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 الباب الرابع

 إنسفرياتيفتفسري منهج التفسري ولونو دمحم اتات توفيق يف 

يف الباب القدمي، وادلسألة اليت تناسب هبا. سيبحث  التفسَت واأللوانو وقد ذكرت مناىج 

 ىذا الباب. ويبدأ الباب البيان أو وقائع بياانت البحث مبنهج التفسَت ولونو حملمد اتات توفيق يف

وىي تتواقف منهج التفسَت ولونو بتفسَته، أي  التحليل والدراسة عن منهج التفسَت ولونو حملمد اتات 

 توفيق.

 منهج التفسري . أ

 ما التحليل مبنهج التفسَت حملمد اتات توفيق سيبحث كما يلي:فأ

 املوضوعي .1

ولونو منوعة، منذ عهد الصحابة الكرام، وحىت  تياراتواخإن مدارس التفسَت عديدة، و 

 العصر احلاضر، حيث ظهر مئات ادلفسرين، وكتبت مئات التفاسَت، واختلفت مناىج ادلفسرين يف
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يف ىذا البحث، الباحثة مستخدم الكلمة "ادلنهج" للمناىج. حتديد ادلنهج يف  ٔفهم القرآن وتفسَته.

 تفسَت دمحم اتات توفيق، الباحثة ستعطى ادلثال تفسَت دمحم اتات توفيق يف ترتيب البحث.

 خطوات البحث .ٔ

 فإن اخلطوات التالية ادلتخذة يف ىذا التفسَت ىي كما يلي: 

 إلندونيسيةىل اللغة اها إكتابة اآلايت مع تررتت ( أ

ظاىرة،  تغَتية. إذا أىذا الكتاب يضمن اآلايت يف تفسَتىا، حىت مع تررتة ادلكتوبة بعد 

فإن كتابة آايت القرآن اليت يفسرىا عن طريق رتع اآلايت مع مواضيع معينة، ابلطبع ىذا 

 ىتمام وشليز.إلاإلختالف عن كتب التعليقات السابقة، وأن امتاز ىذا جيعل شيئ ا

 ة.يشرح األ ( ب

التحليلي  منهجقد بينت عن منهج التفسَت يف الثاين أهنا تنقسم على أربعة أقسام وىي 

  .فلما تظرت يف ىذا الكتاب ٕادلوضوعي. منهجادلقارن و  منهجاإلرتايل و  منهجو 

                                                           
 .ٕٔ(، ٕٕٓٓ)دمشق: دار القلم،  ادلفسرين جىتعريف الدارسُت مبناصالح عيد الفتاح اخلالدي، ٔ
2
 .ٜٔ، (ٜٚٚٔ)القاىرة: جامعة األزىر،  البداية يف التفسَت ادلوضوعيعبد احلي الفرماوي،  
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ستخدم ادلنهج أنو ا فسَت اآلايت، علميت استخدمها دمحم اتات توفيق يف تانطالقا من ادلنهج ال

نعرف أن ادلنهج ادلوضوعي ىي طريقة اليت رتع اآلايت القرآنية، ذات اذلدف ادلوضوعي. كما 

بها حسب النزول ما أمكن ذلك الوقوف مع أسباب نزوذلا، يالواحد اليت اشًتكت يف موضوع ما ترت

ادلوضوعي، الذي جيليها  ستنباط، وإفرادىا ابلدرس ادلنهجمث تناوذلا ابلشرح، والبيان، والتعليق، واإل

ع نواحيها وجهاهتا، ووزهنا مبيزان العلم الصحيح، الذي يبُت الباحث منو ادلوضوعي على من رتي

 ٖحقيقتو، وجيعلو يدرك ىدفو بسهولة ويسر، وحييط بو إحاطة اتمة، دتكنو من فهم أبعاده.

أن نرى كيف كانت منهج التفسَت دمحم اتات توفيق يف ىذا  ناء على التعريف ادلذكور، ديكنناب

 الكتاب.

 يف الباب القدمي، الذي ينقسم إىل ثالثة أقسام، وىي:كما عرف بتفسَت ادلوضوعي  

ول، التفسَت ادلوضوعي ىو أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن، وجيمع اآلايت اليت األ

و مشتقاهتا من مادهتا اللغوية، مث يقوم بتفسَتىا واستنباط داللتها أوردت فيها ىذه الكلمة 

                                                           
 .ٕ٘البداية يف التفسَت ادلوضوعي، عبد احلي الفرماوي، ٖ
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الثاين، أن حيدد الباحث موضوعا ما تعرض القرآن أبساليب متنوعة  ٗقرآن الكرمي ذلا.واستعماالت ال

كالصرب يف القرآن ليوسف القرضاوي. الثالث، أن يبحث  رض والتحليل وادلناقشة والتعليق.يف الع

ول، يوافق تفسَت دمحم اتات توفيق على التفسَت ادلوضوعي األ ٘الباحث عن اذلدف يف السورة الواحدة.

