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 ملخص باللغة العربية
 زييب ىايف جاسر  السيدة 

 عبداللطيف عبدالقادر عبداحلنيد  أ.د.

تفسيرىم المقارنة بين بعض التفاسير المعاصرة في طريقة إلى  ييدف ىذا البحث
دون الخروج عن رأي  حكام من الناحيتين العقدية والفقييةبالرأي واستنباطيم لآلراء واأل

إلى  ن وماآدوات التفسير التي استخدموىا من المغة والبالغة وعموم القر أبإبراز ، السمف
وجو التشابو واالختالف في أومعرفة المصادر التي اعتمدوىا ونقموا عنيا، إلظيار ، ذلك
 يرىم.تفاس

 العقدية والفقهية، العمماء المعاصرين، الكممات المفتاحية : التفسير بالرأي
 

INTERPRETATION OF OPINION AMONG CONTEMPORARY 
SCHOLARS IDEOLOGICAL AND JURISPRUDENCE 

Mrs. Zainab Nayef Jasser 

Prof.Dr. Abdel-Qader Abdel-Hamid Abdel-Latif 

 
Summary 

The purpose of this research is to compare some of the contemporary 

interpretations in the way they interpret the opinion and draw their opinions 

and rulings from both the doctrinal and the jurisprudential aspects, without 

departing from the view of the predecessors, by highlighting the interpretive 

tools they used from language, eloquence, Quranic sciences, and so on and 

differences in their interpretations. 

Key words: interpretation by opinion, contemporary scholars, doctrinal and 

juristic 
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 املقدمة
يوم الدين، ينتيل إلى  مم بخير دين باقمتنا من بين األ  هلل الذي اصطفى أ   الحمد  

فضل الصالة ألو وصحبو آتجدده من خير كتاب أ نزل عمى خير نبي مرسل، عميو و 
 وبعد:  ...والسالم

الذكر الحكيم كل  فقد اختمف المفسرين في كل وقت وحين في تفسيرىم آي
إلى  حسب جيده ومنيجو وعصره الذي عاش فيو والدوافع التي دعتو لمتفسير، أدى ذلك

تظير المواطن التي  المقارنة بين التفاسيرو ضيور التفاسير المختمفة لكتاب اهلل المجيد، 
فأردت أن  فييا وما أضافو المفسرون عمى التفاسير اختمفواأو  اتفق عمييا المفسرون

ن بين التفاسير المعاصرة في مسألة التفسير بالرأي من الناحيتين العقدية والفقيية أقار 
وقد اخترت بعض المسائل الفقيية المعاصرة لموقوف عمى اجتيادىم في ىذه المسائل 

ولما كان مما ال طاقة لي بو احتواء جميع العمماء بما يواكب حاجة العصر، 
 لمعمماء المعاصرين. ا األفذاذ كنموذجربعة من عمماؤنأفقد اخترت  المعاصرين

 :أسباب اختيار الموضوع
المقارنة خصوصا في العصر الحديث فمن خالليا نقف  ىمية الدراساتأــ 1

عمى ما قدمو العمماء ونكشف مواطن الشبو والخالف وتبيين أصح األقوال 
 اعتمادا عمى األدلة التي استدل بيا كل عالم. 

 ساعين ،الذي قدمو عمماؤنا األفذاذ خدمة لمقران الكريمــ الوقوف عمى الجيد 2
 تيسيره وتبيينو.إلى 

 :صعوبات البحث
كانت أىم الصعوبات التي واجيتيا في ىذا البحث تشعبو، ومحدودية المادة 

 ن التفاسير معاصرة .وأ السيماوقمة المصادر 
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 :مشكلة البحث
قيمة كل تفسير وما يحممو من فنون ومميزات تفرد بيا المفسر عن  ـــ معرفة1

 غيره من المفسرين.
مباحث عموم القرآن في التفاسير المعاصرة إلى  ـــ ما مدى رجوع كل مفسر2

 .التي اخترتيا
 منهج البحث 

ربعة تفاسير معاصرة تم اختيارىا وفق حاجة أعتماد في الدراسة عمى ـــ اال1
 .المقارنة

 السور مع االلتزام بالرسم العثماني.إلى  عزو اآليات ـــ2
 ـــ تخريج األحاديث النبوية من مظانيا.3
 ـــ تقييد كل نص منقول كما ىو باألقواس.4
رجاع إــ االلتزام التام باألمانة العممية في النقل واعتماد المصادر األصمية في 5

 القول لقائمو.
 صادر حتى ال اثقل اليامش بيا. ـــ ذكر بطاقة الكتاب في قائمة الم6

  :خطة البحث
وعمى النحو  مقدمة وفصل يتضمن مبحثينإلى  ن تقسمأ دراستياقتضت طبيعة 

 : اآلتي
 ـــ المقدمة واحتوت مشكمة البحث، وسبب اختيار الموضوع والدراسات السابقة1

 :خطة البحثـــ 2ومنيجي في البحث ثم 
 جيود المفسرين من الناحية العقدية  :ولالمبحث األ

  يود المفسرين من الناحية الفقييج :المبحث الثاني
 ـــ الخاتمة وتضمنت اىم النتائج التي توصمت ليا 3
 ـــ المصادر والمراجع 4
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 :متهيد
 التفسري بالرأي

الذكر الحكيم باالجتياد معتمدين عمى لغة العرب  فسر العمماء كثيرا من اي 
ن جميع المفسرين كان في إ، ويمكن القول (1)دوات التفسيرأوغيرىا من  وعموم القران

تفاسيرىم اجتيادات عقمية حتى الذين وصفت تفاسيرىم بالنقمية، والتفسير بالرأي ىو 
رفة كالم العرب في القول ىميا معأاالجتياد في تفسير القرآن الكريم وفق قواعد وشروط 

والعمم بآساب النزول والناسخ والمنسوخ ، لفاظ العربية والوقوف عمى داللتياومعرفة األ
لذلك عمى  ؛(2)صول والفقو، وان يكون المفسر بعيدا عن اليوى والتعصبوالحديث واأل

