
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قاسم البن التفسير أصول في مقدمة

 وال يكون إال بمعظَّم سم تحقيق لمخبر وتوكيد لهام: الق  ( قول الماتن: اإلقس4)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
و مددب هلدده وصددحبه  ،لبيلددا محمددد ،الحمددد هلل را العددالمينل والصددسال والسددسم  مددب أءددرل اسلبيددا  والمرسددمين

 والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لولمحاضرين لولءيخلا لعينل المهم اغفر للاأجم
  : -رحمه اهلل تعالب-قال المؤلل 

 :اإلقسام
وهدو تعدالب يقسدم بلفسده المقدسدة الموصدوفة بصدفاته  ،مسم تحقيدق لمخبدر وتوكيدد لدهل وال يكدون إال بمعظَّدالق  

  المستمزمة لذاته وصفاته. هوبآيات
 والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

ثممم  ،يأخممذ بيمممين صمماحب  حممال الحممميممم  م كممان الواحممد  أل مم  ؛سمم وممو الحمممي واليمممين، وال ممما نيممل لميمممين ذلمم فالق  
يمين ولو لم يكن مع  وذا الفعل، كا وا يفعمو   توكيدًا لمقول بالفعل، باألخذ باليمين،  : وسي وذا فصار يقال ل ات  

 .وو القسموذا 
  :والقسم يتركب من ثبلثة أشياء في األصل

 .أحمي، أنسم :فعل القسماألول: 
ممالم  الثمما ي: و  تبممار  -أو أسممما   وصممفات ، وأممما اهلل  -عممز وزممل-المخممموال ال يزمموز لمم  أن يقسممم  ال بمماهلل  :م بمم قس 

 .فيقسم بما شاء -وتعالى
تصمار فيم  فصمار فعمل القسمم يحمذي  البمًا لبلختصمار، ومذا فمي األصمل، ثمم كثمر االخ :م عميم والثالث: وو المقس م

والمقسممم بمم  اهلل، صمماروا  ،فبممداًل مممن أن تقممول: أنسممم بمماهلل، وممذا فعممل القسممم ،ويكتفممى بحممري القسممم الممذي يممدل عميمم 
بمالواو فمي  وذا  ذا حذي فعل القسم فيعموض ع م يقولون: باهلل، ثم عوضوا عن الباء الواو أو التاء، فتقول: واهلل، 

 سماء الظاورة، واهلل، والتاء تختص باسم الزبللة تاهلل.األ
أ م  العمرب عمادة بمع ى أن ذل  يمتتى بم  لمتقويمة، تقويمة الكمبلم والتوكيمد، ف يقول: القسم تحقيق لمخبر وتوكيد لهل

نممت لم : يحتاج  لمى  موع تأكيمد  كان  ذا كان السامع مصدنًا وواثقًا وناببًل فإ   تكتفي بالخبر تقول: زاء زيد، فإن
الزمممة ممرتين، زماء زيمد زماء زيمد، فمإذا احتماج األممر  لمى أكثمر ممن ذكمر م زلمة ب( لمتوكيمد ومي زيدًا زاء، فم) ن    ن  

 ذل  فإ  م يأتون بمتكدات أخرى كال ون الثقيمة، يأتون بالقسم، كل ذل  بحسب حال السامع.
 ذا أنسمم  -تبار  وتعالى-شيء ال يعظم ، فاهلل يع ي: ع د الحالي، فإ   ال يحمي ب مليقول: وال يكون إال بمعظَّ 

ُيتنددونو بشمميء مممن مخموناتمم  فممإن وممذا يممدل عمممى م زلتمم ،  ذا نممال:  فيممدل عمممى مكا ممة التممين  [1]التممين: }و التِّددينو و الزَّ
 .عز وزل-والزيتون ع د اهلل 



ذا نال:  ى عظمم ومذا الونمت وحرمتم ، فمإذا  ذا نم ما:   م  الونمت المعمروي فمإن ومذا يمدل عمم [1:]العصمر }و اُلع ُصدرو وال
 ، ذا نم ا: ومو الونمت المعمروي ولمم  قيمد ذلم  بفزمر عرفمة أو  يمر ومذا كفزمر يموم ال حمر [1]الفزر: }و اُلف ُجرو نال: 

يدل عمى تعظيم وذا الونت، القسم ال يكمون  ال بمعظمم، وومذا ناعمدة فمي  -نيل وذا أو ذا  سواء-فإن وذا أيضًا 
ر اِّ السَّم ا و و اُس ُرضو  :ب فس  المقدسة، مثل القسم، ووو تعالى يقسم ، الموصوفة بصمفات  وبيياتم  [32]الذاريات: }ف و 

ه دددا  :المسمممتمزمة لذاتممم  وصمممفات ،  ياتممم  مثمممل دددرو إوذ ا ت س  اه ا ْ و اُلق م  دددح  ضن ، كيمممي تكمممون [3-1]الشممممس: }و الءَّدددُمسو و 
وو الذي أوزدوا، البد ل ا من موزد، وو الذي  -ر  وتعالىتبا-ألن اهلل  ؛مستمزمة لذات  وصفات ؟ مستمزمة لذات 

المخموال البد ل  من خالال، ولو أ   نيمل: المسمتمزمة لوحدا يتم  ممثبًل لربمما يكمون فوو الذي سيروا وزعم ا،  ،خمق ا
 التعبير بذل  أحسن.

زا  والو دد والو يددل حقل وتارال  مدب أن الرسدول حدقل وتدارال  مدب الجد القرهنوتارال  مب أن  ،تارال  مب التوحيد
  وتارال  مب حال اإللسان.
دفِّا  :فمي التوحيمد عميم  يكتفمى ب ما، أمثمةتزد المتلي ذكر و  ،وذا كم  وانع في القر ن ِو ص  دافَّا  ،[1:]الصمافات }و الصَّ

ٌد  لى نول :   .، ف ذا المقسم عمي [4]الصافات: }إونَّ إول ه كنُم ل و احو
ومو }ف س  أنُقسو  :وعمى أن القر ن حال يٌم   لى نول :  ،[57:]الوانعة من بوم و اقوعو اللُّجن  .[55:]الوانعة}إولَّهن ل قنُرهٌن ك رو
كويمو ْ }يس حال  -صمى اهلل عمي  وسمم-وعمى أن الرسول  موين  ْ  و اُلقنُرهنو اُلح   .[2-1]يس: إولَّك  ل مون  اُلمنُرس 

ِو ذ ُرو   :وعمى الززاء والوعد والوعيد ي ا ٌق  لى نول :  [1]الذاريات: ا }و الذَّارو ادو  .[7]الذاريات: }إولَّم ا تنو  دنون  ل ص 
 .[4]الميل: }إونَّ س ُعي كنُم ل ء تَّب  لى نول :  [1]الميل: }و المَُّيلو إوذ ا ي ُغء ب  ،وعمى حال اإل سان

ما مضمروالق     وهو قسمان:  ،سم إما ظاهر وا 
نَّ }ل تنبُ قسم دلِ  ميه السم لحو   .[181] ل عمران:  م ون

ُلكنُم إوالَّ و ارودنه ا وقسم دل  ميه المعلب لحو   .[51]مريم: }و ا وُن مو
ما مضمر، القسم الظاور وو ما ص  الق    .رح في  بفعل القسم والمقسم ب ، وذا وو الظاورسم  ما ظاور وال

فتقمول:  ،فمى ع م  بحمري القسممأو يكت ،، وند يحذي فعل القسم ويعموضاظاورً  افتقول: أنسم باهلل، وذا يسمى نسمً 
واهلل، واهلل  ن زيممدًا مسممافر، واهلل  ن القممر ن كممبلم اهلل، ف ممذا يسمممى القسممم الظمماور، يع ممي الممذي ذكممر فيمم  صممرح فيمم  

عن كو   ممن نبيمل قسم فإن ذل  ال يضر، ال يخرز  بالمقسم ب  وند يكون مع  فعل القسم، لكن  ذا حذي فعل ال
 .القسم الظاور

رح في  بفعل القسم والمقسم ب ، ولو حذي فعل القسم، لكن البد من المقسم ب  )واهلل(، يع ي وزود الظاور ما صف
 .فعل القسم ليس بضروري، لكن البد من وزود المقسم ب 

  بفعمل القسمم وال بالمقسمم بم ، ال فعمل نسمم وال فيمصرح بم ، يع مي عكسم ، مما لمم يصمرح أما المضمر: ف و ما لم ي  
  عرف ؟  مقسم ب ، لكن كيي

، يقصمد المبلم قسدمان: قسدم دلدِ  ميده الدسم وهوممضممر، لالقسمان  وهو قسمان: قسم دلِ  ميه السمليقول: 
نَّ }ل تنبُ الداخمممة عمممى زممواب القسممم؛ ألن الممبلم أ ممواع، ف ممذا الممبلم وممي الداخمممة عمممى زممواب القسممم  واهلل  :التقممدير  م ددون

 ؟اهلل لتبمون، كيي عرف ا أ   نسمبم لتبمون، فحذي المقسم ب ، وحذي فعل القسم، أنس



نَّ }ل تنبُ عمى وزود حذي لفعل القسم ولممقسم ب ،  تالبلم وذا الم القسم فدل التقمدير واهلل لتبممون، وومذا م مم فمي   م ون
دكنُم  :ف م القر ن، لما تقرأ مثل وذا اآلية نَّ فوي أ ُمو الوكنُم و أ ُلفنسو ومذا نسمم سميكون وتعمري أن  ،[181] ل عممران: }ل تنُبم ون

 .ونع وذا أشد، واهلل لتبمون في أموالكم وأ فسكم، اهلل يقسم عمى وذا
ددُلكنُم إوالَّ و ارودنه ددا يع ممي يعممري مممن السمياال،  يقددول: وقسددم دل  ميدده المعلددبل دد، [51]مممريم: }و ا وُن مو يع ممي   ُلكنمُ }و ا وُن مو

ُلكنُم إوالَّ و ارودنه ا  ،بمع ى ال في ،ة( وذا  افيأو واهلل ما م كم  ال واردوا؛ ألن ) ن   ،أنسم باهلل يع ي: مما مم كم  }و ا وُن مو
ُلكنُم إوالَّ وليست مخففة من الثقيمة،  ،( وذا  افية ال واردوا ) ن    يع ي: ما م كم  ال. }و ا وُن مو
 :الخبر واإللءا 

لءا ل والخبر دائر بين اللفي واإلثباِل واإللءا : أمر أو لهديلو انالكسم  أو إباحدةل والخبدر يدخمده  : خبر وا 
 التصديق والتكذيا.

