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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  منهج أيب السعود يف تفسريه من خالل ما كتب عنه

  عرض ومقارنة

  :تقدمي -
  : احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

ه كثري فإن لتفسري أيب السعود شهرة واسعة، وصيتا ذائعا، وهومرجع ذو أمهية ظاهرة، اعتمد علي
، وقد تناوله الباحثون يف التفسري ومناهجه بالدراسة والنقد، على اختالف مناهجهم، )١(ممن جاء بعده

وتباين طرائقهم، وتنوع أهدافهم، فكانت دراسام متأثرة مبا أحاط بالكُتاب من بالظروف اخلارجية، 
  .، وطبيعة الدراسة، وسعة اهلدفواألحوال اخلاصة، كالفترة الزمنية، والثقافة، وامللكة واملقدرة

ونظرا لتلك االختالفات، وما أثَّرت به على النتائج، فقد رغبت يف عرض بعض من تلك 
الدراسات، سواء اخلاصة بالكتاب نفسه، أو اليت تناولته مع غريه، حماوالً املقارنة بني تلك النتائج، 

  .والتعقيب عليها مبا يظهر يل من خالل املقارنة

 . تعاىل أن أكون قد قدمت مفيداأسأل اهللا

  :ترمجة املؤلف -

هو العالمة حممد بن حممد بن مصطفى العمادي احلنفي، ولد يف قرية بالقرب من القسطنطينية، 
هـ، وتعلم على يد والده، وعلى غريه من العلماء، مث درس يف ٩٠٠هـ، وقيل يف صفر سنة ٨٩٨سنة 

 قضاء القسطنطينية، مث عني قاضيا للعسكر، مث مفتيا ، مث)بروسة(بلده وخارجها، مث ويل قضاء 
  . هـ، واستمر على ذلك حىت وفاته٩٥٢بالقسطنطينية، وذلك عام 

  .وكان حاضر الذهن، سريع البديهة، ذا مهابة عظيمة، وواسع التقدير من العامة واخلاصة

                              

 من أكثر من استفاد منه اآللوسي، فقد تردد ذكره يف روح املعاين أكثر من سبعني مرة، كما استفاد منه )١(
     .الشوكاين، وذكره يف مخسة مواضع، وكذا الشنقيطي ذكره يف سنة مواضع
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٢  
حتفة : والفارسية، ومن تصانيفهكان فقيها أصوليا مفسرا شاعرا، عاملًا باللغات العربية والتركية 

معاقد النظر، وأما : الطالب يف املناظرة، ورسالة يف املسح على اخلفني، وحاشية على الكشاف، امسها
فقد بلغ شهرة عظيمة، . إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي: أشهر تصانيفه، فهو تفسريه

  .ومرتلة عليا

 .)٢(يف القسطنطينية. هـ٩٩٢س من مجادى األوىل سنة وكانت وفاته رمحه اهللا يف اخلام

  :مصادره -

يتضمن كل (( :نص أبو السعود على أنه استفاد من الكشاف وأنوار الترتيل، فقال عن التفاسري
 ال سيما الكشاف ، يتشنف ا آذان األذهان، وعوائد لطيفة، تقر ا عيون األعيان،منها فوائد شريفة

 فإن كال منهما قد أحرز قصب السبق أي ، والنعت اجلميل،ان بالشأن اجلليل املتفرد،وأنوار الترتيل
 ، وسطورمها عقود اجلمان، صحائفهما مرايا املزايا احلسان، كأنه مرآة ال جتالء وجه اإلعجاز،إحراز

ن اشتغايل مبطالعتهما ا أو، وسوالف الدهور واألعوام، ولقد كان يف سوابق األيام،وقالئد العقبان
 يدور يف خلدي على استمرار آناء الليل وأطراف ، وزمان انتصايب ملفاوضتهما ومدارستهما،تهماوممارس
 وأضيف إليها ما ، وأرتب غرر فرائدمها على ترتيب أنيق،ن أنظم درر فوائدمها يف مسط دقيق، أالنهار

خرة من زواهر  وصادفته يف أصداف العيامل الزا،ألفيته يف تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر احلقائق
 حسبما يقتضية جاللة شأن ، على نسق أنيق وأسلوب بديع، وأسلك خالهلا بطريق الترصيع،الدقائق
  . )٣()) ويستدعيه جزالة نظمه اجلليل،الترتيل

  . )٤(إبراهيم رفيده أنه إىل البيضاوي أقرب، منهجا وأسلوبا. ويرى د

أخذ تفسريه من الرازي ومن غريه، مثل (( :وقدم حممد املغراوي الفخر الرازي يف مصادره، فقال
))..الزخمشري

