
 ومنهجه يف التفسي   الشخصية الشيخ حممد متويل الشعراوي حياته
 أوال: حياته الشخصية:

ووالدته اسمها حبيبة   "هو محمد بن متولي الشعراوي الحسيني نسًبا,  اسمه ونسبه:-)أ(
 .(1) ينتهي نسبها من ناحية والدها إلى اإلمام الحسين بن علي"

 .(2)م(1911ابريل 15وكانت والدته في) 

ولد الشيخ رحمه هللا في أسرة طيبة وكريمة، متوسطة الحال في أسرته ونشأته: -)ب(
يل في قرية دقادوس إحدى قرى مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية على نهر الن

 .(3)مصر, وهي من القرى القديمة التابعة لفرع دمياط

نشأ في بيت يتسم أهله بالصالح والتقوى, وكان والده محبا للعلماء والعلم, فأحب أن 
الكتاب فادخله  العلم والصالح,  ولده على  الكريم  -ينشأ  القرآن  لنشأته   - لحفظ  فكان 

 .(4)والبساطة في حياتهالريفية أثر في غرس بذور األصالة والخلق الكريم 

هللا( القرآن الكريم وهو فتى في العاشرة من عمره، وقد ذكر   وقد حفظ الشعراوي) رحمه
تعلمنا في  لقد  أيام طفولتي،  وقائع  اذكر  "مازالت  فقال:  القرآن  أيام حفظه  الشعراوي 
هو  الكريم  القرآن  كان  الكريم،  القران  نحفظ  ونحن  والكتابة  القراءة  تعلمنا  "الكتاتيب" 

 والنطق الصحيح، كنا نستخدم "األلواح" وكانت طريقتنا ووسيلتنا لتعلم القراءة والكتابة 

 

 

 .6(  الشعراوي أنا من ساللة أهل البيت , لسعيد أبو العينين: 1)
 . 11( ينظر: اإلمام الشعراوي مفسرا وداعية , ألحمد عمر هاشم: 2)
 .2/67( ينظر: معجم البلدان, لياقوت الحموي: 3)
 .10-9( ينظر محمد متولي الشعراوي من القرية إلى العالمية , لمحمد محجوب: 4)



 .(5) المرحلة األولى في تعلم القراءة والكتابة هي مرحلة "النقط" أو "التنقيط"

وكان) رحمه هللا( يحب قريته كثيرا وال يريد فراقها وكان يرغب أن يبقى مزارعا فيها 
في الخروج من بلدتي ويقول: "كنت مستريًحا ومبسوًطا في هذه الحياة, ولم أكن أفكر  

الصغيرة هذه ومن عالمي الصغير هذا.و كنت مرتبطا بكل ما حولي إلى حد االلتصاق، 
لكن والدي )رحمه هللا( كان يرغب بأن أدخل األزهر، ولقد تحّمل والدي الكثير من اجل 

 .(6) أن أواصل دراستي في األزهر"

زهر الشريف ، فتلقى التعليم اإلبتدائي ثم َأدخله والده اإلبتدائية األزهرية تمهيدا لدخول األ
والثانوي في معهد الزقازيق الديني, ثم التحق بكلية اللغة العربية , وحرص على التفوق 

 .(7)وكان من المتفوقين األوائل كل عام

توالها:   -)ج( التي  والمناصب  العلمية  العلماء   مكانته  من  هللا(  )رحمه  الشعراوي 
بير يتمتع بأسلوب واضح مقنع، أثنى عليه الكثير من البارزين في عصره، وعالم ك

العلماء والمشايخ, وقد فرض شخصيته بأسلوبه السلس، وتأثر به الناس وكان له منزلة 
عظيمة بينهم، ونال مرتبة الشرف التي يعتز بها، وقد انتفع بعلمه كثير من الناس قبل 

وبعل الحياة  بهم  تزدهر  الذين  القلة  وبعده، وهو من  الدنيا موته  يملئون  مهم وفضلهم 

 