ما   شاء، يقول تقول: زاء  ،مع ااأي بال سبة لمخبر دا ر بين ال في واإلثبات،  :الخبر واإل شاء، الكبلم  ما خبر وال
أو ت في شي ًا كل ذل  يدخمم  التصمديال والتكمذيب، ومذا الضمابط المذي  ،زيد، ما زاء زيد، يع ي  ما أ   تثبت شي اً 

 ني ب  الخبر، اآلن لما  قول: زماء زيمد، ومل ومذا يحتممل الصمدال والكمذب؟ يحتممل أو مما يحتممل؟ يحتممل،  ذيعر 
وممو  نوممو خبممر، طيممب لممو نممال نا ممل: ممما زمماء زيممد، زيممد  يممر موزممود،  فممي، يحتمممل الصممدال والكممذب؟ يحتمممل،  ذ

  .باتًا لشيءفالخبر دا ر بين ال في واإلثبات، يع ي ند يكون  فيًا لشيء وند يكون  ث ،خبر
طممب التمر ، لمو نمال لم  واحمد: افعمل  ،اإل شماء بمع مى الطممب، طممب الفعمل أو إباحدةل لأو لهدي لواإللءا : أمر

 .لو نال: ال تفعل كذا، ول وذا يحتمل التصديال والتكذيب؟ ،كذا، ول وذا يحتمل التصديال والتكذيب؟
ومذا  ؟،أ مواع أخمرى مثمل االسمتف ام لمو نمال: أيمن زيمدالزواب: ال، فيدخل في  وذا ووذا، األمر وال  ي، ويدخل في  

  .، ف ذا ال يحتمل التصديال والتكذيب؟يحتمل التصديال والتكذيب؟ ال، أين الكتاب
وذا يحتمل التصديال والتكذيب؛ أل م  يقسمم عممى زمممة خبريمة، يع مي ومو  مما  -زواب القسم-: المقسم عمي  سمالق  

 ممما زمماء زيممد، واهلل  ن زيممدًا نممد زمماء، فمقتضممى الزممممة الخبريممة يممدخم ا أن يقسممم عمممى  ثبممات أو  فممي، يقممول: واهلل
 الصدال والكذب، لكن القسم  فس القسم )واهلل( ول وذا يحتمل الصدال والكذب؟ 

 ؟تقسم عمى ماذا ،، الزممة الخبرية-زواب القسم- لفرال؟ الذي يحتمل وو المقسم عمي الزواب: ال، عرفتم ا
   .( وذا نسم، ف ذا يعتبر من نبيل اإل شاءأ ا أنول: فقط نول  )واهلل

لمميس وممذا محممل اتفمماال فممي كممبلم كثيممر تزدو مم  فممي و فالضممابط ع ممدوم وممو أن الخبممر ممما احتمممل الصممدال والكممذب، 
الخبممر  "يحتمممل الصممدال والكممذب"الكتممب المطولممة فممي أصممول الفقمم  وفممي بعممض كتممب المقممة؛ ألن و مما  مممن يقممول: 

ددن  المَّددهو قودديس  وممي ال تحتمممل الصممدال والكممذب، وممي صممدال، ، و -عممز وزممل-يممدخل فيمم  أخبممار اهلل  ددُن أ ُصددد قن مو م   }و 
يث ا ، [133]ال سمماء: دددو ددن  المَّددهو ح  ددُن أ ُصددد قن مو م   البممًا يقولممون: ممما  ،، فممزادوا كممممة تزممدو  ا فممي التعريممي[85]ال سمماء: }و 

ث ومو، بقمض ال ظمر عمن القا مل، فمإذا زادوا )لذاتم (؟ يع مي يقولمون: ممن حيم ، لماذااحتمل الصدال أو الكذب لذات 
ي الخبمر يقولمون: مما احتممل  خمر، لكمن ممن حيمث ومو كخبمر لمما  عمر   ً اأضف اا  لى اهلل ف ذا صدال ال يحتممل شمي
، لكمممن ومممذا ممممن أشممم ر شمممقب عممممي م ولمممم يكمممن ذلممم  محمممل تسمممميمزمممد ممممن يالصمممدال أو الكمممذب لذاتممم ، وممممع ذلممم  و  



ة و طيمممل في ممما، لكمممن ومممذا ضمممابط يعمممري بممم  الفمممرال بمممين الخبمممر ولممميس القمممرض أن  شمممقال ومممذا القضمممي ،التعريفمممات
 واإل شاء.

 ،أو استف ام ،أو   ي ،؛ أل   أمرأو إباحةيع ي ال أرى حازة لقول :  لفقوله هلا: اإللءا  أمر أو لهي أو إباحة
تمر ، لك م  عممى الطممب، طممب الفعمل أو طممب ال نن األممر وال  مي يمدال  و أراد أن يقول: ف، " باحة"أو نسم، أما 

وا يقصد بذل  فقط اإلباحمة،  وال ماند يأمر بشيء وال يطمب   درن الن ف اُلت ءو س  ِو الصَّ ي  ، ومل يشمرع [11]الزمعمة: }ف إوذ ا قنضو
 قمول لم : ال، مم موع  ا،  ذا صمي ا الزمعة وزاء واحد يريد أن يقرأ نر ً م؟بعد صبلة الزمعة -الخروج-ل ا اال تشار 
وا ت تشممر، اهلل يقممول:  أن البممد ،ض الظاوريممةكممما يقممول بعمم ددرن يتحممدث مممع واحممد  خممر، ال، أن ، زمماء يريممد ؟}ف اُلت ءو

وا ا تشروا، ال، وذا لئلباحة؛ أل   م ع م نبل ذل   ذ رن ُكدرو المَّدهو و  منع دةو ف اُسدع ُوا إول دب ذو دُن ي دُومو اُلجن الو مو س  ي  لومصَّ }إوذ ا لنودو
ر والم ممع ظممبعممد الصممبلة أطمممال عقممال م ورفممع الحبعممد  ممداء الزمعممة الثمما ي، ففصممار البيممع محرمممًا  [9:]الزمعممة اُلب ُيددع  

وا عمم  م فقممال:  ددرن الن ف اُلت ءو ددس  ِو الصَّ ددي  ن  ال حممرج، لكممن وممذا لئلباحممة، ف ممو زمماء ب ممذا مممن أزممل أن يقممول:  }ف ددإوذ ا قنضو
ا ممن المكمفمين اسمتحبابًا عمى طمب الشارع، طيب في أشياء أممر ب ما الشمارع لك م  ال يطمب م ناألمر أو ال  ي يدال

، الوزوب في األصمل  ال لصماري فيكمون ى اإلباحة؛ ألن األمر يأتي لمعان  وال وزوبًا،   ما وذا األمر محمول عم
 .يقول ل م: افعموا ما ش تمأن خر كالت ديد، مثل لبلستحباب، وند يكون لمعان  أ  

ُْتنوا بوسندور ال  الت ديمد، ونمد يكمون ذلم  لمتعزيمز، تقول ل : افعل ما ش ت، افعمل مما بمدا لم ،  ذا ك مت تقصمد بمذل   }ف د
ُثموهو  ُن مو م ُمتنُم ف اُصط ادنوا ، ، ف و يأتي لعدة معان  [32]البقرة: مو  ول الصيد مستحب أو وازب؟  [3]الما دة: }إوذ ا ح 

 ال، وال ما لئلباحة؛ أل   حرم  عمي م في حال اإلحرام. 
سمتق ى ع  ما، األولمى أن ال تمذكر فمي بي ت لكم لماذا أضماف ا، ويمكمن أن ي  بل حازة لمقول و ا: أو  باحة، ولكن ف

 .بيان أنسام اإل شاء
يع ي لذات ، يع مي بقمض ال ظمر عمن القا مل، فمإذا أضميي  لمى اهلل وال بمي  قال: والخبر يدخمه التصديق والتكذيال

     ما يكون صدنًا. ،فبل يدخم  ذل  -صمى اهلل عمي  وسمم-
ما إخبار  ن المخم ،خبار  ن الخالقواإلخبار إما إ قل فاإلخبار  ن الخدالق هدو التوحيدد ومدا يتضدمله مدن ووا 

أسما  اهلل وصفاتهل واإلخبار  ن المخموق هو القصص وهدو الخبدر  مدا كدان ومدا يكدونل ويددخل فيده الخبدر 
  ن الرسل وأممهم ومن كذبهمل واإلخبار  ن الجلة واللار والثواا والعقاا.

وعممن  ،، عممن خممالال أو عممن مخممموال؟ تحتمماج  لممى شممرح، الخبممر عممن ممماذاال اواضممحة زممد   فممي نضمميةوممذا اسممتطراد 
معمروي، تحمدث عمن أسمما   وصمفات  وندرتم  ودال مل وحدا يتم  ومما أشمب  ذلم ، ومذا ال يحتماج  لمى ونمموي  الخمالال
  .واهلل المستعان ،وشرح

قضممي عمممى طممبلب العمممم: واإلخبممار ال مممزة طريقممة فممي التعممميم تممدمر لربممما ممم  ض الممتعمم وتقضممي عميمم  وتوو مما  
والمصممدر: وممو ممما يكممون ثالثممًا فممي تصممريي الفعممل، والتصممريي وممو ممما  ،لمتعديممة، واإلخبممار مصممدر، أخبممر  خبمماراً 

يتحول  لي  الفعل فيصير من الماضي  لمى المضمارع  لمى األممر  لمى المصمدر، والخبمر، ويزممس فمي الخبمر، شمال 
ما كذا :( ما)تفسير، والشعرة والشعيرة، الموضوع أصول   .) ما( وذا تأتي لمتفصيل والتقسيم،  ما كذا وال



وممذا  يمر صمحيد أبممدًا فمي التعمميم، التعممميم  ،، و زمممس  عمرب ومذا الكمممات؟مع مى الخمالال، ولمماذا نيممل لم  الخمالالو 
يد، وال والواضممد ال يحتمماج  لممى توضمم ،بممين ل ممم زمممل العمممم، ممما يحتممازون  ليمم يصممقار العمممم نبممل كبممارا، و ب يكممون

  بين.عبارة  امضة يتوني الف م عمي ا ت  و زدت داعي لتشقيال العبارات،  ذا 
 :طرق التفسير

اآلن ا ت ي ا من عموم القر ن، يع ي مرر ا عمى زمل من عموم القمر ن، وعممى زمممة ممن أبوابم  فمي الوانمع فمي ومذا 
يتلفممون المختصممرات التممي  ذا روعممي في مما  -رحم ممم اهلل-األيممام الثبلثممة، ووممذا نممد تممدرس فممي سمم وات، لكممن العمممماء 

ل ومذا المقصود من تأليف ا مر طبلب العمم بمدة وزيزة عمى أبواب العممم وتصموروا، حصمل تصمور، دون أن يحمو  
المختصمر  لممى مطممول، وممذا القسمم وممو  مموع مممن عممموم القمر ن، ولك مم  يفممرد عممادة فمي التممأليي ووممو أصممول التفسممير، 

فإذا ذكر معم  طريقمة المفسمرين، طريقمة  ،)أصول التفسير( :س اسم در  ا وي عمم يفاآلن األشياء التي س دخل في 
  لى  خرا ف ذا يسمو   م اوض المفسرين، وذا عمم ثالث.وبالمقة التفسير بالمأثور وبالرأي 

  أصح طرق التفسير أن يفسر القرهن بالقرهن.
أزممل أن يصممل  لمى مطموبمم  ع ممد تفسممير  طمرال التفسممير: وممي األصممول التمي تراعممى ويسممير عمي مما المفسمر مممن ن ذ

القمر ن، يفسمر بممماذا؟ مما وممي الخطموط العريضممة واألصمول التمي يسممير عمي ما ويسمممك ا؟ ومذا وممي أصمول التفسممير، 
ذا أرد ا أن  وصي طرا ال التفسي  ؟عرفتم الفرال ،م اوض المفسرين ار كيي فسر فبلن وكيي فسر فبلن وذوال

وأنوال التابعين، والتفسير بالمقمة،  ،وأنوال الصحابة ،والس ة ،قر ن بالقر نفطرال التفسير وي ما يذكر من تفسير ال
  والتفسير بالرأي، الطرال المعتبرة، ذكر مصادر التفسير المعتبرة.

ختصدر اأصح طرق التفسير أن يفسر القرهن بالقرهنل فما أجمل في مكان فإله قد فسر في موضدع هخدرل ومدا 
 في مكان فقد بسط في موضع هخر.

