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  فرغ األشرطة، وضبط اآليات واألحاديث، وخرجها
  بعض طلبة العلم

  غفر اهللا له ولوالديه
  هـ٤١٤٢ -هـ ١٤٢٣

  
  
  

  

  

  

  

  



٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  

        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هللا، حنمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باهللا، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال 

  .مضل له، ومن يضلل فال هادي له
   .�وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

اأَيونَ يملسم متأَنإِالّ و نوتمالَتو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذه  
واتقُوا اللَّه يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثيراً ونِسآًء 

  الَّذي تسآَءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً
 ورسولَه فَقَد فَاز يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه. ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً سديداً

  .فَوزاً عظيماً
  :  أما بعد

فإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، 
  .وكل ضاللة يف النار

  : أمـا بعد
  !فهذا كتاب مل أكتبه، وشرح مل أدونه

 جزاه اهللا خريا - البن تيمية رمحه اهللا، فقام بعض إخواين " قدمة يف أصول التفسريم"إمنا ألقيت دروساً يف شرح كتاب 
    بتسجيل هذه الدروس، وتفريغها، ضابطاً اآليات، واألحاديث، مع خترجيها، ودفع يل هذه األوراق ألنظر فيها؛- 

ىل عزو وبيان، وتكرار يف املعاين، ج إافرأيت عبارات تستساغ مسعاً ال قراءة، وكلمات مومهة يف املراد، مع إحاالت حتت
يصلح يف الكالم ال يف الكتابة، فحذفت املكرر من لفظه، وأقمت عبارته، لتسهل قراءته، وبينت العزو، ونقلت الكثري 

الذي ؛ عاد من املعاين يف ثناياه؛ فكان هذا الشرح لكتاب مقدمة يف أصول التفسريمن اإلحاالت بنصها، وحذفت املُ
  .لعلم، عسى أن يكون عوناً هلم يف فهم هذه األصول، ولعل شادياً للعلم يقرؤه فيعجبه ، فيدعو جلامعهأقدمه لطالب ا

ام جبهد كبري، د قوال يفوتين تسجيل شكري وتقديري ملن قام بقراءة الكتاب علي أثناء الدرس، وتسجيله، وتفريغه، فق
  .فع من قدره، إنه مسيع جميبأسأل اهللا العلي القدير أن جيعله يف موازين حسناته، وأن ير

د هذه األصول، وأسسها، وصنف كتاباً عز  وأخرياً أسأل اهللا عزوجل أن يرحم ابن تيمية ويسكنه فسيح جناته، فقد قع
رحم الرامحني، واجزه أرفع درجته، واسكنه الفردوس، برمحتك يا الناس، فاللهم ارمحه واغفر له، وانظريه يف كتب 

  .م يا رحينسلمني خري اجلزاء، يا رمحاللهم عن اإلسالم وامل
  .  �اللهم تقبل عملي خالصاً لوجهك الكرمي، وداعياً إىل سنة نبيك الرؤوف الرحيم 

 



٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  هـ٢٣/٢/١٤٢٣األحد : الدرس األول 
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 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال           إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا       
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممـداً عبـده                       

يا أَيها ) (١٠٢:آل عمران) (نَيا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمو   (ورسوله  
الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَـثرياً ونِـساًء                  

         كَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتيباً وقر كُم(١:النساء) (لَي (      قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد     ) (٧٠:األحزاب) (وقُولُوا قَوالً سديداً  

أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا تعاىل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا             ) ٧١:األحزاب) (فَاز فَوزاً عظيماً  
  .عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

فهذا هو الدرس األول ويتعلق بتعريف خمتصر بشيخ اإلسالم ابن تيمية وكتابه وبـالعلم              : أما بعد   
  .الذي هذا هو موضوعه 

هـ يعين بعد   ٦٦١ أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ، ولد سنة              :شيخ اإلسالم امسه    
ولد رمحه اهللا يف    . هـ  ٦٥٦الغزو التتري خبمس سنوات فإن الغزو التتري حترك إىل العامل اإلسالمي عام             

  ).أورفا(مسها مدينة حران وهي مدينة موجودة اآلن من ضمن ديار بكر يف تركيا ضمن حمافظة ا
يلقب بتقي الدين ويكىن بأيب العباس كان أبوه مفتياً للحنابلة ، وكان جده عبد السالم هو احلاكم            

  . القاضي يف مدينة حران: الشرعي، يعين 
كان شيخ اإلسالم نادرة عصره وأعجوبة بني أقرانه شهد له العلماء املوافقون واملخالفون شهدوا              

  .ول الباعله بالعلم وباملعرفة وبط
خرجوا ) الشافعية، املالكية، احلنفية، احلنابلة   (إذا حضر يف جملسه أهل الفقه       : يقول ابن الزملكاين    

من عنده وهم يظنون أنه ال حيسن غري الفقه، وإذا تكلم يف الفرق وامللل والنحل استفاد كل أهل ملة وكل   
  .أهل نِحلة شيئاً يتعلق بنحلتهم وبعقيدم وملتهم

  .عرف أنه انقطع يف مناظرة قطوال ي
 فإن  - رمحه اهللا    -بارك اهللا يف وقته رغم كثرة املشاغل واحلروب واملشاكل السياسية اليت مر ا              

  :أعداءه تكالبوا عليه 
  حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه     فالقوم  أعداء  له  وخصوم



٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ا عليه أهل السنة واجلماعـة،      حسدوه ألنه أظهر خمالفة ما استقروا عليه من بدع خمالفة مل          

  .  رمحه اهللا –ووضع اهللا له القبول عند السلطان يف أخريات حياته 
خالف أهل عصره يف مسائل وافقوا فيها أهل البدعة الضاللة ، من هذه املسائل العظيمة اليت اشتد                 

   : - رمحه اهللا –النكري عليه فيها 
لقبور حىت ولو كان القرب املشدود إليه قرب النيب         حترمي شد الرحل لزيارة ا    :  املسألة األوىل    -١

 وهو يف هذه الفتوى انطلق من حـديث الـنيب           صلى اهللا عليه وسلم أو قبور األنبياء أو قبور الصاحلني         
 الرسولِ صلَّى   لَا تشد الرحالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مساجِد الْمسجِد الْحرامِ ومسجِد         : ( صلى اهللا عليه وسلم قَالَ      

مينع من شد الرحل إىل غري هذه املـساجد         :  فبين أن هذا احلديث      )١()اللَّه علَيه وسلَّم ومسجِد الْأَقْصى      
الثالث ، فكيف جيوز أن نشد الرحل إىل القبور ولو كانت قبور أنبياء أو قبور صاحلني أو حىت قرب نبينـا                     

لَا تجعلُوا بيوتكُم قُبورا ولَا تجعلُوا      :  " الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول       حممد صلى اهللا عليه وسلم ، و      
اللَّهم لَا تجعلْ قَبرِي وثَنا لَعن اللَّه قَومـا اتخـذُوا قُبـور    : " ، وقال صلى اهللا عليه وسلم        )٢("قَبرِي عيدا 

 اجِدسم هِمائبِيينهى عن زيارة مسجد    : عليه أهل عصره من هذا الباب وحرفوا كالمه وقالوا          فقام   . )٣("أَن
الرسول صلى اهللا عليه وسلم  والواقع أنه مل ينه عن زيارة مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، و إمنا ينهى                     

  . عن شد الرحل إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم
على عدة فروع خالف فيها أهل عصره ، فقـد           وتشتمل   :مسألة الطالق   :  املسألة الثانية    -٢

 رمحه اهللا   –خالف أهل عصره يف إيقاع الطلقات الثالث إذا كانت بفم واحد يف جملس واحد فكان يرى                 
 أن الصواب فيها ما كان عليه األمر يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف زمن أيب بكر رضي اهللا عنه                      –

أن :  تقع إال طلقة واحدة ، وله يف بعض فتاواه ما يعلم أنـه يـرى                بأن الطلقات الثالث ذه الصورة ال     
للحاكم الشرعي إيقاع الطلقات الثالث ذه الصورة أو إيقاعها واحدة حبسب ما يراه احلاكم الـشرعي                

  .من حال املسلم الذي حصلت له هذه الواقعة ، فقام أهل عصره عليه واموه خبرق اإلمجاع 
  . من أوقع الطالق على هيئة ميني أن الذي يلزمه كفارة ميني وال يقع الطالق أن : أيضاً كان يرى 

فقرر أن القرآن كالم اهللا غري خملوق       : وقرر يف مسائل العقيدة مسائل كثرية خالف فيها كالمهم          
                                           

  . ، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ، وغريمها ) ١١٨٩( رواه البخاري يف كتاب اجلمعة ) ١(
وحسنه ) . ٨٥٨٦( ، وأمحد يف مسنده     ) ٢٠٤٢( املناسك  جزء من حديث أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب           )  ٢(

   ).٩٧حتذير الساجد ص (األلباين يف كتابه 
حتـذير  : وغريمها وصححه األلباين يف كتابـه       ) ١/٣١٢(، وأيب يعلى يف مسنده      ) ٧٣١١( رواه أمحد يف املسند     ) ٣( 

  ) .١٨/ص(الساجد 



٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ألا تؤول إىل أن القرآن الذي بني أيدينا ليس         ) املعىن النفسي (منه بدأ وإليه يعود ، وأنكر مسألة        

 كالم اهللا وإمنا هو كالم يدل على املعىن النفسي القائم يف ذات اهللا سبحانه وتعاىل أتى به جربيل إنباًء                    هو
عن املعىن النفسي القائم باهللا سبحانه وتعاىل ، فلما رأى أن هذا الكالم خالف كالم السلف أنكره وأبطله  

، املعروف يف مسألة خلق القرآن، ) عينيةالتس: (وقام على أهل عصره فيه وبسبب هذه املسألة ألَّف كتاب         
أيـضاً يف هـذا     ) الرد على البكـري   : (ويف مسألة الزيارة ألَّف رسالة كبرية يف مسألة الزيارة ، وألف            

  .املوضوع، وله يف الطالق عدة جملدات يتكلم فيها عن مسألة الطالق 
  . هـ٦٨٠ووضع اهللا له القبول بني الناس ، حج إىل مكة املكرمة سنة 

أخربنا األصيل املسند جنم الدين أبو العز يوسف        : "جاء يف جمموع الفتاوى قول ابن تيمية رمحه اهللا        
  .)١(اهـ"هـ٦٨٠بن يعقوب بن حممد بن على ااور الشيباين قراءة عليه وأنا أمسع يف احلرم سنة 

ه اهللا يف    سنة كما نص على ذلك ابن كثري رمح        ٣١ هـ يعين وعمره     ٦٩٢وحج مرة ثانية يف سنة      
  . يف أحداث هذه السنة) البداية والنهاية(

ألف مؤلفات عظيمة وقام بالرد على الفالسفة واملناطقة وأهل الكالم وألف كتاباً عظيماً يف هـذا    
، وفتح اهللا عليه الفتوح ، وفيه يصدق ما جـاء عـن الـسلف               )درء تعارض العقل والنقل   : (الباب امسه   

  "[ . مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلممن عمل : "رضوان اهللا عليهم
كنت أُطالع يف تفـسري  : كان يقول : أبو عبد اهللا بن رشيق يقول    : يذكُر عنه أحد تالمذته وهو      

وكان يقول رمحه   . اللهم يا معلِّم إبراهيم علمين ويا مفهم سليمان فهمين          : اآلية حنو مائة تفسري مث أقول       
وتكلم أهل التفسري وأجادوا ومل يبق إال مواضع خمتلفة هي اليت           . الغثُّ والسمني   كتب التفسري فيها    : اهللا  

  . أفردها مبزيد الكالم 
                ه سدوكان يف أواخر حياته يندم على اشتغاله بالرد على الفالسفة واملناطقة واليونان علماً أن رد

ه مع هذا ندم يف أواخر حياته وكان يتمىن         ثغرة يف هذا الباب ورفع إمثاً عن األمة يف قيامه ذا األمر ولكن            
لو أنه صنف تفسرياً للقرآن الكرمي أو شرحاً لكتاب صحيح اإلمام البخاري كما ذكر هذا عـن بعـض                   

  .تالمذته 
أوذي كثرياً وسجن يف سجن القلعة بدمشق وهو إىل اآلن قائم جبوار املسجد األموي ، وسـجن                 

                                           
وقد ذكر يف اقتـضاء     .  سنة ١٥ه رمحه اهللا وعمره تقريباً      وهذا هو تاريخ حجت   ). ١٠٩،  ١٨/٩٩( جمموع الفتاوى    )١(

ولعل هذا السماع من ابن اـاور       ! أنه ألف منسكاً يف احلج قبل أن حيج يف أول عمره          ) ٣/٣٣٩(الصراط املستقيم   
  .كان يف هذا الوقت



٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
إىل اإلسكندرية وأشاعوا عدم رضى الـسلطان عنـه         مبصر وحاولوا قتله بطرق ملتوية فأرسلوه       

يريدون أن يقوم أحد املتهورين فيقتله فلما وصل إىل اإلسكندرية وضع له القبول بني الناس فتاب مجاعة                 
ومجاعة من أهل البدع تركوا ضالالم وتعلموا على يد الشيخ          . من أهل الفسوق من فسوقهم وفجورهم     

 إزعاج ملن أرسله من القاهرة إىل اإلسكندرية ، وكان له مبصر نشاط             فكان وجوده يف اإلسكندرية مصدر    
  .ملا ذهب إىل مصر) الرد على البكري(وفيها ألف ) بالفتاوى املصرية(علمي كبري، وفيها وضع ما يسمى 

ما يفعل أعدائي يب أنا قتلي شهادة وسجين خلوة وإخراجي من بلدي سياحة جنيت : "وكان يقول 
  ).الوابل الصيب(نقل هذا عنه تلميذه ابن القيم يف " . هبت فهي معييف صدري أينما ذ

هي جدة هلم ، فإن الشيخ      ) تيمية  : ( فقيل  ) آل تيمية   ( اختلف يف سبب اشتهار هذه العائلة بـ        
ملا جاء يف طريق احلج؛ شاهد طفلة مولودة يف تيماء يف طريق            ) ابن تيمية   ( حممد ابن تيمية املعروف بـ      

تيميـة  : هذه تيمية، تشبه تلك البنت ، فقال        : ا رجع إىل بلده وجد أهله وضعوا مولودة فقال          الشام فلم 
  . إن تيمية لقب لقبوا به ألمر آخر ال حيضرين اآلن : وقيل . فعرفت ذا 

  اشتهر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مجيع العلوم؛
  .فهو يف التفسري حامل رايته ويف احلديث أهل روايته ودرايته

  .يف الفقه صاحب الباع الطويل يف االستدالل واالنتقادو
  .ويف أصوله يرجع إىل كالمه يف حترير املسائل

فتح اهللا عليه من العلوم ما اهللا به عليم حيتار من ينظر يف كالمه إذا ما تكلم يف املسألة من أين يأيت                      
  .ذه االستدالالت وهذه املادة العلمية
 موته، آذوا تالمذته وحرقوا كتبه وأتلفوا جزءاً كبرياً منها ولكن اهللا            حاربه أعداؤه يف حياته وبعد    

سبحانه وتعاىل حفظها حىت وصلت إلينا، ومن صور حفظها أن بعض العلماء وهو ابن عروة احلنبلي أولع                 
حببها فألف كتاباً يف ترتيب مسند اإلمام أمحد على أبواب البخاري مث عمل له شرحاً فصار يف هذا الشرح        

ذا جاء ملوضع فيه رسالة البن تيمية يوردها فكانت هذه الطريقة من الطرق اليت حفظ اهللا عز وجل ـا                    إ
    . كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

  . مل يتزوج النشغاله بالعلم واجلهاد وحنو ذلك من األمور السياسية واملشاكل إىل آخره 
 ال يقرب الطعام حىت يأتيه وإذا اتسخت ثيابـه          كان يقوم على خدمته أخ له ، يذكرون أنه كان         

بيننا وبني أهل البدع اجلنائز،     : قال اإلمام أمحد    .  هـ بسجن القلعة     ٧٢٨يأخذوا ويغسلوا مات سنة     
حصر الناس فكانوا يزيدون    : وكذا كان يوم موته يوماً مشهوداً، يف تلك السنني ويف تلك األيام يقولون              

 وغلقت األسواق وسدت الطرق من أجل جنازته        - وهي الدكاكني    -ت احلوانيت   على مائة ألف وغُلِّق   



٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
    . وهذه من عالمات أهل السنة أن أهل البدع إذا ماتوا الناس ال ينشغلون م . رمحه اهللا 

 أنه ملا جاء أحد األمراء يف مصر        – رمحه اهللا    –من األمور اليت حصلت له وتدل على كمال فضله          
ر بعد األمري السابق الذي آذى ابن تيمية ، جاء أمري آخر وكان يرى صواب ما عليه ابن                  واستتب له األم  

تيمية وكان يرى أن هؤالء املشايخ يعادونه وحيسدونه فلما استتب األمر لألمري نادى ابن تيمية ونـادى                 
لوا وفعلوا أفـتين    إن هؤالء املشايخ آذوك وكانوا يريدون قتلك وفع       : املشايخ مث انفرد بابن تيمية وقال له        

فانتبه شيخ اإلسالم إىل أن هذا األمري إمنا يريد أن يأخـذ            :  يقول الذي نقل الواقعة      –بقتلهم وأنا أقتلهم    
فتوى منه بقتل هؤالء العلماء بسبب أم كانوا يقفون ضده مع األمري السابق فانتبه شيخ اإلسالم هلـذا                  

 م الدولة وأنت إذا أضعتهم ال جتد مثلـهم ومل يـسمح             إن هؤالء العلماء هم الذين تقوم     : فقال لألمري   
لألمري مبربر ولو صغري منه بأن يقوم ضد هؤالء العلماء رغم أم كانوا يكيدون البن تيمية ، ولذلك يقول           

رحـم  :  يقول - وهو الفقيه املالكي الذي قام ضد ابن تيمية وأمر بسجنه يف مصر وإيذائه               –ابن خملوف   
  .دنا لهن وحنن ملا قدرنا عليه أسأنا وكا قدر علينا أحساهللا ابن تيمية مل

لشيخ اإلسالم ابن تيمية العديد من املؤلفات الناطقة الشاهدة بعلمه من أفضلها وأنفسها الكتـب               
، )الصارم املسلول يف الرد على شامت الرسول(، ) اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم   : (التالية  

العساف النصراين أظهر سب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           : اب ألنه ظهر رجل يقال له       وألف هذا الكت  
 مع بعض العلماء وأفتوا بوجـوب       – وكان يف الثالثينيات من عمره       –واالنتقاص منه فاجتمع ابن تيمية      

ألمـر  العساف النصراين ، وكان هذا من جلساء األمري ، فانزعج األمري هلذا ا            : عقوبة هذا الذي يقال له      
الصارم : فأتى ؤالء املشايخ ومنهم ابن تيمية فضرم أمام الناس وبعد هذا قام شيخ اإلسالم وألف كتابه             

  .املسلول يف الرد على شامت الرسول 
  : من كتبه النفيسة 

  .ومل يتمه) شرح العمدة(
  ).مقدمة يف أصول التفسري(و

  ).شرح األصفهانية(ومنها 
  ).التدمرية(و
  ).الواسطية(و
  )اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم(و

  .وله فتاوى كثرية من أنفس ما يكون
  . ويتضمن جمموع الفتاوى املطبوع مجلة كبرية من كتبه ورسائله رمحه اهللا



٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  :أيضاً من كتبه النفيسة 

  ).منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية(منها 
  ).ل دين املسيحاجلواب الصحيح ملن بد(ومنها 

أن املـرأة إذا    : وله كتاب يف إبطال التحليل ، وكان قد انتشر يف عصره التحليل يف النكاح وهو                
طلقت من زوجها ثالث طلقات ال حيل هلا أن ترجع إىل زوجها األول حىت تنكح زوجاً غـريه فكـانوا                    

، وقد جاء يف احلديث وصف هذا       يأتون مبحلل يعقد العقد على هذه املرأة مث يطلقها حيللها للزوج األول           
  ).إبطال التحليل(احمللل بالتيس املستعار ، فألف كتاباً يف إبطال هذا األمر عرف بـ 

  ، اليت نعقد هذه الدروس لشرحها؛"مقدمة يف أصول التفسري: "ومن كتبه
ادوا هذا الكتاب مع صغر حجمه إال أنه أصل فيه أصوالً نفيسة حىت إن العلماء ملا جاءوا بعده أش                 

  به وصاروا يوردون قطعاً كبرية منه يف ثنايا مصنفام؛
  .فابن كثري  رمحه اهللا  أورد مجلة كبرية منه يف أول تفسريه

  .أورد مجلة كبرية من هذا الكتاب يف ثنايا كتابه وكان يصفه بالنفاسة) اإلتقان ( والسيوطي يف 
  دة مسائل؛ هذا الكتاب على فصول تكلم فيها عن ع– رمحه اهللا –أدار 

  . مامات حىت فسر مجيع القرآن�تكلم يف فصل قاعدة أن الرسول 
  .وفصل  عن تفسري الصحابة والتابعني ونوع االختالف احلاصل بينهم يف التفسري

  .مث تكلم عن أنواع التفسري بالرواية والدراية، التفسري باملنقول والتفسري بالرأي
  . وركز الكالم على أمهية تفسري الصحابة.مث تكلم يف فصل عن أمهية تفسري التابعني
  .مث ختم الكالم عن خطر التفسري بالرأي

  . مورداً أثناء ذلك مجلة من القواعد والفوائد، مما أثرى كتابه وجعله متميزاً على غريه من الكتب



٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
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ى حده، مث يعرف علم مركب إضايف، البد عند تعريفه من تعريف املضاف عل) أصول التفسري(

  :فأقول. املضاف إليه، مث يعرف العلم بإضافة أحد اللفظني إىل اآلخر
  .القاعدة : ما ينبين عليه غريه ، وقد يطلق يف اللغة ويراد به  : األصل يف اللغة
  .)١( جزئيااةالقضية الكلية احمليطة مبجموع : والقاعدة هي

  . الكشف والبيان :والتفسري يف اللغة 
معرفة مراد اهللا عز وجل من كالمه املرتل على حممد صلى اهللا عليـه               : صطالح العلماء هو  ويف ا 

  .وسلم حبسب الطاقة البشرية 
هي القضايا الكلية احمليطـة     ) أصول التفسري (ينتج عندنا أن    ) التفسري(إىل  ) أصول(وبإضافة لفظة   

  .ب الطاقة البشرية جبزئياا واليت ينبين عليها فهم القرآن ومعرفة مراد اهللا حبس
@lbnØÛa@Êì™ìàÏ@lbnØÛa@Êì™ìàÏ@lbnØÛa@Êì™ìàÏ@lbnØÛa@Êì™ìàÏ:      ذكر القواعد واألصول اليت ينبين عليها فهم القرآن الكـرمي 

  .أن من أحاط علماً ذه القواعد سهل عليه التعامل مع القرآن الكرمي: مبعىن 
 من أحسن قراءته وفهمه     -) مقدمة يف أصول التفسري   : ( أعين -أن هذا الكتاب    : والذي الحظته   

أن يتعامل مع كتب التفسري باملأثور، خاصة مع أقوال السلف املتنوعة يف تفسري اآليات ويعـرف              استطاع  
  .كيف يستفيد منها

وعلْم أصول التفسري من العلوم املعروفة املتداولة عند أهل العلم يعرف بقواعد التفسري، ويـسمى               
  .بعلوم القرآن

  :صنفات و تآليف بأربعة أحوال هذا العلم مر يف نشأته حىت أصبح مفرداً مستقالً مب
 كان عبارة عن قواعد مبثوثة يف ثنايا كالم السلف رضوان اهللا عليهم يف األحاديث             :احلال األوىل   

والتفسري كلمة هنا عن ابن عباس، كلمة هنا عن ابن مسعود، حديث يدخل يف قواعد التفسري، قـضايا                  
ا العلم على هيئة قضايا مبثوثـة يف ثنايـا احلـديث            مبثوثة، أول صورة بدأ فيها هذا العلم ونشأ فيها هذ         

  . والتفسري 
 صار العلماء جيعلون الكالم عن أصول التفسري يف مقدمات تفاسريهم، فلما يأيت             :املرحلة الثانية   

  . واحد منهم ويؤلف تفسرياً جيعل يف مقدمة التفسري الكالم عن شئ من أصول التفسري
                                           

  .١٧١التعريفات للجرجاين ص) ١(



١٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
نواعاً من هذا العلم بالتصنيف فتجد هناك كتاب يف ناسخ           أفردوا فيها أ   :املرحلة الثالثة   

    .القرآن ومنسوخه وجتد هناك كتاب يف مبهمات القرآن وهكذا 
  :  أفرد فيها هذا العلم بالتأليف وكانت على صورتني :املرحلة الرابعة 

فنـون  (كتـاب   :  جاءت مؤلفات ومصنفات مجعت جمموعة من أنواعه دون استقصاء مثل            -١
أصول التفسري  :  هـ فإنه مجع مجلة من القواعد املتعلقة ذا العلم           ٥٩٧البن اجلوزي املتوىف سنة     ) األفنان

  .لكنه مل يستقص
.  صورة التأليف املفرد يف هذا العلم ولكن يئة استقصاء للتعريف بالنوع ال مفردات النـوع        -٢

لقرآن ومنـسوخه ، وميثـل هـذه    فمثالً يعرف بناسخ القرآن ومنسوخه لكن يورد كل مفردات ناسخ ا        
) اإلتقان يف علـوم القـرآن     : (، وكتاب   ) الربهان يف علوم القرآن للزركشي    : (الصورة اجلامعة كتاب    

  للسيوطي 
وهذه املراحل األربع متداخلة فقد يوجد من حيث التسلسل التارخيي مـصنفات مفـردة قبـل                

  .ذا العلم كتأليفمقدمات التفاسري ولكن مرادي بيان اهليئة العامة لنشأة ه
من الكتب املصنفة يف علوم القرآن، لكـن بغـري          ) مقدمة يف أصول التفسري   (ويعترب هذا الكتاب    

  .استقصاء جلميع األنواع، وبغري استقصاء للمسائل املتعلقة بتعريف النوع
@@áÜÈÛa@aˆç@…a†àn�a@@áÜÈÛa@aˆç@…a†àn�a@@áÜÈÛa@aˆç@…a†àn�a@@áÜÈÛa@aˆç@…a†àn�a:     من كالم اهللا ومن كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  وكل القواعد اليت ستمر علينا هي مستمدة من هذه األصول واملوضوعات . لتابعني ومن كالم الصحابة وا
@@@éÜöb��ßë@@@éÜöb��ßë@@@éÜöb��ßë@@@éÜöb��ßëZZZZ               هي املسائل اليت تتعلق بالقرآن من جهة ما يبني معناه، كـسبب الـرتول 

  . واختالف أقاويل السلف يف اآلية واملطلق واملقيد والعام واخلاص
    

  
  
  
  
  
  
  



١١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
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  : قال شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين رمحه اهللا تعاىل 

  )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم
  رب يسر وأَعن بِرحمتك

          يس نما وفُِسنورِ أَنرش نم وذُ بِاَللَّهعنو هرفغتسنو هينعتسن لَّهل دمالْح    هدهي نا منالمأَع ئَات
اللَّه فَلَا مضلَّ لَه ومن يضللْ فَلَا هادي لَه وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه وأَشهد أَنَّ                     

  . )٢(محمدا عبده ورسولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تسليما
                                           

        )٢٩/٣/١٤٢٣الدرس الثاين (
بسم اهللا الرمحن الرحيم  رب يسر وأعن برمحتك مث ذكر           : كما يف نص املخطوط فقال    ) اهللا الرمحن الرحيم    بسم  ( بدأ كتابه بـ    )  ١(

  ... ) .احلمد هللا حنمده (
بدأ بالبسملة جرياً على سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كتبه ورسائله إىل امللوك وغريهم فقد جرت سنة الرسول عليه الصالة                      

فالبدء ا يف أول التأليف أو يف أول الكالم هو من سنة الرسول صـلى اهللا عليـه                  ) بسم اهللا الرمحن الرحيم     ( ـ  والسالم بالبدء ب  
  .وسلم

وقد اقتصر بعض املصنفني يف احلديث على البسملة دون ذكر احلمدلة والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين دون ذكر خطبة 
ومل يـذكر   ) بسم اهللا الرمحن الرحيم باب بدء الوحي      : (ي رمحه اهللا يف الصحيح فإنه بدأ كتابه         احلاجة مثل ما صنع اإلمام البخار     

احلمد هللا وال الصالة والسالم على رسول اهللا استغناء بالبسملة وما فيها من الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل ومبا يناسب هذا الكتاب                      
  ). لرحيم باب بدء الوحيبسم اهللا الرمحن ا: (من البدء ببدء الوحي فقال 

رواه ابـن   ) [كُلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لَا يبدأُ فيه بِالْحمد أَقْطَع          : ( وما ورد من الروايات املرفوعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال              
أو حنو ذلك ، فهذه الروايات ضعفها أهل العلم ] رواه أبوداود ) [كُلُّ كَلَامٍ لَا يبدأُ فيه بِالْحمد للَّه فَهو أَجذَم        : (، ويف رواية    ] ماجه

ومل يثبتوا من ذلك شيئاً ، لكن سنية البدء بالبسملة يف أول التآليف ويف أول الكتب ويف أول الكالم تؤخذ من كتب الرسول صلى               
ذكر لنا يف القرآن الكرمي أن سليمان عليه السالم         اهللا عليه وسلم ورسائله اليت كان يبدأها ببسم اهللا الرمحن الرحيم ، واهللا عز وجل                

من : األنعام)(أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده       : (ملا أرسل كتابه إىل بلقيس بدأه ببسم اهللا الرمحن الرحيم ، واهللا تعاىل يقول               
ه صلى اهللا عليه وسلم فكان يبدأ رسائله وكتبه ببسم اهللا الـرمحن             فأمر باالقتداء مبا كان عليه األنبياء ، وهكذا جرى فعل         ) ٩٠اآلية

  .الرحيم ، وعلى هذه السنة جرى املصنف رمحه اهللا 
إن خطبة احلاجة مـن  : إن قلنا : وههنا مسألة. هكذا ذكر املصنف هذه اخلطبة ، وهي خطبة قريبة يف ألفاظها من خطبة احلاجة   )  ٢ (

 التصرف يف ألفاظها؛ وعليه فإن الذي ذكـره شـيخ           - على الراجح من كالم أهل العلم          -وز  باب األذكار واألدعية فإنه ال جي     
إن خطبة احلاجة من باب األدعية واألذكار اليت : اإلسالم ابن تيمية ليس هو خطبة احلاجة، وليس من باب روايتها باملعىن ألننا نقول 

= 



١٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 دعا بأَم :  

 تتضمن قَواعد كُلِّيةً تعني علَـى فَهـمِ         )١(فَقَد سأَلَنِي بعض الْإِخوان أَنْ أَكْتب لَه مقَدمةً       
آن٢(الْقُر( .  

                                           
=  

  .ال جيوز روايتها باملعىن 
:  باب األدعية واألذكار يورد حبسب اللفظ الذي جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والـدليل                 أن: عند العلماء قاعدة وهي     

إِذَا أَتيـت   : "قَالَ لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم        : حديث عند مسلم يف الصحيح عن الْبراُء بن عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ            
كعجضقُلْ          منِ، ومالْأَي قِّكلَى شع طَجِعاض ثُم لَاةلصل  وَءكضأْ وضوفَت  :        أْتأَلْجو كرِي إِلَيأَم تضفَوو كفِْسي إِلَين تلَمأَس ماللَّه

 فَإِنْ مت مـت  َ"إِلَيك آمنت بِكتابِك الَّذي أَنزلْت وبِنبِيك الَّذي أَرسلْت   ظَهرِي إِلَيك رهبةً ورغْبةً إِلَيك لَا ملْجأَ ولَا منجا منك إِلَّا            
نهرذْكتأَس قُولُ فَقُلْتا تم رآخ نلْهعفَاج ةطْرلَى الْفع" :لْتسي أَرالَّذ كولسبِرلْ: "قَالَ" وسي أَرالَّذ كبِيبِنلَا و ت. (  

على أن ألفاظ األدعية واألذكار الواردة يف األحاديث النبوية ال جيوز روايتـها             :      استدل العلماء ذا احلديث الذي أخرجه مسلم        
ولك الَّـذي  وبِِرس(إىل ) وبِنبِيك الَّذي أَرسلْت: (أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يأذن للرباء أن يغري لفظة       : باملعىن، ووجه ذلك  

لْتسروى بلفظها، ال باملعىن ) أَرفلما مل يأذن له بذلك دلَّ على أن أحاديث األدعية واألذكار ت.  
إن حديث خطبة احلاجة من باب األدعية واألذكار فإنه ال جيوز التصرف يف خطبة احلاجة تورد يف أول الكالم كمـا                     :      فإذا قلنا   

     إن هذا التصرف من شيخ اإلسالم يدل : ف اإلنسان فيها فإنه مل يقل خطبة احلاجة ، ولذا حنن نقول           جاءت يف احلديث ، فإن تصر
  .على أنه ال يريد إيراد خطبة احلاجة 

من باب املستحبات والسنن ، وحيث إن هـذه         : الذي جرى عليه أهل العلم أن حكم إيرادها         :     فإن قيل ما حكم إيرادها ؟ أقول        
  .هذا العصر سعى كثري من العلماء إىل إحيائها فحرصوا على أن يفتتحوا ا كتبهم من باب إشاعة السنة وإحيائها السنة أميتت يف 

 الباعث له على التصنيف  ومقصوده يف التصنيف ، مث أقسام ما يورده من               – أي مصنف    –يف مقدمة كل كتاب يذكر املصنف       )  ١(
  .أو املسألة اليت يريد الكتابة فيها العلم داخل هذا الكتاب من أجل حترير البحث 

هكذا جرت عادة املصنفني وشيخ اإلسالم مل خيرج عن عادة غريه فإنه بدأ بذكر الباعث على التأليف فذكر أن الباعث لـه علـى      
إذاً هـذا  أن بعض إخوانه رمحه اهللا سأله أن يصنف له كتاباً يذكر فيه قواعد كلية تساعده على فهم القرآن الكـرمي ،                 : التصنيف  

  .الباعث لتصنيف هذا الكتاب 
هي أول الـشيء ،     ) املقدمة  ( إن  : ذكر شيخ اإلسالم أن هذا الكتاب مقدمة أو مقدمة ، يف علم اللغة العربية ويف كتبها يقولون                  

ف مقدمة يقدم ا شيئاً آخر ،       بالكسر هي الكالم الذي تقدم به شيئاً آخر ، فهل شيخ اإلسالم أراد بكتابه هذا أن يصن                ) املقدمة(و
أن شيخ اإلسالم أراد بكتابه هذا أن جيعله مقدمة للتفسري يضعها بني يدي             : أو أراد بكتابه هذا أن جيعله مقدمة للتفسري ؟ الصحيح           

 النـاس حينمـا   من يريد أن يفهم كتاب اهللا وبني يدي من يريد أن يفسر كتاب اهللا فهي مقدمة وليس مقدمة ولذلك خيطئ بعض 
ديوان املبتدأ واخلرب يف    (ابن خلدون يف مقدمة تارخيه      : من ذلك   . يسمي بعض املقدمات يسميها مقدمات ، الصواب أا مقدمات          

، فإنه جعل هلذا الكتاب مقدمة وضع فيها أصول التاريخ ومنهج التاريخ وكيفية التثبت من حتقـق                 )أحوال العرب والعجم والرببر   
مقدمة تفسري الطربي وال تقل مقدمة بل : وكذلك . لومات وقواعد االجتماع وما يترتب عليها فهي مقدمة ابن خلدون لتارخيه         املع
  .  مقدمة : قل 

 الكتاب الذي يضم األمور الكلية اليت ينبين عليها علم آخر أو ينبين عليها ما وراءها ،               : وتسمى بعض الكتب باملقدمات ويعىن ا       
كتاب ابن الصالح يف علوم احلديث اشتهر عند العلماء مبقدمة ابن الصالح ملاذا ؟ هو ألَّف هذا الكتاب ليكون عوناً                    : ولذلك مثالً   

للطالب إذا ما دخل يف علم احلديث رواية ودراية ، هي ليست كل علم الرواية والدراية بدقائقها وبتفاصيلها ولكنها مقدمة يـضع        
  . كلية اليت ينبين عليها ما ورائهافيها األمور ال

  فهذا الكتاب مقدمة ألي علم ؟ 
  .لعلم التفسري ، قدمه شيخ اإلسالم ليجعل بني يدي من يريد أن يفسر كتاب اهللا، فيكون بني يدي التفسري 

  .لقرآنإذاً هذه القواعد تعني على فهم القرآن، هي مبجردها ليست تفسري القرآن ولكن تعني على فهم ا)  ٢(
   جزئياا، فهو سيذكر قضايا كلية حتيط مبواضيع كثرية تتعلق بتفسري القرآن، ويرجع إليها؛ ةالقضية الكلية احمليطة مبجموع: والقاعدة   

= 



١٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 ــه ــِسريِه ومعانِيــــــ ــة تفْــــــ   )١(ومعرِفَــــــ

                                           
=  

أن تعلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فسر ألصحابه مجيع           : من هذه القواعد قاعدة سيذكرها املصنف يف أول فصل          :         مثالً  
أن تعلم أن تفسري الصحايب للقرآن بيقني أو بغلبة ظن هو : لقرآن ، وهذه قاعدة عظيمة ينبين عليها أمور كثرية من أيسرها وأهوا  ا

أن ال جم على تفسري     : ومن فوائد هذه القاعدة   . مما استفاده من الرسول صلى اهللا عليه وسلم  فيعطي تفسري الصحابة قيمة عليا               
تب التفسري باملأثور فلعلك جتتهد برأيك يف تفسري اآلية حبسب قواعد االجتهاد واالستنباط وحبسب اللغة لكن ال            اآلية حىت تراجع ك   

يقع تفسريك موافقاً للتفسري باملأثور فيكون تفسريك من باب التفسري بالرأي املذموم ولذلك جعل العلماء شروط قبول التفسري بالرأي 
  :جعلوا لقبوله مخسة شروط التفسري بالدراية : الذي يسمونه 

  . أن ال خيالف التفسري باملأثور خمالفة تضاد -١
اجلو العام الذي وضعت فيه اآلية والذي جـاءت فيهـا اآليـة ،              : سياق اآلية هو    ( أن يتفق مع سياق اآلية وسباقها وحلاقها         -٢

  . وهذا إشارة إىل علم املناسبات) ما يتلوها: ما يسبقها ، وحلاقها: وسباقها
أن ال يتناىف مع داللة األلفاظ من حيث اللغة ، ما تأيت ملعىن يف اآلية ال يتفق مع داللة األلفاظ من حيث اللغة ألن اهللا سبحانه  -٣

  . وتعاىل أخرب عن القرآن أنه أنزل بلسان عريب مبني 
ض مع التفسري باملأثور وال يتعارض مع       قد تأيت بتفسري وتقول هذا التفسري ال يتعار       :   أن ال يتعارض مع أصول الشرع ، يعين           -٤

  .سياق اآلية وسباقها وهو يتفق مع دالالت اللفظ يف اللغة ولكن يعارض أصول الشرع ، فهذا أيضاً مرفوض 
 .  أن ال يؤدي إىل نصرة أهل البدع واألهواء املذمومة -٥

أن ال خيالف التفسري باملـأثور      : ، و أول شرط فيها      هذه الشروط اخلمسة ال بد منها حىت يكون التفسري بالرأي واالجتهاد مقبوالً           
  هذا الشرط ملاذا اشترطناه ؟ . خمالفة تضاد

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني للصحابة مجيع القرآن فما يصح أن تأيت مبعـىن                : يا أخي ألن عندنا من قواعد التفسري        : نقول
أنت ال حتسن كالصحابة ، ألن تفسري الصحايب يغلب علـى       : ة، نقول له  أنا أجتهد كالصحاب  : خالف ما بينه الصحابة ، ولو قال        

  . ظننا أنه مما استفاده من الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فله حكم الرفع يف تفسري القرآن الكرمي
 ولكن بصعوبة، فهذا الكتاب مقدمة يف التعريف بقواعد كلية تعني على فهم القرآن بدون هذه القواعد قد تفسر القرآن وقد تفهمه

 !وقد ال تفهمه الفهم السديد

حنن نفرق بـني    : يراد ا داللة اجلملة بألفاظها على املعىن ، والعلماء اآلن يقولون            : تفسري األلفاظ ، واملعاين     : التفسري يراد به    ) ١ ( 
الضحى هي ساعة من ساعات النهار ، فما      : ، أقول لك    ) والضحى: (أمرين بني تفسري اللفظ واملراد من اللفظ ، فمثالً قوله تعاىل            

قسم أراد اهللا عز وجل به  تعظيم هذا املخلوق الذي خلقه          : ، أقول املراد هنا     )  واللَّيلِ إِذَا سجى  .والضحى  : (املراد من قوله تعاىل     
راد، فتفسري اللفظ شيء وبيان املـراد       بيان امل : إخل ، وهذا يسمونه     .. وهو وقت الضحى ، ولفت األنظار إليه إذ أنه من األوقات            

  شيء آخر؛ 
  .فتفسري اللفظ هو بيان معناه من جهة اللغة، واملراد من اللفظ هو تبيني معناه داخل السياق الذي جاء فيه

)  غريب القرآنتفسري: (تفسري األلفاظ وبيان املراد منها ، ولذلك العلماء يقولون : أي ) ومعرفة تفسريه ومعانيه : ( إذاً حينما قال    
األلفاظ ، فإن فسروها حبسب الداللة اللغوية بدون مراعاة املعىن الشرعي فهذا تفسري لغوي ال ينبغي أن يعتمد مبجـرده يف                     : يعين  

  : تفسري القرآن ملاذا ؟ ألن عندنا يف كل لفظ يرد يف القرآن أو يف احلديث أربع احتماالت من حيث املعىن 
  .فظ معىن شرعي  إما أن يكون هلذا الل-١
 . وإما أن يكون هلذا اللفظ معىن عريف -٢

 . وإما أن يكون له معىن لغوي -٣

 .فإن مل يوجد له معىن لغوي وال معىن شرعي وال معىن عريف؛ نظر فيه حبسب احلقيقة وااز عند من يقول ا 

أنت قد هجمت على تفسري القرآن بالرأي ألنه ليس فإذا أنت فسرت اللفظ من حيث اللغة قبل النظر هل له معىن شرعي أو عريف؛ ف
كل معىن صح لغة صح تفسرياً، وينبغي ملن أراد أن يفسر غريب القرآن أن يفسره حبسب املراد منه، إن كان املراد منـه يف هـذا                          

نه يف هذا املوضع املراد اللغوي      املوضع املراد الشرعي أورده ، إن كان املراد منه يف هذا املوضع املراد العريف أورده، إن كان املراد م                  
  . أورده 

= 



١٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
    هقُولعمو كقُولِ ذَلني ميِيزِ فمالت١(و(    ِيلاطاعِ الْأَبوأَنو قالْح نيب )يلِ    )٢للَى الدع بِيهنالتو 

فَإِنَّ الْكُتب الْمصنفَةَ في التفِْسريِ مشحونةٌ بِالْغثِّ والسمنيِ والْباطـلِ          ؛ )٣(الْفَاصلِ بين الْأَقَاوِيلِ  
                                           

=  
وردت الصالة مبعان ، وردت مبعىن الصالة ذات الركـوع          : يف اللغة ما معناها ؟ الدعاء ، يف الشرع          ) الصالة  ( كلمة  : خذ مثالً   

أفعال مفتاحها الطهـور ،     أقوال و : والسجود اليت هي مفتاحها الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم ، ويعرفها الفقهاء بقوهلم              
اللهم صل وسلم علـى     : الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، نقول          : حترميها التكبري وحتليلها التسليم ، ووردت الصالة مبعىن         

الـدعاء ،   : رآن والسنة مبعىن    ، ووردت أيضاً يف الق    ) ٥٦:األحزاب)  (إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي       : (سيدنا ونبينا حممد    
)مكَن لَهس كالتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصوادع هلم إن صالتك سكن هلم : يعين ) ١٠٣من اآلية: التوبة)(و.  

الصالة مبعىن : إذا جاء من يفسر القرآن حبسب الداللة ومل يلزم نفسه إال بالتفسري اللغوي فإنه سيفسر كل هذه املواضع مبعىن واحد            
مـن  : البقـرة )(وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ     : (الدعاء ، وهذا خطأ إذ هذا املعىن إن صح لغة ال يصح تفسرياً ، فاهللا تعاىل يقول                  

  .ليس هذا هو املراد ! الصالة يعين الدعاء ، يصح هذا ؟: فيقول ) ٤٣اآلية
  .إذاً ليس كل ما صح لغة صح تفسرياً

  .باً صح تفسرياًوليس كل ما صح إعرا
، فقد تأيت أوجه من اإلعراب لأللفاظ تسوغ لغة وحنواً ولكن ال            ٦٨٤ص) مغين اللبيب (وهذه قاعدة أخرى نبه عليها ابن هشام يف         

تسوغ تفسرياً؛ حيث ذكر ابن هشام يف مغين اللبيب يف الباب اخلامس اجلهات اليت يدخل االعتراض على املعرب من جهتها وهي                     
  اهـ"أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة و ال يراعي املعىن، وكثريا ما تزل األقدام بسبب ذلك: ألوىل عشرة، اجلهة ا

وقد نبه على القاعدتني ابن القيم أعين قاعدة مراعاة لغة القرآن والسنة ومعهودمها عند التفسري ، وقاعدة أن يراعي يف اإلعراب معاين 
  . سرياًالقرآن، فليس كل معىن صح إعراباً صح تف

بيان تفاوت القضية بني تفسري األلفاظ وبيان       : أراد  ) ومعرفة تفسريه ومعانيه  : (أن أنبه على أن شيخ اإلسالم حينما قال         : مرادي  
 بيان داللة اللفظ: فرق بني التفسري واملعىن املراد ، تفسري اللفظ من حيث هو لفظ ، أما املراد : املعاين ، والعلماء يكثر عندهم قوهلم 

  . مع األلفاظ األخرى اليت كونت مجلة وشكلت معىن 
  . تفسري معقول -٢    . تفسري منقول -١: هذا إشارة منه إىل أن التفسري نوعان ) ١(

  .التفسري باملأثور، والتفسري بالرأي، فاملنقول هو املأثور ، واملعقول هو التفسري بالرأي: وحنن نسميه هذه األيام 
  .  ال جيوز إال خبمسة شروط وقدمت أن التفسري بالرأي

انظروا كيف أفرد احلق وعدد الباطل؛ ألن احلق واحد ، وهذا اتبع فيه أسلوب القرآن الكرمي فإن القرآن الكرمي ملا يذكر احلق مع                       ) ٢(
لُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم      اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّ      : (الباطل يذكر احلق واحداً ويعدد الباطل قال تعاىل         

       اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي د الظلمات وأفرد النور ألن احلق واحد نور اهلداية واحـد ال             ) ٢٥٧:البقرة) (الطَّاغُوتفعد ،
عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ خطَّ لَنا :  أصحاب السنن وغريهم احلديث الذي أخرجه بعض. يتعدد لكن الباطل أنواع وسبل وطرق 

يـد   قَالَ يزِ-رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خطَّاً ثُم قَالَ هذَا سبِيلُ اللَّه ثُم خطَّ خطوطاً عن يمينِه وعن شماله ثُم قَالَ هذه سبلٌ             
) وأنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله : ( علَى كُلِّ سبِيلٍ منها شيطَانٌ يدعو إِلَيه ثُم قَرأَ-متفَرقَةٌ 

فيه نظر  ) كل جمتهد مصيب    : (قوهلم  : سألة أصولية قال أهل العلم      ، فالباطل متعدد ، ولذلك هناك م      ] أمحد والدارمي : أخرجه  [
يف : يعين  ) كل جمتهد مصيب    : ( ألن احلق واحد وليس كل من اجتهد يف املسألة أصاب احلق فإما أن يكون قوهلم                : ملاذا ؟ قالوا    

 صلى اهللا عليه وسلم بني أنه ليس كل جمتهـد           ألن رسول اهللا  :األجر ، فاتهد بني أجر وأجرين ، أو هي عبارة باطلة ملاذا ؟ قالوا               
) إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَـه أَجـر     : ( مصيب ، قال صلى اهللا عليه وسلم        

) كل جمتهد مـصيب     : ( ويصيب وهناك من جيتهد وخيطئ ، فقوهلم        ، فبني أن هناك من جيتهد       ] رواه البخاري ومسلم وغريمها   [
  .باطل ألن احلق واحد ال يتعدد

مبعرفة : ، فالتمييز يف املنقول     )والتمييز يف معقول ذلك ومنقوله بني احلق وأنواع األباطيل        : (هنا شيخ اإلسالم راعى هذا كله فقال        
مبراعاة أصول الشرع والفهم من الشرع ،       : ويف املعقول   . لصناعة احلديثية   األسانيد صحيحها وضعيفها وما يترتب عليها من علم ا        

  .  يف ثنايا كتابه إىل أشياء حول هذه القضية – إن شاء اهللا –وسيشري شيخ اإلسالم 
ما من دليـل  : (يقولإنه يريد من هذه املقدمة أن ينبه فيها إىل الدليل الفاصل بني األقاويل، وشيخ اإلسالم له قاعدة         : يقول الشيخ ) ٣(

= 



١٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
م إما نقْلٌ مصدق عن معصومٍ وإِما قَـولٌ علَيـه دليـلٌ             والْعلْ. الْواضحِ والْحق الْمبِنيِ  

لُومع١(م(                قُودنلَا مو جرهب هأَن لَمعلَا ي قُوفوا مإِمو وددرم فيزا مذَا فَإِمى هوا سمةُ .  واجحو
لَّذي هو حبلُ اللَّه الْمتني والذِّكْر الْحكيم والصراطُ الْمستقيم الَّذي          الْأُمة ماسةٌ إلَى فَهمِ الْقُرآن ا     

هبائجي عقَضنلَا تو يددرالت ةكَثْر نع لَقخلَا يو نالْأَلْس بِه بِسلْتلَا تاُء ووالْأَه زِيغُ بِه٢(لَا ت(   
                                           

=  
، وهكذا كل قول يستدل به أناس أو يذهبون إليه ويكون هذا  )استدل به على باطل إال وكان يف الدليل نفسه ما ينقض استدالله به

  . القول باطل إال ويكون له يف الدليل الذي استدلوا به يف اآلية أو احلديث ما يبطله وما يدل على بطالنه 
  القواعد اليت تعينك على التمييز بني األقاويل سواء كانت هذه األقاويل مبنية على املأثور أو مبنية على واملصنف سيذكر لك بعض 

  
  املعقول؛ ألنه يرد يف اآلية أكثر من معىن، لكن 

  هل هذه املعاين كلها مرادة أو غري مرادة أو بينها تضاد ؟ 
  كيف ترجح هذا املعىن على هذا املعىن ؟ 

   األقوال؟ كيف جتمع بني هذه
  كيف تفرق بني هذه األقوال؟ 

  .هذا بابه باب التعارض والترجيح وأصول أخرى حوله، ذكرها العلماء سيشري إليها رمحه اهللا يف هذا الكتاب إشارات كلية 
  : العلم ال خيلو من هذين األمرين ) ١(

  .إما نقل مصدق
  .أو قول حمقق

  .والنقل املصدق هو نص شرعي من آية أو حديث
  .فهما ، تفهمه من الشرع من هذه النصوص تأيت به فتحققه وترى فعالً هذا الكالم صحيح أو غري صحيح: لقول احملقق يعين وا

واملصنف يشري بذلك إىل أن أقوال العلماء يف التفسري ال خترج عن ذلك، فما كان منها من باب النقل سنطبق فيها قواعد النقل، وما 
  . هم سنطبق فيه القواعد املتعلقة بهكان منها من باب العقل والف

هذا الوصف الذي ذكره شيخ اإلسالم للقرآن الكرمي جاء مرفوعاً يف حديث من طريق احلارث األعور عن علي بن أيب طالب عن  ) ٢(
ث أن  لكذب ، وبلغ من شدة ضعف هذا احلـدي        ارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واحلارث متكلم فيه بل نسبه بعض العلماء إىل                

بأن هذا احلديث ضعيف مـبىن  :  حمقق الكتاب عليه مبا معناه – رمحه اهللا –وعلَّق املعلمي   ) الفوائد اموعة   ( الشوكاين أورده يف    
  .صحيح معىن ، فمعناه صحيح

  . وذهب بعض العلماء إىل إثبات هذا موقوفاً عن علي رضي اهللا عنه
 .حق وهذه األوصاف اليت تضمنتها هذه العبارة كلها 

إذا : إن هذا أثر موقوف عن علي فنقول : وإدراج املصنف يف كالمه كالماً لغريه دون اإلشارة يعرف يف البالغة بالتضمني ، إذا قلنا 
، وإن ضمن النـاثر أو      ) تضمني: (قال فالن ، فإنه يسمى يف البالغة      : ضمن الناثر أو الشاعر يف كالمه كالماً لغريه دون أن يقول            

: قال رسول اهللا ، فإنه يسمى يف علم البالغة : قال اهللا ، أو يقول يف أول احلديث: ية أو حديثاً دون أن يقول يف أول اآلية الشاعر آ
  ) . اقتباس(

إنه حديث مرفوع إىل الرسول صلى اهللا : إنه موقوف عن علي ، وإما اقتباس إذا قلنا : فهذا الذي صنعه املصنف إما تضمني إذا قلنا 
  .وهذا من التفنن يف أداء املعىن املراد . لم عليه وس

حبل اهللا املتني ، والـذكر     : إذ فيها ذكر فضائل عظيمة للقرآن الكرمي، فهو وصفه بأنه           : ومناسبة إيراد هذا املقطع ال ختفى عليكم        
ثوب خلق يعـين    : يقدم ، تقول    ال  :  يعين   –احلكيم ، والصراط املستقيم الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسن وال خيلق                

كلما ترجع تقرؤه تشعر أنه جديد ال متله وال تشعر أنه أصبح كالمـاً معانيـه                :  وال خيلق على كثرة الترديد ، يعين         –ثوب قدمي   
ـ               – سبحان اهللا    –متكررة   د  وهذا يشهد به كل أحد يقرأ القرآن وخيتم أكثر من ختمة ويف كل مرة يشعر أنه شيء جديد فيه فوائ

= 



١٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 هنم عبشلَا يوأُجِر لَ بِهمع نمو قدص قَالَ بِه ناُء  ملَم١( الْع(  ـنملَ ودع بِه كَمح نمو

                  ـرِهي غَيى فدى الْهغتاب نمو اللَّه همارٍ قَصبج نم كَهرت نميمٍ وقتسم اطرإلَى ص يده ها إلَيعد
 اللَّه لَّهأَض . الَى  قَالَ تقَى          ﴿: عشال يلُّ وضفَال ي ايده عبنِ اتفَم دىي هنم كُمنيأْتا يفَإِم.  ـنمو

قَالَ رب لـم حـشرتنِي      . أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى          
   صب تكُن قَدى ومى       . رياًأَعسنت موالْي ككَذَلا وهِسيتا فَنناتآي كتأَت ك١٢٣:طـه (﴾قَالَ كَذَل-

٢()١٢٦(.  
                                           

=  
  . جديدة ومعان جديدة وأشياء جديدة تنقدح يف نفسه من هذه التالوة 

  .معانيه اليت يشري إليها كثرية ، فال تفىن عجائبه كلما تكتشف شيئاً جتده يتضمن شيئاً آخر : أي ) وال تنقضي عجائبه : ( قوله 
ال ( ن قضايا العلم احلديث مرتكزاً يف ذلك على قضية وبعض الناس يتوسع يف هذه القضية فإنه يتجرأ يف حتميل القرآن ما ال حيتمل م

هو من باب التفسري بالرأي ال يقبل إال إذا توفرت فيه الـشروط             : ، والتفسري العلمي للقرآن     ) تنقضي عجائبه أو ال تفىن عجائبه       
 العلمية ما يتناىف مع السياق والسباق أو ما ، فبعض الناس يأيت ويدخلُ يف تفسري اآلية ويحملُها من املعاين] ١٣:ص[اخلمسة السابقة

خيالف خمالفة تضاد ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة أو ما يخرج باللفظ عن داللته اللغوية، فهـذا تفـسري              
ضي عجائبه ولكنه ليس كتاب     نعم ال تنق  : ألين أقول ) ال تنقضي عجائبه  (إن القرآن   : بالرأي املذموم و ال يغري واقعه شيئاً أن يقال        

علم وليس كتاب جغرافيا وال كتاب هندسة وال كتاب طب وال كتاب جيولوجيا وال كتاب فلك وال كتاب أحياء ، هو قـرآن                       
كتاب هداية وإعجاز ال جتد فيه خلالً، واستنباط ما فيه بالرأي يشترط يف قبوله الشروط السابقة يف قبول التفسري بـالرأي، ومنـه               

  وتناول القرآن على هذا األساس ذه احليثية ال بأس به؛! العلميالتفسري 
: أن يف ملتقى األار مع البحار برزخ أي : ، هذا إشارة إىل حقيقة علمية ) ٢٠:الرمحن) (بينهما برزخ ال يبغيان: (مثالً قوله تعاىل 
هنا حقيقة علمية أشار اهللا إليها    :  نقول   –يت تفصل بني الدنيا واآلخرة      احلياة الربزخية يعين ال   :  يقولون يف العقيدة     –حاجز وفاصل   

أن ما بني مصب ماء النهر وماء البحر برزخ فاصل بني املائني ، نعم اآلن العلم احلديث أثبت هذا احلمد هللا ، هذه قضية أوردها اهللا           
وليس بالالزم أن كل حقيقة     . ه مستحق أن يعبد دون سواه       عز وجل يف ثنايا اآلية من باب االمتنان وإنعامه على الناس وبأنه وحد            

  .علمية أو كل معلومة علمية جتد هلا يف القرآن أصالً ، ال ، القرآن مل يوضع هلذا 
هذه القضية مضبوطة يف التفسري العلمي بشروط قبول التفسري بالرأي اخلمسة، إن مل ) ال تفىن عجائبه أو ال تنقضي عجائبه(إذاً قضية 

ملن استعمله على األصول العلمية املعتربة عند أهل        ) ال تنقضي عجائبه  (فر يكون هذا التفسري تفسري بالرأي الباطل املذموم ، إذاً           تتو
، فليست القضية متروكة هكذا بدون قواعد وبدون ضوابط ، يأيت اإلنـسان             "ال تنقضي عجائبه  : "هذا هو املقصود بقوله     . العلم

وأشياء ومعان هي ليست من داللة لفظه أو هي ليست مما يناسب سياق اآلية أو هي مما خيالف ما ورد عـن                      ويحمل القرآن أموراً    
  ". وال تنقضي عجائبه"الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة خمالفة تضاد ، هذا خطأ وال يصح االرتكاز على قضية 

من قَرأَ حرفًا من كتابِ اللَّه فَلَه بِه حسنةٌ والْحسنةُ بِعشرِ : ( سلم أنه قال هذا إشارة إىل احلديث الوارد عن الرسول صلى اله عليه و) ١(
  فرح يممو فرح لَامو فرح فأَل نلَكو فرا لَا أَقُولُ امل حهثَالأخرجه الترمذي ) [ أَم.[  

  ) .هـ٧/٣/١٤٢٣: الدرس الثالث  (
 القارئ قرأ هذه اآليات دون تالوة وهذه هي السنة ، فبعض احملاضرين وبعض اخلطباء إذا تكلم يف أثناء اخلطبة ويف أثناء الحظتم أن) ٢(

فيقرأها كما يقرأ القرآن ، ومل تكن الكالم وأورد آية على سبيل االستدالل يغري صوته عند ذكر اآلية أو عند ذكر حمل الشاهد           
  : بينوا أن هناك فرقاً بني مقامني – رمحهم اهللا –والعلماء .  وسلم هذه سنة الرسول صلى اهللا عليه

  .بني مقام إيراد اآلية على سبيل التالوة والقراءة  . ١
 .وبني إيراد اآلية على سبيل االستشهاد واالستدالل  . ٢

ألن األحاديث اليت   : ا  ال يغري فيها القارئ صوته وال يقرأها كما يقرأ يف تالوة القرآن ، قالو             : ففي املقام الثاين قالوا     
= 



١٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
                                           

=  
وردت وورد فيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أورد آية أو بعض آية أثناء احلديث مل يذكر الصحابة رضوان                     

القذاذة يف حتقيـق حمـل      "، امسها   )٢/٢٩٧) (احلاوي  ( اهللا عليهم أنه غير صوته ، وللسيوطي رسالة ضمن كتاب           
ومن ذلـك هنـا تغـيري       : اءة القرآن للتالوة وبني إيراد آية منه لالحتجاج، قلت        قرر فيها الفرق بني قر    " االستعاذة

  . وهي من البدع الشائعة اليت ينبغي احلذر منها. الصوت بالتالوة عند إرادة القراءة دون االحتجاج
 اهلـدى  أورد املصنف هذه اآليات للتدليل على أن القرآن الكرمي كتاب هداية وكتاب إعجاز وأن من طلب               : أقول    

  .يف غري القرآن الكرمي أضله اهللا
ومن أَعرض  *فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَال يضلُّ وال يشقَى          : :( فهي قوله تعاىل    : أما اآلية األوىل      

        اميالْق موي هرشحنكاً ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نى عمأَع رياً       * ةصب تكُن قَدى ومنِي أَعترشح مل بقَالَ *قَالَ ر
  ) .١٢٦-١٢٣:طـه) (كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسى

يأيت هـؤالء   ) ما يأْتينكُم مني هدى   فَإِ(يف هذه اآليات يذكر اهللا سبحانه وتعاىل أنه سيأيت آدم وذريته من اهللا سبحانه وتعاىل رسل                   
الرسل باهلدى ليخرجوا الناس من الضالل إىل النور ، وتعهد اهللا سبحانه وتعاىل ملن اتبع هذا اهلدى أن ال يضل وال يشقى ، ومـن                   

عيشة ضنكاً يف احليـاة  : ماء قال العل. أعرض عن هذا اهلدى فلم يتبعه ومل يأخذ به ، أو كفر به وأنكره فإنه سيعيش عيشة ضنكاً           
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم          (الدنيا ، وعيشة ضنكاً يف الربزخ ، وعيشة ضنكاً ستكون له يف اآلخرة              

