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يف البحث هذا إشكالية وتكمن ومراميه. القرآن مقاصد عن العلماءوالبحث من كثريًا أن
نأنيكونمينكربعضهميكادجهدعلماءأفريقياإالقلياًل،بلوطالبالعلماليعرفونعن

الغرب وخاصة ـ أفريقيا لعلماء ي ذكر، فكرايًّ جهدًّا ت نشد.أـ علميًة البحث ومسامهًة وهذا
للشيخأيببكرمعانالقرآنيهدفإىلبياناملقاصدالقرآنيةمنخاللتفسريرداألذهانإىل

يفتفسريالقرآنالكرميمعاإلملامته،وإبرازرايدبًقاارئيسقضاةمشالنيجريايسجوميحممود
.ولههلا.وسوفينتهجالباحثهنجالوصفوالتحليلواالستنتاجوتناقاصدتلكامللتوظيفهب

البحث: نتائج أهم القرآنومن معان إىل األذهان رّد تفسري ابلفوائدأن زاخر وجازته مع
اجلديرةابإلشارة.واللفتاتالبالغيةواللطائفالتفسرييةوالنكتالعلمية



 

ك

ABSTRACT  

 

Purposes of the Qur'an remain as the best channel to mediate over the meaning of the 

Qur'an as Allah's word and speech. And Tafsir (clarification/Interpretation) has taken 

over a high and great position in the field of Islamic studies, because of its intimate 

connection with the glorious Qur'an. Indeed researchers nowadays have already put 

more concern on exposing the purposes of the Qur'an and its signification. The problem 

of this study concealed on how such number of the scholars as well as students does not 

know much about African scholars especially the west part of it. However some may 

deny the efforts and endeavours made by African scholars for one reason or the other. 

And this Thesis is aim at pointing and explaning the purposes of the Qur'an through the 

commentary and clarification work of late Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Former 

grand Khadi of Northern Nigeria, and also to highlight the exploration of Sheikh Gumi 

in Tafsir and how he utilizes these purposes. The researcher will follow the descriptive, 

analytical, and inductive method. Eventually: the research will conclude that, the 

commentary work made by Sheikh Abubakar Gumi titled:"Responses the mind to the 

meaning of Qur'an" even it seems to be short and concise, but it contains many 

knowledge in this regard which suppose to be discussed and pointed.               
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 .أساسيات البحثوتتناول  :ةمقدم
أفضل خلق اهلل أمجعني وعلى آله  والصالة والسالم على محدًا كثريًا طي بًا مباركًا فيه،احلمد هلل 
            والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.  ووحابته 

وبعد، الشك أن التفسري أجل  العلوم اإلسالمية وأشرفها، نلك ألنه قوي الصلة بكتاب رب 
العاملني، وكان رب العزة جل  شأنه أول من توىل تفسري الكتاب العزيز، مث وكل  هذه املهمة 

رضوان الكبرية واملسئولية العظيمة إىل رسوله الكرمي ولوات اهلل وسالمه عليه، مث محل الصحابة 
اهلل عليهم عبء هذا اجلهد اجلليل، مث التابعون من بعدهم، وهكذا توارثت األجيال كابرًا عن  
كابر هذه املهمة اجلب ارة اعتشاء بكتاب اهلل اجمليد الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

                       .يرث اهلل األرض ومن عليهاخلفه حىت 

اً، حيث ال خيلو عصر من العصور إال وجد ولقد كانت عشاي    ة العلماء بكتاب اهلل بالغة جد 
فيه مفسِّر أو مفسِّرون هلذا الكتاب اخلالد املبارك، فاهلمم مصروفه إليه، والعزائم م صمِّمة عليه 

    والووق م صو ب حنوه.            

لتصشيف فيه نواطًا كبريًا،  ناك شأن التفسري، وهكذا كان االهتمام به، ولقد نوطت حركة ا   
حيث مارسها العلماء من عرب ومن عجم على مر  العصور وباختالف األقاليم، ووجد من 
األعاجم من كر سوا جهودهم لإلسهام يف هذا اجملال، ما يؤكد أن القرآن هو خامت الكتب 

حظيت  السماوية، يصلح لكل زمان ومكان. والديار الشيجريية واحدة من بني البالد اليت
بشصيب يف هذا املضمار، حيث كانت جمالس التدريس حاشدة، وحركة التفسري رائجة، وموج 

                التأليف هائ ، والدولة العثمانية الفودية خري شاهد على هذا.  

علم املقاود القرآنية، نلك إعجازه ويكوف عن أسراره معاين القرآن ويظهر يبني وإن علماً    
عت مصطلحات املفسِّرين يف لى االستقراء والتأمل واملالحظة والتدبر، ولقد تشو  أنه متوقف ع

التعبري عن املقاود القرآنية وفقًا لذوقهم للقرآن ورسوخهم يف التفسري، والويخ أبوبكر جومي 
واحد من الذين أل فوا التفسري باللغة العربية يف اإلقليم األفريقي عامة، والبلد الشيجريي خاوة، 

 د  هذا جهد كبري يف إحياء الرتاث املعريف واإلنتاج الفكري. ويع
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                        يار الموضوع: ـسبب اختـ 
 ولقد دفع الباحث إىل اختيار هذا املوضوع أسباب عدة، مشها:

ـ اشتغال الباحثني الوطشيني وطالب العلم بدراسة الرتاث األجشيب، وانصرافهم عن االهتمام  1
 لرتاث األفريقي بصفة عامة، والرتاث الشيجريي بصفة خاوة. بدراسة ا

 ـ ندرة كتب التفسري احمللية باللغة العربية يف عصر الويخ جومي وقبله.      2
ـ كون الويخ جومي من الوخصيات البارزة يف الساحة التفسريية يف نيجرييا، حبيث ال يسع  3

 ق إىل نكر مسامهته الفع الة.       لباحث عن قضية التفسري يف نيجرييا دون أن يتطر 
وكون الكتاب مل تفرد فيه   ـ احلاجة املاسة إىل القيام بدراسة علمية متخصصة هلذا التفسري، 4

   كتابة مستقلة على هذا الغرار، إن مل يطلع الباحث على دراسة مثلها يف هذا اجملال مسبًقا.  
             .اين والقاوييستفيد مشه الد   على إخراج حبٍث أكادميي  لطالب ااملورف  حث  ـ  5

 واهلل املوف ق.           
                 أهمية الموضوع:    ـ 

 هذا، وانطالقًا مما سبق فإن أمهية هذا البحث تبدو يف الشقاط التالية:         
ع بدراسته ـ أنه يساهم يف بيان مدى عشاية العلماء الشيجرييني بكتاب اهلل وخدمته والولو  1

        وتفسريه.  
ـ كون الويخ أبوبكر جومي من أبرز العلماء الشيجرييني، وعلم شهري من أعالم الدعوة  2

اإلسالمية الذين ناع ويتهم وقويت شوكتهم يف سبيل الدعوة إىل اهلل باحلكمة والقدوة واملوعظة 
 احلسشة.                 

بعض ما كتبه شيوخشا املعاورين يف ساحة التفسري ـ إرشاد اجليل احلاضر والقادم إىل  3
وإنتاجاهتم يف العلوم اإلسالمية، واإلشارة إىل جهودهم املضشية على مسرح احلياة الثقافية يف 

 نيجرييا.  
     :حدود البحث ـ
استقراء واستشتاج املقاود القرآنية من خالل تفسري رد األنهان يف حدود هذا البحث  شحصرت

   .  وحتلياًل واستشتاًجا دراسةً  امبفهومه قضيةال ه، ويدور نطاقه حول هذقرآنإىل معان ال
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               : مشكلة البحث
أضحى التفسري أم  العلوم اإلسالمية مجعاء، ولقد اعتىن العلماء سلًفا وخلًفا هبذا العلم أميا 

وا من العلم والفهم، إن اعتشاء، ووشفوا فيه كم ًا هائاًل يصعب حصره وتعداده على قدر ما أوت
أن تفسري القرآن الكرمي ال يتصدى له إال من أويت نظرًا عميقًا ثاقًبا، وفهًما دقيًقا، وفكرًا 
وائًبا، وقد اختذ التفسري ألوانًا وأشكااًل شىت حبكم الظروف العلمية، واملالبسات االجتماعية، 

رآن من مشظوره وخلفيته ما أمكشته واخلالفات املذهبية، والوئون السياسية، كل  يشهل من الق
 قرحيته، وحسب نوقه وباعه.                     

بتصشيف كتاب يف التفسري باللغة  ـ رمحه اهلل ـ ولقد وف ق اهلل الويخ أبوبكر حممود جومي   
م العربية باإلضافة إىل ترمجته ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغة احمللية ) لغة هوسا (، وهذا اإلسها

 الكبري واإلنتاج الباهر الز اهر جدير بالذكر يف الشواط العلمي والثقايف.  

وموكلة هذا البحث تكمن يف ظن  كثري من طالب العلم حيث حيسبون أن تفسري رد     
األنهان إىل معان القرآن نسخة مشقولة من تفسري اجلاللني لإلمامني اجلليلني: جالل الدين 

الذي  وجالل الدين السيوطية الكهف إىل سورة الشاس مع الفاحتة، الذي فس ر من سور احمللى 
، وأن واحبه مل يأت بويٍئ زائٍد على ـ رمحهما اهلل ـ  فس ر من سورة البقرة إىل سورة اإلسراء

                     التفسري املذكور، وإمنا نس  على مشواله واكتفى به. واألمر على خالف ما حيسبون!. 

الذي يطرحه الباحث يف هذا الصدد هو: ما مكانته الويخ أبوبكر جومي العلمية،  والسؤال   
هبذا املصطلح، وما أمهيتها، وما عالقتها مبقاود  املقاود القرآنيةوما امليزة العلمية لتفسريه؟، ما 

الورع؟، هل وظ ف الويخ جومي املقاود القرآنية يف تفسريه، ما مدى توظيفه وتطبيقه هلذه 
                           د؟. املقاو

 هذا ما ستجيب عشه الفصول القادمة من هذا البحث إن شاء اهلل.   
                 أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل حتقيق األمور اآلتية:    
ـ حماولة إبراز الرتاث الشيجريي عن طريق التعريف بوخصية الويخ أيب بكر حممود جومي  1

 مية مع بيان ريادته يف التفسري.                       وإنتاجاته العل
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 وأمهيتها ومدى ولتها مبقاود الوريعة اإلسالمية.   املقاود القرآنيةـ إجالء مفهوم  2
ـ بيان املقاود القرآنية من خالل تفسريه رد  األنهان إىل معان القرآن ومدى توظيف الويخ  3

                   طبيقه هلا.أيب بكر حممود جومي  هلذه املقاود وت
          منهج البحث: 

حيث يقوم باستقراء  (1)املشه  الووفي التحليلي، سوف يتوخى الباحث املشه  االستقرائي مث
  هذه املقاود وووفها وحتليلها من خالل تفسري رد  األنهان إىل معاين القرآن.          

           الجديد في هذا البحث: 
بيان حقيقة املقاود القرآنية وعالقتها مبقاود الوريعة اإلسالمية من  الباحثول اسوف حي

جانٍب، ومن جانٍب آخر سيحاول إبراز شخصية املفسِّر الويخ أيب بكر حممود جومي وباعه 
ظهر هذه قرآن الكرمي. وعالوًة على هذا، ستيف وشاعة التفسري، وكيفية توظيفه ملقاود ال

د  األنهان العلمية ومشزلته بني التفاسري املعاورة، وسوف يكوف عن الدراسة قيمة تفسري ر 
الغبار الذي يثار حوله من أنه نقٌل حريفٌّ من تفسري اجلاللني، حيث يؤكد أنه تفسرٌي حوى كثريًا 
من العلوم اإلسالمية اليت ختدم التفسري وتعني على فهمه، وأن مؤلِّفه أتى بأشياء مل تكن 

ونكر املقاود القرآنية، جلاللني، ومن نلك: بيان موضوعات السور، موجودًة يف تفسري ا
املشاسبات و  ومشاقوة اآلراء الفقهية، وتوجيه القراءات القرآنية، وبيان دالالت األلفاظ واملفردات،

وغريها. باإلضافة إىل اللطائف التفسريية والشكت العلمية املبثوثة يف ثشايا  بني اآليات والسور
         .املختصر هذا التفسري

 
 
 

                                 
التتبع ألموٍر جزئية مستعانًا على نلك باملالحظة والتجربة وافرتاض الفروض  املشه  االستقرائي، مشه  يقوم على ((1

الستشتاج أحكاٍم عامٍة. أما املشه  الووفي التحليلي، فهو املشه  الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف 
اول نات املشه  التوخيص الواقع، ويهتم بووفها ووًفا دقيًقا ويعربِّ عشها كيفيًّا بووفها وتوضيح خصائصها، وحي

والتحليل والربط والتفسري للبيانات اجملمعة وتصشيفها وقياسها وبيان العالقة بني متغرياهتا وأسباهبا واجتاهاهتا 
     bohot2.blogspot.comو:   http://www.scribd.com/mobileواستخالص الشتائ  مشها. راجع: 
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 : الدراسات السابقة. الفصل األول
اليت تقلدها بعضها باللغة مود جومي وأعماله عن حياة الويخ أيب بكر حم ةكثري  اباتكتهشاك  

وجد وقد العربية، والبعض اآلخر مشها إما باللغة اإلجنليزية أو باللغة احمللية ) لغة اهلوسا (، 
, حياته مواقفه وآراؤه:الويخ أبوبكر حممود جومي كتاب:  الباحث أربعًة من هذه الكتب يف

جامعة عثمان بن فودي،  ،الباحث مبركز الدراسات اإلسالمية، حممد املشصور إبراهيم: تأليف
 يا، واعتمد عليها مع تعديالٍت فشيٍة، وتصحيحاٍت لغويٍة وإمالئيٍة، أما كتاب:نيجري  ـ سكتو

، فقد في حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياالشيخ أبو بكر جومي: حياته ومساهمته 
 عثر عليه الباحث يف مكتبة الويخ عن طريق واحد من تالمذة الويخ جومي جزاه اهلل خريًا.        

: كتاب الشيخ " الشيخ أبو بكر محمود جومي: حياته ومساهمته في حركة اللغة األول
               العربية وآدابها في نيجيريا ".

تقدم به الطالب حممد كبري موسى إىل قسم  ث وجيز يقع يف بضع وستني وفحة،حب
ملتطلبات شهادة ) الليسانس ( عام  إكمااًل لو زاريا لاللغات الشيجريية واإلفريقية جبامعة أمحد ب

باعث على كتابته وكان ال ،مجيل ط يد  خبا قد طبع هذا البحث مصورً و  م. 1990 –م  1989
الثقافة  هو غياب اسم الويخ أيب بكر جومي من كتاب " ـيف مقدمته  باحثكما نكر الـ  

فه الدكتور علي أبو بكر فأمهل فيه نكر الويخ وإسهاماته يف إثراء " الذي أل   العربية في نيجيريا
                    الثقافة العربية يف نيجرييا.

تكلم  املقدمة مث  اخلامتة فاملراجع،يضم البحث يف طي اته سبعة فصوٍل بعد اإلهداء والتقدمي و    
الباحث يف الفصل األول عن حياة الويخ من حيث الوالدة والشوأة، ويف الفصل الثاين: تكلم 
عن تعلمه ودراسته حسب املراحل التعليمية، ويف الفصل الثالث: حتدث عن إسهماته العلمية 

حول ثقافته األدبية ونكر منانج يف جمال التأليف والرتمجة، ويف الفصل الرابع: تعرض للحديث 
 من أشعاره ومشظوماته، وخطبه يف خمتلف املشاسبات واملقامات، ويف الفصل اخلامس:
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طرق إىل احلديث حول جهوده ونواطه يف الشهوض حبركة اللغة العربية واليت تتمثل يف تأسيس ت
ا يف عضوية املشظمات املدارس والتصدر يف جمالس التعليم والوعظ، وكذلك األدوار اليت قد مه

واجلمعيات اإلسالمية دوليًّا وعامليًّا، ويف الفصل السادس: تكلم عن تأثر الويخ بالدعوة السلفية 
املشسوبة إىل الويخ حممد بن عبد الوهاب، والدعوة العثمانية املشسوبة إىل الويخ عثمان بن 

امات حبصوله على عدد من فودي، أما الفصل السابع: فهو عبارة عن مثرة تلك اجلهود واإلسه
يا مع إلقاء الضوء على دور اجلوائز والوهادات التقديرية واألومسة الورفية داخل وخارج نيجري 

                          .ه يف القيام بأعمال التدريس والدعوةتذتالم

ة الويخ أيب بكر جومي بصورة تتسم بالدق شخصيةيف إبراز  هداجل الباحث على هذايوكر    
 حباجة إىل لكن البحث، " where I stand "قبل ظهور كتاب الويخ الذي ترجم فيه حلياته 

من جانب اللغة، واملراجعة من جانب الرتتيب والتشظيم ليتماشى مع نظام البحوث  التصحيح
                  .اجلامعية والرساالت األكادميية علًما بأن الفضل للمتقدم

ه يف تطوير اللغة العربية امهذا البحث يدرس حياة الويخ وإسالف: هحمل االتفاق واالخت   
وآداهبا يف نيجرييا من حيث هو علم من أعالم احلركة اإلسالمية وداعية من دعاهتا الشوطيني، 
والبحث الذي سيقوم به الباحث عبارة عن دراسة ملؤل ف مهم  من مؤل فاته وهو كتابه يف تفسري 

 اولة الويخ يف توظيف املقاود القرآنية.            القرآن الكرمي وإبراز حم

، حممد املشصور إبراهيم:تأليف، حياته مواقفه وآراؤه:الشيخ أبوبكر محمود جومي: الثاين
        يا.   نيجري  ـ جامعة عثمان بن فودي، سكتو، الباحث مبركز الدراسات اإلسالمية

إىل قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة عثمان أوله رسالة ماجستري قد مها الباحث  هذا الكتاب
  م.2000ابن فودي سكتو، لشيل الوهادة العليا يف اآلداب )املاجستري( يف يونيو عام 

بيان حدود اشتملت على قد أما املقدمة فه إىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة، وقد مت تقسيم
الشظر  ويخ أىب بكر جومي يفكما اشتملت  بإجياز على بيان دور ال  البحث وأهدافه ووسائله،

 ين الربيطانيني إلفسادها.        ر املستعم تدخلالرتبية اإلسالمية بعد  يف أمر
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زاته حياة الويخ أىب بكر جومي الوخصية والعلمية مع بيان مي حتدث فيه عنالفصل األول 
مع  عوةيتضمن وسائل الويخ وأساليبه يف الدالفصل الثاىن على سائر العلماء املعاورين، و 

يف تدريس احلديث  ، وىف الفصل الثالث نكر مشاه  الويخالقدوة احلسشةالتدريس بالرتكيز على 
يث الىت يبدو من ظاهرها األحاد التوفيق بنيإسهاماته يف بيان  وعلومه حيث تطرق البحث إىل

يصعب فهمها على األجيال الشاشئة وكيف كان  يث اليتاألحادإزلة اإلشكال عن و التعارض 
عبارة فلفصل الرابع عاورة، أما احلياة املويشزهلا على واقع اربط احلديث بسائر العلوم الورعية ي

اسة مثل مسألة التصوف والتأويل والبدعة عن بيان موافقه وآرائه جتاه بعض املسائل احلس  
 ين عثمان بن فوديد  ني اجملد  الويخ   ياسة املعاورة مع املقارنة مبواقفوكذلك موفقه من الس

يل العلمي لفتاويه حتت جمهر الشقد لكما جري يف هذا الفصل التحوحممد بن عبد الوهاب،  
من  جهود أمثاله ةسادر ونب ه إىل ضرورة  اخلامتة قضايا هذه الرسالة،يف  وخل ص عشد احملدثني.
        .لماء املعاورينجهابذة الع

لويخ أىب بكر جومي ا جهودموضوع هذا البحث هو دراسة نقطة الوفاق واخلالف:    
ومشهجه يف تدريس احلديث مع التحليل والشقد وإن كان هذا األمر مل يظهر على عشوان البحث 
ـ مع أن الباحث عقد فصاًل كاماًل يف هذا اخلصوص ـ حيث ع شـْو ن  الرِّسالة هبذه اجلملة: الويخ 

د القرآنية عشد الباحث هو املقاو حياته، مواقفه، وآراؤه، وموضوع جوميحممود بكر  أبو
 الويخ أيب بكر جومي.                 

 الثالث:            
Abubakar Mahmud Gumi (1924 – 1992): His thought and contribution to Islamic 

reformism in northern Nigeria. By: Huzaifa Aliyu Jangebe, Islamic International 

University Malaysia ( IIUM),year: (2013), masters degree.     

 غري أن الباحث مل يطلع على هذا البحث بعد.                           

الشيخ أبو بكر محمود جومي وجهوده في نشر الثقافة اإلسالمية واللغة العربية في الرابع: 
مبواركة ، م2012مقال مشوور يف جملة حبوث إسالمية واجتماعية متقدمة بتاريخ:  نيجيريا.

أيب بكر ثاين حسني وفخر األديب عبد القادر، مقال مشوور يف جملة حبوث إسالمية واجتماعية 
 م قسم الدعوة والتشمية البورية, جامعة ماليا ـ ماليزيا.   2012متقدمة بتاريخ: 
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ر حيوي املقال يف طي اته ثالثة حماور: األول: نبذة تارخيية عن حياة الويخ جومي, والثاين: نك
 بعض إنتاجاته العلمية واألدبية، والثالث: ثقافته وآراؤه.          

الفارق بني املقال وحبث املقاود القرآنية من تفسري رد األنهان: تضمن املقال يف ثشاياه    
احملاور الثالثة املذكورة، والباحث يتفق مع الكاتبني يف احملورين األولني حياة الويخ جومي 

ة، وهذا جزء يسري من البحث الذي سيقوم به، ويفرتق مع الكاتبني يف تشاول وإنتاجاته العلمي
 مقاود القرآن من خالل أكرب إنتاج للويخ وهو تفسريه للقرآن الكرمي.     

التفاسير العربية في ضمن:  منهج القاضي محمود جومي في التفسير بالمأثوراخلامس: 
حبث يف تفسري رد األنهان إىل معاين القرآن،  " نيجيريا " للمفسرين غير العرب غرب أفريقيا

للدكتور خالد نبوي سليمان حج اج، قسم القرآن الكرمي وعلومه، كلية العلوم اإلسالمية، 
 جامعة املديشة العاملية ـ ماليزيا. وهو األستان املورف على هذه الرسالة.      

 :     تشاول الدكتور مشه  الويخ جومي من ثالث زوايا، وهي كالتايل
لتفسري ا ، وبني  مشهجه يفموقف القاضي أيب بكر جومي من التفسري باملأثورالزاوية األوىل: 

    اإلسرائيليات واملوضوعات.، مث القراءاتمث  ،أسباب الشزولمث  ،باملأثور بأنواعه األربعة
ا وورفًا حنوً  اللغة وعلومها، فبدأ بموقف القاضي أيب بكر من التفسري بالرأي بني  : والثانية

  . املشاسبات بني السور واآليات، مث املسائل الفقهية، مث ةيدلعقوبالغًة، مث املسائل ا
تفسريه  تقييد بكر يف والقاضي أباليت هنل مشها صادر امل فقد خص صها لذكر: أما الزاوية الثالثة

صادر يف ، وقسم هذه املصادر إىل ثالثة: مصادر يف التفسري وعلوم القرآن، ومرد األنهان
                 .احلديث، ومصادر يف اللغة

رتـــب  الـــدكتور حبثـــه ونســـجه علـــى هـــذا الـــوترية وقـــد اســـتطاع أن يقـــدم لكـــل حمـــور منـــانج مـــن    
التفسري ناته واليت توهد ملـا نكـره مـن املوضـوعات املختلفـة واملسـائل املتبايشـة، ورمبـا عـىن الـدكتور 

قــد خلــص يف الشهايــة إىل إبــداء مالحظــات حــول هــذا بكلمــة املوقــف املــشه  كمــا هــو واضــح، و 
 التفسري.     

للمفسرين غري العرب واملقاود القرآنية من خالل  التفاسري العربية يف غرب أفريقياالفارق بني    
إىل تفسري رد األنهان من حيث  تفسري رد األنهان: يبدو للقارئ أن الدكتور خالد نبوي نظر
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حي ة للمسائل اليت تشاوهلا، والباحث كبري حيىي يشظر إىل التفسري  املشه  والعرض مع تطبيقات
 ن حيث املقاود ومادهتا وكيفة توظيف الويخ هلا واآلالت اليت استخدمها يف هذا املضمار.        م

 السادس: ختري  أحاديث كتاب رد األنهان إىل معان القرآن وهو عبارة عن حبثني مستقلني.   

مرفوعة الواردة في تفسير رد األذهان إلى معاني القرآن للشيخ أبي األحاديث الاألول: 
، من أول سورة مرمي إىل آخر سورة الشاس، حبث تكميلي بكر محمود جومي جمًعا وتخريًجا

لشيل شهادة املاجستري تقدم به الطالب عبد املؤمن حممد إىل جامعة جبت الرضا، السودان، سشة 
 م.     2013

شوان، لكشه من أول سورة البقرة إىل آخر سورة آل عمران، حبث تكميلي لشيل والثاين: بشفس الع
شهادة املاجستري تقدم به الطالب عبد العزيز عمر أبوبكر إىل نفس اجلامعة املذكورة، سشة 

 م.             2014

حمل اخلالف: الطالبان عبد املؤمن حممد و عبد العزيز عمر أبوبكر قاما بتخري  أحاديث    
فسري رد األنهان إىل معاين القرآن من جامعة واحدة ويف سشتني خمتلفتني, والباحث سوف ت

يقوم بدراسة املقاود القرآنية من خالل هذا التفسري، فتلك دراسة حديثية ورفة, وهذه دراسة 
 قرآنية حبتة.   

من وهشاك دراسات حول حركة التفسري ونواطه يف نيجرييا وخصوًوا اإلقليم الومايل    
الدولة كتبها أوحاهبا لشيل درجة الدكتوراه يف جامعات خمتلفة } جامعة بايرو،  كشو ـ نيجرييا، 
وجامعة أفريقيا العاملية بالسودان، وجامعة أم درمان بالسودان أيًضا {، تشاولت هذه الدراسات 

 طرفًا من مسامهة الويخ جومي يف التفسري، وهي:          
 السابع:

Trend of Tafsir among selected Ulama'u in the Defunct Northern Nigeria by: Usman 

Sani Abbas, October 2005 Ph.D thesis submitted to the Department of Islamic Studies, 

Bayero University, Kano.           
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ادره يف  الفصل اخلامس من البحث تشاول الباحث اجتاه الويخ أيب جومي ومشهجه ومصيف
التفسري، فبدأ بذكر حياة الويخ وسريته وتعلمه، مث األعمال اليت اشتغل هبا بعد التعلم، 

 ومسامهته الفع الة لإلسالم.      

كذلك ألقى أضواًء على تأسيس جملس جومي يف الرتمجة التفسريية وتأثريه يف مشال نيجرييا     
للقرآن خالل شهر رمضان املبارك، إن يرجع واملالبسات اليت أد ت إىل تصدره للرتمجة السشوية 

م إثر خترجه من كلية القانون بكشو. وكان يومئٍذ 1947تاريخ بدئه للرتمجة التفسري إىل عام 
 Masallacin Sultan]يلقي التفسري يف مسجد السلطان حممد بللو حبي أ نْـغ و ْر س رِْكْي، كدونا 

Muhammad Bello Unguwar Sarki, Kaduna] ة كدونا الومالية، وقد تولت بث  هذا بوالي
التفسري على هواء مباشرًة إناعة كدونا الفيدرالية. مث خلص الباحث إىل بيان اهتمام الويخ 
وهدفه يف إلقاء درس التفسري ومهومه جتاه األمة آن ناك. وأخريًا: خلص  الباحث الشقاط اليت 

 يف مخسة أمور:  يركز عليها جومي يف تفسري القرآن الكرمي واليت تتمثل
 اليت تتحدث عن التوحيد.         األول: اآليات

 الثاين: تفسري القرآن باحلديث.          
 الثالث: بيان املسائل الفقهية مع اإلملام باملذهب املالكي.    
 الرابع: ربط آيات القرآن بالواقع املعايش بغية اإلوالح.    

 لفي.         اخلامس: تفسري القرآن وفق االجتاه الس
الفارق بني دراسيت والبحث املذكور: دراسة الباحث تقتصر حول تفسري رد األنهان إىل معاين 
القرآن للويخ أيب بكر حممود جومي، بيشما البحث املذكور درس اجتاهات املفسرين يف املشطقة 

هية اليت قام هبا الومالية الشيجريية ومن بيشهم الويخ جومي، وقد رك ز كثريًا حول الرتمجة الوف
الويخ ومشهجه يف نلك، ومل يرد نكر رد األنهان إىل معاين القرآن إال  عرًضا، ألنه دراسة 
مقارنة بني اجتاهات املفسرين املختارين وهم أربعة: )الويخ عيسى و زِْير، والويخ طاهر عثمان 

، والويخ أبوبكر حممود ج ْوِمْي(.        بـ ر   بـ ْوِثْي، والويخ ناور ك 
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، إعداد/ مشكلة تدهور علم التفسير في شمال نيجيريا: أسبابها وطرق عالجهاالثامن: 
م، أطروحة مقدمة إىل جامعة األفريقيا العاملية بالسودان 2007عمر عباس عبد القادر، يوليو 
 لشيل درجة الدكتوراه.         

عن تفسري الويخ  يف املبحث الثالث من الفصل األول من البحث تشاول الباحث احلديث   
أيب بكر جومي بإجياز، حيث نكر بأنه الويخ من أبرز من أل ف التفسري يف العصر احلاضر، 
وبني  شيًئ يسريًا من مشهجه، وشيًئا قلياًل من قيمة التفسري ومشزلته وكيف وجد قبواًل لدى 

  طالب العلم يف املشطقة.            

 قاود القرآنية عشد الويح جومي:  نقطة االختالف بني هذه الدراسة وامل   
اخلالف واضح وجليٌّ من العشوان، ألن عمر عباس عبد القادر درس موكلة تدهور علم 
التفسري يف مشال نيجرييا موضًحا أسباب هذا التدهور وموجًدا حلواًل لذلك وخالل هذه اجلولة 

م يدرس املقاود نكر جومي ممن أل ف التفسري يف العصر احلاضر، والباحث كبري حيىي آد
 القرآنية عشد الويخ جومي من خالل تفسريه رد األنهان إىل معاين القرآن. 

، مساهمة علماء نيجيريا في التفسير وعلوم القرآن: دراسة على شمال نيجيرياالتاسع: 
إعداد / جتاين زبري رابع، رسالة مقدمة إىل جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان لشيل درجة 

 م.  2012، سشة الدكتوراه

يف املبحث الثالث من الفصل الثاين من الرسالة تطرق الباحث إىل احلديث حول مسامهة    
الويخ أيب يكر جومي يف التفسري، فبدأ بذكر مولده ونوأته ومؤلفاته، مث الوظائف العملية اليت 

ها، ومن مث  عر ف بكل من تفسري رد األنهان إىل معان القرآن، وترمجة مع اين القرآن إىل لغة توال 
هوسا للويخ. والذي يهمشا يف هذه الدراسة هو الكتاب األول: رد األنهان إىل معان القرآن، 
وقد أفاد الباحث بأن جومي من أبرز من أل ف يف التفسري بومال نيجرييا يف العصر احلاضر، 

مة التفسري. مث ونكر األسباب الداعية إىل تأليف هذا التفسري كما نكرها الويخ نفسه يف مقد
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نكر شيًئا عن مشه  الويخ مبيـ ًشا أن مشهجه يوبه مشه  اإلمامني اجلليلني يف تفسربمها ) تفسري 
                       ( 1)جلاللني (.ا

حمل االتفاق واالفرتاق: رسالة جتاين زبري بيان ملسامهة علماء نيجرييا يف التفسري وعلوم    
واحد ممن ساهم يف هذا اجملال، وما نكر يف هذه الرسالة عشه القرآن، والويخ أيويكر جومي 

وعن تفسريه جمرد إشارة، فمسامهته جزء من مجلة املسامهة اليت قدمها العلماء الشيجرييني. أما 
حبث املقاود القرآنية عشد الويخ أيب بكر حممود جومي فدراسة خاوة لكتابه رد األنهان إىل 

 معان القرآن.     

، للدكتور: والح جمات معاني القرآن إلى اللغات األفريقية ) لغة الهوسا (تر العاشر: 
خليل عبد العال، نور: مشتديات ختاطب، ملتقى اللسانيني واللغويني واآلدباء واملثقفني 

 م.       2011والفالسفة 

مث تدرج  بدأ الدكتور حبثه بتتبع أول لغة هوسا واألسرة اليت تشتمي إليها وعدد الشاطقني هبا,   
بذلك إىل نكر املالبسات اليت جعلت العلماء األفريقيني يهتمون برتمجة معاين القرآن إىل لغة 
هوسا مع عرض سريع لبعض الرتمجات القرآنية وعلى رأسها: ترمجة معاين القرآن الكرمي للويخ 

ليت تتمثل أيب بكر حممود جومي، حيث بني السبب الذي أد ى بالويخ إىل القيام هبذه املهمة وا
معرفة هذا اجليل  يف تقريب معاين القرآن للجيل احلاضر وتسهيل مبادئ اإلسالم له نظرًا إىل قلة

 للغة العربية وقصوره يف فهمها, ونظرًا إىل ازدياد عدد املتكلمني بلغة هوسا يف القطر األفريقي. 
خيها وما متتاز به كل مث شرع يف بيان تفاويل الطبعات املوجودة هلذا الكتاب وأحجامها وتوار 
 طبعة عن غريها. وقد م تعريًفا خمتصرًا للويخ املرتجم جومي رمحه اهلل.  

الفارق بني ترمجات معاين القرآن إىل اللغات األفريقية ) لغة اهلوسا ( واملقاود القرآنية من    
ومي، خالل تفسري رد األنهان إىل معاين القرآن: يلتقي البحثان يف دراسة كتاب الويخ ج

                                 
ابع من مشه  الويخ جومي مشقول من رسالة عمر عباس عبد القادر، ألن يبدو للباحث أن ما نكره جتاين زبري ر   (1)

رسالة عمر عباس أسبق من رسالة جتاين زبري خبمس سشوات، فيبدو أنه نقل مشه حرفًا حرفًا دون أن يوري إىل نلك. إن أن 
                   الباحث اطلع على كلتا الرسالتني ووقف على ما نكره كل من الباحثني. 
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ة قرآن إىل لغة هوسا، وهذه الدراسوخيتلفان يف نات الكتاب، فالكتاب املذكور ترمجة ملعان ال
لتفسري رد األنهان، وكالمها من تأليف الويخ، فحلقة االتفاق هي جمرد التأليف، وحلقة 
االفرتاق هي اختصاص كل دراسة مبؤلَّف من مؤلفات الويخ، كما أن البحثني خيتلفان من 

 اللغة، فاألول مكتوب باللغة اهلوساوية والثاين مكتوب باللغة العربية.              ناحية 

، تأليف شمول دعوة الشيخ أبي بكر محمود جومي لجميع نواحي الحياةاحلادي عور: 
الدكتور: عبد اهلل حممد غيظو، وهو مؤلف بلغة اهلوسا، يقع يف بضع وستني وفحة، د. م، 

 الية:   وحيتوي على احملارو الت
 مضمون الكتاب.    – 1
 تقدمي الدكتور أمحد أبوبكر حممود جومي. ) من أبشاء الويخ جومي ( – 2
 نيجرييا (.  –تقدمي األستان آدم عبد اهلل. ) حماضر بقسم اللسانيات، جامعة بايرو كشو  – 3
 تقدمي املؤلف.  – 4
 الوكر والتقدير.  – 5
 جومي.  موجز تاريخ الويخ أيب بكر حممود – 6
 نكر بعض مواخيه.  – 7
 عقيدته.  – 8
 تالمذته.  – 9
 دعوته إىل التوحيد.     – 10
 دعوته إىل سائر اجملاالت.  – 11
 عشايته بالتعليم جلميع األمة.  – 12
 ختصيص أوقات معيشة لطالب العلم.  – 13
 استعمال خمتلف الوسائل يف التدريس. – 14
 ه. عالقته ومعاملته مع خمالفي – 15
 جديته يف استخدام مشصبه خلدمة الشاس.  – 16
 جديته يف توجيع املسلمني لالخنراط يف األعمال احلكومية املختلفة.  - 17
 جديته يف توحيد كلمة املسلمني والدعاة يف نيجرييا.  - 18
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 استعمال وسائل التقشية احلديثة يف الدعوة.  – 19
 ومسامهته يف تأثريها وفعاليتها. جديته يف تأسيس اجلمعيات اإلسالمية  - 20
 دعوته للملوك والرؤساء ومعاملته هلم.  – 21
 دعوته ألرباب األموال ومعاملته هلم.   – 22
 دعوته لغري املسلمني ومعاملته هلم.   - 23
 حتصيله للعلوم احلديثة ومدى إفادته هبا أخًذا وأداًء.  – 24
 مسامهته يف جمال التأليف.    - 25
          يته ألهله وأوالده. ترب – 26
 حتريره للشساء من قيود اجلهل واخلزعبالت والتقاليد املوروثة وظلم الرجال.      – 27

 مث اخلامتة. واحلق يقال أن هذا الكتاب حماولة جب ارة قام هبا املؤلف إلبراز جهود الويخ جومي.      
الويخ أيب بكر جومي يف جمال  حمل الوفاق واخلالف: هذا املؤلف عبارة عن إظهار جهود

الدعوة إىل اهلل تعاىل، ومدى كفاحه ونضاله يف سبيلها، مع نكر مسامهته يف التعليم ونواطاته 
ومعاملته مع طبقات الشاس املتبايشة، وكيف غدا داعيًّا وقائًدا ومعلًِّما ومربِـًّيا. وأوله ورقات 

ه ودواعيه. أما املقاود القرآنية عشد الويخ مقدمة يف مؤمتر مل يذكر املؤلف مكان انعقاده وتارخي
أيب بكر جومي من خالل تفسريه رد األنهان إىل معان القرآن، فدراسة قرآنية مقاودية من 
خال تفسري الويخ. غري أنه يتفق مع الكتاب املذكور يف التعريف بالويخ وبيان مسامهته العلمية 

 ونواطاته الدعوية.            

  بو بكر جومي : "العالم المشهور ": " الشيخ أ ابكتالثاين عور:  
 “ Shahararren malami : Sheikh Abubakar Mahmud Gumi”. 

مواليد قرية كويفا يف والية كيب ومل  ومؤلفه هو أمحد هارون من ،ف بلغة اهلوساؤل  الكتاب م   
يخ واحملبني له الويخ املقربني، ولكشه كان من املعجبني بالو ةذيكن أمحد هارون من تالم

يف بن فودي عثمان طالب جبامعة  وأعماله وهو يومئذٍ  أن يكتب عن حياته ولدعوته، فأحب  
عمق، ولذلك فال ميكن توكتابه هذا حماولة موكورة لكشه يفتقد املوضوعية وال .ـ نيجرييا سكتو

من تاريخ حياة فهو كتاب للقارئ العادي، فيه عرض جلزء  ،ا باملعىن األكادمييا علميًّ ه حبثً د  ع
ا عن الشقد والتحليل وخال من املصادر ريً االويخ أيب بكر جومي مع نكر بعض آراءه وفتاويه ع
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                   واملراجع.
    " البحث عن أعمال الحاج أبي بكر محمود جومي ". كتابالثالث عور:  

“Bincike akan ayyukan Alhaji Abubakar Mahmud Gumi”.  

  م1993بعة الثانية عام الط وقد طبع، وْ بـ  فه: احلاج واّل ك  ل  أبلغة اهلوسا،  ؤلَّفم هو كذلك  
          .ةً وفح 105 الكتاب حيمل يف ثشاياهو  ،يف كدونا

يف مقدمته أن هدفه هو إيراد جهود هذا الويخ من الكتابات واألقوال واألفعال  الكاتب بني     
مع شخصني من  مقابلةيف  يتمثلدره وأن مص ،هتفيد األمة حسب تعبري اليت من شأهنا أن 

           وهذان الوخصان مها:  ،إملام تام جبهودهالذان هلما و  الويخأوحاب 
   رئيس القضاء الورعي بوالية سكتو. ،احلاج خضر بشجي (1
 شو.ائب رئيس القضاء الورعي بوالية كن ،احلاج نائين سليمان وايل (2

ه يف األمور، فمثال حيشما يذكر أن الويخ در س يف مدرسة  وأهم ما ميتاز به الكتاب هو تفصيل
كذا فإنه ال يكتفي بذلك بل يذكر قائمة املواد اليت كان در سها يف تلك املدرسة، وإنا نكر أن 

 له دروًسا يف مسجد معني  فإنه ال يكتفي بذلك بل يذكر جدول هذه الدروس وهكذا.
تيبه يفتقد الدِّق ة يف الصياغة، بل يذكر املبحث والكتاب مع أنه م قس م إىل مباحث إال أن تر 

       اخلامس مثاًل مث ي سرد معلومات متشاثرة ال تشدرج حتت هذا املبحث.  
  ". األخالقية " حياة الشيخ أبي بكر محمود جومي وامتيازاته كتابالرابع عور:   

“The excellence and life reserved of  Sheik  Abubakar  Mahmud Gumi”.   

وفحة مع املالحق، أل فه  80كتاب مكتوب باللغة اإلجنليزية،  وغري اجلحم ويتكون من     
عيسى م. ج. وكيلي، وهو من حيث املادة واملشه  ال خيتلف عن الكتابني السابقني، فهو  
كتاب ترجم فيه الكاتب حلياة الويخ عن طريق املعلومات املتلقاة من أفواه عارفيه من الزمالء 

     األحبة، وقد قسمه إىل أحد عور فصاًل.  و 

نقطة الوفاق واخلالف: هذه الكتب الثالثة ال تعدوا أن تكون حماوالت ودراسات سطحية    
تذى به، كما أهنا تعكس للقارئ حرص  لتشاول حياة الويخ من حيث هو داعية وعامل رباين حي 

مع هذا البحث الذي يرمي إىل الكت اب على إظهار جهود الويخ من هذا اجلانب، وختتلف 
 دراسة املقاود القرآنية للقرآن الكرمي من خالل تفسري الويخ جومي.   
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"، للويخ أبوبكر حممود جومي، هكذا ترمجه الباحث,  حيث وقفت "كتاب :اخلامس عور:  
     ”Where I stand“"  هذه اعتقاداتيولعل الرتمجة الفصيحة والصحيحة للكتاب هي:" 

كتبه الويخ أبو بكر جومي إمالًء على أحد تالمذته وهو الدكتور إمساعيل تسيغا وهو كتاب  
 حملاضر جبامعة بايرو ـ كشو والذي اشتغل سابًقا مديرًا ملتحف والية كتسيشا.            

وقد قس مه إىل ثالثة عور فصاًل، تشاول يف الفصل األول تاريخ أسرته من لدن جدِّه األكرب 
البدوي العريب األول وكيف وول إىل مشطقة سكتو مث ولده الويخ حممد م رِن ا  الويخ علي براء 

الذي تزوج امرأة من القبيلة الفوالنية وأجنبت له حممود والد الويخ أيب بكر جومي، وهكذا 
تكلم بإسهاب عن حياة والده وتشقالته ورحالته العلمية وعن تدريسه، وتوليه ملشصب القضاء، 

       املة حفصة، مث عن نوأته يف حضن والديه إىل أن بلغ سن التمييز.    مث عن والدته الع

 DOGON"  ُدْوُغْون َداِجيْ وتكلم يف الفصل الثاين عن دراسته اإلبتدائية يف "    
DAJI  " وبني  شكل املدارس حيشئٍذ وكيف ساعدته  جوميمسافة يوم كامل من قريته "

همه لإلجنليزية ونكر من أساتذته الذين أعجب بأساليبهم دراسته العربية مشذ الصغر يف سرعة ف
وتأث ر هبم فيما  بعد يف تدريسه، وقد أشار إىل حياة اليتم اليت عاشها يف هذه املرحلة حيث فقد 
والده وهو يف السشة الثانية من الدراسة االبتدائية, أما الفصل الثالث: فيتعلق بدراسته يف مدرسة 

الوريعة يف كشو )مدرسة العلوم العربية حالًيا(، والفصل الرابع: تكل م  القضاء يف سكتو مث كلية
(، وقد حتدث عن اهتمامه MARWAفيه عن تدريسه يف مركز التدريب االبتدائي مب ْرو  )

احمللية حبيث أد ى اهتمامه إىل كتابة رسائل لتشبيه السلطان يف بعض  يومئذ مبجريات األحداث
له موكالت عويصة كادت ت طيح بوظيفته بل حبياته آنذاك، وهذه  القضايا احلس اسة مما سب ب

املوكالت هي اليت جعلته يفكر يف العودة إىل كشو لدراسة الوهادة العليا، ومن م ْرو  تكو نت 
العالقة بيشه وبني الس يِّد أمحد بللو رئيس وزراء مشال نيجرييا، مث حتد ث عن دراسته وتدريسه يف 

بية يف كشو، و يف الفصل اخلامس: ألقى أضواًء على سفره إىل السودان مدرسة الدراسات العر 
ودراسته هشاك، مث عن جتربته مع إدارة احل  بعد عودته من السودان، ويف الفصل السادس: نكر 
حتو له من وزارة التعليم إىل وزارة العدل حيث ع ني  نائًبا لرئيس القضاء الورعي ومن مث رئيس 

وقد أسفر فيه عن جتاربه املتشوعة الشافعة يف  ،القضاة كما هو املصطلح اضيالقضاء الورعي أو ق
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عن مواعره وأحاسيسه بل حماوالته ومساعيه يف إوالح شأن  فصحالقضاء، وهي ت  جمال 
       القضاء يف نلك احلني.

وأما يف الفصلي السابع والثامن: فقد نكر جهود املرحوم السيد أمحد بللو رئيس وزراء    
ومال وأثره الفع ال يف تطوير الدعوة اإلسالمية داخل وخارج نيجرييا، وأنه واحب الفضل ال

 18يف تأسيس رابطة العامل اإلسالمي بعد جولته اليت مشلت  –بعد اهلل عز وجل  –األول 
دولة إسالمية، وقد أوضح املؤلف عالقته هبذه الوخصية الكبرية وتأثري كل مشهما باآلخر، مث 

 ادث التارخيي الفظيع يف نيجرييا أال وهو االنقالب العسكري األول الذينكر نلك احل
لو ورئيس الوزراء احلاج أبو بكر تفاوا بليوا وأشخاص آخرون ممن لد أمحد بيِّ استوهد فيه الس  

                           اإلسالم واملسلمني. حيملون هم  

 التدريس خباوة بعد افتتاح جامع ويف الفصلي التاسع والعاشر: شرح الويخ طريقته يف   
السلطان حممد بللو يف كدونا وكيفية بث  درسه يف تفسري القرآن الكرمي عرب إناعة نيجرييا 

، وكيف حارب البدع  ( (RADIO NIGERIA KADUNAالفيدرالية: 
ك واخلرافات وواجه أوحاب الطرق الصوفية م بيـًِّشا هلم مشه  احلق يف تقرير العقيدة ويف السلو 

العقيدة الصحيحة مبوافقة الوريعة "، ولقد أبان الويخ عن  وتزكية الشفس حىت إنه أل ف كتابه "
شش ها زعماء الطرق ضده خباوة طريقيت القادرية والتجانية، واحملاوالت  تلك املعارك الض ارية اليت

رب الويخ هو الفاشلة الغتياله, وحتدث عن تأسيس مجاعة إزالة البدعة وإقامة السشة واليت يعت
الزعيم الروحي ألعضائها ) أو الوالد كما يسمونه (. مث تكلم يف الفصل احلادي عور: عن 
هذه اجلماعة ودورها يف نور الوعي اإلسالمي وكيف وجدت قبواًل يف أوساط الوباب يف مجيع 
ما أحناء البالد خباوة الومال، مث املوكالت اليت واجهتها مع مشاوئيها من أوحاب الطرق، أ

( تكلم املؤلف يف هذا الفصل عن الثورة اإليرانية اليت  جاء الحق الفصل الثاين عور فعشوانه: )
جاءت مواكبة مع الصحوة اإلسالمية اجلديدة يف نيجرييا، وقد قاده حديثه عن الت و يع إىل 

عمرون مع أتباعها من أقليات مواطين نيجرييا، وقد اعتربها املست احلديث عن الشصرانية اليت يعد  
نلك الدين الرمسي للدولة، األمر الذي انتقده الويخ انتقاًدا حارًّا واعتقده مصدر الفنت اليت 
ظهرت بني املواطشني من املسلمني والشصارى يف هذه البالد، وخص  الويخ الفصل الثالث عور 
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ة امللك واألخري: للحديث عن اجلوائز التقديرية اليت حازها من خمتلفي اجلهات خباوة جائز 
م، ويف آخره تطرق إىل احلدث عن حياته األسرية 1987فيصل العاملية خلدمة اإلسالم عام 

ونكر زوجاته وأوالده مث بني عالقته مع األشخاص الذين تول وا رئاسة الدولة واحًدا بعد اآلخر، 
 مشذ اغتيال الوهيد السيد أمحد بللو.    

أشار إىل  –ا قبل وفاته يومً  38م حوايل  1992/  8/  3اليت كتبها بتاريخ  –ويف اخلامتة    
غا، ى إىل تأليفه هلذا الكتاب بالتعاون مع تلميذه الدكتور إمساعيل تسيالسبب الرئيس الذي أد  

ه من الدنيا سعادته من احلياة وأنه قد قضى وطر  ابيـ شً م  ، واتوكيف متت كتابته يف ثالث سش
             عامة للمسلمني.شصائح بوختم 

نقطة االتفاق واالختالف: هذا الكتاب عبارة عن الظروف االجتماعية والديشية والسياسية    
 اليت  عايوها الويخ، وخالوة جتاربه وخرباته يف احلياة بْدًءا بالدراسة وانتهاًء بالعمل, فهو
 عبارة عن تاريخ حياته كلها سجل  فيه املالبسات اليت عاورها مشذ الشوأة إاىل الويخوخة،
وخيتلف مع دراسة الباحث من حيث إنه يقوم بدراسة تفسري الويخ وكيفية توظيفه للمقاود 

 القرآنية والذي يعد مثرة يانعة من تلك اجلهود والتجارب.                     

، حممد مرتضى عبد اهلل، نور: مجموع فتاوى الشيخ أبي بكر محمود جومي: السادس عور
Digital computers & Information services ،م. 2013هـ ـ 1435، الطبعة األوىل 

حيتوي الكتاب على مقدمة، وترمجة علمية حلياة الويخ جومي، واملشاوب اليت تقل دها، واجلوائز 
التقديرية اليت حازها، وتطرق خالل الرتمجة للحديث عن عقيدة الويخ ورأيه يف بعض املسائل 

ذه وبعض مؤلفاته، مث نكر الرسائل العلمية اليت كتبت العقدية، مث شرع يف نكر شيوخه وتالمي
 عن الويخ وجهوده الدعوية.                  

رتب الكاتب مؤلَّفه حسب املسائل، فبدأ مبسائل العقيدة، واملسائل الفقهية، ومسائل    
 اتاحلدود، واملسائل االجتماعية عن الدين والسياسة واحلياة، مث فتاوى الويخ جومي مع قرار 

اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وأحلق آخر الكتاب بووية الويخ اليت وج هها إىل 
 املسلمني عامة، وإرهاوه بدنو أجله.               
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نقطة اخلالف: خيتلف موضوع الباحث عن الكتاب املذكور من العشوان واملادة، حيث تتبع 
شىت ومجعها يف جزء مستقل، أما املادة اليت يتشاوهلا الكاتب آراء الويخ وفتاويه يف مسائل 

 املقاود القرآنية عشد الويخ أيب بكر جومي، فاملوضوعان خمتلفان متاًما.             الباحث فهي:

، حبث وجيز يف وفحات معدودات قام به االهتمام بالسنة النبوية بلغة هوساالسابع عور: 
: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الوريف باملديشة الدكتور: حممد الثاين عمر موسى، نور

 املشورة.     

تطرق املؤلف إىل نكر جهود الويخ جومي بصدد تدريس احلديث الشبوي بلغة هوسا مبيًشا    
الدور الكبري الذي قام به الويخ جتاه هذه املهمة اجلبارة, وموريًا إىل األثر امللموس الذي شهده 

جرييا من تفهٍم لشصوص األحاديث الشبوية بفضل جهود الويخ وكيف اجملتمع اهلوساوي يف ني
حاول الويخ بعون اهلل وتوفيقه من خالل هذه الدروس أن يقمع البدع اليت فوت يف ربوع 
البالد؛ وقد كانت هذه الدروس تبث  يف إناعة كدونا الفيدرالية أكرب إناعة يف مشال نيجرييا 

 وقتئٍذ. 

تاب عبارة عن دراسة الهتمام علماء نيجرييا بتدريس السشة الشبوية نقطة اخلالف: هذا الك   
بلغة هوسا يف حلقاهتم العلمية ودروسهم العامة وما جنم عن هذا االهتمام من رسوخ الوعي 
الديين لدى اجلماهري. أما دراسة الباحث فهي دراسة موضوعية للمقاود القرآنية من خالل 

ور نكر جهود الويخ جومي من الشاحية الدعوية, تفسري الويخ جومي، فالكتاب املذك
    والباحث يذكر جهود الويخ من الشاحية التحريرية.  

مركز حممد الثاين عمر موسى، كشو ـ  ، إعداد الدكتور:التبصير لمجالس التفسيرالثامن عور:
مجة    .م2013=  هـ1434 الط بعة الثانية، اإلمام البخاري لألحباث والرت 

كتور عن الويخ جومي خالل احلديث حول أوشاف املفسرين يف بالد اهلوسا تكلم الد    
ومصادرهم يف التلقي، حيث نكر بأن الويخ من أولئك الذين أوتوا نصيًبا من العلم بالتفسري 
وقواعده، وأنه قد م تفسريًا كاماًل للقرآن الكرمي باللغة العربية، كما أن درسه يف التفسري كان 

الفيدرالية يف أيام رمضان املبارك. وأول الكتاب مقال مشوور يف جملة قراءات  يبث  عرب اإلناعة
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م (، بعشوان: جمالس التفسري يف نيجرييا... 2012أفريقة، مؤسسة مشتدى اإلسالمي ) مارس 
 إىل أين ؟!.   

حمل اخلالف: أراد الدكتور أن يلقي أضواًء على حالة التفسري يف نيجرييا واملخاطر اليت    
يوها يف هذه البالد مع نكر أوشاف املفسرين وموارهبم ومؤهالهتم متتبًعا لبعض جمالس يع

التفسري املشعقدة وبيان مشاه  أوحاهبا يف اإللقاء والتدريس، معرًضا إلحجام السلف من 
التفسري بغري علم, مقي ًدا لوروط املفسِّر وأدواته, ومسجاًل لعوامل اخلوض يف التفسري يف هذه 

بغري علم وآثارها السيئة ومن مث  كيفية التصدي هلا, ناكرًا ألنواع التفسري ومن خالهلا نكر البالد 
بعض التفاسري املعاورة ومن ضمشها: تفسري رد األنهان إىل معاين القرآن للويخ جومي موريًا 

 إىل القبول الذي ناله هذا التفسري من قبل العلماء وطالب العلم يف نيجرييا.       

ا هو مضمون الكتاب، أما البحث الذي يقوم به الباحث فهو دراسة فاحصة هلذا هذ   
التفسري الذي أمل  به الكاتب إملاًما سريًعا واليت تتمحور حول املقاود القرآنية من خالل 

   التفسري املذكور.              
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خ أيب بكر حممود جومي قبل الولوج يف يكان أن يتعرض الباحث للتعريف بالومن املوضوعية مب
والثشاء وفاته وأووافه،  ا مولده، ونوأته، ولقبه، وأخالقهوشرًعا، مبيشً  بيان مفهوم املقاود لغةً 

مذته، عليه، مث نكر بعض الوخصيات اليت تأثر هبا، كذلك تعلمه وتعليمه، أساتذته وتال
السبب  وبيان رد األنهان إىل معاين القرآن هريف بتفسري مؤلفاته وآثاره العلمية ونواطاته، مث التع

وقيمته العلمية ومشزلته من بني التفاسري املعاورة، مث نكر  ،فيه الداعي إىل تأليفه، ومشه  املؤلف
             . وهذا ما تضمشه الفصل التمهيدي من هذا البحث.  بعض املآخذ عليه
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      :ثانيالفصل ال
    ومي وتفسيره )رد األذهان إلى معاني القرآن(جبوبكر محمود المفسر / الشيخ أ

         ألول: المبحث ا
    ومي وشخصيته العلمية.جبكر محمود ي حياة الشيخ أب

 ا مولده، ونوأته، ولقبه، وأخالقهشً مبيـِّ ترمجة الويخ أيب بكر حممود جومي يذكر الباحث 
، ونالت إعجابه ر هبار بعض الوخصيات اليت تأث  ذكيعليه، مث  اجلماهري ثشاءو وفاته وأووافه، 

من حيث كونه  مذته، مؤلفاته وآثاره العلمية ونواطاتهكذلك تعلمه وتعليمه، أساتذته وتال
      .ويٍت يف اجملتمع الشيجريينات و  ،بني العلماءراقيٍة شخصية كبرية نات مكانٍة 

مولده ونشأته،  ونسبه،اسمه )ومي جبكر محمود ي المطلب األول: ترجمة الشيخ أب
                 (.، وفاته والثناء عليهشخصيات تأثر بهاأخالقه وأوصافه، 

ما جده علي براء، فمن أهو أبو بكر بن حممود بن حممد بن علي براء البدوي. ـ اسمه ونسبه: 
م د اإلسالالعرب الرحالة الذين كانوا يرعون املواشي. وقد وول إىل مشطقة سكتو بعد أن وط  

أركانه فيها، وكان له ثالثة أوالد، أحدهم هو حممد الذي عرف مبحمد مرنا  وأجنب أحد عور 
م وتزوج 1860ولد حممد مرنا يف حوايل سشة . ا مل يعش مشهم إال حممود، والد املرتجم لهولدً 

 روفني بفالنن موري، من أهل متبولمن امرأة امسها آمشة، من بطن من بطون الفالتة املع
{Tambuwal} فهي والدة حممود.        
} ولد الويخ أبوبكر حممود يوم اجلمعة من شهر رمضان املبارك يف قرية جومي  مولده: ـ

Gumi}  عام ألف  يف مشال نيجريياالواقعة سابقا، والتابعة لوالية زامفرا حاليا التابعة لوالية سكتو
             (1)ه.1344م املوافق 1924وتسع مائة واثشتني وعورين نوفمرب 

نوأ الويخ أبوبكر حممود يف أسرة نبيلة شريفة وعاش كرميًا بني أخويه وأخواته الستة،  ـ نشأته:
كان والده حممود يصحبه معه يف أحواله ويوركه يف شئونه وميشحه حرية السؤال واالستفسار، 

سفاسف األمور، بل ويستوريه يف بعض األمور مما خلق يف نفسه الثقة واالعتزاز والرتفع عن 
           وهي أ له فروة االستفادة من علوم والده وآدابه وجتاربه املتشوعة.

                                 
(1)  Gumi, Where I stsnd, p.5    
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كانت جد ته آمشة تلقِّبه بـ " غي ا " ومعشاه بلغة هوسا " املداعب " ونلك لكثرة نواطه ومداعبته 
وال يشادى  وحب ه للحاور والشقاش مع اآلخرين، وقد اشتهر هبذا اللقب حىت وار ال ميي ز إال به،

بغريه إال يف األمور الرمسية. عاش الويخ أبوبكر حياة اليتم إن تويف والده وهو يف ريعان شبابه, 
م، وتزو ج وهو ابن سبع 1938م أو 1937وله من العمر ثالث عورة سشة, وكان نلك عام 

         ( 1)عورة سشة.
وقد اشتهر هبذا اللقب }  GUMI{  القرية اليت ولد فيها الويخ تسمى } غ ْوِميْ ـ لقبه ونسبته: 

 ج ْوِمْي { نسبة إىل القرية اليت ولد فيها. 
هي كلمة حملية، لكن الرتمجة العربية هلا هي: جومي باجليم  مالحظة حول نسبة الشيخ جومي:

 العجمة بدل الغني.      
      ـ أخالقه وأوصافه:  

السامية، وكان متمتًعا باخلصال  بختل ق الويخ أبوبكر جومي باألخالق اإلسالمية واآلدا
احلميدة وحسن العورة مذ هو يافع, وقد عرف باحلياء والسماحة والتواضع ورحابة الصدر 
والتحمل إىل درجة كبرية جدًّا يوهد له عليها القريب والبعيد, واحملب واملبغض, وقد اشتهر 

وكانت هذه ألتباع, بالكرم والسخاء والبذل، ما جعل بسببه أن جيذب شرحية عريضة من ا
 ,اخلصال احلميدة اليت اتصف هبا مما ساعده فيما بعد على انتوار دعوته وقبوهلا بني الشاس

الشاس مبا يشاسب حاهلم ويعامل  طبقة منوكان يعاشر كل  ,هبا حب الشاس وإعجاهبم به نالو 
 يليف سبالطوائف على حسب مبادئهم، وخياطب الشاس على قدر عقوهلم، ويتحمل األنى 

                            ( 2)اهلل.

وكان الويخ غيورًا للدين، لني  اجلانب حسن الظن باهلل, متلمًسا العذر خلصومه ومعاديه,    
يقبل الشصيحة ممن دونه, قاباًل للحق ، واغًيا للسائل واملستفسر واملستفيت, وبورًا, كثري 

فوات الصادرة من املستمعني, حسن القول يف التحمل ملا يوجه إليه من التساؤالت والفتيا واهل
                                 

                  .جدًّا بتصرف ،33ـ  32ص: رسالة ماجستري،  ،حياته مواقفه وآراؤه :الشيخ أبي بكر محمود جومي ،إبراهيم( (1
   .  7ص: ، رسالة بكالريوس، ومساهمته الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته ،موسىو: 

   .4، ص: 1ج ،أبي بكر محمود جومي الشيخ مجموع فتاوىو: عبد اهلل، 
 ، بتصرف واختصار.            35 ص: رسالة ماجستري، ،الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه ،إبراهيم  (2)
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الرد على خمالفيه, زاهًدا, سخ اًء يهدي ما عشده من األموال واألمتعة إىل تالمذته ونوي احلاجة 
ملا أعطته مطبعة دار العربية يف لبشان حقه لتأليف من الشاس, من نلك على سبيل املثال أنه: "

 (1)"  أوالد معلمه القرآن الكرميترمجة معاين القرآن الكرمي، دفعه كله إىل

جار احملسشون إىل مشزله من الصدقات والزكوات تواتر عن أوحابه أن كل ما يرسله الت  بل قد    
ا من نلك يف بيته على من يدخل شيئً  شكريأمر بتوزيعه، ويـ  إليه يف أشد االحتياجكان ولو  ـ 

عها كلها ه مبالغ من األموال فوز  وكم أرسلت ل ,ويقول: الشاس أحوج مين إىل هذه الصدقات
بعض يووي ب كما كانحاجة إليها من كثري مشهم   أمس  يف ه، وهو تبني احملتاجني من تالمذ

                 .  إىل مجاعة نصر اإلسالم اهلدايا والصدقات

 تلك أوواف الويخ أبوبكر جومي وأخالقه اليت ختلق هبا, وإن مما جتدر اإلشارة إليه من بني   
هذه األوواف واألخالق الشبيلة هو تواضعه وحتمله الفائق حىت مع العوام يف دروسه خاوة 
ومعاملته مع الشاس عامة ـ وقبوله الش قد، حيث ال يتحرج بسبب نقد يوج ه إليه حىت لو كان 
الشاقد من تالمذته ـ وزهده عن الدنيا وعدم ركونه إىل أوحاب السلطة ونوي الشفون من األمراء 

هاء القوم مع أن األسباب كانت متاحة له حيث بني  هو بشفسه عالقاته مع رئيس وزراء ووج
 مشال نيجرييا السيد أمحد بللو رمحه اهلل، فقد رحل إىل جوار ربه ومل يرتك قسطًا كبريًا من املال. 
ال ومما يدل داللة واضحة على تواضعه املتشاهي، قوله دائًما عشدما يسأل عما ال علم له به } 

أدري { يقوهلا غري مكرتث هبا!، ويسأل تالمذته هو عما خفي عليه من الدالالت واملعاين 
 دون مباالة بذلك!.                

                                 

، 37ـ  36ص:  رسالة ماجستري، ،الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه ،إبراهيم  ((1
                      بتعديالت.
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بدون أدىن شك هذه ثالث خصال متي ز هبا الويخ أبوبكر جومي عن أقرانه ومعاوريه من و 
 العلماء والدعاة يف تلك البالد!.           

تأثرًا بالًغا بوخصيتني كبريتني يف ساحة  الويخ أبوبكر جومي: لقد تأثر شخصيات تأثر بها ـ
والويخ حممد عبد  (1)الدعوة واإلوالح والتجديد، مها: الويخ عثمان بن فودي الشيجريي،

وانته  هنجهما يف سبيل الدعوة إىل اهلل على بصرية وباحلكمة واملوعظة  (2)الوهاب السعودي،
خ بأنه تأثر بوخصية كبرية معروفة يف اجملال السياسي وهو السيِّد أمحد احلسشة، ولقد  أبان الوي

بللو رئيس وزراء مشال نيجرييا سابًقا والذي كان له الفضل يف تأسيس رابطة العامل اإلسالمي 
                 (3)واملسلمني.وكان ممن حيمل هم  اإلسالم 

                                 
ابن فودي: هو الويخ العالمة عثمان بن حممد بن عثمان بن واّل بن هارون، العامل الرباين، فريد زمانه، جمدد  (1)

 {  GOBIR}   قرية تابعة ململكة غوبر  {   DAGEL}  الدين، ورائد حركة اإلوالح يف أفريقيا، ولد يف قرية ط غ ْل 
م. نوأ يف أسرة متديشة ومثقفة بثقافة علمية عالية، وقد  1754ه املوافق 1169تقع اآلن يف مشال نيجرييا، عام: 

كان مشذ وغره موتغاًل بالدغوة إىل اهلل. زو د املكتبة اإلسالمية مبؤلفات زاخرة نات طابٍع تعليمي وجهادي  
يان نصب اإلمام وإوالحي ، من أبرزها كتاب: إحياء السشة وإمخاد البدعة، بيان وجوب اهلجرة على العباد وب

وإلقامة اجلهاد، وأوول الوريعة، وحصن األفهام من جيوش األوهام، وحقيقة اإلميان واإلسالم، وإرشاد اإلخوان إىل 
سشة، وخلفه  63م وله من العمر 1817ه املوافق 1232أحكام خروج الشسوان، وغريها كثري، تويف رمحه اهلل عام: 

            http://ar.Wikipedia.org ، املوسوعة احلرة:ابشه الويخ حممد بللو. يشظر: ويكبيديا
ابن عبد الوهاب: هو الويخ حممد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مورف التميمي، عامل سينٌّ كبرٌي، وجمدد إسالميٌّ  ((2

سرة م من أ1703ه املوافق 1115شهرٌي، كافح وناضل يف سبيل الدعوة إىل اهلل، ولد يف العييشة وسط جند سشة: 
جنيبة خرج من ساللتها عدد من العلماء، كان جده سليمان من أشهر علماء اجلزيرة العربية يف عصره، وكذلك كان 
والده عاملًا فقيًها وقاضًيا معروفًا، وكان عم ه الويخ إبراهيم بن سليمان من مواهري العلماء يف تلك البالد. خل ف 

التوحيد، واألوول الثالثة، ومسائل اجلاهلية، وكتاب الكبائر،  العديد من املؤلفات، من أمهها وأشهرها: كتاب
تويف رمحه  ،ونصيحة املسلمني، ومجيع مؤلفاته نات مسة واحدة وهي الدعوة إىل التوحيد وحماربة البدع والضالالت

                                           http://ar.Wikipedia.org م. يشظر: ويكبيديا، املوسوعة احلرة:1791ه املوافق 1206اهلل سشة: 
السيد  ،يف نيجرييا سليل وحفيد الويخ اجملدد اإلسالمي الكبري أمحد بللو: الوخصية الكبرية، نات الشفون السياسي ((3

م، أول وزراء الومال 1909أمحد بللو بن إبراهيم بن أبوبكرب عتيق بن حممد بللو بن عثمان بن فودي، من مواليد 
حامل لقب "السلطان" نوأ يف بيئة  (، NPC) ورئيس اجلمعية السياسية الومالية نات الووكة الكبرية الشيجريي، 

إسالمية ومن بيت شريف الشسب من قبيلة الفالة، حفظ القرآن الكرمي وهو ابن اثشتا عورة سشة، ونال قسطًا من 
لوعب الشيجريي وحرص على وحدة البلد العلوم الديشية قبل االلتحاق بالدراسة الشظامية، عمل على توحيد وف ا

بغض الطرف عن االختالفات الديشية والقبلية واإلقليمية، ومن نلك قولته املوهورة: "دعشا نفهم الفروق اليت بيششا، 
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قية، هي: القاضي عياض واحب  وقد ور ح الويخ جومي بأنه أعجب بأربع شخصيات أفري
كتاب الوفا يف تعريف حقوق املصطفى، وابن أيب زيد القريواين مؤلف كتاب الرسالة يف الفقه 
املالكي، والويخ خليل بن إسحاق واحب كتاب املختصر املوهور، والويخ اجملدد عثمان بن 

        (1)فودي.

اب يف مشه  الدعوة إىل اهلل وحماربة هذا، ولقد تأثر ابن فودي بالويخ حممد بن عبد الوه   
، نظرًا إىل أن كاًل مشهما عاش زمًشا فوا فيه اجلهل، املخالفات الديشية وحركة اإلوالح

وسيطرت فيه اخلرفات، وظهر فيه الفساد، وقد عثر الباحث على حبث يف هذا الصدد بعشوان: 
حية يف غرب أفريقيا أثر دعوة الويخ حممد عبد الوهاب يف حركة عثمان بن فودي اإلوال

للدكتور مصطفى مسعد ، أستان يف التاريخ بقسم التاريخ، كلية العلوم االجتماعية ـ جامعة 
            (2)اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية!. لالطالع واالستزادة، راجع.

كر للقارئ الوخصيات البارزة اليت تأثر هبا الويخ أبوبمن خالل ما سبق من العرض يتبني    
ضلتني: الويخ حممد بن عبد بوضوح مدى تأثر الويخ بالوخصيتني الفاجومي، كما يظهر 

، وكيف تأثر الثاين باألول أيًضا، وهذا يعكس لشا ولة والويخ عثمان بن فودي الوهاب،
العلماء بعضهم ببعض، واحلق يقال بأن " العلم رحم بني أهله "!، والعلم كأس يتجرعه من 

ن له مشه نصيب. وهكذا يدور بني أهله وأوحابه يشقلونه جياًل عن جيٍل على فتح اهلل عليه وكا
 حد  قول الواعر:     

إنا سي د مشا خال قام سي د     *     فعول مبا قال الكرام فعال !.
(3)    

                                                                                               
           إنا وقفشا على حقيقة هذه الفروق بإمكانشا أن وحدة قومية يف ربوعشا". راجع السرية الذاتية له يف: 

- Sir, Ahmad Bello, My life, back cover of the book, and also see p. 10  – 19.      

- Paden, Ahmad Bello sardauna of Sokoto, pg. 1 and 72 – 74.            

 باختصار، نقاًل عن: 43 ص: رسالة ماجستري،  ،الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه ،إبراهيم (1)
where I stand ,  :214ص.                         

كلية ،  أثر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في حركة عثمان بن فودي اإلصالحية في غرب أفريقيا، مسعد (2)
   العلوم االجتماعية ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

Shamela.ws/browse. 
 .    30، ص: 1ي، جللتربيز  شرح ديوان الحماسةالبيت للسموأل، انظر:   (3)
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     الثناء عليه: وفاته و ـ 
 -11ملوافق هـ ا1413ربيع األول  -14تويف الويخ أبو بكر حممود جومي وباح يوم اجلمعة 

 عاًما وخل ف وراءه 70وله من العمر  م يف مستوفى بلشدن بعد مرض قصري1992سبتمرب 
ف من أبشائه الدكتور والطبيب واحملامي واجلشدي واملوظِّ . ثالثني ولًدا وستني حفيًدا وسبطًا

، رمحه اهلل رمحة واسعة وتقبل مشه ما قد م لألمة اإلسالمية من علٍم جم  ، واألهلي احلكومي
    ومؤلفات قيمة.

 من املسلمني وغريهم، السياسي واملايل ثىن عليه كثري من العلماء والرؤساء ونوي الشفونوقد أ   
العطر الذي فاح شذاه ومما وقف عليه الباحث من هذا الثشاء جشوبًا ومشااًل، ساسًة ومسوسون، 

                            ما يلي:
(Sheikh Lawal Abubakar)ـ الويخ لول أبوبكر 

ًا يف أعلى القم ة (1) 
: " كان الويخ جومي عامل

الذي مجع بني التعليم والتطبيق، عفيًفا جتاه الفرص املتاحة له، جريٌئ يف الصدع باحلق  للرؤساء. 
مجعت بيين وبيشه املدرسة. مرًة قال يل الويخ جومي: " أود  أن أموت ومل أترك شيًئا يسبب لك 

ار". أطرق الويخ لول قائاًل: "محًدا هلل لقد حق ق الويخ جومي أمله! ]حيث الفضيحة والو ش
 مات ومل يرتك شيًئا من املال[ "!!.   

 Sheikh Nasir Kabara Leader of) (2)ـ الويخ ناور كرب زعيم الطريقة القادرية يف غرب أفريقيا 

Qadiriyya movement in West Africa )ي وفات ومزايا قلما : "ميتلك الويخ أبوبكر جوم
      توجد عشد غريه: رجل متواضع، وجريئ، ومشطقي، وزاهد". 

                                 
التقى بالويخ جومي يف مدرسة العلوم العربية بكشو  م،1924من أكرب تالمذة الويخ جومي وأخالئه، ولد سشة:   (1)

م، وقد 1992م، والزم الويخ جومي إىل أن وافته املشية سشة: 1959وهو تلميذ يومها والويخ جومي مدرس هبا سشة: 
ن يشوب عن الويخ يف بعض االجتماعات والدعوات إنا عرض للويخ ما ميشعه من كاقويت بيشهما الصداقة والعالقة، و 

يف مسجد السلطان حممد  مث فوضت إليه مهام الويخ بعد وفاته من إلقاء دروس التفسري يف شهر رمضان املبارك احلضور.
 م. يشظر ترمجته يف:   2004تويف عام:  ، و غري نلك.بللو بوالية كدونا ـ نيجرييا

- http://muhdlawan.wordpress.com  

-         all africa.com/stories/200703030171.html      
م، حبارة غ ر نـْغ او ا قرب حديقة حيوان مديشة  1996م وتويف سشة 1910ولد الويخ ناور كرب يف غضون التسعيشات   (2)

شو ـ نيجرييا، وامسه ناور بن حممد املختار بن حممد الشاور بن حممد م ْي ز ْور ْي بن الويخ كشو ، حمافظة كمبوظو، ك
عمر املعروف بـ ) مامل عمر كرب (، من أكابر العلماء يف نيجرييا ومن الوخصيات البارزة نات التأثري الديين فيها 

http://muhdlawan.wordpress.com/
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: "وهب اهلل الويخ جومي مخس خصال (1) (Sheikh Abubakar Tureta)ـ الويخ أبوبكر تـ ر يـْت ا 
 مل أر من اتصف هبا يف هذه البالد:      

    األوىل: اجلرأة يف قول احلق بغض البصر عمن اقرتف اجلرم.    
الثانية: السخاء واجلود بكل ما أهدي إليه من مال ومتاع، فقد أعطى مجيع ما وهبه تاجر 
إسباين من سهم له يف املصشع الشيجريي لألغذية ـ دعًما لشواطاته الدعوية ـ جلماعة نصر 

 اإلسالم، وقد حدث هذا أكثر من مرة.        
 يصافحه ويعرب عن حوائجه دون خوف.           الثالثة: التواضع املفرظ، إن بإمكان كل إنسان أن 

 الرابغة: الصرب املتشاهي مع تالمذته.                              
اخلامسة: استفدنا بكثري من ثوراته ضد التقاليد املعهودة وإوالحاته املوهودة، ومن بيشها 

   ء اإلسالم.خروج الشسوة للتعليم األمر الذي وار مشبوًنا، وإعادته لكرامة علما

، أخربت الويخ بأين سوف أتزوج نات يومٍ : " (2) (Sheikh Halliru Binji)ـ الويخ خضر بِْشِجْي 
            فوهب يل كل ما ميلك ". 

 Sheikh Aminuddeen Abubakar) الويخ أمني الدين أبوبكر رئيس مجعية الدعوة يف نيجرييا ـ

President of Daawah Committee in Nigeria )(3) : مشذ مائة سشة املشصرمة مل يوجد مثل"

                                                                                               
 وزعيم الطريقة القادرية يف غرب أفريقيا. انظر ترمجته يف:       

Abbas, Usman Sani : Trend of Tafsir among selected Ulama'a in the defunt northern Nigeria, p. 138 - 

150.      

 مل يقف الباحث على ترمجته.               (1)
كلية   هو زميل الويخ جومي يف الدراسة، وعامل من والية سكتو الشيجريية، مس يت كلية بامسه يف والية سكتو، وهي:  ((2

 فصيل.        تسكتو ـ نيجرييا. غرب أن الباحث مل حيصل على ترمجة بالالعلوم، لآلداب و  الويخ خضر بِْشِجيْ 

هو الويخ الدكتور: أمني الدين أبوبكر، رئيس مجعية الدعوة اإلسالمية يف نيجرييا، ولد يف حارة ش ْيو ْي مبديشة كشو،    (3)
م، أخذ القرآن الكرمي يف مدرسة حتفيظ القرآن، درس 1951عام:  كشو ـ نيجرييا، يف مشتصف شهر سبتمرب

اإلبتدائية والثانوية يف كشو، مث واول دراسته يف جامعة أمحد بللو زاريا بةالية كدونا ـ  نيجرييا، وحصل مشها على 
م، 1978م،  مث التحق جبامعة بايرو بكشو وفيها حصل على شهادة الليسانس سشة: 1974شهادة الدبلوم عام: 
م، وحصل على شهادة األسكون يف اإلدارة املدرسية عام: 1991م، والدكتوراة سشة: 1983واملاجستري سشة: 

م. وقد تورف بعضوية اللجشات واهليئات واملؤسسات يف نيجرييا، مشها مثاًل: هيئة كبار العلماء، جلشة جملس 2003
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الويخ جومي يف الصدع باحلق، فقد غدا مثااًل رائًعا لعلماء العامل، جل  الشاس يؤمشون بأنه يقظ 
      ومقبل على كل ما عزم عليه من أمر".    

حبياته  الويخ جوميضح ى  : " (1) (Sheikh Na'ibi Sulaiman Wali)ـ الويخ نائيب سليمان وايل 
يف سبيل نور اإلسالم، بعيًدا عن الكربياء واألناية الفردية، فكان بذلك مؤسسًة حمسوبة يف 

         دائرة اإلسالم ". 

: "الويخ جومي هو القائد املسلم الوحيد (2) ( Malam Lawan Kalarawi)ـ مامل لون ق ال  ر اِوْي 
           الذي مل يقرتف جرًما، وموغول بشور كالم اهلل". 

                                                                                               
و ـ الراحل ـ لإلفتاء، عضو اللجشة الفيدرالية ملرافقة الوورى، جلشة تطبيق الوريعة اإلسالمية، عضو ملجس أمري كش

م، وهو املدير العام جملمع 1987الويخ جومي لقبول جائزة امللك فيصل العاملية باململكة العربية السعودية سشة: 
 ترمجة كتاب: – 2اجملاهد الكبري يف غرب أفريقيا عثمان بن فودي   – 1مدارس الدعوة اإلسالمية، من مؤلفاته: 

ترمجة كتاب: اخلطأ الرتخيي يف مفهوم الوهابية للدكتور حممد بن  - 3األوول الثالثة للويخ حممد بن عبد الوهاب  
 5ترمجة كتاب: اخلطوط العريضة للويخ حمي الدين اخلطيب، بلغة اهلوسا    - 4سعد الوويعر، باللغة اإلجنليزية  

وشخصيته ومشهجه يف اخلكومة واإلدارة. تويف الويخ أمني  امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود: حياته –
ه يف املكة املكرمة أثشاء أدائه للعمرة، رمحه اهلل رمحة واسعة وغفر له 1437م = 2016الدين العام املاضي 

 خطاياه. انظر ترمجته يف:    
، رسالة ليسانس، سالمية بمدينة كنومدرسة الدعوة اإلسالمية ودورها في نشر الثقافة العربية واإلـ آدم، فتحية أمحد، 

                  .14 – 12ص: 
- Muhammad, The Contribution of Dr. Aminuddeen Abubakar to the development of Islamic 

Education in Kano with particular emphasis on Da'awah Group of Schools, , pp. 21 – 23.          
م، حبارة ك ْور او ا مبديشة كشو قريًبا من قصر 1938ن نائيب سليمان وايل يوم اإلثشني من يهر ربيع األول، سشة: ولد األستا ((1

أمري كشو، نوأ وترعرع يف بيت علٍم وأدٍب وإمارٍة، فأبوه سليمان وايل نوأ يف بيت أمري كشو عباس وأحب ه حبًّا وأنن 
اإلسالم. وألبيه الويخ سليمان وايل معهد كبري يسمى: معهد الش ائب  له بالدخول إىل أهله لتعليمهم القرآن ومبادئ

 . تراجع ترمجته يف:         207نكره الدكتور علي أبوبكر يف كتابه: الثقافة العربية يف نيجرييا، ص: 
 .  18 – 17، رسالة ليسانس ، ص: مساهمة األستاذ نائبي سليمان واليـ يوسف، 

، حبث تكميلي لشيل درجة الدبلوم سليمان والي نشاء الطلبي في النفحات المنبرية لنائبياإلـ إبراهيم، زهراء حممد: 
 .                       4 – 3العايل يف اللغة العربية، ص: 

م، حفظ القرآن الكرمي يف عشفوان شبابه، وواحد من املفسرين املتحررين الذين ال 1928عامل شهري املولود عام   ((2
ٍ، معروف بكثرة مزاحه ومداعبته، وكان جريًئا يصدع باحلق مهما كان الوضع وال خياف يف اهلل يتقيدون مب ذهٍب معني 
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: " وعد اهلل أنه يبعث يف الشاس  (1) (Malam Tijjani Bala Kalarawiق ال  ر اِوْي )ـ مامل جتاين بال 
من الصعب جدًّا أن يوجد من يسد  الثغرة اليت خل فها الويخ جومي  (2)من يدعو إىل سبيله، 

                   ]نظرًا إىل أخالقه احلميدة، وأووافه اجلليلة وتساحمه[".  

ْيت ا وزير كتوشا ووزير شئون التعليم السابق لإلقليم الومايل )   ,Alhaji Isa Kaitaـ احلاج عيسى ك 

Wazirin Katsina, and former Minister of Education Northern region )(3) عمل الويخ" :
إىل لغة هوسا من على إعادة وحوة دار اإلسالم، ويعد  كتابه يف التفسري وترمجته ملعان القرآن 

   أكرب الرتكة اليت خلفها". 

 Former President Alhaji Shehuشيخو عثمان علي شاغاري ) احلاج ـ الرئيس السابق / 

Shagari) (4)  .عز ى أهل بيت الويخ ودعا له بالراحة مؤماًل أن يدخله ربه جش ة الفردوس األعلى 

                                                                                               
لومة الئٍم وال وطأة غاشٍم، وكان شديد احلملة على زعماء الطرق الصوفية وخاوة الطريقة القادرية. استهر بلقب: 

      ق ال  ر اِوْي لكثرة استوهاده باحلديث. انظر ترمجته يف:
Abbas, Trend of Tafsir among selected Ulama'a in the defunt northern Nigeria, p. 134.                         

م، درس القرآن الكرمي يف كتيبة مامل 1950( ولد الويخ جتاين بال ق ال  ر اِوْي يف حمافظة فغي بوالية كشو ـ نيجرييا، عام: (1
، وتلقى العلوم  اإلسالمية يف فغي. أل ف كتًبا  {HAIDO ISLAMIYYA} الديشية والعربية مبدرسة ح ْيد ْو موسى و او 

 - 2البيع بني احلالل واحلرام، وفات الرسول ـ ولى اهلل عليه وسلم ـ كأنك تراه  - 1كثريًة باللغة اهلوسوية، مشها: 
عضوية يف كل من: مجاعة نصر اإلسالم،  فضيلة الكتيبة املباركة، وله - 4الصالة نور املؤمن   - 3وجوب الزكاة 

هيئة احلسبة ـ والية كشو، مشدوب جلشة جملس الوورى، ـ والية كشو، وكالة الرفاهية للحجي  ـ والية كشو، وحصل على  
كثري من جوائز الورف ووسام التقدير من جهات خمتلفة. ولقد لقِّب بـ : ق ال  ر اِوْي، للزومه جمالس شيخه مامل لول 

  ر اِوْي وإعجابه به، وقد تزو ج مامل لول ق ال  ر اِوْي بوقيقة الويخ جتاين بال. يشظر ترمجته يف:ق ال  
- Muhammad, Nagarta amon Fagge: Malaman Addini,  P. 172 - 184.       

                 .24: فاطر ( ِفيَها َنِذيرٌ َخاَل َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ ) لعله يوري بذلك إىل قول اهلل تعاىل:  ((2
عاش ما بني:  National Party Congress {NPC،}هو سياسيٌّ شهرٌي، يشضم إىل حزب الكوجنرس الوطين:  ((3

م، مسيت إحدى الكليات الرتبوية يف والية كتسشا بامسه، وهي: كلية عيسى كيتا للرتبية، 1994 –م 1912
          دوظشما، كتسشا ـ نيجرييا. يشظر ترمجته يف:      

- http://en.m.wikipedia.org/wiki/Isa_Kaita                   
م، وهو رئيس احلزب الوطين 1983 –م 1979هو ثاين رئيس مدين لشيجرييا، حكم ملدة أربع سشواٍت من:  ((4

م، وهو 1925ولد مبحلية شاغاري يف والية سكتو الشيجريية عام: ، National Party of Nigeria { ،NPA} الشيجريي:
   حي  يرزق. يراجع ترمجته يف:  

- Wikipedia.org.  

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Isa_Kaita
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، (1)( Former President General Muhammad Buhariـ الرئيس السابق / جشرال حممد خباري )
 ودعا له بالرمحة والراحة السرمدية.  حضر بيت الويخ 

: (2)( Former President General brahim Babangidaـ الرئيس السابق / جشرال إبراهيم بابشغدا )
لم وعمل، "مل يعد اإلسالم جمرد شعائر، بل إنه غدا طريًقا كاماًل، وعقيدًة شاملًة للحياة، ع

وأشاد بفوز الويخ جلائزة امللك فيصل العاملية  والويخ جومي قد م مثااًل حيًّا يف هذا الصدد".
قائاًل: " فوز الويخ جومي جلائزة امللك فيصل أعلت مكانته من بني املواطشني املمتازين، 

واطشني وبالتأكيد قد شرف ت هذه اجلائزة الوطن واملواطشني، كما أن حياة الويخ وبعض امل
عكست أن التعلم والتأمل ميويان جشًبا إىل جشٍب مع املالحظة الدقيقة للمبدإ واملعتقد، 

                والوعور مبسئولية التعليم بالقدوة والقيادة املثالية اليت تعني الوخص على العبادة املخلصة".        

: (3) (Former President General Yakubu Gawonالرئيس السابق / جشرال يعقوب غ و ْون )ـ 
بالة، حري  باملسلمني "عرفت الويخ مشذ زمن عتيق، رجل متواضع، مسامل، يف أعلى قم ة من الش  

لون كالم أن حيتذوا به يف حتمله وحروه على حب  السالم، خصوًوا املسلمون الذين يؤوِّ 
       الويخ، واملسيحيون الذين يسيئون الفهم له". 

                                                                                               
 

ورابع رئيس ، All People Congress {APC} هو الرئيس احلايل لشيجرييا حتت لواء حزب الكوجنرس للجميع: ((1
 –م 1983 م ملدة سشتني أو أقل  من نلك، من سشة:عسكري بعد اإلنقالب الثالث الذي قاده هو، وحك

م، و 2003يف انتخابات الرئاسةثالث مر اٍت متوالياٍت عام:  شاركم، وهو ابن ثالث وأربعني سشة يومئٍذ، 1985
    م. يشظر ترمجته يف: 1942يف مجيعها ملؤامراٍت سياسيٍة!. من مواليد سشة:  شه خالفه احلظم، لك2011م، 2007

- http://en.wikipedia.org   
، بوالية نيجا ـ نيجرييا، من القادة العسكيني، دام 1941، من مواليد جشرال إبراهيم بابشغدا ((2 م، وكان مسقط رأسه ِمىن 

          م، راجع ترمجته يف:1993 – 1985ملكه مثاين سشواٍت، من سشة: 
- Wikipedia.org. 

م، هو ثاين رئيس عسكري تقلد زمام احلكم بعد االنقالب الثاين يف 1934يعقوب عاوون من مواليد  شرالج ((3
      م. تراجع ترمجته يف:1975 – 1966نيجرييا، دام حكمه ملدة تسع سشوات، من سشة: 

- Wikipedia.org.           

http://en.wikipedia.org/
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ا)ـ احلاج سليما ( Alhaji Sulaiman Onyeama, Chief Imam of the Igbo in Imo Stateن أ ْونِْيم 
كبري األئمة لقبيلة إيبو فرع والية ِإم ْو: "كان حاكم حملية أًْنك ا حيدثين عن اإلسالم، وكانت   (1)

اتفاقييت مع الويخ أيب بكر حممود جومي كذلك قو ت شوقي لإلسالم، فقد باع يل الفكرة 
    تها".   واشرتي

واحد أئمة والية دالتا: "موت الويخ  (2) (Sheikh Ahmad Efebeli)ـ الويخ أمحد ِإيـْف ْي بِِلي 
 مصيبة تفوق الووف، فقد كان رجاًل غري  احلياة بسماحته وتعليمه"!.    

: " الويخ أبوبكر جومي (3)( Dr. Abdullatif Odegbede )عبد اللطيف أ ْود يـْب يد ي  الدكتورـ 
أعد  نفسه للمهشة جيًِّدا، وهو عامل واسع االطالع يف الوريعة اإلسالمية، توىل مشصب قاضي 
قضاة إقليم الومايل  الشيجريي ، وقد حاول حماولة قي مة حنو تغيري نظام احملاكم الورعية، وحظي 

 باالحرتام يف هذا الصدد ـ حىت ـ من قبل أعداء الوريعة".        

: "أحرتم الويخ كإنسان، كان كل واحد (4)( Dr. Peter Yariyok Jatau)اتـ ْو ْيت ا ج  ـ الدكتور فِ 
يصافحين يف بيته، حنسب أن نوًعا من التفاهم خيلق تفامهًا واسًعا بني املسلمني واملسيحيني يف 

 نيجرييا، ويف العامل عموًما، وال تزال وورة الويخ معلقة يف غرفيت األمامية".  

 Dr. Olubunmi Okojiْي أ وْك ْوِجْي رئيس مجعية املسيحيني يف نيجرييا ) ـ الدكتور أ ْول ْومب ِ 

President of CAN) (5) ا كبريًا، يعترب وفاته
ً
: "موت الويخ جومي فزع وحزن كبري، كان عامل

خسارة لعامل اإلسالم رغم أن معتقداتشا ختتلف، عملشا مًعا يف جلشة التسامح الديين، فرأيته قائًدا 

                                 
 مل يقف الباحث على ترمجته.        ((1
 ة.    ( مل جيد الباحث له ترمج(2

 مل جيد الباحث له ترمجة.             (3)
م يف والية كدونا 1931ولد سشة:  {،Emeritus}واحب املشصب الفخري  { Archbishop} هو رئيس األساقفة،  ((4

 www. Catholic – hierarchy.org also: Roman Catholic in -الشيجريية، يشظر ترمجته يف: 

 Nigeria from Wikipedia.   
هو رئيس مجعية املسحيني الشيجرييني، من كبار القساوسة ورئيس سقيفة املسحيني بوالية الجوس ـ نيجرييا التابعة  ((5

 يشظر ترمجته يف:      م. 1936للكشيسة الرومانية، ولد سشة: 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_olubunmi_okogie 
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والذي إنا ما ترمجت كتبه إىل اللغة اإلجنليزية وإىل اللغات احمللية عد ت قاعدًة ومرجًعا  ديشيًّا
أولي ا يف التسامح الديين يف نيجرييا. وأطرق قائاًل: "كثري من الشاس يووهون مسعتهم الديشية 
لى حيث ميتلكون األموال الطائلة بني عوية وضحاها ويرتكون جرياهنم جياًعا، هذا ما يشطبق ع

 املسلمني واملسيحيني باستثاء الويخ جومي".   

 Reverend Jolly Nyame, first )  ، أول حاكم مدين لوالية تربا ـ نيجريياـ ر بـ ر ْن ج ْويلْ ِإنـْي ام يْ 

civilian governor of Taraba state - Nigeria) (1)  ووف املرحوم الويخ جومي: "بأنه مبعوث
ة له هو، يقول هذه الكلمات وعيشاه تذرف دموًعا. قال: مرًة بعث من اهلل وموته داهية شخصي

ل من كإيل  الويخ رسالة موورة إثر احلروب الديشية اليت اندلعت يف والية تربا يقول فيها:  
املسلمني واملسيحيني جيب أن يعطوا حقوقهم الالزمة حسب تعاليم ديشهم، وهذا هو احلل 

          احلاسم هلذه احلروب".