وأصمممد طممرال التفسمممير، تفسممير القمممر ن   مم  أفضممل وأشمممري وأزممل   ذا وممو األول، وومممذا الممذي يقمممول العمممماء ع ممم : ومم
فممما أزمممل فممي موضممع بممين فممي موضممع  خممر،  ،بممالقر ن؛ ألن القممر ن يوضممد بعضمم  بعضممًا ويفسممر بعضمم  بعضمماً 

ُمدن لومَّهو ر اِّ اُلع ال موين    ، ما مع ى رب العالمين؟ [3]الفاتحة: }اُلح 
دا ر اُّ اُلع دال موين   فسروا باآلية األخمرى:  م  دا ْ  }ق ال  فوُر  ُونن و  دا ب ُيل هنم  م  ِو و اُس ُرضو و  -32]الشمعراء: ق دال  ر اُّ السَّدم او ا

 .مع ىال، وذا [34
ُم  م ُيهو     ِ ين  أ ُلع ُم ر اط  الَّذو  وم الم عم عمي م؟ من [5]الفاتحة: }صو

ددعو المَّدده  و الرَّ  ددُن ينطو م  ي}و  ددالوحو دددِّيقوين  و الءُّدده د ا و و الصَّ ددن  اللَّبويِّددين  و الصِّ ُم مو م ددُيهو ين  أ ُلع ددم  المَّددهن    ددع  الَّددذو ن  سنددول  ف ْنول ئوددك  م 
سنن  أنول ئوك  ر فويق ا  ح  در اط  اُلمنُسدت قويم   :، وتالء وم الذين أ عم عمي م، وتالء وم الذين  قمول[19:]ال ساء و  ل ا الصِّ ْ  }اُهدو

ُم   م دُيهو     ِ ين  أ ُلع ُمد در اط  الَّدذو  اثيمرة، ممن أراد التوسمع فمي ومذا زممد  ، ف مذا يممدخل تحتم  صمور متعمددة ك[5-1]الفاتحمة:صو
أو أ ممواع تفسممير القممر ن  ،فممإن أولمم  بيممان ل ممذا الطممرال، طممرال تفسممير القممر ن بممالقر ن "أضممواء البيممان" :فعميمم  بكتمماب

مقممدمات كتممب التفسممير   خممر، فممي أول الكتمماب فممي مقدمممة وممي مممن أزممل   بممالقر ن، تزممد فيمم  ممما ال تزممدا فممي كتمماب
ا وأ فع ا، وباني الكتاب أشب  ما يكون بتطبيال عمي ا، ولذل  تزدا كثيرًا يقول: وومذا كمما ذكر ما فمي صمدر  وأحس 

ع ممد وممذا الكتمماب المبممار ، فممي أول وممذا، فممي مقدمممة وممذا الكتمماب المبممار ، مممن كممذا وكممذا، يممذكر ال مموع ثممم يكممررا 



ال يزمارى وال يبمارى فمي بماب تفسمير القمر ن بمالقر ن،  ف مو كتمابالمواضع التي تممر، وذكمر أمثمم  ثريمة عممى ذلم ، 
كمان ل مم فيم  و و ا  كتابات أخرى لكمن ليسمت بم زلتم ، و ما  عممماء ممن المفسمرين اوتمموا ب مذا الزا مب ممع  يمرا 

  ذا القدر من الع اية ليس ل   ظير.بكتاب معت ى ب  في وذا الباب  لكن   ،مزيد ع اية كابن كثير
ذا شممال مم -وبيممان األحكممام ،أل مم  اعت ممى بتفسممير القممر ن بممالقر ن- عميمم  ال ظممر فممي الكتمماب لكبممر حزممم  وال رد فقممد ز 

تفسير القر ن م   في مزمد كبير واحمد، فممن أراد أن ي ظمر تفسمير القمر ن بمالقر ن ويكثمر المطالعمة فيم  دون ال ظمر 
اسمتخرز  أحمد المشمايخ الشم انطة المدكتور محممد سميدي، ، ومذا المزممد، طبمع دار الفضميمةفي األحكام في ظمر فمي 

 وامش عمى المصحي، أكثروا من ال ظر في . ،طبع في مزمد كبير، فيمكن الرزوع  لي 
  فإلها ءارحة لمقرهن وموضحة له. ؛فإن لم تجده فبالسلة
 :، وحي ممما  قممول: أوالً (1)((ي أوتيممت القممر ن ومثممم  معمم ))أال   مميقممول:  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-وممو وممذا ألن ال بممي 

ثمم تفسمير القمر ن بالسم ة فمذل  ي بقمي أن يمتفطن  لمى أ م  بال سمبة  ،تفسير القر ن بالقر ن ووو بالم زلة التي وصمفت
لتفسممير القممر ن بممالقر ن وممو بم زلممة مممن حيممث الزمم س، يع ممي تفسممير القممر ن بممالقر ن أشممري أ ممواع التفسممير لك مم  مممن 

 ث األفراد لما  أتي لمتطبيقات واألمثمة ول كل من نال: أ ا فسرت اآلية ب ذا اآلية يصيب؟ حي
أ ممواع  ومو أزمل   -أع مي تفسمير القممر ن بمالقر ن-ن ذلم   نمد يخطم ، نمد يمربط اآليممة بييمة وال ارتبماط بي  مما، فقول مما: 

تفسمممير القمممر ن بمممالقر ن، لكمممن وأصمممد أ مممواع التفسمممير ممممن حيمممث الزممم س، زممم س  ،وأحسمممن أ مممواع التفسمممير ،التفسمممير
التطبيقات واألمثمة يصيب في ا المفسر ويخط ، ول ذا  قول: يدخم ا االزت ماد، ازت ماد المفسمر، فقمد ال يوفمال فمي 

 الربط بين  ية و ية.
ددُّوا  :، مثملبالتفسمير لآليمة  فسم ا -صمى اهلل عمي  وسمم-ال بي  تعرض في تفسير القر ن بالس ة  وعان:  وع  }و أ  و

ُيدلو ل   دُن روب داطو اُلخ  مو ُن قنوَّال  و  ))أال  ن القموة الرممي، أال  ن القموة الرممي، أال  ن نمال:  ،[11]األ فمال: هنُم م ا اُست ط ُعتنُم مو
 .ذكر اآلية ،(3)((القوة الرمي

ل ُم ي ُمبوسنوا إويم ال هنُم بوظنُمم  أنول ئوك  ل هنمن اُس ُمنن  ين  هم لنوا و  }ي دا  :-صممى اهلل عميم  وسممم-فسروا ال بي  ،[83]األ عام: }الَّذو
يٌم  ، و ما ال مزمال،  ذا صمد عمن رسمول (2)فسر الظممم بالشمر  [12]لقمان: بنل يَّ ال  تنُءروُك بوالمَّهو إونَّ الءُِّرك  ل ظنُمٌم   ظو

ر القممر ن، أعمممم األمممة بتفسممي -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-ف ممو حممال وصممواب؛ ألن ال بممي  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-اهلل 
ال يتعمرض لآليممة، ذكمر حممديثًا، فيمأتي أحممد ممن المفسممرين فيفسمر اآليممة  -صمممى اهلل عميم  وسمممم-لكمن أحيا ممًا ال بمي 

  .بذا  الحديث، وذا يدخم  االزت اد أو ال يدخم  االزت اد؟

                                                 

الرحمن     (، ونال محققوا: " س ادا صحيد، رزال  ثقات رزال الصحيد،  ير عبد 15154أخرز  أحمد في المس د، برنم ) - 1
ومحمد بن  صر المروزي في  حريز: وو ابن عثمان الرحبي"، ،بن أبي عوي الزرشي، فمن رزال أبي داود وال سا ي، ووو ثقة

 (.112(، وصحح  األلبا ي في تحقيال مشكاة المصابيد، برنم )344الس ة، برنم )
 (.1915أخرز  مسمم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث عمي ، وذم من عمم  ثم  سي ، برنم ) - 3
مويس  }و اتَّخ  أخرز  البخاري، كتاب أحاديث األ بياء، باب نول اهلل تعالى:  - 2 يم  خ  (، وبرنم 2211، برنم )[137]ال ساء: ذ  المَّهن إوُبر اهو
يٌم (، كتاب تفسير القر ن، باب 4551)  .[12]لقمان:  }ال  تنُءروُك بوالمَّهو إونَّ الءُِّرك  ل ظنُمٌم   ظو



ول في تفسمير ، كما  قايدخم  االزت اد؛ ألن وذا المفسر ند يصيب وند يخط ، أحيا ًا يكون وز  االرتباط واضحً 
 .وأحيا ًا يكون وز  االرتباط ب  ال يخمو من بعد أو  شكال، القر ن بالقر ن

ه ددلَّم  ووكممذا فممي السمم ة،  ئوددذ  بوج  ددي   ي ُوم  جو يممتتى )): -صمممى اهلل عميمم  وسمممم- ذا فسممر اا بقممول ال بممي  [32]الفزممر: }و 
ومذا صمفة مزميء ال مار، ومذا  ،(4)(( مايزرو  ممع كمل زممام سمبعون ألمي ممم  ،ل ما سمبعون ألمي زممام بز  م يوم ذ

ه لَّم  يصمد أن  فسر ب  نول :  ئوذ  بوج  ي   ي ُوم  جو  .، أو ال؟ يمكن}و 
دقَّ  بُّكنُم ق النوا اُلح  ُم ق النوا م اذ ا ق ال  ر  تَّب إوذ ا فنزِّع    ُن قنمنوبوهو يمكمن أن  فسمر ومذا باألحاديمث التمي ذكمرت  [32]سمبأ: }ح 

ممما يحصممل مممن الصممعال لممبل كممة، لكممن أحيا ممًا نممد يكممون وزمم  االرتبمماط  يممر  ،(7)((..بممالوحي )) ذا تكمممم اهلل نبممل  
 .ظاور، فقد يخط  المفسر

ف ذا ال كبلم فيم   ذا صمد  ،لآلية -صمى اهلل عمي  وسمم-ر القر ن بالس ة  وعان:  وع تعرض في  ال بي يتفس ن ذ
فزماء مفسمر فمربط بمين  ،اآليمة أصمبًل، لك م  ذكمر حمديثاً  -صممى اهلل عميم  وسممم-اإلس اد، و وع لم يذكر في  ال بمي 

   الحديث واآلية، ند يكون و ا  ارتباط وند ال يوزد، ف ذا يدخم  ازت اد المفسر. 
يسمألون  ،-رضمي اهلل عم  م-وتفسير القمر ن بالسم ة أيضمًا عممى أ مواع ولميس عممى صمورة واحمدة، أحيا مًا الصمحابة 

ين  ينُؤتندون  : -صممى اهلل عميم  وسممم-عا شمة لمما سمألت ال بمي  :ألو   مثل، يس-صمى اهلل عمي  وسمم-ال بي  }و الَّدذو
م ٌة  جو قنمنوبنهنُم و  -ول وم الذين يعممون المعصية: الز ا والسمرنة  لمى  خمرا؟ فبمين ل ما ال بمي  [11]المتم ون: م ا هت ُوا و 
 .(1)صمى اهلل عمي  وسمم

في المسزد الذي أسس عمى التقوى من أول  -رضي اهلل ع  ما-لخدري وأحيا ًا ند يختمفون كما اختمي العوفي وا
صممى اهلل -وا  لمى ال بمي ء، فزما-صممى اهلل عميم  وسممم-يوم، فمالعوفي يقمول: نبماء، والخمدري يقمول: مسمزد ال بمي 

ددُّوا بمر ، وأحيا ًا يفسر ل م ابتداًء مثمما نم ما لمما نمرأ اآليمة عممى الم (5)))وو مسزدي وذا((فقال:  -عمي  وسمم }و أ  و
ددا اُسددت ط ُعتنُم  ، ووممذا األ ممواع يمكممن أيضممًا أن تشممقال  لممى أ ممواع، (())أال  ن القمموة الرممميفقممال:  ،[11]األ فممال: ل هنددُم م 

 وليس ذل  مقصودًا و ا.
والعمددم  لولمددا لهددم مددن الفهددم التددام لفددإن لددم تجددده فددارجع إلددب أقددوال الصددحابة فددإلهم أدره بددذلك لمددا ءدداهدوه

 الصحيح.

