


  

 ٥ خمتصر البيان يف توضيح

  مقدمة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املصطفى األمني وعلى 

  : آله وصحبه أمجعني أما بعد
فال خيفى على من سلك طريق العلم الشرعي أمهية توضيح مناهج 
املؤلفني يف العلوم الشرعية ومن أشرف هذه العلوم ما تعلق بتفسري 

العالمة : (كتابكتاب اهللا عز وجل، ومن هذا املنطلق اختصرت 
للدكتور أيب املنذر عدنان آل شلش حفظه اهللا ) الشنقيطي مفسراً

تعاىل الذي بين منهج اإلمام احلافظ األصويل املفسر العالمة الشيخ 
: حممد األمني املختار الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه املسمى

وقد مسيت هذه ) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن(
خمتصر البيان يف توضيح منهج تفسري أضواء :  (الورقات جمتهداً

  .)البيان
نسأل اهللا العلي القدير أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته 

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  

  القدير كتبه الفقري إىل عفو ربه                                   
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                                
  
  
  



  
 ٦ منهج تفسري أضواء البيان

يعتمد الشيح حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه على  -
 :عدة أساليب وهي

 .تفسري القرآن بالقرآن -١
 .تفسري القرآن بالسنة -٢
 .رآن بأقوال الصحابة والتابعنيتفسري الق -٣
 .إيراد مسائل الفقه وأصوله -٤
 .إيراد مسائل العقيدة -٥
 .إيراد مسائل اللغة وعلومها -٦

 
  ):تفسري القرآن بالقرآن: (أوالً* 
يعتمد أسلوبه يف تفسري القرآن بالقرآن على عدة أساليب  -

  :وهي
وهي ذكر الكلمة : إيضاح إطالقات الكلمة القرآنية -١

الضالل يف ) مثال. (سب ما جاء ذكرها يف القرآن الكرميالقرآنية ح
  :القرآن على ثالث إطالقات وهي

الضالل مبعىن الذهاب عن طريق احلق إىل طريق الباطل قال ) أ 
 .}٧:الفاحتة{] علَيهِم ولَا الضالِّني غَيرِ املَغضوبِ[: تعاىل

: عاىلقال ت. الضالل مبعىن اهلالك والغيبة واالضمحالل) ب
]يددلْقٍ جي خا لَفنضِ أَئي اَألرا فلَلْنذَا ضقَالُوا أَئو [
  . }١٠:السجدة{

: قال تعاىل. الضالل مبعىن الذهاب عن علم احلقيقة) ج
  .}٧:الضحى{] ووجدك ضالا فَهدى[

  :ويكون هذا على نوعني مها: إيضاح اآلية القرآنية -٢



  

 ٧ خمتصر البيان يف توضيح

وبشرِ الَّذين َآمنوا [: قال تعاىل)  المث( :اآلية باآلية) أ 
ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعو [

ففي هذه اآلية مل يبني اهللا سبحانه وتعاىل األار ما . }٢٥:البقرة{
فيها [: هي؟ ولكن بينها سبحانه وتعاىل يف آية أخرى قال تعاىل

نهار من ماٍء غَيرِ َآسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار من أَ
  .}١٥:حممد{] خمرٍ لَذَّة للشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفى

] يمحق اُهللا الربا[: قال تعاىل) مثال( :اآلية باآليات) ب
قال تعاىل : ذه اآلية بآيات أخرى وهيففسر ه }٢٧٦:البقرة{
] وما َآتيتم من رِبا ليربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اهللا[
قُلْ لَا يستوِي اخلَبِيثُ والطَّيب ولَو [: وقال تعاىل. }٣٩:الروم{

ةُ اخلَبِيثكَثْر كبجلَ [: وقال تعاىل .}١٠٠:املائدة{] أَععجيو
منهي جف لَهعجا فَييعمج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعاخلَبِيثَ ب [

وقال . }٢٧٥:البقرة{] وحرم الربا[: وقال تعاىل. }٣٧:األنفال{
 يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اَهللا وذَروا ما بقي من الربا إِنْ[: تعاىل

نِنيمؤم متا [: وقال تعاىل. }٢٧٨:البقرة{] كُنبأْكُلُونَ الري ينالَّذ
املَس نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُوملَا ي [

  .}٢٧٥:البقرة{
  
وهو ما احتمل معنيني أو أكثر من غري : بيان اإلمجال -٣

  :ريه وبيان اإلمجال أقسام ثالثة وهيترجيح لواحد منهما على غ
ولْيطَّوفُوا [: قال تعاىل) مثال( :اإلمجال بسبب االشتراك) أ 

فهنا وقع اإلمجال ألكثر من معىن .  }٢٩:احلج{] بِالبيت العتيقِ
اهللا من  اعتقه –القدمي : (وهو على ثالثة معاين] العتيقِ[وذلك يف اسم 



  
 ٨ منهج تفسري أضواء البيان

ت آية من القرآن أن العتيق هو القدمي وقد دل) الكرم –اجلبابرة 
إِنَّ أَولَ بيت وضع [: قال تعاىل. وخري ما يفسر القرآنَ القرآنُ

مع أن املعنيني . }٩٦:آل عمران{] للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا
  .ا حقاً اآلخرين كليهم

عهدي وأَوفُوا بِ[: قال تعاىل) مثال( :اإلمجال بسبب اإلام) ب
كُمدهبِع ام إذا مل يبني اهللا سبحانه  .}٤٠:البقرة{] أُوفهنا وقع اإل

وتعاىل ما عهده وما عهدهم ولكن بني ذلك يف مواضع أخرى 
لَئن أَقَمتم الصلَاةَ وَآتيتم الزكَاةَ وَآمنتم بِرسلي [: قوله تعاىل: منها

ضأَقْرو موهمترزعاونسا حضاَهللا قَر موقال . } ١٢:املائدة{] ت
وإِذْ أَخذَ اُهللا ميثَاق الَّذين أُوتوا الكتاب لَتبيننه للناسِ ولَا [: تعاىل

تكْتمونه فَنبذُوه وراَء ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما 
قال . فهاتني اآليتني بيان عهدهم. }١٨٧:ل عمرانآ{] يشترونَ

فهذه اآلية . }١٩٥:آل عمران{] لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم[: تعاىل
  .بيان عهده سبحانه وتعاىل

إِنه لَيس لَه [: قال تعاىل) مثال( :اإلمجال بسبب االحتمال) ج
إِنما سلْطَانه علَى *  هِم يتوكَّلُونَوعلَى ربسلْطَانٌ علَى الَّذين َآمنوا 

يف . }١٠٠- ٩٩ :النحل{] الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ
هل هو ضمري عائد إىل ) به(هذه اآلية وقع االحتمال يف قوله 

  الشيطان أم إىل اهللا عز وجل؟
طاعة له يف  الضمري عائد إىل الشيطان وكوم مشركني به

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي [الكفر واملعاصي دل على ذلك قوله تعاىل 
بِنيم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت موقوله  }٦٠:يس{] َآد

  .}٤٤:مرمي{] يا أَبت لَا تعبد الشيطَانَ[عن إبراهيم 
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التحقيق الذي الشك فيه الذي : ةظاهر اآلية القرآني  -٤
وعامة علماء املسلمني بأنه ال جيوز  كان عليه أصحاب النيب 

يف أي حالٍ من  العدول عن ظاهر كتاب اهللا وسنة رسوله 
األحوال إال بدليل شرعي صحيح صارف عن ظاهر اآلية إىل احملتمل 

. }٢٢٩:البقرة{] الطَّلَاق مرتان[: قال تعاىل) مثال(املرجوح 
فظاهر اآلية منحصر بأن الطالق مرتان ولكن بني ذلك بكون 
الطالق مرتني ميلك الرجعة ال مطلقاً والطالق ثالثاً ال حتل له إال 

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى [: بعد زوجٍ آخر قال تعاىل
هرا غَيجوز حكنمعىن ظاهر اآلية  فهنا انصرف } ٢٣٠:البقرة{] ت

  .بدليل قرآين آخر أو يكون صارف من السنة
هي إيضاح وبيان آية بآية أخرى لتزداد  :اإلحالة القرآنية -٥

وقَد نزلَ [:قال تعاىل) مثال(وضوحاً أكثر مما كانت اآلية مبفردها 
ويستهزأُ علَيكُم في الكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم َآيات اهللا يكْفَر بِها 

رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تبِه [
: فهذه اآلية ازداد بياا ووضوحها بقوله تعاىل. }١٤٠:النساء{
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في َآياتنا فَأَعرِض عنهم حتى [

رِهغَي يثدي حوا فوضخ٦٨:األنعام{] ي{.  
  
