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 م(7112-0591شيخ أحمد كاكە محمود )لا

  : (0)حياته -أ
م(، نشأ 0591، سنة )(3)النپي(يابن خدر بن علي، ولد في قرية ) (2) كاكه محمود  هو أحمد بن     

ظهرت عليه عالمات النبوغ والذكاء وكريمة ومتدينة،  أكناف عائلة ملتزمة بالشيخ أحمد، في رحا
حين كان عمره أقل من سبع م(، 0591ودخل المدرسة الدينية في قريته عام ) والنجابة منذ طفولته،

في المقدمات العربية  قرأ بعض المواّد والكتب الدينية الصغيرة،سنوات، وبدأ بدراسة القرآن الكريم، ثم 
في القرى والمدن ثم تجّول في المدارس الدينية  ،متداولة في المدارس العلمية الدينية آنذاكال

رعيَّة درس على يد المختصين البارزين و الكردستانية، و  في المنطقة من الشيوخ تلقَّى العلوم الشَّ
المعهد في م( عندما أّسس المعهد اإلسالمي في حلبجة، التحق الشيخ ب0591وفي سنة )، (4)والعلماء

م( تخّرج منه، وبعد إتمام مراحل المعهد واَظَب على الّدراسة لدى الشيخ 0510السنة نفسها، وفي سنة )
وحصل على اإلجازة العلمية منه، ثم أقبل على  ،، وكان متأثرًا بالغ التأثير بأفكاره(9)عثمان عبد العزيز

                                                 

: مع نجل المفسر )عرفان أحمد(: من علماء كردستان العراق وكوادر الحركة اإلسالمية، مقابلةومات من: ة المفسر أخذت المعلالالطالع على حي ( 0
، والعدد الثاني: 2115/ـه0431العدد األول:  ردي ري )الرجل على طريق الحق( مهم(، بمنزله الشخصي في حلبجة، ومجلة: 02/5/2104بتاريخ: )

 www.ahmadkaka.orgسر وجهوده وآثاره، وموقع ، الخاصة بحياة الشيخ المف2101/ـه0430

وأحيانًا يركب مع اسم آخر، ويصير علمًا خاّصًا مصطلح )كاكه( ُيطلقه الكرد على األكبر سنًا، وُيستعمل احترامًا، كاكه محمود: اسم والد المفسر،  (2
 الباحث.لشخص، مثل كاكه محمود. 

كم من حلبجة.  المحامي جمال  39قرية تابعة لناحية خورمال في قضاء )حلبجة(، بمحافظة السليمانية كردستان العراق، تقع على بعد پی: ياالن( 3
 .099، أصول أسماء المدن والمواقع العراقية بابان،

دن(، واألستاذ المال محمد بهاء الدين في مسجد عبد هللا  ى  )هانه ، واألستاذ المال مصطفى في قريةفا( سه پی ( مثل األستاذ سيد نجم الدين في قرية )ته4
في ذلك الزمان محّط أنظار طالب العلم، إذ كان الطالب يرتحلون إليها بن عمر بناحية خورمال، والشيخ خالد مفتي في حلبجة، وكانت مدارسهم 

      .8، ص 2115ه/0431العدد األول: ردي ري، مجلة: مه للتفصيل:  ليتزّودوا بشتى أنواع العلوم، على أيدي علمائها.

م(، في قرية )بريس العليا( غرب حلبجة، في كردستان العراق، وتعّلم العلوم المتداولة في ذلك 0522بن محمد، ولد عام ) ( الشيخ عثمان عبد العزيز9
لمتون في العلوم المختلفة، ومرجعًا فقهيًا للمسلمين، وفي عام ا وللقرآن الكريم  اً فظااليوم والعلوم الشرعية في خدمة العلماء المتفوقين، وكان ح

ميَّة في م(، بعد أن قامت السلطات العراقية في منطقة حلبجة بمحاربة المظاهر اإلسالميَّة؛ هاجر إلى إيران، وصار مرشدًا عاّمًا للحركة اإلسال0581)
تفسير )ته فسيري قورئاني پيروز ، ترك لنا آثارًا قّيمًة من الكتب، منها: -وجهاده فضاًل عن دعوته-إن الشيخ  م(.0555كردستان العراق، توفي سنة )

