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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وآله وصحبه أمجعني.
أما بعد :فهذه نبذة خمترصة يف أصول التفسري مجعت فيها مهامت مسائل هذا العلم ،
وخلصتها من النقول والتطويل ليحسن رشحها وحفظها ولتكون مقدمة للمبتدي وتذكرة
للمنتهي  ،وسميتها "الركيزة يف أصول التفسري".
وأرجو اهلل أن يتقبلها وجيعلها خالصة ويباركها وينفع هبا شداة العلم وأهل القرآن.

حممد بن عبدالعزيز اخلضريي
mkh1384@gmail.com
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مقدمات أصول التفسري
 تعريفه :األصول  :مجع أصل وهو ما ينبني عليه غريه.والتفسري  :بيان معاين القرآن
الكريم.
وأصول التفسري  :علم يعرف به كيفية تفسري القرآن واحلكم عند االختالف فيه.
 وموضوعه األسس التي تضبط تفسري القرآن ويفهم هبا كالم املفرسين.
 وثمرته :الفهم الصحيح لكالم اهلل تعاىل والفصل بني املختلفني والرد عىل املحرفني.
 ونسبته  :إىل علوم القرآن فهو أحدها ،ولذا يذكر باب ًا يف كتب علوم القرآن ،كام أن له
مؤلفات مستقلة من أمثلها مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ويذكره بعض املفرسين يف
األص َفهاين،
مقدمات تفاسريهم كابن جرير وابن كثري واملاوردي وابن ج َزي والراغب ْ
وال َقاسمي ،والطاهر ابن عاشور ،وكثري من قواعده مبثوثة يف ثنايا تفاسريهم.
 وفضل تعلمه :فرع عن فضل تعلم القرآن.
 وواضعه  :أئمة التفسري وعلوم القرآن.
 واسمه :أصول التفسري ويسمى قواعد التفسري وليس كل ما كتب هبذين االسمني يراد
به ذلك فقد يراد به علوم القرآن.
 واستمداده من علوم القرآن وأصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة.
 وحكم تعلمه :فرض كفاية إال ملن انتصب للتفسري فيكون عيني ًا.
 ومسائله تدور حول معرفة طرق التفسري واإلمجاع واخلالف فيه وقواعد الفهم
والرتجيح.
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الباب األول
طرق التفسري
للتفسري مخسة طرق معتربة ،تفسري القرآن بالقرآن وبالسنَّة وبأقوال الصحابة وبأقوال
التابعني وبالرأي واالجتهاد.
فأما الطريق األوىل فهي تفسري القرآن بالقرآن وهي أجل الطرق وأصحها ،ألنه ال أحد
أعلم من اهلل بكالمه ،وألن النبي فعله،
وهو نوعان :
 .4رصيح ويسمى تفسري القرآن للقرآن،
 .2وغري رصيح ويسمى تفسري القرآن بالقرآن.
اح ًة عىل التفسري وجيب قبوله ،وال جيوز رده .
رص َ
فاألول ما َد َّل الن ُّ
َّص َ َ
وأما الثاين فهو مبني عىل اجتهاد املفرس وقد ال يكون صحيح ًا ،بل قد يفعله املبتدع .
وقد يكون التفسري متص ً
ال كقوله ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭼ الطارق٢ :

وقد يكون منفص ً
ال كقوله

يف األنعام ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ األنعام ٢٢ :فقد فرس الظلم يف لقامن
بقوله ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ لقمان ٣١ :فاألول أرصح والثاين أصعب.
وأنواعه كثرية:
 منها بسط املوجز مثل قصة أصحاب السبت أوجزت يف البقرة وبسطت يف األعراف
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ومنها بيان املجمل وهو ما احتاج إىل بيان كقوله ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﭼ المائدة ٣ :بينه بقوله بعده ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ المائدة١ :



ومنها تقييد املطلق وهو املتناول لواحد ال بعينه كقوله ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ آل عمران٠٩ :قيدت بقوله ﭽ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ
النساء٣٢ :

 ومنها ختصيص العام وهو الكالم املستغرق ملا يصلح له بحسب الواقع دفعة بال
حرص كقوله ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ البقرة ٢٢٢ :خص بقوله
ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ الطالق٤ :

 ومنها تفسري الغريب وهو الذي يقل استعامله كقوله ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭼ الحجر ٤٤ :فرس السجيل بقوله ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ الذاريات١١ :


ومنها بيان املعنى كقوله ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﭼ المعارج٢٣-٣٠ :



ومنها تأكيد املفهوم وهو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق كاملفهوم من قوله ﭽ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ المطففين ٣١ :جاء منطوق ًا يف قوله ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭼ القيامة٢١ - ٢٢ :

وممن ألف يف هذا النوع الصنعاين ،وثناء اهلل اآلمرترسي وقد تكلف ،والشنقيطي وهو
أحسنها ،وممن عني به فأجاد  :ابن كثري.
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ويشرتط ملن يقوم به اإلملام بالقرآن وبمعانيه وعاداته وبالوجوه والنظائر والقراءات
والروابط والسياق حتى ال يقع يف حمذور.

وأما الطريق الثانية فتفسري القرآن بالسنة وذلك ألن اهلل أمر رسوله  ببيان القرآن ،وألنه
ال أحد من اخللق أعلم بمراد اهلل من رسوله 
وتفسريه نوعان:


فاألول رصيح ويسمى التفسري النبوي ،وهو أن يقصد النبي  تفسري ًا لآلية بقوله
أو فعله أو تقريره كقوله

: 

إذا أحب اهلل عبدا نادى جربيل إين

قد أحببت فالنا فأحبه قال فينادي يف السامء ثم تنزل له املحبة يف أهل األرض
فذلك قول اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭼ مريم 4.٠٩ :جعلني اهلل وإياك منهم.
فمتى ثبت احلديث وكان وارد ًا مورد التفسري لآلية وجب قبوله وحرم رده .
وجيب جتنب املوضوع وما اشتد َض ْعفه ،أما الضعيف فيقدم عىل األقوال دون إلزام به
ويرجح به .
وأنواع تفسري القرآن بالسنة أربعة:

٣

أخرجه الترمذي ()١٣٩٣
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أوهلا  :أن ينص عىل تفسري آية ابتدا ًء سواء قدم التفسري كام يف املثال السابق أو أخره كام ورد
أنه  قرأ الكوثر فقال أتدرون ما الكوثر فقلنا  :اهلل ورسوله أعلم ! قال  :فإنه هنر وعدنيه
ريب عز وجل عليه خري كثري "
وثانيها  :أن يشكل عىل الصحابة يشء فيبينه هلم كام يف قوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭼ األنعام٢٢ :

