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الباب الثانى

ترجمة الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي ومعرفة تفسيريه

ترجمة الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: الفصل األول

ترجمته.1

:مولده.أ

و هو ولد يف دير .هو الشيخ الدكتور وهبه الزجيلى من العلماء الفقهاء األجالء املعاصرين

1.م/1932/عطية من نواحي دمشق عام 

امسه . أحد أبرز علماء أهل السنة واجلماعة من سوريا يف العصر احلديثوهبة الزحيلي 

مثل ،شرينوهو مشهور كشهرة املفسرين والفقهاء يف القرن الع. الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي

وسيد قطب ،سعيد حوى مصنف األساس يف التفسريو ،اهر مصنف تفسري التحرير والتنويرط

2.مصنف يف ظالل القرآن وغري ذلك

1/10:دمشق، ص - الدكتور الشيخ وهبة الزحيلي، التفيسر املنري، دار الفكر1
2Syafaat)م2008()شفاعة(,Telaah terhadap Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili tentang Konsep

Poligami dalam Konteks Keadilan Jender Jurnal Penelitian Kependidikan) تعدد الزوجة يف ميزان العدالة اجلنسية
سيف (Saiful Amin Ghofur.اجلامعة احلكومية مالنج: مالنج. )املنري لوهبة الزحيلي دراسة حتليليةيف جملة البحوث عن الرتبية بالنظر إىل التفسري 

.174ص . إنسان مدين: يوكياكرتا) ترمجة مفسري القرآن(Profil Para Mufasir Al-Qur’an,  )م2008) (األمني غفور
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كثريا لعبادة ،ديدا لتَّمسك بالسُّنة النَّبويةش، تعاىلفوالدهاحلامجصطفىالزُّحيليكاحنافظاً لكتابالله

ويف إطار ،أوالده ملتابعة التَّحصيال لعلميوكان هلا ألثر األكرب يف توجيه ، ذا مهٍَّة عالية،والصِّيام

3.،شديدة الورع،أما والدتُه فسيدٌة فاضلة. اصَّةة خبالدِّراسات الشَّرعي

سكن هذا الشيخ يف بلد . هأخذ وهبة الزحيلي العلم من والديه وحفظ القرآن يف صغار 

مث انتقل إىل سوريا ومصر لطلب العلم ،راسته االبتدائية انتقل إىل دمشق،امليالد

1963.4حصل على شهادة الدكتوراة عام حىت

،وجامعة بنغازي،يف اجلامعات منها يف جامعة دمشقهو مدرس،كان الشيخ عاملا كبريا

. وجامعة اإلمارات العربية،بالرياضواملركز العريب للدراسات األمنية ،وجامعة اخلرطوم بالسودان

5.األجنبيةوكذلك له حماضرة كثرية يف الدول العربية اإلسالمية و 

شيوخه.ب

يخ حممود ياسني الش: من شيوخه يف دمشق6:تلقى العلم على أيدي كثري من املشايخ، منهم

،ه الشافعيالشيخ هاشم اخلطيب يف الفق،الشيخ حممود الرنكوسي يف العقائد،يف احلديث النبوي

ق الشيخ حسن حبنكة والشيخ صاد،ومي يف أصول الفقه ومصطلح احلديثالشيخ لطفي الفي

،العربية كالبالغة واألدب العريبوالشيخ صاحل يف علوم اللغة،حبنكة امليداين يف علم التفسري

.وغريهم

.779-778ص , دار السالم: القاهرة. ثوبه اجلديدالتفسري واملفسرون يف , )م2007(عبد الغفور حممود مصطفى ,جعفر3
.1ص . دار القلم: دمشق. وهبة الزحيلي، العامل الفقيه املفسِّر,)م2001- هـ1422(بديع السَّيد, اللَّحام4

5Syafa’at)5ص . املرجع السابق, )م2001- ه1422(بديع السيد , اللحام. 24ص . املرجع السابق, )م2008(,)شفاعة .
6Syafaat)24-23ص , املرجع السابق, )م2008()شفاعة.
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،محن تاجشيخ األزهر اإلمام حممود شلتوت، واإلمام الدكتور عبد الر : ومن شيوخه يف مصر

والدكتور حممد ،والشيخ عثمان املرازقي،الفقه املقارن عميد كلية الشريعةوالشيخ عيسى مّنون يف 

