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الةُ  احلمُد هلِل الَّذي أَنزَل الفرقاَن على َعبِده ليكوَن للعاَلني نذيرًا، والصَّ

الم عَلى َمن أَرْسله داعًيا إليه بإذنِه وِسراًجا ُمنيرًا. والسَّ

ا بعُد:  أمَّ
على  أُنِزل  وحٍي  وأعظُم  َّة،  ماوي السَّ الكُتب  أفضُل  هو  اهلل  كتاَب  فإن 

َّة، وإنَّ سعادةَ كلِّ إنسان مرهونٌة بهذا القرآن؛ َفهًما له وتبليًغا،  البشري

وتدبُّرُه  اعات،  الطَّ أفضِل  من  تالوتُه  ُجعلت  وقدْ  وحتكيًما.  به  وعماًل 

ِس أسراره  من أجلِّ وأعلى الُقرُبات. وإنَّ إجالَة اخلاطِر في ِحكَمه، وتلمُّ

ن في بديع معانيه. وقد كاَن  ومراميه، باٌب يُفتح مبعرفِة تفسيره، والتمعُّ

الم، وأصحابِه األطهارِ الِكرام. الة والسَّ هذا ديدَن النبيِّ اخملتارِ عليه الصَّ
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ما أسباب تأليف هذا التفسير ؟

إلى كُتب التفسير النشورة ورقيًّا وإلكترونيًّا- على كثرتها- نظرةً فاحصة ميكنه إدراُك  إن الناظرَ 
والستويات في هذا  الفئات  َّر، تستفيُد منه جميُع  وُمحر وواضٍح  تَفسيٍر شامٍل  إلى  احلاجة  مدى 
، ومطلٌب ضروريٌّ، خصوًصا مع عزوف كثيٍر من أهل الِعلم وطلبتِه عن  الَعصر، وإدراُك أنَّ هذا أمرٌ ُمِلحٌّ

ِعلم التَّفسير، فضاًل عن ُعموِم السلمني! 

والذي يَُطالِع في كُُتب التَّفسيِر ستعترضه ُجمَلٌة ِمن الَُعوِّقَات ، منها:

اللغة التي كُتِبت بها كثيرٌ من التفاسير، وهي لغٌة ِعلميٌَّة قد ال تُفهم بُسهولٍة لَدى القارئ 	 
ص.  غير التخصِّ

َّا يستدعي حيرةَ 	  ومنها: ذِكر األقواِل التعدِّدة واخِلالفات الكثيرة دون ترجيٍح في كثيٍر من األحيان؛ مم
القارئ، ويحول دون وصوله إلى معرفِة الراجح من الرجوح.

الغاية 	  ويُبعده عن  القارئ  التفسير مما يشتِّت  واخلروِج عن مقصودِ  ومنها: كثرة االستطرادات 
النشودة من ِعلم التفسير. 

الكلماِت، 	  غريبِ  بني  َفصٍل  دون  العلومات  فيها  تتداخل  ما  غالًبا  التي  الَعرْض  طريقُة  ومنها: 
والبالغِة والفوائِد ومعاني اآليات، وغيِر ذلك من جوانبِ التَّفسيِر التي يَحتاج كلٌّ منها إلى ذِكرها 

مستقلًة عن األخرى؛ فذلك أدَْعى لَفهمها واستيعابها.

الِعلم  أداًء لِرسالتها، وحتقيًقا لرؤيتها، التمثِّلة في نْشر  نيَّة-  الدُّرر السَّ سُة  لذا فقدْ قامت مؤسَّ
ل- بالعمِل على إعداد تفسيٍر محرّر ؛ ِخدمًة لكتاب اهلل تعالى، ولتيسيِر االستفادِة  الشرعيِّ الؤصَّ
منه على النَّاِس كافًَّة، على أن يُنشرَ ما يتمُّ االنتهاُء منه تِباًعا، سواء على الوقع اإللكتروني أو على 
صفحات الكُتب، وذلك على مدى خمس سنوات ابتداًء من العام الاضي 1435هـ ، وقد أجُنر منه حتى 

اآلن ستَُّة أجزاء . 
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من أعد هذا التفسير؟ ومن راجعه؟

نيَّة،  سة الدُّرر السَّ قام بإعداد هذا التفسيِر ثلٌَّة من طلبِة الِعلم التميِّزين بالِقسِم الِعلميِّ مبؤسَّ

اف، وقد قرأَ هذا التفسير وراَجَعه ودقَّقه كلٌّ من: قَّ يِخ َعَلوي بن عبد القادر السَّ بإشراف الشَّ

بت، أستاذ التَّفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام.. 1 الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّ

الشيخ الدكتور أحمد بن سعد اخلطيب، أستاذ التَّفسير وعلوم القرآن في جامعة األزهر بِقنا.. 2
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فضائل اآليات.. 10
النَّاسخ والنسوخ.. 11
الِقراءات ذات األثر في التَّفسير.. 12
معاني اآليات )العنى اإلجمالي - تفسير اآليات(. 13
اآليات واألحاديث الناِسبة لعاني اآليات.. 14
َّة.. 15 الفوائِد التربوي
الفوائد العلميَّة واللطائف.. 16
بالغَة اآليات.. 17

