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 تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 
التفسير كالمفسركف : الكتاب
( هػُّٖٗ: المتوفى)الدكتور محمد السيد حسين الذهبي : المؤلف
مكتبة كهبة، القاهرة : الناشر

هو نيقوؿ كيجدت في أكراؽ المؤلف بعد كفاته  ّالجزء ) ّ: عدد األجزاء
( كنشرها د محمد البلتاجي

 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

 تقديم الكتاب
 

.. الحمد   الذل أنزؿ الفرقاف على عبدد ليكوف للعالمين نذيران 
بشران كنذيران، كداعيان إلى كالصبلة كالسبلـ على محمد بن عبد ا ، الذل أرسله ربه شاهدان ـك

. ا  ببذنه كسراجان منيران 
... كبعد 

فقد مىرَّ على اإلنسانية حين من الدهر كهى تتخبط فى مىٍهمىهو من الضبلؿ متسع األرجاء، كتسير 
فى غمرة من األكهاـ، كمضطرب فسيح من فوضى األخبلؽ كتنازع األهواء، ثم أراد ا  لهذد 

ترقى بركح من أمرد كتسعد بوحى السماء، فأرسل إليها على حين فترة من  اإلنسانية المعذَّبة أف
الرسل رسوالن صنعه ا  على عينه، كاختارد أمينان على كحيه، فطلع عليه بنورد كهىٍديه، كما يطلع 

. البدر على المسافر البادل بعد أف افتقدد فى الليلة الظلماء
نبى الرحمة، كمبدد الظلمة، ككاشف  -كسبلمه  عليه صبلة ا  -ذلك هو محمد بن عبد ا  

. الغمة
أرسله ا  إلى هذد اإلنسانية الشقية المعذَّبة، ليزيل شقوتها، كيضع عنها إصرها كاألغبلؿ التى 

يهدل به ا  مىن اتبع رضوانه سبل السبلـ، كييخرجهم من  -فى أعناقها، كأنزؿ عليه كتابان 
كجعل له منه معجزة باهرة، شاهدة  -إلى صراط مستقيم  الظلمات إلى النور ببذنه كيهديهم

مؤيِّدة لحقيَّة رسالته، فكاف القرآف هو الهداية كالحيجَّة، هداية الخلق كحيجَّة . على صدؽ دعوته
. الرسوؿ



لم يكد هذا القرآف الكريم يقرع آذاف القـو حتى كصل إلى قلوبهم، كتملَّك عليهم حسهم 
إال نفر قليل، إذ كانت على القلوب منهم أقفالها، ثم لم يلبث أف كمشاعرهم، كلم ييعًرض عنه 

دخل الناس فى دين ا  أفواجان، كرفع اإلسبلـ رايته خفَّاقة فوؽ ربوع الكفر، كأقاـ المسلموف 
. صرح الحق مشيدان على أنقاض الباطل

اإلنسانية  سعد المسلموف بهذا الكتاب الكريم، الذل جعل ا  فيه الهدل كالنور، كمنه طب
ًإفَّ هاذا القرآف }: كشفاء ما فى الصدكر، كأيقنوا بصدؽ ا  حيث يصف القرآف فيقوؿ

ـي   كبصدؽ الرسوؿ حيث يصف القرآف[ ٗ: اإلسراء.. ]{ مىً ٍهًدم ًللًَّتي ًهيى أىقٍػوى

(ُ/ٓ )

 

فيهى نبأ ما كاف قبلكم، كخبري ما بعدكم، كحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس : "فيقوؿ هو أيضان 
بالهزؿ، مىن تركه من جبار قصمه ا ، كمىن ابتغى الهدل فى غيرد أضله ا ، كهو حبل ا  

المتين، كهو الذكر الحكيم، كهو الصراط المستقيم، هو الذل ال تزيغ به األهواء، كال تلتبس به 
بع منه العلماء، كال يىٍخليق على كثرة الرد، كال تنقضى عجائبه، كهو الذل لم األلسنة، كال تش

إنَّا سمعنا قرآنا عجبان يهدل إلى الرشد، من قاؿ به صدؽ، كمىن : تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا
". عمل به أيًجر، كمىن حكم به عدؿ، كمىن دعا إليه هيًدل إلى صراط مستقيم

نوا أنه ال شرؼ إال كالقرآف سبيل إليه، كال خير إال كفى آياته دليل صدَّؽ المسلموف هذا، كأيق
عليه، فراحوا يػيثػىوِّركف القرآف ليقفوا على ما فيه من مواعظ كعبر، كأخذكا يتدبركف فى آياته 

. ليأخذكا من مضمامينها ما فيه سعادة الدنيا كخير كاآلخرة
عانيه كمراميه بمقتضى سليقتهم العربية، فهمان ككاف القـو عربان خلصان، يفهموف القرآف، كيدركوف ـ

ال تعكرد عيجمة، كال يشوبه تكدير، كال يشوهه شئ من قبح االبتداع، كتىحىكَّم العقيدة الزائفة 
. الفاسدة

ككاف للقـو كقفات أماـ بعض النصوص القرآنية التى دقَّت مراميها، كخفيت معانيها، كلكن لم 
يرجعوف فى مثل ذلك إلى رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم،  تطل بهم هذد الوقفات، إذ كانوا

فيكشف لهم ما دؽَّ عن أفهامهم، كييجىلِّى لهم ما خفى عن إدراكهم، كهو الذل عليه البياف كما 
 كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذكر لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهمٍ }: أف عليه الببلغ، كا  تعالى يقوؿ له كعنه

[ . ْْ: النحل.. ]{ كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى 
ظل المسلموف على هذا يفهموف القرآف على حقيقته كصفائه، كيعملوف به على بيِّنة من هىٍديه 

كضيائه، فكانوا من أجل ذلك أعزَّاء ال يقبلوف الذؿ، أقوياء ال يعرفوف الضعف، كرماء ال يرضوف 



. لهم الدكؿالضيم، حتى دانت لهم الشعوب كخضعت 
ثم خىلىف من بعدهم خىٍلفه تفرَّقوا فى الدين شيعان، كأحدثوا فيه بىدعان كًبدعان، ككانت فتن كقطع 
الليل المظلم، ال خبلص منها إال بالرجوع إلى كتاب ا  كسُّنَّة رسوله، كال نجاة من شرِّها إال 

. بالتمسك بالقرآف، كهو الحبل الذل طرفه بيد ا  كطرفه بأيديهم
ككاف من بين المسلمين مىن أهمل هداية القرآف، كركب رأسه فى طريق الغواية، فىلم ينهج هذا 

 المنهج الواضح القويم الذل سلكه سىلىفه الصالح فى فهم القرآف الكريم

(ُ/ٔ )

 

كاألخذ به، فأخذ يتأكَّؿ القرآف على غير تأكيله، كسلك فى شرح نصوصه طريقان ملتوية، فيها 
تعسف ظاهر كتكلف غير مقبوؿ، ككاف الذل رمى به فى هذد الطريق الملتوية التى باعدت بينه 

ف، هو تسلط العقيدة على عقله كقلبه، كسمعه كبصرد، فحاكؿ أف يأخذ من كبين هداية القرآ
القرآف شاهدان على صدؽ بدعته، كتحايل على نصوصه الصريحة لتكوف دعامة يقيم عليها 

أصوؿ عقيدته كنزعته، فحرَّؼ القرآف عن مواضعه، كفٌسر ألفاظه على تحمل ما ال تدؿ عليه، 
!! كفساد كبيرفكاف من كراء ذلك فتنة فى األرض 

ككاف بجوار هذا الفريق من المسلمين، فريق آخر منهم، برع فى علـو حدثت فى الًملَّة، كلم 
يكن للعرب بها عهد من قبل، فحاكلوا أف يصلوا بينها كبين القرآف، كأف يربطوا بين ما عندهم 

اختبلؼ  من قواعد كنظريات كبين ما فى القرآف من أصوؿ كأحكاـ كعقائد، كتم لهم ذلك على
بينهم فى الدكافع كالحوافز على هذا العمل، منهم مىن قصد حذؽ هذد العلـو كتركيجها على 
، كأخيران خرج  حساب القرآف، كمنهم مىن أراد خدمة الدين كتفهم القرآف على ضوء هذد العلـو

فى هذا الفريق على الناس بتفاسير كثيرة، فيها خير كشر، كبينها تفاكت فى المنهج، كاختبلؼ 
. طريقة الشرح ككسيلة البياف

ككاف من كراء هؤالء كهؤالء فريق التحف اإلسبلـ كتبطَّن الكفر، يحمل بين فكيه لسانان مسلمان، 
كبين جنبيه قلبان كافران مظلمان، يحرص كل الحرص على أف يطفئ نور اإلسبلـ كيهدـ عز 

ؿ القرآف بالتحريف المسلمين، فلم يجد أعواف له على هذا الغرض السئ، من أف يتناك
كالتبديل، كالتأكيل الفاسد الذل ال يقـو على أساس من الدين، كال يستند إلى أصل من اللغة، 

كأخيران خرج هؤالء أيضان على الناس بتأكيبلت فيها سخف ... كال يرتكز على دليل من العقل 
ب عقبلء ظاهر ككفر صريح، خفى على عقوؿ بعض األغمار الجهلة، كلكن لم يجد إلى قلو

المسلمين سبيبلن، كلم يلق من نفوسهم ركاجان كال قبوالن، بل ككاف منهم من أفرغ همه لدحض 



 ، هذد التأكيبلت، كأعمل لسانه كقلمه إلبطاؿ هذد الشبهات، فوقى ا  بهم المسلمين من شىرٍّ
، فجزاهم ا  عن اإلسبلـ كالمسلمين خير الجزاء . كحفظ بهم اإلسبلـ من ضيرٍّ

مسلموف كأشباد مسلمين، مبتدعوف كغير مبتدعين، كتبان كثيرة فى  -ا هؤالء جميعان خلف لن
تفسير القرآف الكريم، كل كتاب منا يحمل طابع صاحبه، كيتأثر بمذهب مؤلفه، كيتلوف باللوف 
العلمى الذل يركج فى العصر الذل أيلِّفى فيه، كيغلب على غيرد من النواحى العلمية لكاتبه، 

 موف بدراسة بعض هذد الكتب،كعنى المسل

(ُ/ٕ )

 

كٌقٌل اهتمامهم ببعض آخر منها، فأحببتي أف أيقدِّـ للمكتبة اإلسبلمية كتابان ييعتبر باكورة إنتاجى 
: فى التأليف عنوانه

" التفسير كالمفسِّركف"
كهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير كتطورد، كعن مناهج المفسِّرين كطرائقهم فى شرح كتاب 

لى، كعن ألواف التفسير عند أشهر طوائف المسلمين كمىن ينتسبوف إلى اإلسبلـ، كعن ا  تعا
كراعيت أف أيضىمِّن هذا الكتاب بعض البحوث التى ... ألواف التفسير فى هذا العصر الحديث 

تدكر حوؿ التفسير، من تطرؽ الوضع إليه، كدخوؿ اإلسرائيليات عليه، كما يجب أف يكوف 
ما يحاكؿ فهم القرآف أك كتابة التفسير، كما إلى ذلك من بحوث يطوؿ عليه المفسِّر عند

. ذكرها، كيجدها القارئ مفصَّلة ميٍسهىبة فى هذا الكتاب
كرجوتي من كراء هذا العمل أف أينبه المسلمين إلى هذا التراث التفسيرل، الذل اكتظت به 

فاسير على اختبلؼ مذاهبها المكتبة اإلسبلمية على سعتها كطوؿ عهدها، كإلى دراسة هذد الت
كألوانها، كأال يقصركا حياتهم على دراسة كتب طائفة كاحدة أك طائفتين، دكف مىن عداهما ًمن 

. طوائف كاف لها فى التفسير أثر ييذكر فييشكر أك ال ييشكر
كرجوت أيضان أف يكوف لعشاؽ التفسير ًمن كراء هذا المجهود موسوعة تكشف لهم عن مناهج 

رين كطرائقهم التى يسيركف عليها فى شرحهم لكتاب ا  تعالى، ليكوف مىن يريد أف أشهر المفسِّ 
يتصفح تفسيران منها على بصيرة من الكتاب الذل يريد أف يقرأد، كعلى بيِّنةو من لونه كمنهجه، 

. حتى ال يغتر بباطل أك ينخدع بسراب
بق إليه إليه إال بمحاكالت إذ لم أيس: كفى اعتقادل أف فى هذا الموضوع جدة كطرافة، جدة

إذ يعطى القارئ صوران متنوعة عن لوف من التفكير اإلسبلميى فى : بسيطة غير شاملة، كطرافة
عصورد المختلفة، كيكشف له عن أفكار كأفهاـ تفسيرية، فيها غرابة كطرافة، كحق كباطل، 



. كإنصاؼ كاعتساؼ، كمحاكرة شيِّقة، كجدؿ عنيف
. مقدمة، كثبلثة أبواب كخاتمةكقد رتَّبتي الكتاب على 

: أما المقدمة، فقد جعلتها على ثبلثة مباحث
. فى معنى التفسير كالتأكيل كالفرؽ بينهما: المبحث األكؿ
. فى تفسير القرآف بغير لغته: المبحث الثانى
فى اختبلؼ العلماء فى التفسير، هل هو من قبيل التصورات، أك من قبيل : المبحث الثالث
 التصديقات؟

(ُ/ٖ )

 

فقد جعلته للكبلـ عن المرحلة األكلى من مراحل التفسير، أك بعبارة أخرل، : كأما الباب األكؿ
عن التفسير فى عهد النبى صلى ا  عليه كسلم كأصحابه، كقد رتَّبتي هذا الباب على أربعة 

: فصوؿ
 فى فهم النبى صلى ا  عليه كسلم كالصحابة للقرآف الكريم، كأهم مصادر: الفصل األكؿ

. التفسير فى هذد المرحلة
. فى الكبلـ عن المفسِّرين من الصحابة: الفصل الثانى
. فى قيمة التفسير المأثور عن الصحابة: الفصل الثالث
. فى مميزات التفسير فى هذد المرحلة: الفصل الرابع

أخرل فقد جعلته للكبلـ عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير، أك بعبارة : كأما الباب الثانى
: عن التفسير فى عهد التابعين، كقد رتَّبتي هذا الباب على أربعة فصوؿ

فى ابتداء هذد المرحلة، كمصادر التفسير فى عصر التابعين، كمدارس التفسير : الفصل األكؿ
. التى قامت فيه
. فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين: الفصل الثانى
. ذد المرحلةفى مميزات التفسير فى ق: الفصل الثالث
. فى الخبلؼ بين السىلىف فى التفسير: الفصل الرابع

فقد جعلته للكبلـ عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير، أك بعبارة أخرل، : كأما الباب الثالث
عن التفسير فى عصور التدكين، كهى تبدأ من العصر العباسى، كتمتد إلى عصرنا الحاضر، كقد 

: انية فصوؿرتَّبتي هذا الباب على ثم
فى التفسير بالمأثور كما يتعلق به من مباحث، كتطرؽ الوضع إليه، كدخوؿ : الفصل األكؿ



. اإلسرائيليات عليه
فى التفسير بالرأل كما يتعلق به من مباحث، كالعلـو التى يحتاج إليها المفسِّر، : الفصل الثانى

. من الخطأكالمنهج الذل يجب عليه أف ينهجه فى تفسيرد حتى يكوف بمأمن 
. فى أهم كتب التفسير بالرأل الجائز: الفصل الثالث
، أك بعبارة أخرل، تفسير الًفرىؽ المبتدعة كهم: الفصل الرابع : فى التفسير بالرأل المذمـو

الباطنية  -الباطنية القدامى، كهم اإلمامية اإلسماعيلية  -اإلمامية اإلثنا عشرية  -المعتزلة 
. الخوارج -الزيدية  -كالبهائية البابية : المحدىثوف، كهم
. فى تفسير الصوفية: الفصل الخامس
. فى تفسير الفبلسفة: الفصل السادس
. فى تفسير الفقهاء: الفصل السابع
 .فى التفسير العلمى: الفصل الثامن

(ُ/ٗ )

 

فقد جعلتها عن التفسير كألوانه فى العصر الحديث، كقصرت الكبلـ على أهم .. كأما الخاتمة
: لألواف التفسير فى هذا العصر كد

. اللوف العلمى -أكالن 
. اللوف المذهبى -ثانيان 
. اللوف اإللحادل -ثالثان 
. اللوف األدبى االجتماعى: رابعان 

كا  أسأؿ أف يجعل عملى هذا خالصان لوجهه الكريم، كأف يسدد خطانا، كيحقق رجاءنا، إنه 
.. سميع مجيب، كهو حسبى كنعم الوكيل

( ُٕٔٗأكؿ يوليه سنة )هػ  ُّٔٗالمحرَّـ سنة  ُٖحدائق حلواف فى 
 .محمد حسين الذهبى

(ُ/َُ )

 

 * * *
 



 المقدمة
 معنى التفسير كالتأكيل

 
 معنى التفسير كالتأكيل كالفرؽ بينهما

(ُ/ُُ )

 

[ : ّّ]التفسير هو اإليضاح كالتبيين، كمنه قوله تعالى فى سورة الفرقاف آية : التفسير فى اللغة
نىاؾى بالحق كىأىٍحسىنى تػىٍفًسيران } أل بيانان كتفصيبلن، كهو مأخوذ من .. { كىالى يىٍأتيونىكى ًبمىثىلو ًإالَّ ًج ػٍ

اإلبانة ككشف المغطى كالتفسير، : الفسر: "لكشف، قاؿ في القاموسالفسر كهو اإلبانة كا
". كضرب كنصر: كالفعل

. بالضم فسران  -بالكسر كيىفسُّرد  -البياف فسَّر الشيء ييفسِّرد : الفسر: "كقاؿ فى لساف العرب
الفسر كشف المغطى، كالتفسير كشف المراد عن : ثم قاؿ... كالتفسير مثله . كفسَّرد أبانه

... " ظ المشكل اللف
كييطلق التفسير أيضان على التعرية لبلنطبلؽ، قاؿ : " ... كقاؿ أبو حياف فى البحر المحيط

عرَّيته لينطلق فى حصرد، كهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه : فسرتي الفرس: تقوؿ: ثعلب
". كشف ظهرد لهذا الذل يريدد منه من الجرل
فى الكشف الحسِّى، كفى الكشف عن المعانى  كمن هذا يتبين لنا أف التفسير ييستعمل لغة

. المعقولة، كاستعماله فى الثانى أكثر من استعماله فى األكؿ
أف التفسير ليس من العلـو التى ييتكلف لها حد، : يرل بعض العلماء: التفسير فى االصطبلح

ا أف تشبه ألنه ليس قواعد أك ملكات ناش ة من مزاكلة القواعد كغيرد من العلـو التى أمكن له
العلـو العقلية، كييكتفى فى إيضاح التفسير بأنه بياف كبلـ ا ، أك أنه المبيِّن أللفاظ القرآف 

. كمفهوماتها
أف التفسير من قبيل المسائل الجزئية أك القواعد الكلية، أك المىلىكات : كيرل بعض آخر منهم

ذلك علومان أخرل ييحتاج إليها فى  الناش ة من مزاكلة القواعد، فيتكلَّف له التعريف، فيذكر فى
. كغير ذلك... فهم القرآف، كاللغة، كالصرؼ، كالنحو، كالقراءات 

كإذا نحن تتبعنا أقواؿ العلماء الذين تكلَّفوا الحد للتفسير، كجدناهم قد عرَّفود بتعاريف كثيرة، 
أنها متحدة من  يمكن إرجاعها كلها إلى كاحد منها، فهى كإف كانت مختلفة من جهة اللفظ، إال

 .جهة المعنى كما تهدؼ إليه
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علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآف، : "عرَّفه أبو حياف فى البحر المحيط بأنهفقد 
كمدلوالتها، كأحكامها اإلفرادية كالتركيبية، كمعانيها التى تيحمل عليها حالة التركيب، كتتمات 

". لذلك
، كقولنا"علم: "فقولنا: "ثم خرَّج التعريف فقاؿ ق عن ييبحث في: "، هو جنس يشمل سائر العلـو

أم مدلوالت تلك " كمدلوالتها: "، هذا هو علم القراءات، كقولنا"كيفية النطق بألفاظ القرآف
كأحكامها اإلفرادية : "األلفاظ، كهذا هو علم اللغة الذل ييحتاج إليه فى هذا العلم، كقولنا

: ، هذا يشمل علم التصريف، كعلم اإلعراب، كعلم البياف، كعلم البديع، كقولنا"كالتركيبة
، يشمل ما داللته عليه بالحقيقة، كما داللته عليه "كمعانيها التى تيحمل عليها حالة التركيب"

بالمجاز، فبف التركيب قد يقتضى بظاهرد شي ان كيصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج 
، هو معرفة النىٍسخ "كتتمات لذلك: "ألجل ذلك أف ييحمل على الظاهر كهو المجاز، كقولنا

". لنزكؿ، كقصة توضح بعض ما انبهم فى القرآف، كنحو ذلككسبب ا
علم ييفهم به كتاب ا  المينػىزَّؿ على نبيه محمد صلى ا  عليه كسلم : "كعرَّفه الزركشى بأنه

". كبياف معانيه، كاستخراج أحكامه كحكمه
مراد ا   علم ييبحث فيه عن أحواؿ القرآف المجيد، من حيث داللته على: "كعرَّفه بعضهم بأنه

". تعالى، بقدر الطاقة البشرية
كالناظر ألكؿ كهلة فى هذين التعريفين األخيرين، يظن أف علم القراءات كعلم الرسم ال يدخبلف 
فى علم التفسير، كالحق أنهما داخبلف فيه، كذلك ألف المعنى يختلف باختبلؼ القراءتين أك 

ًبيران كىًإذىا رىأىٍيتى ثىمَّ رىأى }: القراءات، كقراءة بضم الميم  [-ِِِ: البقرة]{ ٍيتى نىًعيمان كىميٍلكان كى
. بفتح الميم ككسر البلـ " -كمىًلكان كبيران : "كإسكاف البلـ، فبف معناها مغاير لقراءة مىن قرأ

بالتشديد،  " -يطهَّرف: "بالتسكين، فبف معناها مغاير لقراءة مىن قرأ { -حتى يىٍطهيٍرفى }ككقراءة 
أىمَّن }: ختلف أيضان باختبلؼ الرسم القرآنى فى المصحف، فمثبلن قوله تعالىكما أف المعنى م

ـٍ مَّن يىكيوفي عىلىٍيًهٍم كىًكيبلن }: ، يغاير فى المعنى"أمَّن"بوصل  [-ِِ: الملك]{ يىٍمًشي سىوًيٌان  { أى
. دكف الموصولة" بل"بفصلها، فبف المفصولة تفيد معنى  [-َُٗ: النساء]

علم نزكؿ اآليات، كش ونها، كأقاصيصها، كاألسباب النازلة فيها، ثم ترتيب : "كعرَّفه بعضهم بأنه
مكيها كمدنيها، كميحكمها كمتشابهها، كناسخها كمنسوخها، كخاصها كعامها، كميطلقها 

كميقيدها، كميجملها كميفسِّرها، كحبللها كحرامها، ككعدها ككعيدها، كأمرها كنهيها، كًعبىرها 
 ".كأمثالها
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لتفسير علم يبحث عن مراد ا  تعالى بقدر كهذد التعاريف األربعة تتفق كلها على أف علم ا
. الطاقة البىشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى، كبياف المراد

آؿ إليه أكالن : "مأخوذ من األكؿ كهو الرجوع، قاؿ فى القاموس: التأكيل: التأكيل فى اللغة
: دبَّرد كقدَّرد كفسَّرد، كالتأكيل: لهكأكَّؿ الكبلـ تأكيبلن كتأكَّ : ثم قاؿ... ارتد : رجع، كعنه: كمآال

". عبارة الرؤيا
رجعه، : الرجوع، آؿ الشئ يؤكؿ أكالن كمآالن رجع، كآكؿ الشئ: األكؿ: "كقاؿ فى لساف العرب

كال رجع إلى : أل" مىن صاـ الدهر فبل صاـ كال آؿ: "ارتددت، كفى الحديث: كأيلت عن الشئ
". الخ... فسَّرد : كأكَّله كتأكَّله. دبَّرد كقدَّرد: لهكأكَّؿ الكبلـ كتأكَّ : ثم قاؿ... خير 

كعلى هذا فيكوف التأكيل مأخوذان من األكؿ بمعنى الرجوع، إنما هو باعتبار أحد معانيه اللغوية، 
. فكأف المؤكِّؿ أرجع الكبلـ إلى ما يحتمله من المعانى

يسوس الكبلـ كيضمه فى موضعه التأكيل مأخوذ من اإليالة كهى السياسة، فكأف المؤكِّؿ : كقيل
آؿ الرعية يؤكلها إيالة حسنة، كهو حسن اإليالة، : "قاؿ الزمخشرل فى أساس الببلغة -

". كائتالها، كهو مؤتاؿ لقومه مقتاؿ عليهم، أل سائس محتكم
كالناظر فى القرآف الكريم يجد أف لفظ التأكيل قد كرد فى كثير من آياته على معاف مختلفة، 

فىأىمَّا الًَّذينى في قػيليوًبًهٍم زىٍيغه فػىيىتًَّبعيوفى مىا }[ : ٕ]له تعالى فى سورة آؿ عمراف آية فمن ذلك قو
فهو فى هذد اآلية بمعن .. { تىشىابىهى ًمٍنهي ابتغاء الفتنة كابتغاء تىٍأًكيًلًه كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىهي ًإالَّ ا 

فىًبف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو فػىريدُّكدي ًإلىى ا  }[ : ٗٓ]كقوله فى سورة النساء آية . التفسير كالتعيين
ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن  يػٍ فهو فى هذد اآلية .. { كالرسوؿ ًإف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى با  كاليـو اآلخر ذلك خى

قي يػىٍوـى يىٍأًتي هىٍل يىنظيريكفى ًإالَّ تىٍأًكيلى }[ : ّٓ]كقوله فى سورة األعراؼ آية . بمعنى العاقبة كالمصير
بىٍل كىذَّبيوٍا ًبمىا لىٍم ييًحيطيوٍا ًبًعٍلًمًه كىلىمَّا يىٍأتًًهٍم }[ : ّٗ]كقوله فى سورة يونس آية .. { تىٍأًكيليهي 
ككذلك }[ : ٔ]كقوله فى سورة يوسف آية . فهو فى اآليتين بمعنى كقوع المخبر به.. { تىٍأًكيليهي 

قىاؿى الى يىٍأتًيكيمىا }[ : ّٕ]كقوله فيها أيضان آية .. { ًمن تىٍأًكيًل األحاديث يىٍجتىًبيكى رىبُّكى كىيػيعىلِّميكى 
ـه تػيٍرزىقىانًًه ًإالَّ نػىبٍَّأتيكيمىا بًتىٍأًكيًلهً  كىمىا نىٍحني بًتىٍأًكيًل األحبلـ }: منها[ ْْ]كقوله فى آية .. { طىعىا

: منها[ ََُ]كقوله فى آية .. { ئيكيٍم بًتىٍأًكيًلهً أىنىٍا أينىبِّ }: منها[ ْٓ]كقوله فى آية .. { ًبعىاًلًمينى 
كقوله فى . فالمراد به فى كل هذد اآليات نفس مدلوؿ الرؤيا.. { هاذا تىٍأًكيلي ريٍؤيىامى ًمن قػىٍبلي }

 ..{ سىأينػىبِّ يكى بًتىٍأًكيًل مىا لىٍم تىٍستىًطع عَّلىٍيًه صىٍبران }[ : ٖٕ: ]سورة الكهف آية
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فمرادد بالتأكيل هنا تأكيل .. { ذىًلكى تىٍأًكيلي مىا لىٍم تىٍسًطع عَّلىٍيًه صىٍبران }[ : ِٖ]كقوله أيضان فى آية 
ف السبب األعماؿ التى أتى بها الخضر من خرؽ السفينة، كقتل الغبلـ، كإقامة الجدار، كبيا

. الحامل عليها، كليس المراد منه تأكيل األقواؿ
 * *

: التأكيل فى االصطبلح
: التأكيل عند السلىفى له معنياف: التأكيل عند السىلىف -ُ

تفسير الكبلـ كبياف معناد، سواء أكافق ظاهرد أك خالفه، فيكوف التأكيل كالتفسير على : أحدهما
يعنى القرآف، كما " إف العلماء يعلموف تأكيله: "من قوله هذا مترادفين، كهذا هو ما عناد مجاهد
: كبقوله" القوؿ فى تأكيل قوله تعالى كذا ككذا: "يعنيه ابن جرير الطبرل بقوله فى تفسيرد

. كنحو ذلك، فبف مرادد التفسير" ... اختلف أهل التأكيل فى هذد اآلية"
كاف تأكيله نفس الفعل المطلوب، كإف  هو نفس المراد بالكبلـ، فبف كاف الكبلـ طلبان : ثانيهما

كاف خبران، كاف تأكيله نفس الشئ المٍخبىر به، كبين هذا المعنى كالذل قبله فرؽ ظاهر، فالذل 
قبله يكوف التأكيل فيه من باب العلم كالكبلـ، كالتفسير، كالشرح، كاإليضاح، كيكوف كجود 

ل كالرسمى، كأما هذا فالتأكيل فيه نفس التأكيل فى القلب، كاللساف، كله الوجود الذهنى كاللفظ
طلعت الشمس، : األمور الموجودة فى الخارج، سواء أكانت ماضية أـ مستقبلة، فبذا قيل

فتأكيل هذا هو نفس طلوعها، كهذا فى نظر ابن تيمية هو لغة القرآف التى نزؿ بها، كعلى هذا 
. لمعنى الثانىفيمكن إرجاع كل ما جاء فى القرآف من لفظ التأكيل إلى هذا ا

: التأكيل عند المتأخرين من المتفقهة، كالمتكلمة، كالمحدِّثة كالمتصوِّفة  -ِ
هو صرؼ اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل : التأكيل عند هؤالء جميعان 

فبذا قاؿ . يقترف به، كهذا هو التأكيل الذل يتكلموف عليه فى أصوؿ الفقه كمسائل الخبلؼ
هذا نوع : قاؿ اآلخر. ميؤكَّؿ أك محموؿ على كذا -أك هذا النص  -هذا الحديث : نهمأحد ـ

: كعلى هذا فالمتأكِّؿ مطالىب بأمرين. تأكيل كالتأكيل يحتاج إلى دليل
. أف يبيِّن احتماؿ اللفظ للمعنى الذل حمله عليه كادَّعى أنه المراد: األمر األكؿ
أكجب صرؼ اللفظ عن معناد الراجح إلى معناد المرجوح،  أف يبيِّن الدليل الذل: األمر الثانى

. كإال كاف تأكيبلن فاسدان، أك تبلعبان بالنصوص
التأكيل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فبف حيًمل عليه : "قاؿ فى جمع الجوامع كشرحه

 ".لدليل فصحيح، أك لما ييظىن دليبلن فى الواقع ففاسد، أك ال شيء فلعب ال تأكيل
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كهذا أيضان هو التأكيل الذل يتنازعوف فيه فى مسائل الصفات، فمنهم مىن ذـ التأكيل كمنعه، 
. كمنهم مىن مدحه كأكجبه

كستطلع عند الكبلـ على الفرؽ بين التفسير كالتأكيل على معاف أخرل اشتيًهرت على ألسنة 
. المتأخرين

 * *
 

 كالتأكيلالفرؽ بين التفسير 
 
: الفرؽ بين التفسير كالتأكيل كالنسبة بينهما* 

اختلف العلماء فى بياف الفرؽ بين التفسير كالتأكيل، كفى تحديد النسبة بينهما اختبلفان نتجت 
عنه أقواؿ كثيرة، ككأف التفرقة بين التفسير كالتأكيل أمر معضل استعصى حله على كثير من 

ع ًمن نور الهداية كالتوفيق، كلهذا بالغ ابن حبيب النيسابورل الناس إال مىن سعى بين يديه شعا
كليس ". نبغ فى زماننا مفسِّركف لو س لوا عن الفرؽ بين التفسير كالتأكيل ما اهتدكا إليه: "فقاؿ

: بعيدان أف يكوف منشأ هذا الخبلؼ، هو ما ذهب إليه األستاذ أمين الخولى حيث يقوؿ
تعماؿ القرآف لكلمة التأكيل، ثم ذهاب األصوليين إلى كأحسب أف منشأ هذا كله، هو اس"

اصطبلح خاص فيها، مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقاالت 
". كالمذاهب

كهذد هى أقواؿ العلماء أبسطها بين يدل القارئ ليقف على مبلغ هذا االختبلؼ، كليخلص هو 
. برأل فى المسألة يوافق ذكقه العلمى كيرضيه

كهذا هو . فهما مترادفاف" التفسير كالتأكيل بمعنى كاحد: "قاؿ أبو عبيدة كطائفة معه  -ُ
. الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير

التفسير أعم من التأكيل، كأكثر ما ييستعمل التفسير فى : "قاؿ الراغب األصفهانى  -ِ
. ستعمل أكثرد فى الكتب اإللهيةكالتأكيل مي . األلفاظ، كالتأكيل فى المعانى، كتأكيل الرؤيا

كالتأكيل . كالتفسير أكثرد يستعمل فى مفردات األلفاظ. كالتفسير يستعمل فيها كفى غيرها
البىحيرة كالسائبة "أكثرد يستعمل فى الجمل، فالتفسير إما أف ييستعمل فى غريب األلفاظ كػ 

كىأىًقيميوٍا }: من سورة البقرة [ّْ]أك فى تبين المراد كشرحه كقوله تعالى فى اآلية " كالوصيلة
كإما فى كبلـ مضمن بقصة ال يمكن تصورد إال بمعرفتها نحو قوله .. { الصبلة كىآتيوٍا الزكاة



كقوله تعالى فى اآلية .. { ًإنَّمىا النسياء زًيىادىةه ًفي الكفر}: من سورة التوبة[ ّٕ]تعالى فى اآلية 
 .{ ف تىٍأتيوٍا البيوت ًمن ظيهيورًهىاكىلىٍيسى البر بًأى }: من سورة البقرة[ ُٖٗ]
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المستعمل تارة فى الجحود " الكفر"فبنه ييستعمل مرة عامان، كمرة خاصان، نحو : كأما التأكيل
المستعمل فى التصديق المطلق تارة، كفى " اإليماف"ك . المطلق، كتارة فى جحود البارل خاصة

المستعمل " كجد"مختلفة، نحو لفظ تصديق دين الحق تارة، كإما فى لفظ مشترؾ بين معاف 
". فى الجد كالوجد كالوجود

القطع على أف المراد من اللفظ هذا، كالشهادة على ا  أنه : التفسير: "قاؿ الماتوردل  -ّ
عنى باللفظ هذا، فبف قاـ دليل مقطوع به فصحيح، كإال فتفسير بالرأل، كهو المنهى عنه، 

، كعلى هذا فالنسبة بينهما "القطع كالشهادة على ا كالتأكيل ترجيح أحد المحتمبلت بدكف 
. التباين

" الصراط"التفسير بياف كضع اللفظ إما حقيقة أك مجازان، كتفسير : "قاؿ أبو طالب الثعلبى  -ْ
كالتأكيل تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من األكؿ، كهو الرجوع . بالمطر" الصىيِّب"بالطريق، ك 
ار عن حقيقة المراد، كالتفسير إخبار عن دليل المراد، ألف اللفظ فالتأكيل إخب. لعاقبة األمر

ًإفَّ }: من سورة الفجر[ ُْ]يكشف عن المراد، كالكاشف دليل، مثاله قوله تعالى فى اآلية 
رقبته، كالمرصاد مفعاؿ منه، كتأكيله : رصدته: تفسيرد أنه من الرصد، يقاؿ.. { رىبَّكى لبالمرصاد

كقواطع األدلة . مر ا ، كالغفلة عن األهبة كاالستعداد للعرض عليهالتحذير من التهاكف بأ
. كعلى هذا فالنسبة بينهما التباين" تقتضى بياف المراد منه على خبلؼ كضع اللفظ فى اللغة

التأكيل هو صرؼ اآلية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها : "قاؿ البغول ككافقه الكواشى  -ٓ
كالتفسير هو الكبلـ فى أسباب . اب كالسُّنَّة من طريق االستنباطكما بعدها، غير مخالف للكت

. كعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. بتصرؼ" نزكؿ اآلية كشأنها كقصتها
، كعلى هذا فالنسبة "التفسير ما يتعلق بالركاية، كالتأكيل ما يتعلق بالدراية: "قاؿ بعضهم  -ٔ

. بينهما التباين
انى التى تيستفاد من كضع العبارة، كالتأكيل هو بياف المعانى التى التفسير هو بياف المع  -ٕ

فالنسبة بينهما التباين، كهذا هو المشهور عند المتأخرين، كقد نبَّه إلي . تيستفاد بطريق اإلشارة
هذا الرأل األخير العبلمة األلوسى فى مقدمة تفسيرد حيث قاؿ بعد أف استعرض بعض أقواؿ 



كعندل أنه إف كاف المراد الفرؽ بينهما بحسب العيٍرؼ فكل : "كعالعلماء فى هذا الموض
 -ما سمعتها كما لم تسمعها  -األقواؿ فيه 

(ُ/ُٕ )

 

سبحانية، أف التأكيل إشارة قدسية، كمعارؼ : مخالف للعيٍرؼ اليـو إذ قد تعورؼ من غير نكير
. تنكشف من سجف العبارات للسالكين، كتنهل من سيحيًب الغيب على قلوب العارفين

. كالتفسير غير ذلك
كإف كاف المراد الفرؽ بينهما بحسب ما يدؿ عليه اللفظ مطابقة، فبل أظنك فى مرية من رد 

جاع كشفان، هذد األقواؿ، أك بوجه ما، فبل أراد ترضى إال أف فى كل كشف إرجاعان، كفى كل إر
". فافهم

كهناؾ أقواؿ أخرل أعرضنا عنها مخافة . هذد هى أهم األقواؿ فى الفرؽ بين التفسير كالتأكيل
. التطويل

هو أف التفسير ما كاف راجعان إلى الركاية، كالتأكيل ما : كالذل تميل إليه النفس من هذد األقواؿ
كالكشف عن مراد ا  تعالى . كالبياف كاف راجعان إلى الدراية، كذلك ألف التفسير معناد الكشف

ال نجـز به إال إذا كرد عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، أك عن بعض أصحابه الذين شهدكا 
نزكؿ الوحى كعلموا ما أحاط به من حوادث ككقائع، كخالطوا رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، 

. كرجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآف الكريم
. فملحوظ فيه ترجيح أحد محتمبلت اللفظ بالدليل.. كأما التأكيل

كالترجيح يعتمد على االجتهاد، كييتوصل إليه بمعرفة مفردات األلفاظ كمدلوالتها فى لغة العرب، 
قاؿ . كاستعمالها بحسب السياؽ، كمعرفة األساليب العربية، كاستنباط المعانى من كل ذلك

التمييز بين : طبلح كثير على التفرقة بين التفسير كالتأكيلككاف السبب فى اص: "الزركشى
". المنقوؿ كالمستنبط، ليحيل على االعتماد فى المنقوؿ، كعلى النظر فى المستنبط

* * * 

(ُ/ُٖ )

 

 تفسير القرآف بغير لغته
تفسير القرآف بغير لغته، أك الترجمة التفسيرية للقرآف، بحث نرل من الواجب علينا أف نعرض 



له من تعلق كثيق بموضوع هذا الكتاب، كقبل الخوض فيه الحسن بنا أف نمهد له له، لما 
بعجالة موجوة تكشف عن معنى الترجمة كأقسامها، ثم نتكلم عما يدخل منها تحت التفسير 

: الترجمة تيطلق فى اللغة على معنيين: كما ال يدخل، فنقوؿ
نى األصل المترجىم، كذلك كوضع نقل الكبلـ من لغة إلى لغة أخرل بدكف بياف لمع: األكؿ

. رديف مكاف رديف من لغة كاحدة
. تفسير الكبلـ كبياف معناد بلغة أخرل: الثانى

. كالترجماف المفسِّر للساف، كقد ترجمه عنه إذا فسَّر كبلمه بلساف آخر: "قاؿ فى تاج العركس
". نقله من لغة إلى لغة أخرل: كقيل: قاؿ الجوهرل

. ترجمة حرفية، كترجمة معنوية أك تفسيرية: سم إلى قسمينكعلى هذا فالترجمة تنق
فهى نقل الكبلـ من لغة إلى لغة أخرل، مع مراعاة الموافقة فى النظم : أما الترجمة الحرفية

. كالترتيب، كالمحافظة على جميع معانى األصل المترجىم
مراعاة لنظم األصل فهى شرح الكبلـ كبياف معناد بلغة أخرل، بدكف : كأما الترجمة التفسيرية

. كترتيبه، كبدكف المحافظة على جميع معانيه المرادة منه
كليس من غرضنا فى هذا البحث أف نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة بالنسبة للقرآف كما ال 
يجوز، كال لمقاالت العلماء المتقدمين كالمتأخرين، كلكن غرضنا الذل نريد أف نكشف عنه 

رجمة داخل تحت التفسير؟ أهو الترجمة الحرفية؟ أـ الترجمة أل نوعى الت: كنوضحه هو
: التفسيرية؟ أـ هما معان؟ فنقوؿ

: الترجمة الحرفية للقرآف* 
إما أف تكوف ترجمة بالمثل، كإما أف تكوف ترجمة بغير المثل، أما : الترجمة الحرفية للقرآف
أخرل تحاكيه حذكان بحذك بحيث فمعناها أف ييترجىم نظم القرآف بلغة : الترجمة الحرفية بالمثل

تحل مفردات الترجمة محل مفرداته، كأسلوبها محل أسلوبه، حتى تتحمل الترجمة ما تحمَّله 
 نظم األصل من المعانى المقيدة بكيفياتها

(ُ/ُٗ )

 

الببلغية كأحكامها التشريعية، كهذا أمر غير ممكن بالنسبة لكتاب ا  العزيز، كذلك ألف 
: القرآف نزؿ لغرضين أساسيين

ق، كذلك بكونه كونه آية دالة على صدؽ النبى صلى ا  عليه كسلم فيما ييبلِّغه عن رب: أكلهما
. معجزان للبىشر، ال يقدركف على اإلتياف بمثله كلو اجتمع اإلنس كالجن على ذلك



. هداية الناس لما فيه صبلحهم فى دنياهم كأخراهم: كثانيهما
أما الغرض األكؿ، كهو كونه آية على صدؽ النبى صلى ا  عليه كسلم فبل يمكن تأديته 

ف كاف اإلعجاز فى جملته لعدة معاف كاإلخبار بالغيب، كإ -بالترجمة اتفاقان، فبف القرآف 
إنما يدكر اإلعجاز  -كاستيفاء تشريع ال يعتريه خلل، كغير ذلك مما عيدَّ من كجود إعجازد 

السارل فى كل آية منه على ما فيه من خواص ببلغية جاءت لمقتضيات معيَّنة، كهذد ال يمكن 
لغات الراقية كإف كاف لها ببلغة، كلكن لكل لغة نقلها إلى اللغات األخرل اتفاقان، فبف اؿ

كهذا محاؿ  -خواصها ال يشاركها فيها غيرها من اللغات، كإذف فلو تيرًجم القرآف ترجمة حرفية 
لضاعت خواص القرآف الببلغية، كلنزؿ من مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوؽ  -

من أجله على محمد صلى ا  عليه البشر، كلفات هذا المقصد العظيم الذل نزؿ القرآف 
. كسلم

كأما الغرض الثانى، كهو كونه هداية للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين فذلك باستنباط 
األحكاـ كاإلرشادات منه، كهذا يرجع بعضه إلى المعانى األصلية التى يشترؾ فى تفاهمها 

من المعانى يمكن ترجمته كاستفادة كأدائها كل الناس، كتقول عليها جميع اللغات، كهذا النوع 
األحكاـ منه، كبعض آخر من األحكاـ كاإلرشادات ييستفاد من المعانى الثانوية، كنجد هذا 
كثيران فى استنباط األئمة المجتهدين، كهذد المعانى الثانوية الزمة للقرآف الكريم كبدكنها ال 

لى المعانى األكَّلية، فغير ممكن أف كالترجمة الحرفية إف أمكن فيها المحافظة ع. يكوف قرآنان 
. يحافظ فيها على المعانى الثانوية، ضركرة أنها الزمة للقرآف دكف غيرد من سائر اللغات

أف الترجمة الحرفية للقرآف، ال يمكن أف تقـو مقاـ األصل فى تحصيل كل ما : كمما تقدـ ييعلم
. كفوات شطر من الغرض الثانى ييقصد منه، لما يترتب عليها من ضياع الغرض األكؿ برمته،

فمعناها أف ييترجم نظم القرآف حذكان بحذك بقدر طاقة المترًجم : كأما الترجمة الحرفية بغير المثل
كما تسعه لغته، كهذا أمر ممكن، كهو كإف جاز فى كبلـ البىشر، ال يجوز بالنسبة لكتاب ا  

الن بمعناد، كانتهاكان لحرمته، فضبلن عن كونه العزيز، ألف فيه من فاعله إهداران لنظم القرآف، كإخبل
. فعبلن ال تدعو إليه ضركرة

* * 

(ُ/َِ )

 

: الترجمة الحرفية ليست تفسيران للقرآف*
اتضح لنا مما سبق معنى الترجمة الحرفية بقسميها، كأقمنا الدليل بما يناسب المقاـ على عدـ 



إمكاف الترجمة الحرفية بالمثل، كعدـ جواز الترجمة الحرفية بغير المثل، كإف كانت ممكنة، 
على فرض إمكانها فى  -هل الترجمة الحرفية بقسميها : هذا السؤاؿ كلكن بقى بعد ذلك

تمسى تفسيران للقرآف بغير لغته؟ أك ال تدخل تحت مادة التفسير؟  -األكؿ كجوازها فى الثانى 
: كللجواب عن هذا نقوؿ

إف الترجمة الحرفية بالمثل، تقدَّـ لنا أف معناها ترجمة نظم األصل بلغة أخرل تحاكيه حذكان 
حذك، بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات األصل كأسلوبها محل أسلوبه، حتى تتحمل ب

كتقدَّـ لنا أيضان أف . الترجمة ما تحمله نظم األصل من المعانى الببلغية، كاألحكاـ التشريعية
هذد الترجمة بالنسبة للقرأف غير ممكنة، كعلى فرض إمكانها فهى ليست من قبيل تفسير 

: لغته، ألنها عبارة عن هيكل القرآف بذاته، إال أف الصورة اختلفت باختبلؼ اللغتينالقرآف بغير 
كعلى هذا فأبناء اللغة المترجىم إليها يحتاجوف إلى تفسيرد كبياف . المترجىم منها كالمترجىم إليها

ما فيه من أسرار كأحكاـ، كما يحتاج العربى الذل نزؿ بلغته إلى تفسيرد كالكشف عن أسرارد 
أحكامه، ضركرة أف هذد الترجمة ال شرح فيها كال بياف، كإنما فيها إبداؿ لفظ بلفظ آخر يقـو ك

. مقامه، كنقل معنى األصل كما هو من لغة إلى لغة أخرل
كأما الترجمة الحرفية بغير المثل، فقد تقدَّـ لنا أف معناها ترجمة نظم القرآف حذكان بحذك، بقدر 

، كتقدَّـ لنا أف هذا غير جائز بالنسبة للقرآف كعلى فرض جوازها طاقة المترًجم كما تسعه لغته
فهى ليست من قبيل تفسير القرآف بغير لغته، ألنها عبارة عن هيكل للقرآف منقوص غير تاـ، 
كهذد الترجمة لم يترتب عليها سول إبداؿ لفظ بلفظ آخر يقـو مقامه فى تأدية بعض معناد، 

اف، ال شرح مدلوؿ، كال بياف مجمل، كال تقييد مطلق، كليس فى ذلك شيء من الكشف كالبي
كال استنباط أحكاـ، كال توجيه معاف، كال غير ذلك من األمور التى اشتمل عليها التفسير 

. المتعارىؼ
 * *
: الترجمة التفسيرية للقرآف*

أخرل،  الترجمة التفسيرية أك المعنوية، تقدَّـ لنا أنها عبارة عن شرح الكبلـ كبياف معناد بلغة
بدكف محافظة على نظم األصل كترتيبه، كبدكف المحافظة على جميع معانيه المرادة منه، كذلك 
بأف نفهم المعنى الذل يراد من األصل، ثم نأتى به بتركيب من اللغة المترجىم إليها يؤديه على 

 .كفق الغرض الذل سيق له

(ُ/ُِ )

 



كعيًلم مما تقدَّـ مقدار الفرؽ بين الترجمة الحرفية كالترجمة التفسيرية، كإليضاح هذا الفرؽ 
: نقوؿ

كىالى تىٍجعىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن إلى عينيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ }: لو أراد إنساف أف يترجم قوله تعالى
فى العنق، كعن مدها غاية  ترجمة حرفية ألتى بكبلـ يدؿ على النهى عن ربط اليد{ البسط

المد، كمثل هذا التعبير فى اللغة المترجىم إليها ربما كاف ال يؤدل المعنى الذل قصدد القرآف، 
إنه ال : بل قد يستنكر صاحب تلك اللغة هذا الوضع الذل ينهى عنه القرآف، كيقوؿ فى نفسه

ر للضحك على فاعله يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذل نهى عنه القرآف، ألنه مثي
كالسخرية منه، كال يدكر بخلد صاحب هذد اللغة، المعنى الذل أرادد القرآف كقصدد من كراء 

أما إذا أراد أف يترجم هذد الجملة ترجمة تفسيرية، فبنه يأتى بالنهى عن . هذا التشبيه البليغ
اسب أسلوب تلك اللغة التبذير كالتقتير، مصورِّين بصورة شنيعة، ينفر منها اإلنساف، حسبما ين

كمن هذا يتبين أف الغرض الذل أرادد ا  من هذد . المترجىم إليها، كيناسب إلف مىن يتكلم بها
. اآلية، يكوف مفهومان بكل سهولة ككضوح فى الترجمة التفسيرية، دكف الترجمة الحرفية

القرآف ترجمة إذا عيًلم هذا، أصبح من السهل علينا كعلى كل إنساف أف يقوؿ بجواز ترجمة 
تفسيرية بدكف أف يتردد أدنى تردد، فبف ترجمة القرآف ترجمة تفسيرية ليست سول تفسير 

. للقرآف الكريم بلغة غير لغته التى نزؿ بها
كحيث اتفقت كلمة المسلمين، كانعقد إجماعهم على جواز تفسير القرآف لمن كاف من أهل 

اطة بجميع مراد ا ، فبنَّا ال نشك فى أف التفسير بما يدخل تحت طاقته البىشرية، بدكف إح
الترجمة التفسيرية للقرآف داخلة تحت هذا اإلجماع أيضان، ألف عبارة الترجمة التفسيرية محاذية 

لعبارة التفسير، ال لعبارة األصل القرآنى، فبذا كاف التفسير مشتمبلن على بياف معنى األصل 
لحل، كبياف مرادد كذلك، كتفصيل معناد فيما كشرحه، بحل ألفاظه فيما يحتاج تفهمه إلى ا

يحتاج للتفصيل، كتوجيه مسائله فيما يحتاج للتوجيه، كتقرير دالئله فيما يحتاج للتقرير، كنحو 
ذلك من كل ما له تعلق بتفهم القرآف كتدبرد، كانت الترجمة التفسيرية أيضان مشتملة على هذا 

. كله، ألنها ترجمة للتفسير ال للقرآف
إف فى كل من التفسير كترجمته بياف ناحية أك أكثر من نواحى القرآف التى ال : ل القوؿكقصار

يحيط بها إال مىن أنزله بلساف عربى مبين، كليس فى كاحد منهما إبداؿ لفظ مكاف لفظ القرآف، 
كال إحبلؿ نظم محل نظم القرآف بل نظم القرآف باؽ معهما، داؿ على معانيه من جميع 

. نواحيه
** * 

(ُ/ِِ )



 

: الفرؽ بين التفسير كالترجمة التفسيرية
: يرية من جهتينلو تأملنا أدنى تأمل، لوجدنا أنه يمكن أف ييفرَّؽ بين التفسير كالترجمة التفس

. فلغة التفسير تكوف بلغة األصل، كما هو المتعارؼ المشهور. اختبلؼ اللغتين: الجهة األكلى
. بخبلؼ الترجمة التفسيرية فبنها تكوف بلغة أخرل

يمكن لقارئ التفسير كمتفهمه أف يبلحظ معه نظم األصل كداللته فبف كجدد خطأ : الجهة الثانية
رض أنه لم ينتبه لما فى التفسير من خطأ تنبَّه له قارئ آخر، أما قارئ كلو ؼ. نبَّه عليه كأصلحه

الترجمة فبنه ال يتسنى له ذلك، لجهله بنظم القرآف كداللته، بل كل ما يفهمه كيعتقدد، أف هذد 
الترجمة التى يقرؤها كيتفهم معناها تفسير صحيح للقرآف، كأما رجوعه إلى األصل كمقارنته 

. يدخل تحت طوقه ما داـ لم يعرؼ لغة القرآفبالترجمة فليس مما 
 * *
: شركط الترجمة التفسيرية* 

تفسير القرآف الكريم من العلـو التى فيًرض على األمة تعلمها، كالترجمة التفسيرية تفسير للقرآف 
بغير لغته، فكانت أيضان من األمور التى فيًرضت على األمة، بل هى آكد لما يترتب عليها من 

لمهمة، كتبليغ معانى القرآف كإيصاؿ هدايته إلى المسلمين، كغير المسلمين ممن ال المصالح ا
يتكلموف بالعربية كال يفهموف لغة العرب، كأيضان حماية العقيدة اإلسبلمية من كيد الملحدين، 
كالدفاع عن القرآف بالكشف عن أضاليل المبشِّرين الذين عمدكا إلى ترجمة القرآف ترجمة 

زائفة كتعاليم فاسدة، لييظهركا القرآف لمن لم يعرؼ لغته فى صورة تنفر منه  حشوها بعقائد
كتصد عنه، ككثيران ما علت األصوات بالشكول من هذد التراجم الفاسدة، لهذا نرل أف نذكر 
الشركط التى يجب أف تتوفر كتيراعى، لتكوف الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة، كإليك 

: هذد الشركط
أف تكوف الترجمة على شريطة التفسير، ال ييعوَّؿي عليها إال إذا كانت مستمىدة من  -أكالن 

األحاديث النبوية، كعلـو اللغة العربية، كاألصوؿ المقررة فى الشريعة اإلسبلمية، فبل بد للمترجم 
من اعتمادد فى استحضار معنى األصل على تفسير عربى مستمىد من ذلك، أما إذا استقل برأيه 

استحضار معنى القرآف، أك اعتمد على تفسير ليس مستمىدان من تلك األصوؿ، فبل تجوز  فى
ان من تلك المناهل، معتمدان على  ترجمته كال ييعتد بها، كما ال ييعتد بالتفسير إذا لم يكن مستمدى

. هذد األصوؿ
لقرآف، كهذا أف يكوف المترجم بعيدان عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به ا -ثانيان 

 شرط فى المفسِّر أيضان؛ فبنه لو ماؿ كاحد منهما إلى عقيدة فاسدة لتسلَّطت على



(ُ/ِّ )

 

تفكيرد، فبذا بالمفسَّر كقد فيسِّر طبقان لهواد، كإذا بالمتيرجىم كقد تػيٍرًجم كفقان لميوله، ككبلهما يبعد 
. بذلك عن القرآف كهداد

المترجمى منها كالمترجىم إليها، خبيران بأسرارهما، يعلم  -مان باللغتين أف يكوف المترجم عاؿ -ثالثان 
. جهة الوضع كاألسلوب كالداللة لكل منهما

أف يكتب القرآف أكالن، ثم يؤتى بعدد بتفسيرد، ثم يتبع هذا بترجمته التفسيرية حتى ال  -رابعان 
. يتوهم متوهم أف هذد الترجمة ترجمة حرفية للقرآف

كط التى يجب مراعاتها لمن يريد أف ييفسِّر القرآف بغير لغته، تفسيران يسلم من كل هذد هى الشر
. نقد ييوجَّه، كعيب ييلتمسى 

* * * 

(ُ/ِْ )

 

 أك من قبيل التصديقات.. هل تفسير القرآف من قبيل التصورات
 

هل هو من قبيل التصورات أك من قبيل التصديقات؟ فذهب : اختلف العلماء فى علم التفسير
ألف المقصود منه تصور معانى ألفاظ القرآف، كذلك كله . بعضهم إلى أنه من قبيل التصورات

كما قالوا من أف لكل علم : "تعاريف لفظية، كقد صرَّح بهذا الحكيم على المطوَّؿ حيث قاؿ
مسائل فبنما هو فى العلـو الحكمية، كأما العلـو الشرعية كاألدبية فبل يتأتى فى جميعها ذلك، 

". علم اللغة ليس إال ذكر األلفاظ كمفهوماتها، ككذلك التفسير كالحديث فبف
إلى أف التفسير من قبيل التصديقات، ألنه يتضمن الحكم على األلفاظ بأنها : كذهب السيد

يىاأىيػُّهىا }: مفيدة لهذد المعانى، كعلى هذا يكوف التفسير عبارة عن مسائل جزئية، مثل قولنا
: خطاب ألهل المدينة، كاالسم، معناد{ يىا أىيػُّهىا الذين آمنوا}ة، ك خطاب ألهل مك]{ الناس

كغير ذلك، ... الحسن : الذات األقدس، كالرحمن، معناد: الداؿ على المسمى، كا ، معناد
. كال شك أف هذد قضايا جزئية

* * * 

(ُ/ِٓ )



 

أك التفسير فى عهد النبى صلى ا  عليه كسلم .. المرحلة األكلى للتفسير: ب األكؿالبا
 كأصحابه

 فهم النبى صلى ا  عليه كسلم كالصحابة للقرآف

(ُ/ِٕ )

 

: تمهيد*
نزؿ القرآف الكريم على نبى أيمِّى، كقـو أيمِّيين، ليس لهم إال ألسنتهم كقلوبهم، ككانت لهم فنوف 
من القوؿ يذهبوف فيها مذاهبهم كيتواردكف عليها، ككانت هذد الفنوف ال تكاد تتجاكز ضركبان من 

ا المجرل، الوصف، كأنواعان من الًحكىم، كطائفة من األخبار كاألنساب، كقليبلن مما يجرل هذ
. كاإليجاز كاإلطناب. ككاف كبلمهم مشتمبلن على الحقيقة كالمجاز، كالتصريح كالكناية

 كجربان على سُّنَّة ا  تعالى فى إرساؿ الرسل، نزؿ القرآف بلغة العرب

(ُ/ِٖ )

 

ٍلنىا ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ ًبًلسىاًف قػىٍوًمًه لًييبػىيِّنى لىهيمٍ }: كعلى أساليبهم فى كبلمه [ ْ: ـإبراهي.. ]{ كىمىآ أىٍرسى
إنها عيرِّبت : فألفاظ القرآف عربية، إال ألفىاظان قليلةن، اختلفت فيها أنظار العلماء، فمن قائل

كأيًخذت من لغات أخرل، كلكن العرب هضمتها كأجرت عليها قوانينها فصارت عربية 
ال إنها عربية بحتة، غاية األمر أنها مما تواردت عليه اللغات، كعلى ؾً : كمن قائل. باالستعماؿ

. القولين فهذد األلفاظ ال تيخًرج القرآف عن كونه عربيان 
استعمل القرآف فى أسلوبه الحقيقة كالمجاز، كالتصريح كالكناية، كاإليجاز كاألطناب، كعلى 

غير أف القرآف يعلو على غيرد من الكبلـ العربى، بمعانيه الرائعة التى . نمط العرب فى كبلمهم
كنزع منها إلى غير فنونهم، تحقيقان إلعجازد، كلكونه من لدف حكيم  افتنَّ بها فى غير مذاهبهم،

. عليم
 * * *

: فهم النبى صلى ا  عليه كسلم كالصحابة للقرآف*
ككاف طبيعيان أف يفهم النبى صلى ا  عليه كسلم جملة كتفصيبلن، إذ تكفل ا  تعالى له بالحفظ 

نىا جىٍمعىهي كىقػيٍرآفى }: كالبياف نىا بػىيىانىهي *فىًبذىا قػىرىٍأنىادي فاتبع قػيٍرآنىهي * قي ًإفَّ عىلىيػٍ -ُٕ: القيامة]{ ثيمَّ ًإفَّ عىلىيػٍ



، كما كاف طبيعيان أف يفهم أصحاب النبى صلى ا  عليه كسلم القرآف فى جملته، أل [ ُٗ
بالنسبة لظاهرد كأحكامه، أما فهمه تفصيبلن، كمعرفة دقائق باطنه، بحيث ال يغيب عنهم شاردة 

ال كاردة، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآف، بل ال بد لهم من البحث كالنظر ك
كالرجوع إلى النبى صلى ا  عليه كسلم فيما يشكل عليهم فهمه، كذلك ألف القرآف فيه 

. المجمل، كالمشكل، كالمتشابه، كغير ذلك مما ال بد فى معرفته من أمور أيخرل ييرجعى إليها
إف القرآف نزؿ بلغة العرب، كعلى : "الحق مع ابن خلدكف حيث يقوؿ فى مقدمته كال أظن

، نعم ال أظن الحق "أساليب ببلغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه كيعلموف معانيه فى مفرداته كتراكيبه
معه فى ذلك، ألف نزكؿ القرآف بلغة العرب ال يقتضى أف العرب كلهم كانوا يفهمونه فى مفرداته 

كأقرب دليل على هذا ما نشاهدد اليـو من الكتب المؤلىفة على اختبلؼ لغاتها،  كتراكيبه،
كعجز كثير من أبناء هذد اللغات عن فهم كثير مما جاء فيها بلغتهم، إذ الفهم ال يتوقف على 
معرفة اللغة كحدها، بل ال بد لمن يفتش عن المعانى كيبحث عنها من أف تكوف له موهبة عقلية 

. مع درجة الكتاب كقوة تأليفهخاصة، تتناسب 
 * * *

: تفاكت الصحابة فى فهم القرآف*
كلو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا فى درجة كاحدة بالنسبة لفهم معانى 
القرآف، بل تفاكتت مراتبهم، كأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم، كهذا يرجع إلى 

تفاكتهم فى معرفة ما أحاط بالقرآف من ظركؼ كمبلبسات، كأكثر تفاكتهم فى القوة العقلية، ك
من هذا، أنهم كانوا ال يتساككف فى معرفة المعانى التى كيضعت لها المفردات، فمن مفردات 

القرآف ما خفى معناد على بعض الصحابة، كال ضىٍير فى هذا، فبف اللغة ال يحيط بها إال 
، كلم يدَّع أحد أف كل فرد من أي  . مَّة يعرؼ جميع ألفاظ لغتهامعصـو

أف عمر بن : "كمما يشهد لهذا الذل ذهبنا إليه، ما أخرجه أبو عبيدة فى الفضائل عن أنس
هذد الفاكهة قد عرفناها، فما : فقاؿ[ ُّ: عبس.. ]{ كىفىاًكهىةن كىأىبٌان }: الخطاب قرأ على المنبر

كما ركل من أف عمر كاف على ". مرإف هذا لهو التكلف يا ع: ثم رجعى إلى نفسه فقاؿ. األٌب؟
ثم سأؿ عن معنى التخوؼ، فقاؿ له [ ْٕ: النحل.. ]{ أىٍك يىٍأخيذىهيٍم على تىخىوُّؼو }: المنبر فقرأ

: التخوُّؼ عندنا التنقص، ثم أنشدد: رجل من هذيل
كما تىخىوَّؼى عيودى النبعًة السًَّفني ... تىخىوَّؼى الرَّحيلي منها تاًمكان قىرًدان 

فىاًطًر }كنت ال أدرل ما : "أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قاؿ كما
: أنا فطرتها، كاآلخر يقوؿ: حتى أتانى أعرابياف يتخاصماف فى ب ر، فقاؿ أحدهما{ السماكات
". أنا ابتدأتها



كيسأؿ عنهما غيرد، " التىخىوُّؼ"كمعنى " األىبٌ "فبذا كاف عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى 
 إال بعد" فاطر"ال يظهر له معنى  -كهو ترجماف القرآف  -كابن عباس 

(ُ/ِٗ )

 

سماعها من غيرد، فكيف شأف غيرهما من الصحابة؟ ال شك أف كثيران منهم كانوا يكتفوف 
أنه تعداد { هىةن كىأىبٌان كىفىاؾً }: أف يعلموا من قوله تعالى -مثبلن  -بالمعنى اإلجمالى لآلية، فيكفيهم 

للًنعمى التى أنعم ا  بها عليهم، كال يلزموف أنفسهم بتفهم معنى اآلية تفصيبلن ما داـ المراد 
. كاضحان جليان 

: كماذا يقوؿ ابن خلدكف فيما ركاد البخارل، من أف عدل بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى
: البقرة.. ]{ الخيط األبيض ًمنى الخيط األسود ًمنى الفجركىكيليوٍا كاشربوا حتى يػىتىبػىيَّنى لىكيمي }

كبلغ من أمرد أف أخذ عقاالن أبيض كعقاالن أسود، فلما كاف بعض الليل، نظر إليهما فلم [ ُٕٖ
. يستبينا، فلما أصبح أخبر الرسوؿ بشأنه، فعرَّض بقلة فهمه، كأفهمه المراد

كانوا يتفاكتوف فى القدرة على فهم القرآف  -رضواف ا  عليهم أجمعين  -الحق أف الصحابة 
إلى اختبلفهم فى أدكات الفهم، فقد  -كما تقدَّـ  -كبياف معانيه المرادة منه، كذلك راجع 

كانوا يتفاكتوف فى العلم بلغتهم، فمنهم من كاف كاسع االطبلع فيها ملِّمان بغريبها، كمنهم دكف 
يه كسلم فيعرؼ من أسباب النزكؿ ما ال يعرفه ذلك، كمنهم مىن كاف يبلـز النبى صلى ا  عل

غيرد، أضف إلى هذا كذاؾ أف الصحابة لم يكونوا فى درجتهم العلمية كمواهبهم العقلية سواء، 
. بل كانوا مختلفين فى ذلك اختبلفان عظيمان 

يعنى الغدير  -جالست أصحاب محمد صلى ا  عليه كسلم فوجدتهم كاإلخاذ : "قاؿ مسركؽ
يركل الرجل، كاإلخاذ يركل الرجلين، كاإلخاذ يركل العشرة، كاإلخاذ يركل المائة، فاإلخاذ  -

". كاإلخاذ لو نزؿ به أهل األرض ألصدرهم
إف العرب ال تستول : "-كهو ممن تقدَّـ على ابن خلدكف بقركف  -كقد قاؿ ابن قتيبة .. هذا

ضها يفضل فى ذلك على فى المعرفة بجميع ما فى القرآف من الغريب كالمتشابه، بل إف بع
كيظهر أف ابن خلدكف قد شعر بذلك فصرَّح به فيما أكردد بعد عبارته السابقة بقليل ". بعض

ككاف النبى صلى ا  عليه كسلم ييبيِّن المجمل، كييميِّز الناسخ من المنسوخ، كييعرِّفه : "حيث قاؿ
كهذا تصريح منه ".. ال عنهأصحابه فعرفود كعرفوا سبب نزكؿ اآليات كمقتضى الحاؿ منها منقو

بأف العرب كاف ال يكفيهم فى معرفة معانى القرآف معرفتهم بلغته، بل كانوا فى كثير من األحياف 
 .بحاجة إلى توقيف من الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم



(ُ/َّ )

 

 * * *
مصادر التفسير فى هذا العصر 

: كاف الصحابة فى هذا العصر يعتمدكف فى تفسيرهم للقرآف الكريم على أربعة مصادر
. القرآف الكريم: األكؿ
. النبى صلى ا  عليه كسلم: الثانى
. االجتهاد كقوة االستنباط: الثالث
. أهل الكتاب اليهود كالنصارل: الرابع

: كنوضح كل مصدر من من هذد المصادر األربعة فنقوؿ
: القرآف الكريم -المصدر األكؿ *

الناظر فى القرآف الكريم يجد أنه قد اشتمل على اإليجاز كاإلطناب، كعلى اإلجماؿ كالتبيين، 
كما أيكًجزى فى مكاف قد يػيٍبسطى فى مكاف . كعلى العمـو كالخصوصكعلى اإلطبلؽ كالتقييد، 

آخر، كما أيٍجًملى فى موضع قد ييبيَّن فى موضع آخر، كما جاء مطلقان فى ناحية قد يلحقه التقييد 
. فى ناحية أخرل، كما كاف عامان فى آية قد يدخله التخصيص فى آية أيخرل

ا  تعالى أف ينظر فى القرآف أكالن، فيجمع ما تكرر كلهذا كاف ال بد لمن يعترض لتفسير كتاب 
منه فى موضوع كاحد، كيقابل اآليات بعضها ببعض، ليستعين بما جاء مسهبىان على معرفة ما جاء 

موجىزان، كبما جاء ميبيَّنان على فهم ما جاء ميجٍمبلن، كليحمل الميٍطلىق على المقيَّد، كالعاـ على 
القرآف بالقرآف، كفهم مراد ا  بما جاء عن ا ، كهذد مرحلة ال  الخاص، كبهذا يكوف قد فسرَّ 

يجوز ألحد مهما كاف أف يعرض عنها، كيتخطاها إلى مرحلة أخرل، ألف صاحب الكبلـ أدرل 
. بمعانى كبلمه، كأعرؼ به من غيرد

موضع أف ييشرح ما جاء موجىزان فى القرآف بما جاء فى : كعلى هذا، فمن تفسير القرآف بالقرآف
آخر ميٍسهىبان، كذلك كقصة آدـ كإبليس، جاءت مختصرة فى بعض المواضع، كجاءت ميٍسهىبة 
مطوَّلة فى موضع آخر، ككقصة موسى كفرعوف، جاءت ميوجىزة فى بعض المواضع، كجاءت 

. ميٍسهبىة ميفصَّلة فى موضع آخر
به، كأمثلة ذلك كثيرة فى  أف ييحمل المجمىل على المبيَّن لًييفسَّر: كمن تفسير القرآف بالقرآف

كىًإف يىكي صىاًدقان ييًصٍبكيٍم }[ : ِٖ]القرآف، فمن ذلك تفسير قوله تعالى فى سورة غافر اآلية 
بأنه العذاب األدنى الميعجَّل فى الدنيا، لقوله تعالى فى آخر هذد السورة { بػىٍعضي الذم يىًعديكيمٍ 

نىا يػيٍرجىعيوفى فىًبمَّا نيرًيػىنَّكى بػىٍعضى الذم فى }[ : ٕٕ]آية  كمنه تفسير قوله .. { ًعديهيٍم أىٍك نػىتػىوىفػَّيػىنَّكى فىًبلىيػٍ



{ كىييرًيدي الذين يػىتًَّبعيوفى الشهوات أىف تىًميليوٍا مىٍيبلن عىًظيمان }[ : ِٕ]تعالى فى سورة النساء آية 
كتيوٍا نىًصيبان مِّنى أىلىٍم تػىرى ًإلىى الذين أي }[ : ْْ]بأهل الكتاب لقوله تعالى فى السورة نفسها آية 

كمنه قوله تعالى فى سورة البقرة آية .. { الكتاب يىٍشتػىريكفى الضبللة كىييرًيديكفى أىف تىًضلُّوٍا السبيل
ـي }[ : ّٕ]  فتلقىءىادى

(ُ/ُّ )

 

قىاالى رىبػَّنىا ظىلىٍمنىآ أىنفيسىنىا كىًإف لٍَّم تػىٍغًفٍر }: من سورة األعراؼ[ ِّ]فسَّرتها اآلية { كىًلمىاتو ًمن رَّبًِّه 
الَّ }[ : َُّ]كمنه قوله تعالى فى سورة األنعاـ آية .. { لىنىا كىتػىٍرحىٍمنىا لىنىكيونىنَّ ًمنى الخاسرين

كمنه قوله تعالى . من سورة القيامة[ ِّ]اآلية { نىاًظرىةه إلى رىبػِّهىا }: فسَّرتها آية{ تيٍدرًكيهي األبصار
فسرتها آية .. { أيًحلٍَّت لىكيٍم بىًهيمىةي األنعاـ ًإالَّ مىا يتلى عىلىٍيكيمٍ }[ : ُ]فى سورة المائدة آية 

. من السورة نفسها[ ّ]اآلية { حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي الميتة}
ما نقله : ل الميقيَّد، كالعاـ على الخاص، فمن األكؿكمن تفسير القرآف بالقرآف حمل الميٍطلق عل

الغزالى عن أكثر الشافعية من حمل الميٍطلىق على الميقيَّد فى صورة اختبلؼ الحكمين عند 
اتحاد السبب، كمثَّلى له بأية الوضوء كالتيمم، فبف األيدل ميقيَّدة فى الوضوء بالغاية فى قوله 

كمطلقة فى .. { فاغسلوا كيجيوهىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإلىى المرافق}[ : ٔ]تعالى فى سورة المائدة آية 
فقيدت فى .. { فامسحوا ًبويجيوًهكيٍم كىأىٍيًديكيٍم مٍِّنهي }: التيمم فى قوله تعالى فى اآلية نفسها

آية الظىهىار مع آية القتل، ففى كفَّارة : التيمم بالمرافق أيضان، كمن أمثلته أيضان عند بعض العلماء
كفى كفَّارة القتل، يقوؿ .. { فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو }[ : ّ]لظىهىار يقوؿ ا  تعالى فى سورة المجادلة آية ا

فيحيمل المطلق فى اآلية األكلى على .. { فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو }[ : ِٗ]فى سورة النساء آية 
ر حاجة إلى جامع عند هذا البعض من الميقيَّد فى اآلية الثانية، بمجرد كركد اللفظ المقيد من غي

. العلماء
ياأيها الذين آمنوا أىٍنًفقيوٍا }: نفى الخيلَّة كالشفاعة على جهة العمـو فى قوله تعالى: كمن الثانى

.. { الموفًممَّا رىزىقٍػنىاكيم مِّن قػىٍبًل أىف يىٍأًتيى يػىٍوـه الَّ بػىٍيعه ًفيًه كىالى خيلَّةه كىالى شىفىاعىةه كالكافركف هيمي الظ
األخبلء يػىٍومىً ذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديكٌّ ًإالَّ }: كقد استثنى ا  المتقين من نفى الخلة فى قوله

كىكىٍم مِّن مَّلىكو ًفي السماكات الى تػيٍغًني }: كاستثنى ما أذف فيه من الشفاعة بقوله.. { المتقين
ٍي ان ًإالَّ ًمن بػىٍعًد أىف يىٍأذى  مىن يػىٍعمىٍل }: كمثل قوله تعالى.. { فى ا  ًلمىن يىشىآءي كيرضىشىفىاعىتػيهيٍم شى

كىمىآ أىصىابىكيٍم مِّن مًُّصيبىةو فىًبمىا }: فبف ما فيها من عمـو خصيصِّ بمثل قوله.. { سواءا ييٍجزى ًبهً 
ًثيرو  .. { كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيوٍا عىن كى



توهم أنه مختلف، كخلق آدـ من تراب فى بعض الجمع بين ما مي : كمن تفسير القرآف بالقرآف
اآليات، كمن طين فى غيرها، كمن حمأ مسنوف، كمن صلصاؿ، فبف هذا ذكر لؤلطوار التى مىرَّ 

. بها آدـ من مبدأ خلقه إلى نفخ الركح فيه
حمل بعض القراءات على غيرها، فبعض القراءات تختلف مع : كمن تفسير القرآف بالقرآف

 أك: "تتفق فى المعنى، فقراءة ابن مسعود رضى ا  عنهغيرها فى اللفظ ك

(ُ/ِّ )

 

ٍيته مِّن أىٍك يىكيوفى لىكى بى }: تفسِّر لفظ الزخرؼ فى القراءة المشهورة" يكوف لك بيت من ذهب
كبعض القراءات تختلف مع غيرها فى اللفظ كالمعنى، كإحدل القراءتين تيعيِّن .. { زيٍخريؼو 

ياأيها الذين آمنوا ًإذىا نيوًدمى ًللصَّبلىًة ًمن يػىٍوـً }: المراد من القراءة األخرل، فمثبلن قوله تعالى
، ألفى السعىى "فامضوا إلى ذكر ا ": كفسَّرتها القراءة األخرل.. { الجمعة فاسعوا إلى ًذٍكًر ا 

. عبارة عن المشى السريع، كهو كإف كاف ظاهر اللفظ إال أف المراد منه مجرد الذهاب
كبعض القراءات تختلف بالزيادة كالنقصاف، كتكوف الزيادة فى إحدل القراءتين مفسِّرة للمجمل 

ليس عليكم جيناحه أف : "بن عباسالقراءة المنسوبة ال: فى القراءة التى ال زيادة فيها، فمن ذلك
فسَّرت القراءة األخرل التى ال زيادة فيها، كأزالت ".. تبتغوا فضبلن من ربكم فى مواسم الحج

كالقراءة .. الشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا يتحرَّجوف من الصفق فى أسواؽ الحج
كله أخ أك أخت من أـ  كإف كاف رجل يورث كبللة أك امرأة: "المنسوبة لسعد بن أبى كقاص
. فسَّرت القراءة األخرل التى ال تعرض فيها لنوع األخوة".. فلكل كاحد منهما السيديس

إنها من أكجه القرآف، : كهنا تختلف أنظار العلماء فى مثل هذد القراءات فقاؿ بعض المتأخرين
ألف الصحابة : إنها ليست قرآنان، بل هى من قبيل التفسير، كهذا هو الصواب: كقاؿ غيرهم

لتطاكؿ  -كانوا يفسِّركف القرآف كيركف جواز إثبات التفسير بجانب القرآف فظنها بعض الناس 
من أكجه القراءات التى صحَّت عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم كركاها عنه  -الزمن عليها 

. أصحابه
كل عن مجاهد أنه كمما يؤيد أف القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآف بالقرآف، ما ر

لو كنتي قرأتي قراءة ابن مسعود قبل أف أسأؿ ابن عباس ما احتجتي أف أسأله عن كثير : "قاؿ
". مما سألته عنه

هذا هو تفسير القرآف بالقرآف، كهو ما كاف يرجع إليه الصحابة فى تعرؼ بعض معانى القرآف، 
عمل يقـو على كثير من التدبر كليس هذا عمبلن آليان ال يقـو على شيء من النظر، كإنما هو 



كالتعقل، إذ ليس حمل المجمل على المبين، أك المطلق على المقيد، أك العاـ على الخاص، أك 
إحدل القراءتين على األخرل باألمر الهين الذل يدخل تحت مقدكر كل إنساف، كإنما هو أمر 

. يعرفه أهل العلم كالنظر خاصة
المذاهب اإلسبلمية "اذ جولدزيهر على ما قاله فى كتابه كمن أجل هذا نستطيع أف نوافق األست

 المرحلة األكلى لتفسير القرآف كالنواة التى بدأ: "من أف" فى تفسير القرآف

(ُ/ّّ )

 

فى قراءته، ففى هذد األشكاؿ : كبعبارة أكضح. بها، تتركز فى القرآف نفسه كفى نصوصه نفسها
نعم نستطيع أف نوافقه على أف المرحلة ".. المختلفة، نستطيع أف نرل أكؿ محاكلة للتفسير

كز فى القرآف نفسه على معنى رد متشابهه إلى محكمه، كحمل مجمله على األكلى للتفسير تتر
كما . إلخ، كما تتركز فى بعض قراءاته المتواترة.. مبينه، كعامه على خاصه، كمطلقه على مقيدد

كاف من قراءات غير متواترة فبل ييعوَّؿي عليها باعتبارها قرآنان، كإف عيوِّؿ على بعض منه باعتبارها 
نستطيع أف نوافقه على هذا إف أرادد، كلكن ال نستطيع أف نوافقه .. لنص القرآنى، نعمتفسيران ؿ

على ما يرمى إليه من إلحاد فى آيات ا ، كما يهدؼ إليه من اتهاـ المسلمين بالتساهل فى 
كقد تسامح : "من الكتاب نفسه( ِ، ُ)قبوؿ القراءات، كذلك حيث يقوؿ فى صحفة 

ات كاعترفوا بها جميعان على قدـ المساكاة بالرغم مما قد يفرض من المسلموف فى هذد القراء
أف ا  تعالى قد أكحى بكبلمه كلمة كلمة كحرفان حرفان، كأف مثله من الكبلـ المحفوظ فى اللوح 

. اهػ" كالذل تنزَّؿ به المىلىك على الرسوؿ المختار يجب أف يكوف على شكل كاحد كبلفظ كاحد
فقه على ما نسبه إلى الصحابة، من أنهم هم الذين أحدثوا هذد القراءات كما ال نستطيع أف نوا

جميعان، كنفى كونها من كبلـ ا ، كعلَّل ما ذهب إليه بعلل كاهية ال تقـو إال على أكهاـ تخيلها 
ٍلنىاؾى شىاًهدان }: بعد أف ساؽ هذد اآلية( ٔ)فظنها حقائق، كذلك حيث يقوؿ فى صفحة  ًإنَّآ أىٍرسى

-ٖ: الفتح.. ]{ لِّتػيٍؤًمنيوٍا با  كىرىسيوًلًه كىتػيعىزِّريكدي كىتػيوىقػِّريكدي كىتيسىبِّحيودي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن * شِّران كىنىًذيران كىميبى 
بالزال، من العزة كالتشريف، كإنى " كتعززكد: "بالراء" كتعزركد"قرأ بعضهم بدالن من : "قاؿ[ ٗ

أف شي ان من  -كإف كنت ال أجـز بذلك  -ذد القراءة أرل فى االنتقاؿ من تلك القراءة إلى ق
التفكير فى تصور أف ا  قد ينتظر مساعدة من اإلنساف قد دعا إلى ذلك، حقان إنه قد جاءت 

بػىٍيد  -كغيرها [ ٖ]كالحشر [ ٕ]كمحمد [ َْ]سورة الحج  -فى القرآف آيات بهذا المعنى 
يقـو على أساس أخبلقى تهذيبى، كليس  " -نصر"كهو  -أف اللفظ المستعمل فى هذد اآليات 

تعبير حاد " عزَّر"، كالتعبير بػ "عزار"كهى الكلمة المتفقة مع اللفظ العبرل " عزَّر"كالتعبير بلفظ 



. اهػ" يقـو على أساس من المساعدة المادية
فهذا الكاتب دفعه إلى رأيه الذل رآد كلم يقطع به كما هى عادته، جهله بأساليب العرب 

معنى النصرة  -بالراء  { -كىتػيعىزِّريكدي }: ينها فى الببلغة، فالعرب ال يفهموف من قوله تعالىكأفاف
المادية، بل أكؿ ما تصل هذد الكلمة إلى أسماعهم يعلموف أف ا  يريد منهم نصر دينه كنصر 

 رسوله، ككثير من مثل هذد العبارات كارد فى القرآف، كما

(ُ/ّْ )

 

من أف األكؿ يقـو على أساس أخبلقى تهذيبى، " عزَّر: "كلفظ" نصر: "ذكرد من التفرقة بين لفظ
. كالثانى يقـو على أساس من المساعدة المادية، ال يقـو على أساس من الفقه اللغول

نا ببعض ما ذكرته كأحب أف أهتم ق: "من الكتاب نفسه( َِ، ُٗ)كيقوؿ الكاتب فى صفحة 
من هذد القراءات، لما فيه من طابع خاص ذل مبادئ جوهرية، فبعض هذد االختبلفات ترجع 
أسبابها إلى الخوؼ من أف تينسب إلى ا  كرسوله عبارات قد يبلحظ فيها بعض أصحاب كجود 

. بالمقاـ النظر الخاصة بما يمس الذات اإللهية العالية إلى الرسوؿ، أك مما يرل أنه غير الئق
ثم ضرب لذلك أمثلة ".. كهنا تغيرت القراءات من هذد الناحية بسبب هذد األفكار التنزيهية

{ شىًهدى ا  أىنَّهي الى إالد ًإالَّ هيوى كالمبلئكة كىأيٍكليوٍا العلم}[ : ُٖ]ففى سورة آؿ عمراف آية : "فقاؿ
ساكاة مع المبلئكة كأيكلى العلم فقد فهم أف هناؾ ما يصطدـ بشهادة ا  نفسه على قدـ الم.. 

الصابرين كالصادقين : "كبهذا يكوف الكبلـ ملت مان مع اآلية المتقدمة" شهداء ا : "فقرأ بعضهم
أنه ال إله إال هو كالمبلئكة كأيكلوا : كالقانتين كالمنفقين كالمستغفرين باألسحار، شهداء ا 

. اهػ" العلم
لذل ادَّعى حصوله من القراءة األكلى ال يمكن أف يدكر كالمتأمل أدنى تأمل أف هذا الوهم ا

بخلد عاقل، كلم نر أحدان من العلماء خطر له هذا اإليهاـ، فشهادة ا  مع المبلئكة ال غبار 
. عليها، كال تفيد مساكاته لمن ذيًكركا معه

أىحىًسبى الناس أىف }[ : ّ-ِ]كفى سورة العنكبوت آيتى ( : ِِ، ُِ)كيقوؿ فى صفحة 
كىلىقىٍد فػىتػىنَّا الذين ًمن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَّ ا  الذين صىدىقيوٍا * تركوا أىف يقولوا آمىنَّا كىهيٍم الى يػيٍفتػىنيوفى م

قد يوحى إلى النفس أف ا  قد علم ذلك أكالن { فػىلىيػىٍعلىمىنَّ }: فقوله تعالى.. { كىلىيػىٍعلىمىنَّ الكاذبين
بذلك فى األزؿ، كيظهر أف مثل هذا الظن قد أدَّل إلى قراءة على  عند الفتنة كأنه لم يكن يعلم

فليػيعىرِّفىنَّ ا ي الناس أخبلؽ هؤالء كهؤالء، أك بمعنى : من اإلعبلـ، بمعنى" فىليػيٍعًلمىنَّ : "كالزهرل
كزرقة العيوف . ليىًسمىنَّهم بعبلمة ييعرفوف بها، من بياض الوجود كسوادها، ككحل العيوف كزرقتها



. اهػ" العرب عبلمة على القبح كالغدر، كأحيانان على الحسد عند
إف ا  تعالى ال يعلم الشيء موجودان إال بعد كجودد، فتعلق علمه : كللرد على هذا نقوؿ

بالحادث باعتبار أنه حدث حادث، كهذا ال ينافى كونه عالمان من األزؿ بالشئ قبل كقوعه، 
نة هو العلم األزلى، كنسى علم االنكشاؼ كالظهور، فالكاتب ظن أف العلم المترتب على الفت

من اإلعبلـ، قرأ بها فراران مما تفيدد القراءة األكلى، كهذا " فلييعًلمن: "فبنى على هذا أف مىن قرأ
 قوؿ باطل، كال يخفى على صحابة رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم أف

(ُ/ّٓ )

 

فتنة ا  لمن يشاء من عبادد، يراد منها أف ييظهر للناس فى الخارج ما اشتمل عليه علمه من 
من اإلعبلـ " فلييعًلمن"من العلم إلى قراءة " فليىعلىمن"األزؿ، فكيف ييعقل أنهم عدلوا عن قراءة 

أف القرآف  اللَّهم إف الكاتب ال يريد إال أف يوقع فى أذهاف الناس.. لمجرد هذا الوهم الباطل؟
. كاف عيٍرضة للتبديل كالتحريف من أصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم

كقد ساؽ الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه، كلها من هذا القبيل كلهذا الغرض بدكف أف ييفرِّؽ بين 
قراءة متواترة كقراءة شاذة، كلو أنه علم ما اشترطه المسلموف لصحة القراءة كقبولها من تواترها 

أك صحة السند كموافقة العربية كموافقة الرسم العثمانى، لما صار إلى هذا . عن صاحب الرسالة
الرأل الباطل، كلما نسب إلى الصحابة رضواف ا  عليهم مثل هذا التحريف كالتبديل فى كتاب 

ًإنَّا لىهي لىحىاًفظيوفى }: ضمن ا  حفظه فقاؿ [ . ٗ: رالحج]{ ًإنَّا نىٍحني نػىزٍَّلنىا الذكر كى
 * * *

: النبى صلى ا  عليه كسلم -المصدر الثانى *
المصدر الثانى الذل كاف يرجع إليه الصحابة فى تفسيرهم لكتاب ا  تعالى هو رسوؿ ا  صلى 

ا  عليه كسلم، فكاف الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب ا ، رجع إلى رسوؿ ا  
، فيبين له ما خفى عليه، ألف كظيفته البياف، كما أخبر ا  عنه صلى ا  عليه كسلم فى تفسيرها

{ كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذكر لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى }: " بذلك فى كتابه حيث قاؿ
فيما ركاد أبو داكد بسندد  ككما نػىبَّهى على ذلك رىسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم[ .. ْْ: النحل]

أال يوشك رجل . أال كإنى أيكتيتي الكتابى كمثله معه: "إلى الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم أنه قاؿ
عليكم بهذا القرآف فما كجدتم فيه من حبلؿ فأًحلُّود، كما كجدتم فيه : شبعاف على أريكته يقوؿ

. الحديث" ... من حراـ فحىرَّمود
نَّة يجد أنها قد أفردت للتفسير بابان من األبواب التى اشتملت عليها، كالذل يرجع إلى كتب السُّ 



: ذكرت فيه كثيران من التفسير المأثور عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، فمن ذلك
قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه : ما أخرجه أحمد كالترمذل كغيرهما عن عدل بن حباف قاؿ

". كد، كإف الضَّالين هم النصارلإف المغضوب عليهم هم اليه: "كسلم
قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه : كما ركاد الترمذل كابن حباف فى صحيحه عن ابن مسعود قاؿ

". الصبلة الوسطى صبلة العصر: "كسلم
الذين آمىنيوٍا }: لما نزلت هذد اآلية: "كما ركاد أحمد كالشيخاف كغيرهما عن ابن مسعود قاؿ

 :شق ذلك على الناس فقالوا[ . ِٖ: األنعاـ]{ ـٍ ًبظيٍلمو كىلىٍم يلبسوا ًإيمىانىهي 

(ُ/ّٔ )

 

إنه ليس الذل تعنوف، ألم تسمعوا ما قاؿ العبد : "يا رسوؿ ا ؛ كأينا ال يظلم نفسه؟ قاؿ
". إنما هو الشرؾإف الشرؾ لظلم عظيم؟ : الصالح

سمعتي رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم يقوؿ : كما أخرجه مسلم كغيرد عن عقبة بن عامر قاؿ
". أال كإف القوة الرمى[ .. َٔ: األنفاؿ]{ كىأىًعدُّكٍا لىهيٍم مَّا استطعتم مِّن قػيوَّةو }: كهو على المنبر

 عليه كسلم عن يـو الحج األكبر سألتي رسوؿ ا  صلى ا : "كما أخرجه الترمذل عن علٌى قاؿ
". يـو النحر: "فقاؿ

: كما أخرجه الترمذل كابن جرير عن أيبىٌى بن كعب أنه سمع رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم يقوؿ
". ال إله إال ا : "قاؿ[ .. ِٔ: الفتح]{ كىأىٍلزىمىهيٍم كىًلمىةى التقول}

: قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم :كما أخرجه أحمد كالشيخاف كغيرهما عن عائشة قالت
{ فىسىٍوؼى ييحىاسىبي ًحسىابان يىًسيران }: أليس يقوؿ ا : قلت" مىن نوقش الحساب عيذَّب"
". كلكن ذلك العرض.. ليس ذلك بالحساب: "؟ قاؿ[ ٖ: االنشقاؽ]

الكوثر نهر : "قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم: كما أخرجه أحمد كمسلم عن أنس قاؿ
". أعطانيه ربى فى الجنة

. كغير هذا كثير مما صح عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم
 * *
: الوضع على رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم فى التفسير*

غير أف القيصَّاص كالويضَّاع زادكا فى هذا النوع من التفسير كثيران، كنسبوا إلى رسوؿ ا  صلى 
سيً ل : أدؿ على هذا مما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قاؿا  عليه كسلم ما لم يقله، كليس 

[ ُْ: آؿ عمراف]{ كالقناطير المقنطرة}: رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم عن قوله تعالى



قاؿ رسوؿ ا  صلى : ، كما أخرجه أحمد كابن ماجه عن أبى هريرة"القنطار ألف أكقية: "فقاؿ
". يةالقنطار اثنا عشر ألف أكؽ: "ا  عليه كسلم

فمثل هذا التناقض فى مقدار كزف القنطار، ال يمكن أف يصدر عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه 
كسلم، كلهذا رد العلماء كثيران مما كرد من التفسير منسوبان إلى رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، 

" ازلالتفسير، كالمبلحم، كالمغ: ثبلثة ليس لها أصل: "كقد نيًقل عن اإلماـ أحمد أنه قاؿ
أف الغالب أنه ليس لها أسانيد  -كما نيًقل عن المحققين من أتباعه  -كمرادد من قوله هذا 

 كظاهر هذد الجملة أف: "صحاح متصلة ال كما استظهرد األستاذ أحمد أمين حيث يقوؿ

(ُ/ّٕ )

 

كما قاؿ بعضهم  -األحاديث التى كردت فى التفسير ال أصل لها كليست بصحيحة، كالظاهر 
األحاديث  أما. أنه يريد األحاديث المرفوعة إلى النبى صلى ا  عليه كسلم فى التفسير -

". المنقولة عن الصحابة فبل كجه إلنكارها، كقد اعترؼ هو نفسه ببعضها
إف بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتان، أعنى أنه أنكر صحة كركد ما يرككنه من : "كحيث يقوؿ

التفسير، كالمبلحم، : ثبلثة ليس لها أصل: "هذا الباب، فقد ركل عن اإلماـ أحمد أنه قاؿ
". كالمغازل

فجر اإلسبلـ، ألنه مما ال شك فيه "ك " ضحى اإلسبلـ"ليس األمر كما استظهرد صاحب .. ـنع
أف النبى صلى ا  عليه كسلم صحَّت عنه أحاديث فى التفسير، كاإلماـ أحمد نفسه معترؼ 
بها، فكيف ييعقل أف اإلماـ أحمد يريد من عبارته السابقة نفى الصحة عن جميع األحاديث 

كظنى أف األستاذ أراد بالبعض  -لنبى صلى ا  عليه كسلم فى التفسير؟ المرفوعة إلى ا
المذكور، المحققين من أصحاب اإلماـ أحمد، غاية األمر أنه حمل كبلمهم على غير ما أردكا 

( ِْٓصفحة )فى هامش فجر اإلسبلـ " اإلتقاف"فوقع فى هذا الخطأ، كالعجب أنه نقل عن 
. من أتباع اإلماـ أحمد ما استظهرناد من كبلـ المحققين

( : ُّٖالجزء الثانى صفحة )، كضحى اإلسبلـ ( ِْٓصفحة )كاعترؼ فى فجر اإلسبلـ 
بأنه قد صح عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم تفسيرات لبعض ما أيشكل من القرآف، كإف 
لغان كاف قد اضطرب فى كبلمه فجعل ما كرد من التفسير عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم با

كردت منه أبواب : كهذا النوع كثير( : "ِْٓصفحة )حد الكثرة، حيث قاؿ فى فجر اإلسبلـ 
جزء )، ثم عاد فى ضحى اإلسبلـ "فى كتب الصحاح الستة، كزاد فيه القيصَّاص كالويضَّاع كثيران 

كما ركل : "فجعل ما كرد عن الرسوؿ من التفسير بالغان حد الًقلَّة حيث قاؿ( ُّٖصفحة  ِ



لم يكن : الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم فى ذلك قليل، حتى ركل عن عائشة أنها قالت عن
، كفاته أف "النبى صلى ا  عليه كسلم يفسِّر شي ان من القرآف إال آيات تػيعىد، علَّمهنَّ إياد جبريل

ل الحديث مطعوف فيه، فذكرد دليبلن عن ميدَّعاد كلم ييعقِّب عليه، مع أنه أحاؿ على الطبرل ؼ
نقل الحديث، كالطبرل كضَّح ًعلَّته، كتأكَّله على فرض الصحة كما سنوضح ذلك فيما بعد إف 

. شاء ا  تعالى
 * *
هل تناكؿ النبى صلى ا  عليه كسلم القرآف كله بالبياف؟ *

يِّنى كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذكر لًتيبى }[ : ْْ: آية]إف ا  تعالى يقوؿ فى سورة النحل : قد يقوؿ قائل
فهل بػىيَّنى رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم ألصحابه .. { ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى 

 القرآف كله، أفرادان كتركيبان، كما يتبع ذلك من بياف األحكاـ؟ أك أنه بيَّن لهم

(ُ/ّٖ )

 

بعضه كسكت عن بعضه اآلخر؟، ثم على أل كجه كاف هذا البياف من الرسوؿ صلى ا  عليه 
: كللجواب عن هذا نقوؿ. كسلم ألصحابه؟

: المقدار الذل بيَّنه رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم من القرآف ألصحابه*
فمنهم : اختلف العلماء فى المقدار الذل بيَّنه النبى صلى ا  عليه كسلم من القرآف ألصحابه

مىن ذهب إلى القوؿ بأف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم بيَّن ألصحابه كل معانى القرآف كما بيَّن 
. لهم ألفاظه، كعلى رأس هؤالء ابن تيمية

ل ا  عليه كسلم لم ييبيِّن ألصحابه من معانى كمنهم مىن ذهب إلى القوؿ بأف رسوؿ ا  صل
الخيوىيِّى كالسيوطى، كقد استدؿ كل فريق على ما ذهب : القرآف إال القليل، كعلى رأس هؤالء

. إليه بأدلة نوردها ليتضح لنا الحق كيظهر الصواب
 * *
: أدلة مىن قاؿ النبى صلى ا  عليه كسلم بيَّن كل معانى القرآف*

.. { كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذكر لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى }: الىقوله تع: أكال
كالبياف فى اآلية يتناكؿ بياف معانى القرآف، كما يتناكؿ بياف ألفاظه، كقد بيَّن الرسوؿ ألفاظه 

كاف مقصِّران فى البياف الذل كيلِّفى به من كلها، فبل بد أف يكوف قد بيَّن كل معانيه أيضان، كإال 
. ا 
حدَّثن الذين كانوا ييقرئوننا القرآف، كعثماف : "ما ركل عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قاؿ: ثانيان 



أنهم كانوا إذا تعلَّموا من النبى صلى ا  عليه كسلم : بن عفاف، كعبد ا  بن مسعود، كغيرهما
فتعلَّمنا القرآف كالعلم : ل يتعلموا ما فيها من العلم كالعمل، قالواعشر آيات لم يتجاكزكها حت

، كلهذا كانوا يبقوف مدة طويلة فى حفظ السورة، كقد ذكر اإلماـ مالك فى "كالعمل جميعان 
ثماف سنوات، كالذل حمل الصحابة على هذا، ما " البقرة"أف ابن عمر أقاـ على حفظ : الموطأ

[ .. ِٗ: ص]{ ًكتىابه أىنزىٍلنىادي ًإلىٍيكى ميبىارىؾه ليدبركا آيىاتًهً }: قوله جاء فى كتاب ا  تعالى من
{ ًإنَّآ أىنٍػزىٍلنىادي قػيٍرآنان عىرىبًٌيان لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى }: كتدبر الكبلـ بدكف فهم معانيىه ال يمكن، كقوله

د منه فهم معانيه كعقل الكبلـ متضمن لفهمه، كمن المعلـو أف كل كبلـ ييقصى [ .. ِ: يوسف]
 .دكف مجرد ألفاظه، كالقرآف أكلى بذلك من غيرد

(ُ/ّٗ )

 

من رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم معانى القرآف فهذد اآلثار تدؿ على أف الصحابة تعلَّموا 
. كلها، كما تعلَّموا ألفاظه

قالوا إف العادة تمنع أف يقرأ قـو كتابان فى فن من العلم كالطب أك الحساب كال : ثالثان 
يستشرحود، فكيف بكتاب ا  الذل فيه عصمتهم، كبه نجاتهم كسعادتهم فى الدنيا كاآلخرة؟ 

من آخر ما نزؿ آية : "ماـ أحمد كابن ماجه عن عمر رضى ا  عنه أنه قاؿما أخرجه اإل: رابعان 
، كهذا يدؿ بالفحول على أنه "الربا، كإف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم قيبض قبل أف ييفسِّرها

كاف ييفسِّر لهم كل ما نزؿ، كأنه إنما لم ييفسِّر هذد اآلية، لسرعة موته بعد نزكلها، كإال لم يكن 
. يص بها كجهللتخص

 *
: أدلة مىن قاؿ بأف النبى صلى ا  عليه كسلم لم يبيِّن ألصحابه إال القليل من معانى القرآف*

: استدؿ أصحاب هذا الرأل بما يأتى
ما كاف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم ييفسِّر شي ان من : "ما أخرجه البزَّار عن عائشة قالت: أكالن 

". ق إياهنى جبريلالقرآف إال آيان بعدد، علَّم
إف بياف النبى صلى ا  عليه كسلم لكل معانى القرآف متعذر، كال يمكن ذلك إال : قالوا: ثانيان 

فى آل قبلئل، كالعلم بالمراد ييستنبط بأمارات كدالئل، كلم يأمر ا  نبيه بالتنصيص على المراد 
. فى جميع آياته ألجل أف يتفكر عبادد فى كتابه

لو كاف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم بيَّن ألصحابه كل معانى القرآف لما كاف : قالوا: ثالثان 
فائدة، ألنه يلـز من " اللَّهم فقهه فى الدين كعلِّمه التأكيل: "لتخصيصه ابن عباس بالدعاء بقوله



بياف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم ألصحابه كل معانى القرآف استواؤهم فى معرفة تأكيله، 
. خصص ابن عباس بهذا الدعاء؟فكيف م

 * *
: مغاالة الفريقين*

كرأيى أف كل فريق . كمىن يتأمل فيما تقدَّـ من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفى نقيض
كما استدؿ إليه كل فريق من األدلة يمكن مناقشته بما يجعله ال ينهض . منهم مبالغ فى رأيه
. حيجَّة على المدَّعى

: ريق األكؿمناقشة أدلة الف*
 لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى }: فاستدالؿ ابن تيمية كمىن معه على رأيهم بقوله تعالى

(ُ/َْ )

 

يِّن لهم ما كاف يبي  -بمقتضى كونه مأموران بالبياف  -استدالؿ غير صحيح، ألف الرسوؿ { ًإلىٍيًهمٍ 
. أشكل عليهم فهمه من القرآف، ال كل معانيه، ما أشكل منها كما لم يشكل

كأما استداللهم بما ركل عن عثماف كابن مسعود كغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلَّموا من النبى 
صلى ا  عليه كسلم عشر آيات من القرآف لم يجاكزكها حتى يتعلَّموا ما فيها، فهو استدالؿ ال 

تج المدعى، ألف غاية ما يفيدد، أنهم كانوا ال يجاكزكف ما تعلَّمود من القرآف حتى يفهموا ين
المراد منه، كهو أعم من أف يفهمود من النبى صلى ا  عليه كسلم أك من غيرد من إخوانهم 

. الصحابة، أك من تلقاء أنفسهم، حسبما يفتح ا  به عليهم من النظر كاالجتهاد
هو أف الصحابة كانوا يفهموف القرآف كيعرفوف معانيه، : ثالث، فكل ما يدؿ عليهكأما الدليل اؿ

، كلكن ال يلـز منه أف يكونوا قد رجعوا إلى النبى فى كل لفظ منه . شأف أل كتاب يقرؤد قـو
كأما الدليل الرابع، فبل يدؿ أيضان، ألف كفاة النبى عليه الصبلة كالسبلـ قبل أف ييبيِّن لهم آية 

ال تدؿ على أنه كاف ييبيِّن لهم كل معانى القرآف، فلعل هذد اآلية كانت مما أشكل على الربا 
الصحابة، فكاف ال بد من الرجوع فيها إلى النبى عليه السبلـ، شأف غيرها من مشكبلت 

. القرآف
 *
: مناقشة أدلة الفريق الثانى*

طل، ألف الحديث منكر كأما استدالؿ أصحاب الرأل الثانى بحديث عائشة، فهو استدالؿ با
ال ييتابىع فى : "غريب، ألنه من ركاية محمد بن جعفر الزبيرل، كهو مطعوف فيه، قاؿ البخارل



إنه : "، كقاؿ فيه ابن جرير الطبرل"منكر الحديث: "، كقاؿ الحافظ أبو الفتح األزدل"حديثه
ؿ أبو حياف كما قا -، كعلى فرض صحة الحديث فهو محموؿ "ممن ال ييعرؼ فى أهل اآلثار

كفى . على مغيبات القرآف، كتفسيرد لمجمله، كنحود مما ال سبيل إليه إال بتوقيف من ا  -
. معناد ما قاله ابن جرير كما قاله ابن عطية

كأما الدليل الثانى، فبل يدؿ أيضان على ندرة ما جاء عن النبى عليه الصبلة كالسبلـ فى التفسير، 
نسبة آليات قبلئل، كتعذرد بالنسبة للكل غير ميسلَّمة، كأما ما إذ أف دعوة إمكاف التفسير باؿ

قيل من أف النبى صلى ا  عليه كسلم لم يؤمر بالتنصيص على المراد فى جميع اآليات ألجل 
أف يتفكر الناس فى آيات القرآف فليس بشىء، إذ أف النبى عليه الصبلة كالسبلـ مأمور بالبياف، 

أف القرآف أشكل كله على الصحابة  -ق فيلزمه البياف، كلو فيًرض كقد يشكل الكثير على أصحاب
 ما كاف للنبى عليه الصبلة كالسبلـ أف يمتنع

