
الباب الثاني

دراسات عامة عن ترجمة ابن كثير وقريش شهاب ومعرفة تفسيرهما

ترجمة ابن كثير ومعرفة تفسيره-أ

ترجمة ابن كثير.1

:إسمه ونسبه -

هو اإلمام اجلليل احلافظ، عماد الدين أبو الفداء، إمساعيل بن عمرو بن كثري بن ضوء بن  

.، شافعي املذهبكان والده من أهل العلمكثري بن زرع الربصى مث الدمشقي، الفقيه الشافعي،  

:العلمية مولده ونشأته-

يف بلدة جميدل الواقعة شرقي أو بعدها بقليلسبعمائةھ700سنة –رمحه اهللا -ولد 

حفظ القرآن وعمره عشر سنوات، ... ره إذ ذاك سبع سنوات أخوه كمال الدين عبد الوّهاب، وعم

من . مث أقبل على حفظ احلديث واملتون واألسانيد والعلل والرجال حىت برع يف ذلك كله وهو شاب

أشهر شيوخه هو شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقد كان ابن كثري معجبًا به أميا إعجاب فتبىن أقواله، 

وتزوج ابنته، " "تلمذ على اإلمام املّزي صاحب وامتحن وأوذي بسبب ذلك، كما ت

وعلى اإلمام الذهيب، وتأثر به كثريًأ يف احلديث والرجال والتاريخ، وتتلمذ على غريهم من كبار 

. 1األئمة يف ذلك العصر
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كما كان جريئاً يف احلق ال . كان حمباً ألهل العلم داعياً للتآليف بينهم والبعد عن البغضاء

أخذه يف اهللا لومة الئم، كما كان صايف الذهن، يكشف زيف األباطيل ويرد كل كالم ال يقوم ت

. على دليل صحيح

متواضعاً،مسح النفس، رقيق التعامل، رّجاعاً إىل احلق، حيب أهل العلم –رمحه اهللا –وكان 

.والفضل

ثناء العلماء عليهحياته العلمية و -

لعلم، وقد شهد له العلماء بسعة علمه، وغزارة مادته، كان ابن كثري على مبلغ عظيم من ا

. خصوصاً يف التفسري واحلديث والتاريخ

فقيه متفنن، وحمدث متقن، ومفسر نّقال، وله تصانيف مفيدة : (( قال فيه شيخه الذهيب 

((2 .

أحفظ من أدركناه ملتون احلديث، وأعرفهم جبرحها : (( 3روقال أحد تالميذه ابن حج

، وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعرفون له بذلك، وما أعرف أين امجعت به ورجاهلا

)). على كثرة ترددى عليه إال واستفدت منه 

اشتغل باحلديث مطالعة يف متونه ورجاله، ومجع التفسري، : (( قال عنه احلافظ ابن حجر 

ه البداية والنهاية، وعمل طبقات وشرع يف كتاب كبري يف األحكام مل يكمل، ومجع التاريخ الذي مسا

.4...))الشافعية، وشرع يف شرح الباري 

مكتبة الصديق، ،ص باحملدثنياملعجم املختاحلبيب اهليلة، حممد، بتحقيق الدكتور الذهيبقَاْميازبنعثمانبنأمحدبنحممداهللاعبدأبوالدينمشس2
75: ص . ھ1408: الطائف 

)اإلصدار الثاين: املكتبة الشاملة (125: ص. ھ1392: صيدر أباد اهلند ،الثامنةاملائةأعيانيفالكامنةالدررالعسقالين، حممدبنعليبنأمحد3



كان له يف اليوم عشرة دروس يف علوم التفسري واحلديث والفقه زالتاريخ، يف مراكز العلم 

املوجودة يف دمشق آنذاك، كاجلامع األموي وجامع تنكز، ومسجد ابن هشام، واملدرسة النجيبية، 