مشتقاهتا  وأيعٍت أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن. أي جيمع اآلايت اليت ترد فيها اللفظة 

وبعد رتع اآلايت واإلحاطة بتفسَتىا حياول استنباط دالالت الكلمة من خالل  من مادهتا اللغوية،

 ذلك، ويسمى تفسَتوشرح هبا تفصيال، كما ذكر ذلا يف الباب القدمي. ول ٙاستعمال القرآن الكرمي.

 حملمد اتات توفيق مبنهج ادلوضوعي. إنسفَتاتيف

حملمد اتات توفيق موضوعيا، ألن ال يتعرض ادلفسر لغَته  إنسفَتاتيففبذلك، منهج تفسَت 

موضوعو، وما يدور يف كلو من أحباث ختدم موضوعو الذي شرع يف دراستو، وبذلك يتمكن من 

قائم بنفسو ال يتصل بسواه، وال خيتلط بغَته، فيعرف عالج موضوعات كثَتة، كل موضوع منها 

                                                           
:مكتبة التوبة، م )دحبوث يف أصول التفسَت ومناىجو  الرومي، بن عبد الرزتن بن سليمان فهد  ٗ

 .ٙٙه(،  ٜٔٗٔ
(، ٕٙٔٓ)سيدورجو: مكتبة لسان عريب،  علم التفسَت أصول ومناجهودمحم عفيف الدين دمياطي، ٘

 ٓٔٗٔ-م ٜٜٛٔ)الرايض: دار القلم،  مباحث يف التفسَت ادلوضوعيمصطفى مسلم،  أنظر إىل. و ٜ٘ٔ-ٖٜٔ
 .ٛٙ، حبوث يف أصول التفسَت ومناىجو الرومي، بن عبد الرزتن بن سليمان وفهد  .ٙٔ ،ه(

  .ٖٜٔ علم التفسَت أصول ومناجهو،دمحم عفيف الدين دمياطي، ٙ
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ألن ىذا  ٚويعرفون مقدار صلة القرآن حبياهتم الواقعة. الواضحة الناس موضوعات القرآن بعناويتها

ول حىت القرن العشرين أو احلديث. بل لو يظهر يف القرن أربع وعشر ادلنهج ظهر من القرن األ

مل ادلفسر يف تفسَته، من حيث فضيلتو ونقيصتو. وتتوافق مزية ىجرية ىذا ادلنهج كثَت من الذي يع

حملمد اتات توفيق. دلزيد من التفاصيل، أنظر كيف   إنسفَتاتيفمنهج تفسَت ادلوضوعي على تفسَت 

 كان العمل الذي قام بو دمحم اتات توفيق يف تفسَت اآلايت يف كتابو كما يلي:

وعية. ففي ىذا احلالة، ادلوضوعي الذي يبحث اختيار ادلوضوعي القرآين ادلراد دراسة موض (ٔ

 ىي اآلايت ادلتعلقة بكلمة "قل".

يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َتْدُعونَُو َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة لَِئْن َأصْلَااَن ِمْن َىِذِه لَ  - َنُكوَننَّ ِمَن ُقْل َمْن يُ َنجِّ

يُكْم  اِكرِيَن. ُقِل اَّللَُّ يُ َنجِّ َعَث الشَّ َها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب مُثَّ أَنْ ُتْم ُتْشرُِكوَن. ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يَ ب ْ ِمن ْ

 اْنظُْر  َعَلْيُكْم َعَذااًب ِمْن فَ ْوِقُكْم أَْو ِمْن حَتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا َويُِذيَق بَ ْعَضُكْم أَبَْس بَ ْعضٍ 

 ِٛت َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهوَن.َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلايَ 

                                                           
  .ٔ٘البداية يف التفسَت ادلوضوعي،   عبد احلي الفرماوي،ٚ
 .ٖٙ-ٖٙ:  ٙ/ األنعام8
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 ُٜقْل ِسَتُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبَُت. -

نْ َيا َوُىْم حَيَْسُبوَن أَن َُّهْم حُيِْسنُ  .ُقْل َىْل نُ نَ بُِّئُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل  - وَن الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ

ًعا  َٓٔوْزاًن. أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِِباَيِت َرهبِِّْم َوِلَقائِِو َفَحِبَطْت َأْعَماذُلُْم َفاَل نُِقيُم ذَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  .ُصن ْ

ُ الصََّمدُ  - ُ َأَحٌد. اَّللَّ  َٔٔوََلْ َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد. .ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلدْ  .ُقْل ُىَو اَّللَّ

حصر اآلايت اليت تدور حول ىذا الغرض القرآين ورتها الذي يبحث ىي اآلايت ادلتعلقة  (ٕ

 بكلمة "قل".