و قد جمع المفسر في خمسة عشر مجلدًا،  م(0559سنة ) ، وطبعوبتعابير كردية سهلة ومفهومةللقرآن الكريم، وكامل قيم تفسير  (؛ وهوالقرآن الكريم
راية والنَّقل والعقل في ت واية والدِّ   .91، ص )جهود العلماء الكرد في تفسير القرآن(في رسالة الدكتوراه  فسيره، واهتّم بالمنهج النقلي كثيرًا. الباحثبين الرِّ
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، في ُقرى وأرياف منطقته، إلى الخير والرشاد التزّود بالعلم، واشتغل باإلمامة والخطابة، وتوجيه الناس
م ( انتقل إلى 0519م( ُعيَِّّن إمامًا وخطيبًا في قضاء پنجوين، وفي سنة )0513وفي سنة) 

م(، وفي تلك الفترة واظب 0581، وبقي فيها إلى سنة )(2)م( إلى )سيروان(0582، وفي )(0))خورمال(
لمساجد والمحافل الدينية، وأّثر في الجيل اإلسالمي على الخطابة والوعظ والدعوة بين الشباب في ا

الجديد فكريًا وعملّيًا، وكان من أقوى الشخصيات اإلسالمية وأكثرها نفوذًا في عقول الشباب المثّقف، 
وذا تأثير بالغ في االتجاهات واألساليب األدبية والكتابية والخطابية، ثم تجاوز األستاذ المفسر مرحلة 

م( مع 0581والقلم إلى مرحلة الجهاد والتضحية، حيث هاجر إلى إيران في سنة )الدعوة باللسان 
 .(3)مجموعة من العلماء، والشباب، والمثقفين المتدينين، ومشايخ المنطقة والدعاة وُأَسرِّهم

واحدًا  -الحركة اإلسالميَّة في كردستان العراقحينما ُأّسست -كان الشيخ المفسر في المهجر       
ّسسين البارزين، وأصبح قياديًا في الحركة اإلسالمية، وفي االنتخابات األولى انتخب عضوًا من المؤ 

م( رجع من إيران إلى كردستان العراق، 0588في الشورى، ثم عضوًا في المكتب السياسي، وفي سنة )
أكثر ، وكان إضافة إلى مسؤوليته في الحركة اإلسالمية؛ قّرر أن يستفيد من عمره وسكن في حلبجة

وترويج الثقافة اإلسالمية في صفوف  ،بكثير؛ فاشتغل بالتأليف والتدريس وتخريج الدعاة والعلماء
 .  (4)العلماء وطلبة العلم، وفي أوساط الشعب الكردي المسلم

                                                 

شمال حلبجة، ويبلغ عدد سكانها  km01( خورمال: ناحية تابعة لقضاء حلبجة بحافظة السليمانية في كردستان العراق، وتقع على بعد 0
من وسطها ويمر ور( في عهدها الغابر، وفيها كثير من شواهد أمجاد أمارتْي )أردالن وبابان( الكرديتين، نسمة، وكانت مركز )شهر ز  01111

     .www.wikipidyaللتفصيل:  مما يعطيها منظرًا خالبًا، وهي تصبح مأوى للسياح في موسم الربيع، والصيف. )زلم( نهر

في  من المناطق السياحيةنسمة، وهي  9111جنوب خورمال، ويبلغ عدد سكانها  km9ناحية تابعة لقضاء حلبجة، وتقع على بعد  ( سيروان:2
 .www.wikipidyaموسم الربيع. للتفصيل: 

المظاهر ( هاجر الشيخ إلى إيران وترك ماله ووطنه لمصالح دينية فقط، بعد أن قامت السلطات العراقية في المنطقة بمحاربة الظاهرة الّدينّية، و 3
 .5 ،2115/ـه0431العدد األول:  مجلة: مه ردي ري،ع دروس المساجد، والمدارس اإلسالميَّة. اإلسالميَّة ومن

يخ عثمان عبد العزيز ودوره في الصحوة اإلسالميَّة في كردستان العراقد.إبراهيم طاهر معروف،  ينظر: (4 محمد البازياني، و. 59 ،الشَّ
 . 15، مستقبل الحركة اإلسالمية في كردستان العراق
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، وتقّدم كل ما تمّلك خدمة اإلسالم والمسلمينالدعوة والجهاد و بعد أن صرف عمره في إن الشيخ      
ضحى يوم  يتوفّ يل هللا وإقامة المجتمع اإلسالمي، لّبى نداء ربِّه راضيًا مرضّيًا، و قربانًا في سب

