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انكلمة شكر وتقدیر وعرف  
ّیا رب لك الحمـد كمـا ینبغـي لجـالل وجهـك وعظـیم سـلطانك، ولـك الـشكر علـى مـا یـسرت ووفقـت،        ّ

   ّفـــــاللهم اء علیـــــك كمــــا أثنیــــت أنـــــت علــــى نفــــسك،ال أحــــصي ثنــــ                

                                          . )١(   
ّأحمــد اهللا تعـــالى علــى مـــا أنعــم بـــه علــي مـــن نعــم ال تعـــد وال تحــصى، و       عم، مـــا مـــن أوفــر هـــذه الــنّ

  .معانیهل ًاّعلومه، وتفهمل ً وتحصیال،ًا وتعلیمًاّتعلمشغلني به من خدمة القرآن 
بتوفیـــق مـــن اهللا أنجـــزت هـــذا البحـــث، فلـــه الحمـــد والثنـــاء فـــي األولـــى واآلخـــرة، وأســـأله تعـــالى أن و

ًیجعل هذا العمل خالـصا لوجهـه الكـریم، ونافعـا لـي وللمـسلمین فـي العاجـل واآل ّجـل، وأن یثقـل بـه مـوازین ً
  حسناتي                      )وأثنـي بالـشكر العمـیم، )٢ 

ّوالـــدعاء العـــریض لوالـــدي الكـــریمین اللـــذین ال أســـتطیع أن أوفیهمـــا حقهمـــا، فأســـأل اهللا العلـــي الكـــریم أن  ّ ّ
  الــدنیا واآلخــرة یكتــب لهمــا خیــري               )وأن یجزیهمــا عنــي مــن الخیــر ) ٣

  . ومن الثواب أعظمهأجزله،
محمـــد إبـــراهیم :  أســـدي خـــالص شـــكري وتقــدیري وفـــائق احترامـــي إلـــى فــضیلة األســـتاذ الـــدكتورّثــم

ّفـــضل  حیـــث ت،ًلیـــة دار العلـــوم ســـابقا أســـتاذ الـــشریعة ورئـــیس قـــسم الـــشریعة بكشـــریف حفظـــه اهللا ورعـــاه،
ّقد أفادني بتوجیهاتـه الـسدیدة، وارشـاداته القیمـة، ومنحفباإلشراف على هذه الرسالة،  الكثیـر مـن علمـه  ينـٕ

ًالغزیـر، وأدبنـي بخلقــه الكـریم، ومنحنــي مـن وقتـه الثمــین رغـم كثــرة أعبائـه ومـشاغله فجــزاه اهللا عنـي خیــرا ّ 
 أســتاذ ، إبــراهیم محمــد عبــد الــرحیم:رألســتاذ الــدكتواكمــا أشــكر فــضیلة ، ارینجــزل لــه المثوبــة فــي الــدوأ

 أســتاذ الــشریعة ، الفــرت یوســف عبــد الــرحمن:وفــضیلة األســتاذ الــدكتور ،وكیــل كلیــة دار العلــومَالــشریعة و
ّاللــذین تفـــض ،بكلیــة دار العلـــوم فـــي الفیـــوم  بقبـــول مناقـــشة هــذه الرســـالة، وال یفـــوتني أن أشـــكر األســـتاذ الّ

  . فهو الذي شجعني على الكتابة في هذا الموضوع– حفظه اهللا –محمد المنسي : تورالدك
ة دار العلوم بجامعـة القـاهرة، صـرح المعرفـة الـشامخ، ومعقـل العلـم ّویطیب لي كذلك أن أشكر كلی

وأساتذتها، وموظفیها علـى مـا أتاحـت لـي   محمد صالح  توفیق:لة بعمیدها األستاذ الدكتوروالعلماء، ممث
ّلغیري من الطالب الوافدین من أقطار العالم الفرصة الثمینة لتلقي العلـوم الـشرعیة و هـا الـصافي عینن ممـّ
ذین لــســرتي وأهــل بیتــي زوجتــي وأوالدي اّ إنــه لمــن االعتــراف بالجمیــل ومــن الواجــب علــي أن أشــكر أّثــم

ي ّهـــد، واســـتغرق منـــي الجّقنـــي اهللا إلتمـــام هـــذا العمـــل الـــذي اســـتنفد منـــّصـــابروا وصـــبروا معـــي حتـــى وف
                                                             