: صورا قـال  . ويف اآلخرة هي عيشة ضنك أيضاً       عيشته يف الدنيا ويف الربزخ ،       : فالعيشة الضنك هنا املراد منها      ) الْقيامة أَعمى   
  : هذه اآلية فيها مسائل ) قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسى *قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصرياً(
عادة وال خالص من الشقاء للناس إال باتباع هذا اهلدى، فمن ترك االهتداء  فيها بيان أن القرآن كتاب هداية وأن ال هدى وال س-١

  .بكتاب اهللا سبحانه وتعاىل وبشرعه سبحانه وتعاىل فإنه يف ضالل ويف شقاء ويف تعاسة
 .اإلعراض عن كتاب اهللا: اإلعراض عن ذكر اهللا املراد منه) ومن أَعرض عن ذكْرِي: ( قوله يف هذه اآلية -٢

  هل هو من باب إضافة االسم إىل املفعول ؟ أو من باب إضافة االسم إىل الفاعل ؟ أو إضافة اللفظ إىل االسم؟ ) عن ذكْرِي : (فقوله 
  .الصواب أنه من باب إضافة اسم الفاعل إىل االسم، وال يصح أن تكون اإلضافة إىل املفعول: قال العلماء 

  ما الفرق بني هذه الثالثة ؟ 
من أعرض عن أن يذكر اهللا يعين بالتسبيح       : إضافة إىل اسم املفعول؛ فيصري املعىن     : املراد به   ): عن ذكْرِي   : (ت يف قوله تعاىل     إذا قل 

سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب وال : أي ما يذكر به سبحانه، وهو قول العبد) ذكري(والتحميد والتكبري والتهليل وحنو ذلك، فـ 
  . إله إال اهللا
من أعرض عن ما ذكره اهللا، وهو كالمه، الذي هـو القـرآن             : اإلضافة من باب اإلضافة إىل اسم الفاعل؛ لصار املعىن          : ولو قلنا   

  .العظيم
من أعرض عن كتاب    : هو اسم للكتاب ابتداء فيكون املعىن       ) الذِّكْر  ( إن املعىن من باب اإلضافة إىل االسم فيصري اسم          : ولو قلنا   
  .ن شرع اهللاهللا أو ع

من أعرض عن شرع اهللا : من أعرض عن أن يذكر اهللا ؟ أو املراد يف هذه اآلية : فأي املعاين هي املرادة هنا ؟ هل املراد يف هذه اآلية 
  وعن كتاب اهللا وعن ما أنزله اهللا سبحانه وتعاىل من كتاب يكون به اهلداية ؟ 

إن املعىن األول هو املراد لصار دخول املعىن        : ويدخل فيه ضمناً املعىن األول ، ولو قلنا         املعىن الثاين والثالث هو املراد      : قال العلماء   
  الثاين والثالث فيه بعد؛

  . وعليه فإن اإلضافة من باب إضافة االسم إىل اسم الفاعل أو إىل االسم 
  . أو دين اهللا أو كتاب اهللا عن كتايب الذي أنزلته ، أو أعرض عن شرع اهللا: أي ) ومن أَعرض عن ذكْرِي (

،  سمي القرآن بالذكر ، ) ٩:احلجر) (إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ: (وقد جاء يف القرآن تسمية القرآن بالذكر قال تعاىل         
  . عن كتاب اهللا سبحانه وتعاىل : يعين ) عن ذكر اهللا ( فيصري 

  : معان مخسةهللا يطلق على  اإلعراض عن ذكر ا-٣
  .اجلحود : اإلعراض مبعىن : األول
  .اإلعراض مبعىن التكذيب: الثاين

= 



١٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
                                           

=  
وجحدوا بِهـا   : ( أن اجلحود يكون باللسان، والقلب يعتقد صدق ما يكذب به، كما قال تعاىل             :والفرق بني اجلحد والتكذيب     

والتكذيب يكون باللسان والقلب، فهو ال يصدق      ). ١٤:النمل) (نظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفِْسدين    واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَا    
  .بلسانه واليعتقد يف قلبه كذلك؛ فمن صدق بقلبه وكذب بلسانه فهذا اجلحود، ومن كذب بلسانه وبقلبه فهذا التكذيب

  .اإلعراض مبعىن التويل واإلدبار عن شرع اهللا: الثالث
  .وهذه الثالثة اإلعراض فيها كفر أكرب حمرج من امللة

عدم العمل مبا فيه على وجه املعصية، فإن من خالف شرع اهللا وارتكب املعاصي واحملرمـات ومل يفعـل                   : اإلعراض مبعىن   : الرابع
. ركه ليس مما يكفر تاركـه     األوامر والواجبات فقد أعرض عن ذكر اهللا ولكنه يف هذه الصورة مل يكفر كفراً أكرب، ما دام الذي ت                  

  .واإلعراض عن ذكر اهللا هنا صاحبه من أهل الفسوق ومن أصحاب املعاصي 
  . عدم ذكر اهللا باللسان أو بالقلب، وهو التفكر يف خلق اهللا وعظمته سبحانه: اإلعراض عن ذكر اهللا مبعىن : اخلامس

: راض يف اآلية يشمل األنواع األربعة األوىل، اليت جنملها يف قـسمني    اإلع: ما املراد يف هذه اآلية من أنواع اإلعراض ؟ قال العلماء            
إعراض على سبيل الكفر، وإعراض على سبيل املعصية؛ جبحود أو تكذيب، ومن أعرض عن ذكري مبعصية أو بترك امتثال لطاعة أو 

  . بفعل ملنهي فإن له معيشة ضنكاً
هذا من ضمن األدلة اليت يوردها أهل العلم على عذاب القرب ، فإن اآلية ظاهرة يف : العلماء قال ) . فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً: ( قوله -٤

أن هناك معيشة ضنكاً قبل عذاب اآلخرة قبل يوم القيامة وليس قبل القيامة إال الدنيا والربزخ ، واملشاهد أن بعض الناس من أهـل           
الضنك يف عـذاب    : ته نوع من الضنك فأين يصري الضنك إذاً ؟ اجلواب           املعاصي يستدرجه اهللا سبحانه وتعاىل فال يكون يف معيش        

مبا يكون مـن عـذاب يف   ) : العذاب الضنك(القرب، ولذلك ذكروا يف تفسري هذه اآلية عن السلف رضوان اهللا عليهم أم فسروا              
  .القرب

  وهناك عدة آيات ذكر فيها السلف رضوان اهللا عليهم عذاب القرب يف القرآن الكرمي؛
  .منها هذه اآلية الكرمية

ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْمالئكَةُ باسطُو أَيديهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم تجـزونَ عـذَاب       : ( ومنها قوله تعاىل    
       قالْح رغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت متا كُنبِم ونونَ    الْهكْبِرتست هاتآي نع متكُن(، قال )٩٣من اآلية : األنعام)( و :     ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي (

  .اليوم مىت ؟ بعد خروج الروح مباشرة ، إذاً هذا إشارة إىل عذاب القرب
: هو ) العذاب األدىن: (، قالوا )٢١:السجدة) (ابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَ: (ومنها قوله تعاىل 
  . ما يكون يف القرب 

)  ٤٦:غافر) (ابِالنار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَ: (ومنها قوله تعاىل عن آل فرعون 
  .هذا يف عذاب القرب : أي 

مىت ) . ٥٠:ألنفال) (ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْمالئكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ            : (وقوله تعاىل   
  .  إذاً هذا إشارة إىل عذاب القرب يكون عذاب احلريق املذكور هنا ؟ بعد الوفاة مباشرة ،

ذكر هـذه  ) بدائع الفوائد(ذكر هذه اآليات الشيخ ابن سعدي عند تفسريه هلذه اآلية يف تفسريه، وذكرها أيضاً ابن قيم اجلوزية يف        
    .اآليات كلها 
  .ففي هذه اآليات الكرميات إثبات عذاب القرب: قال العلماء 

أنـا ال أريـد أن     : ، ويستدل ببعض األحاديث الضعيفة يقول       ) كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها     (:  بعض الناس يستدل ذه اآلية       -٥
فاجلواب . أخشى إن أنا حفظت القرآن أن أنساه فإن نسيته يكون عذايب ما جاء يف هذه اآلية                 : أحفظ القرآن الكرمي ملاذا ؟ يقول       

عليه وسلم توعد من حفظ القرآن ونسيه مل يثبت يف ذلك شيء عن الرسول صلى اهللا                إنه مل يثبت عن الرسول صلى اهللا        : أن نقول 
عليه وسلم وكل ما ورد هو أحاديث ضعيفة ، والثابت عنه عليه الصالة والسالم أنه رغب يف حفظ القرآن الكرمي وحث عليه وأمر 

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: ( بتعاهده وأكد على ذلك فقال صعي             تالْإِبِلِ ف نا مفَلُّتت دأَش ولَه هدبِي دمحم فْسي نالَّذآنَ فَوذَا الْقُروا هده
، فأمر بالتعاهد هلذا القرآن الكرمي وأدب صلى اهللا عليه وسلم من حفظ             ] رواه البخاري ومسلم وغريمها واللفظ ملسلم       ) [ عقُلها  

بِئْسما : ( أنسيت آية كذا وكذا فقد قال صلى اهللا عليه وسلم: وليقل ) نسيت آية كذا وكذا: ( ال يقول شيئاً من القرآن ونسيه أن 
                يسن ولْ هب تكَيو تةَ كَيآي ِسيتن أَو تكَيو تةَ كَيورس ِسيتقُولَ نلِ أَنْ يجلررواه البخاري ومسلم وغريمهـا واللفـظ       ) [ل

ال يقل نسيت وليقل    : ( وما اكتفى بقوله   � كان هناك من نسي شيئاً من القرآن بعد حفظه له آمثاً لبني ذلك الرسول                فلو] . ملسلم
= 



١٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
يهدي بِه اللَّه منِ اتبـع    * قَد جاَءكُم من اللَّه نور وكتاب مبِني        ﴿: وقَالَ تعالَى   

    م مهرِجخيلَامِ ولَ السبس هانويمٍ         رِضقتـسم اطرإلَى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإلَى الن اتالظُّلُم ن﴾ 
  . )١()١٦-١٥:املائدة(

                                           
=  

  ؛)أُنسيت آية كذا وكذا
إمنا من اون فيما حفظه ومل يتعاهده فقـد  . فال دليل شرعي ثابت يف أن من حفظ شيئاً من القرآن ونسيه أنه يأمث أو أن عليه وزر             

  كثري وفضل عظيم يسره اهللا له،  فرط يف خري

  هو ما ذكرناه ؛: فاملراد بالنسيان هنا يف هذه اآلية 
  .اجلحود والتكذيب والتويل، وهو كفر أكرب : اإلعراض مبعىن

  .واإلعراض على سبيل الفسق واملعصية والذنب
تركـت  : أي) نسيتها: (ك يف العذاب ، وهذا يبني أن معىن      تتر: أي  ) وكَذَلك الْيوم تنسى  : (أما النسيان بالنسبة إىل اهللا عز وجل        

العمل ا ، وكذا يكون اجلزاء من جنس العمل ، فكما تركت العمل ا فاهللا يتركك يف العذاب، فإن كنت من أهل املعاصي تترك                  
أَنْ يشرك بِه ويغفر مـا دونَ ذَلـك لمـن    إِنَّ اللَّه ال يغفر : ( بالعذاب ما شاء اهللا عز وجل لك من العذاب       يف العذاب حىت توايف   

، فمن كان من أهل املعاصي والذنوب وأراد اهللا عذابه فإنه يتركه يف العذاب بقدر ما يوايف ذنوبـه ،                    ) ٤٨من اآلية : النساء)(يشاُء
كفر اجلحود أو كفر التكذيب فهذا يترك يف ومن ترك العمل بشرع اهللا جحوداً وتكذيباً وتولياً فحصل فيه كفر التويل واإلعراض أو 

  . النار خالداً خملداً ألنه أصبح من الكافرين اخلارجني من امللة
ما وجه إيراد املصنف رمحه اهللا هلذه اآلية يف هذا احملل ؟ وجه ذلك أنه أراد بيان أن عدم تفَهم القرآن والعمل :  املسألة األخرية -٦

و أورد هذه اآلية ملا فيها من املناسبة من أن ترك تفهم القرآن وترك تعلمه وترك طلب القواعد املعينة مبا فيه هو إعراض عن اهللا فه
على فهمه من أجل امتثاله والقيام مبا فيه هو إعراض عن ذكر اهللا ، وملا يف هذه اآلية من اإلشارة ملن أخذ بتعلم هذه القواعد فإا 

  .رمي فإذا ما تفهم القرآن الكرمي وعمل به حصلت له السعادة يف الدنيا واآلخرة ستكون مطلعاً إىل تفهم القرآن الك

يهدي بِه اللَّه منِ اتبـع      * قَد جاَءكُم من اللَّه نور وكتاب مبِني        : ( هذه اآلية الثانية اليت أوردها املصنف رمحه اهللا وهي قوله تعاىل             )١(
  .  )١٦-١٥:املائدة) (سلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إلَى صراط مستقيمٍرِضوانه سبلَ ال

هذه اآلية أيضاً فيها تأكيد أن اتباع سبل اهلداية وسبل النجاة إمنا يكون بالعمل بالقرآن الكرمي فإن اهللا سبحانه وتعـاىل يقـول يف                      
) يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إلَى صراط مستقيمٍ( القرآن وصف هذا

بالغـاً وأسـنده احلـاكم يف     ) املوطـأ ( فمن مل يتبع القرآن الكرمي فهو يف ضالل ، وقد جاء يف ذلك حديث أورده مالك يف       . 
تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ما تمسكْتم بِهِما كتاب اللَّه وسنةَ           : (وهو حديث حسن لغريه، قال صلى اهللا عليه وسلم          ) املستدرك(

هبِي(، وهنا اهللا عز وجل يصف القرآن بأنه)ن :نِ اتم اللَّه ي بِهدهلَامِيلَ السبس هانورِض عأن من مل يتبعه ويأخذ ما : ، مفهوم املخالفة)ب
  .فيه فهو يف ضالل

  كيف تتبعه وتأخذ ما فيه ؟ : فإن قيل
  . بأن تفهمه : أقول 

  كيف تفهمه ؟ : فإن قيل
  .بأن تسلك الطريق اليت سلكها السلف الصاحل يف فهمه: أقول

  كيف هذا ؟ : فإن قيل
  .ريق القواعد اليت قعدوها واألصول اليت أصلوها، ومنها ما مجعه لك املصنف يف هذا الكتابعن ط: أقول
  . مناسبة إيراد املصنف هلذه اآلية يف هذا التقدمي هلذا الكتاب- فيما يظهر يل –هذه 

ن اهللا ليكون حمصالً لـسبل اهلدايـة        أورد اآلية ملا فيها من داللة على أن املسلم حيتاج إىل أن يتبع القرآن ويعمل مبا فيه ليتبع رضوا                  
  والرشاد ونيل السعادة يف الدارين؛

  .و ال يكون ذلك إال بالعمل بالقرآن
= 



٢٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
الر كتاب أَنزلْناه إلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إلَى النـورِ           ﴿: وقَالَ تعالَى   

     زِيزِ الْحالْع اطرإلَى ص هِمبر بِإِذْنيدضِ           . مـي الْـأَرـا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه﴾ 
  .)١()٢-١:إبراهيم(

وكَذَلك أَوحينا إلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَـا             ﴿: وقَالَ تعالَى   
       ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَكانُ ويمٍ          الْإِميقتـسم اطـري إلَى صدهلَت كإِنا ونادبع ناُء مشن نم .

   ورالْأُم ريصت ضِ أَلَا إلَى اللَّهي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه اطر٥١:الشورى (﴾ص-
٢()٥٢( .  

                                           
=  

  .وال يكون العمل بالقرآن إال بعد فهمه
  .وال يفهم القرآن إال بفهم السلف

 .ويساعدك يف ضبط حتصيله وحسن فهمه ما أورده املصنف يف هذا الكتاب من قواعد وأصول

الر كتاب أَنزلْناه إلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إلَى النورِ بِإِذْن ربهِم            : (قوله تعاىل   :  أورد آية أخرى تؤيد هذا املعىن فقال         أيضاً) ١(
   يدمزِيزِ الْحالْع اطرضِ        . إلَى صي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ (، حمل الشاهد  )٢-١:إبراهيم ()اللَّه :      ـنم ـاسالن ـرِجختل

ويخرِجهم من الظُّلُمات إلَى النورِ : (، ويف اآلية اليت قبلها      ) بِإِذْن ربهِم   : ( ، والحظوا يف هذه اآلية قوله تعاىل        )الظُّلُمات إلَى النورِ  
 إذ اهلداية ثالثة أنواعيه وسلم ال ميلك هداية التوفيق للقبول ملاذا ؟ ألن الرسول صلى اهللا عل) بِإِذْنِه:   

، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم هاد يهدي الناس والقرآن كتاب هداية يهدي الناس ، فيه تعلـيم                 هداية التعليم واإلرشاد  : األوىل  
  . وإرشاد فهذه هداية التعليم واإلرشاد 

إِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء : ( ال تكون إال بيد اهللا سبحانه وتعاىل وهذه  : هداية التوفيق للقبول: الثانية 
يندتهبِالْم لَمأَع وهو) ((، وقال سبحانه ) ٥٦:القصص :ذَكِّرم تا أَنمإِن فَذَكِّر) (فَإِنَّ: (وقال سبحانه ) ٢١:الغاشية ذَكِّرى والذِّكْر 

 نِنيمؤالْم فَعنت) (ٌء      : (وقال سبحانه   ) ٥٥:الذارياتيرِ شالْأَم نم لَك سلَي)( ليس له شيء ألنه عليه     ،  ) ١٢٨من اآلية : آل عمران
ا هداية التوفيق   الصالة والسالم رسول يبلغ ما أمره اهللا سبحانه وتعاىل بإبالغه يهدي الناس هداية تعليم وإرشاد وتوضيح وبيان ، أم                  

  .  قيدت اهلداية– كما ترون –للقبول فهي بيد اهللا سبحانه وتعاىل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ، واآليات كلها 
 مل ، أنا قبلت ولو مل أقبل) ٦:الفاحتة) (اهدنا الصراطَ الْمستقيم: (  وهي اليت نقرؤها يف الفاحتة ونقول هداية الثبات: النوع الثالث

أصلِّ وتعلمت فهداية التعليم حاصلة عندي وهداية القبول موجودة لدي فما هي اهلداية اليت أكرر سؤال اهللا سبحانه وتعاىل إياها يف 
لَّم يكْثر أَنْ هداية الثبات ، أن يهديك إىل الثبات ، عن أَنسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وس: كل صالة يف كل ركعة ؟ هي 

                         نيب إِنَّ الْقُلُوب معا قَالَ ننلَيع افخلْ تفَه بِه ا جِئْتبِمو ا بِكنآم ولَ اللَّهسا ري فَقُلْت ينِكلَى دقَلْبِي ع تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبا مقُولَ يي
هذا النوع الثالث من اهلداية هو أيضاً بيد اهللا تعـاىل      ] . أخرجه الترمذي وابن ماجه     ) [  كَيف يشاُء    أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه يقَلِّبها    

ليست بيد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس بيده هداية التوفيق لقبول احلق وليس بيـده هدايـة                       
  : بحانه وتعاىل حينما يقول يف القرآن الثبات على احلق ، فال بد أن تعلم أن اهللا س

 ) ورِ بِإِذْنِهإلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخي(ملاذا قال ) و : ؟ ألنه ليس بيده عليه الصالة والسالم أن يوفقهم للقبول ) بِإِذْنِه.  
لتخرِج الناس من الظُّلُمات إلَى     : (اآلية الثانية قال    . وإرشاد  هداية تعليم   : أي  ) ويهديهِم إلَى صراط مستقيمٍ     : (مث قال بعد ذلك     
    هِمبر ورِ بِإِذْنيوفقهم إىل قبول احلق     : ملاذا ؟ ألنه ليس بيده عليه الصالة والسالم أن خيرج الناس من الظلمات إىل النور ، أي                  ) الن

 ) نلَكو تببأَح ني مدهال ت كإِنيندتهبِالْم لَمأَع وهاُء وشي ني مدهي ٥٦:القصص) (اللَّه. ( 

وكَذَلك أَوحينا إلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِميانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه مـن         { :  اآلية اليت بعدها     )٢(
شيمٍ         نقتسم اطري إلَى صدهلَت كإِنا ونادبع ناُء م *     ورالْأُم ريصت ضِ أَلَا إلَى اللَّهي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه اطرص {
ان أن القرآن كتاب هداية وإعجاز ، والقرآن        إذاً هذه اآليات أوردها املصنف رمحه اهللا ملا فيها من مناسبة بي           ) . ٥٢-٥١:الشورى(

= 



٢١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  بِحسبِ تيِسريِ اللَّـه تعـالَى مـن إملَـاءِ    )١(وقَد كَتبت هذه الْمقَدمةَ مختصرةً   

اد٢(الْفُؤ( ادشبِيلِ الري إلَى سادالْه اَللَّهو .  
  

                                           
=  

يهدي إىل صراط مستقيم ، يهدي هداية تعليم إرشاد وبيان والرسول صلى اهللا عليه وسلم يهدي هداية تعليم وإرشاد وبيان ما هو                      
) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى. عنِ الْهوىوما ينطق : (إال مبلغ عن اهللا ما أمره اهللا سبحانه وتعاىل بتبليغه ولذلك يقول اهللا سبحانه وتعاىل 

، فهو يهدي ويعلم الناس     ] أمحد وابن ماجه    ) [ أَلَا إِني أُوتيت الْقُرآنَ ومثْلَه معه       : ( ، ويقول عليه الصالة والسالم      ) ٤-٣:النجم(
  . عاىل وهذا هو الذي أفادته اآلياتويرشدهم لكن هداية الثبات ، وهداية التوفيق للقبول هي بيد اهللا سبحانه وت

وكأن املصنف أورد هذه اآليات وما فيها من اإلشارة إىل معىن اهلداية ليبني أنك أيضاً مع هذه القواعد ومع هذه األصول حتتاج إىل                       
ل تعلمك مفاتيح تستعني أن تسأل اهللا سبحانه وتعاىل هداية التوفيق إىل قبول احلق وهداية التوفيق إىل الثبات على احلق ، هذه األصو

ا على فهم القرآن العظيم بالطريقة اليت جرى عليها السلف الصاحل ، وتعينك على فهم القرآن الكرمي إذا أحسنت اسـتعماهلا وال                      
تضمن لك أنك ثابت على احلق وال تضمن لك أنك قابل للحق فكم من إنسان تعلم هذه األصول ومل يشأ اهللا هدايته، فاللهم اهدنا 

   .داية تعليم وإرشاد وقبول وثبات برمحتك يا أرحم الرامحنيه
فاختـصار  ) الكالم خيتصر ليحفظ ويبسط ليفهم    : (أنه كتبها باختصار مل يطل فيها ، والعلماء من السابقني كانوا يقولون             : أي  ) ١(

:  يساعد على سرعة احلفظ ، قـالوا       أن: الكالم من املقاصد اليت عدها العلماء من مقاصد التصنيف ، وقصدهم من هذا االختصار               
 – إن شاء اهللا     –، وحنن نبسط لكم هذا املختصر مبزيد من الشروحات ومبزيد من التعليقات حىت تفهموا               ) ويبسط الكالم ليفهم    (

  .مرامي كالم املصنف رمحه اهللا
تبها هكذا بعفو اخلاطر من فؤاده رمحه اهللا بدون رجوع أنه ملا ألَّف هذه املقدمة مل حيشد هلا كتباً ومل حيشد هلا مراجع وإمنا ك      :  أي   )٢(

إىل مراجع وبدون كتب هكذا كتبها فوراً حينما سأهلا السائل وقد ذكر عنه رمحه اهللا شيئاً عجيباً يف باب التصنيف ، يذكرون أن                       
كالم حىت يف مسائل العقيدة يعترب من  ومعلوم أن الكالم يف القدر من أصعب ال–منظومته الطويلة يف القدر اليت كتبها يف باب القدر 

 فجاءه سؤال على هيئة شعر يف القدر فثىن ساقه إىل فخذه وجلس على هذه الثنيـة                 -أصعب الكالم وفهمه من أغمض ما يكون        
دهـا يف   وأملى أبياتاً جواباً على سؤال السائل بالنظم وأورد أبياتاً جواباً على هذه األبيات على نفس النظم وعلى نفس الروي أور                   

  . هذه املسألة العويصة عفو اخلاطر فوراً وهذا من أصعب ما يكون ومن أعجب ما يكون عنه رمحه اهللا 
: ( باب القدر وباب النجوم وباب الصحابة من األبواب اليت أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم املسلمني أن يسكتوا ال يفتحوها قال 

ال تتدخلوا يف شيء حصل بني الـصحابة ، ال          )  فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا       إذا ذكر أصحايب فأمسكوا وإذا ذكر النجوم      
، ال تتكلموا عن شيء حصل بـني الـصحابة ال           ) أما أنتم تاركي وأصحايب     ( تنتقدوا ال تتكلموا عن شيء حصل بني الصحابة           

أجاب فيها على استشكاالت السائل فوراً يف جملس        تنتقص ، هذا الباب الصعب أملى فيه رمحه اهللا أبياتاً يقرر فيها عقيدة السلف و              
واهللا اهلادي إىل سـبيل  . واحد ، وذكر عنه رمحه اهللا أنه كان حيرر الفتاوى العجيبة الطويلة احملررة يف جملس يسري أو جمالس يسرية                

  .الرشاد 



٢٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  فَصلٌ

                ملَه نيا بكَم آنالْقُر انِيعم ابِهحأَصل نيصلى اهللا عليه وسلم ب بِيأَنَّ الن لَمعأَنْ ي جِبي 
  .)١( يتناولُ هذَا وهذَا﴾لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم﴿: قَولُه تعالَى أَلْفَاظَه فَ

كَعثْمان بـنِ   : حدثَنا الَّذين كَانوا يقْرِئُوننا الْقُرآنَ      : وقَد قَالَ أَبو عبد الرحمنِ السلمي     
     و ودعسنِ مب اللَّه دبععفان و            رشصلى اهللا عليه وسلم ع بِيالن نوا ملَّمعوا إذَا تكَان مها أَنمرِهغَي
                                           

  )١٥/٧/١٤٢٣الدرس الرابع (
أن الرسول صلى : األول من أصول التفسري ، ما هو هذا األصل ؟ هو هذا الفصل وهو أول فصول هذه املقدمة ، يتضمن األصل         )  ١(

  .اهللا عليه وسلم ما مات إال وقد فسر مجيع القرآن للصحابة رضوان اهللا عليهم 
  . املراد منه– عليه الصالة والسالم –إذاً القرآن الكرمي فسره الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبين معانيه ووضحه وكشف 

 هذه دواوين السنة بني أيدينا ال يأيت فيها تفسري القرآن آية آية ، فكيف يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما مات حىت         :فإن قيل   
  بني للصحابة مجيع القرآن ؟

  ما مات صلى اهللا عليه وسلم حىت بني للصحابة مجيع القرآن ، ولكن البيان يكون على طرق؛: فاجلواب 
، فهـذا   ]٢٥٤٢:الترمذي)[ر أعطاين اهللا إياه يف اجلنة     : الكوثر  : (باشر، كأن يقول صلى اهللا عليه وسلم      البيان امل : فالطريق األول   

، ومنه تفسري الظلم يف قولـه       )١:الكوثر) (إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  ): (الكوثر  ( تفسري مباشر عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكلمة          
، حيث جاء مجاعة من  الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل رسول            )٨٢من اآلية : األنعام)(م يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ   الَّذين آمنوا ولَ  : (تعاىل

يا رسول اهللا وأينا مل يلبس إميانه بظلم ؟ ما منا إال وقد ظلم، من الذي مل يلـبس          : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند نزول اآلية، وقالوا        
أمل تقرأوا قول الرجل الصاحل : ( هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم الظلم املراد يف اآلية فقال عليه الصالة والسالم إميانه بظلم ؟ ففسر 

 ) :        يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشال ت ينا بالشرك، :  أن املراد بالظلم هو      �، فبني   ]البخاري ومسلم ))[١٣من اآلية : لقمان)(ي
  .هذا النوع األول من البيان، وهو قليل يف األحاديث. الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بشرك ، هذا هو املقصود: ىن اآليةفمع

بيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم للقرآن الكرمي، بالتطبيق العملي يف حياة املسلمني يف زمنه، فهو صلى اهللا عليـه                    : والطريق الثاين 
، هو صلى اهللا عليه وسـلم       )٤٣من اآلية : البقرة) (وأَقيموا الصالةَ : (اس الصالة ؛ فسر هلم معىن قوله تعاىل         وسلم وحينما علَّم الن   

حينما بني للناس أحكام الزكاة ؛ فسر هلم عملياً أحكام الزكاة ، وحينما صلى بالناس يف مواقيت الصلوات اخلمس ؛ بني هلم معىن                       
أَقمِ الصالةَ لدلُوك الشمسِ إِلَـى      : (ومعىن قوله تعاىل  ) ١١٤من اآلية : هود)(طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ    وأَقمِ الصالةَ   : (قوله تعاىل 

 هذا الزىن ، وحينما ، وحينما أقام حد الزىن؛ بني تطبيقاً معىن      )٧٨:االسراء) (غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً        
  .أقام حد السرقة ؛ بني تطبيقاً معىن حد السرقة الوارد يف القرآن

  . للقرآن يفوته شيء كثري، إذ إن هذا النوع الثاين أكثر من النوع األول�ومن اقتصر على الطريق األول يف بيان الرسول 
كان يتخلق به صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه، وقد قالت عائشة هو ما : الطريق الثالث من طرق بيان الرسول وتفسريه للقرآن الكرمي
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يف خلقه يف         ). كان خلقه القرآن  : (رضي اهللا عنها حينما سئلت عن خلقه صلى اهللا عليه وسلم          

  .معاملته يف نفسه عليه الصالة والسالم مفسراً ومطبقاً للقرآن الكرمي
  . عليه وسلم فسر مجيع القرآن بقوله وفعله وتقريره إن رسول اهللا صلى اهللا

  :  هلذا األصل بأدلة سبعة – رمحه اهللا –ودلل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ه ، فالرسول وظيفته بالغ ما أنزل)٤٤من اآلية: النحل)(لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم: (  وهو آية صرحية وهي قوله تعاىل :الدليل األول 

مبا أن الرسول صـلى اهللا  : واآلية نص يف أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني القرآن الكرمي، ألننا نقول . اهللا إىل الناس، وبيانه هلم 
مـا  : عليه وسلم  أمر بذلك حبسب نص اآلية، ومبا أن الرسول عليه الصالة والسالم ما مات حىت قام بالبالغ، وأداء الرسالة؛ إذاً                       

  .هللا صلى اهللا عليه وسلم إال وقد بني القرآن الكرمي مات رسول ا
 ما جاء عن الصحابة يف أم كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون تفسريه ، فـإذا كـانوا ال   :الدليل الثاين الذي ذكره شيخ اإلسالم       

  !؟) نتعلم العلم والعمل : ( يعلمون تفسريه ؛ كيف يقولون 



٢٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعلْم : آيات لَم يجاوِزوها حتى يتعلَّموا ما فيها من الْعلْمِ والْعملِ قَالُوا 

  .)١(انوا يبقَونَ مدةً في حفْظ السورةولهذَا كَ؛ والْعملَ جميعا
 سقَالَ أَنا: ونِنيي أَعلَّ فانَ جرمآلَ عةَ وقَرأَ الْبلُ إذَا قَرج٢(كَانَ الر(.  

ذَلك أَنَّ اللَّه   ثَمان سنِني ذَكَره مالك؛ و    : وأَقَام ابن عمر علَى حفْظ الْبقَرة عدةَ سنِني قيلَ        
:  وقَالَ ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ  ﴿:  وقَالَ   ﴾كتاب أَنزلْناه إلَيك مبارك ليدبروا آياته     ﴿: تعالَى قَالَ   

  .)٣( وتدبر الْكَلَامِ بِدون فَهمِ معانِيه لَا يمكن﴾أَفَلَم يدبروا الْقَولَ﴿
 وعقْلُ الْكَلَـامِ متـضمن      ﴾إنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ     ﴿: وكَذَلك قَالَ تعالَى    

  .)٤(لفَهمه
                                           

كَعثْمان بنِ عفان وعبد اللَّه بنِ مسعود وغَيرِهما أَنهم : حدثَنا الَّذين كَانوا يقْرِئُوننا الْقُرآنَ : (يقول انظروا أبو عبد الرمحن السلمي ) ١(
فَتعلَّمنا الْقُرآنَ :  ما فيها من الْعلْمِ والْعملِ قَالُوا كَانوا إذَا تعلَّموا من النبِي صلى اهللا عليه وسلم عشر آيات لَم يجاوِزوها حتى يتعلَّموا

هذا نص ودليل يبني أن الصحابة رضوان اهللا عليهم تعلموا تفسري القرآن من الرسول صلى اهللا عليه وسلم،                  ). والْعلْم والْعملَ جميعا  
 ويعلمهم وحيفظهم آيات القرآن الكرمي؛ وهم ال يعقلون معناها، وال يعقل يف إذ ال يعقل وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلقنهم

 وهم ال يفهموه، هذا     �ذكائهم ونباهتهم رضوان اهللا عليهم  وحرصهم على الدين وعلى العلم أن يقرأوا القرآن على رسول اهللا                  
  !ليس مبعقول

كَانَ الرجلُ إذَا قَرأَ الْبقَـرةَ      : �قال أنس بن مالك     . �سول اهللا    هذا نص آخر يدل على أم كانوا يتعلمون معاين القرآن من ر            )٢(
  .تعالت عظمتك : أي ) وتعاىل جدك . ( عظُم : ، يعين ) وآلَ عمرانَ جلَّ في أَعينِنا

األقحاح الذين كانوا يوصفون    عظُم وكرب، ملاذا ؟ إذا كانت القضية جمرد حفظ فالصحابة كانوا من العرب              : يعين  ) جد يف أعيننا    (
ألن سـورة   : بسيولة الذهن وسرعة احلفظ، وليس التمايز من جهة احلفظ، ملاذا يكربوه ويعظموه إذا حفظ سورة البقرة ؟ اجلواب                 

ـ              رأ البقرة من السور الطوال املتضمنة لألحكام الكثرية، وألن طريقتهم يف القراءة واحلفظ كانت طريقة بالعلم والعمل ، فإذا مـا ق
كانوا إذا قرأوا    الرجل سورة البقرة معىن ذلك أنه حفظها وعرف معانيها وتفسريها وما فيها من األحكام والعلم وعمل به ولذلك                 

  .القرآن وأرادوا حفظه يأخذون مدداً طويلة ألم يراعون يف حال احلفظ معرفة املعىن
: ، وقولـه  ) ٢٤:حممد) (أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها(دبر ، ما جاء يف القرآن الكرمي من األمر بالت     : الدليل الثالث   )  ٣(

) هاتوا آيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأَن ابتك)(٢٩من اآلية: ص.(  
  ! مث هم ال يتدبرون القرآن ؟كيف يسمع الصحابة رضوان اهللا عليهم هذه اآليات الكرميات اليت فيها األمر بالتدبر 

النظر إىل أدبار األمور ماذا تكون ؟ والفقيه إذا نزلت نازلة نظر يف عواقبها، وعواقـب                : النظر يف عواقب األمور، أي      : التدبر هو   
  .القول الذي يريد أن يقول يف حكم هذه النازلة قبل أن يتكلم

  ! عاقبتهم، ملا عصوا الرسلانظروا ما ذكره اهللا من أحوال الكافرين وما آلت إليه
  !انظروا إىل أحوال املؤمنني وما آلت إليه عاقبتهم، من نعيم اجلنة والسعادة يف الدنيا واآلخرة

  هل يستطيع اإلنسان أن يتدبر يف شيء وهو ال يعرف معناه ؟ 
  .مادام ال ، إذاً ال بد ملن تدبر القرآن أن يفهم معانيه. ال : اجلواب 

   يتدبر القرآن ؟ من أوىل الناس بأن
  . من قرأه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان اهللا عليهم: اجلواب

  .فهذا هو الدليل الثالث يف تأسيس هذه القاعدة
: قـال   ) ٢:يوسف)(علَّكُم تعقلُونَ إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَ    : (ما ذكره من قوله تعاىل      :  الدليل الرابع الذي أورده على هذه القاعدة         )٤(

ربطها وأحكمها ، وحينما    : فالن عقَلَ الدابة ، أي      : هو ربط الشيء وإحكامه حينما تقول     : العقْل  . وعقْلُ الكالم متضمن لفهمه     
= 



٢٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
قُرآنُ ومن الْمعلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمقْصود منه فَهم معانِيه دونَ مجرد أَلْفَاظه فَالْ            

كلَى بِذَل١(أَو(.  
وأَيضا فَالْعادةُ تمنع أَنْ يقْرأَ قَوم كتابا في فَن من الْعلْـمِ كَالطِّـب والْحـسابِ ولَـا                  

              د ـاميقو مهتادـعسو مهـاتجن بِهو مهتمصع وي هالَّذ بِكَلَامِ اللَّه فيستشرحوه فَكَي  يـنِهِم
  . )٢(ودنياهم؟

                                           
=  

  . إنه فهمه وربطه يف ذهنه وعقله وأحكمه بعقله : فالن عقَل الشيء ، أي : تقول 
  ؟ ) لَعلَّكُم تعقلُونَ : (قل القرآن ويتحقق فيه قوله سبحانه وتعاىل من أوىل الناس بأن يتع

إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِيـاً  : (من اهللا واجبة ، حينما يقول اهللا سبحانه وتعاىل ) لعل(و ) عسى: (من اهللا واجبة ، يقول العلماء    ) لعل(و
نزلناه قرآناً عربياً من أجل أن تعقلوا، ال ترجي بالنسبة إىل اهللا ، ألن اهللا يعلم األمور وعاقبتها ، وال إنا أ: ، كأنه قال) لَعلَّكُم تعقلُونَ

  .لتعقلوا: أي ) لعلكم تعقلون(يرد إرادته سبحانه شيء ، و
  من أوىل الناس أن ميتثل هذا ويقوم به ؟ 

ن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هم أوىل الناس بـذلك،    الصحابة الذين قرأوا القرآ    - إن شاء اهللا تعاىل      -اجلواب بال شك    
  .وعقل القرآن يتضمن فهمه

فإذا كان الصحابة عقلوا القرآن فهذا دليل على أم فهموه وعرفوا تفسريه وكشفوا معانيه وتبينوا مراده سبحانه وتعاىل حبسب ما                    
 .علمهم إياه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قال) ومن الْمعلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمقْصود منه فَهم معانِيه دونَ مجرد أَلْفَاظه فَالْقُرآنُ أَولَى بِذَلك : (  يل اخلامس قالهذا هو الدل) ١(
م معانيه ، فإذا قرأ الرسول صلى       فهم معانيه ؛ فكالم اهللا أوىل الكالم بأن تفه        : القرآن كالم اهللا ، فإذا كان كل كالم املقصود منه           

اهللا عليه وسلم على الصحابة كالم اهللا ، فال بد أن يكونوا قد فهموا معانيه ، إما حبسب لغة العرب اليت عرفوها ، ويكون إقـرار                          
ملباشر ، وإما إما عن طريق البيان ا: الرسول صلى اهللا عليه وسلم لفهمهم سنة تقريرية، وإما أن يكون بأحد الطرق اليت سبقت وهي 

  .عن طريق التطبيق العملي يف واقع احلياة اإلسالمية ، ويعرف بطريقة التطبيق العملي لشخصه صلى اهللا عليه وسلم 
ما : حينما تأيت لعلماء االجتماع تقول    : كل كالم املقصود به التفاهم ، يعين         : - وهو دليل عقلي     –يقول يف هذا الدليل اخلامس      

  . الكالم لغة التخاطب اليت يستطيع ا البشر أن يتواصلوا فيما بينهم فينقلوا مرادام بينهم : هو الكالم ؟ يقولون 
فهم : وحوار وتواصل ، فإذا كان املقصود بالكالم هو  نقل املعاين من جهة إىل جهة ، هذا هو الكالم لغة تفاهم : واملراد بالتواصل 

  .املعىن املراد وإيصاله من جهة إىل جهة 
  .يه فإن كالم اهللا أوىل الكالم بأن يكون قد حتصل فيه فهم املرادوعل

  ومن أوىل الطبقات يف فهم املراد من القرآن ؟
  .هم بال شك الصحابة الذين مسعوه من النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فنتج أن الرسول بني للصحابة مجيع القرآن العظيم
ال يطلبـون   : أي) ع أَنْ يقْرأَ قَوم كتابا في فَن من الْعلْمِ كَالطِّب والْحسابِ ولَا يستشرحوه            الْعادةُ تمن َ): يقول  : الدليل السادس   ) ٢(

  ! العادة متنع أن يقرأ على شخص كتاباً يف فن من الفنون ال يطلبون شرحه وبيانه: شرحه ، يقول 
يه وسلم، فبحسب ما جرت به العادة ال بد أن يكونوا قد سألوه عمـا               إذا كان الصحابة قرأوا القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عل          

  أغلق عليهم ففهمهم إياه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيتحصل أم فهموا مجيع القرآن؛
  .إما ببيانه املباشر

  .وإما من خالل تطبيقه العملي 
  .�وإما من خالل ختلقه به 

  .سب ما جرى عليه العرف بينهموإما مبجرد التقرير للمعىن الذي فهموه حب
= 



٢٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ولهذَا كَانَ النزاع بين الصحابة في تفِْسريِ الْقُرآن قَليلًا جِدا وهو وإِنْ كَانَ في              

مهدعب نإلَى م ةبسيلٌ بِالنقَل وفَه ةابحي الصف هنم أَكْثَر نيابِع١(الت(.  
                                           

=  
  .وإما مبجرد تقرير املعىن حبسب لغة العرب

ويف هذه األحوال مجيعها يكون الرسول بني هلم القرآن إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، فصح أن الرسول بني للـصحابة مجيـع                       
  !القرآن

 القرآن بل يكاد يكون معدوماً ، ال يوجد اخـتالف إال يف             هو قلة اختالف السلف رضوان اهللا عليهم يف تفسري        : الدليل السابع   ) ١(
قضايا هي من باب الناسخ واملنسوخ ، أو قضايا حمتملة لألوجه ويكون هذا أخذه ببيان وهذا أخذه ببيان ، أن يكون كل واحد من      

ا فإن مصدرهم يف هذا التفسري واحد،   الصحابة أخذه بياناً على وجه من الوجوه ، هذا األمر حيتم ما دام أم متفقون يف تفسريه، إذ                 
  . ما مات إال وقد بني هلم مجيع القرآن�، فصح أنه �وهو الرسول 

  . الكرمي ن للتدليل على هذا األصل ، وهو أصل مهم من أصول تفسري القرآ– رمحه اهللا –هذه أدلة سبعة أوردها 
  ماذا ينبين على هذا األصل ؟ : فإن قيل 

  : فهمناه وعرفناه وثبت لدينا باألدلة ينبين عليه أمور كثريةهذا األصل إذا: فاجلواب 
توسيع معىن تفسري القرآن الكرمي، فليس تفسري القرآن هو فقط باللفظ املباشر ، بل تستطيع يف مواطن من         :  أول أمر ينبين عليه      -١

ثاين، وهو بطريق التطبيق العملـي يف احليـاة         القرآن الكرمي أن جتعل األحكام الشرعية مفسرة للمراد، فيصري هنا تفسري بالطريق ال            
  .اإلسالمية

  .ختصص عامه وتقيد مطلقه توضح املراد منه: والسنة كلها تفسري للقرآن، فهي تفسر القرآن وتقضي عليه يعين 
رمي، إذ بناًء علـى     ضرورة االهتمام باآلثار الواردة عن الصحابة يف تفسري القرآن الك         :  األمر الثاين الذي ينبين على هذه القاعدة       -٢

هذا األصل ، ماذا يكون حكم تفسري الصحايب؟ يغلب على الظن أنه مرفوع ، يصري حكمه حكم املرفوع بغلبة الظن ، ولذلك ملا                       
هذا لـيس انتقاصـاً ،   : ولعل هذا من تفسري الصحايب فهي قراءة تفسريية ، أقول : يأيت بعض أهل التفسري عند قراءة شاذة ويقول      

ا حكم املرفوع بل أكاد أصل إىل درجة اليقني أن الصحايب حينما يفسر اآلية داخل نصها فإنه ال يفعل هذا إال وقـد                       ولكنه أعطاه 
  مسعه من الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟

اهللا عليه أمهية تفسري الصحابة ، إذ إنه يغلب على الظن أنه مما تلقوه عن الرسول صلى            : إذاً األمر الثاين الذي ينبين على هذا األصل         
وسلم فيكون له حكم الرفع، ومن ذلك القراءات الشاذة فإننا لو ترتلنا وقلنا إا من أقوال الصحابة يف تفسري القرآن فإن هلا حكم                       

  .الرفع
بعضهم  وبالذات -التنبيه على أمهية تفسري التابعني إذ إم  :  مما ينبين على هذا أيضاً ما ختم به شيخ اإلسالم هذه القاعدة وهو               -٣

قرأت القرآن أكثر من مرة على ابن عباس        : ( يقول جماهد   . ، تلقوا القرآن عن الصحابة قراءة وتفسرياً        -مثل جماهد والكبار منهم     
، أقل أو أكثر ، املهم أنه ) ثالث مرات : ( ، ويف بعضها ) قرأته عليه ثالثني مرة : ( حىت جاء يف بعض اآلثار ) أوقفه عند كل آية 

  ) . أوقفه عند كل آية : (يقول 
  . ضرورة االهتمام بتفسري التابعني: إذاً ينبين على هذا األصل 

أننا نشترط يف قبول أي تفسري فيه توسيع ملعىن اآلية أن ال خيالف خمالفة تضاد التفسري :  األمر الرابع الذي ينبين على هذا األصل -٤
  .باملأثور 

  ؛تفسري بالدراية أو بالرأيالتفسري باملأثور ، وال: التفسري نوعان 
هو تفسري لآلية مبا أُثر عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو عن صحابته أو عن التابعني الذين هلم مثـل هـذه                        : فالتفسري باملأثور 

اخلصوصية، وبعضهم يقصره عن ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو عما جاء عن الصحابة، التفسري الذي تورد فيه هـذه         
  .اآلثار صرفاً بدون مزجها بالترجيح والتوجيه هو التفسري باملأثور 

 تفسري يورد فيه صاحبه بيان اآلية حبسب ما يراه من جهة اللغة واالجتهاد واألمور العامة، من شروط قبول التفسري :التفسري بالرأي 
 خيالف التفسري بالرأي خمالفة تضاد التفسري أن ال:  من هذه الشروط - وقد سبق أن ذكرت الشروط فيما مضى من دروس-بالرأي 

التفسري باملأثور تفسري الرسول صلى اهللا عليه وسلم سواء جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو عن             : باملأثور، ملاذا ؟ ألننا نقول      
 الذي جاء منقوالً ومأثوراً عنهم، فأي ال جتوز خمالفة هذا التفسري: الصحابة أو عن التابعني الذين عرفوا ذه اخلصوصية، وبناًء عليه 

= 



٢٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 الْعصر أَشرف كَانَ الاجتماع واالئتالف والْعلْم والْبيانُ فيه أَكْثَـر           وكُلَّما كَانَ 

ومن التابِعني من تلَقَّى جميع التفِْسريِ عن الصحابة كَما قَالَ مجاهد عرضت الْمصحف علَـى               
ةكُلِّ آي دنع فُهاسٍ أُوقبنِ عا؛ابهنع أَلُهأَسو هنم   

 رِيذَا قَالَ الثَّوهلو :ك بِهبسفَح داهجم نع فِْسرياَءك التإذَا ج.  
             ـامالْإِم ككَذَللْمِ ولِ الْعأَه نا ممهرغَيو ارِيخالْبو يعافالش فِْسريِهلَى تع دمتعذَا يهلو

  . يره ممن صنف في التفِْسريِ يكَرر الطُّرق عن مجاهد أَكْثَر من غَيرِهأَحمد وغَ
والْمقْصود أَنَّ التابِعني تلَقَّوا التفِْسري عن الصحابة كَما تلَقَّوا عنهم علْم  السنة وإِنْ كَانوا               

 في بعضِ ذَلك بِالاستنباط والاستدلَالِ كَما يتكَلَّمونَ في بعضِ السننِ بِالاسـتنباط             قَد يتكَلَّمونَ 
  .والاستدلَالِ

                                           
=  

  .معىن تأيت به يف اآلية خيالف هذا التفسري املأثور خمالفة تضاد فهو مضروب عليه مطرح متروك
هذا من : إذا جاء معىن يف تفسري اآلية ال خيالف كالم الرسول والصحابة والتابعني خمالفة تضاد إمنا يوسع املعىن بدون خمالفة ، فنقول 

  .ختالف التنوع وال حرج فيه إذا روعيت بقية الشروط يف قبول التفسري بالرأي باب ا
 تعظيم التفسري باملأثور، واحلرص على درسه وفهمه وتعلمه، إذ مـا        - وهو املقصود األعظم منها      - مما ينبين على هذه القاعدة       -٥

 فإن مجلة منه جيزم برفعها، وغريها يغلب علـى الظـن    ظاهر يف أمهية طلبه ودراسته، وما جاء موقوفاً�كان مرفوعاً إىل الرسول    
رفعها، ولو حصل اجلزم بأا قول للصحايب فال شك أن فهمه وتفسريه مقدم على تفسري غريه، ملا هلم من الفضيلة والشرف، والعلم 

اهللا عليهم، إال ما حيصل اجلـزم أو  بأحوال القرآن العظيم ، وما كان عن التابعني فأغلبه مما جيزم بأنه مما تلقي عن الصحابة رضوان         
  .بغلبة الظن أنه من كالمهم فال شك أنه جدير وحقيق بالنظر فيه ودرسه ورعايته

  
  



٢٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  

  فَصلٌ
            ف هِملَافخ نم كَامِ أَكْثَري الْأَحف ملَافُهخيلٌ وفِْسريِ قَلي التف لَفالس نيب لَاففِْسريِ  الْخي الت

              فَاننص كذَلو ادضت لَافتعٍ لَا اخونت لَافتإلَى اخ جِعري لَافالْخ نم مهنع حصا يم بغَال١(و( :
                                           

  .أن يأيت شيء مكان شيء: املعارضة وعدم االتفاق ، وهو : االختالف هو)  ١(
  .واالختالف منفي عن الشرع، فإن الشرع ال اختالف فيه وال تعارض وال تناقض

كيف ال اختالف يف الشرع وال تعارض وال تناقض ، وهذه بعض اآليات يشكل معناها علـى آيـات                   : فإن قيل   
  أخرى وبعض األحاديث يشكل معناها على أحاديث أخرى ؟ 

إن هذا التعارض والتناقض املوجود إمنا هو حبسب اتهدين ال حبسب القرآن والسنة وال حبسب الشرع،                : فاجلواب  
  . خص حبسب علمه واجتهاده آية تعارض آية ، وعند عامل آخر ال تعارض وال إشكالولذلك قد يكون عند ش

هذه اآلية فيهـا    : ، يقول   ) ٩٢:احلجر) (فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعني  : (حينما يأيت إنسان ويسمع قوله تعاىل       : مثالً  
) فَيومئذ ال يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس وال جـانٌّ        : (له تعاىل   تقرير أن اهللا سيسأل الناس يوم القيامة ، مث يقرأ يف القرآن قو            

إم ال يـسألون ،     : إم سيسألون ، واآلية الثانية تقول     :هذا مشكل ، اآلية األوىل تقول       : ، فيقول   ) ٣٩:الرمحن(
 يف العلم حـصل     ال ، هذا التعارض والتناقض حبسب فهمك لقصورك       : هذا تعارض وتناقض ، فنقول له       : فيقول  

  .هذا التناقض واالختالف لديك وإال يف احلقيقة ال تعارض وال تناقض 
إن اآلخرة مقامات ، ففي مقـام  : واجلواب عن هذا اإلشكال يف هاتني اآليتني كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما       

فَيومئذ : (اهللا ال يسأل عن شيء      ال يسأل أحد عن ذنبه ، ويف مقام يسألوا وحياسبوا ، ففي املوضع الذي جاء فيه أن                  
: ، فهو يف مقامات يوم القيامة ال يسأل عن شيء ، ويف املوضع الذي جاء فيـه                  ) ال يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس وال جانٌّ      

)  نيعمأَج مهأَلَنسلَن كبرا على سبيل التبكيت ،     ، فهو يف مقام من مقامات القيامة يكون فيه السؤال والتقريع إم           ) فَو
  . وإما على سبيل من السبل األخرى اليت يذكرها أهل العلم يف هذا املعىن 

أَال يعلَم من خلَق وهـو اللَّطيـف        (سؤال االستعالم ألن اهللا يعلم      : السؤال يأيت ملعان فاملنفي   : جواب آخر ، قالوا     
بِري(، فيكون معىن    ) ١٤:امللك)(الْخئموـانٌّ        فَيال جو سإِن بِهذَن نأَلُ عسال ي ال يـسأل سـؤال اسـتعالم       : أي  ) ذ

واستخبار ألن اهللا يعلم ما أحدثوا،  وكل ما عملوا من عمل موجود حمفوظ يف إمام مبني ، كـل إنـسان كتابـه                        
: أي)  لَنسأَلَنهم أَجمعني  فَوربك: (موجود مبا عمله من عمل ، فلن يسأل أحد سؤال استعالم واستخبار ، أما قوله                

. سؤال تبكيت وتوبيخ وتقريع ، فالسؤال املنفي غري السؤال املثبت ، هذان جوابان ألهل العلم يف إزالة اإلشـكال                    
وتعرفون أن من مل يعرف هذه األوجه من أوجه اجلواب ومن أوجه املعىن تظهر عنده اآليتان كأا مـشكلة وهـي          

  .قيقة ليست مشكلة يف احل
أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه           (إذاً الشرع من حيث هو هو ال اختالف وال تعارض فيه            

  . ، لكن ما دام من عند اهللا لن يكون فيه اختالف ) ٨٢:النساء) (اختالفاً كَثرياً
اللهم باعـد بـيين وبـني    : (تاح يف الصالة له أكثر من صيغة ، هناك صيغة تقول         هذا دعاء االستف  : فإن قال قائل    

سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسـك      : (، وهناك صيغة تقول   )اخل... خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب       
هـذا  . نعم  : ول  ، وهذا اختالف ؟ فنق    )اخل  ...اهللا أكرب كبريا  : ( ، وهناك صيغة تقول     )وتعاىل جدك وال إله غريك      

اختالف التعارض والتنـاقض ال اخـتالف يف        : االختالف موجود يف الشرع وهو غري االختالف املنفي ، فاملنفي           
  .ال تعارض وال تناقض يف الشرع : الشرع ، يعين 

 األول املنفـي اخـتالف    : االختالف الثاين موجود ، والعلماء من أجل التفريق بني النوعني من االختالف قـالوا               
= 



٢٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
لُّ علَـى   أَنْ يعبر كُلُّ واحد منهم عن الْمراد بِعبارة غَيرِ عبارة صاحبِه تد           ": أَحدهما"

                نـيـي بالَّت ئَةكَافتاِء الْممالْأَس زِلَةنى بِممسالْم ادحات عرِ مى الْآخنعرِ الْمى غَيمسي الْمى فنعم
ةايِنبتالْمو فَةادرتالْم .فيمِ السي اسيلَ فا قثْ: كَمم كذَلو ،دنهالْمو ارِمى الصنسالْح اِء اللَّهملُ أَس

وأَسماِء رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأَسماِء الْقُرآن، فَإِنَّ أَسماَء اللَّه كُلَّها تدلُّ علَى مـسمى                
داح١(و (رمِ آخبِاس هائعدا لادضى منسالْح هائمأَس نمِ مبِاس هاؤعد س؛ فَلَي  

قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسـماُء            ﴿: بلْ الْأَمر كَما قَالَ تعالَى      
  . ﴾الْحسنى

اسا الهنمضي  تالَّت فَةلَى الصعو اةمسالْم لَى الذَّاتلُّ عدي هائمأَس نمٍ مكُلُّ اسو٢(م(.  
                                           

=  
أنت يف فدية األذى يف احلـج  : التعارض ، واملثبت اختالف التنوع ، ألن اختالف التنوع موجود يف الشرع ، مثالً            

 صالة الليل توتر بركعة     يفخمري بني ثالثة أنواع ، إما صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني أو ذبح شاة ، أنت خمري                    
هذا اختالف ، أنت خمري يف أذكار الركوع بأكثر من ذكر ، أنـت              أو توتر بثالث أو توتر خبمس أو توتر بسبع ،           

خمري يف أذكار السجود بأكثر من ذكر، أنت خمري يف دعاء االستفتاح بأكثر من ذكر ، هذا تنوع جاء بـه الـشرع                       
  .اختالف تنوع : هذا امسه . توسعة على الناس 

ض يف املنقول عن السلف يف تفسري القرآن الكرمي،         ال اختالف تعارض وتناق   : شيخ اإلسالم ابن تيمية يريد أن يقول      
  .وغالب اختالفهم هو من باب اختالف التنوع 

: القرآن ، آخر قـال      : قال  ) اهدنا الصراط املستقيم  : (تفتح التفسري فتجد أحد السلف يقول يف قوله تعاىل        : فمثالً  
ن عليه الصحابة ، هذه األقوال األربعة هـي         ما كا : السنة ، آخر قال   : طريق اجلنة ، آخر قال    : اإلسالم ، آخر قال   

قول واحد، إذ إن الصراط املستقيم هو القرآن وهو السنة وهو طريق اجلنة وهو ما كان عليه الـصحابة، تنوعـت                     
  .األلفاظ واملعىن واحد، فهو اختالف تنوع 

قراءة يف تفسري ابن جرير وابن      وهذه القاعدة مهمة كثرياً ملن يطالع كتب التفسري باملأثور ، أكثر الناس يستصعب ال             
  .كثري بسبب كثرة األقوال اليت يوردها يف اآلية ؛ لكن لو تنبهوا هلذه القاعدة، لسهل اخلطب، ومل تعد القضية صعبة

  :إن تنوعهم يف التعبري عن االختالف يرجع إىل سببني: مث يقول ابن تيمية رمحه اهللا
  .من لفظأن يعربوا عن املعىن الواحد بأكثر : األول 
  .أن يكون كالمهم من باب التمثيل، من باب املثال ، وال يقصدون به احلصر: الثاين 

 �، والرسول �يعين وإن اختلف االسم ، فالقرآن والكتاب والفرقان والذكر أمساء متنوعة ملا أنزله اهللا سبحانه وتعاىل على حممد        ) ١(
 به الشرك وهو العاقب وهو احلاشر، واملقصود ا ذات معينة واحدة وهي ذات              له أمساء متنوعة فهو أمحد وحممد واملاحي ميحو اهللا        

، فهذه األمساء املتنوعة تـدل      "إن هللا تسعاً وتسعني امسا    : "، واهللا عزوجل له أمساء وصفات كثرية، وقد جاء يف احلديث            �الرسول  
   .على ذات واحدة هي اهللا عزوجل

كل اسم من أمساء اهللا تعاىل يدل على ذاته ويدل علـى             : - رمحهم اهللا    – ، يقول العلماء     هذه القاعدة يف باب األمساء والصفات     ) ٢(
يدل على ذات اهللا املسماة بالرمحن ، ويدل على صفة الرمحة ، ويدل على األثر               ) الرمحن  ( اسم اهللا   : صفته ويدل على أثره، فمثالً    

  .دل على صفة وذات وأثر هلذه الصفةوهو وجود خلق مرحوم يصل إليه أثر هذه الرمحة ، فكل اسم ي



٢٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  .كَالْعليمِ يدلُّ علَى الذَّات والْعلْمِ

ةرالْقُدو لَى الذَّاتلُّ عدي يرالْقَدو.  
ةمحالرو لَى الذَّاتلُّ عدي يمحالر١(و( .  

          ري الظَّاهعدي نمم هفَاتلَى صع هائملَالَةَ أَسد كَرأَن نمو :لُهفَقَو       لِ غُلَـاةسِ قَـوجِن نم 
فَإِنَّ ؛ بلْ ينفُونَ عنه النقيضينِ ؛ لَا يقَالُ هو حي ولَا لَيس بِحي : الْباطنِية الْقَرامطَة الَّذين يقُولُونَ 

        ضحم لْمع وا همونَ اسركنةَ لَا ينِياططَةَ الْبامالْقَر كـي       أُولَئا فونَ مركنا يمإِنو اترمضكَالْم 
  أَسمائه الْحسنى من صفَات الْإِثْبات؛

فَمن وافَقَهم علَى مقْصودهم كَانَ مع دعواه الْغلُو في الظَّاهرِ موافقًا لغلَاة الْباطنِية فـي               
كذَل .ضوذَا مه سلَيوكذَل طسب ٢(ع( .  

