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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمفٌظ حاج إبراهَه ًحيَى شطياًِ
س

ميوج الصَخ التٌُاتُ يف تفسريي الذرّ الثنني
د .حيَى ضاحُ شطياًِ**

أ .حمفٌظ حاج إبراهَه*

تاريخ قبول البحث2218/4/11 :م

تاريخ وصول البحث2218/2/11 :م

ملخص

يتناول ىذا البحث منيج الشيخ التواتي بن التواتي الجزائري في تفسيره الدر الثمين واالتجاه العام لو،

حيث قسم البحث إلى مبحثين :األول :تناولنا فيو التعريف بالشيخ وتفسيره ،والتعريف بمنيجيتو في

أما المبحث الثاني :فقد تناولنا فيو المنيج التفصيلي للشيخ في تفسيره من
التفسير ،ثم المنيج العام لوّ ،
أىم ما ظير لنا من
خالل إيراد بعض األمثلة والتعليقات ثم وضعنا تقييما للتفسير آخر المبحث بينا فيو ّ
خالل اطالعنا على تفسيره.

وخالصة ما توصلنا إليو في خاتمة البحث ،أن تفسير الدر الثميين مين التفاسيير الفقييية التربويية ،أي :أن

الشيخ اىتم بتقريير األحايام الشيرعية حواصيالح القليوب ،ويماين تصينيف تفسييره ضيمن االتجياه الفقييي اميا

يمان تصنيفو ضمن االتجاه االصالحي.

Abstract
This study investigates the approach of the Algerian cheikhTouati Ben Touati and his
general trend in the interpretation of the valuable Durr. The study encompasses two
sections. The first section included the definition of CheikhTouati himself and his
interpretation, his interpretation’s methodology, and his general trend. The second section
included cheikhTouati’s approach in a detailed way providing some examples, illustrations,
and comments. In the last part of the section, our inferences were given in light of our
knowledge and understanding of his interpretation. The findings of the study revealed that
the Durr’interpretation is considered to be an educational and jurisprudential one. In other
’words, cheikhTouati was interested in the determination of the legitimate rules and hearts
repair. Therefore, his interpretation can be classified to be within a jurisprudence trend or
within a jurisprudential trend.

املكذمة.

الحمد هلل حمدا طيبا مباراا فيو ،والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل محمد بن عبد اهلل وعلى آليو وصيحبو ومين

وااله ومن تبع ىداىم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فقد اصطفى  ليذه األمة أنبياء – علييم أزايى الصيلوات والتبريايات -حمليوا اريية التوحييد إليى أقيواميم ونصيحوا
ليم وسعوا جاىدين في ىداية الناس حواخراجيم من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد ومن عبادة المخلوق إلى توحيد الخالق.

ولما اان سيدنا محمد  خاتميم ،واانت رسالتو القرآن خاتم الرساالت اان لزاما على األمة أن يحملوا الراية من بعده،

* باحث.
** أستاذ مشارك ،الية الشريعة ،جامعة اليرموك.

اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٔٓ
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وىُبيوا زىيرة شييبابيم فييي خدميية ىييذا الاتيياب العظيييم واييانوا علييى العيييد سييائرين إلييى أن وافييتيم
فانتجييب ليييذه الميميية علميياء َ
المنية فاانوا حلقات نيرة في صدر ىذا الدين ،استناروا بيدي القرآن فأناروا بو درب الحيارى في ال عصر ومصر ،ومن
ى ؤالء الشيخ التواتي بن التواتي الذي بذل جيدا معتب ار في تفسير اتاب اهلل ،والذي سنتعرف عليو وعلى تفسيره مين خيالل
ثنايا ىذا البحث.
أهذاف الذراسة.


التعريف بالمفسرين المعاصرين عموما وبالجزائريين خصوصا.




الدر الثمين.
التعريف بالشيخ التواتي بن التواتي حوانتاجاتو العلمية في التفسير وعلوم القرآن ،واذا التعريف بتفسيره ّ
الوقوف على أىم المعالم التي تشال المنيج العام للشيخ في تفسيره.



تقديم صورة للقارئ من خيالل د ارسية التفسيير وتقييميو ،بيالوقوف عليى إيجابياتيو الاثييرة ،والتنبييو عليى بعيض ميا يجعليو
اامال في نظرنا.



معرفة االتجاه العام للتفسير واالىتمامات الفرعية للشيخ من خالل تفسيره.

إشكالَة الذراسة.
تتمحور إشاالية ىذا البحث من خالل طرح مجموعة من األسئلة واإلجابة علييا:


من الشيخ التواتي بن التواتي؟ وما إنتاجاتو العلمية؟ وما تفسيره؟



ما منيجية الشيخ في تفسيره؟ وما خصائصو؟



ما االتجاه الغالب في التفسير؟ وما االتجاىات الفرعية فيو؟



ما تقييمنا للتفسير من حيث المنيج العام؟

حذًد الذراسة.
الدر الثمين في تفسير الاتاب المبين للشيخ التواتي بين التيواتي ،ولين تتجياوزه إليى
ىذه الدراسة ستاون حول تفسير ّ
غيره من إنتاجاتو العلمية وال إلى غيره من التفاسيير ليقيارن بييا ،بيل سنقتصير عليى تبييان مينيج الشييخ فيي تفسييره مين خيالل
ما اتب في تفسيره.
الذراسات السابكة.
يدر الثمييين للشيييخ التيواتي بيين التيواتي ميين أحييدث التفاسييير التييي صييدرت فييي عصيرنا الحاضيير ،ولييم يطبييع إالّ
تفسييير الي ّ
محدود جدا ،لذلك لم نقف على أبحاث وال على دراسات عين الشييخ التيواتي أو عين تفسييره إال
عدد
ٌ
سنة 6102م ،وقد طُبِع منو ٌ
مييا قييد ياييون مشيياريع غييير ماتمليية اهلل أعلييم بيييا وبأصييحابيا ،لايين لييم يسييبق -علييى حييد علمنييا -أن تنيياول أحييد البيياحثين تفسييير
الدر الثمين بالدرس والبحث.
ّ
ٓٔٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع ( 1441 ،)3ه2019/و
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ميوج الذراسة.

سنعتمد في بحثنا ىذا على المناىج اآلتية:



المنيج الوصفي :حيث نعرض على محتوى التفسير ونصف أطرافو اما نجدىا.



عاميية حييول التفسييير ،وميين خييالل تتبييع الجزئيييات لبنيياء
الميينيج االسييتقرائي :وذلييك باسييتقراء التفاصيييل؛ ألخييذ صييورة ّ
الاليات.

خطة البخث.

يشتمل البحث على :مقدمة ،ومبحثين ،وخاتمة ااآلتي:

المقدمة :أىمية البحث وأسئلتو والدراسات السابقة.
المبحث األول :المنيج العام لمشيخ في تفسيره.

المطمب األول :التعريف بالشيخ التواتي بن التواتي الجزائري.

بالدر الثمين.
المطمب الثاني :التعريف ّ
المطمب الثالث :االتجاه العام للشيخ في تفسيره.

الدر الثمين.
المطمب الرابع :خصائص ّ
المبحث الثاني :المنيج التفصيمي لمشيخ في تفسيره.
المطمب األول :قضايا علوم القرآن

المطمب الثاني :القضايا اللغوية والبالغية والنحوية.

المطمب الثالث :منيجو العقدي.

المطمب الرابع :منيجو في آيات األحاام.
المطمب الخامس :منيجو التربوي واإلصالحي.

المطمب السادس :التقييم العام للتفسير.

الخاتمة :النتائج والتوصيات.

املبخث األًل:

امليوج العاو للصَخ يف تفسريي.
املطلب األًل :التعرٍف بالصَخ ًتفسريي.
ٔ)

التعريف بالشيخ التُّواتي بن التُّواتي:

()0

األستاذ الداتور التواتي بن التواتي من مواليد سنة 0991م بمدينة األغواط
()6

باألغواط عن الشيخ ُاويسي المبروك
فترة االستقالل.

