعالى: وفي .5

األعمى للغرب والتشب ه بهم، فيقول:" لقد أصبح المسلمون أشد  تعل قا باألعياد األجنبي ة من 
األجانب أنفسهم، كعيد الميالد، واتبعوا التقاليد األجنبي ة، وشابهوهم في أنماط الطعام 

 .2.".والشراب، مع أن  كل  هذا حرام!.
 تزاز بها،سالمي ة واالعالتقليد األعمى من أخطر الظواهر التي تطمس الهوي ة اإل فظاهرة
 بذلك تضعف.و وتصبح تبعا لغيرها،  ر،الشخصي ة وتنصهفتذوب 

حال األم ة العربي ة واإلسالمي ة كثيرة جدا.ل النابلسي   على نقد األمثلةو 
3 

 

  خرةظاهرة الغفلة عن اآلل النابلسيّ  المطلب الثالث: نقد

ظاهرة الغفلة عن اآلخرة واإلعراض عن منهج اهلل، واالنغماس في الدنيا وملذ اتها  انتقد النابلسي     
 ، واإلغراق في المعاصي واآلثام. وشهواتها

 : ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱعند تفسير قوله تعالى:ى .1

عراض عن اآلخرة، ظاهرة االنغماس في الدنيا وملذاتها، واإل نتقد النابلسي  ا، 4َّخي

وا أطيب ما فيها؛ بي ن أن  أهل الدنيا مساكين حيث جاؤوا إلى الدنيا، وخرجوا منها، وما ذاقيو 
 .5ومحبته، واألنس بقربه، فالغفلة من أشد  األمراض خطورة على المؤمن وهو معرفة اهلل

 

                                                           
 6الكافرون: 1
 .500، ص10، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  2
، 5/ ج425، ص424، ص410، ص398،ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي، لمزيد من األمثلة، انظر:  3

، 10/ ج38، ص7.../ج248، ص221،ص209، ص136، ص91، ص2، /ج373، ص317،ص201ص
 173، ص124ص 

 7الروم: 4
 .92، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  5
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 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱٱقوله تعالى: ولم ا فس ر .2

 ألنهموالملذات، فهم مقمحون،  ظاهرة االنغماس في الشهوات نتقد النابلسي  ا،  1َّيل

النساء، و  المخدرات، وحب  المالتعاطي عبيد للشهوات، غارقون في شرب الخمر، و 
فاالنغماس في الشهوات والملذات هو سبب لقسوة القلوب وتجم دها، واإلعراض  2والزنى...
وملذ اته، وبمكاسبه،  " واإلنسان قد ُيشغل بشهواته في موطن آخر: النابلسي   قالو  عن اهلل.

وينغمس في حمأة الشهوة، فيكون في غفلة عن ربه، وحينما يأتيه ملك الموت، وتنقطع عنه 
 .3.".شهواته؛ عندئذ يصحو، فيتمز ق ندما لما فعل.

، 4َّين ىن من خن حن جن يم  ىم ٱُّٱٱقوله تعالى: هتفسير  أثناءفي و  .3
ه لمنغمسين في الدنيا، المعرضين عن اآلخرة، فهؤالء الواحد منهم ل انتقاد ا النابلسي   يوج 

دون كلل  عن رحالته، وتجارته، ومشاريعه :يتحد ث عن الدنيا الساعات الطوال بتفاصيلها
  .5أو ملل، فإذا ما حدث ته عن الدين، يعتذر...

تضييع  نتقد النابلسي  ا،  6َّحن  جن يم ىم مم ُّٱٱقوله تعالى: فس ر لم او  .4

" فمن كان اهتمامه ال يزيد على تهيئة  :قالاألوقات واألنفاس واألعمار  في أمور تافهة، ف
الطعام والشراب، وتوفير الحاجات، والخلود إلى الراحة، والعناية بالزينة، وما إلى ذلك ؛ 

 .7فإن  عمره هذا فارغ وتافه"
وعبادته والتقر ب منه، وأن يخل ف  ،طاعة اهللفالنابلسي يحث  على استثمار األعمار في 

 ة.ورائه صدقة جاري  من المرء 
 

                                                           
 8يس: 1
 .456، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  2
 11، ص 10ج ،المرجع نفسه 3

 27اإلنسان: 4
 .205، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  5
 72الحجر: 6
 .41، ص 5، جتفسير النابلسيالنابلسي،  7
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نتقد ا، 1َّىت نت مت زت رت  يب ىب ُّٱٱقوله تعالى: وحين فس ر .5
" أُيعقل أن تمضي  :قالنكاري ة متتابعة فإويستفهم استفهامات  ،ظاهرة الغفلة النابلسي  

أربعين عاما في اإلعداد لحياة ال تزيد على عشرين عاما؟ أليس معترك المنايا بين الستين 
فتكرار االستفهامات يساهم في  .2والسبعين؟ أليست اآلجال تخطف اإلنسان خطفا؟..."

 يقاظ النفوس من غفوتها، وتنبيهها من غفلتها، وتوجيهها لإلقبال على اهلل.إ
على نقد ظاهرة االنغماس في الدنيا وملذ اتها، واإلعراض عن اآلخرة والغفلة عنها  األمثلةو 

 .3كثيرة

 

 .االختالف والُفرقةظاهرة ل النابلسيّ  المطلب الرابع: نقد
    

ظاهرة الُفرقة واالختالف والتناحر التي تعيشها األم ة العربي ة واإلسالمي ة، على  انتقد النابلسي      
المسلمين هي األوسع. ، والقواسم المشتركة بينالرغم من أن  عوامل الوحدة هي األكثر  

لحزب أو الطائفة، ودعا إلى الوحدة العائلة أو القبيلة أو اانتقد التعص ب المقيت للعروبة أو و 
ي:ومن األمثلة على ذلك، ما يأت واللحمة.  

 مف  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱٱتفسير قوله تعالى: في .1

ينتقد النابلسي  إثارة الخالفات في ، 4َّخل حل جل مك لك خك حك جكمق حق

ثارةالدين، وطرح مشكالت ما عرفها الصحابة، و  م الن اس، قس  التي تالقضايا الُجزئي ة  ا 
جهدهم في خالفات داخلي ة، وينسون المهمة يتناقشون، ويتراشقون التُّهم، ويستنفذون ف

  5الكبرى.
                                                           

 16األنبياء: 1
 .471، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
، 435، ص373، ص372، ص5/ ج340، ص222، ص2ج ،المرجع نفسهلمزيد من األمثلة، انظر:  3

 ...          287، ص 88، ص87، ص82، ص24، ص18، ص14ص ،10/ ج578، ص 7/ ج492ص
 36البقرة: 4
 .172، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  5
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 خم حمجم هل مل خل حل  جل مكلك خك حك جك ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: وفي .2

ه انتقاد ا، 1َّخن حن جن مم لذين يثيرون الفتن، وينبشون في التاريخ، ل يوج 

حداث شرخ بين الفئات اإلسالمي ة المعاصرة.  2ويستوردون المشكالت إلثارة الخالفات، وا 
بل ينتقد جعله مطية إلثارة الفتن والخالفات والتصدعات  ،فالنابلسي  ال ينتقد دراسة التاريخ

 . ن دراسته للعبرة والعظةبين المسلمين، وال بد  م
 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱقوله تعالى: لم ا فس رو .3

 خيحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

الذي وصل إليه حال االختالف والتشر ذم  نتقد النابلسي  ا، 3َّ  ٰذ يي ىي مي

" اإلله واحد، والقرآن واحد، والتشريع واحد، فِلَم هذا  المسلمون، فيستفهم متعجبا من ذلك:
والحسد، واختالف تضارب المصالح، واختالف األهواء،  اختالف البغياالختالف؟! إن ه 

 .4واختالف المكاسب، واختالف الزعامات، هذا سبب خالف المسلمين فيما بينهم"
د األمة، ذلك ألن  عناصر هج من ها:من ،كثيرة هاوعوامل الوحدة واللحمة فاألصل أن تتوح 

  ، لغة واحدة، أرض واحدة... .واحد، وشريعة واحدة
آخر يبي ن النابلسي  سبب االختالف وينتقده، وهو مرض العدوات والبغضاء  وفي موطن

والمشاحنات، ومرض أن تسف ه كل  رأي إال رأيك، وهو مرض خطير فت  في عضد 
 .5المسلمين، ومز قهم وأضعفهم

 مم خم حم جمهل مل خل  حل جل مك ُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .4

ه انتقاد ا َّحن جن لحزبي ة والتعصب  لها، فاالنتماء ينبغي أن يكون للمؤمنين، ل يوج 

                                                           
 134البقرة: 1
 .350، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  2
 89البقرة: 3
 .266، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  4
 .273، ص 1ج ،المرجع نفسهبتصر ف:  5
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أحزابا، وأن نصبح جماعات فأخطر ما في الحياة أن نتفر ق، وأن نصبح شيعا و "  :قالف
 .1.".متباغضة، فهذا من عمل الشيطان، إذ الدين يجم ع وال يفر ق. متناوشة متعادية

ويعد ها جاهلي ة، فال  ،االنتماء إلى اإلسالموفي موطن آخر ينتقد االنتماءات األخرى غير 
 . 2وهو االنتماء إلى اإلسالم ،انتماء إال انتماء واحد

والحزبي ة  ، ونبذ صور التعصبلإلسالم ال الشكلي   فهذه دعوة من النابلسي  إلى االنتماء الحقيقي
 جميعا.

نتقد النابلسي  ا، 3َّىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّٱٱقوله تعالى: ولم ا فس ر .5

توظيف المساجد ألمور حزبي ة، وأمور شخصي ة، فال ينبغي أن ُتوظ ف المساجد ألشخاص، 
 4وال لجماعات، وال لفئات، وال ألحزاب، وال لتيارات، وال لطوائف...

