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 االستهالل

 : تعاىل قال

 

 اخْتِالفا   هِ فِي وَجَدُوالَ هِ الل   يْر  غَ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَتَدَبَّرُونَ  أَفاَل}

 (82: النساء سورة{ )كَثِريا  

 : تيمية بن احلليم عبد بن أمحد قال

 أَحْسَنَ  لَ نَزَّ  لل هُ ا}  الَىتَعَ  الَ قَ  كَمَا أَن هُ  لَهُ  تَبَيَّنَ :  الْقُرْآنَ  تَدَبَّرَ  فَمَنْ 

 لَيْسَ .  بَعْض ا عْضُهُ بَ  يُصَدِّقُ وَ .  ض ابَعْ  هُ بَعْضُ  يُشْب هُ {  مَثَانِيَ  مُتَشَاب هًا كِتَابًا الْحَدِيثِ 

 {اكَثِريً  اخْتِلَاف ا يهِ فِ  دُواوَجَلَ لل هِ ا غَيْر   عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ }  ب مُتَنَاقِض   وَلَا ب مُخْتَلِفِ 
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 اإلهداء

 : إىل خصوصا البحث هذا أهدي

 احملبوب أيب وروح احلنون أمي

 احلنون حيايت نصف نفسي شقيق

 الفضالء أساتذيت سائر

 األحباء وصديقايت وأصدقائي
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 وتقدير شكر

 لَِئن  : } قوله حيث من الشاكرين عباده به وعد الذي تعاىل هللا فضل ملزيد وطلبا

 حيث من الكرمي رسولنا أبداب وختلقا 1{.َلَشِديد   َعَذايب  ِإنَّ  َكَفر ُت    َولَِئن   أَلَزِيَدنَُّكم   َشَكر ُت  

 .الرتمذي رواه "هللا يشكر مل الناس اليشكر من:" قوله

 جامعة يرملد تقديري، وعظيم شكري، جزيل أجزي أن علي لزاما أرى فإنين

 من يل مقد   ما ىعل التميمي الدكتور األستاذ ماليزاي،( MEDIU) العاملية املدينة

– اإلسالمية اتالدراس قسم يف ماجيستري مرحلة دراسة إجناز يف وإرشادات توجيهات

 وعلومه القرأن تفسري

 علياال الدراسات قسم لرئيس تقديري وعظيم شكري، خبالص أتقدم كما

 .الربانمج هذا إلجناز جهده كل  بذل من لنا قدم ما على اإلسالمية

 وحسن ليع صربه على خالد نبوي الدكتور ملشريف شكري خبالص أتقدم كما

 هو اليت صورتهب خرج حىت البحث يف وإرشادات توجيهات من ينأفاد ما وعلى تعامله

 . عليها

                                                            
 7:  إبراهيم سورة  1
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 عرفاين،و  امتناين وعظيم وتقديري، شكري خبالص أتقدم أن اليفوتين كما

 ةجامع ظفيمو  جلميع، وزمالئي أساتذيت وسائر وإخواين، أهلي وجلميع، الكرميني لوالدي  

 هبذه البحث اهذ إخراج يف ساهم من وجلميع ماليزاي،( MEDIU) العاملية املدينة

 لشكرا مين فللجميع .واملعلومات املواد إعطاء أو الرأي أو ابلتوجيهات سواء الصورة،

 أمني.سالماإل على وإايهم ومييتنا خطاهم يسدد أن هللا من والدعاء والعرفان
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 املوضوع اختيار أسباب

 : منها  املوضوع هذا الختيار األسباب بعض وهناك

 الباحث عند وابتكاره املوضوع جدة .1

 املوضوع هذا مثل ببحث يقوم من قليل .2

 املوضوع هذا يف الباحث لدى واملعرفة املعلومات زايدة .3

 الباحث لدى ابلقرأن القرأن تفسري أمهية .4
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 .البحث ملخص

 هللاو، القرأن يف تاألاي معاين فهم يف الطرق أفضل من ابلقرأن القرأن تفسري إن
 يكونو  مقبول لقرأناب القرأن تفسري كل  ليس ولكن مبراده، وأدرى أعلم املتكلم سبحانه

 علمي مبيزان يوزن أنو  أخرى، وأايت األية بني الربط صحة ذلك من البد بل ،حجة
 نكا  ما هو تبهمرا وأعلى حجيته، حيث من مراتب ابلقرأن القرأن ولتفسري. ومنطقي
 ما ليهي مث ،الثاقب مابلنج " الطارق" معىن كتفسري  نفسه، القرأن من واضحا جاء تفسريه

 تفسري حتت تدخلف األقسام بقية وأما ،وصحيحة برواية  النيب عند من تفسريه جاء
 .اجتهد من واجتهاد به فس ر من

 التفسري منض من هو بل ابملأثور، التفسري من ليس ابلقرأن القرأن وتفسري
 هللا كالم  رادم كشف  يف البشريية طاقته جل يبذل مفسر كل  ألن واالجتهاد، ابلراي
 دقيقة ةدراس إىل تاجحي بل انضجا يكن مل ابلقرأن القرأن وتفسري. قبله ممن مأثورا وليس

 صالنق من يسلمال ابلقرأن القرأن تفسري يف العلماء وضعها اليت طرق فكل وعميقة،
 .صاحلة نتيجة إىل تصل حىت متكررة دراسة إىل فيحتاج فيه، والقصور
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  األول الباب

 مقدمة

 البحث خلفية-أ

 طرقال أفضل ألنهو  كبري  ابلقرأن القرأن تفسري إىل العلماء إهتمام كان  وملا

 قيقتهح ملعرفة الفن هذا دراسة يف الباحث رغبة زادت هللا، كالم  معاين فهم يف وأحسنه

 ىلإ لتوصل لسهلةا الطرق معرفة أيضا ضمنه ومن ابلقرأن، القرأن تفسري حجية حيث من

 ،ابلقرأن القرأن يفسر أن السهل من ليس ألن املهمة؛ القضية هذه من املطلوب هو ما

 كتاب  أن باحثنيال بعض ويرى. ذلك لتحقيق الكثري والزاد الباعة طول من بد ال بل

 من ،الشنقيطي منياأل حممد العالمة لصاحبه ابلقرأن القرأن توضيح يف البيان أضواء

  نإ مث. القيمة تهمقدم يف الطرق بعض وضع قد مؤلفه ألن اجملال؛ هذا يف الكتب أحسن

 ذهوهب. رقهوط ابلقرأن أنالقر  تفسري ملعرفة يسه لهم ما إىل حيتاجون العلم طالب من كثريا

 احثالب لدى حملدودا اجلهد بذل مع الكتاب هذا بدراسة يقوم أن الباحث يود   الدوافع

 .وطرقه ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي أراء حول
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 البحث حتديد-ب

 :يلي ما أمهها منو  التالية، النقط على البحث هذا يف الكاتب يرتكز

 ابلقرأن القرأن تفسري من الشنقيطي موقف .1

 ابلقرأن؟ القرأن تفسري يف الشنقيطي هنجها اليت الطرق هي ما .2

 ؟االجتهاد أو ملأثوراب التفسري  من ابلقرأن القرأن تفسري هل .3

 ال؟ أم حجة يكون ابلقرأن القرأن تفسري هل .4

 البحث أهداف -ج

 .ابلقرأن أنالقر  تفسري يف وخاصة التفسري يف وجهوده الشنقيطي شخصية معرفة .1

 .العلماء عند ومكانته ابلقرأن القرأن تفسري أمهية معرفة .2

 .ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي وضعها اليت الطرق معرفة .3

 إلندونيسيةا اجلامعات يف األكادمية القرأنية اتالدراس إثراء يف املسامهة .4

 البحث أمهية. د

 : أييت ما خالل من أمهيته البحث يكتسب
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 ابلقرأن القرأن تفسري حقيقة عن للكشف حماولة البحث هذا .1

 .ابلقرأن القرأن تفسري يف هوإسهام الشنقيطي دور عرض .2

 .ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي اهتمام عرض .3

 السابقة الدراسات-ه

 تمؤلفا من يللشنقيط"  ابلقرأن القرأن لتوضيح البيان أضواء"  كتاب  كان

 أحسن من تابالك هذا أبن قول هناك بل ابلقرأن، القرأن تفسري جمال يف معاصرة

 هذا بدراسة باحثنيال بعض قام النقول هذا ولتحقيق. ابلقرأن القرأن تفسري يف الكتب

 :كاألتية  الدراسات تلك أمثلة ومن الكتاب،

 ايتأ تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج: ) بعنوان السديس الرمحن عبد دراسة .1

 (.البيان أضواء من األحكام

 يف ابرز وذلك وأصوله، الفقه يف الشنقيطي أراء عن تتحدث الدراسة وهذه

 ويبعد الشنقيطي، عند االستنباط طرق عن أيضا وتتحدث األحكام، أايت يف حبثه أثناء
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 املبحث الثاين الفصل يف وذلك. معدودة صفحات إال ابلقرأن القرأن تفسري عن البحث

 138.2-150 صفحة" فيه مؤلفه وطريقة البيان أبضواء التعريف يف"  األول

 الشنقيطي ةالعالم:) بعنوان آلشلش عبدهللا بن حممد بن عدانن دراسة .2

 القرآن حإيضا  يف بيانال أضواء يف الشنقيطي تفسري منهج بدراسة املؤلف يقوم(.  مفسرا  

 تعليقات مع نابلقرأ القرأن تفسري عن خاص موضوع الكتاب هذا ويتناول. ابلقرآن

 .ابلقرأن رأنالق تفسري يف طرقه عن واسعا واليتحدث الشنقيطي، منهج حول بسيطة

 (.تفسريال يف ومنهجه الشنقيطي:) بعنوان حسانني سيد أمحد دراسة .3

 هذا أن احثالب ويرى. القاهرة اجلامعة إىل دمةمق ماجيستري رسالة وهذه

 حبثه عيتوس ولكن أن،ابلقر  القرأن تفسري يف شنقيطيال منهج ىعل حبثه يرتكز ال الكتاب

  .عاما التفسري يف منهجه عن

 .قبلها ما عن الباحث هبا قام اليت الدراسة هذه به متيزت ما

 مع ابلقرأن، القرأن تفسري يف الشنقيطي وضعها اليت الطرق الدراسة هذه تناولت .1

 .عليها البسيطة التعليقات وضع
                                                            

 أضواء من األحكام أايت ريتفس يف نقيطيالش الشيخ منهج السديس، العزيز بدع بن الرمحن عبد 2
 حممود، بن اجمليد عبد شرافإ حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري رسالة البيان،
 138-150. ص  ،1 ج الطبعة، بدون
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 املأثور حيث من ابلقرأن القرأن تفسري عن البحث على تقوم الدراسة هذه أن .2

 .مأثور وغري

 .تفصيال ابلقرأن القرأن تفسري حجية عن تبحث الدراسة هذه أن .3

 

 البحث هذا يف املتبع نهجامل-و

 على نصبي الذي التارخي الوصفي املنهج البحث هذا يف الباحث استخدم

 شفوالك تشخيصهو  وصفه على فيقوم حالتها، على والنفسية التعليمية الظاهرة دراسة

 أو اعيةاجتم أو ليميةتع ظواهر وبني بينها أو عناصرها بني العالقة وحتديد جوانبه، عن

 الباحث راضاستع خالل من الكيفية ابلطريقة بتحليل الباحث وقام. أخرى نفسية

 من يةالتفسري  قيطيالشن وأفكار أراء على للتعرف العلمية، ودروسه الشنقيطي ملؤلفات

 . تصنيفها خالل

 

 البحث خطوات -ز

 : يلي فيما البحث خطوات تتمثل
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 تعلقي وفيما نشورامل املطبوع من الشنقيطي لإلمام املكتوب الرتاث إىل الرجوع .1

 .املتنوعة املصنفة الكتب يف وأفكاره أبرائه

 عليه هي ما حبسب املباحث ترتيب .2

 ثالباح خلص قهوطر  ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي اإلمام أراء ضوء ويف .3

 .واملقرتحات والتوصيات النتائج من جمموعة إىل
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  الثاين الباب

 نقيطيالش اإلمام شخصية دراسة

 .للعلم وطلبه  وثقافته نشأته ومولده ونسبه امسه:  األول الفصل

 نشأته ومولده ونسبه امسه:   األول املبحث

 بن نوح أمحد بن حممد بن بن القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممد هو

 أوالد من وهذا أوبك الطالب  أوالد من 5الشنقيطي 4ينكاجل 3املختار أمحد سيدي حممد

 املعروفة املشهورة ريةالكب القبيلة جد األبر جاكن بن يعقوب بن املوايف بن كرير

  6.محري إىل القبيلة هذه  نسب ويرجع ابجلكنيني،

                                                            
 عن وتعبريا وتيمنا تربكا نقيطينيالش عند حممد ابسم تقرن ما كثريا  اليت األمساء من واملختار واألمني  3

 تفسري يف نقيطيالش الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد)  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول حبهم
 ،4 ط( الشواف دار ة،القاهر )  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب، حممد ،13. ص الطبع بدون األحكام أايت
 (171. ص م 1992  سنة

 حممد) محري إىل أصله رجعي الذي( جاكن)  األعلى جده من تنحدر اليت القبيلة إىل نسبة اجلكين  4
 (171. ص م 1992  سنة ،4 ط( الشواف دار، القاهرة)  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب،

 واملستشرقني واملستعربني العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم الزركلي، الدين خري  5
 مناهج علي، السيد راشيالنق حممود. 45.ص م 2002 سنة عشرة اخلامسة الطبعة( للماليني العلم دار بريوت)

 190. ص ه،1407  ،1 ط( النهضة مكتبة القصيم،)  احلديث العصر إىل األول العصر من املفسرين

 رسالة األحكام، أايت تفسري يف السينقيطي الشيخ منهج، السديس العزيز عبد بن الرمحن عبد  6
 ج الطبع، بدون حممود بن اجمليد عبد إشراف حتت ،1410 سنة، املكرمة مكة القرى أم جلامعة مقد مة ماجيستري
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 مديرية أعمال من(  تنبه) يف 1905 بعام  املوافق هـ1325 عام  هللا رمحه ولد

 لقرية اسم وهو السكان، نسبة عند نقيطش اسم عليها غلب اليت موريتانية من( كيفا)

 .7.موريتانية الشمال أقصى يف أطار مديرية أعمال من معروفة

 تبي يف فنشأ"  عم"  جزء يف يقرأ صغري، وهو أبوه تويف فقد يتيمـ ا هللا رمحه نشأ 

( هللا رمحه) الشيخ فيه ترىب الذي البيت ذلك وكان عمومته، بين من هم الذين أخواله

 من عموما قيطنش قطر من البيئة تلك يكتنف كان  اعم فضال العلم من مبزيد يزخر

 يد على القرآن فحفظ 8.ورجاهلا والفروسية ،وأراببه واألداب وذويه، للعلم انتشار

 كذلك  عليه وقرأ ،خاله ابن يد على املصحف رسم تعلمو  ،سنوات عشر وعمره 9،خاله

 بيت األوىل مدرسته فكانت ،خاله زوجة يد على اللغة وعلوم األدب وأخذ. التجويد

 .كان البيت فنعم ،خالته

                                                                                                                                                                   

 القصيم،)  احلديث العصر إىل األول العصر من املفسرين مناهج علي، السيد النقراشي حممود .13. ص ،1
  190. ص ه، 1407  ،1 ط( النهضة مكتبة

. ص م 9219  سنة ،4 ط( الشواف دار، القاهرة)  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب، حممد  7
171 

 ،1 ط( القيم دار الدمام،)  التفسري يف الشنقيطي جمالس من النمري الغذب لسبت،ا عثمان بن خالد 8
 . 41-40. ص م 2003 بسنة املوافق ه 1424 سنة ،1 ج

 بن علي انظر) األعلى جد نوح بن إبراهيم بن املختار حممد بن هللا عبد خاله يد على القرأن حفظ 9
 (9. ص الطبعة، بدون م،احلرا واملسجد طيبة به  حضيت ماو   واعالم أحداث احلريب، اجلابري الزويكي بتاث
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  رسم يتعلم الشينقيطي بدأ، عمره من العاشرة سن يف القرأن حفظ أت أن بعدو 

 قرأ وكذلك، خاله ابن وهو خمتار حممد بن أمحد بن حممد سيدي على عثماين املصحف

 أيب رواية من وقالون األزرق يعقوب أيب طريق عن ورش برواية انفع، أمقر  يف التجويد عليه

 ستة حينذك عمره وكان وسلم، عليه هللا صلى النيب إىل لكبذ سندا عنه وأخذ نشيط،

 10.عاما عشر

 اإلمام مذهب على الفقه يف املختصرات بعض القراءة تلك أثناء درس كما

 أيضا وأخذ خاله، زوجة من لتوسعاب األدب أيضا درس كما  عاشر، ابن كرجز،  مالك

 اعنه أخذ كما  11،مترينات وبعض األجرومية، مثل النحو مبادئ:  دباأل إىل إضافة

 يزيد وهو قيطيالشن البدوي ألمحد الغزوات ونظم وأايمهم، العرب أنساب:  ابلتعمق

 أيضا عليها ودرس حبماد، املعروف املؤلف أخت البن هشرح مع بيت مخسمائة على

 البن شرحه إىل إضافة ،ابألالف يعد طويل نظم وهو نفسه، للمؤلف النسب مودع نظم

                                                            
 رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج، السديس العزيز دعب بن الرمحن عبد 10

. ص ،1 ج حممود، بن يداجمل عبد شرافإ حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة قرىال أم جلامعة مقد مة ماجيستري
13. 

 بدون) احلرام واملسجد طيبة به وماحضيت واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي 11
 10. ص( الطبعة
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 بيت من أخذه 12العلم ذلك وكل ،"ابلعداننيني املتعلق القدر" وهو املؤلف أخت

 13.أخواله

 العلم أخذ كذلك  هو بل األخوال، هؤالء على للعلم طلبه صراليقت نقيطيوالش 

 قسم إىل صاحل بن حممد خالشي يد على الفقه يف خليل خمتصر أخذ غريهم، من

، الصرف علم مثل  العلوم بقية أخذ مث ،مالك بن ألفية أيضـ ا عليه درس مث ،العبادات

 وكلهم. 14متعددين مشايخ على التفسري  وكذلك احلديث وبعض  واألصول،، البالغة

 . ينينكاجل من

 .للعلم وطلبه  وثقافته:  الثاين املبحث

 القراءة يف أوقاته جل يشتغل وهو العلم، طلب يف عالية مهة ذا هللا رمحه وكان

 مل إذا الشيخ وكان  ،،فائدة و استيعاب دون درس مما مسألة يفوت يكن فلم واملطالعة،
                                                            

 األوىل مدرسته وكانت ريخ،واتلتا  والسري واألداب القرأن علوم:  أخواله عن أخذها اليت الدراسات 12
 رسالة ،األحكام أايت سريتف يف الشنقيطي الشيخ منهج، السديس العزيز دعب بن الرمحن عبد) أخواله بيوت هي

 الطبع، بدون حممود بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري
 ( 15. ص، 1 ج

 بدون احلرام، واملسجد طيبة به وماحضيت واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي  13
 10. ص الطبعة،

 رسالة  األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد 14 
 الطبع، بدون، حممود بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 15. ص ،1 ج
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 ليأخذ املكتبة إىل أيوي الفهم يف اللبس بعض وعنده شيوخه بعض  شرح من يشف

 15.ظمأه له يروي ما جيد حىت يقرأ مث الكتب بعض

 ،الزواج يف خرأت حىت العلم بطلب -هللا رمحه- انشغل وقد ومحاسته مهته وبعلو

 لدنياا متعة على لدواةوا العلم إيثار يف يرتدد ومل سواه، ما نسي للعلم ولوعه و وحببه

 : قائال   عليهم رد الزواج أمر يف أصحابه كلمه  وملا  الفاتنة،

 حصا  اليوم الصراع الغي من         قلبـي إن دعونـي هلم فقلت

 .الصباح ضوء وجوهها كأن            عذاري أببكار شغل ويل

 مذاكرته يف واشتغاله مالعل طلب يف العالية الشنقيطي مهة كانت  وهكذا

     16.الزواج عن أتخر حىت ومطالعته

 عليه العلماء وثناء وطالبه شيوخه:  الثاين الفصل

                                                            
 أضواء مقدمة يف الشنقيطي األمني حممد العالمة للشيخ ةخمتصر  ترمجة ،السبت عثمان بن  خالد 15

 22. ص الطبع، سنة بدون( الفوائد العامل دار)  البيان،

 ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه الشينقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد انظر  16
 بن الرمحن عبد .134. ص ،1 ج ، ه 1422 المية،اإلس الشريعة قسم-العلوم دار كلية-القاهرة جامعة نشرته
 ىالقر  أم ةجلامع مةمقد   ريماجيست رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد
 حممد. 15. ص ،1 ج ، الطبع بدون حممود، بن اجمليد عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة

  .171. ص ،م 1992  سنة ،4 ط( الشواف دار القاهرة،)  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب،
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 وطالبه شيوخه: :  األول املبحث

 ،فكثري وتوجيههم علومهم عذب من ينهل كان  الذي نقيطيالش شيوخ أما 

 : املشائخ هؤالء من 17أبرزهم

 .املختار حممد بن األفرم أمحد الشيخ. 1

 .األفرم أمحد اببن املشهور صلح بن حممد. 2

 .عمر بن أمحد الشيخ.  3

 .زيدان بن النعمة حممد الكبري الفقيه لشيخ.  4

 .مود بن أحد الكبري الفقيه الشيخ. 5

 .أده بن فال الفنون كل  يف املتبحر العالمة. 6

 18.خمتار حممد بن أمحد بن حممد سيدي. 7

                                                            

 رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد  17   
 الطبع، بدون حممود بن يداجمل عبد شرافإ حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 .16- 15. ص ،1 ج
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 19.نوح بن إبراهيم بن املختار حممد بن هللا عبد. 8

 املمكن نفم. حصرها الباحث على صعب مج ا، وافرا الشينقيطي طالب كان

 . نينقيطيبش يسوال أم شنقيطني كانوا  سواء املشهورين، البارزين طالبه بعض رضيع أن

 الشنقيطيني من طالبه

  20 .هم أولئك نقيطش من أصلهم كان  الذين الطالب أماف

 .أمايل تابوك السعود مراقي شرح عليه درس الشنقيطي، اجلكين دأمح بن أمحد .1

                                                                                                                                                                   
 بدون) احلرام ملسجدوا طيبة به وماحضيت واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي  18

( لقيما دار الدمام،)  سريالتف يف الشنقيطي جمالس من النمري الغذب السبت، عثمان بن وخالد .9. ص( الطبعة
 . 41-40. ص م 2003 بسنة املوافق ه 1424 سنة ،1 ج ،1 ط

 17. ص م 9921  سنة ،4 ط( الشواف دار القاهرة،)  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب، حممد  19
( طبعةال بدون) احلرام جدواملس ةطيب به وماحضيت  واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي. 
 ،1 ط( القيم دار مام،الد)  التفسري يف الشنقيطي جمالس من النمري الغذب لسبت،ا عثمان بن خالد .9. ص
 . 41-40. ص ،1 ج م 2003 بسنة املوافق ه 1424 سنة

 رسالة األحكام، أايت تفسري يف السينقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد انظر 20
 ،الطبع بدون حممود، بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 ريماجيست رسالة ،التفسري يف ومنهجه الشنقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد وأمحد.  91-88 ص ،1 ج
 ،ه 1422 طبعةال سنة سالمية،اإل الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة ونشرته  القاهرة جلامعة مقدمة

 . 197 ص ،1 ج
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 ىتلق. مومتهع بين من نقيطيالش اجلنكي حبيب ولد بن سيدي ولد حممد الدكتور .2

 كتاب  عنه أخذ يخ،الش فيها سافر اليت السنة يف ه،1367 عام البالد يف العلم عنه

 .التوحيد يف أمايل

 .ينكاجل هللا يفض بن الناجي بن اخلضر حممد الدكتور .3

 .ينكاجل احلسني بن األمني حممد .4

 .ينكاجل حويه بن عمر حممد .5

 .ينكاجل الرمحن عبد بن احلسني .6

 .ينكاجل مينوه أمحد بن املأمون .7

 .ينكاجل حممود بن التلميدي .8

 .اليعقويب ينكاجل اإلمام بن حممود حممد .9

 .ينكاجل سيدات حمفوظ .10

 .ينكاجل مزيد أمحد ولد هللا عبد حممد .11

 : الشنقيطيني غري من البهط
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 : هم أولئك الشنقيطيني غري من طالبه وأما

 وكان املنطق، يف األخضري سلم شرح عنه ذأخ .ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد .1

 .هلا سارئي مث الميةاإلس اجلامعة لرئيس وانئبا العلماء أكابر من ذاك إذ ابز ابن

 سنة ومالعل دار و املدين احلرم يف التفسري يف دروسه يالزم كان  .األنصاري محاد .2

 ةسن من وذلك سنوات، سبع الرايض يف وجاوره ه،1370سنة حىت 1369

 .العلماء كبار  من حينئذ محاد الشيخ وكان ه،1381 سنة إىل 1374

  هيئة وعضو األعلى ءالقضا اجمللس رئيس انئب كان  .اللحيدان حممد بن صاحل .3

 .ةالشريع كليةب الفصل قي دراسته وكانت تالميذه أوائل من وهو العلماء، كبار

 .العثيمني صاحل بن حممد .4

 .غداين بن هللا عبد .5

 .لعلماءا كبار  ومن سابقا اإلسالمية اجلامعة رئيس العباد احملسن عبد .6
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 يف سواء وسفرا، حضرا الشنقيطي يالزم من أكثر وكان .سامل بن حممد بن عطية .7

 21. نقيطيللش البيان أضواء إبمتام قام لذيا وهو البيت، يف أو اجلامعة

 شرع الشنقيطي زمال. الكثرية التصانيف صاحب زيد أبو هللا عبد بن بكر الدكتور .8

 دروسا ةواملناظر  البحث وآداب األصول يف مذكراته بعض عليه درس سنني،

 . منزله ويف النبوي املسجد يف خاصة

 حوهلا، وما احلجاز من الشينقيطي ةطلب هي وهذه. غريهم و اجملدوب حممد .9

 العلم يف نقيطيالش جاللة على يدل وهذا حينئذ، العلماء كبار  من وبعضهم

 22.ملعرفةوا

 عليه العلماء ثناء:  الثاين املبحث

                                                            
 

. 186. ص م، 2199 ،1 ط( الشواف دار القاهرة،)  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب، حممد 22
 مةمقد   ماجيستري رسالة م،األحكا أايت تفسري يف السينقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد

 . 87 ص ،1 ج ،الطبع نبدو  حممود، بن اجمليد عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة
 لقاهرةا جلامعة مقدمة ماجيستري رسالة التفسري، يف ومنهجه الشنقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد

-200 ص 1 ج  ،ه 1422 الطبعة سنة اإلسالمية، الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة ونشرته
204. 
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  العلماء بارك  لدي سعةلواا تهوشهر  عاليةال نقيطيالش مكانة ذكر سبق كما

 هؤالء كان  سواء ،ينقيطالش ثناء يف ويتسابقوا يتسارعوا بذلك وهم ،عصره يف احلذاق

 : ؤالءه ومن  خارجه، من أو احلرمني بالد  يف سكن ممن األجالء العلماء

 ةاللغ يف معرفة هل نقيطيالش أن يرى وهو. ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد خالشي .1

 .راألم يف والتثبت ،رعالو و  ،والزهد هللا، كتاب  تفسري يف العلم أهل الوأقو  ،العربية