املسيحيني يف نيجرييا ) السيد / ج ْويلْ تـ ْشك ْو يوسف، مشسق اإلقليم الومايل جلمعية ـ 
Christian Association of Nigeria Mr. Jolly Tanko Yusufu Co-ordinator of the Northern )

 ووف الويخ: "بأنه أمني، ووريح باحلق  دون جماملة أو نفاق".                         2
: " أثشاء االجتماع اإلقليمي الومايل للويوخ  (3) (Jacob Tilley Gyado) ك ْوب تِْيِلي ج اد ْو ـ ج  

مسعت الويخ يقول: كل من املسلمني واملسيحيني تركوا ديشهم، وحريٌّ هبم أن يتمسكوا به كما 
      أنزل، مث ليشظروا بيشما إنا كانت هشاك غضاضة".            

                                 
               م.2007 –م 1999توىل عرش امللك من سشة:  ((1
 National Alliance for Democracy رئيس حزب  التحالف الوطين السابق:ج ْويلْ تـ ْشك ْو يوسف، و هو السفري  ((2

{AD} . انظر ترمجته يف:م (. 2001 –م 1926)عاش ما بني         
- http://books.openedition.org  

- allafrican.com/stories/200102260497.html           

(، عضو جملس الويوخ يف اجلمهورية الثانية، وزعيم احلزب Benue State) م، وهو من والية بِِشو ْي 1915من مواليد  ((3
  officer of the order ofفرع والية بِِشو ْي، نال وسام التقدير اجلمهوري الفيدرايل:  {PDP}القومي الدميقراطي: 

Niger  {OON}  :م بوالية ج ْوس. راجع ترمجته يف:         2006م، مات يف شهر مارس، سشة: 2002عام 
- Thenet.ng/tag/Jacob-tilley-gyado 

- www.nigerianwiki.com     

http://books.openedition.org/
http://www.nigerianwiki.com/
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على الويخ جومي والذين هم من غري أهل ملته، بل من كبار  املسلمني غريفانظر كيف أثىن 
                ه اخلري للجميع!.   وزعماء املسيحيني وقادهتم، ال شك أن هذا يدل على تواضعه وحبِّ 

: "مل يكن الويخ (1) ( Late Chief Boshorun M.K.O Abiolaـ السي د املرحوم بـ ْوش ور ْم أ بِي وال  ) 
ي هو الذي رش ح نفسه زعيًما للمسلمني يف هذه البالد، ومل يعي شه املسلمون ليكون قائًدا جوم

هلم، ولكشا رأيشاه يف أعلى القمة جر اء تأليفاته القي مة، وودقه ومساحته، إن مل يهتم بالرفاهية ومل 
                 يكن مولًعا بتكديس األموال اليت امتلكها". 

: (2)( Sultan Ibrahim Dasukiم د س ْوِقْي، أمري املسلمني السابق يف نيجرييا )ـ السلطان / إبراهي
"كل من شعر جبرم جيب أن يعلم أن الويخ جومي ليس هو الذي جعله جمرًما، ألنه مل يكن 

          ( 3) خياف لومة الئٍم يف وعظه وإبالغ رسالة خالقه".
 
 

                                 
 Commander of the order of  the حب مشصب الورف الوطين:السيد أ بِي وال  من التجار األثرياء يف وقته، وا ((1

federal Republic   {CFR}  ،:وامسه بالكامل Mashood Kashimawa Olawale  ، :م، يف عام 1937ولد سشة
لكشه باء بالفول  Social Democratic Party (SDP) م شارك يف مسابقة رئاسة الدولة حتت لواء مجعية:1993

          م، يشظر ترمجته يف: 1998. وقتل غيلة سشة: ملؤامرة حكومية
- http://en.wikipedia.org/wiki/mashood_Abiola 

من الوخصيات الكبار يف نيجرييا وأحد سالطني اإلسالم هبا سابًقا، والد املستوار األمن الوطين للرئيس الشجريي  ((2
م، وهو السلطان الثامن عور للمسلمني، 1923ة: مولده سش{، Good Luck Jonothon} السابق غ ْد ل ْوك جونثن

م، وله من العمر ثالث وتسعني سشة تعمده 2016عاش حياة حافلة باألحداث، وغدا قائًدا مثاليًّا، ووفاته سشة:
               اهلل برمحته. راجع ترمجته يف:

- http://en.wikpedia.org/wiki/Ibrahim_Dasuki                       
مل يقف الباحث على ترمجته، وهذا الثشاء العطر للويخ وشذ العرف الذي فاح حوله عثر عليه الباحث يف وحيفة  ((3

، ويبدو أن مضمون الصحيفة 54 – 49من غري مؤلف. ص: ،  TRIBUTES TO SHEIKH GUMIبعشوان: 
     أماكن متفرقة وخصوًوا الصحائف واجملالت. مشها:مشتقى ومستسقى من 

1. Radiance Magazine Vol. No1, November 1979.  

2.   This week Magazine Vol.3 No. 12 March 1987. 

3. Friday Nur. Newspaper – Vol.111 No. 63 September 1987. 

4. Quality Magazine, Vol. 1. No. 5 October 1987.  

5. Weekend Triumph, September 19, 1992 – No. 157 page 1.        

http://en.wikpedia.org/wiki/Ibrahim_Dasuki
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                      .شاطاتهون لمطلب الثاني: شخصيته العلمية ومؤلفاتها
 جومي يف بيت علم وأدب ونزاهة، واحتضن يف أسرة نبيلة, الويخترىب ـ دراسته وتعلمه: 
الذي كان عاملًا متبحرًا  الويخ حممودالعلمية مشذ الصبا, حيث الزم أباه  وتكونت شخصيته

 األمور الشسوية.            وقاضًيا، وأما أمه السيدة حفصة كانت عاملة ومرجع الشساء يف الفتيا و 

وشيًئا من القرآن الكرمي, وقد  مبادئ القراءة على يد أبيه الويخ حممود درس الويخ جومي   
ختم قراءة القرآن الكرمي وهو يف الثاين عور من عمره, مث توجه إىل الكت اب حيث تعلم بعض 

ديث والتوحيد باإلضافة الكتب الديشية, مثل: كتاب األخضري, والعوماوي, والقرطيب, واحل
     (1)إىل علوم اللغة العربية. 

                   : وعلماؤه ـ شيوخه
 ومن أبرز علمائه وشيوخه الذين هنل مشهم وتتلمذ على أيديهم: 

  والده. ةذمن كبار تالموكان ، [AMBURSA]ـ الويخ موسى أمربسا 1

 ،از للويخ رواية حفص عن عاومأج الويخ سعد ياسني املقرئ اللبشاين، وهو الذيـ  2
لرتمجة معاين القرآن  تأليفال والويخ جومي مدين هلذا الويخ باالحرتام حىت إنه ملا أعطى حق  

دوالر أمريكي أهدى هبذا  93, 000الكرمي بعد طباعتها من مطبعة دار العربية بلبشان مببلغ 
  ليمه القرآن الكرمي.ا جلهود والدهم يف تعاملبلغ كله إىل أوالد هذا الويخ تقديرً 

الدكتور جشيد بن حممد البخاري؛ نلك األديب املوهور، وهو وزير الدولة العثمانية يف ـ  3
وعشه درس الويخ جومي بعض كتب الشحو، مثل ملحة اإلعراب، وألفية ابن  ـرمحه اهلل  ـعهده 
         مالك.

وقد اتصل به الويخ جومي  ،فريقياأ غرب عيم الطائفة القادرية يفز  :ناور كربحممد الويخ ـ  4
فكتب له شيخه جشيد رسالة ليقدمه  يف كشو؛ م حني نهب ليدرس يف كلية القضاء1943سشة 

دراسة كتاب نظم الكربى وهو عبارة عن ألفية يف التوحيد وكان قد  فأكمل إىل الويخ ناور
      بدأ بدراسته عشد الوزير جشيد، فأكمله على يد الويخ ناور.

                                 
          ، باختصار جدًّا.11 ص: ، رسالة ليسانس،ومساهمته الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته ،موسى  ((1



 

36 

، القريوايندرس عشده الويخ أبو بكر جومي كتاب الرسالة البن أيب زيد :و يابوخمل شيماـ  5
وخمتصر خليل، وإرشاد السالك املعروف بكتاب العسكري، ومقامات احلريري، واملعلقات 

                          من الكتب. وغريها  اجلاهلية،

ونس املعروف بـ ) ط ْن تِْشِقْي ( من العلماء العالمة حممد الرابع بن ي املاهر املتقنـ الويخ  6
الذين سامهوا بقدٍر كبرٍي يف علم التجويد والقراءات يف نيجرييا، وله يف هذا اجملال مؤلفات غزيرة 

(، وهو يف جامع املشافع على قراءة اإلمام نافعوحاشدة ومشها الكتاب احملال إليه يف احلاشية )
وهو والد الويخ  (1) .(هداية الرمحن يف جتويد القرآنمثاًل: ) علم القراءات، ويف علم التجويد ـ

إسحاق رابع خادم القرآن الكرمي، الوخصية العاملية املعروفة، ومؤسس جامعة التشزيل بوالية كشو 
 ـ نيجرييا.                             

لوعبية ضد ظلم السياسي الوهري، وقائد الثورة ا {Malam Aminu Kano}ـ مامل أمني كشو،  7
احلكام وجور امللوك. عمل على تثقيف الوعب وتوعيتهم حنو احلرية ومعرفة الذات، التقى معه 
، سكتو ـ نيجرييا، ومامل أمني كشو يدرِّس  الويخ جومي أيام أن كان طالًبا يف كلية املعلمني مب ْرو 

 وال تزال آثاره موهودًة يف (2)اللغة اإلجنليزية هشاك فقويت عالقتهما وتأثر كل مشها باآلخر. 
نيجرييا، وخصوًوا مديشة كشو اليت تسم ى هبا إن هبا أربع مباٍن تذكارية ـ نات شأن كبري ـ حتمل 
امسه، وهي: كلية أمني كشو لدراسات الوريعة والقانون، وهي الكلية اليت يدرِّس فيها الباحث، 

للتدريب والبحوث الدميقراطية  مامل أمني كشو، ومركز أمني كشو أمني كشو، ومطار ومستوفى

                                 
جامع المنافع على قراءة م، انظر ترمجته مفصلة يف: 1950م، وتويف عام 1894ولد الويخ حممد الرابع سشة  ((1

هـ 1431، ) كشو ـ نيجرييا 1للويخ حممد الرابع طن تشقي، حتقيق وتعليق الدكتور: جتاين زبري رابع، ط، اإلمام نافع
   .   56ـ  38م (، ص: 2010= 

                 م، راجع ترمجته بالتفصيل يف:1920أمني كشو من مواليد مامل  ((2
- Feinstein, African Revolutionary: The life and time of Nigeria's Aminu Kano, pp. 31 - 45.    

- Rigachikum, Hero of Democracy: Politics, Speeches, and Tributes of  Aminu Kano, National 

limited, pp. 1 -30.  

- Maryam,  The Politics of  Freedom, pp. 1 – 33.  

- Danbazau,  Aminu Kano, Hausa version.        
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 AMINU KANO CENTRE FOR TRAINING ANDالتابع جلامعة بايرو )

DEMOCRATIC RESEARCH   .)                               

نال الويخ جومي حظًا وافرًا من العلوم احلديثة وتدرج يف مراحل التعليم املعاور, حيث    
، [ Dogon Daji ]تعلم املرحلة االبتدائية يف دوغون داجي اخنرط يف سلك املدارس الشظامية؛ ف

هـ، وعمره يومئٍذ تسع سشوات، واملرحلة الثانوية يف سكوتو سشة 1353م املوافق 1933سشة 
 ،ثالث عورة سشة، ويف هذه األثشاء تويف والده الويخ حممود وهو ابن 1345م املوافق 1935

كوف على القراءة واملطالعة والرتدد بني العلماء وارتياد وقد ساعدته حياة اليتم على املواظبة والع
 املكتبات، ففاق بسبب نلك زمالءه وأقرانه.              

م، وفيها التقى بويوخ أجالء 1942واول الويخ دراسته بكلية الوريعة مبديشة كشو سشة    
مد البوري الر ي ح أمثال: الدكتور علي أبوبكر جوس الشيجريي، ومامل موسى سكوتو، والويخ حم
م حيث 1955السوداين واستفاد من علومهم، والتحق جبامعة خبت الرضا بالسودان سشة 

     (1)حصل على شهادة الدبلوم العايل يف القضاء الورعي. 

هكذا جرت حياة الويخ حافلة بالطلب والتحصيل ما بني الكتاتيب واملدارس الشظامية    
 ه له للووول إىل املقام الذي تر قاه.املعاورة مغرتفًا مشها قدرًا أ

 وطالبه:  هتتالمذـ 

ه، فهم كثريون جدا، خباوة إنا اعتربنا ما سبق من مكارم أخالقه، فإن كرمه توأما تالمذ
وتواضعه قد جلبا إليه عددا غري قليل من الفقراء الذين يردون جمالسه ويستفيدون من علمه. 

الشاس فأحبه األغشياء والتجار وكبار املوظفني  وأعانه كذلك زهده وعدم رغبته فيما عشد
واملسئولني، فكان الكثري مشهم يأيت إىل مشزل الويخ وحيضر جمالسه العلمية ويقتين ما فاته من 
أشرطة الدروس اليومية. وأعانه كذلك وسائل اإلعالم خباوة اإلناعة الفدرالية بكدونا اليت  

                                 
     ، باختصار وتصرف.      15ـ  8ص:  ،ومساهمته أبي بكر محمود جومي: حياته الشيخ ،موسى(ـ (1

 .  5ـ  4 ، ص:1ج، الشيخ أبي بكر محمود جومي مجموع فتاوىو: عبد اهلل، 
              ، بتصرف يسري.42 ص: ،الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه ،إبراهيمو: 

      Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.orgو: 
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 GASKIYA TA FI KWABO  يفة  كانت تبث دروسه يف رمضان وغريه، وكذلك وح

    (1) م.1966اليت كانت تشور مقاالته مشذ سشة 

       ه الذين الزموه وعرفوا بالتلمذة عليه.تومن أشهر تالمذ   
وهو شيخ عامل نو رزانة ووقار. يعود لقاؤه مع الويخ جومي إىل  ،: الويخ لول أبو بكرأوال

ك يف مدرسة العلوم العربية بكشو، مث الزمه م ونل1960أواخر اخلمسيشات. ودرس عليه عام 
ا من وحيح البخاري وألفية ابن مالك. وقد كان يشوب يف كدونا بعد نلك فدرس عشده بعضً 

مث فوضت  عن الويخ يف بعض االجتماعات والدعوات إنا عرض للويخ ما ميشعه من احلضور.
 (2) ان املبارك، و غري نلك.إليه مهام الويخ بعد وفاته من إلقاء دروس التفسري يف شهر رمض

وهو شيخ من قبيلة شواعرب وقور مقرئ للقرآن. اتصل  ،: الويخ إبراهيم بن سليمان عربثانيا
م أول جميء الويخ جومي إىل كدونا، ومشذئذ الزم الويخ، واشتهر يف 1963بالويخ سشة 

وشرح املعاين أشرطة التفسري ألنه كان يقرأ على الويخ مث يورع بعد نلك الويخ يف ترمجة 
اآليات املقروءة. وقد تزوج أمحد ولد الويخ أيب بكر جومي من كرمية هذا الرجل، وأجنب مشها 

        مثانية أوالد.

وهو فالين من أهل جوميب قرية يف غرب مديشة  –: الويخ حممد أمحد سشوسي جوميب ثالثا
أن خترج يف كلية الدعوة الزم الويخ عدة سشني خباوة بعد  سكتو يف والية وامكو احمللية.

   م وحضر إىل كدونا للخدمة الوطشية.1983باجلامعة اإلسالمية يف املديشة عام 

الويخ جومي هذا الرجل ألنه كان يعرتض على كثري من آرائه وفتاويه. والويخ جومي  أحب     
فقربه الويخ إليه  (3) حيب نلك لكي يستفيد من اطالعات اآلخرين، –كما عرف عشه   –
ا على آراء الويخ وفتاويه يف آخر ىت كان يشيبه يف دروسه إنا غاب. وهو من الذين أثروا سلبً ح

                                 
 6 :ص ، Tarihin Sheikh Abubakar M. Gumi :قال نلك الويخ أمحد حممد جومي يف كتابه (1)
(2)   Shahararren Malami Sheikh A.M. G.   ،137-136 :ص.      
 .      33 :ص،  Where I stand انظر :  (3)
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 (1) حياته. ومن أجل نلك مشع من التدريس يف كرسي الويخ إثر وفاته بعد أن ترشح لذلك.
    سهم الويخ يف بعض مراحل حياته: هذا، ومن الذين در   

بوالية كتسيشا سابقا. درس عشد  احلاج عثمان حممد: رئيس القضاء الورعي  (1
 2الويخ جومي حيشما كان طالبا بكلية القضاء يف كانو.

واحب الوزارة ألمري كشو وقد درس من عشد الويخ رسالة ابن  :الوزير أبو بكر  (2
ا نات قيمة يف جمال أيب زيد القريواين. وكان رجال معروفا بالصالح، وميلك كتبً 

 (3) العلم كما نكر الويخ جومي نفسه.

حاكم قرية جابكا. عزل عن احلكم فاستقر يف مشزل  –ومشهم مامل علي جابكا   (3
 (4) ، فتعلم عشده.و  رْ الويخ جومي، والويخ يدرس يف م  

      :وأعماله الدعوية وعضوية المؤسسات والهيئات اإلسالمية ـ نشاطاته العلمية  

 السلك القضائي، حيث عني ومي نواطاته العملية بالعمل يف سلك التعليم مثجبدأ الويخ 
م، مث 1947وتو عام سكبقرية من القرى التابعة ملديشة  ا بإحدى احملاكم الورعيةا شرعيًّ قاضيً 

م، وبعدها انتقل إىل 1951عاد إىل العمل يف التدريس يف مدرسة العلوم الورعية بكانو عام 
قضاة الورعيني الا لقاضي مديشة مرو للتدريس، مث عاد مرة ثانية إىل جمال القضاء فعني نائبً 

إلقليم مشال نيجرييا، مث توىل مشصب قاضي القضاة يف مشال نيجرييا بلقب "كبري القضاة" 
 .مكث يف هذا املشصب مشذ مطلع الستيشيات إىل مشتصف السبعيشيات

كما توىل مشصب املستوار الديين لرئيس وزراء إقليم مشال نيجرييا يف عهد )الزعيم أمحد بللو(، 
ا جمللس الوورى للوئون الديشية بإقليم مشال نيجرييا، وترأس اهليئة الوطشية ا عامً  مديرً وعني

 .لوئون احل  واحلجاج ملشطقة مشال نيجرييا
إضافة إىل نلك كانت له عضوية العديد من اهليئات اإلسالمية داخل نيجرييا وخارجها، فهو 

                                 
  Tarihin Sheikh A. M. Gumi :انظر حياة هذا الرجل آخر كتابه (1)
(2)  where I stand ، 39 :ص     . 
(3)  .where I stand، 88 :ص  . 
 .                 53 :ص ( نفس املرجع،4)
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، ومجاعة ( ئة إسالمية يف نيجريياأقدم وأكرب هي مجاعة نصر اإلسالم ) يعضو مؤسس جمللس
ا باجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، وكان عضوً إزالة البدعة وإقامة السشة، 

ا باجمللس األعلى للوؤون اإلسالمية يف نيجرييا، واجمللس األعلى للجامعة اإلسالمية وعضوً 
       .باملديشةاملشورة

ديد من األومسة واجلوائز التقديرية، مشها الدكتوراة الفخرية يف  ومي على العجحصل الويخ    
وجامعة إبادن جشوب نيجرييا، ووسام الدرجة  ،كل من جامعة أمحد بللو بزاريا مشال نيجرييا

العثمانية من دولة رئيس الوزراء لومال نيجرييا، وجائزة الدولة التقديرية من حكومة نيجرييا 
مث جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة  Commander of the Federal Republic (CFR،): الفدرالية

       (1)..م من اململكة العربية السعودية1987اإلسالم عام 
                          ـ مؤلفاته وآثاره العلمية: 

تعكس مؤلفات الويخ أبوبكر جومي حياة اجلد  والكفاح اليت عاشها, وهي عبارة عن الشضوج 
ري والثقايف الذي يتمتع به الويخ, حيث تزود من العلوم الورعية واللغوية مًعا, مع ما الفك

ميتاز به من حسن اخللق ولني اجلانب وحب  العلم وأهله, وقد واحبت حياته الظروف 
السياسية واالجتماعية والتيارات الفكرية املعاكسة يف نيجرييا, وكان شديد احلرص على القضايا 

إنه حيًشا ودرت مشه كلمة يف هذا املضمار ـ أثارت بلبلًة وشغًبا يف وفوف  السياسية حىت
العامة وخصوًوا من يعارض دعوته ـ تقول: بأن السياسية ال يقل شأهنا عن شأن الصالة أو 

، نلك ألنه كان يغري على اإلسالم, وكانت له  (2)هي أكرب شأنًا وخطورًة من الصالة نفسها 
سياسية، وكثريًا ما كان يرشد الشاس إىل ما يراه خريًا من أمور كلمات إثر املستجدات ال

                                 
                ، شبكة تفسري، بتصرف يسري.تعريف بتفسير رد األذهان إلى معاني القرآناجليوش،  ((1

Vb,tafsir.net/tafsir 12586 
قولة الويخ غومي فحواها هو: أن السياسة أمر خطري ونو أمهية قصوى، إن أن هبا تقام شعائر الدين   تلك هي ((2

ويطمئن الشاس يف عباداهتم وأحواهلم، وأن األحوال ال تستقر إال باحلكومة، ألن الويخ يف اعتقاده يرى أن السلطة 
طة حتت زمام احلاكم أو الرئيس املسلم وجد الشاس هلا قوة شديدة يف تشفيذ األمور وتدبري الوئون؛ فإنا كانت السل

من خالل نلك فسحًة يف القيام بتكاليف الورع خبالف ما إنا كان احلاكم أو الرئيس غري مسلم!، وال شك أن 
العامي يشدهش عشد يسمع هذا الكالم ويتعجب من قائله، ولكشه عشدما يربر القائل مقاله بأدلة قوية وأمثلة واضحة 

              الدهش ويذهب العجب، وفعاًل قام الويخ بذلك يف درس من دروسه.   يزول نلك 
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السياسة خالل دروسه العامة, وكان يصدع باحلق وال خياف يف اهلل لومة الئم، فقد كان حبق 
 عاملاً ربانيًّا وقدوًة يف جمال الدعوة إىل اهلل.           

هم بأمور ديشهم وهتذيب ومؤلفاته مبجموعها هدفت إىل إوالح عقائد الشاس وتعليم   
أخالقهم، نلك ألن الويخ مجع بني التعليم والدعوة والتأليف واالشتغال يف التدريس واإلفتاء 
والقضاء، وتدرج يف نلك حىت وار نائًبا لرئيس القضاة وبالتايل رئيًسا لقضاة نيجرييا ومفتًيا 

سري رد األنهان إىل معاين القرآن عاًما لديارها، ويكفيه شرفًا وفخرًا لو أن تأليفه اقتصر على تف
الكرمي وترمجة معاين القرآن الكرميإىل لغة هوسا، ألن تفسري القرآن ال يؤتاه إال من رسخت 
قدمه يف العلم وغاص يف أعماق حبره، وتزود من التقوى قدرًا يكفل له اإلقدام على هذا العمل 

تدبر كتاب اهلل ما وسعه أو أن اجلليل!، بل ويكفي املرء شرفًا أن يقضي شطرًا من عمره ي
                     يشخرط يف سلك أهل القرآن!.    

وهذه املؤلفات جاءت على حسب احلاجة ومساس الضرورة، فبعضها عريب، والبعض اآلخر    
 مشها إجنليزي، وآخر هوسوي. مشها ما هو مطبوع وما هو خمطوط، وها هي فيما يلي:     

هان إىل معاين القرآن الكرمي، وهو موضوع دراسة الباحث، )عريب مطبوع( أواًل: تفسري رد األن
يقع يف جملدين متوسطي احلجم، طبع بوركة القدس ـ القاهرة، بدون تاريخ، حسب الشسخة 
املوجودة عشد الباحث. نال هذا التفسري قبواًل لدى املفسرين يف نيجرييا، وخصوًوا الدعاة 

إزالة البدعة وإقامة السشة. وقد ترجم التفسري إىل اللغة اإلجنليزية، الذين يشتمون إىل فرقة مجاعة 
وطبع يف ثالث جملداٍت كبريٍة، اجمللد األول يبدأ من سورة الفاحتة إىل سورة التوبة، والثاين من 
األنفال إىل العشكبوت، والثالث، يبدأ من الروم إىل الشاس. وفيما يلي اسم الرتمجة بالذات مع 

          ع والشور:     بيانات الطب
Reflecting minds towards meaning(s) of the Qur'an. By: Sheikh Abubakar Mahmud 

Gumi, translated by: Abubakar Buba Luwa, Hasan Abubakar Mahmud Gumi. Printed and 

published by: Iqra'a Publishing House No. 6a. gadas road off katuru road, unguwar Sarki , 

Kaduna - Nigeria. Year 1426. ISBN: 97837736590.           
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مطبوع( طبع على  ثانًيا: ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة هوسا، يقع يف جملد واحد )هوسوي
فهد لطباعة املصحف  نفقة امللك فهد بن عبد العزيز }خادم احلرمني الوريفني{، مبجمع امللك

ململكة العربية السعودية، بدون تاريخ. راجت هذه الرتمجة يف أقطار البالد األفريقية الوريف ـ ا
 الغربية، ونالت قبواًل لدى أهل هذه املشطقة. 

الثًا: هتافت املفسرين، وهي عبارة عن مذكرة حذ ر فيها الويخ من خطورة اخلوض يف التفسري ث
للتفسري من اإلسرائليات والقصص الواهيات. بغري علم، ونب ه على ما يشوره كثري من املتصدرين 

(1   ) 
ابًعا: العقيدة الصحيحة مبوافقة الوريعة ) عريب مطبوع ( طبع بدار املعرفة ـ بريوت، بدون ر 

 تاريخ.     
 خامًسا: الورد العظيم من القرآن الكرمي واألحاديث ) عريب (.   

 وية ) خمطوط (.سادًسا: االقتصاد العصري يف املعاملة مع البشوك الرب
 سابًعا: هداية الطالب يف أهم مسائل الدين ) هوسوي (.      

 ثامًشا: زاد احل   ) هوسوي (.         
 تاسًعا: مشاسك احل  والعمرة ) هوسوي (.       

 عاشرًا: ترمجة كتاب األربعني الشووية ) هوسوي (.           
بواب لدين اهلل الوهاب للويخ عثمان بن حادي عور: ترمجة كتاب مرآة الطالب يف مسشد األ

 فودي ) هوسوي (.         
 ثاين عور: نور األلباب يف مسائل التوحيد والعقيدة للويخ عثمان بن فودي ) هوسوي (.     

 ثالث عور: أوول الدين يف مسائل االعتقاد للويخ عثمان بن فودي ) هوسوي خمطوط (.        
 هوسوي (.      رابع عور: يف القاديانية )

 خامس عور: اإلسالم ونواقضه ) هوسوي (.   
 سادس عور: مراتب اإلسالم ) هوسوي (.          

 ديوان جومي ) عريب (.     سابع عور:  
                                 

. غري أن الباجث مل 79، ص: 1،  طاإلسالم اليوم وغًدا في نيجيريانكرها الويخ آدم عبد اهلل اإللوري يف كتابه:  ((1
                  حيصل عليها بعد.
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( أملى فيه الويخ جومي تاريخ حياته واألحوال  مطبوع) إجنليزي  where I stand ثامن عور:
شواٍت،  وطبع الكتاب يف السشة اليت تويف فيها الويخ اليت عايوها، استغرق يف إمالئه ثالث س

م، أماله الويخ على أحد تالمذته الدكتور: إمساعيل تسغا احملاضر بقسم الدراسات 1992
 SPECTRUM BOOKS LIMITED, IBADANاألجشبية }اإلجنليزية{، إبادن ـ نيجرييا. الشاشر: 

– NIGERIA.     
           بعد ومل خترج إىل حي ز الوجود.  وغريها من املخطوطات اليت مل تطبع 

الويخ جومي العلمية وإنتاجاته الفكرية دالًة على ثقافته وسعة أفقه من هشا تربز شخصية 
واطالعه وتفششه  يف العلوم اإلسالمية واللغوية إىل جانب التعليقات اليت  قد مها لبعض الكتب 

        (1)مات خمتلفة. واألحباث واألشعار اليت نظمها يف مشاسبات ومقا

ويلحظ الباحث أن هذا التفشن يف التأليف واستخدام أكثر من لغة ـ تارًة عربية، وطورًا    
هوسوية، ومرًة إجنليزية ـ يشبئ عن ثقافة الويخ الواسعة ومراعاته لظروف الشاس ومقتضيات 

ع اهتمامه البالغ أحواهلم مع الوقوف على مستجدات األمور، ومن مث  إجادته لتلك اللغات م
 إوغاء الشاس لدروسه واإلقبال عليه.                                       بوأن التعليم والدعوة أثر  يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .        37ـ  32 ص:، الشيخ أبي بكر محمود جومي ،موسىللوقوف على هذه التعليقات يشظر:   ((1
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 المبحث الثاني:
 تفسيره ) رد األذهان إلى معاني القرآن (.

التفسري يف  يف هذا املبحث بتفسري الويخ أيب بكر حممود جومي مبتدئًا بتعريفالباحث  عرِّفي
مث  يبنيِّ طبعات هذا التفسري وحجمه وتسميته وأجزائه واحلافز إىل تأليفه،  ،اللغة واالوطالح

مث يذكر أمثلة لطريقته يف التفسري ومصادره يف كتابة هذا التفسري، مث  التعريض لقيمة تفسري رد 
 التفاسري املعاورة، ، ومشزلته بنيالعلمية وجولته من حيث استظهار باع واحبه ووولتهاألنهان 

       التفسري املذكور. خمتتًما باملؤاخذات على 
 فيه ألذهان إلى معاني القرآن ( ومنهج المؤلفرد ا تعريف بتفسير )ال: طلب األولالم

             .ونماذج لطريقته في التفسير ومصادره
          واصطالًحا.  ـ معنى التفسير لغةً 

من تدالن على الكوف والظهور، والتفسري  ،س ر، و: س ف رمادتا: ف التفسري لغة: 
الفسر: "  ل ابن مشظور:قا. ، والتفصيلوالتوضيح والكوف، واإلظهار، ،لفسر، وهو البيانا

 كوف املغطى  :ره: أبانه. الفسرالبيان فسر الويء يفسره بالكسر وتفسره بالضم فسرًا وفس  
التفسرة البول الذي يستدل به على املرض ويشظر فيه ا. وقيل: دً وأظشه مول   :قال اجلوهري ،.....

وكل شيء يعرف به تفسري الويء  ،األطباء يستدلون بلونه على علة العليل وهو اسم كالتشهية
ولقد وردت كلمة التفسري مرًة واحدًة يف القرآن الكرمي، ونلك عشد  (1)".  ومعشاه فهو تفسرته

  چپ     پٻ     ٻ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ چ قوله تعاىل يف سورة الفرقان: 
(2)

 
( ،3)

قال   
وأحسن مما  :وعىن بقوله )و أ ْحس ن  تـ ْفِسريًا(إمام املفسرين ابن جرير الطربي ـ رمحه اهلل ـ : " 

                  (4) جاءوا به من املثل بيانا وتفصيال ".

                                 
 .      55، ص: 5مادة )فسر(، ج،  1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (1
          .     33الفرقان، اآلية:  ((2
، ص: 1، ج ضبط وترتيب: حممد سعيد اللحام، 6ط ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمعبد الباقي،  ((3

374 . 
 .            267، ص: 19ج، 1طحتقيق: أمحد حممد شاكر، ، جامع البيانطربي، ال( (4
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وبعباراٍت متشوعٍة ٍة، بتعريفات عد علماء الفن وأهل االختصاص يف االوطالح: عرِّف التفسريو 
          : أوجزهاوأبيشها من أحسشها 

"هو علم يـ ْبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على   :رمحه اهلل ـ تعريف اإلمام الزرقاين
   1".مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البورية

مبعىن كالمه ، ألن واحب الكالم أدرى هذا التعريف من أدق  التعاريف وأحوطهالعل و    
          ومقصوده، والطاقات تتفاوت!. 

فه أل   ،رد األنهان إىل معاين القرآن: اسم التفسري الشيخ أبي بكر جومي تفسيرـ التعريف ب
هـ بدار العربية ـ بريوت، لبشان، 1402م املوافق 1982م، وطبع سشة 1972واحبه سشة 

لدين متوسطني يف احلجم، وقد طبع على وخرج الطبع على جملد واحد مث بعد نلك جز أه إىل جم
ا يوسف وزير الوئون التجارية يف مجهورية نيجرييا الفيدرالية سابًقا، م  ت  يْ نفقة احلاج حممد بللو م  

 وكان وقًفا هلل تعاىل، وقد طبع عدة طبعات.                  
، أن واحبه القرآن (رد األنهان إىل معاين  : يبدو للباحث من تسمية هذا الكتاب )ـ التسمية

فهم واالعتبار إىل ة من اللقصص وقراءة التفاسري قراءة جمرد  التفكه لقصد بذلك تشبيه الشاس من 
التدبر واالمتثال ألوامر اهلل واالنتهاء عشد زواجره والوقوف على أسرار القرآن، فساغه هبذه 

، األنهان إىل معاين القرآنرد العبارة الدالة على التحول واالنفعال واالستيعاب واالمتثال: 
               ليطابق لسان املقال لسان احلال!، واهلل أعلم. 

 :    رد األذهان إلى معاني القرآن تفسيرأجزاء  ـ
، مث ج زِّئ بعد نلك إىل واحدٍ  يف جملدٍ  سبقت اإلشارة إىل أن هذا التفسري طبع ألول وهلةٍ 
على عدد من السور القرآنية؛ فاجلزء األول  جملدين متوسطي احلجم، حبيث يوتمل كل جملد

يبدأ من أول سورة الفاحتة ويشتهي إىل آخر سورة الكهف ويضم يف طياته ثالمثائة ومخسة 
ويضم  وتسعني وفحة، واجلزء الثاين مشه يبدأ من أول سورة مرمي ويشتهي إىل آخر سورة الشاس

 يف طياته أربعمائة واثشني وثالثني وفق نسخة الباحث. 
                     

                                 
 .    3، ص: 2ج د. ط، ،مناهل العرفان، الزرقاين(  (1
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 والظروف المصاحبة له:     رد األذهان إلى معاني القرآن ـ السبب الداعي إلى تأليف تفسير 
رد األنهان إىل معاين  كتابه إىل تأليف جر ه السبب الذي يف مقدمة تفسريه وميبني  الويخ ج

آن الكرمي ما بني مطول القرآن، وهذا نص  ما نكره املؤلف: " كثريًا ما قرأت كتب تفسري القر 
وخمتصر يرحم اهلل أوحاهبا وجعل جشات الفردوس مأواهم ملا خدموا به اإلسالم واملسلمني 
وجيمعشا معهم يف دار السالم. مث رأيت أنه مع كثرة تلك الكتب حنتاج اليوم إىل تفسري وجيز 

ص اليت أدخلت يف يبني معاين القرآن على وجه ميكن تفهمها والعمل هبا، فإن كثريًا من القص
تفسري القرآن أنهلت العقول فجعلت الشاس يقرأوهنا للتفكه هبا ال للعمل مبا جاء به القرآن من 
العرب واملواعظ والورائع. ورمبا أد ى نلك إىل نسب ما ال جيوز شرًعا أو عقاًل إىل خرية خلق اهلل 

القصص القرآنية كلها تعاليم، األنبياء واملالئكة والصاحلني، أو غري  املعىن املقصود، مع أن 
ي تعاجله السورة. إن  ذوتكريرها لغرض يقتضيه احملل، وتطويلها أو تقصريها لتوضيح الغرض ال

كل سورة وضعت ملوضوع رئيسي وإن كان يتداخله مواضيع أخر متشاسبة الذكر معه. وسأبني  
   (1)كل نلك إن شاء اهلل يف حمله... ". 

لويخ شعر مبساس احلاجة إىل تصشيف كتاب يف التفسري مع كثرة  مفاد هذا الكالم هو أن ا   
كتب التفاسري وتشوِّعها، فقصد إىل متحيص ما علق بكتب التفاسري من القصص والفكاهات 
اليت ختل  مبقاود القرآن مما أد ى إىل ورف الشاس عن االتعاظ مبا جاء به القرآن، وما تس رب 

ملوضوعات، موضًحا أن قصص القرآن إمنا وضعت للعرب، إىل كتب التفاسري من اإلسرائليات وا
وأن تكريرها كان ألغراض مقصودة، ومقرِّرًا أن مجيع سور القرآن حتتوي على موضوعات رئيسة 
تشدرج حتتها موضوعات فرعية تفي بغرض السورة العام يف تشاسق واسجام، وأنه فد تكفل ببيان 

                موضوعات السور.    

رد األنهان إىل  هذا التفسري الوجيز ) لى تأليفمحل الويخ ع الذي الرئيس السببهو  هذا   
معاين القرآن (، واآلن يتطرق الباحث إىل بيان مشه  الويخ يف تفسريه ناقاًل لكالمه هو وكالم 
 غريه ممن كتب عشه، ومستهديًّا مبا هو مبثوث يف ثشايا التفسري ومبعثر يف طياته.               

                                 
            .   1، ص: 1للويخ جومي، جتفسير رد األذهان مقدمة  ((1

 

 



 

47 

 :  كتابة التفسير  فيالشيخ  الذي سار عليه منهجال ـ
      مفهوم املشه  يف اللغة :   

ه  : الطريق الواضح ، وكذا املشه  واملشهاج، وأهن  الطريق الصحاح: "الش   قال اجلوهري يف   
 قال اهلل تعاىل: (1)ا، وهنجت الطريق إنا أبشته وأوضحته". شً ا بيـِّ ا واضحً أي استبان، ووار هنجً 

  چۆ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳچ 
من األحكام العملية،  : " جعلشا لكل أمٍة شريعةً (  2)

(3) تدون هبا ".واضحة يه وطريقةً 
 

ويف حديث العباس: ) مل ميت رسول اهلل ولى اهلل عليه  
    (4). واضحةبي شة ( أي  ناهجةٍ  وسلم حىت ترككم على طريقٍ 

          لمشه :ل يفهوم االوطالحامل 
يكمن تعريف املشه  يف االوطالح: بأنه الطريقة الواضحة اليت يسلكها اإلنسان للووول    

 ٍ . أو: اخلطة املرسومة اليت يضعها الفرد لتحقيق أهدافه ومقاوده. ويف اوطالح إىل هدٍف معني 
الرتبويني: املشه : هو جمموعة من اإلجراءات واخلطوات والقواعد اليت يتبعها أفراد يعملون يف 

  ( 5)نفس اجملال. 

                                 
. 346 ، ص:1جمادة )هن ( .  ،4، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، طتاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، (   (1

، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  و .383،  ص:2 ج، 1ط.، البن مشظور اللسان :يفأيًضا  وانظر املعىن اللغوي
     .289 - 288، ص: 5د. ط، مادة )هن (، ج

      .   48املائدة، اآلية:  ((2
 .  116، ص: 2ط، مجاعة من علماء التفسري، المختصر في تفسير القرآن الكريم( (3
، حتقيق: دار املوكاة للبحث إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةراجع: شهاب الدين البووريي، ( (4

(، ومتامه: " مل 2038، رقم احلديث: )527، ص: 2، باب مرض الشيب ولى اهلل عليه وسلم، ج1العلمي، ط
وترككم على حمجة  ارب وسامل ونكح الشساء وطلق،قطع احلبال ووول، وحميت رسول اهلل ولى عليه وسلم حىت 

رواه إسحاق ورجاله ثقات إال أنه مشقطع، ورواه الطرباين من طريق ابن عييشة، عن أيوب، عن ".  بيشة وطريق ناهجة
     عكرمة، عن ابن عباس، عن العباس، فهو متصل وحيح اإلسشاد.

 .  الموسوعة الحرةويكيبيديا، ( (5

الطريق  ا تدل على:أهن ومعامجها يوجد( يف قواميس اللغة أو املشهاج شه املشظر إىل كلمة )عشد ال
   .الذي ال غبار عليه وال اعوجاج فيه املستقيمالبنيِّ الواضح 
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زم بالسري فاملشه  يدل على الوجهة والشمط والشظام الذي خيتاره املؤلف أو الكاتب لشفسه ويلت
عليه فيما أقدم عليه من العلوم والفشون ليتمري به عن غريه باإلضافة أو الورح أو االختصار أو 
التعليق أو التجديد واالبتكار. فلكل كاتب مشهجه، ولكل مؤلف نظامه ووجهته. ومن أمهية 

ه يف حتديد املشه  أنه يشري لصاحبه السبيل ليصل إىل مرماه يف أقصر مدٍة وبأقل  جهٍد، ويعبش
 أهدافه ونيل مقصوده؛ فيكون موضوعيًّا يف تشاوله ومعاجلته ملا يتصدى له من مسائل ومعارف.                                    

مالمح من  وميأبوبكر جنكر الويخ وأمهيته فقد املشه  وانطالقًا مما تقدم من بيان معىن    
يقتصر على رواية  موضًحا أنه, التفسري يف مقدمةونلك , سلكه يف كتابة تفسريهاملشه  الذي 

 لسببني اثشني:جود حفص بن سليمان بن املغرية األسدي من قراءة اإلمام عاوم بن أيب الش  
النتوار هذه القراءة والرواية مًعا يف القطر األفريقي، والسبب الثاين: ألن له سشد  األولالسبب 

الصالة والسالم بواسطة شيخه العالمة سعدي ياسني، بالشيب املصطفى عليه  ] بالرواية [ متصل
وأنه يوري إىل نات رواية أو قراءة عشد احلاجة، وأنه يسري على املوهور من مذهب اإلمام 
مالك، وقد يوري إىل مذهب غريه من األئمة, وأنه يوري إىل ما ال بد  مشه من علوم العربية، 

              ( 1)ويستأنس بالقصص. 

ملالمح ترتكز يف نكر رواية أو قراءة، تبين املذهب املالكي، اإلشارة إىل بعض املسائل هذه ا   
ل الدكتور اقكما اللغوية، االستئشاس بالقصص. غري أن الويخ زاد أشياء كثرية على ما نكر،  

خالد نبوي سليمان حجاج يف التعليق على مالمح مشه  الويخ يف مقدمة تفسريه: "وليس 
سري رد األنهان ال حيوي بني جملديه سوى ما نكر الويخ، بل إنه قد حوى معىن هذا أن تف

(2) الكثري من العلوم األخرى اليت ختدم التفسري وتعني عليه".
                 

أيًضا بعض هذه املالمح املشهجية اليت سلكها وسار  الويخوخامتته نكر ويف هناية التفسري    
هذا خالوة ألقوال العلماء، وأنه سار على هن  اإلمامني ، إن بني  أن تفسريه هداهاعلى 

اجلليلني جالل الدين احمللى وجالل الدين السيوطي رمحهما اهلل يف تفسريمها املوهور ) تفسري 

                                 
         بتصرف وزيادة.، 1، ص: 1ج، د.ط، هانرد األذ( جومي، (1
 .        16، ص: "نيجيريا  "التفاسير العربية للقرآن الكريم ( حجاج ، (2
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مشهجهما إال يف أماكن قليلة أشار إليها اإلمام سليمان بن عمر العجيلي حيث التزم اجلاللني ( 
هلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية ( فمال إىل ما يف كتابه املسمى ) الفتوحات اإل

الفتوحات اإلهلية واعتمد عليه، وأنه سار على مشوال الوهيد سيد قطب يف  نهب إليه واحب
تفسريه ) يف ظالل القرآن ( يف بيان موضوعات السور، خمتصرًا لكالمه مرًة, وناقاًل له تارًة من 

ديث واآلثار املروية من تفسري اإلمام ابن كثري، وأنه اتبع العقيدة غري ما تشبيه، ونقل بعض األحا
السلفية يف بيان آيات الصفات واألمساء مشتفًعا يف نلك بكتاب الويخ حممد بن عبد الوهاب 
] ومل يذكر اسم الكتاب بالضبط [ وإرشادات الويخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ] ومل 

      (1)يصرِّح هبا [. 

هشا يبدو مشه  الويخ يف: بيان موضوعات السور، واالستوهاد باألحاديث واآلثار، وتبين و    
االعتقاد السلفي يف تفسري آيات الصفات واألمساء، فكان جمموع املشه  سبعة أمور بي شها هشا 

 وهشاك.             

، غري  القرآناألنهان إىل معاينومي من مشهجه يف تفسريه رد هذا ملخص ما بي شه الويخ ج   
أن القارئ عشدما يستقرئ الكتاب جيد أن الويخ طب ق املشه  الذي نكره وزاد عليه أمورًا كثرية 

ل الباحث زبدة مشه  الويخ تتضح من خالل تصفح التفسري وقراءته، ومن املمكن أن يسجِّ 
 تالية:  جومي ـ سرًدا دون تفصيل ـ يف تفسريه رد األنهان إىل معاين القرآن يف الشقاط ال

ـ أن الويخ يبني موضوع السورة الذي بشيت عليه وانتظم فيها واحملور الذي تدور عليه مع 
اإلشارة حيًشا إىل بعض املوضوعات الفرعية التابعة للموضوع واإلطار العام للسورة. وهو ما 

 يسمى مبقصد السورة كما سيأيت يف الفصول القادمة، وهو حمور هذه الدراسة.   
    بذكر أسباب نزول اآليات والسور.  ـ اعتىن 

 ـ اعتىن بذكر فضائل اآليات والسور.   
 ـ اهتم ببيان القراءات اليت وردت يف اآلية وتوجيهها أحيانًا.  

       ـ عين بذكر املشاسبات بني اآليات والسور.  
            الويخ بذكر مقاود القرآن العامة واخلاوة، وهو موضوع هذه الدراسة.  ع  لِ ـ و  

                                 
      بتصرف وتعديل. ،تفسير رد األذهانخامتة ( (1
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ـ يبني معاين املفردات وأول اشتقاق األلفاظ يف بعض اآليات ويذكر الفروق الدقيقة بيشها 
         (1)أحيانًا. 
ح الويخ بأنه يسري على املوهور من مذهب اإلمام مالك، وقد يوري إىل مذهب غريه من ـ ور  

ذهب املالكي والوافعي يف مسألة األئمة، وعشد االستقراء تبني للباحث أنه كثريًا ما يقرن بني امل
ولرمبا نكر املذهب الوافعي جمرًدا عن املذهب املالكي.  (2)واحدة، كما يف آية الوضوء وغريها، 

       ( 4)وقد اكتفى بذكر املذهب احلشفي وحده يف مسألة الغشائم يف سورة األنفال.  (3)
أنه يركز على املذهب املالكي لكونه  ة من غري ما تعصب وإن كان قد بني  ـ يشاقش اآلراء الفقهي

 هو املذهب املشتور السائد يف أفريقيا شرقًا وغربًا.    
ـ مل يكتف القاضي بشقل األقوال يف التفسري وعزوها إىل أوحاهبا فحسب، بل إنه حاول أن 

 (5)يربز شخصيته العلمية بإبراز رأيه يف قضية ما. 
 (6)والتابعني وغريهم.  ـ االستوهاد باآلثار املروية عن الصحابة

ـ التصريح برأيه العتبارات وحيثيات يف مسألة، كما ور ح بذلك يف بيان اخلالف يف نبوة لقمان 
 (7)احلكيم. 

 ح بعض األقوال على بعض يف بعض األماكن.          ـ يرجِّ 

 وجيمع بني اآلراء املتبايشة يف الشادر القليل. ق بني األقوال املتعارضة وفِّ يـ 

   ( 8)نكر بعض اآلداب واملستحبات والفوائد عشد تشاول بعض اآليات. ـ 

                                 
   . 446، 509، ص: 2ج ،331، ومثله 203ـ  202، ص: 1ج، د.ط، رد األذهانانظر مثاًل: جومي،  (1)
  .155، 144، 143، ص: 1، جرد األذهانمثاًل: جومي، انظر  ((2

  .775، 559، ص: 2، جالمصدر السابقراجع  ((3
 .        233، ص: 1: جالمصدر نفسهراجع  ((4
 .      758،  793، 602، 600، 582، ص: 2، ج346، 339، 147، ص: 1، جنفس المصدرانظر:  ((5

ۇ  ۇ  ۆ                چ ن معىن الذكر يف آية األحزاب: ، عشد بيا555، ص: 2، جنفسهانظر مثاًل: ( (6

 .                                       اآلية  چۆ  ۅ   
     .  540، ص: 2، جالسابقراجع:  (7)
    .    716، و: 672، ص: 2ج املصدر السابق،انظر مثاًل: ( (8
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ـ نكر بعض الفوائد باالستشاد إىل اآليات املشاسبة، كالفائدة اليت نكرها عشد ع ْسِر الوالدة بكتابة 
              (1)آياٍت قرآنيٍة استوفاًء هبا. 

 (2)واضع. ـ نكر بعض اللطائف التفسريية والشكت العلمية يف بعض امل
 ( 3)ـ التعقيب والتعليق على اآليات، بل وعلى السورة بكاملها، كما يف سورة الفيل. 

ـ التشقيب على بعض األمور احلساسة أو املذهلة، كما يف قضية احلوار اجلاري بني اهلل تعاىل 
    (4)وبني إبليس اللعني. 

لل ـ من املبتدعات واملخالفات ـ التشبيه على ما يفعله أوحاب الطرق ـ وغريهم من أهل امل
 ( 5)واالدعاءات. 

ـ التشبيه على عوائد أهل األهواء من املستوهرين واجلهلة والعوام، كدعوة الصاحلني واالستغاثة 
  (6)هبم. 

 ـ اإلحالة إىل ما تقدم تفسريه دون تكرار، بقوله: تقدم مثله، أو بعبارة شبيهة هبذه.
ألماكن كما يف قصة هاروت وماروت من تعليم السحر ـ يفشِّد القصص الواهية يف بعض ا

     (7). 102املذكور يف سورة البقرة، آية: 

الفن, وهي: تفسري القرآن وفوق كل هذا طب ق أوول التفسري األربعة املتفق عليها بني علماء    
قرآن مبطلق وتفسري ال القرآن بأقوال الصحابة والتابعني،وتفسري القرآن بالسشة، وتفسري  بالقرآن،

 اللغة العربية. 

ففي تفسري القرآن بالقرآن: وض ح املبهم باملبني، واجململ باملفصل، واملطلق باملقي د، بل قام    
    (1)بدرء ما يوهم التعارض بني آيات القرآن. 

                                 
 .      672، ص: 2انظر: املصدر السابق ، ج ((1
 .    752، 709، 566، 400، ص: 2، ج241، 152، 5ـ  4، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان، جومي ((2
 .              822، ص: 2، جالمصدر السابقراجع:  ((3

 ) سورة احلجر (، وغريها.    341، ص: 1د.ط، ج ،المصدر السابقانظر:  (4)

 .    450، ص: 2، ج319، 224، 157، 73، ص: 1ج نفس المصدر،انظر:  (5)
  .    530، ص: 2ج نفس المصدر،راجع:  (6)

       .   20، ص: 1ج نفس المصدر،انظر:  ((7
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ويف تفسري القرآن بالسشة بني  املبهم من القرآن باملبني  من السشة، ويستدل بالسشة على تأييد 
نلك يف ودر  أحيانا ، وقد يذكر  يذكر الويخ احلديث ومصدره وراويه واحلكم عليهووارد،  رأي

ا من ، أو يذكر احلديث جمردً  احلديث تارة ويف هنايته تارة أخرى ،وأحيانًا يذكر احلديث وراويه فقط
ا من كل املصدر والراوي واحلكم عليه، وأحيانًا أخرى يوري إىل مصدر احلديث فقط دون نكره وعاريً 

من روى احلديث دون نكر نص احلديث، كما يف آية سورة  وقد يكتفي باإلحالة إىل  (2).شيء
  (4) ورمبا اكتفى بقوله: كما جاء يف احلديث ال غري. (3) الطالق،

                  (5) وقد حيكم على احلديث بضعف يف إسشاده مع تقويته بالواهد.

: نقل عن كثري ممن اشتهروا بالتفسري مشهم، كابن عباس لتابعنيوبالشسبة ألقوال الصحابة وا   
وابن مسعود، ومقاتل، وابن املسيب، وغريهم غري أنه مل يلتزم بشسبة األقوال إىل أوحاهبا يف 

      (7( ، )6)هذا املضمار. 

ويتلخص مشهجه يف التفسري بالرأي يف مشاقوة األقوال باختيار بعضها على بعض مرًة،    
 رتجيح واالستحسان تارًة، وبالتوفيق طورًا، وإن كان هذا األمر مل يط رد يف التفسري كله.       وبال

فقد اختذه الويخ وسيلة إلظهار معاين القرآن الكرمي يف تفسريه، واهتم ببيان أما التفسري باللغة: 
     ( 8)املسائل اللغوية املختلفة حنويًة، وورفيًة، وبالغيًة. 

   ض نلك يف الشقطة التالية. وسوف يتضح بع
 
 

                                                                                               
     .    747، ص: 2، ج608، 607، 488، ص: 2، ج110، 1ج، نفسه السابقلإليضاح، ـ( (1
        .22ـ  21ص:، "نيجيريا  "التفاسير العربية للقرآن الكريم انظر: حجاج، ( (2
 . 848، ص: 2ج، د.ط، األذهان ردجومي، ( انظر: (3
 .   765، ص:  2، جالمصدر السابق( انظر: (4
          .     818أيًضا، ص:  2، جالمصدر نفسه( انظر: (5
 .                25ـ  24ص:، "نيجيريا  "التفاسير العربية للقرآن الكريم احلجاج، ( (6
   ، وغريها. 547، 429، ص: 2، ج368، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان جومي، ( انظر مثاًل: (7
 .             44ـ  40ص: ، التفاسير العربية للقرآن الكريماحلجاج، ( (8
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     نماذج لطريقته في التفسير: ـ 
تفسري القرآن بالقرآن هو أول ما جيب أن يبدأ به املفسر، نلك أن كالم اهلل تعاىل يبني بعضه 

لذا أطبق علماء التفسري وأووله سلًفا وخلًفا على أن  ( 1) بعًضا، واهلل تعاىل هو أعلم مبراده،
التفسري أن يفسر القرآن بالقرآن، ألن ما أمجل يف مكان فإنه قد أو فسِّر "أحسن وأوح  طرق 

  ( 2) يف يف موضع آخر، وما اختصر يف مكان فقد بسط أو فصِّل يف موضع آخر".

فيجمع ما تكرر مشه هلذا كان ال بد  ملن يعرض لتفسري كتاب اهلل أن يشظر يف القرآن أواًل، و    
بعضها ببعض، ليستعني مباء جاء مسهًبا على معرفة ما جاء  يف موضع واحد، ويقابل اآليات

ماًل، وليحمل املطلق على املقي د، والعام على  موجزًا، ومبا جاء مبيـ ًشا على فهم ما جاء جم 
اخلاص، فيزول اإلشكال وهبذا يكون قد فس ر القرآن بالقرآن، وفهم مراد اهلل مبا جاء عن اهلل، 

ا كان أن يعرض عشها ويتخط اها إىل مرحلة أخرى، ألن وهذه مرحلة ال جيوز ألحد مهم
        (3)واحب الكالم أدرى مبعاين كالمه، وأعرف به من غريه. 

على األوول املتفق عليها يف  ـ بالتمثيل ملشه  جومي يف التفسري ـوسوف يقتصر الباحث    
خر أو يتمه هو يف آن لباحث آللقارئ أو االتفسري، لكوهنا هي العمدة ومن مث  يرتك الباقي 
         أول مبثال.    كل  ًيا يففِ ت  كْ آخر يف حبث غري هذا إنا سشحت له الفروة، م  

: وض خ املفس   ر ـ ففي تفسري القرآن بالقرآن يذكر الباحث وجًها واحًدا وهو توضيخ املبهم باملبني 
هذا يف تفسريه لقوله ما جاء مبهًما يف بعض اآليات مبا جاء مبيًشا يف موضع آخر، جند  جومي
حيث قال: "أمل  (4)    چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ى    ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ تعاىل: 

ٱ  ٻ  چ تر إىل الذين يزكون أنفسهم هم اليهود أو الشصارى حيث ادعى كل مشهم: 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

                                 
            .   17، ص: التفاسير العربية للقرآن الكريماحلجاج، ( (1
، ص: 2جللزركوي،  البرهان. بزيادة، وانظر: 78ص: ، شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية( العثيمني، (2

 .      37، ص: 1للذهيب، ج والتفسير والمفسرون. 175
 بزيادة بسيطة.        ،37، ص: 1، جالتفسير والمفسرون( الذهيب، (3
 .        49( الشساء، اآلية: (4
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 چڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ڤٹ  ٹ
(1)                                                                                             

أي ليس األمر بتزكية أنفسهم". فقد بني  املفسر هشا ما ورد مبهًما يف سورة الشساء باملصر ح 
 املبني  به يف سورة املائدة.                   

القرآن بالسشة يذكر الباحث كذلك نوًعا واحًدا وهو توضيح املبهم باملبني  من  ـ ويف تفسري
 السشة: 

وض ح الويخ جومي املبهم من القرآن باملبني مشه فإن مل جيد استعان بالصحيح من السشة    
لبيان ما أ هبم من آيات الكتاب العزيز فهي الوارحة لكتاب اهلل تعاىل ومن نلك ما ورد يف 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ھہ  ہ  ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ  لقوله:تفسريه 

 چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ    ڭڭ
] وهي قراءة حفص بكسر احلاء     وحِ  إن قال: " (2)
لغتان يف مصدر  ] وهي قراءة الباقني [ وقرئ بفتحهاومحزة والكسائي وخلف وأبو جعفر [ 

ره ولى اهلل عليه وسلم طريًقا فس   دل من الشاس ) من استطاع إليه سبيال (ويب د  ص  ح  مبعىن ق  
    .  (4)  وغريه" ( 3)  بالزاد والراحلة رواه احلاكم

يف مقدمته املوهورة: "فإن أعياك نلك فعليك بالسشة، فإهنا ـ رمحه اهلل ـ ال اإلمام ابن تيمية ق   
لتفسري أن الويخ جومي فس ر القرآن بالسشة يتضح من هذا ا (5)شارحة للقرآن وموضحة له". 

وأن املراد بالسبيل: الزاد والراحلة كما هو مصر ح به  ،ووض ح املبهم من القرآن باملبني  من السشة
   يف احلديث.         

                                 
       .       18( املائدة، اآلية: (1
  . 97( آل عمران، اآلية: (2
، عن الشيب ولى اهلل عليه وسلم يف قوله تبارك رضي اهلل عشهنٍس ، من حديث أالمستدرك ،الشيسابوري( احلاكم (3

[ قال: قيل: يا رسول اهلل ما السبيل؟ 97وتعاىل: }وهلل على الشاس ح  البيت من استطاع إليه سبيال{ ]آل عمران: 
ا على يدً جاه " وقد تابع محاد بن سلمة سعهذا حديث وحيح على شرط الويخني، ومل خيرِّ « الزاد والراحلة»قال: 

، حتقيق المستدرك على الصحيحيناحلاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل:  ،. انظر: الشيسابوريروايته، عن قتادة
       (.1614، 1613حديث رقم ) ،609 ، ص:1كتاب املشاسك، ج ،1 .ط، مصطفى عبد القادر عطا

    . 79، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان جومي،  ((4
 . 78، ص: مقدمة في أصول التفسير البن تيميةشرح ( العثيمني، (5



 

55 

 تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني:    ويف ـ 
: "وحيشئٍذ إنا مل جتد التفسري الوهرية متهوفيه يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ يف مقد

يف القرآن وال يف السشة رجعت يف نلك إىل أقوال الصحابة، فإهنم أدرى بذلك، ملا شاهدوه من 
   (1)القرآن، واألحوال اليت اختصوا هبا، وملا هلم من الفهم والعلم الصحيح ...". 

ال الصـحابة والتـابعني رضـي اهلل عـشهم اهتم الويخ جومي يف تفسـريه للقـرآن الكـرمي بـأقو ولقد    
فشقــل الكثــري عــن الــذين اشــتهروا بالتفســري مــشهم مــع ع ــزو األقــوال إىل أوــحاهبا مثــل عبــد اهلل بــن 

وغريهم كثري، ومل يلـزم رضي اهلل عشهم وابن املسيب  (4) مقاتل والفراء (3) وابن مسعود (2) عباس
ـــرين مـــن الصـــحابة الوـــيخ نفســـه بعـــزو األقـــوال دائمـــا فقـــد نكـــر املـــأثو  ر مـــع اختيـــاره قـــول األكث

 .    (6(، )5)والتابعني دون نسبة 
 ـ أما تفسري القرآن مبطلق اللغة العربية:  

اللغة العربية هي املفتاح األول لفهم كتاب اهلل عز وجل ومن ليس لديه إملام هبذه اللغة ف
يكون االهتمام هبا من ودقائقها لن يتمكن من فهم هذا الكتاب العظيم، ولذا فال عجب أن 

ة الرسول ولى اهلل عليه وسلم ولذلك فالعلم أولويات املفسر لكتاب اهلل تعاىل، أو املوضح لسش  
       باللغة من العلوم الضرورية اليت يشبغي أن تتوافر معرفتها لدى من يفسر كتاب اهلل تعاىل.

هل املقت والشكال. أثر عن إمام ومن ي قدْم على القول يف القرآن دون علم باللغة فهو من أ   

                                 
 .        79، ص: ( المرجع السابق(1
         . 428، ص 2ج، د.ط، رد األذهان( جومي، 2)
= . ونقل كـذلك 547، 429، ص: 2 ج ، ونقل عشه أيًضا دون نسبة يف368، ص:1 ، جرد األذهان ( جومي، 3)

، 1 ج وأم املؤمشني عائوة يف، 692، 658ص: ، 2، ج323، ص:1جيف  يعن بعض الصحابة دون نسبة كعل= 
 . 187ص:

، 1جوبــــدون نســـــبة  417، ص:2جونقـــــل الوــــيخ أيًضــــا عـــــن جماهــــد  ،344، ص:1ج  ( جــــومي، مصــــدر ســــابق،4)
 ، ودون نســبة429، ص:2 ج ، وعــن احلســن698 ، ص:2 ج ، وعـن الكلــيب دون نســبة792، ص:2، ج35ص:
         . 340، ص:1جوعن عكرمة دون نسبة  ،487، ص:2ج، 234:، ص1،وعن قتادة دون نسبة 123، ص:1 ج

         .83، ص:1ج ( نفس املصدر،5)

 .             24 ص:، "نيجيريا  "التفاسير العربية للقرآن الكريم احلجاج، ( (6
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 ر كتاب اهلل إال جعلته نكاالً"فسِّ بلغات العرب ي   : "ال أوتى برجل غري عاملٍ رمحه اهلل دار اهلجرة
يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهلل  :"ال حيل ألحدٍ رضي اهلل عشه ، وقال جماهد(1)

ا بلغات العرب"
ً
                   (3) .(2) إنا مل يكن عامل

ا هبا علم الويخ أبو بكر جومي أمهية ما سبق فتشاول يف تفسريه بعض مسائل اللغة مستعيشً    
         :من نلك ما يلي ،على جتلية املعىن وتوضيحه

وهذا ما نكره يف  وما يؤيده من قراءة والشظري من القرآن الكرمي (4) ن معاين املفرداتايبأ ـ  
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  چ  :تعاىل تفسريه لقوله

  چڄ   ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ
اإلدخال بطريق  معىن اإلراءة:إن قال:" (5)
ڭ  ۇ  چ  كما يف قوله تعاىل:   (6) اإلرث، ويؤيده قراءة من قرأ سأورثكم بالثاء املثلثة

ۉ  ۉ       ې   ې  ې    ۅۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

  چەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ائى   ى  ائ ې 
(7) ، 

         (10)أحيانا. ( 9) يبني الويخ أول اللفظ ومفردهكما  (8)

                                 
، فصل يف تـرك 1 ،  حتقيق: حممد السعيد بسيوين، طشعب اإليمانورد األثر عن اإلمام مالك كما عشد البيهقي يف ( 1)

   . (2287) احلديث: رقم ،425، ص: 2ج، التفسري بالظن
         . 292، ص: 1ج ، 1ط ،البرهان الزركوي، ( 2)

             .    37ص: ، التفاسير العربية للقرآن الكريماحلجاج،  ( (3
      . 801، 698،701،716، 583، ص: 2، ج69، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان( جومي، 4)

 .             145( األعراف، اآلية: (5
، 7، ج، والقرطىب172، ص: 5ج احمليط، قرأ ابن عباس وق س امة بن زهري: "س أ ورِث كم" أو "س أ و ر ثكم" كما يف البحر (6)

ط ، معجـم القـراءاتعبد اللطيف  ،اخلطيبانظر: ، ولقد أثبت الصورتني؛ ألن املراجع نكرت الصورتني. 282ص: 
، 234، ص: 2ج ، والبغوي عـن عطيـة العـوىف 215، ص: 2ج، ونكره السمعاين يف تفسريه 157ص: ، 3، ج 1

          . 453، ص: 2، جعن علي  بن أيب طالب ومقاتل وقتادةالبن عطية ، واحملرر الوجيز 158، ص: 2، جوالكواف
 .      137( األعراف، اآلية: (7
 . 704، ص: 2مثاله ج، و  215، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان( جومي، 8)
 . 166، ص:  1، جاملصدر السابق( 9)

 .       38 ص:، "نيجيريا  "التفاسير العربية للقرآن الكريم احلجاج، ( (10
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چ  :تعاىللقوله  ورد يف تفسري الويخ بيان الفروق الدقيقة بني األلفاظ يف املعىن: كماب ـ 

  چڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ
(1) 

حيث قال:" عمني عن احلق مجع)عم( يقال:عم إنا كان أعمى البصرية غري عارف بأموره، 
               .   (2) وأعمى:أي يف البصر"

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ ، كما يف قوله تعاىل: ويذكر الويخ نظري اآلية يف املعىن  ج ـ 

  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  
م األرض(: بالبشاء قال: ")ت سوى هب ،(3)

مع حذف إحدى التاءين يف األول ] ت سَّوى [ وقرئ للفاعل  ] وهي قراءة اجلمهور [للمفعول 
ومع إدغامها يف السني أي تتسوى بأن يكونوا ترابًا مثلهم لعظم هوله كما يف آية آخرى 

اِفر  ي ا ل ْيت يِن ك ْشت  تـ ر ابًا() مع بيان افع وأبو جعفر وابن عامر [ ] وهذه قراءة ن(5(، )4) و يـ ق ول  اْلك 
، ويدور مع اللفظة وأحوال استعماهلا أيشما وجدت (6)الفرق بيشهما مصحوبا بالدليل من السشة 

       .(7)فيبني معشاها واشرتاك هذه األحوال يف املعىن اللغوي األولي 

تفق عليها بني ق أوول التفسري األربعة املهكذا جند الويخ أبوبكر حممود جومي قد طب     
يف جولته التفسريية اليت أسفر عشها هذا الكتاب الذي عكف الباحث  العلماء قدميًا وحديثًا

وهذا جمرد مثال  .على دراسته واستخراج بعض علومه اليت متت بصلة إىل التفسري وعلوم القرآن
طلب  وغيض من فيض مجلة العلوم اليت حواها تفسري رد األنهان إىل معاين القرآن، ومن

 التوسع والستزادة فعليه بالكتاب املعين، ففيه الكثري الكثري.  

                         

                                 
 .       64( األعراف، اآلية: (1
   . 331، ص: 1، ومثله ج203ـ  202، ص: 1ج، رد األذهانجومي،  (2)

    .    42( الشساء، اآلية: (3
       . 40آلية: ( الشبأ، ا(4
 . 376، 374، 366، ومثله أيًضا: 108ـ  107، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان  (5)
 .    145.  عشد تفسربه آلية آل عمران، رقم: 86، ص: 1ج سابق،ال صدرامل (6)
 .         819، 615، 430، ص: 2، ومثله: ج326، ص: 1ج السابق، املصدر (7)
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   في التفسير: الشيخ أبو بكر جومي التي اعتمد عليها  المصادر والمراجعـ 
ويف اللسان: " أودرته فصدر. أي: رجعته  وما يصدر عشه الويئ. املصدر يف اللغة: املرجع

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ، ويف التشزيل: (1)صدر عن كل شيء: الرجوع فرجع. وقيل: امل

  ڃڄ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 چڃ   ڃ  چ  چ  
(2) 

تفسري اآلية: " يصرفوا مواشيهم عن املاء، خوف الزحام  يف قال 
اءة من الثالثي: ودر، أي: فشسقي. والفعل من الرباعي: أودر، ] مبعىن و ر ف  [ ويف قر 

تجلى معىن الصدور من هاتني القراءتني اللتني نكرمها الويخ، فت (3)يرجعوا من سقيهم ... ". 
 أنه: الرجوع واالنصراف.   

باملصادر املتشوعة ما بني مصادر يف  حافلوتفسري رد األنهان الذي حنن بصدد بيان مصادره    
رد  هم مصادر الويخ يف تفسريهأل سردها، وفيما يلي الفقه واللغة وغري التفسري واحلديث و 

      .األنهان إىل معان القرآن وفق الفن  
    مصادره من مصنفات القرآن وعلومه:

 فيما يلي:  حسب الرتتيب اهلجائيمرتبة  الباحث ذكرهايوس
        هـ(.543ويف سشة )ترمحه اهلل البن العريب  (4)أحكام القرآن  -1
 هـ(.791ويف سشة )ت رمحه اهلل للبيضاوي (5)شزيل وأسرار التأويل أنوار الت -2
 هـ(.794ويف سشة )ت رمحه اهللللزركوي  (6)الربهان يف علوم القرآن  -3
 هـ(.911ويف سشة )ت رمحه اهللللسيوطي  (7)التحبري يف علم التفسري  -4
ويف )ت وطيهـ( و السي864ويف سشة جالل الدين احمللي )ت (8)تفسري اجلاللني  -5

                                 
 . 449ص:  ، 4ج ،)ودر(مادة ، 1ط. ،لسان العربابن مشظور،  (1)

 .   23القصص، اآلية: ( (2
 .  509، ص: 2ج، رد األذهان جومي، ( (3
 . 736، 648، ص: 2، جرد األذهان جومي،  (4)
      . 383، 369،  ص: 1، ج( املصدر السابق5)
 . 119، ص: 1، جاملصدر السابق (6)
 . 622 ،428، 401، ص: 2،  ج 17 -16، ص: 1، جنفسه السابق( 7)
       . 653، ص:  2ج  -   131،   ص: 1، جنفسه السابق(8)
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         .رمحهما اهلل هـ(911سشة 
      هـ(.671ويف سشة )ترمحه اهلل للقرطيب  (1)اجلامع ألحكام القرآن  -6
               .ه(911ويف سشة ت)رمحه اهلل  للسيوطي (2)الدر املشثور يف التفسري باملأثور  -7
ويف سشة )ترمحه اهلل يين للخطيب الورب (3)السراج املشري يف تفسري القرآن العظيم  -8

 هـ(.977
 هـ(. 1387ويف سشة )ترمحه اهلل لألستان سيد قطب  (4)يف ظالل القرآن  -9
للزخموري  (5)الكواف عن حقائق التشزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  -10

 .  هـ(538ويف سشة )ترمحه اهلل 
 هـ(.427ويف سشة )ت رمحه اهللللثعليب  (6)الكوف والبيان عن تفسري القرآن  -11
 هـ(.741ويف سشة )ترمحه اهلل للخازن  (7)لباب التأويل يف معاين التشزيل  -12
 هـ(.514ويف سشة )ترمحه اهلل للقوريي  (8)لطائف اإلشارات  -13
ويف سشة )ترمحه اهلل البن عطية  (9)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -14

 هـ(.546
 هـ(.710ويف سشة )ترمحه اهلل للشسفي  (10)ائق التأويل مدارك التشزيل وحق -15
 هـ(.606ويف سشة )ترمحه اهلل للرازي  (11)مفاتيح الغيب  -16

                                 
 . 716، 414، 2/413   -   392، 370، 1/160 السابق( 1)
 . 349، 1/343 ،رد األذهانجومي، (2)
 . 1/382 ،السابقاملصدر (3)
 . 1/364، لسابقااملصدر  (4)
      . 2/653 ،السابقاملصدر (5)
     .2/594ج ،السابقاملصدر  (6)
 . 698، 2/553 -370/ 1 ،السابق(7)
 . 2/652، نفسه السابق ،(8)
 . 2/554،  ج 1/189ج ، السابقنفس املصدر ( 9)
 . 2/587 نفسه،السابق  املصدر (10)
  . 2/684 ،( السابق11)
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 ويف سشة)ترمحه اهلل للبقاعي  (1)نظم الدرر يف تشاسب اآليات والسور  -17
 هـ(.885
 هـ(.450 ويف سشة)ترمحه اهلل للماوردي  (2)الشكت والعيون  -18

          الحديث:   مصادره من كتب
 هـ(.385 ويف سشة)ترمحه اهلل  (3)سشن الدارقطين  -1
    هـ(.275 ويف سشة)ت رمحه اهلل (4)سشن أيب داود  -2
 هـ(.303 ويف سشة)ت رمحه اهلل (5)سشن الشسائي  -3
 هـ(.256 ويف سشة)ت رمحه اهلل (6)وحيح البخاري  -4
 هـ(.311 ويف سشة)ت رمحه اهلل (7)وحيح ابن خزمية  -5
 هـ(.261 ويف سشة)ت رمحه اهلل (8)وحيح مسلم  -6
 هـ(.405 ويف سشة)ت (9)املستدرك على الصحيحني للحاكم  -7
 هـ(.241 ويف سشة)ت رمحه اهلل (10)مسشد أمحد  -8
    هـ(.292 ويف سشة)ت رمحه اهلل (11)مسشد البزار  -9

                                 
        . 754، 2/684 ،( السابق1)
 . 731، 2/569 د.ط،  ،رد األذهانجومي، (2)
 . 1/189 ،نفسهالسابق  املصدر (3)
 . 2/558 ،( السابق4)
   . 2/827 ،( السابق5)
 . 2/556-257، 255، 240، 239، 1/120 :واستوهد به الويخ كثريًا ومن نلك على سبيل املثال ،السابق (6)
 . 1/260، السابقنفس املصدر (7)
، 2/556-354 ،1/120 :استوــهد بــه الوــيخ كثــريًا ومــن نلــك علــى ســبيل املثــالد.ط،  ،رد األذهــانجــومي،  ( 8)

688 ،815 . 
 . 2/709-358، 239، 1/227 ،السابق نفسهاملصدر  (9)
 . 1/141 ،( السابق10)
 . 1/260 ،( السابق11)
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             من كتب اللغة: همصادر 
جهود األوائل يف جمال اللغة، وتشوعت مصادره اليت استقى مشها مادته من  الويخفاد استلقد 

 مشها:و اللغوية إىل مصادر شىت 
إمالء ما م نَّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن  -1

 رمحه اهللللعكربي  (1)
 هـ(.616 ويف سشة)ت
 هـ(.398 ويف سشة)ت ه اهللرمحللجوهري  (2)الصحاح أو )تاج اللغة ووحاح العربية(  -2
 هـ(. 817 ويف سشة)ت رمحه اهلل للفريوزآبادي (3)القاموس احمليط  -3
         هـ(.311 ويف سشة)ت رمحه اهللللزجاج  (4)معاين القرآن  -4
           هـ(.207 ويف سشة)ت رمحه اهللللفراء  (5)معاين القرآن  -5
 (7) هـ(.502 ويف سشة)ت رمحه اهلل ألوفهاينللراغب ا (6)املفردات يف غريب القرآن  -6

، وتقع يف ثالث فشون: القرآن سليمانتلك هي املصادر اليت نكرها الدكتور خالد نبوي    
وعلومه، احلديث وعلومه، مث اللغة وعلومها. أما الفقه وأووله فلم يذكر الدكتور له مرجًعا، وقد 

رسالة أيب زيد القريواين للويخ الزروق  وقف الباحث على مصدر يف هذا املضمار، وهو: شرح
         (8)(. هجرية 899 توىف سشة)

 

                                 
             .2/653 جد.ط،  ،رد األذهانجومي، (1)
 . 2/435 ،السابق( 2)
   .2/404-1/69، السابق نفسهاملصدر (3)        
   . 2/749-1/355 ،( السابق4)
  . 602، 2/579-1/393 ،لسابق( ا5)
     .       1/305 ،السابق (6)

  املورف على هذا البحث ـ بعشوان:كل هذه املصادر مشقولة من حبث الدكتور/ خالد نبوي سليمان حجاج ـ ( (7
      ، بتصرف وتعديالت وزيادات بسيطة. 70ـ  68، د. ط، ص: التفاسير القرآنية للقرآن الكريم للمفسرين غير العرب 

 .      555، ص: 2، جرد األذهانانطر: جومي، ( (8
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     مصادره في الفقه وأصوله: 
 899توىف سشة شرح رسالة أيب زيد القريواين، للويخ أمحد أمحد حممد الزروق ) -1

 مجيع هذه املصادرمطبوعة، وليس فيها مصدر خمطوط حسب علم الباحث.   و (.  هجرية
( ومنزلته بين  رد األذهان إلى معاني القرآن ثاني: القيمة العلمية لتفسيره )طلب الالم

  التفاسير المعاصرة وبعض المؤاخذات عليه.          
         .     رد األذهان إلى معاني القرآن القيمة العلمية لتفسير ـ

 التعريف بالتفسري لفة واوطالًحا:    
 نيجريي كتابًا يف التفسري  ـ باللغة العربية ـ بعد الويخ عبد اهلل ميكن القول بأنه مل يؤلف عامل   

ابن فودي أخو الويخ عثمان بن فودي اجملد د الوهري املعروف، وتفسريه هو ) ضياء التأويل يف 
معاين التشزيل ( واختصره يف كتاب مساه ) كفاية ضعفاء السودان (، وتفسريه أيًضا ) نيل السول 

وبدون أدىن شك هذا سبق وفضل  (1)(، سوى الويخ أبوبكر جومي.  من تفاسري الرسول
يذكر للويخ جومي وجهد يثىن عليه من أجله نظرًا إىل جاللة هذا الوأن وعظمه، إضافة إىل 

والذي سبق نكره ضمن مؤلفات الويخ،  (2)ما قام به من ترمجة للقرآن الكرمي بلغة هوسا 
 والفضل للمتقدم.     

                                 
هـ، أخذ العلم عن  1244هـ، وتويف سشة 1171الويخ العالمة عبداهلل بن فودي من أبرز علماء نيجرييا ولد سشة  )1(

ادرة وتبحر يف العلوم وبرع حىت لقبه معاوره بش ،وعن مجلة من علماء بالده ،عثمان بن فودي(الويخ اجملدد أخيه ) 
، الذي ضياء التأويل في معاني التنزيلتفسريه: املؤلفات على رأس تلك   ،املؤلفات ما يشيف على مائتنيوله من  ،الزمان

هـ، وهو تفسري حافل ببيان وجوه القراءات، وأقوال األئمة األربعة يف 1231يقع يف أربع جملداٍت فرغ من تأليفه سشة 
باحثان يف جملدين كبريين من جامعة أفريقيا العاملية  ، حق قهفاية ضعفاء السودانكالفقه، واملسائل اللغوية. وملخصه: 

وهو تلخيص ملا ختم به السيوطي كتابه اإلتقان يف علوم القرآن،  ،نيل السول من تفاسير الرسولبالسودان، وتفسري: 
 عن تطور التفسري وأشهر املفسرينويتضمن أقوال الشيب يف تفسري آيات مبيشة ، وأدرج عبداهلل فودي يف آخره كالمًا 

وله يف علوم  ،تقدم نكر اثشني مشها وثالثها كتاب: كفاية ضعفاء السودان ،والويخ عبد اهلل له ثالث مؤلفات يف التفسري.
شكر اإلحسان على منن  ،الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة ،مفتاح التفسيرهي:  ،القرآن ثالث مؤلفات كذلك

صفحات في ترجمة الشيخ عبد اهلل بن فودي ومنهجه في أياغي، ثاين موسى:  يف:مفصلة ع ترمجته راج .المنان
                         .  72 – 31م(، ص: 2011هـ = 1432، ) القاهرة ـ دار اهلداية 1ط. ،التفسير وعلوم القرآن

ور كرب زعيم ورائد الطريقة القادرية يف غرب أفريفيا، بالشسبة لرتمجة معاين القرآن إىل لغة هوسا، ألف الويخ حممد الشا ((2
)تفسري وترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة اهلوسا( يف ثالث جملداٍت  في إبراز خبايا القرآنإحسان المنان وامسه: 
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مد الثاين عمر موسى الويخ جومي ـ خالل تشاوله احلديث عن أوشاف وش ف الدكتور حم
املفسرين الشيجرييني ومصادرهم يف التلقي ـ يف الدرجة األوىل من أولئك القلة الذين تضل عوا من 
العلوم الورعية وكانت هلم دراية تامة بقواعد التفسري وأووله وأتقشوا العلوم اللغوية ختاطًبا وكتابًة 

مسلِّطًا الضوء على السبب الذي محل الويخ على تأليف هذا التفسري كما بي شه الويخ  وتأليًفا،
          ( 1)بشفسه يف مقدمة تفسريه. 

وهذا يعكس للشاظر والقارئ يف التفسري قيمة هذا التفسري وما ميتاز به من أوالة ودرجة    
ة فائقة. وقد مر  أن الويخ  علمية وما يتمتع به واحبه من تكوين علمي روني، وعدة تأليفي

كان حافظًا للقرآن الكرمي وله سشد متصل بالشيب األمني ولوات اهلل وسالمه عليه، ألن املفسر 
إنا كان حيفظ كتاب اهلل ساعده نلك يف استحضار اآليات ومجع ما تفرق مشها عشد التفسري 

 !.           ومكانةً  ومتشحه ميزةً  ،ةً ودرج وربط بعضها ببعض، وال شك  أن هذه الصشعة تزيد التفسري قيمةً 

يف املشه  الذي سلكه املؤلف ـ رمحه اهلل وأثابه ـ  رد األنهان لتفسريوتربز هذه القيمة العلمية    
وإن كان قد مجع بني األمرين  احملمود واملقبولمن إيثار التفسري باملأثور على التفسري بالرأي 

ن مقبواًل وحمموًدا غري أن التفسري باملأثور أحوط وأضبط التفسري بالرأي حىت وإن كا؛ ألن مًعا
                     وأعلى مشه درجة ومكانة، واجلمع بني الشوعني أقيم وأمثل وأمتع!.           

وتزداد قيمة هذا التفسري يف بروز شخصية واحبه وإبداعه مع اإلجياز املفيد، حيث إنه مل    
    وفش د وناقش وخل ص!.  ء فحسب، بل حر ر ونق ح وعل ليكن ناقاًل لألقوال واآلرا

                                                                                               
توفرًا ومل يكن ، غري أنه ليس ملباب معاني القرآنمتوسطة احلجم، وللقاضي ناور مصطفى ترمجة ملعان القرآن أيًضا مس اه: 

يف متشاول اجلماهري اآلن، وحااًل جيمع تفسري الويخ الداعية الر احل جعفر حممود آدم بلغة هوسا وقد خرجت مشه بعض 
األجزاء ، جزى اهلل اجلميع خريًا عما قد م لإلسالم واملسلمني ونفع مبا أنتجوه من الكتب واملؤلفات، وملزيد من اإليضاح يف 

للدكتور: والح خليل عبد  ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات األفريقيا ) لغة هوسا (ث: هذه املسألة يشظر حب
    م.2011العال، نور: مشتديات ختاطب، ملتقى اللسانيني واللغويني واألدباء واملثقفني والفالسفة، سشة الشور 

              .38ـ  36، ص: 2، طالتبصير لمجالس التفسيرراجع: موسى,  ((1
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ورونًقا وأوالًة أن واحبه حاول أن يتجشب اإلسرائليات اليت  ومما يزيد هذا التفسري قيمًة وهباءً 
ورد  سبب الشزول مع بيان بطالنه بدليل القرآن  (1)مل تثبت وإن كان مل يسلم من نكرها حيًشا!، 

األقوال اتشقاًدا علمي ا ونزيًها!. ، كما يشتقد بعض (2)نفسه 
وقد بني  القاضي أبوبكر الشكت ( 3)

وأمل  ببيان اللطائف التفسريية، ( 4)العلمية والطرائف البالغية، 
ونكر أشياء متت بصلة إىل  (5)

علوم القرآن ومادته وآدابه، كاإلشارة إىل مرسوم اخلط وقواعد رسم املصحف العثماين ) 
والتشبيه على مواضع سجود ( 7)واإلشارة إىل أحكام التجويد وقواعده،  (6)املصحف اإلمام (، 

      وغري نلك.    (8)التالوة، 

   (9)وكان يعقِّب ويعلِّق على بعض اآليات بالتلخيص تارًة، وبالفوائد طورًا، وبالتمهيد مرًة.    

ه يف التفسري كان رئيس القضاة أبوبكر جومي يعتمد على تفسري اجلاللني كمصدر أساسي ل
والرتمجة الوفهية السشوية يف رمضان، مرًة وقف على روايات واهية يف تفسري اجلاللني، مشها: 
الرواية اليت تفيد بأن لشيب اهلل آدم ولًدا م يعم ر طوياًل وأن الويطان وسوس إليه أن يسمي ولده 

ى أ ْورِي ا على كرٍه مشه! ، وأن نيب اهلل داوود تزوج امرأة عبد له يسم(10)عبد احلارث لكي حيىي 

                                 
 . 601، ص: 2ج، د.ط، رد األذهانجومي، ( راجع: (1
 .       254، ص: 1( انظر: املصدر السابق، ج(2
         .    656، ص: 2( راجع: املصدر السابق، ج(3
 .    752، 709، 566، 400، ص: 2، ج241، 152، 5ـ  4، ص: 1( انظر: املصدر السابق ، ج(4
 . 806، 771، 621، 616، 531، ص: 2، ج287، 251، 176 ،44، ص: 1املصدر، جنفس ( راجع: (5
 .   695، 692، 635، 534، 479، 471، ص: 2ج، د.ط، رد األذهانجومي، ( انظر: (6
       .   797، 584، ص: 2( انظر: املصدر السابق، ج(7
 ، وغريمها.             497، 477، ص: 2( راجع: املصدر نفسه ، ج(8
    .    626ـ  625، 483، ص: 2، جالسابق( انظر: (9

 . والرواية بكاملها هي كما 190، عشد بيان آية سورة األعراف: 130ص: د. ط، ،  تفسير الجاللين( راجع: (10
جاءت يف التفسري: روى مسرة عن الشيب ولى اهلل عليه وسلم قال: "ملا ولدت حواء طاف هبا إبليس وكان ال يعيش 

فإنه يعيش فسم ته فعاش فكان نلك من وحي الويطان وأمره". رواه احلاكم وقال:  هلا ولد فقال مسِّه عبد احلارث
       وحيح، والرتمذي وقال: حسن غريب.     
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؛ فرد  هذه الروايات مستشًدا إىل أن أنبياء اهلل كلهم معصومون، وأن مثل هذه الروايات ال (1)
         (2)تليق مبقام الشبوة البت ة!. 

وهذا يدل ـ داللًة واضحًة وورحيًة ـ على انتباه الويخ وحتاشيه يف جتشب الروايات املوضوعة    
الواهية ومتحيصه ملا وح  من الشقوالت وأنه وقف مع اإلسرائليات  تقاده لألقواليف التفسري وان

آخر إىل قيمة تفسري رد األنهان الذي هو نتاج تفسري  ، ويدل بطريقٍ ظٍ وتيق   رٍ وقفة تبص  
اجلاللني وعصارته. والغريب يف األمر هو كيف يصغي لشيب اهلل آدم وزجه حواء إلبليس مر ًة ثانيًة 

بههما اهلل من كيده هلما يف شأن الوجرة وحذ رمها من مشاتته هلما!، ويف احلديث بعدما ن
فإنا كان املؤمن العادي يشتبه للكيد للمرة  (3)الصحيح أنه: )ال يلدغ املؤمن من حجر مرتني(. 

األوىل، فمن باب أوىل أن يكون نيب اهلل أول من يشتبه ويتفطن، واألنبياء يف قم ة من الكياسة 
      اء والفطانة!.  والذك

يذكر الويخ سببني من أسباب إن  بعض أسباب الشزول مع التعليل: رد  كما أن الويخ    
چ    :ونلك يف تفسريه لقوله تعاىل يف اآلية الواحدة أحيانا ويرد الثاين مشهما مع التعليلالشزول 

  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   
حيث قال:"  (4)

ذه اآلية يف مجاعة من املشافقني كانوا قد عاهدوا اهلل على الصدقة والعمل الصاّل إن نزلت ه
، وأما القول بأهنا (5)  وسع عليهم يف الرزق، مث بعد أن حتقق هلم نلك نكثوا العهد وخبلوا وتولوا

ثعلبة وحايب جليل شهد بدرًا كما أن الشص  فغري وحيح؛ ألننزلت يف ثعلبة بن حاطب 

                                 
 .   22، عشد بيان آية سورة ص: 329، مرجع سابق، ص: تفسير الجاللينانظر:  ((1
2))  .Abbas, Trend of Tafsir among selected Ulama'u in the Defunct Northern, p. 203 

 ) ، رقم احلديث:31، ص: 8، ج يلدغ املؤمن من حجر واحد مرتني، باب ال الصحيح الجامع ،( البخاري(3
ا حبيث أن املؤمن يشبغي أن يكون حذرً  ورواه غري واحد من أوحاب السشن واملسانيد. وأفاد املعلِّق بأن املعىن: .(6133

      ال خيدع من جهة واحدة مرتني.
             .  75لتوبة، اآلية: ا( (4
ســنن الكبــرى الهـــ( 458: 384) -أمحــد بــن احلســني بــن علــى بــن موســى أىب بكــر -ورد نفــس املعــىن عشــد البيهقــي( 5)

    . 74ص: 10ج ،حممد عبد القادر عطا :حتقيق، لبيهقيل
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 .        (1)ويرد ه  الوارد باجلمع يدفعهالقرآين 

ا باإلشارة إىل سبب الشزول دون نكره مع األمثلة الدالة على رده ويكتفي الويخ أحيانً    
ويف نلك داللة على عدم توسعه يف نكر الروايات فأحيانا يذكر رواية واحدة  ،(2) وضعفه

قطعه الويخ أبو بكر على نفسه ، وهذا ملا (3) وحيحة دون تصديرها بأهنا سبب نزول اآلية
     .(4) من إجياز تفسريه مع بيان معاين القرآن على وجه ميكن تفهمها والعمل هبا

وقد عثر الباحث خالل تصفحه لوبكة اإلنرتنيت على مداخلٍة غريبٍة ومدهوٍة ألحد    
وكتو لعلماء نيجرييا وخاوة الومال مثل " املعجبني هبذا التفسري املختصر، حيث قال: 

وغريها جهود علمية موكورة تستحق اإلشارة والتعريف، وقد وقعت  على التفسري الذي نكرمت 
يا أبا الرباء وهو ممتع حقًا وفيه فوائد بيعة رغم وجازته . ولكن السبب يف عدم تداوله ضعف 

 (5) ." التواول أو انقطاعه بني املورق وتلك اجلهة من أفريقيا

، واألوالة إىل القيمة العلمية اليت ميتاز هبا هذا التفسري ءوجال كل هذا يوري بوضوح    
املوضوعية اليت يتمتع هبا مع وغر حجمه ورق ة أوراقه وقل ة أجزائه، وبالتايل يشبئ عن زاد املؤلف 

 وعدته وغزارة علمه وسعة اطالعه واتساع أفقه رمحه اهلل رمحًة واسعًة ونفع بعلمه!.  
      : المعاصرة من بين التفاسير إلى معاني القرآنرد األذهان ـ منزلة تفسير 

من حيث إنه تفسري معاور يربط اآليات ومي من بني التفاسري تشجلي مشزلة تفسري الويخ ج
القرآنية بالواقع ويشزهلا على موكالت الشاس واحتياجاهتم، فلم يقتصر على الشقل ممن سبقه، ومل 

بل زاد عليها وأفاد، ويدخل هذا التفسري ضمن يكتف بسرد األقوال واآلراء والتأويالت، 
التفاسري باملأثور واليت جرت على استخدام األوول املتفق عليها يف تفسري القرآن الكرمي، من 
تفسري القرآن بالقرآن نفسه، وتفسريه بالصحيح من السشة, وتفسريه بأقوال الصحابة والتابعني، 

                                 
 .   254، ص: 2ج، د.ط، رد األذهان جومي، ( (1
            . 441، ص:2ج، السابق املصدر ( 2)
          . 44، ص:1ج نفسه، املصدرنفس  ( 3)
        .1، ص: 1 ،جمقدمة التفسري ، د.ط،رد األذهان جومي، (4)

          هـ. 1429م = 2008، قسم: امللتقى العلمي للتفسري وعلوم القرآن، بتاريخ: شبكة التفسير( (5
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ا بني األوالة واإلبداع، أما األوالة فهي اجلري وتفسريه بعموم لغة العرب؛ فكان بذلك جامعً 
على األوول املتفق عليها يف التفسري، وأما اإلبداع فمن جانب ربط اآليات حبياة الشاس 

والتعاليم، مع نكر بعض اللطائف  ومعاشهم وبيان مقاود السور وما تشوي عليه من املعاين
الباحث وأحال إىل بعض مواضعها من التفسريية والشكت العلمية اليت سبق أن أشار إليها 
                          الكتاب يف بيان قيمة التفسري يف الصفحات السابقة.   

