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 :مقدمة

إن اهلل تعاىل أرسل رسوله الكرمي حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم للناس كافة بشريا ونذيرا 
الة على صدقه صلى اهلل عليه مبعجزات كثرية ومتنوعة د وأيده ,وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا

قال (.القرآن الكرمي)الدة ومن أعظم هذه املعجزات املعجزة اخل,وسلم فيما يبلغه عن ربه جل وعال 
من الناس إنما كان الذي  ما على مثله آما من نبي إال وآتاه اهلل  :"عليه الصالة والسالم 

 .1..."يوحى  اأوتيته وحي

إنا  :"وقد تكفل الكرمي سبحانه وتعاىل حبفظ هدا الكتاب املتضمن هلده املعجزة اخلالدة، فقال تعاىل 
ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا  :" وقال أيضا 2"نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

  .3"جمعه وقرآنه ف إذا قراناه ف اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه

وال شك أن إنزال الكتاب على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم معجزة خالدة تصرف على مقتضى 
اإلنسان مهما تغريت ذلك بان  هذا الكتاب يتضمن كل اهلدايات اليت حيتاج إليها ...احلكمة 

وقد أشار . 4"إن هذا القرءان يهدي للتي أقوم:" أحواهلم ومهما اختلفت مواقعهم قال تعاىل
كتاب أنزلناه إليك مبارك  :"القرءان نفسه إىل بعض مظاهر احلكمة من نزوله يف قوله تعاىل 

 .5"ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب

رمي والنظر فيما تؤول إليه كلماته من معان وتوجيهات وأحكام فاملقصود إذن هو تدبر القرءان الك
 .وهذا ما يضطلع به املفسرون لكتاب اهلل تعاىل...وحكم متثل جتليات لرمحة اهلل تعاىل وعدله وعلمه 

 (القرآن الكريم) موضوع التفسير 

                                                 
1

  
2

 .9الحجر  
3

 .61-61القيـــامة  
4

 .9اإلسراء  
5

 .81سورة ص  
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 7اخلامت( ص)مد بن عبد اهلل اهلل جّل شأنه اخلامتة للرساالت املنزل على النيّب حم 6القرآن الكرمي هو رسالة
 . 9واألمة الشاهدة على الناس 8إىل األمة اإلسالمية خري أمة ُأخرجت للناس( ص)لألنبياء 

 . 10هو كتاب احلق املطلق الذي أنزله احلق سبحانه باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

البشر وإمنا هو كلمة اهلل تعاىل كالم ضع هلا  وكونه كتاب احلق املطلق أي أنه ال خيضع للنسبية اليت خي
 .املتصف بكل كمال 

كتاب اهلل تعاىل تتجلى فيه صفات اجلمال واجلالل اليت وجبت هلل تعاىل من الرمحة والعدل واحلكمة 
 ...والعلم وغريها من الصفات

، فإننا نؤمن هبده ...احلكيم فربنا سبحانه وتعاىل عندما خيربنا عن نفسه ويقول بأنه العليم وأنه اخلبري وأنه 
الصفات من جهة ولكن ال نكتفي بذلك بل نؤمن بأن هذه الصفات سيكون هلا جتليات يف كالمه 

 ...سبحانه ويف شرعه ويف حكمه

 :ومما يدل على أن القرآن الكرمي كتاب حق مطلق 

الباطل من بين    وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه:" إخبار اهلل سبحانه بذلك يف مثل قوله تعاىل  -أ  
 .11"يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد

                                                 

6
من   لم تفعل فما بلغت رسالته واهلل يعصمك    يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ف إن:" مستلهم من قوله تعالى   

 (النساء" ) الناس

7
 (.األحزاب". ) ا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخاتم النبيينم:" يدل عليه قوله تعالى  

8
 (.آل عمران ..." )  كنتم خير أمة أخرجت للناس:" لقوله تعالى  

9
 (.البقرة ومعناه في سورة الحج .." )  وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس:" يدل عليه قوله تعالى   

10
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق ا لما بين يديه  :" جع  الكتب السابقة ليفصل فيما يقع بينها من الخالف  لقوله تعالى إليه يرد تر  

 .                             من سورة المائدة " من الكتاب ومهيمنا عليه
11

 .16فصلت  
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 .وغريها من النصوص. 12...."ذلك الكتاب ال ريب فيه:" وقوله تعاىل

يف مباحث العقيدة ندرس اخلالف الذي دار قدمياً بني املعتزلة واجلمهور حول القرآن الكرمي هل  -ب  
أنه نزل لزمن  –من مجلة ما يعي  –لوق يعي ألن القول بأن القرآن خم .هو أزيل قدمي أم هو خملوق

 معيّـن ومكان معيّـن وإنسان معيّـن ، وعليه ميكن القول بأنه ال يصلح ملا قبله أو بعده وهذا خطأ 
كبري  فالقرآن الكرمي أزيل قدمي أي أنه كان قبل الزمان وقبل املكان وقبل اإلنسان وعليه فهو ، منذ 

صاحل لكل زمان وكل مكان وكل إنسان ومما يدل على ذلك ما ورد  ، (ص)نزوله على سيدنا حممد 
و  " طه" إن اهلل تبارك وتعالى قرأ( ص) رسول اهلل:" يف مسند الدارمي عن أيب هريرة قال قال

قبل أن يخلق السماوات واألرض بألفي عام ف لما سمعت المالئكة القرآن ق الوا    " ياسين"
ابن فورك معناه أن اهلل أظهر كالمه  وأمسعه من أراد أن  قال  "طوبى ألمة ينزل هذا عليها:"

 .    يسمعه من املالئكة

كما نقرأ إصرار علماء كبار من  أمثال اإلمام أمحد بن حنبل واإلمام البخاري احملدث واإلمام الشعيب 
على احلجج  ورّدهم. قدميا ألنه يتعلق بالذات اإلهلية  القدمية  احملدث على كون القرآن الكرمي أزلياً 

 .الواهية اليت تشبث هبا القائلون خبلق القرآن

اختارها اهلل سبحانه وتعاىل لتكون مستودعاً ألسراره وأنواره وأخباره  13والقرآن الكرمي ألفاظه عربية 
 ... وأحكامه وحكمه

ىل على ليها يف استعمال عامة اإلنسان كفضل اهلل تعاع -وهي يف النص القرآين –وفضل الكلمة القرآنية 
 .سائر خلقه

تبيُـّناً وعمالً وبياناً ، أقبل على اهلل تعاىل ومن أعرض  –مبضامينها ومقتضياهتا الشرعية  –من أقبل عليها 
 .عرض عنه اهلل تعاىل أعنها 

                                                 
12

 .6البقرة   
13
 .691الشعراء من سورة" ن من المنذرين بلسان عربي مبيننزل به الروح األمين على ق لبك لتكو :" لقوله تعالى   
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الكلمة القرآنية تتعلق بالذات اإلهلية األزلية القدمية ، جالهلا من جالل اهلل جّل شانه وكماهلا من كمال 
لكل إنسان يف كل زمان وكل مكان ألهنا  –الكرمي  منذ نزول القرآن –شأنه ، هي صاحلة  اهلل جلّ 

 .كانت قبل الزمان وقبل املكان وقبل اإلنسان

 بصدق على الكون كله، ألفاظه حمدودة وآياته معدودة ومع هذا احلد والعد فإنه يبقى حاكماً 

 .سابقا باإلخبار عّمـا جيري يف الكون كله 

 .لعدل على اخللق كلهبا حاكماً 

ـهاً   .لإلنسان وهادياً إيّـاه لليت هي أقوم موجِّ

 .مهما تغيّـرت األحوال والظروف

بل إن العقل السليم الذي مل يفسد باالستسالم للمناهج الفاسدة ومل يتخلَّ عن الضوابط والقواعد العقلية 
 ،..الرائدة

 ..والقلب السليم الذي مل يطبع عليه ومل يقفل 

بالتطابق التام بني حديث القرآن الكرمي وما جرى وما جيري وما يستجد يف عامل املعرفة على  يشهدان
القرآن يفسره :" (ض)ولعله بعض املراد من قول ابن مسعود  ..مستوى األكوان واإلنسان واحليوان

 ". الزمان

 :مميزات الخطاب القرآني

 :من أهم مميزات اخلطاب القرآين

 :يهااجلِـدة بكل معان - 6
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 لقد امتاز القرآن الكرمي 

باجلِـّدة يف املفاهيم وعلى رأسها مفاهيم الكون واإلنسان واحلياة اليت تشرتك يف كوهنا خلَق اهلل جّل  -أ 
 .شأنه

ـكـّرم ، اخلليفة، املستعَمـر، والعابد*  
ُ
 .تصور جديد لإلنسان امل

ق الوا بلى  "ن الكرمي منذ آبتعبري القر  تصوُّر جديد للحياة وأهنا ممتدة من األزل إىل األبد أو*  
 .15"ق الوا بلى وربنا"إىل أن  14"شهدنا

خلقه اهلل جّل شأنه وحتمل صور جديد للكون وأنه مسخر لإلنسان ليقوم بالوظيفة اليت من أجلها ت*  
 .وإشفاقاً ومحلها اإلنسان اليت نأت حبملها السماوات واألرض واجلبال خوفاً  األمانة

املنهج الذي حيدد العالقة الشرعية بني هذا اإلنسان وخالقه واليت جتلى باطناً يف اإلميان اجلّدة يف  - ب
 .وظاهراً يف العالقة الشرعية بني اإلنسان وما ومن حييط به من خلق اهلل. باهلل تعاىل واإلخالص له

  16"وال تفسدوا في ا ألرض بعد إصالحها:" ليصلح هذا الكون وال يفسد . 
 17"ال يضل وال يشقى:" ويهتدي و  ليسعد اإلنسان. 

 لتطيب احلياة يف عامل الشهادة وتكون يف عامل الغيب فوزاً وسعادة. 

بأنه ال يخلَ ق على كثرة الرد، وال تنتهي عجائبه  ( ص)باجلِــدة يف الفظ واملعىن وقد وصفه احلبيب 
 18...وال تشبعه العلماء وال تمّله األتقياء

                                                 

14
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم  :" والمقصود بها كلمة التوحيد التي قالها الناس في عالم الدر وشار إليها قوله تعالى   

 من سورة األعراف." ..ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ق الوا بلي شهدنا

15
ق ال أليس هذا  :" لمة اإلعتذار التي يلقيها الكفار يوم القيامة عندما يقفون بين يدي هللا الجبار للحساب والواردة في قوله تعالىالمقصود بها ك 

 .من سورة األنعام..." بالحق ق الوا بلى وربنا  
16

 .11األعراف 
17

 .686سورة طـــه   



 

 

 

 

 

لخضر بوعلي. ذ******************مدخل إلى علم التفسير    

 

Royaume du Maroc 

Université Mohamed 1
er

 

Faculté Pluridisciplinaire 

Nador 

 المملكة المغربية
 ولجامعة محمد ال 

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

6 

 :األثر الذي ال حّد له - 8

ن القرآن الكرمي له أثره البالغ يف اإلنسان وغري اإلنسان، وإذا كان القرآن الكرمي الذي هو مظهر من إ
ثر يف الناس مظاهر عدل اهلل تعاىل ال جيعل الناس يف درجة واحدة، فال ميكن أن يكون له نفس األ

.مهما اختلفوا  

يف الناس حبسب اختالف الناس يف  إن القرآن الكرمي يضع اإلنسان حيث وضعه وعليه فإن أثره خيتلف
.مواقفهم منه  

:يف سورة النحل ذكر القرآن الكرمي، بكل موضوعية وأمانة ، اختالف الناس يف تقييمهم للقرآن الكرمي  

.19..."وإذا قيل لهم ما ذا أنزل ربكم ق الوا أساطير األولين...:" عندما حتدث عن املشركني قال   

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل  :" س السؤال فنني وقد طرح عليهم نويف نفس السورة حيكي موقف املؤم
.20.."ربكم ق الوا خيرا    

وننزل من  :" وبناء على اختالف موقفهم منه اختلفت مواقفه منهم فنقرأ يف سورة اإلسراء قوله تعاىل
.21"القرآن ما هو شف اء ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظالمين إال خسارا    

ولو جعلناه قرآنا  أعجميا  لق الوا لوال  :" قرأ ، تأكيداً هلذا املعىن قوله تعاىل وكذا يف سورة فصلت ن
في  فصلت آياته أأعجمي وعربي ق ل هو للذين آمنوا هدى وشف اء والذين ال يؤمنون  

.22..."ئك يُ ناَدْون من مكان بعيدآذانهم وقر وهو عليهم عمى أول  

                                                                                                                                                         
18

 (.ض)ية اإلمام علي جزء من حديث طويل أورده الترمذي في فضل القرآن الكريم بروا  
19

 .81النحل  
20

 .03النحل  
21

 .18اإلسراء   
22

 .10.فصلت 
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وإن أحد من المشركين  :" ذلك جاء قوله تعاىل املشرك املنصف ومن أجل شك أنه يؤثر حىت يفوال 
.لعله يهتدي أو تقوم عليه احلجة. 23.".استجارك ف أجره حتى يسمع كالم اهلل ثم أبلغه مأمنه  

لو  :" كيف ال وهو يؤثر يف اجلبال الراسيات والصخور الصماء بالتصدع لو أنزله اهلل عليها ، قال تعاىل
عا  متصدعا  من خشية اهلل وتلك األمثال نضربها  أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاش

.24"للناس لعلهم يتفكرون  

.25"وهم ينهون عنه وينأون عنه:"وإدراكاً من املشركني هلذا األثر ابتعدوا عنه وأبعدوا الناس عنه قال تعاىل   

وق ال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن  :" وسجل عليهم موقفاً واضحاً  يف قوله تعاىل
 26.."ا فيه لعلكم تغلبونوالغو 

 وحاجة االنسانية إلى الهدايات القرآنية (:ص)فضل اهلل الكريم على اإلنسانية ببعثة محمد 
 

  لقد مر على اإلنسانية حني من الدهر وهي تتخبط يف الضالل املبني وتسري يف غياهب
 صلى اهلل ،  وقد قيل يف مدح رسول اهللخالق وتنازع األهواءاألوهام واضطراب من فوضى األ

 :عليه وسلم ووصف حال اجملتمع الذي بعث فيه

 .إال على صنم قد هام يف صنم*** هبم  رُّ فوضى ال مت والناسُ  أتيتَ                
  هايفأرسل إل  بروح من أمره وتسعد بوحي السماءراد اهلل تعاىل هلذه اإلنسانية أن ترقى أمث، 

واختاره أمينا على وحيه هو حممد بن عبد اهلل رسوال صنعه على عينه  ،على فرتة من الرسل
 . نيب الرمحة ومبدد الظلمة وكاشف الغمة ،رسول اهلل وخامت النبيني

