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 :القرآن معجزة خالدة

 

ما من نبي إال وآتاه هللا ما :"قال عليه الصالة والسالم 
على مثله امن الناس إنما كان الذي أوتيته وحي 

 .[1]..."يوحى

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 :القرآن معجزة محفوظة•

 

 .[1]"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون:"فقال تعالى •

ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه :" وقال أيضا •

  .[2]"وقرآنه فإذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه

• 

 .9الحجر ]1[ 

 .18-16القيـــامة ]2[ •



 :نزول القرآن مظهر من مظاهر الحكمة•

 

 

 .[1]"إن هذا القرءان يهدي للتي أقوم:" قال تعالى•

وقد أشار القرءان نفسه إلى بعض مظاهر الحكمة من نزوله  •

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته :"في قوله تعالى 

 .[2]"وليتذكر أولوا األلباب

• 

 .9اإلسراء ]1[ 

 .28سورة ص ]2[ •



 القرآن الكريم: موضوع التفسير 
 :تعريف القرآن الكريم•

هللا جّل شأنه الخاتمة للرساالت  [1]القرآن الكريم هو رسالة•
لألنبياء  [2]الخاتم( ص)المنزل على النبّي محمد بن عبد هللا 

واألمة  [3]إلى األمة اإلسالمية خير أمة أُخرجت للناس( ص)
 . [4]الشاهدة على الناس

• 
 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت :" مستلهم من قوله تعالى  ]1[ •
 (النساء)  "عصمك من الناسيرسالته وهللا 

". )  ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبيين:" يدل عليه قوله تعالى ]2[ •
 (.األحزاب

 (.آل عمران ..." )  كنتم خير أمة أخرجت للناس:" لقوله تعالى ]3[ •

البقرة .." )  وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس:" يدل عليه قوله تعالى  ]4[ •
 (.ومعناه في سورة الحج 



 :القرآن حق مطلق•

هو كتاب الحق المطلق الذي أنزله الحق سبحانه بالحق •

 . [1]مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

وكونه كتاب الحق المطلق أي أنه ال يخضع للنسبية التي •

يخضع لها البشر وإنما هو كلمة هللا تعالى المتصف بكل كمال 

. 

• 

وأنزلنا :" إليه ترد وترجع  الكتب السابقة ليفصل فيما يقع بينها من الخالف  لقوله تعالى  ]1[ 

 .  من سورة المائدة " إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه



 :القرآن الكريم تجّل للكمال اإللهي•

كتاب هللا تعالى تتجلى فيه صفات الجمال والجالل التي وجبت هلل •

 ...تعالى من الرحمة والعدل والحكمة والعلم وغيرها من الصفات

فربنا سبحانه وتعالى عندما يخبرنا عن نفسه ويقول بأنه العليم وأنه •

، فإننا نؤمن بهده الصفات من جهة ولكن ال ...الخبير وأنه الحكيم 

نكتفي بذلك بل نؤمن بأن هذه الصفات سيكون لها تجليات في كالمه 

  ...سبحانه وفي شرعه وفي حكمه



 :القرآن الكريم حق مطلق•

وإنه :" إخبار هللا سبحانه بذلك في مثل قوله تعالى  -أ  •

لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه 

 .[1]"تنزيل من حكيم حميد

وغيرها . [2]...."ذلك الكتاب ال ريب فيه:" وقوله تعالى•

 .من النصوص

• 

 .41فصلت ]1[ 

 .1البقرة  ]2[ •



 :القرآن الكريم قديم أزلي•

في مباحث العقيدة ندرس الخالف الذي دار قديماً بين المعتزلة  -ب  •

ألن .والجمهور حول القرآن الكريم هل هو أزلي قديم أم هو مخلوق

أنه نزل لزمن  –من جملة ما يعني  –القول بأن القرآن مخلوق يعني 

معّيـن ومكان معّيـن وإنسان معّيـن ، وعليه يمكن القول بأنه ال يصلح 

لما قبله أو بعده وهذا خطأ كبير  فالقرآن الكريم أزلي قديم أي أنه كان 

قبل الزمان وقبل المكان وقبل اإلنسان وعليه فهو ، منذ نزوله على 

، صالح لكل زمان وكل مكان وكل إنسان ومما يدل (ص)سيدنا محمد 

رسول :" عن أبي هريرة قال قالعلى ذلك ما ورد  في مسند الدارمي 

قبل أن يخلق " ياسين"و " طه" إن هللا تبارك وتعالى قرأ( ص) هللا

السماوات واألرض بألفي عام فلما سمعت المالئكة القرآن قالوا    

قال ابن فورك معناه أن هللا أظهر "  طوبى ألمة ينزل هذا عليها:"

 . كالمه  وأسمعه من أراد أن يسمعه من المالئكة



 خصائص اللفظ القرآني

اختارها هللا سبحانه وتعالى  [1]عربيةوالقرآن الكريم ألفاظه •

 ... لتكون مستودعاً ألسراره وأنواره وأخباره وأحكامه وحكمه

نزل به الروح األمين على قلبك لتكون :" لقوله تعالى  ]1[ 

 .195من سورة الشعراء" من المنذرين بلسان عربي مبين

، جاللها  تتعلق بالذات اإللهية األزلية القديمةالكلمة القرآنية •

من جالل هللا جّل شانه وكمالها من كمال هللا جّل شأنه ، هي 

لكل إنسان في كل  –منذ نزول القرآن الكريم  –صالحة 

زمان وكل مكان ألنها كانت قبل الزمان وقبل المكان وقبل 

 .اإلنسان



 خصائص اللفظ القرآني
ومع هذا الحد والعد فإنه يبقى حاكماً  ألفاظه محدودة وآياته معدودة•

 بصدق على الكون كله،

 .سابقا باإلخبار عّمـا يجري في الكون كله •

 .حاكماً بالعدل على الخلق كله•

ـهاً لإلنسان وهادياً إّيـاه للتي هي أقوم•  .موجِّ

 .مهما تغّيـرت األحوال والظروف•

بل إن العقل السليم الذي لم يفسد باالستسالم للمناهج الفاسدة ولم يتخلَّ •
 ،..عن الضوابط والقواعد العقلية الرائدة

 ..والقلب السليم الذي لم يطبع عليه ولم يقفل •

يشهدان بالتطابق التام بين حديث القرآن الكريم وما جرى وما يجري •
وما يستجد في عالم المعرفة على مستوى األكوان واإلنسان 

القرآن ( :" ض)ولعله بعض المراد من قول ابن مسعود ..والحيوان
 ".  يفسره الزمان



 :من أهم مميزات الخطاب القرآني
وعلى رأسها مفاهيم الكون واإلنسان والحياة التي تشترك في  بالِجـّدة في المفاهيم•

 .كونها خلَق هللا جّل شأنه

 .تصور جديد لإلنسان الُمـكـّرم ، الخليفة، المستعَمـر، والعابد*  •

ر جديد للحياة وأنها ممتدة من األزل إلى األبد أو بتعبير القرآن الكريم منذ *  • تصوُّ
 .[2]"قالوا بلى وربنا"إلى أن  [1]"قالوا بلى شهدنا"

تصور جديد للكون وأنه مسخر لإلنسان ليقوم بالوظيفة التي من أجلها خلقه هللا *  •
جّل شأنه وتحمل األمانة التي نأت بحملها السماوات واألرض والجبال خوفاً 

 .وإشفاقاً وحملها اإلنسان

• 
والمقصود بها كلمة التوحيد التي قالها الناس في عالم الذر وأشار إليها قوله  ]1[ 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم :" تعالى 
 من سورة األعراف." ..ألست بربكم قالوا بلي شهدنا

المقصود بها كلمة اإلعتذار التي يلقيها الكفار يوم القيامة عندما يقفون بين ]2[ •
قال أليس هذا بالحق قالوا بلى :" يدي هللا الجبار للحساب والواردة في قوله تعالى

 .من سورة األنعام..."  وربنا



 :من أهم مميزات الخطاب القرآني
الذي يحدد العالقة الشرعية بين هذا اإلنسان وخالقه  بالجّدة في المنهج•

 :والتي تجلى

 .باطناً في اإليمان باهلل تعالى واإلخالص له       

وظاهراً في العالقة الشرعية بين اإلنسان وما ومن يحيط به من        
 .خلق هللا

وال تفسدوا في ا ألرض بعد :" ليصلح هذا الكون وال يفسد •
 . [1]"إصالحها

 .[2]"ال يضل وال يشقى:" ليسعد اإلنسان ويهتدي و •

 .لتطيب الحياة في عالم الشهادة وتكون في عالم الغيب فوزاً وسعادة•

 
 .55األعراف]1[ 

 .121سورة طـــه  [2]•



 من أهم مميزات الخطاب القرآني
بأنه ال ( ص)وقد وصفه الحبيب  بالِجــدة في اللفظ والمعنى•

