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 الباب الثالث

 وصف عن سورة لقمان وكتاب التحرير والتنوير 

 سورة لقمان -أ 

وىي السابعة واخلمسون سورة لقمان ىي السورة احلادي والثالثون من القرآن, 

ىت تعداد نزول السور, نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ. وعدت آايهتا ثالاث 

  ٔوثالثْب ىت عد أىل ادلدينة ومكة, وأربعا وثالثْب ىت عد أىل الشام والبصرة والكوفة.

وروى البيهقي ىت دالئل النبوءة عن ابن عباس: أنزلت سورة لقمان مبكة, 

قال و  ٕمجهور العلماء أن سورة لقمان أنزلت قبل ىاجر النيب إىل ادلدينة.وكذلك اتفق 

السورة ادلكية تعايت موضوع العقيدة, وتعُب ابلَبكيز على ىذه الصابوين ىت تفسّبه أن 

األصول الثالثة لعقيدة اإلديان وىي )الوحدانية, والنبوة, والبعث والنشور( كما ىو احلال 

 ٖىت السور ادلكية.
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 القلب سلاطبة ىت القرآنية الطريقة مناذج من منوذج ادلكية السورة وىذه

 .احلقيقة تلك عن اضلرفوا الذين ادلشركْب نفوس ىت العقيدة قضية ايتـتع يـوى .البشري

 تتناول, منوعة زوايا ومن ,شٌب أساليب ىت ادلكية السور تعاجلها الٍب القضية إهنا

 الفطرة ختاطب الٍب ادلؤثرات بشٌب جوانبو وتلمس, أقطاره مجيع من البشري القلب

 .وتوقظها

 وعبادتو اخلالق توحيد ىت ىنا تتلخص - العقيدة قضية - الواحدة القضية ىذه

 .عادل جزاء و دقيق حساب من فيها وما باآلخرة اليقْب وىت. آالئو كرـوش دهـوح

 .ومعتقدات مألوفات من عداه عما والتخلي اهللا أنزل ما اتباع وىت

 األسلوب إلدراك التدبر تستدعي بطريقة القضية ىذه عرض تتوىل والسورة

 ىذا تدبر إىل حاجة ىت اهللا إىل داع وكل .والقلوب الفطر سلاطبة ىت بـالعجي القرآين

. الكبّب الكون ىذا وىو. القرآين العرض رلال ىت القضية ىذه تعرضإهنا . باألسلو

 نباتو. وأمطاره أمواجو ,وحباره أجواؤه. وليلو رههنا. وقمره وـمشس.  وأرضو مساؤه

 مؤثرات كلو الكون فيحيل .الكرمي القرآن ىت ررـيتك الكويناجملال  وىذا...وأشجاره

 فيها وتؤثر البشرية القلوب ختاطب, والشمائل اإلديان عن مبثوثة وآيات ,ناطقة

 ب.والدرو ادلسالك عليها وتأخذ ,وتستحييها
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 عـأرب السورة ىت تعرض , فإهناواحد العرض ورلال واحدة القضية أن ومع 