المجتيد التزام المنيج الصحيح في التفسير بالرأي والتقيد بالقواعد التفسيرية يقول 
ن يالحظ فيو االعتماد عمى ما نقل عن أالزرقاني: )فالتفسير بالرأي الجائز يجب 

صحابو مما ينير السبيل لممفسر برأيو، وان يكون عارفا بقوانين المغة خبيرا أو  الرسول 
ان يكون بصيرا بقانون الشريعة، حتى ينزل كالم اهلل عمى المعروف من بأساليبيا و 
  .(3)تشريعو(

التفسير بالرأي ليس مجرد اقتطاع نصوص  نأكثر العمماء المعاصرين أويرى 
ن المجتمع أاتيام القران الكريم بعدم التجدد، كما إلى  من التفاسير القديمة فيذا يؤدي

النــــص مور اجتماعية وسياسية وفكرية، لذا ينبغي التعاطي مع أجابات في إإلى  بحاجة
بالــــــــرأي المحمود بعيدا عن ال بالتفــــــسير إوىذا ال يكون  ،القرآني والبحث فيو والتجديد

ن أبو زىرة رحمو اهلل في مقدمة تفسيره أذلك، وقد ذكر إلى  التمذىب والتعصب وما
)ال يصح االقتصار  مع بين المأثور والرأي حيث يقول:الطريقة المثمى لمتفسير ىي الج

                                                            

 .254المسير في عمم التفسير: ينظر: موازنة بين تفسيري المحرر الوجيز آلبن عطيو وزاد ( 1)
 .4/215 تقان لمسيوطي:ينظر: اإل (2)
 .2/43 مناىل العرفان:( 3)
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ن يعتمد عمى العقل أمثل ىو نما النظر األا  و  ،عمى النقل وحده، وال عمى العقل وحده
  .(1)ن(آفي فيم القر  قوال رسول اهلل أوالرأي وعمى السماع من 

تساعد العقل لفاظ القران ال يكفي فييا الرجوع لمنقل فاألثار أ من ان كثيرً أفبرأيو 
وىو بيذا الرأي ذىب مع رأي ، (2)عمى استخراج المعاني وتفتح لو السبيل لالستنباط

وال يفتح  ،ثار الصحيحةآلن ال ييمل اأجاز التفسير بالرأي عمى أالغزالي رحمو اهلل الذي 
 .(3)الباب عمى مصراعيو لكل من رأى رأيا

في ىذا الرأي حيث ذكر في مقدمة تفسيره فيما جاء من  ويتفق معو اليرري
الوعيد في تفسير القرآن بالّرأي، أحاديث كثيرة في النيي عن التفسير بالرأي وتفسير 

بأنيا تنيى عن التفسير بحسب اليوى ودون عمم وال تنيى عن  العمماء لتمك األحاديث
ت: ىذا صحيح وىو الذي اختاره )قم اهلل: االستنباط المبني عمى قواعد محددة قال رحمو

غير واحد من العمماء، فإّن من قال فيو بما سنح في وىمو، وخطر عمى بالو من غير 
ّن من استنبط معناه، بحممو عمى األصول  استدالل عميو باألصول فيو مخطئ، وا 

 .(4)المحكمة، المّتفق عمى معناىا فيو ممدوح(
  

                                                            

 . 1/35: زىرة التفاسير (1)
 ينظر: المصدر نفسو. (2)
  .292 إحياء عموم الدين: (3)
 . 1/49 ( حدائق الروح والريحان:4)
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 :األول املبحث
 باملسائل العقدية االهتناو

 بو زهرة:أ :أولا 
بو زىرة في تفسيره بمسائل العقيدة حتى انو افرد ليا كتابا خاصا، أاىتم الشيخ 

بو زىرة أن األصل في إثبات العقائد ال يكون أقساميا وأحكاميا ومصادرىا، ويرى أبين 
فيو يرى أنو ال  اّل بالكتاب الذي ال يحمل التأويل، وبالسنة المتواترة، أما خبر اآلحادإ

يثبت العقائد ثبوتا قطعيًا فال يأخذ بو في مسألة تكفير المسمم واعتباره مرتد حتى إن 
صدر من ثقة عدل الحتمال الغمط في خبر اآلحاد، وألن ما يكون متواتر يحتمل التأويل 

ية تحمل مسائل عقدية كان يبين معناىا مستدال بآيات آفكمما فسر  .(1)غير المتكمف
 مثمة عمى ذلك:يفسرىا بالرأي المحمود ومن األأو  احاديث نبويةأو  خرىأ

 سماء والصفات: ألـ ا1
لوىية ثمرة وحدانية الذات العمية التي بو زىرة أن توحيد العبودية وتوحيد األأيرى 

أقر بيا جميع المسممين، وبين أنو ال داعي لمخوض في خالفات جزئية ليست من لب 
وذكر في تفسيره لقولو  (2)وال يعطي عمما جديدا باهلل تعالى الوحدانية فذلك ال ينفع

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ تعالى:

 ڍ
ن المراد باألسماء ىنا صفات الذات العمية التي ال يماثميا شيء واستدل إ ،(3)

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ بقولو تعالى:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ
الكمال التي يجب  وىذه صفات ،(4)

                                                            

 . 17 زىرة: يألب :سالمية كما جاء بيا القران الكريم( ينظر: العقيدة اإل1)
 .21-27 ( ينظر: المصدر نفسو:2)
 .187 ، اآلية( سورة األعراف3)
 .11 ، اآلية( سورة الشورى4)
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ن أتسميتو تعالى بيا وترك من يمحد في  سمائو بالزيادة فييا مما ال يميق الذات العمية، وا 
سماء وأن شابيت صفات الناس فإنيا تنسب هلل تعالى غير ما ىو معروف عند ىذه األ
 .(1)العباد

  ـ القضاء والقدر:2
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ عندما فسر قولو تعالى:

 ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

  يئ ىئ مئ حئ جئ یی
ال من قموب غير إن ىكذا قول ال ينبعث أذكر  ،(2)

مر مؤمنة يسيطر عمييا غم حاضر وىم غابر ويدل عمى ضيق العقول وعدم تفويض األ
 ڭ ڭ مور ولو كالم في تفسير قولو تعالى:هلل الذي يسير كل شيء وبيده تقدير األ