وثالثها  :أن يتأول القرآن فيعمل بام فيه كام يف قوله ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ
النصر١ :

ورابعها  :أن يتلو اآلية يف موطن يعرف به معناها ،مثل قوله يف غزوة بدر ﭽ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ القمر٤١ :

 وأما النوع الثاين وهو غري الرصيح :ويسمى تفسري القرآن بالسنة وهو أن يقوم
املفرس بجمع األحاديث التي يصلح أن تكون تفسري ًا لآلية .وهو حمل اجتهاد  ،وال
يقبل إال من عامل.
 وأنواعه كثرية :
منها  :بيان التأكيد كقوله " : ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه" فإنه موافق
لقوله ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ النساء٢٠ :وهذا كثري.
ومنها  :بيان املجمل كأعداد الصلوات وكيفياهتا.
ومنها  :ختصيص العام كتخصيص قوله  " ليس لقاتل مرياث" لعموم قوله  :ﭽﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ النساء٣٣ :
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ومنها :تقييد املطلق كتقييد قوله ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ المائدة١٢ :

بأن

تكون اليمنى ومن مفصل الكف وأن تبلغ الرسقة النصاب كام جاءت بذلك السنة.
ومنها  :إيضاح املشكل كام يف قوله ﭽ ﭤ ﭥ ﭦﭼ االنشقاق١ :قال ": جيمع اهلل الناس
األولني واآلخرين يف صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البرص "
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ومنها  :بيان ما سكت عنه القرآن ،كتحريم نكاح املرأة عىل عمتها وخالتها.

والكتب املصنفة يف تفسري القرآن بالسنة بنوعيه عىل صنفني:
األول :من اقترص عىل رواية املأثور دون زيادة كعبد الرزاق ( )244وابن مردويه ()141
وعبد بن محيد ( )212وابن أيب حاتم ( )127وابن املنذر ( )143وكلها مسندة والثالثة
األخرية مع الطربي اليكاد يشذ عنها شئ من التفسري املرفوع واملوقوف واملقطوع كام قال
ابن حجر
ومنها الدر املنثور للسيوطي ( )244وهو جمرد من األسانيد وخمترص من كتابه املفقود ترمجان
القرآن.
والثاين :من ذكر ما يتعلق باآليات من لغة وقراءات وفقه ونحوها كابن جرير وابن كثري
وهو أبلغها يف تقيص األحاديث املرفوعة .
وجيب التثبت يف األحاديث املرفوعة وحترم رواية املوضوع منها إال عىل سبيل التبيني ،وقد
كان املتقدمون يعنون بذكر األسانيد سواء مع كل حديث كام فعل الطربي ،أو يف املقدمة كام
فعل الثعلبي ،ثم حذفت طلب ًا لالختصار وحتاشي ًا لطول األسانيد  ،وبقيت املرويات عىل
٣