                                                 
23

 .1التوبة   
24

 .86الحشر  
25

 .82األنعام  
26

 .81فصلت  
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  ،أرسله  إىل هذه اإلنسانية املعذبة ليزيل شقوهتا ويضع عنها إصرها واألغالل اليت كانت عليها
هم من الظلمات  يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرج"وأنزل عليه كتابا 

وجعل له منه معجزة باهرة ، شاهدة " إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
هدى  " على صدق دعوته فكان القرآن هو اهلداية واحلجة ، هداية اخللق وحجة رسول احلق 

 ".للناس وبينات من الهدى والفرق ان

 م مشاعرهم ومل يعرض عنه إال تفاعل املسلمون مع القرآن بعد أن وصل إىل قلوهبم ومتلك عليه
الذين كانت على قلوهبم أقفاهلا  ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا ورفع اإلسالم رايته خفاقة 

 .وأقام صرح احلق على أنقاض الباطل
 ون هبذا  الكتاب الذي جعل اهلل فيه اهلدى والنور واتضح هلم قول اهلل تعاىل مسعد املسل ":

فيه نبأ ما كان  ( :" ص)وقول رسول اهلل  "ي أقوم  إن هذا القرآن يهدي للتي ه
قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من  

جبار قصمه اهلل ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اهلل ، وهو حبل اهلل المتين وهو  
وال تلتبس   الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي ال تزيغ به األهواء ،

به األلسنة وال تشبع منه العلماء وال يخلق على كثرة الرد ، وال تنقضي عجائبه ، وهو  
إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ، : الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى ق الوا  

من ق ال به صدق ومن  عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى  
 ".صراط مستقيم

 سلمون أنه ال شرف إال والقرآن سبيل إليه وال خري إال والقرآن دليل عليه فأخذوا أدرك امل
 .يتدبرون يف آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا واآلخرة
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  ُصا يفهمون القرآن ألنه نزل بلساهنم وكانوا بارعني يف اللسان يدركون لّ كان القوم عربا خ
صافية مل يشوهها قبح االبتداع وحتكم األهواء وتسلط العقائد  معانيه ومراميه ، وكانت قلوهبم

 .الفاسدة
  وكانت تستوقفهم بعض النصوص اليت دقت عليهم أو على بعضهم مراميها وخفيت معانيها

فيكشف هلم ( ص)ولكن مل يطل هبم انتظار الوصول إىل املعىن إذ كانوا يرجعون إىل رسول اهلل 
ا خفي من إدراكهم وهو الذي كلفه اهلل تعاىل بالبيان بعد ما دق عن أفهامهم وجيلي هلم م

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ف إن لم تفعل فما بلغت  :" البالغ قال تعاىل 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس  :" وقال تعاىل ..." رساالته واهلل يعصمك من الناس
 ".ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

 ى هذه احلال  ما قدر اهلل هلم أن يكونوا ، يفهمون كتاب اهلل على حقيقته ظل املسلمون عل
فدانت هلم ...ويف صفائه ويعملون به على بينة من نصه وروحه فعاشوا أعزاء ، أقوياء، كرماء 

 .األمم
 :تعريف التفسير

يء يقال فسر الشيء فسرا  وفّسر الش" َفَسرَ " مصدر فّسر وفعله الثالثي هو  :التفسري لغة
 .على التفعيل للتكثريصيغ تفسريا وإمنا 

 تدور يف لغة العرب على البيان والكشف والوضوح " فسر" ومادة 
وقال الراغب األصفهاين فسر وسفر يتقارب معنامها كما يتقارب لفظامها ولكن جعل الفسر 

سفرت وجعل السفر إلبراز األعيان لألبصار فقيل وأسفر الصبح  و .. إلظهار املعىن املعقول
 .املرأة إذا كشفت عن حسنها

 :التفسري يف االصطالح
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والناظر يف هذه التعريفات يلحظ أن بعض العلماء أدخل يف  تعددت تعريفات التفسري،
 :التعريف مجلة من علوم القرآن ، وهناك من مل مييز بني التفسري والعلوم األخرى 

لفاظ القرآن ن كيفية النطق بأ علم يبحث فيه عالتفسري: " قال أبو حيان األندلسي  - 1
ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حال الرتكيب وتتمات 

 .."ذلك
التفسري هو العلم مبدلول القرآن وخاصية كيفية داللته وأسباب النزول :" وقال ابن عرفة  – 2

 ".والناسخ واملنسوخ
التفسري علم يفهم به كتاب اهلل املنزل على :" لربهان وقال الزركشي بدر الدين يف ا – 3

 ".سيبدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه
علم يبحث فيه عن :" وقال حممد عبد العظيم الزرقاين يف مناهل العرفان يف علوم القرآن – 4

 ".لطاقة البشريةأحوال القرآن من حيث داللته على مراد اهلل تعاىل بقدر ا
قدم على قول من يرى أن التفسري علم ويف املقابل هناك من ــهذه التعاريف تُ : مالحظة

مد العلماء من ال يرى أن التفسري علم وأن عّده من مجلة العلوم فيه تساهل  نبه الشيخ حم
 . لة يف مقدمة تفسريه التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور على هذه املسأ

 :يلتعريف التأو 
ويدور  ،ره اجملرد َأَوَل وأألجذو " أّول:" هو مصدر على وزن تفعيل لفعل  :  التأويل يف اللغة

يف اللغة على معىن الرجوع والتحقق وفيه أن تأويل الكالم رجوع به إىل ما قصده املتكلم وهو 
 :على قسمني

 .من كالمه وهذا ما يتصل بالتفسري مبيان مقصود املتكل –أ 
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الذي يؤول إليه الكالم، أي ظهور حقيقة الكالم يف الواقع كما يف قوله تعاىل املوجود  –ب 
ق ال  يا أبِت هذا تأويل رؤياي من  قبل قد جعلها  : على لسان يوسف عليه السالم

على علم هدى ورحمة لقوم  ولقد جئناهم بكتاب فصلناه   ":وقوله تعاىل " ربي حق ا
أويله يقول الذين نسوه من قبل قد  يومنون هل ينظرون إال تأويله، يوم يأتي ت

 ". جاءت رسل ربنا بالحق

:مالحظة  
أن تفسري الكالم ليس هو نفس ما يوجد يف اخلارج، بل هو بيانه : الفرق بني معنيي التأويل السابقني

.فالتفسري من جنس الكالم، أي تفسري الكالم بكالم يوضحه. وشرحه وكشف معناه  
ور به، وترك املنهي عنه، وكذا وقوع املخرب به، فليس هو من جنس وأما التأويل الذي هو فعل املأم

.الكالم  
 التأويل يف االصطالح: 
.التأويل هو رد الشيء إىل الغاية املرادة منه، علما كان أو فعال: "قال الراغب األصفهاين  
:بين التفسير والتأويل  

:أقوال اله يف ثالثة ميكن إمجإن الفرق بني التفسري والتأويل فيه خالف بني العلماء   
.إن التفسري والتأويل مرتادفان - 1  

:والدليل على هذا املعىن  
27"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"قوله صلى اهلل عليه وسلم البن عباس  *   
28)".أنا ممن يعلم تأويله"وقول ابن عباس رضي اهلل عنهما  *  

واختلف أهل التأويل يف "وقوله " يل قوله تعاىلالقول يف تأو : "وقول ابن جرير الطربي يف تفسريه* 
(.فإن املراد من التأويل هنا التفسري" هذه اآلية  

                                                 

 .رواه اإلمام أحمد في مسنده (27)
 .أخرجه الطبراني في تفسيره (28)
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.أي القرآن" الراسخون يف العلم يعلمون تأويله"وقول جماهد *   
.وهو على قولني اوخصوص اإن بني التفسري والتأويل عموم - 8  

التفسري أعم من التأويل وأكثر استعماله : "إن التفسري أعم من التأويل، قال الراغب األصفهاين *  
   (29)"....يف األلفاظ ومفرداهتا وأكثر استعمال التأويل يف املعاين واجلمل كتأويل الرؤيا

أي ما يؤوالن . إن التأويل أعم جلريانه يف الكالم وغري، يقال تأويل الكالم كذا، وتأويل األمر كذا *  
    (30)....م ومدلوله إليه خبالف التفسري فإنه خيص الكال

:وهو على أربعة أقوال اً إن بينهما تباين - 0  
(31).إن التفسري هو القطع بأن مراد اهلل كذا، والتأويل ترجيح أحد احملتمالت بدون قطع *    
إن التفسري يتوقف على النقل : التفسري ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية، قال اخلازن *  

(32).الصحيح مالتأويل يتوقف على الفهاملسموع، و   
وهو فيما  (33)"وما يعلم تاويله إال اهلل: "علم التفسري للخلق وعلم التأويل للحق، قال تعاىل *  

(34).يرجع إىل الغيب الذي أهبمه اهلل تعاىل كالساعة مىت وقوعها وأشراطها ومىت ظهورها  
الرجوع لعاقبة  أيلتأويل تفسري باطن اللفظ وا ن وضع اللفظ إما حقيقة أو جمازا،التفسري بيا *  

  (    35)...إخبار عن دليلاألمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة املراد، والتفسري 
: أن التفسري يتعلق ببيان املعىن، وأن التأويل له مفهومان صحيحان من خالل ما سبق  تبني: مالحظة

.رجع إليه حقيقة الشيءي: أي ليه الكالمإ ؤوليلتفسري، واآلخر يراد به ما أحدمها يوافق معىن ا  

 :أقسام التفسير

                                                 

 .371/ص/2/اإلتقان للسيوطي ج (29)
 .2/اإلكسير في علم التفسير للطوفي ص (30)
 371/ص/2/تقان للسيوطي جاإل (31)

 .31/ص/3/تفسير الخازن ج (32)
 .7/سورة آل عمران اآلية  (33)
 . د فهد الرومي" بحوث في أصول التفسير ومناهجه"يرجع إلى كتاب  (34)

 371/ص/2/اإلتقان للسيوطي ج (35)
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 :ختتلف التفاسري باختالف االعتبارات وتتنوع إىل أقسام

 :د من التفسريباعتبار املقص -       أ

وهذا ... هناك تفسري جاف ال يتجاوز معاين األلفاظ والرتاكيب واإلعراب، والبالغة، وغريها      *
اللغوي أو األديب منه إىل بيان مراد اهلل تعاىل من كالمه، والوقوف على أقرب ما يكون إىل العمل 

 .هداياته

تفسري جيعل هدفه جتلية هدايات اهلل تعاىل، وتعاليم القرآن، وحكمة اهلل البالغة فيما شرع هلم       *
ملقصود وهو النوع ااهلل،   من األحكام، على وجه يفتح القلوب، ويدفع النفوس إىل االهتداء  هبدى

 ..بالدعوة إىل التدبر، والذي ينبغي أن يكون مقصودا بالتفسري، وهو الذي متّس  احلاجة إليه

ولعله كان السر الكامن وراء ما أتت به األمة اإلسالمية من العجب يف اهلداية واإلصالح واإلنقاذ، 
 .والتأييد على أقوى الدول املعادية لدعوة احلق  فكتب اهلل هلم النصر

 :اعتبار املوضوعب - ب

 :التفسري أربعة: قال ابن عباس رضي اهلل عنه

 .حالل وحرام ال يعذر أحد جبهله-  

ويشمل تفسري مجيع اآليات القرآنية املتضمنة لألحكام الشرعية القطعية واليت وقع عليها إمجاع العلماء 
حتما قطعية الداللة على  هذه اآليات تكون. واليت تعرف عند الفقهاء باملعلوم من الدين بالضرورة . 

وال حيتاج العلماء إىل إعمال العقل وال إىل االجتهاد من أجل التوصل إىل ما تدل . هذه األحكام 
ويأيت وضوحها وعدم . هذه األحكام هلا قدسية النص اليت استُنبطت منه. عليه من األحكام الشرعية

 .إىل العلم هبا  -كل الناس  –حاجة النصوص الدالة عليها إىل اجتهاد لشدة حاجة الناس 
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من هذه اآليات ما يتضمن األحكام املتعلقة بأركان اإلميان وأركان اإلسالم وأصول املعامالت وأصول 
 :ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر اآليات التالية. األخالق

 يف العقيدة: 

 :يف التوحيد العقدي

 .36"رحمن الرحيموإلهكم إله واحد ال إله إال هو ال:" قال تعاىل 

 :وحرمة اإلشراك( العبادات) يف التوحيد لعملي 

 .37"..واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا:" قال تعاىل

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه  :" قال تعاىل
 .38..."ورسله ال نفرق بين أحد من رسله

نوا آِم نوا باهلل ورسوله والكتاب الذي نّزل على رسوله  يا أيها الذين آَم :" قال تعاىل
والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد  

 .39" ًً ضل ضالال  بعيدا

 :يف العبادات

اطمأننتم ف أقيموا الصالة إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا   ف إذا:"..قال تعاىل 
 .40"موقوتا

                                                 
36

 .618البقرة   
37

 .01النساء   
38

 .811البقرة  
39

 .601النساء  
40

 .638النساء  
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 .41" فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون:" تعاىلقال 

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهلل فبشرهم بعذاب  :" قال تعاىل
 .42..." اليم

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

 .43..."أخر

وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر ف إن اهلل غني عن  :" قال تعاىل
 .44"العالمين

 :يف املعامالت

وال تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق ا من  :" قال تعاىل 
 .45"علمونأموال الناس باإلثم وأنتم ت

يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا  منهم وال نساء  :" قال تعاىل
من نساء عسى أن يكّن خيرا  منهّن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللق اب بئس االسم  

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا  . الفسوق بعد اإليمان ومن لم ينب ف أولئك هم الظالمون
را  من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا  أيحب أحدكم أن  كثي

 .46..."يأكل لحم أخيه ميِّ تا  فكرهتموه واتقوا اهلل إن اهلل توّاب رحيم

                                                 
41

 .1-1الماعون   
42

 .01التوبة  
43

 618البقرة   
44

 .92آل عمران  
45

 .612البقرة   
46

 .68 -66الحجرات   
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 .وغري ذلك من األحكام الواضحة احلكم واملعىن

 .تفسري تفسره العرب بألسنتها -        

حظيت بعناية املعجميني وتتبعوها وحبثوا عن أصوهلا اللغوية وهي  وفيه إشارة إىل أن الكلمة لقرآنية
أصول معتربة  عند نزول القرآن الكرمي وعند تفسري القرآن الكرمي ألنه خاطب هبا من كان يدرك 

غري أنه ال بد من مراعاة التطور الداليل للكلمة القرآنية وهي تتنزل عرب مراحل ويف نصوص . معناها 
قات خمتلفة ويف جماالت علمية خمتلفة لتؤسس مفهوماً جديداً  ينتمي إىل الثقافة متتالية ويف سيا

 .  اإلسالمية ويعرب عن انتمائه إليها

 .تفسري يفسره العلماء -        

إّن ( :" ص)لعله يشري من خالل هذا التقسيم إىل حديث النعمان بن بشري الذي قال فيه النيب 
 ن وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهّن كثير من الناس فمن  الحرام بيِّ إّن    الحالل بيِّ ن و

