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مجع شتات املنشور
يف

أصول التفسري

إعداد
حممد بن عمر بازمول
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احلمد هلل رب العاملني .
والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني .
أما بعد :
فهذذ م مور ذ رات اعمهذذا مذذيف اذذيسمب ك اليذذي

بذذ

معل ذ ب ا ذ

الميسري؛ كوت قد كمبمها أثواء درييس هل م املادة فجمعت العديد مذيف املسذا ك
أا

الميسري واسب الطلبة املبمذد ني ن اذاء اهلل؛ ورأيذت أ أقذدمها لطذال ك

معهد األرقم المابع جلمعية حتييظ القرآ اخلريية بمكة.
وبعد؛ فه ا كماب لي

كهيئة الكمب؛ قمرمه وفمرمه عىل عج

ولعذ اهلل

عاىل ييرس يل نعادة الوظر فيه بإذ اهلل .
سا ً
ال اهلل الم في واهلدى والسداد.
حرر يف ليلة اخلميس 1439/6/20هـ
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أنواع التفسري
 - 1التفسري نوعان :
= يسري بالرواية ويقا له يسري باملوق

يسري بامل ث ر.

= يسري بالدراية ويقا له يسري باملعق

يسري بالرأي.

واملراد بالميسري بامل ث ر :أ يقمرص امليرس عىل نق معوذ اييذة نمذا مذيف آيذة
اسا

أخرى أو ميف حديث أو ميف ق

أو ميف ق

أاع عليه المابع .

فيب الميسري بامل ث ر ال ي يت امليرس بيشء بمعو ميف عودم أاالً.
واملراد بالميسري بالرأي أ ي يت امليرس بمعو ايية ميف جهة اللغة والعق .
يعوب ميف عودم باجمهادم.
 - 2طرق التفسري باملأثور
للميسري بامل ث ر أربعة طرق وهب المالية:
األوىل  :يسري القرآ بالقرآ .
الثاين  :يسري القرآ بالسوة.
الثالث  :يسري القرآ بق

الصسا .

الرابع  :يسري القرآ بق

المابعني نذا ا يق ا وااع ا!.

 - 3تفسري القرآن بالقرآن  ،له صور:
يسري ايية بايية عقبها.
يسري ايية بآية ك س رة أخرى.
يسري ايية بالقراءة املم ا رة ال اردة فيها.
يسري ايية بالقراءة الراذة.
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واخملف ك حجية القراءة الراذة والص اب أهنا ال وز عيف ك هنذا خذً ًا
عيف الوبب اىل اهلل عليه وسلم فهب ك حكم املرف ع.
 - 4تفسري القرآن بالسنة .
األا فيه ق له عاىل﴿ :بِا ْلبيو ِ
ذني لِلوِذا ِ
الز ُب ِر َو َأ َنز ْلوَا نِ َل ْي َ
ذَ الذ ِّ ك َْر ل ِ ُم َب ِّ َ
َات َو ُّ
َ ِّ
َما ُن ِّز َ نِ َل ْي ِه ْم َو َل َع ِل ُه ْم َي َم َيك ُِرو َ ﴾ (الوس )44:
فالرس

اىل اهلل عليه وسلم بني للوا

ما نز نليهم ميف القرآ العظيم!

وه ا له ا ر ؛
 -أ ييرس الرس

اىل اهلل عليه وسلم ايية مبارشة .كميسذريم املغوذ ب

عليهم باليه د والوالني بالوصارى.
 -أ ييسذذر الرسذ

اذذىل اهلل عليذذه وسذذلم معوذ اييذذة بذذدو أ يذ كرها

مبا رة فكلام ورد عوه ك أحاديث حكم الرسقة يسري ييذة الرسذقة .وكذ مذا ورد
ك أحكام الصالة يسري إلقامة الصالة وهك ا!
 -أ ييسذذر الرسذ

اذذىل اهلل عليذذه القذذرآ اديذذه العذذام فقذذد كذذا خلقذذه

القرآ .
 -أ يس الصسا عيف معو آية فيبيوها الرس

اىل اهلل عليه وسلم.

 - 5تفسري الصحايب .
األا ك يسري الصسابة ه ما علم م ميف معاين القرآ العظيم مذيف الرسذ
اىل اهلل عليه وسلم فسم ل اجمهد ك بيا ايية فإنه يبوب ذلذَ عذىل مذا علمذه مذيف
معاين القرآ العظيم ميف الرس

اىل اهلل عليه وسلم.

ميف أج ذلَ حكم أه احلديث أ يسري الصسابة للقرآ ك حكم املرف ع!
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وميف ااهر الصسابة ك يسري القرآ العظيم :
اخللياء الراادو ريض اهلل عوهم.
عبداهلل بيف عبا

ريض اهلل عوه.

عبداهلل بيف مسع د ريض اهلل عوه.
 - 6التفسري بالرأي
قسام :
 يسري بالرأي املسم د املقب . يسري بالرأي امل م م املردود.والميسري بالرأي املسم د املقب

ما المزم فيه ااحبه برشوط قب

الميسري

بالرأي وهب المالية:
أ .أ ال خيالف الميسري بامل ث ر خمالية واد.
ب  .أ ال ي يت بمعو خيرج بايية عيف سياقها وسباقها وحلاقها.
ج  .أ ال ي يت بمعو لليظ خيرج به عيف معانيه ك اللغة.
د  .أ ال ي يت بمعو ي اف ويؤيد أه البدع والوال .
هذ  .أ ال ي يت بمعو خيرج عيف م ض ع الدييف ومقاادم .
 - 7التفسري بالرأي املذموم .
ه ما اخم فيه رشط ميف رشوط قب

الميسري بالرأي .

وميف أاهر كمب الميسذري بذالرأي املذ م م املذردودة كمذب يسذري الرذيعة
والباطوية واملعمزلة وناارات الص فية المب اخم فيها رشط القب !
و يسري الكراف للزخمرذري مذيف كمذب يسذري الذرأي املذ م م المذب ردهذا
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العلامء بسبب بدعمه وقد اسذاء األدب ك م اضذع بعبار ذه مذع الرسذ

اذىل اهلل

عليه وسلم ومع أه السوة.
ويغوب عوه ك ما يمعل ببالغة القرآ كماب ابيف عطيذة املسذرر الذ جيز فإنذه
أحسيف حذاال موذه وكمذاب البسذر املسذيح أل حيذا األندليسذ وكمذاب السذمني
احللبب الدر املص .
 - 8التفسري بالرأي املحمود ال يسمقيم نال بمراعاة الميسري بامل ث ر فالبد
أ جيمع بني الرأي واألثر باملعق

واملوق

بالرواية والدراية!

وه ا يمسق بالرشط األو  :أ ال خيالف الميسري بامل ث ر خمالية واد.
والميسري العلمب ميف ه ا الباب نذا المزم فيه برشوط قب

الميسري بامل ث ر!

وكماب جذ اهر القذرآ لطوطذاوي جذ هري خذرج بالميسذري عذيف م ضذ ع
الدييف وجعله ك نه كمذاب علذ م هذ ا غذري املعذاين المذب أوردهذا ولذالف الميسذري
بامل ث ر خمالية واد!
 - 9موقف املدرسة العقلية من التفسري باملأثور.
املدرسة العقلية ويمثلها املعمزلة ومذيف وافقهذم وك العرصذ احلذديث مذد
عبدم و المي م !
ه م املدرسة ومقد الميسري بامل ث ر ميف ثالث جهات:
األوىل  :ميف كثرة االخمالف بني الروايات ك الميسري.
الثانية  :بكثرة الوعيف وامل ض ع .
الثالثة  :ب فيه الكثري ميف اإلرسا يليات .
وه م االعرتاضات كلها مردودة .
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 - 10أما كثرة االختالفات يف التفسري باملأثور فهب س غ ردم أل ما
اح ميف روايات الميسري بامل ث ر االخمالف فيه ميف باب اخمالف المو ع ال
المواد والمعارض.
فقد ييرس الصسا ايية بليظ وايخر بليظ آخر واملعو واحد.
وقد ي كر اسا مثاالً لمقرير معو ايية وي كراسا آخذر مثذاال آخذر ًا
ك قرير ني

املعو .

وقذذد يعذذً بعذذا الصذذسابة عذذيف املعوذ العذذام ويعذذً بعوذذهم عذذيف بعذذا
أفرادم.
وك ه ا ال واد وال عارض فيه واحلمد هلل.
ووج د المعذارض والموذاقا والموذاد فذيام اذح مذيف الذ ارد مذيف أنذدر مذا
يك

وهلل احلمد!
 - 11أما ورود روايات ضعيفة ومردودة وكثرة ذلَ فال يؤثر واحلمد هلل

أل املعممد ه ما يثبت ميف ه م الروايات أما ما ال يثبت فإنه مردود ال الميات
له.
وللعلذذامء مسذذالَ ك المصذذسيح والموذذعيف موهذذا مذذا يعممذذد عذذىل أسذذانيد
الرواية وموها ما ال يعممد عىل أسانيد الرواية فلريجع ك ك فيف نىل أهله.
 - 12أما ورود اإلرسائليات يف التفسري باملأثور فه ا ال يؤثر فيه أل
اإلرسا ليات عىل ثالثة اقسام:
القسذذم األو  :مذذا ي اف ذ مذذا عوذذدنا فه ذ ا نقبلذذه ونرويذذه واألا ذ اعذذمامد
رشعوا وننام يروى اسئواسا وعليه حيم مذا جذاء ك احلذديث عوذه اذىل اهلل عليذه
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وسلم" :حدث ا عيف بوب نرسا ي و ال حرج".
القسم الثاين  :ما خيالف ما عودنا فه ا نردم و ال نرويه و ال أعلذم أ أ مذة
المسيً اعممدوا ميف ذلَ ك ياسريهم ايئا.
القسذذم الثالذذث  :مذذا ال خيذذالف و ال ي اف ذ

فه ذ ا ال حذذرج ك روايمذذه و ال

نصدق و ال نك ب كام جاء ك احلديث!
فبط اعرتاضهم وانمقادهم للميسري بامل ث ر وهلل احلمد!
 - 13التفسري اإلشاري ،من التفسري بالرأي ،فيقب موه ما فرت فيه
رشوط القب .
وه عىل ثالثة أن اع :
الو ع األو  :ما كا اسيح املعو واالعمبار ك االسمدال اسيح .فه ا
مقب

كميسري ابيف عبا

لس رة (نذا جاء نرص اهلل واليمح).