                  ،هـفَاتص نمِ ماسي الا فلَى معو هلَى ذَاتلُّ عدي هائمأَس نمٍ مأَنَّ كُلَّ اس ودقْصا الْممإِنو
  .ويدلُّ أَيضا علَى الصفَة الَّتي في الاسمِ الْآخرِ بِطَرِيقِ اللُّزومِ

  اُء النمأَس ككَذَلـرِ       واشالْحي وـاحالْمـد ومأَحو دمحثْلُ مصلى اهللا عليه وسلم م بِي
                                           

إن ): "١١٩كما يف األجوبة السعدية عن املسائل الكويتية ص       (قال ابن سعدي رمحه اهللا      : الفرق بني صفات الذات وصفات الفعل     ) ١(
 وال وهي ثابتة له كل وقت، ويف كل حال،. صفات الذات هي الصفات الالزمة اليت ال تنفك ذات الباري عنها بل هو موصوف ا

تتعلق بقدرته ومشيئته، وذلك مثل احلياة والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعظمة، والكربياء، والعلو، واحلمد، واد، واجلالل، 
واجلمال، والعزة، واحلكمة، وحنو ذلك من الصفات اليت هي من لوازم ذاته و ال ينفك و ال خيلو منها، فله منها كماهلا وغاياـا                        

  . حبيث ال حييط العباد ببعض هذه الصفاتواياا
وأما صفات األفعال فهي كل صفة تتعلق بقدرته ومشيئته، وهي اليت إن شاء فعلها، وإن مل يشأ مل يفعلها، وذلك مثل صفة الكالم،   

م، وكذلك صـفة    فإنه موصوف بالكالم الذي ال ينفد و ال يبيد، وكالمه متعلق مبشيئته وقدرته، فإن شاء تكلم وإن شاء مل يتكل                   
، وكذلك االستواء   )٥٦من اآلية : يوسف (﴾نصيب بِرحمتنا من نشاءُ   ﴿الرمحة، فإا صفة ذاتية، وصفة فعلية، فإنه يرحم من يشاء           

ل، على العرش فإنه مل يستو عليه إال بعد خلق السموات واألرض، وكذلك الرتول إىل السماء الدنيا كل ليلة، فإا من صفات األفعا
فإنه يرتل إذا شاء كيف يشاء، وكذلك من صفاته الفعلية صفات اخللق والرزق والتصريف والتدبري، فإنه موصوف بأنـه اخلـالق       
والرزاق املتصرف املدبر للمخلوقات، ولكنها تتعلق مبشيئته وقدرته، فإنه كل يوم هو يف شأن، وهي شؤون وتدابري وتصاريف يبديها 

فهذا على وجه اإلشارة هو الفرق بني الـصفات         . قة ا حبسب حكمته ومحده، ذلك كله بقدرته ومشيئته        ويظهرها يف أوقاا الالئ   
  اهـ"الفعلية الذاتية والصفات الفعلية

وليعلم أن اهللا موصوف ذه الصفات ومستحق هلا، فهو مل يزل متصفاً بصفات الكمال ، صفات الذات وصفات الفعل، وال جيوز                       
 .١٢٧وانظر شرح الطحاوية ص. صف بصفة بعد أن مل يكن متصفا اأن يعتقد أن اهللا و

  : ضلَّ يف أمساء اهللا وصفاته مجاعات ، وضالهلم ينحصر يف ثالثة اجتاهات) ٢(
  .اجتاه التأويل؛ وهو أن تصرف األمساء والصفات عن معانيها 

ليم بال علم ، مسيع بال مسع، تعاىل اهللا عما يقولون علواً            واجتاه التعطيل؛ وهو أن يثبت االسم أو الصفة وينفي املعىن، فعندهم اهللا ع            
  .كبرياً

  .  الرسول مل يعلِّم الناس معناها: معناها جمهول، ويقولوا : واجتاه التجهيل، وهو أن يقولوا عن األمساء والصفات
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  .والْعاقبِ

    آناُء الْقُرمأَس ككَذَلـابِ          : وتالْكو ـانيالْبفَاِء والشى ودالْهو قَانالْفُرو آنثْلُ الْقُرم .
كثَالِ ذَلأَم١(و( .  

د السائلِ تعيِني الْمسمى عبرنا عنه بِأَي اسمٍ كَانَ إذَا عرِف مسمى هذَا             فَإِذَا كَانَ مقْصو  
  . الاسمِ

            هلقَو نأَلُ عسي نفَةً كَمكُونُ صي قَدا ولَمع ماسكُونُ الي قَدو :﴿     ـنع ضـرأَع نمو
   ما ذكْره ؟ ﴾ذكْرِي

والْمـصدر  . فَإِنَّ الذِّكْر مصدر    . هو الْقُرآنُ مثَلًا أَو هو ما أَنزلَه من الْكُتبِ          : ه  فَيقَالُ لَ 
  .  تارةً يضاف إلَى الْفَاعلِ وتارةً إلَى الْمفْعولِ

م بِه ذْكَرا يى الثَّانِي كَانَ منعبِالْم اللَّه كْريلَ ذفَإِذَا ق لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبس دبلِ الْعثْلَ قَو
رأَكْب اَللَّهو إلَّا اللَّه لَا إلَهو .  

 هلي قَوف ادرالْم وذَا ههو هكَلَام وهو وه هذْكُرا يلِ كَانَ مى الْأَونعيلَ بِالْمإِذَا قو :﴿ نمو
فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا          ﴿ لأَنه قَالَ قَبلَ ذَلك      ﴾يأَعرض عن ذكْرِ  

قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَـد       ﴿:  وهداه هو ما أَنزلَه من الذِّكْرِ وقَالَ بعد ذَلك           ﴾يشقَى
  . ﴾قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها﴿ ﴾كُنت بصريا

والْمقْصود أَنْ يعرف أَنَّ الذِّكْر هو كَلَامه الْمنزلُ أَو هو ذكْر الْعبد لَه فَسواٌء قيلَ ذكْرِي                
  . حداكتابِي أَو كَلَامي أَو هداي أَو نحو ذَلك كَانَ الْمسمى وا

                 دائرٍ زقَد نم دفَلَا ب بِه ةصتخالْم فَةالص نمِ ماسي الا فرِفَةَ معلِ مائالس ودقْصإِنْ كَانَ مو
               اللَّه هأَن ملع قَدنِ ومؤلَامِ الْموسِ السالْقُد نأَلَ عسثْلَ أَنْ يى ممسيِنيِ الْمعلَى تا   ؛ عم هادرم نلَك

        كذَل وحنا ونمؤا ملَاما سوسقُد نِهى كَونعم .          ـنونَ عـربعا يا مريكَث لَفذَا فَالسه رِفإذَا ع
: لْآخرِ كَمن يقُولُ    الْمسمى بِعبارة تدلُّ علَى عينِه وإِنْ كَانَ فيها من الصفَة ما لَيس في الاسمِ ا              

      باقالْعي واحالْمو راشالْح ود هملَا          ، أَح داحى ومسأَنَّ الْم أَي يمحالرو  فُورالْغ وه وسالْقُدو
                                           

عىن الواحد بألفاظ خمتلفة، فهو اختالف      يعين وكذا ما جاء من اختالف يف التفسري عن الصحابة فإن بعضه يعود إىل تعبريهم عن امل                ) ١(
  .يف اللفظ مع احتاد املعىن، كما ختتلف األمساء للذات الواحدة



٣١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
            كَم ادضت لَافتاخ سذَا لَيأَنَّ ه لُومعمفَةُ، والص هذه يفَةَ هالص هذأَنَّ ه    ـضعب هظُنا ي

  .الناسِ
  مثَالُ ذَلك تفِْسريهم للصراط الْمستقيمِ؛

   مهضعفَقَالَ ب :  وآنُ  " هالْقُر :" هاعبات ؛ أَي        يثدي حصلى اهللا عليه وسلم ف بِيلِ النقَول
      عو نأَب اهورو يذمرالت اهوي رالَّذ يلع   ةددعتقٍ مطُر نمٍ مي" :       الـذِّكْر وهو نيتالْم لُ اللَّهبح وه

يمقتساطُ الْمرالص وهو يمك١("الْح( .  
   مهضعقَالَ بو :  وه "  لَامـنِ            "الْإِساسِ بـوالن يثدي حصلى اهللا عليه وسلم ف هلقَو؛ ل

  وي رانَ الَّذعمس    هرغَيو يذمرالت اه"  :         اطرالـص يتبنلَى جعا ويمقتساطًا مرثَلًا صم اللَّه برض
              اطرقِ الصفَو نو معداعٍ يداةٌ وخرم ورتابِ سولَى الْأَبعةٌ وحفَتم ابونِ أَبيوري السفو انورس

فَالصراطُ الْمستقيم هو الْإِسلَام والسوران حـدود اللَّـه         : ى رأْسِ الصراط قَالَ     وداعٍ يدعو علَ  
              اطرالـص قي فَواعالدو اللَّه ابتك اطرأْسِ الصلَى ري عاعالدو اللَّه ارِمحةُ محفَتالْم ابوالْأَبو

  ".لْبِ كُلِّ مؤمنٍواعظُ اللَّه في قَ
  قَانفتم لَانالْقَو ذَانلَـى            ؛ )٢(فَهع هبا نمهنكُلٌّ م نلَكو ،آنالْقُر اعبات ولَامِ هالْإِس ينأَنَّ دل

  .يشعر بِوصف ثَالث" صراط"وصف غَيرِ الْوصف الْآخرِ، كَما أَنَّ لَفْظَ 
ككَذَلقَالَ و نلُ مقَو  : وةُ " هاعمالْجةُ ونالس."  

  ".هو طَرِيق الْعبودية: "وقَولُ من قَالَ 
  .صلى اهللا عليه وسلم"هو طَاعةُ اللَّه ورسوله: "وقَولُ من قَالَ 

 كثَالُ ذَلأَما     . )٣(وو وا إلَى ذَاتارأَش ملَاِء كُلُّهؤفَه  ةد؛ ح      فَةبِـص مهنا كُلٌّ مفَهصو نلَك
                                           

 .احلديث صحيح معىن ضعيف مبىن . هذا احلديث يف سنده احلارث األعور، وقد ضعفوه، ومدار أسانيده وطرقه عليه) ١(

 .بأنه اإلسالم فهذان القوالن متفقان ) الصراط(بأنه القرآن ، أو تفسري ) الصراط(تفسري : القوالن مها ) ٢(

القرآن ، واإلسالم، والسنة واجلماعة ، والعبودية ، وطاعة اهللا ورسوله ،            ): الصراط املستقيم (فتحصل عندنا مخسة أقوال يف تفسري       ) ٣(
  .هذه مخسة أقوال كلها يف احلقيقة قول واحد، فهذا اختالف تنوع وليس اختالف تضاد 

 إن مل يكن   -أن يالحظ أن االختالف الوارد عن الصحابة والتابعني يف جممله           : ة مهمة ملن يطالع التفسري باملأثور، وهي        هذه القاعد 
 ترجع إىل معىن واحد، والذي اردة يف تفسري اآلية فإا غالبا من باب اختالف التنوع ال اختالف التضاد؛ فينظر يف أقواهلم الو-كله 

 عن املعىن املراد باسم غري الذي يعرب عنه الثاين، أو يضرب أحدهم مثالً للشيء فرد من أفراد العام غري ما أن كل واحد يعرب: حيصل  
  :يذكره اآلخر ، وهو السبب الثاين هلذا التنوع؛ ألن الشيخ ذكر الختالف التنوع سببني يف عبارات السلف

  .اختالف اللفظ واملعىن واحد : ذي هو كل واحد يعرب عن الشيء باسم غري ما يعرب به اآلخر ، ال: األول
= 
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  . من صفَاتها 

أَنْ يذْكُر كُلٌّ منهم من الاسمِ الْعام بعض أَنواعه علَى سبِيلِ التمثيلِ            : )١("الصنف الثَّانِي "
  .لْحد الْمطَابِقِ للْمحدود في عمومه وخصوصهوتنبِيه الْمستمعِ علَى النوعِ، لَا علَى سبِيلِ ا

فَالْإِشارةُ . هذَا: فَأُرِي رغيفًا وقيلَ لَه     " لَفْظ الْخبزِ "مثْلَ سائلٍ أَعجمي سأَلَ عن مسمى       
هدحو يفغذَا الرذَا لَا إلَى هعِ هوإلَى ن.  

ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم         ﴿:  نقلَ في قَوله     مثَالُ ذَلك ما  
اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فِْسهن؛ ﴾ل  

اجِبلْول عيضلُ الْماونتي فِْسهنل مأَنَّ الظَّال لُومعفَماتمرحلْمل هِكتنالْمو ٢(ات(.  
            بقَرفَت قبس نم يهلُ فخدي ابِقالسو اتمرحالْم ارِكتو اتاجِبلَ الْولُ فَاعاونتي دصقْتالْمو

  اتاجِبالْو عم اتنسنيِ     . بِالْحمالْي ابحأَص مونَ هدصقْتفَالْم﴿السابِقُونَ وابِقُونَ الس .  ـكأُولَئ
الـسابِق  : ، ثُم إنَّ كُلا منهم يذْكُر هذَا في نوعٍ من أَنواعِ الطَّاعات كَقَولِ الْقَائلِ               ﴾الْمقَربونَ

    قْتلِ الْوي أَولِّي فصي ي٣(الَّذ(    هائي أَثْنلِّي فصي يالَّذ دصقْتالْمو       رخـؤي يالَّـذ فِْسهنل مالظَّالو 
                                           

=  
  .أن يكون اللفظ عاماً فيذكر كل واحد فرداً من أفراد العام على سبيل املثال ال على سبيل احلصر: الثاين

يعين الصنف الثاين مما يرجع إليه اختالفهم يف التفسري، وهذا هو السبب الثاين، والذي قبله هو السبب األول، وهو أن يعرب كـل                       ) ١(
وأما السبب الثاين فهو أن يكون للمعـىن        . احد منهم عن الشيء باسم غري االسم اآلخر ؛ لكن كل األمساء تعود إىل معىن واحد               و

  .أفراد كثرية فيذكر كل واحد منهم فرداً يشري إىل املعىن من باب التمثيل، أو من باب ذكر بعض أفراد العام
: هو الذي يشرب اخلمر، وثالث قال هو        : وجاء آخر وقال  . الذي يزين :  قال هو    )الظامل لنفسه (تفسري  : لو جاء شخص وقال     )  ٢(

الذي ال حيافظ على الصالة مجاعة، فهـل هـذا   : الذي ال حيافظ على الصالة، وخامس قال هو     : الذي يأكل الربا، ورابع قال هو     
سه، فالظامل لنفسه يشمل أفرادا كثرية، وكل واحد ال، ليس هذا اختالف، ألا كلها داخلة يف معىن الظامل لنف        : اختالف ؟ اجلواب    

  ).الظامل لنفسه(ممن أراد تفسري الظامل لنفسه ذكر فرداً من أفراد 
: التعبري بأمساء متعددة عن ذات واحدة، أمـا هنـا      : اختالف تنوع، خيتلف يف سببه عن النوع األول؛ األول        : هنا هذا االختالف    

  .ده ال لقصد احلصر أو التخصيص، ولكن لغرض التمثيل أو التنبيهفالتعبري عن اسم عام بفرد من أفرا

الذي يبذل الصدقة يف أول ما يـشعر أن هنـاك   : الذي يصلي يف أول الوقت ، وآخر يقول هو : هو ) السابق باخلريات : (يقول  ) ٣(
 بالنفقة اليت جتب عليه أول ما يتحصل الذي يبدأ: الذي يبادر إىل احلج أول ما يستطيع ، وآخر يقول هو : حمتاج ، وآخر يقول هو 

  .هذه كلها من صفات السابق باخلريات ، لكن ال يراد ا احلصر. على املال 
اختالف التنـوع لـيس     :  وهي قاعدة اختالف التنوع واختالف التضاد ، وإن املوجود بني السلف هو              -إذا فهمتم هذه القاعدة     

  :  ننبهكم على أمر –ع اختالف التضاد، وفهمتم أسباب اختالف التنو
من الظلم يف معاملة اختالف التنوع إبطال األنواع األخرى، إذا أنت رجحت نوعاً ال تبطل النوع الثاين، نعم ترجح لكن ال تقول                      

ناه الصواب األول، أو الصواب الثاين، ألنك إذا قلت هذا فمع: األقرب األول، األقرب الثاين، لكن ال تقول   : الثاين باطل، بل تقول     
أت اآلخرطّأنك خ.  

  ملاذا ال حنكم خبطأ القول اآلخر يف اختالف التنوع، خاصة ولدينا أدلة على الترجيح أو قرائن ؟
= 
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  .الْعصر إلَى الاصفرارِ

السابِق والْمقْتصد والظَّالم قَد ذَكَرهم في آخرِ سورة الْبقَرة فَإِنه ذَكَر           ]: الْآخر  [ ويقُولُ  
 والْعادلَ بِالْبيعِ والناس في الْأَموالِ إما محِسن وإِما عادلٌ          الْمحِسن بِالصدقَة والظَّالم بِأَكْلِ الربا    

                ـانِعم ـا أَوبلُ الرآك مالظَّالو اتاجِبالْو عم اتبحتساِء  الْمبِأَد ِسنحالْم ابِق؛ فَالسما ظَالإِمو
ؤي يالَّذ دصقْتالْمو كَاةاالزبأْكُلُ الرلَا يةَ ووضفْركَاةَ الْمي الزد.  

  . وأَمثَالُ هذه الْأَقَاوِيلِ

                                           
=  

ألن األقوال كلها يف اختالف التنوع حق، والترجيح بينها من باب اختيار األوضح واألقـرب للفهـم يف أداء املعـىن،                     : اجلواب
  .من باب ذكر املعىن الواحد بألفاظ متعددة، وإما من باب ذكر بعض أفراد العام، أو التمثيلكلها معاين واحدة متفقة، إما .فقط

أن تبطل القول اآلخر، أو تصادره كما يعرب بعضهم، بل قد يتحتم أحياناً اعتماد مجيـع األقـوال الـواردة، ألن          : فمن الظلم هنا    
  .االقتصار على بعضها تقصري يف تفسري معىن اآلية

سبحانك اللـهم وحبمـدك     (لعبادات ما جاء منها على سبيل اختالف التنوع، فمثالً لو اختار رجل يف دعاء االستفتاح                وكذا يف ا  
ملاذا ؟ ألن كل الصيغ الواردة يف دعـاء         ! ال: ما عدا هذه الصيغة ال جيوز االستفتاح ا ؟ اجلواب         : هل جيوز له أن يقول      ) اخل...

اخل، لكن ....هذه الصيغة ألنه رآها جاءت عن طريق عمر بن اخلطاب أو عن طريق ابن مسعود االستفتاح الثابتة جائزة، وهو رجح 
  .ينبغي أن ال يبطل األقوال األخرى ألا من حيث املعىن راجعة إىل األول هذه قضية 

:  باب العبادات السنة فيه اختالف التنوع يف باب األحكام غريه يف باب التفسري ، اختالف التنوع يف باب األحكام يف: قضية ثانية 
ليس فقط يف إبطال القول اآلخر فقط؛ ولكن أيضاً من الظلم فيها أن تعمل بصفة واحدة وتترك األخـرى،                   : التنوع، والظلم فيه    

سـبحانك اللـهم    : ( ولكنه ظلم من باب ترك األوىل واألفضل يف متابعة السنة، فليس من السنة أن تقتصر يف الصالة فقط على                    
اهللا : (، ومرة) اخل ...اللهم باعد ( ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  كان مرة يستفتح ذه ، ومرة يستفتح بـ ) اخل .... وحبمدك

  .التنوع يف العمل ا، فمرة ذه ومرة ذه: ، فالسنة يف اختالف التنوع يف العبادات ) اخل ....أكرب كبريا 
أخذ بقول واحد من الوارد، ألن مجيع األقوال راجعة إليه، وتارة ال يتم عندك املعىن املراد إال                 فتارة ال مانع من أن ت     : أما يف التفسري    

   .جبمع مجيع األقوال



٣٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  

                بِه بِيهِهنتو لَه ةلِ الْآياونعِ بِتمتسالْم رِيفعتل رذُك ةي الْآيلٍ فاخعٍ دون كْرذ يهلٍ ففَكُلُّ قَو
ريِهظلَى ن؛ عطْلَقِفَإِنَّ التالْم دبِالْح رِيفعالت نم لُ أَكْثَرهسي ثَالِ قَدبِالْم رِيف١(ع( .  

 يلَ لَهفَق يفغإلَى ر لَه ريإذَا أُش فَطَّنتا يعِ كَمولنل فَطَّنتي يملقْلُ السالْعو :زبالْخ وذَا هه .  
    ه نا مريجِيُء كَثي قَدو ملُهابِ قَوا إنْ كَـانَ    : ذَا الْبمـيي كَذَا لَـا سف لَتزةُ نالْآي هذه

  .كَأَسبابِ النزولِ الْمذْكُورة في التفِْسريِ؛ الْمذْكُور شخصا 
 هِملكَقَو :تامنِ الصسِ بأَو أَةري امف لَتزارِ نةَ الظِّهإنَّ آي.  

إِنَّ آيةَوينِ أُملَالِ به ي عومير العجالين أَوف لَتزن انةَ اللِّع.  
اللَّه دبنِ عابِرِ بي جف لَتزن ةَ الْكَلَالَةأَنَّ آيو .  

 لَهأَنَّ قَوو :﴿لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُماح أَنريِ﴾وضالنظَةَ وينِي قُري بف لَتزن .  
 لَهأَنَّ قَوو :﴿هربد ذئموي لِّهِموي نمرٍ﴾ودي بف لَتزن .  
   لَهأَنَّ قَوو :﴿     توالْم كُمدأَح رضإذَا ح نِكُميةُ بادهيمٍ الـداري       ﴾شمت ةيي قَضف لَتزن 

  .وعدي بنِ بداٍء
      لَهإنَّ قَو وبلَ أَبِي أَيقَوو :﴿    لُكَةهإلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلَا تارِ     ﴾وصالْأَن رشعا مينف لَتزن 

                                           
  هـ٢٣/٧/١٤٢٣الدرس اخلامس 

  

ـ : احلد اجلامع ألفراد املعرف فال خيرج منها شيء، املانع من دخول غريها فيه، لذلك يقولون     :  التعريف عند العلماء هو      )١( ف التعري
هذا التعريف ، لكن أحياناً يترك العلماء طريق التعريف اجلامع املانع إىل ضرب املثـال، ويكـون                 . شرطه أن يكون جامعاً مانعاً      

  .تعريفهم باملثال من باب التقريب للمعىن يف أذهان املستمعني 
ما هو  : ، هذا تعريف باملثال ، تسأله مثالً        الصالة مثل الصلوات اخلمس ، كصالة الظهر        : تسأله ما هي الصالة يقول      : يعين مثالً   

قال رسول اهللا صلى اهللا : احلديث الصحيح مثل ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن فالن عن فالن قال : احلديث الصحيح ؟ يقول 
  . عليه وسلم كذا ، هذا امسه تعريف باملثال 

 ألنا أمة أمية ، وألن الشرع خياطب به مجيع الناس على مجيع             وأغلب ما جاء يف القرآن والسنة ويف كالم السلف هو من هذا النوع            
  .مستويام فيأيت البيان فيه على أيسر سبله وأقرب طرقه إلفهام الناس 

تقريب املعىن إىل السامع ال حصره ، ولذلك ال يصح إذا ما عرف املصنف معىن من املعاين باملثال أن                   : وعادة يقصد املعرف باملثال     
هذا التعريف غري جامع مانع ألنه أصالً ما قصد التعريف باحلد اجلامع املانع ، وبعض الناس يعترض على بعـض                    :  ونقول   ننتقده ، 

هذا التعريف غري جامع ، ويبدأ يعامل كالمه بالتعريف باملثال كمـا يعامـل              : العلماء عندما يعرفون بعض املعاين باملثال مث يقول       
  .، وهذا خطأ يف التعاملالتعريف باحلد اجلامع املانع 

: ما زيادته؟ فقال : ومن أمثلة التعريف باملثال ما جاء عن بعض السلف ملا سئل عن زيادة اإلميان بالطاعة ونقصانه باملعصية، فقيل له                  
  . سهلهافهذا ظاهر أنه قصد التمثيل جبنس الطاعات وذكر أيسهرها وأ... سبحان اهللا واحلمد هللا و اهللا أكرب : زيادته ذكر اهللا 



٣٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  .الْحديثَ

ونظَائر هذَا كَثري مما يذْكُرونَ أَنه نزلَ في قَومٍ من الْمشرِكني بِمكَّةَ أَو في قَومٍ من أَهلِ                 
  لنصارى، أَو في قَومٍ من الْمؤمنِني؛ الْكتابِ الْيهود وا

            مرِهونَ غَيد انيالْأَع كبِأُولَئ صتخم ةالْآي كْموا أَنَّ حدقْصي لَم كقَالُوا ذَل ينفَـإِنَّ  ؛ فَاَلَّذ
  . )١(هذَا لَا يقُولُه مسلم ولَا عاقلٌ علَى الْإِطْلَاقِ

 و اسالنقُلْ                وي لَا ؟ فَلَم أَم بِهببِس صتخلْ يبٍ هبلَى سع ارِدالْو امالْع ي اللَّفْظوا فعازنإِنْ ت
أَحد من علَماِء الْمسلمني أَنَّ عمومات الْكتابِ والسنة تختص بِالشخصِ الْمعينِ وإِنما غَايةُ ما              

  . إنها تختص بِنوعِ ذَلك الشخصِ فَيعم ما يشبِهه ولَا يكُونُ الْعموم فيها بِحسبِ اللَّفْظيقَالُ
        نمم رِهيغلصِ وخالش كذَلاوِلَةٌ لنتم ا فَهِييهنا ورأَم تإنْ كَان نيعم ببا سي لَهةُ الَّتالْآيو

  انَ بِمنزِلَته، وإِنْ كَانت خبرا بِمدحِ أَو ذَم فَهِي متناوِلَةٌ لذَلك الشخصِ وغَيرِه ممـن كَـانَ                كَ
  

                                           
  .يدخل يف باب اختالف التنوع عبارام عن أسباب الرتول: اآلن شيخ اإلسالم يضرب أمثلة يقول) ١(

  ما تعريف سبب الرتول ؟
سبب الرتول هو احلادثة اليت تقع يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو السؤال الذي يسأل عنه الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                        

  .نها أو جميباً عن السؤالفيرتل القرآن متحدثاً ع
  .ما نزل بصدده قرآن من حدث أو سؤال: أن سبب الرتول هو : تعريف آخر خمتصر 

  : نبهوا أن تعبري السلف عن سبب الرتول له صيغتان – رمحهم اهللا –والعلماء 
  .صيغة صرحية يف التعبري عن سبب الرتول : األوىل 
  .صيغة غري صرحية : الثانية 

حدث كذا فأنزل اهللا كذا ، أو جاء رجل فسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن كذا، فريتب نزول                   :  كأن يقال  الصيغة الصرحية، 
  .اآلية على حدث أو سؤال

هذه الصيغة حمتملة ألن . سبب نزول هذه اآلية كذا، أو نزلت هذه اآلية يف كذا: هي أن يقال   : الصيغة غري الصرحية    : النوع الثاين   
هذا املعىن :  باب سبب الرتول على املعىن األول الصريح، أو من باب بيان دخول هذا املعىن يف اآلية، كأنه يقول يكون ما يذكر من

مما يدخل يف معىن هذه اآلية، أو إن نزول هذه اآلية يشمل هذا املعىن، فهي صيغة حمتملة ألن يكون مراده التعبري عن السبب مـن                         
  .البيان عن أنَّ هذا األمر يدخل ضمن اآلية: ن، وحمتمل أن يكون ما عناه احلدث أو السؤال الذي نزل بصدده قرآ

فنبه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا إىل أن النوع الثاين من الصيغة احملتملة يف التعبري عن سبب الرتول، إذا تعددت أقواهلم فيه ممـا            
فال يضرب قول بعضهم ببعض، و ال يرد قول بعـضهم           . آليةيدخل يف اختالف التنوع، ألن مرادهم أن ذلك مما يدخل يف معىن ا            

نزلت هذه اآليـة يف     : نزلت هذه اآلية يف كذا، صحايب آخر يقول         : فإذا فتحت التفسري جتد من الصحابة من يقول         . بقول بعض 
اها هذه األمور ، وأن     بيان أن اآلية تشمل يف معن     : نزلت يف كذا، فاعلم عندها أن مرادهم      : كذا، ويذكر معىن آخر، وثالث يقول       

نزلت هذه اآليـة يف     : نزلت هذه اآلية يف كذا ، بيان مشول املعىن يف اآلية هلذه األمور ، ألن تعبريهم بقوهلم                : مراد الصحايب بقوله    
  .من معىن هذه اآلية كذا، أو يدخل يف معىن هذه اآلية كذا ، فصار من اختالف التنوع: كذا ، هو من مثل قوهلم



٣٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 هزِلَتنا [ بِمض١(]أَي( .  
؛  يورِثُ الْعلْم بِالْمسببِ يعني علَى فَهمِ الْآية فَإِنَّ الْعلْم بِالسببِ   " سببِ النزولِ   " ومعرِفَةُ  

ولهذَا كَانَ أَصح قَولَي الْفُقَهاِء أَنه إذَا لَم يعرف ما نواه الْحالف رجِع إلَى سببِ يمينِـه ومـا                   
  .)٢(هيجها وأَثَارها

                                           
العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، وبعض الناس ممن شذَّ عن طريقة أهل السنة واجلماعة جيعل حكم اآلية خاصاً يف عني من                   ) ١(

نزلت فيه ، وهذا ال قائل به من أهل السنة املتبعني ملا كان عليه السلف الصاحل ، ألن العربة عندهم بعمـوم اللفـظ ال خبـصوص           
  .السبب

أن العربة يف اللفظ بعمومه ال خبصوص السبب        : نبه عليها ابن دقيق العيد رمحه اهللا يف إحكام األحكام  وهي             لكن هنا نكتة علمية     
إحكـام  [رمحـه اهللا  ) هـ٧٠٢ت(قاله ابن دقيق العيد . لكن قد تفيد قرائن األحوال معىن التخصيص فال يكون للفظ معناه العام  

على مراد املتكلم من كالمه وهي      ] يدالن[السياق والقرائن   )]: "٤/١٨٤(باري  وانظر فتح ال  . ، بتصرف يسري  )٢/٢٢٥(األحكام  
  .اهـ"املرشدة إىل بيان امالت وتعيني احملتمالت، فاضبط هذه القاعدة، فإا مفيدة يف مواضع ال حتصى 

  .والوقوف على مراد املتكلم ومقصده من كالمه واعتبار ذلك نافع للناظر؛ ومما يدل عليه السياق
سياق احلديث يدل على )]: "٨٣-٤/٨٢(إحكام األحكام "[اخلالة مبرتلة األم: "قال ابن دقيق العيد رمحه اهللا، يف كالمه على حديث

أا مبرتلتها يف احلضانة، وقد يستدل بإطالقه أصحاب الترتيل على ترتيلها مرتلة األم يف املرياث، إال أن األول أقوى؛ فإن الـسياق                      
   وفهم ذلك قاعدة كبرية من قواعد أصول الفقه، ومل         . مالت، وتعيني احملتمالت، وترتيل الكالم على املقصود منه       طريق إىل بيان ا

أر من تعرض هلا يف أصول الفقه بالكالم عليها وتقرير قاعدا مطولة إال بعض املتأخرين ممن أدركنا أصحام وهي قاعدة متعينـة                      
  . اهـ"على الناظر وإن كانت ذات شعب ومناظر

أن رجالً : ، فإن هذا احلديث لفظه عام ، سببه ) ليس من الرب الصيام يف السفر: (ومثل حبديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا قال 
من الصحابة كان صائماً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر من األسفار فشق عليه الصوم يف السفر فأغمي عليه ، فكـان           

فالن أغمي عليه بسبب : به ويرشون عليه املاء ، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما سبب هذا االجتماع ؟ فقالوا الصحابة حييطون 
  ].البخاري ومسلم)[ليس من الرب الصيام يف السفر: (الصوم ، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يفطر وقال 

 من اإلمث الصيام يف السفر مبنطوقه ، وأن من الرب الفطر يف السفر ، هـذا                 أنه: هذا احلديث لفظه عام فلو أخذنا مبعناه لكان معناه          
 هنـا قـرائن   –مفهوم املخالفة ، ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صام يف السفر وأفطر وأقر فطر الصحابة وصيامهم يف السفر        

 ؟ املشقة بالصوم يف الـسفر ، عنـدها    خصصت احلكم العام ، وجعلت حكم النص العام خمصوصاً بسببه ، ما هو سببه            –أحوال  
جيوز للمسافر أن يفطر ، إال أن يشق عليه الصوم : ما حكم الصوم يف السفر ؟ نقول    : ترتيب املسألة سيكون هكذا ، نقول       : نقول

) صيام يف السفر  ليس من الرب ال   : (يف السفر ؛ فإن شق عليه الصوم يف السفر فال جيوز له الصوم ، فإن صام واحلال هذه أمث والدليل                     
فنحن هنا خصصنا عموم اللفظ بالسبب ال لذات السبب لكن لقرائن أخرى ، ما هي ؟ ما ورد أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                         

  .صام وأفطر يف السفر ، وما ورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه أقر الصحابة على فطرهم وعلى صيامهم يف السفر
  :إذاً هناك فرق بني أمرين 

  . العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب : األول 
  .قرائن األحوال يف السياق قد تفيد ختصيص اللفظ العام : الثاين 

القامسي يف  : وهذه مسألة مهمة نبه عليها ابن دقيق العيد ، وأشار إليها يف قضايا القرآن ؛ الكثري من أهل العلم ، منهم من املتأخرين                      
 ).٣/٨١(يل مقدمة تفسريه  حماسن التأو

هذا الكالم من شيخ اإلسالم بيان لفائدة معرفة سبب الرتول ، لو سئلت ما هي فائدة سبب الرتول ؟ قل له فوائد عظيمة ، أهـم                     ) ٢(
أنه يورث العلم باآلية ومعناها ، إذ العلم بالسبب يورث العلم باملسبب ، أنت حينما تعلم أن هذا األمر حدث نتيجة هذا : فائدة له 

  . ستعرف إذاً ما املراد ذا اللفظ الذي جاء يف هذه القضية ، تفهمه على أصلهاألمر
: وهل األوىل للمفسر إذا جاء يفسر اآلية ، هل األوىل أن يبدأ ببيان السبب ، أم األوىل أن يبدأ ببيان املناسبة، على أقوال ثالثة، ثالثها

على بيان السبب بدأ به، وإن توقف فهم اآلية على بيان املناسبة ؛ بدأ به، فإن أن يبدأ مبا يعني على فهم اآلية ، فإن توقف فهم اآلية 
= 



٣٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
         بِه ادري كَذَا يةُ فالْآي هذه لَتزن ملُهقَوةً أَنَّ        وارت بِه ادريولِ وزالن ببس هةً أَنارت

  .)١(ذَلك داخلٌ في الْآية وإِنْ لَم يكُن السبب كَما تقُولُ عنى بِهذه الْآية كَذَا
                                           

=  
  . استويا بدأ بسبب الرتول

أنه إذا مل يعرف هل هذا الرجل يف ميينه أو يف طالقه أو يف : من فروع هذه القاعدة ، أن الفقهاء قالوا : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ينظر يف السبب الذي هيج هذا الرجـل        : حكم ، إذا مل يعرف ما هو قصده وما هي نيته ؛ قالوا              غريها من األلفاظ اليت يناط فيها       

اخل ، فإن السبب الذي هيج هذه يكون معيناً لنية وقصد احلالف أو صاحب اليمني أو الذي                 ..لقول هذه اللفظة من طالق أو ميني        
  .قال هذا اللفظ 

ة للمفسر وأيضاً للفقيه ، هو حيتاجها يف فهم النصوص من القرآن والسنة ، وحيتاجها أيضاً يف   فقضية العلم بالسبب من القضايا املهم     
  .ترتيل األحكام الشرعية على أفراد الناس 

  .عندنا سبب لكن ال نسميه سبب نزول ، إمنا نسميه سبب ورود احلديث : هل يوجد سبب نزول للحديث ؟ نقول : فائدة
لباب النقول (سيد صقر، و: ، وهو مطبوع متداول بتحقيق  )أسباب الرتول للواحدي  : (نزول القرآن   من الكتب املصنفة يف أسباب      

  .جلالل الدين السيوطي، وهو أيضاً كتاب معروف متداول ) يف معرفة أسباب الرتول 
يوطي، وشراح للس ) أسباب ورود احلديث(للحسيين ، و ) أسباب ورود احلديث: (مسه اويف احلديث كتاب كبري يف ثالثة جملدات      

 ببيان سبب ورود احلديث وقصته ملا يتوقف على معرفة السبب وقصة احلديث من بيـان وإيـضاح ملعـىن                    احلديث يهتمون غالبا  
  .احلديث

  .األلفاظ غري الصرحية، األلفاظ احملتملة: هذا الذي قلنا عنه ) ١(
إذا ضبطت هذه   : ألنه يذكر أقواالً كثرية، فنقول له     : ذا ؟ يقولون    نتعب من قراءة تفسري ابن كثري ، ملا       : خوة يقول   إلأحياناً بعض ا  

القاعدة يف اختالف التضاد واختالف التنوع؛ مل تعد تصعب عليك القراءة يف تفسري ابن كثري؛ ألن أغلب التفسري الوارد يف تفسري                     
عىن الواحد بأكثر من لفظ ، أو ميثلون بأمثلة         ابن كثري هو من أقوال الصحابة والتابعني وهو من باب اختالف التنوع يعربون عن امل              

فإنه إذا جاءت صيغة يف سبب الرتول، صيغة غـري صـرحية،   ! تدخل حتت ما جاء يف اآلية، فإذا ما تكلموا عن سبب الرتول فانتبه           
أن ذلك مما يدخل كقوهلم نزلت اآلية يف كذا، أو سبب نزول اآلية كذا، وتعددت يف املوضع الواحد فإن ذلك يدل على أن مرادهم 

  .معىن هذه اآلية كذا ، أو أن هذا املعىن داخل يف تفسري اآلية: يف معىن اآلية، كأنه يقول 
  . فتزول بذلك الكثري من املشقة والصعوبة يف التعامل مع هذه الكتب 

البن )  املسري يف علم التفسري زاد: (من الكتب املساعدة يف التعامل مع الروايات الواردة يف التفسري باملأثور ؛ كتاب  : فائدة
تأيت سبعة أو مثانية روايات ، واحدة عن : اجلوزي، هذا الكتاب حترى فيه رمحه اهللا، أن خيتصر األقوال الكثرية يف أقوال قليلة، فمثالً

يف تفسري :  يقولابن عباس ، وواحدة عن مكحول ، وكذا، كلها ترجع إىل قول واحد، مث جتد روايتني ترجع إىل قول ثالث، فيأيت
هذه اآلية ثالثة أقوال، القول األول كذا وهو مروي عن فالن وعن فالن، القول الثاين كذا وهو مروي عن فالن وفالن ، القول 

اخل ، فهذا يف احلقيقة يساعدك على التعامل مع كتب التفسري باملأثور ، والسبب يف حترير عبارة ابن اجلوزي يف هذا .. كذا : الثالث 
املغين يف (أنه خلص هذا الكتاب من كتاب له كبري امسه : تاب وأن تصنيفه يف هذا الكتاب يعترب من أفضل كتبه اليت صنفها الك

، مث بعد ما خلصه وقرأه قراءة حبث وحترير مع سيف الدين ابن تيمية عم اد ابن تيمية ، قرأه معه قراءة حبث وحترير من ) التفسري
أنه خلصه من كتابه الكبري ، وال شك أن : ؟ األول ) زاد املسري: (فكم أمر تيسر لتحرير هذا الكتاب أول الكتاب إىل آخره ، 

أن عبارته حتررت مبجالس املذاكرة والبحث مع السيف ابن : الثاين . الرجل ملا يلخص من كتاب كبري سيكون دقيقاً يف عبارته
الكتاب العبارات الواردة يف التفسري ، ويعترب كتابه من الكتب املساعدة يف تيمية، ألنه قرأه معه قراءة حبث ونظر فتحررت يف هذا 

للماوردي ، ) النكت والعيون(حترير األقوال الواردة عن السلف يف تفسري اآلية وهو يف حتريره ومجعه لألقوال أفضل من كتاب 
  . ولة يف هذا البابوأفضل من كتاب التفسري للعز بن عبد السالم ، وأفضل من كثري من الكتب املنق

ما الفائدة ؟ أقـول     . أن هذا الكتاب يعترب من كتب التفسري اليت مؤلفوها من علماء احلنابلة           ): زاد املسري (أمر آخر يف هذا الكتاب      
 هذا الرجل حنبلي ، فلما جاء إىل تفسري آيات األحكام يف داخل التفسري اعتىن ببيان املذهب احلنبلي ، ال جتـد يف املكتبـة                       : لك

التفسريية كتاباً يف أحكام القرآن مؤلفه حنبلي ، عندنا أحكام القرآن البن العريب املالكي ، عندنا أحكام القرآن للكيـا اهلراسـي                      
شافعي ، وأحكام القرآن للجصاص حنفي، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب مالكي، عندنا التفسري الكبري للرازي وما تضمنه مـن                   
= 



٣٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 هلْ يجـرِي مجـرى      نزلَت هذه الْآيةُ في كَذَا    : وقَد تنازع الْعلَماُء في قَولِ الصاحبِ      

  الْمسند كَما يذْكُر السبب الَّذي أُنزِلَت لأَجله أَو يجرِي مجرى التفِْسريِ منه الَّذي لَيس بِمسند؟
مسانِد علَى هـذَا الاصـطلَاحِ      فَالْبخارِي يدخلُه في الْمسند وغَيره لَا يدخلُه في الْمسند، وأَكْثَر الْ          

رِهغَيد ومأَح دنس؛ كَمدنسي الْمذَا فثْلَ هلُونَ مخدي مكُلَّه مهفَإِن هبقع لَتزا نببس ا إذَا ذَكَرم لَاف١(بِخ( .  
    مهدلُ أَحذَا؛ فَقَوه رِفإِذَا عو :    ي كَذَا، لَا يف لَتزي كَذَا إذَا كَانَ اللَّفْظُ         نف لَتزرِ نلَ الْآخي قَوافن

؛ وإِذَا ذَكَر أَحدهم لَها سببا نزلَت لأَجله وذَكَر الْآخر سـببا            . يتناولُهما كَما ذَكَرناه في التفِْسريِ بِالْمثَالِ     
ونَ نزلَت عقب تلْك الْأَسبابِ، أَو تكُونَ نزلَت مرتينِ مرةً لهذَا السببِ ومرةً             فَقَد يمكن صدقُهما بِأَنْ تكُ    

  .)٢(لهذَا السببِ

                                           
=  

  .وعليه فإن كتاب زاد املسري جدير بأن يعتىن به ، واهللا املوفقآيات األحكام شافعي ؛ 

سئل رسول اهللا    "، أو   "حدث كذا فأنزل اهللا كذا    : "اتفقوا على أن ما جاء عن الصحايب يف بيان سبب الرتول بصيغة صرحية كقوله             ) ١(
  .، أنه مرفوع، وأدخلوه يف مصنفاهم املفردة للمرفوعات"عن كذا فأنزل اهللا كذا

  ، "سبب نزول اآلية كذا"، أو "نزلت هذه اآلية يف كذا: "ختلفوا يف ما جاء عن الصحابة بصيغة غري صرحية كقولهوا
  . فاإلمام البخاري ومسلم أدخاله يف كتابيهما
  .وغريمها ال يدخله، وأكثر املسانيد على هذا

ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري الصحايب الذي : "على أن ذلك من منهج البخاري، فقال    ) ٢/٢٥٨(وقد نص احلاكم يف املستدرك      
  اهـ".شهد الوحي والترتيل عند الشيخني حديثاً مسنداً

أن الصحايب الذي شهد الوحي والترتيل فأخرب عن آية         ] السلوم/ ١٤٩ص[واختار يف كتاب معرفة علوم احلديث يف النوع اخلامس          
  .الف تفسريهم املوقوف عليهممن القرآن أا نزلت يف كذا وكذا، فإنه حديث مسند، خب

أن تفسري الصحايب للقرآن العظيم وبيانه ألسباب       : والذي يترجح حبسب القاعدة األوىل املذكورة يف كتاب مقدمة أصول التفسري            
يـاره يف  ويستفاد من تقرير ابن تيمية رمحه اهللا للقاعدة أن هذا اخت . الرتول هو من قبيل املرفوع حكماً، ما مل يقم دليل على خالفه           

  .هذه املسألة هنا، وقد سبق أن ذكرت أن هذا مما ينبين على هذه القاعدة األوىل املشار إليها

  : هذه العبارة من كالم الشيخ ، تضمنت التنبيه على أكثر من مسألة وهي ) ٢(
حدث كـذا  : بب ، فهذا يقول أنه ماذا تعمل إذا جاءت عبارات صرحية يف سبب الرتول ، واختلفوا يف حتديد الس            : املسألة األوىل   

هنا ننظر أوالً يف صحة السند وثبوته ، إن ثبـت  : فأنزل اهللا كذا وذكر هذه اآلية ، وآخر يقول مثله ، ويذكر نفس اآلية ؟ فنقول   
   .إن اآلية تكرر نزوهلا: أو أن نقول . إن اآلية نزلت عقب هذين السببني: السند يف الروايتني فال مانع من أن نقول عندها 

  هل يصح القول بتكرار نزول القرآن؟: املسألة الثانية اليت يشملها كالم شيخ اإلسالم هي 
ألن اآلية نزلت فما املعىن من نزوهلا : ألنه حتصيل حاصل يقول : إنه ال يصح القول بتكرار نزول القرآن ، قال : من العلماء من قال 

:  أعرف قائالً له من السلف ، إمنا قاله بعض املتأخرين وتبنوه ، ولكن الصواب                أن هذا القول قول باطل ال     : مرة ثانية ؟ ، والواقع      
حديث الرسول صلى اهللا عليه     : أنه ال مانع من القول بتكرار نزول القرآن بل جاءت أدلة نبوية تدل على تكرار نزول القرآن منها                   

، فإن هذا احلديث يدل على أن القرآن تكرر نزوله ،  ]ائيالنس"[أُنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف       : " وسلم أنه قال    
إن القرآن أول ما نزل مل يرتل على سبعة أحرف ، إمنا نزل على حرف من هذه األحرف مث يف كل مـرة                       : وتقرير ذلك أن نقول     

ه على حرف فاسـتزدته     نزل علي جربيل بالقرآن فأقرأين إيا     : " يرتل على حرف آخر كما تفيده روايات هذا احلديث فإنه يقول            
  . ، فإنه يدل على تكرار الرتول " فزادين حرفاً 

والواقع أيضاً يدل على هذا ، فإن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف إمنا وقع يف املدينة ، فقد جاء يف إحدى روايـات هـذا                          
 وهـو   –، فسمى هذا املوضع     ) املراء  أتى جربيل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند أحجار          : ( احلديث عن أيب بن كعب أنه قال        

= 



٣٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  : وهذَان الصنفَان اللَّذَان ذَكَرناهما في تنوعِ التفِْسريِ

فَاتالصاِء ومعِ الْأَسونتةً لارت.  
  وتارةً لذكْرِ بعضِ أَنواعِ الْمسمى وأَقْسامه كَالتمثيلَات؛

فلتخم هأَن ظَني يالَّذ ةالْأُم لَففِْسريِ سي تف بالا الْغمه.  
  ؛ مرينِومن التنازعِ الْموجود عنهم ما يكُونُ اللَّفْظُ فيه محتملًا للْأَ

       كَلَفْظ ي اللَّفْظكًا فرتشم نِهكَوا لإم)ةروقَس (         ـدالْأَس بِـه ادـريي وامالر بِه ادري يالَّذ .  لَفْـظو
)سعسع (هاربإِدلِ والُ اللَّيإقْب بِه ادري يالَّذ.  

: لَكن الْمراد بِه أَحد النوعينِ أَو أَحد الشيئَينِ كَالضمائرِ في قَولـه             وإِما لكَونِه متواطئًا في الْأَصلِ      
 وما ﴾والشفْعِ والْوترِ. ولَيالٍ عشرٍ. والْفَجرِ﴿:  وكَلَفْظ ﴾﴿فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى﴾، ثُم دنا فَتدلَّى﴿

ذَل هب؛أَشك  
  فَمثْلُ هذَا قَد يجوز أَنْ يراد بِه كُلُّ الْمعانِي الَّتي قَالَها السلَف، وقَد لَا يجوز ذَلك؛

  .فَالْأَولُ إما لكَون الْآية نزلَت مرتينِ فَأُرِيد بِها هذَا تارةً وهذَا تارةً

                                           
=  

هو الفـرع   : واملقصود باألضاة . ، وهو موضع معروف باملدينة    "عند أحجار املراء عند أضاة بين غفار       "–موضع معروف يف املدينة     
قَد جعلَ (  ، )سرِي: (فإذا كان أصغر منه قليالً يسمى ) . أضاة: (املائي الصغري ، مسيل املاء املتفرع من مسيل صغري ، هذا يسمى 

كانت قبيلة بين غفار ترتل عند هذه األضاة عند هذا املسيل من مسيل املاء ، فالرسول صلى ). ٢٤من اآلية: مرمي)(ربك تحتك سرِياً
مما يـدل أن    اهللا عليه وسلم يف حديث أيب ذكر أن جربيالً أتاه عند أضاة بين غفار وعند أحجار املراء ، فهذا اسم مكان يف املدينة                        

استمر يرتل عشر سنوات على حرف واحد ، ولذلك : القرآن نزل يف مكة على حرف مث جاء التخفيف بعد ذلك يف املدينة ، يعين          
  .يف الرتلة األوىل : أي ]. البخاري)[إذا اختلفتم فاكتبوه على لسان قريش فإنه به نزل: (عثمان رضي اهللا عنه ملا مجع القرآن قال

  . على أن القرآن تكرر نزوله فهذا فيه دليل
ال سلف لقائلها ، : وعليه فإن دعوى أن القرآن مل يتكرر نزوله ، وأن تكرار نزوله حتصيل حاصل، دعوى يكفي يف ردها أن نقول  

ال مانع وقد قامت أدلة تدل على بطالن قوله ، فإذا مل يكن هناك مانع شرعي من تكرار الرتول ؛ فكذا أيضاً : ويتأيد هذا بأن نقول 
  .شرعي من تكرار سبب الرتول 

مكية ، حىت إنه يف آخرها أشار إىل الوليد بن عقبة ) الكوثر ( الشائع عند العلماء أن سورة : ولعل هذا يوضح بعض األمور ، فمثالً 
 ثبت سند بذلك فهي مكية ، لكـن  ، من كفار قريش ، الشائع عندهم أا مكية ، فإن ) ٣:الكوثر) (إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر   : (بقوله  

: بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءة مث أفاق ، فقلنا   : أخرج مسلم يف الصحيح عن أنس بن مالك قال          
. فَصلِّ لربك وانحر . عطَيناك الْكَوثَر إِنا أَ. بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ : (أنزل علي آنفاً : " ما إغفاءتك تلك ؟ قال     ! يا رسول اهللا    

   رتالْأَب وه انِئَكوأنس بن مالك كان يف املدينة ، إذاً هذه السورة على هذا احلديث يف صحيح مسلم تكون مدنية ، فإذا قام                ) . إِنَّ ش
  .ر الرتول بتكرا: دليل صحيح صريح أن السورة مكية ؛ عندها جنمع بني هذين القولني 

املعوذات ، املشهور عند أهل التفسري أا مكية ، والذي ورد يف كتب احلديث أا نزلت ملا سحر لبيد بن األعـصم                      : خذوا مثالً   
قُلْ هـو اللَّـه   (اليهودي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرتل عليه جربيل وحلَّ عنه عقَد السحر بأن تال عليه إحدى عشرة مرة        

دأَح) (الْفَلَقِ   (، و ) ١:اإلخالص بوذُ بِرقُلْ أَع) (اسِ   (، و ) ١:الفلقالن بوذُ بِرقُلْ أَع) (ا أُنزلت عليه يف هذه القـصة       ) ١:الناسوأ
  .إن صح مستند أهل التفسري يف أن هذه السورة نزلت يف مكة ؛ فنجمع بني الروايات بتكرار الرتول: فكيف جنمع ؟ فاجلواب



٤٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
    اللَّفْظ نكَوا لإِمـاءِ             والْفُقَه أَكْثَـر كذَل زوج إذْ قَد اهينعم بِه ادرأَنْ ي وزجي كرتشالْم :

  .الْمالكيةُ والشافعيةُ والْحنبليةُ وكَثري من أَهلِ الْكَلَامِ
        ي ا إذَا لَمامكُونُ عئًا فَياطوتم اللَّفْظ نكَوا لإِمو          يـهف ـحإذَا ص عوذَا النفَه وجِبم هيصصختل كُن

  . )١(الْقَولَان كَانَ من الصنف الثَّانِي
                                           

  : على فهم كالم املصنف رمحه اهللا، فأقول- إن شاء اهللا تعاىل - تعليق خمتصر يف معرفة األلفاظ يساعد هذا) ١(
  :األلفاظ يف اللغة على أنواع

  : األلفاظ املتباينة : النوع األول 
لفظ مبعنـاه عـن     وهي أن يستقل كل لفظ مبعىن خيتلف فيه عن اآلخر ، فاجلمل غري الكرسي غري احلصان غري اهلرة ، يستقل كل                      

، فلكل لفظة معىن ختتلف به      )متباين لفظي (اآلخر، وهكذا غالب ألفاظ اللغة من قبيل األلفاظ املتباينة، ويسمي هذا النوع بعضهم              
  .عن األخرى
  . وهي أن يأيت لفظ واحد وله أكثر من معىن ، واملعاين خمتلفة : اليت هي من قبيل املشترك اللفظيظاأللفا: النوع الثاين 

حيض وطهـر،   : مبعىن  ) قرء  ( األسد والرامي ، وكلمة     : مبعىن  ) قسورة  ( أقبل وأدبر ، وكلمة     : مبعىن  ) عسعس  ( كلمة  : مثل  
  . وقس على ذلك 

  كيف يعرف العريب أن املراد هذا أو هذا ؟ : فإن قيل
. فظي ألا حتتمل أكثر مـن معـىن         هي من باب املشترك الل    ) طاهر  ( كلمة  : يعرف ذلك بداللة السياق، مثال ذلك       : فاجلواب

أنه على غري حدث، فهو ليس بنجس لكنه حمدث، فهو من ارتفع عنه             :ليس بنجس ، وحتتمل مبعىن      : بأنه) طاهر  ( فتحتمل كلمة   
إِنمـا  ( مسلم مؤمن ، فيصري املشرك جنساً ، وقد جـاء يف القـرآن           : وحتتمل معىن ويشمل هذا احلدث األصغر واألكرب،      احلدث،  

أمـا علمـت أن املـؤمن ال        : " ، وهذا معىن حديث الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم            ) ٢٨من اآلية : التوبة)(لْمشرِكُونَ نجس ا
النجاسـة  : الطهارة املعنوية اليت هي مبعىن حلُّ الشئ ، يقابلها          :  أنه طاهر ، عندنا أيضاً مبعىن       : ، يعين   ]البخاري ومسلم "[ينجس

اخلمر جنسة  : اخلمر جنسة جناسة معنوية مبعىن أا حمرمة ، ومن الفقهاء من يقول             : فنحن نقول   .  حترمي الشيء    املعنوية اليت هي مبعىن   
  . جناسة عينية 
  .هلا مخسة معان ، هذا مشترك لفظي ) طاهر ( فإذاً كلمة 

إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم : " م يقول صلى اهللا عليه وسل: خذ مثالً . ومشتقاا يتحدد معناها حبسب السياق     ) طاهر  ( كلمة  
ملراد بالطهارة هنا ؟     ا فما" طهور: " قال  " . أوالهن بالتراب   : " ويف رواية   " . فإن طهوره أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب         

 هو إزالة النجاسة، :اإلناء ال يتعرض للحدث ، وليس مبؤمن وال كافر ، وليس حبالل وال حرام، إذاً الذي يقابل الطهارة هنا : نقول
  . هذا السياق دل على املعىن 

  ؟ ) املطهرون(، ما معىن ) ٧٩:الواقعة) (ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ: (قوله تعاىل 
الكالم هنا عن املالئكة ، واملعىن هنا يف املالئكة يشمل الطهارة من احلدث ، ويشمل الطهارة من النجس ألم مالئكـة ال     : نقول  

ثون يون ،حدسنجال ي.  
  . أن تأيت لفظة واحدة حتتمل أكثر من معىن خمتلف ، والعريب يعرف املعىن املراد حبسب السياق : إذاً املشترك اللفظي 

ذا أحياناً ال ميتنع العريب من محل اللفظة اليت هي من قبيل املشترك اللفظي على مجيع معانيها لعدم قيام مانع مينع من هذا احلمل ، وه                    
  . عليه مجهور أهل العلم ، أن املشترك اللفظي ال مانع من محله على مجيع معانيه ما مل مينع من ذلك مانع

: هذه القاعدة يف معىن املشترك اللفظي هي سبب اختالفهم يف معىن حديث عمرو بن حزم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إليه                        
حمتملة هلذه املعاين كلها فال نفسرها      ) طاهر(كلمة  : ، فقال بعض العلماء   ) طاهر( معىن   ، فاختلفوا يف  " أن ال ميس القرآن إال طاهر     "

على مجيع املعاين السابقة ، فال ميس القرآن حمدث ، وال ) طاهر(بأي معىن من املعاين فنتوقف ، ورد عليه بأنه ال مانع من محل كلمة 
لقرآن بأمر حرام ، وما دام جيوز محل اللفظ على كل هذه املعاين ؛ إذاً احلديث ميس القرآن جنس ، وال ميس القرآن كافر ، وال ميس ا

  . يكون دليالً على مجيع هذه املعاين 
أن يأيت لفظ واحد له معنيان خمتلفان ، ولكن يضاد كل منهما        :  وهي نوع من املشترك اللفظي       :األلفاظ املتضادة   : النوع الثالث   

) قرء: (مثل كلمة . أقبل وأدبر معنيان متضادان: ، لكن تالحظ أن ) أدبر(، وهلا معىن ) أقبل(معىن هلا ) عسعس(كلمة : اآلخر مثل 
= 



٤١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  

                                           
=  

  . الطهر واحليض ومها متضادان : هلا معنيان 
  . أن يأيت معىن واحد له أكثر من لفظ  :األلفاظ املترادفة : النوع الرابع 

أسامة ، وليث وهزبـر،  وهـشام        : األسد امسه   : ومثل  . ، ومهند   سيف ، وحسام ، وفيصل      : آلة احلرب السيف ، امسه      : مثل  
  .وضرغام، هذه األلفاظ اليت فيها معىن واحد وله أكثر من اسم يقال عنها ألفاظ مترادفة 

  وقد اختلف أهل اللغة هل يوجد املترادف يف لغة العرب أم ال يوجد ؟ 
أنه يوجد يف : إنه يوجد فيها ذلك ، والصحيح : ادفة ، ومن العلماء من قال ال يوجد يف لغة العرب ألفاظ متر: من العلماء من قال 

أا تشترك يف معىن واحد لكن لكل لفظ التنبيه على صفة ليست : لغة العرب ألفاظ مترادفة مبعىن أا تتشابه يف أصول معانيها مبعىن 
  .يف اللفظ اآلخر 

ا أمساء لآللة اليت يقاتل ا الناس فهي مشتركة يف أداء هذا املعىن ، لكن كل اسم السيف واحلسام واملهند والفيصل ، كله: خذ مثالً 
إشارة إىل أنه يستعمل بالزند والـساعد ،        : من األمساء  ينفرد بذكر صفة يف هذه اآللة مل يذكرها االسم اآلخر ، فتسميته باملهند                 

سبق ( إشارة إىل أنه حيسم به األشياء ،        : ياء ، وتسميته باحلسام     إشارة إىل أنه يستعمل يف فصل األمور واألش       : وتسميته بالفيصل   
أن تشترك األمساء يف أصل املعىن      : وعلى هذا القول يوجد مترادف مبعىن       . هو امسه األصلي    : ، وتسميته بالسيف    ) السيف العذْل   

  . لكن مع هذا لكل لفظة معىن زائد ال تذكره اللفظة األخرى
البن سيده يف معاين    ) احملْكَم  ( للثعاليب ، هذا موضوعه ،      ) فقه اللغة   ( هي كتب فقه اللغة ، كتاب       :  الباب   الكتب املصنفة يف هذا   
كان متكئاً فقعد ، ألن اجللوس يكون عن اتكـاء والقعـود   : تقول كان متكئاً فجلس ، وال تقل : فمثالً . األلفاظ هذا موضوعه  

رك مبعىن واحد وهو أن اإلنسان يستوي على األرض لكن لكل لفظة تنبيه على صفة               كل من القعود واجللوس مشت    . يكون عن قيام    
تنبه على أن هذا االستواء على األرض كان عن اتكاء ، أما            ) جلس  ( كلمة  ) كان متكئاً فجلس    : ( ليست عند األخرى ، فقولنا      

  ) .اهـ الدرس اخلامس . (األرض كان عن قيام تنبه على أن هذا االستواء على ) قعد ( كلمة ) كان واقفاً فقعد : ( قولنا 



٤٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
             انِي بِأَلْفَاظعالْم نوا عربعلَافًا أَنْ يتاسِ اخالن ضعا بلُهعجيو مهنع ةودجوالِ الْمالْأَقْو نمو

قَارِبتيلٌمقَل ةي اللُّغف فادرفَإِنَّ الت فَةادرتلَا م ١(ة(.  
                                           

  )هـ٢٩/٧/١٤٢٣الدرس السادس () ١(
املتباينة ، واملشترك اللفظي ، واملترادفة ، واملتضادة ، ويبقى من أنـواع  : تكلمنا يف الدرس السابق عن أنواع األلفاظ يف اللغة وهي      

  .األلفاظ
  .اللفظ له معىن واحد ، وهذا املعىن له أفراد كثريون أن يوجد :  ، وهي األلفاظ املتواطئة: النوع اخلامس 

، فإا تصدق على زيد وعلى صاحل ، وعلى ناصر ، وعلى حممد ، وعلى هند وعلى علياء ، وعلى زينب ،                      ) إنسان  ( كلمة  : مثل  
تطلق على مكة وجـدة     ) بلد  ( كلمة  : تأيت لفظة واحدة تصدق على أفراد كثريين ، مثل          .  لفظي   ئوغري ذلك ، هذا امسه متواط     

  .أيضاً فهي متواطئ لفظي ) مدينة(واملدينة والرياض ، ومثلها كلمة 
  . إذاً اللفظ الذي يصدق معناه على أفراد كثريين يسمى متواطئ لفظي 

 رجل، أن يكون صدق اللفظ على هذه األفراد متساوياً ، فال فرق بني علي وناصر وسامل يف صفة: يشترط يف هذا املتواطئ اللفظي 
  .تصدق عليهم بالتساوي ) رجل ( فكلهم رجل ، ألن كلمة 

وهي أن يأيت اللفظ يصدق معناه على كثريين ، لكن ال على التساوي ، : ) األلفاظ املشككة ( املشكك اللفظي : النوع السادس 
  .هذا املعىن موجود هنا وموجود هنا ، لكن يف أحدمها وجوده أوىل من اآلخر : فنقول 

تصدق على حياة اهللا عز وجل ، وتصدق على حياة اإلنسان ، وعلى حياة ) حياة ( ، فإن لفظة ) حياة ( ، و) وجود ( فظة ل: مثل 
  . النباتات ، لكن صفة احلياة كصفة كاملة هي هللا سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق جبالله وبكماله سبحانه : املخلوقات مثل 

من قبيل املشكك اللفظي ، ألن هلا       ) حياة  ( ة هي حياة اآلخرة ، فإن لفظة        يخرة ، فإن احلياة احلقيق    احلياة الدنيا ، وحياة اآل    : مثالً  
  .أكثر من فرد تصدق عليه ولكن ليس على وجه التساوي 

زيد شجاع ، وعنترة شجاع ، لكن يف عنترة صفة الشجاعة أكثر مـن زيـد ، فـصفة    : فأنت قد تقول ) شجاعة  ( لفظ  : مثل  
  .ن قبيل املشكك اللفظي ، ألن معناها يصدق على عدة أفراد ال على وجه التساوي الشجاعة م

  .من األلفاظ املشككة ، فالناس ليسوا على التساوي يف وصف اإلميان ، لكن املوصوفني باإلميان كُثُر ) اإلميان ( صفة : مثل 
  .ي وقفنا عنده  كالم شيخ اإلسالم الذ– إن شاء اهللا –إذا فهمتم هذه املقدمة ستفهمون 

اآلن مشترك لفظي ،    ) قسورة  ( إذاً لفظة   ) . قسورة ، فإن املراد ا الرامي ، ويراد ا األسد           : مثل كلمة   : ( يقول شيخ اإلسالم    
 وقد  بالرامي ، ) قسورة(األسد ، فقد يأيت يف كالم املفسرين تفسري كلمة          : الرامي ، والثاين    : األول  : إذ إن هذه اللفظة هلا معنيان       

  .يأيت كالم آخرين تفسريها باألسد وال تنايف بينهما ، ألن هذه اللفظة من قبيل املشترك اللفظي 
أن الضمري يعود إىل جربيل عليه      : ، قول من أقوال أهل التفسري       ) فكان قاب قوسني أو أدىن      . مث دنا فتدىل    : ( كذلك قوله تعاىل    

 حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ألن الضمري من قبيل األلفاظ املتواطئة ، وهو اللفـظ     إن الضمري يعود إىل   : السالم ، وقول آخر يقول      
  .الذي يصدق على كثريين 

  .  أو مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، مما حيتمله اللفظ ، ألن اللفظ من قبيل األلفاظ املتواطئة – عليه السالم –جبربيل : فتفسري الضمري 
، يصدق على صالة الليل أا شفع ووتر ، وقد يصدق على أمور أخرى مثل ليلة القدر ،                  ) الوتر  والشفع و : ( وكذلك قوله تعاىل    

  . وقد جتد يف كالم أهل التفسري تفسريها بأمور أخرى يصدق فيها أا شفع ووتر ، ألا من هذا القبيل 
، فاألول الـذي    )  كُلُّ الْمعانِي الَّتي قَالَها السلَف وقَد لَا يجوز ذَلك         فَمثْلُ هذَا قَد يجوز أَنْ يراد بِه      : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

  .أن تكون مجيع هذه األقوال داخلة يف اآلية : جيوز فيه أن يكون مراداً للسلف 
هذَا تارةً وإِما لكَون اللَّفْظ الْمشترك يجوز أَنْ يراد بِه معنياه           إما لكَون الْآية نزلَت مرتينِ فَأُرِيد بِها هذَا تارةً و         : (قال شيخ اإلسالم    

 متواطئًا فَيكُونُ عاما إذَا لَـم  الْمالكيةُ والشافعيةُ والْحنبليةُ وكَثري من أَهلِ الْكَلَامِ، وإِما لكَون اللَّفْظ : إذْ قَد جوز ذَلك أَكْثَر الْفُقَهاِء       
أشار الشيخ اآلن إىل مسألة تكرار الرتول وقـد         ) . يكُن لتخصيصه موجِب فَهذَا النوع إذَا صح فيه الْقَولَان كَانَ من الصنف الثَّانِي            

  .ل القرآنوز تكرار نزسبق وهللا احلمد بياا، وأن الصحيح أن الدليل الشرعي يقرر جوا
نزول القرآن ؛ فال مانع أن يرتل القرآن أوالً ليقرر معىن من املعاين اليت حيتملها لفظ اآلية مث يرتل ثانيـاً         تكرار  إذا تقرر عندنا جواز     

  . ليقرر فيه معىن آخر ، واملعنيان ال تنايف بينهما 
ال مانع من أن يفسر اللفظ الذي هو        : قبيل املشترك اللفظي ، وعند العلماء       أن اللفظ الذي جاء يف اآلية من        : أو أن يكون تعدد املعىن      

= 



٤٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ومدعا مإِمو رادا نفَإِم آنالْقُر ي أَلْفَاظا فأَم١(و( .  