أخيذ القيرآن الايريم بالزاويية الرحمانيية

وتعلم بمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،ثم التحق بجييش التحريير ميع

أعاد حفظ القرآن ،وأخذ الفقو عن الشيخ أبي بار الحاج عيسى( ،)1وبالتحديي يد اتصل بيذا الشيخ الجليل -رحمو اهلل-

اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٔٔ
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وأخذ عنو اتاب "الموافقات" للشاطبي ،و"بدائع الفوائد" البن القيم ،واتاب "المحصول في علم األصول" للرازي ،وذلك بعيد
أتم دراستو الجامعية.
أن ّ
عمييل فيي حقييل التربييية والتعليييم أاثيير ميين  12سيينة وفييي مختلييف األطيوار التعليمييية ،وال ييزال يييدرس بجامعيية عمييار
ثليجي باألغواط ،أشيرف عليى العدييد مين البحيوث العلميية ،عضيو ىيئية التحريير لمجلية مجميع اللغية العربيية الج ازئيري ،متحصيل

على شيادة الليسانس في الحقوق وشيادة الماجستير في النحو العربي وأصولو ،وليو داتيوراه دولية فيي القيراءات "القيراءات وأثرىيا
في النحو العربي والفقو اإلسالمي".
نجح الداتور التواتي بن التواتي المختص في الفقو المقارن وفي الدراسات القرآنية في ختم تفسييره للقيرآن الايريم ،وىيو إميام

وخطيييب ،حييارب بفا يره وقلمييو الفرقيية وأسييبابيا وسييعى إلييى زرع ثقافيية التواصييل وتوحيييد الالميية واألخييوة بييين الج ازئ يريين عمومييا،
وبشال خاص بين أبناء المذىبين المالاي واإلباضي.

"الدر الثمين في تفسيير الاتياب
حي يرزق ولو مؤلفات ّ
الشيخ التواتي -بارك اهلل في عمره و ّ
عدة منياّ :
أمد في أنفاسوّ -
المبيين" وىيو تفسيييره للقيرآن الايريم" ،المبسيط فييي الفقيو المييالاي باألدلية"(" ،)9الفقيو المقييارن" وىيو اتيياب خيص للمقارنيية بيين فقييو
()5

المالايية واإلباضييية" ،األخفييش األوسيط وآراؤه النحوييية"

ولييو فييي النحيو وأصييولو العديييد ميين المخطوطيات ميين بينيييا مخطييوط

"أصييول النحييو العربييي ميين خييالل معيياني القيرآن"" ،الييدروس الوعظييية ميين خييالل األحاديييث النبوييية" ،امييا أن لييو مقيياالت عييدة
نشرت في المجالت مثل مجلة اللسانيات(.)2

ٕ)

بالدر الثمين في تفسير الكتاب المبين:
التعريف ّ
يدر الثمييين فيي تفسييير الاتياب المبيين فييي  61مجليدا بمعييدل  211صيفحة لايل واحييد منييا ،حيييث صيدر ىييذا
يقيع ال ّ

التفسير في أول طبعة سنة 6102م.

اعتمييد فيييو الشيييخ علييى مفس يرين أبييرزىم اإلمامييان الطبييري وابيين اثييير ،وذايير أنييو لييم يفييارق فييي اييل م ارحييل تفسيييره
تفسير الجامع ألحاام القرآن للقرطبي ،وتفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ،وتفسير ابن عرفة ،اون أعالمييا مين
المالاية وفق مذىب الشيخ ،ولاون الشيخ اان يدرس الفقو والتفسير بالتوازي.

ومع اعتماد الشيخ على أعيالم مذىبيو إال أنيو ليم يغفيل تفاسيير الميدارس األخيرى اتفسيير (مجميع البييان) للطبرسيي

الشيعي ،وتفسيير (ىمييان اليزاد إليى دار المعياد) (تيسيير التفسيير) للشييخ طف ّييش اإلباضيي( ،)7وتفسيير (فيي رحياب القيرآن) للشييخ

بييوض اإلباضييي( ،)8اميا اسييتفاد مين آثييار الشيييخ عبيد الحميييد بين بيياديس( ،)9وقيد ذايير الشيييخ التيواتي أنييو اسيتفاد ميين  651اتابييا
ميين التييي تناولييت الق يرآن وعلومييو منيييا  061تفسييي ار مختلفييا ،واييذا الاتييب التييي تناولييت إع يراب الق يرآن الا يريم االييدر المصييون،
حواعراب القرآن للزجاج وغيرىا(.)01
ثم شرع الشيخ في تفسير سور القرآن سورة فسورة ،ابتداء من الفاتحة وانتياء بسورة الناس حيث جمع في ال سورة
مييا تحويييو ميين الفوائييد اللغوييية والبيانييية ،وتناوليييا ميين جييية الق يراءات ،وذايير أق يوال العلميياء فييي جملتيييا وتفاريقيييا ،ويبي ّيين
األحاام الفقيية ،ويستخلص المواعظ والعبر من ال آية وسورة.

املطلب الثاىُ :ميوجَة الصَخ يف تفسريي:
()00

استخدم الشيخ األسلوب التحليلي

ألنو يلزم صاحبيا التعمق
في تفسيره ،حيث يرى أن الفائدة والنفع فيو مع صعوبتو؛ ّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمفٌظ حاج إبراهَه ًحيَى شطياًِ

في علوم اثيرة وأن تتوافر فيو الفطرة السليمة ،وقد سلك الشيخ طريق االختصار اما ذار في مقدمتيو ،ميع اسيتطراده فيي بعيض
النقاط التي تستلزم اإلطالة فييا.
بدأ الشيخ تفسييره بمقدمية تنياول فيييا تعرييف التفسيير وشيرفو ،والحاجية إلييو ،ثيم ذاير ميا يجيب أن يتيوافر مين عليوم

وملاات لدى المفسر ،واذا تناول موضوع التفسير بالرأي ورجح بين اآلراء التي أوردىيا العلمياء ثيم ذاير ميدارس التفسيير،
وبين خالل مقدمتو منيجيتو في التفسير ،ودبج فصال اامال حول القراءات وقواعد أصوليا.
ح ييين يل ييج الش يييخ الس ييورة فإن ييو يب ي ّيين الما ييي مني ييا والم ييدني ،ث ييم يق ييدم ب ييين ي ييدييا المقاص ييد العام يية لي ييا ،وأى ييم القض ييايا
يعرج على األسماء التيي وردت للسيورة،
والموضوعات التي تناولتيا وعدد آياتياّ ،
ويبين أغراضيا ثم يتحدث عن فضليا ،وقد ّ
وتناسبيا مع ما قبليا ،وأسباب نزوليا.

حواذا اانت السورة طويلة وتحوي الاثير من الفوائد في موضيوعاتيا التفصييلية فيإن الشييخ يص ّينف مجموعية مين اآلييات
()06
يبين ما فييا من الحام والفوائد.
في نسق واحد ،وقد يس ّميو باسم معين يدرج فييا اآليات
ثم ّ
ّ

اميا تنيياول اآليييات واحييدة تلييو األخيرى بد ارسيية مستفيضيية ميين وجييوه البالغية والنحييو واإلعيراب ،واييذا أوجييو القيراءات

إن وجييدت ،-ورّاييز فييي إبيراز المعنييى اإلجمييالي لاييية وبيّيين الميواعظ التييي فييييا والعبيير المستخلصيية منيييا ،وقييد يسييتخرجمنيا أحااما شرعية إن وجدت.
ويستدل الشيخ في ثنايا تفسيره باآلثار المختلفة من أحاديث نبوية صحيحة ،وأقوال للصحابة والتابعين ،اما يسيتدل

بالشييعر العربييي وأق يوال العلميياء المتقييدمين ميينيم والمتييأخرين ،ويييرجح بييين أق يواليم ،امييا قييد يجمييع بينيييا إن وجييد مسيياحة

مشتراة بينيا(.)01

يدر الثميين فيرسية للموضيوعات التيي تناولييا الشييخ خيالل تفسييره للسيورة ،ثيم يسيمي
ونجد في نياية ال جزء مين ال ّ
ال موضوع بما يحويو مين مع ٍ
يان وفوائيد ،ويايون التقسييم حسيب الموضيوع طيوال وقصيرا ،فقيد يحيوي آيية واحيدة وقيد يحيوي
أزيد من  11آية.
املطلب الثالث :االجتاي العاو للتفسري.

