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 حفظو النقيبحسين  :الدكتكر فضيمة، الفاضؿ الشكر لكؿ يدو ميدت لعكني، كعمى رأسيـ أستاذم
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 .كاحتراـ
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 .المكضكع، كتكٌرـ عمٌي بنصحو، كتكجييو، فبارؾ اهلل فيو

 كمية أساتذة، كاإليماف العمـ دكاترة، األفاضؿ الٌدكاترة إلى كامتناني شكرم بخالص كأتقدـ كما     
يكفِّييـ حٌقيـ،  لف فشكرم شكرا قمت فإف،كتقكيـ، كمنيج، عمـ مف بو أفادكني ما كؿ عمى، النكر

  .كالمسمميف لئلسبلـ ذخرا كجعميـ، خيرا اهلل فجزاىـ
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 .العظيـ الخير يجزييـ أف كجؿ عز المكلى سائبلن ، المتكاضع
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 اإلقـــــرار
 :العنكاف تحمؿ التي الرسالة مقدـ أدناه المكقع أنا

 

 التفاسيـــر صفـوة كتابو خالل من التفسير في ومنيجو الصابوني
 

اإلشارة  تٌمت ما باستثناء الخاص جيدم نتاج ىك إنما الرسالة ىذه عميو اشتممت ما بأف أقر     
أك  عممية درجة أٌية لنيؿ قبؿ مف ييقٌدـ لـ منيا جزء أم أك ككؿ، الرسالة ىذه كٕافٌ  كرد، حيثما إليو
 .أخرل بحثية أك تعميمية مؤسسة أٌية لدل بحثي أك عممي لقب
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 في تفسيره صفوة التفاسيرمنيج اإلمام الصابوني 
 إعداد
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 الممّخص
(، كتبحث في منيج مؤلفو فيو، كفي آرائو في صفوة التفاسيرتتناكؿ ىذه الرسالة كتاب )     

عف االنتصار المسبؽ لرأم أراد  ان مختمؼ المسائؿ، كعرضيا بأسمكب عممي مكضكعي، بعيد
 .الباحث إثباتو قبؿ الدراسة

(، كعرض محمد عمي الصابونيكقد تضمنت الرسالة تعريفا بمؤلؼ الكتاب، فضيمة الشيخ )     
 .بعضا مف جكانب حياتو، كعمكمو، كشيكخو، كتبلميذه، كآثاره كمؤلفاتو

رضت منيج مؤلفو فيو، مف حيث ترتيبو ثـ تناكلت الدراسة بعد ذلؾ كتاب صفكة التفاسير، كع     
لمكتاب، كتقسيمو لمسكر القرآنية، كالعمكـ التي شمميا الكتاب، كمصادر مؤلفو فيو، كالخطكط العامة 

 .لطريقة مؤلؼ الكتاب في نقؿ المعمكمات كتكثيقيا
، ثـ كاف البحث في منيج المؤلؼ، كطريقتو في عرض الكتاب، كالقضايا المتخٌممة في الكتاب    

فبٌينت منيجو في التفسير بالمأثكر، كالتفسير بالرأم، ككشفت عف منيج المؤلؼ كطريقتو في 
التعامؿ مع آيات العقيدة ػػػػ كباألخص آيات الصفات، كالقضايا الغيبية، كالفرؽ اإلسبلمية ػػػػ كآيات 

 .األحكاـ
و، كاالنتقادات التي الحديث عف الشبيات المثارة حكؿ صفكة التفاسير كمؤلف جاءكأخيرا       

انتقدت عمييما، فعرضت الدراسة رأم المنتقديف، كفصمت في قكليـ، كعرضت دليميـ، ثـ بعد ذلؾ 
 .فٌصمت الدراسة في رٌد المؤلؼ عمى تمؾ االنتقادات، مبٌينة ما لو كما عميو
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 المقدمة
 ،اهلل عبد بف محمد نبينا عمى كالسبلـ كالصبلة ،لمناس ىدل فالقرآ نزؿأ الذم هلل الحمد

 :بعد ماأ ،كسمـ كصحبو آلوعمى ك ، فالقرآ الناس كعمـ ،الرسالة بمغ الذم
 ،يشقى كال يضؿ فبل ىداه اتبع مف ،المستقيـ كالصراط ،المبيف النكر ىك الكريـ فالقرآ ففإ

 الى الرجكع ذلؾ لىإ الكسائؿ كخير ،معناه كمعرفة ،كتفسيره ،فيمو مف فالقرآ كفيتبع لمذيف بدٌ  كال
 .التفسير كتب

 لـ الكتب ىذه انتشار فأ الإ ،كحديثا قديما ،فالقرآ تفسير في متعددة كتبا العمماء لؼأ كقد
 .التفسير عمـ في المختصيف بيف تداكلو المحصكر كمنيا ،مشيكرال فمنيا كاحدة، درجة عمى يكف

 نياأل ،التفسير كتب مف يركث لىإ الرجكع عف الناس مف كثير ؼعز  الحاضر عصرنا كفي
 .سمكبوكأ خصائصو زماف لكؿ فأ مع ،حكالناأ غير حكاؿأ كفي ،زماننا غير زماف في كتبت

 عمي محمد لمشيخ ،التفاسير صفوة) :كتاب انتشاران  الحديث العصر في الكتب كثرأ كمف
 العصر لغة كمخاطبة قميمة، كراؽأ في ثيرةك معمكمات كجمع العبارة، بسيكلة زتميٌ  فقد (،الصابوني

 .الحاضر
 رالمفسٌ  مصادر حيث مف ،التفسير صفكة كتاب منيج بدراسة يختص البحث اكىذ

 ،الكتاب ىذا شمميا التي خرلاأل العمكـ كبياف ،كالرأم بالمأثكر التفسير في كمنيجو ،كمراجعو
 ،الكتاب ىذا ترتيب كيبيف ،العمماء بعض مف الكتاب ىذا لىإ كجيت التي اتاالنتقاد عف يتحدثك 
 العممية. كقيمتو ،سمكبوكأ

 خطأ مف كاف كما ،تعالى اهلل تكفيؽ مف فيك كفائدة صكاب مف البحث ىذا في كاف فما
 .الكريـ لكجيو خالصا يككف فأ سأؿأ كاهلل ،كتقصيرم نفسي فمف

 
 موضوع:ال أىمية

 ىذه أىمية إجماؿ كيمكف ،تعالجو الذم المكضكع طبيعة مف أىميتيا الدراسة ىذه تكتسب
 :اآلتي في الدراسة

 .الكريـ لمقرآف خدمة جاءت أنيا أكال:     
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شيء فإنما يدؿ  عمى دؿ فإ كىذا ،الناس بيف تداكلو كيكثر ،مشتير بكتاب تعمؽت اأنيثانيا:      
 .الناس طبقات بيف المقبكؿ سمكبوأ عمى

 .الكريـ بالقراف لتعمقو ،ممسمـل الضركرية العمكـ جؿٌ أ مف كىك ،التفسير بعمـ تعمؽثالثا: أنيا ت     
 الصابكني عمي محمد منيج تخص ػػػػ بلعيكاطٌ  بحثي حسبػػػػ  سابقة بحاثأ تكجد الرابعا:      

  .تفسيره في
صفكة التفاسير، كمنيج مؤلفو  حكؿ كالتساؤالت الشبيات مف ركاما لتزيؿ جاءت نياخامسا: إ     

 .فيو
 .الدراسة ىذه مثؿ إلى خاصة الحديثية كالدراسات،  عامة اإلسبلمية المكتبة حاجةسادسا:      

 

 :الموضوع اختيار أسباب
 لمكصكؿ البحث ىذا فجاء ،التفسير في الصابكني لمنيج المعاصريف العمماء بعض أكال: انتقاد     

 .عميو كما لو كما ،التفسير في بمنيجو يتعمؽ فيما الصحيح الحكـ لىإ
، كقد تنامى ىذا الحب حتى صغيرا طفبل كنت منذ كقراءتو اهلل كتاب تعمـفي  رغبتيثانيا:      

كصؿ بي المآؿ إلى تبياف منيج المفسريف لكتاب اهلل عز كجؿ، كخاصة فضيمة الشيخ 
 العبلمة المفسِّر محمد عمي الصابكني.

 
 دراسة:ال مشكمة

 تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 أكال: مف ىك الشيخ الصابكني؟     
 ثانيا: ما الكيفية التي رٌتب الصابكني تفسيره مف خبلليا؟     
 ثالثا: ما منيج الصابكني في تقسيـ السكر كاآليات إلى مقاطع؟     
 رابعا: ما القيمة العممية لصفكة التفاسير؟     
 خامسا: ما مصادر المفسِّر في تفسيره؟     
 سادسا: ما مدل اعتماد الصابكني عمى التفسير بالمأثكر؟     
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 سابعا: ما مدل اعتماد الصابكني عمى التفسير بالرأم؟     
 ثامنا: ما العمـك التي شمميا صفكة التفاسير؟     
 تاسعا: ما منيج الصابكني في تفسير آيات العقيدة؟     

 عاشرا: ما منيج الصابكني في تفسير آيات األحكاـ؟     
 الحادم عشر: ما االنتقادات المكجية إلى صفكة التفاسير؟ كما ىك مكقؼ الصابكني منيا؟     

 

 دراسة:ال أىداف
  :التالية مكراأل فيه الدراسة ىذ ىداؼأ تكمف
 ىذا مف كاإلفادة االنتفاع يسيؿ مما ،(سيراالتف صفوة) كتابو في الصابكني منيج تكضيحأكال:      

 .الكتاب
 .التفسير ىذا يشمميا التي الجكانب معرفةثانيا:      
، المفسريف بيف مرمكقة مكانة لو مفسرعمى أنو  كالباحثيف لمقراء المفسر شخصية إبرازثالثا:      

 كلو شيرة بيف الناس.
 سبابأ كبياف ،التفسير ىذا في بسببيا  لبلنتقاد الصابكني تعرض التي الجكانب معرفةرابعا:      

 .المفسر نظر ككجية االنتقاد

 

 :السابقة دراساتال
 "التفاسير صفكة" كتاب منيجيةب ختصت أم دراسة كاطبلعي عممي حدكد في أجد لـ     

 عف جزئيان  تحدثت التي الكتب بعض ىناؾ كلكفالعممية؛  قيمتو ، كتبرزمحتكياتو تحمؿك  ،لمصابكني
 :كمنيا التفاسير، صفكة كتابو في الصابكني منيج
، لمشيخ محمد جميؿ زينك، التفسير في الصابكني مختصرات مف الجديد التحذيرأكال: كتاب      

، كقد تحدث الكتاب عف الجكانب التي الدكلية النفائس التحؼ دار كالذم تكلى طبعو
 انتقدت عمى صفكة التفاسير.
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، لمشيخ بكر أبي زيد، تكلى التفسير في الصابكني محمد تصراتمخ مف التحذيرثانيا: كتاب      
 .الرياض – الراية دار طبعو

كالكتاب كاف أيضا كسابقو، فقد ألفو صاحبو ليرد فيو عمى فضيمة الشيخ الصابكني، كباألخص 
 عمى تفسيره صفكة التفاسير.

 

 الدراسة: منيجية
 :يمي ما خبلؿ مف كذلؾ التحميمي، االستقرائي المنيجفي ىذه الدراسة عمى  اهلل بإذف سأعتمد     
قراءة متأنية مع الكقكؼ عند كؿ مكضع كتسجيؿ  التفاسير صفكة كتاب أكال: قراءة     

 المبلحظات. 
في تفسيره، مف خبلؿ الكقفات المتأنية، كالمبلحظات المسجمة مف  المفسر منيج ثانيا: تحميؿ     

 قراءتي لتفسيره.
، االنتقاد بابأس كاستخبلص ،لمصابكني انتقادات كجيت التي كالكتب الرسائؿ دراسةثالثا:      

 كالرد عمى ما لـ يكف صكابا مف تمؾ االنتقادات.
إلى سكرىا، مع  نيةالقرآ ياتاآل كعزك العممي لكؿ معمكمة تذكر في الرسالة، التكثيؽرابعا:      

مف الكتب الستة إف  صادرىام الى كنسبتيا النبكية حاديثذكر رقـ اآلية، كتخريج األ
 .كيجدت، فإف لـ تكف فييا خٌرجناىا مف كتب السنف األخرل

 بياف معالمتنازع فييا،  اليامة المسائؿ بعض عرض عند المختمفة األقكاؿ بيافخامسا:      
 .الترجيح

 ، كالمكضكعات.كالمراجع كالمصادر ،كاألحاديث اآليات تشمؿ ،لمبحث فيارس عمؿسادسا:      

 

 الدراسة: خطة
تتككف ىذه الدراسة مف مقدمة، كفصؿ تمييدم، كسبعة فصكؿ، كخاتمة شاممة أىـ النتائج      

 كالتكصيات، كتفريعات الخطة عمى ما يمي:
 كتشمؿ أسباب اختيار المكضكع، كالدراسات السابقة، كمنيج الدراسة، كمشكمتيا، كأىدافيا. :المقدمة
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 :ي، وفيوــــالصابون خــــــبالشي التعريف :التمييدي الفصل
 الصابكني الشيخ حياة :األكؿ المبحث
  كتبلميذه الصابكني شيكخ :الثاني المبحث
 ، وفيو:ةــــالعمميّ  وـــوقيمت الكتاب ترتيب :األول الفصل
  لمكتاب العاـ الترتيب :األكؿ المبحث
 كاآليات السكر تفسير ترتيب :الثاني المبحث
 الصابكني لتفسير العممية القيمة :الثالث المبحث
 ، وفيو:كتابو في رــــــــالمفسّ  مصادر :الثاني الفصل

  القراف كعمكـ التفسير كتب مف مصادره  :األكؿ المبحث
 األخرل العمكـ كتب مف مصادره :الثاني المبحث
  النقؿ في لطريقتو العامة المبلمح :الثالث المبحث
 ، وفيو:واآليات السور تفسير في المفسر منيج :الثالث الفصل

  بالمأثكر التفسير في الصابكني منيج :األكؿ المبحث
 بالرأم التفسير في منيجو  :الثاني المبحث
 ، وفيو:رــــــالتفسي شمميا التي ومــــالعم :الرابع الفصل

  الكريـ القرآف عمكـ :األكؿ المبحث
 التفاسير صفكة في كالببلغية كالنحكية المغكية العمكـ :الثاني المبحث
 ، وفيو:العقيدة آيات تفسير في الصابوني منيج :الخامس الفصل

  الصفات آيات تفسير في طريقتو :األكؿ المبحث
 الغيبية القضايا تفسير في الصابكني منيج :الثاني المبحث
 المختمفة الفرؽ أصحاب مف الصابكني مكقؼ :الثالث المبحث
 ، وفيو:األحكام آيات تفسير في الصابوني منيج :السادس الفصل

  الفقو تعريؼ :األكؿ المبحث
 التفاسير صفكة في الفقو أصكؿ :الثاني المبحث
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  بينيا كالترجيح الفقيية األحكاـ إيراد في الصابكني منيج :الثالث المبحث
 ، وفيو:رـــــــــالتفاسي وةـــــــــصف إلى الموجية االنتقادات :السابع الفصل

  الصفات آيات تفسير في منيجو بسبب االنتقاد :األكؿ المبحث
 النبكية األحاديث تخريج بسبب االنتقاد  :الثاني المبحث
  المصادر الى كاإلحالة العزك  بسبب االنتقاد  :الثالث المبحث
  فييا مرغكب غير مصادر عمى اعتماده بسبب االنتقاد :الرابع المبحث
 كتشمؿ أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، كأىـ التكصيات التي يكصي بيا. :الخاتمة
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 التمييدي لالفص
 1التعريف بالشيخ الصابوني

 وفيو ثالثة مباحث:
 المبحث األول: حياة الشيخ الصابوني 

 المبحث الثاني: شيوخ الصابوني وتالميذه
 المبحث الثالث: آثاره ومؤلفاتو

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
مف  ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،يـك األربعاء ،الشيخ الصابكني مما سمعتو مفىذا الفصؿ كمو ممخص  - 1

كمف  ،في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013مف العاـ ) ،العشريف مف شير مارس ،ق(1434سنة )
كقد كاف الشيخ صاحب كـر ، كمف رسالة بعث بيا لي ابف الشيخ محمد الصابكني بخط يد الشيخ الصابكني أعطاىا لي،أكراؽ 
  .كلـ يتعفؼ عف شيء منيا ،أجاب عف كؿ أسئمتي التي سألتو إياىاك  ،شديد التكاضع ،كطيب
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 ونيــــخ الصابـــحياة الشيالمبحث األول : 
 تربى(، ـ1930) عاـ بسكريا الشيباء حمب بمدينة كلدىك الشيخ محمد عمي الصابكني،       

 قٌيـ ككاف ،الشيباء حمب عمماء مف فكالده بالعمـ؛ عريقة أسرة كفي ،كديف عمـ بيت في الشيخ 
كىذا أمر  ،فيو كالكعظ التدريس كؿكمسؤ  ،الشيباء حمب مدينة في( الكبير الجامع) األمكم الجامع

 أثر كثيرا عمى الصابكني مف صغره. 
، الديف كعمكـ ،كالفرائض ،العربيةفتعمـ منو  ،كالده يد عمى تعميمو الصابكني الشيخ ابتدأ كقد     

راغبا في ككاف لمشيخ دراسة عمى كبار عمماء سكريا منذ نعكمة أظفاره، فيك قد نشأ محبا لمعمـ، 
تمقيو عمى الشيكخ األجبلء كأمثاؿ فضيمة الشيخ محمد نجيب سراج، عالـ الشيباء، كفضيمة الشيخ 
أحمد الشٌماع، كالشيخ محمد سعيد اإلدلبي، كالشيخ راغب الطٌباخ، كالشيخ محمد خياطة )شيخ 

 القٌراء(، كغيرىـ ممف تتممذ عمى أيدييـ الشيخ الصابكني.
 تحصيمو عمى ذلؾ فأثر ،دائمان  كالده كيبلـز يرافؽ فكاف ،لمعمـ محب   ابكنيالص الشيخ أف كبما     

 .كتدريس عمـ مجالس كميا كانت كالده مجالس ألف ،العممي
 في حتى الكقت طيمة الصابكني الشيخ تدريس يتابع كاف اهلل رحمو كالده أف ذلؾ إلى أضؼ     

 العربية كالمغة المكاريث عمـ في كخاصة العمماء كبار مف كالده كاف كقد ،المدرسة بعد المنزؿ
 .اهلل رحمو كالده عف الشيخ أخذىا التي العمكـ كىي ،كالعركض

 ،التعميمية مستكياتيـ اختبلؼ كعمى جميعان  أنيـ :الصابكني الشيخ إخكة عف يذكر كمما     
 ليـ كالدىـ تدريس نتيجة ذلؾ كؿٌ  ،كببلغة نحكان  ،العربية كالمغة ،كالعركض ،المكاريث عمـ يجيدكف

 .الدائمة كمتابعتو
 ىذا ،الثانكية المرحمة في كىك حفظو كأكمؿ ،ابالكتٌ  فيكىك  الكريـ القرآفبدأ الصابكني حفظ      

 تشتير كانت كالتي ػػػ بسكريا العمماء كبار يد عمى اىاتمقٌ  التي العمكـ مف لمعديد لدراستو باإلضافة
 .ػػػ الكبار بعممائيا

تمقى الشيخ الصابكني الدراسة النظامية في المدارس الحككمية، كلما حصؿ عمى االبتدائية      
انتسب إلى إعدادية التجارة كثانكيتيا، فدرس فييا سنة كاحدة، كلٌما لـ تكافؽ الدراسة فييا ميكلو 
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نكؾ ػػػ ىجر العممي ػػػ ألنيـ كانكا يعممكف الطبلب أصكؿ المعامبلت الربكٌية التي تجرم في الب
 اإلعدادية التجارية، مع أف ترتيبو فييا كاف األكؿ عمى زمبلئو.

انتقؿ الشيخ بعدىا إلى الثانكية الشرعية، التي كانت تسمى )الخسركية( في مدينة حمب      
الشيباء، ككانت دراستو تجمع بيف العمكـ الشرعية كالعمـك الككنية التي كانت تدٌرس في مدارس 

، ففييا المكاد الشرعية كميا )مف التفسير، كالحديث، كالفقو، كاألصكؿ، كالفرائض...، كزارة المعارؼ
كغيرىا(، إلى جانب )الكيمياء، كالفيزياء، كالجبر، كاليندسة، كالتاريخ، كالجغرافيا، كالمغة 

 اإلنجميزية...، كغيرىا(، فكانت دراستو جامعة بيف العمـك الشرعية، كالدراسة العصرية.
أف تخرج الشيخ الصابكني في الثانكية الشرعية بحمب، بيعث إلى األزىر الشريؼ بالقاىرة  بعد     

ـ(، ثـ أتـٌ شيادة 1952عمى نفقة كزارة األكقاؼ، فحصؿ عمى شيادة كمية الشريعة بتفكؽ عاـ )
ـ( مف األزىر بشيادة )العالمية كتخصص القضاء الشرعي(، ككانت 1954التخصص فتخٌرج عاـ )

 ادة أعمى الشيادات العممية في ذلؾ العصر، كقد ناليا بتفكؽ كامتياز.ىذه الشي
رجع الشيخ بعد دراستو في مصر إلى بمده سكريا، فعيِّف أستاذا لمادة الثقافة اإلسبلمية في      

ـ( إلى عاـ 1955ثانكيات حمب، كدكر المعمميف، كبقي في التدريس ثماني سنكات، منذ عاـ )
 ـ(.1963)

ؾ أيرسؿ الشيخ إلى المممكة العربية السعكدية أستاذا معارا مف كزارة التربية كالتعميـ في بعد ذل     
سكريا، لمتعميـ في كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، ككمية التربية بجامعة الممؾ عبد العزيز بمكة 

مدة تزيد عف المكرمة، كقد صارت الكٌميات جزءا مف جامعة أـ القرل بعد ذلؾ، فدٌرس في الجامعة 
 عشريف عاما، كتخٌرج عمى يديو العديد مف أساتذة الجامعة.

كنظرا لنشاط الشيخ العممي في البحث كالتأليؼ؛ فقد رأت جامعة أـ القرل أف تسند إليو تحقيؽ      
بعض كتب التراث اإلسبلمي، فعييِّف باحثا عمميا في مركز البحث العممي كٕاحياء التراث اإلسبلمي، 

حقيؽ كتاب عظيـ في التفسير يسمى )معاني القرآف الكريـ( لئلماـ أبي جعفر النٌحاس كاشتغؿ بت
ق(، كالمخطكطة نسخة كحيدة في العالـ ال يكجد ليا ثانية، فقاـ بتحقيقيا، 338المتكفى سنة )

مستعينا بالمراجع الكثيرة بيف يديو مف كتب التفسير، كالمغة، كالحديث...، كغيرىا، كقد خرج الكتاب 
 مركز إحياء التراث اإلسبلمي. –ي )ستة أجزاء(، طبع باسـ جامعة أـ القرل بمكة المكرمة ف
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 ،يديو عمى درسكا الذيف الطبلب مف العديد خبلؿ مف؛ مممكسة العممية جيكد الشيخ كمازالت     
 تحقيؽ في كاضح جيد لو كاف كما ،اإلسبلمية المكتبة بيا أثرل التي الغنية مؤلفاتو خبلؿ مفك 

 إلى الناس. كٕاخراجيا الكتب مف العديد
 عدد في الكتب مف العديد بتأليؼ فقاـ ،العممي كالبحث لمتأليؼ الصابكني الشيخ ذلؾ بعد تفرغ     

 ،اإلنجميزية) :مثؿ ،األجنبية المغات مف لعدد مؤلفاتو ترجمة تـ كقد ،كالعربية الشرعية العمكـ مف
 .1...، كغيرىا(كالتركية ،كالفرنسية

كال يزاؿ الشيخ الصابكني ػػػ أطاؿ اهلل عمره، كأحسف عممو ػػػ إلى اآلف في جامعة أـ القرل بمكة      
 المكرمة، بعد أف أمضى فييا )ثماف كعشريف سنة(، ما بيف التدريس كالتأليؼ.

كفي ىذا المقاـ، فإني أسٌطر أبيات شعر عمى البحر الكافر، لتككف عنكانا مني عمى كافر حبي      
 كتقديرم ليذا العمـ اإلماـ، الزاىد الصابر، التقي النقي، فأقكؿ:

 بالد الّشــــــــــام فيك الّشيخ شامــة      ونجٌم في الّدجى ىدٌي عالمة
 ة       ولم يخضع لغيـــــــــــــــر اهلل ىامةـــــدعا في اهلل ال يخشى المالمـ

 ســــمــوح الممـــتقى رّبي َأداَمـــــــو     ــــخ معطاء كريما  ــــــــــــــرأيت الّشي
 ــج الّتقى ِعمما أقاموــــــــعزيز النفــــــــس نال العــــــــّز دينا       عمى ني

 ـاب       ليرقى فـــي العمى بيت الكرامةـــــــــــر الكتـــــحبــــــــــــاه اهلل تفسي
 ةاإلمامىنيئا من أتــــــى بحـــرا طيـــــــــــــورا      عميم الخـيــــر من درر 

 ــوم القيامةــــــــــــي يـــــــــــالم يجــــــــــزيو اإللو       شفيعا نمتقــــــــعن اإلس

 

 شيوخ الصابوني وتالميذهالمبحث الثاني: 
كثير ىـ شيكخ الصابكني كتبلميذه، نظرا إلى طكؿ حياة الشيخ، ككثرة تمقيو لمعمـ، كتطكافو في      

البمداف المختمفة ما بيف معمِّـ كمتعمـ، كقد ذكر الشيخ الصابكني بعض شيكخو كتبلميذه عندما زرتو 
 في بيتو.

 

                                                           
 .16سيأتي ذكر مؤلفاتو في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ، ص - 1
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 شيوخ الصابوني :المطمب األول
 كاف لمشيخ الصابكني شيكخ كثر جاكزكا المائة، فمنيـ مف حفظ القرآف عمى يديو، كمنيـ مف     

أخذ عنو التفسير، كمنيـ مف عممو الحديث، كمنيـ مف تفقو عمى يديو...، إال أف الشيخ قد تأثر 
 أكثر ما تأثر بخمسة منيـ، كىـ:

 عمى يديو التفسير كالحديث(. فضيمة الشيخ: محمد نجيب سراج )عالـ الشيباء ػػػ درس -1
 فضيمة الشيخ: أحمد الشٌماع )درس عمى يديو الفقو الحنفي في الخسركية(. -2
 فضيمة الشيخ: محمد سعيد اإلدلبي )أكبر شيكخو(. -3
 فضيمة الشيخ: محمد راغب الطباخ )شيخو في التاريخ(. -4
 القرآف حفظا، كتفقو عمى يديو(. فضيمة الشيخ: محمد نجيب خياطة )شيخ القٌراء ػػػ درس عميو  -5

ككاف لمشيخ شيكخ كثيركف، أنقؿ أسماء بعضيـ عمى لسانو، كمف خبلؿ أكراؽ بخط يده      
 أعطاىا لي في زيارتي لو، كأذكرىـ ػػػ مرتبيف عمى حركؼ المعجـ ػػػ:

 :حضر عميو ،إبراىيـ الترمانيني الشيخ. 
 :ختمفةدرس عميو دركس في عمـك م ،أحمد القبٌلش الشيخ. 
 :درس عميو عمـ الخطابة ،أميف اهلل عيركض الشيخ. 
 :تعٌمـ عمى يديو تبلكة القرآف الكريـ ،عبد الجكاد عٌطار الشيخ. 
 :حضر لو دركس مف كتاب األـ لمشافعي ،عبد الفتاح أبك غٌدة الشيخ. 
 :حضر عنده دركسان في التصٌكؼ ،عبد القادر عيسى الشيخ. 
 :درس عميو النحك ،عبد اهلل الحٌماد الشيخ. 
 أستاذه في الحديث كعمكمو ،عبد اهلل سراج الديف شيخ:ال. 
 :عبد اهلل سمطاف ) الحفيد ( كاف مديران لممدرسة الشرعٌية التي درس فييا الشيخ الشيخ. 
 :درس عميو األدب في الثانكٌية الشرعٌية ،عبد الكٌىاب سٌكر الشيخ. 
 :دب في الثانكٌية الشرعٌيةدرس عميو الببلغة كاأل ،محٌمد الحكيـ الشيخ. 
 :درس عميو في الثانكٌية الشرعٌية ،محٌمد الحٌماد الشيخ. 
 :درس عميو عمـ التصٌكؼ ،محٌمد النبياف الشيخ. 
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 :شيخو الذم كاف يدرس عميو العمكـ الشرعٌية ،محٌمد إبراىيـ السمقيني الشيخ. 
 :شيخو في التفسير ،محٌمد أبك الخير زيف العابديف الشيخ. 
 حضر عنده دركسان عامة ،محٌمد أبك النصر الحمصي لشيخ:ا. 
 :درس عميو النحك كالببلغة في الثانكٌية الشرعٌية ،محٌمد أسعد ًعبىجي الشيخ. 
 :أستاذه في الفقو ،محٌمد بمنكك الشيخ. 
 درس عميو المغة اإلنجميزٌية ،محٌمد صبحي الريحاكم تاذ:األس. 
 تٌاب في سٌف مبٌكرة، عند الشيخ:حفظ الشيخ الصابكني القرآف الكريـ في الك :مالحظة ميّمة     

ـٌ في العثمانٌية عند الشيخ:التاتفي الشيخ عبد اهلل  ،كقد أدرؾ الشيخ الصابكني، محٌمد المصرم ، ث
 .ىك يختـ القرآف عند الشيخ المصرمسراج الديف ك 

 
 تالميذ الشيخ :المطمب الثاني

تبلميذ الشيخ ال يمكف حصرىـ أك التنبؤ بعددىـ، نظرا لكثرة دركس الشيخ التعميمية، كلكثرة      
تطكافو في البمداف يدٌرس فييا العمـ، كنظرا لكثرة الذيف يحضركف ىذه الدركس، حتى إف الشيخ 

ما بيف أربع  الصابكني حدثني أف لو في إندكنيسيا أكثر مف ألؼ تمميذ تتممذكا عمى يديو لمدة تتراكح
إلى عشر سنكات، إال أف الشيخ الصابكني ذكر لي نماذج مف بعض تبلميذه، الذيف صار ليـ بعد 

 ذلؾ شأف ىاـ في ببلدىـ كمجتمعيـ، كمف تبلميذه:
الدكتكر صالح بف حميد: إماـ الحـر المكي، كرئيس مجمس الشكرل في المممكة العربية  -1

 الحـر المكي. السعكدية، دٌرسو الشيخ أثناء تدريسو في
 الدكتكر أحمد الحميد: دكتكر في جامعة أـ القرل بالمممكة العربية السعكدية. -2
 الدكتكر راشد الراجح: مدير جامعة أـ القرل بالمممكة العربية السعكدية. -3
 الدكتكر أسامة الخياط: إماـ المسجد الحراـ. -4
 الشيخ سيد محمد عمكم المالكي: دٌرسو في الجامعة. -5
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الصابكني: ابف الشيخ، كمبلزمو في كؿ أمكره، كىك المنسؽ العاـ لكؿ  أحمد محمد عمي -6
أعماؿ الشيخ، كقد حصؿ عمى شيادة الماجستير في الشريعة اإلسبلمية، كحىضىر كؿ 

 دركس كالده.
عصاـ شحادة )كاتب ىذه الرسالة(: فقد درست عمى يديو بعضا مف تفسير آيات األحكاـ،  -7

لما تكسـ فٌي الخير، أجاز لي أف أدرِّس مف كؿ كجمست معو عدة مرات في منزلو، ك 
 كتبو، أك أف أنقؿ منيا بمغتي، كأعطاني بعضا مف األكراؽ العممية بخط يده.

 
 وـــــــــفاتاره ومؤلّ ـــــآثالمبحث الثالث: 

لمشيخ مؤلفات عديدة في العمكـ الشرعية كالعربية، أٌلفيا في مشكاره العممي الطكيؿ، فكانت كتبو     
مف أىـ الكتب في مجاالتيا، كالقت قبكال كانتشارا كاسعا بيف طبلب العمـ في شتى أنحاء العالـ 

كالفرنسية، كالمبلكية،  اإلسبلمي، كتيرجـ العديد منيا إلى لغات مختمفة؛ منيا: )التركية، كاإلنجميزية،
 كاليكساكية...، كغيرىا(، كىذه المؤلفات ىي:

 التفاسير. صفكة -1
 اإلسبلمية. الشريعة في المكاريث -2
 السنة. كنكز مف -3
 األحكاـ. آيات تفسير في البياف ركائع -4
 الكريـ. القرآف نكر مف قبس -5
 المنٌزؿ. اإلليي الكحي مف قسـ النبكية السنة -6
 .(الديف في التفقو سمسمة)رالميس الشرعي الفقو مكسكعة -7
 كحصانة. سعادة المبكر اإلسبلمي الزكاج -8
 الميسر. الكاضح التفسير -9

 التراكيح. صبلة في الصحيح النبكم اليدم -10
 القرآف. سكر في البياف إيجاز -11
 المتعة. نكاح مف الغٌراء الشريعة مكقؼ -12
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 القرآف. أثبتيا عممية حقيقة كدكرانيا األرض حركة -13
 القرآف. عمكـ في التبياف -14
 الشرع. ميزاف في السنة أىؿ عقيدة -15
 كاألنبياء. النبكة -16
 الصبلة. رسالة -17
 الساعة. كأشراط الميدم -18
 الشعر. عيكف مف المقتطؼ -19
 التفاسير. صفكة حكؿ التنبييات رسالة في االفتراءات كشؼ -20
 .(المصحؼ ىامش عمى) التفاسير درة -21
 كاالجتماعية. الدينية الجرائـ أخطر الربا جريمة -22
 التزكير. مف زيد أبك بكر رسائؿ في بما التبصير -23
 الصالحيف. رياض شرح -24
 الرسكؿ. زكجات تعدد حكؿ كأباطيؿ شبيات -25
 التصكير. حكـ في رسالة -26
 لمنحاس، تحقيؽ. القرآف معاني -27
 التفاسير لممنصكرم. عيكف مف المقتطؼ -28
 كثير. ابف تفسير مختصر -29
 الطبرم. تفسير مختصر -30
 لمبركسكم.البياف  ركح تفسير مف األذىاف تنكير -31
 األذكار لمنككم. كتاب مف المختار المنتقى -32
 لؤلنصارم. القرآف في يمتبس ما بكشؼ الرحمف فتح -33
 .البخارم لصحيح الميٌسر الشرح -34
 .الكريـ القرآف في البياني اإلبداع -35
 .الكراـ كصحابتو كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ حياة مف ميشرقة صفحات -36
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 .حراـ اإلسبلـ في المتعة نكاح -37
 (. التكحيد عقيدة صفاء عمى كالنقمٌية العقمٌية األدٌلة)  باهلل آمنت -38
 .مفيكمو في الدارج كالخطأ اإلسبلـ في الجياد -39
 (. الطبع تحت)  مسمـ اإلماـ لصحيح الميٌسر الشرح -40
 (. الطبع تحت)  الترمذم اإلماـ لصحيح الميٌسر الشرح -41
 (. التأليؼ تحت)  داكد أبي اإلماـ لصحيح الميٌسر الشرح -42
    . الكريـ القرآف في المباركات الدعكات تفسير -43

كلمشيخ جيكد أخرل في الدعكة غير التأليؼ، فقد كاف لو درس يكمي في بيت اهلل الحراـ بمكة 
بكرسي المكرمة، ييقعِّد فيو لئلفتاء في المكاسـ، ككاف لو كرسٌي خاص بو في الحـر المكي، ييعرؼ )

 (، كظؿ حتى كقت قريب.الشيخ الصابوني
ككاف لو درس أسبكعي في التفسير، في أحد مساجد جدة، امتد لفترة تيقارب الثماني سنكات،      

كِّر  فٌسر خبلليا لطبلب العمـ أكثر مف ثمثي القرآف الكريـ، كىي مسٌجمة عمى أشرطة كاسيت، كصي
از، كقد لمشيخ أكثر مف )ستمائة حمقة( لبرنامج تفسير القرآف الكريـ كامبل، حتى ييعرض في التمف

 ق(.1419استغرؽ ىذا العمؿ زىاء السنتيف، كقد أتمو ػػػ حفظو اهلل ػػػ في نياية عاـ )
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 ولاأل  الفصل

 العممّية وقيمتو الكتاب ترتيب
 وفيو ثالثة مباحث: 

 المبحث األول: الترتيب العام لمكتاب
 المبحث الثاني: ترتيب تفسير السور واآليات

 القيمة العممية لتفسير الصابونيالمبحث الثالث: 
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 لمكتاب العام الترتيب: األول المبحث
المسترسؿ في القراءة في صفكة التفاسير، يرل بكؿ كضكح منيج مؤلفو فيو، ككيؼ أف مؤلفو      

التـز بيذا المنيج مف أكؿ كتابو إلى آخره، كيتضح منيج الصابكني في تفسيره مف خبلؿ النقاط 
 سمكباأل العزيز الكتاب لتفسير طريقي في سمكت كقدالتالية التي سطرىا في مقدمة تفسيره، فقاؿ: "

  :تياآل
 .ساسيةاأل مقاصدىا كتكضيح الكريمة لمسكرة جماليإ بياف كىك،  السكرة يدم بيف :كالأ

 .البلحقة ياتكاآل السابقة ياتاآل بيف المناسبة :ثانيا
 .العربية كالشكاىد المغكم االشتقاؽ بياف مع المغة :ثالثا
 .النزكؿ سبب :رابعا

 .التفسير :خامسا
 .الببلغة :سادسا
 .1"كالمطائؼ الفكائد :سابعا
ؿ الكبلـ عف ىذه األمكر في المطالب اآلتية:       كسايفصِّ

 

 مقاصدىا وتوضيح الكريمة لمسورة جمالياإل البيان :األول المطمب
، كتجعؿ ة لمسكرةيسىداؼ الرئ، بمقدمة جامعة، تمخص األابتدأ الصابكني تفسيره لكؿ سكرة     

بمكضكعاتيا، كينتقؿ معيا في تدرج مٌتزف، رابطا كؿ ذلؾ ، كيمـ غكص في مقاصدىاالقارئ ي
 بالغرض األساس لمسكرة.

كالمتتبع ليذه المقدمات يممس بكؿ كضكح مدل تشرب المفسر لمنيج صاحب الظبلؿ كتأثره      
بو، حتى إنؾ لترل منو في بعض األحياف نقبل حرفيا مف مقدمات صاحب الظبلؿ لمسكر القرآنية 

 ألصكؿ األساسية الكبرلما تقرأ تقديـ الصابكني لسكرة األنعاـ، كتقسيمو لمقضايا في تفسيره، فعند
 قضية، ك كالرسالة الكحي قضية، ك األلكىية قضيةالتي تحدثت عنيا السكرة، كىي: ) يمافكاإل العقيدة
، التقرير(، كاألساليب التي استخدميا القرآف لعرض تمؾ القضايا، كىي أسمكبا: )كالجزاء البعث

                                                           
 .1/6ىػ( 1399 - 1ط ،دار الصابكني ،القاىرة ،)مصر ،صفوة التفاسير :محمد عمي ،الصابكني - 1
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؛ فإنؾ ال تستطيع إال أف تيسٌمـ بأف ىذه المقدمة ىي تمخيص لما جاء في الظبلؿ، كأف 1(التمقيفك 
 .2العبارات التي ذكرىا الصابكني ىي عبارات صاحب الظبلؿ

كعند تقديـ الصابكني لسكرة األنفاؿ، كالمكاضيع التي سارت معيا السكرة، كالجك العاـ الذم      
، يمحظ القارئ بكؿ شفافية أف ىذا الكبلـ كبلـ 3بدر كما تبعيا مف أمكر نزلت فيو السكرة، كىك غزكة

 .4صاحب الظبلؿ، كبخاصة ما يتعمؽ بجك نزكؿ السكرة، كربطو ذلؾ بمشاعر المسمميف
كأما سكرة الحجرات، كتقديـ الصابكني ليا، فكاف نقبل حرفيا في بعض األحياف، خاصة فيما      

 الكريمة السكرة ابتدأتم جاءت السكرة لتعرضو، قاؿ الصابكني: "يتعمؽ بمقاـ األدب الرفيع الذ
 .5"رسكلو كأمر اهلل شريعة تجاه ،المؤمنيف بو اهلل أدب الذم الرفيع باألدب

كىذا األمر ػػػ أم الحديث عف األدب الرفيع ػػػ كما تبعيا مف تفصيبلت، ىي مف لفتات صاحب      
 بكضع تستقؿ تكاد أنيا ىك السكرة، مطالعة عند لمنظر يبرز ما كأكؿالظبلؿ، قاؿ سيد قطب: "

 يقـك التي كالمناىج كالمبادئ كاألصكؿ القكاعد متضمنة ،سميـ نظيؼ كريـ رفيع لعالـ كاممة، معالـ
 .6"العالـ ىذا عمييا
فجممة القكؿ: إف الشيخ الصابكني قد أحسف في تقديمو لمسكر، كأحسف أيضا في تمخيصو      

مىـ إماـ كسيد قطب، كبخاصة فيما  لتقديمات صاحب الظبلؿ، كليس عيبا منو أف يعتمد عمى عى
 يتعمؽ بالناحية األدبية؛ إذ إف سيد قطب كاف الرقـ األكؿ في ىذا المجاؿ.

جمؿ القكؿ في المقدمات التي ابتدأ بيا الصابكني تفسيره لمسكر القرآنية، فإننا كٕاذا ما أردنا أف ن     
نمحظ منيجية كاممة في سرد المقدمات، كفي تمخيصيا لمسكرة المقٌدـ ليا، فكؿ مقدمة حكت 

 العناصر التالية:
 
 

                                                           
 .1/247 ،صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 1
 ،ـ(1992 –ق 1412 ،17ط ،)دار الشركؽ ،القرآنفي ظالل  :إبراىيـ الشاذليسيد ، قطب :انظر مقدمة سكرة األنعاـ - 2
 .فما بعدىا ،2/1004
 .1/326 ،صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 3
 .3/1429 ،في ظالل القرآن :سيد قطب :انظر مقدمة سكرة األنفاؿ - 4
 .3/241 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .6/3335 ،في ظالل القرآن :سيد قطب - 6
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 وعدد آياتيا ،مكان نزول السورةعن لمحة موجزة  :أوال
فالصابكني كاف يبدأ تفسير كؿ سكرة بذكر مكاف نزكليا، كككنيا مكية أك مدنية، ليعطي      

القارئ صكرة عامة عف أىـ المكضكعات التي تعالجيا السكرة؛ إذ إنو مف المعمكـ أف السكر المكية 
 .1تشريعبالجممة تعالج مكاضيع تتعمؽ بالعقيدة بشكؿ عاـ، كالسكر المدنية تعالج مكاضيع تتعمؽ بال

 سبع كآياتيا ،مكية الكريمة السكرة ىذهفمف ذلؾ أنو ابتدأ تفسيره لسكرة الفاتحة، بقكلو: "     
 .2"باإلجماع

 ،نزؿ ما أكائؿ مف كىى ،خبلؼ ببل مدنية جميعيا البقرة سكرةكعند تقديمو لسكرة البقرة قاؿ: "     
 .4"3(آيات كسبع كثمانكف مائتاف) كآياتيا
كاستمر الصابكني يعرض ىذا األمر في كؿ سكر القرآف، حتى انتيى بسكرة الناس، فقاؿ:      

 .5"آيات ست كآياتيا مكية"
 

 محور السورة :ثانيا
األمر الثاني الذم كاف الصابكني يذكره في تقديمو لسكر القرآف، ىك الغرض األساس،      

كالمكضكع الرئيس الذم تعالجو السكرة، كىذا أمر ضركرم لمعرفة المناسبة بيف اآليات، فقد نقؿ 
 ياتاآل مناسبات لعرفاف المفيد الكمي األمرالبقاعي عف اإلماـ أبي الفضؿ البجائي المالكي قكلو: "

 الغرض ذلؾ إليو يحتاج ما كتنظر ،السكرة لو قتسي الذم الغرض تنظر أنؾ ىك القرآف جميع في
 .6"المقدمات مف

                                                           
فما  – 1/60 ،ـ(1993 -ىػ 1414 – 1ط ،مطبعة الصباح ،)دمشؽ ،عموم القرآن الكريم :نكر الديف ،العتر ،انظر - 1

 .بعدىا
 .1/8 ،صفوة التفاسير ،الصابكني - 2
ىكذا ىي في صفكة التفاسير، كيظير لي أف ىذا خطأ مف الصابكني، أك أنو ينتيج العٌد البصرم؛ إذ أف آيات سكرة البقرة  - 3

، كك  .(ما ىك مسطر في المصاحؼ : )مائتاف كثمانكف كست آياتكما ىك معمـك
 .1/12 ،صفوة التفاسير ،الصابكني - 4
 .3/539 ،المصدر السابؽ - 5
عبد الرزاؽ غالب  :تحقيؽ ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :أبك الحسف برىاف الديف إبراىيـ بف عمر ،البقاعي - 6

 .1/11 ،ـ(1995 –ق 1415 ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،الميدم
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كبما أف الصابكني قسـ السكر إلى مقاطع، كربط بيف ىذه المقاطع بمناسبات ػػػ كما سأبيِّف      
الحقا ػػػ، فكاف مف المناسب التعرؼ عمى المقصد األساس أك المقاصد الرئيسة لمسكرة؛ حتى 

 يستطيع أف يقسـ السكرة أكال إلى مقاطع، ثـ يربط المقاطع بعضيا ببعض.
الصابكني، فكاف يذكر في مقدمة كؿ سكرة مقصدىا الرئيس الذم جاءت كىذا ما فعمو      

 لتعالجو، سكاء أكاف لمسكرة مقصد كحيد، أـ كانت متنكعة المقاصد كاألغراض.
فمف السكر التي ذكر ليا الصابكني غرضا كاحدا، سكرة النساء، فقد ذكر ليا عدة أغراض، إال      

 سكرةمكضكعا كاحدا، كىك مكضكع النساء، فقاؿ: "أنو جعؿ كؿ ىذه األغراض مصٌيرة لتخدـ 
 الشؤكف تنظـ التي ،الشرعية باألحكاـ مميئة سكرة كىي ،الطكيمة المدنية السكر إحدل النساء

 كقد ،المدنية السكر في الحاؿ ىك كما التشريع بجانب تعنى كىي ،لممسمميف كالخارجية الداخمية
 كلكف ،كالمجتمع ،كالدكلة ،كاألسرة كالبيت ،بالمرأة تتعمؽ ىامة أمكر عف الكريمة السكرة تحدثت
 .1"" !!النساء سكرة" سميت كليذا النساء مكضكع حكؿ تبحث كانت فييا كردت التي األحكاـ معظـ
 سكرةكمف ذلؾ أيضا سكرة النكر، فقد جعؿ ليا الصابكني مكضكعا كاحدا، ىك األسرة، فقاؿ: "     
 ،كاالخبلؽ كالتكجيو ،التشريع بأمكر كتعنى ،التشريعية األحكاـ تتناكؿ التي ،المدنية السكر مف النكر
 كقد ،كجماعات فراداأ ،المسممكف عمييا يربى فأ ينبغي التي كالخاصة العامة بالقضايا كتيتـ

 لبناء األكلى النكاة ىي التي ،سرةباأل تتعمؽ عامة كتكجييات ىامة حكاـأ عمى السكرة ىذه اشتممت
 .2"األكبر المجتمع

 السكرة ىذهكعند حديث الصابكني عف سكرة الشكرل التي ىي مف السكر المكية، قاؿ: "     
 ،الرسالة ،الكحدانية) العقيدة أمكر تعالج التي المكية السكر مكضكع نفس كمكضكعيا ،مكية الكريمة
 لمسكرة األساسي اليدؼ كىك" كالرسالة الكحي" ىك السكرة عميو تدكر الذم كالمحكر( كالجزاء البعث

 .3"الكريمة
 ؿآ سكرةكىناؾ سكر جعؿ ليا الصابكني أكثر مف غرض، فعند ابتدائو بسكرة آؿ عمراف قاؿ: "     

 ركافأ مف ىاميف ركنيف عمى الكريمة السكرة ىذه اشتممت كقد ،الطكيمة المدنية السكر مف عمراف
                                                           

 .1/165 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .2/244 ،صفوة التفاسير ،الصابكني - 2
 .3/171 ،المصدر السابؽ - 3
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 التشريع :الثاني ،كعبل جؿ اهلل كحدانية عمى كالبراىيف دلةاأل كاقامة العقيدة ركف :كؿاأل :ىما الديف
 .1"اهلل سبيؿ في كالجياد بالمغازم يتعمؽ فيما كبخاصة

 أف كيمكفكمف ىذه السكر سكرة األحزاب، فقد ذكر ليذه السكرة ثبلثة أغراض رئيسة، فقاؿ: "     
 اإلسبلمية كاآلداب التكجييات :أكال :ثبلث نقاط في الكريمة السكرة ليذه الكبرل المكاضيع صمخِّ ني 

 تنظـ التي اإلليية األحكاـ :ثانيا .كراحتيـ لسعادتيـ المؤمنيف لعباده كعبل جؿ الخالؽ شرعيا التي
 بالتفصيؿ( قريظة كبني ،األحزاب) يغزكتى  عف الحديث :ثالثا .دقيقا تنظيما كالمجتمع األسرة حياة
 .2"العبر مف فييما كما

 

 الخطوط العامة في السورة :ثالثا
كاف الصابكني يذكر الغرض الرئيس مف السكرة، ثـ يعقب ذلؾ بالخطكط كالمبلمح العامة في      

 السكرة، كالتي كانت تيساؽ مف أجؿ الداللة عمى الغرض األساس في السكرة.
كالمتتبع ليذه األغراض التي ذكرىا الصابكني في صفكة التفاسير، يرل أنو يسير مع      

ج كانسجاـ، ككفؽ كركد ىذه المكاضيع في السكرة، فعند حديثو عف مكضكعات السكرة في تدر 
 مف مظيرا كانت التي( اإلسراء) لمعجزة الكريمة السكرة تعرضتأغراض سكرة اإلسراء، قاؿ: "

 صنع في كعبل جؿ اهلل قدرة عمى تدؿ باىرة كآية ،كالمرسميف األنبياء لخاتـ ،اإلليي التكريـ مظاىر
 ،مرتيف األرض في التشرد مف عمييـ اهلل كتب كما ،إسرائيؿ بني عف ثتكتحد، كالغرائب العجائب

١َْٕآ) :اهلل ألكامر كعصيانيـ ،كفسادىـ طغيانيـ بسبب َٚ لَ ًَْْثَِْٕٝاٌََِْٝٚ َواِء٠ ٍْ ٌِْىزَبةِْْفِْٝاِ ْا

َْْ ُل َِ ِْْٗالاْْفٌَِْٝزُْف ِْْْٓه َور١َْ ََِْْٓ ٌَزَْؼٍُ ا َْْٚ ّٛ  التي ،الككنية اآليات بعض عف كتحدثت، 3(َوج١ِوا ُْْػٍُ
 نامكسو  كفؽ كيسير ،كالنيار الميؿ يحكـ الذم الدقيؽ النظاـ كعف ،كالكحدانية العظمة عمى تدؿ

ٍَْٕب) :يتبدؿ ال ثابت َعَؼ ًََْْٚ إٌََٙبهَْْا١ٌَْ َِْْٚٓ َٔآَْءا٠َز١َْ ْٛ َؾ َّ ًَِْْءا٠َخَْْفَ ٍَْٕآْا١ٌَْ َعَؼ ْإٌََٙبهَِْْءا٠َخََْْٚ

َوح ْ ِٖ ْج  فحثت ،الكريمة الفاضمة كاألخبلؽ ،االجتماعية اآلداب بعض إلى السكرة كتعرضت، 4(ُِ

                                                           
 .1/115 ،المصدر السابؽ - 1
 .3/30 ،المصدر السابؽ - 2
 .4اآلية  ،سكرة اإلسراء - 3
 .12اآلية  ،سكرة اإلسراء - 4
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 مف ابدءن  ،اإلسبلـ ينشده الذم الفاضؿ المثالي المجتمع ىناؾ ليككف ،بيا التحمي إلى كدعت ،عمييا
ٝ): تعالى قكلو َٚ لَ  نسبكا حيث ،المشركيف ضبلالت عف كتحدثت، 1(ا٠َِبُْْٖاِلَْْرَْؼجُُلٚاْْْأَلََْْهثُّهََْْٚ
 العمي إلى ينسبكنيا ثـ ،البنات يكرىكف أنيـ أمرىـ في كالعجيب ،كالكلد الصاحبة تعالى اهلل إلى

ُْْ) :كالنظير الشبيو عف المنزه ،الكبير فَبُو ْٕ َ ََْْٓهثُُّىُْأَفَؤ ٌْج١َِٕ ارََقنَْْثِب ََْْٚٓ ََلئَِىخِِِْْ َّ ٌْ ُْْْأَِبص بْا ْأَُِى

َْْ ل ٌَْْزَمٌُُٛٛ ْٛ بْلَ  ّ  ،الجدؿ حكلو كثر الذم ،كالجزاء كالمعاد ،كالنشكر البعث عف كتحدثت، 2(َػِظ١
مى اهلل عميو ص محمد معجزة) العظيـ القرآف عف تحدثت ثـ ،إمكانو عمى كالبراىيف األدلة كأقامت

 أف ،القرآف غير أخرل معجزة طمبكا حيث اقتراحاتو في المشركيف تعنت كذكرت ،(الخالدة كسمـ
لَبٌُٛاْْ) :كبساتيف حدائؽ مكة ليـ كيجعؿ ،األنيار ليـ يفجر ٌَََْْْٚٓٓ ِِ ٌَََْْٕٓبْرَْفُغوََْْؽزٌََْٝهَُّْْْٔئ ِِْ

ِْْٗالاْ بْْه ْٕجُٛػ   ،كالعجز النقص صفات كعف ،كالكلد الشريؾ عف اهلل بتنزيو السكرة ختمت ثـ، 3(٠َ
ًِْ) :كالكبرياء بالعزة كاتصافو لُ لَُْْٚ ّْ ٌَْؾ ِْْا ُْْْاٌَِنْٜلِِلَ ا٠َْزَِقنٌَْْْ ٌَل  ٌََُْٚ َْْْٚٓ ِو٠هْ ٠ٌََُُْْْٗى ٍْهِْْفَِّْٝ ُّ ٌْ ُْْْا ٌَ َْٚ

ْْٓ ْٝا٠ٌََُُْْْٗى ٌِ ََْْٚٓ يْ َِْ َوج ْوُْْٖاٌنُّ اَْٚ ، فكؿ ىذه األغراض سارت بتدرج، كفؽ ترتيب اآليات 5"4(رَْىج١ِو 
 في السكرة.

 جبللة عمى بالقسـ الكريمة السكرة ابتدأتكعند حديثو عف مكضكعات سكرة الضحى قاؿ: "     
 عند ىك بؿ ،المشرككف زعـ كما يبغضو كلـ ييجره لـ ربو كأف( مى اهلل عميو كسمـص) الرسكؿ قدر
َؾٝ) :كالمكانة الشأف عظيـ ،القدر رفيع اهلل ُّٚ اٌ َٚ،ًِْْ ا١ٌَْ بْ،ٍََغْٝاَِماَْٚ َكَػهََِْْ بَْهثُّهََْْٚ َِ ْ،لٍَََْٝٚ

٣ٌَ ٌََْْٓهََْْف١ْوْ ِْفَوحَُْٚ  تعالى اهلل هأعدَّ  كما ،اآلخرة في الجزيؿ بالعطاء بشرتو ثـ، 6(ٌَٚٝا٤ُِِْْ
فَْ) :العظمى الشفاعة كمنيا ،الكرامات أنكاع مف لرسكلو ْٛ ََ ٌَ َْٝهثُّه٠َُْْْؼِط١هََْْٚ َٙ  ثـ ،7(فَزَْو
 كأحاطو ،كأغناه ربو فآكاه ،كالضياع ،كالفاقة ،كالفقر ،اليتـ مف ،الصغر في عميو كاف بما ذكرتو

ُْْ) :كعنايتو هبكئل ٠َْٜز١ِّب ٠َِْْغْلنَْْأٌََ َٚ َعَلنَْْ،فَآ َٚ بلّ َْْٚ َعَلنَْْ،فَََٙلَْٜٙ َٚ ، 8(فَؤَْغََْٕٝػآئَِل َْْٚ
                                                           

 .23اآلية  ،سكرة اإلسراء - 1
 .40اآلية  ،سكرة اإلسراء - 2
 .90اآلية  ،سكرة اإلسراء - 3
 .111اآلية  ،سكرة اإلسراء - 4
 .2/123 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .(4-1اآليات ) ،سكرة الضحى - 6
 .5اآلية  ،سكرة الضحى - 7
 .(8-6اآليات ) ،سكرة الضحى - 8
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 ليعطؼ ،الثبلث النعـ تمؾ مقابؿ ،ثبلث بكصايا( مى اهلل عميو كسمـص) بتكصيتو السكرة كختمت
ب) :المسكيف البائس دمعة كيمسح ،المحتاج كيرحـ ،اليتيـ عمى َِ َ َُْْفَؤ ١ٌَْز١ِ بْ،رَْمَٙوْْْفََلَْْا َِ أَ ًََْْٚ آئِ ََ ْاٌ

َْٕٙوْْْفََلَْ بْ،رَ َِ أَ خَِْْٚ َّ  في ،البياف ركعة مع ،المفظ جماؿ فيو يتناسؽ ختـ كىك، 1(فََؾل سَْْْهث هَْْثِِْٕؼ
 .2"كالجبلؿ اإلبداع صكر أركع

 

 سبب التسمية :رابعا
لـ يترؾ الصابكني سكرة مف سكر القرآف، إال كذكر السبب في تسميتيا بيذا االسـ ػػػ إال السكر      

ػػػ ككاف يذكر أحيانا أسماء السكرة األخرل، التكقيفية كاالجتيادية، 3التي يتضح جميا سبب تسميتيا
 مع بياف كجو التسمية بذلؾ في بعض األحياف.

 تتعمؽ التي حكاـاأل مف فييا كرد ما لكثرة النساء سكرة سميتقاؿ: "فعند تقديمو لسكرة النساء      
 مقابمة في" الكبرل النساء سكرة" عمييا طمؽأ كلذلؾ ،السكر مف غيرىا في تكجد لـ بدرجة ،بيف

َب) :الطبلؽ بسكرة فالقرآ في عرفت التي" الصغرل النساء سكرة" ٠ُّْْٝبأ٠ُّٙ ُُْْاَِماْإٌَجِ آءٍَََْْْٛمزُ ََ ْإٌ 

َْٓ َْْٓفَطٍَ مُُٛ٘ ِٙ  .5"4(ٌِِؼَلرِ
 تضمنتو كما ،فييا قصتو لذكر" كنسي سكرة" السكرة سميتكعند حديثو عف سكرة يكنس قاؿ: "      

 مف كىذا ،كالعذاب الببلء بيـ يحؿ   كاد فأ بعد ،آمنكا حيف قكمو عف العذاب برفع كالعبرة العظة مف
لَْ) :يمانيـكإ  تكبتيـ لصدؽ( يكنس قكـ) بيا اهلل خٌص  التي الخصائص ْٛ َٕذْْْلَْو٠َخ َْْوبَٔذْْْفٍََ َِ َْءا

بَُٔٙبْفََٕفََؼَٙآ َّ ََْْاِلَْْا٠ِ ْٛ ٌَْْلَ آ٠ُُْٛٔ َّ ُٕٛاٌَْْْ َِ ْفَٕبَْءا َْ َُْْْو ُْٕٙ َِْْٜػَناةََْْػ ٌَْؾ١َٛاحَْْفِْٝاٌِقْي ١َْٔبْا ْاٌلُّ

ُْْ زَْؼَٕبُ٘ َِ ْٓ ْاٌََِْٝٚ  .7"6(ِؽ١

                                                           
 .(11-9اآليات ) ،سكرة الضحى - 1
 .3/498 ،التفاسيرصفوة  :الصابكني - 2
 .، إلخ، كمعظـ قصار السكركسكرة المنافقكف ،كسكرة محمد ،كسكرة األنفاؿ - 3
 .1اآلية  ،سكرة الطبلؽ - 4
 .1/165 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .98اآلية  ،سكرة يكنس - 6
 .2/3 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
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كمف السكر التي ذكر ليا أسماء متعددة، سكرة الفاتحة، حيث عدد ليا ثمانية أسماء، فقاؿ:      
 كقد (،كالحمد ،كاألساس ،كالكافية ،كالكافية ،كالشافية ،المثاني كالسبع ،الكتاب كأـ ،الفاتحة) تسمى"

 .2"اسمان  عشر اثني الكريمة السكرة ليذه أف كذكر 1القرطبي العبلمة عددىا

 

 فضائل السورة :خامسا
ابتدأ الصابكني كؿ سكرة مف سكر القرآف بذكر شيء مف فضائميا، كبذكر الركايات في ذلؾ،      

مع أف أىؿ العمـ ذكركا أف معظـ الركايات في فضائؿ السكر ضعيفة أك مكضكعة، كقد عنكف 
 سور فضل في عتوض أحاديث عمى التنبيو باباإلماـ القرطبي بابنا في مقدمة تفسيره، أسماه )

 الكاذبة األحاديث مف المختمقكف كاختمقو الكاضعكف كضعو لما التفات ال(، قاؿ فيو: "وغيره القرآن
 .3"األعماؿ فضائؿ مف ذلؾ كغير القرآف سكر فضؿ في الباطمة كاألخبار

فيذه األحاديث الضعيفة كالمكضكعة؛ كاف األكلى بالشيخ الصابكني أف يتركيا، فما صٌح مف      
الركايات فبو كنعمت، كيكفي في فضؿ سكر القرآف أنيا كبلـ رب العالميف، كأف عمى قراءتيا األجر 

َْْالعظيـ، قاؿ تعالى: " َْْٓاِ َْْْاٌَِن٠ ُِٛاّْللَاِِْْوزَبة٠ََْْْزٍُٛ أَلَب ََلحََْْٚ َٖ ْٔفَمُٛاْاٌ أَ بَْٚ َّ ُِِْْْ اَْهَىْلَٕبُ٘ ّو  ٍِْ

َػََل١َِٔخ ْ ََْْْٚ ْْْٓرَِغبَهح ٠َْْْوُعٛ 29ْ)رَجُٛهٌََْْ )ُْْ ف ١َُٙ َٛ ُ١ٌُِْْْ ُْْْأُُعَٛهُ٘ ٠َِي٠َلُ٘ َْْْٚٓ ِِِْْٗ ٍِ ْٚ َْغفُٛهْ ْأَُِْْٗفَ

ُىٛهْ   ،حسنة بو فمو اهلل كتاب حرفا من قرأ من، كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "4"(30)َّ
 .5"حرف وميم ،حرف والم ،حرف ألف ولكن، حرف ألم :أقول ال ،أمثاليا يعشر والحسنة

لكف الصابكني  ذكر مف الركايات الغث كالسميف، كاختمطت الركايات عنده بيف الصحيح      
 قمبا شيء لكل إن) :(مى اهلل عميو كسمـص) قاؿكالضعيؼ، فمف ذلؾ أنو قاؿ في فضؿ سكرة يس: "

                                                           
(، )القاىرة، دار الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبيانظر، القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم:  - 1

 .1/111الشعيب(، 
 .1/9 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .1/78 ،(الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي :القرطبي - 3
 .(30-29اآليات ) ،سكرة فاطر - 4
دار إحياء التراث  ،)بيركت ،أحمد شاكر كآخركف :تحقيؽ ،سنن الترمذي ،أبك عيسى محمد بف عيسى ،ركاه الترمذم - 5

ٍرفنا مف اٍلقيٍرآًف ما لو مف اأٍلىٍجرً  ،العربي( ًديثه حىسىفه  :كقاؿ ،5/175 ،2910حديث رقـ  ،بىاب ما جاء ًفيمىٍف قىرىأى حى ىذا حى
ًحيحه   .صى
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، مع أف ىذا الحديث متفؽ عمى 2"1(أمتي من انسان كل قمب في أنيا وددت ،يس القرآن وقمب
 .3ضعفو عند العمماء، بؿ ىك مكضكع

 اهلل رسكؿ أف عنو اهلل رضي مسعكد ابف عفكمف ذلؾ أنو قاؿ في فضائؿ سكرة الكاقعة: "     
، مع أف ىذه 5"4(أبدا فاقة تصبو لم ليمة كل في الواقعة سورة قرأ من) :قاؿ( مى اهلل عميو كسمـص)

 .6الركاية متفؽ عمى أنيا ضعيفة، بؿ بعض طرقيا مكضكعة
 

عف ىذه األحاديث التي ذكرىا في تفسيره كىي ضعيفة عند  7كقد سألت الشيخ الصابكني     
 العمماء فقاؿ: 

رغيب، كفي أنو لـ يذكر ىذه األحاديث في االستدالؿ عمى حكـ معيف، بؿ ذكرىا في الت :أوال     
 فضائؿ األعماؿ، كىذا أمر متساىؿ فيو عند العمماء.

إف التحقؽ مف صحة األحاديث، كاختيار الصحة، ىك عمؿ المحدِّثيف، كالصابكني  :ثانيا     
 مفسِّر.

                                                           
ًديثه غىًريبه الى  :كقاؿ ،5/162 ،2887حديث رقـ  ،بىاب ما جاء في فىٍضًؿ يس ،سنن الترمذي :أخرجو الترمذم - 1 "ىذا حى

ك  ًباٍلبىٍصرىًة الى يىٍعًرفيكفى مف حديث قىتىادىةى إال مف ىذا اٍلكىٍجًو كىىىاري ٍيًد بف عبد الرحمف كى مى مَّدو شىٍيخه نىٍعًرفيوي إال مف حديث حي في أبك ميحى
ٍيًد بف عبد الرحمف بيذا كفي اٍلبىاب مىٍجييكؿه حدثنا أبك ميكسىى محمد بف اٍلميثىنَّى حدثنا أىٍحمىدي بف سىًعيدو الدَّارً  مى ًمي  حدثنا قيتىٍيبىةي عف حي

" ًعيؼه دِّيًؽ كال يىًصح  مف ًقبىًؿ ًإٍسنىاًدًه إسناده ضى  ،سنن الدارمي :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف ،كالدارمي ،عف أبي بىٍكرو الصِّ
 ،3416حديث رقـ  ،باب في فىٍضًؿ يس ،ىػ(1407 – 1ط ،يدار الكتاب العرب ،)بيركت ،كخالد العممي ،فكاز زمرلي :تحقيؽ

2/548. 
 .3/83 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
)المكتب  ،زىير الشاكيش :أشرؼ عمى طباعتو ،ضعيف الجامع الصغير وزيادتو :محمد ناصر الديف ،األلباني ،انظر - 3

 .1/279 ،1935حديث رقـ  ،طبعة جديدة مزيدة كمنقحة( ،االسبلمي
أبك عمر  ،كابف عبد البر ،1/459 ،)ببل طبعة كال دار نشر( ،فضائل القرآن :أبك عبيد البغدادم ،أخرجو القاسـ بف سبلـ - 4

 ،كمحمد البكرم ،مصطفى العمكم :تحقيؽ ،التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :يكسؼ بف عبد اهلل النمرم
 .5/269 ،ىػ(1387 ،بلميةكزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلس ،)المغرب

 .3/296 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 ،)الرياض ،سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،األلباني ،انظر - 6

 .1/457 ،289حديث رقـ  ،ـ(1995 -ىػ 1415 – 1ط ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع
العشريف مف شير  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :يـك األربعاء المكافؽ زيارتي لو،في أثناء  - 7

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013مف العاـ ) ،مارس
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إف األحاديث التي ذكرىا في تفسيره كثيرة جدا، كالتحقؽ منيا أمر متعب جدا، كيحتاج  :ثالثا     
 عؿ الكتاب طكيبل جدا، كىذا مخالؼ لمنيجو في االختصار.إلى كقت طكيؿ، كيج

إف ىذه األحاديث اختمؼ فييا العمماء، فبعض العمماء ضعفيا، كبعضيـ صحَّحيا،  :رابعا     
ككما أف ىذا التفسير لمعمماء فيك أيضا لمعامة، كما داـ أف أحدا مف العمماء صحَّحيا 

بالنسبة إلى العامة دليؿ شرعي، كأما مف فبل بأس بذكره لمعامة؛ ألف أقكاؿ العمماء 
 ضٌعؼ الحديث مف العمماء فمو أال يأخذ بو.

 
 الحقةوال السابقة ياتاآل بين المناسبة :الثاني المطمب

 فيـ إلى يحتاج دقيؽ عمـ، كىك هللا بكتاب يتعمؽ ألنو؛ العمكـ أشرؼ مف المناسبات عمـ يعتبر     
 الرئيس السكرة محكر كمعرفة ًالمعجز، بيانوك  لنظمو كتذكؽ ،كأىدافو الكريـ القرآف لمقاصد كاضح

 عمؿ منو تعرؼ عمـقاؿ اإلماـ البقاعي في عمـ المناسبات: "ىك  ،حكلو تدكر الذم األساس كاليدؼ
  .1"القرآف أجزاء ترتيب
 عمـ مف البياف عمـً  نسبةً  مثؿ ،التفسير عمـ مف العمـ ىذا نسبة أف البقاعي اإلماـ اعتبر قدك      
 .2النحك
 ذلؾ غير أك خيالي أك حسي أك عقمي ،خاص أك عاـ بينيا رابط :ىي ،والمناسبة بين اآليات     

 كالضديف كالنظيريف كالمعمكؿ كالعمة كالمسبب كالسبب ،الذىني التبلـز أك العبلقات أنكاع مف
 .3هكنحك 
 كفي، الكجكه مف كجو بأم شيئيف بيف الرابطةأك ىي كما عرفيا الدكتكر مصطفى مسمـ: "     
 بما آية كؿ في االرتباط كجو تعني اآليات كفي بعدىا، كما قبميا بما السكرة ارتباط تعني اهلل كتاب
 .4"بعدىا كما قبميا

                                                           
 .1/6، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :البقاعي - 1
 .58ص ،ـ(2000 -ىػ 1421 – 3ط ،دار القمـ ،)دمشؽ ،موضوعيمباحث في التفسير ال :مصطفى ،مسمـ ،انظر - 2
دار  ،)لبناف ،سعيد المندكب :تحقيؽ ،االتقان في عموم القرآن :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف الكماؿ ،السيكطي ،انظر - 3

 .3/273 ،ـ(1996 –ق 1416 – 1ط ،الفكر
 .58ص ،مباحث في التفسير الموضوعي :مسمـ - 4
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كقد تميز كتاب الصابكني باالىتماـ بالمناسبات، إذ إف الشيخ كاف يقسـ السكرة إلى أقساـ، ثـ      
 بيف المناسبة بإظيار اىتـ فقديشرع ػػػ غالبا إف كجد ػػػ بذكر المناسبة بيف المقاطع بعضيا ببعض، 

 .الحقتيا أك كسابقتيا السكرة بيف أك السكرة أجزاء كبيف ،كاآلية اآلية
كقد سطر الصابكني في مقدمتو عند الحديث عف منيجو، أف المناسبة بيف اآليات مف بيف      

المناسبة بين اىتماماتو في تفسيره، كسطَّر كؿ سكرة بعناكيف متخممة بيف المقاطع، أطمؽ عمييا: )
 (.اآليات
السكر كقد حكل كتاب التفسير لمصابكني، المناسبات بأنكاعيا، فتحدث عف المناسبة بيف      

 بعضيا ببعض، كعف اآليات في السكرة الكاحدة، كؿ في مكضعو.
فمف النكع األكؿ، أنو لما أنيى تفسيره لسكرة البقرة، كشرع في تفسير سكرة آؿ عمراف، ذكر      

 الزمرة) عف الحديث تناكلت قد البقرة سكرة كانت كاذاالمناسبة بيف السكرتيف في المقدمة فقاؿ: "
 كما ،كخباياىـ نكاياىـ عف ككشفت ،حقيقتيـ ظيرتكأ "،الييكد" كىـ الكتاب ىؿأ مف( كلىاأل

 ىؿأ مف( الثانية الزمرة) تناكلت قد عمراف ؿآ سكرة ففإ ،كمكر خبث مف نفكسيـ عميو انطكت
 نكركاكأ محمد برسالة بكاككذٌ  ،لكىيتوأ كزعمكا المسيح فشأ في جادلكا الذيف "النصارل" كىـ الكتاب

 الشبيات عمى الرد فييا ككاف ،الكريمة السكرة نصؼ مف يقرب ما عنيـ الحديث تناكؿ كقد ،فالقرآ
 عميو كعيسى مريـ فبشأ يتعمؽ فيما كبخاصة ،القاطعة كالبراىيف ،الساطعة بالحجج ثاركىاأ التي

 مف لممسمميف كالتحذير ،لمييكد كالتقريعات شاراتاإل بعض الحاسـ الرد ىذا ضمف كجاء ،السبلـ
 .1"الكتاب ىؿأ كدسائس كيد

أما النكع الثاني، فكاف المسيطر في الكتاب، فقمَّما تجد مقطعا لـ يذكر بينو كبيف المقطع      
السابؽ مناسبة، كىذه المناسبة منيا ما ىك ظاىر، كمنيا ما ىك دقيؽ، كمنيا ما ىك منصكص عميو 

 عند العمماء السابقيف، كمنيا ػػػ كىك األغمب ػػػ ما كاف اجتيادنا منو.
مكر التي قد ال تككف خفية، كال تحتاج إلى كثير تأمؿ أك إعماؿ عقؿ، ما ذكره عند فمف األ     

ْٱٌَٕج١ِ ْقكلو تعالى: " َك ١ضََٰ ِِ ْ ْٱلَِلُ ْأََفَن اِۡم تْ َْۧٚ ِْوزََٰ ٓ  ِ ْ َْءار١َۡزُُىُ ب  َّ ٌَْ خْ َْٓ َّ ِؽۡى َْعب ءََْْٚ َُ ٍُٛٞيْصُ َْه ُۡ ُو

ْ ب َّ  ٌْ ٞق ل  َٖ ٌَُِّْ َٚ ْ ْثِِٗۦ َٓ ُٕ ِِ ٌَْزُۡئ ُۡ َؼُى ْاَِْ  ٛ ْلَبٌُ ۖٞ ِو ٕۡ ْاِ ُۡ ٌُِى
َْمَٰ َٰٝ َْػٍَ ُۡ أََفۡنرُ َٚ ْ ُۡ َْءأَۡلَوۡهرُ ْلَبَي ُؤَُٗۥۚ ُٖ زَٕ

                                                           
 .1/115 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
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َْٓ ِِٙل٠
ََْٰ ْٱٌ َٓ  ِ ْ َؼُىُ َِ ْ أََٔ۠ب َٚ ْ َُٙلْٚا ّۡ ْفَٱ ْلَبَي  الكتاب اىؿ خيانة تعالى ذكر لما، قاؿ: "1"أَۡلَوۡهَٔۚب

 في المكجكدة( اهلل عميو كسمـمى ص) اهلل رسكؿ كصاؼأ كتغييرىـ ،مكاضعو عف اهلل كبلـ بتحريفيـ
 عمى الميثاؽ خذأ قد اهلل فأ كىك ،عمييـ الحجة بو تقكـ ما ىنا تعالى ذكر ،بو يؤمنكا ال حتى كتبيـ

 ،نصارهكأ تباعوأ مف يككنكا فكأ ،حياتو درككاأ فإ( مى اهلل عميو كسمـص) بمحمد يؤمنكا فأ نبيائيـأ
 تباعيـأ مف يصح فكيؼ ؛بمبعثو كيبشركا بو يؤمنكا فأ العيد عمييـ خذأ قد نبياءاأل كاف ذافإ

 سبلـاإل فأ كبيف ،يمافاإل لصحة شرط الرسؿ بجميع يمافاإل فأ تعالى ذكر ثـ ؟برسالتو التكذيب
 .2"سكاه دينا اهلل يقبؿ ال الذم الحؽ الديف ىك

فككنو جؿ في عبله، كتب عمييـ الحجة، ألنو أخذ عمييـ الميثاؽ، أمر ظاىر، بؿ ىك سنة      
ككنية، فاهلل عز كجؿ ال يعذب قكما، أك يكتب عمييـ معصية؛ إال بعد أف يأخذ عمييـ الحجة، 

 كيبعث فييـ الرسؿ.
ُغْٱلَِلُْٱكمف ىذا النكع، ما ذكره عند قكلو تعالى: )      َّ ٠َْۡغ ََ ۡٛ َ٠ًَْ ٍُ ٌُْْۖۡوُّ أُِعۡجزُ بَماْ  َِ لَبٌُْٛاَْلْْف١ََمُُٛيْ

ٌََْٕب ْۖ َُ
ٍۡ ُغ١ُٛةِِْْػ ٌۡ ْٱ ُُ

 اهلل بتقكل كأمر األجؿ دنك عند الكصية تعالى ذكر لما، قاؿ: "3(أََِهْأََٔذَْػٍََٰ
 األكليف فيو اهلل يجمع الذم القيامة يكـ كىك ،المخيؼ الميكؿ اليكـ بذكر أعقبو ،كالطاعة كالسمع

 مف المائدة كمنيا (عيسى) كرسكلو عبده بيا أيد التي المعجزات ذكر ثـ ،كالحساب لمجزاء كاآلخريف
 النصارل عمى ردا ،األلكىية دعكل مف المسيح السيد ببراءة الكريمة السكرة كختـ ،السماء

المقطعيف ، فككف البعث كالنشكر، أمر الحؽ لممكت، كتابع لو؛ أمر بدييي، فالربط بيف 4"الضاليف
 السابقيف ظاىر متيسِّر، كغير متعثر.

ْأََلْإال أف الصابكني، عند ذكره المناسبة في قكلو تعالى: )      َْهثَُّه َٰٝ َٚ لَ ْا٠َِبَُْٖٚ ْاَِل  ْا  ٚ ْْرَۡؼجُُل

ْوِْ ۡٚ ب ْأَ َّ ِىجََوْأََؽُلُ٘
ٌۡ ِْػَٕلَنْٱ َٓ ب٠َْۡجٍَُغ َِ ٕ ۚبْاِ َََٰ ْاِۡؽ ِٓ ٌَِل٠ۡ ََٰٛ

ٌۡ ثِٱ بْفَََلَْٚ َّ ب ََْْلُ٘ َّ َلْرَْْٕۡأُّفْ رَمًٌَُُْٙ بَْٚ َّ َٙۡوُ٘

ٗلْ ۡٛ ْلَ ب َّ ٌَُْٙ لًُ َّْٚٗ  لمفكز أساسا الصالح كالعمؿى  اإليماف تعالى جعؿ لماأبدع حيف قاؿ: " ،5(بَْوِو٠
 األكامر مف طائفة ىنا ذكر ؛اآلخرة الدار بعممو أراد الذم المؤمف حاؿ فكبيٌ  ،األبدية بالسعادة

                                                           
 .81اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 1
 .1/136 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
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 مف المكذبيف المشركيف مكقؼ تعالى ذكر ثـ ،الفاضؿ المجتمع بنياف عمييا يقكـ التي ،كالزكاجر
 .1"العظيـ القرآف ىذا

فيذه لفتة جميمة مف الصابكني، إذ إف ىذا القسـ الذم ابتدأ باألمر ببر الكالديف، كالنيي عف      
عقكقيما، جاء مباشرة بعد الحديث عف أمر عقدم، كىك النيي عف جعؿ ندا هلل عز كجؿ، فقاؿ 

ٙ ْ)سبحانو:  َغْٱلَِلِْاٌََِٰ َِ ْ ًۡ َِْٗلْرَۡغَؼ ٛ ُِ ۡن َِ ۡقنُْبَْءاَفَوْفَزَۡمُؼَلْ َِ  .2(ٚٗلْبْ
ْا٠َِبُْٖأََلْفالمكضكعاف مختمفاف نكعا ما، كالرابط الظاىرم بينيما ما ذكرتو اآلية )      ْاَِل  ْا  ٚ ْْرَۡؼجُُل

ٕ بْۚ َََٰ ْاِۡؽ ِٓ ٌَِل٠ۡ ََٰٛ
ٌۡ ثِٱ  سبحانو اهلل عبادة بعد الكالديف إلى اإلحساف ذكر كجو :قيؿ(، قاؿ الشككاني: "َٚ

 اهلل لتكحيد قرينا األبكيف إلى اإلحساف جعؿ كفى بينيما المتكلد كجكد في الظاىر السبب أنيما
 .3"يخفى ماال بشأنيما كالعناية حقيما بتأكد اإلعبلف مف كعبادتو

إال أف الصابكني لفت األنظار إلى أمر جديد، كىك اتباع األكامر كالنكاىي، بعد ذكر      
 المأمكريف كالمزجكريف، كىذه لفتو منو تكتب بماء الذىب.

ثـ إف الصابكني لـ يكف يكتفي أحيانا بذكر مناسبة كاحدة، بؿ كاف يذكر أكثر مف مناسبة،      
كمف ىذا القبيؿ، ما ذكره في سكرة الحجر، عندما أنيى تفسيره آليات كصؼ النار، ككصؿ إلى 

ْقكلو تعالى: " َْ ذْ اِ
َْعََٰٕ ْفِٟ َٓ زَم١ِ ُّ ٌۡ ْْ َْْٚٱ  أىؿ مف شقياءاأل حاؿ تعالى ذكر لما، قاؿ: "4"ُػ١ُٛ

 أقكاميـ مع الرسؿ بعض قصص ذكر ثـ ،النعيـ أىؿ مف السعداء حاؿ بذكر أعقبيـ ؛الجحيـ
 ذكر ثـ ،الصبر في بيـ ليتأسى( مى اهلل عميو كسمـص) اهلل لرسكؿ تسمية(  كصالح ،كشعيب ،لكط)

 بإىبلؾ السبلـ عميو ببشارتو ،الكريمة السكرة كختـ ،العالميف رب كحدانية عمى كالبراىيف األدلة
 .5"لو كعده تعالى حقؽ كقد ،المستيزئيف أعدائو
فمـ يكتؼ بذكر المناسبة بيف آيات كصؼ النار، كبيف الحديث عف المتقيف، بؿ ربطيا أيضا      

بقصص األنبياء في السكرة، كىذا تفريع جميؿ منو، كتعداد لممناسبة بيف المقاطع فيما بينيما، كبيف 
 المقطع الكاحد نفسو.
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فالمتتبع لصفكة التفاسير، يرل بكؿ كضكح، براعة مؤلفو في عمـ المناسبات، كيممس الفتكحات      
 تقبمىتو، شريؼه  عمـ المناسبةى  أف كاعمـ": الزركشي الربانية لمؤلفو في ىذا الباب، ككما قاؿ اإلماـ

 .1"يقكؿ فيما القائؿ قىدر بو كيعرؼي ، العقكؿ
 

 (العربية والشواىد المغوي البيان) االشتقاق وبيان المغة :الثالث المطمب
ليس عجبا أف ترل شيخا بمنزلة الصابكني متضمعا في عمـ المغة؛ إذ إف معرفة المغة مف      

ـى بيا، قاؿ  ْػَْ(تعالى: العمكـ األساسية التي البد لممفسر أف ييًم ْلُْوآٔب  ٌَْٕبُٖ َْٔي ْأَ ْأَِب ُْ ٌََْؼٍَُى َوث١ِّب 

مجاىد: "ال يحؿ ألحد يؤمف باهلل كاليـك اآلخر أف يتكمـ في كتاب اهلل إذا لـ يكف  ، قاؿ2(نرَْؼمٍُِٛ
 .3العرب" اتعالمان بمغ

كعندما عٌرؼ اإلماـ الزركشي التفسير؛ ربطو مباشرة بجممة مف العمكـ، كاف أٌكليا عمـ المغة،      
 كبيافصمى اهلل عميو كسمـ،  محمد نبيو عمى المنزؿ اهلل كتاب فيـ بو يعرؼ عمـفقاؿ: "التفسير: 

 ،البياف كعمـ ،كالتصريؼ ،كالنحك ،المغة عمـ مف ذلؾ كاستمداد ،كحكمو أحكامو كاستخراج ،معانيو
 .4"كالقراءات ،الفقو كأصكؿ

كليذا كاف عمـ المغة عند الصابكني مف أىـ العمكـ التي سطر بيا تفسيره، كجعؿ ليذا الفف      
 عنكانا ابتدأ بو تفسير اآليات.

كقد خصص الصابكني عمـ المغة في تفسيره بالمفردات، بينما جعؿ التراكيب تحت مسمى      
يا عمـ المغة، ثـ يستشيد عمى ذلؾ ، فكاف يتناكؿ المفظة القرآنية التي يظير فييا جم5)الببلغة(

 بالشعر كأقكاؿ العرب.
 
 

                                                           
 ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ :تحقيؽ ،البرىان في عموم القرآن :أبك عبد اهلل محمد بف بيادر بف عبد اهلل ،الزركشي - 1
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بعد  ،مف أجؿ ذلؾ ارتأينا أف نفرد لكؿ كاحد مف ىذه االمر في مطمب مستقؿ ،فالجمع بينيا في منيج كاحد متعذر ،األساليب

 .ةىذه األمكر عمى حد ثـ نبيف منيج الصابكني في كؿ أمر مف ،أف نفرد لمببلغة مبحثا مستقبل
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 تينقضيتين رئيس المغة عنوانوتناول الصابوني تحت 
 جعميا لغريب القرآن  :األولى
فسر الصابكني في ىذا القسـ المفردات التي البد مف بياف المراد منيا، كمف ذلؾ عند تفسيره      

٠َْٓۡوَغُتَْػٓلقكؿ اهلل تعالى: " َِ ٍََْْٚ ِْْ٘خِِْ  ١َۖبْْۧاِۡثَوَٰ ۡٔ ْٱٌلُّ ْفِٟ ُٗ طَف١َََٰٕۡ ٕۡ ْٱ ٌَمَِل َٚ ْ ُٗۥۚ ََ َْٔۡف فَِٗ ٍَ ْٓ َِ ْ ْاَِل َُ

َْٓ ٍِِؾ١ ََٰٖ ْٱٌ َٓ ِّ ٌَْ ْٱ٤ۡ ِفَوِح ْفِٟ أَُِٗۥ  كاستخؼ امتينيا(: ٔفٍَْٗفٗ)، قاؿ تحت عنكاف )المغة(: "1"َٚ
 مف صافيا جعمناه أم (:إطف١ٕبٖ، )خفيؼ أم سفيو زماـ كمنو الخفة :السفو كأصؿ ،بيا

 ةاإلمامك  كالخمة بالرسالة اصطفاؤه كالمراد ،األصفى تخير كمعناه الصفكة مف مشتؽ ،األدناس
 أم شاىد جمع(: شيداء، )كقربة صبلح فيو ما إلى الغير إرشاد :التكصية (:كصى، )العظمى
 ، كىذا كمو تكضيح لمفردات غريبة.2"كانقرضت مضت (:خمت، )حاضر

َْٔۡلُػْٛاْكعند تفسيره آليات سكرة اإلسراء، مف قكلو تعالى: )      ََ ۡٛ َ٠ًَْ ُْْٓۡو َّ ْفَ ۖ ُۡ ِٙ ِّ ََِٰ ْثِبِ ًِۢ ْْأَُٔب َٟ أُٚرِ

ْفَز١َِٗلْ َْ ٛ ُّ َل٠ُْۡظٍَ َٚ ْ ُۡ جَُٙ ِْوزََٰ َْ ئَِه٠َْۡمَوُءٚ
 ٌََٰ ْٚ ُ ١ِِٕٗۦْفَؤ ِّ جَُٗۥْث١َِ

ُِْ)(...، إلى قكلو تعالى: ١٧ِوزََٰ حَْْأَلِ َٰٛ ٍَ َٖ ٱٌ

ُٙٛكْٗ ْۡ َِ ْ َْ فَۡغِوَْوب
ٌۡ ْٱ َْ ْلُۡوَءا َْ ْاِ فَۡغِوۖ

ٌۡ ْٱ َْ لُۡوَءا َٚ ْ ًِ ِكْٱ١ٌَۡ ََ َْغ َٰٝ ْاٌَِ ٌِ ّۡ َْ ، قاؿ تحت 3(اٌُِلٌُِٛنْٱٌ
 ،ضبلؿ أك ىدل عمى كاف سكاء ،غيره بو يأتـ مف كؿ :المغة في اإلماـ (:ثبِبُِٙعنكاف المغة: ")

 أك الجنة إلى يقكده ،أعمالو لكتاب تابعا يككف اإلنساف ألف األعماؿ كتاب عمى اإلماـ كيطمؽ
 كمثمو ،التافو الحقير لمشيء مثبل كيضرب ،النكاة شؽ في التي القشرة :الفتيؿ (:فز١َل، )النار

 لمحمؿ األسباب مف بسبب اإلزعاج :ستفزازاال (:١ٌَزفيٚٔه، )تميؿ (:رووٓ، )كالنقير القطمير
 دلكت يقاؿ الغركب :الدلكؾ (:ٌلٌٛن، )كتبديبل تغييرا(: ٚرؾ٠َٛل، )كغيره الكطف مف الخركج عمى

  :5الركمة لذم كأنشد الغركب الدلكؾ :4قتيبة كابف عبيد أبك قاؿ ،غابت أل الشمس
 الدكالؾ باآلفبلت كال نجكـ      تقكدىا بالمكاتي ليست مصابيحي 
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 غسىؽي  (:غَك، )لمغركب كمالت ،لمزكاؿ الشمس مالت :يقاؿ الميؿ الدلكؾ أصؿ :1األزىرم كقاؿ
 .2"ظممتو اشتدت إذا الميؿ غسؽ :يقاؿ كظممتو سكاده :الميؿ

فكؿ ىذه المفردات غريبة، فسرىا الصابكني، كاستشيد عمى ذلؾ بأقكاؿ أئمة المغة السابقيف؛      
 الشعر في فالتمسكه المغة غريب عف سألتمكني إذاكأبيات مف الشعر؛ متأٌسيا بابف عٌباس القائؿ: "

 .3"العرب ديكاف الشعر فإف
كأحيانا كاف الصابكني يقتصر في سكرة كاممة عمى شرح الغريب فقط، فمف ذلؾ ما فسر بو      

ْفِٟمفردات سكرة الجمعة، مف قكلو تعالى: ) ب َِ ْ ِ ْلِِلَ ج ُؼ ََ ٍِِه٠ُْْ َّ
ٌۡ ْٱ ِٗ ْٱ٤َۡۡه ْفِٟ ب َِ َٚ ْ ِد ََٰٛ ََّٰ ََ ٱٌ

ْ ُِ َؾِى١ ٌۡ ْٱ َؼِي٠ِي ٌۡ ْٱ ًِ ٚ مُلُّ ٌۡ اَِما) (...، إلى قكلو تعالى:٧ٱ ْا١ٌََِۡٙبَْْٚ ْا  ٛ ُّٚ ْٱٔفَ ا  ٛ ۡٙ ٌَْ ۡٚ ْأَ َوح  ْرَِغَٰ ْا ۡٚ َهأَ

َْٓ ِىل١ِ ْٱٌَوَٰ َْف١ُۡو ٱلَِلُ َٚ ْ َوِحۚ ْٱٌز َغَٰ َٓ ِِ َٚ ْ ِٛ ۡٙ ْٱٌٍَ َٓ  ِ ْ َْف١ۡٞو ْٱلَِلِ ِْػَٕل ب َِ ْ ًۡ ْلُ ۚب ّٗ ْلَب ئِ رََوُوَٛن ، قاؿ 4(َٚ
ِْ )الصابكني تحت عنكاف المغة: "  سمكا( مى اهلل عميو كسمـص) لمنبي المعاصريف العرب (:١ٓ١ ْا٤

 دنس مف التطيير كىى التزكية مف(: ٠يو١ُٙ، )كالكتابة القراءة عدـ كىي باألمية الشتيارىـ بذلؾ
 :5الشاعر قاؿ ،الكبير الكتاب كىك سفر جمع (:أٍفبهاكالمعاصي، ) الشرؾ

 رػػػػػػػػػاألباع ـػػػػػػػػػكعم إال دىابجيػػػػػ      عندىـ عمـ ال ارػػلؤلسف زكامؿ
 رالغرائ في ما راح أك بأكساقو      غدا إذا البعير يدرم ما لعمرؾ

فيذه سكرة كاممة اقتصر فييا عمى شرح  ،6"كانصرفكا تفرقكا (:أفٚٛا، )بالييكدية تدينكا (:٘بكٚا) 
 الغريب، دكف أف يتعدل إلى غيره.