            اهنعم يعمي جدؤي داحو بِلَفْظ داحو لَفْظ نع ربعقَلَّ أَنْ يقْ   ؛  وت يهكُونُ فلْ يذَا   بهو اهنعمل رِيب

                                           
=  

من قبيل املشترك اللفظي جبميع معانيه بشرط أن ال يكون هناك متانع أو تنايف بينهم ، أو أن ال يقوم دليل على حتديد أحـد هـذه                           
اديث حتتمل أكثر من معىن وال متانع بينهما ، وال مانع           وهذا موطن ينبغي أن يتفطن له املسلم ، إذا إن هناك آيات بل وأح             . املعاين

من تفسري األحاديث ذا املعىن أو اآلية ذا املعىن وهذا املعىن، إال إذا قام دليل مينع ، كأن يقوم دليل على حتديد أحد هذه املعاين يف 
  .املشترك اللفظي، أو أن تقوم علة متنع محل املشترك اللفظي على مجيع معانيه

 إىل أن القول جبواز محل املشترك اللفظي على مجيع معانيه هو قول األكثر من أهـل      – رمحه اهللا    –قد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية       و
  .العلم

أو أن تكون اللفظة يف اآلية من قبيل املتواطئ اللفظي الذي يصدق على كثريين فيكون هذا النوع من الصنف الثاين الذي فيه التفسري 
  . رب املثال من باب ض

أن اآلية إذا سيقت ملعىن ال يستطيع إنسان أن         : الذين تأملوا يف نظم القرآن الكرمي وجدوا أن من إعجاز اللفظ القرآين             ! وهذا سر ) ١(
 أن كل لفظة يف القرآن الكرمي مهمـا . يأيت بلفظ يؤدي هذا املعىن كما جاء يف لفظ اآلية ، وهذا حقيقة اإلعجاز يف النظم القرآين         

  .أتيت بلفظة أخرى ال تقوم مكاا يف أداء املعىن 
تفيد من املعىن ما ال     : قالوا  ) ١٧من اآلية : يوسف)(وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا صادقني      (: قوله تعاىل   : علماء البالغة قالوا    : مثالً  

أنت مل تركن لنا ومل تطمئن لنا حىت لـو  : ، أي ) بِمؤمنٍ لَنا : (وله ألن ق: ، قالوا ) مبصدق لنا ولو كنا صادقني     : (تفيده لو قال    
بدل لفظة  ) مبصدق(منا يوافق الواقع ، فهم أرادوا أن يصفوا اطمئنانه إليهم ال جمرد قبول اخلرب ، فلو أنه جاء بلفظة                    العلمت أن ك  

  .ديق ؛ لذهب هذا املعىن ، مع أن اللفظتني تشتركان يف معىن التص)مبؤمن(
، فجاء التعبري القـرآين     ) مصدق(تفيد معىن التصديق مع األمن واالطمئنان والركون إىل الشيء ، زيادة على كلمة              ) مؤمن(كلمة  

)نيقادا صكُن لَوا ونٍ لَنمؤبِم تا أَنممصدق(بكلمة ) مؤمن(، لينبه على هذا املعىن الذي يزول لو أبدلت كلمة ) و .(  
ومل تـأت بكلمـة   ) الكتـاب (، ملاذا جاءت هنا كلمة  )٢من اآلية : البقرة)(ذَلك الْكتاب ال ريب فيه    . ألـم  : ( آخر   خذوا مثاالً 

  ؟ ) القرآن(
تفيد اإلشارة إىل هذا الكالم بوصف أنه ملفوظ، ألنه يقرأ ويلفظ دون تأكيد على معىن اجلمع والضم ، ) القرآن ( ألن كلمة : قالوا 

تفيد معىن القراءة وزيادة عليها معىن الضم واجلمع وأيضاً مشول جمموع القرآن الكرمي ، وهذا املعىن ال تفيده          ) الكتاب  ( لمة  بينما ك 
  .مبفردها لو جاءت يف هذا احملل ) القرآن ( كلمة 

 التعبري بالكتاب ليشمل هذه     إذ إن املقصود ذا احملل نفي الريب ، فالريب منفي ليس عن جمرد اللفظ بل حىت عن املكتوب ، فجاء                   
  .املعاين الثالثة 
  .  من أن كل مكتوب مقروء ، فتشمل القراءة لنفي الريب عنه كونه مقروءاً) الكتاب ( ملا تفيده كلمة : املعىن األول 
  .نفي الريب عنه كونه مكتوباً: املعىن الثاين 

فإن اإلشارة فيها إىل القراءة دون املعاين األخرى، ) القرآن ( ف كلمة  نفي الريب عنه مجيعه من أوله إىل آخره خبال        : واملعىن الثالث   
أو كلمة  ) الفرقان  ( أو  ) القرآن  ( دون اسم   ) الكتاب  ( باسم  ) ذَلك الْكتاب ال ريب فيه    : (فكان املناسب هلذا السياق أن يقول       

  . يشملها هذا اللفظ دون غريه لإلشارة إىل هذه املعاين اليت) الكتاب ( ، جاء بكلمة ) ترتيل (
وهكذا مهما جئت إىل لفظ من ألفاظ القرآن يف آية وأردت أن تبدله بلفظ آخر يشترك معه يف أصل املعىن ؛ فإنك مهما جئت بلفظ 

 اللغة ويف ال يساوي اللفظ القرآين ، ولذلك أهل التفسري الذين درسوا البالغة القرآنية واإلعجاز القرآين يرفضون القول بالترادف يف
  .وهذا موضوع فقه اللغة. القرآن الكرمي 
زجاج ، : كأس ، إذا كان مملوءاً، وقل: فقعد ، ألن القعود إمنا يكون عن قيام ، قل: كان متكئاً فجلس وال تقل: قل: مثالً يقولون 

إعجاز القرآن يف النظم والبيان هو هـذا        أو إناء إذا كان فارغاً ، هذا كله فقه اللغة يبعد الترادف عن األلفاظ، ألنه عني من عيون                   
فإن الترادف يف اللغة قليل ، وأما يف ألفاظ القرآن فإما نادر وإمـا  : (الذي ذكرناه قبل قليل ، ولذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول          

  ).معدوم



٤٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
آنازِ الْقُرجابِ إعبأَس ن١(م( .  
إنَّ الْمور هو الْحركَةُ كَانَ تقْرِيبا إذْ الْمـور حركَـةٌ           ﴾يوم تمور السماُء مورا   ﴿: فَإِذَا قَالَ الْقَائلُ    

  .  )٢(خفيفَةٌ سرِيعةٌ
وقَضينا إلَى ﴿:  أَنزلْنا إلَيك أَو قيلَ ﴾أَوحينا إلَيك﴿: الْإِعلَام، أَو قيلَ" حي الْو: " وكَذَلك إذَا قَالَ   

 أَي أَعلَمنا وأَمثَالُ ذَلك؛ فَهذَا كُلُّه تقْرِيب لَا تحقيق، فَإِنَّ الْوحي هو إعلَام سرِيع خفـي،                 ﴾بنِي إسرائيلَ 
  .)٣(قَضاُء إلَيهِم أَخص من الْإِعلَامِ فَإِنَّ فيه إنزالًا إلَيهِم وإِحياًء إلَيهِموالْ

        قُـومت وفـرالْح ضعلَ بعج نطَ ما غَلنه نمو هتيدعت يهدعتلِ وعى الْفنعلَ معالْف نمضت برالْعو
  ضٍ كَمعب قَامم     هلي قَوقُولُونَ فا ي :﴿     اجِهإلَى نِع كتجعالِ نؤبِس كظَلَم و       ﴾لَقَد اجِـهنِع عم أَي ﴿  ـنم

ارِي إلَى اللَّهصأَن﴾كذَل وحنو اللَّه عم ٤( أَي( .  
                                           

مثلة ألقوال بعض املفسرين يف تفسري بعد ذلك سيورد لنا شيخ اإلسالم ابن تيمية أ       . هذا من أسباب إعجاز القرآن الكرمي يف النظم         ) ١(
أم يعبرون عن اللفظ    : كلمات من القرآن كل واحد حياول تفسري اللفظة القرآنية بلفظة مقاربة هلا ، فيقول هذا االختالف سببه                  

  .بلفظ قريب منه 
ون يف جمموع هذه العبارات، فإن يف مثل هذا النوع من االختالف يف تفسري القرآن يستحسن مجع كل كالم السلف فإن املعىن سيك

  .كل مفسر سيهتم ببيان لفظة تفيد معىن تدل عليه لفظة اآلية 
باحلركة؛ كان قوله بأن املور هو احلركة من باب التفسري بتقريب معىن املور، وإال ليس جمرد احلركة ) املور ( إذا فسر مفسر : يعين ) ٢(

اإلعالم من معاين : قد جتد من يفسرها باإلعالم ، يقول ) الوحي(كلمة : مثل . كة خفيفة سريعة حر) : املور ( هو معىن املور ، إذ 
  . إعالم بسرعة وخفية ليس جمرد إعالم : الوحي، لكن ليس هو معىن الوحي ككل، إذ إن الوحي

 اللغة العربية ال إليراد حصر كل معـىن    فقد جتد يف كالم املفسرين شيئاً من هذا الباب ، وهو تقريب معىن اللفظ القرآين مبعاين من                
  .اللفظ القرآين 

أنه أوحى إليهم وأعلمهم وأنزل إليهم وأوجب عليهم ، وهذه األربعة كلها مـن              : معناه  ) وقضينا إىل بين إسرائيل     : (يعين يقول   ) ٣(
بأعلمنا ، أو محكنا ، أو أنزلنـا ،        ) ا  قضين( وكلها مرادة يف هذا النص ، قد جتد من أهل التفسري من يفسر              ) قضينا  ( معاين كلمة   

  .هذه كلها معان لتقريب معىن اللفظ ال لتحقيق معىن اللفظ ، فإن هذا خيتلف عن هذا ، إذ ال جتد ألفاظاً مترادفة يف اللغة : يقول 
ى بغري فعل التعدية املعروف له يف اللغـة         أنه قد جيد يف اآلية القرآنية فعالً يعد       : من املسائل اليت تأيت عند التفسري وحيتاجها املفسر         ) ٤(

يراد به معىن  ) إىل: (مثالً ، أو يقول ) من ( يراد به ) على ( حرف التعدية هذا ، مثالً : العربية ، فيلجأ بعض املفسرين إىل أن يقول 
  . اخل .. ، ) على ( 

) إىل: (، فيأيت بعض أهل التفسري فيقـول        ) ٢٤من اآلية : ص)(ى نِعاجِه لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَ    : (مثل هذه اآلية قوله تعاىل      
  .لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه : ، فيصري معىن اآلية ) مع(مبعىن 

أنه يضمن الفعل معـىن  : هذا خطأ ، ال يوجد عندنا يف اللغة العربية حروف تنوب عن حروف ، والصحيح                : شيخ اإلسالم يقول    
ظلمك : ضم وإحلاق ، فاملعىن حينئذ يكون أي        : أي  ) سؤال(، أراد بكلمة    ) لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه     (: آخر وقوله   

مضمن فعالً آخر وهو فعل الضم ، أو فعل اجلمع ، ومل يقـل بتنـاوب                ) سؤال  ( بإدخال وضم نعجتك إىل نعاجه ، فجعل فعل         
  .احلروف 

  . هنا حرف ناب عن حرف كذا : ئل املهمة ألنه يستسهل بعض الناس أن يقول وهذه مسألة من املسا
الباب السادس يف التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها، وذكـر             ) مغين اللبيب (وقد عقد ابن هشام يف كتابه       [

على ) قد(ستدلون به، وتصحيحه بإدخال هذا مما يتداولونه وي: "، وقال"ينوب بعض حروف اجلر عن بعض: "، قوهلم٨٦١منها ص
ت فيه النيابة،   ع هذا مما وق    أن ال نسلم : ، وحينئذ يتعذر استدالهلم به، إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال هلم فيه             ..."ينوب: "قوهلم

ـ                : ولو صح قوهلم جلاز أن يقال      رون يف  مررت يف زيد، ودخلت من عمرو، وكتبت إىل القلم، على أن البصريني ومن تـابعهم ي
= 



٤٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
        عالُ النؤنيِ فَسمضالت نم ةرصاةُ الْبحن ا قَالَهم يققحالتا إلَـى      وهمضا وهعمج نمضتي ةج

اجِهنِع . لُهقَو ككَذَلو :﴿   كـا إلَينيحي أَوـنِ الَّـذع كوننفْتوا لَيإِنْ كَادـك    ﴾وونزِيغـى ينعم نـمض
  .)١(ويصدونك

                                           
=  

األماكن اليت ادعيت فيها النيابة أن احلرف باق على معناه، وأن العامل ضمن معىن عامل يتعدى بذلك احلرف، ألن التجوز يف الفعل 
  اهـ"أسهل منه يف احلرف

: الثالثةالقاعدة  "٨٩٧وذكر يف الباب الثامن الذي عقده يف ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما ال ينحصر من الصور اجلزئية، ذكر ص  
  اهـ"قد يشربون لفظاً معىن لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضميناً، وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتني

وهذه املسألة من مسائل اخلالف بني الكوفيني والبصريني، فالقول جبواز جعل بعض احلروف تقوم مقام بعض، هو قـول أكثـر                     
، اجلـىن الـداين    )١/٢٦٦(البصريني والكـوفيني    : سائل اخلالف بني النحويني     اإلنصاف يف م  : انظر. الكوفيني، خبالف البصريني  

، ونسبه للمحققـني    )٤٣٥،  ٣١٠-٢/٣٠٦(ونصر قول البصريني ابن جين يف اخلصائص        .  ١٥١-١٥٠، مغين اللبيب ص   ٤٦ص
رية النحاة، ومذهب البـصريني  طريقة الكوفيني إىل ظاه) ٢/٢١(، ونسب ابن القيم يف بدائع الفوائد ٤٦املرادي يف اجلىن الداين ص  

  .]  إىل فقهاء أهل العربية
، ) ٧١من اآلية : طـه)(ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخل   : ( اهللا سبحانه وتعاىل يقول عن فرعون ملا توعد بين إسرائيل وددهم قال             

  . جذوع النخل وال يكون فيه على جذوع النخل ، ألن التصليب إمنا يكون على: بعض املفسرين يقول معناها 
هذا الكالم خطأ ، فإن احلروف ال ينوب بعضها عن بعض ، ولكن ضمن              : بتطبيق القاعدة اليت قاهلا شيخ اإلسالم ابن تيمية نقول          

 – فقط – أدخلها ، فأفادت اآلية أنه مل يرِد: ألغرسن أبدانكم يف جذوع النخل ، أي : ، فكأنه قال )  الغرس(معىن التصليب معىن 
يف ) يف ( فبقي حرف . أنه يعلقهم على جذوع النخل ؛ بل إنه يأيت باملسامري فيغرسها يف حلومهم حىت تدخل حلومهم داخل الشجر 

  .على أصله ) يف جذوع النخل: (قوله
 فيـصري معـىن اآليـة       ،) ألغرسـن   ( معىن فعل آخر وهو     )  ألصلبنكم  ( أنه ضمن معىن الفعل     : والسر يف التفسري الثاين هذا      

 فقط جمرد التصليب ، ألن التصليب قد        –ألغرسن حلومكم يف جذوع النخل ، فهو مل يرِد          : أي  ) ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخل   ((
 فيهـا،   تعليق الشيء بدون غرس باملسامري وهذا املعىن غري مراد، وإمنا أراد أن يغرس حلومهم يف جذوع النخل حىت تصري                  : يكون  

ألصلبنكم على جذوع النخل، ملا     : ، وأصل الكالم    )على(ناب عن حرف    ) يف  : ( إلفادة هذا املعىن، ولو قلت      ) يف(فجاء حرف   
  .أفدت املعىن املراد، وقصرت يف فهم اآلية

  .الفعل هنا ضمن معىن فعل آخر يتناسب مع حرف التعدية: إن احلرف ينوب عن حرف آخر ، ولكن قل: فال تقل

لَيفْتنونك يف الذي أو حينا إليك، لكنه       : ال تفْتني يف كذا ، ال تفْتني يف ديين ، فاملناسب أن يقول              : تقول  ) فَتن  ( املناسب لفعل   ) ١(
، ) يف ( مبعـىن  )  عـن  : (، بعض املفسرين بطريق اخلطأ يقول   ) ٧٣من اآلية : اإلسراء)(لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك    : ( قال  

يتعدى ) فَتن  ( لقد كاد أن يفْتني يف ديين ، ألن فعل          : ، كقولك   )وإن كادوا ليفتنونك يف الذي أوحينا إليك      : (فيصري معىن اآلية    
:   ضـمن معـىن   ) ليفتنونك(ال ، هذا من باب تضمني الفعل معىن فعل آخر ، فيكون معىن              : ، لكن شيخ اإلسالم يقول      )يف(بـ  

وإِنْ كَـادوا   : (، فقال   ) يف(يزيغونك ، وحيرفونك ، وحييدونك ، فلما كان هذا الفعل مضمناً معىن فعل آخر جاء حبرف التعدية                  
 أم  :يزيغونك ، وحيرفونك ، وحييدونك ، عن الذي أوحينا إليك ، فليس جمرد معىن اآلية                : أي  ) لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك    

                          م مل يقتصروا على جمرد تشكيكه يف شيء وهو باقٍ عليه ؛ بل إخراجه عن الصراط الـسوين أيبفتنوك وأنت باقٍ ، ال ، اآلية ت
  .الفتنة  ومعىن الزيغان : ، وذا األسلوب تكتسب اآلية معىن ) عن ( وإحرافه عنه وزيغانه عنه ، وهلذا جاء حبرف اجلر 

  اذا مل يأت أصالً بالفعل املضمن الذي يناسب حرف التعدية الذي ذُكر يف اآلية ؟ مل: قد يقول قائل 
  .لكي تشتمل اآلية على معىن الفعلني ، معىن فعل الفتنة ، ومعىن فعل الزيغان : نقول 

  ما الضابط هلذا ؟ : قد تقول 
ضمن ، وعلى املفسر أن ينظر يف السياق والـسباق ،           الضابط هذا احلرف ، حرف التعدية فإنه هو الذي يشري إىل الفعل امل            : نقول  

  .وينظر يف الفعل املضمن املناسب هلذا املوضوع 
هذا من باب تناوب أحرف اجلر ؛ فعلهم هذا خطأ ال يتناسب مع عظمـة األسـلوب                 : فالذين يستسهلون هذه القضية ويقولون      

= 



٤٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
   لُهقَو ككَذَلو    ﴿: وكَذَّب ينمِ الَّذالْقَو نم اهنرصنـا  وناتا بِآي﴾       ـاهنيجـى ننعم نـمض 

اهنلَّصخ١(و( . لُهقَو ككَذَلو :﴿اللَّه ادبا عبِه برشةٌ﴾يريكَث هرظَائنا وى بِهوري نمض )١( .  
                                           

=  
  . القرآين الذي مل يأت فيه لفظ وال حرف إال ملعىن 

وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سـوَء الْعـذَابِ يـذَبحونَ أَبنـاَءكُم ويـستحيونَ                : (وا إىل قوله سبحانه وتعاىل      وانظر
اَءكُماذْكُ  : (، جاءت هذه اآلية نفسها يف سورة إبراهيم       ) ٤٩من اآلية : البقرة)(نِس همقَوى لوسإِذْ قَالَ مإِذْ   و كُملَـيع ةَ اللَّـهموا نِعر

، ال فرق بني اآليتني     ) ٦من اآلية : إبراهيم)(أَنجاكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَابِ ويذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ نِساَءكُم          
بـدون  ) يـذَبحون   .... يسومونكم  : (، ويف سورة البقرة     ) ناءكمويذحبون أب : (، ففي سورة إبراهيم   ) الواو  ( إال حبرف العطف    

  .يف سورة إبراهيم أفاد معىن غريه ملا مل يكن يف البقرة )  الواو ( ، فزيادة حرف ) الواو (
ذبح األبنـاء ،  : ؟ هو ) سوء العذاب (  هو ما) يسومونكُم سوَء الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ نِساَءكُم : (تفسري آية البقرة    

، فسوء العذاب أشياء ، ) يسومونكُم سوَء الْعذَابِ: (واستحياء النساء ، فأفاد أن سوء العذاب هو هذا ، بينما يف سورة إبراهيم قال 
ب شيء آخر غري هذا املذكور ، فدل ذلك على أن سـوء             ، فالواو أفادت أن سوء العذا     ) ويذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ نِساَءكُم   (

العذاب أشياء كثرية منها هذا ، بينما يف البقرة حصر فقط ، فيكون يف البقرة اقتصر على أهم أنواع العذاب ، ويف سورة إبـراهيم                         
  . د بزيادة حرف الواو أشار إىل تعدد أنواع العذاب ، ومنها هذا املذكور وهو ذبح األبناء واستحياء النساء ، فاملعىن زا
هذا احلرف ناب عن حرف آخر ،       : فالتعامل مع القرآن ذه اخلصوصية هو الذي يظهر املعاين ، أما تأيت وتستسهل األمر وتقول                

فهذا الكالم ال يتناسب مع األسلوب القرآين وهو غلط يف التعامل مع القرآن ، هذا قد يصح يف كالم الناس العاديني لكن ال يصح                        
  . القرآن الكرمي الذي مل يأت فيه حرف وال لفظ إال ملعىن مع 

  .يف األرض : قال ) ٣٠من اآلية: البقرة)(وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً : (تأملوا قوله تعاىل 
، طبعاً هنا  ال يوجد تضمني فعل معىن ) ٦٣من اآلية: الفرقان)(ى الْأَرضِ هوناًوعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَ: (ويف اآلية األخرى 

عالمة التضمني، أن يأيت حرف التعديـة غـري   : فال يوجد تضمني ، ألننا قلنا ) على ( يتعدى حبرف اجلر  ) ميشي  ( فعل ألن فعل    
 لكن ملا يأيت حرف التعدية متناسباً مع الفعل         ،مني يف الفعل  مناسب مع الفعل الظاهر مما يشري إىل معىن فعل آخر ، هذا عالمة التض             

  ) .هذا هو الضابط . ( فهذا ليست فيه إشارة إىل تضمني فعل معىن فعل 
يف ) (يف(ملاذا ملا ذكر آدم عليه الصالة والسالم وأنه سيكون يف األرض استعمل حرف ) إِني جاعلٌ في الْأَرضِ: (نرجع إىل اآلية قال 

  ؟) يمشونَ علَى الْأَرضِ: ( قال – وآدم من عباد الرمحن –، وملا ذكر عباد الرمحن ) ضاألر
، أما  ) يف  ( كان مقام ذكر التمكني واإلنزال إىل األرض ، وهذا يناسب حرف الظرفية             : الختالف املقامني ، فاملقام األول      : قالوا  

ن صفام أم ميشون باستعالء يف األرض ، هذا االسـتعالء اإلميـاين الـذين               هو لبيان صفات عباد الرمحن ، فم      : يف املقام الثاين    
  ) .ميشون على األرض ( يستعلون به على رغبات الدنيا وشهواا يناسبه أن يكون 

ناكبِها وكُلُوا من رِزقـه     هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشوا في م        : (قال  ) يف  ( وملا ذكر طلب اإلنسان وسعيه للرزق ذكر        
ورشالن هإِلَيملاذا ؟) يف(لكن هو قال هنا ) على(يناسب احلرف ) مشى(، ألن فعل التعدية ) ١٥:امللك) (و  

اسكنوا وامشوا يف مناكبها يف سهوهلا يف جباهلا واطلبوا الرزق الذي فيهـا ، فكـان                : ألن املقام مقام ذكر الرزق ، وكأن املعىن         
فَامشوا فـي   : (مع املشي فقال    ) يف(أن يأيت الفعل مضمنا معىن طلب الرزق والسكىن فجاء حبرف اجلر            : املناسب ملعىن اآلية هنا     

ألن املقام مقام طلب الرزق ، والفعل ضمن معىن السكون واالستقرار ، استقروا يف ، اسكنوا يف ، بينما ملا ذكر املؤمنني                      ) مناكبِها
املقام مقام استعالئهم على األرض جاء بالفعل على ظاهره وحرف التعدية املناسب له على ظاهره لإلشارة إىل معىن آخـر،                    وكان  

  .والذي دلَّ عليه سياق اآلية وهو بيان ما عليه أهل اإلميان من االستعالء على ما يف األرض 
وإن الدار اآلخرة هلـي  ( ، )  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  (ولذلك دائماً شعار املؤمنني يف فعلهم للطاعات وتركهم للمعاصي          

  .احلياة احلقيقية : يعين ) احليوان 

  ؟ )ونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا(: يف قوله تعاىل) من(ملاذا عبر حبرف التعدية . فالن نصرته على فالن : تقول ) ١(
فكان نصره بنجاته ، وكان جناة بنصر ، بينما لـو   ) نجيناه من ) (نجى(ضمن معىن فعل آخر وهو الفعل       ) صر  ن( ألن فعل   : أقول  
، وجاء ) نصر( مقصوراً على التنجية دون معىن النصر ، لكن ملا جاء باستعمال كلمة  – فقط   –جنيناه من القوم ، كان املعىن       : قال  

فهي جناة بنصر ، ألنه قد حتصل جناة بذلَّة وبعدم نصر ، فهو قـد               ) نجى( معىن النصر والفعل املضمن      أشار إىل ) من(حبرف التعدية   
= 



٤٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
، كَمـا   )٢(راب وحركَةٌ فَهذَا تقْرِيب، وإِلَّا فَالريب فيه اضط     " لَا ريب لَا شك   : "ومن قَالَ 

، )٣("لَا يرِيبـه أَحـد  : مر بِظَبيٍ حاقف فَقَالَ   : "، وفي الْحديث أَنه   "دع ما يرِيبك إلَى ما لَا يرِيبك      : "قَالَ  
  . لاضطراب والْحركَةَفَكَما أَنَّ الْيقني ضمن السكُونَ والطُّمأْنِينةَ فَالريب ضده ضمن ا

  . لَكن لَفْظَه لَا يدلُّ علَيه؛ إنه يستلْزِم هذَا الْمعنى: وإِنْ قيل" الشك"ولَفْظُ 
 واحـدا   لأَنَّ الْمشار إلَيـه وإِنْ كَـانَ      ؛ ذَلك الْكتاب هذَا الْقُرآنُ فَهذَا تقْرِيب     : وكَذَلك إذَا قيلَ    

يتضمن مـن كَونِـه مكْتوبـا       " الْكتابِ"فَالْإِشارةُ بِجِهة الْحضورِ غَير الْإِشارة بِجِهة الْبعد والْغيبة ولَفْظُ          
           ا فَهيادا برظْهوًءا مقْرم نِهكَو نم آنلَفْظُ الْقُر هنمضتا لَا يا موممضم    آني الْقُرةٌ فودجوم وقالْفُر هفَإِذَا  )٤(ذ ،

                                           
=  

:  يريد إثبات املعنيني أما حصال معىن النجاة ومعىن النصر فقـال             – هنا   –ينجو من األمر ولكن بدون نصر ، لكن اهللا عز وجل            
إذ املعىن نـصرناه  ) على(مبعىن ) من: (، هذا املعىن ال يوجد إذا قلت)٧٧من اآلية: األنبياء) (ذَّبوا بِآياتناونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَ   (

هذه احلروف من باب تنـاوب      : على الذين كفروا؛ لذلك غلَّط شيخ اإلسالم ابن تيمية الذين يأتون إىل القرآن الكرمي ، ويقولون                 
  .من باب تضمني الفعل معىن فعل آخر هذا خطأ ، وإمنا هو : احلروف، فيقول

، لكن يف اآلية ملاذا قـال       ) من  ( باحلرف  ) يشرب  ( يشرب من العني ، أو يشرب بالعني ؟ يف اللغة العربية يتعدى فعل              : تقول  ) ١(
  ؟ )يشرب ا عباد اهللا (

، مث جـاء    ) يـشرب   ( يهم ا فجاء بالفعل     أفاد معىن شرم واستمتاعهم ا ، ويفيد معىن شرم ور         : ليفيد ذلك معنيني    : قالوا  
عيناً يشرب بِهـا    : (، فقال تعاىل    ) يروى ، ويستمتع    ( وهو فعل   ) يشرب  ( الذي يناسب فعالً آخر غري      ) الباء  ( بالتعدية حبرف   

   اللَّه ادبذه العني      : ، أي   ) ٦من اآلية : اإلنسان)(ع رد شرب من املاء فقط ، فلو قال       فهو ليس جم  . يشربون ويرتوون ويستمتعون :
يشربون منها ؛ مل نفهم هل شرم باستمتاع ، هل شرم بغري استمتاع ، هل شرم بِرِي، هل شرم بغري ري ، ال يفيد شـيئاً ،                   

، وانظر ماذا تفقد من     ؛ أفاد هذه املعاين الثالثة ، أفاد أم يشربون منها ويستمتعون ا ويرتوون ا               ) يشرب ا   : ( لكن ملا قال    
  ! يشرب منها: يعين ) يشرب ا : ( املعاين لو قال قائل 

  ملاذا أورد شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه املسألة ؟
قد يأيت بعض أهل التفسري عند هذه : أوردها لإلشارة إىل ما يأيت من كالم أهل التفسري يف تقرير معاين اآليات ، فهو يقول        : نقول  

رآن فيفسرها ببعض معناها ال بكل معناها ، وإال فمعىن اآلية يشتمل على معان أكثر من هذا املعىن الـذي حـاول                     احلروف يف الق  
  .املفسر أن يقرب به املعىن املراد يف اآلية 

احلروف يف القرآن ال يتناوب بعضها عن بعض، ولكن تضمنت معـىن            : فهو ضرب أمثلة على هذا من خالل تقريره هلذه القاعدة           
 .أفعال أخرى

شك واضطراب وعدم استقرار وعدم طمأنينة وهدوء، فهو اضطراب         : الريب  : ، يقول   )ال شك (ليست هي جمرد    ) ال ريب (إذاً  ) ٢(
، فالريب يشمل مجيع هذه املعاين ، فإذا وجدت من كـالم  ) ال ريب فيه: (وحركة، هذا هو الريب، فلما نفى اهللا عن القرآن قال   

ال قلق وال تردد يف قبول معانيه إذا ما استقرت يف           : أي  ) ال ريب : (، ومن قال    ) ال شك (مبعىن  ) ال ريب : (أهل التفسري من قال     
النفس وعلمها اإلنسان على احلقيقة وزالت موانع القبول ؛ فإن هذا معىن وهذا معىن ، وكل هذه املعاين مرادة وهي داخلة يف معىن                       

اين هذه اللفظة ، واملعىن الثاين أيضاً من هذه اللفظة، فإذا أردت التفسري على التحقيق ؛ الريب ، فمن فسره بالشك فسر جانبا من مع
  .امجع هذه املعاين كلها

  .ضرِب بسهم فصار واقفاً : ال حيركه أحد ، حاقف يعين : أي ) ٣(
هذا قصور يف بيان معىن اآلية، نعـم        هذا الكتاب؛ لكان يف تفسريه      : مبعىن  ) ذلك الكتاب : (لو جاء أحد يفسر قوله تعاىل     : يقول  ) ٤(

هذا التفسري قرب املعىن لكنه مل يؤد املعىن كامالً، ألنك لو نظرت يف كتب التفسري الذين يراعون هذه األلفـاظ والتراكيـب يف                       
رسـول  ملاذا استعمل وصف اإلشارة للبعيد ، والقرآن قريب بني يدي من يقرؤه ، وال             ) ذلك الكتاب : (األسلوب القرآين يقولون    

اإلشارة إىل بعده وعلوه وعظمته ملا للقرآن من علو وعظمة ينبغـي أن تكـون يف                : صلى اهللا عليه وسلم يقرؤه وهو قريب؟ قالوا         
= 



٤٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
   مهدلَ ﴿: قَالَ أَحسبأَنْ ت﴾  بحت أَي     رقَالَ الْآخو س :        لَـافتاخ نم كُني لَم كذَل وحنو نهترت

  . )١(ونُ إذْ هذَا تقْرِيب للْمعنى كَما تقَدمالتضاد وإِنْ كَانَ الْمحبوس قَد يكُونُ مرتهنا وقَد لَا يكُ
فَإِنَّ مجموع عباراتهِم أَدلُّ علَى الْمقْصود مـن        ؛ وجمع عبارات السلَف في مثْلِ هذَا نافع جِدا         

لَافتاخ نم دذَا فَلَا به عمنِ ويتاربع أَو ةاربكَامِعي الْأَحف كثْلُ ذَلم دوجا يكَم مهنيقَّقٍ بح٢( م( .  
                   أَو ـةامالْع ـدنع راتوتلْ مب لُومعم لَافتاخال ناسِ مالن وممع هإلَي طَرضا يةَ مامأَنَّ ع لَمعن نحنو

      اتلَوالص ددي عا فكَم ةاصانَ         الْخضمرِ رهيِنيِ شعتا وبِهصنو كَاةضِ الزائفَرا وهيتاقوما وهكُوعيرِ رقَادمو
      كرِ ذَلغَيو يتاقوالْمارِ ويِ الْجِممرو قُوفالْوو افالطَّوي       .  )٣(وفو ةوالْإِخو دي الْجف ةابحالص لَافتاخ ثُم

                                           
=  

  .نفوس الناس ألنه كالم اهللا 
  .يف معانيه لبعد من تلبس خبالف تعاليمه عن الوقوف على معانيه لبعده : أو على التفسري اإلشاري وهو هنا معىن مقبول، أن نقول 

يف هذه اآلية إشارة إىل أن من مل يخلِّص نفـسه           : ، فإن أهل العلم قالوا      ) ٧٩:الواقعة) (ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ   : (مثل قوله تعاىل    
وه عـن أن  إشارة إىل بعده وعل) ذلك الكتاب  : ( وداخله عن املعاصي والذنوب فإنه ال يقف على فهم معاين القرآن ، فكذا قوله               

إشارة إىل : فيه ) هذا ( إشارة إىل البعد ، بينما اسم اإلشارة : فيه ) ذلك ( يبلغ أفهام من تلبس بالذنوب واملعاصي ، فاسم اإلشارة 
متر مبا  يألم  أن هذا القرآن بعيد معنوياً يف مكانته وفضله ، وبعيد عن أن تنال معاين ألفاظه ملن بعد عن تعاليمه ف                   : القرب ، واحلقيقة    

للقريب، ) هذا(للبعيد ليس موجوداً يف اسم اإلشارة ) ذلك ( عما فيه من النواهي، فهذا املعىن باسم اإلشارة مل ينته فيه من األوامر و
  .هذا الكتاب ، أو هذا القرآن ؛ مل يأت باملعىن املراد بكامله، وإمنا قرر بعض املعىن: مبعىن ) ذلك الكتاب(فمن فسر 

االختالف املوجود بني السلف هو اختالف تنوع ال        : (د املصنف لقاعدة مستفادة من القاعدة األصلية اليت تكلمنا عليها وهي            ميه) ١(
، فبعد أن بني أن اختالف التنوع تارة يكون من باب ذكْر املثال ، وتارة يكون من باب التعبري عن املعىن الواحـد      ) اختالف تضاد 
  .بألفاظ متعددة 

االختالف قد يكون من باب التعبري عن املشترك اللفظي مبعانيه املتعددة ، أو عن التعبري عن املتواطئ اللفظي ، أو من التعبري وأن هذا 
أنه قد يأيت يف كالمهم كالماً يريدون به تقريـب          : إذا علمت ما سبق ، وخاصة يف الكالم األخري          . باملعاين املتقاربة للفظ القرآين     

  .ين ، إذا انتبهت هلذا؛ اآلن سينبهك على قاعدةمعىن اللفظ القرآ

  . قد يوجد يف بعض اآليات أن يأيت معناها يف جمموع كالم السلف الوارد فيها ال يف بعضه: هذه هي القاعدة نقول ) ٢(
ي حصل بينـهم  ملاذا ؟ ألن اخلالف الذ. قد يكون معىن اآلية يف جمموع عبارات السلف الواردة فيها ال يف بعضها : بصيغة أخرى   

يكون من النوع األخري الذي هو من باب التعبري عن املعاين اليت يف اآلية بألفاظ متقاربة ، أو أن تكون اللفظة اليت فيها من قبيـل                          
 ألنه ليس دائماً أن كل اختالف تنوع وارد عنهم هو ذه املثابة ،            ) قد  ( املشترك اللفظي ، أو املتواطئ اللفظي إذا استعملنا كلمة          

  .مجع عبارات السلف يف مثل هذا نافع جداً فإن جمموع عبارام أدل على املقصود من عبارة أو عبارتني : فيصري الكالم 
 يف بعـضها ،  الأنه قد يوجد يف تفسري بعض اآليات أن يكون معناها يف جمموع عبارات السلف      : ( صياغة هذه القاعدة أن نقول      

لفظي أو املتواطئ اللفظي ، أو التعبري بألفاظ متقاربة للداللة على معىن اآلية ، فاقتصارك علـى                وذلك فيما كان من قبيل املشترك ال      
  ) .قول من أقواهلم فيه إهدار للمعاين األخرى 

هذا معىن قاصر يف تفسري اآلية ، فيصري تفسري اآلية هو جمموع األقوال املـذكورة               ) ال شك   ( بـ  ) ال ريب   ( لو فسرت   : فمثالً  
  .فيها

  .وهذه القاعدة مبنية على حقيقة أن االختالف الوارد بينهم هو اختالف تنوع قد يكون من باب التعبري عن املعىن بألفاظ متقاربة
  ملاذا ال تكون هذه األلفاظ املتقاربة عند أحدهم هي معىن اآلية مبفرده ؟: فإن قيل 

اللفظ القرآين يف مجيع معناه ، فتجد كل واحد منهم ينبه على معىن             ألنه ال يوجد يف القرآن مترادف ، فال يقوم لفظ مقام            : نقول  
  .لفظ اآلية

الشارع عدد صيغ دعاء االستفتاح، وعدد صيغ : أن هناك اختالفاً معلوماً عند العامة واخلاصة ، خالف أقره الشرع ، فمثالً : يعين ) ٣(
= 



٤٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
شضِ         الْمائلِ الْفَرائسورِ مهمي جا فبير وجِبلَا ي كوِ ذَلحنو كَةاسِ      )١(رةُ النامع هإلَي اجتحا يلْ مب

        الْكَلَالَةاِء ونالْأَباِء والْآب نبِ مسالن ودمع وكَالْأَ     ؛ ه هِمائنِس نمو اتوالْأَخو ةوالْإِخ نلَ    مزأَن اجِ فَإِنَّ اللَّهوز
في الْفَرائضِ ثَلَاثَ آيات مفَصلَة  ذَكَر في الْأُولَى الْأُصولَ والْفُروع وذَكَر في الثَّانِية الْحاشيةَ الَّتي تـرِثُ                  

الْوارِثَةَ بِالتعصيبِ وهم الْإِخوةُ لأَبوينِ أَو لأَبٍ واجتماع        بِالْفَرضِ كَالزوجينِ وولَد الْأُم وفي الثَّالثَة الْحاشيةَ        
    رادن ةوالْإِخو دصلى اهللا عليه وسلم            ؛ الْج بِيالن توم دعلَامِ إلَّا بي الْإِسف قَعي ذَا لَمهلو .   قَـد لَافتاخالو
 أَو لذُهولِ عنه وقَد يكُونُ لعدمِ سماعه وقَد يكُونُ للْغلَط في فَهمِ النص وقَد يكُـونُ                 يكُونُ لخفَاِء الدليلِ  

هيلفَاصونَ ترِ دلِ الْأَممبِج رِيفعا التنه ودقْصاجِحٍ فَالْمارِضٍ رعم قَادتاع٢(ل(.  

                                           
=  

ب اختالف التنوع، وجاء أيضاً يف الشرع تعدد صفة صالة اجلنـازة            التشهد ، وأذكار الركوع والسجود ، هذه كلها أشياء من با          
 هي ليست من باب التناقض �بأربع تكبريات وخبمس وبسبع وبتسع ، وهكذا أمور يف الشرع يعلمها من تبصر يف سنة رسول اهللا 

لم السنة وعلم وجوه االخـتالف     إا سعة للناس، يعين من ع     : ولكن من باب التوسعة على الناس، ولذلك كانوا يقولون عن السنة          
  .الواردة يف الشرع الذي أقره الشرع كان يف ذلك توسعة على الناس

ال يظنن ظان أن وجود االختالف يوجب الشك ، فإن االختالف إذا كان من باب التنوع عرِف          : اآلن هو يدفع شبهة فهو يقول       ) ١(
ليس من باب التنوع فهذا مرجعه إىل اتهدين جيتهدون يف هـذه األمـور ،               وجهه ألنه كله أقره الشرع، أما إذا كان االختالف          

أن احلق واحد ال يتعـدد ، أي مـسألة   : فاالختالف من جهة االجتهاد ال من جهة الشرع وإال فإن العلماء القول الراجح عندهم     
ف احلاصل هو بالنسبة ألفهام واجتهادات العلماء ،        خالفية اجتهادية اختلف فيها اجتهاد العلماء فإن احلق فيها واحد ، هذا االختال            

إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُـم            :  ( والدليل على أن احلق واحد قوله صلى اهللا عليه وسلم           
    رأَج طَأَ فَلَهتهدين من يصيب      ) أَخومنهم من خيطئ ، ولكن حىت من أخطأ ال يأمث إمنا له أجر واحد ، طاملا أنـه        ، فذكر أن من ا 

اجتهد ولديه آلة االجتهاد ، يعين أنه متأهل هلذا ، أما لو اجتهد من مل يبلغ آلة االجتهاد فهذا خمطئ حىت لو أصاب ويأمث بذلك ألنه              
  . مل ميلك آلة االجتهاد 

هذا االختالف إذا حصل فمرجعه إىل اجتـهاد        : ، واختالف اتهدين إذا حصل ، فنقول        إذاً الكالم يف اختالف العلماء إذا حصل      
  . العلماء يف الشرع ال إىل الشرع ، فهو ال يوجب شكاً وال ريباً يف الشرع ، فإن اختالف التناقض والتضاد منتف عن الشرع 

ل اليت اختلفوا فيها مل توجب شكاً وال ريباً فهو من باب            مثال ذلك اختالف الصحابة، فهم اختلفوا يف بعض املسائل ، هذه املسائ           
  .اختالف اتهدين حبسب نظرهم واجتهادهم ال حبسب الشرع من حيث هو هو 

للمصنف، فإنه " رفع املالم عن األئمة األعالم"من أراد التفاصيل املتعلقة بعذر العلماء فيما يقع بينهم من اختالف فلريجع إىل كتاب ) ٢(
  .بابه رمحه اهللافرد يف 

  ومن أهم األمور اليت تنبين على هذا الفصل 
  . أنه ال ميكن ترمجة القرآن -١
  . أن ترمجة معاين القرآن إمنا تأيت ببعض معاين اآلية ال مجيعها-٢
  . املعىن- فقط - أن تفسري ألفاظ القرآن بالكلمة ومعناها ال يعطي تفسريا جامعاً ملعاين اآلية، إمنا يقرب -٣
  .أن بعض املواضع يف تفسري القرآن يكون معىن اآلية يف جمموع األقوال الواردة عن السلف يف تفسريها ال يف بعضها -٤
  . خطورة التفسري بالرأي، والبد من مراعاة شروط قبوله، حىت يكون سائغاً-٥



٥٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  فَصلٌ 

ي التف لَافتاخلَى النِ " فِْسريِ عيعو؛" نكرِ ذَليبِغ لَمعا يم هنمقْلُ فَقَطْ والن هدنتسا مم هنم  
  إذْ الْعلْم؛ 

قدصقْلٌ ما نإم .  
 قَّقحلَالٌ مدتا اسإِمو.  

  والْمنقُولُ؛
  .إما عن الْمعصومِ

صعرِ الْمغَي نا عإِمومِ و.  
 سواٌء كَانَ عن الْمعصومِ أَو غَيرِ الْمعصومِ وهذَا هو النوع الْأَولُ            -والْمقْصود بِأَنَّ جِنس الْمنقُولِ     

-يهف كرِفَةُ ذَلعم نكما لَا يم هنمو يفعالضو هنيحِ محرِفَةُ الصعم نكما يم هنم  .  
وهذَا الْقسم الثَّانِي من الْمنقُولِ، وهو ما لَا طَرِيق لَنا إلَى الْجزمِ بِالصدقِ منه؛ عامته مما لَا فَائـدةَ          

  .  فيه فَالْكَلَام فيه من فُضولِ الْكَلَامِ
  . )١(إِنَّ اللَّه نصب علَى الْحق فيه دليلًاوأَما ما يحتاج الْمسلمونَ إلَى معرِفَته فَ

فابِ الْكَهحكَلْبِ أَص ني لَوف ملَافُهتاخ هنيحِ محلَى الصيلَ عللَا دو يدفا لَا يثَالُ مفَم.  
                                           

  هـ٧/٨/١٤٢٣الدرس السابع 
  

: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما مستنده غري ذلك ، يعين: على نوعني االختالف يف التفسري :  شيخ اإلسالم ميهد للقاعدة بقوله)١(
  .األمور االجتهادية على عمومها 

  :أقوال التفسري اليت مستندها النقل 
  . إما أن يكون النقل فيها عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم-١
  . وإما أن يكون النقل عن الصحابة والتابعني-٢

 ما ميكن الوقوف على ما يدل على ثبوته، واجلزم به، ومنها ما ال ميكن لنا الوقوف على ما يدل على ثبوته                      واملنقوالت عموماً منها  
  .واجلزم به

وما حتتاجه األمة ال بد أن ينقل ويبني، وعامة ما ال ميكننا اجلزم به هو مما ال يتوقف عليه عمل، و ال حتتاجه األمة، فهو مما ال فائدة                            
  . من فضول الكالمفيه، والعلم ا هو

وتطبيق هذه القاعدة يف مبهمات القرآن، وهي األمور اليت ذكرها اهللا عزوجل يف كتابه ومل يسمها، مثل كلب أصحاب الكهـف،      
وتعيني حمل الكهف، وأمساء أصحاب الكهف، والشجرة اليت أكل منها آدم عليه الصالة والسالم، واجلزء الذي ضرب منه موسـى          

  .م القتيلعليه الصالة والسال
واملقصود بالثبوت ما يشمل الصحيح لذاته أو لغريه، أو احلسن لذاته أو لغريه، وما يشمل ثبوت اللفظ والقصة، أو القصة فقط دون        

  .اللفظ
فكل ما حتتاجه األمة من معاين القرآن والسنة مما يعود إىل النقل هو منقول وثابت، واألمور اليت تتوقف على النقـل وال حتتاجهـا              

  . مة؛ ال يشترط أن تكون ثابتة، ألن األمة ال حتتاجها وألن العلم ا من فضول العلم األ
  هناك من العلم ضرب ال يضر اجلهل به وال ينفع العلم به ما هو ؟ هو ما سيذكره بعد قليل: مثل ما يقولون 



٥١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ةقَرالْب نى موسم بِه بري ضضِ الَّذعي الْبفو.  

  .نة نوحٍ وما كَانَ خشبهاوفي مقْدارِ سفي
رضالْخ لَهي قَتلَامِ الَّذمِ الْغي اسفو.  

                  بِـيالن نا عيححقْلًا صقُولًا ننذَا مه نا كَانَ مقْلُ فَما النلْمِ بِهالْع طَرِيق ورالْأُم هذفَه كذَل وحنو 
 فَهذَا معلُوم، وما لَم يكُن كَذَلك بلْ كَـانَ          -بِ موسى أَنه الْخضر      كَاسمِ صاح  -صلى اهللا عليه وسلم     

 كَالْمنقُولِ عن كَعبٍ ووهبٍ ومحمد بنِ إسحاق وغَيرِهم ممن يأْخذُ           -،  )١(مما يؤخذُ عن أَهلِ الْكتابِ    
                                           

  هي مما ال حتتاجه األمة ، و ال يتوقف عليه عمل؛ هذه أمثلة يذكرها الشيخ على أمور حتتاج إىل النقل، و ال ميكن اجلزم ا، و) ١(
  ماذا ينقص األمة لو مل تعلم أصحاب الكهف ؟

  ماذا ينقص األمة لو مل تعلم أين مجمع البحرين؟ 
  ماذا ينقص األمة لو مل تعلم اسم كلب أصحاب الكهف؟

  ماذا ينقص األمة لو مل تعلم عدد أصحاب الكهف؟
من : البقرة)(فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها (اجلزء أو البعض الذي ضرب به القتيل فأحياه اهللا مبوسى عليه السالم ماذا ينقص األمة لو مل تعلم 

  ؟ ماذا يضر األمة لو مل يعلموا ما هي الشجرة اليت أكل منها آدم عليه السالم؟ ))٧٣اآلية
  اذا كان امسه؟ ماذا يضر الناس لو مل يعلموا الفيل الذي جاء به أبرهة احلبشي م

  ماذا يضر الناس لو مل يعلموا من قريش ؟ 
  .هذه كلها أشياء هي من فضول الكالم والعلم 

ما جاء بيانه يف الشرع فهذا معلوم من الشرع، وما مل يأت بيانه فهذا ال يضر اجلهل به، لكن األمور اليت حيتاجها الناس ال بد هلا من 
نقل ، وال بد أن يثْبتبيان، وال بد أن ي.  

  ؛)مبهمات القرآن: (هذا القاعدة يف املبهمات، تعرف يف علوم القرآن بعلم مستقل امسه 
  : والقاعدة يف علم مبهمات القرآن 

  :أن املبهمات على قسمني 
  . ها إال اهللا، كتحديد زمن قيام الساعة، وكتحديد عمر الدنيا، وكذكر مفاتح الغيب اليت ال يعلمما استأثر اهللا بعلمه: القسم األول 

  .هذا القسم حيرم طلب العلم به ، وتكلفه ال جيوز ، ألنك تطلب ما أخربك الشارع أنه ال يعلمه أحد : حكمه 
  .وهذا ليس هو موضوع التصنيف يف هذا العلم ، ومن تكلم فيه فإمنا تكلم جبهل ووقع يف أمر حمظور شرعاً 

  :  هللا بعلمه ، ومل يأت يف القرآن أو يف السنة ما يفيد ذلك فهذا على أنواعما مل يستأثر ا: القسم الثاين من أنواع املبهمات 
  .ما أمه يف حمل وفسره يف حمل آخر : النوع األول 

؟ أمه هنا وفسره يف موضع آخر فقال        ) ٦:الفاحتة) (اهدنا الصراطَ الْمستقيم  : (يف قوله تعاىل    ) الصراط املستقيم   ( ما هو   : مثاله  
) ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقاً           : (عاىلت
  ) .٦٩:النساء(

  ) . اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالَّل : (  عليه وسلم بقوله من هم املغضوب عليهم والضالون ؟ فسره الرسول صلى اهللا
  .هذا النوع طلب بيانه من األمور اجلائزة : حكم هذا النوع 

لشحذ اهلمم للبحث والنظر وهو من أوجه التفسري ، فتارة يكون من باب تفسري القرآن بالقرآن، وتارة يكون من باب                    : ووجوده  
  .تارة يكون من باب تفسري القرآن بقول الصحايب تفسري القرآن بالسنة ، و

   .ما أمه اهللا سبحانه وتعاىل ، أو أمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقصد الستر: النوع الثاين 
بني من هو بقصد الستر ، ، فهذا أمه اهللا تعاىل فلم ي      ) ١٧من اآلية : األحقاف)(والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما      : (قوله تعاىل   : مثاله  

  . وكذا مواطن يبهم اهللا سبحانه وتعاىل الشخص الذي فعل أمراً من األمور بقصد الستر عليه 
  .هذا النوع يكره طلب كشفه ، إذا كان اهللا ستره فكيف تكشفه وتفضحه ، فهذا يكره طلبه لكن ال حيرم : حكمه 

 ، كأمور من صفات اجلنة ، وأمور من أحوال اآلخرة ، أمها بقصد أن               التعظيمما أمه اهللا سبحانه وتعاىل بقصد       : النوع الثالث   
= 



٥٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
                                           

=  
  .تكون يف األذهان شيئاً عظيماً ، إما لشرفه وعلوه ، أو لشدته وغلظته

   .التحقريما أمه اهللا تعاىل بقصد : النوع الرابع 
  . ما أمه اهللا تعاىل بقصد التعميم : النوع اخلامس 
عدد أصحاب الكهف وأمساءهم واسم كلبـهم ، واسـم جممـع            : أمه اهللا تعاىل لعدم تعلق فائدة به ، مثل          ما  : النوع السادس   

  .البحرين، وأين هو ، وحنو ذلك ، وهذا يكثر يف قصص القرآن 
  : املبهمات على نوعني : إذاً نقول 

  . مبهمات استأثر اهللا بعلمها ، فطلبها حرام -١
فكلها جيوز طلبها إال النوع الذي فيه طلب الستر فإنه . مها ، فطلبها على أنواع ، ولكل نوع حكم  ومبهمات مل يستأثر اهللا بعل-٢

  .يكره 
وليس جمـرد   . أنه ال جيوز اجلزم بتعيني شيء من املبهمات يف هذه األنواع ما مل يأت الدليل الصحيح الصريح فيها                   : مع مالحظة   

  .ذكرها يف كتب التفسري جيعلنا جنزم ا 
هـي  : كـثريين يقولـون    جتـد ، يف كتب التفسري   ) ٢٠من اآلية : القصص)(وجاَء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة    : (قوله تعاىل   : ال  مث
  ، هذا غري صحيح ألنه مل يأت يف نص صحيح صريح فكيف يساق مساق املسلَّمات ؟ )أنطاكية(

أنه ال ميكنك أن جتزم بشيء من تعيني هذه املبهمات : لى أمر خطري وهو القاعدة هذه تنبهك على أنواع املبهمات ، وتنبهك ع: إذاً 
ما مل يكن لديك دليل صحيح صريح ، وال حرج أن تذكره ولكنك تذكره على سبيل االحتمال، مثل ما قال الرسول صـلى اهللا                        

  ).إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذِّبوهم : ( عليه وسلم 
 ففي بعض األحاديـث     – أخبار أهل الكتاب     –يث الواردة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اإلسرائيليات           وقد اختلفت األحاد  

ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن قراءة كتب أهل الكتاب وعن النظر فيها وبالتايل عن حكايتها ، من هذا ملا جاء مرة يف أحد                         
واهللا لو أن موسى حياً ! أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب ؟: ( رقة من التوراة فقال طرقات املدينة ، ورأى عمر رضي اهللا عنه يطالع و

عدم جواز مطالعة كتب أهل الكتب وبالتايل ال جيوز النظر يف           : ، هذا النص أفاد عند العلماء       ]أمحد والدارمي )[ما وسعه إال اتباعي   
  . أخبارهم 
 ثان ثوا عن بين إسرائيل وال حرج بلِّ: ( يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم : نصينفي احلرج : ، فهنا ) غوا عين ولو آية ، وحد.  

إذا حدثكم أهل الكتـاب فـال       : (  يقول فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم         – رمحه اهللا    –وهو ما أشار إليه املصنف      : نص ثالث   
  ) .تصدقوهم وال تكذِّبوهم 

 : - رمحهم اهللا    –قال العلماء   :  يف أول التفسري قال      – رمحه اهللا    –وهلم احلافظ ابن كثري     مجع العلماء بني هذه النصوص ، وذكر ق       
  :إن أخبار أهل الكتاب على ثالثة أنواع 

ما نعلم بطالنه مبا جاءنا من الوحي ، فهذا ال جيوز لنا أن حنكيه وال أن نسوقَه ، وإن سقناه فإننا نـرده ونكذِّبـه ،       : النوع األول   
  . قام لدينا يف شرعنا من الدليل على أن هذا من الباطل وذلك ملا

ما جاءنا من أخبار أهل الكتاب مما نعلم صدقه ملوافقته ما أخربنا اهللا عز وجل به ، وهذا كثري من األشياء يف التوراة                       : النوع الثاين   
:  الذي قال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم         واإلجنيل جندها توافق ما عندنا ، وبالذات يف باب القصص واألخبار ، فهذا النوع هو              

  . فيما علمتم أنه يوافق ما عندكم : ، أي ) وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج ( 
إذا حدثكم أهل الكتاب فـال      : ( ما ال يوافق وال خيالف ، فهذا هو الذي عناه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله                 : النوع الثالث   

  . أنتم ال تعلمون كذم فيه: يعين ) وال تكذبوهم ( ألنه ال تعلمون صدقهم فيه ، ) ال تصدقوهم ) . ( هم تصدقوهم وال تكذبو
 – رمحه اهللا –ما أشار إليه املصنف : بعض أنواع املبهمات هذه قد يأيت تفسريها يف نفس كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، مثل 

اخلَضر ، بل بين النيب صلى اهللا عليه وسلم : الذي حصلت معه احملاورة والقصة هو أنه جاء يف احلديث الصحيح أن صاحب موسى       
: أنه جاء ليجلس على وسادة من فرو كبش أبيض فلما جلس عليها اخضرتْ  فسمي: سبب تسميته باخلَضر ، فقد جاء يف احلديث 

القرآن ، وهو صاحب موسى وزاد أنه بني سبب التسمية ، فهذا            ، هذا جاء يف حديث صحيح ، فعين مبهماً يف           ]البخاري[باخلَضر
  .من نوع املبهمات اليت جيوز حكايتها واجلزم ا ملا ورد من النص الصحيح الصريح يف إثباا 

لكن أين جممع البحرين ؟ أين سد القرنني ؟ هذا ليس عندنا فيه خرب ، بل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم نفـسه يف بعـض                         
  )]. ٤٦٧٤(، وأبو داود)١١١(مستدرك احلاكم[ال أدري أتبع نيب أم ال ؟: املبهمات ال جيزم فيقول 

= 



٥٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ا لَا يجوز تصديقُه ولَا تكْذيبه إلَّا بِحجة كَما ثَبت في الصحيحِ عن النبِي       فَهذَ -عن أَهلِ الْكتابِ    

إذَا حدثَكُم أَهلُ الْكتابِ فَلَا تصدقُوهم ولَا تكَذِّبوهم فَإِما أَنْ يحـدثُوكُم            : "صلى اهللا عليه وسلم أَنه قَالَ       
  . )١ ("تكَذِّبوه وإِما أَنْ يحدثُوكُم بِباطلِ فَتصدقُوهبِحق فَ

وكَذَلك ما نقلَ عن بعضِ التابِعني وإِنْ لَم يذْكُر أَنه أَخذَه عن أَهلِ الْكتابِ؛ فَمتى اختلَف التابِعونَ     
  . علَى بعضٍلَم يكُن بعض أَقْوالهِم حجةً

  وما نقلَ في ذَلك عن بعضِ الصحابة نقْلًا صحيحا فَالنفْس إلَيه أَسكَن مما نقلَ عن بعضِ التابِعني؛
هعمس نضِ معب نم صلى اهللا عليه وسلم أَو بِيالن نم هعمكُونَ سالَ أَنْ يمتأَنَّ احىلأَقْو هنم .  