يخَلـق على كثرة الرد، وال تنتهي عجائبه وال تشبعه العلماء 

 [1]...وال تملّه األتقياء

• 

جزء من حديث طويل أورده الترمذي في فضل القرآن  ]1[ 

 (.ض)الكريم برواية اإلمام علي 



 من أهم مميزات الخطاب القرآني
 :األثر الذي ال حّد له•
إن القرآن الكريم له أثره البالغ في اإلنسان وغير اإلنسان، وإذا كان القرآن الكريم الذي هو مظهر من مظاهر •

 .ثر في الناس مهما اختلفواعدل هللا تعالى ال يجعل الناس في درجة واحدة، فال يمكن أن يكون له نفس األ

إن القرآن الكريم يضع اإلنسان حيث وضعه، وعليه فإن أثره يختلف في الناس بحسب اختالف الناس في •
 .مواقفهم منه

 :في سورة النحل ذكر القرآن الكريم، بكل موضوعية وأمانة ، اختالف الناس في تقييمهم للقرآن الكريم•

 .[1]..."وإذا قيل لهم ما ذا أنزل ربكم قالوا أساطير األولين...:" قال  عن المشركينعندما تحدث •

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم :" وقد طرح عليهم نفس السؤال  موقف المؤمنينوفي نفس السورة يحكي •
 .[2].."قالوا خيراً 

وننزل من القرآن :" وبناء على اختالف موقفهم منه اختلفت مواقفه منهم فنقرأ في سورة اإلسراء قوله تعالى•
 .[3]"ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظالمين إال خساراً 

ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لوال فصلت :" وكذا في سورة فصلت نقرأ ، تأكيداً لهذا المعنى قوله تعالى •
آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 

  .]4[..."أوالئك ُيـناَدْون من مكان بعيد
 .24النحل ]1[ 

 .30النحل ]2[ •

 .82اإلسراء  ]3[ •

 .43.فصلت]4[ •



 األثر العام للقرآن الكريم
 

وإن أحد من :" وال شك أنه يؤثر حتى في المشرك المنصف ومن أجل ذلك جاء قوله تعالى•
لعله يهتدي أو تقوم عليه . ]1[.".المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا ثم أبلغه مأمنه

 .الحجة

 

كيف ال وهو يؤثر في الجبال الراسيات والصخور الصماء بالتصدع لو أنزله هللا عليها ، قال •
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية هللا وتلك األمثال نضربها :" تعالى

 .]2["للناس لعلهم يتفكرون

 

وهم ينهون عنه :"وإدراكاً من المشركين لهذا األثر ابتعدوا عنه وأبعدوا الناس عنه قال تعالى •
 .]3["وينأون عنه

 

وقال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه :" وسجل عليهم موقفاً واضحاً  في قوله تعالى•
 .]4[.."لعلكم تغلبون

• 
 
 

 

 

 

 

 .6التوبة  ]1[ •

 .21الحشر ]2[ •

 .27األنعام ]3[ •

 .25فصلت ]4[ •



 :مفهوم التفسير

يطلق على العلم الذي يفهم به كتاب هللا تعالى وببيان  1•

 معانيه واستخراج وأحكامه وِحكمه



 :مفهوم التفسير  

 
وال يأتونك بمثل إال :"قال تعالى  ،اإليضاح والبيان: لغة•

 .[1]"جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

هو علم يبحث فيه عن أحوال القرءان من حيث :واصطالحا•

 .[2]داللته على مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشرية

• 

 .33الفرقان  ]1[ 

 .مناهل العرفان  ]2[ •



 شرح التعريف

 
 :يكون إماالعلم و :هو علم•

تصورات،  الن المقصود منه إنما تصور معاني          -•

 .ف اللفظيةيألفاظه ، وهي في أغلبها من التعار

تصديقات الن ذلك يتضمن حكما على هده األلفاظ           -•

  .القرآنية  بأنها دالّـة على المعاني التي تذكر بإزائها



 شرح التعريف

 :يبحث فيه عن أحوال القرآن•

يخرج به كل علم يهتم بغيره من المواضيع فال يقال تفسير •

الحديث الشريف ، أو تفسير القصائد األدبية أو غيرها ، فكأن   

اختص في ما يتعلق ببيان معاني " تفسير"مصطلح  

 .الكريم القرآن 



 شرح التعريف

 :من حيث دال لته على مراد هللا تعالى•

 :يخرج بهده الجملة•

التي يبحث في أحوال القرءان الكريم من حيث : علم القراءات   -•
 .وكيفية أدائها  ضبط ألفاظه

يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث كتابة :علم الرسم العثماني   -•
 .ألفاظه

يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث أنه مخلوق أو :علم الكالم   -•
 .أزلي قديم

الذي يبحث في أحوال القرآن الكريم من حيث حكم :علم الفقه   -•
 .قراءته بالنسبة للجنب والمحدث



 شرح التعريف

 :بقدر الطاقة البشرية•

وهذه العبارة ترجمت لمبدأ أصيل في الدين اإلسالمي هو أن •

الشرع ال ُيحّمــل أحداً فوق طاقته وإنما اللوم والمؤاخذة تكون 

على القادر والمقصر ، وهي تفيد  أيضا أن التفسير ال يقدح 

 :فيه

 عدم العلم بمعاني المتشابهات    -•

 عدم العلم بمراد هللا تعالى في نفس األمر   -•

 .عدم اهتـداء المفسر إلى وجه الصواب عند االحتمال   -•



 بين التفسير والتأويل

عادة ما ُيذكر التأويل إلى جانب التفسير ويطرح السؤال هل •

هما اسمان لشيء واحد أم أنهما مختلفان تماما ولكل منهما 

 .داللته أم أن بينهما تداخال  في المعاني



 التأويل
 :فالتأويل لغة•

في قلوبهم   فأما الذين:" دّبـره وقدره ونشره قال تعالى: أول الكالم تأويال:قال صاحب القاموس•
أي ما يؤول إليه . [1]"زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا

 .من معنى

 :واصطالحا•

وهو استعمال كان شائعا عند المتقدمين ومنه قول ابن جرير الطبري :التأويل مرادف التفسير •
العلماء :وقول مجاهد" ...واختلف أهل التأويل في اآلية:"وقوله ...القول في تأويل اآلية كذا:"

 .يعلمون تأويله

 :والتفسير أعم من التأويل :بين التفسير والتأويل عموم وخصوص     -1•

 .التفسير بيان لمدلول اللفظ مطلقا ، والتأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر لدليل   -2•

 .  بأن مراد هللا تعالى كذا والتأويل ترجيح إلحدى المحتمالت( الجزم )التفسير هو القطع    -3•

 .التفسير هو البيان عن طريق النص القاطع والتأويل هو البيان عن طريق االجتهاد   -4•

 
 .7آل عمران  ]1[ 



 أقسام التفسير
 :باعتبار المقصود من التفسير       - أ•

هناك تفسير جاف ال يتجاوز معاني األلفاظ والتراكيب       *•
وهذا أقرب ما يكون إلى العمل ... واإلعراب، والبالغة، وغيرها

اللغوي أو األدبي منه إلى بيان مراد هللا تعالى من كالمه، والوقوف 
 .على هداياته

ات هللا تعالى، وتعاليم القرآن، يتفسير يجعل هدفه تجلية هدا      *•
وحكمة هللا البالغة فيما شرع لهم من األحكام، على وجه يفتح القلوب، 

وهو النوع المقصود بالدعوة هللا،   ويدفع النفوس إلى االهتداء  بهدى
إلى التدبر، والذي ينبغي أن يكون مقصودا بالتفسير، وهو الذي تمّس  

 ..الحاجة إليه

ولعله كان السر الكامن وراء ما أتت به األمة اإلسالمية من العجب في •
والتأييد على أقوى   ة واإلصالح واإلنقاذ، فكتب هللا لهم النصريالهدا

  .الدول المعادية لدعوة الحق



أقسام 

 التفسير

باعتبار  -ج 
المنهج المتبع في 
بيان مراد هللا 
 :تعالى من كتابه

 