  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ
من اآليات  أن اهلل تعالى يمحو ما شاء ،(3)

ن اهلل إويثــبت ما يشــــــاء، فاذا كانت العصا معجـــــزة في عـــــصر موســـى عميو الســـــالم ف
صل الذي ال يمحى وىو م الكتاب ىو األأوان  نســـــخيا بمجــــــيء رسالة النـــــبي محمد 

واألثبات يكون بين الشرائع ال في شريعة واحدة يقول رحمو ن المحو أيرى  التوحيد فيو
ن ىذين الوجيين كافيان في البيان ويمكن الجمع بينيما بأن يكون أ)وأنا نرى  اهلل:

ثبات أخرى، وتكون الشرائع السماوية التي جاءت إالمحو بإلغاء آيات مادية، واألثبات 
 .(4)م الكتاب(أئم وىو صل القابيا الرسل ينسخ بعضيا بعضا ولكن يبقى األ

 
 

                                                            

 .6/3715 :( ينظر: زىرة التفاسير1)
 .156 ، اآليةل عمرانآ( سورة 2)
 .39 ، اآلية( سورة الرعد3)
 .8/3968 :( ينظر: زىرة التفاسير4)
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 ـ زيادة األيمان ونقصه: 3
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ: بو زىرة في تفسير قولو تعالىأذكر 

ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
يمان ن مسألة زيادة اإلإ ،(1) 

)ونحن ممن يقولون  ونقصو من المسائل التي تثار بين العمماء وابدى رأيو فييا بقولو:
نيا تقويو وتثبتو، وتزيل الريب إف وكثرة اآليات، دلةيمان يزيد بتضافر األن اإلإ

ن دليل قائم آية في القر آال قوتو ودعمو باألدلة وكل إوالشبيات، وليست زيادة األيمان 
 .(3)يمانضاءت القمب وزاد اإلأن كمما تميت آياتو تعالى أحيث بين  ،(2)بذاتو(

 ـ البعث والنشور: 4
نسان لم يخمق عبثا، بل خمق ألعمار األرض والعمل ن اإلأبو زىرة أيرى 

لــــيو كما إرجاعــو ا  عــــمالو وان اهلل قــــــادر عمى بعـــثو و أالصالح وأنو ســـيعيده ليجزيو عمى 
 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ: واستدل بقولو تعالى، ول مرةأنــــشأه أ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  ﮵ ﮴ ﮳
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ وقولو: ،(4)

  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
حيث ذكر آيات حممت نفس سياق اآلية التي ىو  ،(5)

 بصدد تفسيرىا. 

                                                            

 .2 ، اآلية( سورة األنفال1)
 .6/3769: التفاسير( زىرة 2)
 .( ينظر: المصدر نفسو3)
 .4 ، اآلية( سورة يونس4)
 .38 ، اآلية( سورة البقرة5)
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 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ: وفي قولو تعالى
بو أبين  ،(1)

نكار الواقع توبيخ، أي أيقول ذلك،  زىرة أن االستفيام ىنا إنكاري بمعنى إنكار الواقع، وا 
وال شك  مى ىذا النسيان الذي ينسى أصمو،وال يذكر أنو خمق ولم يك  شيئا، فيو توبيخ ع

أن الخمق من غير صورة وابتداء اإلنشاء من طين وتصويره نطفة فعمقة فمضغة مخمقة 
مصورا يمر عمى ىذه األدوار التكوينية، بل كان بمجرد  وغير مخمقة أصعب من إعادتو

، ونجده ذكر آيات استدل بيا عمى البعث (2)قولو كن فيكون، وبمجرد النفخ في الصور
 ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې: والنشور بعد الموت من ذلك قولو تعالى

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
ن جمع األجزاء المتناثرة أقل  ،(3) وا 

بداعيا، قال تعالى  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :صعوبة من إنشائيا وا 

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
(4). 

 عبد الكريم المدرس: :ثانيا
راءه آكثير من المسائل العقدية وكانت إلى  تطرق الشيخ رحمو اهلل في تفسيره

راءه ومن المسائل العقدية آثبات إن والسنة في آموافقة لمجميور حيث استدل بالقر العقدية 
 ما يأتي:

  

                                                            

 .67 ، اآلية( سورة مريم1)
 . 9/4673: ( ينظر: زىرة التفاسير2)
 .29 ، اآلية( سورة األعراف3)
 .51-57 ، اآليتان( سورة األسراء4)



 

  
77 

2 

 والصفات:  األسماءـ 1
 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ فسر المدرس قولو تعالى:

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ
ن ندعوه بيا أسماء اهلل تعالى التي يجب أبأن  ،(1)

بما أو  يجوز تسميتو بما ليس فيو توقيفتوقيفية وردت في الكتاب والسنة النبوية وال 
يوىم معنى فاسد كقول من قال يا أبيض الوجو وعمينا االلتزام بما ورد في القرآن والسنة 

  (2) طالقوإفما ذكر فييا جاز إطالقو عميو وما لم يرد فال يجوز  واإلجماع
 ـ القضاء والقدر: 2

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ في قولو تعالى:

 یی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 يئ ىئ مئ حئ جئ
يحي ويميت بحسب ما  ن الموت واحد واهلل تعالىأذكر  (3)

 ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ قولو تعالى: كذلك فسر (4)تقرر في عممو

 ۋ
بدا والمحو يكون في أبأن األصول ثابتة مقررة في الموح المحفوظ ال تبديل ليا  (5)

زلي بشيء فال يقبل اآلية معترك العمماء فإذا تعمق عمم اهلل األن ىذه أالفروع، وبين 
نو إ) الزوال والتغيير، واال انقمب العمم جيال، ويجيب المدرس عمى ىذا السؤال بقولو:

دعية الرسول أبعد وجود النصوص الدالة عمى ىذا المعنى كيذه اآلية وبعد ما تواتر من 
والعمل الصالح ودعائو لموقاية من شر القضاء ومزيد العمم  لكثير من الناس طول العمر

