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  لخصامل
  

 ونـشر   ،    تعترب اإلذاعة من القنوات املهمة يف هذا العصر لتبليغ الدين اإلسالمي            
  .تعاليمه وشرائعه للناس 

    وإنَّ من أهم الربامج الدينية اليت ينبغي العناية ا يف هذه اإلذاعات هي تفـسري               
  .كالم اهللا تعاىل الذي نزل هلداية الناس وإرشادهم لليت هي أقوم 

    فبماذا يسمى هذا اللون من التفسري ؟ وهل كان للمفسرين املعاصـرين دور يف         
تفسري القرآن عرب اإلذاعات العربية ؟ وما هو املنهج األمثل إلعداد وتقـدمي هـذا               

  التفسري عرب اإلذاعة ؟
    لقد حاولت أن أُجيب على هذه التساؤالت من خالل هذا البحث الذي مسيته             

  :  وتقوم فكرته على ثالثة حماور،" ذاعي للقرآن الكرميالتفسري اإل"بـ
  . املراد بالتفسري اإلذاعي:األول
 ، ذكر مناذج ألبرز التفاسري اإلذاعية اليت خِصص إعدادها وطرحها لإلذاعة            :الثاين

وقد حرصت أن تكون هذه النماذج من أقطار خمتلفة عرب العامل العريب حىت يتسىن               
  . املُفسرين ومنهجهم يف تفسري القرآن عرب اإلذاعةلنا الوقوف على طرائق

 يف طريقة إعداد وتقدمي التفـسري عـرب         – يف نظري    – بيان املنهج األمثل     :الثالث
 وذلك وفق ما رأيته مناسباً لعامة فئات اتمع مستنرياً مبا ذكرته من مناذج             ،اإلذاعة  

  .التفاسري اإلذاعية 
أنه ال تزال اإلذاعات العربية حباجٍة ماسـٍة إىل        وقد خرجت من هذا البحث إىل       

تفاسري إذاعيٍة جديدٍة تواكب روح العصر وتدعو الناس إىل إمعان النظر والتأمل يف             
  .كتاب اهللا تعاىل 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  التفسري اإلذاعي
  

 فمنـهم   ، اهتم العلماء رمحهم اهللا تعاىل بتفسري القرآن الكرمي عرب مر العصور               
 ومنـهم مـن     ، ومنهم من قرأه يف املدارس وأماله يف االس        ،من جعلَه يف مصنف   

  .جلَس على كرسيه يف املسجد أو اجلامع وأخذ يشرحه ويكشف معانيه
وهكذا كُلَّما وجدوا جماالً أو فرصةً ساحنةً لتفسري كالم اهللا تعاىل استثمروها                  

  . عليهم من حٍق يف بيان كالم اهللا تعاىلحق االستثمار وأدوا ما 
 ومما أنعم اهللا تعاىل على هذه األمة املعاصرة أن هيأ هلا وسائلَ جديدةً لتقـدمي                    

ومنها موجات األثري اليت تعتـرب      ...تفسري كالم اهللا تعاىل مل تكن موجودةً من قبل        
  .  مرتعاً خصباً لتفسري القرآن الكرمي 

 مع بيان منـاذج     ، أحببت أن أُبني مفهوم التفسري اإلذاعي      )١( لة ويف هذه املقا        
 فأقول وبـاهللا    ، واملنهج األمثلَ يف عرضه    ،ألبرز من شارك يف تفسري القرآن كامالً      

  .التوفيق
  

                                                 
حممد رجب البيـومي يف رسـالٍة لـه    : مل أجد أحداً كتب عن التفسري اإلذاعي سوى الدكتور    )١( 

وهي هديةٌ توزعها جملة األزهر مع عـددي رمـضان          ) ١٩١-١٧٩:ص" (التفسري القرآين : "بعنوان
 . تلم باملوضوع من مجيع جوانبه ومل، إالَّ أنَّ كتابته كانت مقتضبة،)هـ١٤٢٥(وشوال سنة 
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  :املراد بالتفسري اإلذاعي: أوالً
- قبل الولوج إىل معىن التفسري اإلذاعي فإين أُحب أن أُبين معاين مفرداته             

 وذلك جرياً على عادة الباحثني والدارسني عنـد         -بيل اإلجياز واالختصار  على س 
  . ذكر احلدود

 ŸŸ:  ومنه قوله تعاىل،الكشف والبيان: التفسري لغة  ŸŸωωωω uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ @@ @@≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yy7777≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ #### ¶¶ ¶¶�������� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ss ss???? 〈 ]ر الرجلُ عن :  ومنه قولك، أي بياناً]٣٣:الفرقانفَس
  .   )١(اعديه أي كَشف عنهماس

 )٢( اختلف العلماء يف املراد بالتفسري على تعاريف ِعدة       : التفسري اصطالحاً           
                   . )٣( شرح وبيانٌ للقرآن الكرمي: بأنه أبرزها القول