.ووية وغريها، وتوىل مشيخة أم الصاحل بعد اإلمام الذهيبواملدرسة العزية والن

وفاته-

أربع ھ774شعبان سنة يوم اخلميس السادس والعشرين من–رمحه اهللا تعاىل -وتويف

، وكان قد كف 5ودفن مبقربة الصوفية بدمشق جبوار شيخه ابن تيمية. وسبعني وسبعمائة من اهلجرة

.واسعةبصره يف آخر عمره، رمحه اهللا رمحة 

تفسير القرآن العظيملمحة عن .2

فسير ابن كثيرالتتعريف ب-

وهو من أشهر ما دون يف التفسري باملأثور، ويعترب من هذه ) تفسري القرآن العظيم ( إمسه 

. وهو مطبوع ومتداول بني أيدي طالب العلم بكثرة. 6الناحية الكتاب الثاين بعد كتاب ابن جرير

يف علوم التفسري، فألمهيه وقيمته العلمية فقد قام عدد من هذا الكتاب له أمهية بالغة 

:العلماء باختصاره وخدمته، فمن هذه املختصرات 

للمحقق أمحد حممد شاكر، وصل فيه إىل سورة " عمدة التفسري من تفسري ابن كثري".1

.التوبة، وهو مسة أجزاء مطبوعة يف جملدين ويف ثالث جملدات

املصدر السابق4
96: ص ،التفسري ورجالهحممد حممود حّول، 5
"جامع البيان يف تفسري القرآن"هو أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي، وتفسريه 6



للشيخ حممد علي الصابوين، وهو مطبوع يف ثالث " خمتصرات التفسري ابن كثري".2

.جملدات

للدكتور عبد اهللا بن إسحاق آل الشيخ، وهو مطبوع يف " التيسري لتفسري ابن كثري".3

.أربع جملدات

للقاضي حممد كنعان، يف ست " ".4

.جملدات

إعداد مجاعة من العلماء بإشراف صفي "".5

.ھ1420الرمحن املباركفوري، طبع بالرياض سنة 

منهج ابن كثير في تفسيره-

تفسري القرآن بالقرآن.1

أنه يذكر اآلية، مث يفسرها بعبارة سهلة موجزة، وإن أمكن يفسر اآلية بآية أخرى ذكرها 

تفسري (. ر املرادوقارن بينهما، وهذا ليؤيد تفسريه وليتبني املعىن ويظه

، بل تفسريه هذا أكثر ما عرف من الكتب التفسري سرداً لآليات املتناسبة يف املعىن )القرآن بالقرآن

.7الواحد

ُهْم بِِه ِمْن َماٍل َوبَِنَني { : قوله تعاىلمثال ذلك يف تفسري 7 َا منُِدُّ َراِت َبل ال َيْشُعُروَن * َأَحيَْسُبوَن أَمنَّ أيظن : يعين] 56-55:وناملؤمن[} ُنَسارُِع َهلُْم ِيف اْخلَيـْ
ِبَني { : كال ليس األمر كما يزعمون يف قوهلم! جهؤالء املغرورون أن ما نعطيهم من األموال واألوالد لكرامتهم علينا ومع } َحنُْن َأْكثـَُر أَْمَواال َوأَْوالًدا َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ

}َبل ال َيْشُعُروَن { : ، لقد أخطؤوا يف ذلك وخاب رجاؤهم، بل إمنا] 35:سبأ[



تفسري القرآن بالسنة واآلثار.2

ديث يف لقد كان ابن كثري إمامًا يف احلديث ورجاله، فال غرابة إذاً يف إكثار من ذكر األحا

يعين أنه يذكر اآلية مث يأيت باألحاديث اليت تفسرها أو تتعلق بأحكامها ويبني ما حيتج . ثنايا تفسريه

.به وما ال حيتج به منها، مث يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم علماء السلف

عض وجند أن ابن كثري يرجح بعض األقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات ويصحح ب