. جزاه هللا خير الجزاء، (0)عاماً  91عن عمر ناهز ، م29/0/2111، الموافق ـه9/0/0421الخميس
 تان،، فقد كان عالمًا مفسرًا، ومجاهدًا غيورًا، ومن أعالم الدعوة والجهاد في كردسوأسكنه فسيح جناته

وكان يحمل همومًا دعوية وحركية وعلمية. ولقد تعرفُت شخصيًا على الشيخ في التسعينات، والتقيُت به 
في لقاءات، واستفدُت من علمه وفكره وتوصياته. ونقول فيه: شخوص وأشكال تُمرُّ وتنقضي// ويفنى 

 الجميع والمهيمن باق.
 آثاره وجهوده العلمية: -ب

على التأليف  (2)محمود، فضاًل عن دعوته وجهاده، أقدم في ريعان شبابه ن الشيخ أحمد كاكهإ     
وترك لنا آثارًا قّيمًة باللغة الكردية من الكتب والترجمات، الموجودة أكثرها في المكتبات،  والترجمة،

بر المنشورة في الجرائد والمجالت، وغير المنشورة، وآثاره تعت مجموعة من المقاالت والمباحث والفتاوى و 
 خير زاد ألبناء جلدته، منها:

مطبوع، )تفسير التأمل في معاني ومقاصد القرآن(،  قورئان يست هبه ماناو م هرامان ل ي فسير  هت -0
 وهو الذي نحن بصدد دراسته.

 م(.0518) أقوال العلماء واإليمان باهلل(، مطبوع  سنة) خواه ب ره زاناكان و باو  ه يووت -2
 م(.0584)الحرية في اإلسالم(، مطبوع  سنة )مدا ئيساله ل يست  هربه س  -3
 م(.0589)التربية في اإلسالم(، مطبوع سنة ) ئيسالمداه ل په روه رده  -4

                                                 

 ي ئيسالمي )الحركة اإلسالمية(، وه جريدة: بزوتنه. 000-001 تفسير القرآن باللغة الكردية، جهود علماء الكرد في طه طاهر علي، ( 0
 .02-9العدد األول،  ري،  ردي مجلة: مهم. 2111كانون الثاني25هـ/0428محرم01، 241العدد: 

ا كان إمامًا وخطيبًا في پنجوين، وأول أثره كان ترجمة كتاٍب باسم: )إلى الذي م(، حينم0511( بدأ الشيخ بالتأليف والترجمة في سنة )2
 ردي ري، مجلة: مه(. عرفان أحمد كاكه محمود، ي زانياريه وه هگسألني: أين هللا وَمن الذي خلقه(، إلى اّللغة الكردية، وسّماه )خوا له روان

 .18العدد األول، 
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 م(.0589)العبادة في اإلسالم(، مطبوع سنة ) ئيسالمداه ل يرستپه خوا  -9
 م(.0552)السالم في اإلسالم(، مطبوع سنة ) ئيسالمدا هل يئاشت -9
 م(.2118) سنة )السياسة في اإلسالم(، مطبوع ئيسالمدا هل ي راميار  -1
  .(0))النساء وشؤونهّن في اإلسالم(، مطبوعئيسالمدا ه نان لژ  ي نان و كاروبار ژ  -8
 )عاقبة الظالمين في اإلسالم( مخطوط.  ئيسالمدا همكاران له ست روژي دوا -5

 م(، مخطوط.)أصول معاملة السجناء في اإلسال ئيسالمداه زيندان ل يياسا -01
 )مجموعة من مثّقفي اإلسالم(، مخطوط. ئيسالم يشنبيرانه رو ك له يه سته د -00
جيهاد له ئيسالمدا )الجهاد في اإلسالم(، مخطوط؛ هذا، وله مخطوطات كثيرة موجودة في  -02

 .(2)مكتبته
 :التعريف بتفسيره -ج

 يست هب هوم ماناه ل (3)رامان ي فسير ه ت)أّلف تفسيرًا قّيمًا بعنوان:  إن الشيخ أحمد كاكه محمود     
، أي: تفسير التأمل في معاني ومقاصد القرآن، في مجّلد واحد ضخم يبلغ عدد صفحاته (قورئان

وصرف أعوامًا كثيرة ( صفحًة، وذلك باللغة الكردية )اللهجة الّسورانية(، 589تسعمائة وستة وثمانون)

                                                 