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 اهلل  

 .47"محارمه

ل من وجه وتشبه اجلرام من وجه آخر مهن نظر إليها هناك يف الشرع أمور تتعدد وجوهها وتشبه احلال
من جهة احلالل حكم حِبـّليّـتها ومن نظر إليها من جهة احلرام حكم حِبـرمتها ، والعلماء وحدهم 

وهذا كثري يف الوحي . القادرون على تقليبها على وجوهها كلها وموازنتها قبل اإلسراع إىل احلكم عليها
وهذه النصوص هي اهلي يعرب عنها بأهنا نصوص ظنية . ديث الشريف بِشقيه القرآن الكرمي واحل

الداللة أو يقال عنها بأهنا نصوص ضعيفة واملراد وكوهنا ضعيفة أي ضعيفة الداللة على ما تدل عليه 
 .من األحكام

                                                 
47

 .عن النعمان بن بشير. البخاري  
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 .تفسري ال يعلمه إال اهلل -        

وهي مباحث )به وأبوابه اليت تدرس فيه والتشابه له أسبا –يف مقابل احملكم  –واملقصود به املتشابه 
 ...( .علوم القرآن ومباحث العقيدة وغريها

الذي يفيد التحيّـز يف ) وأكثره يأيت بإسناد بعض األمور الواضحة إىل اهلل تعاىل كاليد والوجه واجمليء 
 ...ومثله االستواء على العرش ( مكان 

ومن أنكرها سقط يف ( والعياذ باهلل تعاىل  )وهذه أمور من أخذها على ظاهرها سقط يف التشبيه 
 ( .والعياذ باهلل تعاىل ) التعطيل 

 .فهي أمور نؤمن هبا كما أخرب هبا العليم  ونوكل تفاصيل علمها إىل من أحاط بكل شيء علماً 

الرحمان على العرش استوى  :" والقاعدة فيها ما أجاب به أحد العلماء ملا سئل عن قوله تعاىل
     49"االستواء معلوم والكيف مجهول واإليمان به واجب والسؤال عنه بدعة:"  فقال له. 48"

 :باعتبار املنهج املتبع يف بيان مراد اهلل تعاىل من كتابه -ج

 .إن القرآن الكرمي هو رسالة اهلل تعاىل إىل عباده، واالنتفاع به إمنا يكون بالعمل مبقتضاه

فهم املراد منه، والفهم إمنا يكون بالتدبر، والتدبر حيتاج إىل والعمل  مبقتضاه إمنا يتوقف أساساً على 
 .أدوات ليكون الدرس شديد الصلة بالوحي الشريف نصاً وروحاً 

ومن أبرز . تربز أمهية املنهج املتبع يف التفسري –ابتداء وبقاء  –ومن هنا تربز أمهية التفسري ومعه 
 :مناهج التفسري

 .تفسري باملأثورال: تفسري بالروايةال -        
                                                 

48
 .1طـــه   
49

 .يروى هذا الكالم الجميل عن اإلمام مالك كما يروى عن غيره وأيّـاً كان قائله فهو كالم ال يجوز أن يخطئه طالب العلم  
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 .التفسري بالرأي: تفسري بالدرايةال -        

 .اإلشاري الصويف التفسري: تفسري باإلشارةال -        

 : في عهد الصحابة مصادر التفسير

القرآن الكرمي، النيب صلى اهلل عليه وسلم، االجتهاد، وأهل : مصادر التفسري يف عهد الصحابة أربعة وهي
 : اآليتالكتاب، وبياهنا ك

 القرآن الكرمي: املصدر األول

ه، بيت القرآنية بل تعددت وتنوعت أسالمل يرد القرآن الكرمي على نظم واحد وبنفس املنهج يف تناول اآليا
خرى، ومنه العام واخلاص، نه الذي أطلق يف سورة مث قيد يف أفمنه ما أمجل يف موضع وفصل يف موضع آخر، وم

معمال إياه فيقيد املطلق  دراية بذلك مستحضرا ذلك يف تفسريهىل أن يكون على فعلى املفسر لكتاب اهلل تعا
 ...وخيصص العام، ويقابل اآليات بعضها ببعض

 :فتفسري القرآن بالقرآن قد يكون

َوِإن َيُك َصاِدق ا   }[ : 81]سورة غافر اآلية  تفسري قوله تعاىل يفمثل : تبني للمجمل -6
عجَّل يف {مْ ُيِصْبُكْم َبْعُض الذي َيِعُدكُ 

ُ
آخر  الدنيا، لقوله تعاىل يف بأنه العذاب األدىن امل

فَ ِإمَّا ُنرَِينََّك َبْعَض الذي َنِعُدُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَ إَِلْينَ ا  }[ : 22]هذه السورة آية 
 ...{ُيْرَجُعونَ 

  يلقتل، ففآية الَظَهار مع آية امثال ذلك كما هو عند بعض العلماء : محل املطلق على املقيد -8

وىف كفَّارة القتل، .. { فََتْحرِيُر رَقََبة  }[ : 0]سورة اجملادلة آية  ارة الَظَهار يقول اهلل تعاىل يفكفَّ 

اآلية األوىل  يففيُحمل املطلق .. { فََتْحرِيُر رَقََبة  مُّْؤِمَنة  }[ : 98]سورة النساء آية  يقول يف
ُقيَّد يف

 ...اآلية الثانية على امل



 

 

 

 

 

لخضر بوعلي. ذ******************مدخل إلى علم التفسير    

 

Royaume du Maroc 

Université Mohamed 1
er

 

Faculté Pluridisciplinaire 

Nador 

 المملكة المغربية
 ولجامعة محمد ال 

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

19 

فإن ما فيها من .. { ُيْجَز بِهِ   َمن َيْعَمْل سواء  }: مثل قوله تعاىل: م على اخلاصمحل العا -0

َوَمآ أََصاَبُكْم مِّن مُِّصيَبة  فَبَِما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَيْعُفوْا  }: عموم خُصصِّ مبثل قوله
 ..{ َعن َكثِير  

غريها، ومن  ، ومن طني يفبعض اآليات كخلق آدم من تراب يف  :اجلمع بني ما يُتوهم أنه خمتلف -1
َمرَّ هبا آدم من مبدأ خلقه إىل نفخ الروح  ار اليتمحأ مسنون، ومن صلصال، فإن هذا ذكر لألطو 

 .فيه

وبعض القراءات ، املعىن اللفظ وتتفق يف ختتلف مع غريها يفبعض القراءات : محل بعض القراءات على غريها
وبعض القراءات ختتلف ، اءتني تُعنيِّ املراد من القراءة األخرىاللفظ واملعىن، وإحدى القر  ختتلف مع غريها يف

 .ال زيادة فيها القراءة اليت  مفسِّرة للمجمل يفإحدى القراءتني زيادة والنقصان، وتكون الزيادة يفبال

 .النيب صلى اهلل عليه وسلم: املصدر الثاين

ه وسلم إذا أشكلت عليهم آية، ففسرها كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يرجعون إىل النيب صلى اهلل علي
: ملا نزلت هذه اآلية: "وما رواه أمحد والشيخان وغريمها عن ابن مسعود قالهلم صلى اهلل عليه وسلم، من ذلك 

يا رسول اهلل؛  :شق ذلك على الناس فقالوا[ . 18: األنعام]{ الذين آَمُنوْا َوَلْم يلبسوا إِيَماَنُهْم ِبظُ ْلم  }
إن الشرك لظلم عظيم؟ إمنا : إنه ليس الذى تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل: "م نفسه؟ قالوأينا ال يظل
 ".هو الشرك

 ما املقدار الذي بينه الرسول صلى اهلل عليه وسلم من القرآن ألصحابه؟ 

 :صلى اهلل عليه وسلم من القرآن ألصحابه املقدار الذى بيَّنه النيب اختلف العلماء يف

ذهب إىل القول بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنيَّ ألصحابه كل معاىن القرآن كما بنيَّ : األولالفريق 

َوأَْنَزْلنَ ا إَِلْيَك الذكر لُِتَبيَِّن لِلن َّاِس َما ُنزِّلَ إَِلْيِهْم  }، من بني ما استدلوا به قول اهلل تعاىل  هلم ألفاظه
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على أن الصحابة تعلَّموا من رسول اهلل صلى اهلل ، وما دلت عليه اآلثار [11 :النحل]  {َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّرُونَ 
 .عليه وسلم معاىن القرآن كلها، كما تعلَّموا ألفاظه

، من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يُبنيِّ ألصحابه من معاىن القرآن إال القليلقالوا أن : الفريق الثاين

ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُيفسِّر  : "زَّار عن عائشة قالتما أخرجه الب: بني ما استدلوا به
 .وغريها من األدلة "شيئا  من القرآن إال آيا  بعدد، علَّمه إياهَن جبريل

الرسول صلى اهلل عليه وسلم بنيَّ لفريقني حيث رأى أن الذهيب فقد اختار أن يتوسط بني اأما حممد حسني 
صحابه، كما تشهد بذلك كتب الصحاح، ومل يُبنيِّ كل معاىن القرآن، ألن من القرآن ما الكثري من معاىن القرآن أل

استأثر اهلل تعاىل بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاهتا، ومنه ما ال يُعذر أحد ىف جهالته  
 .كما صرّح بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير

 للكتاب أوجه بيان السُّنَّة: 

: بيان اجململ ىف القرآن، وتوضيح املشكل، وختصيص العام، وتقييد املطلق، فمن األول: الوجه األول -6
 -تفسريه : ومن الثاىن، بيانه عليه الصالة والسالم ملواقيت الصلوات اخلمس، وعدد ركعاهتا، وكيفيتها

حتى َيَتَبيََّن َلُكُم الخيط  } :للخيط األبيض واخليط األسود ىف قوله تعاىل -صلى اهلل عليه وسلم 
 .بأنه بياض النهار وسواد الليل[ 612: البقرة]{ األبيض ِمَن الخيط األسود ِمَن الفجر

الذين آَمُنواْ َوَلْم يلبسوا  }: قوله تعاىل الظلم يف -صلى اهلل عليه وسلم  - ختصيصه: ومن الثالث
ض الصحابة فهم َأن الظلم مراد منه العموم، حىت بالشرك، فإن بع[ 18: األنعام] {إِيَماَنُهْم ِبظُ ْلم  

 ".ليس بذلك، إنما هو الشرك: "صلى اهلل عليه وسلم م نفسه؟ فقال النيبوأينا مل يظل: قال

 .باليمني[ 01: املائدة]{ ف اقطعوا أَْيِدَيُهَما}: قوله تعاىل تقييده اليد يف: ومن الرابع

{ الضآلين}باليهود، و { المغضوب َعَلْيِهم}: انبيان معىن لفظ أو متعلقه، كبي: الوجه الثاين -8
 ...بالنصارى



 

 

 

 

 

لخضر بوعلي. ذ******************مدخل إلى علم التفسير    

 

Royaume du Maroc 

Université Mohamed 1
er

 

Faculté Pluridisciplinaire 

Nador 

 المملكة المغربية
 ولجامعة محمد ال 

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

21 

خالتها، القرآن الكرمي، كتحرمي نكاح املرأة على عمتها و  بيان أحكام زائدة على ما جاء يف: الوجه الثالث -0
 ...احملصن وصدقة الفطر، ورجم الزاين

أن آية كذا ُنِسَخت بكذا، أو أن  كأن يُبنيِّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: بيان النسخ: الوجه الرابع -1

بيان منه أن آية الوصية " ال وصية لوارث: " حكم كذا ُنِسخ بكذا، فقوله عليه الصالة والسالم
 .للوالدين واألقربني منسوخ حكمها وإن بقيت تالوهتا

د من ذلك الكتاب، ويكون القص السُّنَّة موافقة ملا جاء به بيان التأكيد، وذلك بأن تأيت: الوجه اخلامس -1
ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس : "وذلك كقوله عليه الصالة والسالم. تأكيد احلكم وتقويته

 .[89: النساء] {الَ تأكلوا أَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بالباطل}: فإنه يوافق قوله تعاىل" منه

 :االجتهاد وقوة االستنباط -املصدر الثالث من مصادر التفسري ىف عصر الصحابة 

كان الصحابة رضوان اهلل عليهم إذا مل جيدوا يف كتاب اهلل تفسريا وال يف سنة رسول اهلل، اجتهدوا وأعملوا 
 : رأيهم، معتمدين على أدوات هي

 .معرفة أوضاع اللغة وأسرارها: أوالً 

 .معرفة عادات العرب: ثانياً 

 .قرآنجزيرة العرب وقت نزول ال معرفة أحوال اليهود والنصارى يف: ثالثاً 

 .كقوة الفهم وسعة اإلدرا: رابعاً 

 أهل الكتاب من اليهود والنصارى -هذا العصر  لتفسري يفاملصدر الرابع من مصادر ا

يعترب قصص األنبياء واألمم الغابرة من املسائل املشرتكة بني القرآن الكرمي وكتب اليهود والنصارى من حيث 
صيلها، ومن الذين فسروا هذه ال والكتب األخرى حتدثت عن تفامجتناوهلا، غري أن القرآن الكرمي تناوهلا بإ

القصص باالعتماد عن اإلسرائيليات الصحابة رضوان اهلل عليهم يف حدود ما شرعه اهلل من ذلك، فكانوا ال 
 .وال يتعارض مع القرآنيأخذون إال ما يتوافق مع عقيدهتم 



 

 

 

 

 

لخضر بوعلي. ذ******************مدخل إلى علم التفسير    

 

Royaume du Maroc 

Université Mohamed 1
er

 

Faculté Pluridisciplinaire 

Nador 

 المملكة المغربية
 ولجامعة محمد ال 

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

22 

 :التفسير بالمأثور - 1
حيث " مناهل العرفان يف علوم القرآن" الشيخ حممد عبد العظيم الَزرقاين يف كتابهالتفسري باملأثور كما عرفه   

علما أن التفسري باملأثور تناول ما كان تفسرياً للقرآن بالقرآن، وما كان تفسرياً للقرآن بالسنة، وما كان تفسرياً : قال
 50.للقرآن باملوقوف على الصحابة أو التابعني على رأي

وعن إدراج تفسري "  واملفسرونريالتفس" ف الذي ذكره الدكتور حممد حسني الذهيب يف كتابهوهو نفُس التعري 
وإمنا أدرجنا يف التفسري املأثور ما روي عن التابعني، وإن كان :" التابعني يف املأثور علل الدكتور الذهيب ذلك بقوله

املأثور، كتفسري ابن جرير، بب التفسري وجدنا كت اهل هو من قبيل املأثور، أومن قبيل الرأي، ألن: فيه خالف
وغريه، مل تقتصر على ذكر ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وما روي عن الصحابة، بل ضمت إىل ذلك 