وليس عامال في تمزيقها  ،عامل من عوامل وحدة األمة وتماسكهاو فالمسجد بيت اهلل، 
 .وتفتيتها، فالحزبي ة مخالفة لرسالة المسجد الذي يقوم على نشر الخطاب التجميعي  

 .5لفرقة واالختالف والتحز ب والتشر ذم كثيرة في تفسيره ل النابلسي   على نقد األمثلةو     

 
 حضارة الغربّيةالنابلسّي لل المطلب الخامس: نقد 

قامت  هاأن  جي ة والتناقض في سياستها، و الحضارة الغربي ة وكشف زيفها، وبي ن االزدوا انتقد النابلسي  
إن ما يبحثون عن المصالح  ،على أنقاض الشعوب، ونهب ثرواتهم، وأن هم ال يعرفون المبادئ

 والمطامع.
 :أتيومن األمثلة على ذلك، ما ي

 
 

                                                           
 130، ص 7ج ،المرجع نفسهالنابلسي،  1
 564، ص 7ج ،المرجع نفسهبتصر ف:  2

 

3 :  18الجن 
 122، ص 10، جالنابلسيتفسير النابلسي، بتصر ف:  4

 

 153، ص2../ ج505، ص357ص،413، ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي، لمزيد من األمثلة، انظر:  5
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  ٱُّٱتفسير قوله تعالى: في .1

الحضارة  نتقد النابلسي  ا، 1َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

وفي موطن  .2الغربي ة، التي قامت على أنقاض الشعوب، وتدميرهم ونهب ثرواتهم وخيراتهم
آخر يقول:" يقصفون العالم، ويأخذون بنواصي الشعوب، ويدمرون الشعوب، ويسلبون 

 .3.".ثروات الشعوب، ويفقرون العالم.

 لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱٱقوله تعالى: فس ر لم او  .2

ه ،4َّخل حل جل مك حيث تشن  ،لسياسة الغربية العسكري ةل انتقاد ا النابلسي   وج 

الحروب والمعارك ألطماع اقتصادي ة، فالحروب الحديثة التي يقودها الغرب ال عالقة لها 
 .مصالح ومطامع حروببنشر فكرة، وال بتحقيق مبدأ، وال بترسيخ دين، إن ما 

والحرب الغربي ة ال تفر ق بين وليد رضيع ومقاتل شرس، وال بين مقاتل وأعزل، وال يلتزمون  
ولم ا كانت سياسة الغرب قائمة على األطماع، فهي ال تعرف شفقة وال  .5بآداب القتال

 رحمة وال إنساني ة.
 

 مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .3

ولو سحق  ،على القوة، فالقوي  على حق  سياسة الغرب المتكئة  ينتقد النابلسي  ،  6َّجس

، فيستعملون القنبلة النووية، تها، ولو محا ثقافهاالشعوب، ولو بنى مجده على أنقاض
وأسلحة الدمار الشامل في سبيل ذلك، كما يمتلكون حق  االعتراض " الفيتو"، أما بقي ة 

 7الدول فال تملكه...
 

                                                           
 63البقرة: 1
 .221، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  2
 .337، ص 1ج ،المرجع نفسه3
 190البقرة: 4
 .468، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  5
 74مريم: 6
 .387، ص 5، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  7
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، قالوا: حقوق اإلنسان في هذا ال اإن أخطأ بلد م:"وفي موطن آخر  بلد في نظامهم الديمقراطي 
ألف طفل كل  عام بسبب الحصار االقتصادي، فهذه  مئةغير مصونة، أما أن يموت خمس

موضوعيتهم في أخبارهم  يوظ فون استقامتهم لمصالحهم، ويوظ فون ، فهمليست مشكلة...
  .1لمنافعهم.."

الموضوعي ة التي قد  على ال ،فسياسية الغرب قائمة على االزدواجي ة في المعايير والقيم
 لسان الحال يبين ذلك.و نتوهمها، 

 

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱٱقوله تعالى: تفسيره وفي .4

أن هم  مبي نا بي ة،الحضارة الغر  نتقد النابلسي  ا، 2َّهت مت خت حت جت هب

واألجهزة، وغزْوا الفضاء، لكن هم فشلوا في عالقاتهم نجازات حضاري ة في اآلالت إحق قوا 
 .3عراض عنهوتعطيل الشرع، واإل العقل هممية، وعزا ذلك كل ه إلى تحكاالجتماعي ة، واألسري  

 .4وبيان حقيقتها والكشف عن زيفها كثيرة ،على نقد الحضارة الغربي ة األمثلةو     

 
 
 
 

                                                           
 .157، ص 10ج ،المرجع نفسهبتصر ف:  1
 28العنكبوت: 2
 .44، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي، بتصر ف:  3
، 10/ ج360، ص7/ج 166، ص2/ج260، ص1،جتفسير النابلسيالنابلسي، لمزيد من األمثلة، انظر:  4

 346، ص212، ص211ص



289 
 

 
 

 المبحث الخامس
الوعظّي عند المآخذ على التفسير 
 النابلسيّ 

 
 وفيه ثالثة مطالب:

 .المطلب األول: االستشهاد باألحاديث الضعيفة

.سرائيلياتاالستشهاد بالموضوعات واإل المطلب الثاني:  

 .المطلب الثالث: االستطرادات
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 تمهيد
 

في تفسيره للقرآن  حهاومالم الجوانب الوعظي ة عند النابلسي   مر  بنا في مباحث سابقة معالم   

يجابياته إال أن ه ُيوخذ عليه بعض إالرغم من ب ماته البارزة التي امتاز بها،الكريم،  واتضحت س

 ، والموضوعات، واالستطرادات وغيرها.شديد الضعفاالعتماد على  ها:المآخذ العلمي ة، من

  .  أبرز المآخذ على تفسير النابلسي   تناولأوفي هذا المبحث س
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 الضعيفة األحاديثب االستشهاد المطلب األول:
       

عند االستشهاد بها ، ولم يراع هاأكثر من، و ةفي تفسيره باألحاديث الضعيف استشهد النابلسي    
استشهد ف، من قال بجواز االستشهاد بالحديث الضعيفالتي اشترطها  ،الضوابطالشروط و 
كثرة، وكذلك عند االستشهاد بالضعيف ضعفا يسيرا، بيسير ا أو ضعفا شديد ا ضعفا  منها بالضعيف

، وكل ذلك يعد  مخالفة ابصيغة الجزم، ولم يبي ن ضعفه اواهبل ر  بصيغة التمريض الم يروهو 
 صريحة للشروط والضوابط المعتمدة عند المجيزين للعمل بالضعيف.

 :ومن األمثلة على ذلك، ما يأتي

 ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ عند تفسير قوله تعالى: .1

َّ
اَل َتُكوُنوا ِإمََّعًة، َتُقوُلوَن: ِإْن  » :، في سياق الحديث عن الجماعة يستشهد بحديث1

ْن َظَلُموا َظَلْمَنا، َوَلِكْن َوطُِّنوا َأْنُفَسُكْم، ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن  َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا، َواِ 
ْن َأَساُءوا َفالَ   .2« َتْظِلُموا ُتْحِسُنوا، َواِ 

 الحكم على الحديث:       

وأورده التبريزي في  ،3"هذا حديث حسن غريب" أخرجه الترمذي في "سننه"، وقال عنه:
، و"ضعيف 5وحكم عليه األلباني بالضعف في "ضعيف سنن الترمذي"، 4"مشكاة المصابيح"
 .6الجامع الصغير"

 

                                                           
 43البقرة: 1
 .192، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
، باب: ما جاء في -صلى اهلل عليه وسلم-، كتاب: أبواب البر والصلة عن رسول اهلل سنن الترمذيالترمذي،  3

 .2007، حديث رقم :432، ص3اإلحسان والعفو،ج
 

 .5129 ، حديث رقم1418 ، ص3،جمشكاة المصابيحالتبريزي،  4
 .226،صضعيف سنن الترمذياأللباني،  5
 .905 ، صضعيف الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  6



292 
 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ:تفسير قوله تعالى فيو .2

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ

َلْيَس الزََّهاَدُة ِفي الدُّْنَيا ِبَتْحِريِم  » ستشهد بحديث:ا، 1َّيت ىت نت مت  زت

اْلَحاَلِل، َواَل ِفي ِإَضاَعِة اْلَماِل، َوَلِكِن الزََّهاَدُة ِفي الدُّْنَيا َأْن اَل َتُكوَن ِبَما ِفي َيَدْيَك َأْوَثَق 
ِبَما ِفي َيِد اللَِّه، َوَأْن َتُكوَن ِفي َثَواِب اْلُمِصيَبِة، ِإَذا ُأِصْبَت ِبَها، َأْرَغَب ِمْنَك ِفيَها، َلْو ِمْنَك 

 .2«َأنََّها ُأْبِقَيْت َلكَ 
 الحكم على الحديث:

أخرجه و  ،4هذا حديث غريب"،  والترمذي في"سننه"، وقال عنه:" 3أخرجه ابن ماجه في "سننه"
،كما حكم عليه شعيب 6حكم عليه األلباني بالضعف الشديدو  ،5"شعب اإليمان"البيهقي في 

 .7األرنؤوط بالضعف الشديد
 

  ىتيت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .3

 َمسموم   َسهم   النظرةُ »ستشهد بحديث: ا، 8َّىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث

 .9«َأبدْلُته ِإيماًنا َيِجُد َحالَوَته في َقلِبه؛ َمخاَفِتي ِمن َترَكها َمن إبليَس، ِسهامِ  من
 

                                                           
 143البقرة: 1
 .364، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
 .4100، حديث رقم: 223 ، ص5، كتاب: الزهد، َباُب: الزُّْهِد ِفي الدُّْنَيا،جسنن ابن ماجهابن ماجه،  3
، باب: ما جاء في الزهادة في -صلى اهلل عليه وسلم-، كتاب: أبواب الزهد عن رسول اهلل سنن الترمذيالترمذي،  4

 .2340 ، حديث رقم :149 ، ص4الدنيا ،ج
 فيما تقدم ، -رضي اهلل عنهم-، كتاب: الزهد وقصر األمل، باب: فيما بلغنا عن الصحابةشعب اإليمانالبيهقي،  5
 .10289 ، حديث رقم:251ص ،13ج

 

 .469 ، صضعيف الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  6
، وقال عنه:" إسناده ضعيف جدا، عمرو 223 ، ص5ج ، تحقيق: شعيب األرنؤوط،سنن ابن ماجهابن ماجه،  7

 بن واقد متروك".
 