رواه البخاري
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سبيل اجلزم ومن هنا وقع االلتباس وفقد الناس الثقة بكثري املرويات ،وحذف األسانيد أشد
خطر ًا من اإلرسائيليات واألحاديث املوضوعة .
ومظنة املوضوعات يف أبواب فضائل القرآن إذ الصحيح منها قليل ،ويف أسباب النزول
كقصة الغرانيق وقصة طالق زينب بنت جحش وحديث عيل يف التصدق باخلاتم  ،ويف
فضائل آل البيت عند الشيعة .
وكتب التفسري التي هي مظنة املوضوعات  :تفسري الثعلبي والواحدي والقشريي والسلمي
والزخمرشي.
وأما الطريق الثالثة  :فهو تفسري القرآن بأقوال الصحابة وذلك ؛ ألن اهلل زكاهم  ،وألهنم
أهل اللسان  ،وقد شهدوا التنزيل  ،وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن  ،ولسالمتهم من
البدع  ،وحلسن أفهامهم.
وكانوا يفرسون بالقرآن وب السنة وباللغة ويروون عن أهل الكتاب ،كام أهنم كانوا جيتهدون
واجتهادهم خري من اجتهاد من جاء بعدهم.
وجيب قبول تفسريهم إذا أمجعوا عليه ،وله حكم الرفع إذا مل يكن للرأي فيه جمال كرصيح
أسباب النزول واإلخبار عن الغيبيات إال إن كان يف املروي شبهة اخلرب اإلرسائييل  ،وكان
الراوي مشهور ًا باألخذ عن بني إرسائيل.
وإذا اختلفوا فريجح بني أقواهلم باملرجحات املعروفة كشهود احلادثة وشهرة الصحايب
ِ
ِ
واملشهور من اللغة.
السياق
وصحة السند وموافقة
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وال جيوز اخلروج عن أقواهلم إذا نصوا عىل فساد ما عداها ،وإذا مل ينصوا فقوالن ،وفصل
آخرون فقالوا باجلواز إن مل يعارض القول املحدث أقوال السلف.
وليعلم أن االستدالل باآلية عىل أمر مل يستدل به السلف أو االستنباط منها جائز وواقع
وليس داخ ً
ال يف املسألة السابقة.
 والصحابة عىل فضلهم مجيعا متفاوتون يف العلم والفهم كتفاوهتم يف الفضل .
 ومنهم مكثرون يف التفسري كابن عباس وابن مسعود وعيل وأيب  ،ومنهم متوسطون
وعثامن وزيد وأيب موسى ِ
َ
عمر وجابر
كالشيخني
وابن الزبري ،ومنهم مقلون كابن َ
ِ
وابن عمرو ريض اهلل عنهم مجيع ًا.
وال صلة هلذا بمروياهتم عن الرسول . 
والعلم باملكثر منهم يفيد يف الرتجيح.
وأجلهم قدرا فيه ابن عباس لدعاء الرسول  وملالزمته له ولكبار أصحابه ولتأخر وفاته
وكثرة اآلخذين عنه.
وقد كثر املنسوب إليه فلزم التثبت وإذا اختلفت أقواله فإن كانت من قبيل اختالف التنوع
فال ضري ،وإن كانت من التضاد نظِ َر يف األسانيد ثم التواريخ ثم املرجحات.
وأهم الطرق عن عيل ثالثة :
 .4طريق الزهري عن عيل –زين العابدين -عن أبيه احلسن عن أبيه ،وهي من أصح
األسانيد .
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السلامين عنه  ،وهذه خيرج
 .2وطريق هشام بن عروة عن حممد بن سريين عن َعبيدة َّ
منها البخاري.
 .1وطريق ابن أيب احلسني عن الطفيل عنه وهي صحيحة أيض ًا.
وأهم الطرق عن ابن عباس تسعة :
 .4طريق أيب صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن عيل بن أيب طلحة الوالبي
عنه وقد اعتمدها البخاري فيام يعلقه يف تراجم األبواب وهي من أجود الطرق.
 .2طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبري عنه وهي نسخة حيتج هبا.
 .1طريق شبل بن عباد عن ابن أيب نجيح عن جماهد بن جرب عنه وهي طريق صحيحة.
 .1طريق جويرب بن سعيد وأيب روق ومقاتل بن سليامن عن الضحاك بن مزاحم عنه،
وفيها كالم.
 .5طريق احلسني بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة وهي طريق حسنة ونسخة
مستقلة .
 .6وطريق حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية العويف عن أبيه عن عمه عن أبيه
عن أبيه عطية بن سعد العويف عنه ،وهو مسلسل بالضعفاء وقد يتساهل فيه ألن
حديثهم عن كتاب وقد أخرج منها الطربي كثري ًا.
 .7طريق السدي عن أيب مالك غزوان الغفاري عنه وقد أخرج منها ابن جرير وابن أيب
حاتم.
 .3طريق الكلبي عن أيب صالح باذام موىل أم هاين عنه ،وهي من أوهى الطرق عن ابن
عباس وقد أخرج منها ابن املنذر وسعيد بن منصور والثعلبي وغريهم.
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 .2طريق جويرب بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن نافع األزرق وال تثبت كنسخة.
و املحاورة بني ابن عباس ونافع هلا أصل.
يب :طريق أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عنه وهي
وأهم الطرق عن أ َ ي
طريق حسنة ونسخة مستقلة أخرج منها الطربي وابن أيب حاتم.
وأهم الطرق عن ابن مسعود :طريق السدي عن م َّرة اهلمداين عنه وقد خرج منها الطربي
واحلاكم وغريمها.
وغالب هذه األسانيد نسخ ،والنسخة  :جمموعة من األقوال يف التفسري مروية بإسناد واحد
عن أحد أئمة التفسري .
والعلامء يساحمون فيها أكثر من املرويات باملشافهة ألن اخلطأ فيها قليل ،ولذا تقدم عليها عند
التعارض.
وغالب هذه النسخ مفقود أو يف حكمه ويستدل عىل وجودها  :بالنص عليها كالنسخة عن
أيب ،أو باستقراء األسانيد التي تتكرر  :أو باإلشارة إىل ذلك يف ترمجة املفرس.
وأما الطريق الرابعة فهو تفسري القرآن بأقوال التابعني ألهنم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسري
وهم الصحابة  ،ولكوهنم يف القرون املفضلة  ،وأدركوا عرص االحتجاج باللغة  ،ولقلة
البدع يف عهدهم  ،وقد احتج بتفسريهم األئمة .
وقد كان التابعون ثالث مدارس ،مدرسة بمكة ومدرسة باملدينة ومدرسة بالعراق.
فأما مدرسة مكة  ،وإمامها ابن عباس ومن تالميذه سعيد بن جبري ( ،)25وجماهد ()401
وعكرمة ( )405وطاووس ( )406وعطاء بن أيب رباح ( .)445وأهلها أعلم الناس
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بالتفسري.
وأما مدرسة املدينة فإمامها أيب بن كعب ويشاركه زيد وأبو سعيد ومن تالميذها أبو العالية
الرياحي ( )20وحممد بن كعب القرظي ( )403وزيد بن أسلم املدين ( )416ومالك بن
أنس ( )472وهم أعلم الناس باملغازي يليهم أهل الشام ثم أهل العراق ،وقد عنوا
بالقراءات وبقيت فيهم إىل اليوم .
وأما مدرسة العراق فإمامها ابن مسعود ومن تالميذه علقمة بن قيس ( )64ومرسوق ()62
والشعبي ( )401واحلسن البرصي ( )440وقتادة ( )443ومنهم نشأت مدرسة الرأي.
وكانوا يفرسون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة كام كانوا جيتهدون ويروون عن
أهل الكتاب أكثر من الصحابة.
وجيب قبول ما أمجعوا عليه.وأما ما اختلفوا فيه فريجح بينهم  ،وكالمهم يف املغيبات
وأسباب النزول ليس له حكم املرفوع ،بل منه ما يقبل وما يرد بحسب القرائن.
وما رووه عن أهل الكتاب له حكم اإلرسائيليات .واإلرسائيليات هي األخبار املنقولة عن
كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغالبها من التوارة ورشوحها ولذا قيل
إرسائيليات نسبة لنبي اهلل إرسائيل  أيب اليهود ،وقد فشت أخبارهم إلسالم علامئهم،
وانتشار كتبهم  ،ولإلذن بالتحديث عنهم.
واإلرسائيليات عىل ثالثة أنواع:
األول :ما وافق النصوص فهو حق ومنه ما ورد أن ِحرب ًا جاء إىل رسول اهلل  فقال  :يا
حممد إنا نجد أن اهلل جيعل الساموات عىل إصبع .فضحك النبي  تصديق ًا لقول احلرب ثم
13

قرأ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﭼ الزمر٩٤ :

والثاين :ما خالف النصوص فهو باطل ال جتوز روايته  ،مثل ما روى جابر قال  :كانت
اليهود تقول إذا جامع الرجل املرأة من ورائها جاء الولد أحول فنزلت :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ البقرة٢٢١ :

والثالث :م امل يرد يف النصوص خالفه وال حتيله العقول فيجب التوقف يف تصديقه وتكذيبه
وأما روايته فجائز ؛ لقوله  ": بلغوا عني ولو آية  ،وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج ،
ومن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"

4

وغالب ما يروى عنهم ال فائدة فيه.
وال جيوز سؤاهلم عن يشء من أمور الدين حلديث عمر" أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب "
وقد كان الصحابة يروون عنهم والتابعون كذلك وإن كانوا أكثر رواية لكن يف غري حمل
النهي  ،ويردون عليهم أباطيلهم.
ومدار عامة اإلرسائيليات عىل سبعة هم عبد اهلل بن سالم ( )11ولعله أقلهم وكعب
األحبار ( )12ووهب بن منبه ( 445تقريب ًا) وقتادة ( )443وابن جريح ( )450وابن
اسحاق ( )450والسدِّ ي ( )427وهو أكثرهم
واملفرسون منهم من يذكر اإلرسائيليات باإلسناد وال يعقب ،كمقاتل والثعلبي وقد أكثر،
وأما الطربي فينتقد أحيان ًا ويسكت أحيان ًا ،ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثري وهو