الو ع الثاين  :ما كا اسيح املعو غري اسيح االعمبار فه ا يقب املعوذ
لصسمه ويرد االسمدال فيه لبطالنه!
الو ع الثالث  :ما كا باط املعو واالعمبار فه ا يرد املعو واالسمدال
كق

بعوهم ( :فاذبس ا البقرة) قا  :عا رة( .فقا ل ا أ مة الكير) قذا  :أبذ بكر

وعمر .ونس ه م األباطي .
واهلل امل ف .
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التفسري باملأثور خط مقابل للتفسري بالرأي .
ه سمب بامل ث ر النه قييب أو أل امليرس يمابع ك معو ايية ما جاء عيف
السلف فال حيدث معو خارجا عيف اق اهلم؟
بعا الوا

فهم أ املراد بامل ث ر هذ الم قيذف وهذ ا غذري اذسيح ويلذزم

موه ا القا بالميسري امل ث ر ال جي ز االجمهاد ك يسري ايية.
ويلزم موه أ ال يسري م ث ر نال ما جاء عيف الوبب اىل اهلل عليذه وسذلم كذام
رصح به بعوهم.
والصسيح أ الميسري بامل ث ر قا م عىل اا يسري الدييف وه اعمامد ا ال
ييرس القرآ بمعاين مل ت عيف السلف ول لَ كا يسري القذرآ بذالقرآ مذ ث را
ال امليرس ال ي ت بمعو ميف عود نيسه انام بمعو جاء ك آية ييرس بذه آيذة اخذرى.
او عىل الص ر االخرى ك يسري القرآ بالقرآ .
و يسري القرآ بق
بام جاء عيف الرس

الصسا ميف الميسري بامل ث ر أل ااذ يسذري الذدييف

وأاسابه ال ييف اخمصهم اهلل بمراهدة نذزو القذرآ والعلذم

بام احمف به وبمعرفة املعو املراد  ...فإذا اخملف ال نخرج عيف خالفهم ...
فام جاء عيف اهلل ورس له عىل الرأ

والعني.

وما جاء عيف الصسابة فعىل الرأ

والعني.

وما حاء عيف المابعني لي

ك لَ اال ا جيمع ا .

وه ا أا ايع أ مة الدييف اه االجمهاد.
ول لَ ك يسري القرآ بالرأي نررتط ك قب له رشوطا مخسة:
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الر ذذرط األو  :ا ال خيذذالف الميسذذري بامل ذ ث ر خماليذذة وذذاد؛ فذذال حيذذدث
امليرس لآلية معو خيرج عيف اق ا السلف.
الرشط الثاين :ا يواسب السياق سباقا وحلاقا.
الرشط الثالث :ا يمي مع داللة الليظ لغة.
الرشط الرابع :ا ال يورص به اق ا اه البدع.
الرشط اخلام  :ا ال خيللف ما جاء ك الرشيعة.
فإذا حتققت ه م الرشوط فه ميف الرأي املسم د املقب .
فالحظ ا الميسري بالرأي يوبغب ا ال خيالف الميسري بامل ث ر خمالية واد.
فال نموع االجمهاد ك يسري القرآ ضميف حتق ه م الرشوط واهلل امل ف .
مداخالت:
* قذذا  :حذذرر يل املذذراد بالميسذذري باملذذ ث ر أل اذذاحب كمذذاب الميسذذري
وامليسذذرو الذذدكم ر مذذد حسذذني الذ هبب روذذه اهلل هذ أو مذذيف أحذذدث هذ م
القسذمة وجذاء اذ ا االاذطالح ملذذا ذكذر أ الميسذذري باملذ ث ر هذ يسذري القذذرآ
بالقرآ و يسري القرآ بالسوة و يسري القرآ بق
أاع عليه المابع

الصسا

و يسري القرآ بذام

ملا مث هل ا الميسري باملذ ث ر ذكذر كمذاب ابذيف جريذر الطذًي

وكماب ابيف كثري وكماب ابيف عطية فكسف يسمقيم ذلَ؟!
قلت :الميسري بامل ث ر ه الميسري الذ ي ال يذ ت فيذه امليرسذ بمعوذ لآليذة
برأيه جمذرد ًا ننذام يمبذع فيذه مذا جذاء ك القذرآ أو السذوة أو عذيف الصذسابة ريض اهلل
عوهم أو ما أاع عليه المابع .
ومتثي الريخ ال هبب روه اهلل اذسيح كذام ذكذرت لذي

مطابقذ ًا لمعرييذه

11

للميسري بامل ث ر ننام كا يصلح هل ا الو ع كمب الميسري المب ذ كر آثذار الصذسابة
واألحاديذذث جمذذردة مثذ كمذذاب الميسذذري للصذذوعاين ومثذ كمذذاب ابذذيف أ حذذا م
ونس ها.
والذ هبب نيسذذه اعمذ ر عذذيف اذذويعه ب نذذه ننذذام أورد هذذؤالء ك امل ذ ث ر لغلبذذة
الميسري بامل ث ر ك كمبهم ال ألهنا جمردة للميسري بامل ث ر ذكر ه ا ك كمابذه حيذث
قذذا ك كمابذذه الميسذذري وامليسذذرو (" :)1وال يي وذذا هوذذا أ نوبذذه نىل أ كمذذاب الذذدُ ر
املوث ر ه الكماب ال حيد ال ى اقمرص عىل الميسري املذ ث ر مذيف بذني هذ م الكمذب
المب كلموا عوها فلم خيلح بالروايات المب نقلها ايئ ًا مذيف عمذ الذرأي كذام فعذ
غريم .وننام اعمًنا ك ه م الكمب ميف كمب الميسري باملذ ث ر نظذر ًا ملذا اممذازت بذه
عام عداها ميف اإلكثار ك الوقذ
ِ

واالعذمامد عذىل الروايذة ومذا كذا وراء ذلذَ مذيف

اوالت يسريية أو اسمطردات نىل ن اح مص بالميسري ف لَ أمذر يكذاد يكذ
الس َلف ك الميسري"اهذ .واهلل امل ف .
ثان ي ًا بالوسبة ملا جاء فيها ميف روايات عيف َ
* قا  :يسري المابعني فيه رأي م م م أو عذىل األقذ مذردود مثذ يسذري
جماهد للمسخ باملسخ املعو ي .فكيف يقا عوه يسري م ث ر؟!.
قلت :يسري المابعني لي

ميف الميسري بامل ث ر نال نذا أاع ا عليه.

* قا  :يسري القذرآ بذالقرآ هذ يسذري اجمهذادي أل العذامل باجمهذادم
يرى أ ه م ايية يرس ه م ايية.
قلت :ه ا فيه نظر؛ أل يسري القرآ بالقرآ مل ي ت فيه امليرس بمعوذ مذيف
عود نيسه برأيه ننام جاء بمعو آية فرس به آية أخرى .وعليذه فهذ يسذري مذ ث ر
(.)182 - 181 /1( )1
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ألنه مل ي ت فيه بمعو ميف عود نيسه أاالً.
أما اجلهد ال ي ب له ك اسمسوذار معوذ هذ م اييذة ك يسذري هذ م اييذة
فلي

ه

االجمهاد ك الميسري.

انظر؛ أنت قذرر أ الميسذري الوبذ ي هذ فقذح الميسذري باملذ ث ر يلذزم عذىل
كالمذذَ ك يسذذري القذذرآ بذذالقرآ أ ال يكذذ

مذذ ث ر ًا أل عمذذ امليرسذذ ك

اسمسوار احلديث والوظر ك ثب ذه هذ متامذ ًا كعمذ امليرسذ ك اسمسوذار معوذ
ايية لميسري آية أخرى.
ه ا ميف جهة.
وميف جهة أخرى لي

ك يسري القرآ بالقرآ ه كام ذكرت؛

فميف أن اع يسري القرآ بالقرآ يسري ايية بقراءة بقراءة أخرى.
وميف أن اع يسري القرآ بالقرآ أ ييسذر اهلل ايية باملقابلة فميهم املعوذ
﴿و َأ ِن ُه ُه َ َأ ْغو َو َأ ْقو ﴾ (الوجمَ [ )48:و َي ْظ َه ُر َأ ِ
املراد ب لَ .كام ك ق له عاىلَ :
الوذدِ ْي ِيف ِمذ ْيف َق ْ ل ِ ِذه:
ذني ِّ
ذت َب ْ َ
َم ْعوَ َأ ْقو ِضدُّ َم ْعوَ َأ ْغو َر ْع ًيذا لِوَ َظذا ِ ِر ِم ا ِلمِذب َز َاو َج ْ
مات َو َأ ْحيذا* والذ ِ ك ََر َو ْاألُنْثذ ﴾ (الذو ِْجم ])45 -43:مذيف
﴿ َأ ْض َس ََ َو َأ ْبك * و َأ َ
المسرير والمو ير.
الس َامء َوال ِط ِ
ذار ِق* َو َمذا
وميف أن اع يسري القرآ بالقرآ الميسري املبارش َ
﴿و ِ
ِ
َأ ْد َرا َ َما ال ِط ِ
ب﴾ .
ار ُق* الو ِْج ُم ال ِثاق ُ
فمث ه م األن اع ال يدخ فيها مذا ذكذرت فيبقذ يسذري القذرآ بذالقرآ
فيها م ث ر ًا ال ي ت فيه امليرس بمعو ميف عود نيسه .واهلل امل ف .
*قا  :ال ارد عيف الصسابة فيه اجمهاد بدلي أهنم خيملي

ك الميسري فال
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يقذذا  :الميسذذري بامل ذ ث ر مقاب ذ للميسذذري بذذالرأي .مذذع المسذذليم بيو ذ الصذذسابة
ومكانمهم واالهمداء ام.
قلت :ه ا فيه نظر؛ أل يسذري الصذسابة ون داخلذه اجمهذاد نال أنذه مبوذب
عىل معو فهم م ميف الرس
أح ا الموزي

اىل اهلل عليه وسلم أو بذام اذاهدوم وخذالط م مذيف

فاجمهادهم مبوب عىل يسري ايية ال ي فهم م مذيف الرسذ

اذىل

اهلل عليه وسلم فال يقا عيف اجمهادهم :ننه رأي م د مقاب رأي م م م.
ه م واحدة.
ثم اخمالف الصسابة ك الميسري لي

ميف باب المواد والمعذارض بذ هذ

ميف باب المو ع ومذيف أنذدر مذا يذ يت عذوهم المعذارض والموذاد ك الميسذري .وهذ م
الثانية.
أ الرج ع نىل يسري الصسابة وعدم اخلروج عيف أقذ اهلم يعوذب

وال و
عدم نحداث ق

خارج عيف أق اهلم ه أا يسري الدييف عود ايع األ مة فال

يقا عيف اجمهادهم أنه رأي م د مقاب رأي م م م .وه م الثالثة.
فرس ذ القذذرآ أو احلذذديث و ِولذذه عذذىل غذذري
قذذا اب ذ ُيف يميذذة روذذه اهلل" :مذذيف ِ
الميسري املعروف عيف الصسابة والمابعني؛ فه ميذرت عذىل اهلل ملسذدي ِك آيذات اهلل
فمح لباب الزندقة واإلحلاد وه معل م البطال
ُ ِّر ي
ف للكلم عيف م اضعه وه ا ي
باالضطرار ميف دييف اإلسالم"اهذ(.)1
فلي