م حقيقة اإلسالم المشرقة إزاء مكانة المرأة. أحمد كاكه محمود،  صفحة، وحاول 399( الكتاب مطبوع في 0 نان و ژ الشيخ فيه أن ُيقدِّ
، 0حّققه: عرفان أحمد )نجل الشيخ(، دار الفكر، بيروت، ط )النساء وشؤونهّن في اإلسالم(،ئيسالمدا ه نان لژ  ي كاروبار 
 م.2115/ـه0431

)األسئلة الخالدة: من  ؟و چي؟ بي كو و ؟ بهو يكو ه كان: له ي يتايه تاهه ه هرسيار پو ء...(، )االبتال خوادا ه ريگه يل هو ه تاقيكردن(  مثل: 2
)العقيدة اإلسالمية على ضوء فهم سلفنا  شومانپي يانايانز  ييشتنگه تي ير روناكژي هل يئيسالم ي هقيده عأين؟ ولماذا؟ وإلى أين؟(، و 

 .80-18العدد األول،  ردي ري، مجلة: مهعرفان أحمد كاكه محمود،  . للتفصيل:الصالح( غير كامل إذ بدأ بكتابته قبل وفاته ولم يكمله

 الباحث.( رامان: كلمة كردية بمعنى التأمل والتفكر في موضوع. 3
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واستغرق عمله أربع م(، 2119م( وانتهى منه سنة )0552بدأ به سنة )من عمره لهذا التفسير، إذ 
 . (0)م(، ونشر في  مكتبات كردستان2111، وطبع بعد وفاته عام )عشرة سنة

أشار الشيخ المفسر في مقدمة تفسيره: بأن الظروف الراهنة الشاّقة، وما يواكبها من حرمان؛      
بعد صالة الصبح، في البيت أو في  ، في الليل أوفرصة كلما انتهزاقتضت أن يكتب هذا التفسير 

 المعاهد العلمية"طلب مني مجموعة من الشباب وطلبة  يقول عن باعث تأليفه للتفسير:، و (2)المهجر
َر أن أكتب تفسيرًا مختصرًا للقرآن الكريم، و  من فهم كالم هللا العزيز عليهم، وخصوصًا الشرعية ما تيسَّ

توعيًة ألبناء شعبنا وتعّرفهم على واجبهم و ي إظهار الحق وبيانه، ي فمنّ  رغبةً  ملى طلبهإ مهفأجبتُ منها، 
بأن األوضاع  -في وسط التسعينات -إنني لّما شعرت وأحسست  ومن جانب آخر ،تجاه دينهم

واألمور في كردستان تمّر غير عادية، وأبناء شعبنا المظلوم المنكوب كانت تئّن وتعيش عيشة غير 
اد واإلفساد من قبل المنظمات اّلالدينيَّة والعلمانية الذين لم يألوا جهدًا في مرضية، وابتليت بأنواع الفس

إبعاد المسلمين عن دينهم القويم؛ ففي هذا الوقت المؤلم شعرت بضرورة كتابة تفسير مختصر، 
في وكتبت ما بدا لي من ملحوظات  لحاجة الماّسة التي نشعر بها في أوساط الشباب الكردي،وبا

أسأل أن يجعلها  تعالى وهللاّلنا نستطيع أن نوّضح به الطريق أمام شعبنا الوفّي لدينه، لع التفسير،
 .(3)"وهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ،خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها المسلمين

التفاسير ذكر المؤلف في قائمة المصادر والمراجع، بأنه اعتمد في تفسيره هذا على قسم كبير من      
 العربية والكردية وغيرها من المصادر المعتبرة، منها:

                                                 

، 0حققه عرفان أحمد كاكه محمود، طهران، نشر إحسان، ط ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان،( أحمد كاكه محمود، 0
    م.2111/ـه0428

ويشير الشيخ في أواخر تفسير بعض السور إلى التاريخ والمكان الذي كتب فيه التفسير، فعلى سبيل المثال: يقول: " لقد تّم تفسير  (2
م؛ بعد صالة الصبح بمكتب 5/8/0559م؛ في مدينة مريوان كردستان اإليرانية، وتفسير سورة )ص( في 28/4/0559سورة القصص في 
 .134و 949ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان، ي مدينة حلبجة". أحمد كاكه محمود، الحركة اإلسالمية ف

