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ملخص البحث

املقصدد التشدريعي مأ م ا املقا دد يف القرآن الكرمي ،والعلا به يزيد مأ اميان املكلف وقناعته ابألحكام الشدرعي.
و ناك كثري مأ العلماء مأ اعتين بتفسري آايت االحكام يف ضوء ذه املقا د يف تفاسري ا ومؤلفاهتا .ومأ بني

تفاس ددري املعا د درة التفس ددري الوس دديط للقرآن الكرمي للش دديخ الطنطاوي رمحه هللا ،الذي اعتىن دداحجبه يباال الفقهي
والتشد د دريعي يف س د دديا اآايت االحكام ،كذلك امتاز بس د ددهول .العجبارة وحس د ددأ العر و ع ِه بني التفس د ددري امل ور
واملعقول سددلك الشدديخ رمحه هللا يف منهجه اقله عأ املفس دريأ املعتمديأ مقوااا املعتربة بعيداً عأ عجبارات الشددا ة

والضعيف ،.مع رعاي .املوضوعي .يف مسلوبه ،ومدافعاً عأ عقيدة م ل السن .واجلماع .مع الرد على املجبتدع.
والجباحث يف ذه الوريقات يتتجبع منهج االمام رمحه هللا يف اسد د د د د د ددتقرا،ه لعايت االحكام ،ومعرف .يراده
للمس د د د ددا،ل الفقهي .املس د د د ددتنجبط .وكيفي .ر ي .املؤلف يف عدد مأ احملاور :اس د د د ددتقراء ا مام لعايت االحكام بش د د د ددر
وتعريف املص د د د د د ددطل ات ابتداءً ،مج كره املعىن ا امل لعي .وبيان املس د د د د د ددا،ل الفقهي .املس د د د د د ددتنجبط .منها ،مج كره
ألسد د د دجبان اتبا عند تجبايأ املس د د ددا،ل الواردة و اص د د ددافه عند البوية ،واعتناءه ابلس د د ددن .النجبوي .ومقوال الصد د د د اب.

 - 1مستا مساعد يف قسا العقيدة والفلسف .االسبمي ،.كلي .الشريع ،.يبامع .كابول ،افغااستان
Assistant Professor, Department of Religious Studies and Philosophy, Kabul University, Afghanistan,
Klimran014@Gmail.com

160

e-ISSN: 2600-8394

VOL. 6. No. 1

June (1443-2022)

"منهج الشيخ حممد سيد طنطاوي يف تفسري آايت األحكام يف كتابه "التفسري الوسيط للقرآن الكرمي
حممد شهري معصومي

 كذلك تتجبعه بذكر القراءات وا تمامه اب عران وعرضد د د د د د دده ألسد د د د د د ددجبان النزول،والتابعني والعلماء مع بيان مدلتها
. أبسلون عالي.د واألخب واآدان السامي،واشاراته ىل الفوا
 التفسري الوسيط، املقصد التشريعي، منهج الطنطاوي، آايت األحكام:الكلمات املفتاحية
Abstract
The legislative objective is one of the essential purposes of the Holy Qur’an, and knowledge
of it increases the faith of the taxpayer and his conviction in the legal rulings. Many scholars
have taken an interest in interpreting the verses of rulings in the light of these purposes in
their interpretations and writings. Among the contemporary interpretations that address this
aspect is the mediating interpretation of the Noble Qur’an by Sheikh Al-Tantawi, may God
have mercy on him, whose work discussed the jurisprudential and legislative aspects of the
Qur’an. His work was distinguished by the ease of expression, good presentation, and
combination of the maxim and reasonable interpretation. The researchers in this study follow
the approach of Sheikh Al-Tantawi, in his extrapolation of the verses of the rulings to deduce
issues of jurisprudence
Key words: Verses of provisions, Sheikh Al-Tantawi approach, legislative purpose,
mediator interpretation.

املقدمة

احلمد هلل رن العاملني والص د ددبة والس د ددبم على خامل األاجبياء واملرس د ددلني اجبينا حممد وعلى آله و د د د جبه ومأ تجبعها
 وسعى يف حتصيله املسلمون و العلا بكتان، فإن موىل ما اشتغل به املشتغلون:إبحسان ىل يوم الديأ مما بعد

 بكتان هللا تعاىل به. وعلا التفس د ددري مأ م ا العلوم املتعلّق، أل ّن ش د ددرا العلا مأ ش د ددرا املعلوم،وول
ّ هللا عز
يعقل املسلا عأ هللا تعاىل خطابه
 كجبرية يبااب. ومأ مج اعتين العلماء واملفسرون عناي،املقصد التشريعي مأ م ا املقا د يف القرآن الكرمي
ِ
مفسر آايت األحكام حسب منهجه لذا
ّ وفسر كل
ّ . وكتجبوا فيها مؤلفات مستقل،الفقهي والتشريعي يف تفاسري ا
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ِ
مفس ٍر معني يف تفسري آايت األحكام له ممهي .خا  .ألاه يعلا مأ بيان
تفاوت استنجباطاهتا والجب ث عأ منهج ّ
منهجه مدي اعتناء املف ِّس در على اسددتنجباا األحكام الفقهي .يف تفسددريه ،ومبا من من التفسددري الوسدديط للشدديخ سدديد
حممد طنطاوي رمحه هللا كان تفسد د د دريا معا د د د درا ،ا ّتا مؤلِّفه هبذا النوع مأ التفس د د ددري لذا حاول الجباحث اس د د ددتقراء
وحتليل منهج املؤلف يف تفسددري آايت األحكام يف اطار املقال .ليكون مرشددداً للطبن العلا ،فاسددتعنهلل ابهلل على
الكتاب .يف ذا املوضوع ويف ذا ا طار حاول الجباحث من جييب عأ األسئل .التالي .يف ذه املقال:.
 كيف اعتىن احب التفسري الوسيط يبااب تفسري آايت األحكام؟
 ما و منهج املؤلف الشيخ الطنطاوي يف تفسري آايت األحكام؟
 ما ي احملاسأ والقيم .العلمي .للتفسري الوسيط يف آايت األحكام ؟
الدراسات السابقة:
مع ماه قد يوود دراسات تجب ث عأ التفسري الوسيط خصو اً؛ مثبً؛ كتب ممحد جنيب بأ عجبدهللا مقال .عنوااه
«الدكتور حممد سد د د د د دديد طنطاوي و تروي اته يف التفسد د د د د ددري الوسد د د د د دديط للقرآن الكرمي» ،كما كتب لينه عجبدالكرمي
الغويري ودكتور وهاد حممد النص د د دريات حبثاً عنوااه «منهج حممد سد د دديد طنطاوي يف تناول الوحدة املوضد د ددوعي .يف
الس د ددورة القرآاي .مأ خبل التفس د ددري الوس د دديط س د ددورة األافال و وا» وكتجبهلل س د ددارين .بنهلل حا يي حبثاً عنوااه
«منهج حممد س د د د دديد طنطاوي يف كتابه الوس د د د دديط للقرآن الكرمي» [والذي مل يعثر الجباحث على اس د د د د د  .منها مع
الت ري] مع لك ،يرى الجباحث من ذه الدراس د ددات مل يربز اجلااب التش د د دريعي واملنهج املف ِّسد د در يف تفس د ددري آايت
األحكام اتاص لدي الشدديخ الطنطاوي رمحه هللا كما و حقه مأ الت ليل والتتجبع وسددوا يسددتفاد الجباحث مأ

بعض ذه الدراسددات يف تقدمي ر يتها العام لتفسددري الوس دديط يف نااي ذا الجب ث مأ خبل وهود ا ومأ نا
أتيت ممهي .ذه املقال .يف كوهنا تجبني منهج الشد د د د دديخ رمحه هللا يف وااب اتاص (تفس د د د د ددري آايت األحكام) والذي
أنمل من افئ هبذا الغر مأ خبل ذه الوريقات
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منهج الباحث يف املقالة:

اول الجباحث يف ذه املقال .ابتجباع املنهج االس ددتقرا،ي يف التفسددري ويتناول آيتني على س دجبيل الت ليل ،آي .رقا 6
مأ سد ددورة املا،دة وآي .رقا  41مأ سد ددورة األافال و وا ملنهجه؛ وقد ق ّس د دا ذا الجب ث ىل مجب ثني على الن و
التامل:
 املجب ث األول :اجبذة عأ املؤلِّف وتفسريه ،وتعريف الكلمات الدال .يف املقال. املجب ث الثاين :منهج املؤلِّف يف تفسري آايت األحكام مع ٍممثل .تطجبيقيّ .على لك مأ تفسريه
املبحث األول :يشمل هذا املبحث إىل مباحث اآلتية:
 -1نبذة عن حياة املؤلِّف
امسه :حممد سدديد طنطاوي ،ولد يف قري .سددليا مب افو .سددو ا يف اكتوبر عام 1928 .م تلقى طنطاوي تعليمه
األسد دداسد ددي بقريته ،وحف القرآن الكرمي مج الت إل مبعهد ا سد ددكندري .الديين عام 1994م ،وبعد ااتهاء دراسد ددته
الثااوي .الت إل بكلي .م ول الديأ وختر فيها عام 1958م ،مج حصل على ختصص التدريس عام 1959م
ويف عام 1996م ،حصددل على الدكتوراه يف التفسددري وكان موضددوع رسددالته «بنو س درا،يل يف القرآن» مج
فعني مدرس د د داً للتفس د ددري بكلي .م د ددول الديأ مج مس د ددتا اً مس د دداعداً بكلي.
ااتقل للعمل ابجلامع .يف عام 1968مّ ،
وعني بعد
م ددول الديأ أبسدديوا عام 1972م ،مج سددافر ىل ليجبيا ليعمل ابجلامع .ا سددبمي .ىل عام 1976مّ ،
عودته مأ ليجبيا عميداً لكلي .م ول الديأ أبسيوا مج دعته اجلامع .ا سبمي .ابملدين .املنورة ليعمل هبا فسافر ىل
الس ددعودي .ملدة مربع س ددنو ٍ
ات كامل .ر،يس داً لقس ددا التفس ددري ابلدراس ددات العليا مج عاد ليتوىل عمادة كلي .الدراس ددات

ا س ددبمي .ابلقا رة مج ملّ تعيينه يف ا فتاء مفتياً للداير املصد دري .يف 1986/10/26م وظل مفتياً عش ددر س ددنوات
2
ليتوىل بعد ا مشي  .األز ر بعد من م در  7557فتوي مسجل .بدفاتر دار ا فتاء

 2ممحد جنيب ،حممد سيد طنطاوي وترجيحاته يف التفسري الوسيط للقرآن الكرمي( ،القا رة ،جمل .النور2010،م ،جملد،6
العدد العاشر) ص 1
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مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

مول علماء األز ر ومغزر ا علماً ،خا دد .يف علا التفس ددري ،و و متفو طوال مش دواره
يع ّد طنطاوي واحداً مأ ّ
التعليمي ،وكان ممتازاً مكادميياً ،وتوىل الكثري مأ املنا ددب القيادي .يف املؤسد دس ددات الديني .وقد م ىن على الش دديخ

الطنطدداوي عدددد كجبري مأ علمدداء األز ر وغري ا قددال الدددكتور ممحددد الطيددب ر،يس وددامعدد .األز ر وقتئددذ« :كددان
الدكتور طنطاوي مأ مكرب علماء املس د ددلمني على ا طب يف تفس د ددري القرآن الكرمي وكان نيين ا نني ممأ تص د دددوا
لتفس د ددري القرآن كامبً» 3يقول األس د ددتا علي ع ،.مفيت هوري .مص د ددر العربي« :.لقد فقدت األم .ا س د ددبمي.
مبوت فضدديل .األسددتا الدكتور الشدديخ حممد سدديد طنطاوي ،شدديخ األز ر ،املفسددر اللغوي والفقيه الكجبري علماً مأ

معبمها وكوكجباً مأ كواكب ااداي .يف مسا،ها و رمزاً شاخماً مأ رموز ا العوام ،فقدت روب عاش عمره يف خدم.
4
العلا وخدم .القرآن وخدم .ا سبم»
مؤلفاته:

لفضيل .الشيخ طنطاوي عدة مؤلفات ومأ ممهها:
 1التفسري الوسيط للقرآن الكرمي -مخس .عشرة جملداً
2
3
4
5

بنو سرا،يل يف القرآن و السن ) .و و رسالته يف الدكتوراه(
القص .يف القرآن الكرمي – جملدان
مدن احلوار يف ا سبم
االوتهاد يف األحكام الشرعي.

 6معامبت الجبنوك ومحكامها الشرعي.
 7ووامع الدعاء مأ القرآن والسن.
 3ممحد جنيب ،حممد سيد طنطاوي وترجيحاته يف التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ، ،ص3
 4املروع السابإل ،ص3
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 8كلم .عأ تنويا األسرة
 9السرااي احلربي .يف العهد النجبوي
 10املرمة يف ا سبم
 11حديث القرآن عأ العواطف ا اسااي.
 12ا شاعات الكا ب .وكيف حارهبا ا سبم
 13الفقه امليسر
وفاته:
تويف جبا يوم األربعاء  24ربيع األول  1431د املوافإل  /10مارس 2010 /يف الراي عأ عمر ينا ز 81
عاماً ،ر اوب .قلجبي .تعر اا يف مطار امللك خالد الدومل عند عودته مأ مؤمتر دومل عقده امللك عجبدهللا بأ
عجبد العزيز ملنة وا،زة امللك فيصد د د ددل العاملي .تدم .ا سد د د ددبم للفا،زيأ هبا عام 2010؛ مج اقل وثمااه ىل مدين.
املنورة حيث ددلي عليه ددبة اجلنازة ابملسددجد النجبوي بعد ددبة العشدداء يف اليوم افسدده و وري الثرى عليه مبقربة
5
الجبقيع
 -2نبذة عن الكتاب

يُعترب تفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،مشهر كتجبه ومعومها افعاً كما تق ّدم ،وقد موضة سجبب أتليفه بقوله« :ولقد
ااتفعهلل كثرياً مبا كتجبه الكاتجبون عأ كتان هللا وقد بذلهلل مقصد د ددي وهدي ليكون تفس د د درياً علمياً ،حمققاً ،حمرراً مأ
ُ
6
األقوال الضعيف ،.والشجبه الجباطل ،.واملعاين السقيم».

 5الجب ريي وكال .األاجباء الشر األوسط املصري/10 ،.مارس2010/م

 6حممد سيد طنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي( ،القا رة ،دار هنض .مصر للطجباع .والنشر والتوزيع ،ا1997 ،1م)،
 ،1ص 9
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كما ّبني منهج أتليفه بقوله« :كثرياً مان مبدم بشد د د ددر األلفاظ القرآاي .شد د د ددرحاً لغوايً مناس د د د دجباً مج مبني املراد
منها -ا كان األمر يقتضددي لك ،مج م كر س دجبب النزول لعي .مو اآايت ا وود وكان مقجبوالً ،مج م كر املعىن
ا امل لعي .مو اجلمل .اظهاراً ما اشد د د د د د ددتملهلل عليه مأ وووه الجببغ .و الجبيان و العوات و اآدان واألحكام،

مدعماً لك مبا يؤيد املعىن مأ آايت مخرى ،ومأ األحاديث النجبوي ،.ومأ مقوال الس د د ددلف الص د د دداح؛ وقد جتنجبهلل
التوسد د د د د د ددع يف وووه ا عران واكتفيهلل ابلرمي مو اآراء الراو  .ا تعددت األقوال»  7وهبذا يت ّجبني من الشد د د د د د دديخ
الطنطاوي قد ع بني املنهجني الر،يسددني يف التفسددري ومها التفسددري ابمل ور الذي يفسددر القرآن ابلقرآن مو ابآنير
الواردة عأ النل  مو عأ الس د ددلف رمحها هللا ،والتفس د ددري ابلرمي بش د ددرا من يكون مقجبوالً مع اس د ددتئناس د دده راء