 

 واإلعراب الصيغ واالشتقاقات :الثانية
فقد كاف يذكر أحيانا صيغ المفردات، ليدؿ عمى قكة ببلغتيا في مكانيا، كعمى أف القرآف      

 الكريـ استخدـ ىذه الصيغة لغاية لغكية بميغة.

                                                           
، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، )بيركت، دار إحياء التراث تيذيب المغةانظر، األزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد:  - 1

 . 10/69ـ(، 2001 – 1العربي، ط
 .2/136 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .1/293 ،البرىان في عموم القرآن :الزركشي - 3
 .11-1اآليات  ،سكرة الجمعة - 4
ةى، انظر، السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر:  - 5 ٍفصى المزىر في عموم المغة القائؿ ىك : مىٍركافي بفي أبي حى

 .2/267ـ(، 1998 -ىػ 1418 – 1، تحقيؽ: فؤاد منصكر، )بيركت، دار الكتب العممية، طواألدب
 .3/349 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
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ْفمف ذلؾ، عند تفسيره لقكلو تعالى: )      َْ بْرَُٛػُلٚ َّ (... إلى قكلو تعالى: ١َۡ٘٦٣َٙبَد١ََْۡ٘ٙبَدٌِْ
١َۡؾخُْ) َٖ ْٱٌ ُُ ُْغضَب ءْْۚٗفَؤََفَنۡرُٙ ُۡ ُٙ ََٰٕ ٍۡ ْفََغَؼ َؾك  ٌۡ ْفَجُۡؼلْْٗثِٱ َِ ۡٛ مَ ٍۡ  ٌْ َْٓا ١ ِّ ٍِ

 فعؿ سـا (:١٘ٙبد)، قاؿ: "1(ٱٌظََٰ
 :الشاعر قاؿ ،بىعيد بمعنى ماض

يف أياما تذكرتي   رجكعيا إليؾ ىيياتا كىيياتى       الصبىا مف مىضى
، كنحكه اليابس كالقصب الحشيش مف يحممو ما :السيؿ كغيثاء ،يبس إذا العشب :الغثاء (:غضبء) 
 قاؿ ،أفعاليا مكاضع مكضكعة مصادر كنحكىا كدمارا كسيحقا بعدا :الرازم قاؿ ،ىبلكا(: ثؼلا)

 .2"ىمككا أم بعدا بعدكا أم (:بعدا) كمعنى ،إظيارىا يحسيف ال بأفعاؿ منصكبة كىي :سيبكيو
فجمع الصابكني في ىذا المكضع بيف االشتقاؽ كاالعراب كشرح الغريب، فعند حديثو عف      

)ىييات(، ذكر اشتقاقيا، كبيف أنيا اسـ فعؿ ماض، كعند حديثو عف )بعدا(، ذكر قكؿ سيبكيو في 
 إعرابيا.

ء في ذلؾ؛ كمف ذلؾ أيضا بيانو ألصؿ كممة )كبكبكا( كاشتقاقيا المغكم، كعرضو أقكاؿ العمما     
َْْعند تفسيره لقكلو تعالى: ) ُٚۥ َغب ٌۡ ٱ َٚ ْ ُۡ ُْ٘ ْف١َِٙب  قمب :الشيء كبكب(: فىجىجٛا)، قاؿ: "3(فَُىۡجِىجُْٛا

 كقاؿ ،كصرصر ،صر مثؿ الجميكر قكؿ كىذا كب مف مضاعؼ كىك ،بعض عمى بعضو
 إذا كأنو المعنى في التكرير عمى دليبل المفظ في التكرير جعؿ الكب تكرير :الكبكبة :4الزمخشرم

 .5"قعرىا في يستقر حتى مرة بعد مرة ينكب جينـ في ألقى
كقد يكتفي الصابكني بالنقؿ عندما تككف المسألة المغكية المنقكلة ذات أصالة لغكية، أك تككف      

عف شخص ذم باع في المغة، كمف ذلؾ ما نقمو عف الزمخشرم في اختبلؼ المعنى لبعض 
ْفَٱۡعَٕۡؼٌَْْالكممات عند التأنيث، فقاؿ عند تفسيره لقكلو تعالى: ) ُِ ٍۡ ََ اَِْْعَُٕؾْٛاٌٍِْ َْػٍََْٝٚ ًۡ َو َٛ رَ َٚ َٙبْ

                                                           
 .41-39اآليات  ،سكرة المؤمنكف - 1
 .2/232 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .94اآلية  ،سكرة الشعراء - 3
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل انظر، الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي:  - 4

 .3/327، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، )بيركت، دار إحياء التراث العربي(، )الكشاف(
 .283/ ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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ُُْ َؼ١ٍِ ٌۡ ١ُغْٱ ِّ ََ ْٱٌ َٛ ْأَُِٗۥُْ٘  كىي :2الزمخشرم قاؿ ،كالصمح المسالمة(: اٌٍَُ؛ قاؿ الصابكني: ")1(ٱلَِلِۚ
 :3الشاعر قاؿ ،الحرب كىي ضدىا تأنيث تؤنث

 .4"جرع أنفاسيا مف تكفيؾ كالحرب      بو رضيت ما منيا تأخذ السمـ
كالصابكني كٕاف ذكر اشتقاؽ بعض الكممات، أك غاص في إعراب بعضيا، إنما فعؿ ذلؾ ألف      

 كتككف المعاني، تعتكرىا كانت لما األسماء إفذلؾ ميـ كضركرم لمعرفة المعنى، قاؿ الزجاجي: "
 بؿ المعاني، ىذه عمى داللة كأبنيتيا صكرىا في تكف كلـ ،إلييا كمضافنا كمضافة كمفعكلة فاعمة
 .5المعاني" ىذه عف تنبئ فييا اإلعراب حركات جعمت ؛مشتركة كانت
 أكـر: سمعت إذا أنَّؾ ترل أال باأللفاظ المعاني عف ةاإلبان ىك اإلعرابكقاؿ ابف جني: "     
 الكبلـ كلككاف المفعكؿ مف الفاعؿ اآلخر كنصب أحدىما برفع عممت أبكه سعيدنا كشكر أباه سعيد
ا  .6"صاحبو مف أحدىما الستبيـ كاحدنا( نكعنا) شرجن
 لمتعبير اإلعراب حركات تعتمد لغة في اإلعراب عف التخمي إف: "المبارؾ مازف الدكتكر قاؿك      

 إلباسا اإلعراب حركات ترؾ في كٕاف، لمرانتيا كٕاماتة ليا ىدـ ؛العربية كالمغة النحكية المعاني عف
 بضياع معانييا تضيع الجمؿ مف كثيرا إف... كالغمكض اإلبياـ لباس كالتعبيرات الجمؿ مف لكثير

ب) :قكلنا مثؿ كيفيـ اإلعراب غير مف يقرأ أف يستطيع الذم ذا كمف فييا، اإلعراب َّ َْْٝأَِ ّْللَا٠ََْْْق

ْْٓ بءُِْْػجَبِكِِِْْٖ َّ ٌُْؼٍَ  .8"7(ا
 الكجكد، إلى كنظارتيـ العرب، مفاىيـ مف كثير معرفة إلى تيدينا أما االشتقاقات، فإنيا     

 فكإ  ،المغة طريؽ عف النفكس في كتضامنيا كتعاكنيا الجماعة بفكرة كتكحي القديمة، كعاداتيـ
 جميع في يسرم ؛منو عاـ قدر كفي المعنى، أصؿ في كاحد أصؿ إلى المنتمية األلفاظ ؾاشتر ا

 كالمثؿ األخبلؽ لمكاـر العرب تكارث ييقابمو البيئة، أك العصر ختمؼا ميما الكاحد األصؿ مشتقات
                                                           

 .61اآلية  ،سكرة األنفاؿ - 1
2
 .2/221،الكشافانظر،السمخشري:-
 .6/3، لسان العربالقائؿ ىك : العباس بف مرداس السممي، انظر، ابف منظكر:  - 3
 .341/ ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 -ىػ 1399 – 3ط ،دار النفائس ،)بيركت ،مازف المبارؾ :تحقيؽ ،اإليضاح في عمل النحو :أبك القاسـ ،الزجاجي - 5

 .105-96 ،ـ(1979
 ،ـ(2001 – ١ط  ،دار الكتب العممية ،عبدالحميد ىنداكم، )بيركت :تحقيؽ ،الخصائص :أبك الفتح عثماف ،ابف جني - 6
1/36. 
 .28اآلية  ،سكرة فاطر - 7
 .106ص ،ـ(1985 – 2ط ،مؤسسة الرسالة ،)بيركت ،نحو وعي لغوي :مازف ،المبارؾ - 8
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 الثابتة الحركؼ ىي العرب أجياؿ بيف االرتباط كسيمة إف ،جيؿ بعد جيبلن  المعنكية كالقيـ الخمقية
 .1ـالعا كالمعنى

 
 النزول باسبأ :الرابع المطمب

 كالمعنى، كقكعو أياـ لحكمو مبينة كأ عنو متحدثة اآليات أك اآلية نزلت ما ىك :سبب النزول     
 مف اآليات أك اآلية فنزلت إليو كجو سؤاؿ أكصمى اهلل عميو كسمـ  النبي زمف في كقعت حادثة أف
 .2السؤاؿ ىذا بجكاب أك الحادثة بتمؾ يتصؿ ما ببياف تعالى اهلل

كلـ يترؾ الصابكني تفسيره بمعزؿ عف أسباب النزكؿ، ذلؾ أف التفسير مرتبط ارتباط عضكم      
 يكرث بالسبب العمـ فإف ،اآلية فيـ عمى يعيف النزكؿ سبب معرفةبأسباب النزكؿ، قاؿ ابف تيمية: "

 .3"بالمسبب العمـ
 معرفةكقد ذكر اإلماـ الشاطبي األدلة التي تجعؿ العمـ بأسباب النزكؿ الزما لممفسر، فقاؿ:      

 : 4أمراف ذلؾ عمى كالدليؿ القرآف عمـ أراد لمف الزمة التنزيؿ أسباب
 معرفة عمى مداره إنما القرآف نظـ إعجاز بو يعرؼ الذم كالبياف المعاني عمـ أف :أحدىما     

 إذ الجميع أك بالمخاطى  أك بالمخاطً  أك الخطاب نفس جية مف الخطاب حاؿ األحكاؿ مقتضيات
 .ذلؾ غير كبحسب بيفمخاطى  كبحسب يفحالى  بحسب فيمو يختمؼ الكاحد الكبلـ
 لمنصكص كرده كمي  ،كاإلشكاالت وبى الش   في كقعمي  التنزيؿ بأسباب الجيؿ أف كىك :الثاني الوجو     

 .النزاع كقكع مظنة كذلؾ االختبلؼ يقع حتى اإلجماؿ ردكٍ مى  الظاىرة
كالصابكني في ىذا العمـ مجرد ناقؿ، فقد نقؿ ما حكتو كتب التفسير بالمأثكر، أك الكتب التي      

 اىتمت بيذا العمـ، مع تقٌيده بالتكثيؽ مف الكتب التي نقمت.

                                                           
 .1/6 ،)حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ( ،المغة العربية ومكانتيا بين المغات :فرحاف ،السميـ ،انظر - 1
 ،ـ (1996 -ىػ 1416 -1ط .دار الفكر ،) لبناف ،عموم القرآنمناىل العرفان في  :محمد عبد العظيـ ،الزرقاني ،انظر - 2
1/76. 
عبد الرحمف بف محمد بف  :تحقيؽ ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير :أحمد عبد الحميـ الحراني ،ابف تيمية - 3

 .13/339 ،(2ط ،)مكتبة ابف تيمية ،قاسـ العاصمي النجدم
عبد اهلل  :تحقيؽ ،الموافقات في أصول الفقو :يـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكيأبك إسحاؽ إبراى ،الشاطبي ،انظر - 4

 .بتصرؼ ،3/347 ،دار المعرفة( ،)بيركت ،دراز
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ػػػ لـ يمتـز بالصحة فيما نقؿ، بؿ كاف بكتفي بالنقؿ مع  1كلكف الصابكني ػػػ كىذا مما أيخذ عميو     
التكثيؽ، ككأنو اكتفى بالتكثيؽ إلسقاط الحمؿ عف رقبتو، ككما قيؿ مف أسند فقد أحاؿ، كىك أسند 

 إلى الكتب الناقمة.
لتي ركاىا إنما ركاىا ألنيا كٕاف ضعفيا أف ىذه االحاديث الضعيفة ا 2ثـ إف الصابكني حدثني     

بعض العمماء فإف البعض اآلخر قد صححيا، كىك ليس محدِّثا بؿ مفسر، فنقؿ ىذه الركايات منو 
 ليس منقصة؛ ما داـ أنو اعتمد عمى األئمة أصحاب الشأف في ىذا التخصص.

ػػ عندما تككف الركايات لكف ىذا االعتذار ليس مقبكال مف الصابكني ػػػ كىك اإلماـ العالـ ػ     
 ضعيفة أك مكضكعة، كنصكص أىؿ االختصاص في ذلؾ كاضحة لكؿ باحث.

ًِْكمف ىذه الركايات ما نقمو في سبب نزكؿ قكلو تعالى: "      َُْْلُ بٌِهَْْاٌٍَُٙ ٍْهَِِْْ ُّ ٌْ ٍْهَْْرُْئرِْٝا ُّ ٌْ ْا

ٓ آءَُِْْ َْ  ،كالركـ فارس ممؾ متوأ ككعد ،مكة( مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ افتتح لما، قاؿ: "3"رَ
 ،ذلؾ مف كأمنع عزأ ىـ !كالركـ فارس ممؾ لمحمد يفأ مف ىييات ىييات :كالييكد المنافقكف قاؿ

ًِْ) اهلل نزؿفأ كالركـ فارس ممؾ في طمع حتى مكة يكفو لـأ َُْْلُ بٌِهَْْاٌٍَُٙ ٍْهَِِْْ ُّ ٌْ ٍْهَْْرُْئرِْٝا ُّ ٌْ ْٓا َِْ

آءُْ َْ  .7، كقاؿ الزيمعي: "غريب"6"إسنادا لو أجد لـابف حجر: " ، كىذا الحديث مكضكع، قاؿ5"4(رَ
ََٙلْٱكمف ذلؾ ما ذكره سببا لنزكؿ اآلية: )      َْػَٰ ۡٓ َِ ُُْٙ ٕۡ ِِ َْٚ َٓ َللَ َٖ ٍِِٗۦٌََْٕ ۡٚ ْٓفَ ِِ ْ َٕب َْءارَىَٰ ۡٓ ٌَْئِ لَِلَ

َْٓ ٍِِؾ١ ََٰٖ ْٱٌ َٓ ِِ ْ َٓ ٌََُٕىَٛٔ مى ص) النبي الى جاء" بةمى عٍ ثى " يسمى رجبل فأ ركم، قاؿ الصابكني: "8(َٚ
 شكره تؤدم قميؿ ثعمبة يا كيحؾ :فقاؿ ماال يرزقني أف اهلل ادع :اهلل رسكؿ يا فقاؿ( اهلل عميو كسمـ

 ذم كؿ ألعطيف ،ماال يرزقني اف اهلل دعكت لئف بالحؽ بعثؾ كالذم :فقاؿ ،تطيقو ال كثير مف خير
 ،المدينة عميو فضاقت ،الدكد ينمك كما فنمت غنما فاتخذ ،لو دعا حتى يراجعو يزؿ فمـ ،حقو حؽ

                                                           
 كما سيتبيف لنا في الفصؿ األخير مف ىذه الرسالة . - 1
العشريف مف شير  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،في زيارتي لو في منزلو يـك األربعاء - 2

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،بيف الظير كالعصر ،ـ(2013مف العاـ ) ،مارس
 .26اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 3
كقد بحثت ليا عف أصؿ فمـ  ،بؿ ليس ليا إسناد ،ليا أصبل في كتب الحديث س، كليىذه الركاية متناقمة في كتب التفسير - 4

 .أجد
 .1/123 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
دار إحياء التراث  ،)بيركت ،الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف :، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلنيابف حجر - 6

 .45ص ،ىػ(1418 – 1ط ،العربي
 ،األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف لمزمخشري تخريج :جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد ،الزيمعي - 7

 .1/180 ،ىػ(1414 – 1ط ،دار ابف خزيمة ،)الرياض ،عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد :تحقيؽ
 .75اآلية  ،سكرة التكية - 8
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 ما كيترؾ جماعة في كالعصر الظير يصمي جعؿ حتى ،اكديتيا مف كاديا فنزؿ عنيا فتنحى
 عنو( مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ فسأؿ ،كالجماعة الجمعة ترؾ حتى ككثرت تمى نى  ثـ ،سكاىما
ََٙلْٱ) :اهلل فأنزؿ ،ثبلثا عمبةثى  حيٍ كى  يا :فقاؿ بخبره فاخبركه َْػَٰ ۡٓ َِ ْ ُُٙ ٕۡ ِِ ٍِِٗۦَْٚ ۡٚ ْٓفَ ِِ ْ َٕب َْءارَىَٰ ۡٓ ٌَْئِ لَِلَ

َْٓ َللَ َٖ  .2"1عثماف خبلفة في فيمؾ اآلية( ٌََٕ
 ىذا الحديث تكٌمـ فيو جيابذة الحديث كنيٌقاده، كبٌينكا زيفو، فمف جية السند نرل أٌف مداره عمى     
، الحديث منكر :البخارم كقاؿ ،3حباف ابف قاؿ كما ،جدان  الحديث منكر كىك ،األلياني يزيد بف عمي
قىاؿ قىاؿ، الحديث متركؾ :النسائي كقاؿ، 4منكرة أحاديثو ،الحديث ضعيؼ :حاتـ أبك كى  :الحاكـ كى

 جيابذة تكمـ كقد، 6، كالحديث ضعيؼ جداجدان  ضعيؼ هإسناد، كقاؿ األلباني: 5الحديث ذاىب
 كبينكا زيفيا. ،القصة ىذه في كالنقاد الحديث

ثـ إف القصة ػػػ باإلضافة إلى إسنادىا ػػػ مخالفة لقكاطع اإلسبلـ، كأصكؿ العقيدة، فباب التكبة      
ثعمبة ، كقد ألؼ الدكتكر عداب الحمش كتابا أسماه )7ال يغمؽ، كاهلل يقبؿ تكبة الكافر، كتكبة المرتد

تصر ليذا الصحابي (، رد فيو ىذه الركاية سندا كمتنا، كانبن حاطب الصحابي المفترى عميوا
 المفترل عميو.

كمما ينبغي أف يشكر عميو الصابكني في ىذا المجاؿ، ما كاف ينتقيو في بعض األحياف مف      
أصح كأقكل الركايات المذككرة في سبب نزكؿ بعض اآليات، كما كاف يحقؽ فيو في بعض اآليات؛ 

 مف الركايات التي تيٍذكر عمى أنيا سبب نزكؿ ليذه اآلية.

                                                           
 ،حمدم بف عبد الحميد السمفي :تحقيؽ ،المعجم الكبير :أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب ،أخرجو الطبراني - 1

 .8/218 ،7873حديث رقـ  ،ـ(1983 -ىػ 1404 – 2ط ،مكتبة الزىراء ،)المكصؿ
 .1/369 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
محمكد  :تحقيؽ ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين :أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي ،ابف حباف - 3

 .2/110 ،ق(1396 – 1ط ،دار الكعي ،)حمب ،إبراىيـ زايد
 -ىػ 1400 – 1ط ،مؤسسة الرسالة ،)بيركت ،بشار عكاد معركؼ :تحقيؽ ،تيذيب الكمال :أبك الحجاج ،المزم ،انظر - 4

 .21/181 ،4154ترجمة رقـ  ،ـ(1980
 .6/301)دار الفكر(،  ،السيد ىاشـ الندكم :تحقيؽ ،التاريخ الكبير :أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ،البخارم - 5
 ،سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،األلباني ،انظر - 6

 .9/78 ،4081حديث رقـ  ،ـ(1992 -ىػ 1412 – 1ط ،دار المعارؼ ،الرياض ،)المممكة العربية السعكدية
 –ق 1430 – 2ط ،دار النفائس ،عماف ،)األردف ،إتقان البرىان في عموم القرآن :فضؿ حسف ،عباس ،انظر - 7

 .1/358 ،ـ(2010
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َبفمثبل عند ذكره لقكؿ اهلل تعالى: )      ٠ُّْْٝبأ٠َُّٙ َُْْإٌَجِ ٌَُِْْ آْرَُؾو  ًََِْْ  أف ركم، قاؿ: "1(ٌَهَّْْللَاُْْأََؽ
 عندىا فيشرب عنيا اهلل رضي ،زينب زكجو عمى يدخؿ كاف ،(مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ

 طعاـ كىك ػػػ ؟رغافيم أكمت :منيا دنا إذا كاحدة كؿ لو تقكؿ أف عمى كحفصة ةعائش فاتفقت ،بلسى عى 
 ػػػػ ذلؾ مثؿ لو فقالت عائشة عمى دخؿ ـث ،ذلؾ لو قالت حفصة عمى مر فمما ػػػ الريح كريو حمك

 شربت كلكني ،ال :السبلـ عميو فقاؿ ػػػػ كريية رائحة منو تكجد أف يكره (مى اهلل عميو كسمـص) ككاف
َب) :فنزلت ،كحمؼ لو أعكد كلف زينب عند بلسى عى  ٠ُّْْٝبأ٠َُّٙ َُْْإٌَجِ ٌَُِْْ آْرَُؾو  ًََِْْ  .3"2(ٌَهَّْْللَاُْْأََؽ

 بأكسع الصحيحيف في ذكرت فالصابكني لـ يترؾ ىذه الركاية دكف تعميؽ، فقاؿ: "ىذه الركاية     
 الركاية يرجح كالذم ،مستبعد لمنزكؿ سببا ككنيا كلكف ،4األكلى مف إسنادا أصح كىي ىذا مف

 أك العسؿ شرب ال الزكجات بعض مرضاة بو يبتغى مما النساء بعض تحريـ مثؿ أف :أمكر األكلى
 كاستبداليف بالطبلؽ اهلل رسكؿ ألزكاج كالتيديد الكعيد فييا سكرة بإنزاؿ االىتماـ أف :ثانيا ،عدمو
 يدؿ ،(مى اهلل عميو كسمـص) اهلل لرسكؿ عكف المؤمنيف كصالح كمبلئكتو اهلل كأف ،منيف خير بنساء
مى اهلل عميو ص) اهلل رسكؿ إيذاء إلى أدل مما ،بعض مف بعضيف كغيرة بينيف تنافس كجكد عمى
 كىذا ،السر فأفشيف األمر منيف البعض كاستكتـ ،ليف إرضاء جكاريو بعض حـر حتى فعبل( كسمـ
 كاهلل ،نظر فيو لمنزكؿ سببا العسؿ شرب قضية كككف :كثير ابف العبلمة قاؿ كقد ذكرناه ما يرجح
 .5"أعمـ

                                                           
 .1اآلية  ،سكرة التحريـ - 1
دار  ،اليمامة ،)بيركت ،مصطفى ديب البغا :تحقيؽ ،صحيح البخاري :أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ،أخرجو البخارم - 2

 :أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ،كمسمـ ،5/2016 ،4964حديث رقـ  ،ـ(1987 -ىػ 1407 – 3ط ،ابف كثير
 .2/1101 ،1474حديث رقـ  ،دار إحياء التراث العربي( ،)بيركت ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ ،صحيح مسمم

 .3/371 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
فمما  ،ركم أف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( كاف يقسـ بيف نسائو :األكلى ،سببيف لمنزكؿألف الصابكني ذكر ليذه اآلية  - 4

فمما خرجت أرسؿ إلى جاريتو " مارية  ،كاف يـك حفصة استأذنت رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( في زيارة أبكييا فأذف ليا
كعاشرتيا  ،أدخمتيا بيتي في غيابي :كقالت ،رة شديدةفغارت غي ،فرجعت فكجدتيا في بيتيا ،القبطية " فعاشرىا في بيت حفصة

إني حرمتيا  :! ما أراؾ فعمت ىذا إال ليكاني عميؾ ! فقاؿ ليا رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( مسترضيا ليا ؟عمى فراشي
كال تخبرم بذلؾ أحدا !! فمما خرج مف عندىا قرعت حفصة  ،كأبا بكر سيككناف خميفتيف بعدم ،كأبشرؾ بأف أباؾ عمر ،عمي

كأخبرتيا بسر النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( فغضب رسكؿ اهلل )صمى  -ككانتا متصافيتيف  -الجدار الذم بينيا كبيف عائشة 
 ،انظر ،"اهلل لك يا أييا النبي لم تحرم ما أحلاهلل عميو كسمـ( كحمؼ أال يدخؿ عمى نسائو شيرا كاعتزليف فأنزؿ اهلل "

 .3/370 ،صفوة التفاسير :الصابكني
 .3/371 ،المصدر السابؽ - 5
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فمثؿ ىذه المناقشة مف الصابكني، رائعة؛ ألنيا تدفع تكىـ التعارض بيف ركايتيف في أسباب      
النزكؿ، األكلى مشيكرة في سبب نزكؿ اآلية، كالثانية ذكرت في الصحيحيف، فمثؿ ىذه المناقشة 

 تدفع الكىـ، كترد شبية التعارض.
سيره، أنو لـ يقع فيما كقع فيو بعض كاألمر اآلخر الذم يمدح عميو الصابكني في تف     

المفسريف؛ كىك التكمؼ في البحث عف سبب النزكؿ، فقد ذكر آيات كثيرة دكف أف يذكر ليا سبب 
 نزكؿ؛ مع أف كتب التفسير قد ذكرت ليا أسباب نزكؿ، إال أف ىذه الركايات لـ تكف صحيحة.

كاألمر األكثر أىمية؛ أنو كاف أحيانا يسير صفحات مف التفسير دكف أف يذكر سبب نزكؿ      
كاحدا، بؿ كاف ينيي السكرة كاممة دكف أف يذكر سبب نزكؿ كاحدا ليذه السكرة، أك آلية مف آياتيا، 

كف أف كما فعؿ عند تفسيره لسكرة الممؾ، حتى نياية سكرة المزمؿ، فقد سار كمًّا مف الصفحات د
 .1يذكر سبب نزكؿ كاحدا

 

 التفسير :الخامس المطمب
اتبع الصابكني في تفسيره أسمكب التفسير اإلجمالي، حتى إنو ذكر في مقدمة تفسيره أنو      

 جامع نوأل كذلؾ (التفاسير صفكة) كتابي سميتأ كقديسعى إلى كتابة تفسير مختصر، فقاؿ: "
 فأ مؿأ يٍ مِّ ككي ، كالبياف كالكضكح،  كالترتيب االختصار مع، المفصمة الكبيرة التفاسير في ما لعيكف
، قكـاأل السبيؿ ليا يكضح بما، سبلميةاإل مةاأل منو تستفيد فكأ، لمسماه مطابقا اسمو يككف

 .2"المستقيـ كالصراط
، قاؿ كاالختصار كاإليجاز اإلجماؿ عمى يقكـ تفسير لمقرآف الكريـ، اإلجمالي التفسير فإ     

 عف ابعيد ،مختصرة مجممة مكجزة بطريقة الكريمة اآليات لمعاني تفسيرىك " الدىشاف:الشيخ 
 كالمفاىيـ كاألىداؼالمقاصد  عمى التركيز مع ،لآليات الثانكية المعاني في كالتفصيؿ اإلسياب

 .3"العامة القرآنية

                                                           
 .422 – 3/377 ،المصدر السابؽ ،انظر - 1
 .1/6 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
)ببل دار  ،مباحث في التفسير الموضوعي "نظرية وتطبيق" :عبد الكريـ حمدم ،كالدىشاف ،عبد السبلـ حمداف ،المكح - 3

 .5ص ،نشر(
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 ،القرآف تفاسير أنكاع عف حديثو في الخالدم صبلح الدكتكر ذكره فقد ،التحميمي التفسير أما     
 سكرة القرآف سكر مع المفسر فيو يسير الذم التفسير" :بأنو ككصفو التفصيمي، التفسير كسماه
 كيعرض كيستطرد، كبلمو، في كيفصؿ كتأكيميا، تفسيرىا في كيتكسع ،آية آية آياتو كمع ،سكرة

 .1عديدة" كمسائؿ كمباحث مكضكعات
كالتفسير اإلجمالي ىك المنيج المٌطرد في كؿ الكتاب، ففي كؿ سكرة، كاف الصابكني يذكر      

تفسيرىا االجمالي، مقسما اآليات إلى جمؿ، مقتصرا في ذلؾ عمى التفسير الظاىر لمجمؿ، دكف 
 الغكص في أعماقيا.

فالصابكني انتيج في تفسيره، التفسير اإلجمالي بصبغة التحميمي، فكاف يقسـ السكرة إلى آيات،      
كيجزِّء اآليات إلى جمؿ كتراكيب، ثـ يبدأ بتفسير كؿ جممة عمى حدة تفسيرا ظاىرا، يدؿ عميو لفظ 

 اآلية.
َْۡفمثبل، عند تفسيره لآلية )      َ٠َْ ًْْۡ ْلُ ٍَِخۖ ِ٘ ْٱ٤َۡ ِٓ ٍََُْْٛٔهَْػ جِوُّ ٌۡ ْٱ ٌَ ١ٌَۡ َٚ ْ َؾظ ِّۗ ٌۡ ٱ َٚ ْ ًِ ل١ُِذٌٍَِْٕب ََٰٛ َِ ْ َٟ ِ٘

ٱرَمُْ َٚ ْ ثَِٙۚب ََٰٛ ْأَۡث ۡٓ ِِ ْ ج١َُُٛد ٌۡ ْٱ ۡأرُْٛا َٚ ْ ِّۗ َٰٝ ْٱرَمَ ِٓ َِ ْ جَِو
ٌۡ ْٱ َٓ ِى ٌََٰ َٚ ْ ْٓظُُِٙٛهَ٘ب ِِ ْ ج١َُُٛد ٌۡ ْٱ ْرَۡؤرُْٛا ْٱلَِلَْثِؤَْ ْٛا

َْْ ْرُۡفٍُِؾٛ ُۡ  (:ا٤ٍ٘خْػ٠َْٓؤٌٛٔهتفسيرىا بقكلو: ") ، قاـ بتجزمء اآلية إلى أقساـ، ثـ بدأ2(ٌََؼٍَُى
 حتى ؽٌ كيدً  ينقص ثـ ،كيستدير ـظي عٍ يى  ثـ الخيط مثؿ دقيقا يبدك ـى لً  ،اليبلؿ عف محمد يا يسألكنؾ أم

 كمعالـ ،لعباداتكـ أكقات إنيا ليـ فقؿ أم (ٚاٌؾظٌٍْٕبًِْٛال١ذْْٟ٘لً) كاف؟ كما يعكد
 ليس أم (،ظٙٛه٘بِْْٓاٌج١ٛدْرؤرٛاْأْْاٌجو١ٌٌْٚ، )كالزكاة كالحج الصكـ مكاعيد بيا تعرفكف

 كلكف أم (ارمِْْٝٓاٌجوٌْٚىٓ، )الجاىمية في تفعمكف كنتـ كما ظيكرىا مف المنازؿ بدخكلكـ البر
 ادخمكىا (أثٛاثٙبِْْٓاٌج١ٛدْٚأرٛا، )اهلل محاـر اجتناب في اهلل مف يقربكـ الذم الصالح العمؿ
 .3"برضاه كتظفركا لتسعدكا اهلل اتقكا أم (رفٍؾٌْْٛؼٍىُّْللاْٚارمٛا، )األبكاب مف الناس كعادة
فيذا تفسير تحميمي ابتداء، لكنو لـ يتكسع في ذكر دالالت اآلية، بؿ اكتفى بذكر ما تدؿ عميو      

 ظاىر اآلية، مع عدـ الغفمة عف متعمقات اآلية مف أسباب نزكؿ، أك تخصيص، أك تقييد.

                                                           
 .13ـ(، ص1997 – 1دار النفائس، ط ،)عماف ،التفسير والتأويل في القرآن الكريم :صبلح عبد الفتاح ،الخالدم - 1
 .189اآلية  ،سكرة البقرة - 2
 .1/76 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
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ْٛاْكعند تفسيره لقكلو تعالى: )      ُّ ْظٍََ َٓ ْاَِلْٱٌَِن٠ ُٓ ََ ْأَۡؽ َٟ ِ٘ ِتْاَِلْثِٱٌَزِْٟ
ِىزََٰ ٌۡ ْٱ ًَ ۡ٘ ْاْأَ  ٛ ِلٌُ َلْرَُغَٰ َٚ

ِؽلْٞ ََٰٚ ْ ُۡ ُُٙى
اٌََِٰ َٚ َُٕٙبْ

اٌََِٰ َٚ ْ ُۡ أُِٔيَيْا١ٌَُِۡى َٚ ْأُِٔيَيْا١ٌََِٕۡبْ  ٞ َٕبْثِٱٌَِن َِ ْاَْءا  ٛ لٌُُٛ َٚ ْ ۖ ُۡ ُٙ ٕۡ ٌَُِِْْْٗ ُٓ َٔۡؾ ََْْٚ ٛ ُّ ٍِ َۡ ُِ  .1(ۥْ
 إلى الكتاب أىؿ تدعك ال مأ (أؽَْْٟٓ٘ثبٌزْٟالْاٌىزبةْأًْ٘رغبكٌٛاْٚل)قاؿ: "     

 عمى كالتنبيو ،بآياتو اهلل إلى كالدعاء الحسنى بالطريقة إال ،الديف أمر في كتناقشكىـ ،اإلسبلـ
 ،عداكتكـ في مجاىدا ،لكـ محاربا ظالما كاف مف إال أم (ُِْٕٙظٍّٛاْاٌن٠ْٓال، )كبيناتو حججو

 أف البلئؽ كاف ،الفظيع بالمنكر جاء لما المشرؾ إف :2الفخر اإلماـ قاؿ ،كالعدة بالغمظة فجادلكىـ
 بإنزاؿ آمنكا فإنيـ الكتاب أىؿ كأما ،مذىبو كتيجيف شبيو تكىيف في كيبالغ ،باألخشف يجادؿ
 إال ،باألحسف لكفيجادى  إحسانيـ فممقابمة ،السبلـ عميو بالنبي االعتراؼ إال ،الرسؿ كٕارساؿ ،الكتب
 ،مقالتيـ تيجيف مف باألخشف يجادلكف فإنيـ ،ثبلثة بثالث كالقكؿ ،هلل الكلد بإثبات منيـ ظممكا الذيف

 الذم بالقرآف آمنا :ليـ كقكلكا أم (ا١ٌىُْٚأٔييْا١ٌٕبْأٔييْثبٌنْٞإِٓبْٚلٌٛٛا) ،جيالتيـ كتبييف
 التكراة يقرءكف الكتاب أىؿ كاف :ىريرة أبك قاؿ ،إليكـ أنزلت التي كاإلنجيؿ كبالتكراة ،إلينا أنزؿ

 تصدقوا ال) :(مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ فقاؿ ،اإلسبلـ ألىؿ بالعربية كيفسركنيا ،بالعبرانية
ْٚاؽلْٚاٌٙىُْٚإٌٙب، )3(إليكم وأنزل إلينا أنزل بالذي آمنا وقولوا ،تكذبوىم وال الكتاب أىل

 مستسممكف ،مطيعكف لو كنحف ،األلكىية في لو شريؾ ال ،كاحد كربكـ ربنا أم (ٌٍَِّْْْٛٗٚٔؾٓ
 .4"كأمره لحكمو
فيذا التفسير، كٕاف كاف تفسيرا إجماليا، إال أف فيو نكعا مف التفصيؿ، فقكؿ الفخر الرازم      

 تفصيؿ لمعنى المجادلة، كبياف لكقتيا ككيفيتيا، كىذا خارج عف ظاىر اآلية.
كالصابكني، كٕاف كاف قد استطرد أحيانا في تفسيره، ليخرج قميبل عف تفسيره اإلجمالي،       

كيغكص قميبل ػػػ مف غير تكسع ػػػ في بعض دالالت اآليات، إال أف السمت العاـ لمكتاب  لـ يخرج 
الكتاب كمو عف التفسير اإلجمالي، حتى إنو كاف يعنكف التفسير بقكلو: "التفسير اإلجمالي لآليات"، ك 

 شاىد عمى ذلؾ.
                                                           

 .46اآلية  ،سكرة العنكبكت - 1
، )بيركت، دار الكتب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبانظر، الرازم، فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي:  - 2

 .25/66ـ(، 2000 –ق  1421 – 1العممية، ط
 .6/1630 ،4215 :حديث رقـ ،باب "قكلكا آمنا باهلل كما أنزؿ إلينا" ،صحيح البخاري :البخارم - 3
 .341-1/340 ،فوة التفاسيرص :الصابكني - 4
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 والمطائف الفوائد :السادس المطمب
زٌيف الصابكني تفسيره بممسات تربكية كفنٌية كفكرٌية كاجتماعية كغيرىا، كقد جعؿ ذلؾ كمو      

 تحت عنكاف: )الفكائد كالمطائؼ(، كقد لمس خبلليا عددا مف القضايا:

 

 قضايا لغوية بالغية :أوال
مف القضايا الكبرل التي تناكليا الصابكني في فكائده، ببلغة القرآف الكريـ، كمف ذلؾ ما ذكره      

 نص(، فبعزٕجٖٛ) :تعالى بقكلو لتعبيرافقاؿ: " 1(فبعزٕجٖٛعند التعبير القرآني لتحريـ الخمر بمفظ )
 مثؿ فيك ،بالكمية عنو البعد معناه فأل" حـر" لفظ مف كالتحريـ النيي في أبمغ كلكنو ،التحريـ في

 باب مف محرما الفعؿ فيككف ،حراما كاف اذا منو القرب ف؛ أل2(اٌئْٝرموثٛاْٚل): تعالى قكلو
 .3"ىنا ككذلؾ ،اكلى

كـ كالحاكـ، في قكؿ اهلل تعالى: )      ّْٗكمف ذلؾ ما ذكره عف الفرؽ بيف الحى بْأَفََغ١َۡوْٱلَِلِْأَۡثزَِغَْٟؽَى

ْ  ٞ ْٱٌَِن َٛ ُ٘ َٗلَْۚٚ َٖ فَ ُِ ْ َت ِىزََٰ ٌۡ ْٱ ُُ ْا١ٌَُِۡى  عمى كأدؿ الحاكـ مف أبمغ الحكـ، قاؿ الصابكني: "4(أََٔيَي
 الحكـ ىك فاهلل ،الحاكـ بخبلؼ ـكى الحى  منو تكرر مف كعمى ،العادؿ عمى إال يطمؽ ال ألنو ،الرسكخ
 .5"العدؿ
 فمف ،كالجمع الكاحد عمى يطمؽ البىشىر لفظكمف ذلؾ أيضا حديثو عف لفظ البشر، فقاؿ: "     

 عمى إطبلقو كمف ،7(ِضٍٕبٌْجْو٠ْٓأٔئِٓ، ك: )6(٠ٍٛبْثْواٌْٙبْفزّضً) :الكاحد عمى إطبلقو
 صاحب أفاده 9(ٌٍجْوْمووْٜالِْْٟ٘ٚب) ، ك:8(أؽلاْاٌجْوِْْٓرو٠ْٓفبِب) :الجمع

 .10"الكشاؼ

                                                           
 .90اآلية  ،سكرة المائدة - 1
 .32اآلية  ،سكرة اإلسراء - 2
 .1/239 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .114اآلية  ،سكرة األنعاـ - 4
 .1/276 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .17اآلية  ،سكرة مريـ - 6
 .47اآلية  ،سكرة المؤمنكف - 7
 .26اآلية  ،سكرة مريـ - 8
 .31اآلية  ،سكرة المدثر - 9

 .2/235 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 10
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 قواعد قرآنية عامة :ثانيا
حاكؿ الصابكني أف ييسطِّر بعض القكاعد المتعمقة بالقرآف الكريـ، فمف ذلؾ تعميمو لتكرار      

ببعض اآليات، فعند حديثو عف اآلية ) َِ ًْ ّْللَاَُْْٚ بْثَِغبفِ َّ ََْْْػ ٍُٛ َّ  ىذه كركد تكرر، قاؿ: "1(رَْؼ
ب) :اآلية َِ ًْ ّْللَاَُْْٚ بْثَِغبفِ َّ ََْْْػ ٍُٛ َّ  ،معصية ارتكاب عقب إال الجممة تأتي كال :2حياف أبك قاؿ (،رَْؼ

 .3"سدل أمرىـ يترؾ ال اهلل أف ممةعٍ كمي  ،كعيدا متضمنة فتجيء
ْكعند حديثو عف الخطاب القرآني في سكرة النساء، متمثبل في اآلية األكلى: )      ًُ ْٱٌَٕب َب ٠ََٰ ؤ٠َُّٙ

 ٌْ َْٔۡف ٓ  ِ ْ َْفٍَمَُىُ ْٱٌَِنٞ ُُ َْهثَُى ِؽَلحْ ْٱرَمُْٛا ََْْٰٚ َٙب ٕۡ ِِ ْ َفٍََك ِْهعََْٚ ب َّ ُٙ ٕۡ ِِ ْ ثََش َٚ ْ َعَٙب ۡٚ اْض١ِوْْٗوَْٗلْبَى

ََْ ِٔ ٱرَمُْٛاْٱْب ءَْۚٗٚ َْهل١ِجَْٗٚ ُۡ َْػ١ٍَُۡى َْ ْٱلَِلََْوب َْ ْاِ ََۚ ٱ٤َۡۡهَؽب َٚ ْثِِٗۦْ َْ ب َءٌُٛ ََ  أنو األغمب، قاؿ: "4(بلَِلَْٱٌَِنْٞرَ
ْإٌبًْأ٠ٙب٠ْب) :مثؿ كالربكبية الكحدانية بدالئؿ أعقب ،(إٌبًْأ٠ٙب٠ْب) :بػ الخطاب كاف إذا

 بذكر أعقب لممؤمنيف الخطاب كاف كٕاذا، 6(ؽكّْللاْٚػلْاْْإٌبًْأ٠ٙب٠ْب: )ك، 5(هثىُْاػجلٚا
 .7"ىنا كما النعـ

 
 قصص من الواقعو  روايات :ثالثا
مف األمكر التي كاف الصابكني يذكرىا ليدؿ بيا عمى رأيو، أك يدؿ بيا عمى أمر معيف؛ ما      

 فأ عنو اهلل رضي ىريرة أبى عف ركمذكره ليبيف حكـ الشارع عند سماع صكت الرعد، فقاؿ: "
 ،بحمده الرعد يسبح من سبحان) :يقكؿ الرعد صكت سمع إذا كاف( مى اهلل عميو كسمـص) النبي

                                                           
 .140اآلية  ،سكرة البقرة - 1
، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض، البحر المحيطانظر، أبك حياف، محمد بف يكسؼ األندلسي:  - 2

ـ(، 2001 –ق 1422 – 1)لبناف، بيركت، دار الكتب العممية، طكزكريا عبد المجيد النكقي، كأحمد النجكلي الجمؿ، 
1/433. 
 .1/60 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .1اآلية  ،سكرة النساء - 4
 .21اآلية  ،سكرة البقرة - 5
 .5اآلية  ،سكرة فاطر - 6
 .1/168 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
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 صاعقة فأصابتو قاليا مف :يقكؿ ىريرة أبك ككاف 1(قدير شيء كل عمى وىو ،خيفتو من والمالئكة
  .2"ديتو فعميٌ 
 في كاالستعارة المجاز ينكر ممف شخصا أف ذكركمف ذلؾ ما ذكر إلثبات المجاز، فقاؿ: "     
 رالمنكً  السائؿ ذلؾ ككاف ػػػ المجاز دعكل عميو منكران  ،عالـ فاضؿ شيخو  إلى جاء الكريـ القرآف
َِٓ): تعالى قكلو في تقكؿ ما الشيخ لو فقاؿ ػػػ أعمى ََْْْٚ ِْٝنَِْْْٖ٘فَِْٝوب َّ َْْٛأَْػ ِْفَوحِْْالاْْفِْٝفَُٙ

ٝ َّ ًُّْْأَْػ َٙ أَ ج١َِل َْْٚ  المجاز بو دالمرا أـ ،؟"البصر عمى" كىك الحقيقة بالعمى المراد ىؿ، 3(ٍَ
 .4"حجتو كانقطعت السائؿ فبيت ؟"البصيرة عمى"

 نافع أف الطفيؿ أبي عف أحمد اإلماـ ركلكمف ذلؾ ما ذكره في نياية سكرة المجادلة، فقاؿ: "     
 مف :عمر فقاؿ ػػػػ مكة عمى استعممو عمر ككاف ػػػػ بعسفاف الخطاب بف عمر لقى الحارث عبد بفا

 مف رجؿ :فقاؿ ؟أبزل ابف كمف :فقاؿ أبزل ابف عمييـ استخمفت :فقاؿ ؟الكادم أىؿ عمى استخمفتى 
 عالـ ،اهلل لكتاب قارئ إنو :المؤمنيف ميرأ يا فقاؿ ؟مكلى عمييـ استخمفت :عمر فقاؿ ،مكالينا

 اهلل إن) :قاؿ( مى اهلل عميو كسمـص) نبيكـ إف أما :عنو اهلل رضي عمر فقاؿ ،قاض ،بالفرائض
 .6"كالعمماء العمـ بفضؿ إشادة كىذا 5(آخرين بو ويضع ،أقواما الكتاب بيذا يرفع

 

 لفتات تربوية :رابعا
لـ يغفؿ الصابكني عف ىذا الجانب في تفسيره، بؿ كاف كثيرا ما يستخمص المفتات التربكية مف      

 اهلل رسكؿ أثنىاآليات القرآنية، فمف ذلؾ ما ذكره لمداللة عمى عفة يكسؼ عميو السبلـ، فقاؿ: "
 السجن في لبثتُ  لو) :فقاؿ كحممو كصبره كرمو في الصديؽ يكسؼ عمى( مى اهلل عميو كسمـص)
 .8"السبلـ عميو كنزاىتو يكسؼ عفة عمى برىانا بيذا ككفى 7(الداعي ألجبتُ  يوسفُ  لبثَ  ما

                                                           
 ،)مصر ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ ،مالك اإلمامموطأ  :أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي ،مالؾ اإلماـأخرجو  - 1

 .2/992 ،1801حديث رقـ  ،باب اٍلقىٍكًؿ إذا سىًمٍعتى الرٍَّعدى   ،دار إحياء التراث العربي(
 .2/74 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .72اآلية  ،سكرة اإلسراء - 3
 .2/139 ،التفاسير صفوة :الصابكني - 4
 .1/559 ،817حديث رقـ  ،صحيح مسمم :مسمـ اإلماـأخرجو  - 5
 .3/327 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
 .1/133 ،151حديث رقـ  ،صحيح مسمم :كمسمـ ،6/2567 ،6591حديث رقـ  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 7
 .2/61 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 8



45 
 

ْٓكمف ذلؾ أيضا ما ذكره عند قكؿ اهلل تعالى: )      ِِ ْ ِح َٰٛ ٍَ َٖ ٌٍِْ َٞ ُِْٔٛك ْاَِما ْا  ٛ ُٕ َِ َْءا َٓ ْٱٌَِن٠ َب ؤ٠َُّٙ
 ََٰ٠

ْ َؼِخ ُّ ُغ ٌۡ ْٱ َِ ۡٛ ج٠ْۡ١ََ ٌۡ ْٱ َمُهْٚا َٚ ْ ْٱلَِلِ ِْمۡوِو َٰٝ ْاٌَِ ْا ۡٛ َؼ ٍۡ ُْْۡغَْۚفَٱ ٌُِى ََْْْف١ۡوَْْٞمَٰ ٛ ُّ ْرَۡؼٍَ ُۡ ُْوٕزُ ْاِْ ُۡ (ٌَُى
1

ْ قاؿ ،
ْاٌْٝمووّْللا): "التعبير بقكلو تعالى :الصابكني كىي أنو ينبغي لممسمـ أف  ،فيو لطيفة (فبٍؼٛا

كليذا قاؿ  ،ألف لفظ السعي يفيد الجد كالعـز ،كنشاط د  كجً  ،يقكـ إلى صبلة الجمعة بعزيمة كىمة
 .3كالخشكع" ،كالقمكب ،كلكنو سعى بالنية ،كاهلل ما ىك سعى عمى األقداـ :2الحسف البصرم

 

 لفتات إيمانية :خامسا
كاف الصابكني يستخمص مف بعض اآليات القرآنية لمسات إيمانية، ليشد بيا القارئ، كييذب      

جَُٕبذكره عند اآلية: )بيا ركحو، كمف ذلؾ ما  َْ َُّْْللَاَُْْؽ ِْٔؼ ًَُْْٚ ِو١ َٛ ٌْ ْؽَجٕب) :تعالى قكلو، فقاؿ: "4(ا

 ،منيا اهلل فنجاه ،النار في ألقى حيف السبلـ عميو إبراىيـ قاليا التي الكممة ىي (،اٌٛو١ًْٚٔؼُّْللا
 كاألمكر الغـ عند الكممة ىذه قكؿ يستحب :5اإلكميؿ في السيكطي قاؿ! ! عميو كسبلما بردا كجعميا

 .6"العظيمة
 إلى إسرائو في الحكمةكمف ذلؾ أيضا ما ذكره عف حكمة اإلسراء إلى بيت المقدس، فقاؿ: "     
 كمكطف ،األنبياء أركاح مجمع أنو ،العمى السمكات إلى المقدس بيت مف عركجو ثـ ،المقدس بيت
 أراد ،األنبياء لسيد( تكريـ رحمة) الرحمة ىذه كانت كلما ،الكراـ الرسؿ عمى اإلليي الكحي تنزؿ

 .7"أجمعيف عمييـ كسبلمو اهلل صمكات إماما بيـ الرسكؿ صمى كليذا ،بزيارتو يشرفيـ أف تعالى
 
 
 

                                                           
 .9اآلية  ،سكرة الجمعة - 1
 .5/227، فتح القديرانظر، الشككاني:  - 2
 .3/353 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .173اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 4
، تحقيؽ: سيؼ الديف عبد القادر اإلكميل في استنباط التنزيلانظر، السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  - 5

 .1/74ـ(، 1981 –ق 1401  -1العممية، طالكاتب، )بيركت، دار الكتب 
 .1/158 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
 .2/127 ،المصدر السابؽ - 7
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 واآليات تفسير السور ترتيب: الثاني المبحث
 المطمب األول: تقسيم السور إلى مقاطع

 تقسيم السورة :أوال
التـز الصابكني في تفسيره، بتقسيـ السكر إلى مقاطع، متبعا في ذلؾ المنيج المتٌبع في      

اصطبلحه  التفسير المكضكعيالتفسير المكضكعي، كقد فٌسره الدكتكر عبد الحي الفرماكم بقكلو: "
التي اشتركت  ،جمع اآليات القرآنية ذات اليدؼ الكاحد :أطمقو العمماء المعاصركف عمى ،مستحدث

ثـ تناكليا  ،مع الكقكؼ عمى أسباب نزكليا ػػػما أمكف ذلؾ  ػػػكترتيبيا حسب النزكؿ  ،في مكضكعو ما
الذم ييجمِّييا مف جميع  ،كٕافرادىا بالدرس المنيجي المكضكعي ،بالشرح كالبياف كالتعميؽ كاالستنباط

 ،باحث معو المكضكع عمى حقيقتوالذم يبيف ال ،ككزنيا بميزاف العمـ الصحيح ،نكاحييا كجياتيا
كالذكد عف  ،تمكنو مف فيـ أبعاده ،كيحيط بو إحاطة تامة ،كيجعمو يدرؾ ىدفو بسيكلةو كيسر

ـي آيات القرآف الكريـ ، كقاؿ الدكتكر عبد المنعـ القٌصاص: "التفسير المكضكعي 1حياضو" ىك تقسي
فيذه اآليات المتفرقة تككِّف  ،إلى مجمكعات كؿ مجمكعة منيا تندرج تحت عنكاف يشمميا جميعان 

فيذا العمؿ ػػػ أم تقسيـ السكرة إلى  .2غيره ذات مكضكع كاحد كىدؼ كاحد" بحثان مستقبلن متميزان عف
 مقاطع ػػػ ىك جزء أصيؿ مف التفسير المكضكعي.

الصابكني؛ يرل اجتياد مؤلفو فيو، فالتقسيـ الذم سار  كالمتتبع لتقسيمات السكر في تفسير     
 ، فمـ يسبقو أحد في ذلؾ.3عميو لمسكر انفرد بو

فمثبل قٌسـ الصابكني سكرة األنفاؿ إلى أربعة مقاطع، عرض محكر السكرة مف خبلليا، كفسر      
 .4السكرة في ضكء ىذه المقاطع

                                                           
 – 2ط ،)مطبعة الحضارة العربية ،"البدايـة في التفسير الموضوعي "دراسـة منيجية موضوعية :عبد الحي ،الفرماكم - 1

 .52ص  ،ـ(1977-ىػ1397
 ،مطبعة الحسيف اإلسبلمية ،)القاىرة ،دراسات في التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم :عبد المنعـ عمي إبراىيـ ،القصاص - 2

 .27ص  ،ـ(1990-ىػ1411 – 1ط 
 ،فيك لـ يقمد أحدا مف العمماء في تقسيماتو لمسكر ،بؿ قصدنا تقسيمو لكؿ سكرة عمى حدل ،ال نقصد ىنا حقيقة التقسيـ - 3

 .بؿ قٌسـ كؿ سكرة تقسيما خاصا انفرد بو
 .1/326 ،صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 4
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(، القسـ األكؿ: يتألؼ مف مقدمة، قسمين)بينما نجد الشيخ سعيد حكل قد قسـ السكرة إلى      
لقسـ الثاني: يتألؼ مف مقطعيف كخاتمة لمسكرة، ثـ سار عمى ذلؾ في عرض السكرة كمقطعيف، كا

 .1كفؽ ىذيف القسميف
أحد )كأما الدكتكر مصطفى مسمـ، فكاف يحب التفصيؿ أكثر مف سابقيو، فقسـ السكرة إلى      

 .2، ثـ كزع اآليات عمى ىذه المقاطع كبدأ بعرض السكرة عرضا مكضكعيا(عشر مقطعا
، بينما عرضيا صاحب الظبلؿ 3عند تفسير الصابكني لسكرة الحجر؛ عرضيا في مقطعيفك      

، 6، كقسميا الشككاني إلى سبعة مقاطع5، كقٌسميا سعيد حكل إلى ستة مقاطع4في خمسة مقاطع
 .7كقٌسميا الدكتكر مصطفى مسمـ إلى خمسة مقاطع

 أف ىذه السكرة عند صاحب الظبلؿ ، بينما نجد 8كقٌسـ الصابكني سكرة األحقاؼ إلى مقطعيف     
 

، كعند اإلماـ الشككاني في 10، كعند صاحب األساس في ثبلثة مقاطع9تدكر في خمسة مقاطع
 .12، كعند الدكتكر مصطفى مسمـ في أربعة مقاطع11خمسة مقاطع

كالحقيقة إف جيكد العمماء السابقة كغيرىـ جيكد مشككرة، إال أنيا محض اجتياد، كتذكؽ      
لمنص القرآني كتشٌربو، كلك لـ يكف اجتيادا لما تنكعت تقاسيميـ لمسكرة التنكع السابؽ، فدؿ 

 اختبلفيـ في التقسيـ إلى أف منطمقيـ فيو ىك االجتياد، كلكؿ مجتيد نصيب.

                                                           
 .4/2111 ،ـ(1985 –ق 1405 – 1ط ،)دار السبلـ ،األساس في التفسير :سعيد حكل ،انظر - 1
 .فما بعدىا – 3/136 ،التفسير الموضوعي لمسور القرآنية :مسمـ ،انظر - 2
 .2/92 ،التفاسيرصفوة  :الصابكني ،انظر - 3
 .4/2121 ،في ظالل القرآن :سيد قطب ،انظر - 4
 .6/2860 ،األساس في التفسير :سعيد حكل ،انظر - 5
 .3/150 ،فتح القدير :الشككاني ،انظر - 6
 .4/93 ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم :مسمـ - 7
 .3/213 ،صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 8
 .6/2351 ،في ظالل القرآن :سيد قطب ،لنظر - 9

 .9/5241 ،األساس في التفسير :سعيد حكل ،انظر - 10
 .5/16 ،فتح القدير :الشككاني ،انظر - 11
 .7/177 ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم :مسمـ - 12
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مات مف الصابكني، اختارىا بعد تأممو كتفكره في كتاب اهلل عز كجؿ، كتشربو كىذه التقسي     
لمسكر القرآنية، كمعايشتو لؤلحداث كالمكضكعات التي جمعتيا السكرة، كمف خبلؿ إدراكو لممحكر 

 الرئيس في السكرة، كىذا أمر كفيؿ بإبراز مكانة الصابكني في التفسير.

 

 منيجو في التقسيم :ثانيا
سكرة  كؿ تناكؿع الصابكني في تفسيره منيج الكحدة المكضكعية لمسكرة القرآنية، فكاف ياتب     

فيجعؿ منيا كحدة مكضكعية متكاممة ميما تعددت القضايا  ،قرآنية مستقمة عف غيرىا مف السكر
ثـ  الكاحدة بما يمثؿ محكرىا الرئيس كذلؾ بالبحث عف اليدؼ األساسي في السكرة ،المطركحة فييا

بيف قضايا السكرة كمقاطعيػا مف جيػة ثػـ بينيػا كبيػف محكر السكرة مف جية أخرل بما يثبت  يربط
كييعػد عمػـ المناسػبات ىػك األسػمكب البارز كاألداة الفاعمة  ،صحػة محػكرىا كتناسبػو مع قضايػا السػكرة

كمكضكعاتيػا اىػا لمربط كالسبؾ لتظير بذلؾ كحدة السكرة المكضكعية المتناسقة رغـ كثػرة قضاي
 .1كىك ىك عيف التفسير المكضكعي الفرعيػة كالجزئيػة،

كقد التـز الصابكني في تقسيمو لمسكر، أف يككف كؿ مقطع يندرج تحت غرض معيف مف      
 ىك" :الدكتكر عبد الستار سعيدأغراض السكرة، كىذا استكماال منو لمعنى التفسير المكضكعي، قاؿ 

 كالنظر ،المتفرقة آياتيا جمع طريؽ عف ،غاية أك معنىن  المتحدة الكريـ القرآف قضايا في يبحث عمـه 
 كربطيا ،عناصرىا كاستخراج ،معناىا لبياف ،مخصكصة كبشركط ،مخصكصة ىيئة عمى ،فييا

 .2"جامع برباط
فمثبل مف عند تقسيـ الصابكني لسكرة المائدة، قسميا إلى تسعة مقاطع، جعؿ كؿ قسـ منيا      

، فالقسـ األكؿ في الشرائع مف االحكاـ، كالثاني بياف إنعاـ اهلل تعالى عمى 3في مكضكع معيف

                                                           
التفسير  :صبلح عبد الفتاح ،كالخالدم ،30ص ،دراسات في التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم :القصاص ،انظر - 1

 .56ص  ،ـ(1997 -ىػ 1418 – 1ط ،دار النفائس لمنشر كالتكزيع ،)األردف ،الموضوعي بين النظرية والتطبيق
 ،ـ(1991-ىػ 1411 – 2ط  ،)دار التكزيػع كالنشر اإلسبلمية ،المدخل إلى التفسير الموضوعـي :عبد الستار ،السعيد - 2

 .20ص 
ثـ ينتقؿ إلى  ،فكاف يذكر عنكاف المقطع األكؿ ،عند ربطو بيف المقاطع بالمناسبات ،كاف الصابكني يذكر عنكاف المقطع - 3

 .كمف ىنا أخذنا عناكيف المقاطع التي قسـ بيا الصابكني سكر القرآف الكريـ ،المقطع الثاني كيذكر عنكانو
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القاتؿ، المؤمنيف باليداية لئلسبلـ، كالثالث في ذكر قصة ابني آدـ تشبييا لبني إسرائيؿ بابف آدـ 
 .1كىكذا، كربط بيف ىذه المقاطع بمناسبات

كعند تقسيمو لسكرة المؤمنكف جعميا في أربعة مقاطع، عنكف االكؿ بدالئؿ التكحيد عمى      
الخمؽ، كالثاني في األمثمة عمى مصير المكذبيف كما ناليـ مف العذاب، كالثالث في الحث عمى 

خير في بياف أسباب الزيغ كالطغياف، كربط بيف ىذه اجتناب طرؽ أىؿ الضبلؿ كالزيغ، كالمقطع األ
 .2المقاطع بمناسبات

 المكضكعات بعضككاف الصابكني أحيانا يدرج تحت الغرض الكاحد أكثر مف مقطع، ف     
 كاحد مقطع في مكضكع مف أكثر جمع يمكف كما ،مقطع مف أكثر إلى ـتقسٌ  أف يمكف الطكيمة
كاف مفيـك المعنى بذاتو، مكتمؿ المعنى بربطو ببقية  إال أف كؿ مقطع ،كالقصر الطكؿ حسب

 المقاطع، تاـ المعنى في السكرة كميا، ككؿ ىذا تجده في تفسير الصابكني.
 

 الواحدة اآلية أجزاء تفسير في طريقتو ني:الثا المطمب
بعد أف كاف الصابكني يقسـ السكرة إلى مقاطع، كاف يجٌزئ اآلية إلى جمؿ كتراكيب، كيفسر      

أك التجزيئي، يقكؿ الدكتكر صبلح  طبيعة التفسير التحميمي كؿ جزء عمى حدة، بأسمكب قريب مف
ا إلى الخالدم: "ككجو تسمية التفسير المكضعي بالتجزيئي، أف المفسر يقكـ بتجزمء اآلية، كتقسيمي

 .3عدة جمؿ، ثـ يتكمـ عمى جمميا جممة جممة، كقد يتكمـ عمى كمماتيا كممة كممة"
كىذا األمر ىك المنيج الفعمي لمصابكني في تفسيره، فبعد أف قسـ السكرة القرآنية إلى مكاضع،      

صار أفرد كؿ مكضكع عمى حدة، كجٌزء آياتو، كفٌسر كؿ جزء تفسيرا إجماليا يتماشى مع منيج االخت
 الذم سار عميو مؤلؼ الكتاب.

فمثبل بعد أف قسـ الصابكني سكرة يكسؼ إلى خمسة مقاطع، شرع بتفسيرىا مقطعا مقطعا،      
 آيات تتألؼ كأمثاليا الحركؼ ىذه فمف ،اإلعجاز إلى إشارة (:اٌو)فابتدأ بالمقطع األكؿ، فقاؿ: "

ٍْهَْ، )المعجز الكتاب ٌِْىزَبةِْْءا٠َبدُْْرِ ِْْٓا ج١ِ ُّ ٌْ  ىي الرسكؿ أييا إليؾ أنزلت التي اآليات تمؾ أم :4(ا

                                                           
 .1/211 ،صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 1
 .2/229 ،المصدر السابؽ ،نظرا - 2
 .41ص ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق :الخالدم - 3
 .1اآلية  ،سكرة يكسؼ - 4
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 تشتبو ال الذم ،معانيو في الكاضح ،كبراىينو حججو في الساطع ،بيانو في المعجز الكتاب آيات
ٌَْٕبُْْٖأَِآ، )دقائقو تمتبس كال ،حقائقو َْٔي  مف مؤلفا عربيا كتابا العرب بمغة أنزلناه أم (:َػَوث١ِّ بْلُْوآٔ بْأَ

ُْْ، )العربية األحرؼ ىذه ٌَََْْْؼٍَُى  الكممات مف يصنع الذم أف كتدرككا تعقمكا لكى أم :1(رَْؼمٍُِٛ
 رب مف منزؿ كحي الكبلـ كىذا ،قدير إلو ىك كٕانما ،بشرا ليس ،المعجز الكتاب ىذا في العادية

 .2...،"العالميف
كىذا األمر عيف التفسير التجزيئي، إذ أنو جٌزء اآلية األكلى ػػػ عمى قصرىا ػػػ إلى جزأيف، كجٌزء      

 اآلية الثانية إلى جزأيف كذلؾ، كىذا ىك التفسير التجزيئي.
كعند تفسيره لسكرة النصر، جعؿ السكرة كميا مقطعا كاحدا، إال أنو جٌزء المقطع إلى آيات،      

يات إلى أكثر مف قسـ، كفسر آية تفسيرا إجماليا مستقبل بكيانو عف القسـ اآلخر، كجٌزء بعض اآل
وَُْْعآءَْْاَِما)مرتبطا بو بمعناه، فقاؿ: " ْٖ ٌْفَْزؼُّْْللَأَِْْ ا مى اهلل عميو ص) اهلل لرسكؿ الخطاب(: َٚ

 محمد يا اهلل نصرؾ إذا :كالمعنى ،المؤمنيف سائر كعمى عميو كالفضؿ بالنعمة ربو يذكره( كسمـ
 مف فيك ،بالغيب إخبار ،كقكعو قبؿ مكة بفتح كاإلخبار( القرل أـ) مكة عميؾ كفتح ،أعدائؾ عمى

َهأ٠َْذَْ) ،الفتح بعد نزكليا ألف اهلل نصر جاء قد أم قد بمعنى" إذا": القرطبي قاؿ ،النبكة أعبلـ َْٚ

ًَْ َْْْإٌَب ِْْٓف٠َِْْٝلُفٍُٛ اعب ّْْللَاِِْْك٠ َٛ  ،جماعات جماعات ،اإلسبلـ في يدخمكف العرب كرأيت أم (:أَْف
 ابف قاؿ ،طائعة األرض أقطار مف تأتي العرب صارت مكة فتح بعد ألنو ،قتاؿ كال حرب غير مف

 اهلل فتح فمما ،نبي فيك قكمو عمى ظير إف :يقكلكف ،مكة فتح تنتظر كانت العرب أحياء إف :كثير
 يبؽ كلـ ،إيمانا العرب جزيرة استكثقت حتى سنتاف تمض فمـ ،أفكاجا اهلل ديف في دخمكا ،مكة عميو

ج ؼْْ، )لئلسبلـ مظير إال العرب قبائؿ سائر في ََ لِْْفَ ّْ  عمى بحمده كعظمو ربؾ فسبح أم(:َهث هَْْثَِؾ
، العباد كٕاسبلـ ،الببلد كفتح ،األعداء عمى النصر مف أكالؾ ما عمى كأشكره ،النعـ ىذه

زَْغفِْوُْٖ) ٍْ ا َْْْأَُِْٗ، )كألمنؾ لؾ المغفرة منو أطمب أم (:َٚ  ،التكبة كثير كعبل جؿ إنو أم (:رَٛاثَبَْوب
 .3"المؤمنيف بعباده الرحمة عظيـ

                                                           
 .2اآلية  ،سكرة يكسؼ - 1
 .2/47 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .3/532 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
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فالصابكني فٌسر آيات السكرة كؿ آية عمى حدة، كقٌسـ اآلية الثالثة إلى قسميف، فٌسر كؿ قسـ      
 بمعزؿ عف سابقو، كٕاف كاف بالجممة معانييا مرتبطة.

 

 الصابوني لتفسير العممية القيمةالثالث:  المبحث
ال يخمك جيد مف ثمار، فكيؼ إذا كاف ىذا الجيد تفسيرا لكبلـ رب العالميف، ككتاب )صفكة      

التفاسير( لمصابكني مف كتب التفسير الميمة، كتبو مستعينا بما ركم عف النبي صمى اهلل عميو 
 كسمـ كالصحابة كالتابعيف، رابطا ذلؾ بالكاقع الميعاش.

كقد  ،كٕانما بيف ىذا كذاؾ ،كال بالقصير قميؿ الفائدة ،بالطكيؿ الصعب القراءة كىك تفسير ليس     
 ، كبياف ذلؾ في المطمبيف التالييف.حكل مف الفكائد الكثير

 

 الكتاب خالل من الصابوني لتفسير العممية القيمة :األول المطمب
 :التاليةتبرز القيمة العممية لصفكة التفاسير مف خبلؿ النقاط 

 ختص بأفضل العموم عمى اإلطالقا نو كتابإ :أوال
(، الرتباطو بأىـ الكتب عمى اإلطبلؽ، أال كىك كتاب اهلل عز كجؿ عمم التفسيرأال كىك )     

 العمـك كأجؿ ،الكفايات فركض مف التفسير أف العمماء أجمع(، قاؿ اإلماـ السيكطي: "القرآن الكريم)

 .1"الشرعية الثبلثة
 إياسفعمـ تفسير القرآف مف أجؿِّ العمكـ، ألنو كاشؼ عف معاني القرآف الكريـ كعظمتو، قاؿ      

 ممكيـ مف كتاب جاءىـ قكـ كمثؿ ،تفسيره يعممكف ال كىـ القرآف يقرؤكف الذيف مثؿ" :معاكية بفا
 التفسير يعرؼ الذم كمثؿ ،الكتاب في ما يدركف ال ركعة فتداخمتيـ ،مصباح عندىـ كليس ليبل

 .2"الكتاب في ما فقرؤكا بمصباح جاءىـ رجؿ كمثؿ
 
 
 

                                                           
 .4/465 ،اإلتقان في عموم القرآن :السيكطي - 1
 .1/26 (،الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي القرطبي: - 2
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 نو كتاب تفسير قائم عمى االختصار واإليجاز: إثانيا
كىذه مزية عظيمة ليذا الكتاب، نظران ألىمية اإليجاز في المغة العربية، كمكانتو في كتاب اهلل      

 ما كاف إذا الكثير عف بالقميؿ كاالكتفاء ،اإليجاز العرب شأفعز كجؿ القائـ عمى اإليجاز، فمف 
 .1المعنى عمى داال بقي

فعمـ اإليجاز عمـ عظيـ ال يستطيع أم كاحد الخكض فيو، بؿ ينبغي لمف أراد الغكص فيو أف      
 ييعنىى ليس اإليجازيككف عالما بكثير مف العمـك المتعمقة بالمغة، كقد عٌرؼ الجاحظ االيجاز بقكلو: "

 يردِّد كال ،إلغبلقو سببان  يككف ال ما بقدرً  يحذؼ أف لو ينبغي كٕانَّمىا ...،كالمفظ الحركؼً  عددً  قمَّةي  بو
ؿ فىما ،بًشطره اإلفياـ في يىكتفي كىك  .2"الخطؿ فيك المقدار عف فضى

كالمتتبع لتفسير الصابكني، يرل أنو تفسير قائـ عمى اإليجاز، كقد ذكر ذلؾ في مقدمة تفسيره      
، المفصمة الكبيرة التفاسير في ما لعيكف جامع نوأل كذلؾ" التفاسير صفكة" كتابي سميتأ كقدفقاؿ: "

 .3"كالبياف كالكضكح،  كالترتيب االختصار مع
 

 تفسير جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي واالجتيادنو كتاب : إثالثا
أك ما نقؿ عف النبي  صمى اهلل عميو  ،ما جاء في القرآف الكريـ نفسو ىك :التفسير المأثور     
، كسيأتي تفصيؿ 4بيانا لمراد اهلل تعالى مف كتابو ،أك عف أصحابو رضي اهلل تعالى عنيـ ،كسمـ

 .5ذلؾ في مكاف آخر مف ىذه الرسالة
غير مخالؼ  ،مكافؽ لما قبميا كما بعدىا ،ىك صرؼ اآلية إلى معنى محتمؿو  :والتفسير بالرأي     

 .7، كسكؼ يأتي تفصيؿ ذلؾ في مكاف آخر مف الرسالة6كالسنة مف طريؽ االستنباطلمكتاب 

                                                           
 .1/248 ،ـ(1995 -ىػ 1416 – 5)ط ،فخر الديف قباكة :تحقيؽ ،الجمل في النحو :الخميؿ بف أحمد ،الفراىيدم ،انظر - 1
 ،دار الجيؿ ،بيركت ،)لبناف ،أبك عثماف عمرك بف بحر :تحقيؽ ،كتاب الحيوان :أبك عثماف عمرك بف بحر ،الجاحظ - 2

 .1/91 ،ـ(1996 –ق 1416
 .1/6 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 – 8ط ،مكتبة كىبة ،)مصر ،التفسير والمفسرون :محمد حسيف ،كالذىبي ،2/12 ،مناىل العرفان :الزرقاني ،انظر  -4

 .1/152 ،ـ(2003 –ق 1424
 .76 الفصؿ الثالث مف ىذه الرسالة، صالمبحث األكؿ مف نظر ا - 5
 ،)دار طيبة ،كسميماف الحرش ،كعثماف جمعة ،محمد النمر :تحقيؽ ،معالم التنزيل :أبك محمد الحسيف بف مسعكد ،البغكم - 6

 .1/46 ،ـ(1997 -ىػ 1417 - 4ط
7
.101 الفصؿ الثالث مف ىذه الرسالة، صالمبحث الثاني مف نظر ا-
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، كىذه كميا 3، كالمقطكعة2، كالمكقكفة1ك"صفكة التفاسير" حكل الكثير مف الركايات المرفكعة     
مف التفسير بالمأثكر، كحكل أيضا الكثير مف التكجييات، كاالجتيادات، كالترجيحات؛ كالتي تصب 

 التفسير بالرأم كاالجتياد.في عمـ 
 

 نو حوى الكثير من العموم المتعمقة بالتفسير: إرابعا
فصفكة التفاسير ميداف لعمكـ الببلغة كالمغة كالنحك، كعمكـ القرآف عمى تنكعيا، كعمكـ الحديث      

 بكافة أشكالو، كيمكف إجماؿ ىذه العمكـ بما يمي:
 

 عموم القرآن
 ،عمم القراءاتمؿ عمى )تكتشعمكـ القرآف مف العمـك التي البد لكؿ مفسر مف اإلحاطة بيا،      

وعمم  ،وعمم المحكم والمتشابو ،وعمم المكي والمني ،وعمم الناسخ والمنسوخ ،وعمم أسباب النزول
 .4(، وغيرىاالقصص القرآني...

كفي صفكة التفاسير مف ىذه العمـك الكثير، كسييفرد لكؿ نكع مف ىذه العمـك عنكاف مستقؿ      
 لمبحث فيو بإذف اهلل تعالى.

 
 الفقو وعمومو

عمى ف ،عمكـ الفقو مف العمكـ الميمة في التفسير، كبخاصة في تفسير اآليات المتعمقة باألحكاـ     
ط األحكاـ، ككيفية الفقو، ليتمكف مف كيفية استنبا المفسر أف تككف عنده دراية بعمكـ أصكؿ

 .5االستدالؿ بو

                                                           
 :عبد اهلل بف يكسؼ ،الجديع ،انظر ،أك تقرير أك صفة ،أك فعؿ ،مف قكؿ ،ىك ما أضيؼ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ - 1

 .1/27 ،ـ(2007 -ىػ 1428 – 3ط ،مؤسسة الرياف ،بيركت ،)لبناف ،تحرير عموم الحديث
 . 1/39، تحرير عموم الحديث :الجديع ،انظر ،أك صفة ،أك تقرير ،أك فعؿ ،ىك ما أضيؼ إلى الصحابي مف قكؿ - 2
 .1/39 ،تحرير عموم الحديث :الجديع ،انظر ،أك صفة ،أك تقرير ،أك فعؿ ،تابعي مف قكؿىك ما أضيؼ إلى ال - 3
 .1/266 ،التفسير والمفسرون :الذىبي - 4
 .1/277 ،التفسير والمفسرون :الذىبي - 5



54 
 

كقد برزت عمكـ الفقو كأصكلو في صفكة التفاسير، فمـ يترؾ آية مف آيات األحكاـ إال كعرض      
األحكاـ الشرعية التي تناكليا، مع الحرص عمى االختصار، كعدـ التكسع في ذكر المذاىب، 

 .1كسيأتي الكبلـ في ىذا المكضكع بتكسع أكبر، في فصؿ مستقؿ مف ىذه الدراسة بإذف اهلل تعالى

 

 عموم المغة
كىذه  ،تعتبر المغة العربية مف أىـ األدكات التي يجب عمى المتدبر لمقرآف الكريـ أف يتقنيا     

وعمم  ،وعمم المعاني ،وعمم المفردات ،وعمم االشتقاق ،وعمم الصرف ،عمم النحوالعمكـ تشمؿ )
اآلخر أف يتكمـ في كتاب اهلل إذا قاؿ مجاىد: "ال يحؿ ألحد يؤمف باهلل كاليكـ ، (وعمم البيان ،البديع

 .2العرب" اتلـ يكف عالمان بمغ
كعمكـ المغة بشتى أنكاعيا كاضحة في تفسير الصابكني، كقد تقٌدـ ذكر بعضيا، كسيأتي ما      

 .3تبقى مف ذلؾ في مكانو مف ىذه الدراسة بإذف اهلل

 

 عمم الواقع
 في ليا كجكد، أك ال بحثان  قيتمت قد ،سابقة كمباحث مسائؿ يكرر القرآف يفسر ممف كثير     
 أك ،ككسبلن  اكنان تي أك عجزنا إما ،الكريـ القرآف ضكء في المعاصرة المشكبلت بحث كيترككف ،الكاقع
، لكف الصابكني تجاكز ذلؾ مف خبلؿ الفكائد كالمطائؼ التي أبرقيا في تفسيره، كمف 4ذلؾ غير

ف في مقدمتو أنو حريص عمى ذلؾ، خبلؿ المفتات التربكية كاإليمانية التي  أطمقيا، حتى إنو دكَّ
، كاضح سمكببأ، الناس عمى فيمو لتيسير جيدىـ يبذلكا فأ اليكـ العمماء كاجب مف ففقاؿ: "فإ

 ركعة مف القراف في ما يبرزكا فكأ، تكمؼ كال تعقيد كال، تطكيؿ كال فيو حشك ال، ناصع كبياف

                                                           
 .193 انظر الفصؿ السادس مف ىذه الرسالة، ص - 1
 .2/181 ،اإلتقان في عموم القرآن :السيكطي -2
 .147 انظر المبحث الثاني مف الفصؿ الرابع مف ىذه الرسالة، ص - 3
 – 3ط ،مؤسسة الرسالة ،)السعكدية ،اتجاىات التفسير في القرن الرابع عشر :الركمي،  فيد بف عبد الرحمف ،انظر - 4

 .3/1160 ،ـ(1997 -ىػ 1418
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 الى المتعطش، المثقؼ الشباب حاجة كيمبي، الحديث العصر كركح يتفؽ بما، كالبياف عجازاإل
 .1"الكريـ القراف كمعارؼ عمكـ مف التزكد

 

 سيولة عرضو وتقديمو لمناس :خامسا
تميز صفكة التفسير بأسمكبو السيؿ الجميؿ، كترتيبو المريح، فقد عنكف مؤلفو فيو بعناكيف      

تيسىيِّؿ عمى القارئ الكصكؿ إلى بغيتو، كما أنو جٌزأ السكر إلى آيات حسب المكاضيع، كاختار فيو 
ذا أمر ميـ، مؤلفو أسيؿ العبارات، كأكجز التفاسير، كؿ ىذا بغية تقريب التفسير إلى العامة، كى

كالعمـك  ،افة كاسعة في مختمؼ جكانب الثقافةقينبغي عمى المفسر أف يككف صاحب ثقاؿ الذىبي: "
كيحاكؿ تفسير آيات  ،كالفكرية ،كاالقتصادية ،كالسياسية ،كالنفسية ،كالككنية ،كالعقمية ،االجتماعية

، مع تناسب كمقتضيات العصركبأسمكب ي ،القرآف المتعمقة بيذه المكضكعات تفسيران عمميان عصريان 
 . 2ربط ىذه اآليات بكاقع األمة

فكثير مف العامة إذا ما أراد أف يعرؼ تفسير آية مف كتاب اهلل عز كجؿ، فإنو ال يستطيع      
فيميا مف خبلؿ كتب التفسير القديمة، فالمغة، كاألسمكب، كالشكؿ، كالطريقة...، تختمؼ عف أبناء 

 ىذا العصر.
كالقرآف الكريـ لـ ينزؿ ليفيمو العمماء كحدىـ، بؿ ليفيمو العامة كالعمماء، كىذا ما أراده      

 جامع نوأل كذلؾ" التفاسير صفكة" كتابي سميتأ كقدالصابكني مف تفسيره، كدؿ عمى ذلؾ قكلو: "
 فأ مؿأ يمِّ ككي ، كالبياف كالكضكح، كالترتيب االختصار مع، المفصمة الكبيرة التفاسير في ما لعيكف
، قكـاأل السبيؿ ليا يكضح بما، سبلميةاإل مةاأل منو تستفيد فكأ، اهسمَّ لمي  مطابقا اسمو يككف

 .3"المستقيـ كالصراط
 قد المسمـ كاف كاذاكىا ىك الصابكني يبيِّف الدافع إلى تأليفو ىذا التفسير، فيقكؿ في مقدمتو: "     

، الكبيرة التفاسير الى الرجكع عف ايامو كضاقت، معاشو تحصيؿ في كقتو ليشغؿ الدنيا اضطرتو
 ظياراكإ ، ياتوآل كتفصيبل تبيانا، تعالى اهلل كتاب ػػػػ عمييـ اهلل رضكافػػػػ  اسبلفنا بيا خدـ التي

، خبلؽكأ حكاـكأ، كتيذيب تشريع مف المجيد الكتاب حكاه لما برازاكإ ، عجازهإل يضاحاكإ ، لببلغتو

                                                           
 .1/6 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .1/267 ،التفسير والمفسرون :الذىبي - 2
 .1/6 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
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 سمكببأ، الناس عمى فيمو لتيسير جيدىـ يبذلكا فأ اليكـ العمماء كاجب مف ففإ ؛كتكجيو كتربية
 مف القراف في ما يبرزكا كاف، تكمؼ كال تعقيد كال، تطكيؿ كال فيو حشك ال، ناصع كبياف، كاضح
 المتعطش، المثقؼ الشباب حاجة كيمبي، الحديث العصر كركح يتفؽ بما، كالبياف عجازاإل ركعة

 .1"الكريـ القراف كمعارؼ عمكـ مف التزكد لىإ
ثـ إف الصابكني أقدـ عمى تفسير كتاب اهلل عز كجؿ؛ لقناعتو أف أحدا لـ يكتب تفسيرا كفؽ ما      

 ما عمىػػػ  كجؿ عز اهلل لكتاب تفسيرا جدأ كلـترتضيو العامة، كيتفؽ كمتطمبات العصر، فقاؿ: "
 رغـ، العمؿ بيذا القياـ عمى فعزمت، فيو كرغبتيـ، عنو الناس كسؤاؿ، اليو الحاجة رغـ ػػػ كصفت

 ؛عميو متككبل، الكريـ باهلل مستعينا، الزماف ىذا في يتاح ال لكقت كاحتياجو، كتعب مشقة مف فيو ما
، تعالى اهلل بكتاب يميؽ بشكؿ خراجوإل يكفقني فكأ، الكاجب ىذا تماـإ عمى يعينني فأ ياهإ سائبل
 العمؿ الى كيدفعو، كيقينا يماناإ يزيده ما، بيانو مف دكالتزكٌ ، القراف ياتآ فيـ عمى المسمـ يعيف
 .2"كعبل جؿ الربٌ  مرضاة الى المكفؽ الجادٌ 

 

 العمماء اراء خالل من لمكتاب العممية القيمة :الثاني المطمب
كما أف صفكة التفاسير انتشر كاشتير بيف الناس، فقد لقي قبكال أيضا مف العمماء، فتعيدكه      

بالدراسة، كالبحث، كالتنقيح، كالتمخيص، كالتدريس، كقد أثنى عمى صفكة التفاسير عدد مف العمماء، 
تبارؾ لمؤلفو كما نرل في أكؿ الكتاب، ككؿ تمؾ التقديمات كانت تمتدح الكتاب، كتكصي بقراءتو، ك 

 عمى ىذا المجيكد الضخـ.
كمف الذيف امتدحكا ىذا الكتاب الشيخ محمد الغزالي ػػػػ رحمو اهلل ػػػػ، فقد قاؿ في ىذا التفسير:      

، الفنية المصطمحات عف بعيد، داءاأل فياض، العبارة سيؿ قمـ لىإ تحتاج نيةالقرآ الثقافة ف"فإ
 دكف الجماىير نفكس لىإ بو كالكصكؿ، السماكم السياؽ برازإ كبراأل ىمو، الفمسفية كالمناقشات

 يسر ذإ، الغاية ىذه تحقيؽ في الصابكني عمي محمد الشيخ فضيمة نجح كقد، التكاء كأ تكمؼ
 دبيةكأ عممية خبلصات تتضمف ئمةاأل قكاؿأ مف مبلجي  تفسيره في كجمع، العزيز الكتاب تفسير
 تفسيره في قرف الصابكني عمي محمد الشيخ فأ الحظنا كقد ،النافعة كالحكـ بالحقائؽ غنيا جعمتو

 ػػػ يقكلكف كما ػػػ كالمعقكؿ المنقكؿ بيف جمع نوإ مأ، الخمؼ كاجتيادات السمؼ ثكراتمأ مف كثير بيف
                                                           

 .1/6 ،المصدر السابؽ - 1
 .1/6 ،المصدر السابؽ - 2
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 فأ الحظنا كما، الطريقتيف في ما بخير ينتفع فكأ، معا المكنيف ماموأ يرل فأ القارئ فيستطيع
 كلكف، العصر يطيقو ال طنابإ كأ ،شديد يجازإ مافإ، الطرفيف حدأ لىإ تجنح قد خرلاأل التفاسير

 ،جمؿكأ فأفاد ،العممي مسمكو في يتكسط فأ استطاع ػػػػ خيرا اهلل جزاه ػػػػ الصابكني عمي محمد الشيخ
 ال نبكية حاديثأ كأ ،عممية نظريات بذكر جازؼ حيف البعض فيو كقع الذم الشطط عف ابتعد كما

 .1"كالتمحيص التثبت مف سكقيا في بد
كأما شيخ األزىر ػػػ الشيخ عبد الحميـ محمكد رحمو اهلل ػػػ، فقد أشاد بحسف اختصار الصابكني،      

 عمى الصابكني عمي محمد األستاذ األخ طمعنيأكحسف انتقائو ألحسف األقكاؿ كألخصيا، فقاؿ: "
 تفسير في راءاآل صحأ ذكر المؤلؼ فيو تحرل كتاب كىك"  التفاسير صفكة"  الجديد كتابو مف شيء
 اف شؾ ال فانو، عقمو مف قطعة المرء اختيار كاف كاذا، كالسيكلة االختصار مع تعالى اهلل كتاب

 .2"كبصيرة عمـ عمى الييا رجع التي التفسير كتب اميات مف االختيار في كبيرا تكفيقا كفؽ المؤلؼ
 جادأ فقدأشاد بأسمكب الكتاب، كطريقة مؤلفو فيو، فقاؿ: "، فقد 3حميد بف اهلل عبد كأما الدكتكر     

 قكاؿاأل صحأ كاختار جمعو في اجتيد كما، خيرا اهلل جزاه كتابو مف سمعتو فيما فادكأ المؤلؼ
، كاضح سمكببأ، كالمعقكؿ ثكرالمأ بيف التفسير ىذا في كجمع ،اهلل كتاب تفسير في رجحياكأ

 الكممات معاني يكضح ،ليا ساسيةاأل لممقاصد خبلصة السكرة يدم بيف يذكر، سيمة حديثة كطريقة
 جموأ مف نزلت الذم السبب كيبيف، حقةالبٌل  ياتكاآل السابقة ياتاآل بيف كالمناسبة ،اشتقاقيا كبياف

 كالمستنبطة ياتباآل عبلقة ليا التي الفكائد كركيذ، عراباإل كجكه دكف ياتاآل بتفسير يبدأ ،ياتاآل
 .4"الببلغية كالنكات البيانية الصكر بياف كيكضح، منيا

 كؿ في المؤلفيف مف كثير ماؿيقكؿ في التفسير كصاحبو: "5كىذا الشيخ أبك الحسف الندكم     
 الكتب ليذه فكانت، قكاىاكأ قكاؿاأل قربأ كاختيار، المكسكعية الكتب ىذه مف االنتقاء لىإ عصر

 ىذا الى العصكر حكجأ مف العصر ىذا ككاف، العمـ طمبة عمى كبير كفضؿ ،عظيمة فائدة
 الفاضؿ صديقنا كاف لؾلذ، االذىاف كتشتت اليمـ كضعؼ الكقت لقصر ليؼالتأ مف سمكباأل

                                                           
 .1/5 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .1/3 ،المصدر السابؽ - 2
 .كالرئيس العاـ لئلشراؼ الديني عمى المسجد الحراـ ،رئيس مجمس القضاء األعمى في المممكة العربية السعكدية - 3
 .1/3 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .رئيس ندكة العمماء بمكنيك اليند - 5
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 كفر فقد"  التفاسير صفكة"  كتابو كضع في التكفيؽ كؿ مكفقا الصابكني عمي محمد الشيخ فضيمة
 ال، التفاسير كخبلصة دراستو عصارة ىك ما الى بيدىـ كاخذ طكيبل كقتا التفسير عمـ طمبة عمى
 بذلؾ فاستحؽ، التدريس لفف ممارستو كحسنت ذكقو كسمـ دراستو تكسعت مف اال ذلؾ عمى يقدر
 .1"عممو كتقبؿ ثابوكأ خيرا اهلل جزاه التفسير بفف كالمشتغميف العمـ طمبة شكر
بطباعة ىذا الكتاب، كنشره، حتى تعـ  2كقد أكصى فضيمة الدكتكر راشد بف راجح الرشيد     

 محمد االستاذ لفضيمة"  التفاسير صفكة"  كتاب عمى اطمعت لقدالفائدة، كيحصؿ الخير، فقاؿ: "
 المفسريف ئمةأ قالو ما خبلصة حكل ثمينا كتابا لفيتوفأ صفحاتو بعض تكقرأ الصابكني عمي

 بالجكانب العناية مع جيدة كايضاحات ميسرة كعبارات مبسط سمكببأ العمـ طمبة عمى فيمو ليسيؿ
 .3"الفائدة لتعـ كالنشر الطبع يستحؽ جيد كتاب بذلؾ فيك ،كالبيانية المغكية
كينبغي اإلشارة إلى أف الشيخ ابف باز رحمو اهلل ػػػ عمى الخبلؼ الذم ينشر كيتداكؿ بيف أىؿ      

قد امتدح الكتاب، كأثنى عميو  العمـ بينو كبيف الشيخ، خاصة في مسألة تفسير آيات الصفات ػػػ
ػػػ ابف الشيخ محمد الصابكني ػػػ: "أف الشيخ ابف باز قد امتدح  4خيرا، فقد أخبرني أحمد الصابكني

 الكتاب، كأكصى طمبتو بقراءتو كالمطالعة فيو، كامتدح المؤلؼ كأثنى عمى عممو".
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .1/4 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .عميد كمية الشريعة كالدراسات االسبلمية بمكة المكرمة - 2
 .1/5 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
العشريف مف شير  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،في زيارتي لو في منزلو يـك األربعاء - 4

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،بيف الظير كالعصر ،ـ(2013مف العاـ ) ،مارس
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 الثاني الفصل

 كتابو في المفسر مصادر
 مباحث:وفيو ثالثة 

 نالقرآ وعموم التفسير كتب من مصادره  :األول المبحث
 المبحث الثاني: مصادره من كتب العموم األخرى

 المبحث الثالث: المالمح العامة لطريقتو في النقل
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 القران وعموم التفسير كتب من األول: مصادره المبحث
 عمماء مف المحٌدثيف، أك أك ،المفسريف مف كاف سكاء سبقو عمف الصابكني في تفسيره ينقؿ     
 .1في نقمو مف التفاسير باألمانة ذلؾ في كامتاز ،المغة
كمف خبلؿ الدراسة كالتتبع لما جاء في صفكة التفاسير؛ كجدت أف المفسر قد اعتمد عمى      

مراجع كمصادر عديدة كمتنكعة، كغالبيتيا مف األصكؿ المعتمدة كالمتقدِّمة، كفي القميؿ النادر عمى 
 بعض المراجع المتأخرة.