، وإمنا قدمه ألن أبا السعود أكثر متابعة للرازي يف تأويل الصفات من الزخمشري؛ ألن )٥(

                              
، وشذرات ٦/٢٠٠، وكشف الظنون ٣/٣٥، والكواكب السائرة ٤٣٩: العقد املنظوم : رمجته يف  ينظر يف ت)٢(

، ومعجم ٣٩٨: لألدنه وي. ، وطبقات املفسرين٨١: ، والفوائد البهية ١/٢٦١، البدر الطالع ٨/٣٩٨الذهب 
     .٧/٥٩، واألعالم ١١/٣٠١املؤلفني 

   .١/٤ إرشاد العقل السليم )٣(

     .٢/٩٨٧فسري  النحو وكتب الت)٤(

  .٢/٢٠٩ املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفات )٥(
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٣  
الزخمشري كان على مذهب املعتزلة، وقد جتنب أبو السعود اعتزاالت الزخمشري، كما سأتعرض له يف 

  .مبحث العقيدة إن شاء اهللا تعاىل

مجع فيه ما يف تفسري البيضاوي، وزاد زيادات حسنة « صاحب الكواكب السائرة على أنه ونص
 .)٦(»من تفسري القرطيب، والثعليب، والواحدي، والبغوي، وغريها

  :منهجه يف العقيدة -
، فقد اعتمد عليه اعتمادا ظاهرا، )الكشاف(كان من أهم مصادر أيب السعود يف تفسريه تفسري 

مقدمة كتابه، وتفسري الكشاف جارٍ على منهج املعتزلة يف مسائل العقيدة، من ونص على ذلك يف 
تأويل نصوص الصفات، وخلق أفعال العباد، وغري ذلك، وقد نص الدكتور حممد الذهيب على أن أبا 

مل يغتر مبا جاء يف الكشاف من االعتزاالت، وهلذا مل يذكرها إال على وجه التحذير منها، مع «السعود 
، وإىل اتباعه مذهب أهل السنة ذهب أيضا الدكتور )٧(»ه على مذهب أهل السنة يف تفسريهجريان

  .)٨(صبحي الصاحل

فعدم اغتراره باالعتزاالت، أمر غري معارض، وأما نسبته ملذهب أهل السنة، فمخالف فيه، قال 
تبع الرازي يف ... ؤولةوأما عقيدته يف الصفات، فهو على طريقة امل«: حممد بن عبد الرمحن املغرواي

. )٩(»..تصرفه مع الصفات، بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرها، وال أظن أنه شم رائحة مذهب السلف
  . )١٠(مث نقل كالمه عن بعض الصفات

  .)١١(وجند أيضا صاحل آل الشيخ ينسب تفسريه إىل األشاعرة

                              
     .٣/٣٥ الكواكب السائرة )٦(

    .١/٢٤٨التفسري واملفسرون ) ٧(

    .٢٩٣ :  مباحث يف علوم القرآن)٨(

    .٢/٢٠٩املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفات ) ٩(

    .٢٢٠-٢/٢٠٩املصدر السابق ) ١٠(

     .١٥: رة بعنوان مناهج املفسرين حماض)١١(
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٤  
وأما عقيدته يف الصفات، «: ) الرمحن الرحيم(وأشعريته ظاهرة يف تأويله بعض الصفات، فقال يف 

تبع الرازي يف تصرفه مع الصفات، بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرها، وال ... فهو على طريقة املؤولة
  .)١٢( »..أظن أنه شم رائحة مذهب السلف

وظهرت أشعريته أيضا يف الكالم عن القضاء والقدر، إذ جعل أفعال العباد منسوبة هلم من حيث 
سناد اإلضالل أي خلق الضالل إليه سبحانه مبين على أن مجيع األشياء خملوقة له وإ«: الكسب، قال

  .)١٣(»تعاىل، وإن كان أفعال العباد من حيث الكسب مستندة إليهم

إال أنه مل يسلك مسلك األشاعرة يف تعريف اإلميان، وصرح بتصحيح مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا، 
حقق بدون التصديق مبا علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه وهو يف الشرع ال يت((: فقال عن اإلميان

الصالة والسالم، كالتوحيد والنبوة والبعث واجلزاء،  ونظائرها، وهل هو كاف يف ذلك أو ال بد من 
انضمام اإلقرار إليه للمتمكن منه، واألول رأي الشيخ األشعري، ومن شايعه، فإن اإلقرار عنده منشأ 

ثاين مذهب أيب حنيفة ومن تابعه، وهو احلق، فإنه جعلهما جزأين له، خال أن إلجراء األحكام، وال
اعتقاد احلق، واإلقرار : اإلقرار ركن حمتمل للسقوط بالعذر، كما عند اإلكراه، وهو جمموع ثالثة أمور

 به، والعمل مبوجبه، عند مجهور احملدثني، واملعتزلة واخلوارج، فمن أخل باالعتقاد وحده فهو منافق،
ومن أخل باإلقرار فهو كافر، ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقًا، وكافر عند اخلوارج، وخارج عن 

))اإلميان غري داخل يف الكفر عند املعتزلة
)١٤(.  

