
 1 

 طنطاوي جوهري
 جواهر القرآن وتفسريه 

 
 طنطاوي بن جوهري املصري

 (1* قال الزركلي:" فاضل، له اشتغال ابلتفسري والعلوم احلديثة".اهـ )
 (2* قال كحالة: "عامل، حكيم، أديب، مشارك يف أنواع من العلوم".اهـ)

سة مدركــة وقــال كــركي : " مــن الكتــاا والشــعران )*(اايــدين يف هــسا العصــر ومــن أكــات
 ( 3دار العلوم ابلقاهرة".اهـ )

 ( 4وقال املرعشلي: "كان مشهوراً جبودة احلفظ والسكان املفرط ".اهـ )
 وقال أيضاً: " قالت صحيفة دار العلوم:

" إن الرتكســـتانيا ملـــا اكـــتقلوا اكـــتقامً  مـــاً وأقـــاموا أهوريـــة إكـــامية وأنشـــ وا املـــدار  
وها ابكـــــم الشــــيج طنطـــــاوي جـــــوهري فســـــ وها ) جامعـــــة واجلامعــــات، اتفقـــــوا علـــــ  أن يســـــ 

ــــة ( وألــــيف لع ــــاتهم كتيفــــاً يف لغــــتهم للتــــدري  يف هــــسه اجلامعــــات  طنطاويــــة ومــــدار  جوهري
واملــدار  ابكــم املــرتجم لــه مثــل: " كتــاا العقا ــد اجلوهريــة "  نــه يف عقيــد م ح ــة الشــر ، 

 (5وفيلسوف اإلكام ". اهـ )
مـــــن املشـــــتغلا ابلعلـــــم وا دا والفلســـــفة والتفســـــري  وقـــــال لكـــــي " ـــــد  اهـــــد: " وكـــــان

 (6والت لييف".اهـ )
".اهــ مـنه  جديـد يف الن ـر إإل اإلكام وقال رجان النقاش:" رجل غزير العلم، وصاحب

(7) 
وقـال أيضـاً: " واحلقيقـة أن الشـيج طنطـاوي جـوهري مل يكـن ألهـراً ابملعـي التقليـدي، بـل  

 (8) كان عاملاً ع ي اً  دداً ".اهـ
 وقال د. طه حسا ـ غفر هللا له ـ:

" وكــان يـــتكلم كثـــرياً وم يقـــول شـــيااً، وكانـــت كل ـــات اجل ـــال واجلـــال واليفهـــان والك ـــال 
 (9والروعة واإلشرا  أكثر الكل ات جراانً عل  لسانه منس ييفدأ الدر  إإل أن يت ه".اهـ )
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 يف التفسري": وقال اليفاحث أنور يوكيف يف ركالته " طنطاوي جوهري، ومنه ه 
" إن أصد  كل ة ميكن أن َنِصيَف هبا ثقافُة طنطاوي هي ) املوكوعية( فقد كان حبـث ) 
دا ــرة معــارف ( أعــت بــا العلــوم القدميــة والعلــوم العصــرية، وبــا علــوم الــدين وعلــوم الــدنيا، 

العلـوم ففي ا لهر الشرييف در  العلوم الشرعية واللغوية حـ  بـرع فيهـا، ويف دار العلـوم در  
 الطيفيعية والراضية ح  بزَّ فيها كا ر أقرانه.

ِصـَل بنفسـه، فشـحس بتـه، وأقيفـل  َُ لكن نفسه كانت  فـو إإل أكثـر مـن ،لـق، فقـرر أن 
علـــ  دراكـــة لتلـــيف العلـــوم والفنـــون، قـــدميها وحـــديثها، وتعلـــم اللغـــة اإل ليزيـــة، وهبـــا اكـــتطاع 

 (10ها قدراً وافراً.اهـ )امطاع عل  علوم الغربيا وثقافتهم، وهنل من
* ولــد يف قريــة "عــوا هللا ح ــالي" ر قــال املرعشــلي: وعــوا هللا ح ــالي جــد املــرتجم 

 ( [، من قرى )الشرقية( مبصر. 11له  مه)
 * اشتغل يف ميفدأ أمره اب ع ال الزراعية. 

 * تعلم ميفادئ العلم يف كتاا بلدة رالفار[ بلدة جدته  مه.
 * تعلم يف ا لهر مدة.

 *مث يف املدركة احلكومية.
 *عين بدراكة اإلنكليزية.

 *مار  التعليم يف بعض املدار  امبتدا ية.
 (12م".اهـ )1893* مث يف مدركة دار العلوم. قال املرعشلي: "خترج منها كنة 

 * عا مدركاً مبدركة دمنهور.
قــد قــرأ وتــرجم   *تعلــم اللغــة اإل ليزيــة وهــو مــدر  ابرديويــة فــ ثرت يف فكــره مكــي ا وهــو

 كل الكتب اليت أثرت مصنفاته بعد ،لق.
 *ألق  "اضرات يف اجلامعة املصرية. 

 *توإل رائكة جامعة املواكاة اإلكامية.
 (.1914*طرد من دار العلوم بسيفب آرا ه )

 (.1922* ه ر التدري  كلية )
 (13* توإل رائكة  لة اإلخوان املسل ون )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3 

 *انصر احلركة الوطنية.
 (14سا ر كتيفه عناوين ضخاما، وأكثرها ركا ل".اهـ )"جعل ل

 
 مصنفاته:

 ط( -* )اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي 
جـزناً، اـا فيـه منحـ  خاصـاً، ابتعـد يف أكثـره عـن معـي التفسـري،  26قال الزركلي: " يف 

 (15وأغر  يف كرد أقاصيص وفنون عصرية وأكاطري".اهـ )
 (16و،كره كحالة يف مع  ه.اهـ )

 (17(جزناً ". )24وقال املرعشلي: " تفسري القرآن يف )
وقال يف "مع م اليفابطا ": "وهو "اولة ميفكرة ملا عرف بعـد ،لـق ابلتفسـري العل ـي، إ، 

 (18تل   اإلع ال يف مقومت العلوم العصرية".اهـ )
ي وبعث عامة القصيم الشيج عيفد الـرنن بـن عيفـد هللا بـن انصـر السـعدي احلنيفلـي العنيـز 

 :ت{:ركالة إإل الشيج رشيد رضا قال فيها:1376القصي ي الن دي:}
 من عنيزة إإل قاهرة مصر

 1346يف رجب كنة 
 بسم هللا الرنن الرحيم

أبعـــث جزيـــل التحيـــات، ووافـــر الســـام والتشـــكرات، حلضـــرة الشـــيج الفاضالســـيد " ـــد 
ي كـل أحوالـه آمـا، أمـا رشيد رضـا ارتـرتم حركـه هللا تعـاإل مـن أيـو الشـرور، ووفقـه وكـددهف

 بعد:
 السام عليكم ورنة هللا وبركاته:

فالـــداعي لـــسلق مااقتضـــاه احلـــب ودفعـــه الـــود امليفـــين علـــ  مـــا لكـــم مـــن املـــ ثر الطييفـــة الـــيت 
تســتحقون هباالشــكر مــن أيــو املســل ا الــيت مــن أع  هــا تصــديكم يف منــاركم ا غــر لنصــر 

عاندين، رفو هللا قدركم وأعل  مقـامكم،ولادكم مـن اإلكامواملسل ا، ودفو ابطل اجلاهلا وامل
العلم واإلميان ما تستوجيفون خري الـدنيا واخخـرة، وأنعـم علـيكم بنع هال ـاهرة واليفاطنيـة، مث إننـا 
نقــرتع علــ  جنــابكم أن يفعلــوا يف منــاركم املنــري حبثًاواكــًعا  مــر نــراه أهــم اليفحــو  الــيت عليهــا 
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عانالضـــرورة إليـــه أم وهـــو مـــا وقـــو فيـــه كثـــري مـــن فضـــان تعولـــون وأنفعهـــا لشـــدة احلاجـــة بـــل د
املصــريا وراج علــيهم من صــول املاحــدة والزاندقــة مــن أهــل وحــدة الوجــود والفاكــفة بســيفب 
روجــان كثــري منالكتــب املتضــ نة رــسه ا مــور اــن َســنون هبــم ال ــن ككتــب ابــن كــينا وابـــن 

يت تنســب للغــزاا ومــا أشــيفههامن رشــدوابن عــرس وركــا ل إخــوان الصــفا بــل وبعــض الكتــب الــ
الكتــب املشــت لة علــ  الكفــر بــرا العــاملا والكفــر بركــله وكتيفــه واليــوم اخخر،وإنكــار مــا ُعِلــَم 
ابلضــرورة مــن ديــن اإلكــام، فــيفعض هــسه ا صــول انتشــرت يف كثــريمن الصــحيف املصــرية بــل 

يف تفســـري كـــورة  ( قــد ،كـــر في واضـــو كثـــرية19رأيــت تفســـريًا طيفـــو أخـــريًا منســـواًب للطنطـــاوي)
اليفقرة شيًاا من ،لق ككامه عل  اكتخاف آدم وعلىقصة اليفقرة والطيور واوها بكام ،كـر 
فيـه مــن أصــول وحـدة الوجــود وأصوملفلســفة امليفنيـة علــ  أن الشــرا و إ ـا هــي ختــيات وضــرا 

 أنـــه أمثـــال م حقيقـــة رـــا، وأهنـــي كن خحـــاد ارلـــا مـــا َصـــل لينيفيـــان مـــا  ـــزم املـــ من اليفصـــري
ـــــم ابلضـــــرورة أن هللا مـــــا  منـــــاقض لديناإلكـــــام وتكـــــسيب   وركـــــوله، و،هـــــاا إإل معـــــان  يُعل
أرادهــــــاوأن هللا بــــــرين منهــــــا وركــــــوله، مث مــــــو ،لــــــق َــــــث النــــــا  واملســــــل ا علــــــ  تعل هــــــا 
وفه هــا،ويلومهم علــ  إبارــا وينســب مــا حصــل لل ســل ا مــن الــوهن والضــعيف بســـيفيف بال 

قـــال ،لـــق، لقـــد علـــم كـــل مـــن عـــرف احلقـــا ا أن هـــسه العلـــوم هـــي عل هـــا وع لهـــا.َوي   مـــن 
ــــــــــة الفــــــــــرن   ــــــــــيهم ا عــــــــــدان وأضــــــــــعفتهم لزاندق التي وهنــــــــــت قــــــــــوى املســــــــــل ا وكــــــــــلطت عل
وماحدةالفاكـــفة، وكــــسلق ييفحـــث كثــــري مـــنهم يف املا كــــة واجلـــن والشــــياطا ويتـــ ولون مــــا 

يتـ ولون العقا دوالشــرا و  فيالكتـاا والسـنة مــن ،لـق بتـ ويات تشــيفه قويـات القرامطـة الــسين
فيزع ــون أن املا كــة هــي القــوى اررييــة الــيت يف اإلنســان فعــئَّ عنهاالشــرع ابملا كــة ك ــا أن 
الشـــياطا هـــي القـــوى الشـــريرة الـــيت يف اإلنســـان فعـــئَّ عنهاالشـــرع بـــسلق، وم  فـــ  أن هـــسا 

أن ما ،كر هللا يف كتابـه تكسيب   ولركله أأعا، ويت ولون قصة آدموإبراهيم بت ويل حاصله 
عـــن آدم وإبـــراهيم واوبـــا م حقيقةلـــه، وإ ـــا قصـــد بـــه ضـــرا ا مثـــال، وقـــد ،كـــر ا بعـــض 
أصحاس أن مناركم فيهشين مـن ،لـق وإإل اخن مـا تيسـر ا مطالعتـه ولكـن ال ـن بكـم أنكـم 

مـا هـو  ما تيفحثون عن ثل هسه ا مور إم عل  وجـه الـرد رـا واإلبطـال ك ـا هـي عـادتكم يف رد
دوهنابكثري، وهسه ا مور يكفي يف ردها يف حا املسلم املصد  للقرآن والركـول  ردتصـورها، 

 ت ــو التصــديا ابلقــرآن  ف نــه إ،ا تصــورها ك ــا هــي  ــزم بيفطاهنــا ومناقضــتها للشــرع، وأنــه م
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 صار الكام معه كالكام مـو كـا ر وتصديقها أبًدا، وإن كان غري مصد  للقرآن وم للركول
 الكفار يف أصل الركالة وحقيقة القرآن.