 سعة من كثريا  يعجب التفسري يف يتحدث حني حديثه مسع ومن:  معناه فيما ويقول

 .حديثه مساع والميل وبالغته وفصاحته واطالعه علمه

 من لكثري همجع حيث من الشنقيطي ويرى .األلباين الدين انصر حممد لعالمةا .2

 يف ميةتي ابن قوالأب يتعلق ما وخباصة ضابط وحفظه مثله، رأيته ما:  ويقول، العلوم

 .لفقها أصول و لفقهوا كالتفسري  الشرعية علوم يف ليتحدث أهال وأنه القرأن، تفسري

 اللغة، مثل الوسائل يف السيما ريةكث  علوم يف برع:  يقول األنصاري محاد الشيخ .3

 حافظة وله. امللكي والفقه ،الفقه أصولو  واملنطق، والبالغة، والتصريف، واألدب،

:  يعين األربعة القرأن تفسري يف منافس له يكن ومل اندرا وقته يف ويعترب قوية، اندرة

 تفسريو  التابعني أبقوال القرأن تفسريو  ابلسنة القرأن تفسريو  ابلقرأن القرأن تفسري

 .العربية للغةاب القرأن
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 علم يف متمكن العالمة هو قيطيالشن أن يرى وهو. األنصاري إمساعيل الشيخ .4

 يسكت جملس يف جلس إذا قلمه، من أقوى ولسانه واملنطق، ،واألصول ،التفسري

 ،وحنو ،بالغة من العلوم إليه تتسابق األية يف يتكلم فحيث علمه، بسعة احلاضرين

 23.املستمعني يندهش مما وغريها عربية وشواهد

 

 

 

 

 ووفاته ومؤلفاته أخالقه:  الثالث الفصل

 ومؤلفاته أخالقه:  األول املبحث

 : منها فاضلة، وأخالق متميزة سيمة للشنقيطي كان

                                                            
 رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد انظر  23

. ص ،1 ج حممود، بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مقد مة ماجيستري
93-96 
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 أمور يف يتقلل أنه حيث نقيطيالش سيمة أظهر من وهذا وورعه، الدنيا يف زهده .1

 على ويوزعه مضطرا اإلسالمية اجلامعة من راتبه أيخذ نقيطيالش وكان ،دنياه

 24.واملساكني طالبه ضعاف

 عرض يف يتكلم أن أحدا يقبل وال جملسه، يف الغيبة اليسمح الشنقيطي كان .2

 عطفه و جوده وكذلك وخور، بضعف ذلك يف وقع من يصف بل أخيه،

 أقاربه من املستضعفني و واليتامى األرامل يتوىل الشنقيطي أن حيث للمحتاجني،

.أمثاهلم لكثري األب مبثابة وهو واحملتاجني امللهفني كل  ويساعد وطلبته،
25 

 مؤلفاته:  الثاين املبحث

 شينقيط يف ؤلفاتهم:  األول املطلب

 وكان منزلته، وعظمت صيته واشتهرت قدره عال إال بلده من نقيطيالش خيرج مل

 أحد الزمن ا هذ يف كان  لو:"  فائال زيد أبو بكر تلميذه عليه أثىن حىت متبحرا عاملا

                                                            
 رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج س،السدي العزيز عبد بن الرمحن عبد 24

 . 77 ص ،1 ج ،الطبع بدون القرى، أم جلامعة مقدمة ماجيستري

 نشرته ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه الشنقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد 25
 . 113 و 110 ص ،1 ج ، ه 1422 الطبعة سنة اإلسالمية، الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة
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 التصانيف أصحاب من أيضا وهو 26".هو لكان اإلسالم شيخ يسمى أن يستحق

 مصنفات هي وهذه. ونفيسا غليا ترااث ألهله يرتك وهو إال بالده من الخيرج إذ والتأليف؛

 .خمطوطة منها أكثر كانت  وإن شينقيط، بالده يف بقائه خالل نقيطيالش ومؤلفات

 بين أنساب ذكر يف اجلمان خبالص واملشهور العرب أنساب يف النظم .1

 27..عدانن

 وخيتص تالبي من آالف على حيتوي .مالك اإلمام مذهب فروع يف رجز .2

 (. خمطوط) والرهن العقود مثل البيوع مبسائل

 .خمطوطة التزال وهي الفرائض مسائل يف نظم .3

 خمطوطة كذالك  وهي ابملنطق  يتعلق ما يف نظم .4

                                                            
 رسالة  األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد  26

 الطبع، بدون حممود، بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة، املكرمة مكة القرى أم جلامعة مقد مة ماجيستري
 97. ص ،1 ج

 على كتبه  نهأل الفعل؛ هذا معلال بلوغه بعد دفنه مث بلوغه قبل نقيطيالش كتبه  ما أول كتاب  وهذا 27
 ملمكنا من نظرهم يف نأل الصنيع؛ هذا مشائخه عابه ولكن وأصحابه، أقرانه على عضلته وإظهار التفوق نية

 ،الدمام)  التفسري يف قيطيالشن جمالس من النمري الغذب السبت، عثمان بن خالد انظر) سينهاوحت النية حتويل
 العزيز عبد بن الرمحن وعبد . 50.ص ،1 ج م 2003 بسنة املوافق ه 1424 سنة ،1 ط( القيم ابن دار

 كةم القرى أم امعةجل مةمقد   ماجيستري رسالة  األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس،
 (. 11. ص،1 ج ، الطبع بدون ، حممود بن اجمليد عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة،
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 العربية اململكة يف لفاتهمؤ :  الثاين املطلب

 مطبوعة:  قسمني إىل تنقسم 28احلرمني بالد يف بقائه طوال مؤلفاته أما

 : منها املطبوعة همؤلفات أما. وخمطوطة

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه 29،واإلعجاز للتعبد املنزل يف اجملاز جواز منع .1

 .اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه 30،الكتاب أايت عن اإلضطراب إيهام دفع .2

 .اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 .م 2001 اخلامسة الطبعة واحلكم العلوم مكتبة طبعته 31،الفقه أصول يف مذكرة .3

                                                            
 ابلدروس لشغله والتأليف التصنيف يف املكثرين من ليس نقيطيالش أن اجملذوب حممد يرى 28

( لشوافا دار هرة،القا)  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب، حممد انظر) هبن قام اليت عامةال واجملالس  واحملاضرات
 يف الشنقيطي جمالس من نمريال الغذب السبت، عثمان بن خالد وانظر(.  186 ص م 1992  سنة ،4 ط

 (. 51 ص ،1 ج م 2003 بسنة املوافق ه 1424 سنة ،1 ط( القيم ابن دار الدمام،)  التفسري

 أهل أغلب يرى أنه أتليفه، وسبب. ألخر اجلزء أخر يف صفحة وستني نياثتن  يف تقع رسالة وهي 29
 .واجلالل مالالك صفات نفي يف وقوع إىل القول هذا ويفضي القرأن يف اجملاز جبواز يرون نهزما

 واحدة نسخة يف جمردا كذل قبل وطبع العاشر، اجلزء أول يف صفحة مثائةوثال مخسني يف طبع وقد  30
 زيزالع عبد بن الرمحن بدع) العاشر اجلزء أخر يف واليزال طبعه أعيد مث ه،1375 عام قبل وذلك نفدت، ولكن

 كةم القرى أم امعةجل مةمقد   ماجيستري رسالة األحكام، أايت تفسري يف ينقيطالش الشيخ منهج السديس،
 (. 22 ص الطبع بدون حممود، بن اجمليد عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة،
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 .القاهرة تيمية ابن مكتبة طبعته 32.املناظرة و البحث آداب .4

 مؤسسة من ووقف الفوائد العامل دار طبعه 33.ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء .5

 .اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان

 34.احلكيم الذكر آي يف واملنسوخ الناسخ بيان .6

                                                                                                                                                                   
 هذه قيطيالشن أملى وقد. احلنبلي قدامة البن املناظر وجنة الناظر روضة كتاب  على شرح وهي 31

 أن دون همبين فيما يتناقلوهنا ظلوا الطالب أن غري ابلرايض، الشريعة كلية  يف سهتدري من األوىل السنوات يف املذكرة
 يف جهومنه لشينقيطي ي،الشيم إمساعيل حسانني سيد أمحد)  األول األربع الدفعات خترجت نأ إىل هلم تطبع

 1422 الطبعة سنة إلسالمية،ا الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة نشرته ماجيستري، رسالة التفسري،
 (. 286 ص ،1 ج ه

 يف مقررا كان  املنطق، يف مقدمة يف حبث األول، نصغريي جزئني يف مطبوع الكتاب هذا وكان 32
 ثحب الثاينو . صفحة مثانني لغيب صفحاته وعدد اإلسالمية، ابجلامعة الدين أصول و ةالدعو   بكلية األوىل السنة

 امع طبعه ت دوق ة،ومائ وثالين ست يف يقع الكلية بنفس الثانية السنة على مقررا وكان واملناظرة البحث آداب يف
 يف نقيطيشال الشيخ هجمن السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد) سامل عطية حممد الشيخ إشراف حتت ه 1388

 (.28 ص الطبع بدون األحكام أايت تفسري

 وقد. ثقافته سعة على وأدل حجما وأضخمها نقيطيالش مؤلفات أعظم من يعترب الكتاب هذا  33
 الشيخ املعايل صاحب نفقة ىعل األوىل الطبعة. وفاته بعد ما أو نفسه املؤلف أايم يف كان  سواء متكررا، طبع

 عام( رمبص السعودية سسةاملؤ ) املدين مطبعة إصدارها وتولت العلم، لطلبة هلل وقفا الدن بن وضع بن حممد
  من نقيطيالش ينتهي ومل دلةاجملا سورة إىل الفاحتة سورة من األضواء هذا كتب.  م 1966 بعام املوافق ه 1386

 لشيخا ألمر بةاستجا األضواء ذاه إبمتام سامل عطية حممد تلميذه قام مث عاجال، اخرتته املنية ألن تفسريه كتابة
 إمساعيل حسانني يدس أمحد)  ينتهي كان  حيث من إمتامه ىعل حض الذي ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد

 يعةالشر  قسم-العلوم دار ليةك-القاهرة جامعة نشرته ماجيستري، رسالة ،التفسري يف ومنهجه نقيطيالش  الشيمي،
 (. 267. ص ،1 ج ،ه 1422 الطبعة سنة، اإلسالمية

 وهي ونصف، أربع صفحاهتا عدد بلغ واملنسوخ، الناسخ حقائق عن تبني ةومثين خمتصرة رسالة 34
 سنة احلج ذي يف تلميذه سامل عطية حممد يدي على الرسالة هذه نقيطيالش أملى. اناإلتق يف السيوطي بياتأ
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 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه 35.الورود بنثر املسمى  السعود مراقي على شرح .7

 .اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 : منها 36خمطوطة الزالت  اليت  مصنفاته وأما

 الدكتور األصغر بنها عند الرسالة هذه والتزال الطائرة، يف الصالة حكم يف رسالة .1

 37.نقيطيالش هللا عبد

 حممد الشيخ بن األمني حممد الشيخ من مقدمة ثالثة سؤاالت جواب يف رسالة  .2

 لفظ يشمل هل اإلنسان؟ يف العقل مقر أين : هي والسؤاالت 38.اخلضر

                                                                                                                                                                   

 األضواء تتمة من والثاين األضواء من التاسع اجلزء أبخر طبعاهتا أول يف  الرسالة هذه صدرت وقد. ه 1373
 يف ومنهجه الشنقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد . )هللا رمحه مؤلفها فقيد بعد ه 1396 عام

 1422 الطبعة سنة، اإلسالمية الشريعة قسم-العلوم دار كلية-القاهرة جامعة نشرته ماجيستري، رسالة التفسري،
 (. 274. ص ،1 ج ،ه

 للشيخ الفقه أصول يف بيت ألفية عن عبارة والصعود، الرقى ملبتغي السعود اقيملر  شرح كتاب  هذا 35
 يف سكن  ينقيطالش كان  أن ذمن عاما، أربعني خمطوطا الكتاب هذا وظل. نقيطيالش العلوي إبراهيم بن هللا عبد

 بيتب املختار حممد بن األمني حممد بن األمني حممد بن أمحد عمه ابن وهو تلميذه على امالئه وحىت بالده
 يوم همن فرغ الذي ينكجلا حبيب ولد سيدي ولد حممد عمه وابن تلميذه يدي على إكماله مث ابلرايض نقيطيالش

 ،1 ج ري،التفس يف ومنهجه الشنقيطي) 1995= ه 1415 مرة أول طبع دوق. ه 1413-11-3 اخلميس
 ( 300 ص

 ط( القيم دار الدمام،)  التفسري يف الشنقيطي جمالس من النمري الغذب السبت، عثمان بن خالد 36
 . 52 ص ،1 ج م 2003 بسنة املوافق ه 1424 ،1

 نشرته ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه نقيطيالش الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد  37
 . 261 ص ،1 ج ، ه 1422 اإلسالمية، الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة
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 املسجد غري مساجدهللا يدخل أن للكافر جيوز هل الكتاب، أهل( املشركني)

 .احلرام؟

 هل العامل عن يسأله شنقيط، بالد أمراء أحد من إليه ردو  سؤال جواب يف رسالة .3

 أسباب من ذلك أو وسلم عليه هللا صلى النيب بركة من ومرزوق خملوق هو

 حوزة يف الرتاث هذ يزال وال صفحة، عشرة إحدى يف الرسالة هذه عتق. أخرى؟

 39.نقيطيالش هللا عبد األصغر ابنه

  شرائط نقيطيللش كان  خمطوطة، أم كانت  مطبوعة املذكورة مؤلفاته إىل وإضافة

 :  منها 40احملاضرات إلقاء أثناء سجلت اليت متنوعة

 للجامعة الثقايف ملوسم إفتتاحية نقيطيالش ألقاها حماضرة وهي ،التشريع حكمة .1

 يف اإلسالمية ابجلامعة الدعوة شؤون مركز وطبعها. ه1384 عام اإلسالمية

 41.صفحة وعشرين مخس

                                                                                                                                                                   
 ط( القيم دار الدمام،)  التفسري يف الشنقيطي جمالس من النمري الغذب السبت، عثمان بن خالد   38

 .52 ص ،1 ج م 2003 بسنة املوافق ه 1424 ،1

 نشرته ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه الشنقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد 39
 . 261. ص، 1 ج ه، 142 اإلسالمية، الشريعة قسم-علومال دار كلية-القاهرة جامعة

 رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد 40
 ، الطبع بدون حممود، بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 . 39-38 ص ،1 ج
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 ملوسم فتتاحيةا ثناءأ نقيطيالش ألقاها احملاضرة عنوان عن رةعبا وهو العليا املثل .2

 اجلامعة طبعات ضمن وطبعت ه،1385 عام اإلسالمية للجامعة ايفالثق

 42.اإلسالمية

 عطية حممد تلميذه وألقاها ،نقيطيالش أمالها حماضرته مادة وهي املرسلة املصاحل .3

 43.صفحة عشر سبع يف اإلسالمية اجلامعة وطبعتها ،عنه نيابة سامل

 حبضور النبوي ابملسجد نقيطيالش ألقاها اضرةاحمل عنوان هوو  كامل  دين اإلسالم .4

 الشنقيطي حياة يف مرارا احملاضرة هذه طبعت وقد .مغرب ملك اخلامس حممد

 44.املنورة ابملدينة(  اخلريية احلديث دار) طبعة أخر وكان .وفاته وبعد

 عطية حممد تلميذه وألقاها نقيطيالش أمالها حماضرة وهذه. الرقيق شبهة حول .5

 45.جماان وتوزيعها كتيب  حجم يف اإلسالمية اجلامعة وطبعته .عنه نيابة سامل

                                                                                                                                                                   
 نشرته ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه الشنقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد 41

  . 296 ص ،1 ج ، ه 1422 الطبعة سنة اإلسالمية، الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة

 .285. ص السابق املصدر 42

 رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد 43
 ،الطبع بدون حممود، بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 . 39 ص ،1 ج

 نشرته ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه الشنقيطي شيمي،ال إمساعيل حسانني سيد أمحد 44
  271 ص  ،1 ج ،ه 1422 الطبعة سنة اإلسالمية، الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة
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 ابجلامعة ألقاها حماضرة وهي .والصفات األمساء ألايت ودراسات منهج .6

 عام أعيدها مث ه1400 عام اجلامعة طبعتها وقد. ه1382 عام  اإلسالمية

 46.ه1401

 وفاته:  الثالث املبحث

-17 التاريخ يف وذلك احلج، أداء بعد مكة يف-هللا رمحه-الشنقيطي تويف

 47.العباس أبوجعفر جوار املعالء مقربة يف ودفن ه، 12-1393

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   

 رسالة األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد 45
 الشيمي، اعيلإمس حسانني سيد أمحد .39 ص ،1 ج الطبع، بدون القرى، أم جلامعة مقدمة ماجيستري
-علومال ارد ةكلي-القاهرة عةجام ونشرته القاهرة جلامعة مقدمة ماجيستري رسالة التفسري، يف ومنهجه الشنقيطي

 . 284 ص ،1 ج ،ه 1422 الطبعة سنة اإلسالمية، الشريعة قسم

 رسالة األحكامن أايت تفسري يف ينقيطالش الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد 46
 الطبع، بدون ،حممود بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 .39 .ص ،1 ج

 .9. ص نفسه املصدر 47
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 نقيطيالش اإلمام حياة يف والسياسية االجتماعية احلالة:  الرابع الفصل

 االجتماعية احلالة:  األول املبحث

 الشنقيط يف االجتماعية احلالة:  األول املطلب

 األمني حممد فيه ولد الذي كانامل وخاصة ابلعلم، معروفة الشنقيط كانت

 األصالح، للمناخ طلبا مكان إىل مكان من ابلتنقل معروفة منطقة وهي 48،الشينقيطي

 يف الشيخ أقام وإذا  49.ترحال وال حال والمينعهم العلم مذاكرة على مواظبون ابلتايل وأهنم

 دائمة بصفة يقيم وقد العلوم، عنه أيخذوا حىت ومكث راسةللد الطالب عليه توافد مكان

 واملذهب 50.العلم لنشر الدائمة إلقامته انظر  ،"املرابط" له ويقال عليه الدراسة لدوام

 جيال ويتوارثون املذهب هذا يقبلون اجملتمع كانو  امللكي، املذهب هو شنقيط يف السائد

                                                            
 كانو  والعلماء، ابلعلم معروفة القبيلة وهذه األعلى، القبيلة جد جاكن إىل تنسب اليت القبيلة وهي  48

 عبد نب الرمحن عبد  سيعللتو  انظر)  للجكنيني كله  العلم إن يقال حىت جلكنيني،ا من نقيطيالش شيوخ أغلب
 ةمك القرى أم جلامعة مةقد  م ماجيستري رسالة األحكامن أايت تفسري يف ينقيطالش الشيخ منهج السديس، العزيز

 .3.ص، 1 ج الطبع، بدون ،حممود بن اجمليد عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة،

 ،1 ج م، 9921  سنة  ،4 ط ( الشواف دار القاهرة،)  عرفتهم ومفكرون علماء اجملذوب، حممد  49
 .171. ص

 احلرام واملسجد طيبة به وماحضيت واعالم أحداث احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي   50
 .11. ص( الطبعة بدون)
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 يكادون حىت غريه دون امللكي فقه يتعلمون أيضا العلم طالب كان  و جيل، عن

 51.املذهب ذلك سوى الفقه ونتعلمالي

 البيت هذا أهل فإن ،بيت على وفد نزل إذا وهي حسنة عادة اجملتمع عندو 

 وتعاوان ،الضيف قرى يف مشاركة -كثر  أو قل -عندهم مما املضيف بيت ألهل يرسلون

 52.الرضا غاية يف وهو الوفد يرحل حىت املضيف مع

 املنت بكتابة يبدأ الطالب أن وهو ني،نقيطش عند العلم طلب يف  املشهور املنهج وأما

 حىت ،أخر قدرا يكتب مث ميحوه، مث حفظه، يستطيع ما قدر فيكتب اخلشيب اللوح يف

 53.املعهود التوزيع حسب الفن من مقرأ حيفظ

 

 

                                                            
 رسالة األحكامن أايت تفسري يف ينقيطالش الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد   51

 الطبع، بدون ،حممود بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري
 .3 ص،1 ج

 بدون) احلرام واملسجد طيبة به وماحضيت واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي  52
 .9. ص( الطبعة

 رسالة األحكامن أايت تفسري يف ينقيطالش الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد  53
 الطبع، بدون ،حممود بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 .5.ص،1 ج
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 السعودية اململكة يف االجتماعية احلالة:  الثاين املطلب

 على عزم نسكه من فرغ أن وبعد ،احلج ألداء مكة جتاه وتيمم الشينقيطي ارحتل

 واملذهب، والعلماء اخلري بكثرة معروفة حينذك اجملتمع حال فكان 54،املدينة يف البقاء

 هو شينقيط يف السائد للمذهب خالفا، احلنبلي مذهب هو البلد ذلك يف السائد

 أقوال بني يقارنوا أن حياولون الزمان ذلك يف العلماء أن والواقع، امللكي مذهب

، املساجد يف دروسهم يلقون وكانوا، اجملتمع يف األعمى التقليد يكون لكيال، املذاهب

 .احلرام واملسجد النبوي املسجد يف مثل

 املوافق الرأي فيأخذ املذاهب، أقوال بدراسة فيقوم، الرتبية هبذه الشنقيطي وأتثر

 فتلقى. آنذك العلماء كبار  يناقش الشنقيطي فكان الصحيحة، والسنة ابلكتاب
                                                            

 أحداث " كتاب  مؤلف أورده ما حسب" نقيطش"  بلده إىل يرجع ومل املدينة يف بقائه سبب أما  54
 ململكةا يف هابالو  عبد نب حممد اإلمام ساقها اليت الدعوة عن سلبية أخبار بالده يف انتشر لقد:  "وأعالم

 يطينقشال كان  ة،الثمين الفرصة ههذ ويف. وهابيةابل يسموهنا وهم الدعوة هذه على التقول ومسع العربية، السعودية
 ال احبر  ألمريا فوجده اآلداب، الجم يف حبثه أثناء يف ريالسدي خالد أبمري فالتقى الدعوة، هذه شأن واستبان تبني

 بن عزيزال عبد يخشوال الزاحم هللا عبد الشيخ مها الشيخني؛ ليقابل املدينة إىل السفر إىل األمري فأرشده له، ساحل
. باحثوامل راحلوا جرى مث ة،السعودي الداير يف العقيدة و الفقه مذهب حول هلما يقول نقيطيالش وكان. صاحل

 يف تيمية ابن كتب  بعضو  ،احلنابلة مذهب يف كاملصدر  قدامة البن املغين كتاب  عليه عرض احلالة هذه ويف
 بيان هامن وجد وكما نبل،ح بن أمحد اإلمام مذهب عن ريةكث  معلومات منهما  فوجد نقطيالش فقرأمها العقيدة،

 نب حممد ماماإل دعوة حنو طلةالبا الدعاية زيف عنه ذهب كتابني  فبهذين الصحيحة، والعقيدة السليم املنهج حول
  حلريب،ا اجلابري لزويكيا اثبت بن علي) جدا شديد املنورة املدينة يف البقاء على عزمه فكان الوهاب، عبد

 .14 ص( الطبعة بدون) احلرام واملسجد طيبة به وماحضيت واعالم أحداث
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 ذلك من الشيء وأهم جديدة، وثقافة كثرية  معلومات النجد علماء من الشنقيطي

 عليها املفرتى والدعاوى الشبهات وإزالة الوهاب، عبد بن حممد دعوة حول معلومات

 . اإلسالمي العامل يف انتشرت اليت

 السياسية احلالة:  الثاين املبحث

 شنقيط يف السياسة وكانت شنقيط بالده يف السياسية احلالة:  األول املطلب

 اشتهر بل ها،في القضاء يتوىل والشنقيطي. العلماء ويعظمون حيرتمون األمراء كانو  جيدة،

 من غريه من إليه التحكم ويفضلون الشيخ حيبون املواطنني ومعظم 55.فيه هللا رمحه

 إال شيء كل  يف يقضي الشنقيطي و 56.أظهرهم بني الفرنسي احلاكم وجود مع ،القضاة

                                                            
 كتابة-عليه واملدعى املدعي-املتخاصمني كال  من نقيطيالش يطلب أن القضاء يف طريقته وكانت  55

 ملدعىا جواب يخالش يسجلو  دعواه املدعي يستكتب مث ،حكومته بقبول وإقرار ،بينهما اخلالف حل يف رغبتهما
 أن بني التخيري منهما قيطيالشن أمر ذلك وبعد واإلحابة، الدعوى مع احلكم يكتب مث الدعوى كتابة  أسفل عليه

 ترضع إذا املشايخ أن ابلدليل صوابب، هو نقيطيالش قضاه ما أن واحلاصل. احلكام أو املشايخ اىل  يذهب
 بقوهاعاجالوط نفذوها إال يهمأتت فال احلكام اوام عليها، يصدقون هم الشنقيطي قضاها اليت  القضية هذه عليهم

( طبعةال بدون) احلرام دسجوامل طيبة به حضيت وما واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي)
  ،1 طا( القيم دار لدمام،ا)  التفسري يف الشنقيطي جمالس من النمري الغذب ،السبت عثمان بن خالدو . 13. ص
 ( بتصرف 45.ص ،1 ج  ،م 2003 بسنة املوافق ه 1424 سنة

 بدون) احلرام واملسجد طيبة به وماحضيت واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي  56
 13. ص ،(الطبعة
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 الفرنسي احلاكم وكان الفرنسية، احلكومة من خاص قضاء اءللدم ألن واحلدود، الدماء

 58.واملرافعة احملاكمة بعد وذلك 57،قصاصا القتل يف يقضي

 السعودية اململكة يف السياسية احلالة:  الثاين املطلب

 األمراء وكان حينئذ، طيبة كانت  السعودية اململكة يف السياسة حالة أما

 وكان اخلري، ونشر ابلدعوة أيضا هتتم واحلكومة ،العلماء ويبجلون يقدرون واحلكام

 عبد األمري السمو وصاحب العزيز عبد امللك إن حىت ،ذلك يف حظ له ممن نقيطيالش

 فبهذه. وتوقريا له تقديرا الناس أشد بل قدره، حق يقدرونه سعود ال الرمحن عبد بن هللا

 ،له ينتمي ومن هو ية،سعود جنسية العزيز عبد امللك اجلاللة صاحب منحه اهلائلة اهليبة

 .النبوي املسجد يف يدرس أن نقيطيللش يسمح العزيز عبد امللك وكان 59.به ثقة

                                                            
 عليه صادقةوامل املوافقة مث ،املرافعة واهنى القضية متحيص بعد إال القصاص يف اإلعدام حكم اليتم  57

 سمىامل األمر ذلك على يتولون الذين  العلماء على يعرض أن البد احلكم صدور ألن البالد، علماء قبل من
 داثأح ،،حلريبا ابرياجل الزويكي اثبت بن علي) اللجنة تلك أعضاء من اعضو  الشيخ وكان.  الدماء بلجنة
 (13. ص( الطبعة بدون) احلرام واملسجد طيبة به وماحضيت  واعالم

 ماجيستري رسالة  األحكام، أايت تفسري يف الشنقيطي  منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن بدع  58
. ص ،1ج بع،الط بدون ،حممود بن اجمليد عبد إشراف حتت ،1410 سنة املكرمة مكة القرى أم جلامعة مةمقد  
 سنة ،1 ط( القيم دار م،الدما)  التفسري يف الشنقيطي جمالس من النمري العذب السبت، عثمان بن خالد. 98

 45.ص ،1 ج م 2003 بسنة املوافق ه 1424

 بدون) احلرام واملسجد طيبة به وماحضيت واعالم أحداث  احلريب، اجلابري الزويكي اثبت بن علي 59
  . 17 ص( الطبعة
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  الثالث الباب

 ابلقرأن القرأن تفسري مفهوم الفصل األول :
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  ابلقرأن القرأن تفسري تعريف:  األول املبحث

