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�� ا������ �� ا���� وا������ح� ��  

  :التفسري يف اللغة : أوالً    
 : اختلف علماء اللغة يف مرجع كلمة التفسري إىل رأيني    

مبعىن البيان والكشف ، وفسر الشيء يفِسره �لكسر و يفسره " الَفْسُر " قيل هي من  : الرأي األول
  . لقول إذا كشف املراد عن اللفظ املشكل�لضم فسرا و فسره وفسََّره أ�نه ووضحه ، وفسر ا

البول الذي يستدل به على املرض ، وينظر فيه األطباء يستدلون بلونه على علة : وقيل التفسرة     
َناَك ِ�حلَْقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسرياً  ﴿: ويف القرآن... العليل  زيد أي بياً� وتفصيًال وامل، ﴾ َوال َ�ُْتوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ

   .من الفعلني أكثر يف االستعمال
   .أي تفصيًال  ﴾ َوَأْحَسَن تـَْفِسرياً  ﴿: وقال ابن عباس يف قوله تعاىل

َسَفرت املرأُة سفورًا إذا ألقْت ِمخَاَرها : مبعىن كشف، يقال " َسَفر " هو مقلوب من : قيل  : الرأي الثاين
ا مسي السري سفرًا ألنَّه يسفر أي يظهر ، وهلذ"عن وجهها وهي سافرة ، وأسفر الصبح أضاء وأشرق

  . أخالق الرجال

ولكن القول الثاين اعرتض عليه بعض العلماء أن يكون مرجع الكلمة إليه ، ألن األصل أن تكون     
والقول �نه " للفظة ترتيبها ، ودعوى القلب خالف األصل الذي وردت عليه ، قال األلوسي ـ رمحه هللا ـ 

، والصحيح أ�ما لفظان متغايران ملعنيني متقاربني ، قال الراغب   " يسفر له وجهمقلوب السفر مما ال
يتقارب معنامها كتقارب لفظيهما لكن ُجِعَل الفسُر " السَّْفُر " و " الَفْسُر "    األصفهاين ـ رمحه هللا ـ
رأة عن وجهها ، سفرت امل: وجعل الَسفُر إلبراز األعيان لألبصار ، فقيل .. إلظهار املعىن املعقول 

  ." وأسفر الصبح ، وسفر العمامة عن الرأس ، وَسْفُر البيت كنسه �ملِْسفر أي املكنس

وقد اشتهرت لفظة التفسري مقرونة �لقرآن الكرمي ، حىت أصبحت هذه اللفظة إذا أطلقت فقيل     
وقد يقال فيما خيتص مبفردات التفسري أريد به العلم املوضح ملعاين القرآن الكرمي ، والتفسري للمبالغة ، 

 ." تفسري الُرؤ� و�ويلها" األلفاظ وغريبها ، وفيما خيتص �لتأويل ، وهلذا يقال 

 :يف االصطالح: �نيًا 

، ومعرفة تصر يف تعريفه على توضيح املعاينتعددت أقوال العلماء يف تعريف التفسري اصطالحاً بني خم    
  ، ومهمة املفسر كذلك وبني متوسع يف التعريف حىت أدخل ضوابطه ،مراد هللا تعاىل من خالل كالمه ، 
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 : نذكر بعضاً من هذه التعريفات

شرح القرآن، وبيان معناه ، : معىن التفسري : " قال ) هـ  ٧٤١: ت ( عرفه ابن ُجَزيِّ ـ رمحه هللا ـ  .1 
ه ،أو إشارته ، أو حنومها  . " واإلفصاح مبا يقتضيه بنصِّ

علٌم يُبحُث فيه : " يف مقدمة تفسريه بقوله) هـ  ٧٤٥: ت ( أبو حيان األندلسي ـ رمحه هللا ـ  وعرََّفهُ  .2 
عن كيفية النطق �لفاظ القرآن ، ومدلوال�ا ، وأحكاِمها اإلفرادية والرتكيبيَِّة ، ومعانيها اليت ُحتمل ُ عليها 

  ." حاَل الرتكيِب ، وتتمات ذلك

يبحث : " وقولنا . هو جنس يشمل سائر العلوم " : علم : " فقولنا : عريف مث قال شارحاً هلذا الت      
أي مدلوالت تلك " : مدلوال�ا " وقولنا . هذا علم القراءات " : فيه عن كيفيَّة النطق �لفاظ القرآن

": ية وأحكامها اإلفرادية والرتكيب" وقولنا  . األلفاظ ، وهذا علم اللغة الذي حيتاج إليه يف هذا العلم 
 . وهذا يشمل علم الصرف،وعلم اإلعراب، وعلم البيان ، وعلم البديع 

 . مشل كل ما يدل عليه النص ظاهراً أو إشارة":   ومعانيها اليت حتمل عليها حال الرتَّكيب " 
وهو معرفة النسخ ، وسبب النزول ، وقصة توضيح ما أ�م يف القرآن وحنو " : وتتمات ذلك " وقولنا  

 . " ذلك
علم يفهم به كتاب هللا " يف الربهان بقوله  ) هـ  ٧٩٤: ت ( وعرفه اإلمام الزركشي ـ رمحه هللا ـ  .3 

 ." وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل املنزل على نبيه دمحم

معىن اآلية وشأ�ا  توضيح: " يف التعريفات بقوله   ) هـ  ٨١٦: ت ( وعرفه اجلرجاين ـ رمحه هللا ـ  .4 
 ." وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة

وأما التفسري يف العرف فهو كشف : " ، بقوله ) هـ  ٨٧٩: ت ( وعرفه الَكاِفيِجيُّ ـ رمحه هللا ـ  .5 
  .ية والرتكيبية، وكشف املعاين ال شك أنه يشتمل اللغوية والشرعية ، واإلفراد" معاين القرآن وبيان املراد

علم يُبحث فيه عن أحوال "  :يف كتابه املناهل بقوله)ه ١٣٦٧: ت(  وعرفه الزرقاين ـ رمحه هللا ـ   .6
 ." القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

لم الباحث عن هو اسم للع: " التفسري يف االصطالح : بقوله  )ه ١٣٩٤: ت(  وعرفه ابن عاشور  .7
 ." بيان معاين ألفاظ القرآن وما يستفاد منها �ختصار أو توسع

فالراجح أن علم التفسري علم يبحث عن شرح وتوضيح معاين القرآن الكرمي على قدر طاقة البشر        
ه ،أو إشارته ، وقد أدخل أب التفسري ، حيان ـ رمحه هللا ـ علم القراءات يف علم  وواإلفصاح مبا يقتضيه بنصِّ
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وعلى الرغم من أمهيته للمفسر ؛ ألّن فهم بعض املعاين متوقف علي على معرفة اختالف أوجه بعض 
، "تثبتوا"و " تبينوا"القراءات ، واملعىن قد خيتلف كثريًا من قراءة لقراءة وإن كا� ال يتعارضان كقراءة 

" كان الالم ، فإنَّ معناها مغاير لقراءة من قرأ بضم امليم وإس" وإذا رأيت مث رأيت نعيماً وُمْلكاً " وكقراءة 
" يطّهرن " فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ  �لتسكني،) حىت يطهرن ( بفتح امليم ، وكقراءة " َمِلكاً كبرياً 

لكن هنالك جزء من اختالف القراءات ال عالقة له �لتفسري وهو ما يتعلق اخلالف فيه  ،�لتشديد
ظي من إدغام وإخفاء وإمالة وروم وحنو ذلك ، وليست من مهمة املفسر بيان كيفية جبانب األداء اللف

: " النطق �لفاظ القرآن الذي هو من مهمة املقرئ، وإمنا مهمته بيان معاين القرآن، قال ابن عاشور 
ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه ، و�ذه احليثية خالف : وموضوع التفسري 

فاخرج ابن   ." بتمايز املوضوعات وحيثيات املوضوعات -كما يقولون -علم القراءات ألن متايز العلوم 
عاشور بتعريفه هذا علم القراءات من علم التفسري، وهو داخل من حيث ما يرتبط �ملعاين ، غري داخل 

 . يف علم التفسري فيما كان االختالف منحصراً فقط يف كيفية األداء اللفظي
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 )ا�����  ( ا������ �������ر

  :وتطوره �ملأثور نشأة التفسري
، فلقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم إذا التبس عليهم ملسو هيلع هللا ىلصترجع نشأة التفسري إىل عهد الرسول       

مثال . ما غمض عليهم فهمه وإدراكه ملسو هيلع هللا ىلصعنها، فيوضح هلم  ملسو هيلع هللا ىلصفهم آية من اآل�ت سألوا رسول هللا 
شق ذلك على  ﴾ الَِّذيَن آَمُنواْ َوملَْ يـَْلبُسواْ ِإميَانـَُهم بُظْلمٍ  ﴿ ملا نزلت: "قال ابن مسعود  ىذلك ما رو 

ليس هو كما تظنون إمنا هو    ":ملسو هيلع هللا ىلصَفقال رسول هللا ! وقالوا أينا ال يظلم نفسه ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا 
   ".﴾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  َ�بـَُىنَّ َال ُتْشرِْك ِ�� ِإنَّ الشرك ﴿ :كما قال لقمان البنه

. وحفظه وتفسريه ملسو هيلع هللا ىلصوقد حرص الصحابة رضوان هللا عليهم على تلقي القرآن الكرمي من رسول هللا      
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان وعبد اّ� بن : عن أيب عبد الرمحن السلمي أنه قال

ها حىت يتعلموا ما فيها من العلم و عشر آ�ت مل يتجاوز  ملسو هيلع هللا ىلص أ�م كانوا إذا تعلموا من النيبمسعود وغريمها 
 .وهلذا كانوا يبقون مدة يف حفظ السورة ،"فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعًا ": قالوا. والعمل
كعلم مستقل بذاته، وإمنا كان يروى منه  ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن تفسري القرآن الكرمي يدّون يف عهد الرسول        

   .احلديث ملسو هيلع هللا ىلصن يتعرض لتفسريه كما كان يروى عنه ما كا ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
ومضى عصر الصحابة رضوان هللا عليهم على ما تقدم، مث جاء عهد التابعني الذين أخذوا علم         

وكل طبقة من هؤالء التابعني تلقت العلم على يد من كان عندها من الصحابة  ،الكتاب والسنة عنهم
من احلديث، وما تلقوه عنهم من تفسري  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرسول  يرو  رضوان هللا عليهم، فجمعوا منهم ما

فكان علماء كل بلد يقومون جبمع ما ُعرف ألئمة بلدهم، كما فعل ذلك أهل  ،لآل�ت وما يتعلق �ا
تواىل  من روا�ت التفسري، مث مكة يف تفسري ابن عباس � وأهل الكوفة فيما روى عن ابن مسعود 

  . يف التفسري إىل عصر� احلاضربعد ذلك التدوين 

  :وأ����� ا������ ا����ي

الذي كان يرجع إليه الصحابة يف تفسريهم لكتاب هللا تعاىل،  رجعهو امل ملسو هيلع هللا ىلصالشك أن الرسول        
يف تفسريها، فيبني له ما  ملسو هيلع هللا ىلصفكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب هللا رجع إىل رسول هللا 

َوأَنزَلْنَا إِلَْيَك اّلذِْكَر لِتـُبَـّنيَ ِللنَّاِس َما  ﴿ : ، قال تعاىلملبني واملفسر للقرآن الكرميا ملسو هيلع هللا ىلصألنه خفي عليه، 
ْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـََفكَُّرونَ    .﴾نـُّزَل إَِل

ذكرت فيه  أفردت للتفسري ��ً من األبواب اليت اشتملت عليها،والذي يرجع إىل كتب السنة جيد أ�ا قد 
   : فمن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالتفسري �ملأثور عن رسول هللا كثرياً من 
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َوأَِعدُّوْا َهلُم مَّا  ﴿: وهو على املنرب يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا : "قال عن عقبة بن عامر  -)أ
 .رواه مسلم " أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي ، ﴾ استطعتم ِمن قـُوَّةٍ 

  .رواه الرتمذي " صالة الوسطى صالة العصر" :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال: قال عن ابن مسعود ) ب
رواه الرتمذي "اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالل":قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  عن عدي بن حامت ) جـ

     ؟ملسو هيلع هللا ىلص القرآن كله �لبيان هل تناول النيب
َ ِللنَّاِس َما نـُّزَِل َوأَنْـ  ﴿: إن هللا تعاىل يقول ىف سورة النحل: قد يقول قائل        زَْلَنا إِلَْيَك ٱلذِّْكَر لِتـُبَـنيِّ

وجه كان هذا  يه وسكت عن بعضه اآلخر؟، مث على أفهل بـَنيََّ هلم بعض..  ﴾ إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 
    : وللجواب عن هذا نقول. البيان من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه؟

    :نه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن ألصحابهبيَّ  ياملقدار الذ
فمنهم َمن ذهب إىل القول : ملسو هيلع هللا ىلص من القرآن ألصحابه بيَّنه النيب ياملقدار الذ اختلف العلماء يف      

  . ابن تيميةهؤالء  بنيَّ ألصحابه كل معاىن القرآن كما بنيَّ هلم ألفاظه، وعلى رأس�ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
القرآن إال القليل، وعلى رأس   مل يُبنيِّ ألصحابه من معاينومنهم َمن ذهب إىل القول �ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ، وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه �دلة نوردها ليتضح لنا احلق ويظهريوالسيوط ئياخلُو : هؤالء
  .الصواب

    :القرآن كل معاين   بنيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أدلة َمن قال النيب
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َولََعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  ﴿: قوله تعاىل: أوال     .. ﴾  َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك ٱلذِّْكَر لِتـُبـَنيِّ

ألفاظه كلها، فال بد  ، وقد بنيَّ الرسولالقرآن، كما يتناول بيان ألفاظه معايناآلية يتناول بيان  والبيان يف
راً يفأن يكون قد بنيَّ كل مع     . ُكلَِّف به من هللا  يالبيان الذ انيه أيضاً، وإال كان مقصِّ

حدَّثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن، كعثمان بن  «: أنه قال ين أىب عبد الرمحن السلمعما روى : �نياً 
ملسو هيلع هللا ىلص عشر آ�ت مل يتجاوزوها حىت  ذا تعلَّموا من النيبأ�م كانوا إ: وغريمهاعفان، وعبد هللا بن مسعود، 

، وهلذا كانوا يبقون مدة » فتعلَّمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً : يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا
ان مث" البقرة"على حفظ  ابن عمر أقامأن : حفظ السورة، وقد ذكر اإلمام مالك ىف املوطأ طويلة يف
ِكتَاٌب أَنزَلَْناُه إِلَْيَك  ﴿: كتاب هللا تعاىل من قوله  الصحابة على هذا، ما جاء يفمحل  يوالذ سنوات،

نـْزَْلَناُه قـُْرآ�ً َعَربِّيًا لََّعلَُّكْم  ﴿: وتدبر الكالم بدون فهم معانَيه ال ميكن، وقوله.. ﴾ ُمَباَرٌك لَِّيدَّبـَُّرۤوْا آَ�تِهِ  ِإ�َّ َأ
وعقل الكالم متضمن لفهمه، ومن املعلوم أن كل كالم يُقَصد منه فهم معانيه دون جمرد .. ﴾ نَ تـَْعِقلُو 

    . ألفاظه، والقرآن أوىل بذلك من غريه
  . القرآن كلها، كما تعلَّموا ألفاظه ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص معاينفهذه اآل�ر تدل على أن الصحابة تعلَّموا من رس

، فكيف فن من العلم كالطب أو احلساب وال يستشرحوه كتاً� يف  ادة متنع أن يقرأ قومالعقالوا إن : �لثاً 
    فيه عصمتهم، وبه جنا�م وسعاد�م ىف الدنيا واآلخرة؟  يبكتاب هللا الذ
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من آخر ما نزل آية الر�، وإن رسول  «:  أنه قال� عمرما أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه عن : رابعاً 
رهاهللا  ر هلم كل ما نزل، وأنه إمنا مل » ملسو هيلع هللا ىلص قُبض قبل أن يُفسِّ ، وهذا يدل �لفحوى على أنه كان يُفسِّ

ر هذه اآلية، لسرعة موته بعد نزوهلا، وإال مل يكن للتخصيص �ا وجه     .يُفسِّ
    :القرآن عايننيِّ ألصحابه إال القليل من مملسو هيلع هللا ىلص مل يب أدلة َمن قال �ن النيب

    :مبا �يت يأصحاب هذا الرأاستدل 
ر شيئًا من القرآن إال آ�ً بعدد،  «: ما أخرجه البزَّار عن عائشة قالت: أوالً  ما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُفسِّ

    .» علَّمه إ�هَن جربيل
قالئل، والعلم �ملراد  يآ يف ذر، وال ميكن ذلك إالالقرآن متع نىب ملسو هيلع هللا ىلص لكل معاينإن بيان ال: قالوا: �نياً 

  آ�ته ألجل أن يتفكر عباده يفمجيع  هللا نبيه �لتنصيص على املراد يفُيستنبط �مارات ودالئل، ومل �مر 
  .كتابه
عباس �لدعاء  ملا كان لتخصيصه ابنالقرآن   بنيَّ ألصحابه كل معاينلو كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قالوا: �لثاً 

حابه كل فائدة، ألنه يلزم من بيان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألص » الدين وعلِّمه التأويل اللَّهم فقهه يف « :بقوله
    معرفة �ويله، فكيف خيصص ابن عباس �ذا الدعاء؟  القرآن استواؤهم يف معاين

    :مغاالة الفريقني
وأن كل فريق منهم مبالغ  ،نقيض ا على طريفأ�ملفريقني يتضح له وَمن يتأمل فيما تقدَّم من أدلة ا     

  . وما استدل إليه كل فريق من األدلة ميكن مناقشته مبا جيعله ال ينهض ُحجَّة على املدَّعى. رأيه يف
    :مناقشة أدلة الفريق األول

َ ِللنَّاسِ  ﴿: فاستدالل ابن تيمية وَمن معه على رأيهم بقوله تعاىل استدالل غري  ﴾ َما نـُّزَِل إِلَْيِهمْ  ِلتـُبَـنيِّ
يبـُنيِّ هلم ما أشكل عليهم فهمه من كان   -مبقتضى كونه مأمورًا �لبيان  - ملسو هيلع هللا ىلص  صحيح، ألن الرسول

    . ال كل معانيه، ما أشكل منها وما مل يشكل القرآن،
ملسو هيلع هللا ىلص عشر  وا إذا تعلَّموا من النيبأ�م كانوأما استدالهلم مبا روى عن عثمان وابن مسعود وغريمها من 

آ�ت من القرآن مل جياوزوها حىت يتعلَّموا ما فيها، فهو استدالل ال ينتج املدعى، ألن غاية ما يفيده، 
 ه، وهو أعم من أن يفهموه من النيبكانوا ال يتجاوزون ما تعلَّموه من القرآن حىت يفهموا املراد منأ�م  
 أو من غريه من إخوا�م الصحابة، أو من تلقاء أنفسهم، حسبما يفتح هللا به عليهم من النظر ملسو هيلع هللا ىلص

  . واالجتهاد
  يأ هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه، شأن: وأما الدليل الثالث، فكل ما يدل عليه

    . كل لفظ منه  يف يبمنه أن يكونوا قد رجعوا إىل النكتاب يقرؤه قوم، ولكن ال يلزم 
عليه الصالة والسالم قبل أن يُبنيِّ هلم آية الر� ال تدل  ع، فال يدل أيضاً، ألن وفاة النيبوأما الدليل الراب
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ن ال بد ، فكافلعل هذه اآلية كانت مما أشكل على الصحابةالقرآن،  على أنه كان يُبنيِّ هلم كل معاين
  . ، شأن غريها من مشكالت القرآنعليه السالم من الرجوع فيها إىل النيب
    :مناقشة أدلة الفريق الثاين

 ،ألن احلديث منكر غريب، فهو استدالل �طل، حبديث عائشة الثاين يوأما استدالل أصحاب الرأ
، وقال احلافظ "هال يُتاَبع ىف حديث: "ي، وهو مطعون فيه، قال البخار ينه من رواية دمحم بن جعفر الزبري أل

، "أهل اآل�ر إنه ممن ال يُعرف يف: "يالطرب ، وقال فيه ابن جرير "منكر احلديث: "يزدأبو الفتح األ
على مغيبات القرآن، وتفسريه �مله،  -كما قال أبو حيان   -وعلى فرض صحة احلديث فهو حممول 
    . وىف معناه ما قاله ابن جرير وما قاله ابن عطية. وحنوه مما ال سبيل إليه إال بتوقيف من هللا

التفسري، إذ أن دعوة إمكان  يفملسو هيلع هللا ىلص  ل أيضًا على ندرة ما جاء عن النيب، فال يدوأما الدليل الثاين
 مل يؤمر ملسو هيلع هللا ىلص سلَّمة، وأما ما قيل من أن النيبالتفسري �لنسبة آل�ت قالئل، وتعذره �لنسبة للكل غري مُ 

 يس بشيء، إذ أن النيبآ�ت القرآن فل ألجل أن يتفكر الناس يف يع اآل�تمج �لتنصيص على املراد يف
أن  -عليه الصالة والسالم مأمور �لبيان، وقد يشكل الكثري على أصحابه فيلزمه البيان، ولو ُفِرض 

عليه الصالة والسالم أن ميتنع عن بيان كل آية منه،  شكل كله على الصحابة ما كان للنيبالقرآن أ
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإَلْيِهمْ  ﴿: له ىف اآلية مبقتضى أمر هللا     .﴾ َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك ٱلذِّْكَر لِتـُبَـنيِّ

ر كل معاينملسو هيلع هللا ىلص فول سلَّمنا أنه يدل على أن النيبوأما الدليل الثالث،  فال ُنسلِّم أنه يدل . القرآن  مل يُفسِّ
    . ىعلى أنه فسَّر النادر منه كما هو املّدع

    :الرأي الراجح
دَّعى  أن اتضح لنا مغاالة كل فريق يفبعد  الراجح يوالرأ

ُ
هو  -دعواه وعدم صالحية األدلة إلثبات امل

القرآن ألصحابه، كما تشهد بذلك    بنيَّ الكثري من معاينإن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ليقابني الرأيني ف التوسط
لقرآن، ألن من القرآن ما استأثر هللا تعاىل بعلمه، ومنه ما يعلمه ا كتب الصحاح، ومل يُبنيِّ كل معاين

العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغا�ا، ومنه ما ال يُعذر أحد ىف جهالته كما صرّح بذلك ابن عباس 
وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يُعذر : التفسري على أربعة أوجه: "فيما رواه عنه ابن جرير، قال

