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 مقدمةال  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين ومن اقتفى 

  وبعد : أثرهم إلى يوم الدين

كتب هللا لهذه األمة التجديد والصالح في دينها على مر العصور واأليام , وال يكاد يمر زمان  فقد
تعددت مناهجهم في خدمة االسالم بصورة عامة , إال و تجد فيها مصلحًا أو داعية أو مفكراً 

يم والقران بصورة خاصة , ألن فهم االسالم ال يكون اال عن طريق التفسير السليم وااليضاح القو 
بين هؤالء الشيخ العالمة المفسر المحدث  ومنللقران الكريم , فاشتغل به العلماء بحثًا ودراسة , 

عبد هللا سراج الدين بن الشيخ محمد نجيب الحسني احد علماء سوريا من مدينة حلب , برع في 
 . والدينيةتدريس العلوم الشرعية 

حول تفسير سورة الفاتحة ام القران ) ه:ومنها كتاب التفسيرالف الشيخ كتبًا عديدة في ف
جمعها في مؤلف تحت هذا  ثم طالبه( وهي في الحقيقة محاضرات كان يلقيها على الكريم

, فسر فيها السورة تفسيرًا مستفيضًا , حيث تطرق لجميع المواضيع التي تتصل باآليات  العنوان
باهلل  ة الفاتحة مبتدًأ في حكم التعوذتتعلق بسور  احكاماً  اذكر فيهبصورة مباشرة او غير مباشرة , و 

, مرورًا سورة الفاتحة االعلوم التي اشتملت عليهالفضائل و بجملة من  قبل قراءة القران ومنتهيا
 بتحليل الفاظها ومواضيعها.

ألنه يرى: ان بحر معانيها وعلومها ومعارفها واسرارها هو بحر ال ساحل له, وان معاني كتاب 
 . (1)ه, وال تنفد معارفه وعلومههللا ال تنتهي عجائب

 :علىأربعة مباحث ضت خطة البحث ان يقسمواقت
ومنهجه في استعمالها , مصادره المبحث الثاني: , و  حياته الشخصية والعلميةالمبحث األول: 

 المبحث الرابع: الموضوعات العلمية في تفسيره., و  منهجه في  التفسيرالمبحث الثالث: و 
 ومراجع البحث.ثم الهوامش ومصادر 

 
 
 

                                                 

,  1ينظر حول تفسير سورة الفاتحة ام القران الكريم, الشيخ عبد هللا سراج الدين, )دار الفالح , حلب ط:(1)
 (.6-5م(: )200 -ه1420
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 المبحث االول: حياته الشخصية والعلمية
 والدته :اسمه و 

-هـ 1342) ولد سنة الحسيني ,الشيخ محمد نجيببن الشيخ عبد هللا سراج الدين هو 
  الشيخ محمد نجيب ان والده, وكبمدينة حلب , في بيت عرف بالفضل والكرموالعلم  (م1923

 .(1) أهل عصرهمكانة ورفعة ومنزلة في قلوب ذا 
 طلبه للعلم:

 بحلب( قاضي عسكر)في جامع سليمان األيوبي القريب منحي  دخل الشيخ الكتاتيب     
ولما ,الشيخ عثمان قنديل الطنطاوي المصري على يد تالوة القرآن الكريم وتجويده ممنذصغره وتعل

في جامعالعثمانية عند الشيخ عبد الوهاب  ,حفظه   أتقن تجويد القرآن الكريم حبب إليهوالده
 .(2)وله من العمر اثنتا عشر سنةحفظه ف ,المصري 

قرأ قواعد اللغة العربيةفي معهد الفالحفي جامع السلطانية الذي كان يديره الشيخ محمد خير الدين 
ًا في تعلم في تلك السنوات القراءة والكتابة وتوسع في علوم اللغة العربية وحفظنصوص,و إسبير

 م انظالكان و   انتقإللى المدرسة الخسرويةو توجه إلى حفظ الحديث الشريف , و البالغة والشعر 
الخامسة عشرة من عمره ويخضعفيها ه لسن تجاوز  بعد إالالطالب المدرسة أن ال يقبل لهذه 

ثالثة عشرة من عمره في السن القبل و  ,المتحان قبول يعرض على لجنة من العلماء والمدرسين
تدرج في و فيه من االستعداد الكامل واألهليةالتامة لمتابعة العلوم الشرعية  ت اللجنةوجدان بعد 

من المواد الكونية  ةكثير الدراسة فيها وأضيفت مقررات عدلت مناهج ,ثم تركها بعد ان  صفوفها
,فتركها  صف الرابعلرجوع إلى اللوأجبر طالب الصف السادس , على حساب المواد الشرعية

 .(3)يكمل الصف السادس ولم يحصل على شهادة منها ألنه لم
الزم دروس , و ثم استقر به الحال في غرفة والدهالشيخ محمد نجيب في المدرسة الشعبانية

اتفق الشيخ , ثم  د الشيخ أحمد عساف الحجي الكرديالفقهفي المدرسة اإلسماعيلية عن
وألحق طالبها م( 1959فتح المدرسة الشعبانية التي أغلقتها الدولة عام)ل العلماءمع  محمدنجيب

وبقيت الفكرة ( هـ 1373) سنة ذلكحال دونتحقيق الذي ,غير انه توفاه األجل ةبالمدرسة الخسروي
بالتعاون مع بعض ( هـ 1380)إلى أن وفقه هللا تعالى سنةهعبد الل شيخالقائمة لدى 