 وقد ثيفت عندان أن لاندقة الفاكفة وامللحدين يت ولون أيو الدين اإلكامي:
التوحيــد والركــالة واملعــاد وا مــر والنهــي بت ويــل يرجــو إإل أن القــرآن والســنة كلهــاختييات 

اإلكـــام، وهـــم أبعـــد ومتويهـــات م حقيقـــة رـــا ابلكليـــة ويليفســـون علـــ  النـــا  بـــسلق ويتسرتونيف
النــا  عنــه ك ــا ثيفــت أيًضــا عنــدان أنــه يوجــد اــن كــان يــ من ابللهوركــوله واليــوم اخخــر ويع ــم 
الركــول وينقــاد لشــرعه وينكــر علــ  هــ من الفاكــفةويكفرهم يف أقــوارم أنــه يــدخل عليــه شــين 

أصـول  من هسه الت ويات من غري قصـد ومشـعور لعـدم عل ـه مبـا تـ ول إليـه ولركـو  كثـري مـن
الفلســـفة يف قليفـــه، ولتقليـــدمن يع  ـــه وخضـــوًعا أيًضـــا، ومراعـــاة لزاندقـــة عل ـــان الفـــرن  الـــسين 
يتهك ــون مبــن مليــوافقهم علــ  كثــري مــن أصــورم و ــافون مــن نســيفتهم للــيفادة وإنكــار مــا علــم 

 "سوًكا
ـــــزع هم فيفســـــيفب هـــــسه ا شـــــيان وغريهـــــا دخـــــل علـــــيهم مـــــا دخـــــل، فا مـــــل قـــــد تعلـــــا  ب

ا هسه ا مور وإبطارا ف هنا فشـت وانتشـرت وع ـت املصـييفة هبـا الفضانفضـاً أبمثالك لتحقي
ع ـن دوهنــم، ولكـن لــن ختلـو ا را مــن قـا م   حب ــة يهتـدي بــه الضـالون، وتقــوم بـه احل ــة 

 عل  املعاندين، وقد ،كرت حلضرتكم هسه ا شيان عل  وجه التنيفيه
يفعلونـــه أهـــم امله ـــات عنـــدكم،  نفيـــه واإلشـــارة،  ن مـــثلكم يتنيفـــه أبدو تنيفيـــه، ولعلكـــم 

ارطــر الع ــيم علــ  املســل ا، وإ،ا مل يــر النــا  لكــم فيــه كاًمــا كثــريًا و قيًقــا  ًمــاف ن الــسي 
يعلــا بــه ا مــل مــن عل ــان ا مصــار   والرجــان اب  أن يوفقنــا وإاكــم ملاَيفــه ويرضــاه و علنــا 

 هللا على ح د وكلم. وإاكم من ارادين املهتدين إنه جواد كرمي، وصل 
 ... ... "يفكم الداعي

 (20عيفد الرنن بن انصر السعدي )
 وقال الشيج رشيد عندما كال عنه:

بضـــو كـــنا،  " إنـــين كنـــت رأيـــت اجلـــزن ا ول مـــن هـــسا التفســـري يف دار صـــديا ا منـــس
وقليفت بعض أوراقه يف بضو دقا ا فرأيته أحا أبن يوصيف مباوصيف به بعض الفضان تفسـري 

خــر الــرالي بقولــه: فيــه كــل شــين إم التفســري، وقــد اُلــم الــرالي هبــسا القــول فــ ن يف تفســريه الف
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كانــت منتشــرة يف عصــره، مــو بعــض امليفاحــث واخران   خاصــة حســنة مــن أشــهر التفاكــري الــيت
اكــتطرادات طويلــة مــن العلــوم الطيفيعيــة والعقليــة والفلكيــة واجلــدليات  اراصــة بــه، ك ــا أن فيــه

أعطــي لقــب ) اإلمــام ( لــرواج كــوقها يف عصــره. وا كــتا، الشــيج طنطــاوي   هبــاالكاميــة الــيت
ابلعلوم والفنون الـيت هـي قطـب رحـ  الصـناعات والثـروة والسـيادة يف هـسا العصـر،ويعتقد  مغرم

حبـــا أن املســـل ا مـــا ضـــعفوا وافتقـــروا واكـــتعيفدهم ا قـــوان إم جبهلهـــا، وأهن لـــن يقـــووا ويثـــروا 
م املفقـود إم بتعل هــا علـ  الوجـه الع لـي حبــسقهامو "ـاف تهم علـ  عقا ــد ويسـتعيدوا اكـتقار

ديـنهم وآدابـه وعيفاراتـه وتشـريعه، ويعتقـد حًقــا أن اإلكامريشـدهم إإل هـسا، بـل يوجيفـه علــيهم، 
فـــ لَّيف أومً كتيًفـــا صـــغرية يف احلـــث علـــ  هـــسهالعلوم والفنـــون والتشـــويا إليهـــا مـــن طريـــا الـــدين 

ل العلــم، وتوكـــو يف ،لــق بوضــو هـــسا التفســري الـــسي يرجــو أن  ـــسا وتقويــة اإلكــام بـــدم 
طـاا فهـم القـرآن إإل العلم،و"ـع العلـم إإل هـدي القـرآن يف اجل لـة واإلقنـاع أبنـه َـث علــ  
العلـــم، م ك ايـــدعي اجلامــــدون مـــن  رميـــه لــــه أو صـــده عنـــه، ولكــــن ا مـــر ا ول هـــو ا هــــم 

كلها وما فيها من اردى وا حكـام واحِلَكـم بقـدر مـاعين عنده،فهو مل يعن بيفيان معاين اخات  
به من كرد املسا ل العل ية وأكرار الكون وع ا يفه ) ورسا قلنا إنه أحا منتفسري الرالي بتلـق 

 الكل ة اليت قيلت فيه (.
وم ميكن أن يقال إن كـل مـا أورده فيـه يصـ  أن يسـ   تفسـريًا لـه، وم أهن ـراد هللا تعـاإل 

وما أان أنه هو يعتقد هسا، إ، يص  أن يقال حيناس إهنـي كن تفسـري كل ـة } َراِ   من آاته،
( أبلــيف كــفر أو أكثــر مــن ا كــفارالكيفار تضــعه أعيــات كثــرية كــل  2الَعــاَلِ َا { ) الفا ــة: 

 أعية تعي بعامل من العاملا، فتدون كل ما يصل
نتقـاده، بـل امنتقـاد علـ  مـا فـيه ن إليه علم اليفشر فيه، وم ميكـن أن يقـال إنـه م ميكـن ا

(وقد قلنا إنه  76التفسري ومن مسا ل العلوم اكن } َوفـَو َ  ُكلِ  ِ،ي ِعل م  َعِليٌم { ) يوكيف: 
مل يعــن بقســم التفســري منــه كثــريًا وم كــي ا التفســري املــ ثور، وأمــا هــسهالعلوم فاليفشــر يتوكــعون 

رموا اب م ،فلي  كل ما دوَّنـه أهلهـا صـحيًحا فيها عاًما بعد عام، فينقضون اليوم بعض ما أب
يف نفســه، فضــاً عــن كونــه مــراًدا   مــن كتابــه، وإ ــا أُنــزل الكتــاا هــدى للنــا  م ليفيــان مــا 
يصـــلون إليــــه بكســــيفهم مـــن العلوموالصــــناعات، ولكنــــه أرشــــد إإل الن ـــر والتفكــــر فيهــــا ليــــزداد 

 وحك ه . الناارون املتفكرون إميااًنخبالقها ، وعلً ا بصفاته
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ابلتحقيـا،  وأما السـ ال عـن رضـان هللا عنـه وإ بتـه عليـه فـا يقـدر بشـر علـ  اجلـواا عنـه
 ن عل ــه عنــد هللا تعــاإل وحــده، وإ ــا نقــول حبســب قواعــد الشــرع اإلري نــه إ،ا كــان قــد ألَّفــه 

ران، أجـر لوجه هللا تعاإل وابتغان مرضاته ف ن هللا تعـاإل يثييفـه عليـه، ف اأصـاا فيـه فلـه عليـه أجـ
 اإلصابة وأجر امجتهاد وحسن النية، وما أخط 

 فيه فله عليه ا جر الثاين مو رجان العفو عن ارط ، وهسا ما ن نه فيه.
وألة القول إن هسا الكتـاا انفـو مـن الـوجها اللـسين أشـران إليه ـا يف أول هـسااجلواا، 

يف فه حقــا ا التفســري وفقــه  وصــاحيفه جــدير ابلشــكر عليــه والــدعان لــه، ولكــن م يُعــوَّل عليــه
القرآن ملن أراده، ف نه إ ا يسكر منـه شـيًاا لتصـرًا منقـومً منـيفعض التفاكـري املتداولـة، وم يُعت ـد 

 عل  ما يسكره فيه من ا حاديث املرفوعة
واخ ر  نه م يلتزم نقـل الصـحي ، وم ،كـر لر ِجـي احلـديث لرُيجـو إإل كتيفه فابـد مـن 

اهنا، وما ينفرد به من الت ويات فهو يعلم أنه  اليف فيه  اهري العل ـان وهـم مراجعتها يف م 
 الفونــه، وإ ــا راجعــت بعضــه يف أثنــان كتابــة هــسا اجلــوابفزادين ثقــة مبــا قلتــه فيــه مــن قيفــل، وهللا 

 (21أعلم ".اهـ )
ري قــال يف مع ــم املفســرين: " تفســريه اــا فيــه منحــاً خاصــاً، ابتعــد أكثــره عــن معــي التفســ

 (22وأغر  يف كرد أقاصيص وفنون عصرية وأكاطري ".اهـ )
قـال يف املوكـوعة امليسـرة: " مـن ياحـظ تفسـريه ومـا وضـو فيـه مـن ارـزعيفات واررافـات 
وتـــرك املوضـــوع الر يســـي أم وهـــو تفســـري القـــرآن، وبـــدأ يســـرد القصـــص وأنـــواع العلـــوم والفنـــون 

ة املوجــودة يف القــرآن وغــري ،لــق، ووضــو يف وامكتشــافات العصــرية الكيفــرية واملع ــزات الكثــري 
تفســـريه الصـــور واللوحـــات وخصـــص جـــزناً قلـــياً إإل التفســـري الفعلـــي لـــ ات، أو مـــا يســـ   
التفسري اللغوي را، وقد نقلنا بعض املواضو اليت تغين عن الكثري حيث كـان يسـتخدم الت ويـل 

أو غريهــا وإليــق بعـض املواضــو الــيت  أو ااـال، وم يثيفــت   كـيفحانه اليــد أو الســ و أو اليفصـر
 نقلنها من تفسريه املس   اجلواهر يف تفسري القرآن حيث قال يف تفسري القرآن الكرمي:

 [6ـ4حيث قال يف تفسري } اكتوى عل  العرش {ريون :
 " اكتعل  ابلقهر والغليفة ك ا جان يف اخية ا خرى:
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ا علـ  اهـوره مث تـسكرا نع ـة ربكـم } وجعل لكم مـن الفلـق وا نعـام مـا تركيفـون * لتسـتوو 
 إ،ا اكتويتم عليه {

 والعرش إما مبعي اليفنان، فكل بنان يس   عرشاً وابنيه يس   عارشاً ".
(:" }كــان عرشــه علــ  املــان { وقــد تقــدم تفســري 6/128وقــال يف تفســري كــورة هــود ) 

وميـزال كـسلق وإ ـا هسا يف أول كورة يون  أبن املان العلم: أي وكان ملكـه قا  ـاً علـ  العلـم 
 خلا الس وات وا را لريس ،وي ا رواع فيه ا ابرري والشر ".