٣

رواه البخاري
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أمثلهم واآللويس  ،واألسوأ أن يذكرها وال يسندها كاخلازن  ،ومنهم من ينكرها مجلة
وتفصي ً
ال كصاحب املنار وبعض املعارصين.
والتثريب عىل من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غري سديد ،كيف وقد دلت
النصوص عىل جوازه وقد تتابع عليه األئمة ،لكن االعتامد عليها يف تفسري النصوص
مذموم وكذا رواية األباطيل منها.
وقد تسامح العلامء يف أسانيد التفسري عن الصحابة والتابعني ومل يشددوا ألنه ليس كالم ًا
للمعصوم  ،وألن التشديد يفيض إىل احلرج  ،وألن األصل املعنى وهو معروف من جهة
اللغة والسياق ونحومها ،وألنه ال يرتتب عىل ذلك حالل وال حرام غالب ًا.
وجتريد التفسري من املرويات التي ال تثبت بموازين املحدثني جناية كبرية مل يعملها
املتقدمون.
والتشديد معترب إذا كان التفسري مرفوعا ،أو كان مثله ال يقال بالرأي ،أو كان يف احلالل
واحلرام ،أو تعارضت الروايات عن املفرس ،أو كان املروي منكر ًا  ،أو خمالف ًا لنص أو إمجاع
أو للمشهور املعروف عند العرب أو إلثبات القراءة.
الطريق اخلامسة  :تفسري القرآن بالرأي واالجتهاد .وهو جائز إذا كان من أهل ،ووافق
اللغة ،ومل خيالف ما هو أقوى منه وطابق القواعد املعتربة.
واخلالف يف قبوله ورده أقرب إىل اللفظي ؛ ألن من أجازه أراد الرأي املمدوح  ،ومن حرمه
أراد الرأي املذموم.
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وقد تورع عن القول يف التفسري أقوام خشية القول عىل اهلل بغري علم والوقو ِع يف املذموم من
الرأي ،وكان بعض السلف ال يتكلم يف التفسري أص ً
ال كعروة وال يعرف ذلك يف الصحابة،
وبعضهم ال يتكلم إال يف املعلوم من القرآن كابن املسيب.
هبوى حمرم وردت يف النهي عنه أحاديث ضعيفة ومعانيها
والقول يف التفسري بغري علم أو
ً
حق دلت عليها اآليات.
والذين فرسوا القرآن بالرأي املذموم ال خيرجون عن صنفني:
أوهلام  :من اعتقد معاين ثم أراد محل ألفاظ القرآن عليها ،سواء سلب لفظ القرآن ما دل
عليه أو محله عىل ما مل يدل عليه ،وإذا كان املعنى الذي ذكروه صحيح ًا يف نفسه كان خطؤهم
يف الدليل وإذا كان فاسد ًا كان اخلطأ يف الدليل واملدلول.
وثانيهام  :من فرس القرآن بمجرد ما يسوغ يف اللغة كالذي فعله أبو عبيدة معمر بن املثنى
وقد أنكروا عليه  ،إذ ال بد من اعتبارات أخرى يصح هبا التفسري كالتفسري بالقرآن وبالسنة
ومراعاة السياق وأسباب النزول ومراعاة األشهر ونحو ذلك.
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الباب الثاين
اإلمجاع واالختالف يف التفسري
التفسري إما يكون جممع ًا عليه أو يكون خمتلف ًا فيه ،فهذان نوعان:
النوع األول  :املجمع عليه ،وهو ما اتفق املفرسون بعد وفاة الرسول  عىل تفسريه يف
أي عرص كان ،وهذا يشمل اإلمجاع يف عهد الصحابة ومن بعدهم .كام يشمل نوعي
اإلمجاع الرصيح والسكويت  ،وهو أن يقول أحدهم قوالً فيبلغ املجتهدين ويسكتون وال
ينكرون حتى ينقيض العرص ،ومثل السكويت االستقرائي وهو أن تستقرأ أقوال املفرسين فال
يعثر فيها عىل خالف،
واإلمجاع حجة ،متى َث َب َت فإنه جيب املصري إليه وحترم خمالفته ،وال يمكن أن جتتمع األمة
عىل خالف نص أبد ًا ،وال أن جتتمع األمة عىل خطأ.
والتفسري املجمع عليه كثري ،خصوص ًا إذا قلنا إن غالب اختالف املفرسين هو من باب
اختالف التنوع الذي يمكن اجتامع األقوال فيه.
والواجب معرفة ما أمجعوا عليه لئال ينقض اإلمجاع وليكون التفسري عىل األثبت.
ويقع املفرس يف خمالفة اإلمجاع إذا ضعفت عنايته بآثار السلف ومتييز صحيحها من
سقيمها ،وإذا اعتقد بدع ًة ثم محل القرآن عليها ،وإذا فرس القرآن بمجرد اللغة ،أو اعتد
بالقول الشاذ ،أو القول الذي انعقد اإلمجاع قبل حدوثه  ،أو اعتمد يف نقل القول املخالف
عىل رواية ضعيفة ال تثبت عمن نسبت إليه.
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وال جيوز إحداث تأويل يف آية أو سنة مل يكن عىل عهد السلف فإنه يتضمن أهنم جهلوا
احلق وضلوا عنه .إال أن يكون املعنى مما مل يتعرض له الصحابة أو كان من قبيل االستنباط أو
كان استدالالً باآلية عىل أمر مل يستدل به السلف فإن هذا جائز وال يقترص عىل قوم بعينهم.
وإنكار املجمع عليه حرام ،فإن كان اإلمجاع عىل معلوم من الدين بالرضورة كفر املنكر
وإال فال ،وإطالق التكفري عىل منكر اإلمجاع باطل.
ومن فوائد اإلمجاع إظهار حجم األمور التي اتفقت فيها األمة بحيث ال يستطيع أحد
حتريف كتاب رب العاملني وإفساد دين املسلمني  ،وبسببه تأتلف القلوب ،ويشنع به عىل
املخالفني  ،وترتفع االحتامالت التي ترد عىل النص من تأويل ونسخ وختصيص ونحوها، ،
َ
الدليل الضعيف كام يف قوله ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ النساء ٣٢ :فقد قرأها
ويقوي اإلمجاع
سعد بن أيب وقاص (وله أخ أو أخت من أم ) وهي قراءة شاذة ،وأمجع الناس عىل ذلك فزال
الضعف.
ومل يكن املفرسون يرصحون بذكره كثري ًا ؛ ألنه األكثر ،وإذا ذكروه فإنام يكون ألسباب منها:
وجود اشرتاك يف معنى فيحكون اإلمجاع دفع ًا إلرادة االشرتاك كقوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ البقرة ٢١٣ :فإهنم أمجعوا عىل أن
(بلغن) بمعنى َ :ق َار ْبن ألهنا تأيت هبذا املعنى وبمعنى انتهني.
ومنها حترير حمل النزاع كام يف قوله ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
البقرة ١١ :فذكروا اإلمجاع عىل أن املراد بالكتاب  :التوراة حترير ًا ملحل النزاع يف الفرقان.
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ومنها أن يذكر اإلمجاع عىل ما اجتمعت عليه األقوال املختلفة كام يف قوله ﭽ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﭼ البقرة ١٤ :فذكروا أن اإلمجاع منعقد عىل أن السلوى طري واختلفوا من أي
األنواع.
ومنها الرد عىل املخالفني كام يف قوله ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ الحجر٠٠ :