.سالم مدكور وغريهم

والشيخ زكي ،الشيخ عيسوي أمحد عيسوي:ومن أساتذته يف كلية احلقوق جبامعة عني مشس

والدكتور عثمان خليل والدكتور سليمان الطماوي ،والدكتور عبد املنعم البدراوي،الدين شعبان

. وغريهم

تالميذه.ج

عبد الستار ابو عدة، عبد , نعيم ياسنيحممدحممد فاروق محادة،, الزحيلي شقيقةحممد 

اللطيف فرفور، حممد أبو ليل، عبد السالم عبادي، حممد الشرجيي، ماجد أبو رخية، بديع السيد 

7.محزة محزةاللحام،

مؤلفاته.د

وهو يـَُعد العمل ،يُعدُّ األستاذ الدكتور وهبة الزُّحيلي من أغزر املعاصرين تأليفًا وأكثرهم إنتاجاً فكرياً 

،

وقد بلغت كتبه وحبوثه ومقاالته حنوًا من مخس .وأهم العبادات بعد أداء ما افرتضه املوىل عز وجلَّ 

.العاملوله موقع على الشبكة جييب فيه عن خمتلف األسئلة من بلدان،مئة

ویكیفدیا7
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:وأهمُّ مؤلفاته

:في مجال التأليف العلمي المتخصص.1

ضَّرورة الشَّرعية؛ ونظرية ال،والفقه اإلسالمي وأدلته،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي:أمهها

الفقه , التَّفسري الوسيط, والتَّفسري الوجيز, التَّفسري املنري يف العقيدة والشَّريعة واملنهج،دراسة مقارنة

, الذَّرائع يف السِّياسة الشَّرعية، والفقه اإلسالمي, أصول الفقه اإلسالمي,اإلسالمي يف أسلوبه اجلديد

حكم املسؤولية (لضَّمان أو نظرية ا, العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث

العقود املسمَّاة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون , يف الفقه اإلسالمي) املدنية واجلنائية

األصول , , املدين األردين

القرآن الكرمي، البنية التَّشريعية واخلصائص احلضارية .جنليزيةمرتجم إىل اإل(العامة لوحدة الدَّين احلق 

- نظام اإلسالم , فقه السُّنة النَّبوية, جهود تقنني الفقه اإلسالم, )مرتجم إىل اإلجنليزية والفرنسية(

, )نظام العقيدة، نظام احلكم والعالقات الدولية، مشكالت العامل اإلسالمي املعاصر(ثالثة أقسام 

الضَّوابط الشَّرعية لألخذ , شرعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم، باملشاركة, يف أصول الفقهالوجيز 

اإلسالم , اإلسالم دين اجلهاد ال العدوان, الرُّخص الشَّرعية؛ أحكامها وضوابطها, بأيسر املذاهب

وغري , لسُّنة يف األحكاماملوازنة بني القرآن وا,القصَّة القرآنية، هدايٌة وبيان, دين الشُّورى والدِّميقراطية

8.ذلك

8Saiful Amin Ghofur ,)املرجع ,)م2001-ه1422(بديع السَّيد,  اللحم. 175ص , املرجع السابق, )م2008() سيف األمني غفور
.السابق
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في مجال العناية بالتراث اإلسالمي.2

والنُّصوص , لعالء الدين السمرقندي) حتفة الفقهاء(ختريج وحتقيق أحاديث : منها

مع التَّعليق ) جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي(ختريج وحتقيق أحاديث وآثار ,الفقهية املختارة

.عليها وغري ذلك

دراسته وشهاداته.ه

عامًا ملتابعة 14م وعمرُه 1946

.دراسته يف معاهدها

لتحق يف دمشق بالثانوية الشَّرعية اليت كانت ُتسمَّى كلِّية الشَّريعة، وأمضى فيها ستَّ سنوات، نال 

.م وكان ترتيبه األوَل على مجيع املتقدِّمني1952بعدها شهادة الثانوية الشَّرعية عام

توجَّه بعدها إىل مصر ليكمل مسريته العلمية، وحتصيله العلمي العايل، فالتحق بعدٍد من الكلِّيات 

يف آٍن واحد، فقد درس يف اجلامعة األزهرية يف كلِّييت الشَّريعة واللُّغة العربية، كما درس يف كلِّية 

:مشس، وكانت حصيلة تلك الدِّراسة أن نال الشَّهادات اآلتيةاحلقوق جبامعة عني 

.م1956الشَّهادة العالية يف الشَّريعة اإلسالمية من كلية الشَّريعة باألزهر بتقدير ممتاز عام .1