  :منهجه يف النحو والقراءات -
جعل الدكتور الشحات حممد عبد الرمحن من  مسات منهج أيب السعود، اهتمامه باملسائل النحوية، 

  .)١٥(بيان مواقع الكلمات واجلمل، ويذكر األوجه احملتملة، وقد يرجح بعضها معلالً لذلكإذ يعرض ل

                              
     .١/١١ إرشاد العقل السليم )١٢(

    .١/٧٥السابق ) ١٣(

    .١/٣٠إرشاد العقل السليم ) ١٤(

جملة . الشحات حممد عبد الرمحن. د. حياته، منهجه يف التفسري. أبو السعود العمادي:  من أعالم التفسري البياين)١٥(
     .١٨٨: ص. هـ١٤٠٥صفر . ٥٧ السنة ٢ج. األزهر
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٥  
وقيد الدكتور إبراهيم رفيده ذكره للمسائل النحوية، باالضطرار الذي يلجئه إىل توضيح املعىن من 

ه األصليني ولكنه يف هذا يعتمد على مصدري... خالل اإلعراب، أو تقوده إىل ذكر تلك املسائل املناسبة
أنا جند فيه بعض ((الكشاف وأنوار الترتيل، وهو إىل الثاين منهما أقرب، ومن أمارات نقله وتأثره به : 

))..التوجيهات النحوية الضعيفة، اليت رضيها البيضاوي ومل يذكرها الزخمشري
)١٦(.  

ءات، وإال فمن وقربه من البيضاوي، إمنا هو يف جمال دراسة الدكتور رفيده، وهو النحو والقرا
  . اعتبارات اخرى، ليس كذلك، كاالهتمام بوجوه اإلعجاز، فإنه إىل الزخمشرسي أقرب

، )١٧(ومع اعتماده على هذين املصدرين، إال أن له رؤى خاصة، واختيارات خارجة عن فلكهما
تينِ الْتقَتا فئَةٌ ﴿قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَ: )١٩( يف قوله تعاىل)١٨()فئة(فمن ذلك توجيهه قراءة نصب 

على املدح، أو الذم، أو على احلالية من ضمري ((، إذ جعله تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى كَافرةٌ﴾
توطئة ملاهو احلال حقيقة، إذ املقصود ) أخرى(و) فئة(التقتا مؤمنة وكافرة، فيكون : ، كأنه قيل)التقتا(

))اء زيد رجالً صاحلًاج: بالذكر وصفهما، كما يف قولك
)٢٠( .  

﴿اَألعراب أَشد كُفْراً : )٢٢( عند تفسري قوله تعاىل)٢١()األعراب(ومن ذلك أيضا حبثه يف لفظ 
لئال يلزم كون : هي صيغة مجع ليست جبمع للعرب، قال سيبويه) األعراب(((:  فإنه قال،ونِفَاقاً﴾

اص، سواء سكن البوادي أم القرى، وأما اجلمع أخص من الواحد، فإن العرب هو هذا اجليل اخل
أعرايب، : على لفظه، فقيل) األعراب(فال يطلق إال على من يسكن البوادي، وهلذا نسب إىل ) األعراب(

ورجل أعرايب، وجيمع ... جموسي ويهودي: العرب، كما يقال: رجل عريب، ومجعه: وقال أهل اللغة
))على األعراب واألعاريب، أي أصحاب البدو

)٢٣(.  

                              
     .٢/٩٨٧ النحو وكتب التفسري )١٦(

  .١/٢٥٠، والتفسري واملفسرون ٢/٩٨٩ النحو وكتب التفسري )١٧(

     .٢/٩٨٩ النحو وكتب التفسري )١٨(

     .١٣: من اآلية.  سورة آل عمران)١٩(

     .٢/١٢ إرشاد العقل السليم )٢٠(

     .٢/٩٩٠ النحو وكتب التفسري )٢١(

     .٩٧: من اآلية.  سورة التوبة)٢٢(

    .٤/٩٥  إرشاد العقل السليم )٢٣(
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٦  
، )٢٤( ويؤكد األستاذ العريب شاوش، تضلع أيب السعود النحوي، ويسوق لذلك عددا من األمثلة