 (:1/114وقال يف تفسري كورة اليفقرة )
" }ف ين ا تولوا وجهكم فثم وجه هللا {: أي جهة رضاه ولي  هللا لتصاً مبكـان، بـل هـو 

 )واكو( الفضل ) عليم ( بتدبري خلقه ".
(:" }قالت اليهود يـد هللا مغلولـة { فهـو  ـال إمـا عـن 3/196ويف تفسري كورة املا دة )

اليفخل أو الفقر... } بل يـداه ميفسـوطتان { ثـي اليـد ميفالغـة يف نفـي اليفخـل وإثيفـات اجلود.اهــ 
(23) 

 وقال اليفاحث أنور يوكيف يف ركالته " طنطاوي جوهري، ومنه ه يف التفسري:
نه، وعشـــنا بــا جنيفاتـــه وصـــفحاته، " بعــد أن وقفنـــا طــوياً علـــ  تفســـري اجلــواهر ومضـــامي

وأفكـــاره وآرا ـــه، صـــار لزامـــاً علـــي أن أقـــول رأيـــي فيـــه، وكـــم تـــرددت يف أم  أصـــدر حك ـــاً أراه 
ا خري يف هـسا اليفحـث، لكـن خطـورة وأبيـة املوضـوع وا مانـة الشـرعية فرضـت علـي  أن أ،كـر 

 قناعايت املتواضعة ايفاه هسا التفسري، وهللا من وران القصد.
: لقد كان تفسري اجلواهر نتـاج مرحلـة قلقـة عاشـت ا مـة اإلكـامية، واـروف قاكـية أومً 

هي نـــت علـــ  جـــل العـــامل اإلكـــامي ومنـــه مصـــر، لـــسلق حـــاول الشـــيج طنطـــاوي أن ميـــد يـــد 
العون، ح  يرفو ش ن ا مة ما اكتطاع، وقد أوصله اجتهاده إإل، العلم طريا اراص، لكنـه 

 رآن الكرمي من أجل نشر العلم وتعليم املسل ا.أخط  الطريا حين ا كخر الق
ويف رأيــي أنــه مل يوفــا يف الوصــول إإل هــدف القــرآن، ك ــا أنــه مل يوفــا يف  ديــد الوكــيلة 

 املناكيفة 
لعــرا آرا ــه وأفكــاره، وكنــا نــود لــو أنــه صــنيف كتــاابً أو كتيفــاً خاصــة تتضــ ن هــسه اخران 

 وا فكار.
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ــــة قدميــــة ، كــــان روادهــــا مــــن  نيــــاً: إن تفســــري اجلــــواهر ميثــــل ايف اهــــاً مــــوالاً ملدركــــة فكري
الفاكـــفة الـــسين حـــالوا التوفيـــا بـــا الـــدين والفلســـفة ، علـــ  أثـــر انيفهـــار أولاـــق مـــن الفلســـفة 

 اليواننية حين ا ترأت كتيفها إإل العربية وغزت العامل اإلكامي .
لــسي هنــض يف وهكــسا يعيــد التــاريج نفســه، فحين ــا ،هــل املســل ون مــن التفــو  العل ــي ا

أوراب راحــوا يســعون إإل التوفيــا بــا الــدين والعلــم، وهبــسا يكــون العلــم احلــديث قــد حــل  مكــان 
 الفلسفة يف اميفاه املعاصر.

ــل بطيفيعــة ،لــق   لثــاً: ياحــظ أن تفســري اجلــواهر جــان  اطــب عصــره م أكثــر،  نــه "  
ن يفــاول لمـن امل لــيف أو العصـر وأحوالـه ومشــكاته، ولقـد أضــعيف ،لـق صـاحية التفســري لـزم

 يفاول املشكات اليت ،كرها بعد أن مت  حلها.
ولــان كــان لل ــواهر شــهرة يف عصــره أو كــان ،ا قثــري قــوي ـ خباصــة ـ خــارج مصــر، ف ننــا 
نل   فعاليته تكاد تتاش  يف هسا الزمن السي يفـاول دعـوة الشـيج، ولعـل مـن دم ـل مـا أقـول 

 بعيد. انصراف العل ان والنا  عنه إإل حد
رابعاً: لقد قض  الشيج الطنطاوي ـ رنه هللا ـ كنوات من ع ره يف  ضري و يفري تفسـريه، 
رمبا ضاع مع  ها كدى ـ وا جـر مـن هللا ـ  نـه مل جبت جبديـد علـ  تفسـري ا ولـا، بـل خـرج 

 عن مناه  السليف يف تفسري كتاا هللا تعاإل.
ودة يف كتـب العلـم مل  رتعهـا الشـيج وم و ن اجلديد السي فيه من العلوم هـي علـوم موجـ

أبــدع فيهــا، و إ ــا كــاقها إإل غــري أماكنهــا املعهــودة يف كتــاا هللا الــسي مل جبت موكــوعة للعلــم 
 ون راته ويفاربه، ومل يكنـ ولن يكون ـحقًا للعلوم اليفشرية املضطربة.

ََ للقـرآن جبهـده وفكـر  ه، ولـو أنـه جعـل مـن خامساً: إن طنطاوي مل يقدم لنا تفسرياً كامًا
تفســري آات العلـــوم الـــيت رآهـــا كتـــاابً آـــاه مــثاً تفســـري آات العلـــوم أو أي اكـــم يشـــابه ،لـــق 

 لكان أوإل.
كادكــاً: أرى أنــه م ميكــن اعت ــاد تفســري اجلــواهر علــ  أنــه تفســري يعتــد مبــا فيــه  نــه تــرك 

برأيـــه وخـــاليف قواعــــد  التفســـري ابملـــ ثور، وغـــاإل يف امعت ـــاد علـــ  العقـــل فـــ كثر مـــن التفســـري
 التفسري.
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لكن ــه يصـــل  أن ت خـــس منـــه بعـــض اللطـــا يف اجليـــدة ـ بعـــد الت كـــد مـــن صـــحتها ـ وبعـــض 
 املوضوعات اليت أجاد فيها.

كــابعاً: ي هــر ا مــن خــال دراكــة شخصــية طنطــاوي وآ ره أنــه كــان حســن النيــة في ــا 
 عند ربه.،هب إليه، وأن تفسريه كان اجتهاداً اجتهده، ورأا رآه وأجره 

لكن طيب النية ـ الـيت  ارـا اخخـرة ـ م يغـري شـيااً اـا أخـسه العل ـان علـ  تفسـريه، أو اـا 
 (24نقدته به".اهـ)

 وقال فيه د. " د حسا السهع ـ رنه هللا ـ: 
" لقد وضو امل ليف يف تفسريه هسا ما َتاجه املسلم من ا حكام، وا خا ، وع ا ـب 

ك ــا   - ــب العلــوم وع ا ــب ارلــا، اــا َيشــوِ   املســل ا واملســل ات الكــون، وأثيفــت فيــه غرا
إإل الوقــــــوف علــــــ  حقــــــا ا معــــــاو اخات اليفيِ نــــــات يف احليــــــوان والنيفــــــات، وا را  -يقــــــول 

 والس وات.
ليقـرر يف تفسـريه أن يف القـرآن مـن آات العلـوم مـا يربـو  -رنه هللا  -هسا.. وإن امل ليف 

ة علـ  ما ــة و ســا علـ  كــيفع ا ة و سـا آيــة،  يف حـا أن علــم الفقـه م تزيــد آاتـه الصــَر
آية، ك ا يقرر " أن اإلكـام جـان  ُمـم كثـرية، وأن كـور القـرآن مت  ـات  ُمـور أاهرهـا العلـم 

 احلديث".
يف تفســــريه يهيــــب ابملســــل ا أن يتــــ ملوا يف آات  -رنــــه هللا  -وكثــــرياً مــــا  ــــد امل لــــيف 

ثهم عل  الع ـل مبـا فيهـا، وينـدد مبـن يُغفـل هـسه اخات القرآن اليت ترشد إإل عل وم الكون، َو
عل  كثر ا، وينع  عل  َمن أغفلها من السابقا ا وَّلا، ووقـيف عنـد آات ا حكـام وغريهـا 

 اا يتعلا أبُمور العقيدة.
 د امل ليف يكرر هسه النغ ة يف كثري مـن مواضـو الكتـاا فيقـول يف موضـو منـه: "ا أمـة 

كــام، آات معــدودات يف الفــرا ض اجتــسبت فرعــاً مــن علــم الراضــيات، ف ــا ابلكــم أيهــا اإل
النــا  بســـيفع ا ة آيـــة فيهـــا ع ا ـــب الـــدنيا كلهـــا.. هـــسا لمـــان العلـــوم، وهـــسا لمـــان اهـــور نـــور 
اإلكــام، هـــسا لمــان رقيـــه، ا ليــت شـــعري.. ملـــا،ا م نع ــل يف آات العلـــوم الكونيــة مـــا فعلـــه 

ريا   ولكــــين أقــــول: احل ــــد  ... احل ــــد  ، إنــــق تقــــرأ يف هــــسا التفســــري آابتان يف آات املــــ
خاصات من العلوم، ودراكتها أفضل من دراكة علـم الفـرا ض،  نـه فـرا كفايـة، ف مـا هـسه 
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ف هنا لالداد يف معرفة هللا وه  فرا َعا  عل  كل قادر... إن هسه العلوم الـيت أدخلناهـا يف 
أغفلهـا اجلهـان املغـرورون مـن صـغار الفقهـان يف اإلكـام، فهـسا لمـان  تفسري القـرآن، هـي الـيت

 امنقاا، واهور احلقا ا، وهللا يهدى َمن يشان إإل صراط مستقيم".
[ مـن كـورة اليفقـرة: }َوِإ،  قـُل ـُتم  َاُموَكـ  لَـن 61ف ثًا عندما تعرَّا لقوله تعاإل يف اخية ر

ــاد   ــِئَ َعَلــ  َطَعــام  َواِحــد  َف ــا َوفُوِمَهــا نَّص  ِلَهــا َوِقثَّ  َِه ــُت اَ ر ُا ِمــن بـَق  ــا ِاَّــا تـُن يِف ــا َربَّــَق ُ  ــرِج  لََن ُع لََن
ـــتَـيف ِدلُوَن الَـّـِسي ُهـــَو أَد َو اِبلَّـــِسي ُهــَو َخـــري ٌ{... اخيــة،  ـــده يقـــول:  َوَعَدِكــَها َوَبَصـــِلَها قَــاَل أََتس 

مــا أثيفتــه الطــب احلــديث مــن ن ــرات طيفيــة، "الفوا ــد الطييفــة يف هــسه اخيــة" مث جبخــس يف بيــان 
ويــسكر منــاه  أطيفــان أورواب يف الطــب، مث يقــول: "أََو ليســت هــسه املنــاه  هــي الــيت اــا اوهــا 
تَـيف ِدلُوَن الَِّسي ُهَو أَد َو اِبلَِّسي ُهَو َخري ٌ{ رمـزاً لـسلق  ك نـه يقـول:  القرآن  أََو لي  قوله: }أََتس 

لســـلوى... وبـــا الطعاماانرفيفـــان اللـــسان م مـــرا يتيفعه ـــا، مـــو العيشـــة اليفدويـــة علـــ  املـــن وا
اروان النقي واحلياة احلرة، أفضل من حياة شقية يف املدن أبكـل التوابـل، واللحـم، واإلكثـار مـن 
ألــوان الطعــام، مــو السلــة، وجــور احلكــام، واجلــم، وط ــو اجلــريان مــن امل الــق، فتخــتطفكم يف 

ـر هـسه اخات. مبثـل هـسا فلـيفهم املسـل ون كتـاا حا غفلة وأنتم م تشعرون. مب ثل هـسا تُفسِ 
 هللا".