, الفسيح اجملال ذلك ىت البشري بالقلب منها كل تطوف, جوالت عـأرب ىت راتـم

 العرض ىت جديدا كذلك أسلوبا ومتبعة, جديدة ؤثراتـم رةـم كل ىت مستصحبة

 للقلب متاع فيو عجيبة بطريقة وتنتهي تبدأ وىي اجلوالت ىذه وتتبع. والتناول

 ٗ.واالستجابة التأثر دواعي من فيو ما جانب إىل. والعقل

 جوىرأدرك  يلذا حلكيما نلقما قصة على الشتماذلا نلقما رةسو مسيت

 عن لنهي, وادابالوا قالخالا بفضائل ألمر, واتودعباو هللا نيةاحدو مبعرفة, حلكمةا

 ٘.تادلنكروا لقبائحا

 راءباعو بن: اقيل ما على ىوو للقما من مشتق العريب عجميأ سما نلقماو

 بنا نكا: مقاتل لقا, وملسالوا ةلصالا عليو بيوأ ختأ بنا نكا: وىبو لقا

زر آ دالأو من نكا: قيلو ,ونسر بن عنقا بنا ىو :لسهيليا لرمحنا عبد لقا, وخالتو

 فلما مبعثو قبل يفٍب نكاو لعلما منو خذوأ ملسالا عليورك داود وأد سنة لفا شعاو

 بُب مت قاضيا نكا: قيلو ,كفيتإذا  كتفِبأ ال: ألفقا لو فقيل ىلفتوا قطع بعث

زمانو بْب دمحم. وعيسى عليهما  نكاقال:  نوأ الإ يقدالوا عن لكذ نقلو ,ئلاسرإ
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 الصالة والسالم, وقال عكرمة والشعىب كان نبيا, واألكثرون على أنو كان مت زمن داود

 .نبيا يكن ملو ملسالا عليو

: فقيل اختلفو. وااعبد نكا  نوأ على ونألكثروا اعبدأو احر نكاأ فيو ختلفوا

 بن عبدهللا عن حاجت ىبأ بنا جخر. وأرلاىدو سعبا بنا عن لكوروي ذ ,حبشيا نكا

 اقصّب نكا: لقا؟ نلقما نشأ من ليكمإ نتهىا ما هللا عبد بن جلابر قلت: لقا لزبّبا

: إن لقا نوأ دلسيبا بنا عن ردلنذا بنوا ,جرير بنوا ىو جخروأ ,لنوبةا من فطسأ

 ٙ.ةلنبوا منعوو حلكمةا تعاىل هللا عطاهأ فرمشاذا  مصر دانسو من دسوأ نكا  نلقما

 ىيو  لنيبا ةمعجز نبيا أتفبد: لتاليةا تدلوضوعاا على رةلسوا ىذه شتملتا

 ما بكل نيصدقو دلؤمنْبا  ففريق, منو سلناا موقف, ولربانيةا يةاذلدا رستود انلقرا

 عما نيعرضو لذينا ئْبزذلاا لساخرينا لكافرينا فريق, ونباجلنا ونفيظفر, فيو ءجا

 .ألليما ابلعذا نفيتلقو ,سفهاو جهال هللا سبيل عن نيضلوو ,ايتالا من فيو

 لعاملا خلق من لعادلْبرب ا هللا ةلباىرا رةلقدوا نيةالوحدا لةأد عن حتدثت خت

 سللنا تعليما, البنو ةخلالدصاايه وو  حلكيما نلقما قصة نبيا لكذ تال, ونلكووا

                                                           
اجلزء احلادى  ,ملثاىنالسبع والعظيم ان القرا ملعاىن ىف تفسريروح ا ,ىادلبغداأللوسى اشكرى  دلسيد زلموا ٙ

 ٕٛصلبنان( -والعشرون )احياء الَباث العربيب: بّبوت
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 ةصغّب كل على هللا قابة, ورلدينالوا بر, وكلشرا نبذ سهارأ على, وذلم داشاوإر

 بجتناوا ضعالتووا ,دلنكرا عن لنهيوا ,وفبادلعر ر ألموا ,ةلصالا قامة, وإةكبّبو

 ٚالصوت. فخفا, وإذلويُبا مشى, ولكربا

 كتاب التحرير والتنوير -ب 

 حياة املؤلف .1

الشهّب  ,ىو الشيخ دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور

 ,ابلطاىر بن عاشور. اإلمام الضليع ىت العلوم الشرعية واللغوية واألدبية والتارخيية

شيخ اإلسالم وشيخ اجلامع األعظم وفروعو الزيتونة. ورئيس ادلفتْب ادللكيْب 

 ٛ.ومن كبار علمائهم ,بتونيس

درس فيها وخترج بشهادة التطويع  ٜىـ, ٜٕٙٔكان مولده بتونس سنة 

م, وىو من أعضاء رلمع اللغة العربية مبصر ٖٜٔٔم, خت عْب عام ٜٜٛٔسنة 

د أسهم الشيخ إسهاما فعاال ىت احلركة الوطنية واجملمع العلمي العريب بدمشق, وق

                                                           
6
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بتونس, وقد توىل القضاء أكثر من عشر سنْب, خت توىل االفتاء, كما توىل 

 مشيخة اجلامع األعظم جامع الزيتونة. 