                                                 

 http://www.srajalden.comينظر موقع الشيخ عبدهللا سراج الدين :  (1)
 http://www.dahsha.comينظر موقع دهشة :(2)

 http://www.soufia.orgينظر موقع الصوفية :(3)

http://www.srajalden.com/
http://www.soufia.org/
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وكان افتتاح  فافتتحها, ا قد تركوا التدريس في المدرسة الخسرويةالمدرسينوالعلماء الذين كانو 
 (1)موي الصفالتحضيري والصف األول في غرفتين في جامع الح

 شيوخه:
الشرعية عن شيوخ كثر, منهم من درس على يديه والزمه ومنهم من  عبد هللا العلومشيخ التلقى

, الذي تربى على االخذ محمد نجيب المحدثاجازوه للرواية عنهم, وإن أول شيوخه والده الشيخ
 من علمه, ومن شيوخه:

شيخ المحدث الو  (ه1312)شيخ المحدث العالمة الشيخ بكري بن أحمد الزبري الحلبي ال
الشيخ  و مسند الديار المغربية المحدث) هـ1338)العالمة الشيخ كامل المؤقت الحنبلي الحلبي 

 المسند الشيخ المحدث شيخال( و هـ1345)المغربي الحسني محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني
الشيخ ( و هـ1354)بدر الدين محمد بن يوسف الحسني الدمشقي المعروف بالمحدث األكبر 

المحدث و راغب الطباخ  الشيخ محمدو  براهيم السلقيني الفقيه واألصوليالشيخ محمد إالمحدث 
الشيخ فيض هللا  الشيخ محمد أسعدو  لشيخ عمر مسعود الحريري وا الشيخ عيسى البيانوني المؤرخ

الرحمن بن علي لحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبداالشيخ أحمد الشماع و  األيوبي الكردي
المحدث الحبيب  الشيخو  المحدث الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي الحضرميالشيخ و  السقاف

 .العابدين بن إبراهيم بن زين بن سميط الحضرمي ثم المدني زين
كتاني الحسني المغربي ثم المحدث السيدمحمد مكي بن السيد محمد بن جعفر الالشيخ و 

الشيخ المحدث أبو علي حسن بن محمد بنعباس بن علي المشاط المكي و  الدمشقي
المالكيوغيرهم من األئمة والمحدثين , من كبار العلماء , في بالد الشام والحجاز والمغرب 

 .(2).والهند
 من تالميذه:

كان له درس صباح كل يوم عدا يوم الجمعة في جامع الحموي لطالب العلم وتسمى بالدروس 
الخاصة , ويقرأ فيها أبحاثًا من السيرة النبوية , والتفسير , والحديث ,والفقه , وكان له درس في 
الجامع األموي  يوم االثنين بعد صالة الظهر يحضره ما يقرب من عشرة آالف مستمع بجميع 

                                                 

 http://ejabat.google.comينظر  (1)
ينظر إعالم الطلبة الناجحين فيما عال من اسانيد الشيخ عبد هللا سراج الدين, احمد محمد سردار, )دار القلم (2)

العربي حلب د.ط , د. ت( , و اربعون حديثا نبويا, مرويات الشيخ عبد هللا ,احمد محمد سردار, )دار القلم 
 العربي حلب د.ط , د. ت(.
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احمد محمد فتتلمذ على يديه الكثير من الطلبة منهم: الشيخ  ,ياتهم الثقافية واالجتماعية ستو م
 الشيخعبد هللا نجيب سالمو  الشيخ الدكتور نور الدين عترو  الشيخ الدكتور محمد عوامة, و سردار

 .(1)الشيخ: مجد مكي, وغيرهمو 
 :وظائفه

المدرسة  ثم دعي للتدريس في معهد العلوم الشرعية في ي ِّن مدرسًا في جامع )أبو درجين(ع  
است دعي إلى ,و  الشعبانية, وكل ف بتدريس التفسير والحديث والفقه الحنفي ومصطلح الحديث

المدرسة الخسروية, فدر س فيها المصطلح, وألف كتابًا فيهذا الموضوع, فطبعته المدرسة, 
 الدين سراج عن والده الشيخ محمد نجيب سناب خالل ذلك في التدري, و  ووزعته على طالبها

المدرسة الشعبانية, وراح يستقبل  في جامع الحموي, وأنتقل من جامع الحموي, ورك ز جهوده في
الشعبانية تلقفته جامعة األزهر الشريف ,  طالب العلوم الشرعية, حتى إذا تخرج أحدهم من

 .(2)األيوبي جامع سليمانفيخطيبًا كان الشيخ و , وأدخلته في كلياتها
 مصنفاته: 

باإلضافة الى انه سعى المشافهة,  أن نفع التصانيف أكثر  من نفعكان يرى الشيخ عبد هللا 
لم الى ايصال العلوم الى اكبر عدد من الناس ,فقام بجمع دروسه التي كان يلقيها على طالب الع

ٍة  و في المدارس المختلفة كالشعبانيةوعلى العامة من الناس, و  الخسروية وفي جوامَع عدَّ
بتصانيف وكتب, زاد وتسجيلها  , كالجامع الكبير وجامع الحموي وجامع بنقوسا وجامع سليمان

  منها: مطبوعاً  عددها على عشرين كتاباً 
 .ادعية الصباح والمساء 
 .االيمان بالمالئكة عليهم السالم ومعه بحث حول عالم الجن 
 .اإليمان بعوالم اآلخرة ومواقفها  
 فضله طريقه مراتبه تعالى هللا التقرب إلى.  
 فضائلها آدابها خصائصها تالوة القرآن المجيد . 
 بعدها والمعوذتين حول تفسير سورة اإلخالص . 
 االنسان. حول تفسير سورة 
  .حول تفسير سورة الحجرات 