فحكوا اإلمجاع أن اليقني هو املوت رد ًا عىل من زعم أنه منزلة من بلغها سقطت عنه
التكاليف.
ومنها دفع توهم معنى فاسد كاإلمجاع عىل أن السجود للتحية ال للعبادة يف قوله ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭝ ﭼ يوسف٣٩٩ :

ومنها خمالفة تأويل اآلية للظاهر كام يف قوله ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ البقرة ١٤ :فقد أمجعوا أن
املعنى ليقتل بعضكم بعض ًا وغري ذلك من األسباب.
وأكثر املفرسين حكاية لإلمجاع  :الطربي ،ومذهبه أن اإلمجاع ال يرضه خمالفة الواحد
فرق بني األلفاظ فإذا قال  :أمجع أهل التأويل فإنه ال يقصد اإلمجاع املنضبط،
واالثنني ،وي ِّ
وإذا قال أمجع أهل التأويل مجيع ًا ال خالف بينهم فإنه ال ينخرم.
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النوع الثاين :التفسري املختلف فيه ،ووقوع االختالف قدر حمتوم  ،الختالف الناس -إذا
صحت مقاصدهم  -يف ِ
كثرة العلم وقو ِة الفهم ،واالحتامل يف بعض النصوص.
واملذموم منه ما كان يف األصول أو التشكيك فيها أو أدى إىل العداوة أو التفرق أو كان بغري
علم أو كان للمامراة واجلدل بالباطل أو للهوى ،وقد متارى الصحابة مرة يف آية حتى
ارتفعت أصواهتم فخرج رسول اهلل  مغضب ًا قد امحر وجهه يرميهم بالرتاب ويقول:
"مه ً
ال يا قوم ،هبذا أهلكت األمم من قبلكم ،باختالفهم عىل أنبيائهم ،ورضهبم الكتب
بعضها ببعض ،إن القرآن مل ينزل يك َِّذب بعضه بعض ًا ،بل يصدق بعض ًا ،فام عرفتم منه
فاعملوا به ،وما جهلتم منه فردوه إىل عامله"4

ولوقوع االختالف أسباب كثرية أفردها الناس بالتصنيف ومن أسبابه عند املفرسين:
- 4االشرتاك ،وهو كون اللفظ يدل عىل أكثر من معنى يف كالم العرب.
وهو نوعان:
أ  -متضاد  ،مثل (كعسعس) بمعنى أقبل وأدبر و(القرء) بمعنى الطهر
واحليض.
ب -وغري متضاد ،مثل ( بالبيت العتيق) فقيل القديم ،وقيل املعتق من اجلبابرة ،
و(قسورة) ل َ
والص ِائ ِد.
أل َسد َّ
ومحل املشرتك عىل معانيه جائز ما مل يمنع منه مانع كام يف (الق ْرء)
- 2واالختالف يف مرجع الضمري كام يف قوله ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭼ االنشقاق ٩ :فضمري ( مالقيه) قيل يرجع إىل الرب وقيل إىل الكدح ،وقد
٣

رواه أحمد وصححه األلباني.
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تعدد الضامئر واملراجع كام يف قوله (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح
يرفعه) ففي ( يرفعه ) ضمريان ،وكل واحد يرجع إىل مرجع ال يرجع إليه اآلخر.
- 3واالختالف يف تقدير املحذوف مثل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ النساء٣٢٤ :قيل :
ترغبون يف نكاحهن وقيل  :ترغبون عن نكاحهن ،ومثل  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ
الجاثية ٢١ :قيل  :عىل علم من اهلل وقيل  :من العبد.
- 1واالختالف يف الترصيف كقوله  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ البقرة ٢٢٢ :قيل
أصلها (ي َض َارر) فيكون هني ًا عن اإلرضار بالكاتب والشهيد ،وقيل (يضارر) فيكون
هني ًا للكاتب والشهيد عن املضارة
- 5واالختالف يف إرادة احلقيقة واملجاز ،واحلقيقة  :هي استعامل الكلمة فيام وضعت
له ،واملجاز هو استعامل الكلمة يف غري ما وضعت له لعالقة بينهام مع قرينة صارفة
عن املعنى احلقيقي ،كقوله :ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ المدثر ٤ :قيل  :الثياب املعروفة وقيل
النفس وهو مروي عن جماهد وقتادة.
- 6واالختالف يف تقدير املوصوف كقوله :ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ النور ٢٩ :قيل :
النساء اخلبيثات وقيل  :الكلامت اخلبيثات.
- 7واالختالف يف القراءات كقوله :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ التكوير٢٤ :أي
بخيل  ،ويف قراءة (بظنني) أي بمتهم.
- 3واالختالف ألجل عدم بلوغ الدليل :فقد وقع اخلالف يف عدة املتوىف عنها احلامل،
هل هو بوضع احلمل كام قال ابن مسعود أو بآخر األجلني كام قال عيل وابن عباس ،
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ومل يعلام بحديث أم سلمة أن سبيعة األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وأهنا
ذكرت ذلك لرسول اهلل  فأمرها أن تتزوج " رواه مسلم
- 2واالختالف يف أساليب تفسري اللفظ :فيعربون باللفظ املطابق وبالزمه وبجزء
املعنى وباملثال وبالقياس ،وذلك أن السلف يدور تفسريهم عىل هذه كلها.
فالتفسري باللفظ املطابق :هو تفسري الكلمة بام وضعت له يف كالم العرب.
والتفسري بالالزم :هو ذكر ما يلزم من اللفظ عق ً
ال أو رشع ًا ،أو هو داللة اللفظ عىل
خارج عن مسامه الزم له لزوم ًا ذهني ًا أو خارجي ًا .مثل قوله ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ
الواقعة ٩١ :قال ابن عباس َ :ت َع َّجبون ،وقال عكرمةَ :تال َومون ،وقال احلسن:
َتنْدَ مون ،وهذا كله من الزم التفكه ،وحقيقة التفكه :تطرحون الفكاهة واملرسة عن
أنفسكم.
ومثله ( الودود ) قيل هو املحب ألوليائه وهذا تفسري مطابق ،وقيل هو املحبوب من
أوليائه وهو تفسري بالالزم.
واعلم أن السلف قد يفرسون صفات اهلل بالزمها ،وهذا ليس من باب التأويل
املذموم ألهنم ال يريدون نفي املعنى احلقيقي بخالف املتأخرين.
وأما التفسري بجزء املعنى فهو التفسري ببعض ما يدل عليه اللفظ مثل قوله :ﭽ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الرحمن ٤ :فامليزان  :هو العدل يف قول األكثر،
وقال ابن عباس وقتادة واحلسن :إنه امليزان املعروف وهذا جزء من العدل.