وتربز مشزلة تفسري رد األنهان بارزًة علي ًة يف ربط مؤلفه بعض اآليات بالواقع املعاور، يبدو    
مئ  ىئ    حئی  ی  ی  جئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی چ  هذا يف تفسريه لقوله تعاىل:

  چيئ  جب  حب     خب  مب   
ں   ڻ   ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱچ  وقوله:، (1)

 چۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ    ڻڻ
اآلية األوىل بالواقع املعاور من حيث  الويخ  فقد ربط ،(2)

ليت يركبها الشاس ويقطعون االنتفاع إن بني  بأن املراد بالطري يف اآلية: الطائرات اجلو ية احلديثة ا
يفهم مشها استخدام  چمسخرات  چهبا أقطارًا بعيدًة وهي حتمل أثقاهلم  وأمتعتهم بدليل كلمة 

الشاس هلا وتسخريها خلدمته، ملا يف نلك فائدة الشاس ونفعهم، حيث أفاد قاضي القضاة بأن 
كثر من ألف سشة آليات هذه اآلية إشارة إىل وجود مثل هذه الطائرات اجلو ية قبل وقتها بأ

باقيات على ودق رسالة حممد ولى اهلل عليه وسلم إن أن نلك من املغيبات اليت ال يعرفها إال 
اهلل. معلِّاًل أن التسخري دائًما ال يكون إىل يف حالة االنتفاع بالويئ املسخ ر وأنه ال يوجد طري 

هذا التسخري على غري الطائرة  يشتفع هبا الشاس يف حال طرياهنا إال هي مع استبعاد انطباق
ما  چاجلوِّية، إن توجد طري تستعمل للصيد مثل الباز أو للربيد مثل احلمام، وهلذا قال تعاىل: 

وقال  (3)ملا يف نلك من إظهار القدرة الكاملة عشد طرياهنا مع محل ثقيل.  چميسكهن إال اهلل 
يف اآلية من إظهار الرمحانية، ويف اآلية األوىل يف اآلية الثانية بأن املقصود هبا الطري العادية ملا 

         (4)إظهار كمال القدرة وإحاطة العلم واالمتشان.

                                 
         .    79( الشحل، اآلية: (1
           .19 امللك، اآلية:( (2
 بتصرف واختصار.          ،356، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان ( جومي، (3
 .  356، ص: 1، جد األذهان( جومي، (4
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وهــذا تفســري بــديع ورائــع للغايــة يظهــر مشــه إعمــال الفكــر ومجــع اآليــات بعضــها مــع بعــض ويبــدو 
 بيـان مـراد مشه التدبر الذي هو سر  إنزال القرآن وإظهار ملقاود اآليات والسور الـذي يـؤدي إىل

ــــة كــــل مفســــر رام فهــــم كتــــاب اهلل  ــــزال القــــرآن الكــــرمي، واملقاوــــد القرآنيــــة غاي اهلل تعــــاىل مــــن إن
 وتفهيمه!.                          

چ  وكبيانه  لإلعجاز املعريف يف استرياتيجيات اجلهـاد، ونلـك مـن خـالل تفسـريه لقولـه تعـاىل:   

قــال: "وهــذا تعلــيم ، (1)     چۇ    ۆ  ۆ     ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ           
بأن يكونوا وـفًّا وحـث هم علـى نلـك بـأن اهلل يسـاعد مـن  لمني كيفية االستعداد ملقابلة العدوِّ للس

        (2) يفعله ويشصره. ومل تكن هذه الكيفية قبل اإلسالم معروفة عشد القتال".

املعريف ملا يف اآلوىل من نكر حدوث شيئ مل  ففي تفسري هذه اآلية واليت قبلها بيان لإلعجاز   
 يكن معروفًا قبل عورة قرون أو يزيد، وملا يف الثانية من استرياتيجية حربية غري معهودة.       

وكتاب ه هذا عمدة كثرٍي من املفس رين يف هذه الـبالد )نيجرييـا( ال سـي ما املشتسـبني مـشهم إىل السـش ة 
هم ، وأقبلــوا علــى تدريســه يف جمالســهم يف شــهر رمضــان ويف غــريه، بيــش] وراًجــا [ ، ونــال قبــوالً 

] ولوجـازة  ونلك لريادة واحبه يف نور السش ة وحماربة البدعة، وتشقية الـد ين مـن العوائـد املخالفـة
 ( 3) .التفسري مع اإلفادة [

عـد تفســري بـل يعتـرب هــذا التفسـري املرجــع الثـاين يف نيجرييـا ومــا جاورهـا مــن مشطقـة غـرب أفريقيــا ب
         (4)اجلاللني. 

وهــذا يوــري بوضــوح إىل ســبق الوــيخ إىل تــأليف التفســري باللغــة العربيــة بــني أقرانــه ومعاوــريه،    
ونبِّه ونوده عن السشة الشبوية املطهرة ، وغريته على الدين، وحروه على إنقان الشاس من شوائب 

ــــه، وبســــاطته علــــى تالميــــذه العــــادات والتقاليــــد املشحرفــــة، وأســــلوبه املتميــــز يف الــــ رد علــــى خمالفي

                                 
       .       4الصف، اآلية: ( (1
 .          738، ص: 2، جد األذهان( جومي، (2
 ، بتصرف.            97ص: ، 2، طالتبصير لمجالس التفسير( موسى، (3
 .            8، ص:رسالة دكتوراه ،مشكلة تدهور علم التفسير في شمال نيجيريا( عبد القادر، (4
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وإخالوـــه؛ ألن العمـــل إنا قصـــد بـــه وجـــه اهلل جعـــل اهلل لـــه قبـــواًل هـــائاًل عشـــد الشـــاس، وكتـــب لـــه 
 البقاء!.           

وهي وفرة املصادر واملراجع، حيث استخدم املؤلف مصادر خمتلفة وهشاك ميزة أخرى    
يف تفسريه الوجيز املختصر فكان بذلك جامًعا بني ومتفاوتة ـ نات املساس باملوضوع ـ يف تأل
 األوالة واإلبداع.                       

 :       رد األذهان إلى معاني القرآنخذ على تفسير ـ بعض المآ
املتفق  هذا التفسري كأي عمل بوري مع ما ميتاز به من قيمة علمية تتمثل يف انتهاج األوول

قة يف التحرير، والشقل عن األئمة األعالم املوثوق هبم واملعتمد على  دِّ عليها يف التفسري، وحتري ال
             ، ميكن حصرها يف التايل:   خذ واملالحظاتكتبهم، غري أنه مل يسلم من بعض املآ

ة مع التشصيص على ش  اللفظة أو اجلملة من القرآن، ويبني املراد مشها بالس  جومي ـ يفسر الويخ 
   ( 1). أهنا أثر فحسبة رغم أهنا سش  

ـ يقدم الويخ السشة واملأثور على القرآن الكرمي خالل استوهاداته وحقهما التأخري مراعاة 
          (2) لتقدمي األوىل.

                                 
ومثال هذا ما نكره عشد تفسري آية  .25 -ـ 24  :ص، التفاسير العربية للقرآن الكريم  انظر:حجاج، خالد نبوي، ((1

حيـــث قـــال: إنا عـــرج  ، ٤٠األعـــراف:  چ ڑ  ڑ  ک                  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ۀ چ األعـــراف: 
بأرواحهم إليها بعد املوت فيهبط هبا إىل سجني خبالف املؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إىل السماء السابعة كما ورد يف 

نكره الطربي يف تفسـريه علـى أنـه أثـر عـن الضـحاك عـن  وقد .198 ، ص:1، جرد األذهانانظر: جومي، احلديث. 
جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي  ،الطـــربيراجـــع: «  ســـماء لـــروح املـــؤمن، وال تفـــتح لـــروح الكـــافرتفـــتح ال »ابـــن عبـــاس: 

الوسـيط فـي تفسـير  ،. ونكره الواحـدي أيًضـا يف تفسـريه بـاللفظ نفسـه. الواحـدي 422، ص: 12، ج1، طالقرآن
            .2/367 ،القرآن المجيد

 ،٦٩العشكبوت:  چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ھ   چ هلل تعاىل: قد م السشة واملأثور على القرآن عشد تفسري قول ا (2)
قال: قال الشيب ولى اهلل عليه وسلم: " من عمل مبا علم علمه اهلل علم ما مل يعلم "، وقال عمر بن عبد العزيز: " 

تقوم به  إمنا قص ر بشا عن علم ما جهلشا، تقصرينا يف العمل مبا علمشا، ولو عملشا ببعض ما علمشا، ألورثشا علًما ال
انظر: .  ٢٨٢البقرة:  چېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ أبدانشا " مث قال: قال اهلل تعاىل: 

 .    530، ص: 21، رد األذهانجومي، 
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، وأحيانًا أخرى يوري إىل مصدر (1)يذكر احلديث جمرًدا من املصدر والراوي واحلكم عليهـ 
 (2) احلديث فقط دون نكره وعاريا من كل شيء.

ـ مل يسلم الويخ من االستشاد إىل األحاديث الضعيفة يف بيان فضائل اآليات والسور ويف نكر 
   (3)أسباب الشزول وإن كان يرد بعضها أحيانًا. 

   يورد األقوال التفسريية دون عزوها إىل قائليها، أو تعقيب عليها.  ـ
   (4) على شذونها. ـ يذكر القراءة الوانة يف بعض املواضع دون تصريح أو تشبيه

        قد أحيانًا.   ـ يذكر بعض اإلسرائيليات واملوضوعات وإن كان يعقِّب عليها بالش  
 (  والغضب ،ةاحملب  و واملعية،  ،بعض آيات الصفات ، مثل: ) اليد، والوجه الويخـ أو ل 

      (5)فمال إىل مذهب األشاعرة يف تفسريها ومل يتبع هدي السلف الصاّل. 
قل موضوع سورة الومس من غري سيد قطب ـ إن نقلها عن اإلمام الرازي ـ دون أن يشبه أو ـ ن

  (6)يوري إىل نلك. 

                                 
فقد ساق حديثًا جمر ًدا من املصدر والراوي واحلكـم عشـد تفسـري ) السـائحون ( يف سـورة التوبـة: " سـياحة أمـيت الصـوم ( 1)

 .     261، ص: 1، جرد األذهان ". انظر: جومي،
، قال: " أي  شرك كما ف سِّر 82أشار إىل مصدر احلديث عشد تفسري ) الظلم ( املذكور يف سورة األنعام، اآلية:  (2)

 .    175 ، ص:1، جرد األذهانانظر: جومي، بذلك يف حديث الصحيحني ". 
ا ضعيًفا مرويًّا عن الرتمذي: " لكل شيئ قلب وقلب اقرأ تعقيبه على سورة يس ببيان فضلها، حيث نكر حديثً  (3)

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ال نعرفه إال  .586، ص: 2جد.ط، ، رد األذهانراجع: جومي،  القرآن يس ".
، من حديث محيد بن عبد الرمحن وبالبصرة ال يعرفون من حديث قتادة إال من هذا الوجه و هارون أبو حممد شيخ جمهول

ويف الباب عن ، بو موسى حممد بن املثىن حدثشا أمحد بن سعيد الدارمي حدثشا قتيبة عن محيد بن عبد الرمحن هبذا حدثشا أ
، كتاب: فضائل القرآن، باب سنن الترمذيانظر: الرتمذي، . أيب بكر الصديق وال يصح من قبل إسشاده إسشاده ضعيف

 ، ص:2ج ،رد األذهانجومي، األمثلة، انظر: (. وملزيد من 2887، رقم احلديث: )162، ص: 5فضل يس، ج
479 ،713 ،826  . 

، حيث قال: أي ألق أو ألقني وبه قرأ  ٢٥ق:  چہ  ہ     ھ   ھ  ھ  چ تفسريه لقوله تعاىل: من نلك مثاًل:  (4)
    .   215، ص: 1. و: ج690، ص: 2، جرد األذهانانظر: جومي، احلسني، فأبدات الشون ألًفا. 

           بتصرف وزيادة. 71، ص: لمرجع السابقاحجاج،  ( (5
  .      809، ص: 2جد.ط، ، رد األذهان( راجع: جومي، (6
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ـ اكتوف الباحث أن الويخ سها عن نكر موضوع سورة الشصر؛ فلم يبني موضوعها البتة، 
وي عن حيث اكتفى ببيان عدد آياهتا، وأمسائها، وأهنا آخر سورة نزلت من القرآن الكرمي كما ر 

وقد فت ش الباحث تفسري يف ظالل الفرآن لسيد قطب الذي كان  (1)عباس رضي اهلل عشه!. 
الويخ جومي يشقل عشه موضوعات السور فلم جيده يذكر للسورة موضوًعا كعادته، لعل هذا 
هو السبب، ولرمبا التوديع هو موضوع السوة للتعليل الذي نكره املفسر من أن فيها داللة على 

 اهلل أعلم!.                    نلك. و 
ـ يلحظ عليه أنه مل يستقر احلال عشده يف االستوهاد باآلحاديث من حيث التخري  وعدمه، 

 (2) بل رمبا نكر أحاديث بصيغة التضعيف " ور ِوي  ".
ـ نقل األقوال التفسريية عن غريه من املفسرين غري الوارد نكرهم يف بيان مشهجه يف اخلامتة، 

بع أدرك الباحث أنه نقل عن السيوطي، والرازي، والزجاج، والبيضاوي، والقوريي، وبالتت
       (3)والزخموري، والبقاعي، واخلازن، وابن العريب، دون أن يصرح هبم هشالك. 

ـ الحظ الباحث سقوط اهلمزة يف بعض األماكن ـ يف احلاشية ـ أثشاء التفسري مما يعد خطأ من 
 اشية.   األخطاء اإلمالئية الف

ـ ودرت بعض األخطاء املطبعية يف تفسري رد األنهان اليت ال خيلو مشها كتاب أو مؤلًّف يف 
   الغالب وهلل الكمال وحده.       

هذه بعض املآخذ واملالحظات اليت استطاع الباحث تقييدها خالل تصفحه ومراجعته لتفسري 
حممود جومي، وقد يطلع القارئ أو باحث رد األنهان إىل معاين القرآن الكرمي للويخ أيب بكر 

 آخر على غريها أو يكوف عن بعضها مبا مين  اهلل عليه من الفهم واإلدراك.       
 
 

                                 
          .   825، ص: 2، جالمصدر السابق( انظر: (1
 .      479، ص: 2جد.ط، ، رد األذهانجومي، انظر مثاًل:  (2) 

حيث نقل عن  السيوطي يف ، 343: جربيل، ص حيث نقل عن، 225، ص: 1در السابق، جصامل :مثاًل  ( انظر(3
             .دون تصريح ، حيث نقل عن الزخموري653، حيث نقل عن البيضاوي، و: 524، ص: 2جالدرر، 
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ملا كان موضوع البحث يدور حول املقاود القرآنية، مل يكن هشاك بدٌّ من التعريف باملقاود 
ها، ونكر أمهيتها، مث  التعريف هبا كر ًة أخرى لغًة واوطالًحا، وبيان تارخيها ونوأهتا والتأليف في

من مشظوٍر قرآين ، وكذلك بيان العالقة بني مقاود القرآن ومقاود الوريعة اإلسالمية، ومقاود 
القرآن أقوى وسيلٍة إىل الوقوف على مراد اهلل عز  وجل  وإدراك فحوى كالمه، ووعي مغزى 

هبا إملاًما، ويهتم  هبا اهتماًما على قدر ما أويت من  خطابه. ولذا مل يكن للمفس ر بدٌّ من أن يلم  
 نكاٍء وفطشٍة. 

وخالوة مقاود القرآن هي: التعريف باهلل عز  وجل ، والدعوة إليه، وبيان طريق الووول إليه    
                  (1)والطرق املشحرفة اليت تصرف عشه. 

          فصيل.    والفصل التايل يوضح هذه احلقائق، ويفصلها بعض الت
    
 
 

                                 
 د. ط مقدمة الكتاب.        ،منهج البيان القرآني( يونس، (1
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    :الثالثالفصل 
      .اإلسالمية التعريف بالمقاصد القرآنية وعالقتها بمقاصد الشريعة 

 .  المبحث األول:
 مفهومها وتاريخها. الشرعيةالمقاصد  

، وحياول بيان نوأة هذا معىن املقاود يف اللغة واالوطالح ارميف هذا املض ي ظهر الباحث
ووفق  رح حركة التأليف يف هذا العلم العظيم، ومن مث  يذكر بعض املؤلفات فيهالعلم، مث  يو

             . للقارئ مدى قدم هذا العلم وعشاية العلماء بهليتبني   األسبقية واألقدمية
  لغة واصطالحا.الشرعية المطلب األول: التعريف بالمقاصد 

                : لمقاصدل معنى اللغويال ـ
فهو قاود  ،ادً صْ ق   د  صِ قْ يـ   د  ص  ق   ،استقامة الطريق د  صْ الق   :د  ص  ق  ن مشظور يف اللسان: " قال اب

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ  :وقوله تعاىل
(1) 

                        

 (: ومشها جائر)  ،أي على اهلل تبيني الطريق املستقيم والدعاء إليه باحلج  والرباهني الواضحة
سهل قريب ويف  ،وسفر قاود ،سهل مستقيم :وطريق قاود ،أي ومشها طريق غري قاود

  چٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ   چ  :التشزيل العزيز
(2)

ا ا قاودً سفرً  :قال ابن عرفة   
    ( 3) ."العدل :والقصد ،أي غري شاق

ص د ، وقد جاء مبعاٍن كثريٍة؛ املقاود مجع: م ْقص ْد، على وزن " م ْفع ْل " ، وأوله من: ق  و    
 (4) والتوسط، والعدل، أواالعتدال، والرشد. والشهوض، واالعتزام، مشها: االستقامة، والتوجه،

 واالقتصاد ضد اإلسراف والتبذير والتقتري.                   
 غاية.          وجه، واملراد، واهلدف، والوسيلة، والاألم ، والتـ والق ْصد  يف مدلوله اللغوي: يعين 

                                 
 .            9الشحل، اآلية: ( (1
 .      42التوبة، اآلية: ( (2
      ، مادة ) ق ص د (.   353، ص: 3، ج1، ط.لسان العربمشظور،  ( ابن(3
، مادة ) قصد (. و: الفيومي، 772، ص: 2ج، 2ط ،المعجم الوسيط ،أمحد و الصواحلي،و مشتصر، و ( أنيس، (4

 .         305ـ  304ص:  ،مادة ) قصد ( ، حتقيق: الدكتور حيىي مراد،1، طالمصباح المنيرأمحد حممد علي: 
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 سواء ه،ب والشهوض الويء حنو التوج ه عن يشت  ما به ويريدون املقصد لفظ ونطلقي   اللغة أهلو 
 لفظ دِّي  فإن ع   القصد، لفظ به يتعدَّى ما حبسب ونلك معشوياً، أو حسي اً  التوج ه نلك كان

 عادة املعشوي   التوج ه به يراد فإنه ءبالبا دِّي  ع   وإن غالباً، احلسي التوج ه به يراد فإنه بإىل، القصد
 له – القصد من مصدرٌ  وهو – املقصد فلفظ. األمرين يومل فهو بشفسه دِّيع   إن وأما ،

 إليها، املشتهى الغاية عشد تكون وهنايته سبق، كما التوج ه معىن من تكون فبدايته ، وهناية بدايةٌ 
 إىل التفصيل هذا فائدة رجعتو  .الميةاإلس الوريعة علماء عشد استعماله جرى نلك وعلى
 به يتوول ما إىل الشظر بدون ونلك مشتهاه، هي الويء غاية فإن والغاية، املقصد بني التفريق
 املقصد من أخص   والوسيلة فالغاية هبا، يتوول اليت والوسيلة الغاية يراعي فإنه املقصد وأما إليه،
، وبشاًء على إليها املوولة والوسيلة الغاية مليو لفظٌ  واملقصد مشه، وجزءٌ  اإلطالق حيث من
 املقاود تعريف فإن هلذاو  .مقاود الوسائل كل   وليست، مقاود الغايات كل   فليستهذا 

                (1) .املقاود مفهوم حتديد يف القصور من جانباً  حيمل األهداف، أو األغراض أو بالغايات
                 .الشرعية لمقاصدل معنى االصطالحيالـ 

لكن جل ها تدور يف فلك ـ قدميًا وحديثًا ـ اختلفت عبارات العلماء يف حتديد معىن املقاود 
يعد ه بعض  هالذي يعترب  (2)على تعريف العالمة ابن عاشور الباحث يقتصر وسوف ، املقاود
                       :رائد الشظرة املقاودية يف العصر احلديث الباحثني

: " هي املعاين واحلكم امللحوظة للوارع يف مجيع أحوال التوريع أو بقوله رمحه اهلل عر فه ـ
 (3)".  ، حبيث ال ختتص  مالحظتها بالكون يف نوع خاص  من أحكام الوريعةمعظمها

                                 
 .  4 - 3ص: ، " مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر "التجاين،  ((1
ابن عاشور، هو السيد الوريف حممد الطاهر بن عاشور الوانيل بن عبد القادر من بيت آل عاشور، التونسي  (2)

يف دموق  الشوأة، األندلسي األول، رئيس املفتني املالكيني بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، عضو اجملمعني العربيني
م،  واحب تفسري التحرير والتشوير، ومقاود الوريعة اإلسالمية، 1983م، واملتوىف: 1879والقاهرة، املولود سشة: 
 وموجز البالغة.    

مقاصد انظر  كتاب: . و 251امليساوي، ص:  ، حتقيق: حممد الطاهر2، طمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  ((3
ملزيد من . 2، ص: 1، جاألكادميية اإلسالمية املفتوحة، عياض بن نامي السلمي شرح فضيلة الويخ:، الشريعة

، 2، ج1، طالموافقاتالواطيب، ، و 101، ص: 1ج، 1، طالبرهان في أصول الفقهاجلويين، التوضيح يشظر: 
ل الفاسي، و 7ص: ، 2ط، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيالريسوين، و  ،385ص:  مقاصد الشريعة  ،عال 
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فهم من تعريف ابن عاشور: أن املقاود ليست جمرد غاية أو وسيلة، وإمنا هي فحوى الغاية ي  
تتبعها املالحظة والتدبر، إن قد يبلغ القاود غايته، لكشه قد ال يالحظ ويراعي  ولبِّها، واليت

بيشما تقتصر جل  ؛ ، وابن عاشور قرن بني املعاين واحلكم واملالحظةقصده من بلوغ الشهاية
                   . ولذا فتعريفه من أدق  التعاريف يف هذا املضمارواألسرار؛  الغاياتالتعاريف على 

 املعاينللمقاود تعريف نور الدين اخلادمي هلا بأهنا: "  تعريف ابن عاشوروقريب من    
 أم جزئية امً ك  حِ  املعاين تلك أكانت سواء عليها؛ واملرتتبة الورعية، األحكام يف امللحوظة
 ومصلحة اهلل عبودية تقرير هو واحد، هدفيف  تتجمع وهي إمجالية، مسة أم كلية مصاّل
           (1) ." لدارينا يف اإلنسان

 جزئيةفاخلادمي هشا يوضِّح تلك املعاين اليت ور ح هبا ابن عاشور بأهنا إم ا أن تكون ِحك ًما    
واحلكم اجلزئية ميكن التعبري عشها باملقاود اجلزئية اليت تتمثل يف  إمجالية، مسة أم ةكلي   مصاّل أم

ها بأهنا املعاين واحلكم امللحوظة للوارع يف آحاد أحكام التوريع، واملصاّل الكلية ميكن تفسري 
مجيع أحكام التوريع أو معظمها، أما السِّمة اإلمجالية فيحتمل أن تكمن يف املعاين واحلكم 
امللحوظة للوارع يف نوع خاص من أحكام التوريع؛ نلك ألن املقاود اخلاوة حلقة وسطى 

ئية املتعلقة بآحاد األحكام، كما أهنا يف بني املقاود العامة واجلزئية، إن تومل املقاود اجلز 
 نفس الوقت تومل املقاود املتعلقة مبجموع األحكام لباب خاص؛ لذا فهي نات مسة إمجالية.

ومن هشا يظهر أن هذا التعريف والذي سبقه قد مجعا بني أنواع املقاود الورعية الثالثة:  
 العامة، واخلاوة، واجلزئية. 

 
 
 

                                                                                               
                  ، موقع اإلسالم. مقاصد الشريعة اإلسالمية انظر:، و  7، ص: 5، طمكارمهاو 

http://www.al-islam.com  

          
 .                       17ص:  ،1، ج1، طعلم المقاصد الشرعية(  اخلادمي، (1
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         .والتأليف فيها ونشأتهاالشرعية المقاصد  لمطلب الثاني: تاريخا
                            .تهنشأو  علم المقاصدتاريخ ـ 

 يف الكتاب والسشة وكذلك الوأن يف علم املقاود؛ فليس العلوم الورعية كلها جند هلا أوواًل 
لم مبقاود التوريع، ا من هذه العلوم؛ فهشاك نصوص يف القرآن والسشة توري إىل أمهية العبدعً 

ت على بعض هذه املقاود؛ كالشصوص الواردة يف رفع احلرج والتيسري بل هشاك نصوص نص  
ۇ  ۇ  ۆ    ڭچ  أما يف الكتاب كقوله تعاىل:ا يف الكتاب والسشة؛ وهي كثرية جدًّ والتخفيف 

 چۈئ       ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ وقوله:، (1 (   چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ى  
وأما يف  (2(

 وقوله: (3) روا(روا وال تشفِّ روا وبوِّ روا وال تعسِّ ) يسِّ  -ولى اهلل عليه وسلم -كقول الرسول  السشة
، وقوله أيًضا: ) بعثت باحلشفية السمحة (4) الدين أحد إال غلبه( )إن هذا الدين يسر ولن يواد  

والتخفيف د التيسري ، وهذه كلها من الشصوص اليت توري إىل مقصد رفع احلرج ومقص (5)( 
             (6) وهو من املقاود العامة املهمة يف الوريعة.

وقد كان الرسول ـ ولوى اهلل عليه وسلم هو املرجع األول، وإليه ترد  االستوكالت    
والتساؤالت؛ فكان ـ ولوات اهلل وسالمه عليه ـ يراعي املقاود واملصاّل يف توريعاته ويف 

                                 رب الباحث لذلك مثالني تربيرًا للمقال: حكمه وقضائه. وليض

                                 
             .   185البقرة، اآلية: ( سورة (1
              . 78، اآلية: احل ( سورة (2
كتاب األدب، باب قول الشيب ولى اهلل ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري(  ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي: (3

 .   525، ص: 10عليه وسلم: يسروا وال تعسروا، ج
باب: الدين يسر وقول الشيب ولى كتاب اإلميان، الشاور،   ، حتقيق: زهري ناور1، طالجامع الصحيح، البخاري(  (4

      (.  39، رقم احلديث: )16، ص: 1اهلل عليه وسلم أحب  الدين إىل اهلل احلشفية السمحة، ج
 (.        5034، رقم احلديث: )121، ص: 8، باب الدين، ج2، حتقيق: عبد الفتاح أبو غد ة، طالسننو:  الشسائي يف 

عادل مرشد، وآخرون، باب: أحاديث أيب  ، حتقيق: شعيب األناؤوط،1، طمسند أحمد، أمحد حممد: ( ابن حشبل(5
(. واحلديث وححه األلباين يف سلسلة األحاديث 22291، رقم احلديث: )623، ص: 36أمامة الباهلي، ج

       (، وقال: عل قة البخاري يف كتاب اإلميان. 881، برقم: )541الصحيحة، اجمللد الثاين، ص: 
، ص: 1، شرح فضيلة الويخ: عياض بن نامي السلمي، د. م ـ األكادميية اإلسالمية املفتوحة، جمقاصد الشريعة( (6

2    .          
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األول: امتشاعه عن هدم الكعبة، حيث قال ـ ولى اهلل عليه وسلم ـ : ) لوال أن  قومك حديثوا 
، فهذا احلديث يبني أن الرسول ـ (1)عهٍد بورٍك؛ لشقضت الكبعة، وبشيتها على قواعد إبراهيم ( 

والسالم ـ كان يراعي مآالت األفعال ويقدِّرها ويعمل هلا حسابًا يف أوامره ونواهيه  عليه الصالة
ويف فعله وتركه. وقد كف  عن نلك حىت ال جيد املوركون واملشافقون فروًة للطعن يف الدين 
الذي جاء به من عشد اهلل؛ فيوك كون الشاس فيه ورمبا أحجم من مل يدخل يف الدين ألجل 

                             فرتك هذا األمر ألجل هذه ا املقصد العظيم.   هذه الد عاية 
؛ فبادرهم بقوله: الثاين: عدم اإلنن بقتل املشافقني، وقد استأننه الصحابة ـ يف نلك ـ عدة مراتٍ 

، وموقف عمر ـ رضي اهلل عشه ـ يف نلك معروف، وقال ـ عليه (2)) هنيت عن قتل املصلني ( 
 .    (3)الم ـ : ) ال أريد أن يتحد ث أن  حممًدا يقتل أوحابه ( الصالة والس

وهذا احلديث يدل داللًة واضحًة على حرص الرسول ـ ولى اهلل عليه وسلم ـ على مسعة هذا 
الدين وانتواره، وفيه داللة على أنه ـ عليه الصالة والسالم ـ أىب وامتشع عن أن يأنن ألوحابه 

                                 
ه 1403، ) دموق، بريوت ـ املكتب اإلسالمي 2، طشرح السنة( انظر: البغوي، حمي السشة، احلسني بن مسعود: (1

، رقم احلديث: 109، ص: 7م الركشني اليمانيني وتقيبل احلجر، جم (، كتاب:احل ، باب: استال1983= 
و  198، ص:  1رواه البخاري ج، من حديث عائوة بلفظ: ) لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت (. و (1903)

يف كتاب العلم، باب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الشاس عشه فيقعوا يف أشد مشه، ويف    199
، باب فضل مكة وبشياهنا، ويف األنبياء، باب قول اهلل تعاىل: }واختذ اهلل إبراهيم خلياًل{ ، ويف تفسري كتاب احل 

سورة البقرة، باب قوله تعاىل: }وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت{ ، ويف التمين، باب ما جيوز من اللو، ورواه 
يف كتاب  364و  363، ص:  1ا، واملوطأ ج ( يف كتاب احل ، باب نقض الكعبة وبشائه1333مسلم برقم )

يف كتاب احل ، باب بشاء الكعبة،  216 - 214، ص:  5احل ، باب ما جاء يف بشاء الكعبة، والشسائي ج
                      ( يف احل ، باب ما جاء يف كسر الكعبة. 875والرتمذي رقم )

، 4بد احلميد، كتاب األدب، باب يف احلكم يف املخشثني، جع ، حتقيق: حممد حمي الدينأبي داود سنن( أبو داود، (2
يف سشده أبو يسار القرشي، وأبو هاشم الدوسي ابن عم أيب هريرة، ومها جمهوال (. 4928، رقم احلديث: )282ص: 
، 4، ج1، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، طجامع األصول في أحاديث الرسول، حممد حممد: ابن األثري راجع: .احلال
              (. 2875، رقم احلديث: )744ص: 

حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، باب: أحاديث  ،مسند الحميدي(  راجع: احلميدي، عبد اهلل بن الزبري أبوبكر: (3
(، بلفظ: " دعه ال يتحدث التاس أن 1239، رقم احلديث: )519، ص: 2جابر بن عبد اهلل األنصاري، ج

(، مسشد 1957، رقم احلديث: )458، ص: 3واه أبو يعلى املوولي يف مسشده، جحممًدا يقتل أوحابه ". ور 
 جابر، قال احملقق: إسشاده وحيح.             



 

78 

أن ميتشع الشاس عن دخول هذا الدين احلشيف، أو أن يصرفوا غريهم. بقتل املشافقني خوفًا من 
وبدون أدىن شك  ظلت هذه املقاود العظيمة، واملصاّل اجلليلة، حتمي لإلسالم مسعته املمتازة، 

  وتعكس يف نفس الوقت فراسة رسول اإلسالم وعبقريته الفذ ة.                        

فقد اهتموا باملقاود الورعية واعتشوا هبا عشاية ـ  أمجعني عليهمأما الصحابة ـ رضوان اهلل    
فائقة، تظهر هذه العشاية، ويشجلي هذا االهتمام يف أمرين كبريين ـ توضيًحا للمقال باملثال ـ ال 

  احلصر، ومها:
األول: االستوارة على تولية اإلمامة، حني اجتمعوا يف سقيفة بين ساعدة، حفاظًا مشهم على 

           هم أمجعني. ة، وحرًوا على وئامها رضي اهلل عشألموحدة ا
الثاين: مجع القرآن يف عهد أيب بكر وعثمان ـ رضي اهلل عشهما ـ حيث كان السبب الداعي هلذا 
اجلمع يف عهد أيب بكر اخلوف من ضياع شيئ من القرآن مبوت احلفظة، ويف عهد عثمان 

هلل كما اختلفت األمم السابقة؛ فجمع الشاس على توحيد وف  األمة من االختالف يف كتاب ا
                                              حرف واحد.   

أيًصا هشاك مظاهر من مراعاة رضي اهلل عشهم هذا يف عهد الصحابة، ويف عهد التابعني    
رمحهم  ة الكبارمقاود الوريعة واالهتمام هبا، وكل هذا كان قبل اتشوار التأليف يف عهد األئم

؛ كأيب حشيفة، ومالك، والوافعي، وأمحد، كل أولئك األئمة كان هلم اهتمام باملقاود وكانوا اهلل
يراعون مقاود الوريعة مراعاة كبرية ويبشون عليها األحكام. فالوافعي ـ مثاًل ـ له كالٌم كثرٌي عن 

ض املؤلفني يذكرون أنه ما  املقاود، لكن له يف باب املقاود قوالن: قدمي وجديد، ومع أن بع
كان يعمل باملصاّل املرسلة، لكن ليس معىن هذا أنه كان ي هِمل مقاود الوريعة، وإنا كان 
يعمل بالقياس؛ فمن باب أوىل أنه يعمل باملصاّل العامة اليت تظاهرت نصوص الورع عليها. 

ملصاّل وأبوحشيفة اشتهر بالقول باالستحسان، واإلمام مالك موهور عشه العمل با
واالستحسان، وقد ر ِوي عشه قولته املوهورة: " االستحسان تسعة أعوار العلم ". 
كذلك    (1)

 اإلمام أمحد كان يهتم مبقاود الوريعة اهتماًما كبريًا.                
                                 

حتقيق: أمحد حممد شاكر، تقدمي األستان الدكتور: إحسان عباس، ، اإلحكام في أصول األحكام( انظر: ابن حزم، (1
                  .  16، ص: 6جد. ط، 
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وهكذا تدرج العمل باملقاود واالهتمام هبا من لدن الرعيل األول إىل األجيال املتعاقبة من بعد 
 األربعة. والشقطة التالية توضِّح املقال أكثر فأكثر.      األئمة 

                               .الشرعية في علم المقاصدوالمؤلفات التأليف  ـ
ِم مع  حو التايل مع مراعاة األسبقيةلفات يف هذا العلم اجلليل على الشميكن تصشيف املؤ  والِقد 

                             :شور للمؤلفات املذكورةنكر وفيات املؤلفني وبيانات الطبع وال
ه، أل ف كتاب: الفصول 370املتوىف سشة:  رمحه اهلل الرازي اجلصاص، أمحد بن علي، -1

يف األوول، حتقيق الدكتور: عجيل جاسم الشسمي، كويت ـ وزارة األوقاف والوئون 
 م.        1985ه = 1405اإلسالمية، الطبعة األوىل:  

اإلحكام يف أوول كتاب ه، الذي ال ف  456املتوىف سشة: رمحه اهلل ، ابن حزم -2
األحكام  حتقيق: أمحد حممد شاكر، تقدمي األستان الدكتور: إحسان عباس، بريوت ـ دار 

 اآلفاق اجلديدة.                
يف أوول كتاب الربهان ه،  واحب  478املتوىف سشة: رمحه اهلل اجلويين، إمام احلرمني،  - 3

               م.  2008ه = 1429الفقه،  بريوت ـ دار ابن حزم، الطبعة األوىل: 
املتوىف وهو موهور بالغياثي إلمام احلرمني اجلويين  يف التياث الظلم  غياث األمم كتاب    - 4

نكر ه، حتقيق: عبد العظيم الديب، الشاشر: مكتبة إمام احلرمني، بدون تاريخ. 478سشة 
               بعض قواعدها.تقسيمات املقاود و وريعه العامة وتكلم عن بعض فيهما مقاود ال

حتقيق الدكتور: حممد كتاب املشخول،   ه،505املتوىف سشة  رمحه اهلل، إلمام الغزايلا - 5
ه = 1419دموق ـ دار الفكر املعاور، الطبعة الثالثة:  حسن هيتو، بريوت ـ دار الفكر،

 م.   1998
وهو تلميذ إلمام احلرمني اجلويين  أيًضا، لإلمام الغزايلمن علم األوول،  كتاب املستصفى - 6

ا مما كان يف كتب شيخه وتكلم عن تقسيمات املقاود وكان حديثه عن املقاود أكثر وضوحً 
، حتقيق: حممد عبد السالم عبد ونكر الضروريات اخلمس وكيف أن الوريعة جاءت حلفظها

ومن بعده جاء الفخر  م.1993ه = 1413بعة األوىل: الوايف، دار الكتب العلمية، الط
 تذكر.      ولكن بدون إضافات عن املقاود الرازي واآلمدي وتكلما
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ه، يف كتاب 543املتوىف سشة:  رمحه اهلل، مد، املعروف ابن العريب املالكيالقاضي حم  – 7
ار البيارق، بدون احملصول يف علم األوول، حتقيق: حسني علي اليدري وسعيد فودة، عمان ـ د

 تاريخ.   
ه، له كتاب احملصول يف علم 606املتوىف سشة:  رمحه اهلل، الرازي، حممد بن عمر  – 8

 ه.       1400األوول،  الرياض ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل: 
قيق: عبد ه، اإلحكام يف أوول األحكام، حت631املتوىف سشة:  رمحه اهلل،اآلمدي،  - 9

           الرزاق عفيفي، الشاشر: املكتب اإلسالمي، بريوت ـ دموق، بدون تاريخ. 
ه، له كتاب ختري  الفروع على 656املتوىف سشة:  رمحه اهلل، شهاب الدين الز جناين،  –10 

األوول، حتقيق الدكتور: حممد أديب واّل، بريوت ـ مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: 
   ه.    1398
} سمىاملالقواعد الصغرى ه، يف 660املتوىف سشة:  رمحه اهلل،عز  بن عبد السالم،   - 11

 ه. 1416{، دموق ـ دار الفكر املعاور، الطبعة األوىل: خمتصر الفوائد يف أحكام املقاود 
للعز بن عبد  {قواعد األحكام يف مصاّل األنام }  سمىاملكتاب القواعد الكربى     -  12

يًضا، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة ـ مكتبة الكليات األزهرية، طبعة أالسالم 
ومتيز بأن تأليفه كان أكثر استقاللية حيث نكر مجلة من م. 1991ه = 1414جديدة: 

                               القواعد املتعلقة مبقاود الوريعه.
ه، يف شرح تشقيح الفصول، 684 :توىف سشةامل رمحه اهلل،شهاب الدين القرايف،   – 13

تلميذ العز بن عبد حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الشاشر: شركة الطباعة الفشية املتحدة. وهو 
   .، والذي نس  على مشوال شيخه ونكر بعض قواعد املقاودالسالم
وعلي نفائس األوول يف شرح احملصول / له أيًضا، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود   - 14

 م.              1995ه = 1416حممد معوض، الشاشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األوىل: 
تكلم عن مقاود الوريعه  ،هـ 716املتويف سشة  رمحه اهلل، ،احلشبليالصروري الطويف  – 15

خمتصر الروضة{ ختقيق: عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، الشاشر: مؤسسة شرح }يف كتاب مساه 
                                 .م1987ه = 1407لرسالة، الطبعة األوىل: ا
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، ا يف كتبه مجيعهاا كبريً اهتم باملقاود اهتمامً ه 728املتوىف سشة  ، رمحه اهلل،ابن تيمية -16
 :وهشاك رسالة دكتوراه مطبوعة للدكتور يوسف البدوي بعشوان بل قل  أن توجد عشد معاوريه،

العلم  ":  باملقاود قوله شيخ اإلسالم األدلة الصرحية على اهتمام ومن ،تيميةن املقاود عشد اب
إن العلم بالكتاب  "أيضا:  قولهو   (1) "سه وعموده ورأسه مبقاود الوريعة أول الدين وأسا

ونقل عشه  "قاود الوريعة وغاياهتا ومعانيها والسشة على التمام والكمال ال يكون إال باإلملام مب
وكان املوتهر عشد أهل هذا  ،ه يرى أن العلم مبقاود الوريعة شرط لبلوغ رتبة االجتهادأيضا أن

ا هو الواطيب ، لكن الباحث نكر أن ابن تيمية قد ا ورحيً على هذا نصًّ  العلم أن أول من نص  
واسم كتابه: جامع املسائل، حتقيق: عزيزة مشس، إشراف: بكر عبد اهلل  عليه قبل نلك. نص  

 ه.   1433دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل: أبو زيد، 
اهتم أيضا مبقاود الوريعة وله فتاوى تدل ه 751املتوىف سشة  رمحه اهلل، ،ابن القيم - 17

، صوصبويء من ظواهر الش  على إهتمامه مبقاود الوريعة حىت وإن أدى نلك إىل اإلخالل 
العاملني { بتحقيق: طه عبد الرؤوف ويظهر هذا االهتمام يف كتابيه } إعالم املوقعني عن رب 

     م.  1973سعد، الشاشر: دار اجليل ـ بريوت، تاريخ الطبع: 
، حتقيق: علي بن حممد العمران، الشاشر: دار علم الفوائد، بدون } بدائع الفوائد { و - 18

واه أنه فلهذا كان من فتا  (2) ". ا للذريعة يباح للحاجةإن ما حرم سدًّ : " وهو القائل تاريخ.
ا فله أن يدفعه للصائغ ومعه نهب خام و يريد أن يسكه نقودً  ةعلى من كان يف قافل نص  
ر الصائغ كم سيكون من ديشار ويأخذه دنانري ويشصرف مع رفقته حىت ال يتعرض للسفر ويقدِّ 

الذهب بالذهب مثال مبثل ، ) وحده وال يتعرض لقطاع الطرق وهذا لو عرضته على حديث 
                         .نظرًا إىل مقصٍد عظيٍم تضيع بدونه مصاّل لعارضه (3) (ا بيد يدً 

                                 
                .     21، ص: 6ج،  1طإشراف: بكر عبد اهلل أبو زيد،  ، حتقيق: عزيز مشس،جامع المسائلظر مثاًل: ابن تيمية، ( ان(1

ص: ، 1ج د. ط،حتقيق: طه عبد الرءوف سعد،  ،إعالم الموقعين عن رب العالمين( انظر: ابن قيم اجلوزية، (2
161           . 

، 2مسشد أيب سعيد اخلدري، ج ،1حتقيق : حسني سليم أسد، ط، أبي يعلى الموصلي دمسن ،يعلىأبو  ،املوولي( (3
 (، قال احملقق: "إسشاده وحيح".         1325، رقم احلديث: )489ص: 
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ه، واحب  772املتوىف سشة:  رمحه اهلل، مجال الدين اإلسشوي، عبد الرحيم بن احلسن، -19
كتاب: هناية السول شرح مشهاج الووول، بريوت ـ دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 

    م.       1999ه = 1420
ه، يف كتاب: 794املتوىف سشة:  رمحه اهلل،الزركوي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل،  -  20

البحر احمليط يف أوول الفقه، حتقيق الدكتور: حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، تاريخ 
 م.   2000ه = 1412الطبع: 
ا كتابً { وافقاتامل }ص يف كتابه، خص  ه790املتوىف سشة:  رمحه اهلل،، الواطيب - 21

س علم ه البعض أنه أول من أس  وهلذا عد   ،كتاب املقاود  :للمقاود وعشون له هبذا العشوان
ولكن الذي يقال أن املقاود برزت يف تأليفه  ،بن عبدالسالم املقاود ولكشه مسبوق بالعز  

. مشه نسخة ينبني املتقدمني واملتأخر  والبعض جيعل الواطيب فيصاًل  ،اا كبريً زً أكثر وأخذت حيـِّ 
ه = 1417بتحقيق: أبو عبيدة موهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عف ان، الطبعة األوىل: 

 م.     1997
ه، وش ف كتاب إرشاد الفحول 1250املتوىف سشة:  رمحه اهلل،الووكاين، حممد علي،  – 22

ليل امليس إىل حتقيق احلق من علم األوول، حتقيق الويخ: أمحد عزو عشاية، تقدمي الويخ: خ
  م.          1999ه = 1419والدكتور: ويل الدين واّل فرفور، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل: 

م، أل ف كتاب: 1983ه = 1393املتوىف سشة:  رمحه اهلل،ابن عاشور، حممد الطاهر،  – 23
، بدون 2ط مقاود الوريعة اإلسالمية، ختقيق: حممد الطاهر امليساوي، األردن ـ دار الشفائس،

 تاريخ.
ل الفاسي، أل ف كتاب: مقاود الوريعة ومكارمها، طبع بدار الغرب اإلسالمي،  – 24 عال 

     5م. ط1993بتاريخ 
، {املقاود عشد الواطيب}نظرية بعشوان  كتابله  ) معاور ( لدكتور أمحد الريسوين ا - 25
      (1) .ملقاود{} مقاود ا كتاب آخر أيضا بعشوان{، و الواطيب ومقاود الوريعةو}

                                                                                               
 

، 1، شرح فضيلة الويخ: عياض بن نامي السلمي، د. م ـ األكادميية اإلسالمية املفتوحة، جمقاصد الشريعةانظر: ( (1
     بتصرف واختصار.                 ،11 – 9ص: 
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اخلادمي، نور الدين بن خمتار ) معاور ( له كتاب: علم املقاود الورعية، الشاشر:  – 26
 م.      2001ه = 1421 الطبعة األوىل:مكتبة العبيكان، 

األكادميية اإلسالمية ، شرح فضيلة الويخ: عياض بن نامي السلمي، مقاود الوريعة  - 27
      .املفتوحة

بريوت  مقاود القرآن من توريع األحكام، ) معاور ( له كتاب:عبد الكرمي،  حامدي - 28
 .     م2008هـ = 1429 الطبعة األوىل:ـ دار ابن حزم، 

ل ها مشصب يف وإن كان ج -علم املقاود الورعية  اليت تشاولت شيًئا عنهذه بعض املؤلفات 
وهي كثرية جدًّا  هذا العلم اجلليل،بشة األوىل يف غري أهنا تعترب الل   –أوول الفقه وقواعده 

      يصعب عد ها وحصرها أواستقصاؤها.      
 المبحث الثاني:

  المقاصد القرآنية مفهومها وأهميتها.
أمهية حيلل مث معىن املقاود القرآنية يف اللغة واالوطالح، سوف يبنيِّ الباحث يف هذا الصدد 

              .والباحثني نظر الدارسنيهذا العلم اجلليل حسب 
 وفيه مطلبان: 

 ا. واصطالحً  المقاصد القرآنية لغةً بالمطلب األول: التعريف 
       المقاصد القرآنية لغًة:              ـ

مبعىن املقاود تعريف املقاود الورعية ـ يف املبحث األول ـ كفيٌل املعىن اللغوي املذكور يف 
  داعي لتكراره ها هشا.          ، وبشاًء على نلك فال القرآنية يف اللغة

 ـ المقاصد القرآنية اصطالًحا:            
مؤخرًا، نلك ألن العلماء يف القدمي  املقاود القرآنية يف جمال الدراسات القرآنية ظهر مفهوم

 وأإال تلميًحا  اآليات، ومل تكد مؤلفاهتم تذكر هذا املفهوم اشتغلوا بدراسة علم املشاسبات بني
، غري أنه مل ختل تلك املؤلفات من نكر لفظ املقصد أو مقاود القرآن من غري ما ضبط إشارةً 

والسور ـ على  اآليات وحتديد هلذا املفهوم الوليد ـ إن أن علم مقاود القرآن وليد علم مشاسبات
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حنو ما جند عشد بعضهم، كالغزايل، والعز  بن عبد السالم، والزركوي، وغريهم من املعاورين، 
              وفيما يلي عرض هلذه األقوال:                (1)ًوا املفسرين مشهم. وخصو 

 القرآن مقاود حصر يف: الثاين للفصا ،القرآن جواهر يفـ  رمحه اهللـ الغزايل مام إلقول اـ 
 :   ونفائسه

 خرةاآل ربِّ  على،األ اجل بَّار إىل العباد وةدع األقصى، ه  ومقصد   األوفى، ول ب اب ه القرآن، ِسر  " 
  (2)... "  ىالثرَّ  حتت وما بيشهما وما الس فلى، نياضواألر  الع ل ى، السماوات خالق واألوىل،

اخلالق،  أن مقاود القرآن العامة تشحصر يف دعوة املخلوق إىل الغزايلاإلمام ي فهم من قول    
  ئ. ، وبيان طريق الووول إىل اخلالق املبداملخلوقإىل  وتعريف اخلالق

، األمر القرآن مقاوديف قواعد األحكام: " معظم ـ رمحه اهلل ـ العز  بن عبد السالم  مامإلقول اـ 
     (3)باكتساب املصاّل وأسباهبا والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا ". 

ترتكز على جلب املصاّل ودفع  القرآن مقاودجل  عز  الدين عبد السالم أن  اإلماميرى    
، وهي كذلك؛ ألن اهلل أنزل القرآن هداية ورمحة للبورية مجعاء، وقد خط  فيه خطوطًا املفاسد

 خضراء، وحث  على االلتزام هبا، وأخرى محراء وحذ ر من اقتحامها واجتيازها.     
" ... ألن القصد  من إنزال القرآن تعليم احلالل واحلرام، : رمحه اهلل مام الزركويإلقول اـ 

              ( 4)إلسالم وقواعد اإلميان ". وتعريف شرائع ا

فالزركوي يربهن على أن مقاود القرآن: ترمي إىل بيان احلالل واحلرام، وبيان أحكام الورع،    
 وأركان اإلميان، وال شك  أن القرآن حيدو إىل استظهار هذه املقاود العظيمة.  

                                 
يكون غرض  يف املقدمة الرابعة: ]فيما حيق أن التحريربن عاشور يف ا، و 206، ص: 11، جالمنار رشيد رضا،( (1

 ، وغريمها.         41ـ  38املفسر[، ص: 
           موقع الكتاب: ، 4 ص:جواهر القرآن، ، الغزايل( (2

mostafa.com-www.al    

الرؤوف سعد،  ، طبعة جديدة، مراجعة وتعليق: طه عبدقواعد األحكام في مصالح األنامبن عبد السالم، العز  ( (3
              .   8، ص: 1ج

 .  312، ص: 1ج، 2ط حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،، البرهان ، الزركوي( (4

http://www.al-mostafa.com/
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وأن مقاود القرآن  "العامة، إن يقول:  توضيًحا ملقاود القرآن رمحه اهلل يزيد اإلمام اآللوسي
حوال املبدا أخرى كأملذكورين بل هو موتمل على مقاود العظيم ال تشحصر يف األمر والشهي ا

حكام الورعية وأحوال ن مقاود القرآن التوحيد واألأقال ن يأقرب واملعاد ومن هشا قيل لعل األ
يهم السالم لنبياء عاألليه إدة وهو الذي دعا  تعاىل بالعباوالتوحيد عبارة عن ختصيص اهلل ،املعاد

ن التخصيص إغريه تعاىل وعبادة اهلل عز و جل منا حيصل بشفي عبادة إوال بالذات والتخصيص أ
       (1). " ربعةأله جزآن الشفى عن الغري واالثبات للمخصص به فصارت املقاود هبذا االعتبار 

تتجاوز األمر والشهي، لتومل التوحيد،  القرآنمقاود أن يبدو من كالم اإلمام اآللوسي    
    ، والتعريف باهلل املعبود باحلق.    واألحكام الورعيةأحوال املبدإ واملعاد،  وبيان

هذا، وإمنا ظهر مفهوم املقاود القرآنية ـ باعتباره علًما مستقاًل ـ لدى بعض العلماء    
الذي يعد ه بعض الباحثني رائد الشظرة  رمحه اهللاملتأخرين أو املعاورين، وحىت ابن عاشور 

املقاودية التفسريية يف العصر احلديث، مل يذكر تعريًفا جامًعا للمقاود القرآنية، غري أنه أشار 
             (2)إليه يف عدة مواضع من تفسريه!. 

  مما سبق يعرض الباحث بعض التعريفات الدقيقة املضبوطة ملقاود القرآن:   اوانطالقً    
ـ تعريف الدكتور عبد الكرمي حامدي " هي الغايات اليت أنزل القرآن ألجلها حتقيًقا ملصلحة 

            (3)العباد ". 

رك ب الدكتور حامدي تعريفه للمقاود القرآنية وفق تعريف الريسوين ملقاود الوريعة، ونس      
تجًّا أنه مل ي عثر على تعريف ملقاود القرآن عشد كلماته طبًقا لكلمات الريسوين، م ربِّرًا وحم 

القدامى واملعاورين!، والتعبري عن املقاود بالغايات فيه نوع من القصور ملا مر  من البيان 
 والتفصيل يف املبحث األول من هذا الفصل.         

                                 
         .250، ص: 30ج  د. ط، ،المعانيروح ( اآللوسي، (1
 . 41ـ  38]فيما حيق أن يكون غرض املفسر[، ص: ، تفسير التحرير والتنوير( انظر: املقدمة الرابعة من (2
        .  29ص: ، 1، طمقاصد القرآن من تشريع األحكامحامدي، ( (3
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ـ تعريف الباحث حممد تشكو علي: " هي األهداف اليت أراد اهلل تعاىل حتقيقها من إنزال القرآن 
      (1)لة وتفصياًل ". مج

ملقاود القرآنية باألهداف رب  الباحث حممد تشكو عن مقاود القرآن باألهداف، والتعبري عن اع
ضبط هذه املقاود وحتديدها على وجه دقيق، مع أن يلمس مشه جانًبا من القصور عن 

رع مقاود القرآن " إن تتف مجلة وتفصياًل  : "الباحث قد أفاد يف التعبري عن هذه املقاود بقوله
 إىل عامة وخاوة، بل وجزئية.     

ن بتعريفات العلماء للمقاود الورعية اليت سبق نكر بعضها عشد احلديث ولرمبا تأثر املعرف ا   
   عن مقاود الوريعة يف املطلب األول من املبحث األول يف هذا الفصل. 

 ألستان علي الفكي هلا بقوله:   ولعل  أحوط تعريف وأدق  مفهوم للمقاود القرآنية، تعريف ا
   (2)ـ " هي إدراك مراد اهلل تعاىل من إنزال القرآن الكرمي " . 

فتعريف الفكي موجز لكشه غري خمل ، حيث إنه مجع وأوعى، وإفصاحه عن مقاود القرآن    
قدر ما ، فيه إيقاظ للهمم، وتبصري للبصائر حنو التفك ر والت أمل والتدب ر على إدراك مراد اهللب

أويت شخص من الفهم والتعق ل إىل جانب إعمال الشصوص ومراعاة املصاّل، ومقاود القرآن 
 أمسى وهو التدبر.        تفسري، وكالمها وسيلة إىل مقصد مرابطة مع مقاود ال

   :مواضعيف القرآن يف على أوزان خمتلفة (  د  ص  قد ورد لفظ ) ق  مبشاسبة هذا املبحث فو    
يت      جث        مث    ىتىب  يب  جت   حت  خت  متچ  ورن " أقصد " يف قوله تعاىل: األول: على 

  چىث  يث    حج   
وتواضع يف مويك إنا ال الطربي رمحه اهلل يف معىن القصد هشا: " ق  (3  (

أمره برتك ونكر أن من املفسرين من قال: "  مويت، وال تستكرب، وال تستعجل، ولكن اتئد ".
   السرعة فيه ". 

                                 
                   .  129كتوراه، ص: ، رسالة د التفسير المقاصدي للقرآن عند ابن عاشورتـ ْشك ْو،  ((1

    .    6 – 5ص: ، " مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر" ( التجاين، (2
                 .    19( لقمان، اآلية: (3
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ا كان املعىن، فالتواضع وعدم االستعجال فيهما نوع من االقتصاد. أما التواضع هلل ففيه وأي  
اقتصاد اخللق؛ ألنه يتشاىف مع االستكانة لغريه تعاىل، وأما عدم االستعجال ففيه التوسط بني 

              (1)البطء واهلرولة، وبني اإلسراء والدبيب. 
ڄ  ڄ  ڄ     ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  وله تعاىل:يف ق" ق ْصد  "  على ورنالثاين: 

                 (2)    چڃ  ڃ  
وهو اإلسالم، ألنه  "والقصد من الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه": رمحه اهلل قال الطربي

                        (3)دين وسط بني األديان ال عوج فيه. 
ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  يف قوله تعاىل:" اسم الفاعل " قاوًدا  على ورنالثالث:  

         (5)ال موقة فيه".  يعين: قريًبا هيشاً " (4)   چٹ    چ 
 چ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ  الرابع: على ورن "م ْفتِعل" بالتذكري يف قوله تعاىل:

)6)   "
      (7). واإلميان اقتصاد بني مقامات العبادة".   يعين: فمشهم من يؤمن

   چ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  قوله:و 
وهو الذي "   (8)

     ( 9)".  استوت حسشاته وسيِّئاته
  (11  )     و     (10)     چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  على ورن " م ْفتِعلة " بالتأنيث يف قوله تعاىل:اخلامس: 

                                 
   .         146، ص: 20ج، 1طحتقيق: أمحد حممد شاكر، ، جامع البيان( الطربي، (1

         .            9( الشحل، اآلية: (2
      .   174، ص: 17، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ج1، طجامع البيانالطربي،  ((3

              .   42( التوبة، اآلية: (4
، 2، د. ط، جبحر العلوم ، والسمرقشدي، نصر حممد:360، ص: 2ج د. ط، ،تفسير القرآن العظيمابن كثري: ( (5

    .      194، ص: 3خنبة من علماء التفسري، ط ،المختصر في تفسير القرآن الكريم، و: 62

              .    32( لقمان، اآلية: (6
      .30، ص: 3، د. ط، جبحر العلومالسمرقشدي،  ((7

     . 32( فاطر، اآلية: (8
 .                      893، ص: 1ج، 1، طالوجيزفي تفسير الكتاب العزيز( الواحدي، (9

               .   66ية: ( املائدة، اآل(10
، 148 ضبط وترتيب: حممد سعيد اللحام، ص:، 6ط ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، ( (11

  .          879، و 878، 753، 728
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ومبثله  ( 1). ل الكتاب "يعين عصبة ومجاعة عادلة، وهم مؤمشو أه: " رمحه اهلل قال السمرقشدي
 (2)قال الواحدي. وقال الصابوين: " مجاعة معتدلة غري غالية وال مقصِّرة ". 

                                            المطلب الثاني: أهمية علم المقاصد القرآنية.
ة، ليكون هذا ه والبحث عن مقصد ومراد كل  آية من آيات اهلل الكرميمقاود القرآن يعين التوج  

هو التدب ر والتفك ر يف اآليات الو ريفة وأدق  الفهم مقدمة ضرورية وأساسية ألمر آخر أهم  
تشبع أمهية هذا العلم من كونه وسيلة لتحقيق املقصد من إنزال هذا و  .لالستفادة العملية مشها

بعد فهم املعاين،  القرآن كله وهو تدبره واالهتداء مبا تضمشه؛ ونلك ألن التدبر ال يكون إال
أول معانيها الذي ترجع إليه. ومعلوم أن جمرد وعي اللفظ وحده ال ومقصد كل سورة هو 

جيدي وال يهم، بل املقصود من كل كالم إدراك فحواه وتدبر مقصوده ووعي مغزاه ومرماه؛ ألن 
األقوال األلفاظ ما هي إال وسيلة يتوول هبا إىل املقصود والفحوى. وإنا كان القرآن أحسن 

                 وأودق الكالم، فتدبر معانيه وعقلها من األمهية مبكان.    

ن وقوف املفسِّر على مقاود فإ وإنا كانت املقاود القرآنية تتألف من مقاود السور؛   
فًقا هلذا ا؛ ألنه يتقيد يف توجيه اآليات و د نهشه ويعصمه من اخلطأ يف تفسريهالسور يسدِّ 
ن نلك أن مقصد كل سورة إمنا يقف عليه املفسر بعد استقراء آياهتا والتأمل املقصد، وبيا

العميق فيما تدل عليه معان حتقق مراد اهلل تعاىل من كالمه، ونلك بالشظر يف فواتح السورة 
مث إن االعتشاء بعلم مقاود السور القرآنية وسياق وسباق آياهتا وحلاقها، وألفاظها. وخواتيمها، 
 إىل اليقني بعصمة القرآن ورسوِخ اإلميان بأنه كالم اهلل حًقا، فتورق الشفس وتقر  يؤدي حتًما 

              لب. العني ويزداد نور الق

وعلى هذا فإن تفسري القرآن باعتبار مقاود السور يعترب هو املشه  األسلم الذي جيعل كالم    
آياته، ويربز إعجازه وبالغته؛  اهلل مشتظًما على حنو يتضح فيه جليًّا كمال نظمه واتساق

                                 
    .408، ص: 1، د. ط، جبحر العلومالسمرقشدي،  ((1

   .        353، ص: 1، ج9، طصفوة التفاسيرالصابوين،  ((2
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: "ومن حقق املقصود من السورة، عرف تشاسب آيها وقصصها ومجيع البقاعي قال
        ( 1) أجزائها".

 وميكن تسجيل أمهية علم املقاود القرآنية يف األرقام التالية:          
 من اهلل رادم معرفة وبالتايل الشصوصل عل معرفة على قائم عامل بوك املقاود باب -1

 مراده عن للبحث القرآنية ياتاآل يف االستشباط وقوة التدبر عمق يف يسهم وهذا املكلف،
              .وأمثال وقصص ووعيد ووعد ونواهي أوامر من فيها مبا ياتاآل من سبحانه

 احملتملة املعاين أحد معرفة على ويعني واخلطأ، للز ال يف عالوقو  من يعصم سبب نهأ كماـ  -2
             (2)".  القرآين الشص حمتمالت أحد ترجيحأو "  للشص
 على اإلسالمية القرآنية الرسالة فهم إىل السليم لاملدخ هي الكرمي القرآن مقاود معرفة -3

 نص ما هي إمنا القرآن، فمقاود .تفريط وال إفراط وال نقصان، وال زيادة بال الصحيح، وجهها
   .وأحكامه معانيه من مجلة اس تخلص وما لقرآن،ا ألجله نزل وما القرآن، عليه

 واجلماعية، الفردية أعمالشا به نزن أن جيب يالذ واملعيار امليزان هي القرآن قاودم  4 -
 أو يعسكر  أو سياسي أو ياقتصاد أو أخالقي أو قليب لعم لفك والعامة، اخلاوة وحياتشا
             .هيهد عن حائد فهو ،القرآن يف ومبقاوده القرآن، مبقاود ييهتد ال يحضار 
 مشاهجهم يف للمفسرين كذلك مشه بد ال يالذ واملعيار امليزان هي القرآن مقاود  5- 

 ومقاوده اهتماماته تكون أن ولتفسريه لشفسه املفسر يضمن ومراعاهتا فبمعرفتها وتفسرياهتم؛
          (3). نقصان وال زيادة بال القرآن مقاود نطاق يف واستشباطاته

 ه من إنزال القرآن أساًسا. علم مقاود القرآن راجع إىل حتقيق املقصد كلِّ  -6
 أن مقاود السور القرآنية هو أول معانيها اليت ترجع إليها، فمقصد السورة هو أم  املعاين.  -7

                                 
، املسمى: } املقصد األمسى يف مطابقة اسم كل  سورة {، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السورالبقاعي،  ((1
    .149، ص: 1، ج1ط

أثر المقاصد في تدبر  . نقاًل عن:9ـ  8 "،  ص: مقاصد القرآن من خالل القسم في القرآن الكريمالراشد، "  ((2
  .كشانة بين عقلة حممود للدكتور أشرف، النص القرآني

ألمحد الريسوين، ص:  مقاصد المقاصدنقاًل عن: ، . 9ـ  8 ص:، ، " مقاصد القرآن من خالل القسم "  الراشد، ((3
  .        28ـ  27
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      أن  االجتاه املقاودي للقرآن من قبيل تفسري القرآن بالقرآن، فهو تفسري القرآن بالشظر  -8
والتأمل والتدقيق فيما توحي إليه السورة من حتقيق مراد اهلل من كالمه عن طريق الشظر إىل فاحتة 
السورة وخامتتها، وسابقها والحقها، وموضوعها وألفاظها مع التعرف على الروابط اخلفي ة اليت 

ويخ حممد تود ها السورة؛ فتجعل أوهلا متهيًدا آلخرها، وآخرها تصديًقا ألوهلا كما قال ال
 (1)الغزايل يف كتابه حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي. 

أنه يعني على فهم كالم اهلل فهًما وحيًحا، يوول إىل معرفة احلق  يف تفسري كالم اهلل  -9
 والتبحر يف دالالته وهداياته واستشباطاته ودقائق معانيه.   

للسالمة من اخللل يف تفسري كالم اهلل  معرفة مقصد السورة الذي تشتظم به آياهتا سبيل -10
 عز  وجل .             

أن تفسري القرآن باعتبار مقاود السور جيعل الكالم مشتظًما متشاسًقا، حبيث تكون  -11
 متباعدة!.                 ا، أو شعبً متشاثرةً  ايف سلك واحد ال فقرً  امرتابطً  االسورة خيطً 

  ( 2)أعظم ما يتحقق به ربط اآليات بالواقع. مقاود السور القرآنية من  -12
املقاود القرآنية قاعدة من قواعد تفسري القرآن بالقرآن، فالقرآن يفسر على ضوء  – 13

       (3)مقاوده. 
وأخريًا: علم املقاود القرآنية يؤدي إىل تذوق كالم اهلل، ويبعث متعة روحية؛ فيتحقق بذلك 

ر إمنا  يكون كله وهو التدبر!. قال الواطيب رمحه اهلل: " التدب  املقصد األعلى من إنزال القرآن  
      (4)ملن التفت إىل املقاود ". 

ل من مل يشظر يف املقاود يعتقد أن التدبر غري حاول لكـ رمحه اهلل ـ لواطيب اإلمام فا   
 الستعماله أداة احلصر اليت تفيد التقييد!.         ويعقلها

                                 
 ، بتصرف.                5حملمد الغزايل، ص:  نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمانظر: مقدمة الكتاب  ((1

 ، للويخ الدكتور: حممد عبد اهلل الربيعة، مركز تفسري للدراسات القرآنية ) مسموع (.     لقرآنمقاصد سور ا( (2
. }حتت الفصل السادس: تفسري القرآن 152 – 142ص: ، 1، طدراسات في أصول التفسير( راجع: يونس، (3

 على ضوء مقاوده، من الباب األول: تفسري القرآن بالقرآن{.        
              .209، ص: 4جد. ط، موهور بن حسن آل سلمان،  ، حتقيق : أبو عبيدةالموافقات في أصول الفقهالواطيب، (4) 
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 المبحث الثالث:
   .اإلسالمية قة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعةلعالا

حيث  يهدف هذا املبحث إىل بيان العالقة بني مقاود القرآن ومقاود الوريعة اإلسالمية
 يذكر الباحث تعريف القرآن وتعريف الوريعة، والفروق بني مقاود القرآن ومقاود الوريعة.  

                      التعريف بالقرآن.   ـ 
جاء يف املعجم: قرأ الكتاب قراءًة وقرآنًا: أي تتبع   قرآن لغة: مصدر قرأ، يقرأ، قراءًة وقرآنًا.ال

كللماته نظرًا، ونطق هبا أم ال. وقرأ اآلية: نطق بألفاظها عن نظٍر أو حفٍظ. وقرأ الويئ قْرًءا 
ب قراءة قرأت الكتا ال اجلوهري يف الصحاح: "ق  (1) وقرآنًا: مجعه وضم  بعضه إىل بعض.

وقرآنا، ومشه مسِّي القرآن. وقال أبو عبيدة: مسِّي القرآن ألنه جيمع الس و ر  فيضمها. وقوله تعاىل: 
  چيئ  جب  حب  خب     مب  چ أي مجعه وقراءته،  :  چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  چ 

(2)
أي قراءته.  :  

  ( 3) ." اس: فإنا بيـَّشَّاه لك بالقراءة فاعمل مبا بيـَّشَّاه  لكقال ابن عب
 وقيل يف أول اشتقاق الكلمة: 

    ـ أنه موتٌق من الًقْرِء: مبعىن اجلمع.
   ـ أنه موتٌق من القرائن: مبعىن التوابه. 
 ـ أنه موتٌق من الق ْرِن: مبعىن الضمِّ. 

  (4) ـ أنه علٌم مرجتٌل من أول األمر للقرآن الكرمي.

، ٌد، وهو: التتبع واجلمع، والضم  فخالوة القول هي: أن القرآن والقراءة معشامها واح   
 إىل . والقرآن مجعت آياته بعضها إىل بعٍض، وتتوابه آياته، وسوره مشضمة بعضهاوالتوابه

            البعض؛ وهلذا فكل هذه االشتقاقات حمتملة ووجيهة.   
 

                                 
 ، مادة ) قرأ (.   756، ص: 2ج، 2ط ،المعجم الوسيط ،أمحدو  ،الصواحليو مشتصر، و (  أنيس، (1
 .         18ـ  17القيامة، اآلية: ( (2
 ، فصل القاف.      65، 1، مادة )قرأ(، ج4، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، طبيةتاج اللغة وصحاح العر اجلوهري، ( (3
 .  14، ص: 1جد.ط، ، مناهل العرفان(  الزرقاين، (4
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 : أمجعها وأوعاها الًحا عرِّف بتعريفاٍت عد ة، منوالقرآن اوط
عجز، املشزل على خامت األنبياء واملرسلني، بواسطة األمني جربيل عليه السالم، ـ " هو كالم اهلل امل

املكتوب يف املصاحف، املشقول إليشا بالتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختتم 
 (1)".  بسورة الشاس

زل على الشيب ولى فيقال: هو كالم اهلل املعجز، املش يضاف إىل هذا التعريف شيًئاوميكن أن    
اهلل عليه وسلم لفظًا ومعًشا، املكتوب يف املصاحف، املشقول بالتواتر، املتعبد بتالوته، املتحدى 

فالقرآن الكرمي لفظه ومعشاه من بأقصر سورة مشه، املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الشاس. 
التحدي بأقصر سورة من القرآن  اهلل، وهذا هو الفرق الدقيق بني القرآن واحلديث القدسي. أما

وئ    ائ  ائ   ەئ  ەئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ فقد وقع فعاًل، قال تعاىل: 

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  
(2)

" أي وإن كشتم يا أيها الشاس قي شك من  : 
يان بسورة القرآن املشزل على عبدنا حممد ولى اهلل عليه وسلم، فشتحداكم أن تعارضوه باإلت

واحدة مماثلة له، ولو كانت أقصر سورة مشه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كشتم وادقني 
     ( 3)فيما تد عون ". 

     ة: بالشريعالتعريف ـ  
الوريعة يف اللغة: الطريق املوول إىل املاء. قال خليل بن أمحد الفراهيدي يف كتاب العني: 

ا فهو شارع، واملاء موروع فيه إنا تشاوله بفيه. والوريعة واملورعة: شرع: شرع الوارد املاء وشرع
ائع، واملوارع، قال موضع على شاطىء البحر أو يف البحر يهيأ لورب الدواب، واجلميع: الور 

 مة:نو الر  
 (5)، (4) الثياب خفي الوخص مشزرب رث   *    ن مقتشص جال   ويف الورائع من

                                 
مباحث في علوم  ،مشاع القطان. وانظر تعريف القرآن يف: 7، ص: 2، طالتبيان في علوم القرآنالصابوين، ( (1

   .      18، ص: 1جد.ط، ، رفان مناهل العالزرقاين، و . 17، ص: القرآن
 .   23البقرة، اآلية: ( (2
 .     4، ص: 2، مجاعة من علماء التفسري، طالمختصر في تفسير القرآن الكريم( (3
 .     64، ص: 1، جديوان ذي الرمة( (4
 ، باب العني والوني والراء.       252، ص: 1، د.ط جكتاب العينخليل الفراهيدي، ( (5
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والراء والعني أول واحد، وهو شيء يفتح يف امتداد يكون فيه. )شرع( الوني وقال ابن فارس: 
عة يف الدين والوريعة. قال اهلل رْ من نلك الوريعة، وهي مورد الواربة املاء. واشتق من نلك الوِّ 

  چۆ     ںں  ڱڱ  ڱ  ڱ  چ تعاىل: 
ڱ    ڱڳ  ڳ  ڳ  چ ، وقال سبحانه:  (1)

  چڱ      ڱ  ۀ  
(2)

    يعة املاء:. وقال الواعر يف شر   
 (4، )(3) وأن البياض من فرائصها دامي *       هاوملا رأت أن الوريعة مه  

 (5)الوريعة: مورد املاء الذي تورع فيه الدواب ". قال ابن مشظور يف شرح معىن البيت: " 
يف اللغة: عبارة عن البيان واإلظهار، يقال: شرع اهلل كذا، أي: جعله  الورعوقال اجلرجاين: "

يًقا ومذهًبا، ومشه: املور ع ة . والوريعة اوطالًحا: هي االئتمار بالتزام العبودية، وقيل: طر 
الوريعة: ما شرع اهلل وقال الفريوز آبادي: " (  6)الوريعة: هي الطريق ]الواضح[ يف الدين". 
ريعة: فتبني هذا التعريفات أن املراد بالو (7)"  تعاىل لعباده، والظاهر املستقيم من املذاهب

          الطريق أو املشهاج املستقيم البني  الواضح الذي ال اعوجاج فيه املوول إىل املطلوب واملرمى.           

على أعجب األسرار وأحكمها، وأمسى املقاود وأكربها، فهو األول  القرآن الكرميحيتوي 
لورعية املعتربة ترجع يف مجلتها األويل، واملصدر الكبري، واألساس املتني نقاًل وعقاًل. واملقاود ا

  أو تفصيلها ـ تصرحًيا أو ضمًشا ـ إىل هدي القرآن وتعاليمه وتوجيهاته.               
 مقاود فهشاك ه،يلإ تضاف ما حسب املقاود فعر  ت  تقول الباحثة الدكتورة فلوة راشد: " 

وقد تقدم ( 8) ." القرآن مقاود وهشاك ،ةحد على حكمٍ  لك مقاود مشه عويتفر  الوريعة،

                                 
                . 48ئدة، اآلية: املا (1)

         .18اجلاثية، اآلية: ( (2
 البيت من شعر أمري الوعراء اجلاهلي امرئ القيس بن حجر.     ( (3
 .    262، ص: 3، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، د. ط،  ) باب شرع (، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ( (4
 .  315، 2، جلسان العربابن مشظور، ( (5
  ، باب الوني. 210، ص: 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  ((6
 ، فصل الوني.        732، ص: 1ج ،8طحتقيق: مكتب الرتاث، ، القاموس المحيطالفريوز آبادي،  (7)

 .           8ص: ، " مقاصد القرآن من خالل القسم  "الراشد، ( (8
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التعريف بكل مشهما يف املباحث السالفة والذي يعين الباحث يف هذا املضمار هو بيان العالقة 
 بيشهما.           

ال يتجاوز الشصوص الورعية، وال يضعها يف مقابل املصاّل واملشافع،  للقرآن االجتاه املقاودي   
رآنًا وسشًة إن ص الورعي قاملرعية يف تفسري الش   ملقاود الورعيةاوإمنا يعتمد املصاّل املعتربة و 

يستلهم احِلك م واملصاّل اليت جاءت الشصوص لغايتها م سرتشًدا مبا عرف من عادة الورع يف 
األحكام م ستعيًشا بروح الوريعة وعللها املشصووة وأحكامها املستشبطة، فإنا ما توول إىل هذه 

ش ص يف ضوئها وحد د نطاق تطبيقه وجمال إعماله احلكمة وتعر ف على تلك املصلحة فس ر ال
                (1)على أساسها. 

يتبني من هذا الكالم أن الشظرة املقاودية للقرآن ليست جتاوزًا لشصوص الوريعة، وال يعين    
اليت جاءت الوريعة  املصاّلتطواًل على أحكام الوريعة، وإمنا ي عىن به االعتماد على 

ستوحي احلكم واألسرار اليت جاءت الوريعة إلثباهتا وتأكيدها، وعلى ضوء  لتحقيقها،كما ي
تلك املصاّل واحلكم تشبين مقاود القرآن وتشطلق مشها، فهي ليست شيًئا زائًد على مقاود 
الورع، وليست مبعزٍل عن دعائمه. ولذا فهي مشوطة مبقاود الوريعة من أي  جانٍب، لكشهما 

 ورًا؛ إن أن بيشهما عموٌم وخصوٌص.   جيتمعان حيًشا ويفرتقان ط

كما يتضح أن العالقة بني مقاود القرآن ومقاود الوريعة، عالقة تفه ٍم وتبص ٍر؛ إن أن    
مقاود القرآن ت عىن بإظهار حماسن الوريعة ومصاحلها، وإبراز احِلك م والغايات اليت هتدف إليها 

ـ هي احلصن الذي تستشد إليه مقاود القرآن،  الوريعة السمحة الغر اء، ومقاود الوريعة ـ مجلةً 
وال ي تصو ر أن تشبعث مبعزٍل عشها، وعلى ضوء مقاود الوريعة ي فس ر الش ص القرآين، وعلى غرار 
املقاود الوريعة تستشبط مقاود القرآن عن طريق مرعاة املصاّل الورعية املعتربة، واالستعانة 

لقرآن هو األول من حيث املرجعية، إًنا بيشهما عموم بااألدلة الورعية القاطعة، عْلًما بأن ا
 وخصوص، ومشول وانفراد، إنا اجتمعا افرتقا وإنا افرتقا اجتمعا.                  

                                 
 قرآن وتفسريه وعالقته بعلم، حمور: ]فهم ال6ـ  5، ص: هتوظيف المقاصد في فهم القرآن وتفسير  ،( التهامي(1

 .      116للدكتور يوسف أمحد حممد البدوي ص :  ،مقاصد الشريعة عند ابن تيميةنقاًل عن:  [املقاود
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رمست الباحثة األستانة الدكتورة فلوة بشت ناور بعض الفروق بني مقاود الوريعة ومقاود 
                    القرآن، وها هي:     

 بوكل مستقل أو واألووليني الفقهاء بني التصشيف من هحظ   نال علم الوريعة دمقاو 1 -
 املفسرين كالم ثشايا يف ووجوده أقل حظًا، فهي القرآن مقاود أما كتبهم األوولية، يف مبثوث
                  .القرآن تتشاول كليات اليت اآليات عشد

 من أيًضا ت ستمد الوريعة مقاود ولكن ريعة،الو ملقاود األول املصدر هو الكرمي والقرآن 2 -
 فاستشباطها القرآنية املقاود أما .الزاوية هذه من أوسع الوريعة فمقاود الورعية، باقي األدلة

           .الكرمي بالقرآن خاص
ألنه  (1). أعم فهي القرآن مقاود أما الفقهية، باألحكام غالًبا ترتبط الوريعة مقاود  -3 

    ملرجع األول. هو األول وا
ولقد تضمن القرآن أوول املقاود ومكمالهتا، كما نكر نلك اإلمام الواطيب يف كتابه 
املوافقات: " فإنا نظرنا إىل رجوع الوريعة إىل كلياهتا املعشوية وجدناها قد تضم شها القرآن على 

ذا كل ه ظاهر الكمال، وهي: الضروريات واحلاجيات والتحسيشيات، ومكمل كل  واحٍد مشها، وه
 ."(2)       

        فيما يلي: الكالم يتضح هذا 
 أ ـ مجيع مقاود الوريعة الواردة يف السشة واالجتهاد متضمشة يف القرآن الكرمي بالكمال والتمام. 
ب ـ الفرق بني ما يف القرآن من مقاود وما يف الوريعة، أن القرآن جاء هبا على هيئة أوول 

   (3) السشة واالجتهاد، فهو على شكل شرح وبيان ملا يف القرآن. وقواعد، أما ما جاء يف

ي ستوف  من كالم األستانة الدكتورة فلوة أن بني مقاود الوريعة ومقاود القرآن عالقة    
الكلي باجلزئي، وهي حمق ة يف هذا، وأن علم املقاود الورعية ألِّف فيه مؤلفاٌت مج ة من قبل 

يف املطلب الثاين من املبحث األول توضِّح هذا  98 - 94حات الفقهاء واألووليني والصف
                                 

 .    8ص: " مقاصد القرآن من خالل القسم " الراشد، ( (1
، ص: 2ج  د. ط، حسن آل سلمان، هور بنحتقيق : أبو عبيدة مو ،الموافقات في أصول الفقه( الواطيب، (2

361               . 
 .           32 ـ 31ص: ، 1، طمقاصد القرآن من تشريع األحكام( حامدي: (3
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الكالم أكثر فأكثر، ونلك أثشاء احلديث عن التأليف واملؤلفات يف علم املقاود، أما املقاود 
القرآنية فلم حتظ بالتأليف إال ما كان من كالم بعض املفسرين الذين يهتمون ببيان مقاود 

القرآن و حنو تفسري موضوعي لسور القرآن، أو الذين يقفون  القرآن العامة كالغزايل يف جواهر
عشد كل سورة ويبيشون موضوعها كالسيد قطب وابن عاشور وغريمها، وأيًضا مقاود الوريعة هلا 
مرجع آخر غري القرآن، كالسشة مثاًل، أما مقاود القرآن فهي مشحصرة يف القرآن ناته. ومقاود 

، أما مقاود القرآن فتومل األحكام الفقهية وغريها من الوريعة مرتبطة باألحكام الفقهية
 األحكام.                    

وأمجع آية للحث  على املصاّل  : " يف هذا الصدد الدين بن عبد السالم يقول اإلمام عز  و    
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ       والز جر عن املفاسد بأسرها قوله تعاىل:كلها 

وقال أيًصا: " ولو   (1) چ     ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ
تتبعشا مقاود يف الكتاب والسشة لعلمشا أن اهلل أمر بكل خرٍي دق ه وجل ه، وزجر عن كل  شر  دق ه 
وجل ه، فإن اخلري يعرب  به عن جلب املصاّل ودرء املفاسد، والو ر يعرب  به عن جلب املفاسد 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ڎ  ڈ چ   ودرء املصاّل، وقد قال تعاىل:

                        (3) ،  (2) . چک  گ  گ   گ   

 يستخلص من هذه الشصوص ما يلي:          
 أن القرآن دل  على أنواع املصاّل جْلًبا هلا، وعلى أنواع املفاسد دفًعا هلا.    ( أ

مثل: العدل، واإلحسان، أن  القرآن عرب  عن أنواع املصاّل واملفاسد بألفاظ كلية جامعة،   ( ب
، والفحواء، واملشكر، والبغي، يف جانب املفاسد.    واخلري، والرب ، يف جانب  املصاّل، والو ر 

          ( 4)ج( أن ما يف الوريعة من املصاّل قد تضمشه القرآن الكرمي. 

                                 
    .  90الشحل: ( (1
             . 8ـ  7الزلزلة، اآلية: ( (2
 الرؤوف سعد،  عة وتعليق: طه عبد، طبعة جديدة، مراجقواعد األحكام في مصالح األنام( العز  بن عبد السالم: (3
 .  189، 2ج
 .     33 ـ 32ص: ، 1، طمقاصد القرآن من تشريع األحكام( حامدي: (4



 

97 

صد كما أن القرآن تضم ن الكثري من مقاود الوريعة العامة واخلاوة واجلزئية، مثل: مق
السماحة ورفع احلرج، مقصد الوسطية واالعتدال، مقصد اإلوالح ودرء الفساد، مقصد العدل 
واملساواة، مقصد احلرية، مقصد حفظ الضروريات اخلمس: الدِّين والشفس والعقل والش سل 
واملال، ومن مث بني  القرآن علل األحكام واملصاّل املرجوة مشها، واملفاسد املشهي عشها، يف جمال 
العبادات واملعامالت واألخالق، وهكذا جند أن القرآن احتوى على أوول مقاود الوريعة من 
ضروريات وحاجيات وحتسيشيات، كما احتوى على العديد من املقاود العامة واخلاوة 
واجلزئية؛ فيكون بذنلك املصدر األول ملعرفة مقاود الوارع، واملرشد إىل أنواع املصاّل من أجل 

       (1)نواع املفاسد من أجل اجتشاهبا. حتقيقها، وأ

تلك هي العالقة بني مقاود القرآن ومقاود الوريعة، وقد عكست للقارئ غاية هذه    
العالقة ومداها، وأهنا عالقة وطيدة ووثيقة، وأن بني املقصدين عالقة الكل  باجلزء؛ فالقرآن 

        ل وتذكر اجلزئيات.  يذكر املقاود الكلية، والسشة تفصِّ 

يقصد هبا الغايات واملعاين واحلكم الواملة  واألغراض العليا  واملقاود القرآنية العامة:   
فهي هبذا االعتبار نات وفة عمومية تشدرج حتتها  (2)امللحوظة يف مجيع القرآن أو معظمه. 

فظ ديشهم املقاود القرآنية اخلاوة. وتتمثل هذه املقاود يف رعاية مصاّل الشاس، املتمثلة يف ح
وأنفسهم، وعقوهلم، وأعراضهم، وأمواهلم، ونسلهم، كما عرب  عشها القدامى، أو املتمثلة يف 
عمارة األرض وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار والحها بصالح املستخلفني فيها وقيامهم 

ملشافع مبا كلفوا به من عدل واستقامة، ومن والح يف العقل والعمل، واستشباط خلرياهتا وتدبري 
         (3)اجلميع كما عرب  عشها احملدثون. 

يبدو من هذا الكالم أن القدامى نظروا يف املقاود العامة من حيث املصاّل الضرورية     
اخلمسة اليت جاءت الوريعة لتحقيقها، وأن احملدثني اعتربوا تعمري الكون بصالح الشاس 

                                 

 بتصرف واختصار.         34ـ  33ص: ، 1، طمقاصد القرآن من تشريع األحكام حامدي،( (1
                      ، بتصرف.47و  29، ص: مرجع سابق( حامدي، (2
 .    43، ص:1، طدراسات في أصول التفسير ( يونس،(3
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قاود إمنا وضعت ألجل مصلحة العباد واستقامتهم، وميكن اجلمع بني الشظرتني بأن امل
ووالحهم وفالحهم ديشًا ودنًيا، وبصالحهم يصلح الكون، وبالتايل ميكشهم تعمري األرض 
واستخراج خرياهتا مع احلرص على بقاء السالم فيها برعاية حقوق اآلخرين. وتعبري احملدثني 

رت أدت بالطبع إىل عمارة شرح وبيان لتعبري القدامى، ألن املصاّل الضرورية اخلمسة إن توف  
الكون وحفظ نظام التعايش واستخراج كشوز األرض، فالدين إنا حفظ أقيمت الوعائر، 
والشفس إنا حفظت دامت احلياة، والعقل إنا حفظ وقف على حقيقة وجوده وهنض ملا خلق 

شسل من أجله، وعمل مبوجب اخلالفة، واملال حبفظه حيصل االستثمار والتمويل واإلنفاق، وال
إنا حفظ ولحت األعراض وطهرت األنساب؛ فيزهو العيش وتطيب احلياة، فاملصاّل الضرورية 

   اخلمسة عليها مدار الوريعة ونصووها.   

وقد حاول الويخ أبوبكر جومي أن يوظِّف بعض هذه املقاود يف تفسريه رد األنهان إىل    
من خالل استقرائه للتفسري تدرجييًّا يذكر الباحث تلك املقاود اليت استشبطها معاين القرآن 

وسوف يتضح هذا يف الفصلني اآلتيني إن  حسب املباحث املذكورة على ضوء اخلطة املربجمة.
                                        شاء اهلل.
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     :رابعالفصل ال
   .ة عند الشيخ أبي بكر محمود جوميماعالمقاصد القرآنية ال
 ول: إثبات أصول العقيدة اإلسالمية.المبحث األ

زمام الدين هي اليت األربعة سوف يتشاول الباحث يف هذا املبحث أوول العقيدة اإلسالمية 
        انية، والرسالة، والبعث، واجلزاء.  واليت تتمثل يف الوحدوقوامه، 

                               المطلب األول: الوحدانية.
وشاعيٌّ من الوحدة، بزيادة األلف والشون للمبالغة، ووفة من وفات اهلل  الوحدانية: مصدر

تعاىل، معشاها: أن ميتشع أن يواركه أحد يف ماهيته ووفات كماله، وأنه مشفرد باإلجياد والتدبري 
فلزم من نلك أن يكون هو  (1)العام بال واسطة وال معاجلة، وال مؤثر سواه يف أثر ما عموًما.

   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ۓ  چ ق  وحده، قال تعاىل: املعبود باحل
(2)

وتكاد تتفق كلمة   
قال ابن كثري: "   (3)املفسرين يف بيان لفظ ) قضى ( أن املراد به: أمر أو أووى أو حكم. 

يقول تعاىل آمرًا بعبادته وحده ال شريك له فإن القضاء هشا مبعىن األمر. مث قال: قال جماهد: ) 
واألمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم. فاألمر واإليصاء واحلكم معان   (4)". وقضى ( وو ى 

، وكلها معاٍن مقصودة يف هذا الصدد.                      متقاربة تفيد: اجلزم والقطع والبت 

مما ال شك فيه أن العقيدة هي رأس األمور، وأول ما دعا إليه الرسل أممهم، بل لقد اتفقت     
دعوة إىل التوحيد والعقيدة اإلسالمية والدين احلشيفي، وآيات القرآن يف هذا الباب كلمتهم يف ال

أيت يف مقدمتها الوحدانية، وهي املطلب وللعقيدة اإلسالمية أوول أربعة ت غفرية وحاشدة.
   األول من هذا املبحث.         

                                 
 . 1060ـ  1059، ص: 2جمادة )وحد(، ، المعجم الوسيط، 2ط ،أمحدو الصواحلي، و مشتصر، ، و ( أنيس(1
 .  23 اآلية:اإلسراء، ( (2
، 1، والواحدي يف التفسري الوجيز، ج321، ص: 20، والرازي، ج413، ص: 17انظر مثاًل: تفسري الطربي، ج( (3

، 3، والبغوي، ج92، ص: 6، والثعليب، ج34، ص: 3، وابن كثري، ج231، ص: 3، والسمعاين، ج631ص: 
، عشد 453، ص: 6، والقامسي، ج251، ص: 2، والشسفي، ج252، ص: 3، والبيضاوي، ج126ص: 

 تفسريهم لآلية.   
 .           34، ص: 3ج د. ط، ،تفسير القرآن العظيمابن كثري، ( (4
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ه يف تفسريه لآليات هذا، ولقد ولع الويخ جومي ببيان الوحدانية كمقصد قرآين خاص، وتشاول
القرآنية، وقد هدى االستقراء إىل بعض األماكن اليت بني  فيها هذا املقصد العظيم اخلطري، 

 ميكن التمثيل له مبا يلي:      

ال نظري : "       چ جئ     ی           ی چ    "  املستحق العبادة مشكم ... : "  چ یچ    ـ تفسريه لقوله تعاىل:
جب  حب    خب       چ   "  تقرير لوحدانيته، هو : "         چ  حئ      مئ       ىئ        يئ      چ   "  يف وفاته له يف ناته وال

أثبت مقصد الوحدانية يف هذه فقد  (2) ". املتصف بالرمحانية العامة والرحيمية اخلاوة"  :(1 )  چ
 أهنا ال تستحق هذه العبادة، ، بفرض أن هشاك آهلة تعبد، غريألن اهلل هو املعبود باحلقاآلية، 

 فاهلل إله حق واحد أحد ال شريك له.    