يدر الثميين يجيد بيين ثنايياه الاثيير مين الفوائيد فيي اتجاىيات عيدة ،لاين غليب بعضييا بعضيا مين حييث
ّ
إن الدارس لتفسير ال ّ

النسبة والترايز ،ويامل بعضيا بعضا من حيث اإلفادة للقارئ ،وقد تتبعنا التفسير في جملتو وتفاصيلو فوجدناه ااآلتي:
ٔ)

االتجاه المغوي:

يالحظ القارئ للتفسير مين بداياتيو إليى منتيياه أن الشييخ يتنياول بإسيياب القضيايا اللغويية والنحويية ،فيضيع التحلييل

اللغوي والتحليل النحوي في طليعة تبيانو لاية ،وقد يفصل بينيما بذار المعنى اإلجمالي ،وقد يسبقو بذار أسباب النزول

انو لم يغفل القضايا اللغوية في ال تفسيره ،اما سجلنا تجاوزه لبعضيا وسيأتي بيان ذلك الحقا.
ل ّ
ٕ)

االتجاه الوعظي:

ال يااد الشيخ في تفسيره يفتأ عن ذار المواعظ والعبر التيي اسيتخرجيا مين اآليية أو اآلييات قييد اليدرس ،فنجيده قيد

خص مساحة في نياية تفسيره لا ّل آية فقرة يسمييا "موعظة الجلسة" وأحيانا يسمييا "تذارة وتبصرة" ،يتناول فيييا بأسيلوب
اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٔ

5

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 3, Art. 6

ميوج الصَخ التٌاتُ يف تفسريي الذر الثنني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الروحيية التيي نشيأ
تربوي وروحيي مجموعية مين النصيائح والميواعظ للقيارئ؛ لينفيذ بييا إليى قلبيو ،ويظيير فيييا جلييا التنشيئة ّ

موجيو للعيوام مين خيالل دروس مسيجدية ،فايان حريصيا عليى الوصيول إليى
علييا الشيخ في حياتو ،ولاون تفسييره أصيالة ّ
قلوب المستمعين بما يعمرىا من الرقائق والتذارة.

ٖ)

االتجاه األصولي الفقيي.

إن المتتبع آليات األحاام في تفسير الشيخ يجده يتعمق في األبحاث الفقيية من غير تطويل بل يذار أىم ميا قييل

ف ييي اآلي يية م يين أوج ييو تفس ييير فقيي يية( ،)09وق ييد يب ي ّيين القواع ييد األص ييولية( ،)05وال غ ارب يية أن يتن يياول الش يييخ القض ييايا الفقيي يية
واألصولية فيو فقيو وأصولي ،ولو العديد من المصنفات في الفقو واألصول ،وسنأتي الحقا على تفاصييل تناوليو لكحايام
الفقيية والقواعد األصولية وعرضو ليا.

لممفسر.
تقييم االتجاه العام
ّ

بعييد إشييارتنا إلييى االتجاىييات التييي بييرزت فييي تفسييير الشيييخ الت يواتي فييي تفسيييره ،نييرى أن ىنيياك اتجيياىين أساسيييين

بييارزين فييي تفسيييره ،ىمييا االتجيياه اللغييوي واالتجيياه الفقيييي ،وقييد ترددنييا اثي ي ار فييي تصيينيف التفسييير؛ ألن الشيييخ فقيييو ولييو
مصيينفات فييي الفقييو ،امييا أن لييو مصيينفات فييي اللغيية ،امييا أننييا وجييدنا أن الشيييخ يييذار فييي أحيييان اثي يرة المسييائل النحوييية
لانيو يقيف عنيد ذاير
والبالغية وأحيانيا أخيرى يغفلييا ،لاننيا نجيده فيي المسيائل الفقييية ال ياياد يغفيل حاميا فقيييا ّإال وأورده ّ
األحاام دون مناقشة المخالفين ،وبيذا االعتبار يمان أنو من التفاسير اللغوية ،اما يمان َعي هده مين التفاسيير الفقييية عليى
المذىب المالاي.

املطلب الرابع :خصائص الذ ّر الثنني.
يدر الثميين نجيد أن الشييخ يتمييز بلغية سييلة ،حييث ال تجيد
لغة بسييطة وأسيموب عمميي :مين خيالل القيراءة المتأنيية فيي ال ّ
عبارات غير مفيومة وال تالّفا في السجع أو المقابلة أو الطبياق ،بيل نجيده أقيرب مين اسيتخدام لغية البحيث العلميي التيي تخليو
من األدبيات ،وياتفي بالمقدار الذي يضمن وصول الفارة إلى القارئ.

التراتبييية فييي عييرا األفكييار :امتيياز الشيييخ فييي تفسيييره بطريقية عرضييو لكفاييار حيييث يتناولييا جمليية ثييم يأخييذىا بالتفصيييل

بصيورة تجعيل القيارئ منتبيييا لكصيل ميميا تفرعييت بيو الفيروع وتشيعبت بييو التفاصييل ،وىيذا يحفييظ للقيارئ تراييزه واسييتيعابو
للجزئيات في ضوء الاليات التي سبقتيا.

التوفيق بين األثر والنظير :صيرح الشييخ فيي مقدمية تفسييره أنيو سيينيج مينيج التوفييق بيين األثير والنظير( ،)02وايان موفقيا

إلى ح ّيد بعييد ،حييث نجيده يسيتنجد باآلثيار المختلفية لياتميل فيميو لايية والمسيألة ،ثيم ىيو ينظير فيي األدلية التيي بيين يدييو
ويحاول أن يقارن ويرجح بينيا.
يدر الثميين خليوه مين المصيطلحات الاالميية عموميا ،ومين المعترايات
أىم ما يمييز ال ّ
عدم الخوا في القضايا الكالمية :من ّ
الاالمييية خصوصييا ،حيييث ال نايياد نجييد للشيييخ خوضييا فييييا ،بييل ياتفييي بييذار مييا يعتقييده وفييق أصييول مذىبييو العقييدي دون
الخوض في التفصيالت الاالمية ،بل يتجاوزىا إلى غيرىا من القضايا وال يقف عندىا.

تقريب معاني القرآن الكريم من حياة المسممين :يظير ىذا جليا في المواعظ التي يدرجيا الشيخ في آخر تفسيره لاية ،واذا
ٗٔٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع ( 1441 ،)3ه2019/و
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في إسقاطو لبعض اآلييات عليى الواقيع اليذي يعيشيو المسيلمون ،فيحياول أن يغيير مين الواقيع مين خيالل التيذاير والتشيجيع

علييى المبييادرة فييي اإلصييالح ،امييا يعييرض لييبعض القضييايا التييي يتييياون بيييا بعييض المسييلمين( ،)07فيبي ّيين مييدى خطورتيييا
وعظميا عند اهلل ،وما قد يترتب علييا من أحاام في الدنيا واآلخرة.
املبخث الثاىُ:

امليوج التفصَلُ للصَخ يف تفسريي.
متوَذ.

سنتناول في ىذا المبحث مجموعة من المعالم التي تبين لنا المنيج التفصيلي للشييخ خيالل تفسييره ،وذليك بيالتطرق

إلى قضايا متعلقة بعلوم القرآن وموقف الشيخ منيا ،واآلراء العقدية للشيخ وتوجيو العقدي بشال عام ،اما سنتناول مينيج
الشيخ في تناولو آليات األحاام ،والمنيج اإلصالحي للشيخ ،وسنمثل لا ّل موضوع بأمثلة على النحو اآلتي:
املطلب األًل :قضاٍا علٌو الكرآن.