                                                 

 http://www.dahsha.comينظر موقع دهشة :(1)
 .http://www.srajalden.comينظر الموقع الرسمي للشيخ عبدهللا سراج الدين :  (2)

http://www.srajalden.com/
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 ام القران الكريم حول تفسير سورة الفاتحة . 
  .حول تفسير سورة الكوثر 
  الملك .سورةحول تفسير 
  .حولتفسير سورة ق 
 فضائله آدابه ما ورد في المناسبات ومختلف االوقات.  الدعاء 
 خصاله الحميدة شمائله المجيدة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم .  
 شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 
 فضلها معانيها  صلى هللا عليه وسلم هللا شهادة أن ال إله إال هللا, سيدنا محمد رسول

 . مطلبها
 والجالل.  صعود األقوال ورفع األعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة 
 فضائلها فوائدها احكامها النبي صلى هللا عليه وسلم الصالة على . 
 منزلتها في الدين فضائلها آثارها آدابها الصالة في اإلسالم . 
 والبرهان . هدي القرآن الكريم إلى الحجة 
  ر في األكوان.الكريم إلى معرفة العوالم والتفكهدي القرآن 
  الهدي النبوي واالرشادات المحمدية صلى هللا عليه وسلم الى مكارم االخالق

 (1)ومحاسن اآلداب السنية

 وفاته:
مدينة هـ( في 1422/ذي الحجة/20)بعد عصر يوم االثنين الشيخ عبدهللا سراج الدين توفي 
 ,المجاورة للمدرسة الشعبانية , ودفن يوم الثالثاء  في المقبرةبعد صراع طويل مع المرض حلب  

 هللا تعالى.يعه خلق كثير من اهل العلم , رحمه وش
 
 
 
 

                                                 

 (240تفسير سورة الفاتحة )(1)



   

 
 

172 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn: 2071-6028 

 ه يف تفسري سورة الفاحتة1422منهج الشيخ عبد اهلل سراج الدين ت احملور األول : التفسري واللغة
 

استعمالهافي  ومنهجه المبحث الثاني: مصادره  
 المطلب االول: مصادره في التفسير

 والتهنق توتفاوت علماء,للكثيرة  ونصوصالشيخ عبد هللا  في تفسيره على اقوال  استعان
 موسوعة بين نفسه هذا التفسير يجد في فالناظر ,من تفسيره مختلفةعنهم كثرة وقلة في مواضع 

او  التفسير منها ما هو في ,بين علوم كثيرة تتنوعالمصادر التي  من الكثير حوت قد علمية
 ه المصادر هي:وهذ السيرة او غيرها من العلوم االخرى  وا او اللغة الحديث,
 كتب التفسير اواًل : 
  ه310المتوفي  جامع البيان عن تأويل آي القرآن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  .1
 هـ319: المتوفى النيسابوري  المنذر بن إبراهيم بن محمد القرآن, أبوبكر تفسير كتاب .2
المَتَوفَّى  الرازي تفسير ابن أبى حاتم , اإلمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم  .3

 ه327
األصبهاني,  فورك بن مردويه بن موسى بن أحمد بكر أبي ,اإلمام مردويه ابن تفسير .4

 هـ410المتوفى
إسحاق  أبو الثعلبي, إبراهيم بن محمد بن القرآن, أحمد تفسير عن والبيان الكشف .5

 هـ427المتوفى
 الواحدي علي بن  محمد بن أحمد بن علي الحسن المجيد, أبو القرآن تفسير في الوسيط .6

 هـ468: المتوفى ,الشافعي النيسابوري  ,
مفاتيح الغيب, أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التفسير الكبير او  .7

 ه606 المتوفى  التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
صاري الجامع ألحكام القرآن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األن .8

 هـ 671الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى : 
تفسير القران العظيم االمام الحافظ عماد الدين, أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى  .9

  ه774الدمشقي المتوفى 
 الدر المنثور في التفسير بالمأثور,  عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي .10

 .ه 911المتوفى 
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 كتب الحديث ثانيًا : 
 هـ 211ىمصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوف .1
 المروزي  الخراساني, شعبة بن منصور بن , المحدث سعيدسنن سعيد بن منصور .2

 هـ227المتوفى
 هـ 230 المتوفى الطبقات الكبرى , محمد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهري  .3
 هـ235المتوفى أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفيمسند ابن أبي شيبة,  .4
 هـ 241المتوفى  مسند اإلمام أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني .5
 المنتخب من مسند عبد بن حميد, عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي .6

 هـ 249المتوفى
 الفضل بن عبدالرحمن بن عبدهللا محمد , أبو(الدارمي سنن) بـ المعروف الدارمي مسند .7

 (هـ255: المتوفى) السمرقندي التميمي الدارمي, عبدالصمد بن َبهرام بن
صحيح البخاري االمام أبي عبد هللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري  .8

 ه256 المتوفى الجعفي
مسلم القشيري  الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن .9

 هـ261 المتوفى النيسابوري 
يزيد  أبيه اسم وماجه , القزويني يزيد بن محمد أبوعبدهللا ماجه ماجه, ابن ابن سنن .10

 هـ273المتوفى 
 هـ275المتوفى  سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني .11
 السجستاني األشعث بن سليمان داود أبو ,المراسيل .12
سنن الترمذي, محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الجامع الصحيح  .13