#### :  ومنه قوله تعاىل،)٤( الظهور واالنتشار: اإلذاعة لغة ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãããããã#### ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]ومنه ،أظهروه وأفشوا به يف الناس:  واملراد]٨٣:النساء 
  : )٥( قول أيب األسود

  ِبعلْياَء نار أُوِقدت ِبثَقُوِب          أذاعوا به يف الناس حىت كأنه     
تصال اجلمـاهريي   إحدى وسائل اال   : )٦( اإلذاعة يف اصطالح اإلعالميني   

اليت تعتمد على نقل األخبار والربامج واملعلومات من حمطات اإلرسـال بواسـطة             

                                                 
 ).٥/٥٥( البن منظور، ولسان العرب،)٤/٥٠٤( البن فارس ،معجم مقاييس اللغة: ينظر) ١(

 ).١٦٩-٤/١٦٧( للسيوطي ،تنظر هذه التعاريف يف كتاب اإلتقان يف علوم القرآن) ٢(

 ).٦٤:ص(مساعد الطيار :  للدكتور،...مفهوم التفسري والتأويل) ٣(

 ).٢/٣٦٥( البن فارس ،معجم مقاييس اللغة: ظرين) ٤(

 ).٤/١٨٨( وتفسري ابن عطية ،)٧/٢٥٢(تفسري الطربي : ينظر) ٥(

 ).٢٢:ص( لفهد بن عبد العزيز السنيدي ،جتربيت مع اإلذاعة) ٦(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حتويلها إىل   وتقوم الفكرة على نقل األصوات بعد     ..)١( املوجات الكهرومغناطيسية 
حيث يتم االستماع إليها عن طريق      ) اإلرسال(عن طريق حمطات اإلذاعة      موجات

  .أجهزة االستقبال
 هو بيان معاين القرآن الكرمي عن طريق إعـداده          :تفسري اإلذاعي املراد بال 
  .وطرِحِه يف اإلذاعة

                 إالَّ أنَّ الدكتور حممد رجب البيومي كان تعريفه للتفسري اإلذاعي أوسـع 
 فهو يرى أنَّ التفسري اإلذاعي يدخل فيه كلَّ تفسري تـم طرحـه يف   ،مما ذهبت إليه  

 خصيصاً لإلذاعة أو دروساً تلقـى يف املـساجد وتقـوم          سواًء كان معداً   ،اإلذاعة
  .)٢(  كدروس الشيخ حممد متويل الشعراوي،اإلذاعة بنقلها

 ال يسمى تفسرياً إذاعياً؛ ألنَّ التفسري اإلذاعـي  -يف نظري – وهذا الرأي        
 ، والفئة، فيراعى فيه جوانب كثرية كالزمن     ،ينبغي أن يكون له خصوصيةٌ يف التناول      

  .منهج العرضو
 لذا  ،وأما من طَرح تفسريه يف املسجد فهو مل يِعده بالدرجة اُألوىل لإلذاعة           

 ،فإنَّ تفسريه قد يستغرق وقتاً طويالً ال يناسب الوقت احملدد الذي وضعته اإلذاعـة       
أو يسهب يف جوانب دون أُخرى فتنتفي ِسمةُ اإلجياز واالختصار اليت هـي مـن               

 أو يستخدم مصطلحاٍت علميٍة قد ختفى على كـثٍري مـن            ،إلذاعيصميم التفسري ا  
  . املستمعني وحنو ذلك

بل فيها خري   –وهذا ال يعين أنين أُمانع من عرض هذه الدروس يف اإلذاعة            

                                                 
املصدر الـسابق   : ينظر.    هي اليت ال حتتاج إىل وسط مادي النتقاهلا        :املوجات الكهرومغناطيسية ) ١(
 .)١٨:ص(

 ).١٨٠:ص(التفسري القرآين ) ٢(



  ١٣٧          )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وإمنا قصدي أنه ال ينطبق عليها وصف التفسري اإلذاعي الذي يقـوم علـى               -كثري
  . نوٍع من اإلعداد والطرح اخلاص لإلذاعة

  :مناذج للتفسري اإلذاعي: انياًث
 فإين أُحب أن أذكُـر      ، وبعد هذا العرض السريع ملفهوم التفسري اإلذاعي      

  : مناذج لتفاسري إذاعيٍة طُِرحت يف إذاعات مختلفٍة من العامل العريب وهي اآليت
 )١( للشيخ حممد املكي الناصـري     ،"التيسري يف أحاديث التفسري   : "األول

ه لإلذاعة الوطنية باملغرب عندما أسندت إليه حـصة التفـسري           وقد أعد  ):املغرب(
 ثُم أُذيع بعد ذلك يف إذاعة القـرآن         ، وكان ذلك أيام الستينيات امليالدية     ،الصباحية

 وغايته من هذا التفسري توعية الناس وتقريب معاين القرآن مـن            ،الكرمي السعودية 
  .اًأفهامهم حىت يكون إدراكها واستيعاا ميسر

: وقد حتدث رمحه اهللا عن جتربته يف تفسري القرآن كامالً لإلذاعـة فقـال                   
وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة مِلحة مـن اإلذاعـة الوطنيـة          "..