وذلك بتجزئة اآلية وتقسيمها إىل  :جتزئة اآلية القرآنية -٦

الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ [: قال تعاىل) مثال(مقاطع عده 
ولَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في املُلْك وخلَق كُلَّ شيٍء 

فقد أثىن اهللا سبحانه وتعاىل على . }٢:الفرقان{] فَقَدره تقْديرا
  :نفسه يف هذه اآلية خبمسة أمور وهي
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أي أنه الذي له  ] الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ[ )أ 
أَلَم تعلَم أَنَّ اَهللا لَه ملْك [: ملك السموات واألرض قال تعاىل

  .}٤٠:املائدة{] السماوات واَألرضِ
أي مل يتخذ ولداً } ٢:الفرقان{] ولَم يتخذْ ولَدا[ )ب

] ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد*  لَم يلد ولَم يولَد[: سبحانه قال تعاىل
 .}٤-٣:اإلخالص{

أي أن ال شريك له يف ] ولَم يكُن لَه شرِيك في املُلْك[) ج
هللا الَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه  وقُلِ احلَمد[: ملكه قال تعاىل

ي املُلْكف رِيك١١١:اإلسراء{] ش{.  
أي هو اخلالق لكل } ٢:الفرقان{] وخلَق كُلَّ شيٍء[ )د 

  .}٦٢:غافر{] ذَلكُم اُهللا ربكُم خالق كُلِّ شيٍء[: شيء قال تعاىل
أي قدر كل شيء خلقه } ٢:فرقانال{] فَقَدره تقْديرا[) هـ

] والَّذي قَدر فَهدى*  الَّذي خلَق فَسوى[: تقديراً قال تعاىل
  .}٣-٢:األعلى{

 
يعتمد على تفسري القرآن بالقرآن : مفهوم املخالفة القرآين - ٧

يها منها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر ف قَالَ فَاهبِطْ[: قال تعاىل) مثال(
رِيناغالص نم كإِن جرفهم من مفهوم . }١٣:األعراف{] فَاخي

املخالفة القرآنية بأن املتواضع هللا جل وعالّ يرفعه اهللا سبحانه 
اَآلخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ تلْك الدار [: قال تعاىل. وتعاىل

  .}٨٣:القصص{] والعاقبةُ للْمتقنيعلُوا في اَألرضِ ولَا فَسادا 
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وهو مجع اآليات املتعلقة  :التفسري املوضوعي القرآين -٨
وتضمينها متكامالً متجانساً ومنسجم مبوضوع واحد يكون ترتيبها 

ولي الَّذين  اُهللا[: قال تعاىل) مثال) (التفسري اإلمجايل(العناصر ويسمى 
نم مهرِجخوا ينورِ َآمإِلَى الن اتففي . }٢٥٧:البقرة{] الظُّلُم

إِنما [: قال تعاىل. هذه اآلية بيان أن اهللا سبحانه وتعاىل ويل املؤمنني
: قال تعاىل. }٥٥ :املائدة{] وليكُم اُهللا ورسولُه والَّذين َآمنوا

]اُء بيلأَو مهضعب اتنماملُؤونَ ونماملُؤضٍوففي  .}٧١:التوبة{] ع
وليهم  هاتني اآليتني بين سبحانه وتعاىل أنه وليهم وأن الرسول 

ذَلك بِأَنَّ اَهللا مولَى الَّذين [: قال تعاىل. وأن بعضهم أولياء بعض
لَى هلُمولَا م رِينأَنَّ الكَافوا ونيف هذه اآلية . }١١:حممد{] َآم

النبِي أَولَى [: قال تعاىل. الكافرينخاصة للمؤمنني دون والية 
فُِسهِمأَن نم نِنيميف هذه اآلية والية النيب .  }٦:األحزاب{] بِاملُؤ 

اُهللا ولي الَّذين َآمنوا [: قال تعاىل. باملؤمنني أوىل من أنفسهم
الية هلا هذه الو. }٢٥٧:البقرة{] يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ

 أَلَا إِنَّ أَولياَء اهللا لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ[: مثرة قال تعاىل
: قال تعاىل. }٦٣-٦٢: يونس{] الَّذين َآمنوا وكَانوا يتقُونَ *
]نيحاللَّى الصوتي وهو ابتلَ الكزي ناُهللا الَّذ ييلإِنَّ و [
  .يف هذه اآلية والية لصاحلني. }١٩٦ :رافاألع{

وهو إزالة التعارض القرآين : دفع إيهام االضطراب -٩
وحماولة اجلمع بينهما ويعتمد على تفسري القرآن بالقرآن واألصل 

اهللا بأن ال وجود له وال حقيقة ومحال أن حيدث تعارض بني آيات 
الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن فَلَنسأَلَن [: قال تعاىل) مثال(تبارك وتعاىل 

نيلس[: وقال تعاىل. }٦:األعراف{] املُرنيعمأَج مهأَلَنسلَن كبرفَو 
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وقفُوهم [: وقال تعاىل }٩٣-٩٢: احلجر{] عما كَانوا يعملُونَ *
بات سؤال هذه اآليات فيها إث } ٢٤:الصفات{] إِنهم مسئُولُونَ

ولَا يسأَلُ عن [: اجلميع يوم القيامة على أنه تبارك وتعاىل قال
فَيومئذ لَا يسأَلُ [: وقال تعاىل } ٧٨:القصص{] ذُنوبِهِم املُجرِمونَ

هاتان اآليتان فيهما سؤال . }٣٩:الرمحن{] عن ذَنبِه إِنس ولَا جانٌّ
ليسأَلَ [: ولذلك قال تعاىل .منفي مقيداً بسؤال عن الذنوب

هِمقدص نع نيقادوكذلك سؤال اهللا . }٨:األحزاب{] الص
أَأَنت قُلْت [: سبحانه وتعاىل لعيسى ابن مرمي عليه السالم فقال

 }١١٦:املائدة{] للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اهللا
ستعالم ألنه جل وعال حميط علمه فالسؤال يكون لالستخبار واال

بكل شيء وال ينايف هذا النوع من السؤال وقد يكون نوع آخر من 
. السؤال وهو سؤال التوبيخ والتقريع ألنه نوع من أنواع العذاب

قال . }١٥:الطُّور{] أَفَِسحر هذَا أَم أَنتم لَا تبصرونَ[: قال تعاىل
] ما لَكُم لَا تناصرونَ*  سئُولُونَوقفُوهم إِنهم م[: تعاىل

  .}٢٥-٢٤:الصفات{
  

  ):تفسري القرآن بالسنة: (ثانياً* 
  :يعتمد أسلوبه يف تفسري القرآن بالسنة على عدة أساليب وهي -

وهي بيان الكلمة القرآنية : بيان الكلمة القرآنية بالسنة -١
موضع يف  اليت يكثر ذكرها يف القرآن وحتتمل عدة معاين لكل

] إِميانهم بِظُلْمٍالَّذين َآمنوا ولَم يلْبِسوا [: قال تعاىل). مثال(القرآن 
واملراد بالظلم ذه اآلية احلديث الذي عند البخاري . }٨٢:األنعام{

: ملا نزلت: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال يف صحيحه
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شق ذلك على املسلمني ] إِميانهم بِظُلْمٍالَّذين َآمنوا ولَم يلْبِسوا [
ليس ذلك إمنا هو «: فقال يا رسول اهللا أينا ال يظلم نفسه فقال 

يا بني لَا تشرِك [الشرك أمل تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظه 
يمظع لَظُلْم كر١٣:لقمان{] بِاهللا إِنَّ الش{«.  

  
كان بيان القرآن بالقرآن لآلية  إذا: إيضاح اآلية بالسنة -٢

غري كاف وال مستوف يكون بذلك البيان لآلية من السنة وتكون 
  :على الطريقة التالية

األصل بيان القرآن بالقرآن ولكن  :بيان اآلية باحلديث تبعاً) أ 
ومن [: قال تعاىل) مثال(لشرفها وقوا  يتبع ذلك بيان السنة وذلك

هذه اآلية . }٩٧ :آل عمران{] غَنِي عنِ العالَمني كَفَر فَإِنَّ اَهللا
فيها بيان بأن اهللا سبحانه وتعاىل غين عن خلقه وإن كفر من كفر 

فالشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية . منهم ال يضره شيئاً
ساق اآليات على ذلك مث بين وزاد على بيانه احلديث الذي عند 

 قال :  ذر الغفاري رضي اهللا عنه قالمسلم يف صحيحه عن أيب
يا عبادي لو أن أولكم «: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل

أتقى قلب رجل واحد وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
منكم مازاد ذلك يف ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 

وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك  وإنسكم
  .»احلديث.... يئاًمن ملك ش

إذا مل جيد الشيخ الشنقيطي  :بيان اآلية باحلديث ابتداًء) ب
رمحه اهللا يف القرآن شيئاً من التفسري ففي هذه احلالة يعتمد على 

ولَقَد َآتيناك سبعا [: قال تعاىل) مثال. (بيان بالسنة ابتداًء وتأسيساً
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يمظَآنَ العالقُراملَثَانِي و نفهذه اآلية مل جيد هلا . }٨٧:احلجر{] م
فعن أيب سعيد بن املعلَّى . تفسرياً من القرآن فكان تفسريها من السنة

وأنا أصلي فدعاين فلم آته حىت  مريب النيب : رضي اهللا عنه قال
كنت : فقلت »ما منعك أن تأتيين«: صليت مث أتيت فقال 

ين َآمنوا استجِيبوا هللا يا أَيها الَّذ[ أمل يقل اهللا :أصلي فقال 
أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل «: مث قال ] وللرسولِ

: ليخرج فذكرته فقال  فذهب النيب أن أخرج من املسجد 
هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي : احلمد هللا رب العاملني

  .رواه البخاري »أوتيته
قال ) مثال( :تأكيداً ذكره لألحاديث املوافقة لآلية) ج 

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك [: تعاىل
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من * أَزكَى لَهم إِنَّ اَهللا خبِري بِما يصنعونَ

نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصفهاتان اآليتان . }٣١-٣٠:النور{] أَب
زجرتا النظر إىل ماال حيل وقد جاء موضحاً يف أحاديث كثرية 

ما جاء يف الصحيحني عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما : فمنها
أنه قال ما رأيت شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

رك إنَّ اهللا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أد«: عن النيب 
ذلك ال حمالة له، فزنا العني النظر، وزنا اللسان املنطق، والنفس 

إذاً احلديث . »تتمىن وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه
آكد على ما جاء به القرآن الكرمي حول مسألة غض البصر والزجر 

  .عن النظر احلرام فهذا احلديث موافق ملا جاء يف القرآن الكرمي
اعتمد الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا  :باحلديثزيادة البيان ) د 

يف تفسريه على السنة يف بيان أحكام زائدة عن الذي جاء يف اآلية 
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ألن السنة إما تبين ما يف القرآن بالتفصيل أو تتعرض ألحكام مل يرد 
فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة [: قال تعاىل) مثال. (فيها نص قرآين