تكوين ادلوضوعي جبعلو يف إطار متناسب، وىيكل متناسق، اتم البناء، متكامل األجزاء،  (ٖ

 قائم األركان.

مل لو األمر ذلك، حىت يكتكميل ادلوضوعي مبا ورد من حديث الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن احتاج  (ٗ

 الذي يوجد يف سورة التوبة. ىيكل، ويزداد وضوحا وبياان

َهادَ  ِة وُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَ َرى اَّلّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإىَل َعاَلِِ اْلَغْيِب َوالشَّ

 ٕٔفَ يُ نَ بُِّئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن.

                                                           
  ٔٔ: ٙ/ األنعامٜ

 ٘ٓٔ-ٖٓٔ: ٛٔ/ الكهف ٓٔ
 ٘-ٔ: ٖٔٔ/ الفلق ٔٔ
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ما ترون من األعمال، واستمروا على ابطلكم، فال حتسبوا أن ذلك، سيخفى. اْعَمُلوا 

َفَسيَ َرى اَّللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن أي: ال بد أن يتبُت عملكم ويتضح، َوَستُ َردُّوَن ِإىَل َعاَلِِ 

ُتْم تَ ْعَمُلوَن من َهاَدِة فَ يُ نَ بُِّئُكْم مبَا ُكن ْ خَت وشر، ففي ىذا التهديد والوعيد الشديد على  اْلَغْيِب َوالشَّ

 من استمر على ابطلو وطغيانو وغيو وعصيانو.

وحيتمل أن ادلعٌت: أنكم مهما عملتم من خَت أو شر، فإن هللا مطلع عليكم، وسيطلع رسولو 

ية يبُت أن يدعو لفعل خَت ذلم يعملوا ىذا األوعباده ادلؤمنُت على أعمالكم ولو كانت ابطنة. و 

الصاحلات، كما قيل عائشة اهنع هللا يضر إن ترى الشخص يعمل خَتا. فقل: "اْعَمُلوْا َفَسيَ َرى اَّلّلُ َعَمَلُكْم 

 َٖٔوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن"

وأما يف سنن أيب دود قيل: فأما وهللا ما يقاربون أصحاب رسول هللا صلى هللا عليو وسّلم فإذا  

ُ َعَمَلُكُم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن.أعجبك حسن قول امرئ فَ ُقِل: اعْ   َٗٔمُلوا َفَسيَ َرى اَّللَّ

                                                                                                                                                               

 .٘ٓٔ: ٜ/ التوبة ٕٔ 
13 M. Tata Taufik , Tafsir Inspiratif: Ayat-Ayat al-Qur’an Pilihan Penggugah Jiwa 

(Jakarta: PT Gramedia, 2018), 6.  
ِجْستاين الزىد  ٗٔ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 .ٜٕٚ(، م ٖٜٜٔ -ى   ٗٔٗٔحلوان: دار ادلشكاة للنشر والتوزيع، ) داود السجستاينأليب 
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دراسة ىذه اآلايت دراسة موضوعية متكاملة، جتانس بينها وتوفق بُت عامها وخاصها.  (٘

 .األنعامالذي توجد يف سورة

ُر اَّللَِّ ََيْتِيُكْم بِِو اْنظُْر َكْيَف ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َأَخَذ اَّللَُّ ََسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قُ ُلوبِ  ُكْم َمْن إَِلٌو َغي ْ

ْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم ُنَصرُِّف اآْلاَيِت مُثَّ ُىْم َيْصِدُفوَن. ُقْل أَرَأَيْ َتُكْم ِإْن َأاَتُكْم َعَذاُب اَّللَِّ بَ ْغَتًة أَْو َجْهرًَة َىْل ي ُ 

 ٘ٔالظَّاِلُموَن.

 جواب القرآن عن مشاكل حبثا.تنظم اإلختصار الذي يصور  (ٙ

اليت يقدم الكلمة  اتات توفيق جيمع اآلايت القرآنية، أن دمحم ةواستنادا إىل حتليل الكاتب 

"قل". ويف ىذه احلالة، فمنهج التفسَت لو مدرجة يف نوع من التفسَت ادلوضوعي من خالل القرآن، 

 "َتادعو لتجد احلل اخل" ألنو ادلوضوعي مأخوذ من تعبَت القرآن.