ن الصدقات تدفع البالء وتزيد العمر بل وفي أوالقدر وبعد االحاديث الكثيرة الواردة في 
                                                            

 .187 ، اآلية( سورة األعراف1)
 .9/59 :الرحمن ( ينظر: مواىب2)
 .156 ، اآليةل عمرانآ( سورة 3)
 .4/279: ( ينظر: مواىب الرحمن4)
 .39 ، اآلية( سورة الرعد5)
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ن القضاء أسباب ال وجو قطعا لمتردد في تقرير الباري سبحانو ترتب المسببات عمى األ
عند الناس ومنو ما  سباب المعروفةمنو جرم ال تعمق لو بأي شيء وأي سبب من األ

 .(1)يتعمق باألسباب والشروط التي ترتب عمييا المشروط والمسبب(
 يمان ونقصانه: ـ زيادة اإل3

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ بين المدرس في تفسيره لقولو تعالى:

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
يمان يزداد وينقص ألنو ن اإلإ (2)

الزيادة والنقصان، فالعمل بالفرائض مركب من التصديق بالمسان فال شك انو يقبل 
درجات التصديق إلى  يمانوالسنن يفوق ما دون ذلك من العمل، وقد قسم المدرس اإل

وىو االعتقاد الجازم الثابت ،وفوقو اليقين، ثم عين اليقين وحق اليقين، ولكل درجات 
 .(3)فقبول الزيادة والنقصان محقق

 ــ البعث والنشور: 4
 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ  حين فسر قولو تعالى:رد المدرس رحمو اهلل

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
عمى منكر البعث والنشور بأن اهلل الذي خمق  (4) 

عادتو بعد الموت، فكما خمقو فأن بعثو إفال يقدر عمى أالوجود إلى  نسان من عدماإل
 . (5)ولى واظيرأما عدم منو  بإعادة

  
                                                            

 .12/35 ( ينظر: مواىب الرحمن:1)
 .2 ، اآلية( سورة األنفال2)
 .9/77 مواىب الرحمن: :( ينظر3)
 .4 ، اآلية( سورة يونس4)
 .11/221: ( ينظر: مواىب الرحمن5)
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 الزحيلي: :ثالثاا 
كان اىتمام الزحيمي بالمسائل العقدية بارزا في تفسيره، حتى في تسميتو لتفسيره، 

سماء والصفات وأفعال العباد، واالستواء، والقضاء والقدر، ونجد انو تعرض لمسائل األ
خر والبعث، والجزاء والحساب وكان يرجح الرأي الذي يراه مناسبًا والمشيئة، واليوم اآل
لمذىب معين موردًا أراء السمف والخمف ويرجح بين آرائيم أو  لفكر من غير تعصب

 مثمة عمى منيجو في بعض المسائل العقدية:ويقرن ترجيحو  بالدليل، ومن األ
 ـ األسماء والصفات: 1

يرى بعض العمماء أن الزحيمي قد َأول كثير من آيات الصفات في باب العقيدة 
جيمو بالعقيدة السمفية واستداللو إلى  ب ذلكمخالفا بذلك عقيدة السمف، راّدين سب

 ڎ ڎ ڌ ڌ من ذلك تفسيره لقولو تعالى: (1)بالمجاز واالستعارة في باب الصفات

ژ ڈ ڈ
رادة ـــــاب اطــــمجاز مرسل أي ذاتو المقدسة من ب (2)  الق الجزء وا 

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ذكــــر الزحيمي ي قولو تعالى: (3)الكل

ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ
سمائو تعالى بالميل أي اتركوا الذين يمحدون في أ (4) 

 وأزيادة أو  تأويلأو  ى من تحريفخر أسبل إلى  معانييا عن الحقأو  بألفاظيا
 .(5)نقصان

  

                                                            

 . 1479 ثبات في آيات الصفات:إلالمفسرون بين التأويل وا( ينظر: 1)
 .27 ، اآلية( سورة الرحمن2)
 . 27/278: ( ينظر: التفسير المنير3)
 .187 ، اآلية( سورة األعراف4)
 .9/176( ينظر: التفسير المنير: 5)
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 ـ القضاء والقدر: 2
عرف الزحيمي القضاء بأنو تعمق العمم اإلليي بالشيء كما عرف القدر بأنو 

 ۅ ۅ ۋ ۋ الزحيمي حين فسر قولو تعالى:ذكر  (1)مقوع الشيء بحسب العمم

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
نسان إلأن ا (2) 

عمالو لكنو ناقص القدرة واإلرادة والعمم ولو حدود ال يتعداىا فقد يعزم أمخير ومختار في 
 وعندما فسر قولو تعالى:(3)موتوسباب أمم عمى شيء ويختار عمل مثاًل، لكنو ال يع

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۆڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
بين أن المحو يشمل األقدار  (4)

والدعاء يفيد في رد القدر، وقد يحرم األنسان الرزق بسبب ذنب يرتكبو، وقد يزيد عمره 
بصمة الرحم واستدل بما رواه أنس بن مالك )من سره أن يبسط لو في رزقو وينسأ لو في 

ي واقع محتوم، ومنو ما أن القضاء منو ما يكون ثابتا أويرى  (5)رحمو( اثره فميصل
 .(6)يكون مصروفا بأسباب وىو المحو وان المحو واألثبات مما سبق فييا القضاء

 يمان ونقصانه: ـ زيادة اإل3
يمان يزيد بالطاعات وينقص وكان لو رأي ثابت موافقا لمجميور بأن اإل

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٹ بالمعاصي، ففي تفسيره لقولو تعالى:

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ
يمان ن اإلأإلى  )يومئ ىذا قال: (7) 

 .(8)الصالحة( يزيد باألعمال
                                                            

 .4/135 ( ينظر: التفسير المنير:1)
 .156 ، اآليةل عمرانآ( سورة 2)
 .4/135التفسير المنير: ( ينظر: 3)
 .39 ، اآلية( سورة الرعد4)
 .8/6( 5986ثم القاطع رقم )إ( ينظر: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب 5)
 .13/189( ينظر: التفسير المنير: 6)
 .2 ، اآلية( سورة األنفال7)
 .9/251 ( التفسير المنير:8)
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  ـ البعث والنشور:4
ن الكريم فمن قدر آن البدء مشاىد بال نزاع وأن اإلعادة ثابتة بالقر أيرى الزحيمي 