 

 القران وعموم التفسير كتب من مصادره  :األول المطمب
 مف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف أثر ما في تفسيره األكؿ مصدر الصابكني فكا     

 بف كأبي ،مسعكد بفكا كابف عباس، ،طالب أبي بف عميك ،عمييـ اهلل رضكاف الصحابة ثـ ،األخبار
، ثـ نراه ينقؿ عف العديد مف كتب كعكرمة كمجاىد، التابعيف عف ركم ما ثـ ،، كغيرىـكعب

تميزت بالقدـ في الغالب، كفي طميعتيا جامع البياف في تفسير القرآف لمطبرم، كتفسير التفسير التي 
القرآف العظيـ البف كثير، كالكشاؼ لمزمخشرم، كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي، كفتح القدير 

 سميـال العقؿ ٕارشادلمشككاني، كالتفسير الكبير لمرازم، كأنكار التنزيؿ لمبيضاكم، كتفسير الجبلليف، ك 
 ألبي السعكد، كغيرىا مف كتب التفسير. الكريـ الكتاب مزايا إلى

كما نقؿ عف بعض الحكاشي المتعمقة بكتب التفسير السابقة )كحاشية الصاكم، كحاشية      
 الجمؿ( عمى الجبلليف، )كحاشية زادة، كحاشية الشياب( عمى البيضاكم، كغيرىا مف الحكاشي.

بعض كتب التفسير الحديثة، كتفسير الظبلؿ لسيد قطب، كمحاسف كنجد الصابكني ينقؿ عف      
 التأكيؿ لمقاسمي، كتفسير جزء تبارؾ لمشيخ عبد القادر المغربي، كغيرىا.

 

 الكريم نالقرآ عموم كتب من مصادره :الثاني المطمب
اىتـ الصابكني في تفسيره بعمكـ القرآف، كىذا أمر بدييي؛ نظرا الرتباط عمكـ القرآف بالتفسير،      

بؿ إف بعض آيات القرآف ال يمكف تفسيرىا، ما لـ نقؼ عمى ما يتعمؽ فييا مف مسائؿ تندرج ضمف 

                                                           
  .كٌثؽفكاف غالبا ال ي ،أما أقكاؿ األئمة السابقيف مف الصحابة كالتابعيف ،نقمو مف أقكاؿ أصحاب التفاسير :نقصد بذلؾ - 1
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قة بعمكـ القرآف، عمكـ القرآف، كقد نٌكع الصابكني المصادر التي كاف يعزك إلييا في المسائؿ المتعم
 كىذه المصادر عمى النحك التالي:

 

 النزول أسباب في مصادره :أوال
عنكف الصابكني في تفسيره عنكانا أسماه )أسباب النزكؿ(، ذكر فيو أسباب النزكؿ لآليات التي      

 ليا سبب نزكؿ، ككاف يعزك ذلؾ إلى مصادره.
كقد اعتمد الصابكني في ذلؾ عمى الركايات التي نقمتيا كتب السٌنة، فكاف يذكر ركايات في      

بأسباب النزكؿ، كيعزكىا إلى الكتب التي أخرجتيا، كما فعؿ عند ذكره لسبب نزكؿ اآلية: ) َِ َْٚ

وِْْاِلََْْٔزَََٕييُْ ِْ َ بٌََُْْْٗهث هَْْثِؤ ََِْْٓ بْأ٠َِْل٠َٕبْث١َْ َِ ٍْفََٕبَْٚ بََْْٚف ََِْْٓ بْماٌِهَْْث١َْ َِ ََْْْٚ ١ّب َْْهثُّهََْْوب َِ ، قاؿ 1(َٔ
 أف يمنعؾ ما جبريؿ يا :(مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ عباس ابف عفالصابكني: "

ب) اآلية فنزلت ؟تزكرنا مما أكثر تزكرنا َِ وِْْاِلََْْٔزَََٕييَُْْٚ ِْ َ ، ثـ عزا ذلؾ إلى 2"ية(، اآل...َهث هَْْثِؤ
 .3البخارم

أما الكتب التي اعتمد عمييا كثيرا في ذكر أسباب النزكؿ؛ فكانت كتاب أسباب النزكؿ      
لمكاحدم، ككتاب لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ لمسيكطي، كٕاف كاف اعتماده عمى األكؿ أكثر، 
كنقؿ الصابكني ما نقمتو كتب التفسير مف أسباب نزكؿ لبعض اآليات، خاصة تفسير الطبرم، 

 ابف كثير، كالدر المنثكر في التفسير بالمأثكر لمسيكطي، كغيرىا مف الكتب. كتفسير 

 

 مصادره في بقية عموم القرآن :ثانيا
نٌكع الصابكني مصادره في عمكـ القرآف، فقد أخذ مف )مقدمة ابف تيمية في التفسير(، كما أنو      

ككتاب زاد المسير البف اعتمد بشكؿ كبير عمى كتاب )اإلتقاف في عمكـ القرآف( لمسيكطي، 
 الجكزم، ككاف كثيرا ما يحيؿ في عمـك القرآف إلى كتابو في ىذا العمـ، كىك التبياف في عمـك القرآف.

                                                           
 .64اآلية  ،سكرة مريـ - 1
 .2/170 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .  3/1177، 3046، حديث رقـ صحيح البخاريانظر، البخارم:  - 3
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كينبغي العمـ، أف الصابكني كاف كثيرا ما ينقؿ عمـك القرآف مف كتب التفسير نفسيا، خاصة      
ؽ كالمقيد، كالناسخ كالمنسكخ، كغيرىا مف في األمكر المعتمدة عمى الركاية كالعاـ كالخاص، كالمطم

 عمـك القرآف.
 

 المبحث الثاني: مصادره من كتب العموم األخرى
 وعمومو مصادره من كتب الحديثالمطمب األول: 

بمغت الركايات التي ذكرىا الصابكني في تفسيره عددا كبيرا، ككاف ينقؿ ىذه الركايات مف كتب      
الشيخ أنو كاف يعتمد أكال في تفسيره عمى ركايات الصحيحيف  1الحديث النبكم الشريؼ، كقد حدثني

ترمذم، )صحيح البخارم، كصحيح مسمـ(، فإف لـ يجد فمف كتب السنف )النسائي، كأبك داكد، كال
 كابف ماجة(، فإف لـ يجد، فكاف يركم مف غيرىا.

كقد تتبعت كتب الحديث التي كاف الشيخ الصابكني يعزك ركاياتو إلييا، فكجدت أف النصيب      
األكبر كاف لمكتب الستة، ثـ مف بعدىا كاف اعتماده عمى غيرىا مف كتب الحديث، فمف الكتب التي 

ف البييقي، كمسند البزار، كالمعجـ الكبير لمطبراني، ككثيرا ما نقؿ عنيا الصابكني في تفسيره، سن
 كاف يعزك الركايات إلى الدر المنثكر لمسيكطي.

 

 مصادره من كتب الفقو اإلسالمي :المطمب الثاني
الجانب الفقيي في صفكة التفاسير مختصر جدا، كقد تكسع الصابكني في تفصيؿ آيات      

ؿ في ر آيات األحكامتفسياألحكاـ في كتابو اآلخر ) (، فمـ يكف الصابكني في صفكة التفاسير يفصِّ
أدلة المذاىب، كال في الخبلفات الفقيية كثيرا، بؿ كاف يذكر رأم الجميكر في أغمب المسائؿ 

 الفقيية التي تحدثت عنيا اآليات.
صة تفسير كقد كاف الصابكني كثيرا ما يرجع إلى كتب التفسير لبياف الخبلفات الفقيية، خا     

الطبرم، كتفسير ابف كثير، كتفسير القرطبي، كقد رجع الصابكني أيضا إلى كتاب إعبلـ المكقعيف 

                                                           
العشريف مف  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،خبلؿ زيارتي لو في منزلو يـك األربعاء - 1

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013مف العاـ ) ،شير مارس
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عف رب العالميف البف القيـ، ككتاب المكافقات لمشاطبي، إال أف غالب نقمو عف األئمة لـ يكف يكثقو 
 تيا.مف كتب الفقو األصكؿ، كٕاف كثقو فمف كتب التفسير، خاصة الثبلثة التي ذكر 

 

 مصادره من كتب المغة :المطمب الثالث
نقؿ الصابكني كثيرا مف كتب المغة، فمف المصادر ما نقؿ عنيا معاني لممفردات، كاشتقاقاتيا،      

 كتصريفاتيا، كمف المصادر ما نقؿ عنيا أنكاع الببلغة المختمفة.

 

 : كتب معاني المفرداتأوال
نقؿ الصابكني معاني المفردات مف كتب المغة المعتمدة كالتيذيب في المغة لؤلزىرم، كلساف      

حاح لمرازم، كالمصباح المنير لمفيكمي، كالمعجـ الكسيط.   العرب البف منظكر، كمختار الصِّ
كما إف الصابكني نقؿ معاني المفردات مف الكتب المختصة بمفردات القرآف، كمفردات القرآف      

 لمراغب األصفياني، كغيره.

 

 كتب البالغة :ثانيا
مف الكتب التي اعتمد عمييا الصابكني كثيرا في مكضكع الببلغة القرآنية، كتاب نيج الببلغة      

بيدة، كمعاني القرآف لمفراء، كغريب القرآف البف قتيبة، لمشريؼ الرضي، كمجاز القرآف ألبي ع
 كغيرىا مف الكتب.

كما نقؿ الصابكني الببلغة القرآنية مف كتب التفسير، خاصة كتب التفسير المشيكرة بالمغة؛      
، كتفسير المحرر الكجيز البف عطية، كأسرار التنزيؿ لمبيضاكم، لمزمخشرم الكشاؼكتفسير 

 عمييا.كالحكاشي التي 
 

 النقل في لطريقتو العامة المبحث الثالث: المالمح
 عن مصادره فيما يمي النقل في لطريقة الصابوني العامة المالمح أبرز تمخيص يمكن
كنٌكع في مراجعو حتى زادت عف  ،صفكة التفاسير في النقكؿ إيراد مف الصابكني أكثر :أوال     

 .( المفردة التفسير ككتب، السنة كتب) :المراجع مف صنفيف اشتممتالمائتيف، ك 
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 .الحديثة التفسير كتب عف نقمو كقؿٌ  القديمة، المصادر مف الصابكني كاف نقمو ما غالب :ثانيا     
، كذلؾ حسب المكضكع المنقكؿ، مع عنيا النقؿ قمة أك كثرة حيث مف مصادره اختمفت :ثالثا     

 مراعاتو لمنيجو في االختصار كاإليجاز.
 ،مصادرىا كتعدد اتيكثر  رغـ أصحابيا، إلى كالنقكؿ األقكاؿ عزك عمىالصابكني  حرص :رابعا     

إال أنو لـ يمتـز بتكثيؽ التفسير المأثكر الذم ينقمو، فكاف ينقؿ عف أئمة المفسريف مف 
الصحابة كالتابعيف كأتباعيـ دكف أف يكثؽ ذلؾ، فعند حديث الصابكني عف معنى 

ََٝ)عسى( في قكؿ اهلل تعالى: ) مَبِب َْْهثُّه٠ََْْْجَؼضَهَْْأََْْػ اَِْ ٛك  ُّ ْؾ ، قاؿ 1(َِ
 ال كىك كريـ كعد ألنو ،لمتحقيؽ اهلل كبلـ في (عسى)ك :سركفالمف قاؿ" الصابكني:

، كلـ يكثؽ قكؿ 3"القطع تفيد أم كاجبة اهلل مف (عسى): 2عباس ابف قاؿ كليذا ؼيتخمٌ 
 ابف عباس ىذا.

كاف لمصابكني مراجع ىامة في كؿ عمـ، ككاف يقدـ المرجع األصمي عمى بقية  :خامسا     
 المصادر.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .79اآلية  ،سكرة اإلسراء - 1
 .15/143، )بيركت، دار الكتب العممية(، تفسير الطبريانظر، الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير:  - 2
 .2/138 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
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 الثالث الفصل

 واآليات السور تفسير في المفسر منيج
 وفيو مبحثان:

 بالمأثور التفسير في الصابوني منيج :األول المبحث
 المبحث الثاني: منيجو في التفسير بالرأي
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 بالمأثور في التفسير األول : منيج الصابوني المبحث
 المطمب األول: التعريف بالتفسير المأثور

تعددت تعريفات العمماء ليذا المصطمح، كاختمفكا في حدكده كما يشممو مف األقكاؿ المنقكلة في      
 ىك :بالمأثكر التفسيرالتفسير، لكف األقكل مف بيف جممة التعاريؼ، كالمستقر عميو عند العمماء أف 

 مبيِّنة جاءت ألنيا ؛بالس نَّة أك بالقرآف القرآف تفسير مف المنقكؿ صحيح عمى يعتمد الذم التفسير
ًكم بما أك ،اهلل لكتاب  ؛التابعيف كبار قالو بما أك اهلل، بكتاب الناس أعمـ ألنيـ ؛الصحابة عف ري
 .1الصحابة عف غالبنا ذلؾ تمقكا ألنيـ
كقد اىتـ الصابكني في تفسيره بالتفسير بالمأثكر، كلف نككف مبالغيف لك قمنا إنو أكثر مف      

 التفسير عمى يعتمد فيكالتفسير بالمأثكر، حتى كاف لو الدرجة األكلى في االعتماد في تفسيره، 
 الصحابة عف المركية اآلثار يذكرأك  النبكية، باألحاديث أك ،بالقرآف القرآف فيفسر ،بالركاية

 .كالتابعيف
كذكر اآلراء الفقيية  ،كٕاال فقد كثر فيو االستنباط كاالجتياده، غفؿ غير أأنو  ىذاكال يعني      

كٕاال فإنو يفسر بما يممي  ؛نو التزمو حينما يككف لآلية تفسير بوفإ باألثر فسرفيك كٕاف  ،كالخبلفات
 .كما يفيـ بأدكات الفيـ كمناسبات النصكص ،عميو النص

 

 القرآن بالقرآن تفسير ثاني:المطمب ال
 يذكر عدة كقد ،ثـ يردفيا بآية مف كتاب اهلل عز كجؿ ،اآلية بعبارة مختصرةالصابكني يفسر      
 في كالمتحدة ،المعنى في كالمتماثمة المتشابية اآليات بيف يجمع ككأنو ،اآلية تفسير في آيات

قاؿ ابف كثير في معرض حديثو عف أحسف كقد  ،كاحد مكاف في المتناسبة اآليات فتأتي ،المكضكع
 بسط قد فإنو مكاف في جمؿأي  فما بالقرآف القرآف يفسر أف ،ذلؾ في الطرؽ أصح "إف :طرؽ التفسير

 .2آخر" مكضع في

                                                           
 ،ـ(2000 -ىػ 1421 – 3ط ،)مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،عموم القرآنمباحث في  :مناع بف خميؿ ،القطاف - 1

 .40-39ص
دار  ،)بيركت ،والمشيور بتفسير ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم :إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبك الفداء ،ابف كثير - 2

 .1/4 ،ق(1401 ،الفكر
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كيعد ىذا الفعؿ تأصيبل لمنيج  تناقميا المفسركف مف بعد ابف كثير،كىذه الطريقة في التفسير      
، فقاؿ: "فإف قاؿ قائؿ: فما أحسف طرؽ التفسير؟ ابف تيمية في التفسير الذم بينو في مقدمتو

 في فٌسر قد فإنو مكاف في أجمؿ فما بالقرآف القرآف يفسر أف ،ذلؾ في الطرؽ أصح إففالجكاب: 
 .1، كما اختصر في مكاف فقد بسط في مكضع آخر"آخر مكضع

حيث يضع لبنة أساسية  ،يقدـ خدمة لمباحثيف كالدارسيف ،في تفسيره القرآف بالقرآف كالصابكني     
عند تفسيره  ، كمف األمثمة عمى ذلؾالتفسير المكضكعي :الذم يسمى، في العمـ التفسيرم المعاصر

َِٓ) :قكؿ اهلل تعالى اة٠َُِْْوكَْْْٚ َٛ ِِْْٗفَوحِْْالاْْصَ َْٕٙبُْْٔئرِ  بعممو أراد كمف أم" الصابكني:، قاؿ 2(ِِ
ََِْْْٓ) :كقكلو الدنيا مف لو قسمنا ما مع ،كامبل جراأل أعطيناه خرةاآل أجر ْالاَْْؽْوس٠َُِْْو٠لَُْْوب

ِْْٗفٌََُِِْْْٝٗٔيكِْْْفَوحِْ ، فالصابكني فسر اآلية ابتداء، ثـ أردفيا بآية أخرل تأكيدا منو عمى 4"3(َؽْوصِ
 ىذا التفسير.

اَِمآكمف ذلؾ أيضا تفسيره لقكؿ اهلل تعالى: )      َٕبَْٚ ّْ َْٔؼ َِْْْػٍَْٝأَ ب ََ ْٔ َْْٗاإل َٔؤَْٜأَْػَو َِْْٚٗ ْثَِغبِٔجِ

اَِما َُْْٚٗ ََ َْوَُِّْْ َْْْاٌ  مف :النعـ بأنكاع اإلنساف عمى أنعمنا كٕاذا "أم ، قاؿ الصابكني:5(٠َئٍُٛب َْْوب
َِْْٗٚاما، )ككبرا غركرا ربو عف كابتعد ،كعبادتو اهلل طاعة عف أعرض ،(كغنى ،كأمف ،صحة)

 كاآلية ،اهلل رحمة مف قانطا يائسا أصبح ،كالمصائب الشدائد أصابتو كٕاذا أم ،(٠ئٍٛبْوبْْاٌْو
 كقكلو ،كقنط أيس الشدة أصابتو كٕاف ،كتكبر بطر النعمة أصابتو فإف ،اإلنساف لطغياف تمثيؿ

َْْ) :سبحانو َْْْاِ ب ََ ُْْٗاَِماْ،ٍَُ٘ٛػب ُْْفٍِكَْْاإِلٔ ََ َْوَُِّْْ اَِماْ،َعُيٚػب ْْاٌ َُْْٚٗ ََ ٌَْق١ْوَُِْْ ُٕٛػب ْْا َِ)6"7. 
مثاؿ ليككف شاىدا عمى ما أسمفنا، كليدؿ عمى براعة إال أننا نكتفي بيذا ال ،كاألمثمة في ذلؾ كثيرة

الصابكني في ربط كتاب اهلل بعضو ببعض، كفي عزك اآليات ذات المكضكع الكاحد بعضيا 
 ببعض.

                                                           
)ببل دار  ،عدناف زرزكر :تحقيؽ ،مقدمة في أصول التفسير :أبك العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ ،ابف تيمية - 1

 .93ص ،ـ(1972 -ىػ 1392 – 2ط ،نشر
 .145اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 2
 .20اآلية  ،سكرة الشكرل - 3
 .1/149 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .83اآلية  ،سكرة اإلسراء - 5
 .19اآلية  ،سكرة المعارج - 6
 .2/138 ،التفاسيرصفوة  :الصابكني - 7
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 حديثبال الكريم  تفسير القرآن لث:الثاالمطمب 
 ،المتعمقة باآليات األحاديث ذكرفيك ي ،األحاديث في تفسيرهاالستدالؿ بمف الصابكني أكثر      

قاؿ كقد  ،التي يفسرىا بو اآلية كضحلي إما تفسيرا، أك بيانا لسبب نزكؿ، أك تخصيصا، أك تقييدا،
 ؟فما أحسف طرؽ التفسير :فإف قاؿ قائؿ" :في معرض حديثو عف أحسف طرؽ التفسير تيميةابف 

 في فٌسر قد فإنو مكاف في أجمؿ فما بالقرآف القرآف يفسر أف ،ذلؾ في الطرؽ أصح إف :فالجكاب
 ،بالسنة فعميؾ ،ذلؾ أعياؾ ، فإفكما اختصر في مكاف فقد بسط في مكضع آخر ،آخر مكضع

 رحمو الشافعي ػػػ إدريس بف محمد اهلل عبد أبك اإلماـ قاؿ قد بؿ ،لو كمكضحة لمقرآف شارحة فإنيا
 .1" القرآف مف فيمو مما صمى اهلل عميو كسمـ فيك اهلل رسكؿ بو حكـ ما كؿ :تعالى ػػػ اهلل

َْْقكؿ اهلل تعالى: ) كمثاؿ تفسير القرآف بالسنة ما ذكره عند تفسير      َْْٓاِ ْبرَِٕبثِآ٠َْوَنثُٛاْْْاٌَِن٠

زَْىجَُوٚاْْ ٍْ ا َْٕٙبَْٚ ُْْْرُفَزَؼُْْلََْْػ اةٌَُُْْٙ َٛ آءِْْأَْث َّ ََ  كاستكبركا ،كضكحيا مع بآياتنا كذبكا "أم ، قاؿ:2(اٌ
ُْْْرُفَزَؼُْْلَْ، )بمقتضاىا كالعمؿ ،بيا اإليماف عف اةٌَُُْْٙ َٛ آءِْْأَْث َّ ََ  صالح عمؿ ليـ يصعد ال ( أماٌ
ِْٗ) :تعالى كقكلو ،السماء إلى َؼلُْْا١ٌَِْ ْٖ َ٠ُُْْ ٌَْىٍِ  عمؿ منيا ليـ يرفع ال :4عباس ابف قاؿ ،3(اٌط١َ تُْْا

 إن) :حديث كيؤيده ،أركاحيـ قبضت إذا السماء أبكاب ألركاحيـ تفتح ال :كقيؿ ،دعاء كال ،صالح
 أيتيا :فيقول رأسو عند يجمس حتى الموت ممك يجيئو الدنيا من انقطاع في كان إذا الكافر العبد

 عمى يمر فال ،جيفة ريح كأنتن منيا فيخرج ،وغضب اهلل من سخط إلى اخرجي الخبيثة النفس
 فال فيستفتح الدنيا السماء إلى بيا ينتيي حتى ؟الخبيثة الروح ىذه ما :قالوا إال المالئكة من مأل

 .6"5(لو يفتح
فالصابكني في ىذا المثاؿ جمع بيف ثبلثة أنكاع مف التفسير، ففسر القرآف بالقرآف عند تفسيره      

لصعكد العمؿ، ثـ فسر القرآف بأقكاؿ الصحابة عندما أشار إلى قكؿ ابف عباس في عدـ رفع 
سير أعماليـ، ثـ ختميا بتفسير اآلية بقكؿ الصادؽ المصدكؽ عميو السبلـ، كىذا مف أجؿِّ التفا

 كأقكميا.
                                                           

 .93ص ،مقدمة في أصول التفسير :ابف تيمية - 1
 .40اآلية  ،سكرة األعراؼ - 2
 .10اآلية  ،سكرة فاطر - 3
 .2/214، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 4
 ،)مصرتحقيؽ: شعيب األرنؤكط،  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أبك عبد اهلل الشيباني ،بف حنبؿ أحمد اإلماـأخرجو  - 5

  .رجالو رجاؿ الصحيح ،إسناده صحيح :كقاؿ األرنؤكط ،4/287 ،18557حديث رقـ  ،مؤسسة قرطبة(
 .1/294 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
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َلئِهَْكمف ذلؾ أيضا تفسيره لقكؿ اهلل تعالى: )      ْٚ َْْٓأُ ُْْْثِؤا٠َبدَِْْوفَُوٚاْْْاٌَِن٠ ِٙ َِْْٗهث  ٌِمَبئِ ْفََؾجِطَذَْْْٚ

ُْْ بٌُُٙ َّ ُُْْفََلَْْأَْػ ُُْْْٔم١ِ ٌَََُْْٙ ْٛ خ٠َِْْ َِ ٌْم١َِب ْىٔب ْْا  فبطمت ،كالنشكر كبالبعث بالقرآف كفركا "أم ، قاؿ:1(َٚ
 ،منزلة كال قدر كال ،كزف كال قيمة اهلل عند ليـ ليس أم (،ٚىٔبْاٌم١بِخ٠ٌَُْْْٛٙٔم١ُْفَل، )أعماليـ

، فيذا استشفاؼ 3"2(بعوضة جناح يزن فال الشروب األكول الطويل بالرجل ُيؤتى) :الحديث كفي
 مف فيمو لآلية كربطو ليا بالسنة.

ْٓاِلَْكمف ذلؾ أيضا ما ذكره عند قكؿ اهلل تعالى: )      َْْٓرَبةََِْْ َِ َءا ًََْْٚ ِّ َػ َل َْْٚ َّ بٌِؾب َْْػ َْٕ

َلئِهَْ ْٚ ُ يُْْفَؤ ُّْْْللَا٠ُُْْجَل  ِٙ ١ ئَبرِ َٕبدْ ٍَْ ََ  ،النصكح التكبة الدنيا في تاب مف إال أم، قاؿ الصابكني: "4(َؽ
َلئِهَْ، )عممو كأحسف ْٚ ُ ُّْْْللَا٠ُُْْجَل يُْْفَؤ ِٙ ١ ئَبرِ َٕبدْ ٍَْ ََ  مكاف فيجعؿ اآلخرة في اهلل يكرميـ أم (،َؽ

 خروجا النار أىل وآخر ،الجنة دخوال الجنة أىل آخر ألعمم إني): الحديث كفي ،حسنات السيئات
 فتعرض ،كبارىا عنو وارفعوا ،ذنوبو صغار عميو اعرضوا :فيقال القيامة يوم بو يؤتى رجل ،منيا
 ال ،نعم :فيقول وكذا كذا كذا يوم وعممت ،وكذا كذا كذا يوم عممت :فيقال ،ذنوبو صغار عميو

 لك فإن :لو فيقال عميو تعرض أن ذنوبو كبار من مشفق وىو ،شيئا ذلك من ينكر أن يستطيع
 اهلل رسول فضحك :قال ،ىينا أراىا ال أشياء عممت قد :رب يا فيقول حسنة سيئة كل مكان

 .6"5(نواجذه بدت حتى( مى اهلل عميو وسممص)
حيث يفسر اآلية بما جاء فييا مف  ،تفسير القرآف بأسباب النزكؿ ،كيندرج تحت ىذا القسـ     

قاؿ  ،كىي مف أىـ األمكر التي يجب الكقكؼ عمييا في معرفة مراد اآلية ،ركايات تبيف سبب نزكليا
 .7بالمسبب" العمـ يكرث بالسبب العمـ فإف ،اآلية فيـ عمى يعيف النزكؿ سبب "كمعرفة :ابف تيمية

                                                           
 .105اآلية  ،سكرة الكيؼ  1
نًَّة  ،صحيح مسمم :كمسمـ ،4/1759 ،4452حديث رقـ  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 2 ًة كىاٍلجى ًكتىاب ًصفىًة اٍلًقيىامى

 .4/2147 ،2785حديث رقـ  ،كىالنَّارً 
 .2/163 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .70اآلية  ،سكرة الفرقاف - 4
 .1/177 ،190حديث رقـ  ،صحيح مسمم :مسمـ اإلماـأخرجو  - 5
 .2/276 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
 .13/339 ،وفتاوى ابن تيمية في التفسير كتب ورسائل :ابف تيمية - 7



71 
 

: كمف ذلؾ أنو ذكر األقكاؿ في سبب نزكؿ اآلية ،ذلؾ في ثنايا التفسير الصابكني كقد طبؽ     
(َْٓ ِِ ًَِْْٚ ْٓإٌَب ٠ٌُُُْْْٗؼِغجُهََِْْ ْٛ ٌَْؾ١َٛاحِْْفِْٝلَ ١َْٔبْا ِٙلُْْاٌلُّ ْْ ُ٠ بَْػٍَّْٝللَاََْْٚ ِْْٗفَِِْٝ ٍْجِ َْْٛلَ ُ٘ ْأٌََلَُّْْٚ

َِْ ب َٖ ٌِْق  :2فذكر في سبب نزكليا ركايتيف، 1(...ا
 اإلسبلـ لو فأظير( مى اهلل عميو كسمـص) النبي أتى شريؽ بف األخنس أف :لىو األ الرواية      

مى اهلل عميو ص) النبي عند مف خرج ثـ ،الباطف خبيث العبلنية حسف منافقا ككاف ،يحبو أنو كحمؼ
 ىذه فيو تعالى اهلل فأنزؿ ،رمي الحي  كقتؿ الزرع فأحرؽ ،رمي كحي  المسمميف مف لقكـ بزرع فمر( كسمـ

ْإٌبً) :اآليات اَِما): قكلو إلى اآلية(...ل٠ٌْٗٛؼغجهِِْْٓٚٓ ٌََْٚٝ َٛ َؼْٝرَ ِْْٗالاْْفٍَِْٝ ْْه

لَْ َِ ٍِْٙهَْْف١َِٙب١ٌُِْْف ُ٠ ٌَْؾْوسََْْٚ ًَْْا َْ إٌَ ّللَاَُْْٚ بك٠َُِْْؾتُّْْلََْْٚ ََ ٌْفَ  .اآلية 3(ا
 مف قريش مف نفر لحقو المنكرة المدينة إلى اليجرة أراد لما الركمي صييبا أف :الرواية الثانية     

 عممتـ لقد قريش معشر يا :قاؿ ثـ قكسو كأخذ كنانتو في ما كنثر راحمتو عف فنزؿ ،كهليرد   المشركيف
 بقي ما بسيفي أضرب ثـ ،كنانتي في بما أرمي حتى إليٌ  كفمي صً تى  ال اهلل كأيـ ،رجبل أرماكـ مف أني
 ماؿ ذك اآلف كأنت شيئا تممؾ ال صعمككا جئتنا: قالكا ،شئتـ ما افعمكا ثـ ،شيء منو يدم في

 قدـ فمما ،بمكة مالو عمى فدليـ ،نعـ :قالكا ؟سبيمي مكفخٍ تي  مالي عمى دلمتكـ إف أرأيتـ :فقاؿ!! كثير
 البيع ربح) :(مى اهلل عميو كسمـص) لو فقاؿ( مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ عمى دخؿ المدينة
َْٓ) فيو كجؿ عز اهلل كأنزؿ ،(صييب البيع ربح ،صييب ِِ ًَِْْٚ ْٓإٌَب ِوَِْٜ ْْ َ٠ُْْٗ ََ ْاْثزَِغآءََْْْٔف

بدِْ َٙ ْو ّللَاُّْْللَاَِِْْ ٌِْؼجَبكَِْْهُءٚفْ َْٚ  .اآلية 4(ثِب
فيذا العمؿ مف الصابكني، ىك صمب التفسير بالمأثكر، فًذٍكر ركايات أسباب النزكؿ يعيف      

عمى فيـ اآلية، كيجعؿ القارئ يحيا ما حياه أىميا كقت نزكليا، كيعايش األجكاء التي كانت كقت 
 نزكليا، كقد فصمنا في ىذا المكضكع سابقا.

                                                           
 .204اآلية  ،سكرة البقرة - 1
 .1/81 ،صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 2
تفسير القرآن  :عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ،كابف أبي حاتـ ،2/312 ،الطبريفسير ت :أخرجو الطبرم - 3

 .2/364 ،المكتبة العممية( ،)صيدا ،أسعد محمد الطيب :تحقيؽ ،)تفسير ابن أبي حاتم(
 ،)بيركت ،مصطفى عطا :تحقيؽ ،المستدرك عمى الصحيحين :أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم ،أخرجو الحاكـ - 4

 .3/450 ،5700حديث رقـ  ،ـ(1990 -ىػ 1411 – 1ط ،دار الكتب العممية
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الكريـ بالحديث النبكم الشريؼ، فإنو لـ يكف حاطب  كٕاذا كاف الصابكني ميتما بتفسير القرآف     
ليؿ، بؿ كاف أحيانا يمٌحص بعض الركايات، كيناقشيا، كيرجح بعضيا عمى بعض، كيرد بعضيا 

 باآلخر.
آفمف ذلؾ ما حققو في مناقشتو لحديث الغرانيؽ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َِ ٍَْٕبَْٚ ٍَ ْأَْه

ٓ ْٓلَْجٍِهَِِْْ ٍُٛيْ ِِْ لََْْه َْٚ ْٝ َْٕٝاَِماْاِلََْْٔجِ َّ ٌْمَْٝرَ ُْْْأَ ١َْْطَب ِْْٗاٌ ١َِٕزِ ِْ ُ ـُْْفِىؤ ََ بّْللَاُْْف١ََٕ ٍْمَِِْٝ ُ٠ْ

ُْْ ١َْْطَب َُْْاٌ ُُْْصُ ِّْْٗللَا٠ُُْْْؾِى ّللَاَُْْءا٠َبرِ َْٚ ُْ ُْ َْػ١ٍِ ، فبعد أف فسر اآلية كذكر أقكاؿ العمماء في 1(َؽِى١
 قصة كأما ،المفسريف مف قيفحقِّ المي  اختيار كىك ،اآلية تفسير في قيؿ ما أصح ىذاتفسيرىا، قاؿ: "

 قرأ السبلـ عميو الرسكؿ أف كىي ،مردكدة باطمة فيي ؛المفسريف بعض بذكرىا أكلع التي الغرانيؽ
ُُْ) :بمغ فمما كالمسمميف المشركيف مف بمحضر (ْٜ٘ٛاماْٚإٌغُ) :سكرة ٌُْؼَيْٜاٌََلدَْْأَفََوَء٠ْزُ ا َْٚ

َٕٛاحَْ َِ ن العمى الغرانيق تمك) :لسانو عمى الشيطاف ألقى 2(َوٜا٤ُفْْْاٌضَبٌِضَخََْْٚ  شفاعتين وا 
 ابف قاؿ...، المشرككف معو كسجد سجد السكرة مف انتيى كلما ،المشرككف بذلؾ ففرح 3(لترتجى
 كضع مف ىي :5إسحاؽ ابف كقاؿ ،لو أصؿ ال باطؿ القصة ىذه في كرد ما جميع إف :4العربي

 قصة المفسريف مف كثير ركى ذى  :7كثير ابف كقاؿ ،فييـ مطعكف ركاتيا :6البييقي كقاؿ ،الزنادقة
 يخرجو لـ حديث ىذا :8عياض القاضي كقاؿ ،تصح ال كمنقطعات مرسبلت ركايات كىي ،الغرانيؽ

 ،كالمؤرخكف المفسركف كبمثمو بو أكلع كٕانما ،سميـ متصؿ بسند أحد ركاه كال الصحة ىؿأ مف أحد
 بطبلف عمى يدؿ مما :أقكؿ ،كسقيـ صحيح كؿ الصحؼ مف المتمقفكف ،غريب بكؿ المكلعكف

                                                           
 .52اآلية  ،سكرة الحج - 1
 .19اآلية  ،سكرة النجـ - 2
أبك بكر  ،كالبزار ،9/34 ،8316حديث رقـ  ،المعجم الكبير :كالطبراني ،17/189 ،تفسير الطبري :أخرجو الطبرم - 3

 ،كبيركت ،مكتبة العمـك كالحكـ ،)المدينة ،محفكظ الرحمف زيف اهلل :تحقيؽ ،البحر الزاخر )مسند البزار( :أحمد بف عمر
 .11/296 ،5096حديث رقـ  ،ىػ(1409 – 1ط ،مؤسسة عمـك القرآف

، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، )لبناف، بيركت، دار الفكر أحكام القرآنانظر، ابف العربي، أبك بكر محمد بف عبد اهلل:  - 4
 .3/303لمطباعة كالنشر(، 

، )لبناف، بيركت، دار صادر(، الطبقات الكبرىانظر، ابف إسحاؽ، أبك عبد اهلل محمد بف سعد البصرم الزىرم:  - 5
1/205. 
، تحقيؽ: زكريا عمراف، )لبناف، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابكرم، نظاـ الديف الحسف بف محمد القمي:  - 6

 .5/90ـ(، 1996 –ق 1416 -1بيركت، دار الكتب العممية، ط
 .3/230، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 7
، تحقيؽ: محيي الديف فتح الباري شرح صحيح البخاريعسقبلني: انظر، ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي ال - 8

 .8/439الخطيب، )بيركت، دار المعرفة(، 
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ب) :السكرة نفس في تعالى قكلو القصة َِ ٠َِِْْٕٓطكَُْْٚ َْٜػ َٛ ٌَْٙ ْْْْ،ا َْْٛاِ ْٝ ْاِلَُْْ٘ ْؽ  فكيؼ ،1(٠َُٛؽَْٝٚ
، فمثؿ ىذا العمؿ مف 2"عظيـ بيتاف ىذا سبحانؾ!  يزعمكنو الذل ىذا بمثؿ المعصكـ نطؽ

 الصابكني، يجعؿ القارئ يممس براعة المؤلؼ في التفسير المأثكر.

 

 الصحابة بأقوال القرآن تفسير لرابع:المطمب ا
 المسألة األولى: التعريف بالصحابي

، كأطمؽ بعضيـ 3مف صحب النبي صمى اهلل عميو كسمـ أك رآه مف المسمميف :الصحابي ىو     
مف  الصحابي :عمي بف المديني اإلماـقاؿ لفظ الصحبة عمى مجرد الرؤية كلك ساعة مف نيار، 

  .4يو كسمـ أك رآه كلك ساعة مف نيارصحب النبي صمى اهلل عم
 أك شيران  أك سنةن  صحبو مف كؿإال أف التعريؼ المتفؽ عميو، ىك ما عٌرفو اإلماـ أحمد، فقاؿ:      
 كنظر منو، كسمع ،معو سابقتو ككانت ،صحبو ما قدر عمى الصحبة مف لو رآه أك ساعةن  أك يكمان 
 .5إليو

 

 حجية قول الصحابي :المسألة الثانية
اختمفت أنظار العمماء في قكليـ بحجية قكؿ الصحابي، فمنيـ مف رفضيا، كاألكثر عمى      

حجيتيا، كلف نطيؿ الحديث في أدلة المانعيف، ذلؾ أف المكضكع طكيؿ كلف يسعو بضع صفحات 
 نكجزه فيو، لككنا سكؼ نثبت رأينا في ذلؾ فنقكؿ:

قدَّـ عمى غيره، نظرا لمكانتيـ مف النبي إف قكؿ الصحابي في تفسير كتاب اهلل عز كجؿ م     
ارَجِغْْصمى اهلل عميو كسمـ، كمعايشتيـ التنزيؿ، كيكفي في ذلؾ قكؿ اهلل عز كجؿ: ) ًََْْٚ ج١ِ ٍَْْْٓ َِْ

                                                           
 .3سكرة النجـ، اآلية  - 1
 .2/223 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .4/188 ،صحيح البخاري :البخارم - 3
 ،دار الكتب العممية ،)لبناف ،ألفية الحديثفتح المغيث شرح  :شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف ،السخاكم - 4

 .3/86 ،ىػ(1403 – 1ط
تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت لو شرف  :صبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي ،العبلئي ،انظر - 5

 ،ق(1410 – 1ط ،اصمةدار الع ،الرياض ،)المممكة العربية السعكدية ،عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم :تحقيؽ ،الصحبة
 .30ص
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َْْٝأََٔبةَْ  كىك طاعتي إلى أقبؿ مف ديف أم، كقاؿ البغكم: "2"المؤمنيف عني، قاؿ ابف كثير: "ي1(اٌَِ
 .3"كأصحابوصمى اهلل عميو كسمـ  النبي
عميكم بسنتي وسنة الخمفاء الراشدين الميديين من بعدي كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: "     

ياكم ومحدثات األمور ،تمسكوا بيا وعضوا عمييا بالنواجذ وكل بدعة  ،فإن كل محدثة بدعة ،وا 
 لما ظفران  بالكضكء يجاكزكا لـ ػػػػ الصحابة يعنى ػػػػ أنيـ بمغني لك" :النخعي إبراىيـ قاؿ، 4"ضاللة
مىٍيؾ، كقاؿ الشعبي: 5"أعماليـ نخالؼ أف إزراءن  قكـ عمى بنا ككفى ،بو جاكزتو مىؼى  مف ًبآثىارً  عى  سى

ؾ كىإًفٍ   .6الناس رىفىضى
 قبكؿ عمى كميـ اإلسبلـ كأئمة" :القيـ ابفكاألخذ بقكؿ الصحابي ىك رأم الجميكر األئمة، قاؿ      

 .7"الصحابي قكؿ

 

 منيج الصابوني في ذلك :الثالثةالمسألة 
يجد في اآلية ما كاف الصابكني يذكر قكؿ الصحابي في تفسير اآليات، كيمجأ إلى ذلؾ إذا لـ      

لَْ: )قكلو تعالىل في تفسيرهكمثاؿ ذلؾ ، أك حديث نبكم ،يفسرىا مف آية أخرل زَِقَنادَِْْٚ ُِْْ

 ْْ  ىك :الخدف :9عباس ابف قاؿ ،أخدانيف مع بالزنى متسترات كال أم" ، قاؿ الصابكني:8(أَْفَلا
 .10"بطف كما منيا ظير ما الفكاحش عف تعالى اهلل فنيى ،سرا بيا يزني لممرأة الصديؽ

                                                           
 .15اآلية  ،سكرة لقماف - 1
 .3/446 ،تفسير ابن كثير :ابف كثير - 2
 .3/492 ،دار المعرفة( ،)بيركت ،خالد عبد الرحمف العؾ :تحقيؽ ،تفسير البغوي :مسعكد بف الحسيف محمد أبك، البغكم - 3
 بطرقو صحيح حديثكقاؿ األرنؤكط:  ،4/126 ،17184حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أحمد اإلماـأخرجو  - 4

 ،)بيركت ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ ،سنن ابن ماجة :أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،ابف ماجةأخرجو ك  ،كشكاىده
ٍيًديِّيفى  ،دار الفكر( مىفىاًء الرَّاًشًديفى اٍلمى  .1/15 ،42حديث رقـ  ،بىاب اتِّبىاًع سينًَّة اٍلخي

إعالم الموقعين عن رب  :أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي ،ابف القيـ - 5
 .4/151 ،ـ(1973 ،دار الجيؿ ،)بيركت ،طو عبد الرؤكؼ سعد :تحقيؽ ،العالمين

 .4/152 ،المصدر السابؽ ،انظر - 6
 .4/123 ،المصدر السابؽ - 7
 .25اآلية  ،سكرة النساء - 8
 .3/232، البحر المحيط انظر، أبك حياف: - 9

 .1/175 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 10
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ب) :تعالىكمف ذلؾ ما ذكره مف رأم ابف عباس في تفسير قكؿ اهلل       َِ ََْْْٚ ُّْْْللَاَُْْوب ثَُٙ ١ٌَُِْؼن 

أَٔذَْ َُْْْٚ ِٙ بْف١ِ َِ ََْْْٚ ُّْْْللَاَُْْوب ثَُٙ َؼن  ُُِْْْ ُ٘ ََْْْٚ زَْغفُِوٚ َْ  لكممتيـ جكاب ىذا" ، قاؿ الصابكني:1(٠َ
 كأنت يعذبيـ ال تعالى كلكنو ؛لمعذاب مستحقكف إنيـ أم ،إلمياليـ المكجب لمسبب كبياف ،الشنيعة

 ابف قاؿ ،ظيرانييا بيف كنبييا أمة يعذب أال كحكمتو اهلل سنة جرت فقد ،محمد يا لؾ إكراما فييـ
ِْؼنثُّْٙللاْوبِْْٚب، )االستئصاؿ عذاب بالعذاب كالمراد ،فييا كنبييا قط أمة تعذب لـ :2عباس

 إشارة كىك ،اهلل يستغفركف مؤمنكف كفييـ الكفار ىؤالء ليعذب اهلل كاف كما أم ،(٠َزغفوُْْٚٚ٘
 :أماناف فييـ كاف :3عباس ابف قاؿ ،المستضعفيف المسمميف مف أظيرىـ بيف بقي مف ستغفارا إلى
 يـك الى باؽ فيك االستغفار كأما ،مضى فقد النبي أما ،كاالستغفار ،(مى اهلل عميو كسمـص) اهلل نبي

 .4"القيامة
َْْكمف ىذا النكع أيضا تفسيره لمعنى الفحشاء في قكؿ اهلل تعالى: )      وُّْْللَاَْْا ُِ ٌَْؼْلي٠َِْْؤْ ْثِب

ِْْ ب ََ اإْلْؽ ا٠ِزَآءَِْْٚ ٌْمُْوثَِْٝمَْٜٚ َْْٕٙٝا َ٠ َِْْٚٓ بءَِْْػ َْ ٌْفَْؾ َْٕىوِْْا ُّ ٌْ ا ٌْجَْغَْٝٚ ا َُْْْٚ ٠َُِْْْؼظُُى ٌََْؼٍَُى

َْْ  :6مسعكد ابف قاؿ ،عمؿ أك فعؿ أك قكؿ مف قبيح كؿ عف ينيى، قاؿ الصابكني: "أم 5(رََنَوُوٚ
و تناىى ما كؿ :كالفحشاءي  ،ييجتنب كلشر ،يمتثؿ لخير القرآف في آية أجمعي  ىذه  ،كالزنى ،قبحي

 .7"كالعدؿ الحؽ كتجاكز الظمـ ىك :كالبغيي  ،الفطرة تنكره ما كؿ :كالمنكري  ،كالشرؾ
 

 تفسير القرآن بأقوال التابعين وأئمة السمف المطمب الخامس:
 تابعي؟من ىو ال :المسألة األولى

 فيو يكتفى كالىك مف صحب صحابيا مف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  :التابعي     
صمى اهلل عميو  النبي منزلة لشرؼصمى اهلل عميو كسمـ،  النبي مع الصحابي بخبلؼ المقي، بمجرد

                                                           
 .33اآلية  ،سكرة األنفاؿ -1
 .4/483، البحر المحيطانظر، أبك حياف:  - 2
 .9/235، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 3
 .1/334 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .90اآلية  ،سكرة النحؿ - 5
 .14/163، ير طبتفسير الم: ر طبانظر، ال - 6
 .2/116 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
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 مف كغيره بالصحابي الطكيؿ االجتماع يؤثره ما أضعاؼ القمبي النكر في يؤثر بو فاالجتماعكسمـ، 
 .1األخيار

 

 حجية قول التابعي في التفسيرالمسألة الثانية: 
 التفسير في قكليـ كٕاف ،عنيـ اهلل رضكاف الصحابة عف أخذ التابعيف تفسير القرآف الكريـ     
 إلى األئمة مف كثير رجع كقد عمى أمر معيف أك تفسير كاحد، أجمعكا ما إذا حجة كىك، معتبره 
 كابف، عباس كابف الصحابة مفسرم جيابذة عف أخذكه ألنيـ بالتفسير منيـ عدد كاشتير ،أقكاليـ
 ، كغيرىـ.مسعكد

 اهلل رسكؿ عف جاءنا ماإف رأم الجميكر في قكؿ التابعي، أنو ليس بحجة، قاؿ أبك حنيفة: "     
 كلـ منو اخترنا اهلل رحميـ أصحابو عف جاءنا كما ،كالعينيف الرأس عمى قبمناهصمى اهلل عميو كسمـ 

 بف شعبة قاؿ، كقاؿ ابف تيمية: "2"رجاؿ كنحف رجاؿ فيـ التابعيف عف جاءنا كما ،قكليـ عف نخرج
 ال أنيا يعنىػػػ  التفسير في حجة تككف فكيؼ ،حجة ليست الفركع في التابعيف أقكاؿ :كغيره الحجاج

 ككنو في يرتاب فبل الشيء عمى أجمعكا اذا ماأ ،صحيح كىذا ػػػ خالفيـ مما غيرىـ عمى حجة تككف
 ذلؾ في كيرجع ،بعدىـ مف عمى كال ،بعض عمى حجة بعضيـ قكؿ يككف فبل اختمفكا ففإ ،حجة

 .3"ذلؾ في الصحابة اقكاؿ أك ،العرب لغة عمكـ أك ،السنة أك ،القرآف لغة إلى
ىذا مف حيث العمؿ بو، أما مف حيث القيمة العممية فإف قكليـ معتبر، بؿ كمقدـ عمى غيرىـ      

ممف جاء بعدىـ، نظرا لمرافقتيـ صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كأخذىـ التفسير عنيـ، 
، فالتابعكف مشمكلكف 4(َيُموَنُيمْ  ِذينَ ال   ُثم   ،َيُموَنُيمْ  ال ِذينَ  ُثم   َقْرِني، َخْيُرُكمْ كقد قاؿ عميو السبلـ: )

 بالخيرية بنص حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

 

                                                           
 ،عبد الكىاب عبد المطيؼ :تحقيؽ ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :عبد الرحمف بف أبي بكر ،السيكطي ،انظر - 1

 .2/234 ،مكتبة الرياض الحديثة( ،)الرياض
االنتقاء في فضائل الثالث األئمة الفقياء مالك والشافعي وأبي  :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم ،ابف عبد البر - 2

 .1/144 ،دار الكتب العممية( ،)بيركت ،حنيفة رضي اهلل عنيم
 .13/370 ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير :ابف تيمية - 3
 .6/2463 ،6317حديث رقـ  ،صحيح البخاري :البخارم - 4
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 منيج الصابوني في ذلك :المسألة الثالثة
أئمة التابعيف كأتباعيـ كمف يذكر ما يأتي في اآلية مف ركايات متناقمة عف  الصابكنيكاف      

كمجاىد كعكرمة كطاككس كعطاء، كغيرىـ مف أعبلـ  جاء بعدىـ، خاصة مف اشتير منيـ بالتفسير
 كأئمة التابعيف في التفسير.

ُْْْفَجََلأَْكمما نقؿ عنيـ ما جاء في تفسير قكؿ اهلل عز كجؿ: )      ِٙ ِػ١َزِ ْٚ َ ًَْْثِؤ َِِْْٗٚػآءِْْلَْج َُْْأَِف١ ْصُ

زَْقَوَعَٙب ٍْ ْٓا َِِْْٗٚػآءِِِْْ ٍُفَِْْوْلَٔبَْوناٌِهَْْأَِف١ ب١ٌُِْٛ ََِْْْ ِْْٓفِْٝأََفب١ٌَُِْْٖؤُْفنََْْوب ٍِهِِْْك٠ َّ ٌْ ْأَْْاِلَْْا

آءَْ َْ َْٓكَهَعبدْ َْْٔوفَغُّْْللَا٠َُْْ آءَُِْْ َْ قََْْٔ ْٛ فَ َْٚ ًْ ُْ ِْمُْٜو ٍْ ُْ ِْػ ، قاؿ الصابكني في تفسير ىذه 1(َػ١ٍِ
 كدفع الحيمة تماـ مف ىذا :المفسركف قاؿ ،بنياميف أخيو كعاء قبؿ أكعيتيـ بتفتيش بدأاآلية: "

 إلى بيـ فانطمقكا ،كاحدان  كاحدان  أكعيتكـ تفتيش مف بد ال :ليـ قالكا البراءة ادعكا لما فإنيـ ،التيمة
 ينظر كال متاعان  يفتح ال كاف أنو لنا ذيكر :قتادة قاؿ( بنياميف) كعاء قبؿ أكعيتيـ بتفتيش فبدأ يكسؼ

 أخذ ىذا أظيف   ما :فقاؿػػػ  القكـ أصغرى  ككاف ػػػ أخكه بقي حتى ،بو قذفيـ مما اهلل استغفر إال كعاءن 
 كجدكا متاعو فتحكا فمما ،كأنفسنا لنفسؾ أطيب فإنو ،رىحمو في تنظر حتى نتركيؾ ال كاهلل :فقالكا شيئا

كاع كاع استخرج أم (:أف١ْٗٚػبءِْْٓاٍزقوعٙبْصُ: )تعالى قكلو فذلؾ فيو الصي  متاع مف الصي
 كيقكلكف يمكمكنو عميو كأقبمكا ،الحياء مف رءكسىيـ اإًلخكة نكس منو أخرجيا فمما ،( بنياميف) أخيو

 ليكسؼ كدبرنا صنعنا كذلؾ أم (:١ٌٍٛفْولٔبْونٌه، )راحيؿ ابف يا كجكىنا كسكدت فضحتنا :لو
 أف ليكسؼ كاف ما أم (:اٌٍِّهْك٠ْٓفْٟأفب١ٌْٖؤفنْوبِْْب، )عنده أخاه ليستبقي الحيمة كأليمناه

ْأْْال) سرىؽ ما ضعؼى  كييغـر ييضرب أف عنده السارؽ جزاء ألف ،مصر ممؾ ديف في أخاه يأخذ

 اهلل بتعميـ كانت الحيمة تمؾ أف عمى اآلية دلت كقد ،كٕاذنو تعالى بمشيئتو اال أم (:ّللا٠ْْبء
ْٓكهعبدْٔوفغ، )لو كٕاليامو  رفعنا كما عبادنا مف نشاء مف منازؿ بالعمـ نرفع أم (:ْٔبءَِْ
 ذم الى ينتيي حتى منو أعمـ ىك مف عالـ كؿ فكؽ أم (:ػ١ٍُْػٍُْمْٞوًْٚفٛق، )يكسؼ

 ،اهلل إلى العمـ ينتيي حتى عالـ فكقوى  إال عالـ ليس :2الحسف قاؿ ،( العالميف رب) كىك البالغ العمـ
 .4"عالـ كؿ فكؽ الخبير العميـ اهلل :3عباس ابف كقاؿ

                                                           
 .76اآلية  ،سكرة يكسؼ - 1
 .13/27، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 2
.2/486، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 3
 .2/63 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
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فما نقمو الصابكني في تفسير مف ىذه اآلية مف أقكاؿ أئمة التابعيف )قتادة، كالحسف(، يعد مف      
 قبيؿ تفسير القرآف بأقكاؿ التابعيف، ككمميا الصابكني بربطو بتفسير الصحابة.

٠ُْلِفٍُُْٙكمف األمثمة عمى ىذا النكع، ما نقمو مف قكؿ مجاىد في تفسير قكؿ اهلل تعالى: )      َُُْْٚ

ٌَْغَٕخَْ َُْْْػَوفََٙبْا  كؿ يعمـ بحيث ،ليـ نيابيَّ  النعيـ دار الجنة كيدخميـ أم، قاؿ الصابكني: "1(ٌَُٙ
 كأنيـ يخطئكف ال ،كمساكنيـ يـبيكت إلى أىميا ييتدم :2مجاىد قاؿ ،إليو كييتدم منزلو كاحد

 أىدى ،الجنة في بمنزلو أحدىم إن بيده نفسي والذي) :الشريؼ الحديث كفي ،خمقكا منذ ساكنكىا
 .4"3(الدنيا في كان الذي بمنزلو منو

كفي ىذا النكع يمكف أف ييدرج ما نقمو الصابكني عف كتب التفسير القديمة، كتفسير الطبرم،      
كابف كثير، كابف الجكزم، كغيرىـ، فقد زٌيف بيا كتابو، كأكثر مف النقؿ منيا، كالشكاىد في تفسير 

ٌَْيا ما نقمو مف أقكاؿ العمماء، عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى: )الصابكني كثيرة، كمن ١ٌَِْْْٗ ْضٍِ ِّ َْو

ءْ  ْٝ  كال ،ذاتو في ال ،نظير كال مثيؿ تعالى لو ليس أم، قاؿ الصابكني تعقيبا عمى ىذه اآلية: "5(َّ
 مشابية عف تعالى اهلل تنزيو :كالغرض ،الصمد الفرد ،األحد الكاحد فيك ،أفعالو في كال ،صفاتو في

 مقاـ المثؿ تقيـ العرب :6قتيبة ابف قاؿ ،شيء مثمو ليس أم النفي لتأكيد ىنا كالكاؼ ،المخمكقيف
 شيء كعبل جؿ كاهلل ليس اآلية كمعنى ،ىذا لي يقاؿ ال أنو أم ىذا لو يقاؿ ال مثمي :فتقكؿ ،النفس
 ،كممككتو ،ككبريائو عظمتو في ػػػ اسمو جؿ ػػػ اهلل أف الباب ىذا في يعتقد كالذم :7القرطبي كقاؿ

 الخالؽ عمى الشرع أطمقو كما ،أحد بو يشبو كال ،مخمكقاتو مف شيئا يشبو ال ،أسمائو كحسنى
 صفات بخبلؼ ػػػ كجؿ عز ػػػ القديـ صفات إذ ،الحقيقي المعنى في بينيما تشابو فبل ،كالمخمكؽ
 بعض قاؿ كقد ،ذلؾ عف منزه تعالى كىك ،كاألغراض األعراض عف تنفؾ ال صفاتيـ إذ ،المخمكؽ

                                                           
 .6اآلية  ،سكرة محمد - 1
 .26/44، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 2
 .2/361 ،2308حديث رقـ  ،البخاريصحيح  :أخرجو البخارم - 3
 .3/224 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .11اآلية  ،سكرة الشكرل - 5
 .4/528، فتح القديرانظر، الشككاني:  - 6
 .16/8، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 7
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 :فقاؿ 1الكاسطي كزاد ،الصفات مف معطمة كال ،لمذكات مشبية غير ذات إثبات التكحيد :المحققيف
 .2"كالجماعة السنة أىؿ ،الحؽ أىؿ مذىب كىذا ،فعؿ كفعمو كال ،اسـ سموكا كال ،ذات كذاتو ليس

فيذه النقكؿ تعتبر مف التفسير بالمأثكر عف التابعيف، نظرا إلمامة الذيف نقؿ عنيـ، كنظرا      
 لتقدميـ في الزمف، كاألمثمة مف ىذا النكع كثيرة في صفكة التفاسير.

 

 موقفو من التفسير باإلسرائيميات سادس:المطمب ال
 المسألة األولى: المعنى المغوي لإلسرائيميات

كىي قصة أك حادثة تركل عف مصدر  ،إسرائيؿ بني إلى نسبة ،إسرائيمية جمع :اإلسرائيميات     
 .3إسرائيمي
سرائيل       تناسمكا كمف ،يعقكب أبناء :ىـ إسرائيؿ كبنك ،اهلل عبد :أم ،السبلـ عميو يعقكب ىك :وا 
 .4بعد فيما منيـ

 
 المعنى االصطالحي لإلسرائيمياتالمسألة الثانية: 

 الباحثيف مف عدد عنو تحدث كٕانما ،المتقدمكف عنو يتحدث لـ كمصطمح اإلسرائيميات     
، كقد استخدـ العمماء مصطمح "اإلسرائيميات" لمحديث عف كؿ معمكمة أك قصة، أك ركاية 5المحدثيف

ركاية ترجع جذكرىا إلى أىؿ الكتاب، قاؿ الذىبي: "اإلسرائيميات في اصطبلحيـ تدؿ عمى كؿ ما 
التفسير كالحديث مف أساطير قديمة منسكبة في أصؿ ركايتيا إلى مصدر ييكدم أك  تطرؽ إلى

 .6نصراني، أك غيرىما"
كقد تكسع بعض العمماء في إطبلؽ اإلسرائيميات، حتى شمؿ كؿ ما ينقؿ عف غير المسمميف،      

مصطمح ػػػ  كالحديث التفسير عمماء ككؿ ما قذؼ حكؿ الديف مف شبيات، قاؿ الذىبي: "يستعمؿ
                                                           

 .16/9انظر، المصدر السابؽ،  - 1

 .3/173 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .13ـ(، ص1990 – 4، مكتبة كىبة، ط)القاىرة ،اإلسرائيميات في التفسير والحديث :محمد حسيف ،الذىبي ،انظر - 3
 .11ص ،(4ط ،)مكتبة السنة ،اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير :محمد بف محمد ،أبك شيبة ،انظر - 4
 –ق 1390 – 1ط ،دار الضياء ،كبيركت ،دار القمـ ،)دمشؽ ،اإلسرائيميات وأثرىا في كتب التفسير :رمزم ،نعناعة - 5

 .73ص ،ـ(1970
 .13ص ،اإلسرائيميات في التفسير والحديث :الذىبي - 6
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 يدؿ اصطبلحيـ في فيك ،الييكدم صصالقى  مف كأشمؿ أكسع ىك ما عمى كيطمقكنو اإلسرائيميات ػػػ
 مصدر إلى ركايتيا أصؿ في منسكبة قديمة أساطير مف كالحديث التفسير إلى تطرؽ ما كؿ عمى

 أعداء دسو كما ،األخرل كاألدياف الممؿ أىؿ عف نقؿ ما ككؿ بؿ ،غيرىما أك نصػراني أك ييكدم
 المفسػريف بعض كسعت بؿ ،كأىدافيـ أجناسيـ اختبلؼ عمى فيو بالدخكؿ تظاىركا ممف اإلسبلـ
 كالحديث التفسير عمى كغيرىـ الييكد مف اإلسبلـ أعداء دسو ما اإلسرائيميات مف فعدكا ثيفكالمحدِّ 

 بخبث صنعكىا ،اإلسبلـ أعداء صنع مف أخبار ىي كٕانما ،قديـ مصدر في ليا أصؿ ال أخبار مف
 ،الغرانيؽ كقصة ،المسمميف عقائد بيا ليفسدكا ،كالحديث التفسير عمى دسكىا ثـ ،طكية كسكء ،نية

 .1"منيا الرسكؿ كزكاج ،جحش بنت زينب كقصة

 

 أقسام اإلسرائيمياتالمسألة الثالثة: 
اختمفت الركايات اإلسرائيمية مف حيث النكع كالمعنى، كحتى المغزل، كيمكف تقسيـ الركايات      

 :2اإلسرائيمية بالجممة إلى أقساـ ثبلثة
 
 وافق لما في الشريعة اإلسالميةمُ  :األول قسمال

 لو يشيد مما بأيدينا مما صحتو عممنا ماكىذا القسـ صحيح، كتجكز ركايتو، قاؿ ابف تيمية:      
 الكتب عمى كالشاىد ،المييمف الكتاب ىك كالقرآف، كقاؿ أبك شيبة: "3"صحيح فذاؾ بالصدؽ
 كفيما ،صحيح القسـ كىذا، ككذب باطؿ فيك خالفو كما ،كصدؽ حؽ فيك كافقو فما ،قبمو السماكية

 .4"كتبيـ مف عمييـ الحجة كإلقامة ،بو لبلستشياد كركايتو ذكره يجكز كلكف ،عنو نيةغي  عندنا
وحدثوا  ،بمغوا عني ولو آيةكىذا القسـ ىك مقصكد حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "     

 ،أم، قاؿ ابف حجر: "5"ومن كذب عمي متعمدا فميتبوأ مقعده من النار ،عن بني إسرائيل وال حرج
 ،عنيـ األخذ عف الزجرصمى اهلل عميو كسمـ  منو تقدـ كاف ألنو ،عنيـ الحديث في عميكـ ضيؽ ال

                                                           
 .14-13 ،المصدر السابؽ - 1
تفسير  :كذكرىا ابف كثير ،13/366 ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير :ذكر ىذا األقساـ ابف تيمية في - 2

 .بؿ كؿ مف تحدث عف اإلسرائيميات ،كغيرىـ ،1/5 ،كثير()تفسير ابن  القرآن العظيم
 .13/366 ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية :ابف تيمية - 3
 .135ص ،اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير :ابك شيبة - 4
 .باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ ،3274 :حديث رقـ ،1275/ 3 ،صحيح البخاري :البخارم - 5
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 اإلسبلمية األحكاـ استقرار قبؿ كقع النيي ككأف ،ذلؾ في التكسع حصؿ ثـ ،كتبيـ في كالنظر
 التي األخبار سماع في لما ،ذلؾ في اإلذف كقع المحذكر زاؿ لما ثـ ،الفتنة خشية الدينية كالقكاعد

 .1"االعتبار مف زمانيـ في كانت
ٍدًرمِّ  سىًعيدو  أبي عفكمثاؿ ىذا النكع ما أخرجو البخارم       صمى اهلل عميو  النبي قاؿأنو قاؿ:  اٍلخي

َتُكوُن اأْلَْرُض يوم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة َيَتَكف ُؤَىا اْلَجب اُر بيده كما َيْكَفُأ أحدكم ُخْبَزَتُو في كسمـ: "
أال ُأْخِبُرَك  ،َباَرَك الر ْحَمُن َعَمْيَك يا َأَبا اْلَقاِسم :َفَأَتى َرُجٌل من اْلَيُيوِد فقال ،ن ةِ الس َفِر ُنُزاًل أِلَْىِل اْلجَ 

َتُكوُن اأْلَْرُض ُخْبَزًة َواِحَدًة كما قال النبي صمى اهلل  :قال ،َبَمى :قال ؟ِبُنُزِل َأْىِل اْلَجن ِة يوم اْلِقَياَمةِ 
أال ُأْخِبُرَك  :َفَنَظَر النبي صمى اهلل عميو وسمم ِإَلْيَنا ُثم  َضِحَك حتى َبَدْت َنَواِجُذُه ُثم  قال ،عميو وسمم

قال ِإَداُمُيْم باألم َوُنوٌن قالوا وما ىذا قال َثْوٌر َوُنوٌن َيْأُكُل من زَاِئَدِة َكِبِدِىَما َسْبُعوَن  ؟ِبِإَداِمِيمْ 
 .2"أَْلًفا

 

 خالف لما في الشريعة اإلسالميةمُ  :الثاني قسمال
كىذا النكع ال تجكز ركايتو، إذ قد عمـ صراحة أنو مكذكب؛ لمخالفتو الصدؽ الذم بيف أيدينا،      

بَّاسو  بفكىذا القسـ ىك مقصكد حديث ا يا َمْعَشَر اْلُمْسِمِميَن َكْيَف َتْسأَُلوَن " :قاؿ عنيما اهلل رضي عى
ْم الذي ُأْنِزَل عمى َنِبيِِّو صمى اهلل عميو وسمم َأْحَدُث اأْلَْخَباِر ِبالم ِو تقرؤونو لم َأْىَل اْلِكتَاِب َوِكتَاُبكُ 

ىو من ِعْنِد  :َفَقاُلواُيَشْب وقد َحد َثُكْم اهلل َأن  َأْىَل اْلِكتَاِب َبد ُلوا ما َكَتَب اهلل َوَغي ُروا ِبَأْيِديِيْم اْلِكتَاَب 
وال واهلل ما رََأْيَنا منيم  ؟َأَفاَل َيْنَياُكْم ما َجاَءُكْم من اْلِعْمِم عن ُمَساَءَلِتِيمْ  ،َثَمًنا َقِمياًل  ْشَتُروا ِبوِ ِليَ  الم وِ 

 .3"َرُجاًل َقطُّ َيْسأَُلُكْم عن الذي ُأْنِزَل َعَمْيُكم
 
 
 

                                                           
 .6/498 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابف حجر - 1
 .باب يقبض اهلل األرض يـك القيامة ،6155 :حديث رقـ ،5/2389 ،صحيح البخاري :البخارم - 2
باب الى ييٍسأىؿي أىٍىؿي الشٍِّرًؾ عف الشَّيىادىًة كىغىٍيًرىىا كقاؿ الشٍَّعًبي  الى  ،2539 :حديث رقـ ،2/953 ،صحيح البخاري :البخارم - 3
ـٍ اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى تى  ٍينىا بىٍينىيي ـٍ عمى بىٍعضو ًلقىٍكًلًو تىعىالىى ) فىأىٍغرى ٍيرىةى عف النبي صمى جيكزي شىيىادىةي أىٍىًؿ اٍلًممىًؿ بىٍعًضًي اءى ( كقاؿ أبك ىيرى

ـٍ كى ) قيكليكا آمىنَّا بً  دِّقيكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب كال تيكىذِّبيكىي  .المًَّو كما أيٍنًزؿى ( اآٍليىةى اهلل عميو كسمـ الى تيصى
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 دال عمى أمر مسكوت عنو في الشريعة اإلسالمية :الثالث قسمال
 ال عنو مسككت ىك ماكىذا النكع تجكز ركايتو، لكف دكف تصديؽ كال تكذيب، قاؿ ابف تيمية: "     

 بو نؤمف فبل ػػػ يعني المخالؼ لشرعنا ػػػ القبيؿ ىذا مف كال ػػػ يعني المكافؽ لشرعنا ػػػ القبيؿ ىذا مف
 .1"حكايتو كتجكز نكذبو كال

كالحكمة مف التكقؼ في مثؿ ىذا النكع، فبل نصدقو كال نكذبو؛ ىك كجكد االحتماؿ، فربما      
 ىك ماكذبناه كىك في الحقيقة صدؽ، كربما صدقناه كىك في الحقيقة غير ذلؾ، قاؿ أبك شيبة: "

 أك ،فنكذبو حقا يككف أف الحتماؿ ؛نكذبو كال ،بو نؤمف فبل ،ذاؾ مف كال ىذا مف ال ،عنو مسككت
 .2"حكايتو كيجكز ،فنصدقو باطبل
ٍيرىةى  أبيكىذا النكع ىك مراد النبي صمى اهلل عميو كسمـ في حديث        :قاؿأنو  عنو اهلل رضي ىيرى

كنىيىا ًباٍلًعٍبرىاًنيَّةً  التٍَّكرىاةى  يقرؤكف اٍلًكتىابً  أىٍىؿي  كاف ييفىسِّري ًبيَّةً  كى ـً  أًلىٍىؿً  ًباٍلعىرى ٍسبلى صمى  المَّوً  رسكؿ فقاؿ اإٍلً
ْا١ٌََِْٕباَل ُتَصدُِّقوا َأْىَل اْلِكتَاِب وال ُتَكذُِّبوُىْم َوُقوُلوا )اهلل عميو كسمـ: " ِْٔيَي ْأُ ِْٚب ْثِبلَِلِ َٕب َِ ، 3"( اآْلَيةَ آ
 أك ،فتكذبكه صدقا األمر نفس في يككف لئبل محتمبل ،بو يخبركنكـ ما كاف إذا ،أمقاؿ ابف حجر: "

 عف كال ،بخبلفو شرعنا كرد فيما تكذيبيـ عف النيي يرد كلـ ،الحرج في فتقعكا ،فتصدقكه كذبا
 .4"وبكفاق شرعنا كرد فيما تصديقيـ

 أسماءكأمثمة ىذا النكع كثيرة، كقد ذكر منيا ابف كثير جممة في مقدمة تفسيره فقاؿ: "مثؿ      
 التي الطيكر كأسماء ،كانت الشجر أم مف مكسى كعصا ،كعدتيـ كمبيـ كلكف الكيؼ أصحاب

 اهلل كمـ التي الشجرة كنكع ،البقرة مف القتيؿ بو ضرب الذم البعض كتعييف ،إلبراىيـ اهلل أحياىا
 عمى تعكد تعيينو في فائدة ال مما القرآف في تعالى اهلل أبيمو مما ذلؾ غير إلى ،مكسى منيا

 .5"جائز ذلؾ في عنيـ الخبلؼ نقؿ كلكف ،دنياىـ كال دينيـ في المكمفيف

 

 

                                                           
 .13/366 ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير :ابف تيمية - 1
 .136ص ،اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير :أبك شيبة - 2
 .6/1630 ،4215 :حديث رقـ ،باب "قكلكا آمنا باهلل كما أنزؿ إلينا" ،صحيح البخاري :البخارم - 3
 .8/170 ،فتح الباري :ابف حجر - 4
 .1/5 ،تفسير ابن كثير :ابف كثير - 5
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 في تفسيره موقف الصابوني من اإلسرائيمياتالمسألة الرابعة: 
كاف الصابكني مقبل جدا في نقؿ الركايات اإلسرائيمية في تفسيره، كىذا ىك منيج المفسريف      

المعاصريف، فالركايات اإلسرائيمية في كتب التفسير الحديثة أقؿ بكثير منيا في كتب التفسير 
 .1القديمة

الشيخ الصابكني عف مكقفو مف اإلسرائيميات، كعف ذكره ليا في تفسيره، فأخبرني  2كقد سألت     
أنو حريص عمى االبتعاد عنيا، كأف اإلسرائيميات مما ابتيمي بيا التفسير، فيك حريص عمى أال 

 يذكرىا في تفسيره، كٕاف ذكرىا فإنما يذكرىا لمرد عمييا.
ر اإلمكاف عف الركايات اإلسرائيمية، خاصة الركايات فالصابكني مف المفسريف الذيف ابتعدكا قد     

التي خالفت الشرع، أك الركايات التي يتضح زيفيا ككذبيا، فكؿ ما خالؼ شرعنا فيك مردكد 
مكذكب، كال يمكف أف يككف مصدره كحي أك حؽ، سكاء أكاف ىذا األمر مف اإلسرائيميات أـ مف 

 غيرىا، سكاء أكاف مشيكرا أـ غير ذلؾ.
كقد سٌطر الصابكني مكقفو مف الركايات اإلسرائيمية في تفسيره، عند تفسيره لقكؿ اهلل عز      

َْْكجؿ: ) غْ ٌَُْْْٗأَِفََْٝ٘نآْاِ َْ َْْْرِ ُؼٛ َْ رِ ٌَِْْٝٔؼَغخ َْْٚ اِؽَلح َْْْٔؼَغخ َْْٚ ١ٍَِْٕٙبْفَمَبيََْْٚ َػَئِْٝأَْوفِ ْفَِْٝٚ

ٌِْقطَبةِْ مف الركايات اإلسرائيمية التي تناقمتيا كتب ، فذكر تفسيرىا، ثـ عقب ذلؾ بأف نٌفر 3(ا
 في الكاىية األقكاؿ بعض نقمكا حيف فاحش خطأ في المفسريف بعض كقعالمفٌسريف في ذلؾ، فقاؿ: "

 سنده يصح لـ مما ،تمحيص كال تحقيؽ غير مف الكتاب أىؿ عند جاء ما عمى اعتمادا تفاسيرىـ
 عصمة" في االسبلمية العقيدة مع تتنافى التي االسرائيمية القصص مف ألنو ،اعتماده يجكز كال

 أف :كخبلصتيا جيشو قائد لزكجة عشقو أمر مف ركم ما المدسكسة األباطيؿ ىذه مف ،"األنبياء
 قكاده أحد زكجة ككانت ،كعشقيا فأعجبتو تستحـ امرأة إلى فنظر داره سطح عمى يمشي كاف داكد

 كأمره الراية كحممو المعارؾ إحدل في فأرسمو ،بيا ليتزكج منو يتخمص أف فأراد"  أكريا"  كيسمى
 قاؿ ،كالبيتاف الكذب مف ىنالؾ ما، فتزكجيا قتؿ حتى منو ليتخمص مرارا فأرسمو ،فانتصر بالتقدـ

                                                           
 .218ص ،اإلسرائيميات وأثرىا في كتب التفسير :نعناعة ،انظر - 1
العشريف مف  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،خبلؿ زيارتي لو في منزلو يـك األربعاء - 2

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013مف العاـ ) ،شير مارس
 .23اآلية  ،سكرة ص - 3
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 ىك ما كمنيا ،إسرائيميات أكثرىا كأخبارا قصصا ىينا المفسريف مف كثير ذكر كقد :كثير ابف
 كاهلل ،الكريـ القرآف مف القصة تبلكة بمجرد اكتفاء ،قصدا كتابنا في ايرادىا تركنا ،محالة ال مكذكب

 ،الحرب إلى مرارا" أكريا" أرسؿ إنو قيؿ كما :1البيضاكم كقاؿ ،مستقيـ صراط الى يشاء مف ييدل
 حدث مف :عنو اهلل رضى عمي قاؿ كلذلؾ ،فتراءكا فزكر ،داكد فتزكجيا قتؿ حتى يتقدـ أف كأمره

 ،نبياءاأل عمى الفرية حد كىك ،جمدة كستيف مائة جمدتو القصاص يركيو ما عمى داكد بحديث
 ىذه كبياف ،األعبلـ كعممائو التفسير أئمة مف المحققكف ذكره ما القصة ىذه مكضكع في كالصحيح

 ،الناس بيف كلمقضاء ،الممؾ فشؤك  لتصريؼ كقتو بعض يخصص كاف السبلـ عميو داكد أف القصة
 دخؿ إذا ككاف ،المحراب في هلل تسبيحا الزبكر كترتيؿ ،كالعبادة لمخمكة االخر البعض كيخصص

 فكجئ يكـ ذات في ك ،الناس إلى ىك يخرج حتى أحد إليو يدخؿ لـ كالخمكة لمعبادة المحراب
 فبادرا ،بيما يبطش أف نفسو في كاضمر منيما ففزع ،فيو يتعبد الذل المحراب يتسكراف بشخصيف
 القرآف قصيا كما خصكمتو فعرض أحدىما كبدأ ،بينيما أمر في اختمفا خصماف أنيما يطمئنانو

 يحتمؿ ال مثيرا صارخا ظمما تحمؿ الخصميف أحد عرضيا كما كالقضية. البينات آياتو في الكريـ
 الخصـ إلى يكجو كلـ ،الصارخة المظممة ليذه سماعو إثر عمى يقضى داكد اندفع ثـ كمف ،التأكيؿ
ْظٍّهٌْمل: "بقكلو يحكـ مضى كلكنو ،حجة لو يسمع كلـ ،بيانا إليو يطمب كلـ ،حديثا اآلخر

 تثبت ضركرة إلى كنبيو ذلؾ عمى اهلل فعاتبو ياتاآل آخر إلى"، ٔؼبعْٗاٌْٝٔؼغزهْثَئاي
 الركايات بعض عمى عتماداا البعض قالو ما أما، االخر لمخصـ كسماعو ،حكمو مف القاضي

 فما ،الفساؽ كجيمة المسمميف عكاـ إلى بالنسبة يصح ال فإنو ،منو كحذرنا ذكرناه مما االسرائيمية
 يشاء مف ييدل كاهلل ،قكيـ كديف سميـ عقؿ لو مف ىذا فميتدبر"  األنبياء بخكاص بؿ باألنبياء بالؾ
 .2"مستقيـ صراط إلى

ٌَمَلْْكعند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى: )      َْْْفَزََٕبَْٚ ب َّ ١ٍَْ ٌْم١ََْٕبٍُْ أَ َِْْٗػٍََْٝٚ  ١ ٍِ لا ُْْوْو ََ ََُْْع ، 3(أََٔبةَْْصُ
 ذكره ما إلى 4كثير ابف شارأعاتب بعض المفسريف الذيف نقمكا عف أىؿ الكتاب أباطيميـ، فقاؿ: "

                                                           
(، )بيركت، دار الفكر(، تفسير البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويلانظر، البيضاكم، أبك سعيد عبد اهلل بف عمر:  - 1
5/43. 
 .3/118 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .34اآلية  ،سكرة ص - 3
 .4/35، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير،  - 4
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 التي سميماف فتنة حكؿ ،المصطنعة اإلسرائيمية كالحكايات ،الضعيفة بالركايات المغرميف بعض
 ركاه ما كأنكرىا أغربيا كمف (،١ٍٍّبْْفزٕبٌْٚمل) :الخاطفة االشارة ىذه الكريـ القرآف إلييا أشار

 ،خاتموػػػ  زكجتوػػػ  الجرادة فأعطى ،الخبلء يدخؿ أف أراد السبلـ عميو سميماف أف 1حاتـ أبى ابف
 سميماف فظنتو خاتمي ىاتي :ليا فقاؿ سميماف صكرة في الشيطاف فجاءىا إليو نسائو أحب ككانت

 خرافات الركايات ىذه ككؿ إلخ ،...كالشياطيف كالجف اإلنس لو دانت لبسو فمما ،إياه فأعطتو
 .2"كغيرىـ كالنسفي كالبيضاكم الرازم كالفخر ،كثير كابف العمماء مف المحققكف ردىا كأباطيؿ

إال أف الصابكني ػػػ مع شدة تحذيره منيا ػػػ قد ذكر بعض الركايات اإلسرائيمية، خاصة مف النكع      
ٌَمَلْْفمف ذلؾ ما ذكره في تفسير قكؿ اهلل تعالى: )الذم سكت عنو الشارع،  ١ضَبقَّْْللَاُْْأََفنََْْٚ ْثَِِِْٕٝ

ًَْ َواِء٠ ٍْ ثََؼْضَٕبْاِ َُُْْٚ ُٕٙ ِِْْْٝ وَْْاْصَٕ َْ ػػػ  نقيبا عشر اثنى يأخذ بأف مكسى كأمرنا أم" ، قاؿ:3(َٔم١ِجب َْْػ
 تكثقة بالعيد بالكفاء قكمو عمى كفيبل يككف ،نقيب سبط كؿ مف ػػػ بأمكرىـ القائـ القكـ كبير كالنقيب

 بالسير تعالى اهلل أمرىـ ،فرعكف ىبلؾ بعد بمصر إسرائيؿ بنك استقر لما :المفسركف قاؿ ،عمييـ
 ،كقرارا دارا لكـ كتبتيا إني :ليـ كقاؿ ،الجبابرة الكنعانيكف يسكنيا كاف ،الشاـ بأرض" أريحاء" إلى

 كسار النقباء فاختار ،نقيبا سبط كؿ مف يأخذ بأف مكسى كأمر ،ناصركـ فإني فييا مف فجاىدكا
 قكة كليـ ،عظيمة أجساميـ قكما فرأكا ،األخبار يتجسسكف بعثيـ كنعناف أرض مف دنا فمما ،بيـ

 الميثاؽ فنكثكا ،يركف بما يتحدثكا أف نياىـ قد مكسى ككاف ،قكميـ كحدثكا كرجعكا فيابكىـ ،كشككة
، فيذه القصة مف القصص المنقكلة عف 4"الكريمة اآلية أشارت ىذا كٕالى ،منيـ اثنيف إال كتحدثكا

 أىؿ الكتاب.
ٌْمَبَ٘بكمف ذلؾ أيضا تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َ َْْٝفَبَِماْفَؤ َؼَْٝؽ١َخ ِْْ٘ َْ  فمما م، قاؿ: "أ5(رَ

 انقمبت :6عباس ابف قاؿ ،السرعة غاية في كتتحرؾ تنتقؿ ،عظيمة حية الحاؿ في صارت لقاىاأ
 قاؿ ىاربا ككلى منو كنفر خافو ،ءشي كؿ يبتمع رآه فمما ،كالشجر الصخر يبتمع ذكرا ثعبانا

                                                           
 .10/3241، تفسير ابن أبي حاتمانظر، ابف أبي حاتـ:  - 1

 .3/122 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .12اآلية  ،سكرة المائدة - 3
 .1/216 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .20اآلية  ،سكرة طو - 5
 .11/190، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 6
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 ،كالمخاكؼ االىكاؿ رؤية عند البشر يمحؽ ما لحقو ،اليائؿ العجيب االمر ىذا رأل لما :المفسركف
 بيذه لو تأنيسا ،المناجاة كقت اآلية ىذه لو ظيرأ نماكإ  ،بالعقكؿ يذىب الذم االمر ىذا سيما ال

 .1"كتعكد تدرب قد يككف ألنو ،فرعكف عند لقاىاأ ذاإ يفزع ال حتى ،اليائمة المعجزة
فقكؿ ابف عباس ىذا إنما ىك مما أخذه عف أىؿ الكتاب، إذ ليس في شرعنا أم تفصيؿ في      

 ذلؾ، غير أنيا صارت ثعبانا عظيما.
 دكف تفسيره فيالصابكني  كأكردىا نذكرىا لـ كالتي ،ذكرناىا التي األمثمة ىذه أف يبلحظ كمما     

 يضر الك  ،التفسير كتب في إيرادىا ذلؾ في يضر فبل ،ديننا في أثر أم ليا ليس ؛عمييا يعمؽ أف
 .يعمؽ لـ أك عمييا ؽعمٌ  أنو

كالحٌؽ، أف الصابكني كاف كثيرا ما يرٌد الركايات اإلسرائيمية كيناقشيا، كيظير ذلؾ جميا في      
ٌَمَلْْبيانو معنى اليـ في قكلو تعالى: ) َّذَْْْٚ َِْْ٘ٗ َُْْثِ َ٘ لأَْْثَِٙبَْٚ ْٛ ََْْْهأٌََْٜ ِْْٗثُْوَ٘ب ، كيؼ أنو 2(َهث 

ٌَّْْٚملرد كثيرا مف تمؾ القصص، كنٌقى تفسيره منيا، فقاؿ: ")  عف بمخالطتو ىمت أم (:ثْٗذ٘
 عمى إجباره كقصدت ،صارؼ عنيا يصرفيا ال ،الفاحشة عمى جازما عزما ،كتصميـ كقصد عـز

 إلى اضطره مما ،اإلسراع إلى كدعكتو ،األبكاب تغميؽ مف ستحكمتا أف بعد ،بالقكة مطاكعتيا
َُْ، )الباب إلى اليرب  عـز دكف ،(نفس حديث) رغبتيا عند بالنزكؿ نفسيو حدثتو أم (:ثٙبْٚ٘
 ،الطبع ميؿ أك بالباؿ الشيء خطكر اليـ :3الفخر اإلماـ قاؿ ،كبير فرؽ اليميف فبيف ،كقصد

 دينو يمنعو كلكف ،شربو كطمب إليو الميؿ عمى نفسو فتحممو البارد الماء يرل الصيؼ في كالصائـ
 كعصمتيو ،ليكسؼ كرعايتيو اهلل حفظ لكال أم محذكؼ جكابو (:هثْٗثو٘بْْهأْٜأٌْْٛل، )عنو

 شيء منو يحصؿ فمـ كالتأييد بالحفظ عصمو اهلل كلكف ،بو نفسو حدثتو ما كأمضي لخالطيا ،لو
يـ نسب :4البحر في قاؿ ،البتة  أف أختاره كالذم ،الفيساؽ آلحاد نسبو يجكز ال ما ليكسؼ بعضي

 قارفتى : تقكؿ كما البرىاف رؤية لكجكد منفي ىك بؿ ،البتة ىـٌ  منو يقع لـ السبلـ عميو" يكسؼ"
 ،ظالـ فأنتى  فعمتى  إف :كتقديره ؛فعمتى  إف ظالـ أنتى : العرب ككقكؿ ،اهلل عصمؾ أف لكال الذنبى 

                                                           
 .2/180 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .24اآلية  ،سكرة يكسؼ - 2
 .18/92، التفسير الكبيرانظر، الرازم:  - 3
 .5/294، البحر المحيطانظر، أبك حياف:  - 4
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 أقكاؿ كأما ،اليـ فانتفى البرىاف رؤية كجد كلكنو ،بيا ليـٌ  ربو برىاف رأل أف لكال :التقدير ىنا ككذلؾ
يا يناقض متكاذبة أقكاؿ ألنيا ؛ذلؾ مف شيء منيـ أحد عف يصح ال أنو فنعتقد السمؼ  بعضي
 أبك كقاؿ بالعصمة ليـ المقطكع عف فضبل ،الممؿ فيساؽ بعض في قادحة ككنيا مع ،بعضا

 قصدا قصدىا أنو ال ،جبميا ميبل ،البشرية الطبيعة بمقتضى إلييا ميمو بمعنى بيا ىمو إف :1السعكد
 كحكمو ،عنو كنفرتو لو كراىيتو كماؿ عف المنبىء استعصامو مف سبؽ ما إلى يرل أال ،اختياريا

 إنو :قيؿ كما ؟محكما تسجيبل منو اليـ صدكر باستحالة تسجيؿ إال ىك كىؿ ،الظالميف إفبلح بعدـ
 العقكؿ كتردىا ،آلذافا تمجيا ،كأباطيؿ خرافات ىي فإنما ،الختاف مجمس كجمس ،اليمياف حؿ

 .2"كاألذىاف
فالصابكني عدؿ عف ذكر الركايات اإلسرائيمية في ىـٌ يكسؼ عميو السبلـ، بؿ كرٌد عمى      

بعضيا، كما أنو عدؿ عف الركايات اإلسرائيمية في أم برىاف مف اهلل رأل؛ مع أف كتب التفسير 
 مميئة بمثؿ ىذه القصص.

 

 بالمأثور التفسير عمى اعتماده مدى  :سابعال المطمب
بكني في تفسيره بالتفسير المأثكر، كنٌكع مف أنكاعو، ففسر القرآف الكريـ بعض آياتو اىتـ الصا     

ببعض، كفٌسرىا مٌرة أخرل بالحديث النبكم، كفٌسر آيات غيرىا بأقكاؿ الصحابة أك التابعيف، كجمع 
 مرات بيف األنكاع كميا.

 عز كجؿ، ما لـ يقؼ عمى كقد ذكر الصابكني في مقدمتو، أنو لـ يكف يفٌسر آية مف كتاب اهلل     
تفسير العمماء ليا؛ بما في ذلؾ ما أيثر كركم مف ركايات في تفسيرىا، فقاؿ في مقدمة التفسير: 

 شيئا اكتب كنت كما،  بالنيار الميؿ فيو كاصؿأ،  سنكات خمس التفسير ىذا ليؼتأ في مكثت كقد"
 قكاؿاأل صحأل الدقيؽ التحرم مع،  المكثكقة التفسير كتب مياتأ في المفسركف كتبو ما اقرأ حتى

 .3"رجحياكأ

                                                           
 السعود(،إرشاء العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبو انظر، أبك السعكد، محمد بف محمد العمادم:  - 1

 .4/266)بيركت، دار إحياء التراث العربي(، 
 .2/52 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .1/7 ،المصدر السابؽ - 3
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كيتضح تشر ب الصابكني لمتفسير المأثكر، كمدل اىتمامو بو، أنو كاف كثيرا ما يفسر اآليات      
 بما كرد مف ركايات في تفسيرىا، كٕاف كاف ال يذكر في تفسيرىا أف ىذا مما أثر في تفسيرىا.

، قاؿ 1(١ٌْْٓ ْبَْْْٚاٌَْْْل١ٍََُِْْْْْْْْْْٙٚػَْْةُِْْْْٛٚغَّْْْاٌْْْو١ِْْْغَْفمف ذلؾ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )     
 غير السالكيف المستقيـ الصراط عف الحائديف أعدائؾ زمرة مف أهلل يا تجعمنا ال أمالصابكني: "

 شريعتؾ عف ضمكا الذيف ،الضاليف النصارل أك ،عمييـ المغضكب الييكد مف ،القكيـ المنيج
 .2"األبدية كالمعنة الغضب فاستحقكا ،القدسية

كمعمكـ أف تفسير المغضكب عمييـ بالييكد، كالضاليف بالنصارل، تفسير مأثكر عف رسكؿ اهلل      
 اْلَيُيودُ  َعَمْيِيمُ  اْلَمْغُضوبَ  إنصمى اهلل عميو كسمـ، ففي الحديث عف رسكؿ اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: "

ن الِّينَ  وا  ، فيذا تفسير مأثكر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، إال أف الصابكني ذكره 3"الن َصاَرى الض 
 عمى تفسير مجمؿ لآلية كلـ يبيف أف ىذا مف التفسير المأثكر.

