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  املبحث األول
  منهج الشوكاين يف التفسري

ميتاز تفسري اإلمام الشوكاين بنقوال ته الكثرية من كتب علماء التفسري ومن 
تفاسري احملدثني واللغويني وكتب أحكام القرآن، فهو وإن عاش يف بيئة 
زيدية تعتمد على أغلب كتب املعتزلة، وال تم مبا سواها إال القليل فقد 

وجعل للسلف قصب السبق من حيث صفاء العقيدة ووضوح باينهم، 
وسوف أذكر هنا مصادره اليت اعتمد عليها ونقل منها أثناء تفسريه، . )١(املنهج

  .مث طريقته اليت سار عليها يف تفسريه لآليات
  :املصادر اليت اعتمد عليها يف تفسريه: أوالً

وإليك بياا وهذه املصادر ختتلف حبسب الفنون اليت ضمنها تفسريه، 
  :كما يلي

  :مصادره يف التفسري - أ
، ويعترب تفسري عبد )٢١١ت (تفسري عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  -١

  .)٢(الرزاق من التفاسري املهمة اليت اعتمد عليها الشوكاين
  .)٣()٢٤٩ت (تفسري عبد بن محيد  -٢
صل جامع البيان أ: وكتابه) ٣١٠ت(ابن جرير الطربي حممد بن جعفر  -٣

  .)٤(التفاسري، وعمدة الشوكاين األول يف الرواية
  .)٥()٣٢٧ت (تفسري ابن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد  -٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .بتصرف) ١٠٧ص(الغماري، اإلمام الشوكاين مفسراً   )١(
 ).٣/٣٥٣(الزركلي، األعالم )  ٢(
 ).٣/٢٦٩(الزركلي، األعالم )  ٣(
  ).٦/٢٩٤(الزركلي، األعالم  ) ٤(
 ).٣/٣٢٤(الزركلي، األعالم )  ٥(
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  . )١(مفاتيح العيب: وكتابه) ٥٣٨ت ( الزخمشري حممود بن عمر  -٥
  . )٢(احملرر الوجيز: وكتابه )٥٤٠ت( غالب بن احلق عبد ابن عطية -٦
اجلامع ألحكام القرآن، : وكتابه )٦٧١ت (القرطيب حممد بن أمحد  -٧

  . )٣(وقد اعتمد عليه الشوكاين كثرياً
، واعتمد عليه الشوكاين )٧٤٥ت (تفسري أيب حيان حممد بن يوسف  -٨

  . )٤(عند تعرضه إلعراب اآلية
تفسري القرآن العظيم، : وكتابه) ٧٧٤ت (ابن كثري إمساعيل بن عمر  -٩

  .)٥(ح األحاديث وحتسينهاوقد اعتمد عليه كثرياً، وقلده يف تصحي
الدر : وكتابه) ٩١١ت ( الكمال بن الرمحن عبدتفسري السيوطي  -١٠

   .)٦(املنثور، وغالب مرويات الشوكاين مجعها من هذا التفسري
  :مصادره يف احلديث -ب
  .)٧()٢١١ت (مصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  -١
  .)٨()٢٢٧ت( سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساينسنن  -٢
  .)٩()٢٣٥ت (مصنف ابن أيب شيبة أيب بكر  -٣
  .)١٠()٢٤٢ت(مسند أمحد بن حنبل  -٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٥٥(الزركلي، األعالم )  ١(
 ).٣/٢٨٢(الزركلي، األعالم )  ٢(
 ).٦/٢١٧(الزركلي، األعالم ) ٣(
 ).٧/١٥٢(الزركلي، األعالم ) ٤(
 ).١/٣٢٠(الزركلي، األعالم )  ٥(
 ).٣/٣٠١(الزركلي، األعالم ) ٦(
 ).٣/٣٥٣(الزركلي، األعالم )  ٧(
  ).٣/٣٥٣(الزركلي، األعالم  )٨(
 ).١٠/٥٨٦( سري أعالم النبالءالذهيب،  )٩(
  ).١/٢٠٣(الزركلي، األعالم  )١٠(



� ٦١ - 

 

  .)١()٢٤٩ت (مسند عبد بن محيد  -٥
 .)٢(صحيح البخاري: من كتابه) ٢٥٦ت(حممد بن إمساعيل البخاري  -٦

 .)٢(البخاري

 .)٣(صحيح مسلم: من كتابه) ٢٦١ت(مسلم بن احلجاج النيسابوري  -٧

سنن : ، من كتابه)٢٧٥ت(أبوداود اين سليمان بن األشعث السجست -٨
 .)٤(أيب داود

 .)٥( املعجم الثالثة: من كتبه) ٣٦٠ت(سليمان بن أمحد الطرباين  -٩

املستدرك على : كتابهمن ) ٤٠٥ت( حممد بن عبد اهللا احلاكم -١٠
 .)٦(الصحيحني

السنن : من كتابه) ٤٥٨ت(أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي  -١١
  .)٧(انالكربى، وشعب اإلمي

  :مصادره يف اللغة - ج
حممد بن زياد، أبو عبد اهللا، راوية نسابة عالمة باللغة : ابن األعرايب -١