 ،باملغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية يف تفسري القرآن لفائدة املواطنني واملواطنـات          
وذلك برواية ورش عن نافع اليت هي القراءة املُتبعة عند           ،وكافة املؤمنني واملؤمنات  

املغاربة منذ ِعدة قرون فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى يف الـنفس وحنينـاً يف               
 لكين أحسست يف نفس الوقت بثقـل املـسؤولية          ،روحيةً كاملة القلب واستجابةً   
  .)٢(" وصعوبة التكليف

      

                                                 
 له العديـد    ،)م١٩٩٤( تويف بالرباط سنة     ، أمني عام رابطة علماء املغرب     :حممد املكي الناصري  ) ١(

: ينظر.  وغريها" احلضارة املغربية "و  " تاريخ التشريع اإلسالمي  "و  " إعجاز القرآن : "من املؤلفات منها  
 . من الكتاب موعة،سرية الشيخ حممد املكي الناصري

 ).١/٦(التيسري ) ٢(



  عبد العزيز الضامر                          التفسري اإلذاعي للقرآن الكرمي                                ١٣٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :  )١( تيةوقد قام هذا التفسري على اخلطوات اآل
 ، تقسيم التفسري إىل حلقات كل واحدة منها تشمل ربع حزب مـن القـرآن               -

  .مائتان وأربعون حلقة" التيسري يف أحاديث التفسري"فيكون عدد حلقات 
 يف هـذا التمهيـد   -يناسب املستمع لإلذاعة ويفيـده  – وضع متهيد لكل حلقة      -

 ثُم يعرض للسياق الـذي      ،يتطرق الشيخ الناصري ملضمون الربع أو موضوعه العام       
 فـإذا تعلـق     ، مربزاً أوجه التناسب بني اآلي     ،ورد فيه وارتباطه مبا قبله من القرآن      

  .األمر ببداية السورة تكلم أيضاً عن تسميتها
 االحتراز من املصطلحات العلمية والفقهية إذا كان من شأا أن جتعـل فهـم               -

موجه بالدرجة األوىل إىل حمدودي الثقافة       إذ أنَّ التيسري     ،واستيعاب املستمع عسرياً  
  ..اإلسالمية من املستمعني والقراء

 جتنب اآلثار الواهية واألخبار املوضوعة اليت حشيت ا كثري من كتب التفـسري              -
 ، وشوشت عليهم عقيدم وتـصورام     ،فأفسدت على العامة فهمهم لكتاب رم     
صحة الروايات وااللتزام يف تفسري القرآن      من ثَم كان ِلزاماً على املفسر التحري يف         

  ...بالثابت الصحيح من املنقول
 مع احلـرص  ، اختيار أسلوب سهل لكتابة هذا التفسري حىت ال يعلو على املدارك         -

على استعمال لغة قريبة مما يتكلم به الناس يف العصر الراهن مهما كان مـستواهم               
  ..التعليمي

دد للحلقة الواحدة ركز الشيخ الناصري على بعضه         إذا مل يتيسر تفسري الربع احمل      -
اإلذاعية  طبيعة الربامج   وهذا اإلجراء فرضته على الشيخ     ،وترك الباقي حلصة الحقة   

                                                 
عبد الرزاق هرماس يف جملة اإلحيـاء       :  مقال للدكتور  ،الشيخ حممد املكي الناصري مفَسراً    : ينظر) ١(

 )هـ١٤١٩( سنة ،)١٣(  عدد،املغربية
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 فلما أراد طبعه تركه على حاله منبـهاً القـارئ إليـه يف              ،اليت حرر ألجلها تفسريه   
  ..املقدمة

مجلدات عن دار الغـرب     يف ست   ) هـ١٤٠٥(وقد طُِبع هذا التفسري سنة            
  . اإلسالمي يف بريوت

 وقد فَـسر    ):السودان( )١(عبد اهللا الطيب  : تفسري القرآن للدكتور  : الثاين
-م١٩٥٨( وكان ذلك ما بني عـامي        ،القرآن كامالً لإلذاعة السودانية يف أُم درمان      

وهو أحـد قـراء الـسودان       ( تقريباً مع تالوة الشيخ صديق أمحد محدون      ) م١٩٦٩
   : وقد كانت طريقته يف التفسري تقوم على ثالثة عناصر،)املشهورين

  ).املفردات(توضيح مفردات املقطع ويسميه : األوىل
  ).اخلالصة(بيان املعىن اإلمجايل للمقطع ويسميه : الثانية
شرح املقطع باللهجة السودانية الدارجة على ألـسنة الـسودانيني ويـسميه            : الثالثة

