
الباب الثانى

ترجمة الشيخ محمد األمين الشنقيطى والدكتور محمد قريش شهاب

ترجمة الشيخ محمد األمين الشنقيطي.1

:سمه ونسبه ا.أ

هو حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر بن حممد بن أمحد نوح بن حممد بن سيدي 

أمحد بن املختار. من أوالد الطالب أوبك، الذي هو من أوالد كرير بن املوايف بن يعقوب بن جاكن 

1األبر، جد القبيلة املعروفة باجلكنيني، الىت يرجع نسبها إىل محري. 

مولده ونشأته: .ب

) عند ماء يسمى (تنبه) من أعمال (كيفا) من موريتانيا. 1325لشيخ (رمحه اهللا) سنة (ولد ا

وقد نشأ الشيخ (رمحه اهللا) يتيما، إذ تويف والده وهو صيب صغري ال زال يقرأ يف جزء عم من القرآن 

أبيه، الكرمي. فرتعرع الغالم يف بيت أخواله الذين هم من بين عمومته، ذلك أن والدته كانت ابنة عم

وكان ذلك البيت الذى تريب فيه الشيخ (رمحه اهللا) يزخر مبزيد من العلم فضال عما يكتنف تلك البيئة 

خّلف له ثروة من املال واحليوان، ومل خيتلف ولدا سواه.

الفكر للطباعة و لبنان، دار :بريوت.هـ) 1415(البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواءهـ)، 1393(املتوىف : .حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين،الشنقيطي 1
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(رمحه اهللا) متحدثا عن بعض أيام الصبا: "كنت أميل إىل اللعب أكثر من الدراسة، حىت يقول الشيخ 

حفظت احلروف اهلجائية، وبدءوا يقرئونىن إياها باحلركات (ب، فتحة با، ب، كسرة يب، ب ضمة بوا) 

ه 

إت بثالثة حروف أو أربعة، وتنقلت الطريقة، كي يرتكوين، فقالوا اقرأها. فقرأ

املختار بن إبراهيم بن وملّا أمت العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكرمي على خاله عبد اهللا بن حممد 

2أمحد نوح.

طلبه للعلم:.ج

بعد أن أمت حفظ القرآن يف سن العاشرة تعلم رسم املصحف العثماين على ابن خاله، وهو 

سيدي حممد بن أمحد بن حممد املختار، كما قرأ عليه التجويد يف مقرأ نافع، برواية ورش، من طريق أيب 

نشيط، وأخذ عنه سندا بذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يعقوب األزرق، وقالون من رواية أيب 

قد بلغ من العمر ستة عشر عاما.

كما درس أثناء تلك القراءة بعض املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام مالك، كرجز ابن عاشر،  

لنحو  كما درس األدب مع شيئ من التوسع على زوجة خاله، وأخذ عنها إضافة إىل األدب: مبادئ ا

كاآلجرومية، وبعض التمرينات، كما أخذ عنها بتوسع: أنساب العرب وأيامهم، والسرية النبوية، ونظم 

الغزوات ألمحد البدوي الشنقيطي وهو يربو على مخسمائة بيت مع شرحه البن أخت املؤلف املعروف 
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ف، باإلضافة حبماد، ودرس عليها أيضا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه، وهو نظم طويل يعد باآلال

3إىل شرحه البن أخت املؤلف (القدر املتعلق بالعدنانيني).

كل ذلك حصله يف بيت أخواله، وقد أخذ عن غريهم الفقه املالكىي من خمتصر خليل، والنحو من ألفية 

ابن مالك وغريها، والصرف، واألصول، والبالغة، وشيئا من احلديث، والتفسري.