، أو اليت )٢٥(اليت ينسب فيها بعض اآلراء للبصريني، ويردها، ويبني أا ليست بصحيحة، معلالً وموجها
له عنه يف تفسري قوله ، وهذا املثال هو ما نق)٢٦(يردها؛ ألنه ينتج عنها فهم يرى فيه تعسفًا واضحا

﴿يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاٌء : )٢٧(تعاىل
فَّارةٌ طَعام مساكني مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالغَ الْكَعبة أَو كَ

﴾رِهالَ أَمبو ذُوقياماً ليص كلُ ذَلدع أو كفارة﴾ : إن قوله تعاىل:وقد قيل((:  إذ قال،أَو﴿ 
 واإللتجاء إىل ،فال يبقى حينئذ يف النظم الكرمي ما يقدر به الطعام والصيام ﴿جزاء﴾عطف على 

 فقوله ، وعلى سائر القراءات، بالرفع﴾﴿جزاٌء قراءة  هذا على، تعسف ال خيفىيالقياس على اهلد
أو ( : وقرىء)هو من النعم( : واجلملة معطوفة على مجلة،خرب مبتدأ حمذوف ﴿أو كفارة﴾تعاىل 
 على أن التبيني حيصل )طعام مسكني( : لتبيني نوع الكفارة وقرىء، باإلضافة) مساكني طعامِكفارةُ

دل الشيء ما عادله  والفرق بينهما أن ع، بكسر العني)دلأو ع( : وقرىء،بالواحد الدال على اجلنس
 ، كأن املفتوح تسمية باملصدر،دله ما عدل به يف املقدار وع، كالصوم واإلطعام،من غري جنسه

 واخليار يف ذلك للجاين عند ، متييز للعدل)اصيام( و، وذلك إشارة إىل الطعام،واملكسور مبعىن املفعول
))ني عند حممد رمحه اهللامكَ وللح،وسف رمحهما اهللاأيب حنيفة وأيب ي

)٢٨( .  

يلمس لديه مسات العامل املوضوعي، الذي يتتبع كل وجه ويبني ((وعقب على هذا بأنّ أبا السعود 
))نتائجه، إىل أن خيلص إىل األحكام املستنبطة، ومن يقول ا من األئمة والفقهاء

)٢٩( .  

                              
جملة دار . العريب شاوش. طريقته يف العمل بالرواية ومنهجه يف توظيف القراءات القرآنية: تفسري أيب السعود) ٢٤(

  .٢٢٥: ص. هـ١٤١٩-١٤١٨. ١٥:عدد. احلديث احلسنية

   .م ينفَع الصادقني صدقُهم﴾﴿قَالَ اللَّه هذَا يو: يف تفسري قوله تعاىل. ٣/١٠٢ إرشاد العقل السليم )٢٥(

     .٣/٧٩ إرشاد العقل السليم )٢٦(

     .٩٥: من اآلية.  سورة املائدة)٢٧(

     .٣/٧٩ إرشاد العقل السليم )٢٨(

جملة دار . العريب شاوش. طريقته يف العمل بالرواية ومنهجه يف توظيف القراءات القرآنية:  تفسري أيب السعود)٢٩(
    .٢٢٥: ص. هـ١٤١٩-١٤١٨. ١٥:ددع. احلديث احلسنية
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٧  
، فال يعدو )٣٠(ريب شاوش عن أيب السعود هو بنصه يف الكشافواحلقيقة أن ما نقله األستاذ الع

من قوله ) يوم(عمل أيب السعود يف هذا املوضع أن يكون نقالً عنه، وكذا ما أشار إليه من إعراب 
 أيضا، وال )٣٢( فإنه متابع فيه للزخمشري،قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم﴾﴿: )٣١(تعاىل
هر يف كالمه رد لقول البصريني، وال اختيار لقول آخر، وإمنا هو سرد لالحتماالت، ومنها ما ال يظ

  .)٣٣(يرتضيه البصريون

وهكذا جند أن األستاذ العريب شاوش، مغفالً جانب النقل عند إصدار أحكامه، ولذا فإن أحكام 
  .الدكتور إبراهيم رفيده أدق يف منهج أيب السعود النحوي

، فإين أجد الدارسني قد اختلفوا يف وصف تناوله إياها، فالدكتور قراءات القرآنيةوأما ال
أبا السعود ال يكثر من إيراد القراءات، ولكنه يروي السبعية والشاذة، ويردد ((إبراهيم رفيده يقرر أن 

))تلحني بعضها
 لمن يغفر﴿فَ: )٣٥(قوله تعاىل: ، وذكر بعض األمثلة اليت حلن فيها القراءات، ومنها)٣٤(

))وإدغام الراء يف الالم حلن((: يف قراءة اجلزم، قال، يشاُء﴾
وإصدار مثل ((: ، وعقب على ذلك بقوله)٣٦(