هذا : "وقد ذكر السبب يف ذلك يف مقدمته لتفسري جزء عم فقال       ،)خالصة بالدارجة (
 فقـد وجـدت أنَّ درس       ،وما دعاين إىل إثبات التلخيص بالدارجة إالَّ أرب التيسري        

 ولقد شهدت التلعثم يقع يف قصار املفصل القصار جداً بـني  ،القرآن قد درس دروساً   
 هذا السبب الرئيس الـذي جعـل         ولعل ،)٢( فهذا أمر جيب تالفيه    ،خرجيي اجلامعات 

  .تفسريه يلقى قبوالً فائقاً يف أواسط السودان
  تفسري جزء" و،)م١٩٧٠(سنة " تفسري جزء عم"وقد طبع من هذا التفسري          

                                                 
 توىل عدة مناصب يف السودان وغريهـا منـها         ، باحث وشاعر وروائي سوداين    :عبد اهللا الطيب  ) ١(

 من  ،)م٢٠٠٠( وحاصل على جائزة امللك فيصل لألدب العريب سنة          ،اللغة العربية بالقاهرة  عضو جممع   
). هـ١٤٢٤( تويف سنة    ،"واملرشد إىل فهم أشعار العرب     "،"رمزية احلمامة يف الشعر العريب    : "مؤلفاته

 www.abd-alla.org                 موقع الدكتور عبد اهللا الطيب على اإلنترنت: ينظر

)٢(  متفسري جزء ع)٨:ص.( 
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تفسري " و كذلك    ،عن الدار السودانية للكتب يف اخلرطوم     ) م١٩٨٩(سنة  "  تبارك
   . الذي أعده قبل مرضه األخري" جزء قد مسع

 )١(فضل حسن عبـاس   :تفسري القرآن الكرمي لألستاذ الدكتور    : الثالث
 وقد تكلم عـن     ،)م١٩٧١(وقد فَسره كامالً يف اإلذاعة األردنية سنة         ):األردن(

وقد وفقين اهللا تبارك وتعاىل قبل ثُلـث قـرن حتديـداً يف سـنة               : "تفسريه فقال 
ردنية وكانت جتربة رائـدة إذ      ففسرت القرآن الكرمي كامالً لإلذاعة األ     ) م١٩٧١(

 بل كنت أتلـو اآليـات       ، ألنين مل أكن مفَسراً فحسب     ،كانت اُألوىل من نوعها   
  .  وكانت هذه احللقة الواحدة مخس عشرة دقيقة،الكرميات وأفسرها ثُم أتلو غريها

 وقـد أُذيـع   ،وقد استغرق هذا التفسري أربعمائة حلقة أي ما يقرب من مائة ساعة 
ذاع يف اإلذاعات املوجهة خـارج األردن وهللا احلمـد              ،ة سنني ِعده ال يزال يوأظن 

  . )٢(واملنة
: وقد كان هلذا التفسري اإلذاعي بالغَ األثر يف نفوس مستمعيه ومنهم الدكتور                  

مجال حممود أبو حسان الذي كان أحد املنشغلني واملعجبني بسماعه آنذاك وهلـذا             
روس يف التفسري اإلذاعي كانت تذاع يف السبعينيات مـن          شغلت د : " جنده يقول 

أنَّ   وال أحـسب   ،شغلت الناس  ، الظهرية القرن املاضي عرب اإلذاعة األردنية يف فترة      
 ذلك أين واحد من هؤالء كنت       ،أحداً ممن عرف ا إال حرص على االستماع إليها        

هتمامـات العلميـة     وليس لدي تلـك اال     ،طالباً يف املرحلة اإلعدادية من الدراسة     

                                                 
 وقد درس التفسري    ، يف األردن  -حالياً- وهو مقيم  ، من علماء فلسطني   :فضل عباس حسن عباس   ) ١(

 إشـراف  ،دراسـات إسـالمية وعربيـة    : ينظر.  وعلوم القرآن يف اجلامعة األردنية وجامعة الريموك      
 )٤٠-١:ص(مجال حممود أبو حسان : الدكتور

  .٢٠٦:فضل حسن عباس ص: ته واجتاهاته لألستاذ الدكتورالتفسري أساسيا) ٢(
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  ...الكبرية ومع هذا كنت حريصاً جداً على أن ال يفوتين منها أي درس
 ذا صوٍت ندٍي مؤثر جداً حني يقـرأ         -وال زال حبمد اهللا تعاىل    - كان األستاذ      

 وإنك حني تسمعه يقرأ تِحس أنَّ حروف اآليـات القرآنيـة            ،اآليات اليت يفسرها  
  .... نفسها بأسلوب بالغالكرمية تنادي معربةً عن