ابة خرى بعد الموت وأنو البد من أثأعمى البدء والتكوين قادر عمى أعادة الحياة مرة 
  ڳڳ  ڳ  ڳ وىذا ذكره عند تفسير قولو تعالى: (1)أىل الطاعة ومعاقبة اىل الكفر

ھ  ھ    ہں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڱڱ  ڱ  ڱ

﮳         ﮴  ﮵ ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ﮲ 
كذلك فأن الزحيمي عند ، (2) 

ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ تفسيره لقولو تعالى:
استدل  (3) 

ن منكر البعث كافر ألنو أعادة ويرى الزحيمي بتداء عمى اإلعادة فيو اعجب من اإلباال
 .(4)والصدق في الخبر وىو خالد في النارليية والعمم انكر القدرة اإل

 الهرري: :رابعاا 
 سماء والصفات: األ. 1

ڃ چ  ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃذكر اليرري في تفسير قولو تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڇچ چ چ
سماء اهلل أن في اآلية دليل عمى أن إ (5)  

ن يقال يا جواد وال أاهلل تعالى توقيفية ال اصطالحية، واستدل عمى ذلك بأنو يجوز 
لحاد في ن يقال يا سخي ويقال يا عالم وال يقال يا عاقل لذلك نيى اهلل عن اإلأيجوز 

بما يوىم انو معنى أو  سمائو وترك الذين يميمون عن الحق ويسمونو بما ال توقيف فيوأ
 ما يأتي:إلى  سماءلحاد في األوقسم اليرري اإل (6)فاسد

                                                            

 .11/176 ( ينظر: التفسير المنير:1)
 .4 اآلية ،( سورة يونس2)
 .67 ، اآلية( سورة مريم3)
 وما بعدىا. 13/54 ( ينظر: التفسير المنير:4)
 .187 ، اآلية( سورة األعراف5)
 .17/244 :( ينظر: حدائق الروح والريحان6)
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 بما لم يسم بو نفسو في كتابو.  ـــ تسميتو1
 وصفيا بو .أو  ـــ ترك تسميتو بما سمى بو نفسو2
 تحريفيا بضرب من التأويل. أو  سمائو بوضعيا لغيره تعالىأـــ تغيير 3
سمائو كمن زعم أشراك غيره فييا وىو خاص بالمفظ كأشراك غيره في كمال إـــ 4

 . (1)ن لو رحمة كرحمتو تعالىأ
 قدر: القضاء وال. 2

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ذكر اليرري في تفسير قولو تعالى:

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

جئ حئ مئ ىئ يئ یی ی ی ىئىئ
مر بيد اهلل وانو المؤثر وحده في ن األإ (2) 

سبابيما، فقد يحي اهلل المسافر والغازي مع تعرضيما أالحياة والموت بمقتضى سننو في 
ن ما وقع كان البد أن يقع فال ألمخطر ويميت المقيم القاعد، لذلك عمى المؤمن العمم 
 كذلك في تفسيره قولو تعالى: (3)يتحسر عميو واأليمان والتسميم بكل ما يجري بو القضاء

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۆڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
من )وكل كوكب  قال اليرري: (4) 

الكواكب التي تصمح لمحياة كأرضنا كأنو صحيفة يكتب فييا ويمحى، وذلك تابع لما في 
مم واألجيال والدول والنظم عمى قطر كمصر ثم تتعاقب األ صمي، ومنالمنيج األ

ثبات عمى ا  ن ىذا محو و أفيتعاقب عميو قدماء المصريين واليونان والرومان وال شك 
مم ن يوضح من المثال أنو كما تتعاقب األأاليرري  رادأو  (5)مقتضى المنيج المرسوم(

ن اآلية ظاىرىا العموم في كل شيء مما في أعمى يتعاقب األثبات، وبين اليرري 

                                                            

 .17/245 :( ينظر: حدائق الروح والريحان1)
 .156 ، اآليةل عمرانآ( سورة 2)
 .5/277 :( ينظر: حدائق الروح والريحان3)
 .39 ، اآلية( سورة الرعد4)
 .14/294 :( حدائق الروح والريحان5)
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يبدل ىذا أو  خير وشرأو  الشقاوةأو  الكتاب فيمحو ما شاء محوه من الرزق والسعادة
ال إ) اس قال:بيذا وىو بذلك خالف رأيا ألبن عباس فعن سعيد بن جبير عن ابن عب

ن اهلل عنده العمم األزلي وىو محيط أوبين اليرري  (1)الشقاء والسعادة والموت والحياة(
نقصان فيمحو من الموح ما يشاء فيكون كالعدم، ويثبت ما يشاء أو  بكل شيء بال زيادة

 . (2)مما فيو فيجري فيو قدره عمى حسب ما تقتضيو مشيئتو
 يمان ونقصه: ـ زيادة اإل3

ن الزيادة ىي انشراح إقوال فمن السمف من قال أن في المسألة أاليرري ذكر 
يمان ال يزيد وينقص وال يوافق الصدر واطمئنان القمب والثاني زيادة العمل ألن اإل

حاديث المتواترة وذكر اليرري القول الثاني ألنو يعارض اآليات واألصحاب أاليرري 
ال اهلل إلو إن ال أعالىا شيادة أيمان بضع وسبعون شعبة )اإل :منيا قول رسول اهلل 

يمان ن اإلأفدل الحديث  (3)يمان(ذى عن الطريق والحياء شعبة من اإلماطة األإدناىا أو 
 .(4)عمىأدنى و أفيو 

 ـ البعث والنشور: 4
ں        ں    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ ذكر اليرري في تفسير قولو تعالى:

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ

﮳         ﮴  ﮵ ۓ   ۓ    ﮲ 
رض وجميع ن األأن العمماء متفقون عمى إ (5) 

 ن لم تكن وان كانوا ال يزالون يبحثون عن كيفية أجرام السماوية قد وجدت بعد األ
اإلعادة تكون أىون من رض وبين أن أليضا عمى خراب ىذه اأتمك النشأة ومتفقون 

ڤ   ڦ   وساق قولو تعالى:، (6)البدء فمن قدر عمى البدء يكون اقدر عمى اإلعادة

                                                            

 .13/567 :( ينظر: تفسير الطبري1)
 .14/296 :( ينظر: حدائق الروح والريحان2)
 .1/46 (58يمان رقم )يمان، باب شعب اإلكتاب اإل ( صحيح مسمم،3)
 .11/335 :( ينظر: حدائق الروح والريحان4)
 .4 ، اآلية( سورة يونس5)
 .12/139 :( ينظر: حدائق الروح والريحان6)
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ڇ   ڇ        ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

   ڇ
(1). 