يف } ٢٥:النساء{] ن نِصف ما علَى املُحصنات من العذَابِفَعلَيهِ
هذه اآلية بيان حكم اَألمةَ احملصنة فقط ومل يذكر حكم اَألمةَ غري 
احملصنة وهلذا مت بيان حكم اَألمةَ غري حمصنة يف السنة فقد جاء يف 
الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وزيد بن خالد 

عن اَألمةَ إذا زنت ومل  سئل النيب : ي اهللا عنه قاالاجلهين رض
إن زنت فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث إن زنت «: حتصن قال

  .»فاجلدوها مث بيعوها ولو بضفري
الترجيح بني األقوال عموماً من أصعب : الترجيح بالسنة -٣

األمور وأعقدها ألن العامل يبذل فيه عصارة جهده وعلمه وقوة 
دقة استنباطه وعمق مالحظته وخاصةً إذا كان الترجيح بني فهمه و

نصوص الوحي واألقوال الواردة فيها والشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف 
تفسريه ابتعد عن التعصب وااللتزام بقوة الدليل يف األقوال دون 

وأَرجلَكُم إِلَى [: قال تعاىل) مثال(النظر إىل صاحبها وقائلها 
ظهر خالف يف مسألة الرجلني وفيها أقوال . }٦:ملائدةا{] الكَعبينِ

  :فمنها
 .الواجب مسحها وألصحاب القول أدلة على ذلك) أ  

 .الواجب غسلها وألصحاب القول أدلة على ذلك) ب
فكان الترجيح بغسل الرجلني مبا جاء يف الصحيحني من 
حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال ختلف عنا 

 –يف سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصالة  سول اهللا ر
وحنن نتوضأ فجعلنا منسح على أرجلنا فنادى بأعلى  –صالة العصر 
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فثبت ذا . »أسبغوا الوضوء ويلٌ لألعقاب من النار«صوته 
توعد ملن ترك  احلديث أن الراجح هو غسل الرجلني ألن النيب 

  .اجبذلك وهذا ال يكون إال يف ترك و
األصل يف التعارض بني نصوص : إزالة التعارض الظاهري - ٤

ظاهري ال على احلقيقة قال تعاىل الكتاب والسنة تعارض :] لَوو
 }٨٢:النساء{] كَانَ من عند غَيرِ اهللا لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثريا

والتعارض الظاهري الذي اعتمد الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف 
  :فسريه على إزالته ودفعه بالسنة النبوية جاء على نوعني مهات

: قال تعاىل) مثال( :إزالة التعارض القرآين بالسنة) أ 
] مهلُّونضي ينارِ الَّذزأَو نمو ةاميالق مولَةً يكَام مهارزلُوا أَومحيل

فهذه اآلية هلا آيات  }٢٥:لالنح{] بِغيرِ علْمٍ أَلَا ساَء ما يزِرونَ
: قال تعاىل ومن اآليات املؤيدة. أخرى مؤيدة ومعارضة يف الظاهر

]هِمأَثْقَال عأَثْقَالًا مو مأَثْقَالَه لُنمحلَيومن . }١٣:العنكبوت{] و
] ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى[: اآليات املعارضة يف الظاهر قال تعاىل

] ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها[: وقال تعاىل} ١٦٤:األنعام{
تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت [: وقال تعاىل } ١٦٤:األنعام{

 }١٣٤:البقرة{] ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ
لشنقيطي رمحه اهللا أزال هذا التعارض ظاهري فاحلاصل أن الشيخ ا

أن رؤساء الضالل وقادته حتملُّوا : (ودفع هذا التعارض حيث قال
وزر إضالل : وزر ضالهلم يف أنفسهم والثاين: وزرين أحدمها

ولذلك ما ثبت يف السنة من احلديث الذي أخرجه اإلمام ) غريهم
قال : مسلم يف صحيحه عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

 :»ا بعده كتب له مثل م ة حسنة فعملنيف اإلسالم س ن سن
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أجر من عمل ا وال ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف 
اإلسالم سنة سيئة فعمل ا بعده كتب عليه مثل وزر من عمل 

  .»ا ال ينقص من أوزارهم شيء
ما [: قال تعاىل) مثال( :إزالة التعارض بني اآلية والسنة) ب
فهذه اآلية فيها تصريح . }٥٧:األنعام{] ما تستعجِلُونَ بِهعندي 

لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله عليهم مع أنه  أن النيب 
 ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 
 –أرسل إليه ملك اجلبال وقال إن شئت أطبقت عليهم األخشبني 

بل أرجو أن خيرج اهللا من « :ال فق –ومها جبالن يف مكة 
فالتعارض الظاهري هنا ما  »أصالم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئاً

بني اآلية واحلديث تعارض واضح وقد أزاله ودفعه الشيخ الشنقيطي 
هذه اآلية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب : (رمحه اهللا فقال

لعجله عليهم وأما الذي يطلبون تعجيله يف وقت طلبهم تعجيله 
احلديث فليس فيه أم طلبوا تعجيل العذاب يف ذلك الوقت بل 
عرض عليه امللك إهالكهم فاختار عدم إهالكهم وال خيفى الفرق 

  ).بني املتعنت الطالب تعجيل العذاب وبني غريه
  
كان الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يكثر : نقده للحديث -٥

غريمها انتقد احلديث وهو على النقل من الصحيحني فإذا نقل عن 
  ).نقد املنت ونقد السند: (أمرين مها

نقده املنت فإنه قليل إال إذا ذكرت روايات إسرائيلية ختالف  -
  .بعض أصول الشريعة

  :نقده السند يعتمد على مخسة أمور وهي -
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اإلسناد هو طريق املوصل إىل  :االهتمام بإسناد احلديث) أ 
) مثال(الرجال املوصلة إىل منت احلديث  منت احلديث أو هو سلسلة

 * حتما مقْضياوإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك [: قال تعاىل
فاستدل  . }مرمي{]. ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثيا

د هنا الدخول وذلك رمحه اهللا على أن الورو الشيخ الشنقيطي
 حلديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا 

ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها فتكون على املؤمنني برداً «: يقول
وسالماً كما كانت على إبراهيم حىت إن للنار ضجيجاً من بردهم 

ه اهللا فقال رمح »مث ينجي اهللا الذين اتقوا ويذر الظاملني فيها جثياً
الظاهر أن إسناد احلديث املذكور ال يقل عن : يف هذا احلديث

  :درجة احلسن ألن طبقات احلديث
سليمان بن حرب وهو ثقة إمام حافظ : الطبقة األوىل -
  .مشهور
ن أبو صاحل أو أبو سلمة غالب بـن سـليما  : الطبقة الثانية -

  .اجلهضمي اخلراساين أصله من البصرة وهو ثقةالعتكي 
كثري بن زياد أبو سهل اخلرساين بصري نزل : طبقة الثالثةال -

  .بلخ وهو ثقة
  . أبو مسية وقد ذكره ابن حبان يف الثقات: الطبقة الرابعة -
وهو إيراد احلديث واالستدالل به  :تعدد طرق احلديث)  ب

إِنَّ في ذَلك لََآيات [:  قال تعاىل) مثال(من أكثر من طريق 
نيمسوتلْم٧٥:احلجر{] ل{.  

أخرج البخاري يف تارخيه والترمذي وابن : الطريق األول -
جرير وابن أيب حامت وابن السين وأبو نعيم معاً يف الطب وابن 
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قال : مردويه واخلطيب عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
 مث قرأ »اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا«: رسول اهللا 

]ي ذَلإِنَّ فنيمسوتلْمل اتلََآي للمتفرسني« :فقال ]ك«.  
أخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي اهللا : الطريق الثاين -

اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور « قال رسول اهللا : عنهما قال
  . »اهللا

أخرج ابن جرير عن ثوبان رضي اهللا عنه : الطريق الثالث  -
ا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور أحذرو«: قال رسول اهللا : قال

  .»اهللا وينطق بتوفيق اهللا
أخرج احلكيم الترمذي والبزار وابن السين : الطريق الرابع -

إن هللا «: قال رسول اهللا : وأبو نعيم عن أنس رضي اهللا عنه قال
  .»عباداً يعرفون الناس بالتوسم

وذلك لداللة وبيان  :التخريج واحلكم على احلديث) ج
احلديث من مصادره األصلية اليت أخرج منها بالسند كامالً موضع 

مع بيان مرتبة احلديث عند احلاجة وال يبني مرتبة احلديث إذا كان 
إِنما حرم علَيكُم [: قال تعاىل) مثال(يف الصحيحني أو أحدمها 

مالدةَ وتفذكر الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف . }١٧٣:البقرة{] املَي
هو «: سئل عن ماء البحر فقالعندما  ه اآلية حديث النيب هذ

: بعد ذلك خرج احلديث فقال رمحه اهللا. »الطهور ماؤه احلل ميتته
أخرجه مالك وأصحاب السنن واإلمام أمحد والبيهقي والدارقطين (

اجلارود يف املنتقى وابن أيب شيبة  واحلاكم يف املستدرك وابن
  ).ة وابن حبان والبخاريوصححه الترمذي وابن خزمي
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اعتمد الشيخ الشنقيطي  :االستدالل باحلديث الضعيف) د 
رمحه اهللا يف استدالله على السنة الصحيحة ورمبا يذكر أحياناً 
أحاديث ضعيفة ولكن ضعفها خفيف قابل لالجنبار والتصحيح 
والتقوية وأحياناً يذكر احلديث الضعيف ولكن ليبني حالته ليس 

فَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد [: قال تعاىل) مثال.  (ليستدل به
اختلف العلماء يف املراد  } ٢٤:مرمي{] جعلَ ربك تحتك سرِيا

بالسري أهو ر أم هو عيسى عليه السالم؟ فذكر حديثاً عن ابن 
إنَّ «: يقول مسعت رسول اهللا : عمر رضي اهللا عنهما قال

ر ] قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا[ ي قال اهللا ملرميالسري الذ
رواه ابن جرير يف تفسريه وقال إن هذا  »أخرجه اهللا لتشرب منه