نيابِعقْلِ التن نابِ أَقَلُّ متلِ الْكأَه نع ةابحقْلَ الصأَنَّ نلو.  
                     ـنـوا عهن قَـدـابِ وتـلِ الْكأَه نع ذَهأَخ هقَالُ إني ففَكَي قُولُها ييمبِ فاحمِ  الصزج عمو

  ).٢(تصديقهِم؟
                                           

=  
 .ال جيوز اجلزم بشيء من املبهمات ما مل يكن هناك مستند صحيح صريح يف هذا املوضوع : إذاً 

  . إن مل يذْكُر أنه أخذه من أهل  الكتابواحلال أنكم ال تعلمون صدقهم من كَذم ، وكذلك من بعض التابعني ، و: يعين) ١(
 

 لدى بعض الناس جرأة غريبة، إذا ما جاء نص عن الصحايب، يف قضية مما ال جيدها يف القرآن العظيم والسنة النبوية، فإنه يهجم على )٢(
  !القول بأا مما تلقاه ذلك الصحايب عن بين إسرائيل

ال شك أن الصحايب الذي جاء يف كالمه ما هو من قبيل كشف املبهم، لن يورد                : فأقولواحلقيقة أن األمر حيتاج إىل وقفة متأنية؛        
 إما أن – على فرض أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب     - ما أورده الصحايب     إذاً. شيئاً عن أهل الكتاب خيالف ما يف شرعنا، جنزم بذلك         

حـدثوا عـن بـين إسـرائيل        : "�ويدخل حتت عموم قولـه      يكون مما يوافق شرعنا، وإما أن يكون مما ال يوافق و ال خيالف،              
  ].أمحد وأبو داود"[ وإذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم و ال تكذبوهم"، ]أمحد وأبو داود"[والحرج

: فاجلرأة على رد ما جاء عن الصحايب بدعوى أنه من أخبار أهل الكتاب، ال يناسب علمهم وفضلهم رضي اهللا عنه، ويوضح هذا                     
، أو مما قام على ثبوتـه   �يب إذا جزم بشيء من هذه األمور يف تفسري آية فإنه يغلب على الظن أنه مما تلقاه عن الرسول                    أن الصحا 

  !الدليل، وإال كيف جيزم به يف تفسري اآلية، وهو يعلم أن غاية هذا اخلرب أنه مما ال نصدقه أو نكذبه؟
فُصل القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ وأُنزِل يف بيت العـزة يف            : ( ال   أنه ق  – رضي اهللا عنهما     –من ذلك ما جاء عن ابن عباس        

،واحلاكم يف  )١٢٢٤٣:(الطرباين يف الكبري  )[السماء الدنيا ، مث نزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم منجماً يف ثالث وعشرين سنة                 
  )]. ٢١٠/٢:(،والبزاريف مسنده)٢٩٣٢:(املستدرك

زم بأن هذا من اإلسرائيليات، وبأن هذا مما تلقاه ابن عباس عنهم، مع أن هناك قرائن يف  نفس اخلرب متنـع                      رأيت بعض املتأخرين جي   
  :هذا؛ منها

  .جزم ابن عباس به:  أوالً 
  .ال عالقة له بالتوراة واإلجنيل ألنه يتكلم عن القرآن: ثانياً 
  . وسلمهو يتكلم عن نزول القرآن على الرسول صلى اهللا عليه: ثالثاً 
  .ال خمالف البن عباس يف هذا : رابعاً 

  . فهو مرفوع حكماً ومعىن ، يعين أن له حكم الرفع – وإن كان موقوفاً سنداً –فهذا مما جيعل سند ابن عباس هذا 
إن هذا مـن  : وجاء عن ابن عباس نفسه أنه كان ينهى عن األخذ عن أهل الكتاب، كما روى البخاري يف صحيحه، فكيف نقول 

  .سرائيلياتاإل
 صحيح أنه وقعت له زاملتان من أخبار أهل الكتاب وكتبهم، وكان حيدث ا؛              – رضي اهللا عنهما     –عبد اهللا بن عمرو بن العاص       

= 



٥٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ودقْصالْمو               وه يهالِ فةُ الْأَقْوكَايح يدفلَا تو هيححص لَمعي لَا يالَّذ لَافتاخذَا الثْلَ هأَنَّ م 

كثَالِ ذَلأَمو هتحلَى صيلَ علي لَا دالَّذ يثدالْح نى مورا يمل رِفَةعكَالْم .  
ي يمكن معرِفَةُ الصحيحِ منه فَهذَا موجود فيما يحتاج إلَيه وللَّه الْحمـد        الَّذ" الْقسم الْأَولُ   " وأَما  

                  ـنم رِهغَيا صلى اهللا عليه وسلم ونبِين نقُولَةٌ عنم ورازِي أُمغالْمو يثدالْحفِْسريِ وي التف دوجا يا مريفَكَث
بلْ هذَا موجود فيما مستنده النقْلُ وفيما       ؛  صلَوات اللَّه علَيهِم وسلَامه والنقْلُ الصحيح يدفَع ذَلك          الْأَنبِياِء

  . )١(قَد يعرف بِأُمورِ أُخرى غَيرِ النقْلِ
  إلَي اجتحي يالَّت قُولَاتنأَنَّ الْم ودقْصفَالْم   ـنـا ميها فم انيلَى بلَّةَ عالْأَد اللَّه بصن ينِ قَدي الدا فه

رِهغَييحٍ وح٢(ص(.  

                                           
=  

 جيزم يف تفسري آية بشيء هو من هذه األخبـار ، فينبغـي              – رضي اهللا عنهما     –لكن نستبعد استبعاداً كبرياً أن عبد اهللا بن عمرو          
عرف قدر الناس وينزهلم منازهلم ، وهؤالء صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم بالدين وأورع وأعلى فقهاً منا، لإلنسان أن ي

وأكثر تقوى هللا منا، وأعظم خشية هللا منا؛ فكيف مبسألة آحاد طلبة العلم يعلمها ويستنكرها ، هم يعملوا على خالفها ، هذا مـن      
  !أبعد ما يكون

  : ملنقول على قسمني إذاً ا) ١(
  . منقول حيتاج الناس إىل معرفته-١
  . ومنقول ال حيتاج الناس إىل معرفته -٢

  .ال بد أن يأيت ما يدل على ثبوته: ما حيتاج الناس إىل معرفته 
  .فقد ينقل وقد ال ينقل ، ألن معرفته ختلو من الفائدة : أما ما ال حيتاج الناس إىل معرفته 

  .ن القسم الثاين، واآلن رجع يتكلم عن القسم األول ، وهو املنقول الذي حيتاج الناس إىل معرفته تكلم رمحه اهللا ع
هناك أمور من التفسري تعتمد على النقل ، لكن منها الصحيح ومنها غري الصحيح ، وإن كانت مما يحتاج إليه ، هي جنس                       : يقول  

  .ما يحتاج إليه ، لكن ليست هي عني ما حيتاج إليه 
حنتاج أن نعرف أخبار األنبياء ، أمورهم وشؤوم ألثر ذلك يف الدعوة ، فقد يأيت شيء من أخبارهم يف كتـب التفـسري                       : ثالً  م

  .مستنده النقل لكن هو غري صحيح ، و حنن يف غُنية عن هذا ؛ لوجود نقل آخر عن هؤالء األنبياء يغين عن هذا الذي مل جند

قاعدة أخرى مهمة يف املنقوالت سواء كانت أحاديث أو كانت أخباراً، وسواء كانت األخبـار متعلقـة   ميهد املصنف رمحه اهللا ل    ) ٢(
  . مببهمات القرآن أم بغري ذلك

والقاعدة جتيب عن تساؤل مهم وهو هل يشترط يف قبول األخبار الواردة يف التراجم والسري وكتب التاريخ ما يـشترط يف قبـول        
  ! احلديث واألثر؟

 األخبار التارخيية أو األخبار املنقولة يف سرية شخص ، هل نعاملها بسندها كما أعامل احلديث واألثر أو ال؟ وإن كنت                     هل أعامل 
  أعاملها نفس املعاملة ؛ هل هلا مزية عنها ، أم هناك نوع توسع فيها أم ال؟ 

 من عرِف بالتفسري من الصحابة مث من التابعني مث من           مهد الشيخ هلذه القاعدة ، فبدأ باإلشارة إىل أهل االختصاص وتعيينهم، فعين           
  . تابعيهم ، وبين أن أكثر الروايات املنقولة مدارها على هؤالء

  ).واملنقول عن هؤالء فيه ما هو متصل وفيه ما هو مرسل : (مث تكلم عن هذا املنقول عنهم ، فقال 
  .مث تكلم عن املرسل 

  .�ول اهللا واملرسل ما قال فيه التابعي قال رس
  .واملوقوف ما أضيف إىل الصحايب

  .واملقطوع هو ما أضيف إىل التابعي
= 



٥٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ولهـذَا قَـالَ    ؛ ومعلُوم أَنَّ الْمنقُولَ في التفِْسريِ أَكْثَره كَالْمنقُولِ في الْمغازِي والْملَاحمِ         

؛ )١(التفِْسري والْملَاحم والْمغازِي ويروى لَيس لَها أَصلٌ أَي إسناد        : مورٍ لَيس لَها إسناد     الْإِمام أَحمد ثَلَاثَةُ أُ   
               نى بوسمو رِيهالزو بِيعالشرِ ويبالز نةُ بورع هذْكُرا يثْلُ ميلُ ماسرا الْمهلَيع بالأَنَّ الْغل    ـنابـةَ وقْبع

  ؛ إسحاق ومن بعدهم كَيحيى بنِ سعيد الْأُموِي والْوليد بنِ مسلمٍ والواقدي ونحوِهم في الْمغازِي
،ةيندلُ الْمازِي أَهغاسِ بِالْمالن لَمفَإِنَّ أَع  

  ثُم أَهلُ الشامِ،
  ثُم أَهلُ الْعراقِ؛

مهدنع  تا كَانهأَنا لبِه لَمأَع ةيندلُ الْمفَأَه.  
وأَهلُ الشامِ كَانوا أَهلَ غَزوٍ وجِهاد فَكَانَ لَهم من الْعلْمِ بِالْجِهاد والسيرِ ما لَيس لغيرِهم، ولهـذَا                 

 الَّذي صنفَه في ذَلك وجعلُوا األوزاعي أَعلَم بِهذَا الْبابِ من غَيرِه            عظَّم الناس كتاب أَبِي إسحاق الفزاري     
  . من علَماِء الْأَمصارِ

أَبِي لأَنهم أَصحاب ابنِ عباسٍ كَمجاهد وعطَاِء بنِ        ؛ فَإِنَّ أَعلَم الناسِ بِه أَهلُ مكَّةَ       " التفِْسري"وأَما  
رباحٍ وعكْرِمةَ مولَى ابنِ عباسٍ وغَيرِهم من أَصحابِ ابنِ عباسٍ كَطَاووسِ وأَبِي الشعثَاِء وسعيد بنِ جبيرٍ                

هِمثَالأَمو.  
  .ا بِه علَى غَيرِهموكَذَلك أَهلُ الْكُوفَة منه أَصحاب ابنِ مسعود ومن ذَلك ما تميزو

وعلَماُء أَهلِ الْمدينة في التفِْسريِ مثْلُ زيد بنِ أَسلَم الَّذي أَخذَ عنه مالك التفِْسري وأَخذَه عنه أَيضا                 
هو نب اللَّه دبنِ عمحالر دبع نع ذَهأَخنِ ومحالر دبع هن٢(بٍاب(.  

إذَا تعددت طُرقُها وخلَت عن الْمواطَأَة قَصدا أَو الاتفَاقِ بِغيرِ قَصد كَانت صحيحةً             " الْمراسيلُ  " و
  .)٣(قَطْعا

                                           
=  

  .واملنقطع ما مل يتصل

، "التفسري ، واملغازي ، واملالحم: ثالثة أمور ليس هلا أصل وليس هلا إسناد : " وعليه فإن تفسري قول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا) ١(
  . املراسيل، وأن الغالب عليها الضعف من حيث السند:أنه يكثر يف هذا النوع من العلم 

  .وكلمة ال أصل هلا تطلق مبعىن ال سند هلا
  .وتطلق مبعىن أن أسانيدها غري متصلة، فهي مرسلة ومنقطعة، ومعضلة، فهي ضعيفة

  . وتطلق مبعىن أن ما جاء فيها ال أصل له يف الشرع
له خصوصية، ولو كان مرسالً؛ بل إن املراسيل إذا تعددت وخلت عن املواطأة             فهؤالء أهل اختصاص يف التفسري، فما ثبت عنهم         ) ٢(

  . كانت صحيحة قطعاً
فيه أن السند احملتف بالقرائن يفيد العلم؛ بل فيه أن السند الضعيف إذا تعددت طرقه وقامت القرائن                 " كانت صحيحة قطعاً  : "قوله) ٣(

  .أي ثابتة): بصحيحة( ومراده .على عدم املواطأة واالتفاق فإن ثبوته عنده قطعي



٥٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 عا تبكُونَ كَذا أَنْ يإِمرِ وبلْخطَابِقًا لقًا مدكُونَ صا أَنْ يقْلَ إمفَإِنَّ الن أَو بالْكَذ هباحص دم

 يهطَأَ فبٍ         ؛ أَخيقًا بِلَا ردكَانَ ص طَأالْخو دمبِ الْعالْكَذ نم ملى ست١(فَم( .       ـنـاَء ميثُ جدفَإِذَا كَانَ الْح
فه وعلم أَنَّ مثْلَ ذَلك لَا تقَع الْموافَقَةُ فيـه          جِهتينِ أَو جِهات وقَد علم أَنَّ الْمخبِرينِ لَم يتواطَآ علَى اختلَا          

يححص هأَن ملع دفَاقًا  بِلَا قَص٢(ات( .  
          صـخي شأْتيالِ والْأَفْعالِ والْأَقْو نا ميها فيلَ مفَاصت ذْكُريو ترج ةعاقو نثُ عدحصٍ يخثْلُ شم

د علم أَنه لَم يواطئْ الْأَولَ فَيذْكُر مثْلَ ما ذَكَره الْأَولُ من تفَاصيلِ الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ فَيعلَم قَطْعـا أَنَّ                   آخر قَ 
            ا أَودما عها كَذَّبمهنكَانَ كُلٌّ م لَو هفَإِن لَةمي الْجف قةَ حعاقالْو لْككُلٌّ         ت يأْتأَنْ ي ةادي الْعف قفتي طَأً لَمخ 

                 لَ قَدجفَإِنَّ الر بِهاحصا لمهدأَح نم اطَأَةوا بِلَا مهلَينِ عياثْنال فَاقةُ اتادالْع عنمي تيلِ الَّتفَاصالت لْكا بِتمهنم

                                           
  .اخلرب إما أن يكون صدقاً مطابقاً للواقع، وإما أن ال يكون: هذه قسمة عقلية؛ يقول ) ١(

  فإذا مل يكن صدقاً مطابقاً للواقع؛ 
  .فإما أن يكون ناقل اخلرب تعمد الكذب ، وإما أن يكون أخطأ ووهم لضعف الضبط

وقع فيه اخلطأ والوهم بسبب ضعف الضبط فهـذا الـذي   : ا مل يتعمد فيه الكذب، أي     فهو املوضوع، وم  : فما تعمد فيه الكذب     
  .الضعيف: يسميه العلماء

فإذا جاءنا خرب يطابق الواقع، ولكن ناقله عرِف أنه من النوع الثاين الذي يكثر يف كالمه اخلطأ والوهم، بل قد يكون ناقله ممن عرف 
  بالكذب ، ماذا يكون حال خربه ؟ 

  ) .مىت سلم من اخلطأ العمد والكذب كان صدقاً بال ريب : (  شيخ اإلسالم يقول
   لكن هذا الراوي حنن نعرف أنه كذاب ، فكيف يسلَم من الكذب؟ 

يسلَم من الكذب بأن ينقَل هذا اخلرب بطرق يستحيل تواطؤ أصحاا على االتفاق على الكذب، إذا نقل احلـديث بطـرق                     : قال  
  .  أن يتفق أصحابه على الكذب، حىت ولو كانوا هم يف أنفسهم أهل كذب؛ فإن خربهم يقبل استحال عقالً

  هل رد اهللا يف هذه اآلية خرب الفاسق؟ )! فتثبتوا : ( ، ويف قراءة ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: (أليس اهللا عزوجل يقول 
 القرائن، فإذا دلَّت القرائن على قبول خربه اقبلوه، وإذا دلَّت القرائن على رد              خرب الفاسق إذا جاءكم انظروا يف     : مل يرده ، واملعىن     

  .أن خربه مقبول، وهذا مفهوم املخالفة يف اآلية: خرب ردوه، خبالف خرب العدل، فاألصل يف العدل 
  .ينظر يف القرائن :  ، يعين أن خرب الفاسق يتثبت فيه: أن خرب الفاسق مردود ، بل فيها : إذاً هذه اآلية ليس فيها 

أن يأيت اخلرب نفسه من طرق متعددة ، ولو كانت هذه الطرق عن من هذه صفتهم ولكن بدون مواطأة واتفاق ، هذه : ومن القرائن 
ض، كلهم  إذ كيف يعقَل أناس خمتلفني بال اتفاق وكالً يف جهة وكالً يف مكان وكالً يف بلد مل يلتقوا ومل يتصلوا ببع                    . من القرائن   

  !يأيت وينقُل نفس القضية إما بلفظها أو مبعناها ، أليست هذه قرينة على صدقهم ، وإن كانوا يف األصل كذابني؟
  .إذاً هذه من القرائن اليت يتثبت فيها ، فقد يقبل ا خرب الفاسق 

  اهـ " احلديث قصة، دل على أن راويه حفظهإذا كان يف): "٣٦٣هدي الساري ص(يف مثل هذه احلال قال اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢(
هذا الراوي يروي قصةً طويلة وهو صاحب القصة واملوضوع ، هذا أدعى أن يكون ضبطَ القصة ، أو يكون له عالقة مبن وقعت له        

 الطويلة مما يشعر القصة ، أو يكون احلديث فيه قصة طويلة فيأيت هذا ويذكرها ، ويأيت غريه فيذكرها بال مواطأة ؛ فإن ورود القصة
  .  على القصة الطويلة يدون أن يكون هلذه القصة أصل نبالضبط إذا خلَت من املواطأة ، إذ كيف يتفقو

  هل معىن هذا أن هذه الطريقة نستعملها مطلقاً أم هلا ضابط آخر ؟ 
  : أقول شيخ اإلسالم ذكر يف كالمه السابق ضابطني 

  . ى عدم الكذب أو اخلطأ هو قيام القرائن عل: الضابط األول 
  .أن يكون احلديث أو اخلرب قصة طويلة ذات فنون فيتفقوا على أغلبها أو جمملها : الضابط الثاين 

 .أن مثل هذه األسانيد تثبت ا هذه األخبار لكن ال تثبت ا األلفاظ: وسيأيت له ذكر ضابط ثالث



٥٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
    ا وتيب مظنأَنْ ي قفتةً              ييدأَ قَـصشا إذَا أَنا أَمثْلَهم رالْآخ بكْذيةً وذْبك بكْذي أَو ثْلَهم رالْآخ مظني

لْمفْـرِط  طَوِيلَةً ذَات فُنون علَى قَافية وروِي فَلَم تجرِ الْعادةُ بِأَنَّ غَيره ينشئُ مثْلَها لَفْظًا ومعنى مع الطُّولِ ا                 
بلْ يعلَم بِالْعادة أَنه أَخذَها منه وكَذَلك إذَا حدثَ حديثًا طَوِيلًا فيه فُنونٌ وحدثَ آخر بِمثْله فَإِنه إمـا أَنْ                    

  .)١(يكُونَ واطَأَه علَيه أَو أَخذَه منه أَو يكُونَ الْحديثُ صدقًاً
هذه الطَّرِيقِ يعلَم صدق عامة ما تتعدد جِهاته الْمختلفَةُ علَى هذَا الْوجه من الْمنقُولَات وإِنْ لَـم      وبِ

هلاقن فعضا لإِمو هالسإِرا لا إميا كَافهدأَح كُن؛)٢(ي  
                                           

مادام هذا  : ئق ، فلو كان اخلرب يتوقف على لفظة حكم أو تقرير قضية ؛ فنقول               لكن مثل هذا ال نضبط به األلفاظ والدقا       : يقول  ) ١(
سبيله ال يثبت به لفظ ؛ فإن هذه الطريقة يف إثبات األخبار يثبت ا أصل احلديث أو اخلرب أو القضية أو القصة ، لكن ال نستطيع أن 

  .يريد أن يستنبط األحكام ندير حكماً على اللفظ ، وهذه نقطة مهمة جداً خاصة للفقيه الذي 
، ورد من   ]أخرجه أصحاب السنن  )[اخلَراج بالضمان   ( حديث  : وقد جاء يف حديث يصح جزء منه وال يصح اآلخر ، خذوا مثالً              

أن رجالً اشترى عبداً يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فلما أخذه عنده : طرق وهو ثابت لكن وردت له قصة ، القصة األوىل          
م وجد فيه عيباً، وكان يف خالل هذه األيام استغله واستفاد منه ، فجاء يرده إىل صاحبه بالعيب الذي فيه ، فأراد الرجل أن                        بعد أيا 

  ) . اخلراج بالضمان : ( يأخذ أجرة األيام اليت استفادها منه خالل تلك األيام ، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  . احلديث من طريق ضعيف هذا السبب جاء يف رواية من روايات 

    كنت أنا وبعض الناس شركاء يف عبد ، فاستغليت العبد مث وجدت فيه عيباً فرددته ، فجاء                 : أن أحد الرواة يقول     : جاء سبب ثان
 ، لكنها هذه القصة يف ظاهرها أا متفقة مع األوىل. الشركاء ينازعوه يف اخلراج يريدون منه أجرة تلك األيام اليت اشتغل فيها العبد 

  .خمتلفة ألا يف بعض الروايات اإلشارة إىل نوع تصرف يف الغصب ، فصاروا يستدلون ا يف باب الغصب 
إىل أن ما جاء يف الطريق األول أوىل من ]: ، عند كالمه عن أسباب ورود احلديث٧٠٧-٧٠٦يف حماسن االصطالح ص[نبه البلقيين 

أن بناء احلكم على سبب هذه القصة وما جاء يف لفظها غري صحيح ، : عل السبب يف هذا ل: هذا الطريق ومل يذكر السبب ، أقول    
: ال جيوز بناء احلكم على ألفاظ جاءت يف مثل هذه الطرق، فقال         : لعل السبب يف ذلك هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية من أنه            

 بـن  حممـود  حدثنا]٣٥٠٩السنن حديث رقم [ أبوداود وقد جاء يف سنن ايب داود أمر آخر يفهم منه تعدي ذلك الغاصب، قال         "
 عبـد،  يف شركة أناس وبني بيين كان :قال الغفاري خفَاف بن خملد عن الرمحن، عبد بن حممد عن سفيان، عن الفريايب، ثنا خالد،

 عروة فأتيت الغلة، أرد أن فأمرين القضاة بعض إىل نصيبه يف فخاصمين غلة، علي فأغلَّ غائب، وبعضنا) استخدمته :معناه (فاقتويته
    ".بالضمان اخلراج: "قال وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول عن عائشة عن فحدثه عروة فأتاه فحدثته، الزبري بن

  اهـ"وقد أخذ ذا العموم مجاعة من العلماء من املدنيني والكوفيني، واألخذ بالسبب املرفوع أوىل ألمور ليس هذا موضع بسطها

ذه األيام أخبار اجلرائد، فلو نقَلت جريدة خرباً أن يف املكان الفالين حدث كذا ، انفردت جريدة ذا اخلرب ، هذا اخلرب هل ومثله ه) ٢(
تقبله أم ترده ؟ انظر إىل أصحاب اجلريدة إن كان مسلمني وأهل عدالة فاألصل أن خربهم مقبول ، إما إذا كانوا ليسوا مسلمني ،                        

فساقاً ، فاألصل أن خربهم ال يقبل وال يرد بل يتوقف فيه ، فننظر يف القرائن إذا كانت               : سوا أهل عدالة ، يعين      أو مسلمني لكن لي   
أن اجلرائد الصادرة من نفس البلد اليت حصل فيها اخلرب مل تذكره زيادة علـى               : كل اجلرائد مل تذكر هذا اخلرب ، زيادة على ذلك           

إذاً خرب هذه اجلريدة مردود ، أليس هذا تطبيقـاً لـنفس            : خرى على خالف هذا اخلرب ، فنقول        ذلك ثبت عندنا كالم اجلرائد األ     
  !. القاعدة ؟

ومل يأتنا اخلرب من جهة حمايدة ، ألن ناقل اخلرب إذا كان بني بلدين حرب، وناقله من أحدمها ،         : لذلك تسمعون نفس اجلرائد تقول      
ى الفريق اآلخر ، فإذا مل ينقَل من جهة حمايدة ال يقبل ألنه ال مصلحة للجهة احملايدة يف أن                   فناقل اخلرب يريد أن يشن حرباً نفسية عل       

  .تكذب ، بينما هذه اجلهة هلا مصلحة يف ذلك ، وهذه التهمة تقتضي التوقف يف قبول خربها 
إذا جاء اخلرب :  الشيخ يطَبقه ، فيقول –هنا  –فهذه قضايا عقلية حىت عامة الناس بتأملهم يصلوا إىل هذه النتيجة ، هذا الكالم نفسه 

متفق يف اللفظ أو يف معىن القصة من جهات متعددة بال اتفاق وال تواطؤ فهو وإن كان مرسالً أو كان ضعيفاً أو كان الناقل فاسقاً                      
  . وإمنا القطع بصحته – ليس فقط صحته –أو غريه فإن هذا مما يقتضي 



٥٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
       طُ بِهبضذَا لَا تثْلُ هم نلَك           ـكذَل اجتحالطَّرِيقِ فَلَا ي هذبِه لَمعي لَا تالَّت ققَائالدالْأَلْفَاظُ و

  إلَى طَرِيقٍ يثْبت بِها مثْلُ تلْك الْأَلْفَاظ والدقَائقِ؛ 
عا أَنَّ حمزةَ وعليا وعبيدةَ برزوا إلَى عتبة ولهذَا ثَبتت بِالتواترِ غَزوةُ بدرٍ وأَنها قَبلَ أُحد بلْ يعلَم قَطْ

  . وشيبةَ والْوليد، وأَنَّ عليا قَتلَ الْوليد وأَنَّ حمزةَ قَتلَ قَرنه ثُم يشك في قَرنِه هلْ هو عتبة أَو شيبةُ



٥٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ف فَإِنه أَصلٌ نافع في الْجزمِ بِكَثريِ مـن الْمنقُولَـات فـي     ينبغي أَنْ يعر)١(وهذَا الْأَصلُ 

كرِ ذَلغَيو هِمالأَفْعاسِ والِ النأَقْو نقَلُ منا يمازِي وغالْمفِْسريِ والتو يثدالْح .  
         كذَل يهى فأَتتي ييثُ الَّذدالْح وِيذَا إذَا رهللْمِ          والْع عنِ ميهجو نصلى اهللا عليه وسلم م بِيالن نع

بِأَنَّ أَحدهما لَم يأْخذْه عن الْآخرِ جزِم بِأَنه حق، لَا سيما إذَا علم أَنَّ نقَلَته لَيسوا ممن يتعمد الْكَذب وإِنما   
مهدلَى أَحع افخلَطُيالْغانُ ويس؛  الن  

فَإِنَّ من عرف الصحابةَ كَابنِ مسعود وأيب بنِ كَعبٍ وابنِ عمر وجابِرٍ وأَبِي سعيد وأَبِي هريـرةَ                 
           الْكَذ دمعتي نمم كُني لَاِء لَمؤه نم داحا أَنَّ الْوينقي ملع مرِهغَيصلى اهللا عليه وسلم        و ولِ اللَّهسلَى رع ب

                   رِقسي نمم سلَي هةً طَوِيلَةً أَنناطةً بربخ هربخو هبرج نالِ مح نلُ مجالر لَمعا يكَم مقَهفَو وه نملًا عفَض
بِالز دهشيو الطَّرِيق قْطَعياسِ والَ النوأَمكوِ ذَلحنورِ و .  

وكَذَلك التابِعونَ بِالْمدينة ومكَّةَ والشامِ والْبصرة فَإِنَّ من عرف مثْلَ أَبِي صالحٍ السمان والْأَعرجِ              
         مها أَنقَطْع ملع هِمثَالأَمو لَمنِ أَسب ديزارٍ وسنِ يانَ بملَيسو          يثـدي الْحف بالْكَذ دمعتي نموا مكُوني لَم 

فَضلًا عمن هو فَوقَهم مثْلِ محمد بنِ سريين والْقَاسمِ بنِ محمد أَو سعيد بنِ الْمسيبِ أَو عبيدةَ السلماين                  
 موِهحن أَو دوالْأَس ةَ أَولْقَمع أَو.   

     لَطالْغ نم داحلَى الْوع افخا يمإِن؛ و          فَّـاظالْح نمو انسلْإِنل رِضعا يا مريانَ كَثيسالنلَطَ وفَإِنَّ الْغ
وقتـادة والثَّـورِي    من قَد عرف الناس بعده عن ذَلك جِدا كَما عرفُوا حالَ الشعبِي والزهرِي وعـروةَ                

إنَّ ابن شهابٍ الزهرِي لَـا      : وأَمثَالهِم لَا سيما الزهرِي في زمانِه والثَّورِي في زمانِه فَإِنه قَد يقُولُ الْقَائلُ              
هفْظح ةعسو هيثدح ةكَثْر عغَلَطٌ م لَه فرعي.  

أَنَّ الْحديثَ الطَّوِيلَ إذَا روِي مثَلًا من وجهينِ مختلفَينِ من غَيرِ مواطَأَة امتنع علَيه   " ود  الْمقْص"  و  
إِنما يكُونُ فـي    فَإِنَّ الْغلَطَ لَا يكُونُ في قصة طَوِيلَة متنوعة و        ؛ أَنْ يكُونَ غَلَطًا كَما امتنع أَنْ يكُونَ كَذبا       

بعضها فَإِذَا روى هذَا قصةً طَوِيلَةً متنوعةً ورواها الْآخر مثْلَما رواها الْأَولُ من غَيرِ مواطَأَة امتنع الْغلَطُ في                  
اطَأَةورِ مغَي نا مهيعمي جف بالْكَذ عنتا اما كَمهيعم؛)٢(ج  

                                           

  )هـ٢١/٨/١٤٢٣الدرس الثامن (
 وعلم أَنَّ مثْلَ ذَلك لَا تقَع هقختلَاالْحديثُ إذا جاَء من جِهتينِ أَو جِهات وقَد علم أَنَّ الْمخبِرينِ لَم يتواطَآ علَى ا          : "اإلشارة إىل قوله  ) ١(

        يححص هأَن ملع دفَاقًا  بِلَا قَصات يهافَقَةُ فوالق". الْم" :             نم هجذَا الْولَى هفَةُ علتخالْم هاتجِه ددعتا تم ةامع قدص لَمعالطَّرِيقِ ي هذبِهو
هلاقن فعضا لإِمو هالسإِرا لا إميا كَافهدأَح كُني إِنْ لَمو قُولَاتنذَا لَا : " ، قال"الْمثْلُ هم نلَك لَمعي لَا تالَّت ققَائالدالْأَلْفَاظُ و طُ بِهبضت

  .اهـ"بِهذه الطَّرِيقِ فَلَا يحتاج ذَلك إلَى طَرِيقٍ يثْبت بِها مثْلُ تلْك الْأَلْفَاظ والدقَائقِ
تسمية يف الوضوء ورد من طريق أيب هريرة، مل يكن األئمة يقوون احلديث الضعيف إذا تعددت طرقه، فهذا حديث ال: فإن قيل) ٢(

ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث أيب سعيد، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث أيب سربة، ومع ذلك قال أمحد فيه ملا 
= 



٦٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
                                           

=  
الوضوء؛ أحسن ما فيها حديث كثري بن زيد، و ال أعلم فيها حديثاً ثابتاً، وأرجو أن جيزئه )]: "١/٤(كما يف نصب الراية [سئل عنه

  .اهـ" ألنه ليس فيه حديث أحكم به
البد أن تعلم أنه ليس كل ضعيف يتقوى مبجيئه من طرق أخرى، وأن لكل حديث نظر خاص به، وخبصوص كلمة أمحد : فاجلواب

 ]، باختـصار  )١٧١-١/١٧٠) (كتاب الطهارة (كما يف شرح العمدة     [بن حنبل رمحه اهللا هذه فقد علق عليها ابن تيمية رمحه اهللا           
  :وتضعيف أمحد هلا حممول على أحد الوجهني: "بقوله

  . ...إما إا ال تثبت عنده أوالً لعدم علمه حبال الراوي مث علمه فبىن عليه مذهبه برواية الوجوب
مث ثبت عنـده  : وهكذا جتئ عنه كثريا اإلشارة إىل انه مل يثبت عنده أحاديث مث تثبت عنده فيعمل ا، و ال ينعكس هذا، بأن يقال          

  .زال ثبوا؛ فان النفي سابق على اإلثبات
وإما أنه أشار إىل أنه مل يثبت على طريقة تصحيح احملدثني؛ فإن األحاديث تنقسم إىل صحيح وحسن وضعيف، وأشار إىل انه ليس                      

  .بثابت أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه احلافظ الثقة عن مثله، وذلك ال ينفي أن يكون حسنا، وهو حجة
وكذلك . أنه دون األحاديث الصحيحة الثابتة    : تأمل كالم احلافظ اإلمام علم انه مل يوهن احلديث، وإمنا بني مرتبته يف اجلملة             ومن  

  ".أحسنها: "أحسنها حديث أيب سعيد؛ ولو مل يكن فيها حسن مل يقل فيها: قال يف موضع آخر
  .اهـ"، وغري ذلك من كالمه يعين به احلسن"احلديث الضعيفرمبا أخذنا ب: "وهذا معىن احتجاج أمحد باحلديث الضعيف، وقوله

رمحه اهللا معلقاً على ما نقل عن اإلمام أمحد رمحه اهللا من نفيه العلم بثبوت حديث يف التسمية علـى                    ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
 العدم، وعلى الترتل ال يلزم      ال يلزم من نفي العلم ثبوت     ]: "٣٥كما نقله عنه يف حتفة األبرار بنكت األذكار للسيوطي ص         [الوضوء

من نفي الثبوت ثبوت الضعف، الحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فال ينتفي احلسن ، وعلى الترتل ال يلزم من نفي الثبوت عن كل    
  .اهـ"فرد نفيه عن اموع

األحكام يف أصول   ، وانظر   ٣٤ة ص النبذة الكافي [هذا ابن حزم مينع تقوية احلديث الضعيف بتعدد الطرق فيقول رمحه اهللا           : فإن قيل   
نقطع بأن كل حديث مل يأت قط إال مرسالً أو مل يروه إال جمهول ال يعرف حاله أحد من أهل العلم ]: ")١٢٢-١/١٢١(األحكام 

أو جمرح متفق على جرحته أو ثابت اجلرحه؛ فإنه خرب باطل مل يقله قط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و ال حكم به؛ ألن مـن                           
ملمتنع أن جيوز أن ال ترد شريعة حق إال من هذه الطريق، مع ضمان اهللا تعاىل حفظ الذكر النازل من عنده الذي أوحاه إىل نبيـه                          ا

  .أنه قد بني لنا مجيع الدين[ومع ضمانه تعاىل . صلى اهللا عليه وسلم
، و ال بد أن يكون مع عصر من العلماء من يضبط            أنه مل يضع من الدين شيء أصالً و ال يضيع أبداً            ] وذين الربهانني نقطع على   

  .اهـ"، و يضبط غريه أيضاً ما خفي عنه، فيبقى الدين حمفوظاً إىل يوم القيامة و ال بد، وباهللا تعاىل التوفيقن غريه منهمعخفى ما 
  .يع أحد من أئمة العلم قبل ابن حزم رحم اهللا اجلم- فيما أعلم -هذا القول مل يسبق إليه : فاجلواب 

وما أطلقه بعضهم من أن املتقدمني ال يقوون احلديث الضعيف بتعدد الطرق، غري مسلم، والواقع أن هلم يف كل حديث نظر خاص، 
فقد يتقوى عندهم حديث ما بتعدد طرقه، وقد ال يتقوى عندهم حديث آخر بتعدد طرقه، ال منعاً للتقوية بتعدد الطرق، ولكن ملا                      

ب عدم التقوية يف هذا احلديث على خصوصه دون اآلخر؛ فإطالق القول أن املتقدمني ما كانوا يقـوون                  قام لديهم من النظر املوج    
بتعدد الطرق غري مطابق للواقع، وكذا إطالق القول بأن املتقدمني يقوون بتعدد الطرق مطلقاً بدون مراعاة أن لكل حديث نظـره                     

  .اخلاص به، غري مطابق للواقع
حيث يقول فيما ] ٤٦٥-٤٦١الرسالة ص[رمحه اهللا يقوي احلديث الضعيف بغريه كما تراه يف  ) هـ٢٠٤ت(وهذا اإلمام الشافعي    

فهل تقوم باحلديث املنقطع حجة على من علمه وهل خيتلف املنقطع أو هـو وغـريه                : فقال: "نقله من حوار دار بينه وبني حماوره      
اب رسول اهللا من التابعني فحدث حديثا منقطعا عن النيب اعترب           املنقطع خمتلف؛ فمن شاهد أصح    : فقلت له   : سواء؟ قال الشافعي    

فإن شركه فيه احلفاظ املأمونون فأسندوه إىل  رسول اهللا مبثل معىن مـا روى  منها أن ينظر إىل ما أرسل من احلديث   : عليه بأمور 
. نده قبل ما يفرد به من ذلكوإن انفرد بإرسال حديث مل يشركه فيه من يس. كانت هذه داللة على صحة من قبل عنه وحفظه       

 فإن وجد ذلك كانت داللـة  ؟ رجاله الذين قبل عنهممن غري  هل يوافقه مرسل غريه ممن قبل العلم عنه    :ويعترب عليه بأن ينظر   
وإن مل يوجد ذلك نظر إىل  بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول اهللا قوال له فـإن    . يقوي به مرسله وهي أضعف من األوىل      

وكذلك إن وجد   . هذه داللة على أنه مل يأخذ مرسله إال عن أصل يصح إن شاء اهللا              يفا روى عن رسول اهللا كانت       وجد يوافق م  
  .عوام من أهل العلم يفتون مبثل معىن ما روى عن النيب

بـذلك علـى    جمهوال وال مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل        ] يسم[مث يعترب عليه بأن يكون إذا مسى من روى عنه مل            : قال الشافعي   
= 
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     بِياِء النرتاش يثدثْلِ حم ةصي الْقى فرا جضِ معي بغَلَطٌ ف كثْلِ ذَلي مف قَعا يمذَا إنهلو

وا قَـد   فَإِنَّ من تأَملَ طُرقَه علم قَطْعا أَنَّ الْحديثَ صحيح وإِنْ كَان          ؛ صلى اهللا عليه وسلم الْبعري من جابِرٍ        
  . )١(اختلَفُوا في مقْدارِ الثَّمنِ

                                           
=  

ويكون إذا شرك أحدا من احلفاظ يف حديث مل خيالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت يف هذه دالئـل     . صحته فيما روى عنه   
وإذا وجدت الدالئل   : قال  . ومىت ما خالف ما وصفت أضر حبديثه حىت ال يسع أحدا منهم قبول مرسله             . على صحة خمرج حديثه   

  .وال نستطيع أن نزعم أن احلجة تثبت به ثبوا باملتصل. نقبل مرسلهبصحة حديث مبا وصفت أحببنا أن 
وذلك أن معىن املنقطع مغيب، حيتمل أن يكون محل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمى، وأن بعض املنقطعات ـ وإن وافقـه   

عض أصحاب النيب ـ إذا قال برأيه لو  مرسل مثله ـ فقد حيتمل أن يكون خمرجها واحدا، من حيث لو سمى مل يقبل، وأن قول ب 
وافقه ـ يدل على صحة خمرج احلديث داللة قوية إذا نظر فيها، وميكن أن يكون إمنا غلط به حني مسع قول بعض أصحاب الـنيب   

   .اهـ. ...."يوافقه وحيتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء 
  .فهذا كالم الشافعي فيه ما يفيد التقوية بتعدد الطرق

ابن هليعة ]: ")١/٩١/ (العتر/نقله عنه من رواية ابن القاسم يف شرح العلل البن رجب[رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(وعن أمحد بن حنبل 
ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إال لالعتبار و االستدالل، إمنا قد أكتب حديث الرجل كأين استدل به مع حديث غـريه                       

  ".يشده ال أنه حجة إذا انفرد
ما حديث ابن هليعة حبجة، وإين ألكتـب        ]: ")١٥٨٣، حتت رقم    ٢/١٩٣(اجلامع ألخالق الراوي وأدب السامع      [وقال رمحه اهللا  

  .اهـ"كثرياً مما أكتب اعترب به، ويقوي بعضه بعضاً
]: ١٦٣ص) وذي وغريهرواية املر(العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا [وقال أيضاً رمحه اهللا، ملا ذكر له الفوائد

  .اهـ"احلديث عن الضعفاء قد حيتاج إليه يف وقت، واملنكر أبداً منكر"
وقارن ). ٢/١٦٧(مسائل أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ [ويف رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري

فهذه الفوائد اليت فيها املناكري، ترى أن يكتب ) د بن حنبلألمح: يعين(قيل له )]: "١/٩١/ (العتر/ بشرح علل الترمذي البن رجب
  . اهـ"قد حيتاج إليهم يف وقت، كأنه مل ير بالكتاب عنهم باساً: فالضعفاء؟ قال: قيل له. املنكر أبداً منكر: احلديث املنكر؟ قال

ديث أفطر احلاجم واحملجوم وال نكاح      أحا)]: "٢٦٦(/الكامل يف ضعفاء الرجال     [عن أمحد بن أيب حيىي مسعت أمحد بن حنبل يقول         
  ".إال بويل أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها

نكت الزركشي على كتـاب ابـن   [رمحه اهللا) هـ٧٩٤ت(قال الزركشي  ابن حزم، نص على شذوذه فيه، وهذا الذي ذهب إليه 
عيف ألفاً ال يتقوى و ال يزيد انضمام        لو بلغت طرق الض   : "عن اجلمهور فقال  ) هـ٤٥٦ت(شذ ابن حزم    ]: ")١/٣٢٣(الصالح  

  .اهـ"الضعيف إىل الضعيف إال ضعفاً

، ومن ألفاظه مـا     ]حرف/ حسب ما يف برنامج موسوعة احلديث صخر      [ حديث جابر أورده البخاري يف أربع وعشرين موضعاً          )١(
كُنت :  عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَالَ      عن جابِرِ بنِ  ): "٢٠٩٧(أخرجه يف كتاب البيوع، باب شراء الدواب واحلمر، حديث رقم           

 ما: نعم قَالَ: جابِر فَقُلْت: مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزاة فَأَبطَأَ بِي جملي وأَعيا فَأَتى علَي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ   
 قُلْت كأْنقَالَ         : ش ثُم نِهجحبِم هنجحلَ يزفَن لَّفْتخا فَتيأَعي ولمج لَيطَأَ علَّى         : أَبص ولِ اللَّهسر نع أَكُفُّه هتأَير فَلَقَد تبكفَر كَبار

إِنَّ لـي أَخـوات   : أَفَلَا جارِيةً تلَاعبها وتلَاعبك قُلْت: بلْ ثَيبا قَالَ: بِكْرا أَم ثَيبا قُلْت   : نعم قَالَ : تزوجت قُلْت : اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   
أَتبِيع جملَـك   : قَدمت فَالْكَيس الْكَيس ثُم قَالَ    أَما إِنك قَادم فَإِذَا     : فَأَحببت أَنْ أَتزوج امرأَةً تجمعهن وتمشطُهن وتقُوم علَيهِن قَالَ        

ا                    : قُلْتلَى بع هتدجفَو جِدسا إِلَى الْمفَجِئْن اةدبِالْغ تمقَدي ولقَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَد ثُم ةيي بِأُوقنم اهرتفَاش معبِ ن
فَدع جملَك فَادخلْ فَصلِّ ركْعتينِ فَدخلْت فَصلَّيت فَأَمر بِلَالًا أَنْ يزِنَ لَه أُوقيةً فَوزنَ لي               : نعم قَالَ : آلْآنَ قَدمت قُلْت  : الْمسجِد قَالَ 

       لَّيى وتح طَلَقْتفَان انيزي الْمي فل حجفَقَالَ بِلَالٌ فَأَر ت :   ا قُلْتابِري جل عاد :    ـهنم إِلَي ضغٌء أَبيش كُني لَملَ ومالْج لَيع درالْآنَ ي
  ).٧١٥(، واحلديث أخرجه أيضاً مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، حديث رقم "خذْ جملَك ولَك ثَمنه: قَالَ

  . ث يف حتديد مثن اجلملووقع اختالف يف روايات احلدي  
وقد أشار البخاري إىل اختالف الروايات يف مثن اجلمل، وحاول التوفيق بني بعضها، وذلك عند روايته للحديث يف كتاب الشروط، 
= 



٦٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
وقَد بين ذَلك الْبخارِي في صحيحه فَإِنَّ جمهور ما في الْبخارِي ومسلمٍ مما يقْطَع بِأَنَّ               

     صلى اهللا عليه وسلم قَالَه بِيوِ    ؛ النحذَا النه نم هبأَنَّ غَال؛ ليقِ         ودـصالتولِ ولْمِ بِـالْقَبلُ الْعأَه لَقَّاهت قَد هأَنل
    طَألَى خع عمتجةُ لَا تالْأُمرِ      ؛ وفْسِ الْأَمي نا فبيثُ كَذدكَانَ الْح ؛ فَلَو       وا قَـدلَكَان قَابِلَةٌ لَه قَةٌ لَهدصةُ مالْأُمو

   يقِ مدصلَى توا ععمأَج               نحا نإِنْ كُنو نِعتمم كذَللَى اخلطأ، وع اعمذَا إجهو ،برِ كَذفْسِ الْأَمي نف وا ه
                لْمِ الَّذلَى الْعع اعمالْإِج لَمعلَ أَنْ نا قَبوِيزِنجكَت ورِ فَهبلَى الْخع بالْكَذ طَأَ أَوالْخ زوجاعِ نمالْإِج وني بِد

بِخلَاف ما اعتقَدناه، فَإِذَا أَجمعوا علَـى الْحكْـمِ         ؛ ثَبت بِظَاهرِ أَو قياسٍ ظَني أَنْ يكُونَ الْحق في الْباطنِ         
  . جزمنا بِأَنَّ الْحكْم ثَابِت باطنا وظَاهرا

إذَا تلَقَّته الْأُمةُ بِالْقَبولِ    " خبر الْواحد   " عِ الطَّوائف علَى أَنَّ     ولهذَا كَانَ جمهور أَهلِ الْعلْمِ من جمي      
لْمالْع وجِبي هأَن لًا بِهمع أَو يقًا لَهدص١(ت(.  

                                           
=  

تبلَّـغْ  "رٍ  وقَالَ الْأَعمش عن سالمٍ عن جابِ     : "، ولفظه )٢٧١٨(يف باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إىل مكان مسمى، حديث رقم             
كلإِلَى أَه هلَيع."  

  ".اشتراه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِوقية: "وقَالَ عبيد اللَّه وابن إِسحاق عن وهبٍ عن جابِرٍ 
  .وتابعه زيد بن أَسلَم عن جابِرٍ

 نجٍ عيرج نقَالَ ابابِرٍوج نع رِهغَيطَاٍء وع" :انِريند ةعببِأَر هذْتأَخ."  
ماهرد ةرشارِ بِعينابِ الدسلَى حةً عيقكُونُ وذَا يهو.  

رِ عيبو الزأَبرِ وكَدنالْم نابابِرٍ وج نع بِيعالش نةُ عريغم نالثَّم نيبي لَمابِرٍوج ن.  
  ".وقيةُ ذَهبٍ: "وقَالَ الْأَعمش عن سالمٍ عن جابِرٍ

  ".بِمائَتي درهمٍ: "وقَالَ أَبو إِسحاق عن سالمٍ عن جابِرٍ
  ".بِأَربعِ أَواقٍ: بوك أَحِسبه قَالَاشتراه بِطَرِيقِ ت: "وقَالَ داود بن قَيسٍ عن عبيد اللَّه بنِ مقْسمٍ عن جابِرٍ

  ".اشتراه بِعشرِين دينارا: "وقَالَ أَبو نضرةَ عن جابِرٍ
اللَّه دبو عأَب ي قَالَهدنع حأَصو اطُ أَكْثَررتاشال أَكْثَر ةيقبِو بِيعلُ الشقَواهـ."و  

  ا االختالف يف الروايات ؟ ما حكم هذ: فإن قيل 
  .هو اضطراب، فإن ترجحت رواية فاملرجوحة شاذة والراجحة هي احملفوظة: فاجلواب 
  أليس من شروط الصحيح أن ال يكون شاذاً ؟ : فإن قيل 
وهو أن  : نعم ، ولكن البخاري صححه وأراد منه ما اتفقت عليه الروايات دون ما اختلفت عليه الروايات، مث أمر آخر        : فاجلواب  

 ال يؤثر اختالفهم يف قيمة اجلمل يف حكم املسألة، مث ال لوم على البخاري يف إذهذا الذي اختلفت فيه الروايات ال ينبين عليه حكم، 
  .تصحيحه للحديث، ألنه نبه على حمل االختالف فربأت منه عهدته، وبقي غري حمل االختالف على شرطه

: وقال .  يكون احلديث صحيحاً مع كونه شاذا، كما نقول صحيح منسوخ، فلنقل صحيح شاذما املانع أن: وبعض أهل العلم يقول
  !اشتراط نفي الشذوذ يف شروط الصحيح، شرط خمتلف فيه

  .ولكن الذي عليه اتفاق أهل احلديث من الصحيح هو ما انتفى منه الشذوذ

  : خرب الواحد ال خيلو عن أحوال ) ١(
 احتف بالقرائن الدالة على ثبوته ، كأن خيرجه أحد أصحاب الصحيح ، أو كأن جيري عليه عمـل                   خرب الواحد إذا  : احلال األول   

األمة ، أو حنو ذلك من القرائن ؛ فإن مجهور أهل العلم من مجيع الطوائف على أن خرب الواحد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقاً له أو        
  .عمالً به فأنه يوجب العلم

  .احد الذي مل حيتف بالقرائن ، فهذا مجهور أهل احلديث على أنه إذ صح أوجب العلم والعملخرب الو: احلال الثاين 
= 



٦٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
                                           

=  
أن خرب الواحد ال يوجب العلم، أو أنه يوجب الظن عندهم فقد أخطأ يف النقل؛ ألم يفصلون                 : فمن نقل عن اجلمهور أم يرون       

  ! يف ذلك، كما ترى
  ما ذا يترتب على هذه املسألة ؟ 

بين عليها أن من رد حديثاً من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الثابتة وقد قامت عليه احلجة بثبوته، وال مانع مينع من ين: أقول 
  . أخذه به، و توفرت الشروط يف احلكم على عينه، فإنه حيكم بكفره

ال توجب غري الظن، فال حيكم بكفر من ثبت إن أحاديث اآلحاد ظنية الثبوت؛ فإنه ال يكفر من ردها، و أنكرها،ألا : وأما من قال
فهؤالء الذين يستهزئون باألحاديث الصحيحة ويردوا، ويسفهون أهل احلديث لروايتها ال حيكم بكفرهم             ! إسالمه بيقني بأمر ظين   

  !!و ال بزندقتهم، ألن هذه األحاديث ظنية
وهم يفرقون بني أبواب    . ديث اآلحادي عندهم ظين الثبوت    تقرير املسائل على هذا األساس، فاحل     : واعلم أن من أصول أهل البدع       

و حيصرون  . الشرع، فمنه ما ال يثبت إال بقطعي الثبوت، وهو أبواب العقيدة، ومنه ما يثبت بالقطعي والظين وهو أبواب األحكام                  
ا؛ وعليه فإن من خالف أهل السنة       ما يوجب العلم على التواتر؛ فال يوجب القطع بالثبوت إال التواتر، على صفة اختلفوا يف حتديده               

، والفرقة الناجيـة  .يف أبواب العقيدة يف مسائل مرجعها إىل أحاديث اآلحاد، إمنا خالف يف ظين، فال خيرج من أهل السنة واجلماعة  
  .)الواسع: يعين ()املنهج األفيح للسنة(والطائفة املنصورة، وهذا معىن ما يردده بعض الناس عن ما يسميه 

 هذا التنظري باب أهل البدع والضالالت أعداء السنة، ألن مآله ضياع مذهب أهل السنة، بل سيكون أهل السنة هم حمل نقد                          ومثل
أن خرب اآلحاد يوجـب     : ألم ذه الصورة سيظهرون يئة املتنطع واملتشدد، مع أن من تعظيم دين اهللا الذي جرى عليه السلف                  

ألن القرآن قطعي أما السنة فظنية، وهؤالء هم الذين حذر منهم رسول            :  منهج القرآنيني يقول     العلم، بل صار بعضهم كأن منهجه     
، والترمذي، يف كتاب العلم باب ما ى عنه     )٤٦٠٥( يف كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، حديث رقم            بقوله فيما أخرجه   �اهللا  

 يف املقدمة، باب تعظيم حديث رسول اهللا والتغليظ على من           ، وابن ماجة،  )٢٦٦٣(أن يقال عند حديث رسول اهللا ، حديث رقم          
حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا   : "ولفظ احلديث عند الترمذي بسنده قال     ،  )١٠٩-١/١٠٨(، واحلاكم يف املستدرك     )١٣(رقم   عارضه، حديث 

نضرِ عن عبيد اللَّه بنِ أَبِي رافعٍ عن أَبِي رافعٍ وغَيرِه رفَعه قَالَ لَا أُلْفين أَحدكُم                سفْيانُ بن عيينةَ عن محمد بنِ الْمنكَدرِ وسالمٍ أَبِي ال         
  " اللَّه اتبعناهمتكئًا علَى أَرِيكَته يأْتيه أَمر مما أَمرت بِه أَو نهيت عنه فَيقُولُ لَا أَدرِي ما وجدنا في كتابِ

  .هذَا حديثٌ حسن صحيح:  قَالَ أَبو عيسى: "واحلديث قال عنه الترمذي   
                    ع نرِ عضمٍ أَبِي النالسلًا وسرم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نرِ عكَدننِ الْماب نانَ عفْيس نع مهضعى بورو      نعٍ عافنِ أَبِي رب اللَّه ديب

                       يثدح نرِ مكَدننِ الْمب دمحيثَ مدح نيب ادرفانلَى اليثَ عدذَا الْحى هوةَ إِذَا رنييع نكَانَ ابو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع أَبِيه
اهـ، وصحح الشيخ أمحد شاكر "ذَا جمعهما روى هكَذَا وأَبو رافعٍ مولَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اسمه أَسلَم   سالمٍ أَبِي النضرِ وإِ   

: �قال رسول اهللا : لَوأخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه عن الْعرباضِ بنِ سارِيةَ السلَمي قَا   . ٩٠احلديث، يف حتقيقه للرسالة ص    
"                        تيهنو ترأَمو ظْتعو قَد اللَّهي وإِنأَلَا و آنذَا الْقُري ها فئًا إِلَّا ميش مرحي لَم أَنَّ اللَّه ظُني قَد هلَى أَرِيكَتئًا عكتم كُمدأَح بسحأَي

ثْلُ الْقُرا لَمهاَء إِنيأَش نعأَكْثَر أَو ؛ "آن  
  . نص قاطع يف حال هؤالء�هذا اخلرب الذي أخرب به 

 – إال ما شاء اهللا –أن هذا القول يهون السنة يف النفوس، فيتجرأ على خمالفتها وردها، ألن عقل املرء ذا القول سيتجه : واملقصود 
تمسك بالقرآن، مث ال ميكث قليالً حىت جيد أن دالالت القـرآن            إىل أنه ال فائدة من الظنيات، فال يلبث أن يهجر السنة، ويدعي ال            

يعتريها الظن؛ فيتجه إىل حتكيم العقل على نصوص الشرع، فما دله عقله على سالمته قبله، وما ال فال، فيصري صاحب هذا القول                      
  .نا هللا وإنا إليه راجعونعقالنياً صرفاً، يقدم العقل على النقل، وحيتكم إىل شريعة العقل، ال إىل شريعة النقل، فإ

، )٣٢٤، حتـت رقـم      ١/٢٨٤علوش  (، واحلاكم يف املستدرك     )٤/٢٤٥(فيقع يف الضالل املبني ، فقد أخرج الدارقطين يف سننه           
 قـال   : اهللا تعاىل عنه قال    يعن أيب صاحل عن أيب هريرة رض      : "، ولفظ احلديث عند احلاكم    )١٠/١١٤(والبيهقي يف السنن الكربى     

  ".لى اهللا عليه وسلم إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوضرسول اهللا ص
  .اهـ"رواه البزار وفيه صاحل بن موسى الطلحي وهو ضعيف): " ٩/١٦٣(قال يف جممع الزوائد 

يا أيها  : "وضع نفسه عن ابن عباس حديثاً جاء فيه         يف السند عند مجيعهم صاحل بن موسى، لكن أورد احلاكم والبيهقي يف امل            : قلت
وجاء يف . ، وهو شاهد صاحل"الناس إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

تركْت فيكُم  : "ولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      أَنه بلَغه أَنَّ رس   : عن مالك : "املوطأ يف كتاب اجلامع باب النهي عن القول بالقدر        
= 



٦٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
              نِيفَـةَ وابِ أَبِـي ححأَص نم قْهولِ الْفي أُصفُونَ فنصالْم هي ذَكَرالَّذ وذَا ههو ـكالم 

               كوا ذَلكَرلِ الْكَلَامِ أَنأَه نفَةً مطَائ كي ذَلوا فعبات رِينأَختالْم نيلَةً مقَةً قَلرد إلَّا فمأَحو يعافالش؛ و  ـنلَكو
         لَ الْحأَهاَء وقُونَ الْفُقَهافوي مأَكْثَرِه لِ الْكَلَامِ أَوأَه نا مريلُ أَكْثَـرِ         كَثقَـو وهو كلَى ذَلع لَفالسو يثد

  .الْأَشعرِية كَأَبِي إسحاق وابنِ فورك
وأَما ابن الباقالين فَهو الَّذي أَنكَر ذَلك وتبِعه مثْلُ أَبِي الْمعالي وأَبِي حامد وابـنِ عقيـلٍ وابـنِ                   

  .لْخطيبِ واآلمدي ونحوِ هؤلَاِء الْجوزِي وابنِ ا
                وهو ةيعافالش ةمأَئ نم ثَالُهأَمو اقحو إسأَببِ وو الطَّيأَبو دامو حأَب خيالش هي ذَكَرالَّذ ولُ هالْأَوو

       الْم نم ثَالُهأَمابِ وهالْو دبي عالْقَاض هي ذَكَرـو            الَّذأَبطَّـابِ وو الْخأَبلَى وعو يأَب هي ذَكَرالَّذ وهو  ةيكال
 ةيلبنالْح نم مثَالُهأَمالزاغوين و ننِ بسالْح .ةيفنالْح نم ثَالُهأَمو ِسيخرينِ السالد سمش هي ذَكَرالَّذ وهو .  

  مإِذَا كَانَ الْإِجلْـمِ               وـلِ الْعاعِ أَهمبِإِج كي ذَلف اربتاعفَال لْقَطْعِ بِها لوجِبرِ مبيقِ الْخدصلَى تع اع
ةاحالْإِبيِ وهالنرِ ولْمِ بِالْأَملِ الْعاعِ أَهمكَامِ بِإِجلَى الْأَحاعِ عمي الْإِجف اربتاعا أَنَّ الكَم ،يثد١(بِالْح( .  

أَنَّ تعدد الطُّرقِ مع عدمِ التشاعرِ أَو الاتفَاقِ في الْعادة يوجِب الْعلْم بِمـضمون              : و الْمقْصود هنا    
  . لَكن هذَا ينتفَع بِه كَثريا في علْمِ أَحوالِ الناقلني؛ الْمنقُولِ 

تنذَا يثْلِ هي مفوكوِ ذَلحنلِ وسرالْم يثدبِالْحو فْظالْح ئيالسولِ وهجالْم ةايبِرِو ؛ فَع  
إنه يصلُح للشواهد والاعتبارِ ما لَـا       : ولهذَا كَانَ أَهلُ الْعلْمِ يكْتبونَ مثْلَ هذه الْأَحاديث ويقُولُونَ        

  ه؛ يصلُح لغيرِ
فَإِنه ؛ ومثَّلَ هذَا بِعبد اللَّه بنِ لَهِيعةَ قَاضي مصر         . )٢(قَد أَكْتب حديثَ الرجلِ لأَعتبِره    : قَالَ أَحمد   

ي حديثه الْمتـأَخرِ غَلَـطٌ   لَكن بِسببِ احتراقِ كُتبِه وقَع ف   ؛ كَانَ من أَكْثَرِ الناسِ حديثًا ومن خيارِ الناسِ         
                                           

=  
هبِيةَ ننسو اللَّه ابتا كبِهِم مكْتسما تلُّوا مضت نِ لَنيرفاحلديث يرتقي إن شاء اهللا إىل درجة احلسن لغريه". أَم.  