(ُ/ُْ )

 

كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذكر لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى }: عن بياف كل آية منه، بمقتضى أمر ا  له فى اآلية
. { ًإلىٍيًهمٍ 

ا  عليه كسلم لم ييفسِّر كل معانى كأما الدليل الثالث، فوؿ سلَّمنا أنه يدؿ على أف النبى صلى 
. فبل نيسلِّم أنه يدؿ على أنه فسَّر النادر منه كما هو المٌدعى. القرآف
 * *
: اختيارنا فى المسألة*

بعد أف اتضح لنا مغاالة كل فريق فى دعواد كعدـ صبلحية  -كالرأل الذل تميل إليه النفس 
إف الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم : رأيين فنقوؿهو أف نتوسط بين اؿ -األدلة إلثبات الميدَّعى 

بيَّن الكثير من معانى القرآف ألصحابه، كما تشهد بذلك كتب الصحاح، كلم ييبيِّن كل معانى 
القرآف، ألف من القرآف ما استأثر ا  تعالى بعلمه، كمنه ما يعلمه العلماء، كمنه ما تعلمه العرب 

هالته كما صٌرح بذلك ابن عباس فيما ركاد عنه ابن جرير، من لغاتها، كمنه ما ال يعيذر أحد فى ج
كجه تعرفه العرب من كبلمها، كتفسير ال ييعذر أحد بجهالته، : التفسير على أربعة أكجه: "قاؿ

". كتفسير تعرفه العلماء، كتفسير ال يعلمه إال ا 
معرفة كبلـ العرب،  كبدهى أف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم لم يفسِّر لهم ما يرجع فهمه إلى

ألف القرآف نزؿ بلغتهم، كلم يفسِّر لهم ما تتبادر األفهاـ إلى معرفته كهو الذل ال ييعرفه أحد 
بجهله، ألنه ال يخفى على أحد، كلم يفسِّر لهم ما استأثر ا  بعلمه كقياـ الساعة، كحقيقة 



عليها نبيه، كإنما فسَّر لهم الركح، كغير ذلك من كل ما يجرل مجرل الغيوب التى لم ييطلع ا  
رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم بعض المغيبات التى أخفاها ا  عنهم كأطلعه عليها كأمرد ببيانها 

لهم، كفسَّر لهم أيضان كثيران مما يندرج تحت القسم الثالث، كهو ما يعلمه العلماء يرجع إلى 
ؿ، كما إلى ذلك من كل ما خفى اجتهادهم، كبياف المجمل، كتخصيص العاـ، كتوضيح المشك

. معناد كالتبس المراد به
كإفَّ مما يؤيد أف النبى عليه الصبلة كالسبلـ لم ييفسِّر كل معانى القرآف، أف الصحابة .. هذا

رضواف ا  عليهم أجمعين، كقع بينهم االختبلؼ فى تأكيل بعض اآليات، كلو كاف عندهم فيه 
لم ما كقع هذا االختبلؼ، أك الرتفع بعد الوقوؼ على نص عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كس

. النص
على أل كجه كاف بياف رسوؿ ا  : بقى بعد هذا أف نجيب عن الشق الثانى من السؤاؿ، كهو

: صلى ا  عليه كسلم للقرآف؟ فنقوؿ
  صلى إفَّ الناظر فى القرآف الكريم كالسُّنَّة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدؿ على أف رسوؿ ا

ا  عليه كسلم كظيفته البياف لكتاب ا ، أك بعبارة أخرل، ما يدؿ على أف مركز السُّنَّة النبوية 
 .من القرآف، مركز المبيِّن من المبيَّن

(ُ/ِْ )

 

. { كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذكر لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهمٍ }: فمن القرآف، قوله تعالى
كمن السُّنَّة، ما ركاد أبو داكد عن المقداـ بن معد يكرب، عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم 

عليكم : مثله معه، أال يوشك رجل شبعاف على أريكته يقوؿأال كإنى أكتيتي الكتاب ك: "أنه قاؿ
بهذا القرآف، فما كجدتم فيه من حبلؿ فأًحلُّود، كما كجدتم فيه من حراـ فىحرِّمود، إال ال يحل 

لكم الحمار األهلى، كال كل ذل ناب من السباع، كال لقطة معاهد، إال أف يستغنى عنها 
". كد، فبف لم يقركد فله أف يعقبهم بمثل ًقرادصاحبها، كمىن نزؿ بقـو فعليهم أف يقر

معناد أنه أكتى الكتاب كحيان ييتلىى، كأيكتى من البياف مثله، أل " أكتيتي الكتاب كمثله معه: "فقوله
فيعم كيخص، كيزيد عليه كييشرِّع ما فى الكتاب، فيكوف فى . أيًذفى له أف يبػييِّن ما فى الكتاب
كهو أنه أيكتى من : كيحتمل كجهان آخر. لظاهر المتلو من القرآفكجوب العمل به كلزـك قبوله كا

الوحى الباطن عن المتلو، مثل ما أعطى من الظاهر المتلو، كما قاؿ تعالى فى سورة النجم آيتى 
.. { ًإٍف هيوى ًإالَّ كىٍحيه يوحى* كىمىا يىنًطقي عىًن الهول }[ : ْ، ّ]

قصود منه التحذير من مخالفة السُّنَّة التى سنَّها إلخ، فالم.. " يوشك رجل شبعاف: "كأما قوله



الرسوؿ كليس لها ذكر فى القرآف، كما هو مذهب الخوارج كالركافض الذين تعلَّقوا بظاهر 
القرآف كتركوا السنن التى ضمنت بياف الكتاب فتحيَّركا كضلُّوا، كركل األكزاعى عن حساف بن 

صلى ا  عليه كسلم، كيحضرد جبريل بالسُّنَّة التى كاف الوحى ينزؿ على رسوؿ ا  : "عطية قاؿ
القرآف أحوج إلى السُّنَّة من السُّنَّة إلى : "، كركل االكزاعى عن مكحوؿ قاؿ"تفسِّر ذلك

". القرآف
 * *
: أكجه بياف السُّنَّة للكتاب*

المبيِّن فلنبػييِّن كإذ قد اتضح لنا من اآلية كالحديث كاآلثار مقدار ارتباط السُّنَّة بالكتاب، ارتباط 
: بعد ذلك أكجه هذا البياف فنقوؿ

بياف المجمل فى القرآف، كتوضيح المشكل، كتخصيص العاـ، كتقييد المطلق، : الوجه األكؿ
بيانه عليه الصبلة كالسبلـ لمواقيت الصلوات الخمس، كعدد ركعاتها، ككيفيتها، : فمن األكؿ

خذكا عنى : "كلذا قاؿ. كبيانه لمناسك الحج كبيانه لمقادير الزكاة، كأكقاتها، كأنواعها،
". صلُّوا كما رأيتمونى أيصلِّى: "، كقاؿ"مناسككم

 إنك أحمق، أتجد: "كقد ركل ابن المبارؾ عن عمراف بن حصين أنه قاؿ لرجل

(ُ/ّْ )

 

الظيهر فى كتاب ا  أربعان ال ييجهىر فيها بالقراءة؟ ثم عدَّد عليه الصبلة، كالزكاة، كنحو ذلك، ثم 
أتجد هذا فى كتاب ا  تعالى ميفسَّران؟ إف كتاب ا  تعالى أبهم هذا، كإف السُّنَّة تيفسِّر : قاؿ
". هذا

: يط األسود فى قوله تعالىللخيط األبيض كالخ -صلى ا  عليه كسلم  -تفسيرد : كمن الثانى
بأنه بياض [ ُٕٖ: البقرة]{ حتى يػىتىبػىيَّنى لىكيمي الخيط األبيض ًمنى الخيط األسود ًمنى الفجر}

. النهار كسواد الليل
الذين آمىنيوٍا كىلىٍم }: الظلم فى قوله تعالى -صلى ا  عليه كسلم  -تخصيصه : كمن الثالث

بالشرؾ، فبف بعض الصحابة فهم أىف الظلم مراد منه [ ِٖ: نعاـاأل]{ يلبسوا ًإيمىانػىهيٍم ًبظيٍلمو 
، حتى قاؿ ليس بذلك، إنما هو : "كأينا لم يظلم نفسه؟ فقاؿ النبى صلى ا  عليه كسلم: العمـو

". الشرؾ
. باليمين[ ّٖ: المائدة]{ فاقطعوا أىٍيًديػىهيمىا}: تقييدد اليد فى قوله تعالى: كمن الرابع
{ الضآلين}باليهود، ك { المغضوب عىلىٍيًهم}: معنى لفظ أك متعلقه، كبياف بياف: الوجه الثانى



بأنها ميطهَّرة من [ ِٓ: البقرة]{ كىلىهيٍم ًفيهىآ أىٍزكىاجه مُّطىهَّرىةه }: ككبياف قوله تعالى. بالنصارل
نػٍَّغًفٍر لىكيٍم كادخلوا الباب سيجَّدان كىقيوليوٍا ًحطَّةه }: الحيض كالبزاؽ كالنخامة، ككبياف قوله تعالى

رى الذم ًقيلى لىهيمٍ * خىطىايىاكيٍم كىسىنىزًيدي المحسنين  -ٖٓ: البقرة]{ فػىبىدَّؿى الذين ظىلىميوٍا قػىٍوالن غىيػٍ
. حبة فى شعيرة: بأنهم دخلوا يزحفوف على أستاههم كقالوا[ ٗٓ

مرأة على بياف أحكاـ زائدة على ما جاء فى القرآف الكريم، كتحريم نكاح اؿ: الوجه الثالث
عمتها كخالتها، كصدقة الفطر، كرجم الزانى المحصن، كميراث الجدة، كالحكم بشاهد كيمين، 

. كغير هذا كثير يوجد فى كتب الفركع
كأف ييبيِّن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم أف آية كذا نيًسخىت بكذا، : بياف النسخ: الوجه الرابع

بياف منه أف آية " ال كصية لوارث: " صبلة كالسبلـأك أف حكم كذا نيًسخ بكذا، فقوله عليه اؿ
البكر بالبكر جلد مائة : "كحديث. الوصية للوالدين كاألقربين منسوخ حكمها كإف بقيت تبلكتها

كالبلتي يىٍأتًينى الفاحشة }: من سورة النساء[ ُٓ]بياف منه أيضان لنسخ حكم اآلية " كتغريب عاـ
. كغير هذا كثير.. { ًهنَّ أىٍربىعةن مٍِّنكيمٍ ًمن نِّسىآًئكيٍم فاستشهدكا عىلىيٍ 

 بياف التأكيد، كذلك بأف تأتى السُّنَّة موافقة لما جاء به: الوجه الخامس

(ُ/ْْ )

 

ال : "كذلك كقوله عليه الصبلة كالسبلـ. الكتاب، كيكوف القصد من ذلك تأكيد الحكم كتقويته
نىكيٍم }: فبنه يوافق قوله تعالى" فس منهيحل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب ف الى تأكلوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

اتقوا ا  فى النساء فبنهن عواف فى : "كقوله عليه الصبلة كالسبلـ[ .. ِٗ: النساء]{ بالباطل
: فبنه موافق لقوله تعالى" أيديكم، أخذتموهم بأمانة ا ، كاستحللتم فركجهن بكلمة ا ، 

[ . ُٗ: النساء]{ بالمعركؼ كىعىاًشريكهينَّ }
 * * *

: االجتهاد كقوة االستنباط -المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة *
كاف الصحابة رضواف ا  عليهم أجمعين، إذا لم يجدكا التفسير فى كتاب ا ، كلم يتيسر لهم 

كإعماؿ رأيهم، كهذا أخذد عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم رجعوا فى ذلك إلى اجتهادهم 
بالنسبة لما يحتاج إلى نظر كاجتهاد، أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا ال 
يحتاجوف فى فهمه إلى إعماؿ النظر، ضركرة أنهم من خيلًَّص العرب، يعرفوف كبلـ العرب 

د من ذلك فى الشعر كمناحيهم فى القوؿ، كيعرفوف األلفاظ العربية كمعانيها بالوقوؼ على ما كر
. الجاهلى الذل هو ديواف العرب، كما يقوؿ عمر رضى ا  عنه



: أدكات االجتهاد فى التفسير عند الصحابة*
ككثير من الصحابة كاف ييفسِّر بعض آل القرآف بهذا الطريق، أعنى طريق الرأل كاالجتهاد، 

: مستعينان على ذلك بما يأتى
. امعرفة أكضاع اللغة كأسرارد: أكالن 
. معرفة عادات العرب: ثانيان 
. معرفة أحواؿ اليهود كالنصارل فى جزيرة العرب كقت نزكؿ القرآف: ثالثان 
. قوة الفهم كسعة اإلدراؾ: رابعان 

فمعرفة أكضاع اللغة العربية كأسرارها، تعين على فهم اآليات التى ال يتوقف فهمها على غير لغة 
ـ كثير من اآليات التى لها صلة بعاداتهم، فمثبلن كمعرفة عادات العرب تعين على فه. العرب

كىلىٍيسى البر بًأىف تىٍأتيوٍا }: كقوله[ .. ّٕ: التوبة]{ ًإنَّمىا النسياء زًيىادىةه ًفي الكفر}: قوله تعالى
ال يمكن فهم المراد منه، إال لمن عرؼ عادات العرب [ . ُٖٗ: البقرة]{ البيوت ًمن ظيهيورًهىا

. زكؿ القرآففى الجاهلية كقت ف
كمعرفة أحواؿ اليهود كالنصارل فى جزيرة العرب كقت نزكؿ القرآف، تعين على فهم اآليات 

. التى فيها اإلشارة إلى أعمالهم كالرد عليهم
كمعرفة أسباب النزكؿ، كما أحاط بالقرآف من ظركؼ كمبلبسات، تعين على فهم كثير من 

ف معرفة تفسير اآلية دكف الوقوؼ على قصتها ال يمك: "اآليات القرآنية، كلهذا قاؿ الواحدل
" بياف سبب النزكؿ طريق قول فى فهم معانى القرآف: "كقاؿ ابن دقيق العيد". كبياف نزكلها

فبف العلم بالسبب يورث العلم . معرفة سبب النزكؿ يعين على فهم اآلية: "كقاؿ ابن تيمية
". بالمسبب

ككثير من آيات القرآف .  يؤتيه مىن يشاء من عباددكأما قوة الفهم كسعة اإلدراؾ، فهذا فضل ا 
يدؽ معناد، كيخفى المراد منه، كال يظهر إال لمن أكتى حظان من الفهم كنور البصيرة، كلقد كاف 
ابن عباس صاحب النصيب األكبر كالحظ األكفر من ذلك، كهذا ببركة دعاء رسوؿ ا  صلى 

قِّهه فى الدين كعىلِّمه التأكيل اللَّهم: "ا  عليه كسلم له بذلك حيث قاؿ ". ؼى ى
قلت لعلٌى رضى : "كقد ركل البخارل فى صحيحه بسندد إلى أبى جحيفة رضى ا  عنه أنه قاؿ

ال، كالذل فلق الحبة كبرأ : هل عندكم شئ من الوحى إال ما فى كتاب ا ؟ قاؿ: ا  عنه
كما فى : كما فى هذد الصحيفة، قلت النسمة ما أعلمه إال فهمان ييعطيه ا  رجبلن فى القرآف،

". العقل، كفكاؾ األسير، كأالَّ ييقتل مسلم بكافر: هذد الصحيفة؟ قاؿ
 هذد هى أدكات الفهم كاالستنباط التى استعاف بها الصحابة على فهم

(ُ/ْٓ )



 

. كثير من آيات القرآف، كهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه كأسرارد
 * *
: تفاكت الصحابة فى فهم معانى القرآف*

ا متفاكتين فى معرفتهم بهذد األدكات، فلم غير أف الصحابة رضواف ا  عليهم أجمعين، كانو
يكونوا جميعان فى مرتبة كاحدة، السبب الذل من أجله اختلفوا فى فهم بعض معانى القرآف، 

ما : كمن أمثلة هذا االختبلؼ. كإف كاف اختبلفان يسيران بالنسبة الختبلؼ التابعين كمىن يليهم
إف : ف فقدـ الجاركد على عمر فقاؿركل من أف عمر استعمل قدامة بن مظعوف على البحرم

أبو هريرة يشهد على : مىن يشهد على ما تقوؿ؟ قاؿ الجاركد: قدامة شرب فسكر، فقاؿ عمر
كاً  لو شربت كما يقوؿ ما كاف لك أف : يا قدامة إنى جىاًلديؾ، قاؿ: ما أقوؿ، فقاؿ عمر
ذين آمىنيوٍا كىعىًمليوٍا الصالحات جينىاحه لىٍيسى عىلىى اؿ}: ألف ا  يقوؿ: كًلمى؟ قاؿ: تجلدنى، قاؿ عمر

: المائدة]{ ًفيمىا طعموا ًإذىا مىا اتقوا كىآمىنيوٍا كىعىًمليوٍا الصَّاًلحىاًت ثيمَّ اتػَّقىوٍا كىآمىنيوٍا ثيمَّ اتػَّقىوٍا كَّأىٍحسىنيواٍ 
مع  فأنا من الذين آمنوا كعملوا الصالحات، ثم اتقوا كآمنوا، ثم اتقو كأحسنوا، شهدتي [ ّٗ

أال تردكف عليه : فقاؿ عمر. رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم بدران، كأيحيدان، كالخندؽ، كالمشاهد
 قوله؟ فقاؿ

(ُ/ْٔ )

 

ياأيها }: إف هذد اآليات أينزلت عذران للماضين كحيجَّة على الباقين، ألف ا  يقوؿ: ابن عباس
[ َٗ: المائدة]{ الشيطافالذين آمىنيوٍا ًإنَّمىا الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ رًٍجسه مٍِّن عىمىًل 

.. صدقت: قاؿ عمر.. 
: المائدة]{ اليـو أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيمٍ }: كما ركل من أف الصحابة فرحوا حينما نزؿ قوله تعالى

ما بعد الكماؿ إال : لظنهم أنها مجرد إخبار كبيشرل بكماؿ الدين، كلكن عمر بكى كقاؿ[ ّ
ليه كسلم، كقد كاف مصيبان فى ذلك، إذ لم يعش النبى النقص، مستشعران نعى النبى صلى ا  ع

". صلى ا  عليه كسلم بعدها إال أحدان كثمانين يومان كما ركل
كاف عمر ييدخلنى مع أشياخ : "كما ركاد البخارل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قاؿ

إنه : أبناء مثله؟ فقاؿ عمرًلمى ييدخل هذا معنا كإفَّ لنا : بدر، فكأف بعضهم كىجىدى فى نفسه كقاؿ
ما : من أعلمكم، فدعاهم ذات يـو فأدخلنى معهم فما رأيت أنه دعانى فيهم إال ليريهم، فقاؿ

أيمرنا أف : ؟ فقاؿ بعضهم[ ُ: النصر]{ ًإذىا جىآءى نىٍصري ا  كالفتح}: تقولوف فى قوله تعالى



أكذلك : يقل شي ان، فقاؿ لىنحمد ا  كنستغفرد إذا نصرنا كفتح علينا، كسكت بعضهم كلم 
هو أجل رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم : ما تقوؿ؟ قلت: ال، فقاؿ: تقوؿ يابن عباس؟ فقلت

فىسىبٍِّح ًبحىٍمًد رىبِّكى }فذلك عبلمة أجلك، { ًإذىا جىآءى نىٍصري ا  كالفتح}: أعلمه ا  له، قاؿ
". ال أعلم منها إال مىا تقوؿ: اؿ عمرفق[ .. ّ: النصر]{ كاستغفرد ًإنَّهي كىافى تػىوَّابان 

 * * *
: أهل الكتاب من اليهود كالنصارل -المصدر الرابع من مصادر التفسير فى هذا العصر *

. المصدر الرابع للتفسير فى عهد الصحابة هم أهل الكتاب من اليهود كالنصارل
قصص األنبياء، كما كذلك أف القرآف الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل، كباألخص فى 

يتعلق باألمم الغابرة، ككذلك يشتمل القرآف على مواضع كردت فى اإلنجيل كقصة ميبلد عيسى 
. ابن مريم، كمعجزاته عليه السبلـ

غير أف القرآف الكريم اتخذ منهجان يخالف منهج التوراة كاإلنجيل، فلم يتعرض لتفاصيل 
حيها، بل اقتصر من ذلك على موضع جزئيات المسائل، كلم يستوؼ القصة من جميع نوا

. العبرة فقط
رضى ا   -كلما كانت العقوؿ دائمان تميل إلى االستيفاء كاالستقصاء، جعل بعض الصحابة 

 يرجعوف فى استيفاء هذد القصص التى لم يتعرض لها -عنهم أجمعين 

(ُ/ْٕ )

 

نهم ًمن أهل الكتاب، كعبد ا  بن سبلـ، ككعب القرآف من جميع نواحيها إلى مىن دخل فى دم
. األحبار، كغيرهم من علماء اليهود كالنصارل

كهذا بالضركرة كاف بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شئ عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، 
. ألنه لو ثبت شئ فى ذلك عن رسوؿ ا  ما كانوا يعدلوف عنه إلى غيرد مهما كاف المأخوذ عنه

*  *
: أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة* 

غير أف رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب، لم يكن له من األهمية فى التفسير ما للمصادر 
الثبلثة السابقة، كإنما كاف مصدران ضيِّقان محدكدان، كذلك أف التوراة كاإلنجيل كقع فيهما كثير من 

ف يحافظ الصحابة على عقيدتهم، كيصونوا القرآف عن أف التحريف كالتبديل، ككاف طبيعيان أ
يخضع فى فهم معانيه لشئ مما جاء ذكرد فى هذد الكتب التى لعبت فيها أيدل المحرِّفين، 

أما ما اتضح . فكانوا ال يأخذكف عن أهل الكتاب إال ما يتفق كعقيدتهم كال يتعارض مع القرآف



عقيدة فكانوا يرفضونه كال يصدِّقونه، ككراء هذا كذاؾ لهم كذبه مما يعارض القرآف كيتنافى مع اؿ
ما هو مسكوت عنه، ال هو من قبيل األكؿ، كال هو من قبيل الثانى، كهذا النوع كانوا يسمعونه 

من أهل الكتاب كيتوقفوف فيه، فبل يحكموف عليه بصدؽ كال بكذب، امتثاالن لقوؿ الرسوؿ 
آمنا با  كما أينزؿ إلينا : لكتاب كال تيكذِّبوهم، كقولواال تيصدِّقوا أهل ا: "صلى ا  عليه كسلم

. اآلية... " 
بلِّغوا عنى كلو آية، كحدِّثوا عن بنى : "كسنوفق بمشي ة ا  تعالى بين هذا الحديث كحديث

كنذكر مدل تأثير اليهودية كالنصرانية على التفسير فى أدكارد المختلفة ... " إسرائيل كال حىرىج 
الصحابة إلى عصر التدكين، كذلك عند الكبلـ عن التفسير المأثور إف شاء ا   من لدف عصر

. تعالى
* * * 

(ُ/ْٖ )

 

 المفسركف من الصحابة
 

كد من رسوؿ ا  صلى ا  اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل، قالوا فى القرآف بما سمع
عليه كسلم مباشرة أك بالواسطة، كبما شاهدكد من أسباب النزكؿ، كبما فتح ا  به عليهم من 

. طريق الرأل كاالجتهاد
: أشهر المفسِّرين من الصحابة* 

: مىن اشتهر بالتفسير من الصحابة كسمَّاهم، كهم" اإلتقاف"كقد عىدَّ السيوطى رحمه ا  فى 
األربعة، كابن مسعود، كابن عباس، كأيبىٌى بن كعب، كزيد بن ثابت، كأبو موسى الخلفاء 

. األشعرل، كعبد ا  بن الزبير، رضى ا  عنهم أجمعين
كأنس بن مالك، كأبى هريرة، كعبد ا  : كهناؾ مىن تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤالء
العاص، كعائشة، كغير أف ما نيًقل عنهم فى  بن عمر، كجابر بن عبد ا ، كعبد ا  بن عمرك ابن

التفسير قليل جدان، كلم يكن لهم من الشهرة بالقوؿ فى القرآف ما كاف للعشرة المذكورين أكالن، 
كما أف العشرة الذين اشتهركا بالتفسير، تفاكتوا ًقلَّة ككثرة، فأبو بكر كعمر كعثماف لم يىرد عنهم 

جع السبب فى ذلك إلى تقدـ كفاتهم، كاشتغالهم بمهاـ فى التفسير إال النزر اليسير، كير
الخبلفة كالفتوحات، أضف إلى ذلك كجودهم فى كسط أغلب أهله علماء بكتاب ا ، كاقفوف 
على أسرارد، عارفوف بمعانيه كأحكامه، مكتملة فيهم خصائص العركبة، مما جعل الحاجة إلى 



. الرجوع إليهم فى التفسير غير كبيرة
ف أبي طالب رضى ا  عنه، فهو أكثر الخلفاء الراشدين ركاية عنه فى التفسير، أما علٌى ب

كالسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهاـ الخبلفة مدة طويلة، دامت إلى نهاية خبلفة عثماف 
رضى ا  عنه، كتأخر كفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى مىن ييفسِّر لهم ما خفى عنهم 

ف، كذلك ناشئ من اتساع رقعة اإلسبلـ، كدخوؿ كثير من األعاجم فى دين ا ، من معانى القرآ
. مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية

ككذلك كثرت الركاية فى التفسير عن عبد ا  بن عباس، كعبد ا  بن مسعود، كأيبىٌى بن كعب، 
ضان فى التفسير، هذد لحاجة الناس إليهم، كلصفات عامة مكَّنت لهم كلعلٌى بن أبى طالب أم

قوتهم فى اللغة العربية، كإحاطتهم بمناحيها كأساليبها، كعدـ تحرجهم من : الصفات هى
االجتهاد كتقرير ما كصلوا إليه باجتهادهم، كمخالطتهم للنبى صلى ا  عليه كسلم مخالطة 

 مكَّنتهم من معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآف، نستثنى

(ُ/ْٗ )

 

لوفاة النبى عليه . من ذلك ابن عباس، فبنه لم يبلـز النبى عليه الصبلة كالسبلـ فى شبابه
الصبلة كالسبلـ كهو فى سن الثالثة عشرة أك قريب منها، لكنه استعاض عن ذلك بمبلزمة كبار 

. هم كيركل لهمالصحابة، يأخذ عن
زيد بن ثابت، كأبو موسى األشعرل، كعبد ا  ابن الزبير، فهم كإف : أما باقى العشرة كهم

اشتهركا بالتفسير إال أنهم قلَّت عنهم الركاية كلم يصلوا فى التفسير إلى ما كصل إليه هؤالء 
. األربعة المكثركف

اف، كزيد ابن ثابت، كأبى موسى لهذا نرل اإلمساؾ عن الكبلـ فى شأف أبى بكر، كعمر، كعثم
األشعرل، كعبد ا  بن الزبير، كنتكلم عن علٌى، كابن عباس، كابن مسعود، كأيبىٌى بن كعب، نظران 

. لكثرة الركاية عنهم فى التفسير، كثرة غذَّت مدارس األمصار على اختبلفهم ككثرتها
لهم عبد ا  بن عباس، ثم عبد ا  كلو أنَّا رتبنا هؤالء األربعة حسب كثرة ما ركل عنهم لكاف أك

بن مسعود، ثم علٌى بن أبي طالب، ثم أيبىٌى بن كعب كسنتكلم عن كل كاحد من هؤالء األربعة، 
. بما يتناسب مع مشربه فى التفسير كمنحاد الذل نحاد فيه

عبد ا  بن عباس  -ُ
: ترجمته*

لقرشى الهاشمى، ابن عم هو عبد ا  بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناؼ ا



ً دى . رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كأمه ليبابه الكبرل بنت الحارث بن حىزىف الهبللية كؿي
فأيًتىى به النبى عليه الصبلة كالسبلـ . كالنبى عليه الصبلة كالسبلـ كأهل بيته بالًشٍعب بمكة

لصبلة كالسبلـ فى صغرد، فحنكه بريقه، كذلك قبل الهجرة بثبلث سنين، كالـز النبى عليه ا
لقرابته منه، كألف خالته ميمونة كانت من أزكاج رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كتيوفى رسوؿ 

خمس عشرة، فبلـز كبار : ا  صلى ا  عليه كسلم كله من العمر ثبلث عشرة سنة، كقيل
نت كفاته سنة ثماف الصحابة كأخذ عنهم ما فاته من حديث رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، ككا

مات بالطائف كديفن بها، كتولى كضعه فى قبرد . كستين على األرجح، كله من العمر سبعوف سنة
ري هذد األيمَّة: محمد ابن الحنفية، كقاؿ بعد أف سوَّل عليه التراب بػٍ . مات كاً  اليـو حى

 * *
: مبلغه من العلم*

ق، ككاف على درجة عظيمة من االجتهاد كاف ابن عباس ييلقَّب بالحىٍبر كالبحر لكثرة علم
كالمعرفة بمعنى كتاب ا ، كلذا انتهت إليه الرياسة فى الفتول كالتفسير، ككاف عمر رضى ا  

 عنه ييجلسه فى مجلسه مع كبار الصحابة كييدنيه منه، ككاف يقوؿ

(ُ/َٓ )

 

ذاكم : كقاؿ فى شأنه. إنك ألصبح فتياننا كجهان، كأحسنهم خيليقان، كأفقههم فى كتاب ا : له
ككاف لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن . فتى الكهوؿ، إفَّ له لسانان س والن، كقلبان عقوالن 

 عنه يعتد برأل ابن عباس مع حداثة سنه، ككاف عمر رضى ا . شئ يقوؿ ال أتكلم حتى يتكلموا
إف عمر : "عن عبيد ا  بن عتبة قاؿ" أيسد الغابة"يدلنا على ذلك ما ركاد ابن األثير فى كتابه 

إنها قد طرأت علينا أقضية كعضل، فأنت : كاف إذا جاءته األقضية المعضلة قاؿ البن عباس
كعمر هو عمر : قاؿ عبيد ا " لذلك أحدان سوادلها كألمثالها، فكاف يأخذ بقوله، كما كاف يدعو 

فى حذقه كاجتهادد   كللمسلمين، كما ركاد البخارل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
ًلمى ييدخل هذا : كاف عمر ييدخلنى مع أشياخ بدر، فكأف بعضهم كىجىدى فى نفسه كقاؿ: "قاؿ

مكم، فدعاهم ذات يـو فأدخلنى معهم، فما إنه من أعل: معنا كإفَّ لنا أبناء مثله؟ فقاؿ عمر
؟ { ًإذىا جىآءى نىٍصري ا  كالفتح}: ما تقولوف فى قوله: رأيت أنه دعانى يوم ذ إال ليريهم، فقاؿ

أيمرنا أف نحمد ا  كنستغفرد إذا نصرنا كفتح علينا، كسكت بعضهم كلم يقل : فقاؿ بعضهم
هو أىجىلي رسوؿ : ما تقوؿ؟ قلت: ال، فقاؿ :أكذلك تقوؿ يابن عباس؟ فقلت: شي ان، فقاؿ لى

فذلك عبلمة أجلك، { ًإذىا جىآءى نىٍصري ا  كالفتح}: ا  صلى ا  عليه كسلم أعلمه ا  له، قاؿ



". ال أعلم منها إال ما تقوؿ: فقاؿ عمر.. { فىسىبٍِّح ًبحىٍمًد رىبِّكى كاستغفرد ًإنَّهي كىافى تػىوَّابان }
نًٍعمى ترجماف : "كقاؿ فيه ابن مسعود رضى ا  عنه. ق كجودة فكردكهذا يدؿ على قوة فهم

ما رأيت أكـر من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه : "كقاؿ فيه عطاء". القرآف ابن عباس
كقاؿ ". عندد، كأصحاب القرآف عندد، كأصحاب الًشعر عندد، يصدرهم كلهم من كاد كاسع

بعلم ما سبقه، كفقه : عباس قد فات الناس بخصاؿكاف ابن : "عبيد ا  بن عبد ا  بن عتبة
فيما احتيج إليه من رأيه، كحلم، كنسب، كتأكيل، كما رأيتي أحدان كاف أعلم بما سبقه من حديث 
رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم منه، كال بقضاء أبى بكر كعمر كعثماف منه، كال أفقه فى رأل 

كلقد كاف يجلس يومان كال يذكر فيه إال الفقه، كيومان  منه، كال أثقب رأيان فيما احتيج إليه منه،
التأكيل، كيومان المغازل، كيومان الشعر، كيومان أياـ العرب، كال رأيت عالمان قط جلس إليه إال 

 -لزمتى هذا الغبلـ : كقيل لطاككس". خضع له، كما رأيت سائبلن قط سأله إال كجد عندد علمان 
إنى رأيت سبعين رجبلن من : ر من أصحاب رسوؿ ا ، قاؿكتركتى األكاب -يعنى ابن عباس 

كركل ". أصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم إذا تدارءكا فى أمرو صاركا إلى قوؿ ابن عباس
استخلف علٌى عبد ا  بن عباس على الموسم فقرأ فى خطبته : "األعمش عن أبى كائل قاؿ

رها تفسيران لو سمعته الرـك كالترؾ كالديلم ففس -سورة النور : كفى ركاية -سورة البقرة 
كأنما ينظر إلى الغيب : "ككاف علٌى بن أبى طالب ييثنى على تفسير ابن عباس كيقوؿ" ألسلموا

". من ًستر رقيق
 فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية، يتعلم كيعيلِّم، كلم يشتغل.. كبالجملة

(ُ/ُٓ )

 

أف ابن عباس قد ظهر فيه النبوغ : باإلمارة إال قليبلن لَّما استعمله علٌى على البصرة، كالحق
علمان، كفصاحة، كسعة اطبلع فى نواح علمية مختلفة، كال سيما فهمه . العربى بأكمل معانيه
مَّة ابن عباس أعلم أي : "كخير ما ييقاؿ فيه ما قاله ابن عمر رضى ا  عنهما. لكتاب ا  تعالى

". محمد بما نزؿ على محمد
 * *
: أسباب نبوغه*

كنستطيع أف نيرًجع هذد الشهرة العلمية، كهذا النبوغ الواسع الفيَّاض، إلى أسباب نجملها فيما 
: يلي
، كفى ركاية "اللَّهم علِّمه الكتاب كالحكمة: "دعاء النبى صلى ا  عليه كسلم له بقوله: أكالن 



، كالذل يرجع إلى كتب التفسير بالمأثور، يرل "الدين، كعلِّمه التأكيلاللَّهم فقِّهه فى : "أخرل
. أثر هذد الدعوة النبوية، يتجلى كاضحان فيما صح عن ابن عباس رضى ا  عنه

نشأته فى بيت النبوة، كمبلزمته لرسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم من عهد التمييز، فكاف : ثانيان 
. يران من الحوادث كالظركؼ التى نزلت فيها آيات القرآفيسمع منه الشئ الكثير، كيشهد كث

مبلزمته ألكابر الصحابة بعد كفاة النبى صلى ا  عليه كسلم، يأخذ عنهم كيركل لهم، : ثالثان 
كيعرؼ منهم مواطن نزكؿ القرآف، كتواريخ التشريع، كأسباب النزكؿ، كبهذا استعاض عما فاته 

: عليه كسلم، كتحدَّث بهذا ابن عباس عن نفسه فقاؿمن العلم بموت رسوؿ ا  صلى ا  
كجدتي عامة حديث رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم عند األنصار، فبف كنتي آلتى الرجلى "

فأجدد نائمان، لو ش تي أف ييوقىظ لى أليكقظ، فأجلس على بابه تسفى على كجهى الريح حتى 
". يستيقظ متى ما استيقظ، كأسأله عما أريد، ثم أنصرؼ

حفظه للغة العربية، كمعرفته لغريبها، كآدابها، كخصائصها، كأساليبها، ككثيران ما كاف : رابعان 
. يستشهد للمعنى الذل يفهمه من لفظ القرآف بالبيت كاألكثر من الشعر العربى

بلوغه مرتبة االجتهاد، كعدـ تحرجه منه، كشجاعته فى بياف ما يعتقد أنه الحق، دكف أف : خامسان 
لمبلمة الئم كنقد ناقد، ما داـ يثق بأف الحق فى جانبه، ككثيران ما انتقد عليه ابن عمر جرأته يأبه 

على تفسير القرآف، كلكن لم ترؽ إليه همة نقدد، بل ما لبث أف رجع إلى قوله، كاعترؼ بمبلغ 
كفركا أىفَّ أىكىلىٍم يػىرى الذين }: علمه، فقد ركل أف رجبلن أتى ابن عمر يسأله عن معنى قوله تعالى

اذهب إلى ابن عباس ثم : فقاؿ[ .. َّ: األنبياء]{ السماكات كاألرض كىانػىتىا رىٍتقان فػىفىتػىٍقنىاهيمىا
 تعاؿ أخبرنى، فذهب

(ُ/ِٓ )

 

كانت السموات رتقان ال تمطر، ككانت األرض رتقان ال تنبت، ففتق هذد بالمطر، : فسأله فقاؿ
ما يعجبنى جرأة ابن : قد كنتي أقوؿ: ابن عمر فأخبرد فقاؿ كهذد بالنبات، فرجع الرجل إلى

. عباس على تفسير القرآف، فاآلف قد علمتي أنه أكًتىى علمان 
هذد هى أهم األسباب التى ترجع إليها شهرة ابن عباس فى التفسير، يضاؼ إلى ذلك كونه من 

حة كقَّادة، كعقل راجح، أهل بيت النبوة، منبع الهداية، كمصدر النور، كما كهبه ا  من قرم
. كرأل صائب، كإيماف راسخ، كدين متين

 * *
: قيمة ابن عباس فى تفسير القرآف*



إنه إذا فسَّرى الشئ رأيتى عليه : "تتبين قيمة ابن عباس فى التفسير، من قوؿ تلميذد مجاهد
من ًستر  كأنما ينظر إلى الغيب: "، كمن قوؿ علٌى رضى ا  عنه ييثنى عليه فى تفسيرد"النور
، كمن رجوع بعض "ابن عباس أعلم أيمَّة محمد بما نزؿ على محمد: "، كمن قوؿ ابن عمر"رقيق

الصحابة ككثير من التابعين إليه فى فهم ما أشكل عليهم من كتاب ا ، فكثيران ما توجَّه إليه 
ل قصة فف. معاصركد ليزيل شكوكهم، كيكشف لهم عما عىزَّ عليهم فهمه من كتاب ا  تعالى

موسى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم، أل األجلين قضى موسى؟ هل كاف ثماف سنين؟ 
أك أنه أتم عشران؟ كلما لم يقف على رأل يمم شطر ابن عباس، الذل هو بحق ترجماف القرآف، 

قاؿ : "ليسأله عما أشكل عليه، كفى هذا يركل الطبرل فى تفسيرد، عن سعيد بن جبير قاؿ
إنى أراؾ رجبلن تتبع العلم، فأخبرنى أل األجلين قضى  -كأنا أتجهز للحج  -ة يهودل بالكوؼ
فسائله عن ذلك،  -يعنى ابن عباس  -ال أعلم، كأنا اآلف قادـ على حىٍبر العرب : موسى؟ قلت

قضى : فلما قدمتي مكة سألتي ابن عباس عن ذلك كأخبرته بقوؿ اليهودل، فقاؿ ابن عباس
فقدمتي العراؽ فلقيتي اليهودل : النبى إذا كعد لم ييخلف، كقاؿ سعيد أكثرهما كأطيبهما، إفَّ 

. صدؽ كما أينًزؿى على موسى، هذا كاً  العاًلم: فأخبرته فقاؿ
كهذا عمر رضى ا  عنه يسأؿ الصحابة عن معنى آية من كتاب ا ، فلما لم يجد عندهم جوابان 

أف عمر : "بتفسيرد، كفى هذا يركل الطبرلمرضيان رجع إلى ابن عباس فسأله عنها، ككاف يثق 
: البقرة]{ أىيػىوىدُّ أىحىديكيٍم أىف تىكيوفى لىهي جىنَّةه مِّن نًَّخيلو كىأىٍعنىابو }: يعنى -سأؿ الناس عن هذد اآلية 

يا أمير المؤمنين؛ إنى : اآلية، فما كجد أحدان يشفيه، حتى قاؿ ابن عباس كهو خلفه[ ... ِٔٔ
هذا مىثىله : تحوىؿ ههنا، ًلمى تيحقِّر نفسك؟ قاؿ: ي ان، فتلفت إليه فقاؿأجد فى نفسى منها ش
أيودى أحدكم أف يعمل عمرد بعمل أهل الخير كأهل السعادة، حتى إذا : ضربه ا  عزَّ كجل فقاؿ

 كاف أحوج ما يكوف إلى أف يختمه

(ُ/ّٓ )

 

بخير حين فنى عمرد كاقترب أجله، ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء، فأفسدد كله، فحرقه 
". أحوج ما كاف إليه

كجوابه { جىآءى نىٍصري ا  كالفتحًإذىا }: كسؤاؿ عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى
بالجواب المشهور عنه، يدؿ على أف ابن عباس كاف يستخرج خفى المعانى التى يشير إليها 
القرآف، كال يدركها إال مىن نفحه ا  بنفحة ًمن ركحه، ككثيران ما ظهر ابن عباس فى المسائل 

الغيب من ستر رقيق، كما كصفه علٌى المعقدة فى التفسير بمظهر الرجل الميٍلهىم الذل ينظر إلى 



رضى ا  عنه، األمر الذل جعل الصحابة ييقدِّركف ابن عباس كيثقوف بتفسيرد، كلقد كجد هذا 
. التقدير صداد فى عصر التابعين، فكانت هناؾ مدرسة يتلقى تبلميذها التفسير عن ابن عباس

فة، كما زاؿ تفسير ابن عباس استقرت هذد المدرسة بمكة، ثم غذَّت بعلمها األمصار المختل
يلقى من المسلمين إعجابان كتقديران، إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس ال يكادكف 

ـه على قوؿ غيرد . يعدلوف عن قوله إلى قوؿ آخر كقد صرَّح الزركشي بأف قوؿ ابن عباس ميقدَّ
. من الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم فى التفسير

: لى أهل الكتابرجوع ابن عباس إ*
كاف ابن عباس كغيرد من الصحابة الذين اشتهركا بالتفسير، يرجعوف فى فهم معانى القرآف إلى 

ما سمعود من رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كإلى ما يفتح ا  به عليهم من طريق النظر 
ل نزؿ فيها كاالجتهاد، مع االستعانة فى ذلك بمعرفة أسباب النزكؿ كالظركؼ كالمبلبسات الت

ككاف رضى ا  عنه يرجع إلى أهل الكتاب كيأخذ عنهم، بحكم اتفاؽ القرآف مع التوراة . القرآف
كاإلنجيل فى كثير من المواضع التى أيجٍمًلت فى القرآف كفيصِّلت فى التوراة أك اإلنجيل، كلكن 

ة، تتفق مع القرآف إف الرجوع إلى أهل الكتاب كاف فى دائرة محدكدة ضيِّق: كما قلنا فيما سبق
كتشهد له، أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآف، كال يتفق مع الشريعة اإلسبلمية، فكاف ابن 

. عباس ال يقبله كال يأخذ به
اتهاـ األستاذ جولدزيهر كاألستاذ أحمد أمين البن عباس كغيرد من الصحابة بالتوسع فى *

: األخذ عن أهل الكتاب
البن " جولدزيهر"مبلغ اتهاـ مؤلفه " لمذاهب اإلسبلمية فى تفسير القرآفا"كإنَّا لنجد فى كتاب 

عباس بتوسعه فى األخذ عن أهل الكتاب، مخالفان ما كرد من النهى عن ذلك فى حديث رسوؿ 
كنرل أف نذكر عبارة المؤلف " ال تيصدِّقوا أهل الكتاب كال تيكذِّبوهم: "ا  صلى ا  عليه كسلم

 .اتهامه البن عباس، ثم نرد عليه بعد ذلك بنصها، ليتضح مبلغ

(ُ/ْٓ )

 

يرجع إلى رجل  -أل ابن عباس  -ككثيران ما ييذكر أنه فيما يتعلق بتفسير القرآف، كاف : "قاؿ
الكتب، كعن يسمى أبا الجلد غيبلف بن فركة األزدل، الذل أثنى الناس عليه بأنه كاف يقرأ 

كاف أبى يقرأ القرآف فى كل سبعة أياـ، كيختم التوراة فى ستة، يقرؤها : ميمونة ابنته أنها قاؿ
كاف ييقاؿ تنزؿ عند ختمها الرحمة، : نظران، فبذا كاف يـو ختمها، حشد لذلك ناس، ككاف يقوؿ

. من التوراة كهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن أف يبين لنا مكاف األب فى االستفادة



كمن بين المراجع العلمية المفضِّلة عند ابن عباس، نجد أيضان كعب األحبار اليهودل، كعبد "
، ممن حذر الناس منهم، كما أف ابن عباس نفسه فى  ا  بن سبلـ، كأهل الكتاب على العمـو

ذب، أقواله حذَّر من الرجوع إليهم، كلقد كاف إسبلـ هؤالء عند الناس فوؽ التهمة كالك
ً عوا إلى درجة أهل العلم الموثوؽ بهم كلم تكن التعاليم الكثيرة التى أمكىن أف يستقيها .. كرؼي

ابن عباس، كالتى اعتبرها من تلك األمور التى ييرجع فيها إلى أهل هذا الدين اآلخر، مقصورة 
القرآف  على المسائل اإلنجيلية كاإلسرائيلية، فقد كاف يسأؿ كعبان عن التفسير الصحيح ألـي

فى  -على العمـو  -للمرجاف مثبلن، كقد رأل الناس فى هؤالء اليهود أف عندهم أحسن الفهم 
كما فيهما من المعانى الدينية، كرجعوا إليهم ( صلى ا  عليه كسلم)القرآف كفى كبلـ الرسوؿ 

. اهػ" من سؤالهم -من كل جهة  -سائلين عن هذد المسائل بالرغم من التحذير الشديد 
فى كتابه، كمنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على الصحابة كعلى " جولدزيهر"ذد هى عبارة األستاذ ق

. ابن عباس على األخص
كقد دخل ": "فجر اإلسبلـ"كقد تابعه األستاذ أحمد أمين على هذا الرأل، حيث يقوؿ فى 

ر، كدخلت بعض هؤالء اليهود فى اإلسبلـ، فتسرَّب منهم إلى المسلمين كثير من هذد األخبا
فى تفسير القرآف يستكملوف بها الشرح، كلم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن 

إذا حدَّثكم أهل الكتاب فبل تيصدِّقوهم : "ركيل أف النبى صلى ا  عليه كسلم قاؿ. أخذ قولهم
". كلكن العمل كاف على غير ذلك، كأنهم كانوا ييصدِّقونهم كينقلوف عنهم" كال تيكذبِّوهم
لم  -كبخاصة ابن عباس  -، كاألستاذ أحمد أمين، يرياف أف الصحابة "جولدزيهر"فاألستاذ 

يأبهوا لنهى الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، فصدِّقوا أهل الكتاب كأخذكا عنهم الكثير فى 
التفسير، كأف اللوف اليهودل قد صبغ مدارس التفسير القديمة، كباألخص مدرسة ابن عباس، 

. هم بمن دخل فى اإلسبلـ من أهل الكتاببسبب اتصاؿ
* * 

(ُ/ٓٓ )

 

: رد هذا االتهاـ*
كغيرد من  -كما قلت آنفان  -أل، كبػيٍعده عن الصواب، فابن عباس كالحق أف هذا غلو فى الر

الصحابة، كانوا يسألوف علماء اليهود الذين اعتنقوا اإلسبلـ، كلكن لم يكن سؤالهم عن شئ 
أك يتصل بأيصوؿ الدين أك فركعه، كإنما كانوا يسألوف أهل الكتاب عن بعض . يمس العقيدة

كا يقبلوف كل ما ييركل لهم على أنه صواب ال يتطرؽ إليه القصص كاألخبار الماضية، كلم يكوف



شك، بل كانوا ييحكِّموف دينهم كعقلهم، فما اتفق مع الدين كالعقل صدَّقود، كما خالف ذلك 
كبهذا المسلك يكوف . نبذكد، كما سكت عنه القرآف كاحتمل الصدؽ كالكذب توقَّفوا فيه

حدِّثوا عن بنى : "قوله عليه الصبلة كالسبلـ قد جمعوا بين -رضواف ا  عليهم  -الصحابة 
فبف األكؿ محموؿ على ما " ال تيصدِّقوا أهل الكتاب كال تيكذِّبوهم: "، كقوله"إسرائيل كال حرىجى 

فبف : "كقع فيهم من الحوادث كاألخبار، لما فيها من العظة كاالعتبار، بدليل قوله بعد ذلك
كاف اليمٍخبىر به من ًقبىلهم محتمبلن، كلم يقم دليل  كالثانى محموؿ على ما إذا". فيهم أعاجيب

على صدقه كال على كذبه، ألنه ربما كاف صدقان فى نفس األمر فيكوف فى التكذيب به حىرىج، 
كربما كاف كذبان فى نفس األمر فيكوف فى التصديق به حىرىج، كلم يرد النهى عن تكذيبهم فيما 

ا كرد شرعنا بوفاقه، كما أفادد ابن حجر كنبَّه عليه كرد شرعنا بخبلفه، كال عن تصديقهم فيم
كسيأتى مزيد للكبلـ عن هذين الحديثين عند الكبلـ عن  -الشافعى رضى ا  عنه 
. اإلسرائيليات فى التفسير

ثم كيف يستبيح ابن عباس رضى ا  عنه لنفسه أف ييحدِّث عن بنى إسرائيل بمثل هذا التوسع 
رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم كقد كاف ابن عباس نفسه من أشد الذل يجعله مخالفان ألمر 

يا معشر المسلمين؛ : "الناس نكيران على ذلك، فقد ركل البخارل فى صحيحه عنه أنه قاؿ
تسألوف أهل الكتاب ككتابكم الذل أينًزؿى على نبيه صلى ا  عليه كسلم أحدث األخبار با ، 

أف أهل الكتاب بدَّلوا ما كتب ا ، كغيَّركا بأيديهم الكتاب  تقرأكنه لم يشب، كقد حدَّثكم ا 
أفبل ينهاكم ما جاءكم من [ .. ٕٗ: البقرة]{ هاذا ًمٍن ًعٍنًد ا  لًيىٍشتػىريكٍا ًبًه ثىمىنان قىًليبلن }: فقالوا

. "العلىم عًن مسىاءىلتهم، كىالى كاً  مىا رأين رجبلن منهم قط يسألكم عن الذل أينًزؿى عليكم
 * *
: رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم*

كاف ابن عباس رضى ا  عنه يرجع فى فهم معانى األلفاظ الغريبة التى كردت فى القرآف إلى 
الشعر الجاهلى، ككاف غيرد من الصحابة يسلك هذا الطريق فى فهم غريب القرآف، كيحض 

 معانىعلى الرجوع إلى الشعر العربى القديم، لييستعاف به على فهم 

(ُ/ٓٔ )

 

القرآنية الغريبة، فهذا عمر بن الخطاب رضى ا  عنه يسأؿ أصحابه عن معنى قوله األلفاظ 
فيقـو له شيخ من هذيل { أىٍك يىٍأخيذىهيٍم على تىخىوُّؼو }: من سورة النحل[ ْٕ]تعالى فى اآلية 

هل تعرؼ العرب ذلك فى أشعارها؟ : التنقص، فيقوؿ له عمر: هذد لغتنا، التخوُّؼ: فيقوؿ له



: نعم، كيركل قوؿ الشاعر: فيقوؿ له
كما تىخىوَّؼى عيودى النبعًة السًَّفني ... تىخىوَّؼى الرَّحل منها تاًمكان قىرًدان 

شعر : كما ديواننا؟ قاؿ: عليكم بديوانكم ال تضلُّوا، قالوا: "فيقوؿ عمر رضى ا  عنه ألصحابه
". الجاهلية، فبف فيه تفسير كتابكم، كمعانى كبلمكم

اس، امتاز بهذد الناحية كاشتهر بها أكثر من غيرد، فكثيران ما كاف ييس ل عن غير أف ابن عب
القرآف فينشد فيه الشعر، كقد ريكل عنه الشئ الكثير من ذلك، كأكعب ما ريكل عنه مسائل 
نافع بن األزرؽ كأجوبته عنها، كقد بلغت مائتى مسألة، أخرج بعضها ابن األنبارل فى كتاب 

أخرج الطبرانى بعضها اآلخر فى معجمه الكبير، كقد ذكر السيوطى فى ، ك"الوقف كاالبتداء"
بسندد مبدأ هذا الحوار الذل كاف بين نافع كابن عباس، كسرد مسائل ابن األزرؽ " اإلتقاف"

بيَّنا عبد ا  بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس : "كأجوبة ابن عباس عنها، فقاؿ
بنا إلى هذا الذل يجترئ : فقاؿ نافع بن األزرؽ لنجدة بن عويمر يسألونه عن تفسير القرآف،

إنَّا نريد أف نسألك عن أشياء من كتاب : على تفسير القرآف بما ال علم له به، فقاما إليه فقاال
ا  فتفسرها لنا، كتأتينا بمصادقة من كبلـ العرب، فبفَّ ا  تعالى إنما أنزؿ القرآف بلساف عربى 

عىًن }: أخبرنى عن قوؿ ا  تعالى: سبلنى عما بدا لكما، فقاؿ نافع: بن عباسمبين، فقاؿ ا
هل تىعرؼ : حلق الرفاؽ، قاؿ: العزكف: ؟ قاؿ[ ّٕ: المعارج]{ اليمين كىعىًن الشماؿ ًعزًينى 

: نعم، أما سمعت عبيد بن األبرص كهو يقوؿ: قاؿ. العرب ذلك؟
عزينا؟  يكونوا حوؿ منبرد... فجاءكا يهرعوف إليه حتى 

: الحاجة، قاؿ: الوسيلة: ؟ قاؿ[ ّٓ: المائدة]{ كابتغوا ًإلىيًه الوسيلة}: أخبرنى عن قوله: قاؿ
: نعم، أما سمعت عنترة كهو يقوؿ: كهل تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ
إف يأخذكًؾ تكحلى كتخضبى ... إف الرجاؿ لهم إليًك كسيلة 

س فى معرفته بلغة العرب، كإلمامه إلى آخر المسائل كأجوبتها، كهى تدؿ على قوة ابن عبا
 إماـ التفسير -بحق  -بغريبها، إلى حد لم يصل إليه غيرد، مما جعله 

(ُ/ٕٓ )

 

فى عهد الصحابة، كمرجع المفسِّرين فى األعصر التالية للعصر الذل كيًجد فيه، كزعيم هذد 
إنه هو الذل أبدع الطريقة اللغوية : "الناحية من التفسير على الخصوص، حتى لقد قيل فى شأنه

". لتفسير القرآف
هذا كقد بيَّن لنا ابن عباس رضى ا  عنه، مبلغ الحاجة إلى هذد الناحية فى التفسير، كحضَّ 



الشعر ديواف : "عليها مىن أراد أف يتعرؼ غريب القرآف، فقد ركل أبو بكر األنبارل عنه أنه قاؿ
نها العرب، فبذا خفى علينا الحرؼ من القرآف الذل أنزله ا  بلغة العرب، رجعنا إلى ديوا

". فالتمسنا ذلك منه
إذا سألتمونى عن غريب القرآف فالتمسود فى الشعر، : "كركل ابن األنبارل عنه أيضان أنه قاؿ

". فبف الشعر ديواف العرب
فابن عباس رضى ا  عنه كاف يرل رأل عمر فى ضركرة الرجوع إلى الشعر الجاهلى، لبلستعانة 

. حابة إلمامان بهذد الناحية كتطبيقان لهابه على فهم غريب القرآف، بل ككاف أكثر الص
كقد استمرت هذد الطريقة إلى عهد التابعين كمىن يليهم، إلى أف حدثت خصومة بين متورعى 

إف فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصبلن : الفقهاء كأهل اللغة، فأنكركا عليهم هذد الطريقة، كقالوا
. آف، كهو مذمـو فى القرآف كالحديثكيف يجوز أف ييحتج بالشعر على القر: للقرآف، كقالوا

كالحق أف هذد الخصومة التى جىدَّت فى األجياؿ المتأخرة لم تقم على أساس، فاألمر ليس كما 
يزعمه أصحاب هذا الرأل، من جعل الشعر أصبلن للقرآف، بل هو فى الواقع، بياف للحرؼ 

، [ ّ: الزخرؼ]{ نىادي قػيٍرآنان عىرىبًٌيان ًإنَّا جىعىلٍ }: الغريب من القرآف بالشعر، ألف ا  تعالى يقوؿ
كلهذا لم يتحرج المفسرِّكف إلى يومنا هذا من [ .. ُٓٗ: الشعراء]{ ًبًلسىافو عىرىًبيٍّ مًُّبينو }: كقاؿ

الرجوع إلى الشىعِّر الجاهلى لبلستشهاد به على المعنى الذل يذهبوف إليه فى فهم كبلـ ا  
. تعالى
 * *
: كمبلغها من الصحة الركاية عن ابن عباس*

ً ل عن ابن عباس رضى ا  عنه فى التفسير ما ال ييحصىى كثرة، كتعددت الركايات عنه،  ركي
كاختلفت طرقها، فبل تكاد تجد آية من كتاب ا  تعالى إال كالبن عباس رضى ا  عنه فيها قوؿ 

الركايات التى جاكزت أك أقواؿ، األمر الذل جعل نػيقَّاد األثر كركاة الحديث يقفوف إزاء هذد 
 الحد كقفة المرتاب، فتتبعوا سلسلة الركاة فعدَّلوا العيدكؿ،

(ُ/ٖٓ )

 

كأرل أف أسوؽ هنا . كجرَّحوا الضيعفاء، ككشفوا للناس عن مقدار هذد الركايات قوة كضعفان 
أشهر الركايات عن ابن عباس، ثم أيبيِّن مبلغها من الصحة أك الضعف، لنعلم إلى أل حد كصل 

: لطرؽكهذد هى أشهر ا. الوضع كاالختبلؽ على ابن عباس رضى ا  عنه
طريق معاكية بن صالح، عن علٌى بن أبى طلحة، عن ابن عباس، كهذد هى أجود الطرؽ : أكلها



إف بمصر صحيفة فى التفسير ركاها علٌى بن أبى : "عنه، كفيها قاؿ اإلماـ أحمد رضى ا  عنه
كهذد : "كقاؿ الحافظ ابن حجر". طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدان ما كاف كثيران 

خة كانت عند أبى صالح كاتب الليث، ركاها عن معاكية بن صالح، عن علٌى ابن أبي النس
طلحة، عن ابن عباس، كهى عند البخارل عن أبى صالح، كقد اعتمد عليها فى صحيحه فيما 

". ييعلِّقه عن ابن عباس
ط بينهم ككثيران ما اعتمد على هذد الطريق ابن جرير الطبرل، كابن أبى حاتم، كابن المنذر بوسائ

كمسلم صاحب الصحيح كأصحاب السنن جميعان يحتجوف بعلٌى بن أبى . كبين أبى صالح
. طلحة
 * *
: طعن بعض النػيقَّاد على هذد الطريق*

إف ابن أبى طلحة لم يسمع من : "كلقد حاكؿ بعض النػيقَّاد أف ييقلل من قدر هذد الطريق فقاؿ
كعلى هذا فهى طريق منقطعة ال " ابن جبير ابن عباس التفسير، كإنما أخذد عن مجاهد أك سعيد

. ييركىن إليها، كال ييعوَّؿ عليها
" المذاهب اإلسبلمية فى تفسير القرآف"فى كتابه " جولدزيهر"كقد استغل هذا القوؿ األستاذ 

لم يسمع التفسير  -علٌى بن أبى طلحة  -صرَّح النقدة المسلموف بأف ذلك الرجل : "فقاؿ
شرة من ابن عباس، كهكذا فبنه حتى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الذل تضمنه كتابه مبا

األكثر تصديقان، يحكم النقدة المسلموف بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة نسبته البن عباس على 
. اهػ" أنه هو المصدر األكؿ له

 * *
: تفنيد هذا الطعن*

قاد المعتبركف على هذا الظن ، جهل أك تجاهل ما رىدَّ به الن"جولدزيهر"كيظهر لنا أف األستاذ 
بعد أف عرفت الواسطة كهو ثقة فبل : "الذل ال قيمة له، فقد فنَّد ابن حجر هذا النقد بقوله

". ضير فى ذلك
يعنى علٌى بن أبى طلحة عن  -كقد ركل : كقاؿ الذهبى فى الميزاف: "كقاؿ صاحب إيثار الحق

 ركايته عن مجاهد عنابن عباس تفسيران كثيران ممتعان، كالصحيح عندهم أف 

(ُ/ٓٗ )

 



فهذد أصح : كجملة القوؿ". ابن عباس، كإف كاف يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة ييقبل
الطرؽ فى التفسير عن ابن عباس، ككفى بتوثيق البخارل لها كاعتمادد عليها شاهدان على 

. صحتها
طريق قيس بن مسلم الكوفى، عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير، عن ابن : ثانيها
يق صحيحة على شرط الشيخين، ككثيران ما ييخىرِّج منها الفريابى كالحاكم فى كهذد الطر. عباس

. مستدركه
طريق ابن إسحاؽ صاحب السير، عن محمد بن أبى محمد مولى آؿ زيد بن ثابت، عن : ثالثها

عكرمة، أك سعيد بن جبير عن ابن عباس، كهى طريق جيدة كإسنادها حسن كقد أخرج منها 
. تم كثيران، كأخرج الطبرانى منها فى معجمه الكبيرابن جرير كابن أبى حا

طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدل الكبير، تارة عن أبى مالك، كتارة عن أبى صالح : رابعها
كإسماعيل السدل ميختلىف فيه، كحديثه عند مسلم كأهل السنن األربعة، كهو . عن ابن عباس
ئمة مثل الثورل كشعبة، لكن التفسير الذل ركل عن السدل األ: "كقاؿ السيوطى. تابعى شيعى

كابن " جمعه ركاد أسباط بن نصر، كأسباط لم يتفقوا عليه، غير أف أمثل التفاسير تفسير السدل
جرير ييورد فى تفسيرد كثيران من تفسير السدل عن أبى مالك عن أبى صالح عن ابن عباس، كلم 

. ييخىرِّج أصح ما كرد ييخىرِّج منه ابن أبى حاتم شي ان، ألنه التـز أف
طريق عبد الملك بن جريج، عن ابن عباس، كهى تحتاج إلى دقة فى البحث، لييعرؼ : خامسها

الصحيح منها كالسقيم، فبف ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع، كإنما ركل ما ذيًكرى فى كل 
ابن جرير هذا آية من الصحيح كالسقيم، فلم يتميز فى ركايته الصحيح من غيرد، كقد ركل عن 

جماعة كثيرة، منهم بكر من سهل الدمياطى، عن عبد الغنى بن سعيد، عن موسى بن محمد، 
. عن ابن جريج عن ابن عباس، كركاية بكر بن سهل أطوؿ الركايات عن ابن جريج كفيها نظر

كمنهم الحجاج بن . كمنهم محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن ابن عباس، ركل ثبلثة أجزاء كبار
. مد عن ابن جريج، ركل جزءان كهو صحيح متفق عليهمح

طريق الضحاؾ بن مزاحم الهبللى عن ابن عباس، كهى غير مرضية، ألنه كإف كىثَّقه نفر : سادسها
فطريقه إلى ابن عباس منقطعة، ألنه ركل عنه كلم يلقه، فبف انضم إلى ذلك ركاية بشر بن 

بشر، كقد أخرج من هذد النسخة كثيران  عمارة، عن أبى ركؽ، عن الضحَّاؾ، فضعيفة لضعف
 كإف كاف من ركاية جويبر عن. ابن جرير كابن أبى حاتم

(ُ/َٔ )

 



الضحاؾ فأشد ضعفان، ألف جويبر شديد الضعف متركؾ، كلم ييخىرِّج ابن جرير كال ابن أبى حاتم 
. خرَّجها ابن مردكيه، كأبو الشيخ بن حبافمن هذد الطريق شي ان، إنما 

طريق عطية العوفى، عن ابن عباس، كهى غير مرضية، ألف عطية ضعيف ليس بوادو، : سابعها
. كهذد الطريق قد أخرج منها ابن جرير، كابن أبى حاتم كثيران . كربما حىسَّن له الترمذل

سِّر الذل يينسب إلى الشافعى أنه طريق مقاتل بن سليماف األزدل الخراسانى، كهو المف: ثامنها
إنه يركل عن : كمع ذلك فقد ضىعَّفود، كقالوا" إف الناس عياؿ عليه فى التفسير: "قاؿ فيه

كقد كذَّبه غير كاحد، كلم ييوثِّقه أحد، كاشتيًهر عنه . مجاهد كعن الضحاؾ كلم يسمع منهما
فىضَّل عليه، لما فى مقاتل من إف الكلبى مي : "فقاؿ. التجسيم كالتشبيه، كتكلم عنه السيوطى

ما : ال تنظركا فيه، فقاؿ السائل: "كقد سي ل ككيع عن تفسير مقاتل فقاؿ" المذاهب الردية
ال يعجبنى أف أركل عن مقاتل : كقاؿ أحمد بن حنبل -يعنى التفسير  " -ادفنه: أصنع به؟ قاؿ

ما أحسن : "عِّفه كيقوؿكبالجملة فبف مىن استحسن تفسير مقاتل كاف ييضى . بن سليماف شي ان 
". تفسيرد لو كاف ثقة

. طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس، كهذد أك هى الطرؽ: تاسعها
كالكلبى مشهور بالتفسير، كليس ألحد تفسير أطوؿ منه كال أشيع كما قاؿ عدل فى الكامل، 

أجمعوا على ترؾ حديثه، : مىن قاؿ رضود فى التفسير، فقد كيًجد: كمع ذلك فبف كيًجدى مىن قاؿ
كممن يركل عن الكلبى، محمد بن . كليس بثقة، كال ييكتب حديثه، كاتهمه جماعة بالوضع

إنه يضع الحديث، كذاهب الحديث متركؾ، كلهذا قاؿ : مركاف السدل الصغير، كقد قالوا فيه
مد بن مركاف ركاية مح -أل طريق الكلبى  -فبف انضم إلى ذلك : "السيوطى فى اإلتقاف

ص  ٔجػ )، كقاؿ السيوطى أيضان فى كتابه الدر المنثور "السدل الصغير، فهى سلسلة الكذب
كل شىء حدثتكم : اتهمود بالكذب كقد مرض فقاؿ ألصحابه فى مرضه: الكلبى( : "ِّْ

كمع ضعف الكلبى فقد ركل عنه تفسيرد مثله أك أشد ضعفان، كهو .. عن أبى صالح كذب
 .ككثيران ما يخرج من هذد الطريق الثعلبى كالواحدل" السدل الصغيرمحمد بن مركاف 

(ُ/ُٔ )

 

هذد هى أشهر الطرؽ عن ابن عباس، صحيحها كسقيمها، كقد عرفتى قيمة كل طريق منها، كمىن 
. اعتمد عليها فيما جيًمع من التفسير عن ابن عباس رضى ا  عنه

 * *
: ر المنسوب إلى ابن عباس كقيمتهالتفسي*



كقد نيسب إلى ابن عباس رضى ا  عنه جزء كبير فى التفسير، كطيبع فى مصر مراران باسم .. هذا
جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيركز آبادل " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس"

تي جامعه يسوؽ الشافعى، صاحب القاموس المحيط، كقد اطلعتي على هذا التفسير، فوجد
أخبرنا عبد ا  الثقة بن المأموف : "عند الكبلـ عن البسملة الركاية عن ابن عباس بهذا السند

أخبرنا عمار : أخبرنا أبو عبد ا  محمود بن محمد الرازل، قاؿ: أخبرنا أبى، قاؿ: الهركل، قاؿ
بن مركاف، عن  أخبرنا على بن إسحاؽ السمرقندل، عن محمد: بن عبد المجيد الهركل، قاؿ

". الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس
: كعند تفسير أكؿ سورة البقرة، كجدته يسوؽ الكبلـ ببسنادد إلى عبد ا  ابن المبارؾ، قاؿ

حدثنا علٌى بن إسحاؽ السمرقندل عن محمد بن مركاف، عن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن 
. عباس

. ف عباسكببسنادد عن اب: كفى مبدأ كل سورة يقوؿ
كهكذا يظهر لنا جليان، أف جميع ما ركل عن ابن عباس فى هذا الكتاب يدكر على محمد ... 

بن مركاف السدل الصغير، عن محمد بن السائب الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس، كقد 
كحسبنا فى التعقيب على هذا ما ركل . عرفنا مبلغ ركاية السدل الصغير عن الكلبى فيما تقدـ

لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إال : سمعت الشافعى يقوؿ: "ريق ابن عبد الحكم قاؿمن ط
يدلنا على مقدار ما كاف عليه  -إف صح عن الشافعى  -كهذا الخبر " شبيه بمائة حديث

الوضَّاعوف من الجرأة على اختبلؽ هذد الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس، كليس أدؿ 
تلمس التناقض ظاهران بين أقواؿ فى التفسير نسبت إلى ابن عباس كركيت  على ذلك، من أنك

أف هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس  -عند الكبلـ عن الوضع فى التفسير  -كسيأتى . عنه
لم يفقد شي ان من قيمته العلمية فى الغالب، كإنما الشئ الذل ال قيمة له فيه، هو نسبته إلى ابن 

. عباس
 * *
: الوضع على ابن عباس أسباب*

كيبدك أف السر فى كثرة الوضع على ابن عباس، هو أنه كاف من بيت النبوة كالوضع عليه 
 ييكسب الموضوع ثقة كقوة أكثر مما لو كيًضع على غيرد، أضف إلى ذلك أف

(ُ/ِٔ )

 



ابن عباس كاف من نسله الخلفاء العباسيوف، ككاف من الناس مىن يتزلف إليهم، كيتقرَّب منهم بما 
كسنعرض إلى أسباب الوضع فى التفسير، كإلى القيمة العلمية ... يركيه لهم عن جدهم 

للتفسير الموضوع بصرؼ النظر عن كضعه، عند الكبلـ على منشأ الضعف فى ركاية التفسير 
. المأثور إف شاء ا  تعالى

 * * *
عبد ا  بن مسعود  -ِ
: ترجمته* 

هو عبد ا  بن مسعود بن غافل، يصل نسبه إلى ميضىر، كييكنَّى بأبى عبد الرحمن الهذلى، كأيمه 
كاف رحمه ا  . يل، ككاف يينسب إليها أحيانان فيقاؿ ابن أـ عبدأـي عبد بنت عبدكد، من هذ

ركل األعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، . خفيف اللحم، قصيران، شديد األيٍدمة، أسلم قديمان 
لقد رأيتنى سادس ستة ما على ظهر األرض : "-يعنى ابن مسعود  -قاؿ عبد ا  : عن أبيه قاؿ
ر بالقرآف بمكة كأسمعه قريشان بعد رسوؿ ا  صلى ا  عليه كهو أكؿ مىن جه" مسلم غيرنا

كسلم، كأيكذل فى ا  من أجل ذلك، كلما أسلم عبد ا  ابن مسعود أخذد رسوؿ ا  صلى ا  
عليه كسلم إليه فكاف يخدمه فى أكثر ش ونه، كهو صاحب طهورد كسواكه كنعله، يلبسه إياد إذا 

إذا جلس، كيمشى أمامه إذا سار، كيسترد إذا اغتسل، كيوقظه قاـ، كيخلعه كيحمله فى ذراعه 
إذا ناـ، كيلج عليه دارد ببل حجاب، حتى لقد ظنه أبو موسى األشعرل رضى ا  عنه من أهل 
بيت رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، ففى البخارل كمسلم عن أبى موسى األشعرل رضى ا  

نا حينان ال نرل ابن مسعود كأيمه إال من أهل بيت قدمت أنا كأخى من اليمن فمكث: "عنه قاؿ
رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، لما نرل من كثرة دخوله كدخوؿ أيمه على رسوؿ ا  صلى ا  

كهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، كصلى إلى الًقٍبلتين، كشهد بدران، ". عليه كسلم كلزكمه له
كسائر المشاهد مع رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كشهد كأيحيدان، كالخندؽ، كبيعة الرضواف، 

كهو الذل أجهز على أبى جهل يـو بدر، . اليرموؾ بعد كفاة رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم
كقد شهد له رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم بالجنة كشهد له بالفضل كعلو المنزلة، يدؿ على 

لو : "قاؿ رسوؿ صلى ا  عليه كسلم: لٌى قاؿذلك ما أخرجه اإلماـ أحمد فى مسندد عن ع
كقد كلى بيت الماؿ بالكوفة لعمر ". كنتي مؤمِّران أحدان دكف مشورة المؤمنين ألمٍِّرتي ابن أـي عبد

كعثماف، كقدـ المدينة فى آخر عمرد، كمات بها سنة اثنتين كثبلثين، كدفين بالبقيع ليبلن، تنفيذان 
. فاته، بضعان كستين سنةلوصيته بذلك، ككاف عمرد يـو ك

 * *
: مبلغه من العلم*

كاف ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتابة ا ، ككاف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم يحب أف 



قاؿ لى رسوؿ ا  صلى ا  عليه : "يسمع منه القرآف، كقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقاؿ
 إنى أحب أف: "يك كعليك أينزؿ؟ قاؿأقرأ عل: قلت: ، قاؿ"اقرأ علٌى سورة النساء: "كسلم

(ُ/ّٔ )

 

نىا ًبكى ؼى }: ، فقرأتي عليه حتى بلغت"أسمعه من غيرل نىا ًمن كيلِّ أيمَّةو ًبشىًهيدو كىًج ػٍ كىٍيفى ًإذىا ًج ػٍ
ككاف رسوؿ ا  ". صلى ا  عليه كسلم -فاضت عيناد [ ُْ: النساء]{ على هاؤالء شىًهيدان 

من سىرَّد أف يقرأ القرآف رطبان كما أينًزؿ، فليقرأد على قراءة ابن أـي : "صلى ا  عليه كسلم يقوؿ
ف مسعود يعرؼ ذلك من نفسه كيعتنى به، حتى إنه كرد لزيد بن ثابت نسخ ككاف اب". عبد

يا معشر : "المصاحف فى عهد عثماف، ككاف يرل أنه أكلى منه بذلك، كقد قاؿ فى هذا
المسلمين، أيعزؿ عن نسخ المصاحف كيتوالد رجل كا  لقد أسلمتي كإنه لفى صلب رجل 

انتهى علم أصحاب رسوؿ ا  صلى : "أنه قاؿكعن مسركؽ . -يريد زيد بن ثابت  -؟ "كافر
عمر، كعلٌى، كعبد ا  بن مسعود، كأيبىٌى بن كعب، كأبى الدرداء، كزيد : ا  عليه كسلم إلى ستة

أىٍخًبرنا برجل : ، كقيل لحذيفة"علٌى، كعبد ا : بن ثابت، ثم انتهى علم هؤالء الستة إلى رجلين
ال نعلم : "ا  صلى ا  عليه كسلم نأخذ عنه، فقاؿقريب السمت كالدؿ كالهىٍدل من رسوؿ 

أحدان أقرب سمتان كال هىٍديان برسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم من ابن أـي عبد، كلقد علم 
". المحفوظوف من أصحاب محمد صلى ا  عليه كسلم، أف ابن أـي عبد أقربهم إلى ا  كسيلة

إنى قد بعثتي عمار بن ياسر أميران، : "كتب إلى أهلهاكلما سيَّرد عمر رضى ا  عنه إلى الكوفة 
كعبد ا  بن مسعود معلِّمان ككزيران، كهما من النجباء من أصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه 
". كسلم من أهل بدر فاقتدكا بهما، كأطيعوا كاسمعوا قولهما، كقد آثرتكم بعبد ا  على نفسى

عنه أهلها الحديث كالتفسير كالفقه، كهو معلمهم  كقد أقاـ رضى ا  عنه بالكوفة يأخذ
كقاضيهم، كمؤسس طريقتهم فى االعتداد بالرأل حيث ال يوجد النص، كلما قدـ علىُّ الكوفة، 

يا أمير المؤمنين؛ ما رأينا رجبلن أحسن : حضر عندد قـو كذكركا له بعض قوؿ عبد ا  كقالوا
أنشدكم : "ة، كال أشد كرعان من ابن مسعود، قاؿ علىٌ خيليقان، كال أرفق تعليمان، كال أحسن مجالس

". اللَّهم اشهد أنى أقوؿ مثل ما قالوا كأفضل: "نعم، قاؿ: ؟ قالوا"ا  أهو الصدؽ من قلوبكم
كمن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود رضى ا  عنه فى العلم، كمنزلته بين إخوانه من 

. غيرد، كذلك فضل ا  يؤتيه مىن يشاء من عبادد الصحابة، فالكل يشهد له كييقدِّمه على
 * *
: قيمة ابن مسعود فى التفسير* 



كاف الرجل منا إذا تعلَّم عشر آيات لم : "ركل ابن جرير كغيرد عن ابن مسعود أنه قاؿ
 ، كمن هذا األثر يتضح لنا مقدار"يجاكزهن حتى يعرؼ معانيهن كالعمل بهن

(ُ/ْٔ )

 

قاؿ : "حرص ابن مسعود على تفهم كتاب ا  تعالى كالوقوؼ على معانيه، كعن مسركؽ قاؿ
كالذل ال إله غيرد ما نزلت آية من كتاب ا  إال كأنا أعلم فيم : -يعنى ابن مسعود  -بد ا  ع

، كهذا األثر "نزلت كأين نزلت، كلو أعلم مكاف أحد أعلم بكتاب ا  منى تناله المطايا ألتيته
 يدؿ على إحاطة ابن مسعود بمعانى كتاب ا ، كأسباب نزكؿ اآليات، كحرصه على تعرؼ ما

كاف عبد ا  يقرأ : عند غيرد من العلم بكتاب ا  تعالى كلو لقى عنتان كمشقة، كقاؿ مسركؽ
ثنا فيها كيفسِّرها عامة النهار، كركل أبو نعيم فى الحلية عن أبى البحترل  علينا السورة ثم يحدِّ

ككفى بذلك علمان، علم القرآف كالسُّنَّة ثم انتهى، : أخبرنا عن ابن مسعود، قاؿ: قالوا لعلىِّ : قاؿ
ما أدرل أحدان أعلم منه بما نزؿ على محمد ابن عبد ا ، فقاؿ أبو : كقاؿ عقبة بن عامر

كصح عن ابن . إف تقل ذلك، فبنه كاف يسمع حين ال نسمع، كيدخل حين ال ندخل: موسى
: ؿأخذت من فىىِّ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم سبعين سورة، كقاؿ أبو كائ: مسعود أنه قاؿ

لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم : لما حرؽ عثماف المصاحف بلغ ذلك عبد ا  فقاؿ
بكتاب ا  كما أنا بخيرهم، كلو أنى أعلم أف أحدان أعلم بكتاب ا  منى تبلغه اإلبل ألتيته، قاؿ 

فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولوف، فما سمعت أحدان من أصحاب محمد ينكر ذلك : أبو كائل
كغير هذا كثير من اآلثار التى تشهد لمنزلة ابن مسعود العالية فى التفسير، كإذا كاف .. .عليه 

ابن مسعود يعلم هذا من نفسه كيتحدث به، فبف أصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم لم 
ينكركا عليه ذلك، بل كتحدَّثوا بمكانته فى العلم، كمقدار فهمه لكتاب ا ، كعلَّل ذلك أبو 

ألشعرل رضى ا  عنه، بأنه كاف يسمع حين ال يتيسر لهم السماع، كيدخل حين ال موسى ا
ييؤذف لهم بالدخوؿ، األمر الذل جعله أكفر حظان فى األخذ عن الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، 
كأعظم نصيبان من االغتراؼ من منهل النبوة الفيَّاض، كل ن صح عن أبى الدرداء أنه قاؿ بعد 

ما ترؾ بعدد مثله، لهى شهادة منه على  :موت ابن مسعود
مقدار علمه، كسمو مكانته بين أصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كبالجملة فابن 

أعلم الصحابة بكتاب ا  تعالى، كأعرفهم بمحكمه كمتشابهه كحبلله كحرامه، : مسعود كما قيل
ـ حرامه، فقيه فى الدين، عاًلم كقصصه كأمثاله، كأسباب نزكله، قرأ القرآف فأحٌل حبلله كحرَّ 

. * * بالسُّنَّة، بصير بكتاب ا 



: الركاية عن ابن مسعود كمبلغها من الصحة*
ابن مسعود أكثر مىن ريًكل عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضى ا  عنه، قاؿ 

، كقد حمل علم كأما ابن مسعود فقد ريًكل عنه أكثر مما ريًكل عن علىٌ : السيوطى فى اإلتقاف
 ابن مسعود فى التفسير أهل الكوفة نظران لوجودد بينهم،

(ُ/ٔٓ )

 

يجلس إليهم فيأخذكف عنه كيرككف له، فمن ركاته مسركؽ بن األجدع الهمدانى، كعلقمة بن 
كسيأتى . قيس النخعى، كاألسود بن يزيد، كغيرهم من علماء الكوفة الذين تتلمذكا له كرككا عنه

عند الكبلـ عن التفسير فى عصر التابعين،  -إف شاء ا  تعالى  -جميعان الكبلـ على هؤالء 
كقد كردت أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن مسعود، نجدها مبثوثة فى كتب التفسير بالمأثور ككتب 
الحديث، كمن هذد الركايات ما يمكن االعتماد عليه كالثقة به، كمنها ما يعتريه الضعف فى 

ل إسنادد، كقد تتبع العلماء النػيقَّاد هذد الركايات، كما تتَّبعوا غيرها بالنقد رجاله، أك االنقطاع ؼ
: تجريحان كتعديبلن كهذد هى أشهر الطرؽ عن ابن مسعود

كهذد الطريق من أصح . طريق األعمش، عن أبى الضحى، عن مسركؽ، عن ابن مسعود: أكالن 
. الطرؽ كأسلمها، كقد اعتمد عليها البخارل فى صحيحه

طريق مجاهد، عن أبى معمر، عن ابن مسعود، كهذد أيضان طريق صحيحة ال يعتريها : يان ثاف
. كقد اعتمد عليها البخارل فى صحيحه أيضان . الضعف

كهذد أيضان طريق صحيحة ييخىرِّج البخارل . طريق األعمش، عن أبى كائل، عن ابن مسعود: ثالثان 
. ة ما سبقمنها، ككفى بتخريج البخارل شاهدان على صحته كصح

كهذد الطريق ييخىرِّج منها . طريق السدل الكبير، عن مرة الهمدانى، عن ابن مسعود: رابعان 
كابن جرير ييخىرِّج منها فى تفسيرد كثيران، كقد علمت . الحاكم فى مستدركه، كيصحح ما ييخىرِّجه

. فيما مضى قيمة السدل الكبير فى باب الركاية
اؾ، عن ابن مسعود، كابن جرير ييخىرِّج منها فى تفسيرد طريق أبى ركؽ، عن الضح: خامسان 
. كهذد الطريق غير مرضية، ألف الضحاؾ لم يلق ابن مسعود فهى طريق منقطعة. أيضان 

 * * *
علٌى بن أبى طالب  -ّ
: ترجمته* 

هو أبو الحسن، علٌى بن أبى طالب بن عبد المطلب، القرشى الهاشمى، ابن عم رسوؿ ا  



أيمه فاطمة . كسلم، كصهرد على ابنته فاطمة، كذيرِّيته صلى ا  عليه كسلم منهاصلى ا  عليه 
كهو أكؿ هاشمى كيًلد من هاشميين، كرابع الخلفاء الراشدين، كأكؿ خليفة . بنت أسد بن هاشم

. من بنى هاشم، كهو أكؿ مىن أسلم من األحداث كصدَّؽ برسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم
كىًمنى الناس مىن }: كنزؿ فيه قوله تعالى: كموقفه من الهجرة مشهور، قيل. هاجر إلى المدينة

كقد شهد علٌى المشاهد كلها إال تبوؾ، [ .. َِٕ: البقرة]{ يىٍشًرم نػىٍفسىهي ابتغآء مىٍرضىاًت ا 
فبف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم خلىفه على أهله، كله فى الجميع ببلء عظيم كمواقف 

: اد الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم اللواء فى مواطن كثيرة، كقاؿ يـو خيبرمشهورة، كقد أعط
، ثم أعطاها "ألعطيَّن الراية رجبلن يفتح ا  على يديه، ييحب ا  كرسوله، كييحبه ا  كرسوله"

 لعلٌى رضى ا 

(ُ/ٔٔ )

 

أنت أخى فى : "عنه، كآخاد رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم لَّما آخى بين أصحابه كقاؿ له
كهو أحد العشرة المبشَّرين بالجنة، اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به غيرد، " الدنيا كاآلخرة

برسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، إلى فمن كرع فى الدين، إلى زهد فى الدنيا، إلى قرابة كصهر 
علم جم كفضل غزير، كقد توفى رحمه ا  فى رمضاف سنة أربعين من الهجرة، مقتوالن بيد عبد 

. الرحمن بن ملجم الخارجى، كعمرد ثبلث كستوف سنة، كقيل غير ذلك
 * *
: مبلغه من العلم* 

ـ االستنباط، أيكًتىى الحظ األكفر من كاف رضى ا  عنه بحران فى العلم، ككاف قول الحيجَّة، سلي
الفصاحة كالخطابة كالشعر، ككاف ذا عقل قضائى ناضج، كبصيرة نافذة إلى بواطن األيمور، 
ككثيران ما كاف يرجع إليه الصحابة فى فهم ما خفى كاستجبلء ما أشكل، كقد كالد رسوؿ ا  

، فكاف ميوفَّقان "ت لسانه كاهد قلبهاللهم ثبِّ : "صلى ا  عليه كسلم قضاء اليمن، كدعا له بقوله
، كال "قضية كال أبا حسن لها: "كميسدَّدان، فيصبلن فى المعضبلت، حتى ضيًرب به المثل فقيل

ركل علقمة عن . عجب، فقد تربى فى بيت النبوة، كتغذَّل بلباف معارفها، كعىمَّته مشكاة أنوارها
أكاف فى : كقيل لعطاء. علٌى بن أبى طالبكنا نتحدث أف أقضى أهل المدينة : ابن مسعود قاؿ

ال، كا  ال أعلمه، كركل سعيد بن جبير عن ابن عباس : أصحاب محمد أعلم من علٌى؟ قاؿ
". إذا ثبت لنا الشء عن علٌى لم نعدؿ عنه إلى غيرد: "قاؿ

، كالذل يرجع إلى أقضية علٌى رضى ا  عنه كخطبه ككصاياد، يرل أنه قد كيًهبى عقبلن ناضجان 



. كبصيرة نافذة، كحظان كافران من العلم كقوة البياف
 * *
: مكانته من التفسير* 

جمع علٌى رضى ا  عنه إلى مهارته فى القضاء كالفتول، علمه بكتاب ا ، كفهمه ألسرارد 
كخفى معانيه، فكاف أعلم الصحابة بمواقع التنزيل كمعرفة التأكيل، كقد ريًكل عن ابن عباس أنه 

". أخذت من تفسير القرآف فعن علٌى بن أبى طالبما : "قاؿ
كاً  ما نزلت آية إال كقد علمتي : "كأخرج أبو نعيم فى الحلية عن علٌى رضى ا  عنه أنه قاؿ

". فيم نزلت، كأين نزلت، كإف ربى كهبى لى قلبان عقوالن، كلسانان س والن 
فوا  ال تسألونى عن شئ إال سلونى، : شهدتي عليان يخطب كهو يقوؿ: "كعن أبى الطفيل قاؿ

 أخبرتكم، كسلونى عن كتاب ا ، فواً  ما من آية إال كأنا

(ُ/ٕٔ )

 

". أعلم أبليل نزلت أـ بنهار، أـ فى سهل، أـ فى جبل
إف القرآف أينزؿ على سبعة أحرؼ، ما منها : "كأخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود قاؿ

" حرؼ، إال كله ظهر كبطن، كإف علٌى بن أبى طالب عندد منه الظاهر كالباطن
. رين كالمؤيَّد فيهمكغير هذا كثير من اآلثار التى تشهد له بأنه كاف صدر المفس

 * *
: الركاية عن علٌى كمبلغها من الصحة*

كثرت الركاية فى التفسير عن علٌى رضى ا  عنه، كثرة جاكزت الحد، األمر الذل لفت أنظار 
. العلماء النػيقَّاد، كجعلهم يتتبعوف الركاية عنه بالبحث كالتحقيق، ليميزكا ما صح من غيرد

ليل بالنسبة لما كيًضع عليه، كيرجع ذلك إلى غيبلة الشيعة، كما صح عن علٌى فى التفسير ؽ
الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منه، إما تركيجان لمذهبهم كتدعيمان له، كإما 

. لظنهم الفاسد أف اإلغراؽ فى نسبة األقواؿ العلمية إليه ييعلى من قدرد، كيرفع من شأنه العلمى
لو ش تي أف أيٍكًقرى سبعين بعيران من تفسير أـ القرآف : "من قوله كأظن أف ما نيسب إلى علىٌ 

ال أصل له، اللَّهم إال فى أكهاـ الشيعة، الذين يغالوف فى حبه، كيتجاكزكف الحد فى " لفعلت
ثم هناؾ ناحية أخرل أغرت الويضَّاع بالكذب عليه، تلك الناحية هى نسبته إلى بيت . مدحه

ناحية، تيكسب الموضوع قبوالن، كتعطيه ركاجان كذيوعان على ألسن النبوة، كال شك أف هذد اؿ
الناس، كالحق أف كثرة الوضع على علٌى رضى ا  عنه أفسدت الكثير من علمه، كمن أجل 



ذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فيما يرككنه عنه إال على ما كاف من طريق األثبات من أهل 
كهذد أهم الطرؽ عن . لسلمانى كشيريح، كغيرهمابيته، أك من أصحاب ابن مسعود، كعبيدة ا

: علٌى فى التفسير
طريق صحيحة، . طريق هشاـ، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمانى، عن علىٌ : أكالن 

. ييخىرِّج منها البخارل كغيرد
كهذد طريق صحيحة، ييخرِّج منها ابن . طريق ابن أبى الحسين، عن أبى الطفيل، عن علىٌ : ثانيان 
. ة فى تفسيردعيين
كهذد طريق . طريق الزهرل، عن علٌى زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علىٌ : ثالثان 

حتى عدَّها بعضهم أصح األسانيد مطلقان، كلكن لم تشتهر هذد الطريق اشتهار . صحيحة جدان 
. ايات الباطلةالطريقتين السابقتين نظران لما ألصقه الضعفاء، كالكذَّابوف بزين العابدين من الرك

* * * 

(ُ/ٖٔ )

 

أيبىٌى بن كعب  -ْ
: ترجمته* 

ان، هو أبو المنذر، أك أبو الطفيل، أيبىٌى بن كعب بن قيس، األنصارل الخزرجى، شهد العقبة كبدر
كهو أكؿ مىن كتب لرسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم مقدمه المدينة، كقد أثنى عليه عمر رضى 

كقد أيٍختيًلفي فى كفاته على أقواؿ كثيرة، كاألكثر على أنه " أيبىٌى سيد المسلمين: "ا  عنه فقاؿ
. مات فى خبلفة عمر بن الخطاب رضى ا  عنه

 * *
: مبلغه من العلم*

كعب سيد القيرَّاء، كأحد كيتَّاب الوحى لرسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كقد قاؿ  كاف أيبىٌى بن
، كليس أدؿ على جودة حفظه لكتاب ا  "كاقرؤهم أيبىٌى بن كعب: "فيه صلى ا  عليه كسلم

تعالى من قراءة النبى صلى ا  عليه كسلم، فقد أخرج الترمذل بسندد إلى أنس بن مالك رضى 
إف ا  أمرنى أف أقرأ : إف النبى صلى ا  عليه كسلم قاؿ أليبىٌى بن كعب: "ق قاؿا  عنه أف

". نعم، فجعل أيبىٌى يبكى: آ  سمانى لك؟ قاؿ: قاؿ{ لىٍم يىكيًن الذين كىفىريكاٍ }: عليك
مىًتًه قيٍل ًبفىٍضًل ا  كىًبرىحٍ }: كما يمنعنى كهو يقوؿ: كفرحتى بذلك؟ قاؿ: كفى ركاية أنه قيل ألىبىىٌ 

ره مِّمَّا يىٍجمىعيوفى  يػٍ : كركل الشعبى عن مسركؽ قاؿ[ . ٖٓ: يونس]{ فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوٍا هيوى خى



عمر، كعلٌى، كعبد : كاف أصحاب القضاء من أصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم ستة"
". ا ، كأيبىٌى، كزيد، كأبو موسى

 * *
: مكانته فى التفسير* 

كعب من أعلم الصحابة بكتاب ا  تعالى، كلعل من أهم عوامل معرفته بمعانى  كاف أيبىٌى بن
ٍبران من أحبار اليهود، العارفين بأسرار الكتب القديمة كما كرد فيها،  كتاب ا ، هو أنه كاف حى

ككونه من كيتَّاب الوحى لرسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم كهذا بالضركرة يجعله على مبلغ عظيم 
ـ بأسباب النزكؿ كمواضعه، كميقىدَّـ القرآف كميؤخرد، كناسخه كمنسوخه، ثم ال ييعقل بعد من العل

ذلك أف تمر عليه آية من القرآف يشكل معناها عليه دكف أف يسأؿ عنها رسوؿ ا  صلى ا  
عليه كسلم، لهاذ كله عيٌد أيبىٌى بن كعب من المكثرين فى التفسير، الذين ييعتدَّ بما صح عنهم، 

. كييعوَّؿ على تفسيرهم
 * *
: الركاية عنه فى التفسير كمبلغها من الصحة* 

كثرت الركاية عن أيبىٌى بن كعب فى التفسير كتعدَّدت طرقها، كتتبع العلماء هذد الطرؽ بالنقد، 
كهذد هى أشهر الطرؽ  -فعدَّلوا كجرَّحوا، ألنه كغيرد من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه 

 :عنه

(ُ/ٔٗ )

 

كهذد . طريق أبى جعفر الرازل، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أيبىٌى رضى ا  عنه: أكالن 
أبو جعفر الرازل بهذا  طريق صحيحة، كقد كرد عن أيبىٌى، نسخة كبيرة فى التفسير، يركيها

اإلسناد إلى أيبىٌى، كقد خىرَّج ابن جرير كأبى حاتم منها كثيران، كأخرج الحاكم منها أيضان فى 
. مستدركه، كاإلماـ أحمد من مسندد

طريق ككيع عن سفياف، عن عبد ا  بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أيبىٌى بن كعب، : ثانيان 
اإلماـ أحمد فى مسندد، كهى على شرط الحسن، ألف عبد ا  بن  عن أبيه، كهذد ييخىرِّج منها

عبد ا  بن : "محمد بن عقيل كإف كاف صدكقان تكلم فيه من جهة حفظه، قاؿ الترمذل فى سننه
محمد بن عقيل، هو صدكؽ كقد تكلم فيه بعض أهل العلم من ًقبىل حفظه، كسمعت محمد بن 

اؽ بن إبراهيم، كالحميدل، يحتجوف بحديث عبد كاف أحمد بن حنبل، كإسح: إسماعيل يقوؿ
كهو مقارب الحديث، كنص الحافظ : -يعنى البخارل  -ا  بن محمد بن عقيل قاؿ محمد 



". الهيثمى فى مجمع الزكائد على أف حديثه حسن
* * * 

(ُ/َٕ )

 

 قيمة التفسير المأثور عن الصحابة
أف تفسير الصحابى الذل شهد الوحى، له حكم المرفوع، فكأنه : أطلق الحاكم فى المستدرؾ

: ركاد عن النبى صلى ا  عليه كسلم، كعزا هذا القوؿ للشيخين حيث يقوؿ فى المستدرؾ
 -عند الشيخين  -ليعلم طالب الحديث، أف تفسير الصحابى الذل شهد الوحى كالتنزيل "

كلكن قيَّد ابن الصبلح، كالنوكل، كغيرهما، هذا اإلطبلؽ، بما يرجع إلى أسباب " حديث مسند
ما قيل من أف ( : "ِْ)النزكؿ، كما ال مجاؿ للرأل فيه، قاؿ ابن الصبلح فى مقدمته ص 

ث مسند، فبنما ذلك فى تفسير يتعلق بسبب نزكؿ آية يخبر به تفسير الصحابى حدم
الصحابى، أك نحو ذلك مما ال يمكن أف يؤخذ إال عن النبى صلى ا  عليه كسلم كال مدخل 

مىن أتى امرأته من ديبيرها فى قػيبيلها : كانت اليهود تقوؿ: للرأل فيه، كقوؿ جابر رضى ا  عنه
اآلية، فأما [ ... ِِّ: البقرة]{ ًنسىآؤيكيٍم حىٍرثه لَّكيمٍ }: كجىلَّ  جاء الولد أحوؿ، فأنزؿ ا  عىزَّ 

سائر تفاسير الصحابة التى ال تشتمل على إضافة شئ إلى الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم 
". فمعدكدة فى الموقوفات

بما ذهب إليه ابن الصبلح كغيرد " معرفة علـو الحديث"كلكٌنا نجد الحاكم نفسه قد صرَّح فى 
لىوَّاحىةه }: كمن الموقوفات ما حدثناد أحمد بن كامل بسندد عن أبى هريرة فى قوله: يث قاؿح

تلقاهم جهنم يـو القيامة فتلفحهم لفحة فبل تترؾ لحمان على : قاؿ[ .. ِٗ: المدثر]{ لٍِّلبىشىرً 
ر إف تفسي: فهذا كأشباهه ييعدى فى تفسير الصحابة من الموقوفات، فأما ما نقوؿ: عظم، قاؿ

: ثم أكرد حديث جابر فى قصة اليهود كقاؿ.. " الصحابة مسند، فبنما نقوله فى غير هذا النوع
كفهذا كأشباهه مسند ليس بموقوؼ، فبف الصحابى الذل شهد الوحى كالتنزيل فأخبر عن آية "

". من القرآف أنها نزلت فى كذا فبنه حديث مسند
، فاعتمد الناس ما قيَّد، "المستدرؾ"فى  ما أطلق" معرفة علـو الحديث"فالحاكم قيَّد فى 

إطبلؽ الحاكم بأنه كاف حريصان على جمع " التدريب"كتركوا ما أطلق، كعلَّل السيوطى فى 
حتى أكرد فيه ما ليس من شرط المرفوع، ثم اعترض بعد ذلك على " المستدرؾ"الصحيح فى 

 الحاكم، حيث عىدَّ الحديث المذكور عن أبى هريرة من الموقوؼ،

(ُ/ُٕ )



 

. كذلك؛ ألنه يتعلق بذكر اآلخرة، كهذا ال مدخل للرأل فيه، فهو من قبيل المرفوع كليس
. كبعد هذا كله نخلص بهذد النتائج

تفسير الصحابى له حكم المرفوع، إذا كاف مما يرجع إلى أسباب النزكؿ، ككل ما ليس : أكال
لم يسندد إلى رسوؿ للرأل فيه مجاؿ، أما ما يكوف للرأل فيه مجاؿ، فهو موقوؼ عليه ما داـ 

. ا  صلى ا  عليه كسلم
ما حيًكمى عليه بأنه من قبيل المرفوع ال يجوز ردد اتفاقان، بل يأخذد المفسر كال يعدؿ عنه : ثانيان 

. إلى غيرد بأية حاؿ
: ما حيًكمى عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء: ثالثان 

فسير ال يجب األخذ به ألنه لىمَّا لم يرفعه، إلى أف الموقوؼ على الصحابى من الت: فذهب فريق
. عيًلم أنه اجتهد فيه، كالمجتهد ييخطئ كييصيب، كالصحابة فى اجتهادهم كسائر المجتهدين

كذهب فريق آخر إلى أنه يجب األخذ به كالرجوع إليه، لظن سماعهم له من رسوؿ ا  صلى 
ب، ألنهم أدرل الناس بكتاب ا ، إذ هم ا  عليه كسلم، كألنهم إف فسَّركا برأيهم فرأيهم أصو

أهل اللساف، كلبركة الصحابة كالتخلق بأخبلؽ النبوة، كًلمىا شاهدكد من القرائن كاألحواؿ التى 
اختيصوا بها، كًلمىا لهم من الفهم التاـ كالعلم الصحيح، ال سيما علماؤهم ككبراؤهم كاألئمة 

. رهماألربعة، كعبد ا  بن مسعود، كابن عباس كغي
. قسم كرد تفسيرد بالنقل، كقسم لم يرد: اعلم أف القرآف قسماف": "البرهاف"قاؿ الزركشى فى 

إما أف يرد عن النبى صلى ا  عليه كسلم، أك الصحابة، أك رؤكس التابعين، فاألكؿ : كاألكؿ
هم ييبحث فيه عن صحة السند، كالثانى يينظر فى تفسير الصحابى، فبف فسَّرد من حيث اللغة ؼ

". أهل اللساف فبل شك فى اعتمادد، أك بما شاهدكد من األسباب كالقرائن فبل شك فيه
كحين ذ إذا لم نجد التفسير فى القرآف كال فى : " ... كقاؿ الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيرد

السُّنَّة، رجعنا فى ذلك إلى أقواؿ الصحابة، فبنهم أدرل بذلك، ًلمىا شاهدكد من القرائن 
ـى، كالعلم الصحيح، كالعمل الصالح، ال كاألح كاؿ التى اختيصوا بها، كًلمىا لهم من الفهم التا

سيما علماؤهم ككبراؤهم، كاألئمة األربعة، كالخلفاء الراشدين، كاألئمة المهتدين المهديين، 
". كعبد ا  بن مسعود رضى ا  عنهم

. يه القلب ًلمىا ذيكركهذا الرأل األخير هو الذل تميل إليه النفس، كيطم ن إؿ
* * * 

(ُ/ِٕ )

 



 مميزات التفسير فى هذد المرحلة
: يمتاز التفسير فى هذد المرحلة بالمميزات اآلتية

لم يػيفىسَّر القرآف جميعه، كإنما فيسِّر بعض منه، كهو ما غمض فهمه كهذا الغموض كاف : أكالن 
يزداد كلما بػىعيد الناس عن عصر النبى صلى ا  عليه كسلم كالصحابة، فكاف التفسير يتزايد تبعان 

. سير آيات القرآف جميعهالتزايد هذا الغموض، إلى أف تم تف
ًقلَّة االختبلؼ بينهم فى فهم معانيه، كسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما بعد إف شاء ا  : ثانيان 
. تعالى
كانوا كثيران ما يكتفوف بالمعنى اإلجمالى، كال ييلزموف أنفسهم بتفهم معانيه تفصيبلن، فيكفى : ثالثان 

أنه تعداد لًنعمى ا  تعالى على [ .. ُّ: عبس]{ هىةن كىأىبٌان كىفىاؾً }: أف يفهموا من مثل قوله تعالى
. عبادد
رى }: االقتصار على توضيح المعنى اللُّغول الذل فهمود بأخصر لفظ، مثل قولهم: رابعان  غىيػٍ

أل غير متعرض لمعصية، فبف زادكا على ذلك فمما عرفود من [ .. ّ: المائدة]{ ميتىجىاًنفو إًلٍثمو 
. أسباب النزكؿ

ندرة االستنباط العلمى لؤلحكاـ الفقهية من اآليات القرآنية كعـو كجود االنتصار : امسان خ
للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب ا ، نظران التحادهم فى العقيدة، كألف االختبلؼ المذهبى 

. لم يقم إال بعد عصر الصحابة رضى ا  عنهم
. صر، ألف التدكين لم يكن إال فى القرف الثانىلم ييدَّكف شيء من التفسير فى هذا الع: سادسان 

نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض المتأخرين من كجود القرآف 
. التى نزؿ بها من عند ا  تعالى

اتخذ التفسير فى هذد المرحلة شكل الحديث، بل كاف جزءان منه كفرعان من فركعه، كلم : سابعان 
شكبلن منظمان، بل كانت هذد التفسيرات تيركل منثورة آليات متفرقة، كما كاف  يتخذ التفسير له

الشأف فى ركاية الحديث، فحديث صبلة بجانب حديث جهاد، بجانب حديث ميراث، بجانب 
. كهكذا... حديث فى تفسير آية 

كليس المعترض أف يعترض علينا بتفسير ابن عباس، فبنه ال تصح نسبته إليه، بل جمعه 
يركزآبادل كنسبة إليه، معتمدان فى ذلك على ركاية كاهية، هي ركاية محمد بن مركاف السدل، الف

. عن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس كهذد هي سلسلة الكذب كما قيل
* * * 

(ُ/ّٕ )

 



 المرحلة الثانية للتفسير أك التفسير فى عصر التابعين: الباب الثانى

(ُ/ٕٓ )

 

 ابتداء هذد المرحلة
 

تنتهى المرحلة األكلى للتفسير بانصراـ عهد الصحابة، كتبدأ المرحلة الثانية للتفسير من عصر 
. لوماتهم عنهالتابعين الذين تتلمذكا للصحابة فتلقوا غالب مع

ككما اشتهر بعض أعبلـ الصحابة بالتفسير كالرجوع إليهم فى استجبلء بعض ما خفى من كتاب 
ا ، اشتهر أيضان بالتفسير أعبلـ من التابعين، تكلَّموا فى التفسير، ككضَّحوا لمعاصريهم خفى 

. معانيه
 * *
 

 مصادر التفسير فى هذا العصر
 

فهمهم لكتاب ا  تعالى على ما جاء فى الكتاب نفسه، كعلى كقد اعتمد هؤالء المفسِّركف فى 
ما رككد عن الصحابة عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كعلى ما رككد عن الصحابة من 