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلٍِت ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجٍِت سُلْرََج ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ ِمن لَُّدنَك ُسْلطَااًن نَِّصَتاً.  

 َٙٔوُقْل َجاء احلَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوقاً.

                                                           
 ٚٗ-ٙٗ: ٙ/ األنعام 15

  ٔٛ-ٓٛ: ٚٔ/ اإلسراءٙٔ
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قابوس بن أيب ظَْبيان، عن  قال ابن كثَت يف تفسَته، قال اإلمام أزتد: حدثنا جرير، عن

 أبيو، عن ابن عباس قال: كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص مبكَة مّث أُِمَر ابذلجرَة، فأنزل هللا: )َوُقْل َربِّ أَْدِخْلٍِت ُمْدَخلَ 

 ٚٔ ِصْدٍق َوَأْخرِْجٍِت سُلْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل يل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَااًن َنِصَتًا(.

دلا ائتمروا برسول هللا صلى  ية: إن كفار أىل مكةاألوقال احلسن البصري يف تفسَت ىذه 

أن خيرج إىل ادلدينِة، فهو  و يُوثُِقوه، وأراد هللا قتال أىل مّكة، فأمرهأو يطردوه أهللا عليو وسّلم ليقتلوه 

وقال قَتادة: )َوُقْل  رِْجٍِت سُلْرََج ِصْدٍق(الذي قال هللا عز وجل:)َوُقْل َربِّ أَْدِخْلٍِت ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأخْ 

 َربِّ أَْدِخْلٍِت ُمْدَخَل ِصْدٍق( يعٍت: ادلدينة )َوَأْخرِْجٍِت سُلْرََج ِصْدٍق( يعٍت: مكة.

وقال العويف عن ابن عباس: )أَْدِخْلٍِت ُمْدَخَل ِصْدٍق( يعٍت: ادلوت )َوَأْخرِْجٍِت سُلْرََج ِصْدٍق( 

ول أصح، وىو اختيار ابن جرير. وقولو: ادلوت. وقيل غَت ذلك من األقوال. واأليعٍت: احلياَة بعد 

)َواْجَعْل يل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَااًن َنِصَتًا( قال احلسن البصري يف تفسَتىا: وعده ربو لَينزعنَّ ملَك 

 فارس، وعز فارس، وليجعلنو لو، وملك الروم، وعز الروم، وليجعلنو لو.

                                                           
)دار طيبة تفسَت القرآن العظيم  أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري الدمشقي،ٚٔ

 .ٔٔٔ م( ٜٜٜٔ -ى  ٕٓٗٔللنشر والتوزيع، 



ٜ٘ 

وسلم، علم أال طاقة لو هبَذا ْاألمر إاّل بسلطان، أن نيب هللا َصلى هللا عليو  ال قتادُة فيهاوق

، َوحِلدودفس ؛ فإن السلطان رزتة  أل سلطااًن َنصَتًا لكتاب اَّللَّ ، وإلقامة دين اَّللَّ ، ولفرائض اَّللَّ اَّللَّ

 شديُدىم ضعيَفهم.، فأكل ألغار بعضهم على بعض لو بُت أْظهر عبادِه، ولوال ذلكمن اَّللَِّ جع

، وىو واختار ابن جريٍر قوَل احلسن وقتادة ٛٔقال رلاىد: )ُسْلطَااًن َنِصَتًا( ُحجًة بَ يَِّنًة.

األرجح؛ ألنو اَل بد مع احلقِّ من قهٍر ِلَمْن عاداُه وانوأه؛ وذلذا قال سبحانو وتعاىل:)َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا 

َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس اِبْلِقْسِط َوأَنزْلَنا احْلَِديَد ِفيِو أَبٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع اِبْلبَ يَِّناِت َوأَنزْلَنا 

ْلطَاِن َما اَل يَ زَعُ ٜٔلِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللَُّ َمْن يَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُو اِبْلَغْيِب(  ويف احلديث: "ِإنَّ اَّللََّ لَيَ زَع اِبلسُّ

ناس ابلقرآن، وما فيو واآلاثم، َما ال ديتِنع كثَت من ال لقرآن" ليمنع ابلسلطان عن ارتكاب الفواحشابِ 

 واقُع. وقولو: )َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ الشديد، وىذا ىو ال من الوِعيد اأْلِكيد، والتهديد