ٔ)

القراءات :من خيالل قراءتنيا لمقدمية التفسيير نجيد للشييخ اىتماميا بالغيا بموضيوع القيراءات ،فقيد خيط ي ارعيو أزييد مين

 011صفحة تناول فيييا القيراءات وشيروطيا وضيوابطيا -زييادة عليى اتابيو فيي القيراءات ،-فايان ىيذا التنظيير والتأصييل
توطئيية لمييا سيييأتي ميين التفاصيييل فييي تفسيييره ،حيييث لييم ياييد الشيييخ يتجيياوز آييية وردت فييييا أوجييو قيراءات إال وأوردىييا وميين

أن حميزة والاسيائي وخليف فيي أاثير الرواييات (ي ِ
يس) باسير اليياء
أمثلة ذلك :ذاره الختالف القراء فيي قيراءة (ييس) فيذار" ّ
بين اللفظين قراءة أىل المدينة ،وىو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم ..وق أر الباقون بالفتح ،وق أر ابن عيامر ،والاسيائي( :ييس)
والقيرآن ميدغم بيالنون  ...وقي أر ابين اثيير وأبيو عميرو ونيافع وحميزة :بإظييار النيون وقي أر عيسيى بين عمير (ييس) بالنصيب،

شبيو بي(أين) و(ايف( وق أر ابن أبي إسحاق باسر النيون ،شيبيو بيأمس ورقياش وحيذام( ... )08ثيم يقيول وايل ىيذه القيراءات
جائز في اللغة ،وبيا قرئ مسندا ،وىي ايفيات في األداء القرآني مسموع من صاحب الرسالة"(.)09

يبين االختالفات البالغية أو النحوية أو الفقييية التيي قيد تينجم عين اخيتالف القيراءات مثيل ميا ذاير فيي تفسييرهَ  :مين
وقد ّ
ِ
ِ
يون[ىييود  ،]05فييذار مجمييوع القيراءات التييي
سي َ
يان ُي ِريي ُيد ا ْل َح َييياةَ الي ُّيد ْن َيا َو َِي َنتَ َيييا ُني َيوف إِلَي ْيي ِي ْم أ ْ
َكي َ
ييييا َو ُىي ْيم ف َ
َع َمييالَ ُي ْم ف َ
ييييا َال ُي ْب َخ ُ
ييد َح ْير َث ْاْل ِخ َيرِة
يان ُي ِر ُ
وردت فيو ثم قال :وىو على ىذه القراءات مجيزوم جيواب الشيرط ،اميا انجيزم فيي قوليو تعيالىَ  :مين َك َ
يو ِفييي َح ْرِثي ِيو[الشييورى  ،]61ثييم قييال :وقي أر الحسيين :نييوفي بييالتخفيف حواثبييات الييياء ،فاحتمييل أن ياييون مجزومييا بحييذف
َني ِيَْد لَي ُ
الحراة المقدرة على لغة من قال :ألم يأتيك وىي لغة لبعض العرب(.)61

 )6المكي والمدني :ومثالو حين قدم لسورة القلم قال" :ماية وىي مين أوائيل ميا نيزل مين القيرآن ،قيول الحسين وعارمية وعطياء
سَن ِس ُيم ُو القليم  02مايي ،ومين قوليو:
وابر ،وعن ابن عباس وقتياده أن بعضييا مايي وبعضييا ميدني فمين أولييا إليى قوليو تعيالىَ  :
اص يِبْر  ...القلييم  98إلييى اآلييية  51مييدني ،وميين قولييو تعييالى:
إِ َّن لِْم ُمتَِّقي َ
يين  ...القلييم  19إلييى  97ماييي ،وميين قولييو تعييالى :فَ ْ
اد  ...القلم  50إلى اآلية  56ماي"( ،)60لان المالحظ من الشيخ أنيو ليم ياين يسيتفيد مين تفريقيو بيين المايي والميدني،
َ وِا ْن َي َك ُ

يبين بعض التوجييات أو المقاصد من ورود الماي والمدني في السورة.
فقد اان يذاره ثم يمضي دون أن ّ
 )1المناسبة بين اْليات والسور :وأمثلة ذلك اثيرة منيا ما ذاره عند مناسبة سورة الحاقة لما قبليا في سورة القلم حيث
اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٔٔ

7

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 3, Art. 6

ميوج الصَخ التٌاتُ يف تفسريي الذر الثنني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السجوِد فَ َيال ي ِ
سا ٍ
ون[القليم،]96 :
قال" :إنو ذار يوم القيامة مجمال في قولو تعيالىَ  :ي ْوَم ُي ْك َ
شُ
يع َ
ق َوُي ْد َع ْو َن إِلَى ُّ ُ
َْ
سيتَط ُ
ف َعن َ
وضمنو  ذاير أحيوال أميم ايذبوا الرسيل -عليييم السيالم -وميا
شرح  في ىذه السورة الاريمة نبأ ذلك اليوم وشأنو العظيم
ّ
جرى علييم ليزدجر الماذبون المعاصرون لرسول اهلل  فقال عز من قائل" :بسم اهلل الرحمن الرحيم ا ْل َحاقَّ ُة * َميا ا ْل َحاقَّي ُة
* َو َمييا أ َْدَار َك َمييا ا ْل َحاقَّي ُة[الحاقيية ،]1-0 :أي :السيياعة أو الحاليية التييي يحييق ويجييب وقوعيييا أو التييي تحقييق وتثبييت فييييا األمييور
الحقة من الحساب والثواب والعقاب ،أو التي تحق فييا األمور أي تعرف على الحقيقة من حقّيو ُيحقّيو إذا عيرف حقيقتيو"(،)66

بعد أن يورد اآليتين أو السيورتين يقيوم الشييخ باسيتخالص اليروابط والعالئيق بينيميا ،ثيم يب ّيين بعضيا مين أوجيو حامتيو  فيي
ذلك أحيانا ،وقد يتجاوزىا إلى ذار الوحدة الموضوعية للسورتين والعالقة بينيما.
املطلب الثاىُ :الكضاٍا اللػٌٍة ًالبالغَة ًاليخٌٍة.
يك أن
ين[الفاتحية ،]5 :قيال :ال ش ّ
سيتَِع ُ
 )0في عمم المعاني التقديم والتأخير :مثيل تفسيير قوليو تعيالى :إِيَّيا َك َن ْع ُب ُيد وِايَّيا َك َن ْ
تقيديم المفعييول مفيييد لالختصيياص أي :ال نعبييد أحييدا سيواك والحياام فيييو الييذوق السييليم ،واسييتحقاق ىييذا االختصيياص هلل تعييالى
ظاىر؛ ألن العبادة عبارة عن نياية التعظيم فال تليق إال لمن صدر منو غاية اإلنعيام وىيو اهلل تعيالى؛ وذليك أن للعبيد أحيواال
ثالثيية :الماضييي والحاضيير والمسييتقبل( .)61فمييذىب الشيييخ فييي التقييديم والتييأخير واضييح علييى أنييو يفيييد االختصيياص امييا ذىييب

النحويين(.)69
إليو الزمخشري وغيره من أىل البالغة ،وال يفيد االىتمام اما ذىب إليو أبو حيان وغيره من
ّ
نت لَ ُي ْم[آل عمران،]059 :
وفي عمم المعاني أيضا األحرف الَائدة :مثل تفسير قولو تعالى :فَِب َما َر ْح َم ٍة م َن المَّ ِو ِل َ
قال( :ما) قد جرد عنيا معنى النفي ودخلت للتأايد وليست بزائدة على اإلطالق ال معنيى لييا ،وأطليق عليييا سييبويو اسيم الزييادة
من حيث زال عمليا ،وىذه بمنزلة قولو تعالى :فبما نقضيم .)65(...