  51".ما نقل عن التابعني يف التفسري
 :تطور التفسير

 :اخلطوة األوىل
كما يروي  صلى اهلل عليه وسلميروون عن رسول اهلل تناقل بطريق الرواية فالصحابة ــيُ  يف هذه املرحلةكان التفسري 

  .بعضهم عن بعض والتابعون يروون عن الصحابة كما يروي بعضهم عن بعض 
 :اخلطوة الثانية

وكانت أبوابه متنوعة وكان التفسري بابا من أبواب احلديث ، فلم يفرد له ( ص)ابتدأ التدوين حلديث رسول اهلل 
 قرآن سورة سورة وآية آية من  بدايته إىل منتهاه ، التأليف اخلاص الذي يفسر ال

فجمع إىل جانب ذلك ما نسب من ( ص)وكان من العلماء من طاف يف األمصار ليجمع حديث رسول اهلل  
 111يزيد بن هارون السلمي ت : أو إىل التابعني ومن هؤالء ( ض)أو إىل الصحابة ( ص)تفسري إىل رسول اهلل 

هـ وروح بن عبادة  191هـ وسفيان بن عيينة ت  191هـ ووكيع بن اجلراح  ت  161ت هـ  وشعبة بن احلجاج  
هـ  249هـ وعبد بن محيد ت 221هـ وآدم بن أيب أياس ت 211هـ وعبد الرزاق بن مهام ت  212البصري ت 

هم وهؤالء مجيعهم كانوا من أئمة احلديث وكان مجعهم للتفسري مجعا لباب من أبواب احلديث ومل يكن مجع
 .للتفسري عن استقالل وانفراد، ومجيع ما نقله هؤالء عن أسالفهم إمنا نقلوه مسندا إليهم

 :اخلطوة الثالثة
                                                 

 .21:ص/ 2ج. حممد عبد العظيم الزرقاين" ن يف علوم القران مناهل العرفا" ـ  50
 131: ص/ 1ج .للدكتور حممد حسني الذهيب" التفسري واملفسرون"ـ  51



 

 

 

 

 

لخضر بوعلي. ذ******************مدخل إلى علم التفسير    

 

Royaume du Maroc 

Université Mohamed 1
er

 

Faculté Pluridisciplinaire 

Nador 

 المملكة المغربية
 ولجامعة محمد ال 

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

23 

يف هذه اخلطوة انفصل التفسري عن احلديث فأصبح علما قائما بنفسه ووضع التفسري لكل آية من القرآن الكرمي 
هـ  369هـ وأبو الشيخ ابن حبان ت  213ابن ماجة ت : ورتب ذلك على حسب ترتيب املصحف ومن هؤالء 

هـ واحلاكم  321هـ وابن أيب حامت ت  311هـ وأبو بكر بن املنذر النيسابوري ت  311وابن جرير الطربي ت 
 .هـ  411هـ وأبو بكر بن مردويه ت  412النيسابوري ت 

وليس فيها إال التفسري ( ض)بة أو إىل الصحا( ص)وتتميز هذه التفاسري بأهنا مجيعها مروية بالسند إىل رسول اهلل 
 ...املأثور

إال ما كان من ابن جرير الذي ذكر األقوال ووجهها ورجح بعضها على بعض وزاد على ذلك اإلعراب كلما   
 .دعت إليه احلاجة واستنبط األحكام اليت ميكن أن تؤخذ  من النصوص القرآنية

 :اخلطوة الرابعة 
ة وهي رواية التفسري باملأثور ولكن كان التجاوز يف الرواية باإلسناد حيث هذه اخلطوة مل تتجاوز اخلطوة السابق
سالفهم من املفسرين دون أن ينسبوها إىل نيد ونقلوا األقوال املأثورة عن أصنفت كتب اختصر أصحاهبا األسا

ما فيها قائليها فدخل الوضع يف التفسري والتبس الصحيح بالعليل وأصبح الناظر يف هذه الكتب يظن أن كل 
 .صحيح فنقله كثري من املتأخرين يف تفاسريهم كما نقلوا اإلسرائيليات على أهنا حقائق ثابتة

 :اخلطوة اخلامسة
هي أوسع اخلطى امتدت من العصر العباسي إىل يوم الناس هذا ، فبعد أن كان تدوين التفسري مقتصرا على 

 لي والتفسري النقلي املنقول عن سلف األمة صار التفسري جيمع بني الفهم العق
 ...علوم اللغة ، والنحو والصرف،  علم أصول الفقه وعلم املقاصد : باملوازاة مع هذا دونت علوم كثرية منها 

وظهرت مذاهب اخلالف الفقهي ، ومسائل الكالم ، وظهر التعصب املذهيب يف العصر العباسي ، وقامت الفرق  
 ...اإلسالمية بنشر مذاهبها والدعوة إليها ،

وترمجت كتب كثرية من كتب الفلسفة فامتزجت كل هذه العلوم وما يتعلق هبا بالتفسري حىت غلب اجلانب العقلي 
 .على اجلانب النقلي

 :وكانت النتيجة أن كل من برع يف فن من فنون العلم كاد يقتصر يف تفسريه على العلم الذي برع فيه 
تملة ونقل فروعه ومسائله اخلالفية كما فعل الزجاج والواحدي يف فالنحوي ال يهتم إال باإلعراب وذكر األوجه احمل

 .البسيط وأبو حيان األندلسي يف البحر احمليط
وصاحب العلوم العقلية ينقل أقوال الفالسفة واحلكماء ويعىن بشبههم وبالرد عليها كما فعل الفخر الرازي يف 

 .مفاتيح الغيب
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 .لرد على من خيالف مذهبه كما فعل اجلصاص والقرطيبوالفقيه يورد األدلة للفروع الفقهية ول
 .واملؤرخ ليس من مهه إال ذكر القصص واإلمحاض فيها وذكر أخبار السلف كالثعليب واخلازن

وأصحاب األهواء والبدع قصدهم تأويل كالم اهلل تعاىل وتنزيله على مذاهبهم الفاسدة على تفاوت يف ذلك فيما 
 ... بينهم

دوا إىل ناحية الرتغيب والرتهيب واستخراج املعاين االشارية من اآليات القرآنية مبا يتفق مع واصحاب التصوف قص
 ...مشارهبم ويتناسب مع مواجيدهم ومنهم ابن عريب وابو عبد الرمحن السلمي

 :التفسري املوضوعي
احيه املتشعبة فابن هناك من العلماء من ضيق جمال االهتمام والبحث يف التفسري فتكلم يف ناحية واحدة من نو 

وابو عبيد يف جماز " التبيان يف أقسام القرآن:"  القيم أفرد كتابا من مؤلفاته  للحديث عن اقسام القرآن مساه 
القرآن والراغب األصفهاين يف مفردات القرآن  وأبو جعفر النحاس يف الناسخ واملنسوخ من القرآن وأبو احلسن 

 ... أحكام القرآن  وغريهم كثري الواحدي يف أسباب النزول واجلصاص يف
يف عصرنا نالحظ غلبة التفسري األديب االجتماعي إىل جانب بعض احملاوالت العلمية ويف بعضها تكلف واضح 

 .فهي سنة باقية مبقدار ما بقي من هذه املذاهب –الفقهية أو الكالمية  –وأما التفاسري املذهبية 
رسم له خطا يبني فيه كيف تطور من زمن ظهوره إىل عصرنا احلايل ، واحلقيقة أن التفسري ال ميكن ألحد أن ي

إذ  كان من املتقدمني : وميكن القول أن املفسرين على اختالف عصورهم قد اشرتكوا يف اجتاهات التفسري كلها 
املنهج من أفرد تفسريا باملأثور فكذلك جند من املتأخرين من فعل ذلك وإذا كان من املتقدمني من فسر القرآن ب

اإلشاري فنجد من املتأخرين من فعل ذلك أيضا ومن املتقدمني من حاول إخضاع التفسري إىل مذهبه الفقهي أو 
 ... العقدي فكذلك فعل بعض املتأخرين  

 اللون الشخصي للتفسير المأثور
من  من املعلوم أن الشخص الذي يفسر نصًا من النصوص يُلون هذا التفسري بلونه الشخصي فهو يفهم 

العبارات معاين حسب مستواه الفكري، وحىت عندما يتصدى للتفسري النقلي فإنه جيمع ما حول هذه اآلية من 
املرويات ما يشعر أهنا متجهة إليه متعلقة به، فيقصد إىل ما يتبادر إىل ذهنه من معناها، مث تدفعه الفكرة العامة إىل 

هو يتأثر عقلياً حينما يقبل مروياً ويُعىن به وحينما يرفض مروياً ال أن يصل بني اآلية وما يُروى حوهلا يف اطمئنان ف
 .يرتاح إليه

ومل يسلم التفسري النقلي من اللون الشخصي والسبب يف ذلك أن املفسر الذي يعرف قيمة الرجال،  
اص، فيتحرى ويستطيع أن يْنِقَد السند، ويعرف أسباب الضعف يف الرواية، يطبع تفسريه هبذا الطابع الشخصي اخل



 

 

 

 

 

لخضر بوعلي. ذ******************مدخل إلى علم التفسير    

 

Royaume du Maroc 

Université Mohamed 1
er

 

Faculté Pluridisciplinaire 

Nador 

 المملكة المغربية
 ولجامعة محمد ال 

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

25 

الصحة فيما يرويه، أما الذي ليس عنده قدرة على نقد الرجال، ونقد املروي عنهم، فحاطب ليل جيمع كل ما 
  52.ينقل له يف ذلك بدون أن مييز بني الصحيح، وغريه

 :أركان التفسير بالمأثور

 :يقوم التفسري باملأثور على األركان التالية

 .تفسري القرآن بالقرآن -        

 .تفسري القرآن بالسنة النبوية الصحيحة -        

 (.أو التابعي على خالف) تفسري القرآن باملوقوف على الصحايب  -        

 :تفسري القرآن بالقرآن       - أ

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

اليت يراد تفسريها واآلية اليت تفسرها ثابتا بالوحي أو باملعايري هذا صحيح عندما يكون الربط بني اآلية 
وهذا قليل ولذلك يرد اخلالف بني املفسرين يف اعتبار تفسري القرآن بالقرآن من قبيل التفسري ... اليت 

 :وحمل هذا االختالفباملأثور 
بربط آية بأخرى ومحل  إن تفسري القرآن بالقرآن ينظر فيه إىل الذي فسر به، فاملفسر هو الذي قام -

 .من بعدهمأو معىن هذه اآلية على أخرى سواء كان من الصحابة أو من التابعني 

 .الرأي واالجتهاديف هذه احلالة هو إن طريق الوصول إىل تفسري القرآن بالقرآن  -

 .من فسر بهرأي التفسري باملأثور يكون فيه النقل وهذا ال نقل فيه بل هو داخل ضمن  -

 .فقد يكون مرجوحا ،ه مقبوالتفسري بآية أخرى يكون كل من فسر آية ال يلزم أن   -

                                                 
 141/139: /ص1انظر نفس املرجع ج 52
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ومعلوم أن القرآن الكرمي له أساليب خاصة يتوقف فهمه على معرفتها واإلحاطة هبا، من هذه 
األساليب أنه يتحدث عن املوضوع الواحد يف مواضع متعددة، وبطرق خمتلفة، يتناوله يف كل موضع 

واختالف العبارات واأللفاظ ... لسياق، ويتناسب مع اجملال العلميمن اجلانب الذي ينسجم مع ا
يكون فيه بيان، فما ُأمِجل يف موضع قد يفّصل يف آخر، وما أُطلِـق يف موضع قد يُـقـيّـد يف آخر، وما 

 ...أهبِـم يف موضع قد يُـبيّـن يف آخر

 :أمثلة من تفسري القرآن بالقرآن

 :املعىن العام لآلية       ·

فَ الَِّذيَن َهاَجرُواْ وَأُْخرُِجواْ ِمن ِديَ ارِِهْم وَأُوُذواْ ِفي َسبِي ِلي َوق َاتَ ُلواْ َوقُتُِلواْ  :"قال (: 6)ال مث
 َوالّلُه  أُلَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَ اِتِهْم َوأُلْدِخَلنَُّهْم َجن َّات  َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َثَوابا  مِّن ِعنِد الّلهِ 

   .53"ُه ُحْسُن الثَّوَاِب ِعندَ 

 :جاءت يف معناها آيات كثرية منها

 .  54"ُيْخرُِجوَن الرَُّسولَ َوإِي َّاُكْم أَْن ُتْؤِمُنوا بِاللَِّه رَبُِّكمْ  :": قوله تعاىل         -

الِذي َلُه ُمْلُك    ِمُنوا بِالّلِه الَعزيِز الَحِميدؤ َوما َنقَُموا ِمْنُهْم ِإالّ أَْن يُ " :قوله تعاىل         -
    .55"السََّمَواِت َواألَْرض

قُ ْل يَ ا أَْهلَ اْلِكتَ اِب َهْل َتنِقُموَن ِمن َّا ِإالَّ أَْن آَمن َّا بِالّلِه َوَما أُنزِلَ إَِلْينَ ا َوَما  ": قوله تعاىل         -
لُ َوأَنَّ أَْكَثرَُكْم فَ اِسقُونَ   .56"أُنزِلَ ِمن قَب ْ

                                                 
53

 691:آل عمران 

54
 6:الممتحنة 

 .1:البروج 55
56

 .16المائدة  
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الَِّذيَن َكفَرُوا ِفي اْلبالِد ، َمتَ اٌع قَ لِيلٌ ُثمَّ َمأَْواُهْم    َيُغرَّنََّك َتقَ لُّبُ ال" :قال تعاىل(: 8)مثال 
 :جاءت يف معناها آيات كثرية، منها    .57"َوبِْئَس اْلِمَهادُ  َجَهنَّمُ 

َتقَ لُُّبُهْم ِفي    َما ُيَجاِدلُ ِفي آيَ اِت اهلِل ِإالَّ الِذيَن َكفَرُوا فَ الَ َيْغرُْركَ  ":قوله تعاىل         -
 .58"البالَد

 .59"فََمهِّل الَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم رَُوْيَدا:" قوله تعاىل         -

 :تفسري األلفاظ بعضها ببعض       ·

 .60..."إن اإلنسان خلق هلوعاً :" تفسري الكلمة تفسرياً متصالً مثل بيان معىن اهللع يف قوله تعاىل  

كثري من الناس أن اهللع حالة أستثنائية خاصة تصيب بعض الناس يف أوقات وإذا كان قد علق يف أذهان  
الصدمات واألزمات فإن القرآن يتحدث عل اهللع باعتباره حالة ال ينفك عنها اإلنسان ويرتمجها 

باجلزع عندما تسوء ويصيبه الشر كما يرتمجها باملنع عندما حتسن حاله ويصيبه اخلري ويبيِّــن العالج من 
إن اإلنسان خلق هلوعا  إذا مسه الشر جزوعا وإذا مّس  ه  :" االضطراب الدائم، قال تعاىل هذا 