 

 30النور: 8
  .126، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  9



293 
 

 الحكم على الحديث:
فيه في "ميزان االعتدال"، وقال عنه: " ، وأورده الذهبي  1في " المعجم الكبير" أخرجه الطبراني  

 ، وذكره األلباني  3في "كشف الخفاء" وأورده العجلوني  ، 2 واه" إسحاق بن عبد الواحد الموصلي  
، وحكم عليه 5، وفي " سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"4في "ضعيف الترغيب والترهيب"

 بالضعف الشديد.
 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قوله تعالى: ولم ا فس ر .4

َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن
 إذا» ستشهد بحديث: ا ،6

 .7«من نتِن ما جاء به ِمياًل  عنه المَلكُ  تباعد العبدُ  كذب
 الحديث:الحكم على 

فيه: "هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه  أخرجه الترمذي في "سننه"، وقال
     ، وذكره ابن الجوزي في9، وذكره ابن حبان في "المجروحين"8"تفرد به عبد الرحيم بن هارون

، وفي " السلسلة 11، وأورده األلباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"10" العلل المتناهية"
 ، وحكم عليه بالضعف الشديد.13""صحيح وضعيف سنن الترمذي، وفي 12الضعيفة"

                                                           
 10362، حديث رقم: 173، ص10، جالمعجم الكبيرالطبراني،  1
 .194، ص1، جميزان االعتدالالذهبي،  2
 .399 ،ص2، جكشف الخفاء ومزيل واإللباسالعجلوني،  3
 1194 ، حديث رقم:3، ص2ج،ضعيف الترغيب والترهيب ،األلباني 4

 

 1065 ،حديث رقم:177 ، ص3جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة،األلباني،  5
 37النور: 6
 .161، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  7

 

، باب: ما جاء في الصدق -صلى اهلل عليه وسلم-، كتاب: أبواب البر والصلة عن رسول اهلل سنن الترمذيالترمذي،  8
 .1972 ، حديث رقم :416 ، ص3والكذب ،ج

 137، ص2، جالمجروحين ابن حبان، 9
 1292، حديث رقم: 288، ص2جالعلل المتناهية في األحاديث الواهية،ابن الجوزي،  10

" هذا حديث ال يصح وعبد العزيز يروي نسخة موضوعة منها هذا الحديث وكان يحدث بها توهما ال تعمدا فسقط وقال فيه:
 االحتجاج به"

 1757 ، حديث رقم:257، ص2، جضعيف الترغيب والترغيباأللباني،  11
 . 1828 ،حديث رقم:308 ، ص4،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني،  12

 

 .472، ص4، جصحيح وضعيف سنن الترمذيالترمذي،  13
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 ستشهد بحديث:ا، 1َّ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ أثناء تفسير قوله تعالى:في و  .5

 .2«َسْلَماُن ِمنَّا َأْهَل اْلَبْيتِ »
 الحكم على الحديث:

العجلوني في ، وذكره 4، والحاكم في " المستدرك"3أخرجه الطبراني في" المعجم الكبير"
، وحكم 7، وفي " ضعيف الجامع"6، وأورده األلباني في " السلسلة الضعيفة"5"كشف الخفاء"

 عليه بالضعف الشديد.
 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ قوله تعالى: وحين فس ر .6

ستشهد ا، 8َّزبمب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .« َوَعزَاِئَم َمْغِفَرِتَك...اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك، » بحديث: 
 الحكم على الحديث:

َفاِئُد ْبُن َعْبِد َناِدِه َمَقاٌل، َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َوِفي ِإسْ الترمذي في" سننه"، وقال فيه: " أخرجه
، 11، و ابن ماجه في "سننه"10ابن أبي شيبة في " المصن ف"و  ،9الرَّْحَمِن ُيَضعَُّف ِفي الَحِديِث"

 أورده األلباني في "و  ،12أورده السيوطي في " الاللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة"و 

                                                           
 134الصافات: 1
 .564، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
 .6040، حديث رقم: 212، ص6،جالمعجم الكبيرالطبراني،  3
 .6539 ، حديث رقم:691، ص3، جالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  4
 .526 ، ص1، جكشف الخفاء ومزيل اإللباسالعجلوني،  5
 3704، حديث رقم: 167 ، ص8، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني،  6
 .480 ، صضعيف الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  7
 23الزمر: 8
 .479 ، حديث رقم :603 ، ص1، كتاب: َأْبَواُب الِوْتِر، َباُب: َما َجاَء ِفي َصاَلِة الَحاَجِة ،جسنن الترمذيالترمذي،  9

 

 29532، حديث رقم: 69، ص6ج المصنف،ابن أبي شيبة،  10
اَلِة، َوالسُّنَُّة ِفيَها، َباُب: َما َجاَء ِفي َصاَلِة اْلَحاَجِة،جسنن ابن ماجهابن ماجه،  11 ، حديث 441 ، ص1، كتاب: ِإَقاَمِة الصَّ

 .1384رقم: 
 40،ص2، جالاللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة السيوطي، 12
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يه بالضعف ، وحكم عل2"صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ، وفي "1"ضعيف سنن الترمذي
 .3وحكم عليه شعيب األرنؤوط بالضعف الشديد، الشديد
 

 رن مم ام يل ىل مل  يك  ُّٱٱٱتفسير قوله تعالى: أثناء في و  .7

 ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن  من زن

ٱ5«َأْفَضُل َكْسِب الرَُّجِل َوَلُدُه َوُكلُّ َبْيٍع َمْبُرورٍ » ، يستشهد بحديث:4َّيي

 الحكم على الحديث:
وأورده األلباني  ،7، وذكره الهندي في " كنز العمال"6أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"

 .8عليه بالضعف الشديدضعيف الجامع الصغير"، وحكم  في"
 

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ تفسير قوله تعالى: فيو  .8

، 9َّ يه ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن يم ىم
َوَأِحبُّوا َأْهَل َبْيِتي  ،َوَأِحبُّوِني ِبُحبِّ اهللِ  ،َأِحبُّوا اللََّه ِلَما َيْغُذوُكْم ِمْن ِنَعِمهِ  »يستشهد بحديث: 

  .10«ِلُحبِّي 

 
 

                                                           
 .53، صضعيف سنن الترمذي األلباني، 1
 384 ، ص3، جصحيح وضعيف سنن ابن ماجةاأللباني،  2
إسناده ضعيف جدا، فائد بن ، وقال عنه:" 395 ، ص2، تحقيق: شعيب األرنؤوط،جسنن ابن ماجهابن ماجه،  3

 ".عبد الرحمن متروك.
 

 ٢٧العنكبوت:  4
 

 .42، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  5
 197، ص22، جالمعجم الكبيرالطبراني،  6
 9219، حديث رقم: 8، ص4، جكنز العمالالهندي،  7
 148، صضعيف الجامع الصغيراأللباني،  8
 49البقرة: 9

 .203، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  10
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 الحكم على الحديث:
والطبراني في" المعجم ، 1" هذا حديث حسن غريب" الترمذي في "سننه"، وقال عنه:خرجه أ

وحكم  ،4وأورده التبريزي في " مشكاة المصابيح"، 3"العلل المتناهية وابن الجوزي في" ،2الكبير"
 .6، و"ضعيف الجامع الصغير"5عليه األلباني بالضعف في "ضعيف سنن الترمذي"

 
يا  » ، ما يلي :جدا، ومن تلك األحاديث الضعيفة التي استشهد بهاواألمثلة على ذلك كثيرة 

، 7«فتبَغُضني  العربَ  تبَغُض  َسلماُن ! ال َتبَغضني فُتفارَق ديَنَك ، قال : كيَف ؟ قال :
َباِدُروا ِباأْلَْعَماِل َسْبًعا، َما » و، 8«ُيْطَبُع اْلُمْؤِمُن َعَلى اْلِخاَلِل ُكلَِّها ِإالَّ اْلِخَياَنَة َواْلَكِذبَ »و

ْجِهزًا، َتْنَتِظُروَن ِإالَّ َفْقرًا ُمْنِسًيا، َأْو ِغًنى ُمْطِغًيا، َأْو َمَرًضا ُمْفِسًدا، َأْو َهَرًما ُمَفنًِّدا، َأْو َمْوتًا مُ 
 .9«َأِو اْلَمِسيَح َفَشرُّ ُمْنَتَظٍر 

                                                           
النبي صلى ، باب: مناقب أهل بيت -، كتاب: أبواب المناقب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمسنن الترمذيالترمذي،  1

 .3789 ، حديث رقم :134، ص6اهلل عليه وسلم،ج
 

 .10664 ، حديث رقم:281،ص10،جالمعجم الكبيرالطبراني،  2
 . 266، ص1، جالعلل المتناهية في األحاديث الواهية ابن الجوزي، 3
 .6182 ، حديث رقم1742 ، ص3،جمشكاة المصابيحالتبريزي،  4
 .509ص ،ضعيف سنن الترمذياأللباني،  5
 .167 ، صضعيف الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  6
 .280، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  7

، 209، ص6كتاب: أبواب المناقب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب: في فضل العرب ،ج أخرجه الترمذي في"سننه"،
دار ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا "مستدركه"،، والحاكم في هذا حديث حسن غريب"، وقال عنه:" 3927 حديث رقم :

َحاَبةِ  ه،1411، 1، طبيروت –الكتب العلمية  ، 4جَفْضُل َكافَِّة اْلَعَرِب، باب:، -َرِضَي اللَُّه َعْنُهمْ  -ِكَتاُب: َمْعِرَفِة الصَّ
، 5ج الضعيفة"، ، و" السلسلة 927 ص ، وحكم عليه األلباني بالضعف في " ضعيف الجامع"،6995،حديث رقم: 96ص
، 39ج، وحكم عليه شعيب األرنؤوط بالضعف عند تحقيقه المسند، 7" ضعيف اإلسناد ، وقال عنه:"2029 ،حديث رقم:44ص
. وقال عنه شعيب األرنؤوط:" إسناده ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان، والنقطاعه بين 23731، حديث رقم: 135ص

 سلمان الفارسي".وبين  -واسمه حصين بن جندب-أبي ظبيان 
 .303، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  8

تحقيق: كمال يوسف  ، وابن أبي شيبة في" مصنفه"، 22170، حديث رقم: 504 ، ص36ج أخرجه أحمد في "مسنده"،
،  25604 حديث رقم:،236،ص5،كتاب:األدب، باب: ما جاء في الكذب، ج1409، 1الرياض،ط -الحوت، مكتبة الرشد 

 .1749 ، حديث رقم:55،ص2ج عليه األلباني بالضعف،وحكم 
 

 .366، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  9
كتاب: أبواب الزهد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب: ما جاء في المبادرة  أخرجه الترمذي في"سننه"،

 والبيهقي في "شعب اإليمان"،، هذا حديث حسن غريب"وقال عنه:"  .2306 ، حديث رقم :128 ، ص4بالعمل،ج
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َأْفَلَح َمْن َأْخَلَص َقْلَبُه  َقدْ »و، 1«، َفَحْيُث َوَجَدَها َفُهَو َأَحقُّ ِبَهاالَكِلَمُة الِحْكَمُة َضالَُّة الُمْؤِمنِ »
َل ُأُذَنُه ِلْْلِيَماِن، َوَجَعَل َقْلَبُه َسِليًما، َوِلَساَنُه َصاِدًقا، َوَنْفَسُه ُمْطَمِئنًَّة، َوَخِليَقَتُه ُمْسَتِقيَمًة، َوَجعَ 