  .)٨()٢٣١ت(
أكثر الشوكاين  )٩()٣٢٢ت(عبد اهللا بن مسلم الدينوري : ابن قتيبة -٢

  .النقل من كتابه غريب القرآن وغريه
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٢٦٩(الزركلي، األعالم  )١(
 ).١٢/٣٩١(سريأعالم النبالء الذهيب، )  ٢(
 .)١٢/٥٥٧(سري أعالم النبالء الذهيب، )  ٣(
 .)٢/٤٠٤( وفيات األعيانابن خلكان،   )٤(
 .)٢/٤٠٧( وفيات األعيانابن خلكان، )  ٥(
 .)١٧/١٦٢( سريأعالم النبالءالذهيب، )  ٦(
 .)١٧/١٦٢( سريأعالم النبالءالذهيب، )  ٧(
 ).٣/١٢٨(دار الفكر العريب، القاهرة، ١٤٠٦، ١، مجال الدين، إنباه الرواة على أنباه النحاة، طالقفطي) ٨(
 ).٢/١٤٣(القفطي، إنباه الرواة ) ٩(
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ة والقراءة وهو إمام اللغ) ٢٩٤ت(حممد بن أيوب : ابن الضريس -٣
  .، وقد روى عنه الشوكاين كثريا من فضائل القرآن)١(وغريمها

وقد أكثر  )٢()٣٢٨ت(حممد بن القاسم بن حممد : ابن األنباري -٤
  .الشوكاين من النقل عنه من كتابه الزاهر

وقد أكثر الشوكاين  )٣()٣٧٠ت(األزهري حممد بن أمحد بن طلحة  -٥
  .من النقل عن األزهري

٦- ٤(له كتاب اجلمهرة وغريها) ٣٢١ت(حممد بن احلسن : ريدابن د( ،
  .وقد نقل عنه الشوكاين يف تفسريه الكثري

اعتمد الشوكاين يف ) ٣٩٣ت(أبو نصر إمساعيل بن محاد : اجلوهري -٧
  .)٥(تفسريه كثريا على كتابه الصحاح يف اللغة

نقل الشوكاين يف ) ٣٣٧ت(أمحد بن حممد بن إمساعيل : النحاس -٨
  .)٦(فسريه من الناسخ واملنسوخ للنحاست

  :طريقته اليت سار عليها يف تفسريه لآليات: ثانياً
استفاد من املصادر اليت ذكرناها سابقاً، فأخذ منها ما يناسب منهجه الذي 

  :سار عليه يف تفسري كالم اهللا جل وعال، وكان هذا املنهج على النحو التايل
و املدين، مث يبني الدال لة على يبدأ ببيان كون السورة من املكي أ

فضلها، مث يبني املراد من احلروف املقطعة، مث اللغة، مث أسباب الرتول، مث 
، مث اإلعراب، مث املعىن اإلمجايل لآلية، مث خيتم ذلك بالرواية، تالقراءا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣/٤٤٩(سري أعالم النبالء ) ١(
 ).٣/٢٠١(القفطي، إنباه الرواة ) ٢(
 ).٤/١٧٧(القفطي، إنباه الرواة ) ٣(
 ).٣/٩٢(القفطي، إنباه الرواة ) ٤(
 ).١/٢٢٩(القفطي، إنباه الرواة ) ٥(
 ).١/١٣٦(القفطي، إنباه الرواة ) ٦(
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  .وقد خيتلف هذا الترتيب فيقدم ويؤخر
من ينتقده،  وقد وقف رمحه اهللا من املفسرين مواقف متباينة فمنهم

ومنهم من يسكت عنه، وقد ينبه على بعض ما يراه خطأ لبعضهم من دون 
  .جتريح، وهذا من ناحية الدراية

أما من ناحية فن الرواية فإذا تتبعنا األخبار املرفوعة إىل النيب صلى اهللا 
عليه وسلم، واليت صح سندها قليلة بالنسبة إىل جانب املأثور عن الصحابة 

هلذا تفاوت املفسرون يف احلكم على بعض الروايات املأثورة والتابعني، و
  .بأا موقوفة أو مرفوعة

وجرت عادة الشوكاين على عزو األحاديث املروية واألخبار املرفوعة 
روي عن رسول اهللا صلى اهللا > : بعبارات متعددة يف كيفية األداء، فتارة يقول

: ، وتارة ثالثة<عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا >: ، وتارة<عليه وسلم
روى فالن عن رسول >: ، ومرة يقول<صح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم>

، كما يصحح تارة ويسكت أخرى، <اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرباً مرفوعاً
وأكثر مروياته يف التفسري عن ابن عباس مث عن علي رضي اهللا عنهم، وتأيت 

جل اعتماده على تفسري ابن جرير وعبد الرواية عن بقية الصحابة بعدمها، و
الرزاق وعبد بن محيد وابن أيب حامت، ومن املتأخرين يعول على تفسري ابن 

  . )١(كثري والدر املنثور للسيوطي
    

  املبحث الثاين
  لكتابا ذاه منهج املؤلف يف تفسري

بدأ املصنف رمحه اهللا كتابه مبقدمة موجزة بين فيهـا الغـرض الـذي مـن     
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .بتصرف) ١١٣،١٠٧ص(الغماري، اإلمام الشوكاين مفسراً )  ١(
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، هاقبـل شـروعه يف تفسـري   وهذا التفسري املستقل لسورة العصـر،  ف أجله أل
  :ذكر توطئة ضمنها ما يلي

  .عدد آياا -أ 
  .هل هي مكية أو مدنية؟ -ب
  .عظم شأا عند السلف -ج
  . ذكر من األحاديث ما يدل يف فضلها -د