الخير منوعا  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  

 . 61"أولئك في جنات مكرمون:" إلى قوله تعالى  ...عذاب ربهم غير مأمون

ورَفَْعنَ ا فَْوقَُهُم  :" يف قوله تعاىل   باجلبل، وذلك" الطور" بالرفع، وتفسري " النتق"مثل تفسري 
 .63"وِإْذ َنَتقْنَ ا الَجبَ لَ فَْوقَُهْم َكأَّنُه ظُ لَّةٌ :" وقوله تعاىل ،62"الُطورَ 
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 .1غافر   
59

 .62الطارق   
60

 .03ج المعار 
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 .01إلى  69المعارج من  
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 .610النساء   
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 :وهذا كثري نذكر منهمقابلة الكلمة مبصدر ضدها،        ·

 ،64"وإِنّ ا ال َنْدري أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن في األْرض  أَْم أَرَاَد بِِهْم رَبُُّهْم رََشداَ :" قوله تعاىل         -
الذي )ومقابلة الرشد بالزم ضده    .وهو الرشد( الذي هو اخلري)فقد قابل الشر هنا مبصدر ضده 

 .، وهو الشر(هو الضالل

 .وأن الضالل أصل لكل شر. ن الرشد أصل لكل خريإ: كأنه يقول

 .65؟"أَفََنْجَعلُ الُمْسلِِميَن َكالُمْجرِِميَن ما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمون ":قوله تعاىل -        

فقابل املسلمني باجملرمني، واألصل أن يقابل املسلمون بالكافرين، ولكنه استعاض عن ذكرهم بذكر ما هو 
 .راموارد منهم، وهو اإلج

قُ ل أرآيتم إن أهلكني اهلل ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب   ":قوله تعاىل -
 .66"أليم

ليهلك من هلك عن بيِّ نة  :" إن لفظة اهلالك جاءت يف القرآن الكرمي مبعىن املوت يف قوله تعاىل 
 .67"ويحيى من حيي عن بيِّ نة وإن اهلل لسميع عليم

 ..رمحة، واملوت إمنا يقابل باحلياةبال( املوت)فقابل اهلالك 

 :تفسري الكلمات مبعىن ميليه السياق واملقابلة       ·

بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته ف أولئك أصحاب النار هم  :" كما يف قوله تعاىل
 .68"فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون

                                                                                                                                                         
63

 .626األعراف   
64

 .63الجـــن   
65

 .01 -01القلم   
66

 .89الملك  
67

 . 10األنفال  



 

 

 

 

 

لخضر بوعلي. ذ******************مدخل إلى علم التفسير    

 

Royaume du Maroc 

Université Mohamed 1
er

 

Faculté Pluridisciplinaire 

Nador 

 المملكة المغربية
 ولجامعة محمد ال 

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

29 

 :الثالثة األول باجلمل الثالثة األخرية جند إذا قابلنا اجلمل

أولئك أصحاب الجنة هم فيها  :" تقابلها يف املعىن" أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"  -
 ".خالدون

 ".وعملوا الصالحات" تقابلها يف املعىن" وأحاطت به خطيئاته" -

من  " بح معىن       ، ليص"والذين آمنوا"  لتقابل يف املعىن" من كسب سيئة" : وتبقى -
 ...أي كفر باهلل تعاىل"  كسب سيئة

 :تفسري اجلمل جبمل أخرى يف موضع آخر* 

 . 69"ولوال دف اع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض:" قال تعاىل -: مثال

ولوال دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ": وقوله تعاىل         -
 .70"اسم اهلل كثريايذكر فيها 

تتكرر يف املوضعني فيكون قوله   "ولوال دف اع اهلل الناس بعضهم ببعض:" فإذا كانت مجلة
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم  ": يعي "لفسدت األرض:"تعاىل

 ".اهلل كثيرا

 :تفسري اجلمل باإلحالة إىل موضع آخر سابق أو الحق       ·

حرمت   ":  ، بيانه يف قوله تعاىل"وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى عليكم:" قال تعاىل -: مثال
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهلل به والمنخنقة والموقوذة والمتردية  

                                                                                                                                                         
68

 .16 – 13.البقرة   
69

 ..819البقرة  
70

 .01الحج   
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  71"والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم
 .72"ال ما يتلى عليكمإ:"كلها بيان لقوله تعاىل

 .  73"وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل:" قال تعاىل -: مثال

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن  :" بيانه قوله تعاىل" من قبل:"  فقوله تعاىل
 .  74"البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

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

 ..تفسري القرآن الكرمي بالسنة النبوية - ب

إن تفسري القرآن الكرمي مبا صح مرفوعا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال خالف فيه ألن القرآن 
وأنزلنا  :"يف قوله تعاىل منفسه قد نص على وظيفة البيان اليت أنيطت برسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

 .75"إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

أال  :" والسنة الشريفة بيّـنت ذلك أيضا فيما روى أبو داود وأمحد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
على أريكته، يقول  ( متكيء)عان  بإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشك رجل ش

أال  .. لقرآن فما وجدتم فيه من حالل ف أحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموهعليكم بهذا ا
 .76"وإنما حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل

هذا احلديث، وما يف معناه من األحاديث، يدل على أن ما صح ثبوته عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .وسلم قوال أو فعال أو تقريرا فهو حجة بنفسه كالقرآن الكرمي

                                                 
71

 .1المائدة   
72

 .81الحج   

 .661النحل  73

 .612نعام األ 74
75

 .11النحل   
76

 ........... 
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ما أنه إخبار منه صلى اهلل عليه وسلم عن أمر غييب وتعريض بالذين يّدعون أهنم يستغنون بالقرآن ك
ذلك شبهة واهية مفادها أن القرآن الكرمي   الكرمي عن السنة الطاهرة ويدعون إىل ذلك ، ودعواهم يف

تفق عليه وأن كله قطعي الثبوت بينما السنة فيها الصحيح واحلسن والضعيف، كما أن القرآن كله م
وعليه فإهنم يقولون لو تركنا املختلف فيه واكتفينا باملتفق عليه ..احلديث خمتلف يف صحة الكثري منه 

 .، وال خيفى ما يف هذه الدعوى والدعوة من الضالل وحماولة التضليل...مجعا لألمة

رسول اهلل صلى اهلل عليه  أن القرآن الكرمي والسنة الشريفة هي احملجة البيضاء اليت تركنا عليها سيدنا
 .حىت يردا عليه احلوض –كما قال عليه الصالة والسالم   –وسلم ولن يفرتقا 

وأوحينا إليك هذا القرآن لتنذر  :" قال تعاىل عن القرآن الكرميوأن القرآن والسنة كالمها وحي 
 ."وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى:" وقال عن السنة الشريفة" ..ومن بلغ

يستمد بيانه من  -أي القرآن الكرمي –فالسنة تستمد حجيتها من القرن الكرمي وهو  وأهنما يتكامالن
 .السنة الشريفة 

من يطع  :" وقال تعاىل..." وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف انتهوا:" قال تعاىل 
ذر الذين  ف ليح:" وقال " الرسول فقد أطاع اهلل ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
تفيد هذا املعىن ، ونصوص كثرية " يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

والعمل بالقرآن يقتضي إعمال هذه النصوص  وهي داعية إىل إعمال السنة ،كما أن ترك العمل 
 .بالسنة الشريفة يعي ترك العمل بالقرآن الكرمي وهو ما تدل عليه هذه النصوص 

حية العملية ال ميكن العمل بالقرآن الكرمي دون السنة النبوية الشريفة ، واألحكام العملية من الناومن 
صالة وزكاة وصيام وحج وغريها شاهدة على ذلك، واخلالصة أن دعوى االستغناء بالقرآن الكرمي عن 

 وباطلة ال قيمة هلاالسنة هي حماولة ظاهرة املقصد 

 :من القرآناهلل عليه وسلم  اهلل صلىرسول  بينهر الذي اقدمال
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 :اختلف العلماء يف ذلك
بنّي رسول اهلل صلى اهلل عليه : ومنهم اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ومن ذهب مذهبه فقال بعضهم 

 .القرآن الكرمي كلوسلم  
وسلم   مل يبنّي رسول اهلل صلى اهلل عليه: وغريه،ومنهم اإلمام السيوطي رمحه اهلل تعاىل  وقال بعضهم 

 . بعضهوإمنا بنّي  القرآن الكرمي كل
النيب صلى اهلل عليه وسلم بنّي ألصحابه كل معاين القرآن الكرمي، كما إن : الفريق األول يقول - 6

 .بني هلم ألفاظه، فلم يرتك فيه جزءا حيتاج إىل بيان إال بينه وفسره
 :بأدلة كثرية منها وقد استدلوا

 ﴾ لَْيَك الذِّْكَر لُِتَبيَِّن لِلن َّاِس ما ُنزِّلَ إَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّرُونَ وَأَْنَزْلنا إِ ﴿: قوله تعاىل 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن ": ما روي عن أيب عبد الرمحن السلمي قال

حىت يتعلموا ما فيها من  وغريمها رضي اهلل عنهم أهنم كانوا إذا تعلموا عشر آيات مل جياوزوها -مسعود
 "فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا: العلم والعمل، قالوا

إن العادة متنع قوما أن يقرؤوا كتابا وال يستفسروه، فكيف بالقرآن كتاب اهلل الذي به جناهتم  
 .وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة

هلل عليه وسلم قبض قبل أن يفسر ما أخرجه اإلمام أمحد، وابن ماجة عن عمر من أن الرسول صلى ا 
إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يفسر كل ما نزل من القرآن ومل : قالواووجه الدليل أهنم  ..آية الربا

 .يفسر هذه اآلية
 :أصحاب املذهب الثاين على هذه األدلة مبا يلي وقد رّد 

وإمنا البيان والتبيني ال يكون إال ملا  إنه ال دليل يف آية سورة النحل على أن الرسول فسر القرآن كله، 
 ..مث إن اآلية نفسها تبني أن املطلوب من املسلمني أن يتفكروا يف آيات القرآن .أشكل فهمه

ألهنم مل حيددوا الزمن الذي كانوا حيفظون فيه  -أيضا -وال دليل يف ما رواه أبو عبد الرمحن السلمي 
ا منه مما ال حيتاج إىل بيان فهم أهل اللسان األول، والبيان مث إهنم كانوا يعلمون كثري .. العشر آيات

 .والفصاحة
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وإمنا هو  -استدالهلم بأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم تويف قبل تفسري آية الربا ال يدل على ما أرادوا 
 .دليل على أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يبني هلم كل معاين القرآن

الذين ذهبوا إىل أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يبني : ثاينالواستدل أصحاب املذهب  -
 :بأدلة كثرية منها ألصحابه معاين القرآن كله، وإمنا بني القليل النادر

ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إال : حديث روي عن عائشة أهنا قالت
 .آيا بعدد، علمه إياهن جربيل

 .لكل معاين القرآن متعذربيان الرسول 
اللهم فقهه في الدين  : "قائال رضي اهلل تعاىل عنه لو فسر الرسول القرآن كله ما دعا البن عباس

 "وعلمه التأويل
 :ورّد أصحاب املذهب األول على هذه األدلة مبا يلي

ي، وهو أما احلديث الذي استدلوا به فهو حديث منكر غريب ألنه من رواية حممد بن جعفر الزبري  
 .مطعون فيه

وأما الدليل الثاين فال بد أيضا على ندرة ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التفسري، إذ إن  
 .دعوة إمكان التفسري بالنسبة آليات قالئل، وتعذره للكل غري مسلمة

قرآن، فال لو سلمنا أن الدليل الثالث يدل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يفسر كل معاين ال
 .نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو املدعى

 : املوازنة بني الرأيني
 :التفسري على أربعة أوجه :روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال

 .وتفسري ال يعذر أحد جبهالته -
 .وجه تعرفه العرب من كالمها -
 .وتفسري يعلمه العلماء -
 .وتفسري ال يعلمه إال اهلل -
 مل يفسر هلم ما تتبادر األفهام إىل معرفته وهو الذي ال يعذر أحد جبهله ألنه ال خيفى على أحد، و 
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ومل يفسر الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه ما يرجع فهمه إىل معرفة كالم العرب ألن القرآن نزل 
 بلغتهم، 

 ...ومل يفسر هلم ما استأثر اهلل بعلمه كقيام الساعة 
وفسر هلم أيضا  ... الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعض املغيبات اليت أخفاها اهلل عنهم  وإمنا فسر هلم

كثريا مما يندرج حتت القسم الثالث وهو ما يعلمه العلماء ويرجع إىل اجتهادهم، كبيان اجململ، 
 .(77. )وختصيص العام، وتوضيح املشكل، وما إىل ذلك مما خفي معناه، والتبس به املراد

 :نة المطهرة للقرآن الكريم يشملوبيان الس

كبيان الصلوات اخلمس وهيئتها، وعدد ركعاهتا، وكيفية أدائها، وشروط وجوهبا، : بيان اجململ -  6
وقوله صلى  78"...وأقيموا الصالة ":ىــــوكل ما يتعلق هبا يف قوله تعال... وشروط صحتها، وأوقاهتا

 .79"صلوا كما رأيتموني أصلي:" اهلل عليه وسلم

، 80"وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال:" وبيان مناسك احلج الوارد يف قوله تعاىل
 .81"خذوا عني مناسككم:" وسلموقوله صلى اهلل عليه 

 :تقييد املطلق -  8

والسارق والسارقة ف اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهلل واهلل  :" قوله تعاىل: مثال
 .82"عزيز حكيم

                                                 

 66-63-9:، ص6:، جعبد السالم عبد الشافي على تفسير المحرر الوجيز البن عطية: مقدمة المحققر انظ ( 77)

 
78

 .61المزمل   
79

 ..( انظر كتاب الصالة عند البخاري ومسلم) متفق عليه  
80

 .92آل عمران  
81

 .متفق عليه كتاب الحج صحيح البخاري 
82

 .13المائدة   
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أي إىل  )لوم أن اليد تطلق على الكف وحده، وعلى الكف مع الساعد، وعليهما مع الذراع ومع
، ومل تقيد اآلية الكرمية احلد الذي تقطع عنده يد السارق، وهل (غ أو إىل املرفق، أو إىل الكتفالرُّصْ 

 .83د اليمىنلكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قيدها يف الرصغ من الي... تقطع اليمىن أم اليسرى

 :بيان ألفاظ مشكله -  0

 ..بالنصارى{ الضالين}، و باليهود{ المغضوب عليهم}  كلفظ

وهو ما يطلق عليه علماء احلديث السنة ) بيان أحكام زائدة مل يرد ذكرها يف القرآن الكرمي  -  1
 (.نشائية اليت تنشيء أحكاما جديدةاإل

وحترمي  يف عصمة وزج واحد ويف نفس الوقت، رأة وخالتهابني املرأة وعّمـتها وبني امل  كتحرمي اجلمع
 ...التزّين بالذهب للرجل، وكذا لباس احلرير لغري الضرورة