ِبَما ُيوَعى اْلَقْلُب، َوَقْد َأْفَلَح َمْن َجَعَل  ُمْسَتِمَعًة، َوَعْيَنُه َناِظَرًة، َفَأمَّا اأْلُُذُن َفَقِمع ، َواْلَعْيُن ُمِقرَّة  
ِإنَُّكْم َقاِدُموَن َعَلى ِإْخَواِنُكْم، َفَأْصِلُحوا ِرَحاَلُكْم، َوَأْصِلُحوا ِلَباَسُكْم، َحتَّى »و، 2«َقْلَبُه َواِعًيا

َش َتُكوُنوا َكَأنَُّكْم َشاَمة  ِفي النَّاِس، َفِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُفحْ  اْلَمَجاِلُس »و، 3«َش، َواَل التََّفحُّ
، ِباأْلََماَنِة، ِإالَّ َثاَلَثَة َمَجاِلَس: َمْجِلس  ُيْسَفُك ِفيِه َدم  َحرَام ، َوَمْجِلس  ُيْسَتَحلُّ ِفيِه َفْرج  َحرَام  

 .5«َسَنةٍ  ِمَئةِ  َعَملَ  َيْهِدمُ  الُمْحَصَنةِ  قذفَ  إنَّ »و، 4«َوَمْجِلس  ُيْسَتَحلُّ ِفيِه َمال  ِمْن َغْيِر َحقٍّ 

                                                                                                                                                                          

 ، حديث رقم:147 ،ص13فيما تقدم ،ج -رضي اهلل عنهم-كتاب: الزهد وقصر األمل، باب: فيما بلغنا عن الصحابة
 ، ص4ج ، وحكم عليه األلباني بالضعف في" السلسلة الضعيفة"،230، ص4،ج، والعقيلي في" الضعفاء"10088

 .341 ص ، وفي "ضعيف الجامع"1666 ،حديث رقم:163
 

  .175، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي، 1
، ، والترمذي في"سننه" 4169، حديث رقم:  1395 ، ص2، كتاب: الزهد، َباُب: اْلِحْكَمِة ،جأخرجه ابن ماجه في"سننه"

، وأورده ابن الجوزي في 2687 ، حديث رقم : 348 ، ص4،ج ما جاء في فضل الفقه على العبادة،باب:  أبواب العلمكتاب: 
، والعجلوني في" كشف 284 ص "،األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة ، والقاري في "88، ص1ج" العلل المتناهية"، 

، 624 ، صضعيف الجامع الصغير"، وفي " 320ص "،ضعيف سنن الترمذي ذكره األلباني في "،  417، ص1ج الخفاء"
 . 776 ، ص13ج وفي " السلسلة الضعيفة"

 

 .7، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
. وقال عنه 21310، حديث رقم: 239 ، ص35أخرجه أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ج

يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات  -وهو ابن الوليد-شعيب األرنؤوط: "  إسناده ضعيف، بقية 
 وخالد بن معدان كان يرسل، ولم يذكروه في الرواة عن أبي ذر، ولم يصرح بسماعه من أبي ذر".السند، 

 1666 ،حديث رقم:163 ، ص4ج"سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"،ذكره األلباني في 
 .12، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  3

َزاِر،ج أخرجه أبو داوود في"سننه"، كتاب: اللباس، َباُب: َما َجاءَ   4089 ، حديث رقم:57،ص4ِفي ِإْسَباِل اإلِْ
 .296حكم عليه األلباني بالضعف في "ضعيف الجامع" ص

 .20، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  4
. وقال عنه شعيب 14693، حديث رقم: 45 ، ص23أخرجه أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ج

 إسناده ضعيف لجهالة ابن أخي جابر بن عبد اهلل". األرنؤوط: "
 3855 ،حديث رقم:316 ، ص8ج"سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"،ذكره األلباني في 

 

 .83، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  5
 3185 ،حديث رقم:169 ، ص7ج"سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"،ذكره األلباني في 
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مكَة ذهًبا قلُت : ال يا ربِّ ، ولكن أشبُع يوًما وأجوع  بطحاءَ  لي ليجعلَ  ربي عليَّ  َعرض»و
الجماعة رحمة،  »و، 2«عمِله شيًئا ، وال َيْنَفُعهُ  الكفرةِ  مع فهو الكفرةَ  يَهوِ  َمن»، و1«يوًما

 .3«والفرقة عذاب
 

  سرائيلياتاالستشهاد بالموضوعات واإل المطلب الثاني:

بجملة من األحاديث الموضوعة، بل في كثير من األحيان كان يستدل بما ال  استشهد النابلسي        
 وهي كثيرة جدا. ،أصل له في كتب السن ة

وهذا األمر يعد عيبا ومأخذا عليه، وذلك ألن  العلماء متفقون على عدم جواز االستدالل أو 
 االستئناس بالموضوع .

، ما يأتيومن األمثلة على استشهاد النابلسي  بالموضوعات واإل  :سرائيليات في التفسير الوعظي 

 مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من ُّٱتفسير قوله تعالى: في .1

  4َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي

ن لم تسّلم » ستشهد بحديث:ا أنت تريد وأنا أريد، فإذا سّلمت لي فيما أريد؛ كفيتك ما تريد، وا 
 .5«لي فيما أريد؛ أتعبتك فيما تريد، ثّم ال يكون إال ما أريد

 
                                                           

 .230، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  1
 3704 ، حديث رقم:542حكم عليه األلباني في "ضعيف الجامع" بالضعف الشديد، ص

 .565، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
، وفي "ضعيف الجامع"، 5916 ،حديث رقم:847 ، ص12ج" سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"،ذكره األلباني في

 وحكم عليه بالضعف الشديد. ،4258، حديث رقم: 618ص
 

 .310، ص 9، جتفسير النابلسيالنابلسي،  3
"َوِفي َسَنده  ، وقال عنه:77ص ، وذكره الزركشي في "الآللئ المنثورة"،429، ص4جاخرجه العقيلي في " الضعفاء الكبير"، 

، وحكم عليه بالضعف، وذكره  283ص َلْيَس ِبَشْيء"، وأورده السخاوي في" المقاصد الحسنة"، اْلجراح بن َوِكيع َقاَل الدَّاَرُقْطِني  
 384، ص1ج، وحكم عليه بالضعف، وأورده العجلوني  في " كشف الخفاء"، 175ص السيوطي في " الدرر المنتثرة"،

 وضع فه.
 

 7القصص: 4
 .469، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  5
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 الحكم على الحديث:
لم أجد له إسنادا في كتب السن ة، وكما تظهر عليه أمارات الوضع من الحديث ال أصل له، حيث 

 .1موضوع : أن هوحكم عليه األلبانيركاكة لفظه، 
 

،  2َّحج مث هت مت  خت حت جت ُّٱ تفسير قوله تعالى: وأثناء .2
 .3«األكبر الجهادِ  إلى األصغرِ  الجهادِ  ِمنَ  رجْعَنا»: ستشهد بحديثا

     الحكم على الحديث:
ولم يروه أحد من أهل المعرفة  ،ال أصل له تيمية في "مجموع الفتاوى"، وقال فيه:"ذكره ابن 

وجهاد الكفار من أعظم األعمال؛ بل هو أفضل  ،وأفعاله -صلى اهلل عليه وسلم-بأقوال النبي 
 ،5وحكم عليه بالوضع ،أورده مال علي قاري في "األسرار المرفوعة"، و 4ما تطوع به اإلنسان"

ذكره األلباني في "سلسلة األحاديث الضعيفة و ، 6وأورده العجلوني في " كشف الخفاء"
 .7وقال عنه: " منكر" والموضوعة"،

 
 

 ستشهد بحديث:ا، 8َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱقوله تعالى: ولم ا فس ر .3

 .9«وتكفلت برزقك فال تتعب ،وخلقت كل شيء لك فال تلعب ،خلقتك لنفسي»

 

                                                           
 الهدى و النوراستمع، سلسلة  1

https://www.youtube.com/watch?v=RrOl9aeFFss 
 52الفرقان: 2
 .268، ص 6، جتفسير النابلسيالنابلسي،  3
 197، ص11، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  4
 211، حديث رقم:206، صاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعةالقاري،  5
 .1362 ، حديث رقم:486ص  ،1، جكشف الخفاء ومزيل اإللباسالعجلوني،  6

 2460 ،حديث رقم:478 ، ص5،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني ،  7
 

 11الزمر: 8
 .28، ص 8، جتفسير النابلسيالنابلسي،  9
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 :الحديثالحكم على 
، وأورده ابن كثير في 1سرائيلياتصر ح شيخ االسالم في "مجموع الفتاوى" أن  هذا الحديث من اإل

روي  في " المستطرف" وقال فيه:" األبشيهيذكره و  ،2"تفسيره"، وقال فيه: إن ه من أخبار أهل الكتاب
 .3"أن هذه الكلمات وجدها كعب األحبار مكتوبة في التوراة فكتبها

، كما لم -صل ى اهلل عليه وسل م-سرائيليات، فال تجوز نسبته إلى النبي  يظهر لي أن ه من اإل والذي
 يرد الحديث في كتب السن ة.

 

 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱٱ:قوله تعالى فس ر وحين .4

ستشهد ا ، 4َّ  خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق
       .5«َيْعَمَله حتى َيُمتْ  َلمْ  ؛ ِبَذْنبٍ  أَخاهُ  َعيَّرَ  َمنْ » :بحديث

    

 :الحكم على الحديث

َصلَّى اللَُّه -َهَذا َحِديٌث اَل َيِصحُّ َعْن َرُسول اهلل  ، وقال فيه:"ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات"
 .7، وذكره الصغاني في "الموضوعات"6، َواْلُمتََّهم ِبِه ُمَحمَّد بن اْلَحَسن"-َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

في "ضعيف الترغيب والترهيب" ، و 8في " سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"أورده األلباني و 
  .9وحكم عليه بالوضع

 
                                                           

، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد مجموع الفتاوىهـ(، 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت  1
 .52، ص8م، ج1995لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

 
 

، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر تفسير القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )المتوفى:  2
 .426 ، ص7م، ج 1999، 2والتوزيع، ط

 

هـ،  1419، 1بيروت، ط –،  عالم الكتب مستطرفالمستطرف في كل فن هـ(، 852األبشيهي، محمد بن أحمد )ت  3
 .78ص

 

 11الحجرات: 4
 .517، ص 8، جتفسير النابلسيالنابلسي،  5

 82، ص3، جالموضوعاتابن الجوزي،  6
 45ص الموضوعات،الصغاني،  7
 178 ،حديث رقم:327 ، ص1،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني ،  8

 

 1470 ، حديث رقم:137، ص2، جالترغيب والترهيب ضعيفاأللباني،  9
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 خص حصمس خس  حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱعند تفسير قوله تعالى:و  .5

 خف حف جف مغ جغمع جع مظ حطمض  خض حض جض مص

 إالَّ  اهللِ  من َيزَدد لم و المنكرِ  الَفحشاءِ  عن صالُته تنَههُ  لم َمن» يستشهد بحديث:، 1َّ

 .2«ُبعًدا
 الحكم على الحديث

، وأورده ابن تيمية في " مجموع 3ذكره ابن حبان في" المجروحين"، وقال عنه: ال أصل له
أورده األلباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة"، وحكم عليه و ، 4الفتاوى"، وحكم ببطالنه

 5بالبطالن.
 