.  8اآلخر منها، ويعدل بعض الرواة وجيرح بعض اآلخر

موقفه من اآليات األحكام.3

ولذلك إذا . كان ابن كثري شافعي املذهب، بلغ رتبة اإلجتهاد ومل يكن متعصبًا ملذهبه

الحظنا تفسريه وجدنا أنه يدخل يف املناقشات الفقهية، ويذكر أقوال العلماء وأدهلم عندما يشرح 

.  9األحكامآية من آيات 

موقفه من اإلسرائيليات.4

كان ابن كثري يعترب من أشد املفسرين مهامجة لإلسرائيليات، وفضحاً هلا، ونقداً هلا وحتذيراً 
10   .

ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيـَِّناٍت ِمَن اْهلَُدى َواْلُفْرقَانِ { جنيح بن عبد الرمحن املدين الذي يروى عنه أبو حامت، عندما يفسر قوله تعاىل مثال ذلك أنه قد ضعف أبا مشعر8
]185:البقرة[} 

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرَ { مثال ذلك يف فسري قوله تعاىل 9 ، وجدنا أنه ذكر أربع ]185:البقرة[}َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

إىل آخر هذه القصة، وجدنا أنه يقص قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة ]67:البقرة[}... ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقَرةً { مثاله عنما يفسر قوله عاىل 10
وهذه السياقات عن عبيدة وأيب العالية و : (( مث بعد ما ساق عن هذه القصة يقول ما نصه . املخصوصة

ھا)). إسرائيل، وهي مما جيوز نقلها ولكن ال تصدق وال تكذب، فلهذا ال يعتمد عليها إال ما وافق احلق عندنا، واهللا أعلم 



ترجمة قريش شهاب ومعرفة تفسيره-ب

ترجمة قريش شهاب.1

ونشأتهدهمول-

وهو من . 11م1944فرباير 16حممد قريش شهاب ولد برفّانج جنوب سالوسي يف 

عامل و معلم كبري )1986–1905( ن شهابمحعبد الر األستاذ أبوه وهو . حسب العرب

. 12أحد خرّيج جامعة اخلري جباكرتايف التفسري، وهو

وأمه وهي أمساء من ذرية ملك بوغيس، فليس مبعجب . سياسي الذي له حسن السمعةاملتعّهد ال

. 13إذا كان يف جمتمعه يدعى قريش شهاب بسيد

حياته العلمية-

وحينما . من عمره7- 6قريش شهاب منذ صغره قد نشأ يف بيئة احلب بالقرآن وهو يف 

ماالنج، جاوى الشرقي وأدخله م، محله أبوه إىل1956جلس يف فصل الثاين املتوسطة وذلك سنة 

إىل املدرسة املتوسطة احملمدية وأدخله أيضًا يف نفس الوقت إىل معهد دار احلديث الذي يديره 

. حبيب عبد القدير بن فقيه

يف مدة سنتني من دراسته يف هذا املعهد هو ماهر باللغة العربية وذلك ليس إّال بسبب 

ته باللغة العربية ودقته يف الدراسة اإلسالمية، فأرسله أبوه إىل ونظرًا من مهار . جهده دراسته املدأبة

11 Dewan Redaksi, Suplemen Ensiklopedi Islam, vol. 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003),
hal. 110

وهي من أقدم مؤسسات الرتبية اليت تقدم األفكار اإلسالمية املعاصرة 12
13“Puang” أو “Andi”



وقبل هو يف مستوى الثاين . األزهر بالقاهرة مبساعدة املنحة الدراسية من والية سالويسي