 والبحث ابإلبتداء وأوالها مصدر وأهم القرأن لتفسري مصدر أول القرأن يعترب

 وتعاىل تبارك الرب مقصود إىل واإلطمئنان العزيز، الكتاب آايت معاين إىل ولللوص فيه

 بعضه ويصدق متفرقة مكان يف معانيه بعض يبني قد الكرمي القرأن وأن 60.كالمه  من

-العزيز عبد بن أمري إليه أشار كما– القرأن فإن ،ذلك يف احلذاق العلماء يعلمه بعضا

  من يراد ما العلماء منه ويستفيد. وأجلى أصدق ذلك ليكون بعضا بعضه يفس ر ما كثري

 تبيني أو للمطلق التقييد أو للعام خصيصالت سبيل على كان  سواء -األايت من كثري

 أعلى وهو ،ابلقرأن القرأن بتفسري يراد ما وهذا 61.التفسري وجوه من ذلك وعري اجململ

 أنه ابلقرأن التفسري هللا رمحه القيم ابن هوصف بل ابلقرأن، القرأن تفسري يف وأحسنها مرتبة

 62.التفاسري أبلغ

                                                            

 الثقافية الشؤون دارة مكة،) 0واجتاهته مصادره الكرمي القرأن تفسري الرمحن، عبد بن الزبري هللا عبد 60
 48.  ص سنةالطبعة، بدون( اإلسالمي العامل رابطة النشرو 

 1403 سنة ،1 ط( الفرقان ودار ،الرسالة مؤسسة)  القرأن علوم يف دراسات العزيز، عبد بن أمري  61
 .145. ص م، 1983 بسنة املوافق ه

 الشؤون دارة مكة،)  واجتاهته مصادره الكرمي أنالقر  تفسري الرمحن، عبد بن الزبري هللا عبد رانظ 62
 . 48.  ص الطبعة، سنة بدون( اإلسالمي لعاملا رابطة النشرو  الثقافية
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 ابلقرأن القرأن تفسري نأ قولال وميكن. ابلقرأن؟ القرأن تفسري هوما، السؤالو 

 ومجع 63.أبية األية ربط بطريقة يكون وقد نفسه، أنالقر  يف األية  تفسري عن بحثال هو

 ومجع االختالف، يوهم ما ومجع القرأنية، النظائر ومجع الواحد، املعىن يف املوضوعات

 64.الواحد املوضوع يف القصص

 ابلقرأن القرأن بتفسري املهتمون العلماء:  الثاين املبحث

 أن الباحث يود   املنهج، هبذا املهتم ني العلماء عن الباحث يتحدث أن قبل

 تبعه مث وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول هو الطريقة هذه طب ق من أو ل أن إىل يشري

 احلسن:  منهم واتبعوهم التابعون، يليهم مث عباس، ابن:  منهم عليه هللا رضوان الصحابة

 ابن:  منهم املنهج هبذا املهتم ون املفس رون وأما. وغريهم القرظي كعب  بن وحممد البصري

 األمري وابن ،( العظيم القرأن تفسريه)  كتابه  يف كثري  بن وحمم د 66تيمية، وابن 65قتيبة،

                                                            
  48 ص. السابق املرجع 63

 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،) تيمية البن التفسري أصول مقدمة يف شرح الطيار، سليمان بن مساعد 64
 275. ص  ه،1427 ،1

 من األحكام أايت ريتفس يف الشينقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد انظر  65
 بن اجمليد عبد إشراف حتت ،ه1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري رسالة البيان، أضواء

 138 .ص ،1 ج حممود،

 أصح ها، وهو ابلقرأن أنالقر  تفسري وهي األربعة التفسري طرق نظرية مؤس س تيمية ابن ويعترب  66
 العلماء هاعلي سار وهبذا. لتابعنيا أبقوال القرأن وتفسري الصحابة، ابقوال القرأن وتفسري ابلسنة، القرأن وتفسري

 . هذا يومنا إىل بعده
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 ثناء الوفاء أبو ،( والقرأن ابآلاثر الذكر تفسري يف الرضوان مفاتح)  كتابه  يف الصنعاين،

 67(. الرمحن بكالم القرأن تفسري)   كتابه  يف اخلضر حممد بن تسري األمر اهلندي هللا

 إيضاح يف البيان أضواء)  كتابه  يف املعاصرين العلماء من وهو الشنقيطي، األمني وحممد

  تكل م األضواء يؤلف أن قبل نقيطيالش أن الباحث نظر يف كان  وإن 68(. ابلقرأن القرأن

 كان  وإن ".الكتاب أايت عن االضطراب إيهام عدف"  كتابه  يف املنهج هذا عن كثريا

 غري البحث لكنو  ،بينهن   متناقضة العوام يراها اليت األايت بني اجلمع طريقة استعمل

 الكرمي عبد منهم األخرون ذلك بعد أييت مث. األضواء يف تكلمه ما خيالف مطول

 هنا، ذكره اليسع الذي العلماء من وغريهم ،(للقرأن القرأين تفسري)  كتابه  يف اخلطيب

 69.حتديد وال احلصر سبيل على ال حمض، املثال سبيل على هنا املفسرين بعض وذكر

 ابلقرأن القرأن تفسري قسامأ:  الثالث املبحث

 من ابلقرأن، القرأن تفسري أقسام عن يتحدث أن الباحث يود املبحث هذا ويف

 . نوعه كل  من املثال ذكر مع التفسري هبذا القائم جهة من التقسيم هذا أن حيث
                                                            

 ،1 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،)  التفسري أصول يف مقدمة شرح الطيار، سليمان بن مساعد  67
 .277. ص ه، 1427

 الشؤون دارة مكة،)  واجتاهته مصادره الكرمي أنالقر  تفسري الرمحن، عبد بن الزبري هللا عبد رانظ  68
 .49. ص الطبعة، سنة بدون( اإلسالمي لعاملا رابطة النشر و الثقافية

 وشرح. 24. ص ،1 ط( اجلوزي ابن دار دمام،) التفسري أصول يف فصول ،الطيار مساعد انظر  69
 .277.ص ه، 1427 ،1 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،)  التفسري ولأص يف مقدمة
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 للقرآن القرآن تفسري .1

 داللته يف خالف ال واضحا فيه القرآن بيان جاء ما هو للقرآن القرآن تفسري           

 70،فيها خالف ال املفسرة اآلية على فيه القرآن داللة كانت  ما وهو ،اآلية تفسري على

َتاُلوا ِإَذا الَِّذينَ   لِل ُمَطفِ ِفنيَ  َوي ل  :  تعاىل قوله مثاله تَـو ُفونَ  النَّاسِ  َعَلى اك   أَو   َكاُلوُهم    َوِإَذا  َيس 

   71.خُي ِسُرونَ  َوَزنُوُهم  

 وهو واهلالك ارابخَلسَ  وعدهم الذين املطففني تعاىل فسر وهلذا: "  كثري  ابن قال

َتاُلوا ِإَذا الَِّذينَ : } بقوله الويل، تَـو فُونَ } الناس من: أي{ النَّاسِ  َعَلى اك   :أي{ َيس 

 72.ينقصون: أي{ خُي ِسُرونَ  َوَزنُوُهم   أَو   م  َكاُلوهُ   َوِإَذا} والزائد، ابلوايف حقهم أيخذون

مُ   الطَّارِقُ  َما أَد رَاكَ  َوَما  َوالطَّارِقِ  َوالسََّماءِ : } تعاىل قوله وهو أخر ومثال  النَّج 

 وتفسري التنازع، فيه الجمال التفسري هذا مثل أن على الطيار مساعد ويرى 73{.الثَّاِقبُ 

 74.واجلواب السؤال طريقة من وهذا. املستسلم هو هذا ابلثاقب الطارق

                                                            

           70 179190=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t    

 3-1:  املطففني سورة 71

 الشيخ أوالد ومكتبة قرطبة دار جيزة،) العظيم القرأن تفسري الدمسقي، كثري  بن إمساعيل الفداء أبو  72 
 .280. ص ،14 ج ه،1421 ،1ط( للرتاث

 3-1:  الطارق سورة 73
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 ابلقرآن القرآن تفسري .2

 هذه أبن يقرر ملستنبط حيتاج ،الغموض من نوع داللته يف التفسري من النوع هذا       

 من اخلالف فيه يقع الذي وهذا 75.الكرمي القرآن من معينة آية تفسرها القرآن يف اآلية

 رواية من الوارد وسلم عليه هللا صلى النيب عن الصادر التفسري سوى حجيته حيث

 : منها أنواع أربعة القسم هذا من ويتفرع ،صحيحة

 

 : ابلقرآن للقرآن  النيب تفسري:  أ

 الوحي صاحب هو املفسر ألن وأعاله؛ ابلقرأن التفسري أجل   من النوع وهذا

 ليس التفسري هذا مثل ولكن وثبوته، حجيته يف شك   فال منه التفسري ورد وإذا واالرسالة،

 ملا: قال مسعود بن هللا عبد عن روي ما لذلك مثاال وأشهر. معدود عدد يف بل بكثري

 مل وأينا: قالوا ، هللا رسول أصحاب على ذلك شق  { م  ِبظُل   ِإميَاهَنُم   يـَل ِبُسوا َوملَ  : }نزلت

                                                                                                                                                                   
 ،1 ط( اجلوزي ابن دار الرايض)  التفسري أصول يف مقدمة شرح الطيار، سليمان بن مساعد  74

 271.  ص ه، 1427

75  179190  =?http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php  
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 ال ُبيَنَّ  ايَ : }البنه لقمان قال إمنا ون،تظن   كما  ليس: "  هللا رسول فقال نفسه؟ يظلم

رِك    .ابلشرك الظلم لفظ  هللا رسول ففس ر  76{.َعِظيم   َلظُل م   الشِ ر كَ  ِإنَّ  اِبّللَِّ  ُتش 

 اَل  ال َغي بِ  َمَفاِتحُ  َوِعن َدهُ } : تعاىل قوله فسر  النيب أن 77 أيضا البخاري وأخرج

 ِعن َدهُ  اّللََّ  ِإنَّ :} تعاىل قوله قرأ مث، مخس الغيب مفاتح:  قال 78{.ُهوَ  ِإالَّ  يـَع َلُمَها

َر َحامِ  يف  َما َويـَع َلمُ  ال َغي ثَ  َويـُنَـز ِلُ  السَّاَعةِ  ِعل مُ  رِي َوَما األ  ِسبُ  َماَذا نـَف س   َتد  ا َتك   َغد 

رِي َوَما  79{.َخِبري   َعِليم   اّللََّ  ِإنَّ  مَتُوتُ  أَر ض   أبَِي ِ  نـَف س   َتد 

 : ابلقرآن للقرآن عنهم هللا رضي الصحابة تفسري. ب

 يبذلون وهم أخرى، أبية األية بربط ابلقرأن، القرأن يفسرون الصحابة بعض كان        

 يف اجتهادهم إىل يلجأون وقد القرأن، من أية تفسري عن إليهم املطروح السؤال إجابة يف

 َكانـََتا: } تعاىل هللا قول تفسري يف عباس ابن تفسري ذلك ومثال 80.ابلقرأن القرأن تفسري

                                                            
 من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث من املسند الصحيح اجلامع البخاري، إمساعيل بن حممد  76

. ص ،4776 رقم ،59 أية ماألنعا لسورة التفسري ابكت  ،3 ج ،1 ط( السلفية املكتبة القاهرة،) وأايمه سننه
275. 

  227. ص ،4627 رقم:  السابق املرجع  77

 .59:  األنعام سورة  78

 34:  لقمان سورة  79

 ، هللا رسول من تفسريه جيدوا ال كانوا  حينما االجتهاد إىل أواجل الصحابة أن الباحث رأي يف  80
عِ  َذاتِ  َوالسََّماء: } تعاىل بقوله{  رتقا} معىن أن يرى عباس ابن فمثال ،أية فهم يف خيتلفون قد وكانوا  الرَّج 

َر ضِ   معىن عن كعب  قول يف البغوي ذكره ما مثال عباس، ابن رأي خيالفون خروناأل أماو {. االصد عِ  َذات َواأل 
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َنامُهَا رت قا    وكانت ابملطر، هللا ففتقها متطر ال السماءرتقا كانت: "   فقال 81{.فـََفتَـق 

عِ  َذاتِ  َوالسََّماء: } تعاىل قوله ويدل"  ابلنبات هللا ففتقها تنبت ال رتقا األرض  الرَّج 

َر ضِ   83.للقرأن الصحابة تفسري من ذلك وغري 82{.االصد عِ  َذات َواأل 

 .ابلقرآن للقرآن التابعني تفسري.  ج

ر ا ِإلَي ُكم   اّللَُّ  زلَ أَن َقد  :} تعاىل قوله يف زيد ابن تفسري ذلك ومثال   ِذك 

َنا وََكَذِلكَ : }قرأ مث. هللا من روح القرآن: قال 84{.َرُسوال ا ِإلَي كَ  َأو َحيـ   85{.أَم رانَ  ِمن   ُروح 

ر ا م  ِإلَي كُ  اّللَُّ  أَنزلَ  َقد  } :وقرأ رِ  اَكَفُرو   الَِّذينَ  ِإنَّ } : وقرأ. القرآن: قال{. َرُسوال ِذك  ا اِبلذ ِك   َلمَّ

رَ  نزل َنا حَن نُ  انَّ إِ : } وقرأ. ابلقرآن: قال 86{.َجاَءُهم    وهو: قال .القرآن: قال 87{.الذ ِك 

  88.الروح وهو الذكر،

                                                                                                                                                                   

 معىن طينقيالش ذكر بل.هبا ففتحها  فوسطها رحيا خلق مث بعض، على بعضها واألرض السموات هللا خلق: الرتق
 .ابجتهاده القرأن يفسر عباس ابن فكان. أقوال مخسة رتقا

 30:  األنبياء سورة 81

 12-11:  الطارق سورة  82

 دار بريوت،) الغيب مفاتيح ،الرازي التيمي احلسني بن احلسن نب عمر بن حممد هللا عبد أبو  83
 .163. ص ،22 ج ،ه 1401 عام ،1 ط( الفكر

 10:  الطالق سورة  84

 52:  الشورى سورة  85

 41:  فصلت سورة  86

 9:  احلجر سورة  87

 احملسن عبد بن هللا عبد حتقيق القرأن، آي أتويل عن البيان جامع ،جريرالطربي بن حممد جعفر أبو  88
 75. ص ،23 ج ،ه1422 ،1 ط( هجر دار القاهرة،) الرتكي
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 .ابلقرأن للقرأن العلماء تفسري . د

ُعونَ  اَل  َوالَِّذينَ : } تعاىل قوله يف كثري  ابن تفسري ذلك ومثال  ِإهَل ا اّللَِّ  َمعَ  َيد 

تـُُلونَ  َواَل  َآَخرَ  ق ِ  ِإالَّ  اّللَُّ  َحرَّمَ  الَّيِت  النـَّف سَ  يـَق  َعل   َوَمن   يـَز نُونَ  َواَل  اِبحلَ  * م اَأاثَ  يـَل قَ  َذِلكَ  يـَف 

 َصاحِل ا َعَمال   َوَعِملَ  َوَآَمنَ  اَتبَ  َمن   ِإالَّ  * ُمَهاان   ِفيهِ  َوخَي ُلد   ال ِقَياَمةِ  يـَو مَ  ال َعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعف  

ا َغُفور ا اّللَُّ  وََكانَ  َحَسَنات   َسيِ َئاهِتِم   اّللَُّ  يـَُبدِ لُ  َفُأولَِئكَ   ِإالَّ : } تعاىل قوله والشاهد*  َرِحيم 

 هذه ويف عليه، يتوب هللا فإن ذلك مجيع من وجل عز هللا ىلإ الدنيا يف أي{  اَتبَ  َمن  

 يـَق ُتل   َوَمن  } النساء يف وأية األايت هذه بني تعارض وال القاتل، توبة صحة على داللة

ا ُمؤ ِمن ا ا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَـَعمِ د   أهنا إال املدنية، هذه كانت  إن رأيه ويف 89{.ِفيَها َخاِلد 

 كثري  ابن أن إىل الالحم وأشار 90.ابلتوبة مقيدة هذه ألن يتب مل من على فتحمل مطلقة

                                                            
 93:  النساء سورة 89

 الشيخ أوالد ومكتبة قرطبة دار جيزة،) العظيم القرأن تفسري الدمشقي، كثري  بن إمساعيل الفداء أبو 90
 .326-323.ص ،14 ج ه،1421 ،1ط( للرتاث



 

48 
 

 مقي دة الفرقان سورةو  مطلقة النساء سورة فإن املقي د، على املطلق محل القضية ههذ يف

 91.ابلتوبة

 

 ابلقرأن القرأن تفسري إىل املوصلة الطرق:  الرابع املبحث

 .ابلقرأن القرأن تفسري ملعرفة املمتدان طريقان هناك

  النيب أرشد وقد 92 .أخرى أبية أية تفسري بني قد  النيب يكون أن  .1

:  تعاىل قوله منها الصحيح، يف كما  القرأن من أايت وفسر املنهج، هذا

 يف  النيب منهج من وهذا93{.ِبظُل م   ِإميَاهَنُم   يـَل ِبُسوا َوملَ   أمنوا الذين}

 فلذلك معدود، عدد ويف حمدد للقرأن  النيب تفسري ولكن 94.التفسري

                                                            
 ه، 1420 ،1 ط( املسلم دار الرايض،)  التفسري يف كثري  ابن هجمن الالحم، إبراهيم بن  سليمان 91

 .190. ص

 و الثقافية الشؤون دارة مكة،)  واجتاهته مصادره الكرمي أنالقر  تفسري الرمحن، عبد بن الزبري هللا عبد 92
 .50-49. ص سنةالطبعة، بدون( اإلسالمي العامل رابطة النشر

 (الوطنية فهد امللك مكتبة فهرسات ،الرايض) القرأن علوم يف دراسات األملعي، عواض بن زاهر 93
 166. ص ،ه 1423 سنة ،2ط

 :يلي ما املنهج ذلك  ومن، القرأن تفسري يف وسلم عليه هللا صلى النيب منهج بعض هناك 94
 مث التفسري ريذك أن-:  أسلوابن وله لفظه، أو أية تفسري على  النيب فينص   ،ابلتفسري الصحابة يبتدئ أن .1

ا هللا أحب إذا: "قال  النيب أن هريرة؛ أيب عن - ذلك مثال املفسرة، األية يذكر  قد إين: جربيل اندى عبد 
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 إىل نرجع أن البد بل ابلقرأن، القرأن تفسري ملعرفة اليكفينا الطريق هذا

 وأشار. بعدهم جاء من أو التابعني أو الصحابة من سواء ااملفسرين، اجتهاد

 على تفسريه أن من القرأن أن إىل اخلويي الدين مشس القاضي ذلك إىل

 متعذر وذلك ، هللا رسول من يسمع أبن إال اليعلم والقطع اإللزام وجه

  95.قالئل أايت يف إال

 الوقوف ألفاظها، ومفردات وأشباهها األايت نظائر جبمع املفس ر اجتهاد .2

 يعني مما وحنوذلك هبا، احلكمة و العلة ذات فيه ما إلحلاق وحكم علل على

                                                                                                                                                                   

، أحببت  ِإنَّ : }وجل عز هللا قول فذلك األرض، أهل يف بةاحمل له ينزل مث السماء، يف فينادي .فأحبه فالان 
 ذلك مثال تفسريها يذكر مث املفسرة األية يذكر أن -{.ُودًّا الرَّمح َنُ  هَلُمُ  َعلُ َسَيج   الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ 
َتَطع ُتم   َما هَلُم   َوَأِعدُّوا}  تعاىل قوله يف تفسري  "الرمي القوة إن أال الرمي، القوة إن أال{  قـُوَّة   ِمن   اس 

 ال ِبُسو يَـ  َوملَ   أمنوا الذين} :تعاىل قوله ذلك مثال. هلم  النيب رهافيفس   ،أية فهم الصحابة على يشكل أن .2
 .األية هذه فهم يف الصحابة على شق حيث{ .ِبظُل م   ِإميَاهَنُم  

َمِئذ   يءَ جِ ف} :تعاىل قوله ذلك مثال. لألية تفسريا يكون أن يصح ما كالمه  يف يذكر أن  .3  ابن عن {.َهنَّمَ جِبَ  يـَو 
 َمَلك ألف سبعون زمام لك  مع زمام، ألف سبعون هلا يومئذ جبهنم يؤتى: "  هللا رسول قال: قال مسعود
 ".جيروهنا

دِ حِبَ  َفَسبِ ح  : }تعاىل قوله ذلك مثال. هني من فيه ما ويرتك أمر من فيه هبا فيعمل القرأن يتأول أن. 4   بِ كَ رَ  م 
تَـغ    سبحانك:  وسجوده ركوعه يف يقول أن كثريُ   هللا رسول كان:  قالت عائشة عن {.تـَوَّااب   َكانَ   ِإنَّهُ  ِفر هُ َواس 
 ،الرايض)  التفسري أصول يف فصول الطيار، سليمان بن مساعد)  القرآن يتأول ،"يل اغفر اللهم   وحبمدك، اللهم
 .28-27. ص ه،1420 ،3 ط(  اجلوزي ابن دار

  سنة بدون إبراهيم، الفضل أبو حممد حمقق( اثالرت  دار مكتبة القاهرة،) القرأن علوم يف الربهان انظر 95
 .16. ص ،1 ج الطبع،
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 ابلقرأن القرأن تفسري أن على يدل وهذا 96.املراد للمعىن الوصول على

 كما  ابملأثور، التفسري يكون أن من وبعيد الرأي، وإعمال ابالجتهاد حمفوف

 .ذلك يفص لوا مل ولكن أخذه أوجبوا الذين املعاصرين العلماء بعض زعم

 ذلك يف طيالشنقي وموقف ابلقرأن القرأن تفسري أمهية:  الثاين الفصل

 ابلقرأن القرأن تفسري أمهية: :  األول املبحث

 أفضل من هذا ألن ،رافعة ومكانة عالية منزلة له ابلقرأن القرأن تفسري كان  

 أبلغ هو ابلقرأن القرأن تفسري أن الطيار مساعد يعتربو  تفسري، يف الطرق وأحسن

 تفسري  األية هذه إن : قال من كل  وليس غريه، من بقوله أعلم قائل كل  ألن التفاسري؛

 على بينم تفسري هذا ألن قبوله؛ يلزم وال صحيح غري يكون قد بل صحيح، األية هلذه

 أمهية عن احلذاق العلماء فيه تكلم قيةالر  املزية هذه فبسبب .ورأيه املفسر اجتهاد على

 : منهم 97إليه الرجوع على واحض   بل ،ابلقرأن القرأن تفسري

                                                            
 و الثقافية الشؤون دارةإ مكة،)  واجتاهته مصادره الكرمي أنالقر  تفسري الرمحن، عبد بن الزبري هللا عبد 96

 .51 .ص سنةالطبعة، بدون( اإلسالمي العامل رابطة النشر

 ه 1414 سنة ،3 ط النفائس دار بريوت، وقواعده، التفسري أصول العك، الرمحن عبد بن خالد 97
 .79. ص
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 قوله عليه ويدل:   أخرى أبية األية تفسري مؤيدا تفسريه يف الرازي فخر .1

 َمَلَكت   َما َأو   واجهمأز  على ِإالَّ *  حافظون ِلُفُروِجِهم   ُهم   والذين:}تعاىل

 يكون أن فوجب ،فيها امللك ثبوت عن عبارة اليمني ملك جعل 98.{أمياهنم

 اىل الطرق أقرب هللا بكالم تعاىل هللا كالم  تفسري ألن بذلك، رامفس   ههنا

 99.أعلم وهللا ،والصواب الصدق

 وقد:  بينها والرتجيح التفسري أنواع ذكر يف يقول حيث السالم عبد بن العز    .2

 عليه دل   ما األقوال وأوىل بعض، على بعضها يتساوى كثرية  حمامل بني يرتدد

 100.اإلمجاع أو السنة أو أخر موضع يف الكتاب

 أن ذلك يف الطرق أصح   إن:  يقول تيمية اببن املعروف احلليم عبد بن أمحد .3

 وما أخر، موضع يف فسر قد فإنه مكان يف أمجل فما ابلقرأن، القرأن يفسر

 101.أخر موضع يف بسط فقد مكان يف اختصر

                                                            
 30-29:  املعارج سورة 98

 دار، بريوت)  الغيب مفاتح ، الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد هللا عبد أبو 99
 .42.  ص  ،10 ج ،ه 1401  سنة ،1 ط( الفكر

 ط( اجلوزي ابن دار)  أتصيلية دراسة التفسري يف اخلطاء أسباب ،يعقوب حممد حممود طاهر انظر 100
 92.  ص ،1 ج ،ه 1425 سنة ،1

 بدون قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد رتيبوت مجع الفتاوى، جمموع تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد  101
    . 363. ص ،13 ج. الطبع
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 القرأن من موضع دل   فإن ببعض، القرأن بعض نفس ر: يقول الكليب جزي ابن .4

 من غريه على بذلك القول ورج حنا عليه محلناه أخر، مبوضع املراد على

 102.األقوال

 عبد بن دخال رأي ويف. ابلقرأن القرأن تفسري أمهية يف العلماء أقوال وهذه

 أن عليه الكرمي القرأن ريفس   أن أراد من على أمجعوا قد القدماء العلماء أن العك الرمحن

 وما، أخر موضع يف رفس   قد فإنه مكان يف أمجل فما،  نفسه القرأن من تفسريه ميقد  

 مدقق فاحص نظرة القرأن يف ينظر أن فلزم. أخر موضع يف بسط فقد مكان يف اختصر

  103.األخرى على بعضها يقارن مث واحد مكان يف األايت وجيمع

 البدع أهل ألن القبول؛ يوجب حق   ابلقرأن القرأن تفسري يف ورد ما كل  وليس

 هذا عن الطيار مساعد نب ه فلذلك. الفاسد ملذهبهم أتكيدا ابلقرأن القرأن يفس رون

 من كثري  إن بل احلق املنهج أصحاب على مقصورا ليس ابلقرأن القرأن تفسري أنو  اللبس،

 أخرى، أية على أية معىن حيملون أهنم حيث أخرى، أبايت  األهواء أهل فسره  ةاألي

                                                            
 ط( اجلوزي ابن دار)  أتصيلية دراسة التفسري يف اخلطاء أسباب ،يعقوب حممد حممود طاهر انظر 102

 93.ص ،1 ج ها 1425 سنة ،1

 1414 سنة ،3 ط( النفائس دار بريوت،)  وقواعده التفسري لأصو  العك، الرمحن عبد بن خالد103
 .79. ص ،ه
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 ويقول 104.عتقادهما على املبين بيانال يف واجتهادهم الفهم، يف منهجهم على مبين لكنه

 .وكذا كذا  أية يف األية هذه تفسري أن ويؤك د هواه على املفسر

 

 .نقيطيالش موقف:  الثاين املبحث

 إيهام دفع"  كتابه  يف ابلقرأن القرأن تفسري أمهية إىل مشريا الشنقيطي تكل م

 وال بعض بصدق يشهد ابعضه القرأن أايت أن يرى إذ" الكتاب آايت عن االضطراب

 105.خبري حكيم لدن من وبينت فصلت آايته ألن ا،ينافيه

 القرأن فهم يف السليم نهجامل هو ابلقرأن القرأن تفسري أن الشنقيطي وعند

 وبني   .جالله جل   وتعاىل سبحانه كالمه  مراد فهم يف هللا من أعلم أحد ال إذ الكرمي،

                                                            
 َأن  )) قوله يف الغي معىن((    يـُغ ِوَيُكم   َأن   يُرِيدُ  اّللَُّ  َكانَ   ِإن  ))  لألية املعتزلة بتفسري الطيار ومث ل 104