ناظرة فكان حتصليه هلا عن طريق املطالعة.أما املنطق وآداب البحث وامل

حيدثنا الشيخ (رمحه اهللا) عن بداية الطلب فيقول: "وما حفظت القرآن، وأخذت الرسم العثماين، 

وتفوقت فيه على األقران، عنيت يب والدتى وأخوايل أشد عناية، وعزموا على توجيهي للدراسة يف بقية 

عليه مركيب وكتيب، واآلخر عليه نفقيت وزادي، وصحبين خادم الفنون، فجهزتين والديت جبملني، أحدمها

ومعه عدة بقرات، وقد هيأت يل مركيب كأحسن ما يكون من مركب، ومالبس كأحسن ما تكون، فرحا 

4يب، وترغيبا يل يف طلب العلم، وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل.

مؤلفاته:.د

وهي من جهة التعلق بز من التأليف على ثالثة ترك لنا الشيخ (رمحه اهللا) جمموعة من املؤلفات،

أقسام:

القسم األول: ما ألفه يف بالده وهي:
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نظم يف أنساب العرب، مساه: (خالص اجلمان يف ذكر أنساب بين عدنان). وقد ألفه قبل .1

مسيته البلوغ، مث دفنه بعد ذلك، معلال هذا الصنيع بأنه كتبه على نية التفرق على األقران. وقد قال فيه:  

خبالص اجلمان يف ذكر أنساب بين عدنان.

رجز يف فروع مذهب مالك (رمحه اهللا)، خيتص بالعقود من البيوع والرهون، وهو يعد باآلالف..2

ألفية يف املنطق..3

نظم يف الفرائض..4

القسم الثاين: ما كتبه أو أماله يف طريقته إىل احلج وهو قادم من بالده.

املنطق.شرح على سلم األخضري يف .1

الرحلة إىل بيت اهللا احلرام. طبع بعد وفاته بعشر سنوات..2

القسم الثالث: ما كتبه بعد استقراره يف هذه البالد:

1.5

دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب..2

).1373عام (وقد كتبه الشيخ (رمحه اهللا) يف مخس عشرة ليلة، وهي إجازة االمتحانات

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر..3

) فأمالها يف السنوات 1374وقد أمالها على طالبه يف كلية الشريعة اليت افتتحت يف الرياض عام (

).1391األوىل من تدريسه يف الرياض. ومل تطبع إال يف عام (

آداب البحث واملناظرة..4
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كما فرغ من اجلزء الثاين بتاريخ ) 28/3/1388وقد فرغ من اجلزء األول بتاريخ (

)14/5/1388.(

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد مسع) (مطبوع)، وهو أكرب كتبه .5

وأعظمها.

بيان الناسخ واملنسوخ يف آي الذكر احلكيم (مطبوع يف آخر أضواء البيان). وهي رسالة صغرية .6

األبيات العشرة الىت ذكرها السيوطي يف (اإلتقان) يف تقع يف حنو أربع صفحات ونصف، شرح فيها

اآليات املنسوخة.

شرح على مراقي السعود..7

أماله على أحد تالمذته، وهو الشيخ أمحد بن حممد األمني الشنقيطي، وقد فرغ منه بتاريخ 

ت ) وكان قد شرح مجيع املراقي، لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستني ومائة بي22/7/1375(

مل يدون شرحها.

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان (( نثر الورود على مراقي السعود))، وهذه التسمية من حمققه ألن 

املؤلف مل يسمه.

وللشيخ (رمحه اهللا) عدد من الفتاوى واألجوبة على أسئلة وجهت إليه، فمما عرف منها:

.السائل هو الشيخ عبد اهللا بن منيعو فتوى يف التعليل باحلكمة، .8

وجهة نظر يف حكم السعى فوق سقف املسعى..9

رسالة يف حكم الصالة يف الطائرة..10

).1385وهي رسالة صغرية تقع يف ست صفحات، كتبها عام (



رسالة يف جواب سؤال ورد إليه من أحد أمراء بالد شنقيط، يسأله عن العلم هل هو خملوق .11

، أو ذلك بأسباب أخرى.ومرزوق من بركة النيب 

6اجلواب يف ست عشرة صفحة.ويقع 

رسالة يف جواب سؤاالت ثالثة، مقدمة من الشيخ حممد األمني بن الشيخ حممد اخلضر، .12

والؤاالت هي:

أين مقر العقل يف اإلنسان؟.أ

هل يشمل لفظ (املشركني) أهل الكتاب؟.ب

هل جيوز للكافر أن يدخل مساجد اهللا غري املسجد احلرام. ويقع اجلواب يف إحدى عشرة .ج

صفحة.