تفسيرهم أنفسهم، كعلى ما أخذكد من أهل الكتاب مما جاء فى كتبهم، كعلى ما يفتح ا  به 
.   تعالىعليهم من طريق االجتهاد كالنظر فى كتاب ا

كقد ركت لنا كتب التفسير كثيران من أقواؿ هؤالء التابعين فى التفسير، قالوها بطريق الرأل 
كاالجتهاد، كلم يصل إلى علمهم شئ فيها عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، أك عن أحد من 

. الصحابة
حابة من التفسير لم إف ما نيًقل عن الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم كعن الص: كقد قلنا فيما سبق

يتناكؿ جميع آيات القرآف، كإنما فسَّركا ما غمض فهمه على معاصريهم، ثم تزايد هذا الغموض 
كلما بػىعيد الناس عن عصر النبى صلى ا  عليه كسلم كالصحابة، فاحتاج  -على تدرج  -

فسير بمقدار ما المشتغلوف بالتفسير من التابعين إلى أف يكملوا بعض هذا النقص، فزادكا فى الت
زاد من غموض، ثم جاء مىن بعدهم فأتموا تفسير القرآف تباعان، معتمدين على ما عرفود من لغة 
العرب كمناحيهم فى القوؿ، كعلى ما صح لديهم من األحداث التى حدثت فى عصر نزكؿ 

. كغير هذا من أدكات الفهم ككسائل البحث... القرآف 



 * *
 

 قمدارس التفسير التى قامت في
 
: مدارس التفسير فى عصر التابعين* 

فتح ا  على المسلمين كثيران من ببلد العالىم فى حياة رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كفى 
عهود الخلفاء من بعدد، كلم يستقركا جميعان فى بلد كاحد من ببلد المسلمين، بل نأل الكثير 

النول، موزَّعين على جميع الببلد التى  منهم عن المدينة مشرؽ النور اإلسبلمى ثم استقر بهم
دخلها اإلسبلـ، ككاف منهم الوالة، كمنهم الوزراء، كمنهم القضاة، كمنهم المعلِّموف، كمنهم غير 

 .ذلك

(ُ/ٕٔ )

 

كقد حمل هؤالء معهم إلى هذد الببلد التى رحلوا إليها، ما كعود من العلم، كما حفظود عن 
رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذكف العلم عنهم، كينقلونه 

ة، أساتذتها الصحابة، كتبلميذها لمن بعدهم، فقامت فى هذد األمصار المختلفة مدارس علمي
. التابعوف

كاشتهر بعض هذد المدارس بالتفسير، كتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسِّرين من 
الصحابة، فقامت مدرسة للتفسير بمكة، كأخرل بالمدينة، كثالثة بالعراؽ، كهذد المدارس 

. هدالثبلث، هى أشهر مدارس التفسير فى األمصار فى هذا الع
كأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، ألنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، : "قاؿ ابن تيمية

كعطاء بن أبى رباح، كعكرمة مولى ابن عباس، كغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاككس، كأبى 
ككذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، كمن ذلك . الشعثاء، كسعيد بن جبير، كأمثالهم

به عن غيرهم، كعلماء أهل المدينة فى التفسير، مثل زيد بن أسلم، الذل أخذ عنه  ما تميزَّكا
". مالك التفسير، كأخذ عنه أيضان ابنه عبد الرحمن، كعبد ا  بن كهب

كأرل أف أتكلم عن كل مدرسة من هذد المدارس الثبلث، كعن أشهر المفسِّرين من التابعين 
: لمدارس من الصحابة، فأقوؿ كبا  التوفيقالذين أخذكا التفسير عن أساتذة هذد ا

مدرسة التفسير بمكة : أكالن 
: قيامها على ابن عباس* 



قامت مدرسة التفسير بمكة على عبد ا  بن عباس رضى ا  عنهما، فكاف يجلس ألصحابه 
ف من التابعين، ييفسِّر لهم كتاب ا  تعالى، كيوضح لهم ما أشكل من معانيه، ككاف تبلميذد يعو

. عنه ما يقوؿ، كيرككف لمن بعدهم ما سمعود منه
 * *
: أشهر رجالها* 

سعيد بن جبير، كمجاهد، كعكرمة مولى ابن عباس، : كقد اشتهر من تبلميذ ابن عباس بمكة
. كطاككس بن كيساف اليمانى، كعطاء بن أبى رباح

ة ككثرة، كما اختلف كهؤالء كلهم كانوا من الموالى، كهم يختلفوف فى الركاية عن ابن عباس ًقلَّ 
. العبلء فى مقدار الثقة بهم كالركوف إليهم

كنسوؽ الحديث عن كل كاحد منهم، ليتضح لنا مكانته فى التفسير، كمقدار االعتماد عليه 
 :فيه

(ُ/ٕٕ )

 

عيد بن جبير س -ُ
: ترجمته* 

كاف . سعيد بن جبير بن هشاـ األسدل الوالبى، موالهم -أك أبو عبد ا   -هو أبو محمد 
كركل عن ابن . سمع جماعة من أئمة الصحابة. حبشى األصل، أسود اللوف، أبيض الخصاؿ

. عباس، كابن مسعود، كغيرهما
: مكانته فى التفسير* 

ف كمتقدميهم فى التفسير كالحديث كالفقه، أخذ القراءة عن ابن كاف رحمه ا  من كبار التابعي
عباس عرضان، كسمع منه التفسير، كأكثر ركايته عنه كقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن 

كاف : "الصحابة ككاف يقرأ بها، يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن عبد الملك أنه قاؿ
أ ليلة بقراءة عبد ا  بن مسعود، كليلة بقراءة زيد بن سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضاف فيقر

، كال شك أف جمعه لهذد القراءات كاف يعطيه القدرة "ثابت، كليلة بقراءة غيرد، كهكذا أبدان 
على التوسع فى معرفة معانى القرآف كأسرارد، كلكن يظهر لنا أنه كاف يتورع من القوؿ فى 

من أف رجبلن سأؿ سعيدان أف يكتب له تفسير : ابن خلكاف التفسير برأيه، يدلنا على ذلك ما ركاد
كلقد جمع سعيد علم أصحابه من . ألف يسقط شقِّى أحب إلىَّ من ذلك: القرآف فغضب كقاؿ

كاف من أعلم : "التابعين، كأىلمَّ بما عندهم من النواحى التى برزكا فيها، فقد قاؿ خصيف



اء، كبالحبلؿ كالحراـ طاكككس، كبالتفسير أبو كبالحج عط. التابعين بالطبلؽ سعيد بن المسيب
". الحجاج مجاهد بن جبر، كأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير

لهذا كله نجد أستاذد ابن عباس يثق بعلمه، كيحيل عليه مىن يستفتيه، ككاف يقوؿ ألهل الكوفة 
ركل عمرك كم -يعنى سعيد بن جبير  -أليس فيكم ابن أـ الدهماء؟ : إذا أتود ليسألود عن شئ
لقد مات سعيد بن جبير كما على ظهر األرض أحد إال كهو محتاج : بن ميموف عن أبيه أنه قاؿ

كيرل بعض العلماء أنه ميقدَّـ على مجاهد كطاككس فى العلم، ككاف قتادة يرل أنه . إلى علمه
. أعلم التابعين بالتفسير

هو ثقة، حيجَّة، : أبو القاسم الطبرل هذا كقد كىثَّقى علماء الجرح كالتعديل سعيد بن جبير، فقاؿ
كهو ميٍجمىع . كاف عبدان فاضبلن كرعان : كذكرد ابن حباف فى الثقات كقاؿ. إماـ على المسلمين

. عليه من أصحاب الكتب الستة
 ، كهو ابن تسع( خمس كتسعين من الهجرة)هػ  ٓٗكقد قيتل فى شعباف سنة 

(ُ/ٕٖ )

 

كله مناظرة قبل قتله مع الحجاج، تدؿ على . قتله الحجاج صبران : كأربعين سنة، قاؿ أبو الشيخ
. قوة يقينه، كثبات إيمانه، كثقته با ، فرضى ا  عنه كأرضاد

 * * *
مجاهد بن جبر  -ِ
: ترجمته* 

هو مجاهد بن جبر، المكى، المقرئ، المفسِّر، أبو الحجاج المخزكمى، مولى السائب بن أبى 
فى خبلفة ( إحدل كعشرين من الهجرة)هػ  ُِ كلد سنة. كاف أحد األعبلـ األثبات. السائب

على األشهر، ( أربع كمائة)هػ  َُْككانت كفاته بمكة كهو ساجد، سنة . عمر بن الخطاب
. كعمرد ثبلث كثمانوف سنة

 * *
: مكانته فى التفسير* 

أقل أصحاب ابن عباس ركاية عنه فى التفسير، ككاف أكثقهم، لهذا  -رحمه ا   -كاف مجاهد 
على تفسيرد الشافعى كالبخارل كغيرهما، كنجد البخارل رضى ا  عنه فى كتاب اعتمد 

التفسير من الجامع الصحيح، ينقل لنا كثيران من التفسير عن مجاهد، كهذد أكبر شهادة من 
البخارل على ثقته كعدالته، كاعتراؼ منه بمبلغ فهمه لكتاب ا  تعالى، كقد ركل الفضل ابن 



كركل عنه أيضان أنه . عرضت القرآف على ابن عباس ثبلثين مرة: دان يقوؿميموف أنه سمع مجاد
عرضت القرآف على ابن عباس ثبلث عرضات، أقف عند كل آية، أساله فيم نزلت، ككيف : قاؿ

كانت؟ كال تعارض بين هاتين الركايتين، ألف اإلخبار بالقليل ال ينافى اإلخبار بالكثير، كلعله 
س ثبلثين مرة لتماـ الضبط، كدقة التجويد، كحيٍسن األداء، كعرضه عرض القرآف على ابن عبا

كما تيشعر . بعد ذلك ثبلث مرات طلبان لتفسيرد، كمعرفة ما دؽ من أسرارد، كخفى من معانيه
رأيت مجاهدان سأؿ ابن عباس عن تفسير القرآف : كعن ابن أبى مليكة قاؿ. بذلك ألفاظ الركاية

كركل عبد السبلـ بن حرب . اكتب، حتى سأله عن التفسير كله :كمعه ألواحه، فقاؿ ابن عباس
أعلم مىن بقى : كقاؿ قتادة. كاف أعلمهم بالتفسير مجاهد، كبالحج عطاء: عن مصعب قاؿ
كاف : كقاؿ ابن حباف. كاف ثقة، فقيهان، عالمان، كثير الحديث: كقاؿ ابن سعد. بالتفسير مجاهد

سمعت : ابن جرير فى تفسيرد عن أبى بكر الحنفى قاؿ كأخرج. فقيهان، كرعان، عابدان، متقنان 
ككاف رحمه ا  جيد الحفظ، . إذا جاءؾ التفسير عن مجاهد فحسبك به: سفياف الثورل يقوؿ

 كقد حدَّث بهذا عن نفسه

(ُ/ٕٗ )

 

كقاؿ الذهبى فى الميزاف، فى آخر . كددتي أف نافعان يحفظ حفظك: قاؿ لى ابن عمر: فقاؿ
كقد أخرج له أصحاب الكتب . أجمعت األيمة على إمامة مجاهد كاالحتجاج به: ترجمة مجاهد

. الستة
. العلماء النػيقَّاد تشهد بعلو مكانته فى التفسيركل هذد شهادات من 

أف أبا بكر : كلكن مع هذا كله، كاف بعض العلماء ال يأخذ بتفسيرد، فقد ركل الذهبى فى ميزانه
ما باؿ تفسير مجاهد مخالف؟ أك ما بالهم يػىتَّقوف تفسير : قلت لؤلعمش: بن عياش قاؿ

. ركف أنه يسأؿ أهل الكتابكانوا م: قاؿ -كما هى ركاية ابن سعد  -مجاهد؟ 
كجملة القوىؿ . هذا هو كل ما أيًخذ على تفسيرد كلكن لم نر أحدان طعن عليه فى صدقه كعدالته

فبف مجاهدان ثقة ببل مدافعة، كإف صح أنه كاف يسأؿ أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدكد ما 
شدىد النكير على مىن يأخذ  الذل. يجوز له من ذلك، ال سيما كهو تلميذ حىٍبر األيمة ابن عباس

عن أهل الكتاب كييصىدِّقهم فيما يقولونه مما يدخل تحت حدكد النهى الوارد عن رسوؿ ا  
. صلى ا  عليه كسلم

 * *
: مجاهد كالتفسير العقلى* 



يعطى عقله حرية كاسعة فى فهم بعض نصوص القرآف التى  -رضى ا  عنه  -ككاف مجاهد 
إذا ما مىرَّ بنص قرآنى من هذا القبيل، كجدناد ينزله بكل صراحة ككضوح يبدك ظاهرها بعيدان، ؼ

على التشبيه كالتمثيل، كتلك الخطة كانت فيما بعد مبدءان معترفان به كمقرران لدل المعتزلة فى 
. تفسير القرآف بالنسبة لمثل هذد النصوص

هد نجدد يطبق هذا المبدأ كإذا نحن رجعنا إلى تفسير ابن جرير كقرأنا بعض ما جاء فيه عن مجا
. عمليان فى مواضع كثيرة

كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الذين اعتدكا }: من سورة البقرة[ ٓٔ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
: -كما يركل عنه ابن جرير  -نجدد يقوؿى { ًمٍنكيٍم ًفي السبت فػىقيٍلنىا لىهيٍم كيونيوٍا ًقرىدىةن خىاًسً ينى 

". كبهم كلم ييمسىخوا قردة، كإنما هو مىثىله ضربه ا  لهم كمثل الحمار يحمل أسفاران ميًسخىت قل"
كهذا القوؿ الذل : كلكن نجد ابن جرير ال يرتضى هذا التفسير من مجاهد فيقوؿ معقبان عليه

ثم يمضى فى تفنيد هذا القوؿ بأدلة .. قاله مجاهد قوؿ لظاهر ما دؿَّ عليه كتاب ا  مخالف
. كيةكاضحة ؽ

من سورة [ ِّ، ِِ]ككذلك نجد ابن جرير ينقل عن مجاهد أنه فسَّر قوله تعالى فى اآليتين 
 تنتظر الثواب: "بقوله.. { إلى رىبػِّهىا نىاًظرىةه * كيجيوده يػىٍومىً ذو نَّاًضرىةه }: القيامة

(ُ/َٖ )

 

كهذا التفسير عن مجاهد كاف فيما بعد متك ان قويان للمعتزلة فيما " من ربها، ال يراد من خلىقه شئ
. ذهبوا إليه فى مسألة رؤية ا  تعالى

كلعل مثل هذا المسلك من مجاهد، هو الذل جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجوف من 
برأيهم يتقوف تفسيرد، كيلومونه على قوله فى القرآف بمثل هذد الحرية الواسعة القوؿ فى القرآف 

أنت الذل تفسِّر القرآف برأيك؟ : قاؿ رجل ألبى: فى الرأل، فقد ركل عن ابن مجاهد أنه قاؿ
إنى إذف لجرئ، لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجبلن من أصحاب : فبكى أبى ثم قاؿ

. كرضى عنهم النبى صلى ا  عليه كسلم
كمهما يكن من شئ، فمجاهد رضى ا  عنه إماـ فى التفسير غير مدافع، كليس فى إعطائه 

. أك يقلل من مكانته. لنفسه مثل هذد الحرية ما يغض من قيمته
 * * *

ًعكرمة  -ّ
: ترجمته*



 ركل عن( أصله من البربر بالمغرب)هو أبو عبد ا  ًعكرمة البربرل المدنى مولى ابن عباس 
. موالد، كعلٌى بن أبى طالب، كأبى هريرة، كغيرهم

 * *
: اختبلؼ العلماء فى توثيقه* 

كقد اختلف العلماء فى توثيقه، فكاف منهم مىن ال يثق به كال يركل له، ككاف منهم من ييوثػىقِّه 
. كيركل له

 * *
: مطاعن مىن ال يػيوىثِّقونه*

إنه كاف يىدَّعى : نه بالجرأة على العلم كيقولوفكإنَّا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة، يصفو
معرفة كل شئ من القرآف، كيزيدكف على ذلك فيتهمونه بالكذب على موالد ابن عباس، كبعدد 
هذا كله، يتهمونه بأنه كاف يرل رأل الخوارج، كيزعم أف موالد كاف كذلك، كقد نقل ابن حجر 

ما ركاد شعبة عن عمرك بن : ها، فمن ذلككل هذد التهم كنسبها لقائلي" تهذيب التهذيب"فى 
ال تسألنى عن القرآف، كسل مىن : سأؿ رجل ابن المسيب عن آية من القرآف، فقاؿ: مرة قاؿ

لو : كحكى إبراهيم بن ميسرة أف طاككسان قاؿ. يعنى ًعكرمة -يزعم أنه ال يخفى عليه منه شئ 
المطايا، كركل أبو خلف الجزار عن أف مولى ابن عباس اتقى ا  ككف من حديثه لشيدَّت إليه 

كيحك يا نافع، كال تكذب علٌى كما .. اتق ا : سمعت ابن عمر يقوؿ لنافع: يحيى البكَّاء قاؿ
 كذب

(ُ/ُٖ )

 

أف : كريكل أف سعيد بن المسيب قاؿ مثل ذلك لموالد، كركل ابن سعد. ًعكرمة على ابن عباس
. إف هذا يكذب على أبى: علٌى بن عبد ا  كاف ييوًثٍػقيه على باب الكنيف كيقوؿ

إنه مات هو ككثير عزة فى : ثم بعد ذلك كله ييصوِّركف للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولوف
.. يشهد جنازته أحد، أما كثير فقد شيَّعه خلق كثيريـو كاحد، فلم 

 * *
: تفنيد هذد المطاعن كدفاع ًعكرمة عن نفسه* 

هذا الذل تقدَّـ هو بعض الركايات التى ركاها مىن ال يثق بعدالة ًعكرمة، ككلها تهم باطلة ال تقـو 
لركاية عنه ألف هذا على أساس، فًعكرمة مولى ابن عباس، كاف يبلزمه كيخالطه، فبل يضيرد كثرة ا

أمر طبيعى، كال يمكن أف يػيعىد افتراءن على العلم كافتياتان على الركاية، ألف كثرة الركاية ليست من 



المطاعن التى تيوجَّه إلى الراكل كتيٍذًهب بعدالته، فهذا أبو هريرة قاؿ الناس عنه فى عصرد، أكثرى 
سوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كهو أنه كاف أبو هريرة، فبيَّن لهم سبب إكثارد من الركاية عن ر

يبلـز النبى على ملء بطنه، كال شئ يشغله كما شغل غيرد من الصحابة بالصفق فى األسواؽ، 
. فهل ذهبت عدالة أبى هريرة كفقدنا الثقة به لكثرة ركايته؟ اللَّهم ال

ك أنه ككيًجهى به ليػيفىنِّدد، ثم إف هذا االتهاـ لم يخف على ًعكرمة، بل كاف يبلغه عن متهميه فيود ؿ
رأيت هؤالء الذين يكذبوننى، يكذبوننى : قاؿ ًعكرمة: فقد ركل حىماد بن زيد عن أيوب أنه قاؿ

ثم نراد .. من خلفى، أفبل ييكذبوننى فى كجهى؟ فبذا كذبَّونى فى كجهى فقد كا  كىذَّبونى
كنت : ف بن حكيم قاؿيستشهد ببعض أصحابه على صدقه فيما يركل عن موالد، فعن عثما

يا أبا أمامة، أيذكِّرؾى ا ، هل سمعت : جالسان مع أبى أيمامة سهل بن حنيف، إذ جاء عكرمة فقاؿ
. نعم: ما حدَّثكم عكرمة عنى فصدِّقود فبنه لم يكذب علىَّ؟ فقاؿ أبو أمامة: ابن عباس يقوؿ

. االفتراء على موالدهذا هو رد ًعكرمة على متهميه بالكذب كتفنيدد لما نيسب إليه من 
: من أف علٌى بن عبد ا  بن عباس كاف يػيٍوثًقه على باب الكنيف كيقوؿ: كأما ما ركاد ابن سعد

من أف ابن عباس : إف هذا يكذب على أبى، فبنه مردكد بما ركاد ابن حجر فى تهذيب التهذيب
بن يزيد بن معاكية،  مات كًعكرمة على الرؽ، فباعه كلدد علٌى بن عبد ا  بن عباس، من خالد

ما خير لك، بعتى علم أبيك بأربعة آالؼ؟ : بأربعة آالؼ دينار، فأتى ًعكرمة موالد عليان فقاؿ له
". فاستقاله فأقاله فأعتقه

ثم نجد بعد هذا أف ما ركل عن ابن عمر ال يصح، ألنه من ركاية يحيى البكَّاء، كيحيى البكَّاء 
 .ح العىٍدؿ بكبلـ المجركحمتركؾ الحديث، كمن المحاؿ أف ييجرَّ 

(ُ/ِٖ )

 

كأما ما قيل من أنه توفى هو ككثير الشاعر فى يـو كاحد فلم يشهد أحد جنازته، بخبلؼ كثير 
شيَّعه الكثير من الناس، فلسنا نعلم نصيب هذا القوؿ من الصحة، كلعل ذلك على فرض فقد 

كليس . كاف بسبب تطلب األمير له كتغيبه عنه حتى مات -كما يقوؿ ابن حجر  -صحته 
. صحيحان ما قيل من أف هذا يرجع إلى تحقير المولى إزاء تشريف الحر

شهدكا جنازة كثير كتركوا عكرمة، لم يثبت، ألف  أف ما نيقل من أنهم: كيحقق ابن حجر بعد هذا
. ناقله لم ييسىم

كأما ما ريمى به من الميل للخوراج، فافتراء عليه، كال يكاد يتفق مع سلوكه فى حياته، قاؿ ابن 
فأما البدعة، فبف ثبتت عليه فبل تضر حديثه، ألنه لم يكن داعية، مع أنها لم تثبت : "حجر



". عليه
 * *
: كىثِّقين لهشهادات الم* 

كلو أننا تتبعنا أقواؿ المنصفين، الذين عرفوا حقيقة هذا التابعى الجليل، لوجدناد رجبلن ثبتان، ال 
ييتهم فى عدالته، ككل ما قيل فى شأنه من التهم ال ييراد به إال أف يفقد الناس ثقتهم به كركونهم 

.. لة الرجل كصدؽ ركايتهكإليك ما قاله بعض علماء الجرح كالتعديل لتقف على عدا. إليه
إذا : كقاؿ ابن معين. نعم ييحتج به. ييحتج بحديث ًعكرمة؟ فقاؿ: قلت ألحمد: قاؿ المرزكل

مكى : كقاؿ العجلى فيه. رأيت إنسانان فى ًعكرمة، كفى حماد بن سلمة، فاتهمه على اإلسبلـ
د من أصحابنا إال كهو ليس أح: كقاؿ البخارل. تابعى ثقة، برئ مما يرميه به الناس من الحركرية

كقد كىثَّقه النسائى كأخرج له فى كتابه السنن، كما أخرج له البخارل، كمسلم، . يحتج بعًكرمة
كقاؿ . كأبو داكد، كغيرهم، ككاف مسلم بن الحجاج من أسوئهم رأيان فيه، ثم عدله بعد ما جىرَّحه

رمة، كاتفق على ذلك أجمع عامة أهل العلم بالحديث على االحتجاج بحديث ًعك: المركزل
رؤساء أهل الحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل، كابن راهويه، كيحيى ابن معين، 

ًعكرمة عندنا إماـ الدنيا : كأبو ثور، كلقد سألت إسحاؽ بن راهويه عن االحتجاج بحديثه فقاؿ
! تػىعىجَّبى من سؤالى إياد -

لم كجميع مىن ذكرت من علماء الركاية فى فهل هناؾ من يػيقىدَّـ على البخارل كمس... كبعد 
باب التعديل كالتجريح؟، كإذا كاف هؤالء هم أعلم الناس بالرجاؿ، فهل تقبل تجريح من عداهم 

 كنترؾ توثيقهم؟

(ُ/ّٖ )

 

!! الحق أف ًعكرمة تابعى موثوؽ بعدالته كدينه، ككل ما ريًمىى به كذب كاختبلؽ
 * *
: مبلغه من العلم كمكانته فى التفسير* 

بلغ عظيم من العلم، كعلى مكانة عالية من التفسير هذا كإف ًعكرمة رضى ا  عنه، كاف على ـ
. كاف من علماء زمانه بالفقه كالقرآف: خاصة، كقد شهد له العلماء بذلك، فقاؿ ابن حباف

هذا : دفع إلٌى جابر ابن زيد مسائل أسأؿ عنها ًعكرمة كجعل يقوؿ: عمرك بن دينار: كقاؿ
ما بقى أحد أعلم بكتاب ا  : عبى يقوؿككاف الش. ًعكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلود

طاككس، كمجاهد، كسعيد بن : اجتمع عندل خمسة: كقاؿ حبيب بن أبى ثابت. من عكرمة



جبير، كًعكرمة، كعطاء، فأقبل مجاهد كسعيد بن جبير يلقياف على ًعكرمة التفسير، فلم يسأالد 
ت آية كذا فى كذا، كأينزلت آية أينزؿ: عن آية إال فسَّرها لهما، فلما نفد ما عندهما جعل يقوؿ

: هل كتبتم عن ًعكرمة؟ فقلت: سألنى ابن جريج: كقاؿ يحيى بن أيوب المصرل. كذا فى كذا
. فاتكم ثلثا العلم: ال، قاؿ

هذا بعض ما قيل فى عكرمة، مما يشهد لمكانته فى العلم عامة، كفى التفسير خاصة، كال 
ق موالد فى تعليمه إلى درجة أنه اف يضع فى رجله عجب، فبف مبلزمته لموالد ابن عباس، كمبالغ

الكبل، كيعلمه القرآف كالسنن، جعلته ينهل من معينه الفيَّاض، كيأخذ عنه علمه الغزير، بل نجد 
أكثر من هذا فيما يركيه ابن حجر فى تهذيب التهذيب، من أف عكرمة بيَّن البن عباس بعض ما 

: قرأ ابن عباس هذد اآلية: أبى هند عن عكرمة قاؿ ركل داكد بن: أشكل عليه من القرآف، قاؿ
ابان شىًديدان } بػيهيٍم عىذى ، قاؿ ابن [ ..ُْٔ: األعراؼ]{ ًلمى تىًعظيوفى قػىٍومان ا  ميٍهًلكيهيٍم أىٍك ميعىذِّ

فمىا زلت أيبيِّن له حتى عرؼ أنهم نجوا فكسانى : لم أدر أنجا القـو أـ هلكوا؟ قاؿ: عباس
ر يدؿ على مبلغ ثقة ابن عباس بموالد كتلميذد، كعلى مقدار إعجابه بعلمه، ، كهذا الخب"حيلَّة

. كتقديرد لفهمه
... فبف عكرمة أمين فى ركايته، ميقدَّـ فى علمه، مبرز فى فهمه لكتاب ا  : كجملة القوؿ

ككيف ال يكوف كذلك كهو كارث علم ابن عباس؟ 
. ، فرضى ا  عنه كأرضاد( أربع كمائة من الهجرة)هػ  َُْتوفى رحمه ا  سنة 

* * * 

(ُ/ْٖ )

 

طاككس بن كيساف اليمانى  -ْ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

كقيل هو أبو عبد الرحمن طاككس بن كيساف، اليمانى الحميرل الجندل مولى بحير بن ريساف، 
جالست خمسين من : كركل عن العبادلة األربعة كغيرهم، كريًكل عنه أنه قاؿ. مولى همداف

ككاف رحمه ا  عالمان متقنان، خبيران بمعانى كتاب ا  تعالى، كيرجع ذلك إلى مجالسته . الصحابة
 لكثير من الصحابة يأخذ عنهم كيركل لهم، كلكن نجدد يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه
لغيرد من الصحابة، كيأخذ عنه فى التفسير أكثر مما يأخذ عن غيرد منهم، كلهذا عددناد من 

. تبلميذ ابن عباس، كذكرناد فى رجاؿ مدرسته بمكة
كلقد كاف طاككس على جانب عظيم من الورع كاألمانة، حتى شهد له بذلك أستاذد ابن عباس 



ما رأيت أحدان مثل : فيه عمرك بن دينارإنى ألظن طاككسان من أهل الجنة، كقاؿ : فقاؿ فيه
كاف : كقاؿ ابن حياف. إنه ثقة: كقاؿ ابن معين. كقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. طاككس

كقاؿ . من عيبَّاد أهل اليمن كمن سادات التابعين، ككاف مستجاب الدعوة، كحج أربعين حجة
ست ) َُٔته بمكة سنة كاف طاككس شيخ أهل اليمن، ككاف كثير الحج فاتفق مو: الذهبى

( . كمائة من الهجرة
 * * *

عطاء بن أبى رباح  -ٓ
: ترجمته* 

، ( هػِٕ)هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح، المكى القرشى موالهم، كلد سنة سبع كعشرين 
 -رحمه ا   -كاف . على أرجح األقواؿ( هػُُْ)كتوفى سنة أربع عشرة كمائة من الهجرة 

. أعرج، ثم عمى بعد ذلك أسود، أعور، أفطس، أشل،
ث عن نفسه. ركل عن ابن عباس، كابن عمر، كابن عمرك بن العاص، كغيرهم أنه أدرؾ : كحدَّ ن

كانتهت إليه فتول أهل مكة، ككاف . مائتين من الصحابة، ككاف ثقة، فقيها، عالمان، كثير الحديث
كقاؿ فيه . كعندكم عطاء؟تجتمعوف إلىَّ يا أهل مكة : ابن عباس يقوؿ ألهل مكة إذا جلسوا إليه

ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، كال لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر : أبو حنيفة
كقاؿ سلمة . مات عطاء يـو مات كهو أرضى أهل األرض عند الناس: كقاؿ األكزاعى. الجعفى
كقاؿ . سعطاء، كمجاهد، كطاكك: ما رأيت أحدان يريد بهذا العلم كجه ا  إال ثبلثة: بن كهيل
كهو عند أصحاب الكتب . كاف من سادات التابعين فقهان، كعلمان، ككرعان، كفضبلن : ابن حباف

. الستة
 * *
* 

(ُ/ٖٓ )

 

: مكانته فى التفسير
لعلماء فى عطاء يشهد لمكانته العلمية على كجه العمـو كيدؿ على كل ما تقدـ من أقواؿ ا

مبلغ ثقته كصدقه، كليس أدؿ على ذلك من شهادة أستاذد ابن عباس له بذلك، كنجد شهرة 
: عطاء على غيرد من أصحاب ابن عباس، تتجلى فى معرفته بمناسك الحج، كلهذا قاؿ قتادة

ل رباح أعلمهم بالمناسك، ككاف سعيد بن جبير كاف عطاء بن أب: كاف أعلم التابعين أربعة



كإذا . ككاف عكرًمة أعلمهم بالسير، ككاف الحسن أعلمهم بالحبلؿ كالحراـ. أعلمهم بالتفسير
نحن تتبعنا الركاة عن ابن عباس نجد أف عطاء بن أبى رباح لم ييكثر من الركاية عنه كما أكثر 

ناحية العلم بتفسير كتاب ا ، كلكن هذا ال  غيرد، كنجد مجاهدان كسعيد بن جبير يسبقانه من
يقلل من قيمته بين علماء التفسير، كلعل إقبلله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القوؿ بالرأل، 

أال تقوؿ فيها : ال أدرل، فقيل له: س ل عطاء عن مسألة فقاؿ: فقد قاؿ عبد العزيز بن رفيع
. األرض برأيىإنى أستحى من ا  ييدىافى فى : برأيك؟ قاؿ

 * * *
مدرسة التفسير بالمدينة : ثانيان 
: قيامها على أيبىٌى بن كعب*

كاف بالمدينة كثير من الصحابة، أقاموا بها كلم يتحوَّلوا عنها كما تحوَّؿ كثير منهم إلى غيرها من 
سلم، ببلد المسلمين، فجلسوا ألتباعهم يعلمونهم كتاب ا  تعالى كسينَّة رسوله صلى ا  عليه ك

. فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير، تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسِّرين من الصحابة
إف قياـ هذد المدرسة كاف على أيبىى بن كعب، الذم ييعتبر بحق أشهر مىن : كنستطيع أف نقوؿ

ما نيقل لنا  تتلمذ له مفسِّرك التابعين بالمدينة، كذلك لشهرته أكثر من غيرد فى التفسير، ككثرة
. عنه فى ذلك

 * *
: أشهر رجالها* 

كقد كيًجد بالمدينة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعركفين بالتفسير، اشتهر من بينهم ثبلثة، 
كهؤالء منهم مىن أخذ عن أيبىٌى . زيد بن أسلم، كأبو العالية، كمحمد بن كعب القرظى: هم

. مباشرة، كمنهم مىن أخذ عنه بالواسطة
ل أف أسوؽ نبذة عن تاريخ كل كاحد من هؤالء الثبلثة، بما يتناسب مع جانبه العلمى فى كأر

: التفسير فأقوؿ
أبو العالية  -ُ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

هو أبو العالية رفيع بن مهراف الرياحى موالهم، أدرؾ الجاهلية، كأسلم بعد كفاة النبى صلى ا  
 كابن عمر، كأيبىىٌ . ٌل، كابن مسعود، كابن عباسركل عن عل. عليه كسلم بسنتين
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زرعة، قاؿ فيه ابن معين، كأبو . بن كعب، كغيرهم، كهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير
من كبار . تابعى ثقة: كقاؿ فيه العجلى. مجمع على ثقته: كقاؿ البللكائى. ثقة: كأبو حاتم
ككاف يحفظ القرآف كيتقنه، كركل قتادة عنه . كقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. التابعين
كركل معمر عن هشاـ عن حفصة عنه أنه . قرأت القرآف بعد كفاة نبيكم بعشر سنين: أنه قاؿ
ليس أحد بعد : كقاؿ فيه ابن أبى داكد. قرأت القرآف على عهد عمر ثبلث مرات: قاؿ

. الصحابة أعلم بالقراءة من أبى العالية
كتيركل عن أيبىٌى بن كعب نسخة كبيرة فى التفسير، يركيها أبو جعفر الرازل، عن الربيع بن أنس، 

إف ابن جرير : د صحيح، كقلنا أيضان إف هذا اإلسنا: كقلنا فيما تقدـ. عن أبى العالية، عن أيبىىٌ 
كابن أبى حاتم أخرجا من هذد النسخة كثيران، كما أخرج منها الحاكم فى مستدركه، كاإلماـ 

. على أرجح األقواؿ فى ذلك( تسعين من الهجرة)هػ  َٗككانت كفاته سنة . أحمد فى مسندد
 * * *

محمد بن كعب القرظى  -ِ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 
محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى، من حلفاء  -أك أبو عبد ا   -أبو حمزة هو 

. كركل عن أيبىٌى بن كعب بالواسطة. ركل عن علٌى، كابن مسعود، كابن عباس، كغيرهم. األكس
كاف ثقة، : قاؿ ابن سعد. كقد اشتهر بالثقة، كالعدالة، كالورع، ككثرة الحديث، كتأكيل القرآف

كهو . عالم بالقرآف. مدنى كتابعى، ثقة، رجل صالح: كقاؿ العجلى. ، كثير الحديث، كرعان عالمان 
. ما رأيت أحدان أعلم بتأكيل القرآف من القرظى: كقاؿ ابن عوف. عند أصحاب الكتب الستة

كاف من أفاضل أهل المدينة علمان كفقهان، ككاف يقص فى المسجد فسقط عليه : كقاؿ ابن حباف
ثمانى عشرة كمائة من )هػ  ُُٖسقف فمات هو كجماعة معه تحت الهدـ، سنة  كعلى أصحابه

. ، كقيل غير ذلك، كهو ابن ثماف كسبعين سنة( الهجرة
 * * *

زيد بن أسلم  -ّ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

زيد بن أسلم، العدكل المدنى الفقيه المفسِّر، مولى عمر بن  -أك أبو عبد ا   -هو أبو أسامة 
كاف من كبار التابعين الذين عيرفوا بالقوؿ فى التفسير كالثقة فيما . لخطاب رضى ا  عنها

 .ثقة: يرككنه، قاؿ فيه اإلماـ أحمد، كأبو زرعة، كأبو حاتم، كالنسائى
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كيكفينا شهادة هؤالء األربعة األعبلـ دليبلن قويان على ثقته كعدالته، كما أنه عند أصحاب الكتب 
. الستة

كلقد كاف زيد بن أسلم معركفان بين معاصريه بغزارة العلم، فكاف منهم مىن يجلس إليه، كيأخذ 
عنه، كيرل أنه ينفعه أكثر من غيرد، يدلنا على هذا ما ركاد البخارل فى تاريخه أف علٌى بن 

: الحسين كاف يجلس إلى زيد بن أسلم كيتخطى مجلس قومه، فقاؿ له نافع بن جبير بن مطعم
إنما يجلس الرجل إلى مىن ينفعه : تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقاؿ علىٌ 

. فى دينه
قد عيرؼ زيد بأنه كاف ييفسِّر القرآف برأيه كال يتحرج من ذلك، فقد ركل حماد بن زيد، عن ك

ال أعلم به بأسان، إال أنه ييفسِّر برأيه القرآف كييكثر منه، كهذد : عبيد ا  بن عمر أنه قاؿ فيه
قوؿ بالرأل، شهادة من عبيد ا  بن عمر أف زيدان ثقة ال يؤخذ عليه شئ إال أنه كاف ييكثر من اؿ

كهذا ال يػيعىد مغمزان من عبيد ا  فى ثقته كعدالته، كما ال نستطيع أف نيًعد هذا طعنان منه فى 
علمه، فلعل عبيد ا  كاف ممن يتورعوف عن القوؿ فى القرآف برأيهم كغيرد من الصحابة 

رج من ذلك كثير كالتابعين، ككاف زيد يرل جواز تفسير القرآف بالرأل فبل يتحرج منه كما ال يتح
من الصحابة كالتابعين، كال نجد فى العلماء مىن نسب زيد بن أسلم إلى مذهب من المذاهب 
المبتدعة حتى نقوؿ إنه كاف ييفسِّر القرآف برأيه مطابقان لمذهبه البدعى، كلو كاف شئ من ذلك 

دالته، كإف لما سكت عبيد ا  عن بيانه، كلما حكم عليه حكمه هذا، الذل يدؿ على ثقته كع
. دىؿَّ على اختبلفهما فى جواز التفسير بالرأل

ابنه عبد الرحمن بن زيد، كمالك : كأشهر مىن أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة
. بن أنس إماـ دار الهجرة

. كقيل غير ذلك( ست كثبلثين كمائة من الهجرة)هػ  ُّٔككانت كفاته سنة 
راؽ مدرسة التفسير بالع: ثالثان 
: قيامها على ابن مسعود* 

قامت مدرسة التفسير بالعراؽ على عبد ا  بن مسعود رضى ا  عنه، ككاف هناؾ غيرد من 
الصحابة أخذ عنهم أهل العراؽ التفسير، غير أف عبد ا  ابن مسعود كاف يعتبر األستاذ األكؿ 

ؾ، كألف عمر رضى ا  عنه لهذد المدرسة، نظران لشهرته فى التفسير ككثرة المركل عنه فى ذؿ
لما كىلَّى عمار بن ياسر على الكوفة، سيَّر معه عبد ا  بن مسعود ميعلِّمان ككزيران، فكونه ميعلِّم 
أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر، جعل الكوفيين يجلسوف إليه، كيأخذكف عنه أكثر مما 

 .يأخذكف عن غيرد من الصحابة
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كهذد ظاهرة نجدها بكثرة فى مسائل الخبلؼ، كيقوؿ . كيمتاز أهل العراؽ بأنهم أهل الرأل
إف ابن مسعود هو الذل كضع األساس لهذد الطريقة فى االستدالؿ، ثم توارثها عنه : العلماء

ير، فيكثر تفسير بالرأل علماء العراؽ، كمن الطبيعى أف تؤثر هذد الطريقة فى مدرسة التفس
كاالجتهاد، ألف استنباط مسائل الخبلؼ الشرعية، نتيجة من نتائج إعماؿ الرأل فى فهم 

. نصوص القرآف كالسُّنَّة
 * *
: أشهر رجالها* 

كقد عيًرؼ بالتفسير من أهل العراؽ كثير من التابعين، اشتهر من بينهم علقمة بن قيس، 
ة الهمدانى، كعامر الشعبى، كالحسن البصرل، كقتادة بن كمسركؽ، كاألسود بن يزيد، كميرَّ 

: دعامة السدكسى، كنتكلم عن كل كاحد من هؤالء على الترتيب
علقمة بن قيس  -ُ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

هو علقمة بن قيس، بن عبد ا ، بن مالك، النخعى الكوفى، كلد فى حياة رسوؿ ا  صلى ا  
كهو من أشهر ركاة عبد ا  . ر، كعثماف، كعلٌى، كابن مسعود، كغيرهمركل عن عم. عليه كسلم

علقمة أحب : قلت البن معين: قاؿ عثماف بن سعيد. بن مسعود، كأعرفهم به، كأعلمهم بعلمه
: كقاؿ أبو المثنى. كبلهما ثقة، كعلقمة أعلم بعبد ا : إليك أـ عبيدة؟ فلم يخير، قاؿ عثماف

كقاؿ داكد بن أبى . أف ال ترل عبد ا ، أشبه الناس به سىٍمنان كهىٍديان  إذا رأيت علقمة فبل يضرؾ
كركل عبد . كاف علقمة أنظر القـو به: أخبرنى عن أصحاب عبد ا ، قاؿ: قلت لشعبة: هند

كقاؿ . ما أقرأ شي ان كال أعلمه إال علقمة يقرؤد كيعلمه: قاؿ عبد ا : الرحمن بن يزيد قاؿ
ف أصحاب عبد ا  الذين يقرئوف الناس كيعلمونهم السُّنَّة كيصدر الناس عن كا: إبراهيم النخعى

ككاف رحمه ا  ثقة مأمونان، على جانب عظيم . كذكر الباقين... علقمة، كاألسود : رأيهم ستة
كهو عند أصحاب الكتب . ثقة من أهل الخير: قاؿ فيه اإلماـ أحمد. من الورع كالصبلح

إحدل )هػ  ُٔمات سنة : كاف علقمة من الربانيين، قاؿ أبو نعيم: نىكقاؿ مرة الهمدا. الستة
. ، كعمرد تسعوف سنة( كستين، أك اثنتين كستين من الهجرة

 * * *
مسركؽ  -ِ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

سأله عمر يومان . هو أبو عائشة، مسركؽ بن األجدع بن مالك بن أيمية الهمدانى الكوفى العابد
 األجدع شيطاف،: اسمى مسركؽ بن األجدع، فقاؿ عمر: ؿ لهعن اسمه فقا
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أنت مسركؽ بن عبد الرحمن، ركل عن الخلفاء األربعة، كابن مسعود، كأيبىٌى بن كعب، كغيرهم، 
ككاف أعلم أصحاب ابن مسعود، يمتاز بورعه كعلمه كعدالته، ككاف شريح القاضى يستشيرد فى 

ما كلدت همدانية : سمعت أبا السفر غير مرة قاؿ: كقاؿ مالك بن مغوؿ. معضبلت المسائل
ـي على : كقاؿ علٌى بن المدينى. ما رأيت أطلب للعلم منه: كقاؿ الشعبى .مثل مسركؽ ما أقًَّد

كهذد الشهادة من ابن المدينى، يبدكى أنها قائمة على ما . مسركؽ من أصحاب عبد ا  أحدان 
امتاز به مسركؽ من غزارة العلم الذل استفادد من جلوسه لكثير من الصحابة كالبن مسعود 

رضى ا   -ر الذل جعله يجمع بين علم هؤالء جميعان، كلقد حدَّث مسركؽ على األخص، األـ
أنه جالس أصحاب محمد صلى ا  عليه كسلم فوجدهم كاإلخاذ، فاإلخاذ يركل  -عنه 

الرجل، كاإلخاذ يركل الرجلين، كاإلخاذ يركل العشرة، كاإلخاذ يركل المائة، كاإلخاذ لو نزؿ به 
. أهل األرض ألصدرهم

ذا التتلمذ ألصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم كالبن مسعود الذل اشتهر بتفسير ثم إف ق
كقد حدَّث . القرآف، جعل من مسركؽ إمامان فى التفسير، كعالمان خبيران بمعانى كتاب ا  تعالى
كاف عبد ا  : مسركؽ بما يدؿ على أنه استفاد الكثير من التفسير عن أستاذد ابن مسعود فقاؿ

ثنا فيها كييفسِّرها عامة النهار -نى ابن مسعود يع - . يقرأ علينا السورة ثم ييحدِّ
ثقة، ال ييس ل عن : أما ثقته كعدالته، فأمر اعترؼ به علماء الجرح كالتعديل، فقاؿ ابن معين

كذكرد ابن حباف فى الثقات، كقد أخرج . كاف ثقة، كله أحاديث صالحة: كقاؿ ابن سعد. مثله
. حج مسركؽ فلم ينم إال ساجدان : كقد ركل شعبة عن أبى إسحاؽ أنه قاؿ هذا. له الستة

. على األشهر( ثبلث كستين من الهجرة)هػ  ّٔككانت كفاته سنة 
 * * *

األسود بن يزيد  -ّ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

عبد هو أبو عبد الرحمن، األسود بن يزيد بن قيس، النخعى، كاف من كبار التابعين، كمن ركاة 
ككاف رحمه ا  . ركل عن أبى بكر، كعمر، كعلٌى، كحذيفة، كببلؿ، كغيرهم. ا  بن مسعود

ثقة من أهل : قاؿ فيه اإلماـ أحمد. ثقة، صالحان، على جانب عظيم من الفهم لكتاب ا  تعالى
كهو عند . ثقة كله أحاديث صالحة: كقاؿ ابن سعد. ثقة: كقاؿ فيه يحيى بن معين. الخير

كاف األسود يصـو الدهر، كذهبت إحدل عينيه من : الكتب الستة، كقاؿ الحكم أصحاب
 كذكرد إبراهيم النخعى فيمن. الصـو



(ُ/َٗ )

 

توفى . كاف فقيهان زاهدان : كقاؿ ابن حباف فى الثقات. كاف ييفتى من أصحاب ابن مسعود
. على الخبلؼ فى ذلك( ك خمس كسبعين من الهجرةأربع كسبعين، أ)هػ  ْٕبالكوفى سنة 

 * * *
ميرَّة الهمدانى  -ْ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

هو أبو إسماعيل، ميرَّة بن شراحيل الهمدانى، الكوفى، العابد المعركؼ بميرَّة الطيب، كميرَّة 
عمر، كعلٌى، كابن ركل عن أبى بكر، ك. ليقَّبى بذلك لعبادته، كشدة كرعه، ككثرة صبلحه. الخير

كهو عند . كثػىقَّهي ابن معين، كالعجلى. كركل عنه الشعبى، كغيرد من أصحابه. مسعود، كغيرهم
سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب كجهه، : قاؿ فيه الحارث الغنول. أصحاب الكتب الستة

( . ست كسبعين من الهجرة)هػ  ٕٔككاف يصلى كل يـو ستمائة ركعة، كتوفى سنة 
 * * *
عامرالشعبى  -ٓ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

. هو أبو عمرك، عامر بن شراحيل الشعبى، الحميرل، الكوفى، التابعى الجليل، قاضى الكوفة
كركل عن أبى هريرة، كعائشة، كابن . ركل عن عمر، كعلٌى، كابن مسعود، كلم يسمع منهم

كقاؿ . خمسمائة من الصحابةأدركت : قاؿ الشعبى. عباس، كأبى موسى األشعرل، كغيرهم
. سمع من ثمانية كأربعين من الصحابة: العجلى

لقد شهدت : مر ابن عمر على الشعبى كهو ييحىدٍِّث بالمغازل فقاؿ: كقاؿ عبد الملك بن عمير
، فلهو أحفظ كأعلم بها كاف الناس : كقاؿ ابن عيينة. ما رأيت أفقه منه: كقاؿ مكحوؿ. القـو

كقاؿ ابن . عباس فى زمانه، كالشعبى فى زمانه، كالثورل فى زمانه ابن: تقوؿ بعد الصحابة
ما كتبتي سوداء فى بيضاء، كال حدَّثنى رجل بحديث إال حفظته، : سمعت الشعبى يقوؿ: شبرمة

: كقاؿ ابن معين، كأبو زرعة، كغير كاحد. كال حدَّثنى رجل بحديث فأحببت أف يعيدد علىٌ 
. كهو عند أصحاب الكتب الستة. كاف فقيهان شاعران : ثقاتكقاؿ ابن حباف فى اؿ. الشعبى ثقة

كحكى ابن أبى خيثمة . كاف ذا أدب كفقه كعلم: كقاؿ أبو جعفر الطبرل فى طبقات الفقهاء
كال شريح؟ : ما رأيت أعلم من الشعبى، فقاؿ أبو بكر بن عياش: فى تاريخه عن أبى حصين قاؿ

 كاف كاحد زمانه: كقاؿ أبو إسحاؽ الحباؿ. تريدنى أكذب؟ ما رأيت أعلم من الشعبى: فقاؿ
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ما رأيت أحدان أفقه من الشعبى، ال سعيد بن : كعن سليماف بن أبى مجلز قاؿ. فى فنوف العلم
قاؿ : لهذلى قاؿكعن أبى بكر ا. المسيب، كال طاككس، كال عطاء، كال الحسن، كال ابن سيرين

قدمت : كقاؿ ابن سيرين. الـز الشعبى، فلقد رأيته ييستفتىى كالصحابة متوافركف: لى ابن سيرين
ما : كقاؿ عاصم. الكوفة كللشعبى حلقة، كأصحاب رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم يوم ذ كثير

. رأيت أحدان أعلم بحديث أهل الكوفة كالبصرة كالحجاز من الشعبى
ادات من العلماء، تدؿ على مبلغ علم الشعبى كعظيم حظه منه على اختبلؼ كل هذد الشه

فنونه، فمن حديث، إلى تفسير، إلى فقه، إلى شعر، إلى قوة حفظ، ككثرة أخذ عن الصحابة 
كإذا كاف الشعبى ييفًتى مع كجود الصحابة ككفرتهم، كيجلس له كثير . كعلماء األمصار المختلفة
، فتلك لعمرل أكبر داللة على عظيم مكانته العلمية، كعلو منزلته من أهل العلم يأخذكف عنه

. بين أتباعه كمعاصريه
كإذا كاف الشعبى قد ريًزؽ حظان كافران من العلم، كناؿ إعجاب معاصريه، فبنه مع ذلك لم يكن 
جري ان على كتاب ا  حتى يقوؿ فيه برأيه، بل كاف يتحرج من ذلك، كيتوقف عن إجابة سائليه 

، كسعيد بن : "لم يكن عندد شئ عن السىلىف، فقد قاؿ ابن عطية إذا كاف جيلَّة من السلىفى
تورعان كاحتياطان ألنفسهم، مع . كيتوقفوف عنه. المسيب، كعامر الشعبى، يعظموف تفسير القرآف

". إدراكهم كتقدمهم
". ركاية عن ا كاً  ما من آية إال سألت عنها كلكنها اؿ: "كأخرج الطبرل عن الشعبى أنه قاؿ

كمع هذا " القرآف، كالركح، كالرأل: ثبلث ال أقوؿ فيهن حتى أموت: "كأخرج عنه أيضان أنه قاؿ
ككثيران ما كاف ييصرِّح بالطعن . التوقف فبنَّا نرل الشعبى رجبلن نقَّادان ى لرجاؿ التفسير فى عصرد

أف الشعبى كاف ال : "فعلى مىن ال يعجبه مسلكه فى التفسير من معاصريه فقد ذكر أبو حيا
". يعجبه تفسير السدل، كيطعن عليه كعلى أبى صالح، ألنه كاف يراهما مقصرين فى النظر

تيفسِّر : أف الشعبى كاف يمر بأبى صالح باذاف فيأخذ بأذنه فيعركها كيقوؿ: كركل ابن جرير
الشعبى على  مىرَّ : كركل ابن جرير أيضان عن صالح بن مسلم قاؿ. القرآف كأنت ال تقرأ القرآف
 .ألف ييضرب على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا: السدل كهو يفسِّر فقاؿ

(ُ/ِٗ )

 



هذا كإف الخبلؼ فى مولد الشعبى كفى كفاته كثير، كأشهر األقواؿ فى ذلك أنه كلد فى سنة 
( . تسع كمائة من الهجرة)هػ  َُٗ، كتوفى سنة ( عشرين)هػ  َِ

 * * *
الحسن البصرل  -ٔ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

. هو أبو سعيد، الحسن بن أبى الحسن يسار البصرل مولى األنصار، كأيمه خيرة موالة أـي سلمة
كلد لسنتين بقيتا من خبلفة عمر كنشأ بوادل القرل، ككاف فصيحان كرعان كزاهدان، : قاؿ ابن سعد

، ركل عن علٌى، كابن عمر. ال ييسبق فى كعظه، كال ييدانىى فى مبلغ تأثيرد على قلوب سامعيه
. كأنس، كخلق كثير من الصحابة كالتابعين

كإف الحسن البصرل ليجمع إلى صبلحه ككرعه كبراعته فى الوعظ، غزارة العلم بكتاب .. هذا
ا  تعالى، كسُّنَّة رسوله صلى ا  عليه كسلم، كأحكاـ الحبلؿ كالحراـ، كقد شهد له بالعلم 

: كقاؿ سليماف التيمى. ظ كنسيناسلوا الحسن، فبنه حف: خلق كثير، فقاؿ أنس بن مالك
كاف جابر بن زيد رجل أهل البصرة، فلما ظهر : كقاؿ مطر الوراؽ. الحسن شيخ أهل البصرة

كركل أبو عوانة عن قتادة . الحسن جاء رجل كأنما كاف فى اآلخرة، فهو يخبر عما رأل كعاين
مىن سرَّد أف : لمزنىكقاؿ بكر ا. ما جالست فقيهان قط إال رأيت فضل الحسن عليه: أنه قاؿ

كقاؿ . ينظر إلى أعلم عالم أدركناد فى زمانه، فلينظر إلى الحسن، فما أدركنا الذل هو أعلم منه
ذلك  -يعنى الحسن  -عليك بذلك : سألت عطاء بن أبى رباح فقاؿ لى: الحجاج بن أرطأة

يشبه كبلمه كبلـ ذلك الذل : ككاف إذا ذيًكر عند أبى جعفر الباقر قاؿ. إماـ ضخم ييقتدىل به
كاف الحسن جامعان، عالمان، رفيعان، فقيهان، ثقة، مأمونان، عابدان، ناسكان، : كقاؿ ابن سعد. األنبياء

قرأت القرآف على الحسن : كقاؿ حماد بن سلمة عن حميد. كثير العلم فصيحا، جميبلن كسيمان 
كحديثه . بالقىدىر فقد كفر من كذَّب: ككاف يقوؿ -يعنى إثبات القىدىر  -ففسَّرد على اإلثبات 

كهو ( عشر كمائة من الهجرة)هػ  َُُتوفى رحمه ا  تعالى سن . عند أصحاب الكتب الستة
. ابن ثماف كثمانين سنة

 * * *
قتادة  -ٕ
: ترجمته كمكانته فى التفسير* 

ركل . كاف يسكن البصرة. هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامه السدكسى األكمه، عربى األصل
ككاف قول . س، كأبى الطفيل، كابن سيرين، كعكرمة، كعطاء بن أبى رباح، كغيرهمعن أف

 الحافظة، كاسع االطبلع فى الشعر العربى، بصيران بأياـ العرب،
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كلقد يشهد لقوة . ة، كمن هنا جاءت شهرته فى التفسيرعليمان بأنسابهم، متضلعان فى اللغة العربي
قدـ قتادة على سعيد بن : حدثنى عمرك بن عبد ا ، قاؿ: حفظه ما ركاد سبلـ بن مسكين قاؿ

نعم، : أكل ما سألتنى عنه تحفظه؟ قاؿ: المسيب فجعل يسأله أيامان كأكثر، فقاؿ له سعيد
قلتى فيه كذا، كقاؿ فيه الحسن كذا، حتى سألتك عن كذا فقلتى فيه كذا، كسألتك عن كذا ؼ

كقد شهد له ابن . ما كنتي أظن أف ا  خلق مثلك: فقاؿ سعيد: رد عليه حديثان كثيران، قاؿ
. قتادة هو أحفظ الناس: سيرين بقوة الحافظة أيضان، فقاؿ

تى قدَّمه ح. ككاف قتادة على مبلغ عظيم من العلم فوؽ ما اشتيًهر به من معرفته لتفسير كتاب ا 
كقاؿ فيه سعيد بن . بعضهم على كثير من أقرانه، كجعل بعضهم من النادر تقدـ غيرد عليه

قتادة أعلم عندؾ أـ مكحوؿ؟ : كقاؿ معمر للزهرل. ما أتانى عراقى أحسن من قتادة: المسيب
سمعت أحمد بن حنبل كذيًكر قتادة، فأطنب فى ذكرد، فجعل : كقاؿ أبو حاتم. بل قتادة: قاؿ
قلَّما تجد : شر من علمه كفقهه كمعرفته باالختبلؼ كالتفسير، ككصفه بالحفظ كالفقه، كقاؿين

كىمىا كينَّا لىهي }: سألت أبا عمرك بن العبلء عن قوله تعالى: كقاؿ معمر. مىن تقدَّمه، أما المثل فلعل
قلت مطيقين، فسكت، ؼ: سمعت قتادة يقوؿ: فلم يجبنى، فقلت[ ُّ: الزخرؼ]{ ميٍقرًنًينى 

كقد قاؿ رسوؿ ا   -حسبك قتادة، كلوال كبلمه فى القىدىر : ما تقوؿ يا أبا عمرك؟ فقاؿ: له
". ما عدلت به أحدان من أهل دهرد " -إذا ذيًكرى القىدىر فأمسكوا: "صلى ا  عليه كسلم

كهذا يدؿ على أف أبا عمرك كاف يثق بعلم قتادة كبتفسيرد للقرآف، لوال ما يىنسب إليه من 
لخوض فى القضاء كالقىدىر، ككثيران ما تحرَّج بعض الركاة من الركاية عنه لذلك، كنجد أصحاب ا

أثبت : قاؿ أبو حاتم: الصحاح ييخىرِّجوف له، كيحتجوف بركايته، كيكفينا هذا فى تعديله كتوثيقه
 كاف ثقة مأمونان حيجَّة فى الحديث، ككاف: كقاؿ ابن سعد. الزهرل، ثم قتادة: أصحاب أنس

كاف من علماء الناس بالقرآف كالفقه، كمن : كقاؿ ابن حباف فى الثقات. يقوؿ بشئ من القىدىر
. حيفَّاظ أهل زمانه
، كعمرد إذ ذاؾ ست كخمسوف سنة ( سبع عشرة كمائة من الهجرة)هػ  ُُٕككانت كفاته سنة 

. على المشهور
 * *
أقوالهم فى التفسير تلقوها عن  فهؤالء هم مشاهير المفسِّرين من التابعين، كغالب... كبعد 

الصحابة، كبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، كما كراء ذلك فمحض اجتهاد لهم، كال 
 شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم كدقة الفهم، لقرب
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بية، عهدهم من عهد النبوة، كاتصاؿ ما بين العهدين بعهد الصحابة، كلعدـ فساد سليقتهم العر
. الفساد الذل شاع فيما بعد، حتى بلغ إلى درجة الهجنة كالمزيج اللُّغول

ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذل خىلَّفىهي التابعوف، كزادكا عليه بمقدار ما زاد من 
تناقل . كهكذا... الغموض كما جىدَّ من اختبلؼ فى الرأل، كعن هؤالء أخذ مىن جاء بعدهم 

ًعلم السىلىف، كحمل علماء كل جيل علم مىن سبقهم كزادكا عليه، سُّنَّة ا  فى تدرج  الخىلىفي 
، تبدأ ضيقة الدائرة، محدكدة المسائل، ثم ال تلبث أف تتسع كتتضخم إلى أف تبلغ  العلـو

. النهاية كتصل إلى الكماؿ
* * * 
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 قيمة التفسير المأثور عن التابعين
 

اختلف العلماء فى الرجوع إلى تفسير التابعين كاألخذ بأقوالهم إذا لم ييؤثىر فى ذلك شيء عن 
. فالرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، أك عن الصحابة رضواف ا  عليهم أجمعي

ركاية بالقبوؿ، كركاية بعدـ القبوؿ، : فنيًقل عن اإلماـ أحمد رضى ا  عنه ركايتاف فى ذلك
. إلى أنه ال ييؤخذ بتفسير التابعى، كاختارد ابن عقيل، كحكى عن شعبة: كذهب بعض العلماء

بأف التابعين ليس لهم سماع من الرسوؿ صلى : كاستدؿ أصحاب هذا الرأل على ما ذهبوا إليه
إنه محموؿ على سماعه :  عليه كسلم، فبل يمكن الحمل عليه كما قيل فى تفسير الصحابىا 

كبأنهم لم يشاهدكا القرائن كاألحواؿ التى نزؿ عليها القرآف، . من النبى صلى ا  عليه كسلم
فيجوز عليهم الخطأ فى فهم المراد كظن ما ليس بدليل دليبلن، كمع ذلك فعدالة التابعين غير 

ما جاء عن رسوؿ : "نيًقل عن أبى حنيفة أنه قاؿ. ص عليها كما نيصَّ على عدالة الصحابةمنصو
ا  صلى ا  عليه كسلم فعلى الرأس كالعين، كما جاء عن الصحابة تخيرنا، كما جاء عن 

". التابعين فهم رجاؿ كنحن رجاؿ
ف التابعين تلقوا غالب إلى أنه يؤخذ بقوؿ التابعى فى التفسير، أل: كقد ذهب أكثر المفسِّرين

عرضتي المصحف على ابن عباس ثبلث : تفسيراتهم عن الصحابة، فمجاهد مثبلي يقوؿ
ما فى : كقتادة يقوؿ. عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أيكقفه عند كل آية منه كأسأله عنها



كتبهم  كلذا حكى أكثر المفسِّرين أقواؿ التابعين فى. القرآف آية إال كقد سمعتي فيها شي ان 
. كنقلوها عنهم مع اعتمادهم لها

هو أف قوؿ التابعى فى التفسير ال يجب األخذ به إال إذا كاف مما ال : كالذل تميل إليه النفس
مجاؿ للرأل فيه، فبنه يؤخذ به حين ذ عند عدـ الريبة، فبف ارتبنا فيه، بأف كاف يأخذ من أهل 

إذا أجمع التابعوف على رأل فبنه يجب علينا أف  الكتاب، فلنا أف نترؾ قوله كال نعتمد عليه، أما
. نأخذ به كال نتعداد إلى غيرد

أقواؿ التابعين ليست حيجَّة، فكيف تكوف حيجَّة : قاؿ شعبة بن الحجاج كغيرد: قاؿ ابن تيمية
فى التفسير؟ بمعنى أنها ال تكوف حيجَّة على غيرهم ممن خالفهم، كهذا صحيح، أما إذا أجمعوا 

ال ييرتاب فى كونه حيجَّة فبف اختلفوا فبل يكوف قوؿ بعضهم حيجَّة على بعض كال على الشئ ؼ
على مىن بعدهم، كييرجع فى ذلك إلى لغة القرآف، أك السُّنَّة، أك عمـو لغة العرب، أك أقواؿ 

. الصحابة فى ذلك
* * * 
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 مميزات التفسير فى هذد المرحلة
: يمتاز التفسير فى هذد المرحلة بالمميزات اآلتية

دخل فى التفسير كثير من اإلسرائيليات كالنصرانيات، كذلك كثرة مىن دخل من أهل : أكالن 
ؿ عالقان بأذهانهم من األخبار ما ال يتصل باألحكاـ الشرعية، الكتاب فى اإلسبلـ، ككاف ال يزا

ككانت النفوس ميَّالة . ككثير من القصص. كأخبار بدء الخليقة، كأسرار الوجود، كبدء الكائنات
لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآف من أحداث يهودية أك نصرانية، فتساهل التابعوف فزجوا 

كأكثر من ريكل عنه فى ذلك . ائيليات كالنصرانيات بدكف تحرٍّ كنقدفى التفسير بكثير من اإلسر
عبد ا  بن سبلـ، ككعب األحبار، ككهب بن منبه، كعبد الملك بن : من مسلمى أهل الكتاب

كال شك أف الرجوع إلى هذد اإلسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ على . عبد العزيز بن جريج
. جاء بعدهمالتابعين كما هو مأخوذ على مىن 

كسنأتى بعرض لهذد الناحية عرضان موسعان عند الكبلـ عن أسباب الضعف فى ركاية التفسير 
. المأثور إف شاء ا  تعالى

ظل التفسير محتفظان بطابع التلقى كالركاية، إال أنه لم يكن تلقيان كركاية بالمعنى الشامل : ثانيان 
ـ كأصحابه، بل كاف تلقيان كركاية يغلب كما هو الشأف فى عصر النبى صلى ا  عليه كسل



بالتلقى كالركاية عن إماـ  -بوجه خاص  -عليهما طابع االختصاص، فأهل كل مصر يعنوف 
. كهكذا... مصرهم، فالمكيوف عن ابن عباس، كالمدنيوف عن أيبىٌى، كالعراقيوف عن ابن مسعود 

تفسيرات تحمل فى طيَّاتها  ظهرت فى هذا العصر نواة الخبلؼ المذهبى، فظهرت بعض: ثالثان 
هذد المذاهب، فنجد مثبلن قتادة بن دعامة السدكسى يينسب إلى الخوض فى القضاء كالقىدىر 
كيتيهم بأنه قدرل، كال شك أف هذا أثػَّرى على تفسيرد، كلهذا كاف يتحرج بعض الناس من الركاية 

كىفِّر مىن ييكذِّب به كما ذكرنا كنجد الحسن البصرل قد فسَّر القرآف على إثبات القىدىر، كمي . عنه
. ذلك فى ترجمته

كثرة الخبلؼ بين التابعين فى التفسير عما كاف بين الصحابة رضواف ا  عليهم، كإف كاف : رابعان 
. اختبلفان قليبلن بالنسبة لما كقع بعد ذلك من متأخرل المفسِّرين

* * * 
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الخبلؼ بين السىلىف فى التفسير 
كانوا يفسِّركف القرآف بمقتضى لغتهم العربية،  -رضواف ا  عليهم أجمعين  -قلنا إف الصحابة 

كمبلبسات، كما يعلمونه من األسباب التى نزؿ عليها القرآف، كبما أحاط بنزكله من ظركؼ 
. ككانوا يرجعوف فى فهم ما أشكل عليهم إلى رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم

كقلنا إف المفسِّرين من التابعين كانوا يجلسوف لبعض الصحابة يتلقوف عنهم كيرككف لهم، 
فأخذكا عنهم كثيران من التفسير، كقالوا فيه أيضان برأيهم كاجتهادهم ككانت لغتهم العربية لم 

. درجة الضعف التى كصلت إليها فيما بعد تصل إلى
كنزيد عليه أف ما ديكِّف من العلـو األدبية، كالعلـو العقلية، كالعلـو الكونية، . قلنا هذا فيما سبق

كمذاهب الخبلؼ الفقهية كالكبلمية، لم يكن قد ظهر شئ منها فى عصر الصحابة كالتابعين، 
كاف . د كتفرَّعت عنها كل هذد الفركع المختلفةكإف كاف قد كيًجدت النواة التى نمت فيما بع

هذا هو الشأف على عهد الصحابة كالتابعين، فكاف طبيعيان أف تضيق دائرة الخبلؼ فى التفسير 
. فى هاتين المرحلتين من مراحله، كال تتسع هذا االتساع العظيم الذل كصلت إليه فيما بعد

، ككذا بين التابعين كإف كاف أكثر منه بين كاف الخبلؼ بين الصحابة فى التفسير قليبلن جدان 
. الصحابة، ككاف اختبلفهم فى األحكاـ أكثر من اختبلفهم فى التفسير

كإذا نحن تتبعنا ما نيقل لنا من أقواؿ السىلىف فى التفسير، كجمعنا ما هو مبثوث فى كتب 
ألة الواحدة، فقوؿ التفسير بالمأثور لخرجنا بادل الرأل بكثير من األقواؿ المختلفة فى المس



لصحابى يخالف قوؿ صحابى آخر، كقوؿ لتابعى يخالف قوؿ تابعى آخر، بل كثيران ما نجد 
قولين مختلفين فى المسألة الواحدة، ككبلهما منسوب لقائل كاحد، فهل معنى هذا أف الخبلؼ 

أك  فى التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة كالتابعين، كهل معنى هذا أف الصحابى
ال، فدائرة الخبلؼ لم تتسع، كلم يناقض .. التابعى يناقض نفسه فى المسألة الواحدة؟

كذلك ألف غالب ما صح عنهم من الخبلؼ فى التفسير يرجع إلى . الصحابى أك التابعى نفسه
اختبلؼ عبارة مثبلن، أك اختبلؼ تنوع، ال إلى اختبلؼ تباين كتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاد 

. أقواؿ متباينة ال يرجع بعضها إلى بعضعلى أنه 
كنستطيع بعد البحث كالنظر فى هذد األقواؿ التى اختلفت كلم تتباين، أف نيرجع هذا الخبلؼ 
إلى عدة أيمور، نذكرها ليتبين لنا أنه ال تنافى كال تباين بين هذد األقواؿ التى تبدك متعارضة عن 

 :السىلىف، كهى ما يأتى

(ُ/ٖٗ )

 

عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدؿ على معنى فى أف ييعبِّر كل كاحد من المفسِّرين : أكالن 
المسمى غير المعنى اآلخر مع اتحاد المسمى، كذلك مثل أسماء ا  الحسنى، كأسماء رسوله 
صلى ا  عليه كسلم، كأسماء القرآف، فبف أسماء ا  كلها على مسمى كاحد، فبل يكوف دعاؤد 

قيًل }: آخر منها، بل األمر كما قاؿ ا  تعالى باسم من أسمائه الحسنى مضادان لدعائه باسم
[ .. َُُ: اإلسراء]{ ادعوا ا  أىًك ادعوا الرحماف أىيٌان مَّا تىٍدعيوٍا فػىلىهي األسمآء الحسنى

كإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناد يدؿ على ذات ا  تعالى كعلى صفة من 
يدؿ على الذات " القدير"على الذات كالعلم، ك  يدؿ" العليم"صفاته تضمنها هذا االسم فػ 

. كهكذا.. كالقدرة
، ككذلك  ثم إف كل اسم من هذد األسماء يدؿ على الصفة التى فى االسم اآلخر بطريق اللزـك

: محمد كأحمد كحامد، كأسماء القرآف مثل: الشأف فى أسماء النبى صلى ا  عليه كسلم مثل
. ء، كأمثاؿ ذلكالقرآف كالفرقاف، كالهدل، كالشفا

فمثبلن . فبف كاف مقصود السائل تعيين المسمى عبَّر عنه بأل اسم كاف إذا كاف يعرؼ مسماد
ًذٍكرد قرآنه، : ما ذكرد؟ يقاؿ: كإذا قيل[ .. ُِْ: طه]{ كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم}: قوله تعالى

من أف المصدر مضاؼ كهذا على القوؿ المشهور . أك كتابه، أك كبلمه، أك هيدىاد، كنحو ذلك
. للفاعل، كما يدؿ عليه سياؽ اآلية كسباقها

كإف كاف مقصود السائل معرفة ما فى االسم من الصفة المختصة به فبل بد فى ذلك من قدر 



زائد على تعيين المسمى، مثل أف يسأؿ عن القدكس، السبلـ، المؤمن، المهيمن، كقد علم أنه 
. كسبلمان، كمؤمنان، كمهيمنان، كنحو ذلك. دكسان ا  كلكن يريد أف يعرؼ معنى كونه ؽ

كالسىلىف كثيران ما ييعبِّركف عن المسمى بعبارة تدؿ على عينه كإف كاف فيها من الصفة ما ليس فى 
هو ا ، أك الرحمن، أك الغفور، كمرادد أف المسمى كاحد، : القدكس: االسم اآلخر، كمن يقوؿ
ذا اختبلؼ ال يمكن أف يقاؿ إنه اختبلؼ تباين كتضاد كمعلـو أف ق. ال أف هذد الصفة هى هذد

. كما ظنه بعض الناس
هو اتباع القرآف، لقوله صلى ا  عليه : كمثاؿ ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقاؿ بعضهم

ضرب ا  مثبلن صراطان مستقيمان، كعلى جنبتى الصراط : "كسلم فى حديث علٌى عند الترمذل
اب مفتحة، كعلى األبواب ستور مرخاة، كداع يدعو من فوؽ الصراط، سوراف، كفى السورين أبو

فالصراط المستقيم هو اإلسبلـ، كالسوراف حدكد ا ، : كداع يدعو على رأس الصراط، قاؿ
كاألبواب المفتحة محاـر ا ، كالداعى على رأس الصراط كتاب ا ، كالداعى فوؽ الصراط 

". كاعظ ا  فى قلب كل مؤمن
ـى   هو طريق: هو اتباع السُّنَّة كالجماعة، كمنه مىن قاؿ: ف قاؿكمنه 

(ُ/ٗٗ )

 

ق كلها هو طاعة ا  كرسوله صلى ا  عليه كسلم، كقيل غير ذلك فهذ: العبودية، كمنه مىن قاؿ
أقواؿ ال منافاة بينها كال تباين، بل كلها متفقة فى الحقيقة، ألف دين اإلسبلـ هو اتباع القرآف، 
كهو طاعة ا  كرسوله، كهو طريق العبودية  ، فالذات كاحدة، ككلُّ أشار إليها ككصفها بصفة 

. من صفاتها
التمثيل كتنبيه المستمع على  أف يذكر كل منهم من االسم العاـ بعض أنواعه على سبيل: ثانيان 

. النوع، ال على سبيل الحد المطابق للمحدكد فى عمومه كخصوصه
هيٍم ظىاًلمه }: مثاؿ ذلك ما نقل فى قوله تعالى ثيمَّ أىٍكرىثٍػنىا الكتاب الذين اصطفينا ًمٍن ًعبىاًدنىا فىًمنػٍ

هيٍم سىاًبقه بالخيرات بً  هيٍم مٍُّقتىًصده كىًمنػٍ فبعضهم فىسَّر السابق [ ِّ: فاطر]{ ًإذيًف ا لِّنػىٍفًسًه كىًمنػٍ
. بمن يصلىى فى أكؿ الوقىت، كالمقتصد بمن يصىلىى فى أثنائه، كالظالم بمن يصلى بعد فواته

كبعضهم فسَّر السابق بمن يؤدل الزكاة المفركضة مع الصدقة، كالمقتصد بمن يؤديها كحدها، 
فردان من أفراد العاـ على سبيل التمثيل ال كالظالم بمانع الزكاة، فكل من المفسِّرين ذكر 

الحصر، لتعريف المستمع أف اآلية تتناكؿ المذكور، كلتنبيهه به على نظيرد، فبف التعريف 
. كالعقل السليم يتفطن للنوع بذكر مثاله. بالمثاؿ قد يكوف أسهل من التعريف بالحد المطابق



كالتناقض بين األقواؿ، إذ من المعلـو أف كهذا االختبلؼ فى ذكر المثاؿ ال يؤدل إلى التباين 
الظالم لنفسه يتناكؿ الميضيِّع للواجبات كالمنتهك للحيريمات، كالمقتصد يتناكؿ فاعل الواجبات 

. كالسابق يتناكؿ مىن تقرَّب بالحسنات مع الواجبات. كتارؾ المحرَّمات
نزلت فى كذا، كل : خرنزلت هذد اآلية فى كذا، كيقوؿ اآل: كمن هذا القبيل أف يقوؿ أحدهم

يذكر غير ما يذكرد صاحبه، ألف كبلن منهم يذكر بعض ما يتناكله اللفظ، كهذا ال تنافى فيه ما 
. داـ اللفظ يتناكؿ قوؿ كل منهما

سبب نزكؿ هذد اآلية كذا، ككل : سبب نزكؿ هذد اآلية كذا، كقاؿ اآلخر: أما إذا قاؿ أحدهم
إف اآلية نزلت عقب تلك األساب، أك تكوف نزلت : ؿذكر غير ما ذكرد اآلخر، فيمكن أف يقا

. مرة لهذا السبب، كمرة لهذا السبب: مرتين
أف يكوف اللفظ محتمبلن لؤلمرين أك األمور، كذلك إما لكونه مشتركان فى اللغة، كلفظ : ثالثان 
الليل كيراد  ، الذل يراد به إقباؿ"عىٍسعىسى "، الذل يراد به الرامى كيراد به األسد، كلفظ "قىسوىرىة"

كإما لكونه متواط ان فى األصل لكن المراد به أحد النوعين، أك أحد الشخصين، . به إدبارد
ٍيًن أىٍك أدنى* ثيمَّ دىنىا فتدلى }: كالضمائر فى قوله تعالى [ .. ٗ-ٖ: النجم]{ فىكىافى قىابى قػىٍوسى

كما ماثل ذلك، فمثل .. [ ّ-ُ: الفجر]{ كالشفع كالوتر* كىلىياؿو عىٍشرو * كالفجر }: ككلفظ
هذا قد يجوز أف يراد به كل المعانى التى قالها السىلىف، كذلك إما لكوف اآلية نزلت مرتين، 

كإما لكوف اللفظ المشترؾ يجوز أف يراد به معنياد أك معانيه، . فأريد بها هذا تارة كهذا تارة
 كهذا يقوؿ به أكثر الفقهاء من

(ُ/ََُ )

 

كإما لكوف اللفظ متواط ان، فيكوف عامان . المالكية، كالشافعية، كالحنابلة، ككثير من أهل الكبلـ
. إذا لم يكن هناؾ موجب لتخصيصه

الترادؼ قليل فى اللغة، كنادر أك أف ييعبِّركا عن المعانى بألفاظ متقاربة ال مترادفة، فبف : رابعان 
معدـك فى القرآف، كقىلَّ أف ييعبَّر عن لفظ كاحد بلفظ كاحد يؤدل جميع معناد، كإنما ييعبَّر عنه 

: المور[ .. ٗ: الطور]{ يػىٍوـى تىميوري السمآء مىٍوران }: بلفظ فيه تقريب لمعناد، فمثبلن إذا قاؿ قائل
نىآ إلى بىًني }: كذلك إذا قاؿ. حركة خفيفة سريعة الحركة فذلك تقريب للمعنى، ألف المور كىقىضىيػٍ

أم أعلمنا، ألف القضاء إليهم فى اآلية أخص من [ .. ْ: اإلسراء]{ ًإٍسرىائًيلى ًفي الكتاب
. اإلعبلـ، فبف فيه إنزاالن كإيحاءن إليهم

إف [ َٕ: األنعاـ]{ بىتٍ كىذىكٍِّر ًبًه أىف تػيٍبسىلى نػىٍفسه ًبمىا كىسى }: فبذا قاؿ أحدهم فى قوله تعالى



ترتهن، كنحو ذلك، لم يكن من اختبلؼ التضاد، ألف هذا : تحبس، كقاؿ اآلخر: معنى تبسل
. تقريب للمعنى كما قلنا

أف يكوف فى اآلية الواحدة قراءتاف أك قراءات، فيفسِّر كل منهم على حسب قراءة : خامسان 
ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس : مخصوصة فيظن ذلك اختبلفان، كليس باختبلؼ، مثاؿ ذلك

إف معنى [ . ُٓ: الحجر]{ لىقىاليوٍا ًإنَّمىا سيكِّرىٍت أىٍبصىارينىا.. }: كغيرد من طرؽ فى قوله تعالى
أف سيكِّرت بمعنى أيخذت كسيحرت، ثم أخرج عن قتادة : سيدَّت، كمن طريق أخرل عنه: سيكِّرت
فبنه يعنى . مخففة" سكىرت"نى سيدَّت، كمىن قرأ مشددة، فبنما يع" سيكِّرت"مىن قرأ : أنه قاؿ
أخرج ابن جرير [ َٓ: إبراهيم]{ سىرىابًيليهيم مِّن قىًطرىافو }: كمن ذلك أيضان قوله تعالى. سيحرت

أنه النحاس المذاب، : أنه الذل تهنأ به اإلبل، كأخرج من طرؽ عنه كعن غيرد: عن الحسن
بتنوين قطر، كهو النحاس " من قطرو آف: "مىن قرأ كليسا بقولين، كإنما الثانى تفسير لقراءة

كقد خيرِّج على هذا االختبلؼ الوارد . كأمثلة هذا النوع كثيرة. شديد الحرارة: المذاب، كآف
هل [ .. ٔ: ، المائدةّْ: النساء]{ أىٍك الىمىٍستيمي }. عن ابن عباس كغيرد فى تفسير قوله تعالى
كال " لمستم: "، كالثانى لقراءة"المستم: "فسير لقراءةهو الًجماع، أك الجس باليد؟ فاألكؿ ت

. اختبلؼ
أما ما جاء . هذد هى األكجه بواسطتها نستطيع أف نجمع بين أقواؿ السىلىف التى تبدك متعارضة

كهذا أمر نادر،  -عنهم من اختبلؼ فى التفسير كيتعذر الجمع بينه بواحد من األمور السابقة 
أف ننظر فيمن نيًقل عنه االختبلؼ، فبف : فطريقنا فيه -ف تيمية أك اختبلؼ مخفف كما يقوؿ اب

كاف عن شخص كاحد كاختلفت الركايتاف صحة كضعفان، قيدِّـ الصحيح كتيًرؾ ما عداد، كإف 
 استوينا فى الصحة كعرفنا

(ُ/َُُ )

 

كإف لم نعرؼ تقدـ أحدهما على . أف أحد القولين متأخر عن اآلخر، قيدِّـ المتأخر كتيًرؾ ما عداد
فبف لم نجد سمعان ككاف لبلستدالؿ طريق إلى تقوية . اآلخر رددنا األمر إلى ما ثبت فيه السمع

كإف تعارضت األدلة فعلينا أف نؤمن بمراد . دادأحدهما، رجَّحنا ما قوَّاد االستدالؿ كتركنا ما ع
ا  تعالى كال نتهجم على تعيين أحد القولين، كيكوف األمر حين ذ فى منزلة المجمل قبل 

. تفصيله، كالمتشابه قبل تبيينه
كإف كاف االختبلؼ عن شخصين أك أشخاص، كاختلفت الركايتاف أك الركايات صحة كضعفان، 

كإف استوت الركايتاف أك الركايات فى الصحة، رددنا األمر إلى ما . ا عدادقيدِّـ الصحيح كتيًرؾ ـ



فبف لم نجد سمعان ككاف لبلستدالؿ طريق إلى تقوية أحدهما رجَّحنا ما قوَّاد . ثبت فيه السمع
كإف تعارضت األدلة فعلينا أف نؤمن بمراد ا  تعالى، كال نتهجم على . االستدالؿ كتركنا ما عداد

كيكوف األمر حين ذ فى منزلة المجمل قبل تفصيله، كالمتشابه . القولين أك األقواؿ تعيين أحد
. قبل تبيينه

أف االختبلؼ إف كاف بين الصحابة كتعذر الجمع، قيدِّـ قوؿ ابن عباس على : كيرل الزركشى
لِّمه اللَّهم عى : "ألف النبى صلى ا  عليه كسلم بىشَّرد حيث قاؿ: "قوؿ غيرد، كعلَّل ذلك فقاؿ

". التأكيل
* * * 

(ُ/َُِ )

 

 أك التفسير فى عصور التدكين.. المرحلة الثالثة للتفسير: الباب الثالث

(ُ/َُّ )

 

تمهيد 
 

 تمهيد
: ابتداء هذد المرحلة* 

، كأكؿ عهد تبدأ المرحلة الثالثة للتفسير من مبدأ ظهور التدكين، كذلك فى أكاخر عهد بنى أمية
. للعباسين

: الخطوة األكلى للتفسير* 
ككاف التفسير قبل ذلك ييتناقل بطريق الركاية، فالصحابة يرككف عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه 

كما يركل بعضهم عن . كالتابعوف يرككف عن الصحابة. كسلم، كما يركل بعضهم عن بعض
. بعض، كهذد هى الخطوة األكلى للتفسير

 * *
: الثانيةالخطوة * 

ثم بعد عصر الصحابة كالتابعين، خطا التفسير خطوة ثانية، كذلك حيث ابتدأ التدكين لحديث 
رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، فكانت أبوابه متنوعة، ككاف التفسير بابان من هذد األبواب التى 



آية، من مبدئه اشتمل عليها الحديث، فلم ييفرد له تأليف خاص ييفسِّر القرآف سورة سورة، كآية 
إلى منتهاد، بل كيجد من العلماء مىن طوَّؼ فى األمصار المختلفة ليجمع الحديث، فجمع 

بجوار ذلك ما ريًكل فى األمصار من تفسير منسوب إلى النبى صلى ا  عليه كسلم، أك إلى 
بة بن هػ، كشعُُٕيزيد بن هاركف السلمى المتوفى سنة : الصحابة، أك إلى التابعين، كمن هؤالء

هػ كسفياف بن عيينة ُٕٗهػ، كككيع بن الجراح المتوفى سنة َُٔالحجاج المتوفى سنة 
هػ، كعبد الرزاؽ بن هماـ َِٓهػ، كركح عن عبادة البصرل المتوفى سنة ُٖٗالمتوفى سنة 
هػ، كعبد بن حميد المتوفى سنة َِِهػ، كآدـ بن أبى إياس المتوفى سنة ُُِالمتوفى سنة 

هؤالء جميعان كانوا من أئمة الحديث، فكاف جمعهم للتفسير جمعان لباب من هػ كغيرهم، كِْٗ
كجميع ما نقله هؤالء األعبلـ . أبواب الحديث، كلم يكن جمعان للتفسير على استقبلؿ كانفراد

عن أسبلفهم من أئمة التفسير نقلود مسندان إليهم، غير أف هذد التفاسير لم يصل إلينا شئ 
. أف نحكم عليها منها، كلذا ال نستطيع

 * *
: الخطوة الثالثة* 

 ثم بعد هذد الخطوة الثانية، خطا التفسير خطوة ثالثة، انفصل بها عن الحديث،

(ُ/َُْ )

 

فأصبح علمان قائمان بنفسه، ككضع التفسير لكل آية من القرآف، كريتَّب ذلك على حسب ترتب 
هػ، كابن ِّٕالعلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة  كتم ذلك على أيدل طائفة من. المصحف

هػ، كابن ُّٖهػ، كأبو بكر بن المنذر النيسابورل المتوفى سنة َُّجرير الطبرل المتوفى سنة 
هػ، كالحاكم المتوفى ّٗٔهػ، كأبو الشيخ بن حباف المتوفى سنة ِّٕأبى حاتم المتوفى سنة 

. هػ، كغيرهم من أئمة هذا الشأفَُْهػ، كأبو بكر بن مردكيه المتوفى سنة َْٓسنة 
ككل هذد التفاسير مركية باإلسناد إلى رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كإلى الصحابة، 

كالتابعين، كتابع التابعين، كليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور، اللَّهم إال ابن 
ها على بعض، كزاد على ذلك اإلعراب جرير الطبرل فبنه ذكر األقواؿ ثم كجهَّها، كرجَّح بعض

كسنأتى ... إف دعت إليه حاجة، كاستبط األحكاـ التى يمكن أف تؤخذ من اآليات القرآنية 
بالكبلـ عن هذا التفسير عند الكبلـ عن الكتب المؤلَّفة فى التفسير بالمأثور إف شاء ا  

. تعالى
فصل بها عن الحديث، فليس معنى أف كإذا كاف التفسير قد خطا هذد الخطوة الثالثة التى اف



هذد الخطوة محت ما قبلها كألغت العمل به، بل معناد أف التفسير تدرح فى خطواته، فبعد أف 
كانت الخطوة األكلى للتفسير هي النقل عن طريق التلقى كالركاية، كانت الخطوة الثانية له، 

الخطوة الثالثة، كهى تدكينه  كهى تدكينه على أنه باب من أبواب الحديث، ثم جاءت بعد ذلك
على استقبلؿ كانفراد، فكل هذد الخطوات، تم إسبلـ بعضها إلى بعض، بل كظل المحدِّثوف 
بعد هذد الخطوة الثالثة، يسيركف على نمط الخطوة الثانية، من ركاية المنقوؿ من التفسير فى 

 صلى ا  عليه باب خاص من أبواب الحديث، مقتصرين فى ذلك على ما كرد عن رسوؿ ا 
. كسلم، أك عن الصحابة أك عن التابعين

 * *
: ليس من السهل معرفة أكؿ من دىكَّف تفسير كل القرآف مرتَّبان * 
كال نستطيع أف نيعيِّن بالضبط، المفسِّر األكؿ الذل فسرَّ القرآف آية آية، كدكَّنه على .. هذا

أف أبا العباس ( ٗٗص )لنديم كنجد فى الفهرست البن ا. التتابع كحسب ترتيب المصحف
كاف السبب فى إمبلء كتاب الفرَّاء فى المعانى أف عمر بن بكير كاف من أصحابه، : "ثعلب قاؿ

إف األمير الحسن بن سهل، ربما سألنى : ككاف منقطعان إلى الحسن بن سهل فكتب إلى الفرَّاء
 عن الشئ بعد الشئ

(ُ/َُٓ )

 

من القرآف فبل يحضرنى فيه جواب، فبف رأيت أف تجمع لى أصوالن، أك تجعل فى ذلك كتابان 
اجتمعوا حتى أيملى عليكم كتابان فى القرآف، كجعل لهم : أرجع إليه فعلت، فقاؿ الفرَّاء ألصحابه

ؤذِّف كيقرأ بالناس فى الصبلة، فالتفت يومان، فلما حضركا خرج إليهم، ككاف فى المسجد رجل مي 
اقرأ بفاتحة الكتاب نفسِّرها، ثم نوفى الكتاب كله، فقرأ الرجل كيفسِّر : إليه الفرَّاء فقاؿ له

". لم يعمل أحد قبل مثله، كال أحسب أف أحدان يزيد عليه: الفراء، قاؿ أبو العباس
هػ، هو أكؿ مىن دىكَّف تفسيران  َِٕة أف الفرَّاء المتوفى سن: فهل نستطيع أف نستخلص من ذلك

إف كل مىن : جامعان لكل آيات القرآف مرتَّبان على كفقو ترتيب المصحف؟ كهل نستطيع أف نقوؿ
ال نستطيع أف نفهم .. ال.. تقدَّـ الفرَّاء من المفسِّرين كانوا يقتصركف على تفسير المشكل فقط؟

ذا، كما ال نستطيع أف نميل إليه كما ماؿ إليه هذا من عبارة ابن النديم ألنها غير قاطعة فى ق
معانى "، كذلك ألف كتاب ( ُُْص  ِجػ )األستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى اإلسبلـ 

ألبى عبيدة، " مجاز القرآف"للفرَّاء شبيه فى تناكله لآلل على ترتيبها فى السور بكتاب " القرآف
أل  -كرة من آل تحتاج لبياف مجازها فبنه يتناكؿ السور على ترتيبها، كيعرض لما فى الس



فليس للفرَّاء أكَّلية فى هذا، بل تلك على ما يبدك كانت خطة العصر، ثم إف ما  -المراد منها 
بأف استيفاء التفسير لسور القرآف كآياته كاف  -كإف كاف غير قاطع  -نيًقل لنا عن السىلىف ييشعر 

رأيت : "ل كأكائل الثالث، فمثبلن يقوؿ ابن أبى مليكةعمبلن مبكران لم يتأخر إلى نهاية القرف الثاف
: قاؿ. اكتب: مجاهدان يسأؿ ابن عباس عن تفسير القرآف كمعه ألواحه، فيقوؿ له ابن عباس

". حتى سأله عن التفسير كله
تهذيب "كنجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرل فى كتابه 

عطاء بن دينار، من : بن الحسن الهسنجانى، عن أحمد ابن صالح قاؿ علىٌ : "يقوؿ" التهذيب
ثقات المصريين، كتفسيرد فيما يركل عن سعيد بن جبير صحيفة، كليس له داللة على أنه سمع 

صالح الحديث إال أف التفسير أخذد من الديواف، ككاف : من سعيد بن جبير، كقاؿ أبو حاتم
سأؿ سعيد بن جبير أف يكتب إليه بتفسير القرآف، ( هػ ٖٔالمتوفى سنة )عبد الملك بن مركاف 

فكتب سعيد بهذا التفسير، فوجدد عطاء بن دينار فى الديواف فأخذد فأرسله عن سعيد بن 
". جبير

فهذا صريح فى أف سعيد بن جبير رضى ا  عنه جمع تفسير القرآف فى كتاب، كأخذد من 
 أك سنة  -ْٗقيًتل سنة  الكتاب عطاء بن دينار، كمعركؼ أف سعيد بن جبير

(ُ/َُٔ )

 

على الخبلؼ فى ذلك، كال شك أف تأليفه هذا كاف قبل موت عبد الملك بن  -جرية ق ٓٗ
. هجرية ٖٔمركاف المتوفى سنة 

أف عمرك بن عبيد شيخ المعتزلة، كتب تفسيران ( : ّص  ِجػ )ككذلك نجد فى كفيات األعياف 
. هجرية ُُٔللقرآف عن الحسن البصرل، كمعلـو أف الحسن توفى سنة 

هجرية له ثبلثة أجزاء كبار فى  َُٓأف ابن جريج المتوفى سنة ( ٖٓص )سبق  كمرَّ بنا فيما
التفسير ركاها عنه محمد بن ثور، فبذا انضم إلى هذا ما نبلحظه من قوة اتصاؿ القرآف بالحياة 
اإلسبلمية، كشدة عناية القـو بأخذ األحكاـ كغيرها من آيات القرآف، كحاجاتهم الميلِّحة فى 

نقوؿ إف الفرَّاء لم ييسبق إلى هذا االستيفاء كالتقصى، بل هو مسبوؽ بذلك،  ذلك، نستطيع أف
كإف كنا ال نستطيع أف نيعيِّن مىن سبق إلى هذا العمل على كجه التحقيق، كلو أنه كقع لنا كل ما 

ألمكننا أف نيعيِّن المفسِّر األكؿ الذل دكَّف التفسير . كتب من التفسير من مبدأ عهد التدكين
. ذا النمطعلى ق
 * *



: الخطوة الرابعة* 
ثم إف التفسير لم يقف عند هذد الخطوة الثالثة بل خطا بعدها خطوة رابعة، لم يتجاكز بها 
حدكد التفسير بالمأثور، كإف كاف قد تجاكز ركايته باإلسناد، فصنَّف فى التفسير خلق كثير، 

من أسبلفهم دكف أف ينسبوها اختصركا األسانيد، كنقلوا األقواؿ المأثورة عن المفسِّرين 
لقائليها، فدخل الوضع فى التفسير كالتبس الصحيح بالعليل، كأصبح الناظر فى هذد الكتب 
يظن أف كل ما فيها صحيح، فنقله كثير من المتأخرين فى تفاسيرهم، كنقلوا ما جاء فى هذد 

الوضع  الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة، ككاف ذلك هو مبدأ ظهور خطر
. كسنعرض لهذا بالبياف كالتفصيل فيما بعد إف شاء ا  تعالى. كاإلسرئليات فى التفسير

كلقد كيًجد من بين هؤالء المفسِّرين مىن عىًنىى بجمع شتات األقواؿ، فصار كلما سنح لىه قوؿ 
اب أكردد، ككلما خطر بباله شئ اعتمدد، فيأتى مىن بعدد كينقل ذلك عنه بدكف أف يتحرل الصو
فيما ينقل، كيدكف التفاكت منه إلى تحرير ما كرد عن السلىف الصالح كمىن يرجع إليهم فى 

كليس أدؿ على نهم هؤالء القـو بكثرة النقل !! التفسير، ظنان منه أف كل ما ذكر له أصل ثابت
[ ٕ: ةالفاتح]{ غىٍيًر المغضوب عىلىٍيًهم كىالى الضآلين}: من أف بعضهم ذكر فى تفسير قوله تعالى

عشرة أقواؿ مع أف تفسيرها باليهود كالنصارل، هو الوارد عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم 
ال أعلم فى ذلك اختبلفان بين : "كعن جميع الصحابة كالتابعين، حتى قاؿ ابن أبى حاتم

". المفسِّرين
 * *
* 

(ُ/َُٕ )

 

: الخطوة الخامسة
ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة، هى أكسع الخطا كأفسحها، امتدت من العصر 

العباسى إلى يومنا هذا، فبعد أف كاف تدكين التفسير مقصوران على ركاية ما نيًقل عن سىلىف هذد 
األمة، تجاكز بهذد الخطوة الواسعة إلى تدكين تفسير اختلط فيه الفهم العقلى بالتفسير النقلى، 

. ذلك على تدرج ملحوظ فى ذلكككاف 
 * * *

: تدرج التفسير العقلى* 
بدأ ذلك أكالن على هي ة محاكالت فهم شخص، كترجيح لبعض األقواؿ على بعض، ككاف هذا 



ثم ظلت . أمران مقبوالن ما داـ يرجع الجانب العقلى منه إلى حدكد اللغة كداللة الكلمات القرآنية
كتتضخم، متأثرة بالمعارؼ المختلفة، كالعلـو المتنوعة، محاكالت هذا الفهم الشخصى تزداد 

كاآلراء المتشعبة، كالعقائد المتباينة، حتى كيًجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة، ال تكاد 
. تتصل بالتفسير إال عن بػيٍعدو عظيم

مسائل ديكِّنت علـو اللغة، كديكِّف النحو الصرؼ، كتشعبَّت مذاهب الخبلؼ الفقهى، كأثيرت 
الكبلـ، كظهر التعصب المذهبى قائمان على قدمه كساقه فى العصر العباسى، كقامت الًفرىؽ 

اإلسبلمية بنشر مذاهبها كالدعوة إليها، كتيرجمت كتب كثيرة من كتب الفبلسفة، فامتزجت كل 
هذد العلـو كما يتعلق بها من أبحاث بالتفسير حتى طغت عليه، كغلب الجانب العقلى على 

نب النقلى، كصار أظهر شئ فى هذد الكتب، هو الناحية العقلية، كإف كانت ال تخلو مع الجا
. ذلك من منقوؿ يتصل بأسباب النزكؿ، أك بغير ذلك على المأثور

كهكذا تدرج التفسير، كاتجهت الكتب المؤلَّفة فيه اتجاهات متنوعة، كتحكَّمت االصطبلحات 
القرآف الكريم، فظهرت آثار الثقافة الفلسفية كالعلمية العلمية، كالعقائد المذهبية فى عبارات 

للمسلمين فى تفسير القرآف، كما ظهرت آثار التصوؼ كاضحة فيه، ككما ظهرت آثار الًنحىل 
 .كاألهواء فيه ظهوران جليان 

(ُ/َُٖ )

 

أف كل مىن برع فى فن من فنوف العلم، يكاد يقتصر تفسيرد على : كإنَّا لنلحظ فى كضوح كجبلء
الفن الذل برع فيه، فالنحول تراد ال هىمَّ له إال اإلعراب كذكر ما يحتمل فى ذلك من أكجه، 

، كأبى "البسيط"ائل النحو كفركعه كخبلفياته، كذلك كالزىجَّاج، كالواحدل فى كتراد ينقل مس
".. البحر المحيط"حياف فى 

كصاحب العلـو العقلية، تراد يعنى فى تفسيرد بأقواؿ الحكماء كالفبلسفة، كما تراد يعنى بذكر 
". مفاتيح الغيب"شبيههم كالرد عليهم، كذلك كالفخر الرازل فى كتابه 

فقه تراد قد عنى بتقريرد األدلة للفركع الفقهية، كالرد على مىن يخالف مذهبه، كذلك كصاحب اؿ
.. كالجصَّاص، كالقرطبى

كصاحب التاريخ، ليس له شغل إال القصص، كذكر أخبار مىن سىلىف، ما صح منها كما ال يصح، 
.. كذلك كالثعلبى كالخازف

كيينزله على مذهبه الفاسد، كذلك كالرمانى، كصاحب البدع، ليس له قصد إال أف ييؤكِّؿ كبلـ ا  
كالجبائى، كالقاضى عبد الجبار، كالزمخشرل من المعتزلة، كالطبرسى، كمبل محسن الكاشى من 



. اإلمامية اإلثنا عشرية
كاستخراج المعانى اإلشارية من . كأصحاب التصوؼ قصدكا إلى ناحية الترغيب كالترهيب

بهم، كيتناسب مع رياضاتهم كمواجيدهم، كمن هؤالء ابن اآليات القرآنية بما يتفق مع مشار
.. عربى، كأبو عبد الرحمن السلمى

كهكذا فسَّر كل صاحب فن أك مذهب بما يتناسب مع فنه أك يشهد لمذهبه، كقد استمرت 
هذد النزعة العلمية العقلية كراجت فى بعض العصور ركاجان عظيمان، كما راجت فى عصرنا 

، ما ظهر منها كما لم  الحاضر تفسيرات يريد أهلها من كرائها أف ييحىمِّلوا آيات القرآف كل العلـو
كفى . يظهر، كأف هذا فيما يبدك كجه من كجود إعجاز القرآف كصبلحيته ألف يتمشى مع الزمن

الحق أف هذا غلو منهم، كإسراؼ ييخرج القرآف عن مقصدد الذل نزؿ من أجله، كيحيد به عن 
. هدفه الذل يرمى إليه

. كسوؼ نتكلم على ذلك بتوسع عند الكبلـ عن التفسير العلمى إف شاء ا  تعالى
ثم إف هذا الطغياف العقلى العلمى، لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغياف الذل يجعله فى عداد 

ما درس كذهب، بل كيًجد من العلماء فى عصور مختلفة، مىن استطاع أف يقاـك تيار هذا 
القرآف تفسيران نقليان بحتان، على توسع منهم فى النقل، كعدـ تفرقة بين ما صح الطغياف، ففسَّر 

". الدر المنثور"كما لم يصح، كما فعل السيوطى فى كتابه 
 * *
* 

(ُ/َُٗ )

 

: التفسير الموضوعى
ككذلك كيًجد ًمنى العلماء مىن ضيَّق دائرة البحث فى التفسير، فتكلَّم عن ناحية كاحدة من 

أفرد كتابان من مؤلفاته للكبلـ عن أقساـ القرآف  -مثبلن  -نىواحيه المتشعبة المتعددة، فابن القيم 
كأبو عبيدة أفرد كتابان للكبلـ عن مجاز القرآف كالراغب ". آفالتبياف فى أقساـ القر"سماد 

كأبو جعفر النحاس أفرد كتابان فى الناسخ كالمنسوخ . األصفهانى أفرد كتابان فى مفردات القرآف
كالجصاص أفرد كتابان فى . كأبو الحسن الواحدل أفرد كتابان فى أسباب نزكؿ القرآف. من القرآف

ء كثير من العلماء الذين قصدكا إلى موضوع خاص فى القرآف كغير هؤال.. أحكاـ القرآف
. يجمعوف ما تفرَّؽ منه، كيفردكنه بالدرس كالبحث

 * *



: توسع متقدمى المفسىرين قعد بمتأخريهم عن البحث المستقل* 
ثم إنَّا نجد متقدمى المفسِّرين قد توسَّعوا فى التفسير إلى حد كبير، جعل مىن جاء بعدهم من 

رين ال يلقوف عنتان، كال يجدكف مشقة فى محاكلتهم لفهم كتاب ا ، كتدكين ما دكَّنوا من المفسِّ 
كتب فى التفسير، فمنهم مىن أخذ كبلـ غيرد كزاد عليه، كمنهم مىن اختصر، كمنهم مىن علَّق 
الحواشى كتتبع كبلـ من سبقه، تارة بالكشف عن المراد، كأخرل بالتفنيد كاالعتراض، كمع 

. مل تزؿ على ما كانت عليه، متشعبة متكاثرة. جاهات التفسير، كتعدد طرائقه كألوانهذلك فات
أما فى عصرنا الحاضر، فقد غلب اللوف األدبى االجتماعى على التفسير، ككيًجدت بعض 

محاكالت علمية، فى كثير منها تكلف ظاهر كغلو كبير، أما اللوف المذهبى، فقد بقى منه إلى 
ما بقى من المذاهب اإلسبلمية، كسوؼ نعرض للتفسير فى عصرنا الحاضر يومنا هذا بمقدار 

. بما فيه الكفاية إف شاء ا  تعالى
كهذد هى خطواته التى تدرج فيها  -مرحلة التدكين  -هذا هو شأف التفسير فى مرحلته الثالثة 

أف أتمشى  من لدف نشأته إلى عصرنا الحاضر، كتلك هى ألوانه كطرائقه، كأرل من العسير علىٌ 
بالتفسير مع الزمن، كأف أتكلم عن طرائقه، كمميزاته، كاتجاهاته، كألوانه فى كل عصر من 

العصور التى مرَّت عليه، كذلك راجع إلى أننا لم نقف على كثير مما خلفته تلك العصور من 
ما أيلِّف كإننا لندهش عند سماع . آثار فيه كهى كثرة كاثرة تنوَّعت مقاصدها كاختلفت اتجاهاتها

كنيًسبت لرجاؿ لهم قيمتهم العلمية، ففى القرف . فى التفسير من الكتب التى بلغت حد الكثرة
الثانى كتب عمرك بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيران للقرآف عن الحسن البصرل، كما ذكرد ابن 

 سنأف أبا الح": تبيين كذب المفترل"، كيذكر صاحب كتاب "كفيات األعياف"خلكاف فى كتابه 

(ُ/َُُ )

 

، لم يترؾ آية تعلَّق بها بىٍدعى إال أبطل تعلقه "المختزف"األشعرل كتب كتابان فى التفسير يسمى 
بها، كجعلها حيجَّة ألهل الحق، كما يينسب إلى الجوينى تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع 

ة كابن األنبارل يذكركف أنه كاف يحفظ مائ. فى كل آية، كيينسب للقشيرل أيضان تفسير كبير
المحاسن فى "كعشرين تفسيران من تفاسير القرآف بأسانيدها كأبو هبلؿ العسكرل، له كتاب 

. ، خمس مجلدات، كغير هذا كثير جدان من الكتب التى أيلِّفت فى تفسير القرآف"تفسير القرآف
أف أتكلم عن التفسير  -كقد اندرست معظم كتب التفسير  -فهل يكوف فى مقدكرل ... كبعد 
ؼ فيه فى جميع مراحله الزمنية؟ اللهم إف هذا أمر ال أقدر عليه إال إذا جيًمع بين يدٌل كما أيؿِّ 

كل ما كيًتب فى التفسير من مبدأ نشأته إلى يومنا هذا، ككاف لدٌل من الوقت ما يتسع لدراسته 



كله، كأنَّى لى بذلك؟ 
ختبلؼ عصورهم يشتركوف على أننا لو نظرنا إلى مناحى المفسِّرين كاتجاهاتهم، لوجدناهم مع ا

فيها، فبينما نجد ًمنى المتقدمين مىٍن دكَّف التفسير بالمأثور خاصة، نجد من المتأخرين مىٍن قىصرى 
كبينما نجد ًمنى المتقدمين مىٍن نحا فى تفسيرد الناحية اإلشارية نجد . تفسيرد على المأثور أيضان 

نجد ًمنى المتقدمين مىٍن حاكؿ إخضاع القرآف  ًمنى المتأخرين مىٍن ينحو هذا المنحى بعينه، كبينما
لمذهبه كعقيدته نجد ًمنى المتأخرين مىٍن حاكؿ مثل هذد المحاكلة كهكذا نجد كثيران من كتب 
التفسير على اختبلؼ أزمانها تتحد فى مشربها، كتتجه إلى ناحية كاحدة من نواحى التفسير 

. المختلفة
 -مرحلة عصور التدكين  -ؿ فى هذد المرحلة الثالثة لهذا كله، أرل نفسى مضطران إلى أف أعد

عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذد االتجاهات التى اتجه إليها 
المفسِّركف فى تفاسيرهم كأتبع ذلك بالكبلـ عن أشهر الكتب المؤلَّفة فى التفسير، فأتكلم أكالن 

يه، ثم عن التفسير بالرأل الجائز كغير الجائز، كعن أشهر عن التفسير المأثور كأشهر ما ديكِّفى ؼ
كيندرج فى هذا الكبلـ على تفاسير الًفرىؽ المختلفة، ثم أتكلم بعد . الكتب المؤلَّفة فى ذلك

ذلك عن التفسير عند الصوفية كأهم كتبهم فيه، ثم عند الفبلسفة، ثم عند الفقهاء كذلك، ثم 
ـ بكلمة عامة عن التفسير فى عصرنا الحاضر، كأسأؿ ا  أتكلم عن التفسير العلمى، ثم أخت

. العوف كالتوفيق
* * * 

(ُ/ُُُ )

 

 التفسير بالمأثور
 
ما هو التفسير المأثور؟ * 

اته، كما نيقل عن يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآف نفسه من البياف كالتفصيل لبعض آم
الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، كما نيًقل عن الصحابة رضواف ا  عليهم، كما نيًقل عن التابعين، 

. من كل ما هو بياف كتوضح لمراد ا  تعالى من نصوص كتابه الكريم
هل هو من قبيل : كإف كاف فيه خبلؼ -كإنما أدرجنا فى التفسير المأكثر ما ريًكلى عن التابعين 

ألننا كجدنا كتب التفسير المأثور، كتفسير ابن جرير كغيرد، لم  -المأثور أك من قبيل الرأل 
تقتصر على ما ًذٍكر ما ريًكلى عن النبى صلى ا  عليه كسلم كما ريًكلى عن أصحابه، بل ضمت 



. إلى ذلك ما نيًقل عن التابعين فى التفسير
 * *
: تدرج التفسير المأثور* 

أما فى دكر الركاية، فبف رسوؿ  -دكر الركاية كدكر التدكين  -المأثور فى دكريه تدرَّج التفسير 
ا  صلى ا  عليه كسلم بيَّن ألصحابه ما أشكل عليهم من معانى القرآف، فكاف هذا القىٍدر من 

. التفسير يتناكله الصحابة بالركاية بعضهم لبعض، كلمن جاء بعدهم من التابعين
مىٍن تكلم فى تفسير القرآف بما ثبت لديه عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه  ثم كيًجد من الصحابة

كسلم، أك بمحض رأيه كاجتهادد، ككاف ذلك على ًقلَّة يرجع السبب فيها إلى الركعة الدينية التى 
كانت لهذا العهد، كالمستول العقلى الرفيع ألهله، كتحدد حاجات حياتهم العملية، ثم 

. سير شهادة على ا  بأنه عىًنىى باللفظ كذاشعورهم مع هذا بأف التف
ثم كيًجد من التابعين مىٍن تصدَّل للتفسير، فركل ما تجمَّع لديه من ذلك عن رسوؿى ا  صلى ا  

عليه كسلم كعن الصحابة، كزاد على ذلك من القوؿ بالرأل كاالجتهاد، بمقدار ما زاد من 
. عن عصر النبى صلى ا  عليه كسلم كالصحابةالغموض الذل كاف يتزايد كلما بػىعيدى الناس 

ثم جاءت الطبقة التى تلى التابعين كركت عنهم ما قالوا، كزادكا عليه بمقدار ما زاد من غموض 
كهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة، كتركل الطبقة التالية ما كاف عند الطبقات التى ... 