                                                 

أخذ من المعذبين، برنم أخرز  مسمم، كتاب صفة القيامة والز ة وال ار، باب في شدة حر  ار ز  م وبعد نعروا وما ت - 4
(3843.) 
(، والبللكا ي في شرح أصول اعتقاد أول الس ة والزماعة، برنم 4528أخرز  أبو داود، كتاب الس ة، باب في القر ن، برنم ) - 7
 (.421(، وصحح  األلبا ي في صحيد الزامع، برنم )748)
(، 2157، باب ومن سورة المتم ون، برنم )-عمي  وسممصمى اهلل -أخرز  الترمذي، أبواب تفسير القر ن عن رسول اهلل  - 1

 (.113(، وذكرا األلبا ي في السمسمة الصحيحة، برنم )37312وأحمد بإس اد ضعيي، برنم )
بالمدي ة،  -صمى اهلل عمي  وسمم-أخرز  مسمم، كتاب الحض، باب بيان أن المسزد الذي أسس عمى التقوى وو مسزد ال بي  - 5

 (.1298برنم )



-ذكممر مبممررات الرزمموع  لممى نممول م، لممماذا  رزممع  لممى أنمموال الصممحابة  -رضممي اهلل عمم  م- مما لممما ذكممر الصممحابة و
عاصمممروا  ،-صممممى اهلل عميممم  وسممممم-، عايشممموا ال بمممي فدددإلهم أدره بدددذلك لمدددا ءددداهدوه، نمممال: ؟-رضمممي اهلل عممم  م
، ابمن مسمعود -عميم  الصمبلة والسمبلم-أسباب ال زول، معم  فمي سمفرا وفمي  نامتم   ،ي زل القر ن الت زيل، عرفوا فيم

   . (8)"ما من  ية  ال وأ ا أعمم أين  زلت"يقول:  -رضي اهلل ع  -
وكذل  أيضمًا ومم أومل المقمة والفصماحة، وومم فمي عصمر االحتزماج المقموي، وكمذل  أيضمًا ومم أط مر ال ماس نموبمًا، 

ال بمموة وزمممان ال بمموة كمممما كا ممت وممذا وأبممروم وأصممدن م، وأكثممروم صممبلحًا وتقمموى، فكمممما كممان الع ممد أنممرب بشمممس 
األوصاي أوفر، وكمما بعد الع د كمما ضعي ذل ، ثم وم أعممم األممة، ف مذا المبمررات تزعم ما  رزمع  لمى أنموال م، 

 أ   حزة ممزمة؟ الصحابة  ذا نال الصحابي مع اا لكن ول وذا يع ي أن نول الصحابي حزة؟ ول أنوال
 ذا أزمعموا فإزمماع م حزمة، وأيضمًا  ذا نمال أحمدوم نمواًل ولمم  ،ض الحماالتتفصيل، يكون حزمة فمي بعم   قول: في

عمممم لمم  مخممالي سممواًء اشممت ر أو لممم يشممت ر  قممي ع ممد نولمم ، وأيضممًا ممما ال مزممال لبلزت مماد فيمم ، تكمممم عممن أسممباب ي  
  كممونتال ف ممذا أحممو  ،فيكممون نولمم  لمم  حكممم الرفممع ،األخممذ عممن ب ممي  سممرا يلبعممري أو أمممور  يبيممة ممما لممم ي   ،ال ممزول

 . حزةأنوال م في ا 
ذا رزعمموا  لممى المقممة  قممول: أيضممًا  أخممذ بقممول م؛ أل  ممم أوممل لقممة ممما لممم و  ختمفمموا، فممإن اختمفمموا  تخيممر مممن أنمموال م يال

وسمميأتي  ،و مرزد بالمرزحممات، فممإن أخمذوا عممن ب ممي  سممرا يل، أوردوا ل ما روايممة  سممرا يمية ف ممذا لم  حكممم اإلسممرا يميات
 .اهلل ن شاء -الكبلم عمي ا 

 نول الصحابي في  تفصيل. ن ذ
ذا لم تجده فقد رجع كثير من ؤ سيما كبراال هم كالخمفا  الراءدين واسئمة المهديين كابن مسعود وابن  باسل وا 

وسدعيد  لومسدروق لوالحسدن لو طدا  لو كرمدة لوسدعيد بدن جبيدر لاسئمة في ذلك إلب أقوال التابعين كمجاهد
 ن.اديُ زوا ي والحم  مسيال وكمالك والثوري واس البن 

 يع ي حماد بن سممة، وحماد بن زيد.
 وأبي حليفة وغيرهم من تابع التابعين. 

سحاق وأبي  بيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين.  وكالءافعي وأحمد وا 
 التابعي وو الذي لقي الصمحابي، ومل تفسمير التمابعيو ، ؟اآلن ما يتعمال بتفسير التابعين، ول تفسير التابعي حزة

  .نال مزاود؟ ،نال عطاء ،، نال عكرمةةحز
ذا و  قممول: فيمم  تفصمميل،  ذا أزمعمموا مممع أن  زممماع م يصممعب ضممبط  لكممن  فتممرض،  ذا أزمعمموا فاإلزممماع حزممة،  ال

لو و عمم ل  مخالي  قول: ال يزب األخذ بذل ، ولكن أنوال م خير من أنوال من بعدوم، نال الواحد م  م نواًل ولم ي  
،  قول: ال ش  أ  م أعمم بالمقة ممن بعدوم، ولكن وذا أيضًا ال يقال:     حزة يزب التزام ا، أ   رزع  لى المقة

عن ب ي  سرا يل فم  حكم  الو أ   نال نواًل ال يقال من ز ة الرأي ف ذا ي ظر فإن كان ذل  يمكن أن يكون مأخوذً 
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ن كممان ذلمم  ال يمكممن  ممما أل مم  لممم ي   أو ألن طبيعممة الخبممر تممأبى ذلمم ، فع ممدوا عممري باألخممذ عمم  م اإلسممرا يميات، وال
  . قول: وذا ل  حكم الرفع، لك   من نبيل المرسل، ما مع ى المرسل؟

- يمر موزمودة،  ذا نم ما: لم  حكمم الرفمع  لمى ال بمي  -صمى اهلل عميم  وسممم-يع ي الواسطة التي بي   وبين ال بي 
يكمون مممن  نحابي، فالواسممطة  يمر موزممودة،  ذ خمر عممن صم االمذي حدثمم  نمد يكممون تابعي مو  -صممى اهلل عميم  وسمممم

نبيمل الضممعيي مممن ز ممة اإلسمم اد، فممبل يحممتض بمم ، فمإن رزعمموا  لممى اإلسممرا يميات فقممول م لمم  حكممم اإلسممرا يميات الممذي 
فيممم   : قمممول ،، ومممذا تفصممميل فمممي حكمممم تفسمممير التمممابعي ومممل ومممو حزمممة أو لممميس بحزمممة؟- ن شممماء اهلل-سممميرد مع ممما 

  تفصيل.
تابعين وترازم م موزودة في الحاشية، وال أرى االشتقال بذكر الترزممة؛ أل  مم مشماوير أ ممة من ال اذكر و ا زمعً 

فممي صممفحة  أرى أ مم  مممن المفيممد أن يت بمم  لمم عمممى أمممر كبممار ال تخفممى  مممامت م عمممى أحممد، لكممن أريممد أن أ بمم  و مما 
ئين: معرفدة مدا أراد السدمل محتداجون لءدي :-يع ي شميخ اإلسمبلم-وقال ( في الحاشية في الوسط، يقول: 112)

..  لمى  خمرا، العبمارة محرفمة، لميس السممي، السممي ليسموا بحازمة  لمى  اهلل ورسولهل وما قاله الصحابة والتابعون
 ةوموزممود ،معرفممة أنمموال الصممحابة والتممابعين، وال ممما العبممارة أصممبًل وممي فممي تفسممير سممورة اإلخممبلص لشمميخ اإلسممبلم

، المسممممون ولمميس السمممي، المسممممون بحازممة  لممى (9)"ن  لممى شممي ينفم ممذا يحتمماج المسممممو "ضمممن الفتمماوى يقممول: 
 معرفة تفسير السمي.

فدإن مدلهم  لوليس كدذلك لقال الءيخ: وقد يقع في  باراتهم تباين في اسلفاظ يحسبها من ال  مم  لده اختسفا  
 من يعبر  ن الءي  بسزمه أو لظيرهل وملهم من يلص  مب الءي  بعيله.

مت وعة في التفسير، وكثير ممن ومذا  -رضي اهلل تعالى ع  م-   كثيرًا ما ترد عبارات السمي   وو يريد أن يقول:
نمال مزاومد  :القمول الثما ي ،نمال عكرممة كمذا : يحتماج أن  قمول: القمول األولالال يعد من اختبلي التضماد، يع مي 

نبيمل اخمتبلي التضماد، أمما اخمتبلي  ممن ذا كمان االخمتبلي نال نتادة كذا، ند  حتاج  لمى ومذا  :كذا، القول الثالث
اخممتبلي فممي العبممارات ولكممن المع ممى واحممد سممواًء كممان نممد فسممر  مع مماا الت مموع فممبل حازممة  لممى ذلمم ، اخممتبلي الت مموع

أو فسمر بعبممارة  يممر عبممارة اآلخمر، أو ذكممر صممفة فممي المسممى  يممر الصممفة التممي ذكرومما  ،بالمثمال بأحممد أفممراد العممام
ر اط  اآلخر، فإذا نال:  ومذا نمال: اتبماع القمر ن وومذا نمال: اتبماع السم ة، وومذا نمال: اتبماع  [1]الفاتحمة: اُلمنُست قويم   }الصِّ

      . قول: القول األول: اإلسبلمف، ونال وذا: اتباع اإلسبلم، ول وذا اختبلي -صمى اهلل عمي  وسمم-الرسول 
كممل ذلمم  يرزممع  لممى شمميء واحممد  ،. وكممذا؟.رابممع.القممول الثمما ي: اتبمماع القممر ن، القممول الثالممث: ابتمماع السمم ة، القممول ال

ددر اط  اُلمنُسددت قويم   فممي اتبمماع  ،-صمممى اهلل عميمم  وسمممم-لممزوم الحممال، الحممال أيممن؟ فممي اتبمماع الرسممول  [1]الفاتحممة: }الصِّ
ر أو بعمض األفممراد فممي اتبماع السمم ة، لمزوم ديممن اإلسمبلم، ف ممذا لميس بمماختبلي، لمما يممذكرون أوصمافًا لممفس مم ،القمر ن

م ُيكنمن اُلم نَّ و السَُّمو ه }و أ   قع  وع م  ، و خر يقول: المن ف  ال :أ، الكمأم  لما يقول واحد: المن وو الك   [75]البقرة: ُلز ُلل ا   
و خمر يقمول:  ،حموة، ول وذا اختبلي؟ ةعمى األشزار في بعض ال واحي، صمقي زل حمو مثل العسل شيء وو 
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ممن  يمر أن تزرعم  يقمال لم :  ،ذي يصمير  لي ما ممن  يمر عممل اإل سمانالتر زبين، وذا ليس باختبلي، كل ذل  الم
 .ووذا عبر ب ذا ،من، ف ذا عبر ب ذا