وكان ادلفسر لغواي, ضلوا, أديبا, من دعاة االصالح االجتماعي والديِب, 

ايت اجملالت بتونس ومصر.  ولو أحباث ودراسات ومقاالت كثّبة نشرت ىت كرب 

 ٓٔىـ.ٖٜٖٔكانت وفاتو بتونس سنة 

 كتاب التحرير والتنويرتعريف عام عن  .2

 ,إن تفسّب الشيخ الطاىر بن عاشور من أىم إصلازات الشيخ وأعظمها

وأبدى فيو آراه الفذة وتقح فيو وأضاف نتفا  ,فقد مجع فيو مؤلفو خالصة علومو

حترير ادلعُب السديد وتنوير العقل اجلديد صرح ىو ابسم كتابو األصلي:  ,علمية

التحرير والتنوير من , واختصرت ىذا اسم ابسم وتفسّب الكتاب اجمليد

 ٔٔالتفسّب.

وىو من أبرز تفاسّب القرن الرابع عشر ومن أدقهم ىت فهم كالم هللا 

اجمليد. وكان متوسطا ىت معَبك أنظار الناظرين, وىت موقف احلكم بْب طوائف 
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وىت استخراج معاين الكتاب العزيز, وما حواه من ادلسائل الٍب مل ادلفسرين, 

 يذكرىا ادلفسرون. وكان شلن استخدم العقل ىت فهم آايت القرآن.

يقول أبن كتابة  ,وقال ابن عاشور ىت بيان غرضو من أتليفو ىذا الكتاب

واحلاوي  ,وموثق شديد العرى من احلق ادلتْب ,ىذا التفسّب دلصاجث الدنيا والدين

طمعا  ,واألخذ قوس البالغة من زلل نياطها ,لكليات العلوم ومعاقد استنباطها

ٕٔوتفاصيل من مكارم األخالق. ,ىت بيان نكت من العلم وكليات من التشريع
 

 معشرات ادلقدمات ما يتعلق ابلعلو تفسّب التحرير والتنوير بفخص 

: مقدمة ىت التفسّب األوىل ,فخص ادلستخدمة ىت بيان اآلية القرآنية ومنها

الثالثة:  ,الثانية: مقدمة ىت استمداد علم التفسّب ,والتأويل وكون التفسّب علما

الرابعة: مقدمة  ,مقدمة ىت صحة التفسّب بغّب ادلأثور ومعُب التفسّب ابلرأي وضلوه

 ,اخلامسة: مقدمة ىت أسباب النزول ,فيما حيق أن يكون غرض ادلفسر

الثامنة:  ,السابعة: مقدمة ىت قصص القرآن ,اءاتالسادسة: مقدمة ىت القر 

التاسعة: مقدمة ىت أن  ,مقدمة ىت اسم القرآن وآايتو وسوره وترتيبها وأمسائها
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والعاشرة: مقدمة ىت إعجاز  ,تتحملها مجل القرآن تعترب مرادة هبا ادلعاين الٍب

 ٖٔ.القرآن

 منهج التفسري .3

أن يبدأ ابسم السورة وفضلها وفضل  ,وكان طريقتو ىت شروع التفسّب

وعدد  ,وبيان أغراض السورة ,وتعيْب سورة قبلها وبعدىا ,وترتيب نزوذلا ,قراءهتا

رىا خت يبدأ بتفسّب اآلية منتخبًا مجلة منها فيفس ,خت ذكر زلتوايت السورة ,آايهتا

 قطعة قطعة.