وللشيخ (رمحه اهللا) العديد من احملاضرات، وقد طبع بعضها، ومن ذلك:

).1384منهج التشريع اإلسالمي وحكمته. ألقاها عام (.13

املثل العليا..14

).1390املصاحل املرسلة. ألقاها عام (.15

اإلسالم دين كامل، وهي شرح لقوله تعاىل: (( اليوم أكملت لكم دينكم..)) اآلية، وكانت .16

)، حبضور حممد اخلامس ملك املغرب.1378د النبوي عام (باملسج

منهج ودراسات آليات األمساء والصفات. وقد ألقاها (رمحه اهللا) يف اجلامعة اإلسالمية بتاريخ .17

)13/9/1382.(

حماضرة حول شبهة الرقيق، ألقاها نيابة عنه تلميذه الشيخ عطية سامل يف املوسم الثقايف باجلامعة .18

7تزال خمطوطة.اإليالمية، وال
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وفاته:.ه

تويف الشيخ (رمحه اهللا) ضحى يوم اخلميس، السابع عشر من شهر ذي احلجة، عام ثالث 

وتسعني وثالمثائة وألف، يف منزله يف مكة املكرمة، وقد صلى عليه مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد 

8فرمحه اهللا رمحة واسعة.قربة املعالة بريع احلجون، مبلك اليوم، ودفن ذصالة الظهر من 

أرآء العلماء فيه: .و

قال فيه الشيخ حممد بن ابراهيم رمحه اهللا : ( ُملَئ علمًا من رأسه إىل أمخص قدميه ). وقال 

أيضاً : ( هو آيٌة يف العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب ) 

يعجب كثرياً من ، يف التفسريني يتكلم: ( من مسع حديثه ح-رمحه اهللا -وقال عنه الشيخ ابن باز 

وال ميلُّ مساع حديثه ) ،ة علمه واطالعه وفصاحته وبالغتهَسع

ما رأيت مثله ) وشبهه ،من حيث مجعه لكثري من العلوم(: -رمحه اهللا -وقال عنه العالمة األلباين 

بشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهم اهللا .

هذا الزمان أحد يستحق أن ُيسّمى شيخ اإلسالم لكان هو ). وقال الشيخ بكر أبو زيد : ( لو كان يف

ويُعترب يف وقته نادراً ). ،قويةنادرةٌ له حافظةٌ : (- رمحه اهللا - وقال الشيخ محاد األنصاري

نذكر الكبار منهم : ،رس على يديه الكثري من الُعلماءوقد د
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الشيخ و ،والشيخ محاد األنصاري،والشيخ ابن عثيمني،يه يف املنطقدرس عل- الشيخ ابن باز رمحه اهللا 

والشيخ عبداحملسن العباد،الغديانوالشيخ عبداهللا ،والشيخ صاحل اللحيدان،اهللارمحهمعطية سامل

حفظهم اهللا  وغريهم الكثري من الُعلماء يف هذه البالد ويف غريها ممن درسوا عليه يف اجلامعة اإلسالمية .

رمحه اهللا : بعض أخباره

يقول عنه أحد ُطّالبه وهو الشيخ عبداهللا أمحد قادري :

ويتعجب تفكرويظهر ملن يراه ويسمعه أنه يفسر وي،يتفاعل مع اآليات،( كان رمحه اهللا قوي العاطفة

حبسب ما يف اآليات من املعاين . ، وخياف وحيزن وُيسر

فكان مقعده ،من شدة تفاعله مع معاين اآلياتور مقعده بدون شعكان ُحيرك يديه ويتحرك وهو على

يزحف حىت يصل إىل املقعد الذي يقابله من مقاعد الطالب .