. سبقتها، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق
فكاف أكؿ ما ديكِّف من التفسير، هو  -كهو ما يعنينا فى هذا البحث  -بتدأ دكرالتدكين ثم ا

التفسير المأثور، على تدرج فى التدكين كذلك، فكاف رجاؿ الحديث كالركاية هم أصحاب 
 كقد رأينا أصحاب مبادئ العلـو حين. الشأف األكؿ فى هذا

(ُ/ُُِ )

 

بمعنى جامعه  -كضع كل علم لشخص بعينه، يعدكف كاضع التفسير  -على عادتهم  -ينسبوف 
. بحى، إماـ دار الهجرةاإلماـ مالك بن أنس األص -ال ميدىكِّنه 

ككاف التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكبلن منظمان، كلم ييفرد بالتدكين، بل كاف ييكتب على 
أنه باب من أبواب الحديث المختلفة، يجمعوف فيه ما ريًكل عن النبى صلى ا  عليه كسلم 

. كعن الصحابة كالتابعين
رد بتأليف خاص، فكاف أكؿ ما عيرؼ لنا من ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث، كأيؼ

. ذلك، تلك الصحيفة التى ركاها علٌى بن أبى طلحة عن ابن عباس



ثم كيًجد من ذلك جزء أك أجزاء ديكِّنت فى التفسير خاصة، مثل ذلك الجزء المنسوب ألبى 
. رىكؽ، كتلك األجزاء الثبلثة التى يركيها محمد بن ثور عن ابن جريج

ذلك موسوعات من الكتب المؤلَّفة فى التفسير، جمعت كل ما كقع ألصحابها ثم كيًجدىت من 
من التفسير المركل عن النبى صلى ا  عليه كسلم كأصحابه كتابعيهم، كتفسير ابن جرير 

توسَّعوا فى  -كإف نقلوا تفاسيرهم باإلسناد  -كييبلحىظ أف ابن جرير كمىٍن على شاكلته . الطبرل
كما ييبلحىظ أنه كاف ال يزاؿ موجودان . حتى استفاض كشمل ما ليس موثوقان بهالنقل كأكثركا منه، 

رجاؿ من  -ممن أفردكا التفسير بالتأليف  -إلى ما بعد عصر ابن جرير كمىٍن على شاكلته 
. المحدِّثين بوَّبوا للتفسير بابان ضمن أبواب ما جمعوا من األحاديث

المأثور بدكف أف يذكركا أسانيدهم فى ذلك، كأكثركا من ثم كيًجد بعد هذا أقواـ دكَّنوا التفسير 
نقل األقواؿ فى تفاسيرهم بدكف تفرقة بين الصحيح كالعليل، مما جعل الناظر فى هذد الكتب 

. ال يركن لما جاء فيها، لجواز أف يكوف من قبيل الموضوع المختلق، كهو كثير فى التفسير
ف كاف التدكين فى التفسير ال يتعدل المأثور منه، ثم بعد هذا تغيَّرت موجهات الحياة، فبعد أ

( . ُٔٓص )تعدَّل إلى تدكين التفسير بالرأل على تدرج فيه، كما أشرنا إليه فيما سبق 
 * *
: اللَّوف الشخصى للتفسير المأثور* 

من المعلـو أف الشخص الذل ييفسِّر نصان من النصوص، ييلوِّف هذا النص بتفسيرد إياد، ألف 
لعبارة من العبارات، هو الذل يحدد معناد كمرماها كفق مستواد الفكرل، كعلى سعة  المتفهم

أفقه العقلى، كليس فى استطاعته أف يفهم من النص إال ما يرمى إليه فكرد، كيمتد إليه عقله، 
 كبمقدار هذا يتحكم فى النص كييحدِّد بيانه، كهذا أصل ملحوظ،

(ُ/ُُّ )

 

نجد آثارد كاضحة فى كتب التفسير على اختبلفها، فما من كتاب منها إال كقد كجدنا آثار 
. شخصية صاحبه كقد طبعت تفسيرد بطابع خاص ال يعسر علينا إدراكه

التفسير غير أف هذا الطابع الشخصى الذل ييطبع به التفسير، إف ظهر لنا جليان كاضحان فى كتب 
بالرأل، فبنَّا ال نكاد نجدد ألكؿ كهلة على هذا النحو من الوضوح كالجبلء بالنسبة لكتب 

التفسير بالمأثور، كلكن نستطيع أف نتبينه إذا ما قدَّرنا أف المتصدل لهذا التفسير النقلى إنما 
ا يتبادر لذهنه يجمع حوؿ اآلية من المركيات ما يشعر أنها متجهة إليه، متعلقة به، فيقصد إلى ـ

من معناها، ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أف يصل بين اآلية كما يركل حولها فى اطم ناف، 



كبهذا االطم ناف، يتأثر نفسيان كعقليان، حينما يقبل مركيان كيعنى به، أك يرفض مركيان حين ال يرتاح 
. إليه

ما هم فى شوؽ إليه كتعلق  -ته كما الحظه ابن خلدكف فى مقدـ -ككذلك راج بين المتقدمين 
به، من أسباب المكونات، كبدء الخليقة، كأسرار الوجود، كتفصيل األحداث الكبرل فى تاريخ 
اإلنسانية األكلى، نظران لبداكتهم كأيميِّتهم، كقلَّة المتداكؿ بينهم منه، فكاف من كراء ذلك كثرة 

بع شخصى لهذا العصر األكؿ، كما اإلسرائيليات، كليس من شك فى أف هذا صورة عقلية، كطا
أنه صورة عقلية، كطابع شخصى لكل مىن يقبل هذد اإلسرائيليات، كييفسِّر بعض آيات القرآف 

. على ضوئها
ثم إننا بعد هذا نلحظ لونان شخصيان آخر فى التفسير النقلى، ذلك أف الشخص الذل يعرؼ 

ؼ فى الركاية، نرل تفسيرد ييطبع قيمة الرجاؿ، كيستطيع أف ينقد السند، كيعرؼ أسباب الضع
بهذا الطابع الشخصى الخاص، فيتحرل الصحة فيما يركيه، فبل يدخل فى كتابه مركيان اعتراد 

أما الشخص الذل ال دراية له بأسباب الضعف فى الركاية، كليس . الضعف أك تطرؽ إليه الخلل
كل ما يينقل له فى ذلك  عندد القدرة على نقد الرجاؿ كنقد المركل عنهم فحاطب ليل، يجمع

. بدكف أف ييفرِّؽ بين الصحيح كغيرد
أفبل ترل أنه حتى فى ركاج التفسير النقلى كتداكله تكوف شخصية المتعرض للتفسير ... كبعد 

. هى الملوِّنة له، المركِّجة لصنف منه، أظن أف نعم
 * *
: الضعف فى ركاية التفسير المأثور كأسبابه* 

التفسير المأثور يشمل ما كاف تفسيران للقرآف بالقرآف، كما كاف تفسيران علمنا مما تقدَّـ أف 
أما . للقرآف بالسُّنَّة، كما كاف تفسيران للقرآف بالموقوؼ على الصحابة أك المركل عن التابعين

أك بما ثبت من السُّنَّة الصحيحة، فذلك مما ال خبلؼ فى قبوله، ألنه ال . تفسير القرآف بالقرآف
 .كال يجد الشك إليه سبيبلن . يه الضعفيتطرؽ إؿ

(ُ/ُُْ )

 

ما أيضيف إلى النبى صلى ا  عليه كسلم كهو ضعيف فى سندد أك متنه فذلك مردكد غير  كأما
. مقبوؿ، ما داـ لم تصح نسبته إلى النبى صلى ا  عليه كسلم

كأما تفسير القرآف بما ييركل عن الصحابة أك التابعين، فقد تسرَّب إليه الخلل، كتطرَّؽ إليه 
بكل ما ريًكل من ذلك، لوال أف قيَّض ا  لهذا التراث العظيم الضعف، إلى حد كاد ييفقدنا الثقة 



مىٍن أزاح عنه هذد الشكوؾ، فسلمت لنا منه كمية ال ييستهاف بها، كإف كاف صحيحها كسقيمها 
. ال يزاؿ خليطان فى كثير من الكتب التى عىًنىى أصحابها بجمع شتات األقواؿ

كبخاصة عن ابن عباس كعلٌى بن أبى  -د كلقد كانت كثرة المركل من ذؿ كثرة جاكزت الح
أكبر عامل فى صرؼ همة العلماء كلفت أنظارهم إلى البحث  -طالب رضى ا  عنهما 

كالتمحيص، كالنقد كالتعديل كالتجريح، حتى لقد نيًقل عن اإلماـ الشافعى رضى ا  عنه أنه 
ذا العدد الذل ذكرد كد". لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إال شبيه بمائة حديث: "قاؿ

كهذا يدؿ على مبلغ ما . الشافعى، ال يكاد ييذكر بجوار ما ريًكل عن ابن عباس من التفسير
. دخل من التفسير النقلى من الركايات المكذكبة المصنوعة

 * *
: أسباب الضعف* 

: كنستطيع أف نيرًجٍع أسباب الضعف فى ركاية التفسير المأثور إلى أيمور ثبلثة
. رة الوضع فى التفسيركث: أكلها
. دخوؿ اإلسرائيليات فيه: ثانيها
. حذؼ األسانيد: ثالثها

كأرل أف أعرض لكل سبب من هذد األسباب الثبلثة المجملة باإليضاح كالتفصيل، حتى يتبيَّن 
. لنا مقدار ما كاف لكل منها من األثر فى فقداف الثقة بكثير من الركايات المأثورة فى التفسير

 * * *
الوضع فى التفسير : أكالن 
: نشأة الوضع فى التفسير* 

نشأ الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث، ألنهما كانا أكؿ األمر مزيجان ال يستقل أحدهما 
الصحيح كالحسن كالضعيف، كفى ركاته مىٍن هو : عن اآلخر، فكما أننا نجد فى الحديث

نجد مثل ذلك فيما ريًكلى من التفسير،  موثوؽ به، كمىٍن هو مشكوؾ فيه، كمىٍن عيًرؼ بالوضع،
. كمىٍن ركىل من المفسِّرين

 ككاف مبدأ ظهور الوضع فى سنة إحدل كأربعين من الهجرة، حين اختلف المسلموف

(ُ/ُُٓ )

 

كيًجدى من أهل البدع كاألهواء مىٍن ركَّجوا لبدعهم، سياسيان، كتفرَّقوا إلى شيعة كخوارج كجمهور، ك
كتعصبَّوا ألهوائهم، كدخل فى اإلسبلـ مىن تبطن الكفر كالتحف اإلسبلـ بقصد الكيد له، 



كتضليل أهله، فوضعوا ما كضعوا من ركايات باطلة، ليصلوا بها إلى أغراضهم السي ة، كرغباتهم 
. الخبيثة
 * *
: أسبابه* 

منها التعصب المذهبى، فبفَّ ما جىدَّ من افتراؽ : لتفسير إلى أسباب متعددةكيرجع الوضع فى ا
األيمة إلى شيعة تطرَّفوا فى حب علٌى، كخوارج انصرفوا عنه كناصبود العداء، كجمهور المسلمين 
الذين كقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدكف أف يمسهم شئ من ابتداع التشيع أك الخركج، جعل 

ق الطوائف تحاكؿ بكل جهودها أف تؤيد مذهبها بشئ من القرآف، فنسب كل طائفة من هذ
 -رضى ا  عنهم  -الشيعة إلى النبى صلى ا  عليه كسلم، كإلى علٌى كغيرد من أهل البيت 

كما كضع الحوارج كثيران من التفسير الذل يشهد . أقواالن كثيرة من التفسير تشهد لمذهبهم
لى ا  عليه كسلم أك إلى أحد أصحابه، ككاف قصد كل فريق من لمذهبهم، كنسبود إلى النبى ص

نسبة هذد الموضوعات إلى النبى صلى ا  عليه كسلم أك إلى أحد أصحابه، التركيج للمركل، 
كاإلمعاف فى التدليس، فبف نسبة المركل إلى الرسوؿ عليه الصبلة كالسبلـ أك إلى أحد 

يوجد شئ منهما عندما يينسب المركل لغير النبى عليه ال . الصحابة، تورث المركل ثقة كقبوالن 
. الصبلة كالسبلـ أك لغير صحابى

كذلك نجد اللوف السياسى فى هذا العصر يترؾ له أثران بػىيِّنان فى كضع التفسير، كييبلحىظ أف 
المركل عن علٌى كابن عباس رضى ا  عنهما قد جاكز حد الكثرة، مما يجعلنا نميل إلى القوؿ 

قد كيضع عليهما فى التفسير أكثر مما كيًضع على غيرهما، كالسبب فى ذلك أفَّ عليان كابن بأنه 
عباس رضى ا  عنهما من بيت النبوة، فالوضع عليهما ييكسب الموضوع ثقة كقبوالن، كتقديسان 

كفوؽ هذا فقد كاف لعلٌى من الشيعة ما . كركاجان، مما ال يكوف لشئ مما يينسب إلى غيرهما
. غيرد، فنسبوا إليه من القوؿ فى التفسير ما يظنوف أنه ييعلى من قدرد، كيرفع من شأنهليس ؿ

كابن عباس كاف من نسله الخلفاء العباسيوف، فويًجد من الناس مىٍن تزَّلف إليهم، كتقرَّب بكثرة ما 
يركيه لهم عن جدهم ابن عباس، مما يدؿ على أف اللوف السياسى كاف له أثر ظاهر فى كضع 

. تفسيراؿ
كذلك نجد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصدد أعداء اإلسبلـ الذين اندَّسوا بين أبنائه 

متظاهرين باإلسبلـ، من الكيد له كألهله، فعمدكا إلى الدس كالوضع فى التفسير بعد أف عجزكا 
. عن أف ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب كالقوة، أك عن طريق البرهاف كالحيجَّة

 * *
* 



(ُ/ُُٔ )

 

: أثر الوضع فى التفسير
ككاف من كراء هذد الكثرة التى دخلت فى التفسير كديسَّت عليه، أف ضاع كثير من هذا التراث 

فقدنا الثقة العظيم الذل خلَّفه لنا أعبلـ المفسِّرين من السىلىف، ألف ما أحاط به من شكوؾ، أ
. به، كجعلنا نرد كل ركاية تطرَّؽ إليها شئ من الضعف، كربما كانت صحيحة فى ذاتها

كما أف اختبلط الصحيح من هذد الركايات بالسقيم منها، جعل بعض مىٍن ينظر فيها كليس 
عندد القدرة على التمييز بين الصحيح كالعليل، ينظر إلى جميع ما ريًكلى بعين كاحدة، فيحكم 

ل الجميع بالصحة، كربما كىجىد من ذلك ركايتين متناقضتين عن مفسِّر كاحد فيتهمه بالتناقض عل
. فى قوله، كيتهم المسلمين بقبوؿ هذد الركايات المتناقضة المتضاربة

ما  ( -ِٖ-ٖٕ" )المذاهب اإلسبلمية فى تفسير القرآف"فى كتابه " جولدزيهر"يقوؿ األستاذ 
ظر فى هذا المحيط، هذد الظاهرة الغريبة، كهى أف التعاليم كإنما لمما يلفت الن: "نصه

المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساك، كهى فى نفسها تظهر فى تضاد 
". شديد بينها كبين بعضها، مما ال يقبل التوسط أك التوفيق

خبلؼ أسندد  ثم يسوؽ بعد ذلك مثاالن لهذا التضاد، فيذكر ما قاـ حوؿ تعيين الذبيح من
، كيذكر فى ضمن كبلمه أف كل فريق يعتمد فى رأيه على : "مثيركد إلى أقواؿ مأثورة عن السلىفى

إسناد متصل بابن عباس يدعم به رأيه، فاإلسحاقيوف عن ًعكرمة، كاإلسماعيليوف عن الشعبى أك 
.. المسألة مجاهد، كل أيكل ك سمعوا ذلك عن ابن عباس، ككل ادَّعى بأف هذا هو رأيه فى هذد

 "
كيمكن أف ييرل من ذلك إلى أل حد يكوف مقدار : "ثم يقوؿ بعد كبلـ ساقه فى هذا الموضوع

كما نعتبرد بالنسبة له . صحة الرأل المستند إلى ابن عباس، كإلى أل حد يمكن االعتراؼ به
كاؿ كلآلراء المأثورة عنه، يمكن أف ييعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير المأثور، فاألؽ

المتناقضة يمكن أف ترجع دائمان إلى قائل كاحد، معتمدة فى الوقت نفسه على أسانيد مرضية 
... " موثوؽ بها 

كمن المبلحظات التى : "ثم يقوؿ بعد كبلـ ساقه عن اإلسناد كما قع فيه من اللعب كالخداع
كر للقرآف ما كهى أنه ال يوجد بالنسبة لتفسير مأث: أبديناها، يمكن أف نخلص بهذد النتيجة

نستطيع أف نسميه كحدد تامة أك كيانان قائمان، فبنه قد تيركل عن الصحابة فى تفسير الموضوع 
الواحد آراء متخالفة كفى أغلب األحياف يناقض بعضها بعضان من جهة، كمن جهة أخرل فقد 

على  تينسب للصحابى الواحد فى معنى الكلمة الواحدة أك الجملة كلها آراء مختلفة، كبناء



ذلك، ييعتبر التفسير الذم يخالف بعضه بعضان، كالمناقض بعضه بعضان، مساكيان للتفسير 
 ".بالعلم

(ُ/ُُٕ )

 

على التفسير بالمأثور فى كتابه، ككل ما قاله فى هذا " جولدزيهر"هذا ما حكم به األستاذ 
الموضوع ال يعدك أف يكوف محاكالت فاشلة يريد من كرائها أف ييظهر أف ابن عباس خاصة، كمن 

فسه فى الكلمة الواحدة تكلم فى التفسير من الصحابة عامة، بمظهر الشخص الذل يناقض ف
كما يرمى من كراء ذلك أف يصرؼ نظر المسلمين عن هذد الثركة . أك الموضوع الواحد

الضخمة التى خلَّفها لهم السىلىف الصالح فى التفسير، زعمان أف هذا التناقض الموجود بين 
حن الركايات، نتيجة الختبلؼ كجهات النظر من شخص كاحد أك أشخاص، كتفسير هذا شأنه ف

. فى ًحلٍّ من التزامه، ألنهم قالوا بعقولهم، كنحن مشتركوف معهم فى هذا القىٍدر
كنحن ال ننكر أف هناؾ اختبلفان بين السىلىف فى التفسير، كما ال ننكر أفَّ هناؾ اختبلفان بين 

إف : قولين أك أقواؿ لشخص كاحد منهم، كلكن هذا االختبلؼ قلنا عنه فيما سبق مفصَّبلن 
جع إلى اختبلؼ عبارة كتنوع، ال اختبلؼ تناقض كتضاد، فما كاف من هذا القبيل، معظمه ير

فالجمع بينه سهل ميسور، كما لم يمكن فيه الجمع، فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد 
. مقدَّـ إف استويا فى الصحة عنه، كإال فالصحيح المقدَّـ

لجمع أك الترجيح، فييقدَّـ ابن عباس على أما إذا تعارضت أقواؿ جماعة من الصحابة كتعذَّر ا
كقد رجح " اللَّهم علِّمه التأكيل: "غيرد، ألف النبى صلى ا  عليه كسلم بشَّرد بذلك حيث قاؿ

". أفرضكم زيد: " الشافعى قوؿ زيد فى الفرائض لحديث
رجعتي  كأما ما ساقه على سبيل المثاؿ من اختبلؼ الركاية عن ابن عباس فى تعيين الذبيح، فقد

إلى ابن جرير فى تفسيرد، فوجدته قد ذكر عن ابن عباس هاتين الركايتين المختلفتين، كساؽ 
كل ركاية منها بأسانيد تتصل إلى ابن عباس، بعضها يرفعه إلى الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، 

. كبعضها موقوؼ عليه
عرضنا هاتين الركايتين على لم يلتـز الصحة فى كل ما يركيه، كلو أننا  -كما نعلم  -كابن جرير 

قواعد المحدىثين فى نقد الركاية كالترجيح، لتبين لنا بكل كضوح كجبلء، أف الركاية القائلة بأف 
الذبيح هو إسماعيل، أصح من غيرها كأرجح مما يخالفها، ألنها مؤيَّدة بأدلة كثيرة يطوؿ ذكرها، 

مرفوعة إلى رسوؿ ا  صلى ا  عليه  كأيضان فبف الركاية التى يذكرها ابن جرير عن ابن عباس



كسلم كمقيدة أف الذبيح هو إسحاؽ، فى سندها الحسن بن دينار عن علٌى بن زيد، كالحسن 
 .بن دينار متركؾ، كعلٌى بن زيد منكر الحديث، كما ذكرد الحافظ ابن كثير فى تفسيرد

(ُ/ُُٖ )

 

كإف  -الركايات الموقوفة على ابن عباس، كالتى تفيد أف الذبيح هو إسحاؽ، فهى  أما باقى
محمولة على أف ما تضمنته من أف الذبيح هو إسحاؽ، كاف رأل  -كانت صحيحة األسانيد 

ابن عباس فى أكؿ األمر، ألنه سمع ذلك من بعض الصحابة الذين كانوا يحدِّثوف فى مثل هذا 
أف ذلك قوؿ اليهود فرجع عنه : من مسلمى اليهود، ثم علم بعد بما سمعود من كعب كغيرد

حدَّثنى يونس، أخبرنا ابن كهب، أخبرنى عمر بن قيس، : "كصرَّح بنقيضه، كما قاؿ ابن جرير
المفدَّل إسماعيل، كزعمت اليهود أنه : عن عطاء بن أبى رباح، عن عبد ا  بن عباس أنه قاؿ

صحيح عن ابن عباس، إسنادد على شرط الصحيح، كهو  ، كهذا األثر"إسحاؽ ككذبت اليهود
كما ترل صريح فى تكذيب اليهود فيما زعمود، كهو يقضى على كل أثر بخبلفه، كبهذا الطريق 

( ُٕص  ْجػ )قاؿ ابن كثير فى تفسيرد . تنتظم اآلثار الواردة عن ابن عباس فى هذا الباب
كلها مأخوذة  -كا  أعلم  -ذد األقواؿ كد: "بعد ما ساؽ الركايات فى أف الذبيح هو إسحاؽ

عن كعب األحبار، فبنه لما أسلم فى الدكلة العمرية جعل ييحدِّث عمر رضى ا  عنه عن كتبه 
قديمان، فربما استمع له عمر رضى ا  عنه، فترخَّص الناس فى استماع ما عندد، كنقلوا ما عندد 

". حاجة إلى حرؼ كاحد مما عندد - أعلم كا  -عنه، غثها كسمينها، كليس لهذد األيمَّة 
كأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساكيان للتفسير بالعلم، كادعاؤد أنه ال يوجد له كحدة 

تامة أك كياف قائم، فهذا شطط منه فى الرأل، كال يكاد يسلم له هذا المدَّعى، ألف المأثور 
: النجم]{ ًإٍف هيوى ًإالَّ كىٍحيه يوحى}انته كقيمته، الذل صح عن النبى صلى ا  عليه كسلم له مك

كأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقود عن الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، كقليل منه [ .. ْ
له  -عند مىٍن ال يرل أف له حكم المرفوع  -قالود عن نظر منهم كاجتهاد كحتى هذا القليل 

عنه إذا صح إلى غيرد، ألنهم أدرل بذلك، لما شاهدكد  أيضان قيمته كمكانته، كال يجوز العدكؿ
. من القرائن كاألحواؿ التى اختيصوا بها، كلما لهم من الفهم التاـ كالعلم الصحيح

. فهل يعيدى التفسير المأثور مساكيان للتفسير بالعلم؟ اللَّهم إف هذا ال يقوله منصف.. كبعد
 * *
: قيمة التفسير الموضوع* 

سير الموضوع، لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرؼ النظر عن ناحيته ثم إف هذا التف



اإلسنادية، لوجدنا أنه ال يخلو من قيمته العلمية، ألنه مهما كثر الوضع فى التفسير فبف الوضع 
 ينصب على الركاية نفسها، أما التفسير فى حد ذاته فليس دائمان 

(ُ/ُُٗ )

 

نتيجة اجتهاد علمى له قيمته،  -فى كثير من األحياف  -أمران خياليان بعيدان عن اآلية، كإنما هو 
تفسير شي ان كينسبه إلى علٌى أك إلى ابن عباس، ال يضعه على أنه مجرد فمثبلن مىٍن يضع فى اؿ

قوؿ يلقيه على عواهنه، كإنما هو رأل له، كاجتهاد منه فى تفسير اآلية، بناد على تفكيرد 
الشخصى، ككثيران ما يكوف صحيحان، غاية األمر أنه أراد لرأيه ركاجان كقبوالن، فنسبه إلى مىٍن نيًسب 

ثم إف هذا التفسير المنسوب إلى علٌى أك ابن عباس لم يفقد شي ان من قيمته . ابةإليه من الصح
. العلمية غالبان، كإنما الشئ الذل ال قيمة له فيه هو نسبته إلى علٌى أك ابن عباس

لم يكن مجرد خياؿ أك كهم خيًلق خلقان، بل له أساس  -كالحق يقاؿ  -فالموضوع من التفسير 
. تفسير درسه كبحثه، كله قيمته الذاتية كإف لم يكن له قيمته اإلسناديةما، يهم الناظر فى اؿ

* * * 

(ُ/َُِ )

 

اإلسرائيليات : ثانيان 
: فى بياف المراد باإلسرائيليات كمدل الصلة بينها كبين القرآف -تمهيد * 

كما كاف للثقافة اليهودية  لفظ اإلسرائيليات كإف كاف يدؿ بظاهرد على اللوف اليهودل للتفسير،
من أثر ظاهر فيه، إال أنَّا نريد به ما هو أكسع من ذلك كأشمل، فنريد به ما يعم اللوف اليهودل 

. كاللوف النصرانى للتفسير، كما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية كالنصرانية
للجانب اليهودل على ، من باب التغليب "اإلسرائيليات"كإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ 

الجانب النصرانى، فبف الجانب اليهودل هو الذل اشتهر أمرد فكثر النقل عنه، كذلك لكثرة 
أهله، كظهور أمرهم، كشدة اختبلطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور اإلسبلـ إلى أف بسط ركاقه 

. على كثير من ببلد العالىم كدخل الناس فى دين ا  أفواجان 
دينية، ككاف للنصارل ثقافة دينية كذلك، ككلتا الثقافتين كاف لها أثر فى كاف لليهود ثقافة 
. التفسير إلى حد ما

ًإنَّآ }: أما اليهود، فبف ثقافتهم تعتمد أكؿ ما تعتمد على التوراة التى أشار إليها القرآف بقوله



: فيها من أحكاـ بقوله كدؿَّ على بعض ما جاء[ ْْ: المائدة]{ أىنزىٍلنىا التوراة ًفيهىا هيدنل كىنيوره 
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىآ أىفَّ النفس بالنفس كالعين بالعين كاألنف باألنف كاألذف باألذف كالسن } تىبػٍ كىكى

[ .. ْٓ: المائدة]{ بالسن كالجركح ًقصىاصه 
كيطلقونه على كل الكتب المقدَّسة " التوراة"ككثيران ما يستعمل المسلموف كاليهود أنفسهم لفظ 

كتسمى التوراة بما اشتملت عليه من األسفار الموسوية . كد فيشمل الزبور كغيردعند اليه
. العهد القديم: كغيرها

ككاف لليهود بجانب التوراة سنن كنصائح كشركح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة، كإنما 
ت تحمَّلوها كنقلوها بطريق المشافهة، ثم نمت على مركر الزمن كتعاقب األجياؿ، ثم ديكِّف

كعيرًفت باسم التلمود، ككيًجد بجوار ذلك كثير من األدب اليهودل، كالقصص، كالتاريخ، 
. كالتشريع، كاألساطير

على اإلنجيل، كقد أشار القرآف  -فى الغالب األهم  -كأما النصارل فكانت ثقافتهم تعتمد 
نىا على آ}: إلى أنه من كتب السماء التى نزلت على الرسل فقاؿ نىا ثيمَّ قػىفَّيػٍ ثىارًًهم ًبريسيًلنىا كىقػىفَّيػٍ

نىادي اإلنجيل كغير هذا كثير من آيات القرآف التى تشهد [ ِٕ: الحديد]{ ًبًعيسىى ابن مىٍريىمى كىآتػىيػٍ
 .له بذلك

(ُ/ُُِ )

 

: كاألناجيل المعتبرة عند النصارل ييطلق عليها كعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل، اسم
العهد : التوراة كاإلنجيل كييطلق عليه: كالكتاب المقٌدس لدل النصارل يشمل. العهد الجديد

. القديم كالعهد الجديد
ككاف طبيعيان أف ييشرح اإلنجيل بشركح مختلفة، كانت فيما بعد منبعان من منابع الثقافة 

النصرانية، كما كيًجدى بجوار ذلك ما زادد النصارل من القصص، كاألخبار، كالتعاليم، التى زعموا 
. أنهم تلقوها عن عيسى عليه السبلـ، كهذا كله كاف من ينابيع هذد الثقافة النصرانية

فقد كانت التوراة المصدر األكؿ لثقافة اليهودية الدينية، كما كاف اإلنجيل المصدر .. .إذف 
. األهم لثقافة النصارل الدينية

كإذا نحن أجلنا النظر فى التوراة كاإلنجيل نجد أنهما قد اشتمبل على كثير مما اشتمل عليه 
الـ، كذلك على اختبلؼ فى القرآف الكريم، كبخاصة ما كاف له تعلق بقصص األنبياء عليهم الس
فبنه ينحو فيها ناحية  -مثبلن  -اإلجماؿ كالتفصيل، فالقرآف إذا عرض لقصة من قصص األنبياء 

يخالف بها منحى التوراة كاإلنجيل، فتراد يقتصر على مواضع العظة، كال يتعرض لتفصيل 



فيها، كما أنه ال  جزئيات المسائل، فبل يذكر تاريخ الوقائع، كال أسماء البلداف التى حصلت
كيدخل فى . يذكر فى الغالب أسماء األشخاص الذين جرت على أيديهم بعض الحوادث

. تفاصيل الجزئيات، بل يتخيَّر من ذلك ما يمس جوهر الموضوع، كما يتعلق بموضع العبرة
ثم كإذا نحن تتبعنا هذد الموضوعات التى اتفق فى ذكرها القرآف كالتوراة، أك القرآف كاإلنجيل، 

. أخذنا موضوعان منها، كقارنا بين ما جاء فى الكتابين كجدنا اختبلؼ المسلك ظاهران جليان 
فمثبلن قصة آدـ عليه السبلـ، كرد ذكرها فى التوراة، كما كردت فى القرآف فى مواضع كثيرة، 

كبالنظر فى هذد اآليات من . أطولها ما كرد فى سورة البقرة، كما كرد فى سورة األعراؼ
رتين، نجد أف القرآف لم يتعرض لمكاف الجنة، كال لنوع الشجرة التى نيًهىى آدـ كزكجه عن السو

كما لم . األكل منها، كال بيَّن الحيواف الذل تقمصه الشيطاف فدخل الجنة ليزؿ آدـ كزكجه
إلى آخر ما ... يتعرَّض للبقعة التى هبط إليها آدـ كزكجه كأقاـ بها بعد خركجهما من الجنة 

. ؽ بهذد القصة من تفصيل كتوضيحيتعل
. كلكن نظرة كاحدة يجيلها اإلنساف فى التوراة يجد بعدها أنها قد تعرَّضت لكل ذلك كأكثر منه

فأبانت أف الجنة فى عدف شرقان، كأف الشجرة التى نيهيا عنها كانت فى كسط الجنة، كأنها 
حواء هو الحيَّة، كذكرت ما شجرة الحياة، كأنها شجرة معرفة الخير كالشر، كأف الذل خاطب 

 انتقم ا  به من الحيَّة التى تقمصها إبليس، بأف جعلها تسعى

(ُ/ُِِ )

 

إلى آخر ما ذيكر ... تعبها هى كنسلها فى حبلها على بطنها كتأكل التراب، كانتقم من حواء ب
. فيها مما يتعلق بهذد القصة

كمثبلن نجد القرآف الكريم قد اشتمل على موضوعات كردت فى اإلنجيل، فمن ذلك قصة 
عيسى كمريم، كمعجزات عيسى عليه السبلـ، كل ذلك جاء به القرآف فى أسلوب موجز، 

فلم يتعرَّض القرآف لنسب عيسى مفصَّبلن، كال لكيفية  يقتصر على موضع العظة، كمكاف العبرة،
كالدته، كال للمكاف الذل كيًلدى فيه، كال لذكر الشخص الذل قيًذفت به مريم، كما لم يتعرض 

لنوع الطعاـ الذل نزلت به مائدة السماء، كال لحوادث جزئية من إبراء عيسى لؤلكمه كاألبرص 
.. كإحياء الموتى

اإلنجيل لوجدناد قد تعرَّض لنسب عيسى، كلكيفية كالدة مريم له، كلذكر  مع أننا لو نظرنا فى
الشخص الذل قيًذفت به مريم، كلنوع الطعاـ الذل نزلت به مائدة السماء كلحوادث جزئية من 
إبراء األكمه كاألبرص كإحياء الموتى، كلكثير من مثل هذا التفصيل الموسَّع الذل أعرض عنه 



. القرآف فلم يذكرد لنا
فهل يجد المسلموف هذا اإليجاز فى كتابهم، كيجدكف بجانب ذلك تفصيبلن لهذا ... كبعد 

اإليجاز فى كتب الديانات األخرل، ثم ال يقتبسوف منها بقدر ما يركف أنه شارح لهذا اإليجاز 
هذا ما نريد أف نعرض له فى هذا البحث، ليتبين لنا كيف .. كموضِّح لما فيه من غموض؟

ئيليات فى التفسير، ككيف تطوَّر هذا الدخوؿ، كإلى أل حد تأثر التفسير بالتعاليم دخلت اإلسرا
. اليهودية كالنصرانية

 * *
: مبدأ دخوؿ اإلسرائيليات فى التفسير كتطورد* 

إف دخوؿ اإلسرائيات فى التفسير، أمر يرجع إلى عهد الصحابة رضى ا  : نستطيع أف نقوؿ
ف مع التوراة كاإلنجيل فى ذكر بعض المسائل كما تقدَّـ، مع عنهم، كذلك نظران التفاؽ القرآ

كسبق لنا القوؿ . فارؽ كاحد، هو اإليجاز فى القرآف، كالبسط كاإلطناب فى التوراة كاإلنجيل
بأف الرجوع إلى أهل الكتاب، كاف مصدران من مصادر التفسير عند الصحابة، فكاف الصحابى 

د من نفسه ميبلن إلى أف يسأؿ عن بعض ما طواد القرآف إذا مىرَّ على قصة من قصص القرآف يج
منها كلم يتعرض له، فبل يجد مىن يجيبه على سؤاله سول هؤالء النفر الذين دخلوا فى اإلسبلـ، 

. كحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية، فألقوا إليهم ما ألقوا من األخبار كالقصص الدينى
 لم يسألوا أهل الكتاب عن كل -هم أجمعين رضواف ا  علي -غير أف الصحابة 

(ُ/ُِّ )

 

ة شئ، كلم يقبلوا منهم كل شئ، بل كانوا يسألوف عن أشياء ال تعدك أف تكوف توضيحان للقص
كبيانان لما أجمله القرآف منها، مع توقفهم فيما ييلقى إليهم، فبل يحكموف عليه بصدؽ أك بكذب 

ال تيصىدِّقوا أهل الكتاب : "ما داـ يحتمل كبل األمرين، امتثاالن لقوؿ الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم
نىا}: كال تيكىذِّبوهم، كقولوا . اآلية[ .. ٗٓ: المائدة]{ آمىنَّا با  كىمىآ أينًزؿى ًإلىيػٍ

كما أنهم لم يسألوهم عن شئ مما يتعلق بالعقيدة أك يتصل باألحكاـ، اللهم إال إذا كاف على 
كذلك كانوا ال يعدلوف عما ثبت عن الرسوؿ صلى . جهة االستشهاد كالتقوية لما جاء به القرآف

صلى ا  عليه  ا  عليه كسلم من ذلك إلى سؤاؿ أهل الكتاب، ألنه إذا ثبت الشئ عن الرسوؿ
كسلم فليس لهم أف يعدلوا عنه إلى غيرد، كما كانوا ال يسألوف عن األشياء التى ييشبه أف يكوف 

السؤاؿ عنها نوعان من اللهو كالعبث، كالسؤاؿ عن لوف كلب أهل الكهف، كالبعض الذل 
.. له الخضرضيًرب به القتيل من البقرة، كمقدار سفينة نوح، كنوع خشبها، كاسم الغبلـ الذل قت



: كغير ذلك، كلهذا قاؿ الدهلول بعد أف بٌين أف السؤاؿ عن مثل هذا تكلف ما ال يعنى
". ككانت الصحابة رضى ا  عنهم يعدكف مثل ذلك قبيحان من قبيل تضييع األكقات"

بل بلغ بهم . كذلك كاف الصحابة ال ييصىدِّقوف اليهود فيما يخالف الشريعة أك يتنافى مع العقيدة
كبيَّنوا . مر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شئ فأجابوا عنه خطأ، رىدُّكا عليهم خطأهماأل

لهم كجه الصواب فيه، فمن ذلك ما ركاد البخارل عن أبى هريرة رضى ا  عنه أف رسوؿ ا  
فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم كهو قائم يصلى : "صلى ا  عليه كسلم ذكر يـو الجمعة فقاؿ

". سأؿ ا  تعالى شي ان إال أعطاد إياهوأشار بيدد يقللهام
فقد اختلف السىلىف فى تعيين هذد الساعة، كهل هى باقية أك ريًفعىت؟ كإذا كانت باقية، فهل 

هى فى جمعة كاحدة من السنة أك فى كل جمعة منها؟ فنجد أبا هريرة رضى ا  عنه يسأؿ كعب 
فى جمعة كاحدة من السنة، فيرد عليه أبو هريرة قوله  بأنها: األحبار عن ذلك، فيجيبه كعب

أنها فى كل جمعة، فيرجع كعب إلى التوراة، فيرل الصواب مع أبى هريرة فيرجع : هذا كيبيِّن له
. إليه

أخبرنى كال : كما نجد أبا هريرة أيضان يسأؿ عبد ا  بن سبلـ عن تحديد هذد الساعة كيقوؿ له
 بن سبلـ بأنها آخر ساعة فى يـو الجمعة، فيردتضن علٌى، فيجيبه عبد ا  

(ُ/ُِْ )

 

كيف تكوف آخر ساعة فى يـو الجمعة كقد قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه : عليه أبو هريرة بقوله
كتلك الساعة ال ييصلَّى فيها؟ فيجيبه عبد ا  بن " ال يصادفها عبد مسلم كهو ييصىلِّى: "كسلم

مىن جلس مجلسان ينتظر الصبلة فهو فى : "ألم يقل رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم: قسبلـ بقوؿ
. الحديث... ؟ "صبلة حتى ييصلِّى

فمثل هذد المراجعة التى كانت بين أبى هريرة ككعب تارة، كبينه كبين ابن سبلـ تارة أخرل، تدلنا 
حركف الصواب ما استطاعوا، على أف الصحابة كانوا ال يقبلوف كل ما يقاؿ لهم، بل كانوا يت

. كيردُّكف على أهل الكتاب أقوالهم إف كانت ال توافق كجه الصواب
لم يخرجوا عن دائرة الجواز التى حدَّها  -رضى ا  عنهم  -كمهما يكن من شئ فبف الصحابة 

نى بلِّغوا ع: "لهم رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم كعما فهمود من اإلباحة فى قوله عليه السبلـ
". كلو آية، كحىدِّثوا عن بنى إسرائيل كال حىرىج، كمىن كذب علىَّ متعمدان فليتبوأ مقعدد من النار

ال تيصدِّقوا أهل الكتاب كال : "كما أنهم لم يخالفوا قوؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم
الحديثين، ألف األكؿ  كال تعارض بين هذين" اآلية... آمنا با  كما أينزؿ إلينا : تيكىذِّبوهم، كقولوا



أباح لهم أف ييحىدِّثوا عما كقع لبنى إسرائيل من األعاجيب، لما فيها من العبرة كالعظة، كهذا 
بشرط أف يعلموا أنه ليس مكذكبان، ألف الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم ال يعقل أف يبيح لهم ركاية 

. المكذكب
من المعلـو أف : كقاؿ الشافعى" :قاؿ الحافظ ابن حجر فى الفتح عند شرحه لهذا الحديث

حىدِّثوا عن بنى إسرائيل بما ال : النبى صلى ا  عليه كسلم ال يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى
إذا : "كهو نظير قوله. تعلموف كذبه، كأما ما تجوِّزكنه فبل حىرىج عليكم فى التحدث به عنهم

كلم يرد اإلذف كال المنع من التحدث بما  ،"حدَّثكم أهل الكتاب فبل تيصىدِّقوهم كال تيكىذِّبوهم
". يقطع بصدقه

كأما الحديث الثانى، فييراد منه التوقف فيما ييحدِّث به أهل الكتاب، مما يكوف محتمبلن للصدؽ 
كالكذب، ألنه ربما كاف صدقان فييكىذِّبونه، أك كذبان فييصىدِّقونه، فيقعوف بذلك فى الحىرىج، أما ما 

 .ًحلٍّ من تكذيبه، كأما كافقه فنحن فى ًحلٍّ من تصديقهخالف شرعنا فنحن فى 

(ُ/ُِٓ )

 

": ال تيصدِّقوا أهل الكتاب كال تيكىذِّبوهم: "قاؿ الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث
إذا كاف ما يخبركنكم به محتمبلن، ل بل يكوف فى نفس األمر صدقان فتكذِّبود، أك كذبان : أم"

فيما كرد شرعنا بخبلفه، كال عن  فتصدِّقود، فتقعوا فى الحىرىج، كلم يرد النهى عن تكذيبهم
" ... نبَّه على ذلك الشافعى رحمه ا . تصديقهم فيما كرد شرعنا بوفاقه

". كعلى هذا نحمل ما جاء عن السىلىف من ذلك: "ثم قاؿ
أف عمر بن : "كأما ما أخرجه اإلماـ أحمد، كابن أبى شيبة، كالبزار، من حديث جابر ابن عبد ا 

لى ا  عليه كسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأد عليه الخطاب أتى النبى ص
. أمتهوكوف فيها يا بن الخطاب؟ كالذل نفسى بيدد، لقد ج تكم بها بيضاء نقية: "فغضب فقاؿ

ال تسألوهم عن شئ فيخبرككم بحق فػىتيكىذِّبوا به، أك بباطل فػىتيصىدِّقوا به، كالذل نفسى بيدد، لو 
فبل يعارض ما قلناد من الجواز، " ليه كسلم كاف حيان ما كسعه إال أف يتبعنىأفَّ موسى صلى ا  ع

كاإلباحة بعد أف عيرًفت . ألف النهى الوارد هنا كاف فى مبدأ اإلسبلـ كقبل استقرار األحكاـ
ككأف النهى : "قاؿ الحافظ ابن حجر فى الفتح.. األحكاـ كاستقرَّت، كذهب خوؼ االختبلط

حكاـ اإلسبلمية، كالقواعد الدينية خشية الفتنة، فلما زاؿ المحذكر كقع كقع قبل استقرار األ
". اإلذف فى ذلك، لما فى سماع األخبار التى كانت فى زمانهم من االعتبار

هذا النهى إنما : "كيمكن أف ندفع ما ييتوهم من التعارض بما نقله ابن بطاؿ عن المهلب أنه قاؿ



رعنا مكتف بنفسه، فبذا لم يوجد فيه نص ففى النظر هو فى سؤالهم عما ال نص فيه، ألف ش
كاالستدالؿ غنىن عن سؤالهم، كال يدخل فى النهى سؤالهم عن األخبار المصدِّقة لشرعنا، 

". كاألخبار عن األمم السالفة
أنه ال تعارض بين هذد األحاديث الثبلثة، كما يتبين لنا المقدار الذل : كمن هذا كله يتبين لنا

. ع من الركاية عن أهل الكتابأباحه الشار
كلسنا بعد ما فهمناد من هذد األحاديث، كما عرفناد من حرص الصحابة، على امتثاؿ ما أمرهم 

كاألستاذ أحمد أمين على " جولدزيهر"به الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، نستطيع أف نقر األستاذ 
امة، من رجوعهم إلى أهل هذا االتهاـ الذل كجَّهاد إلى ابن عباس خاصة، كإلى الصحابة ع

الكتاب فى كل شئ، كقبولهم لما نهى الرسوؿ عن أخذد من أهل الكتاب، كقد ذكرنا كبلمهما 
 كرددنا عليه عند الكبلـ عن ابن عباس، كما ذكرنا األثر الذل

(ُ/ُِٔ )

 

النكير على مىن يأخذكف من  -رضى ا  عنه  -أخرجه البخارل عن ابن عباس، كفيه ييشدِّد 
أهل الكتاب كييصدِّقونهم فى كل شئ، فهل ييعقل بعد هذا، كبعد ما عرفناد من عدالة الصحابة 
كحرصهم على امتثاؿ أكامر ا  كرسوله، كمراجعة أبى هريرة لكعب األحبار كعبد ا  بن سبلـ، 

اللهم إنَّا ال نقر !! نعترؼ بتهاكف الصحابة كمخالفتهم لتعاليم رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم أف
. ذلك كال نرضاد

من أف ابن عباس كاف يرجع لرجل يسمى أبا الجلد غيبلف بن ": جولدزيهر"كأما ما ذكرد األستاذ 
ؽ أف ابن عباس كاف فبنٌا ال نكاد نيصدِّ . فركة األزدل فى تفسير القرآف، فعلى فرض صحة ذلك

يرجع إليه فى كل شئ، بل كاف يرجع إليه فيسأله عن أشياء ال تعدك دائرة الجواز، كليس من 
شك فى ذلك بعد ما عرفتى من شدة نكير ابن عباس على مىن كاف يرجع ألهل الكتاب كيأخذ 

. عنهم
" البرؽ"ق للفظ كأما ما اعتمد عليه هذا المستشرؽ فى دعواد هذد، من أف الطبرل عند تفسير

نسب .. { هيوى الذم ييرًيكيمي البرؽ خىٍوفان كىطىمىعان }: من سورة الرعد( ُِ)فى قوله تعالى فى اآلية 
إف معناد المطر فهو اعتماد ال يكاد ينهض بهذد : إفَّ أبا الجلد يقوؿ: إلى ابن عباس أنه قاؿ

: حدَّثنا حماد، قاؿ: حجاج، قاؿحدَّثنا : الدعول، ألف ما ركاد ابن جرير ركاد عن المثنى، قاؿ
كتب ابن عباس إلى أبى الجلد يسأله : أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس قاؿ

كهذا إسناد منقطع، ألف موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرؾ ابن " الماء: البرؽ: عن البرؽ فقاؿ



جعفر الباقر الذل كاف بعد  عباس، كلم يكن مولى له، كإنما كاف مولى العباسيين، كركل عن أبى
ابن عباس بمدة طويلة كلعل ما قاله ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه، أك لعله خطأ 

. كقع أثناء الطبع
ثم إفَّ سؤاؿ ابن عباس عن معنى البرؽ، ليس سؤاالن عن أمر يتعلق بالعقيدة أك األحكاـ، كإنما 

بيعية، كليس فى هذا ما يجر إلى مخالفة هو سؤاؿ يرجع إلى تعرؼ بعض ظواهر الكوف الط
على أف الحديث ليس فيه ما . الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم فى نهيه عن سؤاؿ أهل الكتاب
. أنه حكى قوله فى البرؽ: يدؿ على أف ابن عباس صدَّؽ أبا الجلد فيما قاؿ، ككل ما فيه

يرموؾ زاملتين من كتب اليهود كأما ما نيًسب لعبد ا  بن عمرك بن العاص من أنه أصاب يـو اؿ
 فكاف ييحدِّث منهما، فليس على إطبلقه، بل كاف ييحىدِّث منهما فى

(ُ/ُِٕ )

 

كما نص " حىدِّثوا عن بنى إسرائيل كال حىرىج: "حدكد ما فهمه من اإلذف فى قوله عليه السبلـ
. على ذلك ابن تيمية

أما التابعوف فقد توسَّعوا فى . مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب كأخذهم عنهمهذا هو 
األخذ عن أهل الكتاب، فكثرت على عهدهم الركايات اإلسرائيلية فى التفسير، كيرجع ذلك 

لكثرة مىن دخل ًمٍن أهل الكتاب فى اإلسبلـ، كميل نفوس القـو لسماع التفاصيل عما يشير إليه 
ث يهودية أك نصرانية، فظهرت فى هذا العهد جماعة من المفسِّرين أرادكا أف القرآف من أحدا

يسدُّكا هذد الثغرات القائمة فى التفسير بما هو موجود عند اليهود كالنصارل، فحشوا التفسير 
الذل نسبه ( هػ ُٓالمتوفى سنة )مقاتل بن سليماف : بكثير من القصص المتناقض، كمن هؤالء

استقى علومه بالقرآف من اليهود كالنصارل كجعلها موافقة لما فى كتبهم، بل أبو حاتم إلى أنه 
يصل بهم األمر إلى أف يصلوا بين  -عصر التابعين  -كنجد بعض المفسِّرين فى هذا العصر 

القرآف كما يتعلق باإلسبلـ فى مستقبله، فيشرحوا القرآف بما يشبه التكهن عن المستقبل، 
كىًإف مِّن قػىٍريىةو ًإالَّ }: ، فهذا مقاتل بن سليماف، كاف يرل أف قوله تعالىكالتنبؤ بما يطويه الغيب

ابان شىًديدان كىافى ذلك ًفي الكتاب مىٍسطيوران  { نىٍحني ميٍهًلكيوهىا قػىٍبلى يػىٍوـً القيامة أىٍك ميعىذِّبيوهىا عىذى
ببلد، فقد جاء يرجع إلى فتح القسطنطينية، كتدمير األندلس كغيرها من اؿ[ . ٖٓ: اإلسراء]

أما مكة فتخربها الحبشة، : "كجدتي فى كتاب الضحاؾ بن مزاحم فى تفسيرها: عنه أنه قاؿ
كتهلك المدينة بالجوع، كالبصرة بالغرؽ، كالكوفة بالترؾ، كالجباؿ بالصواعق كالركاجف، كأما 

آمنة من أف الجزيرة : كركل عن كهب بن منبه. ثم ذكر بلدان بلدان ... خراساف فهبلكها ضركب 



الخراب حتى تخرب أرمينية، كأرمينية آمنة حتى تخرب مصر، كمصر آمنتة حتى تخرب الكوفة، 
كال تكوف الملحمة الكبرل حتى تخرب الكوفة، فبذا كانت الملحمة الكبرل، فتيًحت 

قسطنطينية على يد رجل من بنى هاشم، كخراب األندلس من ًقبىل الزنج، كخراب إفريقية من 
س، كخراب مصر من انقطاع النيل كاختبلؼ الجيوش فيها، كخراب العراؽ من ًقبىل األندؿ

كخراب الكوفة من ًقبىل عدك يحصرهم كيمنعهم من الشراب من الفرات، كخراب . الجوع
، كخراب األيلة من عدك يحصرهم بران كبحران، كخراب الرل من ( الغرؽ)البصرة من ًقبىل الغراؽ 

الديلم، كخراب خراساف من 
ؿ التبت، كخراب التبت من ًقبىل الصين، كخراب الهند كاليمن من ًقبىل الجراد كالسلطاف، ًقبى 

". كخراب مكة من ًقبىل الحبشة، كخراب المدينة من ًقبىل الجوع
 ثم جاء بعد عصر التابعين مىن عظم شغفه باإلسرائيليات، كأفرط فى األخذ منها إلى

(ُ/ُِٖ )

 

كال يحجموف عن أف يلصقوا بالقرآف كل ما ييركىل لهم كإف كاف ال . درجة جعلتهم ال يردُّكف قوالن 
ق األخبار التى أصبح كاستمر هذا الشغف باإلسرائيليات، كالولع بنقل هذ!!. يتصورد العقل

الكثير منها نوعان من الخرافة إلى أف جاء دكر التدكين للتفسير، فػىويًجد من المفسِّرين مىٍن حشوا 
. كتبهم بهذا القصص اإلسرائيلى، الذل كاد يصد الناس عن النظر فيها كالركوف إليها

 * *
: مقالة ابن خلدكف فى اإلسرائيليات* 

ابن خلدكف فى مقدمته، ليتبين لنا أسباب االستكثار من هذد كنرل بعد هذا أف نذكر عبارة 
المركيات اإلسرائيلية، ككيف تسرَّبت إلى المسلمين، فبنه خير مىٍن كتب فى هذا الموضوع، 

: كإليك نص عبارته
كأكعوا إال أف  -يعنى التفسير النقلى  -كقد جمع المتقدموف فى ذلك : " ... قاؿ رحمه ا 

كالسبب فى ذلك أف . تشتمل على الغث كالسمين، كالمقبوؿ كالمردكدكتبهم كمنقوالتهم 
كإنما غلبت عليهم البداكة كاأليميَّة، كإذا تشوقوا إلى . العرب لم يكونوا أهل كتاب كال علم

معرفة شىء مما تتشوؽ إليه النفوس البىشرية فى أسباب المكونات، كبدء الخليقة، كأسرار 
الكتاب قبلهم، كيستفيدكنه منهم، كهم أهل التوراة من اليهود الوجود فبنما يسألوف عنه أهل 
كأهل التوراة الذين بين العرب يوم ذ بادية مثلهم، كال يعرفوف من . كمىٍن تبع دينهم من النصارل

الذين أخذكا بدين اليهودية، " ًحمير"ذلك إال ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، كمعظمهم من 



كاف عندهم مما ال تعلق له باألحكاـ الشرعية التى يحتاطوف لها، مثل فلما أسلموا بقوا على ما 
كعب األحبار، : أخبار بدء الخليقة، كما يرجع إلى الحدثاف كالمبلحم، كأمثاؿ ذلك كهؤالء مثل

ككهب بن منبه، كعبد ا  بن سبلـ، كأمثالهم، فامتؤلت التفاسير من المنقوالت عنهم، كفى 
موقوفة عليهم، كليست مما ييرجع إلى األحكاـ فيتيحرَّل فيها الصحة  أمثاؿ هذد األغراض أخبار

التى يجب بها العمل، كتساهل المفسِّركف فى مثل ذلك، كمؤلكا الكتب بهذد المنقوالت، 
عن أهل التوراة الذين يسكنوف البادية كال تحقيق عندهم بمعرفة ما  -كما قلنا  -كأصلها 

صيتهم، كعظمت أقدارهم، لما كانوا عليه من المقامات فى ينقلونه من ذلك، إال أنهم بػىعيد 
... " الدين كالًملَّة، فتلقيت بالقبوؿ من يوم ذ 

كمن هذا يتضح لنا أف ابن خلدكف أرجع األمر إلى اعتبارات اجتماعية كأخرل دينية، فعد من 
تتشوَّؽ إليه النفوس االعتبارات االجتماعية غلبة البداكة كاأليميِّة على العرب كتشوقهم لمعرفة ما 

البىشرية، من أسباب المكونات كبدء الخليقة كأسرار الوجود، كهم إنما يسألوف فى ذلك أهل 
 .الكتاب قبلهم

(ُ/ُِٗ )

 

أف "كعدَّ من االعتبارات الدينية التى سوَّغت لهم تلقى المركيات فى تساهل كعدـ تحر للصحة 
مثل هذد المنقوالت ليست مما يرجع إلى األحكاـ فييتحرَّل فيها الصحة التى يجب بها 

". العمل
كسواء أكانت هذد هى كل األسباب أـ كانت هناؾ أسباب أخرل، فبف كثيران من كتب التفسير 

قد اتسع لما قيل من ذلك كأكثر، حتى أصبح ما فيها مزيجان متنوعان من مخلفات األدياف 
. المختلفة، كالمذاهب المتباينة

 * *
: أثر اإلسرائليات فى التفسير* 

أخذها المفسِّركف عن أهل الكتاب كشرحوا بها كتاب ا   كلقد كاف لهذد اإلسرائيليات التى
تعالى أثر سئ فى التفسير، ذلك ألف األمر لم يقف على ما كاف عليه فى عهد الصحابة، بل 
زادكا على ذلك فرككا كل ما قيل لهم إف صدقان كإف كذبان، بل كدخل هذا النوع من التفسير 

الناظر فى كتب التفسير التى هذا شأنها يكاد ال  كثير من القصص الخيالى المخترىع، مما جعل
كفى الحق أفَّ المكثرين من هذد . يقبل شي ان مما جاء فيها، العتقادد أفَّ الكل من كاد كاحد

اإلسرائيليات كضعوا الشوؾ فى طريق المشتغلين بالتفسير، كذهبوا بكثير من األخبار الصحيحة 



صح، كما أف نسبة هذد اإلسرائيليات التى ال بجانب ما رككد من قصص مكذكب كأخبار ال ت
يكاد يصح شئ منها إلى بعض من آمن ًمٍن أهل الكتاب، جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين 

. كسوؼى نعرض لهذا فيما بعد، كنرد عليه إف شاء ا  تعالى. االتهاـ كالريبة
 * *
: قيمة ما ييركل من اإلسرائيليات* 

: إلى أقساـ ثبلثة، كهى ما يأتىتنقسم األخبار اإلسرائيلية 
ما ييعلم صحته بأف نيًقل عن النبى صلى ا  عليه كسلم نقبلن صحيحان، كذلك : القسم األكؿ

كتعيين اسم صاحب موسى عليه السبلـ بأنه الخضر، فقد جاء هذا االسم صريحان على لساف 
كهذا . الشرع يؤيددرسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم كما عند البخارل أك كاف له شاهد من 

. القسم صحيح مقبوؿ
ما ييعلم كذبه بأف يناقض ما عرفناد من شرعنا، أك كاف ال يتفق مع العقل، كهذا : القسم الثانى

. القسم ال يصح قبوله كال ركايته
ما هو مسكوت عنه، ال هو من قبيل األكؿ، كال هو من قبيل الثانى، كهذا : القسم الثالث

نؤمن به كال نيكذِّبه، كتجوز حكايته، لما تقدَّـ من قوله صلى ا  عليه القسم نتوقف فيه، فبل 
 .اآلية... " ال تيصىدِّقوا أهل الكتاب كال تيكىذِّبوهم، كقولوا آمنا با  كما أينًزؿى إلينا : "كسلم

(ُ/َُّ )

 

إلى أمر دينى، كلهذا يختلف علماء أهل الكتاب فى كهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود 
مثل هذا اختبلفان كثيران، كيأتى عن المفسِّرين خبلؼ بسبب ذلك، كما يذكركف فى مثل هذا 

أسماء أصحاب الكهف، كلوف كلبهم، كعصا موسى من أل الشجر كانت، كأسماء الطيور التى 
به قتيل بنى إسرائيل، كنوع الشجرة التى  أحياها ا  إلبراهيم، كتعيين بعض البقرة الذل ضيًرب

إلى غير ذلك مما أبهمه ا  فى القرآف كال فائدة فى تعيينه تعود على .. كلِّم ا  منها موسى
. المكلَّفين فى ديناهم أك دينهم
 -أعنى ما سكت عنه الشرع كلم يكن فيه ما يؤيدد أك يفندد  -ثم إذا جاء شى من هذا القبيل 

حابة بطريق صحيح، فبف كاف قد جـز به فهو كالقسم األكؿ، ييقبل كال ييرد، عن أحد من الص
ألنه ال يعقل أف يكوف قد أخذد عن أهل الكتاب بعد ما علم من نهى رسوؿ ا  صلى ا  عليه 

كإف كاف لم يجـز به فالنفس أسكن إلى قبوله، ألف احتماؿ أف يكوف . كسلم عن تصديقهم
صلى ا  عليه كسلم، أك ممن سمعه منه، أقول من احتماؿ  الصحابى قد سمعه من النبى



السماع من أهل الكتاب، كال سيما بعد ما تقرر من أف أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كاف 
. قليبلن بالنسبة لغيرهم من التابعين كمىن يليهم

ال أما إف جاء شئ من هذا عن بعض التابعين، فهو مما ييتوقف فيه كال ييحكم عليه بصدؽ ك
يكذب، كذلك لقوة احتماؿ السماع من أهل الكتاب، لما عيرفوا به من كثرة األخذ عنهم، كبػيٍعد 
احتماؿ كونه مما سيمع من رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كهذا إذا لم يتفق أهل الركاية من 

هل فبنه يكوف أبعد من أف يكوف مسموعان من أ. علماء التفسير على ذلك، أما إف اتفقوا عليه
. كا  أعلم. الكتاب، كحين ذ تسكن النفس إلى قبوله كاألخذ به

 * *
: موقف المفسِّر إزاء هذد اإلسرائيليات* 

علمنا أف كثرة النقل عن أهل الكتاب بدكف تفرقة بين الصحيح كالعليل دسيسة دخلت فى ديننا 
أهل الكتاب كال  ال تيصىدِّقوا: "كاستفحل خطرها، كما علمنا أف قوله صلى ا  عليه كسلم

إنه : قاعدة مقرَّرة ال يصح العدكؿ عنها بأل حاؿ من األحواؿ، كبعد هذا كذاؾ نقوؿ" تيكىذِّبوهم
يجب على المفسِّر أف يكوف يقظان إلى أبعد حدكد اليقظة، ناقدان إلى نهاية ما يصل إليه النقاد 

سرائيليات ما يناسب من دقة كركية حتى يستطيع أف يستخلص من هذا الهشيم المركـو من اإل
ركح القرآف، كيتفق مع العقل كالنقل، كما يجب عليه أف ال يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا 

 كاف فى سُّنَّة نبينا صلى ا  عليه كسلم بياف لمجمل القرآف، فمثبلن حيث كجد لقوله

(ُ/ُُّ )

 

نىا على كيٍرًسيًِّه جىسىدان ثيمَّ }: تعالى مجمل فى السُّنَّة [ ّْ: ص]{ أىنىابى  كىلىقىٍد فػىتػىنَّا سيلىٍيمىافى كىأىٍلقىيػٍ
. كالمؤاخذة عليه فبل يرتكب قصة صخر المارد" إف شاء ا "النبوية الصحيحة كهو قصة ترؾ 

كذلك يجب على المفسِّر أف يلحظ أف الضركرل يتقدَّر بقدر الحاجة، فبل يذكر فى تفسيرد 
صديق بشهادة القرآف فيكف شي ان من ذلك إال بقدر ما يقتضيه بياف اإلجماؿ، ليحصل الت

. اللساف عن الزيادة
إذا اختلف المتقدموف فى شئ من هذا القبيل ككثرت أقوالهم كنقولهم، فبل مانع من ... نعم 

 نقل المفسِّر لهذد األقواؿ جميعان، على أف ينبه على الصحيح منها، كيبطيل الباطل، كليس

(ُ/ُِّ )

 



له أف يحكى الخبلؼ كييطلقه، كال ينبه على الصحيح من األقواؿ، ألف مثل هذا العمل يػيعىد 
ناقصان ال فائدة فيه ما داـ قد خلط الصحيح بالعليل، ككضع أماـ القارئ من األقواؿ المختلفة 

. ما يسبب له الحيرة كاالضطراب
على أف من الخير للمفسِّر أف يعرض كل اإلعراض عن هذد اإلسرائيليات كأف يمسك عما ال 

طائل تحته مما يػيعىد صارفان عن القرآف، كشاغبلن عن التدبير فى حكمه كأحكامه، كبدهى أف هذا 
. أحكم كأسلم

ف المتقدمين على شريطة استيفاء األقواؿ كقد يشير إلى ما قلناد من جواز نقل الخبلؼ ـ.. هذا
كتزييف الزائف منها كتصحيح الصحيح، كأف من الخير أف يمسك اإلنساف عن الخوض فيما ال 

يػىقيوليوفى ثىبلثىةه رَّاًبعيهيٍم }: من سورة الكهف من قوله تعالى[ ِِ]طائل تحته، ما جاء فى اآلية  سى
ٍلبػيهيٍم كىيػىقيوليوفى خىٍمسىةه سىاًدسيهي  ٍلبػيهيٍم قيل رَّبِّي كى عىةه كىثىاًمنػيهيٍم كى بػٍ ٍلبػيهيٍم رىٍجمان بالغيب كىيػىقيوليوفى سى ـٍ كى

هيٍم أىحىدان  أىٍعلىمي ًبًعدَّتًًهم مَّا يػىٍعلىميهيٍم ًإالَّ قىًليله فىبلى تيمىاًر ًفيًهٍم ًإالَّ ًمرىآءن ظىاًهران كىالى تىٍستػىٍفًت ًفيًهمٍ  { مِّنػٍ
على األدب فى هذا المقاـ،  -كما يقوؿ ابن تيمية  -ة الكريمة فقد اشتملت هذد اآلم.. 

كتعليم ما ينبغى فى مثل هذا، فبنه تعالى أخبر عنهم بثبلثة أقواؿ ضىعًَّف القولين األكَّلين، 
كسكت عن الثالث، فدؿَّ على صحته، إذ لو كاف باطبلن لردد كما ردَّهما، ثم أرشد إلى أف 

فبنه ما .. { قيل رَّبِّي أىٍعلىمي ًبًعدَّتًًهم}: ؿ تحته، فيقاؿ فى مثل هذااالطبلع على ًعدَّتهم ال طائ
فىبلى تيمىاًر ًفيًهٍم ًإالَّ ًمرىآءن }: يعلم بذلك إال قليل من الناس ممن أطلعه ا  عليه، فػىلىهذا قاؿ

من أل ال تجهد نفسك فيما ال طائل تحته، كال تسألهم عن ذلك، فبنهم ال يعلموف .. { ظىاًهران 
". ذلك إلى رجم الغيب

 * *
: أقطاب الركايات اإلسرائيلية* 

يتصفح اإلنساف كتب التفسير بالمأثور، فبل يلبث أف يلحظ أف غالب ما يرل فيها من 
عبد ا  ابن سبلـ، ككعب األحبار، ككهب بن : إسرائيليات، يكاد يدكر على أربعة أشخاص، هم

كهؤالء األربعة اختلفت أنظار الناًس فى الحكم .. يجمنبِّه، كعبد الملك بن عبد العزيز ابن جر
عليهم كالثقة بهم، فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة، كمنهم مىن رماهم بالكذب كعدـ 

التثبت فى الركاية كلهذا أرل أف أعرض لكل فرد منهم، ألكشف عن قيمته فى باب الركاية، 
ل الفريقين أصدؽ فى حكمه، كأدؽ فى كبخاصة ما يرجع من ذلك إلى ناحية التفسير، لنرل أ

. نقدد
عبد ا  بن سبلـ  -ُ
: ترجمته* 

 هو أبو يوسف، عبد ا  بن سبلـ بن الحارث اإلسرائيلى األنصارل، حليف بن عوؼ من



(ُ/ُّّ )

 

أسلم عند قدـك النبى صلى ا  عليه . الخرزج، كهو من كلد يوسف بن يعقوب عليهما السبلـ
كيحدثنا البخارل عن قصة إسبلمه فيقوؿ فى ضمن حديث ساقه فى باب . كسلم المدينة

أشهد أنك : سبلـ فقاؿفلما جاء نبى ا  صلى ا  عليه كسلم، جاء عبد ا  بن : " ... الهجرة
رسوؿ ا ، كأنك ج تى بحق، كقد علمت اليهود أنى سيدهم كابن سيدهم، كأعلمهم كابن 

أعلمهم، فادعهم فاسألهم عنى قبل أف يعلموا أنى قد أسلمت، فبنهم إف يعلموا أنى قد أسلمتي 
ليه، فقاؿ لهم قالوا فىَّ ما ليس فٌى، فأرسل نبى ا  صلى ا  عليه كسلم، فأقبلوا فدخلوا ع

يا معشر اليهود؛ كيلكم، اتقوا ا ، فواً  الذل ال إله إال هو، : "رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم
ما نعلمه، قالوا للنبى : ، قالوا"إنكم لتعلموف أنى رسوؿ ا  حقان، كأنى ج تكم بحق فأسلموا

: ؟ قالوا"  بن سبلـفأل رجل فيكم عبد ا: "صلى ا  عليه كسلم، قالها ثبلث مرات، قاؿ
حاشا  ، ما كاف : ؟ قالوا"أفرأيتم إف أسلم: "ذلك سيدنا كابن سيدنا، كأعلمنا كابن أعلمنا، قاؿ

؟ "أفرأيتم إف أسلم: " حاشا   ما كاف ليسلم، قاؿ: ؟ قالوا"أفرأيتم إف أسلم: "ليسلم، قاؿ
يا معشر : ، فخرج، فقاؿ"اخرج عليهم.. يابن سبلـ: "حاشا   ما كاف ليسلم، قاؿ: قالوا

: اليهود؛ اتقوا ا ، فواً  الذل ال إله إال هو، إنكم لتعلموف أنه رسوؿ ا  كأنه جاء بحق، فقالوا
". كذبت، فأخرجهم رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم

. ، كشهد له بالجنة"عبد ا : "ككاف اسمه الحصين، فسماد النبى صلى ا  عليه كسلم: قيل
ييفرد لعبد ا  بن سبلـ بابان  -عند الكبلـ عن مناقب األنصار  -خارل رضى ا  عن كنجد الب

ما : مستقبلن فى مناقبه، فركل فيما ركل من ذلك ببسنادد إلى سعد بن أبى كقاص أنه قاؿ
سمعتي النبى صلى ا  عليه كسلم يقوؿ ألحد يمشى على األرض إنه من أهل الجنة إال لعبد 

[ َُ: األحقاؼ]{ كىشىًهدى شىاًهده مِّن بني ًإٍسرىائًيلى }: فيه نزلت هذد اآلية: قاؿا  بن سبلـ، ك
. اآلية... 

أنه كقف خطيبان فى المتألبين على عثماف رضى ا  عنه يدافع عنه، : كمما ييذكر عنه رحمه ا 
لما أريد : كييخذِّؿ الثائرين، فقد ركل عبد الملك بن عمير عن ابن أخى عبد ا  بن سبلـ، قاؿ

ج تي فى : ما جاءبك؟ قاؿ: قتل عثماف رضى ا  عنه، جاء عبد ا  بن سبلـ، فقاؿ له عثماف
أخرج إلى الناس فاطردهم عنى، فبنك خارج خير لى منك داخل، فخرج عبد ا  : نصرؾ، قاؿ

صلى ا  يا أيها الناس؛ إنه كاف اسمى فى الجاهلية فبلنان، فسمانى رسوؿ ا  : إلى الناس فقاؿ
كىشىًهدى شىاًهده مِّن بني }: عبد ا ، كنزلت فىَّ آيات من كتاب ا  عىزَّ كجىلَّ، نزؿ فىَّ : عليه كسلم

نىكيٍم كىمىٍن ًعندىدي }: كنزؿ فى.. { ًإٍسرىائًيلى على ًمٍثًلًه فىآمىنى كاستكبرتم قيٍل كفى با  شىًهيدان بػىٍيًني كىبػىيػٍ



إف   سيفان مغمودان، كإف المبلئكة قد جاكرتكم فى بلدكم هذا . [ .ّْ: الرعد]{ ًعٍلمي الكتاب
الذل نزؿ فيه رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، فا ى ا ى فى هذا الرجل أف تقتلود، فوا  ل ن 
قتلتمود لتطردف جيرانكم من المبلئكة كلييسلىنَّ سيف ا  المغمود فيكم فبل ييغمد إلى يـو 

 "..كقتلوا عثماف.. تلوا اليهودلاؽ: قالوا. القيامة

(ُ/ُّْ )

 

يوسف كمحمد، كعوؼ بن مالك، كأبو : ركل عن النبى صلى ا  عليه كسلم، كركل عنه ابناد
كشهد مع عمر رضى ا  عنه فتح . هريرة، كأبو بردة بن أبى موسى، كعطاء بن يسار، كغيرهم

، كقيل غير ( ثبلث كأربعين من الهجرة)هػ  ّْكمات بالمدينة سنة . بيت المقدس كالجابية
ق بعضهم فى البدريين، أما ابن سعد فذكرد فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندؽ كقد عىدَّ . ذلك

. كما بعدها
 * *
: مبلغه من العلم كالعدالة* 

أنه أعلم : أما مبلغه من العلم، فيكفى ما جاء فى الحديث البخارل السابق من إخبارد عن نفسه
كالحق أنه . ا  عليه كسلم بذلك اليهود كابن أعلمهم، كإقرار اليهود بين يدل رسوؿ ا  صلى

يا أبا : اشتهر بين الصحابة بالعلم، حتى لقد ركل أنه لَّما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له
عند عويمر : إف العلم كاإليماف عند أربعة رهط: قاؿ... أجلسونى : عبد الرحمن أكصنا، فقاؿ

، كعند عبد ا  ابن سبلـ الذل أبى الدرداء، كعند سلماف الفارسى، كعند عبد ا  بن مسعود
إنه عاشر عشرة فى : "كاف يهوديان فأسلم، فبنى سمعتي رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم يقوؿ

". الجنة
كليس عجيبان أف يكوف عبد ا  بن سبلـ فى هذد المكانة العالية من العلم بعد أف اجتمع لديه 

افتاف اليهودية كاإلسبلمية، كلقد نقل عنه علم التوراة كعلم القرآف، كبعد أف امتزجت فيه الثق
المسلموف كثيران مما يدؿ على علمه بالتوراة كما حولها، كنجد ابن جرير الطبرل ينسب إليه فى 
تاريخه كثيران من األقواؿ فى المسائل التاريخية الدينية، كما نجدد يتجمع حوؿ اسمه كثير من 

. رين فى كتبهمالمسائل اإلسرائيلية، يركيها كثير من المفسِّ 
كنحن أماـ ما ييركىل عنه من ذلك ال نيزيِّف كل ما قيل، كال نقبل كل ما قيل، بل علينا أف نعرض 
كل ما ييركىل عنه على مقياس الصحة المعتبر فى باب الركاية، فما صح قبلناد، كما لم يصح 

. رفضناد



دالته، بعد ما علمتى أنه من كإنَّا ال نستطيع أف نتهم الرجل فى علمه، كال فى ثقته كع.. هذا
خيار الصحابة كأعلمهم، كبعد ما جاء من آيات القرآف، كبعد أف اعتمدد البخارل كغيرد من 

أهل الحديث، كما أننا لم نجد من أصحاب الكتب التى بين أيدينا مىن طعن عليه فى علمه، أك 
. نسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب األحبار ككهب بن منبِّه

 * * *
كعب األحبار  -ِ
: ترجمته* 

: هو أبو إسحاؽ، كعب بن ماتع الحميرل، المعركؼ بكعب األحبار، من آؿ ذل رعين، كقيل
إنه أدرؾ الجاهلية كأسلم فى خبلفة أبى بكر، : من ذل الكبلع، كأصله من يهود اليمن، كيقاؿ

ـ كتأخرت هجرته، إنه أسلم فى عهد النبى صلى ا  عليه كسل: فى خبلفة عمر، كقيل: كقيل
إف إسبلمه فى خبلفة عمر أشهر، كبعد إسبلمه انتقل إلى المدينة، : كقاؿ ابن حجر فى الفتح

 كغزا

(ُ/ُّٓ )

 

الرـك فى خبلفة عمر، ثم تحوَّؿ فى خبلفة عثماف إلى الشاـ فسكنها إلى أف مات بحمص سنة 
كذكرد ابن سعد فى الطبقة . على أرجح األقواؿ فى ذلك( ةاثنتين كثبلثين من الهجر)هػ  ِّ

كاف على دين يهود فأسلم كقدـ المدينة، ثم خرج إلى : األكلى من تابعى أهل الشاـ كقاؿ
الشاـ فسكن حمص حتى تيوفى بها سنة اثنتين كثبلثين فى خبلفة عثماف، كقد بلغ مائة كأربعين 

أنه كاف مسكنه اليمن، فقدـ على أبى بكر، : ر كاحدكالذل حدَّثنى به غي: كقاؿ أبو مسهر. سنة
ركل عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم مرسبلن، كعن عمر، كصهيب، . ثم أتى الشاـ فمات به

. كعائشة، كركل عنه معاكية، كأبو هريرة، كابن عباس، كعطاء بن أبى رباح كغيرهم
 * *
: مبلغه من العلم* 

ككعب "ك " كعب الحىٍبر: "ف العلم، كلهذا كاف يقاؿ لهكاف كعب بن ماتع على مبلغ عظيم ـ
، كلقد نيقل عنه فى التفسير كغيرد ما يدؿ على علمه الواسع بالثقافة اليهودية كالثقافة "األحبار

على ما  -اإلسبلمية، كلم يؤثر عنه أنه ألَّفى كما ألَّف كهب بن منبِّه، بل كانت تعاليمه كلها 
كقد جاء فى الطبقات . شفوية تناقلها عنه أصحابه كمىن أخذكا عنه -يظهر لنا كما كصل إلينا 

الكبرل حكاية عن رجل دخل المسجد فبذا عامر بن عبد ا  بن قيس جالس إلى كتب كبينها 



ًسٍفر من أسفار التوراة ككعب يقرأ، كهذا يدلنا على أف كعبان كاف ال يزاؿ بعد إسبلمه يرجع إلى 
إف عند ابن : ذكر أبو الدرداء كعبان فقاؿ: قالوا: كقاؿ ابن سعد. ليةالتوراة كالتعاليم اإلسرائي

أال : قاؿ معاكية: كركل معاكية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قاؿ. الحميرل لعلمان كثيران 
إفَّ أبا الدرداء أحد الحكماء، أال إفَّ عمرك بن العاص أحد الحكماء، أال إفَّ كعب األحبار أحد 

كفى تاريخ محمد بن عثماف بن أبى . ف كاف عندد علم كالثمار كإف كنا المفرطينالعلماء، إ
ما أصبت فى سلطانى شي ان إال قد : شيبة، من طريق ابن أبى ذئب، أف عبد ا  ابن الزبير قاؿ

. أخبرنى به كعب قبل أف يقع
 * *
: ثقته كعدالته* 

ف عليه كما طعن بعض الناس، فابن أما ثقته كعدالته فهذا أمر نقوؿ به، كال نستطيع أف نطع
عباس على جبلله قدرد، كأبو هريرة على مبلغ علمه، كغيرهما من الصحابة كانوا يأخذكف عنه 
كيرككف له، كنرل اإلماـ مسلمان ييخرِّج له فى صحيحه، فقد كقعت الركاية عنه فى مواضع من 

نسائى ييخرِّجوف له، كهذا دليل صحيحه فى أكاخر كتاب اإليماف، كما نرل أبا داكد كالترمذل كاؿ
على أف كعبان كاف ثقة عند هؤالء جميعان، كتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحىٍبر 

. الجليل
* 

(ُ/ُّٔ )

 

: اتهاـ األستاذ أحمد أمين لكعب
يحاكؿ أف يغض من ثقة كعب كعدالته، بل  -رحمه ا   -كلكننا نجد األستاذ أحمد أمين 

كقد : "ان من أف يلحقه شئ منها، كذلك حيث يقوؿكدينه، فنراد يوجه إليه من التهم ما نعيذ كعب
الحظ بعض الباحثين، أف بعض الثقات كابن قتيبة كالنوكل ال يركل عنه أبدان، كابن جرير 

الطبرل يركل عنه قليبلن، كلكن غيرهم كالثعلبى، كالكسائى ينقل عنه كثيران فى قصص األنبياء، 
يركل ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب كقصة يوسف، كالوليد بن الريَّاف كأشباد ذلك، ك

أجدد فى : كما يدريك؟ قاؿ: اعهد فبنك ميت فى ثبلثة أياـ، قاؿ: قبل مقتله بثبلثة أياـ كقاله له
: قاؿ! : إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة: فى التوراة قاؿ عمر.. كتاب ا  عىزَّ كجىلَّ 

". د فنى أجلكاللَّهم ال، كلكن أجد صفتك كحليتك كأنه ؽ
كهذد القصة إف صحَّت دلَّت على كقوؼ كعب على مكيدة قتل : "ثم قاؿ األستاذ أحمد أمين



". عمر، ثم كضعها هو فى هذد الصيغة اإلسرائيلية، كما تدلنا على مقدار اختبلفه فيما ينقل
 يريد كعبان ككهبان  -كعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤالء كأمثالهم : "ثم قاؿ

". فى عقيدتهم كعلمهم كثير كاف له فيهم أثر غير صالح -كغيرهما من أهل الكتاب 
 *
: تفنيد هذا االتهاـ* 

كهذد القصة، إف صحَّت دلَّت على كقوؼ كعب على مكيدة قتل : "كنحن مع األستاذ فى قوله
اية كلكن لسنا نعتقد صحة هذد القصة، كرك" عمر، ثم كضعها هو فى هذد الصيغة اإلسرائيلية

لم يلتـز الصحة فى  -كما هو معركؼ عنه  -ابن جرير لها ال تدؿ على صحتها، ألف ابن جرير 
كل ما يركيه، كالذل ينظر فى تفسيرد يجد فيه مما ال يصح شي ان كثيران، كما أف ما يركيه فى 

تاريخه ال يعدك أف يكوف من قبيل األخبار التى تحتمل الصدؽ كالكذب، كلم يقل أحد بأف كل 
. ما ييذكر فى كتب التاريخ ثابت صحيح

ثم إفَّ ما ييعرؼ عن كعب األحبار من دينه، كخيليقه، كأمانته، كتوثيق أكثر أصحاب الصحاح له، 
يجعلنا نحكم بأفَّ هذد القصة موضوعة عليه، كنحن ننزد كعبان عن أف يكوف على علم بمكيدة 

ييدبِّر له القتل كيكيد له، كما ننزهه عن أف قتل عمر كما ديبػِّرى من أمرها، ثم ال يذكر لعمر مىن 
يكوف كذَّابان كضَّاعان، يحتاؿ على تأكيد ما ييخبىر به بنسبته إلى التوراة كصوغه فى قالب 

. إسرائيلى
 كعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤالء كأمثالهم فى عقيدتهم: "كأما قوله

(ُ/ُّٕ )

 

فبف أراد أف ييرجع ذنب هذا األثر السئ إلى كعب " كعلمهم كثير كاف له فيهم أثر غير صالح
رسوؿ كأضزابه فنحن ال نوافقه عليه، ألف ما يركيه كعب كغيرد من أهل الكتاب لم يسندكد إلى 

ا  صلى ا  عليه كسلم، كلم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين، كإنما كانوا يرككنه على أنه 
من اإلسرائيليات الموجودة فى كتبهم، كلسنا ميكلَّفين بتصديق شئ من ذلك، كال ميطالىبين 

كال ال تيصىدِّقوا أهل الكتاب : "باإليماف به، بعد ما قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم
". تيكىذِّبوهم

كإذا كانت هذد اإلسرائيليات المركية عن كعب كغيرد، قد أثػَّرىت فى عقيدة المسلمين كعلمهم 
أثران غير صالح، فليس ذنب هذا راجعان إلى كعب كأضرابه، ألنهم رككد على أنه مما فى كتبهم، 

ثم جاء مىٍن بعدهم  -ق اللَّهم إال ما يتفق من هذا مع القرآف كيشهد ؿ -كلم يشرحوا به القرآف 



فحاكلوا أف يشرحوا القرآف بهذد اإلسرائيليات فربطوا بينها كبينه على ما بينهما من بيعد شاسع، 
بل كزادكا على ذلك ما نسجود من قصص خرافية، نسبوها لهؤالء األعبلـ، تركيجان لها كتمويهان 

. على العامة
ائيليات بالقرآف كشرحود على ضوئها، فالذنب إذف ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذد اإلسر

. كاخترعوا من األساطير ما نسبود زكران كبهتانان إلى هؤالء األعبلـ كهم منه براء
 * *
: اتهاـ الشيخ رشد رضا الكعب* 

فى مقدمة تفسيرد بعد أف ذكر كبلمان البن  -رحمه ا   -كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا 
فأنت ترل أف هذا : "رائيليات عن كعب ككهب يقوؿ ما نصهتيمية فى شأف ما ييركىل من اإلس

جـز بالوقف عن تصديق جميع ما عيًرؼ أنه من ركاة  -يريد ابن تيمية  -اإلماـ المحقق 
كهذا فى غير ما يقـو الدليل على بطبلنه فى نفسه، كصرَّح فى هذا المقاـ . اإلسرائيليات

ماء رجاؿ الجرح كالتعديل اغتركا بهما بركايات كعب األحبار ككهب بن منبِّه، مع أف قد
كعدَّلوهما، فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ككهب كعزكهما إلى التوراة كغيرها من 

". كتب الرسل ما ليس فيها شئ منه كال حوَّمت حوله
 *
: تفنيد هذا االتهاـ* 

تمد عليها الشيخ فيما كنحن ال ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصوؿ التفسير التى اع
نقل عنه، كلكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية، كذلك أنه ادَّعى أف ابن تيمية جـز 
بالوقف عن تصديق جميع ما عيًرؼ أنه من ركاة اإلسرائيليات، كهذا فى غير ما يقـو الدليل 

. يعنى أنه ال ييتوقف فيه بل ييرفض رفضان باتان  -على بطبلنه فى نفسه 
 عبارة ابن تيمية التى ذكرها الشيخ ال تفيد ذلك الذل قاله كإنما تفيد أفَّ ما جاءك

(ُ/ُّٖ )

 

مما هو مسكوت عنه فى شرعنا كلم يقم دليل على عن ركاة اإلسرائيليات ييتوقف فيه إذا كاف 
بطبلنه، أما ما ركل عنه موافقان لما جاء فى شرعنا فهذا صحيح مقبوؿ بدكف توقف، كما نص 

من مقدمة فى أصوؿ التفسير، كهو عين ما عناد بعبارته ( ِٕ، ِٔفى ص )عليه ابن تيمية 
مد رشيد فى طعنه على كعب كهى التى اعتمد عليها السيد مح( ُْ، ُّفى ص )الموجودة 

. كغيرد



كما أننا ال نقر الشيخ على هذا االتهاـ البليغ لكعب ككهب، كال على رميهما بالكذب، كال 
على ادعاء عزكهما إلى التوراة كغيرها ما ليس فيها، كما أنَّا ال نقرد على اتهامه لعلماء الجرح 

ما لصق بها من الموضوعات، كبيَّنوا لنا الصحيح كالتعديل الذين طهَّركا لنا السُّنَّة، كأزاحوا عنها 
كالعليل منها كالعدؿ كالمجركح من ركاتها، حيث رماهم بالغفلة كاالغترار، كهم أهل هذا الفن 
الذل ال يصلح له إال قليل من الناس، كال ندرل ما هذا الكذب الذل تبيَّن له من كعب ككهب 

بيَّن لنا ما يستند  -رحمه ا   -كليت الشيخ . رفةكخفى على ابن تيمية كهو مىن نعلم علمان كمع
إليه فى دعواد، كال أظن إال أنه استند إلى ما جاء عن معاكية رضى ا  عنه عند البخارل فى 

: شأف كعب، كهذا نصه كما فى صحيح البخارل
أنه سمع معاكية : أخبرنى حميد بن عبد الرحمن: أخبرنا شعيب عن الزهرل: قاؿ أبو اليماف

إف كاف من أصدؽ هؤالء : "حدِّث رهطان من قريش بالمدينة كذكر كعب األحبار، فقاؿمي 
". المحدِّثين الذين يحدِّثوف عن أهل الكتاب، كإف كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب

اتهم كعبان كأضرابه بالكذب استنادان لهذا األثر المركل عن  -رحمه ا   -نعم أظن أف الشيخ 
كقد عيًلم أف بعض : "ح لدلَّ هذا الظن ما قاله الشيخ بعد كبلمه السابق بقليلمعاكية، كالذل رجَّ 

: الصحابة رككا عن أهل الكتاب حتى عن كعب األحبار الذل ركل البخارل عن معاكية أنه قاؿ
". كمنهم أبو هريرة كابن عباس.. إف كنا لنبلوا عليه الكذب

أف أبا هريرة كابن  -كما هو الواقع  -بت كأرل أف الشيخ قد فػىنَّد قوؿ نفسه بنفسه حيث أث
عباس كغيرهما من الصحابة أخذكا عن كعب، كهل ييعقل أف صحابيان يأخذ علمه عن كذَّاب 

كضَّاع، بعد ما عيًرؼ عن الصحابة من العدالة كالتثبت فى تحمل األخبار، خصوصان ابن عباس 
الذل كاف يتشدد فى الركاية كيتأكد من صحة ما ييركىل له؟ 

 إف حديث البخارل الذل ركاد عن معاكية، ييشعر ألكؿ كهلة بنسبة.. نعم

(ُ/ُّٗ )

 

هذد  الكذب إلى كعب، كلكن لو رجعنا إلى شرَّاح الحديث لوجدناهم جميعان يشرحونه بما ييبعد
: الوصمة الشنيعة عن كعب األحبار، كإليك بعض ما قيل فى ذلك

أل يقع بعض ما يخبرنا عنه  " -كإف كنا لنبلوا عليه الكذب: "قاؿ ابن حجر فى الفتح عند قوله
بىدَّؿ مىن : كهذا نحو قوؿ ابن عباس فى حق كعب المذكور: بخبلؼ ما يخبرنا به، فاؿ ابن التين

إف كاف من أصدؽ هؤالء : فى قوله -كالمراد بالمحدِّثين : ؿقبله فوقع فى الكذب، قا
أنداد كعب ممن كاف من أهل الكتاب كأسلم  -المحدِّثين الذين ييحدِّثوف عن أهل الكتاب 



كلعلهم كانوا مثل كعب، : فكاف ييحدِّث عنهم، ككذا مىن نظر فى كتبهم فحدَّث عما فيها، قاؿ
. عرؼ بما يتوقادإال أف كعبان كاف أشد منهم بصيرة، كأ

أراد معاكية أنه يخطئ أحيانان فيما ييخبر به، كلم يرد أنه كاف : كقاؿ ابن حباف فى كتاب الثقات
للكتاب ال لكعب، كإنما يقع فى كتابهم " لنبلوا عليه: "الضمير فى قوله: كقاؿ غيرد. كذَّابان 

، كيصح عودد على كعب يصح عودد على الكتاب: كقاؿ عياض. الكذب لكونهم بىدَّلود كحىرَّفود
كعلى حديثه كإف لم يقصد الكذب كيتعمدد، إذ ال ييشترط فى مسمى الكذب التعمد، بل هو 

: كقاؿ ابن الجوزل. اإلخبار عن الشئ بخبلؼ ما هو عليه، كليس فيه تجريح لكعب بالكذب
كإال المعنى أف بعض الذل ييخبر به كعب عن أهل الكتاب يكوف كذبان، ال أنه يتعمد الكذب، 

". فقد كاف كعب من أخيار األحبار
هذد هى األقواؿ التى سردها لنا الحافظ ابن حجر، كنحن نميل إلى القوؿ بأف كعبان كاف يركل 
ما يركيه على أنه صحيح لم ييبدَّؿ كلم ييحرَّؼ، فهو لم يتعمد كذبان كال يينسب إلى كذب، كإف 

كلهذا التحريف كالتبديل نهى . على غيرد كاف ما يركيه كذبان فى حد ذاته، خفى عليه كما خفى
رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم عن تصديق أهل الكتاب كعن تكذيبهم فيما يرككنه من ذلك، 

. ألنه ربما كاف صدقان فييكذِّبونه أك كذبان فييصدِّقونه فى الحىرىج
األحبار أحد  أال إف كعب: "ثم إف معاكية الذل قاؿ هذا القوؿ، ركينا عنه فيما سبق أنه قاؿ

، فمعاكية قد شهد لكعب بالعلم كغزارته، "العلماء إف كاف عندد علم كالثمار كإف كنا المفرطين
كحكم على نفسه بأنه فرَّط فى علم كعب، فهل ييعقل أف معاكية يشهد هذد الشهادة لرجل 

 كييحرِّؼ كذَّاب؟، كهل ييعقل أنه يتحسر كيتندـ على ما فاته من علم رجل ييدلِّس فى كتب ا 
 اللَّهم إنى.. فى كحى السماء؟

(ُ/َُْ )

 

.. ال أعقل ذلك، كال أقوؿ إال أفَّ كعبان عاًلم له مكانته، كثقة له قيمته، كعدؿ له منزلته كشهرته
 * * *

كهب بن مينىبِّه  -ّ
: ترجمته* 

ل الصنعانى، صاحب القصص، من هو أبو عبد ا ، كهب بن منبَّه بن سيج بن ذل كناز، اليماف
كاف من أبناء فارس، كأصل : قاؿ عبد ا  ابن أحمد بن حنبل عن أبيه. خيار علماء التابعين

من خراساف من أهل هراة، أخرجه كسرل منها إلى اليمن فأسلم فى عهد النبى " منبِّه"كالدد 



إنه تولى قضاء : مرها، كقيلصلى ا  عليه كسلم، ككاف كهب بن منبِّه يختلف إلى هراة كيتفقد أ
فى ( أربع كثبلثين)هػ  ّْكلد سنة : قاؿ إسحاؽ بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهركل. صنعاء

. ، كقيل غير ذلك( عشر كمائة)هػ  َُُمات سنة : خبلفة عثماف، كقاؿ ابن سعد كجماعة
لعاص، ركل عن أبى هريرة، كأبى سعيد الخدرل، كابن عباس، كابن عمر، كابن عمرك بن ا

. عبد ا  كعبد الرحمن، كعمر بن دينار، كغيرهم: كجابر، كأنس، كغيرهم، كركل عنه ابناد
. كأخرج له البخارل، كمسلم، كالنسائى، كالترمذل، كأبو داكد

 * *
: مبلغه من العلم كالعدالة* 

 كاف كهب بن منبِّه كاسع العلم، كثير االطبلع على الكتب القديمة، محيطان بأخبار كثيرة
ثنا  كقصص يتعلق بأخبار األيكىؿ كمبدأ العالم، كمما يؤثر عنه أنه ألَّف كتابان فى المغازل، كيحدِّ

أنه رأل لوهب بن منبِّه تصنيفان ترجمه بذكر الملوؾ المتوَّجة من ًحميىر، كأخبارهم، : ابن خلكاف
. كهو من الكتب المفيدة: كقصصهم، كقبورهم كأشعارهم، فى مجلد كاحد، قاؿ

حج عامة الفقهاء سنة مائة فحج كهب، فلما : أحمد بن حنبل عن عبد الرزاؽ عن أبيه كقاؿ
فأمعن فى : صلوا العشاء أتاد نفر فيهم عطاء كالحسن، كهم يريدكف أف يتذاكركا القىدىر، قاؿ

ككاف : باب الحمد، فما زاؿ فيه حتى طلع الفجر، فافترقوا كلم يسألود عن شئ، قاؿ أحمد
: سمعت كهب بن منبِّه يقوؿ: قىدىر ثم رجع، كقاؿ حماد بن سلمة عن أبى سنافييتهم بشئ من اؿ

مىن جعل إلى : "كنت أقوؿ بالقىدىر حتى قرأت بضعة كسبعين كتابان من كتب األنبياء فى كلها
كاف كهب كتب كتابان فى : كقاؿ الجوزجانى. فتركت قولى" نفسه شي ان من المشي ة فقد كفر

. ـ عليهالقىدىر ثم حدث أنه ند
 فأنت ترل من بين هذد األخبار أف كهبان كاف على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب

(ُ/ُُْ )

 

اإللهية القديمة، كما ترل أنه لم يثبت على رأيه كعقيدته فى القىدىر، بل تركها بعد ما تبين له 
الحق، كندـ على ما كاف منه بعد أف ظهر له الصواب، كبعد رجوعه عن رأيه ال يصح أف نطعن 

جمع علم ابن سبلـ كعلم كعب،  عليه من هذد الناحية، كلقد كاف كهب يرل من نفسه أنه قد
عبد ا  بن سبلـ أعلم أهل زمانه، ككعب أعلم : يقولوف: كيحدِّث هو بذلك عن نفسه فيقوؿ

. يريد نفسه -أهل زمانه، أفرأيتى من جمع علمهما؟ 
 * *



: مطاعن بعض الناس عليه* 
على كعب، كمع تلك المنزلة العالية التى كاف عليها كهب، طعن عليه بعض الناس كما طعن 

كرمود بالكذب كالتدليس كإفساد عقوؿ بعض المسلمين كعقائدهم، كقد سمعتى مقالة السيد 
محمد رشيد رضا فيه كفى كعب، كسمعتى الرد عليه، كما سمعتى مقالة األستاذ أحمد أمين كما 

. تعقبناد به
 * *
: رأينا فيه كشهادات الموثِّقين له* 

رى من اإلسرائيليات، كقصَّ كثيران من القصص إال أنى ال كأنا كإف كنت ال أنكر أف صاحبنا أكث
أتهمه بشئ من الكذب، كال أنسب إليه إفساد العقوؿ كالعقائد، كال أيحىمله تبعة ذلك، ألف 
القـو هم الذين أفسدكا ببدخالهم فى التفسير ما ال صلة له به، كبالوضع عليه كعلى غيرد 

. تركيجان للموضوع كما سبق
نا إلى ما قاله العلماء النػيقَّاد فى شأف كهب لتبين لنا أنه رجل منزَّد عما ريًمى به، مبرأ كلو أنَّا رجع

كاف ثقة صادقان، كثير النقل من كتب : قاؿ الذهبى. من كل ما يخدش عدالته كصدقه
كهب بن منبِّه : ثقة تابعى، كاف على قضاء صنعاء، كقاؿ ابن حجر: كقاؿ العجلى. اإلسرائيليات

كاف ضعيفان، ككاف شبهته فى ذلك : من التابعين، كثَّقة الجمهور، كشذَّ الفبلس فقاؿ الصنعانى
. كذكرد ابن حباف فى الثقات. ثقة: كقاؿ أبو زرعة كالنسائى. أنه كاف ييتهم بالقوؿ فى القىدىر

كالبخارل نفسه يعتمد عليه كييوثىقه، كنرل له فى البخارل حديثان كاحدان عن أخيه هماـ عن أبى 
ريرة فى كتابة الحديث، كتابعه عليه معمر عن هماـ، كلهماـ هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة ق

ثنا مثنى بن الصباح أف كهبان لبث عشرين سنة لم . أكثرها فى الصحاح، ركاها عنه معمر كيحدِّ
.. كغير هذا كثير مما شهد لعدالة الرجل كحسن إيمانه.. يجعل بين العشاء كالصبح كضوءان 

ماـ توثيق الجمهور له، كاعتماد البخارل كغيرد لحديثه، كما ثبت عنه من الورع كنحن أ
 كالصبلح، ال نقوؿ إال أنه رجل مظلـو من متهميه، كمظلـو هو ككعب من

(ُ/ُِْ )

 

أكل ك الذين استغلوا شهرة الرجلين كمنزلتهما العلمية، فنسبوا إليهما ما ال يصح عنهما، 
!! كشوَّهوا سمعتهما، كعرَّضوهما للنقد البلذع كالطعن المرير

 * * *
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  -ْ



: ترجمته* 
أصله  -ألمول موالهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ا -أك أبو الوليد  -هو أبو خالد 
كاف من علماء مكة كمحدِّثيهم، كهو ًمن أكؿ مىٍن صنَّف الكتب بالحجاز، كهو . ركمى نصرانى

قطب اإلسرائيليات فى عهد التابعين، كلو أنَّا رجعنا إلى تفسير ابن جرير الطبرل، كتتعبنا اآليات 
سير هذد اآليات يدكر على التى كردت فى النصارل، لوجدنا كثيران مما يركيه ابن جرير فى تف

". ابن جريج"عبد الملك، الذل يػيعىبِّر عنه دائمان بػ 
عبد : كركل عنه ابناد. ركل عن أبيه، كعطاء بن أبى رباح، كزيد بن أسلم، كالزهرل، كغيرهم

قاؿ . العزيز كمحمد، كاألكزاعى، كالليث، كيحيى بن سعيد األنصارل، كحماد بن زيد، كغيرهم
هػ  َُٓسنة : ، كأما كفاته فمختلف فيها، فمنهم مىن قاؿ( ثمانين)هػ  َٖة كلد سن: أبو سعد

. ، كقيل غير ذلك( تسع كخمسين كمائة)هػ  ُٗٓسنة : ، كمنهم مىن قاؿ( خمسين كمائة)
 * *
: مبلغه من العلم كالعدالة*