 ،ذكر مجموعة من األحاديث في فضل سورة يس َّٰرُّ شرع في تفسير سورةيقبل أن و  .6

كتب اهلل له بقراءتها ؛ َّٰرُّ ، ومن قرأَُّّإّن لكّل شيء قلبا، وقلب القرآن » منها حديث:

 .6«قراءة القرآن عشر مرات
    :الحكم على الحديث

ذكره ابن و ، 7هو حديٌث باطٌل ال أصَل له" :"وقال  فيهأورده أبو حاتم الرازي في " العلل"، 
، 8َهَذا الَحِديث من َجِميع طرقه َباِطل َلُه َأْصَل َلُه" الجوزي في " الموضوعات"، وقال فيه:"

حكم عليه و ، 10و" ضعيف الجامع" ،9السلسلة الضعيفة والموضوعة"ذكره األلباني في " و 
  .األلباني بالوضع

                                                           
 45العنكبوت: 1
 .59، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
، تحقيق: محمود إبراهيم المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (،354)ت الُبستي محمد بن حبانابن حبان،  3

 297، ص2،جهـ1396، 1حلب، ط –زايد، دار الوعي 
 55، ص2، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  4

 985 ،حديث رقم:414 ، ص2،جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني ،  5
 

 .453، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  6
 

 .579، ص4م، ج 2006،  1، تحقيق: فريق من الباحثين، مطابع الحميضي، ط العللهـ(،327الرازي، ابن أبي حاتم)ت  7
 

 247 ، ص1، جالموضوعاتابن الجوزي،  8
 169 ،حديث رقم:312 ، ص1، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني ،  9

 .279 ، صضعيف الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  10
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  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ تفسير قوله تعالى: فيو  .7

 يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

... » ، يستشهد بحديث: 1َّيث ىث نث مث زث رث  يت ىتنت مت زت رت
 .2« ...َخلِقه عَلى اهللِ  ، كَفضلِ  الَكالمِ  سائرِ  على اهللِ  كالمِ  وَفضلُ 

 الحكم على الحديث:   

األسرار  ، وأورده القاري في "3بأن ه موضوععليه ذكره العجلوني في" كشف الخفاء"، وحكم 
أورده األلباني في" ضعيف و  ،4المرفوعة في األخبار الموضوعة"، وحكم عليه بالوضع

 .5يب"، وحكم عليه بالضعف الشديدهالترغيب والتر 
 

  :، ما يليواألمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومن تلك األحاديث الموضوعة التي استشهد بها
يقوُل : انُظروا إلى َعْبِدي ترك شهوَته من  المالئكَة، العاِبدِ  بالشابِّ  ُيباهي اهللَ  إن»

لو يعلم المْدِبرون عني انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك  ،يا داود »و، 6«َأْجِلي
...لم ،معاصيهم عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فاذا »و، 7«اتوا شوقا إليَّ

نعمك علّي من  ةكيف أشكرك ، وشكري لك نعم يا ربّ  »و، 8«خالفتني في فريضتي
 .9«فقال : اآلن شكرتني يا داود تستوجب شكرًا آخر ؟

                                                           
 23الزمر: 1
 .48، ص 8، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
 .99، ص2، جكشف الخفاء ومزيل االلباسالعجلوني،  3
 .255، صاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعةالقاري،  4
 859 ، حديث رقم:428، ص1، جضعيف الترغيب والترغيباأللباني،  5
 .7، ص 5، جتفسير النابلسيالنابلسي،  6

 .موضوع، وحكم عليه بأن ه 3113 ،حديث رقم:114 ، ص7، ج"سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"ذكره األلباني في  
 

 .13، ص 5، جتفسير النابلسيالنابلسي،  7
 لم أجده في كتب السن ة وال غيره من المصادر، والظاهر أن ه من اإلسرائيليات.

 .141، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  8
 "،تفسيرهأن  هذا الحديث من االسرائيليات، وأورده ابن كثير في "، 52، ص8ج"، مجموع الفتاوىحكم عليه ابن تيمية في "

 وقال فيه: إن ه من أخبار أهل الكتاب. 426، ص7ج
 

 .357، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  9
 ، ولم أجد هذا الحديث في كتب ومصنفات الحديث، والظاهر من االسرائيليات. 501، ص6ذكره ابن كثير في "تفسيره"، ج
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1«ارغصن ال يثبت في يقطع ويلقى في النّ  فكلّ  ،والحياة نا الطريق والحقّ أ »و    

 لخَشعت هذا قلبُ  خشع لو:  فقال ،صالِته في يعبثُ  رجاًل  رأى عن سعيد بن المسيب أّنه »و، 
ُرّب تاٍل للقرآن والقرآن  »و، 3«فإنَُّه ينُظُر بنوِر اللَِّه تَعالى المؤِمنِ  ِفراَسةَ  اتَّقوا »و، 2«جوارُحه
4«يلعنه   

 

 المطلب الثالث: االستطرادات 

، من التفاسير الوعظي ة االستطراد وغيره من المآخذ والعيوب الواضحة على تفسير النابلسي      
 .وال سيما العلمية منهاه في األمور كآفة، أثناء تفسير  ، فيحيث كان يستطرد كثيرا

ويغرق في التفاصيل والدقائق العلمي ة، وهذا ال  ،فتجده يتشعب ويتفر ع كثيرا في المواضيع المختلفة
 يشت ت ذهن المتلقي ويتعبه، ويجعله يمل  ويسأم.   مم ايتماشى مع األسلوب الوعظي، 

 :أتي، ما ياالستطرادومن األمثلة على 

                                                                                                                                                                          
 

 .541، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  1
 والظاهر أن  هذا الحديث من االسرائيليات.لم أجده في كتب الحديث، 

 .85، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي،  2
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار هـ(، 1420محمد ناصر الدين)ت حكم عليه األلباني بالوضع، األلباني، 

  .92، ص2، جم1985، 2بيروت، ط –، المكتب اإلسالمي السبيل
 

 .329، ص 10، جالنابلسيتفسير النابلسي،  3
148، ص3، ج" الموضوعات"، وذكره ابن الجوزي في51، ص"الموضوعات"أورده الصغاني في   

 
 

 .381، ص 7، جتفسير النابلسيالنابلسي،  4
، تحقيق: أحمد عبد الوهاب ، ذكره ابن الجوزي في "التذكرة في الوعظ" 274، ص1ج ذكره الغزالي في " اإلحياء"،

المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة  -، وفي فتاوى اللجنة الدائمة  81، ص1406، 1بيروت، ط –المعرفة فتيح، دار 
اإلدارة  -للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 

، 3"، جوليس بحديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، "هذا أثر عن ميمون بن مهران ، ،الرياض -العامة للطبع 
213ص  

 قلت: لم أجده في كتب السن ة والحديث، والظاهر ليس بحديث
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 االستطرادات الفقهّية
وتش عب في ذكر  ،بعض القضايا الفقهي ة الخالفي ة طرح فيأثناء تفسيره الوعظي  في توس ع النابلسي  

 سهب، لكن ه غالبا ال يتوس ع بتلك القضايا الفقهي ة الخالفي ة.أاآلراء الفقهي ة، واستطرد بها و 
 ومن األمثلة على ذلك:

 بسط اآلراء الفقهي ة حول حكم االستعاذة، يتوس ع النابلسي  ويتشع ب في  ،عند تفسير سورة الفاتحة
 ويذكر ثالثة أقوال.

ل القول حول مسألة: الجهر واإل  األقوال الفقهي ة في المسألة. اسرار باالستعاذة، ذاكر  ثم  يفص 
ثم  يبسط القول ويفص ل في البسملة وأحكامها الفقهي ة بتفاصيلها

يتناسب مع ، وهذا المقام ال 1
.  الدرس الوعظي 

 

  زث رث  يت ىت نت ُّٱتفسير قوله: أثناءفي و 

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

ل النابلسي  2َّ مل يك ىك مك لك  اك ، يفص 

مذاهب الفقهاء حول حرمة الرضاع، وعدد الرضعات التي ُتحر م، وذكر شروط الرضاع، وبسط 
 . 3القول في ذلك

 

 االستطرادات العلمّية
لذهن هذا اإلسهاب تشتيت في المسائل العلمي ة بتفاصيلها ودقائقها، و في طرح النابلسي  أسهب   
ن دل  على شيء فهوقارئ عن مقصود اآليات القرآني ةلا لسي  دليل واضح على ثقافة الناب ، وا 

  ، ولكن ه أغرق في توظيفها.الواسعة والمتنوعة والشاملة
 :، ما يأتياالستطرادات العلمي ةن األمثلة على وم
 

                                                           
 19-18، ص 1، جتفسير النابلسيالنابلسي،  بتصر ف، 1
 23النساء: 2
 353-352، ص 2، جتفسير النابلسيالنابلسي،  بتصر ف، 3
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،  1َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتفسير قوله تعالى: فيو  .1

 يستطرد في الحديث عن دورة األرض حول نفسها، وحول الشمس، ثم  الحديث عن األبراج
ويتطر ق  ...،سد، والسنبلة، والميزانوأسمائها: برج الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، واأل

ُعطارد، والُزهرة،  :إلى سبب التسمية ، كما تناول الحديث عن نجوم المجموعة الشمسي ة
ال تخدم كثيرا وتلك التفاصيل  ،2دقيقة تفاصيل علمي ة فلكي ة والمشتري وغيرها، وتطر ق إلى

ع وهذا االستطراد العلمي من شأنه أن يشتت ذهن القارئ أو المستم ،القرآني ة تفسير اآليات
 لتلك التفاصيل.