المقدمة، )ج(. عرفان أحمد، تفسير رامان نتيجة جهود أعوام  ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان، ( أحمد كاكه محمود،3
  .10-11العدد األول،  ردي ري، مجلة: مهوالدي، 
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 .(0313هـ/114)تتفسير القرآن العظيم، لإلمام المحدث ابن كثير -0
 م(.0599/ـه0389)ت في ظالل القرآن، لسّيد قطب -2
 م(.0513/ـه0353)ت لمحمد األمين الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، -3
 .م(523/ـه301ت)الطبري، لإلمام المفسرين ابن جرير الطبري تفسير  -4
 .م(0894هـ/ 0211ت)تفسير روح المعاني، للشيخ محمود اآللوسي -9
 (.م0539/هـ0394ت)تفسير المنار، للشيخ محمد رشيد رضا -9
 .م(0201هـ/919ت)التفسير الكبير، لإلمام الفخر الرازي  -1
 (.م0289/ـه989)ت ي الدين البيضاو  مام ناصرأنوار التنزيل وأسرار التأويل، لإل -8
 .م(0555/ـه0405ت) تفسير القرآن الكريم، للشيخ عثمان عبد العزيز -5

 م(.2119/ـه0429)ت )التفسير النامي(، للشيخ عبد الكريم المدّرس نامي ي فسير ه ت -01
راجع عربية وكذلك أشار إلى مجموعة أخرى من التفاسير، ومصادر كثيرة من كتب السنة، وم     

 .(0)وكردية
   :منهجه في التفسير -د

(، )تفسير قورئان يست هب هوم ماناه لفسيري رامان  الشيخ أحمد كاكه محمود )تهتفسير  ُيعدّ      
، وفّصل متميًزا في بابه، حيث أودعه علوًما نافعة ومسائل محققَّة التأمل في معاني ومقاصد القرآن(
البحث والتحقيق، ال سّيما في المسائل العقدية حسب ما ورد في فيه المواضيع التي تحتاج إلى 

، واتبع اآليات اي تدور عليهتر الاو المحوأبرز فيه األهداف و  المصادر المعتبرة لدى علماء المسلمين،
كما أنه في األسماء والصفات ما اتفق عليه علماء هذه األمة في تفسيرها لهما في القرون األولى، 

                                                 

 .589 ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان،اكه محمود، ( أحمد ك0
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، عظيم االهتمام بتقرير األدلة وتوجيههاو ، ووجه صحيحاآليات بأسلوب بديع  يذكر معانشديد العناية ب
 بالتفصيل:  ،نهجه فيه يومنهجه الذ ،تفسيره يمسلكه فوسنتحدث في المطالب التالية 

 
  :تفسير القرآن بالقرآنأواًل: 

يخ   في تفسيره؛ حيث يذكر آية تفسيرًا تفسير القرآن بالقرآن، واعتنى كثيرًا بهذا النوع أحمد باهتّم الشَّ
آلية ُأخرى، ويأتي بجمع اآليات ذات العالقة والمرتبطة بعضها مع بعض، حتى يكون التَّفسير واضحًا 

 :لكن أسوق منها مثالين ،واألمثلة في هذا المقام كثيرةلدى القارئ، 
ِّ َأْو ُمتُّْم َلَمْغفَِّرٌة مَِّن َّللاَِّّ َوَرْحَمٌة َخْيٌر مِّمَّا ﴿: في تفسير قوله تعالى -0 َوَلئِّْن ُقتِّْلُتْم فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ

ذلك خير من البقاء في أحمد إلى: موضوع )المغفرة من هللا والرحمة(، وأنَّ الشيخ ، أشار (0)﴾َيْجَمُعونَ 
َمن  قطعًا بأن هللا وقد حكمويقول: "المراد بالمغفرة والرحمة ههنا: الجنة،  ،الدنيا وجمع حطامها الفاني

وأدخله هللا الجنة  ،وعال من هللا جلّ والمغفرة ه الرحمة شيتْ غَ ؛ بماله ونفسه ومات في سبيل هللا جاهد
، مقابل ما جاهد بماله ونفسه، كما وعد هللا تعالى بهذا في مواضع كثيرة من كتابه"، وزادت درجاته فيها

ْم ِِبَنَّ َلُُم ِإنَّ اَّللََّ اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَوالَُ ثم يستشهد على ما رأى؛ بآيات كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿

ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ َوبَِرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفرَُحوا ُهَو َخي ٌْر ِمَّا  تعالى: ﴿ وقوله، (2)﴾ اْْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلونَ 

ٌر ِمَّا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرجَ  ﴿، وقوله تعالى:(3)﴾َمُعونَ يَْ  اٍت لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُسْخرًّيا َوَرْْحَُة رَبِ َك َخي ْ