ي ال ِمْرية فيو وال جاءىم من هللا احلقُّ الذ فإنو قد يش،كفار قر ووعيد لاْلَباِطَل َكاَن َزُىوقًا( هتديد 

، ع. وزىق ابطلهم، أي اْضمحلَّ وىلكوالعلم الناف عثو هللاُ بو من القرآن واإلديانقبل ذلم بو، وىو ما ب

                                                           
صر: دار )م األولزء اجل تفسَت رلاىد، رلاىد بن جرب التابعي ادلكي القرشي ادلخزومي،أبو احلجاج ٛٔ

 .ٔٗٗم(،  ٜٜٛٔ -ى   ٓٔٗٔ الفكر اإلسالمي احلديثة،
  ٕ٘: ٚ٘/ احلديدٜٔ



ٙٓ 

ا ُىَو )َبْل نَ ْقِذُف اِبحلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُو فَِإذَ  ٕٓاطل ال ثبات لو مع احلق وال بقاءفِإن الب

 ٕٔزَاِىٌق(.

: حدثنا احلميِدي، حدثنا سفيان، عن ابن أيب صل يب  يح، عن رلاىد، عن أوقال البخاريُّ

قال: دخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مكَة وحوَل البيِت ستُّوَن وثالذتائة ُنُصٍب،  عبد هللا بن مسعود معمر، عن

ق وما َباِطَل َكاَن َزُىوقًا(، جاء احلَوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ الْ  فَجعل يْطَعُنها بعوٍد يف يدِه، ويقول:)َجاَء احلَْقُّ 

 ٕٕباطل وما يعيد".يبدئ ال

رضيا ال أرى  مه)وقل رب أَْدِخْلٍِت( اْلمدينة )ُمْدَخل ِصْدق( إْدخاالوقال اجلاللُت يف تفسَت 

َلُدْنك  ا )َواْجَعْل يل ِمنْ ال ألتفت بقليب ليه اَما َأْكرَه )َوَأْخرِْجٍِت( من مكة )سُلْرَج ِصْدق( إخراج فيو

 ٖٕك.تنصرين هبا على أعدائوة ُسْلطَااًن َنِصَتًا( ق

وقال السعدي يف تفسَته )َوُقْل َربِّ أَْدِخْلٍِت ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجٍِت سُلْرََج ِصْدٍق( أي:  

ا اإلخالص وموافقتها اجعل مداخلي وسلارجي كلها يف طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنه
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 . ٔٔٔ، تفسَت القرآن العظيم أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري الدمشقي، 

  ٛٔ: ٕٔ/ األنبياءٕٔ
 .ٙٛه(،  ٕٕٖٔ، دار طوق النجاة: م)د  صحيح البخاري ،بن إَساعيل أبو عبدهللا البخاريدمحم  22

تفسَت اجلاللُت  جالل الدين دمحم بن أزتد احمللي وجالل الدين عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي،ٖٕ
  .ٖ٘ٚ)القاىرة: دار احلديث، د س(، 



ٙٔ 

تيو وما أاألمر.)َواْجَعْل يل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَااًن َنِصَتًا( أي: حجة ظاىرة، وبرىاان قاطعا على رتيع ما 

أذره. وىذا أعلى حالة ينزذلا هللا العبد، أن تكون أحوالو كلها خَتًا ومقربة لو إىل ربو، وأن يكون لو 

ا، وذلك متضمن للعلم النافع، والعمل الصاحل، للعلم ابدلسائل على كل حالة من أحوالو دليال ظاىرً 

 والدالئل.

وقولو: )َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل( واحلق ىو ما اوحاه هللا إىل رسولو دمحم صلى هللا عليو 

ل وسلم، فأمره هللا أن يقول ويعلن، قد جاء احلق الذي ال يقوم لو شيء، وزىق الباطل أي: اضمح

وتالشى. )ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوقًا( أي: ىذا وصف الباطل، ولكنو قد يكون لو صولة وروجان إذا َل 

يقابلو احلق فعند رليء احلق يضمحل الباطل، فال يبقى لو حراك. وذلذا ال يروج الباطل إال يف 

 ٕٗاألزمان واألمكنة اخلالية من العلم ِبايت هللا وبيناتو.