كمف ذلؾ أيضا، أنو كاف كثيرا ما يرد بعض التفاسير المنحرفة، بما أثر عف النبي صمى اهلل      
ُؾٛاْْذلؾ ما قالو عند تفسير قكؿ اهلل عز كجؿ: )عميو كسمـ، فمف  ََ ِْ ا َُْْْٚ ُى ٍِ ُْْْثُِوُإٚ أَْهُعٍَُى ْاٌََِْٝٚ

ِْٓ ٌَْىْؼج١َ  :5الزمخشرم قاؿ ،معيما أم ،الكعبيف إلى أرجمكـ كاغسمكا ،كسكـؤ ر  امسحكا أم، قاؿ: "4(ا
 لو تضرب لـ المسح ألف ،ممسكحة يحسبيا مف ظف لدفع (الكعبيف إلى) بالغاية المجيء كفائدة
 الذيف يةاإلمام عمى يرد الحديث كىذا، 6"النار من لألعقاب ويل" :الحديث كفي ،الشريعة في غاية

 (،ٚأهعٍَىُ) بالنصب جاءت ألنيا صريحة كاآلية ،الغسؿ ال المسح فرضيما الرجميف بأف يقكلكف
 .7"الترتيب إلفادة المغسكالت بيف بالمسح كجيء ،المغسكؿ عمى معطكفة فيي

                                                           
 .7اآلية  ،سكرة الفاتحة - 1
 .1/10 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
كىذه  ،كالحديث طكيؿ ،32/123 ،19381حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أحمد بف حنبؿ اإلماـأخرجو  - 3

 .الجممة ىي جزء منو
 .6اآلية  ،سكرة المائدة - 4
 .1/654، لكشافانظر، الزمخشرم: ا - 5
ٍكتىوي ًباٍلًعٍمـً  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 6 فىعى صى بىاب  ،صحيح مسمم :كمسمـ ،1/33 ،60حديث رقـ  ،بىاب مف رى

اًلًيمىا  .1/213 ،240حديث رقـ  ،كيجيكًب غىٍسًؿ الرٍِّجمىٍيًف ًبكىمى
 .1/214 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
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كأحيانا كاف الصابكني يدعِّـ رأيو، أك أحد األقكاؿ في تفسير آية مف كتاب اهلل عز كجٌؿ؛ بما      
جاء فييا مف ركايات، فمف ذلؾ ما رجح فيو رأم الجميكر في تفسير قكؿ اهلل عز كجؿ: 

ٌْجَبل١َِبدُْ) ا بٌَِؾبدَُْْٚ َٖ اث بَْهث هَِْْػٕلََْْف١ْوْ ْاٌ َٛ َف١ْوْ ْصَ َل َْْٚ َِ  الخير أعماؿ أمفي تفسيرىا: "، قاؿ 1(أَ
 الباقيات :عباس ابف قاؿ ،اهلل عند كيرجكه اإلنساف مويؤمِّ  ما خير فيي ،اآلباد أبد ثمرتيا تبقى

 لآلخرة يبقى فعؿ أك قكؿ مف صالح عمؿ كؿ أنيا أيضا كعنو ،الخمس الصمكات ىي الصالحات
، ثـ 3"2(الصالحات الباقيات من ،اكبر واهلل ،اهلل إال إلو وال ،هلل والحمد ،اهلل سبحان) :الحديث كفي

بعد ذلؾ أكمؿ تفسير بقية المقطع، حتى إذا فرغ مف ذلؾ عنكف عنكانا أسماه )تنبيو( قاؿ فيو: 
 وال ،هلل والحمد ،اهلل سبحان):فضميا المأثكر الكممات مف الصالحات الباقيات أف عمى الجميكر"

 ،ذكره تقدـ حديث بذلؾ كرد كقد ،(العظيم العمي باهلل إال قوة وال حول وال ،أكبر واهلل ،اهلل إال إلو
 يا فقال بي ُأسري ليمةَ  إبراىيم لقيتُ ) :قاؿ( مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ أف: الترمذم كركل
 وأن ،قيعان وأنيا ،الماء عذبة ،التربة طيبة الجنة أن وأخبرىم ،السالم مني أمتك أقرئ :محمد

 .5"4(اكبر واهلل ،اهلل إال إلو وال ،هلل والحمد ،اهلل سبحان) :غراسيا
 

 بالرأي التفسير في الثاني: منيجو المبحث
 وما يتعمق بو التفسير بالرأي :المطمب األول
 المقصود بالتفسير بالرأي :المسألة األول

 بعد باالجتياد القرآف تفسير عف عبارة بالرأم، فالتفسير كعميو (،االجتياد) ىنا بالرأم المراد     
 كاستعانتو ،دالالتيا ككجكه العربية لؤللفاظ كمعرفتو ،القكؿ في كمناحييـ العرب لكبلـ المفسِّر معرفة

 القرآف، آيات مف كالمنسكخ بالناسخ وكمعرفت ،النزكؿ أسباب عمى ككقكفو الجاىمة بالشعر ذلؾ في
 .6المفسِّر إلييا يحتاج التي األدكات مف ذلؾ كغير

                                                           
 .45اآلية  ،سكرة الكيؼ - 1
 .حسف لغيره :كقاؿ األرنؤكط ،3/75 ،11731حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أحمد اإلماـأخرجو  - 2
 .2/153 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
سىفه غىًريبه مف ىذا اٍلكىٍجوً  :كقاؿ ،5/510 ،3462حديث رقـ  ،سنن الترمذي :أخرجو الترمذم - 4 ًديثه حى  .ىذا حى
 .2/154 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .4/41 ،التفسير والمفسرون :الذىبي ،انظر - 6
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 أنواع التفسير بالرأي :المسألة الثانية
التفسير بالرأم نكعاف، نكع ممدكح ممحؽ بالتفسير بالمأثكر كمكمِّؿ لو، كنكع آخر مذمـك بعيد      

 عف التفسير بالمأثكر.
 ،الشرعية كالقكاعد ،المغكية بالعمكـ الكافية المعرفة عمى المبني التفسير :والممدوح ىو     

 ثابتاى  يقينان  عممان  كال سميمان، عقبلن  كال صحيحان، نقبلن  يعارض كال كاألحاديث، السنفً  كعمـ كاألصكلية،
 كتجريد كالصكاب، الحؽ تحرم في كالمبالغة كاالجتياد البحث في الكسع غاية بذؿ مع مستقران،

 .1يقكؿ ما كؿ في المراقبة غاية اهلل مراقبة كمع دليؿ، بغير كاالستحساف اليكل مف النفس
كىذا النكع جائز لمكافقتو كبلـ العرب كمناحييـ في القكؿ، مع مكافقتو الكتاب كالسنة، كمراعاة      

 .2سائر شركط التفسير
أٌم تفسير ال يقكـ عمى مكافقة العربية، كينافي النصكص الشرعية، كال يككف  :والمذموم ىو     

 .3مفسره مستكفيا لشركط المفٌسر
التفسير بو، كعميو تيحمؿ النصكص الشرعية الناىية عف التفسير بالرأم،  كىذا النكع غير جائز     

 .4كٕاليو تيصرؼ أقكاؿ العمماء المانعيف لمتفسير بالرأم

 

 بالرأي صفوة التفاسير بين نوعي التفسير :المطمب الثاني
ة نظرا العتماد الصابكني عمى اإليجاز كاالختصار في تفسيره، كاستشفافا مما سمؼ مف قك      

اعتماد الصابكني عمى التفسير بالمأثكر؛ فإف صفكة التفاسير منزَّه عف النكع الثاني مف التفسير 
بالرأم، بؿ إف الكتاب مميء بالرد عمى التفاسير القائمة عمى مجرد الرأم، أك التفاسير المنحرفة 

قكؿ اهلل عز ما ذكرناه سابقا مف مناقشتو لقصة الغرانيؽ، حيث فٌسر  لبعض اآليات، كمف ذلؾ
آكجؿ: ) َِ ٍَْٕبَْٚ ٍَ ْٓأَْه ْٓلَْجٍِهَِِْْ ٍُٛيْ ِِْ لََْْه َْٚ ْٝ َْٕٝاَِماْاِلََْْٔجِ َّ ٌْمَْٝرَ ُْْْأَ ١َْْطَب ِْْٗاٌ ١َِٕزِ ِْ ُ ـُْْفِىؤ ََ ْف١ََٕ

بّْللَاُْ ٍْمَِِْٝ ُ٠ُْْْ ١َْْطَب َُْْاٌ ُُْْصُ ِّْْٗللَا٠ُُْْْؾِى ّللَاَُْْءا٠َبرِ َْٚ ُْ ُْ َْػ١ٍِ  فيما الشيطاف ألقى أم، بأف قاؿ: "5(َؽِى١
                                                           

 .177ص ،اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير :أبك شيبة ،انظر - 1
 .4/44 ،التفسير والمفسرون :الذىبي - 2
 .كانظر فيو تعريفات العمماء لمتفسير بالرأم المذمـك ،182-2/180 ،اإلتقان في عموم القرآن :السيكطي ،انظر - 3
 .4/44 ،التفسير والمفسرون :الذىبي ،انظر - 4
 .52اآلية  ،سكرة الحج - 5
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 عمى لُيغان إنو) السبلـ عميو قاؿ كما ،بالدنيا اشتغالو تكجب التي الكساكس بعض كيتمناه يشتييو
 قاؿ :3البخارم كفي ،نفسو حدث إذا تمنى :2الفراء قاؿ ،1(مرة سبعين اليوم في اهلل فأستغفر قمبي
 ،حديثو في الشيطاف ألقى حدث إذا إال (أ١ِٕزْٗفْٟا١ٌْطبْْأٌمْٝرّْٕٟاماْال): عباس ابف

 أحسف مف كىذا :4النحاس قاؿ ،قراءتو :أمنيتو :كيقاؿ ،آياتو اهلل كيحكـ الشيطاف يمقي ما اهلل فيبطؿ
مٌ  اآلية في قيؿ ما  ألمتو كتمنى ،بشيء نفسو فحدث نبيا كال رسكال أرسمنا كما :اآلية كمعنى ،وكأجى

 في كٕالقائو لقكمو الكفر بتزييف ؛طريقو في كالعقبات الكساكس الشيطاف ألقى إال ؛كاإليماف اليداية
 تحزف ال :لو تقكؿ( مى اهلل عميو كسمـص) لمرسكؿ تسمية اآلية ككأف ،الرسكؿ ألمر مخالفة نفكسيـ

 اختيار كىك اآلية تفسير في قيؿ ما أصح ىذا ،المرسميف سنة فيذه لؾ قكمؾ معاداة عمى محمد يا
 .5"المفسريف مف المحققيف

فبعد أف انتقى الصابكني ىذه اآلراء في تفسير اآلية، ذكر في اليامش قصة الغرانيؽ، كتعقبيا      
بالرد، كىذا يبرز براعتو في نقؿ أصح األقكاؿ في تفسير اآلية، كيدؿ عمى أف المفسر ىٌذب تفسيره 

 مف اآلراء الباطمة.
الصابكني في تفسيره، خاصة فيما ذكره أما النكع اآلخر مف التفسير بالرأم، فيك مربط اعتماد      

تحت عنكاف )الفكائد كالمطائؼ(، أك في اآليات التي لـ يرد فييا تفسير مأثكر، كالتي كاف البد 
 لمكقكؼ عمى تفسيرىا مف االجتياد كٕاعماؿ الرأم، كالعقؿ، كالفكر.

ٌَمَلْْفمف ذلؾ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َُْْْٚ َىَٕبُ٘ آَِْ َّ ُْْْاِْْف١ِ َىَٕبُو َِِْْٗ ، فقد أعمؿ رأيو 6(ف١ِ
 لـ الذم في عادا مكنا كلقد أم (،ما) بمعنى نافية (إف)" في تكجيو اآلية كأقكاؿ العمماء، فقاؿ:

                                                           
إنو لُيغان عمى قمبي  " :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،الثابت الصحيح مف الحديث أنو كاف يستغفر مائة مرة ال سبعيف - 1

حديث رقـ  ،بىاب اٍسًتٍحبىاًب ااًلٍسًتٍغفىاًر كىااًلٍسًتٍكثىاًر منو ،صحيح مسمم :مسمـ اإلماـأخرجو  ،"فأستغفر اهلل في اليوم مائة مرة
)دار  ،محمد محيي الديف عبد الحميد :تحقيؽ ،سنن أبي داود :سميماف بف األشعث السجستاني ،كأبك داكد ،4/2075 ،2702
 ،17881حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أحمد اإلماـك  ،2/84 ،1515حديث رقـ  ،بىاب في ااًلٍسًتٍغفىارً  ،الفكر(

4/212. 
 .12/85، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 2
، صحيح البخاريانظر، البخارم:  - 3 جِّ  .4/1767، باب تفسير سيكرىةي اٍلحى
 .12/85، ر القرطبيتفسيانظر، القرطبي:  - 4
 .2/223 ،صفوة التفاسير :الصابكني  5
 .26اآلية  ،سكرة األحقاؼ - 6
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 كجو عمى مكة لكفار خطاب كىك ،األعمار كطكؿ ،كالسعة ،القكة مف ،مكة أىؿ يا فيو نمكنكـ
 في أم فيو مكناكـ فيما مكناىـ كلقد كالمعنى ،زائدة (إف) أف إلى المفسريف بعض ذىب، ك التيديد

 مف نجكا ما ذلؾ كمع منكـ أقكل كانكا أنيـ المقصكد ألف ،رجحأ كاألكؿ ،فيو مكناكـ الذم مثؿ
 لثقؿ دفعا ،فيو مكناكـ ما فيما :فيقاؿ (ما) ب يؤت لـ كٕانما ؟حالكـ يككف فكيؼ اهلل عقاب

 .1"التكرار
فالصابكني أعمؿ عقمو في تفسير ىذه اآلية، مستخدما المغة، كمكجيا أقكاؿ العمماء، مستعينا      

 بذلؾ عمى بياف مقصكد الشارع مف اآلية مف خبلؿ السياؽ.
كمف ذلؾ أيضا إعماؿ عقمو في ترجيح قكؿ عمى قكؿ، كاالستعانة بالدليؿ عمى الترجيح، عند      

َُْْْٚتفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ِْٙل٠َُى َواٛب ٠َْْ زَم١ِّب ِْْٕ َْ  الطريؽ إلى تعالى كييديكـ أم، قاؿ: "2(ُِّ
 أف إلى لئلشارة كاآلية :3الفخر اإلماـ قاؿ ،كٕاخبلصكـ بجيادكـ ،النعيـ جنات إلى المكصؿ ،القكيـ

 ،عاجؿ شيء ىك كٕانما ،أماميـ الجزاء بؿ ،الثكاب كؿ ىك ليس ؛كالمغانـ الفتح مف أعطاىـ ما
 ما كصكؿ في اهلل كعد صدؽ عمى تدؿ ،المؤمنيف مف بعدىـ لمف آية كلتككف ،بو لينتفعكا ليـ عجمو

 كىك ،حياف كأبي الطبرم اختيار كىك الراجح ىك 4كثير ابف ذكره كما ،إليكـ كصؿ كما بو كعدىـ
ُْْ): قاؿ تعالى اهلل أف كيؤيده ،كالحسف قتادة عف منقكؿ  تقدـ عمى يدؿ كىذا ،(َػ١ٍََْٙبْرَْمِلُهٚاٌَْْْ

 في ىكازف كقيؿ ،كالركـ فارس فتح :المراد إف كقيؿ (،مكة فتح) عمى منطبؽ كىك لفتحيا محاكلة
 .5"أعمـ كاهلل أرجح ذكرناه كما ،حنيف
فيك  ،تفسيره يقرأ لمف بكضكح يتجمى أف عقؿ الصابكنيكالذم يقرأ صفكة التفاسير، يرل     

يغكص في اآليات غكصا، كيسبح في معانييا، كيسرح في فبلئيا، مع مراعاتو لكؿ المسممات التي 
 البد لكؿ مفسر أك أم تفسير مف االلتزاـ بيا.

 

                                                           
 .3/219 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .20اآلية  ،سكرة الفتح - 2
 .28/83، التفسير الكبيرانظر، الرازم:  - 3
، تفسير ابن كثيرأم بسبب انقيادكـ ألمره، كاتباعكـ طاعتو، كمكافقتكـ رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، انظر، ابف كثير:  - 4
4/129. 

 .3/236 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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 واختيارىا اآلراء نقل في طريقتو  ثالث:ال المطمب
 حتى شيئا اكتب كنت كماانتيج الصابكني في تفسيره نيج االنتقاء، فقاؿ في مقدمة تفسيره: "     

 االقكاؿ صحأل الدقيؽ التحرم مع،  المكثكقة التفسير كتب مياتأ في المفسركف كتبو ما اقرأ
، فمـ يكف ينقؿ كؿ اآلراء في تفسير اآلية، بؿ كاف ينقؿ أصحيا كأصكبيا، كيدؿ عمى 1"كارجحيا

ا٘لٔبْ عز كجؿ: )ذلؾ أنو لـ ينقؿ األقكاؿ الكثيرة التي تناقمتيا كتب التفسير في معنى قكؿ اهلل

، بؿ نرل الصابكني يكتفى 3، كالتي تربكا عمى خمسة أقكاؿ كميا ذات كجاىة2(اٌٖواْٛاٌَّزم١ُ
 تناكثبِّ  ،المستقيـ كدينؾ الحؽ طريقؾ إلى رب يا كأرشدنا نالَّ دي  أمبنقؿ أقكل ىذه األقكاؿ، فيقكؿ: "

 طريؽ سمؾ ممف كاجعمنا ،المرسميف خاتـ بو كأرسمت ،كرسمؾ أنبياءؾ بو بعثت الذم اإلسبلـ عمى
 .4"المقربيف

كيظير جميا في صفكة التفاسير، أف الصابكني لـ يكف ييمؿ األقكاؿ ذات الكجاىة في تفسير      
اآلية، بؿ كاف يجمع بيف األقكاؿ، كيكجو اآلية كجيا يقتضي إعماؿ األقكاؿ القكية المنقكلة في 

لَْمعنى اآلية، فمف ذلؾ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ََْْٚٓ ٠َُْْْٓجِل٠ بْاِلَِْْى٠َٕزَُٙ َْٕٙبَْظَٙوََِْْ ، قاؿ 5(ِِ
 ابف قاؿ ،سيئة نية كال قصد بدكف منيا ظير ما إال لؤلجانب زينتيف يكشفف كال أمالصابكني: "

 الزينة :7مسعكد ابف قاؿ كما ،إخفاؤه يمكف ال ما إال لؤلجانب الزينة مف شيئا يظيرف ال أم :6كثير
 ،الثياب مف الظاىر كىي األجانب يراىا كزينة ،كالسكار الخاتـ :الزكج إال يراىا ال فزينة :زينتاف

 ال الصبلة في ىذا فأ كاألظير :8البيضاكم قاؿ ،بعكرة ليسا فإنيما كالكفاف الكجو بو المراد :كقيؿ
 إال منيا شيء إلى النظر كالمحـر الزكج لغير يحؿ ال ،عكرة الحرة بدف كؿ فإف ،النظر في

 .9"الشيادة كتحمؿ كالمعالجة ،لضركرة

                                                           
 .1/7 ،المصدر السابؽ - 1
 .6اآلية  ،سكرة الفاتحة - 2
 .1/27 ،تفسير ابن كثير :ابف كثير ،انظر - 3
 .1/9 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .31اآلية  ،سكرة النكر - 5
 .3/284، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 6
 .6/170، تفسير أبي السعودانظر، أبك السعكد:  - 7
.4/183، تفسير البيضاويانظر، البيضاكم:  - 8
 .2/252 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 9
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فترجيحو أف الزينة زينتاف، زينة ظاىرة لمجميع كىي الثياب، كزينة لمزكج فقط كىي السكار      
كالكجو كالكفاف، إعماؿ لقكؿ ابف عباس في أف معنى اآلية الكجو كالكفاف، كقكؿ ابف مسعكد في 

 .1أنيا الثياب، كبقية األقكاؿ في اآلية
بالرأم كنقؿ اآلراء ػػػ ما نقؿ الصابكني عند تفسيره كيدخؿ في ىذا الباب أيضا ػػػ أم التفسير      

لبعض اآليات مف حمؿ المطمؽ عمى المقيد، كالعاـ عمى الخاص، كالناسخ عمى المنسكخ، إذ أف 
ذلؾ يدخؿ في التفسير بالرأم كترجيح األقكاؿ، كسكؼ نتحدث عف ذلؾ في مكانو عند الحديث عف 

 كؿ قسـ مف ىذه األقساـ عمى حدة.

 

 اآلراء بين الترجيع في طريقتو  لرابع:ا المطمب
امتدح العمماء منيج الصابكني في الترجيح بيف اآلراء، كاختيار أدؽ األقكاؿ كأصحيا، كيتضح      

ذلؾ مف خبلؿ تقديـ فضيمة الشيخ )عبد الحميـ محمكد( شيخ األزىر سابقا، فقد امتدح الكتاب فقاؿ: 
، كالسيكلة االختصار مع تعالى اهلل كتاب تفسير في ءرااآل صحأ ذكر المؤلؼ فيو تحرل كتاب ىك"

 مف االختيار في كبيرا تكفيقا كفؽ المؤلؼ اف شؾ ال فانو، عقمو مف قطعة المرء اختيار كاف كاذا
 .2"كبصيرة عمـ عمى الييا رجع التي التفسير كتب اميات
فيذا الكبلـ مف شيخ األزىر، يكشؼ عف مدل ضمكع الصابكني في التفسير بالرأم، كيدؿ      

عمى أف المؤلؼ كاف حريصا عمى تحرم أقكل األقكاؿ كأرجحيا، كمف ذلؾ ترجيح الصابكني آلراء 
اِمْْالعمماء في تفسير قكؿ اهلل عز كجؿ: ) َْٓهثُّهَْْأََفنََْْٚ ََِِْْ ْٓثََِٕٝءاَك ُِِْْْ ِ٘ ُْْْظُُِٙٛه ٠َزَُٙ ، 3(ُمه 

 مثؿ كىـ صمبو مف ذريتو أخرج ادـ خمؽ لما اهلل أف أحدىما :قكالف يةاآل ىذه في لممفسريففقاؿ: "
مى اهلل ص) النبي عف المعنى ىذا ركم كقد ،بذلؾ كشيدكا فأقركا ربيـ بأنو العيد عمييـ كأخذ الذر

 التمثيؿ باب مف ىذا أف :كالثاني ،الصحابة مف جماعة بو كقاؿ كثيرة طرؽ مف( عميو كسمـ
 عقكليـ بيا كشيدت ،ككحدانيتو ربكبيتو عمى األدلة ليـ نصب سبحانو نوأ كالمعنى كالتخييؿ

                                                           
كعزل  ،فقد نقؿ الطبرم معظـ األقكاؿ المنقكلة في معنى )إال ما ظير منيا( ،18/117 ،الطبريتفسير  :الطبرم ،انظر - 1

 .كؿ قكؿ إلى صاحبو
 .1/3 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .172اآلية  ،سكرة األعراؼ - 3
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 ،السعكد كأبك حياف كأبك الزمخشرم اختاره الرأم كىذا ،أنفسيـ عمى أشيدىـ فكأنو ،كبصائرىـ
 .1"كأرجح أصح كاألكؿ
فصنيع الصابكني ىذا في ترجيح الرأم األكؿ كرد الثاني؛ يدؿ عمى أف المؤلؼ أعمؿ عقمو في      

 النصكص المنقكلة كاتبع الدليؿ، كىذا العمؿ ىك عيف التفسير بالرأم المحمكد.
كمف ذلؾ أيضا ترجيح قكؿ عمى آخر، مف خبلؿ تكجيو اآلية التكجيو السديد، كما فعؿ عند      

َْٓاهلل عز كجؿ: ) تفسيره لقكؿ َءاَفِو٠ َْٚٓ ُِِْْْ ِٙ  آخريف بو كترىبكف ، قاؿ الصابكني: "أم2(ُكِٚٔ
: لقكلو أصح كاألكؿ ،قريظة بني مف الييكد ىـ :4مجاىد كقاؿ ،المنافقكف ىـ :3زيد ابف قاؿ ،غيرىـ

ُُْْلَْ) َُٙٔٛ ُّ ُّْْْللَاُْْرَْؼٍَ ُٙ ُّ  .5"يعمميـ اهلل كلكف ،النفاؽ مف عميو ىـ ما تعممكف ال أم (٠َْؼٍَ
ثـ إف الصابكني كثيرا ما كاف ينقؿ اآلراء في تفسير اآلية، ثـ يفٌسر اآلية عمى تمؾ األقكاؿ، ثـ      

يرجح الرأم الصكاب، الذم تقتضيو السميقة، كيتماشى مع السياؽ، فمف ذلؾ تفسيره لقكؿ اهلل عز 
َبكجؿ: ) ٠َُّْْٝبأ٠َُّٙ جُهَْْإٌَجِ َْ ِّْْٓللَاَُْْؽ َِ َْْٓارَجََؼهََْْٚ َِِْْٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ  كحده اهلل "أم ، قاؿ الصابكني:6(ا

 أم حسبؾ المعنى :البصرم الحسف كقاؿ ،أحد إلى معو تحتاجكف فبل ،أتباعؾ ككافي ،كافيؾ
 الزمخشرم اختاره كقد ،أتباعؾ كحسب كحده اهلل حسبؾ :معناه األكؿ القكؿك  ،كالمؤمنكف اهلل كافيؾ

 كالمؤمنكف اهلل يكفيؾ :معناه الثاني كالقكؿ ،مقنعة بأدلة (المعاد زاد) مقدمة في القيـ ابف كنصره
 ،الجبلليف تفسير في كالمحمي السيكطي كاختاره البصرم كالحسف مجاىد عف ركم ،معؾ الذيف

 .7"أعمـ كاهلل ،أرجح كاألكؿ
فالصابكني رٌجح الرأم األكؿ بعد أف فٌسر اآلية عمى القكليف، كبعد أف سمى العمماء الذيف      

 يدعمكف كؿ قكؿ، ثـ رٌجح الرأم األكثر تمٌشيا مع اآلية كمكقعيا.
ككاف الصابكني في كثير مف األحياف، يدعـ رأيو في ترجيح قكؿ عمى آخر، مف خبلؿ نقؿ      

، فمف ىذا القبيؿ ترجيحو أف البطشة الكبرل ىي القيامة، فقاؿ في كبلـ بعض العمماء في ذلؾ
                                                           

 .1/320 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .60اآلية  ،سكرة األنفاؿ - 2
 .10/32، الطبريتفسير انظر، الطبرم:  - 3
 .5/1723، تفسير ابن أبي حاتمانظر، ابف أبي حاتـ:  - 4

 .1/340 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .64اآلية  ،سكرة األنفاؿ - 6
 .1/342 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
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ََْتفسير قكؿ اهلل تعالى: ) ْٛ َ٠ُِْْ خََْْْٔجِط َْ ٌْجَْط ٌُْىْجَوْٜا َْْْأَِبْا ٛ ُّ ٕزَمِ  نبطش يكـ كاذكر أم" ، قاؿ:1(ُِ
 (الكبرل البطشة): 2مسعكد ابف قاؿ ،كشدة بقكة األخذ :كالبطش ،منيـ انتقاما الكبرل بطشتنا بالكفار

 كٕاف ،القيامة يـك ذلؾ أف كالظاىر :4كثير ابف قاؿ ،القيامة يكـ ىي :3عباس ابف كقاؿ ،بدر يكـ
 المبمغ ىذا يبمغ ال بدر يكـ ألف ،أصح الثاني القكؿ :الرازم كقاؿ، أيضا بطشة يكـ بدر يكـ كاف

 كصؼ كلما ،القيامة يـك يحصؿ إنما التاـ االنتقاـ كألف ،العظيـ الكصؼ ىذا بو يكصؼ الذم
 .5"القيامة في يككف إنما كذلؾ ،اإلطبلؽ عمى البطش أنكاع أعظـ تككف أف كجب (كبرل) بككنيا

 

 التفسير العممي في صفوة التفاسيرالمطمب الخامس: 
دخميا الصابكني في تفسيره، كالتي تندرج ضمف التفسير بالرأم، ىي التفسير مف األمكر التي أ     

اآليات، ذلؾ أف القرآف الكريـ تحدث في كثير مف اآليات عف أمكر عممية، كالتي العممي لبعض 
 .أبدع الصابكني في تجميتيا، أك نقؿ معمكماتيا

 المضاميف كبياف الحديث، العمـ قكاعد كفؽ عمميًّا، تفسيرنا اآليات ىك تفسير :كالتفسير العممي     
"التفسير  :، قاؿ الدكتكر صبلح الخالدم6الحديث العمـ كتحميبلت مقررات كفؽ لآليات، العممية
النظر في اآليات ذات المضاميف العممية مف الزاكية العممية، كتفسيرىا تفسيرنا عمميًّا، ىك  :العممي

 .7"كذلؾ باالستعانة بالعمكـ كالمعارؼ كالمكتشفات الحديثة في تكسيع مدلكليا كتقدير معناىا
دم قد عرؼ التفسير العممي عمى أنو تفسير اآليات ذات كٕاذا كاف الدكتكر صبلح الخال     

المضاميف كاإلشارات العممية، كفؽ دالالتيا، فإف الدكتكر الذىبي قد نحى منحى آخر، إذ جعؿ 
 :التفسير العممي حاكما لبلصطبلحات العممية التي كردت في القرآف الكريـ، قاؿ الدكتكر الذىبي

                                                           
 .16اآلية  ،سكرة الدخاف - 1
 .25/116، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 2
 .25/117، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 3
 .4/139، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 4
 .3/199 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 3، )دمشؽ، دار القمـ، بيركت، الدار الشامية، طتعريف الدارسين بمناىج المفسرين :انظر، الخالدم، صبلح عبد الفتاح - 6
  .566ـ(، ص2008 –ق 1429 –
 .267، )عماف، دار عماف(، صالبيان في إعجاز القرآن :الخالدم، صبلح عبد الفتاح - 7
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في عبارة القرآف، كيجتيد في  يحكـ االصطبلحات العمميةالتفسير الذم هو  :التفسري العلمي"

 .1استخراج مختمؼ العمـك كاآلراء الفمسفية منيا"
الحديث، القائـ عمى  العمـ استخداـ التفسير العممي ىك :كيمكف أف نجمع بيف التفسيريف فنقكؿ     

 .مدلكالتيا كتكسيع القرآنية، اآليات بياف معاني في الحقائؽ الثابتة،
كالتفسير العممي يختمؼ عف اإلعجاز العممي؛ ألف اإلعجاز ال يككف إال فيما تحقؽ ثبكتو،      

إخبار القرآف الكريـ، أك السنة النبكية، بحقيقة أثبتيا العمـ  :بأنو العممي كلذلؾ يعىرَّؼ اإلعجاز
، صمى اهلل عميو كسمـ التجريبي أخيران، كثبت عدـ إمكانية إدراكيا بالكسائؿ البشرية في زمف الرسكؿ

كىكذا يظير اشتماؿ القرآف، أك الحديث عمى الحقيقة الككنية، التي يؤكؿ إلييا معنى اآلية أك 
 .2الحديث، كيشاىد الناس مصداقيا في الككف، فيستقر عندىا التفسير، كيعمـ بيا التأكيؿ

م؛ ذلؾ ألف المفسر يجتيد، كالتفسير العممي لمقرآف الكريـ ىك جزء ال يتجزء عف التفسير بالرأ     
كيعمؿ عقمو، كيفكر في اآليات القرآنية، ليربط بينيا كبيف المصطمحات العممية، قاؿ الدكتكر فيد 

ىك اجتياد المفسر في كشؼ الصمة بيف آيات القرآف الكريـ  :"المراد بالتفسير العممي :الركمي
لمقرآف يدؿ عمى مصدره،  الككنية، كمكتشفات العمـ التجريبي، عمى كجو يظير بو إعجاز

 .3كصبلحيتو لكؿ زماف كمكاف"
كصفكة التفاسير قد اشتمؿ عمى الكثير مف االمكر العممية المستميمة مف اآليات القرآنية، فبل      

تكاد تخمكا آية مف مسألة عممية إال كجبٌلىا، كفٌصؿ فييا، باختصار غير مخؿ، كتفصيؿ غير 
 .مطكؿ، كبما يكافؽ تفسير اآليات

ٌَمَلْْ) :فمثبل عند تفسير الصابكني لقكؿ اهلل عز كجؿ      ََْْْفٍَْمَٕبَْٚ ب ََ ْٔ ْٓاإِل ََلٌَخْ ِِْ ٍُْٓ  ِْ ْٓ ١ ِْٛ

َُْ ٍَْٕبُْْٖصُ ْٓ ْلََواهْ ْفُِْْٟٔطفَخ َْْعَؼ ِى١ ََُِْْ ٌَْؼٍَمَخَْْفََقٍَْمَٕبَْػٍَمَخ ْْإٌُّْطفَخََْْفٍَْمَٕبْصُ َغخ ْْا ْٚ َغخَْْفََقٍَْمَٕبُِْ ْٚ ُّ ٌْ ْا

َٔبِْػظَبِب ْ ْٛ ََ ََْْفََى ٌِْؼظَب ٌََُْْْؾّب ْْا ؤَْٔبُْْٖصُ َْ ٍْمب ْْأَٔ ُّْْٓللَاُْْفَزَجَبَهنََْْءاَفوََْْف ََ َْْٓأَْؽ ٌَْقبٌِم١ِ  :، قاؿ4(ا

                                                           
 .2/349، التفسير والمفسرون :الذىبي - 1
، )المممكة العربية السعكدية، مكة المكرمة، مطبكعات تأصيل اإلعجاز العممي :انظر، الزنداني، عبد المجيد بف عزيز - 2

 .15ص (،ىيئة اإلعجاز العممي
 -ىػ 1418 – 3ط ،مؤسسة الرسالة ،)السعكدية ،اتجاىات التفسير في القرن الرابع عشر :فيد بف عبد الرحمف ،الركمي - 3

 .549ـ(، ص1997
 .12سكرة المؤمنكف، اآلية  - 4
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 اإلنساف جنس خمقنا لقد كاهلل أم قسـ، جكاب البلـ :(١ٍَِْْٛٓٓلٌخِْْٓاإلَٔبْْفٍمٕبٌْٚمل")
 مف انسؿ ألنو السبلـ، عميو( آدـ) ىك :1عباس ابف قاؿ ،الطيف مف استمت كخبلصة صفكة مف

ْفٟالرجاؿ، ) أصبلب مف ينطؼ منيا ،كبنيو آدـ ذرية جعمنا ثـ أم :(ٔطفخْعؼٍٕبْٖصُالطيف، )

 ىذه صيرنا ثـ أم :(ػٍمخْإٌطفخْفٍمٕبْصُالرحـ، ) ىك متمكف مستقر في أم :(ِى١ْٓلواه
 الدـ ذلؾ جعمنا أم :(ِٚغخْاٌؼٍمخْفقٍمٕبالعمقة، ) يشبو جامدان  ػػػػ دما الدافؽ الماء ػػػػ كىي النطفة
 صيرنا أم :(ػظبِبْاٌّٚغخْفقٍمٕبتخطيط، ) كال فييا شكؿ ال لحـ قطعة أم مضغة، الجامد
 العظاـ تمؾ سترنا أم :(ٌؾّبْاٌؼظبَْفىَٛٔبلمبدف، ) عمكدا لتككف صمبة عظاما المحـ قطعة
 الركح فيو نفخنا األطكار تمؾ بعد ثـ أم :(آفوْفٍمبْأْٔؤٔبْٖصُليا، ) كالكسكة فجعمناه ،بالمحـ

 صار حيث ،األكؿ لمخمؽ مباينا خمقا جعمناه أم :2الرازم قاؿ ،تقكيـ أحسف في ،آخر خمقا فصيرناه
 عضك كؿ كأكدع ،أكمو ككاف كبصيران  ،أصـ ككاف كسميعا ،أبكـ ككاف كناطقا ،جمادا ككاف إنسانا

 .3"الكاصفيف كصؼ بيا يحيط ال ،حكمة كغرائب ،فطرة عجائب أعضائو مف
كىذا تفسير عممي ال يككف إال مف إنساف كقؼ عمى حقائؽ العمـ، كتابع مراحؿ خمؽ اهلل عز      

الرحـ، كتفسير العمقة عمى  ىك متمكف كجؿ لئلنساف، إذ أف تفسير القرار المكيف عمى أنو مستقر
تخطيط، ىك تفسير ناشئ  الك  فييا شكؿ ال لحـ جامدان، كتفسير المضغة عمى أنيا قطعة أنيا دما

 .عف حقائؽ عممية أثبتيا الطب الحديث
 :كيظير التفسير العممي في صفكة التفاسير مف خبلؿ تفسير الصابكني لقكؿ اهلل عز كجؿ     

(ُْْ َْْْرَوَْْأٌََ َؾبثب ٠ُْْْيِعّْٝللَاَْْأَ ٍََُْْ َُْْث٠َُْْٕٗ١ََُْئٌ فُْْصُ ْكقَْْفَزََوُْٜهَوبِب ٠َْْْغَؼٍُُْْٗصُ َٛ ٌْ ٠َْْْْٓقُوطُْْا ِِِْْٗ ِْفَلٌَِ

يُْ ٠َُٕي  ََْْٚٓ آءِِِْْ َّ ََ ْٓاٌ ْٓف١َِٙبِْعجَبيْ ِِْ ١تُْْثََوكْ ِِْ ِٖ ِْْٗف١َُ ْٓثِ آءَُِْْ َْ ِوف٠َُُْْٗ ْٖ َ٠ آءََُِْْْٓػَْٓٚ َْ َ٠ْ

َٕب٠ََْىبكُْ ٍَِْْٗ بهِْْثِبلا٠َْْْنَ٘تُْْثَْولِ َٖ  يسكؽ أم :(ٍؾبثب٠ْيعّْٟللاْأْْروْأٌُ") :، قاؿ الصابكني4(ْث
 أم :(هوبِب٠ْغؼٍْٗصُتفرقو، ) بعد يجمعو أم :(ث٠ْٕٗ١ئٌفْصُيشاء، ) حيث إلى السحاب بقدرتو
 يخرج المطر فترل أم :(فَل٠ٌِْْٓٗقوطْاٌٛكقْفزوٜبعض، ) فكؽ بعضو متراكما كثيفا يجعمو

                                                           
ىذا القكؿ ليس البف عباس، كٕانما ىك قكؿ مجاىد كقتادة، كٕانما يرل ابف عباس أنيا بمعنى: مف صفكة الماء، انظر، ابف  - 1

 .3/241، تفسير ابن كثيركثير: 
 .23/75، التفسير الكبيرانظر، الرازم:  - 2
 .2/230، صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .43سكرة النكر، اآلية  - 4
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 السحاب مف كينزؿ أم :(ثوكِْْٓف١ٙبْعجبيِْْٓاٌَّبء٠ِْْٕٚٓييالكثيؼ، ) السحاب بيف مف
 .1"بردا الجباؿ كأمثاؿ ىك الذم
كىذا أيضا تفسير عممي لآلية، إذ أف مسألة التكاثؼ، كالتراكـ، كنزكؿ المطر مف السحاب      

المشبع الكثيؼ فقط، كككف البرد في السماء كأمثاؿ الجباؿ فعبل، ال مثاال عمى الكثرة كما كانت 
  .تفٌسر، ىذه كميا أمكر عممية، أفسر عنيا العمـ الحديث

في تفسيره عمى بعض األمكر العممية التي كانت شائعة في الماضي،  كقد رد الصابكني     
ككانت آيات اهلل عز كجؿ تفسر كفقيا، ثـ أنبأ العمـ الحديث عف خطئيا، بؿ كأثبت عكسيا، ككاف 

 .االكتشاؼ الجديد أدؽ لتفسير اآليات، كأنسب لكتاب اهلل عز كجؿ
َقوََْْٚ) :فمف ذلؾ تفسير الصابكني لقكؿ اهلل عز كجؿ      ٌٍََْْ ّْ َْ وَْْاٌ َّ ٌْمَ ا ًْاَْٚ ًْ ٠َْْغِوُْٜو ْلّ َع

ٝ  ّّ ََ  "كاف :، فقد رٌد الصابكني عمى كؿ مف قاؿ بأف الشمس كالقمر ثابتيف ال يتحركف، فقاؿ2(ُِّ
 في كاحد اتجاه في تجرم أنيا الحديث العمـ أثبت كلكف مكضعيا، في ثابتة الشمس أف المظنكف
 يخبر العميـ الخبير كاهلل ،الثانية في ميبل عشر باثني الفمكيكف حسبيا بسرعة اليائؿ، الككني الفضاء
ٌُْ) :كجريانيا بسيرىا ّْ َْ اٌ زَمَوْ ْرَْغِوَْٜٚ َْ ُّ  يبمغ الشمس ىذه حجـ أف نتصكر كحيف ،3(ٌََٙبٌِْ
 شيء يسندىا ال الفضاء، في كتجرم تتحرؾ اليائمة الكتمة ىذه كأف ،ىذه أرضنا حجـ ضعؼ مميكف

 .4عمـ" كعف قكة عف الكجكد ىذا تصرؼ التي القدرة صفة مف طرفا ندرؾ ،ىك إال
ٌُْ) :كلما بمغ قكلو تعالى      ّْ َْ اٌ زَمَوْ ْرَْغِوَْٜٚ َْ ُّ ٌَْؼِي٠يِْْرَْمِل٠وَُْْمٌِهٌَََْْٙبٌِْ ُِْْا ٌَْؼ١ٍِ   :قاؿ (،ا

 .5بخمقو" العميـ ،ممكو في العزيز اإللو تقدير ىك دقيؽ، كبحساب ،بانتظاـ "كالدكراف
 :كيستمر الصابكني في حديثو عف القمر كمنازلو، كذلؾ في خضـ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ     

وَْ) َّ ٌْمَ ا َٕبِىيَْْلََلْهَٔبَُْْٖٚ َِْْْػبكََْْؽزََِْٝ َُِْْوبٌُؼوُعٛ ٌْمَِل٠  مسيره قدرنا كالقمر "أم :، قاؿ الصابكني6(ا

                                                           
 .258-2/257، صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .13سكرة فاطر، اآلية  - 2
 .38سكرة يس، اآلية  - 3
 .3/73، صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .3/90المصدر السابؽ،  - 5
 .39سكرة يس، اآلية  - 6
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 كؿ ينزؿ ،ليمة كعشريف ثمانية في منزال كعشركف ثمانية كىي ،الشيكر لمعرفة فييا يسير منازؿ، في
 .1كاستقكس" دؽ منازلو آخر في كاف فإذا ،يتعداىا كال يتخطاىا ال ،منيا كاحد في ليمة

كاآليات العممية في تفسير اهلل عز كجؿ كثيرة، كتجميتيا في صفكة التفاسير ىك أيضا كذلؾ،      
إف الصابكني لـ يترؾ عمما تحدث فيو القرآف الكريـ إال كتحدث فيو، مف غير إسياب  :فالحؽ نقكؿ

 .أك تفصيؿ، بؿ بما يتكافؽ كمنيجو في االختصار

 

 بالرأي التفسير عمى اعتماده مدى  لسادس:ا المطمب
اىتـ الصابكني في تفسيره بالتفسير بالرأم المحمكد، كبخاصة في اآليات ظنية الداللة التي      

 تكجيو ألف كاف لعقؿ الصابكني فيو رأم؛ االحتماؿ إليو تطٌرؽ ما فكؿيدخؿ فييا االحتماؿ، 
 المفسر. مف برأمو  ىك إنما غيره دكف المحتمبلت أحد إلى الخطاب

عمى التفسير بالرأم، إال انو كاف يكازف بينو كبيف المأثكر، ككاف يعمؿ  كالصابكني كٕاف اعتمد     
 كقدعقمو في ضكء العمكـ األساسية التي البد لممفسر مف اإللماـ بيا، كالتي عدىا الزرقاني فقاؿ: "

 كعمـك كالصرؼ كالنحك المغة ىي فقالكا المفسر في تكافرىا يجب التي العمـك أنكاع العمماء بيف
 كالمنسكخ كالناسخ كالقصص النزكؿ أسباب كمعرفة التكحيد كعمـ الفقو أصكؿ كعمـ الببلغة

 كال عمـ بما عمؿ لمف تعالى اهلل يكرثو عمـ كىك المكىبة كعمـ كالمبيـ لممجمؿ المبينة كاألحاديث
 .2"المعاصي إلى ميؿ أك دنيا حب أك كبر أك بدعة قمبو في مف ينالو

َْٓفمف ذلؾ تفسير الصابكني لمعنى القدرة في قكؿ اهلل عز كجؿ: )      َِْْْٗٔمِلهٌََْْْٓأَْْفَظَ ، 3(َػ١ٍَْ
َِٓ) :تعالى كقكلو ،بالعقكبة عميو نضيؽ لف اف يكنس ظف مقاؿ الصابكني: "أ ِْْٗلُِلهََْْٚ َْػ١ٍَْ

 مف :5الفخر اإلماـ قاؿ ،القدرة مف ال التضييؽ بمعنى القىدر مف فيك ،فيو عميو ضيؽ : أم4(ِهْىلُُْٗ
 نبياءاأل الى فكيؼ ،المؤمنيف آحاد الى ذلؾ نسبة يجكز ال نوأ خبلؼ كال ،كافر فيك اهلل عجز ظف

 القرآف مكاجأ ضربتني لقد :معاكية لو فقاؿ ،معاكية عمى دخؿ عباس ابف فأ ركم ،السبلـ عمييـ
                                                           

 .3/90، صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .2/38 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :الزرقاني - 2
 .87اآلية  ،سكرة األنبياء - 3
 .7اآلية  ،سكرة الطبلؽ - 4
 22/136، التفسير الكبيرانظر، الرازم:  - 5
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 لف فأ( يكنس) اهلل نبي يظف :قاؿ ؟ىي كما :فقاؿ ،بؾ الإ خبلصا لي جدأ فمـ ،فييا فغرقت البارحة
 نضيؽ كلف ،نؤاخذه لف فأ ظف مأ ،القدرة مف ال القدر مف ىذا :عباس ابف فقاؿ ؟عميو اهلل يقدر
 .1"عميو

فالصابكني رجح قكال عمى آخر مف خبلؿ اآليات القرآنية األخرل، كأقكاؿ الصحابة متمثمة      
بقكؿ ابف عباس، مع مراعاة المسممات الشرعية، متمثمة بعصمة األنبياء، مع مراعاة المغة، كىذه 

 مكازنة البد ألم مفسر أف ييتـ بيا.
 تفسير عمى العتماده ،محمكد رأم أنػػو غيػر ،بالرأم التفسير كتب ىـأ مف الصابكني تفسير إف    

 تفسيره أف كما، التفسير في األخرل الػمصادر عمى اعتماده مع ،أقكاليـ عف خركجو كعدـ ،السمؼ
 ىك :نقكؿ أف أك ،مأثكر تفسير فيو :نقكؿ أف بػيف كفىٍرؽه  ،السمؼ عف المأثكر التفسير كتب ىـأ مف

 كتفسير ،السمؼ عػػػػػػػف المأثكر غير يذكر ال أنػػو عمى تدؿ العبارة ىذه ألف ،بالمأثكر تفسير
ػح أقكاليـ ذكر مع ىك إذ ،ذلؾ بخبلؼ الصابكني  مصادر عمى كيعتمد ،لترجيحو كيػعػًمػٌؿ يرجِّ

 .الترجيح في التفسير
اِْكمف ذلؾ تفسيره لمعنى السحر المستمر في قكؿ اهلل عز كجؿ: )      اَْْْٚ ْٚ ٛاَْْْءا٠َخ ٠ََْْو ُٙ ٠ُْْؼِو

٠َمٌُُٛٛاْْ ْؾوْ َْٚ وْاٍِْ ِّ زَ َْ ، فقد فٌسرىا في ضكء القرآف كالسنة، كأقكاؿ الصحابة كاألئمة كالعمماء، 2(ُِّ
 محمد بو سحر ،دائـ سحر ىذا كيقكلكا أممع مراعة المغة، كصيغة الخطاب، فقاؿ في تفسيرىا: 

 لنا فشؽ صادقا كنت إف :(مى اهلل عميو كسمـص) لمرسكؿ قالكا مكة كفار إف :المفسركف قاؿ ،أعيننا
 (مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ فسأؿ ،بدر ليمة ككانت ،فعؿ إف باإليماف ككعدكه ،فرقتيف القمر

 المقابؿ قيقعاف جبؿ عمى كنصؼ ،الصفا جبؿ عمى نصؼ ،القمر فانشؽ ،طمبكا ما يعطيو أف ربو
 يسحر أف يستطيع ال فإنو سحرنا كاف إف :قالكا ثـ ،محمد سحرنا :فقالكا ،بينيما حراء رأكا حتى ،لو

 ،صحيح فيك بانشقاقو أخبركا فإف ،البكادم أىؿ تأتينا حتى اصبركا :جيؿ أبك فقاؿ!!  كميـ الناس
 سحر ىذا :كالمشرككف جيؿ أبك فقاؿ القمر بانشقاؽ فأخبركا فجاءكا ،أعيننا محمد سحر فقد كٕاال

بَػخُْْاْلزََوثَذِْ): اهلل فأنزؿ ،دائـ أم مستمر ََ كَْْاٌ َْ أ وَُْْٚ َّ ٌْمَ اِْْ،ا اَْْْٚ ْٚ ٛاَْْْءا٠َخ ٠ََْْو ُٙ ٠َمٌُُٛٛا٠ُْْْْؼِو َْٚ

ْؾوْ  وْاٍِْ ِّ زَ َْ  كذىب ،عمر كابف كأنس عباس ابف عف مركم كىك ،المفسريف جميكر قكؿ ىذاك  ،(ُِّ
                                                           

 .2/207 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .2اآلية  ،سكرة القمر - 2
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 ألنو ،اإلجماع يقاكـ ال شاذ قكؿ كىك :1الجكزم ابف قاؿ القيامة يكـ سينشؽ القمر أف إلى بعضيـ
 آيات مف القمر كانشقاؽ :2الخازف قاؿ ،ككقع حدث أمر فيك (،اٌمّوْٚأْك) الماضي بمفظ جاء

 عف الشيخاف أخرجو ما عميو يدؿ ،الباىرة كمعجزاتو ،الظاىرة( مى اهلل عميو كسمـص) اهلل رسكؿ
 القمر انشقاق فأراىم ،آية يرييم أن (صمى اهلل عميو وسمم) اهلل رسول سألوا مكة أىل أن) :أنس

 رسول فقال شقتين اهلل رسول عيد عمى القمر انشق): قاؿ مسعكد ابف عف ركم كما، 3(مرتين
 عمى القمر انشق): قاؿ مطعـ بف جبير عف ركم كما، 4(اشيدوا :(صمى اهلل عميو وسمم) اهلل
 فقال أعيننا محمد سحر :قريش فقالت ،فرقتين فصار (صمى اهلل عميو وسمم) اهلل رسول عيد

 فيخبرونيم الركبان يتمقون فكانوا ،كميم الناس يسحر أن يستطيع فما سحرنا كان لئن :بعضيم
 مع ،(العظيمة المعجزة) بيذه كردت قد ،الصحيحة األحاديث فيذه ،5(فيكذبونيم رأوه قد بأنيم
كأما القكؿ  ،مؤمف فيو يشؾ ال كٕامكانو ،لو مثبت كأقكل دليؿ أدؿ فإنو ،بذلؾ العظيـ القرآف شيادة

 إلجماع ،يثبت ال كشاذ ،يصح ال باطؿ قكؿ يذاف ،القيامة يكـ ينشؽسالقمر  في تفسير اآلية، بأف
 عمى الماضي كحمؿ(، اٌمّوْٚأْك) الماضي بمفظ ذكره اهلل كألف ،خبلفو عمى المفسريف
 .6بعيد المستقبؿ

فيذه المكازنة ىي عيف التفسير بالرأم المحمكد، كىي مقصكد النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف      
، كىي مقصكد عمر بف 7(الت ْأِويلَ  َوَعمِّْموُ  الدِّينِ  في فقوُّ  الميمدعائو البف عباس، حيف قاؿ لو: )

 لؾ تبيف ما انظر" الخطاب رضي اهلل عنو لمقاضي شريح عندما بعثو قاضيا عمى الككفة، فقاؿ لو:

                                                           
 .8/88، زاد المسيرانظر، ابف الجكزم:  - 1
، لباب التأويل في معاني التنزيل )تفسير الخازن(انظر، الخازف، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم:  - 2

 .6/272ـ(، 1979 –ق 1399)لبناف، بيركت، دار الفكر، 

 .4/2159 ،2802حديث رقـ  ،صحيح مسمم :كمسمـ ،3/1331 ،2438حديث رقـ  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 3
ـٍ اٍنًشقىاؽى اٍلقىمىرً  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 4 ـٍ النبي صمى اهلل عميو كسمـ آيىةن فىأىرىاىي  ،بىاب سيؤىاًؿ اٍلميٍشًرًكيفى أىٍف ييًريىيي

 .4/2815 ،2800حديث رقـ  ،بىاب اٍنًشقىاًؽ اٍلقىمىرً  ،صحيح مسمم :كمسمـ ،3/1330 ،3437حديث رقـ 
 أصؿ لو، ضعيؼ إسناده، كقاؿ األرنؤكط: 4/81 ،16796حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلمامسند م :أحمد اإلماـأخرجو  - 5

 ."الصحيحيف" في
 .بتصر ؼ ،3/279 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
 شرط عمى قكم إسناده، كقاؿ األرنؤكط: 1/328، 3033حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أحمد اإلماـركاه  - 7

 .مسمـ
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 لؾ يتبيف لـ كما ،السنة فيو فاتبع اهلل كتاب في لؾ يتبيف لـ كما ،أحدا عنو تسألف فبل اهلل كتاب في
 .1"رأيؾ فيو فاجتيد السنة في

كأما الدكر األكبر في صفكة التفاسير، كالذم كاف لمصابكني فيو إشراقات نيِّرة أعمؿ فييا      
عقمو، كسطَّر فييا رأيو؛ ما حكاه التفسير مف إشراقات تربكية، كلفتات ميمتيىمة مف حسف فيمو 

ُِْْْٓٗلْْنُِْْْٔثظٍُْثبٌؾبكْف١ْٗكْْو٠ُِِْْْٚٓلآليات، فمف ذلؾ ما استخمصو مف قكؿ اهلل عز كجؿ: )

 في إال ،بالمعصية اليـ عمى خمقو مف أحدا تعالى اهلل يؤاخذ لـ" ، فقاؿ عندىا:2(أ١ٌُْػناة
 الذم المقدس المكاف ألنو (؛أ١ٌُْػناةُِْْْٓٗلْْنُِْْْٔثظٍُْثبٌؾبكْف١ْٗكْْو٠ُِِْْْٚٓ) الحراـ المسجد

 فمف ،هلل بكميتو خالصا ،السريرة صافي ،النفس طاىر ،القمب نقي اإلنساف فيو يككف أف يجب
 .3"األليـ كالعذاب بالجحيـ جدير ؛حماه في الممؾ حرمة ينتيؾ
كمف أنكاع التفسير بالرأم في تفسير الصابكني، ما تضمنو الكتاب مف الجمع بيف اآليات التي      

ظاىرىا التعارض، فكاف يكفؽ بيف اآليات، كيدفع التعارض، فمف ذلؾ دفع التعارض بيف اآليات 
َْ ْفِٝيكـ القيامة، في قكؿ اهلل عز كجؿ: )التي تبيف مقدار  ْٛ َ٠َْْْ ْمَلاُهَُْْٖوب َِِْْٓ ١ َِ ّْ ٌْفََْْف َٕخْ ْأَ ٍَ)4 ،

َْ ْفِٝكفي قكلو تعالى: ) ْٛ َ٠َْْْ ْمَلاُهَُْْٖوب ٌْفَِِْْ َٕخْ ْأَ َْ ْفِٝ، فقاؿ: ")5(ٍَ ْٛ َ٠َْْْ ْمَلاُهَُْْٖوب َِِْْٓ ١ َِ ّْ ٌْفََْْف ْأَ

َٕخْ   جعمو القيامة يـك ىك :6عباس ابف قاؿ ،الدنيا سني مف سنة ألؼ خمسكف طكلو يكـ في أم (:ٍَ
 بيف كالجمع :المفسركف قاؿ ،لبلستقرار النار يدخمكف ثـ ،سنة ألؼ خمسيف مقدار الكافريف عمى اهلل

َْ ْفِٝ) :السجدة سكرة في تعالى قكلو كبيف اآلية ىذه ْٛ َ٠َْْْ ْمَلاُهَُْْٖوب ٌْفَِِْْ َٕخْ ْأَ  مكاقؼ القيامة أف (،ٍَ
 ،المؤمف عمى تخؼ الطكيمة المدة ىذه كأف ،سنة ألؼ مكطف كؿ ،مكطنا خمسكف فييا ،كمكاطف

 قيؿ :قاؿ الخدرم سعيد أبي عف احمد اإلماـ أخرج فقد ،مكتكبة صبلة مف عميو أخؼ تككف حتى
 عمى ليخفف إنو بيده نفسي والذي)(: مى اهلل عميو كسمـص) فقاؿ ؟اليكـ ىذا أطكؿ ما اهلل رسكؿ يا

                                                           
مكتبة دار  ،)مكة المكرمة ،محمد عبد القادر عطا :تحقيؽ ،سنن البييقي الكبرى :أبك بكر أحمد بف حسيف ،البييقي - 1

 .10/110 ،20099حديث رقـ  ،ـ (1994 -ىػ 1414 ،الباز
 .25اآلية  ،سكرة الحج - 2
 .2/220 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .4اآلية  ،رجاسكرة المع - 4
 .5اآلية  ،سكرة السجدة - 5
 .10/3373، تفسير ابن أبي حاتمانظر، ابف أبي حاتـ:  - 6
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 مف الراجح كالصحيح، 1(الدنيا في يصمييا مكتوبة صالة من عميو أخف يكون حتى المؤمن
 الخمسيف كآية ،عندنا سنة كألؼ اهلل عند فاليـك (،اإلليي اليوم) عف تتحدث األلؼ آية أف ،األقكاؿ

 .2"اآليتيف بيف تعارض فبل (القيامة يوم) عف تتحدث ألفا
كاألمثمة عمى التفسير بالرأم في صفكة التفاسير كثيرة، كىي أكثر مف أف نحصييا، فيي في      

كؿ المجاالت، فكاف لو رأم في المغة، كرأم في الفقو، كرأم في األمكر الفكرية كالتربكية، كرأم في 
 في تكجيييا.السياسة الشرعية، كغير ذلؾ مف العمـك المنبثقة عف كتاب اهلل عز كجؿ، كلمعقؿ دكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/75 ،11735حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أحمد اإلماـأخرجو  - 1
 .3/399 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
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 الفصل الرابع
 العموم التي شمميا التفسير

 وفيو مبحثان:
 الكريم القرآن عموم :األول المبحث

 المبحث الثاني: العموم المغوية والنحوية والبالغية في صفوة التفاسير
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 المبحث األول: عمــوم القــــــرآن الكـــــريم
، فمـ       صفكة التفاسير كاف مستكدعا لعمكـ القرآف الكريـ، كميدانا لمتطبيؽ العممي لتمؾ العمـك

يترؾ الصابكني عمما مف عمكـ القرآف إال كذكره في تفسيره، كلـ يترؾ آية فييا مف تمؾ العمكـ شيء 
 إال كتطرؽ لو، كمف العمـك التي برزت في صفكة التفاسير ما يمي:

 

 أسباب النزول :ولمب األ المط
سبؽ كأف تحدثنا بإيجاز عف أسباب النزكؿ، كعف مدل اىتماـ الصابكني بيا في تفسيره، كاآلف      

 نتحدث بالتفصيؿ عف ذلؾ بعكف اهلل.
 

 المقصود بأسباب النزول :المسألة األولى
 كالمعنى، كقكعو أياـ لحكمو مبينة أك ،عنو متحدثة اآليات أك اآلية نزلت ما ىك :النزول سبب     

 اآليات أك اآلية فنزلت ،إليو كجو سؤاؿ أكصمى اهلل عميو كسمـ،  النبي زمف في كقعت حادثة أف
 الحادثة تمؾ أكانت سكاء السؤاؿ ىذا بجكاب أك ،الحادثة بتمؾ يتصؿ ما ببياف تعالى اهلل مف

 التمنيات مف تمنيا الحادثة تمؾ كانت أـ، ارتكب فاحشا خطأ الحادثة تمؾ كانت أـ، دبت خصكمة
 .1الرغبات مف كرغبة
كينبغي اإلشارة ىنا إلى أف أسباب النزكؿ ىي ما كانت في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو      

كسمـ بعد البعثة، أما االحداث التي تحدثت عف عيكد األنبياء عمييـ السبلـ، أك قبؿ بعثتو صمى 
كأصحاب مديف، كأصحاب القرية، فبل تعد مف اهلل عميو كسمـ كحادثة الفيؿ، كأصحاب الكيؼ، 

 . 2أسباب النزكؿ

 

 فوائد معرفة أسباب النزولالمسألة الثانية: 
تكمف أىمية معرفة أسباب النزكؿ في قكؿ ابف عباس رضي اهلل عنو ألمير المؤمنيف عمر بف      

 فجعؿ ،يكـ ذات عنو اهلل رضى عمر خبل" :قاؿ التيمي إبراىيـالخطاب رضي اهلل عنو، فقد ركل 
 :فقاؿ عنيما اهلل رضى عباس ابف إلى فأرسؿ ؟كاحد كنبييا مةاأل ىذه تختمؼ كيؼ :نفسو يحدث

                                                           
 .77-1/76 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :الزرقاني ،انظر - 1
 .1/310 ،إتقان البرىان في عموم القرآن :فضؿ عباس ،انظر - 2
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 ميرأ يا :عباس ابف فقاؿ :قاؿ ؟كاحد ككتابيا ،كاحدة كقبمتيا ،كاحد كنبييا ؛األمة ىذه تختمؼ كيؼ
 كال القرآف يقرأكف أقكاـ بعدنا سيككف كأنو ،أنزؿ فيما مناكعم ،هافقرأن القرآف عمينا أنزؿ إنما المؤمنيف

 هفزجر  :قاؿ ،اقتتمكا اختمفكا فإذا ،اختمفكا كذلؾ كاف فإذا رأم، يوف قكـ لكؿ فيككف ،نزؿ فيما يدركف
 إليو رسؿفأ ،فعرفو قاؿ فيما عمر كنظررضي اهلل عنو،  عباس ابف فانصرؼ عمي، كانتيره عمر
 1"كأعجبو قكلو عمر فعرؼ عميو فأعاد ،قمتو ما عمي أعد :كقاؿ

 ابف قالو كماقاؿ اإلماـ الشاطبي رحمو اهلل في تعقبو عمى قكؿ ابف عباس رضي اهلل عنو: "     
 مخرجيا عرؼ؛ السكرة أك اآلية نزلت فيما الرجؿ عرؼ إذا فإنو؛ الحؽ ىك عنيما اهلل رضى عباس

 فذىب ،أكجيا فييا النظر احتمؿ ؛أنزلت فيما جيؿ كٕاذا ،فييا ذلؾ يتعدٌ  فمـ ؛بيا قصد كما كتأكيميا
 ،الصكاب إلى ييدييـ ما العمـ في الرسكخ مف عندىـ كليس ،اآلخر إليو يذىب ال مذىبا إنساف كؿ
 بالتخرص التأكيؿ أك الرأم ببادم األخذ مف بد يكف فمـ ،المشكبلت حمى اقتحاـ دكف بيـ يقؼ أك

 .2"كأضمكا فضمكا الشريعة مف عميو دليؿ ال إذ ،شيئا الحؽ مف يغنى ال الذم

 

 3النزول في اآلتي ويمكن إجمال فوائد معرفة أسباب
ذلؾ أف حكمة التشريع كٕاف كانت تعرؼ  :تجمية حكمة التشريع وتوضيحيا :الفائدة األولى     

مف العمؿ بما في اآليات الكريمة مف أحكاـ، لكف معرفة السبب تجٌمي ىذه الحكمة، قاؿ السيكطي 
 .4"الحكـ تشريع عمى الباعثة الحكمة كجو معرفةفي حديثو عف فكائد معرفة أسباب النزكؿ: "

زالة ما يبدو من إشكال في الظاىر عند بعض الناس :الفائدة الثانية      مف أجؿ  :فيم اآلية وا 
ذلؾ نٌص كثير مف األئمة عمى أف معرفة سبب النزكؿ يعيف كثيرا عمى فيـ اآلية فيما صحيحا، 
كأف بعض اآليات ال يمكف فيميا إال إذا عمـ السبب الذم نزلت مف أجمو، قاؿ اإلماـ القنكجي: 

                                                           
  ،المكتبة التجارية الكبرل( ،)مصر ،االعتصام :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي ،الشاطبي - 1
2/183. 
 .2/183 ،المصدر السابؽ - 2
 .327-1/313 ،اتقان البرىان في عموم القرآن :فضؿ عباس :انظر - 3
 .1/87 ،االتقان في عموم القرآن :السيكطي - 4
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 يمكف ال ربما إذ ،االحكاـ كاستنباط ،القرآف معنى فيـ معرفة أسباب النزكؿ ػػػػػػ أم  فكائده كمف"
 .1"نزكليا سبب عمى الكقكؼ بدكف يةاآل تفسير معرفة
فيك كٕاف كانت العبرة  :امتناع خروج صورة السبب من النص العام اجتيادا :الفائدة الثالثة     

بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب، إال أف اآليات تبقى تدكر في فمؾ السبب الذم نزلت مف أجمو، 
 قصر السبب عرؼ فإذا صويتخص عمى الدليؿ كيقكـ عاما يككف قد المفظ فقاؿ السيكطي: "إ

 .2"ممنكع باالجتياد كٕاخراجيا قطعي السبب صكرة دخكؿ فإف صكرتو عدا ما عمى التخصيص

 

 موقف الصابوني من أسباب النزول :المسألة الثالثة
اىتـ الصابكني في تفسيره بذكر أسباب نزكؿ اآليات، بؿ كعنكف لذلؾ عنكانا، كسطر ذلؾ في      

منيجو الذم دكنو في مقدمة تفسيره، كتظير براعة الصابكني في ىذا الفف أنو لـ يكف يفسر اآليات 
 نزكؿ اآليات، ثـ يفسر اآليات في ضكء أسباب النزكؿ.حتى يضع القارئ عمى سبب 

لَْفمف ذلؾ أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َْْٓرَْطُوكَِْْٚ َْْْاٌَِن٠ ٠َُْْْْلُػٛ ٌَْغَلاحَِْْهثَُٙ ْثِب

 ْٝ ِْ ٌَْؼ ا ََْْْٚ ْع٠َُُِْْٗٙو٠ُلٚ  مر :قال مسعود رضي اهلل عنو ابن عن: ذكر في سبب نزكليا: "3(َٚ
( وعمار ،وبالل ،وخباب ،صييب) وعنده( صمى اهلل عميو وسمم) اهلل رسول عمى قريش من المأل

 ؟ليم تبعا نكون أفنحن ؟قومك من بيؤالء أرضيت !محمد يا فقالوا ،المسممين ضعفاء من وغيرىم
لَْ) :تعالى اهلل فأنزل ،اتبعناك طردتيم إن فمعمك عنك اطردىم ؟عمييم اهلل ن  مَ  الذين أىؤالء َْٚ

َْْٓرَْطُوكِْ َْْْاٌَِن٠ ٠َُْْْْلُػٛ ٌَْغَلاحَِْْهثَُٙ ْٝ ْثِب ِْ ٌَْؼ ا ََْْْٚ ْع٠َُُِْْٗٙو٠ُلٚ ، ثـ لما شرع في تفسيرىا قاؿ: 5"4(َٚ
 الصباح في دكما ربيـ يعبدكف الذيف ؛محمد يا مجمسؾ مف الضعفاء المؤمنيف ىؤالء تطرد ال "أم

 جماعة سببب اآلية نزلت :6الطبرم قاؿ ،رضاه مف كالدنك ،اهلل مف القرب بذلؾ يمتمسكف ،كالمساء
 عنؾ ىؤالء طردت لك :(مى اهلل عميو كسمـص) اهلل لرسكؿ المشرككف قاؿ ،المسمميف ضعفاء مف

                                                           
 ،)بيركت ،عبد الجبار زكار :تحقيؽ ،أبجد العموم )الوشي المرقوم في بيان أحوال العموم( :صديؽ بف حسف ،القنكجي - 1

 .2/53 ،ـ(1978 ،دار الكتب العممية
 .1/87 ،االتقان في عموم القرآن :السيكطي - 2
 .52اآلية  ،سكرة األنعاـ - 3
 .7/200 ،تفسير الطبري :أخرجو الطبرم - 4
 .1/256 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .7/200، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 6
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، فيذا تفسير في ضكر سبب 1"إسبلميـ في طمعا ذلؾ النبي كأراد ،مجمسؾ كحضرنا لغشيناؾ
 النزكؿ.

كمما برع فيو الصابكني في ذكره ركايات أسباب النزكؿ؛ أنو إذا كاف لآلية أكثر مف سبب      
نزكؿ؛ فإنو كثيرا ما يعدؿ عف الركايات الضعيفة التي تركل عمى أنيا سبب نزكؿ لآلية، كيذكر 

بالركاية الصحيحة، فمف ذلؾ أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ََِْْْ ْٝ َْوب ٌٍََِْْٕٓجِ اٌَِن٠ ُٕٛاَْْْٚ َِ ْأََْْءا

زَْغفُِوٚاْْ َْ َ٠َْْٓ ِوِو١ ْْ ُّ ٍْ ٌِْْْٛ ٌَ ٌَِْٝوبُٔٛاَْْْٚ ْٚ  طالب أبا حضرت "لما :في سبب نزكليا ذكر ،2(لُْوثَْٝأُ
 ،ميةأ أبي بن اهلل وعبد ،جيل أبو وعنده( صمى اهلل عميو وسمم) اهلل رسول عميو دخل ؛الوفاة
 باأ يا :ميةأ أبى وابن جيل بوأ فقال ،اهلل عند بيا لك أشيد كممة" اهلل الإ لوإ ال" قل عم أي :فقال
 ،عميو يعرضيا( صمى اهلل عميو وسمم) اهلل رسول يزل فمم ؟المطمب عبد ممة عن أترغب طالب
 نأ وأبى ،المطمب عبد ممة عمى ىو :كمميم ما آخر طالب بوأ قال حتى ،المقالة تمك لو ويعيد
 أنو لم ما لك الستغفرن واهلل أما :(صمى اهلل عميو وسمم) اهلل رسول فقال" اهلل الإ لوإ ال" يقول
ب) وجل عز اهلل فأنزل عنك ََِْْْ ْٝ َْوب ٌٍََِْْٕٓجِ اٌَِن٠ ُٕٛاَْْْٚ َِ زَْغفُِوٚاْْْأََْْءا َْ َ٠َْْٓ ِوِو١ ْْ ُّ ٍْ ٌِْْْٛ ٌَ َْوبُٔٛاَْْْٚ

ٌِٝ ْٚ ، فالصابكني ذكر ىذه الركاية فقط في 4*"3(ذجْْجَْؽْْأََِْْْْْْْْٓٞلِْْْٙرَْْلْْْهََْْٔاِْ) :ونزلت ،(لُْوثَْٝأُ
   مسعكد بف اهلل عبدسبب نزكؿ اآلية، كعدؿ عف الركاية الثانية الضعيفة، التي يركييا الحاكـ عف 

 فأمرنا ،معو وخرجنا المقابر في صمى اهلل عميو وسمم ينظر اهلل رسول خرج" :قاؿ عنو اهلل رضي
صمى  اهلل رسول نحيب ارتفع ثم طويال فناجاه ،منيا قبر إلى انتيى حتى القبور تخطا ثم فجمسنا

 ما اهلل رسول يا :فقال الخطاب بن عمر فتمقاه إلينا أقبل ثم ،لبكائو فبكينا اهلل عميو وسمم باكيا
 اهلل رسول يا نعم :فقمنا ؟بكائي أفزعكم :فقال إلينا فجمس فجاء وأفزعنا،  أبكانا فقد أبكاك الذي
ني ،وىب بنت آمنة أمي قبر فيو أناجي رأيتموني الذي القبر إن :فقال  في ربي استأذنت وا 

ب) :عمي ونزل فيو لي يأذن فمم ليا االستغفار في فاستأذنتو ،فيو لي فأذن زيارتيا ََِْْْ ْٝ َْوب ٌٍَِْٕجِ

                                                           
 .1/258 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .113اآلية  ،سكرة التكبة - 2
 .56اآلية  ،سكرة القصص - 3
 :كمسمـ ،1/457 ،1294حديث رقـ  ،بىاب إذا قاؿ اٍلميٍشًرؾي ًعٍندى اٍلمىٍكًت الى ًإلىوى إال اهلل ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم -*

رىهي اٍلمىٍكتي ما لـ يىٍشرىٍع في النٍَّزًع كىك اٍلغىٍرغىرىةي  ،صحيح مسمم ـً مف حىضى ًة ًإٍسبلى  .1/54 ،24حديث رقـ  ،بىاب الدًَّليًؿ عمى ًصحَّ
 .1/377 ،رصفوة التفاسي :الصابكني - 4
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َْٓ اٌَِن٠ ُٕٛاَْْْٚ َِ زَْغفُِوٚاْْْأََْْءا َْ َ٠َْْٓ ِوِو١ ْْ ُّ ٍْ ٌِْْْٛ ٌَ ٌَِْٝوبُٔٛاَْْْٚ ْٚ ب) اآلية ختم حتى( لُْوثَْٝأُ َِ ََْْْٚ َْوب

زِْغفَبهُْ ٍْ َُْْا ١ِ٘ ِْْٗاِْثَوا ِػَلحْ َْػْٓاِلَْْلّ ث١ِ ْٛ َػَلَ٘آَِْ بْا٠َِبَُْْٖٚ َّ َْْٓفٍََ ْٚاْأٌَََُُْْْْٔٗٗرَج١ََ َِْْػُل ُْْْٕٗرَجََوأَْْلِِلَ َِِْْْ ْاِ

َُْ ١ِ٘ اٖ ْْاِْثَوا َٚ َ٤ْ ُْ  .1"أبكاني الذي فذلك الرقة من لوالده الولد يأخذ ما فأخذني (،َؽ١ٍِ
ب) :اآليتيف نزكؿ كىي ظاىرة، نكارة الحديث فيفيذه الركاية ضعيفة، قاؿ فييا األلباني: "      َِْ
َْْ ْٝ َْوب ٌٍََِْْٕٓجِ اٌَِن٠ ُٕٛاَْْْٚ َِ زَْغفُِوٚاْْْأََْْءا َْ َ٠َْْٓ ِوِو١ ْْ ُّ ٍْ  عميو اهلل صمىػػػ  زيارتو في آخرىما إلى( ...ٌِ
، 2"كثيرة أحاديث ذلؾ كفي مشركان، طالب أبي عمو مكت في نزلتا أنيما كالمحفكظ! أمو لقبر ػػػ كسمـ

كعدكؿ الشيخ الصابكني عف ىذه الركاية الضعيفة ػػػ مع أنيا مشيكرة عمى أنيا سبب نزكؿ لتمؾ 
اآلية ػػػ كذكره الركاية الصحيحة في نزكليا فيو براعة مف المفٌسر؛ إذ أف التزاـ الصحة في إيراد 

 التفسير مف الشكائب التي كثرت في كتب التفسير بسبب ضعؼ الركايات. الركايات كفيؿ بتنقيح
ككنا نكد لك أف الصابكني التـز الصحة في كؿ الركايات التي ذكرىا في تفسيره عمى أنيا      

أسباب نزكؿ لبعض اآليات، لكنو أكرد كثيرا مف الركايات الضعيفة مما قمؿ مف قيمة التفسير 
٠َُّْْزَِقنِْْلَْبالمأثكر في تفسيره، فمف ذلؾ ما ذكره مف سبب نزكؿ لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ٌْ َْْا ُٕٛ ِِ ْْئ

َْٓ ٌَْىبفِِو٠ ١ٌَِآءَْْا ْٚ ْٓأَ ِِِْْْ َُْْٓكٚ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ  وكان الصامت ـــ بن عبادة أن" :عباس ابف عف، فركل 3(ا
 لو قال األحزاب يوم( صمى اهلل عميو وسمم) النبي خرج فمما ،الييود مع حمف لو كان ـــ تقيا بدريا
 عمى بيم رُ يِ ظْ تَ سْ فأَ  معي يخرجوا نأ رأيت وقد ،الييود من خمسمائة معي إن اهلل نبي يا :عبادة
٠ََْْْزَِقنِْْلَْ) :اهلل نزلفأ ،العدو ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ َْْٓا ٌَْىبفِِو٠ ١ٌَِآءَْْا ْٚ ْٓأَ ِِِْْْ َُْْٓكٚ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ   .5"4اآلية (ا

 ثالثة أمور:ة لودىذه الرواية مردو 
ناقمتيا كتب التفسير بدكف بؿ ت ،حديثفمـ تيرك في كتب ال أف ىذه الركاية ليس ليا أصؿ،أوال:      

 إسناد، كركيت عمى أنيا مف ركاية الضحاؾ عف ابف عباس.
ىذه الركاية منقطعة اإلسناد؛ فيي مف طريؽ الضحاؾ عف ابف عباس، كالضحاؾ لـ  ثانيا:     

"لقى جماعة مف التابعيف كلـ يشافو أحدا مف أصحاب  :قاؿ ابف حبافيمؽ ابف عباس، 
                                                           

 .2/366 ،3292حديث رقـ  ،المستدرك عمى الصحيحين :الحاكـ - 1
 .11/221 ،5131حديث رقـ  ،سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة :األلباني - 2
 .28اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 3
كقد ذكرىا القرطبي في تفسيره منسكبة إلى الضحاؾ فيما يركيو عف ابف  ،لـ أجد ليذه الركاية أصبل في كتب السنة - 4

 .4/58 ،تفسير القرطبي :القرطبي ،انظر ،عباس
 .1/123 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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كقاؿ ابف عدم:  ،1كمف زعـ أنو لقى ابف عباس فقد كىـ" ،عميو كسمـرسكؿ اهلل صمى اهلل 
"كثقو  :، كقاؿ الذىبي2بف عباس قط"اف يككف الضحاؾ بف مزاحـ لقي "كاف شعبة ينكر أ

 ،ال :قاؿ ؟أسمعت مف ابف عباس :قمت لو :كقاؿ عبد الممؾ بف ميسرة ،أحمد كابف معيف
 .3كاف عندنا ضعيفا" :كقاؿ شعبة

ة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؛ كخاصة عبادة بف الصامت كقد أنيا ال تميؽ بصحاب :لثاثا      
، كىك صاحب المناقب بدر بعد كميا المشاىد كشيد، كشيد بدرا، بالعقبة النقباء أحد كاف

 .4الجمة، كالصفات الكثيرة
ُْْكمف ذلؾ ما ذكره الصابكني مف سبب نزكؿ لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َْْٓاٌَِْٝرَوَْْأٌََ ْاٌَِن٠

َْْ ٛ ُّ ٠َُْْْْيُػ ُٕٛاْْْأََُٔٙ َِ آَْءا َّ آْا١ٌَِْهَْْأُِٔييَْْثِ َِ ْٓأُِٔييََْْٚ َْْْلَْجٍِهَِِْْ ٛاْْْأ٠َُِْْو٠ُلٚ ُّ ْا٠ٌََِْٝزََؾبَو

لَلْْْاٌطَبُغٛدِْ ُوٚاَْْْٚ ِِ ٠َِْْْٗىفُُوٚاْْْأَْْأُ  لو يقاؿ المنافقيف مف رجبل أف عباس ابف عف، فذكر: "5(...ثِ
 بؿ :المنافؽ فقاؿ!!  محمد إلى نتحاكـ تعاؿ :الييكدم فقاؿ خصكمة ييكدم كبيف بينو كاف" بشر"

 إال يخاصمو أف الييكدم فأبي الطاغكت ػػػ اهلل سماه الذم كىك ػػػ" األشرؼ بف كعب" إلى نتحاكـ
 عنده مف خرج فمما، المنافؽ عمى لمييكدم اهلل رسكؿ فقضي( صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل رسكؿ إلى

 بيني كاف :الييكدم فقاؿ عمر فأتيا الخطاب بف عمر الى نتحاكـ تعاؿ :كقاؿ المنافؽ يرض لـ
 يخاصمني أنو كزعـ، بقضائو يرض فمـ عميو لي فقضى محمد الى فتحاكمنا خصكمة ىذا كبيف
 فدخؿ، إليكما أخرج حتى مكانكما :عمر فقاؿ، نعـ فقاؿ ؟ىك أكذلؾ :لممنافؽ عمر فقاؿ!!  إليؾ
 فيمف أقضي ىكذا :كقاؿ ػػػ مات أم ػػػ برد حتى المنافؽ بو فضرب خرج ثـ سيفو عميو فاشتمؿ عمر

ْأٔييْثّبْإِٓٛاْأ٠ُْٙٔيػّْْٛاٌن٠ْٓاٌْٝروْأٌُ) :اآلية فنزلت، كرسكلو اهلل بقضاء ضير  لـ

                                                           
 – 1ط ،)دار الفكر ،السيد شرؼ الديف أحمد :تحقيؽ ،الثقات :أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي ،ابف حباف - 1

 .6/480 ،8683ترجمة رقـ  ،ـ(1975 -ىػ 1395
 ،دار الفكر ،)بيركت ،يحيى مختار غزاكم :تحقيؽ ،الكامل في ضعفاء الرجال :أبك أحمد عبد اهلل الجرجاني ،ابف عدم - 2

 .4/95 ،944ترجمة رقـ  ،ـ(1988 -ىػ 1409 – 3ط
 ،مؤسسة عمك ،)جدة ،محمد عكامة :تحقيؽ ،لكتب الستةالكاشف في معرفة من لو رواية في ا :محمد بف أحمد ،الذىبي - 3

 .1/509 ،2437ترجمة رقـ  ،ـ(1992 -ىػ 1912 – 1ط ،دار القبمة لمثقافة كالنشر
 ،عمي محمد البجاكم :تحقيؽ ،االصابة في تمييز الصحابة :أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني ،ابف حجر ،انظر - 4

 .3/624 ،4500ترجمة رقـ  ،ـ(1992 -ىػ 1412 – 1ط ،دار الجميؿ ،)بيركت
 .60اآلية  ،سكرة النساء - 5
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، فيذه الركاية كٕاف كانت مشيكرة؛ إال انيا مكضكعة، فيي مف ركاية الكمبي عف أبي 2"1اآلية (ا١ٌه
 .3عف أبي صالح أحاديث مكضكعة يركم : الكمبيالحاكـصالح عف ابف عباس، قاؿ 

ْٱ)كمف ذلؾ أيضا ما ذكرناه سابقا مف سبب نزكؿ لقكلو تعالى:       ََٙل َْػَٰ ۡٓ َِ ْ ُُٙ ٕۡ ِِ َْٚ ۡٓ ٌَْئِ لَِلَ

ْ َٕب ََْٓءارَىَٰ ٍِِؾ١ ََٰٖ ْٱٌ َٓ ِِ ْ َٓ ٌََُٕىَٛٔ َٚ ْ َٓ َللَ َٖ ٌََْٕ ٍِِٗۦ ۡٚ ْٓفَ ، كما ذكره الصابكني مف أنيا نزلت في 4(ِِ
 .5ثعمبة، كقد سبؽ تبييف بطبلف ىذه الركاية

كينبغي اإلشارة، أف صفكة التفاسير مميء بالركايات الضعيفة في أسباب النزكؿ، كىذا األمر      
 الكبلـ عف ذلؾ في مكضعو بإذف اهلل تعالى. عٌرض الكتاب لمنقد، كسيأتي

أما عف مكقؼ الصابكني مف أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ، فإف كاف العمماء قد اختمفكا في تحديد      
اكؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ، كآخر ما نزؿ، إال اف الصابكني مكافؽ لمجميكر في قكليـ في ذلؾ، 

َبفعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) َلص و٠ُْْبأ٠َُّٙ ُّ ٌْ ُْْ،ْا  بقطيفتو المتغطي أييا يا أم" ، قاؿ:6(فَؤَِٔنهْْْلُ
 ،يؤمنكا لـ إف اهلل عذاب مف الناس كحذر ،كتصميـ عـز قياـ مضجعؾ مف قـ ،كالراحة النكـ يريد

 (المزمؿ) بمفظ خكطب كما ،كتمطفا ،لو مؤانسة" المدثر" المفظ بيذا (مى اهلل عميو كسمـص) خكطب
 جبريؿ فجاءه حراء غار في يتعبد( مى اهلل عميو كسمـص) كاف :المفسركف قاؿ ،السابقة السكرة في

ُِْْاْلَوأْْ) :الكريمة باآليات ٍْ  فرجع ،القرآف مف عميو نزؿ ما أكؿ كىي ،اآليات 7(َفٍَكَْْاٌَِنَْٜهث هَْْثِب
َب) فنزلت زممكني ،زممكني :لخديجة فقاؿ فؤاده يرجؼ ٠ًُْْبأ٠َُّٙ  ِ َي ُّ ٌْ ُِْْ،ا ًَْْلُ  ،اآليات 8(ل١ٍََِل ْْاِلَْْا١ٌَْ

 رأسو فرفع ،السماء مف صكتا سمع يمشي ىك فبينما( مى اهلل عميو كسمـص) فحزف الكحي فتر ثـ

                                                           
أبك  :تحقيؽ ،الكشف والبيان )تفسير الثعمبي(  :أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابكرم ،ركاىا الثعمبي - 1

 ،3/337 ،ـ(2002 -ىػ 1422 – 1ط ،)لبناف ء التراث العربي ،نظير الساعدم :مراجعة كتدقيؽ ،محمد بف عاشكر
 :عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ ،كالثعالبي ،5/263 ،تفسير القرطبي :كالقرطبي ،1/446 ،تفسير البغوي :كالبغكم

كميـ مف  ،5/263 ،مؤسسة األعممي لممطبكعات( ،بيركت ،)لبناف ،الجواىر الحسان في تفسير القرآن )تفسير الثعالبي(
 .صالح عف ابف عباس الكمبي عف أبي :طريؽ

 .1/184 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 -ىػ  1404 – 1ط ،دار الفكر ،)بيركت ،تيذيب التيذيب :أحمد بف عمي أبك الفضؿ العسقبلني ،ابف حجر ،انظر - 3

 .9/157 ،268ترجمة رقـ  ،ـ(1984
 .75اآلية  ،سكرة التكبة - 4
 .40انظر المطمب الرابع في المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ مف ىذه الرسالة، ص  - 5
 .1اآلية  ،سكرة المدثر - 6
 .1اآلية  ،سكرة العمؽ - 7
 .1اآلية  ،سكرة المزمؿ - 8
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( مى اهلل عميو كسمـص) فعراه ،كاألرض السماء بيف كرسي عمى جالس ءبحرا جاءه الذم الممؾ فإذا
َب) :اهلل فأنزؿ دثركني ،ركنيدثِّ  :فقاؿ أىمو إلى فجاء ،كالفزع الرعب رؤيتو مف َلص ُو،٠ْبأ٠َُّٙ ُّ ٌْ ُْْْا ْلُ

 .1("فَؤَِٔنهْْ
ارَمُٛاْْكعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      بَْٚ  ِ ْٛ َ٠َْْْ ِْْٗرُْوَعُؼٛ َُّْْللَاِْْاٌَِْٝف١ِ فَْٝصُ َٛ ًُّْْرُ ٌْ ُْو بَْْٔف َِْ

جَذْْ ََ َُْْْو ُ٘ َْْْلََْْٚ ٛ ُّ  مف تنزؿ كحي كآخر ،الكريـ القرآف مف نزؿ ما آخر كىي، قاؿ: "2(٠ُْظٍَ
( مى اهلل عميو كسمـص) األعظـ الرسكؿ كانتقؿ ،الكحي انقطع اآلية ىذه كبنزكؿ ،األرض إلى السماء

 أتاه حتى ،جياده حؽ اهلل في كجاىد ،األمة كنصح األمانة غكبمَّ  الرسالة أدل أف بعد ،ربو جكار إلى
 .3"اليقيف

 

 المكي والمدني :المطمب الثاني
 آية آيةالكريـ سكرة سكرة، ك  القرآف فتتبعكا ،فائقة عناية كالمدني المكي بتحقيؽ العمماء اعتنى     
 يبينكف ترتيب نزكليا. ترتيبان 

 

 المقصود بالمكي والمدني :المسألة األولى
لمعمماء في تعريؼ المكي كالمدني اعتبارات، فمنيـ مف نظر إلى المكي كالمدني باعتبار زماف      

 النزكؿ، كمنيـ مف نظر إليو باعتبار مكاف النزكؿ، كمنيـ مف نظر إليو باعتبار الخطاب.
فيك  بعد اليجرة ؿما نز المدني ك  ،ما نزؿ قبؿ اليجرةعٌرؼ المكي بأنو  :فمن نظر إلى زمان النزول

 .4مدني
ما نزؿ منو المدني  ك ،ما نزؿ مف القرآف الكريـ في مكة عٌرؼ المكي بأنو :ومن نظر إلى المكان

 .5في المدينة
 ألىؿ خطابا كقع ما كالمدني ،مكة ألىؿ خطابا كقع ماعٌرؼ المكي بأنو  :ومن نظر إلى الخطاب

 .6المدينة
                                                           

 .3/424 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .281اآلية  ،سكرة البقرة - 2
 .1/12 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .1/186 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :كالزرقاني ،1/187 ،البرىان في عموم القرآن :الزركشي ،انظر - 4
 .1/9 ،االتقان في عموم القرآن :كالسيكطي ،1/187 ،البرىان في عموم القرآن :الزركشي - 5
 .1/187 ،القرآن مناىل العرفان في عموم :كالزرقاني ،1/187 ،البرىان في عموم القرآن :الزركشي - 6
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 الراجح من ىذه التعاريف
بعد مكازنة األقكاؿ السابقة، كتطبيقيا عمى آيات القرآف الكريـ كاممة، فإف المعنى األنسب في      

ىك المعنى األكؿ، أم النظر في زماف نزكؿ القرآف الكريـ، فما نزؿ قبؿ تعريؼ المكي كالمدني؛ 
 .1اليجرة فمكي، كما نزؿ بعد اليجرة فمدني، كىذا التعريؼ ىك رأم الجميكر

 إلى ييفضيلذم يدعك إلى ىذا الترجيح؛ أف النظر إلى المكي كالمدني باعتبار مكاف النزكؿ كا     
كالمدينة، فسكرة  مكة غير في نزلت آيات ثمة أف صح فقد ،الكصفيف ىذيف مف عدة آيات خركج

، كالنظر إلى المكي كالمدني باعتبار 3، كسكرة الفتح نزلت عقب الحديبية2التكبة نزلت في تبكؾ
الخطاب غير مطرد أيضا، فكثير مف اآليات ليس فييا خطاب ألىؿ مكة، كال ألىؿ المدينة، بؿ إف 
بعض اآليات كاف الخطاب فييا لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كسكرة الشمس، كالضحى، كالككثر، 

مع لكؿ آيات القرآف الكريـ، فكؿ ما نزؿ كغيرىا، أما االعتبار األكؿ؛ فيك اعتبار منطقي، كىك جا
قبؿ اليجرة فيك مكي، كلك لـ ينزؿ في مكة، ككؿ ما نزؿ بعد اليجرة، فيك مدني، كلك لـ ينزؿ في 

 .اآلخريف لمقكليف خبلفان ،  القرآف آيات مف آية عنو تخرج كال ،كضابط حاصرالمدينة، فيذا تعريؼ 
 

 دنيفوائد معرفة المكي والم :المسألة الثانية
 ،كبخاصة األحكاـ ،الكقكؼ عمييا في مكاطف عدة تستدعيلمعرفة المكي كالمدني فكائد جمة      

إنما نذكر ما أنزؿ بمكة ألف فيو "كعبَّر عف ذلؾ النحاس بقكلو:  ،كما يتصؿ بالناسخ كالمنسكخ
في غيرىا حكـ أعظـ الفائدة في الناسخ كالمنسكخ، ألف اآلية إذا كانت مكية، ككاف فييا حكـ، ككاف 

، حتى أف العمماء مف خبلؿ تتبعيـ لآليات 4"غيره نزؿ بالمدينة عمـ أف المدنية نسخت المكية
المكية، كضعكا ضكابط كقكاعد في مسألة النسخ، فقالكا: ال يكجد في القرآف الكريـ آية مكية 

 .5سخ حكـ مدنيمنسكخة، كأف اآليات المنسكخة في كتاب اهلل عز كجؿ كميا مدنية، كعمى ىذا فالن

                                                           
 .381 – 1/380 ،إتقان البرىان في عموم القرآن :فضؿ عباس ،انظر - 1
 ،دار الفكر ،)بيركت ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف الكماؿ ،السيكطي ،انظر - 2

 .4/122 ،ـ(1993
 .4/183 ،تفسير ابن كثير :ابف كثير ،انظر - 3
 ،)الككيت ،محمد عبد السبلـ محمد :تحقيؽ ،الناسخ والمنسوخ :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم ،النحاس - 4

 .214ص ،ق(1408 – 1ط ،مكتبة الفبلح
 .1/382 ،إتقان البرىان في عموم القرآن ،فضؿ عباس ،انظر - 5
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كالكقكؼ  ،كالكشؼ عف خصائصيا ،ع مراحؿ الدعكةتتب  معرفة المكي كالمدني، يعيف عمى إف      
عمى السياسة الًحكىمية التي سمكيا القرآف الكريـ في تربية ىذا اإلنساف، ىذه السياسة التي تقكـ عمى 

  .1ءـ مع ما تقتضيو التربية الحكيمةالتدرج في األحكاـ كالتكاليؼ، كعمى البداية باألكلكيات التي تتبل
، إذا ما عرفنا أف ىذه اآليات معانيو كفيـ الكريـ القرآف تفسير في العمـ بيذا ستعانةفيمكف اال     

مكية أك مدنية، فيمكف فيـ الظركؼ التي أحاطت بالمسمميف كقت نزكؿ تمؾ اآليات، كبناء عمى 
 ذلؾ يمكف فيـ اآليات.