يى يحكم َ ِ
يميا
 )6المسائل النحوية :تفصيالتو النحوية اثييرة ،منييا حيين فسير قوليو تعيالى :فَ َيال َوَربي َك َال ُي ْؤ ِم ُن َ
يوك ف َ
يون َحتَّ ح ُ َ ُ
ض ْيي َت ويسيمموا تَ ِ
ِ
ِ
يما[النسياء ،]25 :قيال فيي تفسييره ل ي (ال وربيك) :ولفظية
َ
ش َجَر َب ْي َن ُي ْم ثَُّم َال َي ِج ُدوا في أَنفُس ِي ْم َحَر ًجيا م َّميا قَ َ َ ُ َ ُ ْ
سيم ً
(ال) قد ينفي بو الفعل الماضي إذا لم يذار معو الفعل ،اقولو :أخرجت؟ فتقول :ال ،ويجوز أن ياون نفيا للثاني ،لاين حيذف
ااتفاء بما ذار من بعده ،وعلى الوجيين اقول امرئ القيس:
معو الفعل
ً
ال ي ي ي ي ييدعي الق ي ي ي ييوم أن ي ي ي ييي أف ي ي ي ي ّير
ال وأبيي ي ي ي ي ي ييك ابني ي ي ي ي ي يية العي ي ي ي ي ي ييامري
وقد تاون (ال) مزيدة لتأايد معنى القسم وقييل :إن (ال) رد لايالم سيبق اأنيو قيال :لييس األمير اميا يزعميون أنييم آمنيوا
وىم يخالفون حامك ثم استأنف القسم(.)62

)1

آمُنيوا أ َْوفُيوا
ُّيييا الَّي ِيآ َ
التحقيقييات المغوييية :مثييل تفصيييلو فييي الميية (العقييود) والميية (أوفيوا) حييين فسيير قولييو تعييالىَ :يييا أَي َ
ين َ

ِبياْل ُعقُوِد[المائييدة ،]0 :قيال( :العقيود) جمييع عقيد وأصييل العقيد :عقيد الشيييء بغييره ،وىييو وصيلو بيو ،امييا يعقيد الحبييل بالحبيل ،إذا وصييل
بو شدا .يقال منو" :عقد فالن وبين فالن عقدا ،فيو يعقده" ،ومنو قول الحطيئة:
ق ي ييوم إذا عق ي ييدوا عق ي ييدا لج ي ييارىم

شييدوا العنيياج وشييدوا فوقييو الاربييا

أما لفظ (أوفوا) فقال :إن للعيرب فييو لغتيين :إحيداىما :أوفيوا ،مين قيول الفائيل" :أوفييت لفيالن بعييده ،أوفيي ليو بيو".
ّ
()67
الثاني :من قوليم " :وفيت لو بعيده أفي" ،و"اإليفاء بالعيد" ،إتمامو على ما عقد عليو من شروطو الجائزة .
ٔٔٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع ( 1441 ،)3ه2019/و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمفٌظ حاج إبراهَه ًحيَى شطياًِ

ولم يان لذارنا ىذه األمثلة إالّ إبراز اىتمام الشيخ بالقضايا اللغوية والنحوية وايذا التحقيقيات اللغويية ،وليم ياين القصيد

نقده في ما ذىب إليو.

املطلب الثالث :ميوجى العكذِ.
 )0آيات الصفات :تناول الشيخ بين ثنايا تفسييره الاثيير مين آييات األسيماء والصيفات ،وأردنيا أن نقيف عليى مثيال يب ّيين لنيا
ِ
ق قَ ْد ِرِه و ْاألَر ُ ِ
توجيو العقدي ،فاان تفسير قولو تعالىَ  :و َما قَ َدُروا المَّ َو َح َّ
َّيات
ات َم ْ
ام ِية َو َّ
ط ِوي ٌ
الس َيم َاو ُ
يعا قَ ْب َ
ا َجم ً
َ ْ
ضتُ ُو َي ْوَم ا ْلق َي َ
ِِِ
ون[الزميير ،]27 :قييال بعييدما أورد حييديث عبييد اهلل بيين مسييعود  قييال :جيياء حبيير ميين
سي ْيب َحا َن ُو َوتَ َع يالَ حى َع َّمييا ُي ْ
شي ِيرُك َ
ِب َيمينييو ُ
األحبار إلى رسول اهلل  فقال :ييا محميد إنيا نجيد أن اهلل يجعيل السيماوات عليى إصيبع واألرضيين عليى إصيبع  .)68(}...ثيم
صدق الحبير  ...ثيم عقيب النيووي بقيول بعيض المتالميين فيي أنيو لييس
ذار قول النووي في الحديث بأن ظاىره أن النبي ّ 
في ضحاو  وتعجبو وتالوتو لاية تصديقا للحبر بل ىو إناار وتعجب من سوء اعتقاده ،فإن مذىب الييود التجسييم ففييم

منو ذلك ،وقولو :تصديقا لو إنما ىو من االم الراوي على ما فيم واألول -أي أن ضحاو للتعجب -أظير(.)69

َّيات  ...فقيال" :لميا أخبير اهلل تعيالى عين عظمتيو قبيل ىيذه اآليية
ات َم ْ
ثم بين الشيخ معنى قوليو تعيالىَ  :و َّ
ط ِوي ٌ
الس َيم َاو ُ
ذايير أن ميين جمليية عظمتييو أن األرض جميعييا قبضييتو أي ملاييو يييوم القياميية بييال منييازع وال مييدافع فقييال :إن قدرتييو علييى طييييا

وسيولة األمر عليو في جمعيا بمنزلة من جمع شيئا في افو  ...إليى أن قيال :ويؤايد ميا ذىبنيا إلييو حيديث أبيي ىرييرة رفعيو:
(يقبض اهلل األرض ،ويطوي السماء بيمينو ،ثم يقول :أنا الملك أين ملوك األرض)( .)11وىذا قول النبي  ولفظو جياء عليى

يدل أن ذليك
ات َم ْ
وفاق اآلية من قولو تعالىَ  :و َّ
َّات  ...ليس فيو ذار األصابع ،وتقسيم الخليقية عليى أعيدادىا ،ف ّ
ط ِوي ٌ
الس َم َاو ُ
()10
التعجييب منييو ،والناييير لييو –واهلل أعلييم . -ويظييير لنييا أن
ميين تخليييط الييييود وتح يريفيم ،وأن ضييحك النبييي  إنمييا اييان علييى ّ
منيج الشيخ في األسماء والصفات ىو منيج المؤولة ولم يخالف مذىب األشاعرة في العقيدة اما ىو حال عموم المالاية.

 )6رؤيية ا ::موقييف الشيييخ ب ّيين لنييا مييا أوردنياه سييابقا عيين مذىبيو العقييدي ،حييث قييال فييي تفسيير قولييو تعييالىُ :و ُجييوهٌ َي ْو َمِئيٍيآ
اضرةٌ ،إِلَ حى ربيا َن ِ
ِ
اظَرةٌ[القيامة  ،]61-66قال في تحليليو لفيظ (نياظرة) "ىيل معناىيا النظير أم االنتظيار؟ فاجأنيا أحيدىم بسيؤال عين
َ َ
َّن َ
مسيألة النظير إلييى اهلل تعيالى  ...إلييى أن قيال :واييان صياحب السيؤال يرييد -واهلل أعليم -إثييارة فتنية ومييع ذليك نجيبييو عليى مييذىب
أىل السنة والجماعية لايونيم مين أصيحابنا ونتميذىب بميذىب ماليك بين أنيس :قوليو تعيالى :إِلَ حيى ربييا َن ِ
ياظَرةٌ ذارنيا أن مجاىيدا
َ َ
قال :بمعنى منتظرة وقد خطأه اثيير مين أىيل اللغية؛ ألن العيرب ال تقيول :نظيرت إليى الشييء بمعنيى انتظرتيو إنميا تقيول :نظيرت
فالنييا أي :انتظرتييو .قييال علميياء أىييل السيينة رؤييية اهلل  ممانيية غييير مسييتحيلة عقييال ،وأجمع يوا علييى وقوعيييا فييي اآلخ يرة ،وأن
()16
ٍِ
ون[المطففين .]05
وب َ
المؤمنين يرون اهلل  دون الاافرين" بدليل قولو تعالىَ  :كَّال إَِّن ُي ْم َعن َّرب ِي ْم َي ْو َمئآ لَّ َم ْح ُج ُ
املطلب الرابع :ميوجى يف آٍات األحكاو.
)0