  ).١٩اآلیة ( سورة النمل )١(
  )٨٩-٨٨اآلیات (  سورة الشعراء )٢(
  ).٢٤جزء من اآلیة (  سورة اإلسراء )٣(
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ي وألســـرتي علـــى ّي أبـــي زاهـــر الـــذین كـــانوا خیـــر عـــون لـــّســنوات، وأتقـــدم بالـــشكر والعرفـــان إلـــى دار عمـــ
  .ّالدوام

ًكــل مــن أســدى إلــي نــصحاكمــا أشــكر  ً أو إرشــادا أو مــشورة أو تــذلیل عقبــة فــي ســبیل إتمــام هــذا ّ
  . اهللاّالبحث، وأخص بالذكر زمیلي في العمل األستاذ محمد الطاهر حفظه

ّفأســأل المــولى عــز وجــل أن یجــزي كــل هــؤالء أحــسن الجــزاء، وأن یتقبــل مــنهم أعمــالهم الحــسنة،  ّ ّ
  .ّوتعاونهم على البر والتقوى، وأن یوفقهم لما یحب ویرضى إنه سمیع مجیب

مــن وحــي كمــا أدعــو اهللا تعــالى أن یغفــر للمرحــوم الــشیخ محمــد حــسین فــضل اهللا صــاحب تفــسیر 
  .ّ فلوال تفسیره لما خرجت هذه الرسالة للنور،ه في الصالحینلّ وأن یتقب،القرآن

، فمــا كــان فــي هــذا البحــث مــن صــواب شــيءّفهــذا جهــد المقــل قلیــل البــضاعة، وعمــل النا: ًوختامــا
ّفبتوفیـــق مـــن اهللا وحـــده، ولـــه الحمـــد والمنـــة، ومـــا كـــان فیـــه مـــن خطـــأ وزلـــل فمـــن نفـــسي ومـــن الـــشیطان، 

ًال وآخــرا، والــشكر لــه ظــاهرا وباطنــا، لــه الحمــد علــى مــا أعطــىفأســتغفر اهللا منــه والحمــد هللا أو ً ً   وعلــى مــا،ً
  .ّ بإحسان إلى یوم الدینالمبعوث رحمة للعالمین، ومن تبعه األكمالن على ّقضى، والصالة والسالم
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  المقدمة
  

شـرور أنفـسنا وسـیئات ّإن الحمد هللا نحمده تعالى ونـستعینه ونتـوب إلیـه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن 
ّأعمالنا، من یهده اهللا فال مـضل لـه، ومـن یـضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـریك 

ًلــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، صــلى اهللا علیــه وعلــى آلــه وصــحبه،  ومــن تــبعهم بإحــسان إلــى یــوم ّ
  :ّأما بعد، ّالدین

ّ وحفظــا وتــدبًقــة، فــأقبلوا علیــه قــراءةفقــد اعتنــى المــسلمون بــالقرآن عنایــة فائ ًرا، وأقبــل علیــه العلمــاء ً
ًتفـسیرا وتحلـیال آلیاتـه، یـست  حقائقـه، وأسـتطیع الجـزم أنـه لـم یتحقـق نبطون منـه أحكامـه، ویـستخرجون منـهً

  .ّألي كتاب على وجه األرض ما تحقق للقرآن من دراسات وتفسیرات وتحلیالت
 ّة هـي مـن أهـمّكتبـة فـي التـاریخ اإلسـالمي والمكتبـة التفـسیریوبذلك غدت المكتبة القرآنیـة أضـخم م

، وتــسجیل كــل مــا صــدر عــن القــرآن یةأقــسام المكتبــة القرآنیــة، ویــستحیل حــصر المكتبــة القرآنیــة والتفــسیر
   )١(.هذاا أبحاث من عهد الصحابة وحتى یومنوتفسیره وعلومه من كتب ودراسات و
  :ل عن كثرة التفاسیرحین قا )٢( ّولقد صدق اإلمام الزمخشري

  ل كشافيــــــــها لعمري مثـولیس من    ددـــــا بال عــــــّإن التفاسیر في الدنی          
  )٣(فالجهل كالداء والكشاف كالشافي    بغي الهدى فالزم قراءتهإن كنت ت          

ُإن مــن المــ       ّم بــه شــرعا أنّسلّ  یــزال النــاس بحاجــة فــي  وال، علــم التفــسیر مــن أشــرف العلــوم وأســماهاً
، ینظـر إلـى مجتمعـه ً مرهفـاً وحـسا،ًن آتـاه اهللا فهمـا دقیقـاّر لهم القرآن، ممّكل عصر ومصر إلى من یفس