 أن عوامال ويرى صحيح رهظاه قسريت فهذا((  اَغيًّ  يـَل َقو نَ  َفَسو فَ )) تعاىل بقوله استشهادا، يعذبكم أي((  يـُغ ِوَيُكم  
 وهي ال،االعتز  عقيدة ببسب ظاهر وحتريف خطاء التفسري هذا أبن الطيار وبني. ابلقرأن القرأن تفسري من هذا
 سليمان نب مساعد)  الضالل وه األية يف الغي ومعىن. ذلك عن منزه وهللا قبيح ألنه هلل اإلغواء صفة جواز عدم

 (.275-273. ص، ه1427 ،1ط اجلوزي، ابن دار، الرايض تيمية، ألبن التفسري أصول مقدمة حشر  الطيار،

( الفوائد العامل دار املكرمة مكة) الكتاب آايت عن االضطراب إيهام دفع نقيطي،الش األمني حممد 105
 .5. ص ،1 ج ه،1426 ،1 ط اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة من وقف
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 هو هذا أن ويرى  ،ابلقرأن القرأن بيان هو األضواء تصنيف هدف أهم   من أن أيضا

  106.هاوأجل   التفسري أنواع أفضل من هأنو  ،العلماء إمجاع

:  يقول وهو األضواء، يف املتناثرة أقواله خالل من يتبني واملوقف االهتمام وهذا

 كتاب  هو القرأن به يفس ر ما خري ألن:  قوله وأيضا 107.القرأن القرأن به يفس ر ما وخري

 ،"ابلقرأن القرأن تفسري"  مصطلح يوافق الشنقيطي أن إىل يشري القول هذا وملثل 108.هللا

 يف القول ذلك مثل ذكر ولكن كتابه،  يف املصطلح هبذا صرحيا يقل مل الشنقيطي كان  وإن

 ضمن من هذا الشنقيطي، عند ابلقرأن القرأن تفسري وذكر 109.أية وعشرين بضع

   110.البيان هو التفسري وألن. األضواء يف أقواله من الباحث استنباط

                                                            
 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشنقيطي، األمني حممد 106

 .8. ص. 1 ج سنة، بدون( اخلريية الراجحي لعزيزا عبد بن سليمان مؤسسة

 .399.ص ،4 ج السابق، املصدر  107

 .79.ص ،2 ج السابق، املصدر  108

 ،12 : الكهف وسورة ،7: اإلسراء سورة:  منها سور، عدة يف القول هذا مثل الشنقيطي ذكر  109
 ،122 و ،1:  طه  رةوسو  ،17:  احلجر وسورة ،82:  هود وسورة ،32:  املائدة وسورة ،78:  مرمي وسورة
 ،81:  الزخرف رةوسو  ،37: الشورى وسورة ،27:  النور وسورة ،52 و ،45 و ،29 و ،25:  احلج وسورة
 . 6:  الرمحن وسورة ،1:  النجم وسورة ،56:  الذارايت وسورة ،35 و ،15و ،11:  األحقاف وسورة

 أصول العثيمني، الصاحل حممد) الكرمي القرآن معاين بيان هو التفسري معىن يف عثيمني بن حممد قال  110
  بيان هو التفسري نأ القطان مناع وقال .28. ص ه،1423 سنة ،1 ط( اجلوزي ابن دار جدة،) التفسري يف

 عام ،1 ط( اجلوزي ابن دار) رميالك للقرأن اللغوي التفسري الطيار، مساعد انظر)  حممد على املنزل هللا كالم
 .24.ص ،1422
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 "ابملأثور التفسري"  مصطلح تصحيح:  الثالث املبحث

 ،أنالقر  معاين همف يف الطرق وأفضل أصح هو ابلقرآن القرآن تفسري أبن فالقول

 اهذ وراء أن يدب ذلك، على الرجوع وأوجبوا ،العلماء عند أيضا ومشهور مقبول قول

 أثورابمل فسريالت من لقرأناب القرأن تفسري هل:  منها ،هايلحتل إىل حتتاج اليت مسائل القول

 زميل هل يناملفسر  من رأنابلق القرأن تفسري ورد إذاو  واالجتهاد؟ الرأي فيه جمال ال الذي

 الناس؟ على وحجة مقبوال يكون أن

 التفسري" مصطلح ورود أصل عرضي أن الباحث يود السابقة األسئلة ل  وحل

  التفسري مصطلح أن الطيار مساعد ويرى .الواضحة النتيجة إىل نصل حىت" ابملأثور

 تفسريو  ،ابلقرآن القـرآن تفـسـيـر:  أبنه تعريفه لكن ،السابقني العلماء عند معروف ابملأثور

 من هذا ،التابعني أبقوال القرأن تفسريو  ،الصحابة أبقوال القرأن تفسريو  ،ابلسنة القرأن

  111.عاصرامل العلماء تعريف

 فيه، مشكل شيء املصطلح ذلك يف ألن ،نظر فيه ابملأثور تفسري تقسيم وهذا

 مث حجة، اليكون إنه التابعني تفسري  حكم يف يقول من رأي يذكرون هؤالء أن أبرزه

                                                            
 الرايض،) واملفسر والتدبر ستنباطواال والتأويل التفسري مفهوم الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد 111

  19. ص ،ه 1427 سنة ،2 ط( اجلوزي ابن دار



 

56 
 

 عدانن ويرى 112.ذلك يكون وأن   ،ابملأثور سريلتفاب األخذ بوجوب هأخر  يف يقولون

 من الصحابة قوالأب القرأن وتفسري ابلسنة القرأن تفسريو  ابلقرأن القرأن تفسري أن زرزور

 حد دواو  ،القرأن بعلوم واملنشغلني خنياملؤر   قبل من جديد حمصطل هو ابملأثور التفسري

  من تعاىل هللا ملراد بياان الصحابة وكالم والسنة القرأن يف جاء ما كل  وهو: تعريفه

 113.كتابه

  على نص   من أقدم أن ويرى املصطلح، هذا ورود أصل الطيار سليمان ابن وبني  

 الذي الـزرقـانـي عبدالعظيم بن حممد الشيخ هو ،ابملأثور التفسري من األربعة هذه كون

 1977 عام تويف   الذي الذهيب حسني حممد الشيخ بعده جاء مث ه، 1368 عام تويف  

 عنوان حتت ذكرا حيث". املأثور التفسري"  مصطلح حتت األربعة األنواع هذه فسميا  م،

 ان  ايتب الصحابة كالم  أو السنة أو القرآن يف جاء ما كل  هو:  يلي ما"  ابملأثور التفسري" 

 منهم:  العلماء بيـن خالف ففيه التابعني عن ينقل ما أن   أيضا وذكرا. كتابـه  من هللا ملراد

 التفسري من  اعتربه من ومنهم ،غالبا   الصحابة من تلقوه ألهنم ؛املأثور من اعتربه من

                                                            
 ،3 ط( اجلوزي ابن دار، الرايض)   التفسري أصول يف فصول الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد 112

 .                                            53. ص ه 1420 سنة

 املكتب بريوت،) إعجازه نوبيا القرأن تفسري إىل مدخل القرأن علوم زرزور، حممد عدانن 113
 403 .ص ،ه1401 ،1 ط( اإلسالمي
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 ابلتفسري" املسمى مصطلح ورود أصل هو هذا أن الطيار مساعد وأك د 114. ابلرأي

 بناه الذي"  التفسري طرق"  مصطلح وهو خري، هو ابلذي يستبدلون وهم 115".ابملأثور

 .وغريب اجلديد املصطلح هبذا مقدمته يف تيمية ابن

 .ورملأثاب فسريالت قبيل من ابلقرأن القرأن تفسري إدخال:  الرابع املبحث

 مساعد الشيخ هؤالء ومن موضعها، يف القضية هذه يضعوا أن حاولوا والعلماء

 أن نظره ويف ،"ابملأثور التفسري"  املصطلح هذا بتصحيح قام وقد ،الطيار سليمان بن

 القرأن وتفسري ،ابلسنة القرأن وتفسري ،ابلقرآن القـرآن تفـسـيـر : يعين األربعة األنواع هذه

 غري مصطلح ابملأثور التفسري من  التابعني أبقوال القرأن وتفسري ،الصحابة أبقوال

 : بعلة وذلك، مانع جامع كونه  عن وبعيد 116دقيق

                                                            
 ،1 ج السنة، بدون ،3 ط(  العربية الكتب إحياء دار القاهرة،)  العرفان مناهل الزرقاين، انظر 114

 .112.ص ،1 ج ،7ط(  وهبة مكتبة)  واملفسرون سريالتف هيب،الذ وحسني. 480. ص

 الرايض،) واملفسر والتدبر ستنباطواال والتأويل التفسري مفهوم طيار،ال انصر بن سليمان بن مساعد 115
 20. ص ،ه 1427 سنة ،2 ط( اجلوزي ابن دار

 ،3 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،)  التفسري أصول يف فصول الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد  116
 .53.  ص ،ه 1420 سنة
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 عن أُثر ما على االصطالح يف ويطلق ،سلف نعم   أثر ما هو املأثور أن -أ

 تفسري على هذا ينطبق فهل. واتبعيهم التابعني من بعدهم ومن والصحابة  النيب

 117.أثره؟ من فعن مأثورا؟، ابلقرأن القرأن تفسري كوني فكيف ابلقرآن؟ القرآن

 هو بل مبأثوريته، جيزم وال ، األثر طريـقــه يكون ال ابلقرآن القرآن تفسري وإن

 -وسلم عليه هللا صلى- الرسول به راملفس   كان  فإن. به رفس   من تفسري ضمن من داخل

  وإن ،الصحايب تفسري حكم فله ، الصحايب به املفسر كان  وإن ،النبوي التفسري من فهو

 فإن آبية آية رفس   من كل  وهكذا118.التابعي تفسري حكم فله ،التابعي به راملفس   كان

 .إليه ينسب التفسري هذا

 وجوب لىع نص   املصطلح هذا على درج من بعض فإن ،ابحلكم يتعلق ما -ب

 .به واألخذ اتباعه

                                                            
 وقد ،ابلقرأن القرأن بتفسري يهتمون ممن الشينقيطي األمني وحممد كثري  ابن كان  ،املثال سبيل وعلى 117

 األثر؟ من لقرأناب قرأنلل فسريمهات هل تساؤالت، هناك ولكن. ابلقرأن قرأنال عن حبث يف مالرأيه ممث ال كتااب  ألفا
 لطيارا مساعد تعجب فلذلك. ااجتهادمه من هذا أن أكيد،و   أخرى؟ أبية أية ربط أو أية محل على رمهاأث   من مث

 يفسروهناو  بعض على اآلي ضبع حيملون الذين البدع أهل بل واملعاصرين املتأخرين إجتهاد يكون فكيف:  قائال
 القضية ههذ حبث يف يرتكز الباحث جيعل مما وهكذا! والتابعني؟ الصحابة عن املأثور يف هذا يدخل وكيف هبا،

 (22. ص والتأويل التفسري مفهوم الطيار، مساعد انظر)

 ،3 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،)  التفسري أصول يف فصول الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد  118
 .53.ص ،ه 1420 سنة
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 حيث من ابعيالت تفسري يف اخلالف حيكون أهنم احلكم هذا على يلحظ ومما 

 مراأل هناية يف حيكمون مث الصحايب، تفسري يف اخلالف بعضهم ىحك قد بل االحتجاج،

 ندو  األئمة عن الوارد اخلالف حكاية مع هذا يتفق فكيف به، واألخذ اتباعه بوجوب

  .حتقيق بال عاما   مرورا   اخلالف هذا على ميرون فهم األخذ، وجوب يرجح استناد

 على بـه األخــــذ جيب مأثورا   والتابعني الصحابة عن ورد ما كان  إن مث

: يقال وكيف التفسري؟ يف نيققاحمل خالف من عنهم ورد فيما العمل فما ،اصطالحهم

 الطرق، هذه مبثل القرأن ونيفسر  واكان  الصحابة من كثري  الواقع أن مع به؟ األخذ جيب

 النزول بسبب واالهتمام، ومعانيها ألفاظها حيث من العربية اللغة إىل الرجوع: منها

   119.الرتجيح وقواعد، السند حيث من الصحيح

 فعلى ، هللا رسول عن رداو ال  تفسري يف يرى أنه حنيفة أيب عن أثر وورد

 وحنن رجال فهم بعنيالتا عن جاء وما ان،ختري   الصحابة عن جاء وما ،والعني الرأس

 وهذا 120.التابعني أقوال أخذ وجوب عدم على يدل القول اهذ أن الصباغ وبني. رجال

 الصحابة تفسري: مصطلحهم على ابملأثور ابلتفسري األخذ بوجوب القول أن على يدل  
                                                            

 املكتب بريوت،) إعجازه وبيان القرأن فسريت إىل مدخل القرأن علوم زرزور، حممد عدانن  119
 .403 ص ،م1981=ه1401 ،1 ط( اإلسالمي

 1410 ،1 ط( اإلسالمي املكتب بريوت،) واجتاهاته القرأن علوم يف حملات الصباغ، لطفي حممد 120 
  210. ص ، ه
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 قوله يف صرح إذ حنيفة؛ أبو رأسهم وعلى املشهورين، األئمة عند مردود قول والتابعني،

 ".رجال وحنن رجال هم: "  املشهور

 و الزرقاين ذكره فيما ابملأثور التفسري مصطلح أن البحث هذا خالل من ويتبني

 بني مت فق غري مصطلح القرأن، بعلوم املهتم ني من مسلكهما تبع ومن الذهيب حسني

 لقرأناب القرأن تفسري إدخال يف موافقته عدم على زرزور حممد عدانن وقدصرح. العلماء

 الطرق أحسن من ابلقرأن القرأن تفسري أن يرى كان  إنو . ابملأثور التفسري ضمن من

 إىل حيتاج ابملأثور التفسري من أنه لتعيني ولكن ذلك، يف السليم املنهج خطوات أوىلو 

  121. أوسع وتفحيص دراسة

 قفومو  جتهاداالو  املأثور بني والتابعني الصحابة تفسري:  الثالث الفصل

 الشنقيطي

 جتهاداالو  املأثور بني والتابعني الصحابة تفسري:  األول املبحث

 قبل من ورد اإذ ابلقرأن القرأن تفسري حقيقة تعرف أن البحث هذا من يراد

 ر؟ابملأثو  ليس أو ملأثوراب التفسري من تفسريهم هذا أن مبعىن هذا هل والتابعني، الصحابة

                                                            
 املكتب بريوت،) إعجازه وبيان القرأن فسريت إىل مدخل القرأن علوم زرزور، حممد عدانن 121

 . 404. ص ،ه1401 ،1 ط( اإلسالمي
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 مأثورا، والتابعني الصحابة فسريت كون  يف العلماء فاختال الصب اغ لطفي وبني  

 ابب من ليس فيما والتابعني الصحابة من ماجاء أن:  نظره يف الوسط الرأي ولعل

 إذا ابملأثور تفسريهم يعد    النيب من السماع على متوقف وإمنا ،االستنباط وال االجتهاد

 ،فحسب واستنباطهم جتهادهما من هو مما عنهم املنقولة األقوال وأما. السند صح  

  122.ابملأثور التفسري من فليست

 إطالقه، على ابملأثور التفسري من ليست األربعة هذه أن الطي ار مساعد ويرى

 عليه يطلق أن ميكن ما أن نظره ويف 123.أصح ها وهي القرأن تفسري يف الطرق هي بل

 :  منها أصناف، ثالثة به األخذ وجيب ابملأثور التفسري

 .ةواثبت صحيحة برواية للقرأن تفسريه من  النيب عن روي ما .1

 .يةالغيب األمورو  النزول كأسباب  املرفوع، احلكم له مما الصحابة عن روي ما .2

                                                            
 1410 ،3 ط( اإلسالمي املكتب بريوت،) واجتاهاته القرأن علوم يف حملات الصباغ، لطفي حممد 122

 (. 263. ص ، ه

م لنا تبني   النظر دققنا وإذا:  الطيار قال 123  مصطلح إىل"  التفسري طرق"  مصطلح من عدلوا أهن 
 رقط وهو-تفسريال أصول مقد مة يف تيمية ابن عليه اصطلح ما واعتربوا ،" ابملأثور التفسري"  وهو عنه بدال جديد

 ب روالتد طاالستنباو  والتأويل تفسريال مفهوم الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد انظر)  ابملأثور ابلتفسري -التفسري
 (.26. ص ،ه 1427 سنة ،2 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،) واملفس ر
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 له يعلم ومل ايت،األ من أية تفسري يف التابعون أو الصحابة عليه أمجعوا ما .3

 . األمة على حجة وهو اإلمجاع هو فهذا خمالف،

 ضمن من فهو لكذ سوى وما ابملأثور، التفسري عناصر من هي الثالثة هذهف

 124.عنهم هللا رضي التابعي أو الصحابة هو املفس ر كان  وإن ابالجتهاد، التفسري

 تفسري حكم فله حجتيه، حيث من ،ابلقرأن للقرآن الصحابة تفسري فقضية

 ،مسند حديث الصحايب تفسري أن من قيل ما أن مقدمته يف صالح ابن وبني الصحايب،

 جابر كقول  ذلك، حنو أو الصحايب به خيرب ،آية نزول بسبب يتعلق تفسري يف ذلك فإمنا

 أحول، الولد جاء قبلها يف دبرها من امرأته أتى من: تقول اليهود كانت:  عنه هللا رضي

 ال اليت الصحابة تفاسري سائر فأما 125". لكم حرث نساؤكم"  وجل عز هللا فأنزل

 126.املوقوفات يف فمعودة  هللا رسول إىل شيء إضافة على تشتمل

: يلي كما  ارالطي   مساعد فص له فقد ابلقرأن، للقرأن التابعني بتفسري يتعلق ما وأما

:  تعاىل لقوله جماهد كتفسري  النزول، أسباب ضمنه ومن التابعي، يرفعه ما:  األول

                                                            
 ،3 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،)   التفسري أصول يف فصول الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد 124

 .54. ص ،ه 1420 سنة

 .222:  البقرة سورة  125

  بدون ، صالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد العراقي، احلسني بن الرحيم عبد ينالد زين انظر  126
 53. ص الطبعة،
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َعَثكَ  َأن   َعَسى}  مثل أن الطيار يرىو . عرشه على إبقعاده 127{. حَم ُمود ا َمَقام ا رَبُّكَ  يـَبـ 

 وأخذوا مارووا: الثاين .اليقبل املرسل ورواية املراسيل، قبيل من ألنه اليقبل؛ سريالتف هذا

 فهذا عليه، أمجعوا ما:  الثالث .اإلسرائيليات حكم حكمه وهذا الكتاب، أهل من

  128.األخر على حجة أحدهم قول اليكون فهذا فيه، ماختلفوا:  الرابع .حجة يكون

 ورابملأث لتفسريا حكم حتت يدخل للقرأن التابعني أو الصحابة تفسري كل  وليس

 ومل بينهم فيما االتفاق أو اإلمجاع جهة عن صدر كان  إذا إال به، األخذ جيب الذي

 أن من فضال ،االجتهاد قبول شروط ضوابط إىل حيتاج هذا بل لذلك، املخالف يعرف

 . هللا بتفسريكالم يتعلق االجتهاد هذا يكون

  نقيطيالش موقف:  الثاين املبحث

 ثحي من لقرأناب القرأن تفسري يف العلماء أقوال عن قليل قبل الباحث تكل م

 كمح عن الشنقيطي أراء عن الباحث ثسيتحد   احلني هذا ويف مأثور، غري أو مأثور أنه

 . والقبول الرد   حيث من للقرأن والتابعني  الصحابة تفسري

                                                            
 .79:  اإلسراء سورة  127

 ،3 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،)   التفسري أصول يف فصول الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد 128
 .39. ص ،ه 1420 سنة
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 النزول بسبب قتعل   له الذي للقرأن الصحايب تفسري أن نقيطيالش حممد يرى

  : األنوار طلعة صاحب بقول واستدل   ،الرفع حكم لهف

 129.حمقق له الرفع ابلسبب              تعلق له صاحب تفسري

 الجمال اليت التوقيفية ابألمور قيتعل   فيما إال   رفعه ثبوت بعدم يرى ذلك معو  

: الصحايب قول أن يرى حيث ابلتفصيل، القضية هذه يف الشنقيطي وتكلم ،فيه للرأي

 ابألخذ الصحايب يعرف مل إن املرفوع حكم له ابلطبع وهذا فيه، الجمال مما يكون أن إما

 له يعرف ومل القول انتشر إن .للرأي جمال فيه مما يكون أن وإما اإلسرائيليات، من

 الصحابة من خمالف له علم وإن األكثر، على حجة وهو ،السكويت إمجاع فهو املخالف

 أسباب يشتمل واليت 130،األدلة يف ابلنظر برتجيح إال أحدهم بقول العمل جيوز فال

  131.األخر واليوم القيامة أحوال مثل ،الغيبية وأمور النزول

                                                            

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد 129 
 . 170 .ص ،1 السنة،ج بدون(. اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

. ص م، 0012 عام ،5 ط واحلكم، العلوم مكتبة الفقه، أصول ذكرةم الشنقيطي، األمني حممد130
200 

 نشرته ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه الشينقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد 131
 .206. ص ،2 ج.  ه 1422 الطبعة سنة اإلسالمية، الشريعة قسم-العلوم دار كلية-القاهرة جامعة
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 ريفس   حينما ومثال. منزلتهم بتعظيم حصر   هأن   إال   التابعني، تفسري يف رأيه وأما

َوَّلُونَ  َوالسَّاِبُقونَ  )) األية َن َصارِ  ال ُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  األ  َسان   اتَـّبَـُعوُهم   َوالَِّذينَ  َواأل   اّللَُّ  َرِضيَ  إبِِح 

ُهم      132((.َعن هُ  َوَرُضوا َعنـ 

 السابقني عن رضي أنه وأعلم أعلن وقد هللا من تصريح هذا أن يرى حيث

 هميسب   من وأن التابعون، وهم ،إبحسان اتبعوهم والذين ،واألنصار املهاجرين من األولني

 مضادة عنه هللا رضي نم بغض أن شك   وال ،وعال جل هلل خمالف ضال   أنه ،ويبغضهم

  133.وطغيان ومتر د ،وعال جل له

 يف-الشينقيطي أن حيث" التفسري يف ومنهجه الشينقيطي"  كتاب  مؤلف وبني  

 وألن. القرأن تفسري يف به وأخذ التابعني تفسري يةحبج   العلماء أقوال مع فقيت   -نظره

 134.أمجعني الصحابة وهم، عنهم هللا رضي قد من منزلة يف التابعني نز ل الشينقيطي

 والتابعني، الصحابة تفسري يف الشينقيطي رأي حول الباحث دراسة خالل ومن

 ذلك، على ينص   ومل رأيه يتضح مل ابملأثور، ليس أو ابملأثور التفسري قبيل من مها هل
                                                            

 100:  التوبة سورة 132

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد 133
     .558. ص ،2 ج السنة، بدون. اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 نشرته ماجيستري، رسالة التفسري، يف ومنهجه الشنقيطي الشيمي، إمساعيل حسانني سيد أمحد  134
 . 424. ص ،2 ج ،ه 1422 الطبعة سنة اإلسالمية، الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة
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  فقط الصحابة تفسري حكم يف طويال يتكلم أنه بيد ذلك، على الباحث توقف فلذلك

 .ذكره سبق كما

 

 طيالشنقي وموقف ابلقرأن القرأن تفسري يةحج  :  الرابع الفصل

 ابلقرأن القرأن تفسري يةحج  :  األول املبحث

 وردأ وقد ،لقرأناب القرأن تفسري هو لتفسريا طرق أصح   أن سابقا حبثه مر   كما

 من هو هل ،ابلقرأن قرأنال تفسري يف وعلومه التفسري يف واملنشغلني العلماء أراء الباحث

 أو بد؟األ على قبوالم ويكون والرأي االجتهاد فيه الجمال الذي ابملأثور التفسري ضمن

 رأنالق تفسري دخالإ املأثور ابلتفسري املهتم ني من كثري   اقعو ال أن مع ذلك، خالف

  ثبوته طعونيق هم ذلك ومع حترير، بدون القاإلط على املأثور ضمن من ابلقرأن

 .ذلك خيالف الواقع أن مع ،وحج يته

 القرأن سريتف حجية وهي العويصة، القضية هذه حترير أمهية الباحث ويرى

 .فالن مذهب وال فالن رأي عن دفاعا ال السديد والرأي احلق عن حبثا ابلقرأن،
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 التفسري، أنواع من يعد   ابلقرأن القرأن تفسري أن السبت عثمان بن خالد يرى

 إمجاع أو  هللا لرسو  من جاء تفسريه كان  إذا إال ،بصحته يقطع أن جيوزال أنه إال

 على جنزم ال فإنه الصور هذه سوى ما وأما خمالف، له يعلم ومل عنهم هللا رضي الصحابة

 الطريقة أن مع ،خيطيء وقد يصيب قد ،االجتهاد ضمن من التفسري ذلك ألن ؛صحته

   135.والتطبيق االستنباط يف أخطأ ولكن   صحيحة، املبدأ حيث من هنجها اليت

 ويكون مقبولة للقرأن  النيب تفسري أن إىل السبت خالد أشار ما إىل وإضافة

 كما  األية، معىن يف غريه تفسري إىل الحاجة فحينئذ صحيحة، روايته كانت  إذا حجة،

 هللا صلى النيب عن صح   ما خيالف ال أن املفس ر على جيب أنه لغماري،ا صد يق أك د

 الضالنيوال وتفسري ابليهودي،  عليهم املغضوب غري ريكتفس  أية، تفسري يف وسلم عليه

 على وهو  النيب عن الوارد التفسري أن حنيفة أبو قاله ما وكذلك 136.ابلنصارى

 .والطاعة السمع

 تفسري يف همواجتهاد رأيهم على يعتمدون املفس رين أغلب أن   ابلذكر، وجدير

 وقوع يف ظاهر وهذا ذلك، يف ومتفاوته دةمتعد   امسالك يسلكون همو  ابلقرأن، القرأن

                                                            
 .   113.  ص ،1 ج ه، 1421  ،1ط عفان ابن دار ، التفسري قواعد السبت، عثمان بن خالد 135

 ،2 ط( احلديثة الرشاد دار هيكو،)  التفاسري بدع الغماري، الصديق حسن هللا عبد نظرا  136
 .12. ص ه،1406
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 صأوختصي  املطلق، دأوتقيي اجململ، تبيني موضع تعيني جمال يف بينهم مافي اخلالف

 وإعمال اجلهد بذل مدارها اليت الفقه أصول مسائل من ذلك ،وغري املبهم أوبيان العموم،

 .الرأي

 يف االشرتاك بسبب االمجال بيان يف العلماء بني اخلالف وقع ما ذلك ثالمف 

َعسَ  ِإَذا َواللَّي لِ : }  تعاىل قوله معىن تفسري يف الفعل  الطربي جرير ابن فكان 137.{ َعس 

َعسَ  ِإَذا}معىن أن يرى  َوالصُّب حِ : }   بعدها تعاىل هللا بقول واستشهد .أدبر إذا أي{َعس 

 بقول أيضا واستدل ،مقبال وابلنهار مدبر ا، ابلليل القسم أن على ذلك فدل   ،{تـَنَـفَّسَ  ِإَذا

  138.أدبر إذا: الليل وَسع َسع الليل، عسعس: العرب

َعسَ  ِإَذا: }بقوله املراد أن يرى كثري  ابن كان  بينما  كان  وإن أقبل، إذا أي {َعس 

 أنسب ناهاه اإلقبال معىن لكنو  اإلدابر، معىن يف "عسعس"  لفظ استعمال ةصح   يرى

  أشرق، إذا وضيائه وابلفجر أقبل، إذا وظالمه ابلليل تعاىل أقسم أنه هذا ومعىن  وأوىل؛

 139.{جَتَلَّى ِإَذا َوالنـََّهارِ  َشىيـَغ   ِإَذا َواللَّي لِ : } قوله منها كثرية،  أايت يف تعاىل بينه كما

                                                            
 18-17:  التكوير سورة  137

 احملسن عبد بن هللا عبد حتقيق القرأن، آي أتويل عن البيان جامع ،جريرالطربي بن حممد جعفر أبو  138
 .161. ص ،24 ج ه،1422 ،1 ط( هجر دار القاهرة،) الرتكي