اىتمامييو بهظيييار األحكييام الفقيييية :وميين ذلييك مييا ذايره ميين جيواز األاييل والطييبخ فييي آنييية الافييار حيييث قييال" :والبييأس

باألايل والشييرب والطييبخ فيي آنييية الافييار اليييم ،ميا لييم تايين ذىبييا أو فضية أو جلييد خنزييير بعييد أن تغسيل وتغلييى ،والييدليل علييى
ذلك ما ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني قال رسول اهلل  فقليت( :ييا رسيول اهلل إنيا بيأرض قيوم مين أىيل الاتياب نأايل فيي
اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٔٚ
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آنيييتيم ،وأرض صيييد ،أصيييد بقوسييي وأصيييد بالبييي المعلييم ،وأصيييد بالبييي الييذي ليييس بمعلييم ،فييأخبرني مييا الييذي يحييل لنييا ميين
ذلك؟ قال  :أما ما ذارت أنام بأرض قوم من أىل اتاب تأالون في آنيتيم فإن وجدتم غير آنيتيم فيال تيأالوا فيييا ،حوان ليم
تج ييدوا فاغس ييلوىا ث ييم الي يوا فيي ييا)( )11فب ييين الح ييديث أن األفض ييل ع ييدم األا ييل فيي ييا لنجاس ييتيا ،حوان ل ييم يج ييدوا فالض ييرورة تب يييح
المحظورات؛ وذلك رفقا بالناس ،والدين يسر ال عسر فيو"(.)19
)6

عنايتو ببيان الحكم الشيرعي :ومين أمثلية ذليك تفصييلو ألحايام التقيية فقيال :الحايم األول :أن التقيية إنميا تايون إذا

اان الرجل في قوم افار ،ويخاف منيم على نفسو وماليو فييدارييم باللسيان ،الحايم الثياني :أنيو ليو أفصيح باإليميان والحيق

حيث يجوز لو التقية اان ذلك أفضل ،الحام الثالث :أنيا إنما تجوز فيما يتعلق بإظيار الموالة والمعاداة ،وقيد تجيوز فيميا
يتعلق بإظيار الدين ،الحام الرابع :ظاىر اآلية يدل أن التقية إنما تحل مع الافار الغالبين ،الحايم الخيامس :التقيية جيائزة
لصون النفس ،وىل ىي جائزة لصون المال يحتمل أن يحام فييا بالجواز ،الحايم السيادس :قيال مجاىيد :ىيذا الحايم ايان
ثابتا في أول اإلسيالم ألجيل ضيعف الميؤمنين فأميا بعيد قيوة دولية اإلسيالم فيال( .)15وميع ذاير الشييخ لكحايام المتعيددة فيي

المسألة الواحدة ّإال أنو لم يخالف مذىبو تقريبا ّإال ما نذر ،فالشيخ ال يرى من نفسو مجتيدا بل مقلّدا.
املطلب اخلامس :ميوجى الرتبٌِ ًاإلصالحُ.

من خالل دراستنا لتفسير الدر ،وجدنا أن الشيخ ييتم بالغ االىتمام بالقضايا التربوية ،وجعل توجيو إصالح األفراد

والمجتمع ،وذلك من خالل استنباط الميواعظ واسيتخراج العبير مين ايل آيية بميا يتسينى المقيام ،ونجيد ذليك فيي التفسيير اليو ّإال

ما ندر ،ومن أمثلة ذلك:

يك َمين
 )0التأكيد عمى المقصد العيام مين الخميق واايجياد :بعيد أن فسير قوليو تعيالىُ  :ق ِيل المَّ ُي َّيم َم ِالي َك ا ْل ُم ْم ِيك تُ ْيؤِتي ا ْل ُم ْم َ
ش ٍ ِ
ش ِِ
ِ
َِّ
اء َوتَ ِ
ير[آل عميران ،]62 :قيال:
اء َوتُِعَُّ َمن تَ َ
نَعُ ا ْل ُم ْم َك ِم َّمن تَ َ
تَ َ
اء َوتُآ ُّل َمن تَ َ ُ
ش ُ
ش ُ
ش ُ
ييء قَيد ٌ
اء ب َيد َك ا ْل َخ ْيُر إن َك َعمَ حى ُكي ّل َ ْ
ّأييييا النيياس إن اهلل مييا خلقاييم عبثييا ومييا تييراام ىمييال ،بييل خلقاييم ألسييمى وظيفيية وىييي العبييادة ،وليسييت العبييادة بييالغريزة اسييائر
إن اهلل مييزام عين سيائر
المخلوقات األخرى ،حواّنما العبادة التي الّفام بيا اهلل تعالى ىي العبادة بعد اإليمان االسيتداللي ،أيّ :
المخلوقات األخرى بالعقل ،وعرض عليام دليل وجوده وأثره في الاون؛ لتستدلوا على أن لييذا الوجيود واجيدا ميدب ار قيديرا ،مميا

يدعوام إليى اإليميان بيو واالمتثيال ألواميره ونواىييو التيي جياءام بييا رسيل اهلل -عليييم السيالم -وخياتميم( )12محميد رسيول اهلل
 المبعوث بالحق ،مما أوجب عليام االنصياع واإلذعان لما دعيا إلييو ،اللييم اجعلنيا مين الميؤمنين المصيدقين لميا دعيا إلييو
خاتم أنبيائك(.)17

جليييا فييي زوايييا تفسيييره ،امييا
 )6االىتمييام بهعمييار القمييوب وتَكييية النفييوس :ال شي ّ
ك أن التنشييئة الروحييية للشيييخ ظيييرت ّ
يال َآَّرٍة َوِان تَي ُك
يو َال َي ْ
ظمِ ُيم ِمثْقَ َ
يظير ذليك مين خيالل أسيلوبو الروحيي التربيوي ،ومثيال ذليك حيين فسير قوليو تعيالى :إِ َّن المَّ َ
ِ
ض ِ
يما[النساء ،]91 :قال :أييا الناس إن ىذه اآلية والحديث لتنفطر منيميا القليوب،
اع ْف َيا َوُي ْؤ ِت ِمن لَّ ُد ْن ُو أ ْ
س َن ًة ُي َ
َح َ
َجًار َعظ ً
وليزداد المؤمن إقباال على ربو ،مراقبا نفسو حتى ال يقع في الظلم؛ ألنو موقن أن الظلم ظلمات يوم القيامة ،فلذلك يشيفق
على نفسو من الموبقات ،وقد سمعتم في الدروس الجمعية أن النبي  في مرض وفاتو خرج يعطي القصاص من نفسو؛

ليرشد الناس على أن ىناك يوما عظيما يعرض فيو الناس بين يدي الديان؛ ليقتص من الظالم للمظلوم ،وال أنسياب بيينيم
ٔٔٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع ( 1441 ،)3ه2019/و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمفٌظ حاج إبراهَه ًحيَى شطياًِ

فالناس سواسية عند العدالة اإلليية ىيال اتعيظ ميتعظ لييرد المظيالم إليى أىلييا ،ويتيوب توبية خالصية هلل عين جملية المعاصيي فايل
مظلميية عالقيية ،واييل عالقيية مثييل غيريم حاضيير متعلييق بتالبيبييو ينييادي عليييو :يييا رب خييذ لييي حقييي منييو فقييد ظلمنييي وأىييانني ،إن
انت لذلك مدراا ،وبيالرجوع إليى ربيك موقنيا ،حوالييو قاصيدا أفيال تسيتحي أن تقيدم علييو قيدوم العبيد العاصيي فييردك وال يقبليك ،فيإن