ىل ادلدينة يًتك مكة ىل اإلقدام واليقُت للهجرة إإىل اذلجرة. يعٍت إشارت إ ةياألشارت ىذه إ

ية األادلكرمة َل يطلب اخلَت عند دخول ادلدينة وعند خروجو من مكة. ديكن أن تستعمل ىذه 

 و اخلروج ما ىو خَت يف رتيع األحوال والظروف.أللعموم يعٌت الطلب الطريق الدخول 

                                                           
مؤسسة )د م:  الرزتن يف تفسَت كالم ادلنان تيسَت الكرميعبد الرزتن بن انصر بن عبد هللا السعدي، ٕٗ

 .ٗٙٗم(،  ٕٓٓٓ-ى  ٕٓٗٔالرسالة، 



ٕٙ 

سائل، ولكن اخلَت ورضا هللا ال مطلق طلب طريق اخلروج من ادلية لطيفة لطلب األوىذه 

 ىل احلياة الكاملة.لطلب الطريق الدخول إىل ما ىو خَت واحلال أنو حيمل إ

فيما يتعلق ابلبحث عن مصادر التفسَت من كتب التفاسَت ادلتنوعة وجدت الباحثة ادلصادر 

 منها:  إنسفَتاتيفتفسَت اليت يرجع إليها ويقتبس منها يف كتابة 

تفسَت القرآن العظيم إلبن كثَت، وتفسَت اجلاللُت جلالل الدين احمللي وجالل الدين 

التفسَت السعدي لعبد الرزتن بن انصر  وأالسيوطي، وتيسَت الكرمي الرزتن يف تفسَت كالم ادلنان 

 السعدي.

 هن تفسري الو أب. 

والفقهي والفلسفي أقسام: اللغوي والصويف والعقلي  وينقسم اللون يف العصر احلديث إىل 

 .والعلمي واألدب اإلجتماعي والكالمي واألخالقي

 :لى ألوان التفسَت وىييتكون ع إنسفَتاتيفتفسَت فيما يتعلق بلون التفسَت، إن كتاب 

 الصويف.1



ٖٙ 

ىو يعتمد العارف الصويف فيو على التذوق الوجداين، الذي يدركو يف حالة استغراقو يف 

الوجد الرايضة الروحية، بضرب من احلدس النفسي الكشاف الباطٍت والشهود القليب، من دون ربط 

وادلقصود يف ىذا اللون يعٍت التصوف عملي أي ىو التصوف الذي يقوم  ٕ٘ية.األومناسبة مع ظاىر 

لتشقف والزىد والتفاين يف طاعة هللا تعاىل، وأصحاب ىذا االجتاه يسمى تفسَتىم للقران على ا

"التفسَت اإلشاري". وىو اتويل آايت القرآن الكرمي على خالف ما يظهر منها مبقتضى إشارات 

فمثل من لون التصوف  ٕٙخفية تظهر ألرابر السلوك، وديكن التوفيق بينها وبُت الظواىر ادلرادة.

 ، كما يلي:ٖٙٔ-ٕٙٔية يف سورة األنعام: األلي إذ يفسر العم

 اوُل ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َوشَلَاِت َّللِّ َربِّ اْلَعاَلِمَُت. اَل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأانَْ 

 ٕٚاْلُمْسِلِمَُت.

ول يف العبادة إىل هللا لتأكيد ية ىي عبارة عن وجوب اليقُت والتلفظ بو عند الدخاألوىذه  

ية أيضا على كالم يف األمر ال غَته. وتدل ىذه هللا ولتقوية أنو فعلو إلمتثال أ درجة العبد يف حضرة

                                                           
)هتران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة واإلرشاد ادلفسرون حياهتم ومنهجهم  دمحم علي إايزي، ٕ٘

 .ٓٙه(،  ٖٖٔٔاإلسالمي، 
  . ٕٗالبداية يف التفسَت ادلوضوعي،  عبد احلي الفرماوي،ٕٙ

 .ٖٙٔ-ٕٙٔ: ٙ/ األنعام ٕٚ
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مل. وىي أيضا قضبة ومتعمد لكل نفسها لتأكيد اإلقامة مع بناء اإلخالص يف العبادة وسائر الع

ىذا النوع من التفسَت ابألمر اجلديد يف إبراز وليس  .م أن رتيع العمل يقصد بو بنية اإلخالصمسل

معاين القرآن الكرمي، بل ىو معروف من  لدن نزولو على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أشار إليو القرآن ونبو عليو 

  ٕٛالرسول عليو الصالة والسالم، وعرفو الصحابة رضوان هللا عليهم, وقالوا بو.

 األدب اإلجتماعي .2

وكانت ادلزية يف اللون األديب اإلجتماعي ىو يعاجل أمراض ومشكالت اجملتمع ادلختلفة. ويف 

ية اليت يدل معاجل أمراض ومشكالت للمجتمع، كما األويذكر  حملمد اتات توفيق، إنسفَتاتيفتفسَت 

 يلي:

َأْعُبُد سُلِْلصًا لَُّو ِديٍِت. فَاْعُبُدوا َما ُقْل ِإيّنِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم. ُقِل اَّللََّ 

ن ُدونِِو ُقْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوأَْىِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَك ىُ  ُتم مِّ َو اخْلُْسرَاُن ِشئ ْ

 ٜٕاْلُمِبُُت.