  .فسر البسملة -هـ
  .ذكر بعضاً من األحاديث يف فضل البسملة -و
  . من املواضع اليت تشرع فيها البسملة ذكر بعضاً -ز
يورد اختالف أهل العلم يف تفسري بعض اآليات، ويف غريها مـن  مث أخذ 

املسائل العلمية، مث يرجح بني األقوال مبا يراه راجحـاً، مـدعماً ذلـك بأدلـة     
  .يستدل ا ملا رجحه

 أسهب رمحه اهللا يف غالب مواضع تفسريه، فهـو ال يكتفـي بتفسـري   ولقد 
اهللا جل : اآلية فحسب، بل جتده يذكر تفسري مثيالا من اآليات، ومثال ذلك

ـ وعز أقسم بالعصر يف هذه السورة، فـذهب يـذكر مواضـع القَ    م يف السـور  س
ــذكر القَ   ــحف، ف ــب املص ــها بترتي ــرى، ومل يرتب ــاألخ ــات، مث س م بالعادي

فجـر، مث  املرسالت، مث النازعات، مث النجم، مث الربوج، مث الطـارق، مث ال 
  .البلد، مث الشمس، مث الليل، مث الضحى، مث التني

أطال رمحه اهللا بذكر أقوال أهل العلم، يف تفسري بعض اآليات، و بيـان  و
  .غوية، وهذا األمر يكاد يطرد يف تأليفه هلذا املصنفبعض الكلمات اللُّ

االعتنـاء بالـدليل الشـرعي، والوقـوف عنـد       رمحـه اهللا  ومما يالحظ عليه
، وهذا يظهر واضـحاً جليـا   ه، وعدم العدول عنه، والتحذير من التقليدمدلول

عندما يورد يف تفسري اآلية عدة أقوال، فإذا وجد ما يفسـرها مـن احلـديث،    
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  .فإنه ال يعدل عنه
الرد على بعض الفـرق املخالفـة ملـذهب أهـل السـنة      تفسريه وقد ضمن 

  .واجلماعة، يف مسائل العقيدة خاصة
براعة أسلوبه، حيث يورد سؤاالً يشـكل علـى القـارئ،    ه ومما يشد االنتبا

يف آخـر   كـثرياً  جتـده مث يجيب عنه مبعلومة يشتاق القارئ ملعرفتـها، وهـذا   
  .الكتاب

أغلبها يف الصـحيحني، وإن   يف تفسريه األحاديث اليت استشهد ا وأكثر
 كانت يف غريمها يذكر حكمه عليها، والعلة اليت أدت إىل ضعفها، لكن ليس

  .على الطراد
لقـول  ا ذكربـ  يكتفي؛ لكنه وقد يورد املسألة وفيها عدة أقوال ألهل العلم

 .راجحاً صوابا يراه الذي

  
  لثاملبحث الثا

  مصادر املؤلف يف كتابه
  : كتب التفسري -أ

  :بتهم حسب وفياموقد رت، ومن أبرز األئمة الذين نقل عنهم
: ، مـن كتابـه  )هـ٣١٠ت(إمام املفسرين، حممد بن جرير الطربي  ـ١

جامع البيان عن تأويل آى القرآن، فقد ذكره أكثر مـن مـرة، وتـراه    
يرج  صـرح بـذلك   ح يف بعض املواضع ما رجحه ابن جريـر، بـل ي

 .)١(وهذا ما رجحه ابن جرير: فيقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .الكتاب من هذا) ١٢٧، ١٢٦، ١٠٧، ١٠٥، ١٠١، ٨١ ص( :انظر)  ١(
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عبـدالرمحن بـن حممـد بـن إدريـس الـرازي       اإلمام ابن أيب حـامت   ـ٢
 .)١(تفسري ابن أيب حامت: من كتابه ،)هـ٣٢٧ت(

: ، من كتابه)هـ٦٧١ت(اإلمام حممد بن أمحد األنصاري القرطيب  ـ٣
 .)٢(اجلامع ألحكام القرآن

السـيوطي   جالل الـدين  ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممداإلمام  ـ٤
 .)٣(الدر املنثور يف التفسري باملأثور: من كتابه، )هـ٩١١ت(

لدراية فتح القدير اجلامع بني فين الرواية وا: نقل املصنف من كتابه ـ٥
  .)٤(من علم التفسري، يف مواضع شىت

  : كتب احلديث -ب 
بتهم مقدماً أصحاب الكتب الستة، ورت، ومن أبرز األئمة الذين نقل عنهم

  :مث حبسب وفيام
، مـن  )هــ ٢٥٦ت(إمام احملدثني حممـد بـن إمساعيـل البخـاري      ـ١

وسـننه   ‘ اجلامع الصحيح املسند مـن حـديث رسـول اهللا   : كتابه
 .)٥(وأيامه

مـن   ،)هــ ٢٦١ت(مسلم بن احلجاج القشـريي النيسـابوري    اإلمام ـ٢
 .)٦(صحيح اإلمام مسلم: كتابه