العلماء املعا د د د د د دريأ و ذا و الطريإل املثلى اليت تو د د د د ددل ىل الغاي .يف فها القرآن وتعريف معاايه ،فب يص د د د د ددة
االقتص د د د ددار علي النقل وحده وال العقل وحده و ا النور األمثل و من يعتمد على التفس د د د ددري ابمل ور والتفس د د د ددري
8
ابلرمي معا

وقد كر فض ددل حس ددأ عجباس من التفس ددري الوس دديط كان أتليفاً لألس ددتا يأ :األس ددتا الدكتور ممحد الس دديد الكومي
ر،يس قس ددا التفس ددري يف كلي .مُ ددول الديأ س ددابقا ،والدكتور حممد س دديد طنطاوي األس ددتا املس دداعد يف الكلي .يف
لك الوقهلل ومراد منها مؤلفو ا من يكون تفسد د د دريا منهجياً لتُدرس لطبن اجلامعات ،وقد د د دددرت منه يف بداي.
األمر عدة موزاء ،مج د دددر ذا التفس د ددري كامبً بعد لك وواء يف مخس د دد .عش د ددر جملداً مأ القطع املتوس د ددط ،مع

مي كر جلهوده يف التفس ددري ،حىت مقدم .التفس ددري خلهلل مأ مي كر للش دديخ
لك مل يذكر لألس ددتا الكومي(ر ) ُّ
الكومي ،ويوهر فيها من اجلهد كان ش صيا للشيخ طنطاوي ،وال ادري ما سجبب يف ذا االهبام مع من" الشيخ
مخص تبميذ الش دديخ الكومي ،لذا كان موىل الناس اعبافا بفض ددله يف ذا التفس ددري" 9يش ددك
طنطاوي كان مأ ّ
 7حممد سيد طنطاوي ،املصدر السابق ،ص 10

 8فضل حسأ عجبَّاس ،التفسري واملفسرون أساسياته واجتاهاته ومناهجه يف العصر احلديث ( ،األردن ،دار النفا،س للنشر
والتوزيع ،ا 1437 ،1د 2016/م) ،3 ،ص 379
 9فضل حسأ عجبَّاس ،التفسري واملفسرون أساسياته واجتاهاته ومناهجه يف العصر احلديث ،ص 488و529
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الجباحث يف مدى د د  .ذا االدعاء ومع الت ري يرى ماه كان مأ األفض ددل من يعود الفض ددل لص دداحجبه او كان
األمر كما كره حس د د ددأ عجباس ولعل وهود الجباحثني تثجبهلل د د د د  .ذ الكبم مو بطباه مع لك ودير ابلذكر
من التفسري الوسيط فريد مأ اوعه ،يفيد منه املت صصون كما يفيد منه وو الثقافات العام.
أبرز السمات وحماسن هذا التفسري مبا يلي:

 حسأ العر مع يُسر العجبارة وسهول .األسلون ،ويجبدو ذا واض اً يف التفسري الوسيط ،و لك مأ خبلعر املفس ددر متهيداً للس ددور يجبني فيه اس ددا الس ددورة ووقهلل ازواا وفض ددلها ومقا ددد ا واملعىن ا امل قجبل من
يجبدم بتفسد د ددري ا ،و لك و حسد د ددأ العر مما يُسد د ددر العجبارة وسد د ددهول .األسد د ددلون فهما ممران ظا ران يف ذا
التفسري
 ا كثار مأ االستشهاد ابحلديث النجبوي مع ا شارة ملصادر ا غالجبا ،و ذ العنصر مها ودا يف التفاسري وقد(ر )

تفو التفسري الوسيط يف ذا العنصر و ذا األمر كان امتيازاًكجبرياً للتفسري الطنطاوي
 ضاف .األقوال ىل قا،ليها ،فإاه يقال :مأ برك .العلا من يضاا القول ىل قا،له -جتنب عأ كثري مأ قصص املفسريأ واملؤرخني ال ماال بد منه ،وما ال غىن عنه للتجبيني

 الدفاع عأ عقيدة م ل الس د د د ددن .واجلماع .فقد خا الش د د د دديخ بعض املس د د د ددا،ل العقدي .ودافع عأ عقيدة م لورد على فر املجبتدع .وعرا املص د ددطل ات العقدي .بتعاريف الدقيق .مثل احلمد ،والغيب والش د ددفاع.
الس د ددنّ .
والرسول والنل واملعجزة والكتان و يف موارد ا
 تجبيني آايت األحكام ،مبسا،ل تُسفر عأ معنا ا ،مع كر اقوال امل تلف .حول املوضوع ا كان فيها اختبفاًبني الفقهاء
 ن مل تتضمأ اآي .حكماً يذكر ما فيها مأ التفسري والت ويل ،والعوات واآدان كر مسد د د د د د دجبان النزول ن كان مقجبوالً ،وا تمامه ابلقراءات وتوويهها ،وا عران ،وبيان الغريب مأ األلفاظ،مع االستشهاد أبشعار العرن احياانً
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 اعتناءه يبمع مقوال كث ٍري مأ املفس د دريأ وأا د دد .مولتها عا ليس عش د دوا،يا بل ع انشد ددئ عأ فها و كاء،جيمع فيه املوازا .بني اآراء ُمرو ا ما يجبدو له ،وغالجبا ما يكون ُموفقا يف ذا البوية
10
 ابتعاده عأ ا سرا،يليات واألقوال الضعيف ،.و املعاين السقيم. -3التعريف ابملصطلحات

الف -تعريف املنهج
املنهج يف اللغ .م خو عأ مادة " هنج " مبعىن الطريإل الواض ددة ال ّجبني  11ويف اال ددطب  « :و الطريإل الواض ددة
الذي يس د د د ددلكه ا اس د د د ددان ،و غالب اس د د د ددتعماله يف املس د د د ددالك املعنوي ،.مثل طريإل الجب ث العلمي ،مو الببي ،.مو
12
الت ليف ،مو حنو لك»
ن -تعريف التفسري

التفسددري مصدددر "ف ّس در" بتشددديد السددني و و يف اللغ .مبعىن الكشددف و ا ابا .و الشددر كما يقال ف ّس در آايت
ض دة ما تنطوي عليه مأ معان و مس درار ومحكام 13و التفس ددري يف اال ددطب :
القرآن الكرمي -مي ش ددرحها و و ّ

 10لينه عجبد الكرمي الغويري ووهاد حممد النصريات ،منهج حممد سيد طنطاوي يف تناول الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية
من خالل التفسري الوسيط ،اجملل .املنارة للجب وث والدراسات( ،د م  1436د  2015م)

 ،11العدد ،2ص-323

324
 11ممحد خمتار عجبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،د م ،عامل الكتب ،ا 1429 ،1د  2008 -م) 3 ،
ص 2291
12

فوت مصطفى خليلوفيتش ،اإلمام ابوبكر الرازي اجلصاص ومنهجه يف التفسري( ،القا رة :دار السبم للطجباع .والنشر

والتوزيع والب  ،.ا2008 ،2م) ،ص 225

 13ماور :ممحد خمتار عجبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة،
168

 3ص 1704
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«علا يتو ددل به ىل معرف .مراد هللا عز وول فيما مازله علي اجبيه حممد ددلى هللا عليه وسددلا مأ القرآن اجمليد ،و
14
ِ
املفسر»
لك بقدر الطاق .الجبشري ،.و بعد استيفاء الشروا و اآدان اليت ال بد مأ توفر ا يف ّ
 تعريف آايت األحكاماآايت ع آي .و ي لغتاً مبعىن العبم .و العربة  15وشد د د د د د ددرعاً ي وزء مأ سد د د د د د ددورة مأ القرآن ت ّجبني مولّه وآخره
16
رده عأ
توقيفد داً واألحك ددام ع حكا و و يف اللغ دد .عجب ددارة عأ املنع؛ كم ددا يق ددال حكا ابن دده ،اي منع دده و ّ
ال ّس د دوء  17و احلكا يف اال ددطب الش ددرع عجبارة عأ «خطان الش ددارع املتعلإل أبفعال املكلفني على اقتض دداءً مو