ألحد أ يم ِو ايية أو احلديث عىل معوً ُخيالف ُخمالية وا ٍّد ا َْملعوَ

فرسم به اساب ُة الرس
ال ي ِ
( )1جمم ع اليماوى (.)243/13

اىل اهلل عليه وسلم.
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وعليه فالقسمة أ يقا  :يسري بامل ث ر مقاب الميسري بالرأي.
والميسري بالرأي ال يدخ فيه يسري الصسابة ننام يسري غريهم وه عىل
ن عني:
الوذ ع األو  :يسذذري بذالرأي ذ فرت فيذه الرشذذوط املرذار نليهذذا ك مورذ ر
ساب  .فه ا يسري بالرأي املسم د.
الو ع الثاين :يسري بالرأي مل م فر فيه الرشوط فه يسري بالرأي امل م م.
واهلل امل ف .
* قا  :ه ا المسمية (الميسري باملذ ث ر) حادثذة مل ذ ت ك كذالم السذابقني
وننام جاء ك كالم الدكم ر مد حسني ال هبب ك كمابه الميسري وامليرسو .
قلذذت :ه ذ ا الكذذالم يقذذررم بعذذا األخ ذ ة وفيذذه عوذذدي نظذذر مذذيف جهذذات
ممعددة؛
اجلهة األوىل :مصطلح (الميسري باملذ ث ر) هذ سذمية حادثذة ملعوذ كذا
م جذ د ًا وممذذداوال بذذني أهذ العلذذم؛ فمذذيف نظذذر ك كالمهذذم جيذذدهم حيذ رو مذذيف
الميسري بالرأي وي م

كالم أه البدع ب نه يسري للقرآ بآرا هم مل يراع ا فيذه

مذذا جذذاء عذذيف السذذلف فهذ ا يرذذري نىل يسذذري آخذذر مقابذ للميسذذري بذالرأي الذ ي
ي م نه؛ وه ا املقابلة د عىل أهنم يرو أ يسري السذلف يقابذ الذرأي بمعوذ
أنه يسري اسيح معممد ال مدخ للرأي واالجمهاد فيه.
وه ا يد أهنم يعممدو يسري ًا مقاب ً
ال للرأي وه مذا سذامم الرذيخ مذد
حسني ال هبب روه اهلل بذ (الميسذري باملذ ث ر) فهذ مل يذ ت بغذري االسذم ونال فذإ
املعو املراد كا م ج د ًا يد عليه كالمهم.
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اجلهة الثانية :املراد بالميسري بامل ث ر أي الميسري ال ي ال يدخ فيذه امليرسذ
برأي نيسه فال ي ت بمعو لآلية ميف عود نيسه ننام ييرس ايية بمعو آية أخذرى
فه ميف ه م احليثية ال رأي فيه .وال دخ للميرس ك معو ايية.
أما قوية أ يسري الصسا يدخله اجمهاد موه فه ا يمعقب بام ييل:
 -اجمهاد الصسابة ك يسري القرآ مبو عىل ما فهم م عذيف الرسذ

اذىل

اهلل عليه وسلم ك معوذ اييذة فهذ اجمهذاد مبوذب عذىل معوذ اذسيح فهمذه مذيف
الرس

اىل اهلل عليه وسلم.
 -أ نظذذرهم ك يسذذري اييذذة مبوذذب عذذىل معذذرفمهم ومرذذاهد م لقذذرا يف

وأح ا نزو القرآ ومالباسات حصذلت عوذد نذزو اييذات ال يرذاركهم فيهذا
غريهم وه ا املعو جيع اجمهادهم لي

كاجمهاد غريهم.

 وأل الوظر ك معو ايية نذا كا مبويا عىل اللغة فهم أعلذم بلغذة القذرآوباملراد موه مذيف كذ أحذد غذريهم وهذ املعوذ العذرك زمذيف الوذزو نال كالمهذم
ولغمهم؟!
ف اذذبح بذذام قذذدم يسذذريهم للقذذرآ العظذذيم يسذذري بعيذذد ًا عذذيف الذذرأي
واالجمهاد املجرد فال جيع كالميسري بالرأي!
فإذا حترر معَ ما قدممه بني لَ أ يسري القرآ بذالقرآ و يسذري القذرآ
بالسوة و يسري القرآ بق

الصسا وبام أاع عليه المابع

ه الميسذري املقابذ

للميسري بالرأي.
وك نه يسريا مقاب ً
ال للميسري بالرأي ال يموع أ سميه (الميري باملذ ث ر) أو
(الميسذذري بالروايذذة) أو (الميسذذري بذذاملوق ) .فليسذذت املرذذكلة ك المسذذمية ننذذام ك

16

املعو املراد وقد ا وح بام قدم اسمه ووج دم و داوله بني السلف ميف قديم.
واهلل املسمعا وعليه المكال و ال ح

و ال ق ة نال باهلل.

* قا  :ه سمب م ث ر ألنه ذ قييب أو سذمب مذ ث ر أل امليسذذر يمذابع ك
معو ايية ما جاء عيف السلف فال حيدث معو خارجا عيف أق اهلم؟
قلت :الميسري بامل ث ر قا م عىل اا يسري الدييف وه اعذمامد أ ال ييذذرس
القرآ بمعا مل ت عيف السلف ولذ لَ كذا يسذري القذرآ بذالقرآ مذ ث را أل
امليسذر ال ي ت بمعو ميف عود نيسه انام بمعو جاء ك آية ييرسذ بذه آيذة اخذرى .او
عىل الص ر االخرى ك يسري القرآ بالقرآ .
و يسري القرآ بق
الرس

الصسا م ث را أل اا يسري الذدييف بذام جذاء عذيف

وأاسابه ال ييف اخمصهم اهلل بمراهدة نزو القرآ والعلم بام احمذف بذه

وبمعرفة املعو املراد .
فإذا اخملي ا ال نخرج عيف خالفهم .
فام جاء عيف اهلل ورس له عىل الرأ

والعني.

وما جاء عيف الصسابة فعىل الرأ

والعني.

وما جاء عيف المابعني لي

ك لَ اال ا جيمع ا .

وه ا أا ايع أ مة الدييف اه االجمهاد.
ول لَ ك يسذري القذرآ بذالرأي نرذرتط ك قب لذه الرشذوط اخلمسذة المذب
سبقت اإلاارة نليها.فإذا حتققت ه م الرشوط فه ميف الرأي املسم د املقب .
فالحظ ا الميسري بالرأي يوبغب ا ال خيالف الميسري بامل ث ر خمالية واد.
فال نموع االجمهاد ك يسري القرآ ضميف حتق ه م الرشوط .واهلل امل ف .
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القول  :بأن مصطلح التفسري باملأثور حادث
يومقد بعا الوا

مصطلح (الميسري بامل ث ر) وي رد عليه ب نه حذادث مل

ي ت ك كالم السابقني وننام جاء ك كالم الذدكم ر مذد حسذني الذ هبب ك كمابذه
الميسري وامليرسو .
وب

يسري القرآ بالقرآ اجمهادي نذ امليرس ه ال ي يمدخ فيه بسم

ايية عىل ايية.
و يسري الصسا باجمهاد موهم! وك ا يسري المابعني.
و ال يصح أ حيكم بصسة يشء ميف الميسري واعمامدم نال الميسري الوب ي.
أق :
ه ا الكالم يقررم بعا األخ ة وفيه عودي نظر ميف جهات ممعددة؛
اجلهة األوىل  :مصطلح (الميسري بامل ث ر) هذ سذمية حادثذة ملعوذ كذا
م ج د ًا وممداوال بني أه العلم.
فميف نظر ك كالمهم جيدهم حيذ رو مذيف الميسذري بذالرأي ويذ م

كذالم

أه البدع ب نه يسري للقرآ بآرا هم مل يراع ا فيه ما جاء عيف السلف .
وه ا املقابلة د عىل أهنم يرو أ يسري السلف يقاب الرأي بمعو أنذه
يسري اسيح معممد ال مدخ للرأي واالجمهاد فيه.
وه ا يد أهنم يعممدو يسري مقاب ً
ال للرأي وه مذا سذامم الرذيخ مذد
حسني ال هبب روه اهلل بذ (الميسذري باملذ ث ر) فهذ مل يذ ت بغذري االسذم ونال فذإ
املعو املراد كا م ج د ًا يد عليه كالمهم.
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اجلهة الثانية  :املذراد بالميسذري باملذ ث ر أي الميسذري الذ ي ال يذدخ فيذه امليرسذ
برأي نيسه فال ي ت بمعو لآلية ميف عود نيسه ننام ييرس ايية بمعو آية أخرى فهذ
ميف ه م احليثية ال رأي فيه .و ال دخ للميرس ك معو ايية.
أما قوية أ يسري الصسا يدخله اجمهاد موه فه ا يمعقب بام ييل:
 اجمهاد الصسابة ك يسري القرآ مبو عىل ما فهمذ م عذيف الرسذعليه وسلم ك معو ايية فه اجمهاد مبوب عىل معو اسيح فهمه ميف الرس

اذىل اهلل
اذىل

اهلل عليه وسلم.
 أ نظرهم ك يسري ايية مبوذب عذىل معذرفمهم ومرذاهد م لقذرا يف وأحذ انزو القرآ ومالباسات حصلت عود نزو اييات ال يرذاركهم فيهذا غذريهم وهذ ا
املعو جيع اجمهادهم لي

كاجمهاد غريهم.

 وأل الوظر ك معوذ اييذة نذا كذا مبويذا عذىل اللغذة فهذم أعلذم بلغذة القذرآوباملراد موه ميف ك أحد غريهم وه املعو العرك زميف الوزو نال كالمهم ولغمهم؟!
ف ابح بام قدم يسريهم للقرآ العظيم يسذري بعيذد ًا عذيف الذرأي واالجمهذاد
املجرد فال جيع كالميسري بالرأي!
فإذا حترر معذَ مذا قدممذه بذني لذَ أ يسذري القذرآ بذالقرآ و يسذري القذرآ
بالسوة و يسري القذرآ بقذ

الصذسا وبذام أاذع عليذه المذابع

هذ الميسذري املقابذ

للميسري بالرأي.
وك نه يسذريا مقذاب ً
ال للميسذري بذالرأي ال يموذع أ سذميه (الميذري باملذ ث ر) أو
(الميسري بالرواية) أو (الميسذري بذاملوق ) .فليسذت املكرذلة ك المسذمية ننذام ك املعوذ
املراد وقد ا وح بام قدم اسمه ووج دم و داوله بني السلف ميف قديم.
واهلل املسمعا وعليه المكال و ال ح

و ال ق ة نال باهلل.
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فهم القرآن
أنز اهلل سبسانه و عاىل القرآ عىل رس له اىل اهلل عليه وسلم وبيوذه لذه
وأمرم ببيانه.
ذم نِ ِ َع َل ْيوَذا
قا عاىل﴿ :نِ ِ َع َل ْيوَا َ ْ
ا َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه* َفذإِ َذا َق َر ْأنَذا ُم َفذا ِبِ ْع ُق ْرآنَذ ُه* ُث ِ
َب َيا َن ُه﴾ (القيامة.)19 – 17 :

ذَ الذ ِّ كْر ل ِ ُمبذ َ ِ
﴿و َأن َْز ْلوَذذا نِ َل ْيذ َ
ذم
وقذذا عذذاىلَ :
ذني للوِذذا ِ َمذذا ُنذ ِّذز َ نِ َلذ ْي ِه ْم َو َل َع ِل ُهذ ْ
َ َ ِّ

َي َم َيك ُِرو َ ﴾ (الوس .)44 :
فكا ه ا ه املصدر األو لبيا معاين القرآ العظيم وفهمه.
و لق معاين القرآ عيف رس

اهلل اسابمه الكرام الذ ييف اذاهدوا نذزو

ال حب واحمي ا بقرا يف الوزو ووقا عه ومالبسا ه مع ك نذه نذز بلغذمهم المذب
اا يمكلم

فصار الصسابة هم املصدر الثاين لبيا القرآ الكريم.