والسموى حي ما يقول بعض م: وو طا ر م قارا أحممر أكبمر ممن العصمفور وأصمقر ممن الحماممة، و خمر يقمول: ومو 
  ف ذا اختبلي في العبارات. و السَُّمو ه }اُلم نَّ ووذا ذكر صفة،  ،ما ى، وذا ذكر صفةطا ر بال  د يقال ل : الس  

ُسددع س  ، لكممن يمكممن زمممع األنمموال فيمم ، مثمممما نم مما فممي نولمم  تعممالى: اوأحيا ممًا يكممون االخممتبلي حقيقي مم  }و المَُّيددلو إوذ ا   
مممن  ،عسممعس تممأتي بمع ممى أنبممل، وبعممض السمممي فسممروا ب ممذا، وبعضمم م يقممول: أدبممر؛ أل  مما لممع يممين [15]التكمموير:
د، فيمكن و ا أن  زمع بين القمولين، ف قمول: أنسمم اهلل بم  فمي حمال  نبالم  وفمي حمال  دبمارا، وكمل ومذا يمدل األضدا

}و المَُّيددلو إوذ ا ، [1]الميممل: }و المَُّيددلو إوذ ا ي ُغء ددب ا، فمماهلل يقممول: مممعميمم  القممر ن، ولمميس ع ممد ا دليممل عمممى تحديممد واحممد م  
ب  فزمع ما بمين نمولين متضمادين، وومذا يمكمن،  [22]الممدثر: المَُّيدلو إوُذ أ ُدب در  }و  يع ي: أنبل، ويقمول:  [3]الضحى: س ج 

  يمكن زمع األنوال في . -رضي اهلل ع  م-فكثير من االختبلي بين السمي 
  أو السلة أو لغة العرا. القرهنويرجع إلب لغة 

 ىالقممر ن أو السمم ة، يع ممي لمميس مع مم يع ممي  ذا أرد مما أن  تعامممل مممع أنمموال السمممي و  ظممر في مما فإ  مما  رزممع  لممى لقممة
ذا  مضى، لكن اآلن كيي  تعامل مع عبارات م، مع تفسيروم،  ذا اختمفوا ماذا  ، فسر بالس ةأن  رزع  لى الس ة 

}و اُلق ددالوتوين  مممثبًل:  -تبممار  وتعممالى-،  قممول:  رزممع  لممى المسممتعمل فممي القممر ن، لممما يقممول اهلل ؟ فعممل؟ كيممي  رزممع
ِو  مما مع مى الق موت؟ فسمروا بمعمان  متعمددة، ف مأتي  رزمع  لمى لقمة القمر ن  ذا عبمر بمالق وت،  [27األحمزاب:] و اُلق الوت ا

ُلد ل ا ل هندمن اُلغ دالوبنون  ، ؟ تتبع المواضع، القمبة ما مع ى القمبة ، القمبمة و ما ومل ومي بالحزمة [152]الصمافات: }و ا ونَّ جن
سيي؟ بعض م يقمول: بالحزمة، وبعضم م يقمول: بالسميي، وبعضم م يقمول ب مذا وومذا،   ظمر كمممة القمبمة فمي أو بال

 نالقر ن في المواضع المختمفة تستعمل عادة في ماذا؟  زمد أن القالمب أ  ما القمبمة فمي ميمدان المعركمة، ف قمول:  ذ
ُلد ل ا ل هنمن اُلغ الوبنون   ذا نمتو يروان المعركة يدخل في  القمبة في ميدا }و ا ونَّ جن -ال بمي و تمل؟ ن ن  ن األ بياء م  م   :، وال

،  قمول: العبمرة ليسمت بم قص البمدايات وال مما بكممال ال  ايمات، العبمرة ؟الزيش في أحمد ، و زم-صمى اهلل عمي  وسمم
 مي لقمة السم ة يرزع  لى لقمة القمر ن والسم ة، يع ،؟!بالعانبة، العانبة كا ت لمرسل وألتباع الرسل، وأين الذين نتمووم

ضمع ا،  لمى اسمتقراء، واليموم ومذا سم ل زمد  راد ب ما؟ تحتماج يستعمل وذا في األحاديث،  ذا عبر ب ذا المفظمة مماذا ي م
في وذا الموسوعات اإللكترو ية الموسوعة الشاممة مثبًل ضع كمممة الق موت فمي القمر ن أو فمي األحاديمث، أو كمممة 

  ا وا ظر في ماذا استعممت. تتبع   ، تأتي  في زميع المواضع بمحظات، ثمة مب
   يستطيع أن يميز وي ظمر مما ومو األنمرب ممن أنموال م حي مما  لعرب، يع ي يرزع  لى المقة بحيث يقول: أو لقة ا

 يقع االختبلي بي  م.
 ومن تكمم بما يعمم من ذلك لغة وءر ا  فس حرج  ميه.

 مما فمبل حمرج عميمم ؛ أل م  ي طممال مممن أصمل صممحيد، يع مي فمي مثممل ومذا األممور فسممر بمما يعممم وكممان لم  ازت ماد في
 :لمما سمأل  أبمو زحيفمة كمما فمي الصممحيد -رضمي اهلل ع م -وال ب موى، ول مذا نمال عممي  ،الم مم أن ال يمتكمم بز مل
 ال ف مممًا "بشمميء؟ نممال: ال، واسممتث ى مممن ذلمم  مممما اسممتث ى نممال:  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-وممل خصممكم رسممول اهلل 



، فممإذا كمممان اإل سممان مممتوبًل فممميمكن أن يممتكمم فممي التفسمممير ويممرزد ويصممحد بعمممض (11)"ابمم يتتيمم  اهلل رزممبًل فمممي كت
 ويضعي بعضًا ويست بط. ،األنوال
 الرأي. بمجردويحرم 

ُمدددٌم ال شممم ؛ أل ممم  نمممول عممممى اهلل بمممبل عممممم، واهلل يقمممول:  ويحدددرم بمجدددرد الدددرأيل دددا ل دددُيس  ل دددك  بودددهو  و  }و ال  ت ُقدددلن م 
مما نمال: ويحمرم بمالرأي، نمال: بمزمرد المرأي، التفسمير بمالرأي فيم   يحدرم بمجدرد الدرأيل ،نيقمةالعبمارة دف، [21]اإلسراء:

)مممن تكمممم فممي القممر ن برأيمم  فأصمماب فقممد ) :تفصمميل، األحاديممث الممواردة فممي الوعيممد أو فممي تخط تمم  ال تصممد، مثممل
لكمن اهلل يقمول:  في ما ضمعي، ، ومذا األحاديمث(13)(()من نال في القر ن برأي  فميتبوأ مقعدا ممن ال مار)، (11)((أخطأ

م ب المَّهو م ا ال  ت ُعم منون   ثُدم  ، [119]البقمرة: }و أ ُن ت قنولنوا    دا ب ط دن  و اإلُو م  ُله دا و  دا ظ ه در  مو بِّي  اُلف دو احوش  م  رَّم  ر  }قنُل إولَّم ا ح 
لُ  قِّ و أ ُن تنُءروكنوا بوالمَّهو م ا ل ُم ينل زِّ دا ال  ت ُعم مندون   و اُلب ُغي  بوغ ُيرو اُلح  م دب المَّدهو م  ، [22]األعمراي: بوهو سنُمط ال ا و أ ُن ت قنولندوا   

ون   ا  ال  ينُفموحن م ب المَّهو اُلك ذو ون     ين  ي ُفت رن ٌل ، [19]يو س: }قنُل إونَّ الَّذو دس  ا  ه دذ ا ح  ل تنكنمن اُلك ذو لن أ ُلسو }و ال  ت قنولنوا لوم ا ت صو
ر اٌم لو  ا  و ه ذ ا ح  م ب المَّهو اُلك ذو وا     ،ال يكمون ع مدا أوميمة، ال يعمري المقمة ،، فمن ال ماس ممن يزتمر [111:]ال حل ت ُفت رن

وال أنوال السمي، وال مواطن اإلزماع، وال يعمري تفسمير القمر ن بمالقر ن وال بالسم ة، وال يعمري األصمول التمي يب مى 
   .يبادر بذكر المع ى، تقول ل : من أين ل  وذا؟عمي ا التفسير، وال ال اسخ والم سوخ، وتذكر  ية و 

ذا ونممع عمممى الصممواب مصممادفة، نممال:  ، ووممو ؟ع ممدي حممدس :ممما نمممت لكمممأنممال: أ مما ع ممدي حممدس،  سمممع وممذا، وال
عممامي، وممذا يكممون نممد أخطممأ ولممو ونممع عمممى الصممواب؛ ألن ونوعمم  عمممى الصممواب لممم يكممن مممن وزمم  صممحيد، ف ممو 

 .وذا واحدة ،ىوز، والوازب عمى اإل سان أن يتون ذا ال يزمذموم، ونا ل عمى اهلل ببل عمم، ف
حمذر أو فمي موضموع التفسمير بمالرأي م  ما مما ي   -رضمي اهلل تعمالى عم  م-أن المرويات عن السممي  يوأخرى: وو

  . (12)"وأي سماء تظم ي  ذا نمت بكتاب اهلل ما ال أعمم ،أرض تقم ي أي  "يبدي التخوي الشديد: 
فقمط يتونمي يقمول: ال أنمول فمي ومذا شمي ًا، ال أنمول في ما برأيمي، وو ما   موع  ،ع  م في التونميوو ا   ثار م قولة 

ن كممان خطممًأ فمممن  ثالممث مممن اآلثممار تصممرح بأ مم  يقممول برأيمم ، يقممول: أنممول في مما برأيممي فممإن كممان صمموابًا فمممن اهلل، وال
  .بالرأي؟ فسي ومن الشيطان، ف ذا ثبلثة أ واع، ول وذا اختبلي بي  م في حكم التفسير 

الزواب: ال، الذي ورد في  التحذير يحممل عممى القمول بمالرأي المزمرد بمبل عممم، ومما ورد فيم  التونمي  مما أن يكمون 
أو يكمون ذلم  عممى سمبيل التمورع، والكمبلم الم قمول عم  م فمي ومذا كثيمر، ويمكممن أن  ،أل م  لمم يتوصمل  لمى المع مى

                                                 

 (.111أخرز  البخاري، كتاب العمم، باب كتابة العمم، برنم ) - 11
، باب ما زاء في الذي يفسر القر ن برأي ، برنم -صمى اهلل عمي  وسمم-أخرز  الترمذي، أبواب تفسير القر ن عن رسول اهلل  - 11
 (.7521، وضعف  األلبا ي في ضعيي الزامع، برنم )(3973)

، باب ما زاء في الذي يفسر القر ن برأي ، برنم -صمى اهلل عمي  وسمم-أخرز  الترمذي، أبواب تفسير القر ن عن رسول اهلل  - 13
د األعمى (، ونال محققوا: " س ادا ضعيي؛ لضعي عب3119(، ونال: "وذا حديث حسن"، وأحمد في المس د، برنم )3971)

الثعمبي، ومع ذل  فقد حس   الترمذي، وصحح  ابن القطان كما في "ال كت الظراي"، وضعف  األلبا ي في ضعيي الزامع، برنم 
(114.) 

(، وابن أبي شيبة في المص ي، برنم 1811ال من اإلبل، برنم )صد  أخرز  ابن ماز ، أبواب الزكاة، باب ما يأخذ الم   - 12
(21112.) 