احلديث معظم طرقه ال ختلو من الضعف والشيخ األلباين رمحه اهللا 
  .صحح احلديث من طريق الرباء بن عازب مرفوعاً إىل النيب 

ألصل بأن الشيخ الشنقيطي رمحه ا :سكوته عن احلديث) هـ
اهللا يتكلم يف احلديث إال إنه يف بعض املواضع يسكت وبعض 
املواضع يتكلم وبعض املواضع يبين احلكم فقط والذي يسكت عنه 

  :له حاالت وهي
  .إما أن يكون احلديث صحيحاً مقبوالً  -
  .إما أن يكون احلديث خفيف الضعف  -
  .لالجنبار والتقوية إما أن يكون احلديث قابالً  -

  :وذا يكون املنهج على األحاديث من حيث السكوت عنها -
والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم [قال تعاىل ) مثال( :سكوته التام - 

كلكم راعٍ وكلكم «: احلديثفذكر . }٨:املؤمنون{] راعونَ
  . شيئاًومل خيرج احلديث وسكت عنه ومل يبني »مسؤول عن رعيته
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ويقُولُ اِإلنسانُ أَئذَا [: قال تعاىل) مثال( :سكوته عن اإلسناد -
أَولَا يذْكُر اِإلنسانُ أَنا خلَقْناه من  * ما مت لَسوف أُخرج حيا

فذكر احلديث الصحيح . }٦٧- ٦٦: مرمي{] قَبلُ ولَم يك شيئًا
كذبين ابن آدم «: ربه يقول اهللا تعاىلفيما يرويه عن  قال النيب 

ومل يكن له أن يكذبين وآذاين ابن آدم ومل يكن له أن يؤذيين أما 
تكذيبه إياً أي فقوله لن يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق أهون 
علي من آخره وأما أذاه إياي فقوله إن يل ولداً وأنا األحد 

 »يكن له كفواً أحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يولد ومل
  .فذكر بيان حكمه على احلديث بأنه صحيح واكتفى بذلك فقط

  
  ):تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني: (ثالثاً

مؤمناً به ومات على  هو من لقي النيب  :الصحايب -
  .اإلسالم وهذا ما عليه علماء احلديث

  .هو الذي صحب الصحايب :التابعي -
 :لصحابة للقرآن الكرمياملوقف من تفسري ا -

يكون حكمه الرفع فيما ال جمال للرأي فيه وذا ال جيوز رده 
  .اتفاقاً ويف غريه يكون موقوفاً إذا مل يسنده لنيب 

  :املوقف من تفسري التابعني للقرآن الكرمي -
األصل بأن أقواهلم حجة عند االتفاق ويف االختالف ال يكون 

  .ذلك
القرآن بأقوال الصحابة والتابعني على يعتمد أسلوبه يف تفسري  -

  :عدة أساليب وهي
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إذا مل يوجد بيان من الكتاب : تفسري الكلمة القرآنية -١
والسنة أو أن البيان غري كاف والمستوف يلجأ إىل ما جاء عن 

  :وذلك بأساليب وهي. الصحابة والتابعني
الَّذين  يا أَيها[: قال تعاىل) مثال(: بيان بالقول الواحد) أ  

ذكر قول . }٣٥:املائدة{] َآمنوا اتقُوا اَهللا وابتغوا إِلَيه الوسيلَةَ
. عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما بأن املراد الوسيلة هي احلاجة
  .فذكر هذا القول ومل يذكر أقواالً غريه من أقوال الصحابة والتابعني

ومن جاَء [: اىلقال تع) مثال(: بيان باألقوال املتفقة) ب
 متا كُننَ إِلَّا موزجلْ تارِ هي النف مهوهجو تفَكُب ئَةيبِالس

 ]بِالسيئَة[ذكر يف هذه اآلية عند قوله . }٩٠:النمل{] تعملُونَ
: أقوال عديدة متفقة للصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني وهم

اهللا بن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبدعبداهللا بن مسعود 
وجماهد وإبراهيم  رضي اهللا عنهم وعطاء وسعيد بن جبري وعكرمة

النخعي وأبو وائل وأبو صاحل وحممد بن كعب وزيد بن أسلم 
والزهري والسدي والضحاك واحلسن وقتادة وابن زيد قالوا يف قوله 

  .يعين الشرك ]ومن جاَء بِالسيئَة[: تعاىل
إِنَّ في ذَلك [: قال تعاىل)  مثال(: بيان باألقوال املتباينة) ج 

نيمسوتلْمل اتذكر يف هذه اآلية عند قوله . }٧٥:احلجر{] لََآي
]نيمسوتلْمأقوال خمتلفة للصحابة والتابعني] ل:  

  ).للناظرين: (قال عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما -
  ).للمعتربين: (قال قتادة رمحه اهللا -
  ).هم املتفرسني: (قال جماهد رمحه اهللا -
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بعد ما يذكر يف اآلية تفسرياً من : تفسري اآلية القرآنية -٢
الكتاب والسنة ففي بعض املواضع يذكر القول الواحد من الصحابة 
أو التابعني أو أنه يذكر أقوال جمموعة متتابعة أو خمتلفة ويرجح عند 

  :ذا له عدة أساليب وهيوه. االختالف الواسع
هو الَّذي يرِيكُم [: قال تعاىل) مثال( :بيان اآلية ابتداًء) أ 

ذكر يف هذه اآلية تفسرياً . }١٢:الرعد{] البرق خوفًا وطَمعا
  :ألقوال التابعني فقط ابتداًء

خوفاً للمسافر خياف أذاه ومشقته (قال قتادة رمحه اهللا  -
  ).ركته ومنفعته ويطمع يف رزق اهللاوطمعاً للمقيم يرجو ب

اخلوف ألهل البحر والطمع : (قال احلسن البصري رمحه اهللا -
  ) ألهل الرب

اخلوف من الصواعق والطمع يف : (قال الضحاك رمحه اهللا -
  ).الغيث

ونبلُوكُم بِالشر [: قال تعاىل) مثال( :بيان اآلية تبعاً) ب
ذكر تفسرياً هلذه اآلية . }٣٥:األنبياء{] ترجعونَ واخلَيرِ فتنةً وإِلَينا

ما جاء يف القرآن الكرمي وبعد ذلك بين اآلية بأقوال الصحابة رضي 
  .اهللا عنهم أمجعني فقط

ونبلُوكُم [قال عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل 
الفتنة تكون بالشدة بالشر واخلري و نبتليكم( ]بِالشر واخلَيرِ فتنةً

والرخاء والصحة والسقم والغىن والفقر واحلالل واحلرام والطاعة 
  ). واملعصية واهلدى والضالل

ذكر أقوال الصحابة والتابعني  :بيان اآلية بأقوال خمتلفة) ج
رضي اهللا عنهم أمجعني الواردة يف تفسري اآلية على اختالف وتباين 
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. ل أو يرجح قوالً على اآلخراألقوال والغالب أنه جيمع األقوا
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن [: قال تعاىل) مثال(

] فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
كنها متباينة من عديدة هلذه اآلية ول ذكر تفسريات. }٩٧:النحل{

أقوال الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني وذلك يف بيان 
  :]فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً[: قوله

: عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ومجاعة أم قالوا -
  ).الرزق احلالل الطيب(

  ).القناعة: (عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال -
الرزق احلالل والعبادة يف : (لضحاك رمحه اهللا أنه قالعن ا -
  ).العمل بالطاعة واالنشراح ا: (ويف رواية له أنه قال). الدنيا

الصحيح أن احلياة الطيبة : (مث بعد ذلك مجع هذه األقوال فقال
  ).تشمل هذا كله

  
اعتمد يف هذا األسلوب باعتماده على : بيان اإلمجال -٣

: قال تعاىل) مثال. (ابعني رضي اهللا عنهم أمجعنيأقوال الصحابة والت
  .}٧٨:احلج{] هو سماكُم املُسلمني من قَبلُ وفي هذَا[

ففي هذه اآلية وقع إمجال بسبب االحتمال وذلك يف الضمري 
  !على من يعود؟] هو سماكُم املُسلمني[من قوله تعاىل ) هو(

يان اإلمجال مبا قاله الصحابة فذكر يف بيان هذه اآلية وب
يعود على اهللا ) هو(والتابعون رضي اهللا عنهم أمجعني بأن الضمري 

وهذا ) أن اهللا هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا(عز وجل أي 
القول مروي عن عبداهللا بن عباس وجماهد وعطاء والضحاك 
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: ضهموقال بع. والسدي ومقتل بن حيان وقتادة رمحهم اهللا مجيعاً
أن إبراهيم هو (يعود على إبراهيم عليه السالم أي ) هو(بأن الضمري 

ولكن الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا ) مساكم املسلمني من قبل ويف هذا
  .رجح القول األول وذكر على ذلك أدلة عديدة

  
الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا امتاز بالعلم : االعتراضات -٤

راوياً بل كان مدققاً وحمققاً والذكاء والفطنة فلم يكن ناقالً و
ومصوباً وهلذا كان له مواقف مع أقوال الصحابة والتابعني رضي اهللا 
عنهم أمجعني يعتمد على ما وافق الكتاب والسنة ويرد من األقوال 

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني َآدم [: قال تعاىل) مثال. (ما خالف ذلك
قال احلسن البصري رمحه اهللا كما نقل ذلك . }٢٧:املائدة{] بِاحلَق

أن الرجلني : (ابن جرير الطربي رمحه اهللا يف تفسريه بسنده
ولكن الشيخ ). املذكورين يف اآلية مها رجالن من بين إسرائيل

ولكن القرآن يشهد لقول : (الشنقيطي رمحه اهللا خالف ذلك وقال
عثَ اُهللا غُرابا فَب[: اجلماعة أما قابيل وهابيل وذلك قال تعاىل