هذا احلكم القاطع، من آثار التقليد والنقل دون روية، إذ هو نفسه يردد هذا النقد يف مواضع 
))..)٣٧(أخرى

يس فيه ما يلفت النظر، أو يدل على ، مث بني رأيه يف منهجه يف القراءات، وأنه ل)٣٨(
  . )٣٩(موقف مستقل، يستدعي اإلطالة يف بيان جوانبه

                              
  .٦٤٥-١/٦٤٤الكشاف ) ٣٠(

    .١١٩: من اآلية. سورة املائدة) ٣١(

    .١/٦٥٨الكشاف ) ٣٢(

  .٣/١٠٢ إرشاد العقل السليم )٣٣(

    .٢/٩٩٢النحو وكتب التفسري ) ٣٤(

    .٢٨٤: من اآلية. سورة البقرة) ٣٥(

    ١/٢٧٣  إرشاد العقل السليم)٣٦(

  ).مطبعة صبيح (٣/١٢٤، ٢/١٣٩، ١/٣١٢وهي أحال إىل ثالثة مواضع ، ) ٣٧(

     .٢/٩٩٢ النحو وكتب التفسري )٣٨(

  .٢/٩٩٣املصدر السابق   ) ٣٩(
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٨  
أنه يعرض هلا أحيانا لذكر القراءات، ب«وجند الدكتور حممد الذهيب يوجز منهجه يف القراءات 

  .)٤٠(»ولكن بقدر ما يوضح به املعىن، وال يتوسع كما يتوسع غريه

الرأي، ويتخذه مدخالً للحديث عن منهج أيب السعود يف وحيفل األستاذ العريب شاوش ذا 
  :، والذي ميكن تلخيصه يف )٤١(القراءات

وظف القراءات خلدمة اهتمامه األساسي، إذ جعلها وسيلة لتوضيح املعاين اليت ختدم  -١
  .السياق، معتمدا على املقارنة للتوضيح والترجيح

 .اضلة بني القراءاتحكَّم املقياس البالغي يف حتديد الفصاحة، يف املف -٢

اختلط مفهوم القراءة املشهورة والشاذة عنده، فتارة يصف قراءة بالشهرة، وعند البحث  -٣
 .تكون من الشواذ

عند إيراده للقراءة، سواًء كانت من السبع أو من غريها، فإنه قد يعلق عليها وقد ال  -٤
 .يعلق

 .يستدل بالسنة، وبآثار الصحابة والتابعني، لقوة القراءة -٥

 يستدل باللغة، يف معناها العام، من بنية الكلمة، والشعر، والقصة، وطرق التعبري، كما -٦
 .يف تقوية القراءة

كما أنه يتناول األوجه اإلعرابية، وحيللها، ويرجح ما يراه، مع التعليل، وهذا مما يظهر  -٧
 . )٤٢(تضلعه النحوي

 إن ما يأيت به أبو السعود ال والذي يظهر أن كفة الصواب راجحة مع الدكتور إبراهيم رفيده، إذ
 منقوالً من مصدريه، وعلى هذا فال ميكن نسبة التحليل والتوجيه - يف األغلب–يعدو أن يكون 

  .الترجيح له

                              
    .١/٢٤٩ التفسري واملفسرون )٤٠(

      .٢٠٦: طريقته يف العمل بالرواية ومنهجه يف توظيف القراءات القرآنية:  تفسري أيب السعود)٤١(

  .٢٢٩-٢١٦: لرواية ومنهجه يف توظيف القراءات القرآنيةطريقته يف العمل با:  تفسري أيب السعود)٤٢(
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٩  
  :االهتمام بالنواحي البالغية -

أولع أبو السعود بالنواحي البالغية للقرآن، واهتم بالكشف عنها، وبإظهار أسرار : الذهيب. قال د
وخباصة يف باب الفصل والوصل، واإلجياز واإلطناب، والتقدمي والتأخري، ((مه وأسلوبه، اإلعجاز يف نظ

ويكاد يكون ... واالعتراض والتذييل، كما أنه يهتم بإبداء املعاين الدقيقة، اليت حتملها التراكيب القرآنية
))هو أول املفسرين املربزين يف هذه الناحية

)٤٣(.  