باعتبار  - ب
 :الموضوع

باعتبار        - أ

 المقصود من التفسير



باعتبار        - أ

 المقصود من التفسير

ات هللا يتفسير يجعل هدفه تجلية هدا

تعالى، وتعاليم القرآن، وحكمة هللا 

البالغة فيما شرع لهم من األحكام، 

على وجه يفتح القلوب، ويدفع النفوس 

 هللا،   إلى االهتداء  بهدى

هناك تفسير جاف ال يتجاوز معاني 

األلفاظ والتراكيب واإلعراب، والبالغة، 

 ...  وغيرها



 .حالل وحرام ال يعذر أحد بجهله 

 

 األخالق

 العبادات المعامالت

 العقيدة



باعتبار  - ب
 :الموضوع

تفسير ال  
 .يعلمه إال هللا

تفسير يفسره 

 العلماء

تفسير تفسره 

العرب 

 .بألسنتها

حالل وحرام  

ال يعذر أحد 

 .بجهله

 



 .حالل وحرام ال يعذر أحد بجهله 

 

ويشمل تفسير جميع اآليات القرآنية المتضمنة لألحكام 
والتي . الشرعية القطعية والتي وقع عليها إجماع العلماء 

هذه .  بالمعلوم من الدين بالضرورةتعرف عند الفقهاء 
وال . اآليات تكون حتما قطعية الداللة على هذه األحكام 

يحتاج العلماء إلى إعمال العقل وال إلى االجتهاد من أجل 
هذه األحكام . التوصل إلى ما تدل عليه من األحكام الشرعية

تي وضوحها وعدم يأو. لها قدسية النص التي اسُتنبطت منه
لشدة حاجة الناس  ،حاجة النصوص الدالة عليها إلى اجتهاد

 .إلى العلم بها  -كل الناس –
من هذه اآليات كل ما يتضمن األحكام المتعلقة بأركان 
اإليمان وأركان اإلسالم وأصول المعامالت وأصول 

 .  األخالق



 العقيدة

 :في التوحيد العقدي
وإلهكم :" قال تعالى 

إله واحد ال إله إال 
 ]"هو الرحمن الرحيم

آمن الرسول :" قال تعالى

بما أنزل إليه من ربه 

والمؤمنون كل آمن باهلل 

ومالئكته وكتبه ورسله ال 

 ..نفرق بين أحد من رسله

يا أيها الذين آَمـنوا :" قال تعالى

آِمـنوا باهلل ورسوله والكتاب 

الذي نّزل على رسوله 

والكتاب الذي انزل من قبل 

ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه 

ورسله واليوم اآلخر فقد ضل 

   ضالالً بعيداً 

)  في التوحيد لعملي 
وحرمة ( العبادات

 :اإلشراك
واعبدوا :" قال تعالى

هللا وال تشركوا به 
 ..شيئا



 العبادات

وهلل على الناس :" قال تعالى

حج البيت من استطاع إليه 

سبيال ومن كفر فإن هللا غني 

 عن العالمين

يا أيها الذين :" قال تعالى
آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون أياما معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام 

 .[4]..."أخر

والذين يكنزون :" قال تعالى

الذهب والفضة وال ينفقونها في 

سبيل هللا فبشرهم بعذاب اليم 

"... 

فويل للمصلين :" قال تعالى

الذين هم عن صالتهم ساهون 
"[ 

فإذا :"..قال تعالى 

اطمأننتم فأقيموا الصالة 

إن الصالة كانت على 

المؤمنين كتابا 

 [1]"موقوتا



 المعامالت

يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم :" قال تعالى

من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم وال نساء 

من نساء عسى أن يكّن خيراً منهّن وال 

تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس 

االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم ينب 

يا أيها الذين آمنوا . فأولئك هم الظالمون

اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 

وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضاً أيحب 

أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميِّـتاً فكرهتموه 

 ...واتقوا هللا إن هللا تّواب رحيم

وال تأكلوا أمولكم بينكم :" قال تعالى 

بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 

فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم 

 تعلمون



 .تفسير تفسره العرب بألسنتها

وفيه إشارة إلى أن الكلمة لقرآنية حظيت بعناية المعجميين 

وتتبعوها وبحثوا عن أصولها اللغوية وهي أصول معتبرة  

عند نزول القرآن الكريم وعند تفسير القرآن الكريم ألنه 

غير أنه ال بد من مراعاة . خاطب بها من كان يدرك معناها 

التطور الداللي للكلمة القرآنية وهي تتنزل عبر مراحل وفي 

نصوص متتالية وفي سياقات مختلفة وفي مجاالت علمية 

مختلفة لتؤسس مفهوماً جديداً  ينتمي إلى الثقافة اإلسالمية 

 .  ويعبر عن انتمائه إليها



 تفسير يفسره العلماء

لعله يشير من خالل هذا التقسيم إلى حديث النعمان بن 

إّن الحالل بيِّـن و إّن ( :" ص)بشير الذي قال فيه النبي 

الحرام بيِّـن وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهّن كثير من 

الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ  لدينه وعرضه ومن 

وقع في الشبهات وقع في الجرام كالراعي يرعى حول 

الِحمى يوشك أن يرتع فيه أال وإن لكل ملك حمى أال وإن 

 "حمى هللا محارمه



 تفسير يفسره العلماء

هناك في الشرع أمور تتعدد وجوهها وتشبه الحالل من وجه 
من نظر إليها من جهة الحالل فرام من وجه آخر حوتشبه ال

حكم بِحـلّّيـتها ومن نظر إليها من جهة الحرام حكم بِحـرمتها 
، والعلماء وحدهم القادرون على تقليبها على وجوهها كلها 

وهذا كثير في . وموازنتها قبل اإلسراع إلى الحكم عليها
وهذه . الوحي بِشقيه القرآن الكريم والحديث الشريف 

ي يعبر عنها بأنها نصوص ظنية الداللة أو تالنصوص هي ال
يقال عنها بأنها نصوص ضعيفة والمراد وكونها ضعيفة أي 

 .ضعيفة الداللة على ما تدل عليه من األحكام



 .تفسير ال يعلمه إال هللا

والقاعدة فيها ما أجاب به أحد العلماء لما 

الرحمان على العرش :" سئل عن قوله تعالى

االستواء معلوم :" فقال له . [1]"استوى 

والكيف مجهول واإليمان به واجب والسؤال 

 ]"عنه بدعة

فهي أمور نؤمن بها كما 
أخبر بها العليم  ونوكل 

تفاصيل علمها إلى من أحاط 
 .بكل شيء علماً 

وهذه أمور من أخذها على 
)  ظاهرها سقط في التشبيه 

ومن ( والعياذ باهلل تعالى 
)  أنكرها سقط في التعطيل 

 .( والعياذ باهلل تعالى 

وأكثره يأتي بإسناد بعض 
األمور الواضحة إلى هللا 

تعالى كاليد والوجه والمجيء 
الذي يفيد التحّيـز في مكان ) 
ومثله االستواء على العرش ( 
... 

في مقابل  –والمقصود به المتشابه 

والتشابه له أسبابه وأبوابه  –المحكم 

وهي مباحث علوم )التي تدرس فيه 

 ...(  القرآن ومباحث العقيدة وغيرها



 :باعتبار المنهج المتبع في بيان مراد هللا تعالى من كتابه

 لى عبادهإإن القرآن الكريم هو رسالة هللا تعالى 
 .واالنتفاع به إنما يكون بالعمل بمقتضاه

 .والعمل  بمقتضاه إنما يتوقف أساساً على فهم المراد منه
 .والفهم إنما يكون بالتدبر 
 .والتدبر يحتاج إلى أدوات

ليكون الدرس شديد الصلة بالوحي الشريف نصاً 
 .وروحاً 

 –ابتداء وبقاء  –ومن هنا تبرز أهمية التفسير ومعه 
 .تبرز أهمية المنهج المتبع في التفسير

ذلك بأنه يمكن القول بأننا عبثاً نحاول إصالح الحال 
 .دون إصالح العمل

 .وعبثاً نحاول إصالح العمل دون إصالح العلم
 .وعبثاً نحاول صالح العلم دون إصالح الفهم