ٹ     ٹ         چ   "  بني  خللقه بالدالئل واآليات: "        چ   ٿ   ٿچ ـ قوله عشد تفسري قوله اهلل تعاىل: 

: "           چ ڤ    چ  "  د بذلكشه : "           چ ٹ     ڤ     چ             " ال معبود يف الوجود حبق: "      چ  ٹ 
بتدبري  : "        چ ڦ      چ   "  من األنبياء واملؤمشني باالعتقاد واللفظ: "     چ ڤ  ڤ چ  " باإلقرار

مصشوعاته ونصبه على احلال من الضمري الواقع بعد إال يف حيز الوهادة به أمرين الوحدانية 
      چ  ڦ   ڄ   ڄ    ڄ     چ    "  بالعدل: "      چ     ڦڦ      چ      جلملة أيوالقيام بالقسط والعامل يف احلال معىن ا

ة يف وشعه فالعز  "  :(3)    چڃ  ڃ      چ  "  يف ملكه: "   چ   ڄ  چ "  كرره تأكيًدا: " 
 ". تالئم الوحدانية، واحلكمة تالئم القيام بالقسط فأتى هبما لتقرير األمرين على ترتيب نكرمها

(4  )      

اليت شهدت هلا املالئكة وأولوا العلم، مع تأكيد  ـ يف هذا املثالـ قر ر جومي مقصد الوحدانية    
    شى مع الوحدانية واحلكمة اليت تتموى مع العدل.اماليت تت وفيت العزة

 

                                 
            .163ة: البقرة، اآلي( (1
 .     32 ، ص:1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2

  .           18آل عمران، اآلية: ( (3
              .   65، ص: 1، جرد األذهان ( جومي، (4
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 : "     چ ھ  ھ  ھ  ھچ   :ـ ومن توظيفه ملقصد الوحدانية قوله عشد تفسري قول اهلل تعاىل
بيان ملا فيستدلون به : "        چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ   "  يف: " چوَ چ   چ ے   ے چ   " لكم

       چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ   "  أي أنه: "       چڭ      چ   "  يف: "  چوَ چ"  على قدرة وانعه ووحدانيته

ۋ  ۋ       چ   "  إىل اإلميان فيموتوا كفارًا فيصريوا إىل الشار فيبادروا: "      چ   ٴۇۈ    چ   " قرب: " 

          (2)،  (1)   چۅ  ۉ      چ "  أي القرآن: "    چ ۅ
 عرًضا، ألن يف االستدالل مبخلوقات اهلل أمارة على وحدانيته وإهليته.  نكر مقصد الوحدانية   

ن( أفرد أيها املؤمشون معطوف على )قل للذي : "       چ   ڭ چ ـ وقال يف تفسري آية األنفال: 
        "  الضمري يف األول للتلطف هبم وهو وظيفة الشيب ومجع يف الثاين لتحريض املؤمشني على القتال

: "     چ ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ   "  شرك: "       چ ۆ      چ   "  توجد: "         چ    ڭ   ۇ  ۇ     چ
                            چۉ  ې  ې  ې  ۅ  ۉ    چ   "  عن الكفر: "  چۋ   ۅ چ  " وحده وال يعبد غريه

    (4) ". فيجازيهم به"  :(3)

      قر ر الويخ هشا هذا املقصد مبيـ ًشا أنه من أمهية اجلهاد توحيد اهلل بالعبادة دون سواه.   

من  : "     چ  کژ  ڑ     ڑ    چ    " أي الذي : "      چ ڈ  ڈ  ژچ  ـ وقال يف تفسري آية يونس:
مجع : "         چک  ک  ک  گ     چ     " يات الدالة على وحدانية اهلل تعاىل بالتصرف والعزةاآل

   (  6): " يف علم اهلل أي ما تشفعهم ". (5)    چگ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ"  نذير أي الرسل
   وهذا مثل الذي سبقه من االستدالل باآليات الكونية على وحدانية اهلل.                     

 

                                 
    .185األعراف، اآلية: ( (1
   .223، ص: 1، د.ط، جرد األذهان( جومي، (2

                    .   39األنفال، اآلية: ( (3
 . 232، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (4
  .  101( يونس، اآلية: (5
 .        282، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (6
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ک    ک  ک  گ  چ     ـ تفسريه لقول اهلل تعاىل يف الرد على إبليس اللعني بعد استثشائه:

گ  ڳ  ڳ   ڳ        چ"  تعاىل: "  چ گ چ"  الذين خلصتهم من حبائلي أي: "    چ  گ

" إشاةر إىل أن اإلميان بالوحدانية والعمل مبقتضاه هو الصراط الذي ال يعارضه  (1)  چڳ  
     (2)على من ميسك به وفيه الشجاة من حبائل الويطان ". الويطان 

فقد أشار إىل مقصد الوحدانية يف هذا املقام، وأفاد بأن اإلميان مبقتضاها يعصم واحبه من    
 مكائد الويطان الذي أقسم بإغواء الشاس وإضالهلم.    

                      چ گچ    واالحتجاج عليهم: ـ تفسريه لقول اهلل تعاىل يف تقرير الوحدانية ونم  الذين يشكروهنا

 چ    " ال نظري له يف ناته وال يف وفاته وهو اهلل تعاىل: "    چ ڳ   گ  گ چ"  املستحق للعبادة : "

                               چڱ  ں   ں   چ  " جاهدة للوحدانية: "      چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

            ( 4) ". ن هبامتكربون عن اإلميا: " (3)

:    چ  ىې    ې  ې         ى        چ   "  تأكيد: "     چ    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉچ    :ـ وقال يف نفس السورة
 چائ  ائ  ەئ        چ       " أتى به إلثبات اإلهلية والوحدنية "

 (    6)".  خافون دون غريي " :(5)

حس       ىتىب  يب  جت  حت    خت      مت  چ    تعاىل يف آخر سورة الكهف:ـ وأظهر هذا املقصد يف قول اهلل 

" أن املكفوفة مبا باقية على مصدريتها. واملعىن يوحى إيل  وحدانية اإلله، فيه إثبات  : (7)    چ
   (8)األلوهية والوحدانية ". 

                                 
    .41ـ  40( احلجر، اآلية: (1
         .341، ص: 1، د.ط، جرد األذهان( جومي، (2
  .          22( الشحل، اآلية: (3
      .  347، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (4
         .  51( الشحل، اآلية: (5
 .              352، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (6
 .   110الكهف، اآلية: ( (7
  .      395، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (8
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  چ  مالك "        : "       چ ٱچ القاضي مقصد الوحدانية يف تفسري قول اهلل تعاىل: قال: " هو " ـ بني  

وما بيشهما عبيده تعاىل     أي كل ما يف السماوات وما يف األرض       : "      چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
أي اورب عليها ونز هه يف        : "   چ  پپ  پ   پ چ    وليس له فيها ابن سبحانه وال شريك " 

          چڀ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ     چ   يف ناته ووفاته وأمسائه "   كل شيئٍ 
يف اسم  من يواركه أي  : "( 1)

ويستحق أن يسمى إهلًا أو أحًدا مس ِّي باهلل، فإن املوركني وإن مسِّوا الصشم إهلًا مل يسموه اهلل 
أن ال أحد مثله مل يكن بدٌّ من  وإنا وح   قط ، ونلك لظهور أحديته وتعاىل ناته عن املماثلة.

            (2)دته واالوطبار على مواقها ". التسليم ألمره واالشتغال بعبا

، حمتًجا أن هذا     أثبت الوحدانية يف هذه اآلية مبيـ ًشا تشز هه تعاىل عن الوريك والولد والس مي 
التفرد واالستقالل يوجب االستسالم له، واإلنعان ألمره، واالشتغال بعبادته مع الصرب على 

 نلك.    

    چ ۈئ   ېئ  ېئ  ېئچ بلفظها يف سورة األنبياء عشد قوله تعاىل:  ـ وبني  الوحدانية دون تصريح
: " على نلك           چ     یىئ  ی  ی    چ      : " فيه استفهام توبيخ "       چ ىئىئ چ     : " تعاىل أي سواه " 

ادة أي التوحيد ونفي شريك من أميت، والذكر هشا العب      : "           چ    ی  جئ  حئ  مئ   چ          وال سبيل إليه "
وهو أيًضا عبادة من        : "          چ   حبىئ   يئ  جب     چعن اهلل، أي عبادة من معي من أميت وملتهم "  

قبلي من الرسل مع أممهم الذين اتبعوهم على اهلدى أي كتب اهلل املشز لة، سواٌء القرآن واإلجنيل 
والربوبية. وال يقول أحد من األنبياء وأتباعهم أن مع اهلل  والتورتة وغريها يف توحيد اهلل باأللوهية

   : "     چ    حتىب  يب  جت    چ     الشاس "      : "      چ خب     مب   چ    إهلًا مما قال هؤالء. تعاىل اهلل عن نلك " 

  چخت  مت  ىت     چ    التوحيد مليلهم إىل الوريك " 
(3)

 ( 4): " عن الشظر املوول إليه ".  

                                 
 . 65 اآلية:مرمي،  ((1
 .   403 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان( جومي، (2
 .   24األنبياء، اآلية: ( (3
 .   422 ، ص:2، جد األذهانر ( جومي، (4
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عن طريق احملاجاة، وبيان معىن الذكر املذكور يف اآلية بأنه الوحدانية يف هذه اآلية بني  الويخ 
العبادة اخلالصة واليت هي التوحيد الصايف الذي ثبت عليه األنبياء كلهم ودعوا إليه أممهم 

                    وأتباعهم، ألنه احلق  الذي ال حميد عشه.  

ں  ڻ       ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱچ ن نفس السورة: وفس ر قوله تعاىل مـ 

ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   چ" يا حممد "  : چ ڳچ بالوحدانية، حيث قال:   چڻ  ڻ  

ں  ڻ    چ: " أي ما يوحى إيل من أمر اإلله إال وحدانيته "   چ   ںڱ    ڱ      ڱ

ه، واالستفهام مبعىن األمر ". : " مشقادون ملا يوحى إيل  من وحدانية اإلل (1) چڻ  ڻ  
(2) 

هذا املكان أفاد الويخ جومي بأن الوحي املذكور يف اآلية مضمونه الوحدانية، وأن ويف    
املخاطبني مطالبون باالنقياد هلاـ بل مأمورون هبا على ويغة االستفهام؛ وهلذا نكر بأن 

 االستفهام يفيد األمر هاهشا.             

   چ       " الشاس "  :   چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ عن طريق االستشباط يف قوله تعاىل:  ـ وأثبت الوحدانية

من البدء بالشظر     " :    ڃ چ ڄ  ڄ  چ    : " اإلعادة "        چڄ  چ   بعد هالكه "        " :        چڦ  ڄ  
 تعاىل سواٌء يف إىل ما عشد املخاطبني من أن إعادة الويئ أسهل من ابتدائه، وإال فهما عشد اهلل

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ        مث  عق ب تعاىل على ما تقدم من اآليات وووله مبا يأيت بقوله:   السهولة "

  چ      أي الصفة العليا وهي ال إله إال اهلل، أي له وفة الوحدانية فيهما "   : "      چ چچ   چ

      چڇ  ڇ    چ     يف ملكه "     : "         چڇ   ڇ  
يصعب عليه شيئ وال  يف خلقه أي ال    : "(3)
         (4)يفعل شيًئا إال حلكمة تدل على كماله تعاىل ". 

 

                                 
 .    108األنبياء، اآلية: ( (1
 . 432 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان( جومي، (2
 .    27الروم، اآلية: ( (3
 . 534، ص: 2، جرد األذهانجومي، ( (4
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فقد أثبت القاضي الوحدانية باستشباط علو  اهلل الدال على وحدانيته يف السماوات واألرض، 
مثال سابق،  وإنا كان إعادة اخللق بعد بدئه أهون عليه باالفرتاض، وبدؤه جاٍر هلى غري

فيستحق أن يعبد وحده؛ ألن غريه من العاملني ال تتوفر فيه هذه القدرة، وهلذا أقر  بالصفة العليا 
 اليت ال يشازعه فيها أحد من خلقه.   

ـ وأثبت وحدانية اهلل عشد بيانه لسبب نكره تعاىل قدرته على إيالج الليل يف الشهار وإيالج 
املذكور من    : "      چ ڤ چ القمر، ونلك عشد قوله تعاىل: الشهار يف الليل وتسخري الومس و 
الثابت الذي يستحق أن يعبد    : "    چڤ     ڤ  ڦ  ڦ       چ   األدلة يف اآليات الكرمية لتعلموا " 

ڄ   ڄ     چ    يعبدون "   بالياء، وقرئ بالتاء الفوقانية ] تدعون [،  : "      چ ڦ  ڦ  ڄ  چ   وحده " 

على خلقه بالقهر فمن عصاه ال خيرج عن ملكه    : "       چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ      الزائل "     : "     چڄ 
 چچ  چ     چ   " 

(1)
( 2) العظيم ".   : " 

         

فالقاضي هشا أثبت أحدية اهلل تعاىل لكونه هو احلق  الثابت الذي ال يزول وال يفىن، ومن     
 لعبادة وحده دون سواه.  كان شأنه هكذا فهو أحق  با

: "      چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ ـ أثبت جومي الوحدانية خالل بيانه آلية الزمر عشد قوله تعاىل: 
واختذه ولًدا غري من قالوا من  : "       چ   ڭۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ چ     كما قالوا اختذ الرمحن ولًدا "

تشزيًها له عن اختان الولد     : "        چ ۇۇ   چ   اهلل "  ابن   املالئكة بشات اهلل وعزيرًا ابن اهلل واملسيح
 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    چطلًبا ملرضاة أبيه "     نلك الولد  حىت يعبد

(3)
خللقه فالوحدانية  ":  

املماثلة فضاًل عن التوالد، والقه ارية املطلقة تشايف قبول الزوال احملوج إىل الولد وإال جلاز أن  تشايف
            (4)قهورًا، تعاىل اهلل عن نلك ". يكون م

                                 
 .   30لقمان، اآلية: ( (1
 .   543، ص: 2ج، د.ط، رد األذهانجومي، ( (2
 .       4الزمر، اآلية: ( (3
 .    607ـ  606، ص: 2، ج رد األذهانجومي، ( (4
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أثبتها هشا حماًجا أهنا تتشاىف مع املماثلة واملواهبة، وعلى فرض أن اهلل أراد أن يتخذ ولًدا الختذ 
ولًدا غري املشسوب إليه من املالئكة وعزير واملسيح مع أنه مشز ه عن نلك، فإنا كان هو واحد؛ 

 أحد يف ملكه وأفعاله ويف وفاته وأمسائه.        فإنه ال يواهبه أحد وال يواركه

  : "      چۓ  ۓ  ڭ   چ ـ وأثبتها عشد بيانه لكلمة اإلميان املذكورة يف قوله تعاىل من سورة غافر: 

عطف وهم أعلى طبقات املالئكة، وأوهلم وجوًدا، ومن حوله هم     : "     چڭ  ڭ     چ  مبتدأ " 
    چ  املالئكة، قائمون حول العرش يف وفوف مقبلون ومدبرون " الكروبيون بالتخفيف سادات 

     مالبسني للحمد أي يقولون: سبحان اهلل وحبمده "    : "         چ ۇ  ۇ    چ خربه "   : "         چ ڭ 

    : "       چ ۈ   ۈ  ٴۇ   چ    "  أي يصدقون بوحدانيتهتعاىل ببصائرهم،   : "      چ   ۆ  ۆ   چ

أي وسعت رمحتك كل شيئ، وعملك    : "       چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     چ    ولون " يق
 چ  دين اإلسالم "    : "          چ  ې  ى   چ     من الورك "    : "        چې    ې    ې     چ  كل شيئ " 

    چى   ائ   ائ     ەئ   
 : " الشار ".(1)

(2) 
      

كلمة اإلميان يف اآلية بأنه إميان بالعقل لوحدانيته تعاىل، ومعىن   أبان قاضي القضاة عشد بيان   
هذا أنه تصديٌق جازٌم وقر بالقلب ومل يقتصر على اللسان والوفة، بل إنه جاوز احللقوم 
واحلشجرة ليصل إىل الذاكرة اليت هي مشبت العقل؛ ألنه البصائر فحواها العقل واألفئدة اليت تعي 

 .       األمور، وتعقل األشياء

ـ أثبت قاضي القضاة مقصد الوحدانية احتجاًجا على دالئل قدرته تعاىل حيث يقول يف 
ۆ      چ    " أي اهلل املعبود احلق  الذي أدعوكم إليه " :  چ  ۇ  ۇ چ تفسريه آلية فصلت: 

: " أي األعراض واألجرام الكبار والصغار من دالئل قدرته       چ    ٴۇۆ   ۈ  ۈ
: " ألهنما من األجرام      چۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  چ    واستحقاقه للعبادة وحده " ووحدانيته 

املخلوقة له تعاىل وليس هلما تأثري يف شيئ، والسجود هلما أو ألحدامها ] هكذا ورد يف نسخة 
مثلهما سفاهة   الباحث، ولعله خطأ مطبعي، والصحيح: إلحدامها [ أو لويئ من األجرام

                                 
 .   7غاقر، اآلية: ( (1
 .   618، ص: 2ج ، د.ط، رد األذهانجومي، ( (2
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: " اآليات األربع ] الليل والشهار      چ ۉ          ې  ې  ې      چ     " لكن "  :چ و  چ  وضالل " 
: " أي إنا ما أردمت اخلالق (1)   چې      ى    ى       ائ  ائ     چ       والومس والقمر [ " 

فخص وه بالسجود له ".  بعبادتكم لتجلبوا نفًعا ألنفسكم أو تدفعوا هبا ضرًّا عشها
(2)

 
 

الذي أفاد بأن اآليات الكبار املذكورة يف اآلية  من خالل هذا الورح الوحدانية ر مقصد ظه   
)الليل والشهار والومس والقمر( من دالئل قدرته اهلل ووحدانيته وأهليته بالعبادة، حيث إن 
 اآليات املذكورة كلها خملوقة وليس هلا أي تأثرٌي مواهد، وال متلك نفًعا وال ضرًّا؛ فثبت بذلك
عجزها وقصورها، وإنا كان هذا شأهنا فال تستحق العبادة وعبادهتا سفاهة جلي ة، وضالل 
، والذي هو دائٌم ال يزول، أم ا هي  مبني، وإمنا يستحق  العبادة خالقها الذي ميلك الش فع والضر 

ې         ۉ         چفتبدو حيًشا، وتزول آخر!، وهلذا جاء األمر بعبادته جل  جالله بووفه اخلالق: 

، ألن الذي خيلق ليس كمن ال خيلق! وقد يفهم من آخر اآلية تقرير هذا      چ ې  ې
حيث بني  املفسِّر بأن عبادته تعاىل   چې      ى    ى       ائ  ائ     چاملقصد بقوله تعاىل: 

وحده سبب جللب الشفع ودفع الض ر؛ فوجب بذلك ختصيصه بالسجود الذي هو العبادة يف 
چ قام، إن السجود لب  العبادات البدنية الظاهرة  كما قال تعاىل يف آخر سورة الشجم: هذا امل

قال جومي يف تفسريها: اسجدوا هلل الذي خلقكم وال تسجدوا  (3)  چہ   ہ  ہ  ھ   
فبان أن السجود هو املراد بالعبادة، واهلل  (4)لألوشام وال تعبدوها، وهي خلق اهلل مثلكم. 

          أعلم.

ـ مثال آخر إلثبات الوحدانية يف تفسري رد األنهان للويخ أيب بكر جومي، شرحه لقوله تعاىل 
أي حمقني يف نلك    : "       چ ىب   يب     چ  : " وما بيشهما "       چ خب  مبچ يف سورة الدخان: 

                                 
 .  37فصلت، اآلية: ( (1
 .  635، ص: 2ج ، د.ط، رد األذهانجومي، ( (2
 .          62الشجم، اآلية: ( (3
     ، بتصرف.  704، ص: 2ج ،رد األذهانجومي،  ((4
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الشاس وهم الكفار أي   : "      چ جت  حت    چ    لِي ْست د لَّ به على قدرتشا ووحدانيتشا وغري نلك " 
  (2، ) (1)  چخت  مت  ىت     چ      " 

          

       چ ڻ   ڻ   چ    خلًقا "     : "      چ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں چ ـ ومثله أيًضا قوله يف هذه اآلية: 

ۀ   ہ     چ    إىل فشائهما يوم القيامة "    : "      چ  ۀڻ  ڻ    چ   ليدل على قدرتشا ووحدانيتشا "    : "

(3)  چہ  ھ    چ خوِّفوا به من العذاب "    : "           چ ہ  ہ
  ،(4)

                     

بدا من خالل اآليتني إثبات مقصد الوحدانية عشد توجيه الويخ لكلمة احلق  الواردة يف    
كٍم وت عاقبها دون اآليتني، فالسماوات واألرض وما بيشهما من خملوقات ـ وسريها وفق نظاٍم حم 

اختالل ـ مل ختلق كل ها إال باحلق  داللٌة على وحدهتا، وإشارٌة إىل أن مصدرها واحٌد، وهو اهلل 
       الواحد األحد. 

   والشبات وغريها "     من اجلبال والبحار واألشجار والثمار   : "      چ ڱ  ںچ وقال يف آية أخرى:  ـ 

  چڻ  ڻ    چ     لى قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ووحدانيته " ع    دالالت   : "       چ  ں     چ
(5)

  ،(6)
                   

ووحدانيته، وكل  شيئ دالٌّ وشاهٌد على نلك، ألنه مجيع ما يف األرض دالٌّ على قدرته تعاىل 
ن خالق كل شيئ ومدبِّره، فيستدل هبذه اآليات على وجود بارئها وانفراده بالعبودية. ولقد أحس

 القائل عشدما قال:        
 (7). تدل على أنه واحد     ويف كل شيء له آية      *

 

                                 
 .   39لدخان، اآلية: ا( (1
 .  659، ص: 2ج، د.ط، رد األذهانجومي، ( (2
 .  3األحقاف، اآلية: ( (3
 .  666، ص: 2، جرد األذهان جومي، ( (4
 .             20الذريات، اآلية: ( (5
 .   693، ص: 2، جرد األذهان جومي، ( (6
 . 46، ص: 1، ج10وعبد اهلل بن احملسن الرتكي، ط، حتقيق: شعيب األرناؤوط شرح العقيدة الطحاويةالدموقي، ( (7
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ويبدو من ثشايا التفسري أن اآليات املرادة هشا آياٌت عيانيٌة بصريٌة ملموسٌة، وهي أبلغ من 
: اآليات القولية السمعية يف االستدالل على وحدانيته تعاىل وأهليته بالعبادة، وهلذا قال سبحانه

ألن املوقن ال خياجله شٌك، وال يساوره ريٌب، بل إنه ال يرتد د أو يشزلق ألدىن  ، چڻ  ڻ    چ
   ريبٍة أو شبهٍة.        

     چ       : " أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته "      چ   ڎ  ڎ  ڈچ وقوله يف توضيح آية الشجم: ـ 

 ذِّب ".تتوكك أيها اإلنسان أو تك : " (1)  چڈ  ژ   
(2)

                

فس ر الويخ اآلآلء بالشعم، ومن أكرب هذه الشعم وأفضها نعمة اإلرسال، واإلسرا واملعراج وما    
وحبها من الشجوى، والوحي، وإراءة اآليات الكربى، ولقد رأى من آيات اهلل الكربى ما رأى!  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱچ كما قال تعاىل ـ يف معرض االمتشان ـ يف سورة اإلسراء: 

  چٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ     ٺ  ٺپ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
(3) 

قال الويخ: " عجائب قدرتشا ".   چ   ٿٺ     ٺ  ٺ چ :عز  وجل   حمل الواهد من اآلية هو قوله
لعظام : " أي االشجم، ألنه قال يف تفسري آية وهي  املقصودة باآليات الكربى يف آية الشجم ( 4)

   ( 5)أي بعضها فرأى من عجائب امللكوت رفرفًا سد  أفق السماء، وجربيل له ستمائة جشاح ". 
وال شك أن هذه اآليات الكربى من عجب العجاب ومن دالئل قدرته تعاىل ووحدانيته 

 سبحانه. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ وقال جومي يف بيان اآليات املذكورة يف سورة احلديد:  ـ

: " على املكذبني من األمم           چ   پ      ڀ  ڀ   چ : "  املبالغون يف التصديق "              چ پ         پ

                                 
 . 55الشجم، اآلية: ( (1
 . 704، ص: 2ج، د.ط، رد األذهان جومي، ( (2
 . 1اإلسراء، اآلية: ( (3
 .     364، ص: 1، جرد األذهانجومي، ( (4
 .    701، ص: 2املصدر السابق، ج( (5
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الة على     : "           چ ٺ  ٺ       ٿ    ٿ       چ       كاملني "    : "        چ    ٺڀ  ڀ  ٺ     چ     "  الد 
  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ         چوحدانيتشا " 

(2)الشار ال يفارقوهنا أبًدا ".  : " (1)
 

     

هي اآليات الكونية العيانية ملا تقدم من نكر إحياء اهلل لألرض بعد موهتا بالزرع رمبا فاآليات 
والشبات، وقد تكون اآليات السمعية من الذكر والتالوة، وكال االحتمالني توملهما اآلية اتساقًا 

إلميان اعتقاًدا وعماًل وقواًل، كما أفاد نلك الويخ مع املوضوع العام للسورة الذي هو بيان ا
 عشد تقدميه للسورة، واهلل أعلم.    

ـ وأبان جومي بأن الوحدانية من وفات اهلل األزلية عشد تفسريه لقوله تعاىل يف سورة اإلخالص: 
 چپ  پ  پ  چ 

" مبتدأ وخرب، أي املقصود يف احلوائ  على الدوام، يوجب له  قال: (3)
 (4)انية والقدرة واإلرادة والعلم واحلياة واالتصاف هبا يف األزل ". الوحد
وأثبتها الوحدانية كذلك يف عديد من اآليات والسور القرآنية ميكن االطالع عليها يف    

             (5)أماكشها عشد الرجوع إىل نات التفسري. 
                                        لمطلب الثاني: الرسالة. ا

الرِّسالة مصدر: أرسل، يرسل، رسالًة. ومعشاها: اخلطاب، أو الكتاب، أو التتابع إنا كان من 
سول معشاه يف اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخًذا من والرَّ الرَّْسِل. قال ابن مشظور: " 

 ألنه نو رسول ي الرسول رسواًل وقال أيًضا: " ومسِّ  (6) ." قوهلم: جاءت اإلبل رسال أي متتابعة

                                 
 .  19احلديد، اآلية: ( (1
 .   722ـ  721، ص: 2ج.ط، ، درد األذهان جومي، ( (2
 .         2اإلخالص، اآلية: ( (3
 .  826، ص: 2، جرد األذهان جومي، ( (4
ـ  566، 480، 413، ص: 2، وانظر أيًضا: ج354، 321، ص: 1ج ،سابقالمصدر الجومي، ( راجع: (5

567 ،579 ،610 ،612 ،628 ،659   .     

 ، حرف الراء.    281، ص: 11ج  ل (مادة ) رس، 1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (6
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ما أمر بتبليغه عن اهلل ودعودته الشاس  ورد يف املعجم: " رسالة الرسول: (1) أي نو رسالة ".
        (2)إىل ما أوحي إليه ". 

واملراد هبا هشا: اإلبالغ عن اهلل ودعوة اخللق إىل اإلميان به وعبادته وحده. قال اهلل عز وجل :    
ک  ک  ک    کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ 

يف    تعاىل وقال نة ربِّه كاملًة.د بل غ الرسول كما أمر، وأد ى أماوق  (3)    چگ  گ  گ  گ  
  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گک  ک  گ  گ  گچ موضع آخر: 

(4 )
ليس " قال الطربي:  

نذاركم عقاب شا بني يدي عذاب شديد، وإعذارنا على رسولشا الذي أرسلشاه إليكم، أيها الشاس، بإ
اعة، وعليشا ي إليكم رسالتشا، مث إليشا الثواب على الطإليكم مبا فيه قطع حججكم إال أن يؤدِّ 

، يقول: وغري خفي عليشا املطيع  ( واهلل يعلم ما تبدون وما تكتمون) العقاب على املعصية 
بالعمل به من املعاوي اآليب رسالتشا، التارك العمل مبا مشكم، القابل  رسالتشا، العامل  مبا أمرته 

     ( 5)". أمرته بالعمل به

 وما يتصل هبا ،والكراماتـ ودالئلها ـ واملعجزات، والشبوات  ،الرساالت ألِّف يف موضوع قدو     
 :الكثري الكثري، ومشها

  ـ الشبوات: البن تيمية احلر اين. 1
    نعيم األوبهاين.دالئل الشبوة : تأليف أيب ـ  2
 ـ دالئل الشبوة ومعرفة أحوال واحب الوريعة: تأليف أيب بكر أمحد ابن احلسني البيهقي. 3
ـ حياة األنبياء ولوات اهلل عليهم بعد وفاهتم: تأليف البيهقي. حتقيق د/ أمحد بن عطية  4

    الغامدي.
 ـ دالئل الشبوة: تأليف أيب بكر جعفر بن حممد الفريايب. 5

                                 
 .    281، ص: 11ج  مادة ) رسل (، 1ط. ،لسان العربابن مشظور، ( (1
 . 368، ص: 1مادة ) رسل (، ج، المعجم الوسيط، 2ط ،أمحدو الصواحلي، و مشتصر، أنيس، و  ((2
 .   67 االية:املائدة،  ((3
   .   99 االية:املائدة،  ((4
 . 95، ص: 11ج ، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طنجامع البياالطربي، ( (5
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 تثبيت دالئل الشبوة: تأليف القاضي عبد اجلبار اهلمذاين. ـ 6
 ـ الوفا بتعريف حقوق املصطفى: تأليف القاضي عياض اليحصيب. 7
 عصمة األنبياء: تأليف حممد بن عمر الفخر الرازي.ـ  8
 أيًضا.  البن تيميةالرمحن وأولياء الويطان، ـ الفرق بني أولياء  9

 ملاوردي.       أليب احلسن ا أعالم الشبوةـ  10

ْرِسل    
 
تأيت الرسالة بعد التوحيد والوحدانية يف اإلثبات، وتتبوأ املكانة الثانية يف الرتتيب، إن امل

 رس ل إليهم هم الرسل ـ عليهم الصالة 
هو اهلل تبارك وتعاىل، وهو واحب الوحدانية، وامل

واملقام احملمود حممد ولى اهلل  والسالم ـ ويف مقدمتهم خامت الرسالة، وواحب الوسيلة والفضيلة
عليه وسلم، ألن به انقطع الوحي، وبه انتهى اإلرسال. واملقصود من الرسالة اإلبالغ للتبوري 

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڇ  ڇڇ  چ   واإلنذار ـ رمحة باخللق ـ مصداقًا لقوله تعاىل:

چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ڈڎ  ڎ  ڈ
  ژ  ژڎ  ڈ  ڈڌ   ڌ  ڎ  چ    وقوله: (1)  

             ( 2).  چڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  گ 

، إن أن شأنه ال يقل عن شأن اصجومي بذكر هذا املقصد القرآين اخلاهتم الويخ هلذا    
 سالفه، وحاول بقدر اإلمكان إظهاره وبيانه، وقد استقى الباحث من تقسريه ما يلي: 

أخبار  : "       چ ۆ  ۆ  ۈ   چ   "  كور من أمر زكريا ومرمياملذ  : "        چ ۇچ    ـ تفسريه لقوله تعاىل:
يف  : "       چ ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې      چ   "  يا حممد: "          ۋ چ   ۈ   ٴۇ    چ   "  ما غاب عشك

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ      چ    "  يريب: "         چ   ې  ې    چ  "  املاء يقرتعون ليظهر هلم

چ   ەئ  
   (4)".  يف كفالتها فتعرف نلك فتخرب به وإمنا عرفته من جهة الوحي"  : (3) 

                                 
    . 165الشساء، االية: ( (1
 .        56، والكهف، اآلية: 213. واقرأ أيًضا: البقرة، اآلية: 48( األنعام، اآلية: (2
    .44( آل عمران، اآلية:(3
 .      70 ، ص:1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (4

163 
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الغيب، والرسول أخبار من قد أثبت الرسالة هشا بطريق الوحي، ألن غري الرسول ال يوحى إليه ف
 عرف نلك عن طريق الوحي؛ فدل هذا على أنه مرسل من اهلل.   

   چ   "  من اإلجنيل: "    چ ٱ    ٻ  ٻ   ٻچ    له:بقو  آل عمرانـ وفس ر قول اهلل تعاىل يف سورة 

  چپ  پ   پ  ڀ   چ  " عيسى: "    چ ٻ  پ
لك بالوحدانية "  :(1 )

            (2) ". ولرسولك بالصدق

عيسى عليه السالم، والرسل ملتهم  الوحدانية يف اهلل والرسالة يف حق   راملفسِّ أثبت هشا    
يصدق بعضهم بعًضا، واآلية التالية تؤكد هذا  م كتلة واحدةواحدة، ودعوهتم واحدة، وكله

املعىن، حيث جاء نكر الرسول نكرة يف ودرها، ليدل على أن تصديق الرسل مجيعهم واجب 
ث ِل من غري ما تفريق مصداقًا ملا ورد يف احلديث الصحيح:)  م ث ِلي و م ث ل  األ ْنِبي اِء ِمْن قـ ْبِلي، ك م 

ا ف أ ْحس ش ه  و أ مْج ل ه ، ِإالَّ م ْوِضع  ل ِبش ٍة ِمْن ز اِوي ٍة، ف ج ع ل  الشَّاس  ي ط وف ون  بِِه، و يـ ْعج ب ون  ل ه ، ر ج ٍل بـ ىن  بـ ْيتً 
امِت  الشَِّبيِّني   : ف أ ن ا اللَِّبش ة  و أ ن ا خ  ِذِه اللَِّبش ة ؟ ق ال  أن فقد أفاد احلديث ب (3)(.  و يـ ق ول ون  ه الَّ و ِضع ْت ه 

           األنبياء خيط واحد جيمعهم رابط الوحي والشبوة، ودعوهتم واحدة.         

فيما : "       چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہچ    بيانه آلية وجوب طاعة الرسول يف قوله تعاىل:ـ 
بأمر اهلل ومن مل يرض حبكمه ومل يقبل رسالته فهو كافر  : "   چ ھہ  ہ   چ "  أمر به وحيكم

 بتحاكمهم إىل الطاغوت: "    چھ  ھ  ھ  ے  ے      چ  " يستوجب ما يستوجب الكفار
فيه التفات عن : "        چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ        چ  "  تائبني: "         چ ۓ     چ   " 

                                 
 .53   ( آل عمران، اآلية:(1
    .    71، ص: 1، د.ط، جرد األذهان( جومي، (2
باب خامت الشبيني ولى اهلل عليه كتاب املشاقب، ، حتقيق: حممد زهري بن ناور الشاور،  البخاري صحيح ،( البحاري(3

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، باب نكر  صحيح مسلم . و: (3535)، رقم احلديث: 186، ص: 4وسلم، ج
جامع . وانظر أيًضا: (2286)، رقم احلديث: 1791، ص: 4ه وسلم خامت الشبيني، جكونه ولى اهلل علي

، رقم 537، ص: 8، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، نوع رابع، جالبن األثير األصول في أحاديث الرسول
          من كتب احلديث. اوغريه (،3640)احلديث: 
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                              چۆ  ۈ   چ"  عليهم: "   چۇ  ۇ  ۆ  چ"  اخلطاب تفحيًما لوأنه

       (2)".  مهل " :(1)
، إن أن بني  جومي أن طاعة مجيع الرسل واجبة، وأن عدم الرضا حبكمهم يعد  كفر برسالتهم

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :قوله تعاىل طاعتهم طاعة هلل بدليل

. چڀ  ٺ  
  (3)                    

ېئ  ىئ     چ  "  املذكور من أمر يوسف : "    چېئ چ   تقسريه آلية يوسف عشد قول اهلل تعاىل:ـ 

لشثبت به نبوتك بالدليل القاطع : "      چ     یىئ  ی   چ    "  اب يا حممدأخبار ما غ : "          چ ىئ
على وحتها ألنك كشت أميًّا ومل تقرأ الكتب ومل تلق العلماء ومل تسافر إىل غري بلدك الذي 

ة على أحسن تركيب وأفصح عبارة فعلم أن نوأت فيه ومع نلك أتيت هبذه القصة الطويل
حئ  مئ      چ   "  أي إخوة يوسف: "         چ ی  ی          جئ  چ   "  إتيانك هبا إمنا هو بوحي من اهلل

 چيئ  جب      حب    چ   " يف كيده أي عزموا عليه: "    چ ىئ
به أي مل حتضرهم فتعرف  " :(4)

          (5) ". جهة الوحيقصتهم فتخرب هبا وإمنا حصل لك علمها من 

 ل عمران السابقة، وأطشب يف البيان هشاههشا مبثلما أثبته يف تفسري آية آأثبت الويخ الرسالة    
إظهاًر للمقصود من أن الوحي بأخبار الغيب أقوى دليل على إثبات الرسالة، ونكر مع اإلخبار 

أ، ومل جيالس العلماء، ومل يرحل لطلب بالغيب كون الرسول ـ ولى اهلل عليه وسلم ـ أميًّا ال يقر 
العلم إىل بلد غري مسقط رأسه، ومع نلك أخرب مبا هو من الغيب اجملهول الذي ال سبيل إىل 

 معرفته إال عن طريق الوحي اإلهلي؛ فثبتت بذلك رسالته وظهرت نبوته.  

                                 
 .64( الشساء، اآلية: (1
 .       112 ، ص:1ج ،رد األذهان ( جومي، (2
 .           80( الشساء، اآلية: (3
 .     102( يوسف، اآلية: (4
 .    318، ص: 1، جرد األذهان ( جومي، (5
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ٱ  چ د: بيانه ملفهوم الوهادة ومعىن علم أهل الكتاب يف قوله تعاىل آخر سورة الرع ـ

 چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     پٻ  ٻ     ٻ  ٻ
(1)   

: " من مؤمين أهل اليهود والشصارى وم ْن معطوف على اهلل فاعل كفى بإظهار املعجزات الدالة 
                  (2)على رساليت بوهادة من اهلل. وعلم أهل الكتاب بصدقي شهادهتم يل عليكم ". 

: "       چ  يئ   جب      حب  خب چ       :رسالة يف تفسري قوله تعاىل آخر سورة الكهف كما سلفكما أثبت الـ  
فيه إثبات الشبوة  " :قال  (3)      چ ىب  يب  چ "  وهذه وفة الرسول البورية: "    چ مب چ"  آدمي

، إن هو من هذا أن الوحي دليل على ثبوت الرسالةالقاضي أبوبكر فهم   (4)".  والرسالة
    .الفارق بني الرسول وغريه من بين آدم

     چ  "  عن عبادة اهلل: "     چېئ چ ـ وأثبتها يف حق  سليمان عليه السالم عشد بيان قوله تعاىل: 

  چی  ی           جئ  حئ  مئ                  ىئ      چ       " أي غريه: "     چ  یېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی
أي راسخني يف " : (5)

ر فلم تكن قادرة أن تعلن إسالمها بسرعة بعدما ظهر هلا من اآليات الدالة على ودق الكف
ملا رأت من ملك عظيم، وتسخري اخللق له إنًسا وِجشًّا، وتعظيم هلل،  (6) ". رسالة سليمان

وحرص على هداية الشاس، وإقبال على اآلخرة، حيث أهنا أهدت إليه اهلدايا الباحظة فرد ها 
 رتث هبا، وغريها من أمارات الشبوة والرسالة.  إليها غري مك

  ۉ        ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ ـ وأثبت الرسالة عشد تعليقه على بيان مويئة اهلل يف قوله تعاىل: 

االختيار يف شيئ من     : "           چ ىې   چ    للموركني "    : "        چ ې  ې  ې   چ      : " ما يواء "       چ
 چى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ    چ     رسواًل إليهم " جيعله اهلل

عن اشراكهم، أو أن  : "( 7)

                                 
              . 43( الرعد، اآلية: (1
 .   328، ص: 1، د.ط، جرد األذهان إلى معاني القرآن( جومي، (2
    .    110( الكهف، اآلية: (3
 .         499، ص: 2، جد األذهانر ( جومي، (4
 .   43الشمل، اآلية:  ((5
  .         499، ص: 2، جرد األذهان( جومي، (6
 .   68القصص، اآلية: ( (7
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أي إن اهلل ربك يشفرد باخللق ويشفرد باالختيار يف  اختيار أحد. يشازعه أحد أو يزاحم اختياره
خلقه ملا يواء وكيف يواء ومن نلك إرسال الرسل، فريسل من شاء، إىل من شاء مبا شاء ". 

(1 ) 
ن هذا الكالم إثبات الرسالة ومقتضياهتا من املرسل إليهم، واملرسل به وهو الكتاب م يفهم   

        املشزل. 

    ٹ   چ   : " قبل جميئ الرسالة إليك "          چٹ  ٹ چ ـ وأثبتها يف معرض االمتشان عشد قوله تعاىل: 

(2)تؤمل "   : "    چ
(3): " القرآن "        چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ   

لكن ألقي إليك   : "       چڤ     چ     
:    چ    ڦڦ  ڦ     چ  ألجل رمحة "    : "      چ ڦ  چ ليس عن ميعاد وال عن تطلب سابق مشك بل " 

       چ ڄ   ڄ  ڄ  چ      أمره خبمسة أشياء، فقال:  لتوكره على ما أنعم به من نلك عليك " مث  "

على ديشهم الذي دعوك إليه، بأن تصاّل فيه بويئ  : "(4)  چڄ  ڃ      چ       معيًشا "   : "
 حيبونه مشك ".

(5)
                                                                ونكر بقية األوامر األربعة يف تفسري اآليتني املواليتني. 

من  اهلل هبا على رسوله حممد  فاملفسِّر يف هذا املوضع أثبت الرسالة يف تفسريه هلذل اآلية اليت   
ولى اهلل عليه وسلم هبذا املقام العايل، حيث عل ل بأن إرساله رمحة مشه سبحانه وتعاىل له 
وليوكره على هذه الشعمة الكبرية، ويف بيان جومي للووايا اليت وو ى اهلل هبا رسوله يف آخر 

اجلليل أيًضا، ألهنا توحي إىل تثبيته  اآلية واآليات املوالية تلميح وإشارة إىل إثبات هذا املقصد
على األمر الذي أرسل من أجله. وتلك الووايا هي: الثبات على الدين، وعدم الركون إىل 

                                 
 .   516 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (1
األلف، والضمة  هكذا ورد يف نسخة الباحث، ولعله من األخطاء املطبعية، والصحيح: تأمل، ألن الفتحة جتانس( (2

 جتانس الواو.    
يوري الباحث هشا إىل أنه جاء يف نسخته ) الكاتب ( بدل )الكتاب(، ولعل السبب يف نلك راجع إىل عدم ( (3

استخدام مصحف املديشة الشبوية أثشاء التفسري يف احلاشية؛ ألن يف استخدامه موافقة الرسم العثماين فضاًل عن 
، ص: 2ئية العابرة، أو غري نلك من األسباب املتوقعة. راجع: جومي، مصدر سابق: جالسالمة من األخطاء اإلمال

 القاهرة، بدون تاريخ.  -، نور شركة القدس 520
            .      86القصص، اآلية: ( (4
 .             520 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (5
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الكفار مع الرباءة مشهم، والدعوة إىل اهلل، وعدم الوك فيما أمر بتبليغه، وإخالص العبادة هلل 
ڌ  ڎ  ڎ     ڌڍ  ڍ  ڇ  ڇڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇچ وحده. قال تعاىل: 

ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ     ڱڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گک   گ  گ      گ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

 چ
(1)

                                             وهبذه األوامر اخلمسة ختمت السورة.  

العذاب أي ال  : " عشد وقوع       چہ  ہ  ھ چ ـ وبي شها يف قوله تعاىل يف سورة الدخان: 
  چھ  ھ  ھ  ے  ے     چ     يشفعهم اإلميان عشده " 

 (3) بني  الرسالة ". قال: " (2)
           

أي شأن ديشهم وآخرهتم ومشه   : "        چ      ڇچ  چ  ڇ  ڇچ ـ وقال يف إيضاح قوله تعاىل: 
ألحوال نلك، ومن بيان جميئ األنبياء لتبديل بعض األحكام غري األوولية عشدما تقتضي ا

و كل هذا  ضمن تلك األنبياء الذين يأتون لإلوالح وإمتام األمر حممد ولى اهلل عليه وسلم.
     چ     "  يف األمر أي بعثة حممد ولى اهلل عليه وسلم  : "        چ ڇ  ڍ  چ    يف كتاهبم أي التوراة " 

وا الشظام وأمهلوا أي لبغي حدث بيشهم   : "    چ ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ حسًدا له وغري 
  : "        چ ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ       گ    چ الوريعة واتبعوا أهواءهم فتفرقوا فيما بيشهم " 

 چگ    ڳ       چ      "   أي األمر
فيعذهبم يف ترك ما أسسه هلم من أول األلفة واالتفاق  : "(4)
 فضِّلوا على العاملني أيام ما كانوا عليه فذلوا وهلكوا ".واحتاد الكلمة وقوة الووكة الذي به 

(5) 
                  

املفسِّر هشا أن من ضمن اآليات البيشات اليت حظي هبا بشوا إسرائيل إرسال الرسل مشهم، وض ح 
مث خلص بذلك إىل إثبات نبوة حممد ولى اهلل عليه وسلم، وأهنم مل خيتلفوا يف أمره إال حلسد 

له. وأن هذا االختالف هو سبب تركهم للشظام الذين كانوا عليه من اتباع الرسل مشهم 
 والتمسك بالكتاب املشزل عليهم والعمل به؛ فأمهلوا الوريعة واتبعوا أهواءهم، فضل وا وهلكوا. 

                                 
 .  88 – 87القصص، اآلية: ( (1
     .13الدخان، اآلية: ( (2
 .     657 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (3
   .      17اجلاثية، اآلية: ( (4
 .    662 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (5
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وقاس رسالة حممد على رسالة موسى عليهما السالم، كما قارن بني كتابيهما يف قوله اهلل تعاىل ـ 
 أي القرآن "    : "         چۀ   ۀ      چ       : " أخربوين مانا حالكم "         چ ڻ  ڻچ رة األحقاف: من سو 

هو موسى    : "      چ ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ   مجلة حالية "   : "         چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ      چ
كتاب مشزل أي التوراة مثل   وشهادته هي كونه نبيًّا رسواًل مثل حممد ]ولى اهلل عليه وسلم[ وله

  چالقرآن ويف التوراة ووف حممد ولى اهلل عليه وسلم كما يعرف ابشه أو أشد  متييزًا من ابشه "  

: " أي عليه أنه من عشد اهلل فموسى مثل حممد يف الشبوة والرسالة والبورية والتوراة        چۓ  ۓ 
ى وتذكري وأحكام وما يف القرآن أمت مثل القرآن فكل واحد مشهما له كتاب مساوي فيه هد

كعبد اهلل بن سالم     الواهد قبل جميئ املوهود له أو آمن بعض أتباعه  : "      چ ڭ چ        وأعجز " 
تكربمت عن اإلميان وجواب الورط    : "      ڭ چ ڭ   چ     الذي قام مقام موسى يف العمل بالتوراة " 

  چڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     چ    عليه ]قوله[": مبا عطف عليه ألستم ظاملني دل  
(1) ،(2)

              

نرى أن املفسِّر من خالل هذا البيان أثبت الرسالة عن طريق قياس نبوة حممد على نبوة    
موسى عليهما السالم من حيث اإلرسال وإعطاء الكتاب والبورية، كما أنه يف نفس الوقت 

.         قارن بني كتابيهما وأهنما  متصفان باهلدى والتذكري واألحكام مع أن القرآن أحكم وأدق 

ـ وأثبتها يف التعليق على بيان إنن اهلل يف الوفاعة ملن ارتضى، ونلك يف سورة الشجم عشد قوله 
 وما أكرمهم عشد اهلل  : "        چ ىب  يب    چ       : " أي وكثري من املالئكة "       چ حب  خب  مبچ تعاىل: 

    : " من عباده "      چحج  مج      چ   هلم فيها "    : "      چ جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   چ    " 

  چجح  مح    چ
  چڃ  چ  چ  چ  چ     ڍ  چ : " عشه لقوله:  (3)

ومعلوم أهنا ال توجد  (4)

                                 
 .                                 10األحقاف، اآلية: ( (1
 .    667 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
                                  .26الشجم، اآلية: ( (3
 .     28األنبياء، اآلية: ( (4
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 چی    ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ مشهم إال بعد اإلنن مشه فيها: 
عاىل يتوقف وإننه ت (1)

           ( 2)على اتباع نبيه وما جاء به ". 

 

فقوله: " وإننه تعاىل يتوقف على اتباع نبيه وما جاء به " يستوف مشه إثبات الرسالة، ألن    
اتباع الرسول هو مثرة اإلميان به وتصديقه يف كل ما جاء به من األخبار، إن ال يوفع الرسول 

 .          إال ملن آمن به واهتدى هبديه

ڱ  ڱ  چ ـ وأثبتها بشفي اجلشون عن املرس ل وحتقيق مكانة القرآن يف قوله تعاىل من سورة القلم: 

: " أي يشظرون         چ ڻ چ   : " بضم الياء، وقرئ بفتحها ]لي زلِقونك[ "       چ ں  ں    ڻ 
 چ     القرآن "  : "         چ    ڻ  ڻ  ۀ   چ   إليك نظرًا شديًدا يكاد أن يصرعك ويسقطك عن مكانك " 

   چہ     ہ  ہ     چ       حسًدا "   : "        چۀ 
: "        چہ  ھ چ : " بسبب القرآن الذي جاء به "  

 چھ     ے    چموعظة "      : "  چھ           ھ      چ     القرآن " أي 
اجلن واإلنس ال حيدث بسببه   : "(3)

 مة خلقه تعاىل، وال يتعاطاه إال من كان أكمل الشاس عقاًل وأمتشهم رأيًا ".إنه نكر لعا جشون،
(4)                                                                                                     

 

ق ق بأن فالويخ يف هذا املكان أثبت الرسالة بشفي اجلشون عن الرسول كما يتهمه الكفار، وح   
القرآن كتاب هذى وموعظة وتذكري لعامة اخللق، وأن واحبه وهو الرسول حممد ولى اهلل عليه 
وسلم كان أعقل الشاس وأووهبم رأيًا، ومن كان هذا شأنه ال ميكن أن يكون به جن  كما يزعم 

 أولئك.    

قوله تعاىل من سورة  وأثبتها يف بيان تيقن أهل الكتاب وعدم ارتياب أهل الكتاب واملؤمشني يف ـ 
أي فليسوا من البور وملك واحد مشهم أقوى من      : "       چ    کژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کچ املدثر: 

  : "       چڳ  ڳ       چ   ضالاًل "      : "       چ گ    گ        چ نلك "      : "      چ ک  گ  گ چ  أهل الدنيا كلها " 

                                 
 .   255البقرة، اآلية: ( (1
 .              702 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
                     .     52 - 51 اآلية:القلم، ( (3
 .     761 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (4
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أي اليهود    : "      چ  ڳ  ڱ  ڱ  چ         ليستبني "  : "      چ ڳ   چ    ا تسعة عور " بأن يقولوا مل كانو 
 ڱ  ڱ  ں  چ    املوافق ملا يف كتاهبم "   تسعة عور ودق الشيب ولى اهلل عليه وسلم يف كوهنم 

أتى به الشيب ولى اهلل عليه وسلم تصديًقا ملوافقة ما   : "         چ   ڻں      چ     من أهل الكتاب "    : "      چ
من غريهم يف عدد املائكة   : "       چ ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ ملا يف كتاب األمم السالفة " 

شك ونفاق بعد   : "         چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     چ    "    أو يف رسالة حممد ولى اهلل عليه وسلم
الذين مردوا على الكفر ومل يدعوا اإلسالم   : "      چ ھ        چ    إظهار اإلسالم باللسان " 

مسوه لغرابته بذلك   : "         چ ڭڭ    چ        العدد مانا مفعول مقدم "   : "          چ  ے  ے  ۓ  ۓ       چ   ألنفسهم " 
العدد وهدي أي مثل إضالل مشكر هذا    : "           چڭ      چ     وأعرب حااًل واجلملة مقول القول " 

     چ    أي املالئكة يف قوهتم وأعواهنم "    : "         چۋ  ۋ      ۅ  ۅ   ٴۇڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    چ       مصدقه "

  چې     ى  ى            ائ      چ    أي سقر "   : "      چ ې  ې  ېۉ        ۉ
(1)

تذكري هلم. مث إن العدد التسعة   : "  
معدود يف القرآن مثل حروف البسملة وعدد السور وحروف فواتح السور عور حفظ جلميع 

   (2)وغريها تقسم على التسعة فيفشيها كما بيشه االكتواف األخري. 
    

تصديًقا ملوافقة ما أتى به الشيب ولى اهلل عليه وسلم ملا يف كتاب األمم السالفة "   فقوله: "   
، من عدد املالئكة. وكذلك قوله: " يف عدد   وسلم فيه إثبات لرسالة حممد ولى اهلل عليه

  فيه إثبات لرسالة الشيب ولى اهلل عليه وسلم "    املالئكة أو يف رسالة حممد ولى اهلل عليه وسلم

، ألنه هو الذي جاء هبذا اإلخبار من عدد حفظة الشار من املالئكة. فالرسول حممد ولى اهلل 
ر عن عدد حفظة الشار من املالئكة، بل الكتب السابقة ليس بدًعا يف اإلخبا   عليه وسلم

 نفسها أخربت عشها، فلزم اليهود تصديق هذا الشيب فيما أخرببه.       

راجع تفسري رد  ، وملزيد مشهاإثبات الرسالة مقصدبيان تطفات من األمثلة يف هذه خم   
 ( 3)األنهان. 

                                 
                  .            31املدثر، اآلية: ( (1
 .         777 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
،    656، 579ـ، 514، 513، 409ـ  408، ص: 2، ج356، 303، ص: 1ج، رد األذهان( جومي، (3

683 ،699 ،771 ،783 ،803     . 
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 ب الثالث: البعث.المطل
" قال ابن مشظور يف اللسان:  واإلحياء. والشور، واإليقاظ، ،الالبعث يف اللغة: هو اإلرس

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ : كقوله تعاىل  ،أحدمها اإلرسال :البعث يف كالم العرب على وجهني

  چۇئ   
أثرته  :بعثت البعري فانبعث أي :والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول ،أرسلشا :معشاه (1)

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۅ  چ : ومشه قوله تعاىل ، للموتىاهلل اإلحياء من :والبعث أيضا .فثار

 چ
نورهم  :اوبعث اهلل اخللق يبعثهم بعثً  ،نورهم ليوم البعث :ملوتىوبعث ا ،أي أحييشاكم (2)

الباعث هو الذي يبعث اخللق  :ومن أمسائه عز وجل ،وفتح العني يف البعث كله لغة ،من نلك
            (3) أي حيييهم بعد املوت يوم القيامة ".

محلة شعواء  وتقريره، وشن   هاهتم القرآن بذكر والبعث موهد عظيم من مواهد القيامة، وقد    
حيث إن اإلميان به أول أويل من  ،هذا على أمهيته وجدارته كره وجيحده، فدل  على من يش

يت يتقدمها أركان اإلسالم؛ إن هو داخل يف اإلميان باليوم اآلخر الذي حتصل فيه أمور كثرية، وال
البعث والشوور، فالوقوف واحلساب واجلزاء يأيت كل مشها بعد البعث، ألنه نقطة اإلنطالق 

ويف إثباته وتقريره إثبات  ، وال جزاء للشهوض بسائر املهام، فبدونه ال يكون وقوف وال حساب
دكتور عبد يقول ال وهلذا ورد إثباته يف أكثر من نصف سور القرآن الكرمي.لغريه من املغيبات، 

والشوور، وهو  العزيز حممد علي العبد اللطيف: " ومن اإلميان باليوم اآلخر: اإلميان بالبعث
إحياء اهلل تعاىل اخللق بعد موهتم، وقد دل  على البعث الكتاب والسشة، والعقل والفطرة، فشؤمن 

وم الشاس لرب العاملني. يقيًشا بأن اهلل تعاىل يبعث من يف القبور، وتعاد األرواح إىل األجساد، فيق
  چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ قال تعاىل: 

(4)
وقد أمجع ، 

املسلمون على ثبوته، وهو مقتضى احلكمة حيث تقتضي أن جيعل اهلل تعاىل هلذه اخلليقة معاًدا 

                                 
 .   75، ويونس، اآلية: 103( األعراف، اآلية: (1
 .     56البقرة، اآلية:  ((2
 . 116، ص: 2مادة ) بعث (، ج، 1، ط.لسان العرب، ابن مشظور( (3
     .  16ـ  15( املؤمشون، اآلية: (4
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ے  ے  ۓ  ۓ  چ جيزيهم فيه على ما كلفهم به على ألسشة الرسل. قال عز  وجل : 

 چڭ  ڭ  ۇ  ڭ   ڭ  
(1) ." ،(2)  

وبعض العلماء والباحثني يسمونه اإلميان باملعاد بداًل من اإلميان بالبعث، وال مواحة يف    
  االوطالح. 

وقد الحظ الباحث أن املفسِّر ـ الويخ جومي ـ جيمع بني املقصدين }البعث واجلزاء{ يف بعض 
اكن، وسوف يأيت نلك يف حمله إن شاء اآليات، كما أنه عرب  بالشوور عن البعث يف بعض األم

اهلل. ويرادف البعث احلور والشوور، والقرآن عرب  بكل مشها. وجند من العلماء من أفرد هذا 
املقصد والذي يأيت بعده بالتأليف الوهيد سيد قطب ـ رمحه اهلل تعاىل يف كتابه }مواهد 

لتصوير والتوخيص واحلركة واإليقاع  حيث تشاول كالًّ مشهما من مشظور ا (3)القيامة يف القرآن{، 
كما نكرها القرآن ـ يف سور عديدة ـ حتقيًقا لغرضه يف حماولة عرض القرآن بصبغة جديدة وإبراز 

 مجاله الفين  كما هو دأبه وديدنه. وجل  كتب العقيدة أو كل ها تتطرق إىل نكر هذا املوضوع.                       
ع إثبات الويخ جومي هلذا املقصد العظيم اخلطري، وخلص إىل هذا، ولقد تتبع الباحث مواض
 ما يأيت:                     

: "    چ ۋ      چ   "  أيها الشاس : "      چ   ٴۇ  ۋچ      ـ قال يف تفسري آية البقرة عشد قوله تعاىل:
    چ    "  األوالبنطفًا يف: "           چ ۅ  ۅ   چ    "  قد: "  چوَ چ   "  تدبرون آياتهفال ي

عشد انتهاء  : "    چ ې  ېچ "  يف األرحام والدنيا بشفخ الروح فيكم : " چ ۉۉ
                                           چى  ى  ائ  ائ چ " بالبعث: "  چې ېچ"   آجالكم

ة األمران مًعا ر جومي يف هذه اآليبني  املفسِّ ( 5)". تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم"  : (4)

                                 
 .   115( املؤمشون، اآلية: (1
 .      220، ص: 2، طنواقض اإليمان القولية والعملية، ( العبد اللطيف(2
 كتب. ، وغريه من ال58، 42، ص: 17، ط.مشاهد القيامة( انظر مثاًل: سيد قطب: (3
                                               .   28( البقرة، اآلية: (4
 .     7، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان  ( جومي،(5
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، بعد أن نكر إمكانية البعث من يبان أول رآن اخلاوةقذان مها من مقاود الل  لالبعث واجلزاء ا
             .اخللقة واألطوار اليت مير هبا اإلنسان حيًّا بعد كونه مي ًتا

رية وقال يف تفسري معىن اآلية اليت نكرت قصة عزير الذي استغرب من أمر اهلل يف إحياء القـ 
ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  اخلاوية ملا كان مارًّا هبا، فقال القرآن حكاية عشه:

ڭ       چ     "  أحياه لرييه كيفية نلك: "      چ ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ

  ائۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۇڭ  ڭ

 وئوئ   چ          "كيف هو فرآه ميًتا وعظامه تلوح فعلشا نلك لتعلم : "       چ ەئ ائ  ەئ   

ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ    ۇئۇئ       چ   "  على البعث أو إمكان كل شيئ أردناه: "     چ

أي حنييها بضم الشون وقرئ ] نـ ْشِور ه ا [ بالزاي حنركها ونرفعها ويف قراءة بالراء : "    چ ېئ 
  چحب     ىئېئ  ېئ  ىئ    چ  " ن أنور ونور لغتانِور ه ا [ م] نـ شْ بفتحها 

فشظر إليها وقد  : " (1 )
 ( 2) ". تركبت وكست حلًما ونفخ فيه الروح وهنق

إن عزيرًا مل يكن ممن يشكر البعث أواًل، وإمنا تعج ب من إحياء قرية خوت بكاملها ومل    
تحرك مما أدى إىل استغرابه ودهوته!؛ فأراه اهلل تكن فيها حياة بعد، إن مر  هبا ومل ير فيها حيًّا ي

آية البعث يف نفسه ويف محاره الذي كان راكًبا عليه وزاده الذي كان آخًذا به، وهي أقوى آية؛ 
ألن القدرة وقعت عليه بالذات، فتبني بعد نلك أن اهلل قادر على كل شيئ أراده، وأنه قادر 

        على إحياء املوتى.                     

ىئ  ىئ    ىئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئچ ـ وقال يف بيان امليعاد يف سورة آل عمران: 

  چ ی  ی  ی 
يه إثبات البعث واجلزاء مًعا، وهو وعد ف  (4) ". الوعد بالبعث واجلزاء " :(3)
     .وال مشاص مشه ثابت ال خلف فيه

                                 
 .         259( البقرة، اآلية: (1
 .   54، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
           .194( آل عمران، اآلية: (3
       .95: ، صرد األذهان ( جومي، (4
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      چ    "  خبلق أبيكم آدم مشه: "        چ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿٺ     چ  ـ يبانه لكلمة املراء يف سورة األنعام:

: "     چ  ڤ     چ     " مضروب: "       چ ڤ  ڤ   چ    "  لكم متوتون عشد انتهائه: "      چ    ٹٹ  ٹ  ٹ
توكون يف البعث بعد "  : (1)   چڦ  ڦ      چ  "  أيها الكفار: "        چ    ڦ  ڦ    چ"  لبعثكم
أثبت الويخ  (2) ". م أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على االبتداء فهو على اإلعادة أقدرعلمك

البعث يف اآلية بقياس أول اخللقة من احلياة األوىل واحلالة اليت تعقبها من املوت مث احلياة 
                      .مبيـ شًا أن إعادة الروح يف اجلسد أهون من نفخه ألول وهلة الثانية اليت هي البعث

أداة تشبيه نكر بعد التلويح بأن الشفس : "     چ ڤ چ ـ وقال يف بيان الوعد احلق يف سورة يونس: 
     "   الظاملة لو كان هلا ما يف األرض الفتدت به فبني أهنا ال متلك وال ميكن هلا أن متلك األرض

بالبعث : "      چڄ      ڄ  ڄ      چ      " درها إلثبات الوعيكر  : "       چڄ     ڦڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       چ
ڃ    چ    چ   "  أي الشاس: "     چڃ  ڃ  چ "  ليس هبزل دٌّ وجِ  ثابتٌ : "      چ ڃ   چ    " واجلزاء

  چچ  
                (4)".  نلك"  :( 3)

ود القرآن فبني  هشا يف هذه اآلية بأن املراد بالوعد البعث واجلزاء، ومها مقصدان من مقا   
 اخلاوة.    

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭچ    نقل عن الز ج اج يف تفسري قوله تعاىل: ـ

  چۉ  ې  ې  ې  ې    ۉۋ  ۅ      ۅ
وقال الزجاج: وإن مشكم من يكرب حىت يذهب  " :قال  (5)

 عقله خرفً 
ً
ه قادر على إماتٍة وإحياٍء وأنه ا لرييكم من قدرته أنا فيصري جاهاًل بعد أن كان عامل

قادر على نقله من العلم إىل اجلهل وأنه قادر على إحيائه بعد إماتته فيكون نلك دلياًل على 
  (6) ". وحة البعث بعد املوت

                                 
          .2( األنعام، اآلية: (1
 .      162، د.ط، ص: رد األذهان( جومي، (2
       .55( يونس، اآلية: (3
 . 275، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (4
  .70( الشحل، اآلية: (5

 .      355، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (6
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 ويف هذا الكالم إثبات للبعث الذي هو من املقاود اخلاوة وإظهار قدرة اهلل على كل شيئ
               .ومشه البعث

يت  جث            چ        :د تفسري لفظ اللقاء يف سورة الكهف عشد الورط املذكور يف آخر آيٍة مشهاال عشـ وق

مجع بني البعث واجلزاء يف  (2)".  بالبعث واجلزاء " : (1 )    چىث   يث  حس      چ  "  يأمل : "   چ مث 
و القصد لكشه ال حيصل هذا املوضع والذي قبله، ألن البعث يقتضي اجلزاء وإن كان اجلزاء ه

 إال عن طريق البعث.                    

يشاديكم من القبور على لسان  : "    چ ڃ  ڃچ وقال يف تقسري قول اهلل تعاىل يف اإلسراء: ـ 
حال كونكم : "      چ   ڃ      چ   "  فتجيبون دعوته من القبور: "      چڃ    چ  "  إسرافيل

      " حني قيامكم من القبور للبعث: "        چ چ چ     "  ام من القبور ...متلبسني حبمده عشد القي

هلول ما ترون  " : (3)     چچ  ڇ  ڇ     چ   "  يف الدنيا أو يف القبور: "    چ چ   چ"  ما: "  چچ    چ
    (4)".  أمامكم من عذاب أشد من عذاب القرب

، ظة )تظشون(عشد بيانه للف لبعث وور ح بالبعثل لقيامفقد فس ر الويخ استجابة الداعي با   
، واالستجابة ـ اليت بدون روحٍ  ألن القيام واخلروج من القبور هو نفس البعث، إن ال يتصور قيامٌ 

        .مفادها القيام ـ لتلك الدعوة دليل قاطع على البعث

ٹ  چ      اآلية:وأثبت البعث من دون ما تصريح بلفظه يف سورة مرمي، حيث قال يف هذه  ـ

چٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  
     ( 6) ". فيستدل باالبتداء على اإلعادة : "  (5) 

                                 
              .     110( الكهف، اآلية: (1
 .  395، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ومي، ( ج(2
  .52( اإلسراء، اآلية: (3
     .371، ص: 1، جرد األذهان ( جومي،(4
 .     67مرمي، اآلية: ( (5
            .     403، ص: 2، جرد األذهان( جومي، (6
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، وإنا أمكن نلك فالبعث ممكن ظهر القصد من التذكر وهو االستدالل بالوجود من العدمفأ
                     .وحاول

 : "      چ ڇ   چ     :من سورة طه املتقدمة يف قوله تعاىلـ وأثبت البعث مبثل ما أثبته يف آية األنعام 
       "  مقبورين بعد املوت : "     چڇ  ڇ  چ   "  خبلق أبيكم آدم مشها: "     چ ڇ  چ "  أي األرض

   چڌ  ڎ     چ   "  مرة: "     چ ڌ   چ "  عشد البعث: "     چ ڍ  ڍ چ
رجشاكم كما أخ  " : (1)

               (2)".  عشد ابتداء خلقكم
      .فال داعي للتكرار تقدم مثله

ک  ک     ک  ک  گ  گ  چ ـ ونكر الويخ املعاد وعىن به البعث يف قول اهلل تعاىل: 

  چگ  
             (4)يف نلك إشارة إىل املعاد ويشاسبه نكر املبدإ بعده ".  حيث قال:":  (3)

زهاق الشفس، ويعين باملبدإ قوله تعاىل بعد اآلية إن أن اإلرث غري حاول إال بعد املوت وإ
   چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ السالفة ـ مباشرًة ـ  من نفس السورة: 

(5) 
: " ) قال 

ولقد خلقشا اإلنسان (: آدم ) من ساللة (: هي من سللت الويئ أي: استخرجته مشه وهو 
ولقد خلقشا أبا البور آدم فسرين: " بعض امل وقال (6)خالوته ) من طني (: متعلق بساللة ". 

فأثبت  (7)من طنٍي، أ خذت تربته من خالوة استخرجت من ماء خمتلط برتبة األرض ". 
 املفسر جومي مقصد البعث بطريق اإلشارة.                              

                                 
 .55( طه، اآلية: (1
 .      410، ص: 2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
       .       11آلية: ( املؤمشون، ا(3
 .     446، ص: 2، جرد األذهان( جومي، (4
   .       12 ( املؤمشون، اآلية:(5
 .  446 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (6
 .         342، ص: 2، مجاعة من علماء التفسري، طالمختصر في تفسير القرآن الكريم ((7
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   " باإلنواء "  :             چ  ڦ  ڦ  ڦچ ـ وفس ر اإلحياء بالبعث يف قوله تعاىل من سورة احل : 

          چڃ  ڃ    چ    : " عشد البعث "        چ ڄڄ  ڄ چ      : " عشد انتهاء آجالكم "       چ ڦ  ڄ   چ

   چڃ  ڃ   چ : "  
(1)

 
(2): " لشعم اهلل برتك توحيده ".  

                                                                 

هو ابتداء اخللق، واإلحياء الثاين هو البعث بعد املوت، ومن قدر على ابتداء  فاإلحياء األول   
اخللق سهل عليه إعادته وبعثه يف الوهلة الثانية؛ وهلذا بني  الويخ ) الكفور( مبن يرتك التوحيد، 
 ومن أركان التوحيد أو اإلسالم عموًما اإلميان باآلخرة وما يكون فيها من أمور وأحوال.      

: " بالبعث    چ حب  خب  مب  ىب  يب چ فس ر اآلخرة بالبعث يف قوله تعاىل مشورة املؤمشني: ـ و 
  چخت  مت     چ   أي الطريق "    : "      چ جت  حت  چ    والثواب والعقاب " 

عادلون عشه  : "   (3)
 ."(4) 
لوأن كما هو ظاهر، ويف هذا التفسرب داللة على عظم هذا ا اآلخرة بالبعث الويخفس ر    

وخطورته، ولذا جعل اآلخرة كلها بعث، ألن متهيد ومقدمة ملا يأيت بعده، وما يأيت بعده أهون 
 ملن آمن به وود قه.     

ې  ې   ى  چ وأثبت البعث أثشاء شرحه للشفخ يف الصور يف قول اهلل تعاىل من نفس السورة: ـ 

يتفاخرون   : "      چائ  ائ  ەئ    ەئ   چ     القرن الشفخة الثانية فقام الشاس للبعث "    : "      چ ى
  چوئ    وئ   ۇئ       چ     هبا " 

عشها خالف حاهلم يف الدنيا، ملا يوغلهم من عظم اآلمر    : "(5)
چ :  هلذا ورد[ يف آية عن نلك يف بعض مواطن القيامة، ويف بعضها يفيقون ]ويتساءلون[. و ]

 چىب  يب  جت   حت  خت  مت  
(6)

ور الشفخة الثانية دليل على البعث الذي فالشفخ يف الص  
 يعقبه حساب ثوابًا أو عقابًا. 

                                 
               .                       66احل ، اآلية: ( (1
 .      443 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
 .                         74املؤمشون، اآلية: ( (3
 .     452 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (4
   .  101املؤمشون، اآلية: ( (5
 .      455 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (6
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ٻ     چ    : " أي الكفار "          چ ٱچ ـ وبني  الشوور بالبعث يف قوله تعاىل من سورة الفرقان: 

ٻ   چ     هي األثشام وغريها من املعبودات "  : "     چ ٻ  چ    اهلل، أي غريه "    : " أي    چ ٻ

     جر ه "    : " أي       چ ٺ  ٺ  چ       دفعه "   : " أي        چ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ٿ      چ   إماتة ألحد و أحياء ]والباحث يظشه[ إحياٍء ألحد "    : " أي       چٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ   چ

  چٹ  ٹ  
ك املوت واحلياة أي: فاهلل هو اإلله احلق الذي ميل ،أي بعثًا لألموات : "  (1)

              (2) املخصوص بالعبادة ". ، ]وهو[دهووح   ر وجيلب الشفع ملن أطاعهالض ويدفع

يف اآلية، وهي: املوت واحلياة، دفع  افاملفسِّر أثبت هذا املقصد بأمور مخسة مشصوص عليه   
عليه يف اآلية  الضر وجلب الشفع، الشوور. ]والباحث يزيد أمرًا سادًسا هو اخللق[، وقد ن ص  

ياء حلإلأيًضا؛ فإنا كانت املعبودات غري اهلل ومن ضمشها األوشام ال ختلق شيًئا، وال تستطيع ا
 اإلماتة، وال تدفع الضر وال جتلب الشفع، وال تستطيع بعث األموات، فأىن هلا العبادة ؟!.ال و 

لستة فضاًل عن واحٍد واآلية يف حمل التعجب واالستغراب، ألن من ال ميلك من هذه األمور ا
 مشها ال يستحق أن يعبد!.  

     هم قواد كفر هذه األمة "   : " أي كفار مكة الذين    چڱ  ڱ  چ ومثله قوله يف نفس السورة: ـ 

مصدر ساء، أي باحلجارة وهي عظمى قرى قوم لوط،   : "           چ ڻڱ  ں         ں    ڻ  ڻ  ڻ چ
يف سفرهم إىل الوام   : "           چ   ہۀ  ۀ  ہ         چ     احوة " فأهلك اهلل أهلها لفعلهم الف

 چھ  ھ     چ      خيافون  "  : "        چ  ہ   ہ  ھ  ھ      چ      فيعتربوا " ؟ واالستفهام للتقرير "
(3)

  " :
( 4)بعثًا فال يؤمشون ". 

                                                   

إهنم لو كانوا خيافون البعث وما حيصل بعده من األمور اهلائلة اخلطرية العتربوا مبن سلف ف   
         من األمم املهلكة فآمشوا، ولكشهم ال خيافونه فال يؤمشون به أساًسا.         

                                 
              .             3الفرقان، اآلية: ( (1
 .        470 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
   .   40الفرقان، اآلية: ( (3
 .        475 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (4
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ۈ   ۈ  ٴۇ  چ ـ وأثبت قاضي القضاة البعث عشد شرحه آلية الشمل، ونلك عشد قول اهلل تعاىل: 

مبعىن يبصر   : "           چ   ېۉ  ۉ چ           كغريهم "   : "           چ ۋ  ۅ  ۅ   چ      خلقشا "        : "        چ ۋ
ى       ائ  ائ      چ       دالالت على قدرته تعاىل "   : "           چ ې  ې    ې  ى    چ      "         فيه ليتصرفوا فيه

  چ
الذين ال يعملون عقوهلم  خبالف الكافرين ر النتفاعهم هبا يف اإلميان،خص وا بالذك  : " (1)

ليواهدوا يف اآلفاق تبدل ظلمة الليل احملاكية للموت بضيار الشهار املضاهي للحياة، ويعايشوا يف 
أنفسهم تبدل الشوم الذي هو أخو املوت بالتيقظ الذي هو مثل احلياة، ويعرفوا أن الساعة ال 

 (2) يبعث من يف القبور ". ريب فيها أن اهلل

الذي ميكن اإلميان به عن طريق إعمال  جعل جومي هذه األشياء مقدمة إلثبات البعث   
العقل مبواهدة اآليات الكونية اليت تتمثل يف تعاقب الليل والشهار، و اآليات الشفسية اليت 

    كون بعد نفاد احلياة.  فكل واحد مشها دليل قاطع على البعث الذي ي، تتمثل يف الشوم واليقظة

ەئ  ەئ  وئ   چ   : " انكر "      چو  چ وعرب  عن البعث باإلحياء يف قوله تعاىل من نفس السورة: ـ 

أي خافوا    : "       چ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ الشفخة األوىل من إسرافيل "     : "     چوئ 
جربيل     أي   : "         چ ىئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ   "  اخلوف املفضي إىل املوت، كما يف آية أخرى ) فصعق (

ومكائيل وملك املوت. وعن عباس: هم الوهداء إن هم أحياء عشد رهبم يرزقون، أي فال 
ميوتون موتًا آخر بعد االستوهاد. وأما املالئكة األربعة فال ميوتون عشد الشفخة األوىل كما ميوت 

: " تشويشه عوض      چ ی چ شفختني وحييون قبل الثانية "  باقي املالئكة عشدها، بل ميوتون بني ال
[ واسم  : " بصيغة الفعل ]أتوه    چ  ی   چ    وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة " عن املضاف إليه. أي 

  چی  ی      چ  الفاعل ]آتوه، وهي قراءة[ " 
(3)

  
 : " واغرين. والتعبري يف اإلتيان باملاضي  

(4)لتحقق وقوعه ". 
    

                                 

                                 
   . 86الشمل، اآلية: ( (1
 .  504 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
 .                           87الشمل، اآلية: ( (3
 .    505 ، ص:2، جرد األذهانمي، ( جو (4
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اخللق كلهم كما بي شه الويخ يف تفسريه لآلية، حيث نكر بأن  هشا نرى أن البعث ثابت يف حق  
اخللق مجيعهم ميتون ومبعوثون بعد املوت، حىت املالئكة الثالثة املستثشون من الفزع يف الشفخة 

تون بني الشفختني ويبعثون قبل الشفخة الثانية. أما جربيل ومكائيل وملك املوت( ميو الثانية وهم )
 الوهداء فقد ناقوا املوت يف الوهلة األوىل، ونلك عشد استوهادهم.  

ہ  ھ   ھ   چ ـ ونكر بأن املراد بوعد اهلل هو البعث يف قول اهلل تعاىل من سورة لقمان: 

    : "       چ     ۈ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈڭ       چ     : " فيه شيًئا "     چ ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ ھ  ھ  ے
     عن اإلسالم "     : "     چ ۉ  ۉ  ې  ې    چ   بالبعث "     : "     چ     ۅٴۇ     ۋ  ۋ   ۅ       چ   فيه " 

  چى  ائ       چ  يف حكمه وإمهاله "      : "    چ   ې  ې  ى      چ
(1)

 الالويطان. أي    : "  
(2)وعوده ". خيدعشكم إبليس ب

  

 

فإنا كان وعد اهلل بالبعث حق ، ومعلوم أن اهلل ال خيلف امليعاد؛ فيجب على الشاس أن يؤمشوا    
 به وال يشخدعوا مبواثيق الويطان الغرور.         

أي  : "   چ   ىچ ـ فس ر لفظ اإلشارة بالبعث املعين بوعد اهلل يف سورة يس عشد قوله تعاىل: 
              هالكشا وهو مصدر ال فعل له من لفظه "  : "   چ ى     چ          : " للتشبيه " چيا  چ    الكفار مشهم " 

ألهنم كانوا  بني الشفختني نائمني ألهنم يسرتحيون من العذاب قبيل       : " چ وئوئائ  ائ  ەئ  ەئ
: " أي البعث،   چ ۇئ چالشفخة الثانية ويذوقون طعم الشوم فيجيبهم املؤمشون أو املالئكة " 
    : " أي الذي، خرب "   چۇئ  چ  مبتدأ جيب الوقف على ما قبله لئال حتمل نعًتا أو بداًل ملرقدنا " 

  چۈئ  ېئ   چ   : " فيه "  چ ۆئ   ۈئ    چ     : " به "   چ ۆئ   چ
(3)

: " أقروا   
(4)]بالبعث[ حني ال يشفعهم اإلقرار، وقيل: هو من كالمهم، أجابوا أنفسهم ". 

    
                                    

فقد حصل اإلقرار يف وقت غري جمٍد، سواء كان اجلواب من  فمن أي جهة ودر اجلواب

                                 
   . 33لقمان، اآلية: ( (1
       .544 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
   .     52يس، اآلية: ( (3
 .        584 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (4
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املؤمشني، أو من املالئكة، أو من الكفار أنفسهم، ألهنم كانوا يشكرون البعث أيان حياهتم، وقد 
من ورائه، ألنه من قبيل الشدم حني ال  طولبوا بالتصديق؛ فكان اإلقرار يف هذا األوان ال طائل

يشفع الشدم إن كان اجلواب مشهم، وأما إن من غريهم فهو استهزاء هلم مبا أنكروه يف الدنيا، 
                                                              واآلن وقع فعاًل.            

: " يعلم اإلنسان، واملقصود اجلشس         چ ژ     ڈ  ڈچ ـ وأثبت البعث يف تفسريه لقوله تعاىل: 
ناه شديًدا قويًّا "   : "         چ  ژ   ڑ  ڑ  ک        چ"  شديد   : "      چک  ک  ک      چ   مين إىل أن وري 

 چگ  گ   چ      اخلصومة لشا "
(2). بي شها يف نفي الرسالة املثبتة للبعث "  : "(1)

    

ميان بالرسالة اإلميان بالبعث والشوور، ألن من تيقن باملبدإ أثبت املعاد، وألن فمن لوازم اإل   
 من مهام الرسل بيان البعث واملعاد والدعوة إىل اإلميان به، وهو أحد أركان اإلسالم اخلمسة. 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ ـ وعل ق على بيان املراء يف الساعة بإثبات البعث يف سورة الوورى: 

  : "      چ ڃ  ڃ  چ     چ       يقولون مىت تأيت ظشًّا مشهم أهنا غري آتية "   : "   چ    ڃڄ   ڃ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ   جيادلون "      : "    چڇ  ڇ   ڍ  ڍ     ڇچ  چ  چ  ڇ   چ       خائفون "

  چڈ  ڈ   
 باملسحوسات فمن مل يهتد لتجويزه ه الغائباتشبن البعث أأي عن احلق فإ : "(3)

 عد عن االهتداء إىل ما وراءه ".فهو أب
(4)                                   

تطلق الساعة على القيامة، وأول شيئ يكون يف الساعة هو البعث، ألن مجيع األمور اليت    
حتدث فيها تأيت بعده؛ فهو مقدمتها، وهلذا فس ر جومي الساعة بالبعث يف هذه اآلية مبيـ ًشا أنه 

 فمن مل يقر  به ليس من الضروري أن يقر  مبا بعده من الغيبيات.     املسحوساتب الغائباتأشبه 

                                 
 .                            77يس، اآلية: ( (1
 .586 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان( جومي، (2
   .   18الوورى، اآلية: ( (3
 .          641 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (4
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أي عيسى أو       : "    چ ٱ چ ـ وأثبت البعث عشد نكر أوجه التفسري الواردة يف بيان قوله تعاىل: 
عالمة تعلم بشزوله، ويف قراءة: لع لم بفتح العني والالم أي هو      : "    چ ٻ  ٻ     چ  القرآن " 

على قرهبا وقد تواترت األحاديث عن رسول اهلل ولى اهلل عليه وسلم أنه أخرب بشزول عيسى 
ماًما عاداًل وحكًما مقسطًا قاله أبو هريرة وابن عباس وأبو العالية ‘عليه السالم قبل يوم القيامة 

شكن  أن والذي نفس حممد بيده ليو    وأبو مللك وعكرمة، قال رسول ولى اهلل عليه وسلم: )
يشزل فيكم ابن مرمي حاكًما مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل اخلشزير ويضع اجلزية ويفيض املال 
 (1)حىت ال يقبله أحد حىت تكون السجدة الواحدة خري ]والصحيح خريًا[ من الدنيا وما فيها(.
برص وقيل: إن عيسى لع لم للساعة أي ما بعث به عيسى من إحياء املوتى وإبراء األكمه واأل

وغري نلك من األسقام عالمة للبعث، وقيل: إن القرآن يستمر العمل به لقيام الساعة ]إنا كان 
توكن فيها حذف فيها نون الرفع للجزم    : "    چ ٻ  ٻ  پ   چ الضمري عائد إىل القرآن[ " 

پ   چ      على التوحيد "      : "    چ  پپ چقل هلم "    : "    چ  و  چ       وواو الضمري اللتقاء الساكشني " 

  چڀ   ڀ  ڀ      چ    الذي آمركم به "     : "    چ
(2)

  ،(3)
  

                                          

عائد      چ ٱ چ أثبت املفس ر البعث عشد توجيهه لقراءة الفتح يف اآلية إنا كان الضمري يف    
السياق، ألن قبل املوالية هلذه تتحدث عشه وعن إىل عيسى عليه السالم ولعله كذلك بدليل 

إرساله وعن إجياده من غري أٍب داللًة على اهلل تعاىل على ما يواء قدير، وهي قوله تعز  وجل : 
أما إن كان الضمري يعود إىل  ، (4)  چۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ 

هبا عيسى هي شريعة حممد ولى اهلل  القرآن فهو احتمال غري بعيد، ألن الوريعة اليت حيكم
                                   ألن عيسى حيكم بالقرآن عشد نزوله. واهلل أعلم وراجح ال االحتمالني ممكن وفك عليه وسلم،

                                 
، رقم 168، ص: 4،  كتاب بدء اخللق، باب نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم، جالبحاري صحيح ،البخاري( (1

ھ  ھ   ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ  :مث يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم(. 3448احلديث: )

 .       159الشساء، اآلية:   چھ  ے  ے  
   .       61الزخرف، اآلية: ( (2
        .    653 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان جومي،  ((3
 .   59الزخرف، اآلية: ( (4
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]بقتح الالم     : "    چ ڳ  ڳ   ڳچ ـ وبني  البعث يف تفسريه آلية األحقاف عشد قوله تعاىل: 
ية[ ويف قراءة باإلدغام ]قال لِّوالديه، وهي رواية السوسي عن أيب عمرو بن األوىل وكسر الثان

بكسر الفاء والتشوين ]وهي قراءة نافع وأبو    : "       چ ڱ     چ        العالء البصري [ أريد به اجلشس "
، وهي قراءة ابن كثري وابن عامر ويعقوب[ مبعىن  جعفر ورواية حفص[، وقرئ بفتحها ]أ فَّ
  ويف قراءة باإلدغام    : "    چ ڱ    چ   أتضجر مشكما "       : "    چڱ  چ    (1)در أي نتًشا وقبًحا " مص

، وهي رواية هوام عن عبد اهلل بن عامر الوامي [  چ           من القرب "   : "    چ ڱ  ں      چ         ] أتعداينِ 

    : "    چ ۀ  ۀ  ہ چ       ومل خترج من القرب "     : "    چ ڻ   ڻ     چ     األمم "        : "    چ ں  ڻ  ڻ

 چ     أي هالكك مبعىن هلكت "      : "    چ ہ چ          يسأالنه الغوث برجوعه ويقوالن إن مل ترجع "

أي القول بالبعث       : "    چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے   چ            بالبعث وال تكذِّب املشذرين "     : "    چ  ہ
  چۓ        ۓ  ڭ    ڭ       چ  " 

(2)
                                             ( 3)".   أكانيبهم     : "  

وض ح جومي مقصد البعث يف هذا التفسري، حيث أظهر بأن الوالدين أقبال على دعوة    
بيشما هو جاهد وناكر ملا يدعوانه إليه  ابشهما ليؤمن بالبعث تصديًقا للرسل وإحقاقًا بوعد اهلل،

 وم صٌِّر على نكرانه.             

ۆ    ۈ   ۈ  چ البعث بالعطف عشد بيان املراد بالقارعة املذكورة يف سورة احلاقة:  ـ وأثبت

: " بالدعوة احلاقة ألهنا تقرع قلوب املوركني إنا دعوا إىل كلمة ال إله إال  (4)  چٴۇ   ۋ  
 (5)سواها من ديانتهم الباطلة. أو الشفخة الثانية الداعية إىل البعث ".  اهلل وترك ما

                                 
تشوين، هذه الكلمة جاءت فيها ثالث قراءات متواترة، الكسر مع التشوين، والفتح من غري التشوين، والكسر بغري ال( (1

، النشر في القراءات العشروالقراءة الثالثة لبقية القراء غري املذكرين يف املنت. راجع: ابن اجلزري، حممد بن حممد: 
 .   586د.ط، ص: 

                         .  17األحقاف، اآلية: ( (2
 .           668 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان جومي،  ((3
                                       . 4احلاقة، اآلية: ( (4
 .        761 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (5
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فالويخ يف هذا املكان أثبت البعث بالشفخة الثانية عطًفا على دعوة املوركني إىل كلمة التوحيد، 
إن أن قلوهبم تومئز  من مساع هذه الكلمة، ألن قلوهبم أمست قاسية، وحق  عليها الطبع واخلتم 

        . 

: " يف طاعة اهلل      چپ  ڀ    چ ـ وبني  بأن املراد باخلوف يف سورة اإلنسان اإلميان بالبعث: 
وما امشلت   والشذر هشا كلمة شهادة أن ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ولى اهلل عليه وسلم.

لف اهلل عليه من الطاعات ويوفون الشذر بالقيام بالواجات واملشدوبات بقدر الطاقة إن ال يك
: " أي ويضمون مع الطاعة خوف (1)  چڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ     چ        نفًسا إال وسعها "

    (  2)املقام أمام اهلل يوم القيامة أي يؤمشون بالبعث ". 

طبًعا من خاف املقام أمام الواحد الديان آمن بالبعث، ألن املقام ال يكون إال بعد البعث؛    
 يل على اإلميان بالبعث الذي هو مقدمة األمور يوم القيامة.    فخوف املقام دل

: " بتحقيق اهلمزتني، وقرئ     چ ژچ ـ كما بني  بأن املقصود باخللق يف سورة الشازعات البعث: 
على  (3)بإبدال الثانية ألًفا وتسهيلها وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى تركه، أي املتجرؤن 

: " أشد  خلًقا أي بعثكم بعد املوت أشد  خلًقا أم        چ    کژ  ڑ  ڑ  ک    چ        تكذيب آيات اهلل " 
  چک   ک     چ     "  وعظم أحواهلاالسماء عشدكم ويف تقديركم مع عظمها 

بيان لكيفية : "  (4)
          (5)".خلقها 

ومي فالبعث واقع وثابت وأعزم من خلق الشاس وبعثهم كما بي شه ج إنا كان بشاء السماء أشد     
 ال مانع مشه وال حميد عشه، بل هو أهون على اهلل من خلق السماء وما فيها. 

                                 
  .      7اإلنسان، اآلية: ( (1
     .  781 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
. ورمبا هكذا ورد يف نسخة الباحث ولعل الصحيح هو: املتجرئون، ألن اهلمزة إنا سبقتها الكسرة كتبت على الشربة( (3

 هو خطأ مطبعي.    
                           .  27الشازعات، اآلية: ( (4
 .       790 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (5
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  چڀ  ٺ     ٺ  ٺ  چ ( بالبعث يف قول اهلل عز  وجل :  ـ وبني  كلمة ) بعثرت
(1)

: " قلب    
ختريب ما  يف (2)تراهبا وبعث موتاها. وهاتان اآليتان تتعلق بالسفليات، فبدأ بتخريب البحار 

ت األنظم الكونية كلها ".   (3)على وجه األرض مث ما فيه املوتى فيأيت البعث وقد تغري 

هذا دليل عقلي قاطع على ثبوت البعث وإمكانيته، حيث إن السماء اليت هي أعظم وأشد 
خلًقا من الشاس تشخرب وتتوقق وكواكبها السيارة تتساقط وتشقض، فمن باب أوىل وأحرى أن 

ألرض وما فيها، ومن نلك البعث الذي هو إخراج ما يف بطون األرض من املوتى تتخرب ا
                               للحساب وإقامة العدل بني الشاس.      

لك بعض املواضع اليت بني  فيها  أبوبكر جومي مقصد البعث، وليست كلها، ومن رام ت   
          (4) ". ىل معاين القرآنالزيادة فليطلع على تفسريه " رد األنهان إ

          مطلب الرابع: الجزاء.  ال
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ             چ اجلزاء: اجلازية، اسم للمصدر ثوابًا كان أو عقابًا بدليل قوله تعاىل: 

  چک  گ  گ       گ    کڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک
(5)

ابن  قال  
إن بان كذبكم بأنه مل يسرق أي ما عقوبة السرق عشدكم إن ظهر  معشاه فما عقوبته " :اهليثم

                                 
 .                            4اإلنفطار، اآلية: ( (1
 . 3: ر، اآليةالنفطاا چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ أشار هشا إىل اآلية السابقة هلذه وهي قوله تعاىل: ( (2
 .          795 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (3
، 383، 378، 354، 350، 333، 202، 179، 147، ص: 1ج، د.ط، سابقالمصدر الجومي،  ( انظر:(4

، 473، 457، 453، 449، 434، 431، 418، 403، ص: 2، ج395، 388ـ  387، 386
، 582، 580، 572، 548، 546، 539، 537ـ  536،  532، 531، 523، 517، 502، 485
،   وأثبت األوول الثالثة مجيًعا الوحدانية والرسالة والبعث يف التعليق على احلديث الد ال على فضل سورة 583

يس وبيان سبب تسميتها بقلب القرآن، حيث قال:"ليس فيها إال تقرير األوول الثالثة الوحدانية والرسالة واحلور 
لذي يتعلق بالقلب واجلشان ...". ونص احلديث هو: ) لكل شيئ قلب وقلب ] أي البعث والشوور [ وهو القدر ا

، 598، 590، 588، 586، ص: 2القرآن يس (. رواه الرتمذي عن أنس رضي اهلل عشه. انظر: التفسري، ج
619 ،627 ،632 ،648 ،663 ،664 ،671 ،689 ،690 ،692 ،703 ،716 ،769 ،778 ،
779 ،780 ،784 ،787 ،789 ،792 ،794 ،803،805 ،813 ،818                       . 

 .  75ـ  74يوسف، اآلية:  ((5
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عليه؟ قالوا: جزاء السرق عشدنا من وجد يف رحله أي املوجود يف رحله كأنه قال جزاء السرق 
قالوا يعين: املؤنن وقال السمرقشدي يف البحر: "  .عشدنا اسرتقاق السارق الذي يوجد يف رحله

ؤه يعين: فما جزاء السارق إن كشتم كانبني قالوا يعين: إخوة وأوحابه ألوالد يعقوب فما جزا
يوسف جزاؤه يعين: عقابه من وجد يف رحله يعين: يف وعائه فهو جزاؤه يعين: االستعباد جزاء 

 (1) ." سرقته كذلك جنزي الظاملني يعين: هكذا نعاقب السارق يف سشة آل يعقوب

ء، جزاه به وعليه جزاء وجازاه جمازاة وجزاء؛ اجلزاء: املكافأة على الوي" يقول ابن مشظور: 
  (2) وقول احلطيئة:

 (3)*    ال يذهب العرف بني اهلل والشاس     ه  ي  ازِ و  من يفعل اخلري ال يعدم ج  
يأيت اجلزاء بعد البعث واحلساب، ويف تقرير البعث تقرير للجزاء، فهو تابع للبعث ونتيجة له.  