  .  وقع يف الضالل املبني، و ال حول و ال قوة إال باهللا فقد�فمن ترك االهتداء بكتاب اهللا تعاىل وبسنته 
 أن تقسيم السنة من حيث الثبوت والداللة إىل قطعي وظين تقسيم دخيل على أهل السنة واجلماعة ما – بارك اهللا فيكم –مث اعلموا 

دينة، وملا قامت احلجة على الناس يف هو من قول السلف، تأمل لو كان الدين يقرر هذا التقسيم ملا قامت احلجة على املسلمني يف امل
فارس والروم، ألن الرسول عليه الصالة والسالم أوفَد رسله إىل هذه األماكن أفراداً ال مجاعات، فلو أن حديث اآلحاد ظين ملا 

  !!أوجب العلم هلؤالء، ولوسعهم أن يردوه

ا ابن تيمية يف مواضع من كتبه؛ فريجع يف كل فـن إىل أهلـه،   يعين أن يرجع يف كل علم إىل أهله، وهذه قاعدة شريفة، نبه عليه        ) ١(
  .والنقل وما يتعلق به هو فن أهل احلديث، فهم املرجع فيه

وعمومـاً  . هذا دليل على أن اإلمام أمحد بن حنبل كان يرى تقوية األحاديث بتعدد الطرق مع كوا أتت عن طريق رواة ضعفاء                   ) ٢(
  . يف مرتلة االعتبار دليل على أم يقوون حديث الضعيف، ويعضدونه بغريهفإن وصف أئمة احلديث للراوي بأنه



٦٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
امإم تةٌ ثَبجثُ حاللَّيو دعس نثُ باللَّيو ورِنُ هقْتا يا مريكَثو بِه هِدشتسيو كبِذَل بِرتعي ارفَص .  

ظ، فَإِنهم أَيضا يضعفُون من حديث      وكَما أَنهم يستشهِدونَ ويعتبِرونَ بِحديث الَّذي فيه سوُء حفْ        
علْـم علَـلِ   "الثِّقَة الصدوقِ الضابِط أَشياَء تبين لَهم أَنه غَلطَ فيها بِأُمورِ يستدلُّونَ بِها ويـسمونَ هـذَا                

يثدكُو      "الْحثُ ييبِح هِملُومع فرأَش نم وه؛ و            يـهف غَلَطُـهو يهطَ فغَلابِطٌ وقَةٌ ضث اهور يثُ قَددنُ الْح
رِف؛ ع  

أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونةَ وهو حلَالٌ وأَنه صلَّى في "إما بِسببِ ظَاهرٍ كَما عرفُوا 
ــينِ ــت ركْعتـ ــوا رِوا" الْبيـ ــا وجعلُـ ــا حرامـ ــاسٍ لتزوجِهـ ــنِ عبـ ــةَ ابـ   ،)١(يـ

  .   )٢(ولكَونِه لَم يصلِّ مما وقَع فيه الْغلَطُ
 رمنِ علَ ابوا أَنَّ قَوملعرٍ، ومع عبأَر رمتاع هأَن ككَذَلبٍ: "وجي رف رمتاع ه٣("إن( يهف قَعا ومم ،  

لَطُالْغ .  
             يلعانَ لثْملَ عأَنَّ قَواعِ ودالْو ةجي حف نآم وهو عتمت هوا أَنملعو" :  نيفائخ ذئموا يـا  )٤("كُنمم

  .وقَع فيه الْغلَطُ
      ارِيخقِ الْبضِ طُرعي بف قَعا وأَنَّ مئُ     : "ولتملَا ت ارأَنَّ الن     رلْقًا آخا خلَه ئَ اللَّهشنى يتـا   )٥("حمم 

  . وقَع فيه الْغلَطُ
ريذَا كَثه٦(و( .فَانابِ طَرذَا الْبي هف اسالنو :  

             زيملَا ي هلأَهو يثدالْح رِفَةعم نع يدعب وه نمم موِهحنلِ الْكَلَامِ وأَه نم فيحِ     طَرحالـص نـيب 

                                           
، ومسلم يف كتاب النكاح، باب حترمي نكـاح احملـرم،           )١٨٣٧(أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب تزويج احملرم، حتت رقم           ) ١(

ديث؛ بأما تأوال كـالم ابـن       وقد وجه بعض أهل العلم تصحيح البخاري ومسلم للح        ). ١٤١٠(وكراهة خطبته، حديث رقم     
  .عباس، وأنه أراد أنه تزوجها يف الشهر احلرام، أو قريباً من إحرامه، وهذا جريا على أسلوب العرب يف إطالق الفعل على ما قاربه

 ، ومـسلم يف )٣٩٨(ا، حديث رقـم  �واختذوا من مقام إبراهيم مصلى   �: أخرجه البخاري يف كتاب الصالة باب قول اهللا تعاىل        ) ٢(
ويوجه تصحيح البخاري ومسلم للحديث ). ١٣٣١(كتاب احلج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه والصالة، حديث رقم 

  . بأن ابن عباس إمنا تكلم حبسب علمه، فهو مل ينف علم غريه، ومن علم حجة على من مل يعلم
، ومسلم يف كتاب احلج بـاب       )١٧٧٧(سلم، حديث رقم    أخرجه البخاري يف كتاب احلج باب كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه و            ) ٣(

  .ووجه تصحيح حديث ابن عمر على أن هذا حبسب علمه). ١٢٥٥(بيان عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم 
، واصل القصة يف البخاري يف كتاب احلج باب التمتـع           )١٢٢٣(أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب جواز التمتع، حديث رقم           ) ٤(

  ).١٥٦٣(ران واإلفراد، حديث رقم والق
  .)٧٤٤٩(، حديث رقم ﴾﴿إن رمحة اهللا قريب من احملسنني :أخرجه البخـاري يف كتاب التوحيد، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل) ٥(
امت ومراد املصنف تقرير أن أهل احلديث كما يقوون حديث الضعيف إذا ق           ! يعين ما يذكرونه من أحاديث معلة ظاهرها الصحة       ) ٦(

 على اختالل ضبطه فيه، فهذا األمر سلم هلم، هم املختصون           ائنالقرالقرائن املقتضية تقويته، قد يضعفون من حديث الثقة ما قامت           
به دون سائر الناس، فالتسليم هلم واتباعهم فيه هو األصل، إذ يرجع يف كل فن إىل أهله، وهم يقررون أن احلديث  اآلحادي احملتف   

  . أفاد العلم وأوجب العمل�لعلم، ويوجب العمل، بل يقررون أن احلديث اآلحادي إذا صح مطلقاً عن رسول اهللا بالقرائن يفيد ا
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والضعيف فَيشك في صحة أَحاديثَ أَو في الْقَطْعِ بِها مع كَونِها معلُومةً مقْطُوعا بِها عند أَهـلِ            

لْمِ بِهالْع.  
 حديث قَد رواه ثقَـةٌ أَو رأَى        وطَرف ممن يدعي اتباع الْحديث والْعملِ بِه كُلَّما وجد لَفْظًا في          

                   ضـارى إذَا عتح هتحلْمِ بِصلُ الْعأَه مزا جسِ مجِن نم كلَ ذَلعجأَنْ ي رِيدةُ يحالص هرظَاه ادنيثًا بِإِسدح
      ارِدالْب أْوِيلَاتالت لَه كَلَّفتذَ يأَخ وفرعالْم يححلْمِ            الصلَ الْعأَنَّ أَه علْمِ ملِ الْعائسي مف يلًا لَهلد لُهعجي ةَ أَو

  .)١(بِالْحديث يعرِفُونَ أَنَّ مثْلَ هذَا غَلَطٌ

                                           
يتعني كتابـة   ) ويف زماننا أوكد  : قلت(يف زماننا   : "،  ٦٩قال ابن رجب رمحه اهللا يف بيان فضل علم السلف على علم اخللف ص             ) ١(

وليكن اإلنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث . عي وأمحد وإسحاق وأيب عبيدكالم أئمة السلف املقتدى م إىل زمن الشاف
بعدهم حوادث كثرية، وحدث من انتسب إىل متابعة السنة واحلديث من الظاهرية وحنوهم وهو أشد خمالفة هلا لشذوذه عن األئمة،                    

  اهـ"مل يأخذ به األئمة من قبله وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ ما
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ةٌ يعلَم بِها أَنه     وكَما أَنَّ علَى الْحديث أَدلَّةً يعلَم بِها أَنه صدق وقَد يقْطَع بِذَلك فَعلَيه أَدلَّ             

كبِذَل قْطَعيو ب؛)١(كَذ  
  :مثْلُ ما يقْطَع بِكَذبِ ما يروِيه الْوضاعونَ من أَهلِ الْبِدعِ والْغلُو في الْفَضائلِ

تكْعلَّى رص نأَنَّ م يها فمم هثَالأَماَء ووراشمِ عوي يثدثْلِ حامبِيكَذَا نرِ كَذَا وكَأَج نِ كَانَ لَهي .  
               يـداحالْوو لَبِـيالثَّع وِيهري يالَّذ يثدثْلُ الْحةٌ مةٌ كَبِريطْعق اتوعضوالْم هذه نفِْسريِ مي التفو

ضوم هةً فَإِنورةً سورس آنرِ الْقُرولِ سائي فَضلْمِوالزخمشري فلِ الْعفَاقِ أَهبِات ٢(وع(.  
                                           

  )هـ ٢٨/٨/١٤٢٣درس التاسع ال(
، هذا تنبيه )وكَما أَنَّ علَى الْحديث أَدلَّةً يعلَم بِها أَنه صدق وقَد يقْطَع بِذَلك فَعلَيه أَدلَّةٌ يعلَم بِها أَنه كَذب ويقْطَع بِذَلك: (يقول ) ١(

احلكم على احلديث ال يتوقف على جمرد السند، إذ هناك عالمات :  يقولون –هم اهللا  رمح–على قاعدة أخرى يف احلديث ، العلماء 
  .وأمارات تدل على كذب احلديث ووضعه

هذا إسناد : وهلذا جتدهم يفرقون بني احلكم على السند واحلكم على املنت، فإذا جاء يف السند راوٍ كذاب أو وضاع، فلك أن تقول
ا حديث موضوع، حىت جيتمع يف السند مع الرجل الوضاع يف السند عالمة من عالمات هذ: موضوع، لكن ليس لك أن تقول

هذا حديث موضوع، إمنا : الوضع يف املنت، أما جمرد وجود رجل وضاع يف السند، أو كذَّاب يف السند، ال يربر لك  أن تقول
 ولو -إن جمرد تفرد الكذاب بل الوضاع : ")١/٢٩٧(قال يف فتح املغيث  هذا إسناده موضوع، نبه عليه  السخاوي حيث: تقول

بل البد معه من ) للحكم بالوضع: يعين( غري مستلزم لذلك -كان بعد االستقصاء يف التفتيش من حافظ متبحر تام االستقراء 
  ). ١/٣١٤(يشري إىل ما ذكره يف ما يعرف به الوضع ... انضمام شيء مما سيأيت 

هـذا  : ند ظاهره الصحة، وتكون لديك أمارات يف املنت جتزم فيها بكذب احلديث، فنقول              وقد يأيت السند فيه راوٍ ضعيف، أو س       
 بوضـع   – رمحهـم اهللا     –حديث موضوع ، فآل األمر يف احلكم على احلديث بالوضع إىل نقد املنت ، من أجل هذا اهتم العلماء                    

احلديث موضوع، أفردها بالذكر ابن قـيم اجلوزيـة يف   األمارات اليت يستدل ا على وضع احلديث ، األمارات اليت يعرف ا أن           
  .ذكر هذه العالمات ) املنار املُنيف : ( كتابه

مثال روينا عن أيب عصمة وهو نوح بن : "، يف آخر النوع احلادي والعشرين١٠٠قال ابن الصالح يف معرفة أنواع علم احلديث ص) ٢(
  ؟باس يف فضائل القرآن سورة سورةبن عا من أين لك عن عكرمة عن :أيب مرمي أنه قيل له

  .إين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن إسحاق فوضعت هذه األحاديث حسبة: فقال
وهكذا حال احلديث الطويل الذي يروى عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل القرآن سورة فسورة حبث باحث 

  . وإن أثر الوضع لبني عليه،رجه حىت انتهى إىل من اعترف بأنه ومجاعة وضعوهعن خم
  .اهـ"ولقد أخطأ الواحدي املفسر ومن ذكره من املفسرين يف إيداعه تفاسريهم واهللا أعلم

د بـن   حممويف ذكر احملفوظ عن أئمة أصحاب احلديث يف أصح األسانيد، بسنده من طريق              ) ٢/٤٦٦(وأورد اخلطيب يف الكفاية     
 لقد حدثين   : مسعت املؤمل ذكر عنده احلديث الذي يروى عن أيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل القرآن فقال                   :غيالن قال 

ين أريد أن   إ حدثين ف  : أتيت املدائن فلقيت الرجل الذي يروي هذا احلديث فقلت له          : حدثين رجل ثقة مساه قال     :رجل ثقة مساه قال   
ين كنـت   إ فأتيت واسطا فلقيت الشيخ فقلت       :الرجل الذي مسعناه منه هو بواسط يف أصحاب القصب قال          هذا   :آيت البصرة فقال  

ن هذا الذي مسعت منه هو بالكالء فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بـالكالء             إ :فدلين عليك الشيخ وإين أريد آيت البصرة قال       باملدائن  
 اتق  :يخ الذي مسعناه منه هو بعبادان فأتيت عبادان فلقيت الشيخ فقلت له           ن الش إ :ين أريد أن آيت عبادان فقال     إ حدثين ف  :فقلت له 

ن هؤالء كلهم قـد مـاتوا   إال إاهللا ما حال هذا احلديث أتيت املدائن فقصصت عليه مث واسطا مث البصرة فدللت عليك وما ظننت      
آن وزهدوا فيه وأخذوا يف هذه األحاديث فقعـدنا  نا اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القر       إ :فأخربين بقصة هذا احلديث فقال    

  اهـ"فوضعنا هلم هذه الفضائل حىت يرغبوا فيه

 هو احملرم، أما الكذب للرسول من أجل نصرته فهو لـيس         �وهذا من جهل هؤالء، حيث يظنون أن الكذب على الرسول           : قلت
 يف احلـديث    �وهذا الفهم باطل، فإن قوله      . ،  "لنارمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من ا       : "�مبحرم، حيث فهموا من قوله    

 الصدق، فإنه إذا مل يتحر وأخطأ فهو قد تعمـد  �ال مفهوم خمالفة له، واملقصود أن يتحرى املسلم يف احلديث عنه        " علي متعمداً "
= 
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و الثَّعلَبِي هو في نفِْسه كَانَ فيه خير ودين وكَانَ حاطب لَيلٍ ينقُلُ ما وجِد في كُتـبِ                  

  .)١(التفِْسريِ من صحيحٍ وضعيف وموضوعٍ
  .)٢(لَكن هو أَبعد عن السلَامة واتباعِ السلَف؛  بِالْعربِية صاحبه كَانَ أَبصر منه" الْواحدي " و

والبغوي تفِْسريه مختصر من الثَّعلَبِي لَكنه صانَ تفِْسريه مـن الْأَحاديـث الْموضـوعة والْـآراِء                
ةعدتب٣(الْم(.  

                                           
=  

، "قل فليتبوأ مقعده من النار    من قال علي مامل أ    : "أن الرسول قال يف حديث آخر     : األول: الكذب عليه، وهذا املعىن دل عليه أمران      
أن راوي احلديث أدرى : الثاين.  ما مل يقل�، وأناط احلكم بالتحرمي واملقام يف النار يف جمرد القول عليه "علي متعمدا"فألغى كلمة 

ذلك استدل ، فلما سئل عن � خوفاً من اخلطأ عليه �مبرويه، وقد جاء يف البخاري عن الزبري أنه امتنع عن التحديث عن الرسول 
  ".من كذب علي متعمدا"حبديث 

، حقِّق أغلبه أو مجيعه يف جامعة أم القـرى، يف رسـائل ماجـستري              )الكشف والبيان يف تفسري سور القرآن     : (كتاب الثعليب امسه  ) ١(
حاديث املوضوعة ودكتوراه، يف قسم الكتاب والسنة، والكتاب مثل ما وصفه شيخ اإلسالم رمحه اهللا احتوى على مجلة كثرية من األ

  .حاطب ليل: والروايات الضعيفة والباطلة ، ومجلة من اإلسرائيليات وغريها ، وصاحبه كما وصفه شيخ اإلسالم 
الرجل إذا خرج حيتطب يف الليل فإنه قد يأخذ احلية ويضعها بني احلطب يظنها              : من أمثال العرب، يقولون     " حاطب ليل : "وقوله  

، يشبهونه مبن حيطب يف الليل فقـد        ) فالن حاطب ليل    : ( لسم وهو حيملها على ظهره ، فيقولون        عصية وهي حية فقد تلدغه با     
حيمل احلطب وبداخله احلية فتلدغه فيموت بسببها، هذا املثل يوصف به الرجل الذي جيمع و ال حيسن النظر يف هذا الذي جيمعه ،                       

مجع وبعـد   : ومعناه  . فقط ال ) قمش  ( ، أما   ) قمش مث فتش     : ( فالن حاطب ليل ، أهل احلديث عندهم سياسة ومنهج        : قالوا  
  . التجميع فتش ، ميز الصحيح واحلسن والضعيف ، انظر املعمول به وغري املعمول به ، أما هكذا مجع فقط ال 

د صاحب رواية بل هو حاطب ليل ال        أنه مل يكن من احملدثني املتخصصني ، وإمنا جمر        : هذا الرجل كان من الذين جيمعون ، فمعناه         
متييز عنده يف املنقوالت اليت ينقلها جتد يف كتابه الصحيح والضعيف بل هناك قطعة كبرية من أحاديث موضوعة معروفة عند العلماء         

  .بذلك موجودة يف تفسريه 

وهو أكرب كتبه يف ) البسيط( التفسري له له ثالثة كتب يف) هـ٤٦٨( الواحدي هو أبو احلسني علي بن أمحد النيسابوري، تويف سنة )٢(
الـوجيز يف   (مساه  : ، وهو مطبوع يف ثالث جملدات وحمقق، والكتاب الثالث          )الوسيط يف التفسري  : (التفسري،  الكتاب الثاين مساه      

  .، وهو أيضاً مطبوع) التفسري
حبث صغري قليل األوراق، وهذا خطأ لغـوي        : ين  يع) اكتب حبثاً بسيطاً  : (أنبه على خطأ شائع عند الناس، يقول بعضهم         :  تنبيه  

  .البسيطة املمدودة: الطويل املمدود الكثري، ولذلك ، األرض تسمى : شائع، والبسيط مبعىن 
الغزايل أبو حامد صاحب إحياء علوم الدين، ، له الوجيز يف فقه الشافعية، وله الوسيط يف فقه الشافعية، وللرافعي فتح العزيز : فائدة 
  .لوجيزشرح ا

والواحدي كان يغلب عليه شيء من منهج أهل الكالم، وشيء من اخلوض يف تفسري اآليات من جهة اللغة مبجردها، وسبق التنبيه                     
على أنه ال ينبغي أن يفسر القرآن مبجرد اللغة، فإنه ليس كلُّ ما ساغ لغة ساغ تفسرياً ، كما أن عليه مؤاخذات من جهة اتباعـه                          

   .دع، وتقصرياً يف اتباع كالم السلف والوارد يف املأثور عنهم يف تفسري القرآن الكرمي لبعض أقوال أهل الب

، وهـو   "معامل الترتيل "له  كتاب يف التفسري، امسه       ): هـ٥١٦(البغوي هو أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء الشافعي تويف سنة            ) ٣(
عليب ونقَّح عبارته واهتم باملأثور، وكان يف مجلته سليماً بعيداً عـن            مطبوع، وهو خمتصر عن تفسري الثعليب، أخذ أحسن ما عند الث          

 إذا سئل عن تفسري أقرب وأيسر من تفسري ابن كثري حييل على تفسري البغوي، – رمحه اهللا –أقوال أهل البدع، وكان الشيخ ابن باز 
بن كثري؛ أحاله على تفسري البغوي، ويصفُه شـيخ         فكان حييل الطالب كثرياً على تفسري ابن كثري، فإذا استصعب الطالب تفسري ا            

، وهذا أكده الذين اشتغلوا بتحقيق كتاب الثعليب، لكن صان تفسريه عن األحاديث             )تفسريه خمتصر عن الثعليب     : ( اإلسالم بقوله   
 أوردها داخل الكتاب ، كتفسري      مقدمته ، فذكر يف املقدمة أسانيده يف اآلثار اليت        : املوضوعة واآلراء املبتدعة، ومفتاح هذا التفسري     

  .ابن عباس وتفسري جماهد ، ذكر أسانيده إليها ، كما ذكر أسانيده يف القراءات اليت أوردها 
= 



٦٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  ي كُتف اتوعضوالْمـرِ            وهـي الْجف ةرِحيالـص ةريالْكَث يثادثْلُ الْأَحةٌ مريفِْسريِ كَثبِ الت

لَةمس١(بِالْب(.  
  .)٢(وحديث علي الطَّوِيلِ في تصدقه بِخاتمه في الصلَاة فَإِنه موضوع بِاتفَاقِ أَهلِ الْعلْمِ

  . أُذُنك يا علي﴾وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ﴿ أَنه علي ﴾ولكُلِّ قَومٍ هاد﴿: قَولهومثْلُ ما روِي في 

                                           
=  

، )مناهج املفسرين: (وكالم شيخ اإلسالم عن الثعليب، وعن الواحدي، وعن البغوي؛ يندرج حتت علم جديد صار يدرس اآلن امسه         
، وأشهرها كتاب التفسري واملفسرون حملمـد       )مناهج املفسرين (، أو   )التفسري واملفسرون (يف الغالب اسم    والكتب املؤلفة فيه حتمل     

حسني الذهيب، وكتاب التفسري ورجاله البن عاشور، فيعرفون باملفسر، مث بتفسريه ويدرسونه ويعطونك خالصة عن منهجه وطريقته 
  .يف تفسري القرآن ومزاياه واملآخذ عليه

  .اإلسالم بكالمه هذا فتح الباب يف هذا املوضوع بالكالم عن مناهج املفسرين وشيخ 

نعم، ). بسم اهللا الرمحن الرحيم   ( بـ   �املصنف تابع للدارقطين واخلطيب يف جزمهم بعدم صحة ما جاء صرحياً يف جهر الرسول               ) ١(
ال جمال فيه للرأي، ألن املقام يف عبادة، والعبـادات          جاءت عن الصحابة مجلة أحاديث أم جهروا بالبسملة يف الصالة، وهذا مما             

توقيفية، فهذه أقوى حجج القائلني باجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف الصالة، نعم جاءت أحاديث صحيحة لكنها غري صرحية يف                    
   : أنه صلى اهللا عليه وسلم جهر يف الصالة بالبسملة، وأهل العلم يف مسألة اجلهر بالبسملة على أقوال

  . منهم من يرى سنية اجلهر بالبسملة يف الصالة اجلهرية قبل قراءة الفاحتة-
 .تقرأ سراً وال يجهر ا :  ومنهم من يرى أن اجلهر ليس بسنة فيقول -

الذي تدل عليه   يجهر ا أحياناً ويسر ا أحياناً، والغالب اإلسرار ، وهذا اختيار ابن القيم وابن تيمية، وهذا                 :  ومنهم من يقول     -
اآلثار الواردة عن الصحابة رضوان اهللا عليهم، تدل على أم كانوا جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم، جيهرون ا أحياناً، ويف أول                     

الناس أنه تقرأ أنه يسن اجلهر ا أحياناً ، ويتأكد ذلك للتعليم ، لتعليم :  الناحية الفقهية منحكم املسألة : قراء الفاحتة، وعليه نقول 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم ، والغالب من حال الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه ما كان يجهر ا

، هذا أورده علماء التفسري الذين يـوردون مثـل هـذه            )وحديث علي الطويل يف تصدقه خبامته يف الصالة       : (قال شيخ اإلسالم    ) ٢(
 رضي –، يذكرون حديثاً أن علي بن أيب طالب         ) ٥٥من اآلية : املائدة)( الزكَاةَ وهم راكعونَ   ويؤتونَ: ( األحاديث عند قوله تعاىل     

 جاءه سائل يطلب صدقة يف املسجد وهو راكع ، وكان يف يده خامت فمد يده باخلامت إىل السائل ليأخذه فتصدق باخلامت                      –اهللا عنه   
  ).انتهى الدرس التاسع . ( ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاوهو راكع ، فرتلت هذه اآلية، وهو حديث موضوع كما



٧٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  فَصلٌ

 من مستندي الاختلَاف وهو ما يعلَم بِالاستدلَالِ لَا بِالنقْلِ فَهذَا أَكْثَر ما فيـه               )١(وأَما النوع الثَّانِي  
انسبِإِح يهِمابِعتو نيابِعالتو ةابحفِْسريِ الصت دعا بثَتدنِ حيتجِه نطَأُ م؛ الْخ  

لَا يكَاد يوجد فيها شيٌء من هاتينِ الْجِهتينِ مثْلَ         )٢(فَإِنَّ التفَاسري الَّتي يذْكَر فيها كَلَام هؤلَاِء صرفًا       
ـد                  تمـامِ أَحفِْسريِ الْإِمثْلَ تمدحيم، و يماهرنِ إبنِ بمحالر دبعنِ محيد وب دبعيعٍ وكواقِ وزالر دبفِْسريِ ع

 وابنِ أَبِي   )٣(رٍوإِسحاق بنِ راهويه وبقي بنِ خملد وأَبِي بكْرِ بنِ الْمنذرِ وسفْيانَ بنِ عيينة وسنِيد وابنِ جرِي               
  :حاتمٍ وأَبِي سعيد الْأَشج وأَبِي عبد اللَّه بنِ ماجه، وابنِ مردويه

  . )٤(قَوم اعتقَدوا معانِي ثُم أَرادوا حملَ أَلْفَاظ الْقُرآن علَيها: إحداهما 
رد ما يسوغُ أَنْ يرِيده بِكَلَامه من كَانَ من الناطقني بِلُغة الْعربِ            قَوم فَسروا الْقُرآنَ بِمج   : والثَّانِيةُ  

                                           
  )هـ١٨/١٠/١٤٢٣بداية الدرس العاشر (
لـك؛ إذْ   منه ما مستنده النقْلُ فَقَطْ ومنه ما يعلَم بِغيرِ ذَ         " نوعينِ  " الاختلَاف في التفِْسريِ علَى     : " سبق للمصنف رمحه اهللا أن قال     ) ١(

   قدصقْلٌ ما ن؛ إملْمالْع .  قَّقحلَالٌ مدتا اسإِماهـ، وهو فيما سبق تكلم عن التفسري الذي مستنده النقل وما يتعلق بقواعد النقـل،    "و
ـ         . وخصوصية أهل احلديث فيه، وخصوصية علماء التفسري فيما يروونه         ستنده ويف هذا الفصل يتكلم املصنف عن التفسري الذي م

  .االستدالل، فذكر جهات دخول اخلطأ يف التفسري الذي مستنده االستدالل

  . هذا ضابط التفسري باملأثور، وهو التفسري الذي تورد فيه أحاديث وآثار التفسري صرفة، بدون ترجيح أو توجيه) ٢(
بة وكالم التابعني يف تفـسري اآليـة دون         هي اليت تورد كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكالم الصحا          : وكتب التفسري باملأثور  

  .التعرض لترجيح أو توجيه
) أعين الصحابة والتـابعني (وال يعكر على هذا كون بعض كالمهم يرجع إىل االجتهاد، للفرق بني اجتهادهم يف التفسري إن حصل           

خلطأ يف التفسري الذي مـستنده      فهو ليس كاجتهاد غريهم، ويكفي ما ذكره املصنف هنا من أن تفاسريهم تكاد ختلو من جهات ا                
  . االستدالل

وعليه فإن كتب التفسري بالرأي هي اليت يدخل فيها التوجيه والترجيح من املفسر، وباعتبار شروط قبول التفسري بالرأي فإنه ينتج أن   
    .جلامعة بني الرواية والدرايةالرأي الصرف يف التفسري غري مقبول، وإمنا يقبل التفسري اجلامع بني املأثور والرأي، مبعىن الكتب ا

وترجيحات وتوجيهات املفسر تصطبغ بالعلم الغالب عليه، فالفقيه يهتم ذا اجلانب، واملتكلم األصويل يهتم ذا اجلانب، واللغوي                   
 له عدة  –) لدرايةجامع بني الرواية وا   ( الذي هو يف احلقيقة      -والنحوي يهتم ذا اجلانب، وهكذا، مما جعل للتفسري بالرأي املقبول           

أنواع فهناك التفسري البالغي، وهناك التفسري النحوي، وهناك التفسري الفقهي، وهناك التفسري الكالمي، وهنـاك التفـسري األديب،                  
وهناك التفسري االجتماعي، وهناك التفسري العلمي، وهناك التفسري التحليلي، كل ذلك يف حقيقته اصطباغ للتفسري بالرأي املقبـول        

  .ب الشخصية العلمية للمفسرحبس
هو من كتب التفسري اجلامعة بني التفسري باملنقول والتفـسري          ) جامع البيان عن آي القرآن    (تفسري ابن جرير الطربي املعروف بـ       ) ٣(

ل التفـسري  باالستدالل، مثله مثل تفسري البغوي وابن كثري؛ لكن صبغة التفسري باملأثور غالبة، وتوجيهاته وترجيحاته دائرة يف جمـا           
   .املنقول، فعد من التفسري باملأثور تغليباً، وإال فهو من كتب التفسري اجلامعة بني الرواية والدراية

  . وهلذا جتد أصحاب البدع إذا فسروا نصوص الشرع اليت ختالف معتقدهم يلووا لتوافق اعتقادهم) ٤(
، ألنك إذا اعتقدت مث استدللت فإنك تبحث عما يؤيد اعتقادك، ال استدل مث اعتقد: ومن أجل هذا قالوا يف آداب البحث واملناظرة    

فالطريقة القومية أن تستدل مث تعتقد، متمسكاً يف استداللك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل، فال . عن احلق من حيث هو
ك إذا فعلت اهتديت، وإن خالفته حلقـك        تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام، وكن حريصاً على االتباع ولزوم األمر العتيق، فإن              

   )].٣٢٤(املستدرك"[كتاب اهللا وسنيت، ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض: تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا"الضالل، 



٧١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
اطَبِ بِهخالْمو هلَيلِ عزنالْمو آنكَلِّمِ بِالْقُرتظَرٍ إلَى الْمرِ نغَي ن١(م(.  

  .)٢(يرِ نظَرٍ إلَى ما تستحقُّه أَلْفَاظُ الْقُرآن من الدلَالَة والْبيانفالْأَولُونَ راعوا الْمعنى الَّذي رأَوه من غَ

                                           
 يف كتابه بدائع تقدم التنبيه على خطورة تفسري القرآن مبجرد ما يسوغ لغة، وإعراباً، ويف هذا املعىن يقول ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا             ) ١(

وينبغي أن يتفطن ههنا ألمر ال بد منه وهو أنه ال جيوز أن حيمل كالم اهللا عز وجل ويفسر مبجرد االحتمال ): "٢٨-٣/٢٧(الفوائد 
  النحوي اإلعرايب الذي حيتمله تركيب الكالم ويكون الكالم به له معىن ما؛

سرون اآلية ويعربوا مبا حيتمله تركيب تلك اجلملة، ويفهم من ذلك التركيب      فإن هذا مقام غلط فيه أكثر املعربني للقرآن، فإم يف         
أي معىن اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غريه؛ وإن احتمل ذلك التركيب هذا املعىن يف سياق آخر وكـالم                       

  .آخر، فإنه ال يلزم أن حيتمله القرآن
  .إنه قسم: باجلر) حام إن اهللا كان عليكم رقيباواألر(مثل قول بعضهم يف قراءة من قرأ 
إن املسجد جمرور بالعطف على الضمري ارور يف        ): وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام       (ومثل قول بعضهم يف قوله تعاىل       

  .به
ما انزل من قبلـك واملقـيمني      لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك و          : (ومثل قول بعضهم يف قوله تعاىل     

  .إن املقيمني جمرور بواو القسم): الصالة
  .ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وأوهى بكثري

بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة ال يناسبه تفسريه بغريها وال جيوز تفسريه بغري عرفه واملعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إىل         
إىل األلفاظ بل أعظم، فكما أن ألفاظه   ملوك األلفاظ، وأجلها، وأفصحها، وهلا من الفصاحة أعلى مراتبها،                  املعاين كنسبة ألفاظه    

اليت يعجز عنها قدر العاملني؛ فكذلك معانيه أجل املعاين وأعظمها وأفخمها فال جيوز تفسريه بغريها من املعاين اليت ال تليق به بـل                       
  .غريها أعظم منها وأجل وأفخم

وز محله على املعاين القاصرة مبجرد االحتمال النحوي اإلعرايب فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع ـا يف                     فال جي 
معرفة ضعف كثري من أقوال املفسرين وزيفها وتقطع أا ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه وسرتيد هذا إن شاء اهللا تعاىل بيانا وبسطا 

  اهـ"لتفسري فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصولهيف الكالم على أصول ا
، فقد تأيت أوجه من اإلعراب لأللفاظ تسوغ لغة وحنواً          ٦٨٤ص) مغين اللبيب (وتقدم يف أول هذا الشرح ذكر كالم ابن هشام يف           

ى املعـرب مـن     ولكن ال تسوغ تفسرياً؛ حيث ذكر ابن هشام يف مغين اللبيب يف الباب اخلامس اجلهات اليت يدخل االعتراض عل                  
  اهـ"أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة و ال يراعي املعىن، وكثريا ما تزل األقدام بسبب ذلك: جهتها وهي عشرة، اجلهة األوىل 

  القرآن نزل بلسان عريب مبني ، فلماذا كان هذا خطئاً ؟ : فإن قيل
 لفظ جاء تفسريه ومعناه يف لسان الشرع، وهو أدرى          ألنك ال بد أن تالحظ خصوصية اللفظ القرآين والنبوي، فكم من          : فاجلواب

مبراده، وكم من لفظ جيرى على معىن يف عرف الصحابة غريه يف عرف اللغة، فاهلجوم على تفسري اللفظ الوارد يف النص الـشرعي    
  . مبجرد املعىن اللغوي يلغي املعهود الشرعي أو العريف للفظ الذي هذا سبيله

 من اهلجوم على تفسري األلفاظ الشرعية مبجرد املعىن اللغوي دون البحث عن احلقيقـة الـشرعية                 -  الذي ينتج : وبعبارة أخرى   
 إمهال املرادات الشرعية، وضياع املعىن الشرعي يف تفسري اللفظ، وقد فصلت الكالم يف هذه القضية يف كتاب مفرد، مع                  -والعرفية  

 تفسريها هذه القاعدة فشاع عند الناس تفسريها بغري املراد منها شـرعاً،             إيراد أكثر من مخسني لفظة جاءت يف الشرع مل يراع يف          
  . ، وهو مطبوع وهللا احلمد"احلقيقة الشرعية يف تفسري ألفاظ القرآن والسنة النبوية"وكان ذلك سببا يف تسويغ بعض البدع، وامسه 

هم على االستدالل، يفسرون اآليات واألحاديـث       فليس كل ما جاز لغة جاز تفسرياً، وهناك قوم من املفسرين يستندون يف تفسري             
حبسب اللغة ، فنتج عن هذا إمهال املرادات الشرعية؛ فأضاعوا احلقائق الشرعية لأللفاظ، وأضاعوا احلقائق العرفية لأللفاظ، وبالتايل                  

  .صار عندنا تفسري قرآن ليس هو التفسري الذي أراده اهللا سبحانه وتعاىل
، فإن أغلب الذين يفسرون يف كلمات القرآن يفسرون من ) كلمات القرآن( الكتب الصغرية اليت تسمى    وهذا من أكرب األخطاء يف    

أنه قد يأيت للفظة القرآنية أكثر من معىن وهو ال يورد إال معىن             : حيث اللغة، وقد سبق ذكر أمر آخر يقع يف مثل هذه الكتب وهو            
  !حد بعض املراد ال كله، وهذا قصورواحداً، فيتحكم يف ذلك، وقد يكون هذا املعىن الوا

  .وسيأيت للمصنف ذكر أمثلة لتفاسريهم الباطلة. األولون هم الذين محلوا ألفاظ القرآن على اعتقادهم )٢(



٧٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
والْآخرونَ راعوا مجرد اللَّفْظ، وما يجوز عندهم أَنْ يرِيد بِه الْعربِي من غَيرِ نظَرٍ إلَى ما                

ِسيلو كَلِّمِ بِهتلْمل لُحصاقِ الْكَلَامِ ي .  
                   ينالَّـذ كي ذَللَطُ فغا يكَم ةي اللُّغى فنعالْم كذَلل الِ اللَّفْظمتي احلَطُونَ فغا يا مريلَاِء كَثؤه ثُم

ا بِه الْقُرآنَ كَما يغلَطُ فـي ذَلـك         قَبلَهم، كَما أَنَّ الْأَولني كَثريا ما يغلَطُونَ في صحة الْمعنى الَّذي فَسرو           
 قبأَس اآلخرين إلَى اللَّفْظ ظَرنو قبى أَسنعإلَى الْم نيلالْأَو ظَرإِنْ كَانَ ناآلخرون، و .  

 فَاننلُونَ صالْأَوو :بِه أُرِيدو هلَيلَّ عا دم آنونَ لَفْظَ الْقُرلُبسةً يارت.  
بِه دري لَمو هلَيلَّ عدي ا لَملَى مع هلُونمحةً يارتو.  

وفي كَلَا الْأَمرينِ قَد يكُونُ ما قَصدوا نفْيه أَو إثْباته من الْمعنى باطلًا فَيكُونُ خطَؤهم في الـدليلِ                  
  .والْمدلُولِ

ا فَيقكُونُ حي قَدلُولِودي الْميلِ لَا فلي الدف مهطَؤ١(كُونُ خ( .  
يثدفِْسريِ الْحي تا فضأَي قَعو هفَإِن آنفِْسريِ الْقُري تف قَعو ها أَنذَا كَمه٢(و(.  

                                           
  : الذين حيملون النصوص الشرعية على ما يعتقدونه، هلم ثالث أحوال) ١(

   . أن تكون عقيدم باطلة وبالتايل استدالهلم باطل: احلال األوىل 
  .أن يكون املعىن الذي يريدون محل النص عليه صحيحاً، لكن طريقة استدالهلم باطلة: احلال الثانية 
  .أن يكون املعىن صحيحاً واستدالهلم صحيحاً، فلم يتجاوزوا فيه معىن القياس واالعتبار: احلال الثالثة 

ي، التفسري اإلشاري هو تفسري الصوفية ، يأتون إىل اآليـات           وهذا مثل ما ذكره شيخ اإلسالم يف غري هذا احملل يف التفسري اإلشار            
  . هذه اآلية فيها إشارة إىل كذا ، فيها إشارة إىل كذا ، ويأتون مبعان: فيقولون 

  .النص والظاهر واملؤول واالقتضاء واإلشارة: لأللفاظ منطوق ومفهوم ، املنطوق مخسة أنواع ) : فائدة أصولية(
  . بأن يدل اللفظ على شيء خارج معناه، ولكنه الزم له ) داللة اللزوم(بـ : ا يسمى عند املناطقة ما هي اإلشارة  ؟ هي م

حينما يذكر أصحاب التفسري اإلشاري معـىن صـحيحاً         : مثالً  . داللة اإلشارة من داللة املنطوق، وهي طريقة التفسري اإلشاري        
 الصحيح للدين ال يأيت أصحاب القلوب املتدنسة بالدنيا وشهواا ، هذا            إن املعاين الصحيحة والفقه   : واستدالالً صحيحاً، فيقولون  
إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه : (، وأخذوه إشارة من قوله صلى اهللا عليه وسلم )ال ميسه إال املطهرون: (أخذوه إشارة من قوله تعاىل 

  .ل منهم ، هذا تفسري إشاري مقبول يقبهفإن ، فهذا املعىن إذا جاءوا به من باب القياس واالعتبار،) كلب أو صورة
وال شك أن هذا التفسري اإلشاري املقبول ليس هو موضع اخلطأ، ولذلك اقتصر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كالمه على ذكر النوعني 

  : األولني
  .الذين يأتون مبعىن باطل، واستالهلم باطل

  .والذين يأتون مبعىن صحيح ولكن باستدالل باطل
  .ت عن النوع الثالث، ألنه خارج املوضوعوسك

أال إين أوتيت : "كل ما تكلم به العلماء يف القرآن ؛ مثله يأيت يف احلديث، أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. هذا أصل مهم  )٢(
  إال ما اختص به القرآن مما دلَّ الدليل على اختصاصه؛! ؟"القرآن ومثله معه

  .متشابه، ويف احلديث فيه كذلكيف القرآن يوجد حمكم و
  .ويف القرآن يوجد أسباب نزول ويف احلديث كذلك، وهي أسباب ورود احلديث

كان جربيل يرتل : "- وهو أحد التابعني الثقات -يف القرآن الكالم عن نزوله والوحي به، ويف السنة كذلك، يقول حسان بن عطية 
أمية ملا جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن رجل أحرم وتضمخ               وحديث يعلى بن    ". بالسنة كما كان يرتل بالقرآن    

أين السائل آنفاً؟ قال له أنا يا رسول اهللا ؟          :  تعتريه عندما يوحى إليه، مث قال        �بطيب يف إحرامه ما الذي يصنع ؟ فأغفى إغفاءة          
= 



٧٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 اعتقَـدوا مـذْهبا   -دعِ  مثْلُ طَوائف من أَهلِ الْبِ-فَاَلَّذين أَخطَئُوا في الدليلِ والْمدلُولِ     

يخالف الْحق الَّذي علَيه الْأُمةُ الْوسطُ الَّذين لَا يجتمعونَ علَى ضلَالَة كَسلَف الْأُمة وأَئمتها وعمدوا إلَـى                 
  الْقُرآن فَتأَولُوه علَى آرائهِم؛
اتلُّونَ بِآيدتسةً ياراتيهلَالَةَ فلَا دو بِهِمذْهلَى مع .  

وتارةً يتأَولُونَ ما يخالف مذْهبهم بِما يحرفُونَ بِه الْكَلم عن  مواضعه، ومن هؤلَاِء فرق الْخوارِجِ                
  .  )١(ئَة وغَيرِهموالروافضِ واجلهمية والْمعتزِلَة والْقَدرِية والْمرجِ

                                           
=  

، أنه أثبت �، أو كما قال ]البخاري ومسلم"[ يف حجكانزع ثوبيك واغسلهما مث البسهما واصنع يف عمرتك ما أنت صانعه: قال 
أا فتوى وجواب الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت وحياً، فكان يوحي إليه بالسنة وباألحكام ، ويكفي قوله صـلى اهللا عليـه       

  ".إال إين أوتيت القرآن ومثله معه: "وسلم
تقـرأون  .  بالرواية ، وتفسري بالدراية، ومثله يأيت يف احلديث وشرحهكالم شيخ اإلسالم يف قضية التفسري وأنه على نوعني ، تفسري      

كتب ابن رجب يف شرح احلديث وأشهرها جامع العلوم واحلكم يف شرح األربعني النووية مع زيادات له، رمحه اهللا، ، هل هي مثل 
م واحلكم، أال تالحظون أن ابن رجب       كتب ابن حجر يف شرح احلديث؟ أال تالحظون أن هناك اختالفاً يف األسلوب؟ جامع العلو              

  .صيغته يف الشرح اإلكثار من إيراد الروايات عن السلف والتابعني والصحابة وغريهم يف تفسري احلديث أكثر من طريقة ابن حجر
كـان يف  واألجزاء احلديثية اليت عند أهل احلديث هي من طرق شرح احلديث، سواء كان اجلزء يف مسألة بعينها وما ورد فيها، أم                   

جزء رفـع   (، و   ) جزء القراءة خلف اإلمام   : (روايات حديث بعينه، فيأيت باحلديث الواحد وجيمع كل األحاديث املتعلقة به، مثل             
، فهذه تعترب شروح لألحاديث الواردة يف هذا املوضوع عن طريق الروايات وعن طريق أقوال السلف وعن طريـق كـالم            )اليدين

املوضوع، مثل التفسري باملأثور، فإن زاد احملدث على إيراد الروايات املرفوعة واآلثار املوقوفة أو املقطوعة               الصحابة والتابعني يف هذا     
؛ فهذا يعترب شرح بالدراية، وانظر مصداق كالمي ) ذيب اآلثار: (عن التابعني كالماً منه يف البيان، مثل ما يصنع الطربي مثالً يف             

  . طحاوييف كتاب شرح معاين اآلثار لل
أي شيء يأيت يف خاطركم يف القرآن الكرمي، مثله يأيت يف السنة إال ما استثناه الدليل، حىت قضية اإلعجاز يف القرآن موجودة أيـضاً يف            

  :السنة، ولكن مبا يالئم السنة ، فإن القرآن معجر يف ألفاظه، ولكن السنة معجزة من جهات أخرى
  .الفصاحة والبالغة من �ما تضمنته سنته  : اجلهة األوىل
  .ة من اإلخبار عن أمور غيبي�ما تضمنته سنته  : اجلهة الثانية
  . من اآليات اليت رآها الصحابة حساً�ما تضمنته سنته  : اجلهة الثالثة
 من تشريعات خترج عن حد قدرة البشر، يشهد بصدقها وصالحيتها وإصالحها للبشرية مجعاء              �ما تضمنته سنته     : اجلهة الرابعة 

  .إذاً السنة فيها أيضاً إعجاز كما يف القرآن الواقع يوماً بعد يوم
هذا األصل مهم جداً ينبغي أن يتنبه له طالب العلم فإنه يعينهم على فهم السنة وعلى فتح أنواع كثرية من أنواع احلديث غائبة عن                        

  . األذهان 
اجها من خالل مقارنتها بعلوم القرآن، يأيت للنوع من علـوم  وهناك أنواع كثرية من أنواع احلديث غائبة عن األذهان ميكن استخر          

  .القرآن املوجود يف علوم القرآن ويستخرج مثله يف السنة
من الطرق اليت تستطيع أن متد : زيادته، أقول: يعين )مد علوم احلديث ( مشروع امسه – عافاه اهللا –وكان عند الشيخ بكر أبو زيد 
 .واع علوم القرآن وتصنع مثلها يف السنةا علوم احلديث أن تنظر يف أن

، )استوىل(مبعىن ) استوى: (اهللا جل وعال موصوف باالستواء، استوى على عرشه، كما وصف نفسه يف كتابه، فيقولون: تقول هلم) ١(
  : ويستدلون بقول الشاعر 

  قد استوى بشر على العراق   من غري سيف ودم مهراق 
  .سلم وهو األخطلوهذا الشعر لشاعر نصراين ليس مب

: مبعىن) االستواء( صفة هللا تعاىل، ألن السلف مل يفسروا          هو وهذا املعىن على فرض صحته لغة فإنه ال يصح يف تفسري االستواء الذي            
= 



٧٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
وهذَا كَالْمعتزِلَة مثَلًا فَإِنهم من أَعظَمِ الناسِ كَلَاما وجِدالًا، وقَد صنفُوا تفَاسـري علَـى               

بِهِمذْهولِ م؛ أُص  
          نِ إسب يماهرخِ إبيش منِ كيسان الْأَصنِ بمحالر دبفِْسريِ عثْلِ تم       رـاظني كَانَ يةَ الَّذلَينِ عيلَ باعم

يعافالش.  
  .ومثْلِ كتابِ أَبِي علي اجلبائي

  .والتفِْسريِ الْكَبِريِ للْقَاضي عبد الْجبارِ بنِ أَحمد اهلمداين
انِيمى الريسنِ عب يلعلو.  
  الزخمشري؛والْكَشاف لأَبِي الْقَاسمِ 

زِلَةتعالْم بذَاهوا مقَدتاع مثَالُهأَملَاِء وؤ١(فَه( .  
      ما ههونمسةٌ يسمخ زِلَةتعولُ الْمأُصو :         يـدعفَـاذُ الْوإِننِ ويزِلَتنالْم نيزِلَةُ بنالْملُ ودالْعو يدحوالت

  . لنهي عن الْمنكَرِ والْأَمر بِالْمعروف وا
إنَّ اللَّه لَا يرى، وإِنَّ     : وتوحيدهم هو توحيد اجلهمية الَّذي مضمونه نفْي الصفَات وغَير ذَلك قَالُوا          

           و لْمع بِه قُوملَا ي هإِنالَمِ، والْع قفَو سلَي هإِنو ،لُوقخآنَ ملَا         الْقُرو ،رصلَا بو ،عملَا ساةٌ، ويلَا حةٌ، ورلَا قُد
فَاتالص نفَةٌ ملَا صيئَةٌ وشلَا مو كَلَام .  

ـ                   هلَيع رقَـاد ولَا ها وا كُلَّهلَقَهلَا خو اتنالْكَائ يعمأْ جشي لَم أَنَّ اللَّه ونِهمضم نفَم ملُهدا عأَما و
                                           

=  
لكـه  ، فإن الذي استوىل على الشيء قَبِلَ أن ينازعه فيه غريه واهللا ال ينازعه يف م)ليس كمثله شيء(االستيالء، واهللا سبحانه وتعاىل    

ليس كمثله شيء وهو الـسميع      (عال وارتفع على الوجه الالئق جبالله       : على الوجه الالئق جبالله مبعىن    ) استوى على العرش  . (أحد
من : االستواء معلوم، يعين : قالوا) ربيعة الرأي ( قال مالك ومن قبله أم سلمة ومن قبله ربيعة بن عبد الرمحن املعروف بـ ). البصري

؛ ألن السلف ملا مسعوا هذه العبارة وقرأوا هذه اآليات فهمـوا           "عىن عال وارتفع ، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة        حيث اللغة مب  
  .على الوجه الالئق جبالله: منها معىن العلو واالرتفاع على الوجه الالئق جبالله، وفوضوا أمر الكيفية، ومل يفوضوا املعىن، قالوا

  : من كتب أهل البدع، وهو ال خيلو من حالتني وعلى طالب العلم أن حيذر ) ١(
أن يكون لديه متييز بني البدعة وغري البدعة، فهذا إن احتاج أن ينظر ال بأس بذلك ألنه مييز لكن ال ينقل من هـذه                        : احلال األول   

 م عوام   ررغيرهم حىت ال    الكتب شيئاً جيده عند أهل السنة، فإن العزو إىل كتب أهل البدع فيه رفع لذكرهم، واملطلوب إمخاد ذك                 
  .أهل السنة ومن يف حكمهم

أما إذا كان طالب العلم ال مييز بني السنة والبدعة خيشى أن يدخل عليه من كالم أهل البدع إذا ما رجع إىل كتبهم  فإنه حيرم عليه                           
  .النظر فيها سداً للذريعة

لك أن ال تنظر فيها، فإن النظر يف كتب أهل البدع قد جيعل الـشبه               وينبغي لطالب العلم أال يغتر حىت لو كان لك متييز فاألفضل            
فر من صاحب البدعة فرارك من اـذوم،        : "تلبس قلبك ، وتدخل يف فؤادك وأنت ال تشعر؛ ولذلك جاء عن بعض السلف قوله              

  ". خنشى أن يجرِبك فينتقل لك جربه ومرضه
 إىل رواية شيخ من أهل البدع وهو يعاصره مسعها من رجل عنه ومل يسمعها منه                وكان أمحد بن حنبل إذا احتاج يف رواية احلديث        

  .مباشرة إذا احتاج إليها وال توجد عند غريه، ال يريد الرواية عنه مباشرة ألن فيها نوع إعالء لذكر هذا الرجل



٧٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
بلْ عندهم أَنَّ أَفْعالَ الْعباد لَم يخلُقْها اللَّه، لَا خيرها ولَا شرها، ولَم يرِد إلَّا ما أَمـر بِـه                    ؛ كُلِّها

هيئَتشرِ ميكُونُ بِغي هفَإِن كى ذَلوا سما وعرش.  
    أَختم كلَى ذَلع مافَقَهو قَدذَا          وفَرٍ هعأَبِي جلا، وهِمثَالأَمفَرٍ الطوسي وعأَبِي جو يدفكَالْم ةيعو الشر

   الطَّرِيقَة هذلَى هع فِْسريةَ       ؛ ترِيشع ياثْنال ةياملُ الْإِمقَو كإلَى ذَل مضي ن؛ لَك       ـنم ـيهِمف سزِلَةَ لَيتعفَإِنَّ الْم
  .  بِذَلك ولَا من ينكر خلَافَةَ أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلييقُولُ

ومن أُصولِ الْمعتزِلَة مع الْخوارِجِ إنفَاذُ الْوعيد في الْآخرة وأَنَّ اللَّه لَا يقْبلُ في أَهلِ الْكَبائرِ شفَاعةً                 
مهنم رِجخلَا يارِوالن نا مد١( أَح( .  

           هِماعبأَتوالكرامية والكالبية و جِئَةرالْم نم فائطَو هِملَيع در قَد هأَن بيلَا رةً    ؛ وـاروا تنـسفَأَح
وذَا الْمرِ هي غَيِسطَ فب ا قَديضٍ كَمقن فَيي طَروا فارى صتى حراُءوا أُخأَسعِوض .  

                ةابحالص نم لَفس ملَه سلَيو هلَيع آنلُوا أَلْفَاظَ الْقُرمح ا ثُمأْيوا رقَدتلَاِء اعؤثْلَ هأَنَّ م ودقْصالْمو
  .ِسريِهموالتابِعني لَهم بِإِحسان ولَا من أَئمة الْمسلمني لَا في رأْيِهِم ولَا في تفْ

  : وما من تفِْسريٍ من تفَاسريِهم الْباطلَة إلَّا وبطْلَانه يظْهر من وجوه كَثرية وذَلك من جِهتينِ
هِملقَو ادلْمِ بِفَسالْع نةً مارت.  

  .)٢(ما دليلًا علَى قَولهِم، أَو جوابا علَى الْمعارِضِ لَهموتارةً من الْعلْمِ بِفَساد ما فَسروا بِه الْقُرآنَ، إ
                                           

. كبائر يف النار خالدين خملدين كالكفار بل هم كفار        أهل ال : املعتزلة يقولون باملرتلة بني املرتلتني ألهل الكبائر، واخلوارج يقولون          ) ١(
أصحاب الكبائر يف مرتلة بني املرتلتني، مث مآهلم إىل النار فخالفوهم يف الوصـف ووافقـوهم يف                 : واملعتزلة خالفوا اخلوارج، وقالوا   

يكونون يف النار، فهم خالفوا اخلوارج انفاذ الوعيد، وهو يقتضي أن هؤالء ينفذ فيهم الوعيد ف:  الرابع من أصوهلمألصلاحلكم، فإن ا
بأن مآهلم  : أصحاب الكبائر يف مرتلة بني املرتلتني ، ليس كقول اخلوارج ولكن قالوا           : يف االبتداء ووافقوهم يف املآل، فهم يقولون        

  .إىل النار إنفاذاً للوعيد
ر باإلنكار على السلطان واحلث على اخلروج عليه        األم: األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، حقيقته عندهم         : واألصل اخلامس وهو  

يتضمن عندهم جواز اخلروج على األئمة ،       : واألمر باملعروف والنهي عن املنكر      : "ورفع السيف  قال شيخ اإلسالم يف موضع آخر        
نكر مثل أهـل الـسنة      ، فهذا أصل من أصول املعتزلة اليت توافق اخلوارج، ليس عندهم أمر باملعروف وي عن امل               "وقتاهلم بالسيف 

  .بضوابط أهل السنة
أهل السنة ليس من عقيدم اخلروج على السلطان املسلم ولو كان فاسقاً جائراً، حىت األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع السلطان 

اقة الدماء وإدخال ينبغي أن يكون بصورة ال حيصل منها خروج على السلطان وال ينتج عنها رفع السيف عليه وال قتل املسلمني وإر       
   .الناس يف فنت ومشاكل، لكن هذا من أصول املعتزلة واخلوارج

  . أن نعلم أن عقيدم هذه باطلة خمالفة ملا عليه أهل السنة واجلماعة : يعين ) تارة من العلم بفساد قوهلم() ٢(
، واآلية ال تتناسب مع هذا املعىن ال مـن جهـة            يستدلون باآلية فيحملوا على معىن    : ، يعين   )وتارة من العلم ببطالن استدالهلم    (
  أو يكون عندنا دليل على تفسري اآلية خيالف كالمهم؛ فنحن نستدل على البطالن من هاتني اجلهتني؛.  وال من جهة السباقلسياقا

  .يةهذا التفسري باطل ألنه خيالف عقيدة أهل السنة بدون النظر يف كالمهم من أصله يف تفسري اآل: إما أن نقول
هذا املعىن الذي محلوا عليه اآلية ؛ باطل ملخالفته ملعاين األلفاظ، أو لداللة السياق أو السباق، ولذلك اشترطنا يف قبـول         : أو نقول   

  : التفسري بالرأي هذه الشروط، وقلنا 
  .أن ال خيالف التفسري باملأثور خمالفة تضاد : الشرط األول يف قبول التفسري بالرأي 

= 



٧٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ومن هؤلَاِء من يكُونُ حسن الْعبارة فَصيحا ويدس الْبِدع في كَلَامه، وأَكْثَر النـاسِ لَـا                

      ي هى إنتح ،وِهحنو افبِ الْكَشاحونَ كَصلَمعي           مـريِهفَاست نلَ ماطالْب دقتعلَا ي نمريٍ ملْقٍ كَثلَى خع جور
اَء اللَّها شم لَةاطالْب.  

                 ـقافوـا يم مفِْسريِهت نم هكَلَامو ابِهتي كف ذْكُري نم مرِهغَيو رِينفَساِء الْملَمالْع نت مأَير قَدو
  . )١(هم الَّتي يعلَم أَو يعتقد فَسادها ولَا يهتدي لذَلكأُصولَ

               مهـرغَيطَةُ وامالْقَر فَةُ ثُمالْفَلَاس ةُ ثُميامةُ الْإِمضافالر لَتخد هِملَالضلَاِء وؤه فطَربِ تبسل هإن ثُم
لك وتفَاقَم الْأَمرِ في الْفَلَاسفَة والْقَرامطَة والرافضة، فَإِنهم فَسروا الْقُرآنَ بِأَنواعِ لَا يقْضي         فيما هو أَبلَغُ من ذَ    
هبجا عهنم مالالْع.  

 هِملكَقَو ةضافالر فِْسريبٍ﴿: فَتا أَبِي لَهدي تبت﴾كْرٍ وو با أَبمه رمع.  
  . أَي بين أَبِي بكْرٍ وعلي في الْخلَافَة﴾لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك﴿و 
  . هي عائشةُ﴾إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً﴿و 
  . طَلْحةَ والزبير﴾فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ﴿و 
  . علي وفَاطمةُ﴾ينِمرج الْبحر﴿و 
  . الْحسن والْحسين﴾اللُّؤلُؤ والْمرجانُ﴿و 
  . في علي بنِ أَبِي طَالبٍ﴾وكُلَّ شيٍء أحصيناه في إمامٍ مبِنيٍ﴿و 
  . علي بنِ أَبِي طَالبٍ﴾عنِ النبإِ الْعظيمِ. عم يتساَءلُونَ﴿و 

                                           
=  

  .أن يوافق داللة اللفظ من حيث اللغة ألن القرآن أنزل بلسان عريب مبني : ين الشرط الثا
  .أن يناسب السياق والسباق : الشرط الثالث 
  .أن ال يكون يف هذا التفسري بالرأي خمالفة للشرع : الشرط الرابع 

  . أن ال يكون يف هذا التفسري تأسيس بدعة : الشرط اخلامس 
ذه الشروط اخلمسة، وهذا من املواطن اليت أشار فيها شيخ اإلسالم إىل معىن هذه الشروط اخلمسة ذكرت يف أول هذه الدروس ه

اليت ذكرناها؛ فقد ذكر يف أثناء كالمه وستأيت قضية اللغة مث ذكر ترتيب التفسري اللغوي أنه يكون بعد عدم وجود احلقيقة الشرعية أو 
ستدل على بطالنه من نفس اآلية ، يعين من حيث داللتها، إما من جهة لفظها ومن حيث احلقيقة العرفية ، مث ذكر أن هذا التفسري قد ي

  .السياق العام أو سباقها أو حلاقها، هذا من املواطن يف كالمه رمحه اهللا اليت تستنبط منها مثل هذه الشروط يف قبول التفسري بالرأي

ذا كان هذا احلال من العلماء املفسرين أنه ينقل كالم أهـل الباطـل، وال               ، إ "وقد رأيت من العلماء املفسرين    : "يقول  ! اهللا أكرب ) ١(
يهتدي إىل أن هذا الكالم باطل؛ فما بالك بطلبة العلم واملبتدئني؟ لذلك فعالً احذروا النقل عن أهل البدع، احـذروا القـراءة يف                       

  !كتبهم
هم من يذْكُر في كتابِه وكَلَامه من تفِْسريِهم ما يوافق أُصولَهم الَّتي يعلَم أَو يعتقـد                وقَد رأَيت من الْعلَماِء الْمفَسرِين وغَيرِ     : "يقول

كذَلي لدتهلَا يا وهادر يعتقد بطالن ما عليه أهل االعتزال ، لكن ينقل من كالمهم ما يؤيد أصوهل: ، يعين "فَسم فما هذا العامل املفس
   !بالك بالطالب؟



٧٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ وهـم           إنما﴿و  

  . هو علي ويذْكُرونَ الْحديثَ الْموضوع بِإِجماعِ أَهلِ الْعلْمِ وهو تصدقُه بِخاتمه في الصلَاة﴾راكعونَ
و لُهقَو كةٌ     ﴿: كَذَلمحرو هِمبر نم اتلَوص هِملَيع كأُولَئ﴾       ةـزمبِح يبا أُصلَم يلي عف لَتزن  .

     وهجضِ الْوعب نذَا مه قَارِبا يمم١(و(         هلثْلِ قَوي مف رِينفَسالْم نم ريكَث هذْكُرا يم :﴿ابِرِينالص  نيقادالصو 
 أَنَّ الصابِرِين رسولُ اللَّه والصادقني أَبو بكْرٍ والْقَانِتني عمـر  ﴾والْقَانتني والْمنفقني والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ  

يلرِين عفغتسالْمانُ وثْمع نيقفنالْمو.  
    هلثْلِ قَوي مفو :﴿م    هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمكْرٍ    ﴾حو بلَى الْكُفَّارِ  ﴿ أَباُء عدأَش﴾   رماُء ﴿ عمحر

مهنيانُ ﴾بثْما﴿ عدجا سكَّعر ماهرت﴾يل٢( ع(.  
      هِمضعلُ بقَو كذَل نم بجأَعنيِ﴿: والتكْرٍ    ﴾وو بونَ﴿ أَبتيالزو﴾   رمع﴿ ينِنيطُورِ سانُ  ﴾وثْمع 

  . علي﴾وهذَا الْبلَد الْأَمنيِ﴿
افَاترالْخ هذثَالُ هأَم؛)٣(ونمضتي تالَّت  

  .شخاصِتارةً تفِْسري اللَّفْظ بِما لَا يدلُّ علَيه بِحالِ، فَإِنَّ هذه الْأَلْفَاظَ لَا تدلُّ علَى هؤلَاِء الْأَ
 كُلُّ ذَلك نعت    ﴾والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا         ﴿: وقوله تعاىل   

  . للَّذين معه وهي الَّتي يسميها النحاةُ خبرا بعد خبرٍ 
لَّها صفَات لموصوف واحد وهم الَّذين معه، ولَا يجوز أَنْ يكُونَ كُلٌّ منها أَنها كُ: والْمقْصود هنا 
داحو صخش ا بِهادرم!  

