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 االستهالل
 

 قال تعايل:

 

 
 

                           

ُقوا) ِبُعوُه َواتَّ ُكْم ْْ َوَهـَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمبَارٌَك َفاتَّ َلَعلَّ

 (ُتْرَحُمونَ 

 {211}األنعام  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهــداء
 

وأوصاني النبي صلي هللا عليه ، بطاعتهما  إلى من أمرنى هللا تعالى

 والعافية.، هما هللا بالصحة متع ىَّ وسلم بحسن صحبتهما والد 

، وكل من علمني حرفا  ، ، وأهلى ، وعشيرتى ، وأخواتى تىوإخو

 الزملاء في العمل. ىلإو ، بعلمه  ولم يبخل على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الشكر و العرفان
 

ـَر َفـِِنَّ َربِِـي َ نِـي  قال تعالي: ) َِ ِسـِه َوَمـن كَ ِْ َمـا يَْشـُكُر ِلَن  َوَمن َشـكََر َفِِنَّ

 . (1) (كَِريمٌ 

فالشكر هلل من قبل ومن بعد، واعترافا بالِضـل لذويـه ، والعطـاء لبـوا 

درمـان السسـلامية ، لآسرة جامعـة أم  ى وتقديرى، أقدم عميق شكر  هذل

الأســاتذة الأفا ــل أصــدا الوفــاء والعرفــان إلــى ووخــالا امتنــانى ، 

شـكر موائدهم، كما اخا بالقى العلم الشريف على  الذين حظيت بتل

، الـذى  لـم يبخـل علـى   األستاذ الدكتور : حيددر مددد سدايدا    صاحب الِضيلة 

كنت كذلك بتوجيهاته النيرة، التى   –بنصائحه القيمة ، ولم يضن على 

فـاا كنـت ، وهـو بـذلك فـتم أمـامى  عند سماعها طيلة إشرافه ا  سعيد

لنحو، علي هذا اإتمام هذه الأطروحة  دي   إلى جهلها ، ورسم طريقا  أأ

الدكتور  لجنة المناقشة والشكر موصول إلى  صاحبى الِضيلة عضوى 
والددكتور /  ،  جامعة أم درما  االسالمية –رئيس قسم التفسري كاية أصول الدين  - / عاى األمني 
لـى فضـلهما ع جامعدة الردر   اليدريم     –عديد كايدة الدراسداا العايدا     -  السر الطاهر

 لرسالة المتوا عة.مناقشة هذه ابالموافقة على 
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 مستخلص الدراسة:
البغوي وابن صمادح  ى تناول الباحث في هذه الدراسة المقارنة بين تفسير 

 والثامن عشر . ،والسابع عشر ، السادس عشر  ،وذلك من خالل األجزاء 
ودراسة المقارنة بين المفسرين عامة من المواضيع الهامة للوقوف على 

 مام البغوى الذي هو من التفاسير المعتبرة، وخاصة تفسير اإلجهم في التفسير مناه
مام ابن صمادح الذي يعتبر كذالك من التفسيير في التفسير بالمأثور ، وتفسير اإل

 بالمأثور ألنه سار على طريقة شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى .
ث ، ة البحيعلى أهم : لى مقدمة التي اشتملتاحث هذه الدراسة إبوقد قسم ال

 والصعوبات التي واجهت الباحث. ،  ثالبح جوأسباب اختيار الموضوع ، ومنه
، على مفهوم التفسير  ل الحديث عن موضوع الدراسة اشتمل :م تمهيد قبث
 ينهما ، ونشأة التفسر وتطوره .والفرق ب ، والتاويل

ول والفصل الفصل األ لى ستة فصول :باحث موضوع الدراسة إسم الثم ق  
   -: الثاني

إلمامين البغوى وابن صمادح من االباحث دراسة حياة كال  مااستعرض فيه
، ثم دراسة الحياة السياسية  هماتالميذهما ، و شيوخا ، و خالل التعريف باسمهم
 في ذلك . اومناهجهم ام التعريف بتفسيرهمثواإلجتماعية والعلمية ، 