 

 اىتمام الصابوني بيذا العمم :المسألة الثالثة
اىتـ الصابكني في تفسيره ببياف المكي كالمدني مف السكر كاآليات، فمـ تخؿ سكرة إال كذكر      

في تقديمو ليا مكيتيا أك مدنيتيا، كٕاذا حكت السكرة المكية بعض آيات مدنية فكاف يبيف ذلؾ، كقد 
 ابكني.ذكرنا ذلؾ سابقا، كضربنا عميو األمثمة مف تفسير الص

كاألمر الذم برز في صفكة التفاسير؛ أف الصابكني كاف يستعيف بيذا العمـ في ذكره لؤلغراض      
التي تناكلتيا السكر، فكاف يذكر ما تحدثت عنو السكرة، ثـ يربط ذلؾ بخصائص السكر المكية أك 

 مف كىي ،اإلطبلؽ عمى القرآف سكر أطكؿ البقرة سكرةالمدنية، فمف ذلؾ تقديمو لسكرة البقرة، قاؿ: "
 النظـ تعالج التي ،المدنية السكر سائر كشأف شأنيا ،التشريع بجانب تيعنى التي المدنية السكر

 .2"االجتماعية حياتيـ في المسممكف إلييا يحتاج التي ،التشريعية كالقكانيف
 ىذه حكؿ بشدة يدكر مستفيضا السكرة ىذه في الحديث نجدكعند تقديمو لسكرة األنعاـ قاؿ: "     

 ،الباىرة كالدالئؿ ،الدامغة الحجة ذلؾ في سبلحيا كنجد ،االسبلمية لمدعكة األساسية األصكؿ
، فيك ربط 3"مشركيف قكـ عمى مكة في نزلت السكرة ألف ؛كاالقناع اإللزاـ طريؽ في القاطع كالبرىاف

 بيف مضاميف السكرة، كبيف خصائص السكر المكية.
 سكرة أكؿ كىي ،المكية السكر أطكؿ مف األعراؼ سكرةكفي حديثو عف سكرة األعراؼ قاؿ: "     

 الدعكة أصكؿ تقرير ،المكية السكر كميمة كميمتيا ،األنبياء قصص في لمتفصيؿ عرضت
                                                           

 .1/381 ،المصدر السابؽ ،انظر - 1
 .1/12 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .1/247 ،المصدر السابؽ - 3
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 السكرة فعرضت ،كالرسالة الكحي كتقرير ،كالجزاء البعث كتقرير ،كعبل جؿ اهلل تكحيد مف اإلسبلمية
 الرحمف مف نعمة القرآف ىذا أف كقررت ،الخالدة" محمد معجزة" العظيـ لمقرآف آياتيا بدء في الكريمة

 .1"الداريف بسعادة ليفكزكا ،كٕارشاداتو بتكجيياتو يستمسككا أف فعمييـ ،جمعاء اإلنسانية عمى
 ،التشريعية باألحكاـ تعنى كىي ،المدنية السكر مف محمد سكرةكعند تقديمو لسكر محمد قاؿ: "     
 .2"المدنية السكر سائر شأف

فالصابكني بيذا العمؿ يقعِّد قكاعد عامة في محتكيات كخصائص السكر المكية، كالسكر      
المدنية، كىك بذلؾ العمؿ يجعؿ مف تفسيره ميدانا عمميا لما ذكره العمماء مف ضكابط تعيف عمى 

يف معرفة السكر المكية كالمدنية، لكف الصابكني في ىذا المجاؿ لـ يتطرؽ إلى الخبلؼ الذم كقع ب
العمماء في بعض السكر أىي مكية أـ مدنية، بؿ كاف يرٌجح ما يراه في السكرة، فمف ذلؾ حديثو 
عف سكرة الككثر، فيذه السكرة اختمؼ العمماء اختبلفا كثيرا فييا، نظرا لتعدد الركايات في سبب 

 سكرةقاؿ فييا: " ، إال أف الصابكني3نزكليا، كنظرا الختبلفيـ في معاني مفرداتيا )كالككثر، كاألبتر(
 كالنعـ ،الكثير الخير بإعطائو ،الكريـ نبيو عمى العظيـ اهلل فضؿ عف تحدثت كقد ،مكية الككثر

، فيك لـ يتعٌد القكؿ بمكيتيا، ثـ بيف محتكاىا ليؤكد عمى أف محتكل 4"كاآلخرة الدنيا في العظيمة
 السكرة مكافؽ لخصائص السكر المكية.

 

 الناسخ والمنسوخ :المطمب الثالث
 الناسخ عمـ في االبتداء العظيـ القرآف مف شيئا يتعمـ أف أحب لمف ينبغي ما إف أكؿ     

 مف شيء في تكمـ مف كؿ ألف ،أجمعيف عنيـ اهلل رضي السمؼ أئمة مف جاء لما اتباعا ،كالمنسكخ
 بف عمي المؤمنيف أمير عف ركم قد، فناقصاكبلمو  كاف كالمنسكخ الناسخ يعمـ كلـ ،القرآف الكريـ

 الرحمف بعبد يعرؼ رجبل فيو فرأل ،بالككفة الجامع مسجد يكما دخؿ أنو رضي اهلل عنو: طالب أبي
 كىك ،يسألكنو الناس عميو تحمؽ كقد ،عنو اهلل رضي األشعرم مكسى ألبي صاحبا ككاف ،داب بف

                                                           
 .1/287 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .3/222 ،المصدر السابؽ - 2
  .409 – 1/407 ،اتقان البرىان في عموم القرآن :فضؿ عباس ،انظر - 3
 .3/529 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
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 :قاؿ  ؟المنسكخ مف الناسخ أتعرؼ :اهلل رضي عمي لو فقاؿ ،بالحظر كاإلباحة ،بالنيي األمر يخمط
 .1كأىمكت ىمكت :قاؿ ،ال

 الناسخ عرؼ كرجؿ مأمكر، أك ،أمير :ثبلثة إال الناس عمى يقصف ال :اليماف بف حذيفة كقاؿ     
 .2أحمؽ متكمؼ: كالرابع ،كالمنسكخ

فعمـ الناسخ كالمنسكخ مف أىؿ العمـك التي شغمت العمماء قديما كحديثا، كىي العمكـ األساسية      
قاؿ القرطبي: "معرفة التي البد ألم مفسر مف اإللماـ بو قبؿ تفسير آية مف كتاب اهلل عز كجؿ، 

كال ينكره إال الجيمة  ،ال يستغني عف معرفتو العمماء ،أكيدة كفائدتو عظيمة ػػػ أم النسخ ػػػ ىذا الباب
  .3كمعرفة الحبلؿ مف الحراـ" ،لما يترتب عميو مف النكازؿ في األحكاـ ،األغبياء

 

 تعريف النسخ :ولىالمسألة األ 
 التعريف المغوي :أوال

 ثبلثة: تدكر المعاني المغكية لمنسخ حكؿ معاف
 كنسخ يتعقبو بشيء شيء إزالة النسخقاؿ الراغب األصفياني: " :النسخ بمعنى اإلزالة :أوال     

 منو يفيـ كتارة اإلزالة منو يفيـ فتارة .الشباب كالشيب ،الشمس كالظؿ ،الظؿ الشمس
 .4"األمراف منو يفيـ كتارة ،اإلثبات

 .5"مقامو آخر كٕاقامة الشيء إبطاؿ :النسخقاؿ ابف منظكر: " :النسخ بمعنى اإلبطاؿ :ثانيا     
 آخر كتاب إلى المجردة صكرتو نقؿ الكتاب نسخقاؿ المناكم: " :الرفعالنسخ بمعنى  :ثالثا     

 .6"أخرل مادة في مثميا إثبات بؿ األكلى الصكرة إزالة يقتضي ال كذلؾ
                                                           

 ،حسف ىاني فحص :تحقيؽ ،اصطالحات الفنوندستور العمماء أو جامع العموم في  :عبد النبي األحمدالقاضي  ،نكرم - 1
 .3/247 ،ـ(2000 -ىػ 1421 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف

المكتب  ،)بيركت ،كمحمد كنعاف ،زىير شاكيش :تحقيؽ ،الناسخ والمنسوخ :ىبة اهلل بف سبلمة بف نصر ،المقرم - 2
 .1/19 ،ىػ(1404 – 1ط ،اإلسبلمي

 .2/300 ،(ألحكام القرآن )تفسير القرطبيالجامع  :القرطبي - 3
دار  ،)لبناف ،محمد سيد كيبلني :تحقيؽ ،المفردات في غريب القرآن :أبك القاسـ الحسيف بف محمد ،الراغب األصفياني - 4

 .1/490 ،المعرفة(
 .3/61 ،لسان العرب :ابف منظكر - 5
دار  ،)لبناف ،محمد رضكاف الداية :تحقيؽ ،)التعاريف( التوقيف عمى ميمات التعاريف :محمد عبد الرؤكؼ ،المناكم - 6

 .1/697 ،ق(1410 – 1ط ،دار الفكر المعاصر ،دمشؽ ،الفكر
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فالنسخ في المغة يدكر حكؿ ىذه المعاني، كىك حقيقة عمى المعنى األكؿ، كمجازا عمى المعنى 
 .1الثاني كالثالث

 

 التعريف االصطالحي :ثانيا
تعددت اصطبلحات العمماء في تعريفيـ بيذا العمـ، إال أف حاصؿ قكليـ في التعريؼ      

 .2"متأخر شرعي بدليؿ الشرعي الحكـ رفعاالصطبلحي لمنسخ، أنو: "
 ىك :الناسخفالدليؿ المتأخر ىك الناسخ، كالحكـ المرفكع ىك المنسكخ، قاؿ ابف جكزم: "     

 .3"حكمو المزيؿ لو الرافع ،جياتو جميع مف لممنسكخ المخالؼ
 

 أنواع النسخ في القرآن الكريم :المسألة الثانية
 4الثة أوجولنسخ في القرآن الكريم عمى ث

 آيةكىذا النكع كثير في كتاب اهلل عز كجؿ، فمف ذلؾ  :نسخ الحكم مع بقاء التالوة :أوال     
ُُْْْوزِتَْ): تعالى قكلو ىي :كاألقربيف لمكالديف الكصية وَْْاَِماَْػ١ٍَُْى َٚ َُُْْؽ دُْْأََؽَلُو ْٛ َّ ٌْ ْرََونَْْاِْْا

ا ١َخَُْْف١ْو  ِٕ َٛ ٌْ ِْْٓا اٌَِل٠ْ َٛ ٍْ الاٌِْْ ََْْٚٓ ْؼُوٚفِْْْلَوث١ِ َّ ٌْ ََْْٓػٍََْٝؽمّ بْثِب زَم١ِ ُّ ٌْ ، ككالعدة حكؿ في قكؿ 5(ا
اٌَِن٠ٓاهلل تعالى: ) ََ ََْْْٚ ْٛ فَ َٛ ٠ُُْْْزَ ُٕى َِِْْْ ٠ََنُهٚ بَْٚ اع  َٚ ١َخ ْْأَْى ِٕ َُِْٚٙ اِع َٚ بْلْى زَبػ  يِْْاٌََِِْٝ ْٛ ٌَْؾ ْا

َْٓ) :باآلية منسكخة اآلية كىذه ،6(اِْفَواطْ َْغ١ْوَْ اٌَِن٠ ََْْْٚ ْٛ فَ َٛ ٠ُُْْْزَ ُٕى َِِْْْ ٠ََنُهٚ بَْٚ اع  َٚ َْْٓأَْى ْٖ ٠َْزََوثَ

َْٓ ِٙ َِ ُٙوْ ْأَْهثََؼخَْْثِؤَٔفُ ّْ اْأَ و  ْْ َػ َٚ)7. 

                                                           
 .1/72 ،الناسخ والمنسوخ :النحاس - 1
 ،محمد سعيد البدرم أبك مصعب :تحقيؽ ،إرشاد الفحول إلى تحقيق عمم األصول :محمد بف عمي بف محمد ،الشككاني - 2

 .2/11 ،اتقان البرىان في عموم القرآن :كفضؿ عباس ،1/313 ،ـ(1992 –ق 1412 – 1ط ،دار الفكر ،)بيركت
 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف ،نواسخ القرآن :أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،ابف الجكزم - 3

 .1/109 ،ق(1405
 .2/36 ،اتقان البرىان في عموم القرآن :كفضؿ عباس ،2/154 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :الزرقاني - 4
 .108اآلية  ،سكرة البقرة - 5
 .240اآلية  ،سكرة البقرة - 6
 .234اآلية  ،سكرة البقرة - 7
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: قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب بف عمرفمف ذلؾ حديث  :نسخ التالوة مع بقاء الحكم :ثانيا     
 عميو أنزؿ فيما فكاف.. الكتاب عميو كأنزؿ بالحؽ كسمـ عميو اهلل صمى محمدان  بعث تعالى اهلل إف
 إف فأخشى بعده، كرجمنا كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كرجـ ككعيتيا، كعقمتيا فقرأتيا الرجـ آية

 تعالى، اهلل أنزليا فريضة بترؾ فيضمكا اهلل كتاب في الرجـ نجد ما قائؿ، يقكؿ أف زماف بالناس طاؿ
 أك الحبؿ كاف أك البينة قامت إذا كالنساء الرجاؿ مف أحصف إذا زنى مف عمى حؽ فالرجـ

 ،"حكيم عزيز واهلل اهلل من نكاالً  البتو فارجموىما زنيا إذا والشيخة الشيخ" قرأتيا كقد االعتراؼ،
ًفٍظتي  كىذىا سيٍفيىافي  قاؿ ـى  كقد أال حى ٍمنىا المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ رسكؿ رىجى  .1بىٍعدىهي  كىرىجى

 كما رضعات بخمسنسخت  ،رضعات بعشر التحريـ كآية :نسخ الحكم والتالوة معا :ثالثا     
 َعْشرُ  اْلُقْرآنِ  من ُأْنِزلَ  ِفيَما كانفي صحيح مسمـ، قالت: " عنيا اهلل رض عائشة بذلؾ أخبرت
صمى اهلل عميو وسمم  الم وِ  رسول َفُتُوفِّيَ  ،َمْعُموَماتٍ  ِبَخْمسٍ  ُنِسْخنَ  ُثم   ،ُيَحرِّْمنَ  َمْعُموَماتٍ  َرَضَعاتٍ 

 .2"اْلُقْرآنِ  من ُيْقرَأُ  ِفيَما َوُىن  
أف نسخ التبلكة أمر يستكجب منا الكقكؼ إال  أكجو، يأتي عمى ثبلثة النسخ الجميكر عمى أفك      

ذلؾ أف القكؿ بنسخ التبلكة يجر عمينا مف الشككؾ كالمطاعف، ماال يميؽ بديننا  ،عنده ممياكالمككث 
يذا التقسيـ دكف كال بكتاب ربنا تبارؾ كتعالى، كمف العجب أف ىناؾ جمعا غفيرا ال يحصكف قالكا ب

أف يقكؿ األستاذ الدكتكر فضؿ عباس، في مقدمة حديثو عف مكضكع النسخ، بعد ، أف يعمقكا عميو
ذكر أف ىناؾ مف أنكر نسخ الحكـ كبقاء التبلكة، كىناؾ مف أثبت أنكاعا أخرل لو، كيقصد 
التقسيمات الثبلثة اآلنفة الذكر، كىذه كميا منزلقات خطيرة، رأل فييا كثيركف مف ذكم األغراض 

اهلل ما  كاألىكاء فرصة سانحة، كأكقاتا سامحة، ليدخمكا مف أبكابيا الضيقة المسالؾ فينالكا مف ديف
 .3ينالكف

 
 

 

                                                           
 .6/2670 ،6892حديث رقـ  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 1
عىاتو  ،صحيح مسمم :ركاه مسمـ  - 2 ٍمًس رىضى  .2/1057 ،1452حديث رقـ  ،بىاب التٍَّحًريـً ًبخى
 .2/9 ،اتقان البرىان في عموم القرآن :فضؿ عباس - 3
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 موقف الصابوني من النسخ :المسألة الثالثة
بؿ لـ تخؿ آية  ، كبيرا اىتماما بو اىتـ فقد،  النسخ مف فبيٌ  كاضح الصابكني الشيخ مكقؼ     

 مف نسخ إال كبٌيف ذلؾ في تفسيره.
 نسخت :يقاؿ كاإلزالة اإلبطاؿ :المغة في النسخكقد عٌرؼ الصابكني النسخ في تفسيره فقاؿ: "     

 .1"آخر بحكـ كتبديمو شرعي حكـ رفع :الشرع كفي ،أزالتو أم الظؿ الشمس
كتظير براعة الصابكني في النسخ، كتمكنو منو، أنو كاف يربط بعض اآليات بعض، بمفت      

َبمكضكع النسخ، فمف ذلؾ حديثو عف مناسبة قكؿ اهلل عز كجؿ: ) ٠ََْْٓبأ٠َُّٙ ُٕٛاْْْاٌَِن٠ َِ ْرَمٌُُٛٛاْْْلََْْءا

لٌُُٛٛاَْْْهاِػَٕب ُؼٛاْْْأظُْؤَبَْٚ َّ ٍْ ا ََْْٚٓ ٌٍَِىبفِِو٠ ُْ َْػَناةْ َْٚ  قبائح تعالى ذكر لما، قاؿ الصابكني: "2(أ١ٌَِ
 الذيف ،كالشر السكء مف آخر نكع ببياف أعقبو ،كالشعكذة السحر ضركب مف بو اختصكا كما ،الييكد

 النعمة زكاؿ كتمني ،كالحسد كالحقد الطعف مف ،كالمسمميف( مى اهلل عميو كسمـص) لمنبي يضمركنو
 األحكاـ لبعض النسخ بسبب ،كالتجريح ،لمطعف ىدفا الغراء الشريعة كاتخاذىـ ،المؤمنيف عف

 .3"الشرعية
بؿ إف الصابكني كاف يستدؿ عمى النسخ مف بعض اآليات التي يفسرىا، أك بعض المفتات      

اَِماالتي يبرقيا، فمف ذلؾ حديثو عند قكؿ اهلل عز كجؿ: ) ٌَْٕآَْٚ ََْْْءا٠َخ ْْثََل َىب ّللَاَُْْءا٠َخْ َِْ َُُْْٚ بْأَْػٍَ َّ ْثِ

يُْ  في اإلليية الحكمة لبياف( ٠ٕييّْبثْأػٍُّْٚللا) اعتراضية الجممة، قاؿ الصابكني: 4(٠َُٕي 
 .5"النسخ
ٛاْْكعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ُّ ٍٛاحَْْفَؤَل١ِ َٖ َءارُٛاْْْاٌ ١ُؼٛاْْْاٌَيَوٛاحََْْٚ ِٛ أَ ٌٍَُُّْْٛٗللَاََْْٚ َه َْٚ

ّللَاُْ بَْفج١ِوْ َْٚ َّ َْْْثِ ٍُٛ َّ  ،العباد عمى تخفيفا ذلؾ اهلل نسخ :المفسركف قاؿ، قاؿ الصابكني: "6(رَْؼ
 فرضية نسخت :8القرطبي قاؿ ،نسخ ـث نيار مف ساعة إال ذلؾ كاف ما :7عباس ابف قاؿ حتى

 .9"الفعؿ قبؿ النسخ جكاز عمى يدؿ كىذا ،الصدقة ىذه الزكاة
                                                           

 .1/50 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .104اآلية  ،سكرة البقرة - 2
 .1/50 ،صفوة التفسير :الصابكني - 3
 .101اآلية  ،سكرة النحؿ - 4
 .2/120 ،التفاسيرصفوة  :الصابكني - 5
 .13اآلية  ،سكرة المجادلة - 6
 .4/327، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 7
 .17/302، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 8

 .3/325 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 9



121 
 

أما عف تطبيؽ الصابكني لمنسخ في تفسيره، فكاف كاضحا أشد كضكح، فكاف يذكر عند كؿ      
آية منسكخة أنيا منسكخة، ككاف يذكر اآلية الناسخة، أك الحكـ الناسخ، بؿ إنو كاف يذكر في 

 ام آخر مف المائدةتقديمو لبعض السكر كجكد النسخ فييا أك عدمو، كما قٌدـ لسكرة المائدة فقاؿ: "
 .1"فريضة عشرة ثماف كفييا ،منسكخ فييا ليس ،القرآف مف نزؿ

لكف الصابكني كٕاف أثبت نظريا أف سكرة المائدة ليس فييا منسكخ، إال أنو أثبت ذلؾ مف خبلؿ      
ُْْْفَبْػفُْتطبيقو آليات السكرة، فعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ُْٕٙ فَؼَْْْػ ْٕ ا ََْْْٚ ٠ُِْؾتُّّْْللَاَْْاِ

َْٓ ١ِٕ َِ ْؾ ُّ ٌْ  السيؼ بآية منسكخ كىذا ،منيـ أساء عمف كاصفح تعاقبيـ ال أم، قاؿ الصابكني: "2(ا
 ، كىذا تناقض منو لما قٌرره سابقا.3"الجميكر قاؿ كما كالجزية

 

 وأما تطبيقو عمى اآليات المنسوخة في تفسيره فيو كثير، وتفصيل ذلك في اآلتي:
 موقف الصابوني من النوع األول من النسخ )نسخ الحكم مع بقاء التالوة( :أوال

ىذا النكع مف النسخ مميء في صفكة التفاسير، بؿ ىك أكثر أنكاع النسخ تطبيقا في التفسير،      
بّْللَا٠َُُْْىٍ فُْْلَْفمف ذلؾ ذكره لسبب نزكؿ قكؿ اهلل عز كجؿ: )  َ َؼَٙبْاِلََْْْٔف ٍْ بٌََْٙبُْٚ جَذَِْْْ ََ َْو

َػ١ٍََْٙب بَْٚ جَذَِْْْ ََ اِْ) :تعالى قولو نزل لما، قاؿ الصابكني: "4(اْوزَ بْرُْجُلٚاَْْْٚ ُْْْفَِِْٟ ُى َِ ْْْٚأَٔفُ ْأَ

ْجُىُْرُْقفُُْٖٛ ٍِ ٠َُِْْٗؾب  فأتوا( صمى الو عميو وسمم) اهلل رسول أصحاب عمى ذلك اشتد ،اآلية5(ّللَاُْْثِ
 عميك أنزلت وقد ،والصدقة والجياد والصيام الصالة نطيقما  األعمال من كمفنا :فقالوا اهلل رسول
 الكتابين أىل قال كما تقولوا أن أتريدون :(صمى اهلل عميو وسمم) فقال !!نطيقيا وال اآلية ىذه
 أنزل ،ألسنتيم بيا وجرت القوم قرأىا فمما وأطعنا( )سمعنا :وعصينا(؟ قولوا )سمعنا :قبمكم من
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َْٓ) :تعالى اهلل َِ ٍُٛيَُْْءا آْاٌَو َّ ِْْٗأُِٔييَْْثِ ْٓا١ٌَِْ ِِِْْٗ ََْْْهث  ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا  :فأنزل تعالى اهلل ونسخيا 1(َٚ
بّْللَا٠َُُْْىٍ فُْْلَْ)  َ َؼَٙبْاِلََْْْٔف ٍْ بٌََْٙبُْٚ جَذَِْْْ ََ َػ١ٍََْٙبَْو بَْٚ جَذَِْْْ ََ  .3"2اآلية (اْوزَ

٠َُُْْْىْٓاِْ) :تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ مف ذلؾ أيضاك       ُٕى  َِْْْ ُوٚ ْْ َِْْْػ بثُِوٚ ٠َْْغٍِجُٛإَْْْ

ِْٓ بْئَز١َْ اِِِْْ َْْْٚٓ ٠َُُْْْى ُٕى بْئَخ ُِّْْ ٌْف ب٠َْْغٍِجُٛاِْْْ  َْْٓأَ  َِْْٓ َُْْْوفَُوٚاْْْاٌَِن٠ َْ ْثِؤََُٔٙ ْٛ َْْْلَْْلَ ، قاؿ 4(٠َْفمَُٙٛ
 كأصبح ،نسخ عمييـ ذلؾ شؽ لما ثـ ،فرضا لمعشرة الكاحد ثبات كاف :5عباس ابف قاؿالصابكني: "

 .6"فرضا لبلثنيف الكاحد ثابت
ٌُٛكمف ىذا األمر تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٚ أُ َِْْالاَْْٚ ُْْْْهَؽب ُٙ ُٚ ٌَْٝثَْؼ ْٚ ْ٘ ْأَ ْفِْٝثِجَْؼ

َّْْٓللَاِِْْوزَبةِْ َِِْْٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َْْٓا َٙبِعِو٠ ُّ ٌْ ا ُْْْاٌَِْٝرَْفَؼٍُٛاْْْأَْْاِلََْْٚ ١ٌَِآئُِى ْٚ ْؼُوٚفب ْْأَ الصابكني: ، قاؿ 7(َِ
 فإف ،المكت عند إلييـ تكصكا أك ،حياتكـ في كالمياجريف المؤمنيف إخكانكـ إلى تحسنكا أف إال أم"

 في كاف لما نسخ كىذا :المفسركف قاؿ ،عميو عباده اهلل حث مما بالمعركؼ اليد كبسط ،جائز ذلؾ
 .8"كنحكىا كباليجرة اإليمانية باألخكة بعضيـ مف المسمميف تكارث مف اإلسبلـ صدر

 

 موقف الصابوني من النوع الثاني )نسخ التالوة مع بقاء الحكم( :ثانيا
لـ يتكاف الصابكني في تفسيره عف القكؿ بيذا النكع مف النسخ، فقد كاف يشير كثيرا إلى ىذا      

ًَْالنكع، فمف ذلؾ إشارتو إلى آية النسخ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ْ٘ ٌِْىزَبة٠َِْْبأَ ُْْْلَلْْْا َْعآَءُو

ٌٍَُُٕٛب َُْْٓه ٠ُُْْْج١َ  بَْوض١ِوا ٌَُْْى َّ  ُِْْْ َُْْْوٕزُ َْْٓرُْقفُٛ ٌِْىزَبةِِِْْ  لمييكد الخطاب، قاؿ الصابكني: "9(ا
 ،الحؽ بالديف( مى اهلل عميو كسمـص) محمد رسكلنا جاءكـ قد الكتاب أىؿ معشر يا أم ،كالنصارل
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 أصحاب قصة كمف ،الرجـ آية كمف ،بو اإليماف مف كتابكـ في تكتمكنو كنتـ مما الكثير لكـ يبيف
 .1"تخفكنو كنتـ مما ذلؾ كغير ،قردة مسخكا الذيف السبت
ككاف الصابكني في كثير مف المكاضع في تفسيره يؤكد عمى الرجـ، كيثبتو في الشرع، مف       

خبلؿ بياف الركايات الدالة عمى الرجـ، كمف خبلؿ اإلشارة إلى آية الرجـ المنسكخة في كتاب اهلل 
 عز كجؿ.

 

 موقف الصابوني من نسخ الشرائع :ثالثا
، عمى تكسعو في تطبيقو مف خبلؿ تفسيره، لدرجة أنو يظير حرص الصابكني عمى ىذا العمـ     

تطٌرؽ إلى األحكاـ المنسكخة بيف الشرائع، فمف ذلؾ حديثو عف نسخ الشرائع في قكؿ اهلل عز كجؿ: 
(ُْ٤ ًََْٚ ٌََُْْ٘ىُِْؽ ََْْاٌَِنْٞثَْؼ ُُْْْؽو   محرما كاف ما بعض لكـ كألحؿ "أم ، قاؿ الصابكني:2(َػ١ٍَُْى

 كىك التكراة شريعة بعض نسخ عيسى أف عمى دليؿ كفيو :3كثير بفا قاؿ ،مكسى شريعة في عميكـ
 .4"الصحيح

ُْٓإُْٖاَعيْلَبٌُٛاْْكمف ذلؾ ذكره عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ِعلََِْْ ِْْٗفُِْٝٚ ََْْٛهْؽٍِ ْفَُٙ

ََْْْٓٔغِيَْٜوناٌِهََْْعَياُإُْٖ ١ ِّ  في الحكـ ىك منيـ القكؿ كىذا، قاؿ الصابكني بعد تفسيرىا: "5(اٌظَبٌِ
 .6"اإلسبلمية الشريعة في األيدم بقطع نيًسخ كقد يعقكب شريعة

 

 موقف الصابوني من النوع الثالث )نسخ التالوة والحكم( :رابعا
لـ نجد مف الصابكني إشارة كاحدة تدؿ عمى أنو يقكؿ بنسخ التبلكة في كتاب اهلل عز كجؿ،       

 فيك لـ يتحدث عف ذلؾ في تفسيره، إال إف الصابكني تحدث عف ذلؾ في كتبو، بؿ كانتصر لذلؾ.
يـ(، فقد جعؿ الصابكني في كتابو )تفسير آيات األحكاـ( فصبل أسماه )النسخ في القرآف الكر      

 ثبلثة إلى النسخ ينقسـتحدث فيو عف أنكاع النسخ الثبلثة، كضرب األمثمة لكؿ نكع منيا فقاؿ: 
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 الحكـ نسخ :الثالثك  ،الحكـ بقاء مع التبلكة نسخ :الثانيك  ،معان  كالحكـ التبلكة نسخ :األكؿ :أقساـ
 تجكز فبل( كالحكـ تبلكةال نسخ) كىك :األكؿ أما..، ثـ تحٌدث عف النكع األكؿ فقاؿ: .التبلكة كبقاء

 عائشة عف ركم .،.رضعات بعشر التحريـ كآية فيك بالكمية نسخ قد ألنو ،بو العمؿ كال ،قراءتو
 فنسخن يحّرمن( معموماتٍ  رضعاتٍ  )عشر القرآن: من نزل فيما كان: )قالت أنيا عنيا اهلل رضي
 ،1(القرآن من يقرأ مما وىي وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فتوفي، معمومات رضعات بخمس

 التبلكة منسكخ الخمس كىك ،الثاني كالجزء ،كالتبلكة الحكـ منسكخ األكؿ فالجزء :2الرازم الفخر قاؿ
 .3الشافعية عند الحكـ باقي

 بف عمر بالفاركؽ ككأنيكفي كتابو تفسير آيات األحكاـ أيضا تطرؽ ليذا آلية الرجـ فقاؿ: "     
 الخكارج ىؤالء أمر أليـ كقد ،كقمبو لسانو عمى الحؽ اهلل جعؿ الذم ،عنو اهلل رضي الخطاب

 بعث اهلل إف :قاؿ فيما ككاف المنبر عمى فخطب عقيدتيـ خبث عمى الناس كأطمع نكاياىـ فكشؼ
 بيا يعني الرجـ آية عميو أنزؿ فيما فكاف الكتاب عميو كأنزؿ بالحؽ كسمـ عميو اهلل صمى محمدان 

 فقرأناىا( حكيم عزيز واهلل اهلل من نكاالً  ألبتة فارجموىما زنيا إذا والشيخة الشيخ: )تعالى قكلو
 فيقكؿ زماف الناس يطكؿ أف كأخشى بعده كرجمنا كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كرجـ ككعيناىا

 كٕافٌ  أال ،كتابو في كجؿ عز اهلل أنزليا فريضة بترؾ فيضمكا تعالى اهلل كتاب في الرجـ نجد ال :قائؿ
 ،اعتراؼ أك حمؿ كاف أك البينة كقامت النساء أك الرجاؿ مف أحصف إذا زنى مف عمى حؽ الرجـ

 .4"لكتبتيا اهلل كتاب في زاد الناس يقكؿ أف لكال كاهلل
ثـ تحدث الصابكني في ىذا الكتاب أيضا عف حكمة التشريع في النسخ، كذكر األدلة عمى      

 عمى النافيف لكقكع النسخ في الشرع.، كرد 5جكازه، كفٌرؽ بينو كبيف البداء
كاألمثمة عمى ىذا العمـ كثيرة في كتب الصابكني، كلف نناقش الصابكني في رأيو في إثبات      

النسخ في بعض اآليات، أك نفيو عف أخرل، لكف دكرنا ىك الكشؼ عف مدل اىتماـ الصابكني 
 يقو لذلؾ في تفسيره.بيذا العمـ مف عمـك القرآف الكريـ، كبياف مكقفو منو، كتطب
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 المناسبات بين السور واآليات :المطمب الرابع
 كفي، الكجكه مف كجو بأم شيئيف بيف الرابطة، كأنيا: "1سبؽ الحديث عف تعريؼ المناسبات     
 بما آية كؿ في االرتباط كجو تعني اآليات كفي بعدىا، كما قبميا بما السكرة ارتباط تعني اهلل كتاب
 .2"بعدىا كما قبميا

كتقدـ سابقا مدل اىتماـ الصابكني بعمـ المناسبات، كمدل براعتو في ىذا الفف، كحاف اآلف      
مكعد التفصيؿ في ىذا العمـ، كتكضيح مدل اىتماـ الصابكني بيذا العمـ بأنكاعو في تفسيره لكتاب 

 اهلل عز كجؿ.
 

 أنواع المناسبات في القرآن الكريم :المسألة األولى
أك بيف اآلية كاآلية  ،الكاحدةط بيف الجممة كالجممة في اآلية رتبابياف كجو اال :ىيالمناسبات      

، كمف ىذا يتضح أف المناسبات في القرآف الكريـ ثبلثة 3ددة، أك بيف السكرة كالسكرةفي اآليات المتع
 :4أنكاع
كىذا مف أجمؿ عمـ المناسبات، نظرا  المناسبة بين اآليات في السورة الواحدة: :النوع األول     

لتنكع األغراض التي تتضمنيا كؿ سكرة، فبل بد مف الربط بيف ىذه األغراض، كفىٍيـ السكرة كميا 
 متسقة الكاحدة كالكممة تككف حتى ببعض بعضيا القرآف آم ارتباطكحدة كاحدة، قاؿ ابف العربي: "

 .5"عظيـ عمـ المباني منتظمة المعاني
: سيكطيال قاؿكىذا أمر مٌطرد في كتاب اهلل عز كجؿ،  بين السور: مناسبةال :الثانيالنوع      

 تارة يخفى ىك ثـ ،قبمو السكرة بو ختمت لما المناسبة غاية في كجدتو ،سكرة كؿ افتتاح اعتبرت إذا"
 .6"أخرل كيظير
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فكؿ سكرة مف سكر القرآف  :حورىا الرئيسممضامين كل سورة و  النوع الثالث: المناسبة بين     
ػػػ خاصة الطكاؿ ػػػ عرضت أكثر مف مكضكع، بغية الكصكؿ إلى المكضكع األىـ كالرئيس الذم 

 تعرضو كؿ سكرة، كبيف ىذه المكاضيع كالمكضكع الرئيس ارتباط كثيؽ.
 

 موقف الصابوني من المناسبات في تفسيره :المسألة الثانية
اىتـ الصابكني في تفسيره ببياف الرابط بيف اآليات، ككضع عنكانا لذلؾ تحت كؿ مقطع مف      

مقاطع السكرة، يذكر فيو االرتباط بيف اآليات كالمكاضيع، كىك ال يؤمف إيمانا مطمقا إال بالمناسبات 
أما إذا ما بيف اآليات في السكرة الكاحدة، أما غير ذلؾ مف المناسبات فيك محض تكمؼ اتداءا، 

 .1عممت المناسبة كاتضحت، فيك يأخذ بيا
إال أف الصابكني سار في تطبيقو عمى غير قناعاتو، فيك كٕاف تكسع في المناسبة بيف اآليات      

في السكرة الكاحدة، حتى صرؼ عنكاف )المناسبات( الذم سطره في تفسيره إلى ىذا النكع؛ إال أف 
 ؼ يتضح ذلؾ في تفصيمنا فيما يمي:تفسيره ضـ كؿ أنكاع المناسبات، كسك 

 

 موقف الصابوني من النوع األول )بين آيات السورة الواحدة( :أوال
اىتـ الصابكني بيذا النكع مف المناسبات أكثر مف غيره، بؿ إف ىذا النكع قد استحكذ النصيب      

التفاسير، فمف ذلؾ  األكبر مف اىتماـ الصابكني بعمـ المناسبات، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة مف صفكة
بأنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) َّ خْ ْفَجِ َّ ََْْٓهْؽ ٌُِْْْٕذَّْْللَاِِْْ  ٌَُْْْٙٛ ٌَ ْٕذََْْٚ ٍْتَِْْغ١ٍِعَْْفَظّب ُْْو ٌْمَ ْا

ٛاْْ ُّٚ ْٔفَ ْْْٓلَ ٌِهَِِْْ ْٛ  عف تتحدث اآليات تزاؿ ال؛ ربط ىذه اآليات بما قبميا كما بعدىا، فقاؿ: "2(َؽ
 مراألك  الصحابة بعض مخالفة فمع ،الحكيمة بالقيادة إشادة الكريمة اآليات ىذه كفي ،أحد غزة

 كلذلؾ ،الرحيـ كقمبو الكريـ بخمقو كالسبلـ الصبلة عميو كسعيـ فقد( مى اهلل عميو كسمـص) الرسكؿ
 المنة كعف ،النبكة أخبلؽ عف تتحدث كاآليات ،قيادتو تحت كتكحدت ،دعكتو حكؿ القمكب اجتمعت
 .3"الغزكة تمؾ في اليامة اإلحداث بقية كعف ،الحكيـ كالقائد الرحيـ الرسكؿ ببعثة العظمى

                                                           
 ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،في زيارتي لو في منزلو يـك األربعاءقاؿ ذلؾ لي  - 1

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013مف العاـ ) ،العشريف مف شير مارس
 .159اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 2
 .1/153 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
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فالصابكني ربط ىذه اآليات بما قبميا في الحديث عف غزكة أحد، كربطيا بما بعدىا في      
 الحديث عف أخبلؽ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمكانتو عند المسمميف.

ُُْكمف ىذا النكع أيضا أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ١ُى ِٕ ُْْفِْٟأّْللَا٠ُُْْٛ َلِكُو ٌٍَِْنَووِْْْٚ

ًُْ ْض ِْْٓال َْْؽع ِِْْ  السابقة اآليات في تعالى أكصى لما؛ ربط ىذه اآليات بما قبميا فقاؿ: "1(ْٔض١َْ١َ
 ذلؾ ليككف ،بالتفصيؿ المكاريث أحكاـ بذكر أعقبو ؛باإلجماؿ األقارب حؽ ضمنيا كذكر ،باأليتاـ

 اآلباء نصيب ذكر ثـ ،كبنات بنيف األكالد نصيب ففرض ،اإلجماؿ مف سبؽ لما تكضيحا
 .2"كاألخكات اإلخكة نصيب ثـ ،كالزكجات األزكاج نصيب ثـ ،كاألميات

ْْٕكعند تفسير الصابكني لقكؿ اهلل عز كجؿ: )       تعالى ذكر لما، قاؿ: "3(َِْْْٟفٌَِْْْْْٕهَْزُْؼَْْْٕطَْٚا
 االصطفاء مف بو خصو ما ىنا ذكر ؛سؤلو إلعطائو دعائو باستجابة ؛مكسى عمى نعمتو

 الحكار مف دار ما ذكر ثـ ،اهلل دعكة لتبميغو ىاركف خيوأ مع فرعكف الى بالذىاب مرهكأ ،كاالجتباء
 يد في أسقط حيث ،العالميف رب هلل كسجكدىـ السحرة أمر مف كاف كما ،كفرعكف مكسى بيف

 .4"فرعكف
كمف ىذا النكع أيضا أف الصابكني اىتـ ببياف المناسبة بيف فاتحة السكرة مع خاتمتيا، في بياف      

منو لتناسؽ الفاتحة كالخاتمة في السكرة الكاحدة، فمف ذلؾ حديثو عف فاتحة سكرة الشكرل كخاتمتيا، 
 صنع( راأل مف :ألر) ىك لذما ،المنظكر العالـ ىذا في اإليماف دالئؿ عف السكرة تتحدثفقاؿ: "

 ،لحكمو كاالستسبلـ نقيادكاال ،اهلل لدعكة االستجابة إلى الناس تدعك ،كقدرتو كحكمتو ،الباىر اهلل
زَِغ١جُٛاْْ) قريب كال ماؿ فيو ينفع ال الذم ،العصيب اليكـ ذلؾ جئيـيفا أف قبؿ ٍْ ُْْْا ٌَِْٓوث ُى  ًِِْْ ْلَْج

َْْٝأَْ َْ ٠َْؤْرِ ْٛ َوكَْْل٠ََْْ ٌَََُِْْْْٗٓ  كما ،القرآف كعف الكحي عف بالحديث السكرة كتختـ ،اآليات 5(ّللَاِِِْْ
َوَنٌِهَْ) كالختاـ البدء في الكبلـ ليتناسؽ ،الكريمة السكرة مطمع في بو بدأت َؽ١َْٕآَْٚ ْٚ ُْهٚؽب ْْا١ٌَِْهَْْأَ

ْْٓ ِؤَبِْ  ِْ بْأَ بْرَْلِهُْٞوٕذََِْْ ٌِْىزَبةَُِْْ لَْْا َُْْْٚ ب َّ  .7"اآلية ،6(اإِل٠

                                                           
 .11اآلية  ،سكرة النساء - 1
 .1/169 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .41اآلية  ،سكرة طو - 3
 .2/182 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .47اآلية  ،سكرة الشكرل - 5
 .52اآلية  ،سكرة الشكرل - 6
 .3/171 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
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كاألمثمة عمى ىذا النكع كثير مف صفكة التفاسير، كلف يتسع المقاـ لعرض أكثر مف ذلؾ، فقط      
أردنا أف نكضح مدل اىتماـ الصابكني بيذا العمـ، كمدل براعتو في ربط اآليات القرآنية بعضيا 

 ببعض، كىذا مف فتح اهلل عز كجؿ عميو.
 

 موقف الصابوني من النوع الثاني من المناسبات )بين سور القرآن( :ثانيا
إف ربط سكر القرآف بعضيا ببعض أمر صعب، نظرا إلى ككف كؿ سكرة مف السكر القرآنية      

كحدة كاممة؛ مكتممة المعنى كاألسمكب، لكف الصابكني لـ يترؾ ىذا األمر دكف بصمة منو، بؿ كاف 
 ـ برباط جميؿ.يربط بيف سكر القرآف الكري

كالحؽ أف نقكؿ: إف ىذا النكع في تفسير الصابكني قميؿ، بؿ ال يكاد يذكر إذا ما قكرف بالنكع      
األكؿ، كٕاف العنكاف الذم عنكف بو الصابكني ليذا العمـ في تفسيره، قد صرفو إلى النكع األكؿ 

أيضا في تفسير الصابكني، كمف كالثالث، كقٌؿ أف يذكر فيو مف ىذا النكع، إال أف ىذا النكع مكجكد 
ٌَمَلْْ) قكؿ اهلل تعالى تكرار حكمةذلؾ أنو عند ربطو بيف سكرتي الرحمف كالقمر قاؿ: " ْؤَبَْٚ ََ َ٠ْ

َْْ ٌْمُْوَءا ْووِْْا ًٌٍِْْْن  ْٓفََٙ َلِووْ ِِْ  ،الغابريف أنباء في كالتدبر االتعاظ عمى التنبيو ؛قصة كؿ في 1(ُِّ
ْٜ ): قكلو كرر كما ،العذاب لنزكؿ مقتضو  رسكؿ كؿ تكذيب أف إلى كلئلشارة َ بَْءالءِْْفَجِؤ َّ َْهث ُى

ِْْ ثَب  التكذيب عمى كبخ ،نعمة ذكر فكمما ،المعدكدة المختمفة لمنعـ تقريرا :الرحمف سكرة في (رَُىن 
، فالصابكني ربط بيف السكرتيف، مف خبلؿ تكرار اآليات الذم كقع في كبل السكرتيف، إال أف 2"بيا

التكرار في سكرة القمر كاف لمتتنبو عمى االتعاظ بأخبار السابقيف، ككيؼ زالت نعميـ، كفي سكرة 
 الرحمف كاف لئلقرار بالنعـ التي ينعمكف بيا.

 كلماكمف ىذا النكع أيضا ما ذكره الصابكني مف ربط بيف سكرتي اإلنساف كالمرسبلت، فقاؿ: "     
 أحكاؿ كصؼ في كأطنب ،اآلخرة في الكفار أحكاؿ مف عضاب السابقة اإلنساف سكرة في تعالى ذكر

 ،المؤمنيف كصؼ في كاإليجاز ،الكفار كصؼ في باإلطناب السكرة ىذه في جاء ؛ىناؾ المؤمنيف
 ىكؿ شدة مف المكذبيف خكؼ أف كبعد ،محالة ال كائف حؽ كأنو ،القيامة بيـك الخبر أكد أف بعد ثـ

 .3"آخر بأسمكب ،كانتقامو اهلل بطش مف فيـفخكَّ  عاد ؛فيو يقع ما كفظاعة ،اليكـ ذلؾ
                                                           

 .17اآلية  ،سكرة القمر - 1
 .3/283 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .3/446 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
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كمف البلفت لبلنتباه عند الصابكني، أنو كاف في بعض األحياف يعتبر أف السكرتيف المتتاليتيف      
 عمى اإلنعاـ أف عمـمكممتيف لبعضيما البعض، فمف ذلؾ ربطو بيف سكرتي الفيؿ كقريش، فقاؿ: "ا

 ىذه في ذكره ما كىك النفع جمب :كالثاني ،الفيؿ سكرة في ذكره ما كىك ضر دفع أحدىما :قسميف
 داءكأ بالعبكدية أمرىـ ؛عظيمتاف نعمتاف كىما ،النفع ليـ كجمب ،الضر عنيـ دفع كلما ،السكرة
١ٍَْْؼجُُلٚاْْ)فقاؿ:  الشكر ٌْج١َْذَِْْ٘بَماَْهةَْْفَ  .2"اآليات 1(...ا

 
)بين مواضيع السورة  من المناسبات موقف الصابوني من النوع الثالث :ثالثا

 :(العام ومحورىا
اىتـ الصابكني بذكر األغراض التي حكتيا كؿ سكرة، كما اىتـ بذكر مكضكع السكرة الرئيس،      

كلـ يترؾ ىذه المكاضيع بمعزؿ عف المكضكع الرئيس، بؿ ربط بينيما برباط جميؿ، فمف ذلؾ أنو 
 االيماف مكضكع ىي عمييا السكرة محكر يدكر التي الكبرل القضيةعند تفسيره لسكرة يكنس قاؿ: "

 السكرة كتحدثت، كالعقمية السمعية دلةاأل بشتى ليا السكرة عرضت كقد ،كعبل جؿ (اهلل بكحدانية)
 كذكرت ،الجبار فرعكف مع مكسى كقصة ،قكمو مع نكح قصة فذكرت ،االنبياء بعض قصص عف

 في الككنية اهلل سنة لبياف القصص ىذه ككؿ ،باسمو السكرة سميت الذم( يكنس) اهلل نبي قصة
 ،اهلل بشريعة باالستمساؾ الرسكؿ بأمر الكريمة السكرة كختمت ،المؤمنيف كنصرة ،الظالميف ىبلؾإ

ارَجِغْْ) :اهلل سبيؿ في األذل مف يمقى ما عمى كالصبر بَْٚ جِوْْْا١ٌَِْه٠ََُْْٛؽَِْٝ ْٕ ا ََُْْؽزََْٝٚ ّْللَا٠َُْْْؾُى

َْٛ ُ٘ ََْْٓف١ْوَُْْٚ ١ ِّ ٌَْؾبِو  .4"3(ا
كمف ذلؾ أيضا ذكر الصابكني لمقصص المتتالية في سكرة الكيؼ، ثـ ربط ىذه القصص      

 كرحبلتو ،القرنيف ذم بقصة أعقبيا الخضر قصة تعالى ذكر لمابمحكر السكرة، فنراه يقكؿ: "
 الرابعة القصة كىي( كمأجكج يأجكج) كجو في لمسد كبناؤه ،يفالسدَّ  كٕالى كالشرؽ الغرب إلى الثبلث

 األصيؿ اليدؼ كىك ،كاإليماف بالعقيدة ترتبط كجميعيا ،السكرة ىذه في المذككرة القصص مف
 ، فالصابكني ذكر القصص، ثـ ربطيا بمحكر السكرة الرئيس كىك العقيدة كاإليماف.5"الكريمة لمسكرة

                                                           
 .3اآلية  ،سكرة قريش - 1
 .3/526 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .109اآلية  ،سكرة يكنس - 3
 .2/3 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .2/160 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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 القراءات :المطمب الخامس
 تعريف القراءات :المسألة األولى

كان )أم منسكبان( فىك عمـ يعنى بكي :عمم القراءات      ية أداء كممات القرآف الكريـ كاختبلفيا معزي
 .1إلى ناقمو

"اختبلؼ ألفاظ  بأنيا: الزركشيكقد عرَّؼ العمماء القراءات بجممة مف التعاريؼ، فعٌرفيا اإلماـ      
 .2كتثقيؿو كغيرىما"، مف تخفيؼو بة الحركؼ أك كيفيتيااالكحي المذككر في كت

"القراءات مذىبه يذىب إليو إماـه مف أئمة القراء مخالفنا بو غيره في كعرَّفيا الزرقاني بقكلو:      
فة في نطؽ الحركؼ سكاء أكانت ىذه المخال ،النطؽ بالقرآف الكريـ مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو

 .3أـ في ىيئاتيا"

 

 موقف الصابوني من القراءات :المسألة الثانية
كاف الصابكني عالما بالقراءات بشتى ألكانيا، المتكاتر كالشاذ، فقد حدثني ابنو أحمد أف الشيخ      

الصابكني كاف يرجع إليو في القراءات، ككاف يعطي الدكرات كالدركس في ىذا العمـ، ككاف لو 
 .4تبلميذ كثر تعمَّمكا القراءات عمى يديو

ٌدـ أف الشيخ الصابكني تتممذ عمى يدم شيخ القٌراء )محمد نجيب خياطة(، كأخذ عنو كقد تق     
 .5التفسير كالقراءات

 وأن ىك القراءات مف ومكقفبأف  6كقد سألت الشيخ الصابكني عف مكقفو مف القراءات؛ فأخبرني     
 عمى تؤثر أكجو القراءات في كاف إف خاصة ،اآلية تفسير إلييا يحتاج الذم المكضع في بيا ييتـ

                                                           
 ،)بيركت ،منجد المقرئين ومرشد الطالبين :أبك الخير محمد بف محمد الجزرم الدمشقي الشيرازم الشافعي ،ابف الجزرم - 1

 .3ص  ،ـ(1980-ىػ 1400 ،دار الكتب العممية
 .1/318 ،البرىان في عموم القرآن :الزركشي –. 2
 .1/405 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :الزرقاني -3
العشريف مف شير  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،أثناء زيارتي لو في منزلو يـك األربعاء - 4

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،بيف الظير كالعصر ،ـ(2013مف العاـ ) ،مارس
 .12 صانظر المطمب األكؿ في المبحث الثاني مف الفصؿ التمييدم،  - 5
كلماذا لـ  ،تضمف الرد عمى سؤالي لفضيمة الشيخ عف مكقفو مف القراءات ،مف خبلؿ رسالة الكتركنية بعثيا لي ابنو أحمد - 6

 .يكثر منيا في صفكة التفاسير
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 ككاف ،اآلية معنى تقريب أك معنى لتكضيح القراءات في االختبلؼ يذكر كاف أنو كما ،المعنى
 كليس مجمبلن  التفاسير صفكة في لمقراءات ذكره ككاف، فقط الشاذة غير القراءات عمى يعتمد

 فيـ تسييؿ ىك ؛التفاسير صفكة تأليؼ مف الشيخ ىدؼ ألف ،القارئ عمى يطيؿ ال كي ،مفٌصبلن 
 عموم في التبيان) كتابو في كاف التفصيؿ إنما ،كمكجز ككاضح سيؿ بأسمكب الكريـ القرآف
 .(القرآن
فالصابكني لـ يغدؽ مف فيض عممو بالقراءات في تفسيره، فمـ يذكر مف عمـ القراءات في      

 تفسيره إال في مكضعيف:
 

 في سورة البقرة :الموضع األول
َْهثَهٌَََْْٕبْفَبْكعُْفقد استدؿ بقراءة ابف مسعكد عمى أف الفكـ ىك الثكـ في قكؿ اهلل عز كجؿ: )     

بٌََْٕب٠ُْْقِوطْْ َّ ُْْٗرُٕجِذُِِْْ ْٓا٤َْه لِضَآئَِٙبْثَْمٍَِٙبِِْ َٙبَْٚ ِِ فُٛ َٙبَْٚ ٍِ َػَل ٍَِٙبَْٚ َٖ ثَ ، قاؿ الصابكني: 1(َٚ
 بو المراد أف كاألرجح ،الحنطة (:ٚفِٛٙب): قكلو يف بالفكـ المراد أف إلى المفسريف بعض ذىب"
 :3الرازم الفخر قاؿ ،بيا بعده البصؿ اقتراف كبدليؿ، 2(وثوميا) مسعكد ابف قراءة بدليؿ( الثوم)

 لئاـ أناس كأنتـ :حساف بقكؿ ذلؾ عمى 4القرطبي كاستدؿ ،الحنطة مف كالبصؿ لمعدس أكفؽ الثكـ
 .5"كالبصؿ الثكـ يعنى ،كالحكقؿ الفكـ طعامكـ األصكؿ

 
 في سورة الطالق :الموضع الثاني

فقد استدؿ بالقراءات لتأييد أف معنى الفاحشة ىي فحش القكؿ ال الزنا، في قكؿ اهلل عز كجؿ:      
 تنقضي حتى البيكت مف يخرجف كال أم" ، قاؿ:6(خ١َْٕ ْجَُِْْْثفبؽْخ٠ْؤر١ْٓأْْالَْْٓعْْوُْق٠َْْْْٚل)

 :التسييؿ في قاؿ ،عمييا الحد إلقامة فتخرج ،كالزنى ،قبيحا عمبل المطمقة قارفت إذا إال ،عدتيف
 أف ىي كنياىا ،فيو طمقيا الذم المسكف مف المطمقة المرأة الرجؿ يخرج أف كتعالى سبحانو اهلل نيى

                                                           
 .61اآلية  ،سكرة البقرة - 1
 .1/321، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 2
 .3/93، التفسير الكبيرانظر، الرازم:  - 3
 .1/424، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 4

 .1/36 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .1اآلية  ،سكرة الطبلؽ - 6
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 لضركرة إال نيارا عنو تغيب أف كال ،بيتيا عف خارجا المبيت ليا يجكز فبل ،باختيارىا تخرج
 :فقيؿ المعتدة خركج تبيح التي الفاحشة في كاختمؼ ،المرأة كصيانة النسب لحفظ كذلؾ ،التصرؼ

 ،فتخرج المساف كبذاءة األصيار مع الكبلـ سكء إنو :كقيؿ ،عمييا الحد إلقامة فتخرج الزنى إنيا
 .1"(عميكم يفحشن أن إال) قراءة كيؤيده ،السكنى في حقيا كيسقط
كىنا نرل أف الشيخ استدؿ بقراءة شاذة، مما دفع الشيخ بكرا أبا زيد إلى انتقاده بقكلو: "كالكاتب      
 .2"شذكذىا بياف دكف الجـز بصيغة ذكرىا
إال أف الشيخ الصابكني رد عمى ىذا الكبلـ بقكلو: "ىذه القراءة ليست باطمة بؿ شاذة، كالعمماء      

ة، كفرؽ بيف القراءة الباطمة التي ال أصؿ ليا، كبيف القراءة التي قرأ يؤيدكف القكؿ بالقراءات الشاذ
بيا الصحابة كالتابعكف، كليست مف القراءات العشر، فعدت مف الشكاذ، ثـ إف ىذه القراءة تناقمتيا 

 .3كثير مف كتب التفسير كابف عطية، كأبك حياف، كأبك السعكد، كالشككاني، كغيرىـ
ز االستدالؿ بالقراءة الشاذة التي تخالؼ رسـ المصحؼ الشريؼ، كىذا كالصكاب: أف ال يجك      

 .4رأم جميكر األئمة
 

 المبحث الثاني: العموم المغوية والنحوية والبالغية في صفوة التفاسير
اىتـ الصابكني بعمكـ المغة بشكؿ عاـ؛ إال أنو ظير في العمكـ الثبلثة ىذه )المغة، كالنحك،      

، كفيما يأتي  كالببلغة(، فقد جعؿ ليا عناكيف ذكر مف خبلليا ما تحكيو اآليات مف ىذه العمـك
 الكبلـ عف ىذه العمـك بالتفصيؿ:

 

 المغةعمم  :األول طمبالم
مفردات اآليات، كذكر محتكل ىذا العمـ تحت عنكاف المغة، فقد كاف  اىتـ الصابكني بعمـ     

يتحدث في ىذا العمـ عف معاني المفردات، كعف االشتقاؽ كاإلعراب، فكاف يفسر المفردات أك 
                                                           

 .3/365 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 ،عبد اهلل السمفي( :قاـ بنشره كصفو ،)ببل دار نشر ،التحذير من مختصرات الصابوني :بكر بف عبد اهلل ،أبك زيد - 2

 .31ص
دار  ،عماف ،)األردف ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :محمد عمي ،الصابكني ،انظر - 3

 .32ص ،ـ(1989 -ىػ 1409 – 1ط ،عمار
 .139، صإتقان البرىان في عموم القرآن :انظر، فضؿ عباس - 4
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التراكيب باختصار جميؿ، كمف صنع الصابكني مف خبلؿ تفسيره، يظير جميا أف الصابكني كاف 
 يبة في كتاب اهلل عز كجؿ بعٌدة أمكر:يستعيف عمى تفسير المعاني الغر 

 

 رجوعو إلى لغة العرب :أوال
كاف الصابكني كثيرا ما يفٌسر الكممات الغريبة، ببياف مناحي العرب كاتجاىاتيـ في الكبلـ، ثـ      

يفٌسر الكممة بناء عمى ذلؾ، فمف ذلؾ بيانو أنو قد يأتي الشراء في المغة بمعنى االستبداؿ، قاؿ 
 تقكؿ كالعرب ،بالمطمك  الشيء لتحصيؿ الثمف بذؿ كأصمو ،االستبداؿ :االشتراء حقيقةالصابكني: "

  :1الشاعر قاؿ ،اشتراه بشيء شيئا استبدؿ لمف
 .2"بالجيؿ بعدؾ الحمـ اشتريت فإني       فيكـ أجيؿ كنت تزعميني فإف

فمما كاف تفسير الشراء باالستبداؿ غريبا، فإف الصابكني أكد ذلؾ بقكؿ العرب، ثـ دٌعـ ذلؾ      
 بالشعر ليزداد الكبلـ أصالة.

َْْكمف ذلؾ تفسيره لمعنى القذؼ في قكؿ اهلل عز كجؿ: )      ٠َْمِنفُٛ ٌَْغ١ْتَِْْٚ ْٓثِب ِِْ ْْ َىب ، 3(ثَِؼ١لْ َِْ
 كال جنة كال ،حساب كال بعث ال :فيقكلكف بةالمغيَّ  األمكر في بظنكنيـ يرمكف أمقاؿ الصابكني: "

 جية عمى ،بالغيب كيرجـ يقذؼ ىك ،يعرؼ ال بما تكمـ مف لكؿ تقكؿ كالعرب :4القرطبي قاؿ ،نار
 .5"يصيب كال يرمي لمف التمثيؿ

 

 الشعر العربيالرجوع إلى  :ثانيا
 عف سألتمكني إذاكالرجكع إلى الشعر العربي في تفسير الغريب ميـ جدا، قاؿ ابف عباس: "     

 .6"العرب ديكاف الشعر فإف الشعر في فالتمسكه المغة غريب

                                                           
 .12/264، لسان العربالقائؿ ىك: أبك ذؤيب، انظر، ابف منظكر:  - 1
 .2/110 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .53اآلية  ،سكرة سبأ - 3
 .14/317، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 4
 .3/66 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .1/293 ،البرىان في عموم القرآن :الزركشي - 6
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كقد أخذ الصابكني بيذا األمر، فكاف كثيرا ما يرجع إلى الشعر العربي لبياف معاني المفردات،      
ًِْفمف ذلؾ تفسيره لمعنى العسعس في قكؿ اهلل عز كجؿ: ) ا١ٌَْ ٌَْْاَِماَْٚ َؼ َْ ، قاؿ الصابكني: 1(َػ

 قاؿ األضداد مف فيك أدبر أك أقبؿ إذا :الميؿ عسعس :الخميؿ قاؿ ،بظبلمو أقبؿ :عسعس"
  :2الشاعر

 .3"كعسعسا ليميا عنيا كانجاب      تنفسا ليا الصبح إذا حتى
َْٕلعُْكمف ذلؾ تفسيره معنى الزبانية في قكؿ اهلل عز كجؿ: )  ، قاؿ الصابكني: 4(اٌَيثَب١َِٔخٍََْْ
 ىذا يطمقكف كالعرب ،الشداد الغبلظ العذاب مبلئكة بيـ كالمراد ،الدفع كىك فبٍ الزَّ  مف مأخكذ الزبانية"

 :5الشاعر قاؿ ،بطشو اشتد مف عمى سـاال
 .6"حمكميا عظاـ غمب زبانية      الكغى في مطاعيف القصكل في مطاعيـ

كينبغي اإلشارة إلى أف صفكة التفاسير مميء بأبيات الشعر المنتقية، ذات المكاضيع المختمفة،      
كالتي كاف الصابكني يستند إلييا في تفسير غريب، أك شرح غامض، أك تدعيـ رأم، أك سرد 

 مكعظة، أك غير ذلؾ.

 

 عمماء المغةالرجوع إلى  :ثالثا
كصفكة التفاسير مستكدع ألقكاؿ العمماء في شتى المياديف، كىذا مف محاسف ىذا التفسير، إذ      

 إلى الرجكع يجبأف الرجكع إلى أقكاؿ العمماء مف أىـ األمكر المعينة عمى الفيـ، قاؿ ابف فرجكف: "
 .7"معرفةالك  البصر أىؿ قكؿ

                                                           
 .17اآلية  ،سكرة التككير - 1
 .4/771 ،الكشاف القائؿ ىك: العجاج، انظر، الزمخشرم: - 2
 .3/462 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .18اآلية  ،سكرة العمؽ - 4
 .5/470، فتح القديرالقائؿ ىك: ابف الزبعرل، انظر، الشككاني:  - 5
 .3/506 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
تبصرة الحكام في  :شمس الديف أبي عبد اهلل محمد اليعمرم اإلماـبف ا ،برىاف الديف أبي الكفاء إبراىيـ ،ابف فرجكف - 7

 ،ـ(2002 –ق 1422 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف ،جماؿ مرعشمي :تحقيؽ ،أصول األقضية ومنياج األحكام
2/78. 
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العمماء بياف غريب المغة، حتى برز ىذا كمف األمكر التي استعاف فييا الصابكني بأقكاؿ      
 :الزفيراألمر كاضحا جميا، فمف رجكعو إلى أقكاؿ العمماء تفسيره لمعنى الشييؽ كالزفير، فقاؿ: "

 مف صدره الرجؿ يمؤل أف الزفير :1الميث كقاؿ ،النفىس رد :الشييؽي الجرم، ك  شدة مف النفىس ًإخراج
 :المغة أىؿ بعض كقاؿ ،بشدة الننفىس ذلؾ يخرج فأ كالشييؽي  ،كيخرجو الشديد الغـ حاؿ في الننفىس
 .2"آخره مثؿ كالشييؽ ،الحمار نييؽ أكؿ مثؿ الزفير
ءْ كمف ذلؾ أيضا تفسيره لمعنى السدر في قكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٝ َّ َْٚٓ ْلهْ ِْ  ٍِْ ًْ ، قاؿ 3(ل١ٍَِ

 كرقو يصمح كال بو ينتفع ال سدر :نكعاف السدر :األزىرم كقاؿ ،السرك ىك :الفراء قاؿالصابكني: "
 .5"4غسكؿ ككرقو النبؽ كثمره الماء عمى ينبت كسدر ،تؤكؿ ال عصفة ثمرة كلو لمغسكؿ

َُْكمف ذلؾ تفسيره لمعنى الكسكة في قكؿ اهلل عز كجؿ: ")      ََُٛ٘بْصُ بَْْٔى  ّ ، قاؿ الصابكني: 6(ٌَْؾ
 مف الجسد كارل ما ىي حقيقة الكسكة :7حياف أبك قاؿ ،بالمباس الجسد يستر كما بو نسترىا "أم

 .8"الحسف غاية في استعارة كىي العظـ غطى الذم المحـ مف أنشأ لما ىنا كاستعارىا ،الثياب
ٛاْْكمف ذلؾ تفسيره لمعنى الغيظ في قكؿ اهلل عز كجؿ: )      ُّٚ َُُْْػ ًَْا٤ََْْػ١ٍَُْى ِِ ََْْٓٔب ٌَْغ١ْعِِِْْ ، 9(ا

 أنو كيحتمؿ ،حقيقة فيككف األنامؿ ٌض عى بً  كالنادـ المغتاظ يكصؼ :10حياف أبك قاؿ" قاؿ الصابكني:
 عض :أقكؿ ،المؤمنيف إذاية مف يفكتيـ لما كالتأسؼ الغيظ شدة عف بذلؾ عبر التمثيؿ مجاز مف

 متاعب مف لو يعرض ما أماـ شيئا يفعؿ أف يستطيع ال الذم ،النادـ العاجز عادة األنامؿ
 .11"مثاؿاأل مجاز مف كىذا ،كندما حسرة أصابعو عمى ض  عى فيى  ،كمصاعب

                                                           
 .13/133، تيذيب المغةانظر، األزىرم:  - 1
 .2/41 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .16اآلية  ،سكرة سبأ - 3
 .7/246، البحر المحيطانظر قكؿ الفراء كاألزىرم في تفسير أبي حياف:  - 4
 .3/58 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .259اآلية  ،سكرة البقرة - 6
 .2/306، البحر المحيطانظر، أبك حياف:  - 7
 .1/104 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 8
 .119اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 9

 .3/44، البحر المحيطانظر، أبك حياف:  - 10
 .1/145 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 11
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ٍُْْٗكمنو أيضا تفسير معنى الرتع في قكؿ اهلل عز كجؿ: )      ٍِ َؼَٕبْأَْه ٍَْؼت٠َْْْْورَغَْْْغلا َِْْ َ٠ أَِبَْٚ َْٚ

ٌََُْْْْٗ  في حقيقتو الرتع :2الراغب قاؿ ،كطاب لذ ما أكؿ في يتسع :يرتع، قاؿ الصابكني: "1(ٌََؾبفِظُٛ
  :3الخنساء قالت ،الكثير األكؿ بو أريد إذا لئلنساف كيستعار ،البيائـ أكؿ

 .4"كٕادبار إقباؿ ىيى  فإنما ادكرت      إذا حتى رتىعىت ما ترتىعي 
 

 البالغة :المطمب الثاني
برز اىتماـ الصابكني بالببلغة في تفسيره، كعنكف لذلؾ عنكانا ألحؽ بو لفتات كنظرات ذات      

 عبلقة بالببلغة القرآنية.
 عمـ :الببلغة كتشمؿ ،ألفاظو فصاحة مع ،الحاؿ لمقتضى الكبلـ مطابقة :والبالغة ىي     

 .5، كعمـ البديعالبياف ، كعمـالمعاني
كٕاذا كاف الصابكني قد أدخؿ المفردات في المغة، فإنو تحٌدث عف التراكيب كما يتعمؽ بيا في      

 الببلغة، فمـ يتحدث ىنا عف معاني مفردات، بؿ تحدث عف التفنف القرآني في الجمؿ كالتراكيب.
ذلؾ أنو كالحؽ أف نقكؿ في ىذا األمر؛ أف الصابكني كاف أستاذا في الببلغة، كالشاىد عمى      

(، تحدث فيو عف الببلغة اإلبداع البياني في القرآن الكريمأٌلؼ كتابا في الببلغة القرآنية، أسماه )
 القرآنية بشتى ألكانيا، كأدؽ تفصيبلتيا.

كيظير اىتماـ الصابكني بالببلغة القرآنية مف خبلؿ تفسيره في النقاط التالية، كالتي اتسمت      
 ، كدقة الفيـ ليا:بالشمكلية ألنكاع الببلغة

 

 التقديم والتأخير :أوال
مف األمكر التي استدعت كقفة مف الصابكني، مسألة التقديـ كالتأخير في كتاب اهلل عز كجؿ،      

كالتي تعقبيا الصابكني بالشرح كالتبييف، كمف ذلؾ حديثو عف تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ في قكؿ 
                                                           

 .16اآلية  ،سكرة يكسؼ - 1
 .1/187، المفردات في غريب القرآنانظر، الراغب األصفياني:  - 2
.3/237، تفسير البيضاويانظر، البيضاكم:  - 3
 .2/47 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
منشكرات لجنة اإلعبلـ كالمطبكعات بمجمس طبلب الجامعة  ،)غزة ،الموجز في عموم البالغة ،كماؿ حامد ،الديب - 5

 .3ص ،ـ(1985 ،اإلسبلمية بغزة
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اِمِْاهلل عز كجؿ: ) َُْْاْثزٍَََْٝٚ ١ِ٘ اِمِْ): قكلو في المفعكؿ تقديـ، قاؿ الصابكني: "1(َهثُُّْْٗاِْثَوا ْاْثزٍَََْٝٚ

َُْ ١ِ٘  الضمير عكد لـز الفاعؿ قدـ فمك ،المفعكؿ عمى يعكد بضمير الفاعؿ التصاؿ كاجب (َهثُُّْْٗاِْثَوا
 زاف نحك كشذٌ  عمري  وي ربَّ  خاؼ نحك كشاع :مالؾ ابف قاؿ ،يصح ال كىذا ،كرتبة لفظان  متأخر عمى

 .2"الشجرى  هكري نى 
كمف ذلؾ أيضا تفسيره لبعض اآليات مف خبلؿ كشؼ التقديـ كالتأخير فييا، فمثبل عند تفسيره      

وَْْاْكُفٍُٛاْْلقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ْٖ آءَْْاِِِْْ َّْْٓللَاَُّْْ ١ِٕ ِِ  (ّللاّْبءْاْ) جممة، قاؿ الصابكني: "3(َءا
 .4"اهلل شاء إف آمنيف مصر ادخمكا :تقديره كتأخير تقديـ اآلية كفي ،لمتبرؾ بيا جيء عائيةدي 

ٛاْْكمف ذلؾ حديثو عند قكؿ اهلل تعالى: )      ُّٚ ٠َُْْْٓغ ُِِْْْ ِ٘ بِه َٖ ٠َْؾفَظُٛاْْْأَْث َُْْْٚ ، قاؿ: 5(فُُوَٚعُٙ
ٛاْْ) الفركج حفظ عمى البصر غض تقديـ في السر" ُّٚ ٠َُْْْٓغ ُِِْْْ ِ٘ بِه َٖ ٠َْؾفَظُٛاْْْأَْث َُْْْٚ  ىك (فُُوَٚعُٙ

 :6الشاعر قاؿ كما ،الخطر في لمكقكع مقدمة كىك ،الفجكر كرائد الزنى بريد النظر أف
 ػػػػرػػػػػػػالمناظ اتعبتؾ يػػػكما لقمبؾ ػػػدا     ػػػػػػػػػرائػػ ػػػػػػؾػػػػػطرف أرسمػػػػػػت إذا ككنت

 .7"صابػػػر أنت بعضو عف كعمى و     ػػػػػػقادر عميػػػ أنت كمو ال الذم رأيت  
كتجمى في ىذا الجانب مقارنات الصابكني لبعض اآليات، كلماذا جاءت بعض الكممات      

ََبِهقُْمتقدمة في حيف تأخر في غيرىا، فمف ذلؾ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) اٌ بِهلَخَُْْٚ ََ اٌ َْٚ

بْفَبْلطَُؼٛاْْ َّ  عمى الزانية كتقديـ ،ىنا السارقة عمى السارؽ تقديـ في السر" ، قاؿ الصابكني:8(أ٠َِْل٠َُٙ
اٌَيأِْٝاٌَيا١َِٔخُْ) قكلو في الزاني ًَْْفَبْعٍُِلٚاَْْْٚ اِؽلْ ُْو بَْٚ َّ ُْٕٙ بْئَخَِْْ  ٍَْلحْ ِِْ  السرقة عمى الرجؿ ف، أ9(َع

   .10"المقاـ في منيما كؿ ذكر تقديـ فناسب ،كأقبح أشنع المرأة مف كالزنى ،أجرأ
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كالنماذج عمى ىذا النكع مف الببلغة القرآنية كثير في صفكة التفاسير، كأغمبيا كاف الصابكني      
يدرجو ضمف عنكاف الببلغة، إال أف القميؿ منو أدرجو ضمف المطائؼ كالفكائد، أك في خضـ تفسيره 

 لآليات.
 

 االستعارة :ثانيا
اىتـ الصابكني في تفسيره باالستعارة بأنكاعيا، كبيَّف مكاقعيا في كتاب اهلل عز كجؿ، فذكر في      

تفسيره شتى أنكاع االستعارة )االستعارة التمثيمية، كاالستعارة المكنية، كاالستعارة التصريحية، 
ٛاْْهلل عز كجؿ: )كاالستعارة التخيمية، كاالستعارة التبعية، كغيرىا(، كمف ذلؾ تفسيره لقكؿ ا ُّ اْػٍَ َْٚ

َْْ ٠ََُْْٓؾٛيُّْْللَاَْْأَ ْوءِْْث١َْ َّ ٌْ ِْْٗا ٍْجِ لَ  تعالى ونى ك  مى تى  شبو ،(التمثيمية االستعارة) باب مف الكبلـ، قاؿ: "1(َٚ
 .2"لطيفة استعارة كىي ،كالشيء الشيء بيف يحكؿ بمف ،يشاء كما كتصريفيا العباد قمكب مف

ُْ ِْٕٙبكمف ذلؾ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )       آثار مف بقي ما شبو" ، قاؿ:3(ل١ِْْْٖٚؽَْْلبئ
 المحصكد بالزرع أثر لو يبؽ كلـ أىمو مف ىمؾ ما كشبو ،ساقو عمى القائـ بالزرع كجدرانيا القرل

 .4"(المكنية االستعارة) طريؽ عمى ،بالمناجؿ
اِْكأما حديثو عف االستعارة التخيمية؛ فعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َْٚٓ ءْ ِْ  ْٝ ْاِلََّْْ

 ،قدرتو لكماؿ تمثيؿ فيك (فيائْٕٗػٕلٔب) قكلو في (التخيمية االستعارة") قاؿ: 5(َفَيائُُِِْْٕٗػَٕلَٔب
 اقتضتو ما بحسب شيء كؿ خراجإل ؛األشياء فييا كعةكدى المي  بالخزائف ؛شيء كؿ عمى قدرتو وبَّ شى 

 .6"البديعة االستعارة طريؽ عمى ،حكمتو
ْْٕكأما االستعارة التبعية، فقد تجمى عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ، قاؿ 7(َِْٟفٌَِْْْْْٕهَْزُْؼَْْْٕطَْٚا

 ،المنزلة كقرب لمكرامة ىبلأ الممؾ يراه مف بحاؿ كاالصطفاء القرب مف بو لوخكٌ  ما وبَّ شى الصابكني: "
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 لفظ كاستعار ،الجميمة ألمكره كيصطفيو ،وتً مَّ لخي  كيختاره ،لنفسو فيصطنعو الحميدة الخبلؿ مف فيو لما
 .1"(التبعية االستعارة) تسمى لطيفة استعارة ففيو ،لذلؾ اصطنع

ُْٓفي قكلو ) التمثيمية االستعارة" كمف ذلؾ حديثو عند تفسيره سكرة )ؽ(، قاؿ:      َْٔؾ ِْْٗأَْلَوةَُْْٚ ْا١ٌَِْ

ْْٓ ًِِِْْ ِه٠لَِْْؽْج َٛ ٌْ  ،القمب مف القريب الكريد بحبؿ ؛النفس كبخطرات العبد بأحكاؿ تعالى عممو ؿمثَّ  2(ا
 ففيو ،زاراإل دقً عٍ مى  مني كىي ،القابمة مقعد مني ىك :العرب كقكؿ االستعارة بطريؽ لمقرب تمثيؿ كىك

ٍْىوحْٚعبءد) (التصريحية واالستعارة، )االستعارة أقساـ ركائع مف كىي ،(تمثيمية استعارة)

 بالمجيء عنيا كعبر ،كفاتو عند المحتضر يمقاىا التي ،كالشدة لميكؿ السكرة لفظ استعار 3(اٌّٛد
 .4"االستعارة طريؽ عمى

 

 التشبيو :ثالثا
لـ يغفؿ شيئا في اآليات مف المغة إال كتطرؽ إليو، إما جممة أك تفصيبل، كمف جممة األمكر      

التي برزت في تفسير الصابكني التشبيو، فقد كاف يتطرؽ إليو تحت عنكاف الببلغة، فيتحدث فيو 
ًُْبأجمؿ أسمكب، كمف ذلؾ حديثو عف التشبيو في قكؿ اهلل عز كجؿ: ) ضَ ََِْْٓ َْْْاٌَِن٠ ٠ُُْْْٕفِمُٛ اٌَُٙ َٛ ِْ ْأَ

ًِْْفِٟ ج١ِ ًِّْْللَاٍَِْْ ضَ َّ ْجغَْْأَٔجَزَذَْْْؽجَخْ َْو ًٍََْْ َٕبثِ  سبيمو في تنفؽ التي الصدقة سبحانو شبو، قاؿ: 5(ٍَ
 التشبيو أداة لذكر" مجمؿ مرسؿ" تشبيو ففيو ،حبة سبعمائة فأصبحت ،المكلى كباركيا زرعت بحبة

، الناظر عيني بيف ماثمة كأنيا لؤلضعاؼ تصكير التمثيؿ كىذا :6حياف أبك قاؿ ،الشبو كجو كحذؼ
كُّْفمما كصؿ عند قكؿ اهلل عز كجؿ: ) َٛ ُْْْأ٠ََ َْْْأَْْأََؽُلُو َْٓعَٕخ ٌَُْْْْٗرَُىٛ  ِْ ًْ أَْػَٕبةْ َِْٔق١ ْرَْغِوَْٜٚ

ٓ َْٔٙبهُْْرَْؾزَِٙبِِْ ْٓف١َِٙبٌَُْْْٗا٤َ ِِْ ًْ َوادُِْْو َّ  النكع كىذا التشبيو أداة كال المشبو يذكر لـ ، قاؿ:7(اٌضَ
 ،فقط بو المشبو سكل فيو يذكر لـ بحاؿ حاؿ تشبيو كىي ،"تمثيمية استعارة" الببلغة عمماء يسميو
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 أحد يكد ما أم كالنفي التبعيد عمى كالمعنى لبلستفياـ كاليمزة ،التشبيو إرادة عمى تدؿ قرائف كقامت
 .1ذلؾ

، تجمَّى في ىذا المقطع تضم ع الصابكني مف 2(بثَْوْ اًٌُْْْْضِِْْْْغ١ُْْْجَْاٌْْْبََّْْٔاِْكعند قكؿ اهلل عز كجؿ: )     
 يجعؿ حيث ،التشبيو مراتب أعمى كىك( المقموب التشبيو) يسمى تشبيو فيو" ىذا العمـ، فقاؿ:

  :3الشاعر كقكؿ بو المشبو مكاف المشبو
 ضعفا طبلقتو فازدادت القرف رأل     جعفر غرة الشمس ضياء كأف

 أصبل جعمكه أف الربا حؿ في اعتقادىـ مف بمغ كلكنو ،البيع مثؿ الربا :يقاؿ أف اآلية في كاألصؿ
  .4"كالعدكاف الفجكر منتيى كىذا ،البيع بو فشبيكا عميو يقاس
َْْٓأَََٔييَْكعند تفسير الصابكني لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      آءِِِْْ َّ ََ آءْ ْاٌ بٌَذَِْْْ ََ ِك٠َخ ْْفَ ْٚ ْثِمََلِهَ٘بْأَ

ًَْ َّ ًُْْفَبْؽزَ ١ْ ََ اْاٌ  التشبيو) يسمى رائع بتشبيو كالباطؿى  الحؽَّ  تعالى شبو" ، قاؿ:5(َهاث١ِ بَْىثَل 
 في يستقر الذم الصافي بالماء الحؽٌ  ؿفمثَّ  ،متعدد مف منتزع فيو الشبو كجو ألف( التمثيمي
 التي كالرغكة بالزبد الباطؿ كمثؿ ،العباد ينتفع بو الذم المعادف مف الصافي كالجكىر ،األرض

 التي كالصكرة ،كيضمحؿ يتبلشى أف يمبث ال الذم الجكىر مف كالخبث ،الماء كجو عمى تظير
ب)  األمكاج تتقاذفو الذم كالزبد صراع في كىما( الباطؿ)ك( الحؽ) صكرة اآلية بيا تكحي َِ َ ْاٌَيثَلُْْفَؤ

بُْعفَآءْ ْف١ََْنَ٘تُْ َِ أَ بَْٚ ٠ًََْْٕفَغَُِْْ ُىشُْْإٌَب ّْ ِْْٗالاْْفِْٝف١ََ  الركعة منتيى في تمثيؿ كىك ،(ْه
 .6"كالجماؿ

كالحديث عف التشبيو في الصفكة كثير جدا، فيك أكثر األمكر التي لقيت اىتماـ الصابكني في      
تفسيره، كال تخمك سكرة مف سكر القرآف الكريـ منو، كما لـ تخؿ سكرة مف سكر القرآف إال كذكر 

 ة التشبيو، كالمشبو بو، كالمشبو...، كغير ذلؾ مف األمكر.الصابكني ما فييا مف تشبيو، مفصبل أدا
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 الحقيقة والمجاز :رابعا
مف األمكر التي تطرؽ إلييا الصابكني تحت عنكاف الببلغة، مسألة الحقيقة كالمجاز في القرآف      

الكريـ، فمـ ينكر كقكع المجاز في كتاب اهلل عز كجؿ، بؿ فٌسر كثيرا مف اآليات عمى أنيا مف قبيؿ 
 المجاز، كأٌف رب العزة جؿ في عبله لـ ييًرد منيا الحقيقة.

في ثنايا تفسيره عدة أمكر إلثبات كقكع المجاز في القرآف الكريـ، فمف ذلؾ أنو  كقد ذكر الشيخ     
 ،عالـ فاضؿ شيخً  إلى جاء الكريـ القرآف في كاالستعارة المجاز ينكر ممف شخصا أف كرذي قاؿ: "

 قكلو في تقكؿ ما الشيخ لو فقاؿ ػػػ أعمى المنكر السائؿ ذلؾ ككاف ػػػ المجاز دعكل عميو منكران 
َِٓ): تعالى ََْْْٚ َْٝ٘بِمِْْٖفَِْٝوب َّ َْْٛأَْػ ِْٝفَوحِْْالاْْفِْٝفَُٙ َّ ًُّْْأَْػ َٙ أَ ج١َِل َْْٚ  بالعمى المراد ىؿ، 1(ٍَ

 .2"حجتو كانقطعت السائؿ تيً فبي  ؟"البصيرة عمى" المجاز بو دالمر  أـ ؟"البصر عمى" كىك الحقيقة
كقد فسر الصابكني كثيرا مف اآليات القرآنية عمى المجاز، فمف ذلؾ عند تفسيره قكؿ اهلل عز      

ٚاْْكجؿ: ) ُْْْفََوكُّ ُْْْفِْٝأ٠َِْل٠َُٙ ِٙ ِ٘ ا َٛ  ابف كقاؿ ،ليـ تكذيبا أفكاىيـ عمى أيدييـ كضعكا أم" ، قاؿ:3(أَْف
ٛاْْ) :كمثمو المجاز عمى الثاني القكؿ مبنىك  ،غيظا أصابعيـ عضكا :4مسعكد ُّٚ َُُْْػ ًََْْػ١ٍَُْى ِِ َب ْالٔا

َْٓ ٌَْغ١ْعِِِْْ  عجبكا األنبياء كبلـ سمعكا لما أنيـ :كتكضيحو ،الحقيقة عمى محمكؿ األكؿ كالقكؿ ،5(ا
 غمبو مف ذلؾ يفعؿ كما أفكاىيـ في أيدييـ ردكا ذلؾ فعند ،السخرية سبيؿ عمى كضحككا منو

 .6"أدبيـ كسكء حماقتيـ مف كىذا ،فيو عمى يده فكضع الضحؾ
ٍَْٕبكمف ذلؾ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٓأََعَؼ ِِِْْْ َُّْْكٚ ََْْْءاٌَِٙخ ِْْْٓاٌَوْؽ قاؿ  ،7(٠ُْؼجَُلٚ

ْفُِْٟوٕذَْْفَبِْ) :تعالى كقكلو كاآلية ؟اهلل غير لعبادة دعا الرسؿ مف أحد ىناؾ ىؿ أمالصابكني: "

آَّْهْ  َّ ٌَْٕآِْ  ؤَيِْْا١ٌَِْهَْْأََٔي ٍْ َْْٓفَب َْْْاٌَِن٠ ٌِْىزَبة٠ََْْْمَوُءٚ ْٓا  باآلية كالمراد :9السعكد أبك قاؿ ،8(لَْجٍِهَِِْْ
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 كيعادل يكذب حتى ،ابتدعو ببدع ليس أنو عمى كالتنبيو ،التكحيد عمى األنبياء بإجماع االستشياد
 ،األنبياء أدياف في النظر عف مجاز ىنا كالسؤاؿ ،لمسامع ىنا الخطاب أف كيظير :1حياف أبك كقاؿ
 :قكليـ كمنو ،كاألطبلؿ الديار الشعراء ؿيسأ كما كىذا ؟ممميـ مف ممة في األكثاف عبادة جاءت ىؿ

 أجابتؾ ،حكارا تجبؾ لـ إف فإنيا ؟ثمارؾ كجنى ،شجارؾأ كغرس ،أنيارؾ شؽ مف األرض سؿ)
 .2"المجاز باب مف كمو كىذا ،(اعتبارا
كاألمثمة عمى المجاز في صفكة التفاسير كثيرة، كقد تنكعت، فمنيا مجاز مرسؿ، كمنيا مجاز      

 عقمي، كمنيا مجاز لغكم، كمنيا غير ذلؾ.