                                                           
 . ٕٗالبداية يف التفسَت ادلوضوعي،  عبد احلي الفرماوي،ٕٛ

 .٘ٔ-ٖٔ: ٜٖ/ الزمر ٜٕ
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و ألقلب عند رليئ مسائل احلياة ية للعمل ابالشجاعة وإعطاء القوة للنفس وااألبينت ىذه 

 لدين اإلسالم. سخ إلديان العبد والتحدى من عارضوتفأو تنقل أالبالاي اليت ديكن أن تفسد 

 الكالمي .3

وكانت ادلزية يف اللون الكالمي ىو الذي يهتم مبعارف القرآن وآايتو اإلعتقادية الباقية عن 

اتات  حملمد فَتاتيفإنستفسَت ويف   ٖٓة والعقلية.ادلبدأ وادلعاد وغَتمها وأتييد ذلك ابألدلة النقلي

 ية اليت تدل ابللون الكالم. كما يلي:األتوفيق. ويذكر 

داً.أُقْل آِمُنواْ بِِو  رُّوَن ِلؤَلْذقَاِن ُسجَّ َلى َعَلْيِهْم خيَِ  ٖٔو اَل تُ ْؤِمُنواْ ِإنَّ الَِّذيَن اوتُواْ اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِلِو ِإَذا يُ ت ْ

 ديكن أن يوجد أربع من البيان وىي كما يلي:ية األيف ىذه 

تبُت أن من قابل كافرا اليؤمن ابلقرآن، فليقل إن آمنوا أم اليؤمنوا فهو خيارىم. اليكون  (ٔ

 وىذا عبد لكل مسلم. فسو ولكن انتظر ماعاقبة كفرىم بو،ذلك جيعل القرآن غَت صدق يف ن

                                                           
وَل يكن ىناك اختالف ملحوظ يف ادلسائل العقائدية يف زمان النيب ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا حدث ذلك بعد وفاتو ٖٓ

بن فهد و . ٖٛ، التفسَت أصولو ومناىجوعلم دمحم عفيف الدين دمياطي.  ،نظروأوخصوصا يف مسألة اإلمامة. 
)د م: ادلكتبة العربية السعودية، ، اجتاىات التفسَت يف القرن الرابع عشر اذلجري الروميعبد الرزتن بن سليمان 

  . ٘ٗه(،  ٖ٘ٓٔ
  .ٚٓٔ: ٚٔ/ اإلسراءٖٔ
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بل نبيا دمحم( ولو استمعوا اآلايت من ق الكتاب )الذي يتبعون النيب أرسل الصاحلون من أىل (ٕ

إدياهنم والسجود على نعمة هللا إليهم. ومن ىذه النعمة ىي فرصة  ية تقرأ عليهم جدير علىالقرآن

 على الشهادة والشعور صدق األخبار اليت وجدوىا يف كتبهم عن نزول القرآن.

لى عليهم. من صفات ادلؤمن الصادق أن خيضع ويسجد عند استماع اآلايت القرآنية تت (ٖ

 والسجود  ىنا ىي عبارة عن شكر النعمة والطاعة.

ية على خسران من اليؤمن ابهلل والقرآن ألن من كان حوذلم وجدوا فخرا األوأخربت ىذه  (ٗ

 .وسرورا على ادياهنم

 األخالقي .4

ىو لون التفسَت األخالقي. ىو  إنسفَتاتيفتفسَت  فيما يتعلق بلون التفسَت، فإن كتاب 

مفسره يف بيان ادلقاصد األساسية لآلايت القرآنية، وذلك اليقاظ الضمائر وإزالة الغشاوة هنج يهتم 

عن النور الفطري، الذي اودعو هللا فينا، وذلك الكشف عن تعاليم اآلايت الدقيقة اليت تلقنها 

 للناس، وخاصة ابلنسبة للحكم األخالقي.



ٙٚ 

ادلسلم يف رلال األخالق من  ومن ىذا اجلانب يبُت ادلفسر كل مايشبع حاجة اإلنسان

جتماعية والسياسية، من خالل مفهوم أخالقي قرآين نظرية العلمية، وحيل ادلشكالت اإلالناحية ال

ية اليت وصل اليها ادلفسر، وذلذا كان اللون الغالب يف تغسَته مبناسبات سلتلفة األمتناسب مع مراد 

 ىذا ادلقصود من التفسَت.