فمي الكمبلم فمي التفسمير بمالرأي، وذكمر ذلم  فمي  ا ثمارً ذكر فسير، ترازع في وذا مثبًل ما ذكرا ابن زرير في أول الت
  .بابين متتابعين في ا  ثار تزيز و ثار تم ع

ووذا محمول عمى محمل، فمميس ذلم  ممن نبيمل االخمتبلي بيم  م، وتزمد شميخ  ،يقول:  ن وذا محمول عمى محمل
م قولمة زيمدة  ا ثمارً  أورد -سمزد وفمي  يمراونمد شمرح اوا فمي ومذا الم-اإلسبلم ابن تيمية في مقدمة أصول التفسمير 

، يمكن لئل سان أن يرازع، وذكرت من وذا أشياء كثيرة في األعمال القمبيمة فمي -التفسير بالرأي-في وذا المع ى 
 الكبلم عمى الورع.
 : التفسير  مب أربعة أوجه: - لهما اهللرضي -وقال ابن  باس 

 أحد بجهالتهل وتفسير يعممه العمما ل وتفسير ال يعممه إال اهلل. وجه تعرفه العرا من كسمهال وتفسير ال يعذر
لك مم  ال يصممد، ف ممو عممن ابممن  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-التفسممير عمممى أربعممة أوزمم ، ووممذا روي مرفوعممًا عممن ال بممي 

، وز  تعرفم  العمرب ممن كبلم ما بمع مى: أن العربمي يعمري ذلم  ممن لقتم ؛ ألن ال ماس -رضي اهلل ع  ما-عباس 
م دددب لمممما سمممأل عممممى الم بمممر عمممن التخممموي  -رضمممي اهلل ع ممم -فعممممر  ،ا بمسمممان عربمممي مبمممينخوطبمممو  دددذ هنُم    ُْخن }أ ُو ي 
ل   وُّ  نام رزل ونال ل : التخوي ع د ا في لقت ا وو الت قص، وزاء ل  بالبيت المش ور: [45:]ال حل ت خ 

و ي  الر ح و ي  ع ود  ال   كم *** اا ن ر دً ام كً ل  م  ا تت خ   (14)الس ف ن   ب عة  ا ت خ 
بالمقة، أمام الصحابة وأمام عمر وما أ كر عمي  أحد، فيرزع  لى المقة، شيء تعرف  المقة بألس ت ا، وذا متى؟  ذا 

يخص ، فع د ذل  المقمة، وتزمد ذلم  فمي كمبلم  عري المخاطبين ب  مع ىللم يكن لمشارع في  مع ى خاص، وليس 
ه اق ا تفسير  مثبًل في -رضي اهلل ع  ما-ابن عباس  . (17)كأسمًا دوانماً  ا ق، نمال أبمي فمي الزاوميمة: اسم[24]ال بمأ: }دو

 .ىؤل  م   :يع ي
قدال: مددا يتبدادر معلداه إلددب مما ومذا المذي ال يعممذر أحمد بز التم ؟ و ما فسمرا  قدال: وتفسدير ال يعدذر أحددد بجهالتدهل

ر أحمد بز التم ؛ أل م  ممن األممور المتبمادر ال يعمذ اسفهام مدن اللصدوص المتضدملة ءدرائع اسحكدام.. إلدب هخدرهل
 .وذا واضد، وكذا فسرا بعض أول العمم [377:]البقرة }المَّهن ال  إول ه  إوالَّ هنو  المعمومة لكل أحد، حي ما يقول: 

وم  م من حمم  عمى مع ى  خر، نال: ال يعذر أحمد بز التم  التصمال  بمالمكمي عممى سمبيل الوزموب، بحيمث   م  
ما تقوم ب  عبادت  ومعاممت ، بمع ى أ   يعري من معا ي القر ن ما يتصل بم  وزوبمًا،   يزب أن يعري من معا ي

ممما يتعمممال بالصممبلة والط ممارة، الحممض، الزكمماة، وممذا األشممياء التممي ذكممرت فممي القممر ن، يعممري المممراد ب مما وتفصمميم ا، 
 ،ممم ، ال يعمذر أحمد بز التم المعامبلت التي تتصل ب ، نمالوا: و ما ال يعمذر أحمد بز التم ؛ أل م  يزمب عميم  أن يتع

 .بعض أول العمم ذكر وذا
 ،فإن في ا مما يشمير  لمى ومذا المع مى ،أخذًا من رواية الحديث المرفوعة ووي ال تصد -فيما يبدو لي-وم ل  كر  وذ  

 لى ذكر الحبلل والحرام، فف موا م  ا أن الذي ال يعذر أحد بز الت  وو ما يتصل بالمكمي مما طالب  بم  الشمارع 
  .ن أزل أن يتعبد رب  بذل م

                                                 

 (.111/ 11فسير القرطبي )ا ظر: ت - 14
 (.2841أخرز  البخاري، كتاب م انب األ صار، باب أيام الزاومية، برنم ) - 17



ووذا الذي يحتاج  لى اسمت باط وفقم ، ويحتماج  لمى  ظمر وعممم وبصمر، يزممع بمين اآليمات  وتفسير يعممه العمما ل
دددددونو ثمممممم يقمممممول:  ،[154]البقمممممرة: }و ال  ينك مِّمنهندددددمن المَّدددددهن  ممممممثبلً  ،التمممممي ظاوروممممما التعمممممارض دددددئنوا فويه دددددا و ال  تنك مِّمن  }اُخس 

ددنُ كمم ممم،  ،[118]المتم مون: ْ لن    ئوددذ  ال  ينُسدد ددم ك كنُم فوددي س ددق ر  ثممم يقمال:  ،[29]الممرحمن:  ذ ُلبوددهو  }ف ي ُوم  ددا س   [43]المممدثر: }م 
 ذا نم ما  ،؟، ف ذا يعرف  العمماء، وتفسير ال يعمم   ال اهلل، ووذا يحمل عمى أي شميء؟كيي  زمع بين وذا اآليات

ي األمور القيبية، حقا ال األمور القيبية، ف ذا ال يعمم   ال اهلل، عممى ن التشاب  المطمال ف : -كما ذكر ا باألمس-
ددا ي ُعم ددمن ت ُْوويم ددهن إوالَّ المَّددهن  :الونممي فممي  يممة  ل عمممران م  ، وعمممى الوصممل ال يوزممد شمميء مممن معمما ي [5] ل عمممران: }و 

، ومثمموا لم  بمالحروي ي ومذاخمبل القر ن ال يعمم  أحد من األمة، ولكن وذا أيضًا ليس محل اتفاال، يوزد من نمال
 .المقطعة في أوا ل السور
يع مي ألمي، بماء،  ، مبمان  وليسمت حمروي معمان   طعمة فمي أوا مل السمور ومي حمروي مبمان  واألنمرب أن الحمروي المق

، أمما حمروي المعما ي ل، تب مى م  ما الكمممات، حمروي مبمان  ، زيد حري الزاي والياء والمداالكمماتزيم، تب ى م  ا 
لىو  ،مثل: عمىف ف مي تشمير  لمى  م  حروي الزر، فحروي المبا ي ما ل ا مع مى فمي أصمم ا ممثبًل، وممن ث م بانيو  ،ال

-واهلل أعمم-م  ا الكبلم فأتوا بمثم ، واتوا،  نتركبو تي لامع ى ووو اإلعزاز، أن القر ن مركب من وذا الحروي 
 ، ولذل  ال تكاد تذكر  ال ويذكر بعدوا القر ن.

 التفاسير
سدحاق لوتفسدير أحمدد لحديمودن  لو بد بن حميدد لووكيع لتفسير  بد الرزاق :مثل أحسن التفاسير وبقدي     لوا 

جل وأبدي سدعيد اسءد لوابدن أبدي حداتم لوسدليدل وتفسدير ابدن جريدر لوسفيان بن  ييلة لوابن الملذر لبن مخمد
 وابن كثير. لوابن مردويهل والبغوي هلوابن ماج

ومتالء، لكمن ومتالء ل مم تفاسمير م  ما مما ومو موزمود وم  ما مما ومو  يمر أرى أن ال  قي ع د ترزمة كمل واحمد ممن 
موزود، مفقمود، وأكثمر ومذا التفاسمير لؤلسمي مفقمود، أم مات التفاسمير بالممأثور ومي: تفسمير ابمن زريمر وومو أزم ما 

اآلثار  وأ فع ا وأحس  ا، أبو زعفر بن زرير الطبري كبير المفسرين المتوفى س ة ثبلثما ة وعشرة، ووذا يذكر في 
وبعض ما يتصل بالمقات، ويذكر فيم  نواعمد  افعمة لمقايمة، وممن عزمز عمن نراءتم  فمبل  ،ويذكر في  أيضًا الترزيد

ليقمي عممى  ؛بشمار عمواد معمروي :مزممدات أو سمبعة اختصمرا المدكتور يمةأنل من أن يقرأ المختصر فمي  حمو ثما 
  .ر، ف ذا من أزم انول ابن زرير الذي يرزد في ، ويذكر المعا ي دون ذكر اآلثا

ومذا خمسمة، ومذا التمي  ،وتفسمير ابمن مردويم  ،وتفسمير ابمن الم مذر ،وتفسير عبمد بمن حميمد ،وتفسير ابن أبي حاتم
لمسميوطي وومو  "المدر الم ثمور" :في التفسير أن تدور عمي ا، تدور عمى وذا الكتب، وتزمد فمي مثملالمرويات تكاد 

اختصمرا مممن  ،تزمد ومذا الروايمات مبثوثمة فيم ، ولك م  حمذي األسما يد كبيمر فمي التفسمير بالممأثور اكتماب ضمخم زمد  
مم ،كتمماب لمم  حممذي فيمم  األسمما يد ال كممان ع  ض عممن كثيممر مممما فممات، فممذكر و مما تفسممير عبممد الممرزاال الصممم عا ي و  وال

حدى عشر    .وتفسيرا موزود ،لم زرة ةالمتوفى س ة ما تين وال
حميم حميم، د  وأربعمين، ود   وتسع د بن حميد المتوفى ما تينوتسعين، وعب بن الزراح المتوفى س ة ما ة وسبعووكيع 

وومذا ال  ،مثمل ومذا أو مبلطفة كما يقمال  لمى اليموم ،حيم تمطيفاً د   :اسم  عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن ند يقال ل 
 . شكال في  كما ذكرت في دروس األسماء الحس ى



 . تين وخمس وأربعين لم زرةاسم  عبد الرحمن بن  براويم بن عمرو المتوفى س ة ما :دحيم
 .متوفى س ة ما تين وواحد وأربعين ،وذا  ير موزود :وتفسير اإلمام أحمد
سحاال بن راووي  .وثبلثين المتوفى س ة ما تين وتسع  وال

 .المتوفى س ة ما تين وست وسبعين ،وبقي بن مخمد اإلمام الحافظ الكبير حافظ األ دلس
، وابن الم ذر تفسيرا لم يوني ل  عممى أثمر  لمى ونمت ةعشر  ا ة وتسعفى ثبلثمالمتو  ،وابن الم ذر محمد بن  براويم

طبمع فمي مزممدين، نطعمة م م  يسميرة فقمط، لكمن تزمد المرويمات  ،ثم وزدت نطعة م   في مكتبمة فمي ألما يما ،نريب
وزمد تي عممى زمممة صمالحة ممن ومذا الكتمب، من ابن الم ذر، وأ ا أظمن أن السميوطي ونم "الدر الم ثور" :في مثل
 .ن والدال ل تدل عمى أن السيوطي وني عمى بعض وذا الكتب، فضبًل عمن نبم  كابن كثيرا القر  بعض

 .وتسعين، ووذا أيضًا كتاب  ال أثر ل  ما ة وثمانس ة المتوفى  ،وسفيان بن عيي ة
 .وعشرين، تفسير س يد أيضًا ال أثر ل  يصي المتوفى س ة ما تين وستص  الم    يدوس  

 .كان مفقودًا ووزد في وذا العصور المتأخرة ن زريروتفسير اب
وعشممرين أيضممًا كممان مفقممودًا ووزممد م مم   ثبلثما ممة وسممبعسمم ة أبممي حمماتم المتمموفى  عبممد الممرحمن بممن :وابممن أبممي حمماتم

فمال بعمض الم قص ممن المدر ول   ،ال زال الكتاب مخرومًا، حقال في عدة رسا ل زامعية، وطبع طبعمًة تزاريمةو  ،نطع
وومذا مفيمد  ،يمذكروا باإلسم ادقالبمًا ففسير ابن كثير، وابن كثير  ذا أورد الروايات عن ابمن أبمي حماتم الم ثور ومن ت

 .في التعويض عن بعض ما فات من المواضع ال انصة في التفسير
 .وخمسين المتوفى س ة ما تين وسبع ،وأبي سعيد األشض

القزوي مي صماحب    خر  ير ابن مازم  بن مازوسبعين، وو ا  تفسير ال المتوفى س ة ما تين وثبلث  وابن ماز
المكتبمات مخطوطمة، فممما طمبت ما ممن أممين المكتبمة نمال:  ىحد  ت وزدت  سخة م   في الف ارس في الس ن، وك

، نمال: ال، الف مرس القمديم فيم  أشمياء  يمر ؟يمن الكتماب، الكتماب ممن أومم الكتمبأوذا ف رس نديم، والف رس الزديمد 
 موزودة، يع ي مسرونة. 