    ".د جبهالته، وتفسري تعرفه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال هللاأح
ر هلم ما يرجع فهمه إىل معرفة كالم العرب، ألن القرآن نزل بلغتهم، ومل  يوبده أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يفسِّ

ر هلم ما تت ر ال يُعرفه أحد جبهله، ألنه ال خيف يبادر األفهام إىل معرفته وهو الذيفسِّ ى على أحد، ومل يفسِّ
مل  ك من كل ما جيرى جمرى الغيوب اليتهلم ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وغري ذل

أخفاها هللا عنهم وأطلعه عليها   بعض املغيبات اليتُيطلع هللا عليها نبيه، وإمنا فسَّر هلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ر هلم أيضًا كثريًا مما يندرج حتت القسم الثالث، وهو ما يعلمه العلماء يرجع إىل وأمره ببيا�ا هلم، وفسَّ 

معناه  ياملشكل، وما إىل ذلك من كل ما خفاجتهادهم، كبيان ا�مل، وختصيص العام، وتوضيح 
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    . والتبس املراد به
ر كل معاينعليه ال وإنَّ مما يؤيد أن النيب.. هذا رآن، أن الصحابة رضوان هللا الق صالة والسالم مل يُفسِّ

�ويل بعض اآل�ت، ولو كان عندهم فيه نص عن رسول هللا  ، وقع بينهم االختالف يفعليهم أمجعني
        .ملسو هيلع هللا ىلص ما وقع هذا االختالف، أو الرتفع بعد الوقوف على النص

ــــ                                        ــــــــــــ ــــ ـــ ــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ــــــ ــ ــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــ ــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ــــــ   ـ
   :�  ����� ا������

بني الكثري من معاين القرآن ألصحابه كما تشهد بذلك كتب السنة،  ملسو هيلع هللا ىلصمن املعلوم أن الرسول        
، ألن من القرآن ما استأثر هللا تعاىل بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء ومنه ما ومل يبني كل معاين القرآن

 ملسو هيلع هللا ىلصوبدهي أن رسول هللا كما قال ابن عباس،   تعلمه العرب من لغتها ومنه ما ال يعذر أحد يف جهالته، 
ر األفهام تتباد مل يفسر هلم ما يرجع فهمه إىل معرفة كالم العرب ألن القرآن نزل بلغتهم، ومل يفسر هلم ما

إىل معرفته وهو الذي ال يعذر أحد جبهله، ألنه ال خيفى على أحد، ومل يفسر هلم ما استأثر هللا بعلمه  
   . كقيام الساعة وحقيقة الروح وغري ذلك

والغرض أن يطلب تفسري القرآن منه ومن السنة فإن مل يوجد فيهما، رجعنا يف ذلك إىل أقوال          
ليهم فإ�م أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرآن واألحوال اليت اختصوا �ا، وملا هلم الصحابة رضوان هللا ع

له مطلب شرعي  �لقرآن، وفهمهم ملسو هيلع هللا ىلصفهم أعلم الناس بعد رسول هللا  . من الفهم التام والعلم الصحيح
  .كما دلت على ذلك النصوص، وهو مقدم على من بعدهم بكل �كيد

كان :  سلمة بن األكوع قال .﴾ الذين ي�ِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ َوَعَلى  ﴿:قال تعاىل، مثال ذلك
   .من أراد أن يفطر ويفتدي حىت نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها

ليست مبنسوخة، هو الشيخ الكبري : رضي هللا عنهما ابن عباسوقال  .هي منسوخة:  ابن عمروقال 
وقول ابن عباس هذا يتأتى ، ما، فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصو 

بضم الياء وفتح  -"ُيَطوِّقُونه " قراءة : على من يفسر اِإلطاقة ��ا حتمل الشيء بتكلف وجهد ويشهد له
  .الطاء وفتح الواو املشددة

 .وأما قراءة العامة من القراءة املشهورة فتشهد للرأي األول
  :� ابةأمهية تفسري الصح

   :وقد ذكر العلماء أسبا�ً تدّل على أمهية الرجوع إىل تفسريهم، وهذه األسباب كالتايل
   :أ�م شهدوا التنزيل، وعرفوا أحواله -1 
الشاهد يدرك لقد كان ملشاهد�م التنزيل، ومعرفة أحواله أكرب األثر يف علّو تفسريهم وصحته، إذ       

   .كه الغائبمن الفهم ما ال يدر 
مباشر�م للوقائع : وأما الثاين « :قال الشاطيبويف حجّيِة بيان الصحابة للقرآن، فيما لو اختلفوا،       
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والنوازل، وتـنـزيـــل الوحي �لكتاب والسّنة، فهم أقْـَعُد يف فـَْهِم القرائن احلالية، وأعرف �سباب التنزيل، 
   .والشاهد يرى ما ال يراه الغائب ويـدركــون ما ال يدركه غريهم بسبب ذلك،

ــواب،  فـمـتـى جاء عنهم تقييُد بعض املطلَقات، أو ختصيص بعض العمومات، فالعمل عليه على الـصـ
 . )املوافقـات( » وهــذا إن مل ينقل عن أحدهم خالف يف املسألة، فإن خالف بعضهم فاملسألة اجتهادية

ن أراد علم القرآن؛ ألن اجلهل �سباب النزول ُموِقٌع يف الّشَبه الزمة مل أسباب النزولومـعـرفـــة        
   .واإلشـكــاالت، وُمــورٌِد للـنـصــوص الظاهرة َمورَِد اإلمجال حىت يقع االختالف

وإمنا يقع ذلك؛ ألن معرفة أسباب الـنـزول مبـنـزلـــة مقتضيات األحوال اليت يـُْفَهُم �ا اخلطاب، وإذا فات 
   .قرائن الّدالـة فات فـهـم الكالم مجلة، أو فهم شيٍء منهنقل بعض ال

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكٍل يف هذا النمط، فهي من املهمات يف فهم الكتاب بال        
  ).املوافقات(  .بّد، ومعىن معرفة السبب هو معىن مقتضى احلال

و الـشـيـخ وابن مردويه واحلاكم عن ابن عباس رضي ما رواه أب: إن ممّا يدّل على ما سبق من الكالم      
ِملَ : ُأَيت برجٍل من املهاجرين األولني ـ وقد شرب اخلمر ـ فأمر به عمر أن ُجيلد، فقال « :قال اهللا عنهم
   .ويف أّي كتاب هللا جتد أن ال أجلدك؟: بيين وبينك كتاب هللا، قال! جتلدين؟
َلْيَس َعَلى اَلِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُجَناٌح ِفيَما  ﴿: كتابهفإن هللا تعاىل يقول يف  : قال      
، فأ� من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول ]٩٣: املائدة[ ﴾..طَِعُموا

   .بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد: هللا
   أال تـَُروّدن عليه؟: فقال عمر

هؤالء اآل�ت نزلت عذرًا للماضني، وحّجة على الباقني، عذرًا للماضني؛ أل�م : بن عباسفقال ا      
ْيِسُر .. .﴿: َلُقوا هللا قبل أن حرّم هللا عليهم اخلمر، وحجة على الباقني؛ ألن هللا يقول

َ
َا اَخلْمُر َوامل إمنَّ

   . )١٦١ص  ٣الدرر املنثور، جـ( .ىحىت بلغ اآلية األخر ]. ٩٠: املائدة[ ﴾...َواَألنَصاُب َواألَْزالمُ 
؟ وكيف مل تكن  حكم هذه اآلية لـّما مل يكن يعلم سبب نزوهلا فانظر كيف خفي على هذا البدرّي 

   .؟ فنزهلا منزلتها، وبّني معناها مشَكلة عند من علم سبب نزوهلا
   :أ�م عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن -2 
معرفة عادات العرب يف : ومن ذلك «: ة معرفة األحوال يف التفسرييف بيان أمهي الشاطيبيقول      

أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حالة التنزيل، وإن مل يكن َمثّ سبب خاص، ال بّد ملن أراد اخلوض يف علم 
   .» القرآن منه، وإال وقع يف الّشبه واإلشكاالت اليت يتعّذر اخلروج منها إال �ذه املعرفة

 : يف تفسري قوله تعاىل البخاريما رواه : تدّل على أمهية معرفة أحواهلم يف التفسري ألمثلة اليتومن ا - أ 
رضي هللا عنهما  عن ابن عباس] ١٩٨: البقرة[ ﴾..َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَبْـتـَُغوا َفْضًال مِّن رَّبُِّكمْ  ﴿
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َلْيَس  ﴿هلية، فتأّمثـوا أن يـَّتِجـروا فـي املواسـم، فنزلت كانت ُعكاٌظ وجمنّـٌة وذو ا�از أسواقـًا يف اجلا: (قال
  .يف مواسـم احلج ﴾..َعَلْيُكْم ُجـَناٌح أَن تـَبْـتَـغـوا َفْضـًال مِّن رَّبُِّكمْ 

كانت قريش ومن َداَن دينها يقفون املزدلفة،  «: قالت عن عائشـة �البخاري ومثلـه ما رواه  - ب
أن  - ملسو هيلع هللا ىلص -ْمُس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء اإلسالم أمر هللا نبّيه وكانوا يسّمون احلُ 

 ﴾..ُمثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاسُ  ﴿: �تـي عرفـات، ُمثّ يقَف �ا، ُمثّ يُِفِيَض منهـا، فذلك قولـه تعاىل
    ] . ١٩٩: البقرة[

   : أ�م أهل اللسان الذي نزل به القرآن -3 
فلم تتغّري ملا كان القرآن نزل بلغتهم، فإ�م أعرف به من غريهم، وهم يف مرتبة الفصاحة العربية،      

م الكتاب والسنة، فإذا هْ ألسنتهم، ومل تنزل عن رتبتها العليا يف الفصاحة، ولذا فـَُهم أعرف من غريهم يف فَـ 
   .هةجاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صّح اعتماده من هذه اجل

  .يف لغة العرب كما أن ما نقل عنهم من كالم أو تفسري فإنه حّجة يف اللغة، وفيه بيان لصّحة اإلطالق
    :حسن فهمهم -4 
إن من َنَظَر يف أقوال الصحابة يف التفسري متدبرًا هلذه األقوال، ومتفهمًا ملراميها، وعالقتها بتفسري       

 من حسن البيان عن معاين القرآن، من غري تكّلٍف يف البيان، وال له ما آ�هم هللاآلية، فإنه سيتبّني 
    .تعّمق يف جتنيس الكالم، بل تراهم يـُْلقون األلفاظ بداهة على املعىن، فتصيب منه املراد

ما سبق ذكره من األسباب اليت دعت إىل الرجوع إىل تفسريهم : مما عّزز هلم حسن الفهم أن وكان      
نزيل، ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن، وكو�م أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن، مشاهدة الت: من

مما كان يعينهم على فهم املراد وحسن  ،-  ملسو هيلع هللا ىلص - مع ما هلم من معرفة �حوال صاحب الشريعة 
أوىل �لقبول من تفسري من بعدهم، فهم  )تفسري الصحابة( فال ريب أنه «: ابن القيم، قال االستنباط

من كتابه؛ فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من األمـة، وقـد شاهـدوا   األمة مبـراد اللـه عز وجل أعلم
علمًا وعمًال، وهم العرب الفصحاء على احلقيقة، فال يُعَدُل عن تفسريهم  - ملسو هيلع هللا ىلص -تفسيـره مـن الرسول 

   ) . ٤٠٤ص ٣بدائع التفسري، جـ »  (ما وجد إليه سبيل
ُتوِجُب على دارِس التفسري أن يرجـع إىل أقـواهلــم، وأن يـَْفَهم تفسرياِ�ـم، ليَـْعَتِمد عليها إن هذه املزيّة      

   .يف التفسري، ويبَين عليها مسائل اآل�ت وفوائدها
وأيضًا التابعني وأتباعهم  غري إن كثريًا ممن يَـْدُرُس التفسري أو يَُدّرُسه ال يهتم �يراد أقوال الصحابة      
ج م عناية �لتفسري، وكثريًا ما تراه يكتفي �ن ينسب التفسري إىل الـمـتـأخرين من املفسرين كالزجا ممن هل

   .وغريهم... والزخمشري وابن عطية والقرطيب وأيب حيان وابن كثري
إن يف هذا املسلك ما يقطُع على طالب العلم شـــرف الـوصـــــول إىل علوم هؤالء الصحابة وأفهامهم،    
ــا، ويرى أن تفسريا�م سطحيّة، ال عمق فيها، وال بل  قد جيعله ينظر إىل أقواهلم نظر املقّلِل من شأنـهـــ
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وهذا خطأ َحمٌْض، وجمانبة الصواب، وإمنا كان سبيل أهل العلم الــراسخـيـن فيه أ�م يتكّثرون    .!!تقرير
هـذا قول : بن عـبـاس فـي اآلية، أو يقالهـذا قول ا: وانظر كم الفـرق بني أن يُقال ،مبوافقـة الصحابة

 .بكوأي قول سيطمئن له قلفانظر إىل ما ستميل إليه نفسك؟ .غريهم يف اآليـة الزجاج أو ابن عطيـة أو
   :سالمة قصدهم -5 
مل يقع بني الصحابة خالٌف يـَُؤّثر يف علمهم، حبيث يوّجه آراءهم العلمية إىل ما يعتقدونه، وإن كان       
للحق، بل كان شأن اخلالف بينهم إظـهار احلق، ال االنتصـار للنفـس أو املذهب الذي ُذِهَب  خمالفاً 

   .إليـه
والـمرجئة، واجلهمية،  اخلالف فيمن بعدهم من أصـحـاب الـعـقـائــد الـبـاطـلــة؛ كاخلـــوارج، ظهر لـقـد      

خلالف بسـبـب كثرة اآلراء الباطلة، مما جعل القرآَن واملعتزلة، وغريهم، فظهر يف أقواهلم جمانبُة احلق، وكثر ا
ُعرضًة للتحريف والتأويل، إذ كّل يصرفه إىل مذهب، وهذا مما سلم منه جيل الصحابة، فلم يتلّوث مبثل 

   .هذه اخلالفات
ــن إشـكـاالت التأويل، وصرف اللفظ القرآين إىل ما يناسب املذه        ب، وهلذا جاء تفسريهم بـعـيـداً عـ

 .أو غريها من االحنرافات يف التفسري
   :يف التفسري � مصادر الصحابة
  .ما يرجع إىل االستدالل: والثاين          ما يـَْرِجُع إىل النقل: األول  :للتفسري مرجعان

منها ما يرجع إىل النقل، : وميكن توزيع مصادر الصحابة على هذين املرجعني؛ ألن تفاسري الصحابة
  .ومنها ما اعتمدوا فيه على استنباطهم، وهم فيه جمتهدون

   :يف التفسري تفصيل مصادر الصحابة
   :، ويندرج حتته قسمانما يرجع إىل النقل: أوالً 

   :ما يرجـع إىل املشاهـدة، وحتته ما يلي: األول
   .أحوال من نزل فيهم القرآن  2-   .أسباب النزول 1- 

 .ا إذا كان سبب النزول متعلقًا حبال من أحوال من نزل فيهم القرآنوهذان بينهما تالزم يف حالة م
   :ما يرجع إىل السماع، ويندرج حتته ما يلي: الثاين

   .من التفسري النبوي الصريح -ملسو هيلع هللا ىلص-ما يروونه عن النيب  1- 
   .ما يرويه بعضهم عن بعض 2- 
     .ما يروونه من الغيبيّاتِ  3- 

   :، وينـدرج حتتـه ما يلي )االستـدالل( لق �لفهـم واالجتهـادما يتع: �نياً 
   .تفسري القرآن �لقرآن 1- 
   .مما ليس نّصاً يف التفسري ملسو هيلع هللا ىلصتفسري القرآن �قوال الرسول  2- 
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   ).احملتمالت اللغوية( التفسري اللغوي 3- 
  .ص القرآين أكثر من معىناحملتمالت املرادة يف اخلطـاب القرآنـي، أو ما يرجع إىل احتمال الن 4- 

   :تفصيل هذه املصادر
   :ما يـَْرِجُع إىل النـّْقلِ : أوالً 

ويعترب هذا مما متّيز به الصحابة �؛ ألن املشاهدة ال ميكن أن تتأّتى  :ما يتعلق �ملشاهدة: األول
   .ففإن األصل أن ما ورد من هذا الباب فإن َحمَّلُه القبول بال خال: لغريهم؛ ولذا

  :ويدخل فيما يتعلـق �ملشاهـدة ما يلي
   :أسباب النزول 1- 

لقد سبق احلديث عن أن مشاهد�م ألسباب الـنـزول كانت من أهم أسباب رجـوع من جاء بعدهم إىل 
   .تفسريهـم، واالعتماد عليه يف فهم اآلية

النّص املروي يف السبب؛ كأن ما كان صرحيًا يف السبـبـية، ويظهر ذلك من خالل : واملراد بسبب النزول
كان كذا وكذا فنزلت اآلية، أو يقع سؤال فينزل جوابه، أو غريها مما ميكن معرفته من : يقول الصحايب

 . خالل النص بقرائن تدل على السببية الصرحية
   :معرفة أحوال من نزل فيهم القرآن 2- 

أشبه بسبب النزول، حبيث لو فقدت هذه  إن معرفة هذه األحوال تفيد يف درايتهم بقصة اآلية، الذي هو
إنَّ الصََّفا  ﴿:يف فهم قوله تعاىل) (املعرفة لوقع اخلطأ يف فهم املراد �آلية، كما وقع لعروة بن الزبري 

 .] ١٥٨:البقرة[﴾َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر ا�َِّ َفَمْن َحجَّ البـَْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجنَاَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِ�َِما
إنَّ  ﴿ :أرأيِت قول هللا تبارك وتعاىل ،وأ� يومئذ حديث الّسن ملسو هيلع هللا ىلصقلـت لعائشـة زوج النيب : قال عروة

َمــــْرَوَة ِمن َشَعاِئِر ا�َِّ َفَمْن َحجَّ البـَْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّفَ  ] ١٥٨: البقرة[﴾ِ�َِما الصََّفا َواْل
   .فـمــــا أرى على أحٍد شيئاً أال يطّوف �ما

أنزلت هذه  فال جناح عليه أن ال يطّوف �ما، إمنا :َكالّ، لو كانت كما تقول كانت: فقالت عائشة
كانوا يُِهّلون ملناة ـ وكانت مناة َحْذَو ُقَديٍد ـ وكانوا يتحّرجون أن يطوفوا بني الصفا : اآلية يف األنصار
إنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن  ﴿: عن ذلك، فأنزل هللا -  ملسو هيلع هللا ىلص -ء اإلسالم سألوا رسول هللا واملروة، فلما جا

 .رواه البخاري] ١٥٨: البقرة[ ﴾ َشَعائِِر ا�َِّ َفَمْن َحجَّ البَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِ�َِما
ون من أجل حاٍل من أحوال من نزل فيهم اخلطاب من أن سبب النزول قد يك: ويلحظ من هذا املثال

   .العرب أو اليهود، و�ذا يكون املثال صاحلاً للتمثيل به يف األمرين
   :للصحابة فيما يتعلق �ملشاهدة حالتان :تنبيه

أن يكون الصحايب ممن حضر سبب النزول، أو عايش األحوال اليت نزل بشأ�ا القرآن، وهذا هو : األوىل
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   .طبق عليه احلديث هناالذي ين
   .أن يكون مسعه من صحايب آخر، و�ذا فإنه يدخل يف القسم الذي بعده: الثانية
   :ما يتعلق �لسماع: الثاين

   :يشمل هذا القسم كل الروا�ت اليت يرويها الصحايب عن غريه، ويدخل يف هذا القسم ما يلي
   :ملسو هيلع هللا ىلص الرواية عن الرسول  1- 

ن التفسري النبوي الصريح، وقد يقع تفسريه جواً� ألسئلتهم، أو أن يفّسر هلم ما يروونه م :به واملراد
   . ابتداءً 

َس َعَلى التـَّْقـَوى ِمـْن َأوَِّل يـَْومٍ  ﴿:تعاىل ما رواه مسلم يف تفسري قوله: ومن األول : التوبة[ ﴾ لََّمْسِجٌد ُأسِّ
كيف : قلت له: أيب سعيد اخلدري قال مّر يب عبد الرمحن بن: عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال] ١٠٨

   .مسعت أ�ك يذكر املسجد الذي أسس على التقوى؟
� رسول هللا، أّي املسجدين : يف بيت بعض نسائه، فقلت ملسو هيلع هللا ىلصدخلت على رسول هللا : قال أيب: قال

هو مسجدكم هذا، : فأخذ كّفًا من حصباء فضرب به األرض، مث قال: الذي أسس على التقوى؟ قال
   .املدينةِلمسجد 

 .  رواه مسلم . أشهد أين مسعت أ�ك هكذا يذكره: فقلت: قال
يف املسجد عند غروب  - ملسو هيلع هللا ىلص -كنت مع النيب :ا رواه البخاري عن أيب ذّر، قالم : ومن الثاين 

   .هللا ورسوله أعلم: قلت.� أ� ذر، أتدري أين تغيب الشمس؟: الشمس، فقال
َا َذِلَك  ﴿:ذلك قوله تعاىلفإ�ا تذهب حىت تسجد حتت العرش، ف: قال َوالشَّْمُس َجتِْري ِلُمْستَـَقرٍّ هلَّ

   .البخاري أخرجه ﴾ تـَْقِديُر الَعزِيِز الَعِليمِ 
   :ما يرويه الصحايب عن الصحايب 2- 

قد تكون الرواية عن الصحايب جمردة من السؤال، حبيث يورد الصحايب تفسري الصحايب إيرادًا من غري 
َوإن َتَظاَهرَا َعَلْيِه فَإنَّ  ﴿:ما رواه البخاري عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ؤاٍل؛ ومنهسؤال، أو تكون عن س

ْؤِمِنَني َواْلَمالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك َظِهري
ُ
   ] .٤:التحرمي[ ﴾ ا�ََّ ُهَو َمْوالُه َوِجْربِيُل َوَصاِلُح امل

، فمكثت سنة، فلم  ملسو هيلع هللا ىلص على رسول هللا أردت أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهر�: قال ابن عباس
أدركين �لوضوء، : أجد له موضعًا، حىت خرجت معه حاّجًا، فلما كنّا بظهران ذهب عمر حلاجته، فقال

� أمري املؤمنني، من املرأ�ن اللتان : فأدركته �إلداوة، فجعلت أسكب عليه، ورأيت موضعاً، فقلت
    .عائشة وحفصة: ي حىت قالفما أمتمت كالم: قال ابن عباس ؟ تظاهر�

ما كان من أسباب النزول، أو أحوال من نزل فيهم القرآن، إذا كان الصحايب مل : ويدخل يف �ب الرواية
الرواية، وروايته مقبولة يف ذلك، وإن مل ينسبها إىل من رواها : حيضر السبب أو احلال، فإن طريقه يف ذلك

   .تفاق األمةله من الصحابة، وذلك ألن الصحابة عدول �
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 اوميكن التمثيل هلذا مبا يرويه صغار الصحابة أو من �خر إسالمهم من أحداٍث مل حيضروها أو يعاصروه
 َوأَنِذْر َعِشريََتَك اَألقْـرَِبَني﴾ ﴿:ما رواه أبو هريرة وابن عباس يف تفسري قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك

 إىل آخر احلديث.. ، و�دى بطون قريشصعد الصفا -  ملسو هيلع هللا ىلص -من أن رسول هللا ] ٢١٤: الشعراء[
وذلك أن أ� هريرة أسلم يف املدينة، وابن عباس ولد قبل اهلجرة بثالث سنني، واحلدث الذي يرو�نه يف 

   .تفسري اآلية كان مبكة، وكان يف أوائل سّين البعثة
   :ما يروونه من املغّيبات 3- 

، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص املاضية إما أن يكون مصدرها الرسول تشمل األمور الغيبية ما مضى، وما سيكون، واألخبار
   .هو املراد، وإما أن يكون مصدرها أهل الكتاب، وهذا يدخل يف البحث السابق

 . ، وقد يرد منها ما هو عن أهل الكتابملسو هيلع هللا ىلصأما األخبار املستقبلية، فالغالب أ�ا عن رسول هللا 
وهي عند ). اإلسرائيليات(على تسميتـه بـ وما يُروى عن أهـل الكتاب، فقـد اصطلـح العلمـاء .. هذا

   :الصحابة على قسمني من حيث التحّمل يف الرواية
كابن سالم من الصحابة، وكعب : السماع منهم، وهذا �خذونه عن بعض مسلمة أهل الكتاب: األول

   .األحبار وأيب اجللد من التابعني
سندون مرو��م ـ يف الغالب ـ مما جيعل الباحث ويظهر من استقراء املرو�ت اإلسرائيلية أن الصحابة ال ي

   .ال جيزم �ألخذ املباشر عن ُمِسلمِة بين إسرائيل، بل قد يكون مما اطّلعوا عليه وقرؤوه، وهللا أعلم
جلس ابن عباس إىل عبد هللا بن : (ما رواه ابن ُجمّلز، قال: ومن أمثلة الرواية عن عبد هللا بن سالم

   .؟ د، مل تفّقده سليمان من بني الطريسالم، فسأله عن اهلده
من يعلم بـُْعَد : إن سليمان نزل منزلة يف مسٍري له، فلم يَْدِر ما بـُْعُد املاء، فقال: فقال عبد هللا بن سالم

   . اهلدهد، فذلك حني تفّقده: املاء؟، قالوا
ــــل الكتاب،  : الثاين كما حصل لعبد هللا بن ما يكون من طريق الوجادة، وهو ما يقرؤونه من كتب أهـ

  . عمرو بن العاص من إصابته زاملتني فيها كتٌب من كتب أهل الكتاب

 : � ا�����ون �� ا������

القرآن مبا مسعوه من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مباشرة أو  ري من الصحابة عدد قليل، قالوا يفاشتهر �لتفس      
     .واالجتهاد يفتح هللا به عليهم من طريق الرأ باب النزول، ومبا�لواسطة، ومبا شاهدوه من أس

رين من الصحابة      :� أشهر املفسِّ
اخللفاء : َمن اشتهر �لتفسري من الصحابة ومسَّاهم، وهم" اإلتقان" رمحه هللا يف يوقد َعدَّ السيوط      

، وعبد هللا بن ييد بن �بت، وأبو موسى األشعر وز  األربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وُأَىبّ بن كعب،
    .أمجعني الزبري، �
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كأنس بن مالك، وأىب هريرة، وعبد هللا بن : التفسري من الصحابة غري هؤالء وهناك َمن تكلم يف    
سري التف ل عنهم يفعمر، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا بن عمرو ابن العاص، وعائشة، وغري أن ما نُقِ 

القرآن ما كان للعشرة املذكورين أوًال، كما أن العشرة الذين  ومل يكن هلم من الشهرة �لقول يف قليل جداً،
، التفسري إال النزر اليسري بكر وعمر وعثمان مل َيرد عنهم يف اشتهروا �لتفسري، تفاوتوا قِلَّة وكثرة، فأبو

والفتوحات، أضف إىل ذلك وجودهم هام اخلالفة ذلك إىل تقدم وفا�م، واشتغاهلم مب ويرجع السبب يف
وسط أغلب أهله علماء بكتاب هللا، واقفون على أسراره، عارفون مبعانيه وأحكامه، مكتملة فيهم  يف

    . التفسري غري كبرية ا جعل احلاجة إىل الرجوع إليهم يفخصائص العروبة، مم
ذلك  التفسري، والسبب يف رواية عنه يف ء الراشدين، فهو أكثر اخللفا علّى بن أيب طالبأما     

، و�خر وفاته إىل زمن  راجع إىل تفرغه عن مهام اخلالفة مدة طويلة، دامت إىل �اية خالفة عثمان 
ر هلم م القرآن، وذلك �شئ من اتساع رقعة  عنهم من معاين يا خفكثرة فيه حاجة الناس إىل َمن يُفسِّ

    .دين هللا، مما كاد يذهب خبصائص اللغة العربية ألعاجم يفاإلسالم، ودخول كثري من ا
، عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن مسعود، وُأَىبّ بن كعبالتفسري عن  وكذلك كثرت الرواية يف     

التفسري، هذه الصفات  هلم ولعلّى بن أىب طالب أيضًا يف حلاجة الناس إليهم، ولصفات عامة مكَّنت
 وإحاطتهم مبناحيها وأساليبها، وعدم حترجهم من االجتهاد وتقرير ما وصلوااللغة العربية،  قو�م يف: يه

 نزلت فيها آ�ت القرآن، ة مكَّنتهم من معرفة احلوادث اليتملسو هيلع هللا ىلص خمالط إليه �جتهادهم، وخمالطتهم للنيب
 وهو يفملسو هيلع هللا ىلص  وفاة النيبل. شبابه ة والسالم يفعليه الصال لك ابن عباس، فإنه مل يالزم النيبنستثىن من ذ

،    ، �خذ عنهم ويروى هلمسن الثالثة عشرة أو قريب منها، لكنه استعاض عن ذلك مبالزمة كبار الصحابة
فهم وإن اشتهروا  ، وعبد هللا ابن الزبري،ياألشعر زيد بن �بت، وأبو موسى : العشرة وهم يأما �ق

     .التفسري إىل ما وصل إليه هؤالء األربعة املكثرون اية ومل يصلوا يفقلَّت عنهم الرو  �لتفسري إال أ�م
 بت، وأيبوزيد بن �وعلي،  شأن أىب بكر، وعمر، وعثمان، هلذا نرى اإلمساك عن الكالم يف     

، نظرًا لكثرة ابن عباس، وابن مسعود، وُأَىبّ بن كعب، وعبد هللا بن الزبري، ونتكلم عن يموسى األشعر 
    . ت مدارس األمصار على اختالفهم وكثر�االتفسري، كثرة غد عنهم يف الرواية

عبد هللا بن عباس، مث عبد هللا  ،ولو أ�َّ رتبنا هؤالء األربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أوهلم       
 ، مبا يتناسب مع مشربه يفالثالثةوسنتكلم عن كل واحد من هؤالء  ،مسعود، مث ُأَىبّ بن كعب بن
    . حناه فيه يفسري ومنحاه الذالت
    :رضي هللا عنهما عبد هللا بن عباس -  ١

، ابن عم رسول ياهلامش يملطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشهو عبد هللا بن عباس بن عبد ا :ترمجته
فأُِتَى . لِشْعب مبكةملسو هيلع هللا ىلص وأهل بيته � وُلَد والنيب. الليةوأمه لُبابه الكربى بنت احلارث بن َحَزن اهل ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

صغره، لقرابته منه، وألن  يف ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلجرة بثالث سنني، والزم النيبفحكنه بريقه، وذلك قب ملسو هيلع هللا ىلص به النيب
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خالته ميمونة كانت من األزواج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وُتوىف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وله من العمر ثالث عشرة سنة، 
زم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت وفاته مخس عشرة، فال: وقيل

قربه  �لطائف وُدفن �ا، وتوىل وضعه يفمات . سنة مثان وستني على األرجح، وله من العمر سبعون سنة
    . ألُمَّةمات وِهللا اليوم َحبـُْر هذه ا: أن سوَّى عليه الرتاب دمحم ابن احلنفية، وقال بعد

�َحلْرب والبحر لكثرة علمه، وكان على درجة عظيمة من يُلقَّب   كان ابن عباس :مبلغة من العلم
 ُجيلسه يف الفتوى والتفسري، وكان عمر  هللا، ولذا انتهت إليه الر�سة يفاالجتهاد واملعرفة مبعىن كتاب 

هًا، وأحسنهم ُخلُقًا، صبح فتياننا وجإنك أل: جملسه مع كبار الصحابة ويُدنيه منه، وكان يقول له
وكان لفرط  .ذاكم فىت الكهول، إنَّ له لسا�ً سئوًال، وقلبًا عقوالً : شأنه وقال يف. كتاب هللا  وأفقههم يف

ابن  ييعتد برأ وكان عمر  .يقول ال أتكلم حىت يتكلموا يءبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شأد
عن عبدي هللا بن عتبة " ُأسد الغابة"كتابه   ك ما رواه ابن األثري يفنا على ذلعباس مع حداثة سنه، يدل

إ�ا قد طرأت علينا أقضية وعضل، : إن عمر كان إذا جاءته األقضية املعضلة قال البن عباس: "قال
وعمر هو عمر : قال عبيد هللا" هفأنت هلا وألمثاهلا، فكان �خذ بقوله، وما كان يدعو لذلك أحدًا سوا

: من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ي� وللمسلمني، وما رواه البخار  واجتهادهحذقه  يف
ِملَ ُيدخل هذا معنا وإنَّ لنا أبناء : نفسه وقال أشياخ بدر، فكأن بعضهم َوَجَد يف مع كان عمر يُدخلين"

ذ إال يومئ معهم، فما رأيت أنه دعاين فأدخلينإنه من أعلمكم، فدعاهم ذات يوم : مثله؟ فقال عمر
أُمر� أن حنمد هللا : ؟ فقال بعضهم﴾ ِإَذا َجآَء َنْصُر ٱ�َِّ َوٱْلَفْتحُ  ﴿: قوله ما تقولون يف: لرييهم، فقال

أكذلك تقول � بن عباس؟ : ونستغفره إذا نصر� وفتح علينا، وسكت بعضهم ومل يقل شيئًا، فقال ىل
﴿ِإَذا َجآَء َنْصُر ٱ�َِّ  : ملسو هيلع هللا ىلص أعلمه هللا له، قالهو َأَجُل رسول هللا: ما تقول؟ قلت: ال، فقال: فقلت

ال أعلم منها : فقال عمر.. ﴿َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك َوٱْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاً�﴾ فذلك عالمة أجلك،َوٱْلَفْتُح﴾ 
نِْعَم ترمجان القرآن ابن ": سعود وقال فيه ابن م. وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره ".إال ما تقول

ما رأيت أكرم من جملس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن ": وقال فيه عطاء ."عباس
كان : "وقال عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة". عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع

فقه فيما احتيج إليه من رأيه، وحلم، ونسب، بعلم ما سبقه، و : ابن عباس قد فات الناس خبصال
و�ويل، وما رأيُت أحدًا كان أعلم مبا سبقه من حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منه، وال بقضاء أىب بكر وعمر 

رأى منه، وال أثقب رأ� فيما احتيج إليه منه، ولقد كان جيلس يومًا وال يذكر  يفوعثمان منه، وال أفقه 
، ويومًا الشعر، ويومًا أ�م العرب، وال رأيت عاملًا قط جلس ي، ويومًا التأويل، ويومًا املغاز قهفيه إال الف

 -لزمت هذا الغالم : وقيل لطاووس". إليه إال خضع له، وما رأيت سائًال قط سأله إال وجد عنده علماً 
رجًال من أصحاب رأيت سبعني  إين: وتركَت األكابر من أصحاب رسول هللا، قال -يعىن ابن عباس 

استخلف علّى : "وروى عن أىب وائل قال". أمٍر صاروا إىل قول ابن عباس  إذا تدارءوا يفرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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ففسرها تفسرياً لو  -سورة النور : وىف رواية -خطبته سورة البقرة  هللا بن عباس على املواسم فقرأ يفعبد 
كأمنا : "وكان علّى بن أىب طالب يُثىن على تفسري ابن عباس ويقول" امسعته الروم والرتك والديلم ألسلمو 

    ".ينظر إىل الغيب من ِسرت رقيق
فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية، يتعلم ويُعلِّم، ومل يشتغل �إلمارة إال قليًال لَّما .. و�جلملة

علماً، . يه�كمل معان لعريببن عباس قد ظهر فيه النبوغ اأن ا: استعمله علّى على البصرة، واحلق
وخري ما يُقال فيه ما . نواح علمية خمتلفة، وال سيما فهمه لكتاب هللا تعاىل وفصاحة، وسعة اطالع يف

      ".ابن عباس أعلم أُمَّة دمحم مبا نزل على دمحم: "هللا عنهما يرض قاله ابن عمر
     :أسباب نبوغه

    : النبوغ الواسع الفيَّاض، إىل أسباب جنملها فيما يليونستطيع أن نُرِجع هذه الشهرة العلمية، وهذا 
يرجع إىل كتب التفسري  ي، والذ"الدين، وعلِّمه التأويل اللَّهم فقِّهه يف": بقوله ملسو هيلع هللا ىلص له دعاء النيب :أوالً 

    . ى واضحاً فيما صح عن ابن عباس ��ملأثور، يرى أثر هذه الدعوة النبوية، يتجل
الكثري،  يءعهد التمييز، فكان يسمع منه الش ، ومالزمته لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منبيت النبوة نشأته يف :�نياً 

    . نزلت فيها آ�ت القرآن د كثرياً من احلوادث والظروف اليتويشه
ى هلم، ويعرف منهم مواطن نزول ، �خذ عنهم ويرو ملسو هيلع هللا ىلص ته ألكابر الصحابة بعد وفاة النيبمالزم :�لثاً 

، ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن، وتواريخ التشريع، وأسباب النزول، و�ذا استعاض عما فاته من العلم مبوت رسول هللا 
وجدُت عامة حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند األنصار، فإن كنُت ": وحتدَّث �ذا ابن عباس عن نفسه فقال

الريح حىت  يعلى وجه يألُوقظ، فأجلس على �به تسف أن يُوَقظ يلتى الرجَل فأجده �ئمًا، لو شئُت آل
    ".يستيقظ مىت ما استيقظ، وأسأله عما أريد، مث أنصرف

كثريًا ما كان يستشهد ، ومعرفته لغريبها، وآدا�ا، وخصائصها، وأساليبها، و حفظه للغة العربية :رابعاً 
    . الشعر العريب ن �لبيت واألكثر منيفهمه من لفظ القرآ يللمعىن الذ

بيان ما يعتقد أنه احلق، دون أن �به  ، وعدم حترجه منه، وشجاعته يفبلوغه مرتبة االجتهاد :خامساً 
وكثريًا ما انتقد عليه ابن عمر جرأته على تفسري جانبه،  نقد �قد، ما دام يثق �ن احلق يفللومة الئم و 

روى أن رجع إىل قوله، واعرتف مببلغ علمه، فقد ولكن مل ترق إليه مهة نقده، بل ما لبث أن  القرآن،
﴿أََوملَْ يـََر ٱلَِّذيَن َكَفُرۤوْا َأنَّ ٱلسََّماَواِت َوٱَألْرَض َكانـََتا َرْتقاً  :رجًال أتى ابن عمر يسأله عن معىن قوله تعاىل

انت ك: ، فذهب صاحب املسألة فقالمث تعال أخربين اذهب إىل ابن عباس: فقال ،فـََفتَـْقنَامهَُا﴾
السموات رتقاً ال متطر، وكانت األرض رتقا ال تنبت، ففتق هذه �ملطر، وهذه �لنبات، فرجع الرجل إىل 

جرأة ابن عباس على تفسري القرآن، فاآلن قد علمت  ما يعجبين: قد كنُت أقول: ابن عمر فأخربه فقال
    . أنه أوِتَى علماً 

التفسري، يضاف إىل ذلك كونه من أهل بيت  اس يفترجع إليها شهرة ابن عب أهم األسباب اليت يههذه 
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النبوة، منبع اهلداية، ومصدر النور، وما وهبه هللا من قرحية وقَّادة، وعقل راجح، ورأى صائب، وإميان 
    . راسخ، ودين متني

    :تفسري القرآن قيمة ابن عباس يف
، "رأيت عليه النور يءفسََّر الش إنه إذا": تلميذه جماهدالتفسري، من قول  اس يفتتبني قيمة ابن عب    

: ، ومن قول ابن عمر"كأمنا ينظر إىل الغيب من ِسرت رقيق: "تفسريه يُثىن عليه يف ومن قول علّى 
، ومن رجوع بعض الصحابة وكثري من التابعني إليه ىف فهم ما "ابن عباس أعلم أُمَّة دمحم مبا نزل على دمحم"

ما توجَّه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم، ويكشف هلم عما َعزَّ عليهم أشكل عليهم من كتاب هللا، فكثريًا 
 يأشكل على بعض أهل العلم، أ الرجل الصاحل قصة موسى مع يفف. فهمه من كتاب هللا تعاىل

ف على رأى ميم شطر ابن عباس، األجلني قضى موسى؟ هل كان مثان سنني؟ أو أنه أمت عشراً؟ وملا مل يق
عن سعيد بن  تفسريه، يف يا أشكل عليه، وىف هذا يروى الطرب لقرآن، ليسأله عمهو حبق ترمجان ا يالذ

األجلني  يأ أراك رجًال تتبع العلم، فأخربين إين -وأ� أجتهز للحج  - �لكوفة  يقال يهود: "جبري قال
فسائله عن ذلك،  -يعىن ابن عباس  -ال أعلم، وأ� اآلن قادم على َحْرب العرب : قضى موسى؟ قلت

قضى أكثرمها : ، فقال ابن عباسيعباس عن ذلك وأخربته بقول اليهودما قدمُت مكة سألُت ابن فل
صدق : فأخربته فقال يفقدمُت العراق فلقيُت اليهود: يدإذا وعد مل ُخيلف، وقال سع وأطيبهما، إنَّ النيب

    .وما أُنزَِل على موسى، هذا وِهللا العاملِ 
عىن آية من كتاب هللا، فلما مل جيد عندهم جواً� مرضيًا رجع يسأل أصحابه عن م وهذا عمر      

أن عمر سأل الناس عن هذه  : "ىل ابن عباس فسأله عنها، وكان يثق بتفسريه، وىف هذا يروى الطربىإ
يٍل َوأَْعَنابٍ  ﴿: يعىن ؛اآلية حدًا يشفيه، اآلية، فما وجد أ... ﴾ أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن خنَِّ

حتَول : منها شيئًا، فتلفت إليه فقال ينفس أجد يف � أمري املؤمنني؛ إين: وهو خلفه حىت قال ابن عباس
أيوَد أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل : هذا َمَثٌل ضربه هللا عزَّ وجل فقال: ههنا، ِملَ ُحتقِّر نفسك؟ قال

عمره واقرتب أجله، ختم  أن خيتمه خبري حني فين ا يكون إىلاخلري وأهل السعادة، حىت إذا كان أحوج م
    ".ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء، فأفسده كله، فحرقه أحوج ما كان إليه

وجوابه  ﴾ ِإَذا َجآَء َنْصُر ٱ�َِّ َوٱْلَفْتحُ  ﴿: وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسري قوله تعاىل      
يشري إليها القرآن، وال  اليت املعاين ييستخرج خف ل على أن ابن عباس كان�جلواب املشهور عنه، يد

تفسري مبظهر ال املسائل املعقدة يف روحه، وكثرياً ما ظهر ابن عباس يفهللا بنفحة ِمن  هيدركها إال َمن نفح
ْلَهم الذ

ُ
جعل الصحابة  ي، األمر الذينظر إىل الغيب من سرت رقيق، كما وصفه علّى  يالرجل امل

عصر التابعني، فكانت هناك  ر صداه يفيولقد وجد هذا التقدويثقون بتفسريه،  يُقدِّرون ابن عباس
استقرت هذه املدرسة مبكة، مث غدَّت بعلمها األمصار . مدرسة يتلقى تالميذها التفسري عن ابن عباس

عن املختلفة، وما زال تفسري ابن عباس يلقى من املسلمني إعجا�ً وتقديراً، إىل درجة أنه إذا صح النقل 



 
21 

ٌم على . ابن عباس ال يكادون يعدلون عن قوله إىل قول آخر وقد صرَّح الزركشي �ن قول ابن عباس ُمقدَّ
  . التفسري الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم يفقول غريه من 

     :رجوع ابن عباس إىل الشعر القدمي
، وكان يالقرآن إىل الشعر اجلاهل يف وردت األلفاظ الغريبة اليت فهم معاين  يرجع يفكان ابن عباس �

 وحيض على الرجوع إىل الشعر العريبفهم غريب القرآن،  ه من الصحابة يسلك هذا الطريق يفغري 
سأل أصحابه  ير بن اخلطاب �األلفاظ القرآنية الغريبة، فهذا عم لقدمي، لُيستعان به على فهم معاينا

فيقوم له شيخ من  ﴾ َأْو �َُْخَذُهْم َعَلٰى َختَوُّفٍ  ﴿: من سورة النحل ]٤٧[اآلية  عن معىن قوله تعاىل يف
أشعارها؟  هل تعرف العرب ذلك يف: قول له عمرالتنقص، في: هذه لغتنا، التخوُّف: هذيل فيقول له

    : نعم، ويروى قول الشاعر: فيقول له
    كما َختَوََّف ُعود النبعِة السَِّفنُ * اً َختَوََّف الرَّحل منها �ِمكاً َقرِد                          

ية، فإن فيه شعر اجلاهل: ؟ قال وما ديواننا: عليكم بديوانكم ال تضلُّوا، قالوا: "ألصحابه فيقول عمر 
    ".كالمكم  تفسري كتابكم، ومعاين

نشد القرآن فيل عن أكثر من غريه، فكثرياً ما كان ُيسغري أن ابن عباس، امتاز �ذه الناحية واشتهر �ا أ
 وأوعب ما ُروى عنه مسائل �فع بن األزرق وأجوبتهالكثري من ذلك،  يءفيه الشعر، وقد ُروى عنه الش