ًص أمراضه، ویتوجس علله، وینظر بالعین األخرى إلى القرآن الكـریم ملتمـسا العـالج الـشافي ّشخُبعین فی

                                                             

 وسیشار إلیه ، دار القلم دمشق،)٥ص (تعریف الدارسین بمناهج المفسرینتاح، صالح عبد الف: الخالدي، د:  أنظر)١(
 . تعریف الدارسین،الخالدي: فیما بعد هكذا

ّهــو محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد العالمــة أبــو القاســم الزمخــشري الخــوارزمي النحــوي اللغــوي : الزمخــشري ) ٢(
ّیلقــب . ّالمعتزلــي، المفــسر بزمخــشر قریــة مــن قــرى خــوارزم، ) ه٤٦٧( ولــد ســنة . ًجــاور بمكــة زمانــاّ؛ ألنــه " جــار اهللا" ُ

، وغیرهـا )ّالمفـصل فـي النحـو( و ) أساس البالغة( و ) الفائق في غریب الحدیث: ( ، من تصانیفه)ه٥٣٨(وتوفي سنة 
  .]) ٣١٥-٣١٤/ ٢( ، ّطبقات المفسرین الداودي، [. كثیر

  إرشـاد األریـب إلـى معرفـة،معجـم االدبـاء) ه ٦٢٢(عبـد اهللا المتـوفى سـنة اهللا بـن   أبـو عبـد، یاقوت الحموي الرومي)٣(
الطبعــة األولــى (  لبنــان ، بیــروت، دار الغــرب اإلســالمي،إحــسان عبــاس: تحقیــق الــدكتور) ٢٦٨٩ص/٦ج/١م(األدیــب 
معجــم  ،یــاقوت الحمــوي: وسیــشار إلیــه فیمــا بعــد هكــذا. مجلــد واحــدفــي مــع مالحظــة أن الكتــاب ســبعة أجــزاء ) م١٩٩٣
 .االدباء
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ه وأمراضـه، ویفهمـه ویعمـل بـه، ویلـتمس فیـه عـالج عللـرأ القـرآن قـدواء الكافي، وكل جیل مكلف بـأن یوال
ّ یفسرّكتفت األمة كلها بتفسیر واحدولو لم یكن له ذلك ال   . لها القرآن، وبعالم واحد یستخرج لها األحكامُ

ًلكـــن األمـــر مختلـــف تمامـــا، فمعـــاني القـــرآن مـــن الـــسعة بحیـــث ال یـــستطیع مفـــسر أن یحـــیط بهـــا،  ّ
تطیع عــالم أن یــستوعبها، وهنــا یكمــن ســر عمومیــة القــرآن وشــمولیة وأحكامــه مــن الــشمول بحیــث ال یــس

لـو لهـم ظلمـات مجـتمعهم، آن الكـریم مـا تقـوم بـه حیـاتهم، ویجالرسالة، حیث یفهم أهل كل عصر من القر
وینیر لهم السبیل، ولیس لهـذا الفهـم الـذي أشـیر إلیـه أن ینطلـق كیـف شـاء فـي األفـق، بـل علیـه أن یلتـزم 

ًطریقــا واضــحا ، فهــو مهمــا ط فــي الظلمــات، أو یــشطح بــه الفكــرّ أو یتخــب،حتــى ال تلتــبس علیــه األمــور ،ً
 - مـــن قــوة، محـــدود الطاقـــات والملكــات، ال یـــستطیع أن یــدرك كـــل الحقـــائق، ولهــذا وضـــع علماؤنـــايوتــُأ

 ال  حتــى؛ً وآدابــا یلتــزم بهــا المفــسرً یقــوم علیهــا علــم التفــسیر، وشــروطاًساُســ قواعــد وُأ-رحمهــم اهللا تعــالى
ّ، وزل بعــــضهم عـــن هــــذه القواعــــد واألســــس أو قـــصر بــــه علمــــه، وشــــطح بالتفــــسیر شطح فــــي التفــــسیریـــ

  .آخرون، ولهذا الزلل والشطح أسباب كثیرة
ًشــتغال بكتــاب اهللا عــز وجــل تعلمــا وتعلیمــا فهمــا وتفــسیرا، قــراءة وتطبیقــا مــن َأّإن اال ً ً ً ً  القربــات، ِّلَجــّ

ّعمــل بــه، والخیــر كــل الخیــر لمــن یّة لمــن یــتعلم القــرآن ویفهمــه، و فالــسعادة كــل الــسعاد؛ّ الطاعــاتوأكمــل
ّیخدمـه نــشرا وشـرحا، وطــوبى لمـن یتــدبر فیـه، ویــستخرج منـه الــدرر الثمینـة ً :  والجــواهر البدیعـة، قــال ،ً