ختيرياً مو وض ددعا » ًً 18فيدخل يف االقتض دداء الواوب ،واحلرام واملكروه ومما املجبا فهو الت يري ويدخل حتهلل قيد
" وض د د د ددعا" الش د د د ددرا والس د د د دجبب واملااع وآايت األحكام ابعتجباره تركيجباً اض د د د ددافياً عجبارة عأ آايت يف القرآن الكرمي
تتض د ددمأ األحكام الفقهي .اليت تتعلإل مبص د دداح العجباد يف دايا ا و مخرا ا 19و القول الراوة من آايت األحكام
غري حمص ددورة يف مخس ددما .،آي .كما كره الجبعض ،ألن آايت القص ددص و األمثال و غري ا يُس ددتنجبط منها كثري مأ
20
األحكام

14

فوت مصطفى خليلوفيتش ،اإلمام ابوبكر الرازي اجلصاص ومنهجه يف التفسري  ،ص 227

 15ماور :ممحد خمتار عجبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة،

 ،1ص 146

 16وزارة األوقاا والشئون ا سبمي ،املوسوعة الفقهية الكويتية( ،الكويهلل ،دار السبسل ،ا 1427 /1404 ،2د)،
 ،1ص124

 17ماور :ممحد خمتار عجبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة،

 ،1ص 537

 18عجبدهللا العنزي ،تيسري علم أصول الفقه( ،بريوت :مؤسس .الراين للطجباع .والنشر و التوزيع ،د ا 1418 ،د) ،ص 17
 19حممد السيد حسني الذ ل ،التفسري واملفسرون( ،القا رة :مكتجب .و جب ،.د ا ،د ت)  ،2ص319

 20بدرالديأ حممد بأ عجبدهللا الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن( ،بريوت :دار حياء الكتب العربي .عيسى الجبايب احللل
وشركا،ه ،د ا 1376،د) 2 ،ص 4
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املبحث الثاين :منهج الطنطاوي يف تفسري آايت األحكام

سد د د دريكز الجباحث يف ذا املجب ث على منهج الطنطاوي رمحه هللا يف تفس د د ددريه آايت األحكام خا د د دد ،.و لك
استقراءً مأ تفسريه لعايت اليت تتعلّإل ابألحكام الفقهيّ ،.وم كر آيتان و واً:
ِ
اسميه يف ذا الجب ث بد آي .الطهارة
موالً :آي 6 .مأ سورة املا،دة و ّ
ِ
واسميه يف ذا الجب ث بد آي .الغنا،ا
نياياً :آي 41 .مأ سورة األافال
ّ
وقد يتضة مأ خبل أتمل تفسري اآايت املذكورة آافا من منهجه فيها ما يلي:
 -1شرح معاين الكلمات واهتمامه بتعريف كثري من املصطلحات الشرعية
يبح القارئ يف تفس د ددري الوس د دديط من مؤلِّفه ا ّتا بش د ددر وتعريف عدد كجبري مأ املص د ددطل ات الش د ددرعي .و ذه
اتصو ي .مطردة يف تفسريه و حنأ اذكر مثاالً لشر مفردات آايت السابق .فقط ،فعلى سجبيل املثال عند مروره
صد د د دبةِ فا ْغ ِسد د د دلُوا ُو ُوو ُك ْا وميْ ِدي ُك ْا ِىل الْمرافِ ِإل و ْامسد د د د ُ وا
ي .الطهارة معين{:اي ميدُّها الَّ ِذيأ آمنُوا ِ ا قُ ْمتُ ْا ِىل ال َّ
بِرءو ِس د ُكا وم ْر ُول ُكا ِىل الْك ْعجب ْ ِ
ني} [املا،دة ]6 :جند ماه قد كر معىن الغسددل ،والووه ،واملرافإل و الكعجبني كذا:
ْ
ُُ ْ
«وقوله" :فا ْغ ِسد د د د دلُوا" مأ الغس د د د ددل و و مرار املاء على احملل حىت يس د د د دديل عنه وزاد بعض د د د ددها :مع الدلك .وقوله:
"بُِو ُووِ ُك ْا" ع ووه و و م خو مأ املواوه ،.وحد الووه مأ مجبدم سد ددطة اجلجبه .ىل منتهى الذقأ طوال ومأ
األ ن ىل األ ن عرض د ددا .واملرافإل :ع مرفإل -كمنرب وجملس -و و ملتقى عوا العض د ددد بعوا الذراع .والكعجبني:
تثني .كعب ومها اجلزاءان الجبارزان يف معلى القدم».21
ويف تفس د د ددري آي .الغنا،ا {واعلموا مَّ ا غنِمتا ِمأ شد د د دي ٍء ف َّن َِِّ
س ُمخُسد د د ده ولِ َّلرسد د د د ِ
ول ولِ ِذي الْ ُق ْر والْيدتامى
ُ ُ
ُْ
ُْْ ْ ْ
والْمساكِ ِ
السجبِ ِيل} [األافال ]41 :عرا الغنيم .كذا« :قوله :غنِ ْمتُ ْا مأ الغنا مبعىن الفوز والربة يقال:
ني وابْ ِأ َّ
غنا غنما وغنيم .ا ظفر ابلش دديء قال القرطل ما مل ص دده :الغنيم .يف اللغ .ما يناله الرول مو اجلماع .بس ددعي
واعلا من االتفا حا ددل على من املراد بقوله -تعاىل" :غنِ ْمتُ ْا ِم ْأ شد ْي ٍء" مال الكفار ا ظفر به املسددلمون على

 21حممد سيد طنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،4 ،ص59
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ووه الغلجب .والقهر .ومسى الش د ددرع الوا د ددل مأ الكفار لينا مأ األموال ابمسني :غنيم .وفيئا .فالش د دديء الذي يناله
املسلمون مأ عدو ا ابلسعي و اجياا اتيل والركان يسمى غنيم ..ولزم ذا االسا ذا املعىن حىت ار عرفا
ويعرا اليتامى واملس د د د د دداكني وابأ الس د د د د د دجبيل كذا« :والْيتامى و ا مطفال املس د د د د ددلمني الذيأ مات آاب ا قجبل من
يجبلغوا.والْمساكِ ِ
السجبِ ِيل و و املسافر الذي افد ماله و و يف الطريإل
ني و ا م ل الفاق .واحلاو .مأ املسلمني .وابْ ِأ َّ
قجبل من يص د د ددل ىل بلده».و ما كان يف معناه اال د د ددطبحي اختبفاً بني العلماء فيذكره مع كر اتبا كما يف
التعريف وي القريب كذا« :اختلف العلماء يف وى القر على ب  .مقوال:
 مواا :من املراد هبا قريش كلها :قاله بعض الس ددلف ،ألن النل ددلى هللا عليه وس ددلا ملا ددعد الص ددفا وعل

يهتف اي بىن فبن اي بىن عجبد مناا ماقذوا مافسكا مأ النار.
 نيايها :من املراد هبا بنو اش د ددا وبنو املطلب قاله الش د ددافعي وممحد ومبو ور وجما د ألن النل ( د ددلى هللا
عليه وس ددلا) ملا قس ددا س ددها وي القر بني بىن اش ددا وبىن املطلب قالَّ ِ « :هنُْا ملْ يدُفا ِرقُ ِوين ِيف وا ِ لِيَّ ٍ .وال
22
ب شي ء و ِ
ِسبٍم َِّ ،ا بدنُو ِ
اش ٍا ،وبدنُو الْمطَّلِ ِ
احد» وشجبك بني م ابعه
ْ
ُ
ْ
.23
نيلثها :من املراد هبا بنو اش ددا خا دد .قاله جما د وعلى بأ احلس ددني و و قول مالك والثوري وغري ا" يتجبني
مأ ما مض دي من الشدديخ رمحه هللا كان جيتهد يف منهجه يف توضددية شددر معاين الكلمات واملصددطل ات الشددرعي.
بعدد مأ الطر كاملراوع .ىل م ددول الكلمات يف اللغ .مو توضددية مفس دري القدامى لتلك اآايت واسددتفادة مأ
مقوااا