 الطرباين ، وأخرج"الوقف واالبتداء"كتاب   يف يمسألة، أخرج بعضها ابن األنبار  عنها، وقد بلغت مائيت
  .شيئا منها "اإلتقان" يف يمعجمه الكبري، وقد ذكر السيوط يفبعضها اآلخر 

التفسري، وحضَّ عليها َمن أراد أن  ، مبلغ احلاجة إىل هذه الناحية يفهذا وقد بنيَّ لنا ابن عباس     
علينا  يالشعر ديوان العرب، فإذا خف: "العنه أنه ق يالقرآن، فقد روى أبو بكر األنبار يتعرف غريب 

    ".سنا ذلك منهديوا�ا فالتمأنزله هللا بلغة العرب، رجعنا إىل  يف من القرآن الذاحلر 
الشعر، فإن الشعر  عن غريب القرآن فالتمسوه يف ينإذا سألتمو : "عنه أيضًا أنه قال يوروى ابن األنبار 

    ".ديوان العرب
، لالستعانة به على فهم غريب يضرورة الرجوع إىل الشعر اجلاهل كان يرى رأى عمر يففابن عباس 

    .ملاماً �ذه الناحية وتطبيقاً هلاالقرآن، بل وكان أكثر الصحابة إ
    :� عبد هللا بن مسعود -  ٢
، وأُمه أُم عبد الرمحن اهلذيل صل نسبه إىل ُمَضر، وُيكىنَّ �يبهو عبد هللا بن مسعود بن غافل، ي :ترمجته 

م، خفيف اللح كان . عبد بنت عبدود، من هذيل، وكان يُنسب إليها أحياً� فيقال ابن أم عبد
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قال عبد : روى األعمش، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن أبيه قال. مة، أسلم قدمياً دقصرياً، شديد األُ 
وهو أول َمن " سادس ستة ما على ظهر األرض مسلمًا غري� لقد رأيتين ":  - يعىن ابن مسعود  -هللا 

هللا من أجل ذلك، وملا أسلم عبد هللا بن  يف يذ، وأُو ظهر �لقرآن مبكة وأمسعه قريشاً بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أكثر شئونه، وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله،   إليه فكان خيدمه يفأخذه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مسعود

ذراعه إذا جلس، وميشى أمامه إذا سار، ويسرته إذا اغتسل، ويوقظه  ه إ�ه إذا قام، وخيلعه وحيمله يفيلبس
 من أهل بيت رسول هللا  ياب، حىت لقد ظنه أبو موسى األشعر لج عليه داره بال حجإذا �م، وي

من اليمن فمكثنا حيناً  يأ� وأخ قدمت: "قال  يأىب موسى األشعر ومسلم عن  يالبخار  يملسو هيلع هللا ىلص، فف
كثرة دخوله ودخول أُمه على ال نرى ابن مسعود وأًمه إال من أهل بيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ملا نرى من  

وهاجر إىل احلبشة، مث إىل املدينة، وصلى إىل الِقْبلتني، وشهد بدرًا، وُأُحدًا، ". رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولزومه له
.  ملسو هيلع هللا ىلصواخلندق، وبيعة الرضوان، وسائر املشاهد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد الريموك بعد وفاة رسول هللا

جهل يوم بدر، وقد شهد له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �جلنة وشهد له �لفضل وعلو  أجهز على أيب يوهو الذ
راً ": قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: قال يٍّ مسنده عن عل مام أمحد يفاملنزلة، يدل على ذلك ما أخرجه اإل لو كنُت مؤمِّ

رْ  وفة لعمر وعثمان، وقدم املدينة وقد وىل بيت املال �لك. "ُت ابن أُم عبدأحدًا دون مشورة املؤمنني ألمِّ
آخر عمره، ومات �ا سنة اثنتني وثالثني، ودُفن �لبقيع ليًال، تنفيذاً لوصيته بذلك، وكان عمره يوم  يف

     .بضعاً وستني سنة،  وفاته
وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيب أن من أحفظ الصحابة لكتابة هللا،   كان ابن مسعود:مبلغة من العلم

سورة  يَّ اقرأ عل: " ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قال يل": يسمع منه القرآن، وقد أخرب هو بنفسه عن ذلك فقال
، فقرأُت عليه حىت "يأحب أن أمسعه من غري  إين: "أقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال: قلت: ، قال"النساء
َنا ِبَك َعَلٰى َهـُٰؤۤالِء َشِهيداً َفَكْيَف ِإذَ  ﴿: بلغت ". ملسو هيلع هللا ىلص -فاضت عيناه  ﴾ ا ِجئْـَنا ِمن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ

وعن  ".ة ابن أُم عبداً كما أُنِزل، فليقرأه على قراءمن َسرَّه أن يقرأ القرآن رطب: "وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
 بن مسعود، وُأَىبّ عمر، وعلّى، وعبد هللا: هى علم أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل ستةانت: "مسروق أنه قال
، وقيل "علّى، وعبد هللا: الدرداء، وزيد بن �بت، مث انتهى علم هؤالء الستة إىل رجلني بن كعب، وأيب

ال نعلم أحداً : " �خذ عنه، فقالمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يواهلَدْ  َأْخِرب� برجل قريب السمت والدلِّ : حلذيفة
أن ابن  ن أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصأقرب مستًا وال َهْدً� برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ابن أُم عبد، ولقد علم احملفوظون م

ه عمر �". هللا وسيلةأُم عبد أقر�م إىل  قد بعثُت عمار بن  إين: "اإىل الكوفة كتب إىل أهله وملا سريَّ
�سر أمرياً، وعبد هللا بن مسعود معلِّمًا ووزيراً، ومها من النجباء من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أهل بدر 

    ".يبد هللا على نفسفاقتدوا �ما، وأطيعوا وامسعوا قوهلما، وقد آثرتكم بع
معلمهم وقاضيهم، ومؤسس احلديث والتفسري والفقه، وهو  �لكوفة �خذ عنه أهلها وقد أقام �

حيث ال يوجد النص، وملا قدم علىُّ الكوفة، حضر عنده قوم وذكروا له  ياالعتداد �لرأ طريقتهم يف
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� أمري املؤمنني؛ ما رأينا رجًال أحسن ُخلُقًا، وال أرفق تعليماً، وال أحسن : بعض قول عبد هللا وقالوا
نعم، : ؟ قالوا"أنشدكم هللا أهو الصدق من قلوبكم: "ورعًا من ابن مسعود، قال علىّ جمالسة، وال أشد 

    ".اللَّهم أشهد أىن أٌول مثل ما قالوا وأفضل: "قال
العلم، ومنزلته بني إخوانه من الصحابة، فالكل يشهد   يفله يتبني لنا مكانة ابن مسعود �ومن هذا ك

    .ك فضل هللا يؤتيه من يشاء من عبادهله ويُقدِّمه على غريه، وذل
كان الرجل منا إذا تعلَّم : "روى ابن جرير وغريه عن ابن مسعود أنه قال :التفسري قيمة ابن مسعود يف 

، ومن هذا األثر يتضح لنا مقدار حرص ابن "عشر آ�ت مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل �ن
يعىن ابن  -هللا  قال عبد: "على معانيه، وعن مسروق قال مسعود على تفهم كتاب هللا تعاىل والوقوف

ال إله غريه ما نزلت آية من كتاب هللا إال وأ� أعلم فيم نزلت وأين نزلت، ولو أعلم  يوالذ:  -مسعود 
  ابن مسعود مبعاين، وهذا األثر يدل على إحاطة "مكان أحد أعلم بكتاب هللا مىن تناله املطا� ألتيته

 ين العلم بكتاب هللا تعاىل ولو لقسباب نزول اآل�ت، وحرصه على تعرف ما عند غريه مكتاب هللا، وأ
را عامة النهار: عنتًا ومشقة، وقال مسروق ، وروى أبو كان عبد هللا يقرأ علينا السورة مث حيدِّثنا فيها ويفسِّ

علم القرآن والسُّنَّة مث : أخرب� عن ابن مسعود، قال: قالوا لعلىِّ : قال ياحللية عن أىب البحرت  نعيم يف
ما أدرى أحداً أعلم منه مبا نزل على دمحم ابن عبد هللا، : انتهى، وكفى بذلك علماً، وقال عقبة بن عامر

وصح عن . إن تقل ذلك، فإ�ن كان يسمع حني ال نسمع، ويدخل حني ال ندخل: فقال أبو موسى
ملا حرق عثمان : وقال أبو وائل  سبعني سورة،أخذت من ىفَِّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ابن مسعود أنه قال

لقد علم أصحاب دمحم أىن أعلمهم بكتاب هللا وما أ� خبريهم، ولو : املصاحف بلغ ذلك عبد هللا فقال
فقمت إىل احللق أمسع ما : أىن أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب هللا مىن تبلغه اإلبل ألتيته، قال أبو وائل

تشهد ملنزلة  وغري هذا كثري من اآل�ر اليت... أحداً من أصحاب دمحم ينكر ذلك عليهيقولون، فما مسعت 
التفسري، وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث به، فإن أصحاب  ابن مسعود العالية يف

ثوا مبكانته ىف العلم، ومقدار فهم ، وعلَّل ه لكتاب هللارسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سلم ينكروا عليه ذلك، بل وحتدَّ
ال يُؤذن هلم ، �نه كان يسمع حني ال يتيسر هلم السماع، ويدخل حني � يذلك أبو موسى األشعر 

األخذ عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأعظم نصيباً من االغرتاف من منهل  جعله أوفر حظاً يف ي�لدخول، األمر الذ
شهادة  يما ترك بعده مثله، هل: ابن مسعودالدرداء أنه قال بعد موت  لنبوة الفيَّاض، ولئن صح عن أيبا

أعلم : منه على مقدار علمه، ومسو مكانته بني أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، و�جلملة فابن مسعود كما قيل
نزوله،  الصحابة بكتاب هللا تعاىل، وأعرفهم مبحكمه ومتشا�ه وحالله وحرامه، وقصصه وأمثاله، وأسباب

    . � وأرضاه الدين، عاِمل �لسُّنَّة، بصري بكتاب هللا أحّل حالله وحرَّم حرامه، فقيه يفقرأ القرآن ف
    :� ُأَىبّ بن كعب -  ٣
اخلزرجى، شهد العقبة وبدراً،  ي، ُأَىبّ بن كعب بن قيس، األنصار هو أبو املنذر، أو أبو الطفيل  :ترمجته 



 
24 

" سيد املسلمني ُأَىبّ : " فقالدينة، وقد أثىن عليه عمر �َمن كتب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مقدمه امل وهو أول
    . خالفة عمر بن اخلطاب � ه مات يفوفاته على أقوال كثرية، واألكثر على أن وقد ُأخْتِلُف يف
لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال فيه  ييد الُقرَّاء، وأحد ُكتَّاب الوحس � كان ُأَىبّ بن كعب :مبلغه من العلم

، فقد ملسو هيلع هللا ىلص لكتاب هللا تعاىل من قراءة النيب ، وليس أدل على جودة حفظه"قرؤهم ُأَىبّ بن كعبأو ": ملسو هيلع هللا ىلص
  أمرينإن هللا: ملسو هيلع هللا ىلص قال ُألَىبّ بن كعب إن النيب": قال أنه بسنده إىل أنس بن مالك � يأخرج الرتمذ

    ".نعم، فجعل ُأَىبّ يبكى: لك؟ قال آ� مساين: قال ﴾ َملْ َيُكِن ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ  ﴿ :أن أقرأ عليك
َوِبَرْمحَِتِه َفِبَذِلَك  ُقْل ِبَفْضِل ٱ�َِّ  ﴿: وهو يقول وما مينعين: وفرحَت بذلك؟ قال: وىف رواية أنه قيل َألَىبّ 

َّا َجيَْمُعوَن﴾ ٌر ممِّ كان أصحاب القضاء من أصحاب : "عن مسروق قال وروى الشعيب. فـَْليـَْفَرُحوْا ُهَو َخيـْ
    ".عمر، وعلّى، وعبد هللا، وُأَىبّ، وزيد، وأبو موسى: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ستة

من أعلم الصحابة بكتاب هللا تعاىل، ولعل من أهم عوامل  � كان ُأَىبّ بن كعب :التفسري مكانته يف
كتاب هللا، هو أنه كان َحْرباً من أحبار اليهود، العارفني �سرار الكتب القدمية وما ورد فيها،   ه مبعاينمعرفت

العلم �سباب النزول  لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهذا �لضرورة جيعله على مبلغ عظيم من يوكونه من ُكتَّاب الوح
ومواضعه، وُمَقدَّم القرآن وُمؤخره، و�سخه ومنسوخه، مث ال يُعقل بعد ذلك أن متر عليه آية من القرآن 

 ّد ُأَىبّ بن كعب من املكثرين يفيشكل معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هلاذ كله عُ 
    .نهم، ويُعوَّل على تفسريهمصح عالتفسري، الذين يُعتدَّ مبا 

ــ                                               ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــ ـــ ـ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ـــ ـ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ   ـــ

ٰ� ����� ����� ا�������
ّ
   :ر���� ا��

رون يف      الكتاب نفسه، وعلى ما  م لكتاب هللا تعاىل على ما جاء يففهمه وقد اعتمد هؤالء املفسِّ
 رووه عن الصحابة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسريهم أنفسهم، وعلى ما

  ليهم من طريق االجتهاد والنظر يفكتبهم، وعلى ما يفتح هللا به ع  جاء يف أخذوه من أهل الكتاب مما
    .كتاب هللا تعاىل

 يالتفسري، قالوها بطريق الرأ  يفوقد روت لنا كتب التفسري كثريًا من أقوال هؤالء التابعني      
   . أحد من الصحابةفيها عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو عن  يءواالجتهاد، ومل يصل إىل علمهم ش

    :��� ا������� ���ارس ا������ �

ء من بعده، ومل حياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىف عهود اخللفا لمني كثريًا من بالدهم العاَمل يففتح هللا على املس

مث  يمم عن املدينة مشرق النور اإلسالبلد واحد من بالد املسلمني، بل �ى الكثري منه يستقروا مجيعاً يف
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دخلها اإلسالم، وكان منهم الوالة، ومنهم الوزراء، ومنهم  ليتاستقر �م النوى، موزَّعني على مجيع البالد ا
    . القضاة، ومنهم املعلِّمون، ومنهم غري ذلك

رحلوا إليها، ما وعوه من العلم، وما حفظوه عن رسول هللا  ل هؤالء معهم إىل هذه البالد اليتوقد مح
فقامت ىف هذه األمصار ، فجلس إليهم كثري من التابعني �خذون العلم عنهم، وينقلونه ملن بعدهم، ملسو هيلع هللا ىلص

    .املختلفة مدارس علمية، أساتذ�ا الصحابة، وتالميذها التابعون
رين من الصحابة،       واشتهر بعض هذه املدارس �لتفسري، وتتلمذ فيها كثري من التابعني ملشاهري املفسِّ

أشهر مدارس  ي، وهذه املدارس الثالث، همدرسة للتفسري مبكة، وأخرى �ملدينة، و�لثة �لعراققامت ف
    .هذا العهد األمصار يف التفسري يف

وأما التفسري فأعلم الناس به أهل مكة، أل�م أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن : "قال ابن تيمية
الشعثاء، وسعيد  من أصحاب ابن عباس، كطاووس، وأيب أىب ر�ح، وعكرمة موىل ابن عباس، وغريهم

وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما متيزَّوا به عن غريهم، . بن جبري وأمثاهلم
أخذ عنه مالك التفسري، وأخذ عنه أيضًا ابنه  يالتفسري، مثل زيد بن أسلم، الذ وعلماء أهل املدينة يف

    ".هبعبد الرمحن، وعبد هللا بن و 

رين من التابعني الذين وسوف ن    تكلم عن كل مدرسة من هذه املدارس الثالث، وعن أشهر املفسِّ
  .ن أساتذة هذه املدارس من الصحابةأخذوا التفسري ع

 ً     ا������� ��ر�� ا������ ����: أو��

 عنهما، فكان هللا يري مبكة على عبد هللا بن عباس رضقامت مدرسة التفس :� ابن عباس شيخها

ر هلم كتاب هللا تعاىل، ويوضح هلم ما أشكل من العناية، وكان تالميذه  جيلس ألصحابه من التابعني، يُفسِّ
    . يعون عنه ما يقول، ويروون ملن بعدهم ما مسعوه منه

، وعكرمة موىل بن جرب سعيد بن جبري، وجماهد: وقد اشتهر من تالميذ ابن عباس مبكة :أشهر رجاهلا
    . عباس، وطاووس بن كيسان اليماىن، وعطاء بن أىب ر�ح ابن

                  : وال يتسع املقام لذكر كل هؤالء، لذلك سنقتصر على واحد منهم كأمنوذج وهو       

    : - رمحه هللا تعاىل -  جماهد بن جرب -
ر، أبو احلجاج املخزومى، يهو جماهد بن جرب، املك :ترمجته موىل السائب بن أىب ، املقرئ، املفسِّ

وكانت وفاته مبكة . خالفة عمر بن اخلطاب يف ،هـ ٢١ولد سنة . كان أحد األعالم األثبات. السائب
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    .على األشهر، وعمره ثالث ومثانون سنة ،هـ ١٠٤وهو ساجد، سنة 
    :التفسري مكانته يف

أوثقهم، هلذا اعتمد على  وكانالتفسري،  أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه يف -رمحه هللا  -كان جماهد 
كتاب التفسري من اجلامع الصحيح، ينقل   يف رمحه هللا يوغريمها، وجند البخار  يوالبخار  يالشافع تفسريه

على ثقته وعدالته، واعرتاف منه مببلغ  ياهد، وهذه أكرب شهادة من البخار لنا كثريًا من التفسري عن جم
عرضت القرآن على ابن : يمون أنه مسع جماهدًا يقولفهمه لكتاب هللا تعاىل، وقد روى الفضل ابن م

عرضت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات، أقف عند  : وروى عنه أيضًا أنه قال. عباس ثالثني مرة
كل آية، أساله فيم نزلت، وكيف كانت؟ وال تعارض بني هاتني الروايتني، ألن اإلخبار �لقليل ال يناىف 

وُحْسن  لقرآن على ابن عباس ثالثني مرة لتمام الضبط، ودقة التجويد،اإلخبار �لكثري، ولعله عرض ا
كما . من معانيه يه، ومعرفة ما دق من أسراره، وخفاألداء، وعرضه بعد ذلك ثالث مرات طلبًا لتفسري 

رأيت جماهدًا سأل ابن عباس عن تفسري القرآن : وعن ابن أىب مليكة قال. ُتشعر بذلك ألفاظ الرواية
وروى عبد السالم بن حرب عن . اكتب، حىت سأله عن التفسري كله: ه، فقال ابن عباسومعه ألواح

. أعلم َمن بقى �لتفسري جماهد: وقال قتادة. كان أعلمهم �لتفسري جماهد، و�حلج عطاء: مصعب قال

. اً، متقناً كان فقيهاً، ورعًا، عابد: وقال ابن حبان. كان ثقة، فقيهاً، عاملًا، كثري احلديث: وقال ابن سعد
إذا جاءك التفسري عن : يقول يسفيان الثور مسعت : قال يىف تفسريه عن أىب بكر احلنفوأخرج ابن جرير 

: ابن عمر قال يل: حدَّث �ذا عن نفسه فقال وكان رمحه هللا جيد احلفظ، وقد. جماهد فحسبك به
أمجعت اُألمة على إمامة : اهدآخر ترمجة جم امليزان، يف يف الذهيبوقال . وددُت أن �فعًا حيفظ حفظك

    . وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. جماهد واالحتجاج به
    . التفسري اء النـُقَّاد تشهد بعلو مكانته يفكل هذه شهادات من العلم

أن أ� بكر بن : ميزانه يف يبء ال �خذ بتفسريه، فقد روى الذهولكن مع هذا كله، كان بعض العلما
 يكما ه  -م يـَتَّقون تفسري جماهد؟ ما �ل تفسري جماهد خمالف؟ أو ما �هل: مشقلت لألع: عياش قال

      . كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب: قال -رواية ابن سعد 
ومجلة القَول فإن . صدقه وعدالته ريه ولكن مل نر أحدًا طعن عليه يفهذا هو كل ما ُأِخذ على تفس

فما ختطى حدود ما جيوز له من ذلك، ال  ،ن يسأل أهل الكتابجماهداً ثقة بال مدافعة، وإن صح أنه كا
د النكري على َمن �خذ عن أهل الكتاب وُيَصدِّقهم شد يالذ. لميذ َحْرب األُمة ابن عباسسيما وهو ت

     .فيما يقولونه مما يدخل حتت حدود النهى الوارد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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    :يجماهد والتفسري العقل
بعيداً، فإذا  يبدو ظاهرها فهم بعض نصوص القرآن اليت اسعة يفيعطى عقله حرية و هللا  محهجماهد ر وكان 

من هذا القبيل، وجد�ه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل، وتلك اخلطة   ما َمرَّ بنص قرآين
    .لنسبة ملثل هذه النصوصتفسري القرآن � رتفاً به ومقرراً لدى املعتزلة يفكانت فيما بعد مبدءاً مع

 د جنده يطبق هذا املبدأ عمليًا يفوإذا حنن رجعنا إىل تفسري ابن جرير وقرأ� بعض ما جاء فيه عن جماه
    .مواضع كثرية

َوَلَقْد َعِلْمُتُم ٱلَِّذيَن ٱْعَتَدوْا ِمْنُكْم ِيف  ﴿: من سورة البقرة] ٦٥[اآلية  فمثًال عند تفسريه لقوله تعاىل يف
ُمِسَخت قلو�م ومل : " -كما يروى عنه ابن جرير   -جنده يقوَل  ﴾ ْبِت فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُواْ ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ ٱلسَّ 

ولكن جند ابن جرير ال يرتضى ".  ُميَسخوا قردة، وإمنا هو َمَثٌل ضربه هللا هلم كمثل احلمار حيمل أسفاراً 
قاله جماهد قول لظاهر ما دلَّ عليه كتاب  يالقول الذ وهذا: هذا التفسري من جماهد فيقول معقبًا عليه

    . قول �دلة واضحة قويةتفنيد هذا ال مث ميضى يف.. هللا خمالف
    : من سورة القيامة] ٢٣، ٢٢[د ابن جرير ينقل عن جماهد أنه فسَّر قوله تعاىل ىف اآليتني وكذلك جن

َا �َ  ﴿ وهذا " يءواب من ر�ا، ال يراه من خَلقه شتنتظر الث: "بقوله.. ﴾ ِظَرةٌ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ �َِّضَرٌة ِإَىلٰ َر�ِّ