22

وكذا قوله ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ البقرة ٢٩٠ :فقيل احلكمة :القرآن وقيل:
الفهم وقيل :النبوة وقيل :العلم بالدين ،وكل هذه أجزاء من املعنى  ،واملعنى:
اإلصابة يف القول والفعل.
وأما التفسري باملثال :فهو تفسري اللفظ العام ببعض أفراده مثل ﭽ ﮃ ﮄ
ﮅ ﭼ الماعون ٤ :فيقالِ :
القدْ ر أو الفأس أو القصعة.
والتفسري باملثال ال يقصد به احلرص ،وقد ورد يف التفسري النبوي كام يف قوله ﭽ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ األنفال ٩٩ :قال  : أال إن القوة الرمي ،ومثله
قوله  لعائشة وهو يشري إىل القمر" :استعيذي باهلل من رش هذا الغاسق إذا
وقب".
وأما التفسري بالقياس :فهو إدخال املفرس يف داللة اآلية معنى غري معناها الظاهر،
لوجود شبه بني املعنيني وهو أقل األساليب وجودا يف تفاسري السلف ،مثل قوله ﭽ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ النساء ٤١ :فقد قال عكرمة يف معنى سكارى:
إنه النعاس ،وهذا قياس.
ويشرتط لصحة التفسري به أربعة رشوط كام ذكر ابن القيم:
 .4أن ال يناقض معنى اآلية
 .2وأن يكون معنى صحيح ًا يف نفسه.
 .1وأن يكون يف اللفظ إشعار به.
 .1وأن يكون بينه وبني معنى اآلية ارتباط وتالزم.
والتفسري اإلشاري نوع من أنواع القياس.
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فصل يف أوجه االختالف
يقع االختالف يف أقوال العلامء عىل وجهني :تضاد وتنوع .والتنوع يف التفسري أكثر من
التضاد بخالف األحكام.
فالوجه األول :اختالف التضاد :وهي األقوال التي ال يمكن اجتامعها بحيث إذا قيل
بإحداها امتنع القول بغريها .ومن أمثلته اخلالف يف قوله :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﭼ البقرة ٢١٤ :فقيل :هو الزوج وقيل :ويل املرأة.
أرضب:
والوجه الثاين؛ اختالف التنوع :فهو ما أمكن اجتامع األقوال فيه ،وهو ْ
الرضب األول :أن ختتلف العبارات مع اتفاق املعنى ،وهو كثري جدا ،مثل أقواهلم يف تفسري
ﭽ ﮗ ﮘﭼ اإلسراء ٢١ :أي حكم أو وىص أو أمر أو أوجب .وأقواهلم يف تفسري ﭽ ﭪ
ﭫ ﭼ األنعام ٤٩ :قيل :حتبس وقيل :ترهتن ،وتفسري ﭽ ﮤ ﭼ فاطر ،١١ :ق ١٢ :

قيل :نصب وقيل :عناء وقيل :سآمة.
ومجع األقوال يعني عىل فهم املقصود واكتامل املعنى ألنه ال تكاد توجد كلمة تنوب عن
كلمة من كل وجه.
الرضب الثاين :أن ختتلف العبارات واملعاين ويتحد املراد ،مثل تفسريهم للرصاط املستقيم
قيل :هو السنة وقيل :القرآن وقيل :اإلسالم ،فالعبارات خمتلفة واملعاين كذلك ،واملراد
واحد وهو الدين القويم.
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ومن هذا الرضب ما جرت به عادة السلف أهنم يتوسعون يف تفسري اآلية بذكر معاين مل تدل
عليها اآلية لكن دلت عليها نصوص أخرى مثل قوهلم يف ﭽ ﭓﭼ التكوير ٣ :ألقيت يف
النار.
الرضب الثالث :التفسري باملثال ،مثل قوله :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ التكاثر٢ :