 ,يةإىتم ادلفسر ىت تفسّبه ببيان وجوه اإلعجاز ونكت البالغة العرب

وىو منحى  ,وبيان تناسب اتصال اآلايت بعضها ببعض ,وأساليب االستعمال

نظم »جليل قد عِب بو الفخر الرازي وبرىان الدين البقاعي ىت كتابو ادلسمى بـ 

إال أهنما مل أيتيا ىت كثّب من األي مبا فيو  ,«الدرر ىت تناسب اآلايت والسور

 ىت ذلك: فقال ,يسبق مثلو ومفسران جاء مبا مل ,مقنع

لئال يكون الناظر  ,مل أغادر سورة إال بينت ما أحيط بو من أغراضها»

 ,كأهنا فقر متفرقة  ,ىت تفسّب القرآن مقصورًا على بيان مفرداتو ومعاين مجلو
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انسجامو وحتجب عنو روائع مجالو واىتممت بـتـبـيـن معاين  تصرفو عن روعة

لت عن ضبط كثّب منو قواميس ادلفردات ىت اللغة العربية بضبط وحتقيق شلا خ

 .«اللغة

وما هتتم بو الباحثة ىت ىذا التفسّب ىو أن التفسّب التحرير والتنوير ىو 

التفسّب التحليلي, اىتم بتبيْب معاين ادلفردات ىت اللغة العربية بضبط وحتقيق شلا 

خلت من ضبط كثّب منو قواميس اللغة, مجع بْب منهج السلف واخللف, مبسط 

 ٗٔتفسّبه, وىو من التفاسّب الٍب تبقى ىت األجيال ويستفيد منو الباحثون.ىت 

يشغل احلديث عن اللغة ىت ادلقدمات العشـر ابلرغم أن ىذا التفسّب مل 

وقد يرجع ذلك لدورىا البارز ىت كل ما ذكره  ,ىت التحرير والتنوير جزءا خاصا بو

اولو ىت ادلقدمة األوىل فهي جانب مهم فيمـا تن ,ابن عاشور ىت ىذه ادلقدمات

ىت استمداد علـم )وىت ادلقدمة الثانية  (ىت التفسّب والتأويل وكون التفسّب علما)

وىت  (ىت صحة التفسّب بغّب ادلأثور ومعُب التفسّب ابلرأى)ىت الثالثة و  (التفسّب

ىت أن ادلعـاين الٍب تتحملهـا مجـل القـرآن )وىت التاسعة  (ىت القراءات)السادسة 

 (.ىت إعجاز القرآن)وىت العاشرة  (ـرب مرادة هباتعت
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وقد أوضح ابن عاشور دور اللغة ىت ادلقدمات ادلذكورة ىذه وعالقتها 

فما تـرك  ,وقام تفسّبه على حيوية ىذا الدور وتداخلو ,مبا عنون بو كل مقدمة

يفصل القول  ,يتناول كل كلمة منها ,من آية إال واستومت اجلانب اللغوى حقو

يستعْب بـكـل مـا  ,ـازارلحقيقـة أو  ,من كل جانب لغواي كان أو شرعيافيها 

ديكن االستعانة بو من قرآن وحديث وشعر وقول مفسر. وعامل لغة أو غّب ذلك 

وبعـد حديثو  ,ومن وراء ذلك كلو ثقافتو الواسعة ىت ىذا ادليدان ,من الشواىد

عن الكلمة من حيث داللتها اللغوية أو الشرعية يذكر موقع اجلملة التـي جاءت 

فالسورة  ,فيها ىذه الكلمة ىت اإلعراب ووجو العالقة بينها وبْب اجلملة التالية ذلا

 حدة عامة مهما كان تعدد أغراضها.عنده متثل و 

ة وقواعـد العربيـة وشلا ذكره ىت "ادلقدمـة الثانيـة" ىت بيان دور اللغ

 وعالقتهما بفهم معاين القرآن.

أما العربية فادلراد منها معرفة مقاصد العرب من كالمهم وأدب لغتهم »

كادلعرفة احلاصلـة للعرب الذين   ,سواء حصلت تلك ادلعرفة ابلسجية والسليقة

أم حصلت ابلتلقي والتعلم كادلعرفة احلاصلة للعرب , نزل القرآن بْب ظهرانيهم
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وادلولديـن الذين درسـوا عـلـوم اللسـان  ,لذين شافهوا بقية العرب ومارسوىما

 ودونوىا.