فلذزم األمذة ا بذذاع مذا جذذاء بذه الرسذ

وفذ البيذا الذ ي علمذه الرسذ

لصسابمه الكرام ونقل م مليف بعدهم فميف خرج عذيف هذ ا الذوهف فقذد خذرج عذيف
الرصاط املسمقيم.
ِ
ِ
ذني َلذ ُه ْاهلُذدَ ى
ذيف َب ْع ِذد َمذا َ َب ِ َ
الر ُس َ م ْ
وقا اهلل بار و عاىلَ :
﴿و َم ْيف ُي َراق ِ ِ
ِِ
ويمِبِع َغري سبِي ِ ا ُْمل ْؤ ِمو ِ َ ِ
ِ
ذريا﴾ (الوسذاء:
ََ ْ َْ َ
ني ُن َ ِّله َمذا َذ َ ِىل َو ُن ْصذله َج َهذو َِم َو َسذا َء ْت َمص ً
.)115
و ر ب عىل ه ا أم ر ؛
موها أنه ال جي ز للميرس بالرأي أ ي يت بمعو خيالف خمالية وذاد مذا جذاء
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عيف رس

اهلل أو عيف الصسابة .

وه ا أهم رشوط قب

الميسري بالرأي وسا ر الرشوط بع له.

فرشط م افقة السياق.
ورشط م افقة اللغة.
ورشط أ ال ي يت بمعو خيرج عيف اإلسالم.
ورشط أ ال يؤيد أه البدع.
كلهذذا رجذذع نىل رشط أ ال خيذذالف الميسذذري الذذ ارد عذذيف الرسذذ

وعذذيف

الصسابة خمالية واد!
فميف جاء بميسري للقرآ خيالف ذلَ فقد أحذدث ك يسذري القذرآ حذدث ًا
ه بدعة ضاللة.
وموهذذا أ أعذذداء الذذدييف اذذار يهذذم و ركيذذزهم نبطذذا الرجذ ع نىل يسذذري
السلف؛ فذالقراءات املعذارصة للقذرآ العظذيم كلهذا ومهذب نىل هذ م الغايذة وهذب
فصذ يسذذري القذذرآ العظذذيم عذذيف املعذذاين المذذب بيوهذذا الرس ذ

وقررهذذا الصذذسابة

رض ا اهلل عليهم!
وموها أ الميسري اللغ ي للقرآ العظيم ال يعممد ك بيا معاين القرآ ما مل
خيرج عيف خمالية الميسري ال ارد عيف الرس
ول لَ لي
ولي

والصسابة الكرام خمالية واد.

ك ما ساغ لغة ساغ يسري ًا.

ك ما ساغ نعراب ًا ساغ يسري ًا.

وه ا يرري نىل أ يسري القرآ يراع فيه املعو املراد ال جمرد معو الليظ
بسسب اللغة!
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وما متت اإلحالة فيه نىل لغة العرب ننام املراد به أ املعو املراد بسسذب مذا
جاء عيف الرس

والصسابة الكرام هذ ذلذَ ال أ لغذة العذرب هذب املعممذدة ك

قريرم بمجردها!
فيب يسري الطًي(َ :)1قا َ ا ْب ُيف َع ِبا " :ال ِم ْي ِس ُري َع َىل َأ ْر َب َع ِة َأ ْو ُجه:
َو ْجه َ ْع ِر ُف ُه ا ْل َع َر ُب ِم ْيف ك ََال ِم َها.
َو َ ْي ِس يري َال ُي ْع َ ُر َأ َحدي بِ َج َها َلمِ ِه.
َو َ ْي ِس يري َي ْع َل ُم ُه ا ْل ُع َل َام ُء.
َو َ ْي ِس يري َال َي ْع َل ُم ُه نِ ِال اهللُِ".
فاملراد ب لَ ال جه ال ي عرفه العرب ميف كالمها ه مذا أحذا الرسذ
الصسابة ك بيانه عىل لغذة العذرب؛ ال أ لغذة العذرب سذمق ببيذا معذاين القذرآ
العظيم ونال ما كا هل م ال ج م األخرى معو !
وموها أ ما ورد عيف المابعني ك الميسري ال ي خ مكانه ك الميسري باملذ ث ر
نال نذا جزم ب نه يمسق فيه أنه مذ خ ذ عذيف الصذسابة ولذ لَ قيذد بذ يكذ

ذا

ا يق ا عليه ونال فإ كالمهم ككالم غريهم ك معاين القرآ العظيم.
فإ قي  :أمل جيمهد الصسابة ك يسري القرآ العظيم؟
فاجل اب  :بىل اجمهدوا ولكيف اجمهادهم كا مبويا عىل بيا الوبذب للقذرآ
وما ااهدوم وعلم م ميف قرا يف الموزيذ ووقذا ع الم ويذ ؛ فاجمهذادهم ك الميسذري
حيم ك طيا ه البيا ال ي علم م ميف الوبب ملعاين القرآ العظيم.
وا م الطريقة ال ييهم القرآ العظيم فقح ب الدييف كله؛ نذ ه يق م عذىل
( )1جامع البيا  /ط هجر( .)70/1
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ما جاء عيف اهلل ورس له بام نقل م الصسابة ميف بيا !
وه ا ييرس اهمامم األ مذة روهذم اهلل بجمذع الميسذري الذ ارد عذيف الصذسابة
ريض اهلل عوهم ك يسري القرآ الكريم.
واعلم أ بيا الوبب للقرآ العظيم عىل ا ر ام ؛
فمارة ي كر الرس

ايية وييرسها.

و ارة ي كر الرس

ما ييرس ايية بغري أ ي كرها.

و ارة ييرس ايية بالمطبي العميل موذه فكذ مذا ورد عوذه ك الصذالة وك
الزكاة ه بيا لق له عاىل﴿ :وأقيم ا الصالة وآ ا الزكاة﴾ وك ما ورد عوه ك
الص م ه بيا ييات الص م وهك ا ك آيات احلدود والعق بات وغريها.
و ارة ييرس القرآ بخلقه ال ي كا عليه ك ك ا نه .
وا ا علم أ الرس

فرس ايع القرآ وبيوه اممثذاالً ألمذر ربذه لذه ببيانذه

فكا فيه نهناء االخمالف واهلدى والروة؛
اخ َم َل ُيذ ا فِ ِ
وقا عاىل﴿ :ومذا َأن َْز ْلوَذا َع َلي َ ِ
ذم ا ِلذ ِ ي ْ
يذه
َذاب نِ ِال ل ِ ُم َب ِّ َ
ذَ ا ْلكم َ
ْ
ذني َهل ُ ُ
َ َ
و ًة ل ِ َق ْ م ُي ْؤ ِموُ َ ﴾ (الوس .)64 :
َو ُهدً ى َو َر ْ َ

23

كتب يف التفسري هلا أصول اعتمدت عليها
ه علم:
أ غالبية كمب الميسري هلا أا

عممد عليها؛

= روح املعاين لألل يس عمد ه يسري أ السذع د حمذ ننذه جيعلذه كذاملميف
ويعل عليه ميف ح ايش يسري البيواوي وخااة حااية اخلياجب .ونذا أطلذ ك
ه ا الكماب لقذب (اذيخ اإلسذالم) يريذد أ السذع د ونذا أطلذ (اإلمذام) يريذد
الرازي ااحب الميسري الكبري.
= يسذذري الرذذ كاين (فذذمح القذذدير اجلذذامع بذذني فوذذب الروايذذة والدرايذذة ك
الميسذذري) عمد ذذه يسذذري الوسذذيب و يسذذري القرطبذذب ك الدرايذذة والذذدر املوثذذ ر
للسي طب ك الرواية.
= يسري ابيف سعدي فيه خالاة كالم ابيف يمية وابيف القيم ك يسري آيذات
القرآ الكريم.
= يسري ابيف كثري عمد ه يسري الطًي حم كاد أ يك

خممرصا له.
ً

= يسري اخلاز عمد ه يسري البغ ي
= والبغ ي عمد ه يسري الثعالبب.
= يسري البيواوي عمد ه يسري الزخمرشي والرازي.
= و يسري أ السع د عمد ه يسري البيواوي.
= و يسري القرطبب عمد ه يسذري أحكذام القذرآ البذيف العذر حمذ يكذاد
يك

اسم عبه ايعه ك كمابه.
= وأض ذ اء البيذذا عمد ذذه يسذذري القرطبذذب .وك األحكذذام املجم ذ ع رشح
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امله ب للو وي والملخيص احلبري البيف حجر.
وهك ا جتد ك الغالب لك كماب ميف كمب الميسري أاذ ً
ال يعممذد عليذه مذيف
الكمب يبوب امليرس كالمه عليه.
والوصيسة لكذ طالذب علذم أ جيعذ لذه أاذ ً
ال :كمابذ ًا مذيف كمذب الميسذري
يعممد عليه دا ًام يرجع نليه؛ ميف أج ال ق ف عىل معاين اييات
وأراح يسري البغ ي؛ فإنه نيي

للغاية مع سه لة ويرس وق ة ولزوم ملذا

عليه السلف الصالح.
وه عودي أقرب ميف يسري ابيف كثري للممعج .
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كتاب الكشاف للزخمرشي .
كماب الزخمرشي (الكراف) ك الميسري حرام باالعمزاليات وه ميف أهذ
البدع؛
ذات و َسذ ِ ي ُمها َع َذىل م ْ َهبِ ِذه ا ْل َي ِ
يذف ْايي ِ
ِ
اس ِذد
َ ْ َ َ
[وا ُْمل ْبمَد ُع َل ْي َ َل ُه َق ْصدي نِ ِال َ ْحت ِر ُ َ
َ
َ
ارد ية ِميف ب ِعيد ا ْق َموَصها َأو وجدَ م ِضعا َلذه فِ ِ
يذه َأ ْدنَذ َجمَذا
َ َ ْ َ َ َْ ً ُ
بِ َس ْي ُث نِ ِن ُه َم َم َال َح َل ُه َا ِ َ ْ َ
َس َار َع نِ َل ْي ِه.
َقا َ ا ْلب ْل ِقيوِب :اسم َْخرج ُت ِميف ا ْلك َِر ِ
اف اعمزاال باملواقيش ميف قذ َ َع َ
ذاىل ِك
َ
َ ُّ ْ َ ْ
ِ
ِ
اجلوِ َة َف َقدْ َف َاز﴾ َو َأ ُّي َف ْ ز َأ ْع َظم ِم ْيف ُد ُخ ِ
ُ
َ ْيس ِريَ ﴿ :ف َم ْيف ُز ْح ِز َح َع ِيف الو ِِار َو ُأ ْدخ َ ْ َ