.  إىل أن انتهت دراسنه الثانوية) م1958سنة (األزهر 14اإلعدادي

كلية أصول الدين بقسم عد ذلك، واصل قريش شهاب دراسته إىل جامعة األزهر يف  

م وحصل على شهادة احلكومية 1967التفسري واحلديث، وانتهت دراسته يف هذه املرحلة سنة 

)Lc .( ومدة سنتني بعد ذلك حصل قريش شهاب على املاجسرت يف نفس القسم الدراسي، وذلك

. 15"اإلعجاز التشريعي القرآن الكرمي"م، حتت موضوع الرسالة 1969سنة 

يش شهاب إىل قريته أوجونج باندانج، وتوىل منصب نائب املدير قسم مث رجع قر 

بعد ذلك توىل مديرًا لتلك . األكادميية والطالبية جبامعة أالء الدين اإلسالمسي احلكومي هناك

وقبله قد توىل مديراً جبامعة املسلم األندونيسيا ملدة ست سنوات . م1977-1972اجلامعة ملدة 

عن ذلك توىل قريش شهاب مناصب أخرى، سواء كان داخل فضالً ). م1965- 1959(

، وسواء كان خارج اجلامعة  )شرق األندونيسيا 7لوالية ( اجلامعة كرئيس تنسيق اجلامعة األهلية 

ويف هذه القرية قد حبث قريش . كمعاون رئيس الشرطة لشرق األندونيسيا بقسم تدمري الذهين

، )م1975سنة  "(معايشة الياة الدينية بشرق أندونيسيا تطبيق" شهاب حبوثاً منها على املوضوع 

.16)م 1978سنة " ( مسائل الوقف جبنوب سوالويسي" و

إىل مصر مرة أخرى الستمرار دراسته يف مرحلة الدكتورة ) م 1980( رحل قريش شهاب 

وكتب ) م 1982( وانتهت دراسته ملدة سنتني . لتفسري واحلديثبكلية أصول الدين بقسم ا
املتوسطة أو الثانوية عندنا يف األندونيسي14

15 Komite Media Isnet. Dr. Quraish Shihab, http://mediaIsnet.org.islam/quraish/q.html
16 www.wikipediaindonesia.com



وحصل على درجة الدكتورة يف علوم . "نظم الدرر للبقلي، حتقيق ودراسة"موضوع الرسالة الدكتورة 

وهو من أول طالب شرق آسيا الذي حصل ". ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل " القرآن على نتيجة 

.17جبامعة األزهرعلى الدكتورة يف علوم القرآن

تفسير المصباحلمحة عن .2

تعريف بتفسير المصباح-

تفسري املصباح هو كتاب يف التفسري الذي ألفه الدكتور قريش شهاب، أحد الطالب 

ربيع 4بداية كتابة هذا التفسري هي يف . اجلامعي الذي حصل على الدكتورة جبامعة األزهر مبصر

فإذا نظرنا إىل تفاسريه الثالثة السابقة، فهذا . م1999يوين 18أو موافقاً ھ1420األول سنة 

. جملداً، ولكل جملد حيتوي على بعض السور15وهو حيتوي على . 18التفسري من أحدثها

من أسباب كتابة هذا التفسير-

:كتابة التفسري املصباح له أسباب منها 

هطلب كثري من الناس إىل قريش شهاب ليكتب كتاباً يف التفسري بكامل.1

2.

القرآن الكرمي

17 Dewan Redaksi, Suplemen Ensiklopedi Islam, vol. 2, hal : 111
18 Dewan Redaksi, Suplemen Ensiklopedi Islam, vol. 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003),

hal. 111



الشعور بنعمة الروحانية اليت نشأت حينما يفسر اآليات القرآنية إىل أن حتمله إىل .3

البحث والكتابة والقراءة والكتابة

مصنفاته العلمية-

ية أصول الدين والفلسفة يف جامعة شريف توىل قريش شهاب اآلن األستاذ الكبري بكل

فضًال عن ذلك أنه قد صنف كثري من املصنفات، أشهرها . هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جباكرتا