العينين:5) أبو  نعرفه,سعيد  الذي ال  الشعراوي  الشعراوي  14  -13(  متولي  ،وينظر:الشيخ محمد 
 .17ومنهجه في التفسير,عثمان احمد القميحي:

في فكره الموسوعي الفسيح,  ، ومحمد متولي الشعراوي جولة  12-11( الشعراوي الذي ال نعرفه:  6)
البيومي:   إلبراهيم  14  -13لمحمد رجب  اإلسالمية,  العقيدة  في عرض  الشعراوي  ومنهج   ،

 . 19حمدان: 
-12، الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات: 19-18( ينظر: الشعراوي, جولة في فكره الفسيح: 7)

محجوب:  13 لمحمد  العالمية,  إلى  القرية  من  لمح14  -13،  الفتاوى،  متولي:  ،  ، 19مد 
 . 11، واإلمام الشعراوي مفسرا وداعية: 21الشعراوي أمام الدعاة مجدد هذا القرن: 



لكتاب هللا  المفسرين  ابرز  ومن  اإلسالمي,  الفكر  أعالم  من  عالم  فهو  ونقاًء  عطاًء 
بأسلوب أّخاذ, وخواطر واشراقات روحية تنبع من القلب وتدخل إلى القلب, مما جعلت 
الناس يلتفون حوله ولينتفعوا من علمه,وقد تقلد مناصب كثيرة , فقد عمل في التدريس 

ي أماكن كثيرة, وعين وكيال بمعهد طنطا, وشغل منصب مدير أوقاف محافظة الغربية ف
, ومديًرا للدعوة بوزارة األوقاف ، وحاز على جوائز تكريمية أخرها جائزة حكومة دبي 

 .(8)في الدعوة اإلسالمية

الموافق )1998كانت وفاته) رحمه هللا( في يوم األربعاء سنة )   وفاته: صفر  22م( 
ـ( ودفن في قريته على حسب توصيته بذلك, وقد نعاه العالم اإلسالمي وعبروا ه1419

عن حزنهم لفراقه بأشعار وكلمات تدل على سمو مكانته وعلو المنزلة التي إرتقى إليها 
في قلوب الناس, وقد شيع جثمانه حشود غفيرة من الناس والعلماء والشخصيات البارزة 

 .(9)ة اإلسالمية وذويهوقدمت التعازي ببيانات إلى األم

 ثانيًا: منهجه يف التفسي:
لقد وضح الشعراوي) رحمه هللا( أن منهجه في التفسير ليس تفسيرا آليات القرآن الكريم 
وإنما خواطر إيمانية حيث قال في مقدمة تفسيره: "خواطر ال تمثل تفسيرًا للقرآن وان 

 . (10) في أية أو بضع آيات"  هذه الخواطر هبات صفائية ربانية تخطر على قلب مؤمن

 .( 11) والخواطر هي جمع خاطر، وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر

 

 .8-7( ينظر: الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات, لمحمد صدّيق المنشاوي: 8)
 -19، وقالوا عن الشعراوي بعد رحيله, لعبد المنعم خفاجي:  23( ينظر: الشعراوي إمام الدعاة:  9)

20. 
 .1/9نظر: تفسير الشعراوي:  ( ي10)
 .276( ينظر: لسان العرب، مادة )خطر( البن منظور: 11)



وقد ذكر محمد رجب البيومي شخصية الشعراوي فقال:" بسبب تواضع الشيخ )رحمه 
باسم  المجلدات  التفسير، وظهرت  أنها من أساس  تفسيره خواطر مع  هللا( جعل من 

التواضع إنما كان أصله من تحرز الشيخ الشديد في أن يكون )تفسير الشعراوي( وهذا  
 .(12) في خواطره مما ال يتفق مع ما أراده هللا عز وجل"

فكثير من المفسرين يفسرون القرآن على ما نقل عن سابقيهم, مع التعقيب بما فتح هللا 
ع الكتب بزيادة أو نقص، أما الشعراوي) رحمه هللا ( فقد ألمَّ بجمي–تعالى به عليهم  