يهأَةَ أَخوارِي سوي فكَي هرِييضِ لي اَألرثُ فحب٣١:املائدة{] ي{ 
وال خيفى على أحد أنه ليس يف بين إسرائيل رجل جيهل الدفن حىت 
يدله الغراب ولذا اإلقتداء بالغراب يف الدفن ومعرفته منه يدل على 

  ).ن يعرف الناس دفن املوتىأن الواقعة وقعت ألول األمر قبل أ
  
علماء التفسري واحلديث يطلقون  :األخبار اإلسرائيلية -٥

على ما هو أوسع وأمشل من القصص اليهودية فهو ) اإلسرائيليات(
يف اصطالحهم يدل على كل ما تطرق إىل التفسري واحلديث من 
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أساطري قدمية منسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر يهودي أو نصراين 
من املعلوم أن ما يروى : ريمها وقال الشيخ الشنقيطي رمحه اهللاأو غ

عن بين إسرائيل من أخبار معروفة باإلسرائيليات هلا ثالث حاالت 
  :وهي

ما جيب تصديقه وهي ما دل الكتاب والسنة الثابتة على ) أ  
 .صدقه

ما جيب تكذيبه وهي ما دل الكتاب والسنة الثابتة على ) ب
 .تكذيبه

جيوز التكذيب وال التصديق وهي ما مل يثبت يف ما ال ) ج 
  .الكتاب والسنة الثابتة صدقه وال كذبه

 :منهج الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه مع اإلسرائيليات -
عدم اعتماده عليها بل يذكرها يف الغالب لينبه عليها ويبطل ما 

دة يف وغالباً ما يتعرض لإلسرائيليات الوار فيها من أكاذيب وأباطيل
تفسري آيات العقائد والقصص واألخبار وأثناء روايته هلا يذكرها 
بروايتها كاملة وتارة يقتصر على طرفها أو ما يشري إليها مث ينقدها 

ويعتمد يف نقدها غالباً على ما قاله أهل العلم خاصة . مجلة وتفصيالً
 وما[: قال تعاىل) مثال. (احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه

أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ 
في أُمنِيته فَينسخ اُهللا ما يلْقي الشيطَانُ ثُم يحكم اُهللا َآياته واُهللا 

يمكح يملن حذَّر الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا م. }٥٢:احلج{] ع
رواية إسرائيلية خطرية متس جانب العقيدة وتطعن يف صحة وصدق 
الوحي واألنبياء والنبوة وتثبت بأن للشيطان سلطاناً على األنبياء 
عليهم الصالة والسالم وهلذا ذكرها مث حذَّر منها وأبطلها وبين 
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ذكر كثري من املفسرين يف تفسري هذه : (احلق بالرباهني واألدلة وقال
 - وهو طائر أبيض طويل الساق مجيل املنظر- الغرانيق  اآلية قصة

قرأ سورة  بأن سبب نزول هذه اآلية الكرمية أن النيب : وقالوا
ومناةَ الثَّالثَةَ *  أَفَرأَيتم اللَّات والعزى[: النجم مبكة فلما بلغ قوله

: ألقى الشيطان على لسانه وقال }٢٠- ١٩:النجم{] اُألخرى
فلما بلغ آخر السورة ) الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجتىتلك (

ما ذكر : سجد وسجد معه املشركون واملسلمون وقال املشركون
آهلتنا خبري قبل اليوم وشاع بني الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب 

حىت رجع املهاجرون من احلبشة ظناً منهم  سجودهم مع النيب 
هذا القول الذي زعمه . رهمأن قومهم أسلموا فوجدوهم على كف

هذا  كثري من املفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان النيب 
تلك الغرانيق العلى وإن (هو الشرك األكرب والكفر البواح يف قوهلم 

األخرى يعنون بذلك الآلت والعزى ومناة الثالثة ) شفاعتهن لترجتى
ا أَسماٌء سميتموها إِنْ هي إِلَّ[: ويدل على بطالنه سياق اآلية بقوله

وليس من  }٢٣:النجم{] اُهللا بِها من سلْطَان أَنتم وَآباؤكُم ما أَنزلَ
يسب آهلتهم بعد ما يذكر اخلري عنها املزعوم  املعقول أن النيب 

فالعربة بالكالم األخري واآليات الدالة على بطالن هذا القول الباطل 
وما ينطق عنِ [: ا يف أول السورة نفسها قال تعاىلكثرية جداً فمنه

واعلم أن مسألة . }٤- ٣:النجم{] يوحىإِنْ هو إِلَّا وحي *  اهلَوى
مل تثبت من  الغرانيق مع استحالتها شرعاً وداللة القرآن على بطالا

أي طريق صاحل لالحتجاج به وقال بعدم ثبوا خلق كثري من علماء 
  ).يثاحلد
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هي اختالف ألفاظ الوحي : والقراءات: القراءات -٦
املذكور يف كتابة احلروف أو كيفيتها من ختفيف أو تثقيل وغريها 

وقد التزمنا أنا ال نبني القرآن إال : (وقال الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا
بقراءة سبعية سواء كانت قراءة أخري يف اآلية املبينة نفسها أو أي 

نعتمد على القراءة الشاذة ورمبا نذكرها استشهاداً  آية أخرى وال
  ).بقراء سبعية

هي القراءات السبع املتواترة وهي املنقولة  :القراءة السبعية - 
  :واملروية عن القُراء السبعة وهم

  نافع بن عبد اهللا بن أيب نعيم إمام دار اهلجرة يف القراءات
 . ه١٦٩تويف 

 اري إمام أهل مكة يف القراءات تويف عبد اهللا بن كثري الد
 . ه١٢٠

  ه١٢٧عاصم أبو بكر بن أيب النجود األسدي تويف . 
  ات تويفه١٥٦محزة بن حبيب الزي . 
  ه١٨٩علي بن محزة الكسائي الكويف تويف . 
  أبو عمرو زبان بن العال بن عمار إمام القراءات يف البصرة

 . ه١٥٤تويف 
  يف الشام تويف عبد اهللا بن عامر اليحصيب إمام القراءات

 . ه١١٨
  

  :شروط القراءة املقبولة الصحيحة -
 .موافقتها للعربية ولو بوجه من الوجوه) أ 

 .موافقتها ألحد املصاحف العثمانية لو احتماالً) ب
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 .صحة سندها وتواترها على أصح األقوال) ج
  .والقراءة الشاذة إذا خالفت إحدى هذه الشروط

  : يف القراءاتمنهج الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا -
وذلك عند ذكر القراءة حيدد  :عزو القراءة لصاحبها) أ 

ويقُولُ الَّذين َآمنوا [: قال تعاىل] مثال. (أصحاب القراءة بسندها
انِهِممأَي دهوا بِاهللا جمأَقْس ينلَاِء الَّذؤفهناك . }٥٣:املائدة{] أَه

  :ثالث قراءات سبعيات وهي
بالواو مع الرفع وا قرأ نافع وابن كثري وابن  )يقول: (األوىل

  .عامر
بإثبات الواو مع الرفع الفصل أيضاً وا قرأ ) يقول: (الثانية

  .عاصم ومحزة والكسائي
  .بإثبات الواو والنصب) يقول: (الثالثة -
يذكر رمحه اهللا القراءات ويتعرض  :بيان القراءة وتوجيهها) ب

وقُرَآنا فَرقْناه [: قال تعاىل) مثال(كرمي لبياا مبا جاء يف القرآن ال
كْثلَى ماسِ علَى النع أَهقْرتقرأ هذا احلرف . }١٠٦:اإلسراء{] ل

بيناه وأوضحناه وفصلنا وفرقنا فيه : بالتخفيف أي) فرقناه(عامة القراء 
أنزلناه مفرقاً : بالتشديد أي) فرقناه(باحلق والباطل وقرأ بعضهم 

  .ب الوقائع يف ثالث وعشرين سنةحبس
اختالف القراءات غالباً يعطي بياناً  :اجلمع بني القراءات) ج

: قال تعاىل) مثال. (مفصالً لآلية املفسرة أو أا حتتمل الوجهني
]ئَةمنٍ حيي عف برغا تهدجسِ ومالش رِبغلَغَ مى إِذَا بتح [
  : سبعيتان مهافهناك قراءتان  }٨٦:الكهف{
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بال ) محئًة(األوىل قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو وحفص  -
ذات (ومعناها . ألف بعد احلاء ومهزة مفتوحة بعد امليم املكسورة

  )محأة وهي الطني األسود
بألف بعد ) حامية(الثانية قراءة ابن عامر ومحزة الكسائي  -

  ).أا حارة(ناها ومع. احلاء وياء مفتوحة بعد امليم املكسورة
أن العني املذكورة حارة وذات ماء : واجلمع بني القراءتني -

  .وطني فكلتا القراءتني حق
  ):إيراد مسائل الفقه وأصوله: (رابعاً* 
يعتمد أسلوبه يف إيراد مسائل الفقه وأصوله على عدة أساليب  -

 :وهي
وهي صناعة فنية يف مدخله الفقهي  :مدخله الفقهي لآلية -١

 :تفسري اآلية وهي على أساليب يف
 ):تنبيه وتنبيهان وتنبيهات(بعض املواضع التفسريية يقول ) أ 

  ) مثال(
متعلقة بالنية ) ٢/٣١(ذكرها يف سورة املائدة ) تنبيه: (قوله -

 .واشتراطها يف الوضوء والغسل
متعلقة ) ١/٣١٤(ذكرها يف سورة النساء ) تنبيهان: (قوله -

 .بصالة اخلوف
متعلقة ) ٥/١٦٣(ذكرها يف سورة احلج ) تنبيهات( :قوله -

 .يف أحكام احلج والعمرة
مسألة ومسائل : (بعض املواضع التفسريية يقول) ب

  ) مثال( ):وتفريعات يف مسألة
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متعلقة ) ٤/٨١(ذكرها يف سورة الكهف ) مسألة: (قوله -
 .باإلكراه
متعلقة ) ٢/٣٧(ذكرها يف سورة املائدة ) مسائل: (قوله -