ِ
ْ ِ
الر ْؤ َي ِة](.)1
اجلوِة َأ َا َار بِه نِ َىل َعدَ ِم ُّ
َ
وق ذ

البلقيوذذب روذذه اهلل يبذذني مقذذدار مذذا كذذا ييعلذذه الزخمرشذذي مذذيف د

االعمزا ك كمابه.
وعود علامء الميسري ه ا الكماب يمث كمب الميسري بالرأي غري املسم د .
و متيز ه ا الكماب بإبراز املعاين البالغيذة ك الميسذري  .ويغوذب عوذه ك ذلذَ
كماب ابيف عطية ك الميسري (املسرر ال جيز) وكماب (البسذر املسذيح) أل حيذا
األندليس .وحااية اخلياجب عىل البيواوي .
والزخمرشي ييسء العبذارة عذيف أهذ احلذديث أهذ السذوة فيصذيهم بذ هنم
يمسرتو بالبلكية يعوب ق هلم ك الصيات  :نثبت هلل ما واف به نيسه بال كيف.
وله أبيات ك المرويع عليهم.
( )1ما بني املعق فمني ميف اإل قا ك عل م القرآ (.)243 /4
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يق

ك يسري س رة األعراف آيذة " :143وال يغرنذَ سذرتهم بالبلكيذة

فإنه ميف موص بات أاياخهم! والق

ما قا بعا العدلية فيهم:

جلامعة سم ا ه اهم سوة  ...واذذاعة ور لعمري م كيه
قد ابه م بخلقه ول ف ا  ...اوع ال رى فمسرتوا بالبلكيه"اهذ( (.)[2]1
1

قا اج الدييف السبكب" :واعلم أ الكراف كماب عظيم ك بابه ومصذوِّيه
نمام ك فوه نال أنه رج مبمدع ممجاهر ببدعمه يوع ميف قدر الوب ة كثري ًا ويسذ
السوِة واجلامعة وال اجب كرح ما ك الكراف ميف ذلَ كله ولقذد
أدبه عىل أه ُّ
كا الريخ اإلمام  -يعو والدم قب الدييف السبكب  -يقرأم فذإذا انمهذ نىل كالمذه
ك ق له عاىل ك س رة المك ير اييذة (﴿ : )19نِنِذ ُه َل َقذ ْ ُ َر ُسذ

ك ِ
َذريم﴾ أعذرض

عوه ايس ًا وكمب ورقة حسذوة سذامها " :سذبب االنكيذاف عذيف نقذراء الكرذاف"
﴿ع َيذا اهلل َع َ
وذَ﴾ وكالمذه ك سذ رة
وقا فيها :قد رأيت كالمه عىل ق له عاىلَ :
المسريم وغري ذلَ ميف األمذاكيف المذب أسذاء أدبذه فيهذا عذىل خذري خلذ اهلل عذاىل
سيدنا رس

عرضت عيف نقراء كمابذه حيذا ًء مذيف الوبذب
اهلل اىل اهلل عليه وسلم ف
ُ

اذذىل اهلل عليذذه وسذذلم مذذع مذذا ك كمابذذه مذذيف الي ا ذذد والوكذذت البديعذذة" .ثذذم قذذا :
"والق

عودنا فيه :أنه ال يوبغب أ يسمح بالوظر فيه نال مليف اار عىل موهاج السذوة

ال زحزحه ابهات القدرية"اهذ

(. )2

وانظر رشح مقدمة ك أا

الميسري البيف يمية .

( )1الكراف عيف حقا غ اما الموزي (.)156 /2
(ُ )2معيذذذد الذذذوِّعم و ُمبيذذذد الذذذوِّقم
.)311

 81 – 80وقذذذار بكمذذذاب الميسذذذري وامليرسذذذو للذذذ هبب (/1
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كتاب الرازي يف التفسري
قي عيف كماب اليخر الرازي ك الميسري  :فيه ك يشء نال الميسري .
بسبب كثرة املباحث الكالمية والميريعات امل ج دة فيه.
ومع ذلَ فقد قي  :كمابا ك الميسري يغويذا عذيف كمذب الميسذري وال يغوذب
عوهام كماب؛ يسري الرازي و يسري القرطبب اجلامع ألحكام القرآ .
قا أب حيا األندليس روه اهلل" :جر ْت َعاد ُ وَاَ :أ ِ ُك ِ َق ِ
اعدَ ة ِك ِع ْلذم ِمذ َيف
َ
َ َ
ذَ ا ْل ِع ْلذ ِم َو َن ْ ُخذ ُ َها ِك ِع ْلذ ِم ال ِم ْي ِس ِ
ا ْل ُع ُل ِم ُي ْر َج ُع ِك َ ْق ِر ِير َهذا نِ َىل َذل ِ َ
ذري ُم َسذ ِل َم ًة ِمذ ْيف
َذل ِ ََ ا ْل ِع ْل ِم َو َال ُن َط ِّ ُ بِ ِ ك ِْر َذل ِ ََ ِك ِع ْل ِم ال ِم ْي ِس ِري َفو َْخ ُر َج َع ْيف َط ِري َق ِة ال ِم ْي ِس ِري ك ََام
ِ
وف بِا ْب ِيف َخطِ ِ
ذع ِك
الر ِاز ُّي ا َْمل ْع ُر ُ
الذر ِّي َفإِنِذ ُه َ َ
ا َ
يذب ِ
َف َع َل ُه َأ ُب َع ْبد اهللِ ُ َ ِمدُ بيف عمر ِ

ِ
كِمَابِ ِه ِك ال ِم ْي ِس ِري َأ ْاياء كَثِري ًة َط ِ ي َل ًة َال حاج َة ِاا ِك ِع ْلذ ِم ال ِم ْي ِس ِ ِ ِ
ذب
ذري؛ َولذ َ ل ََ ُحك َ
َ َ َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ا ا ُْمل َم َطرفِ َ ِ
َع ْيف َب ْع ِ
يشء نِ ِال ال ِم ْي ِس َري.
ِّ
ني م َيف ا ْل ُع َل َامء َأ ِن ُه َقا َ  :فيه ُك ُّ َ ْ
ِ ِ
و َقدْ َذكَرنَا ِك ْ ِ
ذم ال ِم ْي ِس ِ
ذيف َزا َد َع َذىل َذل ِ َ
ذَ َف ُهذ َ
ذري؛ َف َم ْ
حيم ُ
َ
َاج نِ َل ْيه ع ْل ُ
اخلُ ْط َبة َما َ ْ
ْ
ُف ُو ي ِك َه َ ا ا ْل ِع ْل ِم.
ِ
الر ِاز ُّي َو َغ ْ ُري ُم؛
َونَظ ُري َما َذك ََر ُم ِ

ِ
رش َع ِك َو ْض ِع كِمَاب ِك الو ِْس ِ َف َرذذ َر َع َيذ َم َك ِل ُم ِك
َأ ِ الو ِْس ِي َم َث ًال َي ُك ُ َقدْ َ َ
ْاألَل ِ ِ
ف ِك اهللِ َأ ِه َب ُموْ َقلِ َب ية ِم ْيف َياء َأ ْو َواو؟
ف ا ُْملوْ َقلِ َب ِة َف َ ك ََر َأ ِ ْاألَل ِ َ
ذَ نِ َىل ا ْل َكذ َذال ِم ِك اهللِ َ عذ َ ِ
اسذ َم ْط َر َد ِمذ ْيف َذلِذ َ
جيذ ُز َع َل ْيذ ِذه
ذيام َجيِذ ُ
َ
ذب َلذ ُه َو َ ُ
ذاىل فذ َ
ذم ْ
ُثذ ِ

ويسم ِ
َسي ُ .
ََْ

ِ
الر ُس ِ ِموْ ُه َ َع َاىل نِ َىل الوِا ِ .
اس َم ْط َر َد نِ َىل َج َ ِاز نِ ْر َسا ُّ
ُث ِم ْ
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ِ
الر ُس ِ َا ِىل اهللُِ َع َل ْي ِه َو َس ِلم.
اس َم ْط َر َد نِ َىل َأ ْو َااف ِ
ُث ِم ْ
اس َم ْط َر َد ِم ْيف َذل ِ ََ نِ َىل نِ ْع َج ِ
از َما َجا َء بِ ِه ا ْل ُق ْرآ ُ َو ِادْ ِق َما ََو ِموَ ُه.
ُث ِم ْ
ِِ
ِ
اب َوا ْل ِع َق ِ
اجل َزا َء بِال ِث َ ِ
اب.
اس َم ْط َر َد نِ َىل َأ ِ م ْيف َم ْو ُم نه ا ْل َب ْع َث َو ْ َ
ُث ِم ْ
ِ
ِ ِ
ُثم ا ُْمل َثاب َ ِك ْ ِ
اا ْم.
ِ ُ
يم ُه ْم َوا ُْمل َعا َق ُب َ ِك الو ِِار َال َيوْ َقط ُع َع َ ُ ُ
اجلوِة َال َيوْ َقط ُع نَع ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
اجلو ِِذة َوالو ِ
ِذار
َف َب ْيوَا ُه َ ِك ع ْلمه َي ْب َس ُث ِك ْاألَلذف ا ُْملوْ َقل َبذة نِ َذا ُهذ َ َيذ َم َك ِل ُم ِك ْ َ
ذيح والم ِْخبِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ذيح ِك َأ ْق َدذ الدِ َر َج ِذة َوكَذا َ
ذيف الم ِْخل َ
َو َم ْيف َه َ ا َسبِي ُل ُه ِك ا ْلع ْلذ ِم َف ُهذ َ م َ
ِ
ذب َ ...ي ُقذ ُ َمذا َم ْعوَذا ُم:
ُأ ْسمَا ُذنَا ا ْل َع ِال َم ُة َأ ُب َج ْع َير َأ ْوَدُ ْب ُيف نبراهيم ْب ِيف ُّ
الذز َب ْ ِري ال ِث َقي ُّ
ذث َأ ِو المِصذو ِ ِ
م َم ر َأي َت الرج َ يوْم َِق ُ ِميف َفيف نِ َىل َفذيف ِك ا ْلبس ِ
يف َفذا ْع َل ْم َأ ِ َذل ِ َ
ذَ
ْ
َ ْ
ٍّ
ْ ٍّ
ِ ُ َ
َ َ ْ
نِمذا ل ِ ُقصذ ِر ِع ْل ِمذ ِذه بِذ َ ل ِ ََ ا ْل َيذيف َأو لِم َْخلِ ِ
ذيف َأ ِ
ذيح ِذ ْهوِذ ِذه َو َعذذدَ ِم نِ ْد َراكِذ ِذه َح ْيذ ُ
ذث َي ُظذ ُّ
ِّ ْ
ُ
ِ

ا ُْمل َم َغ ِاير ِ
ات ُمم ََامثِ َال يت"اهذ(.)1
َ

ويعاب يسري الرازي زيادة عىل ما ذكرم أب حيا ببدعمه .
وبب له اجلهد ك االسمدال للمخاليني.
وبوعيه عود الرد ونحالمه ألنذه اسذميرغ جهذدم ك االسذمدال لذه فييذرت
عود الرد .قا ابيف حجر روه اهلل عذيف اليخذر الذرازي" :وكذا يعذاب بذإيراد الرذبه
الرديدة ويقرص ك حلها حم قا بعا املغاربة  :ي رد الربه نقد وحيلها نسذيئة.