ولكنه بعد قليل من بدء ،يكاد يستطيع الكالم من وجع حلقهوكان يدخل قاعة الدرس وهو مريض ال 

9احملاضرة ينطلق بصوته وينسى أنه مريض لشدة تفاعله مع املعاين اليت يلقيها).

ترجمة الدكتور محمد قريش شهاب.2

:سمه ونسبه ا.1

شهاب بن الدكتور عبد الرمحن شهاب، انه يأيت من عائلة من أصول عربية قريشحممد

.األستاذ عبد الرمحن شهاب هو من كبار العلماء يف جمال التفسري. والده بوغيس املتعلمني-القريشي 

ويعترب عبد الرمحن شهاب باعتباره واحدا من العلماء ورجال األعمال والسياسيني الذين لديهم مسعة طيبة 

10بني شعب جنوب سوالويزي.

www.wikipedia.comالشنقیطي، الشیخ محمد األمین.9
). باندوع: میزان.1994شھاب، محمد قریش شھاب.ممبومیكن القرآن(10



مولده ونشأته:.2

من النسب أسرةيفنشأ،، يف رفاع، سوالويسي اجلنوبيةم1944فربايري16تاريخيفولد

، التفسرييف مادةومدرسعامل العلماءمنشهابالرمحنعبداألستاذوأبوه،واسععلمالعرب وذات

،اجلنوبيةسوالويسيجمتمعبنيصيت حسنلهسياسيورجلأعمالورجلالعلماءعاملمنيعتربوهو

"بووانج"بشهابقريشحممديلقب أنالغريبمنوليسبوغيسملكساللةمنأمساءوأمه

وجدتالىتوالعاداتاملناسباتيف شىتخاصتعاملعلىوجدوحىت،"أيندي"أو"السيد"مبعىن

.وسط

طلبه للعلم:.3

التفسريمادةوحيبيتشجعشهابقريشكان حممد التفسريمدرسأبيهكونمنانطالقا

دروسهأبوهألقىاملناسبةتلكويفاملغربصالةبعدمعهللجلوسدائماأوالدهأبوه يلزمكانحيث

ويف،عمرهمنستابنوهوالقرآنحبيفبدأقدطفولتهويفالتفسري،علمألوالده وخاصةوتوجيهه

الشيخرئاسةحتت"الفقيهيةاحلديثدار"مبعهدأبيهأمرعلىشهابقريشحممدم التحق1956سنة 

ميولهبسببطوياليبقملولكنالعامةاملتوسطةمدرسةيفدرسلكوكذفقيهبنالقديرعبداحلبيب

حمموباطالباشهابقريشحممدأصبحاملعهدذلكويف،املعهدذلكيفوجدهاالشرعية اليتالعلومإىل

.شيخهقبلالكلمةيلقيكانبلهذاعنديقفوالرحلتهيفأنه يشاركهلدرجةشيخهعند

أبوه رآهوعندما،فقطسنتنيخاللالعربيةحييطكاناملعهدذلكيفواجتهادهجدهبسبب