 2 -1: الليل سورة  139



 

69 
 

َباحِ  اِلقُ : } َ  وقوله 140.{ َسَجى ِإَذا َواللَّي لِ  َوالضَُّحى: }  وقوله  َسَكن ا اللَّي لَ  َوَجَعلَ  اإلص 

 142."عسعس"  ملعىن مبينة يراها اليت اآلايت من ذلك وغري 141.{

 أخرى، أبايت األية تفسري يف اجتهدا قد كثري  وابن الطربي أن ، سبق مما ويتبني

 حاول كثري  وابن بعدها، ابألية بياهنا بعد األية معىن بيان يف العرب بقول يستدل والطربي

 االجتهاد عليهما فغلب واجتهاده، لرأيه واتييدا أتكيدا ابألية، املتشاهبة األايت مجع يف

 طرق عن كالمه  يف صاحل الزبري هللا عبد ذلك إىل وأشار ابلقرأن، للقرأن تفسريمها يف

 القرأن تفسري يف جتهادهما على اعتمدوا املفس رين أن وخالصته ابلقرأن، القرأن التفسري

  143.ذلك وغري ألفاظها ومفردات األايت، من والنظائر األشباه جبمع ومث ل ابلقرأن

 من اليسلم  – كان  شيء أي يف - والرأي جتهاداال املفسرين اعتماد ومادام

 من فضال بقبوله، القول يف يتسارع أن العلم لطالب فالينبغي والنقص، اخلطأ يف وقوعه

 محل أن ارالطي مساعد حوصر  . وصحته بثبوته يقطعو  ابملاثور التفسري من هذا يكون أن

 من كان  أم الصحابة، من راملفس   أكان سواء ر،املفس   جتهادا هو أية على أية معىن

                                                            
 2-1: الضحى سورة  140

 96: األنعام سورة  141

 أوالد مكتبة و قرطبة دار جيزة،) العظيم القرأن تفسري الدمشقي، كثري  بن إمساعيل الفداء أبو  142
 .269. ص ،14 ج ه،1421 ،1ط( للرتاث الشيخ

 و الثقافية الشؤون دارة مكة،)  واجتاهته مصادره الكرمي أنالقر  تفسري الرمحن، عبد بن الزبري هللا عبد 143
 . 50.ص سنةالطبعة، بدون( اإلسالمي العامل رابطة النشر
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 علمي مبيزان يوزن أن والبد ،للخطأ عرضة جتهادواال. بعدهم جاء ممن كان  أم التابعني،

  145.القبول شرائط فيه توفر إذا إال كان  إجتهاد أي يقبل وال 144معروف،

 الشك فهو  النيب دون هو ممن الصادر ابلقرأن القرأن تفسري أن أيضا دوأك  

 يكون وإمنا أخرى، أبية أية ربط يف غريهو  مفسر اختلف لذا فحسب، راملفس   جتهادا من

 146.االجتهاد بسبب إال ذلك

 الصحايب، تفسري حكم فله احلجة، حيث من ابلقرأن للقرآن الصحابة وتفسري

 أماو  الصحايب، به خيرب آية نزول بسبب عالقة له كان  إذا فيما حجة يكون همتفسري ف

                                                            
 بدالالت يتعلق ما الفقه وأصول اللغة من يعرف أن -:  يلي ما العثيمني ابن عند االجتهاد شروط  144

 كاماألح ستنباطا من هبا يتمكن قدرة عنده يكون أن –. واملبني واجململ واملقيد واملطلق واخلاص كالعلم  األلفاظ
 نم احلكم به خيتلف ام األدلة من يعرف أن –. اإلمجاع ومواقع واملنسوخ الناسخ يعرف أن –. أدلتها من

 كمعرفة  وضعفه حلديثا بصحة يتعلق ما يعرف أن –. ذلك خيالف مبا الحيكم حىت حنوه أو تقييد أو ختصيص
 .أحاديثهاو  األحكام كأايت  ادهاجته يف إليه حيتاج ما الشرعية األدلة من يعلم أن –. ذلك وغري ورجاله اإلسناد

 .106-105. ص السنة، بدون( القاسم دار الرايض،) األصول علم من األصول العثيمني، بن حممد)
 
 

 
 الرايض،) واملفسر والتدبر ستنباطواال والتأويل التفسري مفهوم الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد 145

 .22.ص ،ه 1427 سنة ،2 ط( اجلوزي ابن دار

 . 36. ص نفسه املصدر 146
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 من هذه فكل  هللا رسول إىل شيء إضافة على تشتمل ال اليت الصحابة تفاسري سائر

  147.هبا الحيتج   اليت املوقوفات

 الرمحن عبد ونقل الفروع، يف أرائهم كحكم  حكمه للقرأن التابعني تفسري وأما

 أن فضال الفروع يف سواء ،جةحب ليست عنهم هللا رضي التابعني أقوال أن أثرا الرومي

 يكن مل إذا هذاو  ،وغريه احلجاج بن شعبة إىل القول هذا وعزى ،التفسري يف حجة يكون

   148.حجة كونه  يف شك فال وإال ،منهم إمجاع مثة

 القضية هذه من نقيطيشال موقف:  الثاين املبحث

 إمجاع وافق وأنه ،ابلقرأن القرأن تفسري من نقيطيالش موقف ذكر سبق كما  

 القرأن تفسري حجية يف وكالمه. التفسري يف الطرق وأفضل أصح من أنه يف العلماء

 ما وخري"  القول هذا مثل أية تفسري أخر يف يقول ما كثريا  أنه إال بوضوح، ليس ابلقرأن

 150.هللا كتاب  هو القرأن به يفس ر ما خري ألن:  قوله وأيضا 149،"القرأن القرأن به يفسر

 .ابلقرأن القرأن تفسري حجية إىل يشري أن أراد الشنقيطي أن على يدل وهذا

                                                            
  بدون ، صالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد العراقي، احلسني بن الرحيم عبد ينالد زين انظر  147

 .53. ص الطبعة،

 الرايض،)  التفسري يف احلديثة العقلية املدرسة منهج، الرومي سليمان بن الرمحن عبد بن فهد  148
 .11. ص ه 1403، 2 ط(  واإلرشاد ةوالدعو  واإلفتاء العلمية البحوث إدارة رائسة

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشنقيطي، األمني حممد  149
   .399.ص ،4 ج سنة، بدون( اخلريية الراجحي لعزيزا عبد بن سليمان مؤسسة
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 من يتأي التفسري انك  إذا ،ويقبل به حيتج ابلقرأن القرأن تفسري أن الباحث وعند

 الصحابة من لقرأناب القرأن تفسري ورد ما وأما.   هللا رسول عن مروية صحيحة جهة

 قتضيي وهذا. به رفس   من تفسري حكم فحكمه ،بعدهم ومن التابعني وأتباع والتابعنيأ

 .حملققنيا عند املعروف يعلم يزانمب يوزن أن البد بل ،قبوله جيزم وال ثبوته قطع عدم إىل

 التنبيه 

 األايت نظائر مجع وأن املفسرين، اجتهاد من أغلبه ابلقرأن القرأن تفسري ألن

 أو صحته لتعيني املعترب علمي مبيزان يوزان أن بد وال االجتهاد، هو هذا وأشباهها

 وكل 151.البشرية طاقته بقدر القرأن معاين ويبني يفهم أن حياول املفسر ألن بطالنه؛

 للخطأ،  عرضة فهذا -التابعني أم الصحابة من أكانوا سواء-العلماء من صدر جتهادا

 املدينة أهل إمام عن أثر ذلك يف ورد  كما،لردوا لألخذ ومتاح  مفتوح النقاش فمجال

                                                                                                                                                                   
 .79.ص ،2 ج السابق، املصدر  150
 

،  تعاىل هلل مراد على داللته حيث من، اجمليد القرأن أحوال عن فيه يبحث علم هو التفسري إن قيل  151
 . (13. ص، 1 ج، 7ط(  وهبة مكتبة)  واملفسرون التفسري، الذهيب حسني انظر)  البشرية الطاقة بقدر
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 وقيل 152 ."القرب هذا صاحب إال ويرد منه يؤخذ قول  كل"   معناه فيما أنس بن مالك

 . قربه إىل أشار أنه

 ابلقرأن القرأن تفسري من العدول:  الرابع الفصل

 يعرض أن باحثال فيود   قليل، قبل ابلقرأن القرأن تفسري حجية عن حبث سبق

 عليه هللا صلى النيب نم الوارد ابلقرأن القرأن تفسري إبمهال تتعلق ما وهي أخرى، قضية

 .األمة؟ جتاه منه العدول خطورات مدى فما. سنده وصح   وسلم

 وهو ابلقرأن للقرأن  هللا رسول تفسري كمية  عن كالما  الباحث ساق وكما 

 ِإميَاهَنُم   يـَل ِبُسوا َوملَ   َآَمُنوا الَِّذينَ } : تعاىل قوله هو  النيب تفسري وأشهر واندر، قليل

 الرواية وهذه 154{.َعِظيم   َلظُل م   الشِ ر كَ  ِإنَّ : } تعاىل بقوله فس ره 153{. ِبظُل م  

 فس ره كما  -"الظلم"  لفظ معىن أعين -األية هذه املفسرين مجهور وفس ر155.صحيحة

                                                            
 قول مثل قبله، األئمة  من األثر هذا مثل دور  ولكن مالك، اماإلم إىل ينسب ألثر هذا املشهور  152

 صفة األلباين، الدين انصر مدحم انظر)   النيب إال ويرتك قوله من يؤخذ إال أحد ليس" اجملاهد و عباس ابن

 (. 44. ص، اإلسالمية املكتبة ، النيب صالة

 82:  األنعام 153

 13:  لقمان سورة 154

 سننه من  هللا رسول حديث من املسند الصحيح اجلامع البخاري، إمساعيل بن حممد انظر  155
 .275. ص ،4776 رقم  ،59 أية األنعام لسورة التفسري ابكت  ،3 ج ،1 ط( السلفية املكتبة القاهرة،) وأايمه



 

74 
 

 هلا،  النيب تفسري خيالف األية، هذه بتفسري الزخمشري قام حينما فلذلك.   النيب

 َوملَ  : } تعاىل قوله معىن أن يرى الزخمشري وكان. فيه قال ما على ورد وا بنقده قاموا

 لفظ ابلكفر الظلم تفسري وأىب .تفسقهم مبعصية إمياهنم خيلطوا مل أي{ ِبظُل م   ِإميَاهَنُم   يـَل ِبُسوا

 156.اللبس

 عتقادها هو القول هذا سبب أن ويرى ورد ه، القول هذا بنقد املنري ابن حاول

 النظر، فيه القول هذاو . كالكفار  األمن يف هلم الحظ وأهنم ،للعصات الوعيد بوجوب

، النار يف اخللود من أمنون وهم، خمل د غري العذاب خيافون إمنا املؤمنني من العصات ألن

  157.منه أمنني غري الكفار وأما

 هذا أن رأىوي  األندلسي، حيان أيب النحاة صاحب نم النقد هذا مثل وجاء

 إذا الفاسق أن   وهو فرقته، وأصول لعقيدته أتييدا إال ذلك وراء ليس الزخمشري تفسري

 من األمن وهو األخرة يف يعين شيئا، األمن من حظ له فليس ذلك على امصر   وهو مات

 هذاو " اللبس لفظ ابلكفر الظلم تفسري وأىب"  الزخمشري قول أما و. النار من خلوده

                                                            
 ورد ما وءض يف للزخمشري الكشاف تفسري يف االعتزالية املسائل الغامدي، هللا غرم بن صاحل انظر 156

  .434. ص ،1 ج ه،1418 ،1ط( والتوزيع للنشر األندلس دار حائل،) االنصاف كتاب  يف

 وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف الزخمشري، عمر بن حممود القاسم بوأ هللا جار 157
 ،1 ط(  كانالعبي مكتبة ايض،الر )  معو ض حممد وعلي املوجود عبد أمحد عادل حمقق التأويل، وجوه يف قاويلاأل
 .369. ص ،2 ج
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" الظلم"  لفظ فس روا الذين اجلمهور وهم ،ابلكفر الظلم رفس   من على رد  و  انكار

 قبوله فوجب  هعن ورد صحيح أثر وهذا . النيب تفسري ابحلقيقة وهو، ابلشرك

 أو  النيب عن اخلرب هذا صحة ير مل أنه إما الرأي؛ هذا على حيمله والذي. له وانقياده

 مبعىن هو بسلال ألن هنا اللبس للفظ رفضه سبب وأما . عقله يوافق مل التفسري هذا أن

 عصيةمب عاصيا مؤمنا واحد وقت يف الشخص يكون أن املمكن من أنه حبجة ،اخللط

 158.واحد وقت يف مشركا   مؤمنا   يكون أن لستحيم لكنو  ،يعمله

 من القصة هذه نأل ابلشرك، هنا ابلظلم املراد كون  الرازي الدين فخر وعل ل

 فيها وليس ،شيء يف هللا مع واألنداد واألضداد الشركاء نفي إىل تشري آخرها إىل أوهلا

  159.الشرك معىن على ههنا الظلم لفظ محل وجب لذلكف ،والعبادات الطاعات ذكر

 وهذا. ابلشرك" الظلم"  لفظ تفسري يف خيتلفوا مل والتابعني الصحابة أن   القامسي يرى وهلذا

 وسلمان، كعب،  بن وُأيب   وعمر، الصديق، بكر أيب عن ذلك روي كما.  مذهبهم

                                                            
 معو ض حممد علي و املوجود عبد أمحد عادل وحتقيق دراسة احمليط، حبر يوسف، حممد حيان أبو 158

 .176. ص ،3 ،ج1993 ،1 ط( العلمية الكتب دار بريوت،)

 ،1ط( الفكر دار بريوت،)   الغيب مفاتح عمر، الدين ضياء العالمة ابن لدينا فخر الرازي حممد 159
  .64.  ص ،13 ج م، 1981 - ه 1401
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 السَُّلِمي، الرمحن عبد وأيب شرحبيل، بن وعمرو عمر، وابن عباس، وابن وحذيفة،

رِمة، وجماهد،   160.ذلك حنو والسُّدِ ي وقتادة، والضحاك، والنََّخِعي، وِعك 

 أشباهه وما التفسري هذا مثل رد   من أن للباحث يتبني البحث هذا خالل ومن

" الظلم" ملعىن الزخمشري تفسري أن   حيث عظيم، خطر يف وقع   النيب   عن الوارد

 الحظ إذ الكبائر، مرتكب تكفري وهي ابطلة وفكرة اعتقاد إىل يفضي ارتكبه، مبعصية

 اجلنة يف ال منزلتني بني منزلة يف وهو واملشركني الكفار كحال  وحاله شيئا األمن من هلم

 هو الكبائر مرتكب أن واجلماعة، السنة ألهل ومضاد خمالف وهذا 161. النار يف وال

 كما.  األخرة يف هللا مشيئة حتت وهو النار يف خيلد وال ارتكبه بذنب إميانه انقص مؤمن

 شاء إن هللا، مشيئة حتت فحكمه يتب ومل املوح دين عصاة من مات من أن الغامدي بني  

 إىل ذلك بعد خيرج مث بعدله، النار يف عذ به شاء وإن وفضله، برمحته عنه وعفا له غفر

  162.النار يف خيلد وال اجلنة

                                                            
 ،1379 ،1ط الطبع، بدون التأويل، حماسن املسمى القامسي ريتفس القامسي، الدين مجال حممد  160

 .2389. ص ،6 ج

 ال كذلك  وهو ،اإلميان دائرة من خيرج كبرية  ارتكب من أن تزلةعامل فعند:  منزلتني بني ابملنزلة املراد  161
 بدون لة،الرسا مؤسسة ايض،الر  الطحاوية، عقيدة شرح الدمشقي، العز أيب بن علي بن رعليانظ) الكفر يف يدخل
 (.793. ص ،2 ج سنة،

  يف ورد ما ضوء يف للزخمشري الكشاف تفسري يف االعتزالية املسائل الغامدي، هللا غرم بن صاحل  162
   .240. ص ،1 ج ه،1418 ،1ط( والتوزيع للنشر األندلس دار حائل،) االنصاف كتاب
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 الشنقيطي أن ابملعصية، الظلم معىن يف الزخمشري رأي يف الشنقيطي موقف وأما

 الظلم معىن ويفس ر ذلك، يف اجلمهور إليه ذهب كما   وذهب القول، ذلك يوافق ال

 من املذنبني حال عن رأيهو  163.القرأن يف أخرى أايت من تفسريها بيان مع ابلشرك

 السنة أهل أصل على املغفرة تدركه ذنب فهو ومعصية هوى به حكم إن املوح دين عصاة

 164.للمذنبني الغفران يف

 الرابع الباب

 الشنقيطي عند ابلقرأن القرأن تفسري طرق

 اوضعه اليت رأنابلق القرأن تفسري طرق يعرض أن الباحث يود املبحث هذا ويف

 :  منها الشنقيطي، هنجها اليت الطرق تلك ومن الشنقيطي، فيها

 اللفقه أصول إجتاه:  األول الفصل 

 .العام ختصيص:  األول املبحث

                                                            
 ،[  13:  لقمان{ ]  َعِظيم   َلظُل م   الشرك ِإنَّ } :  تعاىل قوله منها الظلم ملعىن املفسِ رة األايت ومن  163

 ُضرُّكَ يَ  َوالَ  ُعكَ يَنفَ  الَ  َما هللا ُدونِ  ِمن عُ َتد   َوالَ : }  وقوله ،[  254:  البقرة{ ]  الظاملون ُهمُ  والكافرون: }  وقوله
 [ . 106:  يونس{ ]  الظاملني مِ نَ  ِإذا   َفِإنَّكَ  فَـَعل تَ  َفِإن

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشنقيطي، األمني حممد  164
 .124.  ص ،2 ج سنة، بدون( اخلريية الراجحي لعزيزا عبد بن سليمان مؤسسة
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 واملراد 165،العام ختصيص هي ابلقرأن القرأن تفسري يف يطينقالش طرق ومن

 أمثلته ومن.  أخرى أية يف ختصيصها جاء مث  العام بصيغة األية أتيت أن املصطلح، هبذا

 الشرك أهل تعم   األية ظاهر166.{يـُؤ ِمنَّ  َحىتَّ  شركاتامل تـَن ِكُحوا   َوالَ : } تعاىل قوله

 لسن الكتابيات أن التخصيص هي وهذه أخرى آية يف بني ولكنه ،الكتابيات وتشمل

 167.{الكتاب أُوتُوا   الذين ِمنَ  صناتواحمل: } تعاىل قوله وهي التحرمي، ذاه يف داخالت

 بدليل املشركات اسم يف يدخلن ال الكتابيات أن قيل فإن : بقوله الشنقيطي وافرتض

لِ  ِمن   ا  َكَفُرو   الذين َيُكنِ  مل  : }َ  قوله  َكَفُروا    الذين ِإنَّ }: وقوله 168.{واملشركني الكتاب َأه 

لِ  ِمن   لِ  ن  مِ  َكَفُروا    الذين يـََودُّ  مَّا: } وقوله 169.{واملشركني الكتاب َأه   َوالَ  الكتاب َأه 

 اسم يف داخلون الكتاب أهل أن فاجلواب ،املغايرة يقتضي والعطف170.{املشركني

 النصارى َوقَاَلت   هللا ابن ُعَزيـ ر   اليهود َوقَاَلتِ : } قوله يف تعاىل به صرح كما  نياملشرك

 أن هللا قَاتـََلُهمُ  قـَب لُ  ِمن َكَفُروا    الذين قـَو لَ  ُيَضاِهُئونَ  أِبَفـ َواِهِهم   قـَو هُلُم ذلك هللا ابن املسيح

                                                            
 سورة{ نعيم لفي األبرار إن: } تعاىل قوله مثال حصر، بال أفراده جلميع املستغرق هواللفظ العام  165

 .والعدد اإلشارةو  األعالم كأمساء  عدد أو بشخص حمصور على االدال اللفظ هو واخلاص. 22: املطففني

   222:  البقرة سوروة   166

 5:  املائدة سورة  167

 1:  البينة سورة  168

 6:  البينة سورة  169

 105:  البقرة سورة   170
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َباَرُهم   اختذوا يـُؤ َفُكونَ  َباهَنُم   َأح   ليعبدوا ِإالَّ  أمروا َوَمآ َمر ميََ  ابن واملسيح هللا ُدونِ  مِ ن أَر اَباب   َوُره 

رُِكونَ يُ  َعمَّا ُسب َحانَهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إله الَّ  َواِحدا   إهلا    171{. ش 

 ال تـُن ِذر ُهم   ملَ   أَم   أَأَن َذر هَتُم   َعَلي ِهم   َسَواء   َكَفُروا  الَِّذينَ  ِإنَّ :} تعاىل قوله أخر ومثال

 ىأخر  آايت يف جاء وقد الكفار، إميان عدم على بظاهرها دلت اآلية هذه 172{.يـُؤ ِمُنونَ 

 ِإن   َكَفُروا  لِلَِّذينَ  ُقل  : }تعاىل كقوله  ورسوله ابهلل يؤمن الكفار بعض أن على دلي ما

تَـُهوا ُتم    َكَذِلكَ : }وكقوله 173.{َسَلف َقد   َما هَلُم   يـُغ َفر   يـَنـ   اّللَُّ  َفَمنَّ  قـَب لُ  ِمن   ُكنـ 

 اآلية أن وهو ،ظاهر اجلمع ووجه 175.{ِبهِ  يـُؤ ِمنُ  َمن   َهُؤالءِ  َوِمن  : }وكقوله 174.{َعَلي ُكم  

 الشقاوة هللا علم يف هلم سبقت الذين األشقياء خصوص يف ألنه ؛املخصوص العام من

ُم   َوَلو   يـُؤ ِمُنونَ  ال َربِ كَ  َكِلَمتُ   َعَلي ِهم   َحقَّت   الَِّذينَ  ِإنَّ : }بقوله إليهم املشار  آيَة   ُكلُّ   َجاَءهت 

 َعَلى اّللَُّ  َخَتمَ : }تعاىل قوله التخصيص هلذا ويدل 176{.األَلِيمَ  ال َعَذابَ  يـََرُوا َحىتَّ 

  177.{قـُُلوهِبِم  

                                                            
 31-30:  التوبة سورة  171

 8:  البقرة سورة  172

 38:  األنفال سورة  173

 94:  النساء سورة  174

 47:  األنعام سورة  175

 97-96:  يونس سورة  176

 ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشنقيطي، األمني حممد  177
 .11. ص، 1 ج سنة، بدون( اخلريية الراجحي لعزيزا عبد بن سليمان مؤسسة من
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 املطلق تقييد:  الثاين املبحث

 َعَلى َدلَّ  َما هو ال ُمط َلقُ  ومعىن. املقيد على املطلق محل هو القول هبذا واملراد

 179بقيد احلقيقة على دل ما هو واملقيد 178ِهيَ  ِهيَ  َحي ثُ  ِمن   قـَي د   ِباَل  ال َماِهيَّةِ 

 180{.تـَو بـَتـُُهم   تـُق َبلَ  لَّن ا  ُكف ر   ازدادوا مُثَّ  ِإميَاهِنِم   بـَع دَ  َكَفُروا    الذين نَّ : }ِ  تعاىل قولهك

 التفسري وهذا ،حينئذ فتابوا املوت حضور إىل وبةالت أخروا إذا يعين:  العلماء بعض قال

 َأَحَدُهمُ  َحَضرَ  ِإَذا حىت السيئات يـَع َمُلونَ  لِلَِّذينَ  التوبة َولَي َستِ : } تعاىل قوله له يشهد

 محل األصول يف تقرر وقد 181.{ُكفَّار    َوُهم   مَيُوتُونَ  لذينا َوالَ  اآلن تـُب تُ  ِإين ِ  قَالَ  املوت

 . هنا كما  والسبب احلكم احتد إذا سيما وال ،املقيد على املطلق

. منهم بلتق حىت للتوبة يوفقوا لن "توبتهم تقبل لن" معىن:  العلماء بعض وقال

را    ازدادوا مُثَّ  َكَفُروا    مُثَّ  آَمُنوا   مُثَّ  َكَفُروا    مُثَّ  آَمُنوا   الذين ِإنَّ : } تعاىل قوله له ويشهد  َيُكن   ملَّ   ُكف 

ِديـَُهم   َوالَ  هَلُم   لِيَـغ ِفرَ  هللا  َوالَ  هَلُم   لِيَـغ ِفرَ  هللا َيُكنِ  ملَ  : } تعاىل قوله اونظريه 182.{َسِبيال   لِيَـه 

                                                            
 ط( واألوقاف اإلسالمية شؤون وزارة الكويت،) الفقه أصول يف احمليط حبر الزركشي، حممد بدرالدين  178

 .413. ص ،3 ج  ه،1413 سنة ،2

 245 .ص السنة، بدون ،2 ط( العريب العصر منشورات) القرأن علوم يف مباحث القطان، مناع  179

 .90:  عمران ال سورة  180

 18:  النساء سورة  181

 137:  النساء سورة  182
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ِديـَُهم    يغفر الذي السبيل هدايتهم لعدم هلم غفرانه فعدم 183.{َجَهنَّمَ  َطرِيقَ  ِإالَّ  رِيقا  طَ  لِيَـه 

 184.لصاحبه

 .ابلقرأن القرأن مبهم يانب:  الثالث املبحث

 جنس اسم يف يكون ذلكو  185االهبام، بسبب االمجال بيان الشينقيطي وبني

  186.حرف معىنأو  ،موصولة صلةأو  ،مجع اسمأو  املفرد، أو اجلمع يف  إما

 َربِ هِ  ِمن   َآَدمُ  فـَتَـَلقَّى:} تعاىل قوله مجع جنس اسم يف اإلهبام فمثال

َنا َربَـَّنا قَااَل : } تعاىل قوله يف وذكرها ،هنا أهبمها فقد 187{.َكِلَمات    ملَ   َوِإن   أَنـ ُفَسَنا ظََلم 

َاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتـَر مَح َنا لََنا تـَغ ِفر    189.األية هبذه" كلمات" معىن ففسر  188{.اخل 

                                                            
  169-168:  النساء  سورة  183

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن أنالقر  إيضاح يف البيان أضواءالشنقيطي، األمني حممد  184
 .330.ص، 1 ج سنة، بدون .اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

. أسباب القرآن يف ولإلهبام:  السيوطي قال. األسباب من بسبب معناه يتضح لم الذي اللفظ هو اإلبهام  185
 تأنعم لذينا مع) قوله يف نيمب فإنه( عليهم أنعمت الذين صراط) كقوله  آخر موضع يف ببيانه االستغناء: أحدها
 أنت كناس آدم اي وقلنا) قولهك  الشتهاره يتعني أن: الثاين(. والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني من عليهم

 ومن) وحن استعطافه من بلغأ ليكون عليه السرت قصد: الثالث. غريها له ليس ألنه حواء يقل ومل( اجلنة وزوجك
 لجال) إسالمه وحسن عدب أسلم وقد شريق، بن األخنس هو اآلية،( الدنيا احلياة يف قوله يعجبك من الناس
( اإلرشادو  الدعوةو  واألوقاف ميةاإلسال شؤون وزارة الرايض،) القرأن علوم يف اإلتقان السيوطي، الرمحن عبد الدين
 .2019-2018. ص ،6 ج السنة، بدون

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن أنالقر  إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد 186 
  13-16. ص سنة، بدون .اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 37:  البقرة سورة  187

   23:  األعراف سورة  188
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ىَن  َربِ كَ  َكِلَمةُ   َومَتَّت  : } تعاىل قوله مفرد جنس اسم يف ثلةأم ومن س   َبيِن  َعَلى احلُ 

رَائِيلَ   َعَلى مَنُنَّ  َأن   َونُرِيدُ : } بقوله وبينها هنا،" كلمة" معىن أهبم فقد 190{.َصرَبُوا مبَا ِإس 