 المقارنة بين التفاسير:  :خامسا
المفسرين اىتموا باالطالع عمى التفاسير ومقارنة بعض المسائل العقدية نجد 

بمسائل العقيدة ممتزمين بأقوال السمف الصالح مبتعدين عن التمذىب والتعصب، وقد 
استدلوا عمى آرائيم العقدية باآليات الكريمة واالحاديث الشــــــريفة فنجدىم في مسألة 

بال  وعمى المسمم اتباعيا، ســــماء توقيفة ال اصـــطالحيةن األأســــــماء اتفقوا عمى األ
بو زىرة انفرد عنيم بذكر أونرى ، ميل عن الحق بشتى األساليبأو  زيادةأو  تحريف

ما في مسألة القضاء والقدر فقد تفقوا أ التي جاءت مطابقة لسياق اآلية، اآليات القرآنية
رادة، وان القضاء نسان مختار ألعمالو لكن عممو ناقص القدرة واإلن اإلأجميعا عمى 

نسان بأسباب، وان ن يمحى ويصرف عن اإلأ يتغير ومنو ما يمكن منو ما ىو ثابت ال
كال النوعين مما سبق فيو القضاء ونجد في تفاسيرىم تنوعا ممحوظا في األدلة فالزحيمي 
والمدرس استدلوا بالقران والسنة في مسألة المحو والثبات بأن اهلل تعالى يمحو ما شاء 

ذكروىا أو  االحاديثإلى  شارواأيشاء، وقد ذلك ويثبت ما إلى  سعادة وماأو  من رزق
في  بو زىرةأمم، وخالفيم ما اليرري فقد استدل باألمور العقمية كما في مثال تعاقب األأ

يمان ونقصو ما في مسألة زيادة اإلأتفسير المحو والثبات مبينا انو يكون بين الشرائع، 
يمان بالطاعات ونقصو بالمعاصي وقد استدل اليرري والزحيمي فقد اتفقوا عمى زيادة اإل

يمان، كما اتفقوا في ما المدرس فقد ذكر تقسيمات لدرجات اإلأيمان، بحديث شعب اإل
عادتو إنسان قادر عمى وجد اإلأن منكر البعث كافر ومن أمسألة البعث والنشور عمى 

قوال العمماء أنما استند الزحيمي عمى بي بو زىرة واليرري رأييما باألدلة القرآنية،أوعزز 
 رض وخرابيا. في وجود األ

  

                                                            

 .27 ، اآلية( سورة الروم1)
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 :املبحث الثاىي
 باملسائل الفقهية املعاصرة هتناوالا

برز الناحية الفقيية في ىذه التفاسير بروزا واضحا فمم يخل احد التفاسير من 
والمغة،  جماعإلن والسنة واآالقر إلى  حكام مستنديناالستدالل واالستنباط في آيات األ

حكام قوال واآلراء الفقيية ومرجحين بينيا وكان ليم دور ميم في استنباط األذاكرين األ
العصر التي لم تكن معيودة وال يوجد ليا ذكر صريح في  الفقيية التي تواكب مسائل

قيام الساعة إلى  سالمية متجددةن الشريعة اإلأومن المعروف  (1)المراجع الفقيية السابقة
صوال ثابتة أسالمية منياجا و ن الكريم والسنة النبوية التي ميدت لؤلمة اإلآمن القر منبثقة 
دون الحاجة  حكام لمحوادث الجديدةلييا العمماء في كل عصر في استنباط األإيستند 

سالمي يمتاز بالشمول والعطاء وىذا ما جعل الفقو اإل الشاذة لؤلقواللمرجوع 
ائل الفقيية المعاصرة من التفاسير التي اخترتيا ، وقد اخترت بعض المس(2)المتواصل

 حكام:لالطالع عمى كيفية استنباط العمماء المعاصرين ليذه األ
 بو زهرة أ :ولأ

 بالد غير المسلمين: إلى  ـ الهجرة1
من ابرز قضايا العصر وقد تطرق ليا ابو زىرة رحمو اهلل عند تفسير قولو 

ک  ک     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ: تعالى

ڱ  ں  ں  ڱڳ  ڱ   ڱ  ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
ن العبرة أحيث بين  (3) 

قامة شعائر إرض ال يستطيع أبعموم المفظ ال بخصوص السبب فإن كل من يعيش في 
رض يكثر فييا أإلى  سالم يجب عميو الخروج منياحكام اإلأيعامل بغير أو  سالماإل

                                                            

 .1/5 :محمد تقي العثماني :( ينظر: بحوث في قضايا فقيية معاصرة1)
 .117 المدخل الفقيي العام لمصطفى الزرقا:و  ،187مامة: إسالمي عدنان ( ينظر: التجديد في الفكر اإل2)
 .97 ، اآلية( سورة النساء3)
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ن الرجل اذا كان في إخذ ىذا الرأي عن الزمخشري حيث قال: )أوقد ، (1)سواد المسممين
قامة إسباب والعوائق عن مر دينو كما يجب لبعض األأقامة إبمد ال يتمكن فيو من 

دوم عمى العبادة حقت أقوم بحق اهلل تعالى و أعمم انو في غير بمده أو  الدين ال تنحصر،
:  حاديث التي تدل عمى ذلك منيا قولوبو زىرة كثيرا من األأورد أو  (2)جرة(عميو الميا