ــام ـ٣ ــتاين   اإلمـ ــليمان بـــن األشـــعث األزدي السجسـ ــوداود سـ أبـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٧، ١٢٦، ٨٣ ص: (انظر)  ١(
 ).٨٨، ٨٦، ٨٢، ٧٨، ٧٥، ٧٠ص : (انظر)  ٢(
 .)١٢٧، ١٢٦، ٧٠ص (: ظران)  ٣(
 ).٩٩، ٩٥، ٨٩، ٧٤ص : (انظر)  ٤(
 ).١٤١، ١٣٣، ١٢٨، ١٢٧، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١١١، ٨٦، ٨٥، ٨١ ص: (انظر)  ٥(
 ). ١٤٢، ١٤١، ١٣٤، ١٣٣، ١١٨، ١١٥،١١٦، ١١٢، ٨٦، ٨٥، ٨١، ٧٤ ص: (انظر)  ٦(
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 .)١(، من كتابه سنن أيب داود)هـ٢٧٥ت(

، مـن  )هــ ٢٢٧ت( سعيد بن منصـور بـن شـعبة اخلراسـاين     اإلمام ـ٤
 .)٢(سنن سعيد بن منصور: كتابه

: مـن كتابـه   ،)هـ٢٤١ت(يباين الش أمحد بن حممد بن حنبل اإلمام ـ٥
 .)٣(بن حنبل أمحداإلمام مسند 

: ، مـن كتابـه  )هــ ٣١١ت( حممـد بـن إسـحاق بـن خزميـة     اإلمام  ـ٦
 .)٤(البسملة

، مـن  )هــ ٣٦٠ت(سليمان بن أمحد أبـو القاسـم الطـرباين    اإلمام  ـ٧
 .)٥(املعجم األوسط: كتابه

: ، من كتابـه )هـ٣٨٥ت(رقطين الدا علي بن عمر أبو احلسن اإلمام ـ٨
 .)٦(سنن الدار قطين

مـن   ،)هــ ٤٠٥ت(حممد بن عبـد اهللا احلـاكم النيسـابوري     اإلمام ـ٩
 .)٧(املستدرك على الصحيحني: كتابه

: ، مـن كتابـه  )هـ٤٥٨ت(أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي  اإلمام ـ١٠
  .)٨(السنن الكربى، وشعب اإلميان

   :كتب النحو -ج
  :ين نقل عنهمومن أبرز األئمة الذ

: مـن كتابـه   ،)هــ ٦٨٦ت( حممد بن احلسن الرضـي االسـتراباذي   ـ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٧ ص: (انظر)  ١(
 ). ١٢٧، ٨٤ص : (انظر)  ٢(
 ).١٢٧ص : (انظر)  ٣(
 ).٨٤ص : (انظر)  ٤(
 ).٧١ص : (انظر)  ٥(
 ).٨٥ص(: انظر)  ٦(
 ).١٢٨، ٨٣، ٧٧ص: (انظر)  ٧(
 ).١٢٨، ٨٤، ٨٣، ٧١ص: (انظر)  ٨(
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  .)١(الوافية يف شرح الكافية البن احلاجب
  :كتب املعاجم اللغوية -د

مومن أبرز األئمة الذين نقل عنهم، ورتبتهم حسب وفيا:  
 .)٢(اححالص: ، من كتابه)هـ٣٩٣ت( اد اجلوهريإمساعيل بن مح ـ١

القـاموس  : ، من كتابه)هـ٨١٧ت(الفريوز آبادي  حممد بن يعقوب ـ٢
  .)٣(احمليط

  :كتب الشعر -هـ
  :ورتبتهم حسب وفيام ،ومن أبرز الذين نقل عنهم

 .)٤()هـ٢٦ت(رضي اهللا عنه، كعب بن زهري بن أيب سلمى  ـ١

محيد بن ثور بن عبد اهللا أبو املثىن، أحد املخضرمني من الشـعراء،   ـ٢
 .)٥(عنه يف خالفة عثمان رضي اهللا أدرك اجلاهلية واإلسالم،مات

 .)٦()هـ٧٣ت( عبد اهللا بن الزبري بن العوام األسدي رضي اهللا عنهما ـ٣

 .)٦()هـ٧٣ت(

 .)٧()هـ٢٨٣ت(املعروف بابن الرومي علي بن العباس بن جريج، ـ٤

 . )٨()هـ٣٥٤ت(أبو الطيب املتنىب  بن احلسن أمحد بن احلسني ـ٥

  

  رابعاملبحث ال
  )القدير فتح( يفعصر سورة الل الشوكاين مقارنة بني تفسري

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٠ص: (انظر)  ١(
 ).١٠٩ص: (انظر)  ٢(
 ).١٠٩ص: (انظر)  ٣(
 ).١٠٩ص: (انظر)  ٤(
 ).٨٧ص: (انظر)  ٥(
 ).٨٧ص: (انظر)  ٦(
 ).١٣٨ص: (انظر)  ٧(
 ).١٣٨، ١٢٩ص: (انظر)  ٨(
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  ويف هذا املصنف
   .من اإلجابة على هذا السؤال قبل أن أبدأ باملقارنة بني الكتابني، البد

هل تفسري الشوكاين لسورة العصـر تفسـري مسـتقل بذاتـه؟ أم أنـه مـأخوذ       
  .؟)فتح القدير( هبأكمله من تفسري

  :ولإلجابة على السؤال أقول
  ، تفسرييف هذا الكتاب ة العصرإن تفسري اإلمام الشوكاين لسور -١

  :دلَّ على ذلك مايليمستقل بذاته، 
فلما كانت سورة العصر علـى  > :قال رمحه اهللا يف مقدمة هذا الكتاب  - أ 