[ وما بعدها من كـورة اليفقـرة: }َوِإ،  قَـاَل 67ومثًا عندما تعرَّا لقوله تعاإل يف اخات ر
حَبُوا  بـََقـرًَة{.... اخات إإل آخـر القصـة،  ـده يع ِمِه ِإنَّ اَّللََّ جَب ُمرُُكم  َأن  َتس  قـد حبثـاً يف ُموَك  لَِقو 

في ــا  -ع ا ــب القــرآن وغرا يفــه، فيــسكر مــا انطــوت عليــه هــسه اخات مــن ع ا ــب، ويــسكر 
علـــــم  ضـــــري ا رواع فيقـــــول: ".. وأمـــــا علـــــم  ضـــــري ا رواع ف نـــــه مـــــن هـــــسه اخيـــــة  -يـــــسكر 

اكتخراجه، إن هـسه اخيـة تُتلـ ، واملسـل ون ي منـون هبـا، حـ  اهـر علـم ا رواع أبمريكـا أوًم، 
ســا ر أورواب  نيــاً".. مث ،كــر نيفــسة طويلــة عــن ميفــدأ اهــور هــسا العلــم، وكيــيف كــان انتشــاره مث ب

بــا ا مــم، وفا ــدة هــسا العلــم، مث قــال أخــرياً: "وملــا كانــت الســورة الــيت اــن بصــددها قــد جــان 
فيهــا حيـــاة للعزيـــر بعـــد موتــه، وكـــسلق نـــاره، ومســـ لة الطــري وإبـــراهيم ارليـــل، ومســـ لة الـــسين 

من دارهم فراراً من الطاعون، ف اتوا مث أحياهم.. وعلم هللا أننا نع ز عن ،لق، جعل خرجوا 
قيفل ،كر تلـق الثاثـة يف السـورة مـا يرمـز إإل اكتحضـار ا رواع يف مسـ لة اليفقـرة، ك نـه يقـول: 
إ،ا قرأمت ما جان عن بي إكرا يل يف إحيان املوت  يف هسه السورة عند أواخرها. فـا تي كـوا مـن 
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لــق، فــ ين قــد بــدأت بــسكر اكتحضــار ا رواع، فاكتحضــروها بطرقهــا املعروفــة، واكــ لوا أهــل ،
ـــر ،ا قلـــب نفـــ  خـــالص علـــ  قـــدم ا نيفيـــان  َحضِ 

ُ
الـــسِكر إن كنـــتم م تعل ـــون، ولكـــن لـــيكن امل

واملركلا، كالعزير، وإبراهيم، وموك ، فه من لعلو نفوكهم أريـتهم ابملعاينـة، وأان أمـرت نيفـيكم 
 ى هبم فقلت: }فيَِفُهَداُهُم اقـ َتِده {.أن يقتد

ومـثاً عنــدما تعــرَّا لقولــه تعــاإل يف أول كـورة آل ع ــران: }آمل{  ــده يعقــد حبثــاً طــوياً 
عنوانه: "ا كرار الكي يا ية، يف احلروف ار ا ية، ليمـم اإلكـامية، يف أوا ـل السـور القرآنيـة" 

: }أ.ل.م{، }طــ {، }حــم{ .. وهكــسا يقــول هللا -قمــل  -وفيــه يقــول: "ان ــر رعــاك هللا 
يقــول لنــا: أيهــا النــا ، إن احلــروف ار ا يــة، إليهــا  لــل الكل ــات الليفغويــة، ف ــا مــن لغـــة يف 
ا را إم وأرجعهـــــا أهلهـــــا إإل حروفهـــــا ا صـــــلية، كـــــوان أكانـــــت الليفغـــــة العربيـــــة أم الليفغـــــات 

إم بتحليــــل الكل ــــات إإل  ا ع  يــــة، شــــرقية وغربيــــة، فــــا صــــرف، وم إمــــان، وم اشــــتقا 
حروفها، وم كيفيل لتعليم لغة وفه ها إم بتحليلها، وهسا هـو القـانون املسـنون يف كـا ر العلـوم 

 والفنون.
وم جــَرَم أن العلــوم قســ ان: لُغويــة وغــري لُغويــة، فــالعلوم الليفغويــة مقدمــة يف التعلــيم،  هنــا 

عيــة وإريــة، فــ ،ا كانــت العلــوم الــيت هــي آلــة وكــيلة إإل معرفــة احلقــا ا العل يــة مــن راضــية وطيفي
ـــــيف إ،ن تكـــــون العلـــــوم املقصـــــودة  لغريهـــــا م تُعـــــرف حقا قهـــــا إم بتحليلهـــــا إإل أصـــــورا، فكي
لنتا  هـــا املاديـــة واملعنويـــة  فهـــي أوإل ابلتحليـــل وأجـــدر ارجاعهـــا إإل ُأصـــورا ا وَّليـــة الـــيت م 

ندكـة إم بعـد علـم اليفسـا ط واملقـدمات، وم تعرف احلساا إم مبعرفة بسا ط ا عـداد، وم ار
 علوم الكي يان إم مبعرفة العناصر و ليل املركيفات إليها، فرجو ا مر إإل  ليل العلوم".

َهُد َعَلي ِهم  أَل ِسـنَـتُـُهم  24ومثًا نراه يعرا لقورتعاإل يف اخية ر [ من كورة النور: }يـَو َم َتش 
 ا َكانُوا  يـَع َ ُلوَن{..َوأَي ِديِهم  َوأَر ُجُلُهم  مبَِ 

ــي ِهم  22 - 20وقولــه ا اخات ر ــلت: }َحــ َّ ِإَ،ا َمــا َج ُنوَهــا َشــِهَد َعَل [ مــن كــورة ُفصِ 
نَـا قَـالُ  ُ وا  أَنَطَقنَـَآ ُعُهم  َوأَب َصاُرُهم  َوُجُلوُدُهم مبَا َكانُوا  يـَع َ ُلوَن * َوقَالُوا  جِلُلُـوِدِهم  ملَ َشـِهدمتيف  َعَليـ  ا اَّللَّ

ــهَ  ــَترتُوَن َأن َيش  ن  َوُهــَو َخَلَقُكــم  أَوََّل َمــرَّة  َوِإلَي ــِه تـُر َجُعــوَن * َوَمــا ُكنــُتم  َتس  َد الَّــِسي أَنطَــَا ُكــلَّ َشــي 
َ مَ يـَع َلُم َكِثرياً اِ َّ   ا تـَع َ ُلوَن{.َعَلي ُكم  َآ ُعُكم  َومَ أَب َصارُُكم  َومَ ُجُلودُُكم  َوَمِكن اََننُتم  َأنَّ اَّللَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

ـَهُد 65وقوله ا اخية ر [ من كورة ي : }ال يَـو َم ََن ِتُم َعلَـ  أَفـ ـَواِهِهم  َوُتَكلِ ُ نَـ  أَيـ ِديِهم  َوَتش 
ِسيُفوَن{.  أَر ُجُلُهم  مبَا َكانُوا  َيك 

مث يقول: "أو لي  امكتدمل آب ر ا قـدام، وآ ر أصـابو ا يـدي يف أامنـا حاضـرة، هـو 
السي صرَّع به القرآن، وإ،ا كان هللا يعلم ما يف املواطن بل هـو القا ـل لسنسـان: }َكَفـ   نف 

ِسـِه َبِصـريٌَة{، أفـا يكـون ،كـر  ِسَق ال يَـو َم َعَلي َق َحِسييفًا{، والقا ل: }بَـِل اإِلنَسـاُن َعلَـ  نـَف  بِنَـف 
مـــن الـــدم ل مـــا لـــي   ا يـــدي وا رجـــل واجللـــود وشـــهاد ا يـــوم القيامـــة ليلفـــت عقولنـــا إإل أن

ابليفيِ نـات املشـهورة عنـد املسـل ا  وأن هنـاك مـا هـو أفضـل منهـا  ... وهـ  الـيت َكـم هبــا هللا 
فاحك وا هبا. ويكون ،لق القول لينيفهنا ويفه نـا أن ا يـدي فيهـا أكـرار، وا ا رجـل أكـرار، 

اجلـانا والســارقا  وا النفـو  أكـرار: فا يــدي م تشـتيفه، وا رجــل م تشـتيفه، فـاحك وا علــ 
آب رهــم.. أَو لــي  يف احلــا أن أقــول: إن هــسا مــن مع ــزات القــرآن وغرا يفــه  وإم فل ــا،ا هــسه 

 املسا ل اليت اهرت يف هسا العصر ت هر يف القرآن بنصها وفصها".
َـاُن َعلَـ  ال َعـر ِش 6، 5ومثًا عندما تعرَّا لقوله تعاإل يف اخيتا ر [ من كورة طه: }الرَّن 

نَـُهَ ا َوَما َ  َت الثَـَّرى{..  ده يقـول: ".. ا تَـَوى * َلُه َما يف السََّ اَواِت َوَما يف اَ ر ِا َوَما بـَيـ  ك 
نَـُهَ ــا{ دخــل يف ،لــق عــوامل الســحاا والكهــرابن وأيــو العــامل املســ   "اخ ر  قولــه: }َوَمــا بـَيـ 

َمـا َ  ـَت الثَـّـَرى{ يشـري لعل ـا مل يُعرفـا العلوية" وهو من علوم الطيفيعة قـدمياً وحـديثاً، وقولـه }وَ 
إم يف لماننــا، وبــا علــم طيفقــات ا را، املتقــدم مــراراً يف هــسا التفســري، وعلــم اخ ر، املتقــدم 
بعضــه يف كــورة يــون .. فــا  هنــا يقــول: }َوَمــا َ  ــَت الثَـّــَرى{ ليحــرص املســل ون علــ  دراكــة 

 .علوم املصريا اليت ت هر اخن  ت الثرى"
ـــه تعـــاإل يف اخيـــة ر ـــُرو ا  َأنَّ 30ومـــثاً عنـــد قول ـــَر الَّـــِسيَن َكَف [ مـــن كـــورة ا نيفيـــان: }أََوملَ  يـَ

السََّ اَواِت َواَ ر َا َكانـَتَـا َرت قـًا{.... اخيـة، يقـول: "هـا أنـت قـد اطلعـت علـ  مـا أبـرله القـرآن 
هـــي فيــه مـــن  أي الشــ   والكواكـــب ومــا -قيفــل ماــات الســـنا، مــن أن الســـ وات وا را 

كانــت ملتح ــة ففصــلها هللا تعــاإل، وقلنــا: إن هــسه مع ــزة،  ن هــسا العلــم مل يعرفــه   -العــوامل 
ــرين قــالوا: إن الكفــار يف ،لــق الوقــت  النــا  إم يف هــسه العصــور، أم تــرى أن كثــرياً مــن املفسِ 

فكــ ن  لــي  لــديهم هــسا العلــم. فكــان جــواهبم علــ  ،لــق أهنــم أخــئوا بــه يف نفــ  هــسه اخيــة،
اخيــة تســتدل علــيهم بــنف  مــا نزلــت بــه، و،لــق أن هــسه ا مــور مل خُتلــا. وقــد أخــس العل ــان 
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لـــون قويـــات شـــ َّ لفـــرط ،كـــا هم وحرصـــهم رنهـــم هللا، وهـــا اـــن أُومن  ـــد هـــسه العـــوامل  يُ وِ 
ى املكنونـة املخزونـة قـد أبرلهـا هللا علـ  أيـدي الفر ــة، ك ـا نطـا القـرآن هنـا، ك نـه يقـول: كــري 