 22الجب اري ،اجلامع املسند الص ية ،حتقيإل :مصطفى ديب الجبغا (بريوت :دار ابأ كثري1407 ،ه1987/م) ،كتان :مناقب
قريش ،4 ،ص  3502 179والنسا،ي ،مبو عجبد الرمحأ ممحد بأ شعيب بأ علي اتراساين ،السنأ الصغرى للنسا،ي،
حتقيإل :عجبد الفتا مبو غدة( ،حلب ،مكتب املطجبوعات ا سبمي ،.ا1986 - 1406 ،2م) ،كتان ق ْس ِا الْف ْي ِء،7 ،
ص  ،130رقا احلديث4137
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 -2ذكر املعين اإلمجايل لآلايت

ومأ مسات تفس د د ددري الوس د د دديط ماه يل ص تفس د د ددري اآي .ويذكر ا ا اال و ي يف افس الوقهلل معىن الراوة عند
املفسد ددر ويف لك توهر براعته يف براز املعين على طريق .ا الي( .التفس د ددري ا امل) و ي خصد دديص د دد .امتاز ذا

التفسري على تفاسري األخرى ،اعا ليس ببزم عنده من يذكر معىن كل اآي .دفع ً.واحدة بل يقسا اآي .حسب
املوض د ددوع ىل فقرات ويجبني معىن كل فقرة يف مكااه املناس د ددب علي سد د دجبيل املثال يذكر معىن ا امل لربع اآي.
الطهارة كذا« :واملعىن :اي ميها الذيأ آمنوا ا مردمل القيام ىل الصد د ددبة وماتا حمد ون حدني م د د ددغر ،فاغسد د ددلوا
ووو كا ،مي :ف س د دديلوا املاء على ووو كا ،ومس د دديلوه ميض د ددا على ميديكا ىل املرافإل وامسد د د وا أبيديكا املجبلل.
ابملاء رءوسد د ددكا واغسد د ددلوا مرولكا ىل الكعجبني».24وكما يذكر معىن اصد د ددف آي .الغنا،ا كذا« :و ْاعل ُموا -ميها
املس ددلمون -مَّ ا غنِ ْمتُ ْا ِم ْأ شد د ْي ٍء مي :ما مخذمتوه مأ الكفار قهرا ف َّن َِّسِ الذي منه -سد دجب ااه -النص ددر املتفرع
عليه الغنيمُ .مخُس د د ده مي مخس ما غنمتموه شد د ددكرا له على ذه النعم .ولِ َّلرس د د د ِ
ول الذي و س د د دجبب يف دايتكا
ُ
ُ
ولِ ِذي الْ ُق ْر مي :وأل د ان القراب .مأ رسددول هللا ( ددلى هللا عليه وسددلا) واملراد هبا على الراوة بنو اشددا وبنو
املطلب» .25تجبني ممأ ما مض د ددي ماه س د ددكك مس د ددلك اختص د ددار يف كر يف ا امل لعايت خا د دد .يف اتني
اآيتني كثريا
 -3ذكر املسائل الفقهية املستنبطة من اآلايت

يذكر الطنطاوي املسدا،ل املسدتنجبط .مأ اآي .ابلبتيب مأ غري اسدتطراد ،ومما مييّز به التفسدري الوسديط و ماه يذكر
فيه يف نااي املس د د ددا،ل الفقهيّ .ما اتفإل عليه العلماء وما م عوا عليه مو ما اختلفوا فيه مع كر س د د د دجبب اتبا يف

املس د د د د د ل .و ذا األمر له ممهيّ .كجبرية ،فإ ا علا الفقيه س د د د د دجبب اتبا عاد ليه وح ّققه ن كان مأ اجملتهديأ على
س دجبيل املثال يقول الطنطاوي يف مس د ل .الرابع :.مأ مسددا،ل آي .الطهارة« :م ع الفقهاء على من مسددة الرمس مأ
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مركان الوضددوء ،لقوله -تعاىل -و ْامس د ُ وا بر وسددكا ال مهنا اختلفوا يف مقدار املسددة .فقال املالكي :.جيب مسددة
يع الرمس مخذا ابالحتياا ،وتجبعها يف لك احلنابل..وقال الشافعي :.يكفى مسة مقل ما يطلإل عليه اسا املسة
مخذا ابليقني وقال احلنفي :.يفب مسة ربع الرمس.
ومنش د د د د د د اتبا نا اعتجبار الجباء زا،دة مو م د د د د ددلي .فقال املالكي .واحلنابل .ن الجباء كما تكون م د د د د ددلي.
تكون -ميضددا -زا،دة لتقوي .تعلإل العامل ابملعمول واعتجبار ا نا زا،دة موىل ،ألن البكيب حينئذ يدل على مس ددة
يع الرمس ،ويكون الجبعض داخب يف لك .وقال األحناا والشافعي .الجباء نا للتجبعيض ،ال من الجبعض مل يقدره
الشد ددافعي .مبقدار معني ،وقدره األحناا مبقدار ربع الرمس مخذا مأ حديث املغرية بأ ش د دعجب .من النلﷺ كان يف
س ددفر فنزل حلاوته مج واء فتوضد د ومس ددة على ان دديته؛ قالوا :والنا ددي .تس دداوى ربع الرمس .قال بعض العلماء:
والس د ددن .الصد د د ي  .وردت ابلجبيان وفيها ما يفيد وواز االقتص د ددار على مس د ددة الجبعض يف بعض احلاالت كما يف
د د د د ية مس د د د ددلا وغريه مأ حديث املغرية ماه ﷺ مدخل يده مأ حتهلل العمام .فمس د د د ددة مقدم رمس د د د دده ومل ينقض
العمام .وقد جبهلل يف األحاديث الص د د د د ي  .ماه مس د د د ددة رمس د د د دده ف قجبل ومدبر و ذه ي اليت اس د د د ددتمر عليها ﷺ
فاقتض د د د د د ددى ذا مفض د د د د د ددلي .اايئ .اليت كان يداوم عليها و ي مس د د د د د ددة الرمس مقجبب ومدبرا و وراء غري ا يف بعض
األحوال».26
ويقول يف تفسري آي .الغنا،ا« :وقد كر العلماء عند تفسري ا اذه اآي .ل .مأ املسا،ل واألحكام مأ
ممهها ما أييت »:مج يذكر ست .مجباحث ابلبتيب ،على سجبيل املثال يقول يف مجب ث الثاين « :ب هور العلماء
ىل من املقصد د د د د د ددود إبيتاء لف اجلبل .يف قوله (ف َّن َِّسِ ُمخُس د د د د د د دهُ) :التربك والتعويا واحلض على خبص الني .عند
القس ددم .وعلى االمتثال والطاع .له -س د دجب ااه ،وليس املقص ددود من يقس ددا اتمس على س ددت .منها هللا تعاىل ،فإاه
سد د د دجب ااه له الدايا واآخرة ،وله ما يف الس د د ددموات وما يف األر وما بينهما؛ وعليه يكون مخس الغنيم .مقس د د ددما
على مخسدد .مقسددام :للرسددول ،ولذي القر  ،واليتامى ،واملسدداكني ،وابأ الس دجبيل .ويرى مبو العالي .والربيع والقاسددا
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من ذا اتمس يقسددا ىل سددت .مقسددام ،عمب بوا ر اآي ،.ومن سددها هللا تعاىل يصددرا يف وووه اتري ،مو يؤخذ
للكعجب..
ِِ
وقد روة ابأ ورير رمى اجلمهور فقال :وموىل األقوال يف لك ابلص د د دوان مأ قال :قوله ف َّن َّس ُمخُس د د دهُ
افتتا كبم ،و لك الوتماع احلج .على من اتمس غري وا،ز قس ددمه على س ددت .مس ددها ولو كان هلل فيه س ددها-
كما قال مبو العالي -.لووب من يكون مخس الغنيم .مقس ددوما على س ددت .مس ددها" مج يقول الطنطاوي" :فب اعلا
قا،ب قاله غري الذي كران مأ اترب عأ م العالي .ويف اع مأ كرت -الدالل .الواض د د د د د د د  .على ما اخبانه
» 27يتضة مأ مسلوبه من الشيخ الطنطاوي رمحه هللا ملا يعتين بذكر املسا،ل الفقهي .ال يروة مأ لك شئياً ال
بعد يراد مقوال مخري للفقهاء مأ اتبا والوفا مج يروة ما رآه واابً
 -4عنايته لتفسري القرآن ابلقرآن
يعد تفسري القرآن ابلقرآن مأ مقوم املسالك ومحسنها يف تفسري كتان هللا ،به يتكامل الفها ويستجبني املقصود
مأ النص القرآين لذلك كان البد لكل مأ يتعر لتفس د د د ددري كتان هللا عزوول من ينور يف القرآن موالً فيجمع ما
تكرر منه يف موضد ددوع واحد ويقابل اآايت بعضد ددها بجبعض ،واألمثل .اذا النوع مأ التفس د دري كثري ودا يف تفسد ددري
اسُ لِي ْجعل علْي ُك ْا ِم ْأ حرٍ
يد َّ
الوس د د دديط وسد د د د كتفي مبثال واحد؛ يذكر الطنطاوي بعد تفس د د ددري قوله تعاىل{:ما يُِر ُ
ول ِك ْأ يُِريد ُدد لِيُط ِّهرُك ْا ولِيُتِ َّا اِ ْعمت دهُ علْي ُك ْا لعلَّ ُك ْا ت ْش د د د د د د د ُك ُرون} [املددا،دددة ]6 :وقريددب مأ معىن ددذه اآيدد .قولدده:
يد بِ ُك ُا الْعُ ْسدر} [الجبقرة ]185 :وقوله تعاىل{:وما وعل علْي ُك ْا ِيف ال ِّدي ِأ ِم ْأ
يد َّ
اسُ بِ ُك ُا الْيُ ْسدر وال يُِر ُ
تعاىل{:يُِر ُ
اسُ م ْن ُُي ِّفف عْن ُك ْا و ُخلِإل اِْ اْسد د ددا ُن ض د د دعِيفاً}[النسد د دداء 28]28 :فذكر
يد َّ
حرٍ } [احلج ]78 :وقوله تعاىل{:يُِر ُ
اآايت املتعددة لتوض ددية مفهوم الكلم .القرآاي .طريق .مرض ددي .لفها مقص ددود مأ النص القرآين والذي روعي كثريا
يف ذا التفسري يف مواضيع شىت
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 -5اهتمامه بذكر األحاديث الصحيحة