ن ىذا نص صريح أوذكر  (3))لمؤمن لممؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضو بعضا(
رض أذا رضي بالذل واليوان في سبيل العيش الناعم في غير إن المؤمن محاسب أ

 .(4)سالماإل
 سراف والتبذير: ـ اإل2

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ تعالى:في قولو 
 (5) 

ن اهلل تعالى نيانا في اآلية عن التبذير وعرف البذير بأنو تفريق المال أبو زىرة أبين 
المفاخرات أو  نفاق في الحرامإن كل أنفاقو في الحرام، وبين أفيما ال ينبغي وباألولى 

مالو كمو في الحق لم يكن مبذرا نسان إنفق أ)لو  :يعد تبذيرا واستدل بقول مجاىد 
نو يوافق مجاىد في رأيو أبو زىرة أوذكر  ،(6)مبذرا( ولو انفق درىما في غير حق كان

ىئ  ىئ    ىئ  ی     ولذلك قال تعالى: (7)مور المحرمة والمباىاةن التبذير في األأ

  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  یی
 (8). 

                                                            

 .4/1818 :ينظر: زىرة التفاسير( 1)
 .1/555( تفسير الكشاف: 2)
 .27/146 (:6726صحيح البخاري، كتاب األدب، باب تعاون المؤمنين بعضيم بعضا، رقم ) (3)
 .4/1819: ينظر: زىرة التفاسير (4)
 .26 ، اآليةسراءسورة اإل (5)
 .7/381 :( ينظر: تفسير البيان في مقاصد القرآن6)
 .8/4368 :ة التفاسير( ينظر: زىر 7)
 .27 ، اآليةسراء( سورة اإل8)
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 عبد الكريم المدرس: :ثانيا
 بالد المسلمين: إلى  ـ الهجرة1

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ   لم يتطرق المدرس في تفسير قولو تعالى:

  ڱڳ  ڱ   ڱ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈ

ڱ  ں  ں
تحريم الذل أو  بالد غير المسممينإلى  حكم المياجرينإلى  (1) 

واليوان واكتفى بتفسير اآلية بالمأثور متطرقا لسبب النزول و فيمن نزلت، وال نجده 
  .(2)عمى الزمن الحاضر حكامأحاول تطبيق اآلية وما فييا من 

 سراف والتبذير: ــ اإل2
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   في تفسير قولو تعالى:

 ېئ
ليو وال في إن يسرف مالو فيما ال يحتاج أبين انو من غير الجائز لممسمم  (3)

 .(4)المعاصي وال السمعة والرياء لذلك جعل اهلل المبذر مثل الشيطان في الشر
 الزحيلي :ثالثا
 ــ الهجرة لبالد غير المسلمين: 1

  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ: عندما فسر الزحيمي رحمو اهلل قولو تعالى

الرجل اذا لم يستطع  نأن في اآلية دليل عمى أبين  ڱ  ں  ڱڳ  ڱ   ڱ
كثر قياما بحق اهلل تعالى وجب عميو أعمم انو في غير بمده يكون أو  قامة شعائر الدينإ

وربا مثال أما المستطيع إلقامة الشعائر كالمقيم في أاليجرة من بمده اذا كان مستطيعا، 
ن في ىذه اآلية أقامة في دار الكفر، وبين يكره لممسمم اإلفال تجب عميو اليجرة ولكن 

                                                            

 .97 ، اآلية( سورة النساء1)
 .5/37 ( ينظر: مواىب الرحمن:2)
 .26 ، اآليةسراء( سورة اإل3)
 .15/181 ( ينظر: مواىب الرحمن:4)
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قامة في دار ن اإلأكما يرى  رض التي يعمل بيا المعاصي،يضا عمى ىجر األأدليل 
الخروج من ارض  قسام الخروج من دار الحرب،أن اليجرة ستة أو ، (1)الحرب حرام

الفرار خوف  في البدن،ذية البدعة، الخروج من ارض غمب عمييا الحرام، الفرار من األ
 وذكر في تفسيره لقولو تعالى:، (2)ذية في المالالمرض والبالء، الفرار خوف األ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ
)وبالرغم من أن كممة ِعباِدَي ال  (3) 

تتناول إال المؤمنين، فقد أتبعت بوصف الَِّذيَن آَمن وا ال لمتمييز، بل لمجرد بيان اشتماليم 
عمى ىذا الوصف. فيذا أمر لممؤمنين باليجرة من البمد الذي ال يقدرون فيو عمى إقامة 

حدوا اهلل ويعبدوه كما أرض اهلل الواسعة حيث يمكن إقامة الدين، بأن يو إلى  الدين
 .(4)أمرىم، وىو حّث عمى إخالص العبادة هلل تعالى(

 سراف والتبذير: ـ اإل2
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   فسر الزحيمي قولو تعالى:

  ېئ
نفاق وبين سياسة اإل ن اهلل تعالى منع التبذير وحرمو عمى المسممين،أبين  (5)

ن التبذير فعل قبيح أوذكر ، سالم في كل شيءاإل نيا سياسةأبوسطية واعتدال، وذكر 
 .فعال الشيطانأإلى  ضيفألذلك 

نفاقو في السرف، وساق كثيرا من ا  فساد المال و إوعرف الزحيمي التبذير بأنو 
ثم نيى  ،(6)قوال الصحابة والسمف في ذم التبذيرأالنبوية و  دلة القرآنية واالحاديثاأل

                                                            

 .229-5/228: ( ينظر: التفسير المنير1)
 .233-5/232: ( ينظر: التفسير المنير2)
 .56 ، اآلية( سورة العنكبوت3)
 .21/24 :( التفسير المنير4)
 .26 ، اآليةسراء( سورة اإل5)
 .15/55: ( ينظر: التفسير المنير6)
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الفخر فأن ذلك يعرض عياليم أو  ماليم في المباىاة ىدارإالمسممين في فقو الحياة عن 
 .(1)لمفقر في المستقبل وعمى الجميع التزام الوسطية حتى ال يقع في الحسرة والندم