وع المقارنة ين تفسير أما الفصول األربعة الباقية فكان الحديث فيها عن موض
اإلمام البغوى ، وتفسير االمام ابن صمادح من خالل آيات العقائد ، وآيات األحكام 

 واآليات الكونية .، داب العامة ، وآيات القصص اآلالفقهية ، وآيات 
 وأهم النتائج والتوصيات ، والفهارس العلمية . ، ثم خاتمة الدراسة

منهج التاريخي والمنهج الموضوعي من في هذه الدراسة ال ثأستخدم الباح
لى المنهج التحليلي لتتبع ما قاله اآليات إلى موضوعات باإلضافة إخالل تقسيم 

 وتحليلها . ، ودراستها  ث ،حبالمفسران فيي تفسير آيات ال

  

 
 

 



Abstrct 
the resarch in this study compares between interpretations al-

bagawee  and ibn-samadih that is through the chapter of sixteenth 

seventeenth and eighteenth . generally comparison of studying 

among interpretation it is important topic for to see their methods 

in interpreting , specially both al- bagawee and ibn   samadih 

interpretations, they are consider look from accompanists(tradional 

of prophet)  through the men who followed then in the way of 

islam and took of them the explain of holy quran ,specific ibn-

samadih who was taking the way of his teacher ,ibn-gareer- al-

tpari.  

The research divided this study in to ;introductory, which includes 

importance of the research, reasons of choice this topic research 

method and the difficulties are confronted the research during the 

period of this study.                                                                         

    The gave introductory ,before speaking about this study subject 

which includes ;concept of interpretation , interpolation and the 

different between them ,and the starting of interpreting and its 

evolution. Then the research divided the subject of study into six 

chapter the first and the second chapter deal with the study of life 

for both interpreters ,through introduction their names ,their 

students ,and the study of their political  ,social and scholarship life 

. Then introduction ,their interpretation and their method in that 

field . The rest chapters through four  to six ,speak about 

comparison between their interpretation through verses of believe  

,verses of fight arbitration ,verses common behaioural ,verses of 

stories ,and verses of global . then conclusion of study ,important 

results recommendations and scientific indices .the researcher    

used historical method in this study and positive method through 

divided the verses into subject ,in adition analysis method in it was 

said by interpreters in research about verses interpretation ,and in 

its study and analysis          
 



 

 مقدمة:
ونعوذ باهلل من شرور انفسنا ، ونستغفره ، ونستعينه ، إن الحمد هلل نحمده 

وأشهد ،له   فهو المهتد ، ومن يضلل فال هادىهللا هومن سيئات أعمالنا إنه من يهد
ن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أأن ال إله 
 أجمعين.
وأجلها مكانة، ألن موضوعه ، لى هللا ربات إأفضل الق ن علم التفسير منإ

ي كل زمان ومكان ، فمن كالم هللا ، الذي هو الهداية ، والنور والحجة والبرهان ف
عمار من أجله ؟! في وصافه فكيف ال يهتم به ؟! وكيف ال تفنى األكانت هذه أ

هللا وجناته ، ولقد  دي الى رضوانره ! وهو السبيل الوحيد الذي يهمعرفة حقائقه وأسرا
أفنوا أعمارهم في خدمة  دينه وشريعته مهللا به  قيض  هللا له علماء جهابذة حفظ

كتابه كما وعد ، قال وصنفوا في فروعه  ، وهذا من حفظ هللا ل علما وتعليماكتابه ، ت
 ( .2)(ِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذ ِْكرح وحِإَّنا لحُه َلححاِفظُونح تعالى )

األقوال واآلثار وكان من بين هؤالء  ااهتم العلماء بالتفسير المأثور وجمعو ولقد   
لمين من علماء هذه األمة الذين اشتغلوا بالتفسير المأثور مثل اإلمام االعلماء ع

الباحث مقارنة بين هذين  بن صمادح من علما األندلس ، وسيعقد االبغوي واإلمام 
 الجليلين . المفسرين