 .كام التيممبأح
ذكرها يف سورة احلج ) تفريعات يف مسألة: (قوله -

 .متعلقة بأحكام احلج وما يتعلق به) ٥/١٩١(
وذلك بعرض األقوال ألصحاب املذاهب : الفقه املقارن  -٢

املشهورة ويقارن بينهما مع ذكر أدلة كل فريق دون تعصب وحتيز 
 املذهب ألي مذهب ولكن يتوسع الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف

  .ااملالكي حبكم إتقانه للمذهب يف بلده األول موريتاني
  
) مثال(ويكون بعد اية األقوال واملناقشة : مبدأ الترجيح -٣

الزانِيةُ والزانِي [: ترجيح الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف قوله تعاىل
ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلذلك بقولهو }٢:النور{] فَاج :

أن الزاين أو الزانية احملصن يرجم فقط دون اجللد وذلك ألمور منها (
أنه قول اجلمهور وأن اجللد عقوبة صغرى تندرج حتت عقوبة 
الرجم الكربى وأن أحاديث الرجم فقط متأخرة عن أحاديث اجللد 

  ).والرجم
  
امتاز الشيخ الشنقيطي : طرق االستدالل واالستنباط -٤

 وقفات مع املسائل بدقة االستدالل وقوة االستنباط رمحه اهللا يف
والَّذين [: قال تعاىل) مثال(ويعود ذلك للقوة العلمية والفهم العميق 

] إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما
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د هذه اآلية وغريها قد بينت أح: قال رمحه اهللا} ٦٧:الفرقان{
ركين ما يسمى اآلن باالقتصاد ألن مجيع مسائل االقتصاد على 

اكتساب املال : كثرا واختالف أنواعها تعود إىل أصلني مها
وصرفه يف مصارفه، وإن االقتصاد عمل مزدوج وال فائدة فيه إال إذا 

معرفة حكم : توفر األصالن السابقان وهي ال تقوم إال بأمرين مها
  ).يق الكفيلة باكتساب املالاهللا فيه ومعرفة الطر

 
االعتماد على السنة الصحيحة يف : االستدالل باملأثور -٥

  .االستدالل يف املسائل الفقهية وتوسع يف ذكر النصوص من املأثور
  
  :خصائص املنهج الفقهي للشيخ الشنقيطي رمحه اهللا  -٦
 .االستيعاب للمذاهب الفقهية -
 .التعرض ألدلة املذاهب وأقواهلم -
 .دقة املناقشة لألقوال مع ربطها بأدلتها -
 .قوة االستنباط واالستدالل -
 .قوة الترجيح -
 .البعد عن التعصب املذهيب -
 .إعذار أصحاب األقوال املخالفة والتأدب معهم -
 .العرض املنهجي املبسط -
 .التوسع يف طرح املسائل الفقهية -
مجالية اليت يتوصل إتقانه يف أصول الفقه بالقواعد واألدلة اإل -

  ا إىل االستنباط 
 ):مثال(
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إِلَّا َآلَ *  قَالُوا إِنا أُرسلْنا إِلَى قَومٍ مجرِمني[: قال تعاىل) أ 
يف هذه اآلية مسألة : (قال رمحه اهللا. }٥٩-٥٨:احلجر{] لُوط

وهذا دليل واضح ملا حققه علماء األصول ) االستثناء من االستثناء(
الستثناء من االستثناء ألنه سبحانه و تعاىل استثىن آل من جواز ا

  ).لوط من إهالك ارمني مث استثىن من هذا االستثناء امرأة لوط
قال } ٢:املائدة{] وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا[قال تعاىل ) ب

وذلك ) األمر بالشيء بعد حترميه(يف هذه اآلية مسألة : (رمحه اهللا
م يف القرآن أن األمر بالشيء بعد حترميه يدل على دل باالستقراء التا

  ).رجوعه إىل ما كان عليه قبل التحرمي من إباحة أو وجوب
] وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ[: قال تعاىل) ج

املشقة جتلب (يف هذه اآلية مسألة : (قال رمحه اهللا. }٧٨:احلج{
  )).التيسري

  ):ل العقيدةإيراد مسائ: (خامساً* 
  :يعتمد أسلوبه يف إيراد مسائل العقيدة على عدة أساليب وهي -

الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا اهتم ذا : األمساء والصفات  -١
صفات اهللا (املوضوع جداً وتوسع فيه وألف فيها رسالة قيمة مساها 

فذكر بعض املسائل اخلاصة جبانب ) عز وجل يف ضوء القرآن الكرمي
  :نهاالعقيدة وم

.  }٧:آل عمران{] وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اُهللا[: قال تعاىل) أ 
  :التأويل يطلق على ثالث إطالقات

هو احلقيقة اليت يؤول إليها األمر وهذا معناه يف : األول -
  .القرآن
  .يراد به التفسري والبيان: الثاين -
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تبادر هو صرف اللفظ عن ظاهرة امل عند األصوليني: الثالث -
  .منه إىل حمتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك

التأويل وظاهر القرآن أدى إىل الكالم يف : (وقال رمحه اهللا
أمساء اهللا وصفاته سبحانه وتعاىل والذي يريد االعتقاد الصحيح يف 
ذلك عليه أن يعلم علم اليقني أن كثرة اخلوض والتعمق يف البحث 

ا من البدع اليت يكرهها يف آيات الصفات وكثرة األسئلة فيه
  ).السلف
وآيات الصفات يف القرآن العظيم تتركز على ثالثة ) ب

أسس من جاء ا كلها فقد وافق الصواب وهو الذي كان عليه 
  : والصحابة والسلف الصاحل النيب 

  .تنزيه اهللا عن مشاة اخللق: األول -
م اإلميان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعد: الثاين -

  .التعرض لنفيها وعدم التهجم على اهللا بنفي ما أثبته لنفسه
  .قطع الطمع من إدراك الكيفية: الثالث -

معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية : (وقال رمحه اهللا
من باب واحد فكما أنه سبحانه وتعاىل  الذات فالذات والصفات

يع ذاته ختتلف عن مجيع الذوات فإن صفاته ختتلف عن مج
  ).الصفات
من املسائل العقدية اليت تعرض هلا الشيخ  :الشفاعة - ٢

ومل يتوسع فيها كثرياً ولكنه بين  الشنقيطي رمحه اهللا مسألة الشفاعة
] ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ[: قال تعاىل). مثال(أهم عناصرها 

ظاهر اآلية عدم قبول الشفاعة : (فقال رمحه اهللا. }٤٨:البقرة{
لقاً يوم القيامة ولكن يف آيات أخرى بين أن الشفاعة املنفية هي مط
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الشفاعة للكفار وشفاعة غريهم بدون إذن اهللا سبحانه وتعاىل 
لعمه أيب طالب وأما شفاعة املؤمنني بإذنه  باستثناء شفاعة النيب 

سبحانه وتعاىل فهي ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع وال يضر ما قاله 
وبذلك فصل ). واملعتزلة يف أهل الكبائر بإنكار شفاعتهم اخلوارج

  :الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف مسألة الشفاعة على أربعة أمور وهي
 .شفاعة ألهل اإلميان -
 .شفاعة ختفيف العذاب عن عم النيب  -
 .شفاعة ممتنعة ألهل الكفر -
  .الشفاعة كلها بإذن اهللا تبارك وتعاىل -
 
من املسائل العقدية اليت تعرض هلا : بحانه وتعاىلرؤية اهللا س - ٣

مسألة رؤية اهللا سبحانه وتعاىل ومل يف الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا 
قَالَ رب [: قال تعاىل) مثال(يتوسع فيها ولكن من غري إخالل 

كإِلَي ظُراستدل : (قال رمحه اهللا. }١٤٣:األعراف{] أَرِنِي أَن
م رؤية اهللا سبحانه وتعاىل باألبصار ولكن املعتزلة ذه اآلية بعد

جاءت آيات أخرى تدل على نفي الرؤية يف الدنيا وثبوا باآلخرة 
إِلَى  * وجوه يومئذ ناضرةٌ[: فإن املؤمنني يرون رم سبحانه وتعاىل

والكفار ال يرون رم سبحانه  }٢٣-٢٢:القيامة{] ربها ناظرةٌ
 } ١٥:املطَّففني{] إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَكَلَّا [: وتعاىل

وبفهم خالف اآلية أن املؤمنني ليسوا حمجوبون عن رؤية اهللا 
سبحانه وتعاىل يف اآلخرة واألحاديث يف رؤية املؤمنني لرم 

 سبحانه وتعاىل متواترة منها ما ثبت يف صحيح مسلم عن النيب 
] للَّذين أَحسنوا احلُسنى وزِيادةٌ[: تعاىلأنه قال يف قوله 
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احلسىن اجلنة والزيادة النظر إىل وجه اهللا « } ٢٦:يونس{
ورؤية اهللا جلَّ وعال باألبصار جائزة عقالً يف الدنيا . »الكرمي

واآلخرة ومن أعظم األدلة على جوازها عقالً يف الدنيا قول موسى 
]إِلَي ظُرأَرِنِي أَن برألن موسى عليه السالم ال } ١٤٣:األعراف{] ك

يف حق اهللا تعاىل وأما شرعاً فهي جائزة  خيفى عليه اجلائز واملستحيل
وواقعة يف اآلخرة كما دلت عليها اآليات واألحاديث املتواثرة يف 

لَن [الصحيح وأما يف الدنيا ممنوعة شرعاً كما قال تعاىل ملوسى 
رواه أمحد يف  »ن تروا ربكم حىت متوتواإنكم ل«: وقوله ] ترانِي

  ).مسنده
  
الصديق والنصري والوالء واملوالة : (الوالء :الوالء والرباء -٤

ضد املعاداة والتويل والوالء والوالية والويل تدور كلها حول معىن 
برأ يربأ بروءاً وبراًء وتدور كلها حول : (والرباء). القرب والدنو