( )1البسذذر املسذذيح ك الميسذذري ( .)548 -547 /1ومذذا ذكذذرم أب حيذذا روذذه اهلل يبذذني لذذَ ضذذابح
خص اذذية الموذذاو ك الميسذذري عوذذد احلاجذذة نىل ق اعذذد العلذذ م األخذذرى فإهنذذا ؤخذذ مسذذلمة
ِ ِ
ِ
ذع ِك َ ْق ِر ِير َهذذا نِ َىل َذلِذ َ
ذَ ا ْل ِع ْل ذ ِم َو َن ْ ُخ ذ ُ َها ِك ِع ْل ذ ِم
ذيف ا ْل ُع ُل ذ ِم ُي ْر َجذ ُ
فيذذه .ف ذذ[ َأ ِ ُك ذ ِ َقاعذذدَ ة ِك ع ْلذذم مذ َ
ِ
ذَ ِك ِع ْل ذ ِم ال ِم ْي ِسذ ِ
ال ِم ْي ِسذ ِ
ذَ ا ْل ِع ْل ذ ِم َو َال ُن َط ذ ِّ ُ بِ ذ ِ ك ِْر َذلِذ َ
ذيف َذلِذ َ
ذيف َط ِري َقذ ِذة
ذري َفو َْخذ ُذر َج َعذ ْ
ذري ُم َس ذ ِل َم ًة مذ ْ
ال ِم ْي ِس ِري].
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وقد ذكرم ابيف دحية بمدح وذم وذكرم ابيف اامة فسك عوه أاياء ردية"اهذ(.)1
قلت :االسمطراد ي م ؛ نذا فيه خروج عيف م ض ع الكذالم بالكليذة أمذا نذا
كا خلدمة امل ض ع وما يمعل به ويييد ك فهمه ومعرفمه لي
ميف أساليب العرب وأفانيوهم وسووهم ك الكالم!

( )1لسا امليزا (.)427 /4

ا ي م بذ هذ
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التفسري العلمي للقرآن العظيم
ذكرت أنه ال جي ز يسري القرآ بغري ما جاء عيف الصسابة والمذابعني فمذيف
وله عىل غري ذلَ فه ميرت عىل اهلل ملسد ك آيات اهلل كام نقلمه عذيف ابذيف يميذة
وأيوذا بذام
فه يسري القرآ الي م باحلقا العلميذة يذدخ حتذت هذ ا المسذ ير؟ ً
يسم بميسري األعداد؟
اجل اب:
يسذذري القذذرآ بذذام يسذذم بذذذ (الميسذذري العلمذذب) أو (احلقذذا العلميذذة) أو
(اإلعجاز العلمب) ه ميف باب الميسري بذالرأي والميسذري بذالرأي ال يقبذ نال نذا
فرت فيه رشوط قب له وهب المالية:
الرذرط األو  :أ ال خيالف الميسري باملذ ث ر خماليذة وذاد .فيكذ

املعوذ

ال ي ي كر فيه غري خمالف ملعو ايية ال ارد عيف الصسابة والمابعني خمالية وذاد
فه يدخ فيه وال يعارضه.
الرذرط الثاين :أ يك

املعوذ املذ ك ر غذري خمذالف ملعذاين أليذات اييذات

بسسب لغة العرب .فال يصح أ ييرس أليات ايية بمعاين لرج الليظ عيف داللمذه
ك لغة العرب.
الرشط الثالث :أ يمي ه ا املعو ويوسجم مع سياق ايية سباق ًا وحلاق ًا.
الرذرط الرابع :أ ال خيرج ه ا املعو بايية عذيف الرشذع .فذال يذ ت بمعوذ
حيم عليه ايية وه ميف قبي اليرضيات أو الوظريات المب قد يمبني بطالهنذا بعذد
مدة فصار ك نه يوسب الكذ ب نىل كمذاب اهلل فهذ ا معوذ خيذرج عذيف الرشذع أو
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ي ت ويمكلم ك يسذري اييذة بكذالم ك نذه جيعذ القذرآ كمذاب علذ م جيل جيذة أو
فلكية أو فيزيا ية أو غريهذا مذيف العلذ م المطبيقيذة ونسذ ذلذَ مذيف األمذ ر المذب
خيرج ك يسريم العلمب عيف الرشع.
الرذرط اخلام  :أ ال ي ت بمعو يؤيد أه الباط ك بذاطلهم وبذدعهم
أو يور بدعة.
فإذا فرت ه م الرشوط قب الميسري العلمب ونال رد.
أما ( يسري األعداد) فه بدعة قاديانية بدأت معهم بالرقم  19ثم رسبت
و ط رت عىل يد مدعب الوب ة :رااد خليية و رسبت عذىل أيذدي بعذا الوذا
و ط رت بسساب اجلم

وااروا يمسذدث

عذيف اإلعجذاز العذددي بطريقذة ال

سلف هلم فيها ومعل م أ اخلذروج عذيف سذويف السذلف كذاف ك احلكذم عذىل هذ م
الطريقة بالبطال .
كيف وفيها ميف المكلف والممس ك قرير املعو بام يثري الوذسَ أحيانذ ًا
والدهرة أحيان ًا وال يكاد يسلم ألحد مهام كلف اسة مذا يبويذه مذيف نمذا ف عذىل
أسا

احلساب.
وامللس ت هوا أ اسذمعام احلسذاب ك يسذري القذرآ هذ ك احلقيقذة لذي

بميسري ولكوها طريقة مثذ طريقذة فذمح املصذسف المذب ذمهذا العلذامء فهذؤالء ال
ييرسو وأولئَ مثلهم.
واهلل اهلادي وامل ف .
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كيف يكون تفسري الصحايب يف حكم املرفوع ،وتفسريه يدخله اجتهاده؟
ن قي  :أمل خيملف الصسابة ك يسذري القذرآ الكذريم أال يذدخ الذرأي واالجمهذاد
يسري الصسابة للقرآ العظيم؟.
فاجل اب :
نعم يدخ يسريهم الرأي واالجمهاد ولكوه مبوذب عذىل مذا فهمذ م عذيف الرسذ

-

اىل اهلل عليه وسلم -ميف معاين القرآ الكريم وه ا جيع لميسريهم ميذزة وهذ أ املعوذ
األايل والقاعذدة المذب يوطلذ موهذا كذالم الصذسا ك اييذة :هذب املعوذ الذ ي فهمذه مذيف
-اىل اهلل عليه وسلم.-

الرس

ه ا املعوذ جعذ أهذ احلذديث جيعلذ

يسذري الصذسا للقذرآ الكذريم ك حكذم

املرف ع.
ابيف أ حا م روه اهلل« :ف ما أاساب الرس
قا
ُ
ال ييف اهدوا ال حب والموزي

-اىل اهلل عليه وسلم -فهم

وعرفوا التفسري والتأويل.

وهم ال ييف اخمارهم اهلل -عز وج  -لصسبه نب ِّيه -اىل اهلل عليه وسلم -ونرص ه
ونقامة ديوه ونظهار حقه فرضيهم له اساب ًة وجعلهم لوا أعال ًما وقدوة؛
فسيظ ا عوه -اىل اهلل عليه وسلم -ما ب ِلغهم عيف اهلل عز وج
وحكم وقىض وندب وأمر وهن

وما س ِيف ورشع

وحظر وأ ِدب ووع م وأ قو م؛ فيقه ا ك الدييف.

وعلموا أمر اهلل ،وهنيه ،ومراده :بمعاينة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
ومشاهدهتم منه تفسري الكتاب ،وتأويله ،وتلقفهم منه ،واستنباطهم عنه؛
ميف عليهم وأكرمهم به ميف وضعه نياهم م ضع
فرشفهم اهلل -عز وج  -بام ِ
القدوة؛
ِ
وسامهم (عدو األ ِمة)
الرَ والك ب والغلح والريبة والغمز
فوي عوهم
ِ
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{و َك َ لِ ََ َج َع ْلوَا ُك ْم ُأ ِم ًة َو َسط ًا ل ِ َم ُك ُن ا ُا َهدَ ا َء َع َىل الوِا ِ
فقا ِ -
ذكرم -ك كم كمابهَ :
عز ُ
الوبب -اىل اهلل عليه
فيرس
الر ُس ُ َع َل ْي ُك ْم َا ِهيد ًا}( .البقرة :ميف ايية)143 :
ُّ
ِ
َو َي ُك َ ِ
عز ذكرم -ق َله{ :وس ًطا} قا ً « :
عدال»؛ فكان ا عدو األ ِمة وأ مة
وسلم -عيف اهلل ِ -
اهلدى وحجف الدييف ونقلة الكماب والسوة.
وندب اهلل -عز وج  -نىل الممسَ ادهيم واجلري عىل موهاهجم والسل
ِ
ني َل ُه ْاهلُدَ ى َو َيمِبِ ْع َغ ْ َري
الر ُس َ ِم ْيف َب ْع ِد َما َ َب ِ َ
لسبيلهم واالقمداء ام فقا َ :
{و َم ْيف ُي َراق ِ ِ
ني ُن َ ِّل ِه َما َ َ ِىل َو ُن ْصلِ ِه َج َهو َِم َو َسا َء ْت َم ِصري ًا}( .الوساء.)115 :
َسبِي ِ املُْ ْؤ ِمو ِ َ
حا عىل المبليغ عوه ك أخبار كثرية
ووجدنا
الوبب -اىل اهلل عليه وسلم -قد ِ
ِ
َّض اهللُِ ا ْم َر ًءا َس ِم َع َم َقا َلمِب َف َس ِي َظ َها
ووجدنام خياطب أاسابه فيها موها أ دعا هلم فقا « :ن َ
الر ِ
اها َح ِم ُي َب ِّل َغ َها َغ ْ َري ُم» .وقا -اىل اهلل عليه وسلم -ك خطبمهَ « :ف ْل ُي َب ِّل ِغ ِ
اهدُ ِموْ ُك ُم
َو َو َع َ
ِ
يرقت الصسابة -ريض
ا ْل َغا َ
ب» .وقا َ « :ب ِّل ُغ ا َعوِّب َو َل ْ آ َي ًة َو َحدِّ ُث ا َعوِّب َو َال َح َر َج» ثم ِ
اهلل عاىل عوهم -ك الو احب واألمصار والثغ ر وك فم ح البلدا واملغازي واإلمارة
والقواء واألحكام؛ ِ
فبث ك واحد موهم ك ناحية وبالبلد ال ي ه به ما وعام وحيظه
-اىل اهلل عليه وسلم -وحكم ا بسكم اهلل -عز وج  -وأمو ا األم ر عىل

عيف رس
ما س ِيف رس
رس

اهلل -اىل اهلل عليه وسلم -وأفم ا فيام سئل ا عوه ا حّضهم ميف ج اب

اهلل -اىل اهلل عليه وسلم -عيف نظا رها ميف املسا

حسيف الوية والقربة نىل اهلل  -قد

اسمه)-؛ لمعليم الوا
ُ

وجردوا أنيسهم (مع قدمة
ِ
اليرا ا واألحكام والسويف

واحلال واحلرام حم قبوهم اهلل -عز وج  -رض ا اهلل ومغير ه ورومه عليهم
أاعني» اهذ(.)1
م ق له روه اهلل« :وعلم ا أمر اهلل وهنيه ومرادم بمعايوة رس

اهلل -اىل اهلل

عليه وسلم -ومراهد م موه يسري الكماب و ويله و لقيهم موه واسموباطهم عوه» اهذ.