الــــسين كفــــروا أن الســــ وات وا را كانــــت مرتوقــــة ففصــــلنا بينه ــــا، فهــــو وإن ،كرهــــا بلفــــظ 
ـــُر اَّللَِّ{.. وهـــسه مع ـــزة  مـــة للقـــرآن،  املاضـــيفقد قصـــد منـــه املســـتقيفل كقولـــه تعـــاإل: }أَتَـــ  أَم 

 وع ييفة من أع ب ما يس عه النا  يف هسه احلياة الدنيا"..
ــن 15ومــثاً عنــد قولــه تعــاإل يف اخيــة ر َــ نَّ ِمــن مَّــارِج  مِ  [ مــن كــورة الــرنن: }َوَخلَــَا اجل 

ر {..  ده يقول: "واملارج املختلط بعضه بيفعض، فيكون اللَّهـب ا نـر وا صـفر وا خضـر  انَّ
لتلطات، وك ا أن اإلنسان من عناصر لتلفات هكسا اجلان من أنواع من اللَّهـب لتلطـات، 

ن مرك ــب مــن ألــوان كــيفعة غــري مــا مل يعل ــوه. فلفــظ ولقــد اهــر يف الكشــيف احلــديث أن الضــو 
املارج يشري إإل تركيب ا ضوان من ألواهنا السيفعة، وإإل أن اللهب مضطرا دا  ـاً، وإ ـا ُخلِـا 
اجلــن مــن ،لــق املــارج املضــطرا، إشــارة إإل أن نفــو  اجلــان م تــزال يف حاجــة إإل التهــسيب 

اكتحضــــروها إ، أفـــاد م أن الــــروع الكاملــــة  والتك يـــل. قمــــل يف مقــــال عل ـــان ا رواع الــــسين
 تكون عند اكتحضارها كاكنة هاد ة، أما الروع الناقصة ف هنا تكون قلقة مضطربة".

ر  35وعنـــد قولـــه تعـــاإل يف اخيـــة ر ـــن انَّ [ مـــن الســـورة نفســـها: }يـُر َكـــُل َعَلي ُكَ ـــا ُشـــَواٌ  مِ 
ر { وفي ــا تقــدم بقولــه: }ِمــن َوُاَــاٌ  فَــاَ تَنَتِصــرَاِن{.. يقــول: "إنــه عــئَّ هنــا  ــن انَّ بـــ }ُشــَواٌ  مِ 

ر {، والشـوا  واملـارج كابـا اللَّهـب ارـالص، فل ـا،ا جعـل اجلـان للوقـاً مـن مـارج  مَّارِج  مِ ن انَّ
 ومل يقل من شوا   فاعلم أن املارج فيه معي امضطراا ك ا تقدم.

ا تقــدم يف علــم ا رواع، وقــد أثيفتــسلق هنــاك، وهــسا امضــطراا يفيــد اضــطراا الــروع ك ــ
وأيضاً اختاط ا لوان اخن معروف يف التحليـل فهـو مـن هـسا القيفيـل.. وهـسه الفكـرة مل تُعـرف 
قـــط إم يف لماننـــا هـــسا، فـــ ن  ليـــل الضـــون والعلـــم أبنـــه لـــتلط، وامطـــاع علـــ  عـــامل ا رواع 

الـــيت م تُـــدرك إم  الناقصـــة وأهنـــا مضـــطربة، مل يكـــن إم يف لماننـــا، وهـــسا مـــن أعاجيـــب القـــرآن
بقرانة العلوم، ولي  يعقلها النا  بفن اليفاغة املعروف، فـا أصـحاا املعلقـات يـدركوهنا، وم 
الــسين بعــدهم يعل وهنــا، فهــل ملثــل امــرىن القــي ، أو  ت العــان، أو املتنــع أن يتنــاولوا هــسه 

بيفــارم، وأوَّ رــم علــم الــروع حــ   صصــوها املعــاين يف أقــوارم  كــا .. فهــسه اليفاغــة م ختطــر 
 بلفظ مارج  وعند إنزال العساا يسكرون الشوا ".
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ـرها تفســرياً لف يـاً لتصــراً، مث يـسكر مـا فيهــا مـن لطــا يف،  ومـثاً يف كـورة الزلزلــة  ـده يُفسِ 
مستعرضـاً مـا وقـو مـن حـواد  الزلـزال يف إيطاليـا، ومـا وصـل إليـه العلـم احلـديث مـن اكـتخراج 
الفحم واليفرتول من ا را، وما كثر يف هسا الزمان من اكتخراج الدفا ن مـن ا را، مثـل مـا 

بعد مـا يفـيض يف هـسا وغـريه: "ألسـت تـرى أن  -ُكِشيف يف مصر من آ ر قدما ها، مث يقول 
تشـــري مـــن طـــرف خفـــ  إإل مـــا ،كـــران يف  -وإن كانـــت واردة  حـــوال اخخـــرة  -هـــسه الســـورة 

ن ك هنـــا يف حالـــة للزلـــة، وقـــد أخرجـــت أثقارـــا، كنولهـــا ومو هـــا وغريهـــا، الـــدنيا  فـــا را اخ
والنـــا  اخن يتســـانلون، وهـــا هـــم أُومن يُله ـــون امخـــرتاع، وهـــا هـــم أُومن مقيفلـــون علـــ  لمـــان 
تنسيا ا ع ال حبيث تكون كل أمة يف ع ل يناكيفها، وكل إنسان يف ع له اراص به وينتفو 

 به".
رغ من تفسري كورة الكوثر، وكورة الكـافرون، وكـورة النصـر، يـسكر ومثًا  ده بعد أن يف

لنا حبثاً مستفيضاً عنوانه: "تطيفيا عام علـ  كـورة الكـوثر والنصـر ومـا بينه ـا" وفيـه  ـده يتـ ثر 
ـل نصـوص الشـارع مـن املعـاين الرمزيـة مـا ُيسـتيفعد   ِ ََُ بنزعته التفسريية العل ية إإل درجـة جعلتـه 

ا. و،لق أنه يقـرر أومً أن هـسه السـور مل تكـن خاصـة بزمـان النيفـوة، وم بفـت  أن يكون مراداً ر
مكة ونصر جيشها،  ن هسه ا مة كانت عند نزول هسه السور يف أول ع رها، وكيطول إن 

 شان هللا، وكم كيكون را من فتوع وانتصارات.
 -الــسي جــان منــا مث قــال: "وإ،ا كــان ا مــر ك ــا وصــفنا واــن أبنــان العــرا، وورثــة النــع 

صل  هللا عليه وكلم، ولغتنا يف مصر، والشام، والعرا ، ومشال إفريقيـا، هـي لغـة القـرآن فلنيفـا 
للنا  بعدان كر هـسه السـور، فقـد كـان العل ـان قيفلنـا يكت وهنـا، خوفـاً مـن أهـل لمـاهنم، ولكنَّـا 

ة، وحصـــتها مـــن اخن  ـــب علينـــا إبـــراله وإاهـــاره، لت خـــس هـــسه ا مـــة بعـــدان ح هـــا مـــن احليـــا
 اإلصاع".

مث أخس ييفاِ  لنا الكوثر، وأوصاف كيزانه، وطريه، وأوصاف َمن كريد عليه مـن املسـل ا، 
بعــد هــسا كلــه: "اعلــم  -مبـا جــان يف ا حاديــث عــن ركـول هللا صــل  هللا عليــه وكــلم.. مث قـال 

انت قيفلنـا وجـان أن هسه ا حاديـث وردت لغايـة أرقـ  اـا يراهـا الـسين م يفكـرون، كـم أُمـم جـ
فيهم مصلحون، ف ا،ا فعلوا  ألقوا إليهم العلم هبياة أيلـة، وصـورة مفرحـة، وهب ـة وأـال. وم 
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نزال نرى كل أمة حاضـرة كفا تـة. أـيعهم يصـيغون مـا يريـدون مـن اجل ـال، واحلك ـة، والعلـم، 
 ورق  ا ُمة هبياة تسر اجل هور".

شـــراابً أحلـــ  مـــن العســـل، فيفـــرع ويعيفـــد هللا مث يقـــول: "اجلاهـــل يســـ و الـــديفر واليـــاقوت، و 
ليصــل إإل هــسه اللَّــست الــيت تقــر هبــا عينــه.. والعــامل ين ــر فيقــول: إن هــسا القــول ورانه حك ــة 
وورانه علـم،  ين أرى يف خــال القــول ع ا ــب. فل ــا،ا يــسكر أن الكيــزان أو ا ابريــا أو اــو 

ملــا،ا عــئَّ بــه" .. مث يقــول: "ملــا،ا ،لــق عــدد  ــوم الســ انل وأي دخــل لن ــوم الســ ان هنــا  و 
،كر أن السين يردون احلوا عليهم آ ر الوضون  وملَ  ... وملَ  .. احلـا أن نيفينـا " ـداً صـل  
هللا عليـــه وكـــلم يريـــد أمـــرين: أمـــراً واضـــحاً جليـــاً يفـــرع بـــه أيـــو النـــا ، وأمـــراً  ـــتص ابلُقـــوَّاد 

 والع  ان.
 أهل ا را فاحا م يعرفون إم اواهر الـزرع، وجعـل إن النيفوة أبمر هللا، وهللا جعل يف

أطيفان يستخرجون منـافو مـن احلـب والشـ ر، وحك ـان يسـتخرجون علومـاً، وُكـٌل م يعـرف إم 
عل ه، فالطيفيب يشارك الفاع يف أنه جبكل، ولكنه ميتال عنـه ادراك املنـافو الطيفيـة. فالطيفيـب 

نـــه ادراك املنـــافو الطيفيـــة. هكـــسا حك ـــان ا مـــة يشـــارك الفـــاع يف أنـــه جبكـــل، ولكنـــه ميتـــال ع
اإلكامية يشاركون اجلهـان يف أهنـم يفه ـون احلـوا ك ـا فه ـوه، ويردونـه معهـم ك ـا يردونـه، 

 ولكن ه من ميتالون أبهنم قـُوَّاد ا ُمة السين يقودوهنا. ف ا،ا يقولون  يقولون إن النع
جلنة فيها مـا م َعـا  رأت، وم أ،ن آعـت، ـ صل  هللا عليه وكلم ـ يريد معاو أرق . إن ا

وم َخَطَر عل  قلب بشر، فلي  املان السي هو أحل  من العسل وأبـيض مـن الـثل  كـل شـين 
هناك، مث إن اجلنة م ا   فيها، وأي شين عدد  وم الس ان  وملا،ا اخُتصَّـت الن ـوم ابلعـدد 

لــم مــو بقا ــه علــ  اــاهره، فــا املســق والوضــون اب ثــر  والــسي نقولــه: إن احلــوا يُرمــز بــه للع
ا ،فر، وم أنواع اجلواهر النفسية من ديفر   واقوت، وم حاوة العسل الـسي يف ،لـق املـان، وم 
اتســـاع احلـــوا إم أفـــانا العلـــم ومنـــاار بدا عــــه املختلفـــة املنـــاه ، العسبـــة املشـــارا، الســــارة 

لـ  أن مـا ،هـب إليـه مـن قيفيـل الكنايـة للناارين..."، مث  لص مـن هـسا كلـه إإل امكـتدمل ع
بعـد بيــان  -الـيت هـي لفـظ أُطلـا وأُريـد بـه ملم معنــاه مـو جـوال إرادة املعـي ا صـلي، مث يقـول 