ّخیركم من تعلم القرآن وعلمه( ّ.()١(   
 بفهــم كتابــه وتفــسیر ّوبــشرى ألهــل القــرآن خاصــة اهللا وخیرتــه، وأصــفیائه الــذین خــصهم اهللا تعــالى

كالمــه، فهــم یتلونـــه حــق تالوتــه، ویرعونـــه حــق رعایتـــه، ویتدبرونــه حــق تـــدبره، ویــسترشدون هدایتـــه، وال 
  )٢(یلتمــسون الهــدى فــي غیــره                         

             .)٣(  

                                                             

       )٥٠٢٧( برقم ،ّعلم القرآن وعلمه  أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب فضائل القرآن، باب خیركم من ت)١(
ُ البخاري، اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن اسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي،     [ :نظرا )١٩٢ص/ ٦ج/ ٣م(

، ّامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا وسننه وأیامهالجّ المسمى صحیح البخاري، ) ه٢٥٦ت ( 
 ]. ه١٤٢٢، ١ بیروت، ط-محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة : تحقیق

، دار ابن الجوزي، )١١ص ( دراسة تأصیلیة،أسباب الخطأ في التفسیرطاهر محمود محمد، . یعقوب، د: نظرا )٢(
أسباب الخطأ  ،یعقوب: وسیشار إلیه فیما بعد هكذا). هـ١٤٢٥لطبعة األولى ا(ّالدمام، المملكة العربیة السعودیة، 

  .في التفسیر
 ).٩اآلیة ( سورة اإلسراء )٣(



 ٨

ًوان مــن أشــرف علــوم القــرآن نفعــا وبركــة، وأعظمهــا ف       ّ هــذا  ،القــرآن الكــریمًائــدة وخیــرا، علــم تفــسیر ٕ
  الـــــذيالقــــرآن                        ففــــي هـــــذا )١(؛  
عمــل ُتوصــل إلــى غایتــه ومقــصوده، ویُفهم عــن اهللا مــراده، ویُ لــی؛ّإیــضاح معــاني كــالم رب العــالمینالعلــم 
  . ویتمسك بحكمه، ویتمثل بإرشاده،جتنب نهیهُ وی،بأمره

الیـــة مـــن بـــین علـــوم القـــرآن عالل مكانتـــه المرموقـــة، ومنزلتـــه الة علـــم التفـــسیر مـــن خـــّوتبـــرز أهمیـــ
ّ إذ هـــو األصـــل فـــي فهـــم القـــرآن وتـــدبره، ؛ل العلـــوم اإلســالمیةّ باعتبـــاره أوّخاصــة والعلـــوم الـــشرعیة عامـــة

ف اســــتنباط األحكــــام، ومعرفــــة الناســــخ والمنــــسوخ، والمحكــــم والمتــــشابه وبــــه یعــــرف الحــــالل ّوعلیــــه یتوقــــ
 ومـا أحـسن )٢(،والحـرام، والطیـب مـن الخبیـث، والنـافع مـن الـضار، ومنـه تـستخرج أصـول الـشرع وقواعـده

الــسیوطي عنــه فــي بیــان أهمیــة هــذا العلــم الــشریف جــالل الــدین الــذي نقلــه  )٣(ة األصــفهانيكــالم العالمــ
ّوبیـان ذلـك هـو أن علـم التفـسیر ... أشرف صناعة یتعاطاها اإلنسان، تفـسیر القـرآن : "وفضله حیث قال

  .ّمن جهة الموضوع، ومن جهة الغرض، ومن جهة شدة الحاجة إلیه: قد حاز الشرف من جهات ثالث
ّا مــن جهــة الموضــوع؛ فــإن موضــوعه كــالم اهللا تعــالى الــذي هــو ینبــوع كــل حكمــة ومعــدن كــل ّأمــ

ـــْفیـــه نبـــأ مـــا قـــبلكم، وخبـــر مـــا بعـــدكم وحكـــم مـــا بیـــنكم، ال یخ : "فـــضیلة ق علـــى كثـــرة الـــرد، وال تنقـــضي َل
  )٤(".عجائبه