    .مسألة رؤية هللا تعاىل و�ً للمعتزلة فيما ذهبوا إليه يفالتفسري عن جماهد كان فيما بعد متكئاً ق
الذين كانوا يتحرجون من القول  جعل بعض املتورعني يمثل هذا املسلك من جماهد، هو الذولعل     
، فقد روى يالرأ لقرآن مبثل هذه احلرية الواسعة يفا قون تفسريه، ويلومونه على قوله يفالقرآن برأيهم يت يف

ر ال يأنت الذ: قال رجل ألىب: أنه قال عن ابن جماهد إذن  ينإ: قرآن برأيك؟ فبكى أىب مث قالتفسِّ
    .� وملسو هيلع هللا ىلص عن بضعه عشر رجًال من أصحاب النيبجلرئ، لقد محلت التفسري 

إعطائه لنفسه مثل هذه  التفسري غري مدافع، وليس يف ام يفإم رمحه هللا، فمجاهد يءومهما يكن من ش
    . أو يقلل من مكانته. من قيمته احلرية ما يغض

 ً ��  ��ر�� ا������ ��������: �����   ا����

الصحابة، أقاموا �ا ومل يتحوَّلوا عنها كما حتوَّل كثري كان �ملدينة كثري من  :� بن كعب ُأَىبّ  شيخها 
صلى هللا منهم إىل غريها من بالد املسلمني، فجلسوا ألتباعهم يعلمو�م كتاب هللا تعاىل وُسنَّة رسوله 

رين من عليه وسلم ، فقامت �ملدينة مدرسة للتفسري، تتلمذ فيها كثري من التابعني ملشاهري املفسِّ
إن قيام هذه املدرسة كان على ُأَىب بن كعب، الذي يُعترب حبق أشهر من : طيع أن نقولونست. الصحابة
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رو التابعني �ملدينة، وذلك لش  لتفسري، وكثرة ما نُقل لنا عنه يفا هرته أكثر من غريه يفتتلمذ له مفسِّ
    .ذلك

    :أشهر رجاهلا
زيد بن : �لتفسري، اشتهر من بينهم ثالثة، همهذا الوقت كثري من التابعني املعروفني  وقد ُوِجد �ملدينة يف

وهؤالء منهم َمن أخذ عن ُأَىبّ مباشرة، ومنهم َمن أخذ عنه  .يأبو العالية، ودمحم بن كعب القرظأسلم، و 
    . �لواسطة

                                                            : وسنقف على شخصية واحدة كأمنوذج وهو

    :-تعاىل  رمحه هللا -  مزيد بن أسل
الفقيه  زيد بن أسلم، العدوى املدين -  أو أبو عبد هللا - هو أبو أسامة  :ترمجته ومكانته ىف التفسري

ر، موىل عمر بن اخلطاب � التفسري والثقة فيما  التابعني الذين ُعرفوا �لقول يف كان من كبار. املفسِّ
ويكفينا شهادة هؤالء األربعة . ثقة: يبو زرعة، وأبو حامت، والنسائ، وأيروونه، قال فيه اإلمام أمحد

    . األعالم دليًال قو�ً على ثقته وعدالته، كما أنه عند أصحاب الكتب الستة

ولقد كان زيد بن أسلم معروفًا بني معاصريه بغزارة العلم، فكان منهم َمن جيلس إليه، و�خذ عنه،      
�رخيه أن علّى بن احلسني كان جيلس  يف يه، يدلنا على هذا ما رواه البخار عه أكثر من غري ويرى أنه ينف

تتخطى جمالس قومك إىل عبد : إىل زيد بن أسلم ويتخطى جملس قومه، فقال له �فع بن جبري بن مطعم
    .دينه إمنا جيلس الرجل إىل َمن ينفعه يف: عمر بن اخلطاب؟ فقال علىّ 

ر القرآن برأيه وال يتحرج من ذلك، فقد روى محاد بن زيد، عن عبيد هللا وقد ُعرف زيد �نه كان يُفسِّ     
ر برأيه القرآن وُيكثر منه، وهذه شهادة من عبيد هللا : بن عمر أنه قال فيه ال أعلم به �سًا، إال أنه يُفسِّ

د مغمزًا من ال يـُعَ  ، وهذاير من القول �لرأإال أنه كان يُكث شيءعمر أن زيدًا ثقة ال يؤخذ عليه بن 
هللا كان ممن علمه، فلعل عبيد  نستطيع أن نُِعد هذا طعنًا منه يفثقته وعدالته، كما ال  عبيد هللا يف

زيد يرى جواز تفسري القرآن القرآن برأيهم كغريه من الصحابة والتابعني، وكان  يتورعون عن القول يف
العلماء َمن نسب  ة والتابعني، وال جند يفمن الصحابفال يتحرج منه كما ال يتحرج من ذلك كثري  ي�لرأ

ر ال قرآن برأيه مطابقًا ملذهبه زيد بن أسلم إىل مذهب من املذاهب املبتدعة حىت نقول إنه كان يُفسِّ
يدل  ينه، وملا حكم عليه حكمه هذا، الذمن ذلك ملا سكت عبيد هللا عن بيا ء، ولو كان شييالبدع

    . يجواز التفسري �لرأ تالفهما يفاخعلى ثقته وعدالته، وإن َدلَّ على 
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ابنه عبد الرمحن بن زيد، ومالك بن : وأشهر َمن أخذ التفسري عن زيد بن أسلم من علماء املدينة      
    .أنس إمام دار اهلجرة

    .وقيل غري ذلك) ومائة من اهلجرةست وثالثني (هـ  ١٣٦وكانت وفاته سنة 

 ً     ) ا���اق (������� ��ر�� ا������ �: �����

، وكان هناك غريه لعراق على عبد هللا بن مسعود �قامت مدرسة التفسري � :� ابن مسعود شيخها
عبد هللا ابن مسعود كان يعترب األستاذ األول هلذه من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسري، غري أن 

 ملا َوىلَّ عمار بن �سر على عمر �ذلك، وألن  يفكثرة املروى عنه التفسري و  ، نظرًا لشهرته يفاملدرسة
الكوفة، سريَّ معه عبد هللا بن مسعود ُمعلِّمًا ووزيراً، فكونه ُمعلِّم أهل الكوفة �مر أمري املؤمنني عمر، 

    .جعل الكوفيني جيلسون إليه، و�خذون عنه أكثر مما �خذون عن غريه من الصحابة
إن ابن : العلماء مسائل اخلالف، ويقول وهذه ظاهرة جندها بكثرة يف. ي�م أهل الرأتاز أهل العراق �ومي

 يها عنه علماء العراق، ومن الطبيعاالستدالل، مث توارث وضع األساس هلذه الطريقة يف يمسعود هو الذ
ئل اخلالف واالجتهاد، ألن استنباط مسا يسة التفسري، فيكثر التفسري �لرأمدر  أن تؤثر هذه الطريقة يف

    .فهم نصوص القرآن والسُّنَّة يف يرعية، نتيجة من نتائج إعمال الرأالش

بينهم علقمة بن قيس، وقد ُعِرف �لتفسري من أهل العراق كثري من التابعني، اشتهر من  :أشهر رجاهلا
مة ، وقتادة بن دعايالبصر  ، واحلسن، وعامر الشعيباألسود بن يزيد، وُمرَّة اهلمداينومسروق، و 

                                                      :كأمنوذج وهوواحد من هؤالء   نتكلم عنسو  ،يالسدوس

    :- رمحه هللا تعاىل - ياحلسن البصر 
موىل األنصار، وأُمه  يبن أىب احلسن يسار البصر هو أبو سعيد، احلسن    :التفسري ترمجته ومكانته يف

صيحاً القرى، وكان ف يني بقيتا من خالفة عمر ونشأ بوادولد لسنت: ن سعدقال اب. خرية موالة أُم سلمة
روى عن علّى، وابن . مبلغ �ثريه على قلوب سامعيه وعظه، وال يُداَىن يف ورعًا وزاهداً، ال يُسبق يف

    .لتابعنيعمر، وأنس، وخلق كثري من الصحابة وا
الوعظ، غزارة العلم بكتاب هللا  راعته يفليجمع إىل صالحه وورعه وب يوإن احلسن البصر .. هذا   

: فقال أنس بن مالكتعاىل، وسُّنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وأحكام احلالل واحلرام، وقد شهد له �لعلم خلق كثري، 
: وقال مطر الوراق. احلسن شيخ أهل البصرة: يمان التيموقال سلي. سلوا احلسن، فإنه حفظ ونسينا

اآلخرة، فهو خيرب عما  ا ظهر احلسن جاء رجل كأمنا كان يفل أهل البصرة، فلمكان جابر بن زيد رج
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. ما جالست فقيهًا قط إال رأيت فضل احلسن عليه: وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال. رأى وعاين
 يلذلينظر إىل احلسن، فما أدركنا ازمانه، ف ن ينظر إىل أعلم عامل أدركناه يفَمن سرَّه أ: وقال بكر املزين

يعىن احلسن  -عليك بذلك : سألت عطاء بن أىب ر�ح فقال يل: ةوقال احلجاج بن أرطأ. هو أعلم منه
يشبه كالمه كالم  يذلك الذ: ند أىب جعفر الباقر قالوكان إذا ذُِكر ع. ذلك إمام ضخم يُقتَدى به -

مأمو�ً، عابداً، �سكًا، كثري كان احلسن جامعًا، عاملًا، رفيعاً، فقيهًا، ثقة، : وقال ابن سعد. األنبياء
قرأت القرآن على احلسن ففسَّره على : وقال محاد بن سلمة عن محيد. العلم فصيحا، مجيًال وسيما

وحديثه عند أصحاب الكتب . من كذَّب �لَقَدر فقد كفر: وكان يقول -يعىن إثبات الَقَدر  - اإلثبات 
    .وهو ابن مثان ومثانني سنة) ائة من اهلجرةعشر وم(هـ  ١١٠توىف رمحه هللا تعاىل سنة . الستة
رين من التابعني..وبعد التفسري تلقوها عن الصحابة، وبعض  ، وغالب أقواهلم يففهؤالء هم مشاهري املفسِّ

منها رجعوا فيه إىل أهل الكتاب، وما وراء ذلك فمحض اجتهاد هلم، وال شك أ�م كانوا على مبلغ 
هدين بعهد الصحابة، عهدهم من عهد النبوة، واتصال ما بني الع عظيم من العلم ودقة الفهم، لقرب

  . درجة اهلجنة واملزيج اللُّغوى شاع فيما بعد، حىت بلغ إىل يقتهم العربية، الفساد الذيلولعدم فساد س
من الغموض وما َخلََّفُه التابعون، وزادوا عليه مبقدار ما زاد  يالذ يالتابعني هذا الرتاث العلم مث محل أتباع

تناقل اخلََلُف علم الَسَلف، . وهكذا... ، وعن هؤالء أخذ َمن جاء بعدهميالرأ َجدَّ من اختالف يف
تدرج العلوم، تبدأ ضيقة الدائرة، حمدودة  هللا يفومحل علماء كل جيل علم َمن سبقهم وزادوا عليه، سُّنَّة 

    . هاية وتصل إىل الكمالتبلغ الناملسائل، مث ال تلبث أن تتسع وتتضخم إىل أن 

     :نيقيمة التفسري املأثور عن التابع  
ذلك شيء من الرسول صلى  واألخذ �قواهلم إذا مل يُؤَثر يفالرجوع إىل تفسري التابعني  يف اختلف العلماء

    .هللا عليه وسلم، أو عن الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني
رواية �لقبول، ورواية بعدم القبول، وذهب بعض : ذلك يفروايتان هللا  محهفنُِقل عن اإلمام أمحد ر 

واستدل أصحاب هذا . عن شعبة ، واختاره ابن عقيل، وحكىيال يُؤخذ بتفسري التابعإىل أنه : العلماء
 مل عليه كما قيل يف�ن التابعني ليس هلم مساع من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فال ميكن احل: على ما ذهبوا إليه يالرأ

نزل  مل يشاهدوا القرائن واألحوال اليتو��م . ملسو هيلع هللا ىلص  مول على مساعه من النيبإنه حم: فسري الصحايبت
فهم املراد وظن ما ليس بدليل دليًال، ومع ذلك فعدالة التابعني غري  ، فيجوز عليهم اخلطأ يفعليها القرآن

ما جاء عن رسول هللا : "أىب حنيفة أنه قال نُِقل عن. منصوص عليها كما ُنصَّ على عدالة الصحابة
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  ".ملسو هيلع هللا ىلص فعلى الرأس والعني، وما جاء عن الصحابة ختري�، وما جاء عن التابعني فهم رجال وحنن رجال
رين التفسري، ألن التابعني تلقوا غالب تفسريا�م  يف ييؤخذ بقول التابعإىل أنه : وقد ذهب أكثر املفسِّ

عرضُت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل : فمجاهد مثُال يقولعن الصحابة، 
. القرآن آية إال وقد مسعُت فيها شيئاً  ما يف: وقتادة يقول. وأسأله عنها خامتته، أُوقفه عند كل آية منه

رين أقوال التابعني يفولذا حكى أ     . كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم هلا  كثر املفسِّ
فيه، فإنه  يبه إال إذا كان مما ال جمال للرأالتفسري ال جيب األخذ  يف يهو أن قول التابع: الراجح والقول

يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة، فإن ارتبنا فيه، �ن كان �خذ من أهل الكتاب، فلنا أن نرتك قوله وال 
  . ه وال نتعداه إىل غريهنعتمد عليه، أما إذا أمجع التابعون على رأى فإنه جيب علينا أن �خذ ب

 ليست ُحجَّة، فكيف تكون ُحجَّة يفأقوال التابعني : قال شعبة بن احلجاج وغريه: ابن تيميةقال 
 يءذا أمجعوا على الشالتفسري؟ مبعىن أ�ا ال تكون ُحجَّة على غريهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إ

بعضهم ُحجَّة على بعض وال على َمن بعدهم،  كونه ُحجَّة فإن اختلفوا فال يكون قول  فال يُر�ب يف
    . ذلك م لغة العرب، أو أقوال الصحابة يفذلك إىل لغة القرآن، أو السُّنَّة، أو عمو  يفويُرجع 
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     وأ���� �� ا������ ا����ا�����ت                     

وأبطاهلا ، اإلسرائيليات هي جمموعة من القصص والتفسريات لقصص وأحكام القرآن الكرمي          
وسبب تسميتها بذلك وإن كان هذا االسم يدل ، شخصيات من العهد القدمي ورد ذكرهم يف القرآن

وإما ، إما نظرًا إىل األصل ألن أصل النصارى راجع إىل بين إسرائيل : على اللون اليهودي بظاهره
    .للتغليب فإن أكثر األخبار منقول عن اليهود وإما ألمر آخر 

عن طريق اليهود الذين اعتنقوا وقد دخل الكثري من اإلسرائيليات إىل كتب التفسري اإلسالمية         
ولكن بعد فرتة مل يـَُعد اليهود الذين أسلموا ،  رة مثل كعب األحبار ووهب بن منبهاإلسالم يف مرحلة مبك

وحدهم مصدر اإلسرائيليات فكثري من املفسرين املسلمني كانوا يعودون �نفسهم إىل الكتب الدينية 
      .اليهودية لتفسـري القصص

 منها من إسرائيليات إال أ�ا ال يكاد خيلو تفسريوكتب التفسري من عهد ابن جرير إىل اليوم        
ن وقفوا من هذه الروا�ت موقف الناقد املنكر وخباصة املتأخرين منهم نعم هناك مفسرو  .متفاوتة قلة وكثرة

الذين تسىن هلم اإلطالع على أسفار أهل الكتاب بعد أن ترمجت وعرفوا ما فيها من �افت وحتريف 
    .قدين أنفسهم رووا كثرياً منها يف مناسبات كثريةوتغيري إال أن هذا مل يكن شامًال وإن النا

وقد مجع املتقدمون : "يف مقدمته أسباب االستكثار من املرو�ت اإلسرائيلية فقال ابن خلدونأورد        
يف ذلك يعين التفسري النقلي وأوعوا ،إال أن كتبهم ومنقوال�م تشتمل على الغث والسمني ، واملقبول 

 ،إمنا غلبت عليهم البداوة واألمية، و لميف ذلك أن العرب مل يكونوا أهل كتاب وال ع واملردود ؛ والسبب
وبدء اخلليقة، وأسرار  ،لنفوس البشرية يف أسباب املكو�توإذا تشوقوا إىل معرفة شيء مما تتشوق إليه ا

منهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع  ويستفيدونه ،ا يسألون عنها أهل الكتاب قبلهم، فإمنالوجود
 ما تعرفه وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ �دية مثلهم ، وال يعرفون من ذلك إال. دينهم من النصارى 

، فلّما أسلموا بقوا على ما  ، الذين أخذوا بدين اليهودية)ِمحَْري ( العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من 
ليقة، وما يرجع إىل ، مثل أخبار بدء اخلألحكام الشرعية اليت حيتاطون هلاتعّلق له �كان عندهم مما ال 

كعب األحبار ، و وهب ابن منبه ، و عبد هللا بن سالم :" ، وهؤالء مثل احلد�ن واملالحم، وأمثال ذلك
ليست مما ، و هذه األغراض أخبار موقوفة عليهم فامتألت التفاسري من املنقوالت عنهم ، ويف أمثال" 

 ومألوايرجع إىل األحكام فيتحرى فيها الصحة اليت جيب �ا العمل ، وتساهل املفسرون يف مثل ذلك ، 
الكتب �ذه املنقوالت ، وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية وال حتقيق عندهم مبعرفة 
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، ملا كانوا عليه من املقامات يف الدين  ما ينقلونه من ذلك ، إال أ�م بـَُعَد صيتهم ، وعظمت أقدارهم
  . ٢٧٩مقدمة ابن خلدون ص ". وامللة ، فُتلقيت �لقبول من يومئذ 

    :املفسرين من اإلسرائيلياتمواقف 
    : أحناء أربعةعلى  قف العلماء وال سيما املفسرون من هذه اإلسرائيلياتامو ولقد اختلفت 

مثل ابن جرير  د�ا ،فمنهم من أكثر منها مقرونة �سانيدها ، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عه -أ
    .الطربي

قال شيخ  الذي الثعليب، فكان حاطب ليل مثل ، وجردها من األسانيد غالباومنهم من أكثر منها - ب
قل ما وجد يف كتب التفسري من صحيح وضعيف إنه حاطب ليل ين: اإلسالم ابن تيمية عن تفسريه 

    ".وموضوع
     .ومنهم من ذكر كثريا منها، وتعقب البعض مما ذكره �لتضعيف أو اإلنكار مثل ابن كثري -ج

    .ومنهم من �لغ يف ردها ومل يذكر منها شيئا جيعله تفسريا للقرآن كمحمد رشيد رضا  -د
وهو من املفسرين املتأخرين ميتاز تفسريه عن غريه ) هـ١٢٥٠: ت ( وها هو اإلمام الشوكاين رمحه هللا 

من أشد املفسرين انتقادًا  –رمحه هللا  –بل كان ، بقلة اإلسرائيليات بل ال تكاد توجد فيه إال للرد عليها
    .لإلسرائيليات فهو مل يدع فرصة متر دون أن يوجه نقده الالذع إليها 

الروا�ت ويدقق فيه " روح املعاين " ميحص يف تفسريه ) هـ  ١٢٧٠: ت (واإلمام األلوسي رمحه هللا 
     .فريفض اإلسرائيليات رفضاً ��ً  األخبار،

، كثريا من القصص اخليايل املخرتع  ، إذ أدخلت فيه اإلسرائيليات أثر سيء يف التفسريوقد كان هلذه 
ري نقد الرواية ، وموازين الشريعة عايلعلماء ملقاومتها ، وإخضاعها ملواألخبار املكذوبة ، وهذا ما دفع ا

  .لتمييز املقبول من املردود

    :اإلسرائيليات وحكم روايتهاأقسام 
    : قسم العلماء حكم رواية اإلسرائيليات إىل ثالثة أقسامقد و 

لك كتعيني اسم اخلضر عليه ، وذعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما علم صحته �لنقل الصحيح : مقبول: األول
أخرجه الُبَخاِري  ،، يف كتاب التفسرييث صحيح عند البخاري يف صحيحه، إذ ورد فيه حدالسالم

    ) .٦٢٣٩(٧/١٠٣ومسلم ) ١٢٢(١/٤١

َعْن ، وله أمثلة كثرية يف القصص النبوي كقصة الكفل وغريها ، أو ما كان له شاهد من الشرع يؤيده 
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ْعُت النَِّىبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُحيَدُِّث َحِديثًا َلْو ملَْ َأْمسَْعُه ِإالَّ َمرًَّة َأْو َمرَّتـَْنيِ َحىتَّ َعدَّ َسْعٍد َمْوَىل َطْلَحَة َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل مسَِ
ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقولُ  ْعُتُه َأْكثـََر ِمْن َذِلَك مسَِ  َكاَن اْلِكْفُل ِمْن َبِىن ِإْسَرائِيَل الَ :َسْبَع َمرَّاٍت َوَلِكىنِّ مسَِ

نْـَها َمْقَعَد الرَُّجِل ِمِن يـَتـََورَُّع ِمْن َذْنٍب َعِمَلُه َفأَتـَْتُه اْمرَأٌَة فََأْعَطاَها ِستَِّني ِديَناًرا َعَلى َأْن َيطََأَها فـََلمَّا قـََعَد مِ 
َما َعِمْلُتُه َقطُّ َوَما َمحََلِىن َعَلْيِه ِإالَّ  اْمَرأَِتِه أُْرِعَدْت َوَبَكْت فـََقاَل َما يـُْبِكيِك أََأْكَرْهُتِك قَاَلْت َال َوَلِكنَُّه َعَملٌ 

َفَماَت . َوقَاَل َال َوا�َِّ َال َأْعِصى ا�ََّ بـَْعَدَها أََبًدا. َلكِ  فهي اذهيباْحلَاَجةُ فـََقاَل تـَْفَعِلَني أَْنِت َهَذا َوَما فـََعْلِتِه 
والرتمذي . ٤٧٤٧(٢/٢٣َأْخَرَجُه أمحد . ا�ََّ َقْد َغَفَر لِْلِكْفلِ  ِمْن لَيْـَلِتِه َفَأْصَبَح َمْكُتوً� َعَلى َ�ِبِه ِإنَّ 

)٢٤٩٦.(    
َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛َأنَّ ، وقصة بغي بين إسرائيل اليت سقت كلبًا فغفر هللا هلا وأدخلها اجلنة 