 ولكـن الـذي   ،ومل تكن تلك القراءة وحدها اليت شدتين إىل دروس التفسري          
 ويسر اللغة   ،شدين إضافة إىل ذلك هو طبيعة تلك الدروس من حيث سهولة األداء           

 فإذا اجتمع إىل السهولة واليسر يف األداء        ، حني خترج من متمرس دءوب     ،الفصيحة
 ألنَّ  ، وغدا التفـسري شـيئاً رائعـاً       ، اكتملت احللقة املطلوبة   ،لمعنصر الفهم والع  

اإلنسان يِحس بتأثري اآليات الكرمية تأثرياً جذاباً يِصلُ من خالله إىل املعرفة ِبعظَمة             
  .اخلالق منزل الكتاب

عـة   وقد من اهللا تعاىل على األستاذ الفاضل أنَّ فَسر القرآن الكرمي كُلَّه لإلذا                 
 ولكين أسـفت إىل     ،اُألردنية وال أعلم يف األردن وال يف غريها من فعل ذلك غريه           

 بسبب اختالل التوقيت احلكومي ما      ،أنين مل أمتكن من االستماع إىل كُلِّ الدروس       
 إذ كانت احللقات تذاع على مسامع الناس وحنن يف حصص           ،بني الشتاء والصيف  

  !املدرسة
 ومسعـت أنـه   ، التفسري ثُم قطعت بثه يف داخل األردن    بقيت اإلذاعة تذيع هذا 

 هذا البث ِحرمان وأي     فكان بانقطاع  ،يبث يف حمطات إذاعية أُخرى خارج بالدنا      
  . )١("ِحرمان ألنفٍس تواقة تِحب أن تسمع تفسرياً للقرآن الكرمي يقَرب إليها مراميه

سري بالطبع حىت نتمكن مـن معرفـة        إالَّ أنه مع األسف الشديد مل حيظ هذا التف             
    . اخالهلا على أبرز اجلوانب اليت قام والوقوف من الشيخ يف عرضه للتفسري، طريقة

                                                 
 ).٢-١:ص(مجال حممود أبو حسان :  إشراف الدكتور،دراسات إسالمية وعربية) ١(
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 )١( حممد الـسعدي فرهـود    :لألستاذ الدكتور "  هامش التالوة  على":الرابع

مبعلوماٍت كافيـٍة    ومل أحظ    ،وقد فَسر القرآن كامالً يف اإلذاعة املصرية       : )مصر(
اخترت األستاذ الدكتور   : "البيومي فقال : حول هذا التفسري سوى ما كتبه الدكتور      

 ألنه املُفَسر الوحيد الذي     ،حممد السعدي فرهود بني من أسهموا يف التفسري اإلذاعي        
 ومل  ،قام بتفسري كتاب اهللا كامالً يف حلقاٍت يوميٍة متصلٍة استمرت بضع سـنوات            

 مبتدئاً  ، حىت تم التفسري الكرمي    ،ن يوايل هذا اجلهد املتواصل دون انقطاع      يتح لغريه أ  
 وقد تواضع صاحبه فرأى أن يكون عنـوان         ،بفاحتة الكتاب وخمتتماً بسورة الناس    

 وكان األضبط أن يأخذ عنـوان    ،نظراً إلجيازه الدقيق  " على هامش التالوة  "التفسري  
لبيومي عن السنة اليت تم فيها طـرح هـذا           ومل يذكر الدكتور ا    ،)٢(لباب التفسري "

 وأشـار إىل أنـه قيـد        ، وعن الفترة اليت استغرق فيها     ،التفسري يف اإلذاعة املصرية   
  . وال أدري هل طبع أم ما زال حبيس املطبعة،الطباعة

فضل عباس إىل بعض حلقات هذا التفـسري        : وقد استمع األستاذ الدكتور   
  .)٣(أ النص املُحدد ثُم يقوم الدكتور فرهود بتفسريهوبين أنَّ أحد القراء كان يقر

 )٤(وهبـة مـصطفى الزحيلـي      :للدكتور،"التفسري الوسيط :"اخلامس
 ثُم يف إذاعة صوت الشعب      ، وقد أذاعه الربنامج العام يف اإلذاعة السورية       ):سوريا(

                                                 
- ثُم رئيساً جلامعـة األزهـر      ، ثُم عميداً هلا   ، أُستاذ يف كلية اللغة العربية     :حممد السعدي فرهود  ) ١(

 .لتفسري املوضوعي للقرآن الكرميمراجعة فهارس ا:  من أعماله،-آنذاك

 )١٨٦:ص(التفسري القرآين ) ٢(

 ).٢٠٦:ص(التفسري أساسياته واجتاهانه ) ٣(
 حصل على الدكتوراه مـن جامعـة   ،)هـ١٣٥١( ولد يف دمشق سنة   :وهبة مصطفى الزحيلي  ) ٤(