 

 االلتفات خامسا:
كاف البد قرآف الكريـ كتاب العربية األكؿ؛ كبما أف ال أسمكب ميتٌبع مف أساليب العربية،االلتفات      

 .االلتفات ابما فيي ؛العربية كميا أف يستكعب أساليب
 قمت ؛الخطاب لفظ إلى يبةالغى  لفظ عف ؿدى عى  لـ قمتى  "فإف :ؼ الزمخشرم االلتفات بقكلوكقد عرَّ      

، الغيبة إلى الخطاب كمف ،الخطاب إلى الغيبة مف يككف قد ،البياف عمـ في االلتفات يسمى ىذا
 .3"التكمـ إلى الغيبة كمف

 الخطاب ؿتحكٌ  الشاىد ثـ تخاطب أف العرب سنف "كمف :فقد عرفو بقكلو كأما اإلماـ السيكطي     
 ثـ المخاطب تخاطب كأف ،االلتفات كىك ؛الشاىد إلى تحكلو ثـ ،الغائب تخاطب أك الغائب إلى

 .4لغيره" الخطاب يرجع
ىك أف  ؛كالذم تناقمتو كتب التفسير كعمكـ القرآف ،كالتعريؼ المختار عند جميكر العمماء     

 بعد ػػػ كالغيبة كالمخاطب المتكمـ أعني ػػػ الثبلثة الطرؽ مف بطريؽ المعنى عف التعبير :االلتفات
 .5منيا آخر بطريؽ عنو التعبير

                                                           
 .5/190، البحر المحيطانظر، أبك حياف:  - 1
 .3/190 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .1/56 ،الكشاف :الزمخشرم - 3
 .1/264 ،المغة واألدبالمزىر في عموم  :السيكطي - 4
 .315-3/314 ،البرىان في عموم القرآن :الزركشي ،انظر - 5
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كقد اىتـ الصابكني بااللتفات في تفسيره، فأىبرز المكاضع التي التفتت فييا اآليات مف خطاب      
ح ما فييا، كيبيف السبب الذم دعا إلى ىذا االلتفات، كمف ذلؾ أنو  إلى آخر، فكاف يجمِّييا، كيكضِّ

ْْْعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) اِ َُْْْٚ ُؼٛاْْْأَْْأََهكرُّ ِٙ زَْو َْ َلْْرَ ْٚ ُْْأَ ُُْْْعَٕبػَْْفََلََْْكُو ، قاؿ 1(َػ١ٍَُْى
 الغيبة مف االلتفات فيو أف كما ،ألكالدكـ المراضع تسترضعكا أم :بالحذؼ إيجاز فيو" الصابكني:

 عمى شفقة اآلباء مشاعر ىزَّ  :االلتفات ىذا كفائدة (،فٖبلْأهاكاْفبْ) قبمو ما ألف؛ الخطاب إلى
 .2"!بيـ كرحمة ،األبناء
 ، قاؿ:3(ٕبعْْوَْفْْؤَْفَْْبءْ َِْْبءَََِّْْْآٌَِِْْْْْْيَْئَْْْأَْ) :عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿأنو كمف ذلؾ      

َْٔييَْ) التكمـ إلى الغيبة مف االلتفات" َْْٓأَ بءِِِْْ َّ ََ ٌْ بءْ ْا  مف ذلؾ في لما ،فأخرج بدؿ( فَؤَْفَوْعٕبَِْ
 اهلل قدرة كماؿ عف المنبئ ؛البديع الصنع مف فيو لما ،بالفعؿ العناية كماؿ كلبياف ،الفخامة
 .4"كحكمتو

َغذْْْفَمَلّْْْللَاِْْاٌَِْٝرَزُٛثَآْاِْكمنو أيضا أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      بَْٕ َّ ، 5(لٍُُٛثُُى
 ،معاتبتيما في أبمغ ليككف ؛االلتفات بطريؽ تعالى خاطبيما ،كعائشة لحفصة الخطابقاؿ: "

 تبتما إف أم تقديره محذكؼ كجكابو ،األنبياء لسيد اإليذاء مف منيما بدر مما ،التكبة عمى كحمميما
 .6"باإليذاء( مى اهلل عميو كسمـص) النبي عمى التعاكف مف لكما خيرا كاف

كعنكاف الببلغة في صفكة التفاسير مكضكع رحب، كالحديث فيو كاسع فضفاض، كلك أردنا      
التكسع فيو لطالت الرسالة، بؿ لك أراد أحدا أف يكتب رسالة في مكضكع الببلغة في صفكة التفاسير 

ذكرناىا  لجاز لو ذلؾ، نظرا لكثرة العناكيف المتضمنة في ىذا الفف، ففيو مف العناكيف ػػػ غير التي
سابقا ػػػ الطباؽ، كالجناس، كالتعجب، كالمبالغة، كاالستفياـ، كالخبر، كاالطناب، كالتعريض، كغير 
ذلؾ مف األمكر، كمف أراد التكسع في ذلؾ فميطالع صفكة التفاسير، تحت عنكاف الببلغة، كسيرل 

 إبداع الصابكني في المغة، كتجمية الببلغة القرآنية بشتى ألكانيا.

                                                           
 .233اآلية  ،سكرة البقرة - 1
 .1/95 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .27اآلية  ،سكرة فاطر - 3
 .3/77 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .4اآلية  ،سكرة التحريـ - 5
 .3/372 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
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 عمم النحو :الثالث المطمب
 :كقيؿ ،كغيرىما كالبناء اإلعراب مف العربية التراكيب أحكاؿ بيا يعرؼ بقكانيف عمـ ىك :النحو     
 الكبلـ صحة بيا يعرؼ بأصكؿ عمـ :كقيؿ ،اإلعبلؿ حيث مف الكمـ أحكاؿ بو يعرؼ عمـ النحك

 .1كفساده
كقد اىتـ الصابكني في تفسيره اىتماما بالغا بعمـ النحك، بؿ كاف يرجح تفسير بعض األقكاؿ      

عمى بعض استنادا إلى مكقع الكبلـ مف اإلعراب، كمف ذلؾ تفسيره لمعنى كممة بعدا، فقاؿ: 
 ؿقا ،أفعاليا مكاضع مكضكعة مصادر كنحكىا كدمارا كسيحقا بعدا :2الرازم قاؿ ،ىبلكا (:بعدا")

 .3"ىمككا أم بعدا بعدكا أم (:بعدا) كمعنى ،إظيارىا يحسيف ال بأفعاؿ منصكبة كىي :سيبكيو
كمف األمكر التي كاف الصابكني يستعيف بالنحك فييا صيغ الجمؿ، ككيؼ أنيا جاءت في ىذا      

المكضع بيذه الصيغة لتدؿ عمى أمر معٌيف، كمف ذلؾ أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: 
ًَْإٌََْْْْْْٚوُُِْْؤْْرَْأَْ) ْاٌِىزَبةْأَفََلْرَْؼمٍُُِْْْْٛىََُْْفُْْْٔإََََْْْْْْْْْٔٛرََْْْٚوْ ثبٌجِْْب َْ ْٛ ْرَْزٍُ ُْ ْٔزُ أَ  االستفياـ" ، قاؿ:4(َٚ

 ذلؾ كقع قد كاف كٕاف (أرؤِوْٚ) بالمضارع أتى، ك كالتقريع التكبيخ معنى إلى حقيقتو عف خرج
ْٚرَْٕٛ) ،بالنسياف فعميـ ترؾ عف كعبر ،كالحدكث التجدد تفيد المضارع صيغة ألف ؛منيـ

 الغفمة في لممبالغة تككيدا باألنفس قوكعمَّ  ،باؿ عمى ليـ يجرم ال فكأنو ،الترؾ في مبالغة (أٔفَىُ
 ،كالتكبيخ كالتقريع التبكيت مف (اٌىزبةْرزٍْْٛٚأٔزُ) ،الحالية الجممة في ما يخفى كال ،المفرطة

 .5"!!كالصنيع الفعؿ سكء عمى
فبل يخفى عمى القارئ أف ىذا التفسير إنما ىك تفسير مبني عمى النحك، كمعرفة مكاقع      

الكممات كالجمؿ مف اإلعراب، كالرجكع إلى صيغ الكممات كأنكاع الجمؿ؛ لبياف معنى اآلية 
 كمدلكليا، كىذا أمر ذك أىمية بالغة.

                                                           
 ،)لبناف ،جماعة مف العمماء :ضبطو كصححو ،التعريفات :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ،الجرجاني ،انظر - 1

 .1/308 ،ـ(1983 -ىػ 1403 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت
 .23/87، التفسير الكبيرانظر، الرازم،  - 2
 .2/232 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .44اآلية  ،سكرة البقرة - 4
 .1/31 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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 ، قاؿ:1(ٍَُّْْْٛؼ٠َْْْْبَّْثِْْوْ ١ِْْْٖثَّْْٚللَاُْكمف ذلؾ أيضا أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )     
 ،الفظيعة لصكرتيا استحضارا ،الماضية الحاؿ لحكاية (عمموا بما) الماضي بدؿ المضارع صيغة"

 .2"اآليات كسلرؤ  كمراعاة
ْأََْْٔاِْكعند تفسيره لسكرة الككثر قاؿ عند قكلو تعالى: )       الماضي صيغة: "3(وصَْْْٛىَْاٌْْْبن١ََْْْْٕطَْػْْب

 بالماضي عنو عبر محققا كاف لما الكعد ألف (؛سنعطيك) يقؿ كلـ ،(أػط١ٕبن) لمكقكع المفيدة
 .4"ككقع حدث كأنو ،مبالغة
كاألمر البلفت لمنظر في صفكة التفاسير، أف الشيخ الصابكني كاف يرد عمى بعض الفرؽ      

ٌَْْٝاِْكتأكيبلتيـ الباطمة؛ مف خبلؿ عمـ النحك، كمف ذلؾ أنو عند حديثو عف قكؿ اهلل عز كجؿ: )

 :منتظرة بمعنى (ٔبظوح) اآلية كالي كَّ كأى  ،اآلخرة في اهلل رؤية المعتزلة كأنكر، قاؿ: "5(ح ْوَْبظَِْْْٔٙبث ْهَْ
 .6"الجر حرؼ بغير يتعدل انتظر بمعنى نظر ألف ؛باطؿ كىذا ،ربيا ثكاب تنتظر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .71اآلية  ،سكرة المائدة - 1
 .1/235 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .1اآلية  ،سكرة الككثر - 3
 .3/530 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .23اآلية  ،سكرة القيامة - 5
 .3/435 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
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 الفصل الخامس
 منيج الصابوني في تفسير آيات العقيدة

 وفيو مباحث ثالثة:
 الصفات آيات تفسير في طريقتو :األول المبحث

 تفسير القضايا الغيبيةالمبحث الثاني: منيج الصابوني في 
 المبحث الثالث: موقف الصابوني من أصحاب الفرق المختمفة
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 : طريقتو في تفسير آيات الصفاتلالمبحث األو
المتتبع آليات الصفات في صفكة التفاسير يرل أنو يسير في طريقيف: األكلى تسير كفؽ منيج      

السمؼ، كتفسر اآلية كما ىي مف غير تأكيؿ، كالثانية تؤكؿ اآلية، كتعطي المعنى التي دلت عميو 
 الصفة، كسكؼ نعرض ليذيف الجانبيف عمى التفصيؿ.

 

 الصابوني سمفي المنيج :أوال
ف الصابكني سمفي المنيج في تفسيره لكثير مف آيات الصفات، فقد أثبت كؿ اآليات التي كا     

تحدثت عف صفات اهلل عز كجؿ، كلـ ينؼ منيا شيئا، بؿ أثبت هلل عز كجؿ ما أثبت لنفسو، كنفى 
عف اهلل عز كجؿ ما نفاه عف نفسو، كيدؿ عمى ذلؾ أف الصابكني في تقديمو لسكرة اإلخبلص قاؿ: 

 ،الدكاـ عمى المقصكد ،الكماؿ لصفات الجامع ،األحد الكاحد كعبل جؿ اهلل صفات عف تحدثت كقد"
 .1"كالمماثمة المجانسة كعف ،النقص صفات عف المتنزه ،سكاه ما كؿ عف الغني
كقد نٌص الصابكني عمى سمفية عقيدتو ػػػ خاصة في تفسيره آليات الصفات ػػػ في صفكة      

َِٓالتفاسير، فعند تفسيره لمعنى الشكر في قكؿ اهلل عز كجؿ: ) عََْْٚ َٛ اْرََط ََْْْف١ْو  ِ بِووْ ّْللَاَْْفَب َّْ

 ُْ  ،اهلل عمى محاؿ المعنى كىذا ،كالعرفاف بالثناء كاإلحساف النعمة مقابمة معناه الشكر، قاؿ: "2(َػ١ٍِ
 أنو أم ،كالجزاء الثكاب عمى العمماء حممو كليذا ،عمييا يشكره حتى كنعمة يد عنده ألحد ليس إذ

 كما الصفات إثبات مف السمؼ عميو ما كالصحيح :أقكؿ ،العامميف أجر يضيع كال يثيبو تعالى
 .3"تعالى يحبو بما المؤمف عبده عمى يثني أم ،ككمالو بجبللو يميؽ شكر فيك ،كردت
ٌَْكعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ١ٌَِْْْٗ ْضٍِ ِّ ءْ َْو ْٝ  كال مثيؿ تعالى لو ليس أم، قاؿ: "4(َّ
 تنزيو :كالغرض ،الصمد الفرد ،األحد الكاحد فيك ،أفعالو في كال ،صفاتو في كال ،ذاتو في ال ،نظير

 :5قتيبة ابف قاؿ ،شيء مثمو ليس أم النفي لتأكيد ىنا كالكاؼ ،المخمكقيف مشابية عف تعالى اهلل
 اآلية كمعنى ،ىذا لي يقاؿ ال أنو أم ،ىذا لو يقاؿ ال مثمي :فتقكؿ ،النفس مقاـ المثؿ تقيـ العرب

                                                           
 .3/536 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .158اآلية  ،سكرة البقرة - 2
 .1/66 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .11اآلية  ،سكرة الشكرل - 4
5
.4/528، فتح القديرانظر، الشككاني: -
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 في ػػػػ اسمو جؿ ػػػػ اهلل أف الباب ىذا في دقى تى عٍ يي  كالذم :1القرطبي كقاؿ شيء كعبل جؿ كاهلل ليس
 كما ،أحد بو يشبو كال ،مخمكقاتو مف شيئا يشبو ال ،أسمائو كحسنى ،كممككتو ،ككبريائو عظمتو

 عز ػػػػ القديـ صفات إذ ،الحقيقي المعنى في بينيما تشابو فبل ،كالمخمكؽ الخالؽ عمى الشرع أطمقو
 منزه تعالى كىك ،كاألغراض األعراض عف تنفؾ ال صفاتيـ إذ ،المخمكؽ صفات بخبلؼ ػػػػ كجؿ
 مف معطمة كال ،لمذكات مشبية غير ذات إثبات التكحيد :المحققيف بعض قاؿ كقد ،ذلؾ عف

 أىؿ مذىب كىذا ،فعؿ كفعمو كال ،اسـ سموكا كال ،ذات كذاتو ليس :فقاؿ الكاسطي كزاد ،الصفات
 .2"كالجماعة السنة أىؿ الحؽ
فيذا إقرار منو بأنو يسير كفؽ منيج أىؿ السنة كالجماعة في تفسيره آليات الصفات، كفي نفي      

 السنة أىؿ ،الحؽ أىؿ مذىب كىذاالًمثمية عف اهلل عز كجؿ، بؿ في نقمو قكؿ الكاسطي: )
لما ( ما يدؿ عمى أنو مع أىؿ الحؽ، أىؿ السنة كالجماعة، كٕاال الكتفى بالقكؿ السابؽ، ك كالجماعة

 نقؿ زيادة الكاسطي ىذه.
كقد سألت الشيخ الصابكني عف مكقفو مف تفسير آيات الصفات، فقاؿ لي: أنا سمفي المنيج      

 .3في تفسير آيات الصفات، كال أخرج عف الدليؿ ميما كاف، إال أنني ال أنكر بعض تأكيؿ األشاعرة
ىي أكثر األمكر المنتقدة عمى صفكة  كيشار ىنا إلى أف آيات الصفات، كتأكيؿ الصابكني ليا،     

التفاسير، كقد اتيـ الصابكني بأنو أشعرم المذىب، كسيأتي تفصيؿ ذلؾ في الفصؿ األخير مف ىذه 
 الرسالة، لكف العرض ىنا سيككف لمنيج الصابكني في تفسيره آليات الصفات في ثنايا تفسيره. 

حؽ اهلل عز كجؿ، مع أف القكؿ بأف الكبلـ  كتبرز سمفية الصابكني في إثباتو لصفة الكبلـ في     
صفة مف صفات اهلل عز كجؿ ىك قكؿ الجميكر، أما األشاعرة فبل يثبتكف ىذه الصفة؛ بؿ يقكلكف 

 ،ستخباركاال كالخبر كالنيى األمر ىكك  ،اهلل بذات قائـ قديـ كاحد معنى إنوفي كبلـ اهلل عز كجؿ: "

                                                           
 .16/8، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 1
 .3/173 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 ،العشريف مف شير مارس ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،خبلؿ زيارتي لو يـك األربعاء - 3

كمف خبلؿ مكالمة ىاتفية بيني كبيف فضيمة الشيخ  ،في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013مف العاـ )
 .لصفاتأستفسر منو عف حقيقة مذىبو في تأكيؿ آيات ا
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، لكننا نرل الصابكني عند 1"تكراة كاف بالعبرية عنو عبر كٕاف ،قرآنا كاف بالعربية عنو عبر إف
َُْتفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) َوٍَ ٍَّْٝللَاَُْْٚ ٛ  كممو بأف مكسى اهلل كخص :، يقكؿ: "أم2(رَْى١ٍِّب ُِْْ

 التأكيد لكال :3ثعمب قاؿ ،المجاز الحتماؿ رفعا (تكميما) أكده نماكإ  ،(الكميـ) سمي كليذا ،كاسطة ببل
 (تكميما) قاؿ فمما ،رسكال اليو بعثت كأ ،رقعة اليو كتبت بمعنى فبلنا لؾ كممت قد :تقكؿ أف لجاز

، كىذا تفسير مخالؼ لتفسير األشاعرة الذيف ينفكف أف 4"تعالى اهلل مف مسمكعا كبلما إال يكف لـ
 الصفة تمؾ سمع السبلـ عميو مكسى إفيككف كبلـ اهلل عز كجؿ حركفا مسمكعة، بؿ يقكلكف: "

 يبعد ال فكذلؾ ،عرضان  كال جسمان  ليست ذاتو أف مع ،ذاتو رؤية يتعذر ال ككما ،األزلية الحقيقية
 .5"صكتان  كال حرفان  يككف ال كبلمو أف مع كبلمو سماع
َُْكعند تفسير الصابكني لمعنى االستكاء في قكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٜصُ َٛ زَ ٍْ َُِْْػٍَْٝا ٌَْؼْو ، 6(ا

 عمى االستكاء قـك حمؿ :التسييؿ في قاؿ ،تكييؼ كال تمثيؿ غير مف ،بجبللو يميؽ استكاءقاؿ: "
َُْ) كقكلو ،قصد بمعنى قكـ كتأكلو ،ظاىره ْٜصُ َٛ زَ ٍْ بءِْْا َّ ََ  استكل ثـ :لقاؿ كذلؾ كاف كلك ،7(اٌَِْٝاٌ

 غير مف بو االيماف ىك كالحؽ ،كالقدرة بالممؾ استكلى بمعنى أنيا آخركف كتأكليا ،العرش إلى
 ،معمكـ االستكاء :فقاؿ ذلؾ عف رجؿ سألو حيف مالؾ در كهلل ،التسميـ في السبلمة فإف ؛تكييؼ

، الصادؽ كجعفر ،حنيفة أبي عف مالؾ قكؿ مثؿ ركم كقد ،بدعة ىذا عف كالسؤاؿ ،مجيكؿ كالكيؼ
 قاؿ كلذلؾ ،عنو امسككا بؿ ،االستكاء معنى في التابعكف كال الصحابة يتكمـ كلـ ،البصرم كالحسف

 .8"بدعة عنو السؤاؿ :مالؾ

                                                           
 ،)مؤسسة قرطبة ،محمد رشاد سالـ :تحقيؽ ،منياج السنة النبوية :أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني ،ابف تيمية - 1

 .2/360 ،ق(1406 – 1ط
 .164اآلية  ،سكرة النساء - 2
 .3/414، البحر المحيطانظر، أبك حياف:  - 3
 .1/208 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .14/186 ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب :الرازم - 5
 .4اآلية  ،سكرة الحديد - 6
 .29اآلية  ،سكرة البقرة - 7
 .3/309 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 8
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كىذا التفسير ليذه اآلية ىك عيف تفسير أىؿ السنة كالجماعة، مع أف بعض األئمة قد أكؿ      
، إال أف الصابكني تأبى سمفيتو عف نقؿ 1"اٍلعىٍرشً  عمى عىبلى  (:اٍستىكىل)اآلية، فقد أكليا مجاىد بقكلو: "

 مركيا عف عمـ مف أعبلـ التفسير.ىذا التأكيؿ حتى لك كاف في صحيح البخارم 
كمف صميـ تفسير الصابكني آليات الصفات، كٕاثبات ما أثبت اهلل عز كجؿ لنفسو في كتابو؛      

أف الصابكني رد عمى المعتزلة الذيف ينفكف رؤية اهلل عز كجؿ في اآلخرة، فقاؿ عند تفسيره لقكؿ 
بهُْْالاْْرُْلِهُوُْْٗلَْاهلل عز كجؿ: ) َٖ  :تعالى يقؿ فمـ ،الرؤية تنؼ كلـ اإلحاطة نفت اآلية" قاؿ: 2(ْث

 كضؿ الحؽ جانب فقد ؛كالمعتزلة اآلخرة في اهلل رؤية عدـ إلى ذىب ففم ،(األبصار تراه ال)
ُعٖٛ ْ) تعالى فقكلو الكتاب أما المتكاترة ،رسكلو كسنة اهلل كتاب عميو دؿ ما بمخالفة ،السبيؿ ُْٚ

ئِنْ  َِ ْٛ َوح ٠َْْ ِٙ َبْاٌَِْٝ،َٔب  كما ربكم سترون إنكم) :البخارم أخرجو فما السنة كأما ،3(َٔبِظَوح َْْهثٙ 
  .5"كىاديا دليبل كالسنة بالكتاب ككفى ،4(رؤيتو في تضامون ال القمر ىذا ترون
كيشار إلى أف الصابكني ال يثبت الرؤية فقط في اآلخرة؛ بؿ أثبتيا في الدنيا لمنبي صمى اهلل      

 ليمة ربو رأل( مى اهلل عميو كسمـص) النبي أف السنة أىؿ كمذىبعميو كسمـ فقاؿ في تفسيره: "
 .6"النبكية السنة مف أدلة كليـ ،بصرية رؤية العمى السمكات في المعراج

اقش الصابكني في معتقده ىذا، كال حتى في نسبة ىذا الرأم إلى أىؿ السنة كالجماعة كلف نن     
، كقد ذكر ابف تيمية 7فييا مبكرا في عيد الصحابة الكبلـ كقد كقع ،فالمسألة خبلفيةعمى اإلطبلؽ، 

"كأكثر عمماء أىؿ السنة  أف األغمب عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ رأل ربو، قاؿ ابف تيمية:

                                                           
 .6/2698 ،6981حديث رقـ  ،صحيح البخاري :البخارم - 1
 .103اآلية  ،سكرة األنعاـ - 2
 .(23-22اآليات ) ،سكرة القيامة - 3
 ،6997حديث رقـ  ،(ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة * إلى َربَِّيا َناِظَرةٌ ) :بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 4
مىٍيًيمىا ،صحيح مسمم :كمسمـ ،6/2703 افىظىًة عى ٍبًح كىاٍلعىٍصًر كىاٍلميحى تىٍي الص  بلى  .1/439، 633قـ حديث ر  ،بىاب فىٍضًؿ صى
 .1/272 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .3/272 ،المصدر السابؽ - 6
شعيب  :تحقيؽ ،زاد المعاد في ىدي خير العباد :أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي ،ابف القيـ ،انظر - 7

 ،ـ(1986 –ق 1407 – 14ط ،مؤسسة الرسالة ،لبناف ،مكتبة المنار اإلسبلمية ،)الككيت ،كعبد القادر األرنؤكط ،األرنؤكط
3/36. 
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، إال أف المراد إثبات أف الصابكني 1عميو كسمـ رأل ربو ليمة المعراج"إف محمدنا صمى اهلل  :يقكلكف
 ينكر ما اعتقده المعتزلة مف نفي الرؤية.

كيشار إلى أف الشيخ الصابكني كاف مع تفسير الجميكر لآليات المتفؽ عمى تأكيميا، حتى لك      
الصفات، فكاف يؤكليا بنفس التأكيؿ المتفؽ عميو، مف غير زيادة أك نقصاف، أك  كانت مف آيات

حتى تجاكز القدر المسمكح بو في التطرؽ إلى باب الصفات، فمف ذلؾ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: 
(ُْْ َْْْرَوَْْأٌََ ُُّْْللَاَْْأَ ب٠َْْؼٍَ ادِْْفَِِْٝ َٚ ب َّ ََ بْاٌ َِ ِْْٗالاْْفَِْٝٚ بْْه َُِْْْ ٠َُْٓىٛ ِِْٜ َٛ َْْٛاِلَْْصَََلصَخْ َْْٔغ ُْ٘

ُْْ لََْْهاثُِؼُٙ خْ َْٚ ََ ّْ َْْٛاِلََْْف ُُْْْ٘ ٍُُٙ بِك لٍََْْ ْٓأَْكََْٔٝٚ لََْْمٌِهَِِْْ َْْٛاِلَْْأَْوضَوََْْٚ ُُْْْ٘ َؼُٙ ََِْْٓ بْأ٠َْ َِْ

 ال ،الككف في ذرة كؿ عمى مطمع اهلل أف ،العاقؿ السامع أييا تعمـ ألـ أم" ، قاؿ الصابكني:2(َوبُٔٛاْْ
 كسر حديث مف يقع ما ،عبلنية كال سر عميو يخفى كال ،السماء في كال األرض في شيء عنو ينيب

 خفية في ،بو كيتيامسكف يتحدثكف فيما ليـ كمشاركا ،بعممو رابعيـ اهلل كاف إال ؛أشخاص ثبلثة بيف
 خمسة بيف بالسر كحديث مناجاة يقع كال أم :(ٍبكٍُْْٙ٘ٛالْفَّخْٚل) ،الناس عف

ْالْأوضوْٚلْمٌهِْْٓأكْٔٝٚل، )سادسيـ ىك يككف حتى ،بعممو معيـ اهلل كاف إال ؛أشخاص

 يجرم ما يعمـ معيـ كاهلل إال ،منو أكثر كال العدد ذلؾ مف أقؿ كال أم(: وبٔٛاِْبْأ٠ِْٓؼُْٙ٘ٛ
 ،كأعماليـ أحكاليـ عمى مطمع ،عباده مع حاضر تعالى أنو :كالغرض ،كنجكل حديث مف بعينيـ

 .3"العباد أمكر مف شيء عميو يخفى ال ،أفئدتيـ بو تيجس كما
فتأكيؿ المعية في ىذه اآليات بالعمـ، أمر متفؽ عميو بيف األئمة، ألف عدـ التأكيؿ يفضي إلى      

 ىذه ظاىر في ليـ حجة التعدد الذات، كىذا مدفكع عف جبلؿ اهلل عز كجؿ، قاؿ ابف عبد البر: "
 :اآلية ىذه تأكيؿ في قالكا القرآف في التأكيؿ عنيـ حممت الذيف كالتابعيف الصحابة عمماء ألف ؛اآلية

 .4"بقكلو يحتج أحد ذلؾ في خالفيـ كما ،مكاف كؿ في كعممو ،العرش عمى ىك
فالصابكني ال ييعىد  متأكال في تأكيمو لمثؿ ىذه اآليات؛ التفاؽ األمة كما ذكر ابف عبد البر عمى      

 تأكيؿ آيات المعية بالعمـ.

                                                           
 .3/386 ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية :ابف تيمية - 1
 .7سكرة المجادلة اآلية  - 2
 .3/321 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .7/139 ،التمييد :ابف عبد البر - 4
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ُْٓكمثؿ ذلؾ أيضا تأكيمو لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َْٔؾ ِْْٗأَْلَوةَُْْٚ ُْْْا١ٌَِْ ُٕى ٌَِِْْ َْْْلَِْْىَٓٚ ُوٚ ِٖ ، 1(رُْج
 كال ،ذلؾ تعممكف ال كلكف ،منكـ الميت إلى أقرب طبلعناكا بعممنا كنحف أمقاؿ الصابكني: "

 إليو أقرب مبلئكتنا :اآلية كمعنى :كثير ابف قاؿ ،ركحو لقبض حضركه الذيف مبلئكتنا تبصركف
َُُْْعآءَْْاَِماَْؽزَٝ) :تعالى قاؿ كما ،تركنيـ ال كلكف ،منكـ دُْْأََؽَلُو ْٛ َّ ٌْ فَْزُْْٗا َٛ ٍَُٕبْرَ ٍُ ُُْْْه ُ٘ ْلََْْٚ

َْْ ُٛٛ  .3"2(٠ُفَو 
 إطبلؽ مف كىك ،العمـ بالقرب كالمرادفيذه اآلية متفؽ عمى تأكيميا أيضا، قاؿ األلكسي: "     

 ،عمما القرب المراد :كاحد غير كقاؿ ،كالعمـ طبلعلبل سبب أقكل القرب فإف ؛المسبب كٕارادة السبب
 آثار مف تشاىدكنو ما إال حالو مف تعرفكف ال حيث ؛منكـ ذلؾ كؿ في إليو أقرب نحف أم :رهكقدَّ 

 إال دفعيا مباشرة عمى تقدركا أف كال ،الحقيقية كأسبابيا ككيفيتيا كنييا عف تقفكا أف غير مف ،الشدة
 .4"المكت بمبلئكة أك كقدرتنا بعممنا أحكالو لتفاصيؿ المتسكلكف كنحف ،شيئا ينجع ال بما

فأنت ترل كيؼ أف الصابكني في ىذه اآلية كالتي سبقتيا لـ يكف متأكال، بؿ ىك مفسر ليا،      
ألف ىذه اآليات ال تستقيـ مف غير تأكيؿ، بؿ إف عدـ التأكيؿ فييا ينافي األصكؿ المسمَّمة في 

، كجعؿ العقيدة، كلذلؾ فإف مف لـ يؤٌكؿ القرب في اآلية الثانية بالعمـ، صرؼ اآلية عف ظاىرىا
ُْٓالقرب منسكبا إلى المبلئكة، قاؿ ابف كثير: ") َْٔؾ ِْْٗأَْلَوةَُْْٚ ُْْْا١ٌَِْ ُٕى َلِوِِْٓ َْْْلََْْٚ ُوٚ ِٖ ( رُْج

ُْْٓأَِب) :كتعالى تبارؾ قاؿ ككما ،مبلئكتو يعني ٌَْٕبَْْٔؾ ْوؤَََْْي أَِبْاٌن  ٌَََُْْْْْٚٗ  فالمبلئكة ،5(ٌََؾبفِظُٛ
 إليو كريده حبؿ مف اإلنساف إلى أقرب المبلئكة ككذلؾ ،كجؿ عز اهلل ذفبإ القرآف كىك بالذكر نزلت

 الشيطاف ككذلؾ لمة لمشيطاف أف كما اإلنساف مف ةلمَّ  ؾمى فمممى  ،ذلؾ عمى ليـ كعبل جؿ اهلل باقتدار
 .6"المصدكؽ الصادؽ بذلؾ أخبر كما الدـ مجرل آدـ ابف مف يجرم

 

                                                           
 .85اآلية  ،سكرة الكاقعة - 1
 .61اآلية  ،سكرة األنعاـ - 2
 .3/305 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
دار إحياء  ،)بيركت ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :أبك الثناء شياب الديف محمكد ،األلكسي - 4

 .27/158 ،التراث العربي(
 .9اآلية  ،سكرة الحجر - 5
 .225-4/224 ،تفسير ابن كثير :ابف كثير - 6
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 تأويل الصابوني لبعض آيات الصفات :ثانيا
كمع أف الصابكني سمفي المنيج؛ إال أنو أكؿ بعض آيات الصفات، ككافؽ األشاعرة في      

َْْتأكيميـ لبعض آيات الصفات، فمف ذلؾ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ِْْٝلَّْْللَاَْْاِ زَْؾ َْ ْأ٠ََْْ

ِوةَْ ْٚ ضََل ٠َْْ بَِْ خ َِْْ َٙ بْثَُؼٛ َّ لََٙبْفَ ْٛ  ما خكؼ مف اإلنساف يعترم كانكسار تغير :الحياء، قاؿ: "1(فَ
 المثؿ ضرب يترؾ ال أم :2الزمخشرم قاؿ ،الترؾ كىك الزمو ىنا بو كالمراد ،كيذـ بو يعاب

 .3"لحقارتيا ذكرىا مف يستحيي مف ترؾ بالبعكضة
فالصابكني نقؿ كبلـ الزمخشرم في تأكيؿ االستحياء الكارد في اآلية بالترؾ، كىذا تأكيؿ      

لمعنى اآلية، كالحؽ أف لمسمؼ في ىذه اآلية كجياف، فقكـ تكقفكا في ىذه اآلية، كقالكا بالصفة كما 
 أف غير كاالحتشاـ االنقباض بالمد الحياءىي، كلـ يؤكلكا منيا شيئا، كلذلؾ فسركا اآلية بقكليـ: "

، كقسـ آخر أكؿ اآلية بنفس 4"جاءت كما تمر كٕانما ماىية عمى ليا يطمع ال كجؿ عز الحؽ صفات
 بالبعكضة المثؿ ضرب يترؾ ال التأكيؿ الذم ذكره الصابكني نقبل عف الزمخشرم، قاؿ النسفي: "أم

 ما تخكؼ مف االنساف يعترل كانكسار تغير الحياء صؿأك  لحقارتيا بيا يتمثؿ أف يستحي مف ترؾ
 عنو عبر لكازمو مف كاف المٌ  الترؾ كلكف ،الذـ كخكؼ رالتغيٌ  القديـ عمى يجكز كال ،كيذـٌ  بو يعاب

ح اإلماـ الطبرم ىذا التأكيؿ في تفسيره، كنسبو إلى ابف عباس، كابف مسعكد5"بو ، كعمى 6، كقد رجَّ
 اآلية ىذه في يستحيي معنى في المتأكلكف ختمؼىذا القكؿ سار اإلماـ القرطبي، حيث قاؿ: "كا

َْٝ) :التنزيؿ كفي ،الطبرم كرجحو ،يخشى ال :فقيؿ رَْق ًََْْٚ ّللَاُْْإٌَب بُْْٖأَْْأََؽكَُّْْٚ َْ  بمعنى 7(رَْق
 .8"يمتنع ال :كقيؿ ،يترؾ ال :غيره كقاؿ ،تستحي

                                                           
 .26اآلية  ،سكرة البقرة - 1
 .1/139، الكشافانظر، الزمخشرم:  - 2
 .1/23 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 – 3ط ،المكتب اإلسبلمي ،)بيركت ،زاد المسير في عمم التفسير :عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،ابف الجكزم - 4

 .1/54 ،ق(1404
مركاف  :تحقيؽ ،التأويل )تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق  :أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد ،النسفي - 5

 .1/32 ،ـ(2005 ،دار النفائس ،)بيركت ،الشعار
 .1/177 ،تفسير الطبري :الطبرم - 6
 .37اآلية  ،سكرة األحزاب - 7
 .1/242 ،تفسير القرطبي :القرطبي - 8
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، 3، كالكاحدم2السعكد، كأبك 1كعمى ىذا التأكيؿ جميكر المفسريف، منيـ البيضاكم في تفسيره     
 ، كغيرىـ.5، كالشككاني4كالبغكم

الشيخ الصابكني عف نقمو مثؿ ىذا التأكيؿ عف الزمخشرم، فقاؿ لي: إنما نقمت  6كقد سألت     
 عنو ما كافقو الجميكر، كقد رأينا كيؼ أف ىذا التأكيؿ ىك تأكيؿ الجميكر.

ذلؾ تأكيؿ الكجو بالذات، فقاؿ عند كقد تجمى تأكيؿ الصابكني لبعض آيات الصفات، فمف      
٠َْجمَٝتفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ْعَُْْٗٚ ٌَْغَْليُِْْمَْٚهث هََْْٚ َِْْا اإِلْوَوا  اهلل ذات كيبقى أم، قاؿ: "7(َٚ

ًُّْ): تعالى كقكلو ،كاإلكراـ كاإلنعاـ ،كالكبرياء العظمة ذك ،األحد الكاحد ءْ ُْو ْٝ ْاِلََْْ٘بٌِهْ َّْ

ْعَُْٙٗ  ككجو :10القرطبي قاؿ ،الدائـ الباقي كعبل جؿ اهلل عف عبارة الكجو :9عباس ابف قاؿ ،8(َٚ
 مف النقمة سبب كالمكت ،األقداـ تستكم المكت كمع ،المكت في بينيـ التسكية الخمؽ فناء في النعمة

 .11"كالجزاء الثكاب دار إلى ،الفناء دار
كأشار الصابكني في مكضع آخر إلى أف إطبلؽ الكجو عمى الذات ىك مف قبيؿ المجاز      

٠َْجمَٝ) المرسؿ المجازالمرسؿ، قاؿ الصابكني تحت عنكاف الببلغة: " ْعَُْْٗٚ  ذاتو أم (َهث هََْْٚ
ْيْ َْٛفَْ)، كقاؿ في مكضع سابؽ مف سكرة البقرة: "12"الكؿ كٕارادة الجزء إطبلؽ باب مف كىك المقدسة

٠َْجمَٝ): كقكلو الذات بو كأراد الكجو أطمؽ :13(هََْْٙعَْْْٚ ْعَُْْٗٚ  المجاز) يسمى النكع كىذا (َهث هََْْٚ

                                                           
 .1/254 ،(تفسير البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل :البيضاكم - 1
 .1/72 ،إرشاء العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبو السعود( :أبك السعكد - 2
صفكاف عدناف  :تحقيؽ ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير الواحدي( :أبك الحسف عمي بف أحمد ،الكاحدم - 3

 .1/97 ،ق(1415 – 1ط ،دار القمـ ،كبيركت ،الدار الشامية ،)دمشؽ ،داككدم
 .1/58 ،تفسير البغوي :البغكم - 4
 .1/56 ،فتح القدير :الشككاني - 5
العشريف مف  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،خبلؿ زيارتي لو في منزلو يـك األربعاء - 6

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013مف العاـ ) ،شير مارس
 .27اآلية  ،سكرة الرحمف - 7
 .88اآلية  ،سكرة القصص - 8
 لـ أجد ىذا القكؿ مف كبلـ ابف عباس. - 9

 .13/322، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 10

 .3/290 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 11
 .3/295 ،المصدر السابؽ - 12
 .144اآلية  ،سكرة البقرة - 13
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 فعمتو ما أم ،يدؾ جنتو ما ىذا :قكليـ كمثمو ،الكؿ كٕارادة الجزء إطبلؽ باب مف (،المرسؿ
 .1"بنفسؾ
كنراه كثيرا ما يؤكؿ مثؿ ىذه الصفات بالذات، فيك كما أطمؽ الكجو عمى الذات، كعمؿ ذلؾ      

بأنو أطمؽ الجزء كأراد الكؿ، أطمؽ أيضا اليد عمى الذات، فقاؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: 
ٌُْْلَبيَْ) ب٠ْباِْث١ٍِ ََٕؼهََِْْ ُغلَْْأََِْْ َْ بْرَ َّ ََْْٜفٍَْمذٌُِْْ  صرفؾ الذم ما :ربو لو قاؿ أم" ، قاؿ:2(ث١ََِل

 .3؟"كأـ أب كاسطة غير مف بذاتي خمقتو لمف السجكد عف كصدؾ
كىك كٕاف أكؿ اليد بالذات في ىذا المكضع، إال أنو أثبتيا كما ىي في مكاضع أخرل، مف ذلؾ      

ُْْقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ٌَ َٚ اْْْأَ ْٚ بٌََُُْْٙفٍَْمَٕبْأََٔب٠ََْو َّ ٍَذِِْْْ ِّ ْٔؼبِب ْْأ٠َِْل٠َٕآَْػ ُْْْأَ ٌَََْْْٙبْفَُٙ بٌُِىٛ ، قاؿ 4(َِ
 ػػػ أيدينا أبدعتو فيما كيتفكركا ،اعتبار نظر ينظركا أكلـ :أم ،كالتعجيب لئلنكار اليمزة" الصابكني:

 كالبقر اإلبؿ) كىي ،األنعاـ مف كألجميـ ليـ خمقناه مما ػػػ معيف كال شريؾ كببل ،كاسطة غير مف
 .5"؟قدرتنا ككماؿ كحدانيتنا عمى بذلؾ فيستدلكا ،(كالغنـ
فالصابكني في ىذه اآلية لـ يؤكؿ اليد بالذات، بؿ فسرىا كما ىي، ككأنو يسير مع السياؽ،      

كينظر إلى الفعؿ المنسكب إلى اهلل عز كجؿ، فما صمح أف يطمؽ عمى اليد أبقاه عمى حالو، كما 
 استدعى أف يطمؽ عمى الذات، أكؿ الصفة بالذات، كاهلل أعمـ.

٠َََْْْْْٛكمف اآليات التي نازع أىؿ العمـ الصابكني في تفسيرىا؛ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )     

 ينكشؼ الذم ،العصيب اليكـ ذلؾ لقكمؾ محمد يا اذكر أم، قاؿ الصابكني: "6(بقٍَْْْْٓػَْْفَُْْْى٠ُْْْ
 ،كشدة كرب يكـ القيامة يكـ ىك :7عباس ابف قاؿ ،كالشدة اليكؿ غاية في ،شديد فظيع أمر عف فيو

 فاستعير ،ساقو عف شمر الجد إلى فيو يحتاج شيء في كقع مف أف فيو كاألصؿ :8القرطبي كقاؿ
  :الراجز كقكؿ الشدة مكضع في عنيا كالكشؼ الساؽ

                                                           
 .1/61 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .75اآلية  ،سكرة ص - 2
 .3/126 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .71اآلية  ،سكرة يس - 4
 .3/96 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .42اآلية  ،سكرة القيامة - 6
 .29/38، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 7
 .18/248، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 8
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 .1"فجدكا بكـ الحرب كجدت      فشدكا ساقيا عف كشفت قد
ؿ الساؽ في ىذه اآلية باألىكاؿ كالشدائد، كىذا لـ ييرًض فضيمة الشيخ بكر أبا زيد، مما       فنراه أكَّ

دفعو إلى الرد عمى الشيخ الصابكني، كجمع األدلة التي تثبت أف هلل عز كجؿ ساقا، كصار يرد بيا 
 .2عمى الصابكني

ا التأكيؿ الذم ذكره الصابكني لآلية، كالحقيقة أف ىذه اآلية ليست مف آيات الصفات، كأف ىذ     
 حرب يكـ ىك :قاؿ ساؽ عف يكشؼ يكـإنما ىك قكؿ ابف عباس في الحقيقة، قاؿ ابف عباس: "

، كقد ذكر اإلماـ الطبرم جممة مف األقكاؿ التي تؤيد قكؿ ابف عباس، كرٌجح أف ىذه اآلية 3"كشدة
اآلية ما رآه ابف عباس، كقد رٌجح ىذا ليست مف آيات الصفات، كجميكر المفسريف يركف مف ىذه 

 كالببلء كالزالزؿ األىكاؿ مف فيو يككف كما القيامة يكـ يعنياألمر اإلماـ ابف كثير في تفسيره فقاؿ: "
، 8، كالبغكم7، كالكاحدم6، كالسعدم5، كرجحو أيضا اإلماـ المحٌمي4"العظاـ كاألمكر كاالمتحاف
 ، كغيرىـ. 9كالبيضاكم

 أف عمى كالجميكركنٌص اإلماـ النسفي عمى أف ىذا التأكيؿ ىك تأكيؿ الجميكر، فقاؿ: "     
 يشتد يكـ ساؽ عف كشؼي يكـ فمعنى الخطب كصعكبة مراأل شدة عف عبارة الساؽ عف الكشؼ

 عف كشفكا بشدة ابتمكا إذا نيـأل ،الشدة عف بو ىكنَّ  كلكف ،ساؽ كال ثمة كشؼ كال ،كيصعب مراأل
 ،البخؿ عف كناية ىك كٕانما غؿٌ  كال ثمة يدى  كال ،مغمكلة يده :الشحيح قطعلؤل تقكؿ كما كىذا ،الساؽ

 مف لكاف ؛المشبية زعـ كما مراأل كاف كلك ،البياف عمـ في نظر كقمة ،نوطى عى  فمضيؽ وشبٌ  مف كأما
 .10"عنده معيكدة ساؽ ألنيا ؼيعرَّ  أف الساؽ حؽ

                                                           
 .3/389 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .34-32ص ،التحذير من مختصرات الصابوني :بكر أبك زيد - 2
 .29/38 ،تفسير الطبري :الطبرم - 3
 .4/408 ،تفسير ابن كثير ،ابف كثير - 4
دار  ،)القاىرة ،تفسير الجاللين :كجبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف محمد بف أحمد ،كالسيكطي ،المحمي - 5

 .1/760 ،(1ط ،الحديث
 ،ابف عثيميف :تحقيؽ  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )تفسير السعدي( :عبد الرحمف بف ناصر ،السعدم - 6

 .1/881 ،ـ(2000 –ق 1421 ،مؤسسة الرسالة ،)بيركت
 .2/1124 ،تفسير الواحدي :الكاحدم - 7
 .4/381 ،تفسير البغوي :البغكم - 8
 .5/374 ،البيضاويتفسير  :البيضاكم - 9

 .4/271 ،تفسير النسفي :النسفي - 10
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كقد رٌجح الشيخ الصابكني رأيو، كرد عمى الشيخ بكر أبي زيد ببياف أف ىذا التأكيؿ ىك رأم      
جماىير المفسريف أكال، ثـ بسرد الركايات التي تدؿ عمى ذلؾ مف البخارم كغيره، كمف األحاديث 

أشار المرفكعة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، أك المكقكفة عمى ابف عباس رضي اهلل عف، ثـ 
إلى أمر جد ىاـ؛ كىك تنكير الساؽ في اآلية، كىذا يؤكِّد عمى أف اآلية ال تتحدث عف اهلل عز 

 .1كجؿ، بؿ المراد مف الساؽ الشدائد كاألىكاؿ، كتنكيرىا داللة عمى عظميا ككثرتيا كشمكليا
 

 المبحث الثاني: منيج الصابوني في تفسير القضايا الغيبية
كاف الصابكني في نظرتو إلى األمكر الغيبية في تفسيره؛ مكافقا العتقاد أىؿ السنة فييا، فمـ      

يخالؼ اعتقاد أىؿ السنة في أمر مف األمكر المندرجة ضمف القضايا الغيبية، بؿ سكت فيما يجب 
اف اإليماف بو مطمقا كما ىك، مف غير إعماؿ عقؿ، أك قدح ذىف، كفٌصؿ في القضايا التي ك

 المجاؿ فييا أكسع مف غيرىا.
َُِِْْْْْْْٕٛئ٠َُْْْٓ٠ْْْْنْ اٌْْكيتضح مكقفو مف القضايا الغيبية مف خبلؿ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )     

 ،كالنار ،كالجنة ،البعث مف ،حكاسيـ تدركو كلـ عنيـ غاب بما يصدقكف أم، قاؿ: "2(ت١ِْْْغَْبٌْْثِْ
، 3"كالسبلـ الصبلة عميو النبي أك القرآف عنو أخبر ما كؿ مف ذلؾ كغير ،كالحساب ،كالصراط

في أم مسألة عف معتقد أىؿ السنة كالجماعة، كتفصيؿ ىذا  يخرج كلـ ،بالغيب اإليماف مع فتعامؿ
 في المطالب التالية:

 
 موقف الصابوني من عذاب القبر ونعيمو :المطمب األول

ينطمؽ الصابكني في عذاب القبر كنعيمو مف إيمانو المطمؽ بحياة البرزخ؛ حتى إنو عند      
ٓتفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ِِ َُْْْٚ ِٙ َهآئِ َِْْاٌَِْٝثَْوَىؿْ َْٚ ْٛ َ٠َْْْ  حاجز كأماميـ أم" ، قاؿ:4(٠ُْجَؼضُٛ

                                                           
 .31-14ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 1
 .3اآلية  ،سكرة البقرة - 2
 .1/14 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .100اآلية  ،سكرة المؤمنكف - 4
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 إلى فيو يمبثكف ،الرجعة كبيف بينيـ يحكؿ الذم ػػػ البرزخ عالـ ىكػػػ  الدنيا إلى الرجكع عف يمنعيـ
 .1"كاآلخرة الدنيا بيف ما الحاجز :البرزخي  :مجاىد قاؿ ،القيامة يكـ

كقد عٌرؼ الصابكني المكت بأنو انتقاؿ مف مكاف إلى مكاف، كمف منزلة إلى منزلة، فأثبت      
 ،الحياة عف بالكمية كانقطاعا فناء المكت ليس :العمماء قاؿالسمع كالرؤية كالحس لمميت، فقاؿ: "

 في كىك كيحس كيرل يسمع الميت أف الصحيح في ثبت كليذا ،دار إلى دار مف انتقاؿ ىك كٕانما
نو أصحابو عنو وتولى قبره في وضع إذا العبد إن) :السبلـ عميو قاؿ كما ،قبره  قرع ليسمع وا 

 فالمكت ،3(يجيبون ال لكنيم ،منيم أقول لما بأسمع أنتم ما بيده نفسى والذي) :كقاؿ ،2(نعاليم
 .4"لمجسد كمفارقتيا ،بالبدف الركح تعمؽ انقطاع ىك
 

آكيرد الصابكني عمى مف نفى سماع الميت في قبره عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َِ ْأَٔذََْْٚ

غْ  ِّ َْ ُّ ٌْمُجُٛهِْْفَِِْْٝٓثِ  ،الحؽ دعكة إسماعو يشاء مف سمعيي  اهلل إف أم" ، قاؿ في الرد عمييـ:5(ا
 ،القمكب أمكات ألنيـ ؛الكفار ىؤالء بمسمع محمد يا أنت كما ،لئلسبلـ صدره كشرح باإليماف فيحببو

 ال فكما أم ،بالمكتى كشبييـ ،الكفار القبكر في بمف أراد :6الجكزم ابف قاؿ ،يفقيكف كال يدرككف ال
 بما ينتفع ال القمب ميت كاف مف فكذلؾ ،بمكاعظو كينتفع ،اهلل كتاب القبكر في مف يسمع أف يقدر

 .7"يسمع
فاآلية كما يرل الصابكني ليست في عذاب القبر عمى الحقيقة، بؿ ىي في التعريض بالكفار      

غُْْلَْْأَِهَْالذيف ىـ في حقيقة األمر أمكات، كأكد ذلؾ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ِّ َْ ْرُ

                                                           
 .2/241 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
ٍفؽى النِّعىاؿً  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 2  ،صحيح مسمم :كمسمـ ،1/448 ،1273حديث رقـ  ،بىاب اٍلمىيِّتي يىٍسمىعي خى

ًذ منو نًَّة أك النَّاًر عميو كىإًٍثبىاًت عىذىاًب اٍلقىٍبًر كىالتَّعىك  ٍقعىًد اٍلمىيًِّت مف اٍلجى  .4/2200 ،2870حديث رقـ  ،بىاب عىٍرًض مى
 .4/2203 ،4874حديث رقـ  ،صحيح مسمم :كمسمـ ،4/1461 ،3757حديث رقـ  ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - 3
 .3/378 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .22اآلية  ،سكرة فاطر - 5
 .6/484، زاد المسيرانظر، ابف الجكزم:  - 6
 .3/75 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
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رَٝ ْٛ َّ ٌْ  كال ليـ حس ال ،كالمكتى فيـ ،كاالعتبار التدبر لتركيـ الكفار تسمع ال أم" ، قاؿ:1(ا
 .2"عقؿ

كأشار الصابكني في مكضع الحؽ إلى أف التعبير بنفي السمع، إنما ىك مف قبيؿ االستعارة      
 ألحكاؿ تمثيؿ كىك( االستعارة) بطريؽ كمو جاء كالعمي كالصـ بالمكتى لتعبيرالتمثيمية، فقاؿ: "ا

 .3"كالعمى كالصـ كالمكتى بأنيـ ؛باإليماف انتفاعيـ عدـ في الكفار
٠ٍََْٕبْلَبٌُٛاْْكيدفع الصابكني التعارض الذم كقع فيو البعض عند قكؿ اهلل عز كجؿ: )      َٚ ٠ْٓب َِْ

ْٓثََؼضََٕب ْولَِلَٔبِِْ  يا :يقكلكف "أم مف تشكيكيـ بعذاب القبر، فنقؿ كبلـ ابف كثير في ذلؾ فقاؿ: 4(َِ
 في عذابيـ ينفي ال كىذا :5كثير ابف قاؿ ؟فييا كنا التي قبكرنا مف أخرجنا الذم مف !ىبلكنا
 .6"المؤمنكف أك المبلئكة أجابتيـ ذلؾ قالكا فإذا ،كالرقاد الشدة في بعده ما إلى بالنسبة ألنو ،قبكرىـ
َْْْإٌَبهُْكقد أثبت الصابكني عذاب القبر مف خبلؿ تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ٛ ُٙ ٠ُْْؼَو

ا َْْػ١ٍََْٙب ّٚ ١ّب ُْْغُل ِْ َػ  :لمفسركفا قاؿ كمساء صباحا بيا يحرقكف النار أمقاؿ في تفسيرىا: " 7(َٚ
ََْ: )بعده قكلو بدليؿ القبكر في كعذابيـ( القبر نار) ىنا بالنار المراد ْٛ َ٠ ََُْْٚ بَػخُْْرَمُٛ ََ ْأَْكِفٍُٛاْْْاٌ

ََْْْءايَْ ْٛ لَْْفِْوَػ َّ ٌَْؼَناةِْْأَ  التي ،جينـ نار كقكمو فرعكف أدخمكا :لممبلئكة يقاؿ القيامة كيكـ أم (،ا
 .8"الدنيا عذاب مف أشد ىي

كيستدؿ الصابكني عمى عذاب القبر في تفسيره مف خبلؿ الفائدة التي ذكرىا عند قكؿ اهلل عز      
بكجؿ: ) َّ  ُِْْْ ِٙ الفاء  ، فقد استدؿ عمى عذاب القبر، مف خبلؿ9(َٔبها ْْفَؤُْكِفٍُٛاْْْأُْغِولُٛاَْْْفِط١ئَبرِ

ب) تعالى بقكلو القبر عذاب عمى العمماء استدؿالتي تفيد في العربية التعقيب، فقاؿ: " َّ  ُِْْْ ِٙ َْفِط١ئَبرِ

 تفيد كالفاء ،بالفاء عطؼ تعالى ألنو ،كعذابو القبر نار بيا المراد :قالكا (َٔبها ْْفَؤُْكِفٍُٛاْْْأُْغِولُٛاْْ
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 كىك ،(القبر عذاب) بيا المراد أف عمى فدؿ ،بعد يذكقكىا لـ اآلخرة كنار ،التعقيب مع الترتيب
 .1"السبيؿ سكاء إلى اليادم كاهلل ،لطيؼ استدالؿ

 

 موقف الصابوني من البعث والجزاء :المطمب الثاني
البعث كالجزاء مف األمكر التي البد لكؿ مسمـ مف اإليماف المطمؽ بيا، بؿ إف ىذا األمر مف      

 األمكر التي اتٌفقت عمييا الشرائع السماكية، كال مجاؿ إلنكارىا.
كلٌما كاف مكضكع البعث كالجزاء مف المكاضيع التي شغمت حيِّزا كبيرا في القرآف الكريـ،      

ة منو؛ كاف البد لكؿ مفسِّر مف أف يتعرض ليذا الجانب، ال مف أجؿ بياف خاصة السكر المكي
مكقفو منو؛ ألف ىذا األمر مسمَّـ بو عند كؿ مسمـ، بؿ لتجمية ىذا األمر ػػػ الذم تحار فيو العقكؿ ػػػ 

 لمناس.
ََْكقد سطر الصابكني مكقؼ كؿ مسمـ مف ىذا األمر عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٛ َ٠ َْٚ

وُْ َْ ُْْْإٌَبهِْْاٌَِّْٝللَاِْْأَْػَلآء٠ُُْْْؾ َْْْفَُٙ بْاَِماَْؽزَْٝ،٠َُٛىُػٛ ِٙلََْْعآُءَٚ٘بَِْ َُّْْْ ِٙ َُْْْػ١ٍَْ ُؼُٙ ّْ ٍَْ

ُْْ بُهُ٘ َٖ أَْث ُعٍُُٛكَُُْ٘ٚ بَْٚ َّ ََْْْوبُٔٛاْْْثِ ٍُٛ َّ  اهلل أعداءي  جمعيي  يكـ كاذكر :أم، قاؿ الصابكني: "2(٠َْؼ
 ،آخرىـ عمى أكليـ يحبس أم(: ٠ٛىػْْٛفُٙ، )النار إلى لسكقيـ ،المحشر أرض في المجرمكف
ِْبْاماْؽزٝ، )يجتمعكا حتى آخرىـ عمى أكليـ الزبانية تجمع :3كثير ابف قاؿ ،كيجتمعكا ليتبلحقكا

 . 4"لمحساب كقفكا إذا حتى أم (،عبءٚ٘ب
كيرل الصابكني أف مكطف المسمـ األصيؿ إنما ىك في األعمى، حيث الجنة أك النار، كأف      

مككثو في الدنيا ما ىك إال مرحمة البد كأف تنتيي، فيا ىك يقكؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: 
َْْْف١َِٙبْلَبيَْ) ْٛ ف١َِٙبْرَْؾ١َ ََْْْٚ ٛرُٛ ُّ َْٕٙبْرَ ِِ ََْْْٚ  تقبركف كفييا ،تعيشكف األرض في "أم :5(رُْقَوُعٛ
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ْٔقوعىُِْٕٚٙبْٔؼ١لوُْٚف١ٙبْفٍمٕبوُِْٕٙب) تعالى كقكلو ،لمجزاء القيامة يكـ تخرجكف كمنيا

 .2"1(أفوْٜربهح
كيطيب لمصابكني ػػػ مف منطمؽ عقيدتو المسمِّمة بمكضكع البعث كالجزاء ػػػ أف يرد عمى      

ْفِْأ٠َْْبالمنكريف لو، فيقكؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ُْ ْاُِْْوٕزُ ًُ َبْإٌَب ٌْجَْؼِش٠ُّْْٟٙ ْا َٓ  ِ ْ َه٠ْت 

َقٍَْ ُِ َغ١ِْوْ َٚ ْ َقٍَمَخ  ُِّ ْ َغخ  ْٚ ُِّ ْٓ ِِ ْ َُ ْصُ َْػٍَمَخ  ْٓ ِِ ْ َُ ْصُ ُّْْٓٔطفَخ  ِِ ْ َُ ْصُ ْٓرَُواة   ِ ْ ُْ ٌْ ْفَبَِٔبَْفٍَْمَٕبُو ْمَخ  َٓ ُٕج١َ 

ْفِْ ُٔمِوُّ َٚ ْ ُْ ٌَُْْٟى ُْ ُٕى ِِ َٚ ْ ُْ َلُو ُّ ٌِْزَْجٍُُغْٛاْأَ َُ صُ ْفَلْ  ِٛ ْ ُْ ُْْٔقِوُعُى َُ ْٝصُ  ّّ ََ ُِّ ْ  ً آُءْاٌَِْٝأََع َْ بَْٔ َِ ْ َِ الاْْهَؽب

ْهْْ رََوْٜالا َٚ ١ْئب ْ َّ ْ  ُ ٍْ ْٓثَْؼِلِْػ ِِ ْ َُ ٠َْْؼٍَ ِوٌَِْى١َْلَ ُّ ٌُْؼ ْاٌَِْٝأَْهَمِيْا ٠َُْٓوكُّ َِ ْ ُْ ُٕى ِِ َٚ فَْٝ َٛ ٠َُِْْٓزَ َٗ

َلح ْ ِِ ١ِٙظْ َْ٘ب ط ْثَ ْٚ َْى  ً ُْٓو ِِ أَٔجَزَْذْ َٚ َهثَْذْ َٚ ْ٘زََيْدْ آَءْا َّ
ٌْ ٌَْٕبَْػ١ٍََْٙبْا ٌْماِْ،ْفَبَِمآْأََٔي َٛ ّْللَاَُْ٘ َْ َ َهْثِؤ

ْلَِل٠وْ  ء  ْٝ َّ ْ  ً أَََُْٔٗػٍَُْٝو َٚ رَْٝ ْٛ َّ ٌْ ْا ِٝ ٠ُْْؾ أََُٔٗ َٚ ْ ٌَْؾكُّ ْْ،ا َْه٠َْتْف١َِٙب َْءار١َِخ ْلَ بَػخَ ََ ْاٌ َْ أَ َْٚ َْ أَ َٚ

ْٓفِْ َِ ٌْمُجُٛهِّْْٟللَا٠ََْْجَؼُشْ  أصؿ في نظركافا ،مكتكـ بعد إحيائكـ عمى قدرتنا في شككتـ إف أم: "3(ا
 يخرجكـ أف عمى قادر ذلؾ عمى كالقادر ،األرض مف(  آدـ) أصمكـ خمقنا فقد ،ريبكـ ليزكؿ خمقكـ

 قاؿ ،الرجؿ صمب مف ؼطى نٍ يي  الذم المنيٌ  مف نسمو جعمنا ثـ أم (ٔطفخِْْٓصُ، )قبكركـ مف
 التي العمقة يشبو الذم الجامد الدـ كىك (ػٍمخِْْٓصُ، )تولقمَّ  نطفة سمي القطر :كالنطؼ :القرطبي

ِْقٍمخ، )يمضغ ما مقدار متجمدة قطعة مف أم (ِٚغخِْْٓصُ) ،كالمياه األحكاض حكؿ تظير

 فييا اهلل خمؽ التي المخمقة :زيد ابف قاؿ ،مصكرة كغير مصكرة الخمؽ مستبينة أم (:مخِقٍْٚغ١و
 ىذا عمى خمقناكـ أم (:ٌىٌُْٕج١ٓ، )شيء فييا يخمؽ لـ التي مخمقة كغير ،كالرجميف كاليديف الرأس

 ،قدرتنا التدريج بيذا لكـ لنبيف أم :الزمخشرم قاؿ ،كحكمتنا قدرتنا أسرار لكـ لنبيف البديع النمكذج
 كقدر ،كالماء التراب بيف تناسب كال ،ثانيا نطفة مف ثـ ،أكال تراب مف البشر خمؽ عمى قدر مف كأف

 قادر ،عظاما كالمضغة ،مضغة العمقة يجعؿ ثـ ،ظاىر تبايف كبينيما ،عمقة النطفة يجعؿ أف عمى
 (:ْٔبءِْبْا٤هؽبَْفْٟٚٔمو، )القياس في كأىكف ،القدرة في أدخؿ ىذا بؿ ،بدأه ما إعادة عمى

ْأعًْاٌٝ، )خمقو يتكامؿ حتى فييا نيقره أف أردنا مف األميات أرحاـ في الحمؿ مف تكنثبِّ  أم

 ،الجنيف ىذا نخرج ثـ أم (:ٛفَلْٔقوعىُْصُ، )الكضع كقت ىك معيف زمف إلى أم (:َِّٝ
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 أم (:أّلوٌُْزجٍغٛاْصُ، )فشيئا شيئأ القكة نعطيو ثـ ،كحكاسو كبصره كسمعو بدنو في ضعيفا طفبل
ِِْْٕٓٚىُ، )شبابو ريعاف في يمكت مف كمنكـ أم (:٠زٛفِِْْٕٝٓٚىُ، )كعقمكـ قكتكـ كماؿ

 القكة كضعؼ ،كاليـر الشيخكخة إلى يصؿ حتى رييعمَّ  مف كمنكـ أم (:اٌؼّوْأهميْا٠ٌْٝوك
 مف ،الطفكلة أكاف في عميو كاف ما إلى ليعكد أم (:١ّئبْػٍُْثؼل٠ِْْٓؼٌٍُْى١َل، )كالخرؼ
 عميو قدر عما كيعجز ،عرفو ما كينكر عممو ما فينسى ،الفيـ كقمة ،العقؿ كسخافة ،البنية ضعؼ

 الحجة ىي ىذه (:٘بِلحْا٤هْٗٚروٜ) ،1(كٍْْقَْاٌْْْٟفَُِْْْْْٗىْ َُُْْْْٕٖٔوّْْْ ؼَََُِْْْْْٔٓٚ): تعالى قاؿ كما
 ال ميتة يابسة األرض ،العاقؿي  اإلنساف كأييا ،المخاطب أييا كترل :أم ،(البعث إمكان) عمى الثانية
 تحركت ،المطر عمييا أنزلنا فإذا :أم (ٚهثذْا٘زيدْاٌّبءْػ١ٍٙبْأٔيٌٕبْفبما) ،فييا نبات

 كؿ مف كأخرجت :أم (ث١ٙظْىٚطْوًِْْٓٚأٔجزذ، )مكتيا بعد كحييت كزادت كأنتفخت بالنبات
 مف المذككر ذلؾ أم (اٌؾكّْْ٘ٛللاْثؤْْمٌه) ،كركنقو ببيائو الناظر يسر ما ،عجيب صنؼ

 كشاىد ،قدرتو آثار مف الككف في ما كأف ،المدبر الخالؽ ىك اهلل أف لتعممكا كالنبات اإلنساف خمؽ
 األرض أحيا كما ،المكتى إحياء عمى القادر كبأنو :أم (اٌّٛر٠ْٝؾْٟٚأٔٗ، )الحؽ ىك اهلل بأف

ْلْآر١خْاٌَبػخْٚأْ، )أراد ما عمى قادر كألنو :أم (لل٠وّْٟءْوًْػٍْٝٚأٔٗبالنبات، ) الميتة

 (اٌمجٛهْف٠ِْْٟٓجؼشّْللاْٚأْ) ،مرية كال فييا شؾ ال كائنة الساعة أف كليعممكا :أم (ف١ٙبْه٠ت
 .2"الحساب مكقؼ إلى أحياء كيبعثيـ ،رمما صاركا بعدما كيعيدىـ األمكات يحي :أم

لَبيَْ: )كالجزاء لمبعث المنكريف عمى رده في الصابكني ستمركي      ََْْٚٓ ْرَؤْر١َِٕبْلََْْوفَُوٚاْْْاٌَِن٠

بَػخُْ ََ ًْْْاٌ َهثّْٝثٍََْٝلُ َُْْْٚ  كال بعث كال أبدا قيامة ال قكمؾ مف المشرككف كقاؿ أم" ، قاؿ:3(ٌَزَؤْر١ََُِٕى
ْٚهثْٟثٍْٝلً، )بو بالكعد استيزاء ،استبطاء أك لمجيئيا إنكار كىك :4البيضاكم قاؿ ،نشكر

 ابف قاؿ ،محاؿ ال كاقعة فإنيا ،الساعة لتأتينكـ العظيـ باهلل أقسـ :محمد يا ليـ قؿ أم (:ٌزؤر١ٕىُ
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 كالثانية ،كقكعيا عمى العظيـ بربو يقسـ أف رسكلو اهلل أمر التي ،الثبلث اآليات إحدل ىذه :1كثير
ًْْ) يكنس في َهثٝ ْاِْٜلُ ًْْ) التغابف في كالثالثة ،2(ٌََؾكْاْأََُِْْٗٚ َهثٝ ْثٍََْٝلُ ََْْٚٓ  .4"3(ٌَزُْجَؼضُ

كيكمؿ الصابكني في رده عمى المنكريف لمبعث كالجزاء، فعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ:      
(َُْ ََْْٓىَػ ٠ًُْْْْجَؼضُٛآٌَْْْْأََْْوفَُوٚاْْْاٌَِن٠ َهثٝ ْثٍََْٝلُ ََْْٚٓ ٌََُْْزُْجَؼضُ َْْْصُ بٌَْزَُٕجَُئ َّ ُْْْثِ ٍْزُ ِّ َمٌِهََْْػ ّْللَاَِْْػٍََْٝٚ

١وْ  َِ ، أبدا مكتيـ بعد قبكرىـ مف يبعثيـ لف اهلل أف كظنكا مكة كفار ادعى أم" ، قاؿ الصابكني:5(٠َ
 لتخرجف بربي لكـ كأقسـ ،زعمتـ كما األمر ليس :محمد يا ليـ قؿ أم :(ٌزجؼضْٓٚهثْٟثٍْٝلً)

 صغيرىا ،أعمالكـ بجميع لتخبرف ثـ أم :(ػٍّزُْثّبٌْزٕجئْْصُ، )كلتبعثف أحياء قبكركـ مف
 سيؿ ،كالجزاء البعث كذلؾ أم (١َ٠وّْللاْػٍْٝٚمٌه، )بيا كتجزكف ،كحقيرىا جميميا ،ككبيرىا

 ،ترابا صاركا أف بعد البعث أنكركا :الرازم قاؿ ،االبتداء مف أسيؿ اإلعادة ألف ،اهلل عمى ىيف
 ،البعث عف اإلخبار في بالغ كلما .،..إنشائيـ مف ػػػ العقكؿ في ػػػ أىكف إعادتيـ أف تعالى فأخبر
 .6"بالقرآف كالتمسؾ باإليماف باالعتصاـ أمر ،المكذبة األمـ أحكاؿ كذكر

 

 القضاء والقدرموقف الصابوني من  :المطمب الثالث
قاؿ ابف حجر:  ،ىك تحقيؽ عمـ اهلل عمى العباد :كالقضاء ،ىك عمـ اهلل السابؽ :القدر     

الحكـ بكقكع الجزئيات التي لتمؾ  :كالقدر ،الحكـ بالكميات عمى سبيؿ اإلجماؿ في األزؿ :القضاء"
 .7الكميات عمى سبيؿ التفصيؿ"

كحصكؿ  ،كزف األمر ىىك كقكع الخمؽ عم :والقضاء ،ىك العمـ السابؽ منذ األزؿ :القدرف     
 . 8كبالجممة فيما متبلزماف ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر ،الشيء مطابقا لمعمـ

                                                           
 .4/367، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 1
 .53اآلية  ،سكرة يكنس - 2
 .7اآلية  ،سكرة التغابف - 3
 .3/55 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .7اآلية  ،سكرة التغابف - 5
 .3/361 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
 .11/149 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابف حجر - 7
  .27 – 25ص ،ـ(2000 -ىػ 1421 – 6ط ،دار النفائس ،عماف ،)األردف ،القضاء والقدر :عمر سميماف ،األشقر - 8
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لَْكعمى ىذا المعنى سار الصابكني في تفسيره، فقاؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٛ ٌَ َْٚ

خ ْ َّ جَمَذَْْْوٍِ ٍَْٓ ََْْٟهث هَِِْْ ِٚ ٌَُْْْمُ ، أم أف الكممة ىي 2"كالقدر القضاء عف كناية ىنا الكممة" :1(ث١ََُْٕٙ
 بقكلو: "أم ،3(ُىْْؾُْاٌٌََُْْْْْْٗٚتعالى: )القدر، كالقضاء ىك قضاء القدر، كيدؿ عمى ذلؾ أنو فٌسر قكلو 

 ، فيذه إشارة منو إلى أف الذم ينفذ ىك القضاء.4"النافذ القضاء كلو
التي مف  "مراتب القضاء كالقدر :قاؿ ابف القيـكالقضاء كالقدر مف اهلل عز كجؿ عمى مراتب،      

عمـ الرب سبحانو  :(األولىالمرتبة كىي أربع مراتب: ) ،لـ يؤمف بيا لـ يؤمف بالقضاء كالقدر
 ،مشيئتو ليا :(المرتبة الثالثة) ،كتابو ليا قبؿ ككنيا :(المرتبة الثانية) ،باألشياء قبؿ ككنيا

 .5(: خمقو ليا"الرابعة)
كالصابكني منطمؽ في تفسيره آليات القضاء كالقدر، مف إيمانو المطمؽ بتقدير اهلل المسبؽ      

ًَْْأَِبلؤلمكر، حتى إنو عند تفسيره لكبلـ اهلل عز كجؿ: ) ءْ ُْو ْٝ  إنا أم" ، قاؿ:6(ثِمََلهْ َْفٍَْمَٕبَُّْْٖ
 .7"األزؿ مف المحفكظ المكح في مكتكبا مقدرا شيء كؿ خمقنا
آكعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      بةََِْْ َٕ ْٓأَ ١جَخْ ِِْ ِٖ ِْٗا٤َْْفُِِّْٝ لَْْْه ُْْْفَِْٝٚ ُى َِ ْاِلَْْأَٔفُ

ِْٓوزَبةْ ْفِٝ  ًِِْْ ََْْْْٔجَوأََ٘آْأَْْلَْج ١وْ ّْللَاَِْْػٍََْٝمٌِهَْْاِ َِ اٌَّْْْى١َْلَْ ،٠َ ْٛ ٍَ بَْػٍَْٝرَؤْ َُِْْْ لَْْفَبرَُى َْٚ

بْرَْفَوُؽٛاْْ َّ ُْْْثِ  كزلزلة كقحط ،المصائب مف مصيبةمف  األرض في يحدث ما أم، قاؿ: "8(ءارَبُو
 كذىاب كالفقر كاألكصاب األمراض مف أم (أٔفَىُْفْٟٚل) الثمار في كنقص الزركع في كعاىة
 أف قبؿ مف ،المحفكظ المكح في مكتكبة كىي إال أم (ٔجوأ٘بْأْْلجًِْْٓوزبةْفْٟال) األكالد
 المكح في مكتكبة ،األزؿ في مقدرة كميا األمكر أف المعنى :التسييؿ في قاؿ ،كنكجدىا نخمقيا

                                                           
 .110اآلية  ،سكرة ىكد - 1
 .2/45 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .70اآلية  ،سكرة القصص - 3
 .2/325 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
شفاء العميل في مسائل  :أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي ،ابف القيـ - 5

 ،ـ(1398 ،دار الفكر ،)بيركت ،محمد بدر الديف أبك فراس النعساني الحمبي :تحقيؽ ،القضاء والقدر والحكمة والتعميل
1/133. 
 .49اآلية  ،سكرة القمر - 6
 .3/284 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 7
 .(23- 22) ات، اآليسكرة الحديد - 8
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 السموات يخمق أن قبل األشياء مقادير كتب اهلل إن) :الحديث كفي ،تككف أف قبؿ مف المحفكظ
 ذلؾ إثبات إف أم (١َ٠وّْللاْػٍْٝمٌهْاْ، )1(الماء عمى وعرشو ،سنة ألف بخمسين واألرض

 الحكمة لنا تعالى بيف ثـ ،العباد عمى عسيرا كاف كٕاف ،كجؿ عز اهلل عمى ىيف سيؿ ،كثرتو عمى
ِْبْػٍْٝرؤٍٛاٌْى١َل) :سبحانو فقاؿ ،كالقدر بالقضاء كاقعة األشياء ىذه ككف عف عبلمناإ في

 (آربوُْثّبْرفوؽٛاْٚل، )الدنيا نعيـ مف فاتكـ ما عمى تحزنكا ال كي ذلؾ ككتب أثبت أم (فبرىُ
 الحزف بالحزف كالمراد :المفسركف قاؿ ،كنعيميا الدنيا زىرة مف ،اهلل أعطاكـ بما تبطركا ال كلكي أم

 أحد مف ليس: 2عباس ابف قاؿ كليذا ،كالبطر األشر يكرث الذم الفرح كبالفرح ،القنكط يكجب الذم
 تحزنكا ال :اآلية كمعنى، شكرا كغنيمتو ،صبرا مصيبتو يجعؿ المؤمف كلكف ،كيفرح يحزف كىك إال

 كليذا ،كاري طى بٍ كتى  فيو كاري شى أٍ تى  حتى يطغيكـ شديدا فرحا تفرحكا كال ،أنفسكـ يمككاتي  أف إلى يخرجكـ حزنا
 اهلل رضي عمر كقاؿ ،المصائب عميو ىانت ،القدر في اهلل سر عرؼ مف :العارفيف بعض قاؿ
 لـ أنيا :الثانية ،ديني في تكف لـ أنيا :األكلى :نعـ ثبلث فييا كجدت إال مصيبة أصابتني ما: عنو
وِْ) :كقرأ ،الكبير كاألجر العظيـ الثكاب عمييا يعطي اهلل أف :الثالثة ،كانت مما أعظـ تكف  ْ ثَ َْٚ

َْٓ بثِِو٠ َٖ َْْٓ،اٌ بثَْزُُْٙاَِمآْاٌَِن٠ َٕ ١جَخ ْْأَ ِٖ ِْْأَِبْلَبٌُٛاُِّْْْ أَِآْلِِلَ َِْْٚٗ َْْْا١ٌَِْ ُْْْأَُٚلئِهَْْ،َهاِعؼٛ ِٙ َْػ١ٍَْ

ادْ  َٛ ٍَ َْٕٓ  ُِْْْ ِٙ خ َْْهْث َّ َهْؽ أَُٚلئِهََْْٚ َُُْْٚ َُْْْ٘ ْٙزَُلٚ ُّ ٌْ  .4"3(ا
ْهَْلَْلَْْْْٞنْ ٚاٌْْكيتكمـ الصابكني عف حكمة القدر، فيقكؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )     

 اإلنساف كىدل ،كاألفياـ العقكؿ عنو جؿٌ ضت بما كمزاياه خكاصو شيء كؿ في قدر أم" ،5(ٜلََْْٙفَْ
 ،الخكاص مف النباتات في ما تأممت كلك ،مراعييا إلى نعاـاأل كىدل ،فييا أكدعو بما االنتفاع لكجو

 مف النافعة كالعقاقير األدكية الستخراج اإلنساف كاىتداء ،كالمنافع المزايا مف المعادف في كما
 لكال الذم ،القدير العمي حكمة لعممت ؛كالطائرات المدافع صنع في المعادف كاستخداـ ،النباتات

                                                           
ـ ،صحيح مسمم :مسمـ اإلماـأخرجو  - 1 مىٍيًيمىا السَّبلى ميكسىى عى ـى كى اًج آدى  .4/2044 ،2653حديث رقـ  ،بىاب ًحجى
 .17/258، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 2
 .155اآلية  ،سكرة البقرة - 3
 .315-3/314 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .3اآلية  ،سكرة األعمى - 5
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 المفعكؿ حذؼ إنما :المفسركف قاؿ ،األنعاـ كسائر الظبلـ دياجير في نييـ لكنا كىدايتو تقديره
 .1"بو االنتفاع كجو كعرفو إليو فيداه ،يصمحو ما كحيكاف مخمكؽ لكؿ قدر أم العمكـ إلفادة

 
 المبحث الثالث: موقف الصابوني من أصحاب الفرق المختمفة

سبؽ أف أٌكدنا أف الصابكني سمفي المنيج، متَّبع لمدليؿ، لذلؾ فيك ينتصر لمحؽ، كيرد عمى ما      
خالفو، كيدحض رأيو بالحجة كالبرىاف، كيبلحظ أنو قد اتٌبع منيج السمؼ الصالح في آيات العقيدة، 

دائما ينتصر ألىؿ مع استمياـ بعض أكجو التأكيؿ غير المغالىى فيو عند األشاعرة، لذا فإننا نجده 
 السنة، كيرد عمى ما سكاىـ.

( لـ ترد في األشعريةكالعجيب أف الصابكني قد اتيـ بأنو أشعرم المذىب، مع أف كممة )     
( تكرر في تفسيره أىل السنةتفسيره مطمقا، ال لبياف رأييـ، كال لمرد عمييـ، بينما نجد أف مصطمح )

 .2"كالجماعة السنة أىؿ ،الحؽ أىؿ مذىب كىذاخمس مرات، كفي إحداىا قاؿ: "
كقد تناكؿ الصابكني في تفسيره كثيرا مف الفرؽ التي زاغت عف الجادة، فتعٌرض ليا بالرد،      

 كالتكجيو إلى الطريؽ السكم، كفيما يمي رد الصابكني في تفسيره عمى كؿ فرقة عمى حدة.

 

 رد الصابوني عمى المعتزلة :المطمب األول
تتبع الصابكني المعتزلة في تفسيره في مكضعيف، كرٌد عمييـ، كفي كبل المكضكعيف كاف      

المكضكع الذم يناقشو ىك مكضكع إنكار رؤية اهلل عز كجؿ، كىذاف المكضكعاف عمى النحك 
 التالي:

 

 سورة األعراف :الموضع األول
مى المعتزلة فيما يذىبكف إليو مف ناقش الصابكني مكضكع رؤية اهلل عز كجؿ في اآلخرة كرٌد ع     

 السنة أىؿ مذىب: "3(ْْٟأِْوَْرٌََْْْْْٓإنكارىـ رؤية اهلل عز كجؿ، فقاؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى: )
                                                           

 .3/479 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .3/173 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .143اآلية  ،سكرة األعراؼ - 3
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ٌْٓ) :الكريمة باآلية كاستدلكا ،ذلؾ المعتزلة نكرتكأ ،اآلخرة في ربيـ يركف المؤمنيف فأ عمى قاطبة

( الرؤية مكانإ) عمى كالجماعة السنة ألىؿ دليؿ ىي بؿ ،متمسؾ اآلية ىذه في ليـ كليس (،روأٟ
 كما اهلل عمى يجكز ما يعممكف السبلـ عمييـ األنبياء فإف ،مكسى يسأليا لـ محاال كانت لك ألنيا

ْفََلَْ) :لنكح تعالى قاؿ كما كٕاغبلظ زجر الجكاب في لكاف مستحيمة( الرؤية) كانت كلك ،يستحيؿ

ٌِْٕٝ ؤَ َْ بْرَ ٌََِْْ ٌَِْْٗه١ٌََْْْ ُْ ْثِ ٍْ َْْْأَْْأَِػظُهَْْأِٝ ِْػ َْْٓرَُىٛ َِِْْٓ ١ٍِ ِ٘ ٌَْغب  إنما اهلل رؤية مف المنع فيذا ،1(ا
 ألنؾ ،تراني لف :لمكسى قاؿ اهلل فإ :2مجاىد قاؿ ،ذلؾ عف البشرية البنية لضعؼ ،الدنيا في ىك
 لييبتي الصبر طاؽكأ استقر فإف ،كأشد منؾ أقكل ىك الذم لمجبؿ سأتجمى كلكف ،ذلؾ تطيؽ ال

 مثاال الجبؿ اهلل جعؿ ىذا فعمى ،أنت تطيؽ أال فأحرل الجبؿ يطؽ لـ كاف ،أنت تراني أف أمكف
 اهلل كتاب اآلخرة في الرؤية بكقكع صرح كقد ،اإلطبلؽ عمى مستحيمة الرؤية يجعؿ كلـ ،لمكسى

ُعٖٛ ْ) ئِنْ ُْٚ َِ ْٛ َوح ،٠َْ ِٙ َبْاٌََِْٝٔب  .4"مبتدع إال ينكرىا فبل ،3(َٔبِظَوح َْْهثٙ 

 

 سورة القيامة :الموضع الثاني
َبْاٌَِٝكعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )       كتييـ ،ربيا جبلؿ إلى تنظر أم" ، قاؿ:5(َٔبِظَوح َْْهثٙ 

 ،حجاب ببل الكريـ كجيو إلى كالنظر كعبل جؿ المكلى رؤية الجنة ألىؿ نعيـ كأعظـ ،جمالو في
 كردت كبذلؾ ،الخالؽ إلى تنظر كىي تنضر أف ليا كحؽ ،الخالؽ إلى تنظر :البصرم الحسف قاؿ

 ربكم سترون إنكم) الصحيحيف في كرد ما كيؤيده ،السنة أىؿ مذىب ىك ىذا ،الصحيحة النصكص
 عطواأ فما الحجاب فيكشف) :مسمـ صحيح كفى ،الحديث6(...، إلخالقمر ىذا ترون كما عيانا
 كأكلكا ،اآلخرة في اهلل رؤية المعتزلة كأنكر ،7(وتعالى تبارك ربيم إلى النظر من إلييم أحب شيئا

                                                           
 ..46اآلية  ،سكرة ىكد - 1
 . 4/381، البحر المحيطانظر، أبك حياف:  - 2
 .(23-22اآليات ) ،سكرة القيامة - 3
 .1/313 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .23اآلية  ،سكرة القيامة - 5
 ،6997حديث رقـ  ،(َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة * إلى َربَِّيا َناِظَرةٌ ُوُجوٌه ) :بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى ،صحيح البخاري :أخرجو البخارم - - 6
مىٍيًيمىا ،صحيح مسمم :كمسمـ ،6/2703 افىظىًة عى ٍبًح كىاٍلعىٍصًر كىاٍلميحى تىٍي الص  بلى  .1/439 ،633حديث رقـ  ،بىاب فىٍضًؿ صى
ٍؤيىًة اٍلميٍؤًمًنيفى في اآٍل  ،صحيح مسمم :أخرجو مسمـ - 7 تىعىالىىبىاب ًإٍثبىاًت ري انىوي كى بَّييـٍ سيٍبحى  .1/163 ،181حديث رقـ  ،ًخرىًة رى
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 بغير يتعدل انتظر بمعنى نظر ألف ،باطؿ كىذا ،ربيا ثكاب تنتظر ،منتظرة بمعنى (ٔبظوح) :اآلية
 .1"الجر حرؼ
في حيف أنو اعتمد كثيرا عمى كتاب  ؛كيؼ يرد الصابكني عمى المعتزلة :لك سأؿ سائؿك      

 ؟الزمخشرم، مع أنو كتاب مميء باالعتزالٌيات
: إف كتاب 2فجكابو: قد سألت الشيخ الصابكني نفسو عف ىذا السؤاؿ، فأجابني بقكلو     

الزمخشرم يعتبر مرجعا ىاما في المغة، فيك مف أىـ كتب التفسير البيانية، كقد رجعت إليو في ىذا 
 ، كىذا األمر ال دخؿ لو في مسائؿ االعتزاؿ.األمر كثيرا

كاألمر اآلخر: ىك أنني كنت أرجع إلى الزمخشرم في المسائؿ التي كافؽ عمييا الجميكر،      
كىذا األمر ال يعد رأيا لمزمخشرم، بؿ ىك رأم الجميكر؛ إال أف عبارة الزمخشرم كانت أبمغ، فكنت 

 أنقؿ عبارتو.
ؼ الزمخشرم فييا الجميكر؛ فصفكة التفاسير أبعد ما يككف عنيا، إال كأما المسائؿ التي خال     

أف أنقؿ رأيو ألناقشو فيو، كىذا يعد مأثرة لمتفسير ال مثممة؛ ألنني عند المناقشة ال أككف ناقبل لكبلـ 
 الزمخشرم، بؿ أككف ناقضا لو.

 

 رد الصابوني عمى الشيعة :المطمب الثاني
( كمٌرة أخرل يسمِّييـ الشيعةتتبع الصابكني الشيعة في ثبلثة مكاضع، ككاف مٌرة يسمِّييـ )     

(، كفي كؿ مكضع كاف يتعقبيـ بالمناقشة الشيعة الروافض(، كمرة يسمييـ باألمريف )الرافضة)
 كالرد، كىذا تفصيؿ المكاضع:

 
 سورة النساء :الموضع األول

في سكرة النساء، رٌد الصابكني عمى الشيعة في استدالليـ عمى تحميؿ نكاح المتعة، فعند      
بتفسيره لقكؿ اهلل تعالى: ) َّ ُْْْفَ زَْؼزُ ّْ زَ ٍْ ِْْٗا َْْٓثِ ُْٕٙ َْٓفَِِْْ َْْٓبرُُٛ٘ خ ْْأُُعَٛهُ٘ َٚ  فما أم" ، قاؿ:3(فَِو٠

                                                           
 .3/435 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 ،العشريف مف شير مارس ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،خبلؿ زيارتي لو يـك األربعاء - 2

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،بيف الظير كالعصر ،ـ(2013مف العاـ )
 .24اآلية  ،سكرة النساء - 3
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 نكاح) في بأنيا اآلية الشيعة بعض فسركقد  ،الصحيح الشرعي بالنكاح النساء مف بو تمذذتـ
 .1"جماعكباإل القاطعة بالنصكص محرمة المتعة ألف ،باطؿ تفسير كىك( المتعة
كاسترسؿ الصابكني في الرد عمييـ في تحميميـ لنكاح المتعة في نفس السكرة، فقاؿ في مكضع      

 المتعة نكاح عمى (ِْٕٙٓثْٗاٍزّزؼزُْفّب) تعالى: قكلو كالشيعة الركافض بعض حمؿالحؽ: "
 نكاح ال الجماع طريؽ عف بالنساء التمتع اآلية في االستمتاع مف الغرض ألف ؛فاحش خطأ كىك

 .2"ذلؾ خالؼ بما عبرة كال ،كاإلجماع بالسنة المتعة نكاح حرمة ثبت فقد ،المتعة
فالصابكني رٌد عمييـ في ىذيف المكضعيف ردا مجمبل، فاكتفى ببياف أف رأييـ مخالؼ لمقرآف      

كالسنة كاإلجماع دكف أف يذكر دليبل كاحدا عمى ذلؾ، كالسبب في ذلؾ أف الصابكني تكسَّع في سرد 
ي مف ذلؾ (، كمف أراد التكسع في مكقؼ الصابكنتفسير آيات األحكاماألدلة كمناقشتيا في كتابو )

 .3فميراجع مكضعو مف الكتاب المذككر

 

 سورة الحشر :الموضع الثاني
(، كفي ىذا المكضع اشتد ىجكمو عمييـ، حتى الرافضةفي ىذا المكضع سمَّاىـ الصابكني )     

إنو سرد الركايات التي تقارف بينيـ كبيف الييكد كالنصارل، كالسبب في ذلؾ أنيـ لـ يعف كا ألسنتيـ 
َْٓرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) عف أصحاب اٌَِن٠ َْٓعآُءٚاَْٚ ِِْ

ُْْ ِ٘ َْْْثَْؼِل إَِٔبٌََْٕبْاْغفِوَْْْهثََٕب٠َْمٌُُٛٛ َٛ إِلْف ََْْٚٓ جَمَُٛٔبْاٌَِن٠ ٍَِْْْ ب َّ لَْْثِبإل٠َ ًَْْْٚ ِْغَلّ ْْلٍُُٛثَِٕبْفِْٝرَْغَؼ

َْٓ َِن٠ ُٕٛاٌٍْْْ  َِ ُْ َْهُءٚفْ ْأَِهََْْهثََٕآَْءا  مف ألحد اكحسد بغضا قمكبنا في تجعؿ كال أم" ، قاؿ:4(َهِؽ١
 ابف قاؿ ،دعاءنا فاستجب كالرحمة الرأفة في مبالغ أم(: هؽ١ُْهءٚفْأهْهثٕب) ،المؤمنيف

 ،الصحابة يسمي الذم الرافضي أف ،الكريمة اآلية ىذه مف مالؾ اإلماـ استنبط ما أحسف كما :كثير
 مف أف تعالى بيف :زاده خشي كقاؿ ،المؤمنيف بأكصاؼ اتصافو لعدـ ،شيء الغنيمة ماؿ في لو ليس
 كذلؾ يكف لـ فمف ،كالدعاء بالرحمة السابقيف يذكر أف ،كاألنصار المياجريف بعد مف جاء مف شأف

                                                           
 .1/174 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
 .1/176 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .331 – 1/328 ،تفسير آيات األحكام :الصابكني ،انظر - 3
 .10اآلية  ،سكرة الحشر - 4
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 عف ركم كقد ،اآليات ىذه بمقتضى ،المؤمنيف أقساـ جممة عف خارجا كاف فقد ،بسكء ذكرىـ بؿ
 أىؿ خير مف :الييكد سئمت ،بخصمة الرافضة عمى كالنصارل الييكد تفاضمت) :قاؿ أنو 1الشعبي

 شر مف الرافضة كسئمت ،عيسى أصحاب :فقالكا النصارل كسئمت مكسى أصحاب فقالكا ؟ممتكـ
 فالسيؼ ،فسبكىـ ليـ باالستغفار أمركا( مى اهلل عميو كسمـص) محمد أصحاب :فقالكا ؟ممتكـ أىؿ

 .2"الراحميف أرحـ يا الكريـ نبيؾ أصحاب محبة ارزقنا الميـ ،(القيامة يكـ إلى مسمكؿ عمييـ
كىذا إنصاؼ مف الصابكني لصحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كرضي اهلل عف      

 الصحابة أجمعيف.