قيل يف النعيم :هو األمن والصحة ،وقيل ختفيف الرشائع ،وقيل اإلدراك بحواس السمع
والبرص ،وقيل :املاء البارد.
ويدخل ضمنه ما يذكره املفرسون من القصص أو أسباب النزول فإذا قيل :نزلت هذه اآلية
يف كذا ،فإن املراد غالب ًا املثال.
وهذا النوع والذي قبله مها الغالبان عىل تفسري السلف.
الرضب الرابع :أن يكون اللفظ مشرتك ًا ،وقد تقدم معناه ومثاله ،ويضاف إليه املتواطئ:
ِ
وجود معنى ِّ
كيل يف أفراده وجود ًا متوافق ًا غري م َت َفاوت كاإلنسانية لزيد وعمرو
وهو نسبة
ومنه اسم اجلنس واألوصاف والضامئر.
مثال األول :قوله ﭽ ﭑﭼ الفجر ٣ :قيل :عام يف كل فجر ،وقيل :أول فجر يف ذي احلجة،
وقيل :أول فجر من أيام السنة.
ومثال الثاين( :اخلن َّْس) قيل :بقر الوحش وقيل :الكواكب والنجوم.
ومثال الثالث :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ العاديات ٤ :فالضمري يف (إِ َّنه) يعود عىل اإلنسان
وقيل عىل الرب سبحانه.
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فصل يف ما ال يعتد به من اخلالف
واعلم أن من اخلالف ما ال يعتد به أص ً
ال وهو نوعان:
األول :ما كان من األقوال خط ًأ خمالف ًا ملقطوع به يف الرشيعة.
والثاين :ما كان ظاهره اخلالف وليس كذلك .
فصل يف كيفية النظر يف األقوال
وينبغي عىل املفرس أن ينظر يف اإلمجاع ،فإن وجده مل حيتج إىل النظر إىل ما سواه ،وإذا حكي
اخلالف فينبغي أن حيدد حمل اخلالف وهو ما يسمى بتحرير َحم َ ِّل النزاع ،ثم َجي َمع األقوال
يعرف السبب الذي أوقع يف اخلالف  ،ثم ي َب ِّني نوع اخلالف؛ تضاد أو تنوع،
ويستوعبها  ،ثم
َ
رجوع األقوال إىل معنى ِّ
كيل يف اختالف التنوع ،ويبني وجهة كل مفرس يف اختيار
يبني
ثم َ
َ
القول ،ثم حياول اجلمع بني ما يمكن مجعه ،وإال لزم الرتجيح.
املفرس إذا اختار أحدَ املعاين فألنه أظهر عنده أوأليق بحال السائل أو أراد
ولي ْع َلم أن
َ
اإليضاح بمثال أو أخرب عن اليشء بالزمه أو ثمرته كام ذكر الزركيش.
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فصل يف الرتجيح بني األقوال
وإذا وقع اخلالف فال ختلو األقوال من أربعة أنواع:
 .4أن تكون األقوال متضادة فيلزم الرتجيح ،كاخلالف يف (الذي بيده ع َقدة النكاح)
والقرء .
 .2أن يكون يف األقوال ما تشهد النصوص أو اإلمجاع ببطالنه فيلزم رده ،مثل قول
سعيد بن املسيب :ما أكل آدم من الشجرة وهو َي ْع ِقل ولكن حواء سقته اخلمر حتى
إذا سكر قادته إليها فأكل ،فمثله معارض لوصف مخر اجلنة بقوله ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ الصافات ٤٤ :ومثله من ادعى جواز اجلمع بني تسع نسوة
مستدالً بقوله ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ النساء ١ :فقد وقع
اإلمجاع عىل حرمة اجلمع بني أكثر من أربع حرائر.
 .1أن تكون األقوال حمتملة يف اآلية بشكل متساو أو متقارب فال يلزم الرتجيح لكون
األقوال كلها صحيحة .مثل خالفهم يف معنى (ما) يف قوله ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ
عبس ٤ :هل هي نافية أو استفهامية .ومثل خالفهم يف السائل يف قوله ﭽ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﭼ الضحى ٣٩ :هل هو سائل املال أو سائل العلم.
 .1أن تكون األقوال حمتملة وبعضها أوىل من بعض ،فالرتجيح هنا ال يراد به إبطال غري
الراجح ،ومثله ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ النور٣٢ :

فقيل :ظن املؤمنون بأنفسهم خري ًا أي بإخواهنم ،فعرب عن األخ بالنفس لشدة
االرتباط .وقيل :ظن املؤمنون بأنفسهم خري ًا فحملهم ذلك عىل أن يقيسوا إخواهنم
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عىل أنفسهم فينزهوهم عن الوقوع يف اإلثم ،وهذا أرجح ألنه إبقاء للفظ النفس عىل
ظاهره ،وملوافقته قصة أيب أيوب يف سبب النزول.
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فصل
يف ما جتب مراعته عند الرتجيح
َ
والسن َة ،وما وافق أقوال
إذا أراد املفرس الرتجيح بني األقوال فإنه يقدم ما دل عليه
القرآنُّ ،
الصحابة والتابعني وإمجاعهم  ،ويراعي السياق وهو ما يسبق اآلية وما يلحقها  ،ويبقي
األلفاظ عىل ظاهرها وعمومها وإطالقها وحقيقتها ما مل يدل الدليل عىل خالف ذلك كله،
وإذا تعارضت احلقيقة الرشعية مع احلقيقة اللغوية قدمت الرشعية إال بدليل ،ألن القرآن
نزل لبيان الرشع ال لبيان اللغة.
وجيب تفسري األلفاظ باملعهود من كالم اهلل واملعهود من كالم العرب ،ال بالغريب واملنكر.
وما وافق سبب النزول الصحيح الرصيح مقدم عىل ما خالفه .
وما كان فيه خمالفة للعقل الرصيح أو طعن يف األنبياء جيب رده.
واألصل بقاء اآلية عىل ترتيبها ،وإذا دار الكالم بني التأسيس والتأكيد قدم التأسيس.
وكذلك إذا دار بني التأصيل والزيادة قدم التأصيل.
وتوضيح ذلك يف باب قواعد التفسري ،وبسطه يف كتب قواعد التفسري وقواعد الرتجيح
ونحوها.
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الباب الثالث
قواعد التفسري
القواعد :مجع قاعدة وهي األساس الذي يبني عليه غريه.
واصطالح ًا :هي حكم كيل يتعرف به عىل أحكام جزئياته.
وقواعد التفسري :هي األحكام الكلية التي يتوصل هبا إىل استنباط معاين القرآن ومعرفة
الراجح من األقوال
ومعرفة القواعد مهم لطالب العلم ألنه ال بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها
اجلزئيات ليكون كالمه بعلم وعدل.وألهنا تنبه عىل العلل ومآخذ األحكام ،وهبا حيصل
الفرقان بني املسائل املشتبهة واألقوال املختلفة ،وهبا جتتمع الفروع املنتثرة.ثم إن حفظها
سهل لقلة ألفاظها وحسن سبكها.
وهي نوعان:
قواعد عامة :وهي ما ينتفع به املفرس لفهم كالم اهلل وحسن االستنباط منه.
وقواعد ترجيحية :وهي ما يستعمله املفرس للرتجيح بني األقوال املختلفة وإبطال الباطل
منها ،وبعض القواعد يصلح هلذا وذاك.
وسنذكر مجلة من القواعد مع ما يوضحها من األمثلة.
- 4العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب :فإذا نزلت اآلية أو السورة عىل سبب خاص
فإن العمل بعموم ألفاظها ال بالسبب الذي نزلت من أجله ،مثاله :سورة الليل؛ نزلت
يف أيب بكر باإلمجاع ولكن ألفاظها تشمل غريه ممن هو عىل شاكلته ،وقوله ﭽ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ الكوثر ١ :نزلت يف العاص بن وائل وهي عامة يف كل مبغض
لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
31