ن مما ُمييّز منهج الطنطاوي يف تفس د ددري ،ا تمامه ابجلااب احلديثي ويهتا ا تماماً خا د د داً ابلس د ددن .النجبوي .الش د د دريف.
بصد د دددد تفسد د ددريه لنصد د ددوص القرآن الكرمي ويذكر احاديثاً د د د ي اً ويجبتعد مأ كر محاديث الضد د ددعيف .واألخجبار

املوضوع ،.و ذه ميّزة مهم.؛ أل ّن بعض الفقهاء ال يلتفهلل ىل الت قإل مأ  .احلديث عند يراده شا داً على
ضد د د د دة ا تمام الطنطاوي هبذا اجلااب :فمأ لك ما اقله مأ ابأ
املسد د د د د ل ،.وقد وقفهلل على بعض األمثل .اليت تو ّ
كثري يف املس ل .غسل ال ٍرولني يف تفسري آي .الطهارة ،قال« :وقد عقد ا مام ابأ كثري فصب مورد فيه عند تفسريه
اذه اآي .كثريا مأ األحاديث اليت وردت يف غسد د د د د ددل الرولني ،ووعل عنوااه :كر األحاديث الواردة يف غسد د د د د ددل
الرولني وماه ال بد منه؛ ومأ ذه األحاديث ما واء يف الص د د د ي ني والس د ددنأ عأ عثمان وعلى وابأ عجباس ،من
رسددول هللا ﷺ غسددل الرولني يف وضددو،ه ما مرة ،و ما مرتني مو بني على اختبا رواايهتا .ويف حديث عمرو
بأ شعيب عأ مبيه عأ وده ،من رسول هللا توض فغسل قدميه مج قال « :ذا وضوء ال يقجبل هللا الصبة ال به"
وعأ وابر بأ عجبد هللا قال :رمى النل ﷺ يف ٍرول مثل الدر ا مل يغسد د د ددله فقال« :ويل لألعقان مأ النار» مج
قال ابأ كثري :وووه الدالل .مأ ذه األحاديث ظا رة و لك ماه لو كان فر الرولني مس د د د هما ،مو ماه جيوز
29
لك ملا توعد على تركه ،ألن املسة ال يستوعب يع ال ٍرول بل جيرى فيه ما جيرى يف مسة اتف".
 -6اهتمامه أبقوال الصحابة ،والتابعني

ا تا الطنطاوي رمحه هللا يف تفسددريه ا تماما ابلغاً ابمل ور س دواء كان مصدددره السددن .النجبوي .مو اقوال الص د اب ،.مو
مقوال التابعني؛ وفيما يلي مورد مثاالً ال تمامه أبقوال الص اب .والتابعني يف ضمأ تفسري آي .الطهارة {م ْو الم ْستُ ُا
النِّساء فدل ْا ِجت ُدوا ماءً فدتدي َّم ُموا} [املا،دة ]6 :واملراد ابملبمس .يف قوله تعاىل ({م ْو الم ْستُ ُا النِّساء} اجلماع :فهو نا
كناي .عما يكون بني الرول واملرمة مما يووب االغتسد د د د د د ددال :و ي كناي .قرآاي .مراد س د د د د د د دجب ااه من يعلا الناس منها
حس ددأ التعجبري ،والجبعد عأ األلفاظ اليت تتنا مع آدان ا س ددبم وتعاليمه الس ددامي.؛ و ىل ذا الرمي اجته كثري مأ
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الصد د د اب ،.منها على بأ م طالب وابأ عجباس ومبو موس د ددى ،وتجبعها يف لك كثري مأ الفقهاء ك يب حنيف .وم
يوس ددف وزفر والثوري فقد قالوا :ال وض ددوء على مأ مس امرمة سد دواء مكان املس بش ددهوة مو بدوهنا واس ددتدلوا أبن
النل ﷺكان يقجبل اساءه مج يصلّى ومل يتوض وكان يقجبلهأ و و ا،ا .ويرى اع .مأ الص اب .منها عمر بأ
اتطان وابأ مس ددعود من املراد ابملبمس دد .نا اللمس ابليد ،وكاان يووجبان على مأ مس امرمة الوض ددوء .وقد س ددار
ا مام الش ددافعي على ذا الرمي فقال :ا مس وس ددد ا فعليه الوض ددوء سد دواء مكان املس بش ددهوة مم بغري ش ددهوة.
ومأ مدلتدده من اللمس حقيقدد .يف املس ابليددد ،و و يف اجلمدداع جمدداز مو كنددايدد .وال يعدددل عأ احلقيقدد .ىل غري ددا ال
عند تعذر احلقيق .ويرى ا مام مالك من اللمس ن كان بش د د ددهوة وتلذ فعليه الوض د د ددوء ،وكذا ا مس د د ددته بش د د ددهوة
وتلذ  ،و ن كان بغري شهوة فب وضوء عليهما؛ وقد ااتصر كل فريإل لرميه بصورة موسع مأ لك يف كتب الفروع
30
والذي اراه موىل ابلص د د د د دوان يف ذه املس د د د د د ل .ما قاله ا مام مالك ألاه بىن رميه على ووود الشد د د د ددهوة وعدمها
فا تمام الطنطاوي يف االستشهاد أبقوال التابعني حدى مميزات منهجه يف التفسري النص القرآين
 -7نقله أقوال املفسرين والتجيح بني أقوال املفسرين عند احلاجة