ته وكرمه وفضله يف جمازاة كل من احملسن واملسيئ، ليتبني واحلكمة مشه إظهار عدل اهلل ورمح
الطاعي من العاوي، وليمتاز املوحِّد من املْلحد، ومثبت الرسالة ومشكرها، حيث ال يستوي 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ     الصاّل والطاّل، وال احملسن واجملرم، قال اهلل تعاىل:

  چەئ  ەئ  وئ  وئ     ائې   ى  ى  ائ
خالوة األمور املتقدمة من فاجلزاء   (4(

وهو ثابت الوحدانية والرسالة والبعث الذي يعقبه احلساب، ومتمم ألوول اإلميان األربعة. 
وقائم يف حقه تعاىل، ليتحقق عدله، وتتجلى رمحته، ويظهر فضله، ويبني كرمه سبحانه، وبه 

قيمة للتكاليف، وبالتايل  يتحقق الثواب والعقاب. ولوال اجلزاء لكانت احلياة عبثًا، ومل يكن مثة
ال مقام للوريعة، وال جدوى لألحكام؛ ومن أجل هذا وناك أواله القرآن عشاية فائقة، واهتم 
به أميا اهتمام. واجلزاء يكون يف اخلري والور مًعا، وقد جاء يف املثل: كما تدين تدان وكما تفعل 

 جتزى.   

 صد املهم  ما يلي:    ومما عثر عليه الباحث من بيان جومي هلذا املق   

                                 
 .  203، ص: 2ج، د. ط، بحر العلومالسمرقشدي، ( (1
 .     143، 14ج  ،باب اجليم، مادة )ج زِي ( ، 1، ط.لسان العربابن مشظور،  ((2
 .       4، ص: 1، جديوان الحطيئة ((3
      . 58غافر، اآلية: ( (4
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ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  چ    ـ بيانه جلزاء املشفقني يف سبيل اهلل يف قوله تعاىل:

ومن كان أجره عشد ربه فال : "     چ ۉ  ې  ې   ې  چ  "  أي يف سبيل اهلل : "  چ ۉ
ها األجر أو لشفاد أمواهلم فاهلل يتوىل تربيت لشقص:"     چ ې   ى  ى  چ"  يضيع مشه شيئ

يف اآلخرة بل سيفرحون مبا سريونه من ثواب  : "(1)    چائ  ائ  ەئ  ەئ    چ "  ميها هلمشَّ ويـ  
                               (2) ". هلم جزاءهم ويربح هلم يف جتارهتم احلميدة عشد اهلل نفقاهتم ويوىف

ور من اإلخالص فقد بني  يف هذا التفسري مقصد اجلزاء، وكيفيته وأحواله بالورط املذك   
 وابتغاء وجه اهلل، وكيف أن اهلل حيتفظ هبذا اجلزاء ويضاعفه ويدخره ملستحقه إىل حيشه.  

أي يف  : "       چ ڃ      ڃ   چ    چ  " حاهلم: "        چ  ڃچ    يف قوله تعاىل:ـ بيانه لكيفية اجلزاء 
من : "       چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  "  ةهو يوم القيام: "          چ چ    چ   "  شك: "      چ چ   چ    چ "  ومي

ڍ   ڌ  ڌ    چ  " عملت من خري وشر: "    چ ڇ  ڍ چ"  أهل الكتاب وغريهم جزاء

 چڎ  
بشقص حسشة أو زيادة سيئة فهذا رد لقوهلم املذكور وإبطال ملا غر هم باستعظام "  : (3)

                    (4) ". ما سيقع هلم وهتويل ملا حييق هبم من األهوال

بني  ههشا كيفية اجلزاء يوم القيامة من أنه واقع ال حمالة، وأن الشاس سيجازون على قدر    
 أعماهلم من خري وشر، وأهنم ال يظلمون مثقال نرة خبًسا وال رهًقا.  

من  " :      چ  ڃ  ڃچ      ـ شرحه ألحسن اجلزاء الذي يشاله املؤمشون الصابرون يف قول اهلل تعاىل:
]أي  بالشون: "      چ  ڇ چ   "  دائم: "       ڇ چ چ  چ  چ  ڇ   چ  "  يفىن: "       چ  چڃ   چ       " الدنيا

 "  على الوفاء بالعهود: "        چ ڇ  ڍ     چ   " ]و ل ي ْجزِي نَّ: أي اهلل[  وقرئ بالياء حنن للتعظيم[،

حسن من عملهم الذي كانوا يعملونه يف : " جبزاء أ  چ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چ
يف الدنيا بالرزق : "     چ   گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ        الدنيا "

                                 
             .  274( البقرة، اآلية: (1
 . 58، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
        .25آل عمران، اآلية:  ( (3
       .67، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (4
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(  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ    "  احلالل أو بالقشاعة
أي جبزاء  " : (1
يف الدنيا ال متشع أحسن مما يستحق عملهم الذي كانوا يعملونه يف الدنيا وأن احلياة الطيبة 

           (2) ". األجر يف اآلخرة

شرح الويخ جومي معىن أحسن اجلزاء املذكر يف اآليتني املتقدمتني، الذي هو مقصد مهمٌّ    
من مقاود القرآن اخلاوة، بأنه جزاء فوق جزاء املؤمشني الصابرين، وأن اهلل ضمن هلم حياة 

الصاحلات ووعدهم جبزاء يف اآلخرة، وأن جزاء اهلل هو  طيبة يف الدنيا مكافأة هلم على أعماهلم
                 اجلزاء األوىف فهو غري فاٍن وال مشقطٍع.  

                                        چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ               ې  ې  ې   چ   ـ وبني  اجلزاء دون تصريح بلفظه يف قوله تعاىل:
   (4) ". ب الشاكث ويثيب الوايفمن أمر العهود وغريه بأن يعذِّ  يف الدنيا : " (3)

 فتعذيب ناكث العهود، وإثابة وافيها حساب وهو اجلزاء املعين يف هذا الصدد.            

الكافر واملؤمن يف جزاء عمليهما  : "     چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ         ـ تفسريه لقول اهلل تعاىل:
 ". هدى فيه فال يستويان يف اجلزاء له والبصري علىألن األعمى متخبط يف عم

اجلشة : "      چ ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  چ      " أي الكفر وإلميان : "     چ پ  پ  پ  پ   ڀ چ
املؤمشون والكفار وهذا املثل أبلغ يف نفي التساوي  : "      چ ٿ         ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ چ  " والشار

األموات أواًل بني ناتيهما، وثانًيا بني ووفيهما، وثالثًا بني مستقريهما لكمال تشايف األحياء و 
ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ    چ    (5) ". وداريهما يف اآلحرة. وزيادة "ال" يف الثالثة تأكيد لشقي االستواء

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  
(6)        

                                 
          . 97ـ  96( الشحل، اآلية: (1
           .    359، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
   .          92ية: ( الشحل، اآل(3

 .     358، ص: 1، جرد األذهانجومي،  (4)
    . 574، ص: 2، جرد األذهان( (5
     .22ـ  19( فاطر، اآلية: (6
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أفاد أن املراد باالستواء املضروب له  أثبت املفسر اجلزاء يف تقسريه هلذه اآليات الثالث، حيث
 .  املثل كامن يف اجلزاء واملأوى؛ ألن األعمال اختلفت، فال بد أن خيتلف اجلزاء ويتباين املقر 

 چ  " خائفني: "      چ ى چ    " يوم القيامة: "        چ ې  ىچ   ـ تفسريه لقول اهلل تعاىل:

 چ " اجلزاء عليها: "    چ  ەئ    چ   " ازوا عليهايف الدنيا من السيئات أن جي: "     چائ  ائ 

  ".ال حمالة  يوم القيامة: "          چ  وئەئ  وئ
(1) 

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ   

 چی  ی  جئ  حئ  مئ     یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ېئېئ
(2 )               

ن جزاء ما قد موا الوجل الذي يشتاهبم يوم القيامة عشدما جيدو  بني  القاضي حالة الظاملني من   
من العمل يف الدنيا مثبًتا بأن هذا اجلزاء واقع ال حمالة، وقد بني  مقصد اجلزاء  على حسب 
تصوير القرآن هلذه احلالة املرعبة يف نلك اليوم الذي يقع فيه اجلزاء هلؤالء وهم ال ميلكون فيه 

 فتياًل بل وال نقريًا.                  قطمريًا وال

: "         چ ڀ  ڀ      ڀ     چ  " عليها: "      چ پ  پچ       ك ًدا وقوعه يف شرح آية الطور:ـ وبي شه مؤ 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ              ٿ   چ      " ألن وربكم ال يشفعكم: "    چ    ٺڀ  ٺ    چ "  وربكم وجزعكم

  چٿ   
ع حبسب الوعد المتشاع : " أي جزاء لتعليل االستواء فإنه ملا كان اجلزاء واجب الوقو   (3)

الكذب على اهلل تعاىل كان الصرب وعدمه سي ني يف عدم الشفع ". 
(4 )    

اجلزاء يف هذا املكان بأمرين، األول: الوعد الصادر من اهلل تعاىل،  ستوف أن املفسِّر أثبتي     
ن اهلل، فإنه والثاين: امتشاع الكذب عشه سبحانه وهو مثرة األمر األول، فإنا كان الكذب ممتشع ع

  الخيلف وعده؛ وإنا كان وعده مشجز، فاجلزاء واقع ال حميد عشه وال ملجأ مشه.                   

                                 
 .      642، ص: 2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (1
   .      22( الوورى، اآلية: (2
                 .   16( الطور، اآلية: (3
 .       697، ص: 2ج ،ذهان رد األ ( جومي،(4
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: "     چ  ٻ  پچ       وبي شه بالتفصيل يف نكر نوعيه احلاوالن للكفار يوم القيامة يف قوله تعاىل:ـ 
أحدمها يف ي جزاء أعماهلم نعم جوزوا جزاءين : " أ (1)    چپ     پ  پ     ڀ    ڀ          چ   " جوزي

مقابلة العصيان عن أوامر اهلل وارتكاب نواهيه فجزاء نلك الشار والثاين التطفيف ظلمهم الشاس 
واالستهزاء هبم فجوزوا بضم نصيبهم من اجلشة إىل نصيب املؤمشني واستهزائهم هبم من فوق 

              ( 2) ". الكراسي وهم معذبون يف الشار

سيجزون  ميف تفسري اآلية أن اجملرمني سوف يشالون جزاء أعماهلم، وأهنقاضي القضاة  وض ح   
ؤمشني هبم  نوعني من اجلزاء، األول بإدخاهلم الشار، والثاين حبرماهنم من دخول اجلشة واستهزاء امل

         . وتقرير له اء، ويف نلك إثبات للجز ويسخرون مشهم باملؤمشني يف الدنيا كما كانوا هم يستهزئون

: " جيازيهم         چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ ـ وفس ر جومي الدين احلق باجلزاء يف سورة الشور: 
حيث حق ق هلم جزاءهم : " (3)  چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ      چ      جزاءهم الواجب عليهم " 
 الذي كانوا يوكون فيه ".

(4) 
                                         

فقد بني  رئيس القضاة الشيجريي الدين احلق  يف هذه اآلية بأنه اجلزاء الذي يستحقه هؤالء    
 الشاس وإن كانوا من قبل يف شك مشه.   

: چ يا چ        : " أي الكفار "  چې چ ـ كما فس ر يوم الدين باجلزاء ـ أيًضا ـ يف سورة الصافات: 
ى     چ  شا وهومصدر ال فعل له من لفظه. وتقول هلم املالئكة: : " هالك  چ ى  چ" للتشبيه " 

  چائ  ائ  ەئ  
(5)

(6)أي احلساب واجلزاء ".   : "   
  

                            

                                 
     .         36( املطففني، اآلية: (1
                        .    798، ص: 2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
      .   25الشور، اآلية: ( (3
 .    460 ، ص:2ج ،رد األذهان ( جومي،(4
                      .      20الصافات، اآلية: ( (5
 .    588 ، ص:2ج ،رد األذهان مي،( جو (6



 

141 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ ـ وبني  بأن الشوور يكون للجزاء، ونلك يف سورة امللك عشد قول اهلل تعاىل: 

مشقادة ال تريدون مشها من موي عليها، وزرع حبوب، وغرس  لة مسخرةمذلَّ    : "         چ ٹ  ٹ
   : "          چ     ڦڤ  ڦ  ڦ چ     : " جوانبها وفجاجها "            چ  ڤ  ڤ  ڤ     چ     أشجار وغري نلك " 
  چڦ  ڄ    ڄ     چ  املخلوق ألجلكم " 

(1) 
      (2) من القبور للجزاء ". : " 

: " هو عبارة عن          چ حس  خس  مس  حصچ اجلزاء:  شدة اهلول يوم القيامةمن أسباب ـ ونكر بأن 
       يقال: كوفت احلرب عن ساق، إنا اشتد األمر فيها "  شدة األمر يوم القيامة للحساب واجلزاء.

  چخض  مض  حط        چ      : " امتحانًا إلمياهنم ألنه ال تكليف هشاك "      چ   مص  جض  حض     چ
(3)

   :
  :الصحيح احلديثتصري ظهورهم طبًقا واحًدا. ويف   "

) يكوف ربشا ساقه فيسجد له كل  
مؤمن ومؤمشة ويبقى من كان يسجد يف الدنيا رياًء ومسعًة يذهب ليسجد فيعود ظهره طبًقا 

(4)واحًدا (. 
  ،"(5)   

فمن كان فالكوف عن الساق والدعوة إىل السجود كالمها امتحان للخلق وابتالء هلم،    
مؤمًشا وادقًا يف إميانه فاز وجنا، ومن كان فاسًقا كانبًا يف ادعائه لإلميان خسر وهلك. وهذا 

 االمتحان واالبتالء جزء من اجلزاء الذي يقع يف نلك اليوم الرهيب.       

رم اهلل ردع عن االغرتار بك : "      چچ   چ  ـ وفس ر الدين باجلزاء يف قوله تعاىل من سورة اإلنفطار:
: " اضراب انتقايل إىل بيان ما هو السبب األولي يف اغرتار الكفار      چ  چ  چ    چ  تعاىل " 

  چچ  ڇ        چ            املخاطبني "
(6)

(7): " اجلزاء على األعمال ".    
       

                                                                                       

                                 
                            .   15امللك، اآلية: ( (1
 .        755 ، ص:2ج ،رد األذهان  ( جومي،(2
                        .     42القلم، اآلية: ( (3
حلديث: ، رقم ا159، ص: 6، كتاب التفسري، باب يوم يكوف عن ساق، جالبخاري صحيح ،البخاري( (4

(4919      .)    
 .  760 ، ص:2ج، د.ط، رد األذهان ( جومي،(5
                                . 9اإلنفطار، اآلية: ( (6
 .       796 ، ص:2ج ،رد األذهان ( جومي،(7
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وبني  بأن الكفار احلاول يوم القيامة إن خريًا فخري، وإن شرًّا فورٌّ.  فس ر الدين باجلزاءفقد 
، وكرمه عز  وجل  ال يشايف قيامه بالعدل يف يغرتون بكرم الل تعاىل فيشكرون اجلزاء الواقع يومئذ

     .نلك اليوم وجزاؤه للمحسشني باحلسىن، وللمسيئني بالعقىب

باجلزاء واحلساب  : " (1)  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ه أيًضا يف سورة املاعون: ومثلـ 
فبني  هشا أن من عالمات املشافقني تكذيب اجلزاء يوم  (2)أي هل عرفته. وإن مل تعرفه ". 

القيامة، وهو من األمور اليت ال حمالة مشها يف نلك اليوم، فمن كذ ب به فهو مشافق خالص 
 بشص اآلية.      

: " أي كل نفس وقت هذه املذكورات      چ ٺ  ٿچ ثبت اجلزاء عشد تفسري قوله تعاىل: ـ وأ
 چٿ  ٹ       چ       : " ما "     چ و  چ: " من األعمال "          چ    ٿ  ٿ     چ      وهو يوم القيامة "

(3) " :
نسان مشها فلم تعمله أي حصل من احلساب واجلزاء ونور الكتب والصحف فيعرف كل إ

                                                         (4)عمله من خرٍي أو شر  ومرجعه كذلك ". 

 يف الدنيا ومل يغتشمها، ويتحقق من تقصريه.             فعشد اجلزاء يتبني  لإلنسان ما فر ط من فروةٍ    
 (5) د من األمثلة، انظر. فيها جومي مقصد اجلزاء، وللمزيهذه بعض املواضع اليت بني  

 
 
 
 
 

                                 
 .                           1املاعون، اآلية: ( (1
   .     823 ، ص:2ج، د.ط، رد األذهان  ( جومي،(2
 .       5اإلنفطار، اآلية: ( (3
 .  795 ، ص:2ج، د.ط، رد األذهان  ( جومي،(4
،  485، 452، 446، 400، ص: 2، ج161، 136، 96، 93، 81، ص: 1ج ،سابقالمصدر ال( جومي، (5

605 ،692 ،697 ،714 ،766 ،779 ،797 ،805 ،817   . 
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 الثاني: تهذيب األخالق. المبحث

هتذيب األخالق من األمور اليت أوالها القرآن عشاية فائقًة ، واهتم به امهتماًما كبريًا، حيث 
قدم ه على التعلم وبني  بأن من مقاود إرسال الرسول ـ ولوات اهلل وسالمه عليه ـ قال تعاىل: 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ    ٹٿ     ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 

 چڦ  ڄ  ڄ  
، (2)"  يزكيهم بالكتاب واألعمال الصاحلةقال الطربي ـ رمحه اهلل ـ : "  (1)

وبااملعشيني  (3)وقال مجاعة من علماء التفسري: " ويطهرهم من الكفر ومساوئ األخالق ". 
الصاحة حتل حمل  مساوئ األخالق. وهذا املبحث يرمي  يكتمل املراد من اآلية، ألن األعمال

 موارد نكر الويخ جومي هلذا اخللق العظيم وبيانه.   تتبعإىل 
] والباحث  يطن  أنه  يقال خالص ،السجيةو  والطبع الديناألخالق مجع: خلق، وهو: و    

أثقل من  ليس شيء يف امليزان : )ويف احلديث ،املؤمن وخالق الفاجر [ خالصخالق وليس 
وحقيقته أنه لصورة اإلنسان  ] اخل ْلق  [ وسكوهنا ] اخل ل ق  [ اخللق بضم الالم (4)(.  حسن اخللق

الباطشة وهي نفسه وأووافها ومعانيها املختصة هبا مبشزلة اخللق لصورته الظاهرة وأووافها 
الباطشة أكثر  ومعانيها وهلما أوواف حسشة وقبيحة والثواب والعقاب يتعلقان بأوواف الصورة

وهو هيئة راسخة يف الشفس تصدر عشها األفعال  ( 5). مما يتعلقان بأوواف الصورة الظاهرة
اإلرادية االختيارية من حسشة وسيئة، ومجيلة وقبيحة، وهي قابلة بطبعها لتأثري الرتبية احلسشة 

رء ويبلغ اجملد، جميد، به يسمو امل هونكر  وأمره عجيب، كبري،  هاخللق شأنف (6)والسيئة فيها. 
ويستحق الثشاء، ويشال القبول، بل إن اجملتمع يرتفع إىل القمة ويرتقي إىل شأو العال بشزاهة 

     يقول الواعر:. جملتمع بدون أخالق وال اعتبار، اجملتمعاألفراد والح والح ويف أفراده، 

                                 
     .    2اجلمعة، اآلية:  ((1
    .    373 ، ص:23، د.ط، ج رد األذهان، جومي( (2
    . 553ص: ، 2ط ،مجاعة من علماء التفسري، المختصر في تفسير القرآن الكريم( (3
(، وقد حكم 4799،  رقم احلديث: )253، ص: 4باب يف حسن اخللق ، جكتاب األدب، ،  سننال ،داود أبو( (4

                 عليه الويخ األلباين بالصحة.
 ، بتصرف.   85، ص: 10مادة )خلق(، ج ، )1، ط.لسان العربابن مشطور، ( (5
 .  127، ص: 1، طمنهاج المسلماجلزائري، أبوبكر جابر: ( (6
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  (1)م نهبوا. وإمنا األمم األخالق ما بقيت       *      فإن هم نهبت أخالقه        

واخللق ما دخل يف شيئ إال زانه، وما خال عن شيئ إال شانه، وهو من املقاود اليت عين 
ڱ  ڱ     چ     القرآن ببياهنا واإلرشاد إليها يف غري ما آية مشه كما سلف. واألول فيه قوله تعاىل:

  (2).  چڱ  ں  ں   

خلقه ولى اهلل عليه وسلم، ئلت عن فس رت عائوة رضي اهلل عشها ـ معىن اآلية ـ ملا س   
 ويف احلديث الذي رواه مالك يف املوطإ بالًغا أن  رسول اهلل (3) .( كان خلقه القرآنفقالت:)  

           .    (5)،  (4)(  بعثت ألمتم مكارم حسن األخالققال: )  ولى اهلل عليه وسلم
، فقد كرميٍ   فاضلٍ   ، وخلقٍ جم   رفيعٍ  وإنك يا حممد لعلى أدبٍ  قال الصابوين يف تفسري اآلية:"

مجع اهلل فيك الفضائل والكماالت ... وقد كان من خلقه ولى اهلل عليه وسلم العلم واحللم، 
وشدة احلياء، وكثرة العبادة والسخاء، والصرب والوكر، والتواضع والزهد، والرمحة والوفقة، 

                                 
 م(، اإلودار الثالث.    2007ـ   1997، )اجملمع الثقايف، الموسوعة الشعرية( من أبيات أمحد شوقي ضيف، (1
               . 4( القلم، اآلية: (2
، رقم 148، ص: 41، مسشد الصديقة بشت الصديق رضي اهلل عشه، جأحمد اإلمام مسند ،أمحد ابن حشبل،( (3

، 115، ص: 1، باب من دعا إىل اهلل أن حيسن خلقه، جاألدب المفرد(. والبخاري يف 24601) احلديث:
، رقم احلديث: 76، ص: 13، باب حسن اخللق، جشرح السنة للبغوي(. وانظر: 308رقم احلديث: )

، الباب الرابع يف مشائل تتعلق كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعالء الدين الهندي(، و: 3494)
 (.          18378، رقم احلديث:  )137، ص: 7باألخالق، ج

وإسشاده مشقطع،  ، (1885)، رقم احلديث: 75، ص: 2، باب ما جاء يف حسن اخللق، جموطأ اإلمام مالك( (4
مبعشاه يرتقي هبا إىل درجة احلسن، قال الزرقاين: رواه أمحد وقاسم بن أوبغ واحلاكم ولكن للحديث شواهد 

واخلرائطي برجال الصحيح عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب واّل عن أيب هريرة، وقال ابن عبد 
إن اهلل  )مرفوعًا  الرب: هو حديث مدين وحيح متصل من وجوه وحاح عن أيب هريرة وغريه، وللطرباين عن جابر

، باب بيان مكارم األخالق ومعاليها، السنن الكبرى للبيهقيو:  .(بعثين بتمام مكارم األخالق، وحماسن األفعال 
، 14، مسشد أيب هريرة رضي اهلل عشه، جمسند اإلمام أحمد(، و: 20782، رقم احلديث: )323، ص: 10ج

، رقم 74، ص: 1، باب حسن اخللق، جدب المفرداأل(، و: البخاري يف 8952، رقم احلديث: )512ص: 
 ( .بلقظ: "واّل األخالق".           273احلديث: )

مختصر من نفس الصفحة. و: العود، العود، . 40، ص:1، د. ط، جالتحرير والتنوير( انظر: ابن عاشور، (5
          ، بتصرف.  42ـ  41ص: ، 1، طمقدمات التفسير في علوم القرآن

195 
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وفس ر   (1) ". واألخالق املرضية وحسن املعاشرة واألدب، إىل غري نلك من اخلالل العلية،
احلافظ ابن كثري معىن حديث عائوة السابق الذكر فقال: " ومعىن هذا أنه عليه الصالة 
والسالم وار امتثال القرآن أمرًا وهنًيا سجيًة له وخلًقا تطبعه وترك طبعه اجلبلي فمهما أمره 

.. والوجاعة  ه من اخللق العظيمالقرآن فعله ومهما هناه عشه تركه، هذا مع ما جبله اهلل علي
           (2)والصفح واحلكم وكل خلق مجيل ... ". 

واهلدف من هتذيب األخالق تطهري الس ريرة وإوالح الط وية لتعكس آثارها على العبادات    
ة، عبودية احلق  الظاهرة، فيكون العبد طاهرًا ظاهرًا وباطًشا، قْلًبا وقالًبا، فيتأهل بذلك إىل مقام ال

واخلالفة الصادقة، ولرتسيخ اخلل ة املخلصة األميشة. وممن أفرده بالتأليف اإلمام الرتمذي يف كتابه 
الومائل احملمدية، والطرباين، وعبد احلي احلسين، وامليداين: األخالق اإلسالمية وأسسها، 

وهف واخلرائطي السامري: مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها، والدكتور سعيد بن 
القحطاين ـ واحب كتاب حصن املسلم املوهور ـ : اخللق احلسن يف ضوء الكتاب والسشة. 
ولألستان الدكتور حممد عبد اهلل دراز موسوعة مس ها: دستور األخالق يف القرآن ، وهي دراسة 

             الكرمي نال هبا درجة الدكتوراه جبامعة سربون الفرنسية.                   موضوعية يف القرآن

ح القارئ تفسري رد األنهان إىل معاين القرآن جيد أن واحبه أمل  ببيان هذا وعشدما يتصفَّ    
من نلك بأمثلة ال بأس هبا توضيًحا للمقال.  ، وسوف يأتيت الباحثاملقصد القرآين اخلاص
       قول الويخ جومي:

       چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ چ   " ما زائدة: "     چ پ چ    عشد تقسري قول اهلل تعاىل يف سورة آل عمران: ـ 

سيئ : "      چ ٺ  ٺ      ٿ چ  "  لت أخالقك إنا خالفوكأي سه  : "       چ   ٺٺ  چ    " يا حممد: " 
 ٹ   ٹٹ   ٹ    چ  "  واتفرق  : "           چ ٿ     چ  "  جافًيا فأغلظت هلم: "       چ  ٿ  ٿ چ  " اخللق

                                 
 .    425، ص: 3ج، 9، طصفوة التفاسيروين، ( الصاب(1
 . 402، ص: 3ج د. ط، ،تفسير القرآن العظيم، ( ابن كثري(2

196 
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" ننوهبم حىت أغفر هلم ".  : (1 )     چڤ  ڤ    چ    چ "  ما أتوا: "     چ ڤ  چ  "  زجتاو : "       چ
(2 )                 

السامية  من هذا التقسري أن اهلل تبارك وتعاىل مين  على رسوله نعمة األخالق الشجبية يتجلى   
االستغفار للمؤمشني الذين ، ويأمره بالتجاوز عن اهلفوات والبوادر و من اللني والصفح والتسامح

         وهذا ما حاول املفسِّر توضيحه.  التفوا حوله لرفع كلمة اهلل وإعزاز ديشه ونصره.

:    چ ٿ  ٿ  چ     ـ وقال يف بيان احلث  على مكارم األخالق عشد قول اهلل تعاىل يف سورة الشساء:
:   چ ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  چ "  تعملوه سرًّا : "   چٿ  ٹ  چ "  من أعمال الرب: "    چ ٿ چ " تظهروا" 
   چڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ  ڦ      چ   " ظلم" 

أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته  " : (3)
له االتشصار  لعفو بعدما رخِّصعلى  االنتقام فأنتم أوىل بذلك وهو حث  للمظلوم على متهيد ا

             (4) ". حثًّا على مكارم األخالق

فهشا يبني الويخ أمهية هذا املقصد من أن العفو على الظامل مع القدرة كرم وفضيلة، وليس    
رب  العز ة نو القوة والقدرة يعفو عن اجملرمني الظاملني مع اتصافه كان نالًّ وال هونًا، وإنا  

      بصفات الكمال املذكورة فحري  باخللق أن يكونوا كذلك.  

اليسر مبا جاء بال كلفة من أخالق الشاس وال : "    چڄ  ڃ چ      :األعراف آية ـ وقال يف تفسري
بكل ما أمرك اهلل به وهو كل ما عرفته بالوحي من اهلل عز   : "چ ڃ   ڃچ " تبحث عشها

                                      چ ڃ  چ  چچ چ"  وجل  وكل ما يعرف يف الورع حسشه

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  چ   :بسفههم، وهي كقوله تعاىلفال تقابلهم "  : (5)

                                 
         .159آل عمران، اآلية: ( (1
 .    89، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
      .149( الشساء، اآلية: (3

 .     128، ص: 1، جرد األذهانومي، ( ج(4
          .  199ة: األعراف، اآلي ((5
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يف القرآن آية أمجع قال جعفر الصادق: ليس : ]قال[،  (1)  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ربك أن تصل من قطعك وتعطي من  كأمر  " ملكارم األخالق. وقال جربيل يف تقسريها: مشها

لة الكفار مبا يشبغي ويف معاملة ضعفاء "، وهي حمكمة يف معام حرمك وتعفو عمن ظلمك
                 (2) ". عراباإلسالم وجفاة األ

اخللق ال أن  أبان جومي من خالل تفسريه هلذه اآلية أن اخللق احلسن شيئ مرغوب فيه، و   
والتغاضي عن  ،، بل يتعدى هذا إىل حتمل هفواهتموظلمهم الكف عن إناية الشاس علىيقتصر 

أرشد إليه الورع وال تشكره  جفائهم، مع األمر بكل ما هو مجيل وحسنعن احللم و مساوئهم، 
                 .العادة احلسشة

يا حممد عن : "    چ ڭچ وأفصح عن هذا املقصد يف تقسري قول اهلل تعاىل يف سورة احلجر: ـ 
  چڭ  ڭ  ڭ     چ " قومك

االنتقام أعرض عشهم إعراًضا ال جزع فيه وال تعجل ب : "(3)
        (4) ". مشهم وعاملهم معاملة الصفوح احلليم ليظهر اخللق احلسن والعفو والصفح

واملعاملة باليت هي أحسن مع وأخذ الثأر فح اجلميل بعدم االنتقام فانظر كيف حل ل الصَّ    
وال ريب أن هذا مقصد نبيل اإلعراض غري القاطع، حىت يتجلى فيه اخللق الفاضل الشجيب. 

                 بو إليه الشفس الزك ي ة، ويتقبله الطبع اجلميل.            تص

 فح واإلعراض عشهمأي اخلصلة من الصَّ : "   چک  ک  ک  گ چ      وقال يف توجيه قوله تعاىل:ـ 
رد أي يصفونك به ل " : (5)     چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      چ "  أناهم إي اك: "    چ گگ چ" 

                                 
   .     63( الفرقان، اآلية: (1
 . 225، ص: 1ج ،رد األذهان  ( جومي،(2
ڭ  ڭ  ڭ    ۓے   ے  ۓ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھچ  ة:يومتام اآل ،85احلجر، اآلية:  ((3

         .چڭ  
 .    344، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (4
     . 96املؤمشون، اآلية:    ((5
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سانك هلم بدل اإلساءة خيسرهم يف مقصودهم وتشجح أنت يف ما أمرك اهلل الشاس عشك، فإح
         (1) ". به

مع اإلحسان  ا، وهو أن التغاضي والصفحر أمرًا جلياًل ومهمًّ وهشا يف هذه اآلية أظهر املفسِّ    
ى وال يتأت. سبًبا لشجاح أمره مهما اشتد الضغط، وكرب األنى اننويكو  اجيلبان اخلري لصاحبه

  نلك إال باخللق احلسن وجنابة الشفس وشرف الفضيلة.

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   چ  "  ألن جانبك: "   چڍ   ڌچ      ـ وقال يف توجيه آية الوعراء:

 چڈ  
وأما  املوحدين سواء كانوا من عوريتك أو ال، فاالبتداء هبم لقرهبم وأسبقيتهم..."  : (2)

  (3) ". ملؤمشون كل بقدره وحملهلني اجلانب والتواضع واللطف فيورتك فيها ا

ڇ  چ  مطابًقا للسياق باعتبار اآلية املتقدمة هلذه وهي قوله تعاىل: وج ه اآلية توجيًها علميًّا   

مث وج ه ـ نظرًا للسياق ـ  مها على بقية الشاسفبدأ بذكر العورية وقد   (4).     چڇ  ڇ  ڍ  
وملهم مجيًعا على اختالف قدراهتم ة تلكرميق اخالاأل به إىل سائر الشاس مبيـ ًشا أن هذهخطا

                 وتغاير أماكشهم. 

إىل  ق، وقد حييل الباحث القارئ العزيزتلك أملثة لبيان الويخ جومي مقصد هتذيب األخال   
       (5) .يف تقسريه املختصر القيم من بيانه هلا وتوجيهه إي اها أماكن بعض
     

 
 
 

                                 
        .454، ص: 1ج ،رد األذهان( جومي، (1
       .215، اآلية:  الوعراء ((2

      .   493، ص: 2ج ،رد األذهان( جومي، (3
           .214الوعراء، اآلية: .  4

        .763، و: 634، ص: 2ج، رد األذهانجومي،  انظر: . 5
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 المبحث الثالث: 
 .  صالح الفردياإل

لقد اهتم القرآن الكرمي بإوالح هذا اجلهاز املهم  وتقوميه، ليصبح قادرًا على التفكري السليم، 
والتمييز بني احلق والباطل، وقبول احلجة القاطعة والربهان الساطع، كيال تزعزعه الوبهات 

     اجملردة والتقليد األعمى. واألباطيل، وال متوج به األهواء واملغريات، وليحر ره من قيود التبعية
       المطلب األول:  إصالح العقل. 

والعاقل:  .واجلمع عقول ،ضد احلمق وهوى ه  والشـ   ر  جْ احلِ : من عقل، يعقل، عقاًل، العقل لغةً 
  چٿ        ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ جاء يف القرآن:   (1). حيبس نفسه ويردها عن هواها من

(2)
   

چ    ڃ  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڄڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄٹ  چ وجاء أيًضا: 

  چ
  واحلجا الذين يعملون عقوهلم يف إدراك احلقائق.        وألوا الشهى هم أولوا األلباب(  3)

         
واوطالًحا عر فه اجلرجاين بأنه: ما يعقل به حقائق األشياء، قيل: حمله الرأس، وقيل: حمله    
  ( 4)ب، وهو مأخون من: عقال البعري، ميشع نويه من العدول عن سواء السبيل. القل

وبه ميي ز بني اخلري والور، واحلسن ط ويدبر، العقل جهاز مهم  وخطري، به يفكر اإلنسان وخيط  
والقبيح، واجلي د والرديئ، فهو آلة التفكري واالستقبال، واألخذ والرد؛ ولذا كان موضع اعتبار 

: )إن  يف هذه العبارات ر القرآنثريًا ما يكر  فك هو املعين يف كثري من اآليات القرآنية،الورع، و 
)لعلكم  آليات لقوم يعقلون(، )إن  يف نلك آليات لقوم يتفكرون(، )أفال تعقلون(،نلك 

)بل أكثرهم ال  )أفال تتذكرون(، )ولكن أكثر الشاس ال يعلمون(أو  )أفال تذك رون( تعقلون(،
مؤهل  الل ب؛ فذو له على وظيفة العقل، وليشبِّ ر والتعق  ىل جدارة التفك   إكل هذا ليوري  ،يعلمون(
يقول  د القرآن هذه اجلملة: )أويل األلباب(!.ر، ومن أجل نلك يردِّ ل والتذك  ر والتعق  للتفك  

ەئ   ەئ    ى  ائ  ائې   ې  ې  ې  ى  چ اإلمام الطربي يف تقسري هذه اآلية: 

                                 
 ، بتصرف.    458، ص: 11، ج حرف العني، مادة )عقل(، 1، ط.لسان العربابن مشطور،  ((1
 .     5الفجر، اآلية:  ((2
 .      54و  128طه، اآلية:  ((3
 ، ) باب العني ( بتصرف. 249ص: ، 1، طالتعريفات( اجلرجاين، (4
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        ( 1) . چ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ

يقول تعاىل نكره: واهلل تعاىل أعلمكم ما مل تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون  "
 تفقهون هبا، ومتيزون هبا اخلري من الور  أمهاتكم ال تعقلون شيئا وال تعلمون، فرزقكم عقواًل 

        (2) ". وبصَّركم هبا ما مل تكونوا تبصرون

ضمن املقاود القرآنية  من مقاود القرآن اثالثً  اقصدً ة السيد رشيد رضا موقد اعتربه العالم   
بيان أن اإلسالم دين الفطرة العورة حسب نظره وتقسيمه، إن يقول: " املقصد الثالث 

والضمري والوجدان، واحلرية السليمة، والعقل والفكر، والعلم واحلكمة، والربهان واحلجة، 
      ( 3) ." واالستقالل

 رح هذا القول بكالم مفاده: مث ش
ر للعقل قيمته، تشظر إىل الدين مبعزل عن العقل أن البورية عاشت زمًشا يف الس ذاجة ال تقدِّ 

خاضعة لشقون امللوك والرؤساء، مهد دًة من قبلهم باإلهالك عشد املخالفة، وبني ما هي كذلك 
من ظلمات اجلهل إىل نور العلم  ، اليت أنقذهتابروح الرسالة احملمدية ما استشار عقلها سرعان

       (   4) واحلجة والفكر واحلرية واالستقالل، وأرشدهتم إىل مهمة الرسل من التبوري واإلنذار.

والح واغ هذا املقصد بعبارة مجيلة مشاسبة وموضوعية، حيث قال: "اإل والدكتور حامدي   
    (5)لكون واإلنسان واحلياة". كري اإلنساين وتصوراته حنو االفكري، ويتشاول إوالح التف

بذلك األعمال  صلحفت زالت األوهام؛ و ،قويت العزائم ،والتصور إنا وح   ،ولح فالتفكري إنا
نسان على حقيقة وجوده يف ووقف اإلواألفعال، واستقامت األمور على الش ه  القومي املستقيم، 

       .الوجه السليم الكون ومغزى تكليفه، فاندفع إىل القيام مبهامه وشؤونه على

                                 
             .  78الشحل، اآلية: ( (1
            .265، ص: 17ج، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طجامع البيان ( الطربي،(2

 .200، ص: 11، د.ط، جتفسير المناررشيد رضا،  ((3

   ، نفس الصفحة.   سابقالمرجع الرشيد رضا، ( (4
 .       38ص: ، 1ط ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام( حامدي، (5
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وقد اقتفى الويخ جومي أثر األئمة األعالم يف بيان هذا املقصد القرآين املهم ، وتشاوله يف 
ه خالل استطالع االيت وقف عليه يذكر الباحث بعض األمثلة. تفسريه الوجيز املختصر

  للتفسري: 
  چ  "  ال تدخلوا املساجدأي : "          چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ  تفسريه لقوله تعاىل:ـ 

من الوراب ألن متام العقل شرط يف وحة الشية واإلخالص ومن هذا يفهم : "     چہ  ھ 
            (    2): " بأن تصحوا ".  (1   )   چھ  ھ  ھ  ے  ېئ    چ  "  مشع استعمال مسكر وقت الصالة

وأنه ال جيوز تعاطي املسكر  بني  الويخ بأن وحوة العقل شرط  وحة يف الشية واإلخالص،   
ألن نلك يتشاىف مع السكيشة والطمأنيشة، والعقل إنا كان مسكورًا ال بدخول وقت الصالة 

 يدري وال يعي ما تفعله األعضاء حىت يصح.                  

     "  باألنان : "   چ ٻ ٻ     چ      " دعومت: "        چ ٱ  ٻچ "  الذين: "  چوَ چ               بيانه لقوله تعاىل: ـ

: "   چپ  چ"  بأن يستهزئوا هبا ويتضاحكوا: " چ  پپ  پ  چ"  أي الصالة: "     چ ٻ    چ
 چڀ   ڀ  ڀ  ٺ    چ "  أي بسبب أهنم: "     چ ڀ چ"  االختان

إن لو كان هلم عقل "  : (3)
   ( 4)".  وملا استهزءوا هبا لفهموا احلكمة يف األنان والصالة

االستهزاء بالصالة اليت هي عمود الدين، ومل يقفوا إىل  جر هم وتوظيفه العقلاستعمال عدم ف   
    تعظيمه ومتجيده والثشاء عليه مبا هو أهله. على احلكمة الكامشة فيها من توحيد الر ب و

فهو تعريض لعدم إعمال العقل وتوظيفه، ألن جهاز العقل موجود عشدهم، لكشهم ال يوظفونه 
إن لو كان  ا يليق به، وال يستخدمونه يف االعتبار والبحث عن حقائق األشياء. فقوله: "توظيفً 

... " ال يشفي وجود حاسته عشدهم، وإمنا املراد أهنم ال حيسشون التدبري؛ فلزم من هذا  هلم عقل
  أن يستخدموه يف البحث عن االعتبارات الورعية، ويعملوه يف الوقوف على ماهية األمور.       

                                 
        .43الشساء، اآلية: ( (1
      .108، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان  ( جومي،(2
  .58املائدة، اآلية:  ((3

 .      148، ص: 1، جرد األذهانومي، ( ج(4
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أي معاشها من التجارة : "     چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ    شرحه هلذه اآلية من سورة الروم: ـ
إعادة "هم" تأكيد  : " (1)      چٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ     چ"  والزراعة والبشاء والغراس وغري نلك

الذي ال أي ارتباط بني عدم العلم وهو اجلهل ووجوده ومراده، ال فرق بني اجلهل والعلم 
، يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطًشا، فظاهرها ما ( ظاهرًا من احلياة الدنيا)  :يتجاوز الدنيا، وقوله

ال من التمتع بزخارفها والتشعم مبالنها، وباطشها وحقيقتها أهنا جماز إىل اآلخرة يتزود تعرفه اجله  
       (2) ". مشها العاقل العامل بالطاعة واألعمال الصاحلة

ض ح يف هذا املكان أنه ليس من املعقول أن يشكب املرء على احلياة الزائلة ويرتك الباقية، و    
ويشهمك يف طلب الدنيا ومجعها، ويكون مه ه كل ه ما يسد به رمقه من مأكل، وما يأوي إليه 
من مسكن، وما حيتاج إليه من مال، وهو يف كل نلك غافل عن اآلخرة ال يلقي هلا بااًل وال 

هلا عد ًة، وال يسعى إىل نيلها بقسط من علم الدين. وأن علم الدنيا كاجلهل، حيث ال يعد  
يشفع واحبه بعدها ـ إنا مل يقصد به وجه اهلل ـ ومن كان هذا فكره وتصوره، فهو مثل اجلاهل 
الذي اليعقل وال يفكر يف عقباه ومآله، ألنه مل يتفطن إىل ما خلق من أجله، ومل يقف على 

 يف الكون، فأشبه بذلك اجلاهل الذي اليفقه وال يقف على حقيقة األمور ومغزاها.                    سر  وجوده

أي عبثًا  : "     چ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   قوله يف تقسري هذه اآلية من سورة ص:ـ 
من " :     چ ڀڀ  ڀ  ڀ چ  "  أي خلق ما نكر بال نظام: "    چ پ  چ " وبدون نظام وال مغزى

 چٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ    چ"  أهل مكة وغريهم
فهم الباحث من هذا التقسري أن   (4)،  (3) 

وبال  ، وهو أن السماوات واألرض مل ختلق حلكمةباطلٍ  ى هبؤالء إىل ظن  عدم إعمال العقل أد  
يف  ويؤيد هذا قوله تعاىل ، إن لو كان هلم عقل ملا تصوروا مثل هذا التصور الزائف.مغزى

الذين يعملون عقوهلم يف خملوقات اهلل يف  معرض اإلشادة بأوحاب العقول ونوي األلباب
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  چ   :السماء واألرض

                                 
         .7الروم، اآلية:  ((1

       .531، ص: 2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
 .        27( ص، اآلية: (3
 .    601، ص: 2، جرد األذهان ، ( جومي(4
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

             (1) . چہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

ۉ  ې  ې     ې  چ   قوله تعاىل يف نكر فعلة قوم لوط من سورة األعراف: تعليقه علىـ 

أي  : "    چ ائې  ى  ى  چ  " ه إال جمرد الوهوةمفعول من أجله أي ال حامل لكم علي: "    چ
 چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ     چ "  متجاوزين الشساء

متجاوزين احلالل إىل احلرام بل أنتم  " : (2(
كانوا أهل ترف ودعارة فاحوة حىت   إن قوم لوط قال: "".  ما ال يوافقها متجاوزون الطبيعة إىل

مل يكونوا يتفكرون يف شيئ ومههم يف اتباع شهوهتم املشحرفة عن الطبيعة والفطرة السليمة فشزلت 
عقوهلم عن مدارك البهائم فأراد لوط عليه السالم أن يرفع مستوى عقوهلم ويرد هم إىل مسلك 

 قضاء الوهوة فجاهبوه بالرفض واالستهزاء. ومما يدل على هذا جواهبم له ". الفطرة السليمة يف
(3  )     

عل ق جومي على اآلية ببيان فساد فطرة هؤالء الشاس وتركهم وطأ الشساء من القبل إىل وطإ    
الفة يف القبح خم متشاهية هي طبيعةو والبواعة الرجال من الدبر، وهذا التفكر يف غاية الفساد 

 عقلهم فلم ى هبم هذا إىل التفكري العقيم؛ فأواهبم خلل يفعادة املتعارف عليها، وقد أد  لل
. ونبيهم لوط حياول إرشادهم إىل إوالح عقوهلم، ا سليًما وحيًحايعودوا يفكرون تفكريً 

 ويشبههم إىل انتهاج الفطرة السليمة والرجوع إىل الطبيعة املعهودة.   
                                 . مطلب الثاني: إصالح النفسال

         الش فس يف اللغة: الر وح.
الشفس يف االوطالح: هي اجلواهر البخاري اللطيف، احلامل لقوة احلياة، واحلس، واحلركة 
اإلرادية، ومساها احلكيم: الروح احليوانية، فهو جوهر مورق للبدن، فعشد املوت يشقطع ضوؤه 

  (4)عن ظاهر البدن وباطشه. 

                                 
    .191ـ  190آل عمران، اآلية:  ((1

                 .81األعراف، اآلية:  ((2

      .      205، ص:1ج، د.ط، رد األذهان مي، جو  ((3
  ، ) باب الشون (. 385ص: ، 1ط، التعريفاتاجلرجاين،  ((4
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، وأشرف ما كافح لبقائه وخلوده، فال حياة فس أغلى ما ميلكه اإلنسان، الش   وأعز  ما اقشاه احلي 
بدونه، وال والح بفساده، وهلذا وِلع  القرآن بإرشاده وتوجيهه وهتذيبه إىل ما يكون به والحه 

ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ وجناته ظاهرًا وباطًشا ديًشا ودنًيا. يقول اهلل عز  وجل : 

  چ
(1 )

يعين: ونفس والذي سوى خلقها، ويقال: ونفس وما قال السمرقشدي يف تفسريها: "   
خلقها فأهلمها فجورها وتقواها يعين: أهلمها الطاعة واملعصية، ويقال: عرفها، وبني هلا ما تأتى 

           الوهرية:امليمية ال البووريي يف بردته وق  (2)وما تذر ".
    (3). *    حب  الرضاع وإن تفطمه يشفطم     لشفس كالطفل إن هتمله شب  علىوا         

ما ـ من غري تصريح ـ عليه الباحث من بيان الويخ جومي ملقصد إوالح الشفس  وقفومما 
 يلي: 

 ڦ  ڄ  ڄ  چ  "  ننًبا قبيًحا كالزنا: "    چ ڤ  ڦ         ڦ  ڦچ      ـ شرحه لقول اهلل تعاىل:

   "   أي ال: "  چ  ڃ    ڃ  ڃ چ"  أي وعيده: "     چ ڄ  ڄ   چ      " مبا دونه كالقبلة : "    چ

ڍ     چ  "  يف احلال: "    چ ڇ   ڇ  ڇ   چ  "  يدميوا: "        چ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ

 چڍ  ڌ  
 ". وتابوا إىل رهبمصية بل أقلعوا عشه عشد اتشباههم أن الذي أتوه مع " : (4)

(5)         

الويخ هشا كيفية التوبة وشروطا من الشدم، وعدم العودة إىل الذنب، واإلقالع عن  نكر   
الذنب، مث التوبة نفسها مع االستغفار، واليت حيصل هبا والح الشفس، ألن اقرتاف الذنب 
ليس موكلة، وإمنا املوكلة تكمن يف اإلورار على نلك الذنب، حيث إن الشفس البورية 

الوسواس، وتتجانهبا الوهوات يف أغلب األحيان، فكان من طرق إوالحها لزوم يعاودها 

                                 
 .       8ـ  7الومس، اآلية: ( (1
 .   586ـ  585، ص: 3، د. ط، ج بحر العلومالسمرقشدي، ( (2
 .  82ص: ، 4، طالبردة في مدح خير البرية ضمن: مجموع مهمات المتون( البووريي، (3
      .     135(  آل عمران، اآلية: (4
 .      85، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (5
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التوبة واالستغفار، إن قد تقع يف بعض الز الت حيًشا آلخر. ورد يف احلديث الصحيح: ) أن 
                          (1)الويطان جيري من ابن آدم جمرى الدم (. 

            چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چچ  :ءيف سورة الشسا توضيحه لقول اهلل تعاىل ـ

عن أيب هريرة قال: قال  بارتكاب ما يؤدي إىل هالكها أي ا كان يف الدنيا واآلخرة، روي " :  (2)
رسول اهلل ولى اهلل عليه وسلم: )من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهشم يرتدى فيها 

حتسى مس ًّا فقتل نفسه فسمه يف يده يتسحاه يف نار جهشم خالًدا  خالًدا خمل ًدا فيها أبًدا ومن
ومن قتل نفسه حبديدة فهو يتوجأ هبا يف بطشه يف نار جهشم خالًدا فيها أبًدا(. وزاد  فيها أبًدا

       (3)قائاًل: " وإنا حرم على اإلنسان قتل نفسه فشفس غريه من باب أوىل ... ". 

ل ما يؤدي إىل هالك الشفس يعد قتاًل هلا، ويف نلك عقوبة إهلية حبيث فقد بني  املفسِّر بأن ك   
يعاقب من فعل نلك جبشس ما قتل به نفسه كما هو مصر ح به يف احلديث الذي استأنس به 

 الويخ. ويف هذا إظهار ملقصد إوالح الشفس. 

: "           چ    ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ   :ـ توجيهه وبيانه آلية الشساء يف قوله تعاىل
من جهة الدنيا أو الدين لئال يؤدي إىل التحاسد والتباغض ألن يف التمين تعلق البال ونسيان 

بسبب ما عملوا من اجلهاد : "         چ   ھھ  ھ  چ"  ثواب: "    چ ہ      ھ چ " األجل
هن وحفظ فروجهن ولكل من طاعة اهلل وطاعة أزواج: "            چ     ڭے  ے  ۓ  ۓ چ    " وغريه

الفريقني حظ خيصه من العمل ويقابل به عمل الفريق اآلخر وجيد ثوابه كاماًل من اهلل. روي عن 
ليتشا كشا رجااًل فجاهدنا وكان لشا مثل أجر الرجال فقرأ هلا رسول اهلل ولى  أم سلمة قالت: "

ۆ          چ    "احتجتم إليه يعطيكمما : " ۇ      چ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ  " اهلل عليه وسلم هذه اآلية

                                 
، رقم احلديث: 124، ص: 4باب: وفة إبليس وجشوده، جكتاب بدء اخللق، ،  البخاري صحيح ،البخاري ((1

 مها.    (، وغري 2174، رقم احلديث: )1712، ص: 4(، ومسلم، باب: أنه يستحب ملن رئي خاليًّا، ج3281)
                . 29الشساء ، اآلية:  ((2
، كتاب الطب، باب: شرب البخاري صحيحاحلديث يف انظر . و 105، ص: 1ج، د.ط، رد األذهان جومي،  ((3

(، وأخرجه غريه من أوحاب السشن 5778، رقم احلديث: )139، ص: 7السم والدواء به ومبا خياف مشه، ج
               لباين: وحيح. وغريهم أيًضا. قال الويخ األ
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  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  
ومشه حمل الفضل وسؤالكم وثواب كسب كل واحد "  :(1)

من الفريقني ومن علمه وحكمته تعاىل أن خص  كل فريق مبا يشاسبه من الكسب حىت يستفيد 
             (2) ". اجملتمع اإلنساين كل ما حيتاج إليه من مقوماته

فس برتك احلسد والغضب من أجل ر جومي مقصد إوالح الش  ورح املفسِّ يذا املكان يف ه   
بني  أن من حكمة اهلل يمتين زوال نعمة الغري، وهذا جزء من العبادة الباطشة عين القرآن ببياهنا، و 

ا يشاسبه من العمل ليقابل اجلشس اآلخر يف األجر والثواب والقرىب عشد مبأن خص  كل جشس 
هذا التخصيص يف العمل واملهمة حيصل مشه تكافل اجملتمع وتكاتفه ومواساته على  اهلل، وأن
چ     يظهر مشه االنتفاع واخلدمة؛ فيقوم هبذا كيان اجملتمع، وتتقوى دعائمه. وقد قال تعاىل:وجه 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ

     (3).  چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ    وئەئ   ەئ  وئ

اختان السخرية يف هذه اآلية فيقول:" احلكمة احلقيقية من د قطب معىن يبني  األستان سيِّ 
ودوالب احلياة حني يدور يسخر بعض الشاس لبعض حتما. وليس التسخري هو االستعالء.. 
استعالء طبقة على طبقة، أو استعالء فرد على فرد.. كال! إن هذا معىن قريب سانج، ال يرتفع 

ستوى القول اإلهلي اخلالد. كال! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغري أو تطور يف إىل م
أوضاع اجلماعة البورية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف جييء.. إن كل البور مسخر 
بعضهم لبعض. ودوالب احلياة يدور باجلميع، ويسخر بعضهم لبعض يف كل وضع ويف كل 

لمبسوط له يف الرزق. والعكس كذلك وحيح. فهذا ظرف. املقدر عليه يف الرزق مسخر ل
مسخر ليجمع املال، فيأكل مشه ويرتزق ناك. وكالمها مسخر لآلخر سواء بسواء. والتفاوت يف 
الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك، ويسخر ناك هلذا يف دورة احلياة.. العامل مسخر للمهشدس 

عمل. وواحب العمل مسخر ومسخر لصاحب العمل. واملهشدس مسخر للعامل ولصاحب ال

                                 
            .32الشساء، اآلية:  ((1

 .        106ـ  105ص: ، د.ط، رد األذهان جومي،  ((2
        .32ف، اآلية: الزخر  ((3
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للمهشدس وللعامل على السواء.. وكلهم مسخرون للخالفة يف األرض هبذا التفاوت يف املواهب 
     (1) واالستعدادات، والتفاوت يف األعمال واألرزاق".

وهذا الكالم ال حيتاج إىل تعليق أو تعقيب، لوضوحه وشفافيته، والباحث يزيد عليه بآية    
    احلكمة اإلهلية من تفضيل بعض الشاس على بعض يف الزرق، وهي قوله تعاىل:تفسر تلك وتبني  

  چۇ     ۇ   ۆ   ۆ  ۈ    ڭہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭچ 
فلو .   (2)

          أعطي كل إنسان ما متىن لفسدت األرض، وملا استقامت األمور البتة.
    ويف هذا الصدد يقول الواعر: 

     (3)بعضهم لبعض وإن مل يوعروا خدم.    شاس للشاس من بدو وحاضرة     *  ال

هم اليود والشصارى حيث  "           چ ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ : توضيحه لقول اهلل عز  وجل  ـ 
 : "    چ ۅ  ۅ  ۉ   چ        " عى كل مشهم حنن أبشاء اهلل وأحباؤه أي ليس األمر بتزكيتهم أنفسهماد  

ې   چ     " يشقصون من أعماهلم: "    چ ې   ې   چ    "  باإلميان والعمل: "    چۉ  ې   چ "  ريطه

  چى  
                   ( 5): " قدر قورة الشواة ". (  4  )

عاء، وإمنا هي باإلميان والعمل ور ح املفسر هشا يف هذه اآلية أن تزكية الشفس ال تكون باالد     
، ألنه واحد يف ناته هلل ال يشتسب إىل مجاعة أو قبيلة أو جشس من األجشاسالصاّل، حيث إن ا

 وتزكية الشفس واحدة من طرق إوالحها وهتذيبها.          .ووفاته وأفعاله سبحانه وتعاىل

أي الشيب ولى اهلل : "     چڤ  ڤ     چ   "  بل أ : "   چ ٹ چ ـ تعليقه يف بيان قول اهلل تعاىل: 
    " تفهام لإلنكارهم واحلسد مشع ملا عشد اهلل واالساحلسد خبل ألنه مشع ملا يف أيديعليه وسلم و 

من الشبوة وكثرة الشساء أي يتمشون زواله عشه ويقولون لو كان : "     چ ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ

                                 
 .    3187، ص: 7، ج7، طفي ظالل القرآنسيد قطب:  ((1
      .27الوورى، اآلية:  ((2

 .  1203، ص: 1اب قافية امليم، ج، بديوان أبي العالء المعريانظر:  ((3
             .49الشساء، اآلية:  ((4
     .110، ص: 1ج ،رد األذهان جومي،  ((5
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  چ   " جده كموسى وداود وسليمان: "      چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  چ  " نبيًّا الشتغل عن الشساء

فكان لداود ملك عظيم "  : (1)     چڃ  چ  چ  چ     چ   "  الشبوة: "    چ ڃڃ  
             (2) ". ونساء كثريات وكذلك سليمان كان له ألف امرأة ما بني حرة وسرية

فس ر جومي اآلية بأن اليهود حيسدون نيب اإلسالم على الشعم اليت أنعمها اهلل عليه باختياره    
ن زوال هذه ياء وإعطائه الشساء فوق ما أحل ألمته ـ فضاًل ورمحًة مشه تعاىل ـ ويتمشو نبيًّا من األنب

واحلامل هلم على  أن اهلل قد أكرم األنبياء قبله بالشبوة وامللك والشساء. عم ناسني أو متشاسنيالشِّ 
وتصرفاهتم. وحري  هبم أن  هذا هو احلسد الذي استوىل على قلوهبم وسيطر على أفعاهلم

كما يزعمون، حيث إن احلسد ال يليق بصاحب  لخوا مشه إن كانوا على شيئ من دين اهلليشس
 دين، واالنسالخ مشه إوالح للشفس وتزكية هلا.                    

 چ     "  طه رها من الذنوب: "     چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ        بيانه لقوله تعاىل يف سورة الومس:ـ 

                    (4)".  أخفاها باملعصية"  : (3)    چڃ  ڃ  ڃ     چ     " خسر: "   چ ڄ  ڃ 

فس الزك ية هي اليت طه رها واحبها من الذنوب واملعاوي، واستقامت على طاعة اهلل، فالش     
 ولزمت أوامره وانتهت عن نواهيه حسب استطاعتها ومقدورها.  

      لمطلب الثالث: إصالح الجسم.ا 
مجاعة البدن أو األعضاء من الشاس واإلبل والدواب وغريهم من األنواع هو ة: اجلسم يف اللغ
ہ  ہ    چ قال اهلل تعاىل يف قصة طالوت امللك مبيًشا إوالحه جلسم طالوت:  (5). العظيمة اخللق

ۆ  ۆ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓۓہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 چۈ  ۈ   
(6)   .  

           

                                 
                     .54الشساء، اآلية:  ((1

 .        111، ص:  1ج، د.ط، رد األذهان جومي،  ((2
        10ـ  9 الومس، اآلية: ((3
 .    812ـ  811ص: ، 2ج ،رد األذهان جومي،  ((4
 . 99، ص: 12حرف اجليم، مادة )جسم(، ج ، 1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (5
 .          247البقرة، اآلية: ( (6
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       (1)جوهر قابل لألبعاد الثالثة، وقيل: هو املركب املؤلف من اجلوهر.  اجلسم يف االوطالح:

لقد اعتىن القرآن باجلسم بقدر ما اعتىن بالعقل والشفس، ورسم لإلنسان خطوطًا للمحافظة    
بل إنه بني  له أشياء ضار ة جلسمه كي ي إىل حفظ وحته وسالمته. على جسمه مما يؤدِّ 

له كي يتعاطاها حفاظًا على سالمته ودوام وحته، إن أن العبادة ال جيتشبها، وأخرى نافعة 
تتأتى بدون وحة البدن، والتفكري ال يصل إىل مدى وال يكون وحيًحا إنا كان واحبه مبتلى 
غري معاىف. وهلذا حر م اإلسالم تعاطي املسكرات واملخدرات، وحر م أكل امليتة والدم واخلشزير 

        وكل ما هو رجس.          

ـ  د الويخ جومي إال يف آية واحدةغري أن الباحث مل يقف على بيان هذا املقصد القرآين عش   
إال ما نكره ضمًشا أو تلميًحا من غري تصريح، ونلك يف مكانني يأيت نكرمها الحًقا ـ واآلية اليت 

          :ور ح به هي
أي احليض، أو مكانه، مانا يفعل  : "      چ ڻڻ   ڻ  ڻچ     ـ قوله تعاىل يف سورة البقرة:

: "      چ ہ  ہ      چ    "  قذر، أو حمله، يؤني من يقربه: "      چ ۀ  ۀ  ہ      چ   "  بالشساء فيه
  چ    " باجلماع: "       چ   ھ  ھ      چ  "  أي وقته أو مكانه: "        چ  ھہ  ھ   چ   "  اتركوا وطأهن  

ڭ  ڭ        چ   " للجماع: "      چۓ  ڭ  ڭ     چ   " يغتلسن بعد انقطاعه أي: "       چ ۓے  ے

         چ ٴۇ  چ   "  ويكرم يثيب: "  چۆ  ۈ  ۈ  چ       " بتجشبه يف احليض وهو القبل: "    چ      ۆۇ  ۇ
من األقذار من اإلتيان يف غري املأتى أو "  :( 2)   چۋ   ۋ     ۅ      چ"  من الذنوب: " 

. وكر ر قوله ) حيب  ( داللة على جمامعة احلائض، أو املتطهرين باملاء من اجلشابة واألحداث
              (3) ".اختالف املقتضي للمحبة فتختلف احملبة 

بأن من أتى امرأته وهي حائض يتأنى يف هذه احلالة، مبا قد يصيبه جومي  ور ح القاضي   
يف أواجهن  يتطهرون من إتيان ، وأن اهلل يكرم ويثيب الذينمن ضر  يف جسمه، أو أمٍل يتأوه مشه

                                 
 ، ) باب اجليم (.  130، ص: التعريفاتاجلرجاين، ( (1
     .  222البقرة، اآلية:  ((2
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مبيـ ًشا أن تكرار لفظ احملبة يف اآلية يقتضي اختالف غري موضع الوطإ أو يف حالة احليض 
 موجبها.

     فقوله: " يؤني من يقربه " إشارة إىل اإلوابة بالض ر  يف اجلسم؛ وعليه فيجب االحتفاظ مشه.            

 كر فيهما مقصد إوالح اجلسم ضمًشا، فهما: كانان اللذان ن ما املأ   
:    چہ  چ                :من سورة البقرة قوله تعاىلبسط اهلل لطالوت يف العلم واجلسم يف األول عشد بيان  ـ
    " سعة ":    چ ھ  ھ  ھ      چ    " احتاره للملك ":     چ    ہ    ہ  ھ    چ     " الشيب هلم "

ڭ   ڭ    چ     " وكان أعلم بين إسرائيل يومئٍذ وأمجلهم وأمتهم خلًقا ":     چ   ۓے  ے  ۓ  چ

ۈ  ۈ    چ   " فضله ":      چۆ  ۆ    چ  " إيتاءه ال اعرتاض عليه ":       چ   ۇڭ  ڭ  ۇ

       (2): " مبن هو أهل له ". (1)      چ

چ        لسالم يف سورة األنبياء، عشد قوله تعاىل:عن أيوب عليه ا ر  والثاين: توجيهه لكوف الض   ـ

يدل هذا على أن  ":      چ ڄ  ڄ     ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   چ      " نداءه : "    چ   ڤ  ڤ 
 چ " الضر  مس أوالده لزيادة االبتالء، فكوف اهلل عشه وردهم إليه على حال الصحة والعافية

ن زوجته، ورد إليه أيًضا ماله وزاده أضعافًا جزاء م ":    چ  ڄ  ڃ     چ  " أعطاه ":  چوَ 
: "     چ ڃ     ڃ چ  " مفعول له: "  چ ڃ چ " وربه وأوبته إىل مواله الغين بال جزٍع وال ترددٍ 

   چچ  چ  چ    چ  " وفة
          ". " ليصربوا فيثابوا :   (3(

وكان أعلم بين إسرائيل  " :القاضيففي املكان األول، يوم  رائحة والح اجلسم من قول    
اجلمال وقوام البشية من الكمال، والكمال يزيد واحبه  حيث إن يومئٍذ وأمجلهم وأمتهم خلًقا"

، وخاوة هو املعين أي طالوت اختاره اهلل ليصبح ملًكا على قومه، ومن كمال ووقارًا هيبةً 
 املكان الثاين: فهم املفسِّر أن الضر  مس  ويف  .ةق  لْ حة واخلِ امللوك اهليبة والوقار املستلزمان متام الصِّ 

                                 
      .  247البقرة، اآلية:  ((1
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أيوب وأوالده، فكوف اهلل عشهم وعافاهم وبارك فيهم؛ فيلمح من نلك والح اجلسم 
 املصاب، والصحة واحدة من أهداف احملاظة على اجلسم، بل هي عمدهتا ورقمها األول.      

 المبحث الرابع:
 .اإلصالح االجتماعي

، ولذا اجليل هره وقالبه، بصالحها يصلح اجملتمع، وبفسادها يفسدالعائلة هي روح اجملتمع وجو 
حرص اإلسالم على حفاظها ووفائها، ورسم خطوط جناحها وسالمتها، وشرح سبل وقايتها 

     .واستقامتها ليكون اجملتمع طاهرًا ومتيًشا حىت ال يتعرض لالهنيار والزوال وبقائها
      المطلب األول: الصالح العائلي.

ألهل بيٍت واحٍد، من اآلباء، واألبشاء،  اسمعلى وزن فاعلة مبعىن مفعولة، وهي : عائلةلا
ويف احلديث: ) وابدأ مبن  ( 2) .الذين يتكفل هبم ويعوهلم :وعيال الرجل وعيله (1)واألقارب. 
 ( 3)تعول (. 

ر ىن املفسِّ كتاب: األسرة كما يريدها اإلسالم، ولقد اعت فيه الدكتور يوسف القرضاوي أل ف   
جومي ببيان مقصد الصالح العائلي يف تفسريه رد األنهان ـ يضرب الباحث أمثلة  أبوبكر

 لذلك، مشها:                     

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ ـ بيانه هلذا املقصد يف قوله تعاىل من سورة الشساء: 

أي مكرهيهن على ئ بالضم ]ك ْرًها[ لغتان بالفتح، وقر  : "    چ   ڭڭ    چ   " أي ناهتن : "  چ ڭ
جوها وأخذوا أو زو   وجوها بال وداقفإن شاءوا تز   نلك كانوا يف اجلاهلية يرثون نساء أقربائهم

     " أن: "    چ  ڭ      چ "  وداقها أو عضلوها حىت تفتدي مبا ورثته أو متوت قريثوها فشهوا عن نلك

ۇ  ۆ       چ     " كم بإمساكهن  وال رغبة لكم فيهن  ضرارًاأن متشعوا أزواج : "    چ    ۇ   چ

                                 
 .  669، ص: 2، مادة )عال(، ج2ط ،المعجم الوسيط، أمحدو الصواحلي و مشتصر، أنيس و ( (1
 . 488، ص: 11حرف العني، مادة )عيل(، ج ، 1، ط.لسان العربابن مشطور، ( (2
، رقم 115، ص: 7ب الشفقات، باب وجوب الشفقة على األهل والعيال، ج ، كتاالبخاري صحيح ،البخاري( (3

(. ومتامه: ) خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن 5356احلديث: )
 تعول (.   
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قرئ بفتحها و  ،بكسر الياء: "     چ  ۅۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ     چ    " من املهر: "      چ   ۆ    ۈ
وهن مبا يكون زجرًا هلن  عن نلك سوًءا أو نووزًا فلكم أن تضار   ]م بـ يـَّش ٍة[ أي هي بيشة أو بي شت

ې      چ     " أي باإلمجال يف القول والشفقة واملبيت: "         چ   ې   ۉ  ۉ   چ      " ن  أو تطلقوه

 " : (1)     چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ       چ  "  فاوربوا: "     چې    
            (2) ". ولعله جيعل فيهن نلك بأن يرزقكم مشهن ولًدا واحلًا

ا املقصد هشا لكن الباحث استشتجه من خالل تدبره لبيان الويخ لآلية، صرِّح الويخ يهذمل ي     
حيث إن اآلية ـ أساًسا ـ تتكلم عن عادة جاهلية قبيحة وهي أن الرجال كانوا يرثون الشساء 
على كرٍه مشهن، والشساء يعانني ألوانًا شىت من اإلضرار من قبل الرجال؛ فشهي الرجال عن هذه 

دوا إىل معاشرهتن باملعروف واإلحسان إليهن والصرب على كراهيتهن، إن املعاملة السيئة وأرش
عسى أن يكون هشاك خري خمبوٌء يرجى. ويف نلك إوالح للعائلة وتوجيه ألفرادها إىل ما يدمي 
بقائها ويوفِّر الس الم يف أرجائها. وقد حاول الويخ أن يبني  أنواع تلك املعاناة بذكر احلاالت 

نفسها عشدما ميوت عشها زوجها، ومن مث بني  اخلطوات الالزمة اليت جيب اختانها اليت جتد املرأة 
عشد ظهور الفاحوة، ويف آخر املطاف بني  طرق والح العائلة على ضوء اآلية وتعاليمها من 

 .    اإلمجال يف القول والشفقة واملبيت

: "     چ ٻ  ٻ    چ       " مسلطون: "      چ  ٱ  ٻچ   :توضيحه لقوله تعاىل من نفس السورةـ 
ضيله هلم أي بتف: "         چ ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ   چ      " بوهنن ويأخذون على أيديهنيؤدِّ 

: "    چ ٺڀ  ٺ    چ   "  عليهن"     :    چ ڀ  ڀ   چ      " عليهن  بالعلم والعقل والوالية وغري نلك
يه وسلم قال: ) لو أمرت أحًدا أن اهلل عل للمهر والشفقة وعن أيب هريرة أن رسول اهلل ولى

       " مشهن مبتدأ وخربه: "       چ     ٺ   چ   (  سجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجهاي

أي لفروجهن وغريها يف غيبة : "     چ   ٿ  ٿ چ   "  مطيعات ألزواجهن : "   چ ٺ  چ
ٹ  ٹ     چ    " حيث أووى عليهن األزواج: "    چ ٹٹ    چ "  هن: "    چ ٿ  ٿ    چ   "  أزواجهن
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اعتزلوا إىل فراش  ":      چڤ  ڤ  ڦ    چ    " فخوفوهن اهلل ":      چ ڤ  ڤ
ڦ     چ    " رجعن باهلجرانإن مل ي ضربًا غري مرب ح ":       چ   ڦڦ   چ     " آخر إن أظهرن الشووز

طريًقا إىل  ":    چ    ڃڄ  ڃ     چ   " تطلبوا ":     چ ڄ  ڄ      چ   " هنشفيما يراد م ":    چ ڄ 
  چڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ     چ " ضرهبن ظلًما

 وهنيعاقبكم إن ظلتمفاحذروه أن  " :  (1) 
." (2)      

صرِّح جومي باملقصد هشا أيًضا غري أن الباحث أحمله من ثشايا كالمه وتوجيهه لآلية، ألن مل ي     
تتحدث عن األسرة ونظام التعايش فيها، وما يضمن هلا الصالح ويصوهنا من  اآلية برم تها

التوتت واالهنيار. فوض ح بأن الزوج هو القائد القائم عليها، وأن املرأة مطلوبة بطاعته وحفظ 
أمانته وسر ه، وأن للزوج أن يتخذ بعض القرارات احلامسة ـ عشد ـ نووز املرأة، فإن هي أطاعته 

على ظلمها فاهلل أقدر من  اال سبيل له عليها وليتقي اهلل يف نلك، فإنا كان قادرً فبها ونعم، و 
أن يشتقم هلا مشه. وهذا هو الصالح املعين، حيث تفرض حلواًل عشد املشازعة والوجار 

                  واالختالف.    

 نداءه: "      چ  ٴۇ  ۋ چ      : عليه السالم يف سورة األنبياء زكرياءـ تفسريه وتعليقه على قصة 
    چې      چ   "  عقمها بعد: "         چ  ېۉ     ۉ   ې چ   "  ولًدا: "    چۋ  ۅ  ۅ   چ       " 

: "      چى  ائ     چ       " ونيبادر : "    چ ې  ى چ  " زكريا وزوجه وولده حيىي: " 
وئ  ۇئ  چ   "  بشامن عذا"  چ وئەئ   چ"  يف رمحتشا: "    چائ  ەئ   چ "  الطاعات

                   چۇئ  ۆئ   
                        ".  متواضعني يف عبادهتم وهي األسرة املثالية الطيبة"  :  (3(

                                 
 .    34، اآلية: الشساء( (1
وتفسري ) القو امون (  بـ : " مسل طون " فيه نوع من الفظاظة، ولعل . 106ص: ، د.ط، رد األذهان جومي،  ((2

الويخ جار اإلمامني يف تفسري اجلاللني، ألنه نقل ألفاظهما إال يف بعض املواضع. والتفسري الذي نهب إليه اإلمام 

، ص: 8، ج1، طجامع البيان انظر الطربي، ." ل قيام على نسائهمالرجال أهالطربي أحرى؛ حيث قال: " 
290 . 

             .90األنبياء، اآلية:  ((3
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حيث   ،طيبةٌ  اليةٌ مث ه إليهم اخلطاب أسرةٌ ر عليها بأن املوجَّ بعد تفسري اآلية وتوجيهها عل ق املفسِّ 
وقد نكر القرآن بأهنم كانوا يسارعون يف اخلريات،  ا وولًدا،ا وأمًّ كان البيت نقيًّا طاهرًا أبًّ 

أفضل من  نبالةٍ أعظم من هذا، وأي   ويدعون اهلل رغًبا يف رمحته وخوفًا من عذابه. فأي  والحٍ 
            هذه!.  

ٱ   ٻ  ٻ  چ     على قصة مرمي يف اآلية املوالية وهي قوله تعاىل: طويلٍ  مث عل ق بكالمٍ ـ 

فقال:" واملقصود بذكر  (1(    چپ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  
، مع أهنا  هذه القصة واهلل أعلم من جهة االبتالء الذي أويب به مرمي وجود ولد بال فحلٍ 

كانت من احملررين خلدمة املسجد الذين ال يتزوجون، فقامت بالصرب على نلك، وهي أول 
رب إين  چا عشد والدهتا بعد الشذر، فقالت: امرأة اتصفت بذلك كما يدل عليه استعذار أمه

مث ما أواب ابشها الشيب الرسول عيسى عليه السالم، فطهرمها اهلل عن مجيع  چ وضعتها أنثى
واليت أحصشت فرجها فشخفشا فيها من روحشا وجعلشاها وابشها آية للعاملني  چ الشقائص هشا بقوله:

مع األحرار وتربيتها وعبادهتا وووهنا فرجها  . فاملسألة من أول األمر إىل آخره من قبوهلاچ
ووالدهتا بال فحل، وكالم ابشها يف املهد وكهاًل، وتكذيب اليهود فيما رموها به بواسطة يوسف 
الشجار العابد وابن عمها، وما كتبته األناجيل املوضوعة يف شئوهنا ... كل هذه األمور 

    (2)ني ". وجمموعها مما نكر وما مل يذكر، آية وعربة للعامل

يدل هذا الكالم على وفاء وطهارة بيت عمران وأهله الذين أشاد اهلل هبم يف سورة آل    
عمران وجعله ممن اوطفاهم وفض لهم على العاملني. فهي أسرة جنيبة ومثاًل عالًيا يف الرتبية جيب 

                              صالح األسر.   ا وأمًّا وابًشا وأعماًما وأخوااًل وأجداًدا وأوهارًا، لاالقتداء هبا أبًّ 

:         چ پ  پ چ    " أي تراجعك أيها الشيب : "       چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ   تفسريه آلية اجملادلة:ـ 
املظاهر مشها وكان قال هلا: أنت علي  كظهر أم ي وقد سألت الشيب ولى اهلل عليه وسلم عن " 

دة وهي خولة ما هو املعهود من أن الظهار موجبه فرقة مؤب   نلك فأجاهبا "حرمت عليه" على

                                 
     .91األنبياء، اآلية:  ((1
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وحدهتا وفاقتها ووبية  : "    چ پ  ڀ  ڀ      چ  " علبة وزوجها هو أوس بن الصامتبشت ث
ٺ     ٺ   چ  "  تراجعكما: "     چ  ٺڀ  ڀ   ٺ چ   " وغارًا إن ضمتهم إليه ضاعوا أو إليها جاعوا

   چٿ  ٿ  ٿ  
                (2) ". باألحوال عامل " : ( 1 )

 يفهم مشه  " تهم إليه ضاعوا أو إليها جاعواإن ضم   حدهتا وفاقتها ووبية وغارًا" فقوله: 
بني  جومي أن املرأة املظاهرة توتكي احلالة اليت جتد نفسها فيها  حيث، والح العائلة واألسرة

 جملاعة، وكلتا احلالتان مشبونتان ممقوتانبعد الفراق، وما يؤول إليه أمر األوالد من الضياع أو ا
           .تؤديان إىل انفكاك األسرة واهنيارها

ڃ     چ   " على املطلقات واملرضعات: "     چ ڃچ    توجيهه لقول اهلل تعاىل يف سورة الطالق:ـ 

 " هأي على قدر وسع: "   چ ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چ   "  ضي ق: "   چ چ  چ   چڃ    ڃ  چ
" أي جعل االعتبار بالزوج يف  : (3(     چڑ  ک  ک  ک  ک    گ    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ چ

العسر واليسر وألن االعتبار حباهلا يؤدي إىل اخلصومة ألن الزوج يد عي أهنا تطلب فوق كفايتها 
ا قدر كفايتها فقدرت قطًعا للخصونة ووعد اهلل باليسر بعد العسر لكل مؤمن يف وهي تزعم أهن
          (4)معامالته ". 

جار توجيًها قي ًما يزول به اخلالف والوِّ  چ ڑ  ک  ک  ک  ک چ       وج ه الويخ قوله تعاىل:   
هذه املسألة احلرجة، شازع، وتشتفي به اخلصومة، حيث نكر بأن القرآن اعترب حال الزوج يف والت  

ألن الطالق قد وقع، فكل من الزوجني قد يعرتيه الغضب، وتستحون عليه األنانية، ولذا تدخ ل 
الورع يف حل   ما قد حيصل من اخلالف، وضمن للزوج اليسر بعد العسر تطميًشا له. وفيه من 

ومن جهة أخرى والح العائلة ما ال خيفى، ألن رضاع األم أحسن من غريه إنا مت  الوفاق. 
     يستمر التواول واإلعالم بني الزوجني املتفارقني إىل حني، واهلل عز  وجل  أووى الزوجني بقوله:

                                 
                .1اجملادلة، اآلية:   ((1
     .724، ص: 2، جرد األذهان جومي،  ((2
                  . 7الطالق، اآلية:  ((3
 .     750، ص: 2، د.ط، جرد األذهان جومي،  ((4
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  چی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     یىئ  ىئ  ی  یچ 
حىت بعد الفراق ال يشبغي أن يشقطع  (1)

       حبل الووال والرحم!.    

        (2)ير الكالم، وملزيد مشها يشظر. هذه أمثلة نكرها الباحث لتوضيح املقال وترب    
      صالح المالي.المطلب الثاني: اإل

معروف ما ملكته من مجيع األشياء، تقول:  مال الرجل ميول  جاء يف لسان العرب: " املال
     (3) ." وميال موال ومؤوال إنا وار نا مال

 ما دامت نات قيمة.            نوعها أيًّا كانفهو يومل األوراق الشقدية، والسلع، واملمتلكات 

قوام العيش، واحلياة ال تقوم وال تصلح بدونه، وهلذا هنى اهلل  اواملال مادة مهم ة يف احلياة، هب   
عن إيتاء املال ملن ال يسحن التصرف فيه حىت لو كان كبريًا على أحسن التفسري، قال اهلل عز  

  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې    ۈ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   چ وجل : 
(4،)

    

وهلذا قرأ نافع وابن عامر بغري ألٍف بعد الياء }قيًما{ والباقون بإثبات األلف بعدها }قياًما{ 
عين القرآن ببيان طرق حتصيله وإنفاقه، وتشميته، وتصريفه، وأرشد إىل من يستحق هذا 

 وحرمًة. واهلدف من الصالح املايل حفظ التصريف من غريه، وبني  وجوه التعامل به حالًّ 
األموال. ومن أنفس ما كتب فيه: فقه الزكاة، وموكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم، كالمها 

 للدكتور يوسف القرضاوي، رئيس احتاد علماء املسلمني يف العامل.                

 أمثلة هلذا املقصد، مشها: ح الباحث تفسري رد األنهان إىل معاين القرآن فوقف على تصف     
 : "    چ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ     ـ تقسري الويخ لقوله تعاىل:

:         چڄ  چ    " تقع: "    چڄ   ڄ  چ  "  لكن: "      چ ڦ   چ   "  احلرام يف الورع كالربا والغصب
                          چڍ      ڃڄ  ڃ  ڃ چ       " ءة بالرفع أي أن تكون األموال أموال جتارة وادرةبالشصب ويف قرا" 

                                 
  .       237البقرة، اآلية:  ((1
        .753، ص: 2، ج104، ص: 1، جرد األذهان جومي،  ((2
 . 635، ص: 11حرف امليم،  مادة ) مول (، ج ، 1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (3
 .   5 الشساء ، اآلية: ((4
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والصدقة  التجارة بالذكر دون غريها كاهلبة أكلوها وخص  تفلكم أن  وطيب نفسٍ "  :(1)
األموال هبا ألن أسباب الرزق متعلقة هبا غالًبا... مث إن أكل األموال  والووية ألن التصرف يف

وهو إنفاقه يف املعاوي وأكلها باحلق إنفاقها يف بالباطل شامل حىت أكل مال نفسه بالباطل 
    ( 2) ". الطاعات الواجبة واملشدوبة

بني  جومي معىن أكل األموال بالباطل عشد تفسري هذه اآلية، حيث أفاد بأنه ما ح رِّم  شْرًعا    
وضرب لذلك مثااًل كالربا والغصب، مث شرع يف بيان أكل األموال باحلق وهو أن يكون نلك 

، ونكر من خالل هذا التفسري أن أكل املال ن طريق التجارة احلاولة عن رضى وطيب نفسٍ ع
فس بإنفاقه يف بالباطل ال يقتصر على اجلماعة أو أكل مال الغري، بل يومل أكل مال الش  

ا إن قد يظن املرء أنه حيق  له املعصية، وهو تشبيه وله أن  كيفما شاء،  يف ماله الت صرف مهم جدًّ
          فيما شاء!. يشفقه

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  چ    ـ بيانه جلزاء املشفقني يف سبيل اهلل يف قوله تعاىل:

ومن كان أجره عشد ربه : "   چ ۉ  ې  ې   ې  چ  "  أي يف سبيل اهلل : "       چ ۉ
ربيتها األجر أو لشفاد أمواهلم فاهلل يتوىل ت لشقص: "     چ ې   ى  ى چ  "  فال يضيع مشه شيئ

يف اآلخرة بل سيفرحون مبا سريونه من ثواب  : " (3)   چائ  ائ  ەئ  ەئ      چ"  يها هلمويشم  
         (4) ". هلم جزاءهم ويربح هلم يف جتارهتم احلميدة عشد اهلل نفقاهتم ويوىف

درك من بيان الويخ أن اإلنفاق يف سبيل اهلل موجب لشماء األموال وحصول األجر، وفيه ي     
يها فقد حتقق توىل تربية مال املشفق يف سبيله ويشم  ، فإنا كان اهلل عز  وجل  ييح لصالح املالتلم

، وهو والح ما بعده والح؛ ألن طمع كل واحب مال  بدون أدىن شك  يف املال الصالح 
كيف ميكشه تشمية ماله وازدهاره، وقد توىل اهلل هذه املهمة بشفسه فكفاه بذلك مؤنة اإلمناء 

                                    .إنفاقه يف سبيلهجر اء 

                                 
 .29الشساء ، اآلية:  ((1
 .  105، ص: 1ج ، د.ط، رد األذهان جومي،  ((2
              .  274البقرة، اآلية:  ((3
          .58، ص: 1ج ،رد األذهان جومي،  ((4
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بيانه لووف يوسف عليه السالم كيفية االستثمار والتسويق وازدهار االقتصاد مللك مصر بعد ـ 
أجعله خالًصا : "     چ   ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹچ   خروجه من السجن يف سورة يوسف: 

فقام وود ع أهل السجن ودعا هلم مث اغتسل  يل دون شريك فجاءه الرسول وقال أجب امللك
كل م امللك يوسف إن امللك هو الذي يبدأ : "    چڤ  ڤ     چ  " ولبس ثيابًا حسانًا ودخل عليه

ڦ  ڦ  ڦ  چ         " له: "    چڤ      چ  " بالكالم أي استشطق يوسف فأجابه يوسف بكالم أعجبه

امجع الطعام وازرع  :ا فمانا ترى أن نفعل قالنو مكانة وأمانة على أمرن: "  چڦ  ڄ  ڄ  
زرًعا كثريًا يف هذه السشني املخصبة وادخر الطعام يف سشبله فيأيت إليك اخللق ليمتاروا مشك 

چ      چ  "  أرض مصر: "   چ ڃڄ  ڃ   ڃ  ڃ   چ  "  يوسف: "   چڄ   چ  " فقال: ومن يل هبذا

   چچ  چ  چ  
      (2)ا وقيل: كاتب وحاسب... ". " نو حفظ وعلم بأمره : ( 1 )

فقد بني  جومي مقصد إوالح املال بذكر ووف يوسف عليه السالم للملك كيفية استثمار    
شه مشدوبًا له يف شئون االقتصاد لعلمه وأمانته األموال بتسويق الطعام املزروع، وطلب مشه أن يعي  

تربح التجارة؛ فيكون الصالح قد حتقق يف أو خلربته يف الكتابة واحلساب، وهبذه األمور جمتمعة 
       .واحملصول املال املتمول

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  چ     :توضيحه لقوله تعاىل يف كفالة مال اليتيم يف سورة اإلسراء ـ

هي أحسن من مجيع اخلصال  أي وال تقربوه حبال من األحوال إال باخلصلة اليت : "  چ ڭ  
بلوغه إىل حيث ميكشه : "    چ  ۆڭ  ۇ  ۇ چ     " اق عليه مشه باملعروفته له واإلنفوهي تشمي

بسبب عقله ورشده القيام مبصاّل ماله فحيشئذ تزول والية غريه عشه. وإن بلغ غري كامل العقل 
مل تزل الوالية عشه وال يورتط يف البلوغ أن يصل إىل ثالث وثالثني سشة بل جمرد البلوغ وهو 

              چٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ    چ  "  إنا عاهدمت اهلل أو الشاس: "    چ ۈۈ ۆ  چ  " عاقل يكفي

        (4)". عشه ":  (3)
                                 

           .55ـ  54يوسف، اآلية:  ((1
               .311، ص: 1ج ،رد األذهانجومي،  ((2
            .34اإلسراء، اآلية:  ((3
 .         369، ص: 1ج،رد األذهانجومي،  ((4
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 تشمية ماله له وإنفاقه عليه باملعروف، عاملة مال اليتيم باليت هي أحسن تعينبني  جومي بأن م
يف مال اليتيم، وبني  بلوغ األشد بأنه  التبذيرألنه قد يشفق عليه الويل باإلسراف، فهو احرتاز من 

وغ بورط متام العقل، حيث إن غري تام العقل حمجور عشه، لكي ال يدفع الويل املال إىل لجمرد الب
بسبب  اليتيم عشد بلوغه ولو مل يكن تام العقل ملا قد حيدث من إتالف هلذا املال أو تضييع له

ذا الورح والتوضيح، وهلذا قي د جومي اإلنفاق يل مفهوم من هفالصالح املا .السفه وعدم الرشد
على اليتيم باملعروف أي قدر احلاجة من غري تبذير، وقي د البلوغ بكمال العقل، إن السفيه ال 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   چ حيسن تصريف املال. واملال به قوام الشفس وجريان املعيوة، قال تعاىل: 

( 1). ۉ  ې  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       
قال الثعليب يف تفسري )قياًما(  

مالك األمر وما  بعد مجع القراءات الواردة واللغات املوجودة يف اللفظ وبيان أول اشتقاقه: "
    (2)يقول به اإلنسان، يقال: فالن قوام أهل بيته، وأراد هاهشا قوام عيوكم الذي تعيوون به ". 

الوريعة على والح املال ومنائه وحفظه وتصريفه إىل لمح من كل هذا حرص وعشد التأمل ي     
     من يستحقه.     

      چۀ  ۀ    ہ     چ   "  هال   : "   چ  ڻچ    :من سورة البلد تبييشه للمراد بالعقبة يف قوله تعاىل ـ
(3) 

م أي الذي أنفق ماله يف حماربة احلق للمحافظة على التقاليد اجلاهلية هال أنفقه القتحا : "
العقبة فيأمن. فالعقبة يف األول الطريق الصعب يف اجلبل واقتحامها جماوزهتا واملراد جماهدة 

     ". الشفس يف فعل الطاعات باملال والبدن
(4)  

ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ   چ

العتق  : " أي يشفق ماله فيما أمر اهلل من  چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
               (5)وإطعام الطعام للمحتاجني وولة الرحم ". 

                                 
                 .5الشساء، اآلية:  ((1
، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستان نظري الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعليب ((2

    .253، ص: 3، ج1الساعدي، ط
      .     16ـ  11اآلية:  البلد، ((3
 .     808، ص: 2ج ،رد األذهان جومي،  ((4
  ، نفس الصفحة. 2، جسابقالمصدر ال ((5
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ر هشا وجوه تصريف املال من اإلنفاق يف سبيل اهلل بإعتاق الرقيق، وإطعام اليتيم بني  املفسِّ 
فحري  بالذي يشفق ماله يف املعصية أن يشفقها يف طاعة اهلل من الوجوه  ؛واملسكني، ونوي الفاقة

ا عين به القرآن من بيان وجوه اإلنفاق وتصريف األموال بقصد حفظها املذكورة. وهذا مم
 وويانتها، وحاول جومي إظهاره كمقصد من مقاود القرآن.     

              ( 1)هكذا بني  جومي مقصد إوالح األموال يف القرآن، وملزيد من املثال. 
  لمطلب الثالث: الصالح العقابي.  ا

قب، يعاقب، ِعق ابًا، مبعىن: جازاه مبا يشاسب فعله. ويطلق غالًبا على الِعق اب  مصدر من: عا
اجلزاء السيئ، كما أن الثواب يطلق يف الغالب على اجلزاء احلسن. واجلزاء من جشس العمل كما 

 يقال؛ فإن كان العمل حسًشا ناسبه اجلزاء احلسن، وإن كان العمل سيًِّئا كان اجلزاء من جشسه.         
قال . آخره :كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه وعقبته وعقباه وعقبانه  ب  قِ ع   اللسان: قال يف
          : بن زهري اهلذيلخالد 

 (2). فتلك اجلوازي عقبها ونصورها    *   فإن كشت توكو من خليل خمافة 
ة العواقب والعقب والعقبان والعقىب كالعاقب :واجلمع ،جزيتك مبا فعلت بابن عومير :يقول 

معشاه ال خياف اهلل عز وجل  :قال ثعلب  (3)  چگ  گ  گ  گ   چ  :ويف التشزيل ،والعقب
اختلف وقال اإلمام الطربي: "  (4) عاقبة ما عمل أن يرجع عليه يف العاقبة كما خناف حنن.

          (5) ." أهل التأويل يف معىن نلك، فقال بعضهم: معشاه: ال خياف تبعة دمدمته عليهم

اوي، وهو نظام يقوم به مصاّل وردع الش   ،وتعزير املسيئ ،تتخذ لتأديب اجملرم لعقاب خطةٌ وا   
الشاس وتستقيم به أمورهم، وتشتظم به أحواهلم، وبه تسرتد احلقوق، وحتفظ األمانات، وتصان 

                                 
    .744، 491، ص: 2، جرد األذهانيشظر: جومي،  ((1

          :موقع الوراق مصدر الكتاب :، أبو هالل العسكري، ديوان المعاني( (2
http://www.alwarraq.com   باب 65، ص: 1بتغيري بسيط يف ودر البيت: فإن يك يوكو من قريب خمانًة، ج ( ،
 املعاتبات (.           

 . 15الومس، اآلية: ( (3
 .   611، ص: 1حرف العني، مادة ) عقب (، ج ، 1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (4
 .   460، ص: 24ج ، )1: أمحد حممد شاكر، ط، حتقيقجامع البيانالطربي، ( (5

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
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فس، والعقل، ويهدف إىل حفظ املصاّل الضرورية لإلنسان، كحفظ الدين، والش  األعراض. 
حامدي يف كتابه: مقاود القرآن من توريع  عبد الكرمي كما نكره الدكتور ال.والشسل، وامل
   (1) األحكام.

يعترب احلد  العقوبة املانعة من اقرتاف اجلرائم، ويعد  اللجام اجلامح للشهوض باملآمث و    
 واالعتداءات، وإنا كان مقصد الوريعة اإلسالمية حفظ الضروريات اخلمسة، ويف مقدمتها: 

فس، فال مشاص من أن يكون هشاك حدٌّ وعقاٌب ميشع اجملرم من االعتداء، ويكبح مجاح الش  
اهض من اإلقدام واالنفعال، بل يرتدع الشاوي نظرًا إىل ما حل  بغريه من احلد والعقاب، ويف الش  

 هذا أمن ووالح.