 هو أكؿ مىن صنَّف الكتب بالحجاز، كيعدكنه من طبقة مالك بن أنس -كما قيل  -ابن جريج 
مىٍن أكؿ مىٍن : قلت ألبى: قاؿ عبد ا  ابن أحمد بن حنبل. كغيرد ممن جمعوا الحديث كدىكَّنود

سمعت أخى عبد الرزاؽ بن : كقاؿ ابن عيينة. ابن جريج كابن أبى عركبة: صنَّف الكتب؟ قاؿ
لة كقد عيرؼ عن ابن جريج أنه كاف رحَّا. ما دكَّف العلم تدكينى أحد: هماـ عن ابن جريج يقوؿ

. فى طلب العلم، فقد كيًلدى بمكة ثم طوَّؼ فى كثير من الببلد، فرحل إلى البصرة كاليمن كبغداد
إنه لم يطلب العلم إال فى الكهولة، كلو سمع فى عنفواف شبابه ": العبر"كيقوؿ ابن خلدكف فى 

: لى كنت أتتبع األشعار العربية كاألنساب فقيل: لحمل عن غير كاحد من الصحابة، فبنه قاؿ
". لو لزمتى عطاء؟ فلزمته ثمانية عشر عامان 

كقد ركيت عن ابن جريج أجزاء كثيرة فى التفسير عن ابن عباس، منها الصحيح، كمنها ما ليس 
بصحيح، كذلك ألنه لم يقصد الصحة فيما جمع، بل ركل ما ذيًكرى فى كل آية من الصحيح 

. كالسقيم
ر ببجماع العلماء على توثيقه كتثبته فيما يركيه، كإنما أما منزلته من ناحية العدالة، فبنه لم يظف

 قاؿ فيه. اختلفت أنظارهم فيه، فمنهم مىن كثَّقه، كمنهم مىن ضعَّفه

(ُ/ُّْ )

 



ما رأيت أصدؽ لهجة من ابن : كقاؿ سليماف بن النضر بن مخلد بن يزيد. مكى ثقة: العجلى
نسمى كتب ابن جريج كتب األمانة، كإف لم يحدثك بها كنا : كعن يحيى بن سعيد قاؿ. جريج

كعن . ثقة فى كل ما ريًكل عنه من الكتاب: كقاؿ ابن معين. ابن جريج من كتابه لم يينتفع به
: كإذا قاؿ. ، فهو سماع"حدَّثنى: "كاف ابن جريج صدكقان فبذا قاؿ: يحيى ابن سعيد قاؿ

تجنب تدليس ابن : كقاؿ الدراقطنى. ق الريح، فهو شب"قاؿ: "فهو قراءة، كإذا قاؿ" أخبرنى"
كذكرد ابن حباف فى الثقات . جريج فبنه قبيح التدليس، ال ييدىلِّس إال فيما سمعه من مجركح

كقاؿ عنه الذهبنى فى ميزاف . كاف من فقهاء أهل الحجاز كقرَّائهم كمتقنيهم ككاف ييدىلِّس: كقاؿ
ك فى نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزكج نحوان أحد األعبلـ الثقات ييدىلِّس، كد: االعتداؿ

قاؿ . من تسعين امرأة نكاح متعة، ككاف يرل الريخصة فى ذلك، ككاف فقيه أهل مكة فى زمانه
بعض هذد األحاديث التى كاف يرسلها ابن جريج : قاؿ أبى: عبد ا  بن أحمد بن حنبل

أيٍخًبرت كحيًدثت عن : ، يعنى قولهأحاديث موضوعة، كاف ابن جريج ال يبالى من أين يأخذها
كلكن نرل . أنه مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة" خبلصته"كذكر الخزرجى فى . فبلف

إنه ال ييتابىع فى : أف البخارل لم يوثِّقه كقاؿ": ضحى اإلسبلـ"األستاذ أحمد أمين ينقل فى 
الذل عزاد إلى  هذا الكبلـ" ضحى اإلسبلـ"حديثه، كلسنا ندرل من أين استقى صاحب 

. البخارل رضى ا  عنه
هذد هى نظرة العلماء إليه كحكمهم عليه، كنرل أف كثيران منهم يحكم عليه بالتدليس كعدـ الثقة 

إنه من أكعية العلم، كنحن معه فى ذلك، : ببعض مركياته، كمع هذا فقد قاؿ فيه اإلماـ أحمد
أف اإلماـ أحمد يعنى ذلك، بدليل ما تقدـ  كلكنه كعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله، كال نظن إال

بعض هذد األحاديث التى كاف يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، ككاف ابن : "عنه من قوله
". جريج ال يبالى من أين أخذها

كاف : ككاف اإلماـ مالك رضى ا  عنه يرل فيه أنه ال يبالى من أين يأخذ، فقد ركل عنه أنه قاؿ
. ابن جريج حاطب ليل

كأخيران فعلى المفسِّر أف يكوف على حذر فيما ريًكل عن ابن جريج فى التفسير حتى ال يركل 
. ضعيفان، أك يعتمد على سقيم

فهؤالء هم أقطاب اإلسرائيليات، كعليهم يدكر كثير مما هو مبثوث فى كتب التفسير، ... كبعد 
لمتى قيمة كل كاحد منهم، كسواء أكاف كل ما يينسب إليهم صح عنهم أـ كيًضعى عليهم، فقد ع

كهذا هو جهد ... كعلمتى قيمة ما ييركىل من هذد اإلسرائيليات كما يجوز ركايته كما ال يجوز 
الميقِّل كغاية ما كصلتي إليه فى هذا الموضوع الذل التول، ثم التول، حتى صار أعقد من ذىنىًب 

. الضَّب
* * * 



(ُ/ُْْ )

 

حذؼ اإلسناد : ثالثان 
حذؼ اإلسناد هو السبب الثالث كاألخير الذل يرجع إليه ضعف التفسير المأثور، كسبق أف 

: أشرنا إلى مبدأ اختصار األسانيد، كنعود إليه فنقوؿ
كانوا يتحركف الصحة فيما يتحملوف، ككاف الواحد  -رضواف ا  عليهم أجمعين  -الصحابة  إفَّ 

منهم ال يركل حديثان إال كهو متثبت مما يقوؿ، كلكن لم ييعرؼ عن الصحابة أهم كانوا يسألوف 
أنه  كإذا كاف األمر قد كصل ببعضهم إلى. عن اإلسناد، لما عيرفوا به جميعان من العدالة كاألمانة

كاف ال يقبل الحديث إال بعد أف تثبت عندد صحته بالشهادة أك اليمين كما دلَّت على ذلك 
اآلثار الكثيرة، فبف الغرض من ذلك هو زيادة التأكد كالتثبت، ال عدـ الثقة بمن يرككف عنه 

لتأتيننى على ما تقوؿ  -كقد ركل له حديثان  -منهم، فقد ركل أف عمر قاؿ أليبىىِّ بن كعب 
قد سمعنا هذا من رسوؿ ا  صلى ا  : ببيِّنة، فخرج فبذا ناس من األنصار فذكر لهم، قالوا

". أما إنى لم أتهمك، كلكن أحببت أف أتثبت: عليه كسلم، فقاؿ عمر
ثم جاء عصر التابعين، كفيه ظهر الوضع كفشا الكذب، فكانوا ال يقبلوف حديثان إال إذا جاء 

كاته، أما إف حيًذؼ السند، أك ذيًكر ككاف فى ركاته مىٍن ال ييوثق بسندد، كتثبتت لهم عدالة ر
بحديثه، فبنهم كانوا ال يقبلوف الحديث الذل هذا شأنه، فقد ركل اإلماـ مسلم فى مقدمة 

: لم يكونوا يسألوف عن اإلسناد، فلما كقعت الفتنة قالوا: "صحيحه عن ابن سيرين أنه قاؿ
". سموا لنا رجالكم
عهد التابعين على هذا، فكاف ما يرككنه من التفسير المأثور عن النبى صلى ا  ظل األمر فى 

عليه كسلم أك عن الصحابة، ال يرككنه إال ببسنادد، ثم جاء بعد عصر التابعين مىن جمَّعى 
التفسير، كدىكَّف ما تجمَّع لديه من ذلك، فأيلِّفت تفاسير تجمع أقواؿ النبى صلى ا  عليه كسلم 

سير، كأقواؿ الصحابة كالتابعين، مع ذكر األسانيد، كتفسير سفياف بن عيينة، كككيع بن فى التف
. الجراح، كغيرهما ممن تقدَّـ ذكرهم

ثم جاء بعد هؤالء أقواـ ألَّفوا فى التفسير، فاختصركا األسانيد، كنقلوا األقواؿ غير معزكَّة 
. دخيل، كالتبس الصحيح بالعليللقائليها، كلم يتحركا الصحة فيما يرككف، فدخل من هنا اؿ

ثم صار كل مىٍن يسنح له قوؿ يوردد، كمىٍن يخطر بباله شئ يعتمدد، ثم ينقل ذلك عنه مىٍن يجئ 
 .بعدد، ظانان أفَّ له أصبلن، غير ملتفت إلى تحرير ما كرد عن السىلىف

(ُ/ُْٓ )



 

كفى الحق أف هذا السبب يكاد يكوف أخطر األسباب جميعان، ألف حذؼ األسانيد جعل مىٍن 
ينظر فى هذد الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها، كجعل كثيران من المفسِّرين ينقلوف عنها ما 

اإلسرائيليات كالقصص المخترع على أنه صحيح كله، مع أف فيها ما يخالف النقل كال فيها من 
. يتفق مع العقل

كإذا كاف للوضع خطرد، كلئلسرائيليات خطرها، فبف هذا الخطر كاف من الممكن تبلفيه لو 
عمَّى علينا كل شئ، كليت  -كلؤلسف  -ذيًكرت لنا هذد األقواؿ بأسانيدها، كلكن حذفها 

الذين حذفوا األسانيد كعنوا بجمع شتات األقواؿ فعلوا كما فعل ابن جرير من ركاية كل  هؤالء
قوؿ ببسنادد، فهو كإف كاف له يتحر الصحة فيما يركيه، إال أف عذرد فى ذلك، أنه ذكر لنا 
السند مع كل ركاية يركيها، ككانوا يركف أنهم متى ذكركا السند فقد خرجوا عن العهدة، فبف 

. رجاؿ كانت معركفة فى العهد األكؿ، كبذلك تعرؼ قيمة ما يرككنه من ضعف كصحةأحواؿ اؿ
فهذد هى األسباب الثبلثة التى يرجع إليها ضعف التفسير المأثور، ككل كاحد منهما له ... كبعد 

خطرد كأثرد فى التفسير، كقد أدرؾ المسلموف أخيران هذا الخطر، كقدَّركا ما كاف لهذد األسباب 
فتداعى علماؤهم كأشياخهم إلى تجريد كتب التفسير من هذد اإلسرائيليات، كتطهيرها من أثر، 

من كل ما دخل عليها، كلكن لم نجد منهم مىٍن نشط لهذا العمل، كإنَّا لنرجو آملين، أف يهيئ 
ا  للمسلمين من بين علمائنا كأشياخنا مىٍن ينقد لهم هذد المجموعة المركومة من التفسير 

 ، على هدل قواعد القـو فى نقد الركاية متنان كسندان، ليستبعد منها هذا الكثير الذل ال النقلىى
يستحق البقاء، كليستريح الناظركف فى الكتاب الكريم من الوقوؼ أماـ شئ ال أساس له إذا ما 

. حاكلوا تفهم آية منه
 بد له من كليستي أظن أف هذا العمل الشاؽ المضنى يستطيع أف يقـو به فرد كحدد، بل ال

جماعة كبيرة، تتفرغ له، كيتسع أمامها الزمن، كتتوفر لديها جميع المصادر كالمراجع التى تتعلق 
. بالموضوع كتتصل به

.. ذلك ما نرجود كنأمله، كنسأؿ ا  تعالى أف يحقق الرجاء كيصدؽ األمل
* * * 

(ُ/ُْٔ )

 

خصائص هذد الكتب أشهر ما ديكِّفى من كتب التفسير المأثور ك
ال نريد أف نستقصى هنا جميع الكتب المدكَّنة فى التفسير المأثور، ألف هذا أمر ال يتيسر لنا، 



كهو أنى ال أتعرض : كلو تيسر لنا لوقفت عند عزمى هذا. نظران لعدـ كقوع كثير منها فى أيدينا
ر تداكله فحسب، ألنى لو لكل كتاب أيلِّفى فى هذا النوع من التفسير، بل أتكلم عما اشتهر ككث

ذهبت أتكلم عن جميع ما ديكِّف من هذد الكتب، كتابان كتابان، لطاؿ علىَّ األمر، كالرسوؿ صلى 
". إف الميٍنبىتَّ ال أرضان قطع كال ظهران أبقى: "ا  عليه كسلم يقوؿ

ل فى لهذا رأيت أف أتكلم عن ثمانية كتب منها، هى أهمها كأشهرها كأكثرها تداكالن، كسبيل
أف أعرض أكالن لنبذة مختصرة عن المؤلف، ثم أيبيِّن خصائص كل كتاب كطريقة مؤلفه فيه، : هذا

: كهذد الكتب التى كقع عليها اختيارل هى ما يأتى
البن جرير الطبرل : جامع البياف فى تفسير القرآف  -ُ
ألبى الليث السمرقندل : بحر العلـو  -ِ
ألبى إسحاؽ الثعلبى : فالكشف كالبياف عن تفسير القرآ  -ّ
ألبى محمد الحسين البغول : معالم التنزيل  -ْ
. البن عطية األندلسى: المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز  -ٓ
ألبى الفداء الحافظ ابن كثير : تفسير القرآف العظيم  -ٔ
لعبد الرحمن الثعالبى : الجواهر الحساف فى تفسير القرآف  -ٕ
لجبلؿ الدين السيوطى : التفسير المأثور الدر المنثور فى  -ٖ

: كسنتكلم عن كل كاحد منها بحسب هذا الترتيب فنقوؿ كبا  التوفيق
( للطبرل)جامع البياف فى تفسير القرآف  -ُ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف هذا التفسير، هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن غالب الطبرل، اإلماـ 
جليل، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف المشهورة، كهو من أهل آمل طبرستاف، كيًلدى بها اؿ

، كرحل من بلدد فى طلب العلم كهو ابن ( أربع كعشرين كمائتين من الهجرة)هػ  ِِْسنة 
، كطوَّؼ فى األقاليم، فسيًمعى بمصر ( ست كثبلثين كمائتين)هػ  ِّٔاثنتى عشرة سنة، سنة 

عشر )هػ  َُّؽ، ثم ألقى عصاد كاستقر ببغداد، كبقى بها إلى أف مات سنة كالشاـ كالعرا
( . كثبلثمائة من الهجرة

 * *
: مبلغه من العلم كالعدالة* 

كاف ابن جرير أحد األئمة األعبلـ، ييحكم بقوله، كييرجع إلى رأيه لمعرفته كفضله، ككاف قد 
 اف حافظاى لكتابجمع من العلـو ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرد، فك

(ُ/ُْٕ )



 

قها، كصحيحها ا ، بصيران بالقرآف، عارفان بالمعانى، فقيهان فى أحكاـ القرآف، عالمان بالسنن كطر
كسقيمها، كناسخها كمنسوخها، عارفان بأقواؿ الصحابة كالتابعين كمىٍن بعدهم ًمنى المخالفين فى 
األحكاـ، كمسائل الحبلؿ كالحراـ، عارفان بأياـ الناس كأخبارهم، هذا هو ابن جرير فى نظر 

باس بن سريج كاف كذيًكرى أف أبا الع. الخطيب البغدادل كهى شهادة عاًلم خبير بأحواؿ الرجاؿ
كهذد الشهادة جد صادقة، فبف الرجل برع فى علـو كثيرة، . محمد بن جرير فقيه عاًلم: يقوؿ
كالتاريخ كقد صىنَّف فى علـو كثيرة كأبدع . علم القراءات، كالتفسير، كالحديث، كالفقه: منها

تاب التاريخ كؾ. كتاب التفسير الذل نحن بصددد: التأليف كأجاد فيما صنَّف، فمن مصنفاته
المعركؼ بتاريخ األمم كالملوؾ، كهو من أيمهات المراجع، ككتاب القراءات، كالعدد كالتنزيل، 
ككتاب اختبلؼ العلماء، كتاريخ الرجاؿ من الصحابة كالتابعين، ككتاب أحكاـ شرائع اإلسبلـ، 

ا كثير من تصانيفه كغير هذ... ألَّفه على ما أدَّاد إليه اجتهادد، ككتاب التبصر فى أصوؿ الدين 
. التى تدؿ على سعة علمه كغزارة فضله

كلكن هذد الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد، كلم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا 
. كبالشهرة الواسعة، سول كتاب التفسير، ككتاب التاريخ

بالنظر لما فى هذين كما اعتيًبر أبان للتاريخ اإلسبلمى، كذلك . كقد اعتيًبر الطبرل أبان للتفسير
إنه كاف من األئمة المجتهدين، لم يقلدا : كيقوؿ ابن خلكاف. الكتابين من الناحية العلمية العالية

. أحدان، كنيًقل أف الشيخ أبا إسحاؽ الشيرازل ذكرد فى طبقات الفقهاء فى جملة المجتهدين
، كلكن هذا المذهب "الجريرية"كله مذهب معركؼ، كأصحاب ينتحلوف مذهبه يقاؿ لهم : قالوا

بعد بحث طويل، ككجد له أتباعان من الناس، لم يستطع البقاء  -على ما يظهر  -الذل أسسه 
إلى يومنا هذا كغيرد من مذاهب المسلمين، كيظهر أف ابن جرير كاف قبل أف يبلغ هذد الدرجة 

كبرل البن من االجتهاد متيمذهبان بمذهب الشافعى، يدلنا على ذلك ما جاء فى الطبقات اؿ
أظهرتي فقه الشافعى، كأفتيتي به ببغداد عشر سنين، كتلقاد : السبكى، من أف ابن جرير قاؿ

: كقاؿ السيوطى فى طبقات المفسِّرين. منى ابن بشار األحوؿ، أستاذ أبى العباس بن سريج
ق فى ككاف أكالن شافعيان ثم انفرد بمذهب مستقل، كأقاكيل كاختيارات، كله أتباع مقلِّدكف، كؿ

. األصوؿ كالفركع كتب كثيرة
ثم ... " ثقة، صادؽ، فيه تشيع يسير، كمواالة ال تضر : "كذكرد صاحب لساف الميزاف فقاؿ

كاف يضع للركافض، كهذا رجم بالظن : أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ فقاؿ: قاؿ
 الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة اإلسبلـ المعتمدين، كما ندَّعى

(ُ/ُْٖ )



 

عصمته من الخطأ، كال يحل لنا أف نؤذيه بالباطل كالهول، فبف كبلـ العلماء بعضهم فى بعض 
يريد محمد ابن  -ينبغى أف ييتأتَّى فيه، كال سيما فى مثل إماـ كبير، كلعل السليمانى أراد اآلتى 

كلو حلفتي أف السليمانى ما أراد إال اآلتى لبررت، : قاؿ -ستم الطبرل الرافضى جرير بن ر
كالسليمانى حافظ متقن، كاف يدرل ما يخرج من رأسه، فبل أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا اإلماـ 

". بهذا الباطل
هذا هو ابن جرير، كهذد هى نظرات العلماء إليه، كذلك هو حكمهم عليه، كمن كل ذلك تتبين 

. نا قيمته كمكانتهؿ
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

يعتبر تفسير ابن جرير من أقـو التفاسير كأشهرها، كما يعتبر المرجع األكؿ عند المفسِّرين الذين 
عنوا بالتفسير النقلى، كإف كاف فى الوقت نفسه ييعتبر مرجعان غير قليل األهمية من مراجع 

ران لما فيه من االستنباط، كتوجيه األقواؿ، كترجيح بعضها على بعض، التفسير العقلى، نظ
. ترجيحان يعتمد على النظر العقلى، كالبحث الحر الدقيق

كيقع تفسير ابن جرير فى ثبلثين جزءان من الحجم الكبير، كقد كاف هذا الكتاب من عهد قريب 
كالتداكؿ، فكانت مفاجأة سارة لؤلكساط يكاد ييعتبر مفقودان ال كجود له، ثم قدَّر ا  له الظهور 
األمير حمود ابن األمير عبد " حائل"العلمية فى الشرؽ كالغرب أف كيًجدىت فى حيازة أمير 

الرشيد من أمراء نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب، طيًبع عليها الكتاب من زمن 
. قريب، فأصبحت فى يدنا دائرة معارؼ غنية فى التفسير المأثور

كلو أننا تتبعنا ما قاله العلماء فى تفسير ابن جرير، لوجدنا أف الباحثين فى الشرؽ كالغرب قد 
أجمعوا الحكم على عظيم قيمته، كاتفقوا على أنه مرجع ال ًغنىى عنه لطالب التفسير، فقد قاؿ 

فبنه  أجَّل التفاسير كأعظمها، -يعنى تفسير محمد بن جرير  -ككتابه : "السيوطى رضى ا  عنه
يتعرض لتوجيه األقواؿ، كترجيح بعضها على بعض، كاإلعراب، كاالستنباط، فهو يفوؽ بذلك 

" أجمعت األيمة على أنه لم ييصنَّف مثل تفسير الطبرل: "كقاؿ النوكل". على تفاسير األقدمين
لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد : "كقاؿ أبو حامد اإلسفرايينى

 بن

(ُ/ُْٗ )

 



كأما التفاسير التى فى أيدل الناس، : "، كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية"جرير لم يكن ذلك كثيران 
فأصحها تفسير ابن جرير الطبرل، فبنه يذكر مقاالت السىلىف باألسانيد الثابتة، كليس فيه بدعة، 

". كال ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير كالكلبى
أف ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالويه فردد بعد : كيذكر صاحب لساف الميزاف

" نظرتي فيه من أكله إلى آخرد فما أعلم على أديم األرض أعلم من ابن جرير: "سنين ثم قاؿ
فابن خزيمة ما شهد هذد الشهادة إال بعد أف اطلع على ما فى هذا التفسير من علم كاسع 

. غزير
لو : "بعد اطبلعه على بعض فقرات من هذا الكتاب َُٖٔفى سنة " نولدكه"قد كتب  كهذا

كاف بيدنا هذا الكتاب الستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة، كمع األسف فقد كاف يظهر أنه 
". مفقود تمامان، ككاف مثل تاريخه الكبير مرجعان ال يغيض معينه أخذ عنه المتأخركف معارفهم

، اختصر مؤلفه كيظهر مما ب أيدينا من المراجع، أف هذا التفسير كاف أكسع مما هو عليه اليـو
إلى هذا القدر الذل هو عليه اآلف، كما أف كتابه فى التاريخ ظفر بمثل هذا البسط كاالختصار، 

أتنشطوف لتفسير القرآف؟ : أف أبا جعفر قاؿ ألصحابه: "فابن السبكى يذكر فى طبقاته الكبرل
هذا ربما تفنى األعمار قبل تمامه، : ثبلثوف ألف كرقة، فقالوا: كوف قدرد؟، فقاؿكم م: قالوا

هل تنشطوف لتاريخ العالم من آدـ إلى كقتنا : فاختصرد فى نحو ثبلثة آالؼ كرقة، ثم قاؿ
إنَّا  ، : كم قدرد؟، فذكر نحوان مما ذكرد فى التفسير، فأجابود بمثل ذلك، فقاؿ: هذا؟، قالوا
". فاختصرد فى نحو ما اختصر التفسير.. ماتت الهمم

كهذا كنستطيع أف نقوؿ إف تفسير ابن جرير هو التفسير الذل له األكَّلية بين كتب التفسير، 
. أكَّلية زمنية، كأكَّلية من ناحية الفن كالصناعة

 أما أكَّليته الزمنية، فؤلنه أقدـ كتاب فى التفسير كصل إلينا، كما سبقه من

(ُ/َُٓ )

 

المحاكالت التفسيرية ذهبت بمركر الزمن، كلم يصل إلينا شئ منها، اللَّهم إال ما كصل إلينا منها 
. فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذل نحن بصددد

كأما أكَّليته من ناحية الفن كالصناعة، فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة 
. رجه للناس كتابان له قيمته كمكانتهالبديعة التى سلكها فيه مؤلفه، حتى أخ

كنريد أف نعطى هنا مثاالن لطريقة ابن جرير فى تفسيرد، بعد أف أخذنا فكرة عامة عن الكتاب، 
حتى يتبين للقارئ أف الكتاب كاحد فى بابه، سبق به مؤلفه غيرد من المفسِّرين، فكاف عمدة 



ختبلؼ مذاهبهم، كتعدد طرائقهم، المتأخرين، كمرجعان مهمان من مراجع المفسِّرين، على ا
: فنقوؿ

: طريقة ابن جرير فى تفسيرد* 
تتجلَّى طريقة ابن جرير فى تفسيرد بكل كضوح إذا نحن قرأنا فيه كقطعنا فى القراءة شوطان 

القوؿ فى تأكيل قوله : "بعيدان، فأكؿ ما نشاهدد، أنه إذا أراد أف يفسِّر اآلية من القرآف يقوؿ
ـ يفسِّر اآلية كيستشهد على ما قاله بما يركيه بسندد إلى الصحابة أك التابعين ث" تعالى كذا ككذا

من التفسير المأثور عنهم فى هذد اآلية، كإذا كاف فى اآلية قوالف أك أكثر، فبنه يعرض لكل ما 
. قيل فيها، كيستشهد على كل قوؿ بما يركيه فى ذلك عن الصحابة أك التابعين

الركاية، بل نجدد يتعرض لتوجيه األقواؿ، كيرجح بعضها على  ثم هو ال يقتصر على مجرد
بعض، كما نجدد يتعرض لناحية اإلعراب إف دعت الحاؿ إلى ذلك، كما أنه يستنبط األحكاـ 

. التى يمكن أف تؤخذ من اآلية، مع توجيه األدلة كترجيح ما يختار
: إنكارد على مىن يفسِّر بمجرد الرأل* 

الرأل المستقلين فى التفكير، كال يزاؿ ييشدِّد فى ضركرة الرجوع  ثم هو يخاصم بقوة أصحاب
إلى العلم الراجع إلى الصحابة أك التابعين، كالمنقوؿ عنهم نقبلن صحيحان مستفيضان، كيرل أف 

من [ ْٗ]ذلك كحدد هو عبلمة التفسير الصحيح، فمثبلن عندما تكلَّم عن قوله تعالى فى اآلية 
ـه ًفيًه يػيغىاثي الناس كىًفيًه يػىٍعًصريكفى ثيمَّ يىأٍ }: سورة يوسف نجدد يذكر ما .. { ًتي ًمن بػىٍعًد ذلك عىا

كرد فى تفسيرها عن السىلىف مع توجيهه لؤلقواؿ كتعٌرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير 
اآلية، ثم يعرج بعد ذلك على مىٍن يفسِّر القرآف برأيه، كبدكف اعتماد منه على شئ إال على 

ككاف بعض مىن ال علم له بأقواؿ : " ... د اللغة، فيفند قوله، كيبطل رأيه، فيقل ما نصهمجر
: السىلىف من أهل التأكيل، ممن ييفسِّر القرآف برأيه على مذهب كبلـ العرب، يوجه معنى قوله

كفيه ينجوف من الجدب كالقحط بالغيث، كيزعم أنه ًمنى العصر، : إلى.. { كىًفيًه يػىٍعًصريكفى }
 :العصر التى بمعنى المنجاة، من قوؿ أبى زبيد الطائىك

(ُ/ُُٓ )

 

كلقد كاف عصرة المنجود ... صاديان يستغيث غير مغاث 
: كًمٍن قوؿ لبيد -أل المقهور 

كاف كقافان بغير معصر  كما... فبات كأسرل القـو آخر ليلهم 
كذلك تأكيل يكفى من الشهادة على خط ه خبلفه قوؿ جميع أهل العلم من الصحابة 



". كالتابعين
ككثيران ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حياؿ ما يركل عن مجاهد أك الضحاؾ أك غيرهما 

. ممن يرككف عن ابن عباس
كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الذين اعتدكا ًمٍنكيٍم ًفي }: بقرةمن سورة اؿ[ ٓٔ]فمثبلن عند قوله تعالى فى اآلية 

حدَّثنا أبو . حدَّثنى المثنى، قاؿ: "يقوؿ ما نصه.. { السبت فػىقيٍلنىا لىهيٍم كيونيوٍا ًقرىدىةن خىاًسً ينى 
كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الذين اعتدكا ًمٍنكيٍم }: حدَّثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: حذيفة، قاؿ

ميًسخىتى قلوبهم كلم يميسخوا قردة، كإنما هو : "قاؿ{ لسبت فػىقيٍلنىا لىهيٍم كيونيوٍا ًقرىدىةن خىاًسً ينى ًفي ا
". مثل ضربه ا  لهم، كمثل الحمار يحمل أسفاران 

كهذا القوؿ الذل قاله مجاهد، : "ثم يعقب ابن جرير بعد ذلك على قوؿ مجاهد فيقوؿ ما نصه
. الخ" ... . ا  مخالف قوؿ لظاهر ما دؿَّ عليه كتاب
تًٍلكى حيديكدي ا  فىبلى }: من سورة البقرة أيضان [ ِِٗ: ]فى اآلية: كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى

نجدد يركل عن الضحاؾ فى معنى .. { تػىٍعتىديكهىا كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى ا  فأكالئك هيمي الظالموف
فقد اعتدل كظلم نفسه، كمىٍن يتعدَّ حدكد ا  فأكل ك هم أفى مىٍن طلَّق لغير الًعدَّة : هذد اآلية
كهذا الذل ذيكر عن الضحاؾ ال معنى له فى هذا الموضع، ألنه لم يجر : "ثم يقوؿ. الظالموف

، كإنما جرل ذكر العدد الذل يكوف للمطلِّق فيه { تًٍلكى حيديكدي }: للطبلؽ فى الًعدَّة ذكر فيقاؿ
". الرجعة، دكف ذكر البياف عن الطبلؽ للًعدَّة الرجعة كالذل ال يكوف له فيه

كهكذا نجد ابن جرير فى غير موضع من تفسيرد، ينبرل للرد على مثل هذد اآلراء التى ال ... 
. تستند على شئ إال على مجرد الرأل أك محض اللغة

 * *
: موقفه من األسانيد* 

ا، إال أنه فى األعم األغلب ال ثم إف ابن جرير كإف التـز فى تفسيرد ذكر الركايات بأسانيدد
أفَّ  -كما هو مقرر فى أصوؿ الحديث  -يتعقب األسانيد بتصحيح كال تضعيف، ألنه كاف يرل 

مىن أسند لك فقد حملك البحث عن رجاؿ السند كمعرفة مبلغهم من العدالة أك الجرح، فهو 
 بعمله هذا قد خرج من العهدة، كمع ذلك فابن جرير

(ُ/ُِٓ )

 

يقف من السند أحيانان موقف الناقد البصير، فيػيعىدِّؿ مىٍن يػيعىدِّؿ ًمن رجاؿ اإلسناد، كييجرِّح مىٍن 
ح برأيه فيها بما يناسبها، فمثبلن نجدد ييجىرِّح منهم، كيرد الركاية التى ال يثق بصحتها، كييصرِّ 



فػىهىٍل نىٍجعىلي لىكى خىٍرجان على ... } : من سورة الكهف[ ْٗ]عندد تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
نػىهيٍم سىٌدان  نػىنىا كىبػىيػٍ يعنى فى ضم  -ريًكل عن عكرمة فى ذلك : "يقوؿ ما نصه.. { أىف تىٍجعىلى بػىيػٍ

. ا به أحمد بن يوسفما حدَّثن -كفتحها " سدان " سين 
ما كاف من : حدَّثنا حجاج، عن هاركف، عن أيوب، عن ًعكرمة قاؿ: حدَّثنا القاسم، قاؿ: قاؿ

يعنى بفتح السين، كما كاف من صنع ا  فهو السُّد، ثم يعقب على  -صنعة بنى آدـ فهو السَّد 
، كفى "هاركف: "أيوب كأما ما ذكرد عن ًعكرمة فى ذلك، فبفَّ الذل نقلى عن: هذا السند فيقوؿ

". نقله نظر، كال نعرؼ ذلك عن أيوب من ركاية ثقاة أصحابه
 * *
: تقديرد لئلجماع* 

كذلك نجد ابن جرير فى تفسيرد يػيقىدِّر إجماع األيمَّة، كيعطيه سلطانان كبيران فى اختيار ما يذهب 
فىًبٍف طىلَّقىهىا فىبلى }: ةمن سورة البقر[ َِّ]إليه من التفسير، فمثبلن عند قوله تعالى فى اآلية 

رىدي  فأل النكاحين عىًنىى : فبف قاؿ قائل: "يقوؿ ما نصه.. { تىًحلُّ لىهي ًمن بػىٍعدي حتى تػىٍنًكحى زىٍكجان غىيػٍ
رىدي }: ا  بقوله ؟ النكاح الذل هو ًجماع؟ أـ النكاح { فىبلى تىًحلُّ لىهي ًمن بػىٍعدي حتى تػىٍنًكحى زىٍكجان غىيػٍ

كبلهما، كذلك أف المرأة إذا نكحت زكجان نكاح تزكيج ثم لم : كيج؟ قيلالذل هو عقد تز
يطأها فى ذلك النكاح ناكحها كلم يجامعها حتى ييطلِّقها لم تحل لؤلكؿ، ككذلك إف كط ها 

كاطئ بغير نكاح لم تحل لؤلكؿ، إلجماع األيمَّة جميعان، فبذا كاف ذلك كذلك، فمعلـو أف تأكيل 
رىدي فىبلى تىًحلُّ }: قوله ، نكاحان صحيحان، ثم يجامعها فيه، ثم { لىهي ًمن بػىٍعدي حتى تػىٍنًكحى زىٍكجان غىيػٍ

فبف ذكر الًجماع غير موجود فى كتاب ا  تعالى ذكرد، فما الداللة على أف : ييطلِّقها، فبف قاؿ
". الداللة على ذلك إجماع األيمَّة جميعان على أف ذلك معناد: معناد ما قلت؟ قيل

: من القراءات موقفه* 
كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات كينزلها على المعانى المختلفة، ككثيران ما يرد 

القراءات التى ال تعتمد على األئمة الذين يعتيبركف عندد كعند علماء القراءت حيجَّة، كالتى تقـو 
رأيه فى آخر األمر على أيصوؿ مضطربة مما يكوف فيه تغيير كتبديل لكتاب ا ، ثم يتبع ذلك ب

كىًلسيلىٍيمىافى }: من سورة األنبياء[ ُٖ]مع توجيه رأيه باألسباب، فمثبلن عند قوله تعالى فى اآلية 
 "الريحى "يذكر أف عامة قػيرَّاء األمصار قرأكا .. { الريح عىاًصفىةن 

(ُ/ُّٓ )

 



بالرفع " الريحي "المحذكؼ، كأف عبد الرحمن األعرج قرأ " سخَّرنا"بالنصب على أنها مفعوؿ لػ 
بغيرها فى ذلك ما عليه قػيرَّاء األمصار كالقراءة التى ال أستجيز القراءة : على أنها مبتدأ ثم يقوؿ

. إلجماع الحيجَّة من القيٌراء عليه
كلقد يرجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات كتوجيهها إلى أنه كاف من علماء القراءات 

إنه ألَّف فيها مؤلَّفان خاصان فى ثمانية عشر مجلدان، ذكر فيه : المشهورين، حتى إنهم ليقولوف عنه
راءات من المشهور كالشواذ كعلَّل ذلك كشرحه، كاختار منها قراءة لم يخرج بها عن جميع الق

المشهور، كإف كاف هذا الكتاب قد ضاع بمركر الزمن كلم يصل إلى أيدينا، شأف الكثير من 
. مؤلفاته
 * *
: موقفه من اإلسرائيليات*

سرائيلى، يركيها ببسنادد ثم إننا نجد ابن جرير يأتى فى تفسيرد بأخبار مأخوذة من القصص اإل
إلى كعب األحبار، ككهب بن منبِّه، كابن جريج، كالسدل، كغيرهم، كنراد ينقل عن محمد بن 

: كمن األسانيد التى تسترعى النظر، هذا اإلسناد. إسحاؽ كثيران مما ركاد عن مسلمة النصارل
كاف  -ؿ من تغلب رج -حدَّثنا سلمة عن ابن إسحاؽ عن أبى عتاب : حدَّثنى ابن حميد، قاؿ

نصرانيان عمران من دهرد ثم أسلم بعد فقرأ القرآف كفقه فى الدين، ككاف فيما ذكر، أنه كاف 
. نصرانيان أربعين سنة ثم عمر فى اإلسبلـ أربعين سنة

يذكر ابن جرير هذا اإلسناد، كيركل لهذا الرجل النصرانى األصل خبران عن آخر أنبياء بنى 
ٍنتيٍم }: من سورة اإلسراء[ ٕ]كله تعالى فى اآلية إسرائيل، عند تفسيرد لق ٍنتيٍم أىٍحسى ًإٍف أىٍحسى

ٍأتيٍم فػىلىهىا فىًبذىا جىآءى كىٍعدي اآلخرة لًيىسيوءيكٍا كيجيوهىكيٍم كىلًيىٍدخيليوٍا المسجد كىمىا  ًإٍف أىسى ألىنٍػفيًسكيٍم كى
. { يران دىخىليودي أىكَّؿى مىرَّةو كىلًييتىبػِّريكٍا مىا عىلىٍوٍا تػىٍتبً 

قىاليوٍا ياذا القرنين ًإفَّ }: من سورة الكهف[ ْٗ]كما نراد عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
: حدَّثنا ابن حميد قاؿ: يسوؽ هذا اإلسناد.. اآلية.. { يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى ًفي األرض

يسوؽ أحاديث األعاجم من  حدَّثنى بعض مىنٍ : حدَّثنا محمد ابن إسحاؽ قاؿ: حدَّثنا سلمة قاؿ
أهل الكتاب ممن قد أسلم، مما توارثوا من علم ذل القرنين أفَّ ذا القرنين كاف رجبلن من أهل 

". إلخ.. مصر، اسمه مرزبا بن مردبة اليونانى من كلد يونن بن يافث بن نوح
به من الركايات كهكذا ييكثر ابن جرير من ركاية اإلسرائيليات، كلعل هذا راجع إلى ما تأثَّر ... 

 .التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعة

(ُ/ُْٓ )

 



ركايات بالنقد، فتفسيرد ال يزاؿ يحتاج إلى النقد كإذا كاف ابن جرير يتعقب كثيران من هذد اؿ
الفاحص الشامل، احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع كالقصص 

قد ذكر لنا السند بتمامه فى كل ركاية يركيها،  -كما قدَّمنا  -اإلسرائيلى، على أف ابن جرير 
. فى السند كنتفقد الركاياتكبذلك يكوف قد خرج من العهدة، كعلينا نحن أف ننظر 

 * *
: انصرافه عما ال فائدة فيه*

 -كما يهتم غيرد من المفسِّرين -كمما يلفت النظر فى تفسير ابن جرير أف مؤلِّفه ال يهتم فيه 
ًإٍذ قىاؿى }: باألمور التى ال تغنى كال تفيد، فنراد مثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى سورة المائدة

نىا مىآًئدىةن مِّنى السمآء  الحواريوف ياعيسى { ... ... .ابن مىٍريىمى هىٍل يىٍستىًطيعي رىبُّكى أىف يػينػىزِّؿى عىلىيػٍ
ري الرازقين}: اآليات إلى قوله يػٍ يعرض لذكر ما كرد من [ .. ُُْ-ُُِ]{ كارزقنا كىأىنتى خى

كأما : "ثم ييعقِّب على هذا بقوله.. الركايات فى نوع الطعاـ الذل نزلت به مائدة السماء
كاف عليها مأكوؿ، كجائز أف يكوف سمكان : الصواب من القوؿ فيما كاف على المائدة فأف يقاؿ

كخبزان، كجائز أف يكوف ثمران من الجنة، كغير نافع العلم به، كال ضار الجهل به، إذا أقرَّ تالى 
". اآلية بظاهر ما احتمله التنزيل

كىشىرىٍكدي بًثىمىنو بىٍخسو دىرىاًهمى }: من سورة يوسف[ َِ]كما نراد عند تفسير قوله تعالى فى اآلية 
يعرض لمحاكالت قدماء المفسِّرين فى تحديد عدد .. { مىٍعديكدىةو كىكىانيوٍا ًفيًه ًمنى الزاهدين

ثم .. إلى آخر ما ذكرد من الركايات.. الدراهم، هل هى عشركف؟ أك اثناف كعشركف؟ أك أربعوف؟
أخبر أنهم  -تعالى ذكرد  -إفَّ ا  : كالصواب من القوؿ أف يقاؿ: "ييعقِّب على ذلك كله بقوله

باعود بدراهم معدكدة غير موزكنة، كلم يحد مبلغ ذلك بوزف كال عدد، كال كضع عليه داللة فى 
كتاب كال خبر من الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، كقد يحتمل أف يكوف كاف اثنين كعشرين، كأف 

ذلك كأكثر، كأل ذلك فبنها كانت معدكدة غير موزكنة، كليس فى  يكوف كاف أربعوف، كأقل من
العلم بمبلغ كزف ذلك فائدة تقع فى دين، كال فى الجهل به دخوؿ ضيرٍّ فيه، كاإليماف بظاهر 

" التنزيل فرض، كما عداد فموضوع عنا تكلف علمه
 * *
: احتكامه إلى المعركؼ من كبلـ العرب*

كتابه، ذلك أنه اعتبر االستعماالت اللغوية بجانب النقوؿ  كثمة أمر آخر سلكه ابن جرير فى
المأثورة كجعلها مرجعان موثوقان به عند تفسيرد للعبارات المشكوؾ فيها، كترجيح بعض األقواؿ 

 .على بعض

(ُ/ُٓٓ )



 

نىا كىفىارى التنور حتى ًإذىا جىآءى أىٍمري }: من سورة هود[ َْ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ٍيًن اثنين نراد يعرض لذكر الركايات عن السىلىف فى  -اآلية .. { قػيٍلنىا احمل ًفيهىا ًمن كيلٍّ زىٍكجى

: إف التنور عبارة عن كجه األرض، كقوؿ مىٍن قاؿ: ، فيركل لنا قوؿ مىٍن قاؿ"التنور"معنى لفظ 
: ف أعلى األرض كأشرفها، كقوؿ مىٍن قاؿإنه عبارة ع: إنه عبارة عن تنوير الصبح، كقوؿ مىٍن قاؿ

كأىٍكلى هذد األقواؿ عندنا بتأكيل : "ثم يقوؿ بعد أف يفرغ من هذا كله.. إنه عبارة عما ييختبز فيه
الذل ييختبز فيه، ألف ذلك هو المعركؼ من كبلـ العرب، : التنور: قوؿ مىٍن قاؿ" التنور"قوله 

شهر من معانيه عند العرب، إال أف تقـو حيجَّة على شئ ككبلـ ا  ال يػيوَّجه إال إلى األغلب األ
منه بخبلؼ ذلك فييسلَّم لها، كذلك أنه جىلَّ ثناؤد إنما خاطبهم بما خاطبهم به إلفهامهم معنى 

... " ما خاطبهم به 
 * *
: رجوعه إلى الًشعر القديم* 

ان فى هذا ما أثارد كذلك نجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الًشعر القديم بشكل كاسع، متبع
فىبلى ... } : من سورة البقرة[ ِِ]ابن عباس فى ذلك، فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

العىدؿ كالمثل، : كاألنداد جمع ند، كالند: قاؿ أبو جعفر: يقوؿ ما نصه.. { تىٍجعىليوٍا للًَّه أىندىادان 
: كما قاؿ حساف ابن ثابت
فىشىرُّكيمىا ًلخىيرًكيما الًفدىاءي  ...أتهجودي كليستى له بندو 

ليست له بمثل كال عدؿ، ككل شئ كاف نظيران لشئ كشبيهان فهو ": "كليستى له بندو : "يعنى بقوله
. ثم يسوؽ الركايات عمن قاؿ ذلك من السىلىف" له ند
 * *
: اهتمامه بالمذاهب النحوية* 

لبصريين كالكوفيين فى النحو كذلك نجد ابن جرير يتعرَّض كثيران لمذاهب النحويين من ا
كالصرؼ، كيوجه األقواؿ، تارة على المذهب البصرل، كأخرل على المذهب الكوفى، فمثبلن 

مَّثىلي الذين كىفىريكٍا ًبرىبًِّهٍم أىٍعمىاليهيٍم كىرىمىادو }: من سورة إبراهيم[ ُٖ]عند قوله تعالى فى اآلية 
فقاؿ " مثل"اختلف أهل العربية فى رافع : "ؿ ما نصهيقو.. { اشتدت ًبًه الريح ًفي يػىٍوـو عىاًصفو 

كمما نػىقيصُّ عليكم مىثىل الذين كفركا، ثم أقبل ييفسِّرد : إنما هو كأنه قاؿ: بعض نحويى البصرة
إنما المىثىل لؤلعماؿ، كلكن : كقاؿ بعض نحويى الكوفيين. كهذا كثير.. مثل الجنة: كما قاؿ

: ، ثم تأتى بالخبر الذل تيٍخبر عنه مع صاحبه، كمعنى الكبلـالعرب تػيقىدِّـ األسماء ألنها أعرؼ
 ".إلخ.. مىثىلي أعماؿ الذين كفركا بربهم كرماد



(ُ/ُٓٔ )

 

كهكذا ييكثر ابن جرير فى مناسبات متعددة من االحتكاـ إلى ما هو معركؼ من لغة العرب، 
كمن الرجوع إلى الًشعر القديم يستشهد به على ما يقوؿ، كمن التعرض للمذاهب النحوية عند 

عل الكتاب يحتول على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية كالنحوية ما تمس الحاجة، مما ج
. التى أكسبت الكتاب شهرة عظيمة

كالحق أفَّ ما قدَّمه لنا ابن جرير فى تفسيرد من البحوث اللغوية المتعددة كالتى تعتبر كنزان ثمينان 
كاسعة بعلـو اللغة كمرجعان مهمان فى بابها، أمر يرجع إلى ما كاف عليه صاحبنا من المعرفة اؿ

كنرل أف ننبه هنا إلى أف هذد البحوث . كأشعار العرب، معرفة ال تقل عن معرفته بالدين كالتاريخ
اللغوية التى عالجها ابن جرير فى تفسيرد لم تكن أمران مقصودان لذاته، كإنما كانت كسيلة 

ما يحاكؿ بذلك للتفسير، على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض األقواؿ على بعض، ؾ
أف يوفق بين ما صح عن السىلىف كبين المعارؼ اللغوية بحيث يزيل ما ييتوهم من  -أحيانان  -

. التناقض بينهما
 * *
: معالجته لؤلحكاـ الفقهية* 

كذلك نجد فى هذا التفسير آثاران لؤلحكاـ الفقهية، يعالج فيها ابن جرير أقواؿ العلماء 
رأل يختارد لنفسه، كيرجحه باألدلة العلمية القيمة، فمثبلن كمذاهبهم، كيخلص من ذلك كله ب

كالخيل كالبغاؿ كالحمير }: من سورة النحل[ ٖ]نجدد عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
نجدد يعرض ألقواؿ العلماء فى حكم أكل لحـو .. { لًتػىرٍكىبيوهىا كىزًينىةن كىيىٍخليقي مىا الى تػىٍعلىميوفى 

إف اآلية ال : كأخيران يختار قوؿ مىٍن قاؿ... ير، كيذكر قوؿ كل قائل بسندد الخيل كالبغاؿ كالحم
كالصواب ًمنى القوؿ فى ذلك : "تدؿ على حيٍرمة شئ من ذلك، ككجَّه اختيارد هذا فقاؿ ما نصه

كذلك أنه لو كاف فى  -كهو أف اآلية ال تدؿ على الحيٍرمة  -عندنا ما قاله أهل القوؿ الثانى 
داللة على أنها ال تصلح إذا كانت للركوب لؤلكل، لكاف فى { لًتػىرٍكىبيوهىا} -ذكرد  تعالى -قوله 
هىا تىٍأكيليوفى }: قوله داللة على أنها ال تصلح إذ كانت لؤلكل كالدؼء { ًفيهىا ًدٍؼءه كىمىنىاًفعي كىًمنػٍ

هىا تىٍأكيلي }: كفى إجماع الجميع على أفَّ ركوب ما قاؿ تعالى ذكرد. للركوب جائز حبلؿ { كفى كىًمنػٍ
جائز حبلؿ غير حراـ، إال بما نص { لًتػىرٍكىبيوهىا}: غير حراـ، دليل كاضح على أف أكل ما قاؿ

على تحريمه، أك كضع على تحريمه داللة من كتاب أك كحى إلى رسوؿ ا  صلى ا  عليه 
ر األهلية كقد كضع الداللة على تحريم لحـو الحيمي . كسلم، فأما بهذد اآلية فبل يحـر أكل شئ



" كتاب األطعمة"بوحيه إلى رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم، كعلى البغاؿ بما قد بيَّنا فى كتابنا 
 بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع، إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البياف

(ُ/ُٕٓ )

 

عن تحريم ذلك، كإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدؿ على أف ال كجه لقوؿ مىن استدَّؿ بهذد اآلية على 
". تحريم لحم الفرس

 * *
: خوضه فى مسائل الكبلـ* 

النواحى كال يفوتنا أف ننبه على ما نلحظه فى هذا التفسير الكبير، من تعرض صاحبه لبعض 
الكبلمية عند كثير من آيات القرآف، مما يشهد له بأنه كاف عالمان ممتازان فى أمور العقيدة، فهو 

إذا ما طبَّق أصوؿ العقائد على ما يتفق مع اآلية أفاد فى تطبيقه، كإذا ناقش بعض اآلراء 
ؿ السُّنَّة فى الكبلمية أجاد فى مناقشته، كهو فى جدله الكبلمى كتطبيقه كمناقشته، موافق ألد

. آرائهم، كيظهر ذلك جليان فى ردد على القدرية فى مسألة االختيار
غىٍيًر المغضوب عىلىٍيًهم كىالى }[ : ٕ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى آخر سورة الفاتحة آية 

كقد ظن بعض أهل الغباء من القىدىرية أف فى كصف ا  جىلَّ : "نراد يقوؿ ما نصه.. { الضآلين
كإضافة الضبلؿ إليهم دكف إضافة إضبللهم إلى { كىالى الضآلين}: ثناؤد النصارل بالضبلؿ بقوله

نفسه، كتركه كصفهم بأنهم المضللوف كالذل كصف به اليهود أنه مغضوب عليهم، داللة على 
كلو كاف . صحة ما قاله إخوانه من جهلة القىدىرية، جهبلن منه بسعة كبلـ العرب كتصاريف كجوهه

مر على ما ظنه الغبى الذل كصفنا شأنه، لوجب أف يكوف كل موصوؼ بصفة أك مضاؼ إليه األ
فعل ال يجوز أف يكوف فيه سبب لغيرد، كأف يكوف كل ما كاف فيه من ذلك من فعله، كلوجب 

تحركت الشجرة إذا حرَّكتها الرياح، كاضطربت األرض إذا حرَّكتها : أف يكوف خطأ قوؿ القائل
حتى ًإذىا }: أشبه ذلك من الكبلـ الذل يطوؿ ببحصائه الكتاب، كفى قوله جىلَّ ثناؤدالزلزلة، كما 

كإف كاف جريها ببجراء غيرها إياها، ما يدؿ على [ ِِ: يونس]{ كينتيٍم ًفي الفلك كىجىرىٍينى ًبًهم
سبة ا  كادعائه أف فى ف.. { كىالى الضآلين}: خطأى التأكيل الىذىل تأكَّله مىن كصفنا قوله فى قوله

جىلَّ ثناؤد الضبللة إلى مىن نسبها إليه من النصارل تصحيحان لما ادَّعى المنكركف أف يكوِّف ا  
جىلَّ ثناؤد في أفعاؿ خلقه بسبب من أجلها كجدت أفعالهم، مع إبانة ا  عىزَّ ذكرد نصان فى آل 

فػىرىأىٍيتى مىًن اتخذ إالهه هىوىادي أى }: أنه المضل الهادل، فمن ذلك قوله جىلَّ ثناؤد: كثيرة من تنزيله
كىأىضىلَّهي ا  على ًعٍلمو كىخىتىمى على سىٍمًعًه كىقػىٍلًبًه كىجىعىلى على بىصىرًًد ًغشىاكىةن فىمىن يػىٍهًديًه ًمن بػىٍعًد ا  



رآف فأنبأ جىلَّ ذكرد أنه الًمضِّلي الهادل دكفى غيرد، كلكن الق[ .. ِّ: الجاثية]{ أىفىبلى تىذىكَّريكفى 
نزؿ بلساف العرب على ما قدَّمنا البياف عنه فى أكؿ الكتاب، كمن شأف العرب إضافة الفعل إلى 

 مىٍن كيًجدى منه كإف كاف مشي ة غير الذل كيًجدى منه الفعل غيرد، فكيف بالفعل الذل

(ُ/ُٖٓ )

 

يكتسبه العبد كسبان، كييوجًدد ا  جىلَّ ثناؤد عىٍينان منشأة، بل ذلك أحرل أف ييضاؼ إلى مكتسبه 
كسبان له بالقوة منه عليه، كاالختيار منه له، كإلى ا  جلَّ ثناؤد ببيجاد 

". عىٍينه كإنشائها تدبيران 
االعتقادية، فنراد مثبلن  ككثيران ما نجد ابن جرير يتصدل للرد على المعتزلة فى كثير من آرائهم

يجادلهم مجادلة حادة فى تفسيرهم العقلى التنزيهى لآليات التى تثبت رؤية ا  عند أهل 
السُّنَّة، كما نراد يذهب إلى ما ذهب إليه السىلىف من عدـ صرؼ آيات الصفات عن ظاهرها، 

. هوف ا  باإلنسافمع المعارضة لفكرة التجسيم كالتشبيه، كالرد على أيكل ك الذين ييشىبِّ 
كهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسِّر موقفان بعيدان عن مسائل النزاع التى تدكر حوؿ ... 

العقيدة فى عصرد، بل نراد يشارؾ فى هذا المجاؿ من الجدؿ الكبلمى بنصيب ال ييستهاف به، 
. يم أهل السُّنَّةمع حرصه كل الحرص على أف يحتفظ بسينِّيته ضد كجود النظر التى ال تتفق كتعاؿ

فبف ما جمعه ابن جرير فى كتابه من أقواؿ المفسِّرين الذين تقدَّموا عليه، كما نقله لنا من .. كبعد
مدرسة ابن عباس، كمدرسة ابن مسعود، كمدرسة على بن أبى طالب، كمدرسة أيبىٌى بن كعب، 

ير جعلت هذا كما استفادد مما جمعه ابن جريج كالسدل كابن إسحاؽ كغيرهم من التفاس
الكتاب أعظم الكتب المؤلَّفة فى التفسير بالمأثور، كما أف ما جاء فى الكتاب من إعراب، 

كتوجيهات ليغوية، كاستنباطات فى نواح متعددة، كترجيح لبعض األقواؿ على بعض، كاف نقطة 
هر الركح التحوؿ فى التفسير، كنواة لما كيًجد بعد من التفسير بالرأل، كما كاف مظهران من مظا

. العلمية السائدة فى هذا العصر الذل يعيش فيه ابن جرير
كفى الحق إف شخصية ابن جرير األدبية كالعلمية، جعلت تفسيرد مرجعان مهمان من مراجع 

التفسير بالركاية، فترجيحاته المختلفة تقـو على نظرات أدبية كليغوية كعلمية قيِّمة، فوؽ ما جمع 
. المتكاثرة فيه من الركايات األثرية

كعلى اإلجماؿ، فخير ما كيًصف به هذا الكتاب ما نقله الداكدل عن أبى محمد عبد ا  بن 
كتاب تفسير  -يعنى محمد بن جرير  -فتم من كتبه : "أحمد الفرغانى فى تاريخه حيث قاؿ

 القرآف، كجوَّدد، كبيَّن فيه أحكامه، كناسخه كمنسوخة،



(ُ/ُٓٗ )

 

كمشكله كغريبه، كمعانيه، كاختبلؼ أهل التأكيل كالعلماء فى أحكامه كتأكيله، كالصحيح لديه 
ـ على الملحدين فيه، كالقصص، كأخبار األيمَّة كالقيامة، كغير من ذلك، كإعراب حركفه، كالكبل

ذلك مما حواد من الًحكم كالعجائب كلمة كلمة، كآية آية، من االستعاذة، كإلى أبى جاد، فلو 
ادَّعى عالم أف ييصنِّف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتول على علم مفرد كعجيب مستفيض 

". لفعل
كصف مسهب لتفسير ابن جرير، ( ٓٔ-ْٔص  ُٖالجزء )دباء هذا كقد جاء فى معجم األ

كذكر فيه من كتب التفاسير المصنَّفة عن ابن عباس خمسة طرؽ، : " ... جاء فى آخرد ما نصه
كعن سعيد بن جبير طريقين، كعن مجاهد بن جبر ثبلثة طرؽ، كعن الحسن البصرل ثبلثة 

طريقين، كعن عبد ا  ابن مسعود طرؽ، كعن ًعكرمة ثبلثة طرؽ، كعن الضحاؾ بن مزاحم 
طريقان، كتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كتفسير ابن جريج، كتفسير مقاتل بن حباف، 

سول ما فيه من مشهور الحديث عن المفسِّرين كغيرهم، كفيه من المسند حسب حاجته إليه، 
تاب محمد بن السائب كلم يتعرض لتفسير غير موثوؽ به، فبنه لم ييدخل فى كتابه شي ان عن ؾ

ككاف . الكلبى، كال مقاتل بن سليماف، كال محمد بن عمر الواقدل، ألنهم عندد أظنَّاء كا  أعلم
إذا رجع إلى التاريخ كالسير كأخبار العرب حكى عن محمد بن السائب الكلبى، كعن ابنه 

. عنهمهشاـ، كعن محمد بن عمرالواقدل، كغيرهم فيما ييفتقر إليه كال ييؤخذ إال 
كذكر فيه مجموع الكبلـ كالمعانى من كتاب علٌى بن حمزة الكسائى، كمن كتاب يحيى بن 

زيادة الفرَّاء، كمن كتاب أبى الحسن األخفش، كمن كتاب أبى علٌى قطرب، كغيرهم مما يقتضيه 
 الكبلـ عند حاجته إليه، إذ كاف هؤالء هم المتكلموف فى المعانى، كعنهم يؤخذ معانيه كإعرابه،
كربما لم يسمهم إذا ذكر شي ان من كبلمهم، كهذا كتاب يشتمل على عشرة آالؼ كرقة أك دكنها 

". حسب سعة الخط أك ضيقه
كما نجد فى معجم األدباء أيضان قبل ذلك بقليل، ما يدؿ على أف الطبرل أتم تفسيرد هذا فى 

بكر بن بالويه  على أبى( ِْص  ُٖ)سبع سنوات، إمبلءن على أصحابه، فقد جاء فى الجزء 
بلغنى أنك كتبت التفسير : -يعنى ابن خزيمة  -قاؿ لى أبو بكر محمد بن إسحاؽ : "أنه قاؿ

فى أل : نعم، قاؿ: كله؟ قلت: نعم، كتبنا التفسير عنه إمبلءن، قاؿ: عن محمد بن جرير؟ قلت
. إلخ... " من سنة ثبلث كثمانين إلى سنة تسعين : سنة؟ قلت

 أفضت فى الكبلـ عن هذا التفسير، كتوسعت فى الحديثفأحسب أنى قد .. كبعد



(ُ/َُٔ )

 

إف السر فى ذلك هو أف الكتاب ييعتبر المرجع األكؿ كاألهم للتفسير بالمأثور، : عنه، كأقوؿ
. كتلك ميزة ال نعرفها لغيرد من كتب التفسير بالركاية

 * * *
( للسمرقندل)لـو بحر الع -ِ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف هذا التفسير، هو أبو الليث، نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندل الفقيه الحنفى، 
تفقه على أبى جعفر الهندكانى، كاشتهر بكثرة األقواؿ المفيدة، . المعركؼ ببماـ الهدل
، كالمعركؼ "بحر العلـو"مسمى بػ كمن أهم تصانيفه تفسير القرآف اؿ. كالتصانيف المشهورة

بتفسير أبى الليث السمرقندل، كهو ما نحن بصددد اآلف، ككتاب النوازؿ فى الفقه، كخزانة 
ثبلث كسبعين )هػ  ّّٕككانت كفاته رحمه ا  سنة . الفقه فى مجلد، كتنبيه الغافلين، كالبستاف

. لهجرةمن ا( خمس كسبعين كثبلثمائة)هػ  ّٕٓسنة : كقيل( كثبلثمائة
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

تفسير أبى الليث، نصر بن محمد الفقيه السمرقندل الحنفى، المتوفى : "قاؿ فى كشف الظنوف
، كهو كتاب مشهور لطيف مفيد، خرَّج أحاديثه ( خمس كسبعين كثبلثمائة)هػ  ّٕٓسنة 

( . أربع كخسمين كثمانمائة) هػ ْٖٓالشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفى سنة 
كهذا التفسير مخطوط فى ثبلث مجلدات كبار، كموجود بدار الكتب المصرية، كتوجد منه 

. كاحدة فى مجلدين كاألخرل فى ثبلث مجلدات. نسختاف مخطوطتاف بمكتبة األهر
حث على كقد رجعتي إلى هذا التفسير كقرأتي فيه كثيران، فوجدتي مؤلِّفه قد قدَّـ له بباب فى اؿ

طلب التفسير كبياف فضله، كاستشهد على ذلك بركايات عن السىلىف، ركاها ببسناد إليهم، ثم 
بيَّن أنه ال يجوز ألحد أف يفسِّر القرآف برأيه من ذات نفسه ما لم يتعلم أك يعرؼ كجود اللغة 

ؼ ببسنادد كأحواؿ التنزيل، كاستدؿَّ على حيٍرمه التفسير بمجرد الرأل بأقواؿ ركاها عن السىلى 
إليهم أيضان، ثم بيَّن أف الرجل إذا لم يعلم كجود اللغة كأحواؿ التنزيل، فليتعلم التفسير كيتكلَّف 

. كبعد أف فرغ من المقدمة شرع فى التفسير.. حفظه، كال بأس بذلك على سبيل الحكاية
الركايات عن تتبعتي هذا التفسير فوجدتي صاحبه يفسِّر القرآف بالمأثور عن السىلىف، فيسوؽ 

الصحابة كالتابعين كمىٍن بعدهم فى التفسير، كلكنه ال يذكر إسنادد إلى مىٍن يركل عنه، كيندر 
 سياقه لئلسناد فى بعض الركايات، كقد الحظتي عليه أنه إذا ذكر



(ُ/ُُٔ )

 

 -مثبلن  -األقواؿ كالركايات المختلفة ال ييعقِّب عليها كال يػيرىجَّح كما يفعل ابن جرير الطبرل 
يحتكم إلى اللغة اللَّهم إال فى حاالت نادرة أيضان، كهو يعرض للقراءات كلكن بقدر، كما أنه 

أحيانان كيشرح القرآف بالقرآف إف كجد من اآليات القرآنية ما يوضح معنى آية أخرل، كما أنه 
: يركل من القصص اإلسرائيلى، كلكن على ًقلَّة كبدكف تعقيب منه على ما يركيه، ككثيران ما يقوؿ

يانان عن الضعفاء، كهو يركل أح. قاؿ بعضهم كذا، كقاؿ بعضهم كذا، كال ييعيَّن هذا البعض
فييخىرِّج من ركاية الكلبى كمن ركاية أسباط عن السدل، كمن ركاية غيرهما ممن تيكلِّم فيه، 
ككجدته ييوجِّه بعض إشكاالت ترد على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، كما يعرض لموهم 

اته، جمع فيه كبالجملة، فالكتاب قػىيِّمه فى ذ.. االختبلؼ كالتناقض فى القرآف كيزؿ هذا اإليهاـ
صاحبه بين التفسير بالركاية كالتفسير بالدراية إال أنه غلَّب الجانب النقلى فيه على الجانب 

. العقلى، كلهذا عددناد ضمن كتب التفسير المأثور
* * * 

(ُ/ُِٔ )

 

( لللثعلب)الكشف كالبياف عن تفسير القرآف  -ّ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير

مؤلف هذا التفسير، هو أبو إسحاؽ أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورل المقرئ، المفسِّر، كاف 
كاف أكحد زمانه فى : "حافظان كاعظان، رأسان فى التفسير كالعربية، متين الديانة، قاؿ ابن خلكاف

كقاؿ ياقوت فى معجم ". من التفاسير علم التفسير، كصنَّف التفسير الكبير الذل فاؽ غيرد
أبو إسحاؽ الثعلبى، المقرئ، المفسِّر، الواعظ، األديب، الثقة، الحافظ، صاحب : "األدباء

من التفسير الحاكل أنواع الفرائد من المعانى كاإلشارات، ككلمات أرباب : التصانيف الجليلة
كتاب العرائس فى قصص األنبياء  كله من المؤلَّفات.. ". الحقائق ككجود اإلعراب كالقراءات

كنقل السمعانى عن بعض العلماء أنه . صلوات ا  عليهم أجمعين، كله غير ذلك من المؤلفات
كذكرد عبد الغفار بن إسماعيل . ، كهو لقب له كليس بنسب"الثعالبى"ك " الثعلبى"يقاؿ له 

. يح النقل موثوؽ بههو صح: ، كأثنى عليه، كقاؿ"سياؽ تاريخ نيسابور"الفارسى فى كتاب 
كعنه أخذ أبو الحسن . حدَّث عن أبى طاهر بن خزيمة كاإلماـ أبى بكر بن مهراف المقرئ
كلكن هناؾ ًمنى العلماء مىٍن . الواحدل التفسير كأثنى عليه، ككاف كثير الحديث كثير الشيوخ



ند الكبلـ عن كسنذكر بعض مىن يرل ذلك فيه كمقاالتهم ع. يرل أنه ال يوثق به، كال يصح نقله
فرحمه ا  ( . سبع كعشرين كأربعمائة)هػ  ِْٕكقد توفى الثعلبى رحمه ا  سنة .. تفسيرد هذا

. كأرضاد
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

ألقى مؤلف هذا التفسير ضوءان عليه فى مقدمته، كأكضح فيها عن منهجه كطريقته التى سلكها 
فه منذ الصغر إلى العلماء، كاجتهادد فى االقتباس من علم التفسير الذل فيه فذكر أكالن اختبل

هو أساس الدين كرأس العلـو الشرعية، كمواصلته ظبلـ الليل بضوء الصباح بعـز أكيد كجهد 
جهيد، حتى رزقه ا  ما عرؼ به الحق من الباطل، كالمفضوؿ من الفاضل، كالحديث من 

كالحيجَّة من الشبهة، كظهر له أف المصنفين فى تفسير القرآف ًفرىؽ القديم، كالبدعة من السُّنَّة، 
: على طيرؽو مختلفة

 .ًفرقة أهل البدع كاألهواء، كعىدَّ منهم الجبائى كالرمَّانى

(ُ/ُّٔ )

 

لحين، كعىدَّ كًفرقة مىن ألَّفوا فأحسنوا، إال أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاكيل السىلىف الصا
. منهم أبا بكر القفَّاؿ

كًفرقة اقتصر أصحابها على الركاية كالنقل دكف الدارية كالنقد، كعىدَّ منهم أبا يعقوب إسحاؽ بن 
. إبراهيم الحنظلى

كًفرقة حذفت اإلسناد الذل هو الركن كالعماد، كنقلت من الصحف كالدفاتر، كحرَّرت على 
كليسوا فى ًعداد العلماء، : ، كالواهى كالمتين، قاؿهول الخواطر، كذكرت الغٌث كالسمين

. فصنتي الكتاب عن ذكرهم
غير أنهم طوَّلوا فى كتبهم بالمعادات، . كًفرقة حازكا قصب السبق، فى جودة التصنيف كالحذؽ

كًفرقة جرَّدت التفسير دكف األحكاـ، . ككثرة الطيريؽ كالركايات، كعىدَّ منهم ابن جرير الطبرل
ؿ كالحراـ، كالحل عن الغوامض كالمشكبلت، كالرد على أهل الزيغ كالشبهات، كبياف الحبل

. كمشايخ السىلىف الماضين، مثل مجاهد كالسدل كالكلبى
ثم ذكر ما كاف من .. ثم بٌين أنه لم يعثر فى كتب مىٍن تقدَّمه على كتاب جامع مهذَّب ييعتمد

ابته لمطلوبهم، رعاية منه لحقوقهم، رغبة الناس إليه فى إخراج كتاب فى تفسير القرآف كإج
فاستخرتي ا  تعالى فى تصنيف كتاب شامل، مهذب، ملخص، : "ثم قاؿ.. كتقربان به إلى ا 



، مستخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات ، منظـو سول ما التقطته من . مفهـو
، كهم قريب من ثبلثمائة التعليقات كاألجزاء المتفرقات، كتلقفته عن أقواـ من المشايخ األثبات

كخرَّجت فيه الكبلـ على : ثم قاؿ". شيخ، نسَّقته بأبلغ ما قدرتي عليه من اإليجاز كالترتيب
البسائط كالمقدمات، كالعدد كالتنزالت، كالقصص، كالنزكالت، كالوجود : أربعة عشر نحوان 

ات، كالتفسير كالقراءات، كالعلل كاالحتجاجات، كالعربية كاللغات، كاإلعراب كالموازف
كالتأكيبلت، كالمعانى كالجهات، كالغوامض كالمشكبلت، كاألحكاـ كالفقهيات، كالحكم 
كاإلشارات، كالفضائل كالكرامات، كاألخبار كالمتعلقات، أدرجتها فى أثناء الكتاب بحذؼ 

ثم ذكر فى أكؿ الكتاب ".. الكشف كالبياف عن تفسير القرآف"كتاب : األبواب، كسميته
إلى مىٍن يركل عنهم التفسير من علماء السىلىف، كاكتفى بذلك عن ذكرها أثناء الكتاب، أسانيدد 

ككتب الغريب كالمشكل  -كهى كثيرة  -كما ذكر أسانيدد إلى مصنفات أهل عصرد 
كالقراءات، ثم ذكر بابان فى فضل القرآف كأهله، كبابان فى معنى التفسير كالتأكيل، ثم شرع فى 

. التفسير
 هذا التفسير بمكتبة األزهر فوجدته مخطوطان غير كامل، كجدتي منه عثرتي على

(ُ/ُْٔ )

 

كالرابع ينتهى عند أكاخر سورة . -األكؿ كالثانى كالثالث كالرابع  -أربع مجلدات ضخاـ 
. الفرقاف، كباقى الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحاؿ

سىلىف، مع اختصارد لؤلسانيد، قرأتي فى هذا التفسير فوجدته ييفسِّر القرآف بما جاء عن اؿ
اكتفاءن بذكرها فى مقدمة الكتاب، كالحظتي عليه أنه يعرض للمسائل النحوية كيخوض فيها 

بًٍ سىمىا اشتركا }: من سورة البقرة[ َٗ]بتوسع ظاهر، فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
" بًٍ سى "ك " نًٍعمى "اآلية، نجدد يتوسع فى الكبلـ على .. { ًبًه أىنٍػفيسىهيٍم أىف يىٍكفيريكٍا ًبمىآ أنػىزىؿى ا 

. كيفيض فى ذلك
كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية كأصولها كتصاريفها، كيستشهد على ما يقوؿ بالشعر 

كىمىثىلي الذين كىفىريكٍا }: من سورة البقرة[ ُُٕ]العربى، فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
تحليبلن دقيقان " ينعق"اآلية، نجدد يحلل كلمة .. { ٍنًعقي ًبمىا الى يىٍسمىعي ًإالَّ ديعىآءن كىمىثىًل الذم مى 

. كيصرفها على كجوهها كلها
رى بىاغو كىالى }: من السورة نفسها[ ُّٕ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية  فىمىًن اضطر غىيػٍ

. أصل المادة بتوسع اآلية، نجدد يحلل لفظ البغى كيتكلم عن... { عىادو 



كمما الحظته على هذا التفسير أنه يتوسع فى الكبلـ عن األحكاـ الفقهية عندما يتناكؿ آية من 
آيات األحكاـ، فتراد يذكر األقواؿ كالخبلفات كاألدلة كيعرض للمسألة من جميع نواحيها، إلى 

من [ ُُ]لى فى اآلية درجة أنه يخرج عما ييراد من اآلية، انظر إليه عندما يعرض لقوله تعا
اآلية، تجدد يفيض فى الكبلـ عما ييفعل بتركه .. { ييوًصيكيمي ا  في أىٍكالىدًكيمٍ }: سورة النساء

الميت بعد موته، ثم يذكر جملة الورثة كالسهاـ المحددة، كمىٍن فرضه الريبيع، كمىٍن فرضه الثيمين، 
نصيب الجد كالجدة كالجدَّات، ثم يقوؿ بعد كهكذا، ثم يعرض ؿ.. كالثػيليثاف، كالثػيليث، كالسيديس

. ، كفيه يتكلم عن نظاـ الميراث عند الجاهلية كقبل مبعث الرسوؿ"فصل فى بساط اآلية: "هذا
هينَّ }: من سورة النساء[ ِْ]كارجع إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية  فىمىا استمتعتم ًبًه ًمنػٍ

تجدد قد توسَّع فى نكاح المتعة كتعرَّض ألقواؿ العلماء، كذكر  ،{ فىآتيوهينَّ أيجيورىهينَّ فىرًيضىةن 
. أدلتهم بتوسع ظاهر

ًإف تىٍجتىًنبيوٍا كىبىآئًرى مىا }: من سورة النساء[ ُّ]كارجع إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
هىٍوفى عىٍنهي نيكىفٍِّر عىٍنكيٍم سىيِّ ىاًتكيمٍ   فى أقاكيل: فصل: "اآلية، تجدد يقوؿ.. { تػينػٍ

(ُ/ُٔٓ )

 

ثم ".. أهل التأكيل فى عدد الكبائر، مجموعة من الكتاب كالسُّنَّة، مقركنة بالدليل كالحيجَّة
. يسردها جميعان كيذكر أدلتها على كجه التفصيل
لى كىًإٍف كيٍنتيٍم مرضى أىٍك ع}: من سورة النساء[ ّْ]كارجع إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

.. { سىفىرو أىٍك جىآءى أىحىده مٍِّنكيٍم مِّن الغآئط أىٍك الىمىٍستيمي النسآء فػىلىٍم تىًجديكٍا مىآءن فػىتػىيىمَّميوٍا صىًعيدان طىيِّبان 
كاختلف الفقهاء فى : ثم يقوؿ.. اآلية، تجدد يعرض ألقواؿ السىلىف فى معنى اللمس كالمبلمسة

الخصوص فى بياف مذهب الشافعى كيسرد حكم اآلية على خمسة مذاهب، كيتوسع على 
أدلته، كيذكر تفصيل كيفية المبلمسة عندد، كما يعرض ألقواؿ العلماء فى التيمم كمذاهبهم 

... { فػىتػىيىمَّميوٍا صىًعيدان طىيِّبان }: كأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله تعالى
كيل يكاد يخرج به عن دائرة كهكذا يتطرؽ الكتاب إلى نواح علمية متعددة، فى إكثار كتط

. التفسير بالمأثور
ثم إف هناؾ ناحية أخرل يمتاز بها هذا التفسير، هى التوسع إلى حد كبير فى ذكر اإلسرائيليات 
بدكف أف يتعقب شي ان من ذلك أك يينبِّه على ما فيه رغم استبعادد كغرابته، كقد قرأتي فيه قصصان 

. إسرائيليان نهاية فى الغرابة
لنا أف الثعلبى كاف مولعان باألخبار كالقصص إلى درجة كبيرة، بدليل أنه ألَّف كتابان يشتمل  كيظهر



من سورة [ َُ]على قصص األنبياء، كلو أنك رجعت إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ان اآلية، لوجدته يركل عن السدل ككهب كغيرهما كبلـ.. { ًإٍذ أىكىل الفتية ًإلىى الكهف}: الكهف

طويبلن فى أسماء أصحاب الكهف كعددهم، كسبب خركجهم إليه، كلوجدته يركل عن كعب 
األحبار، ما جرل لهم مع الكلب حين تبعهم إلى الغار، كلعجبتى حين تراد يركل أف النبى صلى 

ا  عليه كسلم طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف فأجابه ا  بأنه لن يراهم فى دار الدنيا، 
إلى آخر القصة التى ال يكاد .. يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه ليبلغوهم رسالتهكأمرد بأف 

. العقل يصدقها
ًإفَّ يىٍأجيوجى ... } من سورة الكهف أيضان [ ْٗ]ثم ارجع إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

مكن أف ييقبل بحاؿ، اآلية، تجدد قد أطاؿ كذكر كبلمان ال م... { كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى ًفي األرض
. ألنه أقرب إلى الخياؿ منه إلى الحقيقة

{ فىأىتىٍت ًبًه قػىٍومىهىا تىٍحًمليهي }: من سورة مريم[ ِٕ]ثم ارجع إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
 .اآلية، تجدد يركل عن السدل ككهب كغيرهما قصصان كثيران، كأخباران فى نهاية الغرابة كالبػيٍعد.. 

(ُ/ُٔٔ )

 

كما الحظنا  -ثم إف الثعلبى لم يتحر الصحة فى كل ما ينقل من تفاسير السىلىف، بل نجدد 
يكثر من الركاية عن السدل الصغير عن الكلبى عن أبى  -عليه ككما قاؿ السيوطى فى اإلتقاف 

. صالح عن ابن عباس
لموضوعة فى كذلك نجدد قد كقع فيما كقع فيه كثير من المفسِّرين من االغترار باألحاديث ا

فضائل القرآف سورة سورة، فركل فى نهاية كل سورة حديثان فى فضلها منسوبان إلى أيبىٌى بن 
كعب، كما اغتر بكثير من األحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة فسوَّد بها كتابه دكف أف 

حيح كفى هذا ما يدؿ عن أف الثعلبى لم يكن له باع فى معرفة ص. يشير إلى كضعها كاختبلقها
. األخبار من سقيمها

كإف الثعلبى قد جىرَّ على نفسه كعلى تفسيرد بسبب هذد الكثرة من اإلسرائيليات، كعدـ .. هذا
الدقة فى اختيار األحاديث، اللـو المرير كالنقد البلذع من بعض العلماء الذين الحظوا هذا 

الثعلبى هو نفسه كاف فيه ك: "العيب على تفسيرد، فقاؿ ابن تيمية فى مقدمته فى أصوؿ التفسير
". خير كدين، ككاف حاطب ليل، ينقل ما كجد فى كتب التفسير من صحيح كضعيف كموضوع

كأما الواحدل فبنه تلميذ الثعلبى، : "كقد س ل عن بعض كتب التفسير -كقاؿ أيضان فى فتاكاد 
لغيرد كتفسيرد، كهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبى فيه سبلمة من البدع كإف ذكرها تقليدان 



كتفسير الواحدل البسيط كالوسيط كالوجيز فيها فوائد جليلة، كفيها غث كثير من المنقوالت 
". الباطلة كغيرها

. كمىن يقرأ تفسير الثعلبى يعلم أف ابن تيمية لم يتقوَّؿ عليه، كلم يصفه إال بما هو فيه
كلم يكن له كال : "لمفسِّركقاؿ الكتانى فى الرسالة المستطرفة عند الكبلـ عن الواحدل ا

أحاديث  -كخصوصان الثعلبى  -لشيخه الثعلبى كبير بضاعة فى الحديث، بل فى تفسيرهما 
". موضوعة كقصص باطلة

كالحق أف الثعلبى رجل قليل البضاعة فى الحديث، بل كال أكوف قاسيان عليه إذا قلت إنه ال 
 لما ركل فى تفسيرد أحاديث يستطيع أف يميز الحديث الموضوع من غير الموضوع، كإال

الشيعة الموضوعة على علٌى، كأهل البيت، كغيرها من األحاديث التى اشتهر كضعها، كحىذَّرى 
. العلماء من ركايتها

كالعجب أف الثعلبى بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أك معظمها، حتى كتاب محمد بن 
 عى فى مقدمةجرير الطبرل الذل شهد له خلق كثير، كليته إذ ادَّ 

(ُ/ُٕٔ )

 

تفسيرد أنه لم يعثر فى كتب مىٍن تقدَّمه من المفسِّرين على كتاب جامع مهذَّب ييعتمد، أخرج لنا 
إذف لكاف قد أراحنا كأراح الناس من .. ليته فعل ذلك.. عليه المفسِّرينكتابه خاليان مما عاب 

. هذا الخلط كالخبط الذل ال يخلو منه موضع من كتابه
( للبغول)معالم التنزيل  -ْ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف معالم التنزيل هو أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد المعركؼ بالفرَّاء البغول، 
تفقه البغول على . قيه، الشافعى، المحدِّث، المفسِّر، الملقَّب بمحيى السُّنَّة كركن الدينالف

القاضى حسين كسمع الحديث منه، ككاف تقيان كرعان، زاهدان، قانعان، إذا ألقى الدرس ال يلقيه إال 
على طهارة، كإذا أكل ال يأكل إال الخبز كحدد، ثم عدؿ عن ذلك فصار يأكل الخبز مع 

كقد " مركركز"بػ ( عشر كخمسمائة من الهجرة)هػ  َُٓتوفى رحمه ا  فى شوَّاؿ سنة . لزيتا
. جاكز الثمانين، كديًفن عند شيخه القاضى حسين بمقبرة الطالقانى

: مبلغه من العلم* 
كاف البغول إمامان فى التفسير، إمامان فى الحديث، إمامان فى الفقه، كعىدَّد التاج السبكى من 

ثان مفسِّران، جامعان بين : الشافعية األعبلـ، كقاؿ علماء كاف إمامان جليبلن، كرعان زاهدا فقيهان، محدِّ



العلم كالعمل، سالكان سبيل السىلىف، كصنَّف فى تفسير كبلـ ا  تعالى، كأكضح المشكبلت من 
، فمن قوؿ النبى صلى ا  عليه كسلم، كركل الحديث كاعتنى بدراسته، كصنَّف كتبان كثيرة

، كهو الذل ترجمنا له، كسنتكلم عنه، كشرح السُّنَّة فى "معالم التنزيل فى التفسير: "تصانيفه
الحديث، كالمصابيح فى الحديث أيضان، كالجمع بين الصحيحين، كالتهذيب فى الفقه، كغير 

. ذلك، كقد بورؾ له فى تصانيفه كًرزيؽ فيها القبوؿ لحسن نًيَّته
: زيل كطريقة مؤلفه فيهالتعريف بمعالم التن* 

 معالم التنزيل فى التفسير، لئلماـ محيى السُّنَّة، أبى: "قاؿ فى كشف الظنوف

(ُ/ُٖٔ )

 

ست عشرة )هػ  ُٔٓمحمد حسين بن مسعود الفرَّاء البغول الشافعى المتوفى سنة 
، كهو كتاب متوسط، نقل فيه عن مفسِّرل الصحابة كالتابعين كمىن بعدهم، ( كخمسمائة

هػ  ٕٖٓصرد الشيخ تاج الدين أبو نصرل عبد الوهاب بن محمد الحسينى المتوفى سنة كاخت
( ". خمس كسبعين كثمانمائة)

من أجًَّل المصنفات فى علم التفسير كأعبلها، كأنبلها : "ككصفه الخازف فى مقدمة تفسيرد بأنه
محلَّى باألحاديث كأسناها، جامع للصحيح من األقاكيل، عار عن الشبيًه كالتصحيف كالتبديل، 

النبوية، مطرَّز باألحكاـ الشرعية، موشَّى بالقصص الغريبة، كأخبار الماضيين العجيبة، مرصَّع 
". بأحسن اإلشارات، ميخىرَّج بأكضح العبارات، ميفىرَّغ فى قالب الجماؿ بأفصح مقاؿ

بى، لكنه كالبغول تفسيرد مختصر من الثعل: "كقاؿ ابن تيمية فى مقدمته فى أصوؿ التفسير
". صاف تفسيرد عن األحاديث الموضوعة كاآلراء المبتدعة

أـ . الزمخشرل: كقد س ل عن أل التفاسير أقرب إلى الكتاب كالسُّنَّة -كقاؿ فى فتاكاد 
كأما التفاسير الثبلثة المس وؿ عنها، فأسلمها من : "قاؿ -أـ البغول أـ غير هؤالء؟؟ . القرطبى

لبغول، لكنه مختصر من تفسير الثعلبى، كحذؼ منه األحاديث البدعة كاألحاديث الضعيفة ا
". الموضوعة كالبدع التى فيه، كحذؼ أشياء غير ذلك

من  -يعنى معالم التنزيل  -كقد يوجد فيه ( : "ٖٓص)كقاؿ الكتانى فى الرسالة المستطرفة 
". المعانى كالحكايات ما ييحكم بضعفه أك كضعه

كاحدة مع تفسير ابن كثير القرشى الدمشقى، كما طيًبعى مع كقد طيًبع هذا التفسير فى نسخة 
تفسير الخازف، كقد قرأتي فيه فوجدته يتعرض لتفسير اآلية بلفظ سهل موجز، كينقل ما جاء 

قاؿ ابن : عن السىلىف فى تفسيرها، كذلك بدكف أف يذكر السند، يكتفى فى ذلك بأف يقوؿ مثبلن 



كقاؿ عطاء كذا ككذا، كالسر فى هذا هو أنه ذكر فى  عباس كذا ككذا، كقاؿ مجاهد كذا ككذا،
ثم إنه إذا . كبيَّن أف له طرقان سواها تركها اختصاران . مقدمة تفسيرد إسنادد إلى كل مىن يركل عنه

ركل عمن ذكر أسانيدد إليهم ببسناد آخر غير الذل ذكرد فى مقدمة تفسيرد فبنه يذكرد عند 
عن غير مىٍن ذكر أسانيدد إليهم ًمنى الصحابة كالتابعين، كما الركاية، كما يذكر إسنادد إذا ركل 

كاف يتحرَّل الصحة فيما يسندد إلى الرسوؿ  -بحكم كونه ًمنى الحفَّاظ المتقنين للحديث  -أنه 
 صلى ا  عليه كسلم، كيعرض

(ُ/ُٔٗ )

 

كما ذكرتي من : عن المناكير كما ال تعلق له بالتفسير، كقد أكضح هذا فى مقدمة كتابه فقاؿ
أحاديث رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم فى أثناء الكتاب على كفاؽ آية أك بياف حكم فبف 

فهى من الكتب المسموعة  -كعليها مدار الشرع كأيمور الدين . الكتاب ييطلىب بيانه من السينَّة
". للحيفَّاظ كأئمة الحديث، كأعرضتي عن ذكر المناكير كما ال يليق بحاؿ التفسير

كقد الحظتي على هذا التفسير أنه يركل عن الكلبى كغيرد من الضعفاء، كما الحظتي أنه 
، كلكن بدكف إسراؼ منه فى ذلك، كما أنه يتحاشى ما كلع به كثير من يتعرض للقراءات

المفسِّرين من مباحث اإلعراب، كنكت الببلغة، كاالستطراد إلى علـو أخرل ال صلة لها بعلم 
التفسير، كإف كاف فى بعض األحياف يتطرؽ إلى الصناعة النحوية ضركرة الكشف عن المعنى، 

كر أحيانان بعض اإلسرائيليات كال يػيعىقِّب عليها ككجدته يورد ككجدته يذ. كلكنه مقل ال يكثر
بعض إشكاالت على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، كما كجدته ينقل الخبلؼ عن السىلىف فى 

التفسير كيذكر الركايات عنهم فى ذلك، كال يػيرىجِّح ركاية على ركاية، كال ييضىعِّف ركاية كييصحح 
. أخرل

جملته أحسن كأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور كهو متداكىؿ  كعلى العمـو فالكتاب فى
. بين أهل العلم

 * * *
( البن عطية)المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز  -ٓ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسى المغربى الغرناطى 
كلى القضاء بمدينة المرية باألندلس كلما تولَّى توخى الحق كعدؿ فى الحكم . لالحافظ القاض
إنه قصد مرسية بالمغرب ليتولى قضاءها، فصيدَّ عن دخولها، كصيًرؼ منها : كيقاؿ. كأعز الخطة



إحدل كثمانين )هػ  ُْٖإلى الرقة بالمغرب، كاعتيدل عليه رحمه ا ، ككاف مولدد سنة 
، كقيل غير ( ست كأربعين كخمسمائة من الهجرة)هػ  ْٔٓل بالرِّقة سنة ، كتيوؼ( كأربعمائة

. ذلك
 * *
* 

(ُ/َُٕ )

 

: مكانته العلمية
طية فى بيت علم كفضل، فأبود أبو بكر غالب بن عطية، إماـ نشأ القاضى أبو محمد بن ع

كجدىد عطية أنسل كثيران لهم قدر . رحل فى طلب العلم كتفقه على العلماء. حافظ، كعالم جليل
. كفيهم فضل، فبل عجب إذف أف يشبه الفرع أصله

ان باقتناء كاف أبو محمد بن عطية غاية فى الدهاء كالذكاء كحسن الفهم كجبللة التصرؼ، شغوؼ
الكتب، ككاف على مبلغ عظيم من العلم، فكاف فقيهان جليبلن، عارفان باألحكاـ كالحديث 

" قبلئد العقياف"كصفه صاحب . كالتفسير، نحويان ليغويان، أديبان شاعران، مقيدان ضابطان، سينِّيان فاضبل
ياف فى مقدمة البحر بالبراعة فى األدب، كالنظم، كالنثر، كذكر شي ان من ًشعرد، ككصفه أبو ح

". أجَّل مىٍن صنَّف فى علم التفسير، كأفضل مىٍن تعرَّض فيه للتنقيح كالتحرير: "المحيط بأنه
كركل عنه أبو بكر ابن أبى حمزة، كأبو القاسم . ركل عن أبيه، كأبى علٌى الغسَّانى، كالصفدل

. بن حبيش، كأبو جعفر بن مضاء، كغيرهم
، "المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز"التفسير، المسمى بػ كقد خلَّف من المؤلفات كتاب 

كهو الكتاب الذل ترجمنا له كستتكلم عنه، كما ألَّف برنامجان ضمنه مركياته كأسماء شيوخه، 
. كقد حرر هذا الكتاب كأجاد فيه

دَّد كعلى الجملة، فالقاضى أبو محمد بن عطية عاًلم له شهرته العلمية فى نواح مختلفة، كقد ع
بغية "من أعياف مذهب المالكية، كما عدَّد السيوطى فى " الديباج المذهب"ابن فرحوف فى 

. من شيوخ النحو كأساطين النحاة" الوعاة
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

 تفسير له" المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز"تفسير ابن عطية المسمى بػ 

(ُ/ُُٕ )



 

عليه قيمته العالية بين كتب التفسير كعند جميع المفسِّرين، كذلك راجع إلى أف مؤلفه أضفى 
كما يقوؿ ابن  -كقد لخصه مؤلفه . من ركحه العلمية الفٌياضة ما أكسبه دقة، كركاجان، كقبوالن 

كتحرَّل ما هو أقرب إلى  -أل تفاسير المنقوؿ  -من كتب التفاسير كلها  -خلدكف فى مقدمته 
". الصحة منها، ككضع ذلك فى كتاب متداكؿ بين أهل المغرب كاألندلس، حسن المنحى

أف ابن عطية أحسن فى هذا التفسير كأبدع، حتى طار صيته كل مطار، كصار أصدؽ كالحق 
شاهد لمؤلفه ببمامته فى العربية كغيرها من النواحى العلمية المختلفة، كمع هذد الشهرة الواسعة 
، كهو يقع فى عشر مجلدات كبار، كيوجد منه فى  لهذا الكتاب فبنه ال يزاؿ مخطوطان إلى اليـو

كقد رجعتي . الجزء الثالث، كالخامس، كالثامن، كالعاشر: المصرية أربعة أجزاء فقطدار الكتب 
إلى هذد األجزاء كقرأتي منها ما شاء ا  أف أقرأ، فوجدتي المؤلف يذكر اآلية ثم يفسِّرها بعبارة 
عذبة سهلة، كيورد من التفسير المأثور كيختار منه فى غير إكثار، كينقل عن ابن جرير الطبرل 

كهو كثير . ثيران، كيناقش المنقوؿ عنه أحيانان، كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير كيرد عليهؾ
االستشهاد بالشعر العربى، مىٍعًنى بالشواهد األدبية للعبارات، كما أنه يحتكم إلى اللغة العربية 

كثيران للقراءات  عندما ييوجه بعض المعانى، كهو كثير االهتماـ بالصناعة النحوية، كما أنه يتعرض
. كيينزؿ عليها المعانى المختلفة

: كنجد أبا حياف فى مقدمة تفسيرد يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية كتفسير الزمخشرل فيقوؿ
". ككتاب ابن عطية أنقل، كأجمع، كأخلص، ككتاب الزمخشرل ألخص، كأغوص"

فى فتاكاد  -اب الزمخشرل كتاب ابن عطية ككت -كنجد ابن تيمية يعقد مقارنة بين الكتابين 
كتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرل، كأصح نقبلن كبحثان، كأبعد عن البدع كإف : "فيقوؿ

كما يعقد مثل هذد ". اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذد التفاسير
له أتبع للسُّنَّة كالجماعة، كتفسير ابن عطية كأمثا: "المقارنة فى مقدمته فى أصوؿ التفسير فيقوؿ

كأسلم من البدعة من تفسير الزمخشرل، كلو ذكر كبلـ السىلىف الموجود فى التفاسير المأثورة 
 -عنهم على كجهه لكاف أحسن كأجمل، فبنه كثيران ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبرل 

جرير عن السىلىف ال يحكيه  ثم إنه يدع ما نقله ابن -كهو من أجًَّل التفاسير كأعظمها قدران 
 بحىاؿ، كيذكر ما يزعم أنه قوؿ المحققين، كإنما يعنى بهم طائفة من أهل الكبلـ الذين قرركا

(ُ/ُِٕ )

 



". أصولهم بطرؽ من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، كإف كاف أقرب إلى السُّنَّة من المعتزلة
[ ِٔ]كأنا فى أثناء قراءتى فى هذا التفسير، رأيت ابن عطية عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

: قالت فرقة هى الجمهور: "يقوؿ ما نصه.. { لِّلًَّذينى أىٍحسىنيوٍا الحسنى كىزًيىادىةه }: يونسمن سورة 
النظر إلى ا  عزَّ كجىلَّ، كريكل فى ذلك حديث عن النبى صلى ا  : كالزيادة. الجنة: الحيسنى

سى عليه كسلم، ركاد صهيب، كريكل هذا القوؿ عن أبى بكر الًصدِّيق، كحيذيفة، كأبى مو
.. ". األشعرل
الحيسنى هى الحسنة، كالزيادة هى تضعيف الحسنات إلى سبعمائة، : كقالت فرقة: "ثم يقوؿ

: البقرة]{ ييضىاًعفي ًلمىن يىشىآءي }: فركتها حسب ما ركل فى نص الحديث كتفسير قوله تعالى
ثم ".. قوؿ، كهذا قوؿ يعضدد النظر، كلوال عظم القائلين بالقوؿ األكؿ لترجح هذا اؿ[ ..ُِٔ

. يأخذ فى ذكر طرؽ الترجيح للقوؿ الثانى
كهذا يدلنا على أنه يميل إليه المعتزلة، أك على األقل يقدِّر ما ذهبت إليه المعتزلة فى مسألة 

كلعل مثل هذا التصرؼ من ابن عطية هو الذل . الرؤية كإف كاف يحتـر مع ذلك رأل الجمهور
. جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه السابق

 * * *
( البن كثير)تفسير القرآف العظيم  -ٔ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف هذا التفسير، هو اإلماـ الجليل الحافظ، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمرك بن 
كثير من ضوء بن كثير بن زرع البصرل ثم الدمشقى، الفقيه الشافعى، قىًدـ دمشق كله سبع 

سمع من ابن الشجنة، كاآلمدل، كابن عساكر، كغيرهم، كما . كت أبيهسنين مع أخيه بعد ـ
كأخذ عن ابن تيمية، كفيًتن بحبه، . الـز المزل كقرأ عليه تهذيب الكماؿ، كصاهرد على ابنته

أنه كانت له خصوصية بابن تيمية، كمناضلة : كذكر ابن قاضى شهبة فى طبقاته. كامتيًحن بسببه
آرائه، ككاف يفتى برأيه فى مسألة الطبلؽ كامتيًحن بسبب ذلك  عنه، كاتباع له فى كثير من

. كأيكًذل
كاف قدكة العلماء كالحيفَّاظ، كعمدة أهل المعانى : "كقاؿ الداكدل فى طبقات المفسِّرين

كبعد موت السبكى مشيخة الحديث  -كاأللفاظ، كىًلىى مشيخة أـ الصالح بعد موت الذهبى 
". ت منهاألشرفية مدة يسيرة، ثم أيًخذ

 ْٕٕأك بعدها بقليل كتوفى فى شعباف سنة ( سبعمائة)هػ  ََٕككاف مولدد سن 

(ُ/ُّٕ )

 



، كديًفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية، ككاف قد ( أربع كسبعين كسعبمائة من الهجرة)هػ 
. رحمه ا  رحمة كاسعة. كفَّ بصرد فى آخر عمرد

 * *
: مكانته العلمية* 

زارة مادته، كاف ابن كثير على مبلغ عظيم من العلم، كقد شهد له العلماء بسعة علمه، كغ
اشتغل بالحديث مطالعة فى : "قاؿ عنه ابن حجر. خصوصان فى التفسير كالحديث كالتاريخ

متونه كرجاله، كجمع التفسير، كشرع فى كتاب كبير فى األحكاـ لم يكمل، كجمع التاريخ الذل 
ككاف كثير .. سمَّاد البداية كالنهاية، كعمل طبقات الشافعية، كشرع فى شرح البخارل

تحضار، حسن المفاكهة، كصارت تصانيفه فى الببلد فى حياته، كانتفع بها الناس بعد االس
كفاته، كلم يكن على طريق المحدِّثين فى تحصيل العوالى، كتمييز العالى من النازؿ، كنحو ذلك 

من فنونهم، كإنما هو من محدِّثى الفقهاء، كقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصبلح، كله فيه 
اإلماـ المفتى، المحدِّث البارع، فقيه متفنن، : "ؿ الذهبى عنه فى المعجم المختصكقا". فوائد

كاف : "، كذكرد صاحب شذرات الذهب فقاؿ"ميحىدِّث متقن، ميفىسِّر نقَّاؿ، كله تصانيف مفيدة
زعيم أرباب التأكيل، : "، كقاؿ ابن حبيب فيه"كثير االستحضار، قليل النسياف، جيد الفهم

ؼ، كأطرب األسماع بالفتول كشنَّف، كحدَّث كأفاد، كطارت أكراؽ فتاكيه فى سمع كجمع كصنَّ 
، "الببلد، كاشتهر بالضبط كالتحرير، كانتهت إليه رياسة العلم فى التاريخ كالحديث كالتفسير

أحفظ مىٍن أدركناد لمتوف الحديث، كأعرفهم بجرحها : "كقاؿ فيه أحد تبلميذد ابن حجى
ها، ككاف أقرانه كشيوخه يعترفوف له بذلك، كما أعرؼ أنى اجتمعتي كرجالها، كصحيحها كسقيم

".. به على كثرة ترددل عليه إال كاستفدتي منه
فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيرد أك تاريخه، كهما من خير ما .. كعلى الجملة

. ألَّف، كأجود ما أخرج الناس
 * *
: قالتعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه في* 

تفسير ابن كثير من أشهر ما ديكِّف فى التفسير المأثور، كييعتبر فى هذد الناحية الكتاب الثانى 
اعتنى فيه مؤلفه بالركاية عن مفسِّرل السىلىف، ففسَّر فيه كبلـ ا  تعالى . بعد كتاب ابن جرير

كقد طيًبع . يبلن باألحاديث كاآلثار مسندة إلى أصحابها، مع الكبلـ عما يحتاج إليه جرحان كتعد
. هذا التفسير مع معالم التفسير للبغول، ثم طيًبع مستقبلن فى أربعة أجزاء كبار

 كقد قدَّـ له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة، تعرَّض فيها لكثير من األيمور التى لها تعلق

(ُ/ُْٕ )



 

بالقرآف كتفسيرد، كلكن أغلب هذد المقدمة مأخوذ بنصه من كبلـ شيخه ابن تيمية كاتصاؿ 
. الذل ذكرد فى مقدمته فى أصوؿ التفسير

كلقد قرأتي فى هذا التفسير فوجدته يمتاز فى طريقته بأنه يذكر اآلية، ثم ييفسِّرها بعبارة سهلة 
آليتين حتى يتبين المعنى كيظهر موجزة، كإف أمكن توضيح اآلية بآية أخرل ذكرها كقارف بين ا

المراد، كهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذل يسمونه تفسير القرآف بالقرآف، كهذا 
. الكتاب أكثر ما عيًرؼ من كتب التفسير سردان لآليات المتناسبة فى المعنى الواحد

تعلق باآلية، كيبين ما ثم بعد أف يفرغ من هذا كله، يشرع فى سرد األحاديث المرفوعة التى ت
ييحتىج به كما ال ييحتىج به منها، ثم يردؼ هذا بأقواؿ الصحابة كالتابعين كمىن يليهم من علماء 

. السىلىف
كنجد ابن كثير يػيرىجِّح بعض األقواؿ على بعض، كييضىعِّف بعض الركايات، كييصحِّح بعضان آخر 

كهذا يرجع إلى ما كاف عليه من المعرفة بفنوف . منها، كيػيعىدِّؿ بعض الركاة كييجىرِّح بعضان آخر
. الحديث كأحواؿ الرجاؿ

ككثيران ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جرير، كابن أبى حاتم، كتفسير ابن عطية، كغيرهم 
. ممن تقدَّمه

ذِّر كمما يمتاز به ابن كثير، أنه يػينىبِّه إلى ما فى التفسير المأثور من منكرات اإلسرائيليات، كييحى 
. منها على كجه اإلجماؿ تارة، كعلى كجه التعيين كالبياف لبعض منكراتها تارة أخرل

ًإفَّ ا  يىٍأميريكيٍم أىٍف }: كما بعدها من سورة البقرة[ ٕٔ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ة عن طلبهم للبقرة إلى آخر القصة، نراد يقص لنا قصة طويلة كغريب.. { ... تىٍذبىحيوٍا بػىقىرىةن 

إلخ، .. المخصوصة، كعن كجودهم لها عند رجل من بنى إسرائيل كاف من أىبػىرِّ الناس بأبيه
ثم بعد أف يفرغ من هذا كله يقوؿ ما :. كيركل كل ما قيل من ذلك عن بعض علماء السىلىف

هر أنها كهذد السياقات عن عبيدة كأبى العالية كالسدٌل كغيرهم، فيها اختبلؼ، كالظا: "نصه
مأخوذة من كتب بنى إسرائيل، كهى مما يجوز نقلها كلكن ال تيصىدَّؽ كال تيكىذَّب، فلهذا ال 

 ".كا  أعلم. ييعتمد عليها إال ما كافق الحق عندنا

(ُ/ُٕٓ )

 

: كيقوؿ" ؽ"نراد يعرض لمعنى هذا الحرؼ فى أكؿ السورة " ؽ"كمثبلن عند تفسيرد ألكؿ سورة 
جبل محيط بجميع األرض يقاؿ له جبل قاؼ، " ؽ: "هم قالواكقد ركل عن بعض السىلىف أف".. 