 أهمية املوضوع:
ة هذا الموضوع : من حيث  تناوله لموضوعات لها تعلق بالقرآن تأتي أهمي
ومرجع األمة في  ،، المصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي الكريم الذي يعتبر

 عزتها. ومصدر قوتها وسر ،كل نازلة
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كتاب هللا تعالى ، والعناية به ل وتأتي أهمية هذا الموضوع أيضا خدمة
وتفسير كالم هللا تعالى والوقوف  ،لحق أمانة التبليغ اً داءوأ نه ،ودفاعًا ع وصيانته

 .ألنه من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب هللا ،معانيه ومدلوالت ألفاظه ليع
والدراسة ابن صمادح  و البغوي  وقد جاء هذا البحث مقارنة بين تفسير 
يم وهي من أنفع الطرق في التربية والتعل اً ثر أ األمة لهابين عالمين من علماء المقارنة 

 في هذا الجانب.
 أسباب اختيار املوضوع:

/ الوقوف علي وجوه التفسير عند هذين العلمين واستخراج الحكم أو األحكام التي 1
  توصال إليها.

 ين علمين من أعالم التفسير.مقارنة ب جاء البحث/ 2

 . ن الكريمآفي آيات القر  أرائهمعالم التفسير وبيان / التعريف بأ 3

برزها المقارنة واستخدام الميزات التي أالبحث تدريب للباحث في مجال الدراسة / 4
 كل مفسر . 

 براز تفسير ابن صمادح كونه من التفاسير غير المشهورة ./ إ5

ابن اإلمام وخاصة تفسير اإلمام البغوي وتفسير ، دراسة كتب التفسير المعتمدة / 6
 صمادح ومنهجهما في التفسير . 

 البحث: منهج
 ، يوالتاريخ ، يوالتحليل ،ستقرائي الوصفي تبعت في هذا البحث المنهج اإلأ

 -وقد سرت فيه على النحو اآلتي:
ن إلى أهم كتب التفسير وعلوم القرا  بجمع مادة هذا البحث بالرجوع الباحث  ماق/ 1

عاجم والكتب التي لها عالقة بالدراسة ككتب الحديث والعقيدة والفقه والتراجم والم
 والتاريخ.

من خالل التفسيرين ثم استخلصت من  11-11-16نية لألجزاء آدرست اآليات القر / 2
وآيات ، األحكام الفقهية وآيات ، هذه األجزاء اآليات التي وردت فيها آيات العقائد 

ثم اقتصرت على بعض اآليات منها لتكون  ، واآليات الكونية ، واآلداب العامة ، القصص 



رض من الدراسة خشية أن يطول غرين بما يفي اليلدارسة المقارنة بين التفسنموذجًا ل
 البحث.

ثم أورد ،  على أنه األصل ى ورد تفسير البغو أاآلية المراد تفسيرها ثم  تأورد/ 3
مع أن تفسير ابن  جعلت االصل تفسير البغوى  امتفسير ابن صمادح مع العزو إليه

بما أدخل في تفسير الطبرى بعضا من كالمه صمادح مختصرًا لتفسير الطبرى ألنه ر 
ها ثم أدعم ما اتفقا ثم أبين نقاط اإلتفاق واالختالف إن وجد ثم أعلق على بعض، 

أو ترجيح بعض األقوال وذلك بالرجوع إلى ، نفرد به أحدهما عن اآلخر اعليه أو ما 
 ة.وابن كثير وغيرهما من الكتب المعتمد، أهم كتب التفسير كتفسير الطبري 

اعتمدت في تسمية تفسير ابن صمادح عند العزو إليه ما اعتمده المحققون / 4
  .)مختصر تفسير الطبري(

ن تفيسره نسبًة ألقوال العلماء فيها صمادح لم يستقص معاني اآليات وأ ن ابن/ إ5
 يعتبر من المختصرات.

 -الصعوبات التي واجهت الباحث:
 وغيرها. تناثر المادة العلمية في كتب التفسير* 

ليها الباحث أثناء الدراسة حيث اشتملت على إتنوع الموضوعات التي تطرق * 
واآليات  ، واآلداب ، والقصص ، واألحكام ، واللغة ، والفقه ، والعقيدة ، التاريخ

 الكونية وغيرها.