صريح له، من نلك كتابه رد األنهان من غري تهلذا املقصد يف   ر جومي أمثلةً ولقد نكر املفسِّ    
     : لقوله تعاىل يف سورة الشساء تفسريهما جاء يف 

: "    چ ٻ  ٻ  پ    پ  پ پ چ   "  الزنا: "    چ ٱ  ٻ  ٻچ ـ 
    "  احبسوهن: "     چ ڀ چ  " عليهن هبا: "        چڀ  ڀ   چ   " أي رجالكم املسلمني

   چ       " أي مالئكته: "   چ    ٺ  ٺ  ٿ  چ    " وامشعوهن من خمالطة الشاس: "     چ ٺ       ٺ  چ

طريًقا إىل اخلروج مشها. أمروا بذلك أول : "    چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     چ     " إىل أن: "    چ ٿ
) قال:  اإلسالم مث جعل هلن سبياًل جبلد البكر مائة ورجم احملصشة ويف احلديث ملا بني  احلد

: "    چ ٹ چ   .رواه مسم( 2)الثيب ترجم والبكر جتلد (  خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبياًل 
 عائد]فالضمري  فاحوة الزنا أو اللواط: "        چ ڤ    چ    "  ختفيف الشون وقرئ بتوديدها ]فيه[

 بالسب والضرب بالشعال: "         چ ڤڤ  چ    "  أي الرجال: "       چ ڤ  چ     "  إىل الفاحوة[
        " ومهاوال تؤن: " چ  ڄڦ  ڄ چ  "  العمل: "      چ  ڦ   چ   "  مشهما: "    چڦ  ڦ    چ   " 

به وهذا مشسوخ باحلد ]يف  " : (3)      چڃ     ڃ     چ  " على من تاب ":      چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ

                                 
     .      48ص: ، 1ط ،مقاصد القرآن من تشريع األحكامراجع: حامدي،   ((1
 (.  1690، رقم احلديث: )1316، ص: 3، كتاب احلدود، باب حد  الزِّىن، جصحيح مسلممسلم، ( 2)

      . 16  ـ 15الشساء، اآلية:   ((3
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  چڃ      ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ قوله تعاىل[: 
 فثبت اجللد على البكر بشص  (1)

سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم فقد وح  أنه ر  الكتاب وثبت الرجم على الثيب احملصن بسشة
    (2) ". رجم ماعزًا وكان قد أحصن

حاول أن يظهر هذا املقصد ببيان العقاب املرتتب  جوميرح أن يتبني  من خالل هذا الو     
م بشص احلديث وفعل الرسول وبيان الشسخ الواقع يف احلكالكبري على من فعل مثل هذا اجلرم 
علية يف نفس األمر، ويفهم مشه حفظ فأن احلكم ثبت بسشة قولية و  ولى اهلل عليه وسلم، فتبني  

 الشسل والعرض اللذان يتضمشهما الصالح العقايب. 

أل فيهما مووولة مبتدأ  "    چ ٺ  ٺچ تفسريه لقول اهلل تعاىل يف سورة املائدة:  ـ
أي ميني كل مشهما من : "        چ ٺ   ٿ  چ  " فاء يف خربه وهوولوبهه بالورط دخلت ال

الكوع وبيشت السشة أن الذي يقطع فيه ربع ديشار فصاعًدا وأنه إنا عاد قطعت رجله اليسرى 
نصب على  ":       چ ٿ      چ           " من مفصل القدم مث اليد اليسرى مث الرجل اليمىن وبعد نلك يعز ر

 چ  " غالب على أمره ":   چڤ  ڤ    ٹٹ   ٹ  چ  " عقوبة هلما: "      چ ٿ  ٿ         ٹ     چ     " املصدر

  چڤ   ڤ  
    (4) ". يف خلقه " : (3)   

تلك عقوبة السارق والسارقة أن يقطع يد كل واحد مشهما، وإنا تكررت السرقة تقطع الرجل    
قطع مستلهًما نلك من السشة، فتبني  أن على خالف، وقد نكر الويخ القدر الذي جيب فيه ال
         يف هذا العقاب حفظ للمال، وهو مغزى هذا املقصد. 

          چہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے    چ تفسريه آلية العشكبوت، وهي قول اهلل تعاىل: ـ 

                چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ   "] كشاية عن اللواط[  أي أدبار الرجال : "

                                 
 .    2الشور، اآلية:  ((1
 . 101، ص: 1ج ،رد األذهان جومي،  ((2
  .   38اآلية: املائدة،  ((3
   . 143، ص: 1، جرد األذهان جومي،  ((4
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: وهذه االية دالة على وجوب احلد يف اللواطة، ألهنا اإلنس واجلن. ]قال[ البيضاوي " : (1)
ک     ک      ک  ک     ڑژ  ژ  ڑچ :  اشرتكت مع الزنا يف كوهنا فاحوة، وقد قال اهلل تعاىل

 (  3). وهذا وإن كان قياًسا إال أن اجلامع مستفاد من اآلية ". (2) چگ  گ  

القاضي جومي اللواط ضمًشا يف اآلية السابقة ومل يبني  حكمه، لكشه يف هذا املكان نكر    
حاول أن يقيس حكمه على حكم الزنا مبا استفاده من كالم الويخ البيضاوي رمحه اهلل. وفيه 
من حفظ العرض والشسل ما ال خيفى، ألهنا مسألة تتعلق بانتهاك عرض اجلشس اآلخر أو 

 عليهما.                        باالعتداء   املماثل

الزلزلة الوديدة من األرض  ":    چں  ں چ بيانه لقول اهلل تعاىل يف سورة األعراف: ـ 
   چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    چ    " والصيحة من السماء

واقعني على ودورهم ميتني  " :(4)
        (5) ". ا يف املصريفالرجفة تصاحب الفزع عادة واجلثوم داللة العجز عن احلركة جزاًء وفاقً 

وهشا وقع العقاب على قوم واّل جزاء قعرهم للشاقة واستعجاهلم العذاب مع التكذيب    
واجلرأة يف استعجال العذاب، فأخذوا بالصيحة والرجفة مًعا، وبقي نكرهم ليتعظ من يأيت 

لعقاب ووو ره بعدهم من األمم ويشزجروا وال يفعلوا مثل فعلتهم، وقد بني  جومي نوع هذا ا
 تصويرًا شاخًصا يردع من يشوي مثل نلك اإلجرام؛ فيفهم مشه حماولة بيان الصالح العقايب.                           

هو حجارة السجيل  ":   چ   ڤٹ  ٹ   ڤچ شرحه لقوله تعاىل يف سورة األعراف أيًضا:  ـ
ڤ  ڤ       چ   " ا فيه غارقنيفأهلكتهم فهو وسيلة العقاب يف مقابل نلك الدنس الذي كانو 

             (7) ". الذين يكذبون الرسل وال يتفكرون يف اإلنذار " : (6 )     چڦ           ڦ  ڦ  ڦ   
                                 

 .       28العشكبوت، اآلية:  ((1
 .  32اإلسراء، اآلية: ( (2
               .524، ص: 2ج ،رد األذهان جومي،  ((3
 .         78األعراف، اآلية:  ((4
 .  205، ص: 1، جاألذهان رد جومي،  ((5
   .      84األعراف، اآلية:  ((6
 .       206، ص: 1ج ،رد األذهانجومي،  ((7
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ڦ        چ     " بئس : "  چ ڦ    ڦڤ   ڤ  ڤچ توضيحه لقول اهلل عز  وجل  يف سورة الشمل: ـ 

  چڦ  ڄ  
ا عملوا على مقتضى اإلنذار الذي أنذروا أمطروا مطر العذاب ألهنم م " : (1)

                (2) ". ه تعاىلر من أسرا رٌّ وا على جهلهم واتباع هواهم الوهواين. ومطر العذاب سِ ر  به، وج  

ح بشوع هذا املطر، بيد أن يتان تتكلمان عن عاقبة قوم لوط بأهنم أمطروا مطرًا، ومل تصر  اآل
ح كما هو مصر  ،  العذاب حيمل فيه حجارة من سجيل مشضود املفسر وض ح نوع املطر بأنه مطر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  :به يف آية أخرى غري هاتني، وهي قوله تعاىل

چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
وأهنم عوقبوا مثل هذا العقاب مقابل اإلمث الذي كانوا ،  (3(

وسر  من أسراه اليت  ا إال هويزاولونه، وأن هذا الشوع من املطر جشد من جشود اهلل اليت ال يعلمه
استحقوا نلك العذاب  استأثر هو بعلمها، ففهم من هذا البيان أنه إوالح عقايب حيث

 الوخيم، وحيث ناسب العقاب اجلرم الذي ارتكبوه يف البواعة والقبح.       
 

                           
 

      
 

 
 
 
 
 
 

                                 
             .      58الشمل، اآلية:  ((1
  . 501، ص: 2، جرد األذهان جومي،  ((2
         .82هود، اآلية:  ((3



 

175 

 مس: المبحث الخا
    .اإلصالح العالمي

عبارة عن نظام التعايش بني األمم والوعوب، والعالقات اليت تربط بني هذه  الح العاملياإلو
بل  أفراًدا ومجاعاتٍ  ألمم والوعوب، والصالت اليت جتمعهم؛ لتستقيم أمورهم، وتشتظم أحواهلم

: بأنه حفظ نظام العامل اإلوالح العاملي اإلمام حممد الطاهر بن عاشوربني  وقد  ود واًل.
مي وضبط تصرف اجلماعات واألقاليم بعضهم مع بعض على وجه حيفظ مصاّل اإلسال
وهذا املبحث يهدف إىل اكتواف هذا املقصد من خالل تفسري رد  األنهان إىل  (1) اجلميع.

 معاين القرآن.  
        المطلب األول: نظام الحكم.     

 .وبيان قواعد احلكم ونظمه ويهدف إىل حفظ الوريعة
: العلم والفقه والقضاء م  كْ يف اللسان: " واحل  مصدر من: ح ك م ، حي ْك م ، ح ْكًما. أتى احل ْكم  

 وهو مبعىن احلكم ". (2)( إن من الوعر حلكمة  : )ويروى ،بالعدل وهو مصدر حكم حيكم
(3 )  

 احلكم يعين: قيام السلطة وضبط الوؤون وسياسة األمور وتدبريها وتسيريها. يقول الواعر: 
 (4)صلح الشاس فوضى ال سراة هلم    *    وال سراة إنا جهاهلم سادوا .ال ي

واملراد به يف هذا الصدد: بيان نطامه وكيفية جريانه واملشه  الذي يشبغي أن يكون عليه لصالح 
األمة قادهتا ورعيتها. فال بد من قيادة، وال بد أن تكون هذه القيادة حكيمة رشيدة ترسم 

                                 
 . 40، ص: 1، طمختصر مقدمات التفسيرالعود، ( (1
، رقم 34، ص: 8، ج باب ما جيوز من الوعر والرجز واحلداء وما يكره مشهكتاب األدب، ،  الصحيح ،ريالبخا ((2

    (. 6145احلديث: )
 . 140، ص: 12حرف احلاء، مادة ) حكم (، ج ، 1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (3

. والواعر هو: 129، ص: 1ج، 1ط  ،فؤاد علي مشصور: حتقيق ، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ( (4 
             األفوه بن مالك األودي.
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ويقوم كياهتا وقواعدها على تعاليم اإلسالم. واملسألة وإن كانت خالفية  مشهجها وفق الوريعة،
                  غري أنه يكاد يشعقد اإلمجاع على وجوب نصب اخلليفة يف الشاس.                    

يف  ابن تيمية السياسة الورعيةاملاوردي األحكام السلطانية والواليات الديشية، و فيه  وش ف   
وابن فودي بيان نصب اإلمام، وألخيه الوقيق عبد اهلل بن فودي جودة  الراعي والرعية، إوالح

السياسة الورعية يف ضوء  القرضاويالسياسة، وضياء احلكام فيما هلم وعليهم من األحكام، و 
 .   نصوص الوريعة ومقاودها

اإلسالمي يف ولقد تبع قاضي القضاة جومي من سبقه من العلماء يف بيان نظام احلكم    
 تفسريه وتعليقه على اآليات القرآنية، ومن نلك ما أشار إليه يف بعض األماكن من تفسريه:    

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ   ـ تعليقه على قوله تعاىل يف سورة آل عمران:

گ  گ   چ         " حال مقدرة أي مقدرين اخللود فيها إنا دخلوها ":    چ کڑ  ک     ک   ک

 چگ  گ  
بالطاعة هذا األجر. هذا استطراد بذكر أخالق السيادة اليت هبا يرتقي  :" (1) 

اإلنسان إىل الشصر والفالح فإنا ولحت الرئاسة سهلت القيادة واجتمعت كلمة األتباع وارتفع 
          (2) ". اجملتمع وانتصر على عدوه وهذا من جواهر اإلرشاد وأنفسه

نظام احلكم وكيف يشبغي أن تكون الرئاسة، وما جيىن من مقصد  مشه وتوففهذا الكالم ي     
الرئاسة الصاحلة من اجتماع الكلمة، وارتفاع اجملتمع، واالنتصار على العدو، وغري نلك من 

وهو لب  هذه الدراسة من إبراز املقاود  املشافع والفوائد اليت تأيت هبا الرئاسة العادلة الصاحلة.
      قسري الوجيز.       الكامشة يف هذا الت

ٺ  ٺ      ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ    :من نفس السورة السابقة ـ تعقيبه على قول اهلل تعاىل

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 چچ  چ  
 اء به يففيه إشارة إىل أمر األئمة بعده عليه الصالة والسالم باالقتد قال:" (3) 

                                 
              .136آل عمران، اآلية:  ((1
   .85، ص: 1ج ،رد األذهان جومي،  ((2
 .   159آل عمران، اآلية:  ((3
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ألة احلرب له ولى اهلل عليه وسلم باملوورة طلًبا لتأليف هذا وغريه من باب أوىل وخصصت مس
ۆئ  ۆئ             چ   :القلوب وهذا واهلل أعلم هو الكتاب الذي نكره اهلل يف سورة األنفال عشد قوله

  چۈئ    ۈئ  ېئ  ی  
           (2) ". اآلية (1)

األئمة والرؤساء من بعده عليه الصالة والسالم مأمورون بالتخلق أن  هو الكالمهذا فحوى    
سي ما  ولى اهلل عليه وسلمبأخالق الرسول الكرمية الكامشة يف العفو واالستغفار، ونظام سيادته 

سياسته ـ ولى اهلل عليه وسلم ـ يف استوارة أوحابه يف اجلهاد واحلرب، وال شك أن مثل هذه 
هم حول الرئيس، وتعطي احلاكم الثقة اا يف تأليف قلوب األتباع والتفافالسياسة تؤدي دورًا بالغً 

 أما االستبداد والدكتاتورية فال جيلبان إال التمرد والشفور.                    مبودة أتباعه له.

ما  ":   چ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ شرحه وبيانه آلية احلكم واإلمارة يف سورة الشساء: ـ 
وهو شامل لكل ما ائتمن اإلنسان عليه من مال  ":   چۋ   ۅ       چ    " احلقوقائتمن عليه من 

ۅ   چ  :وغريه ومن األمانة على من ويل أمر الشاس أن حيكم بيشهم بالعدل وهو قوله تعاىل

ەئ       چ    " أي نعم شيًئا ":    چى    ائ  ائ   ىې  ې  ې  چ    " يأمركم اهلل ":    چ ۉ  ۉ   ې

                              چۆئ  ۈئ   چ      " ملا يقال ":  چ وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ        چ " تأدية األمانة واحلكم بالعدل " :  چ  وئەئ

                  (4) ". مبا يفعل : " (3)

هو أساس احلكم، وبه الذي العدل، و املذكورة لتومل دائرة األمانة يف اآلية  القاضيوس ع    
صر، وبني  بأن أداء األمانة واحلكم بالعدل موعظة من اهلل جيب األخذ هبا والعمل ز والش  الفو 

حكم يرى لوم، و ودعوى املظ شكوى املؤمِتن يسمعمبقتضاها، ألن اهلل متصف بصفيت السمع 
 . وهذه اآلية أول يف بيان نظام احلكم وإقامة العدل فيه،؛ إن ال خيفى عليه شيئاحلاكم

 ميةيوقد استفاد الويخ ابن ت السماوات واألرض، ومن وفاته تعاىل العدل،وبالعدل قامت 

                                 
          . 68األنفال، اآلية:  ((1
 .            89، ص: 1، جرد األذهان جومي، ( (2
              .58اآلية:  الشساء، ((3
 . 111، ص: 1، جرد األذهان إلى معاني القرآنجومي،  ((4
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هذا املعىن من اآلية فكتب كتابه املذكور على ضوئها وإرشاداهتا ومضموهنا. وهذان األمران 
األمانة والعدل مها روح اإلمارة وحياهتا، وبدوهنما يفقد احملكومون الثقة فيمن حيكمهم، 

ول املثل العريب: " كيف يكون الرعية م س ْوس ًة إنا كان راعيه س ْوس ٌة وتضمحل الرئاسة، كما يق
 .!"(1       )                   

متعلق بإنزال أي  ":    چ ې  ې  ى     ى  ائچ  توضيحه لقوله تعاىل يف سورة الشساء: ـ 
 چ    " أعلمك اهلل فيه ":    چ  ۇئائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئ    چ " باألمر والشهي والفصل بني الشاس

 چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
خماوًما أي فاحكم به وال تكن خماوًما عن اخلائشني  " :  (2) 

 كم ال تقتضي مياًل إىل جانب غري احلقأعدائكم ألن العدالة يف احل وإن كانوا من أتباعك ضد
." (3)            

واحلكم بني الشاس بالعدل مع من   وض ح جومي معىن إنزال الكتاب باحلق، وهو األمر والشهي   
كان احلق مشاورًا أو معاديًا، وأن اخلصومة للخائن ال جتوز حتقيًقا إلقامة العدل واحلكم بالبيشة، 
وأن هذا احلق ال يشبغي أن ي ض ي ع، ويف نلك بيان لشظام احلكم والتوريع من األمر باملعروف 

                    هي عن املشكر، وهو من وظائف احلاكم.       والش  

 ":     چ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ بيانه ملعىن خفض اجلشاح املذكور يف آية احلجر: ـ 
             چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ " إن مل يؤمشوا ":          چ ەئ     وئ  وئ  ۇئ    چ    " أوشافًا

ئر جشاحه على الفروخ الطا ض  ف  ألن جشابك وهي كشاية عن حسن التدبري والوفقة من خ   " :  (4)
             ( 5) ". ها إليهوضم  
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سياسة األمور وتشظيمها، مع الوفقة بالر عية والقيام بوئوهنا على أحسن ر من اآلية فهم املفس  
ما يكون. فالرئيس مطالب حبسن تدبري األمور، ومطالب بالوفقة على املرؤوسني شفقة ال 

 قيام باملهام والواجبات.تؤدي إىل اختالل األمور والتساهل يف ال

من الطعن  : "       چٻ  ٻ  ٻ   چ   " يا حممد ":      چٱ چ     بيانه لقوله تعاىل يف سورة ص:ـ 
كلمة   واالستهزاء ليصدوك عما كلفك به من تبليغ الرسالة، وتوحيد العقيدة واملعبود، ومجع

هبا، وترحم الضعفاء، وتدر  اسة رشيدة عادلة تعطي احلقوق ألوحاالشاس على نظام واحد، وسي
على املؤمشني خريات الدنيا واآلخرة. مث نكر تعاىل أمثااًل من الشظام اإلهلي الذي تأيت به العقيدة 

كان يصوم   أي القوة يف العبادة : "      چ ڀٻ  پ  پ  پ  پ   چ  :  " الصحيحة من التوحيد فقال
   چڀ    ڀ   ڀ      چ  " ويقوم سدسهويشام ثلثه،  وم نصف الليلقيوًما ويفطر يوًما، وي

رج اع  ":  (1)
إىل مرضاة اهلل، أي انكره ليقتدي به قومك املؤمشون مشهم، فإنه إمام هذا الفن وهو امللك، 

             ( 2) ". وسياسة العامة على الشظام السديد من اإلله الواحد القهار

م أخذها باعتبار لتستقيم له األمور من األمور جيب على احلاك هشا مجلةً  القاضينكر    
وتشتظم له األحوال، وتشقاد له الرقاب، وتشصات له األمساع، وهي أن يعمل على مجع مشل 

ويصلح  الشاس، ويقيم العدل بيشهم، ويرحم الضعيف، وحيرص على كل ما جيلب لقومه املصلحة
يف الدنيا  ه جناة الشاسأحواهلم، وأن يهتم كل االهتمام بوأن املعتقد؛ ألنه رأس األمر وب

املوفق والقادر على  امليسر و يف اآلخرة، وأن يستعني باهلل يف مجيع نلك، ألن اهلل هو  وفالحهم
فال قيادة بدون العقيدة الصحيحة، وال نظام بغري املشه  القومي. وال سلطة مبعزل عن كل شيئ. 

ى من نفس السورة عشد قوله الوريعة. ويؤيد هذا ما ور ح به الويخ يف التعليق على آية أخر 
ىب  يب    مبېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبچ تعاىل: 

تدبر أمر الشاس  حيث قال: " (3(    چ جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج
 بالعدل ألن األحكام إنا كانت مطابقة للوريعة اإلهلية انتظمت مصاّل العامل، واتسعت أبواب
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فس، أفضى إىل ختريب العامل اخلري، وإنا كانت األحكام على وفق األهواء وحتصيل مقاود الش  
                            (1) ". ووقوع اهلرج فيه واملرج يف اخللق، ونلك يفضي إىل هالك نلك احلاكم

كس ما تشتسرعان  ، وحيكم باحلقم العدل، ألن احلاكم إنا مل يقومجيلٌ  نفيسٌ  المٌ وهو ك   
ن كان كان أعز هم، وعبًدا مهانًا بعد أ  وبح أنل  الشاس بعد أنرايته وتذهب سلطته، وبالتايل أ

                !.، مع ما حيصل جر اء نلك من املفاسد واملخاطر على األمة برم تهاسي ًدا مطاًعا

 الذكر، ميكن الرجوع إليهار هذا املقصد يف أماكن غري السالفة بني  املفسِّ  هذه جمرد أمثلة وقد   
         (2) من خالل تفسريه. والوقوف عليها

 أو )اإلصالح السياسي(.       ات الدوليةلمطلب الثاني: العالقا
والد ولة: مفرد الد ول، وهي احلكومات. جاء يف  احملبة والصداقة، العالقات: مجع عالقة، وهي

إقليًما معيـ ًشا ويتمتع  دائمةٍ  راد يقطن بصفةٍ املعجم الوسيط: " الدولة جمموع كبري من األف
  ( 3)بالوخصية املعشوية وبشظام حكومي وباالستقالل السياسي ". 

والتعايش السلمي بني املسلمني أنفسهم وبيشهم وبني غريهم  يهدف إىل حفظ نظام العاملو    
عباد وبيان فيه الويخ عثمان بن فودي كتاب: بيان وجوب اهلجرة على ال وش ف .من األمم

                                             كتاب: من فقه الدولة يف اإلسالم.  نصب اإلمام وإقامة اجلهاد، والدكتور يوسف القرضاوي

نكر جومي مالمح من العالقات الدولية يف تفسريه لبعض اآليات القرآنية، وأشار إىل هذا    
                               املقصد يف ثشايا شرححه هلا، من نلك:  

ـ تقدميه وتعليقه على اآليات اليت تبني  العالقة بني املسلمني وغريهم من املشافقني اليهود وأهل 
حيث قال يف التقدمي:" وسيذكر فيما يأيت حدود العدالة فيما بني  (4)الذمة يف سورة الشساء، 

شهم املشافقون وهم خمتلطون مع املسلمني املسلمني وبني غريهم من الكفار. والكفار أنواع م
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املخلصني، ومشهم الكفار أهل الذمة، ومشهم حربيون ومشهم غري نلك، فبدأ باملشافقني واملعاملة 
مث استطرد يف شرح وتفسري اآليات اليت تشاولت هذه األوشاف من الكفار بْدءًا  (1)معهم ". 

تفرقوا يف شأهنم فرقة تؤيد فتلهم وأخرى ال  باملشافقني، حيث بني  بأن موقف املسلمني مشهم إن
تؤيد نلك، وما أرشدهم القرآن إليه من قتاهلم إن مل يكف وا عن أنية املسلمني ويهاجروا معهم  
يف سبيل اهلل للجهاد وإعالء كلمة اإلسالم وابرين حمتسبني، وأن حكمهم حكم املوركني قتاًل 

املعاملة مع الصشف الثاين، وهم ساكشوا املديشة من  وأسرًا حالًّ وحرًما. مث شرع يف بيان كيفية
أهل الذمة، حيث بني  بأهنم يؤم شون وال يتعرض هلم بالقتل من أجل العهد بيشهم وبني املسلمني 
شريطة أال يقاتلوا املسلمني أو أن يشقادوا للصلح معهم. ويف الشهاية تطرق إىل الصشف الثالث 

فار غدرًا وخيانًة وهم ليسوا مسلمني حقيقة، فبني  بأنه جيوز وهم الذين استأمشوا املسلمني والك
 قتاهلم وأسرهم يف احلل واحلرم جزاء غدرهم وخيانتهم.              

ـ تقدميه آلييت األنفال وتفسريه هلما، حيث قال:" ويف اخلتام بيان العالقات بني املؤمشني 
، مث ساق اآليتني متشاواًل إي امها بالورح واملوركني ومن تشاوله والية اإلسالم قال اهلل تعاىل

 وهم املهاجرون: "         چ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ              والبيان:
ڎ     چ  " وهم األنصار ":    چ ڎ چ     " الشيب ولى اهلل عليه وسلم ":     چ ڌ  ڌ  چ " 

ون بوالية اإلسالم واألخوة اإلسالمية بني يف الشصر واإلرث وكانوا يتوارث : "    چ   ژڈ  ڈ  ژ
فال إرث بيشكم  ":     چ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  " املهاجرين واألنصار

 ":        چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳڳ  ڳ  چ    " الغشيمة شهم وال نصيب هلم يفوبي
   " هم وتشقضوا عهدهمتشصرو " عهد فال :      چ ۀں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    چ  " هلم على الكفار

يف الشصرة واإلرث فال  ":          چ  ۓھ   ھ  ھ  ے  ے چ      چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ
ڭ  ڭ  ڭ    چ     " أي تويل املسلمني وقمع الكفار ":   چ ۓ   ڭ    چ " إرث بيشكم وبيشهم

  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
            (3) ". بقوة الكفر وضعف اإلسالم " : (2)

                                 
            .116، ص: 1ج ،رد األذهان جومي،  ((1

            . 73ـ  72ية:األنفال، اآل ((2
    .238، ص: 1ج ،رد األذهانجومي،  ((3



 

182 

 القاضي يف اآليتني العالقة بني املؤمشني مهاجريهم وأنصارهم أن الوالية قائمة بيشهم، وأن بني  
املؤمشني الذين مل يهاجروا ال تتم واليتم ومشاورهتم حىت يهاجروا، وحىت بعد هجرهتم ال 
يشاورون على من كان بيشهم وبني املؤمشني عهد وميثاق، مث بني  حدود العالقة بني املؤمشني 

لكفار، وأن املؤمشني يشبغي أن يوالوا إخواهنم املؤمشني  على احلق كما هو دأب الكفار يف وا
مواالة إخواهنم على الباطل، ويف آخر املطاف ختم بأن املؤمشني إنا مل يفعلوا ما أمروا به من 
املواالة على احلق والصرب يضعف اإلسالم بذلك ويقوى الكفر، لتوتت مشل املسلمني، وجتمع 

   ل الكافرين.    مش

ٺ  ٺ  چ    ـ وبني  مدى العالقة بني املؤمشني واملوركني يف قوله تعاىل من سورة التوبة:

باطشهم فهو الشجس املعشوي  ال احلسي  فاحلي طاهر  قذر خلبث ":    چٺ  ٿ  ٿ   ٿ 
ي ال أ ":        چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ    " بالطهارة احلسية والكافر جنس بالشجاسة املعشوية

لوا الطعام إىل جارة وخيفف عليهم يف اخلراج إنا محيدخلوا املسجد فقط ويدخلون مكة بالت
مكة واملديشة وعليه املالكية وقيل ال يدخلون احلرم نميني أو حربيني وال يقيمون يف جزيرة العرب 

ڤ   ٹ     چ " ويقيمون يف غريها من بالد اإلسالم وال يدخلون املساجد إال بإنن من مسلم

  چ    " عام تسع من اهلجرة. وهذا الشهي يقتضي عدم حضور املوركني موسم احل  : "     چ    ڤڤ

وقد أغشاهم  ":        چ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ چ " فقرًا ":     چ ڤ  ڦ  ڦ
ضل يف مر لتشقطع اآلمال إليه تعاىل ليشبه على أنه متفبالفتوح واجلزية وقوله )إن شاء( قي د به األ

 : "      چڃ   ڃ  چ       چ  " نلك وأن الغىن املوعود به يكون لبعض دون بعض ويف عام دون عام
                        (2): " يف وشعه ".   (1)    چچ  چ    چ " باألشياء كلها

فالعالقة ظاهرة بني املسلمني واملوركني يف هذا التفسري، حيث أبان الويخ حدودها    
ًحا بأنه ناقاًل أقوال الفقهاء يف نلك، مصرِّ  ـ بعد بيان حقيقة الشجس وما هو املراد مشه ـ اميهاوممر 

وقد بدا للباحث أن ال جيوز للموركني حضور موسم احل ، وحمل اًل مغزى موئية اهلل يف اآلية. 
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املوركني العالقة الدولية تظهر بوضوح يف القول الثاين الذي نكره الويخ عشد بيان جواز دخول 
احلرم أو عدمه والذي يفيد بأن املوركني ممشوعون من الدخول يف احلرم وممشوعون من اإلقامة يف 
جزبرة العرب وأهنم ال يدخلون املسجد إال بإنن من مسلم إنا كان يف دخوهلم مصلحة ترجى، 

ڤ   چىل: ألن التجارة قد تكون مع غريهم، وهذا ـ واهلل أعلم ـ هو مستفاد الورط من قوله تعا

حىت ال خياف املسلمون من قطع التجارة      چ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ ڦ  ڦ
معهم. وهذا ما يفيده تقدمي الويخ لآلية قبل تفسريها، حيث قال: " وبعد التذكري مبا وقع 
على املسلمني يف غزوة حشني يشهي القول يف شأن املوركني وجيعل الوجدان يقوعر مشهم 

             ( 1)لتقاطع التام بني الفريقني ". فيحصل بذلك ا

چ     ـ مث بني  حكم اجلزية املصاحب لبيان العالقة الدولية بني املسلمني والكفار يف قوله تعاىل:

وإال آلمشوا بالشيب  ":          چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  " أيها املؤمشون ":        چ چ 
 ژ  ڑ  ڑ  ک چ    " كاخلمر ":       چ ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڌ  ڎ   چ " ولى اهلل عليه وسلم

          " بيان للذين: "     چ ک  ک  چ " الشاسخ لغريه من األديان وهو دين اإلسالم الثابت ":         چ

اخلراج املضروب  ":       چ  گ    گ  گ چ     " أي اليهود والشصارى ":   چ ک    گ   چ
زية غاية يف القتال، واملراد بإعطائها التزامها بالعقد وإن مل جيئ وقت عليهم كل عام، وإعطاء اجل

                       چڳ  ڳ   ڱ   چ " حال أي مشقادين أو بأيديهم ال يوكلون هبا ":   چڳ  ڳ   چ  " دفعها
 

                       (3) ". أنالء مشقادون حلكم اإلسالم : "     (2)

" أن اجلزية ضرب من القتل  وإعطاء اجلزية غاية يف القتال " :ل الويخوقد ظهر من قو    
عن يٍد، وأن دافعيها أنالء مشقادون  ومدفوعةً  املذكور يف اآلية وقد أكِّدت بأن تكون ملتزمةً 

حتت حكم اإلسالم وسيطرته. وهذا بيان للعالقة بني املسلمني وغريهم من الكفار وهو حمور 
                 هذا املطلب.          

                                 
               .   244، ص: 1ج، رد األذهان جومي، ((1
 .  29التوبة، اآلية:  ((2
       .   245، ص: 1، جرد األذهان جومي،  ((3
  



 

184 

                          ـ وبني  لطافة العالقة بني دوليت اإلسالم ودولة الكفر عشد توضيحه لقوله تعاىل يف سورة اجلاثية:

وقائعه أي اغفر  ":      چ پ  پ چ " ال يتوقعون ":      چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
مر جبهادهم أو هي للمصاّل فغري مشسوخة األ للكفار ما وقع مشهم من األنى لكم، وهذا قبل

]لش ْجزِي [  أي اهلل ويف قراءة بالشون ":    چ ڀ  چ  " فيرتكون على عاداهتم حتت سيطرة اإلسالم
  چڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ    چ   "

(1)     
  (2): " أي ليجزي كل قوم بعملهم ". 

ي للمصلحة حسبما يرى اإلمام ومن مث  فه، الفعل حمكمة وسارية فالويخ فهم أن اآلية   
وقد نقل غريه من ريف ومجيل حتتمله اآلية. املالبسات، وهو توجيه ط الظروف و ويبدو له من

  (3). بآية السيفاملفسرين أن اآلية مشسوخة 

وعلى أي  حال فالتوجيه الذي نهب إليه الويخ جومي حمتمل مع أنه ور ح بأن اآلية نزلت    
وعليه فيمكن احتمال األمرين مًعا، ألن  (4)هي آية السيف املوهورة. قبل نزول آية اجلهاد و 

  اجلمع أوىل من الرتجيح. واهلل أعلم 

قد بني  رئيس القضاة مقصد العالقات الدولية يف غري ما نكر الباحث من األمثلة، و    
    (5)ولالستطالع واملراجعة يشظر. 

آنية العامة عشد الويخ أيب بكر حممود جومي وإىل هشا يشتهى الفصل الثاين يف املقاود القر 
وسوف يليه الفصل الثالث حول املقاود القرآنية اخلاوة عشد الويخ جومي من خالل تفسريه 

 رد األنهان إىل معان القرآن.           

                                 
   .  14اجلاثية، اآلية:  ((1
 .      662، ص: 2ج ،رد األذهانجومي،  ((2
 .     8، ص: 5، ج1، طفتح القدير راجع: الووكاين،  ((3
ڳ  ڳ    ڳڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گچ  ،4: رقم انظر اآلية ((4

            من سورة القتال )سورة حممد(.  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻں   ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     

                       .  736، 548، ص: 2، جرد األذهان( جومي، (5
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اء تقسيم البحث حسب هذا ملا كان املقاود اخلاوة تابعة للمقاود العامة بالتدري ، ج

 التدرج الذي يعكس املعيار الذي موى عليه املقاوديون بْدًءا باملقصد العام مث اخلاص. 
واملراد باملقاود القرآنية اخلاوة: الغايات واملعاين واحلكم امللحوظة يف أنواع معيشة من توريعات 

وب تفسريه للقرآن الكرمي، والويخ جومي قد استطاع أن يطبِّق هذه املقاود يف ضر  1القرآن.
     على حنو ما يتضح يف األملثة اآلتية يف املباحث التالية حتت هذا الفصل.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
     ، بتصرف.47و  29ص: ، 1، طمقاصد القرآن من تشريع األحكامحامدي،  . 1
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 : سخامالفصل ال
      .وميجعند الشيخ أبي بكر محمود  الخاصة القرآنية المقاصد

  لمبحث األول: الهدى والبيان.ا
وكيف وظ فهما الويخ أبوبكر حممود جومي  بيان مقصد اهلدى والبيان يهدف هذا املبحث إىل

؛ ، وال خيفى ما هلذين املقصدين من أمهية وخطورة يف احلياة البوريةهذين املقصدين يف تفسريه
        حيث إن القرآن الكرمي جاء لتقريرمها وهو نفسه هدى ورمحة للعاملني.  

: الطريق الواضح، والش هار، يف اللغة مصدر: هدى، يهدي، هدى وهدايًة، ومن معانيه اهلدى   
ايًة وِهدي ةً  والر شاد،  والد اللة، وهو ضد: الض الل. قال ابن مشظور: " ْديًا وِهد   ،ه داه ه ًدى وه 

واوطالًحا: " هي الد اللة على ما   (1) وه داه للدِّين ه ًدى وه داه يـ ْهِديه يف الدِّين ه ًدى ".
ومشه قوله تعاىل:  (2)ريق يوول إىل املطلوب ". يوول إىل املطلوب، وقد يقال: هي سلوك ط

 چى    ۀں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 
يف اللغة فهو: اإلظهار،  البيانأما  (3)
  چڇ  ڇ  ڇ  چ ومشه قوله تعاىل: واإلفصاح، واإليضاح، واإلبالغ، والكوف عن اخلفي. 

املراد للسامع تكلم هو إظهار املواوطالًحا: "   :أي الكالم الذي يبني به عما يف ضمريه. (4)
 ."(5)          

القرآن هلداية الشاس وإنقانهم من ظلمات الغواية إىل نور اهلداية، بل كان قصد جاء ولقد    
الباري ـ جل  جالله ـ هداية اخللق، وهلذا أنزل القرآن بيانًا للشاس يف كل شيئ ليهتدوا به إىل 

             عبادته؛ فيعبدوه على علم وبصرية.

                                 
 .354، ص:15ج) فصل اهلاء (، ، 1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (1
 ، باب اهلاء.    394، ص: 1، طالتعريفاتاجلرجاين، ( (2
 .  185البقرة، اآلية:  ( (3
 .    4 اآلية:الرمحن، ( (4
 .     84، ص: 1، طالتعريفاتاجلرجاين، ( (5



 

187 

اهلدى والبيان أمران متالزمان، إن ال حيصل املقصود من اهلداية إال بالبيان والتبيني، فلزم من و 
نلك أن يصحب البيان اهلدى حىت يتحقق نلك املقصد العام. وقد ق ِصد  باهلدى: إرشاد 

 ق ِصد  بالبيان: تشوير األفهام إىل السداد واإلقشاع.          الشاس إىل الطريق الس وي، و

مقصد اهلدى والبيان يف  ـ رمحه اهلل ـ رئيس قضاة نيجريياولقد وظ ف الويخ أبوبكر جومي    
 مواضع من تفسريه، من نلك: 

     چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ توضيحه ملعىن اهلدى يف اآلية الثانية من سورة البقرة:  ـ

 ". بة اهلل وقاية من فعل أو تركهو كله هدى وإرشاد للذين جيعلون بيشهم وبني عقو  قال: " (1)
فالقرآن كله هدى يهدي به اهلل من سلك طريقه وقصد إليه بأعماله نواياه، ال تزيغ به  (2)

رسول اهلل ولى اهلل عليه وسلم  األهواء، ففي حديث علي رضي اهلل عشه أنه مسع رسول اهلل
كتاب اهلل فيه نبأ ) ؟ قال: ملخرج مشها يا رسول اهللفقلت: ما ا«. أال إهنا ستكون فتشة»يقول: 

ما قبلكم وخرب ما بعدكم، وحكم ما بيشكم، وهو الفصل ليس باهلزل، من تركه من جبار 
قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو 

لسشة، وال يوبع مشه العلماء، الصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األ
إنا ) تشته اجلن إن مسعته حىت قالوا:  وال خيلق على كثرة الرد، وال تشقضي عجائبه، هو الذي مل

[ من قال به ودق، ومن عمل به أجر، ومن  2اجلن:  ] ( مسعشا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد
   ( 3) .(ن دعا إليه هدى إىل وراط مستقيم حكم به عدل، وم

 

                                 
             .2(  البقرة، اآلية: (1
    .   3، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان( جومي، (2
 ، رقم احلديث:22، ص: 5، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء يف فضل القرآن، جرمذيالت سنن ،الترمذي( (3

 هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسشاده جمهول، ويف احلارث»قال الرتمذي: (، وغريه. 2906)

 د لهمقال. وقد ضع فه األلباين يف ضعيف الرتمذي. هذا، وإن كان يف سشد احلديث ضعف فمعشاه وحيح توه

اآليات القرآنية نفسها اليت تصفه باهلدى والرمحة والذكر والصراط القومي، والقرآن فوق هذا الووف والرتبة، ألنه 
 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ رسالة رب العاملني إىل املخلوقني. اقرأ إن شئت قوله تعاىل: 

                        .  اجلاثية
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حلديث وإن كان يف إسشاده جهالة بيد أن معشاه وحيح تؤيده اآليات القرآنية كاليت سبق وا
        نكرها وغريها وقد استحق مجيع األوواف اليت ووف هبا، بل وزيادة.           

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ ـ قوله عشد تفسريه لقوله تعاىل يف سورة آل عمران: 

  چ
(1)

آن" )بيان للشاس(: " كلهم ملا يشفعهم وجيلب هلم الشصر على عدوهم قال: )هذا(: "القر   
            (2)" )وهدى(: " من الضالل " )وموعظة للمتقني(: " مشهم ". 

فقد حاول الويخ أن يبني هشا أن القرآن هدى وبيان للشاس، يرشدهم إىل ما فيه والحلهم،  
بني للشاس مجيع ما يشفعهم وجيلب هلم كما هو ظاهر من اآلية، وإنا كان شأن القرآن أن ي

                    اخلري؛ فالزم أن يكون هدى يف ناته.       

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ    ـ وقال يف سورة الشساء عشد قوله تعاىل:

 چائ   
: )يا أيها الشاس قد جاءكم برهان(: " حجة " )من ربكم(: " عليكم وهو الشيب قال (3)

ولى اهلل عليه وسلم " )وأنزلشا إليكم نورًا مبيًشا(: " بيـ ًشا وهو القرآن ". 
(4)        

 فس ر الويخ جومي الش ور املبني يف هذه اآلية بأنه القرآن.      

هو الشيب  : "    چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  ـ وقال عشد تفسريه لقوله تعاىل يف سورة املائدة:
  چڌ  ڎ  ڎ  ڳ   چ  " هو القرآن : "     چ ڍ   ڍ چ     "  ولى اهلل عليه وسلم

(5)  :  

بني  الويخ أن القرآن هو الكتاب املبني، وأن اهلل يهدي به من اتبع   (6) ". الشيب أو الكتاب "
                   رضوانه وكان أهاًل للهداية طائًعا لربه.       

                                 
          . 138آل عمران، آية: (  سورة (1
 .        85 ، ص:1، جرد األذهانجومي،  ((2
   .   174( سورة الشساء، آية: (3
 . 133، ص: 1جد.ط،  ،رد األذهان ( جومي، (4
       . 16ـ  15( سورة املائدة، آية: (5

 .           139، ص: 1ج  ،رد األذهان( جومي، (6
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بيش اه  : "    چ ٻ      چ    " القرآن : "          چ   ٱ  ٻ  ٻچ  ـ وقال يف تفسري آية األعراف:
أي فص لشاه عاملني بعلم وأما من  حال من الفاعل: "      چ ٻ  پ     چ      " باألخبار والوعد والوعيد

 حال من اهلاء : "  چپ  چ "  املفعول أي فص لشاه موتماًل على علم ونكر علم تعظيًما
   چپ  پ    ڀ  ڀ          چ    " القرآن[ وهو ف صَّْلش اه   ]يقصد الضمري يف

يفهم   (2) ". به : "(1)  
من هذا التفسري أن من مقاود القرآن الكبرية اهلدى والبيان، حيث إن اهلل تعاىل جعل القرآن 

 معقل بيان أحكامه، وسبب هدايته للخلق.  

ًرا لقوله تع ـ    چ ڦ  ڦ  ڦچ  اىل:وقال يف سورة الشحل مبيـ ًشا هلذا املقصد العظيم مفسِّ
  

  

   چڄ  ڄ    چ     " بيانًا : "   چ ڄ     چ
 : "   چ ڄ      چ  "  حيتاج إليه الشاس من أمر الوريعة : " 

  چڃ  ڃ     چ     " باجلشة : "     چ ڃ  ڃ      چ    " الضاللة من
 (4) ". املوحدين : " (3 )

 ر الوريعة وهاديًا من الضاللة.      التفسري أن القرآن بيان ألمو  أثبت جومي يف هذا

: " هلم  چ ۇئچ     ـ وقال يف تفسري آيتني أخرتني من نفس السورة توظيًفا ملقصد اهلدى والبيان:
متلبًسا بالصدق فال ميكن : "      چ  ۈئ  ۈئ  ېئ      چ    " أي جربيل : "      چ ۇئ  ۆئ  ۆئ چ   " 

 ىئ     چ     " به على األخالق الكرمية : "      چ ېئ     ېئ  ىئ   چ " ألحد تغيريه بله تقو له

أي املشقادين ألمر اهلل : "        چ ىئ  ی  ی   چ    " حال أي أنزله وهو هدى : "      چ
فقال اهلل للرد عن أن يؤولوه بإنسان من البور وإنا مسعوا أن روح القدس يشزل بالقرآن ميكن 

          چ     " حممد القرآن : "     چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ     " للتحقيق " :  چٱ     چ  "  مثل نلك

                 چ    " لغة : "    چ  پ           چ    " من الشاس يعرف من كتب األولني اإلجنيل والتوراة : "     چ پپ

 : "  چ  ڀ  ڀ  ٺ        چ  "  مييلون : "  چ  ڀ   چ    " أي الكتاب الذي : " چ ڀ
       ( 1). " نو بيان وفصاحة ... " :(5 )     چٺ  ٺ   ٺ  ٿ    چ  " قرآنال

                                 
       .52 األعراف، اآلية:( (1
 ، بزيادة يسرية. 200، ص: 1، ج األذهان رد( جومي، (2
  .            89( الشحل، اآلية: (3
 .          358، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان ( جومي، (4
     .     103ـ  102( الشحل، اآلية: (5
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القرآن هدى أنزله اهلل هلداية الذين آمشوا، الذين يشقادون ألمره ويطيعونه. وأما املفسِّر أن  دأك  
البيان وإن كان املقصود به يف اآلية الثانية البالغة واإلفصاح، بيد أنه ميكن من خالل هذا 

اح تبيني أحكام الوريعة وبياهنا على وجه حيصل به اإلقشاع. وهو املقصود بالبيان اإلفص
املصاحب للهدى يف هذه الدراسة؛ فال مشافاة بني األمرين، مفهوم البيان اللغوي، والبيان 

 الورعي، إن األول وسيلة للثاين.        

 : " چ ې  ې    ې  ېچ       :ـ وقال يف سورة القصص مبيـ ًشا هداية التوراة والقرآن مًعا
قوم نوح وعاد ومثود وغريهم، فاندرست معامل  " : چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ     " التوراة

الورائع وانطمست آثارها وأحكامها، فأدى األمر إىل اختالل نظام العامل مما استدعى التوريع 
حني حاجة  التوراة على اجلديد، بتقرير األوول الباقية على ممر الدهور، أي: ولقد آتيشا موسى

حال من الكتاب، مجع بصرية وهي نور القلب، أي أنوارًا  " : چ    وئ  وئ     چ       "  إليها
                 "  ملن آمن به : " چ   ۇئ   چ        " من الضاللة ملن عمل به : "  چ  ۇئ       چ    "  للقلوب

إلنزال القرآن على رسول اهلل الستمرار فإنزال التوراة متهيد  " (2) .چۆئ  ۆئ  ۈئ    چ
       ( 3) ". مسيس احلاجة إليه وقت نزوله كذلك

 فالكتب السماوية مجيعها هادية، ومصدقة لبعضها البعض.   

أي هو هادي ومن شدة اتصافه باهلادية كأنه  : " چ ې   ىچ   :ـ وقال يف تفسري آية اجلاثية
 چۇئ  ۇئ   چ    "  حظ مشه " :       چ ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ      چ ى  "   وار هو اهلدى من الضالل

      چۆئ  ۆئ         چ"  أشد العذاب " :
             (5)". موجع"  :(4) 

لو تأمل القارئ ملًيا ألدرك أن املفسِّر حاول إجالء مقصد القرآن من اهلدى يف هاتني    
كيف كان القرآن هاديًا، حىت وار    الكلمتني املكونة من مبتدإ وخرب )هذا هدى(، حيث شرح

                                                                                               
 .       360، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (1
 .      43( القصص، اآلية: (2
         .513، ص: 1ج د.ط،، رد األذهان( جومي، (3
        .    11( اجلاثية، اآلية: (4
 .      661، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (5
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القرآن الشبيلة. فهو هدى  كأنه هو اهلدى يف نفسه! وهو مقصد عظيم وجليل من مقاود
 يهدي به اهلل من اتبع رضوانه.  

ـ بني  الويخ اهلدى مبعزل عن البيان ـ مقيًسا هدي التوراة هبدي القرآن ـ يف قوله تعاىل من سورة 
ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ      " التوراة "  :   چ ٹ  ٹ  ڤچ اإلسراء: 

تفوضون إليه أمركم بالفوقانية ]أي التاء يف تتخذوا[ التفاتًا وأن مفسرة    : "        چ   ڄ  ڄ
والقول مضمر أي قلشا هلم: ال تتخذوا، والفعل جمزوم بال ناهية، ويف قراءة بالتحتانية ]يتخذوا[ 

يف     : "       چ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ     لها الم التعليل وال نافية " والفعل مشصوب بأن فيقدر قب
     السفيشة أي كونوا كما كان نوح يف العبادة واالنقياد يف كثرة الوكر هلل تعاىل بفعل الطاعات " 

  چچ  چ     چ  ڇ  ڇ      چ
كثري الوكر لشا حامًدا يف مجيع أحواله. مث أطرق قائاًل:  : "(1)

هشا يشتهي تفسري هدى من قوله: ) وآتيشا موسى الكتاب وجعلشاه هدى لبين إسرائيل (  وإىل
فهو ]أي اهلدى[ يف التوراة خاص هلم، ويف القرآن عام جلميع الشاس وخمصوص للمؤمشني، وفيه 
إخبار بأن اليهود وباقي الشاس سواء يف الدم والشسب إن يواركهم الشاس يف كوهنم نرية من محل 

                                     (2)". مع نوح 

ڤ  ڤ   ڤ  چالرسول أو القرآن يف شرح قوله تعاىل:  ـ وقاس هدي التوراة أيًضا هبدى

: " التوراة خص ها بالذكر التفاق اليهود والشصارى على اإلميان هبا وبالرسول الذي       چ ڤ
   : "        چ  ڄڄ  ڄ    چ    شك "   : "       چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   چ        أنزلت إليه وهو موسى عليه السالم "

   چ      كتاب موسى، وقيل: موسى ]نفسه، بفرض أن الضمري عائد إليه[ وقد التقيا ليلة اإلسراء " 

 چڃ  ڃ  ڃ      چ     هاديًا "   : "         چ ڃ    چ          أي موسى أو الكتاب "  : "      چ ڄ
(3)  " :

(4)طيشاك هذا القرآن وجعلشاك هدى ألمتك املؤمشني ". كما أع
   

                                 
 .                           3 - 2اإلسراء، اآلية: ( (1
 .      365، ص: 1د.ط، ج، رد األذهانجومي، ( (2
 .                         23السجدة، اآلية: ( (3
 .     547، ص: 2، جاألذهانرد جومي،  ((4

103 
 



 

192 

يفهم الباحث من هذا التفسري أن املفس ر قاس هدي التوراة هبدي القرآن، وهدى موسى 
الكليم هبدى حممد ولى اهلل عليه وسلم، مربِّرًا قياسه بلقاء الشبيني الكرميني أثشاء حادثة اإلسراء 

                                                        واملعراج. 

التوراة واملعجزات   : "     چ چ  ڇ  ڇ   ڇچ ـ وقاسه كذلك يف قوله تعاىل من سورة غافر: 
:         چ ڎ  چ  "       التوراة      : "        چ  ڌ  ڌ    چ   من بعد موسى "   : "         چڇ  ڍ   ڍ   چ     "
  چڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ     أي هاديًا "   "

أي هكذا  ،تذكرة ألوحاب العقول : "(1)
أنت يا حممد أعطيشاك القرآن وسشورثه ألمتك بعدك ليعملوا به، فهو هلم هدى ونكرى ألويل 

  ( 2)األلباب ... ". 

فهو هشا أيًضا قاس هدي التوراة هبدي القرآن، وكما أن التوراة مور ثة لبين إسرائيل ـ وهم أتباع    
ه السالم ـ فكذلك القرآن مور ث ألمة حممد ولى اهلل عليه وسلم؛ ألنه هلم هدى، موسى علي

واهلدى ال يقف عشد موت الرسول أو الداعي، بل يستمر من بعده؛ ألنه نور من اهلل، ونور ال 
                   هناية له. وقد فس ر الويخ التوراة باهلدى نفسه!.   

    چ    بيـ ًشا له طريق اهلدى ببعث الرسل "   : "       چۆئ  ۈئ  ۈئ چـ وبني  اهلدى يف قوله تعاىل: 

 چېئ  ىئ           ىئ      چ   أي مؤمًشا "   : "      چېئ  ېئ
: " حاالن من املفعول أي بي شا له يف حال (3)

                                    (4)شكره أو كفره، وإما لتفصيل األحوال ". 

رسال الرسل سبب هلداية اإلنسان وبيان سبيله له، واخليار له إن أن الطريق بني  جومي أن إ   
 بني  إما أن يؤمن فيسلم، أو يكفر فيهلك.   

  چې    ې   ې      ى  چ ـ وقال يف سورة الليل: 
: " لتبيني طريق اهلدى من طريق الضالل (1)

    (2)ليمتثل أمرنا بسلوك األول وهنيشا من ارتكاب الثاين ". 

                                 
 .                       54 – 53غافر، اآلية: ( (1
 .      625، ص: 2د.ط، ج، رد األذهانجومي، ( (2
 .                             3اإلنسان، اآلية: ( (3
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فاهلدى أمر من اهلل بي شه لعباده ليمتثلوا أوامره وجيتشبوا نواهيه، وليستقيموا على اجلادة ويعملوا 
 واحلًا.             

تلك منانج من بيان الويخ جومي ملقصد اهلدى والبيان يف تفسريه، واألمثلة هلذا املقصد     
دون البيان كما يف األمثلة السابقة كثرية وحافلة. وقد وقف الباحث على أن اهلدى يأيت أحيانًا 
 عْلًما بأن اهلدى يستلزم البيان دائًما، إن ال فائدة بدونه.  

    (3)وللمزيد من األمثلة. 
 اإلصالح. لمبحث الثاني:ا

وكيف حاول  يف الشفوس تأثري مقصد اإلوالحمدى يكوف الباحث يف هذا املبحث عن 
واإلوالح كامسه يرمي إىل تصحيح العقائد ريه. واحب رد  األنهان بيان هذا املقصد يف تفس

ولذا أواله القرآن أمهيًة  على اخلط املستقيم، وتشته  الطريق القومي.  األغمالواألفكار لتسري 
وسوف يتشاوله الباحث عن طريق عرض منانج  كبريًة وأكثر من بتشاوله وبيانه كي تتضح األمور.

    من خالل تفسري رد  األنهان.  
الح رباعي: ولح، من: أولح، يصلح، إوالًحا، ومعشاه: إزالة الفساد، وإرادة الشفع، اإلو   

وجعله قاباًل للخري. يقال: أولح يف عمله أو أمره: إنا أتى مبا هو واّلٌ ونافٌع. جاء يف القرآن: 
 چڍ    چڃ  ڃ  ڃ   چچ 

 (4)
الصالح: ضد قال مرتضى الزبيدي يف تاج العروس: "   

 (5) ". لحه: ضد أفسده، وقد أولح الويء بعد فساده: أقامه.وأو...  الفساد

ويراد به هشا: إوالح االعتقاد، وهو مصدر العقيدة املرادفة للتوحيد، ومعىن التوحيد يف اللغة: " 
احلكم بأن الويئ واحٌد، ويف اوطالح أهل احلقيقة: جتريد الذات اإلهلية عن كل ما يتصور يف 

واألنهان، وهو ثالثة أشياء: معرفة اهلل تعاىل بالربوبية، واإلقرار ]له[  األفهام، ويتخل يف األوهام

                                                                                               
 .     12الليل، اآلية: ( (1
 .   811، ص: 2، جألذهانرد اجومي، ( (2
                 .814، 708، 677، 597، 494، ص: 2، ج146، 145، ص: 1ج، رد األذهان( راجع: تفسري جومي، (3

 .              15األحقاف، اآلية: ( (4
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فاهلل فوق تصور كل  متصوٍِّر، وعكس ما خطر ببال  (1)بالوحدانية، ونفي األنداد عشه مجلة ". 
ٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ متفكٍر،  إن ليس يضاهيه شيئ من خلقه. قال تعاىل: 

  چٹ  
(2)  

             

اإلوالح مقصد عظيم من مقاود القرآن، إن به يصح  املعتقد، ويقوى الربهان، وخيلو البال    
من االعتقاد الفاسد والركون إىل الدنيا الفانية. يقول العالمة ابن عاشور يف التحرير والتشوير: " 

ألنه ويقصد به إوالح االعتقاد، وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبٍب إلوالح اخللق؛ 
يزيل عن الشفس عادة اإلنعان لغري ما قام عليه الدليل، ويطهِّر القلب من األوهام الشاشئة عن 

  ( 3)اإلشراك والدهرية وما بيشهما... " 

وأول اإلوالح هو عبادة اهلل وحده ونفي الوريك عشه سبحانه، وإوالح التفكري والعقل    
ن يف اجلسد مضغة إنا ولحت ولح اجلسد  مقد م على إوالح العمل، ففي احلديث: ) أال وإ

كتب فيه الويخ حممد الطاهر بن   ( 4)كله وإنا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب (. 
عاشور التونسي كتابه املسم ى: أوول الشظام االجتماعي يف اإلسالم، وتكلم فيه عن 

 اإلوالح. 

توظيًفا ملقاود القرآن العامة،  اهتم الويخ أبوبكر جومي ببيان اإلوالح العقدي يف تفسريه   
 من نلك: 

ٻ  ٻ  پ       چ   ،" الشاس إال من هداه اهلل: "   چٱ  ٻ    ٻ چ ـ قوله عشد تفسريه لقوله تعاىل: 

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ         ال نتبع ما أنزل اهلل،:  چ   پ   چ     ،" من التوحيد واألحكام الورعية: "  چ       پ

ادة األوشام واتباع العادات املوروثة عن اآلباء " من عب :  چ ٺڀ   ٺ   چ    ،" وجدنا: "  چ
  چ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     چ    ال تعاىل:السوائب والبحائر "، ق واألجداد، وحترمي

                                 
 ، ) باب التاء (. 120، ص: 1، طالتعريفاتجلرجاين، ا( (1
 .          11الوورى، اآلية: ( (2
مختصر مقدمات التفسير في علوم أيًضا: العود،  . وانظر40، ص:1، د. ط، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، (3

 باختصار.                 41، ص: 1، طالقرآن

 (.  52، رقم احلديث: )20، ص: 1إلميان، باب فضل من استربأ لديشه، ج، كتاب االجامع الصحيح ،البخاري( (4
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: " إىل احلق؟ واهلمزة لإلنكار التباع آبائهم يف  (1)    چٹ     ٹ  ٹ  چ         ،" من أمر الدين: " 
يف احلالة اليت ال تشاسب أن يتبعوهم فيها وهي تلبسهم بعدم العقل واهلداية ". كل حال حىت 

(2)       

العادة ال حتك م إنا خالفت الفطرة والعقل والدين، غري أن أكثر الشاس يشجرون وراءها    
ويتمسكون هبا متسًكا فوق الالزم، واالتباع غري مالم عليه إنا كان عن هدي ورشد ومبين على 

لم الصحيح، أما االتباع اجملر د والتقليد األعمى فغري حممود وال ي رح ب به. والغريب من هؤالء الع
هو اتباعهم أسالفهم على الضالل فيما ليس عليه دليل وال برهان!. فيفهم من قول الويخ: أن 
 املخاطبني يتعبون آباءهم وأجدادهم يف حالة غري مشاسبة، أن اآلية ترمي إىل إوالح تفكري
هؤالء كي يكون على بصرية من أمرهم. وقد فس ر هو اآلية تفسريًا يستوف مشه توظيف هذا 

 املقصد املهم.             
اتبعوا شرائعه وال  أي ":      چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ   ـ وقال عشد تفسري قوله تعاىل:

    چ  ہ  ہ  ہ  ھ چ   حتكموا العوائد بقدر الطاقة كما قال تعاىل:
(3 )

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ        چ        

 چڦ  ڦ  
        (5): " مشقادون ألوامر اهلل موحدون له بالعبادة ". (4 )

حاول الويخ يف هذين املثالني أن يورح اإلوالح العقدي، ونلك ببيان ترك العادات   
 الوريعة. والعوائد املخالفة، وعدم التمسك بالتقاليد املشحرفة، وإعمال العقل، واالستهداء هبدي 

ـ وقال يف تفسري آيات سورة األنبياء ـ اليت تشاولت احلديث حول حماجة إبراهيم عليه السالم ـ 
لقومه يف أحقية اهلل بالعبادة وانتقاص اآلهلة اليت ال متلك لشفسها شيًئا فضاًل من أن تشفع غريها 

هذا على طريق  :"     چ چ  چ  ڇ   ڇ  چ    "  ساكًتا عن فعله : "  چچ  چ ، قال تعاىل: 
أي اسألوهم  :"    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ       چ       : الكشاية التعريضية، والدليل عليه قوله

                                 
      .    170( البقرة، اآلية: (1
 . 33، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان ( جومي، (2
  .   16التغابن، اآلية:  ((3
         .     102( آل عمران، اآلية: (4
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عن فاعله فإن نطقوا فهو الذي فعله، وإن مل يشطقوا فعاجز الشطق ال يقدر على فعل، والعاجز 
:     چڈ      چ"  بالتفكر : "    چڌ  ڎ      ڎ    چ     ". عن الفعل ال يكون إهلًا مستحًقا للعبادة

أي بعبادتكم من ال يشطق، فالذي كسرها ليس  :"          چڈ  ژ  ژ  ڑ    چ " ألنفسهم "
ه عودهم انقلبوا إىل اجملادلة بعدما استقاموا باملراجعة، فوب   :"     چ   ڑ  ک  ک   ک   چ  " بظامل

ي قلبهم اهلل على رؤوسهم فعادوا إىل إىل الباطل بصريورة أسفل الويئ مستعلًيا على أعاله، أ
      چ ".  أي فكيف تأمرنا بسؤاهلم :"    چ  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        چ   "  الكفر وقالوا: واهلل

  "   رزق وغريه من  :"    چ  ڱ  ڱ  ں  ں     چ"  أي بدله : "    چ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ۀ  ۀ           چ   "  أي نتًشا وقبًحا :"     چڻ       چ            "  شيًئا إنا مل تعبدوه:"   چ ڻ       ڻ  ڻ  چ

  چھ   ھ  ھ   چ "  أي غريه :"   چ ھہ  ہ  ہ  ہ
أن هذه األوشام ال تستحق : " (1)

                 (2)".  العبادة وإمنا يستحقها اهلل تعاىل

مشت مقصد اإلوالح، اخلطاب يف شرحه هلذه اآليات اخلمسة اليت تتض الويخ جومي فص ل   
وقد استطاع من خالل تفسريه هلا أن يظهر استحقاق اهلل تعاىل بالعبادة دون سواه بعد ثبوت 

 احلجة وقيام الربهان على اخلصم.        

ـ بيانه لسذاجة عقول الذين اختذوا هواهم إهلهم وقصور تفكريهم عشد قوله تعاىل يف سورة 
أي مهويه، قد م املفعول الثاين     : "      چ وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ   چ : " أخربين "       چوئ چ الفرقان: 

معفول أول لرأيت، والثاين بأن كان اهلوى خيطط له اخلطط اليت ألنه أهم، ومجلة ) من اختذ ( 
حافظًا   : "     چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     چ  يتبعها مع خمالتها لورائع اهلل فصار معبوده هواه " 

    چ  مساع تفهم "    : "         چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ     هواه ؟ واجلواب: ال " حتفظه عن اتباع 

  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀڀ  ڀ     ڀ چ    ما "    : "        چ پ    چ     : " ما تقول هلم "       چ  پپ  پ
(3): 

عليهم وال يعرفون أخطأ طريًقا مشها ألهنا تشفاد ملن يتعهدها وهم ال يطيعون موالهم املشعم " 

                                 
    .         67ـ  63ياء، اآلية: ( األنب(1
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إحسانه من إساءة الويطان، وال يطلبون الثواب الذي هو أعم املشافع وال يتقون العقاب الذي 
هو أشد  املضار. واألنعام ال تعتقد باطاًل وال تكتسب شرًّا خبالف هؤالء فإن جهالتهم تؤدي 

تقصري مشها وال  إىل هتيي  الفنت وود الشاس عن احلق ، وهي غري متمكشة من طلب الكمال فال
نم  عليها وهم مقصِّرون ومستحقون أعظم العقاب على عملهم ". 
(1 )                         

يف اآلية األوىل بني  جومي كيف كان اهلوى معبوًدا مطاًعا، وكيف قدِّمت العبادة على املعبود    
عن عبادة هواه. ويف الذي هو سبب العبادة ومشوؤها، وأنه متعذر من أن يرد  واحب اهلوى 

اآلية الثانية بني  بالتفصيل سخافة عقول هؤالء الذين يعبدون أهواءهم مع مقارنة خف ة عقوهلم 
بعقول األنعام اليت ال تعقل وال تفهم، ومع نلك فهي أوح معتقد ا، وأسلم مشهًجا مشهم؛ إن ال 

م فمتمردون عن يصدر عشها الور  كما يصدر عن أولئك، وهي مشقادة ملن ألفها، أما ه
االنقياد خلالقهم املشعم عليهم، واحملسن إليهم. وإنا كانت األنعام تطيع رهبا وتستجيب له، 
فكيف هبؤالء ال يطيعون رهبم وال يستجيبون له!؛ ولذا فهي أهدى مشهم سبياًل، وأقوم طريًقا، 

 وأبعد تفكريًا. 

زاجها ال يتحول، أما هؤالء فقد تغري ومعلوم أن األنعام ال تعقل غري أن طبعها ال يتغري، وم   
طبعهم، وحتول مزاجهم، فصاروا كاألنعام يف عدم التعقل، وضل وا الطريق يف تغري الطبع، وحتول 

 املزاج.                       

      : "      چې    چ   : " مكاٍن مرتفٍع "       چې  ې  ې   چ ـ شرحه آلييت الوعراء عشد قوله تعاىل: 

مبن مير بكم وتسخرون    : "         چ  ى  ى      چ    ًء علًما للمشارة، أي مباين كالعلم يف االرتفاع " بشا
أي مجع مصشعة وهو    : "    چ ائ  ائ چ   مشهم ؟ واجلملة حال من ضمري ) تبشون (

عرف احلوض، أي: ِحيضانًا وبرًكا جتمعون فيها املاء. فهي من قيبل الصهاري ، واملصشعة هلا 
اليوم مواضع اإلنتاجات، مثل مصشع الثل ، ومصشع الشس . وميكن أن تكون هي املراد يف نلك 

   چەئ  وئ     چ    كأنكم "     : "        چ ەئ  چ   الوقت فعدمت هبالك أهلها " 
: " ختلدون فيها (2)

                                 
 . 475، ص: 2ج، رد األذهانجومي، ( (1
 .       129ـ  128الوعراء، اآلية: ( (2
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(1) وال متوتون ".
   

              

وهنم، واختان املصانع الكبرية، مدعاة إىل اخللود وكراهية فبشاء البيوت املرتفعة، والسخرية مبن د   
املوت وغمط الشاس. وهذه عقلية جلِّ املشعمني واملرتفني من أرباب األموال، ونوي الشفون، وهو 
. وتوظيف مقصد اإلوالح يأيت من تفسري الويخ لكلمة  تفكري خاطئ كما هو واضح وجلي 

كم ال متوتون. فيستشت  من هذا عقيدة الدهرية املول دة الرتجي ) لعل  ( و )اخللود( بقوله: كأن
من حب  اخللود. وقد فس ر الرسول ـ ولوات اهلل وسالمه عليه ـ الوهن هبذا االعتقاد يف احلديث 

يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها، فقال قائل : من  الوريف: )
كثري، ولكشكم غثاء كغثاء السيل، وليشزعن اهلل من ودور قلة حنن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ  

 عدوكم املهابة مشكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن، قيل : وما الوهن يا رسول اهلل ؟ قال : حب  
   (2)(.  الدنيا، وكراهية املوت

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ۓ  چ ـ وقال رئيس القضاة يف بيان معىن العبادة عشد قوله تعاىل: 

أي ختلصوا له    : "     چڱ  ڱ  ڱ  ال   چ: " بأن "  چأ ْن ڳ چ: " أمر "  چ ڳچ قال:  ( 3)
فإخالص العبادة هلل إوالح للعقل والتفكري، ألن العبادة املووبة بالرياء فيها نوع     (4)العبادة ". 

من الورك، والورك أعظم ننب عصي اهلل به، بل هو أكرب الكبائر. وقد ورد يف احلديث 
   (5)لشبوي: ) أخوف ما أخاف عليكم الورك األوغر (. ا

                                 
 .      487، ص: 2د.ط، ج، رد األذهان جومي، ( (1
 (.  4297،  رقم احلديث: )111، ص: 4اعي األمم على اإلسالم، ج، باب يف دسننال ،أبو داود( (2
        .23اإلسراء، اآلية: ( (3
 . 367، ص: 1د.ط، ج، رد األذهان جومي، ( (4
، رقم احلديث: 34، ص: 1، باب الرتغيب يف اإلخالص والصدق والشية الصاحلة، جالترغيب والترهيب ،املشذري( (5
ورواه أمحد بإسشاد جيد وابن أيب الدنيا مقال، وهو حممود بن لبيد. قال املشذري: "  (. غري أن يف راو احلديث50)

قال احلافظ رمحه اهلل وحممود بن لبيد رأى الشيب ولى اهلل عليه وسلم ومل يصح له مشه مساع فيما . والبيهقي يف الزهد وغريه
نه ال خيرج فيه شيئا من املراسيل ونكر ابن أيب وقد خرج أبو بكر بن خزمية حديث حممود املتقدم يف وحيحه مع أ. أرى

ال يعرف له وحبة ورجح ابن عبد الرب أن له وحبة وقد رواه الطرباين  :وقال أيب :قال، له وحبة :حامت أن البخاري قال
 بإسشاد جيد عن حممود بن لبيد عن رافع بن خدي  وقيل إن حديث حممود هو الصواب دون نكر رافع بن خدي  فيه واهلل

". هذا ولو فرضشا أن وحبة لبيد مل تثبت، أو أن مساعه مل يصح،  فإنه يتقوى بالواهد: ) أنا أغىن الوركاء عن  أعلم
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 واألمثلة املذكورة كلها تشدرج حتت اإلشراك باهلل.       

                    چ ڻ  ڻ  ڻچ ـ أما عن الدهرية، فقد قال الويخ جومي عشد تفسريه آلية األنعام: 

 من أمور اآلخرةت وما يعني عليها فوأما الطاعا : "  چ ہۀ         ۀ  ہچ "  أي االنوغال هبا : "
الورك من احلياة الدنيا ألن  : "  چ ھھ  ھ  ھ   چ " أي اجلشة: "   چ   ہ  ہ      چ "

ے  ے       چ    "  مشافعها خالصة عن املضار ولذ اهتا غري متعقبة باآلالم بل مستمرة على الدوام

  چۓ  
           ( 2)فيؤمشون ". : " بالتاء وقرئ بالياء ]يـ ْعِقل ْون [ نلك (1)

وض ح واحب تفسري رد األنهان يف هذه اآلية املقصود من نم  اهلل للحياة الدنيا والتقليل    
من شأهنا وهو التعلق هبا واالنوغال مبغرياهتا، وأكثر متاعها لعب وهلو، وأن الطاعات فهي من 

آلخرة غري مشقطع وال مووب بضر  األمور اآلخروية اليت ال يغفل عشها العاقل لعلمه بأن متاع ا
خبالف متاع الدنيا فمهما كان تعقبه ضرٌّ وأملٌ وتعٌب، وما كان هذا شأن فال يشبغي الرضى به 

 والركون إليه.   

: " الذين يتخذون آهلتهم وهم يشكرون      چ  ڤ  چ وقال يف تفسري قوله تعاىل من سورة اجلاثية: ـ 
ڦ         چ    أي احلياة "     : "            چڤ  ڤ       چ      لكل الوريعة اليت كلِّفوا هبا "      البعث، ألن يف إنكاره إنكارًا

ڄ     چ   أي ميوت بعض وحييا بعض، بأن يولدوا "      : "       چڦ   ڦ  ڄ      چ       اليت يف "     : "      چڦ  

           چ ڇ     چچ   چ     چ القول "      : "           چ ڃ  ڃ  چ   چ    زمان " قال تعاىل:أي مرور ال     : "          چ    ڃڄ      ڄ  ڃ

  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ   چ    ما "    : "
(3)

  ،(4) 
                   

                                                                                               
، رقم احلديث: 1405، ص: 2من حديث أيب هريرة، باب الرياء والسمعة، ج سننهالورك ... ( أخرجه ابن ماجة يف 

إسشاده وحيح. رجاله ثقات. وقد حكم عليه العالمة األلباين  . قال املعلق حممد فؤاد عبد الباقي: يف الزوائد4202
 بالصحة.      

 .      32( األنعام، اآلية: (1
    . 167، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان ( جومي، (2
 .  24اجلاثية، اآلية: ( (3
 .  663، ص: 2ج ،رد األذهانجومي، ( (4
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: " أي أرباب القلوب واألبصار      چ ۅچ وقال عشد توجيه قوله تعاىل يف سورة الشازعات: ـ 
بتحقيق اهلمزتني، وقرئ ]ب[ تسهيل الثانية وإدخال     : "       چ ۅ  چ    "     ا للبعثاستهزاًء وإنكارً 

باملوضعني: هشا ) أ ِإن ا ( ويف ) أ ِإن ا ( اآلتية من  ألف بيشهما على الوجهني يف املوضعني ] يعين
إىل احلياة، واحلافرة اسم أي نرد بعد املوت      : "          چ ۉ  ۉ  ې      ې   چ   اآلية املوالية [ " 

 ې  ې               ى  ى    ائ  چألول األمر ومشه: رجع فالن يف حافرته، إنا رجع من حيث جاء "  

أي رجعتشا إىل      : "      چ ائ  ەئ چ ويف قراءة: ناخرة ] باأللف [ بالية متفتتة، أي حنيا "     : "         چ
 چوئ      ۇئ    چ    رجعة "      : "       چوئ        چ     ن وحت " إ   : "        چ ەئ     چ احلياة " 

نات خسران  : "  (1)
 ."(2)

                       

توجيًها يشاسب املقام، حيث بني  بأن مشكري البعث ال يشكرونه إال وج ه الويخ اآليتني    
نوور تسىن هلم أن يفعلوا ما لتعطيل الوريعة والتالعب بالدين، وألنه إنا مل يكن هشاك بعث و 

يريدون من األفعال السيئة دون مباالة مبا يكون واحلياة عبث، والعيش سدى، وهلذا عل لوا 
زعمهم بقوهلم كما حكى القرآن عشهم : ) وما يهلكشا إال الدهر (، فليس هشاك إله خالق، وال 

يان فساد عقلهم: ) يكون هشاك بعث وال حساب وال عقاب؛ فتصدى هلم اهلل برد  زعمهم وب
وما هلم بذلك من علم إن هم إال بظشون (، ألن العقل السليم مستشده العلم الصحيح، والظن 
ال يعين من احلق  شيًئا. ويف اآلية الثانية تعجبوا ـ استهزاًء ـ من احلياة ثانية بعدما بليت العظام 

اسرٌة (!. فبدا من هذا ورفتت، إن هذا ألمر عجاب شبه مستحيل: ) قالوا تلك إًنا كرٌة خ
التفسري بيان الويخ للدهرية اليت ال دليل عليها، وإنكار البعث املوجب إبطال الوريعة، ويف 

 هذا إوالح للتفكري.          

: " يا      چ ڳ  ڳچ ـ توضيحه لعدم العمل بالوريعة وعدم العلم مبصاحلها يف سورة اجلاثية: 
الذي تركه اليهود وهو الدين ونظام    : "         چڱ  ڱ  چ     يقة " طر   : "     چ ڳ  ڱ  چ     حممد " 

أن املصاّل     : "    چں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ      أي الوريعة "     : "        چڱ  چ     الوريعة " 

                                 
 .  12ـ  10الشازعات، اآلية: ( (1
 . 789، ص: 2، ج انرد األذهجومي، ( (2
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من عذابه     : "         چ ہ  ہ  ھ    چ يدفعوا "    : "     چۀ  ہ  ہ چ  الدنيوية واألخروية يف اتباعها " 
   : "       چ ھ  ے چ    إن خالفت األمر ومل تتبع الوريعة واتبعت أهواءهم "    : "      چ     ھھ   چ " 

أي يساعد بعصهم بعًضا يف الضاللة وخيرج بعصهم بعًضا    : "     چ  ڭے  ۓ  ۓ  چ   الكافرين " 
  چڭ  ڭ  ڭ      ۇ     چ    من الشور إىل الظلمات " 

أنزهلا  اليت بالوريعة العاملني املؤمشني    : "(1)
وخيرجهم هبا من الظلمات إىل الشور، وجيمع كلمتهم على من إليهم فيساعدهم على تشفيذها، 

 (2) سواهم ".
     

س ال يعلمون أن املصاّل الدنيوية واألخروية مًعا ال تتأتى إال باتباع الوريعة اقًّا كثري من الشح   
يقها، وهذه عقدة يف التفكري وورطة يف العقل جيب إوالحها حيث إن كثري من وسلوك طر 

لتقدم والتحضر، واألمر ليس كذلك!؛ ألن الوريعة أول ل عائقةالشاس اليوم يرون أن الوريعة 
مجيع املشافع، ومشبع كل املصاّل، فهي مل تعد مشهاًجا يتبع، بل هي نظام يطب ق يف احلياة كلها 

لدنيا. ونلك التفكري مرض عقلي  يصاب به من مل يعرف الوريعة حق  املعرفة، لصالح الدين وا
ويورتك ، بني اإلشراك والدهرية املثال يقعأو مل يكن له نصيب من حكمها ومشهاجها. وهذا 

   فيه املسلم وغريه ملا سبق من البيان. 

الم واحلة للتطبيق يف كتب الدكتور يوسف القرضاوي كتابًا بعشوان: شريعة اإلس وباملشاسبة   
كل زمان ومكان. وفيه مباحث قيمة ورائعة حتدث فيها عن والحية الوريعة للتطبيق يف 

            العصر الراهن، وبني  مرونتها وقابليتها وجماالت تطبيقها.              
        (3)وهشاك أمثلة ملقصد اإلوالح غري هذه. 

 
 
 
 

                                 
                   .19ـ  18 سورة اجلاثية، اآلية:( (1
 .     663ـ  662 ، ص:2د.ط، ج، رد األذهان جومي، ( (2
 .              489 ـ 488، ص:  2جد.ط، ، رد األذهان جومي، انظر مثاًل:    3
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    كير.لمبحث الثالث: الموعظة والتذ ا
يتشاول الباحث يف هذا املضمار احلديث عن الوعظ والتذكري كعشصران أساسيان من عشاور 

، وهو مقصد مهمٌّ للغاية اختذه القرآن سبياًل إىل تشبيه العافلني وإرشاد العاقلني التبيه واإلرشاد
لكرمي، ولقد واملوعظة والتذكري مقصدان مه مان من مقاود القرآن اإىل ما فيه اخلري والفالح. 

أوالمها القرآن عشاية فائقة من مجلة مقاوده، وتشاوهلما يف عديٍد من آياته، إن ليس من هدف 
الوريعة مؤاخذة من خالف أو حاف أو طغى وجتاوز دون إعالم وإشعار؛ فكان ال بد  من 

ي، حتذير سابق، وإنذار متقدم؛ ليعذر من أنذر، ويشتبه الواعي. وش ف فيه مجال الدين القامس
    واحب تفسري حماسن التأويل كتابًا بعشوان: موعظة املؤمشني من إحياء علوم الدين.       

وعظ: الوعظ جاء يف املعجم: " املوعظة مصدر: و ع ظ ، ي ِعظ ، و ْعظًا وِعظ ًة وموعظًة. و    
   ة  ظ  والع   ة  ظ  والعِ 

و تذكريك لإلنسان مبا والتذكري بالعواقب؛ قال ابن سيده: ه ح  صْ : الش  ة  ظ  عِ وْ وامل
  چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڍ  چ قال اهلل عز وجل :   (1)يلني قلبه من ثواب وعقاب. 

هذا  (2)
تعريفي لغويٌّ، أما يف االوطالح: فالوعظ كما قال اجلرجاين هو: " التذكري باخلري فيما يرق  له 

   (3)القلب ". 
لتذكري باخلري، بل يومل التذكري بالو ر  هكذا عر فه اجلرجاين غري أن الوعظ ال يقتصر على ا   

؛ ألن اإلنسان إنا ن كِّر باخلري السالف الذكر أيًضا كما أفاده ابن سيده يف التعريف اللغوي
بالتايل و  ،امتشع عن أسبابهاستقبحه و وإنا ن كِّر بالو ر   ومن مث  استفعل، استبور واستحسشه،

إدريس اخلوالين أنه ، عن أيب !ن كان غري متلبٍس بهعشه إن متلبًسا به، أو احتاط ألمره إ استقلع
 عن اخلريكان الشاس يسألون رسول اهلل ولى اهلل عليه وسلم "  :مسع حذيفة بن اليمان يقول

فمحل  الواهد من احلديث هو (  4) .... " احلديث خمافة أن يدركينوكشت أسأله عن الور 
" حيث بني  العلة واحلكمة من  أن يدركين خمافةوكشت أسأله عن الور قول حذيفة اليماين: " 

 سؤاله عن الو ر  وهي خوفه من أن يقع فيه؛ ألن معرفته له تعيشه على اجتشابه واالحتياط له.      

                                 
 .  466، ص: 7فصل الياء، ج ، 1، ط.لسان العربابن مشظور، ( (1
 .  275 اآلية:البقرة، ( (2
 ، ) باب الواو (. 406، ص: 1، طالتعريفاتاجلرجاين، ( (3
 (. 3606. رقم احلديث: )199، ص: 4، جباب عالمات الشبوة يف اإلسالم، صحيحال ،البخاري( (4
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ والتذكري من: نكَّر، يذكِّر، تذكريًا، وهو مرادف للموعظة، قال تعاىل: 

 چڦ  ڄ  
(1 )

حىت حيصل التوازن بني بوارة والشذارة، وال بد  للموعظة أن توتمل على ال 
 أدعى إىل العمل.  والشذارةتفضي إىل االتكال غالًبا،  البوارة ألناخلوف والرجاء؛ و 

اول الويخ وليصفِّح الباحث تفسري رد  األنهان لشقف على منانج من نكر هذا املقصد. ح
   جومي أن يتطرق إىل بيان هذين املقصدين املهمني.     

 عرفتم : "   چ  ژ  چ    "  الم قسم " :  چ  ڈچ قول الويخ عشد تفسري قوله تعاىل:  ـ من نلك
 بصيد السمك وقد هنيشاهم عشه"  :  چڑ  ک  ک        چ    " جتاوزوا احلد : " چژ  ڑ     چ  "
 ڳ    چ      " مبعدين فكانوا، وهلكوا بعد ثالثة أيام " :    چ  ک  ک  گ    گ  گ  گ      چ      "

ڳ      ڳ        چ        " عربة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا : "  چ ڳ      چ     " أي تلك العقوبة : " چ

   چڱ  ں  ں    چ     " أي لألمم اليت يف زماهنا وبعدها " : چ ڱ  ڱ  ڱ
(2) " :

وخص وا بالذكر ألهنم املشتفعون هبا خبالف غريهم ". 
اآلية أن  بني الويخ يف تفسري هذه (3)

هؤالء القوم قد أنذروا وهنوا عن الكف عن ويد السمك يف اليوم املذكور فلم يكفوا؛ فوقع هبم 
العذاب ودامههم العقاب بسب عصياهنم، وأن هذا العذاب والعقاب إمنا حل  هبم عربة لغريهم 

 من األمم، وعظة ملن يعترب.                                      

ٴۇ  ۋ    چ            " أي يوم القيامة :"      چ ۈ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ : قوله تعاىل سريـ وقوله يف تق

 :"    چۅ  ۉ  ۉ         چ      " وهم الكفار فيلقون يف الشار ويقال هلم توبيًخا :"  چ ۋ  ۅ
  چ           چ ى ې  ې  ې  ې         ى      چ        " وم امليثاق وإميان اليهود مبوسى والشصارى بعيسىي

وهم املؤمشون الذين آمشوا بكل ما جاء به حممد ولى اهلل عليه " :   چ ائ  ائ  ەئ      ەئ  
  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     چ "   أي جشته:"           چ  وئ  وئ  ۇئ چ   " وسلم

: " فمعرفة الدوام يف اجلشة (4)

                                 
      .   55 اآلية:الذريات،  ((1
        .     66ـ  65( البقرة، اآلية: (2
   .13، ص: 2جط، د.، رد األذهان ( جومي، (3
        .    107ـ  106( آل عمران، اآلية: (4
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                       ( 1)أنعم من دخوهلا ". 

تني اآليتني خمصوص بيوم القيامة الذي ميتاز فيه املؤمشون اخل لَّص  عن الكفار التذكري يف ها   
 ببياض الوجوه ودخول جشان الشعيم واخللود.  

:"      چ ڤ    چ     "  واوعظ:"     چ ٹ  ڤ      چ   "  تركوا:"  چ ٹ  ٹچ ـ وقوله يف تفسري هذه اآلية: 
ڄ  ڄ     چ   "  باالعتداء :"       چ ڦ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      چ       " رجعوافلم ي

  چڃ  ڃ         ڃ   ڃ        چ     "  شديد:"    چ
      (3)". من خمالفة الوعظ والذكر: " (2)

أن أولئك القوم ملا مل يتعظوا ومل يرجعوا عما هنوا عشه جاءهم يف تفسري هذه اآلية أفاد املفسِّر    
 لتهم ملا هنوا عشه، وبسبب خمالفتهم املوعظة والتذكري. العذاب الوديد جر اء مزاو 

أي أنزل : "   چى  ائ چ "  القرآن : "  چ  ى چ   ـ وقوله ـ أيًضا ـ يف تفسري قوله تعاىل:
 ۇئ         چ        " أي اهلل: "     چ  وئ  وئ        چ       "  مبا فيه من احلج  : "        چ ائ   ەئ  ەئ   چ    "  لتبليغهم

أوحاب العقول. وقد اشتملت  : "(4)   چۆئ  ۈئ  ۈئ       چ  " يتعظ: " ...  چ    ۇئ  ۆئ
 ". هذه اآلية على مجيع ما مارسته هذه السورة من التوحيد والوحي واإلرشاد والتذكر والوعظ

(5)    
كأن  هذه اآلية ـ على قصرها ـ هي األول يف املوعظة والتذكري، نلك ملا تضمشته من هدي     
قرآن ومعامل الدين والعقيدة اليت هي رأس األمور، وهلذا عق ب رئيس القضاة عليها بأهنا مجاع ال

الس ر يف هذا هو أن موضوع لعل السورة ورباطها القوي الذي انتظم فيها ودارت كلها حوله، و 
 السورة الرئيس هو نفس الوعظ والتذكري كما أفاد به الويخ، واهلل أعلم.      

                                 
           .80، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (1
     .165( األعراف، اآلية: (2
 .  219، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان ( جومي، (3
                        .52( إبراهيم، اآلية: (4
          .337، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (5
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   چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    چ فسري آية القصص:ـ وقوله يف ت
)1)" : 

فالتذك ر هو نفس االتعاظ، وقد أنزل القرآن تذكريًا وموعظة   (2) ". يتعظون مبا فيه من املواعظ
 للشاس فيما يشفعهم ديًشا ودنًيا، أفراًدا ومجاعات، أم ًة ود و اًل.  

استذكاره ع ق ْيب  احلديث عن قوم واّل وما ـ وقوله يف بيان تيسري اهلل للقرآن ملن رام حفظه و 
  چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   جرى هلم من إرسال الش اقة، ونلك عشد قوله تعاىل:

)3)" : 
آية حفظ القرآن أعظم من آية الشاقة وما جرى فيها من وعظ وعرب وتذكر، فهل من مد كر يف 

   (4) ". نلك فيعان على التذكر واالتعاظ

، ألن فيه ر والعملة كربى من آيات اهلل والذي طوى يف ثشاياه املواعظ والعرب للتذك  القرآن آي   
 نكر األولني وأنباء االحقني. 

: " القرآن، أي تابعشا بعضه  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ـ وقال يف بيان إنزال القرآن وإحكامه: 
ظ باملواعيد والشصائح ببعض يف اإلنزال ليتصل التذكري، أو الشظم لتتقرر الدعوة باحلجة واملواع

 چپ  پ  پ   چ    بالعرب " 
  (6)يتعظون فيؤمشوا ".  : "(5)

للتذكري، وأحكم نظمه وبيانه ليتعظ الشاس ويعتربوا مبا  بعضه إثر بعض بالتدري  أنزل فالقرآن    
  فيه من مواعظ.     

 ۈ  ۈ     چ  يا حممد "   : "    چۆ  چ قال يف توضيح معىن التالوة املذكورة يف آية العشكبوت: و  ـ

   چٴۇ  ۋ  ۋ      ۆئ   
: " القرآن تقربًا إىل اهلل تعاىل بقراءته، ونكرًا ملا يف تضاعيفه من  (7)

املعاين، وتذكري للشاس ومحاًل هلم على العمل مبا فيه من األحكام وحماسن اآلداب ومكارم 
                                 

    .43( القصص، اآلية: (1
              .   513، ص: 2، جرد األذهان( جومي، (2
 .       15( القمر، اآلية: (3
 .      707، ص: 2جد.ط،  ، رد األذهان ( جومي، (4
 .                 51القصص، اآلية ( (5
 .      514 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (6
 .               45: العشكبوت، اآلية( (7
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    (1)األخالق ". 

 األحكام وحماسن اآلداب ومكارم األخالق مبا فيه من  فمن مجلة التالوة للقرآن تذكري الشاس   

مجع الويخ هشا ثالثة أمور: األول: نفس التالوة أو القراءة، الثاين: الوقوف وغري نلك. وقد 
         عشد معانيه، التذكري مبا تضمشه من املواعظ واألحكام. 

   ر من األمم املاضية ": " أشباهكم يف الكف        چپ  پ   ڀچ ـ وقال يف سورة القمر: 

  (3)استفهام مبعىن األمر، أي: انكروا واتعظوا ".  : "(2)  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      چ
إنا كانت األمم املاضية قد أهلكت بسبب جحودها وعصياهنا وعتوها فما بالكم أنتم أيها 

ا حل  املخاطبون يف حني نزول القرآن، والذين يأتون من بعدكم، أال حيسن بكم أن تعتربوا مب
بأولئك األقوام من العذاب والدمار وتتعظوا ؟!، أليس يف إهالكهم موعظة وتذكري لكم أنتم، 

 ولقد أعذر من أنذر!.   

تذكري للشاس على ما أنعم    : "     چ     ڦڦ   چ     السورة "     : "     چڤ  ڦ چ ـ وقال يف سورة اإلنسان: 
، مث أرشدهم ملا فيه والح حاهلم يف اآلخرة حيث أعد  هلم اهلل عليهم من الشعم ابتداًء يف الدنيا
  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ    چ     نعًما ال حتصى أو عذابًا ال يطاق " 

(4)
طريًقا بالطاعة  : "  

 ."(5)
  

تذكر الشِّعم يوجب الطاعة، والشِّعمة سبب حملبة املشعم واالستجابة له، هذا يف احلياة الدنيا،    
خرة فإما نعيٌم مقيٌم، أو عذاٌب أليٌم؛ فاللبيب من اختذ سبياًل بالطاعة إىل ربه ومواله، أما يف اآل

ورجا الشعيم املقيم باالتعاظ والتذكر أن واحب الشعم الغفرية يف الدنيا هو واحبها يف اآلخرة، 
        بل هي يف اآلخرة مضاعفة وغري مشقطعة.              

                                 
 .   527 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (1
                          . 51القمر، اآلية:  ((2
 .       708 ، ص:2جد.ط، ، رد األذهان جومي،  ((3
                       .   29( اإلنسان، اآلية: (4
     .783، ص: 2، جرد األذهان ( جومي، (5
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                            (1)وملزيد من األمثلة راجع. 
         المبحث الرابع: امتثال األوامر واجتناب النواهي.

حبيث ال يكاد  ،امتثال األوامر واجتشاب الشواهيب يف بيانه، وأسه إن مما أكثر القرآن من نكره
مد فاعل ه إما أمرٌ كل    ألن الورع نلك القارئ مير بسورة قرآنية إال وفيها أمر وهني؛  ه أو هنيٌ حي 

تشب، وألنه جوهر العبادة ولب  الدين،  لذا كان جل  خطاب  تثل أو ترك جي  ي ذم قارفه، أمر مي 
الورع خيضع هلذه احلقيقة املقصودة من العباد اإلوغاء هلا أخًذا وترًكا، امتثااًل واجتشابًا، بل غدا 

 .تهاه، والوريعة برم  امتثال األوامرواجتشاب الشواهي كأنه الدين كل  
األمر يف اللغة: معشاه الوجوب واإللزام، والشهي: يعين الرتك. أما يف االوطالح، فاألمر هو: و    

قول القائل ملن دونه:  والشهي اوطالًحا: ضد األمر، وهو (2)" قول القائل ملن دونه: افعل ". 
إنا فعله،  أما امتثال واجتشاب فكالمها على وزن: افتعال، تقول: امتثل أمرًا (3)ال تفعل ". 