من "فإّن هذه اآليات دليل على أن رحمة هللا بإدخال المجاهدين الجنة؛ خيٌر  ثم يقول: ،(4)﴾ َيَْمُعوَن 
  .(9)من الزهرة الفانية الذاهبةو  ؛احطام الدنيا وما فيه

                                                 

  .091( آل عمران، 0

  .000( التوبة، 2

  .98( يونس، 3

  .32( الزخرف، 4

 .021ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان، (  أحمد كاكه محمود، 9
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الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسََواٍت ِطَباقًا َما تَ َرى ِف َخْلِق الرَّْْحَِن ِمْن تَ َفاُوٍت فَاْرِجِع الَْبَصَر َهْل تَ َرى ِمْن  في قوله تعالى: ﴿ -7

 يكفي أن نعرف أنّ يقول: "  ،ةالسماوات السبع الطباق التي تشير إليها اآليعندما يفّسر  ،(0)﴾ ُفطُورٍ 
ال يمكن الجزم بمدلولها، ، و وأنها طباق بمعنى أنها طبقات على أبعاد متفاوتة ،هناك سبع سماوات

ما تقدمت وسائل الرصد فهذه النظريات قابلة للتعديل والتصحيح، كلّ  ؛من نظريات الفلك استقاءً 
خلل ولعدم ال "،لقابلة للتعديل والتصحيحوال يجوز تعليق مدلول اآلية بمثل هذه الكشوف ا ،والكشف

 النقص في مخلوقات هللا تعالى يستشهد بآيات مترادفة المعنى في مواضع أخرى، مثل قوله تعالى: ﴿و 

َناَها َوزَي َّنَّاَها َوَما َلَا ِمْن فُ ُروٍج  ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ  ، وقوله تعالى: ﴿(2)﴾أَفَ َلْم يَ ْنظُُروا ِإََل السََّماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ

يقول: "إن  ، ثمّ (4)﴾قَاَل رَب َُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُُثَّ َهَدى ﴿ ، وقوله تعالى:(3)﴾َشْيٍء إِنَُّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْفَعُلوَن 
شيء على حاله في هذا ال يبقى المنسجم؛ ينشّق وينفطر قبل وقوع القيامة، و  هذا الكون الرائع العجيب

  . (9)"الكون الكبير
 : تفسير القرآن بالحديث النبوي ثانيًا: 
نَّة ما       نَّة اهتمامًا بالغاً، وحاول أن يفسر القرآن الكريم بالسُّ يخ المفسر في تفسيره بالسُّ قد اهتّم الشَّ

 صادرها األصلية، مشيراً من م وجد في ذلك حديثًا صحيحًا أو حسنًا، ويلتزم غالبًا بتخريج األحاديث
 من هذا المنهج: نالاوفيما يأتي مث ها،إلى الكتاب والجزء والرقم في

بَ ُعَها أًَذىقَ ْوٌل َمْعُروٌف َومَ  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ -0 يوّضح المفسُر القوَل ، (9)﴾ْغِفرٌَة َخي ٌْر ِمْن َصَدَقٍة يَ ت ْ
ه، وغيرها من األعمال المعروفة، ويسرد أحاديث من المعروَف، بأنه يشمل القول الحسن، وطالقة الوج

                                                 

  . 3( الملك، 0

  .9( ق، 2

 .88النمل،  (3

  .91( طه، 4

  .854ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان، محمود، ( أحمد كاكه 9

  .293( البقرة، 9
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الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة، وتميط األذى عن : "، مثلالنبي
 .(2)"، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقال تحقرن من المعروف شيئاً ، و"(0)" الطريق صدقة

ُدوَن ِنَكاًحا َحَّتَّ يُ ْغِنيَ ُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوالَِّذيَن يَ ب ْتَ ُغوَن اْلِكَتابَ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ -7  َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن ََل يَِ

رًا َوَآتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ  أي " يفّسر اآلية ويقول: (3)﴾ الَِّذي َآكَاُكمْ ِمَّا َمَلَكْت أَْْيَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخي ْ
" ويستشهد على ذلك ليكون لهم عونًا على فكاك أنفسهم صدقة أو زكاة؛ أعطوهم مما أعطاكم هللا من 

" ثالثة حق على هللا عونهم: المجاهد في سبيل هللا، والمكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي  بحديث:
 .(4)يريد العفاف"

 :االهتمام بإيراد أسماء السور، وعدد آياتها، وفضلهاثالثًا: 
مكية هي أو مدنية، و يذكر فيها ما للسورة من أسماء،  ؛تفسير كل سورة بمقدمة شيخ أحمديبدأ ال     