            هلكَقَو داحصٍ وخي شا فرصحنم امطْلَقِ الْعالْم لَ اللَّفْظعةً جارت نمضتتو :    لَـهإنَّ قَو :﴿ـا  إنم
  . أُرِيد بِها علي وحده﴾وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا

 هِمضعلِ بقَوو : لَهأَنَّ قَو :﴿بِه قدصقِ وداَء بِالصي جالَّذو﴾هدحكْرٍ وو با أَببِه أُرِيد .  
 هلقَوأَ﴿: و نم كُمنوِي متسلَلَا يقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقن﴾هدحكْرٍ وو با أَببِه أُرِيد .  

                                           
هذه كلها تفاسري مبنية على االستدالل ، وهي باطلة ، منها ما يعلم بطالنه من جهة بطالن العقيدة نفسها اليت حيملوا عليهـا ،                        ) ١(

  .ومنها ما يعلم بطالنه من جهة اللفظ 
عقيدةً ، من جهة بطالا لفظاً ، أي عريب يقرأ اآلية ؛    هذه النماذج اليت أوردها ، كلها يعلم بطالا من اجلهتني ، من جهة بطالا               

أن أهل البدع يلـوون أعنـاق   : يفهم أن هذا ليس تفسريها ، هذا ليس بصحيح ، هذا حال أهل البدع ، أما مسعتم كالم العلماء             
  .هذه اآلن أمثلة من تفاسريهم! النصوص لتوافق معتقدهم؟

لرجل من الصحابة، بينما هي كلها أخبار معطوف بعضها على بعض تعود على             ) ى الكفار أشداء عل (وهم جاءوا وفرقوها، فجعلوا     ) ٢(
  .الصحابة كلهم: يعين ) الذين معه(

يقولون خرافة رجل من العرب خطفته اجلن امسه خرافه، فلما عاد بعد غيبته عندهم سنني صار خيرب عما شاهد من اويل وأمور مل ) ٣(
  . حديث خرافة، أي كحديثه الذي ال يقبله عقل، و ال يصدق: لناس إذا مسعوا كالماً ال يصدقونه قالوايقبلها أحد ممن مسعه، فصار ا



٧٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
كوِ ذَلحنو .  

 وأَمثَاله أَتبع للسنة والْجماعة وأَسلَم من الْبِدعة من تفِْسريِ الزخمشري، ولَـو             )١(و تفِْسري ابنِ عطيةَ   
  الس كَلَام رلَ          ذُكمأَجو نسلَكَانَ أَح هِهجلَى وع مهنع ةأْثُورريِ الْمفَاسي التف ودجوالْم ـا    )٢(لَفا مريكَث هفَإِن

               دي هإن ا، ثُمرا قَدهظَمأَعريِ وفَاسلِّ التأَج نم وهرِيرٍ الطربي ونِ جب دمحفِْسريِ مت نقُلُ مني     ـناب قَلَها نم ع
جرِيرٍ عن السلَف لَا يحكيه بِحالِ، ويذْكُر ما يزعم أَنه قَولُ الْمحقِّقني، وإِنما يعنِي بِهِم طَائفَةً من أَهـلِ                   

لْمعتزِلَةُ أُصولَهم، وإِنْ كَانوا أَقْرب إلَى الـسنة        الْكَلَامِ الَّذين قَرروا أُصولَهم بِطُرقِ من جِنسِ ما قَررت بِه ا          
زِلَةتعالْم نبِ؛ ؛ مذْهلَى الْمفِْسريِ عالت لَةمج نذَا مأَنَّ ه رِفعيو قَّهح قي حطَى كُلُّ ذعي أَنْ يغبني نلَك  

أَئمةَ إذَا كَانَ لَهم في تفِْسريِ الْآية قَولٌ وجاَء قَوم فَسروا الْآيةَ بِقَولِ آخر              فَإِنَّ الصحابةَ والتابِعني والْ   
لأَجلِ مذْهبٍ اعتقَدوه، وذَلك الْمذْهب لَيس من مذَاهبِ الصحابة والتابِعني لَهـم بِإِحـسان، صـاروا                

  . معتزِلَة وغَيرِهم من أَهلِ الْبِدعِ في مثْلِ هذَامشارِكني للْ
و في الْجملَة من عدلَ عن مذَاهبِ الصحابة والتابِعني وتفِْسريِهم إلَى ما يخالف ذَلك كَانَ مخطئًا                

غا مهِدتجإِنْ كَانَ ما وعدتبلْ مب كي ذَلفهطَؤخ ا لَه٣(فُور(.  
                                           

بعد أن تكلم عن القاعدة يف االختالف الذي مستنده االستدالل، أورد جمموعة من املفسرين ممن يغلب على تفسريهم االسـتدالل     ) ١(
  .النقلويبني حاهلم، كما صنع يف التفاسري اليت مستندها 

تفسريه القصور مـن هـذه الناحيـة،        يف  فاخللل الذي حصل يف تفسري ابن عطية أنه مل يراعِ عدم خمالفة التفسري باملأثور، فدخل                ) ٢(
وقصرت معرفته يف هذا الباب فحصلت فيه أقوال ختالف املأثور وهو ال يشعر، وحصلت عنده نقول عن أهل البدع تقرر كالم أهل 

  .البدع وهو ال يشعر
  .أن ال خيالف التفسري باملأثور خمالفة تضاد:  بالرأي التفسريومن هنا كان من أهم شروط قبول ) ٣(

إذا اختلف الصحابة يف اآلية أو يف احلديث على أقوال هل جيوز ملن بعدهم إحداث قول خـارج عـن       : وهنا تأيت املسألة األصولية   
  أقواهلم ؟ 
ن اختالفهم على هذه األقوال يف تفسري اآلية أو تفسري احلديث ؛ دليل أن اآلية أو احلديث             أل: أنه ال جيوز ، قال العلماء       : الصحيح  

ولذلك قال العلماء   . ال حيتمل شيئاً من املعىن إال ذلك ، فهذا كاإلمجاع منهم على أن اآلية أو احلديث ال حتتمل من املعىن إال هذا                       
نتخري من أقواهلم ، فننظر أيها أقرب إىل        : إذا اختلف الصحابة يف املسألة    أنه   : - صحت عن أمحد والشافعي ومالك وأيب حنيفة         -

الدليل فنتبعه إن ظهر الدليل ، فإن مل يظهر ؛ نتخري من هذه األقوال ، ومل يقل أحد بإحداث قول جديد مل يقله الصحابة ، مل يقل                           
  . أحد أنه يفتح يل معىن جديد خيالف ما قاله الصحابة

رضـي اهللا   [مسعت أبا حنيفة    : قال ابن املبارك رمحه اهللا    ،  ٧٠، وإيقاظ مهم أويل األبصار ص     ١٠فة للصيمري ص  ويف أخبار أيب حني   
إذا جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلى الرأس والعني، وإذا جاء عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خنتار من                      : "يقول] عنه

  . هـا"أقواهلم، وإذا جاء عن التابعني زامحناهم
فيه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقول : "- وقد ذكر له كتابه املوطأ -قال مالك ، )١/١٩٣(ويف ترتيب املدارك 

وقد تكلمت برأيي على االجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ومل أخرج عن مجلتهم إىل . الصحابة والتابعني ورأيهم
  .اهـ "غريه

: مث الثانية  .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: األوىل :العلم طبقات: "قال الشافعي رمحه اهللا، ١١٠السنن للبيهقي صويف املدخل إىل 
 .أن يقول بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم و ال نعلم له خمالفاً منهم: والثالثة .اإلمجاع فيما ليس فيه كتاب و ال سنة

وال يصار إىل  .القياس على بعض هذه الطبقات: واخلامسة .ى اهللا عليه وسلم ورضي عنهماختالف أصحاب النيب صل: والرابعة
= 



٧٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
    

                                           
=  

  ".شيء غري الكتاب والسنة ومها موجودان وإمنا يؤخذ العلم من أعلى
 إذا كان يف املسألة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث؛ مل نأخذ فيها بقول              : "قال أمحد بن حممد بن حنبل     ،  ٢٧٦ويف املسودة ص  

وإذا كان يف املسألة عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول خمتلف خنتار مـن   .أحد من الصحابة و ال من بعدهم خالفه      
وإذا مل يكن فيها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، و ال عن الصحابة قول؛ خنتار من   .أقاويلهم ومل خنرج عن أقاويلهم إىل قول غريهم       

  ...".أقوال التابعني
ذا كالم األئمة مل يكونوا خيرجون عن كالم الصحابة ، لكن أن تحدث قوالً هو يف معىن كالمهم يف معىن عبارام يف املعىن الذي    ه

يدور عليه ال خيالفه خمالفة تضاد ؛ فهذا يف احلقيقة ليس بقول حمدث ، إمنا هو يف معىن الكالم الذي قالوه فال بأس فيـه ، أمـا إذا      
الفة تضاد فهو قول باطل مردود على صاحبه ، وهذا يفيدكم مدى خطورة وأمهية أن يعتمد املفسر على التفسري                   خالف كالمهم خم  

باملأثور ، وليس ألحد أن يفسر من عند نفسه ، أو من حيث اللغة ، ال بد أن تذكر أوالً التفسري باملأثور ، وميزه وحرره ، مث اجتهد 
  ) .هـ الدرس العاشر .أ. ( ين اليت قررهاإذا أردت أن جتتهد يف دائرة املعا



٨٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  .فَالْمقْصود بيانُ طُرقِ الْعلْمِ وأَدلَّته وطُرقِ الصوابِ

انِيهعمو فِْسريِهبِت لَموا أَعكَان مهأَنو موهابِعتونَ وابِعالتةُ وابحالص أَهآنَ قَرأَنَّ الْقُر لَمعن نحنو.  
  نهم أَعلَم بِالْحق الَّذي بعثَ اللَّه بِه رسولَه صلى اهللا عليه وسلم؛كَما أَ

  .)١(فَمن خالَف قَولَهم وفَسر الْقُرآنَ بِخلَاف تفِْسريِهم فَقَد أَخطَأَ في الدليلِ والْمدلُولِ جميعا
  ). ٢(ولَهم لَه شبهةٌ يذْكُرها إما عقْليةٌ وإِما سمعيةٌومعلُوم أَنَّ كُلَّ من خالَف قَ
هعضوي موطٌ فسبم وا هكَم.  

تـي  التنبِيه علَى مثَارِ الاختلَاف في التفِْسريِ، وأَنَّ من أَعظَمِ أَسبابِه الْبِدع الْباطلَةَ الَّ       : والْمقْصود هنا   
دعت أَهلَها إلَى أَنْ حرفُوا الْكَلم عن مواضعه، وفَسروا كَلَام اللَّه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم بِغيرِ مـا                   

هأْوِيلرِ تلَى غَيع لُوهأَوتو بِه ٣(أُرِيد( .  
                                           

  )هـ٢٥/١٠/١٤٢٣الدرس احلادي عشر (
من فسر القرآن أو احلديث وتأوله على غري التفسري املعروف عـن            : ")١٣/٢٤٣( يف جمموع الفتاوى      قال ابن تيمية رمحه اهللا     ) ١(

وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهو معلوم       .  عن مواضعه  الصحابة والتابعني فهو مفتر على اهللا، ملحد يف آيات اهللا، حمرف للكلم           
  .اهـ"ضطرار من دين اإلسالمالالبطالن با

  .فليس ألحد أن يتأول اآلية أو احلديث على معىن خيالف خمالفة تضاد املعىن الذي فسره به صحابة الرسول رضوان اهللا عليهم
، تـرى أهـل الـسنة       ) فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم     وءلنبوية على ض  وهو فهم القرآن العظيم والسنة ا     (ومن أجل هذا األصل     

واجلماعة، أهل احلديث، ال خيوضون يف تفسري القرآن العظيم، وبيان معاين احلديث مبجرد اللغة، والرأي واملعقول؛ بل ينظرون يف                    
  ! خالفهم أهل البدع واألهواءوعلى. اآلثار، وجيمعون ما جاء عن السلف يف مصنفام، ويبنون عليه فقههم واجتهادهم

، عن بيان الكتاب والـسنة      )اإلميان: يعين(وقد عدلت املرجئة يف هذا األصل       : "١١٤ يف كتاب اإلميان ص    قال ابن تيمية رمحه اهللا    
ذا كان  وأقوال الصحابة والتابعني هلم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع؛ وهل                 

وهلذا جند املعتزلة واملرجئة والرافضة وغريهم من أهـل البـدع   ؛ أكثر ما خيطيء الناس من جهة التأويل والقياس  : اإلمام أمحد يقول  
يفسرون القرآن برأيهم، ومعقوهلم، وما تأولوه من اللغة؛ وهلذا جتدهم ال يعتمدون على أحاديث النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم،                      

ني وأئمة املسلمني، فال يعتمدون ال على السنة، و ال على إمجاع السلف وآثارهم، وإمنا يعتمدون علـى العقـل                    والصحابة والتابع 
وجندهم ال يعتمدون على كتب التفسري املأثورة، واحلديث وآثار السلف، وإمنا يعتمدون على كتب األدب، وكتب الكالم                 ؛  واللغة

، إمنا يأخذون ما يف كتب الفلسفة وكتب األدب واللغة، وأما كتـب القـرآن               وهذه طريقة املالحدة أيضاً   . اليت وضعها رؤوسهم  
   .واحلديث واآلثار؛ فال يلتفتون إليها

  .هؤالء يعرضون عن نصوص األنبياء إذ هي عندهم ال تفيد العلم
  .وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بال آثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه

  .اهـ"كالم أمحد وغريه يف إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدعوقد ذكرنا 
، عن أمحد بن حنبل رمحه ١٧٨ وأسند ابن اجلوزي يف مناقب اإلمام أمحد بن حنبل ص،)٢١/٢٩١(يف جمموع الفتاوى أورد : قلت 

  ."إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام":اهللا أنه قال
هللا قاعدة يف أن مجيع ما حيتج به املبطل يدل على فساد قوله، ال قوته، انظرها يف جمموع الفتـاوى                    لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ا     ) ٢(

)٣٣٩-٦/٢٨٨.(  
األسانيد : التنبيه على مثارات االختالف ، ومثارات االختالف يف التفسري الذي يعود إىل النقل هي: املقصود يف هذه القاعدة ! نعم ) ٣(

  .لف بيان ما ال فائدة يف بيانه من خالل اإلسرائيليات وكتب أهل الكتابالضعيفة أو الباطلة ، أو تك
من جهة أن يطلب أصحاب البدع دليالً على بدعهم من القرآن والسنة، : أما التفسري الذي مستنده االستدالل فمثار االختالف فيه 

من قواعد البحث أن تستدل وتبحث مث تعتقد، : العلم فيحملوا النصوص ويلووا أعناقها إىل املعىن الذي يريدون ، ومن هنا قال أهل 
= 



٨١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
كلْمِ بِذَلولِ الْعأُص نفَم:  

الْإِن لَمعأَنْ يقالْح هأَنو ،الَفُوهي خلَ الَّذانُ الْقَوس.  
مهفِْسريت فالخي لَفالس فِْسريأَنَّ ت رِفعأَنْ يو.  

عدتبثٌ مدحم مهفِْسريأَنَّ ت رِفعأَنْ ي١(و(.  
بِم مفِْسريِهت ادفَس لَةفَصقِ الْمبِالطُّر رِفعأَنْ ي ثُمقالْح انيلَى بع لَّةالْأَد نم اللَّه هبص٢(ا ن(.  

وكَذَلك وقَع من الَّذين صنفُوا في شرحِ الْحديث وتفِْسريِه من الْمتأَخرِين من جِنسِ ما وقَع فيمـا       
فِْسريِهتو آنحِ الْقُررش نم فُوهن٣(ص(.  

أَملُولِ؛ودي الْميلِ لَا فلي الدئُونَ فطخي ينا الَّذ  
          ةيححص انعآنَ بِمونَ الْقُررفَسي ،مرِهغَياِء والْفُقَهو اظعالْوو ةيوفالص نريٍ مثْلُ كَثآنَ  ؛ فَمالْقُر نلَك

  ؛)٤(لَا يدلُّ علَيها
                                           

=  
ال تعتقد أوالً مث تستدل ، ألنك يف هذه احلال سوف تبحث يف النصوص عما يدل لقولك وسيكون اهلوى غطاًء يعمي بصريتك عن 

به له ، فقط تريد أن تقرر ما  ، فيأيت نص تتكلف فيه، ويأيت آخر فترده ، ويأيت نص آخر ما تنت- إن شاء اهللا تعاىل -أن تتبصر احلق 
أو أن يفسروا القرآن مبجرد ما يسوغ لغة بدون مالحظة اتباع مـا جـاء يف                . تعتقد ، وهذا خطأ ، احبث ونقي واستدل مث اعتقد         

  ). التفسري باملأثور(التفسري املنقول 

املعرفة باختالف النـاس مـن جهـة        : ر  أن تعرف القول الباطل وتعرف ما يقابله، ولذلك كان من آلة املفس           :  هذه أول قضية     )١(
  .عقائدهم، ومن آلته املعرفة مبقاالت أهل السنة وما يقابلها، ومن آلته املعرفة مبناهج املفسرين

  . ويعرف هذا اهذواألدلة اليت نصبها اهللا على بيان احلق ؛ منها ما يكون يف نفس النص ، ومنها ما يكون يف خارجه ، فيعرف ) ٢(
أن كل ما يقال يف القرآن العظيم يقال مثله يف احلديث، وإذا كان املفسرون يقع يف كالم بعضهم نصرة أهل البدع، واخلروج تقدم ) ٣(

               رِعن كالم السلف ، فكذا احلال يف شرح احلديث؛ فإن شرحه إذا كان مستنده االستدالل يـ ال فيه اخلطأ من نفس اجلهتني       د  تنيل
وشرحه إذا كان مستنده النقل فإنه يقع فيه اخلطأ من نفس اجلهة اليت يقع فيها اخلطأ يف التفـسري                   ذكرمها املصنف يف حق التفسري،      

والشارح للحديث حيتاج إىل معرفة مقاالت أهل السنة واجلماعة وما خيالفها، وحيتاج إىل املعرفة مبناهج شراح                . الذي مستنده النقل  
  . رحة للحديثاحلديث واجتاهام، واملعرفة مبقاالت السلف الشا

  القسمة ثالثية؛ ) ٤(
  .وهذه سبق قبل قليل التنبيه على مثار الغلط عندهم. فمنهم من يفسر القرآن مبعان باطلة وبالتايل طريقة االستدالل باطلة

وهو مجهـور مـا   . وهذا القسم هو موضوع الكالم هنا. ومنهم من يفسر القرآن مبعان صحيحة ولكن استدالهلم هلا بالقرآن خطأ    
  .يسمى بالتفسري الصويف واإلشاري

فهذا تفسري مقبول، وهو ليس موضوع الكالم هنا        . ومنهم من يفسر مبعان صحيحة واستدالل صحيح على سبيل القياس واالعتبار          
  .أصال؛ ألن الكالم على حمل اخلطأ يف التفسري، ولذا مل يذكر الشيخ هذا القسم هنا

ومجاع القول ): "٢٤٣-١٣/٢٤٠( شرحاً لكالمه هنا، حيث قال يف جمموع الفتاوى وللمصنف كالم بسط فيه هذه املعاين، يصلح 
  :يف ذلك أن هذا الباب نوعان

أن يكون املعىن املذكور باطال لكونه خمالفا ملا علم فهذا هو يف نفسه باطل فال يكون الدليل عليه إال باطال؛ ألن الباطل ال           : أحدمها  
  .يكون عليه دليل يقتضى أنه حق

  " .إشارات: "ما كان يف نفسه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن واحلديث بألفاظ مل يرد ا ذلك فهذا الذي يسمونه: ثاين وال
  .فيه من هذا الباب شيء كثري] السلمي[ألىب عبدالرمحن " حقائق التفسري"و 

= 



٨٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
ره أَبو عبد الرحمنِ السلمي في حقَائقِ  التفِْسريِ وإِنْ كَانَ فيما ذَكَروه             مثْلَ كَثريٍ مما ذَكَ   

ما هو معان باطلَةٌ فَإِنَّ ذَلك يدخلُ في الْقسمِ الْأَولِ وهو الْخطَأُ في الدليلِ والْمدلُولِ جميعا حيثُ يكُونُ                  
  .ذي قَصدوه فَاسداالْمعنى الَّ

                                           
=  

  يف أصول دينهم؛وأما النوع األول فيوجد كثريا يف كالم القرامطة والفالسفة املخالفني للمسلمني 
  .فإن من علم أن السابقني األولني قد رضي اهللا عنهم ورضوا عنه؛ علم أن كل ما يذكرونه على خالف ذلك فهو باطل

ومن أقر بوجوب الصلوات اخلمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا؛ علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك عن بعضهم، فقـد    
  .افترى

رمة على كل أحد ما دام عقله حاضرا؛ علم أن من تأول نصا يقتضى حتليل ذلك لبعض الناس أنه                   ومن علم أن اخلمر والفواحش حم     
  .مفتر

وأما النوع الثاين فهو الذي يشتبه كثريا على بعض الناس، فإن املعىن يكون صحيحا لداللة الكتاب والسنة عليه، ولكن الـشأن يف                      
  :كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذان قسمان

  أن يقال إن ذلك املعىن مراد باللفظ فهذا افتراء على اهللا؛: مهاأحد
أشداء على ﴿ أبو بكر ﴾والذين معه﴿.  هو القلب﴾اذهب إىل فرعون ﴿: وبقوله.  هى النفس  ﴾تذحبوا بقرة ﴿: فمن قال املراد بقوله   

  . وإما خمطئا علي؛ فقد كذب على اهللا إما متعمدا﴾تراهم ركعا سجدا﴿ عثمان ﴾رمحاء بينهم﴿ عمر ﴾الكفار
أن جيعل ذلك من باب االعتبار والقياس، ال من باب داللة اللفظ فهذا من نوع القياس؛ فالذي تسميه الفقهاء قياسا : و القسم الثاين 

  وهذا ينقسم إىل صحيح وباطل، كانقسام القياس إىل ذلك؛. هو الذي تسميه الصوفية إشارة
إنه اللوح احملفوظ أو املصحف، فقال كما أن اللوح احملفوظ الذي كتب            : وقال﴾  هرونال ميسه إال املط   ﴿: فمن مسع قول اهللا تعاىل    

فيه حروف القرآن ال ميسه إال بدن طاهر، فمعاين القرآن ال يذوقها إال القلوب الطاهرة، وهى قلوب املتقني؛ كان هذا معىن صحيحا 
هذا ﴿:  وقال ﴾أمل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني﴿: واعتبارا صحيحا؛ وهلذا يروى هذا عن طائفة من السلف؛ قال تعاىل   

  .وأمثال ذلك﴾، يهدى به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم﴿: وقال﴾، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني
مـا  ، فاعترب بذلك أن القلب ال يدخله حقائق اإلميان إذا كان فيـه              "ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال جنب       : "وكذلك من قال  

سأصرف عن آيايت ﴿: وقال تعاىل﴾، أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوم       ﴿: ينجسه من الكرب واحلسد؛ فقد أصاب،  قال تعاىل        
الذين يتكربون يف األرض بغري احلق وان يروا كل آية ال يؤمنوا ا وان يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وان يروا سـبيل الغـي                   

  .ل ذلكوأمثا﴾، يتخذوه سبيال
  :ألىب عبدالرمحن السلمي يتضمن ثالثة أنواع" حقائق التفسري"و كتاب 

نقول ضعيفة عمن نقلت عنه مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق فإن أكثره باطل عنه، وعامتها فيه مـن موقـوف أىب                       : أحدها
  .عبدالرمحن

  ".حدثنا من أصل مساعه: "ا حدث عنه يقولوقد تكلم أهل املعرفة يف نفس رواية أيب عبدالرمحن حىت كان البيهقي إذ
  .أن يكون املنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال: والثاين

نقول صحيحة عن قائل مصيب، فكل معىن خيالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة، وكل ما وافـق الكتـاب                : والثالث
  .والسنة واملراد باخلطاب غريه إذا فسر به اخلطاب فهو خطأ

  .ن ذكر على سبيل اإلشارة واالعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطالوإ
وقد تبني بذلك أن من فسر القرآن أو احلديث وتأوله على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني فهو مفتر على اهللا ملحد يف                       

  اهـ "علوم البطالن باالضطرار من دين اإلسالمآيات اهللا حمرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد وهو م
 



٨٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  فَصلٌ

  فَما أَحسن طُرقِ التفِْسريِ ؟ :  فَإِنْ قَالَ قَائلٌ 
 ابوفَالْج :كي ذَلقِ فالطُّر حأَنَّ أَص:  

              و رعٍ آخضوي مف رفُس قَد هفَإِن كَاني ملَ فما أُجفَم ،آنآنُ بِالْقُرالْقُر رفَسأَنْ ي    كَانم نم رصتا اُخم
رعٍ آخضوي مِسطَ فب ١(فَقَد(..  

         ةٌ لَهحضومو آنلْقُرةٌ لارِحا شهفَإِن ةنك بِالسلَيفَع كاك ذَلي؛ ؛  )٢(فَإِنْ أَع       ـدبو عأَب امقَالَ الْإِم لْ قَدب
    يعافالش رِيسإد نب دمحم اللَّه :                 ـنم ـها فَهِممم وصلى اهللا عليه وسلم فَه ولُ اللَّهسر بِه كَما حكُلُّ م

آنالْقُر .  
                                           

  :  يطلق اإلمجال على معنيني بينهما تداخل ) ١(
  . امل من الكالم هو الذي مل يبِن، فلم يظهر معناه:  املعىن األول -١
 املراد منها إال حبمل هذه اآلية أن تأيت اآلية ظاهرة على معىن ، ولكن هذا املعىن الظاهر ليس هو املراد، وال يعرف       :  املعىن الثاين    -٢

، ) ٨٢:األنعام) (الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ          : (الذي حصل يف آية     : على آية أخرى، مثل     
، ) ظلم( هذه اآلية، ألنه نكرة يف سياق النفي فيشمل كل ، يدخل يف سياق) ظلم(عموم : فهم الصحابة اآلية على ظاهرها ، فقالوا 
! يا رسول اهللا: فجاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقالوا ! أينا مل يلبس إميانه بظلم؟: ففهموا اآلية على ظاهرها، ففزعوا، وقالوا

) إِنَّ الـشرك لَظُلْـم عظـيم   : ( لى اآلية األخرى أينا مل يظلم نفسه؟ فأرشدهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل محل هذه اآلية ع     
، فهذه اآلية األوىل هلا معىن ظاهر ومراد ، ولكنه غري مراد إال حبمله على املوطن الثاين، فمعىن الظلم يف اآلية                     ) ١٣من اآلية : لقمان(

  .األوىل جممل، ألن الظاهر منه غري مراد
  . كالم املعصوم، ألنه معصوم عن اخلطأومحل الكالم امل على املبني حمله يف

هذا كالم جممل ال يظهر : وغري املعصوم ال حيمل كالمه امل على املفسر إمنا يقال يف املوضع امل إذا كان إمجاله من املعىن األول
، وأنه غري صحيح، فإن كان لصاحب أما إذا كان من املعىن الثاين، فإنه حيكم ببطالن املوضع امل. معناه، و ال يقبل، و ال ينب عليه

  .هذا الكالم كالم آخر على الصواب، قبل صوابه ورد اخلطأ، وال يلزم محل جممله على مبينه
 !!فمن خرج عن هذا السبيل وطالب حبمل جممل كالمه على مفصله فقد جعل لنفسه من احلكم ما للمعصوم

  لقرآن عن تفسري القرآن بالسنة ؟هل معىن هذا التقسيم أن يستقلَّ تفسري القرآن با) ٢(
ال، ليس املراد هنا أن يستقلَّ تفسري القرآن بالقرآن عن تفسري القرآن بالسنة، وإمنا املراد التقسيم والترتيب للفهم وتقريب                   : اجلواب  

 جمرداً بدون السنة؛ فقد     نكتفي بتفسري القرآن بالقرآن ونترك السنة؛ فمن زعم أن يفسر القرآن بالقرآن           : املعىن، ال يصلح أن نقول      
مث تفسري القرآن بالقرآن وتفسري القرآن بالسنة يف مواطن قد يكون من باب التفسري باملأثور ارد، ويف مواطن قد يدخلـه                     . أخطأ

  اجتهاد؛
ثانية يكون  ففي مواطن يكون من باب التفسري ارد، جمرد أنه يورد آية وآية أخرى تفسرها فقط، واملعىن واضح، لكن يف مواطن                     

إيراد املفسر لآلية واآلية األخرى اليت تفسرها فيه إشارة إىل معىن استداليل يف اآلية األخرى يوضح اآلية، فال يوصل إىل املعـىن إال                       
  .بنوع اجتهاد واستنباط، وقد يوافَق على هذا وقد ال يوافَق على هذا

ن بالقرآن، إمنا معىن هذا بيان للمراتب فقط، وإال ال ميكن تفسري القـرآن              فليس معىن تفسري القرآن بالقرآن،أن نستقل بتفسري القرآ       
  .بالقرآن تفسرياً كامالً صحيحاً فقط مبجرد تفسري القرآن بالقرآن

 وهو  -وكذا يف تفسري القرآن بالسنة، ليس معناه بالسنة دون القرآن، هذه نفس القضية؛ ولذلك الذي يقولون بالتفسري املوضوعي                   
 من قال ذا النوع     -واع التفسري حيث يأخذ املفسر موضوعاً من موضوعات القرآن وجيمع اآليات املتعلقة به ويفسرها               نوع من أن  

أال إين أوتيـت    : "�فإن تفسري القرآن بالقرآن دون السنة غري صحيح، قال رسـول اهللا             . وجرده فقط للقرآن بالقرآن فقد أخطأ     
   ".القرآن ومثله معه
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إنا أَنزلْنا إلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن             ﴿: قَالَ اللَّه تعالَى  

. ﴾وأَنزلْنا إلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّـرونَ          ﴿: وقَالَ تعالَى   . ﴾ماللْخائنِني خصي 
؛ ﴾ةً لقَومٍ يؤمنـونَ   وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحم           ﴿: وقَالَ تعالَى 

  .  يعنِي السنةَ" أَلَا إني أُوتيت الْقُرآنَ ومثْلَه معه: "ولهذَا قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 
  .ا يتلَىلَا أَنها تتلَى كَم؛ والسنةُ أَيضا تنزِلُ علَيه بِالْوحيِ كَما ينزِلُ الْقُرآنُ

كذَل عضوذَا مه سلَي ةريكَث لَّةبِأَد كلَى ذَلع ةمالْأَئ نم هرغَيو يعافالش املَّ الْإِمدتاس قَد١(و(.  
                                           

وكَذلك أَوحينآ إليِك روحاً من أمرِنا ماكُنت تدرِي ما الكتاب وال اإلميانُ ولكن جعلْناه نوراً ْدي بِه من ﴿: بارك وتعاىلقال اهللا ت) ١(
 ﴾الَ إِلَى اللّه تصري االُمـور صراط اللّه الّذي لَه ما في السموات وما في األرضِ أَ. نشاُء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم     

  ).٥٣-٥٢:الشورى(
وانظر إبطال االستحـسان    .  باختصار ١٠٥-٨٨لشافعي ص لالرسالة  كما يف   [ تعليقاً على هذه اآلية الكرمية       قال الشافعي رمحه اهللا   

اهللا، والشهادة بتأديـة    بأنه يهدي إىل صراط مستقيم؛ صراط       ] �[ويف شهادته له    : ")]٤/١٢(، املوافقات   )٧/٢٩٩ضمن األم   (
بالتسليم حلكم : ما أقام اهللا به احلجة على خلقه   : رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه طاعته، وتأكيده إياها يف اآلي ذكر              

  .رسول اهللا واتباع أمره
وإنك لتهدي إىل صراط    ﴿: ولهوكذلك أخربنا اهللا يف ق    . فبحكم اهللا سنه  : وما سن رسول اهللا فيما ليس هللا فيه حكم        : قال الشافعي 

  ).٥٣-٥٢:الشورى (﴾صراط اللّه. مستقيم
  .وقد سن رسول اهللا مع كتاب اهللا، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب

ه مـن  وكل ما سن فقد ألزمنا اهللا اتباعه، وجعل يف اتباعه طاعته، ويف العنود عن اتباعها معصيته اليت مل يعذر ا خلقاً، ومل جيعل ل                    
  .اتباع سنن رسول اهللا خمرجاً، ملا وصفت، وما قال رسول اهللا

ال ألفـني   : " موىل عمر بن عبيداهللا مسع عبيداهللا بن أيب رافع حيدث عن أبيه أن رسول اهللا قـال                 رأبوا لنض أخربنا سفيان عن سامل     
  ".ال أدري ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه: لأحدكم متكئاً على أريكته يأتيه األمر من أمري، مما أمرت به أو يت عنه، فيقو

  .وحدثنيه حممد بن املنكدر عن النيب مرسالً: قال سفيان 
  .السرير: األريكة: قال الشافعي

  :وسنن رسول اهللا مع كتاب اهللا وجهان
  .نص كتاب، فاتبعه رسول اهللا كما أنزل اهللا: أحدمها
عاماً أو خاصاً، وكيف أراد أن يـأيت بـه          : ما أراد باجلملة، وأوضح كيف فرضها     مجلة، بين رسول اهللا فيه عن اهللا معىن         : واآلخر
  .وكالمها اتبع فيه كتاب اهللا. العباد
والوجهان جيتمعـان   .فلم أعلم من أهل العلم خمالفاً يف أن سنن النيب من ثالثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهني] : الشافعي[قال  

  : ويتفرعان
  .هللا فيه نص كتاب، فبين رسول اهللا مثل ما نص الكتابما أنزل ا: أحدمها 
  .مما أنزل اهللا فيه مجلة كتاب، فبين عن اهللا معىن ما أراد: واآلخر 

  .وهذان الوجهان اللذان مل خيتلفوا فيهما
  .ما سن رسول اهللا فيما ليس فيه نص كتاب: والوجه الثالث 
  .أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب: ، وسبق يف علمه من توفيقه لرضاهجعل اهللا له مبا افترض من طاعته: فمنهم من قال

 مل يسن سنة قط إال وهلا أصل يف الكتاب، كما كانت سنته لتبني عدد الصالة وعملها، على اصل مجلـة فـرض        : ومنهم من قال    
: ، وقال )٢٩:النساء(والَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴾    الَ تأْكُلُواْ أَم  ﴿: الصالة، وكذلك ما سن من البيوع، وغريها من الشرائع؛ ألن اهللا قال           

  .، فما أحلّ وحرم فإمنا بين فيه عن اهللا، كما بين الصالة)٢٧٥:البقرة (﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿
  .بل جاءته به رسالة اهللا، فأثبتت سنته بفرض اهللا: ومنهم من قال

: مث قـال   .الذي ألقي يف روعه عن اهللا، فكان ما ألقي يف روعه سنته           : روعه كل ما سن، وسنته احلكمة     ألقي يف   : ومنهم من قال    
= 



٨٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
                                           

=  
فكان مما ألقي يف روعه سنته، وهي احلكمة اليت ذكر اهللا، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب اهللا، وكل ما جاءه من نِعمِ اهللا، كما                          

  .ة، وتتفرق بأا يف أمور بعضها غري بعض، ونسأل اهللا العصمة والتوفيقأراد اهللا، وكما جاءته النعم، جتمعها النعم
وأي هذا كان فقد بين اهللا أنه فرض فيه طاعة رسوله، ومل جيعل ألحد من خلقه عذراً خبالف أمر عرفه من أمر رسول اهللا، وأن قد                          

عليه من سنن رسول اهللا معاين ما أراد اهللا بفرائـضه يف            جعل اهللا بالناس كلهم احلاجة إليه يف دينهم، وأقام عليهم حجته، مبا دلّهم              
 فيما فيه كتاب يتلونه، وفيما ليس فيه نـص  مفروضةكتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته مبينة عن اهللا معىن ما أراد من     

  .فهي كذلك أين كانت، ال خيتلف حكم اهللا مث حكم رسوله بل هو الزم  بكل حال: كتاب أخرى
  .اهـ"لك قال رسول اهللا يف حديث أيب رافع الذي كتبناه قبل هذاوكذ

: ]٢٦االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار صكما [رمحه اهللا ) هـ٢٤٦هـ، أو ٢٣٠ت(قال إمساعيل بن سعيد الكسائي الفقيه     
إن : قيـل هلـم  ! سنن ما خيالف الترتيلجيب على الناس أن يتبعوا القرآن و ال خيالفوه؛ فإن احتج حمتج بأن يف ال          : املذهب يف ذلك  "

 ال جيوز لقائل أن يقول إـا خـالف          �، فكل سنة ثبتت عن رسول اهللا        "أال إين أوتيت القرآن ومثله معه     : " قال �رسول اهللا   
الترتيل، إال ما ، فكان ال يقول قوالً خيالف     �الترتيل؛ ألن السنة تفسري للترتيل، والسنة كان يرتل ا جربائيل، ويعلمها الرسول اهللا              

  .اهـ" إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه�نسخ من قوله بالترتيل، فمعىن الترتيل ما قال رسول اهللا 
سنة اجتمع العلماء على : السنة تتصرف على أوجه: "]٣٥ صلهكتاب السنة يف  [)هـ٣٩٤(قال أبوعبداهللا حممد بن نصر املروزي 

  .وسنة اختلفوا عليها أواجبة هي أم نافلة. وسنة اجتمعوا على أا نافلة. أا واجبة
  :مث السنة اليت اجتمعوا على أا واجبة تتصرف على وجهني

  .إميان: واآلخر  .عمل: أحدمها 
  : فالذي هو عمل يتصرف إىل أوجه

 صلى اهللا عليه وسلم،     سنة اجتمعوا على أا تفسري ملا افترضه اهللا جممالً، يف كتابه فلم يفسره، وجعل تفسريه وبيانه إىل رسول اهللا                  
  ).٤٤:النحل (﴾وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ مانزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿:  قال اهللا عز وجل

اص القرآن وعامه،   ال، بل هي مبينة يف خ     : وقال بعضهم . هي ناسخة لبعض أحكام القرآن    : سنة اختلفوا فيها فقال بعضهم    : والثاين
  .وليست ناسخة؛ ألن السنة ال تنسخ القرآن، ولكنها تبني عن خاصه وعامه وتفسر جممله ومبهمه

سنة اجتمعوا على أا زيادة على ما حكم اهللا به يف كتابه، وسنة هي زيادة من النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليس هلا                       : والوجه الثالث 
   .اهـ"عة النيب صلى اهللا عليه وسلم، والتسليم حلكمه وقضائه، واالنتهاء عما ى عنهأصل يف الكتاب إال مجلة األمر بطا

إمنا أنا بـشر فمـا      : "أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول      : كيف يستقيم أن السنة وحي، وحديث تأبري النخل، فيه          : فإن قيل   
  !؟- أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم -]مسلم"[ به من رأيي فال تأخذوا به فأنتم أدرى بشئون دنياكمكمتخاطب

حديث تأبري النخل دليل على أن ما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأشعر يف لفظه أنه من رأيه وأنه من عنـده ؛        : فاجلواب  
ن مثل هذا وحي؛    وإال فإن األصل أن كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ارد ع           ). أنتم أعلم بأمور دنياكم   : (فهذا الذي يقول عنه   

ولذلك الصحابة ملا مل يتبني هلم يف مواطن هل كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم من باب الوحي أو من باب االجتهاد ، كما يف                         
يا رسول اهللا ، الرسول يف موقعة بدر تقدم كفار قريش إىل احملل فجعل اآلبار أمامه وهو وقف مـن خلفهـا،                      : حادثة بدر، قالوا    

يـا  : قـال . بل الرأي واحلرب واملكيدة   : يا رسول اهللا أهو وحي أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال            : لصحابة وقال فجاءه أحد ا  
  .رسول اهللا ليس هذا هو احملل، قم بنا ، فقاموا وجعلوا اآلبار من ورائهم، ومل جيعلوها من أمامهم

أن كل ما : على أنه وحي أو غري ذلك، ملاذا ؟ ألن األصل عندهم فانظر هنا ملا أشكل عليهم سألوه ألنه ال يوجد يف عبارته ما يدل 
  .جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه وحي

بل وأزيدكم أم كانوا يرون أن ما اختاره اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ال يكون إال لوحي، وكان يلتبس أحياناً علـيهم بعـض                         
هللا عنها يف قصة احلديبية، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أمرهم أن حيلوا وأن يذحبوا األشياء، منها ما ورد يف حديث أم سلمة رضي ا

أمرم فلـم ينفـذوا   : مالك يا رسول اهللا ؟ ، فقال    : ما ساقوه من اهلدي، وهو مل يفعل هذا، فدخل مغاضباً عند أم سلمة فقالت             
 فخرج فصنع هذا ، فكاد أن يذبح بعضهم بعضاً، إذاً ملاذا            يا رسول اهللا أخرج فاحلق وحتلل واذبح هديك أمامهم ،         : أمري، قالت   

تأخروا يف األول ؟ ألم فهموا من حال الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن قوله وفعله وحي، فهم أرادوا أن يفعلوا مثل الرسول صلى 
 معصوم ، ال يفعل شيء من عنـد         اهللا عليه وسلم، ليس أم شكوا يف اتباع الرسول، بل ألم يعلمون أن قوله وحي وفعله وحي                

  . مادام الرسول مل حيلق معناه أن فيه فضيلة فنبقى مثل الرسول: نفسه، فقالوا 
= 



٨٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
لَ رسولُ اللَّـه    َ الْغرض أَنك تطْلُب تفِْسري الْقُرآن منه فَإِنْ لَم تجِده فَمن السنة، كَما قَا            

  بِم تحكُم؟ : "صلى اهللا عليه وسلم لمعاذ حني بعثَه إلَى الْيمنِ 
  . بِكتابِ اللَّه: قَالَ 
  فَإِنْ لَم تجِد ؟ : قَالَ 
  . بِسنة رسولِ اللَّه: قَالَ 
  فَإِنْ لَم تجِد ؟ : قَالَ 
  . أَجتهِد رأْيِي : قَالَ 
الْحمد للَّه الَّذي وفَّق رسـولَ      : فَضرب رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم في صدرِه وقَالَ            : قَالَ

ولَ اللَّهسي رضرا يمل ولِ اللَّهسر "ديج ادننِ بِإِسنالسو انِدسي الْميثُ فدذَا الْحه١(و(.  
                                           

=  
: أن قول الرسول الذي اقترن بأنه رأي من عنده أو ظن من عنده ؛ هو الذي يقـال فيـه   ) : تأبري النخل(وعليه فإن معىن حديث   

  .لك فاألصل أنه وحي من اهللا، وعلى هذا جرى فعل السلف رضوان اهللا عليهميقترن بذ، وما مل )أنتم أدرى بشئون دنياكم(

  .كذا قال، وغري الشيخ يقول إسناده ضعيف، يف السند جماهيل) ١(
  ما وجه حكم الشيخ عليه بأنه جيد اإلسناد؟: فإن قيل
  :ال خيلو حكم الشيخ من أمرين ال ثالث هلما حسب علمي:  فاجلواب
  .ان للشيخ من حال رواة احلديث ما مل يستنب لنا، فارتفعت جهالتهم عنده ، فجود السندأن يكون استب: األول 
  .أن يكون الشيخ ، رأى تلقي العلماء للحديث بالقبول، وهذا يفيد ضمناً قوة يف رواته، فجود إسناده: الثاين 

  ؟�وهل تلقي العلماء للحديث بالقبول، يفيد ثبوت احلديث عن النيب : فإن قيل
ابن عبد الرب ، واخلطيب البغدادي ، وابن القيم ، وقبـول  : هذا احلديث من هذا القبيل ، قبله العلماء ، نص على ذلك            : جلواب  فا

؛ على اعتبار هذه القاعدة ، وهي تلقي العلماء لـه           "بإسناد جيد : "العلماء هلذا احلديث أقوى من جمرد السند، فقول شيخ اإلسالم         
  .ق اليت تثبت ا األحاديث، وهو أقوى من جمرد السند الفردبالقبول، وهذا من الطر

هذا احلديث يشعر أنه ميكن أن يكتفى بتفسري القرآن بالقرآن دون : ووجه النكارة اليت استشعرها بعض أهل العلم يف املنت، أنه قال         
بالقرآن يف تفسريه،  والفقيه ال ميكـن أن         السنة، وهذا خمالف ملا هو مقرر من أن القرآن يفسر بالقرآن والسنة، و ال يكتفى فقط                 

  يستغين بالقرآن عن السنة
  مبا تقدمت اإلشارة إليه من أن الترتيب يف احلديث ليس هو ترتيب طريقة االستدالل؛                - إن شاء اهللا  تعاىل       -وتزول هذه النكارة    

 أن االستدالل يستغىن فيه بالقرآن عن السنة، لكن تقسيم مراتب الدليل من حيث هو فقط، فهذا من جهة الترتيب العام، ال من جهة
  .  أو يستغىن فيه بالسنة عن القرآن

فهذه املراتب للتفهيم والبيان، وإال فإنه ال ميكن االستغناء يف تفسري القرآن مبجرد القرآن، كما ال ميكن االستغناء بتفـسري القـرآن       
التوحيد :  يسلكه أهل العلم، من ذلك قوهلم        –لذي هو للتفهيم والتعليم      ا –مبجرد السنة، ال بد من القرآن والسنة، وهذا التقسيم          

ثالثة أقسام ؛ توحيد الربوبية ، وتوحيد األلوهية ، وتوحيد األمساء والصفات، علماً بأن الربوبية مبفردها من جاء ا يعترب كافراً؛ إذا      
يت ذه الثالثة، من ادعى أنه يأيت بتوحيد األلوهية وهـو ال يقـر   مل يأت بتوحيد األلوهية،  وتوحيد األمساء والصفات، ال بد أن يأ 

  .بتوحيد الربوبية، أو بتوحيد األمساء والصفات؛ يعترب كافراً، وكذلك يف األمساء والصفات
  . فالقسمة للتعليم والبيان والتفهيم 

، ال يقال عنه إنسان، جممـوع     )جثة(وح يسمى   اإلنسان ال يكون إنساناً إال مبجموع اجلسد والروح ، اجلسد بدون الر           : مثال آخر 
اإلنسان جسد وروح؛   : فالن، جسداً وروحاً، أما إذا غادرته الروح فهو جسد، ملَّا يقسمون ويقولون             : األمرين مها اإلنسان، يقال     
  . يكون إنساناً، بل هو مبجموع األمرين- فقط –ليس معىن هذا أنه بأحدمها 

= 



٨٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  

                                           
=  

أفضل طرق التفسري ، القرآن بالقرآن ، مث القرآن بالسنة ، مث القرآن بقول الصحابة ؛ هذه القـسمة ال                    : ل  إذاً هذه القسمة ملَّا نقو    
يقصد ا أنه ميكن ا تفسري القرآن استقالالً مجيعه بإحدى هذه الطرق، حىت ملا جاء الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا  املتوىف 

؛ ما مشى يف هذا الكتاب على جمرد إيضاح آية بآية، إمنا            "اء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن     أضو: "ألَّف كتابه   ) هـ١٣٩٣(سنة  
شرطي يف إيضاح كل آية أُوردها ، أن يكون قد جاء إيضاحها يف آية أخرى، لكنه مل يكتف ذا فقط يف التفسري، فهو                       : هو قال   

آن الكرمي على هذا الوصف، لكن ليس فقط بالقرآن الكرمي، إمنا جاء تفسريها   أنا أفسر من اآليات اليت جاء تفسريها يف القر        : يقول  
  .يف القرآن الكرمي، مث يدعم تفسريها مبا جاء يف األحاديث واآلثار 

ة ال ميكن إلنسان أن يدعي أنه يفسر القرآن بالقرآن ، وإال فإنه سيكون من القرآنيني الذين يقولون باالكتفاء بالقرآن ، هناك طائف                     
وهم الذين عناهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم        : إننا نستقل يف هذا الدين ، ويف هذا الشرع بالقرآن مبفرده ، أقول              : مبتدعة تقول   

ينكُم كتاب اللَّه عز وجلَّ يوشك الرجلُ متكئًا علَى أَرِيكَته يحدثُ بِحديث من حديثي فَيقُولُ بيننا وب: "يف حديثه الذي جاء فيه قوله
                          مـرا حثْلُ مم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مرا حإِنَّ مأَلَّا و اهنمرامٍ حرح نم يها فندجا ومو اهلَلْنحتلَالٍ اسح نم يها فندجا وم

ترمذي وابن ماجة واللفظ لهرواه أمحد وال" [اللَّه.[  
  .هذا التقسيم هو للتفهيم والتعليم ، وكذا ما جاء يف حديث معاذ بن جبل: نقول 

هذا حـد   : ، وقال )٣٨من اآلية : املائدة)(والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما     : (فلو اكتفى شخص يف احلكم بالسرقة مبا يف اآلية          
 يطبق ، فهو إما أنه يقطع اليد من الكف، وإما أن يقطعها من الكوع، وإما أن يقطعها من مفـصل               ء باآلية، وجا  السرقة، أنا أعمل  

الكتف، اآلية ليست واضحة يف هذا املعىن، فيها احلكم بقطع اليد، كيف يستطيع أن يطبق هذا احلد دون الرجوع إىل السنة؟ مث كم 
  !ذي إذا سرقه الشخص تقطع يده؟ ال يستطيع أن حيكم بشيء دون الرجوع إىل السنةتكون السرقة، مبعىن ما هو نصاب السرقة ال

، ذكر حد الزنـا    ) ٢من اآلية : النور)(الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة         : (اهللا تعاىل يف القرآن يقول      : مثال آخر 
هناك الزاين الثيب ، هناك الزاين البكر ،        :  بالقرآن يف حد الزنا، الزنا هذا حكمه؛ فإنه يقال له          أنا أكتفي : بدون تفصيل فمن يقول     

  هناك من يكره ، هناك من كذا ، من أين يأيت باحلكم هلذه األحوال مبجرد هذه اآلية؟ 
هللا سبحانه وتعاىل أخرب أن السنة بيان هلـذا         إذاً ال يستطيع إنسان أن يدعي االكتفاء بتفسري القرآن الكرمي مبجرد القرآن ، ولذلك ا              

  ) .٤٤من اآلية: النحل)(وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم: ( القرآن فقال تعاىل 
، أسانيده "ال ضرر وال ضرار"حديث : وقاعدة تلقي العلماء للحديث وتداوله بينهم دليل على ثبوته، جتري يف مواضع، انظروا مثالً 

  .فيها ضعف ، لكنه قاعدة شرعية متلقاة بالقبول على أنه من كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم
القراءات متلقاة بالقبول جيالً بعد جيل نقالً متواتراً،  لكن أسانيدها املذكورة يف أول كتب القراءات فيها رواة ضعافاً، : انظروا مثالً

هذه األسانيد لبيان االختيار ال لثبوت القراءة، فإن        : فكيف صحت القراءات وحكم بتواترها؟ واجلواب     ! د التواتر و ال تصل إىل ح    
  .املتواترجيالً عن جيل وذا التلقي ثبت القراءة ثابتة بالتلقي 

بات صحته، وهذه من الطرق اليت      كذا هنا يف احلديث، وإن مل يصلْ إىل حد التواتر، فإن تلقي العلماء للحديث بالقبول كاف يف إث                 
  .يسلكها أهل العلم ال يف كل حديث إمنا يف األحاديث اليت ينصون عليها ويذكروا، وهذا السبيل مهيع معروف يسلكه أهل العلم

كتاب ، انظروا كالم ابن عبد الرب عليه يف "هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "، و حديث"ال وصية لوارث"انظر كالمهم على حديث 
 )الدرس احلادي عشر . أهـ. (فإنه أشار فيه إىل هذه القاعدة ) التمهيد(



٨٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
   ن إذَا لَم ذئينحو             ةابحالِ الصإلَى أَقْو كي ذَلا فنعجر ةني السلَا فو آني الْقُرف فِْسريالت جِد

 ولما لَهم من الْفَهمِ التام والْعلْـمِ      ؛ فَإِنهم أَدرى بِذَلك لما شاهدوه من الْقُرآن والْأَحوالِ الَّتي اختصوا بِها          
لَا سيما علَماؤهم وكُبراؤهم كَالْأَئمة الْأَربعة الْخلَفَـاِء الراشـدين والْأَئمـة            ؛ الصحيحِ والْعملِ الصالحِ    

ودعسنِ مب اللَّه دبثْلِ عم ،نييدهالْم.  
      ج نب دمحفَرٍ معو جأَب امـا          : رِيرٍ الطربي   قَالَ الْإِمأَنبوحٍ أَنن نب ابِرا جأَنبو كريب قَالَ أَنا أَبثَندح

واَلَّذي لَا إلَه غَيره ما نزلَت      : "قَالَ عبد اللَّه يعنِي ابن مسعود       : الْأَعمش عن أَبِي الضحى عن مسروقٍ قَالَ        
ه إلَّا وأَنا أَعلَم  فيمن نزلَت وأَين نزلَت ولَو أَعلَم مكَانَ أَحد أَعلَم بِكتابِ اللَّه مني تناوله                  آيةٌ من كتابِ اللَّ   

  .)١("الْمطَايا لَأَتيته
ا إذَا تعلَّم عشر آيات لَـم       كَانَ الرجلُ من  : وقَالَ الْأَعمش أَيضا عن أَبِي وائلٍ عن ابنِ مسعود قَالَ         

لَ بِهِنمالْعو نهانِيعم رِفعى يتح نهاوِزجي .  
    رحالْب ربالْح مهنمو :   آنالْقُر انمجرتصلى اهللا عليه وسلم و ولِ اللَّهسر مع ناسٍ، اببع نب اللَّه دبع

عد كَةرثُ قَالَ بِبيح صلى اهللا عليه وسلم لَه ولِ اللَّهسأْوِيلَ: "اِء رالت هلِّمعينِ وي الدف هفَقِّه م٢("اللَّه(.  
                                           

  )هـ٢/١١/١٤٢٣الدرس الثاين عشر  (
ال أحد يأيت يف نفسه هذا،      ! حينما يسمع املسلم هذا الكالم هل يأيت يف نفسه أن كالم ابن مسعود يف تفسري القرآن اجتهاد منه ؟                  ) ١(

  .صحابة ، إال من رحم ربك، وهذا القول يؤكد ما تقدم من خصوصية تفسري الصحايبلكن الناس يتهاونون يف تفسري ال
ما يكون يف نفس املرء من اخلشية هللا املقتضية لاللتزام : ليس املقصود به كثرة العلم باملسائل؛ إمنا الفقه يف الدين هو) الفقه يف الدين() ٢(

 باالنتهاء عنه، فالفقه يف الدين هو هذه اخلشية، قد يكون إنسان عامي لـيس مـن                 حبكم اهللا، إن كان أمراً بامتثاله، وإن كان ياً        
أن وازع اخلشية والتعظيم واملتابعة عنده قوي، وقد يوجد إنسان عامل باملسائل الفقهية ومبسائل              : العلماء لكنه فقيه يف الدين، مبعىن       
  . العلم؛ لكنه ليس بفقيه يف الدين 

  :التأويل يذكر عند السلف ويف نصوص الكتاب والسنة مبعنيني ، "وعلمه التأويل: "قوله 
  . اإليضاح والبيان :  مبعىن -١
أن أقف، فهذا تأويل ) قم  ( أن أرفع الكتاب، وتأويل كلمة      ) ارفع الكتاب (تأويل كلمة   : حقيقة الشيء، فمثالً    :  ويطلق مبعىن    -٢

، )١٠٠من اآلية: يوسف) (يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي: (ة يف القرآن قال الكلمة، ومنه يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم املذكور      
  .هذا الذي حصل هذا حقيقة الرؤيا اليت رأيتها : يعين 

استعمال اللفظ لغري ما وضع له، وهذا املعىن حادث ال يحمل عليه كالم السلف وال كـالم اهللا                  : وللتأويل مصطلح حادث وهو     
  . رسوله صلى اهللا عليه وسلم تعاىل وال كالم

التفسري وحقائق املعاين، فهو دعاء من الرسول صلى اهللا عليه وسـلم            : ، يعين "وعلمه التأويل : "فقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
 رسوله صلى   البن عباس رضي اهللا عنهما، بأن يقوي لديه الوازع الديين بتعظيم اهللا ومتابعة شرع اهللا والعمل مبا جاء عن اهللا وعن                    

  .اهللا عليه وسلم ، وأن يرزقه بصرية وفهماً يتبني ا ويتضح له ا معاين النصوص 
  ما الفرق بني التفسري والتأويل ؟ 

  .املعاين الباطنة اخلفية اليت ال تظهر إال بتقدير ، وحتتاج إىل نوع بعد: املعاين الظاهرة ، والتأويل : التفسري 
النص والظاهر واملؤول واالقتضاء واإلشارة ؛ فإن النص والظاهر ؛ باب التفـسري، والتأويـل               : سة أنواع   إن املنطوق مخ  : إذا قلنا   

  .واالقتضاء واإلشارة باب التأويل
قارورة البول الذي يؤخذ للطبيب ليعاينه وليعرف حال املريض يف التحليل نسمي            : هي الوضوح، ويف اللغة العربية      ) فَسر(وكلمة  

= 



٨٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
حدثَنا محمد بن بشارٍ أَنبأَنا وكيع أَنبأَنا سفْيانُ عن الْأَعمشِ عن مسلمٍ          : وقَالَ ابن جرِيرٍ    

  . نِعم ترجمانُ الْقُرآن ابن عباسٍ: قَالَ عبد اللَّه يعنِي ابن مسعود : عن مسروقٍ قَالَ 
ثُم رواه عن يحيى بنِ داود عن إسحاق الْأَزرقِ عن سفْيانَ عن الْأَعمشِ عن مسلمِ بنِ صبيحٍ أَبِي                  

ى عحقَالَ الض هأَن ودعسنِ ماب نوقٍ عرسم اسٍ: نبع ناب آنلْقُرانُ لمجرالت منِع.  
ككَذَل شِ بِهمالْأَع نع نونِ عفَرِ بعج نارٍ عدنب نع اهور ثُم.  