 .وعبثاً نحاول إصالح الفهم دون إصالح المنهج



 أقسام التفسير 

:  تفسير بالرواية

 .التفسير بالمأثور

:  تفسير بالدراية

 .التفسير بالرأي

الصوفي تفسير ال 

 النظري والفيضي

 .اإلشاري

 التفسير الموضوعي

 التفسير العلمي -



 التفسير بالمأثور

المفسرون من الصحابة 

 رضي هللا عنهم

 أبو بكر

 وعمر،

 عثمان

 وعلي، 

وعبد هللا بن 

 الزبير

 وابن مسعود، 
 وابن عباس، 

وأُبّي  بن 

 كعب، 

وزيد بن 

 ثابت

وأبو موسى 

 األشعري



 التفسير بالمأثور

 :مالحظة

، أبي بكر، وعمر، وعثمان: الرواية عن الخلفاء الثالثة

رضي هللا عنه كثيرة، ويرجع علي قليلة ولكنها عن 

 :ذلك ألسباب

أهله صحابة  أكثرُ  أن الثالثة كانوا في وسط     -1

عالمون بكتاب هللا تعالى، أما اإلمام علي رضي هللا 

عنه فقد عاش بعدهم حتى اتسعت رقعة اإلسالم، 

 .وكثرت حاجة الناس إلى من يفسر لهم القرآن

رضي هللا عنه، وغزارة  عليخصوبة فكر اإلمام    -2

 .علمه، وانشغالهم بمهام الخالفة دونه



 :التفسير بالمأثور

 :المفسرون من التابعين
إن عصر التابعين امتاز باالتساع الكبير للبالد اإلسالمية، 

 :وبالتالي يجب تقسيم علماء هذا العصر على األمصار
 :  طبقة أهل مكة   

وهذه الطبقة هي أكثر الطبقات علما بالتفسير، ألنهم تالمذة 
، من "ترجمان القرآن:"رضي هللا عنه  عبد هللا  بن عباس

مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى : هؤالء التالميذ
 ..ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس

 :طبقة أهل المدينة   
من تالميذ ) زيد بن أسلم، مالك بن أنس، أبو العالية : منهم 

 .، ومحمد بن كعب القرظي(أُبّي  بن كعب



 :التفسير بالمأثور

 :طبقة أهل العراق
 :، منهم...(البصرة، والكوفة، وبغداد)
تلميذ عبد هللا بن : مسروق بن األجدع         -

 .من الكوفة       مسعود 
تلميذ ابن مسعود من : قتادة بن دعامة         -

 .البصرة
 الحسن البصري،          -
 وعطاء بن أبي مسلم الخراساني         -

 .من البصرة    



 أسباب نشأة التفسير بالمأثور

إن القرآن الكريم نزل منجما في ظرف   :السبب األول  -1

، ونزل وفق (حوالي ثالثة عشرين عاما) زمني متسع جداً 

، وكان منظورا فيه إلى مناسبة ترتيب النزولترتيب خاص هو 

ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الظروف والوقائع،  مناسبًة 

 .الكالم لمقتضى الحال

كان منظوراً فيه إلى تسلسل ( ترتيب التالوة) والترتيب التعبدي

يرجع المعاني، وتناسب أجزاء الكالم بعضها مع بعض، وذلك 

 .إلى ركن آخر من أركان مطابقة الكالم لمقتضى الحال

وكال الترتيبين راجع إلى الوحي، وكالهما وقع به  اإلعجاز 

 .والتحدي





 :أسباب نشأة التفسير بالمأثور

فالترتيب األول تاريخي ومؤقت، وزائل بزوال الظروف •

 .والوقائع التي صاحبت نزوله، وال يعلمه إال من شهد الوحي

باق ألنه في ذات الكالم ( ترتيب التالوة)الترتيب اآلخر •

 .يدركه كل واقف عليه وكل تال   له

المالبسات التي أحاطت بالنزول ال يعرفها إال شاهد عيان، •

وفي هـذه المالبسات والقرائن دالئل على ما أريد من المعاني 

التي استفادها من شهد نزول الوحي ، فأحوج المتأخرين إلى 

ة تصورية، وبذلك طلبوا الرجوع إلى يمعرفتها معرفة نقل

 .سبب النزول.. المعارف المنقولة من تواريخ نزول اآليات 



 أسباب نشأة التفسير بالمأثور
وسبب النزول هو الحادث وقع زمن نزول القرآن وارتبط بحادث •

بعلم وبغير علم وكانوا على درجات متفاوتة في  معلوم تكلم فيه الناس

االقتراب من الحق واحتاجوا إلى قول فصل فنزل النص بالبيان 

 .الشافي الذي ينقطع عنده كل حديث وترد فيه األمور على نصابها

 روايات موقوفة على الصحابة أو من بعدهمإن األمر ال يعدو كونه •

إلى منهج النقد التي تخضع له كل  –هذه الروايات  –وتخضع 

وما  وُيـحكم عليها بالصحة والضعف واالتصال واالنقطاعالمرويات 

 .إلى ذلك من أنواع الحكم التي يسند إلى الروايات

صيغته وبعد التأكد من صحة رواية سبب النزول ال بد من النظر إلى •

 .والتي تختلف باختالفها الداللة على السببية 



 أسباب نشأة التفسير بالمأثور
ال تعدو كونها معينة على الفهم وعندما تصح رواية وصيغة فإنها •

 .وليست شرطاً فيه

إنها الفترة التي .. صورة تطبيقية لتنزيل النص القرآني على الواقعإنها •
 .ارتبط فيها نزول القرآن الكريم إلى األرض وتنزيله على الواقع

والتحاقه ( ص)وإذا كان نزول الوحي قد انقطع بوفاة رسول هللا •
بالرفيق األعلى فإنه لم يبق إال تنزيل الوحي على واقع الناس وقد 

 (.ض)تدربت عليه األمة من خالل النماذج التي نقلت عن الصحابة 

أخ ) من هذه النماذج قصة خولة بنت أسد زوج أوس بن الصامت •
أنِت عليَّ :" الذي كان كثيراً ما يقول لزوجه ( عبادة بن الصامت

قد سمع هللا قول التي تجادلك :" ونزل فيهم قوله تعالى  "كظهر أمي 
 . [1]..."  في زوجها وتشتكي إلى هللا وهللا يسمع تحاوركما

• 
 .  مطلع سورة المجادلة والتي أنزل هللا فيها حكم الظهار ]1[ 



 أسباب نشأة التفسير بالمأثور
(   كالهما من األنصار) والخصومة التي كادت تنشب بين األوس والخزرج •

بسبب أن أحد اليهود مر بهم في مجلس واحد ألّف اإلسالم بينهم وأنساهم ما كان 
بينهم من األيام والمعارك فغاضه ذلك فأرسل إلى مجلسهم شاب حاقد يحفظ من 
أشعارهم وذكريات حروبهم الشيء الكثير فجلس بينهم وال يزال يذكرهم باأليام 

(  ص)والحروب حتى تنادوا إلى السالح وتواعدوا فوصل الخبر إلى رسول هللا 
يا :" فأنزل هللا تعالى قوله ..  أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم:" فجاءهم وقال 

أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات هللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهلل 
فقد ُهـدي على صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال 
وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ 
كنتم أعداًء  فألّـف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من 

 .  [1]...." النار فأنقذكم منها كذلك يبّيـن هللا لكم آياته لعلكم تهتدون

• 
 .103 -100آل عمران  ]1[ 



 أسباب نشأة التفسير بالمأثور
التركيب القرآني يكون محل إجمال أو إبهام يصلح  السبب الثاني  -2•

على معان مختلفة ومتباينة كأن يتم التعبير عن ( على الترديد) للداللة 

الذات بإحدى صفاتها، أو يكنى عن حقيقة بإحدى خواصها، أو أحد  

فينشأ من ذلك إجمال يتطلب بيانا، أو إبهام يتطلب تعيينا، ... لوازمها

وال شك أن الذين اتصلوا بتلك المجمالت ... أو إطالق يتطلب  تقييداً 

والمبهمات قد رجعوا إلى الُمـبلِّغ صلى هللا عليه وسلم، فتلقوا ما أفادهم 

 ...به، ونقلوه إلى من بعدهم

الثاني، وإن كان أقل من األول من حيث عدد المواقع ، إال أنه  سببوال•

أكثر تأكيدا من األول،  ألن األول يعين على الفهم وال يتوقف عليه 

محامل األلفاظ على المقاصد التابعة الفهم، أما الثاني فإن تحقيق 

 .يتوقف عليه توقفا مطلقا لمعاني الكالم األصلية



 أركان التفسير بالمأثور

 (.و التابعي على خالف)