انت راغبا في القبول فنفذ أوامره ورد المظالم وتب إليو(.)18

 )1حرصو عمى الجمع بيين أعميال الجيوارح وأعميال القميوب :بعيد أن ذاير تفاصييل األحايام الشيرعية المسيتنبطة مين تفسيير
س يِب ٍ
يل َحتَّي حيى
آم ُن يوا َال تَ ْقَرُب يوا َّ
س ي َك َار حم َحتَّي حيى تَ ْعمَ ُم يوا َمييا تَقُولُي َ
ُّيييا الَّي ِيآ َ
قولييو تعييالىَ  :يييا أَي َ
يون َوَال ُجُنًبييا إَِّال َعيياِب ِري َ
الصي َيالةَ َوأَنييتُ ْم ُ
ين َ
ِِ
طيًبيا
يدا َ
ص ِيع ً
تَ ْغتَ ِسمُوا َوِان ُك ُ
نت َّمْر َ
اء أ َ
َح ٌد من ُكم م َين ا ْل َغيائط أ َْو َال َم ْ
ياء فَتََي َّم ُميوا َ
ياء َفمَ ْيم تَ ِج ُيدوا َم ً
س َ
سيتُُم الن َ
سفَ ٍر أ َْو َج َ
ض حى أ َْو َعمَ حى َ
يور[النسياء ]91 :قيال :إن ىيذه اآليية الاريمية بينيت لنيا أحايام الطييارة التيي ىيي
يان َعفُ ِّيوا َُفُ ًا
س ُحوا ِب ُو ُجوِى ُك ْم َوأ َْيِدي ُك ْم إِ َّن المَّ َيو َك َ
ام َ
فَ ْ
واجييب ألداء العبييادة ،وقييد وردت قراءتييان لاييل منيمييا حاييم بينييو الفقييياء وأن ليييس بييين القيراءات تنيياقض وال تعييارض ،حوانمييا بينييت

تعاضييدا فييي بيييان األحاييام حسييب األح يوال ،وأن اإلقبييال علييى اهلل تعييالى يسييتوجب الطيييارة بنوعييييا :الطيييارة الظيياىرة والباطنيية،
فيقبييل علييى اهلل طيياى ار متطيي ار ميين األغيييار والنقييائض وعيين اييل مييا يبعييده عيين سيياحة اهلل تعييالى ،ويقبييل عليييو بقلييب نقييي صيياف

رد المظالم ألىليا ليس ألحد عليو تبعة تلام ىي الطيارة الحقيقية(.)19
طاىر من ال العيوب ،وقد ّ

وتعمدنا إيراد أنموذجين آليتين متعياقبتين مين نفيس السيورة حتيى يتضيح لنيا اىتميام الشييخ البيالغ بالتزايية حواصيالح القليوب،

واىتمامو بتجسيد أخالق القرآن في حياة السامعين والقارئين.
املطلب السادس :التكََه العاو للتفسري.

يى
ٔ) كثرة النقول :ومن أمثلة ذلك ما نقلو عن اإلمام الرازي حين فسر قولو تعيالىَ  :وِان ُكنتُ ْم ِفي َرْي ٍب م َّميا َنََّْل َنيا َعمَ ح
ون المَّ ِيو إِن ُكنيتُم ص ِ
ِ
اء ُكم من ُد ِ
فلميا طيرق موضيوع اإلعجياز
ورٍة من مثْمِ ِو َو ْاد ُعوا ُ
ياد ِق َ
ْ َ
ش َي َد َ
َع ْبد َنا فَأْتُوا ِب ُ
ين[البقيرةّ ،]61 :
س َ
أورد فييو قييول اإلميام اليرازي الييذي تجياوز فيييو  1صيفحات نقييال تامييا ،ثيم عقييب علييو بييأقوال غييره مين العلميياء فيزادت علييى األربييع
للنقول إالّ ّأنيا طويلة جداً ،واان من األجدر أن تختصر بدل نسخيا ااملة.
صفحات ،فمع أمانة الشيخ وتوثيقو ّ

)6

عدم التقيد بمنيج موحد في التحميل المغوي والبيياني :وذليك فيي مواضيع اثييرة فأحيانيا نجيد الشييخ يسيتفيض فيي القضيايا

ٖ)

اعتنيياؤه الشييديد باألحكييام الفقيييية والوسييائل التربوييية :اييان الشيييخ امييا ذارنييا ذا اخييتالف فييي منيجييو ،فنجييده يتنيياول فييي

البالغية في آية معينة ،لانو يغفليا في مواضع أخرى وال يذارىا ألبتة.

لاننيا ليم
اللغة مسألة ويتعمق فييا ّثم ىو ييميل مسيألة أخيرى بيذات أىميية األوليى ،فليم ياين ذا مينيج واضيح فيي الجانيب اللغيويّ ،

نجد ىذا في الجانب الفقيي والجانب التربيوي ،فقيد ايان مواظبيا عليى إبيراز األحايام واسيتنباطيا فيي ايل آييات األحايام ،وليم نجيده
يغادر آية تحوي عبر ّإال وقد بينيا ،فاىتمامو بتنمية النفس وتزايتيا راسخ في منيجو ولم نجده يتخلف عن ىذا إال ناد اًر.
)9

اىتمام الشيخ بالقراءات :من عظيم ما نجد في تفسير الشيخ أوجيو القيراءات المختلفية حيين ليم نقيف عليى موضيع وجيدت

)5

ميينيج الشيييخ مييع األحاديييث :لييم يعتمييد الشيييخ فييي تفسيييره فييي الجمليية إالّ علييى الصييحيح أو الحسيين ميين األحاديييث ،لايين

في قراءات إالّ وأوردىا ،ثم ىو يستثمرىا في التحليل اللغوي والنحوي ،والفقيي والبياني.

منيجو مع األسانيد غيير واضيح ،فأحيانيا يقيف عليى إسيناد الحيديث مطيوال وأحيانيا اثييرة يتجاوزىيا وياتفيي بالموضيع اليذي
وردت فيو.
اجمللة األردىَة يف الذراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٔٔ
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اخلامتة.

الدر الثمين خلصنا إلى مجموعة من النتائج وىي:
من خالل دراستنا لتفسير ّ
 -0يعد الشيخ التواتي بن التواتي الجزائري من العلماء الذين صنفوا مؤلفات في خدمة اتاب اهلل في التفسير والقراءات.
 -6للشيخ مصنفات اثيرة في الفقو ،والفقو المقارن ،اما لو مصنفات في اللغة حواسياماتو قيمة فيي ىيذين التخصصيين،
بعضيا رأى النور وبعضيا اآلخر ينتظر الطبع والنشر.
 -1من خالل المصادر التي اعتمدىا الشيخ في تفسيره يتب ّيين لنيا اليروح التيي يمتياز بييا فيي اتاباتيو ،مين إرادة الوحيدة والتي لف
بين المسلمين ،ومحاولة إب ارزه للمشترك بين المذاىب ،خاصة بين المالاي واإلباضي.

 -9اعتمد الشيخ في تفسيره على األسلوب التحليلي في التفسير ،وظير ذلك جليا في ال تفسييره ،وميع أن الشييخ قسيم السيورة
إلى مجموعات من اآليات وضمنيا في مواضيع مختلفة ّإال أنو بقي على األصيل وىيو األسيلوب التحليليي وليم يفارقيو إليى
الموضوعي طيلة تفسيره.

لاننييا نجييد أيضييا الصييبغة اللّغوييية
يدر الثمييين لغييوي ،امييا يمايين أن نصيينفو ضييمن االتجيياه الفقيييي التربييويّ ،
 -5االتجيياه العييام للي ّ
ظاىرة بحيث تجعل التفسير ذا اتجاه لغوي.

أن فيو بعضا من الينات ،حبذا لو تتيدارك فيي الطبعية الثانيية خاصية األخطياء
جمة ّإال ّ
 -2مع ما في تفسير الشيخ من فوائد ّ
المطبعية ،وبعض التراايب الغامضة.