تقدمي تفسَت آايت القرآن ادلتعلقة  ىذا التفسَت على أن نعرف أن خاصية ديكننا 

 ابألخالق.

ا تَ ْعَمُلوَن.- ا َأْجَرْمَنا َواَل ُنْسَأُل َعمَّ  ُٕٖقل الَّ ُتْسأَُلوَن َعمَّ

ٌر شلَّا جَيَْمُعوَن.-  ُٖٖقْل بَِفْضِل اَّللَِّ َوِبَرزْتَِتِو فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُىَو َخي ْ

سيما دلن كان مساعدا يف  الكالم يف التعامل مع الغَت ال ية لطف نطقاألعلمت ىذه 

عند ما إشارت إىل نفسو، استعملت لفظ "أجرمنا" مبعٌت الذنوب اليت عملناىا، وعند  التخاطب

ىل الغَت إىل الغَت استعملت لفظ "ما تعملون" مبعٌت ما تفعلون من الذنوب. جزاء إالتخاطب 

 استعملت لنفسو. ابختيار لفظ ما ىو ألطف مبقارنة لفظ

                                                           
  ٕ٘: ٖٗ/ السبإٖٔ

  .ٛ٘: ٓٔ/ يونسٖٖ



ٙٛ 

َماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ - َواَّللَُّ َعَلى   ُقْل ِإْن خُتُْفوا َما يف ُصُدورُِكْم أَْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُو اَّللَُّ َويَ ْعَلُم َما يف السَّ

 ُٖٗكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.

اخْلَِبيِث فَات َُّقوْا اَّلّلَ اَي اويل األَْلَباِب َلَعلَُّكْم ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْ رَُة -

  ٖ٘تُ ْفِلُحوَن.

و الطيب واخلبيث يف أنواع االحوال، ومها ديكن أن أبُت اخلَت والشر  لفرق يةاألبينت ىذه 

حيمل العبد اىل ماىو خَت بل إىل ىو ما شر. أما إذا كان العبد يستطيع أن يفرق بينهما فهو عاقل 

 قهم مستقيموذو 

الذي يظهر أن اللون   مثلة على تفسَت دمحم اتات توفيقية ادلذكورة ىو أحد األالتفسَت األ

 ادلستخدم األخالقي.

وأما الدليل الذي دييل إىل ىذا اللون من التفسَت توجد يف كتاب موطأ اإلمام مالك رواه 

بل: أن فلسفة بعثو األنبياء ال مام أزتد بن حنهقي يف ابب ما جاء يف حسن اخللق أو مسند اإلالبي

ىل األىداف العالية، وتزكية إسيما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىي من أجل تربية اإلنسان وتعليمو للوصول بو 

                                                           
 .ٜٕ: ٖ/ ال عمران34

 ٙٓٔ: ٘/ ادلائدة ٖ٘



ٜٙ 

فكره من الدنس واألرجاس، ويستدل على ذلك مبا روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص " بعثت ألدتم صاحل 

 ٖٙاألخالق"

يف اإلنسان واجملتمع، البد أن ينشأ من تغيَت ثقايف أخالقي، وأن وأن كل تغيَت مطلوب 

ىذا التغَت يستتبع ويؤدي إىل تغيَتات اجتماعية وسياسية، ألن مواطن التغيَت احلقيقة، والتشكيل 

احلقيقي يف اإلنسان، ىو مواطن الًتبية واألخالق، فهم يفكر أبن اخللل الذي حلق ابألمة خلل 

ىل اخللل السياسي واإلجتماعي، وذلذا ينكشف ذلم الطريق اإلصالحي إي فكري أخالقي، مث يسر 

 وطريق الثورة األخالقية.

حملمد اتات توفيق الواان صوفيا وأدبيا إجتماعيا وكالميا  إنسفَتاتيفتفسَت وبعد ذلك، كان 

ولو أن يتجو دمحم اتات توفيق اللون األخالقي يف تفسَته، ألنو ىذا التفسَت يتحدث عن  .وأخالقيا

آايت األخالق كما احلديث عن الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: بعثت ألدتم مكارم األخالق، وسواء ابلشريعة 

 اإلسالمية.

  

                                                           
)أبو ظيب: مؤسسة زايد بن سلطان آل  ادلوطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ادلدين  ٖٙ

 .ٖٖٓٔم(،  ٕٗٓٓ -ى   ٕ٘ٗٔهنيان لؤلعمال اخلَتية واإلنسانية، 
 