ّوأمــا مــن جهــة الغــرض؛ فــإن الــسعادة  والوصــول إلــى ، الغــرض منــه هــو االعتــصام بــالعروة الــوثقىّ
ّن كل كمـال دینـي أو دنیـوي عـاجلي أو آجلـي، ّأما من جهة شدة الحاجة إلیه؛ فأل وىفنلتي ال تالحقیقیة ا ّ ّ ّ ّ

  )٥(."مفتقر إلى العلوم الشرعیة والمعارف الدینیة، وهي متوقفة على العلم بكتاب اهللا تعالى

                                                             

 ).٤٢اآلیة (ّ سورة فصلت )١(
  ).١٢ص (أسباب الخطأ في التفسیر ،یعقوب:  أنظر)٢(
، أدیب، وهو من الحكماء ) هـ٥٠٢( هو أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المتوفى سنة :الراغب األصفهاني )٣(

الزركلي، خیر . محاضرات األدباء، والذریعة إلى مكارم الشریعة، والمفردات في غریب القرآن وغیرها: العلماء، من كتبه
 ) قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین(األعالم،) ه١٣٩٦(الدین، المتوفى سنة 

  .االعالمالزركلي،  :وسیشار إلیه فیما بعد هكذا). م٢٠٠٢الطبعة الخامسة عشر(لعلم للمالیین، بیروت دار ا) ٢/٢٥٥(
، الـدارمي، أبـو محمـد، عبـد اهللا بـن )٣٣٣١( أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب فضل مـن قـرأ القـرآن بـرقم )٤(

ُحكم حسین سلیم أسد علـى األحادیـث، وقـال عـن : له، وبذی)٥٢٦/ ٢ (سنن الدارمي) هـ٢٥٥(عبد الرحمن المتوفى سنة 
فــواز أحمــد زمرلــي، وخالــد :  تحقیــق أبــو المختــار، ســعد الطـائي وابــن أخــي الحــارث،فــي إســناده مجهــوالن، : هـذا الحــدیث

  ).ه١٤٠٧الطبعة االولى (السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بیروت، 
مركــز : تحقیــق) ٦/٢٢٧٣(علــوم القــرآن  اإلتقــان فــي) هـــ٩١١(نة  الـسیوطي، جــالل الــدین، عبــد الـرحمن المتــوفى ســ)٥(

 ، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشریف، وزارة الــشؤون اإلســالمیة واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد،الدراســات القرآنیــة



 ٩

نـــا هــــذا، شـــرف هــــذا ولقـــد أدرك ســـلفنا الــــصالح وعلماؤنـــا األفاضـــل منــــذ عهـــد الــــصحابة إلـــى یوم
ّ مـنهم نخبــة ممتـازة، وثلـة صـالحة، علـى مـر العـصور واألجیــال غّالموضـوع، وأدركـوا أهمیتـه البالغـة، فتفـر

وا أعمـارهم، وبـذلوا أغلـى مـا فـي وسـعهم،  فـأفن؛عـةّآن الكـریم، وعلومـه المتنوّوعلى كر األزمنة لدراسة القـر
هم فــي خدمــة كتــاب اهللا الكــریم، وتــسلم األمانــة وصــرفوا أغلــى مــا فــي هممهــم، وأنفقــوا أثمــن مــا فــي أیــدی

ًبقــى القــرآن الكــریم إلــى یــوم القیامــة محفوظــا عــن تحریــف الغــالین، یًالخلــف مــن الــسلف جــیال بعــد جیــل ل
   . وتأویل الجاهلین، فجزاهم اهللا عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء،وانتحال المبطلین
ه علــى مــدار التــاریخ اإلســالمي، وقــد انبــرى لدراســة  واتجاهاتــه منــاهج التفــسیر ومدارســتلقــد تعــدد

 بالتفاســیر وأصــحابها هــو الــدكتور محمــد ًافــِّل مــن كتــب معرّ أوّة مــن العلمــاء، ولعــلّمنــاهج المفــسرین ثلــ
منــذ أربعینــات القــرن الماضــي، وقــد " التفــسیر والمفــسرون"ر كتابــه ِشُ حیــث نــ؛)رحمــه اهللا( حــسین الــذهبي

ًومنــاهج أصــحابها، منــذ الــصحابة وحتــى العــصر الحــدیث، وكــان استعراضــا اســتعرض فیــه أهــم التفاســیر 
  . في ثالثة أجزاءه، وجاء كتابًسریعا
ُ بذاتــه، ونظــرا لكثــرة التفاســیر وتنوعهــا فقــد كً قائمــاًرین علمــاِّمنــاهج المفــست َدَغــلقــد        ّ تــب منــذ عهــد ً