باألزهر شهابعلويوأخاهأحلقهالعريبةاللغةيفومهارتهالشرعيةالعلومحتصيليفواجتهادهجدهمن



يف ويقبلم1958سنة اجلنوبيةسوالويسيمنطقةمنالدراسيةاملنحعلىوحيصلبالقاهرةالشريف

11.املدرسةذلكيفدراستهويكملاإلعداديةالثاينالصف

التفسري قسمالدينأصولكليةوأخذالشريفاألزهرجامعةيفدراستهوصلذلكوبعد

شهادة علىحصلبسنتنيوبعدهالبكالوريوسشهادةعلىحصلم1967سنةويفواحلديث

أيضا.السنةنفسويف"الكرميالقرآنيفالتشريعياإلعجاز"املوضوعبرسالةالقسمنفسيفاملاجيستري

إحدىخاللويف،أسرتهإىليشتاقكانحيثرأسهمسقطإىلشهابقريشحممد رجع

أحدكانمنها،علميةخربةعنويبحثاملنظمةشىتيفينضمكانم1980-1969(سنةعشر

12.احملليةاحلكومةجملسيفاألعضاءأحدكانوكذالكالدينآالؤجبامعةالتدريسهيئة

ميالده عيدبيوميوافقوهوم1975فربايري16تاريخيفبفامتاوايتشهابقريشوتزوج

سيبتمبري 11يفولدتجنلىامسهاكاناألوىلوبنت،واحدوولدبناتأربعاحلادى وثالثون، وهلما

ولدت نسمىامسهاكانوالثالثةم1977سيبتمبري19يفولدتجنوىامسهاكانوالثانيةم1975

.م1986أوكتوبريشهريفولدتحنلةامسهاكانوالرابعةم1982سنة 

األول :فيهاموجودتنيكبريتنيجامعتنييفويدرسيريبكانباندانجبأوجونجمكوثهومدة

الدين آالؤجامعةوالثاينإندونيسياشرقيفجامعةأكربتعترباجلامعةوهذهاإلندونيسيةمسلمجامعة

الدين آالؤجامعةيفوالطلبةالتعليملشؤونوكيالأصبحخدمتهخاللويف،احلكوميةاإلسالمية

وأصبح م1965–م1959سنةاإلندونيسيةمسلمجامعةيفمديراأصبحمث،احلكوميةاإلسالمية

.م1977-م1972سنةاحلكوميةاإلسالميةالدينآالؤجامعةيفمديرا

ن.)باندوع: مكتبة المیزا2007.(ووسان القرآنشھاب، محمد قریش. 11
).بیكنباروا: جامعة السلطان الشریف 2012(معنى الطاغوت في القرآن دراسة مقارنة بین التفسیر المراغي وتفسیر المصباحصالحة، عتیق.12
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عملية وخارج،إندونيسياشرقVIIمنطقةاألهليةجامعاتبشؤونمكلفاكانوكذلك