- 2األصل يف اآلية اإلحكام فال يقال بالنسخ إال عند انتفاء حكمها من كل وجه ،ومعرفة
التاريخ  ،وهبذا عرف بطالن ادعاء نسخ آيات األمر بالصرب املكية بآية السيف ﭽ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ التوبة ١ :فإن آيات الصرب حممولة
عىل من كان حاله كحال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمكة من الضعف وقلة احليلة،
وآية السيف حممولة عىل من كان حاله كحال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد الفتح.
- 1ما وافق الرسم مقدم عىل ما خالفه ،فالقول الذي يوافق رسم املصحف مقدم عىل الذي
ال موص ً
خيالفه ومثاله :ﭽ ﯘ ﭼ اإلنسان ٣٢ :قيل :هي مجلة بمعنى سل سبي ً
ال للجنة
وقيل :هو اسم للعني وهذا موافق للرسم.
- 1جتب مراعاة السياق إال بدليل ،ومثاله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭼ األنعام ٠٣ :فقيل :هذا يف اليهود ،وقيل :بل يف املرشكني ،وهذا هو املوافق
للسياق ألن السورة مكية وسياق اآليات يف جمادلتهم.
- 5األصل إبقاء اآليات عىل ظاهرها إال بدليل واملقصود بالظاهر هو املعنى املفهوم من
مدلول النص بمقتىض اخلطاب العريب فقوله :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ الرحمن ٣٠ :فإن
املراد

بالبحرين

املالح

واحللو

خالف ًا

للرافضة

قالوا:

عيل

وفاطمة.

وقوله :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ البقرة٩٤ :هي  :احليوان املعروف خالف ًا
للصوفية الذين قالوا :إهنا النفس ،ويف قوله ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﭼ المائدة ٩٤ :أي يدان هلل
تليقان بجالله من غري متثيل وال تأويل خالف ًا ملن قال مها نعمتاه أو قدرتاه.
- 6األصل مراعاة معهود القرآن ففي قوله ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ النور:

 ١٣فإن الزينة يف القرآن غلب استعامهلا عىل ما يزين به اليشء وهو من أصل خلقته مثل
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قوله ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ األعراف ١٣ :وقوله ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ النور ١٣ :وغريها من اآليات فالزينة يف اآلية ما تزينت به املرأة
وجه َها وكفيها.
خارج ًا عن أصل خلقتها ،وليس َ
- 7ال جيوز محل اآلية عىل تفصيالت غيبية ال دليل عليها؛ مثل قولهﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﭼ هود ٤٩ :قيل :كانوا سبعة أو ثامنية أو عرشة أو ثامنني وكل هذا ال دليل عليه.
ومنه يف قوله ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ اإلسراء ٤٠ :قال جماهد :جيلس معه
عىل عرشه ،وهذا أمر غيبي مل يقم عليه دليل ؛ وقد صح أن املقام املحمود هو الشفاعة.
- 3وليس كل ما صح يف اللغة صح به التفسري ،ومنه قوله تعاىل ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ
األنفال ٣٣ :قال بعضهم :هذا كناية عن الثبات يف احلرب ورباطة اجلأش والصحيح أن
تثبيت األقدام هنا عدم غوصها يف األرض.
- 2جيب محل اآلية عىل املشهور دون املنكر والقليل ،ومنه قوله تعاىلﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﭼ النبأ ٢٤ :قيل :الربد النوم؛ وهو قليل ،وقيل :هو اهلواء البارد؛ وهو املعروف.
 - 40والتأسيس مقدم عىل التوكيد ،مثل قوله ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ النور٤٣ :

فقيل :كل قد علم صالة نفسه وتسبيحه ،وقيل :كل قد علم اهلل صالته وتسبيحه،
واألول مؤسس والثاين مؤكد ألنه جاء بعده ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ
 - 44إذا اختلفت احلقيقة الرشعية واللغوية قدمت الرشعية إال بدليل ،ألن القرآن نزل
لبيان الرشع ال لبيان اللغة ومثله ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ
التوبة ٢٤ :فمعناها :ال تصل صالة اجلنازة وليس املراد  :ال تدع ،فإن دل الدليل عىل
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إرادة املعنى اللغوي فرس به كقوله ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﭼ التوبة ٣٩١ :أي ادع هلم؛ حلديث عبد اهلل بن أيب أوىف.
والقواعد كثرية جدا وهذا طرف منها .
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تنبيهات مهمة ملن أراد القراءة يف كتب التفسري
من أراد القراءة يف كتب التفسري فعليه اختيار أصحها وأبعدها عن البدع ممن عرف بالتبحر
والتخصص والسالمة من املحدثات.
وعليه أن ينتبه ملا ييل:
- 4قراءة مقدمة املؤلف ليعرف منهجه وطريقته.
- 2أن يعلم القراءة التي اختارها املؤلف للتفسري.
- 1أن يعرف اعتقاد املؤلف ومذهبه الفقهي ألنه مما يتغري به التفسري يف مواطن.
- 1أن يعرف الكتب التي اعتمدها املؤلف لريجع إليها عند اإلشكال.
- 5أن خيتار الطبعة السليمة والتحقيق املتني.
- 6أن يعرف مصطلحات املفرس؛ فإهنا ختتلف كثري ًا ،فأهل السنة عند األشعري هم
األشاعرة ،والنسخ عند السلف يطلق عىل التخصيص ورفع احلكم.
- 7أن يعرف اجتاه املفرس هل هو فقهي أو نحوي أو بالغي أو أثري أو كالمي أو غري
ذلك.
- 3أن خيتار أمجع التفاسري إذا مل يستطع استيعاهبا.
- 2أن يعرف منهج املفرس واألصول التي بنى عليها كتابه ومميزات تفسريه وسلبياته قبل
القراءة فيه.
- 40

وعىل الطالب أن يعتني بكتب التفسري املحررة التي تعنى بالرتجيح

والتعليل.
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وهذا آخر ما أردنا مجعه يف هذه الركيزة الوجيزة جعلها اهلل
بمنه وكرمه خالصة نافعة مباركة مقبولة.
وصىل اهلل عىل النبي حممد وأله وصحبه.

الساعة  6221عرص الثالثاء 4111/ 7/ 22
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