تفسير القرآن بالموقوف 

 .على الصحابي

تفسير القرآن بالسنة النبوية 

 الصحيحة

 تفسير القرآن بالقرآن 



 تفسير القرآن بالقرآن

هو أجّل  التفسير وأعظمه وأصوبه، ألن صاحب الكالم، جّل 
 ...وعال، أعلم بكالمه

ومعلوم أن القرآن الكريم له أساليب خاصة يتوقف فهمه على 
أنه يتحدث عن معرفتها واإلحاطة بها، من هذه األساليب 

، يتناوله في الموضوع الواحد في مواضع متعددة، وبطرق مختلفة
كل موضع من الجانب الذي ينسجم مع السياق، ويتناسب مع 

فما واختالف العبارات واأللفاظ يكون فيه بيان، ... المجال العلمي
أُجِمل في موضع قد يفّصل في آخر، وما أُطلِـق في موضع قد 

 ...ُيـقـّيـد في آخر، وما أُبِهـم في موضع قد ُيـبّيـن في آخر



 :أمثلة من تفسير القرآن بالقرآن
 :المعنى العام لآلية       ·

َهاَجُروْا َفالَِّذيَن :"قال (: 1)مثال 

َوأُْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوأُوُذوْا ِفي َسِبيلِي 

َئاِتِهْم  َوَقاَتلُوْا َوقُِتلُواْ  ألَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّ

ُهْم َجنَّات  َتْجِري ِمن َتْحِتَها  َوألُْدِخلَنَّ

ن ِعنِد هللّاِ َوهللّاُ ِعنَدهُ  األَْنَهاُر َثَواباً مِّ

َوابِ   1]"ُحْسُن الثَّ

ُيْخِرُجوَن : :" قوله تعالى 

اُكْم أَْن ُتْؤِمُنوا  ُسوَل َوإِيَّ الرَّ

ُكمْ  ِ َربِّ  "ِباهللَّ

َوما َنَقُموا ِمْنُهْم إاِلّ أَْن ُيؤِمُنوا ": قوله تعالى

َمَواِت   ِباهلّلِ الَعزيِز الَحِميد الِذي لَُه ُمْلُك السَّ

 َواألَْرض

َيا أَْهَل اْلِكَتاِب قُْل ": قوله تعالى

ا ِباهلّلِ  ا إاِلَّ أَْن آَمنَّ َهْل َتنِقُموَن ِمنَّ

َوَما أُنِزَل إِلَْيَنا َوَما أُنِزَل ِمن 

 َقْبُل َوأَنَّ أَْكَثَرُكْم َفاِسقُونَ 



 :أمثلة من تفسير القرآن بالقرآن
 :المعنى العام لآلية       ·

َك َتَقلُُّب " :قال تعالى نَّ ال َيُغرَّ

الَِّذيَن َكَفُروا فِي اْلِبالِد ، َمَتاٌع 

ُم َوِبْئَس  َقلِيٌل ُثمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَّ

 اْلِمَهادُ 

َفَمهِّل الَكافِِريَن أَْمِهْلُهْم :" قوله تعالى

 ُرَوْيَدا

َما ُيَجاِدُل ِفي آَياِت هللِا إاِلَّ :" له تعالىقو

 الِذيَن َكَفُروا َفالَ َيْغُرْرَك َتَقلُُّبُهْم ِفي الِبالَد



 :تفسير األلفاظ بعضها ببعض

تفسير الكلمة تفسيراً متصالً مثل بيان معنى الهلع في قوله تعالى 
 .[1]..."إن اإلنسان خلق هلوعاً :" 

وإذا كان قد علق في أذهان كثير من الناس أن الهلع حالة أستثنائية 
خاصة تصيب بعض الناس في أوقات الصدمات واألزمات فإن 

القرآن يتحدث عل الهلع باعتباره حالة ال ينفك عنها اإلنسان 
ويترجمها بالجزع عندما تسوء ويصيبه الشر كما يترجمها بالمنع 

عندما تحسن حاله ويصيبه الخير ويبيِّــن العالج من هذا 
إن اإلنسان خلق هلوعاً إذا مسه :" االضطراب الدائم، قال تعالى 

الشر جزوعا وإذا مّســه الخير منوعاً إال المصلين الذين هم على 
صالتهم دائمون  والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن 

أولئك في جنات :" إلى قوله تعالى ...عذاب ربهم غير مأمون
 . [2]"مكرمون



 :تفسير األلفاظ بعضها ببعض

، وتفسير بالرفع" لنتقا"مثل تفسير 

في قوله   وذلك بالجبل،" الطور" 

وَرَفْعَنا َفْوَقُهُم :" تعالى 

وإِْذ :" وقوله تعالى ،[1]"الُطورَ 

 ]"َنَتْقَنا الَجَبَل َفْوَقُهْم َكأَّنُه ُظلَّةٌ 



 :تفسير األلفاظ بعضها ببعض

مقابلة الكلمة بمصدر ضدها، وهذا كثير نذكر 
 :منه

أُِريَد  أََشر  وإِّنا ال َنْدري :" قوله تعالى         -
ُهْم  ، فقد [3]"َرَشداَ ِبَمْن في األْرض  أَْم أََراَد ِبِهْم َربُّ

( الذي هو الخير)قابل الشر هنا بمصدر ضده 
الذي )ومقابلة الرشد بالزم ضده    .وهو الرشد
 .، وهو الشر(هو الضالل
وأن . إن الرشد أصل لكل خير: كأنه يقول

 الضالل أصل لكل شر



 :تفسير األلفاظ بعضها ببعض

 م ضدهاالزمقابلة الكلمة ب

إن أهلكني هللا قُل أرآيتم :" قوله تعالى
فمن يجير  أو رحمنا ومن معي

 .[2]"الكافرين من عذاب أليم
إن لفظة الهالك جاءت في القرآن 

الكريم بمعنى الموت في قوله تعالى 
ليهلك من هلك عن بيِّـنة ويحيى :" 

من حيي عن بيِّـنة وإن هللا لسميع 
 .[3]"عليم

بالرحمة، ( الموت)فقابل الهالك 
 ..والموت إنما يقابل بالحياة

الُمْسلِِميَن أََفَنْجَعُل :" قوله تعالى
ما لَُكْم َكْيَف  َكالُمْجِرِمينَ 
 .[1]؟"َتْحُكُمون

فقابل المسلمين بالمجرمين، 
واألصل أن يقابل المسلمون 

بالكافرين، ولكنه استعاض عن 
ذكرهم بذكر ما هو وارد منهم، 

 .وهو اإلجرام



 :تفسير األلفاظ بعضها ببعض

 تفسير الكلمات بمعنى يمليه السياق والمقابلة

ئاته فأولئك يبلى من كسب سيئة وأحاطت به خط:" كما في قوله تعالى
أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 

 .[1]"أصحاب الجنة هم فيها خالدون
 :إذا قابلنا الجمل الثالثة األول بالجمل الثالثة األخيرة نجد

              :تقابلها في المعنى" أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"  -
 ".ولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدونأ" 
 ".وعملوا الصالحات"تقابلها في المعنى " وأحاطت به خطيئاته" -
 ،"والذين آمنوا"  لتقابل في المعنى" من كسب سيئة" : وتبقى -

 ...أي كفر باهلل تعالى"  من كسب سيئة" ليصبح معنى       



 :بعضها ببعضلجمل تفسير ا

ولوال دفاع :" قال تعالى

  هللا الناس بعضهم ببعض

لهدمت صوامع وبيع  لفسدت األرض

وصلوات ومساجد 

 يذكر فيها اسم هللا كثير



 لجمل باإلحالةتفسير ا

وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى :" قال تعالى -: مثال

 عليكم

ِ “: قوله تعالى َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا هلِلَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكلُوا ِمْن َطيِّ َيأَيُّ

َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ  َم َعلَْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َما َحرَّ اهُ َتْعُبُدوَن إِنَّ إِْن ُكْنُتْم إِيَّ

َ َغفُوٌر  ِ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباغ  َوال َعاد  َفال إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ هللاَّ ِبِه لَِغْيِر هللاَّ

 (  َرِحيمٌ 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير هللا به :  " قوله تعالى

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح 

إال ما :"كلها بيان لقوله تعالى [1]"على النصب وأن تستقسموا باألزالم

 ]"يتلى عليكم



 لجمل باإلحالةتفسير ا

وعلى الذين هادوا حرمنا ما :" قال تعالى -: مثال

 .  [3]"قصصنا عليك من قبل

وعلى الذين :" بيانه قوله تعالى" من قبل:"  فقوله تعالى

هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 

شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 

 .  [4]"بعظم

 .وفيه إشارة إلى أن سورة األنعام قد نزلت قبل سورة النحل



 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - ب

إن تفسير القرآن الكريم بما صح مرفوعا إلى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ال خالف فيه ألن القرآن نفسه قد نص على 