هـسه الكنايـة: ".. هنـا يكـون النصـر وم يكــون إم بعـد أن يت ـاا النـا  عـن أفعـال امللحــدين 
كــورة الكــافرون. هنـا يكــون نصــر هللا  والكفـرين، وجعــل العلـوم مرتيفطــة ابلربوبيــة ك ـا تشــري إليـه
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والفـت ، ويــدخل النــا  يف هــسه العلــوم احلقيقيــة أفواجـاً. وعلــ  حك ــان املســل ا الــسين بعــدان 
مـــ  نشـــروا هـــسه اخران العل يـــة وأمثارـــا، ورأوا املســـل ا تقـــدَّموا ونصـــروا العلـــم علـــ  اجلهـــل يف 

رهبـم مـن أهنـم خـري أمـة أخرجـت للنـا ،  العامَل اإلنسـاين، وأصـيف  املسـل ون قـا  ا مبـا وعـدهم
وأهنم رنة للعـاملا، مـ  رأى العل ـان ،لـق فيعل ـوا أن هـسا هـو النصـر يف لماننـا، وهـو الفـت ، 

 وإ،ن فعل  القا  ا بسلق أن َ دوا رهبم ويستغفروه".. إخل.
هسا هو تفسري اجلواهر، وهسه  ا،ج منه وضعتها أمام القارئ، ليقـيف علـ  مقـدار تسـلط 

 هسه النزعة التفسريية عل  قلم م لفه وقليفه.
موكوعة عل ية، ضـربت يف كـل فـن مـن فنـون العلـم بسـهم وافـر،  -ك ا ترى   -والكتاا 

اا جعل هسا التفسـري يُوصـيف مبـا ُوِصـيف بـه تفسـري الفخـر الـرالي، فقيـل عنـه: "فيـه كـل شـين 
إ،ا دلَّ الكتــاا علــ  إم التفســري" بــل هــو أحــا مــن تفســري الفخــر هبــسا الوصــيف وأوإل بــه، و 

شــين، فهــو أن امل لــيف رنــه هللا كــان كثــرياً مــا يســيف  يف ملكــوت الســ وات وا را بفكــره، 
ويطوف يف نواع ش َّ مـن العلـم بعقلـه وقليفـه، لُي لـ  للنـا  آات هللا يف اخفـا  وا أنفسـهم، 

اإلنســان مــن  مل لُي هــر رــم بعــد هــسا كلــه أن القــرآن قــد جــان متضــ ناً لكــل مــا جــان و ــين بــه
علوم ون رات، ولكل ما اشـت ل عليـه الكـون مـن دم ـل وأحـدا ،  قيقـاً لقـول هللا تعـاإل يف  
ن {.. ولكـن هـسا خـروج ابلقـرآن عـن قصـده، وااــراف  كتابـه: }مَّـا فـَرَّط نَـا يف الِكتَـاِا ِمـن َشـي 

 به عن هدفه، وقد عرفت رأينا يف املس لة فا نعيده.
* * * 

 ان املعاصرين رسا اللَّون من التفسري:إنكار بعض العل 
مل يقــيف العل ــان يف هــسا العصــر موقــيف اإلأــاع علــ  قيفــول هــسا اللَّــون مــن التفســري، بــل 

 نراهم لتلفا يف قيفوله والقول به، ك ا كان الش ن با َمن كيفقهم من العل ان ا قدما..
الفكـرة يف التفسـري وقثـر هبـا يف وإ،ا كنا قد وجدان من العل ان ارتَدثا َمن ااال إإل هسه 

م لفاته، ف انَّ  د جبوار هـ من أيضـاً كثـرة مـن العل ـان مل تـرا عـن هـسا اللَّـون مـن التفسـري، ومل 
تستسـ  أن تشـرع بـه كتـاا هللا تعـاإل، ومل تغ ـض عينهـا أو متسـق قل هـا عـن رد هـسه الفكــرة 

 عل  أهلها وتناورم إاها ابلنقد والتفنيد.
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َهـت إإل صـاحب اجلـواهر،  د هسه امل عارضة يف كثري من ارتاورات وامعرتاضات الـيت ُوجِ 
 و،كرها لنا يف تفسريه.

ك ـا  ــد بعـض أكــاتستنا املعاصــرين ينعـون علــ  َمــن جبخـس هبــسه الفكــرة ويقـول هبــا، ومــن 
بــــا هــــ من أكــــتا،ان الشــــيج " ــــود شــــلتوت. فقــــد تنــــاول هــــسا املوضــــوع ابليفحــــث يف العــــدد 

وفيــه يــرد علــ   - 1941إبريــل كــنة  -( مــن الســنة التاكــعة الــة الركــالة. 408(، )407)
 من يسهب إإل هسا اللَّون من التفسري حب   قوية واضحة.

وهـــسا هـــو ا كـــتا، الشـــيج أمـــا ارـــوإل يتنـــاول هـــسا املوضـــوع يف كتابـــه "التفســـري: معـــامل 
 حب ــ  قويــة واضــحة، حياتــه. منه ــه اليــوم"، وفيــه يــرد علــ  أنصــار هــسا املــسهب يف التفســري

 اكتفدان منها كثرياً يف قييد ما اخرتان من املسهيفا.
 ـده يف مقدمـة تفسـريه ينعـ  علـ  َمـن قثـروا يف  وهسا هو املرحوم السيد " د رشيد رضا

تفسريهم بنزعا م العل ية، فشغلوا تفاكـريهم مبيفاحـث النحـو، والفقـه، ونكـت املعـاو، واليفيـان، 
يه، مث ينع  عل  واإلكرا يليات... و  غري ،لق، ويعد هسا صارفاً يصرف النا  عن القرآن وَهد 

الفخر الرالي ما أورده يف تفسريه من العلوم احلادثة يف املِلَّة، ويعد هسا صارفاً يصـرف اإلنسـان 
يــه، ك ـــا يتوجــه مبثــل هــسا اللـــوم علــ  َمــن قلَّــد الفخـــر الــرالي يف مســلكه مـــن  عــن القــرآن وَهد 

نه أراد صاحب اجلواهر، و،لق حيث يقول: ".. وقد لاد الفخر الـرالي صـارفاً املعاصرين، وأا
آخـر عـن القـرآن، هـو مـا يـورده يف تفسـريه مـن العلـوم الراضـية والطيفيعيـة وغريهـا، وقلَّـده بعـض 
املعاصرين ايراد مثل هسا من علوم هسا العصر وفنونه الكثرية الواكعة، فهـو يـسكر في ـا يسـ يه 

، مـــن علـــوم الفلـــق -مبناكـــيفة كل ـــة مفـــردة كالســـ ان وا را  -ومً طويلـــة تفســـري اخيـــة فصـــ
 والنيفات واحليوان، تصد قار ها ع ا أنزل هللا  جله القرآن".

رنـه  -وأخرياً.. فهسا هـو شـيخنا العامـة ا كـتا، ا كـئ الشـيج " ـد مصـطف  املراغـ  
حلـــديث" م يرضـــ  عـــن هـــسا  ـــده يف تقري ـــه لكتـــاا "اإلكـــام والطـــب ا -هللا رنـــة واكـــعة 

املسلق يف التفسري، رغم أنه مدع الكتاا وأشاد مب هود م لفه، و،لق حيث يقـول: "لسـت 
أن أقـول: إن الكتـاا الكـرمي اشـت ل علـ   -يعي ثنانه علـ  الكتـاا وم لفـه  -أريد من هسا 

أتـ  أُبصــول  املعــروف، وإ ـا أريـد أن أقـول إنـه أيـو العلـوم ألـة وتفصـياً اب كـلوا التعلي ـي
عامة لكل ما يهم اإلنسان معرفته به، لييفل  درجة الك ال جسداً وروحـاً، وتـرك اليفـاا مفتوحـاً 
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 هـــل الـــسِكر مـــن املشـــتغلا ابلعلـــوم املختلفـــة، لييفينـــوا للنـــا  جز يا ـــا بقـــدر مـــا أُوتـــوا منهـــا يف 
 الزمان السي هم عا شون فيه".

ـــرها، وم العلـــوم إإل وا موضـــو آخـــر يقـــول: " ـــب أن م  ـــر اخيـــة إ إل العلـــوم كـــي نُفسِ 
 اخية، ولكن إن اتفا ااهر اخية مو حقيقة عل ية  بتة فسرانها هبا".

ومن هسا كله يتيفا أن التفسـري العل ـي يف العصـر احلـديث إن كـان قـد لقـ  قيفـومً ورواجـاً 
عل َت في ـا كـيفا عند بعض العل ان، ف نه مل يلا مثل هسا القيفول والرواج عند كثري منهم، وقـد

 (25أي الرأيا أقرا إإل احلا وأحرى ابلقيفول". )
 

 ومن مصنفاته أيضاً:
 ط(.  -* )هنضة ا مة وحيا ا 

 (.اهـ 26قال الزركلي: "نشره تيفاعا يف جريدة اللوان " )
 (27وقال كركي : " مصر".اهـ )

 ط(. -* )جواهر العلوم 
 (.28طـ (، أي مطيفوع ) ،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز )

 تتض ن املقامت اختية: -قال كركي : " ركا ل 
 ( احلك ة واحلك ان.1)
 ( ما املقصود من هسا العامل.2)
 ( وجهة العامل واحدة وهي الن ام العام.3)
 ( قطو شعرية معربة عن اإلنكليزية.4)
 (29".اهـ )1915مط ُجرجي غرلولي إككندرية  -( قصا د شعرية 5)

 لشيج رشيد رضا يف تقري ه:وقال ا
"مل يـــن  القـــران كتـــاا ) ميـــزان اجلـــواهر ( الـــسي قرانـــاه يف اجلـــزن ارـــام ، ومل ينســـوا أن 
م لفــــه هــــو ا كــــتا، الفاضــــل الشــــيج طنطــــاوي جــــوهري مــــدر  اليفاغةواإلنشــــان يف املدركــــة 

ن، ارديويـة، وهــسا كتــاا جــواهر العلــوم لل ــوهري أيًضـا، فصــاحب امليــزان هــو صــاحب املــولو 
ف ن اطلو يف ،اك عل  اجلـواهر في يزاهنـا، فعليـه أن يطلـو عليهـا يف هـسا  ـردة قا  ـة بنفسـها، 
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رعـ  هللا هـسا امل لففلقـد كـلق يف كتابيـه الطريــا القـومي، وَهـَدى إإل احلـا وإإل طريـا مســتقيم، 
 إ، دملناارين يف العلوم الكونية عل  خالا ا كوان، وقرا هسه العلوم من غري

ن فيهــــا أبع وبــــة مــــن كــــحر اليفيــــان، كــــ ن الغايــــة مــــن إنشــــان مدركــــة دار العلــــوم النــــااري
قــديفلت يف هــسا امل لـــيف يف أهبــ  م اهرهــا، وقـــد ن ــم هــسا الكتـــاا يف كــلق القصـــص،فهو 
حكايـــة شـــاا عـــرف العلـــوم واخداا، وضـــرا يف ا را يطلـــب فتـــاة ك ثلهليتخـــسها لوًجـــا 

 ملن يشاكلها ويقارهبا يسكن إليها، ف ن النف  م يسكن اضطراهبا إم
وفيــه ثاثــة أبــواا أحــدها يف ع ا ــب ا را، والثــاين يف ع ا ــب الســ وات،والثالث يف 
يـــٌد * يف لَـــو ع   ـــيٌط * بَــل  ُهـــَوقـُر آٌن  َِّ ُ ِمـــن َورَا ِِهـــم "يِف آات مــن القـــرآن "يطـــة بكـــل ،لــق } َواَّللَّ