حابها فــي فهــم القــرآن وتفــسیره، الــصحابة وحتــى عــصرنا الحاضــر، مئــات التفاســیر، واختلفــت منــاهج أصــ
ٕواذا كــان الزمخــشري قــد أشــار إلــى كثــرة التفاســیر، ولــم یتجــاوز منتــصف القــرن الــسادس الهجــري، فكیــف 

 مـن هنـا اقتـضت الحاجـة إلـى !تـهما یزید عن ثمانیة قرون بعـد وفابالتفاسیر األخرى التي أضیفت خالل 
یكـــون ، فهّدرس مـــنهج كـــل مفـــسر علـــى حـــدُ بحیـــث یـــ، وشـــموليّاســـة منـــاهج المفـــسرین بـــشكل تفـــصیليدر

ُنـى علیهـا، وانطلـق منهـا المفـسر، ممـا یـَ لمعرفة األسس والقواعد التي ب؛بمنزلة المفتاح لتفسیره ل علـى ّسهّ
لعــین علــى كتــب التفــسیر بوجــه عــام، فهــم مــا جــاء فــي هــذه التفاســیر واالســتفادة منهــا ّطلبــة العلــم والمط

ّن الباحــث فـــي التفــسیر وترشــده إلـــى أي التفاســیر یتجــه إذا مـــا أراد ِیعــُبدرجــة كبیــرة، ومنــاهج المفـــسرین ت
ًه تتعلـق بالعقیـدة مـثال أو بالفقـه، أو بالجانـب التربـوي أو غّبحث مسألة تفسیری یرهـا مـن اتجاهـات التفـسیر ّ

 وذاك أجاد في جوانب أخرى، وقد توجه الكثیر من طلبـة العلـم ، فهذا المفسر قد أجاد في جوانب؛وألوانه
فـــي كلیـــات الـــشریعة لتـــألیف رســـائلهم العلمیـــة فـــي مرحلـــة الدراســـات العلیـــا فـــي منـــاهج المفـــسرین، وهـــذه 

ّمنهج العالمة محمد حـسین فـضل : الرسالة التي أقوم بإعدادها تقع ضمن مناهج المفسرین وهي بعنـوان
  :آلتي على النحو اوخاتمة فصول وخمسةّ، وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة اهللا في التفسیر

  
  
  

                                                                                                                                                                                         

األرقـام : حظـةمال.( طي، اإلتقـانالـسیو: وسیشار إلیه فیما بعـد هكـذا). ه١٤٢٦طبع ( ، الشؤون العلمیة،األمانة العامة=
 ).٣٠٨٩- ١(سلسلة في هذه الطبعة فال ینتهي العد بنهایة كل جزء بل یستمر حتى نهایة الكتاب وهي من م



 ١٠

  :مباحث أربعة وفیه ، لدراسة منهج فضل اهللامدخل:  األولالفصل* 
  :طلبانوفیه م، عصره وحیاته :  األولالمبحث

    .هعصر:  األولطلبالم
    .هاتحی:  الثانيطلبالم
  :مطلبینویشتمل على  أسباب تألیف الكتاب ومصادره فیه،:  الثانيمبحثال

  .أسباب تألیف الكتاب:  األولطلبالم
  :وفیه، مصادره في تفسیره : ثاني الطلبالم
  . مصادره من كتب التفسیر وعلوم القرآن.١
ّ مصادره من كتب الحدیث والسنة النبویة.٢ ّ.  
  . مصادره من كتب الفقه واألصول والعقائد.٣
  .ّ مصادره من كتب السیرة النبویة والتاریخ.٤
  .ّمصادره من كتب اللغة والنحو. ٥
  .لثقافة العامة مصادره من كتب ا. ٦
  :طالب وفیه ثالثة م،فسرینلمبین المنهج والطریقة وكیفیة معرفة مناهج ا:  الثالثمبحثال

  .تعریف مناهج المفسرین:  األولطلبالم
  .الفرق بین المنهج والطریقة:  الثانيطلبالم
  .كیفیة معرفة مناهج المفسرین وطرقهم في التفسیر:  الثالثمطلبال
  :نطلباوفیه م،  وطریقته في التفسیرفضل اهللا منهج : الرابع لمبحثا

  . تفسیرهههجمن:  األولطلبالم
  .في تفسیرهته طریق:  الثانيطلبالم
  : التالیةباحث منهجه في التفسیر بالمأثور، ویتضمن الم: الثانيالفصل* 
  . تفسیر القرآن بالقرآن: األولبحثالم
  .ّ تفسیر القرآن بالسنة: الثانيبحثالم
  . تفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین:ث الثالبحثالم