، وكانت مشتملة على فوائد جليلة يستفيد ـا املبتـدئ   ...اختصارها
واملنتهي، وحيتاج إليهـا املقصـر والكامـل، أفردـا ـذا التفسـري       

ستفيد املطَّلع عليه ما اشتمل عليه مما متس احلاجة إليه املختصر، لي
  .<)١()النشر لفوائد سورة العصر: (ومسيته

يف أثناء تفسريه لسورة العصر يف هذا الكتـاب، أحـال رمحـه اهللا يف      - ب 
  .)٢(يف موضعني ،)فتح القدير(: بعض املسائل إىل تفسريه

  :وهلذا أقول
سري سورة العصر، غري تفسريه إن هذا الكتاب تأليف مستقل مطول لتف -

  .هلا يف فتح القدير
إن تأليف الشوكاين لفتح القدير، كان قبل تأليفه لتفسري سورة العصـر   -

  .)٣(بثمان سنوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .من هذا الكتاب )٦٩ص: (انظر)  ١(
 ).٩٩، ٩٥ص: (انظر)  ٢(
: ، انظـر )هــ ١٢٣٧(، بينما سـورة العصـر سـنة    )هـ١٢٢٩(فتح القدير سنة  كر رمحه اهللا أنه انتهى من تأليف،ذ) ٣(

 . ، من هذا الكتاب)١٤٥ص (، و)٥/٧٤٧(الشوكاين، فتح القدير 
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إال أننا جند اإلمـام الشـوكاين رمحـه     ،مع كونه تفسرياً مستقالً بذاتهو -٢
هـذا   ، ويودعهـا )فـتح القـدير  (: مـن تفسـريه   اهللا ينقل بعض املباحث كاملةً

  :وإليك أمثلة على ذلك الكتاب،
عندما شرع يفسر البسملة يف هذا الكتـاب، نقـل مـا كتبـه يف تفسـري        - أ 

 .)١(إىل هذا املبحث )فتح القدير(البسملة من 

  القَسم يف بداية سورة العصر، بدأ يذكر السور ويف أثناء حديثه عن  - ب 
ريهـا  األخرى اليت بدأها اهللا بالقسم، فذكر العاديات واملرسـالت وغ 

إىل هـذا   )فـتح القـدير  (من السور، ونقـل مـا كتبـه يف تفسـريها يف     
 . )٢(الكتاب

أقـوال األئمـة يف تفسـري سـورة العصـر،       )فتح القدير(نقل أيضاً من   -ج 
 .ونقل أوجه القراءات ،وزاد عليهاواستطرد يف ذلك كثرياً، 

يف هــذا  حهــا يف فــتح القـدير مل يــتغري قولــه فيهــا األقـوال الــيت رج   - د 
  .فاملصن

وخالصــة القــول جنــد أن تفســري الشــوكاين لســورة العصــر يف فــتح  -٣
وأن املؤلـف يف هـذا   إذا ما قورن ذا التفسـري،   اًالقدير، تفسري خمتصر جد

علومـاً أخـرى متنوعـة،    الكتاب مل يقتصر على التفسري فحسـب، بـل ضـمنه    
   :املبحث التايليف  ولعلي أبين بعضاً منها علمية متعددة، ومسائل

  
  امساملبحث اخل

  فيها أثناء تفسريهواملسائل اليت تكلم  العلوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٧(الشوكاين، فتح القدير : انظر) ١(
  ).٦٨٢، ٦١٣، ٥٨٢، ٥/٥٢٤(الشوكاين، فتح القدير : انظر) ٢(
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واملسائل، مرتبةً حسب ورودها يف الكتاب، مث  العلومسأذكر بعض هذه 
اأنقل كالم الشوكاين حوهلا خمتصر.  

  :العقيدةعلم ما يتعلق ب -أ 
  :مخس مسائل الفنسأذكر حتت هذا 

  :شاء من خملوقاتهاهللا جل وعال له أن يقسم مبا  :املسألة األوىل
اهللا سبحانه وتعاىل له أن يقسم مبا شـاء مـن خملوقاتـه، يفعـل مـا يشـاء        

  وحيكم ما يريد، ال معقب حلمكه سبحانه، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون،
  .)١(أما املخلوق فال يقسم إال باهللا جلَّ وتعاىل

  :إلميانتفسريا: املسألة الثانية
ان اختالفاً واسـعاً، فبـين معـىن اإلميـان     اختلف الناس يف تعريفهم لإلمي 

  .الشرعي مبا جاء يف حديث جربيل عليه السالم، ورجح ذلك
وقـد اختلـف النـاس يف تفسـري اإلميـان أصـالً فـأكثروا        >: قال رمحه اهللا

والـذي ينبغـي   . وأطالوا يف ذلك، وتنوعـت كلمـام، واختلفـت رسـومهم    
ن الصادق املصدوق صلى اهللا عليه االعتماد عليه، واملصري إليه هو ما ثبت ع

وآله وسلم يف تفسريه، وبيان معناه كما يف الصـحيحني وغريمهـا، فإنـه ملـا     
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله، والقـدر   : (سأله السائل عن اإلميان قال

، وعند هذا البيان النبوي، والتفسري املصطفوي يسـتغىن عـن   )٢()خريه وشره
ا، والرسوم اليت اصطلحوا عليهاتلك احلدود اليت حد ر اهللا . وه وإذا جاء

  .)٣(<بطل ر معقلٍ
مث أخذ يشرح كل ركـنٍ مـن أركـان اإلميـان، وفـق مـذهب أهـل السـنة         