 

 هن من خن حن جن مم خمحم جم هل  مل خل حل ُّٱٱقوله تعالى: فس ر ولم ا  .2

، فيقول: " هسهب في الحديث عن المخيخ بتفاصيل دقيقة عنأو  ستطرد النابلسي  ا،  3َّ
فماذا يفعل المخيخ؟ إن ه مركز توافق وانسجام لحركات البدن، فلو أن نا خربنا مخيخ طائر؛ 

؛ لما أمكنه أن يقف على لما أمكنه من الطيران، ولسقط فورا، ولو  تخرب مخيخ اإلنسان
أم ا أخطر شيء يقوم به المخيخ؛ فهو التوازن، ففي . ، ولما أمكنه أن يرى بعينيه..قدميه

ألف من ثالث قنوات نصف أذن اإلنسان الباطني ة جهاز خطير اسمه جهاز التوازن، يت
، بل يشتت ذهن القارئ الوعظي   وهذا االسترسال العلمي  ال يخدم كثيرا التفسير .4.".دائري ة.

 .والمستمع

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: أثناءفي و  .3

  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك

يستطرد ، 5َّخب  حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي

النحالت  :، منحلوظائف الن   إلىتطر ق  ثم   نظامها،حل و نابلسي  بالحديث عن عالم الن  ال
الحارسات، والوصيفات، والمنظ فات.. ، ثم  الحديث عن الخلية وأسرارها، وعن الملكة 

                                                           
 16الحجر: 1
2
 16-15، ص 5، جالنابلسيتفسير النابلسي،  بتصر ف، 

 53النحل: 3
 129، ص5، جتفسير النابلسيالنابلسي،  4
 69-68النحل: 5
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وتطر ق إلى المسافات التي تقطعها وقيادتها، وعن البيض، وهن حراسة الخلية وتنظيفها، 
وتطر ق إلى فوائد العسل، من قتل الجراثيم ، النحلة في سبيل الحصول على الرحيق

األمراض المعوي ة، وعالج الجروح، وأمراض جهاز التنف س، والرئة ج والبكتيريا، وهو عال
إيجازه يمكن إذ  أن  هذا االستطراد مبالغ فيه، ويالحظ الباحث .1وغيرها العديد من األمراض

طناب  .دون تفاصيل كثيرة ال تتناسب مع التفسير الوعظي  و ، دون استطراد وا 
 

، يستطرد النابلسي  بالحديث 2َّخض حض جض مص خص حص ُّٱٱعند تفسير قوله تعالى:و  .4

عن اإلبل بتفاصيل علمي ة دقيقة، وأن ها وسيلة ُمجدية في الصحراء، واإلبل لها المقدرة على 
رؤية الطريق بآن  استطاعتهاو  ها،إغالق رموش وقدرتهال األثقال وقطع المسافات، حم

واحد، ولها المقدرة على إغالق األذنيين واألنف في آن واحد، وأن ها تتحمل العطش إلى 
سهاب .3درجة عالية يجاز ذلك، إ بإمكانهوكان ، وذكر جملة من التفاصيل باستطراد وا 

 .واالكتفاء بخالصة الكالم
 

يستطرد النابلسي  بالحديث عن ثمار التين ،  4َّٰر ٰذ ٱُّٱٱتفسير قوله تعالى: وفي .5
 وطعمهما، ،ولونهما ،وحجمهما صحي ة، وعن صفاتهما، والزيتون، وما فيهما من فوائد
من أجله  سهاب ال يخدم السياق الذيصيل واإل، وهذا التف5ويسهب بالحديث عن ذلك

 سيقت اآليات.
 .6غراق بالتفاصيل العلمي ة الدقيقة كثيرة جدااالستطراد واإلواألمثلة على         

 
                                                           

 145-140، ص 5، جتفسير النابلسيالنابلسي،  بتصر ف، 1

 17الغاشية: 2
 .335-333، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي،  بتصر ف، 3

 1التين:  4
 .412-410، ص 10، جتفسير النابلسيالنابلسي،  بتصر ف، 5
، 117، ص115، ص111-106، ص57، ص50، ص1، جتفسير النابلسيالنابلسي، لمزيد من األمثلة، انظر:  6

-66، ص25-24، ص23-21، ص 5، ص /ج53، ص13،ص2..../ج317، ص183، ص149، ص121-120ص
/ 525-521، ص419، ص416-415، ص360، ص 205، ص155، ص139-137، ص122، ص77، ص67
-372، ص 3369-364، ص337-336، ص295-293، ص291-288، ص114-107، ص23-21، ص10ج

373. 
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 الخاتمة
 

 ،ونعمته تتّم الصالحات، الحمد هلل الذي وفقني على إتمام هذا البحث الحمد هلل الذي بفضله   

وصحبه  ، والصالة والسالم على رسول اهلل وآله-عّز وجلّ –الناصحين لكتاب اهلل وجعلني من 

  أجمعين.

 : تيهم النتائج، وهي على النحو اآلإلى أ الباحث على الجودّي، توصل هذا البحثبعد أن استوى ف

اختلف العلماء حول األسلوب الوعظّي القصصي بين مجيز ومانع له، والراجح جوازه  .1

 في القصص، وأن يتصدر لذلك من هو أهل له. واالقتصاد ،تحري الصدق ها:بشروط، من

التفسير الوعظّي فرع عن التفسير بالرأي ولون من ألوانه، ويعتمد على النصح وترقيق  .2

 القلوب والمشاعر.

أول  -صّلى اهلل عليه وسّلم–يرجع جذور التفسير الوعظّي إلى عهد الرسالة، وكان النبّي  .3

ظهر القّصاص في عهد و  ، وكذلك الصحابة من بعده، للقرآن من فّسر التفسير الوعظيّ 

رضي اهلل –، وكثر انتشارهم بعد فتنة مقتل عثمان -رضي اهلل عنه-بن الخطاب عمر

 .-عنه

للمدرسة البصرّية الدور البارز في إظهار التفسير الوعظّي، وذلك كردة فعل على الترف  .4

 الذي عاشه الّناس نتيجة لالنفتاح التجارّي.

الم في نشر التفسير وثورة االتصاالت وتطور وسائل اإلع ساهمت التكنولوجيا الحديثة .5

براز دعاته واستقطاب جماهيره.  الوعظّي، وا 
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لغة الطابع االنفعال، وتسيطر عليه  القديمة والمعاصرة التفسير الوعظيّ مدرسة يغلب على  .6

 .نشائياإلسلوب األعاطفّية، و ال

 ،والتركيز على المعنى االجمالي ،يجاز العبارة ووضوحهاإب المدرسة الوعظّية القديمة متازت  .7

 .ومنشأ ذلك ضعف اللغة عند المتلقينبخالف المدرسة المعاصرة فغلب عليها االستطراد، 

سير ابخالف التف ،على اختالف ثقافاتهم ومشاربهمكافة التفسير الوعظّي يستهدف الّناس  .8

 األخرى التي تستهدف النخب.

األمر، اعتمد كّل من كشك والشعراوي والنابلسّي في تفسيره على أسلوب االستفهام، و  .9

 والنداء، وتفّرد كشك باألسلوب القصصي والتصوير الفنّي.

كان يصّور ف حسب المقام،بدرجتها  متحكمااعتمد كشك في أدائه على نبرته الصوتّية . 10

ألّن تفسيره الشعراوي  بلغة جسده أكثر، المشاهد، ويرسم األحداث، ويبرز المشاعر، بينما امتاز

 .ينبنبرة وأسلوب هادئ فامتاز كان مصورا، وأّما النابلسيّ 

ى إلتفّرد كشك عن الشعراوّي والنابلسّي في إبراز مشاهد الموت واآلخرة وتصويرها، أضف   .11

 ذلك توظيفه أسماء اهلل الحسنى في ترسيخ المعاني العقدّية.

للهجة  اتوظيفهمة في توضيح المعاني، و امتاز الشعراوّي والنابلسّي بفن ضرب األمثل  .12

ألمثال الشعبّية؛ كل ذلك من أجل تيسير المعاني، وسّر تميزهما بذلك خبرتهما المحكّية وا

 في حقل التربية والتعليم.

لجأ كل من كشك والشعراوي والنابلسي إلى أسلوب النقد لقضايا اجتماعّية وتربوّية وأخالقّية  .13

 ووّظف في ذلك أسلوب السخرّية والتهكم. ،وسعهم في ذلك كشكوغيرها، وكان أ
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 قّصاص قديما، وقع فيها المعاصرون، وتمثلت فيُأخذت على الوعاظ والالمآخذ التي  .14

 االستشهاد باألحاديث الضعيفة ضعفا شديدا، واالستشهاد بالموضوعات والغرائب.

 

 التي يوصي بها الباحث، فهي: أّما أهم التوصيات

  العلماء.ويشرف عليه نخبة من ، مقيد بشروطضرورة تفسير القرآن بأسلوب وعظّي 

  المتاحة. عامة الّناس، بشتى الوسائللكافة العلوم الشرعّية ضرورة تيسير 

 .دراسة الجوانب الواقعّية في تفسير كشك والشعراوي والنابلسّي 

 .دراسة أثر البيئة  والظروف السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية على المفّسر في تفسيره 

 دور المفّسر في توثيق األحداث التاريخّية في زمانه. دراسة 

  ،كافة يستهدف شرائح المجتمع إذدراسة التفسير اإلذاعّي للدكتور فضل حسن عّباس. 