  :  ثالثة مطالبوفیه،   وموقفه منهااإلسرائیلیات  : الرابعالمبحث
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  .ة الموضوع ّأهمی 

ّ، بمـا یبـرز قیمتـه العلمیـ التفـسیر، وبیـان مـنهج صـاحبهة فـي إظهـار هـذاَّغبة الملحالر . ١ ِ ة للبـاحثین ُ
بهـذه الموسـوعة ً، وتعمیمـا للنفـع  للفائدةً وذلك إتماما؛ن خاصة، وغیرهم من طلبة العلم عامةوالدارسی

  .ُ، الذي ینبغي أن یستفاد منها على النحو الذي یناسب قیمتها التفسیریة الشاملة

مــن ً وتعریــف بــه؛ خــصوصا أنــه ،ینصــراعمال  مــن أعــالم التفــسیرلواحــدز فــي هــذه الدراســة إبــرا . ٢
ن الــــسنة ، والــــداعین إلـــى التقریـــب بـــیارات األخـــرىّ والمنفتحــــین علـــى التیـــ،أعـــالم الـــشیعة المعتـــدلین

ٍ، توجهــا بفتــاوىوالــشیعة فــي محــاوالت جــادة مات َّسلُ، نــسفت الكثیــر مــن المــ جریئــة، ومناقــشات جــادةّ
  . الخطوط الحمراء ّ وتعدت،عند الشیعة

ت ما البـاحثین فـي الدراســاّ، ال سـیة، غیـر معروفـة عنـد البـاحثینّمـا لهـذا التفـسیر مـن قیمـة علمیـ . ٣
، فهــو  التفاســیر الجامعــةِعَ مــن أروّعــدُی فتفــسیر مــن وحــي القــرآن، تفــسیر تربــوي اجتمــاعي، ؛القرآنیــة

ٍینبض بـروح إسـالمیة مجـاالت  ّ القرآنـي فـي كـلّحیـاء الجـو علـى إًعـامال حركیـة، انطلـق فیـه المؤلـف ٍ
، وبــین ه، مــع المــزج بینــســلوبه األدبــي الرفیــعأا التفــسیر ب، وهكــذا یمتــاز هــذالحیــاة المادیــة والمعنویــة

، وقــد صــب به لــه قــدم راســخة فــي اللغــة واألدب، والنحــو، والكــالم فــصاح؛األســلوب العلمــي الرصــین
ل ِّثــُ صــاحبه یمّ، وأنعتبــر ثــورة فـي الفكــر الــشیعيُی هــذا التفــسیر ّأزعـم أن، وهصارة فكــره وعلومــه فیــُعـ

ین ّ وقیمــة لــدى الدارســین، والمهتمــًا یزیــده ثــراءّ، وهــذا ممــة جدیــدة أقــرب مــا تكــون ألهــل الــسنةمدرســ
   .ً فهو یفتح أمامهم آفاقا جدیدة للدراسة؛بتفسیر كتاب اهللا

  .ب اختیار الموضوع اسبأ

مـــن أعظـــم  وخدمـــة كتـــاب اهللا ،مـــة لكتـــاب اهللا  خد–كـــل شـــيء  وقبـــل –عتبـــر هـــذا العمـــل أ . ١
  .ر حرم األج، فأرجو أن ال ُأ القربات، وأكمل الطاعاتّالعبادات ، وأجل

 دراسة منـاهج المفـسرین تفـتح بـاب ّ ألن؛طالع على جهودهم، واالهج المفسریني لدراسة مناّحب . ٢
  .التفسیر على مصراعیه أمام الباحث ینهل منه ما یرید 

  
  



 ١٤

  .البحثصعوبات 
  

نـــت بحمـــد اهللا ّمك ت، والـــصعوبات بعـــض العقبـــات– باحـــث ّ وكـــأي–لقـــد واجهتنـــي فـــي بدایـــة البحـــث 
  : ص فیما یلي ّ، وتتلخوعونه من تجاوزها

جدتــه فــي  وإذ ؛ شــدیدٍفلــم أجــده إال بعــد عنــاء مــن وحــي القــرآنصــعوبة الحــصول علــى تفــسیر  . ١
فهـــذا یعنـــي ) كفلـــسطیني (  الـــذهاب إلــى لبنـــان نـــي مـــنّ لعـــدم تمكً، ونظــرالبنــان مكـــان تألیفـــه وطبعـــه