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٥، ٨٩ص: (انظر)  ١(
  .سيأيت خترجيه يف موضعه إن شاء اهللا) ٢(
 ).١١٢ص: (انظر)  ٣(
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ا مجـيالً قـلَّ أن       فس حول اإلميان بالقـدر، وذكـر كالمـواجلماعة، وأطال الن
  .جتده عند غريه

  :أصحاب الفترة: املسألة الثالثة
منوا وعملُوا إِالَّ الَّذين آ، إِنَّ اإلِنسانَ لَفي خسر{: د تفسريه لقوله تعاىلعن 

اتحال٣-٢:العصر[}الص[.  
حح)١(ل االستثناء فيها على االتصال، وتكلم عن أصحاب الفترةمورج ،  

  .أنه معفو عنهم، وأم ال حياسبون
هؤالء وإن دخلوا يف عموم اإلنسان فقد خرجـوا بـالعفو   >: قال رمحه اهللا

: عنهم جلهلهم بالشرائع، وعدم متكنهم من طلبها، وهلذا يقـول اهللا سـبحانه  
  .<)٢(]١٥: اإلسراء[}وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوال{

  :دخول العمل يف مسمى اإلميان: املسألة الرابعة
ذهب أهل السنة واجلماعة بدخول العمل يف مسمى اإلميـان، وأن  م بين 

اإلميان يزيد وينقص، ورد على املرجئة الذين يفصـلون العمـل عـن مسـمى     
  .اإلميان

واعلم أن هذا النظم القرآين قد دل أكمل داللـةً علـى أن   >: قال رمحه اهللا
ب احلـق،  اإلميان الذي هو التصديق البد أن ينضم إليه العمل كما هو املـذه 

أنـه ال يلـزم ضـم العمـل إىل     : وفيه أوضح رد، وأكمل دفْعٍ لقول مـن يقـول  
  .)٣(<اإلميان كما يذهب إليه بعض املرجئة

  :معية اهللا خللقه: املسألة اخلامسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وسـيأيت مزيـد   . هم الذين وجِـدوا يف هـذه الفتـرة   : هي املدة الزمنية بني نبيني، واملقصود بأهل الفترة: الفترة  ) ١(
  .يف موضعه بعون اهللا حإيضا

 ).١١٧-١١٦ص: (انظر)  ٢(
 ).١٢١ص: (انظر)  ٣(
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 ة اهللا لعباده على قسمنيذكر أن معي:  
  . ة خاصةومعي -ب. ة عامةمعي -أ

 بـل  ،اهللا خلـق  بعـض  منها يخص ال اليت هي> :واملقصود باملعية العامة
  . العامة باملعية معه وعال جل اهللاُ اهللا خلق من أحد كل

 :اإلسـالم  وأئمـة  والتابعني الصحابة من السلف فسرها العامة املعية وهذه
  .ذلك وحنو والسمع والبصر واالطالع واإلحاطة العلم مبعية

 معهم كان ملن وعال جل اهللا توفيق يقتضي مبا تفَسر :وأما املعية اخلاصة
 جـل  وعنايتـه  وعال جل هلم وحراسته هلم وكالءته هلم ونصرته ،خاصة معية
  .)١(<اخلاصة العناية م وعال

: قد ثبـت يف الكتـاب العزيـز قولـه عـز وجـل      >: رمحه اهللا الشوكاين قال
}هوما كُنتم نأَي كُمعم وهذا يفيد أنه مع مجيع عباده؟ قلـت  .]٤: احلديد[}و :

هذه معية عامة، واليت مع الصابرين معية خاصة دالة على أناقة هـذه اخلصـلة   
وأي مزية توازي ! وأي فضيلة تداين فضيلة من كان اهللا معه. على كل اخلصال

  مزية من هو من
ومثل هذه املعية اخلاصة قوله ! أهل هذه الطبقة الشريفة، واملرتلة السامية

، فمـن  ]١٢٨: النحل[}ذين اتقَواْ والَّذين هم محسِنونإِنَّ اللّه مع الَّ{: عز وجل
  .)٢(<مجع بني التقوى واإلحسان استحق هذه املعية الفاضلة، واملنقبة العالية

  :أصول الفقهعلم ما يتعلق ب -ب
  : وهي كما يلي، الفنذكر بعضاً من القواعد اليت تتعلق ذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣٤٠(هـ ١٤٣٠، ١، طآل الشيخ، صاحل بن عبد العزيز، شرح العقيدة الواسطية )١(
 ).١٣٧ص: (انظر)  ٢(
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  .)١(رجح مستقلاحلمل على الغالب م :القاعدة األوىل
  .)٢(االسم املوصول من صيغ العموم :القاعدة الثانية
غويـة والعرفيـة   احلقيقة الشرعية مقدمـة علـى احلقيقـة اللُّ    :القاعدة الثالثة

  .)٣(واازية
  .)٤(األمر املطلق هل يفيد التكرار أم ال؟ :القاعدة الرابعة

  :واألخالق والسلوكما يتعلق باآلداب  -ج
  : الرياء

العمل مع اخللوص والترته عن شوائب الرياء، والبعد من >: رمحه اهللا قال
آفات الغفلة يتضاعف ويكثر ثوابه، ويعظم أجره خبالف ما مل يكن على هـذه  