         اب نقَالَ ع هأَن ودعسنِ مإلَى اب يححص ادنذَا إسي         فَهف ودعسم ناب اتم قَدةُ، واربالْع هذاسٍ هبنِ ع
سنة ثَلَاث وثَلَاثني علَى الصحيحِ، وعمر بعده ابن عباسٍ ستا وثَلَاثني سنةً فَما ظَنك بِما كَسبه من الْعلُـومِ           

  . بعد ابنِ مسعود؟
استخلَف علي عبد اللَّه بن عباسٍ علَى الْموسمِ فَخطَب الناس فَقَـرأَ            : عمش عن أَبِي وائلٍ   وقَالَ الْأَ 

     ةقَرةَ الْبورس هتطْبي خورِ       -فالن ةورس ةايي  رِوفو -        و كـرالتو ومالر هتعمس ا لَوفِْسريا تهرفَفَس   لَميالـد
  . لَأَسلَموا

ابنِ : ولهذَا غَالب ما يروِيه إسماعيلُ بن عبد الرحمنِ السدي الْكَبِري في تفِْسريِه عن هذَينِ الرجلَينِ              
          كُونحا يم مهنقُلُ عني انيضِ الْأَحعي بف نلَكاسٍ، وبنِ عابو ودعسا       مهاحي أَبابِ الَّتتلِ الْكأَقَاوِيلِ أَه نم ه

بلِّغوا عني ولَو آيةً وحدثُوا عن بنِي إسرائيلَ ولَا حرج ومن           : "رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم حيثُ قَالَ         
الن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيع رٍو" ارِكَذَبمنِ عب اللَّه دبع نع ارِيخالْب اهو؛ ر  

ولهذَا كَانَ عبد اللَّه بن عمرٍو قَد أَصاب يوم الْيرموك زاملَتينِ من كُتبِ أَهلِ الْكتابِ فَكَانَ يحدثُ    
  . )١(إِذْن في ذَلكمنهما بِما فَهِمه من هذَا الْحديث من الْ

  : ولَكن هذه الْأَحاديثَ اإلسرائيلية تذْكَر للاستشهاد لَا للاعتقَاد فَإِنها علَى ثَلَاثَة أَقْسامٍ 
   . ما علمنا صحته مما بِأَيدينا مما يشهد لَه بِالصدقِ فَذَاك صحيح: أَحدها 

  . ما علمنا كَذبه بِما عندنا مما يخالفُه: و الثَّانِي 
ما هو مسكُوت عنه لَا من هذَا الْقَبِيلِ ولَا من هذَا الْقَبِيلِ فَلَا نؤمن بِه ولَا نكَذِّبه وتجوز : و الثَّالثُ 

                                           
=  

  .ألن الطبيب يفسر ا حال الشخص املريض صاحب البول : ، قالوا )تفِْسرة ( هذه القارورة 
  .والتأويل هو تفسري لكن بنوع دقة ، وبنوع نظر وتأمل ، فهي معان غري ظاهرة بادئ ذي بدء

 به أنه ال يورد من اإلسرائيليات ، وسبق الكالم أن الصحايب ملا يورد إسرائيليات؛ فالذي يظَن)اإلسرائيليات(سبق الكالم عن قضية ) ١(
ما خيالف شرع اهللا، إمنا يورد من اإلسرائيليات ما يوافق شرعنا أو ما ال يخالف وال يوافق ، وال حرج يف إيراده للترخيص النبوي،                        

األصل أن : ، بل أقول  إنه من اإلسرائيليات؛ قبل النظر والتأمل     : و سبق بيان أنه ال ينبغي أن تتجرأ على ما جاء عن الصحابة فنقول             
  !وإن ثبت أنه من اإلسرائيليات فهو مما جتوز حكايته. ما يأيت من الصحابة أنه ليس من اإلسرائيليات حىت تقوم قرينة دالة على هذا



٩٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  مقَدا تمل هتكَايغَ )١(حـاُء              ، ولَمع فلتخذَا يهلو ،ينِيرٍ دإلَى أَم ودعت يهةَ فدا لَا فَائمم كذَل بال

كبِ ذَلببِس لَافخ رِينفَسالْم ني عأْتيا وريذَا كَثثْلِ هي مابِ فتلِ الْكأَه:  
 الْكَهف ولَونَ كَلْبِهِم وعدتهم وعصا موسى مـن أَي          كَما يذْكُرونَ في مثْلِ هذَا أَسماَء أَصحابِ      

     ةقَـرالْب نيلُ مالْقَت بِه رِبي ضضِ الَّذعالْب يِنيعتو يماهرإِبل ا اللَّهاهيي أَحورِ الَّتاَء الطُّيمأَس؟ و ترِ كَانجالش
لَّم اللَّه منها موسى إلَى غَيرِ ذَلك مما أَبهمه اللَّه في الْقُرآن مما لَا فَائدةَ في تعيِينِـه                  ونوع الشجرة الَّتي كَ   

             زائج كي ذَلف مهنع لَافقْلَ الْخن نلَكو ،ينِهِملَا دو ماهيني دف نيكَلَّفلَى الْمع ودعا   )٢(تالَى   ، كَمعقَالَ ت :
﴿   مهكَلْب مهابِعقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ري٣(س(   مهكَلْب مهسادةٌ سسمقُولُونَ خيو)٤(  بيا بِالْغمجر )ةٌ    )٥عـبقُولُـونَ سيو

 مهكَلْب مهنثَاميلٌ فَلَا         )٦(وإلَّا قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَمي أَعبقُلْ ر          يهِمف فْتتسلَا تا وراًء ظَاهرإلَّا م يهِمارِ فمت 
  .    ﴾منهم أَحدا

  وتعليمِ ما ينبغي في مثْلِ هذَا؛ . فَقَد اشتملَت هذه الْآيةُ الْكَرِميةُ علَى الْأَدبِ في هذَا الْمقَامِ
     مهنع ربالَى أَخعت هفَإِن          هتحلَى صلَّ عفَد ثالثَّال نع كَتسنِ ولَينِ الْأَولَيالْقَو فعالٍ ضأَقْو إذْ ؛ بِثَلَاثَة
  .)٧(لَو كَانَ باطلًا لَرده كَما ردهما

                                           
 إن األحاديث يف  : ، وسبق يف أول الدروس    ) وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج       : ( حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم       : يعين  ) ١(

 ملا رأى   –هذا الباب جاءت فيها نوع اختالف ، ولكن كل حديث حالة ، جاء حديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال                       
، "واهللا لو أن موسى حياً ملا وسعه إال اتبـاعي         ! أمتهوكون فيها يا ابن اخلطَّاب ؟      : "-عمر بن اخلطاب يطالع صحيفة من التوراة        

إذا حدثكم أهـل    : ( النظر يف كتب أهل الكتاب ، حديث ثان عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال                فهذا احلديث يفيد كراهية     
، فهذا احلديث يفيد أنه جيوز      ) حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج       : ( ، وحديث ثالث قال     ) الكتاب فال تصدقوهم وال تكذِّبوهم      

  : حاديث يجمع بينها بتقسيم أنواع املنقول عن بين إسرائيل إىل ثالثة أنواع إن هذه األ: مطلقاً التحديث عن أهل الكتاب ، وقلنا 
  .  فالذي ينقَل عن بين إسرائيل وخيالف شرعنا ؛ فهذا نرده وال جتوز حكايته إال مع قرنه بالرد -١
  . الذي يوافق ما عندنا ؛ فهذا ال حرج من روايته -٢
  .رج من روايته ومن ذكره، دون أن نصدقه أو نكذبه الذي ال يوافق وال خيالف ؛ فهذا ال ح-٣

على هذا األساس ترى بعض املفسرين جيرون يف تفاسريهم على إيراد اإلسرائيليات اليت توافق ما عندنا ، أو ال توافق وال ختالف؛ إمنا 
  .فيها إيضاح لبعض املبهمات ، متسكوا ذا اجلواز 

  .يعين عن أهل الكتاب يف بيان املبهمات) ٢(
  .هذا القول األول يف عدد أصحاب الكهف) ٣(
 .هذا القول الثاين يف عدد أصحاب الكهف) ٤(

 .هذا رد من اهللا تعاىل للقولني السابقني) ٥(

وأرشد إىل األدب يف مثل هذه املواطن املبهمة الـيت ال            .هذا القول الثالث، ذكره ومل يتعقبه مبا يبطله، كالقولني السابقني         ) ٦(
  . عمل ، نكل علمها إىل اهللا سبحانه وتعاىل يترتب عليها

وهذه قاعدة نافعة، يف كل حكاية وقعت يف القرآن العظيم ، ومل يتعقبها أو يسبقها رد هلا، فهي حق، إذ لو كانت باطلة لردها ) ٧(
  .سبحانه
  كيف يستقيم هذا األمر؟: فإن قيل
كيف يف حق القرآن الكرمي الذي هو كالم اهللا، ويف هذا املعىن يقول  سنة، ألنه معصوم، ف�ألسنا نقول أن إقرار الرسول : فاجلواب

  ؛ال  القرآن فال خيلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو األكثر رد هلا أوكل حكاية وقعت يف): "٣/٣٥٣(الشاطيب رمحه اهللا يف املوافقات 
= 



٩١  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
قُـلْ ربـي   ﴿:  مثْلِ هذَا  ثُم أَرشد إلَى أَنَّ الاطِّلَاع علَى عدتهِم لَا طَائلَ تحته فَيقَالُ في     

 هِمتدبِع لَمأَع  ،﴾             هلَيع اللَّه هأَطْلَع نماسِ مالن نيلٌ مإلَّا قَل كبِذَل لَمعا يم هذَا قَالَ   ؛ فَإِنهفَل :﴿   يهِمارِ فمفَلَا ت
طَائلَ تحته ولَا تسأَلْهم عن ذَلك فَإِنهم  لَا يعلَمونَ من ذَلك لَا تجهِد نفْسك فيما لَا :  أَي ﴾إلَّا مراًء ظَاهرا
  . إلَّا رجم الْغيبِ

      لَافالْخ ةكَايي حكُونُ فا يم نسذَا أَحلَـى     : فَهع ـهبنأَنْ يقَامِ والْم كي ذَلالُ فالْأَقْو بعوتسأَنْ ت
لئَلَّا يطُولَ النزاع والْخلَاف فيما لَا فَائدةَ تحته ؛ منها ويبطَلَ الْباطلُ وتذْكَر فَائدةُ الْخلَاف وثَمرته    الصحيحِ  

مالْأَه نع لُ بِهغتش١(فَي(.  
                                           

=  
  . وكذبهيفإن وقع رد فال إشكال يف بطالن ذلك احملك

  . وصدقهي دليل صحة احملكوإن مل يقع معها رد فذلك
قل : ( فأعقب بقوله، )إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء: ( ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل. وال حيتاج إىل برهان،أما األول فظاهر

  . اآلية)من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى
  ).بزعمهم: (على افتراء ما زعموا بقوله اآلية فوقع التنكيت )وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا: (وقال

  ).سيجزيهم مبا كانوا يفترون: ( ورد بقوله،إىل متامه) وقالوا هذه أنعام وحرث حجر: ( مث قال)ساء ما حيكمون: (وبقوله
  . زيادة على ذلك)سيجزيهم وصفهم: ( فنبه على فساده بقوله، اآلية)وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة: (مث قال

  ).وقد جاءوا ظلما وزورا: ( فرد عليهم بقوله)وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون: (ل تعاىلوقا
  . اآلية) يعلم السريقل أنزله الذ: ( فرد بقوله، اآلية)وقالوا أساطري األولني: (مث قال
  ).انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا: (عاىل مث قال ت، )وقال الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورا: (مث قال

:  مث رد عليهم بقوله، )أأنزل عليه الذكر من بيننا( إىل قوله )وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل اآلهلة إهلا واحدا: (وقال تعاىل
  . إىل آخر ما هنالك)بل هم يف شك من ذكري(

 بل له ما يف: (وقوله، )بل عباد مكرمون: (رية ثبتت يف أثناء القرآن كقوله مث رد عليهم بأوجه كث، )وقالوا اختذ اهللا ولدا: (وقال
  . إىل آخره وأشباه ذلك)تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض: ( وقوله،اآلية) هو الغين: (وقوله سبحانه، )السموات واألرض

  . ومن قرأ القرآن وأحضره يف ذهنه عرف هذا بيسر
 ، وبيانا، وبرهانا،وهدى، فرقانا:  فإن القرآن مسي؛ن الدليل على صحته من نفس احلكاية وإقرارهاوأما الثاين فظاهر أيضا ولك

والتفصيل واإلطالق والعموم وهذا املعىن يأىب أن حيكى فيه ما ليس حبق مث ، وهو حجة اهللا على اخللق على اجلملة، وتبيانا لكل شيء
  .ينبه عليه ال

 رائع األولني وأحكامهم ومل ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق جيعل عمدة عند طائفة يفوأيضا فإن مجيع ما حيكى فيه من ش
 فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا وال يفترق ، ومينعه قوم ال من جهة قدح فيه ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك،شريعتنا

  .ما بينهما إال حبكم النسخ فقط
وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما : ( كقوله تعاىل. حكم التنبيه على األولولو نبه على أمر فيه لكان يف

  . اآلية)عقلوه
من الذين هادوا حيرفون الكلم من : ( وكذلك قوله تعاىل، اآلية)حيرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه: (وقوله

  . فصار هذا من النمط األول) الدينهم وطعنا يفنت وامسع غري مسمع وراعنا ليا بألسبعد مواضعه ويقولون مسعنا وعصينا
ومن أمثلة هذا القسم مجيع ما حكي عن املتقدمني من األمم السالفة مما كان حقا كحكايته عن األنبياء واألولياء ومنه قصة ذي 

   اهـ"ذلكالقرنني وقصة اخلضر مع موسى عليه السالم وقصة أصحاب الكهف وأشباه 
يعين الشيخ ما كان من األقوال معتربا ، وليست من باب أقوال أهل البدع والضالالت حبيث يضيع معها القول الصواب و ال يكاد ) ١(

، ضمن ست رسائل للذهيب حتقيق جاسم ٢٠٩مسائل يف طلب العلم وفضله للذهيب ص[رمحه اهللا: يبني، ويف هذا املعىن يقول الذهيب
= 



٩٢  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
        أَقْو بعوتسي لَمو أَلَةسي ملَافًا فكَى خح نا مفَأَم    صاقن وا فَهيهاسِ فكُونُ   ؛ الَ الني إذْ قَد

كَهري تي الَّذف ابوا)١(الصضأَي صاقن والِ فَهالْأَقْو نيحِ محلَى الصع هبنلَا يو قُهطْليو لَافي الْخكحي أَو  .  
معت ا فَقَدداميحِ عحالص رغَي ححفَإِنْ صبالْكَذ طَأَ. دأَخ لًا فَقَداهج أَو.  

كَذَلك من نصب الْخلَاف فيما لَا فَائدةَ تحته أَو حكَى أَقْوالًا متعددةً لَفْظًا ويرجِع حاصلُها إلَـى                 
فَهو كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ واَللَّـه الْموفِّـق        ٢((يس بِصحيحِ قَولٍ أَو قَولَينِ معنى فَقَد ضيع الزمانَ وتكَثَّر بِما لَ         

  .للصوابِ

                                           
=  

مكروه؛ فكثرة األقوال يف اآلية  ] منه[و. مباح] منه[و. ومنه ما هو مستحب   . منه ما هو حتم   : يف تفسري القرآن  : "]الفهيد الدوسري 
مع وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق  اخلطاب العريب عليه؛ مكروه حفظها واالعتماد عليها؛ فإن القول                     

  .الصحيح يضيع بينها
رامطة اإلمساعيلية وفالسفة املتصوفة الذين حرفوا كتاب اهللا، فوق حتريف اليهود، مما إذا  مسعه املسلم بل عامة واحملرم حفظ تفسري الق

  .اهـ"وال استجيز ذكر أمثلة ذلك، فإنه من أمسج الباطل. األمة ببداءة عقوهلم علموا أن هذا التحريف افتراء على اهللا وتبديل للترتيل

فإذا كان املقام يقتضي الذكر ومل يذكر ؛ فهذا ناقص، لكن أحياناً املقام ال يساعد على أن يـستوعب                   هذا ناقص حبسب املقام،     ) ١(
تفسري اآلية فيه خالف ، والصحيح كذا، أو الراجح كـذا؛  : املفسر أقوال املخالفني، مثالً اآلن عامي يسأل عن معىن آية، أقول له         

عامي ال حيتاج من اجلواب إال أن تذكر له الصواب، وهذه الطريقة تروا كثرياً              فهذا جواب يناسب حال هذا العامي، بل أحياناً ال        
، وهذا ليس قصوراً علمياً فيهم ، وال نقـصاً          - حفظ اهللا األحياء منهم ورحم األموات        -عند الشيخ ابن باز وعند املشايخ الكبار        

  .ع طالب العلم، وليس كاخلطاب مع العاملفيهم ؛ ولكن هذا يناسب املقام، إذ اخلطاب مع العامي ليس كاخلطاب م
  :واخلالصة أن حكاية اخلالف يراعى فيه الضوابط التالية) ٢(

  ..استبعاد األقوال اليت هي من جنس أقوال أهل البدع واألهواء ، أو نصرم: الضابط األول 
  .حكاية األقوال اليت هلا حظ من النظر، إذ ما عداها ال اعتبار له: الضابط الثاين 

أن تراعي حال من يتوجه الكتاب له، فإن كان الكتاب يتوجه إىل طبقة العوام ؛ فال تذكر من األقوال واخلالفات                    : الضابط الثالث   
  .قد يؤدي تعداد األقوال إىل إضاعة القول الصواب: ما يشتتهم ويضعف القول الراجح يف أذهام، ألنه كما قال الذهيب 

 هذه األقوال فتنظر فيها فقد يكون يف املسألة عشرة أقوال مآهلا إىل قولني ، ويكون ذكْر هذه األقوال من                    أن حترر : الضابط الرابع   
  .باب اختالف التنوع ، أو اختالف العبارة واملعىن واحد

  .تذكر فائدة اخلالف ومثرته، لئال يطول اخلالف والرتاع فيما ال مثرة له و ال فائدة: الضابط اخلامس 
 .أن يعقب ذكر اخلالف بالتنبيه على الصواب من األقوال: سادس الضابط ال



٩٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  

  فَصلٌ 
إذَا لَم تجِد التفِْسري في الْقُرآن ولَا في السنة ولَا وجدته عن الصحابة فَقَد رجع كَثري من الْأَئمة في                   

إلَى أَقْو كذَلنيابِع؛)١(الِ الت  
      اقحإس نب دمحا قَالَ مفِْسريِ كَمي التةً فكَانَ آي هرٍ فَإِنبنِ جب داهجحٍ  : كَمـالص نانُ با  أَبثَندح

 خاتمته أُوقفُه عنـد     عرضت الْمصحف علَى ابنِ عباسٍ ثَلَاثَ عرضات من فَاتحته إلَى         : عن مجاهد قَالَ    
  .)٢(كُلِّ آية منه وأَسأَلُه عنها

بِهقَالَ  )٣(و يذمرإلَى الت  :   ـنـرٍ عمعم ناقِ عزالر دبا عثَندح رِيصالْب يدهم نب نيسا الْحثَندح
ا وقَد سمعت فيها شيئًا وبِه إلَيه قَالَ حدثَنا ابن أَبِي عمر حدثَنا سفْيانُ بن               ما في الْقُرآن آيةٌ إلَّ    : قتادة قَالَ   

لَو كُنت قَرأْت قراَءةَ ابنِ مسعود لَم أَحتج أَنْ أَسأَلَ ابن عباسٍ عن             : قَالَ مجاهد   : عيينة عن الْأَعمشِ قَالَ     
  .)٤( من الْقُرآن مما سأَلْتكَثريٍ

                                           
  ) هـ٢٩/١٢/١٤٢٣الدرس الثالث عشر (
وما قال  . وقد يأيت يف كالم التابعي ما له حكم املوقوف        . وما أضيف إىل التابعي يسمى مقطوع      .الصحايب مسلماً رأى  التابعي من   ) ١(

  .فيه التابعي قال رسول اهللا ، يسمى مرسال
ذا األثر وأمثاله مما سيأيت ذكره فيه دليل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد فسر مجيع القرآن، وإال فمن أين للصحايب أن يعرف          ه) ٢(

  .تفسري كل القرآن يوقفه التابعي عليه آية آية
بة والتابعني، واآلن هو يرد وهذا تفنن من املصنف إذ هو من رد األعجاز على الصدور، إذ استفتح رسالته بالكالم عن تفسري الصحا

  .إذ هذه اآلثار فيها دليل ملا سبق.األعجاز إىل الصدور
وقد ذكرت فيما سبق سبعة أدلة أشار إليها شيخ اإلسالم، أو ستة أدلة يف أول مسألة أوردها يف هذه املقدمة، وهي بيان أن الرسول  

ظيم، وكنا قد أشرنا هناك إىل أن تفسري الرسول جلميع القرآن منه مـا              صلى اهللا عليه وسلم  ما مات إال وقد فسر مجيع القرآن الع            
فسره بأقواله ومنه ما فسره بأفعاله ، ومنه ما فسره بتقريراته صلى اهللا عليه وسلم، وليس ببعيد عنكم قول السيدة عائشة رضي اهللا                       

من أين البن   : يف أن الصحابة فسروا مجيع القرآن، فأقول        اآلثار الواردة   : ، من األدلة اليت أشار هلا الشيخ      "كان خلقه القرآن  : "عنها
من أين له ذلك إن مل يكن تلقاه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهذا يرجح مـا ذهـب إليـه               ! عباس أن يفسر مجيع القرآن؟    

عرضـت  : " بن جرب يقول     أن أقوال الصحابة يف تفسري القرآن مما له حكم الرفع، اآلن هذا جماهد            : البخاري وغريه من أهل العلم      
ومر معنا قول عبد اهللا بن مسعود   . أنه فسر له القرآن آية آية       : ، معىن ذلك    "القرآن على ابن عباس ثالث مرات أوقفه عند كل آية         

 أعلم مين واهللا الذي ال إله إال هو ما من آية من كتاب اهللا إال وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت ولو أعلم أن أحداً    : "رضي اهللا عنه    
أو كما قال رضي اهللا عنه، من أين البن مسعود رضي اهللا عنه هذا التفسري؛ إذاً هذا مما يؤيد أن " بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لرحلت إليه

 الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ما مات إال وبين مجيع القرآن الكرمي، وهذا فيه بيان مدى أمهية وخطورة التفسري الوارد عن الصحابة          
رضوان اهللا عليهم ، و عن التابعني الذين شهد هلم أهل العلم بأم تلقوا التفسري عن الصحابة رضوان اهللا عليهم، فلهم خصوصية يف 

  .التفسري
: هذه العبارة يستعملها احملدث إذا أورد إسناد نفسه، مث أراد عطف إسناد آخر، من نفس الطريق فإنه يأيت إىل مدار السند ويقول                     ) ٣(

، أي بالسند السابق نفسه، مث يسوق الطريق، ومعىن هذا أن ابن تيمية ساق سنده إىل رواية ابن إسحاق، ولعل الناسخ مل يكتبه                "به"
   .اختصاراً، أو أن النسخة اليت بني أيدينا خمتصرة، واهللا اعلم حبقيقة احلال

عليه وسلم ، والرسول عليه الصالة والسالم كـان يقـرئ           الصحابة رضوان اهللا عليهم مسعوا القرآن من الرسول صلى اهللا           ! نعم  ) ٤(
= 



٩٤  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
حدثَنا طَلْق بن غَنامٍ عن عثْمانَ الْمكِّي عن ابنِ : حدثَنا أَبو كريب قَالَ : وقَالَ ابن جرِيرٍ   

فَيقُولُ لَه ابن عباسٍ    : معه أَلْواحه قَالَ    رأَيت مجاهدا سأَلَ ابن عباسٍ عن تفِْسريِ الْقُرآن و        : أَبِي ملَيكَةَ قَالَ    
                                           

=  
الصحابة القرآن كالً حبسب ما هو أقرب حلال لسانه وحلاله ، وذلك أن القرآن أُنزل على الرسول صلى اهللا عليه وسـلم بـسبعة                        

يلية ، فكان الرسول صلى اهللا القراءة الترت: ، يعين "أُنزل القرآن على سبعة أحرف: "أحرف ، واحلرف يف قوله عليه الصالة والسالم 
عليه وسلم قد يقرئ هذا الصحايب حبرف ال يقرئ عليه الصحايب اآلخر، وقد يقع يف هذا احلرف من البيان ما ال يقع يف احلـرف                         

ثر بياناً ، اآلخر ، يبدو أن القراءة اليت أخذها ابن مسعود ، أو كان ابن مسعود له اهتمام بأن يسمع أو يقرأ القرآن على احلرف األك
لو كنـت    : - جماهد   –فكان حرفه يف قراءة القرآن مما مسعه من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أكثر بياناً ، ولذا يقول هذا التابعي                     

قرأت القرآن على قراءة ابن مسعود ؛ مل احتج أن أسأل ابن عباس عن كثري مما سألت ، ملاذا ؟ ألن احلرف الذي قرأ عليـه ابـن                            
ثر بياناً من احلرف الذي قرأ عليه ابن عباس ، أو أن ابن مسعود كان أكثر اهتماماً جبمع أحرف القراءة املفسرة الواضحة، مسعود أك

القراءات السبع املعروفة ، إمنا املراد ا القراءات السبع التنـزيلية اليت           :  وليس املقصود بالقراءات السبع هنا       –ألن القراءات السبع    
 ، اآلن القراءات السبع هذه والقراءات العشر املتواترة عندنا هي قراءات اختيارية ترجع إىل احلرف الواحـد ، أو إىل  نزل ا القرآن  

سبع : ، يعين ) أُنزل القرآن على سبعة أحرف : ( القراءة الواحدة اليت مجع عليها عثمان الناس ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 
قراءة حفص عن عاصم ، وقراءة ورش عن : ه االختيارية ، هذه القراءات السبع أو العشر املعروفة اآلن قراءات ترتيلية ، وليست هذ   

نافع ، وقراءة ابن عامر ، وقراءة أيب العالء ، وقراءة الكسائي ، وغريها ، هذه قراءات اختيارية مما اختاره كل قارئ من احلـرف                         
 عنه مجع الناس على حرف واحد وقراءة واحدة على مصحف واحد ، هـذا               الذي مجع عليه عثمان الناس ، فإن عثمان رضي اهللا         

أن هـذا   : املصحف الواحد الذي مجع عليه عثمان الناس اشتمل على لسان قريش ، وما شابه رمسه من سائر األحرف ، مبعـىن                      
لذي نزل على وفق لسان قـريش  املصحف املوجود بني أيدينا اآلن ال يشتمل على كل األحرف السبعة ؛ إمنا يشتمل على احلرف ا                

  .وما وافق رمسه من سائر األحرف، وكل القراءات السبع أو العشر االختيارية ترجع إىل هذا احلرف الذي مجع عليه عثمان الناس 
سبعة شـئ  القراءات السبع التنـزيلية اليت هي معىن األحرف ال: إذاً القراءات السبع االختيارية ، أو العشر االختيارية شئ ، وقويل          

آخر ، يكفي أن تعلم أن القراءات السبع االختيارية أو العشر االختيارية املتواترة ترجع إىل املصحف الذي مجع عثمان عليه الناس ،                      
وهو املتضمن لرسم احلرف الذي نزل على لسان قريش ، وما وافق رمسه من سائر األحرف ، مبعىن أنه مل يشمل مجيع األحـرف                        

  .تعلم هذا السبعة ، يكفي أن 
يغلب على الظن أا    : إذاً هناك بعض القراءات اليت هي من األحرف السبعة ال يتضمنها مصحف عثمان ، بعض أهل العلم يقول                   

 –القراءات اآلحادية صحيحة السند املنقولة عن الصحابة واملخالفة لرسم املصحف ، يسموا قراءة آحادية ، وتوصف بالـشذوذ                   
هذه القراءات يغلب   : الفت الرسم ، ال مبعىن أا مل تصح ، إمنا هي صحيحة ولكنها بسند آحادي ، يقولون                   مبعىن أا خ   –عندهم  

هـذه قـراءة    :  ، وبعض املفسرين يقول      - رضي اهللا عنه     –على الظن أا من األحرف السبعة اليت مل تدخل يف مصحف عثمان             
اء القراءة ، وعلى هذا املعىن الثاين ، يكون معىن كالم جماهد يف قراءة ابـن  هذا تفسري من الصحايب أدخله يف أثن: تفسريية ، فيقول   

إن ابن مـسعود كـان يف   : أن ابن مسعود كان يدخل تفسرياً منه يف ثنايا القرآن ، ولكن هذا ال يليق، إال أن نقول : مسعود أي  
إن قراءة ابن   :  أن نقول    يصحفال  ،   هذا املعىن ال يليق       ولكن .مصحفه متييزاً هلذا بشيء من احلرف ، أو من الرسم ، أو من الكتابة             

 رضي  –أن ابن مسعود    :  من كالم جماهد  املراد  مسعود كلها ذه الطريقة ، يدخل يف القرآن تفسرياً من عنده ملعانيه ، يصري املعىن                
ن شديد العناية ا ، وعرف ذه القـراءة ،           كان يعتين باألحرف الترتيلية اليت فيها زيادة بيان عن باقي األحرف ، وكا             –اهللا عنه   

  . لو أين قرأت على قراءته ملا احتجت أن أسأل عن كثري مما سألت عنه ابن عباس : فقال التابعي 
أليب داود موجود وفيه ذكر مصاحف الصحابة ، كيف كان ترتيبها ، ويتضمن كثرياً من اآليات اليت كانت                  ) املصاحف  ( وكتاب  

:  من األحرف السبعة ، ملاذا ال نقول – يف غلبة الظن -الف الرسم العثماين ، وذلك عند العلماء حممول على أا يف مصاحفهم وخت
ال جتوز : لكن هل جيوز أن نصلي يها ؟ قالوا . القرآن ال يثبت إال بالتواتر ، وهذه ما جاءت إال بأسانيد آحادية : إا قرآن ؟ قالوا 

ومنهم من أجاز الصالة ا فيما ليس بواجب ، وقد أمجع العلماء على النكري على ابن شنبوذ ، وابن قاسم     الصالة إال مبا هو قرآن ،       
  ) .السبعة : ( ملا صلوا يف احملراب يف صالة العامة مبثل هذه األحرف ، وممن قام عليهم يف هذا ، ابن جماهد صاحب كتاب 

 من أظهر ما يكون ، إذ يبعد جداً أن يدخل الصحايب تفسرياً منه يف أثناء آية         فهي تصح من حيث املعىن والتفسري ، بل اجلزم برفعها         
  .لو كان تفسرياً إال ويكون مسعه ، وقد سبقت اإلشارة إىل هذا 



٩٥  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
فِْسريِ كُلِّهالت نع أَلَهى ستح باُكْت.  

  . إذَا جاَءك التفِْسري عن مجاهد فَحسبك بِه : ولهذَا كَانَ سفْيانُ الثَّورِي يقُولُ 
  .وكَسعيد بنِ جبيرٍ

  .مولَى ابنِ عباسٍوعكْرِمةَ 
  .وعطَاِء بنِ أَبِي رباحٍ

رِيصنِ الْبسالْحو.  
  .ومسروقِ بنِ الْأَجدعِ

  .وسعيد بنِ الْمسيبِ
ةيالأَبِي الْعو.  

  .والربِيعِ بنِ أَنسٍ
  .وقتادة

  .والضحاك بنِ مزاحمٍ
 نيابِعالت نم مرِهغَي؛ومهدعب نمو يهِمابِعتو  

فَتذْكَر أَقْوالُهم في الْآية فَيقَع في عباراتهِم تباين في الْأَلْفَاظ يحسبها من لَا علْم عنـده اختلَافًـا                  
          نع ربعي نم مهنفَإِنَّ م ككَذَل سلَيالًا، وا أَقْويهكحِء          فَييلَى الشع صني  نم مهنمو ريِهظن أَو هِء بِلَازِميالش

  .)١(بِعينِه والْكُلُّ بِمعنى واحد في كَثريٍ من الْأَماكنِ فَلْيتفَطَّن اللَّبِيب لذَلك واَللَّه الْهادي
    هرغَياجِ وجالْح نةُ ببعقَالَ شـي           أَ: وةً فجكُونُ حت فةً فَكَيجح تسوعِ لَيي الْفُرف نيابِعالُ التقْو

أَنها لَا تكُونُ حجةً علَى غَيرِهم ممن خالَفَهم، وهذَا صحيح أَما إذَا أَجمعوا علَى الشيِء               : يعنِي! التفِْسريِ؟
ه حجةً، فَإِنْ اختلَفُوا فَلَا يكُونُ قَولُ بعضهِم حجةً علَى بعضٍ، ولَا علَى مـن بعـدهم                 فَلَا يرتاب في كَونِ   

كي ذَلف ةابحالِ الصأَقْو بِ أَورالْع ةومِ لُغمع أَو ةنالس أَو آنالْقُر ةإلَى لُغ كي ذَلف عجري٢(و( .  
                                           

  .وهذا سبق بالتمثيل من كالم شيخ اإلسالم حينما تكلم عن اختالف التنوع واختالف التضاد) ١(
بيه إىل أنه ينبغي الرجوع إىل احلقيقة الشرعية يف تفسري ألفاظ القرآن والسنة، فإن مل توجد                سبق شرح هذا املعىن، حيث تكرر التن      ) ٢(

  .صرنا إىل احلقيقة العرفية من لغة الصحابة، فإن مل توجد صرنا إىل لغة العرب
  ملاذا قدم الشيخ هنا عموم لغة العرب على أقوال الصحابة؟: فإن قيل   

لتابعي إذا مل جيد املفسر تفسري الصحابة، فالفرض أنه ال يوجد تفسري للصحابة، فلو كان  عندنا يف             إمنا يرجع إىل تفسري ا    : فاجلواب  
تفسري اآلية أقوال عن الصحابة، وجاءت أقوال عن التابعني يف تفسريها، فإن األصل أن كالم التابعني لن خيالف كالم الصحابة، فإن 

لكن افرض ما وجـدت أقـوال       . ابة؛ فالراجح ما وافق كالم الصحابة، وانتهينا      فُرِض أن بعض أقوال التابعني خالفت أقوال الصح       
للصحابة يف تفسري اآلية؛ إمنا جاء يف اآلية تفسري عن التابعني واختلفوا ، فإنك ترجح حبسب لغة القرآن ، أو عموم لغة العرب ، أو                         

  .واهللا اعلم. ه هنا ليست للترتيبيف كالم) أو(إن : أو أن يقال. هذا حمل كالم الشيخ. لغة أقوال الصحابة



٩٦  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
 تفِْسري الْقُرآن بِمجرد الرأْيِ فَحرام حدثَنا مؤملٌ حدثَنا سفْيانُ حدثَنا عبد الْأَعلَى عن              فَأَما

 علْـمٍ   من قَالَ في الْقُرآن بِغيرِ    : "قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم        : سعيد بنِ جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ      
  " . فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ

قَـالَ  : حدثَنا وكيع حدثَنا سفْيانُ عن عبد الْأَعلَى الثَّعلَبِي عن سعيد بنِ جبيرٍ عن ابنٍ عباسٍ قَالَ                 
  ". بِغيرِ علْمٍ فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ من قَالَ في الْقُرآن: "رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 

حدثَنا عبد بن محيد حدثَنِي حسانُ بن هلَالٍ قَالَ حدثَنا سهيلٌ أَخو حـزمٍ       : وبِه إلَى الترمذي قَالَ     
من قَـالَ   : "قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم        :  قَالَ   القطعي قَالَ حدثَنا أَبو عمرانَ اجلوين عن جندبٍ       

هذَا حديثٌ غَرِيب وقَد  تكَلَّم بعض أَهلِ الْحديث في : قَالَ الترمذي". في الْقُرآن بِرأْيِه فَأَصاب فَقَد أَخطَأَ  
ض أَهلِ الْعلْمِ من أَصحابِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم وغَيرِهم أَنهم            وهكَذَا روى بع  . سهيلِ بنِ أَبِي حزمٍ   

وأَما الَّذي روِي عن مجاهد وقتادة وغَيرِهما من أَهلِ الْعلْمِ أَنهـم            . شددوا في أَنْ يفَسر الْقُرآنُ بِغيرِ علْمٍ      
  .نَ فَلَيس الظَّن بِهِم أَنهم قَالُوا في الْقُرآن وفَسروه بِغيرِ علْمٍ أَو من قبلِ أَنفُِسهِمفَسروا الْقُرآ

ـ                     قَـالَ ف نلْمٍ، فَمرِ عيبِغ فُِسهِملِ أَنبق نقُولُوا مي لَم مها أَنا قُلْنلَى ملُّ عدا يم مهنع وِير قَدي و
الْقُرآن بِرأْيِه فَقَد تكَلَّف ما لَا علْم لَه بِه، وسلَك غَير ما أُمر بِه، فَلَو أَنه أَصاب الْمعنى في نفْسِ الْأَمرِ لَكَانَ       

ى جهلٍ فَهو في النارِ، وإِنْ وافَق حكْمـه         لأَنه لَم يأْت الْأَمر من بابِه كَمن حكَم بين الناسِ علَ          ؛ قَد أَخطَأَ 
  . لَكن يكُونُ أَخف جرما ممن أَخطَأَ واَللَّه أَعلَم؛ الصواب في نفْسِ الْأَمرِ

داِء فَأُولَئك عنـد اللَّـه هـم        فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشه   ﴿: وهكَذَا سمى اللَّه تعالَى الْقَذَفَةَ كَاذبِني فَقَالَ        
لأَنه أَخبر بِما لَا يحلُّ لَه الْإِخبار       ؛  فَالْقَاذف كَاذب، ولَو كَانَ قَد قَذَف من زنى في نفْسِ الْأَمرِ           ﴾الْكَاذبونَ

لَمأَع اَللَّهو بِه لَه لْما لَا عم كَلَّفتو بِه .  
ل؛وبِه ملَه لْما لَا عفِْسريِ مت نع لَفالس نةٌ ماعمج جرحذَا ته  

أَي : قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق     : كَما روى شعبةُ عن سلَيمانَ عن عبد اللَّه بنِ مرةَ عن أَبِي معمرٍ قَالَ               
  تظلُّنِي إذَا قُلْت في كتابِ اللَّه ما لَم أَعلَم؟ أَرضٍ تقلُّنِي وأَي سماٍء 

حدثَنا محمود بن يزِيد  عن الْعوامِ بنِ حوشب عـن إبـراهيم             : وقَالَ أَبو عبيد الْقَاسم بن سلَامٍ       
         هلقَو نلَ عئس يقدكْرٍ الصا بفَ﴿: التيمي أَنَّ أَبا وأَبةً وهلُّنِي إنْ       :  فَقَالَ   ﴾اكقضٍ تأَر أَيلُّنِي وظاٍء تمس أَي
عقَطن؟ ملَما لَا أَعم ابِ اللَّهتي كا قُلْت فأَن.  

                أَ عطَّابِ قَـرالْخ نب رمسٍ أَنَّ عأَن نمحيد ع نع زِيدا يثَندا حضأَي ديبو عقَالَ أَبـرِ     وبنلَـى الْم :



٩٧  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
إنَّ هذَا  : هذه الْفَاكهةُ قَد عرفْناها فَما الْأَب ؟ ثُم رجع إلَى نفِْسه فَقَالَ             :  فَقَالَ ﴾وفَاكهةً وأَبا ﴿

رما عي كَلُّفالت و١ (لَه( .  
: حدثَنا حماد بن زيد عن ثَابِت عن أَنسٍ قَالَ          : وقَالَ عبد بن محيد حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ          

:  ما الْأَب؟ ثُم قَالَ   :  فَقَالَ ﴾وفَاكهةً وأَبا ﴿: كُنا عند عمر بنِ الْخطَّابِ وفي ظَهرِ قَميصه أَربع رِقَاعٍ فَقَرأَ            
  . يك أَنْ لَا تدرِيهإنَّ هذَا لَهو التكَلُّف فَما علَ

                هنإِلَّا فَكَوو الْأَب ةيفلْمِ كَيع افكْشتا اسادا أَرما رضي اهللا عنهما إنمهلَى أَنولٌ عمحم ذَا كُلُّههو
. وزيتونـا ونخلًـا   . وعنبا وقَضبا . افَأَنبتنا فيها حب  ﴿: لقوله تعاىل تعالَى    ؛ نبتا من الْأَرضِ ظَاهر لَا يجهلُ     

  . ﴾حدائق غُلْبا
: حدثَنا ابن علَيةَ عن أَيوب عن ابنِ أَبِي ملَيكَـةَ : حدثَنا يعقُوب بن إبراهيم قَالَ   : وقَالَ ابن جرِيرٍ    

س لَو ةآي نلَ عئاسٍ سبع ناأَنَّ ابيهقُولَ فى أَنْ يا فَأَبيهلَقَالَ ف كُمضعا بهنلَ عئ .يححص هادنإس.  
    ديبو عقَالَ أَبكَةَ قَالَ          : ولَينِ أَبِي ماب نع وبأَي نع يماهرإب نيلُ باعما إسثَندح :    ـنلٌ ابجأَلَ رس

   ناسٍ عبقْ  ﴿: عمٍ كَانَ موي  ةنس أَلْف هارا        ﴾داسٍ فَمبع ناب فَقَالَ  لَه  :﴿      أَلْـف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي
ةنلُ  ﴾سجاسٍ       : ؟ فَقَالَ الربع نثَنِي فَقَالَ ابدحتك لأَلْتا سمإن :        لَمأَع اللَّه ابِهتي كف ا اللَّهمهذَكَر انموا يمه
  فَكَرِه أَنْ يقُولَ في كتابِ اللَّه ما لَا يعلَم . بِهِما

حدثَنِي يعقُوب يعنِي ابن إبراهيم حدثَنا ابن علَيةَ عن مهدي بنِ ميمـون عـن               : وقَالَ ابن جرِيرٍ    
: فَقَـالَ . يبٍ إلَى جندبِ بنِ عبد اللَّه فَسأَلَه عن آية من الْقُـرآن           جاَء طَلْق بن حبِ   : الْوليد بنِ مسلمٍ قَالَ     

  .)٢(أَنْ تجالسنِي: أُحرج علَيك إنْ كُنت مسلما لَما قُمت عني أَو قَالَ 
ه كَانَ إذَا سئلَ عن تفِْسريِ آية من الْقُرآن أَن: وقَالَ مالك عن يحيى بنِ سعيد عن سعيد بنِ الْمسيبِ   

                                           
فهو يريد تعليم الناس؛ فهذه اآلثار ، املراد منها كما قال الشيخ تعليم الناس أن ال يتكلفوا يف تفسري القرآن "على املنرب: " انتبهوا لقوله)١(

ديد يف التنقري عنها، فإن هذا من       العظيم ما ال علم هلم به، أو منع الناس من تكلف طلب حقائق األشياء املذكورة يف القرآن، والتش                 
   . التكلف الذي ذمه الصحابة والتابعون، وعليه حتمل هذه اآلثار

أن خيوض الناس يف الكالم عن      : هذا حممله أم كانوا يكرهون السؤال الذي يفتح باب فتنة، أو بدعه حىت لو يعلم اجلواب، يعين                ) ٢(
  .ثل هذا السؤال، مع علمهم باجلوابموضوعٍ األفضل أال خيوضوا فيه، كانوا يكرهون م

: فسكت مالك حىت علته الرحـضاء ، يعـين   : ملا جاء ذاك السائل يسأل اإلمام مالك بن أنس عن االستواء ، يقولون     : من ذلك   
جه من االستواء معلوم ، والكيف جمهول ، وأنت صاحب بدعة ، فأمر بإخرا:  تصبب عرقاً وحم مطرقاً ، مث بعد ذلك أجاب وقال 

ومن ذلك اإلمام عمر بن اخلطاب      .أنت صاحب بدعة ؟ ألنك أثرت السؤال يف موضوع يفتح فتنة بني الناس              : الس ، ملاذا قال     
صبيغ بن عسل التميمي، هذا كان يسأل مثل هذه         : رضي اهللا عنه بلغه عن رجل أنه كان يكثر السؤال يف مثل هذه املسائل، امسه                

 وهي عصا صغرية كانت معه يعلو ا الناس ، أو يضرب ا الناس              –ا رآه واستفتح السؤال؛ عاله بالدرة       األسئلة، وبلغ عمر ، فلم    
  .  عاله ذه الدرة وضربه ا وأمر بنفيه، حىت تاب ووعد أن ال يعود–إذا رأى شيئاً خيالف السنة ، أو خيالف الشرع 

  



٩٨  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  . إنا لَا نقُولُ في الْقُرآن شيئًا: قَالَ

إنه كَانَ لَا يتكَلَّم إلَّا في الْمعلُـومِ مـن          : وقَالَ اللَّيثُ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيد بنِ الْمسيبِ         
آنالْقُر .  

لَـا  : سأَلَ رجلٌ سعيد بن الْمسيبِ عن آية من الْقُرآن فَقَـالَ          : وقَالَ شعبةُ عن عمرِو بنِ مرةَ قَالَ      
  .تسأَلْنِي عن الْقُرآن وسلْ من يزعم أَنه لَا يخفَى علَيه منه شيٌء يعنِي عكْرِمةَ

   نقَالَ ابقَالَ       : شوذب  و زِيدأَبِي ي نب زِيدثَنِي يدلَـالِ         : حالْح ـنبِ عيسالْم نب يدعأَلُ سسا نكُن
 عمسي كَأَنْ لَم كَتس آنالْقُر نم ةفِْسريِ آيت نع اهأَلْناسِ فَإِذَا سالن لَمكَانَ أَعامِ ورالْحو .  

: حدثَنِي أَحمد بن عبدة الضيب حدثَنا حماد بن زيد حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر قَالَ: يرٍ وقَالَ ابن جرِ
               و ،اللَّه دبع نب مالس مهنفِْسريِ، مي التلَ فونَ الْقَوظِّمعلَي  مهإِنو ةينداَء الْمكْت فُقَهرأَد لَقَد    ـنب ـمالْقَاس

 عافنبِ، ويسالْم نب يدعسو ،دمحم.  
    ديبو عقَالَ أَبةَ قَالَ             : وورنِ عامِ بشه نع ثاللَّي نحٍ عالص نب اللَّه دبا عثَندت أَبِـي    : حعما سم

  .تأَولَ آيةً من كتابِ اللَّه قَطُّ
 قَالَ أَيو               ةآي نةَ السلماين عديبأَلْت عنِ سريين قَالَ سب دمحم نالدستوائي ع امشهو نوع نابو وب

  .)١(ذَهب الَّذين كَانوا يعلَمونَ فيما أُنزِلَ من الْقُرآن فَاتقِ اللَّه وعلَيك بِالسداد: من الْقُرآن فَقَالَ 

                                           
عليك : ؟ السداد يعين    "عليك بالسداد "، و   "سددوا وقاربوا "، ما معىن    "اربواسددوا وق : "، ويف احلديث    "اتق اهللا وعليك بالسداد    ")١(

احرصوا على اتبـاع الـسنة ،   : اعمل من العمل ما تطيق وقارب بني أعمالك، فسددوا وقاربوا، أي           : بلزوم السنة، وقاربوا يعين     
أهــ  . (  العمل يف وقت واحد؛ اجعلوه على فتراتوقاربوا بني أعمالكم وال حتملوا أنفسكم ما ال تطيقون ، وبدالً من أن تعملوا      

  ) .الدرس الثالث عشر 



٩٩  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
  
إذَا : حدثَنا معاذٌ عن ابنِ عون عن عبيد اللَّه بنِ مسلمِ بنِ يسارٍ عن أَبِيـه قَـالَ                  : الَ أَبو عبيد    وقَ

هدعا بمو لَها قَبم ظُرنى تتح ففَق اللَّه نثْت عد١(ح(.  
يماهرإب نةَ عريغم نا هشيم عثَندقَالَ ح  :هونابهيو فِْسريقُونَ التتا ينابحكَانَ أَص.  

قَالَ الشعبِي واَللَّه ما من آية إلَّا وقَد سـأَلْت عنهـا            : وقَالَ شعبةُ عن عبد اللَّه بنِ أَبِي السفَرِ قَالَ          
اللَّه نةُ عايوا الرهنلَك٢(و( .  

اتقُوا التفِْسري : حدثَنا هشيم أَنبأَنا عمر بن أَبِي زائدةَ عن الشعبِي عن مسروقٍ قَالَ : الَ أَبو عبيد وقَ
 اللَّه نةُ عايوالر وا همفَإِن .  

ف محمولَةٌ علَى تحرجِهِم عن الْكَلَامِ في التفِْسريِ        فَهذه الْآثَار الصحيحةُ وما شاكَلَها عن أَئمة السلَ       
                                           

  ) هـ٦/١/١٤٢٤الدرس الرابع عشر (
 إال إنه يدل أنه كان معروفاً عند السلف رضوان اهللا عليهم مراعاة ما يعرف بالسياق،                - وإن مل يثبت بسند صحيح       -هذا الكالم   ) ١(

 أن يكون متفقاً مع   – إذا كان باجتهاد املفسر حبسب اللغة        –ه ينبغي أن يكون التفسري       ذكروا أن  – رمحهم اهللا    –وذلك أن العلماء    
اجلو العـام ، يـشمل الـسباق        : سياق اآلية، فينظر ما قبلها ، ويسمى السباق ، وينظر ما بعدها ويسمى اللحاق، والسياق هو                 

ب اللغة ومراعاة األصول ؛ ينبغي أن تراعي يف هذا التفسري           واللحاق، فإذا أردت أن تفسر آية من كتاب اهللا بتفسري جتتهد فيه حبس            
  . موافقة السياق فتنظر ما سبق اآلية ، وهو السباق ، وتنظر ما أتى بعد اآلية ، وهو اللحاق

 الذي العلم: ومن علوم القرآن ما يقوم على أساس مراعاة السياق، وهو العلم املعروف بعلم املناسبات، أو ما عرفه به بعضهم من أنه
هذا العلم يعتين عناية خاصة بالسياق ، وهي يف احلقيقة قاعدة عظيمة جدا، أعين قاعـدة  . يعرف به علل ترتيب سور القرآن وآياته   

مراعاة داللة السياق على املراد من النص، فإن النص الشرعي إذا نزعته من سياقه يفيد معىن، فإذا ما نظرت يف سياقه تغري هذا املعىن، 
فإن من نظر إىل هذا احلديث، دون النظر        " ليس من الرب الصيام يف السفر     : " حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا قال          وتذكرون

أنه حمرم ، أو ممنوع منه شرعاً، لكن حينما تنظر أن           : يف السياق الذي جاءت فيه، سيفهم أن الصوم يف السفر ليس من الرب، مبعىن               
إذاً معىن حديث الرسول صلى     : ام يف السفر فشق عليه الصوم حىت أُغمي عليه ، نقول عندها             هذا احلديث جاء يف سياق رجل ص      

  . إذا أدى إىل مثل هذه احلالة اليت صار إليها حال هذا الرجل...": ليس من الرب : "اهللا عليه وسلم 
وقف بعرفة ساعة من ليل أو ار فقد مت         من صلى صالتنا هذه و    : "حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا قال         : خذوا مثاالً آخر    

صالة الفجر يف مزدلفة شرط يف صحة احلج، ألن الرسول صلى اهللا عليه             : ، إذا نظرت هلذا احلديث جمرداً عن سياقه، ستقول        "حجه
احلديث ، لكن حينما ترجع إىل سياق       ]الترمذي ةالنسائي "[من صلى صالتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو ار          : "وسلم قال   

جتد أن هذا الكالم جاء يف سياق جواب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملن سأله يف ذلك الوقت واملقام، فجاء اجلواب مطابقـاً                        
ما تركت من حبل وال جبل إال ووقفت عليه أيلَ حـج ؟             ! يا رسول اهللا    :  قال   –لسؤال السائل وحلاله، وهو عروة بن املضرس        

يف وقت صالة الفجر، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يبني اجلواب، وطابق يف جوابه حال السائل، ومل                   فكان سؤال السائل    
هذا الذي يسأل وصلى معنا الفجر ، فالذي صلى معنا الفجر ووقف بعرفة       : يرد أن جيعل أن هذا شرطاً يف صحة احلج، فكأنه قال            

كيف استفيد  . ، هو موافقة حلال السائل، وليس قيداً يف احلكم        "ن صلى صالتنا هذه   م: "ساعة من ليل أو ار فقد متَّ حجه، فقوله          
  .بداللة السياق: هذا؟اجلواب

ال بد من مراعاة السياق يف تفسري اآلية ، فال تأت بتفسري جيعـل              : هذا األمر نفسه حنن نستعمله يف تفسري القرآن الكرمي ، ونقول            
املعىن الذي يربط بني اآليـة      : لفة ملا بعدها ، وهذا فيه إشارة إىل علم يعرف بعلم املناسبات، وهو              اآلية نشازاً خمالفة ملا قبلها وخما     

  .واآلية ، أو بني السورة والسورة 

 ، واملفسر"إعالم املوقعني عن رب العاملني"الفقيه يوقع عن اهللا يف بيان احلكم الذي يفيت فيه، ولذا صنف ابن قيم اجلوزية كتابه الفذ ) ٢(
  !!ينقل للناس املعىن الذي أراده اهللا بكالمه، فهو رواية عن اهللا، فاألمر شديد، فانظر ماذا تقول



١٠٠  شرح مقدمة يف أصول التفسري  
                هلَيع جرا فَلَا حعرشةً ولُغ كذَل نم لَمعا يبِم كَلَّمت نا مفَأَم ،بِه ملَه لْما لَا ع؛ بِم   وِيـذَا رهلو

لأَنهم تكَلَّموا فيما علموه وسكَتوا عما جهِلُوه، وهذَا هو         ؛ ِسريِ ولَا منافَاةَ  عن هؤلَاِء وغَيرِهم أَقْوالٌ في التفْ     
                     ـهنلَ عئا سيملُ فالْقَو جِبي كفَكَذَل بِه لَه لْما  لَا عمع كُوتالس جِبا يكَم هفَإِن دلَى كُلِّ أَحع اجِبالْو

من : "، ولما جاَء في الْحديث الْمروِي من طُرقٍ         ﴾لَتبيننه للناسِ ولَا تكْتمونه   ﴿: لقوله تعاىل   ؛ يعلَمهمما  
  .)١("سئلَ عن علْمٍ فَكَتمه أُلْجِم يوم الْقيامة بِلجامِ من نارٍ

قَالَ ابن  : ا محمد بن بشارٍ حدثَنا مؤملٌ حدثَنا سفْيانُ عن أَبِي الزناد قَالَ             حدثَن: وقَالَ ابن جرِيرٍ    
فْـِسري  وت. وتفِْسري لَا يعذَر أَحد بِجهالَته    . وجه تعرِفُه الْعرب من كَلَامها    : التفِْسري علَى أَربعة أَوجه   : عباسٍ

  . واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم. )٢(وتفِْسري لَا يعلَمه إلَّا اللَّه. يعلَمه الْعلَماُء

                                           
  : ال خيلو األمر من حالتني )١(

أن يكون ما تتكلم فيه فيما سئلت عنه هو آية أو حديث أو آثار مروية عن السلف ؛ فهذا هو العلم، ألن العلم إما                        : احلال األوىل   
 ومل  - وأنـت تعلمـه      -كمة، أو سنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو قول عن الصحابة ؛ فهذا إذا سئلت عنه                   أن يكون آية حم   

  .تجب، أمثت يوم القيامة
أن يكون ما تتكلم به، هو من االجتهاد واالستنباط منك، فال يلزمك أن تتكلم، إذ األمر فيه واسـع، إذا مل يتعـين     : احلال الثانية   
 . م فيه، وال إمث عليكعليك الكال

نقل : ، هو يف ما كان من رواية        "من سئل عن علم فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار         : "إذاً حمل حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم         
 آية أو حديث أو أثر ، ألن هذا هو العلم، ويدخل يف حكمه اإلمجاع، أو القياس الذي صححه أهل العلم، تنقله للسائل، فهذا علم                       

  .حيرم عليك كتمانه 
أما ما كان من االجتهاد غري املتعين عليك؛ فليس من العلم الذي تأمث إذا كتمته، ألن هذا اجتهاد ليس بعلم، مث هو مل يتعني عليك ، 

: �قوله ت إن أي شيء تسأل عنه أيها الطالب ، أيها العامل ، ينبغي لك أن تتكلم فيه ، وأنك إذا مل تتكلم فيه تدخل حت: فال نقول 
احلديث، ألن هذا ليس بعلم، وإمنا هو باجتهاد منك، بالظن أو الظن الراجح، لكن ليس من العلـم      ..." من سئل عن علم فكتمه      "

إبالغه فيأمث الساكت عنه خاصة إذا أنت لست ممن تعين عليه اإلفتاء، وبالتايل تعين عليه االجتهاد فيما يسأل عنه ، أنت يف                      عني  املت
من سئل عن علم فكتمه : "أنت يف مندوحة عن ذلك، ولست بداخل حتت..." من أفىت بغري علم : "حة أن تدخل حتت طائلة مندو

آية حمكمة،  أو سـنة نبويـة        : ،  لست بداخل حتت هذا ، ألن احلديث تكلم عما هو علم ، والعلم هو                 "أجلمه اهللا بلجام من نار    
اإلمجاع الصحيح املعتـرب، أو     : هم، من الصحابة والتابعني، ويدخل يف حكم ما سبق          صحيحة ، أو أثر عن السلف رضوان اهللا علي        

  .القياس الصحيح املعترب

  : قول ابن عباس رضي اهللا عنه أصل عظيم من أصول التفسري ، يقول التفسري على أربعة أحناء ) ٢(
ا، ومن لساا، ألن القرآن العظيم أُنزل بلسان عريب         يعرف من كالم العرب، ومن دالال     : تفسري يعلمه العرب، أي     : النوع األول   

  .مبني، فهذا النوع من التفسري يرجع فيه إىل كالم العرب، وهذه مقتضيات اللسان العريب
ر الصلوات، الزكاة، الصوم، احلج، فاآليات اليت تضمنت األم      : ال يعذر أحد جبهله، وهو ما يتعلق مبعرفة أحكام الدين         : النوع الثاين   

، وبالغه ودعوته، فإنـه ال      �ذه العبادات الواجبة؛ وما يتعلق بوحدانية اهللا يف ربوبيته، وألوهيته،  وأمسائه وصفاته، ورسالة النيب                
  . يعذر أحد باجلهل ا ، كل ما وجب على املسلم القيام به يف عبادته إذا ما ذُكر يف القرآن فإنه ال يعذر أحد جبهله

، ألنه مطالب بالصالة يف كل يوم وليلة مخس مرات، فإذا مل يعرف كيف يقيم الصالة؛ فهو                 )أقيموا الصالة  : (ال يعذر أحد جبهل   
ما تعين على املسلم طلبه؛ فإن  اجلهل به ال يرفع عنه اإلمث، ألنه : جهل ال يعذر به، ألن هذا واجب ، ولذلك قال العلماء رمحهم اهللا

وجهلك ال يرفع عنك اإلمثواجب عليك أن تتعلم، فإذا قص ،يف تعلُّم هذا الواجب عليك فقد أمثت تر.  
أن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما شاهد رجالً يصلي صالة ال يتم ركوعها وال سجودها ،                 : وهذا معىن ما جاء يف األحاديث       

ارجع فصلِّ فإنك   : "رسول صلى اهللا عليه وسلم      لو مت على هذه الصالة ملت على غري فطرة اإلسالم، وهذا معىن قول ال             : فقال له 
= 
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=  

ولو مت  "،  "ارجع فصل فإنك مل تصل    "هو جاهل، وصالته مثل ما يفعلها فربنا يقبلها، ال            : ، ومل يعذره جبهله، ال نقول     "مل تصل 
ت تعرف نفسك ال    يف هذا العمل، فاجلهل ليس بعذر يف عدم تعلم ما جيب عليك، أن            : ، يعين "على هذا ملت على غري فطرة اإلسالم      

حتسن إقامة الصالة، ال حتسن إيتاء الزكاة، ال حتسن أحكام النكاح، ال حتسن أحكام الطالق، وأنت حتتاجها؛ فهو مما جيب عليك                     
تعلمه، فقصورك فيه يلحقك فيه اإلمث، ما يعذرك اجلهل، اجلهل ال تعذر به، فإنك آمث، وواجب عليك أن تطلب العلم ذه األمور                      

اليت حتتاجها لتقيم شرع اهللا على نفسك، وتقصريك أنت آمث فبه ، فإذا بذلت وسعك وطاقتك يف الطلب، ومع ذلك مـا        من الدين   
وجدت فأنت هنا معذور، أما إذا مل تسع ومل تطلب العلم فأنت لست معذوراً باجلهل، فهذا النوع من التفسري ال يعذر أحد جبهله،              

  .واملعامالت اليت حيتاج املسلم إىل تعلمها] أصول العقيدة، وأركان اإلسالم[وهو ما يتعلق بتفسري القرآن الكرمي، 
  .تفسري يعلمه العلماء، وهو تفسري اآليات األخرى اليت ال يعلمها عوام الناس: النوع الثالث 
كرها اهللا عزوجل يف القـرآن      تفسري ال يعلمه إال اهللا، وهو ما يتعلق بكيفية صفاته، وحقيقة أمور اجلنة والنار اليت ذ               : النوع الرابع   

  .العظيم
  . إن يف القرآن شيء ال يعلم معناه فقد قال بقول أهل البدع : والقرآن الكرمي ال يوجد فيه ما ال يعلم معناه، فمن قال 

أنه : ، مبعىن "هااهللا أعلم مبراده من: "ونبه بعض أهل العلم إىل أن العبارة اليت يذكرها بعض الناس يف األحرف املقطعة، حيث يقولون            
هذا تفسري األشاعرة، ليس تفسري أهل السنة واجلماعة، فليس يف القرآن وال يف السنة ما ال يفهم معناه ، وإال  : ال يبني معناها، قالوا     

  .هيف السؤال وطلب العلم مبا خوطبوا ب لزِم منه أن يكون اهللا قد خاطب الناس مبا ال يعلم معناه، ولزم منه تقصري الصحابة
  تفسري ال يعلمه إال اهللا ؟ : ما معىن قول ابن عباس يف النوع الرابع : فإن قيل 
االستواء معلوم، لكن كيـف     : معرفة حقائق األمور، وما أمه و أعلم أنه ال يعلمها إال هو، مثالً              : قال العلماء معناه    : فاجلواب  

معرفـة   .قيقته؟ ليس كمثله شيء، تثبت املعىن وتكل الكيفية إىل اهللا         االستواء؟ ما حقيقته؟ اهللا مسيع بصري، كيف مسيع بصري؟ ما ح          
أمور اجلنة والنار ، أمور من األشياء الغيبية اليت ذكرها اهللا عز وجل يف القرآن، فـنحن                  .القيامة؛ لكن مىت تقع وكيف؟ ال نعرف      

  .لعلم، ولكن نكل حقيقتها إىل اهللانذكر معناها حبسب ما دل عليه الشرع، أو حبسب اللغة، أو ما اتفق عليه أهل ا
هو الَّذي أَنزلَ : (، وهو أحد القولني يف تفسري قول اهللا تعاىل"وتفسري ال يعلمه إال اهللا: "فهذا النوع هو الذي أراده ابن عباس بقوله        

هات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنـة             علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِ         
إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتاب؛)٧:آل عمران) (و  

  . يعلم حقيقة األمور إال اهللا سبحانه وتعاىلحقيقة الشيء، فال: املراد بالتأويل : قال) إال اهللا: (من وقف عند قوله 
: املراد هنا بالتأويل    : قال  ) الراسخون يف العلم  (، من وقف عند     ) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ       : (ومن وصل قال    

  .؛ ألن هذا ال يعلمه إال اهللا)وما يعلم تأويله إال اهللا( أن تقف على فإذا كان املراد بالتأويل حقيقة الشيء؛ جيب. التفسري وبيان املعىن
  .، وهذا هو الراجح يف هذا املوطن، أن الوقف عند لفظة اجلاللة)والراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا(

املعىن، ال حقائق األشياء، فهذا يعلمه اهللا التفسري مبعىن بيان : ؛ فعليه يكون املراد بالتأويل )العلم(أنك تقف عند : وعلى القول الثاين 
ويعلمه الراسخون يف العلم، ألنه ال يوجد يف القرآن وال يف السنة ما ال يعلم معناه إال اهللا من حيث املعىن، أما من حيث احلقيقـة                          

هللا لنا إال األمساء، إذا كنا أمور اجلنة ال         فهناك أشياء ال يعلم حقيقتها إال اهللا، يكفي أن تعلم أنه ليس يف الدنيا مما يف اجلنة مما مساه ا                   
نعرف حقيقتها، فقط نعرف األمساء، ومعانيها، يوجد فيها فاكهة وتفاح وعنب ، ولكن ال ندري ما حقيقته؛ فما بالك بـاألمور                     

  .األخرى 
  .لصدور، وهو من رد األعجاز على ا)مقدمة يف أصول التفسري(ذا النص ختم شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابه 

 من شرح هذا الكتاب املبارك النافع الذي احتوى على مجلـة كـبرية مـن            – واحلمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً        –وبه ننتهي   
األصول، واليت دلَّت على غزارة علم املصنف رمحه اهللا، خاصة إذا تذكرت أنه ألَّفه يف جلسة واحد بني الظهر والعصر، وأن هـذه                   

اإلتقان يف  " العلماء املوافقون واملخالفون البن تيمية، حىت إن بعض العلماء مثل السيوطي أوردها بكاملها يف كتابه                 الرسالة اهتم ا  
، واحلقيقة أا احتوت من األصول      "تفسري القرآن العظيم  "، مفرقة، وابن كثري أورد مجلة كبرية منها يف مقدمة تفسريه            "علوم القرآن 

يق والتحرير، ما ال جتده يف كتاب، فسبحان اهللا الوهاب، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه                   املتعلقة بالتفسري مع التدق   
  .وسلم

  ) انتهى شرح الدرس الرابع عشر(
  )وبه ينتهي شرح هذا الكتاب املبارك فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات(
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