  . د استغرق إحضار الكتاب بضعة أشهر، فقالكثیر في نظر االحتالل الصهیوني

ــ . ٢ مــن ( :  األولــى بعنــوان ن؛، فلــم أجــد ســوى دراســتیت بتفــسیرهیــِنُة الدراســات والبحــوث التــي عّقل
، وهــي عبــارة عــن رســالة نیت، لمؤیــد عبیــد صــو) يّآن دراســة فــي ضــوء علــم اللغــة النــصوحــي القــر
فـضل ( :  صـغیر الحجـم بعنـوانٍبّتیُ الدراسة الثانیة فهي عبارة عن كا أم– غیر منشورة –ماجستیر 
نــا إلــى ســبب التعتــیم أشــیر هو ،لكــن دون جــدوى كتــابین، وقــد حاولــت الحــصول علــى ال)ً اهللا مفــسرا

ما علمـــاء الحـــوزتین ّال ســـی ،غلـــب مراجـــع الـــشیعة عنـــه عنـــد أٍّ غیـــر مرضـــيهّهـــو أنـــ و،علـــى الرجـــل
ات التقلیدیــة ّة مـستقلة خــارج المرجعیـّ ألنــه طـرح نفــسه مرجعیـ؛ٕتین فــي العـراق وایـرانّتـین الـشیعیّلمیِالع

ع الزهـــراء ضـــل وكـــسر ،ةلرجعـــا و،داءَمات فـــي العقیـــدة الـــشیعیة كالبـــّ مـــن المـــسلَّعـــدُوتجـــرأ علـــى مـــا ی
ع علـى  حملـة شـعواء لدرجـة تخـصیص مواقـوا علیـهّ، وشـنعلیه الرأي العـام الـشیعي ابوَّوقد أل .غیرهاو
، كمـــا منعـــوا )زان المیـــ(  وموقـــع ،)ضـــالل نـــت : ( ، مثـــل موقـــع  للتحـــریض ضـــده)نترنـــتشـــبكة اإل(

  .  ، وتوزیعها في كثیر من المكتبات في لبنانتداول مؤلفاته

 فـسه حیـثفـضل اهللا نالـشیخ  مـن هـذا الـنقص، الرجـوع إلـى مؤلفـات ٍا ساعدني فـي سـد جانـبّومم   
، لكترونیـة علـى الـشبكة العنكبوتیـة، باإلضـافة إلـى بعـض المواقـع اإلهاتسنى لي االطالع على بعـض

   . اهللا بمؤسسة محمد حسین فضلالخاص ) ناتّبی( ال سیما موقع 

 فیهـا عـن ، علـى األقـل فـي الـدول التـي بحثـتات العربیـةالمكتبـ معظـم ندرة المراجع الشیعیة فـي . ٣
 منهــا ،  ال ســیما كتــب التفــسیر- قبــل مجیئــي إلــى مــصر- واألردن وهــي فلــسطینهــذه الكتــب بدایــة

، وقـد ى اسـتطعت الحـصول علـى الـالزم منهـا حتـًي كثیـراتعبنـا أّمراجعهم في شتى العلوم ممـوأمهات 



 ١٥

و بیعهـا فـي ، أعة فـي مطابعهـا، تمنـع طباعـة كتـب الـشیت حین علمت أن بعض الدول العربیـةتفاجأ
   !ميٍمكتباتها بقرار رس

، بــین مــا یقولــه فــضل ضــمن مباحثهــا المختلفــة ،یــرة التــي عقــدتها فــي هــذه الرســالةالمقارنــات الكث . ٤
 ّم، ثــن وجــه االخــتالف بینــه وبیــنهمّألتبــی ؛اء الــشیعة المعتبــریناهللا مــن جهــة ومــا یقولــه غیــره مــن علمــ
أهــل الـسنة هــو المعتبــر  ول ، وقـیقولـه جهابــذة علمــاء أهـل الــسنةأقـوم بمقارنــة مـا یقولــه فـضل اهللا بمــا 

 فـضل اهللا یوافـق الـشیعة ن لـي أنّ تبـی، وتلـك المقارنـات ومن خالل هذا االسـتعراض،عنديوالمقیاس 
  ، بینمـــا ینحـــى أخـــرىً ویخـــالفهم أحیانـــاًمعتزلــة أحیانـــا، كمـــا یوافـــق الفــي مـــسائل، ویخـــالفهم فـــي أخـــرى

.                          اوهكذ ، في بعض مفردات العقیدة األشاعرة من أهل السنة منحىًأحیانا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