  .)٥(<واآليات القرآنية، واألحاديث النبوية منادية بذلك بأعلى صوت. الصفة
  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر

م أنـواع التواصـي بـاحلق أن يتواصـوا بـاألمر      ومـن أهـ  >: قال رمحـه اهللا 
  .)٦(<باملعروف، والنهي عن املنكر

  :باأللقاب زالغيبة والنميمة والسخرية والتناب
ومن أعظم ما ينبغي التواصي به حفظ اللسـان مـن الغيبـة    >: قال رمحه اهللا

  :والنميمة والسخرية والتنابز باأللقاب، فإن هذه أمور ى عنها الكتاب العزيز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧١ص: (انظر)  ١(
 ).١١١ص: (انظر)  ٢(
 ).١١٢ص: (انظر)  ٣(
 ).١٢٣ -١٢٢ص: (انظر)  ٤(
 ).١٢٢ص: (انظر)  ٥(
 ).١٣٠ص: (انظر)  ٦(
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}أَن ي كُمدأَح بحا أَيضعكُم بضعب بتغالَ يويهأَخ م١( ]١٢: احلجرات[}أْكُلَ لَح(>.  
  :األخوة الدينية
ا، أن حيـب   >: قال رمحه اهللا جيب على أهل األخوة الدينية لبعضهم بعضـ

  .)٢(<اإلنسان إلخوانه ما حيبه لنفسه
  : الصرب

زع، واملراد به هنـا الصـرب علـى املكـاره     الصرب ضد اجل>: قال رمحه اهللا
اليت تعرض للعبد يف بدنه أو أهله أو ماله، فإن من صرب على ذلك لكونه من 
قدر اهللا، وما قضى به عليه كان ذلك صربا حممودا، ومنه الصرب عن معاصـي  
اهللا عز وجل، والصرب على ما يقوم به من فرائضه من املداومة عليها وإيقاعها 

  .)٣(<املأمور به على الوجه
  سادساملبحث ال

  التعريف بسورة العصر
سورة العصر على صغرها، وقصر آياا، إال أا حوت يف طياا أمـوراً  

  : عظيمة ؛ لذا حيسن أن نعرف ا، ونقف معها بعض الوقفات
  :فضلها -أ

كـان الـرجالن مـن    >: قـال  وكانـت لـه صـحبة    ���� الدارمي عن أيب مدينة
اهللا عليـه وآلـه وسـلم إذا التقيـا مل يتفرقـا، حـىت يقـرأ        أصحاب حممد صلى 

  .)٤(<أحدمها على اآلخر سورة العصر، مث يسلَّم أحدمها على اآلخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٠ص: (انظر)  ١(
 ).١٣٣ص: (انظر)  ٢(
 ).١٣٦ص: (انظر)  ٣(
 هـ، دار احلرمني، القاهرة١٤١٥، )ط،د(، يف املعجم األوسط، سليمان بن أمحد، أخرجه الطرباين)  ٤(

= 
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التسليم عند االفتراق، : إحدامها: يف هذا احلديث فائدتان>: األلباين قال
إذا انتـهى أحـدكم إىل الـس    (: �و قد جاء النص بذلك صرحياً من قوله 

و هـو  . )إذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست األوىل بأحق من اآلخرةفليسلم، و 
نستفيدها من التزام : ، و األخرى)١٨٣" (السلسلة"حديث صحيح خمرج يف 

ألننا نعتقد أم أبعد الناس عن أن  ؛)العصر(و هي قراءة سورة . الصحابة هلا
بتوقيـف مـن   حيدثوا يف الدين عبادة يتقربون ا إىل اهللا، إال أن يكـون ذلـك   

و قـد أثـىن اهللا تبـارك وتعـاىل      !قوالً أو فعالً أو تقريراً، و مل ال �رسول اهللا 
ارِ      { :عليهم أحسن الثناء، فقال األَنصـو اجِرِين هـالْم ن ونَ مـ ابِقُونَ األَولـُ السـو

هنواْ عضرو مهنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذقال ابن مسعودو، }...و 
 )١(<�من كان منكم متأسيا فليتأس بأصـحاب حممـد   >: احلسن البصريو �

  . بتصرفهـ . أ
  :عدد آياا وكلماا وحروفها -ب

         ـا أربـع عشـرة، وحروفهـا مثــانـا ثـالث، وكلماالسـورة مكِّيـة، آيا
  هن أقصر السور عددوهي إحدى سور ثالث  وستون، وفواصلها على الراء،

  .  )٢(وسورة النصر ،، والكوثرهي: آيات 
  :ترتيبها بني نزول سور القرآن -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 هـ، دار١٤١٠، ١، والبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، يف شعب اإلميان، ط)٥١٢٤(رقم ، )٥/٢١٥(
اهليثمي، علي بن أيب بكر، يف جممع الزوائد وقال ، )٩٠٥٧(رقم ، )٦/٥٠١( بريوت، الكتب العلمية

رواه الطرباين يف األوسط، و رجاله > ):٢٣٣/ ١٠( هـ، دار الريان القاهرة١٤٠٧، )ط، د(ومنبع الفوائد، 
لسلة األحاديث األلباين، حممد ناصر الدين، سوصححه ، <رجال الصحيح غري ابن عائشة و هو ثقة 