يدخل يف مجيع جوانب احلياة  امتثال األوامر واجتشاب الشواهيواجتشب هنًيا إنا تركه. وإنا كان 
ومرافقها عقيدًة وعبادًة وأخالقًا ومعاملًة وآدابًا؛ فيمكن التمثيل لذكر من أل ف فيه بالعالمة ابن 

و بكر جابر اجلزائري يف كتابه: قيم اجلوزية يف كتابه: زاد املعاد يف هدي خري العباد، والويخ أب
 مشهاج املسلم.               

ولقد أكثر الويخ أبوبكر جومي كذلك من التمثيل هلذا املقصد اخلطري يف مواضع من    
 تفسريه، يذكر الباحث مشها على سبيل التمثيل ما يلي:                      

املستحق العبادة بأن متتثلوا أوامره :"  چ ی چ   ـ قوله عشد تقسري قوله تعاىل يف سورة البقرة:
       . " ال نظري له يف ناته وال يف وفاته:"  چ   جئی           ی   چ  "  وتشتهوا عن نواهيه

(4)  
 حئ      مئ       ىئ        يئ   چ 

 چجب  حب    خب        چ         چ
(5).     

 
                                 

 .  597 ، ص:2جوأيًضا: ، 225، 220، ص: 1ج ،مصدر سابق ،( تفسري جومي(1

 ، ) باب األلف (. 68ص: ، 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  ((2
 ، ) باب الشون (.  391اجلرجاين، املرجع السابق، ص:  ((3
 .  32، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان( جومي، (4
          .     163 ، اآلية:البقرة( (5
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ا هو امتثال أومر اإلله احلق واالنتهاء عن ماهية العبادة وجوهره بأن يف هذه اآلية جومي أفاد
    .  نواهيه

األمة القائمة من أهل :"   چەئ  وئ چ ـ قوله عشد تقسري قوله تعاىل يف سورة آل عمران: 
] يعدموا ثوابه بل جيازون عليه وقرئ بالتاء يف الفعلني :"   چ وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ   چ          " الكتاب
ۈئ  ۈئ    ۆئ چ   "   مة احملمدية فلن تعدموا ثوابه بل جتزون عليهما تفعلوا يا أيتها األأي [ 

  چېئ  ېئ   
فقد بني   (2):" املتبعني أوامره واجملتشبني نواهيه فال يرتكهم بل جيازيهم ".  (1)

 الويخ يف هذه اآلية أن املراد باملتقني هم الذين ميتثلون األوامر وجيتشبون الشواهي.                   

معبود حق والعبادة اتباع أوامر املعبود "  : چ ٱ  ٻ  ٻچ  ه عشد تفسري هذه اآلية:ـ وقول
فإنا اتبعتم أوامره كما بيشها  ":       چ ٻ     ٻ     چ           "  واجتشاب نواهيه كما أمر هو ال كما يريد العابد

پ  پ  ڀ  ڀ    چ    " أمة واحدة قوية ال يغلبكم عدوكم أو من قبوركم ": چ پ چ      "  لكم

                   چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ "  أي ال ريب يف هذا الكالم ":  چ  ٺڀ  چ         " ال شك :"  چ ڀ

 ( 4) ." حبديث فإنه ال حمالة واقعقواًل أي ال أحد أودق من اهلل حديثًا فإنا حدثكم  :"(3)

على حنو ما  واجتشاب نواهيه اخلالقأوامر ا اتباع بني  الويخ يف هذا املثال حقيقة العبادة وأهن   
أراد ال حسب هوى املخلوق، مث  هو يف رأيه يرى أن اإلتيان بالعبادة على هذا الشحو شرط إنا 
، ونلك مرهون بوعد اهلل احلق الذي  حصل، جاء الش صر البني  من احتاد القو ة والغلبة على العدو 

 ه وج ه إليه اآلية.                     ال خ ْلف فيه. هذا الكالم حسب توجي

                                 
        .115 آل عمران، اآلية:( (1
   .  81، ص: 1جد.ط، ، رد األذهان( جومي، (2
      .87 الشساء، اآلية:( (3
         . 116، ص: 1، ج رد األذهانجومي، ( (4
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باإلسالم ببيان  :" چ ڑ  ڑ  کچ  وقوله عشد تفسري آية الوضوء يف سورة املائدة: ـ
         چک  ک  ک   چ      "  شرائع الدين

ظة تباع أوامره واجتشاب نواهيه وحمافنعمه با:" (1)
           (2)".  على املواعيد

تباع األوامر واجتشاب الشواهي واحملافظة على املواعيد املعقودة، بالشعمة ر شكر اربط املفسِّ    
ونلك ألن إمتام الشعمة موجب إمتام الشعمة موجب للوكر ، وألن الوكر نوع من العبادة، 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ    وجزء ال يتجز أ عشها، ويوهد هلذا قوله تعاىل:

ڑ  ڑ  ک  ک              ک   ک  گ   
 واهلل أعلم.                          (3)

مفعول واجلار واجملرور قبله  :"  چ ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ      وقال يف تفسري قوله تعاىل:ـ 
: " أي امتثلوا أوامره واجتشبوا (4)     چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      چ     "  حال متعلق به

  ( 5)د فيها ". نواهيه على حسب مقتضاه بدون غلو وال جماوزة ح
فهم جومي من اآلية أن املراد باإلميان هو امتثال األوامر واجتشاب الشواهي، وأن التقوى    

                            .فٍ تطر  وال  غلو  االئتمار كما هو بال   تعيناملذكورة 

الوحي إن به إحياء ب:"     چ گ        چ    " أي جربيل:"      چ  گ  گچ  وقال عشد قوله تعاىل:ـ 
                      "  وهم األنبياء:"    چ    ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  چ               " بإرادته:"         چ ڳ  ڳ   چ   "  القلوب من اجلهاالت

ڻ       ڻ     ں  ڻ   ڻ  چ      "  خوِّفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم:"       چ ں    چ     "  مفسرة:"        چ  ڱ     چ

  چۀ  ۀ  
        (7)".  خافون وامتثلوا أوامري :"(6)

                                 
      .   6املائدة، اآلية: ( (1
 .   137، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
   .  114( الشحل، اآلية: (3
           .88املائدة، اآلية: ( (4
     .      154 ، ص:1، جرد األذهان جومي، ( (5
   .   2( الشحل، اآلية: (6
       .    345، ص: 1، جرد األذهان جومي، ( (7
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   .شرًعا امتثال األوامر الذي هو من أهم األمور وأوالها يف هذه اآليةة جعل مفاد التقوى
ڦ   ڦ  ڄ  چ  :ـ ونلك يف معرض االبتالء واالختبار ـ  ال أيًضا يف تفسريه آلييت الكهفـ وق

:"    چ ڄ  ڃ  ڃ چ        " ن والشبات والوجر واألهنار وغري نلك...من احليوا :"    چ ڄ  ڄ
مبوافقة ما أرسلشا به إليهم يف :"         چ ڃ  ڃ  چ   چ    چ       "  لشخترب الشاس، ناظرين إىل نلك

  چڇ  ڍ       چ "  فتاتًا:"      چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ چ    "  الشية والقول والعمل
" يابًسا ال : (1)

بت. أي لشبلوهم أيهم أحسن عماًل يف اتباع ما أمرناهم به وترك ما هنيشاهم عشه، ومل يغرت  يش
بزخرف األرض الذي يشقطع ويرتكها يابسة، ونعيد ما عليها من الزيشة ترابًا مستويًّا باألرض  
كصعيد أملس ال نبات فيه، فال يغرتن أوحاب األموال باألموال عن امتثال أمرنا واجتشاب 

           (2)ا، واألموال ال جتدي شيًئا بدون التقوى ". هنيش

من درك القارئ أن الويخ جومي حاول أن يظهر مقصد امتثال األوامر واجتشاب الشواهي ي     
خالل هاتني اآليتني، وخصوًوا اآلية األوىل اليت ور حت بعلة االبتالء املذكور من تزيني األرض 

ه الزخارف ويشسوا ما خلقوا من أجله، أو ما هو املطلوب بزخارف حىت ال يتواغل الشاس هبذ
                                 .أساًسا مشهم

ـ وفس ر التقوى بامتثال األوامر واجتشاب الشواهي يف سورة طه عشد قوله تعاىل 
ۓ  ۓ چ : (3)

: " على          چ  ڭڭ     ڭ   ڭ چ أي أهل بيتك وأهل ديشك، أي أتباعك وأمتك "     : "        چ
:        چ     ٴۇۈ  ۈ     چ     لشفسك وال لغريك "  : "          چ      ۆۆ      چ   : " نكلفك "              چ ۇ  ۇ     چ     مواقها " 

         چ   احملمودة وهي اجلشة "   : "      چ ۋ       چ    فتفرغ ألمر العبادة وال هتتم مبا تكفلشا لك "   "

  چۋ      ۅ  
( 5): " التباع أوامر اهلل واجتشاب نواهيه، أي املتقني ". (4)

     

                                 
       .8ـ  7الكهف، اآلية: ( (1
 .    381، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
                            .        وقد بي شه يف غري هذا املوضع كما سيأيت( (3
 .                         132طه، اآلية : ( (4
 .   419، ص: 2ج ،رد األذهان ( جومي، (5
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بني  جومي التقوى بامتثال األوامر واجتشاب الشواهي، واملتقون هم من ميتثلون األوامر وجيتشبون 
 الشواهي، وهم أوحاب العاقبة احملمودة اليت فس رها باجلش ة. 

ې  ې                 ې  ى  ى  چ احل  بامتثال األوامر واجتشاب الشواهي:  ـ وشرح التكبري املذكور يف آية

يرفع إليه مشكم العمل   أي    : "         چ وئ              ائ  ەئ  ەئ  وئ       چ    أي ال يرفعان إليه "     : "         چ ائ  
أرشدكم  : "               چ    ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ            چ          إلميان "  ا الصاّل اخلالص له مع

ملعامل ديشه ومشاسك حجه. وتكبريه تعاىل هو اإلسراء المتثال أوامره بقدر االستطاعة واجتشاب 
  چىئ  ىئ  ىئ   چ          نواهيه ونكر اهلل عشدمها على أنه هو اآلمر والشاهي "

(1)" : 

 "(2) كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك ( ) اإلحسان أن تعبد اهلل ففي احلديث: ،املوحدين
(3)             

وض ح الويخ أن التكبري يف هذه احلالة هو امتثال أوامر اهلل واجتشاب نواهيه، وكأن التكبري    
فهو         ونكر اهلل عشدمها على أنه هو اآلمر والشاهي "دافعه االمتثال واالجتشاب، لقول الويخ: " 

ذكر يف هذه األثشاء كما شرعه يف غريها، والذكر من أكرب العبادات وأنفعها الذي شرع ال
       وأوفرها أجرًا.    

ـ ووظ ف مقصد امتثال األوامر واجتشاب الشواهي عشد شرحه للشور الوارد يف سورة الشور عشد قوله 
م لعدم اهتدائهم بشور اهلل يف : " الذين كفروا ]عطًفا على اآلية املتقدمة[ أعماهل        چ    کچ تعاىل: 

: "         چ گ  گ  گ  ڳ     چ  عميق "  : "             چ     ک           ک  ک  گ          چ        إجنازها فاسدة وباطلة "
   چ       أي غيم فرتامكت "  : "            چ ڱڱ چ               : " أي املوج الثاين "         چ ڳ  ڳ   ڳ      چ          أي املوج "

ظلمة البحر وظلمة املوج األول وظلمة املوج الثاين وظلمة لسحاب    : "        چ ڱ  ڱ  ں  ں
              چ   ہڻ      ۀ  ۀ     چ    يف هذه الظلمات ]املرتاكمة["    : "         چ ڻ        چ     الشاظر "  : "         چ ڻ    ڻ   چ              "

                                 
                     .     37احل ، اآلية : ( (1
عن اإلميان واإلسالم ،  كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل الشيب ولى عليه وسلم البخاري صحيحاحلديث يف انظر ( (2

 (.    50، رقم احلديث: )19، ص: 1، جحسان وعلم الساعةواإل
 .        439، ص: 2ج، د.ط، رد األذهان ( جومي، (3
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  چہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ        چ   أي مل يقرب من رؤيتها "    : "
يهتد  أي من مل    ": (1)

بشور اهلل وميتثل أوامره ويشتهي عن نواهيه فال هادي له، فال يرى طريًقا للووول إىل مقصوده ". 
(2)   

واله ويشتهي عن نواهيه ضال ال نور له وال يبدو من خالل هذا البيان أن من مل ميتثل ألمر م   
هادي له، فكان امتثال األمر واجتشاب الشهي مبثابة االستضاءة بشور اهلل وسلوك طريقه وانتهاج 

فعدم امتثال  الصراط القومي. وقد شرح جومي معىن الظلمات املرتاكمة مع بعضها البعض،
           والضالل والتيه.            األوامر واجتشاب الشواهي أشبه بتلك الظلمات يف الغي

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چ ـ وبني  اإلسالم باالنقياد لألمر واالتشهاء عشد الشهي يف سورة الشمل: 

   : "           چ ڇ    ڇ  ڇ  ڇ     چ       : " إمساع إفهام وقبول "              چ چ     چ          : " ما "         چچ     چچ

  چڍ  ڍ  ڌ       چ       رآن "الق
(3)

 
: " خملصون بتوحيد اهلل، أو مشقادون ألمره ومشتهون عن  

                   (4)هنيه تعاىل ". 

نكر القاضي هشا أمران متالزمان، ومها: التوحيد، واالنقياد باألمر، والثاين نتيجة لألول،    
االنقياد  طاعة اليت هي االنقياد باألوامر، وواألول مقدمة للثاين، فإخالص التوحيد يستلزم ال

 باألوامر حاول من التوحيد اخلالص.         

ـ ونكر بأن من لوازم اإلميان بالبعث والشوور امتثال األمر واجتشاب الشهي يف اآلية األخرية من 
ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    گگ ک   گ  گ       کڑ  ڑ  ک  ک     چ     : " تعبد "           چ ژ  ژچ سورة العشكبوت: 

  چں  ں  ڻ        چ    : " القضاء الشافذ "              چڱ    ڱ       چ         : " إال إي اه تعاىل "         چ  ڱڱ
(5)

  " :

                                 
 .                   40الشور، اآلية: ( (1
 .     465، ص: 2ج، د.ط، رد األذهان ( جومي، (2
   .    81الشمل: اآلية: ( (3
   .   504، ص: 2ج، د.ط، رد األذهان ( جومي، (4
 .                  88القصص، اآلية: ( (5
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أنت ومن معك بالشوور من قبوركم. ومن تيقن أنه ميوت ويشور إىل ربه، فإنه ال خيالفه يف شيٍئ 
     (1)ال خياف أحًدا غريه ". أمر ] ه [ به أو هناه عشه، و 

ڻ  چ ـ وبني  املراد بأوواف املؤمشني الصادقني يف آية األحزاب باتباع املأمورات وترك املشهيات: 

:           چ ۀ  ہ  چ     : " فاملسلم من انقاد ظاهره ألمر اهلل "          چڻ  ۀ
   چ  به الرسول ولى اهلل عليه وسلم " وودق بكل ما جاء   واملؤمن من انقاد باظشه ألمر اهلل    "

ہ     چ : " أي املطيعات، القشوت التواضع واألدب مع اهلل "    چہ  ہ

الصدق يف الدين هو عدم الغلو فيه واتباع املأمورات وانتهاء عن املشهيات   : "   چھ 
: "       چھ  ے چ      على الطاعات "   : "    چھ   ھ چ   بقدر الطاقة "

:        چ ے   ۓ چ       واضعني الذين حيافظون على الصغري والكبري من أمر اهلل " املت
:    چۓ  ڭ   چ    بأمواهلم خيرجون حقوق اهلل مشها الواجبة واملشدوبة بقدر احلال "   "
اخليانة فيها   الصوم داخل يف اإلسالم كغريه من الصفات املذكورة ولكن نكرها ألمهيتها وخفاء   "

عن احلرام نكره       : "       چڭ   ڭ  ڭ چ    املخلوقات وكذلك قوله ": عن 
  چۇ  ۇ  ۆ                ۆ چ لصعوبة نلك على الشفس والوهوة من حظوظها "  

  يف مجيع معامالهتم الدنيوية واألخروية، فال يعملون عماًل إال بعدما علموا حكم اهلل فيه.    : "
وقال عمر:   مل آدمي عماًل أجنى له من عذاب اهلل من نكر اهلل.قال معان بن جبل: ما ع

أفضل من نكر باللسان نكر اهلل عشد أمره وهنيه. ونكر اهلل ثالثة أنواع: ]األول[ نكر بالقلب 
ومرجعه التعظيم واإلجالل. ونكر باجلوارح ومرجعه االمتثال لألمر والشهي. ونكر باللسان. 

ان، والثاين يليه ألنه قيام حبق املعبود والقيام حبق العبودية هو فاألول أعلى ومشه يشوأ اآلخر 
ۈ  ۈ       چ     املقصود، والثالث مقدمة هلما ونتيجة عشهما. قاله الويخ الزروق شارح الرسالة ". 

  چۋ  ۅ  ۅ     چ       للمعاوي "       : "      چٴۇ  ۋ
(3): "  على الطاعات ". (2)

                  

                                 
 .    520، ص: 2ج ،رد األذهان ( جومي، (1
 .                   35األحزاب، اآلية ( (2
 .          555، ص: 2ج، د.ط، رد األذهان ( جومي، (3
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األوواف العورة هي الدين كله، ولب  الدين امتثال األوامر واالنتهاء عن املشهيات؛ وقد  هذه
ؤمر بأمر فيمتثله أو يشهى عن أن يختللها التفسري بتوظيف هذا املقصد العظيم، وألن املؤمن إما 

 إنا مسعت اهلل عز وجل يقول يف كتابه: }ياشيئ فيتجشبه. كما أثر عن عبد بن مسعود قوله: " 
   (1)".  أيها الذين آمشوا{ ، فأوغ هلا مسعك، فإنه خري تؤمر به، أو شر تصرف عشه

 ـ كما شرح لفظ الذكر باالمتثال واالنتهاء من نفس اآلية عشد بيان أنواع الذكر. 

ـ ووظ ف مقصد االمتثال لألمر والشهي بتوجيه قراءة من القراءات القرآنية، ونلك عشد قوله 
  چخس  مس   مخ  جس  حس  چ تعاىل: 

(2)
" بفتح الالم ] املخل صني [ أي الذين  قال: 

أخلصتم لعبادتك، ]والباحث يرى أن الصواب: أخلصتهم وليس أخلصتم؛ ألنه ال يفيد معىًن  
كما يف نسخته، ولعله من األخطاء املطبعية الواردة اليت قلما خيلو مشها كتاب[، وقرئ بالكسر 

لذين يتبعون أوامرك ويشتهون عن نواهيك فال أستطيع أغويهم ]املخِلصني [ أي املؤمشني املتقني ا
على ضوء القراءة الثانية واليت  مقصد االمتثال لألمر والشهي فالويخ يف هذه اآلية وظ ف (3)".

                                 
، ) 1د العزيز آل محيد، ط، دراسة وحتقيق الدكتور: سعد عبد اهلل عبالتفسير من سنن سعيد بن منصوراجلوزجاين، ( (1

سشده (.  واحلديث 50، رقم احلديث: )211، ص: 1د. م ـ دار الصميعي للشور والتوزيع (، باب فضائل القرآن، ج
مل يسمع من أحد من الصحابة، وإمنا هو من طبقة أتباع التابعني، و مسعر بن كدام  السشد يفإن أن ضعيف النقطاعه، 

( مشهم، وقد خالف ابن املبارك سفيان كما سيأيت، فرواه عن مسعر، عن عون 507 / 7نكره ابن حبان يف "ثقاته" )
( من طريق املصشف: مسعت 1886رقم  10/  5واحلديث أخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان" ) ومعن، أو أحدمها.

مسعت اهلل عز  سفيان بن عييشة يقول: مسعت مسعر بن كدام يقول: قال رجل لعبد اهلل بن مسعود: أووين، قال: إنا 
وأخرجه عبد اهلل بن  يقول: }يا أيها الذين آمشوا{ ، فأوغ إليها مسعك، فإنه خري تووى به، أو سوء تصرف عشه. وجل

( فقال: أخربنا مسعر، قال: حدثين عون ومعن، أو أحدمها، أن رجال أتى 36رقم  13 - 12املبارك يف "الزهد" )ص
ومن طريق ابن املبارك أخرجه ابن أيب حامت يف "تفسريه"   ، فذكره بشحوه. ...ال عبد اهلل بن مسعود، فقال: اعهد إيل، فق

 =والصواب يف احلديث أنه عن مسعر، عن معن، عن ابن مسعود، هكذا أخرجه ( .2/  2كما يف "تفسري ابن كثري" )
ال الوك يف كونه عن ( عن وكيع، عن مسعر، فوافق فيه ابن املبارك، وأز 864رقم  231اإلمام أمحد يف "الزهد" )ص=

واحلديث مشقطع أيضا من هذا الطريق، فمعن تقدم يف احلديث السابق أنه مل يدرك جده عبد اهلل بن  معن، أو عون.
   مسعود.

 .                   83سورة ص، اآلية: ( (2
 .      606 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (3
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تفيد اإلخالص واإلتقان والتفاين يف اهلل، فهؤالء الصشف من العباد أخلصوا هلل العبادة وأتقشوها 
               مل يقدر على إغوائهم.     حىت يئس مشهم الويطان و 

ٱ   ٻ  چ ـ وبني  االستقامة بامتثال األمورات وترك املشهيات يف قوله تعاىل من سورة فصلت: 

" على التوحيد وغريه من مجيع املأمورات ما استطاعوا، وترك  :    چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 
 :        چ   ڀ  ڀ     چ      :" بأن " چ أ نْ چوت " عشد امل  " :       چ پ  پ    ڀ      چ      املشهيات "

   على ما خلفتم من أهل وولد فشحن خنلفكم فيه "  " :       چ ڀ  ٺ    چ  من املوت وما بعده "    "

 چٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ   چ
(1)

  ،(2)      

التوحيد بامتثال األوامر  فقد بني  رئيس القضاة يف هذه اآلية أن االستقامة هي الثبات على   
 واجتشاب الشواهي. 

بامتثال األوامر واجتشاب الشواهي يف سورة  ـ وشرح معىن العبادة اليت هي عكس اتباع اهلوى
، ألن العبادة  : " أي ترك متابعة اهلدى إىل مطاوعة اهلوى      چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  چ اجلاثية: 

       ه. فيعبد بذلك هواه من حجر بعد حجر يراه أحسن "هي اتباع أوامر املعبود واجتشاب نواهي

مشه أي أضله وهو عامل باحلق، فهو مثل قوله تعاىل ]من نفس   : "         چ  پ  پ  پ  پ     چ
  چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڳ    چالسورة[: 

(3)
فلم      : "         چ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ      

ظلمة فلم يبصر اهلدى، ويقدر هشا   : "           چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چيسمع اهلدى ومل يعقله "  
أي بعد إضالله إي اه، أي ال   : "       چ ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ املفعول الثاين لرأيت ]وهو[ أيهدي " 

   چٹ   ٹ  ڤ      چ  يهتدي " 
تتعظون، فيه إدغام إحدى التاءين يف الذال ]إن أن أوله  : "(4)

(5)تتذكرون ". 
شرح الويخ يف هذه اآلية أن العبادة هي اتباع األوامر واجتشاب الشواهي،   

                                 
       .             30سورة فصلت، اآلية: ( (1
 .   634 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
 . 17سورة اجلاثية، اآلية: ( (3
 .                     23اجلاثية، اآلية: ( (4
 .     663 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان( جومي، (5
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فصارت بذلك لب  العبادة ومقصودها، ألن املعبود إما أن يأمر بفعل أو يشهى عن شيٍئ، 
                                             واالستجابة له يف أوامره ونواهيه هي نات العبادة.   

ڭ  ڭ   چ هلل باتباع أوامره واجتشاب نواهيه يف سورة حممد عشد قول اهلل تعاىل: ـ وفسر  نصر ا

 چ     على أعدائكم "   : "       چ  ۈ      چ   : " باتباع أوامره واجتشاب نواهيه "      چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

  چۈ  ٴۇ  ۋ  
ه أفاد جومي بأن نصر اهلل هو اتباع أوامر  ( 2): " يثبتكم يف املعرتك ". (1)

واجتشاب نواهيه، وهو كذلك إن أن مطاوعة أمره تشبئ عن رضى باستحقاقه للعبادة واستسالم 
 له ومبايعة له. كما أن خمالفة أمره توري إىل االستشكار واجلحود واخلذالن.        

ہ   چ : (3)قوله تعاىل التقوى من نفس السورة بامتثال أوامر اهلل واجتشاب نواهيه عشد  وفسر  ـ 

  : "       چ ے  ے  چ   باطل وغرور "     : " أي     چ     ھھ  ھ  چ : " أي االشتغال هبا "        چ ہ  ھ
       چ         : " متتثلوا أوامره وجتتشبوا نواهيه "       چ  ۓ   چ     على أنه هو الذي ميلك املوت واحلياة وحده " 

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ     ب الورط " لطاعتكم وثواهبا وهي جوا   : "        چۓ  ڭ 
(4) " :

    ( 5)زيادة على الزكاة املفروضة الداخلة يف قوله: ) وتتقوا ( ". 

فزكاة األموال امتثال ألمر املوىل، وهي واحدة من أركان اإلسالم اخلسمة، وقد أخلها الويخ    
 ن.   يف مفاد التقوى املذكورة يف اآلية، فدل  هذا على أن التقوى هي الدي

ـ وبني  التقوى بأهنا امتثال املأمورات واجتشاب الشواهي يف آية الشجم وأهنا مشوطة باإلخالص، 
: " من عطف اخلاص على العام،      چ ڱ  ں  ں              ڻ  ڻچ ونلك عشد قوله تعاىل: 

                                 
 .                           7سورة حممد، اآلية: ( (1
 .      673 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (2
قال جومي: " أي مجعوا  حيث چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ومثله أيًضا يف سورة يونس عشد قوله تعاىل: ( (3

بني اإلميان والتقوى، فاإلميان هو التصديق بكل ما جاء به حممد ولى اهلل عليه وسلم، والتقوى امتثال أمر اهلل 
ح التقوى بامتثال األوامر واجتشاب الشواهي يف غري . وقد شر 276، ص: 1واجتشاب هنيه ". راجع: رد األنهان، ج

 هانين املوضعني كما سلف.
 .                       36سورة حممد، اآلية: ( (4
 .   677 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (5
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ل: ]هو[ ]و[ كبائر اإلمث ما يكرب مقابله من الذنوب، وهو ما رتب الوعيد عليه خبصووة، وقي
هو وغائر     : "       چ  ۀڻ  ڻ   چ    ما أوجب احلد ، والفواحش هي ما فحش من الكبائر خصوًوا " 

الذنوب كالشظرة والقبلة واللمسة فهو استثشاء مشقطع، واملعىن: لكن اللمم يغفرها باجتشاب 
أحدكم: والتشا : " بذلك، وبقبول التوبة.  مث ال يقل     چ  ہۀ  ہ  ہ  ہ     چ الكبائر " 

أي خلق    : "        چ ھ  ھ  ے  ے  ۓ     چ أي عامل "   : "          چ ھ  ھ   چوويامشا وحجشا " 
      ۈ   ۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭ  ۇ     چ   مجع جشني "    : "        چ ۓ  ڭ  ڭ     چ    أباكم آدم من الرتاب " 

ٴۇ    چ   ـ وأما على سبيل االعرتاف بالشعمة فحسن " ال متدحوها، أي على سبيل اإلعجاب  : "         چ

أي عامل، وقيل: أفعل على بابه ألن املتقني معلومون بعملهم الظاهر   : "(1)  چۋ       ۋ  ۅ  ۅ  
واهلل يزيد بعلمه بباطشهم والتقوى امتثال املأمورات واجتشاب الشواهي، أي باإلخالص فإنه تعاىل 

مل خيلص يف تقواه وطاعته فال يشتفع هبا وال يثاب عليها بل  يعلم التقي مشكم وغريه، ومن
فقد املفسِّر مجع أواور اآلية وربط أوهلا  ( 2)يعاقب، ألن الرياء حيبط العمل وهو من الكبائر ". 

بآخرها، فاآلية إن كانت تتحدث عن اجتشاب الكبائر، وعدم اإلخالص كبرية من الكبائر اليت 
هذا اإلخالص امتثال املأمورات واجتشاب املشهيات؛ فكأن اآلية  حتبط األعمال، ومن موجبات

 برمتها تتكلم عن هذا املقصد العظيم.      

ـ كما فس ر فعل )اتقوا( يف سورة احلديد بامتثال األوامر واجتشاب الشواهي وعدم االبتداع يف 
أي امتثلوا    : "          چ ے  ے       چ       : " باهلل ورسله من أمة حممد "         چ ھ  ھ  ھچ العبادة: 

: " حممد ولى اهلل عليه            چ ۓ  ۓ     چ  أوامره واجتشبوا نواهيه وال تبتدعوا شيًئا يف عبادته " 
نصيبني نصيب يف الدنيا وهوالعزة     : "        چ  ڭ  ڭ    چ     "   وسلم فيما يأمركم به ويشهاكم عشه

تعاىل فإن نصيب    : "       چ ڭ  ڭ     چ      ونصيب يف اآلخرة وهو اجلشة "  والغلبة على األعداء،
الدنيا ونصيب اآلخرة من رمحته، وال تشال رمحته تعاىل على الدوام إال بتقواه على ما أخرب به 

على الصراط بإخالوكم العمل    : "         چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   چ  الرسول بدون ابتداع فيه " 
قدم أن املشافقني يطفأ نورهم على الصراط فيؤمرون بالرجوع إىل الوراء حيث تغلق عليهم له وت

                                 
 .                      32سورة الشجم، اآلية: ( (1
  .703 - 702 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان جومي، ( (2
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  چۅ   ۉ   چ      ألهل طاعته فيما أخطأوا فيه "    : "       چۋ  ۅ       ۋۈ         ٴۇ  چ     الشار بالسور " 
(1)

 
 

(2)هبم فيضعف هلم أجرهم كما تقد يف السورة ".  : "
     

فسري مثل الذي تقدمه حيث إن اآلية تتكلم عن التقوى املفس رة بامتثال املأمورات هذا الت   
     واجتشاب املشهيات، ورمحة اهلل ال تشال إال بالتقوى املرهونة باإلخالص.   

ٱ  ٻ  ٻ  چ ـ ووض ح بأن حزب اهلل هم الذين يتبعون أمره وجيتشبون هنيه يف سورة اجملادلة: 

پ   ڀ  ڀ  ڀ     چ     يصادقون ويظهرون املودة مع "     : "             چ ٻ  ٻ  پ  پ    پ

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ      چ   أي املؤمشني "    : "       چ ٺ  چ   احملادون "   : "          چ ڀ  ٺ

   چ   بل حياربوهنم على اإلميان كما وقع جلماعة من احلصابة رضي اهلل عشهم "      : "      چ ٹٿ

أثبت   : "       چ ٹ  چ الذين ال يوادون الكفار ولو كان بيشهم قرابة دم قرىب "       : "         چ ٹ
         تعاىل "   : " ڦ     چ       ڦ       چ   بشور وارهان أو بشصر "    : "         چ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ     چ   اهلل " 

 چ   چ  چ   بطاعته "     : "              چ ڃ  چ  چ  ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      چ

    چ     جشده تعاىل يف األرض يتبعون أمره وجيتشبون هنيه "    : "      چ ڍڇ  ڇ  ڇ    چ         بثوابه "   : "   ڇ   چ

 چڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
(4)الفائزون خبريي الدارين ".  : "(3)

          

أمره وجيتشبوا هنيه، وقد وظ ف هذا املقصد من خالل تفسريه لآلية  فجشد اهلل هم من ميتثلون   
الذي يفهم مشه انطباق الصفة الواردة يف أول اآلية على هذا          چ ٹ   چبْدًءا من قوله تعاىل: 

              الصشف من الشاس؛ فعدم مواالهتم لألقرباء الكفار امتثال ألمره تعاىل وجتتشاب لشهيه مًعا.     

ـ وشرح معىن األخذ مبا أتى به الرسول واالنتهاء عما هنا عشه بأنه داخل يف مجيع أوامر اهلل 
ونواهيه، وأن التقوى املذكورة يف اآلية تعين طاعة الرسول فيما أمر به واالنتهاء عما زجر عشه، 

من كل فيئ     " :       چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ ونلك عشد قول اهلل تعاىل يف سورة احلور: 

                                 
   . 28احلديد، اآلية: ( (1
 .   724 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان جومي،  ((2
   .     22اجملادلة، اآلية: ( (3
 .       729 – 728 ، ص:2ج ، د.ط، رد األذهان( جومي، (4



 

219 

   : "        چ ک     چ   رد ه اهلل إىل رسوله لزيادة التقرير، ولعموم احلكم لكل فيئ على هذا الوكل " 

   چ    يأمر فيه ما يواء يصرف يف عمارة الكعبة، وإىل العساكر والثغور، وإىل مصاّل املسلمني " 

اشم، وبشو املطلب، ألهنم مشعوا الصدقة يصرف لذوي القرىب وهم بشو ه   : "        چک   گ  گ 
 أطفال املسلمني الذين هلك آباؤهم وهم فقراء "   : "          چ گ   چ      فجعل هلم حق يف الفيئ " 

املشقطع يف سفره من   : "         چ  ڳ  ڳ    چ       نوي احلاجة من املسلمني "   : "      چ گ     چ
ولى اهلل عليه وسلم واألوشاف األربعة على ما كان يقسمه من  ، أي يستحقه الشيب املسلمني

:         چ   ڳ             ڳ           چ    أن لكل من األربعة مخس اخلمس أو فقراء احلاجة وله الباقي على قدر احلاجة " 
  : "           چڱ   چ   كذلك " الفيئ علة لقسمته      : "        چ  ڱ     چ   كي مبعىن الالم وأن مقدرة بعدها "     "

ڱ      چ    خمتلفة وقرئ بفتحها ]د ْول ًة[ أن يدور من الغىن "   بضم الدال متداواًل فيشقل إىل أيد

ڻ      چ       الرسول من الفيئ وغريه "   : "         چ ڻ   چ     أعطاكم "   : "        چ ڻ  ڻ  ںڱ  ں

من األخذ والقول فانتهوا عشه واجتشبوه، وقال املاوردي: إنه حممول   ":          چ   ہۀ   ۀ    ہ  ہ
على العموم يف مجيع أوامره ونواهيه ال يأمر إال بإوالح وال يشهى إال عن فساد. وقال املهدي: 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عشه فانتهوا هذا يوجب أن كل ما أمر الشيب ولى اهلل عليه 

نزلت يف الغشائم فمعشاها      ولعل الصحيح ]وإن[ كانت اآلية (1)اهلل تعاىل وأن، وسلم هو أمر من 
أي امتثلوا    : "          چ ھہ  ھ    چ ونواهيه داخلة فيه "     عام، فجميع أوامره ولى اهلل عليه وسلم

  چھ     ھ  ے  ے  ۓ        چ    أوامره يف نبيه ورسوله واهنوا عن نواهيه " مث قال: 
ملن خلفه  : "(2)

(3) فليشتبه العاقل لشفسه ". أو هنيه أوامره يف
                      

   ہڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ   ڻ  ڻ چورد مقصد امتثال األمر واجتشاب الشهي بشص اآلية:    

 ، والشقل الذي أورده املفسِّر من بعض األئمة كاف عن التعليق والتعقيب.         چ

                                 
 هكذا ورد يف نسخة الباحث ورمبا هو من األخطاء املطبعية.   ( (1
   .  7احلور، اآلية: ( (2
 .    731 - 730 ، ص:2، د.ط، جاألذهان رد( جومي، (3
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ال موجد     : "         چ      ڍڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍچ التوكل وإحقاق التوحيد يف سورة التغابن:  ـ وقال يف بيان
ڌ  ڌ  ڎ     چ وال معدم وال يأيت بويئ يف الوجود إال هو وهو اآلمر والشاهي " 

  چڎ  ڈ  
  : " يف امتثال أمره أو انتهاء عن هنيه وال خيافون عاقبة شيئ من نلك ولو(1)

 كان هشاك سوء عاقبة ملا أمرهم اهلل بويئ وملا هناهم عشه ".
(2)

                

كان اهلل كذلك هو املوجد واملعدم واآلمر والشاهي؛ فتجب طاعته وامتثال أمره يف كل إنا     
 شيئ، كما جيب االنتهاء عشد هنيه، ألن ال يأمر إال بإوالح وال يشهى إال عن فساد.    

جلشة هي جزاء من اتبع أوامر اهلل وانتهى عن نواهيه يف سورة األعلى عشد قول اهلل وبني  بأن اـ 
      أي جزاؤها وهو اجلشة ملن تزكى واتبع أوامر اهلل وانتهى عما هناه عشه "    : "       چ    پچ تعاىل: 

   چپ  پ  پ    چ
أي جزاؤها أبدي  ال يشقضي ".  : "(3)

(4 )
                    

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ وفس ر اخلوية باتباع أوامر اهلل والنتهاء عشد هنيه يف سورة البيشة: ـ 

    : "     چ    ٿٺ  ٿ   چ بطاعته "     : "         چ ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ    چ       إقامة "    : "

  چٹ  ٹ    ٹ   ٿ        چ  اجلزاء احلسن "    : "        چ ٿ   چ   بثوابه " 
خاف عقابه فانتهى عن  : "(5)

( 6)".  معصيته تعاىل واتبع ما أمر باتباعه، ومل يتكرب عن اتباع احلق عشد ظهوره
   

 نعم، خوية اهلل تقتضي االنتهاء عشد هنيه واالمتثال ألمره سبحانه وتعاىل. 

رة العصر ـ اليت قال عشها ـ وأظهر بأن العمل الصاّل هو امتثال األوامر واجتشاب الشواهي يف سو 
ـ  (7)اإلمام الوافعي رمحه اهلل تعاىل: " لو ما أنزل اهلل على عباده إال سورة العصر لكفتهم " 

                                 
  .  13التغابن، اآلية: ( (1
 .     747 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان( جومي، (2
   .    17األعلى، اآلية: ( (3
 .       804 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (4
   .  8البيشة، اآلية: ( (5
 .    817 ، ص:2، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (6
 . 4، ص: 61ج د.ط،، شرح األربعين النووية، ملسا( (7
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من امتثال األوامر    : "       چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ ونلك يف اآلية األخرية مشها: 
وهو كل ما حكم الورع بصحته أي األمر الثابت    : "         چ ڀ  ٺ   چ     واجتشاب الشواهي " 

وال يسوغ إنكاره وهو اخلري كله من توحيد اهلل تعاىل واتباع كتبه ورسله والزهد يف الدنيا والرغبة 
  چٺ  ٺ    ٺ    چ      يف اآلخرة " 

على الطاعة وعن املعصية وعلى الباليا... " إىل    : "(1)
        (2)آخر ما قال. 

امتثال األمر وحده يف بعض ضي القضاة اقتصر على بيان ولقد الحظ الباحث أن قا   
، وسورة العلق، 105، وسورة الصافات، آية رقم: 55رقم:  كما يف سورة الشور، آيةاألماكن،  
                               . 19آية رقم: 

     (3) .جدًّا املقصد كثرية جدًّ واألمثلة هلذا ا
 المخاطبين.المبحث الخامس: إقامة الحجة على 

اإلنسان بطبعه جمبول على اجلدل والشقاش، واألخذ والرد، وهو يف غالب األحيان يريد أن 
يغلب خصمه يف مسألة ما بكل ما أويت من نكاٍء وفطشٍة، والقرآن الكرمي ـ بووفه كتاب هداية 

 خياطب من العامة أن يقيم احلجة على همن مقاودومعجزة ـ خياطب الشاس كافًة؛ لذا كان 
تبهت اخلصم وتفحمه، حىت ال تبقى له حجة داحضة، أو شبهة  بدالئل وبراهني ساطعة

، وإن كان هو قادر على نلك، أو عن غر ةٍ  باطلة، نلك ألن اهلل ال يأخذ الشاس بقو ٍة أو ِعز ةٍ 
لكن مل يكن هذا قصده ـ جل  جالله وتقد ست أمساؤه ـ وألن مشه  القرآن مبين على احلوار 

وإقامة احلج ، وألنه بقيام احلجة ال يكون هشاك ِعش اٌد أو ِخص اٌم، ومن مث  فإما واملشاقوة 
استسالم أو انتكاس. ومبا أن العقل البوري يقتشع باحلجة والربهان أكثر من غريمها، هدف 

 القرآن إىل هذا املقصد الذي هو أبلغ من املعجزات احلسي ة، وأقشع من الدالئل املرئية.    

                                 
   .    3العصر، اآلية: ( (1
 .    821 ، ص:2، جرد األذهان( جومي، (2
،     688، 686، 629، 608،  557 ،534، 499، 467، 413، ص: 2، جمصدر سابق( انظر: جومي، (3
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شاها: الدليل والربهان مبا حيصل مشه اإلقشاع. قال اجلرجاين: " احلجة ما دل  على احلج ة معو 
واملخاطب: هو الوخص الذي يتواطر  (1)وحة الدعوى، وقيل: احلجة والدليل واحد ". 

 احلديث مع غريه، أو املوج ه إليه اخلطاب.               

معان القرآن وقف على أمثلة ال بأس  ومن خالل استقراء الباحث لتفسري رد األنهان إىل    
 هبا هلذا املقصد القرآين العام:                                 
ھ     چ     " خلق ":   چ ہ  ہچ ـ كقول رئيس القضاة الشيجريي عشد تفسري قول اهلل تعاىل: 

                        " ستقرار عليهاأي بساطًا يفرتش ال غاية يف الصالبة أو الليونة فال ميكن اال ":      چ  ھ  ھ

أي من السحاب ألنه  ":        چ ے  ۓ                 ۓ  چ     " أي كبشاء يف إحكامه ":      چھ  ے     چ
 " :       چ      ۆۇ  ۇ  ۆ     چ     " أنواع ":        چ  ڭ    چ      " باملاء ":        چ ڭ  ڭ     ڭ  چ    " السماء يف

ۋ     چ   " شركاء يف العبادة ":         چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ   " تأكلونه وتعلفون به دوابكم

 چۅ  ۅ  
 (3)". أنه اخلالق وال يليق أن يكون إهلًا إال من خيلق"  : (2(

الويخ أن القرآن أقام احلجة على املخاطبني عن طريق بيان قدرة اهلل  ي ستوف من تفسري   
، وعن طريق عدم بإحكام بشاء السماء وإنزال املطر وإخراج أنواع الثمرات امعلى اخللق واإلنع

                       .العديدة، لكشه مل يصرح به يف الكالم اختان اآلهلة جبحود قدرته تعاىل على ما نكر من الشعم

ٿ  ٿ  ٿ    چ    "  يا:"      چ ٺ  ٿچ            ـ وقوله عشد تفسري قوله تعاىل من نفس السورة:

 أي تتعاونون:" ...،     چ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ چ           " بقتل بعضكم بعًضا:"       چ
  چ       " باملعصية :"         چ ڤ      چ     "  حبلفائكم من العرب حال كونكم متلبسني:"   چ ڤ     چ             "

أي تشقذوهم من األسر باملال أو  :"        چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  "  الظلم :"        چ  ڦ  
متصل بقوله :"          چ  ڃ   ڄ  ڄ   ڃ چ      " الوأن:"     چ ڄ چ   "  غريه، وهو مما عهد إليهم

)وخترجون(، واجلملة بيشهما اعرتاض، أي كما حرم ترك الفداء. وكانت قريظة من اليهود حالفوا 

                                 
 ، ) باب اجليم (.  140ص: ، 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  ((1
                          .22( البقرة، اآلية: (2
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223 

لفوا اخلزرج من العرب، فكان كل فريق يقاتل خلفاءه األوس من العرب، والشضري من اليهود حا
وخيرب ديارهم وخيرجهم، فإنا أسروا فدوهم، وكانوا إنا سئلوا: مل تقاتلوهنم وتفدوهم؟ قالوا: 

ڃ       چ       أمرنا بالفداء، فيقال: تقاتلوهنم؟ فيقولون: حياء أن يستذل حلفاؤنا. قال تعاىل:

  چڳ      چچچ  چ  " وهو الفداء :"   چ ڃ  چ
وهو ترك القتال واإلخراج  :" (1(

      (2)"؟.  واملظاهرة

خمالقة اليهود نكر ل القول  يف الويخ هذا املقصد العظيم، حيث فص   هشا يف هذه اآلية يبني   
 ،من جانب ملا أخذوه من امليثاق يف عدم إخراج بعضهم البعض واملظاهرة باإلمث والعدوان

ا به من الفداء من جانب، وكيف أقام القرآن عليهم احلجة بأن هذا لبعض ما أمرو  وامتثاهلم
 التصرف إميان ببعض الكتاب وكفر ببعضه.       

من  : "     چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ       ـ وقوله يف تفسري آية أخرى من نفس السورة:
الواو : "      چ ڳ      چ   "  أي التوراة: "            چگ  گ  گ    گ  ڳ   چ    "  القرآن وغريه

أي يكفرون مبا سوى التوراة، أو مبا أنزل بعدها من القرآن ومجلة : "          چ  ڳ  ڳ       چ      " للحال
 ڱ  ں    چ      " حال ثانية مؤكدة : "          چ   ڱ      چ     "  حال: "        چ ڱ  ڱ    چ             " كفرون حالي

ڻ     چ     " هلم إلزاًما وبيانًا لكفرهم بالتوراة اليت ادعوا اإلميان هبا: "        چ ڻ   چ      " التوراة : "     ں چ

ہ  ہ               ہ     چ    "  قبل نزول القرآن: "    چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ      " أي قتلتم: "         چ ڻ

واخلطاب للموجودين يف زمن الشيب ولى اهلل عليه  بالتورة، وقد هنيتم فيها عن قتلهم؟: "        چ ھ
ھ    ھ  چ "  أيًضا: "   چوَ چ     "  وسلم مبا فعل آباؤهم لرضاهم به، ونلك بشايف اإلميان

  چ "  إهلًا: "    چ ۓ  ۓ  ڭ      چ             " باملعجزات كالعصا واليد وفلق البحر:"        چ ے  ے

   چڭ  ۇ  ۇ    چ             " إىل امليقاتمن بعد نهابه : "   چ  ڭ  ڭ
باختانه، حال.  " :(3 (
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      (1)".  وهذا كله يدل على كذهبم يف قوهلم: نؤمن مبا أنزل عليشا

حاول جومي أن يربز هذا املقصد ـ جليًّا ـ خالل شرحه لآلية، حبيث  أثبت تشاقض اليهود    
لكتب املشز لة من عشد اهلل واليت دعاهم إىل يف اد عائهم اإلميان حال كوهنم مشكرين لبعض ا

اإلميان اخلالص هبا، وخمالفتهم لبعض الرسل، حيث نكر أن فعلهم خيالف قوهلم، كذلك 
 تشاقضهم يف عبادة العجل مع زعمهم اإلميان!.                    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  ـ وقوله كذلك يف تفسري سورة املائدة عشد قوله تعاىل:

 هلم : "      چ  ڻ    چ   "  حيث جعلوه إله وهم اليعقوبية فرقة من الشصارى : "    چ ڻ ں   ڻ  ڻ
ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ     چ    " عذاب: "          چ ہ   چ      " أن يدفع: "       چ ۀ  ۀ   چ  " 

أي ال أحد ميلك نلك ولو كان "  :         چ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ
ۉ    ۅۋ  ۋ  ۅ  ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   چ          " سيح بن مرمي إهلًا لقدر عليهامل

 ومشه إهالك عيسى وأمه مما دل  على نفي إهليته: "       چ  ې  ې    چ    "  شاءه: "              چ ۉ  ې         ې
بشائه يف املشزلة أي كأ"  :     چ ٻ  ٻ  پ چ      " أي كل مشهما " :        چ ٱ  ٻ  ٻچ   "

                                            چ ڀڀ  ڀ  ڀ    چ   "  هلم يا حممد"  :         چ  پ  پپ   چ   "  وهو كأبيشا يف الرمحة والوفقة

"  إن ودقتم يف نلك وال يعذب األب ولده وال احلبيب حبيبه وقد عذ بكم فأنتم كانبون"  :
من البور لكم ما هلم وعليكم ما "  :ٿ       چ      ٿ  چ   "  من مجلة من"  :     چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

 تعذيبه ال اعرتاض عليه: "       چ       ڤٹ  ٹ  ٹ    چ    "  املغفرة له"  :          چ ٿ  ٿ   ٹ چ   "  عليهم
 .چڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   چ ". 

(2 )        

ىل أن الشصارى زعموا ألوهية عيسى عليه السالم فأقام اهلل عليهم أبان جومي يف اآلية األو    
احلجة أنه ال أحد يقدر على أن يدفع العذاب عن عيسى إن أراد اهلل إهالكه هو وأم ه بل 
ومجيع من يدب  على األرض، ولو كان عيسى إهلًا لدفع عن نفسه هذا اهلالك، وإنا كان ال 
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الك فال يستحق أن يكون إهلًا حقًّا؛ فيشتفي بذلك يستطيع أن يدفع عن نفسه العذاب واهل
زعمهم الذي ال يستشد إىل برهان، وأبان يف اآلية الثانية أن أهل الكتاب من اليهود والشصارى 
اد عوا البشوة واألبوة بيشهم وبني اهلل، فرد  اهلل عليهم وأقام عليهم الدليل بأنه لو كان األمر كما 

جبلت الشفس على حب  الوالدة، وإخالص املود ة، وجرت العادة  اد عوا، فلمانا عذ هبم وقد
التعاطف بني األحب ة؛ فال يتصو ر أن يعذِّب الوالد ابشه، وال  على احلشان بني األب واالبن، و

بوا؛ فثبت بذلك بطالن  العاشق عويقه، إن يتشاىف التعذيب مع الوالدة والغرام، وهم قد عذِّ
       اد عائهم، وسخافة عقلهم.   

               "  مضت: "           چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆچ ـ وقوله أيًضا عشد تفسري قوله تعاىل: 

 " :       چ    ۋٴۇ  ۋ   چ      " فهو ميضي مثلهم فليس باله كما زعموا " :      چۆ  ۈ   ۈ     چ
ا من الشاس ومن كان كذلك ال كغريمه " :      چ ۉ        ۅ  ۅ  ۉ  چ   "  مبالغة يف الصدق

   چ "  متعجًبا " :        چې    چ  "  يكون إهلًا لرتكيبه وضعفه وما يشوأ مشه من البول والغائط

      چ   "  كيف " :    چ   ى  ائ  ائ    چ    "  على وحدانيتشا: "    چ ې  ې  ې  ى

 :      چ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  "  يصرفون عن احلق مع قيام الربهان : "           چ ەئ  ەئ
يعين به عيسى عليه السالم وإيثار )ما( على "  :   چ  ىئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ  " أي غريه "

)من( لتحقيق ما هو املراد من كونه مبعزل عن األلوهية رأًسا بانتظامه عليه السالم يف سلك 
ىئ  ی   چ   "  الءاملرض والبيف خلق الصحة والسعة و األشياء اليت ال قدرة هلا على شيٍئ أواًل 

          ( 2)".  بأحوالكم : "(1)    چی  ی     چ "  ألقوالكم: "    چ ی

شرح أظهر الويخ جومي مقصد إقامة احلجة على املخاطب يف تقسري هاتني اآليتني، حيث    
وتعرتيه  بأن املسيح عليه السالم ليس بدًعا من الرسل من كونه بورًا مثلهم، يأكل كما يأكلون،

العوارض البورية من الضعف والبول والغائط وغريها؛ ومن مث  فمن املستحيل أن يكون إهلًا كما 
يصرفون عن احلق مع قيام  كيفتزعم الشصارى، وقد أظهر هذا املقصد وراحة بقوله: "
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وحاول . مث  جاء بشكتة علمي ة وهي بيانه لذكر لفظ )م ا( بدل )م ْن( يف اآلية الثانية، "الربهان
من خالل نلك تبيني أن املسيح ليس إهلًا حقيًقا بالعبادة، بل هو من مجلة من ال يستطيع دفع 
ضر  وال جلب خرٍي؛ وإنا كان هذا شأنه فهو مسلوب القدرة؛ وبالتايل ال يكون إهلًا يعبد من 

 دون اهلل الذي ميلك الضر  والشفع، وهو قادر على كل شيٍئ أراده.         

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   چ  تعاىل: يف سورة التوبة عشد قول اهللوقوله ـ 

شد هلم عليه ال مست: "    ہ چ        ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ۀ  چ    "  عيسى: "   چ ڻ
 ن  وْ اه  ض  قرئ ي  ] و [ هباٍء مكسورٍة بعدها مهزٌة مضمومٌة بعدها واٌو : "    چ ھ   چ "  بل

من املوركني الذين : "       چ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  چ    " أي يواهبون به ،بضم اهلاء بدون مهزٍ 
: "      چ ڭ  ڭڭ   چ   "  لعشهم: "        چ ۓ      چ     "  قالوا إن املالئكة بشات اهلل فاشرتكوا يف الكفر

        ( 2) .: " يصرفون عن احلق مع قيام الدليل "(1)    چڭ  ۇ       چ   "  كيف

حاول الويخ إظهار مقصد إقامة احلجة على اخلصم ونلك حيث قه هذا املقام مثل ساب   
بإحلاق اليهود والشصارى مع  املوركني الذين سبقوهم يف مثل هذه القولة البوعة والوقاحة، وقد 

       قالوا كل هذا مبجرد أفواههم وال مستشد هلم فيه البتة. 

أي يشوئ اخللق أي "  :       چ ڀ              ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ    ـ وقوله يف آية يونس:
املخلوقات مث  يعيده للحياة بعد املوت ففيه إلزام اخلصم باجلواب كما يصح مبا يعرتف به يصح 
أيًضا مبا تبيشت وثبتت حقيقته لقوة برهانه فلذا جعلت اإلعادة كالبدء يف اإللزام لظهور برهاهنا 

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ      چ    "  أن يشوب عشهم يف اجلواب فقالوإن مل يعرتفوا هبا ولذلك أمر الرسول 

ٿ  ٿ    چ   "  إن ال بد  من قبوله فال جواب غريه فقل هلم فإن قبلوا هذا اجلواب: "     چ  ٺٺ

چٿ 
          (4)".  تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل " :(3)  

                                 
 .  30( التوبة، اآلية:(1
    .245، ص: 1، جرد األذهان( جومي، (2
      . 34( يونس، اآلية: (3
 .            272، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (4



 

227 

من خالل تفسريه وشرحه هلذه اآلية، هشا مل يصرِّح الويخ هبذا املقصد لكن الباحث استشبطه و 
 حيث بني  إقامة احلجة على املخاطبني عن طريق العقل وإثبات احلقيقة.   

مملوكة      " :      چ ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ تعبدون "       " :     چۋ  ۋ  ۅ چ ـ وقوله يف سورة األعراف: 
ة فيهم وأنتم فيكم احلياة وتتكلمون بل أنتم أرفع مشهم ألهنم ال حيا   " :       چ    ې ې   چ " 

دعاءكم     " :        چ ې  ى  ى چ           ومع نلك إنا أوررمت يف اعتقاد أن فيهم حياة "
يف أنه حي ة تستحق العبادة. مث بني  غاية عجزهم وفضل        " :      چ   ائ       ائ    ەئ  ەئ        چ   " 

 چ      مجع يد "    " :        چۈئ  ۈئ    چ       بل أ "    " :      چ  ۆئ   ۆئوئ  ۇئ  ۇئ   چ  عابديهم عليهم فقال: 

    يئجئ  حئ   مئ  ىئ    چ      بل أ "     " :         چ ی  یىئ  ىئ  ی  ی    چ        بل أ "      " :         چ  ىئ  ېئېئ  ېئ

كيف تعبدوهنم وأنتم أمت استفهام انكاري أي ليس هلم شيئ من نلك مما هو لكم ف       " :       چ
مث أمر الشيب ولى اهلل عليه وسلم أن بتحداهم هم وأوشامهم إىل قتله ليبني هلم  حااًل مشهم.

مب  ىب       يب      چ      إىل إهالكي "      " :        چحب  خب      چ   هلم يا حممد "     " :      چ جب  چ     عجزهم فقال:

 چجت  حت   
         (2)ين فإين ال أبايل بكم ". فال متهلو      " :(1)

وظ ف جومي هذا املقصد إن بني  سخافة عقل هؤالء الصشف من الشاس حبج  ظاهرة ال    
نكري هلا، حيث إن املعبود املزعوم إن كان مجاًدا ال حياة فيه وال يتحرك ساكًشا، بل ال يسمع 

، ومن كان هذا شأنه وال يبصر وال يتصرف؛ فكيف بستحق العبادة مع ظهور هذا الشق ص البنيِّ
 فال ميكن أن يكون إهلًا البتة، بل يتهم عابده بسخافة العقل، وفساد الفطرة.                  

ـ وقال يف سورة املؤمشني يف آيات ثالث مشها مبيـ ًشا جحود الكفار وعشادهم عن قبول احلق 
   ۀ     چ     دبروا ( فأدغمت التاء يف الدال " أوله ) يت   " :            چ  ڻ  ۀچ الذي هم به عارفون: 

فهم يرون      " :          چ    ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ     چ القرآن الدال على ودق الشيب "     " :          چ
بعثة الرسل أمرًا غريًبا مل تسمع ومل ترد عن األمم السالفة. وليس كذلك ألهنم قد عرفوا بالتواتر 

باألمانة والصدق قبل ادعائه     " :      چ     ے    ے  ۓ  ۓ چ     "    الرسل كانت ترسل إىل األممأن 
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هذه الدعوى؟ فليس كذلك فإهنم قد عرفوه قبل ادعاء     " :           چ ڭ  ڭ    ڭ   ڭ     چ            الرسالة "
أن اتفقت كلمتهم على تسميته باألمني ، فكيف كذ بوه بعد  الشبوة وأنه يف هناية األمانة والصدق

أي يعتقدون فيه اجلشون فهو الذي محله على ادعاء   " :      چ   ۈہ    ۇ  ۆ  ۆ  چ   الصادق ؟".
]و[ االستفهام فيه للتقرير باحلق  . وهذا أيًضا فاسد ألهنم كانوا يعلمون أنه أعقل الشاس. الرسالة

واألمانة وأن ال جشون به "      بالصدق، ومعرفة رسوهلم من ودق الشيب وجميئ الرسل لألمم املاضية
أي القرآن املوتمل على التوحيد وشرائع األسالم     " :           چ ٴۇ  ۋ چلالنتقال "   " :       چۈ     چ
  چۋ  ۅ   ۅ         ۉ    چ  والصحيح ]اإلسالم[ "  (1)

أي ال حيبون احلق  أي الصدق    " :(2)
     (3)ألمور ". واحلقيقة يف ا

وحتليلها حتلياًل علميًّا خلص املفسِّر إىل إثبات مقصد إقامة  بعد شرح هذه االفرتاضات   
احلجة على من خياطبه القرآن وهم الكفار الذين عايووا نزول القرآن ومن وار على مشواهلم 

وال يبغون  من امللحلدين واملستورقني. وقد أك د أن أمثال هؤالء الشاس ال يريدون الصدق
احلقيقة، وهلذا يكرهون األمور الثابتة اليت يعرتفون هبا هم أنفسهم، مما يدل على فساد مزاجهم 

 وجشون عقوهلم.              

ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       چ       أي قومك يا حممد "    " :     چ  ں چ ـ وقال يف سورة القصص: 

ہ  ہ  ہ    ھ     چ   رعة. قال تعاىل ]ليقيم عليهم احلجة[: أي نشزع مشها بس   " :           چ ہۀ

 :  چ ھ    چ   الواقعني من بعض العرب على بعض "    يأمشون فيه من اإلغارة والقتل   " :         چ ھ
يق من كل أوب أي احملل والطر   " :       چ   ھ  ے  ے          ۓ  چ   بالتحتانية وقرئ بالفوقانية ]جت ْىب[   "

أهل  " :      چ  ڭ    ڭ   چ      أي عشدنا "   " :             چڭ    ڭ     چ     هلم "    " :           چ ۓ    چ    واجلهة " 
  چۇ    ۇ  ۆ     چ    مكة " 

ليوحدوا اهلل وتتم  أن ما نقوله حق وأنشا سخرنا هلم ما نكر  " :(4)
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                        (1)هلم الشعمة ". 

أراد كفار مكة أن يربِّروا عدم إمياهنم بالرسول حممد ولى عليه وسلم بتكالب األمم عليهم 
وفتكهم هبم، غري أن القرآن أظهر أنه ال مربر هلم يف هذا الوأن إن أم شهم اهلل باحلرم وأغدق 

وووٍب.  عليهم من الشعم الغزيرة حيث جتلب إليه من أنواع الثمرات والفواكه الطيبة من كل ف   
وبذلك أقام عليهم احلجة ومل يبق هلم إال االستسالم واإلنعان غري أن القوم ال زالوا يف غمراهتم 

 يعمهون.    

جمزيني بأن تبعثوا    " :       چ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ     چ  فهال "    " :        چ  ڇچ ـ وقال يف سورة الواقعة: 
     چ    تردون الشفس إىل اجلسد بعد بلوغ احللقوم "    " :       چ    ڌ چ     بزعمكم "  أي غري مبعوثني

 چڌ     ڎ           ڎ  ڈ  
و )إنا( ظرف لرتجعون  تأكيد لألوىل، فيما زعمتم. فلوال الثانية   " :(2) 
 واملعىن هال ترجعوهنا إن نفيتم البعث وادقني يف نفيه أي ليشتفي عن حملهااملتعلق به الورطان، 
 (3)املوت كالبعث ". 

هشا وقع التحدي هبؤالء الشاس بعد أن أقيمت عليهم احلجة بعجزهم عن رد الشفس عشدما    
تبلغ احللقوم، وهو حمال عليهم، وإنا كان األمر كذلك أهنم ال يستطيعون رده ا كذلك ال حيق 

 هلم نفي البعث الذي ال مشاص مشه.      

ملقصد إقامة احلجة على  الويخ أيب بكر جومي بيان هذه بعض األمثلة اليت تدل على   
املخاطبني عشد تفسريه آليات القرآن الكرمي، وقد ور ح هبذا املقصد يف الشادر، وأملح به يف 

                    (4)الغالب، غري أن التتبع استظهره واستكوفه. وملزيد من األمثلة ميكن الرجوع إىل التفسري. 
 

 

                                 
 .         515، ص: 2ج، د.ط، رد األذهانجومي، ( (1
 .                        87 – 86الواقعة، اآلية: ( (2
 .    717، ص: 2، جرد األذهان جومي، ( (3
             .768، 414ص:  ،2، د.ط، جرد األذهان ( انظر:(4
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 نيل رضوان اهلل والفوز بسعادة الدارين.المبحث السادس: 
، وجاهدٌ  ، وشاكرٌ وكافرٌ  ، فمؤمنٌ احلياة كلها ابتالء وامتحان، والشاس كل يعمل على شاكلته

، والكي س مشهم من دان نفسه وعمل ملا يرضي ربه، وابتغى بسعيه وجه خالقه؛ وفاسقٌ  وتقيٌّ 
ما كافح وكدح من أجله العاقل، إن هو فسعد يف الدنيا، واطمأ ن يف اآلخرة. ورضى اهلل أرجى 
رضوان اهلل يعين: حمبته املوجبة للحظوظ و السكون األبدي ، والفوز السرمدي ، والسعادة املرجوة. 

بدار كرامته والشجاة من عذابه، والدارين مقصود هبما الدنيا واآلخرة. والدنيا: من الدناءة، وهي 
دار جزاء وثواب ملا كان يف الدنيا من عمٍل. ومسيت دار االبتالء واالمتحان، أما اآلخرة: فهي 

 بذلك ألنه ال يوم بعدها.     

وإن من مقاود القرآن العظيمة اليت وظ فها الويخ جومي يف تفسريه هذا املقصد الشبيل،    
ى  چ  :جند نلك يف ضروب تفسريه آليات الذكر احلكيم. واألول يف هذا املقصد قوله تعاىل

ىئ  ی  ی     ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئەئ   ى     ائ  ائ  ەئ  

 (   1). چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     جئی  ی

تكاد تتفق عبارات املفسرين يف بيان فحوى هذه اآلية، قال إمام املفسرين الطربي ـ رمحه اهلل    
ة مالك، يقول تعاىل نكره خمربا عن قيل قوم قارون له: ال تبغ يا قارون على قومك بكثر ـ :" 

وقوله: )و ال  والتمس فيما آتاك اهلل من األموال خريات اآلخرة، بالعمل فيها بطاعة اهلل يف الدنيا
نـْي ا( يقول: وال ترتك نصيبك وحظك من الدنيا،  أن تأخذ فيها بشصيبك تـ ْشس  ن ِصيب ك  ِمن  الد 

ى  ى     چ بوين وقال الصا (2) ." من اآلخرة، فتعمل فيه مبا يشجيك غدا من عقاب اهلل

، ونلك بفعل رضى اهلل: " أي اطلب فيما أعطاك اهلل من األموال  چ وئائ  ائ  ەئ     ەئ
ى  ى     ائ  ائ  ەئ     چ وقال ابن كثري  (3)احلسشات والصدقات واإلنفاق من الطاعات ". 

 والتقرب: " استعمل ما وهبك اهلل من هذا املال اجلزيل والشعمة الطائلة يف طاعة ربك چ وئەئ
وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   چ "   إليه بأنواع القربات اليت حيصل لك هبا الثواب يف الدنيا واآلخرة

                                 
              .   77( القصص، اآلية: (1
 .        524، ص: 19ج، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طجامع البيان( الطربي، (2
          .446، ص: 2، جصفوة التفاسير( الصابوين، (3
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 (    1): " أي مما أباح اهلل فيها من املآكل واملوارب واملالبس واملساكن واملشاكح... ".   چ ۈئۆئ

ا متقاربة مث نكر أقوااًل كله (2) ." وبشحو الذي قلشا يف نلك قال أهل التأويل "قال الطربي:    
يف املعىن. وعليه؛ فيمكن أن يرك ب من هذه التفاسري أن املراد هبذه اآلية: طلب رضوان اهلل 

                           (3)والفوز بسعادة الدارين. 

وبشاًء على ما تقدم فقد وقف الباحث على بعض الشمانج هلذا املقصد من خالل تفسري رد    
 يورد مشها:                                  األنهان إىل معان القرآن، 

ٻ  ٻ  ٻ       چ   "  نفقات املؤمشني : "   چ  ٱچ    ـ قول الويخ عشد تفسري آية اإلنفاق:

أي حتقيًقا للثواب عليه خبالف  : "         چ پ  پ   پ  پ  ڀ چ    "  طلب: "      چ ٻ
     چ   "  بستان : "       چ     ڀ           ڀ         چ    " تدائيةاملشافقني الذين ال يرجونه إلنكارهم له ومن اب

: "     چ  ٺ  ٺ   ٺ   چ     " مكان مرتفع مستو] ر بـْو ٍة [ بفتح الراء وقرئ بضمها  : "      چ ڀ 
] أشار هن إىل قراءة أخرى يف حرف بضم الكاف وسكوهنا : "        چ ٺ    چ   "  أعطت

مثلي ما يثري غريها أي ثواب الدنيا بالشصر  : "     چ ٿ چ "  مثرهاْكل ه ا [ الكاف، وهي: أ  
وثواب اآلخرة باجلشة وقد تقدم أن ثواب اإلنفاق يف سبيل اهلل يضاعف إىل سبعمائة وأما 

ٹ     چ "  الربوة: "      چ ٿ  ٿ  ٿ  چ    " اإلنفاق يف خري غري اجلهاد يضاعف عورات ...

تثمر وتزكو كثر املطر أم قل   :يكفيها الرتفاعها. املعىن ر خفيف يصيبهامط: "     چ   ٹٹ
  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     چ "  رت أم قل تلك نفقات من نكر تزكو عشد اهلل كثفكذ

(4):  "

                                 
 .            399، ص: 3ج د. ط، ،تفسير القرآن العظيم( ابن كثري، (1
 الصفحة. اجلزء و  ، نفس1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طجامع البيان الطربي، ( (2
 ( انظر أيًضا:    (3

 ـ الطربي، مرجع سابق، الصفحة نفسها.       
 . 620، ص: 2، د. ط، جبحر العلومـ السمرقشدي، نصر بن حممد: 

 .  825، ص: 1، ج1ط حتقيق: وفوان عدنان داوودي، ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيزـ الواحدي، 
 .        265( البقرة، اآلية: (4
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      ( 1)فيجازيكم به ". 

 فقد بني  الويخ يف هذا التفسري أن املؤمشني يقصدون بشفقاهتم وجه اهلل ويرجون جزاءه خبالف
غريهم، وأن نفقاهتم هذه تضاعف عشد اهلل وتزكر سواء كثرت أو قلت، وهذا التضعيف والزكاة 
دليالن على رضى اهلل هبذه الشفقات القليلة أو الكثرية اليت أريد هبا وجه اهلل. ومن أجل نلك 

، وربٍح نالوا رضا رهبم وفازوا بأجر الدنيا واآلخرة مًعا، فرحبت جتارهتم، وياله من غ ْشٍم وفريٍ 
    عظيٍم!.              

ـ وقوله يف تفسري الرتغيب إىل طلب الدنيا واآلخرة مًعا واحلث على اإلخالص الذي هو لب  
ملن  : "         چ حئ     ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ    چ    "  بعمله: "              چ  ېئ  ېئ           ىئ  چ   العبادة:

يث كان مطلبه األخس  وهال طلب األعلى بإخالوه حب أحدهم أراده ال عشد غريه ف ِلم  يطل
  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب      چ "  ال يوجد إال عشده

     ( 3)".  جلميع األحوال " :(2) 

به إىل طلب الدنيا وآلخرة مًعا، ألنه هو الذي يرغِّ  الكرمي العبد يطلب الدنيا الزائلة، واهلل   
خيلص يف عمله فيعطيه ثواب الدنيا واآلخرة مبش ه وكرمه.  وحيث ه على أنيعطي الدنيا واآلخرة، 

وقد يفهم من هذا التفسري أن من أخلص يف عمله فسوف يعطيه اهلل ثواب الدنيا واآلخرة، 
                      وهو أهل املن  والكرم!. 

  ڇڇ  چ  چچ  چ  چ     ـ وقوله يف بيان معىن اتباع الصراط املستقيم يف سورة األنعام:

 چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
... ختم "  :(4)

اتقاء الشار، إن من اتبع وراطه جنا الشجاة األبدية وحصل على السعادة هي نلك بالتقوى اليت 
 فالشجاة األبدية والسعادة السرمدية مفادها نيل رضى اهلل.   (5) ". السرمدية

                                 
 .    56، ص: 1، د.ط، جرد األذهان( جومي، (1
     .  134( الشساء، اآلية: (2
       .    125، ص: 1، جرد األذهان ( جومي، (3
     .153( األنعام، اآلية: (4
 .    189، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (5
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أوحاب الشفوس الكرمية : "         چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ـ وقوله يف بيان قول اهلل تعاىل:
وأدوا واجب اإلميان وعملوا : "       چ  ٿٿ  ٿ  ٿ   چ    "  الذين حتملوا تكاليف العقيدة
يف الدنيا واآلخرة يف الدنيا هلم العزة  : "   چ  ٹٹ  ٹ  ٹ  چ "  للرفعة اليت ال تشال بالقعود

ڤ  ڤ  ڤ      چ      " رة هلم اجلزاء األوىف ورضوان من اهللوالغشيمة والكلمة العليا ويف اآلخ

   چڤ  
               (2)".  الفائزون " :(1)

فقد أبان املفسِّر هشا بأن جزاء املؤمشني الذين وقفوا مع الرسول األعظم وجاهدوا وكافحوا    
اٌن من اهلل أكرب ـ فوز ما معه عزٌة وغشيمٌة وكلمٌة ودٍق يف الدنيا، ويف اآلخرة جشاٌت خلوٍد ورضو 

ھ  ے  چ بعده فوز ـ كما نكر تعاىل نلك يف آية أخرى من نفس السورة وهي قوله: 

   ۋے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

                       (3). چې  ې   ې    ې  ى     ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ

أي ثوابه  : "    چٹ  ٹ  ٹ  ڤ         ٹچ يف شرح جزاء اهلل ألهل الطاعة واالمتثال: ـ وقوله 
ويزيدهم على  : "       چ ڦڤ  ڤ  ڤ   چ   "  وأحسن مبعىن أحسن جزاء مما يستحقونه بعملهم

  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ  ڄ     چ "  ثواب أعماهلم على غري مقابل
: " يقال: فالن يشفق (3)

اهلل يعملون ويهتدون يف أعماهلم بغري حساب أي يوسع كأنه ال حيسب ما يشفقه. أي فأهل 
هبدي هلل، فتستقيم هلم أحواهلم ويرحبون يف معامالهتم الدنيوية ويشجون من عذاب اهلل ويفلحون 

وسبب هذا الفالح هو رضوان اهلل الذي نالوه بأعماهلم الصاحلة، ونياهتم  (4)يف اآلخرة ". 
 الدنيا وجنوا يف اآلخرة.             احلسشة وخوفهم ملقام رهبم مع حسن ظشهم به، وقد سلموا يف

ـ وقوله يف بيان البورى اليت يشاهلا املؤمشون املتقون يف الدنيا واآلخرة ونلك يف سورة يونس، عشد 
: " فسرت ]أي البورى[ يف حديث وح حه         چ ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٿ  چ قول اهلل تعاىل: 

                                 
    . 88ية:( التوبة، اآل(1
 .        257، ص: 1ج ،رد األذهان( جومي، (2
               .  38( الشور، اآلية: (3
        .464، ص: 2، جرد األذهان ( جومي، (4
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يف حديث عن أيب نر  قال: قيل لرسول اهلل و  (1).احلاكم بالرؤيا الصادقة يراها الرجل أو ترى له
ولى اهلل عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري وحيمده الشاس عليه. قال: ) تلك 

قال الويخ حمي الدين الشووي: قال العلماء: معىن هذه  (2)عاجل بورى املؤمن ( أخرجه مسلم.
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    چ ؤخرة بقوله ]تعاىل[: البورى املعجلة له باخلري وهي دليل البورى امل

  چٺ  ٺ    ٹ  
على رضا اهلل وحمبته له وحتبيبه إىل اخللق كما قال مث  وهذه البورى املعجلة  (3)

يوضع له القبول يف األرض. وقال الزهري وقتادة يف تفسري البورى: هي نزول املالئكة بالبوارة 
پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      چ: من اهلل عشد املوت ويدل عليه قوله تعاىل

  چٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  
(4)

وتوجد أقوال غري ما نكر وكلها تدخل يف معشاه   
: " باجلشة بالثواب قال ابن عباس رضي اهلل عشه:          چ ٹٹ  ٹ چ واحلمد هلل رب العاملني ". 

 اآلخرة عشد خروج نفس املؤمن تعرج البورى يف الدنيا عشد املوت تأتيهم املالئكة بالبوارة، ويف
وقال احلسن: هي ما بور اهلل به املؤمشني يف كتابه من  هبا إىل اهلل تعاىل وتبوره برضوان اهلل.

   ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ    جشة وكرمي ثواب. انتهى فمن دخل يف والية اهلل فإن اهلل كافيه وناوره " 

ڦ  ڦ    چ   املذكور من البوارة ألولياء اهلل "    : "        چ ڦ چال خلف ملواعيده  "     : "       چ

                                       (6)ألنه ال خوف وال حزن بعده ".    : "      (5)       چڦ  ڄ  

هذه األقوال التفسريية كلها تدل على البوارة اليت يشاهلا املؤمن يف الدنيا واآلخرة دليل على    
 له وحمبته له عاجاًل وآجاًل، وهو املقصود بسعادة الدارين، ألن اهلل عز  وجل  إنا أحب  رضا اهلل

 امرًءا ورضي عشه أحب ه مالئكته وجعل له القبول يف األرض.     

                                 
هذا (، قال احلاكم: " 8179، رقم احلديث: )433، ص: 4، كتاب تعبري الرؤيا، جالحاكم مستدرك ،احلاكم( (1

 .    مل خيرجاه "حديث وحيح على شرط الويخني و 
، 4باب إنا أثىن على الصاّل فهي بورى وال تضره، جكتاب الرب والصلة واآلداب، ،   مسلم صحيح ،مسلم( (2

      (.  2642، رقم احلديث: )2034
 .   12احلديد، اآلية: ( (3
 .   30فصلت، اآلية: ( (4
                           . 64يونس، اآلية: ( (5
 .       276، ص: 1ج، د.ط، األذهانرد جومي، ( (6
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ـ وأظهر مقصد نيل رضوان اهلل والفوز بسعادة الدارين عشد تفصيله لكلمة السبيل يف آية 
   چ      : " فرًشا كاملهد للصيب "      چۉ  ې   ې   ۅ  ۉ چ الزخرف عشد قوله تعاىل: 

  چائ  ائ  ەئ      چ     : " طرقًا "       چ ې  ې  ى  ى
إىل مقاودكم يف أسفاركم  : "(1)

ويدل لكم هذا على خري ما جاءكم به نبيكم فإنه مثل السبيل يأخذكم إنا اتبعتموه إىل 
( 2) السعادة األبدية ويوولكم إىل املقر األمسى ".

                               

أثبت جومي املقصد املذكور عن طريق داللة االقتضاء، حيث شبه الشيب بالسبيل املستقيم    
الذي يوول إىل املرمى واملقصود، كذلك الشيب يأخذ مبن قبل دعوته إىل الرب األمان، وجيلب له 

 الذي ليس هشاك بعده هدى إال الضالل.   السعادة السرمدية، ومن اتبع الشيب فقد اتبع هدى اهلل

ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ      چـ ونكر جومي هذا املقصد يف تفسريه آلية الرباء يف آخر سورة اجملادلة: 

   (4)الفائزون خبريي الدارين ".  : "(3) چڈ  ڈ   

ن كان داخل يف الفالح بالفوز باخلري يف الدنيا وآلخرة، ومل يذكر نيل الرضوان، وإ  الويخ فس ر   
                معىن سعادة الدارين ملا سبق من البيان والتعليق يف املثال قبل السابق عشد شرح معىن البورى. 

 (5)هذه بعض األمثلة الواردة حول هذا املقصد يف التفسري، وللوقوف على بعض مشها. 

إىل أن الويخ جومي بني   يف هناية الفصل يرى الباحث أنه من املوضوعية مبكان أن يوريو    
مقصد الرمحة الذي غفل عشه كثري من املفسرين كأساس العالقة بني أبشاء دولة اإلسالم وبني  
دولة اإلسالم ودولة الكفر كذلك نظام السياسة بني الدولتني سْلًما وحْربًا، رًضا وغضًبا يف قوله 

بالرمحة على اخللق من  ": قال (6)   چۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  چ    تعاىل:

                                 
 .                     10الزخرف، اآلية: ( (1
 .             648، ص: 2ج، د.ط، رد األذهانجومي، ( (2
   .     22اجملادلة، اآلية: ( (3
 .       729 ، ص:2، جرد األذهان ( جومي، (4
 .    728، ص: 2، و: ج366ص:، 1، جرد األذهان ( راجع: جومي، (5
          .17البلد، اآلية: ( (6
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كل ما اشتمل على مكارم األخالق فيما بني األمة نفسها وفيما بيشها وبني غريها يف حال 
فالرمحة مرغوب فيها ومطلوبة يف مجيع  (1) ". العافية واحلرب واألمن والسلم والغضب والرضا

أو بلده أو لونه، واألمة األحوال ومع كل واحد بغض الطرف عن ديشه أو مشصبه أو جشسه 
اإلسالمية مأمورة بالعدل والرمحة حىت مع األمة الكافرة، ليتحقق هبذا اإلوالح السياسي الذي 

 هو ضمن مقاود القرآن.  

الرمحة مقصد قرآين عام، أشار إليه القرآن يف مواضع عدة وكثريًا ما يأيت نكرها مقرونة    
وا لبيانه وشرحه!كما أنه طب ق مقصد سورة األعلى لكن جل  املفسرين مل يتطرق (2)باهلدى، 

الذي هو إفراد اهلل بصفيت اإلحياء واإلماتة من أول السورة إىل آخرها ووظ فه توظيًفا رائًعا 
 بديًعا.      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .           809، ص: 1، د.ط، جرد األذهان ( جومي، (1
ويوسف،  ،57، ويونس، اآلية: 203، 154، 52، واألعراف، اآلية: 157، 154( اقرأ مثاًل: سورة األنعام، اآلية: (2

، واجلاثية، اآلية: 3، ولقمان، اآلية: 43، والقصص، اآلية: 77، والشمل، اآلية: 89، والشحل، اآلية: 111اآلية: 
20.     
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       خالصة البحث: 
قرآن الكرمي، إنه ملا كانت موضوعات السور القرآنية ـ بتعبري ـ هي اليت يتألف مشها مقاود ال

، وعرضها على تفسري رد األنهان إىل معان القرآن موضوعات السور يف استقرأ الباحثفقد 
 مقاود القرآن عشد الويخ أيب بكر حممود جومي فاستخلص من نلك ما يلي: 

رد األنهان إىل معان تفسري ظهور العالقة بني موضوعات السور ومقاود القرآن يف  .1
ببعض تلك املقاود على أهنا موضوعات  املؤلفيث ور ح ح. ميللويخ أيب بكر جو  القرآن

اليت ور ح هبا موضوعات للسور: إثبات الرسالة، املوعظة والتذكري،  للسور. ومن أبرز املقاود
امتثال األوامر واجتشاب الشواهي، نظام احلكم واإلدارة وسياسة األمة. وأكثر السور عشده 

د القرآنية. وتستغرق بعض املقاود السورة بكاملها كما توتمل على  واحد أو أكثر من املقاو
يف سورة األعلى اليت طب ق فيها الويخ مقصد اإلحياء واإلماتة من أوهلا إىل آخرها، وقد تتخللها 

 مقاود أخرى، كشظام احلكم، والوحدانية، والرسالة، والبعث، واجلزاء.      
عشد الويخ جومي، وقد ور ح  مقاود القرآن الكرميجل   موضوعات السوراستوفت  .2

ببعض هذه املقاود وأشار إىل بعضها. وأكثر هذه املقاود نكرًا بالتصريح: أوول اإلميان 
األربعة: ) البعث، اجلزاء، الوحدانية، الرسالة (، مث امتثال األوامر واجتشاب الشواهي، مث الوعظ 

، والصالح العائلي، ونظام احلكم والتذكري. وأقلها نكرًا بالتصريح: إقامة احلجة على املخاطبني
الذي يشدرج حتت الصالح العاملي، وأقلها نكرًا بالتلميح: اإلوالح الفردي بأنواعه الثالثة ) 
إوالح العقل، إوالح الشفس، إوالح اجلسم (، اإلوالح، مث الصالح املايل، فالصالح 

 العقايب.           

األنهان متفاوتة جدًّا. وهي حبسب ما  إن نسبة ورود املقاود القرآنية يف تفسري رد   .3
اهتدى إليه الباحث من حيث كثرة ورودها على الرتتيب التايل: البعث، امتثال األوامر واجتشاب 
الشواهي، الوحدانية، اجلزاء، الرسالة، اهلدى والبيان، إقامة احلجة على املخاطبني، املوعظة 

نيل رضوان اهلل والفوز بسعادة الدارين، والتذكري، نظام احلكم واإلدارة، هتذيب األخالق، 
الصالح العائلي، الصالح املايل، العالقات الدولية، اإلوالح، الصالح العقايب، إوالح 

 العقل، إوالح الشفس، إوالح اجلسم، وهكذا.  
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 :الفرق بين مقاصد السور ومقاصد القرآن

تصة بسور القرآن، مقاود السور خم: هو أن والفرق بين مقاصد السور ومقاصد القرآن
حيث اهتدى العلماء إىل أن  لكلِّ سورة شخصيتها وجوِّها يف الش ظم والش زول، تغاير هبا سورة 

فهي املقاود القرآنية اليت تتأتى عن طريق االستقراء أما مقاود القرآن: أخرى من سور القرآن. 
الت فكر يف موضوعاته مع ، ومن خالل الش ظر و لشزوله من خالل تتبع نصوص القرآن يف تعليالته

استخراج األهداف الكلية السارية فيه اليت ال ختتلف يف شيٍئ من نصووه وسوره 
     (1)وموضوعاته.

حيث إن  مقاود السور مقاود خاوة، ومقاود القرآن من فالفرق يظهر بني املقصدين إًنا    
         .، فبيشهما عموم وخصوصمقاود عامة

الباحث إىل أن الدراسة نات شقني، الوق  األول: اجلانب الشظري، ويف هناية البحث يوري 
ويتمثل يف الفصلني األوليني، األول مشهما يتضمن ترمجة الويخ أيب بكر جومي مولًدا ونوأًة، 
دراسًة وتأليًفا، مث  التعريف بتفسريه ) رد  األنهان إىل معاين القرآن ( من حيث التسمية 

وبيان مشه  املؤلف، ومنانج من تفسريه، وأهم املصادر واملراجع اليت  واألجزاء، ودواعي التأليف،
استقى مشها وهنل من معيشها، والقيمة العلمية هلذا التفسري، مع نكر مشزلته بني التفاسري 

باملقاود  املعاورة، مث  بعض املؤاخذات على الويخ يف تفسريه. والثاين: حيتوي على التعريف
 ليف فيها، واملقاود القرآنية مفهومها وأمهيتها، مث العالقة بيشهما.  الورعية وتارخيها والتأ

رد   أما الوق  الثاين: اجلانب التطبيقي، فيكمن يف استشباط املقاود القرآنية من خالل تفسري   
األنهان إىل معاين القرآن وتوظيفها، والذي حوى فصلني مستقلني، األول مشهما: املقاود 

ليت تتمثل يف ستة مقاود، وهي: اهلدى والبيان، اإلوالح، املوعظة والتذكري، القرآنية العامة وا
امتثال األوامر واجتشاب الشواهي، إقامة احلجة على املخاطبني، نيل رضوان اهلل والفوز بسعادة 

مباحث، وهي: مقصد إثبات أوول  الدارين. والثاين: املقاود القرآنية اخلاوة، وتتضمن مخسة
مية، وحيوي: ) الوحدانية، الرسالة، البعث، اجلزاء (، مقصد هتذيب األخالق، العقيدة اإلسال

                                 
 ، بتصرف.  31 – 30رسالة دكتوراه، ص: ، التفسير المقاصدي للقرآن عند ابن عاشورتشكو،  (1) 
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مقصد اإلوالح الفردي، ويومل: ) إوالح العقل، إوالح الشفس، إوالح اجلسم (، مقصد 
 اإلوالح اجلماعي، وفيه: ) الصالح العائلي، الصالح  املايل، الصالح العقايب (، مقصد

 م احلكم، العالقات الدولية (.          اإلوالح العاملي، وحتته: ) نظا
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              الخاتمة:
احلمد هلل الذي أنعم وهدى، ويس ر ووف ق، وله احلمد والوكر والثشاء أواًل وآخرًا، وظاهرًا 

الم على من  وباطًشا، وله احلمد جل  جالله على ختام هذه الرسالة وإجنازها، مث الصالة والس
 كان خلقه القرآن، نيب اهلدى والرمحة، وعلى آله وأوحابه وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.  

اليت أسفرت عن املقاود القرآنية عشد رئيس القضاة  هناية هذه اجلولة العلمية املتواضعة،يف 
 وجيز رد  الشيجريي الويخ أيب بكر حممود جومي ـ رمحه اهلل وغفر له ـ من خالل تفسريه ال

األنهان إىل معاين القرآن، بدا ـ جليًّا ـ أن واحبه استطاع أن يوظِّف تلك املقاود اجلليلة 
عامها وخاوها من خالل تشاوله آليات القرآن بالورح والتحليل والتعليق والتعقيب. لكشه مل 

ن يظهرها ح هبا كلها، وإمنا ور ح ببعض ـ وهو الكثري ـ ولو ح عن بعض، والباحث حاول أيصرِّ 
        ويكوف عشها بالتتبع واالستقراء ملواضعها، مث ووفها وحتليلها.

ومن املوضوعية أن يسجل الباحث أهم الشتائ  اليت توول إليها مث يعقِّب نلك 
 بالتوويات واملقرتحات.                       

         أواًل: النتائج.
هلمم الطالب على التشقيب عن جهود  ـ توول الباحث إىل أن دراسة الرتاث شاحذة 1

العلماء املتقدمني وباعثة للباحثني على الكتابة والتفكري، وأن الويخ أبوبكر حممود جومي قد م 
 عماًل جلياًل خليًقا باإلشادة وجديرًا بالدراسة وهو تفسري القرآن الكرمي.     

ثالثة ووالح الدين والدنيا مًعا، ـ أن املقاود القرآنية مبجموعها راجعة إىل أوول اإلميان ال 2
وأن استشباطها يتأتى من طريق التدبر والتأمل الطويل لآليات ومالحظة السياقات خالل سورة 
 بعيشها، وأهنا وثيقة الصلة باملقاود الورعية، والقرآن هو أول املقاود ومشبع استسقائها.     

ف املقاود وتطبيقها من خالل ـ أن الويخ أبوبكر جومي حاول حماولة قيِّمة يف توظي 3
تفسريه لآليات القرآنية ـ بالتصريح مر ًة، وبالتلويح تارًة، وبالتعريض طورًا ـ على وجازة هذا 

 التفسري واختصاره، وأن تفسريه زاخر باألمثلة لتلك املقاود.   
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      ثانًيا: التوصيات والمقترحات. 
 ث املتطفل مبا يلي ويقرتح األمور اآلتية:     يف ختام هذا البحث املتواضع يووي الباح

ـ أن وجازة الكتاب ال تدل على خلو ه من العلوم والفوائد والد رر، بل األمر يرجع إىل باع  1
املؤلف وعدته واملشه  الذي سلكه يف العرض والتشاول والتحليل؛ فأووي طالب العلم بأن ال 

!، واملثل العريب يقول:" يوجد يف الشهر ما ال يستهيشوا بكتاب مهما وغر حجمه ودق ت عبارته
    1يوجد يف البحر ".

ـ أن االستقراء هو الطريق األمثل، والسبيل األنسب للوقوف على حقيقة األمور والتطلع  2
على خفايا األشياء، ويعطي تصورًا كاماًل عن املسألة واإلحاطة جبميع جوانبها، وبه ميكن 

مسألة، أما التصفح اجلزئي والشظرة العابرة، فليستا من مشه  احلكم على قضية أواحلسم يف 
العلم يف شيئ، ورمبا أفضت إىل التعامل أو جر ت إىل حتميل الشاس كالًما مل يقولوه، أو أد ت إىل 

 اإلساءة يف فهم كالم الغري!.     
أن  ـ ويووي كذلك الباحثني وطالب العلم ـ خاوة املتخصصني يف الدراسات القرآنية ـ 3

يوجهوا عشايتهم للكوف عن مقاود القرآن الكرمي والبحث عن مراميه من خالل كتب 
 التفسري املطولة واملختصرة على اختالف مصادرها ومشاهجها.           

على الدارسني بعض املوضوعات اليت ميكن البحث عشها من خالل تفسري رد  الباحث قرتحوي
 يت: األنهان إىل معاين القرآن، وهي كاآل

ـ توجيه القراءات القرآنية من خالل تفسري رد األنهان إىل معاين القرآن للويخ أيب بكر  1
 حممود جومي.        

املشاسبات بني اآليات ودورها يف إظهار مقاود القرآن الكرمي من خالل تفسري رد األنهان  ـ 2
 إىل معاين القرآن.        

رد األنهان  : دراسة يف التقسري املوضوعي "ـ مطابقة موضوعات السور مع مضموهنا 3
 أمنونًجا ".     

 قواعد التفسري باللغة عشد الويخ أيب بكر حممود جومي. ـ  4

                                 
   ( مثل عريب مل يقف الباحث على مرجعه. (1
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 وغريها من املوضوعات املشاسبة واجلديرة بالدراسة.       
                       الجديد في هذه الدراسة: 

القرآنية وعالقتها مبقاود الوريعة اإلسالمية من حاولت هذه الدراسة بيان حقيقة املقاود  لقد
جانٍب، ومن جانٍب آخر حاولت إبراز شخصية املفسِّر الويخ أيب بكر حممود جومي وباعه يف 
وشاعة التفسري، وكيفية توظيفه ملقاود القرآن الكرمي. وعالوًة على هذا، أظهرت الدراسة قيمة 

فاسري املعاورة، وكوفت عن الغبار الذي أ ثري حوله تفسري رد  األنهان العلمية ومشزلته بني الت
من أنه نقٌل حريفٌّ من تفسري اجلاللني، حيث أك دت أنه تفسرٌي حوى كثريًا من العلوم اإلسالمية 
اليت ختدم التفسري وتعني على فهمه، وأن مؤلِّفه أتى بأشياء مل تكن موجودًة يف تفسري اجلاللني، 

وتوجيه  ومشاقوة اآلراء الفقهية،ونكر املقاود القرآنية، ، ومن نلك: بيان موضوعات السور
القراءات القرآنية، وبيان دالالت األلفاظ واملفردات وأول اشتقاقها ونكر الفروق الدقيقة بيشها، 

وغريها. باإلضافة  واإلشارة إىل أحكام التجويد وقواعده،، ونكر املشاسبات بني اآليات والسور
كرد  بعض أسباب الشزول  والشكت العلمية املبثوثة يف ثشايا هذا التفسري،إىل اللطائف التفسريية 

           .وغري نلك والتعقيب أو التعليق على اآليات ألدلة من الدالئل، وتفشيد القصص الواهية
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 فهرس اآليات القرآنية                    
      جزء اآلية                                ر.م 

 رقمها
 الصفحة

 سورة الفاحتة                                           
 2         1     بسم اهلل الرمحن الرحيم . 1

 سورة البقرة                                                 
  120         2     ن ِلك  اْلِكت اب  ال  ر ْيب  ِفيِه ه ًدى لِْلم تَِّقني   .2
  154        22      الَِّذي ج ع ل  ل ك م  اأْل ْرض  ِفر اًشا و السَّم اء  بِش اءً  .3

 110       23    و ِإْن ك ْشت ْم يف ر ْيٍب ممَّا نـ زَّْلش ا ع ل ى ع ْبِدن ا 4.