إن القـرآن کـالم عريب فـكـانت قواعـد العربيـة طريقـا لـفـهـم معانيـو الغلط 

ونعُب بقواعـد العربية رلموع علوم اللسان  ,دلن ليس بعريب ابلسليقة ,وسوء الفهم

ومـن وراء ذلك  ,والبيان ,وادلعاين ,والنحو ,والتصريف ,وىي: مًب اللغة ,العريب

 .«استعمال العرب ادلتبـع مـن أسـاليبهـم فـي خطبهم وأشعارىم وتراكيب بلغائهم

بن عاشور ىت تفسّبه اللغـرى, وتعيننا ىذه الفقرة على ترسم خطی 

علوم  وما تعنيو ىذه القواعـد مـن رلموع ,اعد العربية طريق لفهم معاين القرآنو فق

وىي مًب اللغة والتصريف والنحو وادلعاين والبيـان فضـاًل عما  ,سان العريبلال

وقد  وتراكيب البلغاء منهم. استعملو العرب ىت أساليبهم ىت اخلطب والشعر

لساهنم وأكثر أنواع  قدمنا احلديـث عـن "الشعر" ألنو أخطـر مـا دونـو العـرب على

 تشارا.ناو البيان بقاء 

حتديد األسس الٍب قـام عليهـا تفسّبه لأللفاظ نـأتى هبـذا وىت سبيل 

وطريقة تناولو لصـور األلفاظ  ,خت أبمثلة أخرى تفصل أبعاد ىذا التفسّب ,ادلثال
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َذِلَك *امل) من قولو تعاىل:(, ال َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقْبَ )قال ىت تفسّب  ادلختلفة.

 .ٔ,ٕسورة البقرة:اآلية  (,ْلُمتَِّقْبَ اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِ 

وأصـل الريـب  ,والريب الشك ,حال من الكتاب أو خّب أول أو اثن»

: قال هللا تعاىل ,وريب الزمـان وريـب ادلنـون نوائـب ذلـك ,القلق واضطراب النفس

ودلا كـان الشـك يلزمـو  ,ٖٓ( سورة الطور: األية نـَتَـَربَُّص بِِو َرْيَب اْلَمُنونِ )

يقال رابو الشيء  ,اضطراب النفـس وقلقها غلب عليو الريب فصار حقيقة عرفية

ـال أرابـو كذلك يقو  ,فهو متعد ,إذا شككو أي جيعل ما أوجب الشك ىت حالو

وقـد قـيـل  ,وقحلق, وزلقو, وأزلفهو مثل حلق وا ,إذ اذلمزة مل تكسبو تعدية زائدة

وعلى  ,قالو أبو زيـد ,بو من أن يشكأراب مبعُب قرّ  ,ابإن أراب أضعف من ر 

 :التفرقة قال بشار

 أرتب وإن عاتبتو الن جانبو   أخوك الذي إن ربتو قال إمنا

ىت  ,أي دع الفعـل الـذي« ك إىل ما ال يريبـكبدع ما يري»احلديث  ىت

 التحرمي إىل فعل آخر ال يدخل عليك ىت فعلـو شـك ىت أنو مباح.

 ,ن عاشور ىنا بتوضيـح معِب "الريـب" وأصـل ىـذه الكلمةويعنی اب

ويبْب حركة النفس ىت حال الشك وما يصاحبها من  ,وأيحت بشاىد من القرآن
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وأيخذ ىت شرح "رابو" دون مهزة  ,قلق غلب عليو "الريب" نصـار حقيقـة عرفية

خت يقارن بينهما من حيث األقرب إىل كالم العـرب كما  ,أو عند دخوذلا عليو

بو  ديـث يفسرحبخت  ,وأيتى ببيت بشار لتوضيح الفرق بينهما ,ذكره أبو زيد

 ادلقصود من "الريب".