وأحيانا صلتها ها معتمدًا على الروايات، َفْضلووجه تسميتها، و  وعدد آياتها، وترتيبها في النزول،
من األحكام، والتشريع، والوعد آيات السورة كلها بحث فيها ملّخصًا عّما ورد في ويبالسورة التي قبلها، 

 والوعيد، وغيرها، ومن أمثلة هذا النوع: 

                                                 

َباب َبيان َأنَّ اسَم (، 02كتاب الزكاة )الجامع المسند الصحيح، م(، 814ه/390( رواه مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري )ت0
دقةِّ َيقع على ُكلِّّ َنوٍع مِّن اْلمعروفِّ   .955، 2ج ،0115(، حديث 09)الصَّ

َلةِّ َواآْلَدابِّ ، ( رواه مسلم2 أحمد كاكه  .2129، 4، ج2929(، حديث 43باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء)(، 49)كتاب اْلبِّرِّ َوالصِّ
 .83ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان، محمود، 

 .33النور،  (3

محمد فؤاد عبد الباقي، أبواب فضائل الجهاد عن رسول هللا تحقيق:  ن،السن م(،852ه/215أبو عيسى محمد بن عيسى) الترمذي، ( 4
 ،ته فسيري رامان له . أحمد كاكه محمود، 084، 4ج ،0999 حديث (،83)باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون هللا إياهم

 .980مانا ومه به ستي قورئان، 
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مثل ساير السور وهي ، آية وسبع وثالثون يقول في أول سورة الجاثية: "هذه السورة مكية،  -0 
، ويمكن تجميع أهدافه في  لسيدنا محمد المكية، تقرر العقيدة باهلل وتوحيده، والبعث، وإثبات النبوة

 .(0)." هللا عز وجل، و ئم واضحة لتوحيدسبع نقاط، وهي: تعظيم القرآن، وأهميته للحياة الدنيوية، وعال
، نزلت بعد سورة الجنو وآيها ثالث وثمانون، ، فمدنية ؛هانم 49إال اآلية  ،مكية يه( و يس)سورة  -7

، وقلب القرآن يس، ومن قرأ إن لكل شيء قلباً »: قال النبي ة: وروى الترمذي حول فضل هذه السور 
   .(2)«.يس كتب هللا له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات

 يى: الواقية، والمنجية، ألنها تقوتسمّ  ،نزلت بعد الطور، و مكية، وهي ثالثون آية سورة الملك -3
نعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب هي الما»: قال رسول هللا ، وتنجي قارئها من عذاب القبر

إن سورة من القرآن ثالثون آية » :وكذلك تشفع يوم القيامة لقارئها، كما قال رسول هللا. (3)«القبر
  (4)«شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك

 :تقطيع آيات السوررابعًا: 
حسب ترتيب اآليات  محّددة، فقراتو إلى مقاطع  طيع كل سورة تقعلى لقد سار الشيخ في تفسيره      

بين المقاطع، وفّسرها بعد تقطيعها، بلغة  التناسبأورد عنوانًا خاصًا لكل مقطع، وذكر ، و في السورة
 نسوق بعض األمثلة من هذا النوع: كردية سهلة وفصيحة،

                                                 

  .   185 ه به ستي قورئان،م وته فسيري رامان له مانا ( أحمد كاكه محمود،0

 باب ما جاء في فضل يس، أبواب فضائل القرآن عن رسول هللا  السنن، م(،852ه/215أبو عيسى محمد بن عيسى) الترمذي، ( 2
مه به ستي قورئان،  وته فسيري رامان له ماناأحمد كاكه محمود،  . وقال: هذا حديث غريب.092، 9(، ج2881(، الحديث )1)

118-115. 