طت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم في يوظيفة البيان التي أن

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم :"قوله تعالى

 ولعلهم يتفكرون

دليل تفسير السنة للقرآن 

 الكريم



 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - ب

دليل تفسير السنة للقرآن 

 الكريم

والسنة الشريفة بّيـنت ذلك أيضا فيما روى أبو داود وأحمد أن النبي 
أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشك :" صلى هللا عليه وسلم قال

على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم ( متكيء)رجل شبعان 
أال وإنما حرم .. فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

 .[2]"رسول هللا مثل ما حرم هللا
هذا الحديث، وما في معناه من األحاديث، يدل على أن ما صح ثبوته 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوال أو فعال أو تقريرا فهو حجة 

 .بنفسه كالقرآن الكريم
 
 



 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - ب

 وبيان السنة المطهرة للقرآن الكريم يشمل

وبيان مناسك الحج الوارد 

وهلل على :" في قوله تعالى

الناس حج البيت من 

، [3]"استطاع إليه سبيال

وقوله صلى هللا عليه 

 خذوا عني مناسككم:" وسلم

كبيان الصلوات : بيان المجمل   -1

الخمس وهيئتها، وعدد ركعاتها، 

وكيفية أدائها، وشروط وجوبها، 

وكل ما ... وشروط صحتها، وأوقاتها

وأقيموا :" يتعلق بها في قوله تعالــــى

وقوله صلى هللا عليه  [1]..."الصالة

 صلوا كما رأيتموني أصلي:" وسلم



 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - ب

 :تقييد المطلق:وبيان السنة المطهرة للقرآن الكريم يشمل

 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما :" قوله تعالى: مثال
 .[1]"جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم

ومعلوم أن اليد تطلق على الكف وحده، وعلى الكف مع 
صغ أو إلى )الساعد، وعليهما مع الذراع  أي إلى  الرُّ

، ولم تقيد اآلية الكريمة الحد (المرفق، أو إلى الكتف
الذي تقطع عنده يد السارق، وهل تقطع اليمنى أم 

لكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيدها ... اليسرى
 2]في الرصغ من اليد اليمنى



 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - ب

 :أمثلة من تفسير القرآن الكريم بالسنة

الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى :" قوله تعالى

قال : حديث عمران بن حصين قال [1].."جنوبهم

صل قائما فإن :" لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب



 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - ب

 :أمثلة من تفسير القرآن الكريم بالسنة

سئل رسول هللا صلى هللا : عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال

عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ هللا؟ فقال 

أو قال لم يمسخ  –إن هللا لم يهلك قوما :" صلى هللا عليه وسلم

فيجعل لهم نسال وال عقبا، وإن القردة والخنازير كانت  -قوما

 قبل ذلك

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند :" قوله تعالى

هللا من لعنه هللا وغضب عليه وجعل منهم القردة 

 1]"والخنازير وعبد الطاغوت



 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - ب

 :أمثلة من تفسير القرآن الكريم بالسنة

سألنا : وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القردة 

ال، وإن :" والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال

هللا لم يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل، 

ولكن هذا خلق كان فلما غضب هللا على اليهود 

 فمسخهم جعلهم مثلهم



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

لكل نبي حواريون، والصحابة الكرام  حواريو  رسول هللا 

فآمنوا صلى هللا عليه وسلم، اختارهم هللا تعالى لصحبة نبيه 

 .  به، وعّزروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه

فكانوا أعلم الناس بكالم هللا تعالى ألسباب ذاتية وأسباب 

 :موضوعية



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

 :أما األسباب الذاتية

فإن الصحابة كانوا أزكى الخلق نفوسا، وأطهرهم قلوبا، 
وكانوا أبعد الناس عن التكلف، جميعهم عدول بشهادة هللا 

تعالى، وشهادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، سواء 
 .المهاجرون أو األنصار

والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار :" قال تعالى
 والذين اتبعوهم بإحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

و الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل هللا :" وقال تعالى

والذين آووا ونصروا أولئك هم المومنون حقا لهم مغفرة ورزق 

 .[2]"كريم

هللا هللا في أصحابي، ال تتخذوهم عرضا :" وقال صلى هللا عليه وسلم

من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ُمدَّ 

 .[3]"أحدهم وال نصيفه

إن هللا اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين :" وقال صلى هللا عليه وسلم

 .[4]"والمرسلين

 

 



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

 وأما األسباب الموضوعية 

فألن هللا تعالى اختارهم وشرفهم بصحبة رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم، وعاشوا نزول الوحي فكانوا يجلسون مع رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم في لحظات يتنزل عليه فيها الوحي، 

وكانوا يجلسون معه صلى هللا عليه وسلم فيأتي الملك جبريل 

عليه السالم فيجالسهم في صفة رجل، كما في حديث جبريل 

عليه السالم، فتلقوا الوحي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ...غضا طريا، وعلموا ما فيه وعملوا بمقتضاه



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

أمثلة من تفسير الصحابة رضي هللا عنهم للقرآن 
 :الكريم

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل :" قال تعالى 
موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضل 

 .[1]"سواء السبيل
كان ينهى عن قيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول هللا 

 .السؤال وقال، وإضاعة المال، وكثرة
سألت قريش محمدا صلى هللا عليه وسلم : وقال جرير

نعم، وهي لكم : "أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال
 .فأبوا ورجعوا [2]"كالمائدة لبني إسرائيل



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

أمثلة من تفسير الصحابة رضي هللا عنهم للقرآن 
 :الكريم

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى :" قال تعالى
 .[1].."ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب

لما قدم أهل نجران من النصارى على : قال ابن عباس رضي هللا عنه
هود فتنازعوا عند رسول هللا يرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أّمهم أحبار 
ما أنتم على شيء، (: يهودي)صلى هللا عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة 

:  وكفر بعيسى واإلنجيل، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهودي
:"  ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل هللا تعالى

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
 ].."شيء



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

أمثلة من تفسير الصحابة رضي هللا عنهم للقرآن 
 :الكريم

ِ َوال ُتْلقُوا ِبأَْيِديُكْم “ :قوله تعالى  َوأَْنفِقُوا ِفي َسِبيِل هللاَّ

َ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  ْهلَُكِة َوأَْحِسُنوا إِنَّ هللاَّ  ( إِلَى التَّ



:  روى عن أبي أيوب األنصاري رضي هللا عنه أنه قال 
نزلت اآلية فينا معشر األنصار فإن هللا تعالى لما نصر دنيه 

لو أقمنا في أموالنا نصلحها ، ونترك : ، وأعز نبيه ، قلنا 
وال تلقوا بأيديكم إلى : ) الجهاد ، فإنها تضيع ، فنزلت اآلية 

بترك اإلنفاق في الجهاد ، واإلقامة على :يعني ( التهلكة 
أنه لما نزلت اآلية مازال أبو أيوب : األموال ، حتى روى 

يغزو حتى آخر غزوة غزاها بقسطنطينية ، في بعث بعثة 
ودفن في أصل سور (  62( ) هنالك ) معاوية وتوفي 

 .  به (  63) قسطنطينية وهم يستسقون
 

تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم
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تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

ِ َمْرِجُعُكمْ “ :قوله تعالى  ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم إِلَى هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيُكْم أَْنفَُسُكْم ال َيُضرُّ ُئُكْم جَ  َيأَيُّ ِميًعا َفُيَنبِّ

 [ 105: المائدة ( ]ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ 



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد أخرج ابن أبي شيبة 

وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن 

يا أيها الناس ، إنكم : ماجة قام أبو بكر ، فحمد هللا وأثنى عليه وقال 

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من } تقرأون هذه اآلية 

وإنكم تضعونها على غير موضعها ، وإني سمعت { ضل إذا اهتديتم 

إن الناس إذا رأوا المنكر ولم » رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