 :أمثلة من تفسري القرآن الكرمي بالسنة

: حديث عمران بن حصني قال 84"..الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى جنوهبم ":قوله تعاىل       ·
صل ق ائما ف إن لم تستطع فق اعدا، ف إن لم تستطع  :" اهلل عليه وسلمق ال لي رسول اهلل صلى  

 .85"فعلى جنب

ق ل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهلل من لعنه اهلل وغضب عليه  :" قوله تعاىل       ·
 .86"وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

                                                 
83

 ..كتاب الحدود البخاري  
84

 .696ان آل عمر  
85

 .صحيح البخاري كتاب الصالة عن عمران بن حصين 
86

 .18المائدة   
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وسلم عن القردة والخنازير    سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه: عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال
أو ق ال لم يمسخ    –إن اهلل لم يهلك قوما  :" فقال صلى اهلل عليه وسلم أهي مما مسخ اهلل؟

 .87"فيجعل لهم نسال وال عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك -قوما

خنازير  سألنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن القردة وال: وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال
ال، وإن اهلل لم يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل، :" أهي من نسل اليهود؟ فق ال

 .88"ولكن هذا خلق كان ف لما غضب اهلل على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم

 :الصحابة رصي اهلل عنهمالقرآن الكريم بأقوال تفسير 

سلم رجعنا يف ذلك إىل ما صح وثبت عن إذا مل جند يف القرآن وال يف السنة عن النيب صلى اهلل عليه و 
رضوان اهلل عليهم إذا مل جيدوا يف كتاب اهلل تفسريا وال يف سنة رسول اهلل،  واكانفقد   .الصحابة

 : اجتهدوا وأعملوا رأيهم، معتمدين على أدوات هي
من كان منكم متأسيا فليتأّس بأصحاب رسول اهلل صلى : "قال (ض) عبد اهلل بن مسعود عن

عليه وسلم فإهنم كانوا أبّر هذه األمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقّلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها اهلل 
حاال، اختارهم اهلل لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم يف 

 .(89) "آثارهم

ى اهلل عليه وسلم، اختارهم اهلل تعاىل لكل نيب حواريون، والصحابة الكرام  حواريو  رسول اهلل صلو 
 . ف آمنوا به، وعزّروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معهلصحبة نبيه 

 :فكانوا أعلم الناس بكالم اهلل تعاىل ألسباب ذاتية وأسباب موضوعية

                                                 
87

 انظر تفسير ابن كثير والدر المنثور في التفسير بالمأثور لإلمام السيوطي   
88

 .المصدر السابق  

 912:، ص8:، ج6163:،حعمر بن عبد البر  ألبي جامع بيان العلم وفضلهانظر  ( 89)
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بعد الناس عن فإن الصحابة كانوا أزكى اخللق نفوسا، وأطهرهم قلوبا، وكانوا أ: أما األسباب الذاتية     *
ن و التكلف، مجيعهم عدول بشهادة اهلل تعاىل، وشهادة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، سواء املهاجر 

 .أو األنصار

والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي  :" قال تعاىل
 .90"اهلل عنهم ورضوا عنه

دوا في سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك  و الذين آمنوا وهاجروا وجاه:" وقال تعاىل
 .91"هم المومنون حق ا لهم مغفرة ورزق كريم

اهلل اهلل في أصحابي، ال تتخذوهم عرضا من بعدي، فوالذي  :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
 .92"نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال نصيفه

ن اهلل اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين  إ:" وقال صلى اهلل عليه وسلم
 .93"والمرسلين

ختارهم وشرفهم بصحبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، افألن اهلل تعاىل : وأما األسباب املوضوعية   *
وعاشوا نزول الوحي فكانوا جيلسون مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حلظات يتنزل عليه فيها 

جيلسون معه صلى اهلل عليه وسلم فيأيت امللك جربيل عليه السالم فيجالسهم يف صفة الوحي، وكانوا 
رجل، كما يف حديث جربيل عليه السالم، فتلقوا الوحي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غضا 

 ...قتضاهمبطريا، وعلموا ما فيه وعملوا 

 :أمثلة من تفسري الصحابة رضي اهلل عنهم للقرآن الكرمي

                                                 
90

 .636التوبة   
91

 21ل األنفا  
92

 الترمذي   
93

 المصدر السابق  
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أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل    ":قال تعاىل -        
 .94"الكفر باإليمان فقد ضل سواء السبيل

 .السؤال عن املغرية بن شعبة أن رسول اهلل كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة

نعم، وهي  " :ذهبا، قال سألت قريش حممدا صلى اهلل عليه وسلم أن جيعل هلم الصفا: وقال جرير
 .ف أبوا ورجعوا 95"لكم كالمائدة لبني إسرائيل

وق الت اليهود ليست النصارى على شيء وق الت النصارى ليست اليهود   ":قال تعاىل         -
 .96"..على شيء وهم يتلون الكتاب

ليه وسلم، ملا قدم أهل جنران من النصارى على رسول اهلل صلى اهلل ع: قال ابن عباس رضي اهلل عنه
ما (: يهودي)أّمهم أحبار هبود فتنازعوا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة 

ما أنتم : أنتم على شيء، وكفر بعيسى واإلجنيل، وقال رجل من أهل جنران من النصارى لليهودي
ليست النصارى  وق الت اليهود  :" على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل اهلل تعاىل
 .97"..على شيء وق الت النصارى ليست اليهود على شيء

 .قيمة التفسير المأثور عن الصحابة
فيه  ي أسباب النزول، وكل ما ليس للرأله حكم املرفوع، إذا كان مما يرجع إىل تفسري الصحايب

 صلى اهلل عليه فيه جمال، فهو موقوف عليه ما دام مل يسنده إىل رسول اهلل يجمال، أما ما يكون للرأ
 .وسلم

                                                 
94

 .632البقرة   
95

 .أنظر جامع البيان في تأويل آي القرآن البن جرير الطبري 
96

 .668البقرة   
97

 .668البقرة  
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ما ُحِكَم عليه بأنه من قبيل املرفوع ال جيوز رده اتفاقاً، بل يأخذه املفسر وال يعدل عنه إىل غريه 
 .بأية حال

 :ما ُحِكَم عليه بالوقف، ختتلف فيه أنظار العلماء

رفعه، من التفسري ال جيب األخذ به ألنه َلمَّا مل ي على الصحايب إىل أن املوقوف: فذهب فريق
 .اجتهادهم كسائر اجملتهدين جملتهد خُيطئ وُيصيب، والصحابة يفُعِلم أنه اجتهد فيه، وا

وذهب فريق آخر إىل أنه جيب األخذ به والرجوع إليه، لظن مساعهم له من رسول اهلل صلى اهلل 
أهل  عليه وسلم، وألهنم إن فسَّروا برأيهم فرأيهم أصوب، ألهنم أدرى الناس بكتاب اهلل، إذ هم

اخُتصوا هبا،  شاهدوه من القرائن واألحوال اليت اللسان، ولربكة الصحابة والتخلق بأخالق النبوة، وِلَما
وِلَما هلم من الفهم التام والعلم الصحيح، ال سيما علماؤهم وكرباؤهم كاألئمة األربعة، وعبد اهلل بن 

 .مسعود، وابن عباس وغريهم
 :وهذا يرجع ألسباب

 لغة العربية وأسرارها، فإن ذلك يعني على فهم اآليات اليت ال يتوقف فهمها معرفة أوضاع ال
 .على غري لغة العرب

  معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا، وذلك مما يعني على فهم القرآن ويبعد من
 .الوقوع يف الّشبه

 ى معرفة أسباب النزول وما أحاط بالقرآن من ظروف ومالبسات فإهنا قرائن تعني عل
 .الفهم
  معرفة أحوال اليهود والنصارى يف جزيرة العرب وقت نزول القرآن، إذ تعني على فهم

 .اآليات اليت تتحدث عنهم أو ترد عليهم
 قوة الفهم واإلدراك. 
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وبدهي أهنم قد تفاوتوا يف ذلك، وقد كان ابن عباس صاحب النصيب األوفر يف ذلك، بدعاء 
 .النيب صلى اهلل عليه وسلم له

 :من تفسري الصحابةمثال 
اذهب يا رافع إىل ابن عباس : عن علقمة بن وقاص أن مروان بن احلكم قال لبوابه بخاريأخرج ال

فقال ابن . لئن كان كل امرئ فرح مبا أويت وأحّب أن حيمد مبا مل يفعل معذبا لنعذبّن أمجعون: فقل
فسأهلم عن شيء فكتموه إياه وأخربوه ما لكم وهلذه؟ إمنا دعا النيب صّلى اهلل عليه وسّلم يهود : عباس

بغريه فأروه أن قد استحمدوا إليه مبا أخربوه عنه فيما سأهلم وفرحوا مبا أتوا من كتماهنم، مث قرأ ابن 
لتُ  ب يّ   نُ   ّنه للناس وال تكتمونه  فنبذوه   َوِإْذ أََخَذ اللَُّه ِميثاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب  عباس 

َيْفرَُحوَن بِما أََتْوا   شتروا به ثمنا ق ليال فبيس ما يشترون ال يحسبن الذين  وراء ظهورهم وا
" ف ال تحسبنهم بمف ازة من العذاب ولهم عذاب أليم  َوُيِحبُّوَن أَْن ُيْحَمُدوا بِما َلْم َيْفَعُلوا

(98) 
 :المفسرون من الصحابة

اخللفاء : إلتقان وهماشتهر عدد قليل من الصحابة بالتفسري ، وقد مساهم السيوطي يف ا 
، وعبد اهلل يموسى األشعر بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو  ، وابن مسعود، وابن عباس، وُأيَبّ األربعة

 .اهلل عنهم أمجعني يبن الزبري، رض

 ووأبوتكلم غريهم من الصحابة يف التفسري لكنهم مل يبلغوا هؤالء، ومنهم أنس بن مالك، 
وعائشة، وغري أن ما بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن عمرو ابن العاص، هريرة، وعبد اهلل بن عمر، وجابر 

القرآن ما كان للعشرة املذكورين  ومل يكن هلم من الشهرة بالقول يف التفسري قليل جداً، نُِقل عنهم يف
 ، فعلي بن أيب طالب هو أكثر اخللفاءأواًل، كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسري، تفاوتوا ِقلَّة وكثرة

إىل تفرغه عن مهام اخلالفة مدة طويلة، دامت إىل هناية الراشدين رواية يف التفسري، والسبب راجع 

                                                 
 6111:، ص1:، ج1898: ، حال يحسبن الذين يفرحون بما أتواباب  تفسير القرآن،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  ( 98)
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خالفة عثمان رضى اهلل عنه، وتأخر وفاته إىل زمن كثرت فيه حاجة الناس إىل َمن يُفسِّر هلم ما خفى 
دين اهلل،  عاجم يفإلسالم، ودخول كثري من األالقرآن، وذلك ناشئ من اتساع رقعة ا عنهم من معاين

 .على عكس اخللفاء اآلخرين مما كاد يذهب خبصائص اللغة العربية

التفسري عن عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود، وُأََبّ بن كعب،  ت الرواية يفوكذلك كثر 
التفسري، هذه الصفات  هلم ولعلّى بن أَب طالب أيضًا يف حلاجة الناس إليهم، ولصفات عامة مكَّنت

اللغة العربية، وإحاطتهم مبناحيها وأساليبها، وعدم حترجهم من االجتهاد وتقرير ما  قوهتم يف: يه
 ة مكَّنتهم من معرفة احلوادث اليتصلى اهلل عليه وسلم خمالط إليه باجتهادهم، وخمالطتهم للنيب وصلوا

 الصالة والسالم يف عليه لك ابن عباس، فإنه مل يالزم النيبمن ذ نزلت فيها آيات القرآن، نستثىن
 .شبابه

 .مميزات التفسير في هذه المرحلة
 .فسر بعض القرآن ال مجيعه -6

 .فهم معانيه بينهم يفقلة  االختالف  -8

 .االكتفاء باملعىن اإلمجايل دون التفصيلي -0

 .االقتصار على فهم املعىن اللغوي على أخصر لفظ -1

م وجود االنتصار للمذاهب دية وعلألحكام الفقهية من اآليات القرآن يندرة االستنباط العلم -1
مل يقم إال  العقيدة، وألن االختالف املذهيب كتاب اهلل، نظراً الحتادهم يف  يف الدينية مبا جاء

 .بعد عصر الصحابة رضى اهلل عنهم
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أثبت  نعم. القرن الثاين العصر، ألن التدوين مل يكن إال يفهذا  مل يُدَّون شيء من التفسري يف -1
نزل  مصاحفهم فظنها بعض املتأخرين من وجوه القرآن اليت التفسري يفبعض الصحابة بعض 
 .هبا من عند اهلل تعاىل

منه وفرعًا من فروعه، ومل يتخذ  هذه املرحلة شكل احلديث، بل كان جزءً  اختذ التفسري يف -2
ة آليات متفرقة، كما كان التفسري له شكاًل منظماً، بل كانت هذه التفسريات تُروى منثور 

جبانب حديث مرياث،  رواية احلديث، فحديث صالة جبانب حديث جهاد، يفالشأن 
 .وهكذا... تفسري آية  جبانب حديث يف

 :تفسير القرآن بأقوال التابعين

رجع يف ذلك إىل أقوال ن فهل الصحابة، دد التفسري يف القرآن وال يف السنة، وال وجدته عنجنمل  إذا
 ؟ التابعني

 :خذ بأقوال التابعني يف التفسري وانقسموا يف ذلك إىل فريقنياختلف العلماء يف جواز األ
وقد سلك هذا املذهب اإلمام أمحد يف رواية وابن عقيل وشعبة، دليلهم أن : الفريق األول قال بعدم اجلواز

حال التابعني حاهلم ليس كحال الصحابة يف احتمال أخذهم ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وعدالتهم غري 
 .وص عليهامنص

أن أغلب تفاسري التابعني أخذوها عن : الفريق الثاين ذهب إىل القول باجلواز وهو قول أمحد يف رواية، دليلهم
 .الصحابة رضوان اهلل عليهم

وإمنا أدرجنا يف التفسري باملأثور ما روي عن التابعني وإن كان فيه ": ما ملخصه حممد حسن الذهيبيقول الدكتور 
نا كتب التفسري باملأثور مل تقتصر على ذكر ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وما روي خالف؛ ألننا وجد

 ."عن أصحابه، بل ضمت إىل ذلك ما نقل عن التابعني، وذلك كتفسري الطربي وغريه

 .عند التابعينمميزات التفسير 
 : ميكن إمجاهلا يف ما يلي
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 .ىل التفسري دون حتر ونقدإ كثري من اإلسرائيليات والنصرانياتدخول  : أوال
احتفاظه بطابع التلقي والرواية مع اختالفه قليال عن طابع الرواية يف عهد الصحابة رضوان اهلل : ثانيا