باب ما جاء في فضل سورة ، أبواب فضائل القرآن عن رسول هللا  السنن، م(،852ه/215أبو عيسى محمد بن عيسى) الترمذي،  (3
  .094، 9(، وقال: هذا حديث حسن غريب، ج2851(، الحديث )5) الملك

(، وقال: هذا حديث حسن، 2850يث )(، الحد5) باب ما جاء في فضل سورة الملك، أبواب فضائل القرآن عن رسول هللا  ،الترمذي( 4
 .853 مه به ستي قورئان، وته فسيري رامان له ماناأحمد كاكه محمود، . للتفصيل: 094، 9ج
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القرآن(؛   علِّم النبي) إن هللا يُ  قّطع الشيخ )سورة الرحمن( إلى: تسع فقرات، الفقرة األولى: -0 
الفقرة الثانية: )الشمس والقمر، والسماء واألرض كلها آيات هللا تعالى(؛ ، 4إلى  0وهي: من اآلية:

 .(0) 18-49: ، ...، الفقرة التاسعة: )إكرام هللا تعالى للذين يدخلون الجنة(، اآلية 03-9اآلية: 
تعالى، على إمكان هللا  ةقدر  دالئلع األول: )حّدد الشيخ )سورة النبأ(، إلى خمسة مقاطع: المقط -7

. 25إلى 01المقطع الثاني: )يوم الفصل بين الخالئق(؛ اآلية  و . 09إلى  0اآلية:(؛ البعث والنشر
ال يقدر أحٌد أن . والمقطع الرابع: )39إلى  30(؛ اآلية أحوال السعداء األبرارالمقطع الثالث: )و 

، والمقطع الخامس: )وقوع القيامة قريب(؛ اآلية 35إلى  31اآلية القيامة(؛  في دفع بالء هللا يخاطب
41.(2)  

 : بقضية المرأة وحقوقها ةعنايالخامسًا: 
أعداء الفطرة والقيم يخططون الليل والنهار إلفساد المجتمعات والشعوب، وقد وجدوا أن المرأة إن      

 ن بتحرير المرأة، ويريدون بذلك تحريرها منخير وسيلة لذلك إن هم أفسدوها، ولذلك نراهم دائمًا ينادو 
للشبهات حول نظرة اإلسالم إلى المرأة، وإن مثيرًا  (تحرير المرأة )شعارهذا القد أصبح و  القيم واألخالق،

المفّسر حاول أن يقّدم حقيقة اإلسالم المشرقة إزاء مكانة المرأة، فتحدث في تفسيره عن حقوق المرأة 
 م بها، فمن أمثلة هذا النوع: واهتمام اإلسال مكانتهاو 
بّين  ،(3)﴾ َوَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِِبْلَمْعُروِف َولِلر َِجاِل َعلَْيِهنَّ َدرََجٌة َواَّللَُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ -0

رأة من الحقوق مثل ما بأن هللا تعالى قد أعطى للم ثم ذكربين الرجل والمرأة، الميزان الدقيق المتمثل 

                                                 

  .848 -843 ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان،( أحمد كاكه محمود، 0

 .539 -533 المصدر نفسه،( 2

  .228( البقرة، 3
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عليهن من الواجبات، وعلى الرجل أن يزن تصرفاته معها بالميزان القرآني في جميع شؤون الحياة 
   .(0)وميادينها

اَن َلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع ِمَّا َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن َلَْ َيُكْن َلُنَّ َوَلٌد فَِإْن كَ  ﴿في تفسير قوله تعالى:  -7

ماذا يكون نصيب المرأة نصف : لِّ ؛ التي أوردها خصوم اإلسالمشبهة ميراث المرأة أجاب عن  (2)﴾تَ رَْكنَ 
من بذل للنفقات، ومهر الزواج،  ؛ن الرجل يتحمل تبعات ال تتحملها المرأة فيقول: "إ نصيب الرجل؟

 أعباء إلى ونظر فرحمها نظامه، في المرأة  سالماإل مكرَّ  لقدف وغيرها؛ لها الرجال فقط،والدية التي يتحمّ 
 السعي واجبات من فأعفاها فيه، وخدماتها الزوجية منزل وتدبير أبنائها وتربية ورضاعها حملها

 الكدح متاعب ليقيها لغيرها، وال لنفسها ال المعيشة، أعباء مسؤوليات لهايحمّ  ولم الرزق، الكتساب
 إذا الشريف العمل من يمنعها أن دون  الرجل، على والمسؤوليات ءاألعبا هذه كل وألقى منزلها، خارج
، فالتفاوت في الميراث بين الرجل والمرأة نتيجة للتفاوت بينهما في األعباء االقتصادية ذلك اختارت هي

رها اإلسالم على الرجل"   .(3)والتكاليف المالية التي يقرِّ
 
 
 

  
 
 

                                                 

  .91ي رامان له مانا ومه به ستي قورئان، ته فسير ( أحمد كاكه محمود، 0

  .02( النساء، 2

  .049-049ته فسيري رامان له مانا ومه به ستي قورئان، ( أحمد كاكه محمود، 3