 ه279المتوفىالسلمي
 هـ 290 البغدادي ت الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد بن المسند, عبدهللا زوائد .14
 هـ292 المتوفى البزار عبدالخالق بن عمرو بن أحمد الحافظ الكبير أبوبكرمسند البزار ,  .15
 هـ 303ىالرحمن النسائي المتوف سنن النسائي الكبرى, أحمد بن شعيب أبو عبد .16
 هـ307المتوفى  مسند أبي يعلى , أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي .17
المتوفى  صحيح ابن خزيمة, محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري  .18

 هـ311
 هـ 328أبوبكراألنباري  بشار, بن محمد بن القاسم بن محمد الحديث غريب .19
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ابن حبان بترتيب ابن بلبان, محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي صحيح  .20
 هـ354المتوفىالبستي

معجم األوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني  .21
  ه360ىالمتوف

 معجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني  .22
 الطبراني القاسم ,أبو الشامي اللخمي أيوب بن أحمد بن سليمانللطبراني,  الدعاء .23
 هـ364المتوفى  السني بن أبوبكر إسحاق بن محمد بن المحدث أحمدعمل اليوم والليلة  .24
 بأبي المعروف , األصبهاني حيان, بن جعفر بن محمد بن عبدهللا محمد, أبوالعظمة  .25

 هـ369المتوفى الشيخ
 النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن قطني, أبو الدار سنن .26

 هـ385 المتوفى قطني الدار البغدادي دينار بن
 بن محمد بن عبدهللا بن محمد ,العالمة اإلمام أبوعبدهللا الصحيحين على المستدرك .27

 هـ405المتوفى  الحكم النيسابوري الشافعي بن ن عيم بن حمدويه
 مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن عبدهللا بن أحمدنعيم الحافظ  , أبودالئل النبوة  .28

 ه430المتوفى األصبهاني
 بن إسحاق بن أحمد بن عبدهللا بن أحمد نعيم األصفياء, أبو وطبقات األولياء حلية .29

 هـ430: المتوفى األصبهاني مهران بن موسى
غفير بن فوائد حديث أبي ذر الهروي أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  .30

 هـ434 ىمحمد األنصاري الخراساني الهروي المتوف
 هـ458 المتوفى البيهقي موسى بن علي بن الحسين بن أحمدشعب اإليمان , أبو بكر  .31
 هـ458 البيهقي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد أبوبكردالئل النبوة  .32
ردي موسى بن علي بن الحسين بن واآلثار, أحمد السنن معرفة .33 ْسَرْوجِّ  الخراساني الخ 

 هـ458 البيهقي ,أبوبكر
 .هـ926 المتوفى األنصاري  زكريا بن محمد بن زكريا البخاري  صحيح لشرح الباري  تحفة .34
 زين بن علي بن العارفين تاج بن بعبدالرؤوف المدعو محمد الدين القدير, زين فيض .35

 هـ1031: المتوفى القاهري  المناوي  الحداديثم العابدين
 ه1401 النوري المتوفى المعاطي أبو الفضل السيد الجامع أبي المسند .36

 مصادر اخرى ثالثًا : 
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 الرازي  البجلي الضريس بن يحيى بن أيوب بن محمد أبوعبدهللا , الشيخفضائل القرآن .1
 هـ294ى المتوف

 السراج ,أبوالعباس الخراساني مهران بن إبراهيم بن إسحاق بن النبوية, محمد السيرة .2
 هـ313 المتوفى موالهم ,الثقفي

 ه360 اللوذري المتوفى عبدهللا بن نأْشَتْه محمد المصاحف , الب كتاب .3
 بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن األفراد, أبو الفوائد من والثمانون  الثالث .4

 هـ385المتوفى قطني الدار البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود
 مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن عبدهللا بن أحمد نعيم أصبهان, أبو تاريخ .5

 هـ430 المتوفى األصبهاني
 هـ465 المتوفى القشيري  عبدالملك بن هوازن  بن القشيرية, عبدالكريم الرسالة .6
 هـ509 المتوفى الهمذاني الديلمي   شجاع الخطاب, أبو بمأثور الفردوس .7
 المتوفى عساكر بابن المعروف هللا هبة بن الحسن بن علي القاسم دمشق, أبو تاريخ .8

 هـ571
الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام, أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا  .9

 هـ581بن أحمد السهيلي المتوفى 
 , ,أبومحمد عبدهللا بن عبدالقوي  بن الشريف, عبدالعظيم الحديث من والترهيب الترغيب .10

 هـ656 المتوفى المنذري  الدين زكي
راني الشافعي الح النووي شرح المهذب محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف  المجموع .11

 هـ676 ىالمتوف
الزمان, أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابناء وفيات األعيان وأنباء  .12

 ه681 ىبن خلكان المتوف
 بن عبدالباقي بن محمد المحمدية, أبوعبدهللا بالمنح اللدنية المواهب على الزرقاني شرح .13

 هـ1122 المتوفى المالكي الزرقاني محمد بن الدين شهاب بن أحمد بن يوسف
شرح منازل السائرين سعد الدين أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثناء محمود بن عبد  .14

 المعطي اللخمي االسكندري 
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 الدين سراج عبدهللا للشيخ , هدي القران الكريم الى معرفة العوالم والتفكير في االكوان .15
 الحسيني