  الذي يبث عبر القنوات الفضائية  ،عالميّ جراء دراسات حول التفسير اإلإضرورة

 .واإلذاعات القرآنية

 

 

 ن، والصالة والسالم على سيد المرسلين.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي
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 المصادر والمراجعقائمة 
 

 .القران الكريم .1
،  عالم المستطرف في كل فن مستطرفهـ(، 852األبشيهي، محمد بن أحمد )ت  .2

 .هـ 1419، 1بيروت، ط –الكتب 
 ُأسد الغابة في معرفة الصحابة،هـ(، 630ابن األثير، علي بن أبي الكرم )ت  .3

 .م 1994 -هـ 1415، 1تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط
، دار معالم القربة في طلب الحسبةهـ(، 729خوة، محمد بن محمد )ت ابن اإل .4

 .«كمبردج»الفنون 
  ، مكتبة معروف، مصر.شوامخ وأعالم اإلسالماألسود، محمد رجب،  .5
 7مجلة البحوث اإلعالمية، العدد  ،أطفالنا والخيالة المرئيةاألصفر، محمد علي،   .6

 .م1993 ،
، تفسير الراغب األصفهانيهـ(، 502األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت  .7

 -هـ  1420 ،1جامعة طنطا، ط -محمد عبد العزيز بسيوني، كلية اآلداب  :تحقيق
 م. 1999

غريب المفردات في هـ(، 502األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد  )ت  .8
 دمشق بيروت، -، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية القرآن

 ه. 1412، 1ط
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة هـ(، 1420)ت  األلباني، محمد ناصر الدين .9

 .هـ 1412،  1ط الرياض، -، دار المعارفوأثرها السيئ في األمة
 مركز ،الترمذي سنن وضعيف صحيح ،(هـ1420 ت) الدين ناصر محمد األلباني،.10
 .اإلسكندرية والسنة، القرآن ألبحاث اإلسالم نور

مكَتبة  ،ضعيف الترغيب والترهيب ،هـ(1420األلباني، محمد ناصر الدين )ت   .11
 .م 2000، 1المملكة العربية السعودية، ط ،ْشِر والتوزْيع، الرياضرف ِللنالَمعا

، ضعيف الجامع الصغير وزيادتههـ(، 1420األلباني، محمد ناصر الدين )ت   .12
 : زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي.تحقيق

، نزهة األلباء في طبقات األدباءهـ(، 577األنباري، عبد الرحمن بن محمد )ت  .11
 -هـ  1405، 3األردن، ط –تحقيق: إبراهيم السامرائي،  مكتبة المنار، الزرقاء 

 .م 1985
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قالدة النحر في وفيات أعيان هـ(،  947بامخرمة، الطيب بن عبد اهلل  )ت   .14
 م. 2008 -هـ  1428، 1جدة، ط –، تحقيق: بو جمعة مكري، دار المنهاج الدهر

مد زهير بن ، تحقيق: محصحيح البخاري (،256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت  .11
 .هـ1422 ،1ط ،ناصر، دار طوق النجاة

، تحقيق: شرح صحيح البخاري البن بطالهـ(، 449ابن بطال،  علي بن خلف )ت  .11
 .ه 1423، 2السعودية، ط -أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

: ، تحقيقمعالم التنزيل في تفسير القرآنهـ(، 510البغوي، الحسين بن مسعود )ت  .11
 .هـ1420 ،1بيروت، ط– عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي

، 1، دار السالم، مصر، طالمتحّدث الجيد: مفاهيم وآلياتبكار، عبد الكريم،  .11
 .م2010

، ترجمة: لغة الجسد سبعة دروس سهلة إلتقان اللغة الصامتةبورغ، جيمس،  .11
 م.2015أميمة الدكاك، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، سوريا،

، تحقيق: محمد عبد القادر السنن الكبرىهـ(، 458البيهقي، أحمد بن الحسين)ت  .20
 .م 2003 ،3لبنان، ط –عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

، تحقيق: عبد العلي عبد شعب اإليمانهـ(، 458البيهقي، أحمد بن الحسين )ت  .21
 م. 2003 ،هـ1423، 1ط الرياض، ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الحميد حامد،

، تحقيق: مشكاة المصابيحهـ(، 741التبريزي، محمد بن عبد اهلل الخطيب )ت  .22
 م. 1985 ،3ط بيروت، –محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي 

، تحقيق: بشار عواد سنن الترمذيهـ(، 279الترمذي، محمد بن عيسى )ت  .21
 .م 1998بيروت، –معروف، دار الغرب اإلسالمي 

، ، دار االعتصامآراء المعاصرين في جمال عبد الناصر وحكمهالتلمساني، عمر،  .24
 .1ط

 تأسيس في الجهمية تلبيس بيان ،(هـ121 ت)الحليم عبد بن أحمد تيمية، ابن.25
 المصحف لطباعة فهد الملك مجمع المحققين، من مجموعة: تحقيق الكالمية، بدعهم

 .هـ1421 ،1ط الشريف،

، تحقيق: عبد الرحمن مجموع الفتاوىهـ(، 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت  .21
بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

 .م1995
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، دار مقدمة في أصول التفسيرهـ(، 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت  .21
 م.1980 -هـ1490مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،

، 1، دار التوزيع والنشر اإلسالمّية، مصر، طوعرفت الشعراويجامع، محمود،  .21
  .م2005

–، دار الكتب العلمية بيروت التعريفاتهـ(، 816، علي بن محمد )ت الجرجاني .21
 م.1983-هـ 1403، 1لبنان، ط

  هـ. 1422، 1دمشق، ط –، دار القلم معجم علوم القرآنالجرمي، إبراهيم محمد،  .21
 مجلة ،القرن هذا مجّدد الدعاة إمام الشعراوي الحميد، عبد المعز عبد الجزار،.30

 .ه1411 األزهر،

، تحقيق: عبد اهلل التسهيل لعلوم التنزيلهـ(، 741ابن جزي، محمد بن أحمد )ت .31
 .هـ 1416 ،1ط بيروت، ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم الخالدي،

، تحقيق: رسوم التحديث في علوم الحديثهـ(، 732الجعبرّي، إبراهيم بن عمر )ت  .32
  ه.1421، 1ن حزم، بيروت، طإبراهيم بن شريف الميلي، دار اب

 ه.1980، 1، دار المعرفة ، طمناهج المفسرينآل جعفر، مساعد بن مسلم،  .33
 للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،معاصرون مصريون محمد، الجوادي،.34

 .م2001مصر،

آداب الحسن البصري وزهده  هـ(،597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  .35
 م.2005، 1ط بيروت،-، تحقيق: سليمان الحرش، دار الصديقومواعظه

، التذكرة في الوعظهـ(، 597ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت  .36
 ه.1406، 1طبيروت،  –تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار المعرفة 

، زاد المسير في علم التفسيرهـ(، 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  .37
 هـ. 1422 ،1ط بيروت،، زاق المهدي، دار الكتاب العربيتحقيق: عبد الر 

، تحقيق: حسن صيد الخاطرهـ(، 597، عبد الرحمن بن علي )ت ابن الجوزي .38
 .م2004 -هـ  1425 ،1ط دمشق، –المساحي سويدان، دار القلم 

العلل المتناهية في  ،هـ(597رج عبد الرحمن بن علي  )ت ابن الجوزي، أبو الف .39
تحقيق: إرشاد الحق األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد،  ،األحاديث الواهية

 .م1981-هـ 1401، 2ط باكستان،
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، القصاص والمذكرين هـ(،597)ت عبد الرحمن بن علي ، أبو الفرج ابن الجوزي .40
 -هـ  1409، 2بيروت، ط –تحقيق: د. محمد لطفي الصباغ، المكتب اإلسالمي 

 م.1988
، تحقيق: الدكتور مروان المدهشهـ(، 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  .41

 م.1985 -هـ 1405 ،2ط بيروت، –قباني، دار الكتب العلمية 
عبد الرحمن  ، تحقيق:الموضوعاتهـ(، 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  .42

 م. 1966 -هـ 1386 ،1ط محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة،
الصحاح تاج اللغة وصحاح هـ(، 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت  .43

 ،4ط بيروت، –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين ، تحقيق: العربية
 م. 1987 -  هـ 1407

، تحقيق: المستدرك على الصحيحين، هـ(405اهلل )ت محمد بن عبدالحاكم،  .44
 ه.1411، 1، طبيروت –دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا

 ، المركز العربي الحديث، مصر، حوار من األلف إلى الياءحبيب، طارق،  .45
، دائرة المعارف العثمانية، بحيدر الثقاتهـ(، 354ابن حبان، محمد بن حبان )ت  .46

 . ه 1393، 1الهند، طآباد الدكن 
المجروحين من المحدثين والضعفاء (، 354ابن حبان، محمد بن حبان الُبستي )ت .47

 .هـ1396، 1حلب، ط –، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي والمتروكين
، فتح الباري شرح صحيح البخاريه(، 852) علي بن أحمد العسقالني، ابن حجر .48

 ه.1379بيروت،  –دار المعرفة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، 
المَطالُب الَعالَيُة ِبَزَواِئِد المَسانيد هـ(، 852)ت ابن حجر أحمد بن علي  ،العسقالني .49

دار الغيث  -، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار العاصمة للنشر والتوزيع الّثَماِنَيةِ 
 .1ط للنشر والتوزيع،

، تحقيق: إحسان عباس، األدباء معجمهـ(، 626الحموي، ياقوت بن عبد اهلل  )ت  .50
  م. 1993 -هـ  1414،  1ي، بيروت، طدار الغرب اإلسالم

، تحقيق: محمد عبد السالم الزهدهـ(، 241ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني )ت  .51
 م. 1999 ،هـ1420 ،1ط لبنان، –شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 

، مسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(، 241الشيباني  )ت  ابن حنبل، أحمد بن محمد .52
 .م 2001 -هـ  1421 ،1ط تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة،
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ارتشاف الضرب من لسان هـ(،  745)ت أبو حيان، محمد بن يوسف األندلسي .53
 .م 1998، 1القاهرة، ط ي،: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجتحقيق ،العرب

، البحر المحيط في التفسيرهـ(، 745)ت  األندلسي محمد بن يوسف، أبو حيان .54
 هـ. 1420 بيروت، –تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 

، 2بيروت، ط-، دار النفائسأصول التفسير وقواعدهخالد عبد الرحمن، العك،  .55
 ه.1406

–دار القلم  ،، تعريف الدارسين بمناهج المفسرينصالح عبد الفتاحالخالدي،  .56
 م .2015،  5، طدمشق

الجامع ألخالق الراوي وآداب هـ(، 463الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي)ت  .57
 .الرياض –تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف  السامع،

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانهـ(، 681ابن خلكان، أحمد بن محمد)ت .58
 .بيروت –تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 

، تحقيق: سنن أبي داود هـ(،275أبو داود، سليمان بن األشعث السِِّجْستاني )ت  .59
 م. 2009 -هـ  1430 ،1ط شَعيب األرنؤوط، دار الرسالة العالمية،

، دار معجم القواعد العربّية في النحو والتصريف وذّيل باإلمالءالدقر، عبد الغني،  .60
 م.2001، 3ط القلم، دمشق،

، طبقات علماء الحديث ،هـ( 744بن عبد الهادي )ت  الدمشقي، محمد بن أحمد .61
تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .م 1996 -هـ  1417، 2ط، لبنان –بيروت 
، تحقيق: سير أعالم النبالءهـ(، 748محمد بن أحمد  )ت  الدين شمسالذهبي،  .62

 .م 1985 ،3الرسالة، ط شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة
، ميزان االعتدال في نقد الرجالهـ(، 748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد )ت  .63

، 1ط لبنان، -علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت تحقيق: 
 .م 1963

، دار الحديث، التفسير والمفسرونهـ(، 1398الذهبي، محمد السيد حسين )ت  .64
 م. 2005 القاهرة،

، تحقيق: فريق من الباحثين، مطابع  العللهـ( ،327الرازي، ابن أبي حاتم)ت  .65
 .م 2006،  1الحميضي، ط