 «  يغيروه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب 



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

صعد : وأخرج ابن جرير عن قيس بن أبي حازم قال 

أبو بكر منبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فحمد هللا 

أيها الناس ، إنكم لتتلون آية من : وأثنى عليه ، ثم قال 

كتاب هللا وتعدونها رخصة ، وهللا ما أنزل هللا في كتابه 

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم } أشد منها 

وهللا لتأمرن بالمعروف ولتنهون { من ضل إذا اهتديتم 

 " .  عن المنكر أو ليعمنكم هللا منه بعقاب 



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

كنت في حلقة فيها : وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال 

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وإني ألصغر القوم ، 

أليس : فتذاكروا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقلت 

:  فأقبلوا علي بلسان واحد ، فقالوا { عليكم أنفسكم } هللا يقول 

تنزع آية من القرآن ال تعرفها وال تدري ما تأويلها ؟ حتى 

تمنيت أني لم أكن تكلمت ، ثم أقبلوا يتحدثون ، فلما حضر 

إنك غالم حدث السن ، وإنك نزعت آية ال : قيامهم قالوا 

تدري ماهي ، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحاً 

مطاعاً ، وهوى متبعاً ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك 

 بنفسك ، ال يضرك من ضل إذا اهتديت 



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

َقْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا “:قوله تعالى  الَِحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا إَِذا َما اتَّ لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  َقْوا َوأَْحَسُنوا َوهللاَّ َقْوا َوآَمُنوا ُثمَّ اتَّ الَِحاِت ُثمَّ اتَّ  المائدة ( ]الصَّ

يقول تعالى ذكره للقوم الذين قالوا إذ أنزل هللا تحريم الخمر 

إّنَما الَخْمُر َوالَمْيِسر واألْنَصاُب واألْزالُم ِرْجٌس ِمْن : بقوله 

كيف بمن هلك من إخواننا وهُم : َعَمِل الّشْيطاِن فاْجَتِنُبوهُ 

لَْيَس على الِّذيَن آَمُنوا وَعِملُوا : يشربونها وبنا وقد كنا نشربها 

الّصالِحاِت منكم حرج فيما شربوا من ذلك في الحال التي لم 

 يكن هللا تعالى حّرمه عليهم 



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

َقْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا “:قوله تعالى  الَِحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا إَِذا َما اتَّ لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  َقْوا َوأَْحَسُنوا َوهللاَّ َقْوا َوآَمُنوا ُثمَّ اتَّ الَِحاِت ُثمَّ اتَّ  المائدة ( ]الصَّ

شرب نفر من أهل : وروى عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال 

الشام الخمر وعليهم يومئذ  معاوية بن أبي سفيان ، وقالوا هي لنا حالل وتأولوا قوله 

فكتب في ذلك إلى { لَْيَس َعلَى الذين آَمُنوْا َوَعِملُوْا الصالحات ُجَناٌح فِيَما َطِعُموْا } 

فلما قدموا على . أن ابعثهم إلّي ، قبل أن يفسدوا من قَِبلك : عمر فكتب إليه عمر 

:  عمر ، جمع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لهم ما ترون ؟ فقالوا 

إنهم قد افتروا على هللا كذباً ، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به ، فاضرب أعناقهم ، 

أرى أن تستتيبهم ، فإن تابوا فاضربهم : يا علّي ما ترى ؟ قال : وعلّي ساكت فقال 

ثمانين جلدة ، وإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم ، فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين 

 جلدة وأرسلهم 



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

 :تنبيهات هامة

وأهم : الروايات الموضوعة في التفسير   -1

اليهود، والفرس، وبعض : الواضعين

المشركين، والغرض هو هدم اإلسالم وخلط 

تعاليمه السمحة بالكذب ثم استغالل هذا 

 .المكذوب للطعن فيه



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

 :تنبيهات هامة

سواء تعصبوا لمذهب أو : روايات المتعصبين   -2

لحاكم أو لغيره، فبدالً من أن يعمدوا إليه بحثاً  عن 

الحق عمدوا إليه بحثاً عن أدلّـة لضالالتهم، فإن لم 

يجدوا تعسفوا على النصوص و لّووا أعناقها حتى 

تتماشى مع مذاهبهم، وتعمدوا تحريف الكلم عن 

مواضعه في النصوص الصريحة التي تخالف 

 .مذاهبهم



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

 :تنبيهات هامة

ة    -3 اختالط الصحيح بالسقيم في األقوال المعزوَّ
إلى الصحابة من غير إسناد، كأن يتحدث أحد 
الصحابة أو التابعين عن نص فيقول فيه برأيه 

فينقله عنه غيره على اعتبار أن له أصالً من غير 
 .أن يبحث له عن األصل



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

 :تنبيهات هامة

رواية اإلسرائيليات، ومنها كثير من الخرافات،    -4
ومنها ما يتعلق بالعقائد التي ال يجوز األخذ فيها 

، وقد [1]"فإن الظن ال يغني من الحق شيئا"، بالظن
حدثنا أهل أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 

فما وافق من كالمهم  الكتاب أال نصدقهم وال نكذبهم،
القرآَن الكريم وأصوله فهو مقبول، وما خالفه فهو 
 .مردود، وما لم يرد له ذكر نتوقف فيه حتى يتبين



تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي 

 هللا عنهم

 :تنبيهات هامة

ال بد من التمييز بين الروايات  - 5

اإلسرائيلية وروايات بعض أهل الكتاب 

، فال طعن فيهم وال في الذين أسلموا

رواياتهم، منهم عبد هللا بن سالم، ووهب بن 

 ...منبه، وكعب األحبار، وغيرهم 



 التفسير بالرأي

 حكم هذا اللون من التفسير

 

 هناك من أجازه

 هناك من قال 

إن الخالف 

 بينهما لفظي

 

 هناك من منعه



 التفسير بالرأي

 لهذا اللون من التفسير نيالمانعأدلة 

إن التفسير بالرأي قول على هللا بغير  - 1
علم، ألن القائل به غير متيّقـن أنه مصيب، 
 .وقصارى أمره أنه يظن، والظن ليس علما



 التفسير بالرأي

 لهذا اللون من التفسير نيالمانعأدلة 

قل إنما حّرم ربي الفواحش :" قال هللا تعالى - 2
ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق 

وأن تشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطانا  وأن 
 .[1]"تقولوا على هللا ماال تعلمون

 
 



 التفسير بالرأي

 لهذا اللون من التفسير نيالمانعأدلة 

عن ابن عباس رضي هللا عنه أن النبي صلى  -3
إتقوا الحديث علّي إال ما :" هللا عليه وسلم قال

علمتم، فمن كذب علّي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 

 .     [1]"النار



 لهذا اللون من التفسير نيالمانعأدلة 

 التفسير بالرأي

قال رسول هللا صلى : عن جندب قال -4
من قال في القرآن :" هللا عليه وسلم

 .     "فأصاب فقد أخطأ  برأيه



 لهذا اللون من التفسير نيالمانعأدلة 

 التفسير بالرأي

الصحابة والتابعون كانوا يتحرجون من القول في القرآن   - 6
 :الكريم بآرائهم

عن أبي بكر رضي هللا عنه أنه سئل عن شيء من          -
أي سماء تظلني وأي أرض ُتقِلّني إذا "    :القرآن الكريم فقال

 .[3]"قلت في القرآن بما ال أعلم



 لهذا اللون من التفسير نجيزيالمأدلة 

 التفسير بالرأي

كتاب أنزلناه إليك مبارك :"قال تعالى       -1
 .[1]"ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب



 التفسير بالرأي

 لهذا اللون من التفسير نجيزيالمأدلة 

أال يتدبرون القرآن ولو كان من عند :" وقال تعالى  - 2

غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا وإذا جاءهم أمر من 

األمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى 

 ]"أولي األمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم



 التفسير بالرأي

 لهذا اللون من التفسير نجيزيالمأدلة 

دعاؤه صلى هللا عليه وسلم البن  -3

اللهم فقهه في :" عباس رضي هللا عنه

 [1]"الدين وعلمه التأويل



 التفسير بالرأي

 لهذا اللون من التفسير نجيزيالمأدلة 

ووجه الداللة فيه أنه لو كان التأويل مقصوراً على 
النقل والسماع للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة 

 .لتخصيصه، فهو التفسير بالرأي واالجتهاد
لو كان التفسير بالرأي ممنوعاً لتعطلت كثير من  - 4

 .األحكام



 التفسير بالرأي

لهذا اللون من التفسير على  نجيزيالمرّد 

 أدلة المانعين له

إن المفسر للقرآن برأيه قد : في الدليل األول قالوا

يبني على الظن، والقول فيه بالرأي قول بالمستطاع، 

 ]"ال يكلف هللا نفساً إال وسعها:" وقد قال تعالى



 التفسير بالرأي

لهذا اللون من التفسير على  نجيزيالمرّد 

 أدلة المانعين له

المقصود بالحديث : في الدليل الثاني
من قال في القرآن برأيه وهو يعلم أن 

 .الحق خالفه



 التفسير بالرأي

لهذا اللون من التفسير على  نجيزيالمرّد 

 أدلة المانعين له

قالوا إن أبا بكر ُسئل عن : وفي الدليل الرابع
 .الكاللة، وقال فيها برأيه رضي هللا عنه