 الحسيني الدين سراج عبدهللا االيمان بالمالئكة عليهم السالم, للشيخ .16
 الحسيني الدين سراج عبدهللا للشيخ االيمان بعوالم االخرة ومواقفها, .17

 
 المطلب الثاني: منهجه في استعمال المصادر:

مختلفة فلم  ه قد استعان بها على صورا لنهجه في استعمال المصادر وجدنابعد تتبعن
ن دل على شيء فإنما يدل فسه طريقة واحدة يعرض من خاللها أقوال العلماء, وهذا إيجعل لن

على سعة علمه وخبرته الواسعة في التأليف حيث نو ع في اسلوب عرضه للمصادر وسنذكر 
 بعضًا من االمثلة على ذلك:

في حديثه عن تعظيم  فنراه مرة يذكر لقب القائل بدون ان يذكر مؤلفه وهذا ما نالحظه
 (1)اسم هللا قائاًل: " وقد ذكر االمام القشيري رحمه هللا تعالى عن بشر الحافي رحمه هللا ......"

 .(2)ومثله ايضًاقوله: " فقال الزجاج رأيت كأن قائاًل يقول لي في النوم...
هل هي  ه عن البسملة : فقال بيانوأحيانًاأخرىيذكر النص بدون ذكر قائله وذلك في حديث

ية مستقلة أم آية من كل سورة من القران, ثم ذكر اقوال العلماء في ذلك: فمنهم من قال انها آ
ليست من سورة معينة بل هي من القران وقال اخرون ان البسملة من سورة الفاتحة خاصة ولكن 
وضعت امام كل سورة للفصل, وذهب االئمة الكثيرون الى ان البسملة هي اية من كل سورة 

 .  (3)بعدها
فرد في مقدمة تفسير سورة الفاتحة حيث من هذا النص عند اإلمام القرطبي أونجد قريبًا 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى على ثالثة أقوال : "األول" ليست بآية من الفاتحة وال يقول: 
 غيرها , وهو قول مالك.

 مبارك."الثاني" أنها آية من كل سورة , وهو قول عبد هللا بن ال

                                                 

 .60:المصدر السابقينظر  (1)
 .61 المصدر نفسه : ينظر (2)
 .33 المصدر نفسه : ينظر (3)
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"الثالث" قال الشافعي : هي آية في الفاتحة , وتردد قوله في سائر السور , فمرة قال : هي آية 
من كل سورة , ومرة قال : ليست بآية إال في الفاتحة وحدها. وال خالف بينهم في أنها آية من 

 .(1)القرآن في سورة النمل
"وما  : قوله مثل وذلك ونسبته واسمه كنيته وذكر بالمؤلَّف يصرح أخرى  أحيان في وكان

احسن هذه االبيات التي انشدها شارح منازل السائرين العالمة العارف سعد الدين ابو محمد عبد 
 (2)المعطي اللخمي االسكندري حيث قال"

"قال االمام النووي رحمه  : قوله مثل وذلك المؤل ِّف يذكر نسبة اخرى  أحيان فيو 
 وهذا كثير في كتابه.(3)هللا"

: وذلك في معرض حديثه عن انواع الهداية في النوع ومؤلفاته الى كتبه مرات عدة حيليو 
االول وهو هداية هللا تعالى لجميع المخلوقات لما فيه صالح وجودها ومصالح عيشها في دنياها 
وهي عامة لألنس, والجن , والطير, والحيوانات , وجميع ما هنالك.......وهكذا هدى هللا سبحانه 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ المخلوقات الى ما فيه نظامها وانتظامها قال تعالى: جميع 

وقد تكلمت بعض الكالم على هذه االية في كتاب )هدي القران الى چچ  چ      چ  ڇ
 (4)معرفة االكوان(

سورة  چپ  پ  پ  پچ وقد ذكر ايضًا عند حديثه عن تفسير قوله تعالى 
عن انواع العوالم وذكر منها عالم المنام فأشار الى كتبه قائاًل " وقد تكلمت على  2االيه الفاتحة:
يا وآدابها في كتابي )الدعاء( وغيره كما ذكرت جملة من العوالم العلوية في كتابي: ؤ انواع الر 

 .(5)تعالى")هدى القران الكريم الى معرفة العوالم والتفكير في االكوان( فارجع اليه ينفعك بإذن هللا 
 
 

                                                 

تفسير الجامع ألحكام القرآن , أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس (1)
 2القاهرة , ط: –هـ( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش )دار الكتب المصرية 671الدين القرطبي )المتوفى : 

 (.1/91م(: ) 1964 -هـ 1384, 

 .166 تفسير سورة الفاتحة: ينظر (2)

 .213:المصدر نفسه ينظر (3)
 (132) المصدر نفسه :ينظر  (4)
 .84: المصدر السابق ينظر (5)
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 المبحث الثالث :منهجه في التفسير
اتجه الشيخ عبد هللا في تفسير القران الكريم إلى محاولة إيضاح معاني اآليات القرآنية 
مرة في تفسير القران بالقران ومرة يجمع بين القران والحديث في تفسير القران وذلك رغبة منه في 

وكثيرا ما يفسر اآلية معتمدا على ما صح من ية , إبراز االهتمام بالموضوع الذي تعالجه اآل
ده هللا ا( ألنه يرى إن هذه األحاديث هو حقيق البيان الذي أر  أحاديثالنبي )صلى هللا عليه وسلم

سورة  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ چ تعالى بقوله:
 .44 االيةالنحل:

بما جاء عن سلف هذه األمة وما اجتمع  مستعيناً وقد يذكر األحكام التي تتعلق باآلية القرآنية 
النهم  بأقوالهمويلجأ كذلك الى دائرة الصحابة الكرام)رضي هللا عنهم ( ويسترشد عليه أهل العلم ,

عايشوا التنزيل وطبقوا تعاليم هذا الدين على اكمل وجه , كما ونقل اقوال التابعين )رضي هللا 
الجانب اللغوي وقواعده ومسائله  ولم يهمل الشيخ عبدهللاعنهم (سواء اكان في التفسير او الفقه ,

التفسير موجزة  فهذه كلمات في ((في مقدمته: فيقول عن ذلك اآلياتالقرآنيةفي تفسير  ومباحثه
,تعبر عن بعض معاني سورة الفاتحة ,التي هي من أم القران الكريم ,لعل هللا ينفعني بها وينفع 

وبهذا يكتمل  (1)بها من اطلع عليها ,وهي في الحقيقة تدور حول بعض معاني سورة الفاتحة((
 :على ذلكمثلة الابعض وسنورد  القرآنيالمنهج الصحيح في تفسير النص 

 ن آن بالقر آالقر ر تفسي .1
ن الكريم يجد انه اشتمل على اإليجاز واإلطناب وعلى اإلجمال آإن الناظر في القر           

والتبيين وعلى اإلطالق والتقييد وعلى العموم والخصوص,فكان البد لمن يتعرض لتفسير كتاب 
ويقابل اآليات هللا تعالى ان ينظر في القران الكريم فيجمع ما تكرر منه في الموضوع الواحد 

على فهم ما جاء  جاء مبيناً وبما  على ما جاء موجزاً  بعضها ببعض ليستعين بما جاء مسهباً 
 . مجمالً 

ويذكر الدليل على معناها من االحاديث النبوية واقوال السلف الصالح  اآليةالقرآنيةيورد الشيخ ف
 ها.يختم بحثاً  اآليةفيها, ثم يتناول لفظة ويبين االحكام التي تتعلق بها , وبعد ان يشبع 

ن الكريم مثال آهذا المنهج في تفسير القر والغرابة من اننا نجد الشيخ عبد هللا انه اعتمد على 
 :ذلك

                                                 

 (.5المصدر نفسه:)(1)
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"فيه بيان الصراط 7 االيهالفاتحة:سورة  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ قوله تعالى قال في تفسير

وان هذا  6سورة الفاتحة : االيه چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ المستقيم المذكور في قوله تعالى 
ن هذا الصراط هو المرجو  ,وهو أو الصراط هو المقصود وهو صراط الذين انعم هللا عليهم ,

ان يسئله من مواله ال ما يستحسنه عقله القاصر وتهواه المسئول وهو الذي يجب على العبد 
المنعم عليهم هم المذكورون في  وهؤالءثم ختم كالمه في تفسير المنعم عليهم فقال: " (1))نفسه"

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ :قوله تعالى

 .(2)"چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڎ  ڎ

لى "في هذا دليل على ان اعظم النعم االلهية عچڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ قوله تعالى: قالعن ثم
يمان  فتلك هي النعمة العظمى , والمنة االلهية الكبرى , كما قال عباده هو هدايتهم وتوفيقهم لإل

نعم ان نعمة االيمان هي چی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب  چ سبحانه :
 (3)عباده ال تحصى وال تعد"مصدر كل نعمة, ونعم هللا  ال تعد على 

 تفسير القران بالسنة .2
 اإلمام  قالإن من افضل الطرق بعد تفسير القران بالقران تفسير السنة النبوية للقران, 

ابن حزم :"جاء النص ثم لم يختلف مسلمان في ان ما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 .(4)الى في القران وبيان لمجمله تعانه قاله ففرض اتباعه ,وانه تفسير لمراد هللا

:"إن أصح الطرق في ذلك أن الئابن تيمية رحمه هللا تعالى ذكر احسن طرق التفسير قالإلمام و 
ر من مكان  َر في موضع آخر, وما اْخت صِّ َل في مكان فإنه قد ف س ِّ يفسر القرآن بالقرآن, فما أ ْجمِّ

َط في موضع آخر, فإن أعياك ذلك فعليك   .(5)بالسنة, فإنها شارحة للقرآن وموضحة له "فقد ب سِّ

                                                 

 (.181المصدر السابق:)(1)
 (182) المصدر نفسه :(2)
 (184المصدر نفسه  ) (3)
اإلحكام في أصول األحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (4)

 .1/104هـ( المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر)دار اآلفاق الجديدة, بيروت, د.ط , د.ت( :456)المتوفى: 

محمود محمد نصار ه( , تحقيق: 728مقدمة في اصول التفسير , شيخ االسالم احمد بن تيمية )المتوفى: (5)
 (93)دار التربية , بغداد , د.ط , د.ت( )
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حاديث النبوية في بيان وتفسير القران الكريم حتى قال عن درك الشيخ عبد هللا مكانة األفقد أ
منذ صغري , ولما   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد حبب هللا تعالى إلي حفظ أحاديثذلك :"

  الخسروية رأيت في مكتبة والدي رضي هللا عنهالمدرسة  كنت في الصف الثاني اإلعدادي في
جامع األصول وهو مختصر ) جامع األصول ألحاديث الرسول  كتاب  تيسير الوصول إلى

 ( لإلمامعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني  صلى هللا عليه وسلم
الصيفية وشرعت في  العطلة ويقع في أربع مجلدات تناولت المجلد األول منها في, هـ(944ت)