َحارٍّ ُيِطيُف بِِبْئٍر ، َقْد َأْدَلَع ِلَساَنُه ِمَن اْلَعَطِش ، فـَنَـَزَعْت ُموقـََها ، فـَُغِفَر اْمَرأًَة بَِغي�ا رََأْت َكْلًبا ِيف يـَْوٍم 
    .٥٩٢٢ومسلم  ٣٤٦٧والُبخاري ) ١٠٥٩١(٢/٥٠٧أخرجه أمحد .َهلَا

أََراَد ا�َُّ َأْن يـَبـَْتِليـَُهمْ : وقصة الثالثة من بين إسرائيل رجه البخاري أخ .أَبـَْرَص َوأَقْـرََع َوأَْعَمى َ
    .وغريها ، واملتأيل على هللا، تسلف األمنيوقصة امل . )٣٤٦٤(٤/٢٠٨

، وال القسم جتوز حكايته للعظة والعربة، وهذا وهو ما مل يعلم صحته وال كذبه: مسكوت عنه: والثاين

لتـَّْوَراَة َكاَن َأْهُل اْلِكتَاِب يـَْقَرُؤوَن ا:قَالَ  ،َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعْن نؤمن بصدقه وال كذبه امتثاال ألمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
َرانِيَّةِ  ُرونـََها ِ�لْ ِ�ْلِعبـْ   : ، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلصَعَرِبيَِّة ألَْهِل اِإلْسالَمِ ، َويـَُفسِّ

. » اآلَيةَ ) ِ� َوَما أُْنزَِل إَِليْـَنا َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكمْ آَمنَّا �ِ : (َال ُتَصدِّقُوا َأْهَل اْلِكَتاِب َوَال ُتَكذِّبُوُهْم ، َوقُولُوا  «
    )٤٤٨٥(أخرجه البخاري 

ئًا َغيْـَر َال َتْكتـُبُوا َعىنِّ َشيْـًئا َغيـَْر اْلُقْرآِن فََمْن َكَتَب َعىنِّ :َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ ، وَعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ   َشيـْ
َوَمْن  : قَاَل ، َحدِّثُوا َعىنِّ َوَال َتْكِذبُوا َعَلىَّ ، َحدِّثُوا َعْن َبِىن ِإْسَرائِيَل َوَال َحرََج : َوقَاَل . اْلُقْرآِن فـَْلَيْمُحهُ 
) ١١١٠١(٣/١٢أخرجه أمحد . نَّارِ فـَْليَـتَـبـَوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن ال) َأْحَسُبُه قَاَل ُمتـََعمًِّدا: قَاَل َمهَّاٌم (َكَذَب َعَلىَّ 

    ).٧٦٢٠(٨/٢٢٩ومسلم  ٤٥٠والدارِِمي 

املراد جواز التحدث عنهم مبا كان من أمر حسن، أما ما علم  " : -رمحه هللا تعاىل  -قال اإلمام مالك 
    ).٦/٥٧٥(فتح الباري شرح صحيح البخاري  ."كذبه فال
وال يصح تصديقه وال قبوله  عتنا أو خمالفته للعقل ،وهو ما علم كذبه لتناقضه مع شري :مرفوض: والثالث

    .وال روايته ، وإذا رواه املفسر يف تفسريه وجب عليه بيانه
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ثوا عن بين إسرائيل وال :"بعد أن ذَكر حديَث - ابن كثري يف مقدمة تفسريهقال  بّلُغوا عينِّ ولو آيًة، وحدِّ
 هذه األحاديث اإلسرائيلية ُتذكرولكن : "-"لنارَحرََج، ومن كذب علّي متعمًدا فليتبوْأ مقعده من ا

  : ثالثة أقسامفإ�ا على .  لالستشهاد، ال لالعتضاد

  .ما علمنا صحَته مما �يدينا مما نشهُد له �لصدق، فذاك صحيح :أحدها

  .ما علمنا كذبَه مبا عند� مما خيالفه :والثاين 

عنه، ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤِمُن به وال نكّذبه، وجتوُز  ما هو مسكوت :والثالث 
وهلذا خيتلف علماء أهل الكتاب يف . وغالُب ذلك مما ال فائدة فيه تعوُد إىل أمٍر ديينّ . حكايُته ملا تقّدم

الكهف  كما َيذكرون يف مثل أمساء أصحاب. مثل هذا كثريًا، و�يت عن املفسرين خالٌف بسبب ذلك
ولون كلبهم وِعّد�م، وعصا موسى من أيِّ شجر كانت؟ وأمساء الطيور اليت أحياها هللا إلبراهيم، وتعيني 
البعض الذي ُضِرَب به القتيُل من البقرة، ونوع الشجرة اليت كلَّم هللا منها موسى إىل غري ذلك مما أ�مه 

ولكن نقُل اخلالف . ى املكلفني يف دنياهم وال دينهمهللا تعاىل يف القرآن، مما ال فائدة يف تعيينه تعود عل
: الكهف[إىل آخر اآلية . ﴾َسيَـُقولُوَن َثالَثٌة رَاِبُعُهْم َكْلبـُُهْم  ﴿ :كما قال تعاىل. عنهم يف ذلك جائز

    .١/٣١: تفسري ابن كثري ].٢٢
لباطل ويف وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل ا، فال بد من أن نستوعب األقوال يف ذلك املقام          

  . الصحيح مندوحة عن الضعيف واملوضوع

ْسِلِمَني، َكْيَف " : ا�َُّ َعنْـُهَما، قَالَ  َرِضيَ  عبد هللا ابن عباسأخرج البخاري يف صحيحه عن 
ُ
َ� َمْعَشَر امل

، تـَْقَرُءوَنُه  َتْسأَُلوَن أَْهَل الِكَتاِب، وَِكَتابُُكُم الَِّذي أُْنزَِل َعَلى نَِبيِِّه َصلَّى ُهللا َعَلْيهِ  َوَسلََّم َأْحَدُث اَألْخَباِر ِ��َِّ
لُوا َما َكَتَب ا�َُّ َوَغيـَُّروا ِ�َْيِديِهُم الِكَتا َثُكُم ا�َُّ َأنَّ َأْهَل الِكَتاِب بَدَّ ُهَو ِمْن : َب، فـََقالُواملَْ ُيَشْب، َوَقْد َحدَّ

، أََفَال يـَنْـَهاُكْم َما َجاءَُكْم ِمَن الِعْلِم َعْن ُمَساَءَلِتِهْم، َوَال َوا�َِّ َما رَأَيـَْنا ِمنْـُهْم ِعْنِد ا�َِّ لَِيْشتَـُروا ِبِه َمثًَنا قَِليًال 
         . " َرُجًال َقطُّ َيْسأَُلُكْم َعِن الَِّذي أُْنِزَل َعَلْيُكمْ 

ومل يسلما  ،التوراة واإلجنيلالكتب السماوية السابقة قد طواها الزمن ومل يصل إلينا منها غري إن        
مع ذلك من التحريف والتبديل، وأما القرآن فقد كتب هللا له اخللود، وحفظه من الضياع والتحريف 
قًا ملا سبقه من الكتب، مؤكدًا على اجلانب الذي دعا إليه كل األنبياء، وقامت  والتبديل، فجاء مصدِّ

نفسه جاء مهيمنًا وحاكما وشاهدًا عليها، يبني ما طرأ عليها من  الوقت عليه مجيع الرساالت، ويف
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حتريف وتغيري وتبديل، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه فهو �طل، وقد وصفه هللا �ذين الوصفني 
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَديِْه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ  ﴿ :بقوله ]. ٤٨: املائدة[ ﴾ َوأَنْـَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب ِ�حلَْقِّ ُمَصدِّ

وقد كان الختالط املسلمني �هل الكتاب وجماور�م هلم ودخول كثري منهم يف اإلسالم أثره يف نقل كثري 
من �ب التغليب، وإال فإنه ) اإلسرائيليات( بـ العلماء وهو ما اصطلح عليهمن أخبارهم إىل املسلمني، 

   ..والنصارى على حد سواء اليهود يشمل أخبار أهل الكتابني معاً 
منهج القرآن يف سرد القصص واحلوادث االقتصار ولعل مما أسهم يف انتقال تلك األخبار أن من      

اجلزئيات، والنفوس تتشوف ملعرفة جزئيات على مواضع العظة والعربة، وعدم التعرض للتفاصيل و 
، أضف إىل ذلك احلوادث، وتفصيل جممالت القصص، وأخبار بدء اخللق والتكوين وما أشبه ذلك

� يسألون عن  الصحابة بعض ، فكاناإلذن النبوي يف التحديث عن بين إسرائيل من غري حرجوجود 
ذلك �لقدر الذي يرون أنه موضح للقصة، ومبني ملا أمجل يف القرآن، من غري أن خيرجوا عن دائرة اجلواز 

   .ذن النبويواإل
 توسعوا يف رواية هذه األخبار فدخلت كثري من أ�طيل أهل الكتابولكن الناس بعد ذلك      

وترها�م على املسلمني، ونسب الكثري منها إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وإىل صحابته رضوان هللا عليهم  وخرافا�م

�ا نصوص القرآن وملئت �ا   وإىل أئمة اإلسالم، حىت اختذها بعض املتأخرين مادة يشرحون
، مما شكل خطرًا �لغًا على عقائد املسلمني مبا تضمنته من تشبيه � تعاىل، ووصفه مبا ال التفسري كتب

الله وكماله، ومبا يتناىف مع عصمة األنبياء واملرسلني، إضافة إىل تشويهها لصورة اإلسالم، يليق جب
وقد دخل يف احلديث من . وتصويره يف صورة دين خرايف يستخف �لعقول ويُعىن �لرتهات واأل�طيل

 يف األعم الذين دسوا مثل هذه األخبار ونسبوها إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلصوكان ذلك ما دخل يف التفسري، 
الز�دقة الذين أظهروا اإلسالم ودخلوا فيه عن خبث طوية بغرض الطعن واالفرتاء، : األغلب طائفتان مها

ما عندهم عن طريق  ، ويستدرواوالقصاص الذي روجوا لتلك األخبار ليستميلوا وجوه العوام إليهم
والغرائب واألكاذيب، وقد وجدت ها�ن الطائفتان يف مرو�ت أهل الكتاب وأساطري  التحديث �ملناكري

   .القدماء مادة خصبة لتحقيق أغراضهم
ثني الذين تصدوا هلذه الظاهرةعلى ومل يكن أمرهم ليخفى        وكشفوا حقيقة هذه األخبار وبينوا  ،احملدِّ

ها منهجهم الفريد يف النقد وسرب املرو�ت، شأ�ا زيفها وكذ�ا، ووزنوا الروا�ت مبيزان دقيق، وطبقوا علي
شأن غريها من األخبار املختلقة املوضوعة، كما يظهر ذلك من خالل ما كتبوه يف علوم احلديث وتراجم 
الرجال، واألحاديث املوضوعة واملشتهرة على األلسنة، إىل غري ذلك، ومع ذلك اختذت هذه 
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للطعن يف أئمة اإلسالم وعلمائه ممن كان هلم يف اإلسالم  مدخالً  -مع األسف الشديد-اإلسرائيليات 
قدم راسخة، حىت كادت تذهب �لثقة يف بعض الصحابة والتابعني الذي عرفوا �لثقة والد�نة، واشتهروا 
بني املسلمني �لتفسري واحلديث، وذلك بسبب ما أسند إليهم من هذه اإلسرائيليات، حيث ا�موا 

بل بعض املستشرقني ومن مشى يف ركا�م، وعدُّوهم مضللني مدسوسني على �بشع اال�امات من ق
وإليك طائفة من أقواهلم لرتى كيف اتفقت كلمتهم، وتوحدت آراءهم، وكأ�ا خرجت . اإلسالم وأهله

    .من مشكاة واحدة، مما يدل على وحدة املصدر واهلدف والغاية

يات وتعنيفه على من روجوا هلا، رمبا أخذه احلماس من شدة إنكاره لإلسرائيل الشيخ رشيد رضاف      
إىل حدِّ النيل والطعن يف بعض من نسبت إليهم هذه اإلسرائيليات حبق أو بباطل، وإىل حدِّ غْمِز 
احملدثني ورميهم �لتقصري وقلة االطالع واالغرتار �م، أل�م وثَّقوهم وخرَّجوا أحاديثهم، حيث قال يف 

، ومثل هذا يقال يف ابن عباس وغريه ..لم أن أ� هريرة روى عن كعب وكان يصدقهوحنن نع": جملة املنار
وال يهولنه اخنداع ": ، وقال يف موضع آخر وهو يناقش بعض الكتاب"ممن روى عن كعب، وكان يصدقه
مها وغريمها من هذه األخبار  - يقصد كعب األحبار ووهب بن منبه-بعض الصحابة والتابعني مبا بثاه 

فإذا صدق بعض الصحابة، كعب األحبار يف بعض مفرت�ته اليت كان يومههم أنه أخذها من التوراة أو 
 "ذلك، فال يستلزم هذا إساءة الظن فيهم غريها من كتب أنبياء بين إسرائيل، وهو من أحبارهم أو يف غري

مث ليعلم أن شرَّ رواة هذه اإلسرائيليات، أو أشدهم تلبيسًا وخداعًا للمسلمني هذان ": ، وقال) أهـ (
إن كان من أصدق هؤالء : "عن معاوية يف شأن كعب البخاري صحيحواسَتْشهد مبا جاء يف ، "الرجالن

   ."الكذب عليهاحملدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو 

فقد كان أشد القوم إسفافًا وطعنًا وجتنيًا على الصحابة والتابعني، حيث عقد فصالً  حممود أبو ريةوأما 
بني فيه منشأها حسب زعمه،  )اإلسرائيليات واحلديث(: بعنوان) أضواء على السنة احملمدية(يف كتابه 

من علماء أهل الكتاب الذي أسلموا  ، وأمثاهلممنبهوتعرض لعبد هللا بن سالم وكعب األحبار ووهب بن 
وحسن إسالمهم، متهمًا إ�هم �ملكر والدهاء والتظاهر �لدخول يف اإلسالم للطعن والدس فيه، وهدم 

وصوَّر الصحابة يف صورة البـَُلهاء  ،الصهيوين األولواعتربه و�ل أكثر ما �ل من كعب أصوله وأركانه، 
   ..الذين يصدقون كل ما يلقى إليهم من غري وعي وال متحيصالسُّذَّج املغرر �م 

وقد كان أقوى هؤالء الكهان دهاء وأشدهم مكراً، كعب األحبار ووهب بن منبه، وعبد ": أبو ريةيقول 
هللا بن سالم، وملا وجدوا أن حيلهم قد راجت مبا أظهروه من كاذب الورع والتقوى، وأن املسلمني قد 
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�م، جعلوا أول مههم أن يضربوا املسلمني يف صميم دينهم، وذلك �ن يدسوا إىل  سكنوا إليهم واغرتوا
أصوله اليت قام عليها ما يريدون من أساطري وخرافات، وأوهام وترهات، لكي �ي هذه األصول 

ألنه قد حفظ �لتدوين، واستظهره آالف من  القرآن الكرمي وتضعف، وملا عجزوا عن أن ينالوا من
إليه حرف اجتهوا إىل التحدث  املسلمني، وأنه قد أصبح بذلك يف منعة من أن يزاد فيه كلمة أو يتدسس

ويسر هلم كيدهم : "إىل أن قال..." عن النيب فافرتوا ما شاءوا أن يفرتوا عليه من أحاديث مل تصدر عنه
أن وجدوا الصحابة يرجعون إليهم يف معرفة ما ال يعلمون من أمور العامل املاضية، واليهود مبا هلم من  

أساتذة العرب فيما جيهلون من أمور األد�ن السابقة، إن كانوا كتاب، وما فيهم من علماء كانوا يعتربون 
هم من ، و من الكذب من أقواهلم الصدق وأىن للصحابة أن يفطنوا لتمييز": ، مث قال"خملصني صادقني

�حية ال يعرفون العربانية اليت هي لغة كتبهم، ومن �حية أخرى كانوا أقل منهم دهاء وأضعف مكرًا، 
وبذلك راجت بينهم سوق هذه األكاذيب، وتلقى الصحابة ومن تبعهم كل ما يلقيه هؤالء الدهاة بغري 

   .ـ) ـه.أ ( "نقد أو متحيص، معتربين أنه صحيح ال ريب فيه
   :كن إمجال الرد عليه يف حمورين رئيسنيوهذا الكالم كله مي

ما يتعلق ��ام الصحابة �لتوسع يف األخذ عن أهل الكتاب، من غري وعي وال متحيص، ورميهم : األول

   .�الخنداع والغفلة والسذاجة
ما يتعلق �لطعن يف بعض من أسلموا من أهل الكتاب، وَحُسن إسالمهم وُعرِفوا �لعلم والفضل، : الثاين

  .والعدالة والثقة والعدالة، وا�امهم �ن غرضهم الدسيسة والكيد لإلسالم وأصوله

أي �حث منصف ال ينكر أن الكثري من اإلسرائيليات قد دخلت يف اإلسالم عن طريق أهل الكتاب 

 الذين أسلموا، وأ�م نقلوها حبسن نية، وال ينكر أيضًا أثرها السيء يف كتب العلوم، وأفكار العوام من
وأضرا�م  عبد هللا بن سالم وكعب األحبار ووهب بن منبهم به أن يكون سلَّ الذي ال يُ املسلمني، ولكن 

كان   فعبد هللا بن سالمممن أسلموا وحسن إسالمهم كان غرضهم الدس واالختالق واإلفساد يف الدين، 
وا علم التوراة وعلم اإلجنيل، وال من خيار أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومن علماء أهل الكتاب الذين مجع

يوجد من أئمة اإلسالم وعلماء احلديث الذين نقدوا الرجال من �له بتهمة أو مسَّه بتجريح، بل 
وجد�هم يعدلونه ويوثقونه، وهلذا اعتمده البخاري وغريه من أهل احلديث، مما يدل على مبلغ علمه 

ما مسعت : " �جلنة كما يف البخاري عن سعد بن أيب وقاص، قالوسالمة دينه، كيف وقد شهد له ملسو هيلع هللا ىلص
 وفيه نزلت هذه: سالم، قال إال لعبد هللا بن اجلنة إنه من أهل: النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول ألحد ميشي على األرض
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   ].١٠: األحقاف[ ﴾ َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِين ِإْسرَاِئيَل َعَلى ِمْثِلِه فَآَمَن َواْسَتْكبـَْرُمتْ  ﴿  :اآلية
ومعاذ هللا أن يكون عبد هللا بن سالم دسيسة على اإلسالم واملسلمني، وأن يكون قد أسلم ِخداعًا 

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أول املخدوعني فيه يوم أن جاءه مسلماً، وقصته لينفث مسومه، ولو كان كذلك لكان ر 
معروفة مشهورة مع قومه من اليهود، مث معاذ هللا لو ُخدِع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيه أول األمر أن يظل خمدوعًا 

آن صباح مساء، ويكشف وأن يتخلى هللا عن نبيه فال ينبهه على ذلك، يف الوقت الذي يتنزل عليه القر 
وأما ما صح عنه من بعض الروا�ت اإلسرائيلية فال تغض من . له كثريًا من أحوال املنافقني وخبا�هم

شأنه وعلمه، فإ�ا على قلتها ال تعدو أن تكون من قبيل ما أذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف روايته، وال ميكن أن 
إال ملا اعتمده البخاري وغريه من أهل احلديث، وما نسب إليه  ختدش يف عدالته أو تضعف الثقة فيه، و 

كذً� من إسرائيليات بقصد تروجيها فليس ذنبه بل ذنب من نسبها إليه، وكم وضع الوضاعون من 
 .أحاديث ونسبوها إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو خري منه، فما حط ذلك من قدره وال غض من مقامه

، وذكره ابن سعد يف فهو من التابعني األخيار، وقد أخرج له البخاري ومسلم وغريمها كعب األحباروأما  
يف �ذيبه  النووي، واتفقت كلمة نقاد احلديث على توثيقه، فرتجم له الشام الطبقة األوىل من �بعي أهل

، ولذا ال جتد له ذكرًا يف كتب الضعفاء واملرتوكني، واملتتبع )أهـ(" اتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه": بقوله

 حلياة كعب يف اإلسالم، ومقاالت أعالم الصحابة فيه، ومن حتمل منهم عنه وروى له، ومن أخرج له من
شيوخ احلديث يف مصنفا�م، جيد ما يدحض هذه الفرية ويرد هذه التهمة، ويشهد للرجل بقوة دينه 
وصدق يقينه، وأنه طوى قلبه على اإلسالم احملض والدين اخلالص، ال على أنه دسيسة يهودية تسرت 

   .-كما زعم الزاعمون-�إلسالم 
إن كان من أصدق هؤالء احملدثني الذين : "-كما يف الصحيح- عليه قول معاوية يف حقهوال يعكر 

، فهذا الكالم ال خيدش يف ثقة كعب "الكذب حيدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه
لك تزكية من معاوية وثناء عليه �نه أصدق احملدثني عن أهل الكتاب، وقول وعدالته، بل إن يف ذ

، ال يراد منها ا�امه �لكذب، وإمنا املقصود أن يف بعض "وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب: "معاوية

ا فالكذب حينئذ مضاف إىل تلك الكتب اليت ينقل عنهاألخبار اليت ينقلها �مانة ما ال يطابق الواقع، 
و�ذا التوجيه وجه . "بّدل َمن قبله فوقع يف الكذب: "ال إىل كعب، وهو حنو قول ابن عباس يف حقه

أراد معاوية أنه خيطئ أحيا�ً فيما خيرب به ": يف الثقات ابن حبانأئمة النقد والرجال عبارة معاوية، فقال 
رب به كعب عن أهل الكتاب يكون  املعىن أن بعض الذي خي: "ابن اجلوزي، وقال "ومل يرد أنه كان كذا�ً 

: يف تفسريه ابن كثري، وقال "كذ�ً، ال أنه كان يتعمد الكذب، وإال فقد كان كعب من أخيار األحبار
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يعين فيما ينقله، ال أنه كان يتعمد نقل ما ليس يف صحفه، ولكن الشأن يف صحفه أ�ا من "
اإلسرائيليات اليت غالبها مبدل مصحف حمرف خمتلق، وال حاجة لنا مع خرب هللا تعاىل ورسول هللا صلى 

 .(أهـ(" هللا عليه وسلم إىل شيء منها �لكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثري وفساد عريض
، أخرج له البخاري ومسلم، وال يُعلم أحد من أئمة هذا فهو من خيار التابعني وثقا�م وهب بن منبهوأما 