 ).        ٢٦٤٨(، رقم )٦/٣٠٧( هـ، مكتبة املعارف، الرياض١٤١٦، ١الصحيحة، ط

 .)٣٠٨/  ٦(الصحيحة  األحاديث سلسلةاأللباين، )  ١(
منشورات مركز املخطوطات هـ، ١٤١٤، ١آي القرآن، ط األندلسي، أبو عمرو الداين، البيان يف عد: انظر)  ٢(

هـ، ١٣٨٣، )ط،د(آبادي، حممد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز، الفريوز، )٢٨٧ص(الكويت والتراث، 
 ).١/٥٤٢(جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة 
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نزلـت بعـد سـورة االنشـراح     ،دت الثالثة عشرة يف عداد نزول السورع، 
  .)١(، وعدت يف ترتيب املصحف الثالثة بعد املائة وقبل سورة العاديات

  :أغراضها ومقاصدها -د
ومن كان مثلـهم مـن    ،لشركاشتملت على إثبات اخلسران الشديد ألهل ا

وكذلك مـن تقلـد أعمـال الباطـل     ، دعوته همالكفر باإلِسالم بعد أن بلغت أهل
وعلـى إثبـات جنـاة وفـوز الـذين آمنـوا       ، اليت حذر اإلِسالم املسـلمني منـها  

وعلى فضيلة الصرب على تزكيـة  ، وعملوا الصاحلات والداعني منهم إىل احلق
خذوها شعاراً هلم يف يت �رسول اهللا وقد كان أصحاب ، النفس ودعوة احلق

  .)٢(ملتقاهم
  :أمهيتها -هـ

لـو تـدبر النـاس هـذه     >: قال اإلمام الشافعي يف بيان وشأن هـذه السـورة  
  .)٣(<السورة لكفتهم

مراده رمحه اهللا أن هذه السورة كافية للخلق يف احلـث  >: قال ابن عثيمني
لدعوة إىل اهللا، والصـرب  على التمسك بدين اهللا باإلميان، والعمل الصاحل، وا

  .)٤(<على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق يف مجيع الشريعة
مجع سور القرآن أهي من  ،فهذه السورة على اختصارها>: وقال ابن القيم

  .)٥(<للخري حبذافريه
  :أمساؤها -و

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٥٢٧/  ٣٠( تونس، سحنون دارم، ١٩٩٧، )ط، د(، والتنوير التحرير، الطاهر حممدابن عاشور، )  ١(
 ).٥٢٨-٣٠/٥٢٧(عاشور، التحرير والتنوير  ، ابن)١/٥٤٢(الفريوز آبادي، بصائر ذوي التمييز : انظر)  ٢(
 ).٢١٦/ ١( بريوت، دار ابن حزم،هـ١،١٤٢٠، طالعظيم القرآن تفسري ،القرشي عمر بن إمساعيل ابن كثري،)  ٣(
 ).٢١ص ( هـ، دار الثريا، الرياض١٤١٤، ١ابن عثيمني، حممد صاحل، شرح ثالثة األصول، ط )٤(
 بريوت،العلمية الكتب دار،)د،ت(،)ط،د(،دارالسعادة مفتاح،الزرعي بكر أيب بن حممد،اجلوزية قيم ابن) ٥(

)١/٥٧(. 
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  :يطلق على سورة العصر امسان
  :سورة العصر: األول

يف معظم كتب التفسـري، وقـد ثبتـت هـذه     و ،مسيت ذا يف املصاحف
 وكانت لـه صـحبة   ���� الدارمي التسمية يف حديث عبد اهللا بن حصن أبو مدينة

إذا التقيـا مل يتفرقـا، حـىت يقـرأ      �كان الرجالن من أصـحاب حممـد   >: قال
  .)١(<أحدمها على اآلخر سورة العصر، مث يسلَّم أحدمها على اآلخر

  .اها سورة العصروالشاهد من احلديث أن الراوي مس
  ):بإثبات الواو(سورة والعصر : الثاين

 سورة نزلت>: جاءت هذه التسمية يف كالم ابن عباس رضي اهللا عهما قال
، ويف )٣(ويف بعض كتب التفسـري، كتفسـري عبـد الـرزاق     ،)٢(<مبكة والعصر

  .)٦(، والقرطيب)٥(، وتفسري ابن عطية)٤(كتاب التفسري من صحيح البخاري
� �

� �

AAA  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٣ص (تقدم خترجيه )  ١(
يف  املنثور الدر، يف الدين جالل الكمال بن الرمحن عبدأخرجه ابن مردويه يف التفسري، كما عند السيوطي، )  ٢(

 .)١٥/٦٩٥( هجر، القاهرة ؤسسة، مهـ ١٤٢٤، ١التفسري باملأثور، ط
 ،)٢/٣٩٤( الرياض، الرشد مكتبةهـ، ١٤١٠، ١، طالقرآن تفسري، مهام بن الرزاق عبد، الصنعاين)  ٣(
هـ، املطبعة السلفية، القاهرة، كتاب ١٤٠٠، ١البخاري، حممد بن إمساعيل، يف اجلامع الصحيح، ط)  ٤(

 ).٣/٣٣٠( )سورة والعصر(التفسري، 
 ).١٦/٣٦١(هـ ١٤١١، )ط، د(، العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر، غالب بن احلق عبدابن عطية، )  ٥(
بريوت م،دار إحياء التراث،١٩٦٧، )ط، د(،القرآن ألحكام اجلامع،بكر أيب بن أمحد بن حممد،القرطيب) ٦(

)٢٠/١٧٨.( 
 