و ذه اتصد د د دديصد د د دد .مأ م ا ما يتطلجبها التفسد د د ددري املنهجي والدراس د د د ددي ليتعلا الطالب مأ تراث علمي مفس د د د دريأ
األقدمني ،لذا كان النقل مأ كتب التفسددري يف ذا التفسددري مأ معوا احملاسددأ؛ واجلدير ابلذكر ماه ينقل عأ م،م.
التفسد د د ددري دون غري ا كتفسد د د ددري الطربي ،وتفسد د د ددري ابأ كثري ،وتفسد د د ددري القرطل ،وتفسد د د ددري الف ر الرازي ،وتفسد د د ددري
الزخمشددري ،وتفسددري الجب ر احمليط ،وتفسددري اآلوسددي ،تفسددري القامسي ،وتفسددري املنار ،ومحكام القرآن البأ العريب،
وفتة الجبيان للشيخ ديإل خان ،وتفسري ا مام األكرب حممود شلتوت ،وتفسري سورة الفاحت .للشيخ حممد اتضر
حسددني وتفسددري آايت األحكام للشدديخ حممد علي السددايس واألمثل .على ذا كثرية ودا كما اسددتفاد يف تفسددري
آي .الطهارة مأ مقوال سد د د ددت .مأ م،م .التفسد د د ددري مثل ا مام الطربي ،والزخمشد د د ددري ،والقرطل ،وابأ كثري ،والرازي و
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اآلوس د ددي؛
32
مرتني

31

واس د ددتفاد يف تفس د ددري آي .الغنا،ا مأ مقوال ا مام الطربي ،والزخمش د ددري ،والقرطل ،وابأ كثري مرًة مو

 -8االهتمام بذكر القراءات يف اآلية القرآنية
يُع ّد تفسري الوسيط مأ موسع التفاسري اليت تناولهلل القراءات ،وميكأ جياز تلك اجلهود يف عدد مأ املواضيع :
اسددتقصدداء القراءات يف الكلم .القرآاي ،.اس دجب .القراءة ىل قار،ها ،بيان درو .القراءة ،وتوويه القراءات ،وخصددو داً
ما كان له عبق .ابملسا،ل الفقهيّ.
واألمثل .على ما تق ّدم كثرية ،فمأ لك ما مورده يف آي .الطهارة يف كلم" .وم ْر ُول ُك ْا" كما يقول« :قوله تعاىل

"وم ْر ُول ُك ْا" وردت فيدده قراء ن متواتر ن .حدددامهددا :بفتة البم و ي قراءة انفع وابأ عددامر وحفص والكس د د د د د د ددا،ي
ويعقون .والثااي :.بكسر البم و ي قراءة الجباقني .مما قراءة النصب فعلى من قوله "وم ْر ُول ُك ْا" معطوا على قوله
" ُو ُوو ُك ْا" مو و منص ددون بفعل مقدر مي :وامس د وا برءوس ددكا واغس ددلوا مرولكا ىل الكعجبني .ومما قراءة اجلر
فعلى من قوله "وم ْر ُول ُك ْا" معطوا على "بُِرُ ِس د د د د ُك ْا" قال القرطل ما مل صد د د دده :فمأ قرم ابلنصد د د ددب وعل العامل
«اغسددلوا» وبىن على لك من الفر يف الرولني الغسددل دون املسددة و ذا مذ ب اجلمهور والكاف .مأ العلماء
و و الثابهلل مأ فعل النل ﷺ والبزم مأ قوله يف غري ما حديث  33سد ددرد الشد دديخ رمحه هللا ل .مأ األقوال اليت
كر ا املفس ددرون يف وووه القراءات القرآاي .مج قال" :والقاطع يف الجبان مأ من فر الرولني الغس ددل ما قدمناه،
وما جبهلل مأ قوله ﷺ «ويل لألعقان وبطون األقدام مأ النار» ف وفنا كر النار على خمالف .مراد هللا ومعلوم
من النار ال يعذن هبا ال مأ ترك الواوب؛ ومعلوم من املسة ليس مأ ش اه االستيعان».34

 31حممد سيد طنطاوي ،املرجع السابق ،6 ،ص 58:و 78
 32املرجع السابق ،6 ،ص 99:و 105

 33حممد سيد طنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،4 ،ص  61و 62
 34حممد سيد طنطاوي ،املرجع السابق،
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 -9اهتمامه ابإلعراب

فهو رمحه هللا كثرياً ما يذكر موقع الكلم .مأ ا عران ،وخص د د ددو د د د داً ما له عبق .بفها املقص د د ددود مأ اآي ،.و ذا
األمر مكثر مأ من ُ ص د ددر فهو يذكر الووهات ا عرابي .مج يوض د ددة املعين حس د ددب ا عران فمثب عند قوله تعاىل
{ما ي ِريد َّ ِ
يد لِيُط ِّهرُك ْا ولِيُتِ َّا اِ ْعم تهُ علْي ُك ْا لعلَّ ُك ْا ت ْش د د د د د د د ُك ُرون} [املا،دة]6 :
اسُ لي ْجعل علْي ُك ْا ِم ْأ حرٍ ول ِك ْأ يُِر ُ
ُ ُ
يقول« :وقوله "لِيجعل" تمل من يكون اجلعل مبعىن اتلإل وا جياد فيتعدى لواحد و و قوله ِ
"م ْأ حرٍ " وتكون
ْ
ِمأ زا،دة لت كيد النفي وقوله "علْي ُك ْا" متعلإل ابجلعل و تمل من يكون مبعىن التص د د د دديري فيكون قوله "علْي ُك ْا" و
املفعول الثاين ،وقوله( :و ِ
يد لِيُط ِّهرُك ْا ولِيُتِ َّا اِ ْعمتهُ علْي ُك ْا لعلَّ ُك ْا ت ْش د د د ُك ُرون) اسد د ددتدراك قصد د ددد به بيان بعض
لك ْأ يُِر ُ
موا ر رمحته س د د دجب ااه ابملؤمنني وحمجبته لسد د ددعادهتا ولتزكي .افوسد د ددها وتطهري ا مأ الذاون واألدران كما قصد د ددد به
حضها على مداوم .شكره حىت يزيد ا مأ فضله».35
وعند قوله تعاىل{ :واعلموا مَّ ا غنِمتا ِمأ شد دي ٍء ف َّن َِِّ
س ُمخُسد ده ولِ َّلرسد د ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقر والْيدتامى والْمسد داكِ ِ
ني وابْ ِأ
ُ ُ
ْ
ُْ
ُْْ ْ ْ
ال َّس د د د د د د دجبِ ِيل ِ ْن ُكْندتُ ْا آمْندتُ ْا ِاب َّسِ} [األافال ]41 :يقول« :وقوله "و ْاعل ُموا" معطوا على قوله قجبل لك "وقاتِلُوُ ْا
ح َّىت ال ت ُكون فِْتدن .خل" وما يف قوله" :مَّ ا غنِمتُا" مو دول .والعا،د حمذوا .وقولهِ :
"م ْأ ش د ْي ٍء" بيان املو ددول
ْْ
حمله النص د ددب على ماه حال مأ العا،د املقدر .مي :من ما غنمتموه مأ ش د دديء سد د دواء مكان ذا الش د دديء قليب مم
كثريا ف َّن َِّسِ ُمخُسهُ .وقوله "ف َّن َِّسِ ُمخُسهُ" خرب مجبتدم حمذوا والتقدير :ف كمه من هلل مخسه واجلار واجملرور خرب
خل .ومعيدت البم يف
من مقدم ،ومخسد دد .امسها مؤخر والتقدير :فإن مخسد دده كا،أ هلل وللرسد ددول ولذي القر
قوله "ولِ ِذي الْ ُق ْر " دون غري ا مأ األ د ددناا التالي .لدفع تو ا اش د دباكها يف سد ددها النل د ددلى هللا عليه وسد ددلا
ملزيد اتصااا به .وقولهْ ِ" :ن ُكْندتُ ْا آمْندتُ ْا ِاب َّسِ " شرا ،وزا ه حمذوا ،مي ن كنتا آمنتا ابهلل حإل ا ميان وآمنتا
مبا مازلنا على عجبدان حممد ﷺ " 36مأ نا يتجبني من اال تمام مبسدا،ل اللغوي .مأ معران وغري ا م ر ابل األمهي.
يف فها مقصود النص القرآين واليت رعاه الطنطاوي يف كثري مأ مواضيع يف تفسريه

 35املرجع السابق69 ،
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 -10مراعاة الدليل وعدم التعصب للمذهب