الشأن طعن فيه �نه وضاع ودسَّاس، بل رأيناهم يوثقونه، فقد وثقه أبو زرعة والنسائي والعجلي، وذكره 
، ولسنا ننكر "ل من كتب اإلسرائيلياتكان ثقة صادقًا كثري النق: "ابن حبان يف الثقات، وقال الذهيب

واحلديث اليت تعىن بسرد  التفسري رواية كعب ووهب وغريمها لإلسرائيليات، فذلك أمر تنطق به كتب
 ..ئيليات، ولكن جيب قبل أن جنازف �حلكم عليهم أن �خذ بعني االعتبار أمرين هامنياإلسرا

أن ما رووه من أخبار بين إسرائيل، مل يسندوه إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يكذبوا فيه على أحد : األمر األول
غري مصدقني له، بل كان موقفهم من املسلمني، وإمنا كانوا يروونه على أنه من اإلسرائيليات وحيكونه 

 منها كموقف الصحابة �، فما جاء على وفق شرعنا صدقوه، وما خالفه كذبوه، وما مل يوافق أو خيالف
   .شرعنا توقفوا فيه وردوا فيه علمه إىل هللا عز وجل

عليهم أشياء كثرية، فاختذوهم  أنه ليس كل ما ينسب إليهم صحيحاً، فقد اختلق الوضاعون: األمر اآلخر

مطية لرتويج الكذب وإذاعته بني الناس، مستغلني شهر�م العلمية الواسعة مبا يف كتب أهل الكتاب، مث 
تناقل هذه األخبار بعض القصاص واملؤرخني واألد�ء، وبعض املفسرين على أ�ا حقائق، من غري أن 

وبعض أهل عصر� تكلم : "لشيخ أمحد شاكر رمحه هللايتثبتوا من صحة نسبتها إىل من عزيت له، يقول ا
عن جهل، ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القدمية، وما يف هذا �س،  - يقصد وهب بن منبه-فيه 

.) ـأه " (إذ مل يكن ديناً، مث أىن لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك وأنه هو الذي رواه وحدَّث به
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    )ا�����  ( ا������ ����أي                             
    : �لرأي التفسريمعىن 

  .أصحاب القياس يأ: يأصحاب الرأ: القياس، ومنههاد، وعلى على االعتقاد، وعلى االجت يُيطلق الرأ
ر ، عبارة عن تفسري القرآن �الجتهاد بعد معرفة يوعليه فالتفسري �لرأ" االجتهاد"هنا  يواملراد �لرأ املفسِّ

ذلك �لشعر  بية ووجوه دالال�ا، واستعانته يفالقول، ومعرفته لأللفاظ العر  لكالم العرب ومناحيهم يف
القرآن، وغري ذلك من األدوات اهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته �لناسخ واملنسوخ من آ�ت اجل
ر اليت     .حيتاج إليها املفسِّ

    : يموقف العلماء من التفسري �لرأ 
رون �زاء هذا املوضوع يجواز تفسري القرآن �لرأ اختلف العلماء من قدمي الزمان يف ، ووقف املفسِّ

    :ارضنيموقفني متع
ال جيوز ألحد : م، وقالوامن القرآن، ومل يبيحوه لغريه يءذلك فلم جيرءوا على تفسري ش فقوم تشدَّدوا يف

خبار، واآل�ر، معرفة األدلة، والفقه، والنحو، واأل وإن كان عاملًا أديبًا متسعًا يف من القرآن يءتفسري ش
، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة � ، أو عن الذين ملسو هيلع هللا ىلص إىل ما روى النيب يوإمنا له أن ينته

    .أخذوا عنهم من التابعني
روا القرآن �جتهادهم، ورأوا أن َمْن   وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا �سًا من أن يفسِّ

ر القرآن برأ     .يه واجتهادهكان ذا أدب وسيع فموسَّع له أن يُفسِّ
  . نقيض فيما يبدو، وكل يـَُعزِّز رأيه ويـَُقوِّيه �ألدلة والرباهني يقان على طريفوالفر 

    :قد استدَّلوا مبا �يت - فريق املانعني -  أما الفريق األول
فالتفسري ، عنه منهيوالقول على هللا بغري علم  قول على هللا بغري علم، �لرأيالتفسري إن : قالوا -أوًال 

ر : يل الصغرىعنه دل منهي �لرأي ليس على يقني �نه أصاب ما أراد هللا تعاىل، وال  �لرأيأن املفسِّ
    .ميكنه أن يقطع مبا يقول، وغاية األمر أنه يقول �لظن، والقول �لظن قول على هللا بغري علم

على ما قبله من  وهو معطوف ﴾ َوَأن تـَُقولُوْا َعَلى ٱ�َِّ َما َال تـَْعَلُمونَ  ﴿: قوله تعاىل: ودليل الكربى
َ ٱْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـَْها َوَما  ﴿ :من سورة األعراف] ٣٣[اآلية  يفقوله  يفاحملرَّمات  َا َحرََّم َريبِّ قُْل ِإمنَّ

  ..﴾ َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ  ﴿: من سورة اإلسراء] ٣٦[اآلية  يفاآلية، وقوله تعاىل .. ﴾ َبَطنَ 
. ألن الظن نوع من العلم، إذ هو إدراك الطرف الراجح. مننع الصغرى: هذا الدليل فقالوا يزونَردَّ ا�قد 

 اليقيينعنه إذا أمكن الوصول إىل العلم  منهيوعلى فرض تسليم الصغرى فإ�َّ مننع الكربى، ألن الظن 
 يءيوجد شأما إذا مل . موصل لذلك عقلي، �ن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع، أو دليل القطعي

من هللا سبحانه وتعاىل على صحة العمل به إذ  قطعيمن ذلك، فالظن كاف هنا، الستناده إىل دليل 



 
42 

جعل هللا للمصيب أجرين : "ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ..﴾ َال ُيَكلُِّف ٱ�َُّ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها ﴿: كقوله تعاىل. ذاك
بكتاب هللا، : فِبَم حتكم؟ قال: " ملعاذ حني بعثه إىل اليمن، ولقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" وللمخطئ واحداً 

، فضرب رسول هللا صلى هللا يأجتهد رأي: فإن مل جتد؟ قال: قالبسُّنَّة رسول هللا، : فإن مل جتد؟ قال: قال
    ".وفق رسول رسول هللا ملا ُيرضى رسول هللا ياحلمد � الذ: سلم ىف صدره وقالعليه و 

َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهمْ  ﴿: استدلوا بقوله تعاىل - �نياً  ، فقد أضاف البيان إليه، ﴾ َوأَنـَْزْلَنا ِإَلْيَك ٱلّذِْكَر لِتـُبَـنيِّ
    .القرآن ملعاينمن البيان  يءليس لغريه شفُعِلَم أنه 
فما  يءمات ومل يبنيِّ كل شور �لبيان ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص مأم النيبنعم إنَّ : عن هذا الدليل فقالوا ا�يزونوأجاب 

ففيه الكفاية عن فكرة من بعده، وما مل يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ورد بيانه عنه 
  .﴾ َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  ﴿: آخر اآلية ى ما مل يرد، وهللا تعاىل يقول يفبعده، فيستدلون مبا ورد بيانه عل

لوا مبا ورد  - �لثاً      :فمن ذلك �لرأيالقرآن  يفالسُّنَّة من حترمي القول  يفاستدَّ
إال ما  اتقوا احلديث عين: "ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال النيبهللا عنهما عن  رضيعن ابن عباس  الرتمذيما رواه  - ١

القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من  يفل وَمن قامتعمدًا فليتبوأ مقعده من النار،  يَّ علمتم، فَمن كذب عل
    .هذا حديث حسن: قال أبو عيسى".. النار

القرآن برأيه  َمن قال يف": قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنه قال ُجندبوأبو داود عن  الرتمذيما رواه  - ٢
    ".فأصاب فقد أخطأ

    : حلديثني �جوبةعن هذين اا�يزون وأجاب 
يُعلم إال عن ، من كل ما مل مشكل القرآن، ومشتا�هحنو  يفمول على َمْن قال برأيه حم يأن النه: منها

    .ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة عليهم رضوان هللا طريق النقل عن النيب
يشده  الذيأما  يغلب على صاحبه من غري دليل يقوم عليه، الذي الرأي - �لرأي -أنه أراد : ومنها

 يفعلى هذا متناول ملن كان يعرف احلق ولكنه له  ي، فالقول به جائز، فالنهدليلالربهان، ويشهد له ال
 الذيوميل إليه من طبعه وهواه، فيتأوَّل القرآن على وفق هواه، ليحتج به على تصحيح رأيه  يرأ يءالش

تناول ملن  وم. محل القرآن عليه الذيواهلوى ملا الح له هذا املعىن  الرأيمييل إليه، ولو مل يكن له ذلك 
ح هذا  اليتكان جاهًال �حلق ولكنه حيمل اآلية  حتتمل أكثر من وجه على ما يوافق رأيه وهواه، ويـَُرجِّ

ومتناول أيضًا ملن كان له غرض . مبا يتناسب مع ميوله، ولوال هذا ملا تـََرجََّح عنده ذلك الوجه الرأي
إىل جماهدة  الداعيمثل صوداً به ما أراد، يعلم أنه ليس مق قرآينصحيح ولكنه يستدل لغرضه هذا بدليل 

، ويريد من فرعون ﴾ ٱْذَهْب ِإَىلٰ ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغىٰ  ﴿: بقوله تعاىليستدل على ذلك  الذيالنفس 
    .القرآن برأيه يفوال شك أن مثل هذا قائل .. النفس
رجع إىل أخبار الصحابة يأن  ومن غري القرآن بظاهر العربية، يفَمْن يقول حممول على  يأن النه :ومنها

شاهدوا تنزيله، وأدُّوا إلينا من السُنن ما يكون بيا�ً لكتاب هللا تعاىل، وبدون أن يرجع إىل السماع  ينالذ
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واحلذف، واالختصار، واإلضمار، والتقدمي، . والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن، وما فيه من املبهمات
رفة الناسخ واملنسوخ، وما إىل ذلك من كل ما جيب معرفته ملن والتأخري، ومراعاة مقتضى احلال، ومع

بل ال بد من ذلك أوًال، مث بعد ذلك  النظر إىل ظاهر العربية وحده ال يكفى،التفسري، فإنَّ  يفيتكلم 
    .الفهم واالستنباط يفيكون التوسع 

معجزة واضحة، وآية وآتينا مثود الناقة : معناه ﴾ واْ ِ�َاَوآتـَيْـَنا َمثُوَد ٱلنَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلمُ  ﴿: فمثًال قوله تعاىل
العربية وحدها بدون أن هم، ولكن الواقف عن ظاهر بيِّنة على صدق رسالته، فظلموا بعقرها أنفس

 يف، وهو حال من الناقة، وصف هلا من اإلبصار �لعني" مبصرة"يظن أن مما تقدَّم،  يءيستظهر بش
    . ظلموا، وال َمْن ظلموابعد ذلك ِمبَ  يمعىن، وال يدر 

على  يقوله حبْرمة التفسري �لرأ يفميكن أن ُجياب به على َمْن يستند . كل من هذه األجوبة الثالثة
  .هذين احلديثني املتقدمني، وهى أجوبة سليمة دامغة، كافية إلسقاط ُحجَّتهما واالعتماد عليهما

مل تثبت صحته، ألن �نَّ هذا احلديث  - قدَّم ز�دة عما ت - حديث ُجندبوميكن اإلجابة عن .. هذا
 ي، وكذا قال البخار يليس �لقو : ِمن رواته ُسهل بن أىب حزم، وهو ُمتكلَّم فيه، قال فيه أبو حامت

نفسه يقول بعد  والرتمذيروى أحاديث منكرة، : ، وضعَّفه ابن معني، وقال فيه اإلمام أمحديوالنسائ
    ".م بعض أهل احلديث ىف ُسهيل بن أىب حزموقد تكلَّ : "روايته هلذا احلديث

كانوا يـَُعظِّمون تفسري تدل على أ�م   اليتما ورد عن الَسَلف من الصحابة والتابعني، من اآل�ر  :رابعاً 
    .القرآن ويتحرَّجون من القول فيه �رائهم

تفسري حرف من القرآن  يف�  أبو بكر الِصدِّيقُسئل : ما جاء عن أىب ُمليكة أنه قال: فمن ذلك
حرف من كتاب هللا  يف، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا قلُت تقلين، وأىُّ أرض تظلينأىُّ مساء ": فقال

أنه كان إذا ُسئل عن احلالل واحلرام تكلَّم، : وما ورد عن سعيد بن املسيب ؟"بغري ما أراد تبارك وتعاىل
    .سمع شيئاً وإذا ُسئل عن تفسري آية من القرآن سكت كأن مل ي

    ".يالقرآن، والروح، والرأ: ثالث ال أقول فيهن حىت أموت : "أنه قال الشعيبوما روى عن 
ر القرآن برأيك؟ فبكى ُأَىبّ، مث قال الذيأنت  :ُألَىبِّ قال رجل : "وهذا ابن جماهد يقول إذن  إين: ُتفسِّ

    ".عنهم ورضي ملسو هيلع هللا ىلص النيبجلرئ، لقد محلُت التفسري عن بضعة عشر رجًال من أصحاب 
والسُّنَّة، فإذا تفسري الكتاب، بل  يفمام اللغة، كان مع علمه الواسع شديد االحرتاز إ األصمعيوهذا هو 

الكتاب والسُّنَّة  يفمعىن هذا كذا، وال أعلم املراد منه : العرب تقول": من ذلك يقول يئُسئل عن معىن ش
  . يالتفسري �لرأ يف�ر  الدالة على املنع من القول وغري هذا كثري من اآل ".هو يءش أي

، إمنا كان �لرأي�ن إحجام َمن أحجم من الَسَلف عن التفسري : عن هذه اآل�ر ا�يزون أجابوقد  
القول، وكانوا يرون أن  يفورعًا واحتياطًا ألنفسهم، خمافة أال يبلغوا ما ُكلِّفوا به من إصابة احلق منهم 

ة على هللا �نه َعِىن �للفظ كذا وكذا، فأمسكوا عنه خشية أن ال يوافقوا مراد هللا َعزَّ وَجلَّ، التفسري شهاد
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ر القرآن برأيه فُيجعل   التفسري إمامًا يُبَىن على مذهبه ويُقتَفى طريقه، يفوكان منهم َمن خيشى أن يُفسِّ
فالن من  �لرأيالتفسري  يف إمامي: قولاخلطأ، وي يففرمبا جاء أحد املتأخرين وفسَّر القرآن برأيه فوقع 

    .الَسَلف
كان ُمقيَّداً مبا مل يعرفوا وجه الصواب فيه، أما إذا عرفوا وجه الصواب إن إحجامهم  : وميكن أن يُقال أيضاً 

وقد ُسئل عن  -يقول   فهذا أبو بكر. فكانوا ال يتحرَّجون من إبداء ما يظهر هلم ولو بطريق الظن
الكاللة  : وِمن الشيطان فإن كان صوا�ً فِمن هللا، وإن كان غري ذلك فِمين برأييول فيها أق" :  -الكاللة 

    ".كذا وكذا
تفسري  يفأحجم، ألنه كان ال يتعنيَّ لإلجابة، لوجود َمْن يقوم عنه إمنا أحجم َمْن : وميكن أن يُقال أيضاً 

    . ببيانه للناسوقد أمرهم هللا القرآن وإجابة السائل، وإال لكانوا كامتني للعلم،
 يفوالكل يوضح لنا سر إحجام َمْن أحجم ِمَن الَسَلف عن القول . وهناك أجوبة ُأخرى غري ما تقدَّم

    .�لرأيالتفسري برأيهم، ويبنيِّ أنه مل يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز التفسري 
               :       مبا �يت تدلوا على ما ذهبوا إليهفقد اس -  فريق ا�ّوِزين - الفريق الثاينوأما 
أََفَال يـََتَدبـَُّروَن ٱْلُقْرآَن أَْم َعَلٰى قـُُلوٍب  ﴿: منها قوله تعاىل: كتاب هللا تعاىل  بنصوص كثرية وردت يف - أوالً 

َر  ﴿: وقوله ﴾..َأقـَْفاُهلَآ بـَُّروْا آَ�تِِه َوِليـََتذَكَّ َوَلْو  ﴿: وقوله ﴾ أُْولُوْا ٱَألْلَبابِ ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
َمُه ٱلَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـُْهمْ  : هذه اآل�ت ، ووجه الداللة يف﴾ َردُّوُه ِإَىل ٱلرَُّسوِل َوِإَىلٰ أُْوِيل ٱَألْمِر ِمنـُْهْم َلَعِل

اظ بعظاته، كما دّلت اآلية اآليتني األوليني على تدبر القرآن واالعتبار ��ته، واالتع يفَحثَّ أنه تعاىل 
، ويصلون إليه �عمال عقوهلم، وإذا كان القرآن ما يستنبطه أُولوا األلباب �جتهادهم يفاألخرية على أن 

القرآن واستنباط األحكام منه، فهل يُعقل أن يكون �ويل ما  يفهللا قد حثَّنا على التدبر، وتعبَّد� �لنظر 
على العلماء، مع أنه طريق العلم، وسبيل املعرفة والعظة؟ لو كان ذلك لكنَّا مل يستأثر هللا بعلمه حمظورًا 

من االستنباط، وملا ُفِهم الكثري من كتاب هللا  يءبار مبا ال نفهم، وملا توصلنا لشُمْلَزمني �التعاظ واالعت
    .تعاىل
كثري من األحكام، وهذا   ولتعطلغري جائز ملا كان االجتهاد جائزاً،  �لرأيلو كان التفسري : قالوا -  �نياً 

ُ البطالن، وذلك ألن �ب االجتهاد ال يزال مفتوحًا إىل اليوم أمام أر�به حكم  يف، وا�تهد �طل بـَنيَّ
ر كل آ�ت القرآن، ومل يستخرج لنا مجيع ما فيه من ملسو هيلع هللا ىلص مل يُ  والنيبالشرع مأجور، أصاب أو أخطأ،  فسِّ

  . أحكام

تفسريه على  يفقرأوا القرآن واختلفوا  - رضوان هللا عليهم  -أن الصحابة ستدلوا مبا ثبت من ا -�لثًا 
 معاينملسو هيلع هللا ىلص، إذ أنه مل يُبنيِّ هلم كل  النيبتفسري القرآن من  يفوجوه، ومعلوم أ�م مل يسمعوا كل ما قالوه 

ا إىل معرفته بعقوهلم واجتهادهم، ولو كان القول القرآن، بل بـَنيََّ هلم بعض معانيه، وبعضه اآلخر توَّصلو 
القرآن حمظورًا لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرَّم هللا، وحنن نُعيذ الصحابة من  يف �لرأي
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    .املخالفة واجلرُأة على حمارم هللا
الدين،  يفاللَّهم فقهه : "دعائه له يف، فقال هللا عنهما رضيملسو هيلع هللا ىلص دعا البن عباس  النيبإنَّ : قالو - رابعًا 

فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل، ملا كان هناك فائدة لتخصيص ابن " وعلِّمه التأويل
دعا به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس أمر آخر وراء النقل  يالتأويل الذعباس �ذا الدعاء، َفَدلَّ ذلك على أن 

ٌ ال إشكال فيهواالجتهاد، وه يو التفسري �لرألك هوالسماع، ذ     .ذا بـَنيِّ
اإلحياء،  يف -  والغزايل - أدلة الفريقني، وكلُّ حياول مبا ذكر من األدلة أن يثبت قوله ويركز ُمدَّعاه هذه 

: يقول -القرآن إال مبا يسمعه  بطالن القول �ن ال يتكلم أحد يف بعد االحتجاج واالستدالل على
". التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله أن ُيشرتط السماع يف فبطل"

القرآن جماًال رحبًا، ومتسعًا �لغًا، وإن املنقول من ظاهر  فهم معاين إن يف: "كما قال قبل ذلك بقليل
    ".التفسري ليس منتهى اإلدراك فيه

: وذكر بعض احملققني: "يقول - مقدمة التفسري  أدلتهما يفبعد أن ذكر املذهبني و  - والراغب األصفهاين
 زأن املذهبني مها الغلو والتقصري، فَمن اقتصر على املنقول إليه فقد ترك كثريًا مما حيتاج إليه، وَمْن أجا

بـَُّروْا آَ�ِتِه َوِليـَتَ  ﴿ :لكل أحد اخلوض فيه فقد عرَّضه للتخليط، ومل يعترب حقيقة قوله تعاىل َر أُْولُواْ لَِّيدَّ َذكَّ
    ".﴾ٱألَْلَبابِ 

    :بني الفريقني حقيقة اخلالف
نقل عنه الراغب هذا التحقيق إن وقف الفريق األول عند املنقول فلم  الذيوحنن مع هذا البعض 

إذ أن اجلمود على املنقول التفسري والكالم فيه،  لكل أحد اخلوض يف ز الفريق الثاينيتجاوزوه، وأجا
    .التفسري لكل إنسان غلو وإفراط بال جدال ال نزاع، واخلوض يفتقصري وتفريط ب

التفسري وعرفنا سر تشددهم فيه، مث رجعنا إىل هؤالء ا�وِّزين  يفولكن لو رجعنا إىل هؤالء املتشدِّدين 
التفسري برأيه، وحلَّلنا أدلة  يفووقفنا على ما شرطوه من شروط ال بد منها ملن يتكلم  �لرأيللتفسري 

    :، ولبيان ذلك نقوليال حقيق يلظهر لنا أن اخلالف لفظفريقني حتليًال دقيقًا، ال
القول، مع موافقة الكتاب والُسنَّة،  يفقسم جار على موافقة كالم العرب، ومناحيهم : قسمان الرأي

  .لرأي�اعاة سائر شروط التفسري، وهذا القسم جائز ال شك فيه، وعليه ُحيمل كالم ا�يزين للتفسري ر وم
وقسم غري جار على قوانني العربية، وال موافق لألدلة الشرعية، وال مستوف لشرائط التفسري، وهذا هو 

ستجدون أقوامًا يدعونكم إىل  ": إذ يقول يرمى إليه كالم ابن مسعود الذيمورد النهى وحمط الذم، وهو 
إذ  عمر، وكالم "وإ�كم والتنطعكتاب هللا وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم �لعلم، وإ�كم والتبدع، 

ْلك على أخيه: إمنا أخاف عليكم رجلني": يقول
ُ
، "رجل يتأوَّل القرآن على غري �ويله، ورجل ينافس امل