بفكره  وصاغها  جواهرها،  واستخرج  بها  وغاص  وبالغة,  ولغة,  تفسير,  من  القديمة 
صياغة جميلة تستوعب عقول جميع مستمعيه وقارئيه, وذلك بضربه األمثلة المحسوسة 
لتقريب المعاني البعيدة, ورد على جميع اآلراء واالفتراءات الملحدة والمستشرقة بأسلوب 

لية, وخواطر واشراقات روحية, انطالقا من إيمانه العميق بأن مقنع وممتع, وفلسفة عق
أن  يرى   ) )رحمه هللا  لخواطره  استمع  للبشرية,ومن  والرحمة  الهداية  هو  الكتاب  هذا 
منهجه يعتمد على اللغة اعتمادا كبيًرا، ويعتبرها األداة األولى في التفسير، فقد درسها 

وتوضيح آيات القرآن الكريم لجميع طبقات وفهمها، ففتحت له أبوابًا كثيرًة في بيان  
الناس, ويفيد بها من كان بعيدا عن الثقافة المدرسية, وكذلك من كان أعلى الناس في 
في  الشعراوي  منهج  "يقوم  قال:  هاشم حيث  أحمد عمر  الحقيقة  هذه  ويؤكد   , اللغة 

تها، ومعانيها التفسير أول ما يقوم على التحليل اللغوي للكلمة، وتأصيلها، وبيان مشتقا
 .(13) وبيان المعنى المراد منها في سياق اآليات القرآنية الكريمة"

 وكان رحمه هللا يكثر من ضرب األمثلة المحسوسة ليقرب المعاني إلى ذهن المستمع 

 

، وينظر:منهج الشيخ الشعراوي  67( محمد متولي الشعراوي جولة في فكره الموسوعي الفسيح:  12)
 .40في عرض العقيدة اإلسالمية، ألسامة عبد هللا: 

 .51( ينظر: اإلمام الشعراوي مفسرا وداعية:  13)



وقد وظف اللغة في تفسيره توظيفا عجيبا، ليخدم التفسير والبيان، فكان يستخدم اإلعراب 
قتضاء وضع الكلمة أو اآلية ليبين معنى أدق , أو توضيح والنحو ال لذاته وإنما ال

يوضح  ما  بقدر  إال  النحو  في قضايا  الكالم  يطيل  فال  فهم غير مراد,  أو  غامض, 
 المعنى ويزيل الغموض . 

ومن األمور التي أوالها اهتماما كبيرا هي الدقة في األسلوب القرآني حيث قال: )وإذا 
القرآ  نتحدث عن معجزة  أن  دقة أردنا  أو  اللفظ  دقة  نتناول  أن  فإننا البد  ن وبالغته 

التعبير في القرآن الكريم وكالم هللا عز وجل يجب أن يكون في غاية الدقة بحيث يعبر  
عن الشيء تعبيرا كامال... فال تجد حرفا زائدا. وال كلمة مترادفة إلى أخر ما يقال عن 

 .(14)القرآن الكريم(

( بعلم المعاني وأطال الوقوف أمام اآليات التي اشتملت وقد اهتم الشعراوي )رحمه هللا
عليه، ليكشف عن سر الحذف، والذكر، والتعريف والتنكير، والجمع واألفراد، واإليجاز  
واإلطناب، واإلنشاء والخبر وأحوال القصر وما إلى ذلك من مباحث في علم المعاني 

ة وإظهار األسرار واللطائف  وأجاد في إبراز بالغة القصر وأثره في توضيح معنى اآلي
التفسيرية في القصر، ومن األمور التي اهتم بها الشعراوي )رحمه هللا( في تفسيره هي 
القصة القرآنية فأكثر الحديث عنها واإلفادة منها ألنه يرى أن القصة عمل أدبي وال 
يمكن لمفسر أن ال تكون لها من عمله نصيب ويقول في ذلك: )العبرة في قصص  