( )1قدمة كماب اجلرح والمعدي (.)7/1
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قا اب ُيف الق ِّيم روه اهلل" :ما ق ل

حجذة جيذب
ك أق اهلم ك يسري القرآ ه هذب ِ

املصري نليها؟ قي  :ال ريب أ أق اهلم ك الميسري أا ُب ميف أق ا َمذ ْيف بعذدهم .وقذد ذهذب
بعا أه العلم نىل أ يسريهم ك حكم املرف ع؛ قا أبذ عبذد اهلل احلذاكم ك (مسذمدركه):
ُ
يسذذري الصذذسا ِّ عوذذدنا ك حكذذم املرفذذ ع» .ومذذرا ُدم أنذذه ك حكمذذه ك االسذذمدال بذذه
«و
ُ
واالحمجاج ال أنه نذا قا الصسا ك ايية ق ًال فلوا أ نق  :ه ا الق
اىل اهلل عليه وسلم -أو قا رسوله وجه آخر :وه أ يك

قذ ُ رسذ

اهلل

اهلل -اىل اهلل عليه وسلم.-
ك حكم املرف ع بمعو أ رسذ

اهلل -اذىل اهلل عليذه

{لمبذني للوذا
وفسذرم هلم كذام واذيه عذاىل بق لذه:
وسلمِ -بني هلم معاين القرآ
ِّ
َ

مذا نذز

فبني هلم القرآ بيانًا ااف ًيا كاف ًيا وكا نذا أاك عىل أحذد مذوهم معوذ سذ له عوذه
نليهم} ِ
ف وضسه له »...اهذ(.)1

واهلل امل ف .

( )1أعالم امل قعني (.)153/4
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أسباب االختالف يف التفسري بالرأي
رجع أسباب االخمالف ك الميسريبالرأي نىل األم ر المالية:
= المياوت ك ال ق ف عىل الروايات ال اردة ك الميسري.
= المياوت ك مراعاة رشوط قب

الميسري بامل ث ر.

= المياوت ك العلم باللغة.
= المياوت ك اليهم والعق .
= اهل ى والبدعة.
فإطالع امليرس عىل الروايات ال اردة ك الميسري ومراعاة يسري القرآ
بالقرآ قب ذلَ ومراعاة رشوط قب

الميسري بالرأي؛ ا يمياوت فيه أه

الميسريبالرأي نطالع ًا وعم ً
ال به؛ فيومف عوه اخمالفهم ك الميسري.
وه ا واضح ن ااء اهلل ال حيماج نىل رشح وبسح.
أما ياو م ك العلم باللغة؛
فاعلم أ اللغة:
أليات .
وأساليب.
وألفاظ اللغة عىل أنواع؛
األو  :األليات املمبايوة وهب األا فيها فلك ليظ معوذ مسذمق يذد
عليه خذا

بذه؛ فليذظ القلذم يبذاييف ليذظ ال رقذة يبذاييف ليذظ املسذطرة يبذاييف ليذظ

الكريس وهك ا جتد لك ليظ معو مسمق خيمص به .فه ا املمباييف الليظب.

36

الثاين :األليات املررتكة المب يد ال احد موها عىل أكثر ميف معوذ
(العذذني) بمعوذ العذذني البذذارصة والعذذني اجلاريذذة والعذذني اجلاسذ
بمعو الراية وبمعو العالمة وبمعو اجلب

كليذظ

 .و(العلذذم)

فه ا املررت الليظب.

الثالث :األليات املموادة المب يد الليذظ موهذا عذىل معويذني فذ كثر بيذوهام
واد كليظ (القرء) للطهر واحليا وليظ (عسع ) بمعو أقبذ وأدبذر فهذ ا
املمواد الليظب .وه ا الو ع وال ي قبله :ه ما ا ي ليظه واخملف معوام.
الرابع :األليات املم اطئة وهب األليذات المذب يصذدق معواهذا عذىل كثذريييف
خممليني ب وا م كليذظ (رجذ ) فإنذه يصذدق عذىل كذ رجذ ك الذدنيا فمسمذد
رج

واالح رج

ونارص رج

وسذامل رجذ  .وكليذظ (مديوذة) فإنذه يصذدق

عىل ك مد الدنيا فمكة مديوة والرياض مديوة وطابة مديوة والطا ف مديوذة
فه ا املم اط الليظب.
اخلام  :األليات املرتادفة وهب األليات المب د عىل معو واحد كليظ
(السيف) و(الييص ) و(احلسام) و(املهود) كلها ذد عذىل ايلذة القاطعذة بسذدها
املسذذمعملة ك القمذذا  .وكليذذظ (األسذذد) و(الغوذذوير) و(الّضذذغام) عذذىل احلي ذ ا
امليرت

وامللقب بملَ الغابذة فهذ ا املذرتادف الليظذب .واخملذف ك وجذ دم ك

اللغة فموهم مذيف يوييذه ويقذ  :االسذم واحذد والبذاقب اذيات فهذب ميذ ك
معو وخيملف كذ اسذم بالداللذة عذىل اذية وال ي جذد ك اللغذة أليذات ممطابقذة
متام ًا وبعوهم أرجع ذلذَ نىل اخذمالف القبا ذ العربيذة ك اسذمعامهلا .وعذىل كذ
حا فالق

بالرتادف ك القرآ الكريم ال يواسذب ك نذه كذالم اهلل العلذيم احلكذيم

اللطيف اخلبري والق

به ي هب ببهاء ليظه ووجه ميف نعجاز نظمه واهلل أعلم.
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وقد قا ابيف يمية« :الذرتادف ك اللغذة قليذ

وأمذا ك أليذات القذرآ  :فإمذا

نادر ونما معدوم .وق أ يعً عيف ليظ واحد بليظ واحد يؤدي ايع معوام بذ
يك

فيه قريب ملعوام وه ا ميف أسباب نعجاز القرآ » اهذ( .
1

الساد  :األليات املرككة وهب األليات المذب ذد عذىل معوذ يميذاوت
وال ي جد عىل درجة واحدة فهذ يصذدق عذىل كثذريييف ولكذيف ال عذىل المسذاوي
كليظ (اإليام ) وليظ (الوياق) وليظ (الصدق) وليظ (احلياة) فه م األليذات
املرككة وهب ن ع ميف املم اط (.)2
ذني ا ُْمل َرت ِ
اد َف ِذة َوا ُْمل َم َب ِايو َِذة
الو ع السابع :األسامء املمكافئة وهب األليذات المذب َب ْ َ َ
ِ
ِ
الص ِ
ذَ ِم ْثذ ُ َأ ْس َذام ِء اهللِ ْ
ار ُم َوا ُْمل َهوِذدُ َو َذل ِ َ
احلُ ْسذوَ َو َأ ْس َذام ِء
الس ْيفِ :
اس ِم ِ
ك ََام قي َ ِك ْ
َر ُس ل ِ ِه -اذىل اهلل عليذه وسذلمَ -و َأ ْس َذام ِء ا ْل ُق ْذرآ ِ َفذإِ ِ َأ ْس َذام َء اهللِ ُك ِل َهذا َذدُ ُّ َع َذىل

مسم و ِ
احد
ُ َ ًّ َ
ْاألَ ْم ُر ك ََام َقا َ

ِ ِِ
آخ َر؛ َبذ ْ
اس ِم ِم ْيف َأ ْس َام ِ ِه ْ
اس ِم َ
َف َل ْي َ ُد َع ُ
احلُ ْسوَ ُم َوا ًّدا لدُ َعا ه بِ ْ
اؤ ُم بِ ْ
َ َع َ
و َيف َأ ًّيذا َمذا َذدْ ُع ا َف َلذ ُه ْاألَ ْس َذام ُء
الذر ْ َ
ذاىلُ { :قذ ِ ا ْد ُعذ ا اهللَِ َأ ِو ا ْد ُعذ ا ِ

ْ
احلُ ْسوَ }( .اإلرساء)110 :
ِ
ِ
ِِ
ِ
الصذ َي ِة ا ِلمِذب ََو ِذمو ََها
اسم م ْيف َأ ْس َام ه َيدُ ُّ َع َذىل الذ ِ ات ا ُْمل َس ِذامة َو َع َذىل ِّ
َو ُك ُّ ْ
ِ
اال ْس ُم.
كَا ْلعلِي ِم :يدُ ُّ َع َىل ال ِ ِ
ات َوا ْل ِع ْل ِم.
َ
َ
وا ْل َق ِدير :يدُ ُّ َع َىل ال ِ ِ
ات َوا ْل ُقدْ َر ِة.
ُ َ
َ
ِ
و ِ
و ِة.
الر ْ َ
يمَ :يدُ ُّ َع َىل ال ِ ات َو ِ
الرح ُ
َ ِ
( )1مقدمة ك أا

الميسري مع رشحها ملسمد بازم

( )2انظر الص اع املرسلة األا .)1513/4( :

.).)103-97( :
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والرس

-اىل اهلل عليذه وسذلم -لذه أسذامء ممو عذة فهذ أوذد و مذد

واملاحب يمس اهلل به الرش
واحدة وهب ذات الرس

وه العاقب وه احلارش واملقص د اا ذات معيوة
-اىل اهلل عليه وسلم.-

واهلل -عز وج  -له أسذامء واذيات كثذرية وقذد جذاء ك احلذديث« :ن هلل
سع ًا و سعني اسام» فهذ م األسذامء املمو عذة ذد عذىل ذات واحذدة هذب اهلل -عذز
وج  -فه م ْاألَ ْس َام ِء ا ُْمل َمكَافِ َئ ِة .واهلل امل ف .
وامليردة القرآنية يوظر فيها ميف جهمني:
اجلهة األوىل :الواحية اجلاملية.
اجلهة الثانية :الواحية الداللية.
فيب اجلهة األوىل يوظر نىل بوية الكلمة س اء كانت اسذ ًام أو فعذ ً
ال أو حرفذ ًا.
وم قعها ك االية أداء املعو

ومتيزها ك ذلَ..

وك اجلهة الثانية يوظر نىل داللة الليظة بسسب سياقها .وبسسب م قعها ك
نظم اجلملة( .)1و يردها ك أداء متام املعو

بسيث ال ق م ليظة أخرى مقامها.