 .عليهم
 .ظهور نواة اخلالف املذهيب وتأثر التفسري هبا: ثالثا
هم، وإن كان اختالفاً التفسري عما كان بني الصحابة رضوان اهلل علي ثرة اخلالف بني التابعني يفك: رابعا

 .املفسِّرين يالنسبة ملا وقع بعد ذلك من متأخر قليالً ب
 مدارس التفسير في عصر التابعين: 

بعد أن تفرق التابعون يف خمتلف األمصار اإلسالمية واستوطنوا ونشروا العلم فيها ، إذ كان الناس جيلسون 
 .ساؤها األول هم الصحابة مث التابعونإليهم ويأخذون العلم عنهم، حىت نشأت املدارس العلمية رؤ 

واشتهرت من بني هذه املدارس مدراس يف تفسري القرآن الكرمي، منها مدرسة مبكة وأخرى باملدينة والكوفة، 
 :وبيان هذه املدراس كاآليت

 مدرسة التفسري مبكة: أوال
أخذ كثري من التابعني قيام هذه املدرسة على ابن عباس رضي اهلل عنه الذي تصدى فيها للتفسري، وعنه 

 : مثل 
كان من كبار التابعني وأعلمهم بالتفسري، وأكثرهم رواية عن ابن عباس يف التفسري، : سعيد بن جبري -6

 .مجع القراءات الثابتة عن الصحابة وقرأ هبا، وال شك أن ذلك كان يعينه على فهم معاين القرآن

ثقهم هلذا جند  التفسري لكن كان من أو ية عنه يفكان أقل تالميذ ابن عباس روا: جماهد بن جرب -8
وكان رمحه اهلل من الذين جيعلون للعقل والرأي جماال يف . البخاري والشافعي يعتمدون كثريا على تفسريه

 .التفسري، وقد نقل عنه الطربي ذلك

 اختلف العلماء يف توثيقه فمنهم من يثق به ويأخذ عنه ومنهم من ال يثق به،: عكرمة أبو عبد اهلل  -0
وسبب عدم الثقة به عند البعض هو وصفهم له باجلرأة على العلم لكونه كان يدعي معرفة كل شيء، 

كان عكرمة رمحه اهلل ذا مبلغ عظيم يف العلم وعلى مكانة عالية من . وال شك أن هذه املزاعم باطلة
 .التفسري خاصة كيف ال وهو وريث ابن عباس رضي اهلل عنه
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ان رمحه اهلل من أعلم التابعني مبعاين كتاب اهلل ، وكان على جانب ك: س بن كيسان اليماينو طاو  -1
 .عظيم من الورع واألمانة وقد شهد له الصحابة بذلك

شهد له العلماء بالعلم والصدق واألمانة، كان أقل تالميذ ابن عباس رواية عنه يف : عطاء بن أيب رباح -1
 .التفسري ولعل السبب راجع إىل حترجه من القول بالرأي

 مدرسة التفسري باملدينة: ثانيا
 : وقيامها على الصحايب اجلليل أيب بن كعب رضي اهلل عنه، وقد أخذ عنه جم غفري من التابعني منهم

هو أبو العالية رفيع بن مهران، من كبار التابعني الثقات، وتروى عن أيب بن كعب نسخة  : أبو العالية -6
 .كبرية من التفسري هو من ضمن رواهتا

وقال ابن ، اشتهر بالثقة، والعدالة، والورع، وكثرة احلديث، وتأويل القرآن: كعب القرظي  حممد بن -8
 ".يداً أعلم بتأويل القرآن من القرظما رأيت أح ":عون

وقد ُعرف زيد بأنه   .الفقيه املفسِّر، موىل عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه، هو أبو أسامة: زيد بن أسلم -0
وأشهر . كما مل يتحرج منه كثري من الصحابة  والتابعني   يتحرج من ذلككان يُفسِّر القرآن برأيه وال

ابنه عبد الرمحن بن زيد، ومالك بن أنس إمام : َمن أخذ التفسري عن زيد بن أسلم من علماء املدينة
 .دار اهلجرة

 مدرسة التفسري بالعراق: ثالثا
، ومتتاز مدرسة العراق بأهنا مدرسة الرأي  قيام هذه املدرسة على الصحايب اجلليل ابن مسعود رضي اهلل عنه

 : كما عرف عن أهلها، وقد تأثر  التفسري هبذا اللون وصبغ بصبغته، ومن أشهر تالمذة  ابن مسعود يف التفسري  
وكان رمحه اهلل . عبد اهلل بن مسعود، وأعرفهم به، وأعلمهم بعلمه من أشهر رواة : علقمة بن قيس -6

 .م من الورع والصالحثقة مأموناً، على جانب عظي

وكان أعلم أصحاب ابن مسعود، ميتاز . هو أبو عائشة، مسروق بن األجدع بن مالك: مسروق -8
 .كتاب اهلل تعاىل  التفسري، وعاملاً خبرياً مبعاين إماماً يف، كما كان بورعه وعلمه وعدالته
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ب اهلل تعاىل، وسُّنَّة الوعظ، غزارة العلم بكتا صالحه وورعه وبراعته يفُأمجع على : احلسن البصري -0
 .رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وأحكام احلالل واحلرام، وقد شهد له بالعلم خلق كثري

على مبلغ عظيم من العلم فوق ، كان األكمه يو اخلطاب، قتادة بن دعامه السدوسهو أب: قتادة -1
، قال عنه اإلمام قرانهحىت قدَّمه بعضهم على كثري من أ. ما اشُتِهر به من معرفته لتفسري كتاب اهلل

 ". قلَّما جتد َمن تقدَّمه: " أمحد 

 :أشهر ما دون من كتب التفسير بالمأثور وخصائص هذه الكتب

تفسري ابن جرير من أقوم التفاسري وأشهرها، كما يعترب يعترب : جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي -1
 الوقت نفسه يُعترب مرجعاً غري قليل ، وإن كان يفيلرين الذين عنوا بالتفسري النقاملرجع األول عند املفسِّ 

، نظرًا ملا فيه من االستنباط، وتوجيه األقوال، وترجيح بعضها على ياألمهية من مراجع التفسري العقل
وقد أمجع علماء األمة على عظم مقام  .، والبحث احلر الدقيقيبعض، ترجيحاً يعتمد على النظر العقل

ن منهج الطربي فيه أنه ينكر على أصحاب الرأي بقوة متشددا يف الرجوع إىل وقد كان م. هذا التفسري
 . املنقول من التفسري

ضمن تفسريه القراءات، . إلتزم يف تفسريه بذكر الروايات بأسانيدها دون تعقبها بالتصحيح والتضعيف
م الفقهية وكذا اإلسرائيليات، املعروف من كالم العرب، الشعر القدمي، النحو، معاجلة بعض األحكا

 .بعض املسائل الكالمية

موجز، وينقل ما جاء عن لتفسري اآلية بلفظ سهل تعرض فيه صاحبه : معامل التنزيل يف التفسري للبغوي -2
ليهم بإسناد مث إنه إذا روى عمن ذكر أسانيده إ تفسريها، وذلك بدون أن يذكر السند، الَسَلف يف

يذكره عند الرواية، كما يذكر إسناده إذا روى عن غري َمْن  مقدمة تفسريه فإنه آخر غري الذى ذكره يف
كان   -حبكم كونه ِمَن احلفَّاظ املتقنني للحديث  -ذكر أسانيده إليهم ِمَن الصحابة والتابعني، كما أنه 

كما أنه يتحاشى ما ولع به كثري من . يتحرَّى الصحة فيما يسنده إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم
صلة هلا بعلم التفسري، مباحث اإلعراب، ونكت البالغة، واالستطراد إىل علوم أخرى ال  املفسِّرين من
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بعض األحيان يتطرق إىل الصناعة النحوية ضرورة الكشف عن املعىن، ولكنه مقل ال  وإن كان يف
 .تعرض يف تفسريه لذكر بعض اإلسرائيليات دون التعقيب عليها. يكثر

هذه الناحية  ترب يفالتفسري املأثور، ويُع من أشهر ما ُدوِّن يفهو : تفسري القرآن العظيم البن كثري -3
الَسَلف، ففسَّر فيه كالم اهلل  يىن فيه مؤلفه بالرواية عن مفسِّر اعت. بعد كتاب ابن جرير الكتاب الثاين

 .تعاىل باألحاديث واآلثار مسندة إىل أصحاهبا، مع الكالم عما حيتاج إليه جرحاً وتعديالً 

تفسير بالرأي وما يتعلق به من ال  - 2
 .مباحث

القول، ومعرفته  املفسِّر لكالم العرب ومناحيهم يفتفسري القرآن باالجتهاد بعد معرفة التفسري بالرأي هو 
ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ  يذلك بالشعر اجلاهل واستعانته يف لأللفاظ العربية ووجوه دالالهتا،

 .حيتاج إليها املفسِّر القرآن، وغري ذلك من األدوات اليت واملنسوخ من آيات
 : وقد اختلف أهل العلم يف جواز التفسري بالرأي، ففريق قال باجلواز وفريق قال باملنع، بيان ذلك كاآليت

 :تشددوا يف ذلك ومنعوا تفسري القرآن بالرأي، وأدلتهم هي: الفريق األول
غري علم منهى عنه قول على اهلل بغري علم، والقول على اهلل ب يلرأإن التفسري با: قالوا: الدليل األول

َها َوَما َبَطنَ }: ، مستدلني بقول اهلل تعاىل منهى عنه يفالتفسري بالرأ َا َحرََّم َريبَِّ الفواحش َما َظَهَر ِمنـْ .. .{ ُقْل ِإمنَّ
 [.00: عرافاأل]  {َوَأن تـَُقوُلواْ َعَلى اهلل َما اَل تـَْعَلُمونَ }: إىل قوله 

، فقد أضاف { َوأَْنَزْلنَ ا إَِلْيَك الذكر لُِتبَيَِّن لِلن َّاِس َما ُنزِّلَ إَِلْيِهمْ }: قوله تعاىل: الدليل الثاين
 .القرآن من البيان ملعاين يءن إليه، فُعِلَم أنه ليس لغريه شالبيا

عن  يما رواه الرتمذ: فمن ذلك يرآن بالرأالق السُّنَّة من حترمي القول يف استدَّلوا مبا ورد يف: الدليل الثالث
اتقوا الحديث عنى إال ما علمتم، : "صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ابن عباس رضى اهلل عنهما عن النيب

القرآن برأيه ف ليتبوأ    يفَمن كذب علّى متعمدا  ف ليتبوأ مقعده من النار، وَمن ق ال ف
  .هذا حديث حسن: قال أبو عيسى.. "مقعده من النار
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تدل على أهنم كانوا يـَُعظِّمون  لصحابة والتابعني، من اآلثار اليتما ورد عن الَسَلف من ا: الدليل الرابع
 .تفسري القرآن ويتحرَّجون من القول فيه بآرائهم

تفسري حرف من  بو بكر الِصدِّيق رضى اهلل عنه يفُسئل أ: ما جاء عن أَب ُمليكة أنه قال: فمن ذلك

، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا ق لُت  يأرض تق لن  ي، وأيسماء تظلن  يّ أ: "القرآن فقال
 ؟"حرف من كتاب اهلل بغير ما أراد تبارك وتعالى  يف

 .وغريها من األدلة الكثرية
 :قالوا جبواز التفسري بالرأي، أدلتهم : الفريق الثاين
العتبار بآياته، منها قوله حث اهلل سبحانه وتعاىل يف كثري من اآليات على تدبر القرآن وا: الدليل األول

ِكتَ اٌب أَنَزْلنَ اُه  }: وقوله[ 81: حممد] {..أَفَ الَ َيَتَدبَّرُوَن القرآن أَْم على قُ ُلوب  أَْقفَ اُلَهآ}: سبحانه
 .[89: ص]{ إَِلْيَك ُمبَ اَرٌك ليدبروا آيَ اِتِه َولَِيَتَذكََّر أُْوُلواْ األلباب

غري جائز ملا كان االجتهاد جائزاً، ولتعطل كثري من األحكام،  يالرألو كان التفسري ب: قالوا: الدليل الثاين
ُ البطالن، وذلك ألن باب االجتهاد ال يزال مفتوحاً إىل لشرع حكم ا  اليوم أمام أربابه، واجملتهد يفوهذا باطل بـَنيَّ

رج لنا مجيع ما فيه من صلى اهلل عليه وسلم مل يُفسِّر كل آيات القرآن، ومل يستخ مأجور، أصاب أو أخطأ، والنيب
 .أحكام

تفسريه على وجوه،  قرأوا القرآن واختلفوا يفثبت عن الصحابة رضوان اهلل عليهم أهنم : الدليل الثالث
صلى اهلل عليه وسلم، إذ أنه مل يُبنيِّ هلم كل معاىن  تفسري القرآن من النيب ا قالوه يفومعلوم أهنم مل يسمعوا كل م

َ هلم   يف يبعض معانيه، وبعضه اآلخر توَّصلوا إىل معرفته بعقوهلم واجتهادهم، ولو كان القول بالرأالقرآن، بل بـَنيَّ
 .فيما حرَّم اهلل واووقع واالقرآن حمظوراً لكان الصحابة قد خالف

الدين، وعلِّمه    ياللَّهم فقهه ف"دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عباس : الدليل الرابع
أويل مقصوراً على السماع والنقل ، ملا كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس هبذا الدعاء، فلو كان الت" التأويل

َفَدلَّ ذلك على أن التأويل الذى دعا به الرسول صلى اهلل عليه وسلم البن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع، 
 .واالجتهادي ذلك هو التفسري بالرأ

وتوجيه معانيها، لكن املتَمعِّن يف آرائهما يظهر له أن وقد حاول كل فريق نقض أدلة الفريق اآلخر 
اخلالف بينهما إمنا هو خالف لفظي فقط؛ فالذين قالوا مبنع التفسري بالرأي إمنا منعوا الرأي املذموم غري مستند إىل 
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زوا الرأي احملمود قوانني اللغة وال أدلة الشريعة وال مراعاة شروط التفسري، والذين أجازوا الرأي يف التفسري إمنا أجا
 .املشتمل على هذه األركان

 :أعلى مراتب التفسري بالرأي تقوم أساسا على اخلطوات التالية

قرآن الكرمي طلبه من السنة الصحيحة، فإن مل الأن يطلب املعىن من القرآن الكرمي، فإن مل جيده يف  -  6
به، ملا توفرت هلم من أسباب ذاتية  جيده فيها طلبه من أقوال الصحابة رضوان اهلل عليهم؛ فهم أدرى

 .وموضوعية

 :إن مل جيد يف هذه الثالثة، اجتهد وسعه متتبعا ما يلي -  8
 : العلوم اليت حيتاج إليها املفسر بالرأي 

 .ألن به ميكن شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا حبسب الوضع: علم اللغة  -1