، أما ادعاء الذهيب أنه أول املفسرين )٤٤(ر اتفق عليه الدراسون لهواهتمامه بالنواحي البالغية أم
  .املربزين يف هذه الناحية، فهو مردود؛ فإن الزخمشري قد سبقه إىل هذا، كما هو ظاهر ومعلوم

  :منهجه بني الرأي والرواية -
 األستاذ ، إال أن)٤٥(أبو السعود من املفسرين الذين اعتمدوا على الرأي يف توضيح معاين كتاب اهللا

العريب شاوش كشف عن جوانب من تفسريه اعتمد فيها على الرواية يف التفسري،  فمن ذلك أنه 
استخدم تفسري القرآن بالقرآن، وذلك على على مستوى املواضيع واملترادفات، وعلى مستوى الظواهر 

ا أَنزلْناه في لَيلَة ﴿إِن: )٤٦(وقد مثل لذلك بعدد من األمثلة، ومنها قوله تعاىل. النحوية والبالغية
﴾كَةاربرِ﴾: )٤٧(جنده يوضح الليلة مبا ورد يف قوله تعاىل«: قال، مالْقَد لَةي لَيف اهلْنا أَنزفريى ﴿إِن 

وعند الرجوع إىل إرشاد . )٤٨(»...أن الليلة املباركة هي ليلة القدر، وإن كان ذكر معها أقوالً أخرى

                              
     .١/٢٤٨ التفسري واملفسرون )٤٣(

املفسرون بني . ٦٠: حممد النقراش السيد علي . د.  مناهج املفسرين من العصر األول إىل العصر احلديث )٤٤(
جملة .  .١٥٧: وميالر. د. وحبوث يف أصول التفسري ومناهجه ،١/٢٠٩التأويل واإلثبات يف نصوص الصفات 

  .١٨٨: ص. هـ١٤٠٥صفر . ٥٧ السنة ٢ج. األزهر

، وحبوث يف ٤٩: ، ومناهج املفسرين من العصر األول إىل العصر احلديث١/٢٤٥التفسري واملفسرون :  ينظر)٤٥(
التفسري (فقد صنفوا تفسريه حتت  ،١٩٣:أمحد الشرقاوي. ومناهج املفسرين . ١٥٦: أصول التفسري ومناهجه

  .)بالرأي

     .٣: من اآلية.  سورة الدخان)٤٦(

    .١:اآلية.  سورة القدر)٤٧(

     .١٩٥: جملة دار احلديث احلسنية.  تفسري أيب السعود وطريقته يف العمل بالرواية)٤٨(
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١٠  
با السعود مل يستشهد بآية سورة القدر، ومل يسبق هلا أي ذكر يف سورة العقل السليم جند أن أ

  .)٥٠(، وإمنا نقل ما ذكره الزخمشري من األقوال)٤٩(الدخان

﴿قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في : )٥١(ومثال آخر يف قوله تعاىل
الطمع، لعدم اجلزم منه عليه السالم بأم هم املستخلفون لعل اإلتيان بفعل : قيل«: قال اَألرضِ﴾

بأعيام، أو أوالدهم، فقد روي ان مصر إمنا فتحت يف زمن داود عليه السالم، وال يساعده قوله 
  .)٥٣(»وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق اَألرضِ ومغارِبها﴾﴿: )٥٢(تعاىل

ثل بأمثلة أخرى، وضح فيها أبو السعود جوانب حنوية وبالغية يف بعض اآليات، من خالل كما م
  .)٥٤(املقارنة بآيات أخرى

كما أنه وظف األحاديث النبوية، واآلثار املروية عن الصحابة يف خدمة كثري من القضايا املتنوعة، 
وية، أو توضيحها، أو لالستشهاد ، كتدعيم قضية حن)٥٥(التفسريية احملضة، كالتماس معىن آية، والنحوية

مسي اإلنسان إنسانا ألنه عهِد إليه : علىقضية لغوية، ومن ذلك أنه ساق ما روي عن ابن عباس أنه قال
ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه وبِالْيومِ اآلخرِ وما هم ﴿: )٥٧(، وذلك عند قوله تعاىل)٥٦(فنسي

﴾نِنيمؤ٥٨(بِم(.  

                              
     .٨/٥٨ إرشاد العقل السليم )٤٩(

  .٣/٤٩٩ الكشاف ) ٥٠(

     .١٢٦: من اآلية.  سورة األعراف)٥١(

     .١٣٧: من اآلية.  سورة األعراف)٥٢(

    .٣/٢٦٣إرشاد العقل السليم ) ٥٣(

  .١٩٥: جملة دار احلديث احلسنية. تفسري أيب السعود وطريقته يف العمل بالرواية) ٥٤(

    .١/٥٥إرشاد العقل السليم ) ٥٥(

    .١/٣٩السابق ) ٥٦(

   .٨: اآلية. سورة البقرة) ٥٧(

  .١٩٧: حلسنيةجملة دار احلديث ا. تفسري أيب السعود وطريقته يف العمل بالرواية  ) ٥٨(
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١١  
ويأيت إيراد احلديث عنده على أشكال متعددة، فنادرا ما يسوق احلديث بسنده ومتنه، واألغلب 