قةا كــتا، املرشــد والــواعظ املتفــرد ( وقــد طيفــو الكتــاا علـ  نف 22-20"َّ ُفـو   { ) الــئوج: 
 الشيج علي أس النور احلرس والفاضل املهسا

 (30" د توفيا أفندي الكاشيف، فُيطلب منه ا، ومن مكتيفة الرتقي".اهـ )
 ط(. -* )الن ام واإلكام 

 (.31،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع)
مـــط هنديـــة  - 232ص  1321مـــط اجل هوريـــة  -م قـــال كـــركي : " الن ـــام واإلكـــا

 (32.اهـ)1331
 ط(. -*)التاج املرصو 

 (.33،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع)
 (34".اهـ )1324وقال:كركي : " مط التقدم 

 (.اهـ35وقال أيضاً:" الطيفعة ا وإل مبط امل يد " )
 (.36و،كره املرعشلي )

 ط(. -*)الزهرة 
 (.37،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع)

 (38".اهـ )1322وقال كركي : " مصر 
 وقال الشيج رشيد رضا يف تقري ها :

 ) الزهرة يف ن ام العامل وا مم (
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ركالة لطيفة يف الزهرة للشيج طنطاوي جـوهري كتيفهـا أبكـلوبه املعروفووهـو مـزج الكـام 
ة ون ام الكون آبات القرآن احلكيمو ولو أَِليف التامسة، وغـريهم مـن قـران العربيـة يف يف الطيفيع

عصــران هــسا ا كــلوا، منتفعــوا مبــا يف هــسه الكتيفواكــتلسوه. ويف هــسه الركــالة مقارنــة بــا رأي 
 لسمام الغزاا ورأي جلون ليفق العامل

ن و وحبـث في  ـال النيفـات الطيفيعي العصريو وحبث يف القرآن واملسل ا ومتـ خري اإلفـر 
ون ـــام ا لهـــار، والكـــام علـــ  الزهـــر ،ي ا قفـــال واملفـــاتي و والزهـــر،ي احلـــرا و والزهـــر ،ي 
اجلنـــدو والزهـــر ،ي السياكـــة احلقيقيـــة والوبيـــةو والزهـــراملن مو ونـــور الزهـــر. وامل لـــيف يعت ـــد يف 

 الكام العل ي عل  م لفات اإلفرن 
ا الن ــام إإل فاعلــه احلقيقــي والتنيفيــه علــ  كرصــنعته احلديثــةو ويزيــد علــ  ،لــق إكــناد هــس

 (39وبديو حك ته، فنحث النا  عل  قرانة كتيفه ".اهـ )
 ط(. -*)ن ام العامل وا مم 

 (40،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع. )
ا  ابشـا ا ول وقال كركي :" قدمه امل ليف هدية ملدركة كاكنة اجلنان والدة املرحوم عيفـ

 (41".هـ )2جزن  1323/  4مط مدركة والدة عيفا   -
 (.42،كره املرعشلي)

 ط(. -* )ا رواع 
 (43،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع )

 ( 44وقال كركي :"أعها من كتب ا وا ل وا واخر مط السعادة )دون  ريج(".اهـ )
 (45،كره املرعشلي.)

 ط(. -)أين اإلنسان *
 (.46،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع)

 ( . 47".اهـ )1913مط املعارف  -وقال كركي : " أين اإلنسان 
وقال النقاش: " حبٌث تقدم به إإل "م متر ا جنا  "السي انعقد يف إ لـرتا يف شـهر يوليـو 

 (.48م.اهـ)1911
 .ط( -* )أصل العامل 
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 (.49،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع)
مــــط الفنــــون اجل يلــــة  -وقــــال كــــركي : " وهــــي ميفاحــــث فلســــفية يف اجلغرافيــــة الطيفيعيــــة 

 (.اهـ 50ابإلككندرية )دونتاريج(")
 (.51و،كره املرعشلي)

 وقال الشيج صاحل للص رضا: ") أصل العامل (
 ابلقطو املتوكط، طيفو 35فية الطيفيعية، صفحاته ميفاحث فلسفية يف اجلغرا

 عل  نفقة إدارة  لة الرشدات، عل  ور  1916يف مطيفعة الفنون اجل يلة كنة 
 كور  الصحيف السيارة.

 اكم الكتاا يدل عل  موضوعه وعلو كعب م لفه ا كتا، الشيج طنطاوي
 ج عيفد الع يم فه يجوهري يف ا حبا  الفلسفية وينوه مبكانه، وكيفب قليفه أن الشي

 الضرير الطالب ابجلامو ا ندي ك ل امل ليف أكالًة كانت لديه مشكلة و،لق بعد أن
 قرأ شيًاا من م لفات ا كتا، اجلوهري ف جابه مبا أدى إإل ميفاحث:

 كروية ا را.  -1
 ما وران الطيفيعة. -2
 تكوين العامل. -3
 لاطيفة لطالب العلم وفيها حال اإلنسان ا وإل. -4
 احلالة الثانية. -5
 (52احلالة الثالثة، وكلها يف أصل املوجودات ".اهـ ) -6

 ط(. -* )أال العامل 
 ( 53،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع )

 (54".اهـ )1329وقال كركي : " الطيفعة الثانية مصر 
 ط(  -* )احلك ة واحلك ان 

 (55وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع )،كره الزركلي يف ا عام 
 (.56و،كره املرعشلي )

 ط(.-* )كوان  اجلوهري 
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 (57،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع )
 ( .58قال كركي :" مصر".اهـ ، أي طيفعت مبصر)

 ط(. -* )ميزان اجلوهر 
 (.اهـ 59قال الزركلي:"يف ع ا ب الكون" )

 (.60املرعشلي)و،كره 
 وقال الشيج رشيد رضا يف تقري ه:

 ) ميزان اجلواهر يف ع ا ب هسا الكون اليفاهر (
كتاا جديد الت لييف والطيفو، بل وا كلوا والوضو، وهل هو كتاا توحيد، وتنزيـه، أم  
كتاا أخا  وآداا، أم كتاا فكاهـة ونزاهـة، أم كتـاا طيفيعـة ونيفـات، أم هـو تفسـري آات 

أ وصـــيف، ومـــن ،ا  عــــرف، م لـــيف الكتابصـــديقنا ا كـــتا، الفاضـــل الشــــيج بينـــات   مـــن قـــر 
طنطــــاوي جــــوهري معلــــم اليفاغــــة واإلنشــــان يف املدركــــةارديوية، وقــــد حــــسا بــــه حــــسًوا َكــــي 
أكــلوا ) ركــا ل إخــوان الصــفا ( املشــهورة في ــزج العلــوم الكونيــة ابخات القرآنيــة، وامل اخــاة 

ــــه نزهــــه مــــن احلكــــاات اررافيــــة، والسفســــطات بــــا املنــــالع الفلســــفية واملشــــارعالدين ية، إم أن
 الن رية، ومل يقصد من

الكتاا  رير فن لصوص بيفيان مسا له، و رير دم له، وإ ا هو أفكوهةعل ية دينية فيه 
فا ـد ن لصــنفا مــن النـا : صــنيف عكــيف علـ  فنــون العربيــة والفقهومثـل السنوكــية واجلــوهرة 

أن علوم الكون بعيدة عنالدين ومساهيفه، وصنيف اشـتغل مبيفـادئ  من كتب العقا د، فهو يتوهم
 الفنون العصرية عل  الطريقة ا وربية اليت

م تسـتلفت الـسهن مــن الصـنعة إإل الصــانو، وم تعـرج بعقلـه مــن الكـون إإل املكون،فهــسا 
حيـان، الكتاا يهديه إإل ،لق، وقد كيفا اإلمام الغزاا إإل هسه الطريقة يف كتاابلتفكر من اإل

واكنت صاحيفنا بسنته، هسا ما مع ا من مطالعـة صـفحات منه تفرقـة ومطالعـة خامتتـه، وقـد 
 التزم طيفو الكتاا صديقنا ا كتا، املرشد، واملسلم

املوحـد الشـيج علـي أبـو النــور اجلـرس، ووكـل أمـر نشــره إإل مريـده الفاضـل عيفداحل يـد بــق 
ومـــن مكتيفـــة املداركيفالصـــلييفة، وونـــه عشـــرة  الطـــوجبي ويُطلـــب منه ـــا، ومـــن املطيفعـــة املتوكـــطة،

 (.اهـ61قروش )
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 ط(  -*)الفرا د اجلوهرية يف الطر  النحوية 
 ( 62،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع )

 (.63و،كره كحالة يف مع  ه)
 ( ، أي طيفو يف تلق السنة.64هـ ".اهـ )1316وقال كركي : "
 (.65،كره املرعشلي)

 ط(. –* )مسكرات يف أدبيات اللغة العربية 
 (.اهـ 66" )1328قال كركي : "مط الشعب 

 * )السر الع يب يف حك ة تعداد ألواج النع ـ ط(.
 (.اهـ67")1333قال كركي : "مط اجل الية 

 (.اهـ 68و،كره املرعشلي )
 ط(. -* )هب ة العلوم يف الفلسفة العربية وموالنتها ابلعلوم العصرية 

 (.69،كره الزركلي يف ا عام وأشار إليه ابلرمز ) طـ (، أي مطيفوع )
 ط(:  –* ) جواهر التقوى 

 (.اهـ70")1322قال كركي : "مصر 
 * ) تفسري كورة الفا ة ( 

 * ) ركالة يف ارال ( 
 * ) جواهر اإلنشان (.

 قال الشيج رشيد رضا يف تقري ها: 
 ) جواهر اإلنشان (
، الفاضــل الشــيج طنطـاوي جــوهري مــدر  العربيــة فياملدركــة ارديويــة أنشـ  أخــوان ا كــتا

نيفـًسا وفصــومً يف موضـوعات لتلفــة، لتكــون مترينًـا للتامــسة علىالكتابــة واإلنشـان. مث ضــم إليهــا 
بعـض ا حاديــث النيفويــة يف الفضـا ل و"اكــنا ع ال وشــيًاا مــن احِلَكـم املنثــورة، ومــن ا شــعار 

 منها ن ماملختارة يف اخداا، و 
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ملخـــص مـــن كتـــاا ) أدا الـــدنيا والـــدين ( وآـــي هـــسه اا وعـــة ) جـــواهر اإلنشـــان (. 
صــفحةوتطلب مــن  90وقــدطيفعت يف مطيفعــة الرتقــي الشــهرية ابإلتقــان، وونهــا قرشــان، وهــي 

 (.اهـ71مكتيفة الرتقي ومن حضرة ملتزم طيفعها توفيا أفندي كاشيف بشارعئكة الفيل")
 ( ".اهـ72قاهرة )قال الزركلي:" وتويف ابل

) ينـــاير (   11هــــ / 1358وقـــال املرعشـــلي: " تـــوا يـــوم ار ـــي  أول ،ي احل ـــة كـــنة 
 (. 73م القاهرة )1940كانون الثاين كنة 

 ــــــ
 املراجو:

 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج1)
 (.15صـ 2( ع ر رضا كحالة، مع م امل لفا ) ج/ 2)
 (.1243صـ /2كي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج( يوكيف بن إليان كر 3)

)*( وقد أورد يف مع م اليفابطا قصا د كثرية له وقال يف تقيـيم شـعره: "   ـو شـعره بـا 
طــــرفا متيفاعــــدين، إ، يــــن م القصــــيدة التقليديــــة يف املناكــــيفات، مــــن املراثــــي والتهــــاين والفخــــر 

ر لكيفـــار شـــعران اإل ليزيـــة والفرنســـية أع ـــا املعـــاين والتعزيـــة واملراكـــلة، ولكنـــه حـــا يـــرتجم  تـــا
وأد  ا فكــار الفلســفية، بــل يتحــرك حســه اإليقــاعي يســت يب لكل ــة عــابرة مــن رجــل عــامي 