  ):  مثال) (باعد وكذلك اإلنذار واإلعذارمعىن التخلص والتنزه والت
  ):الوالء احلق* (
اُهللا ولي الَّذين َآمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات [: قال تعاىل -

  .يف هذه اآلية الكرمية اهللا ويل املؤمنني } ٢٥٧:البقرة{] إِلَى النورِ
] والَّذين َآمنوا إِنما وليكُم اُهللا ورسولُه[: قال تعاىل -

وليهم وأن بعضهم  يف هذه اآلية الكرمية الرسول } ٥٥:املائدة{
  .أولياء بعض

ذَلك بِأَنَّ اَهللا مولَى الَّذين َآمنوا وأَنَّ الكَافرِين [: قال تعاىل -
ملَى لَهويف هذه اآلية الكرمية والية للمسلمني } ١١:حممد{] لَا م
  .دون الكافرين
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] النبِي أَولَى بِاملُؤمنِني من أَنفُِسهِم[: قال تعاىل -
أوىل باملؤمنني من  يف هذه اآلية الكرمية النيب } ٦:األحزاب{

  .أنفسهم
  ): مثرات الوالء احلق* (
اُهللا ولي الَّذين َآمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات [: قال تعاىل -

يف هذه اآلية الكرمية مثرة والية اهللا تعاىل  }٢٥٧:لبقرةا{] إِلَى النورِ
  .للمؤمنني إخراجهم من الظلمات إىل النور

أَلَا إِنَّ أَولياَء اِهللا لَا خوف علَيهِم ولَا هم [: قال تعاىل -
يف هذه اآلية الكرمية مثرة والية اهللا تعاىل  }٦٢:يونس{] يحزنونَ

  .اخلوف واحلزن بسبب إميام وتقواهم للمؤمنني بإذهاب عنهم
إِنَّ وليي اُهللا الَّذي نزلَ الكتاب وهو يتولَّى [: قال تعاىل -

نيحاليف هذه اآلية الكرمية مثرة والية اهللا  }١٩٦:األعراف{] الص
  .والصاحلني تعاىل للنيب 

  ): الوالء غري الشرعي وجيب فيه الرباء* (
 }٥١:املائدة{] َّهم منكُم فَإِنه منهم ومن يتول[: ىلقال تعا -

ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن من توىل اليهود والنصارى من 
  .املسلمني فإنه يكون منهم بتوليه إياهم

ترى كَثريا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَروا لَبِئْس ما [: قال تعاىل -
 تمقَد مذَابِ هي العفو هِملَيطَ اُهللا عخأَنْ س مهفُسأَن ملَه
ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاهللا والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما  * خالدونَ

 }٨١- ٨٠: املائدة{] اتخذُوهم أَولياَء ولَكن كَثريا منهم فَاسقُونَ
ة الكرمية أن من توىل اليهود والنصارى من ذكر يف هذه اآلي
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املسلمني موجب لسخط اهللا واخللود يف عذابه وأنّ متوليهم لو كان 
  .مؤمناً ما توالهم

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضب اُهللا [: قال تعاىل -
سئا يكَم ةراَآلخ نوا مسئي قَد هِملَيابِ  عحأَص نم الكُفَّار

ذكر يف هذه اآلية الكرمية بيان سبب  }١٣:املمتحنة{] القُبورِ
  .التنفري منهم وعدم توليهم

لَا يتخذ املُؤمنونَ الكَافرِين أَولياَء من دون [: قال تعاىل -
إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم  املُؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اِهللا في شيٍء

ذكر يف هذه اآلية الكرمية بيان لكل  }٢٨:آل عمران{] تقَاةً
اآليات السابقة مبنع موالة الكفار مطلقاً ألن حمل ذلك يف حالة 
االختيار وأما عند اخلوف والتقية فريخص يف موالم بقدر املداراة 

اطن من تلك املوالة الباليت يكتفي ا شرهم ويشترط يف ذلك سالمة 
 ويفهم من اآليات السابقة أن من توىل الكفار عمالً واختيار رغبة فيهم

  .أنه كافر مثلهم
  
هذه املسألة العقدية تكلم فيها كثري : زيادة اإلميان ونقصانه -٥

  :واختلفوا فيها على قولني
  .بعدم زيادة اإلميان وبالتايل ال ينقص: الفريق األول -
  .بزيادة اإلميان ونقصانه: ينالفريق الثا -

والشيخ الشنقيطي رمحه اهللا رجح قول الفريق الثاين ألنه قول 
الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة  مجهور أهل السنة واجلماعة

  :ومن هذه النصوص
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] وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زادتهم إِميانا[: قال تعاىل -
  . آلية الكرمية تصريح بزيادة اإلميانيف هذه ا }٢:األنفال{

ليستيقن الَّذين أُوتوا الكتاب ويزداد الَّذين [: قال تعاىل -
يف هذه اآلية الكرمية داللة االلتزام على  } ٣١:املدثر{] َآمنوا إِميانا

  .أنه ينقص ألن كل ما يزيد ينقص
  
وإِذَا بدلْنا [: ل تعاىلقا :إنكار البداء على اهللا عز وجل -٦

 مهلْ أَكْثَررٍ بفْتم تا أَنملُ قَالُوا إِنزنا يبِم لَماُهللا أَعو ةكَانَ َآيةً مَآي
زعم املشركون واليهود أن النسخ . }١٠١:النحل{] لَا يعلَمونَ

مستحيل على اهللا ألنه يلزمه البداء وهو الرأي املتجدد ظاهر 
وط وواضح البطالن لكل عاقل ألن النسخ ال يلزم منه البداء السق

البتة بل اهللا سبحانه وتعاىل يشرع يف احلكم وهو عامل بأن مصلحة 
ستنقضي يف وقت معني وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك احلكم 
ويبدله باحلكم اجلديد الذي فيه مصلحة وكل ذلك يف علمه السابق 

مصلحته بذلك احلكم اجلديد  من نسخ ذلك احلكم الذي زالت
الذي فيه مصلحة وهذا مثل حدوث املرض والصحة وحدوث الغىن 
بعد الفقر والعكس وحنو ذلك فإنه ال يلزم فيه البداء ألن اهللا عامل 
بأن حكمته اإلهلية تقتضي ذلك التغيري يف وقته املعني له على وفق ما 

  .سبق يف العلم األزيل
  

  ):لغة وعلومهاإيراد مسائل ال: (سادساً* 
يعتمد أسلوبه يف إيراد مسائل اللغة وعلومها على عدة أساليب  -

  :وهي
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هو علم خيتص ببنية الكلمة العربية وكل ما : الصرف  -١
يطرأ عليها من تغيري سواء بالزيادة أو النقص وأهتم رمحه اهللا يف 

قال ) مثال. (تفسريه املبارك جبانب االشتقاق مع الكلمات القرآنية
. }٥٨:الكهف{] بلْ لَهم موعد لَن يجِدوا من دونِه موئلًا[: ىلتعا

أي ملجأ يلجأون إليه فيعتصمون به من ذلك : (قال رمحه اهللا
: وأل، يئل، ووؤال: العذاب اعول له املوعد وهو اسم مكان من

  ).جلأ: مبعىن
بارك توقف الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه امل :النحو - ٢

ألا تساعد على بيان داللة القرآن الكرمي  مبا يتعلق باملسائل النحوية
ومعانيه واكتفى مبا اتفق عليه أو ما ترجح عنده أو ما اشتهر به من 
أقوال النحويني ويف هذا عدة مسائل تعامل معها رمحه اهللا يف 

  :تفسريه وهي
قال ) مثال. (اهتم ا رمحه اهللا ولكن دون توسع :احلروف) أ 

يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما هو بِمزحزِحه من [: تعاىل
رمعذَابِ أَنْ يمن قوله ) لو(قال رمحه اهللا يف . }٩٦:البقرة{] الع

]رمعي ا حرف مصدري واملعىن: (]لَويود أحدهم : قول اجلمهور إ
هنا هي ) لو(أن : (ل بعض العلماءوقا). يتمىن تعمري ألف سنة: أي

  ).لو يعمر ألف سنة: شرطية واجلواب حمذوف وتقديره
اهتم بذلك رمحه اهللا ولكن توسع فيه أكثر من  :الفعل) ب
تبارك الَّذي نزلَ الفُرقَانَ علَى عبده [: قال تعاىل) مثال. (احلروف

اعلم أن : (قال رمحه اهللا. }١:الفرقان{] ليكُونَ للْعالَمني نذيرا
فعل جامد ال يتصرف فال يأيت منه مضارع وال مصدر ) تبارك(قوله 

  ).وال اسم فاعل وال غري ذلك وهو ما خيتص به اهللا سبحانه وتعاىل
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اهتم به رمحه اهللا وركز عليه كثرياً يف بيان  :االسم) ج
قال ) مثال. (كتاب اهللا تبارك وتعاىلاجلوانب اهلامة اليت ختدم بيان 

قال . }٧:آل عمران{] والراسخونَ في العلْمِ يقُولُونَ َآمنا بِه[:  تعاىل
: ال خيفى أن هذه الواو حمتملة االستئناف فيكون قوله: (رمحه اهللا

خرب وحمتملة أن : ]يقُولُونَ[مبتدأ وقوله  ]والراسخونَ في العلْمِ[
  ).معطوفاً على لفظ اجلاللة ]اسخونَوالر[تكون عاطفة فيكون قوله 

املسائل السابقة داخلة عموماً يف مسالة  :اإلعراب) د 
) مثال. (اإلعراب ولكن هناك اإلعراب العام والشامل دون ختصيص

وتلْك القُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم [:  قال تعاىل
مبتدأ ): وتلك(وقوله : (قال رمحه اهللا .}٥٩:الكهف{] موعدا

هو اخلرب، وجيوز أن ) أهلكناهم(صفة له أو عطف بيان و): القرى(و
يف حمل نصف حال، ) أهلكناهم: (ومجلة) القرى(يكون اخلرب هو 
يف حمل نصب لفعل حمذوف يفسره العامل ) وتلك(وجيوز أن يكون 