ِعُفوا الَِّذينَ  ُتض  َر ضِ  يف  اس  َر ضِ  يف  هَلُم   َومُنَكِ نَ  ال َوارِِثني َوجَن َعَلُهمُ  أَِئمَّة   َوجَن َعَلُهم   األ   َونُرِيَ  األ 

ُهم   َوُجُنوَدمُهَا َوَهاَمانَ  ِفر َعو نَ   يف" كلمة"معىن تبني األية وهذه 191.{حَي َذُرونَ  َكانُوا  َما ِمنـ 

 ال َكاِفرِين َعَلى ال َعَذابِ  َكِلَمةُ   َحقَّت   َوَلِكن  : } تعاىل قوله أمثلته ومن 192.قبلها األية

ِنَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  أَلَم أَلَنَّ  ِمينِ   ال َقو لُ  َحقَّ  َوَلِكن  } : بقوله بينها فقد 193{.  َوالنَّاسِ  اجل 

 195.أخرها إىل" جهنم ألمألن"  هي العذاب كلمة  فتكون 194{.َأمج َِعنيَ 

 َجنَّات   ِمن   واتـَرَكُ  َكم  : } تعاىل قوله مجع اسم يف اإلهبام بسبب اإلمجال ومثال 

 196{.َآَخرِينَ  قـَو م ا َوأَو َرثـ َناَها َكَذِلكَ   فَاِكِهنيَ  ِفيَها َكانُوا  َونـَع َمة   َكِرمي    َوَمَقام   َوُزُروع   َوُعُيون  

 َكانُوا  الَِّذينَ  ال َقو مَ  َوأَو َرثـ َنا: } ألعرافا يف قوله وكذلك .هنا أهبم وقد مجع اسم:  فالقوم
                                                                                                                                                                   

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  189
 .88. ص ،1 السنة،ج بدون. اخلريية الراجحي زيزالع عبد بن سليمان مؤسسة

 137:  األعراف سورة  190

 6-5 القصص سورة  191

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  192
 .390. ص ،2 السنة،ج بدون(. اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 71:  الزمر سورة  193

 13:  سجدة سورة  194

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  195
 .14. ص ،1 السنة،ج بدون اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

  28-26:  الدخان سورة  196
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َعُفونَ  َتض  َر ضِ  َمَشارِقَ  ُيس  َنا الَّيِت  َوَمَغارهَِبَا األ   أيضا، القوم فيه أهبم فإنه 197{.ِفيَها اَبرَك 

 القصة يف تعاىل لقوله سرائيلإ بنو هم القوم أبولئك املراد أن الشعراء سورة يف بني ولكنه

َناُهم  : } بعينها َرج   َبيِن  َوأَو َرثـ َناَها َكَذِلكَ    َكِرمي    َوَمَقام   وَُكُنوز    َوُعُيون   َجنَّات   ِمن   فََأخ 

رَائِيلَ    198.{ِإس 

 َلُكم   ُأِحلَّت  : } تعاىل قوله هو موصولة صلة يف هباماإل بسبب اإلمجال ومثال

َنـ َعامِ  هَبِيَمةُ  َلى َما ِإالَّ  األ   صلة هو الذي عليهم املتلو هذا هنا أهبم فقد 199{.َعَلي ُكم   يـُتـ 

َتةُ  َعَلي ُكمُ  ُحر َِمت  : } بقوله بينه ولكنه املوصول، ِن زِيرِ  َوحلَ مُ  َوالدَّمُ  ال َميـ   اّللَِّ  ِلَغري ِ  أُِهلَّ  َوَما اخل 

ُتم   َما ِإالَّ  السَُّبعُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  َوال ُمرَتَدِ يَةُ  َوال َمو ُقوَذةُ  َوال ُمن َخِنَقةُ  ِبهِ  يـ   َعَلى ُذِبحَ  َوَما ذَكَّ

تَـق ِسُموا َوَأن   النُُّصبِ  َز اَلمِ  َتس   201.العوارض هبذه األنعام وحترم200.{اِبأل 

 َرَزقـ َناُكم   ممَّا أَن ِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها ايَ :} تعاىل قوله حرف معىن يف إلهباما ومثال

 املأمور التبعيض حبرف عليه املدلول البعض هذا ولكن ،للتبعيض" من" لفظة فإن 202{.

                                                            
 137:  األعراف سورة 197

 59-57:  الشعراء سورة  198

 1:  املائدة سورة  199

 3:  املائدة سورة  200

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  201
 .5. ص ،2 السنة،ج بدون اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة

 254:  البقرة سورة  202
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أَُلوَنكَ :} بقوله تعاىل بينه وقد هنا، مبهم إبنفاقه  203.{ال َعف وَ  ُقلِ  يـُن ِفُقونَ  َماَذا َوَيس 

 204.ابلعفو املراد وهو حاجته عن زاد ما هو اإلنفاق يف املطلوب فمقدار

 

 

 

 

 .اإلشرتاك بسبب اجململ بيان:   الرابع املبحث

 بسبب 205اجململ بيان هي الشنقيطي وضحها كما  ابلقرأن القرأن بيان أنواع ومن

 اسم يف اإلشرتاك بسبب اجململ ومثال 206.حرف أو فعل أو اسم يف إما وهو اإلشرتاك،

                                                            
 219:  البقرة سورة  203

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  204
 .16. ص ،1 السنة،ج بدون ،(اخلريية الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة

 مقدمة)  غريه على منها أو منهما لواحد ترجح غري من أكثر أو معنيني احتمل ما هو اجململ  205
 بدون ،(اخلريية لراجحيا العزيز عبد بن سليمان مؤسسة من ووقف الفوائد العامل دار) للشنقيطي، األضواء
 .39. ص ،1 السنة،ج

 10 .ص ،1 ج السابق، املصدر  206
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 وعلى القدمي، على شرتاكالاب يطلق العتيق فإن 207.{ال َعِتيقِ  اِبل بَـي تِ  َول َيطَّوَُّفوا:} قوله

 البيوت أقدم نهأب هللا وتصريح األية، يف به قيل وكلها الكرمي، وعلى اجلبابرة، من املعتق

 يدل 208{.ُمَبارَك ا بَِبكَّةَ  لَلَِّذي لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  بـَي ت   أَوَّلَ  ِإنَّ :} قوله يف للناس وضعت اليت

 209.القدمي هو ابلعتيق املراد أن على

 210{.يـَع ِدُلون ِبَرهبِ ِم   َكَفُروا  الَِّذينَ  مُثَّ :} تعاىل قوله الفعل يف اإلشرتاك مثالو 

 : علماءال عند وجهان وله ، املعىن  مشرتك من" يعدلون"  لفظ أن الشنقيطي فوض ح

 :األية عىنفم هذا علىو  .عنه وامليل االحنراف، مبعىن الشيء عن العدول من أنه:  أحدمها

 أن:  اينالث و .الضاللو  الكفر إىل احلق طريق نع وينحرفون مييلون برهبم كفروا  الذين إن

 عدلت : العرب قولب الشنقيطي واستدل ،العبادة يف نظريا   له جيعلون أي يعدلون  معىن

 : جرير قولب أيضا استدل  و .  وعديال   نظريا   له جعلته إذا بفالن فالان  

  واخلشااب طهية هبم عدلت.....  رايحا   أم الفوارس أثعلبة

 أن الشنقيطي وأك د .حراي وبين ،ثعلبة لبين وأمثاال   نظراء خلشابوا طهية أجعلت يعين

 الذين الكفار عن تعاىل كقوله  ،القرآن له يدل الذي هو املعىن ذلك من األخري الوجه
                                                            

  29:  احلج سورة  207

     96:  عمران ال سورة 208

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشينقيطي، األمني حممد 209
 . 748. ص ،5 ج اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة

 1:  األنعام سورة  210
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 وقوله 211.{العاملني ِبَرب ِ  ُنَسوِ يُكم   ِإذ   مُِّبني   َضاَلل   َلِفي ُكنَّا  ِإن اتهلل:} غريه به عدلوا

 بيان وهكذا 212.{هللا َكُحب ِ   حيُِبُّوهَنُم   دا  أَنَدا هللا ُدونِ  ِمن يـَتَِّخذُ  َمن الناس َوِمنَ : } تعاىل

  213".يعدلون"  معىن يف الشنقيطي

 قـُُلوهِبِم   َعَلى اّللَُّ  َخَتمَ : } تعاىل قوله حرف يف اإلشرتاك بسبب اإلمجال ومثال

"  وقوله  " مَس ِعِهم   َوَعَلى"  قوله يف الواو فإن 214{.ِغَشاَوة   أَب َصارِِهم   َوَعَلى مَس ِعِهم   َوَعَلى

 يف بني تعاىل ولكنه ولالستئناف، ماقبلها على للعطف لةحمتم" ِغَشاوة أَب َصارِِهم   َوَعَلى

 َوَعَلى"  قوله وأن قلوهبم، على معطوف" مَس ِعِهم   َوَعَلى"  هنا قوله أن اجلاثية سورة

 ،واألمساع القلوب على اخلتم فيكون وخرب، مبتدأ مستأنفة مجلة" وةِغَشا أَب َصارِِهم  

 تعاىل قوله هي ذلك هبا بني  اليت واألية 215 األبصار، خصوص على والغشاوة

 َعَلى َوَجَعلَ  َوقـَل ِبهِ  مَس ِعهِ  َعَلى َوَخَتمَ  ِعل م   َعَلى اّللَُّ  َوَأَضلَّهُ  َهَواهُ  ِإهَلَهُ  اختََّذَ  َمنِ  أَفـََرأَي تَ :}

                                                            
 99-98:  الشعراء سورة  211

 165:  البقرة  سورة  212

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  213
 .213. ص ،2 ج السنة، بدون اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة

 7:  البقرة سورة  214

 23:  اجلاثية سورة  215
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 والغشاوة ،"وقلبه مسعه" إىل يعود اخلتم أن على تدل األية وهذه 216 {. ِغَشاَوة   َبَصرِهِ 

 217".بصره" على

 واملفهوم املنطوق بطريقة األية تفسري: اخلامس املبحث

 كما  واملفهوم، املنطوق نظرية ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي استعمل

 املنطوق هو املبارك الكتاب هذا يف البيان أنواع من أن األضواء مقدمة يف ذلك وضحها

 : يلي ما واملفهوم املنطوق أنواع الشنقيطي وعند 218.واملفهوم

 يتلى َما ِإالَّ  نعاماأل هَبِيَمةُ  َلُكم   ُأِحلَّت  :} تعاىل قوله مثل يف مبنطوق، منطوق بيان .1

 امليتة َعَلي ُكمُ  ُحر َِمت  :} تعاىل قوله يف منطوق وهو تفسريه وجاء 219.{َعَلي ُكم  

 221.األوىل األية يف مايثتثىن على حتتوي األية فهذه 220.{اخلنزير َوحلَ مُ  والدم

                                                            
 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه أن،ابلقر  القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد 216

 12.: ص ،1 السنة،ج بدون اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة

 .58. ص، 1 ج، نفسه املصدر  217

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد 218
 .36. ص ،1 السنة،ج بدون. اخلريية اجحيالر  العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 1:  املائدة سورة  219

 3:  املائدة سورة  220

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  221
 .15. ص ،1 ج السنة، بدون.اخلريية الراجحي عزيزال عبد بن سليمان مؤسسة
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 ُهد ى ِفيهِ  َري بَ  اَل  ال ِكَتابُ  َذِلكَ :} تعاىل قوله مفهوم كبيان  مبنطوق، مفهوم بيان .2

 َعَلي ِهم   َوُهوَ  َوقـ ر   َآَذاهِنِم   يف  يـُؤ ِمُنونَ  اَل  َوالَِّذينَ :} تعاىل قوله مبنطوق 222{.لِل ُمتَِّقنيَ 

 غري أن يعين224{.َخَسار ا ِإالَّ  الظَّاِلِمنيَ  يَزِيدُ  َواَل :} تعاىل وقوله 223.{َعم ى

 225.به يهتدي ال املتقني

 َوحلَ مُ  والدم امليتة َعَلي ُكمُ  ُحر َِمت  :} تعاىل قوله كبيان  مبفهوم، منطوق بيان .3

َتة   َيُكونَ  َأن   ِإالَّ }: تعاىل قوله مبفهوم 226{.اخلنزير ا َدم ا َأو   َميـ  ُفوح   فإن 227{.َمس 

 املسفوح غري أن على خمالفة مبفهوم تدل   األنعام يف واألية منطوق، املائدة يف الدم

 228.كذلك  ليس

َصَناتُ :} تعاىل كقوله  مبفهوم، مفهوم بيان .4  229{. ال ِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َوال ُمح 

 الجيوز الكتابية األمة أن على ويدل احلرائر، هي ابحملصنات املراد أبن القول على

                                                            
 2:  ابقرة سورة  222

 44:  فصلت سورة  223

 82:  اإلسراء سورة  224

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي األمني حممد  225
 .55. ص ،1 ج السن، بدون(. اخلريية الراجحي يزالعز  عبد بن سليمان مؤسسة

 3:  املائدة سورة  226

 145:  األنعام سورة  227

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي األمني حممد  228
 .5. ص ،2 ج السنة، بدون(.اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 5:   املائدة سورة  229
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َتِطع   ملَ   َوَمن  }: تعاىل قوله مفهوم بدليل نكاحها،  يـَن ِكحَ  َأن   َطو ال   ِمن ُكم   َيس 

َصَناتِ  َاُنُكم   َمَلَكت   َما َفِمن   ال ُمؤ ِمَناتِ  ال ُمح   قوله فمفهوم 230{.فـَتَـَياِتُكمُ  ِمن   أمي 

 231.الضرورة عند ولو الكافرات اإلماء تزوج منع على يدل {ال ُمؤ ِمَناتِ :} تعاىل

 .فيه مالعا أفراد بعض بدخول املواضع بعض يف يصرح مث عام لفظ ذكر. ه

َا اّللَِّ  َشَعائِرَ  يـَُعظِ م   َوَمن   َذِلكَ }: تعاىل قوله مثال  232.{ ال ُقُلوبِ  تـَق َوى ِمن   فَِإهنَّ

 وذلك قطعا   فيه داخل ،العموم هذا أفراد من فرد البدن نأ على تعاىل سبحانه نص وقد

 البدن تعظيم اآلية يف فيدخل 233.{هللا َشَعائِرِ  مِ ن َلُكم   اَهاَجَعل نَ  والبدن:} قوله يف

 العموم هذا يف داخالن ةواملرو  الصفا أبن صرح هللا وأن. واستحساهنا واستسماهنا

 235.كثري  املثال هذا ومثل 234.{هللا َشَعآئِرِ  ِمن واملروة لصفاا نَّ إِ :}بقوله

 العربية اللغة قواعد جتاهإ:   الثاين الفصل

                                                            
 25:  النساء سورة  230

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد   231
 .15. ص ،1 ج السنة، بدون(. اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 32:  احلج سورة  232

  36:  احلج سورة  233

  158:  البقرة سورة  234

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  235
 .754. ص ،5 ج سنة، بدون( اخلريية الراجحي لعزيزا عبد بن سليمان مؤسسة
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 على تمديع ابلقرأن نالقرأ يفسر أن أراد إذا الشنقيطي أن اإلجتاه هبذا واملراد

 :  منها ابللغة، يتعلق ما أو اللغة قواعد علم

 املشرتك لفظ معىن ترجيح:  األول املبحث

 لفظ معىن يرجح أن حياول فالشنقيطي معنان، له لفظ كل  هو ابملشرتاك واملراد

َربُوا   َوالَ :} تعاىل قوله:  تعاىل قوله كتفسري  املشرتاك، َسنُ  ِهيَ  ابليت ِإالَّ  اليتيم َمالَ  تـَق   َأح 

ُلغَ  حىت  هذه خمالفة مفهوم من العارف غري يتوهم قد أن الشنقيطي وأكد 236.{هُ َأُشدَّ  يـَبـ 

ُلغَ  حىت:} قوله يف الغاية مفهوم عيني ،الكرمية اآلية  فال ،أشده بلغ إذا إنه.  {َأُشدَّهُ  يـَبـ 

 ببلوغ الغاية بل ،ابآلية مرادا   ذلك وليس أحسن، هي اليت بغري ماله قرابن من مانع

 تعاىل بينه كما  ،الرشد منه أونس إن ماله، إليه يدفع أشده بلغ إن أنه هبا يراد األشد

ُتم   فَِإن  : }  بقوله دا   مِ نـ ُهم   آَنس  َواهَلُم   ِإلَي ِهم   فادفعوا ُرش   237.{ أَم 

 بـََلُغوا   ِإَذا: }  تعاىل قوله بدليل ،البلوغ يةاآل هذه يف ابألشد املراد أن والتحقيق

ُتم   فَِإن   النِ َكاحَ  ُهم   آَنس  دا   مِ نـ   واحتالم كاإلنبات،  كثرية،  بعالمات يكون والبلوغ. { ُرش 

 عشرة مخسة البلوغ سن أن على العلم أهل أكثر يرىو  ،ومحلها اجلارية، وحيض الغالم،

                                                            
  152:  األنعام سورة  236

  6:  النساء  سورة  237
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 القول هذا ويروى ،بلغ فقد أشبار، مخسة قامته غتبل إذا:  قال من العلماء ومن.  سنة

 238.عنه هللا رضي علي عن

 .األية نفس يف القرينة ربط نظرية:  الثاين املبحث

 بقوله ومث ل 239البيان، أضواء مقدمة يف الشينقيطي أورده املسلك وهذا

َنا:}تعاىل  ويرى األية، هذه يف العلماء اختلف 240.{ ابلنفس النفس َأنَّ  ِفيَهآ َعَلي ِهم   وََكتَـبـ 

 ،ابلذمي املسلم قتل على اآلية هذه بعموم واحتج   األية، هبذه تعاىل هللا رمحه حنيفة أبو

  ،اآلية عموم يف يدخل ال الكافر أن إىل إشارة فيها اآلية نفس أن يرى الشنقيطي لكنو 

 َكفَّارَة    فـَُهوَ  ِبهِ  قَ َتَصدَّ  َفَمن:} تعاىل قوله يف وذلك علماء،ال مجهور إليه ذهب كما

 نأل ،هلم كفارة  صدقتهم تكون الذين قنياملتصد من ليس الكافر أن املعلوم ومن 241.{لَّهُ 

 242.حسنة معها تنفع ال سيئة الكفر

                                                            
 الفوائد ملالعا دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشنقيطي، األمني حممد  238

 .329.ص ،2 ج السنة، بدون.اخلريية الراجحي عزيزال عبد بن سليمان مؤسسة من ووقف

 .18-17.ص، 1 ج السابق، املصدر  239

 45:  املائدة سورة  240

  45:  املائدة سورة  241

 من ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  242
 .126-125. ص ،2 ج السنة، بدون اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة
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 مجهور وعند 243.{ابحلق آَدمَ  ابين نـََبأَ  َعَلي ِهم   واتل:} تعاىل قوله أخر ومثال

 أهنما هللا رمحه البصري احلسن يرىو . وقابيل هابيل، ومها لصلبه، آدم ابنا أهنما العلماء

 صحة عدم على يدل هذاو  ،اجلماعة لقول يشهد القرآن ولكن إسرائيل، بين من رجالن

 ِلرُيِيَهُ  األرض يف  يـَب َحثُ  ُغرَااب   هللا فـَبَـَعثَ :} تعاىل قوله يف وذلك البصري، احلسن قول

 جيهل رجل إسرائيل بين يف ليس أنه أحد على خيفى وال  244.{َأِخيهِ  َسو َءةَ  يـَُوارِي ي فَ كَ 

 على تدل   منه ومعرفته ،الدفن يف ابلغراب االقتداء فقصة ،الغراب عليه هيدل   حىت الدفن

 ،واضح هو كما  املوتى، دفن على الناس نيتمر   أن قبل األمر أول يف وقعت الواقعة أن

 245.العلماء من واحد غري عليه ونب ه

 

 من داملرا بني مث ,واألنثى الذكر معىن بني حمتمل لفظ إيراد:  الثالث املبحث

 .ذلك

                                                            
 27:  املائدة سورة  243

  31:  املائدة سورة  244

 ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشنقيطي، األمني حممد  245
 .71. ص ،2 ج نة،الس بدون اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة من
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 النفس إنف 246.{ِفيَها فَادَّارَأ ُت   نـَف س ا قـَتَـل ُتم   َوِإذ  }: تعاىل قوله الشنقيطي ومث ل

 إليها العائد الضمري تذكري بسبب ذكر أن سبحانه بني   ولكن واألنثى، الذكر على تطلق

 248.الذكر مبعىن هنا" النفس" معىن أن ويتبني 247.{بِبَـع ِضَها اض رِبُوهُ  فـَُقل َنا:} قوله يف

 

 .تليها اليت ابألية اللفظ معىن حتديد:   الرابع املبحث

 يَِلد   ملَ  } بعده فيما تفسريه جاء 249{.الصمد هللا:} تعاىل قوله الشنقيطي مث لو 

 ومثال 251.الصمد معىن يف العلماء اختلف وإن 250.{َأَحد   ُكُفوا    لَّهُ  َيُكن   َوملَ   يُوَلد   َوملَ  

ن َسانَ  ِإنَّ :} تعاىل قوله أخر  الشر َمسَّهُ  ِإَذا} اآلية يف فس رها وقد 252{.َهُلوع ا ُخِلقَ  اإل ِ

                                                            
 72:  البقرة سورة  246

 73:  البقرة سورة  247

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  248
 .94. ص ،1 ج سنة، بدون ،(اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 2:  اإلخالص سورة  249

  4-3:  االخالص سورة  250

 ووقف وائدالف العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء تتمة الشنقيطي، األمني حممد  251
 .220.ص ،2 ج ،615.ص ،9 ج السنة، بدون اخلريية، الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة من

 19:  املعارج سورة  252
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 روه،املك مس عند اجلزع سرعة شدة:  اهللوع ومعىن 253.{َمُنوعا   اخلري َمسَّهُ  َوِإَذا َجُزوعا  

 254.اخلري مس عند املنع وسرعة

 بلفظة لفظة تفسري : اخلامس املبحث

َها َوأَم َطر انَ :} تعاىل قوله مثال يل   مِ ن ِحَجارَة   َعَليـ   255.{ِسجِ 

 طني من حجارة أهنا والظاهر ،كثريا    اختالفا   يلالسج   من حبجارة املراد يف العلماء اختلف

 يف تعاىل قوله.  الطني هو ابلسجيل املراد أن على والدليل .والقوة الشدة غاية يف

 رَبِ كَ  ِعندَ  ة  مَُّسوَّمَ  ِطني   مِ ن ِحَجارَة   َعَلي ِهم   لِنـُر ِسلَ :} بعينها القصة يف الذارايت

رِِفني  عليهم غضبه حاله يف هبا عذهبم ما هللا أن:  وشدهتا قوهتا على والدليل  256.{لِل ُمس 

 257.شديد ابلغ هبا النكال ألن إال

َر ضَ  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا  الَِّذينَ  يـَرَ  أََوملَ  }: تعاىل قوله أخر مثال  رَتـ ق ا َكانـََتا  َواأل 

َنامُهَا  كقوله  هللا كتاب  من ىأخر  آايت يف موضحا   جاء املعىن هذا أن 258{.فـََفتَـق 

                                                            
  21 - 20:  املعارج سورة  253

 ووقف الفوائد العامل دار طبعه ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء تتمة الشنقيطي، األمني حممد  254
 . 459.ص ،8 ج السنة، اخلريية،بدون الراجحي العزيز عبد بن نسليما مؤسسة من

 82:  هود سورة  255

  34 -33:  الذارايت سورة  256

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد   257
 .45-44. ص ،3 ج السنة، بدون(. اخلريية الراجحي زيزالع عبد بن سليمان مؤسسة

  30:  األنبياء سورة  258
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 املطر نزول عابلرَّج   املراد ألن 259.{الصدع َذاتِ  واألرض الرجع َذاتِ  والسمآء:}تعاىل

:  تعاىل وكقوله. النبات عن رضاأل انشقاق هو ابلصَّد ع واملراد ،أخرى بعد اترة منها

َنا َأانَّ  َطَعاِمهِ  إىل اإلنسان فـَل َينظُرِ } َنا مُثَّ  ا  َصب   املآء َصبَـبـ   هو وهذا 260.{َشق ا   األرض َشَقق 

  261.الشنقيطي أورده فيما رتقا معىن

 كونهب األية ىنمع يف الداخلة املعاين أحد على االستدالل:  السادس املبحث

 من وجهخر  عدم على دليل فيه فغلبته القرأن, يف الغالب

 األية معىن

 اختلف فقد 262.{َوُرُسِلي َأانَ  أَلَغ ِلَبَّ  اّللَُّ  َكَتبَ   :} تعاىل قوله ذلك ومثال

 ولكن والبيان، ابحلجة الغلبة الغلبة، هبذه املراد إن بعضهم فقال الغلبة، معىن يف العلماء

 على واضح دليل وذلك والسنان، ابلسيف الغلبة يف الغلبة استعمال هو القرأن يف الغالب

 َوحُت َشُرونَ  َستـُغ َلُبونَ  َكَفُروا  لِلَِّذينَ  ُقل  :}  تعاىل قوله ذلك فمن األية، يف الغلبة تلك دخول

 َفَسو فَ  يـَغ ِلب   أَو   فـَيـُق َتل   اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  يـَُقاِتل   َوَمن  }: وقوله 263.{ال ِمَهادُ  َوبِئ سَ  َجَهنَّمَ  ِإىَل 

                                                            
 12-11:  الطارق سورة  259

  26-24:  عبس سورة  260

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  261
 703. ص ،4 ج السنة، دونب .(اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 21:  اجملادلة سورة  262

 12:  عمران ال سورة  263
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ر ا نـُؤ تِيهِ  ا َأج  ُرونَ  ِمن ُكم   َيُكن   ِإن  }: وقوله 264.{َعِظيم  ِ  يـَغ ِلُبوا َصاِبُرونَ  ِعش   َيُكن   َوِإن   ِمائـََتني 

ُم   َكَفُروا  الَِّذينَ  ِمنَ  أَل ف ا يـَغ ِلُبوا ِمَئة   ِمن ُكم   َقُهونَ  اَل  قـَو م   أِبهنَّ َنَ }: وقوله 265.{يـَف   َخفَّفَ  اآل 

ِ  يـَغ ِلُبوا َصاِبَرة   ِمَئة   ِمن ُكم   َيُكن   فَِإن   َضع ف ا ِفيُكم   َأنَّ  َوَعِلمَ  َعن ُكم   اّللَُّ   ِمن ُكم   َيُكن   َوِإن   ِمائـََتني 

ِ  يـَغ ِلُبوا أَل ف   َر ضِ  أَد نَ  يف   الرُّومُ  ُغِلَبتِ }: وقوله 266{.اّللَِّ  إبِِذ نِ  أَل َفني   بـَع دِ  ِمن   َوُهم   األ 

 268.الغلبة لفظ استعمال يف املعهود هو هذا أن الشنقيطي فأك د 267.{َسيَـغ ِلُبونَ  َغَلِبِهم  

 َوملَ   َآَمُنوا الَِّذينَ :} تعاىل كقوله  الشرك على الظلم معىن إطالق ذلك ومثال

 َلظُل م   الشرك ِإنَّ :} تعاىل قوله مثل يف الظلم معىن فس ره 269.{ِبظُل م   ِإميَاهَنُم   ل ِبُسوايَـ 

 َما هللا ُدونِ  ِمن َتد عُ  الَ وَ : } وقوله  271.{املونالظ ُهمُ  والكافرون: } وقوله 270.{َعِظيم  

                                                            
 74:  النساء سورة  264

 65:  األنفال سورة  265

 66:  األنفال سورة  266

 3-2:  الروم سورة  267

 ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشنقيطي، األمني حممد  268
 .24. ص ،1 ج سنة، بدون ،(اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة من