، )ويف احلديث: (، أو يذكره بصيغة)روِي(أن يورد احلديث باملعىن، وغالبا ما يورده بصيغة التمريض 
  .)٥٩(...وكثريا ما يفوض العلم به إىل اهللا تعاىل، ونادرا ما يشري إىل رفع احلديث

  :موقفه من اإلسرائيليات -
نص الدكتور حممد الذهيب على إقالله من اإلسرائليات، وإن ذكرها، فإنه ال يذكرها على سبيل 
اجلزم ا، بل يصدرها مبا يشعر بضعفها، وال يعقب عليها بعض ذكرها، مكتفيا بتصديرها مبا يشعر 

أنه ال يعقب عليها، : سرائيليات، والثايناإلقالل من اإل: األول: ، ويف نصه هذا حكمان)٦٠(بالتضعيف
، وأما الثاين فقد تعقبه الدكتور حممد النقراش، فقد ساق )٦١(فأما األول فلم ينازع فيه، فيما اطلعت عليه

 فنرى أن أبا السعود يذكر قصة فتنة نيب »...ومع جاللة قدر أستاذنا فإنا ال نسلم بذلك«: قوله، مث قال
الءه بأعظم ما يكون التوجيه الذي يليق بشرف النبوة، ويقول واصفًا ما قال أهل اهللا داود، مث يوجه ابت
فأفك مبتدع مكروه، ومكر خمترع بئس ما مكروه، متجه األمساع، وتنفر منه «: الكتاب مما ال يليق

  .)٦٣)(٦٢(»الطباع، ويل ملن ابتدعه وأشاعه، وتبا ملن اخترعه وأذاعه

أنه ال يذكر اإلسرائيليات، وإن ذكرها حذَّر : املسألة مبا مفادهوفصل الدكتور أمحد الشرقاوي يف 
منها، ولكنه يف مواطن قليلة قد يذكرها دون تعقيب، ومن ذلك ما أورده بشأن هدية بلقيس لسليمان 

  .)٦٦)(٦٥(، وقد يقع فيها حبسن نية، كما يف قصة داود مع امرأة أوريا)٦٤(عليه السالم

                              
  .١٩٨: طريقته يف العمل بالرواية ومنهجه يف توظيف القراءات القرآنية : تفسري أيب السعود  ) ٥٩(

     .١/٢٤٩ التفسري واملفسرون )٦٠(

حياته، منهجه يف . أبو السعود العمادي: من أعالم التفسري البياين. ١٩٨: الشرقاوي. مناهج املفسرين د) ٦١(
     .١٨٨: التفسري

    

     .٧/٢٢٢شاد العقل السليم  إر)٦٢(

    .٥٥: مناهج املفسرين من العصر األول إىل العصر احلديث) ٦٣(

     .٦/٢٨٤ إرشاد العقل السليم )٦٤(

، وقد ذكر يف ذلك املوضع القصة بوجهني خمتلفني، وجه األول بأن ذلك كان ٧/٢٢٢إرشاد العقل السليم ) ٦٥(
    ...إفك مبتدع مكروه: هجائزا يف شريعته، وأنكر السياق الثاين وقال عن
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١٢  
  :أثر عصره يف منهجه -

 العصر زمن ابتكار وجتديد، وال زمن ضة هلا مسة خاصة، وإمنا كان إعادةً للسالف، مل يكن ذلك
 وضع تفسري جديد  وكان» نزعة اجلمع والتلخيص واحملاكمة قد شاعت بني العلماء العثمانيني«ولذا فإن

 من ، فحققه أبو السعود، وكان خري)٦٧(تطلعا للكافة ..ويلخص املهم، ..جيمع بني الكشاف والبيضاوي
  .يقوم به، ملا كان له من مكانة عالية

  

  :اخلامتة -
وبعد هذا العرض املختصر لطائفة من الداراسات املتناولة ملنهج أيب السعود، يظهر يل أن مثت 

  : أسبابا هلذه االختالفات اليت أبرزا، فمن ذلك

ألن وجهة الدراسة، وختصصها، فاملغراوي قدم الفخر الرازي يف مصادر أيب السعود؛  -١
أبا السعود كان أقرب إىل الرازي منه إىل الزخمشري، كما فعل الدكتور رفيده، إذ 

كما -ذهب إىل أن أبا السعود أقرب إىل تفسري البيضاوي منهجا وأسلوباً، وذلك 
 . من حيث ختصص دراسة الدكتور رفيده، وهو النحو والقراءات- يظهر

كتور الذهيب ينسب أبا السعود إىل ثقافة الدارس واعتقاده، وذلك هو الذي جعل الد -٢
 على حد » يشم رائحة مذهب السلفمل«بأنه : أهل السنة،  وجيعل املغراوي يعرب عنه