حمتمل أن ) هم موعداًملهلك(املشتغل بالضمري وقوله يف اآلية الكرمية 
جعلنا إلهالكهم موعداً وأن يكون اسم : يكون مصدراً ميمياً أي

  ).  جعلنا لوقت إهالكهم موعداً: زمان أي
وهي وضع الكالم يف موضعه من طول وإجياز  :البالغة -٣

 وتأدية املعىن أداء واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثر
وللمخاطبني به لمقام الذي يقال فيه خالَّب مع مالءمة كل كالم ل

علم املعاين وعلم البيان وعلم : (والبالغة العربية على علوم ثالثة وهي
  ).البديع
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يشتمل على الكالم بني اخلرب واإلنشاء  :علم املعاين) أ 
وهو . وكذلك على اجلملة وأجزائها وتفصيالت مباحثها وعناصرها

  :على ثالثة أقسام وهي
وهو ختصيص شيء بشيء أو ختصيص أمر  :القصر: األول - 

بآخر بطريق خمصوص وله طرق عدة مشهورة فهو يتحقق بالنفي 
قال . }٥:الفاحتة{] إِياك نعبد[: قال تعاىل) مثال. (واالستثناء وغريها

وقد تقرر يف املعاين يف مبحث القصر أن تقدمي املعمول من : (رمحه اهللا
  ).صيغ احلصر

هو طلب الفعل على وجه االستعالء و :األمر: الثاين -
أن ينظر األمر لنفسه على أنه أعلى : واإللزام ويقصد باالستعالء

منزلة ممن خياطبه أو يوجه األمر إليه سواء كان أعلى منزلة منه يف 
  :واألمر له أربع صيغ وهي. الواقع أم ال

 .فعل األمر -
 .املضارع املقرون بالم األمر -
 .اسم فعل األمر -
 .صدر النائب عن فعل األمرامل -
. }٥٥:النحل{] فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ[: قال تعاىل) مثال(

للتهديد وقد تقرر يف ) فتمتعوا(يف قوله  صيغة األمر: (قال رمحه اهللا
فن املعاين يف مبحث اإلنشاء أن من املعاين اليت تأيت هلا افعل 

  ). لتهديد
اللفظ على املعىن لفائدة  وهو زيادة :اإلطناب: الثالث -

وهذا نوع ). ذكر خاص بعد العام للتنبيه على فضل اخلاص. (ومنه
ذكره الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا من أنواع اإلطناب يف تفسريه 
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احلَمد ِهللا الَّذي أَنزلَ علَى عبده [: قال تعاىل) مثال. (املبارك
يما لينذر بأْسا شديدا من لَدنه قَ*  الكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا

*  ويبشر املُؤمنِني الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا
: الكهف{] وينذر الَّذين قَالُوا اتخذَ اُهللا ولَدا * ماكثني فيه أَبدا

وهذا من عطف : (ل رمحه اهللايف هذه اآليات عطف قا }٤- ١
شامل  ]من لَدنه شديداً لينذر بأْساً[: اخلاص على العام ألن قوله

  ).ولغريهم من سائر الكفار ]ولَدا اهللا اتّخذَ قَالُوا الَّذين[للذين 
وهو إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة بالزيادة  :علم البيان) ب

  :وهو على أقسام ومنها. يهيف وضوح الداللة عل
   :التشبيه: األول -
  . التمثيل: لغة

هو بيان شيئ أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو : اصطالحاً
  :أكثر بأداة هي حرف الكاف أو حنوها وأركان التشبيه أربعة وهي

 .وجه الشبه -      .املشبه -
 أداة التشبيه -    .املشبه به -
ا مثَلُ احلَياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من إِنم[: قال تعاىل) مثال(

التشبيه يف اآليات أن كل : (قال رمحه اهللا. }٢٤:يونس{] السماِء
من املشبه واملشبه به ميكث ما شاء وهو يف إقبال وكمال وبعد قليل 

  ).يضمحل ويزول
  : االستعارة: الثاين -
  .رفع الشيء وحتويله من مكان إىل آخر: لغة

هو أن يكون اللفظ يف األصل اللغوي معروفاً تدل : اصطالحاً
الشواهد على أنه خيتص به حني وضع مث يستعمله الشاعر أو غري 
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  . الشاعر بعد ذلك وينقله نقالً ويكون كالعارية
بِغيرِ علْمٍ ويتبِع  ومن الناسِ من يجادلُ في اهللا[: قال تعاىل) مثال(

يكُلَّ شرِيدم وإطالق اهلدى يف : (قال رمحه اهللا .}٣:احلج{] طَان
الضالل كما ذكرنا من أسلوب العرب املعروف وعند البالغني بأن 

  ).فيه استعارة عنادية وتقسيم العنادية إىل كمية وتلميحية
منع جواز (ألف الشيخ رمحه اهللا رسالة مساها  :الثالث ااز - 

يبني فيها منهجه ورأيه يف ذلك ) واإلعجاز ااز يف املنزل للتعبد
والذي ندين اهللا به ويلزم قبوله كل منصف وحمقق : (وقال رمحه اهللا

: وأبطل رمحه اهللا مقولة). أنه ال جيوز إطالقاً ااز يف القرآن مطلقاً
كل ما جاز يف اللغة العربية جاز يف القرآن الكرمي ألنه بلسان عريب (

هناك مسائل عديدة تقع يف اللغة : (ه اهللاوذلك بقوله رمح). مبني
).  العربية جتوز فيها بينما هي ممنوعة الوقوع وغري جائزة يف القرآن

قال . }١٣:غافر{] وينزلُ لَكُم من السماِء رِزقًا[: قال تعاىل) مثال(
وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية الرزق  أطلق اهللا سبحانه: (رمحه اهللا

وإرادة سببه ملطر ألن املطر سبب الرزق وإطالق املسبب وأراد به ا
: قال تعاىل) مثال). (لشدة املالبسة بينهما وهذا أسلوب عريب معروف

]ضفاخا  وا كَممهمحار بقُلْ رو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه
ح هنا اجلنا: (قال رمحه اهللا. }٢٤:اإلسراء{] ربيانِي صغريا

مستعمل يف حقيقته ألن اجلناح يطلق يف اللغة على يد اإلنسان 
وعضده وإبطه قال تعاىل ملوسى عليه السالم وأضمم إليك جناحك 

واخلفض مستعمل يف معناه ] ٣٢٦[من الرهب سورة القصص 
) يديه(جناحيه احلقيقي الذي ضده الرفع ألن من يريد البطش يرفع 

فاألمر خبفض اجلناح ) يديه(احيه ومظهر الذل والتواضع خيفض جن
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 كناية عن لني اجلانب والتواضع هلما قال تعاىل للنيب  للوالدين
]اوخفض كاحننِ جمل كعبّات نم ننِيم٢١٥الشعراء [ ]املُؤ [

  ).وإطالق العرب خفض اجلناح كناية عن التواضع ولني اجلانب
هو اللفظ املستعمل يف : (ءولذا يعرف ااز اللغوي عند العلما

غري موضع له لعالقة مع قرينة مانعه من إراد املعىن احلقيقي، والعالقة 
بني املعىن احلقيقي واملعىن اازي قد تكون املشاة وقد تكون 

  ).غريها والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية
وهو يشتمل على حمسنات لفظية وحمسنات  :علم البديع) ج

: قال تعاىل) مثال. (وية ويسمى العمل اجلامع هلذه العلوم السابقةمعن
الَّذين ضلَّ سعيهم في احلَياة *  قُلْ هلْ ننبئُكُم بِاَألخسرِين أَعمالًا[

-١٠٣:الكهف{] الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا
اجلناس ) ويحِسنون –حيسبون : (قولهوبني : (رمحه اهللاقال . }١٠٤

وهو أن يكون النقاط فرقاً  املسمى عند أهل البديع جتنيس التصحيف
إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا [: قال تعاىل) مثال). (بني الكلمتني

يف اآلية الكرمية نفي اجلوع : (قال رمحه اهللا. }١١٨:طه{] تعرى
الباطنية واألمل الباطن الوجداين وبني نفي  املتضمن لنفي احلرارة

العري املتضمن لنفي األمل الظاهري من أذى احلر والربد وهي 
وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا [: قال تعاىل) مثال). (مناسبة ال تضاد

يف اآلية الكرمية نفي األمل : (قال رمحه اهللا. }١١٩:طه{] تضحى
وبني نفي الضحى املتضمن لنفي األمل  الباطين الذي يسببه الظمأ

  ).الظاهري الذي يسببه حر الشمس
الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يكثر من  :املفردات اللغوية -٤

هذا األسلوب يف تفسريه املبارك موضحاً معاين الكلمات ومقرباً 



  
 ٤٦ منهج تفسري أضواء البيان

. لفهمها وكان يتوسع أحياناً وخيتصر أحياناً على حسب املصلحة
إِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا أَساطري و[: قال تعاىل) مثال(

نيلمجع أسطورة : األساطري: (وقال رمحه اهللا. }٢٤:النحل{] اَألو
أو أسطارة وهي الشيء املسطور يف كتب األقدمني من األكاذيب 

وكتابٍ [: واألباطيل وأصلها من سطر إذا كتب ومنه قوله تعاىل
  ).}٢:الطُّور{] مسطُورٍ

  
  



  

 ٤٧ خمتصر البيان يف توضيح

  اخلامتة

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم 

  به مين
  اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
م وأنت املؤخر وأنت على كل شيء أنت أعلم به مين أنت املقد

  قدير
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم انفعين مبا علَّمتين وعلِّمين ما ينفعين وارزقين علماً ينفعين 
  وزدين علماً

  واحلمد هللا على كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار
له إال أنت أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إ

  إليك
  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                             
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  لديه ومجيع املسلمنيغفر اهللا له و لوا                              
   ه١/٤/١٤٢٧