 :الهرري :رابعا
 ــ الهجرة لبالد غير المسلمين: 1

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ذكر اليرري في تفسيره قولو تعالى:

ڱ    ڱڳ  ڱ   ڱ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڈ

 ں  ں
 انيم ظمموا انفسيم بترك اليجرة واختيار مجاورة الكفرة في دار الذل (2)

 ن اكمل تفسير اآلية قال:أقامة دينيم وبعد إوالظمم، حيث ال حرية ليم وال يتمكنون من 
قامة دينو كما يجب، إالرجل اذا كان في بمد ال يتمكن فيو من إلى  يماءإ)وفي ىذا 
دوم عمى العبادة، وجبت عميو أقوم بحق اهلل و أعمم انو في غير بمده أو  سباب،لبعض األ
حكامو بال أقام أما المقيم في دار الكفر وال يمنع وال يؤذى اذا ىو عمل دينو و أاليجرة 

يز نكمن يياجر كما ىو مشاىد من المسممين المقيمين في بالد اإلأنكير فال يجب عميو 
قبال ا  سالم و سباب ظيور محاسن اإلأقامة فييا ربما كانت سببا من ن اإلأكما  ن،اآل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    تعالى: كما فسر قولو (3)الناس عميو(

 چ
 ن البالد التي خمقتيا واسعة وفي ذلك تحريض عمى اليجرة من دار الكفرإي أ (4)

  . (5)سالمدار اإلإلى 
 

                                                            

 .63/ 15: ( ينظر: التفسير المنير1)
 .97 ، اآلية( سورة النساء2)
 .6/375 :( حدائق الروح والريحان3)
 .56 ، اآلية( سورة العنكبوت4)
 .22/31 :( ينظر: حدائق الروح والريحان5)
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 والتبذير: سراف ـ اإل2
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   عندما فسر اليرري قولو تعالى:

 ېئ  ېئ  ېئ
عرف التبذير بأنو صرف المال في غير مصارفو وتفريقو كيفما كان  (1)

من غير تعمد لمواقعو، وبين أن المسرفين بأنفاق المال في غير مصارفو اتباع 
ن المسرف أسراف، ونبو من اإل صدقائيم النيم يطيعونيم فيما يأمرونيمأالشياطين و 

ونجد اليرري ساق  (2)مره وال يستن بسنتوأجاحد ال يشكر نعمتو تعالى عميو، وال يتبع 
سراف التبذير في تفسيره لآلية وكان عدم اإلإلى  كثيرا من اآليات واالحاديث التي دعت

 .(3)تفسير المراغيإلى  اكثر رجوعو
  المقارنة بين التفاسير: :خامسا

المسائل الفقيية إلى  بالمقارنة بين ىذه التفاسير نجد المفسرين قد تطرقوا كثيرا
إلى  حكام الفقيية في اآليات عمى زمننا الحاضر مستندينالمعاصرة، وقد طبقوا األ

بو زىرة حرم قبول الذل واليوان في دار اليجرة في سبيل العيش أدلة المأثورة فالشيخ األ
سالمي، داء شعائر الدين اإلأن ال يياجر لبمد ال يستطيع أميو الناعم، وبين أن الرجل ع

ن يياجر المسمم لبالد ال يتمكن فييا أووافقو في ذلك الزحيمي واليرري، فالزحيمي منع 
قامة دينو فيو جائز مع إما اذا ىاجر لبالد ال تمنعو من أسالم داء فرائض اإلأمن 

ر، كما تطرق لمسألة العيش في دار حيث يكره لممسمم العيش في دار الكف، الكراىة
قسام لميجرة، وخالفو اليرري أالحرب مبينا حرمة ذلك عمى المسمم وانفرد الزحيمي بذكر 

قامة شعائر إن المسمم اذا استطاع أفي مسألة كراىة العيش في دار الكفر فيو يرى 
معيم قد قامة الدين كما يجب فال كراىة عميو في العيش في دار الكفر محتجا بأن اإل

                                                            

 .26 ، اآليةسراءسورة اإل (1)
 .16/79 :( ينظر: حدائق الروح والريحان2)
 .15/38 :( ينظر: تفسير المراغي3)
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ما الشيخ المدرس فمم يذكر في تفسيره لآلية أسالم، ظيار محاسن اإلإتكون سببا في 
سراف والتبذير ما في مسألة اإلأشيئا عن اليجرة في الحاضر واكتفى بتفسيرىا بالمأثور، 

لمتفاخر والتباىي أو  سراف المال في غير حقو وفيما ىو محرمإفيم متفقون عمى حرمة 
سالم ىو دين ن دين اإلأبأفعال الشيطان، مبينين  قرن فعل المسرف وان اهلل تعالى

  الوسطية في كل شيء.
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 اخلامتة
والصالة والسالم عمى سيد الخمق وآلو  واًل وآخرا هلل رب العالمين،أالحمد 

اله وأسألو جل في ع   جمعين فقد منَّ اهلل عمَي.. بتوفيقو في إتمام عممي ىذا..أوصحبو 
جممة من إلى  نتييت فيواوأن ينفعني بما فيو وقد  ..خالصًا لوجيو الكريمأن يكون 

 النتائج كان أىميا : 
حكام العقدية والفقيية واستنباط األ االجتياد ـــ اعتناء العمماء المعاصرين بمسألة1

 .الكريمة اآلياتمن 
ـــ اعتمد المفسرون المعاصرون عمى المغة العربية وعمى عموم القران في 2

  .اآلياتفي تفسير  االجتياد
ىل السنة والجماعة غير أىؤالء العمماء مع رأي السمف من  راءآـــ اتفاق 3

 متعصبين لمذىب.أو  متبعين ليوىً 
 فكل شيء مقدر بحكمة اهلل تعالى. عدم الندم عمى ما فات اإلنسانــ 4
 ــ عمى الجميع التزام الوسطية في كل شيء.5
عند اإلقامة ظيار محاسن اإلسالم إ بالد غير المسممينإلى  من فوائد اليجرة ــ6

  معيم .
وأسال اهلل العظيم أن يوفقنا لطاعتو، وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى آلو 

  جمعين .أوصحبو 
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