 



312 
 

 –، دار إحياء التراث العربي مفاتيح الغيبهـ(، 606الرازي، محمد بن عمر )ت  .66
 .هـ 1420 ،3ط بيروت،

شعيب ، تحقيق: جامع العلوم والحكمهـ(، 795ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد)ت  .67
 .م2001 -هـ 1422 ،7ط بيروت، –، مؤسسة الرسالة األرناؤوط

دار إحياء التراث مكتبة المثنى و ، معجم المؤلفين ه(،1408رضا، عمر )ت .68
 ، بيروت.العربي

، دار ابن حزم للطباعة والنشر َتكمَلة ُمعجم الُمؤلفينرمضان، محمد خير،  .69
 .م 1997، 1لبنان، ط –والتوزيع، بيروت 

، رئاسة اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرالرومي، فهد بن عبد الرحمن،  .70
 -هـ1407، 1ط ،علمية واالفتاء والدعوة واالرشاد، السعوديةإدارات البحوث ال

 .م1986
حقوق الطبع  ،دراسات في علوم القرآن الكريمالرومي، فهد بن عبد الرحمن،  .71

 .م2003 -هـ 1424، 12محفوظة للمؤلف، السعودية، ط
ْرقاني، محمد عبد العظيم )ت  .72 ، مناهل العرفان في علوم القرآنهـ(، 1367الزُّ

 .3ط مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،
البرهان في هـ(، 794، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل  )ت الزركشي .73

يسى ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية ععلوم القرآن
 م. 1957 -هـ  1376 ،1ط البابي الحلبي وشركائه،

الآللئ المنثورة هـ(، 794محمد بن عبد اهلل )ت أبو عبد اهلل بدر الدين الزركشي،  .74
 –، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية في األحاديث المشهورة

 .م1986، 1بيروت، ط
 ،15ط ، دار العلم للماليين،األعالمهـ(، 1396الزركلي، خير الدين بن محمود )ت  .75

 .م 2002
المجلس األعلى للشؤون ، موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي، زقزوق، محمود حمدي .76

 م.2007اإلسالمية، مصر، 
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(، 538الزمخشري، محمود بن عمرو  )ت  .77

 .ه 1407 ،3ط بيروت، –دار الكتاب العربي 
 ،3، مؤسسة الرسالة، بيروت، طأصول الدعوةه(، 1435زيدان، عبد الكريم )ت .78

 م.1975
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تخريج األحاديث واآلثار هـ(، 762الزيلعي، جمال الدين عبد اهلل بن يوسف )ت   .79

تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد،  الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،
 .هـ1414، 1ط الرياض، –دار ابن خزيمة 

، عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاحهـ(،  773السبكي، أحمد بن علي )ت   .80
 لبنان، –تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 

 .م 2003 -هـ  1423 ،1ط
، المختار الشيخ محمد متولي الشعراوي: مشوار حياتيالسحراوي، فاطمة،  .81

 اإلسالمي، القاهرة.
،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،  هـ(902محمد بن عبد الرحمن)ت السخاوي،  .82

  .بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة 
في بيان كثير من  المقاصد الحسنةهـ(، 902السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت  .83

، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب األحاديث المشتهرة على األلسنة
 .م1985 -هـ  1405 ،1بيروت، ط –العربي 

، تحقيق: إحسان عباس، دار الطبقات الكبرىهـ(، 230ابن سعد، محمد بن سعد)ت  .84
 .م1968 ،1ط بيروت، –صادر 

مراجعة نقدية ألساليب الخطاب  -الخطاب الوعظيالسفياني، عبداهلل بن رفود،  .85
 م.2014، 1ط ، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت،ومضامينه

، تحقيق: مصطفى عبد طبقات الصوفيةهـ(،  412السلمي، محمد بن الحسين)ت  .86
 هـ.1419،  1بيروت، ط –ب العلمية القادر عطا، دار الكت

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء هـ(، 373السمرقندي، أبو الليث نصر )ت  .87
، 3بيروت، ط –تحقيق: يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق  ،والمرسلين

 م.2000
حاشية السندي على سنن ابن هـ(، 1138السندي،  محمد بن عبد الهادي )ت  .88

  بيروت. –، دار الجيل ماجه
اإلتقان في علوم هـ(، 911عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  الدين جاللالسيوطي،  .89

   1394 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القرآن
 م. 1974 -هـ
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الدرر المنتثرة في هـ(، 911عبد الرحمن بن أبي بكر )ت جالل الدين السيوطي،  .90
 -، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات األحاديث المشتهرة

 .جامعة الملك سعود، الرياض
الدر المنثور في  هـ(،911عبد الرحمن بن أبي بكر)ت  الدين جاللالسيوطي،  .91

 بيروت. –الفكر ، دار التفسير بالمأثور
، طبقات الحفاظهـ(، 911عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت جالل الدين السيوطي،  .92

 ه.1403، 1بيروت، ط –لكتب العلمية دار ا
همع الهوامع في  هـ(،911عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  جالل الدينالسيوطي،  .93

 .مصر –، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  المكتبة التوفيقية شرح جمع الجوامع
، تحقيق: الموافقاتهـ(، 790إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير )ت  ،الشاطبي .94

 م.1997-هـ1417 ،1ط مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،
، 12، دار الشروق، القاهرة، طتفسير القرآن الكريم ،ه(1383شلتوت، محمود )ت .95

 .م2004
، 1الصحوة، مصر، ط اإلخوان المسلمون: من نحن؟ ماذا نريد؟شماخ، عمر،  .96

 م.2011
،  الوسيط في علوم ومصطلح الحديثهـ(، 1403أبو شهبة، محمد بن سويلم  )ت  .97

 .دار الفكر العربي
 .مؤسسة الحلبي، الملل والنحل، هـ(548الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم )ت   .98
 المكتب األلباني،: تحقيق ،السنة كتاب ،(هـ211 ت) عمرو بن أحمد الشيباني،  .99

 .ه 1400 ،1ط ،اإلسالمي
الكتاب المصنف في هـ(، 235ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد )ت   .100

 ،1الرياض، ط –، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد األحاديث واآلثار
 ه.1409

 ،مجاني األدب في حدائق العرب ،هـ(1346رزق اهلل بن يوسف )ت  ،شيخو  .100
 .م 1913 ،مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت

تاريخ القّصاص وأثرهم في الحديث النبوّي ورأي ، الصّباغ، محمد بن لطفي  .101
 ه.1404 ،، المكتب اإلسالميالعلماء فيه
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، تحقيق: نجم الموضوعاتهـ(، 650رضي الدين الحسن بن محمد )ت  الصغاني، .102
 .هـ 1405، 2، طدمشق –عبد الرحمن خلف، دار المأمون للتراث 

، تحقيق: نور مقدمة ابن الصالحهـ(، 643ابن الصالح، أبو عمرو عثمان )ت   .103
 -هـ 1406 بيروت، –سوريا، دار الفكر المعاصر  -الدين عتر، دار الفكر

 .م1986
حبيب الرحمن ، تحقيق: المصنف، هـ(211)ت الصنعاني، عبد الرازق بن همام  .104

 .ه1403، 2المجلس العلمي، الهند، ط، األعظمي
 م.2013يمان، اليمن، ، جامعة اإلوسائل الدعوة المعاصرة، صالح، الضبياني .105
، تحقيق: طارق بن المعجم األوسطهـ(، 360الطبراني، سليمان بن أحمد )ت  .106

 .القاهرة –عوض اهلل، دار الحرمين 
، تحقيق: حمدي بن عبد المعجم الكبيرهـ(، 360الطبراني، سليمان بن أحمد )ت  .107

 .2ط القاهرة، –تيمية المجيد السلفي، مكتبة ابن 
، تحقيق: جامع البيان في تأويل القرآنهـ(، 310الطبري، محمد بن جرير )ت  .108

 م. 2000 -هـ  1420 ،1ط أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،
مجلة الجندي  من قاموس مفردات الدعوة )العظة(، ،عبداهلل بن إبراهيم الطريقي، .109

 م.2000 ،94المسلم، العدد 
دار  أنواع التَّصنيف المتعلِّقة بَتفسير الُقرآن الكريم، سليمان، الطيار، مساعد بن .110

 .هـ 1434، 3ابن الجوزي، ط
، دار النفائس، إتقان البرهان في علوم القرآن(، ه 1432عباس، فضل حسن )ت .111

 م. 2015، 2ط
، دار النفائس، األردن، اعجاز القرآن الكريم(، 1432عباس، فضل حسن )ت .112

 م. 2015، 8ط
، 1، دار النفائس، طالتفسير والمفسرون(، 1432حسن )تعباس، فضل  .113

 م. 2016
 1دمشق، ط –، مطبعة الصباح علوم القرآن الكريمعتر، نور الدين محمد،  .114

 م. 1993 -هـ 1414،
، االستيعاب في معرفة األصحابهـ(، 463)ت  يوسف بن عبد اهلل ابن عبد البر، .115

 .ه1412 ،1تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط
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، تحقيق: جامع بيان العلم وفضلههـ(، 463ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل )ت  .116
 1414، 1أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

  .هـ
 .األزهرية الكليات مكتبة ،الحجاز في األدب قصة اهلل، عبد الجبار، عبد .117
 –دار اإليمان ، في أصول واتجاهات التفسيرالتيسير عبد السميع، عماد علي،  .118

 م.2006 ،اإلسكندرية
، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، الكافي في البالغةعبد الغني، أيمن أمين،  .119

  م.2011
، دار النهضة العربية للطباعة علم المعانيهـ(،  1396عتيق، عبد العزيز )ت  .120

  م. 2009 -هـ  1430، 1ط لبنان، –والنشر والتوزيع، بيروت 
، المكتبة أصول في التفسيرهـ(، 1421ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت  .121

 هـ. 1422 ، 1اإلسالمية، ط
، دار الثريا شرح األربعين النوويةهـ(، 1421محمد بن صالح )ت  ،ابن عثيمين .122

 .للنشر
كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما  ،هـ(1162العجلوني، إسماعيل بن محمد )ت  .123

 .هـ 1351القاهرة، ،مكتبة القدسي ،األحاديث على ألسنة الّناساشتهر من 
معرفة الثقات من رجال أهل  هـ(،261العجلي، أحمد بن عبد اهلل الكوفي )ت  .124

، تحقيق: عبد العليم عبد العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
 .م1985، 1المدينة المنورة، ط -العظيم البستوي، مكتبة الدار 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن  هـ(،963ابن عراق، علي بن محمد بن علي)ت  .125
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