.م1957إجازة التَّخصص بالتَّدريس من كلية اللُّغة العربية باألزهر عام .2

.م1957جيد عام إجازة يف احلقوق من جامعة عني مشس بتقدير.3

جامعيت األزهر والقاهرة للدِّراسات التَّخصصية العليا، وتابع دراسته يف كلِّية احلقوق يف 



17

اإلسالمية، م درجة املاجستري يف الشَّريعة1959جامعة القاهرة بقسم الشَّريعة، ونال سنة 

آثار احلرب يف الفقه (وبعد ذلك سجل أطروحته يف الدكتوراه يف الكلية نفسها بعنوان 

، ومنحته جلنة املناقشة الدرجة العلمية مع مرتبة الشَّرف األوىل )دراسة مقارنة–اإلسالمي 

9.م1963سنة 

ثناء العلماء عليه.و

له - وزاده بالشُّكر من خري ما أعطاهحفظه اهللا-إن الشيخ وهبة الزُّحيلي: "قال عنه أستاذه

تواضعه بال مذلة، واستقامته بغري احنراف، ودأبه -–يف قليب مكانة مكينة ملَّكه إياها 

."10

معرفة التفسير المنير: الفصل الثاني

لمحة عن الكتاب.أ

جملداً، وضعه 16هذا التفسري  يسمى بالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ويقع يف 

ه ـاملوافق 1408ذو القعدة 13وقد استغرق تأليفه عدة سنوات وفرغ منه يف . ألهل االختصاص

.م 27/6/1988

أهداف كتابة التفسير.ب

ومن أهداف وهبة الزحيلي من هذا التأليف هو ربط املسلم بكتاب الّله عّز وجّل ربطا علميا 

ألن القرآن الكرمي هو دستور احلياة البشرية العامة واخلاصة، للناس قاطبة، وللمسلمني : وثيقا

-ءخاصة، لذا مل يقتصر على بيان األحكام الفقهية للمسائل باملعىن الضيق املعروف عند الفقها
9http://www.alukah.net/culture/0/1721/

.املرجع السابق,)م2001- ه1422(,بديع السَّيد, اللَّحام10
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وإمنا أراد إيضاح األحكام املستنبطة من آي القرآن الكرمي باملعىن األعم الذي هو أعمق إدراكا من 

جمرد الفهم العام، والذي يشمل العقيدة واألخالق، واملنهج والسلوك، والدستور العام، والفوائد 

تماعية لكل جمتمع متقدم 

متطور، أم يف احلياة الشخصية لكل إنسان، يف صحته وعمله وعلمه وتطّلعاته وآماله وآالمه ودنياه 

يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ((11:وآخرته، جتاوبا يف املصداقية واالعتقاد مع قول الّله تبارك وتعاىل

12)).ْم ِلما ُحيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ُحتَْشُرونَ لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإذا َدعاكُ 

(ذكر سيف األمني غفور كما نقل عن سيد حممد على ايازي يف كتابه 

كما ذكر وهبة الزحيلي , صرأن هدف كتابة التفسري املنري أي مجع تفسري القدمي واملعا) ومنهجهم

وكثري من املفسرين املعاصرين يعطلون يف , أن تفسري القدمي ال يستطيع أن حيل املسائل املعاصرة

لذلك تفسري القدمي ال بد بلغة املعاصرة واستقامة املنهج املطابقة بعلوم , تفسري اآليات القرانية جتددا

13.العصر بدون اإلحنراف

لون التفسير فيه.ج

عن ألوان يف التفسري ) مقدمات يف التفسري املوضوعي(د احلي الفرماوي يف كتابه بني عب

, والتفسري الفلسفي, والتفسري الفقهي, والتفسري الصويف, والتفسري بالرأي, التفسري باملأثور: منها

واإلجتماعي , فأما لون التفسري املنري األديب14.والتفسري األديب اإلجتماعي, والتفسري العلمي

. 6ص . 1ج , املرجع السابق11
.24اآلية , سورة األنفال12

13Saiful Amin Ghofur,)املرجع , )م1993(سيد حممد , إيازي.176-175ص . املرجع السابق,)م2008()سيف األمني غفور
. 685ص . السابق

.329ص . مقدمة يف التفسري املوضوعي, )م1988- ه1409(عبد احلي , الفرموي14
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وال يفسر بالتفسري العلمي إال , . الفقهيو 