 التفسير بالرأي

 التفسير بالرأيأمالها العلماء قبول  شروط 

لعلم بقواعد اللغة ا -3

 .العربية وأساليبها

العلم بقواعد  - 2

 .الشريعة وكلياتها

حفظ القرآن الكريم وما  - 1

نقل من بيانه عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم، 

 .والصحابة رضي هللا عنهم



 التفسير بالرأي

 :الخالصة

إن الخالف بين المانعين 

للتفسير بالرأي، 

 والمجيزين له لفظي



 التفسير بالرأي

 :الخالصة

فُيحمل كالم المجيزين على التفسير الذي استوفى 

شروطه السابقة، وهو موافق لكالم هللا وسنة رسوله 

 صلى هللا عليه وسلم، وكالم العرب، وهو جائز



 التفسير بالرأي

 :الخالصة

وُيحمل كالم المانعين للتفسير بالرأي على ما فقدت شروطه، 

 فهو غير جائز وُمجانب للصواب؛ 

ستجدون :" وعليه يحمل كالم ابن مسعود رضي هللا عنه

أقواما يدعونكم إلى كتاب هللا وقد نبذوه وراء ظهورهم، 

 .[1]"فعليكم بالعلم، وإياكم والتبّدع، وإياكم والتنطع



 التفسير بالرأي

 :الخالصة

إنما أخاف :" وكالم عمر رضي هللا عنه

عليكم رجلين، رجل يقاول القرآن على 

 "غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه



 التفسير بالرأي

 :الخالصة

ما أخاف على هذه األمة من مؤمن ينهاه :" وقوله رضي هللا عنه

إيمانه، وال من فاسق بيِّــن فسقه، ولكن أخاف عليها رجالً  قد قرأ 

 "القرآن حتى إذا ذلقه بلسانه تأّوله على غير تأويله



 منهج التفسير بالرأي

أن يطلب المعنى من القرآن  - 1

 الكريم، 

فإن لم يجده في القرآن الكريم  - 2

 الصحيحة طلبه من السنة 

 

فإن لم يجده فيها طلبه من أقوال  - 3

،؛ فهم أدرى به،  الصحابة رضوان هللا عليهم

 .لما توفرت لهم من أسباب ذاتية وموضوعية

 

أعلى مراتب التفسير بالرأي تقوم 

 :أساسا على الخطوات التالية



 منهج التفسير بالرأي

 إن لم يجد في هذه الثالثة، اجتهد وسعه متتبعا ما يلي

مالحظة أسباب  -4

 .النزول

تقديم المعنى الحقيقي على المعنى  -3

بحيث ال ُيصار إلى المجاز إال   ،المجازي

إذا تعذرت الحقيقة أو كانت هناك قرينة 

 .تصرف عن المعنى الحقيقي إلى المجازي

، لطلب اعتماد اللغة والبيان والبالغة -2

 المعاني من األلفاظ المركبة

لبيان معاني األلفاظ : المعجم  - 1

، مع (الصرف واالشتقاق) المفردة؛ 

مراعاة المعاني التي كانت مستعملة زمن 

 .نزول القرآن

. 



 منهج التفسير بالرأي

 :إن لم يجد في هذه الثالثة، اجتهد وسعه متتبعا ما يلي

مراعاة التناسب بين    -5

 .السابق والالحق

. 

مراعاة المقصود من    -6

 .سياق الكالم

. 

مطابقة التفسير لما هو معروف من    -7

 .الحقائق في علوم الكون وسنن االجتماع

مراعاة ما كان عليه النبي صلى هللا      -8

عليه وسلم في هديه، ألنه صلى هللا عليه 

 وسلم هو الصورة التطبيقية للقرآن الكريم

عرض األحكام المستنبطة على      -9

 قواعد الشريعة



والحمد هلل الذي 

بنعمته تتم 

 الصالحات



 التفسير اإلشاري

 :التعريف

التفسير اإلشاري هو تأويل للقرآن الكريم بغير 

 ظاهره 

 إلشارة خفية تظهر للسالكين والمتصوفة، 

 .وبينها وبين الظاهر جامع



 التفسير اإلشاري

 حكمه
ومنهم 

 من منعه

فمنهم من 

 أجازه



 التفسير اإلشاري

كالم الصوفية في : "قال اإلمام الزركشي   -1

القرآن قيل إنه ليس بتفسير، إنما هي معان ومواجيد 

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا : "يجدونها عند التالوة، مثال

 .[1]"الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة

أُمرنا بمقاتلة : إن المراد هي النفس، قالوا: قالوا

 .القريب من األعداء، وأقرب شيء إلى اإلنسان نفسه



 التفسير اإلشاري

إن عبد الرحمن : "قال أبو الحسن الواحدي   -2

السلمي صنف حقائق في التفسير، فإن كان قد اعتقد 

 .]"أن ذلك تفسير فقد كفر



 التفسير اإلشاري

الظن بمن يوثق به منهم إذا : قال ابن الصالح   -3

قال شيئا من أنه لم يذكره تفسيراً وال ذهب به مذهب 

الشرح للكلمة، وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به 

القرآن، ومع ذلك ليتهم لم يشتغلوا   بذلك، لما فيه 

فإن اّدعوا أن ذلك تفسير فقد . من اإليهام وااللتباس

  .سلكوا مسلك الباطنية
. 



 التفسير اإلشاري

النصوص على ظواهرها :"وقال بعض المحققين

ومع ذلك فيها إشارات خفية تظهر ألرباب 

السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر 

 ".المرادة  فهو كمال اإليمان والعرفان

 الفرق بين التفسير اإلشاري وتفسير الباطنية



قال اإلمام النسفي  واإلمام  

النصوص على ظواهرها :"التفتازاني

والعدول منها إلى معان يّدعيها أهل الباطن 

 .إلحاد ألن قصدهم نفي الشريعة بالكلية

 التفسير اإلشاري

 الفرق بين التفسير اإلشاري وتفسير الباطنية



 التفسير اإلشاري

الفرق بين التفسير اإلشاري 

 وتفسير الباطنية
أما الباطنية فإنهم 

يقولون أن الظاهر 

غير مراد أصالً 

المراد  هو   وإنما

الباطن وقصدهم 

 .نفي الشريعة

 

فالصوفية ال 

يمنعون إرادة 

الظاهر بل 

يحضون عليه 

 أّوال 



 التفسير اإلشاري

 شروط قبول  التفسير اإلشاري 

أالّ يّدعي صاحبه    -2
أنه هو المراد وحده دون 

 .  ظاهر القرآن

  يتنافى مع أالّ  - 1
 .ظاهر القرآن الكريم



 التفسير اإلشاري

 شروط قبول  التفسير اإلشاري 

أالّ يكون تأويالً سخيفاً بعيداً    -3
وإن : "في قوله تعالى –كقولهم 

فيجعلون  [1]"هللا لمع المحسنين
فعل ماض وكلمة "  لمع"كلمة  

 .المحسنين مفعوالً به

 إن:"تعالىوكقولهم  في قوله 
هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة 

قالوا المقصود بالبقرة هنا  [1]"
السيدة أم المؤمنين عائشة 

 .رضي هللا عنها



 التفسير اإلشاري

 شروط قبول  التفسير اإلشاري 

أالّ يكون تأويالً سخيفاً بعيداً    -3
اخلع :"وكقولهم في قوله تعالى

قالوا المقصود بالنعلين  [2]"نعليك
من  ذالكالكتاب والسنة وغير 

 .السخافات



 التفسير اإلشاري

 شروط قبول  التفسير اإلشاري 

أالّ يكون له معارض    -4
 .شرعي أو عقلي

 .أن يكون له مؤيد شرعي   -5



 التفسير اإلشاري

 شروط قبول  التفسير اإلشاري 

 خــــــــالصـــــــــة

ثم إن هذه الشروط ، إذا توفرت في التفسير 
اإلشاري، فإنما هي شروط لقبوله وعدم رفضه 

 .وليست شروطا  لوجوب األخذ  به



 

والحمد هلل الذي بنعمته 

 تتم الصالحات