 فرييفل قطعة فيها بساطة الفطرة وع ا
ومـــن اجلـــدير  -اإلدراك )وهـــي بعنـــوان: فكاهـــة يف وصـــيف املنـــاار واحلـــض علـــ  الع ـــل( 

وم احلديثــة، فهــو مبثابــة تطــوير )موضــوعي( لل ن ومــات العل يــة ماح ــة أكــلوبه يف ن ــم العلــ
 القدمية، وبدرجة أقل يف ا كلوا السي يسو  حقا ا العلوم يف كيا  إنساين.اهـ 

صـــــ  /1( يوكـــيف املرعشــــلي، نثــــر الـــدرر واجلــــواهر يف عل ــــان القـــرن الرابــــو عشــــر ) ج4)
550.) 
صـــــ  /1القـــرن الرابــــو عشــــر ) ج( يوكـــيف املرعشــــلي، نثــــر الـــدرر واجلــــواهر يف عل ــــان 5)
551.) 
 (.318 /1( لكي " د  اهد، ا عام الشرقية يف املا ة الرابعة عشر ار رية ) ج6)
 (.265( رجان النقاش، عيفاقرة و انا )صـ:7)
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 (. 270( رجان النقاش، عيفاقرة و انا )صـ:8)
 (.264( رجان النقاش، عيفاقرة و انا ) صـ: 9)
ـ اليفغـــدادي ـ احليفيـــب(،  2ـ القيســـي 1يفـــاحثا ) الـــزبريي ـ القيســـي(   وعــة مـــن ال10)

 ( 1082املوكوعة امليسرة يف تراجم أ  ة التفسري واإلقران والنحو واللغة)صـ: 
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج11)
550.) 
صــــ  /1 ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل12)
550.) 
( كانــت جريــدة اإلخــوان أكــيفوعية وكــان هــو مــن رتكــا ها وكــان اــن كــاعد ا كــتا، 13)

حسن اليفنا ـ عليه ا الرنة ـ يف نشر دعوته إإل اخفا  ان ر:مسكرات الدعوة والداعيـة ليكـتا، 
 م.1949حسن اليفنا املرشد العام لسخوان، اغتيل عام 

 (.230صـ  /3لدين الزركلي، ا عام ) ج( خري ا14)
(، وقال الزركلي يف ترأة الشاهيين 230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج15)

اإلمــامي أنــه أــو تفســرياً و تصــدى فيــه للــرد علــ  بعــض مــا جــان يف تفســري الشــيج طنطــاوي 
 (134،صـ 1جوهري، ومل يت ه.اهـ ) ا عام / ج

 (.15صـ 2ع م امل لفا ) ج/ ( ع ر رضا كحالة، م16)
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج17)
551.) 
(18)

ttp://www.almoajam.org/poet_details.php?id=3268 
( ان ــر أخــي الكــرمي إإل أدا العامــة الســعدي يف النقــد قــال ـ رنــه هللا ـ: "رأيــت 19)

منسواًب للطنطاوي" أرأيت قال منسوا ومل يقل للطنطاوي لثقته بـه و نـه م تفسريًا طيفو أخريًا 
يثــا اب مــر إم إ،ا تيفــا   دره ودر أهــل  ــد فلقــد كــان َــيفهم الشــيج رشــيد ويفســ  رــم يف 

  لته ااال لنقدها وكان يثا هبم غاية الثقة رنهم هللا وغفر رم وأحلقنا هبم.
 (143، صـ 29(  لة املنار ) ج20)
 (511،صـ 30(  لة املنار ) ج21)
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 (.242، صـ1( عادل نويهض، مع م املفسرين )ج22)
ـ اليفغـــدادي ـ احليفيـــب(،  2ـ القيســـي 1(   وعــة مـــن اليفـــاحثا ) الـــزبريي ـ القيســـي23)

 (.1082: 1801املوكوعة امليسرة يف تراجم أ  ة التفسري واإلقران والنحو واللغة)صـ 
ـ اليفغـــدادي ـ احليفيـــب(،  2ـ القيســـي 1 ) الـــزبريي ـ القيســـي(   وعــة مـــن اليفـــاحثا24)

 (.1087: 1085املوكوعة امليسرة يف تراجم أ  ة التفسري واإلقران والنحو واللغة)صـ
 (.381ـ371، صـ 2( " د حسا السهع، التفسري واملفسرون ) ج25)
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج26)
 (.1244صـ /2كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج ( يوكيف بن إليان27)
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج28)
 (.1244صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج29)
 (.911صـ /4( " د رشيد رضا،  لة املنار )ج30)
(، وقـــال الشـــيج رشـــيد رضـــا يف 230صــــ  /3( خـــري الـــدين الزركلـــي، ا عـــام ) ج31)

 تقري ه: " ) الن ام واإلكام (
 للشيج طنطاوي اجلوهري أكتا، العربية يف املدركة ارديوية، ولوع مبزج

 الع ات واحِلَكم الدينية ابلكام يف "اكن الكون الطيفيعية، وقد أليف يف هسا كتابيه
 لنا تقري ه ا وبيان مزيَّة هسه ) ميزان اجلواهر ( و ) جواهر العلوم ( اللسين كيفا

 الطريقة، مث كتب بعدبا مقامت يف ،لق أعها " د أفندي مسعود ارترر ابمل يد،
 من القطو اللطييف، وقد 320وطيفعها مبطيفعة اجل هور فكانت كتااًب صفحاته او 

 قال امل ليف يف مقدمة الكتاا ما نصه:
 جعلت أوقات الراضة ولقد حدا س شدة ولوعي وشوقي ملعرفة الكون أن

 لصرف عنان الفكر للت مل يف مصنوعات هللا جل وعا م ثرًا تلق اللسة عل  ما
 كواها ابلطيفو والغريزة، فكنت إ،ا هيفت النس ات يف ارلوات أو با أغصان

 ا ش ار، أو غردت ا طيار وآعت خرير مان ا هنار متثل ا من تلق ا صوات،
 هب ة العلم وحك ة امليفدع أباهر  ل ، وأبدع يفلي من ميفاه  تلق ا لوان

 معي، ومن هسا كانت هسه ارواطر املودعة يف هسا الكتيب السي آيته ) الن ام
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 واإلكام (، ورتيفته عل  مقدمة وثاثة أقسام: ) القسم ا ول ( يف أال الكون
 ويفهمون امه وميزانه، إ، يت ل  لقار ه كييف انت م النيفات وولن مبيزان حقيقي 

 7الســر املكنــون املعــئ عنــه ابمليــزان يف آات كثــرية كقولــه: } َوَوَضــَو املِيــزَاَن { ) الــرنن: 
 (، واوه وهبسا قرنت اإلكام ابلن ام تسكريًا أبنه هو السي أيق ين

 إإل الن ر يف هسه العلوم الن امية يف الكون. و ) القسم الثاين (  و،ج يف كيفية
 رييف، وما املقصود منها كسورة يوكيف وكورة كلي انفهم َقصص القرآن الش

 عليه ا السام اا يتسانل عنه الداركون للعلوم، املتشوقون لاطاع، وكييف تدعو
 تلق القصص إإل املاينة والن ام كحك ة كلي ان وآداا يوكيف ارلقية ليزداد

 م الثالث ( في اامل من يقيًنا، ويوقن الشاكيفون من إخواننا الشيفان املسل ا. ) القس
  ب عل  امللوك والرتكان والعل ان واحلكام ودعاة ا مة وارطيفان من اخداا

 العامة الكافلة لن امها ك ا انت م الكون أأعه ابلنوامي  العالية واملا كة الصافا.
، 6والكتاا يطلب من طابعـه ووـن النسـخة منـه  سـة قـروش صـحيحة. ) لـة املنـار، ج

 (679صـ 
 (.1244صـ /2يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج( 32)
(، وقـــال الشـــيج رشـــيد رضـــا يف 230صــــ  /3( خـــري الـــدين الزركلـــي، ا عـــام ) ج33)
 تقري ه:

 " ) التاج املرصو جبواهر القرآن و العلوم (
 للشيج طنطاوي اجلوهري املدر  ابملدركة ارديوية طريقة حسنة يف مزج

 الكون بعلوم الدين واجل و با هداية القرآن وما ينفو النا  من ش ون علوم
 الع ران وله يف ،لق كتب لتصرة مفيدة ك واهر العلوم وميزان اجلواهر َمن

 طالعها يغسي عقله وروحه وخياله بقو ا وش وهنا، وقد طيفو له يف هسا العام كتاا
 ن ليعرضه عل  م متر ا دان السيجديد آ اه مبا رأيت وأهداه إإل إمئاطور اليااب

 انعقد يف عاص ة باده وهو م لَّيف من ثنتا و سا جوهرة وفيه أبواا وفصول
 كلها يف "اكن اإلكام وحك ه وفضله وقد بدأه امل ليف برتأة حال نفسه يف

 الن ر والتحصيل وترقِ يه يف ،لق وهسا اا ينكره عليه كثري من النا ، وم بدع ف ن
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 اليفشري ينفر من الدعوى وم اهنا وإن أخلص صاحيفها وصد ، ولكن رأيناالطيفو 
 من ه من النا  من يسرف يف اإلنكار ح  يغ ط احلا ويع   عن أيو ارتاكن،

 فعس  أن َاكب مدَّعو اإلنصاف من هسا الصنيف أنفسهم.
 طيفو الكتاا احلاج " د أفندي الساكي مبصر وهو يطلب منه، فعس  أن

علـــ  مطالعتـــه، ف نـــه مـــن الكتــب النافعـــة إن شـــان هللا تعـــاإل". )  لـــة املنـــار،  يقيفــل النـــا 
 (872، صـ9ج

 (.1243صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج34)
 (.1243صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج35)
صــــ  /1ر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدر 36)
551.) 
 (. 230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج37)
 (.1244صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج38)
 (.950صـ /7( " د رشيد رضا،  لة املنار )ج39)
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج40)
 (.1244صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج41)
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج42)
551.) 
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج43)
 (.1244صـ /2ة واملعربة ) ج( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربي44)
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج45)
551.) 
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج46)
 (.1243صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج47)
 (.265ا )صـ:( رجان النقاش، عيفاقرة و ان48)
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج49)
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 (.1243صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج50)
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج51)
551.) 
 (.327صـ /21( صاحل للص رضا،  لة املنار )ج52)
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج53)
 (.1243صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج54)
 (.230صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج55)
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج56)
551.) 
 (.230صـ  /3ري الدين الزركلي، ا عام ) ج( خ57)
 (.1244صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج58)
 (.231صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج59)
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج60)
551.) 
 (.188صـ /4رضا،  لة املنار )ج( " د رشيد 61)
 (.231صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج62)
 (.15صـ 2( ع ر رضا كحالة، مع م امل لفا ) ج/ 63)
 (.1244صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج64)
صــــ  /1بـــو عشـــر ) ج( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرا65)
551.) 
 (.1244صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج66)
 (.1244صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج67)
صــــ  /1( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــرن الرابـــو عشـــر ) ج68)
551.) 
 (.231صـ  /3الدين الزركلي، ا عام ) ج ( خري69)
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 (.1243صـ /2( يوكيف بن إليان كركي ، مع م املطيفوعات العربية واملعربة ) ج70)
 (. 78صـ /5( " د رشيد رضا،  لة املنار )ج71)
 (.231صـ  /3( خري الدين الزركلي، ا عام ) ج72)
صــــ  /1ن الرابـــو عشـــر ) ج( يوكــيف املرعشـــلي، نثـــر الـــدرر واجلـــواهر يف عل ـــان القـــر 73)
551.) 
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