من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم مما ال ييصدَّؽ كال  -كا  أعلم  -ككأف هذا 
ييكىذَّب، كعندل أف هذا كأمثاله كأشباهه من اختبلؽ بعض زنادقتهم، يػيلىبِّسوف به على الناس أمر 

مع جبللة قدر علمائها كحيفَّاظها كأئمتها أحاديث عن النبى  دينهم، كما افترل فى هذد األيمَّة
صلى ا  عليه كسلم، كما بالعهد من ًقدىـ، فكيف بأيمَّه بنى إسرائيل مع طوؿ المدل كًقلَّة 

الحيفَّاظ النػيقَّاد فيهم، كشربهم الخمور كتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه، كتبديل كتب ا  
فيما قد " كحدِّثوا عن بنى إسرائيل كال حىرىج: "ع الركاية عنهم فى قولهكآياته؟ كإنما أباح الشار

ييجىوِّزد العقل، فأما فيما تحيله العقوؿ، كييحكم فيه بالبطبلف، كيغلب على الظنوف كذبه، فليس 
". كا  أعلم. من هذا القبيل

ماء كأدلتهم كما نبلحظ على ابن كثير أنه يدخل فى المناقشات الفقهية، كيذكر أقواؿ العل
عندما يشرح آية من آيات األحكاـ، كإف ش تى أف ترل مثاالن لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله 

فىمىن شىًهدى ًمنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍمهي كىمىن كىافى ... } : من سورة البقرة[ ُٖٓ]تعالى فى اآلية 
اآلية، فبنه ذكر أربع مسائل تتعلق بهذد اآلية، كذكر . .{ مىرًيضان أىٍك على سىفىرو فىًعدَّةه مٍِّن أىيَّاـو أيخىرى 

أقواؿ العٌلماء فيها، كأدلتهم على ما ذهبوا إليه، كارجع إليه عند تفسير قوله تعالى فى اآلية 
رىدي }: من سورة البقرة أيضان [ َِّ] .. { فىًبٍف طىلَّقىهىا فىبلى تىًحلُّ لىهي ًمن بػىٍعدي حتى تػىٍنًكحى زىٍكجان غىيػٍ

. ة، فبنه قد تعرَّض لما ييشترط فى نكاح الزكج المحلِّل، كذكر أقواؿ العلماء كأدلَّتهماآلم
كهكذا يدخل ابن كثير فى خبلفات الفقهاء، كيخوض فى مذاهبهم كأدلَّتهم كلما تكلَّم عن آية 
. لها تعلق باألحكاـ، كلكنه مع هذا مقتصد ميًقله ال ييسرؼ كما أسرؼ غيرد من فقهاء المفسِّرين

فبف هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور، كقد شهد له بعض العلماء فقاؿ .. كبالجملة
إنه لم يػيؤىلَّف على نمطه ": شرح المواهب"كالزرقانى فى " تذكرة الحفَّاظ"السيوطى فى ذيل 

. مثله
* * * 

(ُ/ُٕٔ )

 

( للثعالبى)الجواهر الحساف فى تفسير القرآف   -ٕ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

ئرل، مؤلف الجواهر الحساف، هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوؼ الثعالبى، الجزا
. المغربى، المالكى، اإلماـ الحيجَّة، العاًلم العامل، الزاهد الورع، كلىُّ ا  الصالح العارؼ با 

قاؿ ابن سبلمة . كاف من أكلياء ا  المعرضين عن الدنيا كأهلها، كمن خيار عباد ا  الصالحين



. ليان من أكابر األكلياءكاف شيخنا الثعالبى رجبلن صالحان، زاهدان عالمان، عارفان، ك: الكبرل
كبالجملة فقد اتفق الناس على صبلحه كإمامته، كأثنى عليه جماعة من شيوخه بالعلم كالدين 

كقد عرَّؼ هو بنفسه فى مواضع من كتبه، . كالصبلح، كاإلماـ األبٌى، كالولٌى العراقى، كغيرهما
بجاية، ثم تونس، ثم رحل  كبيَّن أنه رحل من الجزائر لطلب العلم فى آخر القرف الثامن فدخل

لم يكن بتونس يوم ذ مىن يفوتنى فى علم الحديث، : إلى مصر، ثم رجع إلى تونس، كيقوؿ هو
إذا تكلمت أنصتوا كقبلوا ما أركيه، تواضعان منهم كإنصافان، كاعترفان بالحق، ككاف بعض المغاربة 

يوخه الذين سمع كذكر كل ش. أنت آية فى علم الحديث: يقوؿ لى لما قدمت من المشرؽ
. منهم فى تلك الببلد

الجواهر الحساف فى : "ككاف الثعالبى إمامان عبلَّمة ميصىنِّفان، خلَّف للناس كيتبان كثيرة نافعة، منها
كهو التفسير الذل نحن بصددد، ككتاب الذهب اإلبريز فى غرائب القرآف " تفسير القرآف

ف، ككتاب جامع األيمهات فى أحكاـ العزيز، كتحفة اإلخواف فى إعراب بعض آيات القرآ
هػ ٕٖٔككانت كفاته سنة . العبادات، كغير ذلك من الكتب النافعة فى نواح علمية مختلفة

أك فى أكاخر التى قبلها، عن نحو تسعين سنة، كدفن ( ست كسبعين كثمانمائة من الهجرة)
. بمدينة الجزائر، فرحمه ا  كرضى عنه

: ة مؤلفه فيهالتعريف بهذا التفسير كطريق* 
نستطيع أف نأخذ فكرة عامة كاضحة عن هذا التفسير من كبلـ مؤلِّفه نفسه الذل ذكرد فى 

يقوؿ الثعالبى رحمه ا  فى مقدمة تفسيرد بعد حمد ا  كالصبلة كالسبلـ على . مقدمته كخاتمته
ينى فبنى قد جمعت لنفسى كلك فى هذا المختصر ما أرجو أف يقر ا  به ع: "رسوؿ ا 

كعينك فى الدارين، فقد ضمَّنته بحمد ا  المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية، كزدته 
 فوائد جمَّة، من غيرد من كتب األئمة، كثقات أعبلـ

(ُ/ُٕٕ )

 

هذد األيمَّة، حسبما رأيته أك ريًكيته عن اإلثبات كذلك قريب من مائة تأليف، كما فيها تأليف إال 
شي ان فمن كهو إلماـ مشهور بالدين كمعدكد فى المحققين، ككل مىٍن نقلت عنه من المفسِّرين 

تأليفه نقلت، كعلى لفظ صاحبه عوَّلت، كلم أنقل شي ان من ذلك بالمعنى خوؼ الوقوع فى 
الزلل، كإنما هى عبارات كألفاظ لمن أعزكها إليه، كما انفردتي بنقله عن الطبرل، فمن اختصار 

ألنه الشيخ أبى عبد ا  محمد ابن عبد ا  بن أحمد اللخمى النحول لتفسير الطبرل نقلت، 
". اعتنى بتهزيبه



فليس هو من كبلـ ابن " انتهى: "ككل ما فى آخرد: "ثم أباف المؤلف عن رموز الكتاب فقاؿ
عطية، بل ذلك مما انفردتي بنقله من غيرد، كمىٍن أشكل عليه لفظ فى هذا المختصر فليراجع 

الزلل من حيث  األيمهات المنقوؿ عنها فليصلحه منها، كال يصلحه برأيه كبديهة عقله فيقع فى
" العين"كأما . قلت: ، كمىٍن شاء كتبها"قلت: "لنفسى بدالن من" التاء"كجعلتي عبلمة . ال يشعر

كما نقلته من اإلعراب عن غير ابن عطية فمن الصفاقصى مختصر أبى حياف . فبلبن عطية
ؿ ما نقلته كؾ. عبلمة عليه، كربما نقلتي عن غيرد معزكان لمن عنه نقلت" الصاد"كجعلت . غالبان 

كجعلت عبلمة ما : قاؿ الصفاقصى: أقوؿ -كإنما نقلى له بواسطة الصفاقصى  -عن أبى حياف 
كبالجملة فحيث أطلق، ".. قلت: "كما يتفق لى إف أمكن فعبلمته" ـ"زدته على أبى حياف 
.. " فالكبلـ ألبى حياف

سلم كأبى داكد كما نقلته من األحاديث الصحاح كالحساف عن غير البخارل ـك: "ثم قاؿ
كفى الترغيب . كالترمذل فى باب األذكار كالدعوات، فأكثرد من النوكل كسبلح المؤمن

كربما زدتي زيادة . كالترهيب كأصوؿ اآلخرة، فمعظمه من التذكرة للقرطبى، كالعاقبة لعبد الحق
. الهكثيرة من مصابيح البغول كغيرد، كما ستقف إف شاء ا  تعالى على كل ذلك معزكان لمح

كبالجملة فكتابى هذا محشو بنفائس الًحكىم، كجواهر السينن الصحيحة، كالًحساف المأثورة عن 
". كسميته بالجواهر الحساف فى تفسير القرآف. سيدنا محمد صلى ا  عليه كسلم

ثم نقل مما جاء فى مقدمة تفسير ابن عطية، فذكر بابان فى فضل القرآف، كبابان فى فضل تفسير 
إعرابه، كفصبلن فيما قيل فى الكبلـ فيه، كالجرأة عليه، كمراتب المفسِّرين، كفصبلن فى القرآف ك

، كفصبلن "أينًزؿ القرآف على سبعة أحرؼ: "اختبلؼ الناس فى معنى قوله صلى ا  عليه كسلم
فى ذكر األلفاظ التى فى القرآف مما للغات العجم بها تعلق، كبابان فى تفسير أسماء القرآف 

ثم شرع فى التفسير بعد ذلك كله، كفى كل ما تقدَّـ يعتمد على ابن .. السورة كاآليةكذكر 
 .عطية كينقل عنه

(ُ/ُٕٖ )

 

ا  جزيبلن من الدرر، كقد استوعبتي بحمد ا   كقد أكدعته بحمد: "كفى خاتمة التفسير يقوؿ
مهمات ابن عطية، كأسقطتي كثيران من التكرار كما كاف من الشواذ فى غاية الوهى، كزدتي من 
غيرد جواهر كنفائس ال ييستغنى عنها، مميَّزة معزكَّة لمحالها، منقولة بألفاظها، كتوخيتي فى 

". جميع ذلك الصِّدؽ كالصواب
المؤلف لكتابه كبيانه له، كمنه يضح جليان أف الكتاب عبارة عن مختصر لتفسير هذا هو كصف 



ابن عطية، مع زيادة نػيقيوؿ نقلها الثعالبى عمَّن سبقه من المفسِّرين، كمن أجل هذا نستطيع أف 
إف الثعالبى فى تفسيرد هذا ليس له بعد الجمع كالترتيب إال عمل قليل، كأثر فكرل : نقوؿ
. ض يل

مطبوع فى الجزائر فى أربعة أجزاء، كتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية، كأخرل  كالكتاب
بالمكتبة األزهرية، كفى آخر الكتاب معجم مختصر فى شرح ما كقع فيه من األلفاظ الغريبة، 

ألحقه به مؤلفه، كزاد فيه كلمات أخرل كردت فى غيرد ييحتاج إلى معرفتها، كجيلَّها مما جاء فى 
حيحى البخارل، كمسلم كغيرهما من الكتب الستة، كبعد هذا ذكر الثعالبى مرائيه الموطأ كص

. التى رأل فيها النبى صلى ا  عليه كسلم
كقد قرأت فى هذا التفسير فبلحظتي أنه التـز ما ذكرد فى مقدمته، فنقل عمَّن ذكرهم، كرمز 

ؿ فى الصناعة النحوية ناقبلن إليهم بالحركؼ المذكورة، ككجدته يتعرض للقراءات أحيانان، كيدخ
عمَّن ذكرد كًمٍن عند نفسه، كرأيته يستشهد فى بعض المواضع بالشعر العربى على المعنى الذل 
يذكرد، كهو إذ يذكر الركايات المأثورة فى التفسير يذكرها بدكف أف يذكر سندد إلى مىن يركل 

لكنه يتعقب ما يذكرد بما يفيد عدـ عنه، كقد كجدتي الثعالبى يذكر بعض الركايات اإلسرائيلية، ك
صحته، أك على األقل بما يفيد عدـ القطع بصحته، فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

ـٍ كىافى ًمنى الغآئبين}: من سورة النمل[ َِ] نجدد { كىتػىفىقَّدى الطير فػىقىاؿى مىاًليى الى أىرىل الهدهد أى
، كمثبلن "كا  أعلم بما صحَّ من ذلك: "ؿ بعد الفراغ منهايذكر بعض األخبار اإلسرائيلية، ثم يقو

كأكثرى بعض الناس فى : "فى نفس السورة السابقة نجدد يقوؿ" بلقيس"عندما تكلم عن 
قصصها بما رأيتي اختصارد لعدـ صحته، كإنما البلـز من اآلية، أنها امرأة ملكة على مدائن 

". ـ كيفَّاراليمن، ذات ميٍلك عظيم، ككانت كافرة من قو
فبف الكتاب مفيد، جامع لخبلصات كتب مفيدة، كليس فيه ما فى غيرد من .. كجملة القوؿ

. الحشو الميًخل، كاالستطراد الميًمل
* * * 

(ُ/ُٕٗ )

 

( للسيوطى)الديرُّ المنثور فى التفسير المأثور   -ٖ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 
لف هذا التفسير هو الحافظ جبلؿ الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد، مؤ

السيوطى الشافعى، المسند المحقق، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة، ًكليد فى رجب سنة 



، كتوفى كالدد كله من العمر خمس سنوات كسبعة أشهر، ( تسع كأربعين كثمانمائة)هػ  ْٖٗ
اعة، منهم الكماؿ بن الهماـ، فقررد فى كظيفة الشيخونية كلحظه بنظرد، كأسند كصايته إلى جم

كختم القرآف كله من العمر ثماف سنين، كحفظ كثيران من المتوف، كأخذ عن شيوخ كثيرين، عٌدهم 
تلميذد الداكدل فبلغ بهم كاحدان كخمسين، كما عىدَّ مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد على الخمسمائة 

ككاف . ؤلفاته تيغنى عن ذكرها، فقد اشتهرت شرقان كغربان، كريزًقت قبوؿ الناسميؤلَّف، كشهرة ـ
عاينتي الشيخ كقد : آية فى سرعة التأليف حتى قاؿ تلميذد الداكدل -رحمه ا   -السيوطى 

. كتب فى يـو كاحد ثبلثة كراريس تأليفان كتحريران 
. ان، كمتنان، كسندان، كاستنباطان لؤلحكاـككاف أعلم أهل زمانه بعلم الحديث كفنونه، رجاالن، كغريب
كلما بلغ . لو كجدتي أكثر لحفظت: كلقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتى ألف حديث، قاؿ

األربعين سنة تجرَّد للعبادة، كانقطع إلى ا  تعالى، كأعرض عن الدنيا كأهلها، كترؾ اإلفتاء 
، كأقاـ فى ركضة المقياس كلم "تنفيساؿ" كالتدريس، كاعتذر عن ذلك فى ميؤلَّف سمَّاد بػ 

كله شعر كثير جيد، أغلبه فى الفوائد . كله مناقب ككرامات كثيرة. يتحوَّؿ عنها إلى أف مات
كتوفى فى سىحىر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادل األكلى سنة . العلمية، كاألحكاـ الشرعية

. ا  عنه كأرضادفى منزله بركضة المقياس، فرضى ( إحدل عشرة كتسعمائة)هػ  ُُٗ
 * *

: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه
عرَّؼ الجبلؿ السيوطى نفسه هذا التفسير، كبيَّن لنا الحامل له على تأليفه، كذلك بمجموع ما 
ذكرد فى آخر كتاب اإلتقاف له، كما ذكرد فى مقدمة الديٌر المنثور نفسه، فقاؿ فى آخر اإلتقاف 

كتابان مسندان فيه تفاسير النبى صلى ا  عليه كسلم، فيه بضعة عشر كقد جمعت ( : "ُّٖ/ ِ)
ترجماف "ألف حديث ما بين مرفوع كموقوؼ، كقد تم ك  الحمد فى أربع مجلدات، كسميته 

". القرآف
كهو  -فلما ألفَّتي كتاب ترجماف القرآف .. كبعد( : "ِ/ُ)كقاؿ فى مقدمة الديرِّ المنثور 

كتم بحمد ا  فى مجلدات، فكاف ما  -رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم  التفسير الميٍسنىد عن
 أكردته فيه من اآلثار بأسانيد الكتب المخرَّجة منها كاردات، رأيتي قصور أكثر

(ُ/َُٖ )

 

الهمم عن تحصيله، كرغبتهم فى االقتصار على متوف األحاديث دكف اإلسناد كتطويله، 
فلخَّصتي منه هذا المختصر، مقتصران فيه على متن األثر، مصدران بالعزك كالتخريج إلى كل كتاب 



". المنثور، فى التفسير المأثور معتبر، كسميته بالديرِّ 
كمن هاتين العبارتين يتبين لنا أف السيوطى اختصر كتابه الديٌر المنثور من كتابه ترجماف القرآف، 

. كحذؼ األسانيد مخافة الملل، مع عزكد كل ركاية إلى الكتاب الذل أخذها منه
جامع لجميع ما ييحتاج كقد شرعتي فى تفسير ( : "َُٗ/ ّ)كيقوؿ السيوطى فى آخر اإلتقاف 

إليه من التفاسير المنقولة، كاألقواؿ المعقولة، كاالستنباطات كاإلشارات، كاألعاريب كاللغات، 
كنكت الببلغة كمحاسن البدائع كغير ذلك، بحيث ال ييحتاج معه إلى غيرد أصبلن، كسميته 

". اف مقدمة لهيعنى اإلتق -بمجمع البحرين كمطلع البدرين، كهو الذل جعلت هذا الكتاب 
يشبه فى منهجه كطريقته " مجمع البحرين، كمطلع البدرين: "كمن هذد العبارة يتبين لنا أف كتاب

تفسير ابن جرير الطبرل، كلكن ال ندرل إذا كاف السيوطى قد أتم هذا  -إلى حد كبير  -
استعرضتي كتاب  التفسير أـ ال، كيظهر لنا أنه ال صلة بينه كبين كتاب الديٌر المنثور، كذلك ألنى

الديٌر المنثور فوجدته ال يتعرض فيه مطلقان لما ذكرد من منهجه فى مجمع البحرين كمطلع 
البدرين، فبل استنباط، كال إعراب، كال نكات ببلغية، كال ميحىسِّنات بديعية، كال شئ مما ذكر 

عن السىلىف أنه سيعرض له فى مجمع البحرين كمطلع البدرين، ككل ما فيه هو سرد الركايات 
فى التفسير بدكف أف ييعقِّب عليها، فبل يػيعىدِّؿ كال ييجىرِّح، كال ييضىعِّف كال ييصىحِّح، فهو كتاب 

جامع فقط لما ييركل عن السىلىف فى التفسير، أخذد السيوطى من البخارل، كمسلم، كالنسائى، 
ميد، كابن أبى الدنيا، كالترمذل، كأحمد، كأبى داكد، كابن جرير، كابن أبى حاتم، كعبد ابن ح

. كغيرهم ممن تىقدَّمه كدىكَّف التفسير
كالسيوطى رجل ميغـر بالجمع ككثرة الركاية، كهو مع جبللة قدرد، كمعرفته بالحديث كعلله، لم 

يتحر الصحة فيما جمع فى هذا التفسير، كإنما خلط فيه بين الصحيح كالعليل، فالكتاب 
من سمينه، كهو مطبوع فى ست مجلدات، كمتداكىؿ بين  يحتاج إلى تصفية حتى يتميز لنا عثه

. أهل العلم
كال يفوتنا هنا أف ننبه إلى أف كتاب الديٌر المنثور، هو الكتاب الوحيد الذل اقتصر على التفسير 
المأثور من بين هذد الكتب التى تكلمنا عنها، فلم يخلط بالركايات التى نقلها شي ان من عمل 

. الرأل كما فعل غيرد
 كإنما اعتبرنا كل هذد الكتب من كتب التفسير بالمأثور، نظران لما امتازت به عمَّا

(ُ/ُُٖ )

 



عداها من اإلكثار فى النقل، كاالعتماد على الركاية، كما كاف كراء ذلك من محاكالت تفسيرية 
أك استطردات إلى نواح تتصل بالتفسير، فذلك أمر يكاد يكوف ثانويان بالنسبة لما جاء فيها من 

. ركايات عن السىلىف فى التفسير
ـ عن بقية الكتب المؤلَّفة فى التفسير المأثور لما قٌدمناد من عدـ كإلى هنا نمسك عن الكبل

كلعل القارئ الكريم يتفق معى على أف هذد الكتب .. كصوؿ جميعها إلينا، كمن مخافة التطويل
التى تقدَّمت، يغنى الكبلـ عنها عن الكبلـ عما عداها من الكتب التى نهجت هذا المنهج 

. كسلكت هذا الطريق
* * * 

(ُ/ُِٖ )

 

 التفسير بالرأل كما يتعلق به من مباحث
 
: معنى التفسير بالرأل*

أل أصحاب : أصحاب الرأل: ييطلق الرأل على االعتقاد، كعلى االجتهاد، كعلى القياس، كمنه
. القياس

كعليه فالتفسير بالرأل، عبارة عن تفسير القرآف باالجتهاد بعد " االجتهاد"كالمراد بالرأل هنا 
الـ العرب كمناحيهم فى القوؿ، كمعرفته لؤللفاظ العربية ككجود دالالتها، معرفة المفسِّر لك

كاستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى ككقوفه على أسباب النزكؿ، كمعرفته بالناسخ كالمنسوخ من 
آيات القرآف، كغير ذلك من األدكات التى يحتاج إليها المفسِّر، كسنذكرها قريبان إف شاء ا  

. تعالى
: العلماء من التفسير بالرألموقف * 

اختلف العلماء من قديم الزماف فى جواز تفسير القرآف بالرأل، ككقف المفسِّركف ببزاء هذا 
: الموضوع موقفين متعارضين

ال : فقـو تشدَّدكا فى ذلك فلم يجرءكا على تفسير شئ من القرآف، كلم يبيحود لغيرهم، كقالوا
اف عالمان أديبان متسعان فى معرفة األدلة، كالفقه، كالنحو، يجوز ألحد تفسير شئ من القرآف كإف ؾ

كاألخبار، كاآلثار، كإنما له أف ينتهى إلى ما ركل النبى صلى ا  عليه كسلم، كعن الذين شهدكا 
. التنزيل من الصحابة رضى ا  عنهم، أك عن الذين أخذكا عنهم من التابعين

ركا بأسان من أف يفسِّركا القرآف باجتهادهم، كرأكا كقـو كاف موقفهم على العكس من ذلك، فلم م



. أف مىٍن كاف ذا أدب كسيع فموسَّع له أف ييفسِّر القرآف برأيه كاجتهادد
أما الفريق األكؿ . كالفريقاف على طرفى نقيض فيما يبدك، ككل يػيعىزِّز رأيه كيػيقىوِّيه باألدلة كالبراهين

: لقد استدَّلوا بما يأت -فريق المانعين  -
إف التفسير بالرأل قوؿ على ا  بغير علم، كالقوؿ على ا  بغير علم منهى عنه : قالوا -أكالن 

أف المفسِّر بالرأل ليس على يقين بأنه أصاب ما : فالتفسير بالرأل منهى عنه، دليل الصغرل
بالظن قوؿ  أراد ا  تعالى، كال يمكنه أف يقطع بما يقوؿ، كغاية األمر أنه يقوؿ بالظن، كالقوؿ

 .على ا  بغير علم

(ُ/ُّٖ )

 

كهو معطوؼ على ما قبله من { كىأىف تػىقيوليوٍا عىلىى ا  مىا الى تػىٍعلىميوفى }: قوله تعالى: كدليل الكبرل
ـى رىبِّيى الفواحش مىا }: من سورة األعراؼ[ ّّ]المحرَّمات فى قوله تعالى فى اآلية  قيٍل ًإنَّمىا حىرَّ

هىا كىمىا بىطىنى  كىالى تػىٍقفي مىا }: من سورة اإلسراء[ ّٔ]اآلية، كقوله تعالى فى اآلية .. { ظىهىرى ًمنػٍ
.. { لىٍيسى لىكى ًبًه ًعٍلمه 

ألف الظن نوع من العلم، إذ هو إدراؾ . نمنع الصغرل: دَّ المجيزكف هذا الدليل فقالواقد رى 
كعلى فرض تسليم الصغرل فبنَّا نمنع الكبرل، ألف الظن منهى عنه إذا أمكن . الطرؼ الراجح

الوصوؿ إلى العلم اليقينى القطعى، بأف يوجد نص قاطع من نصوص الشرع، أك دليل عقلى 
إذا لم يوجد شئ من ذلك، فالظن كاؼ هنا، الستنادد إلى دليل قطعى من  أما. موصل لذلك

{ الى ييكىلِّفي ا  نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا}: كقوله تعالى. ا  سبحانه كتعالى على صحة العمل به إذ ذاؾ
، "جعل ا  للمصيب أجرين كللمخطئ كاحدان : "كقوله عليه الصبلة كالسبلـ[ .. ِٖٔ: البقرة]

بكتاب : فًبمى تحكم؟ قاؿ: "ؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمنكلقو
أجتهد رأيى، فضرب : فبف لم تجد؟ قاؿ: بسُّنَّة رسوؿ ا ، قاؿ: فبف لم تجد؟ قاؿ: ا ، قاؿ

الحمد   الذل كفق رسوؿ رسوؿ ا  لما : رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم فى صدرد كقاؿ
". سوؿ ا ييرضى ر
، فقد أضاؼ { كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذكر لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهمٍ }: استدلوا بقوله تعالى -ثانيان 

. البياف إليه، فعيًلمى أنه ليس لغيرد شئ من البياف لمعانى القرآف
كسلم مأمور بالبياف كلكنه  نعم إفَّ النبى صلى ا  عليه: كأجاب المجيزكف عن هذا الدليل فقالوا
ففيه الكفاية عن فكرد من  -صلى ا  عليه كسلم  -مات كلم يبيِّن كل شئ فما كرد بيانه عنه 

بعدد، كما لم يرد عنه ففيه حين ذ فكرة أهل العلم بعدد، فيستدلوف بما كرد بيانه على ما لم يرد، 



. { ريكفى كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّ }: كا  تعالى يقوؿ فى آخر اآلية
: استدَّلوا بما كرد فى السُّنَّة من تحريم القوؿ فى القرآف بالرأل فمن ذلك -ثالثان 
: ما ركاد الترمذل عن ابن عباس رضى ا  عنهما عن النبى صلى ا  عليه كسلم أنه قاؿ  -ُ
ف قاؿ فى اتقوا الحديث عنى إال ما علمتم، فمىن كذب علٌى متعمدان فليتبوأ مقعدد من النار، كـى "

. هذا حديث حسن: قاؿ أبو عيسى".. القرآف برأيه فليتبوأ مقعدد من النار
مىن : "قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم: ما ركاد الترمذل كأبو داكد عن جيندب أنه قاؿ  -ِ

". قاؿ فى القرآف برأيه فأصاب فقد أخطأ
 :كأجاب المجيزكف عن هذين الحديثين بأجوبة

(ُ/ُْٖ )

 

أف النهى محموؿ على مىٍن قاؿ برأيه فى نحو مشكل القرآف، كمشتابهه، من كل ما لم : منها
. لى ا  عليه كسلم كالصحابة عليهم رضواف ا ييعلم إال عن طريق النقل عن النبى ص

الرأل الذل يغلب على صاحبه من غير دليل يقـو عليه، أما الذل  -بالرأل  -أنه أراد : كمنها
يشدد البرهاف، كيشهد له الدليل، فالقوؿ به جائز، فالنهى على هذا متناكؿ لمن كاف يعرؼ 

كهواد، فيتأكَّؿ القرآف على كفق هواد، ليحتج الحق كلكنه له فى الشئ رأل كميل إليه من طبعه 
به على تصحيح رأيه الذل يميل إليه، كلو لم يكن له ذلك الرأل كالهول لما الح له هذا 

كمتناكؿ لمن كاف جاهبلن بالحق كلكنه يحمل اآلية التى تحتمل . المعنى الذل حمل القرآف عليه
هذا الرأل بما يتناسب مع ميوله، كلوال هذا لما أكثر من كجه على ما يوافق رأيه كهواد، كيػيرىجِّح 

كمتناكؿ أيضان لمن كاف له غرض صحيح كلكنه يستدؿ لغرضه هذا . تػىرىجَّحى عندد ذلك الوجه
بدليل قرآنى يعلم أنه ليس مقصودان به ما أراد، مثل الداعى إلى مجاهدة النفس الذل يستدؿ 

.. كيريد من فرعوف النفس[ ِْ: طه]، { قي طغىاذهب إلى ًفٍرعىٍوفى ًإفَّ }: على ذلك بقوله تعالى
. كال شك أف مثل هذا قائل فى القرآف برأيه

أف النهى محموؿ على مىٍن يقوؿ فى القرآف بظاهر العربية، كمن غير أف يرجع إلى أخبار : كمنها
كبدكف أف الصحابة الذل شاهدكا تنزيله، كأدُّكا إلينا من السنين ما يكوف بيانان لكتاب ا  تعالى، 

كالحذؼ، . يرجع إلى السماع كالنقل فيما يتعلق بغريب القرآف، كما فيه من المبهمات
كاالختصار، كاإلضمار، كالتقديم، كالتأخير، كمراعاة مقتضى الحاؿ، كمعرفة الناسخ كالمنسوخ، 

كما إلى ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم فى التفسير، فبفَّ النظر إلى ظاهر العربية 
. حدد ال يكفى، بل ال بد من ذلك أكالن، ثم بعد ذلك يكوف التوسع فى الفهم كاالستنباطك



نىا ثىميودى الناقة ميٍبًصرىةن فىظىلىميوٍا ًبهىا}: فمثبلن قوله تعالى كآتينا ثمود : معناد[ ٗٓ: اإلسراء]{ كىآتػىيػٍ
ـ، كلكن الواقف عن الناقة معجزة كاضحة، كآية بيِّنة على صدؽ رسالته، فظلموا بعقرها أنفسه

من اإلبصار بالعين، " مبصرة"ظاهر العربية كحدها بدكف أف يستظهر بشئ مما تقدَّـ، يظن أف 
. كهو حاؿ من الناقة، كصف لها فى معنى، كال يدرل بعد ذلك ًبمى ظلموا، كال مىٍن ظلموا

ة التفسير بالرأل يمكن أف ييجاب به على مىٍن يستند فى قوله بحيٍرـ. كل من هذد األجوبة الثبلثة
على هذين الحديثين المتقدمين، كهى أجوبة سليمة دامغة، كافية إلسقاط حيجَّتهما كاالعتماد 

. عليهما
بأفَّ هذا الحديث لم تثبت  -زيادة عما تقدَّـ  -كيمكن اإلجابة عن حديث جيندب .. هذا

، كهو ميتكلَّم فيه، قاؿ فيه أب  كصحته، ألف ًمن ركاته سيهيل بن أبى حـز

(ُ/ُٖٓ )

 

: ليس بالقول، ككذا قاؿ البخارل كالنسائى، كضعَّفه ابن معين، كقاؿ فيه اإلماـ أحمد: حاتم
كقد تكلَّم بعض أهل : "ركل أحاديث منكرة، كالترمذل نفسه يقوؿ بعد ركايته لهذا الحديث

". الحديث فى سيهيل بن أبى حـز
ؼ من الصحابة كالتابعين، من اآلثار التى تدؿ على أنهم كانوا يػيعىظِّموف ما كرد عن السىلى  -رابعان 

. تفسير القرآف كيتحرَّجوف من القوؿ فيه بآرائهم
سي ل أبو بكر الًصدِّيق رضى ا  عنه فى تفسير : ما جاء عن أبى ميليكة أنه قاؿ: فمن ذلك

ين أذهب، ككيف أصنع إذا ألُّ سماء تظلنى، كألُّ أرض تقلنى، كأ: "حرؼ من القرآف فقاؿ
؟ "قلتي فى حرؼ من كتاب ا  بغير ما أراد تبارؾ كتعالى

أنه كاف إذا سي ل عن الحبلؿ كالحراـ تكلَّم، كإذا سي ل عن : كما كرد عن سعيد بن المسيب
. تفسير آية من القرآف سكت كأف لم يسمع شي ان 

". القرآف، كالركح، كالرأل: ثبلث ال أقوؿ فيهن حتى أموت: "كما ركل عن الشعبى أنه قاؿ
: أنت الذل تيفسِّر القرآف برأيك؟ فبكى أيبىٌى، ثم قاؿ: قاؿ رجل أليبىىِّ : "كهذا ابن مجاهد يقوؿ

إنى إذف لجرئ، لقد حملتي التفسير عن بضعة عشر رجبلن من أصحاب النبى صلى ا  عليه 
". كسلم كرضى عنهم

لواسع شديد االحتراز فى تفسير الكتاب، بل كهذا هو األصمعى إماـ اللغة، كاف مع علمه ا
معنى هذا كذا، كال أعلم المراد : العرب تقوؿ: "كالسُّنَّة، فبذا سي ل عن معنى شئ من ذلك يقوؿ

". منه فى الكتاب كالسُّنَّة أل شئ هو



. كغير هذا كثير من اآلثار الدالة على المنع من القوؿ فى التفسير بالرأل.. 
بأف إحجاـ مىن أحجم من السىلىف عن التفسير بالرأل، : ف هذد اآلثاركقد أجاب المجيزكف ع

إنما كاف منهم كرعان كاحتياطان ألنفسهم، مخافة أال يبلغوا ما كيلِّفوا به من إصابة الحق فى القوؿ، 
ككانوا يركف أف التفسير شهادة على ا  بأنه عىًنى باللفظ كذا ككذا، فأمسكوا عنه خشية أف ال 

راد ا  عىزَّ كجىلَّ، ككاف منهم مىن يخشى أف ييفسِّر القرآف برأيه فييجعل فى التفسير إمامان يوافقوا ـ
ييبنىى على مذهبه كييقتفىى طريقه، فربما جاء أحد المتأخرين كفسَّر القرآف برأيه فوقع فى الخطأ، 

. إمامى فى التفسير بالرأل فبلف من السىلىف: كيقوؿ
إحجامهم كاف ميقيَّدان بما لم يعرفوا كجه الصواب فيه، أما إذا عرفوا إف : كيمكن أف ييقاؿ أيضان 

 فهذا. كجه الصواب فكانوا ال يتحرَّجوف من إبداء ما يظهر لهم كلو بطريق الظن

(ُ/ُٖٔ )

 

أقوؿ فيها برأيى فبف كاف صوابان فًمن : "-كقد سي ل عن الكبللة  -بكر رضى ا  عنه يقوؿ أبو 
". الكبللة كذا ككذا: ا ، كإف كاف غير ذلك فًمنى كًمن الشيطاف

إنما أحجم مىٍن أحجم، ألنه كاف ال يتعيَّن لئلجابة، لوجود مىٍن يقـو عنه : كيمكن أف ييقاؿ أيضان 
. ابة السائل، كإال لكانوا كاتمين للعلم، كقد أمرهم ا  ببيانه للناسفى تفسير القرآف كإج

كالكل يوضح لنا سر إحجاـ مىٍن أحجم ًمنى السىلىف عن القوؿ . كهناؾ أجوبة أيخرل غير ما تقدَّـ
. فى التفسير برأيهم، كيبيِّن أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدـ جواز التفسير بالرأل

: فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتى -فريق المجوِّزين  -كأما الفريق الثانى 
ـٍ }: منها قوله تعالى: بنصوص كثيرة كردت فى كتاب ا  تعالى -أكالن  بػَّريكفى القرآف أى أىفىبلى يػىتىدى

ًق كىلًيىتىذىكَّرى ًكتىابه أىنزىٍلنىادي ًإلىٍيكى ميبىارىؾه ليدبركا آيىاتً }: كقوله[ ِْ: محمد]{ ..على قػيليوبو أىقٍػفىاليهىآ
هيٍم لىعىًلمىهي }: كقوله[ .. ِٗ: ص]{ أيٍكليوٍا األلباب كىلىٍو رىدُّكدي ًإلىى الرسوؿ كإلى أيٍكًلي األمر ًمنػٍ

هيمٍ  ٍنًبطيونىهي ًمنػٍ أنه تعالى حىثَّ فى : ، ككجه الداللة فى هذد اآليات[ ّٖ: النساء]{ الذين يىٍستػى
االعتبار بآياته، كاالتعاظ بعظاته، كما دٌلت اآلية األخيرة على اآليتين األكليين على تدبر القرآف ك

أف فى القرآف ما يستنبطه أيكلوا األلباب باجتهادهم، كيصلوف إليه ببعماؿ عقولهم، كإذا كاف ا  
قد حثَّنا على التدبر، كتعبَّدنا بالنظر فى القرآف كاستنباط األحكاـ منه، فهل ييعقل أف يكوف 

أثر ا  بعلمه محظوران على العلماء، مع أنه طريق العلم، كسبيل المعرفة كالعظة؟ تأكيل ما لم يست
لو كاف ذلك لكنَّا ميٍلزىمين باالتعاظ كاالعتبار بما ال نفهم، كلما توصلنا لشئ من االستنباط، كلما 

. فيًهم الكثير من كتاب ا  تعالى



كاف االجتهاد جائزان، كلتعطل كثير من لو كاف التفسير بالرأل غير جائز لما : قالوا -ثانيان 
األحكاـ، كهذا باطل بػىيَّني البطبلف، كذلك ألف باب االجتهاد ال يزاؿ مفتوحان إلى اليـو أماـ 
أربابه، كالمجتهد فى حكم الشرع مأجور، أصاب أك أخطأ، كالنبى صلى ا  عليه كسلم لم 

. من أحكاـييفسِّر كل آيات القرآف، كلم يستخرج لنا جميع ما فيه 
قرأكا القرآف كاختلفوا فى  -رضواف ا  عليهم  -استدلوا بما ثبت من أف الصحابة  -ثالثان 

تفسيرد على كجود، كمعلـو أنهم لم يسمعوا كل ما قالود فى تفسير القرآف من النبى صلى ا  
كبعضه اآلخر  عليه كسلم، إذ أنه لم ييبيِّن لهم كل معانى القرآف، بل بػىيَّنى لهم بعض معانيه،

توَّصلوا إلى معرفته بعقولهم كاجتهادهم، كلو كاف القوؿ بالرأل فى القرآف محظوران لكانت 
الصحابة قد خالفت ككقعت فيما حرَّـ ا ، كنحن نيعيذ الصحابة من المخالفة كالجريأة على 

 .محاـر ا 

(ُ/ُٖٕ )

 

ـ دعا البن عباس رضى ا  عنهما، فقاؿ فى دعائه إفَّ النبى صلى ا  عليه كسل: قالوا -رابعان 
فلو كاف التأكيل مقصوران على السماع كالنقل " اللَّهم فقهه فى الدين، كعلِّمه التأكيل: "له

كالتنزيل، لما كاف هناؾ فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، فىدىؿَّ ذلك على أف التأكيل 
البن عباس أمر آخر كراء النقل كالسماع، ذلك هو الذل دعا به الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم 

. التفسير بالرأل كاالجتهاد، كهذا بػىيِّنه ال إشكاؿ فيه
 -كالغزالى . هذد هى أدلة الفريقين، ككلُّ يحاكؿ بما ذكر من األدلة أف يثبت قوله كيركز ميدَّعاد

حد فى القرآف إال بما فى اإلحياء، بعد االحتجاج كاالستدالؿ على بطبلف القوؿ بأف ال يتكلم أ
فبطل أف ييشترط السماع فى التأكيل، كجاز لكل كاحد أف يستنبط من القرآف : "يقوؿ -يسمعه 

إف فى فهم معانى القرآف مجاالن رحبان، : "كما قاؿ قبل ذلك بقليل". بقدر فهمه كحد عقله
". كمتسعان بالغان، كإف المنقوؿ من ظاهر التفسير ليس منتهى اإلدراؾ فيه

كذكر : "يقوؿ -بعد أف ذكر المذهبين كأدلتهما فى مقدمة التفسير  -لراغب األصفهانى كا
أف المذهبين هما الغلو كالتقصير، فمىن اقتصر على المنقوؿ إليه فقد ترؾ : بعض المحققين

كثيران مما يحتاج إليه، كمىٍن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرَّضه للتخليط، كلم يعتبر حقيقة 
. { ليدبركا آيىاتًًه كىلًيىتىذىكَّرى أيٍكليوٍا األلباب}: لىقوله تعا
 * *
: حقيقة الخبلؼ* 



كنحن مع هذا البعض الذل نقل عنه الراغب هذا التحقيق إف كقف الفريق األكؿ عند المنقوؿ 
فلم يتجاكزد، كأجاز الفريق الثانى لكل أحد الخوض فى التفسير كالكبلـ فيه، إذ أف الجمود 

. تقصير كتفريط بل نزاع، كالخوض فى التفسير لكل إنساف غلو كإفراط ببل جداؿ على المنقوؿ
كلكن لو رجعنا إلى هؤالء المتشدِّدين فى التفسير كعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى هؤالء 
المجوِّزين للتفسير بالرأل ككقفنا على ما شرطود من شركط ال بد منها لمن يتكلم فى التفسير 

لنا أدلة الفريقين تحليبلن دقيقان، لظهر لنا أف الخبلؼ لفظى ال حقيقى، كلبياف ذلك برأيه، كحلَّ 
: نقوؿ

قسم جار على موافقة كبلـ العرب، كمناحيهم فى القوؿ، مع موافقة الكتاب : الرأل قسماف
كالسينَّة، كمراعاة سائر شركط التفسير، كهذا القسم جائز ال شك فيه، كعليه ييحمل كبلـ 

. ف للتفسير بالرألالمجيزم
 كقسم غير جار على قوانين العربية، كال موافق لؤلدلة الشرعية، كال مستوؼ لشرائط

(ُ/ُٖٖ )

 

: التفسير، كهذا هو مورد النهى كمحط الذـ، كهو الذل يرمى إليه كبلـ ابن مسعود إذ يقوؿ
ستجدكف أقوامان يدعونكم إلى كتاب ا  كقد نبذكد كراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، كإياكم "

رجل يتأكَّؿ القرآف : إنما أخاؼ عليكم رجلين: "، ككبلـ عمر إذ يقوؿ"تنطعكالتبدع، كإياكم كاؿ
ما أخاؼ على هذد األيمَّة : "، ككبلمه إذ يقوؿ"على غير تأكيله، كرجل ينافس الميٍلك على أخيه

من مؤمن ينهاد إيمانه، كال من فاسق بػىيِّن فسقه، كلكنى أخاؼ عليها رجبلن قد قرأ القرآف حتى 
فكل هذا كنحود، كارد فى حق مىن ال ييراعى فى ".. ق، ثم تأكَّله على غير تأكيلهأذلقه بلساف

تفسير القرآف قوانين اللغة كال أدلة الشريعة، جاعبلن هواد رائدد، كمذهبه قائدد، كهذا هو الذل 
بعد أف ساؽ اآلثار عىمَّن  -ييحمل عليه كبلـ المانعين للتفسير بالرأل، كقد قاؿ ابن تيمية 

فهذد اآلثار الصحيحة كما شاكلها عن أئمة : -ج من السىلىف من القوؿ فى التفسير تحرَّ 
السىلىف، محمولة على تحرجهم عن الكبلـ فى التفسير بما ال علم لهم به، فأما مىن تكلَّم بما 
يعلم من ذلك لغة كشرعان فبل حىرىج عليه، كلهذا ريًكل عن هؤالء كغيرهم أقواؿ فى التفسير، كال 

ة، ألنهم تكلِّموا فيما علمود، كسكتوا عما جهلود، هذا هو الواجب على كل أحد، فبنه منافا
كما يجب السكوت عما ال عمل له به، فكذلك يجب القوؿ فيما سيً ل عنه مما يعلمه، لقوله 

نػينَّهي ًللنَّاًس كىالى تىٍكتيميونىهي }: تعالى يػِّ مركل من كلما جاء فى الحديث اؿ[ .. ُٕٖ: آؿ عمراف]{ لىتيبػى
". مىٍن سيً لى عن علم فكتمه أيٍلًجمى يـو القيامة بلجاـو من نار: "طرؽ



قسم مذمـو غير جائز، كقسم ممدكح جائز، كتبين لنا : كإذ قد علمنا أف التفسير بالرأل قسماف
أف القسم الجائز محدكد بحدكد، كمقيَّد بقيود، فبل بد لنا من أف نعرض هنا لما ذكركد من 

يحتاج إليها المفسِّر، كما ذكركد من األدكات التى إذا توافرت لديه كتكاملت فيه، العلـو التى 
. خرج عن كونه مفسِّران للقرآف بمجرد الرأل، كمحض الهول

 * *
: العلـو التى يحتاج إليها المفسِّر* 

دكد اشترط العلماء فى المفسِّر الذل يريد أف ييفسِّر القرآف برأيه بدكف أف يلتـز الوقوؼ عند ح
 المأثور منه فقط، أف يكوف ميًلمان بجملة من العلـو التى يستطيع بواسطتها

(ُ/ُٖٗ )

 

أف ييفسِّر القرآف تفسيران عقليان مقبوالن، كجعلوا هذد العلـو بمثابة أدكات تعصم المفسِّر من 
كإليك هذد العلـو مفصَّلة، مع . الوقوع فى الخطأ، كتحميه من القوؿ على ا  بدكف علم

: صوابتوضيح ما لكل علم منها من األثر فى الفهم كإصابة كجه اؿ
ألف به يمكن شرح مفردات األلفاظ كمدلوالتها بحسب الوضع، قاؿ : علم اللغة -األكؿ 
ال يحل ألحد يؤمن با  كاليـو اآلخر أف يتكلم فى كتاب ا  إذا لم يكن عالمان : "مجاهد

، ثم إنه ال بد من التوسع كالتبحر فى ذلك، ألف اليسير ال يكفى، إذ ربما كاف "بلغات العرب
. ظ مشتركان، كالمفسِّر يعلم أحد المعنيين كيخفى عليه اآلخر، كقد يكوف هو المراداللف
أخرج . ألف المعنى يتغير كيختلف باختبلؼ اإلعراب، فبل بد من اعتبارد: علم النحو -الثانى 

أبو عبيدة عن الحسن أنه سيً ل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حيسن المنطق كيقيم بها 
. حسن فتعلمها، فبف الرجل يقرأ اآلية فيعيى بوجهها فيهلك فيها: ؿقراءته فقا
كمىن فاته المعظم، : "قاؿ ابن فارس. كبواسطته تيعرؼ األبنية كالصيغ: علم الصرؼ -الثالث 
، كحكى السيوطى عن "مثبلن كلمة مبهمة، فبذا صرفناها اتضحت بمصادرها" كجد"ألفَّ 

يػىٍوـى نىٍدعيوٍا كيلَّ }: إف اإلماـ فى قوله تعالى: قوؿ مىن قاؿ من بدع التفاسير: "الزمخشرل أنه قاؿ
، كأف الناس ييدعوف يـو القيامة بأمهاتهم دكف آبائهم "أيـٌ "جمع [ ُٕ: اإلسراء]{ أينىاسو بًًبمىاًمًهمٍ 

". ال تيجمع على إماـ" أيمَّان "كهذا غلط أكجبه جهله بالتصريف، فبف : قاؿ
سم إذا كاف اشتقاقه من مادتين مختلفتين، اختلف باختبلفهما، ألف اال: االشتقاؽ -الرابع 

كالمسيح مثبلن، هل هو من السياحة أك من المسح؟ 
فعلم المعانى، ": المعانى، كالبياف، كالبديع"علـو الببلغة الثبلثة  -الخامس كالسادس كالسابع 



عرؼ به خواص ييعرؼ به خواص تراكيب الكبلـ من جهة إفادتها المعنى، كعلم البياف، مي 
التراكيب من حيث اختبلفها بحسب كضوح الداللة كخفائها، كعلم البديع، ييعرب به كجود 

 ..تحسين الكبلـ

(ُ/َُٗ )

 

كهذد العلـو الثبلثة من أعظم أركاف المفسِّر، ألنه ال بد له من مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، 
. كذلك ال ييدرؾ إال بهذد العلـو

. إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجود المحتملة على بعض: علم القراءات : -الثامن
سٍّر أف يستدؿ على ما يجب كهو علم الكبلـ، كبه يستطيع المف: علم أصوؿ الدين -التاسع 

فى حقه تعالى، كما يجوز، كما ييستحىل، كأف ينظر فى اآليات المتعلقة بالنبوات، كالمعاد، كما 
. إلى ذلك نظرة صائبة، كلوال ذلك لوقع المفسِّر فى كرطات

إذ به يعرؼ كيف يستنبط األحكاـ من اآليات كيستدؿ عليها، : علم أصوؿ الفقه -العاشر 
، كالخصوص، كاإلطبلؽ، كالتقييد، كداللة األمر كالنهى، كما كيعرؼ اإلج ماؿ كالتبيين، كالعمـو

. سول ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم
. إذ أف معرفة سبب النزكؿ يعين على فهم المراد من اآلية: علم أسباب النزكؿ -الحادل عشر 
كضيح ما أجمل منها فى ألف معرفة القصة تفصيبلن يعين على ت: علم القصص -الثانى عشر 

. القرآف
كمىن فقد هذد الناحية، . كبه يعلم المحكـو من غيرد: علم الناسخ كالمنسوخ -الثالث عشر 

. ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع فى الضبلؿ كاإلضبلؿ
األحاديث المبيِّنة لتفسير المجمل كالمبهم، ليستعين بها على توضيح ما يشكل  -الرابع عشر 

. عليه
لمن عمل بما علم، كإليه اإلشارة  -كهو علم ييورثه ا  تعالى : علم الموهبة -شر الخامس ع
: كبقوله صلى ا  عليه كسلم[ .. ِِٖ: البقرة.. ]{ كاتقوا ا  كىيػيعىلِّميكيمي ا }: بقوله تعالى

". مىن عمل بما علم كىرَّثه ا ي علم ما ال يعلم"
كلعلك تستشكل : "من العلـو التى ال بد منها للمفسِّر قاؿ السيوطى بعد أف عىدَّ علم الموهبة

كليس األمر كما ظننت من اإلشكاؿ، . هذا شئ ليس فى قدرة اإلنساف: علم الموهبة كتقوؿ
اعلم : "قاؿ فى البرهاف. كالطريق فى تحصيله ارتكاب األسباب الموجبة له من العمل كالزهد

له أسرارد، كفى قلبه بدعة، أك كبر، أك هول،  أنه ال يحصل للناظر فهم معانى الوحى كال تظهر



أك حب دنيا، أك هو ميصِّري على ذنب، أك غير متحقق باإليماف، أك ضعيف التحقيق، أك يعتمد 
على قوؿ مفسِّر ليس عندد علم، أك راجع إلى معقوله، كهذد كلها حيجيب كموانع بعضها آكد 

بػَّريكفى ًفي األرض سىأىصٍ }: كفى هذا المعنى قوله تعالى: قلت" من بعض ًرؼي عىٍن آيىاًتي الذين يػىتىكى
 [ُْٔ: األعراؼ]{ ًبغىٍيًر الحق

(ُ/ُُٗ )

 

". أخرجه ابن أبى حاتم. أنزع عنهم فهم القرآف: قاؿ ابن عيينة
 تعالى، كقد ذكرناها مسهبة مفصَّلة، هذد هى العلـو التى اعتبرها العلماء أدكات لفهم كتاب ا 

كإف كاف بعض العلماء ذكر بعضان كأعرض عن بعض آخر، كمنهم مىن أدمج بعضها فى بعض 
كضغطها حتى كانت أقل عددان مما ذكرنا، كليس هذا العدد الذل ذكرنا حاصران لجميع العلـو 

خبار األمم الماضية كسيرهم قد اشتمل على أ -مثبلن  -التى يتوقف عليها التفسير، فبف القرآف 
كحوادثهم، كهى أمور تقتضى اإللماـ بعلمى التاريخ كتقويم البلداف، لمعرفة العصور كاألمكنة 

كأرل أف أسوؽ هنا مقالة األستاذ . التى كيًجدت فيها تلك األيمم، ككقعت فيها هذد الحوادث
كإليك نص هذد المقالة  المرحـو السيد محمد رشيد رضا فى مقدمة تفسيرد تتميمان للفائدة،

. التى اقتبسها من دركس أستاذد اإلماـ الشيخ محمد عبدد عليه رضواف ا 
أدناها أف ييبيِّن باإلجماؿ ما ييشًرب القلب عظمة ا  كتنزيهه، : "للتفسير مراتب: "قاؿ رحمه ا 

: ؿ أحدكيصرؼ النفس عن الشر، كيجذبها إلى الخير، كهذد هى التى قلنا إنها متيسرة لك
[ .. ُٕ: القمر]{ كىلىقىٍد يىسٍَّرنىا القرآف ًللذٍِّكًر فػىهىٍل ًمن مُّدًَّكرو }

: كأما المرتبة العليا فهى ال تتم إال بأمور
فهم حقائق األلفاظ المفردة التى أكدعها القرآف، بحيث يحقق المفسِّر ذلك من : أحدها

فبف كثيران من األلفاظ كانت تيستعمل استعماالت أهل اللغة، غير مكتف بقوؿ فبلف كفهم فبلف، 
: فى زمن التنزيل لمعاف ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أك بعيد، من ذلك لفظ

، اشتيهر بمعنى التفسير مطلقان، أك على كجه مخصوص، كلكنه جاء فى القرآف بمعاف "التأكيل"
ـى يىٍأًتي تىٍأًكيليهي يػىقيوؿي الذين نىسيودي ًمن قػىٍبلي قىٍد هىٍل يىنظيريكفى ًإالَّ تىٍأًكيلىهي يػىوٍ }: أخرل، كقوله تعالى

فما هذا التأكيل؟ يجب على مىٍن يريد الفهم [ .. ّٓ: األعراؼ]{ جىآءىٍت ريسيلي رىبػِّنىا بالحق
الصحيح أف يتتبع االصطبلحات التى حدثت فى الًملَّة، ليفرِّؽ بينها كبين ما كرد فى الكتاب، 

المفسِّركف كلمات القرآف باالصطبلحات التى حدثت فى الًملَّة بعد القركف فكثيران ما ييفسِّر 
الثبلثة األكلى، فعلى الميدقِّق أف ييفسِّر القرآف بحسب المعانى التى كانت مستعملة فى عصر 



نزكله، كاألحسن أف يفهم اللفظ من القرآف نفسه، بأف يجمع ما تكرر فى مواضع منه كينظر 
بمعاف مختلفة كلفظ الهداية كغيرد، كيحقق كيف يتفق معناد مع جملة معنى  فيه، فربما استيعًمل

 إف القرآف ييفسِّر بعضه: فيعرؼ المعنى المطلوب من بين معانيه، كقد قالوا: اآلية

(ُ/ُِٗ )

 

بعضاى، كإف أفضل قرينة تقـو على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سيق له من القوؿ، كاتفاقه مع 
. جملة المعنى، كائتبلفه مع القصد الذل جاء له الكتاب بجملته

األساليب، فينبغى أف يكوف عندد من عملها ما يفهم به هذد األساليب الرفيعة، كذلك : ثانيها
يحصل بممارسة الكبلـ البليغ كمزاكلته، مع التفطن لنكته كمحاسنه، كالعناية بالوقوؼ على مراد 

نعم إننا ال نتسامى إلى فهم مراد ا  تعالى كله على كجه الكماؿ كالتماـ، كلكن . المتكلم منه
يمكننا فهم ما نهتدل به بقدر الطاقة، كييحتاج فى هذا إلى علم اإلعراب كعلم األساليب 

كلكن مجرد العلم بهذد الفنوف كفهم مسائلها كحفظ أحكامها ال يفيد ( المعانى كالبياف)
. المطلوب

تركف فى كتب العربية أف العرب كانوا مسددين فى النطق، يتكلموف بما يوافق القواعد قبل أف 
كضع، أتحسبوف أف ذلك كاف طبيعيان لهم؟ كبل، كإنما هى مىلىكة مكتسبة بالسماع كالمحاكاة، ت

كلذلك صار أبناء العرب أشد عيٍجمة من العجم عندما اختلطوا بهم، كلو كاف طبيعيان ذاتيان لما 
. فقدكد فى مدة خمسين سنة بعد الهجرة

ب كجعله آخر الكتب، كبيَّن فيه ما لم ييبيِّن علم أحواؿ البىشر، فقد أنزؿ ا  هذا الكتا: ثالثها
فى غيرد، بػىيَّن فيه كثيران من أحواؿ الخلق كطبائعهم، كالسينن اإللهية فى البشر، كقصَّ علينا 

أحسن القىصص عن األمم كسيرها الموافقة لسينَّته فيها، فبل بد للناظر فى هذا الكتاب من النظر 
ـ، كمناشئ اختبلؼ أحوالهم من قوة كضعف، كعز كذؿ، فى أحواؿ البشر فى أطوارهم كأدكارد

كعلم كجهل، كإيماف ككفر، كمن العلم بأحواؿ العالىم الكبير، عيلويه كسيفليه، كيحتاج هذا إلى 
. فنوف كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه

ةن كىاًحدىةن كىافى الناس أيَـّ }: أنا ال أعقل كيف يمكن ألحد أف يفسِّر قوله تعالى: قاؿ األستاذ اإلماـ
اآلية، كهو ال يعرؼ أحواؿ البىشر، [ .. ُِّ: البقرة]{ فػىبػىعىثى ا  النبيين ميبىشِّرًينى كىمينًذرًينى 

ككيف اتحدكا، ككيف تفرَّقوا، كما معنى تلك الوحدة التى كانوا عليها، كهل كانت نافعة أك 
. ضارة، كماذا كاف من آثار بعثة النبيين فيهم

ريم عن األيمم كعن السينن اإللىهية، كعن آياته فى السماكات كاألرض، كفى أجمل القرآف الك



اآلفاؽ كاألنفس، كهو إجماؿ صادر عمَّن أحاط بكل شئ علمان، كأمرنا بالنظر كالتفكر، كالسير 
فى األرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذل يزيدنا ارتقاءن ككماالن، كلو اكتفينا من علم الكوف بنظرة 

. لكنَّا كمن يعتبر الكتاب بلوف جلدد، ال بما حواد من علم كحكمةفى ظاهرد، 
 العلم بوجه هداية البىشر كلهم بالقرآف، فيجب على المفسِّر القائم بهذا: رابعها

(ُ/ُّٗ )

 

الفرض الكفائى، أف يعلم ماكاف عليه الناس فى عصر النبوة من العرب كغيرهم، ألف القرآف 
ينادل بأف الناس كلهم كانوا فى شقاء كضبلؿ، كأف النبى صلى ا  عليه كسلم بيعث به 

لهدايتهم كإسعادهم، ككيف يفهم المفسِّر ما قبَّحته اآليات من عوائدهم على كجه الحقيقة أك 
ما يقرب منها، إذا لم يكن عارفان بأحوالهم كما كانوا عليه؟ 

بأف يقولوا تقليدان  -دعاة الدين كالمناضلين عنه بالتقليد  -هل ييكتىفى من علماء القرآف 
. اطل، كإف القرآف دحض أباطيلهم فى الجملة؟ كبلإف الناس كانوا على ب: لغيرهم

إف جهل الناس بأحواؿ الجاهلية هو الذل : "ييركل عن عمر رضى ا  عنه أنه قاؿ: كأقوؿ اآلف
". ييخشىى أف ينقض عيرل اإلسبلـ عيركة عركة

( . انتهى بالمعنى)
هدايته، كعناية ا  أف مىن نشأ فى اإلسبلـ كلم يعرؼ حاؿ الناس قبله، يجهل تأثير : كالمراد

بجعله ميغيِّران ألحواؿ البىشر، كميٍخرًجان لهم من الظلمات إلى النور، كمىن جهل هذا يظن أف 
اإلسبلـ أمر عادل، كما ترل بعض الذين يتربوف فى النظافة كالنعيم يعدكف التشديد فى األمر 

لو اختبركا غيرهم من بالنظافة كالسواؾ من قبيل اللغو، ألنه من ضركريات الحياة عندهم، ك
طبقات الناس لعرفوا الحكمة فى تلك األكامر، كتأثير تلك اآلداب من أين جاء؟ 

العلم بسيرة النبى صلى ا  عليه كسلم كأصحابه، كما كانوا عليه من علم كعمل، : خامسها
. كتصرؼ فى الش وف دنيويها كأيخركيػَّهىا

فيها تركيز كإدماج لبعض ما قلناد من قبل، هذد هى عبارة األستاذ الشيخ رشيد رضا بنصها، ك
كفيها شرح كإيضاح لبعض آخر منه، كهى تيلقى ضوءان على ما تقدَّـ، كتيوضِّح بعض ما فيه من 

. إيجاز
 * *
: مصادر التفسير* 

بأف : خرجنا من المعركة التى قامت بين المتحرجين من القوؿ فى التفسير بالرأل كالمجيزين له



قسم جائز : يقى، كأسفرت النتيجة عن انقساـ التفسير بالرأل إلى قسمينالخبلؼ لفظى ال حق
، كعرفنا العلـو التى يجب على المفسِّر معرفتها حتى يكوف أهبلن  ممدكح، كقسم حراـ مذمـو
للتفسير بالرأل الجائز، كبقى علينا بعد ذلك أف نذكر المصادر التى يجب على المفسِّر أف 

 :ف، حتى يكوف تفسيرد جائزان كمقبوالن، كإليك أهم هذد المصادريرجع إليها عند شرحه للقرآ

(ُ/ُْٗ )

 

ينظر فى القرآف نظرة فاحص ميدىقِّق، كيجمع اآليات الرجوع إلى القرآف نفسه، كذلك بأف : أكالن 
التى فى موضوع كاحد، ثم يقارف بعضها ببعضها اآلخر، فبف من اآليات ما أيٍجمىل فى مكاف 

كفيسِّر فى مكاف آخر، كمنها ما أيكجز فى موضع كبيًسط فى موضع آخر، فيحمل الميجمىل على 
بان ميفصَّبلن، كهذا هو ما يسمونه تفسير القرآف الميفسَّر، كيشرح ما جاء موجزان بما جاء ميسه

. بالقرآف، فبف عدؿ عن هذا كفسَّر برأيه فقد أخطأ كقاؿ برأيه المذمـو
النقل عن الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، مع االحتراز عن الضعيف كالموضوع فبنه كثير، : ثانيان 

له أف يعدؿ عنه كيقوؿ  فبف كقع له تفسير صحيح عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم فليس
برأيه، ألف النبى صلى ا  عليه كسلم مؤيَّد من ربه، كموكوؿ إليه أف يػيبػىيِّن للناس ما نػيزِّؿ إليهم، 

فمىن يترؾ ما يصح عن النبى صلى ا  عليه كسلم فى التفسير إلى رأيه فهو قائل بالرأل 
. المذمـو
ال يغتر بكل ما يينسب لهم من ذلك، ألف فى األخذ بما صٌح عن الصحابة فى التفسير، ك: ثالثان 

التفسير كثيران مما كيًضع على الصحابة كذبان كاختبلقان، فبف كقع على قوؿ صحيح لصحابى فى 
التفسير، فليس له أف يهجرد كيقوؿ برأيه، ألنهم أعلم بكتاب ا ، كأدرل بأسرار التنزيل، ًلمىا 

به من الفهم التاـ كالعلم الصحيح، ال سيما شاهدكد من القرائن كاألحواؿ، كلما اختيصوا 
الخلفاء الراشدين، كأيبىٌى بن كعب، كابن مسعود، كابن : علماؤهم ككبراؤهم، كاألئمة األربعة

عباس كغيرهم، كقد سبق لنا أف عرضنا لقوؿ الصحابى، هل له حكم المرفوع أك ال، كاستوفينا 
. الكبلـ فى ذلك بما ييغنى عن إعادته هنا

لمفسِّر أف يعدؿ عن أقواؿ التابعين فى التفسير، أك ال بد له من الرجوع إلى أقوالهم؟ ثم هل ؿ
. خبلؼ سبق لنا أف عرضنا له أيضان فبل داعى إلعادته

األخذ بمطلق اللغة، ألف القرآف نزؿ بلساف عربى مبين، كلكن على المفسِّر أف يحترز من : رابعان 
تملة، يدؿ عليها القليل من كبلـ العرب، كال توجد صرؼ اآلية عن ظاهرها إلى معاف خارجة مح

غالبان إال فى الشعر كنحود، كيكوف المتبادر خبلفها، ركل البيهقى فى الشيعىب عن مالك رضى 



". ال أيكًتىى برجلو غير عاًلم بلغة العرب ييفسِّر كتاب ا  إال جعلته نكاالن : "ا  عنه أنه قاؿ
نى الكبلـ كالمتقضب من قوة الشرع، كهذا هو الذل دعا التفسير بالمقتضى من مع: خامسان 

" اللَّهم فقِّهه فى الدين كعلِّمه التأكيل: "به النبى صلى ا  عليه كسلم البن عباس حيث قاؿ
هل عندكم عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه : حين سيً ل -كالذل عناد علىُّ رضى ا  عنه بقوله 

لذل فلق الحبة كبرأ النسمة إال فهم يؤتيه ا  عىزَّ كجىلَّ ال كا: "كسلم شئ بعد القرآف؟ فقاؿ
 ".رجبلن فى القرآف

(ُ/ُٗٓ )

 

ق إليه كمن هنا اختلف الصحابة فى فهم بعض آيات القرآف، فأخذ كله بما كصل إليه عقله، كأدَّا
. نظرد
 * *
: األيمور التى يجب على المفسِّر أف يتجنبها فى تفسيرد* 

هناؾ أيمور يجب على المفسِّر أف يتجنبها فى تفسيرد حتى ال يقع فى الخطأ كيكوف ممن قاؿ 
: فى القرآف برأيه الفاسد، كهذد األميور هى ما يأتى

جهالة بقوانين اللغة كأصوؿ الشريعة، التهجم على بياف مراد ا  تعالى من كبلمه مع اؿ: أكالن 
. كبدكف أف ييحىصِّل العلـو التى يجوز معها التفسير

فليس للمفسِّر . الخوض فيما استأثر ا  بعلمه، كذلك كالمتشابه الذل ال يعلمه إال ا : ثانيان 
. أف يتهجم على الغيب بعد أف جعله ا  تعالى سران من أسرارد كحىجىبه عن عبادد

. السير مع الهول كاالستحساف، فبل ييفسِّر بهواد كال يػيرىجِّح باستحسانه: ثالثان 
التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأف يجعل المذهب أصبلن كالتفسير تابعان، فيحتاؿ فى : رابعان 

التأكيل حتى يصرفه إلى عقيدته، كيردد إلى مذهبه بأل طريق أمكن، كإف كاف غاية فى البػيٍعًد 
. كالغرابة

التفسير مع القطع بأف مراد ا  كذا ككذا من غير دليل، كهذا منهى عنه شرعان، لقوله : مسان خا
. { كىأىف تػىقيوليوٍا عىلىى ا  مىا الى تػىٍعلىميوفى }: من سورة البقرة[ ُٗٔ]تعالى فى اآلية 

ق كحىجبىه عن كإذ قد بيِّنا أف المفسِّر ال يجوز له أف يتهجم على تفسير ما استأثر ا  تعالى بعلم
خلقه، كبيَّنا أنه ال يجوز له أف يقطع بأف مراد ا  كذا ككذا من غير دليل، لـز علينا أف نبيَّن 

: أنواع العلـو التى اشتمل عليها القرآف ما يمكن معرفته منها كما ال يمكن، فنقوؿ
أنواع علـو القرآف 



: تتنوع علـو القرآف إلى أنواع ثبلثة، كهى ما يأتى
علم لم يطلع ا  عليه أحدان من خلقه، كهو ما استأثر به من علـو أسرار كتابه، من : ألكؿالنوع ا

معرفة كيٍنه ذاته كغيوبه التى ال يعلمها إال هو، كهذا النوع ال يجوز ألحد الخوض فيه كالتهجم 
. عليه بوجه من الوجود إجماعان 

ـ من أسرار الكتاب كاختصه به، كهذا ال ما أطلع ا  عليه نبيه صلى ا  عليه كسل: النوع الثانى
كمنه الحركؼ المقطعة : قيل. أك لمن أذف له -صلى ا  عليه كسلم  -يجوز الكبلـ فيه إال له 

 .فى أكائل السور، كًمنى العلماء مىٍن يجعلها من النوع األكؿ

(ُ/ُٗٔ )

 

علـو علَّمها ا  نبيه مما أكدع فى كتابه من المعانى الجلية كالخفية كأمرد : النوع الثالث
: بتعليمها، كهذا النوع قسماف

المنسوخ، قسم ال يجوز الكبلـ فيه إال بطريق السمع، كذلك كأسباب النزكؿ، كالناسخ ك
كالقراءات، كاللغات، كقصص األيمم الماضية، كأخبار ما هو كائن من الحوادث، كأيمور الحشر 

. كالمعاد
كقسم يؤخذ بطريق النظر كاالستدالؿ كاالستنباط كاالستخراج من العبارات كاأللفاظ، كهو 

ل الصفات، اختلفوا فى جوازد، كهو تأكيل اآليات المتشابهات ؼ: أحدهما.. ينقسم إلى قسمين
اتفقوا على جوازد، كهو استنباط األحكاـ األصلية كالفرعية، كالمواعظ كالًحكىم : كثانيهما

كاإلشارات كما شاكل ذلك من كل ما ال يمتنع استنباطه من القرآف كاستخراجه منه لمن كاف 
. أهبلن لذلك

 * *
: المنهج الذل يجب على المفسِّر أف ينهجه فى تفسيرد* 

أف المفسِّر برأيه ال بد أف يلم بكل العلـو التى هى كسائل لفهم كتاب ا ، : علمنا مما سبق
أف المفسِّر ال بد أف يطلب المعنى : كأدكات للكشف عن أسرارد، كما علمنا مما سبق أيضان 

أكالن من كتاب ا ، فبف لم يجدد طلبه من السُّنَّة، النها شارحة للقرآف كميوضِّحة له، فبف أعجزد 
ع إلى أقواؿ الصحابة، ألنهم أدرل بكتاب ا  كأعلم بمعانيه، لما اختيصوا به من الفهم ذلك رج

التاـ، كالعلم الصحيح، كالعمل الصالح، كالحتماؿ أف يكونوا سمعود من الرسوؿ صلى ا  عليه 
كسلم، فبف عجز عن هذا كله، كلم يظفر بشئ من تلك المراجع األكلى للتفسير، فليس عليه 

إال أف ييعمل عقله، كيقدح فكرد، كيجتهد كسعه فى الكشف عن مراد ا  تعالى، بعد ذلك 



مستندان إلى األصوؿ التى تقدَّمت، مبتعدان عن كل ما ذكرنا من األيمور التى تجعل المفسِّر فى 
، كعليه بعد ذلك أف ينهج فى تفسيرد منهجان يراعى فيه القواعد  ًعداد المفسِّرين بالرأل المذمـو

: ة، بحيث ال يحيد عنها، كال يخرج عن نطاقها، كهذد القواعد هى ما يأتىاآلتي
مطابقة التفسير للمفسَّر، من غير نقص لما يحتاج إليه فى إيضاح المعنى، كال زيادة ال : أكالن 

تليق بالغرض كال تناسب المقاـ، مع االحتراز من كوف التفسير فيه زيغ عن المعنى كعدكؿ عن 
. المراد
راعاة المعنى الحقيقى كالمعنى المجازل، فلعل المراد المجازل، فيحمل الكبلـ على ـ: ثانيان 

. الحقيقة أك العكس
. مراعاة التأليف كالغرض الذل ًسيق له الكبلـ، كالمؤاخاة بين المفردات: ثالثان 
 مراعاة التناسب بين اآليات، فيبيِّن كجه المناسبة، كيربط بين السابق كالبلحق: رابعان 

(ُ/ُٕٗ )

 

من آيات القرآف، حتى يوضِّح أف القرآف ال تفكك فيه، كإنما هو آيات متناسبة يأخذ بعضها 
. بحيجز بعض

فكل آية نزلت على سبب فبل بد من ذكرد بعد بياف المناسبة . مبلحظة أسباب النزكؿ: خامسان 
تقاف أف الزركشى قاؿ فى أكائل كقبل الدخوؿ فى شرح اآلية، كقد ذكر السيوطى فى اإل

أيهما : قد جرت عادة المفسِّرين أف يبدأكا بذكر سبب النزكؿ، ككقع البحث فى أنه: "البرهاف
أكلى بالبداءة؟ أييبدأ بذكر السبب، أك بالمناسبة ألنها المصحِّحة لنظم الكبلـ، كهى سابقة على 

ًإفَّ }سبة متوقفان على سبب النزكؿ كآية كالتحقيق التفصيل بين أف يكوف كجه المنا: النزكؿ؟ قاؿ
فهذا ينبغى فيه تقديم ذكر السبب، [ .. ٖٓ: النساء]{ ا  يىٍأميريكيٍم أىف تيؤدُّكٍا األمانات إلى أىٍهًلهىا

كإف لم يتوقف على ذلك، فاألىٍكلى تقديم . ألنه حين ذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد
". كجه المناسبة

من  -يبدأ بما يتعلق باأللفاظ المفردة . راغ من ذكر المناسبة كسبب النزكؿبعد الف: سادسان 
ثم يتكلم عليها بحسب التركيب، فيبدأ باإلعراب، ثم بما يتعلق  -اللغة، كالصرؼ، كاالشتقاؽ 

بالمعانى، ثم البياف، ثم البديع، ثم يبيِّن المعنى المراد، ثم يستنبط ما يمكن استنباطه من اآلية 
. القوانين الشرعيةفى حدكد 

. على المفسِّر أف يتجنب ادعاء التكرار فى القرآف ما أمكن: سابعان 
: مما يدفع توهم التكرار فى عطف المترادفين نحو: "نقل السيوطى عن بعض العلماء أنه قاؿ



جموع المترادفين كأشباد ذلك، أف يعتقد أف ـ{ صىلىوىاته مِّن رَّبًِّهٍم كىرىٍحمىةه }، { الى تػيٍبًقي كىالى تىذىري }
يحصل معنى ال يوجد عند انفراد أحدهما، فبف التركيب ييحدث معننى زائدان، كإذا كانت كثرة 

". الحركؼ تفيد زيادة المعنى، فكذلك كثرة األلفاظ
كعلى المفسِّر أيضان أف يتجنب كل ما ييعتبر من قبيل الحشو فى التفسير كالخوض فى ذكر 

الفقه، كدالئل مسائل الفقه، كدالئل مسائل أصوؿ الدين،  علل النحو، كدالئل مسائل أصوؿ
، كإنما يؤخذ ذلك مسلَّمان فى علم التفسير دكف  فبف كل ذلك مقرر فى تآليف هذد العلـو

. استدالؿ عليه
ككذلك على المفسِّر أف يتجنب ذكر ما ال يصح من أسباب النزكؿ كأحاديث الفضائل، 

لية، فبف هذا مما ييذًهب بجماؿ القرآف، كييشًغل الناس كالقىصص الموضوع، كاألخبار اإلسرائي
 .عن التدبر كاالعتبار

(ُ/ُٖٗ )

 

على المفسِّر بعد كل هذا أف يكوف يقظان، فطنان عليمان بقانوف الترجيح، حتى إذا ما كانت : ثامنان 
. اآلية محتملة ألكثر من كجه أمكنه أف يػيرىجِّح كيختار

كإذا كاف المفسِّر ال بد له من أف يحتكم إلى قانوف الترجيح عندما تحتمل اآلية أكثر من كجه، 
هذا القانوف، الذل هو الحىكىم الفصل عند تزاحم الوجود ككثرة فبنَّا فى حاجة إلى بياف 

: االحتماالت، فنقوؿ
قانوف الترجيح فى الرأل 

أجمع كلمة قيلت فى بياف هذا القانوف، هى الكلمة التى نقلها لنا السيوطى فى كتابه اإلتقاف 
ما فيها من عن البرهاف للزركشى، كنرل أف نسوقها هنا نقبلن عن اإلتقاف، كنكتفى بذلك ؿ

: الكفاية
كل لفظ احتمل معنيين فصاعدان هو الذل ال يجوز لغير العلماء : "قاؿ الزركشى رحمه ا  تعالى

االجتهاد فيه، كعليهم اعتماد الشواهد كالدالئل دكف مجرد الرأل، فبف كاف أحد المعنيين 
. أظهر، كجب الحمل عليه، إال أف يقـو الدليل على أف المراد هو الخفى

ف استويا، كاالستعماؿ فيهما حقيقة، لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أك عرفية، كفى اآلخر كإ
كىصىلِّ }: شرعية، فالحمل على الشرعية أكلى، إال أف يدؿ دليل على إرادة اللغوية، كما فى قوله

ر لغوية، كلو كاف فى أحدهما عرفية، كاآلخ[ .. َُّ: التوبة]{ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صبلكتك سىكىنه لَّهيمٍ 
كإف اتفقا فى ذلك أيضان، فبف تنافى اجتماعهما كلم يمكن إرادتهما . فالحمل على العرفية أكلى



باللفظ الواحد، كالقيرء للحيض كالطيهر، اجتهد فى المراد منهما باألمارات الدالة عليه، فما ظنه 
ل أيهما شاء؟ أك كإف لم يظهر له شئ فهل يتخيَّر فى الحمل عل. فهو مراد ا  تعالى فى حقه

كإف لم يتنافيا كجب الحمل عليهما عند المحققين، . يأخذ باألغلظ حكمان؟ أك باألخف؟ أقواؿ
". كيكوف ذلك أبلغ فى اإلعجاز كالفصاحة، إال إف دىؿَّ دليل على إرادة أحدهما

 * *
: منشأ الخطأ فى التفسير بالرأل* 

تفسير بالرأل، الذين عدلوا عن مذاهب يقع الخطأ كثيران فى التفسير من بعض المتصدرين لل
الصحابة كالتابعين، كفسَّركا بمجرد الرأل كالهول، غير مستندين إلى تلك األصوؿ التى قدَّمنا 

كال متذرعين بتلك العلـو التى هى فى الواقع . أنها أكؿ شئ يجب على المفسِّر أف يعتمد عليه
 .أدكات لفهم كتاب ا  كالكشف عن أسرارد كمعانيه

(ُ/ُٗٗ )

 

: كنرل هنا أف نذكر منشأ هذا الخطأ الذل كقع فيه كثير من طوائف المفسِّرين فنقوؿ
إلى جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة كالتابعين  -ان غالب -يرجع الخطأ فى التفسير بالرأل 

كتابعيهم ببحساف، فبف الكتب التى ييذكر فيها كبلـ هؤالء صرفان غير ممزكج بغيرد، كتفسير عبد 
الرزاؽ، كعبد بن حميد، كغيرهما، ال يكاد يوجد فيها شئ من هاتين الجهتين، بخبلؼ الكتب 

كتفاسير المعتزلة كالشيعة، ملي ة بأخطاء ال تيغتفر، حملهم التى جىدَّت بعد ذلك فبف كثيران منها، 
. على ارتكابهم نيصرة المذهب كالدفاع عن العقيدة

: أما هاتاف الجهتاف اللتاف يرجع إليهما الخطأ فى الغالب فهما ما يأتى
أف يعتقد المفسِّر معنى من المعانى، ثم يريد أف يحمل ألفاظ القرآف على ذلك : الجهة األكلى

. لمعنى الذل يعتقددا
أف يفسِّر القرآف بمجرد ما يسوغ أف يريدد بكبلمه مىٍن كاف ًمنى الناطقين بلغة : الجهة الثانية

. كذلك بدكف نظر إلى المتكلم بالقرآف، كالمنزَّؿ عليه، كالمخاطىب به. العرب
حقه ألفاظ مراعى فيها المعنى الذل يعتقدد المفسِّر من غير نظر إلى ما تست: فالجهة األكلى

. القرآف من الداللة كالبياف
مراعى فيها مجرد اللفظ كما يجوز أف يريد به العربى، من غير نظر إلى ما يصلح : كالجهة الثانية

. للمتكلم به كالمخاطىب، كسياؽ الكبلـ
: ثم إف الخطأ الذل يرجع إلى الجهة األكلى يقع على أربع صور



يد المفسِّر نفيه أك إثباته صوابان، فمراعاة لهذا المعنى أف يكوف المعنى الذل ير: الصورة األكلى
يحمل عليه لفظ القرآف، مع أنه ال يدؿ عليه كال ييراد منه، كهو مع ذلك ال ينفى المعنى الظاهر 
المراد، كعلى هذا يكوف الخطأ كاقعان فى الدليل ال فى المدلوؿ، كهذد الصورة تنطبق على كثير 

اظ الذين يفسِّركف القرآف بمعاف صحيحة فى ذاتها كلكنها غير مرادة، من تفاسير الصوفية كالوعَّ
كمع ذلك فهم يقولوف بظاهر المعنى، كذلك مثل كثير مما ذكرد أبو عبد الرحمن السلمى فى 

كىلىٍو أىنَّا }: من سورة النساء[ ٔٔ]حقائق التفسير، فمثبلن عندما عرض لقوله تعالى فى اآلية 
نىا عىلىٍيًهٍم أى  تىبػٍ اقتلوا }: اآلية، نجدد يقوؿ ما نصه{ ... .ًف اقتلوا أىنٍػفيسىكيٍم أىًك اخرجوا ًمن ًديىارًكيٍم كى

.. ، أم أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم{ أىًك اخرجوا ًمن ًديىارًكيمٍ }بمخالفة هواها، { أىنٍػفيسىكيمٍ 
. إلخ

كابان، فمراعاة لهذا المعنى أف يكوف المعنى الذل يريد المفسِّر نفيه أك إثباته ص: الصورة الثانية
 كيحمله على ما يريدد هو، كعلى. يسلب لفظ القرآف ما يدؿ عليه كييراد به

(ُ/ََِ )

 

هذا يكوف الخطأ كاقعان فى الدليل ال فى المدلوؿ أيضان، كهذد الصورة تنطبق على تفاسير بعض 
: ذلك فبنهم يقولوف المتصوفة الذين يفسِّركف القرآف بمعاف إشارية صحيحة فى حد ذاتها، كمع

إف المعانى الظاهرة غير مرادة، كتفسير هؤالء أقرب ما يكوف إلى تفسير الباطنية، كمن ذلك ما 
كىالى تػىٍقرىبىا هاذد الشجرة }: من سورة البقرة[ ّٓ]فسَّرى به سهل التسترل قوله تعالى فى اآلية 

معنى األكل فى الحقيقة، كإنما أراد لم يرد ا  : حيث يقوؿ ما نصه.. { فػىتىكيونىا ًمنى الظالمين
. إلخ... . معنى مساكنة الهمة لشئ هو غيرد 

أف يكوف المعنى الذل يريد المفسِّر نفيه أك إثباته خطأ، فمراعاة لهذا المعنى : الصورة الثالثة
يحمل عليه لفظ القرآف، مع أنه ال يدؿ عليه كال ييراد منه، كهو مع ذلك ال ينفى الظاهر 

على هذا يكوف الخطأ كاقعان فى الدليل كالمدلوؿ معان، كهذد الصورة تنطبق على ما المراد، ك
ذكرد بعض المتصوفة من المعانى الباطلة، كذلك كالتفسير المبنى على القوؿ بوحدة الوجود، 

من سورة [ ٖ]كما جاء فى التفسير المنسوب البن عربى عندما عرض لقوله تعالى فى اآلية 
كاذكر اسم ربك الذل : من قوله فى تفسيرها.. { ـ رىبِّكى كىتػىبىتٍَّل ًإلىٍيًه تػىٍبًتيبلن كاذكر اس}: المزمل

. إلخ... . هو أنت، أل اعرؼ نفسك كال تنسها فينسك ا  
أف يكوف المعنى الذل يريد المفسِّر نفيه أك إثباته خطأ، فمراعاة لهذا المعنى : الصورة الرابعة

كييراد به، كيحمله على ذلك الخطأ دكف الظاهر المراد، كعلى يسلب لفظ القرآف ما يدؿ عليه 



هذا يكوف الخطأ فى الدليل كالمدلوؿ معان، كهذد الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع، 
كالمذاهب الباطلة، فتارة يلوكف لفظ القرآف عن ظاهرد المراد إلى معنى ليس فى اللفظ أل 

بأبى بكر كعمر، كتارة يحتالوف " لجبت كالطاغوتا: "داللة عليه، كتفسير بعض غبلة الشيعة
على صرؼ اللفظ عن ظاهرد إلى معنى فيه تكلف غير مقبوؿ، كذلك إذا أحسوا أف اللفظ 

فى قوله تعالى فى " إلى"القرآنى يصادـ مذهبهم الباطل، كما فعل بعض المعتزلة ففسَّر لفظ 
بالنعمة، ذهابان { إلى رىبػِّهىا نىاًظرىةه * نَّاًضرىةه  كيجيوده يػىٍومىً ذو }: من سورة القيامة[ ِّ، ِِ]اآليتين 

ناظرة نعمة ربها، على التقديم : كاحد اآلالء، بمعنى النعم، فيكوف المعنى" إلى"منهم إلى أف 
. كالتأخير، كذلك كله ليصرؼ اآلية عما تدؿ عليه من رؤية ا  فى اآلخرة

: على صورتين كأما الخطأ الذل يرجع إلى الجهة الثانية فهو يقع
أف يكوف اللفظ محتمبلن للمعنى الذل ذكرد المفسِّر لغة، كلكنه غير مراد، : الصورة األكلى

كالمراد منه كاحد بعينه، فيأتى . كذلك كاللفظ الذل ييطلق فى اللغة على معنيين أك أكثر
فبنه ييطلق " أيمَّة"المفسِّر فيحمله على معنى آخر من معانيه غير المعنى المراد، كذلك كلفظ 

الجماعة، كالطريقة المسلوكة فى الدين، كالرجل الجامع لصفات الخير، : على معاف، منها
من سورة [ ِِ]فحمله على غير معنى الطريقة المسلوكة فى الدين فى قوله تعالى فى اآلية 

. غير صحيح كإف احتمله اللفظ لغة{ ًإنَّا كىجىٍدنىآ آبىآءىنىا على أيمَّةو }: الزخرؼ
 أف يكوف اللفظ موضوعان لمعنى بعينه، كلكنه: رة الثانيةالصو

(ُ/َُِ )

 

غير ميراد فى اآلية، كإنما المراد معنى آخر غير ما كضع له اللفظ بقرينة السياؽ مثبلن، فيخطئ 
المفسِّر فى تعيين المعنى المراد، ألنه اكتفى بظاهر اللغة، فشرح اللفظ على معناد الوضعى، 

نىا ثىميودى }: من سورة اإلسراء[ ٗٓ]فى قوله تعالى فى اآلية " مبصرة"كذلك كتفسير لفظ  كىآتػىيػٍ
من اإلبصار بالعين، على أنها حاؿ من الناقة، كهذا خبلؼ " مبصرة"بجعل { الناقة ميٍبًصرىةن 

. آية كاضحة: المراد، إذ المراد
 * *
: التعارض بين التفسير المأثور كالتفسير بالرأل* 

قسم مذمـو غير مقبوؿ، كقسم ممدكح كمقبوؿ، أما القسم : لرأل قسمافقلنا إف التفسير با
، فبل يعقل كجود تعارض بينه كبين المأثور، ألنه ساقط من أكؿ األمر، كخارج عن  المذمـو

. محيط التفسير بمعناد الصحيح



ا كأما التفسير بالرأل المحمود، فهذا هو الذل يعقل التعارض بينه كبين التفسير المأثور، كهذ
ليكوف الكبلـ  -هو الذل نريد أف نتكلم فيه كنعرض له بالبحث كالبياف، غير أنه يتحتم علينا 

: أف نعرض لبياف معنى هذا التعارض فنقوؿ -على بصيرة 
التعارض بين التفسير العقلى كالتفسير المأثور معناد التقابل كالتنافى بينهما، كذلك بأف يدؿ 

آلخر يدؿ على نفيه، بحيث ال يمكن اجتماعهما بحاؿ من أحدهما على إثبات أمر مثبلن، كا
كأما إذا كجدت . األحواؿ، فكأف كبلن منهما كقف فى عرض الطريق فمنع اآلخر من السير فيه

: المغايرة بينهما بدكف منافاة كأمكن الجمع، فبل ييسمى ذلك تعارضان، كذلك كتفسيرهم
العبودية، كبطاعة ا  كرسوله، فهذد المعانى بالقرآف، كباإلسبلـ، كبطريق { الصراط المستقيم}

كإف تغايرت غير متنافية كال متناقضة، ألف طريق اإلسبلـ هو طريق القرآف، كهو طريق العبودية، 
هيٍم }: كمثبلن تفسيرهم لقوله تعالى. كهو طاعة ا  كرسوله هيٍم مٍُّقتىًصده كىًمنػٍ هيٍم ظىاًلمه لِّنػىٍفًسًه كىًمنػٍ فىًمنػٍ

 {الخيراتسىاًبقه ب

(ُ/َِِ )

 

صلِّى فى أكؿ الوقت، كالمقتصد هو الذل ييصلَّى السابق هو الذل مي : قيل فيه[ .. ِّ: فاطر]
. فى أثنائه، كالظالم هو الذل ييصلِّى بعد فواته

السابق مىن ييؤدل الزكاة المفركضة مع الصدقة، كالمقتصد مىن ييؤدل الزكاة المفركضة : كقيل
. كحدها، كالظالم لنفسه مىن يمنع الزكاة كال يتصدؽ

لتفسيرين كأف تغايرا، ألف الظالم لنفسه يتناكؿ الميضىيِّعي كغير خاؼ أنه ال تنافى بين هذين ا
للواجبات، كالمنتهك للحرمات، كالمقتصد يتناكؿ فاعل الواجبات كتارؾ المحرَّمات، كالسابق 
يتناكؿ مىن يفعل الواجبات كيتقرَّب بعد ذلك بزيادة الحسنات، فكل ذكرى فردان لعاـ على سبيل 

. التمثيل ال الحصر
الصور العقلية التى يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلى كالتفسير النقلى هى ما كإف .. هذا
: يأتى
. أف يكوف العقلى قطعيان كالنقلى قطعيان كذلك: أكالن 
. أف يكوف أحدهما قطعيان كاآلخر ظنيان : ثانيان 
. أف يكوف أحدهما ظنيان كاآلخر ظنيان كذلك: ثالثان 

ق ال يعقل تعارض بين قطعى كقطعى، كمن المحاؿ أف يتناقض أما الصورة األكلى، ففرضية، ألف
. الشرع مع العقل



فالقطعى منهما ميقىدَّـ على الظنى إذا تعذَّر الجمع كلم يمكن التوفيق، أخذان : كأما الصورة الثانية
. باألرجح كعمبلن باألقول

. ـ الكريم عليهمافبف أمكن الجمع بين العقلى كالنقلى، كجب حمل النظ: كأما الصورة الثالثة
ـى التفسير المأثور عن النبى صلى ا  عليه كسلم إف ثبت من طريق  كإف تعذَّر الجمع، قيدِّ

صحيح، ككذا يػيقىدَّـ ما صحَّ عن الصحابة، ألف ما يصح نسبته إلى الصحابة فى التفسير، النفس 
به من الفهم الصحيح  إليه أميل، الحتماؿ سماعه من الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم، كلما امتازكا

. كالعمل الصالح، كلما اختيصوا به من مشاهدة التنزيل
كأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل، كذلك إما أف يكوف التابعى معركفان باألخذ عن أهل 

كإف لم ييعرؼ باألخذ . الكتاب أك ال، فبف عيًرؼ باألخذ عن أهل الكتاب قدـ التفسير العقلى
فحين ذ نلجأ إلى  -كما هو الفرض  -تعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلى عن أهل الكتاب ك

الترجيح، فبف تأيَّد أحدهما بسمع أك استدالؿ رجحناد على اآلخر، كإف اشتبهت القرائن، 
كتعارضت األدلة كالشواهد، توقفنا فى األمر، فنؤمن بمراد ا  تعالى، كال نتهجم على تعيينه، 

. جمل قبل تفصيله، كالمتشابه قبل تبيينهكينزؿ ذلك منزلة الم
 فهذا هو التفسير العقلى بقسميه، كهذد هى نظرات العلماء إليه، كتلك.. كبعد

(ُ/َِّ )

 

يقان، هى حقيقة الخبلؼ، ثم هذد هى البحوث التى تتعلق به تعلقان قويان، كتتصل به اتصبلن كث
كأرل بعد ذلك أف أتكلم عن أهم كتب التفسير بالرأل الجائز كأشهرها، متعرضان لنبذة قصيرة 

عن كل مؤلف، تلقى لنا ضوءان على شخصيته الذاتية كالعلمية، ملتزمان بياف المسلك الذل سلكه 
راءتى كل منهم فى تفسيرد، كطريقته التى جرل عليها كامتاز بها، بما يظهر لى من ذلك أثناء ؽ
فى هذد الكتب، مستعينان فى ذلك بما أظفر به من مقدمات قدَّـ بها أصحاب هذد الكتب 

لكتبهم، ثم بعد الفراغ من ذلك يكوف لنا كبلـ آخر عن موقف بعض الًفرؽ من التفسير، كعن 
. أشهر مؤلفاتهم فيه، كهى ال تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأل المذمـو

* * * 

(ُ/َِْ )

 



 أهم كتب التفسير بالرأل الجائز
 
: تمهيد* 

، فأيلِّفت فيه كتب اختلفت  ابتدأ عهد التدكين من قديم، كظفر التفسير بالتدكين كغيرد من العلـو
ناحية  -من التفسير  فى منهجها، حسب اختبلؼ مشارب مؤلفيها، كظفرت هذد الناحية

بكثرة زاخرة من الكتب المؤلفة، كثرة تضخمت على مىرِّ العصور ككىرِّ  -التفسير بالرأل الجائز 
الدهور، ففى كل عصر يىجِّد جديد من الكتب المؤلَّفة فى التفسير بالرأل الجائز، ثم تنضم إلى 

. كطوؿ عهدها ما سبق من ذلك، حتى ازدحمت بها المكتبة اإلسبلمية على اتساعها
كلكن هل احتفظت لنا المكتبة اإلسبلمية بكل هذد الكتب؟ أك عفى رسمها كذهب أثرها؟ 

ال هذا، كال ذاؾ، بل احتفظت لنا ببعضها، كذهب بعضها اآلخر بتقادـ الزمن عليه، كمع .. ال
سبلمية هذا فبف القصور المكتبى، حاؿ بيننا كبين االطبلع، على جميع ما خلَّفته لنا المكتبة اإل

لهذا، كلعدـ القدرة على االطبلع على كل ما يوجد من هذد الكتب كاستيعابه بالبحث .. العامة
كالدراسة، أكتفى بأف أتعرض لبعض هذد الكتب على ضوء المنهج الذل بيَّنته، كلعل فى ذلك 

ة ًغنىىن عن بعضها اآلخر، الذل حاؿ بينى كبين القصور المكتبى تارة، كالقصور الزمنى تار
. أخرل
كال يقوتنى أف أنبه إلى أف هذد الكتب التى كقع عليها اختيارل، يتجه كل منها إلى اتجاد .. هذا

معيَّن، كتغلب عليه ناحية خاصة من نواحى التفسير كألوانه، فمنها ما تغلب عليه الصناعة 
احية القصصية النحوية، كمنها ما تغلب عليه النزعة الفلسفية كالكبلمية، كمنها ما تطغى فيه الن

كلكن الجميع ينضم تحت شئ كاحد هو التفسير بالرأل الجائز، . كاإلسرائيلية، كمنها غير ذلك
إف كنت قد جمعت بين هذد الكتب المختلفة المنازع كاالتجاهات، كهذا  -إذف  -فبل عليه 

. أمر اعتبارل ال أقل كال أكثر
: أما هذد الكتب التى كقع عليها اختيارل، فهى ما يأتى

للفخر الرازل : مفاتيح الغيب  -ُ
للبيضاكل : أنوار التنزيل كأسرار التأكيل  -ِ
للنسفى : مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل  -ّ
للخازف : ليباب التأكيل فى معانى التنزيل  -ْ
ألبى حياف : البحر المحيط  -ٓ
 للنيسابورل: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف  -ٔ

(ُ/َِٓ )



 

للجبلؿ المحلى، كالجبلؿ السيوطى : تفسير الجبللين  -ٕ
للخطيب : السراج المنير فى اإلعانة على معرفة بعض معانى كبلـ ربنا الحكيم الخبير  -ٖ

الشربينى 
ألبى السعود  :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  -ٗ

لؤللوسى : ركح المعانى فى تفسير القرآف العظيم كالسبع المثانى  -َُ
هذد هى الكتب التى كقع عليها اختيارل، كسأتكلم عنها على حسب هذا الترتيب، فأقوؿ كبا  

: التوفيق
( للرازل)مفاتيح الغيب   -ُ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علٌى، مؤلف هذا التفسير، هو أبو عبد ا 
التميمى، البكرل، الطبرستانى، الرازل، الملقَّب بفخر الدين، كالمعركؼ بابن الخطيب 

كاف رحمه ا  فريد ( . أربع كأربعين كخمسمائة من الهجرة)هػ  ْْٓالشافعى، المولود سنة 
ا، فكاف إمامان فى التفسير كالكبلـ، عصرد، كمتكلم زمانه، جمع كثيران من العلـو كنبغ فيه

كالعلـو العقلية، كعلـو اللغة، كلقد أكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة، فكاف العلماء يقصدكنه 
من الببلد، كيشدكف إليه الرحاؿ من مختلف األقطار، كقد أخذ العلم عن كالدد ضياء الدين 

لى، ككثير من العلماء الذين المعركؼ بخطيب الرل، كعن الكماؿ السمعانى، كالمجد الجي
عاصرهم كلقيهم، كله فوؽ شهرته العلمية شهرة كبيرة فى الوعظ، حتى قيل إنه كاف يعظ 

باللساف العربى كاللساف العجمى، ككاف يلحقه الوجد فى حاؿ الوعظ كيكثر البكاء، كلقد خلَّف 
قد انتشرت هذد للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه فى الفنوف المختلفة، ك -رحمه ا   -

التصانيف فى الببلد، كرزؽ فيها الحظوة الواسعة، كالسعادة العظيمة، إذ أف الناس اشتغلوا بها، 
تفسيرد الكبير المسمى بمفاتيح : كمن أهم هذد المصنفات. كأعرضوا عن كتب المتقدمين

الموجود الغيب، كهو ما نحن بصددد اآلف، كله تفسير سورة الفاتحة فى مجلد كاحد، كلعله هو 
المطالب العالية، ككتاب البياف كالبرهاف فى : ، كله فى علم الكبلـ"مفاتيح الغيب"بأكؿ تفسيرد 

المخلص، : المحصوؿ، كفى الحكمة: كله فى أصوؿ الفقه. الرد على أهل الزيغ كالطغياف
: السر المكنوف، كيقاؿ: كشرح اإلشارات البن سينا، كشرح عيوف الًحكمة، كفى الطلمسات

كغير هذا كثير من .. شرح المفصل فى النحو للزمخشرل، كشرح الوجيز فى الفقه للغزالى إنه
. مصنفاته، التى يتجلى فيها علم الرجل الواسع الغزير

 ست كستمائة من)هػ  َٔٔسنة  -رحمه ا   -كقد كانت كفاة الرازل .. هذا



(ُ/َِٔ )

 

أنه كاف بينه كبين الكرَّامية خبلؼ كبير كجدؿ فى أمور : بالرل، كيقاؿ فى سبب كفاته( الهجرة
العقيدة، فكاف يناؿ منهم كينالوف منه سبان كتكفيران، كأخيران سمُّود فمات على إثر ذلك 

. كاستراحوا منه
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

يقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كبار، كهو مطبوع كمتداكؿ بين أهل العلم، كيقوؿ ابن 
لم يتمه، كما يقوؿ ذلك ابن خلكاف فى كفيات  -أل الفخر الرازل  -إنه : قاضى شيهبة

القرآف كصل الفخر الرازل األعياف، إذف فمىن الذل أكمل هذا التفسير؟ كإلى أل موضع من 
فى تفسيرد؟ 

الحق أف هذد مشكلة لم نوفق إلى حلها حبلن حاسمان، لتضارب أقواؿ العلماء فى هذا 
الذل : "الموضوع، فابن حجر العسقبلنى، فى كتابه الدرر الكامنة فى أعياف المائة الثامنة، يقوؿ

ـ مكى نجم الدين المخزكمى أكمل تفسير فخر الدين الرازل، هو أحمد بن محمد بن أبى الحز
". هو مصرل( سبع كعشرين كسبعمائة من الهجرة)هػ  ِٕٕالقمولى، مات سنة 

كصنَّف الشيخ نجم الدين أحمد ابن محمد القمولى تكملة له، : "كصاحب كشف الظنوف يقوؿ
، كقاضى القضاة شهاب الدين بن ( سبع كعشرين كسبعمائة من الهجرة)هػ  ِٕٕكتوفى سنة 
( تسع كثبلثين كستمائة)هػ  ّٗٔكيى الدمشقى، كمَّل ما نقص منه أيضان، كتوفى سنة خليل الخ

 ."
فأنت ترل أف ابن حجر يذكر أف الذل أتم تفسير الفخر هو نجم الدين القمولى، كصاحب 
كشف الظنوف يجعل لشهاب الدين الخويى مشاركة على كجه ما فى هذد التكملة، كإف كانا 

. ـ يتم تفسيرديتفقاف على أف الرازل ؿ
كأما إلى أل موضع كصل الفخر فى تفسيرد؟ فهذد كاألكلى أيضان، كذلك ألننا كجدنا على 

الذل رأيته بخط السيد مرتضى نقبلن عن شرح الشفا للشهاب، : "هامش كشف الظنوف ما نصه
". أنه كصل فيه إلى سورة األنبياء

: من سورة الواقعة[ ِْ]لى فى اآلية كقد كجدت فى أثناء قراءتى فى هذا التفسير عند قوله تعا
 المسألة األكلى أصولية، ذكرها: "هذد العبارة{ جىزىآءن ًبمىا كىانيوٍا يػىٍعمىليوفى }

(ُ/َِٕ )



 

". إلخ.. اإلماـ فخر الدين رحمه ا  فى مواضع كثيرة، كنحن نذكر بعضها
. كهذد العبارة تدؿ على أف اإلماـ فخر الدين، لم يصل فى تفسيرد إلى هذد السورة

يىا أىيػُّهىا الذين آمىنيوٍا ًإذىا }من سورة المائدة [ ٔ]كما كجدتي عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
تراط النيَّة كاستشهد على اش. اآلية، أنه تعرَّض لموضوع النيَّة فى الوضوء.. { قيٍمتيٍم ًإلىى الصبلة

{ كىمىآ أمركا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكٍا ا  ميٍخًلًصينى لىهي الدين}: من سورة البينة[ ٓ]فيه بقوله تعالى فى اآلية 
كقد حققنا الكبلـ فى هذا الدليل فى تفسير : "كبيَّن أف اإلخبلص عبارة عن النيَّة، ثم قاؿ.. 