:ما يلي 

ويتضمن . م1984املميزات وخلله، طبع بأوجونج باندانج سنة : تفسري املنار .1

شيد رضى الذين مها هذا الكتاب على اإلنتقادات على فكرة حممد عبده وحممد ر 

.املصنف لتفسري املنار

القصة وحكمة احلياة، طبع يف مطبع ميزان، باندونج، سنة : مصباح القلب .2

.م1994

تفسري املوضوعي عن مسائل األمة، طبع يف مطبع ميزان، بندونج، : مبصر القرآن .3

.م1996سنة 

وحيتوي . م2003تفسري املصباح، طبع يف مطبع لينتريى هايت، جاكرتا، سنة .4

.جملداً 15على 



يف نظر العماء ومفكر املعاصر، طبع يف مطبع لينتريى : جلباب لباس املسلمة .5

.م2004هايت، جاكرتا، سنة 

إىل غري ذلك  . م1998إعجاز القرآن، طبع يف مطبع ميزان، باندونج، سنة .6

كثري

تفسيرمنهجه في ال-

وأمهيته لكل مسلم، وبني أيضًا بأن بّني قريش شهاب يف مقدمة تفسريه عن معىن التفسري 

التفسري الذي كتبه ليس جمرد صادرًا عن اجتهاده فحسب، بل صادرًا عن بعض املفسر القدماء  

، وتفسري ابن عشور، 20، وتفسري متويلء شعروي، وتفسري يف ظالل القرآن19كتفسري طنطاوي

كبري ورجع إليه كثريًا يف  ولكن بني قريش شهاب بأن التفسري الذي له أثر  . 21وتفسري طبأ طبائي

وهذا تفسري الذي جعله مصدراً . 22كتابة هذا التفسري املصباح هو تفسري ابراهيم بن عمر البقاعي

.23أساسياً حينما يكتب رسالته الدكتورة باألزهر

املتوىف سنة ، ألفه طنطاوي بن جوهري املصري. وهذا الكتاب من أشهر كتبه. جملداً 26وطبع يف ،"اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي"اسم كتابه الكامل 19
230، ص3، ج طنطاوي جوهري: باب . م2003: دار العلم للماليني ،األعالمالزركلي، . ھ1358

سيد قطب، ج : باب .م2003: للماليني دار العلم،األعالمالزركلي، . ھ1387، املتويف سنة مفكر إسالمي مصري: سيد قطب بن إبراهيمألفه 20
147، ص 3

ھ1402اشتهر بتفسريه املعروف بامليزان يف تفسري القرآن، املتوىف سنة . إمسه حممد حسني طباطبائي، من أبرز فالسفة ومفكر الشيعة يف القرن العشرين21
أصله من البقاع يف . مؤرخ أديب: بن أيب بكر البقاعي، أبو احلسن برهان الدينبن علي -بضم الراء وختفيف الباء -إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط هو 22

سبع جملدات، يعرف مبناسبات البقاعي ،"نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور" صاحب الكتاب . سورية، وسكن دمشق ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة، وتويف بدمشق
البقاعي : ، باب 1/56األعالم للزركلي، : ظر أن. ھ858املتوىف سنة . أو تفسري البقاعي

23 Imamaufa, Etika Berdakwah dalam Surat Al-Muddatstsir (Studi Analis Surat Al-Muddatstsir
Menurut Tafsir fi Dzilal Al-Qur’an dan Al-Misbah)., http://imamaufa.blogspot.com/2009/04/etika-
berdakwah-dalam-surat-al. html, minggu 19 April 2009



ولكن إذا نظرنا إىل . قريش شهاب ال يبني بالصراحة املنهح الذي سلكه يف هذا التفسري

.ا صادراً عن رأيه، فممكن أن ندخله من ضمن تفسري بالرأي

حبيث يفسر القرآن حسب . سلك قريش شهاب يف تفسريه هذا إىل طريقة التحليليو 

.

مث حياول أن يأيت باملناسبات . ممتعيفسر اآليات القرآنية ويبني مقاصدها بأسلوب رائع

. هذه النصوص بنظريات العلمية احلق وباحلياة اإلجتماعي الواقعي