اهلٌامض.
( )0تقع مدينة األغواط جنوب الجزائر وتبعد عن العاصمة مسافة  911ام.
( )6من شيوخ الزوايا في مدينة األغواط بالجزائر.

( )1أبو بار بن بلقاسم الحاج عيسى ،ولد سنة 0110ى ي0906-م بمدينية األغيواط ،تيوفي ييوم األحيد  16ذي القعيدة 0917ى ي62 ،
جوان 0987م.

( )9مضمن في خم سة أجيزاء األول منيو خصصيو للطييارة والصيالة والزاياة .الجيزء الثياني :خصصيو للصيوم والحيج ،الجيزء الثاليث:
خصصييو لكضييحية والعقيقيية واليوالئم واإليمييان والنييذور ،الجييزء ال اربييع :خصصييو لكحيوال الشخصييية ،الجييزء الخييامس :خصصييو

للمعامالت.

( )5في اثنتي عشرة جزءا.
الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،دار الحامة ،الجزائر6102 ،م ،ج ،0ص 5إليى ص .8وينظير:
( )2ينظر :التواتي بن التواتيّ ،
محمد أمين لواسف ،صحيفة الفكر ،يوم  5ديسمبر 6109م.

طفيش ولد ببني يزقن -القريبة من غرداية -جنوب الج ازئير عيام سينة 0612ى ي الموافيق لسينة 0861م،
( )7الشيخ محمد بن يوسف ّ
وتوفي يوم السبت  61ربع الثاني 0116ىي ،الموافق لميارس 0909م .ينظير :عيادل نيوييض0981 ،م ،معجيم أعيالم الجَائير،
مؤسسة نوييض الثقافية ،بيروت ،لبنيان ،ج ،0ص .19وينظير :خدوسيي ومجموعية مين األسياتذة6109 ،م ،موسيوعة العممياء

واألدباء الجَائريين ،منشورات الحضارة ،الجزائر ،ج ،0ص.611

( )8الشيخ إبراىيم بن عمر بيوض ،ولد سنة  0101ى ي0899 ،م تيوفي  09جيانفي 0980م .ينظير :نيوييض .معجيم أعيالم الجَائير ،ج،0
ص .015وينظر :خدوسي ومجموعة من األساتذة ،موسوعة العمماء واألدباء الجَائريين ،ج ،0ص.506
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمفٌظ حاج إبراهَه ًحيَى شطياًِ
( )9الشيييخ عبييد الحميييد بيين بيياديس ولييد بقسيينطينة 0889م الموافييق ل 0112ه ،وتييوفي سيينة 0991م الموافييق ل 0159ه .ينظيير:
خدوسييي ومجموعيية ميين األسيياتذة ،موسييوعة العمميياء واألدبيياء الجَائييريين ،ج ،0ص .91وينظيير :سييعد اهلل ،ط0998م ،تيياريخ

الجَائر الثقافي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ج ،6ص.16

الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،0ص.69
( )01ينظر :التواتي بن التواتيّ ،
( )00اما ذار ذلك في مقدمتو ينظر :المصدر السابق ،ج ،0ص.11
( )06ينظر :المصدر السابق ،ج ،0ص905؛ ج ،0ص.950
( )01ينظر :المصدر السابق ،ج ،0ص951؛ ج ،0ص.511
( )09ينظر :المصدر السابق ،ج ،8ص.01

( )05ينظر :المصدر السابق ،ج ،8ص.621
( )02ينظر :المصدر السابق ،ج ،8ص.01

( )07ينظر :المصدر السابق ،ج ،8ص.050
( )08ينظر :ماي بن أبي طالب أبو محمد ،تحقيق :محيي اليدين رمضيان ،الكشيف عين وجيوه القيراءات السيبع وعممييا وحججييا،
مؤسسة الرسالة ،ج ،6ص .609وابين خالوييو ،الحجية فيي القيراءات السيبع ،تحقييق :عبيد العيال سيالم مايرم ،دار الشيروق ،بييروت،
0199ه–0979م ،ص.697

يدر الثمييين فييي تفسييير الكتيياب المبييين ،ج ،02ص .09وينظيير :ابيين الجييزري محمييد بيين محمييد الدمشييقي،
( )09التيواتي بيين التيواتي ،الي ّ
النشر في القراءات العشر ،دار الاتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ج ،6ص.71

الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،00ص .17وينظر :أبو حيان األندلسيي ،تفسيير البحير المحييط ،دار
( )61التواتي بن التواتيّ ،
الاتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ج ،5ص.619

الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،09ص.691
( )60التواتي بن التواتيّ ،
( )66المرجع السابق ،ج ،09ص .111وينظر :المراغي أحمد مصيطفى ،تفسيير المراُيي ،شيراة مصيطفى الحلبيي حواخوانيو ،مصير،
0125ه0992-م ،ج ،69ص .99وينظر :الطبري أبو جعفر بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقييق :عبيد بين
عبد المحسن التراي ،دار ىجر ،القاىرة( ،ط0966 ،)0ه ،ج .61ص.615

الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،0ص.059
( )61التواتي بن التواتيّ ،
حييان األندلسيي ،رسيالة داتيوراه،
( )69ينظر :رمضان يخلف ،المواَنة بين تفسير (الكشاف) لمَمخشري و(البحير المحييط) ألبيي ّ
الية أصول الدين ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،الجزائر ،ص.02
الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،2ص.091
( )65التواتي بن التواتيّ ،
( )62المرجع السابق ،ج ،7ص .076وينظر :الزمخشري أبو القاسيم جيار اهلل محميود ابين عمير ،تفسيير الكشياف ،دار المعرفية ،بييروت،
لبنان0911 ،ه ،ص.699

الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،7ص .927وينظر :الزمخشري ،تفسير الكشاف ،ص.672
( )67التواتي بن التواتيّ ،
( )68صحيح البخاري ،باب :التوحيد ،رقم الحديث  ،2978ج ،9ص.918

( )69النووي أبو زاريا محيي الدين يحييى بين شيرف (ت 272ىيي) ،المنيياج شيرح صيحيح مسيمم بين الحجياج ،دار إحيياء التيراث العربيي،
بيروت( ،ط0196 ،)6ىي.07.011 ،

( )11صحيح البخاري ،اتاب :الرقائق ،باب :يقبض اهلل األرض يوم القيامة ،رقم الحديث  ،2059ج ،9ص.181
الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،02ص.905
( )10التواتي بن التواتيّ ،
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الدر الثمين في تفسير الكتاب المبيين ،ج ،09ص .997وينظير :الطبيري ،جيامع البييان عين تأوييل آي
( )16التواتي بن التيواتيّ ،
القرآن ،ج ،61ص.517
( )11مسلم ،صحيح مسمم ،اتاب :الصييد واليذبائح وميا يؤايل مين الحييوان ،بياب :الصييد بيالاالب المعلمية ،الحيديث رقيم  ،5077ج،1
ص.0516

الدر الثمين في تفسير الكتياب المبيين ،ج ،7ص .995وينظير :القرطبيي أبيو عبيد اهلل ،تحقييق :عبيد اهلل ابين
( )19التواتي بن التواتيّ ،
عبد المحسن التراي ،الجامع ألحكام القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان0917 ،ه ،ج ،7ص.109
الدر الثميين فيي تفسيير الكتياب المبيين ج ،5ص .058وينظير :القرطبيي ،الجيامع ألحكيام القيرآن ،ج،5
( )15التواتي بن التيواتيّ ،
ص.87
( )12اتبت في التفسير وخاتم محمد  ،وىي من بين األخطاء المطبعية التي وقفت علييا في ىذا التفسير.
الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،ج ،5ص.051
( )17التواتي بن التواتيّ ،
( )18المصدر السابق ،ج ،7ص.90
( )19المصدر السابق ،ج ،7ص.011
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