15.قليال

وقال بعض العلماء أن هذا التفسري بلون التفسري باملأثور والتفسري بالرأي كما قال وهبة 

بني املأثور وأؤكد يف هذه الطبعة على منهجي يف التفسري وهو اجلمع" الزحيلي يف مقدمة كتابه 

"واملعقول، املأثور يف السنة النبوية وأقوال السلف الصاحل، واملعقول امللتزم باألصول املعتربة 

منهج التفسير فيه.د

16:وينحصر منهجه أوخطة حبثه فيما يأيت

قسم وهبة : مثاله .قسمة اآليات القرآنية إىل وحدات موضوعية بعناوين موضحة.1

17)5اىل 1اآليات : سورة البقرة  (الزحيلي اآليات عن صفات املؤمنني وجزاء املتقني

قال وهبة الزحيلي عن سورة : مثاله.بيان ما اشتملت عليه كل سورة إمجاال.2

تضمنت هذه السورة معاين القرآن العظيم ، واشتملت على : ما اشتملت عليه السورة: "الفاحتة

ين وفروعه ، وتناولت العقيدة ، والعبادة ، والتشريع ، واإلميان بالبعث وبصفات الّله أصول الد

احلسىن ، وإفراده بالعبادة واالستعانة والدعاء ، واإلرشاد إىل طلب اهلداية إىل الدين احلق والصراط 

18."املستقيم ، وجتنب طريق املنحرفني عن هداية الّله تعاىل

ني وهبة الزحيلي املفردات اللغوية بقوله احلَْْمُد الثناء ب: مثاله.توضيح اللغويات.3

علم : اللَِّه . باجلميل على الفعل االختياري، وهو أعم من الشكر، ألن الشكر يكون مقابل النعمة

.325ص . دار الفكر: بريوت. التفسري يف العصر احلديث, )م2003( عبد القادر, صالح15
.9ص , املرجع السابق,)م2007- ه1428(,الزحيلي16
.65ص . 1ج. املرجع السابق17
.46ص . املرجع السابق18



20

أما . إنه اسم الّله األعظم، ومل يتسّم به غريه: املعبود حبق، وقيل: على الذات العلية املقدسة، ومعناه

19.و املعبود حبق أو باطل،يطلق على الّله تعاىل وعلى غريهفه)) اإلله((

إيراد أسباب نزول اآليات يف أصح ما ورد فيها، ونبذ الضعيف منها، وتسليط .4

ذكر وهبة الزحيلي سبب النزول : مثاله, األضواء على قصص األنبياء وأحداث اإلسالم الكربى

كان الرجل : وغريمها عن عائشة قالتوقال أخرج الرتمذي واحلاكم229,20سورة البقرة اآلية 

يطلق امرأته ما شاء أن يطلق، وهي امرأته إذا ارجتعها، وهي يف العدة، وإن طلقها مائة مرة وأكثر، 

: وكيف ذلك ؟ قال: والّله ال أطلقك، فتبيين مين،وال آويك أبدا، قالت : حىت قال رجل المرأته 

هبت املرأة، وأخربت النيب صّلى الّله عليه أطلقك، فكلما مهت عدتك أن تنقضي، راجعتك، فذ

21)).الطَّالُق َمرَّتاِن، فَِإْمساٌك ِمبَْعُروٍف أَْوَتْسرِيٌح بِِإْحسانٍ : ((وسّلم، فسكت حىت نزل القرآن

فَاتِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأَداٌء إِلَْيِه ((إنآية : فسر وهبة الزحيلي: مثاله.التفسري والبيان.5

22))بِِإْحسانٍ 

23.من الّله تعاىل على حسن االقتضاء من الطالب، وحسن القضاء مناملؤديحض 

واملعاين أو األحكام : مثاله كما قال وهبة الزحيلي. األحكام املستنبطة من اآليات.6

املستفادة من سورة الفاحتة تشمل على صلة اإلنسان بالّله، وحتدد طريق مناجاته، وترسم له نوع 

باتّباع املنهج األقوم والطريق األعدل، الذي ال احنراف فيه قيد أمنلة عن مسريته يف احلياة، وتلزمه 

.56ص . املرجع السابق19
.702ص . املرجع السابق20
.229اآلية , سورة البقرة21
.178ية اآل, سورة البقرة22
.480ص . املرجع السابق,)م2007- ه1428(الزحيلي23
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: ومعىن البسملة يف الفاحتة. جاّدة االستقامة، وال قبول بأي لون من ألوان الضالل والغّي واالحنراف

24.أّن مجيع مايقرر يف القرآن من األحكام وغريها هو لّله ومنه،ليس ألحد غري الّله فيه شيء

ة وإعراب كثري من اآليات، ليكون ذلك عونا على توضيح املعاين ملن شاء، البالغ.7

قال وهبة : مثاله اإلعراب. 