 195       56    مث َّ بـ ع ثْـش اك ْم ِمْن بـ ْعِد م ْوِتك مْ  5.
 196 28    بِاللَِّه و ك ْشت ْم أ ْمو اتًا ف أ ْحي اك مْ  ك ْيف  ت ْكف ر ون   .6
ْوا ِمْشك ْم يف السَّْبتِ  .7  136       65    و ل ق ْد ع ِلْمت م  الَِّذين  اْعت د 
يـْه ا و م ا خ ْلف ه ا .8 ا بـ نْي  ي د   136       66    ف ج ع ْلش اه ا ن ك ااًل ِلم 

ِء تـ   9.  155       85    ْقتـ ل ون  أ نـْف س ك مْ مث َّ أ نـْت ْم ه ؤ ال 
و ِإن ا ِقيل  هل  ْم آِمش وا مب ا أ نـْز ل  اللَّه  ق ال وا نـ ْؤِمن  مب ا أ ْنزِل   .10

قًا ِلم ا  ش ا و ي ْكف ر ون  مب ا و ر اء ه  و ه و  احلْ ق  م ص دِّ ع ل يـْ
   م ع ه مْ 

   91 155 – 156 

ى بِاْلبـ يـِّش اِت مث َّ اختَّ ْذمت   اْلِعْجل  ِمْن و ل ق ْد ج اء ك ْم م وس   .11
 بـ ْعِدِه و أ نـْت ْم ظ اِلم ون  

   92 156 

 174، 140  163   و ِإهل  ك ْم إِل ٌه و اِحٌد ال  إِل ه  ِإالَّ ه و  الرَّمْح ن  الرَِّحيم   .12
ْل نـ تَِّبع  م ا و ِإن ا ِقيل  هل  م  اتَِّبع وا م ا أ نـْز ل  اللَّه  ق ال وا ب   .13

ش ا ع ل ْيِه آب اء ن ا  أ ْلف يـْ
  170 127 

  91        185   ي رِيد  اللَّه  ِبك م  اْلي ْسر  و ال  ي رِيد  ِبك م  اْلع ْسر   .14
و ي ْسأ ل ون ك  ع ِن اْلم ِحيِض ق ْل ه و  أ ًنى ف اْعت زِل وا  .15

 الشِّس اء  يف اْلم ِحيضِ 
  222       234 
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و ِإْن ط لَّْقت م وه نَّ ِمْن قـ ْبِل أ ْن مت  س وه نَّ و ق ْد فـ ر ْضت ْم  .16
 هل  نَّ ف رِيض ًة ف ِشْصف  م ا فـ ر ْضت مْ 

237        241 

 و ق ال  هل  ْم ن ِبيـ ه ْم ِإنَّ اللَّه  ق ْد بـ ع ث  ل ك ْم ط ال وت  م ِلًكا .17
ش ا و حن ْن  أ ح ق  بِاْلم ْلِك ق ال وا أ ىنَّ ي ك ون  ل ه  اْلم ْلك  ع   ل يـْ

 ِمْشه  

 247 234 - 235 

 193 255   اللَّه  ال  إِل ه  ِإالَّ ه و  احلْ ي  اْلق ي وم   .18
اِوي ٌة ع ل ى ع ر وِشه ا  .19 الَِّذي م رَّ ع ل ى قـ ْري ٍة و ِهي  خ  أ ْو ك 

ِذِه اللَّه  بـ ْعد  م ْوهِت ا  ق ال  أ ىنَّ حي ِْيي ه 
 259 197 

و م ث ل  الَِّذين  يـ ْشِفق ون  أ ْمو اهل  م  اْبِتغ اء  م ْرض اِت اللَِّه  .20
شٍَّة ِبر بـْو ةٍ  ث ِل ج   و تـ ْثِبيًتا ِمْن أ نـْف ِسِهْم ك م 

  265        164 

نِي ةً  .21 اِر ِسرًّا و ع ال    243، 210  274   الَِّذين  يـ ْشِفق ون  أ ْمو اهل  ْم بِاللَّْيِل و الشـَّه 
ف م ْن ج اء ه  م ْوِعظ ٌة ِمْن ر بِِّه ف انـْتـ ه ى فـ ل ه  م ا س ل ف   .22

 و أ ْمر ه  ِإىل  اللَّهِ 
  275         135   

 سورة آل عمران                                             
ِئك ة   .23 و أ ول و اْلِعْلِم ش ِهد  اللَّه  أ نَّه  ال  إِل ه  ِإالَّ ه و  و اْلم ال 

     ق اِئًما بِاْلِقْسطِ 
  18 174 

 211 25   ف ك ْيف  ِإن ا مج  ْعش اه ْم لِيـ ْوٍم ال  ر ْيب  ِفيهِ  . 24
ْيِهْم  .25 ن ِلك  ِمْن أ نـْب اِء اْلغ ْيِب ن وِحيِه إِل ْيك  و م ا ك ْشت  ل د 

م ه مْ            ِإْن يـ ْلق ون  أ ْقال 
  44 185 

ش ا م ع  ر   .26 بَـّش ا آم شَّا مب ا أ نـْز ْلت  و اتَـّبـ ْعش ا الرَّس ول  ف اْكت بـْ
 الوَّاِهِدين  

  54 187 

 67 97   ِفيِه آي اٌت بـ يـِّش اٌت م ق ام  ِإبـْر اِهيم   .27
 128  102   ي ا أ يـ ه ا الَِّذين  آم ش وا اتَـّق وا اللَّه  ح قَّ تـ ق اتِِه  .28
 136 106    و ج وٌه و ت ْسو د  و ج وهٌ  يـ ْوم  تـ بـْي ض   .29
  136          107  و أ مَّا الَِّذين  ابـْي ضَّْت و ج وه ه مْ  .30
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 141       115  و م ا يـ ْفع ل وا ِمْن خ رْيٍ فـ ل ْن ي ْكف ر وه   .31
و الَِّذين  ِإن ا فـ ع ل وا ف اِحو ًة أ ْو ظ ل م وا أ نـْف س ه ْم ن ك ر وا  .32

 لَّه  ال
 135       229 

ْم و ج شَّاٌت جت ْرِي ِمْن  .33 أ ول ِئك  ج ز اؤ ه ْم م ْغِفر ٌة ِمْن ر هبِِّ
اِلِدين  ِفيه ا ا اأْل نـْه ار  خ   حت ِْته 

 136       253 

ا بـ ي اٌن لِلشَّاِس و ه ًدى و م ْوِعظ ٌة لِْلم تَِّقني   .34  120        138  ه ذ 
ِمن  اللَِّه لِْشت  هل  ْم و ل ْو ك ْشت  ف ظًّا غ ِليظ   ف ِبم ا ر مْح ةٍ  .35

نـْف ض وا ِمْن ح ْوِلك    اْلق ْلِب ال 
 159 219 – 220 ،

253   
ِف اللَّْيِل  .36 ْلِق السَّم او اِت و اأْل ْرِض و اْخِتال  ِإنَّ يف خ 

ي اٍت أِل ويل اأْل ْلب ابِ   و الشـَّه اِر آل 
 190 227 

ْذك ر ون  اللَّه  ِقي اًما و قـ ع وًدا و ع ل ى ج ش وهِبِْم الَِّذين  ي   .37
ْلِق السَّم او اِت و اأْل ْرضِ   و يـ تـ ف كَّر ون  يف خ 

 191   227 

ر بَـّش ا و آتِش ا م ا و ع ْدتـ ش ا ع ل ى ر س ِلك  و ال  خت ْزِن ا يـ ْوم   .38
 اْلِقي ام ةِ 

 194        197 

 سورة الشساء                                           
   245، 242 5     و ال  تـ ْؤت وا الس ف ه اء  أ ْمو ال ك م  الَّيِت ج ع ل  اللَّه  ل ك ْم ِقي اًما .39
يت ي ْأِتني  اْلف اِحو ة  ِمْن ِنس اِئك ْم ف اْست ْوِهد وا  .40 و الالَّ

 ع ل ْيِهنَّ أ ْربـ ع ًة ِمْشك مْ 
   15         247 

اِن ي ْأتِي اهِن ا ِمْشك ْم ف آن ومه  ا .41  247        16    و اللَّذ 
ل  ل ك ْم أ ْن ت رِث وا الشِّس اء    .42 ي ا أ يـ ه ا الَِّذين  آم ش وا ال  حيِ 

ْرًها  ك 
   19     237 – 238 

   28    ي رِيد  اللَّه  أ ْن خي  فِّف  ع ْشك مْ  .43
ش ك ْم ي ا أ يـ ه ا الَّذِ  .44 ين  آم ش وا ال  ت ْأك ل وا أ ْمو ال ك ْم بـ يـْ

 بِاْلب اِطِل ِإالَّ أ ْن ت ك ون  جِت ار ًة ع ْن تـ ر اٍض ِمْشك مْ 
   29 230  ،242 

شـَّْوا م ا ف ضَّل  اللَّه  ِبِه بـ ْعض ك ْم ع ل ى بـ ْعضٍ  .45     230       32   و ال  تـ ت م 
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ى الشِّس اِء مب ا ف ضَّل  اللَّه  بـ ْعض ه ْم الرِّج ال  قـ وَّام ون  ع ل   .46
 ع ل ى بـ ْعٍض و مب ا أ نـْف ق وا ِمْن أ ْمو اهلِِمْ 

  34   238 – 239 

يـ ْوم ِئٍذ يـ و د  الَِّذين  ك ف ر وا و ع ص و ا الرَّس ول  ل ْو ت س وَّى  .47
 هِبِم  اأْل ْرض  

   42       70 

ا الَِّذين  آم   .48 ة  و أ نـْت ْم س ك ار ى ي ا أ يـ ه  ش وا ال  تـ ْقر ب وا الصَّال 
 ح ىتَّ تـ ْعل م وا م ا تـ ق ول ون

  43      226 

  232،  66  49   أ ملْ  تـ ر  ِإىل  الَِّذين  يـ ز ك ون  أ نـْف س ه مْ  .49
 232      54   أ ْم حي ْس د ون  الشَّاس  ع ل ى م ا آت اه م  اللَّه  ِمْن ف ْضِلهِ  .50
نَّ اللَّه  ي ْأم ر ك ْم أ ْن تـ ؤ د وا اأْل م ان اِت ِإىل  أ ْهِله ا و ِإن ا إِ  .51

ْمت ْم بـ نْي  الشَّاِس أ ْن حت ْك م وا بِاْلع ْدلِ   ح ك 
  58      254 

 187      64   و م ا أ ْرس ْلش ا ِمْن ر س وٍل ِإالَّ لِي ط اع  بِِإْنِن اللَّهِ  .52
 188      80   لرَّس ول  فـ ق ْد أ ط اع  اللَّه  م ْن ي ِطِع ا .53
اللَّه  ال  إِل ه  ِإالَّ ه و  ل ي ْجم ع شَّك ْم ِإىل  يـ ْوِم اْلِقي ام ِة ال   .54

 ر ْيب  ِفيهِ 
  87      141 

ِإنَّا أ نـْز ْلش ا إِل ْيك  اْلِكت اب  بِاحلْ قِّ لِت ْحك م  بـ نْي  الشَّاِس مب ا  .55
 لَّه  أ ر اك  ال

 105      255 

نـْي ا  .56 نـْي ا ف ِعْشد  اللَِّه ثـ و اب  الد  م ْن ك ان  ي رِيد  ثـ و اب  الد 
 و اآْلِخر ةِ 

 134       165 

رًا أ ْو خت ْف وه  أ ْو تـ ْعف وا ع ْن س وءٍ  .57 يـْ  220       149  ِإْن تـ ْبد وا خ 
 ي ك ون  لِلشَّاِس ع ل ى اللَِّه ر س اًل م ب وِّرِين  و م ْشِذرِين  لِئ الَّ  .58

 ح جٌَّة بـ ْعد  الر س لِ 
 165       186 

اٌن ِمْن ر بِّك ْم و أ نـْز ْلش ا  .59 ا الشَّاس  ق ْد ج اء ك ْم بـ ْره  ي ا أ يـ ه 
   إِل ْيك ْم ن ورًا م ِبيًشا

 174       121 

  سورة املائدة                                            
ِة ف اْغِسل وا  .60  141       6    ي ا أ يـ ه ا الَِّذين  آم ش وا ِإن ا ق ْمت ْم ِإىل  الصَّال 
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   و ج وه ك ْم و أ ْيِدي ك ْم ِإىل  اْلم ر اِفقِ 
ِثريًا  .61 ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ق ْد ج اء ك ْم ر س ول ش ا يـ بـ نيِّ  ل ك ْم ك 

 اْلِكت اِب و يـ ْعف و ع ْن ك ِثريٍ ممَّا ك ْشت ْم خت ْف ون  ِمن  
   15       121 

مِ  .62  121       16    يـ ْهِدي بِِه اللَّه  م ِن اتَـّب ع  رِْضو ان ه  س ب ل  السَّال 
 156       17    ل ق ْد ك ف ر  الَِّذين  ق ال وا ِإنَّ اللَّه  ه و  اْلم ِسيح  اْبن  م ْرمي    .63
 156، 67-66 18    ود  و الشَّص ار ى حن ْن  أ بـْش اء  اللَِّه و أ ِحبَّاؤ ه  و ق ال ِت اْليـ ه   .64

- 157  
و السَّارِق  و السَّارِق ة  ف اْقط ع وا أ ْيِديـ ه م ا ج ز اًء مب ا ك س ب ا  .65

 ن ك ااًل ِمن  اللَّهِ 
   38       248 

 111،  60  48       ِلك ل  ج ع ْلش ا ِمْشك ْم ِشْرع ًة و ِمشـْه اًجا .66
ِة اختَّ ذ وه ا ه ز ًوا و ل ِعًبا .67  226       58   و ِإن ا ن اد يـْت ْم ِإىل  الصَّال 
يل  و م ا أ ْنزِل  إِل ْيِهْم ِمْن  .68 و ل ْو أ نَـّه ْم أ ق ام وا التـَّْور اة  و اإْلِجنِْ

ْم أل  ك ل وا ِمْن فـ ْوِقِهْم و ِمْن حت ِْت أ ْرج لِ   ِهمْ ر هبِِّ
  66       104 

ي ا أ يـ ه ا الرَّس ول  بـ لِّْغ م ا أ ْنزِل  إِل ْيك  ِمْن ر بِّك  و ِإْن ملْ   .69
ا بـ لَّْغت  رِس ال ت ه    تـ ْفع ْل ف م 

   67       185 

م ا اْلم ِسيح  اْبن  م ْرمي   ِإالَّ ر س وٌل ق ْد خ ل ْت ِمْن قـ ْبِلِه  .70
 الر س ل  

   75       157 

ِْلك  ل ك ْم ض رًّا و ال   .71 ق ْل أ تـ ْعب د ون  ِمْن د وِن اللَِّه م ا ال  مي 
 نـ ْفًعا

   76 157 - 158    

اًل ط يًِّبا .72  142       88   ك ل وا ممَّا ر ز ق ك م  اللَّه  ح ال 
 سورة األنعام                                    

 198       2   ْم ِمْن ِطنٍي مث َّ ق ض ى أ ج اًل الَِّذي خ ل ق ك   و  ه   .73
ْوٌ  .74 نـْي ا ِإالَّ ل ِعٌب و هل   131      32   و م ا احلْ ي اة  الد 
 186      48   و م ا نـ ْرِسل  اْلم ْرس ِلني  ِإالَّ م ب وِّرِين  و م ْشِذرِين   .75
ا ِور اِطي م ْست ِقيًما ف اتَِّبع وه   .76  165      153     و أ نَّ ه ذ 
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 سورة األعراف                                           
ش اه ْم ِبِكت اٍب ف صَّْلش اه  ع ل ى ِعْلٍم ه ًدى و ر مْح ًة  .77 و ل ق ْد ِجئـْ

 لِق ْوٍم يـ ْؤِمش ون  
  52      121 

ش اه  و الَِّذين  م ع ه  يف اْلف ْلكِ  .78  70        64    ف ك ذَّب وه  ف أ جْن يـْ
تْـه م  الرَّْجف ة  ف أ ْوب ح وا يف د ارِِهْم ج امثِني   .79  249       78     ف أ خ ذ 
ِإنَّك ْم ل ت ْأت ون  الرِّج ال  ش ْهو ًة ِمْن د وِن الشِّس اِء ب ْل أ نـْت ْم  .80

         قـ ْوٌم م ْسرِف ون  
  81       228 

م ط رًا ف اْنظ ْر ك ْيف  ك ان  ع اِقب ة   و أ ْمط ْرن ا ع ل ْيِهمْ  .81
  اْلم ْجرِِمني  

  84       249 

مث َّ بـ ع ثْـش ا ِمْن بـ ْعِدِهْم م وس ى بِآي اتِش ا ِإىل  ِفْرع ْون  و م ل ِئِه  .82
 ف ظ ل م وا هِب ا

 103       195 

ان وا ي ْست ْضع ف ون  م و   .83 ارِق  و أ ْور ثـْش ا اْلق ْوم  الَِّذين  ك 
 اأْل ْرِض و م غ ارِبـ ه ا

 137        69 

ش ا ل ه  يف اأْل ْلو اِح ِمْن ك لِّ ش ْيٍء م ْوِعظ ًة و تـ ْفِصياًل  .84 ت بـْ و ك 
 ِلك لِّ ش ْيءٍ 

 145        69 

ش ا الَِّذين  يـ شـْه ْون  ع ِن  .85 فـ ل مَّا ن س وا م ا ن كِّر وا ِبِه أ جْن يـْ
 الس وءِ 

 165       137 

أ و ملْ  يـ ْشظ ر وا يف م ل ك وِت السَّم او اِت و اأْل ْرِض و م ا  . 86
  خ ل ق  اللَّه  ِمْن ش ْيءٍ 

 185   175 

 159   194   ِإنَّ الَِّذين  ت ْدع ون  ِمْن د وِن اللَِّه ِعب اٌد أ ْمث ال ك مْ  .87
يـ ْبِطو ون  هِب ا أ ْم هل  ْم  أ هل  ْم أ ْرج ٌل مي ْو ون  هِب ا أ ْم هل  ْم أ ْيدٍ  .89

 أ ْعني ٌ يـ ْبِصر ون  هِب ا أ ْم هل  ْم آن اٌن ي ْسم ع ون  هِب ا
   

195 
  159 

 220      199   خ ِذ اْلع ْفو  و ْأم ْر بِاْلع ْرِف و أ ْعِرْض ع ِن اجلْ اِهِلني   .90
 

 سورة األنفال                                              
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ش ٌة و ي ك ون  الدِّين  ك ل ه  لِلَِّه   .91  175       39                            و ق اتِل وه ْم ح ىتَّ ال  ت ك ون  ِفتـْ
ِإنَّ الَِّذين  آم ش وا و ه اج ر وا و ج اه د وا بِأ ْمو اهلِِْم و أ نـْف ِسِهْم  .92

ِبيِل اللَِّه و الَِّذين  آو ْوا و ن ص ر و       ايف س 
  72       258 

 258       73     و الَِّذين  ك ف ر وا بـ ْعض ه ْم أ ْولِي اء  بـ ْعضٍ  .93
 253       68   ل ْوال  ِكت اٌب ِمن  اللَِّه س ب ق    .94

 سورة التوبة                                                 
ا الَِّذين  آم ش وا ِإمنَّ   .95 ا اْلم ْورِك ون  جن  ٌس ف ال  يـ ْقر ب وا ي ا أ يـ ه 

ا      اْلم ْسِجد  احلْ ر ام  بـ ْعد  ع اِمِهْم ه ذ 
  28       259 

ق اتِل وا الَِّذين  ال  يـ ْؤِمش ون  بِاللَِّه و ال  بِاْليـ ْوِم اآْلِخِر و ال   .96
   حي  رِّم ون  م ا ح رَّم  اللَّه  و ر س ول ه  

  29       260 

و ق ال ِت اْليـ ه ود  ع ز يـٌْر اْبن  اللَِّه و ق ال ِت الشَّص ار ى  .97
 اْلم ِسيح  اْبن  اللَّهِ 

  30        158     

تَـّبـ ع وك   .98       103،  87  42      ل ْو ك ان  ع ر ًضا ق رِيًبا و س ف رًا ق اِوًدا ال 
شَّ  .99 اٍت جت ْرِي ِمْن و ع د  اللَّه  اْلم ْؤِمِشني  و اْلم ْؤِمش اِت ج 

اِلِدين  ِفيه ا ا اأْل نـْه ار  خ       حت ِْته 
  72      166 

 78       75   و ِمشـْه ْم م ْن ع اه د  اللَّه  ل ِئْن آت ان ا ِمْن ف ْضِلهِ  .100
ل ِكِن الرَّس ول  و الَِّذين  آم ش وا م ع ه  ج اه د وا بِأ ْمو اهلِِْم  .101

 و أ نـْف ِسِهمْ 
  88      166 

 سورة يونس                                           
أ  اخْل ْلق  مث َّ ي ِعيد ه   .102 اِئك ْم م ْن يـ ْبد   159       34      ق ْل ه ْل ِمْن ش ر ك 
 198      55       أ ال  ِإنَّ لِلَِّه م ا يف السَّم او اِت و اأْل ْرضِ  .103
نـْي اهل  م  اْلب ْور   .104  167      64    ى يف احلْ ي اِة الد 
 136      101        ق ِل اْنظ ر وا م ان ا يف السَّم او اِت و اأْل ْرضِ  .105

 سورة هود                                            
 250      82   فـ ل مَّا ج اء  أ ْمر ن ا ج ع ْلش ا ع الِيـ ه ا س اِفل ه ا .106
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 سورة يوسف                                           
 243      54   و ق ال  اْلم ِلك  ائْـت وين ِبِه أ ْست ْخِلْصه  لِشـ ْفِسي .107
 244      55   ق ال  اْجع ْليِن ع ل ى خ ز اِئِن اأْل ْرِض ِإينِّ ح ِفيٌظ ع ِليمٌ  .108
 209      74   ك اِنِبني    ق ال وا ف م ا ج ز اؤ ه  ِإْن ك ْشت مْ  .109
 209      75   ق ال وا ج ز اؤ ه  م ْن و ِجد  يف ر ْحِلِه فـ ه و  ج ز اؤ ه   .110
 188      102     ن ِلك  ِمْن أ نـْب اِء اْلغ ْيِب ن وِحيِه إِل ْيك   .111

 سورة الرعد                                               
 189      43    لَِّذين  ك ف ر وا ل ْست  م ْرس اًل و يـ ق ول  ا .112

 سورة إبراهيم                                            
ٌغ لِلشَّاِس و لِيـ ْشذ ر وا بِهِ  .113 ا ب ال   137      52   ه ذ 

 سورة احلجر                                            
 176      40   م  اْلم ْخل ِصني   ِإالَّ ِعب اد ك  ِمشـْه   .114
ا ِور اٌط ع ل يَّ م ْست ِقيمٌ  .115  176      41   ق ال  ه ذ 
شـ ه م ا ِإالَّ بِاحلْ قِّ  .116  221      85   و م ا خ ل ْقش ا السَّم او اِت و اأْل ْرض  و م ا بـ يـْ
شـ ْيك  ِإىل  م ا م تَـّْعش ا ِبِه أ ْزو   .117 اًجا ِمشـْه ْم و ال  ال  مت  دَّنَّ ع يـْ

  حت ْز ْن ع ل ْيِهمْ 
  88      255 

 سورة الشحل                                              
ِئك ة  بِالر وِح ِمْن أ ْمرِِه ع ل ى م ْن ي و اء  ِمْن  .118 يـ شـ زِّل  اْلم ال 

 ِعب اِدهِ 
   2       142 

ه ا ج ائِرٌ و ع ل ى اللَِّه ق ْصد  السَِّبي .119      103، 87 9      ِل و ِمشـْ
ِإهل  ك ْم إِل ٌه و اِحٌد ف الَِّذين  ال  يـ ْؤِمش ون  بِاآْلِخر ِة قـ ل وبـ ه ْم  .120

 م ْشِكر ةٌ 
  22      176 

 176      51   و ق ال  اللَّه  ال  تـ تَِّخذ وا ِإهل  نْيِ اثـْشـ نْيِ  .121
يـ تـ و فَّاك ْم و ِمْشك ْم م ْن يـ ر د  ِإىل  أ ْرن ِل و اللَّه  خ ل ق ك ْم مث َّ  .122

 اْلع م رِ 
  70      198 
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 224      78   و اللَّه  أ ْخر ج ك ْم ِمْن ب ط وِن أ مَّه اِتك ْم ال  تـ ْعل م ون  ش ْيًئا .123
 80       79    أ ملْ  يـ ر ْوا ِإىل  الطَّرْيِ م س خَّر اٍت يف ج وِّ السَّم اءِ  .124
و يـ ْوم  نـ بـْع ث  يف ك لِّ أ مٍَّة ش ِهيًدا ع ل ْيِهْم ِمْن أ نـْف ِسِهْم  .125

ءِ  ش ا ِبك  ش ِهيًدا ع ل ى ه ؤ ال        و ِجئـْ
  89      122 

 115      90     ِإنَّ اللَّه  ي ْأم ر  بِاْلع ْدِل و اإْلِْحس اِن و ِإيت اِء ِني اْلق ْرىب   .126
اثًاو ال  ت ك   .127 الَّيِت نـ ق ض ْت غ ْزهل  ا ِمْن بـ ْعِد قـ وٍَّة أ ْنك   212      92   ون وا ك 
 211      96   م ا ِعْشد ك ْم يـ شـْف د  و م ا ِعْشد  اللَِّه ب اقٍ  .128
ٍر أ ْو أ نـْث ى و ه و  م ْؤِمنٌ  .129  211      97   م ْن ع ِمل  و احِلًا ِمْن ن ك 
 122       102  وح  اْلق د ِس ِمْن ر بِّك  بِاحلْ قِّ ق ْل نـ زَّل ه  ر   .130
 122       103  و ل ق ْد نـ ْعل م  أ نَـّه ْم يـ ق ول ون  ِإمنَّ ا يـ ع لِّم ه  ب و رٌ  .131
اًل ط يًِّبا .132  142       114   ف ك ل وا ممَّا ر ز ق ك م  اللَّه  ح ال 

 سورة اإلسراء                                            
 183       1     س ْبح ان  الَِّذي أ ْسر ى ِبع ْبِدِه ل ْياًل  .133
ش ا م وس ى اْلِكت اب  و ج ع ْلش اه  ه ًدى لِب يِن ِإْسر ائِيل   .134  123       2     و آتـ يـْ
 123       3     ن رِّيَّة  م ْن مح  ْلش ا م ع  ن وحٍ  .135
ْيِن ِإْحس انًا و ق ض ى ر ب ك   .136  173،  131  23    أ الَّ تـ ْعب د وا ِإالَّ ِإيَّاه  و بِاْلو اِلد 
 248       32    و ال  تـ ْقر ب وا الزِّن ا ِإنَّه  ك ان  ف اِحو ةً  .137
و ال  تـ ْقر ب وا م ال  اْلي ِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهي  أ ْحس ن  ح ىتَّ يـ بـْل غ   .138

 أ ش دَّه  
   34       244 

 199       52    يـ ْوم  ي ْدع وك ْم فـ ت ْست ِجيب ون  حِب ْمِدهِ  .139
 سورة الكهف                                            

 142       7    ِإنَّا ج ع ْلش ا م ا ع ل ى اأْل ْرِض زِيش ًة هل  ا .140
 142       8    و ِإنَّا جل  اِعل ون  م ا ع ل يـْه ا .141
ق ْل ِإمنَّ ا أ ن ا ب و ٌر ِمثْـل ك ْم ي وح ى ِإيل َّ أ منَّ ا ِإهل  ك ْم إِل هٌ  .142

 و اِحدٌ 
 110     

176،189،199 
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 سورة مرمي                                               
   

شـ ه م ا ف اْعب ْده  و   .143 اْوط ربْ ر ب  السَّم او اِت و اأْل ْرِض و م ا بـ يـْ
 لِِعب اد تِهِ 

   65        177 

ْنس ان  أ نَّا خ ل ْقش اه  ِمْن قـ ْبل   .144  199        67   أ و ال  ي ْذك ر  اإْلِ
 سورة طه                                                  

   
 200        55   ِمشـْه ا خ ل ْقش اك ْم و ِفيه ا ن ِعيد ك مْ  .145
أ فـ ل ْم يـ ْهِد هل  ْم ك ْم أ ْهل ْكش ا قـ بـْل ه ْم ِمن  اْلق ر وِن مي ْو ون   .146

 يف م س اِكِشِهمْ 
  128        224 

ِة و اْوط ربْ ع ل يـْه ا .147  143        132   و ْأم ْر أ ْهل ك  بِالصَّال 
 سورة األنبياء                                            

ا نِْكر  م ْن م ِعي  و نِْكر  م ْن قـ ْبِليه   .148  177        24    ذ 
ا ف اْسأ ل وه ْم ِإْن ك ان وا  .149 ق ال  ب ْل فـ ع ل ه  ك ِبري ه ْم ه ذ 

 يـ ْشِطق ون     
   63        128 

 128        64    فـ ر ج ع وا ِإىل  أ نـْف ِسِهْم فـ ق ال وا ِإنَّك ْم أ نـْت م  الظَّاِلم ون   .150
ِء  .151 مث َّ ن ِكس وا ع ل ى ر ء وِسِهْم ل ق ْد ع ِلْمت  م ا ه ؤ ال 

 يـ ْشِطق ون  
    65        128 

ْيًئا و ال   .152 ق ال  أ فـ تـ ْعب د ون  ِمْن د وِن اللَِّه م ا ال  يـ شـْف ع ك ْم ش 
 ي ض ر ك مْ 

   66        128 

ا تـ ْعب د ون   .153  128        67    ِمْن د وِن اللَِّه أ ف ال  تـ ْعِقل ون  أ ف  ل ك ْم و ِلم 
ش ا ل ه  ف ك و ْفش ا م ا ِبِه ِمْن ض ر   .154 بـْ  235        84         ف اْست ج 
ش ا ل ه  حي ْىي  و أ ْول ْحش ا ل ه  ز ْوج ه   .155 بـْ ش ا ل ه  و و ه  بـْ  239        90    ف اْست ج 
ا فـ شـ ف ْخش ا ِفيه ا ِمْن ر وِحش او الَّيِت أ ْحص ش   .156    240        91    ْت فـ ْرج ه 
 178        108   ق ْل ِإمنَّ ا ي وح ى ِإيل َّ أ منَّ ا ِإهل  ك ْم إِل ٌه و اِحدٌ  .157
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 سورة احل                                                       
ال ْن يـ ش ال  اللَّه  حل  وم ه ا و   .158  144 – 143   37    ال  ِدم اؤ ه 
ِيت ك ْم مث َّ حي ِْييك مْ  .159  200        66    و ه و  الَِّذي أ ْحي اك ْم مث َّ مي 
اِدِه ه و  اْجت ب اك ْم و م ا ج ع ل   .160 و ج اِهد وا يف اللَِّه ح قَّ ِجه 

يِن ِمْن ح ر جٍ   ع ل ْيك ْم يف الدِّ
   78         91 

 
 سورة املؤمشون                                             
    

اِلد ون   .161  200        11    الَِّذين  ي رِث ون  اْلِفْرد ْوس  ه ْم ِفيه ا خ 
ل ٍة ِمْن ِطنيٍ  .162 ْنس ان  ِمْن س ال   200        12    و ل ق ْد خ ل ْقش ا اإْلِ
يِّت ون  مث َّ ِإنَّك ْم بـ ْعد  ن ِلك   .163  195        15     ل م 
 195        16    مث َّ ِإنَّك ْم يـ ْوم  اْلِقي ام ِة تـ بـْع ث ون   .164
بَـّر وا اْلق ْول   .165  160        68    أ فـ ل ْم ي دَّ
 160         69    أ ْم ملْ  يـ ْعرِف وا ر س وهل  مْ  .166
 160        70    ه ْم بِاحلْ قِّ ْم يـ ق ول ون  ِبِه ِجشٌَّة ب ْل ج اء   .167
 201        74    و ِإنَّ الَِّذين  ال  يـ ْؤِمش ون  بِاآْلِخر ِة ع ِن الصِّر اِط ل ش اِكب ون   .168
  221        96        اْدف ْع بِالَّيِت ِهي  أ ْحس ن  السَّيِّئ ة   .169
شـ ه ْم يـ ْوم ِئذٍ ف ِإن ا ن ِفخ  يف الص وِر ف ال  أ ْنس اب   .170  201         101   بـ يـْ
 196        115    أ ف ح ِسْبت ْم أ منَّ ا خ ل ْقش اك ْم ع ب ثًا .171

 سورة الشور                                             
ا ِمائ ة  ج ْلد ةٍ  .172  247        2     الزَّانِي ة  و الزَّاين ف اْجِلد وا ك لَّ و اِحٍد ِمشـْه م 
  214        25    يـ ْوم ِئٍذ يـ و فِّيِهم  اللَّه  ِديشـ ه م  احلْ قَّ  .173
 166        38     ْجزِيـ ه م  اللَّه  أ ْحس ن  م ا ع ِمل وا و ي زِيد ه ْم ِمْن ف ْضِلهِ ي  لِ  .174
 144        40    أ ْو ك ظ ل م اٍت يف حب ٍْر جل ِّي   .175

 سورة الفرقان                                               
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ْيًئا و ه ْم خي ْل ق ون   .176  202 – 201  3     و اختَّ ذ وا ِمْن د ونِِه آهِل ًة ال  خي ْل ق ون  ش 
ش اك  بِاحلْ قِّ  .177  56 33    و ال  ي ْأت ون ك  مب ث ٍل ِإالَّ ِجئـْ
ِة الَّيِت أ ْمِطر ْت م ط ر  السَّْوِء أ فـ ل ْم و ل ق ْد أ تـ ْوا ع ل ى اْلق ْري   .178

 ي ك ون وا يـ ر ْونـ ه ا
   40 202 

 129 43    أ ر أ ْيت  م ِن اختَّ ذ  ِإهل  ه  ه و اه  أ ف أ ْنت  ت ك ون  ع ل ْيِه و ِكياًل  .179
ْونًا و ِإن ا  .180 و ِعب اد  الرَّمْح ِن الَِّذين  مي ْو ون  ع ل ى اأْل ْرِض ه 

ًما        خ اط بـ ه م  اجلْ اِهل ون  ق ال وا س ال 
   63 220 

 سورة الوعراء                                              
 222          214  و أ ْنِذْر ع ِوري ت ك  اأْل قـْر ِبني    .181
 222         215  و اْخِفْض ج ش اح ك  ِلم ِن اتَـّبـ ع ك  ِمن  اْلم ْؤِمِشني   .182
ش ون  ِبك لِّ رِيٍع آي ًة تـ ْعب ث ون   .183  130         128   أ تـ بـْ
 130               129   و تـ تَِّخذ ون  م ص اِنع  ل ع لَّك ْم خت ْل د ون   .184

 سورة الشمل                                                
ان ْت تـ ْعب د  ِمنْ  .185  189         43   د وِن اللَّهِ  و و دَّه ا م ا ك 
 249        58        و أ ْمط ْرن ا ع ل ْيِهْم م ط رًا ف س اء  م ط ر  اْلم ْشذ رِين   .186
ل ِتِهمْ  .187  145        81   و م ا أ ْنت  هِب اِدي اْلع ْمِي ع ْن ض ال 
 202        86   ِفيِه و الشَـّه ار  م ْبِصرًا أ ملْ  يـ ر ْوا أ نَّا ج ع ْلش ا اللَّْيل  لِي ْسك ش وا .188
و يـ ْوم  يـ شـْف خ  يف الص وِر فـ ف زِع  م ْن يف السَّم او اِت و م ْن  .189

 يف اأْل ْرِض ِإالَّ م ْن ش اء  
  87        203 

 سورة القصصص                                          
 71         23    ي ن  و ج د  ع ل ْيِه أ مًَّة ِمن  الشَّاِس ي ْسق ون  و ل مَّا و ر د  م اء  م دْ  .190
ش ا م وس ى اْلِكت اب  ِمْن بـ ْعِد م ا أ ْهل ْكش ا  .191 و ل ق ْد آتـ يـْ

 اْلق ر ون  اأْل وىل  
   43  123  ،137      

 138         51    و ل ق ْد و وَّْلش ا هل  م  اْلق ْول  ل ع لَّه ْم يـ ت ذ كَّر ون   .192
 161         57     و ق ال وا ِإْن نـ تَِّبِع اهْل د ى م ع ك  نـ ت خ طَّْف ِمْن أ ْرِضش ا .193
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 189         68    و ر ب ك  خي ْل ق  م ا ي و اء  و خي ْت ار  م ا ك ان  هل  م  اخْلِيـ ر ة   .194
ِخر ة  و ال  تـ ْشس  ن ِصيب ك  و ابـْت ِغ ِفيم ا آت اك  اللَّه  الدَّار  اآْل  .195

نـْي ا  ِمن  الد 
   77         163 

و م ا ك ْشت  تـ ْرج و أ ْن يـ ْلق ى إِل ْيك  اْلِكت اب  ِإالَّ ر مْح ًة ِمْن  .196
 ر بِّك  

   86         190 

و ال  ي ص د نَّك  ع ْن آي اِت اللَِّه بـ ْعد  ِإْن أ ْنزِل ْت إِل ْيك   .197
 ِإىل  ر بِّك  و ادْع  

   87  

ًا آخ ر  ال  إِل ه  ِإالَّ ه و  ك ل  ش ْيٍء  . 198 و ال  ت دْع  م ع  اللَِّه ِإهل 
اِلٌك ِإالَّ و ْجه ه    ه 

   88   145 - 190 

 سورة العشكبوت                                             
ْأت ون  اْلف اِحو ة  م ا و ل وطًا ِإْن ق ال  لِق ْوِمِه إِنَّك ْم ل ت   .199

بـ ق ك ْم هِب ا ِمْن أ ح ٍد ِمن  اْلع ال ِمني          س 
  28        248 

ة   .200  138        45   اْتل  م ا أ وِحي  إِل ْيك  ِمن  اْلِكت اِب و أ ِقِم الصَّال 
 سورة الروم                                            

نـْي اْعل م ون  ظ  يـ   .201  226        7       اِهرًا ِمن  احلْ ي اِة الد 
أ  اخْل ْلق  مث َّ ي ِعيد ه  و ه و  أ ْهو ن  ع ل ْيِه و ل ه   .202 و ه و  الَِّذي يـ ْبد 

  اْلم ث ل  اأْل ْعل ى يف السَّم او اِت و اأْل ْرضِ 
  27        178 

 ورة لقمانس                                            
 103         19     و اْقِصْد يف م ْوِيك  و اْغض ْض ِمْن و ْوِتك   .203
ن ِلك  بِأ نَّ اللَّه  ه و  احلْ ق  و أ نَّ م ا ي ْدع ون  ِمْن د ونِِه  .204

 اْلب اِطل  
   30         179 

ني  ل ه  و ِإن ا غ ِويـ ه ْم م ْوٌج ك الظ ل ِل د ع و ا اللَّه  خم ِْلصِ  .205
   الدِّين  فـ ل مَّا جن َّاه ْم ِإىل  اْلبـ رِّ ف ِمشـْه ْم م ْقت ِصدٌ 

   32         104 

ي ا أ يـ ه ا الشَّاس  اتَـّق وا ر بَّك ْم و اْخو ْوا يـ ْوًما ال  جي ْزِي و اِلٌد  .206
ْيًئا  ع ْن و ل ِدِه و ال  م ْول وٌد ه و  ج اٍز ع ْن و اِلِدِه ش 

   33         204  



 

256 

 سورة السجدة                                              
ش ا م وس ى اْلِكت اب  ف ال  ت ك ْن يف ِمْري ٍة ِمْن  .207 و ل ق ْد آتـ يـْ

 لِق ائِهِ 
   23                      124 

 سورة األحزاب             
اِت و ا .208 ْلم ْؤِمِشني  و اْلم ْؤِمش اِت ِإنَّ اْلم ْسِلِمني  و اْلم ْسِلم 

 و اْلق انِِتني  و اْلق انِت اِت و الصَّاِدِقني  و الصَّاِدق اتِ 
   35              14 

 سورة فاظر          
 212        19          و م ا ي ْست ِوي اأْل ْعم ى و اْلب ِصري   .209
 212        20    و ال  الظ ل م ات  و ال  الش ور   .210
 212        21    و ال  الظِّل  و ال  احلْ ر ور   .211
 212        22    و م ا ي ْست ِوي اأْل ْحي اء  و ال  اأْل ْمو ات   .212
ش ا ِمْن ِعب اِدن ا .213  96         32    مث َّ أ ْور ثـْش ا اْلِكت اب  الَِّذين  اْوط ف يـْ

 سورة يس                                                
  204        52    ق ال وا ي ا و يـْل ش ا م ْن بـ ع ثـ ش ا ِمْن م ْرق ِدن ا .214
ْنس ان  أ نَّا خ ل ْقش اه  ِمْن ن ْطف ٍة ف ِإن ا ه و  خ ِصيٌم  .215 أ و ملْ  يـ ر  اإْلِ

 م ِبنيٌ 
   77        205 

  سورة الصافات    
ا يـ ْوم  الدِّينِ و ق ال وا ي ا و   .216  214        20    يـْل ش ا ه ذ 

 سورة ص                                                 
ن ا د او ود  ن ا اأْل ْيدِ  .217  256        17    اْوربْ ع ل ى م ا يـ ق ول ون  و انْك ْر ع ْبد 
ِليف ًة يف اأْل   .218 ْرِض ف اْحك ْم بـ نْي  ي ا د او ود  ِإنَّا ج ع ْلش اك  خ 

    الشَّاِس بِاحلْ قِّ 
   26        256 

شـ ه م ا ب اِطاًل  .219  227        27      و م ا خ ل ْقش ا السَّم اء  و اأْل ْرض  و م ا بـ يـْ
 147        83     ِإالَّ ِعب اد ك  ِمشـْه م  اْلم ْخل ِصني   .220

  سورة الزمر                                             
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ْوط ف ى ممَّا خي ْل ق  م ا ل   .221 ْو أ ر اد  اللَّه  أ ْن يـ تَِّخذ  و ل ًدا ال 
 ي و اء  

    4        179 

 سورة غافر   
ْول ه  ي س بِّح ون  حِب ْمِد  .222 الَِّذين  حي ِْمل ون  اْلع ْرش  و م ْن ح 

ْم و يـ ْؤِمش ون  بِهِ   ر هبِِّ
    7         180 

ش ا م وس ى اهْل د ى و أ ْور ثـْش ا ب يِن ِإْسر ائِيل   .223 و ل ق ْد آتـ يـْ
 اْلِكت اب  

   53               124 

 124         54    ه ًدى و نِْكر ى أِل ويل اأْل ْلب ابِ  .224
و م ا ي ْست ِوي اأْل ْعم ى و اْلب ِصري  و الَِّذين  آم ش وا و ع ِمل وا  .225

      لصَّاحلِ اِت و ال  اْلم ِسيء  ا
   58         210 

 سورة فصلت                                              
ِإنَّ الَِّذين  ق ال وا ر بـ ش ا اللَّه  مث َّ اْستـ ق ام وا تـ تـ شـ زَّل  ع ل ْيِهم   .226

ِئك ة  أ الَّ خت  اف وا و ال  حت ْز ن وا  اْلم ال 
   30   147  ،167 

و ِمْن آي اتِِه اللَّْيل  و الشـَّه ار  و الوَّْمس  و اْلق م ر  ال   .227
 ت ْسج د وا لِلوَّْمِس و ال  لِْلق م رِ 

   37  180 - 181  

 سورة الوورى      
ف اِطر  السَّم او اِت و اأْل ْرِض ج ع ل  ل ك ْم ِمْن أ نـْف ِسك ْم  .228

 ع اِم أ ْزو اًجا ي ْذر ؤ ك ْم ِفيهِ أ ْزو اًجا و ِمن  اأْل نْـ 
   11         126 

ي ْستـ ْعِجل  هِب ا الَِّذين  ال  يـ ْؤِمش ون  هِب ا و الَِّذين  آم ش وا  .229
ا  م ْوِفق ون  ِمشـْه 

   18         205 

 212         22    تـ ر ى الظَّاِلِمني  م ْوِفِقني  ممَّا ك س ب وا و ه و  و اِقٌع هِبِمْ  .230
 232         27    و ل ْو ب س ط  اللَّه  الرِّْزق  لِِعب اِدِه ل بـ غ ْوا يف اأْل ْرضِ  .231

 سورة الزخرف                                                 
الَِّذي ج ع ل  ل ك م  اأْل ْرض  م ْهًدا و ج ع ل  ل ك ْم ِفيه ا  .232

 س ب اًل 
   10         168 
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شـ ه ْم  .233 أ ه ْم يـ ْقِسم ون  ر مْح ت  ر بِّك  حن ْن  ق س ْمش ا بـ يـْ
نـْي ا تـ ه ْم يف احلْ ي اِة الد     م ِعيو 

   32        231 

 260        59    ِإْن ه و  ِإالَّ ع ْبٌد أ نـْع ْمش ا ع ل ْيهِ  .234
ْتـ ر نَّ هِب   .235  260        61     او ِإنَّه  ل ِعْلٌم لِلسَّاع ِة ف ال  مت 

 سورة الدخان                                              
 191       13    أ ىنَّ هل  م  الذِّْكر ى و ق ْد ج اء ه ْم ر س وٌل م ِبنيٌ  .236
 181          39    م ا خ ل ْقش امه  ا ِإالَّ بِاحلْ قِّ و ل ِكنَّ أ ْكثـ ر ه ْم ال  يـ ْعل م ون   .237

 سورة اجلاثية     
اٌب ِمْن  .238 ْم هل  ْم ع ذ  ا ه ًدى و الَِّذين  ك ف ر وا بِآي اِت ر هبِِّ ه ذ 

 رِْجٍز أ لِيمٌ 
   11        123 

 260       14    ق ْل لِلَِّذين  آم ش وا يـ ْغِفر وا لِلَِّذين  ال  يـ ْرج ون  أ يَّام  اللَّهِ  .239
ش اه ْم بـ    .240 ا اْختـ ل ف وا ِإالَّ ِمْن بـ ْعِد و آتـ يـْ يـِّش اٍت ِمن  اأْل ْمِر ف م 

شـ ه مْ     م ا ج اء ه م  اْلِعْلم  بـ ْغًيا بـ يـْ
   17   148  ،191 

 133،  111  18    مث َّ ج ع ْلش اك  ع ل ى ش رِيع ٍة ِمن  اأْل ْمِر ف اتَِّبْعه ا .241
ْيًئا و ِإنَّ الظَّاِلِمني  ِإنَـّه ْم ل ْن يـ ْغش وا ع ْشك  ِمن  اللَّ  .242 ِه ش 

    بـ ْعض ه ْم أ ْولِي اء  بـ ْعضٍ 
   19          133 

أ فـ ر أ ْيت  م ِن اختَّ ذ  ِإهل  ه  ه و اه  و أ ض لَّه  اللَّه  ع ل ى ِعْلٍم  .243
 و خ ت م  ع ل ى مس ِْعِه و قـ ْلِبِه و ج ع ل  ع ل ى ب ص رِِه ِغو او ةً 

   23         148 

نـْي ا من  وت  و حن ْي ا و م ا  .244 ي اتـ ش ا الد  و ق ال وا م ا ِهي  ِإالَّ ح 
 يـ ْهِلك ش ا ِإالَّ الدَّْهر  

   24         132 

 سورة األحقاف                                             
شـ ه م ا ِإالَّ بِ  .245 احلْ قِّ م ا خ ل ْقش ا السَّم او اِت و اأْل ْرض  و م ا بـ يـْ

 و أ ج ٍل م س مًّى
   3           182       

ق ْل أ ر أ يـْت ْم ِإْن ك ان  ِمْن ِعْشِد اللَِّه و ك ف ْرمت ْ ِبِه و ش ِهد   .246
    ش اِهٌد ِمْن ب يِن ِإْسر ائِيل  ع ل ى ِمْثِلهِ 

    10           192 
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ِعني  س ش ًة ق ال  ر بِّ ح ىتَّ ِإن ا بـ ل غ  أ ش دَّه  و بـ ل غ  أ ْرب   .247
أ ْوزِْعيِن أ ْن أ ْشك ر  نِْعم ت ك  الَّيِت أ نـْع ْمت  ع ل يَّ و ع ل ى 
 و اِلد يَّ و أ ْن أ ْعم ل  و احِلًا تـ ْرض اه  و أ ْوِلْح يل يف ن رِّيَّيِت 

    15         126 

اِنيِن  .248 ا أ ت ِعد  ْيِه أ ف  ل ك م   أ ْن أ ْخر ج  و الَِّذي ق ال  ِلو اِلد 
 و ق ْد خ ل ِت اْلق ر ون  ِمْن قـ ْبِلي

    17   206 - 207  

 سورة حممد            
ام ك مْ  .249  148 7 ِإْن تـ ْشص ر وا اللَّه  يـ ْشص رْك ْم و يـ ث بِّْت أ ْقد 
ٌْو و ِإْن تـ ْؤِمش وا و تـ تـَّق وا  .250 نـْي ا ل ِعٌب و هل  يـ ْؤِتك ْم ِإمنَّ ا احلْ ي اة  الد 

 أ ج ور ك مْ 
36 148 

 سورة الذاريات        
 182 20 و يف اأْل ْرِض آي اٌت لِْلم وِقِشني   .251
 135 55 و ن كِّْر ف ِإنَّ الذِّْكر ى تـ شـْف ع  اْلم ْؤِمِشني   .252

 سورة الطور          
 213        16     اْول ْوه ا ف اْورب وا أ ْو ال  ت ْصرب وا .253

 سورة الشجم         
ْيًئا .254  192 26 و ك ْم ِمْن م ل ٍك يف السَّم او اِت ال  تـ ْغيِن ش ف اع تـ ه ْم ش 
ب ائِر  اإْلِمثِْ و اْلف و اِحش  ِإالَّ اللَّم م   .255  149 32 الَِّذين  جي ْت ِشب ون  ك 
ِء ر بِّك  تـ ت م ار ى .256  183 55 ف ِبأ يِّ آال 
 181 62 ج د وا لِلَِّه و اْعب د واف اسْ  .257

 سورة القمر                                               
 138         15                              و ل ق ْد تـ ر ْكش اه ا آي ًة فـ ه ْل ِمْن م دَِّكرٍ  .258
ْل ِمْن م دَِّكرٍ  .259  139         51    و ل ق ْد أ ْهل ْكش ا أ ْشي اع ك ْم فـ ه 

 سورة الرمحن                                                     
 120         4     ع لَّم ه  اْلبـ ي ان   .260

 سورة الواقعة             
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 161 86 فـ ل ْوال  ِإْن ك ْشت ْم غ يـْر  م ِديِشني   .261
ا ِإْن ك ْشت ْم و اِدِقني   .262  161 87 تـ ْرِجع ونـ ه 

 سورة احلديد      
يـ ْوم  تـ ر ى اْلم ْؤِمِشني  و اْلم ْؤِمش اِت ي ْسع ى ن ور ه ْم بـ نْي   .263

 أ ْيِديِهْم و بِأ مْي اهِنِمْ 
12 167   

يق ون   .264 و الَِّذين  آم ش وا بِاللَِّه و ر س ِلِه أ ول ِئك  ه م  الصِّدِّ
مْ  اء  ِعْشد  ر هبِِّ  و الو ه د 

19 183 

ي ا أ يـ ه ا الَِّذين  آم ش وا اتَـّق وا اللَّه  و آِمش وا ِبر س ولِِه يـ ْؤِتك ْم   .265
 ِكْفل نْيِ ِمْن ر مْح ِتهِ 

28 150 

 سورة اجملادلة             
ع  اللَّه  قـ ْول  الَّيِت جت  اِدل ك  يف ز ْوِجه ا و ت ْوت ِكي  .266 ق ْد مسِ 

 ِإىل  اللَّهِ 
    1         240 

د  قـ ْوًما يـ ْؤِمش ون  بِاللَِّه و اْليـ ْوِم اآْلِخِر يـ و اد ون  م ْن  .267 ال  جتِ 
 ح ادَّ اللَّه  و ر س ول ه  

   22 150 – 151 ،
168    

 سورة احلور
م ا أ ف اء  اللَّه  ع ل ى ر س ولِِه ِمْن أ ْهِل اْلق ر ى ف ِللَِّه  .268

ىب  و اْلي ت ام ى و اْلم س اِكنِي و اْبِن و لِلرَّس وِل و ِلِذي اْلق رْ 
 السَِّبيلِ 

    7   150 - 151 

 سورة الصف      
ِبيِلِه و فًّا .269 ب  الَِّذين  يـ ق اتِل ون  يف س   81          4         ِإنَّ اللَّه  حيِ 

 سورة اجلمعة                                              
ِذي بـ ع ث  يف اأْل مِّيِّني  ر س واًل ِمشـْه ْم يـ تـْل و ه و  الَّ  .270

 ع ل ْيِهْم آي اتِهِ 
    2         217 

 سورة التغابن      
يـْرًا  .271   16   ف اتَـّق وا اللَّه  م ا اْست ط ْعت ْم و امْس ع وا و أ ِطيع وا و أ ْنِفق وا خ 
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 أِل نـْف ِسك مْ 
 سورة الطالق                                              

لِيـ ْشِفْق ن و س ع ٍة ِمْن س ع ِتِه و م ْن ق ِدر  ع ل ْيِه رِْزق ه  فـ ْليـ ْشِفْق  .272
   ممَّا آت اه  اللَّه  

   7         241 

 سورة امللك                                                         
 80      19 طَّرْيِ فـ ْوقـ ه ْم و افَّاٍت و يـ ْقِبْضن  و ملْ  يـ ر ْوا ِإىل  الأ   .273
 214     15 ه و  الَِّذي ج ع ل  ل ك م  اأْل ْرض  ن ل واًل  .274

 سورة القلم                                               
 

 218          4         و ِإنَّك  ل ع ل ى خ ل ٍق ع ِظيمٍ  .275
 214          42    ف  ع ْن س اقٍ يـ ْوم  ي ْكو   .276
و ِإْن ي ك اد  الَِّذين  ك ف ر وا ل يـ ْزلِق ون ك  بِأ ْبص ارِِهْم ل مَّا  .277

ع وا الذِّْكر    مسِ 
   51          193 

 193          52    و م ا ه و  ِإالَّ نِْكٌر لِْلع ال ِمني   .278
 سورة احلاق ة                                             

 207         4         ك ذَّب ْت مث  ود  و ع اٌد بِاْلق ارِع ةِ  .279
 سورة املدثر         

ِئك ةً  .280  194 - 193 31 و م ا ج ع ْلش ا أ ْوح اب  الشَّاِر ِإالَّ م ال 
 56         34 أ ْسف ر  و الص ْبِح ِإن ا  .281

 سورة القيامة     
ش ا مج ْع ه  و قـ ْرآن ه  إِ  .282  109  17      نَّ ع ل يـْ
 109 18    ف ِإن ا قـ ر ْأن اه  ف اتَِّبْع قـ ْرآن ه   .283

 سورة اإلنسان 
يـْش اه  السَِّبيل  ِإمَّا ش اِكرًا و ِإمَّا ك ف ورًاإِ  .284  125        3      نَّا ه د 
 208        7           ي وف ون  بِالشَّْذرِ  .285
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ِذِه ت ْذِكر ٌة ف م ْن ش اء  اختَّ ذ  ِإىل  ر بِِّه س ِبياًل  .286  139        29      ِإنَّ ه 
 سورة الشبإ       

ابًا ق رِيًبا يـ ْوم  يـ ْشظ ر  اْلم ْرء  م ا ق دَّم ْت  .287 ْرن اك ْم ع ذ  ِإنَّا أ ْنذ 
اه      ي د 

40 70 

 سورة الشازعات              
 132 10 ق ول ون  أ ِإنَّا ل م ْرد ود ون  يف احلْ اِفر ةِ يـ   .288
ر ةً  .289  132 11 أ ِإن ا ك شَّا ِعظ اًما خنِ 
 132 12 ق ال وا تِْلك  ِإًنا ك رٌَّة خ اِسر ةٌ  .290
ْلًقا أ ِم السَّم اء  بـ ش اه ا .291  208 27 أ أ نـْت ْم أ ش د  خ 

 سورة عبس       
 56 38 ِئٍذ م ْسِفر ةٌ و ج وٌه يـ ْوم   .292

 سورة اإلنفطار        
 208 4 و ِإن ا اْلق ب ور  بـ ْعِثر تْ  .293
 216 5 ع ِلم ْت نـ ْفٌس م ا ق دَّم ْت و أ خَّر تْ  .294
ب ون  بِالدِّينِ  .295  216 9 ك الَّ ب ْل ت ك ذِّ

 سورة املطففني      
ان وا يـ   .296  213        36        ْفع ل ون  ه ْل ثـ وِّب  اْلك فَّار  م ا ك 

 سورة األعلى                                               
ٌر و أ بـْق ى .297 يـْ  152        17     و اآْلِخر ة  خ 

 سورة الفجر 
 224           5       ه ْل يف ن ِلك  ق س ٌم ِلِذي ِحْجرٍ  .298

 سورة البلد        
 245        11    ت ح م  اْلع ق ب ة  ف ال  اقْـ  .299
 245        12    و م ا أ ْدر اك  م ا اْلع ق ب ة      .300
 245        13    ف ك  ر قـ ب ةٍ  .301
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 245        14    أ ْو ِإْطع اٌم يف يـ ْوٍم ِني م ْسغ ب ةٍ  .302
 245        15    ي ِتيًما ن ا م ْقر ب ٍة   .304
 245        16    ْو ِمْسِكيًشا ن ا م تـْر ب ةٍ أ   .305
مث َّ ك ان  ِمن  الَِّذين  آم ش وا و تـ و او ْوا بِالصَّرْبِ و تـ و او ْوا  .306

 بِاْلم ْرمح  ةِ 
   17        169 

 سورة الومس                                                
 228        7     و نـ ْفٍس و م ا س وَّاه ا .307
 233        8     ف أ هْل م ه ا ف ج ور ه ا و تـ ْقو اه ا .308
 233        9     ق ْد أ فـْل ح  م ْن ز كَّاه ا   .309
  233        10          و ق ْد خ اب  م ْن د سَّاه ا .310
 246           15    و ال  خي  اف  ع ْقب اه ا .311

 سورة البيِّشة                                              
ْم ج شَّات  ع ْدٍن جت ْرِي ِمْن حت ِْته ا  .312 ج ز اؤ ه ْم ِعْشد  ر هبِِّ

ا أ ب ًدا  اأْل نـْه ار  خ اِلِدين  ِفيه 
    8         153 

 سورة الزلزلة         
رًا يـ ر ه    .313 يـْ  115        7     ف م ْن يـ ْعم ْل ِمثْـق ال  ن رٍَّة خ 
 115        8     و م ْن يـ ْعم ْل ِمثْـق ال  ن رٍَّة ش رًّا يـ ر ه   .314

 سورة العصر      
 153        3     و تـ و او ْوا بِاحلْ قِّ و تـ و او ْوا بِالصَّرْبِ  .315

 سورة املاعون       
 215        1        أ ر أ ْيت  الَِّذي ي ك ذِّب  بِالدِّينِ  .316

 سورة اإلخالص        
 184         2       اللَّه  الصَّم د   .317
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 فهرس األحاديث النبوية   
 الصفحة الراوي طرف احلديث ر.م
احلافظ  أخوف ما أخاف عليكم   .1

 املشذري   
120 

 البخاري ابن مرمي حاكًما مقسطًا   .2
 

195 

 46 ابن حبان أسفروا بالصبح تؤجروا .3
 116 البخاري أال وإن يف اجلسد مضغة .4
 218 البخاري الويطان جيري من ابن آدم جمرى الدم .5
 239 البخاري إن من الوعر حلكمة .6
 80 البخاري إن هذا الدين يسر ولن يواد الدين ...     .7
 80 اإلمام أمحد بعثت باحلشفية السمحة .8
 207 كاإلمام مال بعثت ألمتم مكارم األخالق  .9
أبو يعلى  الذ هب بالذ هب .10

 املوولي
85 

 157 احلاكم الرؤيا الصاحلة .11
 57 احلاكم الزاد والراحلة .12
 157 مسلم عاجل بورى املؤمن .13
شهاب  على طريق ناهجة .14

الدين 
 البووريي

49 

 133 البخاري فإن مل تكن تراه فإنه يراك .15
 207 ابن حجر كان خلقه القرآن .16
 108  الرتمذي    كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم .17
 81 احلميدي ال أريد أن يتحدث أن حممًدا يقتل أوحابه  .18
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 81   البغوي     أن قومك حديثو عهد بورك لشقضت الكعبةاللو  .19
 68   البخاري    ال يلدغ املرمن من حجر مرتني .20
 206  أبو داود    ليس شيئ يف امليزان  .21
    البخاري    ل األنبياء قبلي ...مثلي ومث .22

176 
 124   البخاري    خمافة أن يدركين .23
 218   البخاري    من تردى من جبل فقتل نفسه ... .24
 81     أبو داود    هنيت عن قتل املصلني  .25
 225   البخاري    وابدأ مبن تعول .26
 80    ابن حجر   وا...يسروا وال تعسر  .27
 204   البخاري    يكوف ربشا ساقه .28
 119   أبو داود    يوشك أن تتداعى عليكم األمم  .29

– 
120 
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 فهرس اآلثار المروية عن األئمة من الصحابة وغيرهم   
 الصفحة الراوي واحب األثر  األثرطرف  ر.م
 عشد أفضل من نكر اهلل باللسان نكر اهلل .1

 أمره وهنيه
البخاري  عمر بن اخلطاب

مع شرح 
 ابن بطال

135 

سامل  الوافعي  إال سورة العصر لكفتهم      .2
 عطية

142 

  136 اجلوزجاين ابن مسعود فاوغ هلا مسعك .3
 58 البيهقي مالك ال أويت برجل غري عامل بلغات العرب .4
ليس يف القرآن آية أمجع مشها ملكارم  .5

 قاألخال
 197  جعفر الصادق

 
 

أجنى له من عذاب ما عمل آدمي عماًل  .6
    اهلل من نكر اهلل

 135 ابن ماجة معان بن جيل
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 فهرس األبيات الشعرية        
   

 الصفحة الواعر عجز البيت  ودر البيت ر.م
إنا سيد مشا خال قام  .1

 سيد
  37 السموأل فعول مبا قال الكرام فعال

الشاس للشاس من بدو  .2
 وحاضرة

بعضهم لبعض وإن مل يوعروا 
 خدم

أيب العالء 
 املعري

 

232 

فإن كشت توكو من  .3
 خليل خمافة

ديوان  فتلك اجلوازي عقبها ونصورها
 املعاين

246 

ال يصلح الشاس فوضى  .4
 ال سراة هلم

األفوه بن  وال سراة إنا جهاهلم سادوا
مالك 
 األودي

252 

اخلري ال يعدم  من يفعل .5
 جوازيه

 210 احلطيئة ال يذهب العرف بني اهلل والشاس 

وإمنا األمم األخالق ما  .6
 بقيت

أمحد  فإن هم نهبت أخالقهم نهبوا 
 شوقي

217 

فس كالطفل إن والش   .7
 هتمله شب  على       

 229 البووريي حب الرضاع وإن تفطمه يشفطم 
 

وملا رأت أن الوريعة  .8
 مهها

امرئ  البياض من فرائصا داميوأن  
 القيس

111 

ويف الورائع من جالن  .9
 مقتشص

رث  الثياب خفي الوخص  
 مشذرب       

 111 نو الرمة

 182  تدل على أنه واحد  ويف كل شيئ له آية تد .10
 



 

268 

 فهرس األعالم المترجم لهم
 الصفحة العلم ر.م
ا            إبراهيم .1  42 ب ابـ ْشِغد 
 45    يقِ وْ س  يم د  إبراه .2
 36  أمحد بللو            .3
 36 ابن عبد الوهاب .4
 74 ابن عاشور .5
 – 33 أبوبكر حممود جومي                .6

35 
 45 أ بِيـ ْوال                   .7
 43 أ ْول ْومبِِْي أ وك ْوِجْي          .8
 39    أمني الدين أبوبكر     .9
 41    بال        جتاين  .10  
 44    ج ْويلْ ِإنـْي اِمي           .11  

 44    ج ْويلْ تـ ْشك ْو يوسف                 .  12
    

13  . 

 44    ج ك ْوب تِْيِلْي ج اد ْو        

 39    ِخْضر  بِْشِجيْ  .  14
 41    ش ْيح ْو ش اغ ارِي       .15 

 47    ط ْن تِْشِقْي       16.
 75    عبد اهلل بن فودي         .17
 36    عثمان بن فودي         .18
ْيت ا             .19    41    عيسى ك 
 43    ِفْيت ا ج اتـ ْو                  .20
  39    ق ال  ر اِوي         .21
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 47    مامل أمني كشو      .22
 38    لول أبوبكر               .23
 42    حممد خباري            .24
 39    ن اِئيب سليمان و ايلْ     .25
 38    ناور كرب             .26
 42    يعقوب غ و ْون  .27
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 . المراجع والمصادر
                                        مراجع البحث:  

 الكويف )عرب احلاسوب اآليل(: مصحف املديشة الشبويىة ص عن عاومـ القرآن الكرمي برواية حف
             .اإللكرتوين

                 المراجع العربية:  أ ـ
جامع األصول في أحاديث م: 1972هـ =1392ـ ابن األثري، املبارك بن حممد اجلزري، 

مطبعة املالح ـ مكتبة دار ، مكتبة احللواين ـ 1، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، ط.الرسول
 البيان.

صفحات في ترجمة الشيخ عبد اهلل بن فودي م: 2011هـ = 1432، أياغي، ثاين موسى ـ
  . القاهرة ـ دار اهلداية ،1ط.، ومنهجه في التفسير وعلوم القرآن

 ،المعجم الوسيط ،مشتصر، عبد احلليم، الصواحلي عطية، أمحد حممد خلف اهللـ أنيس إبراهيم، 
    لغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.  جممع الت،  د.
، الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه :م2000،حممد املشصور ،إبراهيم ـ

جامعة عثمان بن : نيجريياـ  سكتو الدراسات اإلسالمية، و  كلية اآلداب ،رسالة ماجستري
               . فودي

اإلنشاء الطلبي في النفحات المنبرية انائبي سليمان م: 2015ـ إبراهيم، زهراء حممد، 
: نيجريياـ  ، كشو كلية اآلداب، حبث تكميلي لشيل درجة الدبلوم العايل يف اللغة العربية،  والي

     .بايروجامعة 
      ،1، ط.اإلسالم اليوم وغًدا في نيجيريام: 2012هـ = 1433ـ اإللوري، آدم عبد اهلل،  

  .  ة وهبةالقاهرة ـ مكتب
مدرسة الدعوة اإلسالمية ودورها في نشر الثقافة العربية م: 2012ـ آدم، فتحية أمحد، 

،   كلية اآلداب، حبث تكميلي لشيل درجة الليسانس يف اللغة العربية،  واإلسالمية بمدينة كنو
 بايرو.    جامعة : نيجريياـ  كشو

، د. القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير ـ اآللوسي، حممود أبو الفضل: 
 ت، بريوت ـ إحياء الرتاث العريب.      
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، د. م ـ دار طوق 1ط.، صحيح البخاري م:1422، البخاري إمساعيل بن ـ البخاري، حممد 
  الشجاة. 

، حتقيق: فريد األدب المفردم: 2005هـ = 1426 ،البخاري إمساعيلبن البخاري، حممد  ـ
  د. ط، القاهرة ـ دار احلديث. يز اجلشدي، عبد العز 

، حتقيق: حممد األدب المفردم: 1989هـ = 1409 ،البخاري إمساعيلبن ـ البخاري، حممد 
  ، بريوت ـ دار البوائر اإلسالمية.  3، ط.فؤاد عبد الباقي

، شرح صحيح البخاريم: 2003ه = 1423ـ ابن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك، 
     ، الرياض ـ مكتبة الرشد.    2ط.، ن إبراهيمأبو متيم ياسر بحتقيق: 

معالم التنزيل في تفسير هـ: 1420  ،البغوي البغوي، حمي السشة، احلسني بن مسعودـ 
  بريوت ـ دار إحياء الرتاث العريب.   ،1ط.حتقيق: عبد الرزاق املهدي، ، القرآن

، شرح السنةم: 1983ه = 1403ـ البغوي، حمي السشة، احلسني بن مسعود البغوي،  
  .   دموق، بريوت ـ املكتب اإلسالمي، 2ط.
م: 1987ه = 1408 ،البقاعي بن علي بن أيب بكر البقاعي، إبراهيم عمر حسن الرباط ـ

ى يف مطابقة اسم كل  ، املسمى: } املقصد األمسمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور
     .   الرياض ـ مكتبة املعارف ،1ط سورة {،

نظم الدرر في : البقاعي إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكربقاعي، ـ ال
 القاهرة ـ دار الكتاب اإلسالمي.                   د. ت، ، تناسب اآليات والسور
تقدمي ، البردة في مدح خير البرية، بدون تاريخ: البووريي سعيدبن ـ البووريي، حممد 

             .  دار الفضيلة القاهرة ـد. ت،  ،عوضوتعليق: أمحد عبد التواب 
أنوار التنزيل وأسرار ه: 1418  ،البيضاوي ـ البيضاوي، ناور الدين عبد اهلل بن عمر

  ، بريوت ـ دار إحياء الرتاث العريب.1ط.، حتقيق: حممد عبد اللع املرعولي، التأويل
،           3ط. ،السنن الكبرى م:2003هـ = 1424، البيهقي ـ البيهقي، أمحد بن احلسني 

       بريوت ـ دار الكتب العلمية. 
،  حتقيق: حممد السعيد شعب اإليمان : هـ1410 ،البيهقي ، أبوبكر أمحد احلسنيالبيهقيـ 

       . بريوت ـ  دار الكتب العلمية، 1ط، زغلول بسيوين
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، حبث لتها بالتدبرمقاصد القرآن الكريم وصهـ: 1424، التجاين، علي البور الفكيـ 
         مقدم إىل مؤمتر تدبر، قطر. 

 بريوت ـ دار القلم.  د. ت، ، شرح ديوان الحماسةـ التربيزي، حيىي علي، 
حتقيق: أمحد حممد شاكر  ،سنن الترمذي :الرتمذي سورة أبو عيسى حممد بن ،الرتمذيـ 
  . ـ دار إحياء الرتاث العريب بريوتد. ت،  آخرون،و 
بوار عواد حتقيق:  ،سنن الترمذي م:1998، الرتمذيسورة أبو عيسى حممد بن  ،الرتمذيـ 

 بريوت ـ دار الغرب اإلسالمي.             د. ت، معروف، 
، رسالة دكتوراه التفسير المقاصدي للقرآن عند ابن عاشوره: 2014، تشكو، حممد عليـ 

     .  جامعة بايرو: اكشو ـ نيجريية،  الدراسات اإلسالمية والوريعو  كلية اآلداب
س، إشراف: بكر حتقيق: عزيز مش، جامع المسائله: 1433، ابن تيمية، أمحد عبد احلليم ـ

  .       دار عامل الفوائد، د. ت، 1.ط، عبد اهلل أبو زيد
الكشف والبيان عن م: 2002هـ = 1422 الثعليب،  إبراهيمبن  حممدبن الثعليب، أمحد  

  دار الرتاث إحياء الرتاث العريب.    ـ تبريو ، 1ط.، تفسير القرآن
 ,التعريفات م:1983هـ ـ 1403 ،اجلرجاين علي بن حممد بن علي الزين الوريف ،اجلرجاين ـ

    كتب العلمية.    دار ال لبشان،بريوت ـ ، 1ط حتقيق: مجاعة من العلماء،
  فكر.    ، بريوت ـ دار ال1، ط.منهاج المسلمم: 1995ـ اجلزائري، أبوبكر جابر، 

، النشر في القراءات العشره: 2008م = 1429، اجلزري ـ ابن اجلزري، حممد بن حممد
 .ي، د.ط ، بريوت ـ املكتبة العصريةاعتىن به جنيب املاجد

 
م: 2010هـ = 1432ـ  1431ي وجالل الدين السيوطي، جالل الدين احمللِّ اجلاللني، ـ 

 الفكر.، د.ط، بريوت ـ لبشان، دار تفسير الجاللين
      .    ، د. ت، القاهرة ـ شركة القدسرد األذهان إلى معاني القرآنـ جومي، أبوبكر حممود، 

البرهان : م1997ه = 1418 ،اجلويين اجلويين، أبو املعايل عبد امللك عبد اهلل إمام احلرمنيـ 
             .بريوت ـ دار الكتب العلمية، 1ط، في أصول الفقه
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،    1، ط.مقاصد القرآن من تشريع األحكامم: 2008هـ = 1429رمي، ـ حامدي عبد الك
  بريوت ـ دار ابن حزم.    

الكريم للمفسرين غير  لقرآنل العربية التفاسير: م2009سليمان  حجاج، خالد نبويـ 
                                .جامعة عني الومس  مصر ـ ،العرب

، حتقيق: أمحد حممد شاكر، حكام في أصول األحكاماإلـ ابن حزم، أبو حممد علي سعيد: 
    .  بريوت ـ دار األفاق اجلديدة، د.ط، تقدمي األستان الدكتور: إحسان عباس

حتقيق: حبيب الرمحن  ،مسند الحميدي، احلميدي ـ احلميدي، عبد اهلل بن الزبري أبوبكر
        .  تشيببريوت، القاهرة ـ دار الكتب العلمية، مكتبة املد.ت،  ،األعظمي

عيب األناؤوط، حتقيق: ش ،مسند أحمدم: 2001ه = 1421، ـ ابن حشبل، أمحد حممد
    .     مؤسسة الرسالة، د.م، 1ط، عادل مرشد، وآخرون

، البحر المحيط في التفسيرم: 1993ه = 1413أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي، 
 ، د. م ـ دار الكتب العلمية.            1ط.
 البحر المحيط في التفسير، هـ:1420، علي بن يوسف بن حيان األندلسي، حممد وـ أب

       بريوت ـ دارالفكر.   د. ط، حتيق: ودقي حممد مجيل، 
، 1ط، علم المقاصد الشرعية: م2001ـ = ه1421 ،اخلادمي ـ اخلادمي، نور الدين املختار

         .    مكتبة العبيكاند.م، 
         ،1.ط ،معجم القراءات : م2002هـ=1422 ،اخلطيب يفعبد اللط ،اخلطيبـ 

  .   دار سعد الدين ـ  دموق
شرح العقيدة : م1997ه =  1417، ـ الدموقي، ودر الدين حممد بن عالء الدين

بريوت ـ مؤسسة ، 10ط. ، حتقيق: شعيب األرناؤوط وعبد اهلل بن احملسن الرتكي،الطحاوية
  ة. الرسال

 .   ، د.ت، د.ت، د.نةديوان ذي الرمـ 
د.ط،  ،التفسير والمفسرونم: 2012هـ = 1433 الذهيب، حسنيبن ـ الذهيب، حممد 

      القاهرة ـ دار احلديث.
مساهمة علماء نيجيريا في التفسير وعلوم القرآن: دراسة على م: 2012ـ رابع، جتاين زبري 



 

274 

، كلية العلوم اإلسامية، وم القرآن، أطروحة لشيل درجة الدكتوراه يف التفسري وعلشمال نيجيريا
    .         السودان: جامعة أم درمان اإلسالمية

،             3ط.، مفاتيح الغيبه: 1420ـ الرازي، فجر الدين حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني، 
  بريزت ـ دار إحياء الرتاث العريب. 

، حبث ل القسم في القرآن الكريممقاصد القرآن من خالالراشد، فلوة بشت ناور بن محد:  ـ
مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث للدرا سات القرآنية وتدبر القرآن الكرمي يف أوروبا، ) املشعقد يف 

 17، 16، 15م، املوافق: 2015أغسطس  2، 1يوليو،  31مانوسرت ـ بريطانيا بتاريخ: 
       هـ.  1436شوال 

المفردات في م: 2013، األوفهاين ني بن حممدـ الراغب األوفهاين، أبو القاسم احلس
        .د. م ـ املكتبة التوفيقية، 3ط، غريب القرآن

تاج العروس من : د. ت ،الزَّبيدي الزَّبيدي، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق امللق ب مبرتضىـ 
 .د.م ـ دار اهلداية ،د.طحتقيق: جمموعة من احملققني، ، جواهر القاموس

           3ط.، مناهل العرفان في علوم القرآن، د. ت: الزرقاين ، حممد عبد العظيمـ الزرقاين
  .دار إحياء الكاب العربيةد.م ـ 
البرهان في علوم : م1972ه = 1391 ،الزركوي حممد بن عبد اهللبدر الدين ، الزركويـ 

                .                  لكتب العربيةا د. م ـ دار إحياء ، 2ط، القرآن

الكشاف عن هـ: 1407، الزخموري أمحد امللقب جبار اهلل بن عمروبن ـ الزخموري، حممود 
ت ـ دار الكتاب ريو ، ب1ط.، حقائق غوامض التنزيل وأسرار التأويل في وجوه األقاويل

  العريب. 
مصدر الكتاب: دروس ووتية قام  ،د.ط، شرح األربعين النووية :، د.تعطية حممد، ساملـ 
  . تفريغها موقع الوبكة اإلسالميةب
 ،سنن أبي داود :د.ت ،السجستاين أبو دادو سليمان بن األشعث بن إسحاق ،السجستاينـ 

                         .  ، املكتبة العصريةويدا ـ بريوت د.ط،دين عبد احلميد،حتقيق: حممد حمي ال
، بحر العلوم :د.ت ،السمرقشدي هيمأبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبرا ،السمرقشديـ 

  د.م، د.ن. ،د.ط
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هـ = 1418، السمعاين مشصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى، السمعاينـ 
دار ـ  الرياض ، 1ط. حتقيق: ياسر إبراهيم وغشيم عباس غشيم،م: تفسير السمعاني، 1997
 . الوطن

       دار الوروق. ،ت ـ القاهرةبريو ، 17ط ،في ظالل القرآن ،هـ1412، سي د قطب ـ
  القاهرة ـ دار الوروق.  ،1ط. مشاهد القيامة في القرآن، م،2007 سي د قطبـ 

المزهر في علوم : م1998ـ = ه1418، السيوطي ـ السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن
 .   دار الكتب العلميةـ  بريوت، 1ط، فؤاد علي مشصور: حتقيق ، اللغة وأنواعها

، حتقيق: الموافقاتم,  1997هـ = 1417طيب، إبراهيم بن موسى بن حممد الغرناطي، ـ الوا
 ، د.م، دار ابن عفان.    1ر بن حسن آل سلمان، طأبو عبيدة موهو 

بن كثري، دموق ـ دار بريوت ـ دار ا، 1ط. ،فتح القديرهـ: 1414ـ الووكاين، حممد علي 
  الكلم الطيب. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد  م،1999ه = 1420،أبوبكرـ شهاب الدين البووريي، أمحد 
          .  ، الرياض ـ دار الشور للوطن1، طالمسانيد العشرة

، القاهرة ـ دار 2ط. ،التبيان في علوم القرآنم: 2003ه = 1424ـ الصابوين، حممد علي، 
  الصابوين. 

       .دار الصابوينالقاهرة ـ   ،، د.ت9ط، صفوة التفاسيرـ الصابوين، حممد علي: 
جامع البيان عن تأويل آي  م,2000هـ = 1420 ،بن جريرحممد أبو جعفر  ،الطربيـ 

           سسة الرسالة. مؤ  ، د.م،1حمد حممد شاكر، طحتقيق: أ، القرآن
جامع المنافع على قراءة م: 2010هـ = 1431، ـ طن تشقي، حممد الرابع بن يونس

 ،  كشو ـ نيجرييا.   1زبري رابع، ط: جتاين ، حتقيق الدكتوراإلمام نافع
 ،التحرير والتنويرتفسير  :هـ1984حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، ،ابن عاشورـ 

             ة للشور.  تونس ـ الدار التونسيد.ط، 
، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر: ـ 
  .   ألردن ـ دار الشفائسا ،2.ط
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 ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمم: 2008ه = 1429عبد الباقي، حممد فؤاد،ـ 
          . وت ـ دار املعرفةبري ، 6طضبط وترتيب: حممد سعيد اللحام، 

مشكلة تدهور علم التفسير في شمال نيجيريا: م: 2007ـ عبد القادر، عمر عباس، 
السودان: جامعة األفريقيا  اإلسالمية، الدراسات ، كليةرسالة دكتوراه، اأسبابها وطرق عالجه

 .     العاملية
د. ، 2ط ،نواقض اإليمان القولية والعملية :ه1415ـ العبد اللطيف، عبد العزيز حممد علي،

 .  م ـ دار الوطن
الشيخ أبي بكر محمود  مجموع فتاوى :م2013 =هـ 1435 ،هلل, مرتضى حممدعبد اـ 

  نيجرييا.   digital computerكدونا ـ  ،1.ط ،مي: فتاواه وآراؤه وتعليقاتهجو 
، البن مقدمة في أصول التفسيرشرح م: 2003هـ = 1423ـ العثيمني، حممد بن واّل، 

القاهرة ـ مكتبة ، 1ط.تيمية، أمحد عبد احلليم حتقيق: أمين عارف الدميقي و وبحي رمضان، 
  السشة.    

قواعد األحكام في مصالح : م1991ه = 1414، السالم بن عبد العزيز عبد ،عز  الدينـ 
القاهرة ـ مكتبة الكليات  ،طبعة جديدةمراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد،  د.ت، ،األنام
 . األزهرية

فتح الباري في شرح : 1379 العسقالين،  أبو الفضل أمحد بن علي ـ العسقالين، ابن حجر
قام باإلشراف على طبعه وإخراجه: حمب الدين  دار املعرفة،  وت ـبري  ، د.ط،صحيح البخاري

    اخلطيب. 
المحرر الوجيز في تفسير هـ: 1422عبد الرمحن،  بن غالببن ـ ابن عطية، عبد احلق 

  ، بريوت ـ دار الكتب العلمية.  1ط.حممد، حتقيق: عبد السالم عبد الوايف ، الكتاب العزيز
حبث مقدم  ،1434،، أثر المقاصد في تدبر النص القرآنيكشانة بين حممود ـ عقلة، أشرف 

 إىل مؤمتر تدبر ـ قطر.  
ل الفاسي  . دار الغرب اإلسالميالشاشر:  ،5ط ،: مقاصد الشريعة ومكارمهام1993، ـ عال 

م عام 1960م إلى: 1750من سنة:  الثقافة العربية في نيجيريام: 2014ـ علي أبوبكر،  
     ـ دار األمة لوكالة املطبوعات. شوك،  2ط.، االستقالل
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بريوت ـ دار ، 1ط. ،مختصر مقدمات التفسيرم: 2005هـ = 1426العود، واّل علي،  ـ
  .  ابن حزم

 دار العرفة. ـ  بريوت ، د.ت،إحياء علوم الدين :أبو حامد حممد بن حممد ،الغزايل ـ
د. ط، د.م ـ ، للغةمعجم مقاييس ا م:2002ه = 1423أبو احلسني أمحد،  ابن فارس،ـ 

 .               احتاد الكتاب العريب
، حتقيق الدكتور: مهدي كتاب العينـ الفراهيدي، خليل بن أمحد الفراهيدي، د.ت: 

  د.ط، د. م ـ دار مكتبة اهلالل.   امرائي،املخزومي، والدكتور: إبراهيم الس
نز العمال في سنن كم: 1981هـ = 1401 ،علي بن حسام الدينعالء الدين، فوري،  ـ

  ، وفوة السقا، مؤسسة الرسالة.5، حتقيق: بكري حيايت، ط.األقوال واألفعال
حتقيق: ، القاموس المحيط: م2005ه = 1426الفريوز آبادي، جمد الدين حممد يعقوب، ـ 

  بريوت ـ مؤسسة الرسالة.  ،8ط.الرتاث،  مكتب
وسف الويخ دراسة وحتقيق: ي دون تاريخب ،المصباح المنير :أمحد بن حممد بن علي، الفيوميـ 

     .  املكتبة العصريةد.ط، د.م، حممد، 
لسود، ، حتقيق: حممد باسل عيون امحاسن التأويله: 1418ـ القامسي، حممد مجال الدين، 

  ، بريوت ـ دار الكتب العلمية.    1ط.
أمحد حتقيق:  ،الجامع ألحكام القرآنم: 1964هـ = 1384ـ القرطيب، حممد أمحد أبوبكر 

  القاهرة ـ دار الكتب املصرية.    ،3ط.، الربدوين وإبراهيم أطفيش
، حتقيق: طه إعالم الموقعين عن رب العالمين :م1973، ابن قيم اجلوزية، حممد أيب بكر ـ

         .   بريوت ـ دار اجليلد.ط،  ،عبد الرءوف سعد
حتقيق:  ،تفسير القرآن العظيم: هـ1419 بو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي،أ ،ابن كثريـ 

      .   ، دار الكتب العلمية1الدين، طحممد حسني مشس 
، حتقيق: حممد فؤاد عبد سنن ابن ماجة ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،ابن ماجةـ 

          .  عربية ـ فيصل عيسى البايب احلليبدار إحياء الكتب الد.ت،  الباقي،
 د.ط، د.م، ، حتقيق: بوار عواد معروف ـ حممود خليل،الموطأهـ : 1412 ـ مالك بن أنس

 الشاشر: مؤسسة الرسالة. 
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هـ 1369، يوتمل على ستة وستني متًشا يف خمتلف الفشون والعلوم، مجموع مهمات المتونـ 
  ، بريوت ـ دار الفكر.  4ط.م، 1949= 
القاهرة ـ دار ، 11ط.، الكريم نحو تفسير موضوعي لسور القرآنم: 2010حممد الغزايل، ـ 

         . الوروق
الرياض ـ مركز تفسري ، 3.ط خنبة من علماء التفسري،: هـ1436،المختصر في التفسيرـ 

  .  للدراسات القرآنية
، شرح فضيلة الويخ: عياض بن نامي السلمي، األكادميية اإلسالمية مقاصد الشريعة ـ

          . املفتوحة
 -الرياض ، 1ط، مباحث في علوم القرآنم: 1992ه = 1413طان، القخليل  ـ مشاع

  .   مكتبة املعارف
الترغيب والترهيب من الحديث ه: 1417ـ املشذري، زكي الدين عبد العظيم عبد القوي، 

  ، بريوت ـ دار الكتب العلمية.   1لدين، ط.، حتقيق: إبراهيم مشس االشريف
بريوت ـ دار إجياء د.ط، حممد فؤاد عبد الباقي،  ، حتقيق:صحيح مسلمـ مسلم بن احلجاج، 

 الرتاث العريب.                 
  ، بريوت ـ دار وادر.   1، ط.لسان العربـ ابن مشظور، حممد مكرم، بدون تاريخ: 

كشو ـ ،  2ط.، التبصير لمجالس التفسير: م 2013=  هـ1434ـ موسى، حممد الثاين عمر، 
  ت.  دار احلكمة لوكالة املطبوعا

 الشيخ أبي بكر محمود جومي: حياته :م1990 –م 1989، حممد كبري ،موسى ـ
ـ زاريا ، كلية اآلداب، رسالة ليسانس مقدمة إىل  ومساهمته في حركة اللغة العربية في نيجيريا

   .     جامعة أمحد بللو: نيجرييا
                 موقع وزارة األوقاف املصرية.         د.ت، د.ط، ، موسوعة األعالمـ 
 م، اجملمع الثقايف، اإلودار الثالث. 2007ـ  1997، الموسوعة الشعريةـ 
، حتقيق: عبد الفتاح أبو غد ة، سنن النسائي: م1986ه = 1406، الشسائي، أمحد شعيبـ 
     .طبوعات اإلسالميةحلب ـ مكتب امل، 2ط

مدارك التنزيل وحقائق م: 1998ه = 1419ـ الشسفي، أبو الربكات عبداهلل بن أمحد، 
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  ، بريزت ـ دار الكلم الطيب. 1بديوي، ط. ، حتقيق: يوسف عليالتأويل
م: 1990هـ = 1411 ،الشيسابوري احلاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،الشيسابوري

دار الكتب ـ  بريوت، 1ط. ،مصطفى عبد القادر عطا :، حتقيقالمستدرك على الصحيحين
 . العلمية

، بريوت ـ دار ومنبع الفوائد معجم الزوائد: هـ1412 ،اهليثمي ، علي بن أيب بكراهليثمي ـ
     الفكر. 

        ،     1ط. ،الوجيزفي تفسير الكتاب العزيزه: 1415، الواحدي ـ الواحدي، علي بن أمحد
     ار الوامية. دار القلم، الدـ  دموق، بريوت

 ، حتقيق: حسني سليم أسد،أبي يعلى مسندم: 1984ه = 1404ـ أبو يعلى املوولي، 
  موق ـ دار املأمون للرتاث.   د، 1.ط

مساهمة الشيخ نائبي سليمان والي في اللغة العربية والدراسات م: 1994ـ يوسف شيخ، 
           .بايروجامعة : نيجريياـ  ، كشوكلية اآلداب، رسالة ليسانس مقدمة إىل  اإلسالمية

كشو ـ دار ،  1ط. ،دراسات في أصول التفسيرم: 2005=  هـ1425ـ يونس، حممد كبري، 
     .   األمة

كشو ـ دار د.ط،  ، منهج البيان القرآني: سماته وخصائصهم: 2010ـ يونس، حممد كبري، 
        .  األمة
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    م. 2015/  03/ 17 استعرض بتاريخ:
 ات القرآنية.     ، مركز تفسري للدراسمقاصد السور القرآنيةحممد عبد اهلل،  ،ـ الربيعة

Tafsir centre for Qur'anic Studies.     
 م.   2015/  03/ 23 استعرض بتاريخ:

 ، موقع أدب.             ديوان أبي العالء المعريـ 
www.adab.com  

  استعرض بتاريخ:
ن الكريم إلى اللغات األفريقيا ) آترجمات معاني القر م: 2011ـ عبد العال، والح خليل، 

                                مشتديات ختاطب. ,لغة هوسا (
http://www.ta5atub.com  :م.   2015/  04/ 09 استعرض بتاريخ 

http://www.adab.com/
http://www.ta5atub.com/
http://www.ta5atub.com/
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، س قضاة نيجرييالرئيتعريف بتفسير ) رد األذهان إلى معاني القرآن ( عبد اهلل اجليوش: ـ 
      شبكة ملتقى أهل التفسري

Vb, tafsir.net/tafsir 12586 

 م.  2015/  03/  03 استعرض بتاريخ:
 .              علم مقاصد السور القرآنيةـ 

www.islamweb.net 

 م.  2015/  03/  05 استعرض بتاريخ:
            اب:موقع الكتجواهر القرآن،  ، حممد بن حممد أبو حامد:ـ الغزايل

mostafa.com-www.al      

 م.  2015/  03/  11 استعرض بتاريخ:
أثر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في حركة عثمان بن فودي ، مصطفى، مسعد ـ

عود كلية العلوم االجتماعية ـ جامعة اإلمام حممد بن س،  اإلصالحية في غرب أفريقيا
                                 اإلسالمية.  

Shamela.ws/browse.             
 م.  2015/  03/  13 استعرض بتاريخ: 
    .هأهمية علم مقاصد السور ومنزلت، ملتقى حامالت القرآن _ ملتقى تدبر القرآن ـ

 

 م.  2015/  03/  19 استعرض بتاريخ:
 

  الث املكتب التعاوين للدعوة بالروضةر الثاإلودااملكتبة الواملة،  -
- www.arrawdah.com    

 

 

     :موقع الوراق مصدر الكتاب :، ديوان المعاني، أبو هالل العسكريـ 
http://www.alwarraq.com 

 م.  2017/  10/ 13استعرض بتاريخ: 
  ، في فهم  القرآن و تفسيرهتوظيف  المقاصد ، التهامي، الوزاينـ 

  www.riyadhalelm.com 

 م.  2015/  03/  25 استعرض بتاريخ:
 

- Wikipedia, the free encyclopedia  ويكبيديا، املوسوعة احلرة       

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
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 retrieved on: 11/ 04 /2015              
- Free online Language translate, www.translate.myword.com, retrieved on: 7/ 

03 / 2015  

-  Allafrica.com/stories/200703030171.html, retrieved on: 10 / 07 / 2016       

- http://muh'dlawanwordpress.com, retrieved on: 05 / 09 / 2016 

- http://enm.wikipedia.org/wiki/Isa_Kaita, retrieved on: 15 / 09 / 2016             

- thenet.ng/tag/jacob-tilley-gyado, retrieved on: 12 / 10 / 2016    

- www.nigerianwiki.com, retrieved on: 18 / 10 / 2016   

- www.catholic-hierarchy.org, retrieved on: 23 / 10 / 2016 

- Romancatholicinnigeriafromwikipedia,the free encyclopedia, retrieved on: 27 / 

10 / 2016  

- http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Olubunmi_Okogie, retrieved on: 03 / 11 / 

2016  

- http://books.openedition.org, retrieved on: 05 / 11 / 2016      

- http://www.blerf.org, retrieved on: 09 / 11 / 2016   

- http://en.wikipedia.org/wiki/Mashood_Abiola, retrieved on: 07 / 12 / 2016 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Dasuki, retrieved on: 06 / 01 / 2017   

- Nigerian National Merit Award, retrieved on: 05/ 02 / 2017      
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