   = وقد شغل مناصب ووظائف وعضويات عدة يف       ،المية من كلية احلقوق   ـالقاهرة يف الشريعة اإلس   
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ـ    ) ما عدا يوم اجلمعة   (صباح كلِّ يوم من أيام األسبوع        امج وذلك من خالل الربن
 وقد استغرق ذلك سـبع      ،"اإلسالم واحلياة "وزاوية  " قصص من القرآن  "الصباحي  

أتى خالهلا على مجيع القرآن الكـرمي تفـسرياً وبيانـاً           ) م١٩٩٨-١٩٩٢(سنني  
  . )١( وقصصاً
والذي يظهر أنَّ هذا التفسري مل يكن امسه يف بداية األمر وأثناء بثِّه يف اإلذاعة                      

  . إمنا كان ذلك بعد أن تفرغ الدكتور إلخراجه وطباعته،طبالتفسري الوسي
  : )٢(    و ميتاز هذا التفسري بأمور منها اآليت

 وقدم بني يدي كـل      ، قَسم آيات القرآن إىل جمموعات حسب موضوعاا       -     
جمموعة من اآليات مبقدمٍة تكون موضوعاً متكامالً ممهداً لفهم اآليـات واملـراد             

  .منها
  . وبأسلوٍب سهل ميسر ولغة سهلة جداً، بيان مدلول اآليات بدقٍة ومشول-     
  . بيان أسباب نزول اآليات مقتصراً على الصحيح الثابت منها-     
  . قد يذكر أحياناً بعض ما متس احلاجة إليه من وجوه إعرابية-     
 خيلو منـها تفـسري       اليت ال  ،يةسرائيل البعد عن ذكر القصص والروايات اإل      -     
  .قدمي
 يف ثـالث    ،عن دار الفكر بدمـشق    ) هـ١٤٢١( وقد طُبع هذا التفسري سنة          

  .صفحة) ٢٩٦٧(جملدات ضخمة بلغ عدد صفحاا 

                                                                                                                   
 ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي    : من مؤلفاته  ،العامل العريب واإلسالمي أغلبها يف قضايا الفقه وأصوله       =  

وهبة الزحيلي علـى اإلنترنـت   : موقع الدكتور: ينظر.    الفقه اإلسالمي وأدلته وغريها ،التفسري املنري 
net.zuhayli.www  

 ).١٥١:ص(بديع السيد اللحام : للدكتور،وهبة الزحيلي: ينظر) ١(

 ).١٥١:ص(املصدر السابق ) ٢(
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  :منهج التفسري اإلذاعي: ثالثاً
 وذلـك   ، لقد اجتهدت يف إجياد منهٍج مثاٍيل لتفسري القرآن الكرمي عرب اإلذاعة               

اً لعامة فئات اتمع مستنرياً مبا ذكرته من التفاسري اإلذاعية الـسابقة            وفق ما رأيته مناسب   
  :وهو اآليت

 وذلك أدعى إىل متَكّـن      ،تقسيم السورة إىل مقاطع بقدٍر يناسب زمن احللقِة املتاح          )١(
 وكذلك  ، واألخذ باملوضوع من مجيع جوانبه     ،املُفَسر من العرض بطريقٍة سليمٍة ومنهجية     

 ويفَضل أن يكون املقطع وحدةً ،ز املستمع ولَم فكِره من الضياع والشتات  أدعى إىل تركي  
موضوعيةً كأن يكتفي باملقطع الذي فيه أمر اهللا تعاىل لبين إسرائيل بذبح البقرة وهـو ال                

 .  وحنو ذلك،يتجاوز سبع آيات

نفس فتزكو عما ترتيل النص القرآين ترتيالً مجيالً قبل البدء يف التفسري حىت ترتاح ال  )٢(
التعليم يف يدنسها وتتهيء مساع التفسري وهذا ما أشار إليه تعاىل حينما قَدم التالوة على 
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  .]١٦٤:آل عمران[
 ، وعـدد آياـا    ،أمسائهاالبدء مبدخل سريٍع حول السورة أو املقطع يتضمن           )٣(

 . ومقاصدها وعالقتها مبا قبلها وحنو ذلك، وموضوعاا،ووقت أو مكانَ نزوهلا

)٤(   دفـال جيـنح إىل   ،ة القرآنية اليت حتتاج إىل ذلك بعبارٍة سهلٍة ويسرية بيانُ املُفر 
 بل يكتفي بذكر معناها وبعـض  ،ذكر اشتقاقاا وتصريفها بشكٍل مسِهٍب ومطول  

 . الشواهد املؤيدة على ذلك من القرآن أو السنة أو من كالم العرب

 .االقتصار على توضيح املعىن اإلمجايل للنص القرآين  )٥(

  دون بقيـة   -إن كان يف النص أكثر مـن رأي        -قتصار على الرأي الراجح   اال  )٦(
 .اآلراء
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 والناسـخ   ،عدم اللجوء إىل ذكر موضوعات علوم القرآن كـاملكي واملـدين           )٧(
 .وحنو ذلك إالَّ بقدر ما يحتاج إليه يف فهم النص.. وأسباب الرتول،واملنسوخ