يشتِمل هذا التفسير على:
ور مع أسباِب تَسميتِها.. 1 أسماء السُّ
ور وخصائصها.. 2 فضائل السُّ
بيان الكِّي والدني.. 3
ور واآليات.. 4 أسباب نُزول السُّ
ور.. 5 مقاِصد السُّ
ور.. 6 موضوعات السُّ
غريب الكلمات.. 7
ُمْشِكل اإلعراب.. 8
الناسبات بني اآليات.. 9

نبذة مختصرة عن هذا التفسير:

هذا التفسير يَنَْتِظم أحسَن ما في كُتب التفسير، مع حسن ترتيٍب وعرٍض للمعلومات التنوِّعة 
حتَت عناويَن بارزة؛ بحيث يِجُد القارئ بُْغَيَته مباشرةً، فيقرأ في اجلوانب التي يَطُلبها من بياِن معنًى 
َّاٍت صحيحة، أو ُمْشِكٍل في اإلعراِب، أو نواٍح بالغيَّة،  ، أو ُمناَسَبة، أو ِقراءٍة مؤثرٍة في العنى، أو مروي عامٍّ
َّا جتدونه في هذا التفسير الذي َجَمع ثمرةَ أهمِّ الكُتب  أو فوائَد ذاِت أبواٍب متنوِّعة، إلى غيِر ذلك مم

اهاتها وَمناِهِجها. الصنَّفة في التفسير، على تُنوُّع اجتِّ
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مزايا هذا التفسير
مول واالستيعاب، مع ُحْسن التَّرتيب والعرض.. 1 الشُّ

احِلرص على تَسهيِل العلومة، حيُث ِصيغت بعباراٍت ِعلميٍة سهلٍة، وواضحٍة، ومختَصرة.. 2

االهتمام بِذكِر األدلَّة، واالقتصار على ما صحَّ منها.. 3

االعتماد على الصادرِ األصليَّة العتَمدة في كلِّ علٍم من علوِم القرآن وتفسيره.. 4

التَّوثيق للمعلومات والنُّقوالت. . 5

تخريج األحاديِث واآلثارِ الواردة بهذا التَّفسير.. 6

نَّة واجلماعة، ونَبْذ ما يُخالفه.. 7 االلتزام مبُعَتَقد أهل السُّ

ضوابط العمل في هذا التفسير

)أ( في بيان الَمكيِّ والَمَدني: 
َّماني، وهو أنَّ ما نزََل قبل الهجرة، فهو مكيٌّ، وما نزَل بعَدها . 1 ابط الز االعتماد على الضَّ

فهو مدنيٌّ.

ذِكر ما صحَّ من األدلَّة على كون السورة مكيًَّة أو مدنيًَّة.. 2

)ب( في غريب الكلمات:
االقتصار على الكلماِت الغريبِة التي يُحتاج إلى معرفِة معناها.. 1

َّبط بينهما- إْن أمكن.. 2 االعتناء بِذكِر معنى الكلمِة، وأصِل اشتقاقها، والر

القرآن(( . 3 ))غريب  قتيبة،  البن  القرآن((  ))غريبِ  مثل:  الغريبِ،  كُتب  اِت  أُمَّ على  االعتماد 
البن  األريب((  ))تذكرة  للراغب،  ))الفردات((  فارس،  البن  اللُّغة((  ))مقاييس  للسجستاني، 

اجلوزي، ))التبيان(( البن الهائم، وغيرها عنَد احلاجة.
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)ج( في مشكل اإلعراب:

توجيُهه . 1 وأَشكل  إعرابُه،  خِفي  َّا  مم التفسيرَ  يخدُم  الذي  الْشِكل  بيان  على  االقتصار 
اهِر قواعَد النُّحاة. النَّحوي، أو خاَلف في الظَّ

جْمع الادَّة باالعتمادِ على الكُتب التالية: ))ُمشكل إعراِب القرآن(( لكيٍّ، و))التبيان في . 2
إعراب القرآن(( للُعكبري، و))الدُّر الصون(( للسمني احللبي، وغيرها إذا دَعِت احلاجة.

)د( في المناسبات بين اآليات:  
االقتصار على ذِكر أهمِّ الناسبات. . 1

االبتعاد عن الناسباِت التكلَّفة.. 2

)هـ( في القراءات:

االكتفاء بالِقراءات التواترة.. 1

االقتصار على ما له أثرٌ في التَّفسير.. 2

التعاُمل مع الِقراءات الذكورِة على أنَّ االختالَف الواقع بينها، هو اختالُف تنوُّع؛ فُيؤخذ . 3
مبعانيها في التفسير.