 

 يلسورة المِّ  :الموضع الثالث
في ىذا المكضع رٌد الصابكني عمى الشيعة في الشخص المقصكد مف قكؿ اهلل تعالى      

١َُغَٕجَُٙب) ٍَ  ىك (األتقى) مف المراد أف عمى ،السنة أىؿ مف المفسركف جمع"أ ، فقاؿ:3(ْرمَٝا٤ََْْْٚ
 أبي بف )عمي في نزلت اآلية إف :يقكلكف بأسرىـ كالشيعة ،عنو اهلل رضي (الصديؽ بكر أبك)

 اهلل ألف ،عنو اهلل رضي عمي عمى حمميا يمكف ال :نقكؿ ،لو كتكريمنا لعمي حبنا مع كنحف (طالب
ْٔؼّخِْْٓػٕل٤ْٖؽلِْٚب) قكلو كىك ،عميو ينطبؽ ال كصفا األتقى ىذا كصؼ في ذكر تعالى

مى اهلل عميو ص) النبي تربية في كاف كعميٌ  ،عمييا يكافئو حتى نعمة عميو ألحد ليس أم (رغيٜ
( مى اهلل عميو كسمـص) ككاف ،كيربيو كيكسكه ،كيسقيو يطعمو ككاف ،أبيو مف أخذه ألنو( كسمـ

مى ص) لمنبي يكف فمـ عنو اهلل رضي بكر أبك أما ،عنيا كالجزاء شكرىا عميو يجب نعمة عميو منعما
 ،(كسمـمى اهلل عميو ص) الرسكؿ عمى ينفؽ بكر أبك كاف بؿ ،دنيكية نعمة عميو( اهلل عميو كسمـ

 الذم ىك( بكر أبا) كأف ،عنيما اهلل رضى عمى في ال ،الصديؽ بكر أبي في نزلت اآليات أف فثبت
 الصحابة فكؿ ،كمحبتيما شفاعتيما كرزقنا ،جميعا عنيما اهلل رضي عمى ال ،كأعتقو ببلال اشترل

 تعالى فسره ثـ ،بعكيتٌ  يقاؿ أف أحؽ الحؽ كلكف ،فضمو أحدا نغمط أف يجكز كال ،أجبلء عظماء
ب٠ٌَُُْْْٗئرِْٝاٌَِنٜ: )بقكلو  .4"نفسو ليزكي الخير كجكه في مالو ينفؽ الذم أم (:٠َزََيَوَِْٝ

                                                           
 .18/33، القرطبيتفسير انظر، القرطبي:  - 1
 .3/332 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .17اآلية  ،سكرة الميؿ - 3
 .3/497 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
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 رد الصابوني عمى غالة الصوفية :المطمب الثالث
تعقب الصابكني غبلة الصكفية في مكضعيف، كفي كبل المكضعيف، كاف رأم الصكفية      

 يتصادـ مع صريح النقؿ، كالمكضعاف ىما:
 

 سورة المائدة :الموضع األول
في ىذا المكضع تحٌدث الصابكني عف مسألة عقدية ىامة، كىي مسألة الحمكؿ، كلٌما كاف      

األمر؛ فقد ربط مكقفيـ مف ذلؾ بمكقؼ النصارل الذيف يركف بعض غبلة الصكفية يدينكف بيذا 
ََْْٓوفَوٌََْْمَلْْالحمكؿ في عيسى عميو السبلـ، فقاؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى: ) َْْْلَآٌُٛاْْْاٌَِن٠ ّْللَاَْْاِ

َْٛ ١ؼُُْْ٘ َِ َّ ٌْ ُْْٓا َُْْاْث ْو٠َ  ،عيسى في حؿَّ  اهلل أف زعمكا ،النصارل مف فرقة كىـ إليا جعمكه أم" :1(َِ
 ذكر :2حياف أبك قاؿ ،عيسى ىك عندىـ كيسكع ،كأمثالو (يسكع الرب كجاء) كتبيـ في نجد كليذا

 مف كمنيـ ،(اهلل ابف) ىك قاؿ مف كمنيـ ،(اهلل) ىك المسيح إف قاؿ مف النصارل مف أف سبحانو
 إلى كانتمى ظاىرا سبلـباإل تستر مف استنبط النصارل اعتقاد بعض كمف ،(ثبلثة ثالث) ىك قاؿ

 (والوحدة االتحاد) ػب القكؿ إلى مبلحدتيـ مف ذىب كمف ،الجميمة الصكر في اهلل حمكؿ الصكفية
 ينتمي مف جيمة أكلع كقد ،اهلل لديف نصحا ذكرتيـ كانما ،كأمثاليـ المباج كابف ،كالصفار ،كالحبلج

 .3"كأكلياؤه اهلل صفكة أنيـ عائيـكادِّ  ،الءىؤ  بتعظيـ التصكؼ إلى
فربط الصابكني ىذا األمر باعتقاد النصارل بالحمكؿ في عيسى عميو السبلـ، كنقمو كبلـ أبي      

ـر سكاء.  حياف في ىذا األمر، ىك قكؿ صريح بكفر مف قاؿ ىذا األمر؛ حتى إنو كالنصارل في الجي
 

 سورة القصص :الموضع الثاني
في ىذا المكضع ناقش الصابكني اعتقاد بعض الصكفية بأف أبا طالب أسمـ قبؿ أف يمكت،      

 أبا) أف كرذي  ممافرٌد عمييـ بأف ىذا القكؿ يخالؼ النصكص الثابتة في القرآف كالسنة، فقاؿ: "
 شيكخ بعض عف كنقؿ ،كالسنة الكتاب عميو دؿ الذم الصحيح ىك ،االسبلـ غير عمى مات (طالب

                                                           
 .17اآلية  ،سكرة المائدة - 1
 .3/464 البحر المحيط،انظر، أبك حياف:  - 2
 .1/217 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
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 أبي أشعار بعض مف أخذكه كلعميـ ،الكريمة لمنصكص معارض كىك ،مكتو قبؿ أسمـ أنو الصكفية
  :1يقكؿ حيث طالب

 دينا ةػػػالبري أدياف رػػػخي مف      محمد فػػدي بأف عممت دػػػكلق
 دفينا التراب في أكسد حتى      بجمعيـ إليؾ يصمكا لف كاهلل

 يجكد كىك بالشيادة كالنطؽ ،اإلسبلـ في الدخكؿ عف امتناعو بعد ،الكبلـ ىذا يفيده ماذا :أقكؿ     
 :تعالى قكلو نزؿ كفيو ؟عنو فيمتنع اإلسبلـ عميو يعرض( مى اهلل عميو كسمـص) كالنبي ؟بأنفاسو

ب) ََِْْْ ْٝ َْوب ٌٍََِْْٕٓجِ اٌَِن٠ ُٕٛاَْْْٚ َِ زَْغفُِوٚاْْْأََْْءا َْ َ٠َْْٓ ِوِو١ ْْ ُّ ٍْ ٌِْْْٛ ٌَ ٌَِْٝوبُٔٛاَْْْٚ ْٚ ْٓلُْوثَْٝأُ بْثَْؼلِِِْْ َِْ

َْٓ ُْْْرَج١ََ ٌَُُْْْٙ َؾبةُْْأََُٔٙ ْٕ ُِْْأَ ٌَْغِؾ١  في صريحة كىي ،المفسريف تفاؽبا طالب أبي في نزلت فقد ،2(ا
 .3"إسبلمو عدـ

 

 ةىري  رد الصابوني عمى الد   :المطمب الرابع
تحٌدث الصابكني عف الٌدىرية في مكضع كاحد، فقد ناقشيـ في إنكارىـ لمبعث كالحياة األخرل،      

لَبٌُٛاْْكذلؾ عند قكؿ اهلل عز كجؿ: ) بَْٚ ََِْْٝ ١َْٔبَْؽ١َبرَُٕبْاِلَِْْ٘ ُّٛدُْْاٌلُّ َْٔؾ١َبَْٔ بَْٚ َِ ٍُِْٙىَٕآَْٚ ْاِل٠َُْْ

ْ٘وُْ بْاٌَل َِ َُْْْٚ ْْْٓثَِنٌِهٌََُْْٙ ِِْ ُْ ٍْ ِْْْْػ ُْْْاِ َْْْاِلَُْْ٘ اَِماْ،٠َظُُّٕٛ ُْْْرُْزٍََْٝٚ ِٙ َبدْ َْءا٠َبرَُٕبَْػ١ٍَْ بْث١َٕ  ََِْْْ َْوب

ُْْ ُْْْاِْْثِؤاثَآئَِٕآْاْئزُٛاْْْلَبٌُٛاْْْأَْْاِلَُْْؽَغزَُٙ َُْْٓوٕزُ بِكل١ِ َٕ،ًِْْ ُّْْْللَاُْْلُ ٠َُُْْْؾ١ِ١ُى ُْْْصُ ١زُُى ِّ ُ٠َُْْ ُْْْصُ ُؼُى َّ ٠َْْغ

َِْْاٌَِٝ ْٛ خ٠َِْْ َِ ٌْم١َِب َِْْٗه٠ْتَْْلَْْا َْْٓف١ِ َلِو ًِْْأَْوضَوََْْٚ َْْْلَْْإٌَب ٛ ُّ  .4(٠َْؼٍَ
 ،الدنيا الحياة ىذه إال حياة ال :المشرككف قاؿكقد رٌد الصابكني عمى زعميـ ىذا بقكلو: "      
 مف (الدىرية) قكؿ ىذا :5كثير ابف قاؿ ،نشكر كال بعث كال آخرة كال ،بعضنا كيحيا بعضنا يمكت
 قـك يمكت ،الدار ىذه إال َـّ ثى  ما :كمرادىـ ،المعاد إنكار في العرب مشركي مف كافقيـ كمف الكفار

 ،لمصانع المنكريف ،الدىرييف الفبلسفة قكؿ كىذا ،قيامة كال معاد ىناؾ كليس ،آخركف كيعيش
ْال٠ٍْٙىٕبِْٚب، )عميو كاف ما إلى شيء كؿ يعكد سنة ألؼ كثبلثيف ستة كؿ أف المعتقديف

                                                           
 .10/111، تيذيب المغةانظر، األزىرم:  - 1
 .113اآلية  ،سكرة التكبة - 2
 .2/326 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .(26-24اآليات ) ،سكرة الجاثية - 4
 .4/151، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 5
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 لمحياة المكجب أف يريدكف :1الرازم قاؿ األياـ كتعاقب ،الزماف مركر إال ييمكنا كما أم (:اٌل٘و
 الطائفة فيذه ،المختار الخالؽ إثبات إلى حاجة كال ،األفبلؾ كحركات الطبائع تأثيرات كالمكت
ِْْٓثنٌهٌُِْْٙٚب: )عمييـ ردا تعالى قاؿ ،كالقيامة البعث إنكار كبيف ،اإللو إنكار بيف جمعكا

ْاْ، )بينة كال حجة غير مف اهلل كجكد أنكركا كلذلؾ ،نقؿ اك عقؿ مف مستند ليـ كليس أم (:ػٍُ

ْرزٍْٝٚاما، )يقيف غير مف بالظف يتكممكف ،كيتخيمكف يتكىمكف قـك إال ىـ ما أم :(٠ظْْٕٛالُْ٘

 البعث عمى الداللة كاضحات ،المشركيف عمى القرآف آيات قرئت كٕاذا أم :(ث١ٕبدْآ٠برٕبْػ١ٍُٙ
 متمسكيـ كاف ما أم (:ٕبكل١ْٓوٕزُْاْْثآثبئٕبْائزٛاْلبٌٛاْأْْالْؽغزُْٙوبِْْب، )كالنشكر

 قكليـ سمي ،حقا تقكلكنو ما كاف إف ،األكليف آباءنا لنا أحيكا :يقكلكا أف إال ،الصريح الحؽ دفع في
 الذم اهلل :محمد يا ليـ قؿ مأ (:١ّ٠زىُْص٠ُْؾ١١ىُّْللاْلً، )التيكـ سبيؿ عمى( حجة) الباطؿ
 تحيكف إنكـ زعمتـ كما ال ،آجالكـ انقضاء عند يميتكـ الذم ىك نطفا كنتـ حيف ابتداء خمقكـ

 يبعثكـ المكت بعد ثـ أم :(ف١ْٗه٠تْلْاٌم١بِخ٠َْْٛا٠ٌْٝغّؼىُْصُ، )الدىر بحكـ كتمكتكف
 كالحكمة ،اإلعادة عمى يقدر البدء عمى قدر مف فإف ،الدنيا في أحياكـ كما ،كالجزاء لمحساب
ْلْإٌبًْأوضوٌْٚىٓ، )ارتياب كال فيو شؾ ال الذم ،القيامة يكـ في لمجزاء الجمع اقتضت

 فينكركف اهلل قدرة يعممكف ال ،كالتفكر النظر في كقصكرىـ لجيميـ الناس كثرأ كلكف أم (:٠ؼٍّْٛ
  .2"كالجزاء البعث
فيذا الرد مف الصابكني، مف خبلؿ السير مع اآليات، كتكجيو اآليات تكجييا سميما، أفضؿ      

 أسمكب لمرد، ألف الرد اإلليي أقكل مف رد البشر.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.27/231، التفسير الكبيرانظر، الرازم:  - 1
 .3/210 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
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 الفصل السادس
 منيج الصابوني في تفسير آيات األحكام

 وفيو ثالثة مباحث:
 الفقو تعريف :األول المبحث
 الثاني: أصول الفقو في صفوة التفاسيرالمبحث 

 المبحث الثالث: منيج الصابوني في إيراد األحكام الفقيية والترجيح بينيا
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 المبحث األول: تعـــــريــــف الفـقــــــــــو
 التعريف المغوي :المطمب األول

ـي  :ىك كالًفٍقوي قاؿ األزىرم: " :الفقو بمعنى الفيم :أوال       العمـ، كقاؿ ابف منظكر: "الفقو:1"الفىٍي
بِٟٔ، كمنو قكؿ اهلل عز كجؿ: )2"لو كالفيـ بالشيء ََ ٌِْ ْٓ ِِ ُْػْمَلحْ  ًْ اْؽٍُ َٚ،ٌِْٟ ْٛ  .3(٠َْفمَُٙٛاْلَ
، كمنو قكؿ اهلل 4"عمما عمـ بمعنى :فقيا فقوقاؿ ابف منظكر: " :الفقو بمعنى المعرفة :ثانيا     

لَْعز كجؿ: ) ْٛ َْٓٔفَوَْْفٍََ ِِْ ًْ ُْْْفِْولَخْ ُْو ُْٕٙ ِْْٓفٌِْٝ ١َزَفَمَُٙٛاَْْْٛآئِفَخ ِْْ  ٠  .5(اٌل 
 عمـ إلى التكصؿ ىك الفقوقاؿ الراغب األصفياني: " :يطمق الفقو عمى حسن اإلدراك :ثالثا     
 .6"العمـ مف أخص فيك شاىد بعمـ غائب
كيمكف أف نستمخص مما سبؽ أف المعاني المغكية لمفقو تدكر كميا حكؿ الفيـ، سكاء كاف فيما      

دقيقا أك فيما عاديا، كىذا المعنى ىك المعنى المرتبط بالتعريؼ االصطبلحي لمفقو كما سيتضح 
 ذلؾ جميا في المطمب الثاني.

 
 التعريف االصطالحي :المطمب الثاني

إف المعنى االصطبلحي لمفقو منبثؽ مف المعاني المغكية لمكممة، كقد عٌرؼ العمماء الفقو      
بجممة مف التعريفات، ككؿ تعريؼ لو داللتو المغكية لمكممة، كيمكف أف نحصر التعريؼ 

 االصطبلحي لمفقو بالتعريؼ التالي:
 :"الفقو: قاؿ اإلماـ السبكي: 7لتفصيميةالمكتسبة مف أدلتيا ا العمـ باألحكاـ الشرعية الفقو ىو:     

 .8"مف أدلتيا التفصيمية ةمية المكتسبىك العمـ باألحكاـ الشرعية العم

                                                           
 .5/263 ،تيذيب المغة :األزىرم - 1
 .13/522 ،لسان العرب :ابف منظكر - 2
 .(28-27اآليات ) ،سكرة طو - 3
 .13/522 ،لسان العرب :ابف منظكر - 4
 .122اآلية  ،تكبةسكرة ال - 5
 .1/384 ،المفردات في غريب القرآن :الراغب األصفياني - 6
عبد العظيـ محمكد  :تحقيؽ ،البرىان في أصول الفقو :أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ :الجكيني ،انظر - 7

اإلحكام في أصول  :أبك الحسف عمي بف محمد ،كاآلمدم ،1/79 ،ىػ(1418 – 4ط ،دار الكفاء ،المنصكرة ،)مصر ،الديب
في إرشاد الفحول  :كالشككاني ،1/7 ،ق(1404 – 1ط ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،)لبناف ،سيد الجميمي :تحقيؽ ،األحكام

 .1/3 ،عمم األصول
اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الوصول إلى عمم األصول  :تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي ،السبكي - 8

 .1/46 ،ىػ(1404 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف ،لمقاضي البيضاوي
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فيما مصدرا التشريع المذاف يأخذ  ،القرآف الكريـ كالسنة النبكية كيستمد الفقو اإلسبلمي أدلتو مف     
 أك استنباطان مف القكاعد التي دلت عمييا ،منيما المجتيدكف األحكاـ التفصيمية فيمان مف النص

: " جممة اآليات كاألحاديث النبكية،  كمف القرآف مف الشريعة بأحكاـ المعرفة ىك :الفقوقاؿ ابف حـز
 .1"عنو إال تؤخذ ال الذم بيا المرسؿ كبلـ

فالفقو اإلسبلمي مختص بأفعاؿ المكمفيف، ألف األحكاـ المستنبطة مف األدلة التفصيمية متعمقة      
 ما النفس معرفة، كلذلؾ عٌرؼ اإلماـ أبك حنيفة الفقو بأنو: "2بالمكمفيف، فكؿ حكـ منكط بالتكميؼ

 .3"عمييا كما ليا
 

 :تعريف التفسير الفقيي :المطمب الثالث
عمـ يبحث فيو عف أحكاؿ اآليات القرآنية المتعمقة " عٌرؼ العمماء التفسير الفقيي بأنو:      

 .4"مراد اهلل بقدر الطاقة البشرية باألحكاـ الشرعية العممية مف حيث داللتيا عمى
 

ف إ ، ك  ، حتى تككف طابعو التفسير الذم يغمب عميو األحكاـ الفرعية" كعرفو بعضيـ بأنو:     
 .5اشتمؿ عمى تفسير القرآف بصفة عامة"

كالمقصكد في ىذا المبحث مف التفسير الفقيي عند الصابكني طريقة تعاممو مع اآليات الفقيية      
في القرآف الكريـ، كطريقتو في تجمية الحكـ الفقيي منيا، ككيفية عرضو لعمكـ الفقو كأصكلو في 

 صفكة التفاسير.
 
 
 

                                                           
 – 1ط ،دار الحديث ،)القاىرة ،في أصول األحكاماإلحكام  :عمي بف أحمد بف حـز األندلسي أبك محمد ،ابف حـز - 1

 .5/119 ،ق(1404
 ،شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائق أولي النيى لشرح المنتيى ،منصكر بف يكنس بف إدريس :البيكتي ،انظر - 2

 .1/9 ،ـ(1996 – 2ط ،عالـ الكتب ،)بيركت
زكريا  :تحقيؽ ،التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقوشرح التمويح عمى  :عبد اهلل بف مسعكد الحنفي ،المحبكبي - 3

 .1/16 ،ـ(1996 –ق 1416 ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،عميرات
 .2/265 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :الزرقاني - 4
 .187ـ( ، ص1990 -ىػ 1410 ،الدكحة ،، )قطردراسات في أصول التفسير ومناىجو  :حمزة ، عمر يكسؼ - 5
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 في صفوة التفاسيرالمبحث الثاني: أصول الفقو 
 الشرعية األحكاـ استفادة إلى بيا يتكصؿ التي كالبحكث بالقكاعد العمـ ىك :أصول الفقو     

 .1التفصيمية أدلتيا مف العممية
 طيستنب أف العمـ يذاب كعمـ أصكؿ الفقو مف أىـ العمكـ التي يحتاج إلييا المفسِّر؛ ألنو يستطيع     

ًرـ مف :قيؿ كقد، 2األحكاـ عمى االستدالؿ كجويبيِّف ك  ،النص مف األحكاـ  حـر األصكؿ حه
 .الكصكؿ

كقد زيف الصابكني تفسيره بجممة مف العمكـ المندرجة تحت أصكؿ الفقو، كالتي البد لكؿ مفسر      
( : المصالح  ،العام والخاص ،المطمق والمقيد ،المحكم والمتشابومف الخكض فييا، كمف ىذه العمـك

 بياف ذلؾ:(، كٕاليؾ المرسمة
 

 المحكم والمتشابو :المطمب األول
 تعريف المحكم والمتشابو :أوال

ْأََٔيَيْ): عز كجؿقكؿ اهلل المذككر في المحكـ كالمتشابو تعريؼ لممفسريف في       ْاٌَِنٞ َٛ ُ٘

بثَِٙبدْ  َْ زَ ُِ أَُفُوْ َٚ ٌِْىزَبِةْ ْا َُّ ْأُ َٓ ُْ٘ بد  َّ ْؾَى ُِّ ْ ُْْٕٗآ٠َبد  ِِ ٌِْىزَبَةْ كأرجح  ؿ كثيرة منيا،أقكا 3(َػ١ٍََْهْا
 :4ما قيؿ في تعريؼ المحكـ كالمتشابو قكالف

ما يحتمؿ  :المتشابوك  ،س فيو كال يحتمؿ إال كجيا كاحدان ما ال التباأف المحكـ:  :القول األول     
 .5كجكىا
 بعممو اهلل ثراستأ ما :كالمتشابو ،معناه عمى عباده اهلل طمعأ ما :المحكماتأف  :القول الثاني     

 .1معرفتو إلى ألحد سبيؿ فبل

                                                           
 .1/12 ،عف الطبعة الثامنة لدار القمـ( ،شباب األزىر ،مكتبة الدعكة ،)مصر ،عمم أصول الفقو :عبد الكىاب ،خبلؼ - 1
 .1/27 ،التفسير والمفسرون :الذىبي ،انظر - 2
 .7اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 3
إتقان البرىان في عموم  :فضؿ عباس ،انظر ،كالراجح منيا ،لبلطبلع عمى أقكاؿ العمماء في تعريؼ المحكـ كالمتشابو - 4

  .477 – 1/471 ،القرآن
 ،3/5 ،اإلتقان في عموم القرآن :كالسيكطي ،8/210 ،فتح الباري :كابف حجر ،1/10 ،تفسير القرطبي :القرطبي ،انظر - 5

 .2/199 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :كالزرقاني
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 ما :المحكـكقد رٌجح الصابكني القكؿ الثاني، كرأل أف ىذا أحسف ما قيؿ في تعريفيا، فقاؿ: "     
 لـ ما :كالمتشابو ،كتفسيره معناه كفيـ ،كيموتأ عرؼ ما المحكـ :القرطبي قاؿ ،المعنى كاضح كاف
 اكائؿ في المقطعة الحركؼ مثؿ ،خمقو دكف بعممو تعالى ثراستأ مما سبيؿ عممو الى الحد يكف

 .2"فيو قيؿ ما احسف ىذا ،السكر
 

 المحكم والمتشابو:موقف الصابوني من  :ثانيا
يرل الصابكني أف المحكـ كالمتشابو مف أكجو اإلعجاز في كتاب اهلل عز كجؿ، كأنيا مف      

 فمما ،الكريـ بالقرآف التحدم بعد جاء سكر بعشر التحدمصكر التحدم بالقرآف الكريـ، فقاؿ: "
 في ،مثمو بسكرة باإلتياف تحداىـ عجزكا لما ثـ ،سكر بعشر تحداىـ ،القرآف بمثؿ اإلتياف عف عجزكا

 نظميا كقد التسعة األنكاع كىي ،كأمثاليا التشريعية حكاـاأل عمى كاالشتماؿ ،كالفصاحة الببلغة
  :بقكلو بعضيـ

 مىمىؿ ببل شعر بيت في سأنبيكيا      أحرؼ تسعةي  رآفػػػػػػالق ًإنما أال
ثى  عظة قصة رػػػػػػػػػنذي رػػػػػػػبشي متشابػػػو      ـػػمحك راـػػػػح بلؿػػح  .3"ؿػػػػػػػػػػػػػػمى

كيرل الصابكني أف اآليات المتشابيات ال سبيؿ لمعرفة المراد منيا إال بردىا إلى اآليات      
ُْْٕٗالمحكمات، فقاؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) بدْ ْآ٠َبدْ ِِْ َّ ْؾَى َُِّْْٓ َُُّْْ٘ ٌِْىزَبةِْْأُ أَُفوُْْا َْٚ

بثَِٙبدْ  َْ زَ  الحبلؿ ياتكآ ،غمكض كال فييا التباس ال ،الداللة كاضحات ناتبيِّ  ياتآ فيو "أم ،4(ُِ
 الداللة في اشتباه فييا خرأ ياتآ كفيو أم (ِزْبثٙبدْٚأفو، )ساسوكأ الكتاب صؿأ ىفٌ  ،كالحراـ

 .5"ضؿ فقد عكس كاف ،اىتدل فقد المحكـ الكاضح الى المتشابو رد فمف ،الناس مف كثير عمى

                                                                                                                                                                          
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية  :كابف تيمية ،1/319 ،التنزيل )تفسير الخازن(لباب التأويل في معاني  :الخازف ،انظر - 1

اإلتقان في  :كالسيكطي ،8/210 ،فتح الباري :كابف حجر ،2/396 ،البحر المحيط :كأبك حياف ،17/397 ،في التفسير
 .2/199 ،مناىل العرفان في عموم القرآن :كالزرقاني ،3/5 ،عموم القرآن

 .1/115 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .2/27 ،المصدر السابؽ - 3
 .7اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 4
 .1/116 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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كدفع الصابكني التعارض الذم قد يتكىمو بعض الناس مف كجكد آيات متشابيات في كتاب      
ْبةْ زَْوِْاهلل عز كجؿ مع أف اهلل قد حكـ بأف كؿ آيات القرآف الكريـ محكمة في قكلو تعالى: )

، كعف كيفية كجكد آيات محكمات في حيف أف اهلل عز كجؿ قد حكـ بأف ىذا 1(ٗبرُْآ٠َْْذَّْْْىِْؽْْأُْ
َََْْٓٔييَّْْللَاُْالقرآف كتاب متشابو في قكلو تعالى: ) ََ ٌَْؾِل٠شِْْأَْؽ بثِٙب ِْْوزَبثب ْْا َْ زَ ُِّ)2. 

 كبيف يةاآل ىذه بيف التكفيؽ يمكف كيؼ :قيؿ فكقد رٌد الصابكني عمى ىذا التعارض فقاؿ: "فإ      
ذِْْْوزَبةْ : )محكـ كمو القراف فأ ىكد سكرة في جاء ما َّ  القراف فأ الزمر في جاء كما ،(آ٠َبرُْٗأُْؽِى

َََْْٓٔييَّْْللَاُْ) متشابو كمو ََ ٌَْؾِل٠شِْْأَْؽ بثِٙب ِْْوزَبثب ْْا َْ زَ  ذإ ؛ياتاآل بيف تعارض ال فأ :فالجكاب!  ؟(ُِّ
 بو ليس نوأ بمعنى :آ٠برٗ(ْأؽىّذ) :فقكلو صدده في نحف ما غير خاص معنى ليا يةآ كؿ

 يشبو نوأ بمعنى (:ِزْبثٙبْوزبثب: )كقكلو ،المعاني صحيح ،لفاظاأل فصيح حؽ كبلـ نوكأ ،عيب
 .3"ياتاآل بيف تعارض فبل ،بعضا بعضو كيصدؽ ،الحسف في بعضا بعضو
كالصابكني كٕاف كاف يرل أف المحكـ ما اتضح معناه، كالمتشابو ما استأثر اهلل عز كجؿ      

بعممو، إال أنو يرل أف كؿ مف المحكـ كالمتشابو حؽ كصدؽ، ألنو مف كبلـ اهلل عز كجؿ، فقاؿ 
 حؽ كالمحكـ المتشابو مف كؿ "أم ، قاؿ:4(ٕبث ْهَْْلِْْْٕػًِِِْْْْْْْٓاوُْعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )

 .5"اهلل كبلـ نوأل ،كصدؽ
كلٌما كانت معظـ آيات الكتاب الحكيـ محكمة، فما ذيكر سابقا ػػػ في الفصؿ األكؿ عند الحديث      

عف منيجو في التفسير ػػػ يصرؼ ضمنيا إلى آيات القرآف الكريـ المحكمة التي كاف الصابكني 
 يجٌمي معانييا، كيبيِّف مراد اهلل عز كجؿ منيا.

أما القسـ اآلخر كىك المتشابو؛ فكاف الصابكني يتكٌرع عف الخكض في تفسيره، بؿ كاف يرل      
أنو مما استأثر اهلل عز كجؿ بعممو، ككاف يرل أف السؤاؿ عنيا مف المذمكمات، فقد نقؿ عف اإلماـ 
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 ذلؾ كمف المتشابيات عف السؤاؿ :ثامنياعشرة مكاضع يذـ السؤاؿ عنيا، فذكر منيا: " 1الشاطبي
 .2"لخإ .،..معمكـ ستكاءاال :فقاؿ ستكاءاال عف مالؾ سؤاؿ
كمف األمثمة عمى منيج الصابكني أنو عند تفسيره لمحركؼ المقطعة في أكؿ سكرة مريـ      

 :فقيؿ ،كبيرا اختبلفا المفسركف معناىا في اختمؼ المقطعة اليجائية الحركؼ، قاؿ: "3(و١ٙؼٔ)
 . 4"بمراده اعمـ اهلل :المفسريف بعض يقكؿ كليذا ،بعممو اهلل استأثر الذم المتشابو مف إنيا

كقد أدرج الصابكني عمـ الغيب بما في ذلؾ عمـ الساعة في جممة المتشابيات التي استأثر اهلل      
َُْعز كجؿ بعمميا، فقاؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ْٓأَٔذَْْف١ِ َْهث هَْْاٌَِْٝ،ِمْوَواَ٘بِِْ

ٕزََٙبَ٘آ  ،بعمميا اهلل استأثر التي الغيكب مف ألنيا ،ليـ تذكرىا حتى إليؾ عمميا ليس أم: "5(ُِ
ٕزََٙبَ٘آَْهث هَْْاٌَِٝ) ؟السؤاؿ في كفح  مً كيي  عنيا يسألكنؾ فمماذا  عز اهلل إلى كمراجعيا ىادٌ رى مى  أم (:ُِ
 .6"سكاه أحد يعممو ال ،التعييف عمى كقتيا يعمـ الذم فيك ،كجؿ

 

 العام والخاص :المطمب الثاني
، 7ي كال عددميستغرؽ جميع األفراد التي يصدؽ عمييا معناه مف غير حصر كمِّ ىك ما  :العام     

، كعمى ىذا 8"فصاعدا شيئيف عمى كاحدة جية مف الداؿ الكاحد المفظ عف عبارة كالعاـقاؿ الغزالي: "
 .9ما يصمح ليا التعريؼ فبل بد أف تككف اآلية العامة مستغرقة لجميع

فمتى استعصى استغراؽ جميع األفراد؛ فإف صفة العمـك تنتفي عف  :والخاص يقابل العام     
 .11"بعاـ ليس ما كؿ ىك، قاؿ اآلمدم: "الخاص: 10المفظ، كيككف المفظ خاصا

                                                           
 .4/320، الموافقات انظر، الشاطبي: - 1
 .1/243 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .1اآلية  ،سكرة مريـ - 3
 .2/165 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
 .(43/44اآليات ) ،سكرة النازعات - 5
 .3/457 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
 .304ص ،مباحث في عموم القرآن :صبحي الصالح - 7
دار  ،)بيركت ،محمد عبد السبلـ عبد الشافي :تحقيؽ ،المستصفى في عمم األصول :أبك حامد محمد بف محمد ،الغزالي - 8

 .1/224 ،ق(1413 – 1ط ،الكتب العممية
محمد مظير بقا  :تحقيؽ ،بيان المختصر البن الحاجب :أبك الثناء محمكد بف عبد الرحمف بف أحمد ،الراغب األصفياني - 9

 .2/104 ،مركز البحث العممي كٕاحياء التراث اإلسبلمي( ،جامعة أـ القرل ،)المممكة العربية السعكدية
 .1/16 ،)ببل دار نشر( ،عبد المطيؼ محمد العبد :تحقيؽ ،الورقات :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ ،الجكيني - 10
 .2/218 ،اإلحكام في أصول األحكام :اآلمدم - 11



181 
 

كالعاـ كالخاص في صفكة التفاسير عنصر ىاـ، أكثر الصابكني مف بيانو في تفسيره، بؿ      
ُْْٗزٍََّْْْْؽ٠َِْْْْْٗلَْاٌَِْْٛثِْ) العاـ بعد الخاص ذكرمف باب التفنف في األسمكب كلفت االنتباه، فقاؿ: "كاعتبره 

 .2"بالخاص كاالىتماـ العناية لزيادة كذلؾ ،1(ُُِّْْٗأُْ
اِمْْ) :لمتشريؼ العاـ بعد الخاص ذكركقاؿ في مكضع آخر: "      َْْٓأََفْنَٔبَْٚ َِِْْٓ ُْْْإٌَج١ِ ١ْ ١ضَبلَُٙ ِِْ

ْٕهَْ ِِ َْٚٓ ِِ  تنكييا بالذكر خصيـ كلكنو ،النبييف جممة في المذككركف ىؤالء دخؿ فقد ،3(ُّٔٛػْ َْٚ
 .4"ليـ كتشريفا بشأنيـ
َّْْٓللَا٠َُْْْوفَغِْ) :شرفو عمى تنبييا العاـ عمى الخاص عطؼكفي مكضع ثالث قاؿ: "      ْاٌَِن٠

ُٕٛاْْ َِ َُْْْءا ُٕى َِِْْٓ اٌَِن٠ َُْْأُٚرُٛاَْْْٚ ٍْ ٌِْؼ  ثـ ،أكال المؤمنيف في دخمكا (اٌؼٍُْأٚرٛاْاٌن٠ٓ) فإف 5(َكَهَعبدْ ْا
 .6"ليـ تعظيما ثانيا بالذكر خصكا
كأما تطبيؽ العمكـ كالخصكص عمى اآليات في صفكة التفاسير فكاف كاسعا جدا، فما مف آية       

احتممت التخصيص إال كبٌيف ذلؾ فييا، كما مف آية احتممت العمكـ إال كبيف ذلؾ فييا، كمف ذلؾ 
اَِماأنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ٌََْٚٝ َٛ َؼْٝرَ ِْْٗالاْْفٍَِْٝ لَْْْه َِ ٍِْٙهَْْف١َِٙب١ٌُِْْف ُ٠ ٌَْؾْوسََْْٚ ْا

ًَْ َْ إٌَ  كلكنيا األخنس في نزلت كقد ،فسادا األرض في عاث عنؾ انصرؼ كٕاذا أم، قاؿ: "7(َٚ
 :قمبو في ليس ما بمسانو يقكؿ منافؽ كؿ في عامة

 .9"8الثعمب يركغ كما ؾمن كيركغ      حبلكة المساف طرؼ مف يعطيؾ
َِٓكقاؿ في مكضع آخر عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      َُْْْٚ آ٠َْْؾُىٌَُْ َّ َلئِهَّْْللَاُْْأََٔييَْْثِ ْٚ ُ ْفَؤ

ُُْ َُْْْ٘ ٌَْىبفُِوٚ  عامة نياأ إال ،لمييكد فييا الخطاب أف سياقيا مف الظاىر كاف كٕاف كاآلية، قاؿ: "10(ا
 .11"المؤمنيف عصاة عمى بذيميا تجر الكفار في كردت آية ككؿ ،كغيرىـ الييكد في
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ََْكعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٛ َ٠ َُّْْٚ٘ ٠ََُُْْؼ َِْْٗػٍَْٝاٌظَبٌِ  بالظالـ كالمراد، قاؿ: "1(٠ََل٠ْ
 عف تعالى يخبر :2كثير ابف قاؿ ،ظالـ كؿ تعـ كىي ،النزكؿ سبب في كما( معيط أبي بن عقبة)

 ،ندـ القيامة يكـ كاف فإذا ،الرسكؿ سبيؿ غير سبيبل كسمؾ ،الرسكؿ طريؽ فارؽ الذم الظالـ ندـ
 أك( معيط أبي بف عقبة) في نزكليا كاف كسكاء ،كأسفا حسرة يديو عمى كعض ،الندـ ينفعو ال حيث
 .3"ظالـ كؿ في عامة فإنيا ،األشقياء مف غيره

بخصوص العبرة بعموم المفظ ال كما سبؽ مف األمثمة أعمؿ الصابكني فيو القاعدة األصكلية: )     
 قاؿ، قاؿ: "4(حيٌََُّّْْْْحْ يًََُّْْْْْ٘ ىًٌُِْْْْ ٠َْْْٚ(، كمف ذلؾ، أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )السبب

 يممزىـ ،الناس في الكقيعة كثير كاف ألنو (شريق بن األخنس) في السكرة نزلت :المفسركف
 .5"السبب بخصكص ال المفظ بعمكـ العبرة ألف عاـ كالحكـ ،كمدبريف مقبميف ،كيعيبيـ

كالصابكني كٕاف كاف ينطمؽ مف ىذه القاعدة في تفسيره؛ إال أنو أخرج الكثير مف اآليات عف      
ُْْشمكلية ىذه القاعدة، فعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ٌَزَِغَلَُٔٙ ََْْٚٓ ًِْْأَْؽَو ، 6(َؽ١َٛاحْ َْػٍَْٝإٌَب

 الحياة كىي ،مخصكصة حياة بيا المراد أف عمى لمتنبيو (ؽ١بحْػٍٝ): قكلو في التنكيرقاؿ: "
 ، مع أف األصؿ في النكارة أنو يدؿ عمى العمكـ.7"السنيف آالؼ الشخص فييا يعمر التي المتطاكلة

 أمقاؿ: " ،8(ٗهْْا٤َْْْْْٟفٌََِِّْْْْْْْْْْْٓٚوُْفِْغْْز٠ََََْْْْْٚكمف ذلؾ أيضا تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )     
 بو يراد عمـك كاآلية :التسييؿ في قاؿ ،المؤمنيف مف األرض في مف لذنكب المغفرة كيطمبكف

 تعالى كقكلو فيي ،األرض أىؿ مف لممؤمنيف يستغفركف إنما المبلئكة ألف ،الخصكص
َْْوُْفِْغْْز٠َََْْْْٚ)  .10"9(ٛإَُِْْءا٠َْْْْٓنٌٍِِّْْْْٚ
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بكعند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: )      ْٓرََنهَُِْْ ءْ ِِْ ْٝ ِْْٗأَرَذَّْْْ َُِْْعَؼٍَْزُْْٗاِلََْْػ١ٍَْ ١ ِِ ، قاؿ: 1(َوبٌَو
، فتخصيص التدمير بما 2"كٕاىبلكو تدميره اهلل أراد مما ،طريقيا في عميو مرت شيئا تترؾ ما أم"

 أراده اهلل عز كجؿ، تخصيص عقمي لعمكـ اآلية، ألف الريح لـ تدمِّر كؿ شيء.
ؿ القكؿ في أف المفظ لمعمكـ كالمراد بو الخصكص، أك المفظ       ككثيرا ما كاف الصابكني يفصِّ

 .  لمخصكص كالمراد بو العمـك
 

 المطمق والمقيد :المطمب الثالث
مىى دىؿ مىاىك  :المطمق      اًىيَّةً  عى مىى دىالىلىةه  لىوي  يىكيكفى  أىفٍ  غىٍيرً  ًمفٍ  اٍلمى ، قاؿ 3قيييكًدىىا ًمفٍ  شىٍيءو  عى

، كقاؿ ابف قدامة: 4"العمكـ مقتضى تنافى قرينة عف يتعرل مااإلماـ الجكيني: "المطمؽ: ىك 
 .5"لجنسو شاممة حقيقة باعتباره بعينو ال لكاحد التناكؿ ىك :المطمؽ"

 ىك، قاؿ ابف قدامة: "المقيد: 6كىك ما فيو صفة، أك شرط، أك استثناء نقيض المطمق: والمقيد     
 .7"لجنسو الشاممة الحقيقة عمى زائد بأمر مكصكؼ معيف لغير أك لمعيف المتناكؿ

كقد التـز الصابكني في تفسيره آليات كتاب اهلل عز كجؿ ببياف المطمؽ كالمقيد منيا، فمف ذلؾ      
٠َُُْْْىْٓاِْحديثو عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: ) ُٕى  َِْْْ ُوٚ ْْ َِْْْػ بثُِوٚ ٠َِْْْٓغٍِجُٛإَْْْ بْئَز١َْ  ، قاؿ:8(ِِ

 كحذؼ ،الصبر قيد األكلى الشرطية يف أثبت حيث ،الكبلـ ىذا فصاحة إلى انظر :البحر في قاؿ"
 .9"األكلى مف كحذفو ،الكفرة مف ككنيـ قيد الثانية في كأثبت ،الثانية مف نظيره
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كقد كاف الصابكني يبيف حكمة التقييد في بعض المكاطف، كمف ذلؾ أنو عند تفسيره لقكؿ اهلل      
َُْعز كجؿ: ) ْٓثََؼْضَٕبُوُْصُ ُْْْثَْؼلِِْْ  رُِى ْٛ َُِْْْ ٌَََْْْؼٍَُى ُىُوٚ ْْ ْصُ) :المكت بعد البعث ديِّ قي  إنما، قاؿ: "1(رَ

 كاف بعثيـ أف يتكىـ عساه ما كلدفع ،حقيقي مكت أنو عمى التأكيد لزيادة( ِٛرىُْثؼلِْْٓثؼضٕبوُ
 .2"نكـ بعد أك إغماء بعد

 
 المبحث الثالث: منيج الصابوني في إيراد األحكام الفقيية والترجيح بينيا

لذلؾ نراه أجمؿ القكؿ في تفسيره  ،الفقيية كالمسائؿ القرآف ألحكاـ تفسيران  صفكة التفاسير يكف لـ  
التفاسير، كتكٌسع فييا في مؤٌلؼ منفرد، بٌيف فيو المذاىب الفقيية مع آليات األحكاـ في صفكة 

 (.  روائع البيان في تفسير آيات األحكامالترجيح، كأسماه )
كالذم فعمو في صفكة التفاسير أنو كاف غالبا ما يذكر قكؿ الجميكر في المسألة، كمف ذلؾ      

َٕبدُْهلل عز كجؿ: )بيانو رأم الجميكر في حكـ زكاج الكتابية في قكؿ ا َٖ ْؾ ُّ ٌْ ا ََْْٚٓ َِِْْٓ ْأُٚرُٛاْْْاٌَِن٠

ٌِْىزَبةَْ ْٓا ُِِْْْ  رأم كىذا( نصرانيات أك ييكديات) الكتابيات مف الحرائر كزكاج أم" ، قاؿ:3(لَْجٍُِى
 .6"يكمئذ ليـ رخص كٕانما ،المسممات اهلل أكثر قد :5عطاء كقاؿ ،4الجميكر

كمف ذلؾ أيضا بيانو لحرمة مس الزكجة لمميظاًىر منيا قبؿ الكفارة، فقاؿ عند تفسيره لقكلو      
َْٓهلَجَخْ ْفَزَْؾِو٠وُْتعالى: )  ًِِْْ بْأَْْلَْج ٍَ آ َّ  مف ػػػ أمة كأ كاف عبدا ػػػ رقبة إعتاؽ فعمييـ أم" :7(٠َزَ

 مف كدكاعيو( الجماع) عف كناية كالتماس ،يجامعيا أك منيا ظاىر التي زكجتو يعاشر أف قبؿ
 كطء رلممظاىً  يحؿ فبل المجامعة التماس يامن المراد :8الخازف قاؿ ،الجميكر عند كالممس التقبيؿ

                                                           
 .56اآلية  ،سكرة البقرة - 1
 .1/34 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .5اآلية  ،سكرة المائدة - 3
 .2/21، تفسير ابن كثيرانظر، ابف كثير:  - 4
 .1/642، الكشافانظر، الزمخشرم:  - 5

 .1/214 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
 .3اآلية  ،سكرة المجادلة - 7
؛ كالصحيح أنو مف قكؿ البغكم، انظر، 7/44، لباب التأويل في معاني التنزيلىذا القكؿ ليس لمخازف، انظر، الخازف:  - 8

 .4/305، تفسير البغويالبغكم: 
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 فإف ،التكفير قبؿ الكطء لممظاىر يجكز ال :1القرطبي كقاؿ ،يكفر لـ ما منيا ظاىر التي امرأتو
 .2"كفارتاف تمزمو مجاىد كعف ،التكفير عنو يسقط كال ،كعصى أثـ التكفير قبؿ جامعيا

فالصابكني لـ يتكسع في بياف األقكاؿ، كما انو لـ يفصِّؿ في بياف األدلة، كٕانما اكتفى ببياف      
 القكؿ جممة مف غير تفصيؿ.

كمع أف الصابكني قد التـز االختصار كاإليجاز في تفسيره آليات األحكاـ؛ إال أنو كاف يذكر      
أقكاؿ المذاىب في بعض األحكاـ باختصار، فمف ذلؾ بيانو لمعنى القرء في قكلو تعالى: 

ُّطٍََمَبدُْ) ٌْ ا ََْْٚٓ ْٖ ٠ََْْٓزََوثَ ِٙ َِ ْٔفُ  عمى الكاجبقاؿ: "، أىك طير أـ حيض؟ 3(لُُوٚءْ ْصَََلصَخَْْثِؤَ
 ثبلث أك ػػػ كمالؾ الشافعي قكؿ عمى ػػػ أطيار ثبلثة مدة ينتظرف أف بيف المدخكؿ الحرائر المطمقات

 ،بيا المدخكؿ في كىذا ،عدتيا انتياء بعد شاءت إف تتزكج ثـ ،كأحمد حنيفة أبي قكؿ عمى حيض
ب) :تعالى لقكلو ،عمييا عدة فبل ؛بيا المدخكؿ غير أما َّ ُْْْفَ ٌََُْْٓى ِٙ َْْْٓػ١ٍَْ ََٚٔٙبِْػَلحْ ِِْ  .5"4(رَْؼزَلُّ

َّٓكمف ذلؾ أيضا بيانو لحكـ التتابع في صكـ كفارة اليميف، فعند قكؿ اهلل عز كجؿ: )      ُْْْفَ ٌَْ

٠ََُِْْغلْْ ١َب ِٖ َْ ْصَََلصَخِْْفَ  ثبلثة صياـ فكفارتو المذككرة األمكر مف شيئا يجد لـ فمف أم" ، قاؿ:6(أ٠ََب
 كاختار ،التتابع يجب ال :كمالؾ الشافعي كقاؿ ،األياـ في التتابع كالحنابمة األحناؼ شرط ،أياـ

 .8"أجزأه متتابعة أك مفرقة صاميف كيفما أنو 7الطبرم
كقد بٌيف الصابكني في تفسيره أف االختبلؼ الكارد بيف األئمة إنما ىك في الحقيقة اختبلؼ      

لَْاألئمة ليس ىك الخبلؼ المنيي عنو بنص اآلية: )تنكع ال اختبلؼ تضاد، فالخبلؼ بيف  َْٚ

َْْٓرَُىُٛٔٛاْْ اْفزٍََفُٛاْْْرَفََولُٛاَْْْوبٌَِن٠ َْٚٓ بْثَْؼلِِِْْ َُُِْْ َبدَُْْعآَءُ٘ ٌْج١َٕ   شارتأ الذم االختبلؼ" ، قاؿ:9(ا
 كفي( العقيدة) في االختبلؼ بو يراد نماإ (ٚافزٍفٛاْرفولٛاْوبٌن٠ْٓرىٛٔٛاْٚل) اآلية إليو

                                                           
 .17/280، تفسير القرطبيانظر، القرطبي:  - 1

 .3/320 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 2
 .228اآلية  ،سكرة البقرة - 3
 .49اآلية  ،سكرة األحزاب - 4
 .1/90 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
 .89اآلية  ،سكرة المائدة - 6
 .7/14، تفسير الطبريانظر، الطبرم:  - 7
 .1/237 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 8
 .105اآلية  ،سكرة آؿ عمراف - 9
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 في اليسر مف فذلؾ ،المجتيدكف األئمة اختمؼ كما( الفركع) في االختبلؼ ماكأ ،( الديف أصكؿ)
 عن المالم رفع) اسماىا قيمة رسالة اهلل رحمو تيمية كالبف ،العمماء ذلؾ عمى نبو كما ،الشريعة
 .1"كمفيدة رائعة فإنيا الييا فارجع (األعالم األئمة

كمع أف الصابكني حنفي المذىب؛ إال أنو ذكر لي أنو غير متعصب،  بؿ حيثما ساقو الدليؿ      
، كلـ أجد في صفكة التفاسير حكما كاحدا رجح فيو رأم األحناؼ عمى 2كصحَّ الحديث فيك مذىبو

 مف سكاىـ، بؿ كاف دائما يرجح قكؿ الجميكر أك ينقؿ المذاىب دكنما ترجيح.
كني كاف في بعض المسائؿ يختار رأيا غير رأم األحناؼ، كمف ذلؾ حديثو عف بؿ إف الصاب     

 بمد مف كيبعدكا يطردكا أم" ، قاؿ:3(ا٤هِْْٗٓاْْٛف٠َُْْْْْٕأٚماىية النفي في قكؿ اهلل عز كجؿ: )
 أبك كقاؿ ،فزعا ىارب كىك يطمب يزاؿ ال ،بمد إلى بمد مف يككف النفي :الشافعي قاؿ ،آخر بمد إلى

 آخر بمد إلى بمده مف يخرج أف ىينا بالنفي المراد أف 4جرير ابف كاختار ،السجف :النفي :حنيفة
، فالصابكني فسَّر ىذه اآلية عمى قكؿ الشافعية المقتضي بأف النفي يككف مف بمد إلى 5"فيو فيسجف

 بمد، ثـ ذكر اختيار الطبرم ليذا الرأم، مع أف ىذا القكؿ مخالؼ لرأم األحناؼ.
كينبغي اإلشارة ىنا إلى أف ىذا كاف منيج الصابكني في صفكة التفاسير، فاإليجاز الذم ابتغاه      

الصابكني منيجا لو في صفكة التفاسير يحكؿ دكف بياف األدلة أك حتى الترجيح، لذلؾ كاف غالبا ما 
 يكتفي بذكر أقكاؿ المذاىب دكف ترجيح.

(، فإننا سنجد نفسنا أماـ فقو مقارف مف ر آيات األحكامتفسيأما إذا ما قارنا ذلؾ بكتابو )     
الدرجة األكلى، تكسع فيو صاحبو بنقؿ أقكاؿ المذاىب مع االدلة، ثـ ترجيح قكؿ في كؿ حكـ ذكره 

 في الكتاب.
ككاف الصابكني غالبا ما يرجح قكؿ الجميكر في كؿ حكـ، إال أنو كاف في كثير مف المسائؿ      

 ر كيختار قكؿ المذىب الحنفي.يعدؿ عف قكؿ الجميك 
                                                           

 .1/143 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 1
العشريف مف  ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،خبلؿ زيارتي لو في منزلو يـك األربعاء - 2

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،بيف الظير كالعصر ،ـ(2013مف العاـ ) ،شير مارس
 .33اآلية  ،سكرة المائدة - 3
 .6/212، الطبريتفسير انظر، الطبرم:  - 4
 .1/221 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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فمف ذلؾ ترجيحو لما ذىب إليو األحناؼ في أف القرء ىك الحيض، فبعد أف ساؽ أدلة      
، مع أف الصابكني لـ يرٌجح 1الفريقيف، رٌجح قكؿ األحناؼ في المسألة كذكر األدلة عمى ىذا الرأم

 قكال في صفكة التفاسير كما سبؽ بياف ذلؾ.
ذلؾ كثيرة، كمف أراد االستزادة فميمـز )تفسير آيات األحكاـ(، كليقارف بينو كبيف كاألمثمة عمى      

صفكة التفاسير، فالصفكة بياف لمحكـ جممة، كتفسير آيات األحكاـ تفصيؿ لمحكـ مع الترجيح، فكأف 
دة لآليات الفقيية في صفكة التفاسير، كاهلل تعالى أعمـ.  كتابو )تفسير آيات األحكاـ( ميسىكَّ

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .234 – 1/232 ،تفسير آيات األحكام :الصابكني ،انظر - 1
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 الفصل السابع
 االنتقادات الموجية إلى صفوة التفاسير

 وفيو أربعة مباحث:
 الصفات آيات تفسير في منيجو بسبب االنتقاد :األول المبحث

 المبحث الثاني: االنتقادات بسبب تخريج األحاديث النبوية
 المبحث الثالث: االنتقادات بسبب العزو واإلحالة إلى المصادر

 الرابع: االنتقاد بسبب اعتماده عمى مصادر غير مرغوب فيياالمبحث 
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 الصفات آيات تفسير في منيجو بسبب المبحث األول: االنتقاد
 رأي المنتقدين في تفسير الصابوني آليات الصفات :المطمب األول

األمر البارز في انتقادات المنتقديف عمى الشيخ الصابكني كتفسيره، كاف في مسألة تأكيمو      
 التي الخمؼ عقيدة بزيغ السمؼ عقيدة مسخآليات الصفات، حتى قاؿ عنو الشيخ بكر أبك زيد: "

،  القرشي كثير ابف كالحافظ،  الطبرم جرير ابف المفسريف شيخ :السمفييف يفاإلمام تفسير في نزليا
 مصادر تحريؼ في السنة بأىىؿ عظيمة نكاية ىذه فكإ  ،التفاسير صفكة كفي،  ليما مختصريو في
 .1"(كالتصفية االختصار) اسمي تحت،  السمفي االعتقاد في ميمة ليـ

كتعاظـ ىجـك بعض النقاد عمى فضيمة الشيخ الصابكني، حتى كصفو الشيخ محمد سعيد      
القحطاني بأنو أجيؿ طبلب العمـ بأمكر العقيدة، كعمؿ ذلؾ بقكلو: "إف الرجؿ ينطمؽ مف منطمؽ 

 .2فاسد، كىك قياس صفات البارم عمى صفات خمقو"
ع منيج األشاعرة في التأكيؿ، قاؿ الشيخ ابف كرأل بعض الناقديف أف الشيخ الصابكني قد اتب     

 عمى كاطمع ،تفاسير عدة مف كجمعو ،مؤلفو فيو اجتيد قد الكتاب ىذاجبريف عف صفكة التفاسير: "
 كقد ،كالصفات األسماء في األشاعرة معتقد عمى المؤلؼ لكف ؛كالمتأخريف المتقدميف العمماء أقكاؿ
 الرمز كجو عمى كلك ،داللتيا كصرؼ ،لتأكيميا تعرض التي اآليات مف الكثير في عقيدتو أثر ظير

  .3المعتقد" صحيح مسمـ لكؿ معمكمة كىي ،كاالختفاء
بؿ كاٌدعا الشيخ صالح الفكزاف بأف الشيخ الصابكني كاف يتيرب مف تفسير اآليات بما ىك      

 باألحاديث الصفات آيات تفسير مف يتيربإف الشيخمعمـك عند أىؿ السنة إلى التأكيؿ، فقاؿ: "
عَْْاَِماَْؽزَٝ  ) :آية في كما ،تكضحيا جاءت التي َُْْْػْٓفُي  ِٙ َْٛ  )  : كآية ،4(  لٍُُٛثِ ا٢ِفوُْْا٤ٚيُْ٘ َْٚ

ِ٘وُْ اٌظَب َُْْٚٓ ِٛ ٌْجَب ا ََْ  )  : كآية ،5(  َٚ ْٛ َْف٠َُْْ بقْ َْػ٠ُْْٓى    .7" الصفات نفاة بو فسرىا بما كيفسرىا ،  6(ٍَ

                                                           
 .6ص ،التحذير من مختصرات الصابوني :بكر أبك زيد - 1
 ،الرياض ،)المممكة العربية السعكدية ،بكر أبك زيد :تقديـ ،التحذير الجديد من مختصرات الصابوني :محمد جميؿ ،زينك - 2

 .74ص ،ق(1416 – 1ط ،الدكلية دار التحؼ النفائس
 .http://www.tafsir.net/vb/tafsir10831/#ixzz2RC7iYpQ6 :انظر - 3
 .23اآلية  ،سكرة سبأ - 4
 .3اآلية  ،سكرة الحديد - 5
 .42اآلية  ،ةيامسكرة الق - 6
 .1/43 ،)ببل طبعة كال دار نشر( ،البيان ألخطاء بعض الكتاب :صالح بف فكزاف بف عبد اهلل ،الفكزاف - 7

http://www.tafsir.net/vb/tafsir10831/#ixzz2RC7iYpQ6
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كقد جمع زينك اآليات التي انتقدت عمى صفكة التفاسير خاصة في أمكر العقيدة، كتكٌمـ عنيا      
 .1(تنبييات ىامة عمى كتاب صفوة التفاسيرفي كتاب أسماه )

 

 رد الصابوني عمى ىذا االنتقاد :المطمب الثاني
تردد الصابكني كثيرا قبؿ أف يرد عمى تمؾ االنتقادات، بؿ إنو لـ يكف يريد الشركع بالرد عمى      

تمؾ االنتقادات؛ حتى أقنعو فضيمة الشيخ حسف عباس الشربتمي بذلؾ، كبما أف لتأكيؿ الشيخ 
 الصابكني داللة مف الشرع ؛كاف البد لو مف الشركع بالرد.

عمى ما انتقد بو رٌديف عممييف، األكؿ عاـ، كالثاني خاص، كقد  ككاف رد الشيخ الصابكني     
 فٌصؿ الرد في كبل الحالتيف.

 

 الرد العام المسألة األولى:
رٌد الصابكني في البداية عمى منتقديو بجممة مف النقاط، كالتي بٌيف فييا األسمكب الحكيـ      

قد اشتممت ردكد الشيخ الصابكني العامة لمنصيحة، كالطريقة المثمى في النقد، كاحتراـ العمماء، ك 
 :2عمى جممة مف النقاط أىميا

 ِبوِ  ِلُيَجاِريَ  اْلِعْممَ  َطَمبَ  منذٌكر المنتقديف بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ) :أوال     
 .3(الن ارَ  اهلل َأْدَخَموُ  إليو الناس ُوُجوهَ  ِبوِ  َيْصِرفَ  أو السَُّفَياءَ  ِبوِ  ِلُيَماِريَ  أو اْلُعَمَماءَ 
 نبو عمى حرمة المؤمف ككرامتو، فقاؿ "ابت :ثانيا     

ليت األمة اإلسبلمية في ىذه األزماف بأناس ال ىَـّ ليـ إال التطاكؿ عمى الناس، لمظيكر بمظير 
العمماء األفذاذ، ال يرعكف حرمة مؤمف، كال كرامة عالـ، في سبيؿ تقميص ثكب الشيرة بحؽ أك 

                                                           
 ،)المممكة العربية السعكدية ،تنبييات ىامة عمى صفوة التفاسير لمشيخ محمد عمي الصابوني :محمد جميؿ ،زينك ،انظر - 1

 .27-7ص ،ـ(1987 –ق 1407 – 3ط ،مكتبة السكادم لمتكزيع ،جدة
 .12-5ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 2
ٍف يىٍطميبي ًبًعٍمًمًو الد ٍنيىا ،سنن الترمذي :أخرجو الترمذم - 3 ًديثه  :كقاؿ ،5/32 ،2654حديث رقـ  ،بىاب ما جاء ًفيمى ىذا حى

ًؿ ًبوً  ،سنن ابن ماجة :كابف ماجة ،وي إال مف ىذا اٍلكىٍجوً غىًريبه الى نىٍعًرفي   ،1/96 ،260حديث رقـ  ،بىاب ااًلٍنًتفىاًع ًباٍلًعٍمـً كىاٍلعىمى
 ،)المكتب اإلسبلمي( ،صحيح الجامع الصغير وزياداتو :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،األلباني ،كالحديث حسف، انظر

 .2/1091 ،6383حديث رقـ 
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اليدـ، كال يعرفكف البناء، يتربصكف بالمسمـ الزلة في كبلمو أك قممو أك لسانو، أك باطؿ، يتقنكف 
ليخبكا فييا كيضعكا، كيشيركا بو، كيتصيدكف بعض الينات، لينفخكا فييا كيكبركىا، حتى تصبح 
الحبة قبة، كيجعمكا منيا سمما المتطاء صيكة الشيرة باسـ الغيرة عمى الديف، كالدفاع عف عقيدة 

 . 1ؼ، كما ىـ مف أدب أىؿ العمـ، كسيرة السمؼ الصالح في فتيؿ ال قطمير"السم
بٌيف الصابكني الدافع مف كراء ىذا العمؿ الذم قامكا بو، فقاؿ: "كليس الدافع ألمثاؿ  :ثالثا     

 َدب  ىؤالء إال الحسد كحب الشيرة، الذم ىك مفسد لمديف كما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )
 والذي ،الش ْعرِ  َحاِلَقةُ  الَ  الدِّينِ  َحاِلَقةُ  اْلَحاِلَقةُ  ىي َواْلَبْغَضاءُ  َواْلَبْغَضاءُ  اْلَحَسدُ  َقْبَمُكمُ  اأُلَممِ  َداءُ  ْيُكمْ ِإلَ 

 الس اَلمَ  َأْفُشوا َتَحاَبْبُتمْ  َفَعْمُتُموهُ  إذا بشيء ُأَنبُِّئُكمْ  َأَفالَ  َتَحابُّوا حتى ُتْؤِمُنوا الَ  بيده ُمَحم دٍ  َنْفُس 
 .3"2(َبْيَنُكمْ 
أكضح الصابكني الفرؽ بيف النصيحة كالفضيحة، فقاؿ: "النصيحة شيء، كالتشيير  :رابعا     

كالفضيحة شيء آخر، كقد ييمبِّس إبميس عمى اإلنساف عممو، فيصكِّر لو أف ىذا التجريح كالتشيير 
بذلؾ المسكيف، كييعٌد العٌدة لمنيش في عرض بالناس ىك مف الغيرة عمى ديف اهلل عز كجؿ، فينخدع 

 .4أخيو المسمـ، كما ىك إال مف )تمبيس إبميس(، كجرم مع ىكل النفس في حب الشيرة كالظيكر"
اعترؼ الصابكني ببشريتو، كأف النفس البشرية ميما عمت فمف تصؿ إلى الكماؿ، بؿ  :خامسا     

إف كؿ نفس بشرية يعترييا النقص كالقصكر، فقاؿ: "مف الذم ال يخطئ منا حتى يقٌر لو بالعصمة؟ 
كمف الذم ال تقع منو ىفكة كال زلة؟ فكؿ بني آدـ خٌطاء، كخير الخٌطائيف التٌكابكف، كقديما قاؿ 

(، كما أحسف ما قيؿ: غمطو عدُّ إنما الفاضل من يَ  ،ليس الفاضل من ال يغمطالحكماء: )بعض 
 .5("معايبو عدّ كفى بالمرء نبال أن تُ )
 
 

                                                           
 .6-5ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :الصابكني - 1
حديث رقـ  ،سنن الترمذي :كالترمذم ،1/164 ،1412حديث رقـ  ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أحمد اإلماـأخرجو  - 2

 .1/634 ،3362حديث رقـ  ،صحيح الجامع الصغير وزياداتو :األلباني ،انظر ،كالحديث صحيح ،4/664 ،2510
 .7-6ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :الصابكني - 3
 .7ص ،المصدر السابؽ - 4
 .8ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :الصابكني - 5
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 الرد الخاص :المسألة الثانية
بٌيف سابقا منيج الصابكني في التعامؿ مع آيات الصفات، كمتى كاف يمجأ إلى التأكيؿ، ككاف      

مع آيات الصفات، كأنو كاف يؤٌكؿ اآليات المتفؽ عمى تأكيميا، إال القمة  سمفي المنيج في تعاممو
 القميمة مف اآليات، ككاف لو كجية فيما ذىب.

كأما عف مكقؼ الصابكني مف العقيدة األشعرية؛ فقد تبٌيف أف ىذه الفرقة ليس ليا ذكر في      
ـ في التفسير مرارا كتكرارا، كقد صفكة التفاسير، في حيف أف أىؿ السنة كالسمؼ الصالح تكرر ذكرى

َُْتبٌيف ذلؾ مف صمب صفكة التفاسير كبخاصة في قكؿ اهلل تعالى: ) َوٍَ ٍَّْٝللَاَُْْٚ ٛ ، 1(رَْى١ٍِّب ُِْْ
ككيؼ أنو أثبت أف كبلـ اهلل عز كجؿ حركؼ كأصكات مسمكعة؛ إال أنيا تختمؼ في مكنكنيا عف 

 .2أصكات البشر
كقد تبٌيف سابقا أف الصابكني قد اتٌبع منيج السمؼ الصالح في آيات العقيدة، مع استمياـ      

بعض أكجو التأكيؿ غير المغالى فيو عند األشاعرة، لذا نجده دائما ينتصر ألىؿ السنة، كيرد عمى 
 مخالفييـ، فيك عمى ذلؾ ال يككف أشعريا، بؿ سمفٌيا.

آليات التي انتقدت عميو ردا خاصا يتعمؽ بكؿ آية، كقد تقٌدـ رٌده كقد رٌد الصابكني عمى كؿ ا     
ََْعمى تأكيؿ آية: ) ْٛ َْف٠َُْْ ٠ُْْْْٓى بقَْػ ، ككيفية عرضة ألقكاؿ السمؼ، كتبٌيف أف ىذه اآلية 3(ٍَ

ليست مف آيات الصفات، بؿ إنو لـ يرد قكؿ كاحد عف السمؼ أف الساؽ ىنا ىي )ساؽ اهلل عز 
أحد مف المفسِّريف، قاؿ الصابكني: "فيؿ جميع السمؼ كانكا عمى جيؿ كجؿ(، بؿ لـ ينقؿ ىذا 

بمعنى اآلية الكريمة، ككانكا عمى ابتداع كضبلؿ حينما فٌسركىا باليكؿ كالشٌدة؟ كماذا يبقى مف خير 
 .4في األمة إف كاف كبار الصحابة كالتابعيف عمى ضبلؿ؟"

لمكجية إلى الصابكني كانت عمى الطبعات كينبغي اإلشارة إلى أف كثيرا مف االنتقادات ا     
األكلى مف الصفكة، كالمعمـك أف المنيج العممي في ىذا؛ أف الناقد البد لو مف الرجكع إلى الطبعة 

 األخيرة الصادرة لمكتاب، ال الطبعة األكلى.

                                                           
 .164اآلية  ،سكرة النساء - 1
 .164انظر المبحث األكؿ مف الفصؿ الخامس مف ىذه الرسالة، ص  - 2
 .42اآلية  ،سكرة القيامة - 3
 .18ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :الصابكني - 4
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ْبيَْلَْفمف ذلؾ أف الشيخ محمد زينك انتقد عمى الصابكني تأكيؿ اليد بالذات في قكلو تعالى: )     

ٌُْ ب٠ْباِْث١ٍِ ََٕؼهََِْْ ُغلَْْأََِْْ َْ بْرَ َّ ََْْٜفٍَْمذٌُِْْ ، قاؿ الشيخ زينكا: "قاؿ الصابكني في تفسيره: 1(ث١ََِل
)أم قاؿ لو ربو: ما الذم كصدؾ عف السجكد لمف خمقت بذاتي(، فاآلية صريحة في إثبات اليديف 

داؿ لفظ )بيدم( بمفظ )بذاتي( كىك هلل تعالى، فبل أدرم ما الذم حممو عمى ىذا التفسير، كىك استب
يعمـ أف مذىب السمؼ إثبات اليديف هلل تعالى عمى الكجو الذم يميؽ بجبللو، مف غير تشبيو، كال 

 .2تجسيـ، إلخ"
فالشيخ زينك قد نقؿ ىذا التأكيؿ عف صفكة التفاسير في طبعتو األكلى، كقد بيف الشيخ      

ارة كانت تحتاج إلى زيادة تكضيح، بأف يقاؿ: لمف خمقتو الصابكني ذلؾ فقاؿ: "أنا أعترؼ بأف العب
 . 3بذاتي بيدٌم مف غير كاسطة أب أك أـ، كقد عٌدلت العبارة في الطبعة األخيرة مف الصفكة"

كقد رجعت إلى صفكة التفاسير ألرل قكؿ الصابكني في اآلية، فكجدت التأكيؿ ليس عمى      
 لو قاؿ أمالتأكيؿ المعٌدؿ، قاؿ الصابكني في تفسيرىا: "الصكرة التي نقميا الشيخ زينك، بؿ عمى 

 قاؿ كأـ؟ أب كاسطة غير مف ؟بذاتي خمقتو لمف السجكد عف كصدؾ صرفؾ الذم ما :ربو
 نفسو إلى أضاؼ كما ،شيء كؿ خالؽ كاف كٕاف ،(آلدـ تكريما) نفسو إلى خمقو أضاؼ :القرطبي

 .4"يعرفكنو بما الناس فخاطب ،كالمساجد ،كالناقة ،كالبيت ،الركح
(، ككاف األكلى بو أف يرجع إلى الطبعات من غير واسطة أب وأمفالشيخ زينك لـ ينقؿ عبارة )     

 المنقحة.
كقد ناقش الصابكني الشيخ زينك في كؿ آية اٌدعى أف الحؽ فييا مجانب لما فٌسر بو      

فٌسركا اآليات عمى  الصابكني بعض آيات الصفات، فكاف الصابكني ينقؿ أقكاؿ السمؼ الذيف
التفسير الذم ذكره، كيجمي الحكمة التي اتٌبعيا في ترجيحو ليذا التفسير، كمف أراد االستزادة فميراجع 

 (.كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسيركتابو: )
 

                                                           
 .74اآلية  ،سكرة ص - 1
 .14ص ،تنبييات ىامة عمى كتاب صفوة التفاسير :زينك - 2
 .40ص ،االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير كشف :الصابكني - 3
 .3/126 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 4
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 النبوية األحاديث تخريج بسبب الثاني: االنتقاد المبحث
انتيقد عمى الشيخ الصابكني في تفسيره صفكة التفاسير احتجاجو باألحاديث الضعيفة، كعد      

بياف درجة األحاديث مف الصحة، أك عدـ االعتماد عمى األحاديث الصحيحة دكف غيرىا، كىذا 
 بياف ذلؾ:

 

 رأي المنتقدين :المطمب األول
حاديث التي ال تصح، بؿ إف بعض ىذه انتيًقد الشيخ الصابكني عمى إيراده جممة مف األ     

األحاديث كاف شديد الضعؼ، مما جعؿ الشيخ محمد زينك يقكؿ: "لقد زيف الصابكني تفسيره في 
، ثـ 1أكؿ كرقة بأربعة أحاديث بعضيا مكضكع، كتخريجيا كميا خطأ، كال تخفى عمى طالب عمـ"

 ذكر ىذه األحاديث، كنقؿ أقكاؿ األئمة في الحكـ عمييا.
كأما الشيخ الفكزاف فقد انتقد الشيخ لعدـ حكمو عمى األحاديث التي يكردىا في تفسيره، فقاؿ:      

 .2" كعدميا الصحة مف درجتيا يبيف كال ،النزكؿ أسباب في األحاديث مف كثيرا الكتاب في يكرد"
االنتقادات كأما الشيخ بكر أبك زيد فكاف شديد القسكة عمى الصابكني؛ إذ ذكر أمثمة لبعض      

، كذكر فييا جممة مف االنتقادات 3عمى الصابكني، عنكنيا بقكلو )أمثمة لجياالتو في السنة النبكية(
 :4منيا
 .بعضو أىك كمو العزك يصح كال حاديثأ عزاأنو  :أوال     
 كىي مكضكعة. ،حاطب بف ثعمبة قصة أىثبت :ثانيا     
 ًإلى حديث عمى الحكـ كنسب،  الصحيح خارج كىك فأىطمؽ البخارم ًإلى العزك في أىكىـ :ثالثا     

  .قائمو غير
 .يبيف كلـ كالكاىيات عاؼكالضِّ  المراسيؿ فذكر ؛صحيحان  حديثان  ًإال يذكر ال أىف التـز :رابعا     

 
                                                           

 .28ص ،تنبييات ىامة عمى كتاب صفوة التفاسير :زينك - 1
 .1/43 ،البيان ألخطاء بعض الكتاب :الفكزاف - 2
كمف أراد أف  ،كما أنو إماـ في التفسير ،السنة النبكية بؿ كنرل أنو إماـ في ،كنحف ننزه الشيخ الصابكني عف ىذا الكبلـ - 3

 .كعمى رأسيا مؤلفاتو الحديثة التي شرح فييا الكتب الستة ،فميراجع مؤلفات الشيخ الصابكني ،يستكثؽ مف ذلؾ
 .21ص ،التحذير من مختصرات الصابوني :بكر أبك زيد ،انظر - 4
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 الشيخ الصابوني ردّ  :المطمب الثاني
أف ىذه األحاديث الضعيفة التي ركاىا إنما ركاىا ألنيا كٕاف ضعفيا بعض  1حٌدثني الصابكني     

العمماء فإف البعض اآلخر قد صححيا، كىك ليس محدِّثا بؿ مفسر، فنقؿ ىذه الركايات منو ليست 
 منقصة؛ ما داـ أنو اعتمد عمى األئمة أصحاب الشأف في ىذا التخصص.

في رده عمى الشيخ زينك، حيث اٌدعى اآلخر أف  كىذا األمر ىك ما فعمو الشيخ الصابكني     
، مع أف ىذه األحاديث األربعة 2الصابكني زٌيف كتابو في أكؿ كرقة بأربعة أحاديث بعضيا مكضكع

ليست مف كبلـ الصابكني، بؿ مف كبلـ الشيخ الشربتمي، قاؿ الصابكني في رده عميو: "قاتؿ اهلل 
؟ تنسب إلى الشخص ما لـ يفعمو، كتقكؿ عميو زكرا الحسد، كسكء الظف، كالبيتاف، أما تتقي اهلل

كبيتانا ما ىك منو برمء، لماذا ال تذكر لمناس الحقيقة، أف الطبعة التي ذكرىا السيد الشربتمي 
كخرجت باسمو خاصة، ىي التي ذكرت فييا ىذه األحاديث؟ كيؼ تحمِّمني كزر غيرم، كأنت تعمـ 

ي مف كبلـ السيد الشربتمي، كتحمؿ اسمو خاصة، كاهلل أف الكممة التي ذيكرت فييا األحاديث ى
لَْتعالى يقكؿ: ) اِىَهح ْْرَِيهَُْْٚ ، ىؿ رأيتيا في الطبعات األكلى مف كتبي؟ أـ ىي 3(أُْفَوِْْٜٚىهََْْٚ

 . 4خاصة بطبعة السيد الشربتمي، فقد اعتمد عمى بعض المكظفيف عنده، فكضعيا في مقدمة طبعتو"
ثـ بدأ الصابكني بتخريج األحاديث التي ذكرىا الشيخ زينك، كبعد التحقيؽ أثبت أف ثبلثة منيا      

صحيحة، كنقؿ أقكاؿ األئمة في الحكـ عمييا، كبٌيف أف الخطأ كاف فقط في نسبة األحاديث، فالذم 
أمر كثير في كاف في البخارم ذكره في الترمذم، كالذم كاف عند الترمذم كثقو مف البخارم، كىذا 

 .5المطبكع، سكاء مف مؤلفو، أك مف الناسخ المتكلي طباعتو
، فقاؿ الصابكني عنو إنو ليس بمكضكع 6(أشراف أمتي حممة القرآنأما الحديث الرابع، كىك: )     

بؿ ضعيؼ، في سنده راك ضعيؼ، كٕانما ىك كما قاؿ المناكم: حديث ضعيؼ، كليس ىك بباطؿ 
يؼ كما ىك معمـك عند أىؿ الحديث يعمؿ بو في فضائؿ األعماؿ، كال كال مكضكع، كالحديث الضع

                                                           
مف  ،العشريف مف شير مارس ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :المكافؽ ،في زيارتي لو يـك األربعاء - 1

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،ـ(2013العاـ )
 .28ص ،تنبييات ىامة عمى كتاب صفوة التفاسير :زينك ،انظر - 2
 .15اآلية  ،سكرة اإلسراء - 3
 .67-66ص ،تنبييات حول كتاب صفوة التفاسيركشف االفتراءات في رسالة ال :الصابكني - 4
 .69ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 5
كالحديث مف ركاية )نيشؿ بف سعيد الخرساني عف  ،12/125 ،12662حديث رقـ  ،المعجم الكبير :أخرجو الطبراني - 6

   .الضحاؾ بف مزاحـ عف ابف عباس(
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عبرة بقكؿ األلباني إنو مكضكع، أماـ أساطيف عمماء الحديث، المشيكد ليـ بالعمـ كالدراية كالتثبت، 
 .1فمـ يقؿ أحد مف المحدِّثيف إف الحديث مكضكع، إنما ذكركا فيو راكيا ضعيفا

 محمدكني غير مسمَّـ بو، ألف الحديث ركاه الطبراني مف طريؽ: )أقكؿ: ما قالو الشيخ الصاب     
اًعيؿي  ثنا اٍلعىٍسكىًرم   السَّرَّاجي  بىٍكرو  بف المَّوً  عبد بف مىاًني   إبراىيـ بف ًإٍسمى  سىًعيدو  بف سىٍعدي  ثنا التٍَّرجي

اًني   ٍرجى اؾً  عىفً  الرَّاًسًبيِّ  المَّوً  عبد أبي نىٍيشىؿو  عف اٍلجي حَّ بَّاسو  بفا عىفً  ميزىاًحـو  بف الضَّ عف النبي صمى  عى
 اهلل عميو كسمـ، فذكر الحديث(، كالحديث فيو أكثر مف عمة:

جماعة مف  الضحاؾ "لقى :قاؿ ابف حباف :االنقطاع الذي بين الضحاك وابن عباس :األولى     
كمف زعـ أنو لقى ابف  ،كلـ يشافو أحدا مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، التابعيف

ف يككف الضحاؾ بف مزاحـ لقي بف عباس كقاؿ ابف عدم: "كاف شعبة ينكر أ ،2عباس فقد كىـ"
أسمعت مف ابف  :قمت لو :كقاؿ عبد الممؾ بف ميسرة ،"كثقو أحمد كابف معيف :، كقاؿ الذىبي3قط"

   .4"ال :قاؿ ؟عباس
 ،الطيالسيكىك نيشؿ الراسبي، قاؿ  يث:ضعيفا جدا، متروك الحد ياأن فيو راو  :الثانية     

ٍرعىة أبكقاؿ ك ، بشيءو  ليس :داكد كأبك ،، كقاؿ ابف معيفكذاب :راىكيو بف كٕاسحاؽ  :كالدارقطني ،زي
قىاؿ ،ضعيؼ قىاؿ، الحديث ضعيؼ ،الحديث متركؾ ،بقكم ليس :حاتـ أبك كى  متركؾ :النَّسىائي كى
 .7راىكيو بف إسحاؽ ككذبو متركؾ، كقاؿ ابف حجر: 6، كقاؿ الذىبي: كاه5الحديث

فيذا الحديث ضعيؼ جدا، كال يؤخذ بو في فضائؿ األعماؿ، ألف مف أخذ بالحديث الضعيؼ      
ػػػػ أم  لو اإلسبلـ شيخ ذكرفي فضائؿ األعماؿ؛ اشترط أال يككف ضعفو شديدا، قاؿ السيكطي: "

                                                           
 .70-69ص ،كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسير :الصابكني ،انظر - 1
 .6/480 ،8683ترجمة رقـ  ،الثقات ،ابف حباف - 2
 .4/95 ،944ترجمة رقـ  ،الكامل في الضعفاء :ابف عدم - 3
 .1/509 ،2437ترجمة رقـ  ،الكاشف :الذىبي - 4
 .34-30/33 ،6483ترجمة  ،الكمالتيذيب  :المزم ،انظر - 5
 .2/327 ،5884ترجمة  ،الكاشف :الذىبي - 6
 ،ـ(1986 -ىػ 1406 – 1ط ،دار الرشيد ،)سكريا ،تقريب التيذيبأبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني  ،ابف حجر - 7

 .1/566 ،7198ترجمة 
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 مف فيخرج ،شديد غير ضعؼال يككف أف أحدىا شركط ثبلثة شركط األخذ بالحديث الضعيؼ ػػػ
 .1"غمطو فحش كمف ،بالكذب كالمتيميف ،الكذابيف مف انفرد

عف ىذه األحاديث التي ذكرىا في تفسيره كىي مرد ضعؼ عند  2كقد سألت الشيخ الصابكني     
 العمماء فقاؿ: 

ىك لـ يذكر ىذه األحاديث في االستدالؿ عمى حكـ معيف، بؿ ذكرىا في الترغيب، كفي  :أوال     
 فضائؿ األعماؿ، كىذا أمر متساىؿ فيو عند العمماء.

إف ىذا األمر ػػػ أم التحقؽ مف صحة األحاديث، كاختيار الصحة ػػػ ىك عمؿ المحدِّثيف،  :ثانيا     
 كالصابكني مفسِّر.

ديث التي ذكرىا في تفسيره ضخمة جدا، كالتحقؽ منيا أمر متعب جدا، كيحتاج إف األحا :ثالثا     
 إلى كقت طكيبل، كيجعؿ الكتاب طكيؿ جدا، كىذا مخالؼ لمنيجو في االختصار.

إف ىذه األحاديث كما أف بعض العمماء ضعفيا؛ فإف بعضيـ قد صححيا، ككما أف ىذا  :رابعا     
كما داـ أحد مف العمماء صححيا فبل بأس بذكره  التفسير لمعمماء فيك أيضا لمعامة،

لمعامة؛ ألفى أقكاؿ العمماء بالنسبة إلى العامة دليؿ شرعي، كأما مف ضٌعؼ الحديث مف 
 العمماء فمو أال يأخذ بو.

را؛ فاألحاديث جزء مف كتابو، كتستحؽ الجيد  كما ذكره الشيخ الصابكني ال يصمح ألف يككف مبرِّ
 مفسِّرا ال يمنعو مف النظر في الكتب المختصة.المناسب ليا، كككنو 

 
 المصادر الى واإلحالة العزو  بسبب الثالث: االنتقاد المبحث

كمف جممة األمكر المنتقدة عمى الصابكني، ككاف ينقؿ مف المصادر دكف عزك، أف كاف يعزك      
الصابكني: "الكاتب إلى غير الكتب التي نقؿ منيا، كىذا األمر اعترؼ بو الصابكني نفسو، قاؿ 

أخطأ في نسبتيا، أك أف الطابع عند طباعتيا أخطأ، فجعؿ ما في الترمذم مكاف البخارم، كما في 

                                                           
 .1/298 ،تدريب الراوي :السيكطي - 1
 ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :يـك األربعاء المكافؽ ،في منزلو خبلؿ الزيارة التي قمت بيا لو - 2

 .في منزلو الكائف في حي اإلسكاف في مكة المكرمة ،بيف الظير كالعصر ،ـ(2013مف العاـ ) ،العشريف مف شير مارس



197 
 

البخارم مكاف الترمذم، كىذا أمر يحصؿ في كؿ مطبكع، كتجرم في كثير مف الكتب مثؿ ىذه 
 .1األخطاء"

 أىحاديث عزامؽ باالحاديث، فقاؿ: "كقد صٌرح الشيخ بكر أبك زيد بيذا االنتقاد، خاصة فيما يتع     
 كنسب، الصحيح خارج كىك فأىطمؽ البخارم ًإلى العزك في كأىكىـ، بعضو أىك كمو العزك يصح كال

 .2"قائمو غير ًإلى حديث عمى الحكـ
كقد نصح الشيخ إسماعيؿ بف محمد األنصارم بأف يعيد الشيخ الصابكني طبع صفكة      

 المحتكم األىخطاء مف مجردان  الكتاب طبع ًإعادة فرٍأييالتفاسير، متضمنا إعادة التكثيؽ، فقاؿ: "
 كلي كاهلل تكثيقو يميؽ ال مرجع أىم تكثيؽ كمف ،فييا تكسع التي المجاز أىنكاع كمف، عمييا

 .3"التكفيؽ
ككاف رٌد الصابكني أنو عاتب الناقد عمى الطريقة التي صٌرح فييا بيذا النقد؛ فقاؿ: "كىذا أمر      

يحصؿ في كؿ مطبكع، كتجرم في كثير مف الكتب مثؿ ىذه األخطاء، فعبلـ ىذا التشكيش 
 .4كالتشيير بالباطؿ كالبيتاف؟"

 
 : 5بعدة نقاط وقد سألت الشيخ الصابوني عن عدم التوثيق فأجاب

أنو كاف يقرأ مف عدة تفاسير، كيكتب ما اتفقكا عميو، فاألمكر غير المكثٌقة تككف مذككرة  :أوال     
 في أكثر مف مصدر، كبالتالي فإف تكثيؽ المعمكمة عمى ىذا االمر متعٌذر.

إف كثيرا مف تمؾ المعمكمات كاف يذكرىا الصابكني بعباراتو، فكاف يمخِّص عبارات األئمة  :ثانيا     
 بمغتو كصياغتو، كىذا أمر ال يحتاج إلى تكثيؽ.

إف بعض المعمكمات التي لـ يكثقيا، تككف مف أقكالو، حتى لك كفقت عبارة غيره مف  :ثالثا     
 األئمة.
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إف الصابكني اعتمد في تفسيره عمى االختصار كاإليجاز، كىاذاف األمراف يتعارضاف مع  :رابعا     
يقتضي مف المؤلؼ أف يقؼ عمى عدة تفاسير، يقرأ أقكاؿ  فاالختصارالتكثيؽ قطعا؛ 

مؤلفييا، كمف ثـ يمخِّص ما قالكا بعبارة جامعة مانعة، كىذا األمر مستحيؿ فيو 
ؽ كؿ معمكمة لطاؿ الكتاب، كصار تأليفو شاقا عمى فمك كثٌ  أما اإليجازالتكثيؽ، ك 

 المؤلؼ، متعبا كممبل  لمقارئ، فاكتفى بتكثيؽ األمكر اليامة التي تحتاج إلى تكثيؽ.
إف الصابكني لـ يقدِّـ ىذا التفسير عمى أنو بحث عممي البد مف تكثيؽ كؿ معمكمة  :خامسا     

خاصة، كىذا األمر مف حيث المنيج فيو، بؿ قدَّمو عمى أنو كتاب يقرأه العامة كال
 متساىؿ فيو في التكثيؽ.

 
 غير مرغوب فييا مصادر عمى اعتماده بسبب الرابع: االنتقاد المبحث

األمر الثاني األكثر انتقادا عمى الصابكني ىك اعتماده عمى كتب الفرؽ، غير أىؿ السنة      
كالجماعة، مما جعؿ المادة العممية ػػػػ حسب نظر المنتقديف ػػػػ مشكبة، كمضٌممة، كىي خطيرة عمى 

 القارئ، خاصة العامة، كٕاليؾ بياف ذلؾ:
 

 رأي المنتقدين :ولالمطمب األ 
انتىقىد الشيخي صالح الفكزاف الشيخى الصابكني في تفسيره، بسبب اعتماده عمى مصادر غير      

 كتب أكثؽ بأنيا ليا ككصفو ،فييا مرغكب غير مصادر عمى اعتمادهمرغكب فييا، قاؿ الفكزاف: "
 ،المعتزلي الزمخشرم كتفسير ،المعتزلي الرافضي الشيعي لمرضي البياف تمخيص :مثؿ التفسير،

 العصرية التفاسير كبعض ،كالبيضاكم ،كالصاكم ،السعكد كأبي ،كالرازم األشاعرة تفاسير كعمى
 حقيقة يعرفكف ال الذيف اءبالقرَّ  التغرير مف ىذا في ما يخفى كال ،كالقاسمي ،قطب سيد تفسير مثؿ
 .1"الكتب ىذه

كلـ يكتؼ الفكزاف باتياـ الشيخ الصابكني بمجرد النقؿ، بؿ ادَّعى أنو كاف ينقؿ دكف تمحيص،      
 بدكف الكتب تمؾ عف نقمو ما إال كغيرىا الصفات في الكثيرة األخطاء في أكقعو كىؿقاؿ الفكزاف: "

 .2"تمحيص

                                                           
 .1/43 ،البيان ألخطاء بعض الكتاب :الفكزاف - 1
 .1/39 ،المصدر السابؽ - 2
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 أىلفو ًإنما الكشاؼ تفسيركقد انتقد الشيخى الصابكني أيضا الشيخي بكر أبك زيد، فقاؿ ما نٌصو: "     
 كإًف األىلكسي كتفسير، فيو دسائسو مف كحذركا، العمـ أىئمة بينو كما المعتزلة أيصكؿ عمى الزمخشرم

 لمقرآف المتصكفة تحريفات مف فيو بما شانو فقد ؛التفسير في عنو ييستغنى ال مما كثير عمى احتكل
 مف بأىنيما عمييما القكؿ ًإطبلؽ يصح فبل كذلؾ ماداما التفسيراف فيذاف، ماإًلرشار  بالتفسير المسماة

 ،التفاسير أىكثؽ يعتبرىا التي المصادر مف الصابكني سماه ما ًإلى بالنسبة ىذا ؛التفسير كتب أىكثؽ
 مف أىصؿ كالحديث القرآف بظاىر األىخذ بأىف القكؿ ًإلى فييا االنحراؼ كصؿ التي الصاكم كحاشية
 أىف كما، كجؿ عز اهلل ًإال عميو يقدر ال فيما كجؿ عز اهلل بغير االستغاثة ًإجازة كإًلى، الكفر أيصكؿ

 ىذه بأىف القكؿ ًإطبلؽ ىكذا األىمر داـ ما يميؽ فبل ،المعتزلة كتب بعض الصابكني مراجع مف
 .1"التفاسير أىكثؽ مف المراجع

 

 رد الشيخ الصابوني :المطمب الثاني
قبؿ أف نذكر رد الشيخ الصابكني عمى ىذه االنتقادات، ال بيدَّ لنا مف أف نقؼ كقفة حؽ أماـ      

ما تقٌدـ مف كبلـ الشيخ الفكزاف، فقد اعتبر )تفسير الرازم، كالصاكم، كالبيضاكم، كسيد قطب، 
أف ال كالقاسمي( مف المصادر غير المرغكب فييا، كىذا األمر مرفكض، فكاف األكلى بالفكزاف 

يتسرع بإلقاء التيـ، كرد بعض الكتب المشيكد ليا بالعظمة، كالمتصدرة عند أىؿ السنة، خاصة 
 تفسير الظبلؿ الذم لقي مف الشيكع ما لـ يمقاه غيره.

ثـ إف االعتماد عمى تمؾ الكتب السابقة لـ ينفرد بو الصابكني، بؿ إف كؿ مف فٌسر كتاب اهلل،      
اضيع القرآنية، البد لو مف الرجكع إلى الكتب السابقة التي امتازت أك كتب في مكضكع مف المك 

 بميزات كثيرة طغت عمى بعض االنتقادات لبعض المعمكمات التي حكتيا.
كقد رٌد الشيخ الصابكني عمى الفكزاف في دعكاه تمؾ، فقاؿ: "إنني أخذت منيا ػػػػ أم الكتب      

ء االعتزالية، كالحكمة ضالة المؤمف، أينما كجدىا التقطيا، كقد المذككرة ػػػػ النكاحي الببلغية، ال اآلرا
خدـ الزمخشرم كتاب اهلل عز كجؿ مف الناحية الببلغية خدمة جميمة، أظير في كتابو )معجزة 
القرآف البيانية(، حتى قاؿ العمماء: خدـ القرآف األعرجاف: الزمخشرم في تفسير الكشاؼ، كعبد 

أسرار الببلغة(، فما المانع مف االستفادة مف كتب المعتزلة في النكاحي القاىر الجرجاني في كتابو )
 الببلغية؟ 

                                                           
 .48-47ص ،التحذير من مختصرات الصابوني :بكر أبك زيد - 1
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أما آراؤه االعتزالية فمـ أحشرىا في كتابي حتى أيالـ، بؿ قد رددت عمى إنكار الزمخشرم      
ْٝأَِهَِْْٔهةْ ْلَبيَْكالمعتزلة لرؤية المؤمنيف لربيـ في اآلخرة في الجزء األكؿ، عند قكلو تعالى: )

 . 2، كذكرت أدلة أىؿ السنة عمى ثبكت الرؤية في دار النعيـ"1(ا١ٌَِْهَْْأَٔظُوْْ
فالصابكني رجع إلى الكتب السابقة في النكاحي التي أبدعت فييا، كلـ يأخذ منيا األمكر       

 المتعمقة بالعقيدة، كالذم يؤكد ذلؾ، ما تقٌدـ مف رده عمى الفرؽ، خاصة المعتزلة كالشيعة.
: أنو كاف ينقؿ منيا األمكر الببلغية، أك 3كقد سألت الشيخ الصابكني عف ىذا األمر فأخبرني     

االمكر التي كافقكا فييا جميكر المفسريف، ككانت مف معتقد أىؿ السنة كالجماعة، كٕاال فكاف ينقؿ 
 قكليـ لمرد عمييـ.