 .راب، فال بد من اعتبارهألن املعىن يتغري وخيتلف باختالف اإلع: علم النحو  -2

 .وبواسطته تُعرف األبنية والصيغ: علم الصرف  -3

ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني، اختلف باختالفهما، كاملسيح مثاًل، هل : االشتقاق   -4
 هو من السياحة أو من املسح؟

م الثالثة من أعظم أركان وهذه العلو   ":، والبيان، والبديعاملعاين"البالغة الثالثة أقسام   7 -6 -5
 املفسِّر، ألنه ال بد له من مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، وذلك ال يُدرك إال هبذه العلوم

 .إذ مبعرفة القراءة ميكن ترجيح بعض الوجوه احملتملة على بعض: علم القراءات  -8

حقه تعاىل،  املفسٍّر أن يستدل على ما جيب يف وهو علم الكالم، وبه يستطيع: علم أصول الدين -  -9
 ...وما جيوز، وما ُيستَحل
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إذ به يعرف كيف يستنبط األحكام من اآليات ويستدل عليها، ويعرف : علم أصول الفقه -11
 ...اإلمجال والتبيني

 .إذ أن معرفة سبب النزول يعني على فهم املراد من اآلية: علم أسباب النزول -11

 .القرآن ا أمجل منها يفيعني على توضيح م ألن معرفة القصة تفصيالً : علم القصص -12

ية، رمبا أفىت حبكم منسوخ وَمن فقد هذه الناح. وبه يعلم احملكوم من غريه: علم الناسخ واملنسوخ -13
 .الضالل واإلضالل فيقع يف

 .األحاديث املبيِّنة لتفسري اجململ واملبهم، ليستعني هبا على توضيح ما يشكل عليه -61

واتقوا  }: ملن عمل مبا علم، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل -وهو علم يُورثه اهلل تعاىل : علم املوهبة -61
َمن عمل بما علم  : "وبقوله صلى اهلل عليه وسلم[ .. 818: البقرة.. ] {اهلل َوُيَعلُِّمُكُم اهلل

 ".َورَّثه اهللُ علم ما ال يعلم
 

 الصوفية تفسير - 3
 ومعناها تصوف كلمة أصل
. الصــفاء، مــن إنــه: وقيــل. الصــوف، مــن مشــتقة إهنــا: يــلفق" تصــوف" الكلمــة هــذه أصــل يف االخــتالف وقــع

 غــري لقــب أنــه غــريهم ويــرى. الُصــفَّة بأهــل املعروفــون الصــحابة فقــراء إليهــا يُنســب الــيت الُصــفَّة مــن مــأخوذ إنــه: وقيــل
 ".يريده ما على اهلل مع النفس إرسال هو: "فقيل.. التصوف معىن وأما. مشتق

 :وتطوره التصوف نشأة
 معرضــني كــانوا الصــحابة مــن فكثــري لإلســالم، األول الصــدر منــذالزهــد والتقشــف موجــود  عــىنمب التصــوفإن 

 بالزهـد ُعرفـوا َمـن بعـد فيمـا للقـبا ذاهبـ اشـتهر وإمنـا الصـوفية، باسـم زمـنهم يف يُعرفوا إال أهنم مل ومتاعها، الدنيا عن
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 هاشـــم أبـــو: بالصـــويف مسِّـــى مـــن وأول ،يهلجـــر ا الثـــاين القـــرن يف االشـــتهار هـــذا وكـــان تعـــاىل، اهلل طاعـــة يف والتفـــاين
 .هـ 121 سنة املتويف الصويف

 تقــادم كلمــا وتتزايــد تنمــو األحبــاث هــذه أخــذت، و الصــوفية األحبــاث بعــض تولَّــدت بعــده ومــا القــرن هــذا ويف
 . فيه يعيشون الذى العلمي احمليط من ومت اقتباس العديد من املعارف. عليها العهد

 فلسـفة وكوَّنوا بل وافر، حبظ الفلسفة من أخذوا أهنم غري ،والفقهاء واملتكلمني الفالسفةب  املتصوفة كما تأثر
 مبسـائل يـدين بعضـهم نـرى وأصـبحنا باملتصـوفة، مـنهم بالفالسـفة أشـبه رجـاالً  بيـنهم نـرى أصـبحنا حىت هبم، خاصة
 ويؤيـدون الفلسـفي، التصـوف حيـاربون هـموجعل السُّنَّة، أهل مجهور عليهم أثار مما الشريعة، ومبادئ تتفق ال فلسفية

  وإصالحها النفس، وتربية والتقشف، الزهد، حول يدور الذى التصوف
 التصوف أقسام

  :إىل قسمنيينقسم التصوف يظهر أن بناء على ما سبق 
 .والدراسة البحث على يقوم الذى التصوف وهو: ينظر  تصوف

 القســمني مــن وكــل. اهلل طاعــة يف والتفــاين لزهــدوا التقشــف علــى يقــوم الــذى التصــوف وهــو: يعملــ وتصــوف
 ،ينظــر  صــويف تفســري: قســمني إىل أيضــاً  ينقســم الصــويف التفســري جعــل ممــا الكــرمي، القــرآن تفســري يف أثــره لــه كــان

 .أو إشاري يفيض صويف وتفسري
 

 النظرى فيالصو  التفسير
 :الطريقة هذه شيخ عربى ابن

ن التفسري، فقد عاجل القـرآن هبـذا الـنمط مـن التصـوف، كمـا عاجلـه يعترب حمي الدين العريب شيخ هذا النمط م
 .أيضا بالنمط اآلخر

 يفو  ،(نسـبته إليـه مشـكوكة) بامسـه املشـهور التفسـري، وهذا ما جنده يف الفلسفية بالنظريات عريب ابن تأثروقد 
 علــى القرآنيــة اآليــات مــن كثــرياً  يطبــق فنــراه والفصــوص، املكيــة، كالفتوحــات احلقيقــة علــى إليــه تُنســب الــيت الكتــب
 :ومثال ذلك الكونية الفلسفية والنظريات يتفق مبا اآليات بعض يُفسِّر ، فتجدهالفلسفية الصوفية نظرياته

 من كثري يف فنراه تصوفه، عليها بىن اليت النظريات أهم تعترب من اليت، و الوجود وحدة بنظرية تفسريه يف تأثركما 
 .تعاىل اهلل أراده الذى مدلوهلا عن باآلية ليخرج إنه حىت النظرية، هذه وفق على اآليات يشرح األحيان
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توصــــل إىل نتيجــــة مفادهــــا أن  الشــــرعي والعلمــــي فغننــــا نهــــذا الــــنمط مــــن التفســــري يف امليــــزان  ناوضــــعوإذا مــــا 
 يقصـد!!.. مقصده الذي أنزلـه اهلل تعـاىل مـن أجلـه عن - الغالب يف - بالقرآن خيرج تفسري يالنظر  يفالصو  التفسري
 . ونظرياته بأحباثه معيناً  هدفاً  يفالصو  ويقصد وآياته، بنصوصه معيناً  هدفاً  القرآن

 وغريمهــا واحلــالج يالبســطام يزيــد أيبوكــل مــن هنــج هنجــه كــ يف التفســري   عــريب ابــن  إن املــنهج الــذي اعتمــد
 وإن ،والنتــائج احلقيقــة يف طنيــةالبا مــذهب مــع يتفــق الوجــود بوحــدة القائــل ممــذهبه إىل اآليــات بعــض مــن إمالــة...

 !واأللفاظ االصطالح يف اختلفت

،  النظري التفسري الصويفم ملنهج صراحة عن رفضه الكثري من العلماء كالعالمة حممد حسن الذهيب  وقد عرب
 .أجله من القرآن جاء الذى ومقصوده تعاىل اهلل ملراد موافق تفسريكبه    مقبوهل موعد

 ياإلشار  وأ الفيضي الصوفي التفسير
 مبقتضـــى منهـــا يظهـــر مـــا خـــالف علـــى الكـــرمي القـــرآن آيـــات تأويـــل هـــوف.. ياإلشـــار  أو يالفيضـــ التفســـريأمـــا 

 .املراد الظاهر وبني بينها اجلمع وميكن السلوك، ألرباب تظهر خفية إشارات
 :ي يتضح من وجهنيالنظر  الصويف التفسري وبني بينه الفرقو 
 القـــرآن يُنـــزل مث أواًل، الصـــويف ذهـــن يف تنقـــدح علميـــة مقـــدمات علـــى ينبـــي ،يالنظـــر  الصـــويف التفســـري أن -أ
 .ذلك بعد عليها

 .روحية رياضة على يرتكز بل علمية، مقدمات على يرتكز فال.. ياإلشار  التفسري أما
 ولــيس ،املعـاين مـن اآليــة حتتملـه مـا غايـة مـا توصـل هــو  أن صـاحبه يــرى ،يالنظـر  الصـويف التفسـري أن  -ب 

 .طبعاً  طاقته حبسب هذا ،..عليه اآلية حُتمل أن ميكن آخر معىن وراءه
 معـىن هنـاك أن يـرى بـل اآليـة، مـن يُـراد مـا كـل ما توصل إليـه هـو أن الصويف يرى فال.. ياإلشار  التفسري أما

 .هغري  قبل الذهن إليه ينساق الذى الظاهر املعىن هو وذلك ء،يش كل وقبل أوالً  منها ويُراد اآلية حتتمله آخر
 :قيمة التفسري اإلشاري

 .وقد اختلف العلماء يف التفسري اإلشاري فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه
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كالم الصوفية في القرآن قيل إنه ليس بتفسير، إنما هي معان  ": قال اإلمام الزركشي -  6
يا أيها الذين آمنوا ق اتلوا الذين يلونكم من  ": ومواجيد يجدونها عند التالوة، مثال

 .99"لكف ار وليجدوا فيكم غلظةا

 .أُمرنا مبقاتلة القريب من األعداء، وأقرب شيء إىل اإلنسان نفسه: إن املراد هي النفس، قالوا: قالوا

إن عبد الرمحن السلمي صنف حقائق ": قال أبو احلسن الواحديوذهب بعضهم بعيدا يف رفضه ،  -  8
 .100"كفريف التفسري، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسري فقد  

عيها أهل النصوص على ظواهرها والعدول منها إىل معان يدّ :"قال اإلمام النسفي  واإلمام  التفتازاين
 .الباطن إحلاد ألن قصدهم نفي الشريعة بالكلية

 : ومنهم من أجازه ورأى أن له مستندات منها – 3
 هـو ومسـتندات شـرعية بـل لـه   كـرميال القـرآن معـاىن إبـراز يف اجلديـد األمرلـيس بـالنـوع مـن التفسـري  أن هذا 

إشارات قرآنية ونبوية وأقـوال وقد وردت ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على القرآن الكرمي  نزول منذ معروف أمر
 . وبطن ظهر له القرآن أنالصحابة هلذا املعىن، و 

 :من ذلك
كــان عمــر يــدخلي مـــع : ال مــا رواه اإلمــام البخــاري يف صــحيحه عــن ابــن عبــاس رضـــي اهلل تعــاىل عنهمــا قــ

إنـه ممـن قـد علمـتم : أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال مِل يـدخل معنـا هـذا ولنـا أبنـاء مثلـه؟ فقـال عمـر 
إذا جـاء :" فقـال مـا تقولـون يف قولـه تعـاىل  فدعاهم ذات يوم فادخلي معهم وما أراه دعاين فيهم يومئـذ إال لـرييهم 

م أمرنــا ان دمــد اهلل ونســتغفره إذا نصــرنا وفــتح علينــا وســكت بعضــهم ومل يقــل شــيئا فقــال بعضــه نصــر اهلل والفــتح؟
فقلــت ك هــو أجــل رســول اهلل صــلى اهلل عليــه مــا تقــول؟ : ال ،فقــال: فقــال يل أكــذلك تقــول يــا ابــن عبــاس ؟فقلــت

ه كــان توابــا إذا جــاء نصــر اهلل والفــتح  فــذلك عالمــة أجلــك فســبح حبمــد ربــك واســتغفره إنــ:" وســلم أعلمــه لــه قــال
 ."ال أعلم منها إال ما تقول : فقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 

                                                 
99

 .681التوبة   
100

 .أسباب النزول   
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النصـــوص علـــى ظواهرهـــا ومـــع ذلـــك فيهـــا إشـــارات خفيـــة تظهـــر ألربـــاب :"وقـــال بعـــض احملققـــني
 ".السلوك ميكن التوفيق بينها وبني الظواهر املرادة  فهو كمال اإلميان والعرفان

 مصـــيبني مجيعـــاً  يكونـــوا مل أهنـــم كمـــاأمـــر وارد   وإصـــابتها الباطنـــة املعـــاين إدراك يف التفـــاوتإال أن 
سـواء عـن قصـد أو  آخـر، بعـض يف واأوأخطـ منهـا بعـض يف أصـابوا بـل وأدركـوه، منهـا إليـه وصـلوا فيما

 .دون قصد
 املعـاين فسَّـروا حـني ولكـنهم بباطنـه، اعرتفـوا كمـا جيحدوه، ومل القرآن بظاهر اعرتفوا واملتصوفة قد

 ال أفهاماً  جبوارها هلم جتد سائغة، مقبولة أفهاماً  هلم جتد فبينما سيئاً، وآخر صاحلاً  عمالً  خلطوا الباطنة
 .الشرع هبا يرضى أو العقل يقبلها أن ميكن

 :لقبول املعىن الباطن للنص وهي وطاشر  ذكر العلماء وعليه فقد 

 .العربية املقاصد على يجير  يثحب العرب لسان يف املقرر الكرميأالّ  يتناىف مع ظاهر القرآن  - 6

 . نه هو املراد وحده دون ظاهر القرآنعي صاحبه أأالّ يدّ  -  8

فيجعلون   101"وإن اهلل لمع المحسنين: "يف قوله تعاىل –كقوهلم   بعيداً  سخيفاً  أالّ يكون تأويالً  -  0
 .فعل ماض وكلمة احملسنني مفعوالً به"  ملع"كلمة  

قالوا املقصود بالبقرة هنا السيدة أم  102" ن اهلل يأمركم أن تذبحوا بقرةإ:"يف قوله تعاىل وكقوهلم 
 .املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها

قالوا املقصود بالنعلني الكتاب والسنة وغري ذالك من  103"اخلع نعليك:"وكقوهلم يف قوله تعاىل
 .السخافات

 .أالّ يكون له معارض شرعي أو عقلي -  1

                                                 
101

 .19العنكبوت   
102

 .11البقرة   
103

 .66طــــه   
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 .يأن يكون له مؤيد شرع -  1

مث إن هذه الشروط ، إذا توفرت يف التفسري اإلشاري، فإمنا هي شروط لقبوله وعدم رفضه وليست 
 .به شروطا  لوجوب األخذ 

تفسري البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد البن عجيبة و ذكر املؤلف نكتب التفسري اإلشاري   من
 دين داية و عالء الدولة السمناين، التسرتي، وتفسري السلمي، وتفسري الشريازي، وتفسري جنم ال

 

 

 

 

 

 
 

 
 