علميا حبثايعملوكانالروحانيةالرتبيةقسمإندونيسياشرقالشرطةمديرخلدمةمكلفاكانالتعليم

"اجلنوبيةبسوالويسيالوقفمسائل"وم1975"إندنيسياشرقيفالوالءتطبيق"بعنوان .13

أصول كليةالعليادراسةيفدراستهملواصلةمصرإىلشهابقريشعادم1980سنةويف

وينجح فقطسنتنيخاللدراستهينهيوكان،الشريفاألزهرجبامعةواحلديثالتفسريقسمالدين

وهو أولالعلياالشرفمرتبةمعاالمتيازدرجةعلىوحيصل"ودراسةحتقيقاللبقاعيالدررنظم"برسالة

.األزهرجبامعةرآنالقعلومقسمآسياجنوببشرقالدكتوراهعلىنالمن

من أوجونجينتقلكانحيثلهجديدةمرحلةتعتربالعليادراسةمنعودتهبعدم1984سنةويف

احملاضراتويلقي الدينأصولكليةيفالقرآنوعلومالتفسريملادةمدرساوأصبح،جاكرتاإىلباندانج

14.م1998سنةإىلالعلياودراسةاجلامعةلطالب

- م1992(فرتتنييفيفجباكرتااحلكوميةاإلسالميةجامعةمديرأصبحبلمدرساكونهيقفوال

)ملدةم1998سنةالدينيةلشؤونوزيراأصبحذلكوبعدم)1998- م1997و- م1996

.القاهرةيفويسكنوجيبويتملصرسفرياأصبحمثفقطشهرين

يف شىتيشارككانحيثجاكرتاجديدةبيئةتعتربجاكرتايفشهابقريشوجودكان

م1983سنة اإلندونيسيةالعلماءجملسرئيسأصبحبلالتدريسبعمليةيكتفيالوهو،النشطات

م.1989سنةمنالدينيةالشؤونوزارةيفالقرآنتصحيحجلنةأعضاءمنوأصبح

،شىت املنظماتيفيشاركوكانالعلميالبحثعضوايعنيكانم1999-م1995سنةويف

والثقافيةوزارة التعليميةيفالشرعيةالعلومجممعيفيشاركوكذلك،ظهورهابدأعند) ICMI (منها

.64المصدر السابق، ص. 13
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م)، 1998- 1996(مث عني وزيرا للشئون الدينية فرتة حكومة الرئيس حبر الدين يوسف حبييب، سنة، 

م). 2002–1999مث سفريا جلمهورية اإلندونيسية املعتمدة لدى القاهرة مجهورية مصر العربية سنة (

15وما يزال يشغل مبناسب عديدة حىت اآلن.

مؤلفاته:.4

باندانجأوجونج،احلكوميةاإلسالميةالدينعالء جامعة،وضعفهمميزاته؛املنارتفسري.1

م.1984

Tafsir al-manar; keistimewaan dan kelemahannya, IAIN Alauddin, Ujung

Pandang, 1984.

م.1987جاكرتا،الدينيةالشؤونوزارة ،اإلسالمياحلكمفلسفة.2

Filsafat Hukum Islam, Departemen Agama, Jakarta, 1987.

م.1989جاكرتا،أونتاغما،الفاحتةسورةتفسري،ىاإلهلاهلدايةتاج.3

Mahkota Tuntunan Ilahi, Tafsir surah Al-fatihah , Untagma, Jakarta, 1989.

م.1994باندونج،ميزان،احلياةوحكمقصص، القلبنور.4

Lentera hati ; kisah dan hikmah kehidupan , Mizan, Bandung, 1994.

م.1995باندونج،ميزان،القلبنور.5

Pelita Hati , Mizan, Bandung, 1995.

م.1996باندونج،ميزان،باألمةتتعلقمسائلعلىحيتويموضوعيتفسري؛القرآنسعة .6
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Wawasan Al-Qur’an: tafsir Mawdhu’i atas pelbagai persoalan umat, mizan,
bandung, 1996.

م.1997باندونج،ميزان،حياةيفالوحيودورأمهية؛القرآنإحياء.7

Membumikan al-qur’an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat,
Mizan, Bandung, 1997.

م.1997باندونج،هدايةبوستكا،الكرميالقرآنتفسري.8

Tafsir Al-qur’an al-karim, pustaka hidayah ,bandung, 1997.

م.1999باندونج،ميزان،إ.تج.ت.رشهابقريشمعالتسحر.9

Sahur bersama quraish shihab di RCTI, Mizan, Bandung, 1999.

م.1999باندونج،ميزان،واملعامالتالعباداتحولالفتاوى.10

Fatwa-fatwa seputar Ibadah dan Mu’amalah, Mizan, Bandung, 1999.

م.1999باندونج،ميزان،القرآنتفسريحولالفتاوى.11

Fatwa-fatwa seputar Tafsir al-qur’an, mizan, bandung, 1999.

م.1999باندونج،ميزان،واحلديثالقرآنحولالفتاوى.12

Fatwa-fatwa seputar al-qur’an dan hadits, mizan, bandung, 1999.

م.1999باندونج،ميزان،اإلسالميالدينحولالفتاوى.13

Fatwa-fatwa seputar wawasan agama, mizan,bandung, 1999.

م.1999باندونج،ميزان،احملضةالعبادةحولالفتاوى.14

Fatwa-fatwa seputar Ibadah Mahdhah, mizan , bandung, 1999.