الذي تزوج ممكة ب وبال لما زاء  لى المدي ة ال بوية في الحض أخذ معم   -رحم  اهلل-ذكر أن صديال حسن خان ي  
السمفي ة بمما وصمموا م، ف؟مخطوطمة ا تقاوما وومو عمالم فمماذا عسمى أن ي تقمي اارات ممن المكتبمة المحموديمة، كتًبمسح  

 . !حسرة  لى ال  د فتحووا وزدووا ند دخم ا الماء وتمفت عن  خروا،
 .المتوفى س ة أربعما ة وواحد، أيضًا ال وزود لتفسيرا ، وابن مردوي

 .، تفسيرا موزود مطبوع ومحقال، ل  عدة طبعاتةعشر  المتوفى س ة خمسما ة وست ،والبقوي اإلمام المعروي
ر البمن ووو من أ فمع التفاسمير، ويظمن بعمض ال ماس أ م  ت مذيب أو اختصما ،وابن كثير تفسيرا أش ر من أن يذكر

 زرير، ووذا الكبلم ال أساس ل .
وتددارال  لوحدددط طوائددل مددن أهددل البدددع تددْولوا كددسم اهلل  مددب هرائهددمل تددارال يسددتدلون بآيدداِ اهلل  مددب مددذهبهم

 وغيرهم. لوالمرجئة لوالقدرية لوالمعتزلة لوالجهمية لوالرافضة ليتْولون ما يخالل مذهبهمل كالخوارج
الكتب التي ذكروما ومي تفسمير بالممأثور، وكمل ومذا الكتمب ومي تمورد  يلسمي، يع وتالء الذين ا حرفوا عن طريقة ا

وا ممن أومل البمدع وأومل ءلم   ال تفسمير ابمن زريمر، المذين زماأو  حمو ذ ،اآلثار فقط دون أن يتكمم المتلي بتمرزيد



ب التفسممير، األوممواء سمماروا عمممى  يممر وممذا الطريقممة، فصمماروا يقممررون مممذاوب م و راءوممم وعقا ممدوم الباطمممة فممي كتمم
تدارال ل صرة مذوب ا واالحتزماج لقول ما، والمرد عممى ممن خالف ما، ف متالء أومل البمدع،  ؛وعمدت كل طا فة  لى القر ن

ين   :، يع ي:  ذا وزدوا شي ًا يع ي مثبلً وتارال يتْولون ما يخالل مذهبهم ليستدلون بآياِ اهلل  مب مذهبهم }و الَّذو
م ُن ي ُفع ُل ذ لوك  ي ُمدق  أ ث   ال  ي ُد نون  م ع  المَّهو إول ه ا قِّ و ال  ي ُزلنون  و  رَّم  المَّهن إوالَّ بواُلح  ر  و ال  ي ُقتنمنون  اللَُّفس  الَّتوي ح  داهخ  ْ  ام 

ي ُخمنُد فويهو منه ال ا ا  ُل ل هن اُلع ذ اان ي ُوم  اُلقوي ام ةو و  عمل الكبيمرة يخممد ا، نمالوا: ومذا ف[51-18]الفرنان: إوالَّ م ُن ت اا  ْ  ينض 
في ال مار، الخموارج، الطوا مي الوعيديمة المعتزلمة المذين نمالوا: يخممد فمي ال مار، الفمرال بيم  م وبمين الخموارج، الخموارج 

    كافر، فاحتزوا بمثل وذا اآلية، يحتزون عمى مذاوب م دون ال ظر  :نالوا: يكفر، المعتزلة نالوا: يخمد وال  قول
دُن ب التمي توضمد الممراد،  لى ال صوص األخرى فمي البما دا دنون  ذ لودك  لوم  ي ُغفودرن م  }إونَّ المَّده  ال  ي ُغفودرن أ ُن ينُءدر ك  بودهو و 

 .[48:]ال ساء ي ء ا ن 
ذا وزدوا  ك مَّم  المَّهن منوس ب : ال يستطيعون حمم ا عمى مذوب م فإ  م يسمبو  ا المع ى الذي دلت عمي  مثلأ  م وال }و 

وا عمى مذوب م في  في الكبلم، فأرادوا أن يسمبوا وذا اآليمة المع مى يحممو أن  يستطيعون ، ال[114]ال ساء: ت ُكمويم ا 
كبلم صمدر ممن اهلل  ال يوزدح  بمخالب الحكمة، الذي دلت عمي  مما وو حزة ألول الس ة والزماعة، فقالوا: زر  

 .تبار  وتعالى-
تفسددير ابددن كيسددان  :ر  مددب أصددول مددذهبهمل مثددلقددال الءدديخ: وأ ظمهددم جددداال  المعتزلددةل وقددد صددلفوا تفاسددي

 والكءال. لوالرمالي لبائيل و بد الجبار الهمدالياسصمل والجن 
لمم  كتمماب فممي معمما ي القممر ن،  ،وتسممعين لم زممرة ممما تين وتسممعسمم ة المتمموفى  ،ابممن كيسممان :وممتالء مممن المعتزلممة مثممل

عبمد الزبمار و س م، وكذل  عبمد الزبمار القاضمي، و ءما ة وثبلثة لم زرة، وو رأس من ر المتوفى س ة ثبلث ،والزبا ي
عممى ممذوب  اال مدا ي ووو: عبد الزبار بن أحمد بن الخميل بن عبد اهلل ال مدا ي األسد أبمادي، ومذا كمان أشمعري  

لفممات الكبممار فممي شممرح ت وألممي فيمم  الم ،ونممواا وأيممدا ،و صممرا ،ثممم بعممد ذلمم  تحممول  لممى مممذوب المعتزلممة ،األشمماعرة
 ذا  ظمرت  لي ما فقمط ب ظمرة  ،و يروا، وبعض كتب  ضخمة موزمودة عممى أرفمي بعمض المكتبماتاألصول الخمسة 

، ومممذا  خمممر ممممن  صمممر ممممذوب م بكتمممب معتبمممرة ع مممدوم ممممن - سمممأل اهلل العافيمممة-نبمممل أن تفمممتد الكتممماب أظممممم نمبممم  
 لم زرة. ةعشر  لمطوالت، توفي س ة أربعما ة وخمسا

 " ظمرات فمي كتمب التفسمير"، وصماحب الكشماي تكمممت عمن تفسميرا فمي المتوفى ثبلثما ة وأربع وسمبعين ،والرما ي
 كتاب  موزود، وذاع وا تشر بسبب ع ايت  بالزوا ب الببل ية. ،المتوفى س ة خمسما ة وثمان وثبلثين

 وأبي جعفر الطوسيل ا تقدوا رأيا  ثم حمموا ألفاظ القرهن  ميه. لووافقهم متْخرو الءيعة كالمفيد
فيممد، المتمموفى سمم ة أربعما ممة ، الممقممب بالمال عمممان بممن عبممد السممبلم البقممدادي د بممن محمممد بممنوممذا المفيممد وممو محممم

التبيان " :المتوفى س ة أربعما ة وستين لم زرة، ول  كتاب ،، وأبو زعفر الطوسي وذا وو تمميذ لممفيدةعشر  وثبلث
 . "الزامع لعموم القر ن

ويريمد أن  ،خمفيمة سمابقة ،ريقة أومل البمدع، ع مدوم مقمررات سمابقةوذا ط ا تقدوا رأيا  ثم حمموا ألفاظ القرهن  ميهل
وال يصل  لمى الحمال وال  ،وب ذا ال ظرة، ووذا ال يصل  لى المطموب ،يحمل القر ن عمى ما يعتقد، يقرأ ب ذا القصد

مزمد  أربعما ة متلي، ثما ما ة مزمد، ولكن وي ثما ما ة ،ي تدي، ولذل  تزد بعض م لربما يتلي ثبلثما ة متلي



ويزمممس  ،ي المسممزدفممي طبعممت فيمم ، وتزممد الواحممد ممم  م يمقممي دروسممًا ذال تسممتحال نيمممة الممورال المم ممي ممة بالضممبلل،
لندوا  :ش ورًا متطاولة يتكمم عمى ين  هم  ر سندولنهن و الَّدذو لويُّكنمن المَّدهن و  ، يمتمكم بكمبلم فمي  ايمة الضمبلل [77]الما مدة: }إولَّم ا و 

، وتعري كثيرًا من معما ي أسمماء اهلل وصمفات   ذا سممعت كمبلم ومذا !حميم -عز وزل-وتتعزب كيي اهلل  ،المبين
مثمل  ويوزمد بشمر يسمتمعون ،، يمأتي بخمزعببلت وضمبلالتازالسين يستمعون  ليم  شم ورً الل اس اآلدمي، وتخيمت ا

 .!ون وذا الكبلم، وهلل في خمق  ش
ذا  ظممرت فمميو  ذا نممرأتم فممي التمماريخ تزممدون عزا ممب و را ممب، وال وع ممد  ،الوانممع تزممد عزا ممب و را ممب ع ممد وممتالء ال

فمممي ترزممممة أبمممي عبمممد المممرحمن السمممممي المتمممأخر  "سمممير أعمممبلم ال مممببلء" يمممروم، انمممرأ عممممى سمممبيل المثمممل فمممي السمممير 
محمممود ابممن سممبكتكين،  :بممل ممممو  مثمملتمقممي ومممن ن  ي   "الحقمما ال"الصمموفي الحممافظ فممي الحممديث، وا ظممر كيممي كتابمم  

تقممرأ ورنممة واحممدة م مم ، فكثيممر مممن أن  تسممتطيع الاألممموال الطا مممة، كتمماب كممم  ضممبلل،  ىعط مميست سممخ، وي  و يممرا، و  
 ، ضبلل واضد.؟معا ي األسماء الحس ى  عرف ا  ذا نرأ ا في التاريخ، أين عقول وتالء ال اس

 وملهم حسن العبارال يدس البدع في كسمه كصاحا الكءالل حتب إله يروج  مب خمق كثير.
دُن زنُحدزو     دنو ، يع ي مثبًل في نولم  تعمالى: " ظرات في كتب التفسير"في  ةلذل  بأمثم صاحب الكشاي، مثم ا }ف م 

لَّددة  ف ق ددُد ف دداز   ددل  اُلج  ، كممبلم فمي ظمماورا ال  شممكال (11)"ال فمموز بعمد دخممول الز مة"يقمول:  ،[187] ل عمممران: اللَّدارو و أنُدخو
 فممي رتيممة اهلل بطريقممة خفيممة؛ أل مم  أول ممما بممدأ يتلممي ، -عممز وزممل- فممي الرتيممة،  فممي رتيممة اهلل  يقصممدفيمم ، لكممن 

الكشاي كتب بطريقة فزة فواز  معارضة ع يفة، فزعل عمى  فس  أن يكتب ل م بطريقة ال يستخرزون االعتمزال 
 ، لكن عامة الذين تتبعوا وم من األشاعرة.اابن الم ي ر، و ير  :م  ، فتتبع  مثل

ن وذ   كددان أسددمم مددن تفسددير الزمخءددري لكلدده يددذكر مددا يددز م ألدده مددن قددول كددر أن تفسددير ابددن  طيددة وأمثالدده وا 
 المحققين.