فلييرجع إليه فى طلب زيادة {   ميٍخًلًصينى لىهي الدينكىمىآ أمركا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكٍا ا}: قوله تعالى
". اإلتقاف

كهذد العبارة تيشعر بأف الفخر الرازل فسَّر سورة البيِّنة، أل أنه كصل إليها فى تفسيرد، كهذا 
. طبعان بحسب ظاهر العبارة المجرد عن كل شئ
ين، كتب تفسيرد هذا إلى هو أف اإلماـ فخر الد: كالذل أستطيع أف أقوله كحل لهذا االضطراب

سورة األنبياء، فأتى بعدد شهاب الدين الخويى، فشرع فى تكملة هذا التفسير كلكنه لم يتمه، 
كما يجوز أف يكوف الخويى أكمله إلى . فأتى بعدد نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه

هر من عبارة صاحب النهاية، كالقمولى كتب تكملة أخرل غير التى كتبها الخويى، كهذا هو الظا
. كشف الظنوف

كأما إحالة الفخر على ما كتبه فى سورة البيِّنة، فهذا ليس بصريح فى أنه كصل إليها فى تفسيرد، 
إذ لعله كتب تفسيران مستقبلن لسورة البيِّنة، أك لهذد اآلية كحدها، فهو يشير إلى ما كتب فيها 

. كيحيل عليه
لهذا االضطراب، كإنما هو توفيق يقوؿ على الظن  أقوؿ هذا، كأعتقد أنه ليس حبلن حاسمان 

. ييخطئ كييصيب
ثم إف القارئ فى هذا التفسير، ال يكاد يلحظ فيه تفاكتان فى المنهج كالمسلك، بل يجرل 
الكتاب من أكله إلى آخرد على نمط كاحد، كطريقة كاحدة، تجعل الناظر فيه ال يستطيع أف 

مكن من الوقوؼ على حقيقة المقدار الذل كتبه الفخر، ييميِّز بين األصل كالتكملة، كال يت
. كالمقدار الذل كتبه صاحب التكملة

كإف تفسير الفخر الرازل ليحظى بشهرة كاسعة بين العلماء، كذلك ألنه يمتاز عن غيرد .. هذا
 من كتب التفسير، باألبحاث الفيَّاضة الواسعة، فى نواح شتَّى من العلم،

(ُ/َِٖ )

 



". جمع فيه كل غريب كغريبة -أل الفخر الرازل  -إنه : "كلهذا يصفه ابن خلكاف فيقوؿ
 * *
: بات بين آيات القرآف كسورداهتماـ الفخر الرازل ببياف المناس* 

كقد قرأتي فى هذا التفسير، فوجدتي أنه يمتاز بذكر المناسبات بين اآليات بعضها مع بعض، 
كبين السور بعضها مع بعض، كهو ال يكتفى بذكر مناسبة كاحدة بل كثيران ما يذكر أكثر من 

. مناسبة
 * *
: اهتمامه بالعلـو الرياضية كالفلسفية* 

من االستطراد إلى العلـو الرياضية كالطبيعية، كغيرها من العلـو الحادثة فى الًملَّة، كما أنه ييكثر 
على ما كانت عليه فى عهدد، كالهي ة الفلكية كغيرها، كما أنه يعرض كثيران ألقواؿ الفبلسفة 

بالرد كالتفنيد، كإف كاف يصوغ أدلته فى مباحث اإللهيات على نمط استدالالته العقلية، كلكن 
. ا يتفق كمذهب أهل السينَّةبم

 * *
: موقفه من المعتزلة* 

ال  -كسُّنِّى يرل ما يراد أهل السُّنَّة، كيعتقد بكل ما يقرركنه من مسائل علم الكبلـ  -ثم إنه 
يدع فرصة تمر دكف أف يعرض لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم كالرد عليهم، ردان ال يراد البعض 

. كافيان كال شافيان 
ككاف ييعاب ببيراد الشبهة الشديدة، : "الحافظ ابن حجر يقوؿ عنه فى لساف الميزاففهذا هو 

". ييورد الشيبىه نقدان كيحلها نسي ة: "كيػيقىصِّر فى حلها، حتى قاؿ بعض المغاربة
كرأيت فى اإلكسير فى علم التفسير للنجم الطوفى ما : "كقاؿ ابن حجر أيضان فى لساف الميزاف

التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبى، كمن تفسير اإلماـ فخر ما رأيت فى : ملخصه
الدين، إال أنه كثير العيوب، فحدَّثنى شرؼ الدين النصيبى، عن شيخه سراج الدين السرمياحى 
المغربى، أنه صنَّف كتاب المأخذ فى مجلدين، بيَّن فيهما فى تفسير الفخر من الزيف كالبهرج، 

يورد شيبىه المخالفين فى المذهب كالدين على غاية ما يكوف من : ان كيقوؿككاف ينقم عليه كثير
كلعىمرل، إف : قاؿ الطوفى. التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السُّنَّة كالحق على غاية من الوهاء

حتى اتهمه بعض الناس، كلكنه خبلؼ ظاهر حاله، ألنه . هذا دأبه فى كتبه الكبلمية كالحكمة
أك مذهبان ما كاف عندد مىن يخاؼ منه حتى يستر عنه، كلعل سببه أنه كاف لو كاف اختار قوالن 

 يستفرغ أقواالن فى تقرير دليل الخصم، فبذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه ال يبقى عندد
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شئ من القول، كال شك أف القول النفسانية تابعة للقول البدنية، كقد صرَّح فى مقدمة نهاية 
". أنه مقرر مذهب خصمه تقريران لو أراد خصمه تقريرد لم يقدر على الزيادة على ذلك: العقوؿ
 * *
: موقفه من علـو الفقه كاألصوؿ كالنحو كالببلغة* 

ثم إف الفخر الرازل ال يكاد يمر بآية من آيات األحكاـ إال كيذكر مذاهب الفقهاء فيها، مع 
. باألدلة كالبراهين -الذل ييقلِّديد  -تركيجه لمذهب الشافعى 

كذلك نجدد يستطرد لذكر المسائل األصولية، كالمسائل النحوية، كالببلغية، كإف كاف ال يتوسع 
. لـو الكونية كالرياضيةفى ذلك توسعه فى مسائل الع

فالكتاب أشبه ما يكوف بموسوعة فى علم الكبلـ، كفى علـو الكوف كالطبيعة، إذ أف .. كبالجملة
. هذد الناحية، هى التى غلبت عليه حتى كادت تػيقىلِّل من أهمية الكتاب كتفسير للقرآف الكريم

مؤل تفسيرد بأقواؿ  إف اإلماـ فخر الدين الرازل: "كمن أجل ذلك قاؿ صاحب كشف الظنوف
كنقل عن أبى حياف " الحكماء كالفبلسفة، كخرج من شئ إلى شئ، حتى يقضى الناظر العجب

جمع اإلماـ الرازل فى تفسيرد أشياء كثيرة طويلة ال حاجة بها فى : "أنه قاؿ فى البحر المحيط
". فيه كل شئ إال التفسير: علم التفسير، كلذلك قاؿ بعض العلماء

اإلماـ فخر الدين الرازل كاف مولعان بكثرة االستنباطات كاالستطرادات فى تفسيرد،  كيظهر لنا أف
ما داـ يستطيع أف يجد صلة ما بين المستنبىط أك المستطرىد إليه كبين اللفظ القرآنى، كالذل 

اعلم : "يقرأ مقدمة تفسيرد ال يسعه إال أف يحكم على الفخر هذا الحكم، كذلك حيث يقوؿ
يمكن أف  -يريد الفاتحة  -ل لسانى فى بعض األكقات، أف هذد السورة الكريمة أنه مىرَّ عل

ييستنبىط من فوائدها كنفائسها عشرة آالؼ مسألة، فاستبعد هذا بعض الحيسَّاد، كقـو من أهل 
الجهل كالغى كالعناد، كحملوا ذلك على ما ألفود من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعانى، 

لية عن تحقيق المعاقد كالمبانى، فلما شرعتي فى تصنيف هذا الكتاب، قدَّمتي كالكلمات الخا
. إلخ" ... هذد المقدمة، لتصير كالتنبيه على أف ما ذكرناد أمر ممكن الحصوؿ، قريب الوصوؿ

فالكتاب بين يديك، فأًجٍل نظرؾ فى جميع نواحيه، فسوؼ ال ترل إال ما قلته فيه، كما .. كبعد
. حكمتي به عليه

* * * 
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( للبيضاكل)أنوار التنزيل كأسرار التأكيل   -ِ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف هذا التفسير، هو قاضى القضاة، ناصر الدين أبو الخير، عبد ا  ابن عمر بن محمد بن 
صاحب : "علٌى، البيضاكل الشافعى، كهو من ببلد فارس، قاؿ ابن قاضى شهبة فى طبقاته

كاف : "كقاؿ السبكى". كلى قضاء شيراز. كشيخ تلك الناحيةالمصنفات، كعالم أذربيجاف، 
تكلَّم كل من األئمة بالثناء على : "كقاؿ ابن حبيب". إمامان ميبرىزان نظَّاران خىيِّران، صالحان متعبدان 

كلى القضاء بشيراز، كتوفى ". مصنفاته، كلو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاد
، كقاؿ ابن كثير ( إحدل كتسعين كستمائة)هػ ُٗٔسنة : ؿ السبكى كاألسنولقا. بمدينة تبريز

كتاب المنهاج كشرحه فى : كمن أهم مصنفاته( . خمس كثمانين كستمائة)هػ ٖٓٔسنة : "كغيرد
أصوؿ الفقه، ككتاب الطوالع فى أصوؿ الدين، كأنوار التنزيل كأسرار التأكيل فى التفسير، كهو 

. ذد الكتب الثبلثة من أشهر الكتب كأكثرها تداكالن بين أهل العلمكد. ما نحن بصددد اآلف
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

تفسير العبلمة البيضاكل، تفسير متوسط الحجم، جمع فيه صاحبه بين التفسير كالتأكيل، على 
. مقتضى قواعد اللغة العربية، كقرر فيه األدلة على أصوؿ أهل السُّنَّة

كقد اختصر البيضاكل تفسيرد من الكشاؼ للزمخشرل، كلكنه ترؾ ما فيه من اعتزاالت، كإف 
كاف أحيانان يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاؼ، كمن ذلك أنه عندما فسَّر قوله تعالى 

لذم يػىتىخىبَّطيهي الذين يىٍأكيليوفى الربا الى يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمىا يػىقيوـي ا}: من سورة البقرة[ ِٕٓ]فى اآلية 
إال قيامان كقياـ المصركع، كهو كارد على ما : "اآلية، كجدناد يقوؿ... .. { الشيطاف ًمنى المس

كهذا أيضان من : "ثم يفسِّر المس بالجنوف كيقوؿ".. يزعموف أف الشيطاف يخبط اإلنساف فييصرىع
". زعمانهم أفَّ الجنى يمس الرجل فيختلط عقله

لما ذهب إليه الزمخشرل من أف الجن ال تسلط لها على اإلنساف إال  كال شك أف هذا موافق
. بالوسوسة كاإلغواء

كما أننا نجد البيضاكل قد كقع فيما كقع فيه صاحب الكشاؼ، من ذكرد فى نهاية كل سورة 
حديثان فى فضلها كما لقارئها من الثواب كاألجر عند ا ، كقد عرفنا قيمة هذد األحاديث، كقلنا 

 موضوعة باتفاؽ أهل الحديث، كليستي أعرؼ كيف اغترَّ إنها 
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عند آخر تفسيرد لكل سورة، مع ما له من بها البيضاكل فركاها كتابع الزمخشرل فى ذكرها 
مكانة علمية، كسيأتى اعتذار بعض الناس عنه فى ذلك، كإف كاف اعتذاران ضعيفان، ال يكتفى 

. لتبرير هذا العمل الذل ال يليق بعالم كالبيضاكل له قيمته كمكانته
الرازل،  ككذلك استمد البيضاكل تفسيرد من التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب للفخر

كمن تفسير الراغب األصفهانى، كضم لذلك بعض اآلثار الواردة عن الصحابة كالتابعين، كما أنه 
أعمل فيه عقله، فضمنه نكتان بارعة، كلطائف رائعة، كاستنباطات دقيقة، كل هذا فى أسلوب 

يهتم أحيانان كهو . رائع موجز، كعبارة تديؽ أحيانان كتخفى إال على ذل بصيرة ثاقبة، كفطنة نيِّرة
بذكر القراءت، كلكنه ال يلتـز المتواتر منها فيذكر الشاذ، كما أنه يعرض للصناعة النحوية، 

كلكن بدكف توسع كاستفاضة، كما أنه يتعرض عند آيات األحكاـ لبعض المسائل الفقهية بدكف 
الن عند تفسيرد توسع منه فى ذلك، كإف كاف يظهر لنا أنه يميل غالبان لتأييد مذهبه كتركيجه، فمث

.. { كالمطلقات يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلىثىةى قركاء}: من سورة البقرة[ ِِٖ]لقوله تعالى فى اآلية 
دىًعى الصبلة : "كقيركء جمع قيرء، كهو ييطلق للحيض كقوله عليه الصبلة كالسبلـ: يقوؿ ما نصه
: عشىكللطيهر الفاصل بين الحيضتين، كقوؿ األ" أياـ أقرائك

لما ضاع فيها من قيركء نسائكما ... مورثة ماالن كفى الحى رفعة 
كأصله االنتقاؿ من الطيهر إلى الحيض، كهو المراد فى اآلية، ألنه الداؿ على براءة الرحم ال 

أل كقت عٌدتهن، [ ُ: الطبلؽ]{ فىطىلِّقيوهينَّ ًلًعدَّتًًهنَّ }: الحيض كما قاله الحنفية، لقوله تعالى
طبلؽ األمىة تطليقتاف : "كأما قوله عليه الصبلة كالسبلـ. المشركع ال يكوف فى الحيض كالطبلؽ

ميٍردي فليراجعها، ثم ليمسكها : "، فبل ييقاًكـ ما ركاد الشيخاف فى قصة ابن عمر"كعًدتَّها حيضتاف
حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إف شاء أمسك بعد، كإف شاء طٌلق قبل أف يمس، فتلك 

. إلخ" ... ة التى أمر ا  تعالى أف تيطىلَّق لها النساءالًعدَّ 
كذلك نجد البيضاكل كثيران ما يقرر مذهب أهل السُّنَّة كمذهب المعتزلة، عندما يعرض لتفسير 

. آية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم
الكتاب الى رىٍيبى  ذىًلكى }: من سورة البقرة[ ّ]ك [ ِ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآليتين 

نراد يعرض { الذين يػيٍؤًمنيوفى بالغيب كىييًقيميوفى الصبلة كىممَّا رىزىقٍػنىاهيٍم يػيٍنًفقيوفى * ًفيًه هيدنل لٍِّلميتًَّقينى 
بتوسع ظاهر، كترجيح منه . لبياف معنى اإليماف كالنفاؽ عند أهل السُّنَّة كالمعتزلة كالخوراج

 .لمذهب أهل السُّنَّة
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نراد يتعرض { كىممَّا رىزىقٍػنىاهيٍم يػيٍنًفقيوفى }: كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى أكؿ سورة البقرة أيضان 
كل  للخبلؼ الذل بين أهل السُّنَّة كالمعتزلة فيما ييطلق عليه اسم الرزؽ، كيذكر كجهة نظر

. فريق، مع ترجيحه لمذهب أهل السُّنَّة
ريًكل، أك : كالبيضاكل رحمه ا  ميقِّله جدان من ذكر الركايات اإلسرائيلية، كهو ييٍصدِّر الركاية بقوله

. إشعاران منه بضعفها... ًقيل 
رى بىًعيدو ؼى }: من سورة النمل[ ِِ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية  قىاؿى فىمىكىثى غىيػٍ

ريكل أنه عليه : يقوؿ بعد فراغه من تفسيرها{ أىحىطتي ًبمىا لىٍم تيًحٍط ًبًه كىًجٍ تيكى ًمن سىبىبو بًنىبىبو يىًقينو 
إلى آخر القصة التى يقف البيضاكل بعد .. السبلـ لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج

كلعله فى عجائب قدرة : "صهغير القاطع بصحتها، حيث يقوؿ ما ف. ركايتها موقف المجوِّز لها
ا  كما خٌص به خاصة عبادد أشياء أعظم من ذلك، يستكبرها مىن يعرفها، كيستنكرها مىن 

". ينكرها
ثم إف البيضاكل إذا عرض لآليات الكونية، فبنه ال يتركها بدكف أف يخوض فى مباحث الكوف 

للفخر الرازل، الذل استمد كالطبيعة، كلعل هذد الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير 
فىأىتٍػبػىعىهي }: من سورة الصافات[ َُ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية . منه كما قلنا
الشهاب ما ييرل كأف كوكبان انقض، ثم يرد : نراد يعرض لحقيقة الشهاب فيقوؿ{ ًشهىابه ثىاًقبه 

إف صىحَّ  -ير فيشتعل فتخمين كما قيل إنه بخار يصعد إلى األث: على مىن يخالف ذلك فيقوؿ
. إلى آخر كبلمه فى هذا الموضوع".. لم ييناؼ ذلك -

هذا كأرل أف أسوؽ لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاكل فى تفسيرد، كالمبيِّنة 
لمصادرد التى رجع إليها كاختصرد منها، كشاهد على بعض ما ذكرناد من ناحية، كتتميمان للفائدة 

. من ناحية أخرل
كلطالما أحدِّث نفسى بأف : "قاؿ البيضاكل نفسه فى مقدمة تفسيرد هذا بعد الديباجة ما نصه

كتابان يحتول على صفوة ما بلغنى من عظماء الصحابة،  -يعنى التفسير  -أصنِّف فى هذا الفن 
كعلماء التابعين كمىن دكنهم من السىلىف الصالحين، كينطول على ًنكات بارعة، كلطائف رائعة، 
استنبطتها أنا كمىن قبلى ًمن أفاضل المتأخرين، كأماثل المحققين، كيعرب عن كجود القراءات 
المشهورة المىٍعزِّية إلى األئمة الثمانية المشهورين، كالشواذ المركية عن القرَّاء المعتبرين، إالَّ أف 

سنح لى بعد قصور بضاعتى ييثبطنى عن اإلقداـ، كيمنعنى عن االنتصاب فى هذا المقاـ، حتى 
 االستخارة ما صمم به عزمى على
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". الشركع فيما أردته، كاإلتياف بما قصدته، ناكيان أف أسميه بأنوار التنزيل كأسرار التأكيل
كقد اتفق إتماـ تعليق سواد هذا الكتاب المنطول على فوائد : "كيقوؿ فى آخر الكتاب ما نصه

فوة آراء أعبلـ األيمة، فى تفسير المشتمل على خبلصة أقواؿ أكابر األئمة، كص. ذكل األلباب
كالكشف عن عويصات ألفاظه كمعجزات مبانيه، مع اإليجاز الخالى عن . القرآف كتحقيق معانيه

". اإلخبلؿ، كالتلخيص العارل عن اإلضبلؿ، الموسـو بأنوار التنزيل كأسرار التأكيل
كشاؼ كلخَّصى منه، ضمن ككأنِّى به فى هذد الجملة األخيرة، يشير إلى أنه اختصر من تفسير اؿ

ما اختصرد كلخَّصىهي من كتب التفسير األخرل، غير أنه ترؾ ما فيه من نزعات الضبلؿ، 
. كشطحات االعتزاؿ

نواهد "فى حاشيته على هذا التفسير المسماة بػ  -رحمه ا   -كيقوؿ الجبلؿ السيوطى 
ضاكل لخَّصى هذا الكتاب كإف القاضى ناصر الدين البي: "ما نصه" األبكار كشوارد األفكار

فأجاد، كأتى بكل ميستجاد، كماز فيه أماكن االعتزاؿ، كطرح موضع الدسائس كأزاؿ، كحرَّر 
ميهمات، كاستدرؾ تتمات، فظهر كأنه سبيكه ًنضار، كاشتهر اشتهار الشمس فى رائعة النهار، 

رفوف، فأكىبَّ كعكف عليه العاكفوف، كلهىج بذكر محاسنه الواصفوف، كذاؽ طعم دقائقه العا
". عليه العلماء تدريسان كمطالعة، كبادركا إلى تلقيه بالقبوؿ رغبة فيه كمسارعة

كتاب عظيم  -يريد تفسير البيضاكل  -كتفسيرد هذا : "كيقوؿ صاحب كشف الظنوف ما نصه
الشأف غنى عن البياف، لخَّصى فيه من الكشاؼ ما يتعلق باإلعراب كالمعانى كالبياف، كمن 

الكبير ما يتعلق بالحكمة كالكبلـ، كمن تفسير الراغب ما يتعلق باالشتقاؽ كغوامض التفسير 
كضم إليه ما كىرَّل زناد فكرد من الوجود المعقولة، فجبل رين الشك . الحقائق كلطائف اإلشارات

: عن السريرة، كزاد فى العلم بسطة كبصيرة، كما قاؿ موالنا المنشى
ؼ قناع ما ييتلى بكش... أكلوا األلباب لم يأتوا 
يد بيضاء ال تيبلى ... كلكن كاف للقاضى 

كلكونه متبحران جاؿ فى ميداف فرساف الكبلـ، فأظهر مهارته فى العلـو حسبما يليق بالمقاـ، 
 كشف القناع عن تارة عن كجود محاسن اإلشارة، كٍملح االستعارة، كهتك

(ُ/ُِْ )

 

كترجماف المناطقة كميزانها، فحل ما . األستار أخرل عن أسرار المعقوالت بيد الحكمة كلسانها
أٍشكىلى على اآلناـ، كذلَّل لهم ًصعاب المراـ، كأكرد فى المباحث الدقيقة ما يػيٍؤمىني به عن الشيبىه 

أك رابعان بلفظ  كالذل ذكرد من كجود التفسير ثانيان أك ثالثان . المضلة، كأكضح لهم مناهج األدلة



. ، فهو ضعيف ضعف المرجوح أك ضعف المردكد"قيل"
كأما الوجه الذل تفرَّد فيه، كظن بعضهم أنه مما ال ينبغى أف يكوف من الوجود التفسيرية السُّنِّية، 

كحمل المبلئكة العرش كحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم كتدبيرهم له، كنحود، فهو ظن : كقوله
ف تصور مبانيه، كال يبلغ علمه إلى اإلحاطة بما فيه، فمىن اعترض بمثله من لعله يقصر فهمه ع

على كبلمه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء، كيرـك أف يقنص نسر السماء، ألنه مالك زماـ العلـو 
كقد اعترفوا له قاطبة بالفضل . الدينية، كالفنوف اليقينية، على مذهب أهل السُّنَّة كالجماعة

إليه قصب السبق، فكاف تفسيرد يحتول فنونان من العلم كعرة المسالك،  المطلق، كسلَّموا
كأنواعان من القواعد المختلفة الطرائق، كقٌل من برز فى فن إال كصدَّد عن سواد كشغله، كالمرء 
عدد لما جهله، فبل يصل إلى مرامه إال من نظر إليه بعين فكرد، كأعمى عين هواد، كاستعبد 

. حتى يسلم من الغلط كالزلل، كيقتدر على رد السفسطة كالجدؿ نفسه فى طاعة موالد،
كأما أكثر األحاديث التى أكردها فى أكاخر السور، فبنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه، كتعٌرض 
لنفحات ربه، تسامح فيه، كأعرض عن أسباب التجريح كالتعديل، كنحا نحو الترغيب كالتأكيل، 

. كدلَّى بغركر عالمان بأنها مما فاد صاحبه بزكر،
ثم إف هذا الكتاب ريًزؽ من عند ا  سبحانه كتعالى بحسن القبوؿ عند جمهور األفاضل 

، فعكفوا عليه بالدرس كالتحشية، فمنهم من علَّق تعليقة على سورة منه، كمنهم مىن  كالفحوؿى
يزيد ثم عىدَّ من هذد الحواشى ما ".. حشى تحشية تامة، كمنهم من كتب على بعض مواضع منه

عددد على األربعين، كال أطيل بذكرها، كمىن شاء االطبلع على ذلك فليرجع إليه فى موضعه 
حاشية : إف أشهر هذد الحواشى كأكثرها تداكالن كنفعان : الذل أشرٍت إليه، كحسبى أف أقوؿ

 .قاضى زادد، كحاشية الشهاب الخفاجى، كحاشية القونول

(ُ/ُِٓ )

 

فالكتاب من أيمهات كتب التفسير، التى ال يستغنى عنها مىن يريد أف يفهم كبلـ .. كجملة القوؿ
. رد كمعانيه، كهو مطبوع عدة طبعات، كمتوسط فى حجمها  تعالى، كيقف على أسرا

 * * *
( للنسفى)مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل   -ّ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف هذا التفسير، هو أبو البركات، عبد ا  بن أحمد بن محمود النسفى الحنفى، أحد 
امبلن عديم النظير فى زمانه، رأسان فى الفقه الزُّهاد المتأخرين، كاألئمة المعتبرين، كاف إمامان ؾ



كاألصوؿ، بارعان فى الحديث كمعانيه، بصيران بكتاب ا  تعالى، كهو صاحب التصانيف المفيدة 
متن الوافى فى الفركع، كشرحه الكافى، : فمن مؤلفاته. المعتبرة فى الفقه كاألصوؿ كغيرهما

ؿ الفقه، كالعيمدة فى أصوؿ الدين، كمدارؾ ككنز الدقائق فى الفقه أيضان، كالمنار في أصو
التنزيل كحقائق التأكيل، كهو التفسير الذل نحن بصدد الكبلـ عنه، كغير ذلك من المؤلَّفات 
التى تداكلها العلماء، كتناكلوها دراسة كبحثان، كليس هذا التراث العلمى بكثير على رجل تفقَّه 

شمس األئمة الكردل كعليه تفقه، كأحمد : ءعلى كثير من مشايخ عصرد كأخذ عنهم، كمن هؤال
. بن محمد العتابى الذل ركل عنه الزيادات

، كدفن ببلدة ( إحدل كسبعمائة من الهجرة)هػ  َُٕسنة  -رحمه ا   -ككانت كفاة النسفى 
. أيذج فرضى ا  عنه كأرضاد

 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

من تفسير البيضاكل كمن الكشاؼ للزمخشرل،  -رحمه ا   -سفى هذا التفسير، اختصرد الن
غير أنه ترؾ ما فى الكشاؼ من االعتزاالت، كجرل فيه على مذهب أهل السُّنَّة كالجماعة، 

كهو تفسير كسيط بين الطوؿ كالقصر، جمع فيه صاحبه بين كجود اإلعراب كالقراءات، كضمنه 
ية، كالمحسنَّات البديعية، كالكشف عن المعانى ما اشتمل عليه الكشاؼ من النكت الببلغ

الدقيقة الخفية، كأكرد فيه ما أكردد الزمخشرل فى تفسيرد من األس لة كاألجوبة، لكن ال على 
بل جعل ذلك فى الغالب كبلمان مدرجان فى ضمن شرحه " قلت... فبف قيل : "طريقته من قوله

ؼ من ذكرد لؤلحاديث الموضوعة فى لآلية، كما أنه لم يقع فيما كقع فيه صاحب الكشا
 .فضائل السور

(ُ/ُِٔ )

 

هذا كقد أكرد النسفى فى مقدمة تفسيرد عبارة قصيرة، أكضح فيها عن طريقته التى سلكها فيه، 
: كأرل أف أسوقها لك بنصها لتماـ الفائدة

تتعين إجابته، كتابان كسطان فى التأكيبلت، جامعان لوجود، اإلعراب  قد سألنى مىن: "قاؿ رحمه ا 
كالقراءات، متضمنان لدقائق علمى البديع كاإلشارات، حاليان بأقاكيل أهل السُّنَّة كالجماعة، خاليان 

عن أباطيل أهل البدع كالضبللة، ليس بالطويل الممل، كال بالقصير المخل، ككنت أيقدِّـ فيه 
ر أخرل، استقصاران لقوة البىشر عن درؾ هذا الوطر، كأخذان لسبيل الحذر عن ركوب رًٍجبلن كأؤخ

متن الخطر، حتى شرعتي فيه بتوفيق ا  كالعوائق كثيرة، كأتممته فى مدة يسيرة، كسميته 



". بمدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل
، أبو محمد، الشيخ زين الدين -يعنى تفسير النسفى  -اختصرد : "كقاؿ صاحب كشف الظنوف

كلكن لم يقع فى يدنا هذا المختصر، كلم نظفر ". عبد الرحمن بن أبى بكر بن العينى، كزاد فيه
. به حتى نحكم عليه

قرأتي فى هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفان موجز العبارة سهل المأخذ، مختصران من تفسير 
ضاكل أيضان حتى إنه ليأخذ الكشاؼ، جامعان لمحاسنه، متحاشيان لمساكئه، كمن تفسير البي

. عبارته بنصها أك قريبان منه كيضمنها تفسيرد
 * *
: خوضه فى المسائل النحوية* 

جامعان بين كجود اإلعراب كالقراءات، غير أنه من ناحية  -كما يقوؿ صاحبه  -كذلك كجدته 
، فمثبلن عند كال يزج بالتفاصيل النحوية فى تفسيرد كما يفعل غيرد. اإلعراب ال يستطرد كثيران 

يىٍسأىليونىكى عىًن الشهر الحراـ ًقتىاؿو ًفيًه }: من سورة البقرة[ ُِٕ]تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ًبيًل ا  كىكيٍفره ًبًه كالمسجد الحراـ ًبيره كىصىدٌّ عىن سى . اآلية.. { قيٍل ًقتىاؿه ًفيًه كى

كىصىٌد عن سبيل ا  كعن  ، أل"سبيل ا "عطف على ": كالمسجد الحراـ: "يقوؿ ما نصه
، أل كفر به كبالمسجد الحراـ، "به"المسجد الحراـ، كزعم الفٌراء أنه معطوؼ على الهاء فى 

 كال يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجركر إال ببعادة الجار،

(ُ/ُِٕ )

 

ككفر به : كبزيد، كلو كاف معطوفان على الهاء هنا لقيل: مررت به كزيد، كلكن تقوؿ: فبل تقوؿ
". كبالمسجد الحراـ

 * *
: موقفه من القراءات* 

. كأما من ناحية القراءات فهو ملتـز للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلى قارئها
 * * *

: خوضه فى مسائل الفقه* 
كذلك عند تفسيرد آلية من آيات األحكاـ نجدد يعرض للمذاهب الفقهية التى لها تعلق 

. كارتباط باآلية، كيوجه األقواؿ كلكن بدكف توسع
كىيىٍسأىليونىكى عىًن المحيض قيٍل }: من سورة البقرة[ ِِِ]لقوله تعالى فى اآلية  فمثبلن عند تفسيرد



هيوى أىذنل فاعتزلوا النسآء ًفي المحيض كىالى تػىٍقرىبيوهينَّ حتى يىٍطهيٍرفى فىًبذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوهينَّ ًمٍن حىٍيثي 
. { أىمىرىكيمي ا 

يجتنب ما اشتمل عليه  -رحمهما ا   -يوسف  ثم عند أبى حنيفة كأبى: " ... يقوؿ ما نصه
: ال ييوجب إال اعتزاؿ الفىريج، كقالت عائشة رضى ا  عنها -رحمه ا   -كمحمد . اإلزار

. يجتنب شعار الدـ كله ما سول ذلك
كوفى غير  -بالتشديد { حتى يىٍطهيٍرفى }كال تقربوا مجامعتهن : مجامعين، أك{ كىالى تػىٍقرىبيوهينَّ }

{ يىٍطهيٍرفى }غيرهم . أل يغتسلن، كأصله يتطهرف فأدغم التاء فى الطاء لقرب مخرجيهما -حفص 
له أف يقربها فى أكثر الحيض بعد : كقلنا. أل ينقطع دمهن، كالقراءتاف كآيتين، فعملنا بهما

انقطاع الدـ كإف لم تغتسل، عمبلن بقراءة التخفيف، كفى أقل منه ال يقربها حتى تغتسل أك 
ها كقت الصبلة، عمبلن بقراءة التشديد، كالحمل على هذا أكلى من العكس، ألنه يمضى علي

ال يقربها حتى  -رحمه ا   -كعند الشافعى . حين ذ يجب ترؾ العمل ببحداهما لما عيرؼ
.. ". فجامعوهن، فجمع بينهما: { فىًبذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوهينَّ }: تطهر كتتطهر، دليله قوله تعالى

لمذهبه الحنفى كيرد على مىٍن خالفه فى كثير من األحياف، كإف أردت الوقوؼ على  كهو ينتصر
كالمطلقات }: من سورة البقرة[ ِِٖ]ذلك فارجع إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

 ؛ كعند( ٖٗص  ُجػ .. ){ يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلىثىةى قركاء

(ُ/ُِٖ )

 

كىًإف طىلٍَّقتيميوهينَّ ًمن قػىٍبًل أىف تىمىسُّوهينَّ }: ة البقرةمن سور( ِّٕ)تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
. { حكىقىٍد فػىرىٍضتيٍم لىهينَّ فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا فػىرىٍضتيٍم ًإالَّ أىف يػىٍعفيوفى أىٍك يػىٍعفيوىٍا الذم بًيىًدًد عيٍقدىةي النكا

أىٍسًكنيوهينَّ ًمٍن }: ؽمن سورة الطبل[ ٔ]كعند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية ( ٓٗص  ُجػ )
( . َُِص  ْجػ )اآلية، .. { حىٍيثي سىكىنتيم مِّن كيٍجدًكيمٍ 

 * *
: موقفه من اإلسرائيليات* 

كمما نلحظه على هذا التفسير أنه ميًقل جدان فى ذكرد لئلسرائيليات، كما يذكرد من ذلك يمر 
. عليه بدكف أف يتعقبه أحيانان، كأحيانان يتعقبه كال يرتضيه

كىكىًرثى سيلىٍيمىافي دىاكيكدى }: من سورة النمل[ ُٔ]الن نجدد عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية فمث
ليت ذا : ركل أنه صاحب فاختة فأخبر أنها تقوؿ: يقوؿ{ كىقىاؿى ياأيها الناس عيلٍِّمنىا مىنًطقى الطير

: يقوؿ: اؿكصاح هدهد فق. كما تدين تداف: يقوؿ: الخلق لم ييخلقوا، كصاح طاككس فقاؿ



: قىدِّموا خيران تجدكد، كصاحت رخمة فقاؿ: يقوؿ: كصاح خطاؼ فقاؿ. استغفركا ا  يا مذنبوف
سبحاف ربى : سبحاف ربى األعلى ملء سمائه كأرضه، كصاح قمرل فأخبر أنه يقوؿ: تقوؿ

مىن سكت سلم، كالديك : كل شئ هالك إال ا ، كالقطاة تقوؿ: الحدأة تقوؿ: األعلى، كقاؿ
يا بن آدـ، ًعٍش ما ش ت آخرؾ الموت، كالعيقاب : اذكركا ا  يا غافلوف، كالنسر يقوؿ: كؿيق

. سبحانه ربى القدكس: كالضفدع يقوؿ. فى البيعد عن الناس أينس: يقوؿ
. بدكف أف يتعقب ما ذكرد من ذلك كله{ كىأيكتًينىا ًمن كيلِّ شىٍيءو }: ثم يتكلم عن قوله تعالى

ًإنِّي ميٍرًسلىةه ًإلىٍيًهٍم ًبهىًديَّةو }: من سورة النمل أيضان [ ّٓ]قوله تعالى فى اآلية كمثبلن عند تفسيرد ؿ كى
نراد يذكر خبر هدية بلقيس لسليماف كما كاف من امتحانها له، .. { فػىنىاًظرىةه ًبمى يػىٍرًجعي المرسلوف

عىقِّب كهو خبر أشبه ما يكوف بقصة نسجها خياؿ شخص مسرؼ فى تخيله، كمع ذلك فبل مي 
. عليها اإلماـ النسفى بكلمة كاحدة

كىهىٍل أىتىاؾى نػىبىأي }[ : ص]فى سورة [ ِِ]ك [ ُِ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآليتين 
هيٍم قىاليوٍا الى تىخىٍف خىٍصمىاًف بغى * الخصم ًإٍذ تىسىوَّريكٍا المحراب  ًإٍذ دىخىليوٍا على دىاكيكدى فػىفىزًعى ًمنػٍ

نػىنىا بالحق كىالى تيٍشًطٍط كاهدنآ إلى سىوىآًء الصراطبػىٍعضينىا عل بعد أف  -نراد .. { ل بػىٍعضو فاحكم بػىيػٍ
كما ييحكى أنه : "يقوؿ ما نصه -يذكر من الركايات ما الى يتنافى مع عصمة داكد عليه السبلـ 

 بعث مرة بعد مرة أكريا إلى غزكة البلقاء كأحب أف ييقتل

(ُ/ُِٗ )

 

عن فبل يليق من المتسمين بالصبلح من أفناء الناس، فضبلن  -يعنى زكجة أكريا  -ليتزكجها 
مىن حدَّثكم بحديث داكد عليه السبلـ على ما : بعض أعبلـ األنبياء، كقاؿ علٌى رضى ا  عنه

". يركيه القصاص، جلدته مائة كستين، كهو حد الفرية على األنبياء
كىلىقىٍد فػىتػىنَّا سيلىٍيمىافى }: أيضان [ ص]من سورة [ ّْ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

نراد يذكر من الركايات ما ال يتنافى مع عصمة سليماف .. { ا على كيٍرًسيًِّه جىسىدان ثيمَّ أىنىابى كىأىٍلقىٍينى 
كأما ما ييركل من حديث الخاتم كالشيطاف، كعبادة الوثن فى : "عليه السبلـ، ثم يقوؿ ما نصه

". بيت سليماف عليه السبلـ، فمن أباطيل اليهود
يتصدل للتنبيه كالرد على  -رحمه ا   -جد النسفى ففى هذد اآلية األخيرة كما قبلها ف

القىصص المكذكب الذل يتنافى مع عصمة األنبياء، كال يتساهل هنا كما تساهل فيما مثَّلنا به 
قبل ذلك، كلعله يرل أف كل ما يمس العقيدة من هذا القىصص يجب التنبيه على عدـ صحته، 

تعقيب عليه، ما داـ يحتمل الصدؽ كالكذب فى  كما ال يمس العقيدة فبل مانع من ركايته بدكف



. ذاته، كال يتنافى مع العقل أك يتصادـ مع الشرع
كإف الكتاب لمتداكؿ بين أهل العلم، كمطبوع فى أربعة أجزاء متوسطة الحجم، كقد نػىفَّعى .. هذا

. ا  به الناس كما نفَّعىهم بغيرد من مؤلَّفات النسفى رحمه ا 
 * * *

( للخازف)التأكيل فى معانى التنزيل ليبىاب   -ْ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

هو عبلء الدين، أبو الحسن، علٌى بن محمد ابن إبراهيم بن عمر بن خليل . مؤلف هذا التفسير
اشتهر بذلك ألنه كاف خازف كتب . البغدادل، الشافعى، الصوفى، المعركؼ بالخازف. الشيحى

، ( ثماف كسبعين كستمائة من الهجرة)هػ  ٖٕٔد ببغداد سنة كؿي . خانقاد السميساطية بدمشق
كسمع بها من ابن الدكاليبى، كقدـ دمشق فسمع من القاسم ابن مظفر ككزيرة بنت عمر، 

كاف من أهل العلم، جمع كألَّف، كحدَّث ببعض : "قاؿ ابن قاضى شهبة. كاشتغل بالعلم كثيران 
ليبىاب التأكيل فى معانى : ة فى فنوف مختلفة، فمن ذلككقد خىلَّف رحمه ا  كتبان جمَّ ". مصنفاته

التنزيل، كهو التفسير الذل نريد الكبلـ عنه، كشرح عمدة األحكاـ، كمقبوؿ المنقوؿ فى عشر 
مجلدات، جمع فيه بين مسندل الشافعى كأحمد كالكتب الستة كالموطأ كسنن الدارقطنى، 

 ككاف رحمه ا . كرتَّبه على األبواب، كجمع سيرة نبوية مطوَّلة

(ُ/َِِ )

 

إحدل كأربعين )هػ  ُْٕتوفى سنة . صوفيان حسن السمت بشوش الوجه، كثير التودد للناس
. بمدينة حلب، فرحمه ا  رحمة كاسعة( كسبعمائة من الهجرة

 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

تفسير اختصرد مؤلفه من معالم التنزيل للبغول، كضم إلى ذلك ما نقله كلٌخصه من هذا اؿ
سول النقل كاالنتخاب، مع حذؼ األسانيد  -كما يقوؿ  -تفاسير من تقدَّـ عليه، كليس له فيه 

. كتجنب التطويل كاإلسهاب
لتها، مملوء باألخبار كهو مكثر من ركاية التفسير المأثور إلى حد ما، مىٍعًنىُّ بتقرير األحكاـ كأد

التاريخية، كالقصص اإلسرائيلى الذل ال يكاد يسلم كثير منه أماـ ميزاف العلم الصحيح كالعقل 
السليم، كأرل أف أسوؽ هنا ما قاله الخازف نفسه فى مقدمة تفسيرد، مبيِّنان به طريقته التى 

. سلكها، كمنهجه الذل نهجه فيه، كفيها ًغنى عن كل شئ



ٍبر النبيل، :  تعالىقاؿ رحمه ا  كلما كاف كتاب معالم التنزيل، الذل صنَّفه الشيخ الجليل، كالحى
اإلماـ العالم محيى السُّنَّة، قدكة األيمة، كإماـ األئمة، مفتى الًفرؽ، ناصر الحديث، ظهير الدين، 

لمصنفات ًمن أجَّلِّ ا -قدَّس ا  ركحه، كنوَّر ضريحه  -أبو محمد الحسين ابن مسعود البغول 
جامعان للصحيح من األقاكيل، عاريان عن الشيبه . فى علم التفسير كأعبلها، كأنبلها كأسناها

كالتصحيف كالتبديل، محلٌى باألحاديث النبوية، مطرزان باألحكاـ الشرعية، موشىن بالقىصص 
ميفرغان الغريبة، كأخبار الماضين العجيبة، ميرصعان بأحسن اإلشارات، مخرجان بأكضح العبارات، 

كجعل الجنة متقلبه . فى قالب الجماؿ بأفصح مقاؿ، فرحم ا  تعالى ميصنِّفه كأجزؿ ثوابه
، أحببتي أف أنتخب من غيرىًر فوائدد، كديرىًر فرائدد، كزكاهر . كمآبه لما كاف هذا كتاب كما كصفتي

ير، حاكيان نصوصه، كجواهر فصوصه، مختصران جامعان لمعانى التفسير، كليباب التأكيل كالتعب
لخبلصة منقوله، متضمنان لنكته كأصوله، مع فوائد نقلتها، كفرائد لخَّصتها من كتب التفسير 

المصنَّفة، فى سائر علومه المؤلَّفة، كلم أجعل لنفسى تصرفان سول النقل كاالنتخاب، مجتنبان حد 
كردتي فيه من التطويل كاإلسهاب، كحذفتي منه اإلسناد ألنه أقرب إلى تحصيل المراد، فما أ

فبف الكتاب ييطلب  -األحاديث النبوية كاألخبار المصطفوية، على تفسير آية أك بياف حكم 
عزكتيه إلى مخرجه، كبيَّنتي اسم ناقله،  -بيانه من السُّنَّة، كعليها مدار الشرع كأحكاـ الدين 

يح أبى عبد فما كاف من صح. كجعلتي عوض كل اسم حرفان ييعرؼ به، ليهوف على الطالب طلبه
كما كاف ( . خ)ا  محمد بن إسماعيل البخارل فعبلمته قبل ذكر الصحابى الراكل للحديث 

 من صحيح أبى الحسين مسلم ابن الحجاج

(ُ/ُِِ )

 

كما كاف من كتب السنن، ( . ؽ)كما كاف مما اتفقا عليه فعبلمته ( . ـ)النيسابورل فعبلمته 
كما لم أجدد فى هذد . كسنن أبى داكد، كالترمذل، كالنسائى فبنى أذكر اسمه بغير عبلمة

ل بسندد، كما ركاد ركل البغو: قلت. الكتب ككجدت البغول قد أخرجه بسند له انفرد به
كما كاف فيه من أحاديث زائدة كألفاظ . ركل البغول ببسناد الثعلبى: البغول ببسناد الثعلبى قلت

متغيرة فأعتمدد، فبنى اجتهدت فى تصحيح ما أخرجته من 
الكتب المعتبرة عند العلماء كالجمع بين الصحيحين للحميدل، ككتاب جامع األصوؿ البن 

ليكوف . ل عوَّضتي عن حذؼ اإلسناد شرح غريب الحديث كما يتعلق بهاألثير الجزرل، ثم إف
أكمل فائدة فى هذا الكتاب، كأسهل على الطيبلب، كسقته بأبلغ ما قدرتي عليه من اإليجاز 

كينبغى لكل مؤلف كتابان فى فن قد سيبق إليه، أف ال . كحسن الترتيب، مع التسهيل كالتقريب



أك شرحه . أك جمعه إف كاف متفرقان . باط شئ إف كاف معضبلن استن: يخلو كتابه من خمس فوائد
أك إسقاط حشو كتطويل، كأرجو أف ال يخلو هذا . أك حيٍسن نظم كتأليف. إف كاف غامضان 

". ليباب التأكيل فى معانى التنزيل: "كسمَّيته. الكتاب عن هذد الخصاؿ التى ذكرت
. فى فصل القرآف كتبلكته كتعليمه: الفصل األكؿ -ثم قدَّـ الخازف لتفسيرد بخمسة فصوؿ 

فى كعيد مىن قاؿ فى القرآف برأيه من غير علم، ككعيد مىن أكتى القرآف فنسيه : الفصل الثانى
. فى جمع القرآف كترتيب نزكله، كفى كونه نزؿ على سبعة أحرؼ: الفصل الثالث. كلم يتعهدد

فى : الفصل الخامس. ل ذلكفى كوف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ كما قيل ؼ: الفصل الرابع
. ثم ابتدأ بعد ذلك فى التفسير. معنى التفسير كالتأكيل

: توسعه فى ذكر اإلسرائيليات* 
كقد قرأت فى هذا التفسير كثيران فوجدته يتوسع فى ذكر القصص اإلسرائيلى ككثيران ما ينقل ما 

كغيرد، كهو فى الغالب  جاء من ذلك عن بعض التفاسير التى تعنى بهذد الناحية كتفسير الثعلبى
ال يػيعىقِّب على ما يذكر من القىصص اإلسرائيلى، كال ينظر إليه بعين الناقد البصير، كإف كاف فى 

. بعض المواضيع ال يترؾ القصة تمر بدكف أف يػيبػىيِّن لنا ضعفها أك كذبها، كلكن على ندرة
نػىبىأي الخصم ًإٍذ تىسىوَّريكٍا المحراب كىهىٍل أىتىاؾى }[ : ص]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى سورة 

{ كىظىنَّ دىاكيكدي أىنَّمىا فػىتػىنَّادي فاستغفر رىبَّهي كىخىرَّ رىاًكعان كىأىنىابى }: اآليات إلى قوله تعالى{ ... ... .
نراد يسوؽ قىصصان أشبه ما يكوف بالخرافة كقصة الشيطاف الذل تمثَّل لداكد فى [ ِْ-ُِ]

ها من كل لوف حسن، كجناحاها من الدُّر كالزبرجد، فطارت ثم كقعت صورة حمامة من ذهب في
بين رجليه كألهته عن صبلته، كقصة المرأة التى كقع بصرد عليها فأعجبه جمالها فاحتاؿ على 

زكجها حتى قيًتل رجاء أف تسلم له هذد المرأة التى فيًتنى بها كشيًغفى بحبها، كغير ذلك من 
فصل فى تنزيه داكد عليه الصبلة : "كلكنه يأتى بعد كل هذا فيقوؿ الركايات العجيبة الغريبة،

 كالسبلـ عما ال يليق به كيينسب

(ُ/ِِِ )

 

. كيػيفىنِّد فى هذا الفصل كل ما ذكرد مما يتنافى مع عصمة نبى ا  داكد عليه السبلـ" إليه
كلكنَّا نرل الخازف يمر بقصص كثيرة ال ييعقِّب عليها، مع أف بعضها غاية فى الغرابة، كبعضها 

. مما يخل بمقاـ النبوَّة
{ أىكىل الفتية ًإلىى الكهف ًإذٍ }: من سورة الكهف[ َُ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

اآلية، نراد يذكر قصة أصحاب الكهف، كسبب خركجهم إليه عن محمد بن إسحاؽ كمحمد .. 



. بن يسار، كهى غاية فى الطوؿ كالغرابة كمع ذلك فهو يذكرها كال يػيعىقِّب عليها بلفظ كاحد
كىأىيُّوبى ًإٍذ نادل رىبَّهي } :من سورة األنبياء[ ْٖ، ّٖ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآليتين 
نىادي أىٍهلىهي * أىنِّي مىسًَّنيى الضر كىأىنتى أىٍرحىمي الراحمين  فاستجبنا لىهي فىكىشىٍفنىا مىا ًبًه ًمن ضيرٍّ كىآتػىيػٍ

ة نراد يركل فى حق أيوب عليه السبلـ، قص.. { كىًمثٍػلىهيٍم مَّعىهيٍم رىٍحمىةن مٍِّن ًعنًدنىا كذكرل ًلٍلعىاًبًدينى 
طويلة جدان عن كىهب بن منبَّه، كهى مما ال يكاد يقرها الشرع أك ييصدِّقها العقل، لما فيها من 
المنافاة لمقاـ النبوَّة، كمع ذلك، فهو يذكر هذد القصة كيمر عليها بدكف أف يػيعىقِّب عليها بأية 

. كلمة
 * *
: عنايته باألخبار التاريخية* 

يض فى ذكر الغزكات التى كانت على عهد النبى صلى كذلك نبلحظ على هذا التفسير أنه يف
. ا  عليه كسلم كأشار إليها القرآف

ياأيها الذين آمىنيوٍا اذكركا }: من سورة األحزاب[ ٗ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ٍلنىا عىلىٍيًهٍم رًيحان كىجي  نيودان لٍَّم تػىرىٍكهىا كىكىافى ا  ًبمىا تػىٍعمىليوفى نًٍعمىةى ا  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ جىآءىٍتكيٍم جينيوده فىأىٍرسى

ثم يذكر كقائع " ذكر غزكة الخندؽ كهى األحزاب: "نراد بعد أف يفرغ من التفسير يقوؿ{ بىًصيران 
. الغزكة كما جرل فيها باستفاضة كتوسع
كيٍم أىٍرضىهيٍم كىأىٍكرىثى }: من سورة األحزاب أيضان [ ِٕ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

نراد يستطرد إلى ذكر .. { كىًديىارىهيٍم كىأىٍموىالىهيٍم كىأىٍرضان لٍَّم تىطى يوهىا كىكىافى ا  على كيلِّ شىٍيءو قىًديران 
. غزكة بنى قريظة، بتوسع ظاهر، كتفصيل تاـ

 * *
: عنايته بالناحية الفقهية* 

 فقهية، فبذا تكلَّمكذلك نجد هذا التفسير يعنى جد العناية بالناحية اؿ

(ُ/ِِّ )

 

عن آية من آيات األحكاـ، استطرد إلى مذاهب الفقهاء كأدلَّتهم، كأقحم فى التفسير فركعان 
. ر بوصف كونه مفسِّران فى قليل كال كثيرفقهية كثيرة، قد ال تهم المفسِّ 

لِّلًَّذينى يػيٍؤليوفى ًمن نِّسىآئًًهٍم }: من سورة البقرة( ِِٔ)فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ع فرك: "نراد بعد أف ينتهى من التفسير يقوؿ{ تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو فىًبٍف فىآءيك فىًبفَّ ا  غىفيوره رًَّحيمه 

فى حكم ما إذا حف أنه ال يقرب : الفرع األكؿ -ثم يذكر خمسة فركع " تتعلق بحكم اآلية



فى حكم ما لو حلف أال يطأها أقل من : زكجته أبدان أك مدة هى أكثر من أربعة أشهر، كالثانى
فى مدة اإليبلء فى : فى حكم ما لو حلف أال يطأها أربعة أشهر، كالرابع: أربعة أشهر، كالثالث

فيما إذا خرج من اإليبلء بالوطء، : الحر كالعبد كاختبلؼ المذاهب فى ذلك، كالخامس حق
. فهل تجب عليه كفَّارة أك ال تجب

كالمطلقات يػىتػىرىبٍَّصنى }: من سورة البقرة[ ِِٖ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
لحنفية كمذهب الشافعية فيما تنقضى به اآلية، نراد يعرض لمذهب ا.. { بًأىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلىثىةى قركاء

فيذكر أربع مسائل، يتكلم فى " فصل فى أحكم الًعدَّة، كفيه مسائل: "ثم يقوؿ.. ًعدَّة الحائض
عن ًعدَّة المتوفى عنها زكجها، كفى : عن ًعدَّة الحوامل، كفى الثانية: المسألة األكلى منها

.. عن ًعدَّة اإلماء: الرابعةعن ًعدَّة المطلِّقة المدخوؿ بها، كفى : الثالثة
فىًبٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى }: من سورة البقرة[ ِِٗ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
فصل فى حكم الخيٍلع، كفيه : "اآلية، نجدد يقوؿ.. { ا  فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا ًفيمىا افتدت ًبهً 

فى جواز : فيما ييباح من أجله الخيٍلع، كالثانية: ألة األكلىكيذكر ثبلث مسائل؛ المس" مسائل
فى اختبلؼ العلماء فى الخيٍلع هل هو فسخ أك : الخيٍلع بأكثر مما أعطاها كعدـ جوازد، الثالثة

. طبلؽ؟
كمثبلن عند تفسيرد آلية الظىهىار الًتى فى أكؿ سورة المجادلة نراد يسوؽ فصبلن فى أحكاـ 

. ؽ بالظىهىار، كيورد فيه ثمانى مسائل ال نطيل بذكرهاالكفَّارة، كما يتعل
 * *
: عنايته بالمواعظ* 

ثم إفَّ هذا التفسير كثيران ما يتعرض للمواعظ كالرقاؽ، كيسوؽ أحاديث الترغيب كالترهيب، 
كلعل نزعة الخازف الصوفية هى التى أثَّرت فيه فجعلته يعنى بهذد الناحية كيستطرد إليها عند 

. المناسبات
تتجافى جينيوبػيهيٍم عىًن }: من سورة السجدة[ ُٔ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

 فصل فى فضل: "اآلية؛ نراد يقوؿ بعد االنتهاء من التفسير.. { المضاجع

(ُ/ِِْ )

 

ثم يسوؽ فى ذلك أحاديث كثيرة عن النبى صلى ا  عليه كسلم ".. قياـ الليل كالحث عليه
. كلها تدكر على البخارل كمسلم كالترمذل
كلكن شيٍهرته . ت كثيرة فى نواح من العلم مختلفةكهكذا نجد هذا التفسير يطرؽ موضوعا



القىصصية، كسيٍمعه اإلسرائيلية، أساءت إليه كثيران، ككادت تصد الناس عن الرجوع إليه كالتعويل 
كلعل ا  يهيئ لهذا الكتاب مىٍن يػيعىلِّق عليه بتعليقات توضح غىثَّهي ًمٍن سىًمينه، كتستخلص !!. عليه

تاب مطبوع فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم، كهو متداكىؿ بين الناس، كالك. صحيحه ًمٍن سقيمه
. خصوصان مىٍن له شغف بالقىصص ككلوع باألخبار

 * * *
( ألبى حياف)البحر المحيط   -ٓ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين، أبو عبد ا ، محمد بن يوسف بن علٌى بن يوسف بن حياف، 
أربع كخمسين )هػ  ْٓٔدلسى، الغرناطى، الحيَّانى، الشهير بأبى حيَّاف، المولود سنة األف

( . كستمائة من الهجرة
ميلِّمان بالقراءات صحيحها كشاذها، قرأ القرآف على الخطيب عبد الحق بن  -رحمه ا   -كاف 

أبى علٌى بن أبى علٌى إفرادان كجمعان، ثم على الخطيب أبى جعفر ابن الطباع، ثم على الحافظ 
ـى اإلسكندرية فقرأ  األحوص بمالقة، كسمع الكثير من العلماء بببلد األندلس كإفريقية، ثم قىًد
القراءات على عبد النصير بن علٌى المريوطى، كبمصر على أىبى طاهر إسماعيل بن عبد ا  

قاؿ أبو . األدب المليجى، كالـز بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس، فسمع عليه كثيران من كتب
كقاؿ " كعدة مىن أخذتي عنه أربعمائة كخمسوف شخصان، كأما مىٍن أجازتى فكثير جدان : "حياف

لم أرد قط إال يسمع، أك يشتغل، أك يكتب، أك ينظر فى كتاب، كلم أرد على غير : "الصفدل
". ذلك

ير من كذلك عيًرؼ أبو حياف، بكثرة نظمه لؤلشعار كالموشحات، كما كاف على جانب كب
المعرفة باللغة، أما النحو كالتصريف فهو اإلماـ المطلق فيهما، خدـ هذا الفن أكثر عمرد، حتى 
صار ال ييذكر أحد فى أقطار األرض فيهما غيرد، كبجانب هذا كله كاف ألبى حياف اليد الطولى 

. فى التفسير، كالحديث، كتراجم الرجاؿ، كمعرفة طبقاتهم، خصوصان المغاربة
كثير عنه العلم حتى صار من تبلمذته أئمة كأشياخ فى حياته، كهو الذل جىسَّر الناس  كلقد أخذ

كأما مؤلفاته فكثيرة، انتشرت فى حياته . على كتب ابن مالك كرىغَّبتهم فيها كشرح لهم غامضها
 كبعد كفاته فى كثير من أقطار األرض كتلقاها الناس

(ُ/ِِٓ )

 



تفسير البحر المحيط الذل نحن بصددد اآلف، كغريب القرآف فى مجلد : بالقبوؿ، كمن أهمها
كاحد، كشرح التسهيل، كنهاية اإلعراب، كخبلصة البياف، كله منظومة على كزف الشاطبية فى 

بغير رموز، كهي أخصر كأكثر فوائد، كلكنها لم تيرزؽ من القبوؿ حظ الشاطبية هذا، القراءات 
إف أبا حياف كاف ظاهرل المذهب، ثم رجع عنه كتبع الشافعى على مذهبه، ككاف عريان : كقد قيل

أما كفاته فكانت بمصر . من الفلسفة، بري ان من االعتزاؿ كالتجسيم، متمسكان بطريقة السىلىف
. ، فرحمه ا  كرضى عنه( خمس كأربعين كسبعمائة من الهجرة)ػ ق ْٕٓسنة 
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

كمعتبر عندهم . يقع هذا التفسير فى ثماف مجلدات كبار، كهو مطبوع كمتداكؿ بين أهل العلم
كريم، إذ أف المرجع األكؿ كاألهم لمن يريد أف يقف على كجود اإلعراب األلفاظ القرآف اؿ

الناحية النحوية هى أبرز ما فيه من البحوث التى تدكر حوؿ آيات الكتاب العزيز، كالمؤلف إذ 
قد أكثر  -كالحق يقاؿ  -يتكلم عن هذد الناحية، فهو ابن بجدتها، كفارس حلبتها، غير أنه 

كتاب من مسائل النحو فى كتابه، مع توسعه فى مسائل الخبلؼ بين النحويين، حتى أصبح اؿ
. أقرب ما يكوف إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير

كإف أبا حياف كإف غلبت عليه الصناعة النحوية فى تفسيرد إال أنه مع ذلك لم ييهمل ما .. هذا
عداها من النواحى التى لها اتصاؿ بالتفسير، فنراد يتكلم على المعانى اللغوية للمفردات، 

سوخ، كالقراءات الواردة مع توجيهها، كما أنه ال يغفل كيذكر أسباب النزكؿ، كالناسخ كالمن
الناحية الببلغية فى القرآف، كال يهمل األحكاـ الفقهية عندما يمر بآيات األحكاـ، مع ذكرد لما 
جاء عن السلف كمن تقدمه من الخلف فى ذلك، كل هذا على طريقة كضعها لنفسه، كمشى 

: كذلك حيث يقوؿعليها فى كتابه، كنبهنا عليها فى مقدمته، 
كترتيبى فى هذا الكتاب، أنى أبتدئ أكالن بالكبلـ على مفردات اآلية التى أفسرها لفظة لفظة، "

فيما يحتاج إليه من اللغة كاألحكاـ النحوية التى لتلك اللفظة قبل التركيب، كإذا كاف للكلمة 
اسب لها من تلك معنياف أك معاف ذكرتي ذلك فى أكؿ موضع فيه تلك الكلمة، ليينظر ما ين

المعانى فى كل موضع تقع فيه فٍيحمل عليه، ثم أشرع فى تفسير اآلية ذاكران سبب نزكلها إذا 
كاف لها سبب، كنسخها، كمناسبتها، كارتباطها بما قبلها، حاشدان فيها القراءات، شاذها 

ل فهم معانيها، ذاكران توجيه ذلك فى علم العربية، ناقبلن أقاكيل السىلىف كالخلىف ؼ. كمستعملها
 متكلمان 

(ُ/ِِٔ )

 



كلمة كإف اشتهرت حتى أتكلم عليها، مبديان ما  على جليها كخفيها، بحيث أنى ال أغادر منها
فيها من غوامض اإلعراب، كدقائق اآلداب، من بديع كبياف، مجتهدان أنى ال أكرر الكبلـ فى 

لفظ سبق، كال فى جملة تقدَّـ الكبلـ عليها، كال فى آية فيسِّرت، بل أذكر فى كثير منها الحوالة 
لفظة أك الجملة أك اآلية، كإف عرض تكرير فبمزيد على الموضع الذل تيكلِّم فيه على تلك اؿ

فائدة، ناقبلن أقاكيل الفقهاء األربعة كغيرهم فى األحكاـ الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآنى، 
ميحيبلن على الدالئل التى فى كتب الفقه، ككذلك ما نذكرد من القواعد النحوية أحيل فى تقريرها 

ك، كربما أذكر الدليل إذا كاف الحكم غريبان أك خبلؼ مشهور كاالستدالؿ عليها على كتب النح
ما قاؿ معظم الناس، بادئان بمقتضى الدليل كما دىؿَّ عليه ظاهر اللفظ مرجِّحان له لذلك، ما لم 

يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه متنكبان فى اإلعراب عن الوجود التى تنٌزد القرآف عنها، 
أف ييعدؿ عنه، كأنه ينبغى أف ييحمل على أحسن إعراب كأحسن تركيب، إذ مبيِّنان أنها مما يجب 

كبلـ ا  تعالى أفصح الكبلـ، فبل يجوز فيه جميع ما ييجوِّزد النحاة فى شعر الشماخ كالطرماح 
كغيرهما من سلوؾ التقادير البعيدة، كالتراكيب القلقة، كالمجازات المعقَّدة، ثم أختتم فى جملة 

تى فٌسرتيها إفرادان كتركيبان بما ذكركا فيها من علم البياف كالبديع ملخصان، ثم أتبع من اآليات اؿ
آخر اآليات بكبلـ منثور، أشرح به مضموف تلك اآليات على ما أختارد من تلك المعانى، 

ملخصان جملها أحسن تلخيص، كقد ينجر معها ذكر معاف لم 
أف يسلك ذلك فيما بقى من سائر القرآف،  تتقدـ فى التفسير، كصار ذلك أنموذجان لمن يريد

كستقف على هذا المنهج الذل سلكته إف شاء ا  تعالى، كربما ألممت بشئ من كبلـ الصوفية 
بما فيه بعض مناسبة لمدلوؿ اللفظ، كتجنبت كثيران من أقاكيلهم كمعانيهم التى ييحىمِّلونها 

األلفاظ العربية عن مدلوالتها فى اللغة، األلفاظ كتركتي أقواؿ الملحدين الباطنية، المخرجين 
إلى هذياف افتركد على ا ، كعلى علىٍّ كرَّـ ا  تعالى كجهه، كعلى ذيرِّيته، كيسمونه علم 

.. ". التأكيل
ينقل فى تفسيرد كثيران من تفسير الزمخشرل، كتفسير  -رحمه ا  تعالى  -كإف أبا حياف .. هذا

ائل النحو ككجود اإلعراب، كما أنه يتعقبهما كثيران بالرد ابن عطية، خصوصان ما كاف من مس
 كالتفنيد لما قاالد فى مسائل النحو على الخصوص،

(ُ/ِِٕ )

 

عبد كلكثرة هذا التعقيب منه على كبلـ الزمخشرل كابن عطية تجد تلميذد تاج الدين أحمد بن 
( تسع كأربعين كسبعمائة من الهجرة)هػ  ْٕٗبن مكتـو المتوفى سنة ( بن أحمد)القادر 



يكاد يقتصر فيه على " الدٌُّر اللقيط من البحر المحيط: "يختصر هذا التفسير فى كتاب سمَّاد
مباحثه مع ابن عطية كالزمخشرل كردد عليها كهذا المختصر تيوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة 

. ، كما أنه مطبوع على هامش البحر المحيطاألزهر
" بين أبى حياف كالزمخشرل: "كذلك نجد الشيخ يحيى الشاكل المغربى يفرد مؤلفان عنوانه

يجمع فيه اعتراضات أبى حياف على الزمخشرل كهو مخطوط فى مجلد كبير بالمكتبة 
. األزهرية

 ِجػ)من أجل آرائه االعتزالية  ككثيران ما يحمل أبو حياف على الزمخشرل حمبلت ساخرة قاسية
، كمع ذلك نجدد يشيد بما للزمخشرل من مهارة فائقة فى تجلية ( ٖٓص ٕ، جػِٕٔص

حيث يصفه بأنه أكتى من علم القرآف أكفر حظ، كجمع بين اختراع . ببلغة القرآف كقوة بيانه
( . ٖٓص ٕجػ)المعنى كبراعة اللفظ 

على كتاب التحرير " -كما يقوؿ  -تابه هذا كإف أبا حياف يعتمد فى أكثر نقوؿ ؾ.. هذا
كالتحبير ألقواؿ أئمة التفسير، من جمع شيخه الصالح، القدكة، األديب، جماؿ الدين أبى عبد 

إذ . ا ، محمد بن سليماف بن حسن ابن حسين المقدسى، المعركؼ بابن النقيب، رحمه ا 
". مائة ًسٍفرو أك يكادهو أكبر كتاب صينِّف فى علم التفسير، يبلغ فى العدد 

كنهاية القوؿ، فبف أبا حياف قد غلبت عليه فى تفسيرد الناحية التى برز فيها كبرع فيها كهى 
. الناحية النحوية التى طغت على ما عداها من نواحى التفسير

 * * *
( للنيسابورل)غرائب القرآف كرغائب الفرقاف   -ٔ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

لتفسير، هو اإلماـ الشهير، كالعبلَّمة الخطير، نظاـ الدين ابن الحسن بن محمد بن مؤلِّف هذا ا
أصله كموطن أهله كعشيرته مدينة . الحسين، الخراسانى، النيسابورل، المعركؼ بالنظاـ األعرج

 كاف رحمه ا  من. ، ككاف منشؤد كموطنه بديار نيسابور"قيم"

(ُ/ِِٖ )

 

أساطين العلم بنيسابور، ميلِّمان بالعلـو العقلية، جامعان لفنوف اللغة العربية، له القدـ الراسخ فى 
. صناعة اإلنشاء، كالمعرفة الوافرة بعلم التأكيل كالتفسير

كالمقرئين، ككاف مع هذد الشهرة العلمية الواسعة على جانب كهو معدكد فى ًعداد كبار الحفَّاظ 
كبير من الورع كالتقول، كعلى مبلغ عظيم من الزهد كالتصوؼ، كيظهر أثر ذلك كاضحان جليان 



فى تفسيرد الذل أكدع فيه مواجيدد الركحية، كفيوضاته الربانية، كلقد خىلَّف رحمه ا  للناس كتبا 
يدة كاسعة، فمن ذلك شرحه على متن الشافية فى فن الصرؼ لئلماـ مفيدة نافعة، كمصنَّفات فر

ابن الحاجب، كهو معركؼ بشرح النظاـ، كشرحه على تذكرة الخواجة نصير الًملَّة كالدين 
الطوسى فى علم الهيأة، كهو المسمى بتوضيح التذكرة، كرسائل فى علم الحساب، ككتاب فى 

ل المشهور، كأهم مصنَّفاته تفسيرد لكتاب ا  تعالى أكقات القرآف على حذك ما كتبه السجاكند
، كهو ما نحن بصددد اآلف، كله مجلد آخر فى "غرائب القرآف كرغائب الفرقاف"المعركؼ بػ 

. لب التأكيل نظير تأكيبلت المولى عبد الرزاؽ القاشانى
ق هو قوؿ صاحب أما تاريخ كفاته، فلم نعثر عليه فى الكتب التى بين أيدينا، ككل ما عثرنا علي

إنه كاف من علماء رأس المائة التاسعة، على قرب من درجة السيد الشريف، : "ركضات الجنَّات
كالمولى جبلؿ الدين الدكانى، كابن حجر العسقبلنى، كقرنائهم الكثيرين من علماء الجمهور، 

من كتاريخ إنهاء مجلدات تفسيرد المذكور، صادفت حدكد ما بعد الثمانمائة كالخمسين 
". كيوجد أيضان بالباؿ نسبة التشيع إليه فى بعض مصنفات األصحاب: "قاؿ" الهجرة
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه* 

اختصر النيسابورل تفسيرد هذا من التفسير الكبير للفخر الرازل، كضم إلى ذلك بعض ما جاء 
ف الفهم لحكم كتابه، كضمَّنه ما ثبت فى الكشاؼ كغيرد من التفاسير، كما فتح ا  به عليه ـ
. لديه من تفاسير سىلىف هذد األيمَّة من الصحابة كالتابعين

 * *
* 

(ُ/ِِٗ )

 

: موقفه من الزمخشرل كالفخر الرازل
كهو إذ يختصر كبلـ الفخر الرازل، أك يقتبس من تفسير الكشاؼ أك غيرد، ال يقف عند النص 
كقوؼ مىٍن يجمد عند النصوص كيرل أنها ضربة الزب عليه فبل يعترض كال يتصرؼ، بل نجدد 

يختصر أك يقتبس، فبف كجد فسادان نػىبَّه عليه كأصلحه، كإف رأل حران فى تفكيرد، متصرفان فيما 
. نقصان تداركه فأتمه كأكمله

قاؿ فى الكشاؼ كذا ككذا، أك قاؿ جار ا  كذا : ككثيران ما نجدد ينقل عن الكشاؼ فيقوؿ
ككذا، كقد ينقل ما ذكرد صاحب الكشاؼ كما اعترض به عليه الفخر الرازل ثم ينصب نفسه 



. ين اإلمامين، كيبدل رأيه على حسب ما يظهر لهحىكىمان ب
كاألرض جىًميعان قػىٍبضىتيهي يػىٍوـى }: من سورة الزمر[ ٕٔ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

إذا أخذته كما هو بجملته  -الغرض من هذا الكبلـ : قاؿ جار ا : "يقوؿ ما نصه.. { القيامة
جبلله، من غير ذهاب بالقبضة كاليمين إلى جهة حقيقة تصوير عظمته، كالتوقيف على كنه  -

أف رجبلن من أهل الكتاب : أك إلى جهة مجاز، ككذلك حكم ما ييركل عن عبد ا  بن مسعود
يا أبا القاسم؛ إف ا  يمسك السماكات يـو القيامة : جاء إلى النبى صلى ا  عليه كسلم فقاؿ

إصبع، كالشجر على إصبع، كالثرل على إصبع،  على إصبع، كاألرض على إصبع، كالجباؿ على
فضحك رسوؿ ا  صلى ا  عليه . أنا الملك: كسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقوؿ

كإنما ضحك أفصح العرب : قاؿ جار ا . كسلم تعجبان مما قاؿ، كأنزؿ ا  اآلية تصديقان له
غير تصور إمساؾ، كال إصبع، كال هز، كتعجب ألنه لم يفهم منه إال ما يفهمه علماء البياف من 

كال شئ من ذلك، كلكن فهمه كقع أكؿ شئ كآخرد على الزيٍبدة كالخبلصة، التى هى الداللة 
ثم ذكر كبلمان آخر .. كأف األفعاؿ العظاـ التى ال تكتنهها األكهاـ هيِّنة عليه. على القدرة الباهرة

أف هذا الكبلـ الطويل ال طائل تحته، ألنه هل ب: طويبلن، كاعترض عليه اإلماـ فخر الدين الرازل
يسلم أف األصل فى الكبلـ حمله على حقيقته أـ ال؟ كعلى الثانى يلـز خركج القرآف بكليته عن 

كهو الذل عليه  -كونه حيجَّة، فبف الكل أحد حين ذ أف يؤكؿ اآلية بما يشاء، كعلى األكؿ 
فبلنى على معناد الحقيقى لتعين المصير إلى يلـز بياف أنه ال يمكن حمل اللفظ اؿ -الجمهور 

التأكيل، ثم إف كاف هناؾ مجازاف كجب إقامة الدليل على تعيين أحدهما، ففى هذد الصورة ال 
شك أف لفظ القبضة كاليمين مشعر بهذد الجوارح، إال أف الدالئل العقلية قامت على امتناع 

كيل صونان للنص عن التعطيل، كال تأكيل إال األعضاء كالجوارح   تعالى، فوجب المصير إلى التأ
: كقاؿ تعالى. فبلف فى قبضة فبلف: المراد كونها تحت تدبيرد كتسخيرد، كما يقاؿ: أف ييقاؿ

 .هذد الدار فى يد فبلف كيمينه، كفبلف صاحب اليد: كيقاؿ{ كىمىا مىلىكىٍت أىٍيمىانػيهيمٍ }

(ُ/َِّ )

 

كإنهم . هذا الذل ذكرد اإلماـ طريق أصولى، كالذل ذكرد جار ا  طريق بيانى: كأنا أقوؿ
يحيلوف كثيران من المسائل إلى الذكؽ فبل منافاة بينها، كال يرد اعتراض اإلماـ تشنيعه، كقد مرَّ 

لنا فى هذا الكتاب األصل الذل كاف يعمل به السىلىف فى باب المتشابهات فى مواضع، 
". فتذكر
 * *



: منهجه فى التفسير* 
ثم إننا نجد اإلماـ النيسابورل، قد سلك فى تفسيرد مسلكان قد يكوف منفردان به من بين 

المفسِّرين، ذلك أنه يذكر اآليات القرآنية أكالن، ثم يذكر القراءات، مع التزامه أال يذكر ما كاف 
بها الذل تينسب إليه، ثم بعد ذلك منها منسوبان إلى األئمة العشرة، كإضافة كل قراءة إلى صاح

يذكر الوقوؼ مع التعليل لكل كقف منها، ثم بعد ذلك يشرع فى التفسير، مبتدئان بذكر 
المناسبة كربط البلحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك سرت إليه من التفسير الكبير للفخر 

ز المقدرات، كإظهار الرازل، ثم بعد ذلك يبين معانى اآليات بأسلوب بديع، يشتمل على إبرا
المضمرات، كتأكيل المتشابهات، كتصريح الكنايات، كتحقيق المجاز كاالستعارات، كتفصيل 
المذاهب الفقهية، مع توجيه أدلة كل مذهب كما حيًملت عليه اآلية القرآنية، لتكوف مؤيدة 

. لمذهب من المذاهب، أك غير متعارضة معه كال منافية له
كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا }: من سورة المائدة[ ّٖ]ق تعالى فى اآلية فمثبلن عند تفسيرد لقوؿ

كاعلم أف الكبلـ فى السرقة، يتعلق بأطراؼ المسركؽ، كنفس السرقة، : "نجدد يقوؿ{ أىٍيًديػىهيمىا
ثم يمضى فيتكلم عن هذد النواحى الثبلث من الناحية الفقهية، بتفصيل كاسع ".. كالسارؽ

. كتوجيه لؤلدلة
 * *
: كضه فى المسائل الكبلميةخ* 

كذلك نجدد يخوض فى المسائل الكبلمية، فيذكر مذهب أهل السُّنَّة كمذهب غيرهم، مع 
ذكرد ألدلة كل مذهب، كانتصارد لمذهب أهل السُّنَّة كتأييدد له، كرٌد ما يرد عليه من جانب 

. المخالفين
هيٍم مَّن يىٍستىًمعي ًإلىٍيكى }: اـمن سورة األنع[ ِٓ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية  كىًمنػٍ

كفى اآلية داللة : "اآلية، تجدد يقوؿ... { كىجىعىٍلنىا على قػيليوًبًهٍم أىًكنَّةن أىف يػىٍفقىهيودي كفي آذىانًًهٍم كىٍقران 
: على أف ا  تعالى هو الذل يصرؼ عن اإليماف، كيحوؿ بين المرء كبين قلبه، كقالت المعتزلة

ؤها على ظاهرها، كإال كاف حيجَّة للكفار، كألنه يكوف تكليفان للعاجز، كلم يتوجه ال يمكن إجرا
.. كذلك من كجود. فبل بد من التأكيل[ ٖٖ: البقرة]، { كىقىاليوٍا قػيليوبػينىا غيٍلفه }: ذمهم فى قولهم

 ثم ساؽ
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خمسة أكجه للمعتزلة، كبعد أف فرغ منها تعقبها بالرد عليها، تفنيدان لمذهب المعتزلة، كتصحيحان 
. لمذهب أهل السُّنَّة

*  *
: خوضه فى المسائل الكونية كالفلسفية*

كذلك إذا مٌر النيسابورل على آية من اآليات الكونية فبنه ال يمر عليها بدكف أف يخوض 
. بأسرار الكوف ككبلـ الطبيعيين كالفبلسفة
نراد { يىٍسأىليونىكى عىًن األهلة}: من سورة البقرة[ ُٖٗ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

كر سبب نزكؿ اآلية، ثم يبين الحكمة التى أرادها ا  من كراء جوابه لهم على غير يذ
مقصودهم، كهنا يتعرض للسبب الذل من أجله يبدك الهبلؿ دقيقان ثم يزيد شي ان فشي ان حتى 

. يصير بدران، ثم يأخذ فى النقصاف إلى أف يعود كما بدأ
{ ا  يػىتػىوىفَّى األنفس ًحينى ًمٍوتًهىا}: من سورة الزمر[ ِْ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

النفس اإلنسانية جوهر مشرؽ نورانى، إذا تعلق : كقاؿ حكماء اإلسبلـ: "اآلية، يقوؿ ما نصه.. 
بالبدف حصل ضوءد فى جميع األعضاء ظاهرها كباطنها، كهو الحياة كاليقظة، كأما فى كقت 

ف البدف كينقطع عن ظاهرد، فتبقى نفس الحياة التى بها النـو فبف ضوءد ال يقع إال على باط
النفس كعمل القول البدنية فى الباطن كيفنى ما به التمييز كالعقل، كإذا انقطع هذا الضوء 

". بالكلية عن البدف فهو الموت
ليس هو فى الواقع إال . كهذا المسلك الذل سلكه النيسابورل فى الكونيات كاآلراء الفلسفية

كإف كاف النيسابورل ليس بوقان . جاء فى تفسير الفخر الرازل الذل لخَّص منه تفسيردصدل لما 
. للرازل فى كل ما يقوؿ بل كثيران ما يستدرؾ عليه كال يرتضى قوله

ًإذىا السمآء }: من سورة االنفطار[ ِ، ُ]فمثبلن نراد عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآليتين 
ًإذىا السمآء }يعنى فى قوله تعالى  -كفيه : "يقوؿ ما نصه{ كىًإذىا الكواكب انتثرت* انفطرت 
إبطاؿ قوؿ من زعم أف الفلكيات ال  { -كىًإذىا الكواكب انتثرت}: ، ككذا فى قوله{ انفطرت

تنخرؽ، أما الدليل المعقوؿ الذل ذكرد اإلماـ فخر الدين الرازل فى تفسيرد، كهو أف األجساـ 
كاحد منهما ما يصح على الباقى، لكن السفليات يصح  فيصح على كل. متماثلة فى الجسمية

 عليها االنخراؽ، فيصح على العلويات
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أيضان، فغير مفيد كال مقنع، ألف الخصم لو سلَّم الصحة فله أف ينازع فى الوقوع لمانع، 
". كالصورة الفلكية كغيرها

 * *
: النزعة الصوفية فى تفيسر النيسابورل* 

ثم إف النيسابورل بعد أف يفرغ من تفسير اآلية يتكلم عن التأكيل، كالتأكيل الذل يتكلم عنه هو 
عبارة عن التفسيرات اإلشارية لآليات القرآنية التى يفتح ا  بها على عقوؿ أهل الحقيقة من 

صافية على كاف صوفيان كبيران، أفاض من ركحه الصوفية اؿ -رحمه ا   -المتصوِّفة، كالنيسابورل 
كالحكم . تفسيرد، فنراد لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من المواعظ كالمبكيات
. كالغاليات، كما نراد فى تأكيله اإلشارل يمثل الفلسفة التصوفية بأعلى أنواعها

 * *
: ليس فى تفسير النيسابورل ما يدؿ على تشيعه* 

ص منه يدؿ على تشيع مؤلفه، ككل ما كقعت كعلى كثرة ما قرأت فى هذا التفسير لم أقع على ف
كإنى أرجو فضل ا  العظيم، كأتوسل إليه ( : "ِِٖص َّجػ)عليه، أنه قاؿ فى خاتمة تفسيرد 

: كهذد الجملة األخيرة" إلخ.. بوجهه الكريم، ثم بنبيه القرشى األبطحى ككليه المعظم العلى
علٌى رضى ا  عنه، ليست دليبلن قاطعان على  كإف كانت اعترافان منه بوالية" ككليه المعظم العلى"

 َّجػ)تشيعه، بل نجد النيسابورل على العكس من ذلك يعترؼ فى نفس خاتمة تفسيرد 
بأنه لم يمل فى تفسيرد إال إلى مذهب أهل السُّنَّة كالجماعة، كإذا رجعت إلى تفسيرد ( ِِْص

يها الذين آمىنيوٍا مىن يػىٍرتىدَّ ًمنكيٍم عىن ياأ}: من سورة المائدة[ ٓٓ، ْٓ]لقوله تعالى فى اآليتين 
لوجدته يرد على ( كما بعدها ُٓٗص ٔجػ)إلخ .. { ًديًنًه فىسىٍوؼى يىٍأًتي ا  ًبقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىهي 

الشيعة استداللهم بهاتين اآليتين على كالية علٌى رضى ا  عنه كأنه الخليفة بعد رسوؿ ا  صلى 
. كسلم، كإف كاف ما ذكرد تلخيصان لما قاؿ الفخر الرازل فى تفسيردا  عليه 

أرل لزامان علىَّ أف أذكر كبلـ النيسابورل الذل أكضح فيه مسلكه فى  -كبعد ما ذكرت  -كهنا 
. تفسيرد كمنهجه الذل نهجه فيه، فبف صاحب البيت أعرؼ به كأدرل بما فيه

ذا كفَّقنى ا  تعالى لتحريك القلم فى أكثر الفنوف كإ: "قاؿ رحمه ا  فى مقدمة تفسيرد ما نصه
ككاف علم  -كما اشتهر بحمد ا  تعالى كمنه فيما بين أهل الزماف  -المنقولة كالمعقولة 

التفسير من العلـو بمنزلة اإلنساف من العين كالعين من اإلنساف، ككاف قد رزقنى ا  تعالى من 
 فظ القرآف كفهمإبَّاف الصبا كعنفواف الشباب، حفظ ؿ
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معنى الفرقاف، كطالما طالبنى بعض أًجلَّةي اإلخواف، كأًعزَّة األخداف ممن كنت مشاران إليه عندهم 
كإنجاح كا  المنَّاف يجازيهم عن حسن ظنونهم، كيوفقنا إلسعاؼ سؤلهم،  -بالبناف فى البياف 

أف أجمع كتابان فى علم التفسير، مشتمبلن على المهمات، منب ان عما كقع إلينا من  -مطلوبهم 
نقل اإلثبات، كأقواؿ الثقات من الصحابة كالتابعين، ثم من العلماء الراسخين، كالفضبلء 

 -جعل ا  تعالى سعيهم مشكوران، كعملهم مبركران  -المحققين، المتقدمين كالمتأخرين 
استعنتي بالمعبود، كشرعتي فى المقصود، معترفان بالعجز كالقصور فى هذا الفن، كفى سائر ؼ

، { كىمىآ أيكتًيتيم مِّنى العلم ًإالَّ قىًليبلن }: الفنوف ال كمن هو بابنه مفتوف، كيف كقد قاؿ عىزَّ ًمٍن قائل
. كمىن أصدؽ من ا  قيبلن، ككفى با  كليان، ككفى با  ككيبلن 

ٍبر الًنٍحرير، كلما  كاف التفسير الكبير المنسوب إلى اإلماـ األفضل، كالهماـ األمثل، كالحى
كالبحر الغزير، الجامع بين المعقوؿ كالمنقوؿ، الفائز بالفركع كاألصوؿ، أفضل المتأخرين، فخر 
نه الًملَّة كالحق كالدين، محمد بن عمر ابن الحسين الخطيب الرازل، تغمَّدد ا  برضوانه كأسك
بحبوبة ًجنانه، اسمه مطابق لمسماد كفيه من اللطائف كالبحوث ما ال ييحصى، كمن الزكائد 
كالفتول ما ال ييخفى، فبنه قد بذؿ مجهودد، كنثل موجودد، حتى عىسَّرى كتبه على الطالبين، 

كٍأعَّوىز تحصيله على الراغبين، فحاذيتي سياؽ مرامه، كأكردتي حاصل كبلمه، كقرَّبتي مسالك 
كإهماؿ لما يػيعىد من اللطائف . أقدامه، كالتقطتي عقود نظامه، من غير إخبلؿ بشئ من الفوائد

كالفرائد، كضممتي إليه ما كجدتي فى الكشاؼ كفى سائر التفاسير من اللطائف المهمات، أك 
رزقنى ا  تعالى من البضاعة المزجاة، كأثبت القراءات المعتبرات كالوقوؼ المعلبلت، ثم 

ير المشتمل على المباحث اللفظيات، كالمعنويات مع إصبلح ما يجب إصبلحه كإتماـ ما التفس
ينبغى إتمامه من المسائل الموردة فى التفسير الكبير كاالعتراضات، كمع كل ما ييوجد فى 
الكشاؼ من المواضع المعضبلت، سول األبيات المعقدات، فبف ذلك يوردها مىٍن ظن أف 

القرآف، إنما يكوف باألمثاؿ كالمستشهدات، كبلَّ فبف القرآف حيجَّة  تصحيح القراءات كغرائب
على غيرد كليس غيرد حيجَّة عليه، فبل علينا أف نقتصر فى غرائب القرآف على تفسيرها باأللفاظ 
المشتهرات، كعلى إيراد بعض المتجانسات التى نعرؼ منها أصوؿ االشتقاقات، كذكرتي طرفان 

كالتأكيبلت الممكنات، كالحكايات المبكيات، كالمواعظ الرادعة عن  من اإلشارات المقنعات،
المنهيات، الباعثة على أداء الواجبات، كالتزمتي إيراد لفظ القرآف الكريم أكالن، مع ترجمته على 

كجه بديع، كطريق منيع، يشتمل على إبراز المقدرات، كإظهار المضمرات، كتأكيل 
حقيق المجازات كاالستعارات، فبف هذا النوع من الترجمة المتشابهات، كتصريح الكنايات، كت

 مما تيسكب فيه
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ت، كقلَّما يفطن له الناشئ الواقف على متن اللغة العبرات، كترف المترحموف هنالك إلى العثرا
العربية، فضبلن عن الدخيل الزحيل القاصر فى العلـو األدبية، كاجتهدتي كل االجتهاد، فى 

تسهيل سبيل الرشاد، 
ككضعت الجميع على طرؼ التماـ، ليكوف الكتاب كالبدر التماـ، ككالشمس فى إفادة الخاص 

المبلـ، كال تقصير ييوعر مسالك السالك كيبدد نظاـ الكبلـ، كالعاـ، من غير تطويل ييورث 
". كحسبك من الزاد ما بلغك المحل: "فخير الكبلـ ما قىلَّ كدىؿَّ 

كقد تضمن كتابى هذا حاصل التفسير الكبير، الجامع ألكثر : "كقاؿ فى آخر تفسيرد ما نصه
ة األطراؼ كاألكتاؼ، كاحتول التفاسير، كجيلَّ كتاب الكشاؼ الذل ريًزؽ له القبوؿ من أساتذ

على ذلك على النكت المستحسنة الغريبة، كالتأكيبلت المحكمة العجيبة، مما لم يوجد فى 
. سائر تفاسير األصحاب، أك كيًجدىت متفرقة األسباب، أك مجموعة طويلة الذيوؿ كاألذناب

، كإما من كتاب أما األحاديث، فبما من الكتب المشهورة، كجامع األصوؿ، كالمصابيح كغيرها
الكشاؼ كالتفسير الكبير كنحوهما، إال األحاديث الموردة فى الكشاؼ فى فضائل السور، فبنَّا 

. قد أسقطناها ألف النقد زىيَّفها إال ما شىذَّ منها
كأما الوقوؼ فلئلماـ السجاكندل، مع اختصار لبعض تعليبلت، كإثبات لآليات لتوقفها على 

. التوقيف
. كؿ، فمن كتاب جامع األصوؿ، كالتفسيرين، أك من تفسير الواحدلكأما أسباب النز

. كأما اللغة، فمن صحاح الجوهرل، كمن التفسيرين كما نيقبل
. كأما المعانى كالبياف كسائر المسائل األدبية، فمن التفسيرين، كالمفتاح، كسائر الكتب العربية

الفقه، كال سيما شرح الوجيز لئلماـ كأما األحكاـ الشرعية، فمنهما، كمن الكتب المعتبرة فى 
. الرافعى

" داية"كأما التآكيل، فأكثرها للشيخ المحقق، المتقى المتقن نجم الًملَّة كالدين المعركؼ بػ 
قيدِّس نفسه كريكِّح رمسه، كطرؼ منها مما دار بخلدل، كسمحت به ذات يدل غير جاـز بأنه 

 ة منى كخصوصان فيما الالمراد من اآلية، بل خائف من أف يكوف ذلك جرأ

(ُ/ِّٓ )

 

ف يعنينى، كإنما شجعنى على ذلك سائر األئمة الذين اشتهركا بالذكؽ كالوجداف، كجمعوا بي
العرفاف كاإليماف، كاإلتقاف فى معنى القرآف، الذل هو باب كاسع، يطمع فى تصنيفه كل طامع، 



فبف أصبتي فبها، كإف أخطأتي فعلى اإلماـ ما سها، كالعذر مقبوؿ عند أهل الكـر كالنهى، كا  
المستعاف لنا كلهم فى مظاف الخلل كالزلل، كعلى رحمته التكبلف فى محاؿ الخطأ كالخطل، 
. فعلى المرء أف يبذؿ كسعه إلدراؾ الحق، ثم ا  معين إلرادة الصواب، كمعين إللهاـ الصدؽ

ككذا الكبلـ فى بياف الرباطات كالمناسبات بين السور كاآليات، كفى أنواع التكريرات كأصناؼ 
المشتبهات، فبف للخواطر كالظنوف فيها مجاالن، كللناس األكياس فى استنباط الوجود كالنسب 

". ناؾ مقاالن ق
كإنى لم أمل فى هذا اإلمبلء إال إلى مذهب أهل السُّنَّة كالجماعة، فبيَّنتي : "ثم مضى فقاؿ

. أصولهم، ككجود استدالالتهم بها، كما كرد عليها من االعتراضات، كاألجوبة عنها
 كأما فى الفركع، فذكرتي استدالؿ كل طائفة باآلية على مذهبه، من غير تعصب كمراء كجداؿ

".. كهراء
كلقد كيفِّقتي إلتماـ هذا الكتاب فى مدة خبلفة علٌى رضى ا  عنه ككنا نػيقىدِّر : "ثم مضى فقاؿ

إتمامه فى مدة خبلفة الخلفاء الراشدين كهى ثبلثوف سنة، كلو لم يكن ما اتفق فى أثناء التفسير 
يدها، كهمـو ال يينادىل من كجود األسفار الشاسعة، كعدـ األسفار النافعة، كمن غمـو ال ييعد عد

". لكاف يمكن إتمامه فى مدة خبلفة أبى بكر، كما كقع لجار ا  العبلَّمة -كليدها 
يريد  -كتفسيرد : "كقد نػىوَّد صاحب ركضات الجنَّات بمكانة هذا التفسير فقاؿ.. هذا

، كأحوزها من أحسن شركح كتاب ا  المجيد، كأجمعها للفوائد اللفظية كالمعنوية -النيسابورل 
للفوائد القشرية كاللُّبية، كهو قريب من تفسير مجمع البياف كمَّا ككيفان، كًسمىة كترتيبان، بزيادة 

أحكاـ األكقاؼ فى أكائل تفسير اآلل، كمراتب التأكيل فى آخرد، كاإلشارة إلى جملة من دقائق 
". نكات العربية فى البيِّن

. لطبرل كمتداكىؿ بين أهل العلمكالكتاب مطبوع على هامش تفسير ابن جرير ا
* * * 

(ُ/ِّٔ )

 

( جبلؿ الدين السيوطى)ك ( جبلؿ الدين المحلَّى)تفسير الجبللين لػ   -ٕ
: التعريف بمؤلفى هذا التفسير* 

أما جبلؿ . ألَّف هذا التفسير اإلماماف الجليبلف، جبل الدين المحلَّى، كجبلؿ الدين السيوطى
. الدين السيوطى، فقد سبق التعريف به عند الكبلـ عن تفسيرد المسمى بالدُّرِّ المنثور

كأما جبلؿ الدين المحلَّى، فهو جبلؿ الدين، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلَّى 



هػ  ُٕٗكلد بمصر سنة : "قاؿ فى حسن المحاضرة. الشافعى، تفتازانى العرب، اإلماـ العبلَّمة
، كاشتغل كبرع فى الفنوف فقهان، ككبلمان، كأيصوالن، كنحوان، كمنطقان، ( تسعين كسبعمائةإحدل ك)

كأخذ من البدر محمود األقصرانى، كالبرهاف البيجورل، كالشمس البساطى، كالعبلء . كغيرها
إف : البخارل، كغيرهم، ككاف عبلَّمة آية فى الذكاء كالفهم، حتى كاف بعض أهل عصرد يقوؿ فيه

إف فهمه ال يقبل الخطأ، كلم يك يقدر على : يثقب الماس، ككاف يقوؿ عن نفسهذهنه 
". الحفظ

ككاف غيرَّة عصرد فى سلوؾ طريق السىلىف، على مبلغ عظيم من الصبلح كالورع، آمران 
بالمعركؼ، ناهيان عن المنكر، ال تأخذد فى الحق لومه الئم، فكاف يواجه بالحق أكابر الظىلىمة 

كانوا يأتوف إليه فبل يلتفت إليهم، كال يأذف لهم فى الدخوؿ عليه، ككاف حديد الطبع كالحيكَّاـ، ك
ال يراعى أحدان فى القوؿ، كقد عيًرض عليه القضاء األكبر فلم يقبله، ككلى تدريس الفقه 

بالمؤيدية كالبرقوقية، كسمع من جماعة، ككاف مع هذا متقشفان فى معيشته يتكسب بالتجارة، 
بان كثيرة تيشىد إليها الرًحىاؿ، كهى غاية فى االختصار، كالتحرير كالتنقيح، كسبلمة كقد ألَّف كت

العبارة كحسن المزج كالحل، كقد أقبل الناس على مؤلفاته كتلقوها بالقبوؿ، كتداكلوها فى 
شرح جمع الجوامع فى األصوؿ، كشرح المنهاج فى فقه الشافعية، : دراساتهم، فمن مؤلفاته

. فى األصوؿ، كمنها هذا التفسير الذل نحن بصدددكشرح الورقات 
( . أربع كستين كثمانمائة من الهجرة)هػ  ْٖٔفى أكؿ يـو من سنة  -رحمه ا   -توفى 
 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفيه فيه* 

اإلماماف الجليبلف، جبلؿ الدين المحلَّى، كجبلؿ الدين  -كما قلنا  -اشترؾ فى هذا التفسير 
 .السيوطى

(ُ/ِّٕ )

 

أما جبلؿ الدين المحلَّى، فقد ابتدأ تفسيرد من أكؿ سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم 
. ابتدأ بتفسير الفاتحة، كبعد أف أتمها اخترمته المنية فلم ييفسِّر ما بعدها

فابتدأ بتفسير سورة  فقد جاء بعد الجبلؿ المحلَّى فكمَّل تفسيرد، -كأما جبلؿ الدين السيوطى 
البقرة، كانتهى عند آخر سورة اإلسراء، ككضع تفسير الفاتحة فى آخر تفسير الجبلؿ المحلَّى 

. لتكوف ملحقة به
كال أظن صاحب كشف الظنوف مصيبا حيث يقوؿ عند الكبلـ على تفسير . هذا هو الواقع



ء للعبلَّمة جبلؿ الدين محمد تفسير الجبللين من أكله إلى آخر سورة اإلسرا: "الجبللين ما نصه
، كلما مات كٌمله ( أربع كستين كثمانمائة)هػ ْٖٔبن أحمد المحٌلى الشافعى المتوفى سنة 

إحدل )هػ  ُُٗالشيخ المتبحر جبلؿ الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 
ر الفاتحة، كفسَّرها ككأف المحلَّى لم ييفسِّ : "كحيث يقوؿ بعد ذلك بقليل( .. عشرة كتسعمائة

". السيوطى تفسيران مناسبان 
فى مقدمة هذا التفسير  -ال أظن صاحب كشف الظنوف مصيبان فى ذلك، ألف السيوطى .. نعم

هذا ما اشتدت إليه حاجة : "يقوؿ بعد الديباجة ما نصه -كقبل الكبلـ على سورة البقرة 
ق اإلماـ المحقق، جبلؿ الدين، محمد بن الراغبين فى تكملة تفسير القرآف الكريم، الذل أىلَّف

يريد ما فات الجبلؿ المحلَّى كقاـ  -أحمد، المحلَّى الشافعى رحمه ا ، كتتميم ما فاته كهو 
". من أكؿ سورة البقرة إلى آخر سورة اإلسراء -هو بتفسيرد 

قرآف هذا آخر ما كمَّلتي به تفسير اؿ: قاؿ مؤلفه: "كيقوؿ فى آخر سورة اإلسراء ما نصه
الكريم، الذل ألَّفه الشيخ اإلماـ، العاًلم العبلَّمة المحقق، جبلؿ الدين المحلَّى الشافعى رضى 

". ا  عنه
كأما من الناحية األخرل كهى ادعاء صاحب . هذا هو ناحية تعيين القىٍدر الذل فسَّرد كل منهما

هو السيوطى، فهى أيضان  كشف الظنوف أف المحلَّى لم ييفسِّر الفاتحة، كإنما الذل فسَّرها
دعول يظهر لنا أنها غير صحيحة كذلك لما يقوله الشيخ سليماف الجمل فى مقدمة حاشيته 

كأما الفاتحة ففسَّرها المحلَّى، فجعلها السيوطى فى آخر ( : "ٕص ُجػ)على هذا التفسير 
". تفسير المحلَّى لتكوف منضمة لتفسيرد، كابتدأ هو من أكؿ سورة البقرة

 -إنه : "عند نهاية ما كتبه على تفسير سورة الفاتحة( ِٔٔص ْجػ)ق فى الحاشية نفسها كلقوؿ
كاف قد شرع فى تفسير النصف األكؿ، كأنه ابتدأ بالفاتحة، كأنه اخترمته  -أل الجبلؿ المحلَّى 

 ".المنية بعد الفراغ كقبل الشركع فى البقرة كما بعدها

(ُ/ِّٖ )

 

كلم يتكلم الشيخاف على : "كقد قاؿ صاحب كشف الظنوف بعد ما نقلناد عنه آنفان بقليل.. هذا
البسملة، فتكلَّم عليها بأقل مما ينبغى من الكبلـ بعض العلماء من زبيد ككتب ذلك حاشية 
بالهامش، كهذا صحيح، فبف الجبلؿ المحلَّى لم يتكلم عن تفسير البسملة مطلقان فى الجزء 

رد، ال فى أكؿ سورة الكهف، كال فى أكؿ فاتحة الكتاب، كذلك الجبلؿ السيوطى، الذل فسَّ 
. لم يتكلَّم عن تفسيرها مطلقان فى الجزء الذل فسَّرد



فالجبلؿ المحلَّى، فسَّر الجزء الذل فسَّرد بعبارة موجزة محررة، فى غاية الحسن .. كبعد هذا
كلم يتوسع؛ ألنه التـز بأف يتم الكتاب على كالجبلؿ السيوطى تابعه على ذلك . كنهاية الدقة

النمط الذل جرل عليه الجبلؿ المحلَّى، كما أكضح هو ذلك فى مقدمته، كذكر فى خاتمة 
سورة اإلسراء أنه ألَّف الجزء الذل ألَّفه فى قدر ميعاد الكليم، كهو أربعوف يومان، كما ذكر فى 

ر الجبلؿ المحلَّى، كأنه اعتمد عليه فى أنه استفاد فى تفسيرد من تفسي: هذا الموضوع نفسه
بأف الذل كضعه الجبلؿ المحلَّى فى قطعته أحسن  -جازمان  -اآلل المتشابهة، كما أنه اعترؼ 

". مما كضعه هو بطبقات كثيرة
من ذكر ما يفهم من كبلـ ا  "فالسيوطى قد نهج فى تفسيرد منهج المحلَّى .. كعلى الجملة

جح األقواؿ، كإعراب ما يحتاج إليه، كالتنبيه على القراءات المختلفة تعالى، كاالعتماد على أر
المشهورة، على كجه لطيف، كتعبير كجيز، كترؾ التطويل بذكر أقواؿ غير مرضية، كأعاريب 

". محلها كتب العربية
كال شك أف الذل يقرأ تفسير الجبللين، ال يكاد يلمس فرقان كاضحان بين طريقة الشيخين فيما 

ق، كال يكاد يحس بمخالفة بينهما فى ناحية من نواحى التفسير المختلفة، اللَّهم إال فى فسَّرا
. مواضع قليلة ال تبلغ العشرة كما قيل

بأنها جسم لطيف يحيا به ": الركح"فىسَّرى ( ص)فمن هذد المواضع أف المحلَّى فى سورة 
الًحٍجر ثم ضرب عليه لقوله  كالسيوطى تابعه على هذا التفسير فى سورة. اإلنساف بنفوذد فيه

كىيىٍسأىليونىكى عىًن الركح قيًل الركح ًمٍن أىٍمًر رىبِّي كىمىآ }: من سورة اإلسراء[ ٖٓ]تعالى فى اآلية 
فهى صريحة أك كالصريحة فى أف الركح من علم ا  تعالى، { أيكتًيتيم مِّنى العلم ًإالَّ قىًليبلن 

. فاإلمساؾ عن تعريفها أكلى
 ، كالسيوطى فى"فرقة من اليهود: الصاب وف: "المحلَّى قاؿ فى سورة الحجأف : كمنها

(ُ/ِّٗ )

 

كهكذا تلمح ... بيانان منه لقوؿ ثاف " أك النصارل: "سورة البقرة تابعه على ذلك كزاد عليه
. دران الخبلؼ بين الشيخين قليبل نا

ثم إف هذا التفسير، غاية فى االختصار كاإليجاز، حتى لقد ذكر صاحب كشف الظنوف عن 
عددتي حركؼ القرآف كتفسيرد للجبللين فوجدتهما متساكيين إلى : "بعض علماء اليمن أنه قاؿ

كمن سورة المدثر التفسير زائد على القرآف، فعلى هذا يجوز حمله بغير . سورة المزمل
". الوضوء



هذا االختصار، فالكتاب قػىيِّمه فى بابه، كهو من أعظم التفاسير انتشاران، كأكثرها تداكالن  كمع
كنفعان، كقد طيًبع مراران كثيرة، كظفر بكثير من تعاليق العلماء كحواشيهم عليه، كمن أهم هذد 

. حاشية الجمل، كحاشية الصاكل، كهما متداكلتاف بين أهل العلم: الحواشى
قبس : أف عليه حاشية لشمس الدين محمد ابن العلقمى سمَّاها: الظنوفكذكر صاحب كشف 

، كحاشية مسماة بالجمالين، ( اثنين كخمسين كتسعمائة)هػ  ِٓٗالنيرين، فرغ من تأليفها سنة 
لموالنا الفاضل نور الدين على بن سلطاف محمد القارل نزيل مكة المكرمة، كالمتوفى بها عاـ 

رح لجبلؿ الدين محمد بن محمد الكرخى، كهو كبير فى ، كش( عشر كألف)هػ  ََُُ
كلكن شي ان مما ذكرد ".. مجلدات سماد مجمع البحرين كمطلع البدرين، كله حاشية صغرل

. صاحب كشف الظنوف لم يقع تحت أيدينا، كلم نظفر باالطبلع عليه
 * * *

للخطيب  -يم الخبير فى اإلعانة على معرفة بعض معانى كبلـ ربنا الحك.. السراج المنير  -ٖ
. الشربينى

: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 
مؤلف هذا التفسير، هو اإلماـ العبلَّمة شمس الدين، محمد بن محمد الشربينى، القاهرة 

 تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصرد؛ فمنهم الشيخ. الشافعى الخطيب

(ُ/َِْ )

 

أحمد البرلسى، كالنور المحلَّى، كالبدر المشهدل، كالشهاب الرملى، كغيرهم، كلما أنس منه 
، كانتفع به خبلئق ال أشياخه كرأكد أهبلن للفتول كالتدريس أجازكد بها فدرَّس كأفتى فى حياتهم

. يحصوف
على جانب عظيم من الصبلح كالورع، كقد أجمع أهل مصر على  -رحمه ا   -كلقد كاف 

ككاف من عادته أف . ذلك، ككصفود بالعلم كالعمل، كالزهد كالورع، ككثرة التنسك كالعبادة
ال يركب إال يعتكف من أكؿ رمضاف فبل يخرج من الجامع إال بعد صبلة العيد، ككاف إذا حج 

كعلى الجملة، فقد كاف آية من . بعد تعب شديد، ككاف يؤثر الخموؿ كال يكترث بأشغاؿ الدنيا
توفى فى عصر يـو الخميس ثانى شعباف سنة . آيات ا  تعالى، كحيجَّة من حيجىجه على خلقه

كتاب شرحه لكتاب المنهاج ك: كمن أهم مؤلفاته( . سبع كسبعين كتسعمائة من الهجرة)هػ ٕٕٗ
التنبيه، كهما شرحاف عظيماف، جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضى زكريا، كأقبل الناس 
. على قراءتهما ككتابتهما إلى حياته، كتفسيرد لكتاب ا  تعالى، كهو الذل نحن بصددد اآلف



 * *
: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفة فيه* 

السىلىف ألَّفوا فى التفسير كتبان، كل على قدر فهمه  أف أئمة: ذكر مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته
كمبلغ علمه، كأنه خطر له أف يقتفى أثرهم، كيسلك طريقهم، كلكنه تردد فى ذلك مدة من 

الزمن، مخافة أف يدخل تحت الوعيد الوارد فى حق مىٍن فىسَّر القرآف برأيه أك بغير علم، ثم ذكر 
أف صلَّى ركعتين فى ركضته، كسأله أف يشرح صدرد أنه استخار ا  تعالى فى حضرته، بعد 

لذلك كييسرد له، فشرح ا  له صدرد، كلما رجع من سفرد، كتم ذلك فى سرد، حتى قاؿ له 
قل : إنه رأل فى المناـ أف النبى صلى ا  عليه كسلم أك الشافعى يقوؿ: شخص من أصحابه

يمض عليه إال القليل حتى قرر فى كظيفة كذكر المؤلف أنه لم . لفبلف يعمل تفسيران على القرآف
مشيخة تفسير البيمارستاف، كذكر أف جماعة من أصحابه ممن لم شغف بالعلم، طلبوا منه بعد 

فراغه من شرح منهاج الطالبين، أف يجعل لهم تفسيران كسيطان بين الطويل الممل كالقصير 
ق كسلم فيهم، حيث قاؿ فيما المخل، فأجابهم إلى ذلك، متمثبلن كصية الرسوؿ صلى ا  علي

إف رجاالن يأتونكم من أقطار األرض يتفقهوف فى : "يركيه عنه أبو سعيد الخدرل رضى ا  عنه
كمقتديان بالماضين من السىلىف، فى تدكين العلم إبقاءن " الدين، فبذا أتوكم فاستوصوا بهم خيران 

ل كل زماف من تجديد ما طاؿ على الخلف، كذكر أنه ليس على ما فعلود مزيد، كلكن ال بد ؼ
به العهد، كقصر للطالبين فيه الجد كالجهد، تنبيهان للمتوقفين، كتحريضان للمتثبطين، كليكوف 

 .كما يقوؿ -ذلك عونان له كللقاصرين أمثاله 

(ُ/ُِْ )

 

كذكر أنه اقتصر فيه على أرجح األقواؿ، كإعراب ما يحتاج إليه عند السؤاؿ، كترؾ التطويل 
فهو بذكر أقواؿ غير مرضية، كأعاريب محلها كتب العربية، كذكر أف ما يذكرد فيه من القراءات 

كقد أذكر بعض أقواؿ كأعاريب لقوة مدراكها، أك لوركدها كلكن : قاؿ. من السبع المشهورات
السراج المنير فى اإلعانة على معرفة بعض : "، ليعلم أف المرضى أكلها، كسميته"قيل: "بصيغة

من تفاسير  -بحمد ا   -كقد تلقيت التفسير : ثم قاؿ".. معانى كبلـ ربنا الحكيم الخبير
". عددة ركاية، عن أئمة ظهرت كبهرت مفاخرهم كاشتهرت كانتشرت مآثرهممت

فدكنك تفسيران كأنه سبيكة عسجد، أك در منضد، جمع من التفاسير : "كقاؿ فى خاتمة الكتاب
معظمها، كمن القراءات متواترها، كمن األقاكيل أظهرها، كمن األحاديث صحيحها كحسنها، 

. إلخ".. ران لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جنمحرران لدالئل فى هذا الفن، مظه



ليس بالطويل الممل . كقد قرأتي فى هذا التفسير فوجدته تفسيران سهل المأخذ، ممتع العبارة
كال بالقصير المخل، نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السىلىف، كما أنه يذكر أحيانان 

شرل، كالبيضاكل، كالبغول، كقد ييوجِّه ما يذكرد من هذد أقواؿ مىن سبقه من المفسِّرين كالزمخ
. األقواؿ كيرتضيها، كقد يناقشها كيرد عليها

 * *
: موقفه من القراءات كاألعاريب كالحديث* 

كقد كفَّى فيه صاحبه بما كعد فلم يذكر من القراءات إال ما تواتر منها، كلم ييقحم نفسه فيما ال 
كما أنه كىفَّى بما التزمه من . يب التى ال تىميتُّ إلى التفسير بسببيعنى المفسِّر من ذكر األعار

أنه ال يذكر فيه إال حديثان صحيحان أك حسنان، كلهذا نراد يتعقب الزمخشرل كالبيضاكل فيما 
ذكراد من األحاديث الموضوعة فى فضائل القرآف سورة سورة، كما يػينىبِّه على األحاديث 

. فى تفسيرد الضعيفة إف ركل شي ان منها
مىن قرأ : "ركل الطبرل لكن ببسناد ضعيف: "فمثبلن فى آخر سورة آؿ عمراف يقوؿ ما نصه

".. السورة التى ييذكر فيه آؿ عمراف يـو الجمعة صلَّى ا  عليه كمبلئكته حتى تيحجب الشمس
عليه كسلم صلَّى ا   -أل تغيب، كما ركاد البيضاكل تبعان للزمخشرل كتبعهما ابن عادؿ من أنه 

 مىٍن قرأ سورة آؿ عمراف أيٍعطىى بكل آية منها أمانان على جسر: "قاؿ -

(ُ/ِِْ )

 

لِّ بن كعب فى فضائل السور، فلييتنبه لذلك ، فهو من األحاديث الموضوعة على أيبى "جهنم
كييحذر منه، كقد نبَّه أئمة الحديث قديمان كحديثان على ذلك، كعابوا مىن أكردد من المفسِّرين فى 

". تفاسيرهم، كا  أعلم
: كالحديث الذل ذكرد البيضاكل تبعان للزمخشرل كهو: "كفى آخر سورة األعراؼ يقوؿ ما نصه

عراؼ جعل ا  يـو القيامة بينه كبين إبليس سدان، ككاف آدـ شفيعان له يـو مىٍن قرأ سورة األ"
". حديث موضوع".. القيامة

صلى ا   -كما ركاد البيضاكل تبعان للزمخشرل من أنه : "كفى آخر سورة الجاثية يقوؿ ما نصه
".. ـك الحسابمىٍن قرأ سورة حم الجاثية، ستر ا  عورته، كسىٌكنى ركعته م: "قاؿ -عليه كسلم 

". حديث موضوع
 * *
: اهتمامه بالنكت التفسيرية كمشكبلت القرآف* 



كمما نلحظه فى هذا التفسير، أنه يورد بعض النكت التفسيرية، كبعض اإلشكاالت كاإلجابة 
. فبف قيل كذا أيجيب بكذا: تنبيه، كتارة بقوله: عنها، تارة بقوله

 * *
: عنايته بالمناسبات بين اآليات* 

أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآف، عظيم االهتماـ بتقرير األدلة كما 
. كتوجيهها

 * *
: موقفه من المسائل الفقهية* 

كمذاهب العلماء كأدلتهم، كإف كاف . كما أننا نبلحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر األحكاـ الفقهية
. لفركعمقبلن فى هذد الناحية، فبل يتوسع كال يكثر من ذكر ا

الَّ يػيؤىاًخذيكيمي ا  باللغو في }: من سورة البقرة[ ِِٓ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ًليمه  نراد يعرض لبعض أقواؿ العلماء { أىٍيمىاًنكيٍم كالكن يػيؤىاًخذيكيم ًبمىا كىسىبىٍت قػيليوبيكيٍم كا  غىفيوره حى

ثم يذكر ما ينعقد به اليمين، " تنبيه: "تفسير اآلية يقوؿفى معنى اليمين اللَّغو، ثم بعد الفراغ من 
كما يترتب على الًحنث فى اليمين المنعقدة، كهل تجب الكفَّارة بالًحنث فى اليمين الغىموس أك 
ال تجب؟ فيذكر عن الشافعية أنهم يقولوف بوجوبها، كعن بعض العلماء أنه ال كفَّارة فيها كأكثر 

. بغير ا  كالكعبة كالنبى كاألب غير ذلك الكبائر، كيعرض لحكم الحلف
الطبلؽ مىرَّتىاًف فىًبٍمسىاؾه }: من سورة البقرة[ ِِٗ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

اختلف العلماء فيما إذا كاف : تنبيه: "يقوؿ بعد الفراغ من التفسير{ ًبمىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه بًًبٍحسىافو 
 كمنهم الشافعى رضى ا  -فذهب األكثر أحد الزكجين رقيقان، 

(ُ/ِّْ )

 

، كالعبد إلى أنه يعتبر عدد الطبلؽ بالزكج، فالحر يملك على زكجته األىمىة ثبلث تطليقات -عنه 
إلى  -كمنهم أبو حنيفة رضى ا  عنه  -كذهب األقل . ال يملك على زكجته الحيرَّة إال طلقتين

أف االعتبار بالمرأة فى عدد الطبلؽ كالًعدَّة، فيملك العبد على زكجته الحيرَّة ثبلث طلقات، كال 
". يملك الحر على زكجته األىمىة إال طلقتين

 * *
: خوضه فى اإلسرائيليات* 
كلم يخل تفسير الخطيب، من ذكر بعض القىصص اإلسرائيلى الغريب، كذلك بدكف أف .. هذا



. يتعقبه بالتصحيح أك التضعيف
كىكىًرثى سيلىٍيمىافي دىاكيكدى كىقىاؿى }: من سورة النمل[ ُٔ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

أنه صاح كرشىاف : راد يركل خبران طويبلن عن كعب فيهاآلية، ف... { ياأيها الناس عيلٍِّمنىا مىنًطقى الطير
لدكا للموت كابنوا : إنه يقوؿ: قاؿ. ال: أتدركف ما يقوؿ؟ قالوا: عند سليماف عليه السبلـ فقاؿ

ليت ذا الخلق : فبنها تقوؿ: ال، قاؿ: أتدركف ما تقوؿ؟ قالوا: كصاحت فاختة فقاؿ. للخراب
كما تدين تيدىاف : فبنه يقوؿ: قاؿ. ال: كف ما يقوؿ؟ قالواأتدر: كصاح طاككس فقاؿ. لم ييٍخلىقوا

إلى آخر ما ذكرد من صيحات حيوانات متعددة، كمعانى هذد الصيحات، ثم يركل ما يشبه ... 
هذا عن مكحوؿ، كعن فرقد السنجى كما يركل بعد ذلك أف جماعة من اليهود سألوا ابن 

ف جواب ابن عباس عن ذلك، كهو شبيه بما عباس عن معانى ما تقوله بعض الطيور، كما كاف ـ
تقدَّـ أيضان، كمع كوف القصة فى نهاية الغرابة كالبػيٍعد فبف الخطيب يمر عليها مىٌر الكراـ، كال 

. يػيعىقِّب عليها بكلمة كاحدة
ًإنِّي ميٍرًسلىةه ًإلىٍيًهٍم بً }: من سورة النمل أيضان [ ّٓ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية  هىًديَّةو كى

نراد يقص لنا عن كهب بن منَّبه كغيرد قصة غريبة فيها بياف نوع { فػىنىاًظرىةه ًبمى يػىٍرًجعي المرسلوف
كما كاف من سليماف عليه السبلـ من إجابته على . هدية بلقيس لسليماف، كما كاف اختبارها له

كيثير العجب، كمع ذلك ما اختبرته به، كإظهارد لعظمة ميٍلكه كقوة سلطانه، مما يبعث الدهشة 
. ال يػيعىقِّب على ما ركاد بكلمة كاحدة

كىًإفَّ ًإٍليىاسى لىًمنى }: من سورة الصافات[ ُِّ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
ثم يركل لنا قصة ".. تنبيه أذكر فيه شي ان من قصته عليه السبلـ: "نراد يقوؿ.. { المرسلين

 .ير كاألخبار، كبعد الفراغ منها ال يتعقبها بتصحيح أك تضعيفطويلة كعجيبة عن علماء الس

(ُ/ِْْ )

 

كلكن الخطيب إف مىٌر على مثل هذد القصص بدكف أف يػيعىقِّب عليها، ال يرضى لنفسه أف يىميرَّ 
. على قصة فيها ما يخل بمقاـ النبوة إال بعد أف يػيعىقِّب عليها بما ييظهر بطبلنها كعدـ صحتها

كىهىٍل }[ : ص]من سورة [ ِْ، ِّ، ِِ، ُِ: ]ند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلياتفمثبلن ع
اآليات، إلى آخر القصة، نراد يذكر لنا عبارة الفخر ... { أىتىاؾى نػىبىأي الخصم ًإٍذ تىسىوَّريكٍا المحراب

فى  الرازل التى ذكرها فى تفسيرد لتفنيد الركايات الباطلة فى هذد القصة، كتقرير ما هو الئق
. حق نبى ا  داكد عليه السبلـ

كهكذا نبلحظ على هذا التفسير أنه يغلب عليه الجانب القىصصى بالنسبة لغيرد من بقية ... 