خرب : الزحيلي

ابتدائي بسم الّله، أي كائن باسم الّله، أو يف موضع نصب : مبتدأ حمذوف عند البصريني، وتقديره 

احلَْْمُد : قال وهبة الزحيلي: ومثال البالغة25.ابتدأت بسم الّله: بفعل مقدر عند الكوفيني، وتقديره 

26.مفيدة قصر احلمد عليه تعاىلاحلمد لّله، وهي: لِلَِّه مجلة خربية لفظا، إنشائية معىن، أي قولوا 

مذهب التفسير فيه.ه

كما يف , لكنه اليتعصب ويعتذر للمذاهب األخرى, نشأ وهبة الزحيلي يف املذهب احلنفي

. استعمل وهبة الزحيلي التحليل يف الفقه واستدل بالطب أحيانا. تفسريه عن آيات تتعلق بالفقه

ذهب احلنفي وأحكام القرآن للقرطيب على أخذ مصادر من كتاب أحكام القرآن للجصاص على مل

متسك وهبة الزحيلي بأهل السنة يف . وهذا يدل على أنه ال يتعصب ملذهب واحد, املذهب املالكي

رأي "عن ) 103:سورة األنعام ( كما ورد يف تفسريه , لكن اليسب املذاهب األخرى, العقيدة

27.يف الدنيا واآلخرة" اهللا 

.57ص . املرجع السابق24
.55ص . املرجع السابق25
.56ص . املرجع السابق26
.684ص . املرجع السابق, )م1993(, سيد حممد علي, إيازي27
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خصائصه ومميزاته.و

ن خصائصه وهي إيراد تفسري خمتلف اآليات القرآنية الواردة يف موضوع واحد كاجلهاد وأما م

واحلدود واإلرث وأحكام الزواج والرِّبا واخلمر، وبنيِّ عند أول مناسبة كل ما يتعّلق بالقصة القرآنية 

مثل قصص األنبياء من آدم ونوح وإبراهيم عليهم السالم وغريهم، وقصة فرعون مع موسى عليه

مث أحيل إىل موطن البحث الشامل عند تكرار القصة . السالم، وقصة القرآن بني الكتب السماوية

غري أين لن أذكر رواية مأثورة يف توضيح القصة إال مبا يتفق مع أحكام . بأسلوب وهدف آخر

.درالدين، ويتقبلها العلم، ويرتضيها العقل، وأيدت اآليات باألحاديث الصحيحة املخرجة إال ما ن

قال أمحد عطى عمر أن التفسري لوهبة الزحيلي له ثالثة مميزات وال نوجد يف كتب قبله إال 

:ومن مميزاته ما يلي . قليال

وهذه ختالف . ويبحث من الوجوه, ذكر وهبة مجيع علوم تتعلق بتفسري القرآن.1

.بالتفاسري قبله اليت تبحث بعض تلك العلوم فقط

والثروة العلمية العريقة يف , مئات املصادر األصليةواملصادر يف هذا الكتاب من .2

.شىت العلوم من تاريخ وأدب وفلسفة وتفسري وفقه وغريها من العلوم اإلسالمية الكثرية اخلصوبة

ومنهج بعيد عن اإلطالة املمّلة، واإلجياز املخّل الذي ال يكاد يفهم منه شيء .3

28.وأعماق تراكيبهلدى جيل بعدوا عن اللسان العريب يف طالوة بيانه،

, وقال وهبة الزحيلي أن التفسري املنري ليسمقتطفات وملخصات من بعض التفاسري فقط

إما من , 

ملتقى البيان لتفسري القرآن28
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وهبة الزحيلي يف هذا حاول . التفاسري القدمية وال املعاصرة وإما من التفاسري باملأثور والتفاسري بالرأي

29.التفسري أن جيتنب اختالف عن الهوت اليت ال حيتاج إليها وال تنفع

29Syafa’at)24ص , املرجع السابق, )م2008()شفاعة.