وحنو ذلك إالَّ بقـدر     ..يةترك االستطراد يف اجلوانب الفقهية آو النحوية والبالغ        )٨(
 .ما يحتاج إليه يف فهم النص

فإذا مر على آية تشتمل على حكٍم فقهي فإنه ينبغي أن يكـون توضـيحه               
 دون أن يتطرق إىل تفصيالت وأُموٍر ليس اـال          ،للحِكم بشكٍل مجمٍل وخمتصر   

ِر األدلة  مناسباً لذكرها كعرض أقوال الفقهاء ووجه استنباط كلِّ واحٍد منهم وذك          
  .األخرى املانعة أو املؤيدة وحنو ذلك
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الصيام على هذه األمة   توضيحه لآلية من األحكام سوى حكم فرضيةال يعدو

 دون الدخول إىل أحكام الصيام التفصيلية اليت ،فُِرض على غريها من األمم كما
 .تخرج عن الغرض املطلوب

  .يةسرائيلاإلعراض كُلياً عن الروايات اإل  )٩(
 اإلعـراض    مع ،االختصار يف ختريج األحاديث واحلُكم عليها قدر اإلمكان         ) ١٠(

  .كُلياً عن األحاديث الباطلة واملوضوعة
 ، بعيدٍة عن الصعوبة والتعقيـد     ،أن يتم عرض التفسري بعبارٍة سهلٍة وميسرة        ) ١١(

 كالتـاجر يف    ،كي يتسىن فهمه لدى املُتلقني أصحاب الفئات والفهـوم املختلفـة          
 وذلـك باسـتخدام     ،وحنو ذلك .. والسائق يف سيارته   ، والفالح يف مزرعته   ،متجره

 :  وتؤثر فيه وهي على نوعني،األساليب املختلفة اليت تشد انتباه السامع
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ما : كطريقة السؤال واجلواب فيقول مثالً     ،أسلوب اللغة والسرد   :األول
 مـع   ،وحنو ذلك ... فاجلواب هو  ،؟: ...معىن كلمة كذا الواردة يف قوله تعاىل      

 . وصحة إعرابه،مراعاة سالمة احلرف

 وذلك بأن تكون نربةُ املُفـسر مـؤثرةً       ،لعرض واألداء أسلوب ا  :والثاين   
 بعيـداً عـن     ،وأن يكون أدائه مجيالً سلساً رقيقاً     ،وجذابةً يف نفوس مستمعيه   

 وأن يكون بارعـاً وموفقـاً يف اسـتخدام    ،اجلفاف والغلظة اليت تنفر األمساع   
إىل  فيستفهم ويتعجب مىت ما احتاج       ،عالمات الترقيم املساعدة يف فهم النص     

 ومستخدماً أيضاً ما يسمى بالتلوين الصويت الذي يظهر تفاعل املُفَسر مع            ،ذلك
 فإذا مر على آية الوعد كذكر اجلنة ونعيمها كان أدائه عند تفـسريها              ،النص

 وإذا مر على آية الوعيد كذكر النار وجحيمهـا  ، مسرور اخلاطر  ،هادئ الطبع 
لحظة الساخنة كرفعه للصوت رفعاً معقوالً يظهر       كان أدائه فيها مناسباً لتلك ال     

  . فيه أثر هذه اآلية اخلطرية وهلم جراً
 

 ،    ومبا أنَّ الغاية العظمى واهلدف األمسى للقرآن هو هداية الناس لليت هي أقـوم             
  :فإنه حيسن باملُفَسر بعد تفسريه للمقطع وفق الطريقة السابقة االهتمام جبانبني

 وترِسخ يف النفس    ، وتمتع الذهن  ،باطات واملُلح اليت تبهج الروح    االستن :األول
 وأنه وحي من عند اهللا تعاىل ال يأتيه الباطل من بني يديه             ،املُسِلمة ِصدق القرآن  

  .وال من خلفه
 فإنه مفيد جـداً يف تعميـق        ،ترتيل اآليات على الواقع إن أمكن ذلك       :اآلخر

 فإذا مر مثالً بآيٍة تحذِّر من الربا        ،اب رم النص يف نفوس الناس وربطهم بكت     
وتبين ضرره على األفراد واتمعات فإنه يشري إشارةً سريعةً ومختـصرةً إىل            

 وكيف غرق النـاس يف وحـل الـضالل          ،مدى انتشار هذا األمر يف واقعه     
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لنص  فيتنبه السامع إىل خطورة هذا املرض ويدِرك أنَّ ما ورد يف ا            ،..واحلرمات
  .  القرآين مل يكن مقصوراً على قوٍم دون قوم أو زمٍن دون آخر