عطلة من دراستي في المدرسة  الحفظ حتى حفظت في كل عطلة مجلدًا وأنهيت الحفظ في آخر
 .(1)محفوظاتي السابقة الخسروية وكنت ال أشرع في حفظ شيء جديد حتى أتمكن وأتقن

ة تفسيره لسور القران التي تناولها , ومنها تفسير سور  لذا التزم الشيخ هذا المنهج في اغلب
 وية ويقول في ذلكبيكون من خالل االحاديث الن القرآنية اآلياتيرى ان فهم  ألنه الفاتحة,

وأحاول فهم آيات هللا تعالى من خالل أحاديث سيدنا  وكنت أتناول كتب تفسير القرآن الكريم:"
تعالى وهي في الحقيقة بيانات لمعاني القرآن الكريم ألن هللا  مرسول هللا صلى هللا عليه وسل

 اآلية: النحلسورة  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ چ يقول
في بالي مرة أني سأتصدر مجلسًا للتدريس أو أصعد منبرًا للخطبة بل إن  ولم يكن يخطر 44

ورغبتي الشديدة في   ذلك كله هو حبي هلل تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم الباعث لي على
إال أنني بعد ذلك وجدت قيمة   وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلمهللا تعالى  تعلم آيات

وعلمت   وأثره لما استلمت الخطبة والتدريس عن والدي الشيخ محمد نجيب رضي هللا عنه ذلك
للعالم  وبدون ذلك أنى  سالح طالب العلم هو : قال هللا وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن

 .(2)أن يتكلم "
 مثلة ذلك:ومن أ

المالك هو الذي يملك رقاب  3سورة الفاتحة : االية  چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ في تفسير قوله 
االشياء وذواتها فهي ملك له واما الَملِّك فهو المتصرف في االمور والمدبر لها......وروى 

))يقبض البخاري عن ابي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال : 
 .(3)هللا تعالى االرض , ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : انا الملك أين ملوك االرض((

                                                 

 http://www.srajalden.comالموقع الرسمي للشيخ عبد هللا سراج الدين: (1)
 .http://www.srajalden.comالموقع الرسمي للشيخ عبد هللا سراج الدين: (2)
 (88ينظر تفسير سورة الفاتحة )(3)

http://www.srajalden.com/
http://www.srajalden.com/
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ثم قال عنها في موضع اخر " في هذا موقف تمجيد العبد لربه تعالى , كما جاء في الحديث : 
وامثلة ذلك في  .(1)قال هللا تعالى مجدني عبدي((چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ ))فاذا قال العبد

 كثيرة جداً كتابه 
 :تفسير القران باللغة  .3

تعمق الشيخ عبد هللا  في فهم اآليات القرآنية وما فيها من أسرار ومفاهيم دقيقة  قد ال تبدوا إال 
في الفهم بأسرار اللغة وتراكيبها البليغة, فكان يقف أمام النصوص  عالياً  لكل من أوتي ذوقاً 

 وتوضيحاً  وتحليالً  وتوجيهاً  القرآنية ويحقق كل ما يتعلق بها من مباحث لغوية حتى يشبعها بحثاً 
 .ساعده في كشف خفايا وأسرار مواطن إعجازه  مرهفاً  , حيث انه امتلك حساً 

عرف معنى الشيطان فقال: " الشيطان في اللغة العربية : في حديثه عن االستعاذة  ذلك مثالو 
مشتق من شطن اذا بعد فهو شيطان , اي: بعيد عن هللا تعالى , وعن رحمة هللا , وعن كل 
طبع وخصلة تأتي بخير فهو على وزن َفْيَعال, وقال بعض علماء اللغة: إنه مشتق من شاط اذا 

 .(2)ن , واالول أصح"احترق , ألنه مخلوق من نار فهو على وزن فعال
فقد تطلق كلمة الدين على العقيدة وما تتطلبه چٺ  چ وعند تعريفة لكلمة الدين قال: واما 

أي: االستسالم له سبحانه, چڃ  ڃ  چ   چ  چچ من االعمال واالقوال ومنه : 
عمل به قال  وه اعتقادًا بالجنان , وعماًل باألركان, وقواًل باللسان, ويقال: دان به اذا اعتقد

 ......چژ  ڑ  ڑ  ک  چ تعالى في الكافر : 

ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        چ وقد تطلق كلمة الدين على الحساب والجزاء قال تعالى : 

ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

يقال : دانه اذا حاسبه چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

 .(3)هم الحق دون ظلمئأي: جزا چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ وجازاه, قال تعالى : 
 
 

                                                 

 (97المصدر نفسه )(1)
 (14) المصدر السابق:(2)
 .89-88 المصدر السابق:ينظر  (3)
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 الرابع المبحث
 .تفسيره في العلمية الموضوعات 

كان الشيخ رحمه هللا بارعًا في عرض الموضوعات العلمية, وال سيما عند تفسيره لآليات 
في هذا الجانب تلخصت هذه الموضوعات فيما  القرآنية, فقد اشتمل تفسيره على مباحث مهمة

 يأتي:
 مباحث علوم القران : -1

رحمه هللا خالل تفسيره على جهود طيبة وقيمة في هذا الجانب , من حيث  لقد تعرض الشيخ
من مباحث والمكي والمدني وأسباب النزول و الفضائل , الى غير ذلك من القران اول ما نزل 

 يستغني المفسر عنها, وسنتعرض ألهم هذه المباحث التي تناولها:ن , التي ال علوم القرآ
قال عن سورة الفاتحة : "سورة الفاتحة مكية عند االكثرين , وتعد من اوائل ما نزل من القران 
الكريم , أي هي ثالث ما نزل , وقيل انها اول ما نزل ولكن رده الجمهور فأول ما نزل خمس 

د فترة من الوحي نزلت خمس آيات من اول المدثر ثم نزلت سورة آيات من اول سورة إقرأ ثم بع
 الفاتحة كما ثبت عند المحققين من العلماء.