 .قوله

اختالف املعيار يف املقياس، فالدكتور رفيده، مل يقف عند منهج أيب السعود يف النحو  -٣
أحكاما، وفصل يف والقراءات؛ ألنه اعتربه ناقالً، يف حني أن األستاذ شاوش، علق عليه 

 .معايريه يف احلكم على القراءة، وتغافل عن مسألة النقل

مقدار االستقصاء يف البحث ودقته، وهذا الذي جعل حكم الدكتور الذهيب خيالف يف  -٤
مسألة موقف أيب السعود من اإلسرائيليات، نظرا ألن عمل الدكتور الذهيب موسوعي، 

                                                                                      
    .١٩٨: الشرقاوي. مناهج املفسرين د) ٦٦(

    .١٦٣: التفسري ورجاله) ٦٧(
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١٣  
ما استطاع من جاء بعده، أن يكون أكثر واالستقصاء الدقيق أمر فيه عسر، بين

 .استقصاء، وأدق نتيجة

إنه مسيع .. هذا، وأسأل اهللا العلي االقدير، أن يهدينا إىل الصواب يف االعتقاد والول والعمل
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد.جميب



   عرض ومقارنة–منهج أيب السعود يف تفسريه من خالل ما كتب عنه 
  

١٤  

  :قائمة املصادر واملراجع -

  :الكتب* 
 .القرآن الكرمي -١

دار إحياء التراث العريب، ال : بريوت. ال ط. ليب السعود العمادي. سليمإرشاد العقل ال -٢
 .ت

 .م١٩٩٥دار العلم للماليني، : بريوت. ١١:ط. خلري الدين الزركلي. األعالم -٣

- مكتبة التوبة: الرياض. ٦:ط. فهد الرومي. د.أ. حبوث يف أصول التفسري ومناهجه -٤
 .هـ١٤٢٢مكتبة الرشد، 

 .دار الكتاب اإلسالمي، ال ت: القاهرة.  ال ط.للشوكاين. البدر الطالع -٥

 .م١٩٧٢دار الكتب الشرقية، : تونس. ٢:ط. للفاضل بن عاشور. التفسري ورجاله -٦

 .هـ١٤٢١مكتبة وهبة، : القاهرة. ٧:ط. حممد حسني الذهيب. د. التفسري واملفسرون -٧

 .، ال تدار إحياء التراث العريب: بريوت. ال ط. البن العماد احلنبلي. شذرات الذهب -٨

املدينة . ١:ط. سليمان اخلزي: حتقيق. ألمحد بن حممد األدنه وي. طبقات املفسرين -٩
  .هـ١٤١٧: املنورة

مع (هـ ١٣١٠: مصر. ال ط. لعلي بن أليل بايل. العقد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم - ١٠
 ).الشقائق النعمانية

 .هـ١٤١٤دار الفكر، : بريوت. ال ط. حلاجي خليفة. كشف الظنون - ١١

 .دار الفكر، ال ت: بريوت. ال ط. للزخمشري. شافالك - ١٢

 .ال بيانات نشر. أليب املكارم الغزي. الكواكب السائرة  - ١٣

دار العلم للماليني، : بريوت. ٣:ط. صبحي الصاحل. د. مباحث يف علوم القرآن - ١٤
 .م١٩٦٤

دار : الرياض. ١:ط.حملمد املغراوي. املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفات - ١٥
 .هـ١٤٠٥ة،طيب
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١٥  
 . دار إحياء التراث العريب، الت:بريوت. ال ط. لعمر رضا كحالة. معجم املؤلفني - ١٦

 .هـ١٤٢٥مكتبة الرشد، : الرياض. ١:ط. أمحد الشرقاوي. د.مناهج املفسرين - ١٧

. حممد النقراش السيد علي. د. مناهج املفسرين من العصر األول إىل العصر احلديث - ١٨
 .هـ١٤٠٨مكتبة النهضة، : بريدة. ١:ط

حماضرة مفرغة يف موقع . للشيخ صاحل آل الشيخ. مناهج املفسرين - ١٩
:www.alsalsfia.com 

الدار اجلماهريية للنشر : اجلماهريية الليبية. ٣:ط. إبراهيم رفيده. د. النحو وكتب التفسري - ٢٠
 .م١٩٩٠والتوزيع واإلعالن، 

  :الدوريات* 
  .هـ١٤١٩- ١٤١٨. ١٥:عدد. جملة دار احلديث احلسنية -١

  .هـ١٤٠٥صفر . ٥٧السنة . ٢ج. األزهرجملة  -٢

  

  مت

 واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

  

  

  

 

  