لعل ذا وهللا معلا مما زاد مأ قيم .ذا التفسري املجبارك ،فيُبح
و ذا األمر مما مييز ا مام الطنطاوي رمحه هللا و ّ
عند كره ملسا،ل اتبا بني األ،م .ال يتعصب ملذ ب معني مع ماه كان شافعي املذ ب؛ بل يتجرد مع الدليل
حىت يص د د ددل ىل ما يراه ماه احلإل ،ويدور مع الدليل حيث دار و ذا مأ س د د ددع .األفإل وغرازة علمه؛ اعا ذا األمر
واض ددة يف تفس ددريه كما يقول على سد دجبيل املثال يف مسد د ل .حكا املواالة يف الوض ددوء« :مض دداا بعض الفقهاء ىل
مركان الوض ددوء املواالة مبعىن من يوا ددل املتوض ددئ االش ددتغال بوض ددو،ه وال ينقطع عنه و ب بعض ددها ىل من لك
س د ددن ..والذي تطمئأ ليه النفس من املتوض د ددئ ا ااقطع وض د ددو ه بعمل مونل ملدة وفهلل معها معض د دداء الوض د ددوء
ووب عليه اسددتئناا الوضددوء مجبتد .أبوله مما ا قطع املتوضددئ وضددو ه لفبة قصددرية حبيث بقيهلل آنير الوضددوء
ظا رة فإاه يف ذه احلال .جيوز له االس د ددتمرار فيه» .37كر الطنطاوي يف ذه املس د د د ل .اوره الذي رآه د د دوااب ومل
أيخذ بقول الفقهاء القا،لني بركني .املوالة يف الوضوء وال بقول الفقهاء الذيأ يقولون من املواالة يف الوضوء سن .مو
مندوب.
اخلالصة:
حاول الجباحث فيما مض ددي براز منهج الش دديخ الطنطاوي رمحه هللا يف تفس ددريه "التفس ددري الوس دديط للقرآن
الكرمي" إبجياز وحسددب املسددتطاع السدديما من تفسددري الشدديخ مأ التفاسددري املعا ددرة القيم .اليت القهلل قجبوال حسددنا
عند اجلميع ،بكواه يعد خدم .لكتان هللا موال و خدم .لس د د د د د ددن .النل ﷺ وتس د د د د د ددهيبً لفها النص القرآين تدم.
املس د ددلمني فاس د ددتقراء ا مام لعايت االحكام بش د ددر وتعريف املص د ددطل ات ابتداءً ،مج كره املعىن ا امل لعي.
وبيان املسا،ل الفقهي .املستنجبط .منها ،مج كره ألسجبان اتبا عند تجبايأ املسا،ل الواردة و اصافه عند البوية،
واعتناءه ابلس ددن .النجبوي .ومقوال الص د د اب .والتابعني والعلماء مع بيان مدلتها ،كذلك تتجبعه بذكر القراءات وا تمامه
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179

)June (1443-2022

VOL. 6. No. 1

e-ISSN: 2600-8394

منهج الشيخ حممد سيد طنطاوي يف تفسري آايت األحكام يف كتابه "التفسري الوسيط للقرآن الكرمي"
حممد شهري معصومي

اب عران وعرض دده ألسد دجبان النزول واش دداراته ىل الفوا،د واألخب واآدان الس ددامي .أبس ددلون عالي .ي تعد مأ
مساليجبه يف منهجه واليت يرى الجباحث مأ ذا املنطلإل ماه تفسري فريد يف عصر املعا ر
النتائج و التوصيات:

ومأ ا ا النتا،ج اليت تو لهلل ليها الجباحث مأ خبل الجب ث ما يلي:
 1التفسددري الوسدديط مأ التفاسددري املنهجي .أبسددلون عالي .يف عصددر احلديث وقد ع فيه مؤلفه بني التفسددري
ابمل ور واملعقول
 2يفسد در الطنطاوي اآايت األحكام على منهج س ددليا و و ٍّ
يعرا ابتداءً املص ددطل ات الش ددرعي .والفقهي .مج
ّ
معىن ا امل لعي .ويذكر املس د د د د ددا،ل االتفاقي .واالختبفي .مع كر سد د د د د دجبب اتبا والبوية بني األقوال
املتعددة
 3يوض د د د ددة الطنطاوي مفهوم اآي .ابلقرآن افس د د د دده مج ابلس د د د ددن .النجبوي .ومقوال الصد د د د د اب .وينقل كثرياً عأ م،م.
التفسري مثل الطربي ،الزخمشري ،ف ر الرازي ،اآلوسي وممثااا
 4اعتين الطنطاوي يف تفسد د ددريه السد د ددتقصد د دداء القراءات امل تلف .يف كلمات القرآاي .خصد د ددو د د داً ما اا العبق.
ابملسا،ل الفقهي ،.ويجبني درو .القراءة مع النسجب .ىل قار،ها
 5يذكر الطنطاوي كثرياً موقع الكلمات القرآاي .مأ ا عران ،خصد د د د د ددو د د د د د داً ما له العبق .بفها اآي ،.مو من
تكون وووه االعران سجبجبا تبا بني الفقهاء مع لك يوضة املعين حسب توويه ا عران
 6جيتنب الطنطاوي عأ كر اقوال الضدعيف .والوضددعي .وعأ كر كثري مأ قصددص املفسدريأ واملؤرخني اليت ال
عبق .اا بفها اآايت
 7والذي يقرم تفسري الوسيط جيد ماه قد التزم مبنهجه املذكور يف الغالب خصو ا يف تفسري آايت األحكام
 .8يسد ددت سد ددأ للجباحثني واملعتنني ابلدراسد ددات التفس د دريي .االعتناء اتاص هبذا التفسد ددري والكشد ددف عأ ووااجبه
القيم .األخرى حسب املستطاع
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املراجع واملصادر:

القرآن الكرمي
ممحد خمتار عجبد احلميد عمر ،معجا اللغ .العربي .املعا ددرة( ،د م ،عامل الكتب ،ا 1429 ،1د د د د د د د د د 2008 -
م).
ممحد جنيب ،حممد سد دديد طنطاوي وتروي اته يف التفسد ددري الوسد دديط للقرآن الكرمي( ،القا رة ،جمل .النور2010،م،
جملد ،6العدد العاشر).
الجب اري ،اجلامع املسند الص ية ،حتقيإل :مصطفى ديب الجبغا (بريوت :دار ابأ كثري1407 ،ه1987/م)،
بدرالديأ حممد بأ عجبدهللا الزركش د د د د ددي ،الرب ان يف علوم القرآن( ،بريوت :دار حياء الكتب العربي .عيس د د د د ددى الجبايب
احللل وشركا،ه ،د ا 1376،د).
فوت مصطفى خليلوفيتش ،ا مام ابوبكر الرازي اجلصاص ومنهجه يف التفسري( ،القا رة :دار السبم للطجباع.
والنشر والتوزيع والب  ،.ا2008 ،2م).
عجبدهللا العنزي ،تيسري علا م ول الفقه( ،بريوت :مؤسس .الراين للطجباع .والنشر و التوزيع ،د ا 1418 ،د)،
فضددل حسددأ عجبَّاس ،التفسددري واملفسددرون مسدداسددياته واجتا اته ومنا جه يف العصددر احلديث ( ،األردن ،دار النفا،س
للنشر والتوزيع ،ا 1437 ،1د 2016/م).
لينه عجبد الكرمي الغويري ووهاد حممد النصريات ،منهج حممد سيد طنطاوي يف تناول الوحدة املوضوعي .يف السورة
القرآاي .مأ خبل التفسري الوسيط ،اجملل .املنارة للجب وث والدراسات( ،د م  1436د  2015م)
حممد سدديد طنطاوي ،التفسددري الوسدديط للقرآن الكرمي( ،القا رة ،دار هنضدد .مصددر للطجباع .والنشددر والتوزيع ،ا،1
1997م).
النسددا،ي ،مبو عجبد الرمحأ ممحد بأ شددعيب بأ علي اتراسدداين ،السددنأ الصددغرى للنسددا،ي ،حتقيإل :عجبد الفتا مبو
غدة( ،حلب ،مكتب املطجبوعات ا سبمي ،.ا1986 - 1406 ،2م).
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