وعلامء عل م القرآ اهمم ا ب ليات القرآ ؛
ف فردوا الكالم عيف غريب أليات القرآ ميف جهة بيا معانيها ك اللغة.
وأفردوا الكالم عيف معاين أليات القرآ ميف جهة بيا املراد موها يسري ًا.
وأفردوا الكالم عيف أليات القرآ المب ميف باب املررت الليظب والمب مذيف
باب املم اط الليظب ك ن ع (األابام والوظا ر).
( )1وقذذرر عبذذد القذذاهر اجلرجذذاين ك كمابذذه دال ذذ اإلعجذذا ذلذذَ وانظذذر
قا " :الوظم" ه

خب معاين الوس "اهذ

 80مذذيف كمابذذه حيذذث
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وأفردوا الكالم عيف املمرابه الليظب ك القرآ الكريم.
وأفردوا عامه وخااه ومطلقه ومقيدم وجمملذه ومبيوذه وكلهذا رجذع نىل
دالالت األليات.
وأفردوا الكالم عيف نعجاز القرآ مذيف جهذة الذوظم حيذث يوظذر نىل م قذع
الليظة بسسب الوظم ومعواها ودالالت م قعها اإلعرا

ك أداء املعو .

وأفردوا الكالم عيف بالغة أليات القرآ الكريم .
ويالحظ هوا األم ر المالية:
األمر األو  :أ األليات ننذام كمسذب دالال ذا بسسذب السذياق ونظمهذا
اجلملة.
األمر الثاين :أنه ميف املمعذ ر يسذري القذرآ ليظذة بليظذة مكاهنذا خلص اذية
أليات القرآ بسسب ما قدم.
األمر الثالث :أ أنذ اع علذ م القذرآ املمعلقذة ب ليذات القذرآ مذ ارد كلهذا
لبيا معاين وخصا ص الليظ القرآين.
األمر الرابع :أ م ض ع الميسري بيا دالالت األليات بمعوذ بيذا املذراد.
وكمب غريب أليات القرآ المب بني معو الليذظ مذيف جهذة اللغذة ليسذت كمبذا ك
الميسري .ول لَ قي  :لي

ك ما ساغ لغة ساغ يسري ًا.

قا ابيف القذيم روذه اهلل" :للقذرآ عذرف خذا

ومعذا معهذ دة ال يواسذبه

يسريم بغريها وال جي ز يسريم بغري عرفه واملعه د ميف معانيه فإ نسبة معانيذه نىل
املعاين كوسبة ألياظه نىل األليات ب أعظم فكام أ ألياظذه ملذ

األليذات وأجلهذا

وأفصسها وهلا ميف اليصاحة أعىل مرا بها المذب يعجذز عوهذا قذدر العذاملني فكذ لَ
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معانية أج املعاين وأعظمها وأفخمها؛ فال جي ز يسريم بغريها ميف املعاين المذب ال
لي به ب غريها أعظم موها وأجذ وأفخذم فذال جيذ ز ولذه عذىل املعذاين القذارصة
بمجرد االحمام الوس ي اإلعرا فمدبر ه م القاعدة ولمكيف موَ عىل بذا فإنذَ
وميع اا ك معرفة ضعف كثري ميف أق ا امليرسييف وزييها و قطع أهنا ليست مذراد
املمكلم عاىل بكالمه"اهذ(.)1
األمذذر اخلذذام

 :هذ ا ال اقذذع أوجذذد لذذديوا ثذذالث أحذ ا ك يسذذري أليذذات

القرآ :
 احلا األو  :أ ييرس القرآ باعمبار الليظ لغة. احلا الثانية  :أ ييرس الليظ باعمبار معوام املراد موه. احلا الثالثة  :أ ييرس بسسب اإلاارة.قا ابيف قيم اجل زية روه اهلل " :و يسري الوا

يدور عىل ثالثة أا :

يسري عىل الليظ وه ال ي يوس نليه املم خرو .
و يسري عىل املعو وه ال ي ي كرم السلف .
و يسري عىل اإلاارة والقيا
ال ب

وه ال ي يوس نليه كثري ميف الص فية وغذريهم وهذ ا

به ب ربعة رشا ح :
أ ال يواقا معو ايية . -وأ يك

معو اسيس ًا ك نيسه.

 -وأ يك

ك الليظ ناعار به .

 -وأ يك

بيوه وبني معو ايية ار باط و الزم؛

( )1بدا ع الي ا د .)28 – 27 /3
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فإذا اجممعت ه م األم ر األربعة كا اسموباط ًا حسو ًا"اهذ(.)1
وهوا أساليب اللغة ك املعاين والبيا والبديع؛
وندرا ه م األم ر ا يمياوت فيه امليرسو بالرأي ا يومف عوه اخمالفهم!
واهل ى والبدعة نذا ااحبت امليرس جتعله يلذ ي أعوذاق اييذات لم افذ مذا يعمقذدم
فيقع بسبب ذلَ االخمالف ك الميسري.
والبدعة واهل ى مثذ املوظذار الذ ي جيعذ الرؤيذة مرذ هة فهذ حيمذ اييذات عذىل
املعو ال ي يعمقدم؛ فه يعمقد ثم يسمد .
وو اييات عىل املعاين ؛
ارة يك

املعو اسيس ًا والطريقة اسيسة.

و ارة يك

املعو اسيس ًا والطريقة باطلة.

و ارة يك

املعو باط ً
ال والطريقة باطلة.

وحا أه البدع ك الميسري جيري غالب ًا عىل احلالني األخريييف.

( )1المبيا ك أقسام القرآ

.)79 :
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األصول التي يدور عليها كالم املفرسين
الميسري نما أ يك

بامل ث ر ونما أ يك

والميسري بامل ث ر يدور عىل الوق

بالرأي.

بطرا قه األربع؛

يسري القرآ بالقرآ العظيم.
يسري القرآ بامجاء عيف الرس

اىل اهلل عليه وسلم.

يسري القرآ بام جاء عيف الصسابة ريض اهلل عوهم.
يسري القرآ بام أاع عليه المابع .
فه م األا

المب يدور عليها الميسري بامل ث ر ميف جهة طرا قه.

والميسري بالرأي يدور عىل الرأي واالجمهاد وطرا قه رجع نىل نعام :
 اللغة. -العق .

وأا

كالم امليرسييف ك الميسري يرجع ك ذلَ ؛

نما نىل مراعاة الليظ.
ونما نىل مراعاة املعو .
ونما نىل مراعاة اإلاارة.
قا ابيف قيم اجل زية روه اهلل " :و يسري الوا

يدور عىل ثالثة أا :

يسري عىل الليظ وه ال ي يوس نليه املم خرو .
و يسري عىل املعو وه ال ي ي كرم السلف .
و يسري عىل اإلاارة والقيا
ال ب

به ب ربعة رشا ح :
-أ ال يواقا معو ايية .

وه ال ي يوس نليه كثري ميف الص فية وغذريهم وهذ ا
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 -وأ يك

معو اسيس ًا ك نيسه.

 -وأ يك

ك الليظ ناعار به.

 -وأ يك

بيوه وبني معو ايية ار باط و الزم؛

فإذا اجممعت ه م األم ر األربعة كا اسموباط ًا حسو ًا"اهذ(.)1

( )1المبيا ك أقسام القرآ

.)79 :
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قواعد التفسري
هب األا

المب يبوب عليها امليرس كالمه ك قرير معو ايية فمرم ؛

الق اعد املمعلقة ب ن اع ميف عل م القرآ العظيم.
الق اعد املمعلقة بمطبي طرا الميسري.
الق اعد املمعلقة بمراعاة الليظ واملعو واإلاارة.
وعم م ًا فإ ك اا

الميسري هب ميف عل م القرآ !

فميف الو ع األو ؛
قاعدة العًة بعم م الليظ ال بخص

السبب.

قاعدة ك عارض أسباب.
قاعدة ك عبارا م ك أسباب الوزو ارة ك

رصحية و ارة ك

مملة.

وه م الق اعد ك ن ع علم أسباب الوزو ك القرآ العظيم.
قاعدة ك كرار الوزو .
قاعدة ك مراعاة أح ا الوزو .
وها ا القاعد ا معلقا بعلم نزو القرآ .
قاعدة اجلمع والم في بني معاين اييات ه املعممد نيي ًا لإلضذطراب والموذاقا
عيف القرآ العظيم.
القرآ ال يعارض ما ثبت ميف احلديث.
وها ا م ن ع م هم المواقا واالخمالف ك القرآ العظيم.
وميف الو ع الثاين؛
قاعدة ميف يسري القرآ بالقرآ يسري ايية بالقراءات املم ا رة فيها.
قاعدة القراءة الراذة ال يقرأ اا ويسمعا اا ك الميسري.
قاعدة يسري القرآ باحلديث له أح ا ؛
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قد يك

يسريا لليظ ك ايية.

قد يك

يسريا مل ض ع ايية.

قد يك

يسريا ب ح ا الرس

وقد يك

الميسري نجابة عيف غركا حص للصسابة ك ايية.

وه م ق اعد معل بطرا

اىل اهلل عليه وسلم وهديه العام.

يسري القرآ العظيم.

وميف الو ع الثالث؛
قاعدة نذا اجممذع ك الليذظ حقيقذة رشعيذة ولغ يذة وعرفيذة فذاملعمً هذ يسذريم
باحلقيقةالرشعية و ال يصار نىل غريها نال بدلي .
ونذا عيوت احلقيقة العرفية ال خيرج موها نىل اللغ ية نال بدلي .
وقاعدة الوام ر.
وقاعدة اخلطاب باإلسمية واليعلية.
وقاعدة المعريف والموكري.
وهب المب كر عادة ك ق اعد حيماج نليها امليرس ميف أن اع عل م القرآ .
وقاعدة العلم م واخلص

ك القرآ الكريم.

وقاعدة املطل واملقيد ك القرآ الكريم.
وه م ق اعد يرد عادة ب ن اع ميف عل م القرآ .
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الرتجيح والتوجيه يف التفسري
يقع ك يسري القرآ العظيم اخمالف ؛
فام كا موه يرجع نىل المو ع فه ا ال رجيح بيوه!
وما رجع موه نىل المواقا واالخمالف فه ا حيمذاج نىل الرتجذيح بيوذه وذلذَ بذإعام
ق اعد الرتجيح وهب رجع ك المها نىل ق اعد الميسري؛ وذلَ أ ك قاعدة يسذري هذب ك
حقيقمها قاعدة رجيف.
وليعلم أ األق ا املمو عة ك يسري ايية ال حتماج نىل ذرجيح ننذام حتمذاج نىل جيذه
بسيث مالءم األق ا ال اردة فيها.
فاالخمالف ك يسري القرآ العظيم يدور بني الم جيه ك اخمالف المو ع والرتجذيح
ك اخمالف المواد.
والرتجيح بني األق ا ال اردة ك الميسري بالرأي نذا عارضت يكذ
قب له؛
فريجح ما واف الميسري بامل ث ر عىل غريم.
ويرجح ما اف مع سياق ايية عىل ما خاليه.
ويرجح ما ي اف ما جاء ك لغة العرب عىل ما خرج عوها.
ويرجح ما واف أق ا السوة عىل ما واف أق ا أه البدع.
ويرجح ما ي اف الرشيعة وأم رها عىل ما خياليها وخيرج عوها.
متت
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

بذإعام رشوط