 .(15)ن الكريم أنها تنقل لنا أحداثا من التأريخ تتكرر على مر الزمان(القرآ

الذين مأل قلوبهم   التي أحدثها  الشبهات  الدفاع عن القصة ورد  وقد وجه جهده في 
القرآن  أن وسيلة من وسائل  لهم  قلوبهم, وفسد ذوقهم, وقد وضح  المرض, وأظلمت 

 

 .5/2919لمصدر نفسه : ( ا14)
 .3/1360(  المصدر نفسه : 15)



عوة والهدى واإلرشاد, والقصة أحد وسائله الكثيرة إلى أغراضه الدينية، فالقرآن كتاب للد
في  ذلك  وبدى  الدينية  لألغراض  جوانبها  بكل  وقد خضعت   , الدعوة  تلك  إليصال 

 .(16)سماتها

للحياة يضيء  نبراسا  الكريم  القرآن  يكون  أن  الشعراوي) رحمه هللا( هو  كان هم  لقد 
الحياة ألنه يجمع   الظالم وينير الطريق ويهدي الناس إلى الطريق المستقيم وهو كتاب 

صالحها وإصالحها في عجلة تسير بها على أحسن وجه,ويعد التفسير معالجا للقضايا 
االجتماعية والسياسية واألخالقية, وذلك عن طريق النظر في األمراض التي تعاني 
منها األمة في حياتها والكشف عن عالج هذه األمراض عن طريق القرآن من خالل 

نور القرآن الكريم يستوعب حاجات المجتمع في كل زمان ومكان التفسير، وليثبت أن  
وفي مختلف العصور, ويؤكد للناس أن اإلسالم هو الحل ويترجمه إلى واقع عملي في 

 ( 17) مختلف الميادين من خالل نصوص القرآن الكريم,واعترافا بالفضل والقول الحق

اإل  باألمة  فتك  الذي  الداء  على  رحمه هللا(  تعرفه)  في وبعد  تتخبط  وجعلها  سالمية 
ضاللها، وهو الغفلة عن منهج هللا تعالى وعن الشريعة اإلسالمية الغراء، شرع في 
وضع منهج إصالحي، لعله يكون قد شارك في وضع بصمة على الطريق الصحيح 
من اجل الرشد والتمكين لدين هللا تعالى في األرض, وان منهجه في التفسير اإلصالحي 

ة المجتمع إلى التمسك بمنهج هللا تعالى والعمل به، فكان يلح في كان يركز في دعو 
دروسه ومحاضراته على وجوب إتباع المنهج الرباني وتحليل حالله وتحريم حرامه,  
وتحقيق الغاية من الخلق وهي عبادة هللا تعالى، لينعموا بالخير والنعم في الدنيا واآلخرة، 

 

 .143( ينظر: التصوير الفني في القرآن ، لسيد قطب: 16)
، واتجاهات  232( ينظر: اتجاهات التجديد في مصر في العصر الحديث, لعفت الشرقاوي:  17)

وي  ، والشيخ محمد متولي الشعرا654التفسير في القرن الرابع عشر الهجري, لفهد الرومي:  
 . 153 -151ومنهجه في التفسير, لعثمان احمد: 



لمنهج هللا كفيل بتحقيق السعادة واالستمتاع ويقرر لهم حقيقة مهمة وهي أن إتباعهم  
بما في الكون، وأما إذا ما خالفه فيكون قد سعى إلى شقائه, وبذلك تظهر األمراض  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   چ    والعلل في المجتمعات بسبب مخالفتها لمنهج السماء قال تعالى:

 (19).(18)چھھ

"لقد قدم هللا الشفاء على الرحمة ألن الرحمة تقي الناس من أي شر قادم، ولكن البد 
من الشفاء أوال.. وعندما تنزل القرآن كانت األمراض والداءات تمال المجتمعات, الظلم، 
أكل حقوق الناس، واستعباد اإلنسان لإلنسان، وغير ذلك من أمراض المجتمع، فجاء 

األمراض إذا اتبع اإلنسان منهجه، ثم بعد ذلك تأتي الرحمة اإلسالم أوال ليشفي هذه  
وتمنع عودة هذه الداءات. فإذا حدثت غفلة عن منهج هللا جاءت الداءات واألمراض.  