  :حاجة اإلذاعات إىل تفاسري إذاعية جديدة
 وإجنـازاً   ،إنَّ العمل الذي بذَلَه أصحاب التفاسري السابقة يعترباً جهداً ضخماً           

روع  وهلذا فإنَّ تبين مـش     ،كبرياً يف ختصيص وقٍت كبٍري من حيام للتفسري اإلذاعي        
 وإىل املزيد من بذل اجلهد والوقت حىت خيـرج          ،ضخم كهذا حيتاج إىل تفرٍغ تامٍ     

 نعيش نضوباً يف التفسري اإلذاعي      -إىل هذه اللحظة  - وما زلنا    ،على الوجه املطلوب  
 مما جيعل الكثري من اإلذاعات العربية تلجأ إىل اختيار تفاسري مطبوعـٍة             ،وحاجةً إليه 

 كما هو صنيع إذاعة القرآن السعودية اليت طرحت تفسري          ،يتم طرحها عرب اإلذاعة   
وحـريةً يف    إالَّ أنَّ هذه اإلذاعات أيضاً ال زالت جتد صعوبةً        ...السعدي عرب إذاعتها  

   .اختيار هذه التفاسري العزيزة اليت يقارب منهجها منهج اإلذاعة املطلوب
  

 ،سري اإلذاعي قد ال تكون يف غريه      فإين أُحب أن أُبين ميزةً يف التف       : ويف اخلتام      
وهي أنَّ املستمعني له ميثلون عدداً كبرياً يفوق غريه من القنوات اليت ميكن أن يفسر               

  .القرآن من خالهلا
 فال تبخلوا معاشر املفسرين ذه الوسيلة الذهبية اليت ا يصل النـاس إىل                 

  .فهم كالم اهللا تعاىل
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  قائمة املصادر
  

 ،)هـ٩١١:ت( اإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي         ، يف علوم القرآن   اإلتقان -
 ).هـ١٤٠٥( سنة ،٣ ط، القاهرة- دار التراث،حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق

 ، الريـاض  - دار الوطن  ،فهد بن عبد العزيز السنيدي    :  األستاذ ،جتربيت مع اإلذاعة   -
 ).هـ١٤٢٢( سنة ،١ط

 - مكتبة دنديس  ،فضل حسن عباس  : ألستاذ الدكتور  ا ،التفسري أساسياته واجتاهاته   -
  ). هـ١٤٢٦( سنة ،١ ط،عمان

  وهي عبارةٌ عن رسالٍة صـغرية        ،حممد رجب البيومي  :  الدكتور ،التفسري القرآين  -
 ).هـ١٤٢٥(وزعتها جملة األزهر مع عددي رمضان وشوال سنة 

لطـربي   حممد بـن جريـر ا  ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسري الطربي    -
 - دار هجـر   ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركـي      : الدكتور:  حتقيق ،)هـ٣١٠:ت(

 ).هـ١٤٢٢( سنة ،١ ط،القاهرة

 عبد احلق بـن عطيـة       ،)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز     (تفسري ابن عطية     -
 ، املغـرب  - مطابع قضالة  ،الس العلمي بفاس  :  حتقيق ،)هـ٥٤٦:ت(األندلسي  

 .)هـ١٤٠٣( سنة ،٢ط

- م١ ط، اخلرطوم- الدار السودانية للكتب،عبد اهللا الطيب:  الدكتور،تفسري جزء ع، 
 ).م١٩٧٠(سنة 

 - دار الغرب اإلسالمي   ، الشيخ حممد املكي الناصري    ،التيسري يف أحاديث التفسري    -
 ).هـ١٤٠٥( سنة ،١ ط،بريوت

 -الرازي دار   ،مجال حممود أبو حسان   :  إشراف الدكتور  ،دراسات إسالمية وعربية   -
 ).هـ١٤٢٣( سنة ،١ ط،عمان

عبد الرزاق هرماس يف جملـة      :  مقال للدكتور  ،الشيخ حممد املكي الناصري مفَسراً     -
 ).هـ١٤١٩( سنة ،)١٣( عدد ،اإلحياء املغربية
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  . بريوت- دار صادر،)هـ٧١١:ت( حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب -
عبد السالم  :  حتقيق ،)هـ٣٩٥:ت( أمحد بن فارس بن زكريا       ،معجم مقاييس اللغة   -

 ).هـ١٤٢٠( سنة ، بريوت- دار اجليل،هارون

مساعد بن سليمان :  الدكتور،مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملُفَسر -
 ).هـ١٤٢٣( سنة ،١ ط، الدمام- دار ابن اجلوزي،الطيار

 سـنة   ،١ ط ،ق دمـش  - دار القلـم   ،بديع السيد اللحام  :  الدكتور ،وهبة الزحيلي  -
 ). هـ١٤٢٢(
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