المتمموفى سمم ة خمسممما ة  "،المحممرر المموزيز" ةأن تفسممير ابممن عطيمم ،شمميخ اإلسممبلم ابممن تيميممة ،مممن الممذي ذكممر وممذا؟
ن كان أسمم من تفسير الزمخءري لكله يدذكر مدا يدز م ألده مدن قدول المحققدينين وأربعين يقمول: تواث   مي ، يعوا 

 ،ومحممرر ،و ممافع ،ونممول السمممي ال يمموردا، كتابمم  متممين وزيممد ،يع ممي المتكممممين، ويتممر  اعتقمماد السمممي ،األشمماعرة
 لكن ما يتصل باالعتقاد لم يذكر في  عقيدة أول الس ة. ،ووزيز

لما يعلي طائفة من أهل الكسمل الذين قرروا أصولهم بطرق من جلس ما قرِر به المعتزلة  .وا 
طئددوا فددي الدددليل مثددل كثيددر مددن الصددوفية والو دداظ والفقهددا  وغيددرهمل يفسددرون القددرهن بمعددان  وذكددر الددذين أخ

 مي في حقائق التفسير.م  صحيحة لكن القرهن ال يدل  ميهال مثل كثير مما ذكره أبو  بد الرحمن السُّ 
وأبوا من  ،- عمي  وسممصمى اهلل-مي اث ان، اإلمام المقر  التابعي الذي ولد في زمن ال بي م  أبو عبد الرحمن الس  

وكمان  ،وعمن زماعمة ممن الصمحابة ،وعمن عممي ،القمراءة -رضمي اهلل ع م -الصحابة، وأخذ عن عثممان بمن عفمان 
عبد الرحمن السمممي المذي يقمول: أخبر ما أبو قر  في زمن عثمان، وتوفي في حدود س ة سبعين من ال زرة، وذا ي  

عبممد أبممو ، وممذا (15)خممذون القممر ن خمممس  يممات خمممس  يممات فممبل يزاوزو  مماو  مما القممر ن أ  ممم كمما وا يأ قر الممذين كمما وا ي  
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من أ ممة التمابعين وممن خيماروم، ممن المقمر ين لمقمر ن، تموفي فمي حمدود سم ة  تابعي ،رحمن السممي اإلمام المقر ال
  .بعد السبعين بقميل ،سبعين أو بعدوا
الصموفي محممد بمن الحسمين األزدي، أبموا أزدي ف ذا وو  "حقا ال التفسير" :ي يذكر و ا صاحبذأما الثا ي وذا ال

مم :ويقممال لمم  ممم  الس  ألممي " :-رحممم  اهلل-ممية، أممما وممو فممأزدي، ف ممذا كممما نممال الممذوبي مي  سممبة  لممى أممم ؛ ألن أممم  س 
 ىتم، ومذا متموفى سم ة أربعما مة واث - سأل اهلل العافية- ،(18)"حقا ال التفسير فأتى في  بمصا ب وتأويبلت الباط ية

وذا  سم ة ثمبلث وسمبعين ممن ال زمرة، كم مم أبمو عبمد  ،ةعشمر  ىتمأربعما مة واث توفي سم ة وذا  ،فرال  ما يب، فةعشر 
معاصر لمدارنط ي، و خذ عن بعض األكمابر ممن حفماظ الحمديث،  ،ممي، وذا حافظ من حفاظ الحديثالرحمن الس  

 ،ة فمي تأويبلتم  لم صموصعممى طريقمة الباط يموال مما  ،ترزمت  الحافظ الكبير، ومع ذل  صوفي، لميس أي تصموي
  ف ذا من العزا ب والقرا ب.

ن كان فيما ذكدروه مدا هدو معدان   باطمدة فدإن ذلدك يددخل فدي الخطدْ فدي الددليل والمددلول جميعدا ل حيدط يكدون  وا 
 المعلب الذي قصدوه فاسدا .

الء يقمول: ومت  فمي التفسمير ممن أومل البمدع -رضي اهلل تعالى ع  م-يقول: وتالء الذين ا حرفوا عن طريقة السمي 
باطممة، وتمارة يسممبون المع مى المذي دل عميم ،  ذا مما اسمتطاعوا أن وومي  قمدووااعت تارة يحممون القمر ن عممى معمان  

ف تالء تارة  :ع س مينحي ما يحممو   عمى معان  باطمة  فر  فيحمموا عمى عقيدت م، يسمبو   المع ى الذي دل عمي ، 
  ما مع ى وذا الكبلم؟  ، ون في الدليل دون المدلولوتارة يخط ،يخط ون في الدليل والمدلول

وممتالء الممذين أرادوا حمممل القممر ن عمممى معممان  اعتقممدووا تممارة يخط ممون فممي الممدليل والمممدلول، مثممل: أن فاعممل الكبيممرة 
م ُن ي ُفع ُل ذ لوك  ي ُمق  أ ث ام ا: -تبار  وتعالى-بقول   ونمخمد في ال ار، ويحتز ا  ُل ل هن الُ ْ  }و  ع ذ اان ي ُوم  اُلقوي ام ةو ينض 

ي ُخمنددُد فويددهو منه ال ددا ددُن ت دداا  ْ  و  اآلن وممل الممدليل يممدل عمممى أن فاعممل يقممول لمم : وممذا يخمممد، فمم [51-18]الفرنممان: إوالَّ م 
  .، يدل عمى وذا؟ اآلية تدل عمى وذا؟؟الكبيرة يخمد في ال ار

اسمممم  ومممذا -مخممممد فمممي ال مممار فاعمممل الكبيمممرة  الزمممواب: ال، فأخطمممأ فمممي المممدليل، طيمممب المع مممى المممذي وصمممل  ليممم  أن
 ، صواب أو خطأ؟ ؟االعتقاد الذي نررا حال أو باطلأو المع ى الذي وصل  لي  أو ، ول وذا المدلول -المدلول

 .خطأ، فيكون أخطأ في الدليل وفي المدلول
ذا زاء الصوفي يو   [43]ص: ُض بوروُجمودك  }اُركن : -تبار  وتعمالى-، واحتض بقول  حتض عمى زواز الرنص في المولدال

 .باطل ،دح، اآلن ول نضية الرنص حال أو باطل؟يع ي: الر  
   .اآلية ول تدل عمى الرنص؟

ن كمممان  الممممدلول مع مممى حاشممما وكمممبل، فأخطمممأ فمممي المممدليل وأخطمممأ فمممي الممممدلول، وتمممارة يخط مممون فمممي المممدليل فقمممط، وال
ين  ي منول كنُم : -وزلعز - تدل عمي ، اآلن لما يقول اهلل الشرعًا، لكن اآلية  اصحيحً  ين  هم لنوا ق اتومنوا الَّذو }ي ا أ يُّه ا الَّذو

ددن  اُلكنفَّددارو   ،نممالوا: وممي المم فس تممذبد بسممكين الطاعممة، اآلن ز مماد المم فس حممال أو باطممل؟الصمموفية ، [132]التوبممة: مو
ين  ي منول كنُم مون  اُلكن  :حال، المزاود من زاود  فس ، لكن ول اآلية  وي في ز اد ال فس؟  فَّارو }ق اتومنوا الَّذو
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  وا في الدليل، لكن المدلول صحيد.  ليست في ز اد ال فس، فأخط
يسمت بط ل ما ممن القمر ن، أن  ريمدوي ،ووذا تزدا أحيا ًا يقمع فيم  بعمض ممن يتكمفمون، يعممل لم  دورة فمي اإلدارة ممثبلً 

ممال ل ما ب مذا المع مى، تكممي فمي حمم ما، ومو المع ى الذي ذكرا في اإلدارة صحيد أحيا ًا لك   استدل ل  بييمة ال تع
بداًل ما  أخذ من القرب وال ظريات القربية ع د ا القمر ن، وصمار  :يتصل اإلدارة من القر ن، نالو يست بط أن يريد 

 تممدل عميمم ، فيكممون أخطممأ فممي اليممورد أدلممة مممن القممر ن عمممى ممما يريممد أن يقممررا، المع ممى أحيا ممًا صممحيد، لكممن اآليممة 
 .الدليل
 تمدل عمي ما، لكمن الوذا ع د بعض الفق اء، ند يذكر مسألة صحيحة لك م  يحمتض ل ما بييمة ممن القمر ن واآليمة وتزد 

أو تممدل عمي مما  يممة أخممرى  يممر وممذا، فيكممون أخطممأ فممي الممدليل ال فممي المممدلول، المممدلول  ،يممدل عمي مما حممديث مممثبلً 
 .صحيد

ذا التفصميل، ومذا مزممل كمبلم شميخ اإلسمبلم المذي فونوع الخطأ في التفسير يكون ب ذا التسمسل، ب ذا الطريقة، ب 
مممن أزممل أن ال يضمميع المع ممى بسممبب األسممماء التممي ذكرومما وكتممب التفسممير، لكممن خبلصممت  ومحصمممت  وممي  ؛سممبال
 وذا.

بدل  لمن  دل  دن مدذاها الصدحابة والتدابعين وتفسديرهم إلدب مدا يخدالل ذلدك كدان مخطئدا  فدي ذلدك :وبالجممة
ن كان مجتهدا  م  ه.ؤ له خط غفورٌ مبتد ا ل وا 

أمما  ذا كمان  يمر متومل وممن الزماومين، ويمأتي  ،، ومذا  ذا كمان ممتوبًل لبلزت مادهؤ له خطد إن كان مجتهدا  مغفورٌ 
الحاكم فازت د ثم أصاب فم   ذا حكم ))ويزتر  عمى القر ن ويخط  ف  ا  قول ل : ال، وذا يأثم، وذا متاخذ،   ما 

ذا  ،ع مممدا أوميمممة لم ظمممر واالزت ممماد، فالعمممالم  ذا ازت مممد وأخطمممأ فمممم  أزمممر لمممى  خمممرا، ومممذا  ذا كمممان  ،(19)((..أزمممران وال
أ زتممر  فممتد البمماب لمممن ال عمممم لمم  وال بصممر لمم ، ويقممال: واهلل أ ممت بممين أزممر وأزممرين، وي  لكممن ال ي   ،أصماب فممم  أزممران
 ، وذا ال يقول ب  أحد.-تبار  وتعالى-عمى كتاب اهلل 

 لصواا.فالمقصود بيان طرق العمم وأدلته وطرق ا
 و ل  وصحب . ،وصمى اهلل عمى  بي ا محمد ،واهلل تعالى أعمم

                                                 

(، ومسمم، 5273م بالكتاب والس ة، باب أزر الحاكم  ذا ازت د فأصاب أو أخطأ، برنم )أخرز  البخاري، كتاب االعتصا - 19
 (.1511كتاب األنضية، باب بيان أزر الحاكم  ذا ازت د فأصاب، أو أخطأ، برنم )