. جوانب التفسير
 * *
: كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازل* 

كالذل هذا كال يفوتنا أف الخطيب الشربينى، كثيران ما يعتمد على التفسير الكبير للفخر الرازل، 
. يقرأ فى تفسيرد هذا، يجد أنه يكثر من النقوؿ عنه

كالكتاب مطبوع فى أربعة أجزاء كبار، كمتداكىؿ بين أهل العلم، لما فيه من السهولة كالجمع 
. لخبلصة التفاسير التى سبقته مع الدقة كاإليجاز

 * * *
( ألبى السعود)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   -ٗ
: تعريف بمؤلف هذا التفسيراؿ* 

مؤلف هذا التفسير، هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى، العمادل، الحنفى المولود 
، بقرية قريبة من القسطنطينية، كهو من ( ثبلث كتسعين كثمانمائة من الهجرة)هػ  ّٖٗفى سنة 

حتى رىبىى، كارتضع  تىربَّى فى حجر العلم: بيت عيرؼ أهله بالعلم كالفضل حتى قاؿ بعضهم فيه
ثدل الفضل إلى أف ترعرع كحىبىا، كال زاؿ يخدـ العلـو الشريفة حتى رحب باعه، كامتد ساعدد 

". كاشتد اتساعه
قرأ كثيران من كتب العلم على كالدد، كتتلمذ لكثير من جلَّة العلماء، فاستفاد منهم علما جٌمان، 

لتدريس فى كثير من المدارس التركية، ثم طارت سمعته، كفاضت شهرته، كعظم صيته، كتولى ا
ثم قػيلِّد قضاء بركسة ثم نيقل إلى قضاء القسطنطينية، ثم نيقل إلى قضاء كالية العسكر فى كالية 
رـك أيلى، كداـ على قضائها مدة ثماف سنين، ثم تولى أمر الفتول بعد ذلك، فقاـ بها خير قياـ 

اثنتين كخمسين )هػ  ِٓٗكاف ذلك سنة بعد أف اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد، ك
 كمكث فى منصب( كتسعمائة من الهجرة

(ُ/ِْٓ )

 

اإلفتاء نحوان من ثبلثين سنة أظهر فيها الدقة العلمية التامة، كالبراعة فى الفتول كالتفنن فيها، 
كقد ذكركا عنه أنه كاف يكتب جواب الفتول على منواؿ ما يكتبه السائل من الخطاب، فبف كاف 

تفاؽ بينهما فى الوزف كالقافية، كإف كاف السؤاؿ منظومان، كاف الجواب منظومان كذلك، مع اال
السؤاؿ نثران مسجعان، كاف الجواب مثله، كإف كاف بلغة العرب فالجواب بلغة العرب، كإف كاف 

كهكذا مما يشهد للرجل بسعة أيفقه كغزارة مادته، كلقد ... بلغة التػيٍرؾ، فالجواب بلغة التػيٍرؾ 



. ، فوجدنا صدؽ ما قيل عنه فى ذلكقرأنا فى ترجمته شي ان من االستفتاء كالفتول
كما قيل عنه من الذل قعدكا من الفضائل كالمعارؼ على سنامها كغاربها،  -رحمه ا   -ككاف 

كسارت بذكرد الركباف فى مشارؽ األرض كمغاربها، كلقد حاز قصب السبق بين أقرانه، كلم 
قله بين كثير من المدارس كتوليه يقدر أحد أف يجاريه فى ميدانه، كلقد كاف اشتغاله بالتدريس كتن

للقضاء ثم الفتول سببان عاتقان له عن التفرغ كالتصنيف كالتأليف، كلكنه اختلس فرصان من كقته 
فأخرج الناس كتابه الذل نحن بصددد، كما أنه كتب بعض . فصرفها إلى كتابة التفسير

. البيع من الهدايةالحواشى على تفسير الكشاؼ، ككتب حاشية على العناية من أكؿ كتاب 
كعلى الجملة فقد جمع صاحبنا بين العلم كاألدب، فبينما نراد ميجوِّدان فيما كتبه كألَّفه من كتب 
، كال أظن أف صاحبه الذل رثاد  العلم، نراد مبدعان غاية اإلبداع فيما أيثًر عنه من منثور كمنظـو

: ؿ فى مرثيته الطويلةبعد كفاته قد تغالى فى الثناء، أك اشتط فى الرثاء حيث يقو
كعلـو غيرؾ فى الورل كسراب ... ما العلم إال ما حويتى حقيقة 

توفى رحمه ا  بمدينة القسطنطينية، كدفن بجوار أبى أيوب األنصارل، كذلك فى أكائل 
. فرحمه ا  رحمة كاسعة( . اثنتين كثمانين كتسعمائة من الهجرة)هػ  ِٖٗجمادل األكلى سنة 

 * *
: بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه التعريف* 
إف صاحب هذا التفسير شغيل كثيران بالتدريس كالقضاء كالفتول، كلكنه اختلس فرصان من : قلنا

كقته ألَّف فيها كتابه فى التفسير، قلنا هذا فيما سبق، كالمؤلف نفسه يقرر هذا فى مقدمة 
ذكركا أنه ابتدأ فيه، فلما كصل تفسيرد، كلم ييعرؼ أنه أخرج تفسيرد للناس دفعة كاحدة، بل 

عرض له من الشواغل ما جعله يقف فى تفسيرد عند هذا الحد، فبيَّض ما ( ص)إلى آخر سورة 
ثم أرسله إلى الباب العالى، ( ثبلث كسبعين كتسعمائة من الهجرة)هػ ّٕٗكتب فى شعباف سنة 

 فتلقاد السلطاف سليماف

(ُ/ِْٔ )

 

القبوؿ، كأنعم عليه بما أنعم، كزاد فى كظيفته كل يـو خمسمائة درهم، ثم تيَّسر له  خاف بحسن
بعد ذلك إتمامه، فأتمه بعد سنة، ثم أرسله إلى السلطاف ثانيان بعد إتمامه، فقابله السلطاف بمزيد 

. لطفه كإنعامه، كزاد فى كظيفته مرة أخرل
سن الصوغ كجماؿ التعبير، كشف فيه كالحق أف هذا التفسير غاية فى بابه، كنهاية فى ح

صاحبه عن أسرار الببلغة القرآنية، بما لم يسبقه أحد إليه، كمن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا 



التفسير بين أهل العلم، كشهد له كثير من العلماء بأنه خير ما كيتب فى التفسير، فصاحب 
أتى فيه بما لم تسمح به كقد : "، يقوؿ عنه فى كتابه"العقد المنظـو فى ذكر أفاضل الرـك"

". كم ترؾ األكؿ لآلخر: األزماف، كلم تقرع به اآلذاف، فصدؽ المثل السائر
كقد طالعتي تفسيرد كانتفعتي به كهو تفسير : "يقوؿ" الفوائد البهية فى تراجم الحنفية"كصاحب 

د حسن، ليس بالطويل الممل، كال بالقصير المخل، متضمن لطائف كنكات، كمشتمل على فوائ
انتشرت نسخه فى األقطار، ككقع له التلقى : "أنه قاؿ" الكشف"كنقل عن صاحب ". كإشارات

". خطيب المفسرين: "بالقبوؿ من الفحوؿ الكبار، لحسن سبكه كصدؽ تعبيرد، فصار يقاؿ له
". كمن المعلـو أف تفسير أحد سواد بعد الكشاؼ كالقاضى لم يبلغ إلى ما بلغه من رتبة االعتبار

بكثرة الحواشى كالتعليقات التى تكشف عن  -كغيرد من التفاسير  -فر هذا التفسير كلم يظ
أك تتعقبه فى بعض ما يقوؿ، كلم يقع تحت يدنا شئ من ذلك، غير أننا نجد فى . مرادد

: عند الكبلـ عن هذا التفسير، ذكر ما كتب عليه من التعليقات فمن ذلك" كشف الظنوف"
إحدل كأربعين كألف من )هػ  َُُْآلحصارل المتوفى سنة تعليقة الشيخ أحمد الركمى ا

كتعليقة الشيخ رضى الدين بن يوسف القدسى، . ، من سورة الرـك إلى سورة الدخاف( الهجرة
علَّقها إلى قريب من النصف، كأهداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين، حين دخل المقدس 

أبى "مخشرل كالبيضاكل، ككبلـ ذلك الفاضل زائران، ككاف دأبه فيها نقل كبلـ العبلمتين الز
هذا ما . قاؿ الكشاؼ، كقاؿ القاضى، كقاؿ المفتى، ثم المحاكمة فيما بينهم: بقوله" السعود

. ذكرد صاحب كشف الظنوف، كال نعلم أحدان كتب عليه غير من ذكرهما
تنزيل قرأت مقدمة الكتاب لمؤلفه، فوجدته يثنى كثيران على تفسير الكشاؼ، كأنوار اؿ

كلقد كاف فى سوابق األياـ، : "للبيضاكل، كيذكر أنه قرأهما قبل أف يؤلف تفسيرد، ثم يقوؿ
كسوالف الدهور كاألعواـ، أكاف اشتغالى بمطالعتهما كممارستهما، كزماف انتصابى لمفاكضتهما 

 كمدارستهما، يدكر فى خلدل على استمرار، آناء الليل

(ُ/ِْٕ )

 

كأطراؼ النهار، أف أنظم درر فوائدهما فى سمط دقيق، كأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق، 
اعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق، كصادفته فى أصداؼ كأضيف إليهما ما ألفيته فى تض

العيالم الزاخرة من زكاهر الدقائق، كأسلك خبللها بطريق الترصيع، على نسق أنيق كأسلوب 
بديع، حسبما تقتضيه جبلله شأف التنزيل، كيستدعيه جزالة نظمه الجليل، ما سنح للفكر العليل 

لكليل بالهداية السبحانية، من عوارؼ معارؼ تمتد إليها بالعناية الربانية، كسمح به النظر ا



كغرائب رغائب ترنو إليها أحداؽ األمم من كل نحرير أريب، . أعناؽ الهمم من كل ماهر لبيب
كتحقيقات رصينة تقيل عثرات األفهاـ فى مداحض األقداـ، كتدقيقات متينة تزيل خطرات 

به فيها الش وف، كمدارؾ أنظار تختلط فيها األكهاـ من خواطر اآلناـ، فى معارؾ أفكار تشت
الظنوف، كأبرز من كراء أستار الكموف، من دقائق السر المخزكف فى خزائن الكتاب المكنوف، 

ناكيان أف أسميه عند .. ما تطم ن إليه النفوس، كتقر به العيوف، من خفايا الرموز كخبايا الكنوز
". ليم، إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل الس"تمامه، بتوفيق ا  كإنعامه 

كمن هنا تبين لنا، أف أبا السعود يعتمد فى تفسيرد على تفسير الكشاؼ كالبيضاكل كغيرهما 
كلهذا لم يذكرها إال على . ممن تقدمه، غير أنه لم يغتر بما جاء فى الكشاؼ من االعتزاالت
رد، كلكن نجدد قد كقع فيما جهة التحذير منها، مع جريانه على مذهب أهل السُّنَّة فى تفسي

كقع فيه صاحب الكشاؼ، كصاحب أنوار التنزيل من أنه ذكر فى آخر كل سورة حديثان عن 
النبى صلى ا  عليه كسلم فى فضلها، كما لقارئها من الثواب كاألجر عند ا ، مع أف هذد 

. األحاديث موضوعة باتفاؽ أهل العلم جميعان 
 * *
: القرآف كسر إعجازد عنايته بالكشف عن ببلغة* 

أنه كثير العناية بسبك العبارة كصوغها،  -غير ما تقدـ  -قرأت فى هذا التفسير فبلحظت عليه 
مولع كل الولوع بالناحية الببلغية للقرآف، فهو يهتم بأف يكشف عن نواحى القرآف الببلغية، 

كاإلطناب، كسر إعجازد فى نظمه كأسلوبه، كبخاصة فى باب الفصل كالوصل، كاإليجاز 
كالتقديم كالتأخير، كاالعتراض كالتذييل، كما أنه يهتم بببداء المعانى الدقيقة التى تحملها 

التراكيب القرآنية بين طيَّاتها، مما ال يكاد يظهر إال لمن أكتى حظان كافران من المعرفة بدقائق 
. الناحيةاللغة العربية، كيكاد يكوف صاحبنا هو أكؿ المفسِّرين المبرزين فى هذد 

 * *
: اهتمامه بالمناسبات كإلمامه ببعض القراءات* 

 كنلحظ على أبى السعود فى تفسيرد أنه كثيران ما يهتم بببداء كجود المناسبات بين

(ُ/ِْٖ )

 

اآليات، كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانان لذكر القراءات، كلكن بقدر ما يوضح به المعنى، كال 
. يتوسع كما يتوسع غيرد

 * *



: إقبلله من ركاية اإلسرائيليات* 
ية أخرل نجد أنه ميًقله فى سرد اإلسرائيليات، غير ميولع بذكرها، كإف ذكرها أحيانان فبنه كمن ناح

ركل، أك قيل، : ال يذكرها على سبيل الجـز بها، كالقطع بصحتها، بل ييصىدِّر ذكر الركاية بقوله
. مما ييشعر بضعفها، كإف كاف ال يػيعىقَّب عليها بعد ذلك، كلعله يكتفى بهذد اإلشارة

ًإنِّي ميٍرًسلىةه ًإلىٍيًهٍم ًبهىًديَّةو }: من سورة النمل[ ّٓ]الن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية فمث كى
ريكل أنها بعثت خمسمائة غبلـ عليهم ثياب الجوارل : يقوؿ{ فػىنىاًظرىةه ًبمى يػىٍرًجعي المرسلوف
ة، كمع ذلك فلم إلى آخر ما ذكرد من القصة العجيبة الغريب... كحليهم األساكر كاألطواؽ 

من عدـ " ريكل"بما يشير إليه لفظ  -كما قلت  -يػيعىقِّب عليها كال بكلمة كاحدة، كلعله اكتفى 
. صحة ما ذكرد

 * *
: ركايته عن بعض مىن اشتهر بالكذب* 

كما نبلحظ عليه أنه يركل بعض القصص عن طريق الكلبى عن أبى صالح، فمثبلن عند تفسيرد 
ًنًهٍم آيىةه جىنَّتىاًف }: كما بعدها من سورة سبأ[ ُٓ]لقوله تعالى فى اآلية  لىقىٍد كىافى ًلسىبىبو ًفي مىٍسكى

كأصل قصتهم ما ركاد الكلبى عن : اآليات إلى آخر القصة، نجدد يقوؿ... { عىن يىًمينو كىًشمىاؿو 
يقيا مز"أف عمرك بن عامر من أكالد سبأ، كبينهما أثنى عشر أبان، كهو الذل يقاؿ له : أبى صالح

.. الكاهنة بخراب سد مأرب، كتغريق سيل العـر الجنَّتين" طريفة"، أخبرته "بن ماء السماء
كيمضى فى ذكر ركايات أخرل عن رجاؿ آخرين مع العلم أف الكلبى ميتَّهم بالكذب، فقد قاؿ 

الكلبى اتهمود بالكذب كقد مرض فقاؿ ألصحابه : "السيوطى فى خاتمة الدر المنثور ما نصه
كلكن نجد أبا السعود، يخلص من تبعة هذد " كل شئ حدَّثتكم عن أبى صالح كذب: ضهفى مر

كهذا ييشعر بأنه يشك فى صدقها " كا  تعالى أعلم: "الركايات التى سردها بقوله أخيران 
. كصحتها

 * *
: إقبلله من ذكر المسائل الفقهية* 

المسائل الفقهية، كلكنه ميًقله يتعرض فى تفسيرد لبعض  -رحمه ا   -كذلك نجد أبا السعود 
جدان، كال يكاد يدخل فى المناقشات الفقهية كاألدلة المذهبية، بل نجدد يسرد المذاهب فى 

 .اآلية كال يزيد على ذلك

(ُ/ِْٗ )

 



{ الَّ يػيؤىاًخذيكيمي ا  باللغو في أىٍيمىاًنكيمٍ }: من سورة البقرة[ ِِٓ]فمثبلن عند قوله تعالى فى اآلية 
كقد اختيًلفى : "اآلية، نجدد يعرض للخبلؼ المذهبى فى تحديد معنى اليمين اللغو فيقوؿ.. 

فيه، فعندنا هو أف يحلف على شئ يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خبلفه، فبنه ال يقصد فيه 
ال كاً ، كبلى كاً ، مما يؤكدكف به : هو قوؿ العرب -رحمه ا   -كعند الشافعى . الكذب

قوؿ  كال يزيد على ذلك بل يمضى فينزؿ اآلية على" كبلمهم من غير إخطار الحلف بالباؿ
. الحنفية
 * *
: تناكله لما تحتمله اآليات من كجود اإلعراب* 

كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانان للناحية النحوية إذا كانت اآلية تحتمل أكجهان من اإلعراب، 
. كيينزؿ اآلية على اختبلؼ األعاريب، كيػيرىجِّح كاحدان منها كيدلل على رجحانه

لدقة، بعيد عن خلط التفسير بما ال يتصل به، غير ميسرؼ فالكتاب دقيق غاية ا.. كعلى الجملة
فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النواحى العلمية، كهو مرجع مهم يعتمد عليه كثير ممن 
جاء بعدد من المفسِّرين، كقد طيبع هذا التفسير مراران، كهو يقع فى خمسة أجزاء متوسطة 

. الحجم
 * * *
( . لؤللوسى)لقرآف العظيم كالسبع المثانى ركح المعانى فى تفسير ا  -َُ
: التعريف بمؤلف هذا التفسير* 

كلد . أبو الثناء، شهاب الدين، السيد محمود أفندل األلوسى البغدادل: مؤلف هذا التفسير هو
، فى جانب الكرخ من ( سبع عشرة كمائتين بعد األلف من الهجرة النبوية)هػ  ُُِٕفى سنة 
. بغداد

. شيخ العلماء فى العراؽ، كآية من آيات ا  العظاـ، كنادرة من نوادر األياـكاف رحمه ا  
جمع كثيران من العلـو حتى أصبح عبلَّمة فى المنقوؿ كالمعقوؿ، فهَّامة فى الفركع كاألصوؿ، 

ثان ال ييجارىل كميفىسِّران لكتاب خالد النقشبندل، كالشيخ على السويدل، ككاف رحمه ا  غاية  ميحىدِّ
: ل الحرص على تزايد علمه، كتوفير نصيبه منه، ككاف كثيران مما ينشدؼ

من كصل غانية كطيب عناؽ ... سهرل لتنقيح العلـو ألذُّلى 
 اشتغل بالتدريس كالتأليف كهو ابن ثبلث عشرة سنة، كدرس فى عدة مدارس،

(ُ/َِٓ )

 



س سائر العلـو فى دارد المبلصقة لجامع الشيخ عبد ا  كعندما قػيلِّد إفتاء الحنفية، شرع ييدىرِّ 
كقد تتلمذ له كأخذ عنه خلق كثير من قاصى الببلد كدانيها، كتخرَّج عليه . العاقولى فى الرصافة

ييواسى طلبته من ملبسه  -رحمه ا   -جماعات من الفضبلء من ببلد مختلفة كثيرة، ككاف 
منزله، حتى صار فى العراؽ العىلىمي المفرد، كانتهت إليه  كمأكله، كييسكنهم البيوت الرفيعة من

الرياسة لمزيد فضله الذل ال ييجحد، ككاف نسيجه كحدد فى النثر كقوة التحرير، كغزارة اإلمبلء 
 -كجزالة التعبير، كقد أملى كثيران من الخطب كالرسائل، كالفتاكل كالمسائل، كلكن أكثر ذلك 

فت آثارد، كلم تظفر األيدل إال بالقليل منه، ككاف ذا حافظة دىرىسى كىعى  -على قرب العهد 
ما استودعتي ذهنى شي ان فخاننى، كال دعوتي فكرل : "كفكرة غريبة، ككثيران ما كاف يقوؿ. عجيبة

قػيلِّد إفتاء الحنفية فى السنة الثامنة كاألربعين بعد المائتين كاأللف من ". لمعضلة إال كأجابنى
بل ذلك بأشهر، كلى أكقاؼ المدرسة المرجانية، إذا كانت مشركطة ألعلم الهجرة المحمدية، كؽ

كفى . ألهل البلد، كتحقق لدل الوزير الخطير علٌى رضا باشا، أنه ليس فيها مىن يدانيه من أحد
انفصل من منصب اإلفتاء، كبقى ( ثبلث كستين كمائتين بعد األلف)هػ  ُِّٔشوَّاؿ سنة 

يم حتى أتمه، ثم سافر القسطنطينية فى السنة السابعة كالستين بعد مشتغبلن بتفسير القرآف الكر
المائتين كاأللف، فعرض تفسيرد على السلطاف عبد المجيد خاف، فناؿ إعجابه كرضاد، ثم رجع 

( . تسع كستين كمائتين بعد األلف)هػ  ُِٗٔمنها سنة 
لنحل، سىلىفى االعتقاد، عالمان باختبلؼ المذاهب، مطلعان على الملل كا -رحمه ا   -ككاف 

شافعى المذهب، إال أنه فى كثير من المسائل ييقلِّد اإلماـ األعظم أبا حنيفة النعماف رضى ا  
للناس ثركة علمية كبيرة  -رحمه ا   -كلقد خىلَّف . عنه، ككاف فى آخر أمرد يميل إلى االجتهاد

اآلف، كحاشيته على القطر،  كنافعة، فمن ذلك تفسيرد لكتاب ا ، كهو الذل نحن بصددد
كتب منها فى الشباب إلى موضع الحاؿ، كبعد كفاته أتمها ابنه السيد نعماف األلوسى، كشرح 
السلم فى المنطق، كقد فيًقد، كمنها األجوبة العراقية عن األس لة البلهورية، كاألجوبة العراقية 

النفحات القدسية فى المباحث على األس لة اإليرانية، كديرَّة الغواص فى أكهاـ الخواص، ك
. اإلمامية، كالفوائد السنية فى علم آداب البحث

سبعين )هػ  َُِٕكقد توفى رحمه ا  فى يـو الجمعة الخامس كالعشرين من ذل القعدة سنة 
، كديفن مع أهله فى مقبرة الشيخ معركؼ الكرخى فى الكرخ، ( كمائتين بعد األلف من الهجرة

. فرضى ا  عنه كأرضاد
 * *
* 

(ُ/ُِٓ )



 

: التعريف بهذا التفسير كطريقة مؤلفه فيه
د الصغر، لم يزؿ متطلبان الستكشاؼ سر كتاب ذكر مؤلف هذا التفسير فى مقدمته أنه منذ عه

، كأنه طالما فرؽ نومه لجمع شواردد، كفارؽ قومه  ، مترقبان الرتشاؼ رحيقه المختـو ا  المكتـو
لوصاؿ خرائدد، ال يرفل فى مطارؼ اللهو كما يرفل أقرانه، كال يهب نفائس األكقات لخسائس 

للوقوؼ على كثير من حقائقه، كحل كفير من الشهوات كما يفعل إخوانه، كبذلك كفَّقه ا  
دقائقه، كذكر أنه قبل أف يكمل سنه العشرين، شرع يدفع كثيران من اإلشكاالت التى ترد على 

ظاهر النظم الكريم، كيتجاهر بما لم يظفر به فى كتاب من دقائق التفسير، كيعلق على ما أغلق 
فاد من علماء عصرد، كاقتطف من مما لم تعلق به ظفر كل ذل ذهن خطير، كذكر أنه است

ثم ذكر ... أزهارهم، كاقتبس من أنوارهم، كأكدع علمهم صدرد، كأفنى فى كتابة فوائدهم حبرد 
أنه كثيران ما خطر له أف يحرر كتابان يجمع فيه ما عندد من ذلك كأنه كاف يتردد فى ذلك، إلى أف 

ين كخمسين كمائتين بعد األلف اثنت)هػ  ُِِٓرأل فى بعض ليالى الجمعة من شهر رجب سنة 
، أف ا  جىٌل شأنه أمرد بطى السماكات كاألرض، كرتق فتقهما على الطوؿ ( من الهجرة

كالعرض، فرفع يدان إلى السماء، كخفض األخرل إلى مستقر الماء، ثم انتبه من نومه كهو 
لى تأليف مستعظم لرؤيته، فجعل يفتش لها عن تعبير، فرأل فى بعض الكتب أنها إشارة إ

تفسير، فشرع فيه فى الليلة السادسة عشرة من شهر شعباف من السنة المذكورة، ككاف عمرد إذ 
ذاؾ أربعان كثبلثين سنة، كذلك فى عهد السلطاف محمود خاف بن السلطاف عبد الحميد خاف، 

ػ ق ُِٕٔكذكر فى خاتمته أنه انتهى منه ليلة الثبلثاء ألربع خلوف من شهر ربيع اآلخر سنة 
، كلما انتهى منه جعل يفكر ما اسمه؟ كبماذا يدعود؟ فلم ( سبع كستين كمائتين بعد األلف)

يظهر له اسم تهتش له الضمائر، كتبتش من سماعه الخواطر، فعرض األمر على كزير الوزراء 
". ركح المعانى، فى تفسير القرآف العظيم كالسبع المثانى: "فسمَّاد على الفور. علٌى رضا باشا

. ق هى قصة تأليف هذا التفسير، كما ذكرها صاحبه عليه رضواف ا هذ
كقد ذكركا أف سلوكه فى تفسيرد هذا كاف أمران عظيمان، كسران من األسرار غريبان، فبف نهارد كاف 

لئلفتاء كالتدريس كأكؿ ليلة لمنادمة مستفيد كجليس، فيكتب بأكاخر الليل منه كرقات، فيعطيها 
. لذين كظَّفهم فى دارد فبل يكملونها تبييضان إال فى نحو عشر ساعاتصباحان للكيتَّاب ا

 * *
: مكانة هذا التفسير من التفاسير التى تقدمته* 

قد أفرغ فيه مؤلفه كسعه، كبذؿ مجهودد حتى أخرجه  -كالحق يقاؿ  -ثم إف هذا التفسير 
 ؿ الخىلىف بكلللناس كتابان جامعان آلراء السىلىف ركاية كدراية، مشتمبلن على أقوا



(ُ/ِِٓ )

 

أمانة كعناية، فهو جامع لخبلصة كل ما سبقه من التفاسير، فتراد ينقل لك عن تفسير ابن 
عطية، كتفسير أبى حياف، كتفسير الكشاؼ، كتفسير أبى السعود، كتفسير البيضاكل، كتفسير 

 -ف كتب التفسير المعتبرة، كهو إذا نقل عن تفسير أبى السعود يقوؿ الفخر الرازل، كغيرها ـ
قاؿ القاضى، : -غالبان  -كإذا نقل عن تفسير البيضاكل يقوؿ . قاؿ شيخ اإلسبلـ: -غالبان 

كهو إذ ينقل عن هذد التفاسير . قاؿ اإلماـ: -غالبان  -كإذا نقل عن تفسير الفخر الرازل يقوؿ 
بينها، كيجعل من نفسه نقَّادان ميدققان، ثم يبدل رأيه حران فيما ينقل،  ينصب نفسه حىكىمان عدالن 

فتراد كثيران ما يعترض على ما ينقله عن أبى السعود، أك عن البيضاكل، أك عن أبى حياف، أك عن 
كما تراد يتعقب الفخر الرازل فى كثير من المسائل، كيرد عليه على الخصوص فى . غيرهم

، انتصاران منه لمذهب أبى حنيفة، ثم إنه إذا استصوب رأيان لبعض مىن بعض المسائل الفقهية
. ينقل عنهم، انتصر له كرجَّحىه على ما عداد

 * *
: موقف األلوسى من المخالفين ألهل السُّنَّة* 

كاأللوسى سىلىفى المذهب سُّنِّى العقيدة، كلهذا نراد كثيران ما يػيفىنِّد آراء المعتزلة كالشيعة، كغيرهم 
. ف أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبهـ

ا  يىٍستػىٍهًزلءي ًبًهٍم كىيىميدُّهيٍم }: من سورة البقرة[ ُٓ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
إليهم،  -أل الطغياف  -كإضافته : " ... يقوؿ بعد كبلـ طويل ما نصه.. { ًفي طيٍغيىانًًهٍم يػىٍعمىهيوفى 

قدرهم المؤثرة ببذف ا  تعالى فاالختصاص المشعرة به اإلضافة، ألنه فعلهم الصادر منهم، ب
إنما هو بهذا االعتبار، ال باعتبار المحلية كاالتصاؼ، فبنه معلـو ال حاجة فيه إلى اإلضافة، كال 
باعتبار اإليجاد استقبلالن من غير توقف على إذف الفعَّاؿ لما يريد، فبنه اعتبار عليه غبار، بل 

". عتبار، فبل تهولنك جعجعة الزمخشرل كقعقعتهغبار ليس له ا
خىتىمى }: من السورة نفسها[ ٕ]كانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

تجدد يطيل بما ال { ا  على قػيليوًبهٍم كعلى سىٍمًعًهٍم كعلى أىٍبصىارًًهٍم ًغشىاكىةه كىلىهيٍم عىذىابه عًظيمه 
نا، من بياف إسناد الختم إليه عىزَّ كجلَّ على مذهب أهل السُّنَّة، كمن ذكر يتسع لذكرد المقاـ ق

ما ذهب إليه المعتزلة فى هذد اآلية كما ردَّ به عليهم، كفنَّد به تأكيلهم الذل يتفق مع مذهبهم 
. االعتزالى

ارىةن أىٍك لىٍهوان كىًإذىا رىأىٍكٍا ًتجى }: من سورة الجمعة[ ُُ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 



ري الرازقين يػٍ ره مِّنى اللهو كىًمنى التجارة كا  خى يػٍ هىا كىتػىرىكيوؾى قىآئًمان قيٍل مىا ًعندى ا  خى .. { انفضوا ًإلىيػٍ
 كطعن الشيعة لهذد اآلية الصحابة رضى ا : "يقوؿ ما نصه

(ُ/ِّٓ )

 

تعالى عنهم، بأنهم آثركا دنياهم، على آخرتهم، حيث انفضُّوا إلى اللَّهو كالتجارة، كرغبوا عن 
الصبلة التى هو عماد الدين، كأفضل من كثير من العبادات، ال سيما مع رسوؿ ا  صلى ا  

يه أف كبار الصحابة كأبى بكر كعمر تعالى عليه كسلم، كركل أف ذلك قد كقع مراران منهم، كؼ
كسائر العشرة المبشرة لم ينفضُّوا، كالقصة كانت فى أكائل زمن الهجرة، كلم يكن أكثر القـو 
تاـ التحلى بحلية آداب الشريعة بعد، ككاف قد أصاب أهل المدينة جوع كغبلء سعر، فخاؼ 

به لو لم ينفضُّوا، كلذا لم  أكل ك المنفضُّوف اشتداد األمر عليهم بشراء غيرهم ما ييقتات
يتوعدهم ا  على ذلك بالنار أك نحوها، بل قصارل ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ككعظهم 
كنصحهم، كركاية أف ذلك كقع منهم مراران إف أريد بها ركاية البيهقى فى شيعىب اإليماف عن 

ثبلث مرات، فمثل ذلك أنهم فعلوا ذلك  -كا  تعالى أعلم  -بلغنى : مقاتل بن حياف أنه قاؿ
كإف أريد بها غيرها فليبين كليثبت صحته، كأنَّى . ال ييلتفت إليه كال يػيعىوِّؿ عند المحدِّثين عليه

الطعن بجميع الصحابة لهذد القصة التى كانت من بعضهم فى أكائل أمرهم : بذلك؟ كبالجملة
. سفه ظاهر كجهل كافر -كقد عقبها منهم عبادات ال تحصى  -
: كسى كالمسائل الكونيةاألؿ* 

كيذكر كبلـ . كمما نبلحظه على األلوسى فى تفسيرد، أنه يستطرد إلى الكبلـ فى األيمور الكونية
أهل الهي ة كأهل الحكمة، كيقر منه ما يرتضيه، كييفنَّد ما ال يرتضيه، كإف أردت مثاالن جامعان، 

كالشمس }: من سورة يس[ َْ، ّٗ، ّٖ]فارجع إليه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآليات 
ٍرنىادي مىنىاًزؿى حتى عىادى كالعرجوف القديم * تىٍجًرم ًلميٍستػىقىرٍّ لَّهىا ذىًلكى تػىٍقًديري العزيز العليم  كالقمر قىدَّ

.. { الى الشمس يىنبىًغي لىهىآ أىف تٍدًرؾى القمر كىالى الليل سىاًبقي النهار كىكيلٌّ ًفي فػىلىكو يىٍسبىحيوفى * 
ا  الذم خىلىقى سىٍبعى }: من سورة الطبلؽ[ ُِ]ق عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية كارجع إلي

. فسترل منه توسعان فى هذد الناحية{ سىمىاكىاتو كىًمنى األرض ًمثٍػلىهينَّ 
 * *
: كثرة استطرادد للمسائل النحوية* 

نان إلى حد يكاد كذلك يستطرد األلوسى إلى الكبلـ فى الصناعة النحوية، كيتوسع فى ذلك أحيا
يخرج به عن كصف كونه مفسِّران، كال أحيلك على نقطة بعينها، فبنه ال يكاد يخلو موضع من 



. الكتاب من ذلك
 * *
* 

(ُ/ِْٓ )

 

: المسائل الفقهية موقفه من
كذلك نجدد إذا تكلم عن آيات األحكاـ فبنه ال يمر عليها إال إذا استوفى مذاهب الفقهاء 

. كأدلتهم مع عدـ تعصب منه لمذهب بعينه
كىمىتػِّعيوهينَّ عىلىى الموسع }: من سورة البقرة[ ِّٔ: ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية

كقاؿ اإلماـ : يقوؿ ما نصه.. { ريدي مىتىاعان بالمعركؼ حىٌقان عىلىى المحسنينقىدىريدي كىعىلىى المقتر قىدى 
المتطوعوف، كبذلك استدؿ على استحباب المتعة كجعله قرينة صارفة لؤلمر : المحسنوف: مالك

كعند الشافعى . هى كاجبة للمطلَّقات فى اآلية، مستحبىة لسائر المطلَّقات: إلى الندب، كعندنا
هو كاجبة لكل زكجة مطلَّقة إذا كاف الفراؽ من ًقبىل الزكج إال التى : ق فى أحد قوليهرضى ا  عن

: سمى لها كطيلِّقت قبل الدخوؿ، كلما لم يساعدد مفهـو اآلية كلم يعتبر العمـو فى قوله تعالى
قدَّمان ألنه يحمل المطلق على المقيد، قاؿ بالقياس، كجعله ـ{ كىًلٍلميطىلَّقىاًت مىتىاعه بالمعركؼ}

، ألنه من الحجج القطعية دكنه، كأجيب عما قاله مالك، بمنع قصر المحسن على  على المفهـو
المتطوع، بل هو أعم منه كمن القائم بالواجبات، فبل ينافى الوجوب، فبل يكوف صارفان لؤلمر 

". عنه مع ما انضم إليه من لفظ حقان 
ب بعينه فارجع إلى البحث الذل أفاض كإذا أردت أف تتأكد من أف األلوسى غير متعصب لمذد

كالمطلقات يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ }: من سورة البقرة[ ِِٖ]فيه عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 
اآلية، تجدد بعد أف يذكر مذهب الشافعية، كمذهب الحنفية، كأدلة كل منهم، ... { ثىبلىثىةى قركاء

الشافعية فى هذا المقاـ قول، كما ال يخفى على مىن أحاط كبالجملة، كبلـ : "كمناقشاتهم يقوؿ
". بأطراؼ كبلمهم، كاستقرأ ما قالود، تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم

 * *
: موقفه من اإلسرائيليات* 

كمما نبلحظ على األلوسى أنه شديد النقد لئلسرائيليات كاألخبار المكذكبة التى حشا بها كثير 
. يرهم كظنوها صحيحة، مع سخرية منه أحيانان من المفسِّرين تفاس

كىلىقىٍد أىخىذى ا  ًميثىاؽى بني }: من سورة المائدة[ ُِ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 



نجدد يقص علينا قصة عجيبة عن عوج بن عنق، .. { ًإٍسرىآئًيلى كىبػىعىثٍػنىا ًمنهيمي اثني عىشىرى نىًقيبان 
 قد: كأقوؿ: "نه بعد الفراغ منها يقوؿ ما نصهيركيها عن البغول، كلك

(ُ/ِٓٓ )

 

شاع أمر عوج عند العامة، كنقلوا فيه حكايات شنيعة، كفى فتاكل العبلَّمة ابن حجر، قاؿ 
ج كجميع ما يحكوف عنه، هذياف ال أصل له، كهو من قصة عو: الحافظ العماد ابن كثير

. مختلقات أهل الكتاب، كلم يكن قط على عهد نوح عليه السبلـ، كلم يسلم من الكفار أحد
من األيمور التى ييعرؼ بها كوف الحديث موضوعان، أف يكوف مما تقـو الشواهد : كقاؿ ابن القيم

العجب ًمن جرأة مىن كضع هذا الحديث كليس . الصحيحة على بطبلنه، كحديث عوج بن عنق
ككذب على ا  تعالى، إنما العجب ممن ييدخل هذا الحديث فى كتب العلم من التفسير كغيرد 

كال ريب أف هذا كأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدكا : كال يبيِّن أمرد، ثم قاؿ
ثم مضى األلوسى فى .. كأتباعهماالستهزاء كالسخرية بالرسل الكراـ عليهم الصبلة كالسبلـ 

. تفنيد هذد القصة بما حكاد عن غير مىن تقٌدـ من العلماء الذين استنكركا هذد القصة الخرافية
كىيىٍصنىعي الفلك كىكيلَّمىا مىرَّ عىلىٍيًه }: من سورة هود[ ّٖ]كمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآلية 

نجدد يركل أخباران كثيرة فى نوع الخشب الذل صينعت منه .. { مىؤله مِّن قػىٍوًمًه سىًخريكٍا ًمٍنهي 
ثم ييعقِّب على .. السفينة، كفى مقدار طولها كعرضها ارتفاعها، كفى المكاف الذل صينعت فيه

كسفينة األخبار فى تحقيق الحاؿ فيما رأل ال تصلح للركوب فيها، إذ هى : "كل ذلك بقوله
 يميل إلى الفضوؿ، أف يؤمن بأنه عليه السبلـ صنع غير سالمة عن عيب، فالحرل بحاؿ مىن ال

الفيٍلك حسبما قص ا  تعالى فى كتاب، كال يخوض فى مقدار طولها كعرضها كارتفاعها، كمن 
أل خشب صنعها، كبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب كلم تبينه السُّنَّة 

". الصحيحة
 * *
: ت كأسباب النزكؿتعرضه للقراءات كالمناسبا* 

ثم إف األلوسى يعرض لذكر القراءات كلكنه ال يتقيد بالمتواتر منها، كما أنه يعنى ببظهار كجه 
المناسبات بين السور كما يعنى بذكر المناسبات بين اآليات كيذكر أسباب النزكؿ لآليات التى 

. ف المعانى اللغويةأنزلت على سبب، كهو كثير االستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه ـ
 * *
: األلوسى كالتفسير اإلشارل* 



كلم يفت األلوسى أف يتكلم عن التفسير اإلشارل بعد أف يفرغ من الكبلـ عن كل ما يتعلق 
 بظاهر اآليات، كمن هنا عىدَّ بعض العلماء تفسيرد هذا فى ضمن كتب

(ُ/ِٓٔ )

 

التفسير اإلشارل، كما عىدَّ تفسير النيسابورل فى ضمنها كذلك، كلكنى رأيت أف أجعلهما فى 
ـ هو التفسير ًعداد كتب التفسير بالرأل المحمود، نظران إلى أنه لم يكن مقصودهما األد

كما قلت من  -لغيرد من التفسير الظاهر، كهذد  -كما يبدك  -اإلشارل، بل كاف ذلك تابعان 
. مسألة اعتبارية ال أكثر كال أقل، كإنما أردت أف أيبيِّن جهتى االعتبار -قبل 

ما  جمعت جيلَّ . فركح المعانى للعبلَّمة األلوسى ليس إال موسوعة تفسيرية قيِّمة.. كجملة القوؿ
قاله علماء التفسير الذين تقدَّموا عليه، مع النقد الحر، كالترجيح الذل يعتمد على قوة الذهن 
كصفاء القريحة، كهو كإف كاف يستطرد إلى نواح علمية مختلفة، مع توسع يكاد يخرجه عن 
مهمته كمفسِّر إال أنه متزف فى كل ما يتكلم فيه، مما يشهد له بغزارة العلم على اختبلؼ 

نواحيه، كشموؿ اإلحاطة بكل ما يتكلم فيه، فجزاد ا  عن العلم كأهله خير الجزاء، إنه سميع 
. مجيب
فهذد هى أهم كتب التفسير بالرأل الجائز، كهناؾ كتب أخرل تدخل فى هذا النوع ... كبعد 

نوف من التفسير، كلها أهميتها كقيمتها، كما أف لها شهرتها الواسعة بين أهل العلم الذين يع
بالتفسير، غير أنى أمسكت عنها هنا مخافة التطويل، كلعدـ إمكاف الحصوؿ على بعضها، 

. كأحسب أف فى هذا القدر كفاية كغنى عن كتب أخرل كثيرة
* * * 

(ُ/ِٕٓ )

 

 أك تفسير الفرقة المبتدعة.. التفسير بالرأل المذمـو
 
: تمهيد فى بياف نشأة الًفرىؽ اإلسبلمية* 

فخىلىف كل جرل التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين، على طريقة تكاد تكوف كاحدة، 
عصر يحمل التفسير عمَّن سلف بطريق الركاية كالسماع، كفى كل عصر من هذد العصور، 

تتجدد نظرات تفسيرية، لم يكن لها كجود قبل ذلك، كهذا راجع إلى أف الناس كلما بعدكا عن 



فكاف ال بد للتفسير من أف يتضخم كلما . عصر النبوة ازدادت نواحى الغموض فى التفسير
. يه السنوفمرَّت عل

لم يكن هذا التضخم فى الحقيقة إال محاكالت عقلية، كنظرات اجتهادية، قاـ بها أفراد ممن 
غير أف هذد الناحية العقلية فى التفسير لم تخرج عن قانوف اللغة، كلم . لهم عناية بهذد الناحية

دائرة الرأل تتخط حدكد الشريعة، بل ظلَّت محتفظة بصبغتها العقلية كالدينية، فلم تتجاكز 
. المحمود إلى دائرة الرأل المذمـو الذل ال يتفق كقواعد الشرع

ظلَّ األمر على ذلك إلى أف قامت الفرؽ المختلفة، كظهرت المذاهب الدينية المتنوعة، ككًجد 
ككاف القرآف هو . من العلماء من يحاكؿ نيصرة مذهبه كالدفاع عن عقيدته بكل كسيلة كحيلة

قصدكف إليه جميعان، كله يبحث فى القرآف ليجد فيه ما يػيقىوِّل رأيه كيػيؤىيِّد هدفهم األكؿ الذل م
مذهبه، ككله كاجد ما يبحث عنه كلو بطريق إخضاع اآليات القرآنية لمذهبه، كالميل بها مع رأيه 

. كهواد، كتأكيل ما يصادمه منها تأكيبلن يجعلها غير منافية لمذهبه كال متعارضة معه
، كاستفحل األمر إلى كمن هنا بدأ الخ ركج عن دائرة الرأل المحمود إلى دائرة الرأل المذمـو

حد جعل القـو يتسعوف فى حماية عقائدهم، كالتركيج لمذاهبهم، بما أخرجود للناس من تفاسير 
!! حملوا فيها كبلـ ا  على كفق أهوائهم، كمقتضى نزعاتهم كنحلهم

أف رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم  -غير هذا كللتفصيل موضع  -كنحن نعلم بطريق اإلجماؿ 
" ستفترؽ أيمَّتى ثبلثان كسبعين ًفٍرقة، كلها فى النار، إال كاحدة، كهى ما أنا عليه كأصحابى: "قاؿ

كقد حقق ا  نبوءة رسوله، كصدَّؽ قوله فتصدعت الوحدة اإلسبلمية إلى أحزاب مختلفة، كفرؽ 
ؽ بكل ما فيه من خطر على اإلسبلـ كالمسلمين إال فى متنافرة متناحرة، كلم يظهر هذا التفر

عصر الدكلة العباسية، أما قبل ذلك، فقد كاف المسلموف يدان كاحدة، ككانت عقيدتهم كاحدة 
 كذلك، إذا استثنينا ما كاف بينهم من المنافقين الذين

(ُ/ِٖٓ )

 

بوف إلى اإلسبلـ كيضيمركف الكفر، كما كاف بين علٌى كمعاكية من خبلؼ لم يكن له مثل ينتس
. كإف كاف النواة التى قاـ عليها التحزب، كنبت عنها التفرؽ كاالختبلؼ. هذا الخطر

بدأ الخبلؼ بين المسلمين أكؿ ما بدأ، فى أيمور اجتهادية ال تصل بأحد منهم إلى درجة 
إئتونى بقرطاس أكتب لكم : "تبلفهم عن قوؿ النبى صلى ا  عليه كسلماالبتداع كالكفر، كاخ
إف النبى قد غيبه الوجع، حسبنا كتاب ا ، ككثر اللغط : حتى قاؿ عمر" كتابان ال تضلوا بعدل

". قوموا عنى، ال ينبغى عندل التنازع: "فى ذلك حتى قاؿ النبى صلى ا  عليه كسلم



أييدفن بمكة، ألنها مولدد كبها ًقٍبلته  -ل ا  عليه كسلم صل -ككاختبلفهم فى موضع دفنه 
كمشاعر الحج؟ أـ ييدفن بالمدينة، ألنها موضع هجرته، كموطن أهل نيصرته؟ أـ ييدفن ببيت 

المقدس، ألف بها تربة األنبياء كمشاهدهم؟ 
 عليه ككالخبلؼ الذل كقع بينهم فى سقيفة بنى ساعدة فى تولية مىن يخلف رسوؿ ا  صلى ا 

كسلم بعد كفاته، كغير ذلك من الخبلفات التى كقعت بينهم، كلم يكن لها خطرها الذل ينجم 
. عنه التفرؽ ككقوع الفتنة كالبغضاء بين المسلمين

ظل األمر على ذلك إلى زمن عثماف رضى ا  عنه، ككاف ما كاف من خركج بعض المسلمين 
مسلمين من ذلك الوقت رجة فكرية عنيفة، عليه، كمحاصرتهم لدارد، كقتلهم له، فعرل اؿ

طاحت بالركية، كذهبت بكثير من األفكار مذاهب شتَّى، فقاـ قـو يطالبوف بدـ عثماف، ثم 
نشبت الحرب بين علٌى كمعاكية رضى ا  عنهما من أجل الخبلفة، ككاف لكل منهم شيعة 

رَـّ ا  كجهه، بعد مسألة كأنصار يشدكف أزرد، كيقوكف عزمه، كتبع ذلك انشقاؽ جماعة علٌى ؾ
التحكيم فى الخبلؼ الذل بينه كبين معاكية، فى السنة السابعة كالثبلثين من الهجرة، فظهرت 

من ذلك الوقت فرقة الشيعة، كفرقة الخوراج، كفرقة المرج ة، كفرقة أخرل تنحاز لمعاكية، 
. كتؤيد األمويين على كجه العمـو

شي ان فشي ان، كيترقى حينان بعد حين، إلى أف ظهر فى أياـ  ثم أخذ هذا الخبلؼ كالتفرؽ، يتدرج
المتأخرين من الصحابة خبلؼ القدرية، ككاف أكؿ مىن جهر بهذا المذهب ككضع الحجر 

األساسى لقياـ هذد الًفٍرقة، معبد الجهنى الذل أخذ عنه مذهبه غيبلف الدمشقى كمىن شاكله، 
صحابة كعبد ا  بن عمر، كابن عباس، كأنس، ككاف ينكر عليهم مذهبهم هذا مىن بقى من اؿ

. كأبى هريرة، كغيرهم
 خبلؼ كاصل ابن عطاء -كفى زمن الحسن البصرل بالبصرة  -ثم ظهر بعد هؤالء 

(ُ/ِٓٗ )

 

كمجادلته للحسن البصرل فى ذلك، كاعتزاله فى القدر، كفى القوؿ بالمنزلة بين المنزلتين، 
. مجلسه، كمن ذلك الوقت ظهرت فرقة المعتزلة

إلى .. ثم كاف من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية، كالنصرانية، كالمجوسية، كالصاب ة
، آخر مىن تزيا بزل اإلسبلـ كأبطن الكيد له، حنينان إلى ًملَّتهم األكلى، كعبد ا  بن سبأ اليهودل
فأكضعوا خبلؿ المسلمين يبغونهم الفتنة، كيرجوف لهم الفيٍرقة، فأفلحوا فيما قصدكا إليه من 

. تحزب المسلمين كتفرقهم



كفى خبلؿ ذلك غبل بعض الطوائف التى كلدها الخبلؼ، فابتدعوا أقواالن خرجت بهم عن دائرة 
ف ال ييعدكف من فرؽ اإلسبلـ، اإلسبلـ كالقائلين بالحلوؿ كالتناسخ من السب ية، ككالباطنية الذم

. كإنما هم فى الحقيقة على دين المجوس
لم يزؿ الخبلؼ يتشعب، كاآلراء تتفرؽ، حتى تفرَّؽ أهل اإلسبلـ كأرباب المقاالت، إلى ثبلث 

كسبعين ًفرقة كما قاؿ صاحب المواقف، ككما عىدَّهم كبينَّهم اإلماـ الكبير، أبو المظفر 
. ، كليس هذا موضع ذكرها كاستقصائها"لتبصير فى الدينا"اإلسفرايينى، فى كتابه 

أهل السُّنَّة، كالمعتزلة، كالمرج ة، كالشيعة، كالخوارج، كما : كالذل اشتهر من هذد الًفرىؽ خمس
كراء ذلك من الفرؽ كالجبرية، كالباطنية، كالمشبهة، كغيرها، فمعظمها مشتق من هذد الًفرىؽ 

. الخمس الرئيسية
لتفرؽ الذل أصاب المسلمين فى كحدتهم الدينية كالسياسية، كنعلم أيضان، أف نحن نعلم هذا ا

الناس كانوا فى عصر النبى صلى ا  عليه كسلم كبعدد يقرأكف القرآف أك يسمعونه فيغنوف بتفهم 
ركحه، فبف عنى علماؤهم بشئ كراء ذلك، فما يوضح اآلية من سبب للنزكؿ، كاستشهاد بأبيات 

كلكنَّا ال نعلم فى هذا العصر األكؿ، . فسِّر لفظان عربيان، أك أسلوبان غامضان من أشعار العرب تي 
انحياز الصحابة إلى مذاهب دينية كآراء فى الملل كالنحل، فلما كقع هذا التفرؽ الذل أشرنا 
إليه كأجملنا مبدأد كتطورد، رأينا كل ًفٍرقة من هذد الًفرىؽ تنظر إلى القرآف من خبلؿ عقيدتها، 

سِّرد بما يتبلءـ مع مذهبها، فالمعتزلى يطبق القرآف على مذهبه فى االختيار، كالصفات، كتيف
كيػيؤىكِّؿ ما ال يتفق كمذهبه، ككذلك يفعل الشيعى، ككذلك يفعل .. كالتحسين كالتقبيح العقليين

. كل صاحب مذهب حتى يسلم له مذهبه
آف، كلم يقع تحت أيدينا من كتب غير أننا لم نحط علمان بكل هذد النظرات المذهبية فى القر

التفسير المذهبية إال القليل النادر بالنسبة لما حيرمت منه المكتبة اإلسبلمية، على أف هذا 
 القليل ليس إال لبعض الًفرؽ دكف بعض، كهناؾ تفسيرات كتأكيبلت

(ُ/َِٔ )

 

لبعض من آيات القرآف لبعض من الفرؽ، كلكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب التفسير 
كهناؾ ًفرؽ أخرل لم نظفر لها بتفسير كامل كال بشئ من التفسير، . خاصة ككتب العلم عامة

فسير المذهبى ال لكل الًفرىؽ، بل للًفرؽ التى ألَّفت كخلَّفت لنا كتبان كلهذا أرل أف أتكلم عن الت
فى التفسير، ككقعت تحت أيدينا، فاستطعنا بعد القراءة فيها كالنظر إليها أف نحكم عليها بما 
يتناسب مع المنهج الذل انتهجه فيها مؤلفوها، كالطريق الذل سلكود فى شرحهم لكتاب ا  



. تعالى
تكلمنا عن التفسير بالرأل الجائز كأهم ما أيلَّف فيه من كتب، كذلك هو تفسير  كسبق لنا أف

أهل السُّنَّة كالجماعة، كتلك هى أشهر تفاسيرهم التى خلَّفوها للناس، فبل نعود لذلك، بل 
نشرع فى الكبلـ عن موقف غيرهم من الًفرىؽ، بالنسبة لكتاب ا  تعالى، كعن أهم ما خلَّفود 

. فى التفسير، كا  يتوالنا كييسدِّد خيطانا، إنه سميع مجيبلنا من كتب 
* * * 

(ُ/ُِٔ )

 

كموقفهم من تفسير القرآف الكريم .. المعتزلة
: نشأة المعتزلة -كلمة إجمالية عن المعتزلة كأصولهم المذهبية * 

نشأت هذد الًفٍرقة فى العصر األمول، كلكنها شغلت الفكر اإلسبلمى فى العصر العباسى ردحان 
هػ  َٖهو كاصل بن عطاء الملَّقب بالغزَّاؿ المولود سنة كأصل هذد الًفٍرقة . طويبلن من الزماف

، فى خبلفة هشاـ بن عبد الملك، ( إحدل كثبلثين كمائة)هػ  ُُّ، كالمتوفى سنة ( ثمانين)
يا إماـ الدين؛ ظهر فى زماننا جماعة ييكىفِّركف : كذلك أنه دخل على الحسن البصرل رجل فقاؿ

ال تضر : كجماعة أخرل ييرًج وف الكبائر، كيقولوف -يريد كعيدية الخوارج  -صاحب الكبيرة 
مع اإليماف معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة، فكيف لنا أف نعتقد فى ذلك؟ فتفكَّر الحسن، 

أنا ال أقوؿ إف صاحب الكبيرة مؤمن مطلق، كال كافر مطلق، ثم : كقبل أف يجيب قاؿ كاصل
قرر على جماعة من أصحاب الحسن ما قاـ إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد، كأخذ م

: أجاب به، من أف مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن كال كافر، كيثبت له المنزلة بين المنزلتين، قائبلن 
إف المؤمن اسم مدح، كالفاسق ال يستحق المدح فبل يكوف مؤمنان، كليس بكافر أيضان، إلقرارد 

ببل توبة خيلِّدى فى النار، إذ ليس فى بالشهادتين، كلوجود سائر أعماؿ الخير فيه، فبذا مات 
اآلخرة إال فريقاف، فريق من الجنة، كفريق فى السعير، لكن ييخىفىفي عنه، كتكوف دركته فوؽ 

. اعتزؿ عنا كاصل، فلذلك سيمى هو كأصحابه معتزلة: دركات الكفار، فقاؿ الحسن
تلقيبهم بالقدرية، فؤلنهم يسندكف  كيػيلىقَّب المعتزلة بالقدرية تارة، كبالميعىطِّلة تارة أخرل، أما

كأما تلقيبهم بالميعىطِّلة فؤلنهم يقولوف بنفى . أفعاؿ العباد إلى قدرتهم، كينكركف القىدىر فيها
. كهكذا.. ا  عاًلم بذاته، قاًدر بذاته: صفات المعانى فيقولوف

لعراؽ، كاعتنقه فأنت ترل مما تقدـ، أف االعتزاؿ نشأ فى البصرة، كلكن سرعاف ما انتشر فى ا
من خلفاء بنى أمية يزيد بن الوليد، كمركاف بن محمد، كفى العصر العباسى، استفحل أمر 



المعتزلة، كاحتلت أفكارهم كعقائدهم من عقوؿ الناس كجدؿ العلماء مكانان عظيمان، كما لبث 
 مدرسة البصرة،: أف تكوَّنت لبلعتزاؿ مدرستاف كبيرتاف

(ُ/ِِٔ )

 

كمدرسة بغداد، كعلى رأسها بشر بن المعتمر، ككاف بين معتزلى . كعلى رأسها كاصل بن عطاء
. البصرة كمعتزلى بغداد جداؿ كخبلؼ فى كثير من المسائل

كال أطيل بذكر ما كاف بين المدرستين من مسائل خبلفية، فبف هذد العيجىالة ال تتحمل اإلطالة 
كر أيصوؿ المعتزلة، كأف أشير إلى تعدد فرقهم، كمىن كالتفصيل، كيكفى أف أيجمل القوؿ فى ذ

. أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب التى أيلِّفت فى تاريخ الًفرىؽ، كهى كثيرة
 * *
: أصوؿ المعتزلة* 

التوحيد، كالعدؿ، كالوعد كالوعيد، كالمنزلة بين المنزلتين، : أما أصوؿ المعتزلة فهى خمسة
كهذد األصوؿ الخمسة يجمع الكل عليها، كمىن لم يقل . نكركاألمر بالمعركؼ كالنهى عن الم

قاؿ أبو الحسن الخياط أحد زعماء المعتزلة فى . بها جميعان فليس معتزليان بالمعنى الصحيح
كليس يستحق أحد منهم اسم االعتزاؿ حتى يجمع القوؿ باألصوؿ : "القرف الثالث الهجرل

كالمنزلة بين المنزلتين، كاألمر بالمعركؼ كالنهى  التوحيد، كالعدؿ، كالوعد، كالوعيد،: الخمسة
". عن المنكر، فبذا كملت هذد الخصاؿ فهو معتزلى

استحالة رؤية ا  : فهو ليبِّ مذهبهم، كرأس نحلتهم، كقد بنوا على هذا األصل: أما التوحيد
.   تعالىسبحانه كتعالى يـو القيامة، كأف الصفات ليست شي ان غير الذات، كأف القرآف مخلوؽ 

أف ا  تعالى لم يشأ جميع الكائنات، كال خلقها كال هو قادر : فقد بنوا عليه: كأما العدؿ
عليها، بل عندهم أف أفعاؿ العباد لم يخلقها ا  تعالى، ال خيرها كال شرها، كلم يرد إال ما أمر 

. به شرعان، كما سول ذلك فبنه يكوف بغير مشي ته
مونه، أف ا  يجازل مىن أحسن باإلحساف، كمىن أساء بالسوء، ال يغفر فمض: كأما الوعد كالوعيد

. لمرتكب الكبيرة ما لم يتب، كال يقبل فى أهل الكبائر شفاعة، كال ييخرج أحدان منهم من النار
إنه يجب على ا  أف ييثيب المطيع كييعاقب مرتكب الكبيرة، : كأكضح من هذا أنهم يقولوف
كلم يتب ال يجوز أف يعفو ا  عنه، ألنه أكعد بالعقاب على الكبائر  فصاحب الكبيرة إذا مات

كهم يعنوف بذلك أف الثواب على الطاعات، . كأخبر به، فلو لم يعاقب لـز الخلف فى كعيدد
إف مرتكب الكبيرة ميخىلَّده فى النار : كالعقاب على المعاصى قانوف حتمى التـز ا  به، كما قالوا



بلى مىن }: من سورة البقرة[ ُٖ]ية ا  كآمن برسله، لقوله تعالى فى اآلية كلو صىدَّؽ بوحداف
 ..{ كىسىبى سىيِّ ىةن كىأىحىاطىٍت ًبًه خطيائته فأكالئك أىٍصحىابي النار هيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 

(ُ/ِّٔ )

 

. فقد سبق أف بيَّناها فى مناظرة كاصل بن عطاء للحسن البصرل: كأما المنزلة بين المنزلتين
عن المنكر، فهو مبدأ مقرر عندهم، ككاجب على المسلمين لنشر كأما األمر بالمعركؼ كالنهى 

الدعوة اإلسبلمية، كهداية الضالين كإرشاد الغاكين، كلكنهم بالغوا فى هذا األصل، كخالفوا ما 
إف األمر بالمعركؼ كالنهى عن المنكر يكوف بالقلب إف كفى، كباللساف : عليه الجمهور، فقالوا

[ ٗ]لم يغنيا، كبالسيف إف لم تكف اليد، لقوله تعالى فى اآلية  إف لم يكف القلب، كباليد إف
نػىهيمىا فىًبف بػىغىٍت ًإٍحدىاهيمىا }: من سورة الحجرات كىًإف طىآئًفىتىاًف ًمنى المؤمنين اقتتلوا فىأىٍصًلحيوٍا بػىيػٍ

قوف بين صاحب كهم فى ذلك ال ييفرِّ .. { على األخرل فػىقىاتًليوٍا التي تػىٍبًغي حتى تفياء إلى أىٍمًر ا 
. السلطاف كغيرد، كما أنهم لم ييفرِّقوا بين األصوؿ الدينية الميٍجمعي عليها كعقائدهم االعتزالية
كهناؾ مبادئ أخرل للمعتزلة، ال يشتركوف فيها، بل هى مبادئ خاصة لكل ًفٍرقة من ًفرقهم 

اف خصائص كل ًفٍرقة، المتعددة، التى بلغت العشرين أك تزيد، كال أطيل بذكر هذد الًفرىؽ كبي
كأحيلك على المواقف، أك التبصير فى الدين، أك الفىٍرؽ بين الًفرىؽ للبغدادل، أك الًملىل كالًنحل 
، لتتعرؼ منها هذد الًفرىؽ كخصائصها، إذ ليس هذا موضع  للشهرستانى، أك الًفصىل البن حـز

. التفصيل
أجمعوا عليها، كما علينا بعد ذلك إال أف فقد عرفنا نشأة المعتزلة، كعرفنا أصولهم التى .. كبعد

نتكلم عن موقفهم الذل كقفود من تفسير القرآف، ثم بعد ذلك نتكلم عن أهم من عرفناد من 
. كعن كتبهم التى ألَّفيوها فى التفسير، كنسأؿ ا  التوفيق كالسداد. مفسِّرل المعتزلة

 * *
موقف المعتزلة من تفسير القرآف الكريم 

: رهم على أصولهم الخمسةإقامة تفسي* 
أقاـ المعتزلة مذهبهم على األصوؿ الخمسة التى ذكرناها آنفان، كمن المعلـو أف هذد األصوؿ ال 
تتفق كمذهب أهل السُّنَّة كالجماعة، الذين يعتبركف أهم خصومهم، لهذا كاف من الضركرل لهذد 

 ـفى سبيل مكافحة خصومها، أف تيقي -ًفٍرقة المعتزلة  -الًفٍرقة 

(ُ/ِْٔ )

 



مذهبها كتيدعِّم تعاليمها على أيسس دينية من القرآف، ككاف ال بد لها أيضان أف ترد الحجج 
، كتضعف من قوتها، كسبيل ذلك كله هو النظر إلى  القرآف أكالن من القرآنية لهؤالء الخصـو

خبلؿ عقيدتهم، ثم إخضاعهم عبارات القرآف آلرائهم التى يقولوف بها، كتفسيرهم لها تفسيران 
. يتفق مع نحلتهم كعقيدتهم

كال شك أف مثل هذا التفسير الذل يخضع للعقيدة، يحتاج إلى مهارة كبيرة، كاعتماد على 
ر الذل هذا حاله، أف يلول العبارة إلى العقل أكثر من االعتماد على النقل، حتى يستطيع المفسِّ 
. جانبه، كيصرؼ ما يعارضه عن معارضته له كتصادمه معه

كالذل يقرأ تفسير المعتزلة، يجد أنهم بنوا تفسيرهم على أيسسهم من التنزيه المطلق، كالعدؿ 
كنحو ذلك، ككضعوا أسسان لآليات التى ظاهرها التعارض .. كحرية اإلرادة، كفعل األصلح

حىكَّميوا العقل، ليكوف الفيصل بين المتشابهات كقد كاف مىن قبلهم يكتفوف بمجرد النقل عن ؼى 
. الصحابة أك التابعين، فبذا جاءكا المتشابهات سكتوا كفوَّضوا العلم  

 * *
: إنكار المعتزلة لما يعارضهم من األحاديث الصحيحة* 

لة إلى إنكار ما صح من األحاديث التى ثم إف هذا السلطاف العقلى المطلق، قد جىرَّ المعتز
تناقض أسسهم كقواعدهم المذهبية، كما أنه نقل التفسير الذل كاف يعتمد أكالن كقبل كل شئ 

على الشعور الحى، كاإلحساس الدقيق، كالبساطة فى الفهم كعدـ التكلف كالتعمق، إلى 
بقوة  -رغم اعتزالهم  -تزلة مجموعة من القضايا العقلية، كالبراهين المنطقية، مما يشهد للمع

. العقل كجودة التفكير
كمع أف هذا السلطاف العقلى المطلق، كاف له األثر األكبر فى تفسير المعتزلة للقرآف، حتى 
اضطرهم فى بعض األحياف إلى رد ما يعارضهم من األحاديث الصحيحة، فبنَّا ال نستطيع أف 

ج على الحديث أك عدـ االعتراؼ بالتفسير نقوؿ أف نقوؿ إف المعتزلة كانوا يقصدكف الخرك
المأثور، كذلك ألف حالهم ببزاء التفسير المأثور كتصديقهم له، يظهر بأجلى كضوح من حكم 

. النظاـ على استرساؿ المفسِّرين من معاصريه
معتبران فى مدرسة المعتزلة من الرؤكس الحرة الواسعة الحرية كقد ذكر لنا تلميذد " النظاـ"ككاف 
كاف أبو إسحاؽ : "قاؿ الجاحظ: حظ قوله الذل قاله فى شأف هؤالء المفسِّرين، كهذا نصهالجا
ال تسترسلوا إلى كثير من المفسِّرين كإف نصبوا أنفسهم للعامة كأجابوا فى كل مسألة، : يقوؿ

فبف كثيران منهم يقوؿ بغير ركاية على غير أساس ككلما كاف المفسِّر أغرب عندهم كاف أحب 
كليكن عندكم ًعكرمة، كالكلبى، كالسدٌل، كالضحاؾ، كمقاتل بن سليماف، كأبو بكر إليهم، 

: األصم فى سبيلو كاحدة، ككيف أثق بنفسيرهم كأسكن إلى صوابهم كقد قالوا فى قوله عىزَّ كجىلَّ 
 :{ كىأىفَّ المساجد ًللَّهً }



(ُ/ِٔٓ )

 

إف ا  عىزَّ كجىلَّ، لم يعن بهذا الكبلـ مساجدنا التى نصلى فيها، بل إنما عنى [ ُٖ: الجن]
أىفىبلى }: كقالوا فى قوله تعالى -الجباد، ككل ما سجد الناس عليه من يد كجبهة كأنف كثفنة 

إنه ليس يعنى الجماؿ كالنوؽ، كإنما يعنى [ ُٕ: الغاشية: ]{ يىنظيريكفى ًإلىى اإلبل كىٍيفى خيًلقىتٍ 
 -الطلح هو الموز : قالوا[ ِٗ: الواقعة]{ كىطىٍلحو مَّنضيودو }: كإذا سي لوا عن قوله -السحاب 

الناس غيَّركد قوله  كجعلوا الدليل على أف شهر رمضاف قد كاف فرضان على جميع األيمم كأف
كقالوا فى [ .. ُّٖ: البقرة]{ كيًتبى عىلىٍيكيمي الصياـ كىمىا كيًتبى عىلىى الذين ًمن قػىٍبًلكيمٍ }: تعالى

إنه حشرد : قالوا[ .. ُِٓ: طه]{ قىاؿى رىبِّ ًلمى حشرتني أعمى كىقىٍد كينتي بىًصيران }: قوله تعالى
الويل كاد فى جهنم، ثم [ ُ: المطففين: ]{ لٍِّلميطىفًِّفينى كىٍيله }: كقالوا فى قوله تعالى -ببل حيجة 

كمعنى الويل فى كبلـ العرب معركؼ، ككيف كاف فى الجاهلية قبل . قعدكا يصفوف ذلك الوادل
[ ُ: الفلق]{ قيٍل أىعيوذي ًبرىبِّ الفلق}: كس لوا عن قوله تعالى -اإلسبلـ، كهو من أشهر كبلمهم 

.. المقطرة بلغة اليمن: الفلق: ثم قعدكا يصفونه، كقاؿ آخركف. نمالفلق كاد فى جه: قالوا.. 
". إلى آخر ما ذكرد من تفسيراتهم الغريبة

نجدد كثيران ما يذكر ما جاء  -كهو أهم مىن عرفنا من مفسِّرل المعتزلة  -كإف الزمخشرل .. هذا
ذكر من ذلك فى عن الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم أك عن السىلف من التفسير كيعتمد على ما م

. تفسيرد
ياأيها الذين آمىنيوٍا }: من سورة األحزاب[ ِْ-ُْ]فمثبلن عند تفسيرد لقوله تعالى فى اآليتين 

ًثيران  اثنوا عليه { اذكركا ا }: يقوؿ ما نصه.. { كىسىبِّحيودي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن * اذكركا ا  ًذٍكران كى
بيٍكرىةن }تهليل، كالتكبير، كما هو أهله، كأكثركا ذلك بضركب الثناء، من التقديس، كالتحميد، كاؿ

" ذكر ا  على فم كل مسلم: "أل كافة األكقات، قاؿ رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم{ كىأىًصيبلن 
قولوا سبحاف ا ، كالحمد  ، كال إله إال ا ، : "كعن قتادة" فى قلب كل مسلم: "كركيل -

هذد كلمات يقولها الطاهر : "كعن مجاهد" ال با  العلى العظيمكا  أكبر، كال حوؿ كال قوة إ
صيٍم كصىلِّ يـو : اذكركا كسبِّحوا موجهاف إلى البيكرة كاألصيل، كقولك: أعنى" كالجينيب كالغفبلف

. إلخ".. الجمعة
 * *
: ادعاؤهم أف كل محاكالتهم فى التفسير مرادة  * 

جتهاد، من أف الحكم ما أدَّل إليه اجتهاد كل مجتهد، بناء على رأيهم فى اال -ثم إف المعتزلة 
 فبذا اجتهدكا فى حادثة فالحكم عند ا  تعالى فى حق كل كاحد
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أكجهان تفسيران كاحدان ال خطأ فيه، كحكموا على رفضوا أف يكوف لآلية التى تحتمل  -مجتهدد 
جميع محاكالتهم التى حاكلوها فى حل المسائل الموجودة فى القرآف، بأنها مرادة   تعالى، 

. كغاية ما قطعوا به هو عدـ إمكاف التفسير المخالف لمبادئهم كآرائهم
من أف لكل آية من القرآف  كبدهى أف هذا الذل ذهب إليه المعتزلة، يخالف مذهب أهل السُّنَّة

معنى كاحدان مرادان   تعالى، كما عداد من المعانى المحتملة، فهى محاكالت كاجتهادات، ييراد 
منها الوصوؿ إلى ميراد ا  بدكف قطع، غاية األمر أف المفسِّر يقوؿ باجتهادد، كالمجتهد قد 

. ل تفاكتييخطئ كقد ييصيب، كهو مأجور فى الحالتين كإف كاف األجر عل
 * *
: المبدأ اللغول فى التفسير كأهميته لدل المعتزلة* 

كذلك نجد المعتزلة قد حرصوا كل الحرص على الطريقة اللغوية التى تعتبر عندهم المبدأ 
األعلى لتفسير القرآف، كهذا المبدأ اللغول، يظهر أثرد كاضحان فى تفسيرهم للعبارات القرآنية 

بمقاـ األلوهية، أك العبارات التى تحتول على التشبه، أك العبارات التى ال يليق ظاهرها عندهم 
التى تصادـ بعض أصولهم، فنراهم يحاكلوف أكالن إبطاؿ المعنى الذل يركنه مشتبهان فى اللفظ 
القرآنى، ثم ييثبتوف لهذا اللفظ معنى موجودان فى اللغة ييزيل هذا االشتباد كيتفق مع مذهبهم، 

هبوف إليه من المعانى التى يحملوف ألفاظ القرآف عليهم بأدلة من اللغة كيستشهدكف على ما يذ
. كالشعر العربى القديم

من سورة [ ِّ، ِِ]فمثبلن اآليات التى تدؿ على رؤية ا  تعالى كقوله سبحانه فى اآليتين 
من سورة [ ِّ]اآلية كقوله تعالى فى . { إلى رىبػِّهىا نىاًظرىةه * كيجيوده يػىٍومىً ذو نَّاًضرىةه }: القيامة

نجد المعتزلة ينظركف إليها بعين غير العين التى ينظر بها { عىلىى األرآئك يىنظيريكفى }: المطففين
أهل السُّنَّة، كيحاكلوف بكل ما يستطيعوف أف ييطىبِّقوا مبدأهم اللغول، حتى يتخلصوا من الورطة 

ف النظر إلى ا  معناد الرجاء كالتوقع إ: التى أكقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم، فبذا بهم يقولوف
للنعمة كالكرامة، كاستدلوا على ذلك بأف النظر إلى الشئ فى العربية ليس مختصان بالرؤية 

: المادية، كاستشهدكا على ذلك بقوؿ الشاعر
كالبحر دكنك زدتنى نعمان ... كإذ نظرتي إليك من ملك 

كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلِّ }: من سورة الفرقاف[ ُّ]ة كمثبلن عندما يقرأ المعتزلى قوله تعالى فى اآلم
 يجد أف مذهبه الذل يقوؿ بوجوب الصبلح{ نىًبيٍّ عىديٌكان مِّنى المجرمين



(ُ/ِٕٔ )

 

كاألصلح على ا  ال يتفق كهذا الظاهر من معنى الجعل، كلكن سرعاف ما يتخلص من هذد 
ال بمعنى خلق، " بػىيَّن"بمعنى " جعل: "لضائقة العاًلم المعتزلى الكبير أبو علٌى الجبائى فيفسِّرا

: كيستدؿ على ذلك بقوؿ الشاعر
على ثبت من أمرهم حين يمموا ... جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا 

. أف ا  سبحانه بػىيَّنى لكل نبى عدكد حتى يأخذ حذرد منه: فيكوف المعنى على هذا
 * *
: تصرؼ المعتزلة فى القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم*

كأحيانان يحاكؿ المعتزلة تحويل النص القرآنى من أجل عقيدتهم إلى ما ال يتفق كما تواتر من 
. القراءات عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم

كىكىلَّمى ا  موسى }: ءمن سورة النسا[ ُْٔ]فمثبلن ينظر بعض المعتزلة إلى قوله تعالى فى اآلية 
فيرل أف مذهبه ال يتفق كهذا اللفظ القرآنى حيث جاء المصدر مؤكدان للفعل، رافعان .. { تىٍكًليمان 

ككلَّم ا  : "الحتماؿ المجاز، فيبادر إلى تحويل هذا النص إلى ما يتفق كمذهبه فيقرؤد هكذا
كبعض . سى على أنه فاعلبنصب لفظ الجبللة على أنه مفعوؿ، كرفع مو" موسى تكليمان 

المعتزلة ييبقى اللفظ القرآنى على كضعه المتواتر، كلكنه يحمله على معنى بعيد حتى ال يبقى 
كجرح ا  موسى بأظفار : من الكىٍلم بمعنى الجرح، فالمعنى" كلم"إف : مصادمان لمذهبه فيقوؿ

. كيخالف هوادالمحن كمخالب الفتن، كهذا ليفر من ظاهر النظم الذل يصادـ عقيدته 
هذا الذل ذكرناد، تعرَّض له الزمخشرل فى كشافه، فركاد عمن قاؿ به عندما تكلم عن هذد 

بالنصب، ثم قاؿ منددان بالرأل " ككلم ا ى "كعن إبراهيم كيحيى بن كثاب أنهما قرءا : اآلية فقاؿ
فار المحن كمخالب كجرح ا  موسى بأظ: كمن بدع التفاسير أنه من الكىٍلم، كأف معناد: "الثانى
". الفتن

كمن األمثلة التى يظهر فيها هذا التصرؼ من أجل أغراضهم المذهبية، قوله تعالى فى اآلية 
.. { كىقىاليوٍا قػيليوبػينىا غيٍلفه بىل لَّعىنػىهيمي ا  ًبكيٍفرًًهٍم فػىقىًليبلن مَّا يػيٍؤًمنيوفى }: من سورة البقرة[ ٖٖ]

أنها ال تتفق كمذهبه، ألنها تيشعر بأف ا  خلق قلوبهم على فبعض المعتزلة أحس من هذد اآلية 
طبيعة كحالة ال تقبل معها اإلسبلـ، فيكوف هو الذل منعهم عن الهدل كألجأهم إلى الضبلؿ 

جمع غبلؼ بمعنى الوعاء، أل قلوبنا أكعية حاكية للعلم، فهم ".. غيليفه : "فقرأها هذا المعتزلى
ق محمد عليه الصبلة كالسبلـ، كهذا الوجه يتمشى مع مستغنوف بما عندهم عما جاءهم ب

 على أنه مخفف{ غيٍلفه }: القراءة المعركفة
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، كبطبيعة الحاؿ يكوف هذا القوؿ من اليهود افتخاران منهم بأف قلوبهم أكعية للعلم، فبل "غلف"
حاجة لهم بما جاء به محمد عليه الصبلة كالسبلـ، كليس اعتذاران منهم كتبريران لكفرهم بأف ا  

. كبهم فى أكنة مما يدعوهم إليه، كمغشاة بأغطية تمنع كصوؿ دعوة الرسوؿ إليهاخلق قل
: كقيل غيليف: "بدكف تخفيف تعرض لذكرد الزمخشرل فقاؿ" غلف"كهذا الذل ذكرنا من قراءة 

تخفيف غيٍلف، جمع غبلؼ أل قلوبنا أكعية للعلم فنحن مستغنوف بما عندنا عن غيرد، كركيل 
". بضمتين".. غيليف قلوبنا: "عن أبى عمرك

أل ثانى  -كثانيها : " ... كما ذكرد أيضان اإلماـ فخر الدين الرازل فى تفسيرد لهذد اآلية فقاؿ
ركل األصم عن بعضهم أف قلوبهم غيليٍف بالعلم، كمملوؤة بالحكمة، فبل حاجة معها  -األكجه 

". بهم إلى شرع محمد عليه السبلـ
التوفيق بين مذهبهم كالقرآف، بكل ما يستطيعوف من  كهكذا نجد شيوخ المعتزلة، يحاكلوف

كسائل التوفيق، تارة بتطبيق مبدئهم اللغول على كثير من آيات القرآف الكريم، حتى يتمشى 
النص القرآنى مع قواعد مذهبهم أك يتلخصوا من معارضته كمصادمته لهم على األقل، كتارة 

. ل جانبهم ال فى جانب خصومهمبتحويل النص القرآنى كالتصرؼ فيه، بما يجعله ؼ
 * *
: نقد ابن قتيبة لهذا المسلك االعتزالى فى التفسير* 

غير أف هذا المسلك قد أغضب العبلَّمة ابن قتيبة كأهاجه عليهم فانتقدهم انتقاضان مران الذعان 
 -، كإليك ما قاله بنصه لتقف على ما كاف بين الفريقين "تأكيل مختلف الحديث"فى كتابه 

من جداؿ كمحاكرة، كليتبين لك مقدار الميل بالعبارات  -أهل السُّنَّة كفريق المعتزلة  فريق
. القرآنية إلى ناحية المذهب كالعقيدة من كبار شيوخ المذهب االعتزالى

القرآف بأعجب تفسير، يريدكف أف يردكد إلى  -أل المعتزلة  -كفسَّركا : "قاؿ أبو محمد
كىًسعى كيٍرًسيُّهي }: نحلهم، فقاؿ فريق منهم فى قوله تعالىمذهبهم، كيحملوا التأكيل على 

أل علمه، كجاءكا على ذلك بشاهد ال ييعرؼ، كهذا قوؿ [ ِٓٓ: البقرة]{ السماكات كاألرض
: الشاعر

كال بكٍرسئي علم ا  مخلوؽ 
كالكرسى غير مهموز، كبكرسئ مهموز، يستوحشوف . كال يعلم علم ا  مخلوؽ: كأنه عندهم

علوا   تعالى كرسيان أك سريران، كيجعلوف العرش شي ان آخر، كالعرب ال تعرؼ من العرش إال أف يج
 السرير كما عرش من السقف كاآلبار، يقوؿ ا 



(ُ/ِٔٗ )

 

: أل السرير، كأمية بن أبى الصلت يقوؿ.. { كىرىفىعى أىبػىوىٍيًه عىلىى العرش}: تعالى
ربنا فى السماء أمسى كبيرا ... مىجِّدكا ا ، كهو للمجد أهل 
س كسوَّل فوؽ السماء سريرا ... بالبناء األعلى الذل سبق النا 

ػن ترل دكنه المبلئك صورا ... شىٍر جىعان ما يناله العيػ 
إنها هىمٍَّت [ : ََُ: يوسف]{ كىلىقىٍد هىمٍَّت ًبًه كىهىمَّ ًبهىا}: كقاؿ فريق منهم فى قوله تعالى

{ لوال أىف رَّأىل بػيٍرهىافى رىبِّهً }: بالفاحشة، كهمَّ هو بالفرار منها أك الضرب لها، كا  تعالى يقوؿ
ها أك الضرب لها، فلما رأل البرهاف أقاـ عندها؟ كليس أفتراد أراد الفرار من[ ِْ: يوسف]

هممتي بفبلف كهىمَّ بى، كأنت تريد اختبلؼ الهمَّين حتى تكوف أنت : يجوز فى اللغة أف تقوؿ
. تهم ببهانته كيهم هو ببكرامك، كإنما يجوز هذا الكبلـ إذا اتفق الهمَّاف

ـي رىبَّهي }: كقاؿ فريق منهم فى قوله تعالى إنه أتخم من أكل [ : ُُِ: طه]{ فغول كعصىءىادى
غىًولى الفصيل يػىٍغولى غىولن، إذا أكثر من شرب اللبن حتى : الشجرة، فذهبوا إلى قوؿ العرب

. غىًولى يػىٍغوىل غىولن : كذلك غىوىل يػىٍغًول غىٌيان، كهو من البشم. يبشم
: األعراؼ]{ ران مِّنى الجن كاإلنسكىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجىهىنَّمى كىًثي}: كقاؿ فريق منهم فى قوله تعالى

كال يجوز أف يكوف ذرأنا من ذرته . ذرته الريح: أل ألقينا فيها، يذهب إلى قوؿ الناس[ : ُٕٗ
كال يجوز أيضان أف نجعله من أذرته . الريح، ألف ذرأنا مهموز، كذرته الريح تذركد غير مهموز

" أذريت"علت بالهمز، كهذا من تقدير ؼ" ذرأت"الدابة عن ظهرها أل ألقته، ألف ذلك من 
: تقدير أفعلت ببل همز، كاحتج بقوؿ المثقب العبدل

أهذا دينه أبدان كدينى؟ ... تقوؿ إذا ذرأت لها كضينى 
. تقوؿ إذا درأت، أل دفعت، بالداؿ غير معجمة: كهذا تصحيف، ألنه قاؿ
[ ٕٖ: األنبياء]{ ظىنَّ أىف لَّن نػٍَّقًدرى عىلىٍيهً كىذىا النوف ًإذ ذَّهىبى ميغىاًضبان ؼى }: كقالوا فى قوله عىزَّ كجىلَّ 

إنه ذهب مغاضبان لقومه، استيحاشان من أف يجعلود مغاضبان لربه مع عصمة ا ، فجعلود : 
مغاضبان لقومه حين آمنوا، ففركا إلى مثل ما استقبحوا، ككيف يجوز أف يغضب نبى ا  صلى ا  

بيًعثى كبه أيمًر؟، كما الفرؽ بينه كبين عدك ا  إف كاف عليه كسلم على قومه حين آمنوا كبذلك 
 يغضب من إيماف مائة ألف أك يزيدكف كلم يخرج مغاضبان لربه

(ُ/َِٕ )

 



كهذا مبين فى كتابى المؤلف فى مشكل القرآف، كلم يكن قصدل فى هذا  -كال لقومه؟ 
الكتاب اإلخبار عن هذد الحركؼ كأشباهها، كإنما كاف القصد به اإلخبار عن جهلهم كجرأتهم 

. على ا  بصرؼ الكتاب إلى ما يستحسنوف، كحمل التأكيل على ما ينتحلوف
أل فقيران إلى رحمته، [ : ُِٓ: النساء]{  ًإبٍػرىاًهيمى خىًليبلن كاتخذ ا }: كقالوا فى قوله تعالى

كجعلود من الخىلة بفتح الخاء، استيحاشان أف يكوف ا  تعالى خليبلن ألحد من خلقه، كاحتجوا 
: بقوؿ زهير

يقوؿ ال غائب مالى كال حـر ... كإف أتاد خليل يـو مسغبة 
إلبراهيم صلى ا  عليه كسلم؟ أما تعلموف أف أل إف أتاد فقير، فأية فضيلة فى هذا القوؿ 

الناس جميعان فقراء إلى ا  تعالى، كهل إبراهيم خليل ا  إال كما قيل، كموسى كليم ا ، 
كعيسى ركح ا ؟ 

إف اليد ههنا النعمة، [ : ْٔ: المائدة]{ كىقىالىًت اليهود يىدي ا  مىٍغليولىةه }: كقالوا فى قوله تعالى
كليس يجوز أف تكوف اليد ههنا النعمة، ألنه . لى عند فبلف يد، أل نعمة كمعركؼ: لقوؿ العرب

ادي مىٍبسيوطىتىافً }: معارضة عما قالود فيها، ثم قاؿ[ ْٔ: المائدة]{ غيلٍَّت أىٍيًديًهمٍ }: قاؿ { بىٍل يىدى
نعم ال كال يجوز أف يكوف أراد غيلَّت نعمهم بل نعمتاد مبسوطتاف، ألف اؿ[ ... ْٔ: المائدة]

تػيغَّل، كألف المعركؼ ال ييكىنَّى عنه باليدين كما ييكىنَّى عنه باليد، إال أف يريد جنسين من المعركؼ 
". كنعم ا  تعالى أكثر من أف ييحاط بها. لى عندد يداف: فيقوؿ
 * *
: تذرع المعتزلة بالفركض المجازية إذا بدا ظاهر القرآف غريبان * 
من األحياف، يعتمدكف فى طريقتهم التفسيرية على الفركض  كإف المعتزلة فى كثير.. هذا

المجازية، فمثبلن إذا مركا بآية من اآليات التى تبدك فى ظاهرها غريبة مستبعدة، كقوله تعالى فى 
ـى ًمن ظيهيورًًهٍم ذيرِّيػَّتػىهيمٍ }: من سورة األعراؼ[ ُِٕ]اآلية  ًإٍذ أىخىذى رىبُّكى ًمن بنيءىادى اآلية، ... { كى
ًإنَّا عىرىٍضنىا األمانة عىلىى السماكات كاألرض }: من سورة األحزاب[ ِٕ]كله تعالى فى اآلية كؽ

اآلية، نجدهم يحملوف الكبلـ على التمثيل أك التخييل، كال ... { كالجباؿ فىأبػىٍينى أىف يىٍحًمٍلنػىهىا
نعم إف .. كِّز حصولهيقولوف بالظاهر كال يحوِّموف عليه، اللَّهم إال للرد على مىن يقوؿ به كييجى 

القرآف يمثل القمة العالية فى كماؿ األسلوب كبراعة النظم، كهو فى نفسه يقبل ما يقوله 
المعتزلة من المجازات كاالستعارات، كلكن ما الذل يمنع من إرادة الحقيقة؟ كأل صارؼ 

ظ إذا أمكن يصرؼ اللفظ عن الظاهر إلى غيرد من التمثيل أك التخييل بعد ما تقرر من أف اللف
 حمله على الظاهر كجب ح

(ُ/ُِٕ )



 

اللَّهم ال شئ يمنع من إرادة المعنى الظاهر إال .. مله عليه كقبح صرفه إلى غير ما يتبادر منه؟؟
ا  تعالى، كلسنا فى شك من صبلحية القدرة لمثل ما جاء فى اآليات استبعاد ذلك على قدرة 

التى أشرنا إليها، غاية األمر، أف كيفية أخذ ا  ذيرِّية بنى آدـ من ظهورهم، كمخاطبته لتلك 
الذيرِّية، ككيفية عرض األمانة على ما ذكر من السماكات كاألرض كالجباؿ كإبائها عن حملها، 

. خوض فيه، بل يجب علينا أف نفوِّض علمه كحقيقته إلى ا  سبحانهأمر ال نستطيع أف ف
كسيأتى الكبلـ عن هذد الناحية بالذات بما هو أكسع من هذا، عند الكبلـ على الكشاؼ 

. للزمخشرل، فبنه صاحب اليد الطولى فى هذد الناحية، كخير من أفاض فيها كأجاد
 * *
: لحقائق الدينيةتفسيرهم للقرآف على ضوء ما أنكركد من ا* 

ككذلك نجد المعتزلة قد كقفوا تجاد بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل السُّنَّة موقف 
المعارضة كالكفاح، فأهل السُّنَّة يقولوف بحقيقة السحر، كيعترفوف بما له من تأثير فى 

ساف حتى ينشأ عن المسحور، كيقولوف بوجود الجن، كيعترفوف بما لهم من قوة التأثير فى اإلف
كما إلى ذلك، كلكن المعتزلة الذين ربطوا .. ذلك المس كالصىرىع، كيقولوف بكرامات األكلياء

التفسير بما شرطود من جعل العقل مقياسان للحقائق الدينية كقفوا ضد هذا كله كجعلود من قبيل 
فى  -د المعتزلة الخرافات، كالتصورات المخالفة لطبيعة األشياء، ككاف من كراء ذلك أف تمر

على االعتقاد بالسحر كالسىحىرة، كما يدكر حوؿ ذلك، كبلغ بهم  -حرية مطلقة من كل قيد 
األمر أف أنكركا أك تأكَّلوا ما صح من األحاديث التى تيصىرِّح بأف الرسوؿ صلى ا  عليه كسلم 

بتأكيبلت ثبلث ذكرها  قد سيًحر، كلم يقفوا طويبلن أماـ ما يعارضهم من سورة الفلق، بل تخلَّصوا
( . ٖٔٓالجزء الثانى ص )الزمخشرل فى كشافه 

كذلك تمرد بعض أعبلـ المعتزلة كالنظاـ على االعتقاد بوجود الجن، كثار بعضهم كالزمخشرل 
ضد مىن يقوؿ بأف الجن لها قوة التأثير فى اإلنساف مع االعتراؼ منه بوجودها فى نفسها، 

القرآنية، كأنكركا أك تأكَّلوا ما صح من األحاديث النبوية،  فأكَّلوا ما يصادمهم من اآليات
أف شيطانان من الجن عرض للنبى صلى ا  : "كالحديث الصحيح الذل أخرجه البخارل، كفيه

 ،"عليه كسلم كهو فى الصبلة يريد أف يشغله عنها فأمكنه ا  منه

(ُ/ِِٕ )

 



ما من مولود يولد إال : "ككالحديث الصحيح الثابت عن رسوؿ ا  صلى ا  عليه كسلم كهو
". هاكالشيطاف يمسه حين ييولد فيستهل صارخان من مس الشيطاف إياد إال مريم كابن

كذلك تمرَّد المعتزلة على االعتقاد بكرامات األكلياء، كاعتمدكا فى تمردهم هذا على قوؿ ا  
ًإالَّ * عىاًلمي الغيب فىبلى ييٍظًهري على غىٍيًبًه أىحىدان }: من سورة الجن[ ِٕ، ِٔ]تعالى فى اآليتين 

أنه تعالى ال يطلع على ": كنرل الزمخشرل يستنتج من هذد اآلية.. { مىًن ارتضى ًمن رَّسيوؿو 
الغيب إال المرتضى، الذل هو مصطفى للنبوة خاصة، ال كل مرتضى، كفى هذا إبطاؿ 

الكرامات، ألف الذين تضاؼ إليهم كإف كانوا أكلياء مرتضين، فليسوا برسل، كقد خٌص ا  
ا أبعد الرسل من بين المرتضين باالطبلع على الغيب، كإبطاؿ الكهانة كالتنجيم، ألف أصحابهم

". شئ من االرتضاء كأدخله فى السخط
فبف المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذل ال يتفق مع معتقدات أهل السُّنَّة، كلم يعطوا .. كبعد

كل األساطير  -كما يزعموف  -العقل هذا السلطاف الواسع فى التفسير، إال من أجل أف يبعدكا 
بين القرآف كبين عقيدتهم التى قامت على  الخرافية عن محيط الحقائق الدينية، كليربطوا

. التوحيد الخالص من كل شائبة
كلكن هل كقف أهل السُّنَّة حياؿ هذد المحاكالت االعتزالية فى فهم نصوص القرآف الكريم 

الحق أف هذا . موقف التسليم لها كالرضا بها؟ أك أغضبهم هذا التصرؼ من خصومهم المعتزلة؟
عليهم خصومهم أهل السُّنَّة كاستعداهم عليهم فرموهم بالعبارات التصرؼ من المعتزلة أثار 

كقد مرَّ . البلذعة، كاتهموهم بتحريك النصوص عن مواضعها تمشيان مع الهول كميبلن مع العقيدة
. بك آنفان مقالة ابن قتيبة، كفيها ييشدِّد عليهم النكير من أجل مسلكهم اللغول فى التفسير

 * *
: حسن األشعرل على تفسير المعتزلةحكم اإلماـ أبى اؿ* 

كهذا هو اإلماـ أبو الحسن األشعرل، يحكم على تفسير المعتزلة بأنه زيغ كضبلؿ، كذلك 
أما بعد، فبف أهل الزيغ : "حيث يقوؿ فى مقدمة تفسيرد المسمى بالمختزف كالذل لم يقع لنا
يران لم يينزؿ ا  به سلطانان، كال كالتضليل تأكَّلوا القرآف على آرائهم، كفسَّركد على أهوائهم، تفس

أكضح به برهانان، كال رككد عن رسوؿ رب العالمين، كال عن أهل بيته الطيبين، كال عن السىلىف 
. المتقدمين، من الصحابة كالتابعين، افتراءن على ا ، قد ضىلُّوا كما كانوا مهتدين

كعن إبراهيم نظَّاـ الخرز كمقلديه، كإنما أخذكا تفسيرهم عن أبى الهذيل بياع العلف كمتبعيه، 
 كعن الفوطى كناصريه، كعن المنسوب إلى قرية جيبى كمنتحليه، كعن األشج

(ُ/ِّٕ )

 



جعفر بن حرب كمجتبييه، كعن جعفر بن مبشر القصبى كمتعصبيه، كعن اإلسكافى الجاهل 
كمعظميه، كعن الفركل المنسوب إلى مدينة بلخ كذكيه، فبنهم قادة الضبلؿ، من المعتزلة 

الذين قلدكهم فى دينهم، كجعلوهم معولهم الذل عليه ييعوِّلوف، كركنهم الذل إليه الجهاؿ، 
. يستندكف

كرأيت الجبائى ألَّف فى تفسير القرآف كتابان أكَّله خبلؼ ما أنزؿ ا  عىزَّ كجىلَّ، كعلى لغة أهل 
حرفان عن  قريته المعركفة بجيبى، كليس من أهل اللساف الذل نزؿ به القرآف، كما ركل فى كتاب

كإنما اعتمد على ما كسوس به صدرد كشيطانه، كلوال أنه استغول بكتابه . أحد من المفسِّرين
". كثيران من العواـ، كاستنزؿ به عن الحق كثيران من الطغاـ، لم يكن لتشاغلى به كجه

 * *
: حكم ابن تيمية على تفسير المعتزلة* 

ؿ هؤالء اعتقدكا رأيان ثم حملوا ألفاظ القرآف إف مث: "كذلك حكم ابن تيمية على تفسيرهم فقاؿ
عليه، كليس لهم سىلىف من الصحابة كالتابعين لهم ببحساف، كال من أئمة المسلمين، ال فى 

رأيهم كال فى تفسيرهم، كما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إال كبطبلنه يظهر من كجود كثيرة، 
تارة من العلم بفساد ما فسَّركا به القرآف إما تارة من العلم بفساد قولهم، ك: كذلك من جهتين

دليبلن على قولهم، أك جوابان على المعارض لهم، كًمن هؤالء مىن يكوف حسن العبارة فصيحان 
كيدس البدع فى كبلمه كأكثر الناس ال يعلموف، كصاحب الكشاؼ، كنحود، حتى إنه يركج على 

لة ما شاء ا ، كقد رأيت من العلماء خلق كثير ممن ال يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباط
المفسِّرين كغيرهم مىن يذكر فى كتابه ككبلمه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التى يعلم أك يعتقد 

". فسادها كال يهتدل لذلك
 * *
: حكم ابن القيم على تفسير المعتزلة* 

إنه زيبالة : "فيقوؿ كذلك نجد العبلَّمة ابن القيم يحكم على التفسير المعتزلة حكمان قاسيان 
األذهاف، كنخالة األفكار، كعفار اآلراء، ككساكس الصدكر، فمؤلكا به األكراؽ سوادان، كالقلوب 
شكوكان، كالعالىم فسادان، ككل مىن له مسكة من عقل يعلم أف فساد العالىم إنما نشأ من تقديم 

". الرأل على الوحى، كالهول على العقل
* * * 

(ُ/ِْٕ )

 
 