 .(20) فإذا رجعت إلى صيدلية القرآن الكريم تأخذ منها الدواء يتم الشفاء"

و البشرية وترتقي وقد رأى) رحمه هللا ( أن خصائص المنهج الصحيح والتي بها تسم
نحو العلياء والتي ال تتوفر في منهج غير منهج اإلسالم الحق وهي: الثقة بأنه صادر  
عن هللا تعالى لم يتدخل البشر فيه ال زيادة أو نقص أو تحريف,وانه شامل لجميع  
قضايا الحياة والمجتمع, وغير متعارض مع الحقائق الكونية المادية، وان شعائر المنهج 

اإلنسان عن أموره الحياتية لتأدية أموره تجاه ربه إال وقتا يسيًرا ال يستوعب   ال تشغل
 .(21)كل وقته

 

 . 82( سورة اإلسراء : 18)
 . 1/62ينظر: تفسير الشعراوي: 19)

 . 1/62( تفسير الشعراوي: 20)
 . 2/947، 3/1965، 6/3590( ينظر:المصدر نفسه:  21)



وكما وجه) رحمه هللا (عامة الناس فقد وجه الحكام بالنصح لهم للقيام بدورهم وتحمل 
 . (22)المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه شعوبهم

ن مبدأ المحافظة على عراقة اإلسالم وبعد التأمل والنظر في تفسير الشعراوي نالحظ أ
 -وأصالته والدفاع عنه وفهم الناس له والعودة به إلى المعرفة األصلية والنبع الصافي

يمثل أهم أسس منهج الشعراوي) رحمه هللا ( والتي سار عليها من أول تفسيره إلى 
 .(23)نهايته

رحمه وضح)  مفهوما   وقد  الكريم  القرآن  في  االقتصادي  الفكر  عن  حديثه  في  هللا( 
اقتصاديا حيث قال "فالنظام االقتصادي: النظام الذي يحقق ضروريات الحياة أواًل ثم 
يرتقي إلى كمالياتها ثانيًا, ضروريات الحياة أوجزها الحق عز وجل في كتابه العزيز 

 .(24)الطعام والشراب والكساء"في هذه اآلية, والتي تشمل  مقومات الحياة: 

لقد اعتنى الشعراوي )رحمه هللا( بالكشف عن مميزات الشريعة وأسرارها, فيقف أمام 
التشريعات واألحكام ويكشف عن العلل والحكم واألسرار فيها, ثم كان حريصا على 
  دعم الحكم الشرعي أو الظاهرة الكونية بأقوال وحكم تعبر عن خبرته, فتقود إلى معارف 

صحيحة وأحكام ومواقف سليمة ال تتعارض مع المفاهيم الشرعية وحقائقها، وبتوجهه 
التفسيري هذا قد وافق ما أراده الشرع، ألن القرآن والسنة يحثان على طلب الحكمة 

 .(25)والسعي من اجلها والتأمل والتفكر في خلق هللا وشرعه

 

 .6/359( ينظر: المصدر السابق : 22)
 .207( ينظر: الشيخ محمد متولي الشعراوي ومنهجه في التفسير, لعثمان أحمد القميحي: 23)
 . 15/9429( تفسير الشعراوي:24)
 . 199( ينظر: الشيخ متولي الشعراوي ومنهجه في التفسير ,لعثمان أحمد:  25)



رحمه هللا(: "كثر الحث في كتاب هللا تعالى على التدبر واالعتبار والنظر  يقول الغزالي)
واالفتكار، وال يخفى أن الفكر هو مفتاح األنوار ومبدأ االستبصار، وهو شبكة العوام، 
ومصيدة المعارف والمفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته، ولكن جهلوا حقيقته 

 .(26) وثمرته ومصدره"
 

 

 .4/423( إحياء علوم الدين: 26)