 82:  األنعام سورة   269

  13:  لقمان  سورة  270

  254:  البقرة سورة  271
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 معىن الشينقيطي ففس ر 272.{الظاملني مِ نَ  ِإذا   فَِإنَّكَ  فـََعل تَ  فَِإن َيُضرُّكَ  َوالَ  يَنَفُعكَ  الَ 

 273.ابلشرك الظلم

 .املنفصلة املوضوعات مجع إجتاه:   الثالث الفصل

 صلةاملنف تاملوضوعا معجب ابلقرأن القرأن يفسر الشنقيطي أن اإلجتاه هبذا واملراد

 : هي املوضوعات مجع ضمن ومن القرأن، يف

 . والنظائر األشباه مجع:  األول املبحث

 الناس ايأيها ُقل  :} تعاىل كقوله  ،األية معىن يف املتشاهبة األايت قيطيالشن أورد

يعا   ِإلَي ُكم   هللا َرُسولُ  ِإين ِ   إىل هللا رسول أبنه التصريح فيها الكرمية اآلية هذهو  274{.مجَِ

:  وقوله 275.{ل ِلنَّاسِ  َكآفَّة    ِإالَّ  اكَ أَر َسل نَ  َوَمآ:} كقوله  كثرية  آايت يف  ر حوص ،الناس مجيع

ُفر   َوَمن: } وقوله 276.{ َنِذيرا   لِل َعاَلِمنيَ  لَِيُكونَ  َعب ِدهِ  على الفرقان نـَزَّلَ  الذي تـََباَركَ }   َيك 

                                                            
 106:  يونس سورة  272

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  273
 .237. ص ،2 ج سنة، بدون( اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 158:  األعراف سورة  274

 28:  سباء سورة  275

  1:  الفرقان سورة  276
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 هذا ببلوغ رسالته عموم آخر موضع يف دوقي    277.{َمو ِعُدهُ  فالنار األحزاب ِمنَ  ِبهِ 

 حوصر    278.{بـََلغَ  َوَمن ِبهِ  ألُنِذرَُكم   القرآن هذا ِإيَلَّ  َوأُوِحيَ :} تعاىل قوله وهو القرآن،

 واألميني الكتاب أُوتُوا   ل ِلَِّذينَ  َوُقل  :} بقوله العرب مع الكتاب ألهل تهرسال بشمول

ُتم   َلم  َلُموا   فَِإن   أََأس  َا تـََولَّو ا   وَِّإن اهتدوا فـََقدِ  َأس   من ذلك غري إىل 279.{ البالغ َعَلي كَ  فَِإمنَّ

 280.اآلايت

 .يةاأل تفسري يف واحلكمة العلة يوافق ما معاجل:  الثاين املبحث

 َلُكمُ  َجَعلَ  الذي َوُهوَ : } تعاىل قوله يفسر حينما الطريقة هذه الشينقيطي أورد

َتُدوا   النجوم  خلق حكمة أن الكرمية اآلية هذه ظاهر 281{.والبحر الرب ظُُلَماتِ  يف  هِبَا لِتَـه 

َتُدونَ  ُهم   وابلنجم:} تعاىل كقوله  فقط هبا االهتداء هي جومالن  هبين ولكنه  282.{يـَه 

 السماء تزيني ومها ،هبا االهتداء غري أخريني حكمتني هلا أن املوضع هذا غري يف تعاىل

 مبََصابِيحَ  الدنيا السمآء َزيَـّنَّا َوَلَقد  :} جالله جل كقوله  هبا، الشياطني ورجم الدنيا،

                                                            
 17:  هود سورة  277

  19:  األنعام سورة  278

  20:  عمران آل سورة  279

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  280
 .393. ص ،2 ج السنة، بدون( اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 97:  األنعام سورة  281

 16:  النحل سورة  282
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 َوِحف ظا   الكواكب ِبزِيَنة   الدنيا السمآء َزيَـّنَّا ِإانَّ :} وقوله 283.{ل ِلشََّياِطنيِ  ُرُجوما   َناَهاَوَجَعل  

َذُفونَ  األعلى املإل إىل َيسَّمَُّعونَ  الَّ  مَّارِد   َشي طَان   ُكل ِ   مِ ن  َوهَلُم   ُدُحورا   َجاِنب   ُكل ِ   ِمن َويـُق 

 السمآء َوَزيَـّنَّا:} وقوله  284.{اَثِقب   ِشَهاب   َفأَتـ بَـَعهُ  فةاخلط َخِطفَ  َمن   ِإالَّ  َواِصب   َعذاب  

ِديرُ  َذِلكَ  َوِحف ظا   مبََصابِيحَ  الدنيا   285.{العليم العزيز تـَق 

 يف واجلواب سؤالال صيغة يف وقعت أخرى أبية أية معىن توضيح:   الثالث املبحث

 .أخر موضوع

 قوله يف 286الدين، ويوم العاملني معىن بيان يف الشينقيطي أوردها الطريقة وهذه

 موضع يف ذلك وبني العاملون، ما هنا يبني مل فإنه 287{.ال َعاَلِمنيَ  َرب ِ  هلل احلمد:} تعاىل

نَـُهَمآ َوَما واألرض سماواتال َربُّ  قَالَ  العاملني َربُّ  َوَما ِفر َعو نُ  قَالَ :} بقوله آخر  288.{بـَيـ 

ين يـَو مِ  َماِلكِ } : وقوله  الدين يـَو مُ  َما أَد رَاكَ  َوَمآ:} قوله يف وبينه ،هنا بيبنه مل 289.{ الدِ 

 اآلية يف ابلدين واملراد 290.{َشي ئا   لِنَـف س   نـَف س   ِلكُ مَت   الَ  يـَو مَ  الدين يـَو مُ  َما أَد رَاكَ  َمآ مُثَّ 

                                                            
  5:  امللك سورة  283

 10-6:  الصافات سورة  284

  12:  فصلت سورة  285

 .17-16. ص، 1 ج، السابق املصدر  286

 1:  الفاحتة سورة  287

 24-23:  الشعاراء سورة  288

 3:  الفاحتة سورة  289

 19-17:  اإلنفطار سورة  290



 

100 
 

 أعماهلم جزاء أي 291.{ احلق ِدينَـُهمُ  هللا يـَُوفِ يِهمُ  يـَو َمِئذ  } : تعاىل قوله ومنه. اجلزاء

 292.ابلعدل

 أخر حمل يف ةمفص ل كيفيته  تذكر أبية الشيء وقوع ربط :  الرابع املبحث

انَ  َوِإذ  } : تعاىل قوله ذلك ومثال َلة   أَر بَِعنيَ  ُموَسى َواَعد  تُُ  مُثَّ  لَيـ  لَ  اختََّذ   ِمن   ال ِعج 

انَ }:  تعاىل بقوله تفسريها جاء مث 293.{ظَاِلُمونَ  َوأَنـ ُتم   بـَع ِدهِ  َلة   َثاَلِثنيَ  ُموَسى َوَواَعد   لَيـ 

َناَها َم  ر   َوأمت  َلة   أَر بَِعنيَ  َربِ هِ  ِميَقاتُ  فـََتمَّ  ِبَعش   موسى بقصة أتيت السورة هذه فإن 294.{ لَيـ 

 295.مفصلة

 : تعاىل بقوله إغراقه كيفية  ذكرت. {تـَن ظُُرونَ  َوأَنـ ُتم   ِفر َعو نَ  َآلَ  َوَأغ َرقـ َنا: } وقوله

َنا} رَ  ِبَعَصاكَ  اض ِرب   َأنِ  ُموَسى ِإىَل  َفَأو َحيـ   َكالطو دِ   ِفر ق   ُكلُّ   َفَكانَ  فَانـ َفَلقَ  ال َبح 

رِ }:  وقوله  296{.ال َعِظيم وا   البحر واترك مُّتـَّبَـُعونَ  ِإنَُّكم لَي ال   ِبِعَباِدي َفَأس  ُم   َره   ُجند   ِإهنَّ

                                                            
 25:   النور سورة  291

 من وقفو  الفوائد العامل الرايض،،  )ابلقرأن القرأن إيضاح يف نالبيا أضواء الشنقيطي، األمني حممد  292
 .49و47. ص ،2 ج السنة، بدون،رييةاخل الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

      51:  البقرة سورة 293

 50:  البقرة سورة  294

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  295
 .91. ص  ،1 ج السنة، بدون( اخلريية الراجحي زيزالع عبد بن سليمان مؤسسة

 63:  الشعراء سورة  296
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رِ  يف  َطرِيق ا هَلُم   فَاض ِرب  :  وقوله  297.{ مُّغ َرُقونَ   فرعون إغراق فكان 298{.يـََبس ا ال َبح 

 299.األايت من كثري  يف ومذكور اثبت وجنوده

 خرىأ أية يف ألمرا ذلك من بغاية أية يف املضمون األمر ربط:  امساخل املبحث

ا أَنـ َزل َنا َوَلو   َمَلك   َعَلي هِ  أُن زِلَ  َلو اَل  َوقَاُلوا:} تعاىل قوله ذلك ومثال  َلُقِضيَ  َمَلك 

َم رُ   بينه ولكن ،يةاأل هذه يف املطلوب األمر ما سبحانه نييب مل 300{.يـُن َظُرونَ  اَل  مُثَّ  األ 

 الطََّعامَ  أَي ُكلُ  الرَُّسولِ  َهَذا َمالِ  َوقَاُلوا:} تعاىل قوله وهو ،أخرى أية يف املطلوب األمر هذا

َواقِ  يف  َومَي ِشي َس   الطلب ذلك من والغاية 301{.َنِذير ا َمَعهُ  فـََيُكونَ  ك  َملَ  ِإلَي هِ  أُن زِلَ  َلو اَل  األ 

 302.نذير امللك كون  هو

 موضع يف ألمرا هبذا يتعلق شيء يذكر مث موضع يف أمر ذكر :  السادس املبحث

 .أخر

                                                            
 22:  الدخان سورة  297

 77:  طه سورة  298

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  299
 .91. ص  ،1 ج السنة، بدون( اخلريية الراجحي زيزالع عبد بن سليمان مؤسسة

 8:  األنعام سورة  300

 7:  الفرقان سورة  301

 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء نقيطي،الش األمني حممد  302
 .20.ص ،1 ج و 217. ص  ،2 ج السنة، بدون( اخلريية الراجحي زيزالع عبد بن سليمان مؤسسة
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 مكان، ظرف أو به، مفعول أو ، السبب كذكر  أمور، الطريقة هذه من وتندرج

 َقَست   مُثَّ :} تعاىل قوله مثل السبب، بذكر يتعلق ما أما 303.متعلق أو زمان ظرف أو

َجارَةِ   َفِهيَ  َذِلكَ  بـَع دِ  ِمن   قـُُلوُبُكم   َوة   َأَشدُّ  أَو   َكاحلِ   ذكر األية هذه يف يبني مل 304{.َقس 

 نـَق ِضِهم   فَِبَما:} تعاىل قال كما  أخرى، أية يف السبب هذا بني ولكنه قلوهبم، قسوة سبب

 305.َمَواِضِعهِ  َعن   ال َكِلمَ  حُيَر ُِفونَ  قَاِسَية   قـُُلوهَبُم   َوَجَعل َنا َلَعنَّاُهم   ِميثَاقـَُهم  

َودُّ  ُوُجوه   تـَبـ َيضُّ  يـَو مَ  :} تعاىل قوله أخر ومثال  اسوداده سبب وذكر 306{.ُوُجوه   َوَتس 

َودَّت   الَِّذينَ  فََأمَّا:} تعاىل قوله وهو بعدها، أية يف  ِإميَاِنُكم   بـَع دَ  َأَكَفر ُت   ُوُجوُهُهم   اس 

 307{.َفُذوُقوا

َة   َذِلكَ  يف  ِإنَّ :} تعاىل قوله املفعول ذكر أمثلة ومن  فهذه 308{.خَي َشى ِلَمن   َلِعرب 

 املفعول تذكر األيةمل هذه ويف .والعذاب النكال من فرعون أصاب عما تتحد ث القصة

 َعَذابَ  َخافَ  ِلَمن   آَلَيَة   َذِلكَ  يف  ِإنَّ }:  تعاىل قوله وهي أخرى أية بينته ولكن، به

                                                            
 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  303

 .20. ص  ،1 ج السنة، بدون( اخلريية الراجحي زيزالع عبد بن سليمان مؤسسة

 74:  البقرة سورة  304

 13:  املائدة سورة  305

 106:  عمران ال سورة  306

 106:  عمران ال سورة  307

 26:  النازعات سورة  308
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َِخَرةِ   املفعول أن على ويدل 310،وقومه فرعون قصة إيراد بعد ذكرت األية وهذه 309.{اآل 

 ِإىَل  َأر َسل َناهُ  ِإذ   ُموَسى َويف } الذارايت يف تعاىل بقوله ذلك ويؤيد األخرة، عذاب هو به

َنا:}تعاىل قوله على معطوف{ ُموَسى َويف :}  قوله ألن  311{ُمِبني   ِبُسل طَان   ِفر َعو نَ   َوتـَرَك 

َلِيمَ  ال َعَذابَ  خَيَاُفونَ  لِلَِّذينَ  َآيَة   ِفيَها  مع فرعون قصة يف وتركنا:  املعىن فيكون 312.{األ 

 313.األخرة عذاب وهو به املفعول بيان ففيه األليم، العذاب من أصابه وما موسى

دُ :} تعاىل قوله املكان ظرف ذكر ومثال َم   يف بني   مث 314.{ال َعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّللَِّ  احل 

 قوله يف ذلكو  وعال، جل حلمده املكانية الظرف من واألرض السموات أن الروم سورة

دُ  َوَلهُ :} تعاىل َم  َر ضِ  السََّماَواتِ  يف  احل   315.{َواأل 

دُ  َلهُ :} تعاىل قوله الزمان ظرف ذكر ومثال َم  ُوىَل  يف  احل  َِخَرةِ  األ   وقوله 316.{َواآل 

دُ  َوَلهُ :}  سبأ أول يف م  َِخَرةِ  يف  احلَ  ِكيمُ  َوُهوَ  اآل  َِبريُ  احلَ   تعاىل قوله أمثلته ومن 317.{اخل 

                                                            
 103:  هود سورة  309

 قوله إىل  ِبَرِشيد   ِفر َعو نَ  أَم رُ  َوَما ِفر َعو نَ  أَم رَ  َفاتَـّبَـُعوا:  تعاىل قوله هو املذكورة األية هذه وقبل   310
ذُ  وََكَذِلكَ   ( 102-97: هود سورة. )َشِديد   أَلِيم   َذهُ َأخ   ِإنَّ  ظَاِلَمة   َوِهيَ  ال ُقَرى َأَخذَ  ِإَذا َربِ كَ  َأخ 

 38:  الذارايت سورة  311

 37:  الذارايت سورة  312

 من ووقف الفوائد العامل دار) أنابلقر  القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  313
 22-21. ص  ،1 السنة،ج بدون( اخلريية الراجحي زيزالع عبد بن سليمان مؤسسة

 1:  الفاحتة سورة  314

 18:  الروم سورة  315
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ا َعَلي ُكم   الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا:}  شهادة أن بني   فإنه 318{.َشِهيد 

َنا ِإَذا َفَكي فَ :}  تعاىل قوله يف ذكرت وذلك القيامة يوم واقعة  الرسول  ُكل ِ   ِمن   ِجئـ 

َنا ِبَشِهيد   أُمَّة   ا ءِ َهُؤاَل  َعَلى ِبكَ  َوِجئـ   َلو   الرَُّسولَ  َوَعَصُوا َكَفُروا  الَِّذينَ  يـََودُّ  يـَو َمِئذ   َشِهيد 

َر ضُ  هِبِمُ  ُتَسوَّى ُتُمونَ  َواَل  األ   319{.َحِديث ا اّللََّ  َيك 

 أَب سَ  َيُكفَّ  َأن   اّللَُّ  َعَسى ال ُمؤ ِمِننيَ  َوَحرِ ضِ  :} تعاىل كقوله  املتعلق ذكر ومثال

 قوله وهي أخرى أية يف بينه ولكنه التحريض، متعلق هنا يبني مل فإنه 320.{َكَفُروا  الَِّذينَ 

 تعاىل قوله أخرى أمثلة ومن 321{.ال ِقَتالِ  َعَلى ال ُمؤ ِمِننيَ  َحرِ ضِ  النَّيبُّ  أَيُـَّها ايَ :} تعاىل

َهانِ   َور َدة   َفَكاَنت   السََّماءُ  ان َشقَّتِ  فَِإَذا:}  وقوله 323{،ان َشقَّت   السََّماءُ  ِإَذا}  322{،َكالدِ 

                                                                                                                                                                   
 70:  القصص سورة  316

 1:  سبأ سورة  317

 143:  البقرة سورة  318

 42-41:  النساء سورة  319

 84:  النساء سورة  320

  65: األنفال سورة  321

 37:  الرمحن سورة 322

 1: االنشقاق سورة  323



 

105 
 

 علة أي متعلقا النشقاقها ذكر فقد324.{َواِهَية   يـَو َمِئذ   َفِهيَ  السََّماءُ  َوان َشقَّتِ :} تعاىل

 325{.اِبل َغَمامِ  السََّماءُ  َتَشقَّقُ  َويـَو مَ :} سبحانه قوله وهي أخرى

 هل أخر موضع يف يبني مث موضوع, يف هني أو أمر ذكر : السابع املبحث

 ذكر وكذلك ال؟ أو النهي أو األمر يف االمتثال حصل

 الشرط هذا حصل هل أخر موضع يف يذكر مث, الشرط

 326ال؟ أو

َنا أُن زِلَ  َوَما اِبّللَِّ  َآَمنَّا ُقوُلوا:} تعاىل قوله األمر فمثال  ِإبـ رَاِهيمَ  ِإىَل  أُن زِلَ  َوَما ِإلَيـ 

َاِعيلَ  َحاقَ  َوِإمس  َباطِ  َويـَع ُقوبَ  َوِإس  َس   َرهبِ ِم   ِمن   النَِّبيُّونَ  أُويتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى أُويتَ  َوَما َواأل 

َ  نـَُفر ِقُ  اَل  ُهم   َأَحد   َبني  ِلُمونَ  َلهُ  َوحَن نُ  ِمنـ   َآَمنَ :} بقوله األمر هذا حقيقة بني فقد 327.{ُمس 

َ  نـَُفر ِقُ  اَل  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  اِبّللَِّ  َآَمنَ  ُكل    َوال ُمؤ ِمُنونَ  رَب ِهِ  ِمن   ِإلَي هِ  أُن زِلَ  مبَا الرَُّسولُ   َبني 

 329.األمر هذا امتثلوا وأهنم 328{.ُرُسِلهِ  ِمن   َأَحد  

                                                            
 16:  احلاقة سورة  324

 25:  الفرقان سورة  325

 .31. ص:  السابق املصدر   326

 136:  البقرة سورة 327

  285:  البقرة سورة 328
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 مل أهنم بني فقد 330.{السَّب تِ  يف  تـَع ُدوا اَل  هَلُم   َوقـُل َنا:} تعاىل قوله النهي ومثال

ُتمُ  َوَلَقد   :} بقوله النهي هذا ميتثلوا  ُكونُوا  هَلُم   فـَُقل َنا السَّب تِ  يف  ِمن ُكم   اع َتَدو ا الَِّذينَ  َعِلم 

ُم  :}  وقوله  331.{َخاِسِئنيَ  ِقَرَدة   َأهل  رِ  َحاِضَرةَ  َكاَنت    الَّيِت  ال َقر يَةِ  َعنِ  َواس   يف  يـَع ُدونَ  ِإذ   ال َبح 

ِبُتونَ  اَل  َويـَو مَ  ُشرَّع ا َسب ِتِهم   يـَو مَ  ِحيَتاهُنُم   أَت تِيِهم   ِإذ   السَّب تِ   أهنم والواقع 332.{ أَت تِيِهم   اَل  َيس 

 333.والجيتنبونه ابلنهي اليبالون

 ِإنِ  ِديِنُكم   َعن   يـَُردُّوُكم   َحىتَّ  يـَُقاتُِلوَنُكم   يـَزَاُلونَ  َواَل :}  تعاىل قوله الشرط ومثال

َتطَاُعوا  الَِّذينَ  يَِئسَ  ال يَـو مَ : } بقوله يستطيعوا مل أهنم املائدة أول يف بني فقد 334{. اس 

ينِ  َعَلى لُِيظ ِهَرهُ : } بقوله أيضا بينه وقد 335{. ِديِنُكم   ِمن   َكَفُروا  وهذه 336{. ُكلِ هِ   الدِ 

 337.يتحقق مل الشرط أن تبني كلها  األايت
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 .ابلفعل وقوعه يبني مث سيقع شيئا أن ذكر:  ثامنال ملبحثا

رَُكوا الَِّذينَ  َسيَـُقولُ :} تعاىل قوله وهو مبثال نقيطيالش مث ل املسلك هذا ويف  َأش 

َنا َما اّللَُّ  َشاءَ  َلو   رَك   ابلفعل ذلك قالوا أهنم النحل سورة يف حوصر   338.{َآاَبُؤانَ  َواَل  َأش 

رَُكوا الَِّذينَ  َوقَالَ : } بقوله انَ  َما اّللَُّ  َشاءَ  َلو   َأش  ء   ِمن   ُدونِهِ  ِمن   َعَبد   َواَل  حَن نُ  َشي 

 340.هللا لغري العبادة صرف هنا ابلشرك املراد أن الشنقيطي يرى فيما يعين 339{.َآاَبُؤانَ 

 .خرأ موضع يف مذكورة وهي أوصاف له شيء ذكر :  التاسع املبحث

 مجع بطريقة ابلقرأن القرأن يبني أن الشينقيطي حاول املسلك هذا ويف

 هَلُم  :} اجلنة ظل عن تعاىل قوله وهو مبثال ومث ل 341.القرأن يف الواردة شيء يف األوصاف

ِخُلُهم   ُمَطهََّرة   أَز َواج   ِفيَها  املذكور اجلنة أهل ظل ذلك صفات وبني 342.{ ظَِليال   ِظالًّ  َونُد 

 344{.مَم ُدود   َوِظل   :} تعاىل وقوله 343.{َوِظلَُّها َدائِم   ُأُكُلَها}: بقوله أخرى أية يف

  345.وهديئا مرحيا حاله كان  الذي اجلنة أهل ظل يصف أن يريد الشنقيطي أن واحلاصل

                                                            
 148:  األنعام سورة  338
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 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  340
 . 327. ص ،2 ج سنة، بدون ،(اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 .33.ص،1 ج، السابق املرجع   341

 57:  النساء سورة  342

 35:  الرعد سورة  343



 

108 
 

 كرهذ  سبحانه أحال شيء يف عليه احملال بيان :  العاشر املبحث

 : تعاىل لقوله مبينا 346البيان، أضواء مقدمة يف الطريقة هذه الشنقيطي ذكر

ع ُتم   ِإَذا َأن   ال ِكَتابِ  يف  َعَلي ُكم   نـَزَّلَ  َوَقد  } َفرُ  اّللَِّ  َآاَيتِ  مسَِ َزأُ  هِبَا ُيك  تَـه  ُعُدوا َفاَل  هِبَا َوُيس   تـَق 

ُعُدوا َفاَل : } تعاىل قوله هو األية هذه من والشاهد 347.{َمَعُهم    حكم يبني مل. {َمَعُهم   تـَق 

 أية يف سبحانه بينه ولكن معهم، قعدوا حىت -عليها احملال وهو- الذكرى نسوا إذا ما

ُهم   َفَأع ِرض   َآاَيتَِنا يف  خَيُوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَي تَ  َوِإَذا:} تعاىل قوله وهي أخرى  خَيُوُضوا َحىتَّ  َعنـ 

ِهِ  َحِديث   يف  ُعد   َفاَل  الشَّي طَانُ  يـُن ِسيَـنَّكَ  َوِإمَّا َغري  َرى بـَع دَ  تـَق   348{.الظَّاِلِمنيَ  ال َقو مِ  َمعَ  الذ ِك 

 349.عليه احملال بيان يف الشنقيطي ساقه ما فهذا

َنا َهاُدوا الَِّذينَ  َوَعَلى:} تعاىل قوله أخرى أمثلته ومن َنا َما َحرَّم   ِمن   َعَلي كَ  َقَصص 

 الَِّذينَ  َوَعَلى:}  تعاىل قوله وهو أخر موضع يف عليه قص ما سبحانه وبني 350{،قـَب لُ 
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َنا َهاُدوا َنا َوال َغَنمِ  ال بَـَقرِ  َوِمنَ  ظُُفر   ِذي ُكلَّ   َحرَّم   مَحََلت   َما ِإالَّ  ُشُحوَمُهَما َعَلي ِهم   َحرَّم 

ََواايَ  أَوِ  ظُُهوُرمُهَا تَـَلطَ  َما أَو   احل   وأشار 351{.َلَصاِدُقونَ  َوِإانَّ  بِبَـغ ِيِهم   َجَزيـ َناُهم   َذِلكَ  ِبَعظ م   اخ 

 ذي كل  وهو ظاهرة، الكرمية اآلية هذه يف ليهمع احملرمات مجلة من أن الشنقيطي

 352.والغنم البقر من اخلالص والشحم ، والبعري كالنعامة:ظغر

 هانبر  إىل تصريح غري من األية يف تعاىل أشار ما بيان :  عشر احلادي املبحث

 .شيء على العظيم القرأن يف به االستدالل يكثر

 ِمن   َوالَِّذينَ  َخَلَقُكم   الَِّذي رَبَُّكمُ  اع ُبُدوا النَّاسُ  أَيُـَّها ايَ :}  تعاىل قوله ذلك مثال

َر ضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكم   ُكم  قـَب لِ   َماء   السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنـ َزلَ  بَِناء   َوالسََّماءَ  ِفرَاش ا األ 

رَجَ   ثالثة إىل الكرمية األية هذه يف تعاىل أشار فقد 353.{ َلُكم   رِز ق ا الثََّمرَاتِ  ِمنَ  ِبهِ  َفَأخ 

 .القرأن يف منها واحد بكل البعث على االستدالل يكثر البعث براهني من براهني

 مرة اخللق على القدرة على األدلة أعظم من فإنه أوال، اخلالئق خلق:  األول

  آايت يف ووض ح{. َخَلَقُكم   الَِّذي:} بقوله هنا الربهان هذا إىل تعاىل أشار وقد أخرى،

                                                            
  146:  املائدة سورة  351
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 يـَب َدأُ  الَِّذي َوُهوَ  :} وقوله 354.{ َمرَّة   أَوَّلَ  أَن َشَأَها الَِّذي حُي ِييَها ُقل  }: تعاىل كقوله  كثرية

َل قَ  َونُ  َوُهوَ  يُِعيُدهُ  مُثَّ  اخل   .جدا متوافرة  مبثلها واألايت. 355{. َعَلي هِ  َأه 

 قادر فهو وأعظم أكرب هو ما خلق من ألنه واألرض؛ السموات خلق:  الثاين

َر ضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي:} بقوله ذلك إىل وأشار شك، بال أصغر هو ما خلق على  األ 

 السََّماءُ  أَمِ  َخل ق ا َأَشدُّ  أَأَنـ ُتم  }: تعاىل كقوله  كثرية  آايت يف ووض حه{  بَِناء   َوالسََّماءَ  ِفرَاش ا

َر ضِ  السََّماَواتِ  خَلَل قُ }: وقوله 356.{بـََناَها رَبُ  َواأل  ثـَرَ  َوَلِكنَّ  النَّاسِ  َخل قِ  ِمن   َأك   اَل  النَّاسِ  َأك 

  357{. يـَع َلُمونَ 

 السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنـ َزلَ :}قوله يف تعاىل أشار وقد موهتا، بعد األرض إحياء:  الثالث