 وقال بعض السلف: إنها مدنية .
وقال بعضهم : نزلت مرتين في مكة حين فرضت الصالة , وفي المدينة لما حولت القبلة الى 

 .(1), وبعض االيات في تعدد نزولها"الكعبة المعظمة , ولها أشباه ونظائر من بعض السور 
وفي معرض حديثه عن نزول البسملة,  ذكر حديثًا عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : "كان 

 النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ال يعرف فصل السورة , وفي رواية: خاتمة السورة حتى ينزل

ٻ  ٻ  ٱ چ براني في روايته فإذا نزلت الط زاد چٱ ٻ  ٻ  ٻچ :عليه 

 .(2)قد ختمت وابتدئت سورة اخرى" -أي السابقة–عرف أن السورة چٻ
 المسائل الفقهية: -2

عني الشيخ رحمه هللا بالمسائل الفقهية عناية كبيرة , حيث اطال كثيرًا بذكر الفروع الفقهية 
المتعلقة بالحكم الفقهي , ومن ابرز مظاهر اهتمامه باألحكام استخراجه للمسائل الفقهية 

                                                 

 .8ينظر المصدر نفسه :(1)
 .35-34 المصدر نفسه: ينظر (2)
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وتفصيله فيها , وسرد االدلة الكثيرة لذلك, وكل ذلك كان يعرضه في غاية الدقة وبصورة منظمة 
 , ومن هذه المسائل :

فيه , حيث تكلم كثيرًا فيها , وذكر االدلة من االحاديث على ذلك  العلماء حكم التعوذ ومذاهب 
ة في الصالة وغيرها , ولكن بعد ان ذكر اقوال الفقهاء فقال: "هو سنة عند الجمهور أمام القراء

في الصالة يتعوذ في الركعة االولى عند الحنفية , وأما عند الشافعية فهناك روايتان : رواية 
 (1)باالكتفاء بالتعوذ في الركعة االولى من الصالة ورواية في كل ركعة من الصالة"

ريم , ذكر ثالثة مذاهب ومنها : بيان هل البسملة اية مستقلة أم اية من كل سورة من القران الك
 للعلماء في ذلك فقال:

ن الكريم آية من القرآذهب بعض االئمة من السلف الصالح رضي هللا عنهم الى ان البسملة هي 
 نزلت مستقلة بمعنى انها ليست من سورة معينة بل هي من القران......

وضعت هذه اآلية  من سورة الفاتحة خاصة , ولكن آيهوذهب بعض االئمة الى ان البسملة هي 
 أمام كل سورة للفصل بين السور.

 وذهب االئمة الكثيرون الى ان البسملة هي آية من كل سورة بعدها ........... 
ثم قال عن هذا الرأي انه القول الجامع بين االقوال , ثم قام بعدها بذكر ادلة اصحاب هذا الرأي 

 .(2)ويفصل فيها
 المسائل االعتقادية: -3

ما ذكره  الشيخ رحمه هللا عند تفسيره لآليات الى بعض مسائل العقيدة ومن هذه المسائل :تطرق 
عن االيمان وشعبه , وذلك في تفسير للصراط المستقيم, حيث قال عنه :فالصراط هو الدين , 
وهو يشتمل على أمور اعتقادية ايمانية, وامور عملية وامور قولية واحوال قلبية احسانية , وكما 

في حديث جبريل عليه السالم فسأله عن االسالم وااليمان واالحسان , واجابه صلى هللا  جاء
عليه وسلم .... فذلك كله من الدين , وهذه االوامر كلها يقال لها : شعب االيمان , وفي 

 .(3)الحديث : ))االيمان بضع وسبعون شعبة((
لماء متفقون على اكثر هذه الشعب ثم ذكر بعدها احاديث كثيرة عنها, وبين من خاللها ان الع

فقال : "وقد اتفق علماء الحديث الذين بحثوا في بيان تلك الشعب , فاتفقوا على اكثرها واختلفوا 

                                                 

 11-10ينظر المصدر السابق: (1)
 .42-33ينظر المصدر نفسه : (2)
 .35رقم الحديث  1/63صحيح مسلم , (3)
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ه  في تعيين بعضها, اختالف تنوع ال اختالف تضاد, فإن كل ما ذكروه مما اختلفوا في حد 
 .(1)وتبيينه , كل ذلك هو من فروع شجرة اإليمان ومن شعبها

ثم ذكر ان حصر اقوال العلماء وبيان الشعب يحتاج الى كتاب مستقل, وقد كتب وصنف في 
ذلك العلماء , ولكنه اراد ان يجمل فيها فذكر قول العالمة الشيخ زكريا االنصاري في 

 .(2)تعدادها
ثم ذكر في موضع اخر ان سورة الفاتحة تشتمل على علوم خمسة منها علم العقائد وهي الذي 

االهيات المشتملة على معرفة هللا ومعرفة صفاته وكماالته , وعلم النبوات ويشمل يسمى ب
 .(3)االيمان بالرسل والشرائع الربانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .169المصدر السابق : (1)
 .180-169ينظر المصدر نفسه :(2)
 .227ينظر المصدر السابق: (3)