م.2000،جاكرتا،هايتلينتريا،القرآنناسبمو رسالة؛املصباحتفسري.15

Tafsir al-mishbah: pesan dan keserasian al-qur’an, lentera hati, jakarta, 2000.



م.2000باندونج،ميزان،اإلهليالنور.16

Secercah cahaya ilahi, mizan, bandung, 2000.

لينتريا ،واملتأخريناملتقدمنيالعلماءوأقوالوالسنةالقرآنيفالئكةاملو بليساإلو اجلن؛الغيبيات.17

م.2000،جاكرتا،هايت

Yang tersembunyi ; Jin, Iblis, Syetan dan Malaikat dalam Al-qur’an dan As-
sunnah serta wacana pemikiran ulama masa lalu dan masa kini, lentera hati,
jakarta, 2000.

م.2001،جاكرتا،هايتلينتريا،القرآنيفاحلسىناألمساء؛ىاإلهلاحلجابكشف.18

Menyingkap tabir ilahi, Asma al-husna dalam perspektif al-qur’an, lentera hati,
jakarta, 2001.

م.2000،جاكرتا،هايتلينتريا،بالتهليلتتعلقاآليات؛ىاإلهلمائدة.19

Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil, lentera hati, jakarta, 2001.

16.)اجلديدمؤلفهمنوهذا(م 2007باندونج،ميزان،القرآنمعاحلياة؛ىاإلهلالنور.20

Panduan Puasa bersama Muhammad Quraish Shihab, Republika, jakarta, 2001.

أرآء لعلماء فيه:.5

ثناء العلماء عليه.أ

التعليم. يف جمالتكون مكرسة التفسري ليف جمالخربتهقريش شهاب هو املفسر و املربيني. 
مستشار ، و جملس العلماء،و رئيس الشؤون الدينية، ووزير رئيس اجلامعة، و رئيس اجلامعةنائبكمنصبه 

وحماضرات، كله ترتبط ارتباطا وثيقا ، ورقة علمية، وكتابة و الرتبية والتعليم،وزير

).بیكنباروا: جامعة السلطان 2012(معنى الطاغوت في القرآن دراسة مقارنة بین التفسیر المراغي وتفسیر المصباحالسابق، .المصدر 16
.66الشریف قاسم اإلسالمیة الحكومیة، ص. 



لديه .لتوعية الناسممن وبعبارة أخرى، انه باألنشطة التعليمية.
خصائص كمدرس أو مرب املثالية. مظهره بسيط متواضع، يرحم على اجلميع الناس، والصادقة، 

17واألمانة، وحزم من حيث املبدأ هو جزء من املوقف الذي ينبغي أن تكون مملوكة من قبل املعلم.

لنقد عليها.ب

بيئة العلماء االسالم ألنه الغريب يفقريش شهاب عن اجللباب هو رأي الشاذ أوحممدرأي
يقول أن من مهمة لباس املرأة هو يعرضها يف شكل حمرتم حىت ال تدخل من دعوة تلك فضويل. هذا 

حتليل هذا كتاب بثالثة .الرأي قد حبثت العلماء واخلرباء لتحليل هذا الكتاب يف القاهرة اإلسالمية
. احتد اإلسالميكنهضة العلماء وحممدية و ةتلفخاملصصات خمتلفات، واملنظمات املثقفني الشباب، والتخ
القاهرة)، بفي املاجستري (الدكتور تفسري وعلم القرآن، خترج من األزهر مد حنوهم: الدكتور خملص حم

وأمحد زين النجاح املاجستري (الدكتور من ختصصات الفقه، األزهر)، وأيف سيف اهللا، بكالوريوس يف 
ل الفقه، األزهر).  وأدار هذا احلدث من قبل رمل شرقوي، الدين ( طالب املاجستري، قسم أصو 

18بكالوريوس يف الدين (طالب املاجستري، قسم التفسري، األزهر).
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