رَجَ  َماء   َياَها الَِّذي ِإنَّ }: كقوله  كثرية  آايت يف وأوضح{. َلُكم   رِز ق ا الثََّمرَاتِ  ِمنَ  بِهِ  فََأخ   َأح 

ِيي  عظمة على الرباهني لبعض مبينا الشنقيطي أوردها الثالثة وهذه 358.{ ال َمو َتى َلُمح 

 359.هللا وقدرة
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 اخلامس الباب

 فيه طرقه وقيمة ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي إسهام 

 املبحث األول : إسهام الشنقيطي

 الباحث فيود ابلقرأن، القرأن تفسري يف الشنقيطي سلكها اليت الطرق ذكر سبق

  سلكها اليت الطرق  قيمة وما. ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي اسهام عن يتحدث أن

 كما  ولكن التفسري، هذا بنوع يهتمون الشنقيطي قبل العلماء أبن وعلما الشنقيطي؟ فيه

 يف سواء املفسرين، عامة كتب  خالف" األضواء" أي الكتاب هذا أن السديس وصفه

 أو وغريهم، واجلصاص، الطربي، اهلراسي والكيا والقرطيب، العريب، كابن  األحكام التفسري

 على خاص تفسري فهو وغريمها كثري،  ابنو  جرير، كابن  التحليلي، التفسري كتب  من

 يف بياهنا هلا اليت األايت يفس ر وإمنا القرأن، يف أية كل  اليفس ر فهو. به خمتص منهج

 360.القرأن

 املقصود أهم   من إن بل ابلقرأن، القرأن بتفسري كثريا  يهتم   الشنقيطي فكان

 بيان" هي الشنقيطي عبارة كانت  وإن ابلقرأن، القرأن تفسري هو" األضواء" كتاب  بتأليف
                                                            

 رسالة األحكامن أايت تفسري يف ينقيطالش الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن عبد  360
 الطبع، بدون ،حممود بن يداجمل عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري

 .131. ص ،1 ج
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 أخذ وأنه مصطلحني، هذين بني اليفرق الشنقيطي أن الواقع ولكن ،"ابلقرأن القرأن

 إهتمام ومن  361.البيان هو التفسري وألن القرأن؛ تفسري وهو األول املصطلح إىل ومال

 آي عن االضطراب إيهام دفع"  كتاب  ألف أنه ابلقرأن، القرأن تفسري يف الشنقيطي

 هذا أل ف ابلقرأن، القرأن تفسري يف الطرق أبنواع مليئا الكتاب هذا وكان"  الكتاب،

 بني التعارض وإزالة التناقض إيهام دفع ألن التفسري؛ من النوع هذا ألجل الكتاب

 املبذول اجلهد من فهذا. هلا وموض حا مفس را يراها اليت أايت إبتيان القرأن يف األايت

 العامل أحناء كل  ويف خاص ة، أندونيسيا يف اإلسالمية لألمة الشنقيطي قد مه الذي

 وهو ابلقرأن، القرأن تفسري يف ابرز ودوره كبري  الشنقيطي إسهام فكان. عام ا اإلسالمي

 بسعة اإلسالم، شيخ أنه زيد أبو بكر ثنائه يف ابلغ حىت واألصول، التفسري يف اإلمام

 362.وثقافته علمه

 

                                                            
 ا العثيمني، الصاحل انظرحممد) الكرمي القرآن معاين بيان هو التفسري معىن يف عثيمني بن حممد قال  361

 هو التفسري أن طانالق مناع وقال. 28. ص ه،1423 سنة ،1 ط (اجلوزي ابن دار جدة،) التفسري يف أصول
 ،1 ط( اجلوزي ابن دار) الكرمي نللقرأ اللغوي التفسري الطيار، مساعد انظر)  حممد على املنزل هللا كالم  بيان
 .24.ص ،1422 عام

 
 انظرعبد) هو لكان اإلسالم شيخ يسمى نأ يستحق أحد الزمن هذا يف لوكان : زيد أبو بكر قال  362

 ةجلامع مةمقد   ماجيستري الةرس األحكامن أايت تفسري يف الشنقيطي الشيخ منهج السديس، العزيز عبد بن الرمحن
 .97.ص ،1 ج ة،الطبع بدون حممود، بن اجمليد عبد إشراف حتت ه،1410 سنة املكرمة، مكة القرى أم
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 طرقه ومميزاته املبحث الثاين : قيمة

 يف الطرق بعض وضع هو ابلقرأن القرأن تفسري يف البارز الشنقيطي دور وكان

 طرقال فإن. املوضوع هذا معرفة يف رغبة له ملن مفتاح تعترب الطرق وهذه األضواء، مقدمة

 واملشكور؛ املبذول جهده من عتربت ابلقرأن، القرأن تفسري يف شينقيطيال سلكها اليت

 أن الطيار مساعد قال كما  ابلقرأن، القرأن تفسري معرفة يف مهة له من على لسه  ت األهن

 يف وضع قد ألنه ابلقرأن؛ القرأن تفسري يف ألفت اليت الكتب أفضل من نقيطيالش تفسري

 .ابلقرأن القرأن تفسري معرفة يف لألمة كبري  أثر وهلا 363.هبا هنج اليت طرق مقدمته

 صولأ اجتاه:  اتاجتاه ثالثة إىل كثريا  يلجأ نقيطيالش أن الباحث يرى وفيما

 نأ على دلت الثالثة هوهذ. املوضوعات مجع واجتاه العربية، اللغة قواعد واجتاه الفقه،

 طاءاخل من لميس فال أثور،ابمل التفسري من وليس املفس ر، إجتهاد هو ابلقرأن القرأن تفسري

 ومن مميزاهتا، اهل الشنقيطي وضعها اليت الطرق أن الباحث دراسة خالل فمن. والنقص،

 : منها املميزات تلك

 يف" القرينة" بنظرية القرأن يفس ر أنه حيث املبتكر، منطقه إىل الشنقيطي التجأ .1

َنا:} تعاىل بقوله ومثل األية، نفس َ  اِبلنـَّف سِ  النـَّف سَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلي ِهم   وََكتَـبـ   َوال َعني 

                                                            
 ط( اجلوزي ابن دار، الرايض)   التفسري أصول يف فصول الطيار، انصر بن سليمان بن مساعد  363

 .23. ص ،ه 1420 سنة ،3
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 ِ َن فَ  اِبل َعني  َن فِ  َواأل  ُُذنَ  اِبأل  ُُذنِ  َواأل  ُُروحَ  اِبلسِ ن ِ  َوالسِ نَّ  اِبأل   364{. ِقَصاص   َواجل 

 العلماء مجهور ولكن، الذم، ابلكافر املسلم قتل إىل األية وهبذه حنيفة أبو استدل

 مسلم يقتل ال: ))   هللا رسول بقول واستدلوا ابلكافر، اليقتل املسلم أن يرون

 واستدل اجلمهور، رأي يوافق القضية هذه يف الشنقيطي رأي وكان 365".((بكافر

 .األية نفس يف القرينة هي وهذه{ َلهُ  َكفَّارَة    فـَُهوَ  ِبهِ  َتَصدَّقَ  َفَمن  }  بعدها ابألية

 قابيل مها 366{.آَدمَ  ابين نـََبأَ :} تعاىل بقوله املراد إن اجلمهور قال وكذلك

 من مها أدم اببين املراد أن ويرى ذلك، يف البصري احلسن لرأي خالفا 367وهابيل،

 اليت األية يف القرينة ربط بطريقة اجلمهور مارأى مثل يرى والشنقيطي .إسرائيل بين

 َكي فَ   ِلرُيِيَهُ  األرض يف  يـَب َحثُ  ُغرَااب   هللا فـَبَـَعثَ : }  تعاىل قوله يف وذلك بعدها،

 رجل إسرائيل بين يف ليس أنه أحد على خيفى وال ، 368{. َأِخيهِ  َسو َءةَ  يـَُوارِي

 .الغراب عليه يدله حىت الدفن جيهل

                                                            
 45:  املائدة سورة  364

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث من املسند الصحيح اجلامع، البخاري إمساعيل بن حممد  365
 . 277. ص،(6903) رقم، كافرابل املسلم اليقتل ابب،  4 ج، 1 ط( السلفية املكتبة، القاهرة) وأايمه سننه من

 27:  المائدة سورة  366
 ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء مقدمة الشينقيطي، األمني حممد  367

 .71. ص ،2 ج السنة، بدون ،(اخلريية يالراجح العزيز عبد بن سليمان مؤسسة من

 31:  املائدة سورة  368
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 قوله يف وذلك. واحلكمة العلة يوافق ما مجع طريقة األية تفسري يف الشنقيطي سلك .2

َتُدوا النُُّجومَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َوُهوَ : } تعاىل رِ  ال رَب ِ  ظُُلَماتِ  يف  هِبَا لِتَـه   369{.َوال َبح 

 هللا خلق ما أن ابهلل ويقسم النجوم، خلق من الفوائد يبني   اخلطاب بن عمر وكان

 من:  معناه فيما السلف عن أثرا كثري  ابن وأورد 370.فوائد لثالث إال النجوم

 للشياطني، ورجوما  للسماء زينة:  ثالث غري النجوم خلق من حكمة يف اعتقد

 أن الشنقيطي ورأى  371.وكذب أخطأ فقد والبحر، الرب ظلمات يف هبا ويهتدى

 بيد. الشياطني ورجوم السماء، وتزيني اإلهتداء،:  ثالثة النجوم خلق من احلكمة

 خلق من واحلكمة العلة يف املوضحة األايت بني اجلمع بطريق األية تلك يفسر أنه

 .النجوم

 أهل نكاح كقضية  العام، ختصيص بطريق الفقهية املسائل حبل الشنقيطي قام .3

 يقول من منهم ،"الكتاب أهل"  مصطلح بني خالف هناك كان  وإن الكتاب،

 هذه ويف القرأن، من أدلة معهم وكل بينهما، يفرقون وأخرون الشرك، أهل من أهنم
                                                            

 97:  األنعام سورة  369

 فإهنا ،أمسكوا مث وحبركم، بر كم يف به هتتدون ما ومالنج من تعلموا:  نصه ما اخلطاب بن عمر عن  370
 ،الشوكاين مدحم بن علي بن مدحم ظران) هبا يهتدى وعالمات للشياطني، ورجوما   للسماء زينة الإ خلقت ما وهللا
 1425 ،1 ط ،(كرالف دار بريوت،) اللحام حممد سعيد وتعليق حتقيق والدراية، الرواية فين نيب القديراجلامع فتح
  .(211. ص ،2 ج ه،

 الشيخ أوالد ومكتبة قرطبة دار جيزة،) العظيم القرأن تفسري الدمشقي، كثري  بن إمساعيل الفداء أبو  371
 .117. ص ،6 ج ه،1421 ،1ط ،(للرتاث
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 كما  جبوازه، الشنقيطي رأى، -الكتاب أهل نساء نكاح جواز يف يعين -القضية

 تزوج الصحابة من مجاعة أن كثري  ابن أشار وقد. الصحابة عهد يف ذلك حدث

 372.أبسا بذلك يروا ومل النصارى نساء من

 بيان يف ذلك مثال ابلقرأن، القرأن تفسري يف النحوي نطاق إىل الشنقيطي يلجأ قد .4

 فريى 373{.ِغَشاَوة   أَب َصارِِهم   وعلى مَس ِعِهم   وعلى قـُُلوهِبم   على هللا َخَتمَ :} تعاىل قوله

 تكون أن احلرفني، يف حمتملة أهنا{ أَب َصارِِهم   وعلى مَس ِعِهم   وعلى:} تعاىل قوله

 بني اخلالف ووقع. هنا ذلك يبني ومل استئنافية، تكون وأن قبلها، ما على عاطفة

 فيكون اخلتم، حكم يف داخل هو هل{ مَس ِعِهم   وعلى:} تعاىل قوله يف العلماء

 الوقف إن:  العلماء من مجاعة وذهب التغشية؟ حكم يف أو القلوب؟ على معطوفا  

 على الطبع فيكون مستقل ، كالم  بعده وما اتم ،{ مَس ِعِهم   وعلى:} قوله على

 مارأى مثل يرى الشنقيطي وكان 374.األبصار على والغشاوة واألمساع، القلوب

                                                            
 الشيخ أوالد مكتبةو  قرطبة دار جيزة،) العظيم القرأن تفسري الدمشقي، كثري  بن إمساعيل الفداء أبو  372

 .85. ص ،5 ج ه،1421 ،1ط ،(للرتاث

  7:  البقرة سورة  373

 وتعليق حتقيق والدراية، الرواية فين بني اجلامعالقدير  فتح الشوكاين، حممد بن علي بن حممد ظران  374
 .63. ص ،1 ج ه، 1425 ،1 ط( الفكر دار بريوت،) اللحام حممد سعيد
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 َبَصرِهِ  َعَلى َوَجَعلَ  َوقـَل ِبهِ  مَس ِعهِ  َعَلى َوَخَتمَ : } تعاىل بقوله رأيه أك د أنه بيد مجاعة،

  375{.ِغَشاَوة  

 وكما ابلقرأن، القرأن تفسري يف الشنقيطي جهود من الباحث رأى ما بعض هذا

 هذا حىت الالئقة العناية يلق مل ابلقرأن القرأن تفسري موضوع أن الطيار مساعد يرى

 376.ومرتكزة دقيقة دراسة إىل حباجة وهو احلني،

 املبحث الثالث : املالحظات

 .فيها الوقوف إىل حتتاج اليت املالحظات بعض هناكو 

 سبق ممن مأخوذ ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي وضعها اليت الطرق بعض إن .1

انَ  َوِإذ  }: تعاىل قوله مثل  ،حمض الشنقيطي اجتهاد من وليس املفسرين، من  َواَعد 

َلة   أَر بَِعنيَ  ُموَسى تُُ  مُثَّ  لَيـ  لَ  اختََّذ   جاء مث 377{.ظَاِلُمونَ  َوأَنـ ُتم   بـَع ِدهِ  ِمن   ال ِعج 

انَ : } تعاىل بقوله تفسريها َلة   َثاَلِثنيَ  ُموَسى َوَواَعد  َناَها لَيـ  َم  ر   َوأمت   ِميَقاتُ  فـََتمَّ  ِبَعش 

َلة   أَر بَِعنيَ  َربِ هِ   379.األية تلك تفسري يف سبقه قد كثري  ابن فإن 378{.لَيـ 

                                                            
 من ووقف الفوائد العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، األمني حممد  375

 .58. ص ،1 السنة،ج بدون ،(اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة

 ه،1427 ،(اجلوزي ابن دار ،،مدما) تيمية البن تفسري مقدمة شرح الطيار، سليمان بن  مساعد  376
 .278. ص ،1 ط

      51:  البقرة سورة 377

 50:  البقرة سورة  378
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، مبنطوق منطوق بيان بطريقة هو ابلقرأن القرأن تفسري من أن الشنقيطي بني .2

 380{.َعَلي ُكم   يتلى َما ِإالَّ  األنعام هَبِيَمةُ  َلُكم   ُأِحلَّت  : } تعاىل بقوله ذلك ومث ل

 صلة يف االهبام بسبب االمجال يف األية هذه عن حتد ث قد الشنقيطي وكان

 381.املوصول صلة هو الذي عليهم املتلو هو ما أهبم قد هللا أن وبني موصولة،

 أو مسلكان واحدة أية تفسري يف يقع أن املمكن من أنه يظن   الشنقيطي ولعل  

 أن الباحث نظر ويف ابلقرأن، القرأن تفسري يف سائغ هذا أن يرى ولعل طريقان،

 يف ألن وجامعة؛ مانعة غري الشنقيطي بناها اليت الطرق بعض أن على يدل هذا

 .واملراد املعىن حيث من متناقضان بينهما أن مع هو هو ومثاهلما مسلكني

وقد يتكلف الشنقيطي يف وضع بعض الطرق يف بيان القرأن ابلقرأن، وذلك يف  .3

إىل برهان يكثر االستدالل به يف -من غري تصريح-قوله: أن يشري تعاىل يف األية

القرأن العظيم على شيء، فإان نبني ذلك. ويف هذه الطريقة حاول الشنقيطي أن 

وضوعاهتا. وإن هذه الطريقة يفسر األية أبايت أخرى مع إيراد األايت تتحد م

                                                                                                                                                                   
 الشيخ أوالد ومكتبة قرطبة دار جيزة،) العظيم القرأن تفسري الدمشقي، كثري  بن إمساعيل الفداء أبو  379

 .400. ص ،1 ج ه،1421 ،1ط( للرتاث

 1:  املائدة سورة  380

 .15. ص، 1 ج. السابق املصدر  381
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من ضمن مجع األايت املتشاهبات، واملفسرون يسم ونه ابألشباه والنظائر؛  ألن 

 مضمون األية تتشابه أبايت ظنها مفسرة هلذه األية. 
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 السادس الباب

 اخلامتة 

 النتائج

 : يلي ما ثالبح هذا يف تكلم قد ما يلخص أن الباحث يود الباب هذا ويف

 يقةبطر  الأييت هألن ابملاثور؛ التفسري ضمن من ليس ابلقرأن القرأن تفسري أن .1

 بعونالتا أو لصحابةا إما واملفسر به، فس ر من تفسري ضمن من هو وإمنا الرواية،

 مث.   النيب هةج من جاء التفسري هذ كان  إذا إال. بعدهم جاء ممن العلماء أو

 غري طلحمص أيضا وهو معاصر، مصطلح هو" ابملأثور التفسري"  مصطلح إن

 . دقيق

 جاء وما احدة،و  طبقة على قسم كل  وليس أقسام، له ابلقرأن القرأن تفسري أن .2

 حجة، فهو يحةصح برواية   النيب من صدر أو جبلي نفسه القرأن يف تفسريه

 العلماء، من مبعده جاء ممن أو التابعني و الصحابة من تفسريه صدر ما وأما

 االجتهاد وابطوض علمي مبقياس يقاس أن والبد عميقة، دراسة إىل حيتاج فهذا

 . النيب قول إال ويرد   يؤخذ قول كل  ألن واملقبولة؛ املعروفة
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 حثنيالبا بعض قبهل حىت جدا، كبريا  ابلقرأن القرأن تفسري يف الشنقيطي دور كان .3

  إنو  فيه، طرقه عضب بوضع ابلقرأ، القرأن تفسري جمال يف املؤلفات أفضل من أنه

 تكن مل اشنقيطي هنجها اليت الطرق أن حيث من الالحظات بعض هناك كان

 نأ الباحث ربهايعت ذلك ومع فيها، دقيقة دراسة إىل حتتاج بل وكاملة، انضجة

 . رأنابلق القرأن ريتفس جمال يف وخيوض يتبحر أن أراد ملن املفتاح هي الطرق هذه

 التوصيات

 : يلي امب يوصي فإنه الباحث إليها توصل اليت الدراسة نتائج ضوء يف

 لتتوص اليت طرقوال ابلقرأن القرأن تفسري عن تبحث دورية بصورة مؤمترات عقد .1

 .إليه

 لعلماءا فاته ما كلتدر  ابلقرأن القرأن تفسري يف ودقيقة املتخصصة الكتب أتليف .2

 .القدماء

 ذونب عليهما املسلمني كلمات  ومجع والسنة القرأن من بيانه جاء مبا التمسك .3

 .والطوائف  واملذاهب لألحزاب التعصب

 املقرتحات
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 : منها مقرتحات بعدة اخلروج ميكن الباحث دراسة ضوء ويف

 . التفسريية الناحية من الشنقيطي تراث بدراسة الباحث يقرتح .1

 تفسري يف فسرينوامل الشنقيطي بني مقارنة بدراسة كان  ابحث أي يقوم أن ميكن .2

 .ابلقرأن القرأن

 رأنالق تفسري لجما يف دقيقة دراسة املسلمني العلماء تراث بدراسة االهتمام .3

 .ابلقرأن
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 الكرمي القرأن

 بدون ،اإلسالمية املكتبة رايض، ، النيب صالة صفة مد،حم الدين، انصر األلباين،

 .السنة

 هدف امللك تبةمك فهرسات الرايض) القرأن علوم يف دراسات زاهر، اض،عو  األملعي،

 .ه 1423 ،2 ط ،(الوطنية

 هسنن من  هللا رسول حديث من املسند الصحيح اجلامع حممد، إمساعيل،، البخاري

 .السنة بدون،1ط (السلفية املكتبة القاهرة،) وأايمه

 .بعةالط بدون رام،احل واملسجد طيبة به حضيت ماو  واعالم أحداث  علي، احلريب،اثبت،

 دونب الرسالة، ةمؤسس الرايض، الطحاوية، عقيدة شرح علي، العز، يبأ علي الدمشقي،

 .سنة

 .7 ط(  وهبة مكتبة)  واملفسرون التفسري حسني، ،الذهيب

 ريوت،ب)   الغيب اتحمف عمر، الدين ضياء العالمة ابن الدين فخر الرازي حممد الرازي،

 1981 – ه 1401 ،1ط( الفكر دار
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 ط (التوبة مكتبة الرايض،)  هجهومنا التفسري أصول يف حبوث  فهد، سليمان، الرومي،

 .ه1419 ،4

 دارةإ رائسة ض،الراي)  التفسري يف احلديثة ليةالعق املدرسة منهج ،------------

 ،ه 1403 ،2 ط(  واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث

 .السنة بدون ،3 ط ( العربية الكتب إحياء دار القاهرة،)  العرفان مناهل الزرقاين،

 واملستعربني العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم الدين، خري الزركلي،

 .م 2002 ،( للماليني العلم دار بريوت) قنيواملستشر 

( اثرت ال دار مكتبة اهرة،الق)  القرأن علوم يف انالربه الدين، بدر الرمحن، عبد زركشي،ال

  .الطبع  سنة بدون إبراهيم، الفضل أبو حممد حمقق

 شؤون ةوزار  يت،الكو ) الفقه أصول يف احمليط حبر ،............................

 .ه1413 ،2 ط( واألوقاف اإلسالمية

 وعيون يلالتنز  غوامض حقائق عن الكشاف حممود، القاسم أبو عمر، الزخمشري،

 رايض،ال)  معو ض مدحم علي و وجودامل عبد أمحد عادل حمقق التأويل، وجوه يف األقاويل

 .السنة بدون ،1 ط ،( العبيكان مكتبة
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 ارد الدمام،)  لتفسريا يف نقيطيالش جمالس من النمري الغذب خالد، عثمان، السبت،

 .م 2003 بسنة املوافق ه 1424 سنة ،1 ط( القيم

 وقف( ائدالفو  العامل دار) الشنقيطي للشيخ خمتصرة ترمجة ،--------------

 .السنة بدون ،اخلريية الراجحي سليمان مؤسسة

 ،ه 1421  ،1ط عفان ابن دار التفسري، قواعد ،-------------

 من ماألحكا أايت ريتفس يف نقيطيالش الشيخ منهج الرمحن، عبد العزيز، عبد السديس،

 .ه 1410 سنة رمة،املك مكة القرى أم جلامعة مةمقد   ماجيستري رسالة البيان، أضواء

 ؤونش وزارة ايض،الر ) القرأن علوم يف اإلتقان الدين، جالل الرمحن، عبد السيوطي،

 .السنة بدون( واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

 دفوائلا العامل دار) ابلقرأن، القرأن إيضاح يف البيان أضواء األمني، حممد الشنقيطي،

 .سنةال بدون ،(اخلريية الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة من ووقف

 ارد الرايض،) الكتاب أايت عن االضطراب إيهام دفع ،---------------

 ،1 ط ،(رييةاخل الراجحي العزيز عبد بن سليمان مؤسسة من ووقف الفوائد العامل

 .ه1426
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 2001 ،5 ط واحلكم، العلوم مكتبة الفقه، أصول مذكرة، ---------------

 .م

 رسالة ،التفسري يف نهجهوم قيطيالشن حسانني، سيد أمحد إمساعيل، الشيمي،

 .ه1422 سالمية،اإل الشريعة قسم-العلوم ارد كلية-القاهرة جامعة نشرته ماجيستري،

 يدسع تعليقو  حتقيق ية،والدرا الرواية فين بني القديراجلامع فتح حممد، علي، الشوكاين،

  .ه 1425 ،1 ط ،(الفكر دار بريوت،) اللحام حممد

 ط ،(مياإلسال ملكتبا بريوت،) واجتاهاته القرأن علوم يف حملات حممد، لطفي، الصباغ،

 .ه 1410 ،1

 نب هللا عبد حتقيق القرأن، آي أتويل عن البيان جامع حممد، جعفر أبو جرير، الطربي،

 .ه1422 ،(هجر دار القاهرة،) الرتكي سناحمل عبد

( وزياجل ابن ارد الرايض،)   التفسري أصول يف فصول سليمان،مساعد، انصر، الطيار،

 .ه 1420 سنة ،3 ط

 دب روالت تنباطواالس والتأويل التفسري مفهوم ،--------------------

 .ه 1427 سنة ،2 ط( اجلوزي ابن دار الرايض،) واملفس ر
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 ايض،الر  تيمية، نألب التفسري أصول مقدمة شرح ،--------------------

 .ه1427 ،1ط اجلوزي، ابن دار

 .ه1423 ،1 ط( ياجلوز  ابن درا جدة،) التفسري، يف أصول حممد، الصاحل، العثيمني،

 ونبد(  لقاسما دار الرايض،)  األصول، علم من األصول ،.....................

 .السنة

 لطبعةا  بدون ، الحص ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد الرحيم، عبد احلسني، العراقي،

 نةس ،3 ط( نفائسال دار بريوت،)  وقواعده التفسري أصول د،خال الرمحن، عبد العك،

 .ه 1414

 ورد ما ضوء يف خمشريللز  الكشاف تفسري يف االعتزالية املسائل هللا، غرم بن الغامدي،

 .ه1418 ،1 ط ،(والتوزيع للنشر األندلس دار ئل،حا) االنصاف كتاب  يف

 ،2 ط( احلديثة الرشاد دار هيكو،)  التفاسري بدع هللا، عبد صديق، حسن ،الغماري

 ه1406

 ،1 ط ،املطبعة بدونالتأويل، حماسن املسمى القامسي تفسري الدين، مجال حممد القامسي،

 .ه1379
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 ،1 ط ،(املسلمار د الرايض، ) التفسري يف كثري  ابن منهج ،سليمان ،إبراهيم الالحم،

 .ه 1420

 .م 1992 ،4 ط ،(الشواف دار القاهرة،)  عرفتهم نومفكرو  علماء حممد، اجملذوب،

 بن حممد بن رمحنال عبد رتيبوت مجع الفتاوى، جمموع،أمحد احلليم، عبد تيمية، ابن

 .الطبع بدون قاسم،

 زور،زر  عدانن حممد جتقيق التفسري، أصول يف مقدمة ،----------------

 . ه 1392 ،2 ط،دمشق

 أوالد مكتبة و طبةقر  دار جيزة،) العظيم القرأن تفسري اعيل،إمس الفداء أبو ،كثري  ابن

 .ه1421 ،1 ط ،(للرتاث الشيخ

 يعل و املوجود عبد أمحد عادل وحتقيق دراسة احمليط، حبر حممد، ،يوسف ،حيان أبو

 .ه1993 ،1 ط( العلمية الكتب دار بريوت،) معو ض حممد

 ،بريوت) عجازهإ وبيان القرأن فسريت إىل مدخل القرأن علوم عدانن، حممد، زرزور،

 .ه1401 ،1 ط( اإلسالمي املكتب
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 شؤونال دارةإ مكة،)  اهتهواجت مصادره الكرمي أنالقر  تفسري الزبري، هللا عبد الرمحن، عبد

 .الطبعة سنة بدون( اإلسالمي العامل رابطة النشر و الثقافية

 سنة ،1 ط( الفرقان ودار الرسالة مؤسسة)  القرأن علوم يف دراسات أمري، ،العزيز عبد

 م 1983-ه 1403

 سنة ،1 ط( اجلوزي ابن دار)  أتصيلية دراسة التفسري يف اخلطاء أسباب طاهر، ،حممود

1425. 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t  179190= ,16-12-

2011 
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