 السنةالمطهرة. كتبمن  النبوية تخريج األحاديث* 

مي في تفسير كالم هللا أو الحكم على الشعور بالتردد والرهبة خشية أن تزل قد* 
 أقوال أئمة التفسير.

 الحصول على تفسير ابن صمادح إال بعد جهد وعناء. * صعوبة

 صعوبة الترجيح بين أقوال أئمة التفسير المعتبرين.* 
  خطة البحث:

هداء ، هذا البحث بإستهالل  ءتلقد أبتد ، وكلمة شكر كما اشتمل على مقدمة ، وا 
 وخاتمة ، على مباحث حسب الموضوعات  اه فصول منقسموست، وتمهيد 
 -مل:تيشتمهيد أما ال



 .مفهوم التفسير والتأويل والفرق بينهما 

 .نشأة التفسير وتطوره 

 الفصل األول: التعريف باإلمام البغوي ومنهجه في التفسير.
 اسمه وكنيته ومولده ومذهبه ونشأته. المبحث األول:
 يذه وآثاره العلمية ووفاته.شيوخه وتالم المبحث الثاني:
 .(الحالة العلمية -الحالة االجتماعية -الحالة السياسية) عصره. المبحث الثالث:
 . لتفسير ه في امصادر  و ه: منهجالمبحث الرابع

 في تفسيره. القرآن علوم المبحث الخامس:
 ميزات تفسيره. المبحث السادس:
 سرائيليات.موقفه من اإل المبحث السابع:

 الثاني:التعريف باإلمام ابن صمادح ومنهجه في التفسير الفصل
 اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته. المبحث األول:
 شيوخه وتالميذه وآثاره العلمية ووفاته. المبحث الثاني:
 (الحالة العلمية -الحالة االجتماعية -الحالة السياسية) عصره.المبحث الثالث:
  التفسير . ومصادره في هنهجم المبحث الرابع:

 في تفسيره. القرآنعلوم  المبحث الخامس:
 ميزات تفسير ابن صمادح. المبحث السادس:
 سرائيليات.موقفه من اإل المبحث السابع:

  الفصل الثالث: آيات العقائد
  .توحيد الربوبية المبحث األول:
 توحيد األسماء والصفات. المبحث الثاني:
 توحيد األلوهية. المبحث الثالث:

 .المالئكة  مبحث الرابع:ال
 الموت والبرزخ. المبحث الخامس:
 : البعث والساعة.المبحث السادس
 الجنة والنار. المبحث السابع:



 
 آيات األحكام الفقهيةالفصل الرابع :
 الصالة. المبحث األول:
 الحج. المبحث الثاني:
 الجهاد.المبحث الثالث: 
 الزنا. المبحث الرابع:

 ان والقذف.اللع المبحث الخامس:
 النكاح. المبحث السادس:

 .اآلداب العامةآيات : خامسالفصل ال
  القرآن. : المبحث األول

 .دعاءال  :ثانيالمبحث ال
 .االستئذان :ثالثالمبحث ال

 .ية الحجابآ :رابعالمبحث ال 
 .اإلفك حادثة :خامسالمبحث ال

 واآليات الكونية:،  آيات القصصالفصل السادس: 
 الخضر وموسى عليهما السالم. المبحث األول:
 قصة ذي القرنين. المبحث الثاني:
 قصة مريم وعيسى عليه السالم. المبحث الثالث:
 قصة السامري. المبحث الرابع:

 آدم وحواء. قصة المبحث الخامس:
 د وسليمان.و دا قصة المبحث السادس:
 اآليات الكونية. المبحث السابع:

 

 

 



 
 اخلامتة:

 الفهارس العامة :
  القرآنية.فهرس اآليات / 1

 حاديث النبوية.األ/ فهرس 2

 عالم.األ فهرس/ 3

 المصادر والمراجع./ فهرس 4

 فهرس الموضوعات.  /5
 
 
 
 
 
 
 