تبع نظائره تـا ويوي"اذلـدى" لغوبعد فراغو من ذلـك يتنـاول ابلتفصيل معُب 

وقولو  ادلتقْب. اه فـي الشـرع وأثره علىومـا اسـتقر عليـو معنـ ,وداللتو وادلنقول منـو

ليس لو نظّب ىت لغـة العرب إال  ,اذلدى اسم مصدر اذلدى« ىدى للمتقْب»

وفعلو ىدى ىداي يتعدى إىل  ,قى وبكى ولفى مصدر لفي ىت لغة قليلةتُ و سرى 

 ادلتوسع. ا تعـدى إليـو بنفسو على طريقة احلذفمبور  ,ادلفعول الثاين إبيل

 ,التحقيق ىو الداللة الٍب من شأهنا اإليصال إىل البغيةاذلدى على و »

فـال يـكـون ىـدى مرادف  ,وىذا ىو الظاىر ىت معناه ألن األصل عدم الَبادف

 وىذا مرافق للمعِب ادلنقول إليـو ,وألن ادلفهوم من اذلدى الداللة الكاملة ,لدل

 «.اذلدى ىت العرف الشرعي
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فيو صالح العاجل الذي ال ينقض واذلدى الشرعي ىو اإلرشاد إىل ما »

 ,قون يهتـدون هبديـوتفـادل ,وأثـر ىـذا اذلـدى ىـو االىتـداء ,لجصـالح اآل

 «.وادلعاندون ال يهتدون ألهنم ال يتدبرون

 ,طلـب الوقايـة وو ادلتقى من اتصف ابالتقـاء وىـ» ويقول ىت "للمتقْب"

احلذر ادلتطلب للنجاة من  فادلتقى ىو ,والوقايـة الصيانـة واحلفظ من ادلكروه

 ,أي الذين ىم خائفون غضبو ,وادلراد ىنا ادلتقْب هللا ,شيء مكـروه مضـر

فإذا قرئ عليهـم القـرآن استمعوا لو  ,واستعدوا لطلـب مرضاتو واستجابة طلبو

 .«وتدبـروا مـا يـدعـو إليـو فاىتدوا

 ـن الكبائرتنـاب ادلنهيـات مجوى الشرعية ىي امتثال األوامر واوالتق»

 وعدم االسَبسال على الصغائر ظاىرا وابطنا أي اتقاء ما جعل هللا االقتحام فيو

 .«فالكبائر كلها متوعد فاعلها ابلعذاب األليم ,موجبا غضبو وعقابو

ادلتقْب ىت وادلراد من اذلدى ومن : »وعن كل من اذلدي وادلتقْب يقول

 ,فادلراد أن القرآن من شأنو اإليصال إىل ادلطالب اخلّبية ,ىو اآلية معنامهـا اللغـ

أي ىم الذين جتردوا عـن ادلكـابرة  ,ىم ادلتقون وأن ادلستعدين للوصول بو إليهـا

ونزىـوا أنفسهم عـن حضيض التقليد للمضلْب وخشوا العاقبة وصانوا أنفسهم من 
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حمد وتلقـوا مب هلل و ىذا ىـو ابدلتقْب ادلؤمنون الذين آمنوا اب ,خطر غضب هللا

 -ا فـي ىـذا ادلثالينكما رأ  -وابن عاشور  «.محل بووحرم على القـرآن بقـرة 

بْب )يربط بْب ادلعُب اللغوى و الداللة القرآنية للفظة الواحدة, خت ديد ىذة الربط 

 إىل ادلعُب الشرعي ويسهب القول فيو. (ادلعُب والداللية

ْب فظة الواحدة يبل, يتناول اللنهجوقد سار تفسّبه لأللفاظ على ىذا ا

معناىا ومبناىا وأصلها وداللتها ىت السياق القرآين وادلعُب الشرعى ذلـا إن 

خت جيمع بْب كـل كلمتْب أو أكثر ىت اآلية الواحدة  ,األلفاظ الٍب تتحمل ذلك

وىت تفسّبه ىذا حييط اللفظة الواحدة بكثّب من  ,يربط بْب ادلراد منها مجيعا

ومهما كانت كثرة ىـذه الشواىد فإن جهوده  ,الٍب سبق احلديث عنها الشواىد

 ٘ٔوكثّبا مـا كـان يستقل هبـذه اجلهود ىت تناول ىذه ادلعاين. ,اللغوية كانت ظاىرة
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