تفاسير يرل فيو المكاطف الكثيرة التي كما قالو الشيخ الصابكني سميـ تماما، فالقارئ لصفكة ال      
رد فييا الصابكني عمى الزمخشرم، فمف ذلؾ ما رد عمى الزمخشرم عند تفسيره لقكؿ اهلل عز كجؿ: 

َب) ٠ُّْْٝبأ٠َُّٙ َُْْإٌَجِ ٌَُِْْ آْرَُؾو  ًََِْْ بدَْْرَْجزَِغٌَْٝهَّْْللَاُْْأََؽ َٙ ْو اِعهََِْْ َٚ ّللَاُْْأَْى ُْ َْغفُٛهْ َْٚ ، قاؿ 4(َهِؽ١
 ألنو ،زلة في (مى اهلل عميو كسمـص) منو كاف ىذا أف في 5الزمخشرم قالو ما بئسبكني: "ك الصا

 منو يكف فمـ ،المعصكـ بصفات كجيؿ ،ةالنبك  مقاـ مع أدب قمة القكؿ ىذا فإف ،لو اهلل أحؿ ما حـر
 إمائو بعض عف امتنع كٕانما ،كمعصية مخالفة تعتبر حتى زعـ كما لمحبلؿ تحريـ عميو اهلل صمكات

 عميو لمنصبو كاجبلال ،بقدره كتنكييا ،بو رفقا عميو تعالى اهلل فعاتبو ،أزكاجو بعض لخاطر باتطيي
 .6"بو تعالى اهلل لطؼ مف ألؼ ما عمى جريا ،عميو يشؽ بما أزكاجو مرضاة يراعي أف ،السبلـ
فالصابكني رٌد عمى الزمخشرم في األمكر التي خالؼ فييا أىؿ السنة، أما األمكر الببلغية،      

فبل شؾ أف الزمخشرم كاف سمطاف المغة، كالنقؿ عنو في ىذا األمر ال يقمؿ مف قيمة المنقكؿ، كال 
 يقمؿ أيضا مف قيمة التفسير، ألف المفسريف كميـ عالة عمى الزمخشرم في المغة.

                                                           
 .143اآلية  ،سكرة األعراؼ - 1
 .118-117ص ،االفتراءات في رسالة التنبييات حول كتاب صفوة التفاسيركشف  :الصابكني - 2
 ،ق(1434مف سنة ) ،(5التاسع مف جمادم األكلى ) :يـك األربعاء المكافؽ ،خبلؿ الزيارة التي قمت بيا لو في منزلو - 3

 .كاف في مكة المكرمةفي منزلو الكائف في حي اإلس ،بيف الظير كالعصر ،ـ(2013مف العاـ ) ،العشريف مف شير مارس
 .1اآلية  ،سكرة التحريـ - 4
 .4/568، الكشافانظر، الزمخشرم:  - 5
 .3/371 ،صفوة التفاسير :الصابكني - 6
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كما قمناه في الزمخشرم نقكلو في غيره، خاصة الشريؼ الرضي، فالصابكني لـ ينقؿ منو ما      
اتصؿ بمذىبو الشيعي، بؿ أخذ منو العمكـ الببلغية، كٕاال فقد انتقد الصابكني الشعية في أكثر مف 

 مكضع مف تفسيره.
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 الخاتمة
ال أف يحمد اهلل عز كجؿ عمى تماـ نعمتو كفي نياية ىذه الرسالة، فإف الباحث ال يسعو إ     

عميو، كتكفيقو إلتماـ ىذا العمؿ، كاهللى أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف صاحبو، كأف ينفع بو 
 قارئو، كأف يفيد بو اإلسبلـ كالمسمميف.

كبعد ىذه الدراسة، فإف الباحث قد كقؼ عمى جممة مف النتائج كالتكصيات، كالتي كانت نتاج      
 ه الدراسة، كالتي ىي:ىذ

 

 نتائج الدراسة :أوال
أكال: إف صفكة التفاسير تفسير قد اىتـ صاحبو بالصنعة الفنية فيو، فرتبو عمى أفضؿ ما يرتب      

مفسر تفسيره، كقد كاف ىذا الترتيب الجميؿ مف األسباب التي ادت إلى انتشار ىذا الكتاب، كتداكلو 
 بيف الناس.

ثانيا: اتٌبع الصابكني طريقة اجتيادية في التعامؿ مع السكر، مف حيث تقسيـ السكرة إلى      
كحدات، كتفسير كؿ مقطع عمى حدة، مع بياف جكانب ىامة تتعمؽ بكؿ مقطع مف حيث سبب 

 النزكؿ، كالقضايا المغكية كالببلغية.
إال أنو قد اعتمد في كؿ جانب عمى ثالثا: إف المفسر قد نكع في مصادره في صفكة التفاسير،      

كتب معينة، كىي الكتب المختصة بالجانب الذم قٌدمو فيو، فمثبل: قٌدـ الصابكني كتاب الكاحدم 
في أسباب النزكؿ، كالكشىاؼ في المغة، كسٌيد قطب في القضايا األدبية التربكية، كالرازم في 

 المسائؿ العممية...، إلخ.
في صفكة التفاسير عمى التفسير بالمأثكر كالتفسير بالرأم، ككازف  رابعا: اعتمد الصابكني     

 بينيما، فقدـ المأثكر عند كجكده، كاستخدـ العقؿ في تكجييو.
، فقد شمؿ عمـ أسباب النزكؿ،       خامسا: إف صفكة التفاسير كتاب شامؿ لكثير مف العمـك

كالمكي كالمدني، كالناسخ كالمنسكخ، كالمناسبات، كالقراءات، كعمـ معاني المفردات، كالببلغة، 
، مما يجعمو كتاب تفسير شامؿ.  كالنحك...، كغيرىا مف العمـك

المذىب في التعامؿ مع آيات الصفات، فأثبت هلل عز كجؿ ما سادسا: كاف الصابكني سمفي      
 أثبت لنفسو، كنفى عنو جؿ سبحانو ما نفاه عف نفسو.
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سابعا: رٌد الصابكني في تفسيره عمى كثير مف أصحاب الفرؽ المنحرفة، فرٌد عمى الشيعة،      
 كالمعتزلة، كغبلة الصكفية، كالٌدىرية.

نتيج في تفسيره منيج االختصار كاإليجاز، إال أنو لـ ييمؿ جانب ثامنا: مع أف الصابكني قد ا     
الفقو كأصكلو، فقد حكل صفكة التفاسير مف عمـ األصكؿ الكثير، كذكر بعض القضايا الفقيية، دكف 

 إىماؿ ليا.
تاسعا: إف االنتقادات المكجية إلى صفكة التفاسير لـ تسمـ مف الرٌد، كلـ تقكى أماـ الحجة      

ف، فمعظـ االنتقادات التي انتقدت عمى صفكة التفاسير كاف الحؽ فييا لمصابكني، كالقمة كالبرىا
 القمية كاف الحؽ فييا لممنتقد، كقد أخذ بيا الشيخ الصابكني كعٌدليا في الطبعات البلحقة.   

 

 توصيات الدراسة :ثانيا
كأف يطالع فيو قدر اإلمكاف، أكال: البد لكؿ طالب عمـ، أك عامٌي، أف يقتني صفكة التفاسير،      

 لما فيو مف الفائدة، كلسيكلة أسمكبو، كركعة ترتيبو، فيك كتاب تفسير ال يحتاج إلى معمِّـ.
ثانيا: أكصي فضيمة الشيخ الصابكني أف يأخذ بالنصائح التي حكتيا ىذه الرسالة، كخاصة ما      

ب تفسيره منيا، خاصة ما اشتد يتعمؽ باألحاديث الضعيفة، فاألكلى مف فضيمة الشيخ أف ييذٌ 
 ضعفو منيا.

ثالثا: أكصي الذيف يتطاكلكف عمى العمماء، كيقفكف أماـ الناس يصٌدكنيـ عف السبيؿ كيحسبكف      
أنيـ ميتدكف، أف يتقكا اهلل عز كجؿ، كأف يعممكا أف لحكـ العمماء مسمكمة، فبل يتجٌرأكا عمى اتياـ 

في قذؼ الناس بالباطؿ، فرب كممة ال يمقي ليا اإلنساف باال البعض بما ليس فييـ، كأال يتسارعكا 
 تيكم بو في قعر جينـ سبعيف خريفا.

 
 الباحث
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 فيرس اآليات القرآنية 
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 فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم

 92 6 الفاتحةْا٘لٔبْاٌٖواْٛاٌَّزم١ُ 1
ةَِْْغ١ْوِْ 2 ْٛ ُٚ ْغ َّ ٌْ ُْْْا ِٙ َلَْْْػ١ٍَْ بٌْ ١َْْٓٚ َٚ ٌْ  87 7 الفاتحةْا
3 َْٓ ٠ْ ٌْن  َْْْا ْٛ ُٕ ِِ ٌَْغ١ْت٠ُِْْْئ  156 3 قرةبالْثِب
 43 21 البقرةْهثىُْاػجلٚاْإٌبًْأ٠ٙب٠ْب 4
5 َْْ ِْْٝلَّْْللَاَْْاِ زَْؾ َْ ِوةَْْأ٠ََْْ ْٚ ضََل ٠َْْ بَِْ خ َِْْ َٙ  152 26 البقرةْثَُؼٛ
6 َُْ ْٜصُ َٛ زَ ٍْ بءِْْا َّ ََ  148 29 البقرةْاٌَِْٝاٌ
7 ُْْ ُى ََ ْٔفُ ْأَ َْ ْٛ ََ ْٕ رَ َٚ ْ ْثبٌجِو  ًَ ْإٌَب َْ ْٚ ُو ُِ  143 44 البقرةْأَرَؤْ
8 َُْ ْٓثََؼْضَٕبُوُْصُ ُْْْثَْؼلِِْْ  رُِى ْٛ َُِْْْ ٌَََْْْؼٍَُى ُىُوٚ ْْ  183 56 البقرةْرَ
بٌََْٕب٠ُْْقِوطَْْْهثَهٌَََْْٕبْفَبْكعُْ 9 َّ ُْْٗرُٕجِذُِِْْ  130 61 البقرةْا٤َْه

٠ََْْٓبأ٠ََُّٙب 10 ُٕٛاْْْاٌَِن٠ َِ  119 104 قرةبالَْهاِػَٕبْرَمٌُُٛٛاْْْلََْْءا
ُُْْْوزِتَْ 11 وَْْاَِماَْػ١ٍَُْى َٚ َُُْْؽ دُْْأََؽَلُو ْٛ َّ ٌْ  117 108 البقرةْا
اِمِْ 12 َُْْاْثزٍَََْٝٚ ١ِ٘  136 124 البقرةَْهثُُّْْٗاِْثَوا
ٍَخِْ 13  ِ ٠َْٓۡوَغُتَْػْٓ َِ َِْْٚ٘ ُٗۥْۧاِۡثَوَٰ ََ فََِْٗٔۡف ٍَ ْٓ َِ ْاَِلْ  31 130 البقرة َُ
ب 14 َِ ًْ ّْللَاَُْْٚ بْثَِغبفِ َّ ََْْْػ ٍُٛ َّ  43 140 البقرةْرَْؼ
وِْ 15  ْ ثَ َْٚ، َٓ بثِِو٠ َٖ َْْٓاٌ بثَْزُُْٙاَِمآْاٌَِن٠ َٕ ١جَخ ْْأَ ِٖ  164 188 البقرةْلَبٌُٛاُِّْْْ
16 َِٓ عََْْٚ َٛ اْرَطَ ََْْْف١ْو  ِ بِووْ ّْللَاَْْفَب َّْ ُْ  146 158 البقرةَْػ١ٍِ
17 َْۡ ٍَِ٘خِْْۖ ٠ََْ ْٱ٤َۡ ِٓ  40 189 البقرةٍََُْٛٔهَْػ
18 َْٓ ِِ ًَِْْٚ ْٓإٌَب ٠ٌُُُْْْٗؼِغجُهََِْْ ْٛ ٌَْؾ١َٛاحِْْفِْٝلَ ١َْٔبْا  70 204 البقرةْاٌلُّ
اَِما 19 ٌََْٚٝ َٛ َؼْٝرَ ِْْٗالاْْفٍَِْٝ لَْْْه َِ  180 205 البقرةْف١َِٙب١ٌُِْْف
20 ُْْ ٌَزَِغَلَُٔٙ ََْْٚٓ ًِْْأَْؽَو  181 206 البقرةَْؽ١َٛاحْ َْػٍَْٝإٌَب
طٍََمَبدُْ 21 ُّ ٌْ ا ََْْٚٓ ْٖ ٠ََْْٓزََوثَ ِٙ َِ فُ ْٔ َ  184 228 البقرةْلُُوٚءْ ْصَََلصَخَْْثِؤ
22 ْْْ اِ َُْْْٚ ُؼٛاْْْأَْْأََهكرُّ ِٙ زَْو َْ ُْْْرَ َلَكُو ْٚ  142 233 البقرةْأَ
23 َْٓ اٌَِن٠ ََْْْٚ ْٛ فَ َٛ ٠ُُْْْزَ ُٕى َِِْْْ ٠ََنُهٚ بَْٚ اع  َٚ َْْٓأَْى ْٖ ٠َْزََوثَ

َْٓ ِٙ َِ ْثِؤَٔفُ
 117 234 البقرة

اٌَِن٠ٓ 24 ََ ََْْْٚ ْٛ فَ َٛ ٠ُُْْْزَ ُٕى َِِْْْ ٠ََنُهٚ بَْٚ اع  َٚ ١َخ ْْأَْى ِٕ َْٚ

ُِٙ اِع َٚ ْلْى
 117 240 قرةبال

25 َُْ ََُٛ٘بْصُ بَْْٔى  ّ  134 259 البقرةٌَْْؾ
26 ًُْ ضَ ََِْْٓ َْْْاٌَِن٠ ٠ُُْْْٕفِمُٛ اٌَُٙ َٛ ِْ ًِْْفِْٟأَ ج١ِ  138 261 البقرةّْللَاٍَِْْ
كُّْ 27 َٛ ُْْْأ٠ََ َْْْأَْْأََؽُلُو َْٓعَٕخ ٌَُْْْْٗرَُىٛ  ِْ ًْ أَْػَٕبةْ َِْٔق١  138 266 البقرةَْٚ
ب 28 َّ َ ٌْج١َْغُْْأِ ًُْْا ْض ثَبِِْ ٌْو   139 275 البقرةْا
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ارَمُٛاْْ 29 بَْٚ  ِ ْٛ َ٠َْْْ ِْْٗرُْوَعُؼٛ  112 281 البقرةّْللَاِْْاٌَِْٝف١ِ
اِْ 30 بْرُْجُلٚاَْْْٚ َُِْْْ ُى َِ ْْْٚفِْٟأَٔفُ  120 284 البقرةْرُْقفُُْْٖٛأَ
31 َْٓ َِ ٍُٛيَُْْءا آْاٌَو َّ ِْْٗأُِٔييَْْثِ ْٓا١ٌَِْ ِِِْْٗ ََْْْهث  ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا  121 285 البقرةَْٚ
بّْللَا٠َُُْْىٍ فُْْلَْ 32  َ َؼَٙبْاِلََْْْٔف ٍْ  121 286 البقرةُْٚ
بدْ  33 َّ ْؾَى ُِّ ْ ُْْٕٗآ٠َبد  ِِ ٌِْىزَبَةْ ْاٌَِنْٞأََٔيَيَْػ١ٍََْهْا َٛ  177،176 7 آؿ عمرافُْ٘
34 ًِْ َُْْلُ بٌِهَْْاٌٍَُٙ ٍْهَِِْْ ُّ ٌْ ٍْهَْْرُْئرِْٝا ُّ ٌْ ْٓا آءَُِْْ َْ  36 26 آؿ عمراف رَ
٠ََْْْزَِقنِْْلَْ 35 ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ َْْٓا ٌَْىبفِِو٠ ١ٌَِآءَْْا ْٚ  109 28 آؿ عمرافْأَ
36 ًَْ ٤ُِؽ ٌََُْْ٘ىَُْٚ ََْْاٌَِنْٞثَْؼ ُُْْْؽو   122 50 آؿ عمرافَْػ١ٍَُْى
َكْٱٌَٕج١ِ ْ 37 ١ضََٰ ِِ اِۡمْأََفَنْٱلَِلُْ َءار١َۡزُُىَُْْۧٚ بْ  َّ ٌَْ تْ َٓ ِْٓوزََٰ خْ ِْ  َّ ِؽۡى  27 81 آؿ عمراف َٚ
لَْ 38 َْْٓرَُىُٛٔٛاَْْْٚ اْفزٍََفُٛاْْْرَفََولُٛاَْْْوبٌَِن٠ َْٚٓ بْثَْؼلِِِْْ َُُِْْ َْعآَءُ٘

َبدُْ ٌْج١َٕ  ْا
 185 105 آؿ عمراف

ٛاْْ 39 ُّٚ َُُْْػ ًََْْػ١ٍَُْى ِِ َْْٓا٤ََٔب ٌَْغ١ْعِِِْْ  140،134 119 آؿ عمرافْا
40 َِٓ اة٠َُِْْوكَْْْٚ َٛ ِِْْٗفَوحِْْالاْْصَ َْٕٙبُْْٔئرِ  67 145 آؿ عمرافِِْ
ب 41 َّ خْ ْفَجِ َّ ََْْٓهْؽ ٌُِْْْٕذَّْْللَاِِْْ   125 159 آؿ عمرافٌَُْٙ
جَُٕب 42 َْ َُّْْللَاَُْْؽ ِْٔؼ ًَُْْٚ ِو١ َٛ ٌْ  45 173 آؿ عمرافْا
43  ٌْ َْٓٔۡف  ِ ْٱٌَِنَْٞفٍَمَُىُْ ُُ ْٱرَمُْٛاَْهثَُى ًُ ؤ٠ََُّٙبْٱٌَٕب

ِؽَلحْ ٠ََْٰ   43 1 النساءََْٰٚ
44 ُُْ ١ُى ِٕ ُّْْْللَا٠ُُْْٛ َلِكُو ْٚ  126 11 النساءْفِْٟأ
ب 45 َّ ُْْْفَ زَْؼزُ ّْ زَ ٍْ ِْْٗا َْْٓثِ ُْٕٙ َِِْْٓ َْْٓفَبرُُٛ٘ خ ْْأُُعَٛهُ٘ َٚ  167 24 النساءْفَِو٠
لَْ 46 زَِقَنادَِْْٚ ُِْ ْْ  73 25 النساءْأَْفَلا
47 ُْْ َْْٓاٌَِْٝرَوَْْأٌََ َْْْاٌَِن٠ ٛ ُّ ٠َُْْْْيُػ ُٕٛاْْْأََُٔٙ َِ آَْءا َّ  110 60 النساءْا١ٌَِْهَْْأُِٔييَْْثِ
48 َُْ َوٍَ ٍَّْٝللَاَُْْٚ ٛ  191،148 164 النساءْرَْى١ٍِّب ُِْْ
َٕبدُْ 49 َٖ ْؾ ُّ ٌْ ا ََْْٚٓ َِِْْٓ ٌِْىزَبةَْْأُٚرُٛاْْْاٌَِن٠ ْٓا ُِِْْْ  183 5 المائدةْلَْجٍُِى
ُؾٛاْْ 50 ََ ِْ ا َُْْْٚ ُى ٍِ ُْْْثُِوُإٚ أَْهُعٍَُى ِْْٓاٌََِْٝٚ ٌَْىْؼج١َ  87 6 المائدةْا
ٌَمَلْْ 51 ١ضَبقَّْْللَاُْْأََفنََْْٚ ًَِِْْ َواِء٠ ٍْ  84 12 المائدةْثَِْٕٝاِ
ُْْْفَبْػفُْ 52 ُْٕٙ فَؼَْْْػ ْٕ ا ََْْْٚ ٠َُِْْٓؾتُّّْْللَاَْْاِ ١ِٕ َِ ْؾ ُّ ٌْ  120 13 المائدةْا
53 ًَْ ْ٘ ٌِْىزَبة٠َِْْبأَ ُْْْلَلْْْا ٌٍَُُٕٛبَْعآَءُو  121 15 المائدةَْه
ََْْٓوفَوٌََْْمَلْْ 54 َْْْلَآٌُٛاْْْاٌَِن٠ َّْْٛللَاَْْاِ ١ؼُُْْ٘ َِ َّ ٌْ ُْْٓا َُْْاْث ْو٠َ  170 17 المائدةَِْ
اْأٚ 55 ْٛ ْٕفَ  185 33 المائدةْا٤ه٠ُِْْٓٗ
ََبِهقُْ 56 اٌ ََبِهلَخَُْْٚ اٌ بْفَبْلطَُؼٛاَْْْٚ َّ  136 38 المائدةْأ٠َِْل٠َُٙ
57 َِٓ َُْْْٚ آ٠َْْؾُىٌَُْ َّ َلئِهَّْْللَاُْْأََٔييَْْثِ ْٚ ُ ُُْْفَؤ َُْْْ٘ ٌَْىبفُِوٚ  181 44 المائدةْا
 42 60 المائدة فبعزٕجٖٛ 58
١ْوْ ّْٚللَاُْ 59 ِٖ بْثَ َّ ٍُْْٛثِ َّ  44 71 المائدة٠َْْؼ
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60 َّٓ ُْْْفَ ٠ََُِْْغلٌَْْْ ١َب ِٖ َْ ْصَََلصَخِْْفَ  184 89 المائدةْأ٠ََب
61 ُْۡۖ بَما ْأُِعۡجزُ َِ ْف١ََمُُٛيْ ًَ ٍُ ُغْٱلَِلُْٱٌوُّ َّ ٠َْۡغ ََ ۡٛ  28 109 المائدة ٠َ
لَْ 62 َْْٓرَْطُوكَِْْٚ َْْْاٌَِن٠ ٠َُْْْْلُػٛ ٌَْغَلاحَِْْهثَُٙ ْٝ ْثِب ِْ َؼ ٌْ ا  107 52 االنعاـَْٚ
َُُْْعآءَْْاَِماَْؽزَٝ 63 دُْْأََؽَلُو ْٛ َّ ٌْ فَْزُْْٗا َٛ ٍَُٕبْرَ ٍُ  51 61 األنعاـُْه
بهُْْالاْْرُْلِهُوُْْٗلَْ 64 َٖ  144 103 األنعاـْْث
ّْٗأَفََغ١َۡوْٱلَِلِْ 65  42 114 األنعاـْبأَۡثزَِغَْٟؽَى
َْْْف١َِٙبْلَبيَْ 66 ْٛ ف١َِٙبْرَْؾ١َ ََْْْٚ ٛرُٛ ُّ َْٕٙبْرَ ِِ ََْْْٚ  159 25 األعراؼْرُْقَوُعٛ
67 َْْ َْْٓاِ زَْىجَُوٚاْْْثِآ٠برَِٕبَْوَنثُٛاْْْاٌَِن٠ ٍْ ا َْٕٙبَْٚ  68 40 األعراؼَْػ
ْْْٓأَِهِْٔٝأَٔظُوَْْْهةْ ْلَبيَْ 68 ْْْٟا١ٌََِْهْلبيٌَْ  165،69 143 األعراؼْرََوأِ
اِمْْ 69 َْٓهثُّهَْْأََفنََْْٚ ََِِْْ ْٓثََِٕٝءاَك ُِِْْْ ِ٘ ُْْْظُُِٙٛه ٠َزَُٙ  93 172 األعراؼُْمه 
ٛاْْ 70 ُّ اْػٍَ ََْْْٚ ٠ََُْْٓؾٛيُّْْللَاَْْأَ ْوءِْْث١َْ َّ ٌْ ِْْٗا ٍْجِ لَ  137 24 األنفاؿَْٚ
ب 71 َِ ََْْْٚ ُّْْْللَاَُْْوب ثَُٙ أَٔذ١ٌََُِْْؼن  َُْْْٚ ِٙ  74 33 األنفاؿْف١ِ
72 َْٓ َءاَفِو٠ َْٚٓ ُِِْْْ ِٙ  94 60 األنفاؿُْكِٚٔ
َْػٍَْٝٱلَِلِْۚ 73 ًۡ َو َٛ رَ َٚ ْفَٱۡعَٕۡؼٌََْٙبْ ُِ ٍۡ ََ اَِْْعَُٕؾْٛاٌٍِْ  34 61 األنفاؿ َٚ
٠َُّْْٝبأ٠ََُّٙب 74 جُهَْْإٌَجِ َْ ِّْْٓللَاَُْْؽ َِ َْْٓارَجََؼهََْْٚ َِِْْٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ  99 64 األنفاؿْا
٠َُُْْْىْٓاِْ 75 ُٕى  َِْْْ ُوٚ ْْ َِْْْػ بثُِوٚ ٠َِْْْٓغٍِجُٛإَْْْ بْئَز١َْ  182 65 األنفاؿِِْ
٠َُُْْْىْٓاِْ 76 ُٕى  َِْْْ ُوٚ ْْ َِْْْػ بثُِوٚ ٠َِْْْٓغٍِجُٛإَْْْ بْئَز١َْ  121 66 األنفاؿِِْ
ََٙلْٱ 77 َْػَٰ ۡٓ َِ ُُْٙ ٕۡ ِِ ٍِِٗۦَٚ ۡٚ ْٓفَ ِِ َٕبْ َْءارَىَٰ ۡٓ  111 75 التكبةْلَِلٌََْئِ
ب 78 ََِْْْ ْٝ َْوب ٌٍََِْْٕٓجِ اٌَِن٠ ُٕٛاَْْْٚ َِ زَْغفُِوٚاْْْأََْْءا َْ َ٠َْْٓ ِوِو١ ْْ ُّ ٍْ  171،108 113 التكبةٌِْ
لَْ 79 ْٛ َْٓٔفَوَْْفٍََ ِِْ ًْ ُْْْفِْولَخْ ُْو ُْٕٙ ِْْٓفٌِْٝ ١َزَفَمَُٙٛاَْْْٛآئِفَخ ِْْ  ٠  174 122 التكبةْاٌل 
80 ًْْ ْأَُِْْٗاِْٜلُ َهثٝ   162 53 يكنسٌََْؾكْاَْٚ
آَّْهْ ْفُِْٟوٕذَْْفَبِْ 81 َّ ٌَْٕآِْ   140 94 يكنسْا١ٌَِْهَْْأََٔي
لَْ 82 ْٛ َٕذْْْلَْو٠َخ َْْوبَٔذْْْفٍََ َِ بَُٔٙبْفََٕفََؼَٙآَْءا َّ  23 98 يكنس ا٠ِ
ارَجِغْْ 83 بَْٚ جِوْْْا١ٌَِْه٠ََُْْٛؽَِْٝ ْٕ ا  128 109 يكنسَْٚ
َّذِْْْوزَبةْ  84  178 1 ىكدْآ٠َبرُْٗأُْؽِى
ٌِْْٕٝفََلَْ 85 ؤَ َْ بْرَ ٌََِْْ ٌَِْْٗه١ٌََْْْ ُْ ْثِ ٍْ  166 46 ىكدِْػ
ُْ ِْٕٙب 86 ١ْلْلبئ ِٖ  137 100 ىكدَْٚؽ
لَْ 87 ْٛ ٌَ خ َْْٚ َّ جَمَذَْْْوٍِ ٍَْٓ ََْْٟهث هَِِْْ ِٚ ٌَُْْْمُ  163 110 ىكدْث١ََُْٕٙ
ٍْهَْ 88 ٌِْىزَبةِْْءا٠َبدُْْاٌوْرِ ِْْٓا ج١ِ ُّ ٌْ  49 1 يكسؼْا
89  ْ َػَوث١ِّب ٌَْٕبُْٖلُْوآٔبْ  َْٔي ْرَْؼمٍُِٛأَِبْأَ ُْ  50،30 2 يكسؼْنٌََؼٍَُى
90 ٍُْْٗ ٍِ َؼَٕبْأَْه ٍَْؼت٠َْْْْورَغَْْْغلا َِْْ َ٠  135 16 يكسؼَْٚ
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ٌَمَلْْ 91 َّذَْْْٚ َِْْ٘ٗ َُْْثِ َ٘ لأَْْثَِٙبَْٚ ْٛ ََْْْهأٌََْٜ ِْْٗثُْوَ٘ب  85 24 يكسؼَْهث 
َْٓعياُإُْْٖلَبٌُٛاْْ 92 ِعلََِْْ ِْْٗفُِْٝٚ ََْْٛهْؽٍِ  122 75 يكسؼَْعَياُإُْْٖفَُٙ
ُْْْفَجََلأَْ 93 ِٙ ِػ١َزِ ْٚ َ ًَْْثِؤ َِِْْٗٚػآءِْْلَْج  76 76 يكسؼْأَِف١
وَْْاْكُفٍُٛاْْ 94 ْٖ آءَْْاِِِْْ َّْْٓللَاَُّْْ ١ِٕ ِِ  136 99 يكسؼَْءا
َْْٓأَََٔييَْ 95 آءِِِْْ َّ ََ آءْ ْاٌ بٌَذَِْْْ ََ ِك٠َخ ْْفَ ْٚ  139 17 الرعدْثِمََلِهَ٘بْأَ
ٚاْْ 96 ُْْْفََوكُّ ُْْفِْْٝأ٠َِْل٠َُٙ ِٙ ِ٘ ا َٛ  140 9 إبراىيـْأَْف
ُْْٓأَِب 97 ٌَْٕبَْْٔؾ ْوؤَََْْي أَِبْاٌن  ٌَََُْْْْْٚٗ  151 9 الحجرٌََْؾبفِظُٛ
اِْ 98 َْٚٓ ءْ ِْ  ْٝ  137 21 الحجرَْفَيائُُِِْْٕٗػَٕلَٔبْاِلََّْْ
99 ْ َْ ذْ اِ

ْفَِْٟعََٰٕ َٓ زَم١ِ ُّ ٌۡ ْْ َْْٚٱ  29 45 الحجرُْػ١ُٛ
100 َْْ وُّْْللَاَْْا ُِ ٌَْؼْلي٠َِْْؤْ ِْْْثِب ب ََ اإْلْؽ  74 90 النحؿَْٚ
اَِما 101 ٌَْٕآَْٚ ََْْْءا٠َخ ْْثََل َىب  119 101 النحؿَْءا٠َخْ َِْ
ُىُوٚاْْ 102 ّْ ا ذََْْٚ َّ ُْْْاِّْْللَأِِْْْؼ زُ ْٕ َُْْْو  ث 114 النحؿ ا٠َِبُْٖرَْؼجُُلٚ
١َْٕآ 103 َٚ لَ ًَْْثَِْٕٝاٌََِْٝٚ َواِء٠ ٍْ ٌِْىزَبةِْْفِْٝاِ  21 4 اإلسراء ا
ٍَْٕب 104 َعَؼ ًََْْٚ إٌََٙبهَْْا١ٌَْ َِْْٚٓ  21 12 اإلسراء َءا٠َز١َْ
لَْ 105 اِىَهح ْْرَِيهَُْْٚ  194 15 اإلسراءْأُْفَوِْْٜٚىهََْْٚ
106 ْ ٙ َغْٱلَِلِْاٌََِٰ َِ ْ ًۡ َِْٗلْرَۡغَؼ ٛ ُِ ۡن َِ ۡقُنٚٗلْبَْءاَفَوْفَزَۡمُؼَلْ َِ  29 22 اإلسراءْبْ
107 ٝ َٚ لَ  28،22 23 اإلسراء ا٠َِبُْْٖاِلَْْرَْؼجُُلٚاْْْأَلََْْهثُّهََْْٚ
 42 32 اإلسراءْاٌئْٝرموثٛاْٚل 108
109 ُْْ فَبُو ْٕ َ ََْْٓهثُُّىُْأَفَؤ ٌْج١َِٕ  22 40 اإلسراء ثِب
َْٔۡلُػْٛاْ) 110 ََ ۡٛ َ٠ُْۡۖ ِٙ ِّ ََِٰ ِ ْثِب ًِۢ ْأَُٔب ًَ  31 71 اإلسراءُْو
111 َِٓ ََْْْٚ َِْٝ٘نِْْٖفَِْٝوب َّ  140،44 72 اإلسراء أَْػ
112 ََٝ مَبِب َْْهثُّه٠ََْْْجَؼضَهَْْأََْْػ اَِْ ٛك  ُّ ْؾ  64 79 اإلسراءَِْ
اَِمآ 113 َٕبَْٚ ّْ َؼ ْٔ َِْْْػٍَْٝأَ ب ََ ْٔ َْْٗاإل َٔؤَْٜأَْػَو َِْْٚٗ  67 83 اإلسراءْثَِغبِٔجِ
لَبٌُٛاْْ 114 ٌَََْْْٚٓٓ ِِ ٌَََْْٕٓبْرَْفُغوََْْؽزٌََْٝهَُّْْْٔئ ِْْٗالاِِْْ ْْه

ب ْٕجُٛػ   22 90 اإلسراء ٠َ
115 ًِْ لُ لَُْْٚ ّْ ٌَْؾ ِْْا ُْْْاٌَِنْٜلِِلَ ا٠َْزَِقنٌَْْْ ٌَل   22 111 اإلسراء َٚ
ٌْجَبل١َِبدُْ 116 ا بٌَِؾبدَُْْٚ َٖ اث بَْهث هَِْْػٕلََْْف١ْوْ ْاٌ َٛ  88 45 الكيؼْصَ
َلئِهَْ) 117 ْٚ َْْٓأُ ُْْْثِؤا٠َبدَِْْوفَُوٚاْْْاٌَِن٠ ِٙ َِْْٗهث  ٌِمَبئِ  69 105 الكيؼَْٚ
 42 17 مريـ٠ٍْٛبْثْواٌْٙبْفزّضً 118
 42 26 مريـْأؽلاْاٌجْوِْْٓرو٠ْٓفبِب 119
ب 120 َِ وِْْاِلََْْٔزَََٕييَُْْٚ ِْ َ  61 64 مريـَْهث هَْْثِؤ
ٌْمَبَ٘ب 121 َ َْْٝفَبَِماْفَؤ َؼَْٝؽ١َخ ِْْ٘ َْ  84 20 طوْرَ
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بِٟٔ 122 ََ ٌِْ ْٓ ِِ ُْػْمَلحْ  ًْ اْؽٍُ  174 27 طوَْٚ
طََْٕؼزُهَْ 123 ْٕ ْْْٟٚا َِ  137،120 41 طوٌَِْْٕف
124 َْٓ َِْْْٗٔمِلهٌََْْْٓأَْْفَظَ  99 87 األنبياءَْػ١ٍَْ
ْف٠ِْْب 125 ُْ ْاُِْْوٕزُ ًُ ٌْجَْؼشِْْٟأ٠ََُّٙبْإٌَب ْا َٓ  ِ ْ  160 5 الحجَْه٠ْت 
 102 25 الحجْثظٍُْثبٌؾبكْف٠ْٗ١ُِوكِْْْٚٓ 126
آ 127 َِ ٍَْٕبَْٚ ٍَ ْٓأَْه ْٓلَْجٍِهَِِْْ ٍُٛيْ ِِْ لََْْه َْٚ ْٝ  89،71 52 الحجَْٔجِ
ٌَمَلْْ 128 ََْْْفٍَْمَٕبَْٚ ب ََ ْٔ ْٓاإِل ََلٌَخْ ِِْ ٍُْٓ  ِْ ْٓ ١  96 12 المؤمنكفِْٛ
129 َْْ بْرَُٛػُلٚ َّ  33 39 المؤمنكف ١ََۡ٘ٙبَد١ََْۡ٘ٙبَدٌِْ
 42 47 المؤمنكفِْضٍٕبٌْجْو٠ْٓأٔئِٓ 130
131 ِِٓ َُْْْٚ ِٙ َهآئِ َِْْاٌَِْٝثَْوَىؿْ َْٚ ْٛ َ٠َْْْ  156 100 المؤمنكف٠ُْْجَؼضُٛ
اٌَيأِْٝاٌَيا١َِٔخُْ 132 ًَْْفَبْعٍُِلٚاَْْْٚ اِؽلْ ُْو بَْٚ َّ ُْٕٙ بْئَخَِْْ  ٍَْلحْ ِِْ  136 2 النكرَْع
ٛاْْ 133 ُّٚ ٠َُْْْٓغ ُِِْْْ ِ٘ بِه َٖ ٠َْؾفَظُٛاْْْأَْث َُْْْٚ  136 31 النكرْفُُوَٚعُٙ
لَْ 134 ََْْٚٓ ٠َُْْْٓجِل٠ بْاِلَِْْى٠َٕزَُٙ َْٕٙبْظََٙوََِْْ  92 31 النكرِِْ
135 ُْْ َْْْرَوَْْأٌََ َؾبثب ٠ُْْْيِعّْٝللَاَْْأَ ٍََُْْ  97 43 النكرْث٠َُْْٕٗ١ََُْئٌ فُْْصُ
136 ََْ ْٛ َ٠ َُّْْٚ٘ ٠ََُُْْؼ َِْْٗػٍَْٝاٌظَبٌِ  181 27 الفرقاف٠ََْل٠ْ
ْٓاِلَْ 137 َْْٓرَبةََِْْ َِ َءا ًََْْٚ ِّ َػ َل َْْٚ َّ بٌِؾب َْْػ  69 70 الفرقافَْٕ
138 َْْ ُٚۥ َغب ٌۡ ٱ َٚ ْ ُۡ  33 94 الشعراء فَُىۡجِىجُْٛاْف١َِٙبُْ٘
غُْْلَْْأَِهَْ 139 ِّ َْ رَْٝرُ ْٛ َّ ٌْ  158 80 النمؿْا
ْْْٞلْْْأَِهَْ 140 ِْٙل ْْْٓرَ  108 56 القصصْأَْؽجَْجذَِْ
141 ٌَُْٗ ٌُْؾْىَُْٚ  163 70 القصصْا
142 ًُّْ ءْ ُْو ْٝ ْعَُْْٙٗاِلََْْ٘بٌِهْ َّْ  153 88 القصصَْٚ
ِتْاَِلْ 143 ِىزََٰ ٌۡ ْٱ ًَ ۡ٘ ْاْأَ  ٛ ِلٌُ َلْرَُغَٰ َُْٚٓ ََ ْأَۡؽ َٟ ِ٘  41 46 العنكبكت ثِٱٌَزِْٟ
144 ِْٗ اٌَِل٠ْ َٛ ٍَْزُْْٗثِ َّ َُْْٗؽ ُِّ  180 14 لقمافْأُ
ارَجِغْْ 145 ًََْْٚ ج١ِ ٍَْْْٓ َْْٝأََٔبةََِْْ  73 15 لقماف اٌَِ
َْ ْفِٝ 146 ْٛ َ٠َْْْ ْمَلاُهَُْْٖوب ٌْفَِِْْ َٕخْ ْأَ  102 5 السجدةٍَْ
147 ٌُٛ ْٚ أُ َِْْالاَْْٚ ُْْْْهَؽب ُٙ ُٚ ٌَْٝثَْؼ ْٚ ْ٘ ْأَ  121 6 األحزابْثِجَْؼ
اِمْْ 148 َْْٓأََفْنَٔبَْٚ َِِْْٓ ُْْْإٌَج١ِ ١ْ ١ضَبلَُٙ ْٕهَِِْْ ِِ َْٚٓ ِِ  180 7 األحزابُّْٔٛػْ َْٚ
149 َْٝ رَْق ًََْْٚ ّللَاُْْإٌَب بُْْٖأَْْأََؽكَُّْْٚ َْ  152 37 األحزابْرَْق
ب 150 َّ ُْْْفَ ٌََُْْٓى ِٙ َْْْٓػ١ٍَْ ََٚٔٙبِْػَلحْ ِِْ  184 49 األحزابْرَْؼزَلُّ
لَبيَْ 151 ََْْٚٓ بَػخُْْرَؤْر١َِٕبْلََْْوفَُوٚاْْْاٌَِن٠ ََ  161 3 سبأْاٌ
ءْ  152 ْٝ َّ َْٚٓ ْلهْ ِْ  ٍِْ ًْ  134 16 سبأْل١ٍَِ
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عَْْاَِماَْؽزَٝ 153 َُْْْػْٓفُي  ِٙ  189 23 سبأْلٍُُٛثِ
154 َْْ ٠َْمِنفُٛ ٌَْغ١ْتَِْْٚ ْٓثِب ِِْ ْْ َىب  132 53 سبأْثَِؼ١لْ َِْ
 43 5 فاطرْؽكّْللاْٚػلْاْْإٌبًْأ٠ٙب٠ْب 155
156 ِْٗ َؼلُْْا١ٌَِْ ْٖ َ٠ُُْْ ٌَْىٍِ  68 10 فاطرْاٌط١َ تُْْا
َقوَْ 157 ٍَ ٌََْْٚ ّْ َْ وَْْاٌ َّ ٌْمَ ا ًْاَْٚ ًْ ٠َْْغِوُْٜو ْٝلّ َع  ّّ ََ  98 13 فاطرُِّْ
آ 158 َِ غْ ْأَٔذََْْٚ ِّ َْ ُّ ٌْمُجُٛهْفَِِْْٝٓثِ  157 22 فاطرْا
َْٔييَْ 159 َْْٓأَ بءِِِْْ َّ ََ ٌْ بءْ ْا  142 27 فاطرْفَؤَْفَوْعٕبَِْ
ب 160 َّ َ َْْٝأِ ّْْْٓللَا٠ََْْْق بءُِْْػجَبِكِِِْْٖ َّ ٌُْؼٍَ  34 28 فاطر ا
161 َْْ َْْٓاِ َْْْاٌَِن٠ ٛاّْللَاِِْْوزَبة٠ََْْْزٍُٛ ُِ أَلَب ََلحََْْٚ َٖ  24 29 فاطر اٌ
162 ٌُْ ّْ َْ اٌ زَمَوْ ْرَْغِوَْٜٚ َْ ُّ  98 38 يسٌََْٙبٌِْ
وَْ 163 َّ ٌْمَ ا َٕبِىيَْْلََلْهَٔبَُْْٖٚ َِْْْػبكََْْؽزََِْٝ َُِْْوبٌُؼوُعٛ ٌْمَِل٠  98 39 يسْا
٠ٍََْٕبْلَبٌُٛاْْ 164 َٚ ٠ْٓب ْٓثََؼضََٕبَِْ ْولَِلَٔبِِْ  158 52 يسَِْ
165 َِٓ ْوَُْْٖٚ  ّ َُُْْٗٔؼ َْ ٍْكْفَُِْٟٕٔى  ٌَْق  161 68 يسْا
166 ُْْ ٌَ َٚ اْْْأَ ْٚ بٌََُُْْٙفٍَْمَٕبْأََٔب٠ََْو َّ ٍَذِِْْْ ِّ ْٔؼبِب ْْأ٠َِْل٠َٕآَْػ  154 71 يسْأَ
167 َْْ غْ ٌَُْْْٗأَِفََْٝ٘نآْاِ َْ َْْْرِ ُؼٛ َْ رِ  82 23 ص َْٔؼَغخ َْْٚ
ٌَمَلْْ 168 َْْْفَزََٕبَْٚ ب َّ ١ٍَْ ٌْم١ََْٕبٍُْ أَ َِْْٗػٍََْٝٚ  ١ ٍِ لا ُْْوْو ََ ََُْْع  83 24 صْأََٔبةَْْصُ
ٌُْْلَبيَْ 169 ب٠ْباِْث١ٍِ ََٕؼهََِْْ ُغلَْْأََِْْ َْ بْرَ َّ ََْْٜفٍَْمذٌُِْْ  154 75 صْث١ََِل
َََْْٓٔييَّْْللَاُْ 170 ََ ٌَْؾِل٠شِْْأَْؽ بثِٙب ِْْوزَبثب ْْا َْ زَ  178 23 الزمرُِّْ
171 َْْ زَْغفُِوٚ َْ َ٠َْْٚٓ ُٕٛاٌٍِِّْن٠ْ َِ  182 7 غافرْءا
َْْْإٌَبهُْ 172 ٛ ُٙ ا َْْػ١ٍََْٙب٠ُْْؼَو ّٚ ١ّب ُْْغُل ِْ َػ  158 46 غافرَْٚ
173 ََْ ْٛ َ٠ وَُْْٚ َْ  159 19 فصمتْإٌَبهِْْاٌَِّْٝللَاِْْأَْػَلآء٠ُُْْْؾ
174 َْْ ْٚ زَْغفُِو َْ َ٠ َْْْٚٓ َّ ٌِْْْٟ  181 5 الشكرلْا٤َْْهْٗفِ
175 ٌَْ ١ٌَِْْْٗ ْضٍِ ِّ ءْ َْو ْٝ  146،77 11 الشكرل َّ
176 ََِْْْٓ ِْْٗفٌََُِِْْْٝٗٔيكِْْْفَوحِْْالاَْْؽْوس٠َُِْْو٠لَُْْوب  66 20 الشكرل َؽْوصِ
زَِغ١جُٛاْْ 177 ٍْ ُْْْا ٌَِْٓوث ُى  ًِِْْ َْْٝأَْْلَْج َْ ٠َْؤْرِ ْٛ َوكَْْل٠ََْْ ٌَََُِْْْْٗٓ ِِْ

ّْللَاِْ
 126 47 الشكرل

َوَنٌِهَْ 178 َؽ١َْٕآَْٚ ْٚ ُْْْٓهٚؽب ْْا١ٌَِْهَْْأَ ِؤَبِْ  ِْ  126 52 الشكرلْأَ
ٍَْٕب 179 ْٓأََعَؼ ِِِْْْ ُِْْٓكٚ َّ ََْْْءاٌَِٙخ ْْاٌَوْؽ  140 45 الزخرؼ٠ُْْؼجَُلٚ
لَبٌُٛاْْ 180 بَْٚ ََِْْٝ ١َْٔبَْؽ١َبرَُٕبْاِلَِْْ٘ ُّٛدُْْاٌلُّ َْٔؾ١َبَْٔ  171 24 الجاثيةَْٚ
181 ََْ ْٛ َ٠ُِْْ خََْْْٔجِط َْ ٌْجَْط ٌُْىْجَوْٜا َْْْأَِبْا ٛ ُّ ٕزَمِ  95 16 الدخافُِْ
ٌَمَلْْ 182 َُْْْٚ َىَٕبُ٘ آَِْ َّ ُْْْاِْْف١ِ َىَٕبُو َِِْْٗ  90 26 األحقاؼ ف١ِ
183 ُُْ ٠ُْلِفٍُُٙ ٌَْغَٕخََْْٚ َُْْْػَوفََٙبْا  77 6 محمد ٌَُٙ
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184 ُْْ ِْٙل٠َُى َ٠ َواٛب َْْٚ زَم١ِّب ِْْٕ َْ  91 20 الفتح ُِّ
185 ُْٓ َْٔؾ ِْْٗأَْلَوةَُْْٚ ْْْٓا١ٌَِْ ًِِِْْ ِه٠لَِْْؽْج َٛ ٌْ  138 16 ؽْا
 138 19 ؽْاٌّٛدٍْىوحْٚعبءد 186
ب 187 ْٓرََنهَُِْْ ءْ ِِْ ْٝ ِْْٗأَرَذَّْْْ َُِْْعَؼٍَْزُْْٗاِلََْْػ١ٍَْ ١ ِِ  182 42 الذارياتَْوبٌَو
ب 188 َِ ٠َِِْْٕٓطكَُْْٚ َْٜػ َٛ ٌَْٙ  71 3 النجـ ا
اِْ 189 اَْْْٚ ْٚ ٛاَْْْءا٠َخ ٠ََْْو ُٙ ٠َمٌُُٛٛا٠ُْْْْؼِو ْؾوْ َْٚ وْاٍِْ ِّ زَ َْ  100 2 القمر ُِّ
ٌَمَلْْ 190 ْؤَبَْٚ ََ َ٠َْْْ ٌْمُْوَءا ْووِْْا ًٌٍِْْْن  ْٓفََٙ َلِووْ ِِْ  127 17 القمر ُِّ
ًَْْأَِب 191 ءْ ُْو ْٝ  163 49 القمرْثِمََلهْ َْفٍَْمَٕبَُّْْٖ
192  ْٜ َ بَْءالءِْْفَجِؤ َّ َِْْْهث ُى ثَب  127 -- الرحمفْرَُىن 
٠َْجمَٝ 193 ْعَُْْٗٚ ٌَْغَْليُِْْمَْٚهث هََْْٚ َِْْا اإِلْوَوا  153 27 الرحمفَْٚ
194 ُْٓ َْٔؾ ِْْٗأَْلَوةَُْْٚ ُْْْا١ٌَِْ ُٕى  151 85 الكاقعةِِْ
195 َْٛ ا٢ِفوُْْا٤ٚيُْ٘ ِ٘وَُْْٚ اٌظَب َُْْٚٓ ِٛ ٌْجَب ا  188 3 الحديدَْٚ
196 َُْ ْٜصُ َٛ زَ ٍْ َُِْْػٍَْٝا ٌَْؼْو  148 4 الحديدْا
آ 197 بةََِْْ َٕ ْٓأَ ١جَخْ ِِْ ِٖ ِْْٗفُِِّْٝ لَْْا٤َْه َُْْْٚ ُى َِ ْاِلَْْفِْٝأَٔفُ

ِْوزَبةْ ْفِٝ
 163 22 الحديد

َْٓهلَجَخْ ْفَزَْؾِو٠وُْ 198  ًِِْْ بْأَْْلَْج ٍَ آ َّ  183 3 المجادلة٠َْزَ
199 ُْْ َْْْرَوَْْأٌََ ُُّْْللَاَْْأَ ب٠َْْؼٍَ ادِْْفَِِْٝ َٚ ب َّ ََ بْاٌ َِ ِْْٗالاْْفَِْٝٚ  150 7 المجادلةْْه
َّْْٓللَا٠َُْْْوفَغِْ 200 ُٕٛاْْْاٌَِن٠ َِ َُْْْءا ُٕى َِِْْٓ اٌَِن٠ َُْْأُٚرُٛاَْْْٚ ٍْ ِؼ ٌْ ْا

َْكَهَعبدْ 
 180 11 المجادلة

ٛاْْ 201 ُّ ٍٛاحَْْفَؤَل١ِ َٖ َءارُٛاْْْاٌ ١ُؼٛاْْْاٌَيَوٛاحََْْٚ ِٛ أَ ّْللَاََْْٚ

ٌٍَُُْٗٛ َه  119 13 المجادلة َٚ

202 َْٓ اٌَِن٠ َْٓعآُءٚاَْٚ ُِِْْْ ِ٘ َْْْثَْؼِل ٌََْٕبْاْغفِوَْْْهثََٕب٠َْمٌُُٛٛ

إَِٔب َٛ إِلْف َْٚ
 168 10 الحشر

بْفِٟ 203 َِ ِْ ج ُؼْلِِلَ ََ ُ٠ِْْٗ بْفِْٟٱ٤َۡۡه َِ َٚ ِدْ ََٰٛ ََّٰ ََ  32 1 الجمعة ٱٌ
ْاْاَِماْ 204  ٛ ُٕ َِ َْءا َٓ ؤ٠ََُّٙبْٱٌَِن٠

َؼخ٠ََِْٰ  ُّ ُغ ٌۡ ْٱ َِ ۡٛ َ٠ْٓ ِِ ِحْ َٰٛ ٍَ َٖ ٌٍِْ َٞ  45 9 الجمعة ُِٔٛك
205 َُْ ََْْٓىَػ  162 7 التغابف٠ُْْجَؼضُٛآٌَْْْْأََْْوفَُوٚاْْْاٌَِن٠
٠ُّْْٝبأ٠َُّٙب 206 ُُْْاَِماْإٌَجِ آءٍَََْْْٛمزُ ََ  130،23 1 الطبلؽ إٌ 
207 َِٓ ِْْٗلُِلهََْْٚ  99 7 الطبلؽِْهْىلَُُْْٗػ١ٍَْ
٠ُّْْٝبأ٠ََُّٙب 208 َُْْإٌَجِ ٌَُِْْ آْرَُؾو  ًََِْْ  200،38 1 التحريـ ٌَهَّْْللَاُْْأََؽ
َغذْْْفَمَلّْْْللَاِْْاٌَِْٝرَزُٛثَآْاِْ 209 بَْٕ َّ  142 4 التحريـ لٍُُٛثُُى
َْ ْفِٝ 210 ْٛ َ٠َْْْ ْمَلاُهَُْْٖوب َِِْْٓ ١ َِ ّْ ٌْفََْْف َٕخْ ْأَ  102 4 المعارج ٍَ
211 َْْ َْْْاِ ب ََ  67 19 المعارج ٍَُ٘ٛػب ُْْفٍِكَْْاإِلٔ
ب 212 َّ  ُِْْْ ِٙ  158 25 نكحَْٔبها ْْفَؤُْكِفٍُٛاْْْأُْغِولُٛاَْْْفِط١ئَبرِ
٠ًُْْبأ٠ََُّٙب 213  ِ َي ُّ ٌْ  111 1 المزمؿْا
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َلص و٠ُْْبأ٠ََُّٙب 214 ُّ ٌْ  111 1 المدثرْا
 42 31 المدثر ٌٍجْوْمووْٜالِْْٟ٘ٚب 215
ُعٖٛ ْ 216 ئِنْ ُْٚ َِ ْٛ َوح ٠َْْ ِٙ  166،149 22 القيامةَْٔب
بْاٌَِٝ 217  166،144 23 القيامةَْٔبِظَوح َْْهثٙ 
218 ََْ ْٛ َْف٠َُْْ بق٠ُْْى ٍَ ْ ْٓ  191،188،144 42 القيامةَْػ
219 َُْ ْٓأَٔذَْْف١ِ  197 43 النازعاتِْمْوَواَ٘بِِْ
220 ًِْ ا١ٌَْ ٌَْْاَِماَْٚ َؼ َْ  133 17 التككير َػ
221 ْْٞ ٌْن   164 3 األعمىْفَََٙلْٜلََلهَْْٚا
١َُغَٕجَُٙب 222 ٍَ  169 17 الميؿْا٤َْْرمََْٝٚ
َؾٝ 223 ُّٚ اٌ َْٚ،ًِْ ا١ٌَْ َغْٝاَِماَْٚ  22 1 الضحى ٍَ
ُِْْاْلَوأْْ 224 ٍْ  111 1 العمؽ َفٍَكَْْاٌَِنَْٜهث هَْْثِب
َْٕلعُْ 225  133 18 العمؽْاٌَيثَب١َِٔخٍََْْ
226  ًْ ٠ْ َْٚ ًْ َيحْ ٌُِْى َّ َيحُْ٘ َّ  181 1 اليمزةٌُّْ
١ٍَْْؼجُُلٚاْْ 227 ٌْج١َْذَِْْ٘بَماَْهةَْْفَ  128 3 قريش ا
صَو 228 ْٛ ٌَْى  144 1 الككثر أَِبْأَْػَط١َْٕبَنْا
وَُْْعآءَْْاَِما 229 ْٖ ٌْفَْزؼُّْْللَأَِْْ ا  50 1 النصر َٚ
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 فيرس األحاديث النبوية
 الصفحة طرف الحديث الرقم

 194 القرآف حممة أمتي أشراؼ 1
 70 اإلسبلـ لو فأظير النبي أتى شريؽ بف األخنس أف 2
 157 أصحابو عنو كتكلى قبره في كضع إذا العبد إف 3
 68 الدنيا مف انقطاع في كاف إذا الكافر العبد إف 4
 118 الكتاب عميو كأنزؿ بالحؽ محمدان  بعث تعالى اهلل إف 5
 164 كاألرض السمكات يخمؽ أف قبؿ األشياء مقادير كتب اهلل إف 6
 44 أقكاما الكتاب بيذا يرفع اهلل إف 7
ـي  اٍلمىٍغضيكبى  إف 8 مىٍيًي الِّيفى  كٕاف اٍليىييكدي  عى ارىل الضَّ  87 النَّصى
 101 آية يرييـ أف (كسمـ عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ سألكا مكة أىؿ أف 9

 110 خصكمة ييكدم كبيف بينو كاف" بشر" لو يقاؿ المنافقيف مف رجبل أف 10
 38 زينب زكجو عمى يدخؿ كاف ،(كسمـ عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ أف 11
 104 الييكد مع حمؼ لو كاف ػػػ تقيا بدريا ككاف ػػػ الصامت بف عبادة أف 12
 24 يس القرآف كقمبقمبا شيء لكؿ إف 13
 101 فرقتيف فصار اهلل رسكؿ عيد عمى القمر انشؽ 14
 101 شقتيف اهلل رسكؿ عيد عمى القمر انشؽ 15
 166 القمر ىذا تركف كما عيانا ربكـ ستركف إنكـ 16
 149 القمر ىذا تركف كما ربكـ ستركف إنكـ 17
 90 اهلل فأستغفر قمبي عمى لييغاف إنو 18
 64 الجنة دخكال الجنة أىؿ آخر ألعمـ إني 19
 74 حرج كال إسرائيؿ بني عف كحدثكا آية، كلك عني بمغكا 20
ٍبزىةن  اٍلًقيىامىةً  يكـ اأٍلىٍرضي  تىكيكفي  21 بَّاري  يىتىكىفَّؤيىىا كىاًحدىةن  خي  80 بيده اٍلجى
 71 لترتجى شفاعتيف كٕاف العمى الغرانيؽ تمؾ 22
 108 المقابر في ينظر كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ خرج 23
ٍيريكيـٍ  24  75 يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  قىٍرًني، خى
ـٍ  دىبَّ  25 ـً  دىاءي  ًإلىٍيكي ـي  األيمى سىدي  قىٍبمىكي اءي  اٍلحى اءي  كىاٍلبىٍغضى اًلقىةي  ىي كىاٍلبىٍغضى  190 اٍلحى
 20 صييب البيع ربح صييب، البيع ربح 26
 88 الصالحات الباقيات مف اكبر، كاهلل اهلل، إال إلو كال هلل، كالحمد اهلل، سبحاف 27
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 43 بحمده الرعد يسبح مف سبحاف 28
 73 الميدييف الراشديف الخمفاء كسنة بسنتي عميكـ 29
 166 ربيـ إلى النظر مف إلييـ أحب شيئا أعطكا فما الحجاب فيكشؼ 30
عىاتو  عىٍشري  اٍلقيٍرآفً  مف أيٍنًزؿى  ًفيمىا كاف 31 ٍعميكمىاتو  رىضى رٍِّمفى  مى  118 ييحى
 41 تكذبكىـ كال الكتاب أىؿ تصدقكا ال 32
دِّقيكا الى  33 قيكليكا تيكىذِّبيكىيـٍ  كال اٍلًكتىابً  أىٍىؿى  تيصى  81 كى
 88 بي أيسرم ليمةى  إبراىيـ لقيتي  34
 36 مكة( كسمـ عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ افتتح لما 35
 108 الكفاة طالب أبا حضرت لما 36
اِْ): تعالى قكلو نزؿ لما 37 بْرُْجُلٚاَْْْٚ َُِْْْ ُى َِ ْْْٚفِْٟأَٔفُ ْجُىُْرُْقفُُْْٖٛأَ ٍِ ٠َُِْْٗؾب  120 (ّللَاُْْثِ
مٍِّموي  الدِّيفً  في فقو   الميـ 38  101 التٍَّأًكيؿى  كىعى
 44 الداعي ألجبتي  يكسؼي  لبثى  ما السجف في لبثتي  لك 39
 107 (كسمـ عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ عمى قريش مف المؤل مر 40
ـى  طىمىبى  مف 41 اًرمى  اٍلًعٍم  190 الس فىيىاءى  ًبوً  ًلييمىاًرمى  أك اٍلعيمىمىاءى  ًبوً  ًلييجى
 24 حسنة بو فمو اهلل كتاب مف حرفا قرأ مف 42
 25 ليمة كؿ في الكاقعة سكرة قرأ مف 43
 157 منيـ أقكؿ لما بأسمع أنتـ ما بيده نفسى كالذم 44
 77 الجنة في بمنزلو أحدىـ إف بيده نفسي كالذم 45
 102 المؤمف عمى ليخفؼ إنو بيده نفسي كالذم 46
 36 تطيقو ال كثير مف خير شكره، تؤدم قميؿ ثعمبة يا كيحؾ 47
 87 النار مف لؤلعقاب كيؿ 48
 61 تزكرنا مما أكثر تزكرنا أف يمنعؾ ما جبريؿ يا 49
 80 اٍلًكتىابً  أىٍىؿى  تىٍسأىليكفى  كىٍيؼى  اٍلميٍسًمًميفى  مىٍعشىرى  يا 50
 64 الشركب األككؿ الطكيؿ بالرجؿ ييؤتى 51
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 والمراجعالمصادر 
 .القرآن الكريم 
 المكتبة  ،استانبكؿ ،) تركيا ،مجمديف ،المعجم الوسيط :كآخركف ،إبراىيـ مصطفى

 .ـ (1972-ىػ 1392 – 2ط .اإلسبلمية
 تفسير القرآن )تفسير ابن أبي  :عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ،ابف أبي حاتـ

 .المكتبة العممية( ،)صيدا ،أسعد محمد الطيب :تحقيؽ ،حاتم(
 منجد  :أبك الخير محمد بف محمد الجزرم الدمشقي الشيرازم الشافعي ،ابف الجزرم

 .ـ(1980-ىػ 1400 ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،المقرئين ومرشد الطالبين
 بيركت ،)لبناف ،نواسخ القرآن :أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،ابف الجكزم، 

 .ق(1405 – 1ط ،دار الكتب العممية
 -------------------------------: زاد المسير في عمم التفسير، 

 .ق(1404 – 3ط ،المكتب اإلسبلمي ،)بيركت
 إعالم الموقعين  :أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر الزرعي الدمشقي ،ابف القيـ

 .ـ(1973 ،دار الجيؿ ،)بيركت ،طو عبد الرؤكؼ سعد :تحقيؽ ،عن رب العالمين
 ----------------------------------------:  زاد المعاد في ىدي

مكتبة المنار  ،)الككيت ،كعبد القادر األرنؤكط ،شعيب األرنؤكط :تحقيؽ ،خير العباد
 .ـ(1986 –ق 1407 – 14ط ،مؤسسة الرسالة ،لبناف ،اإلسبلمية

 -----------------------------------------: في  شفاء العميل
محمد بدر الديف أبك فراس النعساني  :تحقيؽ ،مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعميل

 .ـ(1398 ،دار الفكر ،)بيركت ،الحمبي
 كتب ورسائل وفتاوى ابن  :أحمد عبد الحميـ الحرانيتقي الديف  ،أبك العباس ابف تيمية

)مكتبة ابف  ،عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم :تحقيؽ ،تيمية في التفسير
 .(2ط ،تيمية
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  كتب ورسائل وفتاوى شيخ  :شيخ اإلسبلـ أبك العباس أحمد عبد الحميـ الحراني ،ابف تيمية
)مكتبة ابف  ،عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم :تحقيؽ ،اإلسالم ابن تيمية

 .(2ط ،تيمية
 -------------------------------------:  مقدمة في أصول

 .ـ(1972 -ىػ 1392 – 2ط ،)ببل دار نشر ،عدناف زرزكر :تحقيؽ ،التفسير
 --------------------------------------: منياج السنة النبوية، 

 .ق(1406 – 1ط ،)مؤسسة قرطبة ،محمد رشاد سالـ :تحقيؽ
 دار الكتب  ،عبدالحميد ىنداكم، )بيركت :تحقيؽ ،لخصائصا :أبك الفتح عثماف ،ابف جني

 .ـ(2001 – ١ط  ،العممية
 السيد شرؼ الديف  :تحقيؽ ،الثقات :أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي ،ابف حباف

 .ـ(1975 -ىػ 1395 – 1ط ،)دار الفكر ،أحمد
 --------------------------------:  المجروحين من المحدثين

 – 1ط ،دار الكعي ،)حمب ،محمكد إبراىيـ زايد :تحقيؽ ،والضعفاء والمتروكين
 .ق(1396

 تحقيؽ ،صابة في تمييز الصحابةاإل :أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني ،ابف حجر: 
 .ـ(1992 -ىػ 1412 – 1ط ،دار الجميؿ ،)بيركت ،عمي محمد البجاكم

 ----------------------------: دار الرشيد ،)سكريا ،تقريب التيذيب، 
 .ـ(1986 -ىػ 1406 – 1ط

 ----------------------------: دار الفكر ،)بيركت ،تيذيب التيذيب، 
 .ـ(1984 -ىػ  1404 – 1ط

 ----------------------------: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
 .دار المعرفة( ،)بيركت ،محيي الديف الخطيب :تحقيؽ

 ----------------------------:  الكافي الشاف في تخريج أحاديث
 .ىػ(1418 – 1ط ،دار إحياء التراث العربي ،)بيركت ،الكشاف
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 اإلحكام في أصول األحكام :عمي بف أحمد بف حـز األندلسي أبك محمد ،ابف حـز، 
 .ق(1404 – 1ط ،دار الحديث ،)القاىرة

 االنتقاء في فضائل الثالث األئمة  :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم ،ابف عبد البر
 .دار الكتب العممية( ،)بيركت ،الفقياء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي اهلل عنيم

 ------------------------------:  التمييد لما في الموطأ من المعاني
كزارة عمكـ األكقاؼ  ،مغرب)ال ،كمحمد البكرم ،مصطفى العمكم :تحقيؽ ،واألسانيد

 .ىػ(1387 ،كالشؤكف اإلسبلمية
 يحيى مختار  :تحقيؽ ،الكامل في ضعفاء الرجال :أبك أحمد عبد اهلل الجرجاني ،ابف عدم

 .ـ(1988 -ىػ 1409 – 3ط ،دار الفكر ،)بيركت ،غزاكم
 شمس الديف أبي عبد اهلل محمد  اإلماـبف ا ،برىاف الديف أبي الكفاء إبراىيـ ،ابف فرجكف

 ،جماؿ مرعشمي :تحقيؽ ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومنياج األحكام :اليعمرم
 .ـ(2002 –ق 1422 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف

 تحقيؽ ،روضة الناظر وجنة المناظر :أبك محمد عبد اهلل بف أحمد المقدسي ،ابف قدامة: 
 – 2ط ،محمد بف سعكد اإلماـجامعة  ،)الرياض ،عبد العزيز عبد الرحمف السعيد

 .ق(1399
 والمشيور  ،تفسير القرآن العظيم :إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبك الفداء ،ابف كثير

 .ق(1401 ،دار الفكر ،)بيركت ،بتفسير ابن كثير
 محمد فؤاد عبد  :تحقيؽ ،ماجةسنن ابن  :أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،ابف ماجة

 .دار الفكر( ،)بيركت ،الباقي
 (1ط ،دار صادر ،)بيركت ،لسان العرب :محمد بف مكـر اإلفريقي ،ابف منظكر. 
 إرشاء العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم  :محمد بف محمد العمادم ،أبك السعكد

 .دار إحياء التراث العربي( ،)بيركت ،)تفسير أبو السعود(
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 عادؿ أحمد عبد المكجكد :تحقيؽ ،البحر المحيط :محمد بف يكسؼ األندلسي ،أبك حياف، 
 ،بيركت ،)لبناف ،كأحمد النجكلي الجمؿ ،كزكريا عبد المجيد النكقي ،كعمي محمد معكض

 .ـ(2001 –ق 1422 – 1ط ،دار الكتب العممية
 مد محيي الديف مح :تحقيؽ ،سنن أبي داود :سميماف بف األشعث السجستاني ،أبك داكد

 .)دار الفكر( ،عبد الحميد
 قاـ بنشره  ،)ببل دار نشر ،التحذير من مختصرات الصابوني :بكر بف عبد اهلل ،أبك زيد

 .عبد اهلل السمفي( :كصفو
 مكتبة السنة ،اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير :محمد بف محمد ،أبك شيبة(، 

 .(4ط
 شعيب  :تحقيؽ ،أحمد بن حنبل اإلماممسند  :أبك عبد اهلل الشيباني ،بف حنبؿ أحمد

 .مؤسسة قرطبة( ،)مصر،األرنؤكط
 ببل دار نشر( ،معجم األفعال المتعدية بحرف :مكسى بف محمد بف الممياني ،األحمدم(. 
 محمد عكض مرعب :تحقيؽ ،تيذيب المغة :أبك منصكر محمد بف أحمد ،األزىرم، 

 .ـ(2001 – 1ط ،دار إحياء التراث العربي ،)بيركت
 ىػ 1421 – 6ط ،دار النفائس ،عماف ،)األردف ،القضاء والقدر :عمر سميماف ،األشقر- 

 .ـ(2000
 سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من  :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،األلباني

 .ـ(1995 -ىػ 1415 – 1ط ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،)الرياض ،فقييا وفوائدىا
 ---------------------------:  سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة

 – 1ط ،دار المعارؼ ،الرياض ،)المممكة العربية السعكدية ،وأثرىا السيئ في األمة
 .ـ(1992 -ىػ 1412

 ---------------------------: صحيح الجامع الصغير وزياداتو، 
 .)المكتب اإلسبلمي(
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 ---------------------------: أشرؼ  ،ضعيف الجامع الصغير وزيادتو
 .طبعة جديدة مزيدة كمنقحة( ،)المكتب االسبلمي ،زىير الشاكيش :عمى طباعتو

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  :أبك الثناء شياب الديف محمكد ،األلكسي
 .دار إحياء التراث العربي( ،)بيركت ،المثاني

 سيد الجميمي :تحقيؽ ،اإلحكام في أصول األحكام :أبك الحسف عمي بف محمد ،آلمدما، 
 .ق(1404 – 1ط ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،)لبناف

 السيد ىاشـ الندكم،  :تحقيؽ ،التاريخ الكبير :أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ،البخارم
 .)دار الفكر(

 مصطفى ديب البغا :تحقيؽ ،صحيح البخاري :أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ،البخارم، 
 .ـ(1987 -ىػ 1407 – 3ط ،دار ابف كثير ،اليمامة ،)بيركت

 محفكظ الرحمف زيف  :تحقيؽ ،البحر الزاخر )مسند البزار( :أبك بكر أحمد بف عمر ،البزار
 .ىػ(1409 – 1ط ،مؤسسة عمـك القرآف ،كبيركت ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،)المدينة ،اهلل

 خالد عبد الرحمف العؾ :تحقيؽ ،تفسير البغوي :مسعكد بف الحسيف محمد أبك ،البغكم، 
 .دار المعرفة( ،)بيركت

 -----------------------: كعثماف  ،محمد النمر :تحقيؽ ،معالم التنزيل
 .ـ(1997 -ىػ 1417 - 4ط ،)دار طيبة ،كسميماف الحرش ،جمعة

 والسور اآليات تناسب في الدرر نظم :عمر بف إبراىيـ الديف برىاف الحسف أبك ،البقاعي، 
 .(ـ1995 – ق1415 ،العممية الكتب دار ،بيركت) ،الميدم غالب الرزاؽ عبد :تحقيؽ

 شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائق أولي النيى  ،منصكر بف يكنس بف إدريس :البيكتي
 .ـ(1996 – 2ط ،عالـ الكتب ،)بيركت ،لشرح المنتيى

 (تفسير البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل :أبك سعيد عبد اهلل بف عمر ،البيضاكم، 
 .دار الفكر( ،)بيركت

 محمد عبد القادر عطا :تحقيؽ ،سنن البييقي الكبرى :أبك بكر أحمد بف حسيف ،البييقي، 
 .ـ (1994 -ىػ 1414 ،مكتبة دار الباز ،)مكة المكرمة
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 أحمد شاكر كآخركف :تحقيؽ ،سنن الترمذي ،أبك عيسى محمد بف عيسى ،الترمذم، 
 .دار إحياء التراث العربي( ،)بيركت

 الجواىر الحسان في تفسير القرآن )تفسير  :عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ ،الثعالبي
 .مؤسسة األعممي لممطبكعات( ،بيركت ،)لبناف ،الثعالبي(

 الكشف والبيان   :أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابكرم ،الثعمبي
)لبناف  ،نظير الساعدم :مراجعة كتدقيؽ ،أبك محمد بف عاشكر :تحقيؽ ،)تفسير الثعمبي(
 .ـ(2002 -ىػ 1422 – 1ط ،ء التراث العربي

 أبك عثماف عمرك بف بحر :تحقيؽ ،كتاب الحيوان :أبك عثماف عمرك بف بحر ،الجاحظ، 
 .ـ(1996 –ق 1416 ،دار الجيؿ ،بيركت ،)لبناف

 3ط ،مؤسسة الرياف ،بيركت ،)لبناف ،تحرير عموم الحديث :عبد اهلل بف يكسؼ ،الجديع – 
 .ـ(2007 -ىػ 1428

 جماعة  :ضبطو كصححو ،التعريفات :، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼالجرجاني
 .ـ(1983 -ىػ 1403 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،، )لبنافالعمماءمف 

 عبد الفتاح أبك غدة :تحقيؽ ،توجيو النظر إلى أصول األثر :طاىر الدمشقي ،الجزائرم،  (
 .ـ (1995 -ىػ 1416 – 1ط .مكتبة المطبكعات اإلسبلمية ،حمب

 راىيـ إب :تحقيؽ ،رسوم التحديث في عموم الحديث  :برىاف الديف أبي إسحاؽ :الجعبرم
 .ـ (2000 -ىػ 1424 – 1ط .دار ابف حـز ،بيركت ،) لبناف ،الميمي

 عبد المطيؼ  :تحقيؽ ،الورقات :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼأبك المعالي  ،الجكيني
 .)ببل دار نشر( ،محمد العبد

 ---------------------------------: البرىان في أصول الفقو، 
 .ىػ(1418 – 4ط ،دار الكفاء ،المنصكرة ،)مصر ،عبد العظيـ محمكد الديب :تحقيؽ

 تحقيؽ ،المستدرك عمى الصحيحين :أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم ،الحاكـ: 
 .ـ(1990 -ىػ 1411 – 1ط ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،مصطفى عطا
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 ىػ 1410 ،الدكحة ،)قطر ،دراسات في أصول التفسير ومناىجو  :حمزة ، عمر يكسؼ- 
 .ـ(1990

 لباب التأويل في معاني التنزيل  :عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم ،الخازف
 .ـ(1979 –ق 1399 ،دار الفكر ،بيركت ،)لبناف ،)تفسير الخازن(

 عماف، دار عماف(البيان في إعجاز القرآن :صبلح عبد الفتاح ،الخالدم( ،. 
 ----------------: دمشؽ، دار القمـ، تعريف الدارسين بمناىج المفسرين( ،

 .ـ(2008 –ق 1429 – 3ار الشامية، طبيركت، الد
 ----------------: دار  ،)األردف ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق

 .ـ(1997 -ىػ 1418 – 1ط ،النفائس لمنشر كالتكزيع
 ----------------:  دار النفائس ،)عماف ،الكريمالتفسير والتأويل في القرآن، 

 .ـ(1997 – 1ط
 عف الطبعة  ،شباب األزىر ،مكتبة الدعكة ،)مصر ،عمم أصول الفقو :عبد الكىاب ،خبلؼ

 .الثامنة لدار القمـ(
 كخالد  ،فكاز زمرلي :تحقيؽ ،سنن الدارمي :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف ،الدارمي

 .ىػ(1407 – 1ط ،دار الكتاب العربي ،)بيركت ،العممي
 منشكرات لجنة اإلعبلـ كالمطبكعات  ،)غزة ،الموجز في عموم البالغة ،كماؿ حامد ،الديب

 .ـ(1985 ،بمجمس طبلب الجامعة اإلسبلمية بغزة
 الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة :محمد بف أحمدشمس الديف  ،الذىبي، 

 -ىػ 1912 – 1ط ،دار القبمة لمثقافة كالنشر ،مؤسسة عمك ،)جدة ،محمد عكامة :تحقيؽ
 .ـ(1992

 4ط ،مكتبة كىبة ،)القاىرة ،اإلسرائيميات في التفسير والحديث :محمد حسيف ،الذىبي – 
 .ـ(1990

 ------------: ق 1424 – 8ط ،مكتبة كىبة ،)مصر ،التفسير والمفسرون– 
 .ـ(2003
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 التفسير الكبير أو مفاتيح  :فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي ،الرازم
 .ـ(2000 –ق  1421 – 1ط ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،الغيب

 لبناف ،محمكد خاطر :تحقيؽ ،مختار الصحاح :محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر ،الرازم(، 
 .ـ(1995 -ىػ 1415 –طبعة جديدة  ،مكتبة لبناف ناشركف

 بيان المختصر البن  :أبك الثناء محمكد بف عبد الرحمف بف أحمد ،الراغب األصفياني
مركز  ،جامعة أـ القرل ،محمد مظير بقا )المممكة العربية السعكدية :تحقيؽ ،الحاجب

 .البحث العممي كٕاحياء التراث اإلسبلمي(
 تحقيؽ ،القرآنالمفردات في غريب  :أبك القاسـ الحسيف بف محمد ،الراغب األصفياني: 

 .دار المعرفة( ،)لبناف ،محمد سيد كيبلني
 ىػ 1416 – 5)ط ،فخر الديف قباكة :تحقيؽ ،الجمل في النحو :الخميؿ بف أحمد ،راىيدم- 

 .ـ(1995
 السعكدية ،اتجاىات التفسير في القرن الرابع عشر :فيد بف عبد الرحمف ،الركمي(، 

 .ـ(1997 -ىػ 1418 – 3الرسالة، ط مؤسسة
 دار  ،)بيركت ،مازف المبارؾ :تحقيؽ ،اإليضاح في عمل النحو :أبك القاسـ ،الزجاجي

 .ـ(1979 -ىػ 1399 – 3ط ،النفائس
 1ط .دار الفكر ،) لبناف ،مناىل العرفان في عموم القرآن :محمد عبد العظيـ ،الزرقاني- 

 .ـ (1996 -ىػ 1416
 تحقيؽ ،لبرىان في عموم القرآنا :أبك عبد اهلل محمد بف بيادر بف عبد اهلل ،الزركشي: 

 .ـ(1391 ،دار المعرفة ،)بيركت ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  :أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي ،الزمخشرم

دار إحياء  ،)بيركت ،عبد الرزاؽ الميدم :تحقيؽ ،األقاويل في وجوه التأويل )الكشاف(
 .التراث العربي(

 المممكة العربية السعكدية، مكة تأصيل اإلعجاز العممي :الزنداني، عبد المجيد بف عزيز( ،
 .(المكرمة، مطبكعات ىيئة اإلعجاز العممي
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 تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في  :جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد ،الزيمعي
دار ابف  ،)الرياض ،عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد :تحقيؽ ،تفسير الكشاف لمزمخشري

 .ىػ(1414 – 1ط ،خزيمة
 بكر أبك زيد :تقديـ ،التحذير الجديد من مختصرات الصابوني :محمد جميؿ ،زينك، 

 .ق(1416 – 1ط ،الدكلية دار التحؼ النفائس ،الرياض ،)المممكة العربية السعكدية
 -----------: اسير لمشيخ محمد عمي الصابونيتنبييات ىامة عمى صفوة التف، 

 .ـ(1987 –ق 1407 – 3ط ،مكتبة السكادم لمتكزيع ،جدة ،)المممكة العربية السعكدية
 اإلبياج في شرح المنياج عمى  :تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي ،السبكي

 ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف ،منياج الوصول إلى عمم األصول لمقاضي البيضاوي
 .ىػ(1404 – 1ط

 فتح المغيث شرح ألفية الحديث :شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف ،السخاكم، 
 .ىػ(1403 – 1ط ،دار الكتب العممية ،)لبناف

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )تفسير  :عبد الرحمف بف ناصر ،السعدم
 .ـ(2000 –ق 1421 ،مؤسسة الرسالة ،)بيركت ،ابف عثيميف :تحقيؽ  ،السعدي(

 ط  ،)دار التكزيػع كالنشر اإلسبلمية ،المدخل إلى التفسير الموضوعـي :عبد الستار ،السعيد
 .ـ(1991-ىػ 1411 – 2

 ـ(1985 –ق 1405 – 1ط ،)دار السبلـ ،األساس في التفسير :سعيد حكل. 
 حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ( ،المغة العربية ومكانتيا بين المغات :فرحاف ،السميـ(. 
 ق 1412 ،17ط ،)دار الشركؽ ،في ظالل القرآن :، إبراىيـ الشاذليسيد قطب– 

 .ـ(1992
 سعيد  :تحقيؽ ،االتقان في عموم القرآن :أبي بكرجبلؿ الديف عبد الرحمف بف  ،السيكطي

 .ـ(1996 –ق 1416 – 1ط ،دار الفكر ،)لبناف ،المندكب
 ----------------------------: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 

 .مكتبة الرياض الحديثة( ،)الرياض ،عبد الكىاب عبد المطيؼ :تحقيؽ
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 ----------------------------: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، 
 .ـ(1993 ،دار الفكر ،)بيركت

 ----------------------------: تحقيؽ ،ي عموم المغة واألدبالمزىر ف: 
 .ـ(1998 -ىػ 1418 – 1ط ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،فؤاد منصكر

 مصر ،االعتصام :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي ،الشاطبي(، 
 .المكتبة التجارية الكبرل(

 ---------------------------------------:  الموافقات في أصول
 .دار المعرفة( ،)بيركت ،عبد اهلل دراز :تحقيؽ ،الفقو

 تحقيؽ ،إرشاد الفحول إلى تحقيق عمم األصول :محمد بف عمي بف محمد ،الشككاني: 
 .ـ(1992 –ق 1412 – 1ط ،دار الفكر ،)بيركت ،محمد سعيد البدرم أبك مصعب

 والدراية من عمم فتح القدير الجامع بين فني الرواية  :محمد بف عمي بف محمد ،الشككاني
 .دار الفكر( ،)بيركت ،التفسير

 ق 1428 – 1ط ،دار الصابكني ،)مصر ،تفسير آيات األحكام :محمد عمي ،الصابكني– 
 .ـ(2007

 -------------: 1ط ،دار الصابكني ،القاىرة ،)مصر ،صفوة التفاسير - 
 .ىػ(1399

 كتاب صفوة  كشف االفتراءات في رسالة التنبييات حول :محمد عمي ،الصابكني
 .ـ(1989 -ىػ 1409 – 1ط ،دار عمار ،عماف ،)األردف ،التفاسير

 حمدم بف عبد  :تحقيؽ ،المعجم الكبير :أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب ،الطبراني
 .ـ(1983 -ىػ 1404 – 2ط ،مكتبة الزىراء ،)المكصؿ ،الحميد السمفي

 دار الكتب العممية( ،)بيركت ،الطبريفسير ت :أبك جعفر محمد بف جرير ،الطبرم. 
 2ط ،دار النفائس ،عماف ،)األردف ،إتقان البرىان في عموم القرآن :فضؿ حسف ،عباس 

 .ـ(2010 –ق 1430 –
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 ىػ 1414 – 1ط ،مطبعة الصباح ،)دمشؽ ،عموم القرآن الكريم :نكر الديف ،العتر- 
 .ـ(1993

 سميمان من خالل كتب اإلسرائيميات والموضوعات في قصة سيدنا  :كائنات ،عدكاف
 .)بحث مقدـ إلى جامعة األقصى( ،التفسير

 تحقيق منيف  :صبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي ،العبلئي
)المممكة  ،عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم :تحقيؽ ،الرتبة لمن ثبت لو شرف الصحبة

 .ق(1410 – 1ط ،دار العاصمة ،الرياض ،العربية السعكدية
 محمد عبد  :تحقيؽ ،المستصفى في عمم األصول :أبك حامد محمد بف محمد ،الغزالي

 .ق(1413 – 1ط ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،السبلـ عبد الشافي
 البدايـة في التفسير الموضوعي "دراسـة منيجية موضوعية :عبد الحي ،الفرماكم"، 

 .ـ(1977-ىػ1397 – 2ط ،)مطبعة الحضارة العربية
 ببل طبعة كال دار  ،البيان ألخطاء بعض الكتاب :صالح بف فكزاف بف عبد اهلل ،الفكزاف(

 .نشر(
 ببل طبعة كال دار نشر( ،فضائل القرآن :أبك عبيد البغدادم ،القاسـ بف سبلـ(. 
 (الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم ،القرطبي، 

 .الشعيب(دار  ،)القاىرة
 دراسات في التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم :عبد المنعـ عمي إبراىيـ ،القصاص، 

 .ـ(1990-ىػ1411 – 1ط  ،مطبعة الحسيف اإلسبلمية ،)القاىرة
 3ط ،)مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،مباحث في عموم القرآن :مناع بف خميؿ ،القطاف – 

 .ـ(2000 -ىػ 1421
 تحقيؽ ،أبجد العموم )الوشي المرقوم في بيان أحوال العموم( :صديؽ بف حسف ،القنكجي: 

 .ـ(1978 ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،عبد الجبار زكار
 مباحث في التفسير الموضوعي  :عبد الكريـ حمدم ،كالدىشاف ،عبد السبلـ حمداف ،المكح

 .)ببل دار نشر( ،"نظرية وتطبيق"
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 محمد فؤاد عبد  :تحقيؽ ،مالك اإلمامموطأ  :أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي ،مالؾ
 .دار إحياء التراث العربي( ،)مصر ،الباقي

 ـ(1985 – 2ط ،مؤسسة الرسالة ،)بيركت ،نحو وعي لغوي :مازف ،المبارؾ. 
 شرح التمويح عمى التوضيح لمتن التنقيح في  :عبد اهلل بف مسعكد الحنفي ،المحبكبي

 .ـ(1996 –ق 1416 ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،زكريا عميرات :تحقيؽ ،أصول الفقو
 كجبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر ،كالسيكطي ، جبلؿ الديف محمد بف أحمد،المحمي: 

 .(1ط ،دار الحديث ،)القاىرة ،تفسير الجاللين
 مؤسسة  ،ركت)بي ،بشار عكاد معركؼ :تحقيؽ ،تيذيب الكمال :أبك الحجاج ،المزم

 .ـ(1980 -ىػ 1400 – 1ط ،الرسالة
 محمد فؤاد عبد  :تحقيؽ ،صحيح مسمم :أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ،مسمـ

 .دار إحياء التراث العربي( ،)بيركت ،الباقي
 ىػ 1421 – 3ط ،دار القمـ ،)دمشؽ ،مباحث في التفسير الموضوعي :مصطفى ،مسمـ- 

 .ـ(2000
 كمحمد  ،زىير شاكيش :تحقيؽ ،الناسخ والمنسوخ :ىبة اهلل بف سبلمة بف نصر ،المقرم

 .ىػ(1404 – 1ط ،المكتب اإلسبلمي ،)بيركت ،كنعاف
 محمد  :تحقيؽ ،)التعاريف( التوقيف عمى ميمات التعاريف :محمد عبد الرؤكؼ ،المناكم

 .ق(1410 – 1ط ،دار الفكر المعاصر ،دمشؽ ،دار الفكر ،)لبناف ،رضكاف الداية
 تحقيؽ ،الناسخ والمنسوخ :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم ،النحاس: 

 .ق(1408 – 1ط ،مكتبة الفبلح ،)الككيت ،محمد عبد السبلـ محمد
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير  :أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد ،النسفي

 .ـ(2005 ،دار النفائس ،)بيركت ،رمركاف الشعا :تحقيؽ ،النسفي(
 دار  ،كبيركت ،دار القمـ ،)دمشؽ ،اإلسرائيميات وأثرىا في كتب التفسير :رمزم ،نعناعة

 .ـ(1970 –ق 1390 – 1ط ،الضياء
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 دستور العمماء أو جامع العموم في اصطالحات  :عبد النبي األحمدالقاضي  ،نكرم
ىػ 1421 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف ،حسف ىاني فحص :تحقيؽ ،الفنون

 .ـ(2000 -
 مفيد  :تحقيؽ ،نياية األرب في فنون األدب :شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب ،النكيرم

 .ـ(2004 -ىػ 1424 – 1ط ،دار الكتب العميمة ،بيركت ،)لبناف ،قمحية
 الواحدي(الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير  :أبك الحسف عمي بف أحمد ،الكاحدم، 

 – 1ط ،دار القمـ ،كبيركت ،الدار الشامية ،)دمشؽ ،صفكاف عدناف داككدم :تحقيؽ
 .ق(1415

 مطابع دار الصفكة ،)مصر ،الموسوعة الفقيية الكويتية :كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، 
 .ق(1427 – 1ط

 أو إرشاد  ،اءمعجم األدب :شياب الديف أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الركمي ،الياقكت الحمكم
 – 1ط ،دار الغرب اإلسبلمي ،)بيركت ،إحساف عباس :تحقيؽ ،األريب إلى معرفة األديب

 .ـ(1993 -ىػ 1414
  :الشيخ محمد عمي الصابكني ػػػػ أطاؿ اهلل في عمره، كأحسف عممو ػػػػ، كابنو أحمد الصابكني

مراجع ىذه الرسالة، فقد كاف ليما دكر كبير في ىذه الرسالة، فيما مرجعيف أصيميف مف 
كمصدريف ال يمكف االستغناء عنيما، فقد زكداني بالكثير مف المعمكمات التي ال يمكف 
الحد أف ييتدم إلييا مف بطكف الكتب، خاصة فيما يتعمؽ بحياة الشيخ الصابكني، كبعض 

 المعمكمات التي لـ تدكف في الكتب، بؿ كانت مصادرىا مف الشيخ الصابكني نفسو.
 http://www.tafsir.net/vb/tafsir10831/#ixzz2RC7iYpQ6. 
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"Sfwat Al-Tafaseer" 

By 
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Dr. Hussen An-Naqeeb 

 

Abstract 

This study tackes the book that is "safwat at tafaseer", his auther's method 

and different points of views in different matters. The auther's method and 

point of view are introduced in the study in an objective and scientifict way 

without being affected by the auther's own opinion. 

The study tackes the auther's name, his life, studies, instructors, his students 

and his books and their effect. the study also presents the method that the 

book either in the book arrangement or divisionaccording to the Qoraan 

verses, the sciences that the book includes, the references that are used 

besides to the main aspects that the author takes into consideration when 

transferring and citing the given information. 

Later on, the study becomes deeper and more accurate when it investigates 

the method of the book writer, his own way in presenting his point of view, 

besides to the included matter in the book. 

The study also shows the writer,s own way in interpreting using different 

methods as "Ms'thur" and "opinion". The study also states the auther's own 

way ehen dealing with Quraan verses that are in relation with "Aqeedah", 

especially the verses about qualities, metaphysical issues, Islamic bandsand 

provisions of religion. 
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At last, the thesis undertakes the raised boubts on the selected book and his 

auther, besides to the criticism on both of them. In the book the researcher 

present the point of view of the critics and their evidences in order not to 

have an excuse in that. Then, the researcher elaborated on the auther's 

replies on such criticism showing the points for and against the auther.  
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