الكتب . 4 إلى  معانيها  لعرفة  واإلحالة  اجلزري،  البن  ))النشر((  كتاب:  من  القراءات  توثيق 
البن  السبع((  القراءات  في  ))احلُجة  لألزهري،  الِقراءات((  ))معاني  مثل:  بذلك.  العنية 
ة القراءات(( البن زجنلة، ))اإلبانة عن معاني الِقراءات(( و ))الكشف(( لكي،  َخالويه، ))ُحجَّ

))تفسير أبي حيان((، ))الدُّر الصون(( للسمني احللبي.
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)و( في تفسير اآليات: 
َّزين في التفسير، وهم:. 1 االعتماد في اختيارِ معاني اآليات في اجلُملة، على الُبر

الطبري	 
ابن كثير 	 
ابن تيميَّة	 
ابن القيِّم 	 

وممن اعتمدنا على تفاسيرهم أيًضا في المرتبة الثانية :
الواحدي	 
ابن عطية	 
القرطبي 	 

مع مراجعة العشرات من كتب التفسير األخرى

ومن ضوابط العمل على تفسير اآليات :
ورة إلى مقاطَع تعتمد على الوحدة الوضوعيَّة جملموعِة آياٍت متتالية. . 2 جتزئة السُّ

رون من إجماعاٍت ثابتٍة وصحيحة.. 3 االعتماد على ما نَقَله الفسِّ

ف أحُد الفسرين العتَمدين بعَض العاني. . 4 األصل في اختالِف التنوُّع قَبوُله، ما لم يُضعِّ

َّاجح، مع اإلشارِة إلى األقوال األخرى . 5 إذا وُجد خالُف تََضادٍّ في معنى اآلية، يُذكر العنى الر
ًَّة ومحَتمَلة. إذا كانْت قوي

َّه قد يَذكُر في موضٍع ما ال . 6 ر عن تفسيِر اآلية العنيَّة؛ ألن النَّظر في كلِّ ما يَذكُره الفسِّ
يَذكُره في مواضَع أخرى، أو تكون عبارتُه أجودَ أو أوضَح وأكمَل في موطٍن دون آخر.

في التَّفسير اجملموع من كالِم بعض أهل الِعلم، كتفسير ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن . 7
رجب، يكون العزوُ على األصل، ال على الِكتاب الوسيط.

االكتفاء في توثيِق التَّفسير بِذكر الصادر والراجع التي أُخذ التَّفسير من مجموعها، . 8
دون التَّصريح مِبَن اختار هذا القوَل إالَّ عند وجود إشكاٍل ما في تفسير اآلية، اقتضى ذِكرَ 

القائلني بالقول اخملتار أو األقوال األخرى احملَتملة.

ابن . 9 ))تفسير  جرير((،  ابن  ))تفسير  مثل:  ألصحابها،  منسوبًة  باختصار،  الراجع  ذِكر 
نقيطي كثير((... إلخ، عدا من لديهم أكثر من تفسير كالواحدي والشِّ

السعدي 	 
نقيطي	  الشِّ
ابن عثيمني	 

ابن رجب	 
ابن عاشور	 
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)ز( في أقوال السلف:
لف- الوافقة للتَّفسير اخملتار- في احلاشية، وذلك في الواضِع الْشِكَلة، . 1 ذِكر أقوال السَّ

أو التي كثُر فيها اخلالف.

لف لصادرها األصليَّة، كتفسير ابن جرير، وابن أبي حامت، مع االستعانِة . 2 عزْو أقوال السَّ
أحيانًا ببعض الكُتب التي َجَمعت أقوالهم، كـ))زاد السير(( البن اجلوزي، و))تفسير ابن 

كثير((، و))الدُّر النثور(( للسيوطي. 

)ح( في الفوائد التربويَّة:  
أْن تشمَل ما يتعلَّق بتزكيِة النَّْفس وتهذيبها.. 1

َّبًة بحسب ترتيبِ اآليات.. 2 ربْط كلِّ فائدٍة بدليلها، مع َعرْضها مرت

)ط( في الفوائد العلميَّة واللَّطائف: 
َّة أو فقهيَّة، أو غيرَ . 1 َّة والبالغيَّة، سواء كانت فوائَد عقدي أْن تشمَل ما عدا الفوائَد التربوي

َّا يُستنَبط من اآليات. ذلك مم

االقتصار على غُرَر الفوائِد والنُّكَت البديعة، دون الواِضِح أو البدهيِّ من ذلك. . 2

َّبًة بحسبِ ترتيب اآليات.. 3 ربْط كلِّ فائدٍة بدليلها، مع َعرْضها مرت

 )ي( في بالغة اآليات:
احِلرص على إبرازِ جماِل ألفاظ القرآِن وتركيب ُجَمله ومدلوالتها.. 1

االهتمام بتعريِف الصطلحاِت البالغيَّة.. 2

نَّة واجلماعة.. 3 حيح؛ اعتقاد أهل السُّ جتنُّب األوجهِ البالغيَّة اخملالفة لالعتقاد الصَّ
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أجُنز ُمبتداه، وقد ُعِقد العزُم على أن يبلغ بإذن اهلل على  وأخيرًا فهذا التفسير الذي 
نْفس النَّهِج منتهاه، نسأل اهلل أن ينفع به، وأن يجد فيه كل قارئ بغيته، إنه سبحانه 

ولي ذلك والقادر عليه. 

واحلمد هلل رب العالني

لتحميل الكتيب لزيارة الوسوعة
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الكـتيب 
التعريفي