ما أخاف على هذه األُمَّة من مؤمن ينهاه إميانه، وال من فاسق بـَنيِّ فسقه، ولكىن ": وكالمه إذ يقول
 فكل هذا وحنوه، وارد يف.. "ذلقه بلسانه، مث �وَّله على غري �ويلهأخاف عليها رجالً قد قرأ القرآن حىت أ
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ائده، ومذهبه قائده، وهذا تفسري القرآن قوانني اللغة وال أدلة الشريعة، جاعًال هواه ر  حق َمن ال ُيراعى يف
ن حترَّج مَّ بعد أن ساق اآل�ر عَ  -  ابن تيمية، وقد قال يليه كالم املانعني للتفسري �لرأُحيمل ع يهو الذ

، حممولة فهذه اآل�ر الصحيحة وما شاكلها عن أئمة الَسَلف:"  -التفسري  من الَسَلف من القول يف
التفسري مبا ال علم هلم به، فأما َمن تكلَّم مبا يعلم من ذلك لغة وشرعًا فال  على حترجهم عن الكالم يف

، وال منافاة، أل�م تكّلموا فيما علموه، التفسري ذا رُوى عن هؤالء وغريهم أقوال يفَحرَج عليه، وهل
وسكتوا عما جهلوه، هذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما جيب السكوت عما ال عمل له به، 

وملا جاء .. ﴾ َلتـُبـَيِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُموَنهُ  ﴿ :فكذلك جيب القول فيما ُسِئل عنه مما يعلمه، لقوله تعاىل
    ."َمْن ُسِئَل عن علم فكتمه ُأجلَِْم يوم القيامة بلجاٍم من �ر": من طرق ياحلديث املرو  يف

وتبني لنا أن القسم  قسم مذموم غري جائز، وقسم ممدوح جائز،: قسمان يالتفسري �لرأوإذ قد علمنا أن 
ج إليها حيتا  العلوم اليتاجلائز حمدود حبدود، ومقيَّد بقيود، فال بد لنا من أن نعرض هنا ملا ذكروه من 

ر، وما ذكروه من األدوات اليتامل رًا للقرآن مبجرد إذا توافرت لديه وتكاملت فيه، خرج عن كونه  فسِّ مفسِّ
    .، وحمض اهلوىيالرأ

ر العلوم اليت     :�لرأي حيتاج إليها املفسِّ
ر الذ اشرتط العلماء يف ر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند حد ياملفسِّ ود املأثور منه يريد أن يُفسِّ
ر القرآن تفسريًا عقليًا مقبوًال،  اليت ُمِلمًا جبملة من العلومفقط، أن يكون  يستطيع بواسطتها أن يُفسِّ

ر من الوقوع  اخلطأ، وحتميه من القول على هللا بدون  يفوجعلوا هذه العلوم مبثابة أدوات تعصم املفسِّ
  :الفهم وإصابة وجه الصواب يفعلم منها من األثر  وإليك هذه العلوم مفصَّلة، مع توضيح ما لكل. علم

ال حيل ": جماهدألن به ميكن شرح مفردات األلفاظ ومدلوال�ا حبسب الوضع، قال : علم اللغة - األول 
 إنه ال بد من مث ،"كتاب هللا إذا مل يكن عاملا بلغات العرب  يفألحد يؤمن �� واليوم اآلخر أن يتكلم 

ر يعلم أحد املعنيني ذ التوسع والتبحر يف لك، ألن اليسري ال يكفى، إذ رمبا كان اللفظ مشرتكًا، واملفسِّ
    .وخيفى عليه اآلخر، وقد يكون هو املراد

أخرج أبو عبيدة . بد من اعتباره ألن املعىن يتغري وخيتلف �ختالف اإلعراب، فال: علم النحو - الثاين
حسن : لتمس �ا ُحسن املنطق ويقيم �ا قراءته فقالعن احلسن أنه ُسِئل عن الرجل يتعلم العربية ي

    .فتعلمها، فإن الرجل يقرأ اآلية فيعىي بوجهها فيهلك فيها
" وجد"وَمن فاته املعظم، ألنَّ : "قال ابن فارس. وبواسطته تُعرف األبنية والصيغ :علم الصرف -الثالث 

من بدع : "يوطى عن الزخمشرى أنه قال، وحكى الس"مثًال كلمة مبهمة، فإذا صرفناها اتضحت مبصادرها
، وأن الناس "أُمّ "مجع  ﴾ يـَْوَم َنْدُعواْ ُكلَّ أَُ�ٍس �َِِماِمِهمْ  ﴿ :قوله تعاىل يفإن اإلمام : التفاسري قول َمن قال

ال ُجتمع " اً أُمّ "وهذا غلط أوجبه جهله �لتصريف، فإن : ُيدعون يوم القيامة �مها�م دون آ�ئهم قال
    ".على إمام
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كاملسيح ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني، اختلف �ختالفهما،  : االشتقاق -الرابع 
    مثالً، هل هو من السياحة أو من املسح ؟

، يُعرف به املعاينفعلم : "املعاين، والبيان، والبديع"علوم البالغة الثالثة  - اخلامس والسادس والسابع 
، يُعرف به خواص الرتاكيب من حيث وعلم البيان، ة إفاد�ا املعىنخواص تراكيب الكالم من جه

وهذه العلوم .. ، يُعرف به وجوه حتسني الكالموعلم البديعاختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها، 
ر ، ألنه ال بد له من مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، وذلك ال يُدرك إال �ذه الثالثة من أعظم أركان املفسِّ

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

ر أن يستدل على ما جيب يف وهو علم الكالم، وبه يستطيع :علم أصول الدين -التاسع  حقه  املفسٍّ
ذلك نظرة صائبة،  اآل�ت املتعلقة �لنبوات، واملعاد، وما إىل ا جيوز، وما ُيستَحل، وأن ينظر يفتعاىل، وم

ر ىف ورطات                                                                .  ولوال ذلك لوقع املفسِّ
إذ به يعرف كيف يستنبط األحكام من اآل�ت ويستدل عليها، ويعرف  :علم أصول الفقه - العاشر 

لة األمر والنهى، وما سوى ذلك من كل اإلمجال والتبيني، والعموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، ودال
                                                                  .      ما يرجع إىل هذا العلم

   .إذ أن معرفة سبب النزول يعني على فهم املراد من اآلي :علم أسباب النزول - عشر  ياحلاد

  .القرآن منها يفيًال يعني على توضيح ما أمجل ألن معرفة القصة تفص :علم القصص - عشر  الثاين
وَمن فقد هذه الناحية، رمبا أفىت حبكم . وبه يعلم احملكم من غريه :علم الناسخ واملنسوخ -الثالث عشر 

    .منسوخ فيقع ىف الضالل واإلضالل
  .عليه ، ليستعني �ا على توضيح ما يشكلاألحاديث املبيِّنة لتفسري ا�مل واملبهم -الرابع عشر 

    : ، وإليه اإلشارة بقوله تعاىلملن عمل مبا علموهو علم يُورثه هللا تعاىل : علم املوهبة -اخلامس عشر 
َ َويـَُعلُِّمُكُم ٱ�َُّ  ﴿     ."َمن عمل مبا علم َورَّثه هللاُ علم ما ال يعلم": وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص.. ﴾ َوٱتـَُّقواْ ٱ�َّ

ر اليتعلم املوهبة من العلوم  بعد أن َعدَّ  السيوطيقال  تستشكل علم املوهبة ولعلك : "ال بد منها للمفسِّ
حتصيله  كما ظننت من اإلشكال، والطريق يف  وليس األمر. قدرة اإلنسان يفليس  يءهذا ش: وتقول

 معايناعلم أنه ال حيصل للناظر فهم : "الربهان يفقال ". ارتكاب األسباب املوجبة له من العمل والزهد
ُر على ذنب، أو  الوحي وال تظهر له أسراره، وىف قلبه بدعة، أو كرب، أو هوى، أو حب دنيا، أو هو ُمصِّ

ر ليس عنده علم، أو راجع إىل  غري متحقق �إلميان، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد على قول مفسِّ
          : تعاىل وىف هذا املعىن قوله: قلت "معقوله، وهذه كلها ُحُجب وموانع بعضها آكد من بعض

. أنزع عنهم فهم القرآن: قال ابن عيينة ﴾ َسَأْصِرُف َعْن آَ�ِيت ٱلَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف ٱَألْرِض ِبَغْريِ ٱحلَْقِّ  ﴿
    ".أخرجه ابن أىب حامت
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ان اعتربها العلماء أدوات لفهم كتاب هللا تعاىل، وقد ذكر�ها مسهبة مفصَّلة، وإن ك اليتالعلوم  هيهذه 
بعض وضغطها حىت   بعض آخر، ومنهم َمن أدمج بعضها يفبعض العلماء ذكر بعضًا وأعرض عن 

ذكر� حاصرًا جلميع العلوم الىت يتوقف عليها  يمما ذكر�، وليس هذا العدد الذ كانت أقل عدداً 
مور أخبار األمم املاضية وسريهم وحوادثهم، وهى أقد اشتمل على  - مثًال  -التفسري، فإن القرآن 

ُوِجدت فيها تلك األُمم،  اليتور واألمكنة التاريخ وتقومي البلدان، ملعرفة العص بعلميتقتضى اإلملام 
مقدمة  يف السيد دمحم رشيد رضاوأرى أن أسوق هنا مقالة األستاذ املرحوم . ووقعت فيها هذه احلوادث

   .اإلمام الشيخ دمحم عبدهس أستاذه اقتبسها من درو  فائدة، وإليك نص هذه املقالة اليتتفسريه تتميمًا لل
أن يُبنيِّ �إلمجال ما ُيشِرب القلب عظمة هللا وتنزيهه، ويصرف  أد�ها": للتفسري مراتب : "قال رمحه هللا
َولََقْد َيسَّْرَ� ٱْلُقْرآَن  ﴿: قلنا إ�ا متيسرة لكل أحد ليتا يالشر، وجيذ�ا إىل اخلري، وهذه هالنفس عن 

    ..﴾ ْل ِمن مُّدَِّكرٍ ِللذِّْكِر فـَهَ 
    :ال تتم إال �مور يفه املرتبة العلياوأما 

ر ذلك من استعماالت أهل أودعها القرآن اليت فهم حقائق األلفاظ املفردة: أحدها ، حبيث حيقق املفسِّ
زمن التنزيل ملعان مث  ثريًا من األلفاظ كانت ُتستعمل يفاللغة، غري مكتف بقول فالن وفهم فالن، فإن ك

، ، اشُتهر مبعىن التفسري مطلقاً "التأويل: "لبت على غريها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد، من ذلك لفظغ
َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َ�ِْويَلُه يـَْوَم  ﴿: القرآن مبعان أخرى، كقوله تعاىل أو على وجه خمصوص، ولكنه جاء يف
فما هذا التأويل؟ جيب على َمْن .. ﴾ َقْد َجآَءْت ُرُسُل رَبَِّنا ِبٱحلَْقِّ  َ�ِْيت َ�ِْويُلُه يـَُقوُل ٱلَِّذيَن َنُسوُه ِمن قـَْبلُ 

الكتاب،  ة، ليفرِّق بينها وبني ما ورد يفاملِلَّ  حدثت يف الصحيح أن يتتبع االصطالحات اليت يريد الفهم
ر  ر املفسِّ قرون الثالثة األوىل، املِلَّة بعد ال حدثت يف ون كلمات القرآن �الصطالحات اليتفكثريًا ما يُفسِّ

ر القرآن حب دقِّق أن يُفسِّ
ُ
عصر نزوله، واألحسن أن يفهم  كانت مستعملة يف  اليت سب املعاينفعلى امل

مواضع منه وينظر فيه، فرمبا اسُتِعمل مبعان خمتلفة كلفظ  �ن جيمع ما تكرر يف اللفظ من القرآن نفسه،
 معانيه، وقد نيفيعرف املعىن املطلوب من ب: عىن اآليةاهلداية وغريه، وحيقق كيف يتفق معناه مع مجلة م

ر بعضه بعضاَ، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معىن اللفظ موافقته ملا سيق له من : قالوا إن القرآن يُفسِّ
    .جاء له الكتاب جبملته يوائتالفه مع القصد الذالقول، واتفاقه مع مجلة املعىن، 

يكون عنده من عملها ما يفهم به هذه األساليب الرفيعة، وذلك حيصل أن  ي، فينبغاألساليب :�نياً 
نعم . مبمارسة الكالم البليغ ومزاولته، مع التفطن لنكته وحماسنه، والعناية �لوقوف على مراد املتكلم منه

 به يالتمام، ولكن ميكننا فهم ما �تدإننا ال نتسامى إىل فهم مراد هللا تعاىل كله على وجه الكمال و 
جمرد العلم �ذه الفنون  ولكن) والبيان املعاين(م اإلعراب وعلم األساليب علهذا  بقدر الطاقة، وُحيتاج يف

    .وفهم مسائلها وحفظ أحكامها ال يفيد املطلوب
النطق، يتكلمون مبا يوافق القواعد قبل أن توضع،  ددين يفكتب العربية أن العرب كانوا مس  ترون يف
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َمَلكة مكتسبة �لسماع واحملاكاة، ولذلك صار أبناء  يبيعيًا هلم؟ كال، وإمنا هك كان طأحتسبون أن ذل
مدة مخسني سنة  كان طبيعيًا ذاتيًا ملا فقدوه يف  ا اختلطوا �م، ولومالعرب أشد ُعْجمة من العجم عند

  .بعد اهلجرة

غريه،  فيه ما مل يُبنيِّ يف كتب، وبنيَّ ، فقد أنزل هللا هذا الكتاب جعله آخر العلم أحوال الَبشر :�لثها 
، وقصَّ علينا أحسن القصص عن البشر لق وطبائعهم، والُسنن اإلهلية يفمن أحوال اخلبـَنيَّ فيه كثريا 

أطوارهم  أحوال البشر يف كتاب من النظر يفهذا ال لُسنَّته فيها، فال بد للناظر يف األمم وسريها املوافقة
قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجهل، وإميان وكفر، ومن العلم  وأدوارهم، ومناشئ اختالف أحواهلم من

  .�نواعه التاريخ�حوال العامل الكبري، ُعلوية وُسفلية، وحيتاج هذا إىل فنون كثرية من أمهها 
ر قوله تعاىل: قال األستاذ اإلمام َكاَن ٱلنَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة  ﴿: أ� ال أعقل كيف ميكن ألحد أن يفسِّ

رِيَن َوُمنِذرِينَ فـَبَـَعَث  يَِّني ُمَبشِّ ُ ٱلنَِّب رَّقوا، اآلية، وهو ال يعرف أحوال الَبشر، وكيف احتدوا، وكيف تف.. ﴾ ٱ�َّ
كانوا عليها، وهل كانت �فعة أو ضارة، وماذا كان من آ�ر بعثة النبيني   وما معىن تلك الوحدة اليت

السموات واألرض، وىف اآلفاق  ية، وعن آ�ته يفعن الُسنن اإلهلَ أمجل القرآن الكرمي عن اُألمم و . فيهم
األرض  وأمر� �لنظر والتفكر، والسري يفعلماً،  يءوهو إمجال صادر عمَّن أحاط بكل شواألنفس، 

ظاهره، لكنَّا كمن  لو اكتفينا من علم الكون بنظرة يفيزيد� ارتقاًء وكماالً، و  يلنفهم إمجاله �لتفصيل الذ
    .جلده، ال مبا حواه من علم وحكمةيعترب الكتاب بلون 

ر القائم �ذا الفرض الكفائ، فيجب على املالعلم بوجه هداية البشر كلهم �لقرآن: رابعها ، أن يعلم يفسِّ
شقاء  س كلهم كانوا يفاكان عليه الناس ىف عصر النبوة من العرب وغريهم، ألن القرآن ينادى �ن الن ما

ر ما قبَّحته اآل�ت من عوائدهم ملسو هيلع هللا ىلص وضالل، وأن النيب  بُعث به هلدايتهم وإسعادهم، وكيف يفهم املفسِّ
    على وجه احلقيقة أو ما يقرب منها، إذا مل يكن عارفاً �حواهلم وما كانوا عليه؟

اس  إن الن: �ن يقولوا تقليداً لغريه - دعاة الدين واملناضلني عنه �لتقليد  -هل ُيكتَفى من علماء القرآن 
    .اجلملة؟ كال �طل، وإن القرآن دحض أ�طيلهم يفكانوا على 
خيشى أن ينقض  يهل الناس �حوال اجلاهلية هو الذإن ج":  أنه قاليُروى عن عمر �: وأقول اآلن

   ".ى اإلسالم ُعروة عروةر عُ 
اً اإلسالم ومل يعرف حال الناس قبله، جيهل �ثري هداي أن َمن نشأ يف: واملراد ته، وعناية هللا جبعله ُمغريِّ

ادى، كما ألحوال البشر، وُخمْرجًا هلم من الظلمات إىل النور، وَمن جهل هذا يظن أن اإلسالم أمر ع
األمر �لنظافة والسواك من قبيل اللغو،  النظافة والنعيم يعدون التشديد يف ترى بعض الذين يرتبون يف

تلك األوامر،  من طبقات الناس لعرفوا احلكمة يف ربوا غريهمألنه من ضرور�ت احلياة عندهم، ولو اخت
    و�ثري تلك اآلداب من أين جاء؟



 
50 

الشئون دنيويها  كانوا عليه من علم وعمل، وتصرف يف، وما  ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه العلم بسرية النيب: خامسها
    ".وُأخرويـََّها 

ها تركيز، وإدماج لبعض ما قلناه من قبل، وفيها عبارة األستاذ الشيخ رشيد رضا بنصها، وفي يهذه ه
ح بعض ما فيه من إجياز     .شرح وإيضاح لبعض آخر منه، وهى تُلقى ضوءاً على ما تقدَّم، وتُوضِّ

  
ر األُمور اليت      :تفسريه أن يتجنبها يف �لرأي جيب على املفسِّ

ر أن يتجنبها يفهناك أُمو  آن برأيه القر  اخلطأ ويكون ممن قال يف تفسريه حىت ال يقع يف ر جيب على املفسِّ
    :ما �يت يالفاسد، وهذه األُمور ه

مع اجلهالة بقوانني اللغة وأصول الشريعة، وبدون أن  التهجم على بيان مراد هللا تعاىل من كالمه: أوالً 
ل العلوم ا     .جيوز معها التفسري ليتُحيَصِّ

ر أن يتهجم . ال يعلمه إال هللا يتشابه الذ، وذلك كاملاخلوض فيما استأثر هللا بعلمه: �نياً  فليس للمفسِّ
    .على الغيب بعد أن جعله هللا تعاىل سراً من أسراره وَحَجبه عن عباده

ح �ستحسانهالسري مع اهلوى واالستحسان: �لثاً  ر �واه وال يـَُرجِّ                             .، فال يُفسِّ
التأويل حىت  أصًال والتفسري �بعًا، فيحتال يف، �ن جيعل املذهب اسدالتفسري املقرر للمذهب الف: رابعاً 

    .يصرفه إىل عقيدته، ويرده إىل مذهبه �ى طريق أمكن، وإن كان غاية ىف البـُْعِد والغرابة
 عنه شرعًا، لقوله تعاىل يف ي، وهذا منهالتفسري مع القطع �ن مراد هللا كذا وكذا من غري دليل: خامساً 
    .﴾ َوَأن تـَُقولُواْ َعَلى ٱ�َِّ َما َال تـَْعَلُمونَ  ﴿: من سورة البقرة] ١٦٩[اآلية 

ر ال جيوز له أن يتهجم على تفسري ما استأثر هللا تعاىل بعلمه وَحجَبه عن خلقه، وإذ قد بينَّ  ا أن املفسِّ
 نبنيَّ أنواع العلوم اليت لينا أنوبيَّنا أنه ال جيوز له أن يقطع �ن مراد هللا كذا وكذا من غري دليل، لزم ع

    :اشتمل عليها القرآن ما ميكن معرفته منها وما ال ميكن، فنقول

    :أنواع علوم القرآن
    :ما �يت يعلوم القرآن إىل أنواع ثالثة، وهتتنوع 

من معرفة   علم مل يطلع هللا عليه أحداً من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه،: النوع األول
من  فيه والتهجم عليه بوجه ضال يعلمها إال هو، وهذا النوع ال جيوز ألحد اخلو  ه ذاته وغيوبه اليتُكنْ 

    .الوجوه إمجاعاً 
وهذا ال جيوز الكالم فيه إال له   ما أطلع هللا عليه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من أسرار الكتاب واختصه به، :النوع الثاىن

. ومنه احلروف املقطعة ىف أوائل السور، وِمَن العلماء َمْن جيعلها من النوع األول: قيل. ملسو هيلع هللا ىلص أو ملن أذن له
علوم علَّمها هللا نبيه مما أودع ىف كتابه من املعاىن اجللية واخلفية وأمره بتعليمها، وهذا النوع  :النوع الثالث

زول، والناسخ واملنسوخ، ، وذلك كأسباب النقسم ال جيوز الكالم فيه إال بطريق السمع -:قسمان
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    .والقراءات، واللغات، وقصص اُألمم املاضية، وأخبار ما هو كائن من احلوادث، وأُمور احلشر واملعاد
م إىل ، وهو ينقسوقسم يؤخذ بطريق النظر واالستدالل واالستنباط واالستخراج من العبارات واأللفاظ -

اتفقوا على : الصفات، و�نيهما �ت املتشا�ات يف، وهو �ويل اآلجوازه اختلفوا يف: أحدمها.. قسمني
جوازه، وهو استنباط األحكام األصلية والفرعية، واملواعظ واِحلَكم واإلشارات وما شاكل ذلك من كل ما 

    .ال ميتنع استنباطه من القرآن واستخراجه منه ملن كان أهًال لذلك

    
ر ياملنهج الذ     :تفسريه يف يتبعهأن  �لرأي جيب على املفسِّ

ر بر : علمنا مما سبق      وسائل لفهم كتاب هللا، وأدوات  يه أيه ال بد أن يلم بكل العلوم اليتأن املفسِّ
ر ال بد أن يطلب املعىن أوًال من كتاب هللا، ف: للكشف عن أسراره، كما علمنا مما سبق أيضاً  إن أن املفسِّ

وضِّحة له، فإن أعجزه ذلك رجع إىل أقوال الصحابة، �ا شارحة للقرآن ومُ مل جيده طلبه من السُّنَّة، أل
أل�م أدرى بكتاب هللا وأعلم مبعانيه، ملا اخُتصوا به من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصاحل، 

من تلك املراجع  يء، ومل يظفر بش، فإن عجز عن هذا كلهوالحتمال أن يكونوا مسعوه من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
الكشف عن  عقله، ويقدح فكره، وجيتهد وسعه يفللتفسري، فليس عليه بعد ذلك إال أن يُعمل  األوىل

ر  عن كل ما ذكر� من األُمور اليت تقدَّمت، مبتعداً   تعاىل، مستندًا إىل األصول اليتمراد هللا جتعل املفسِّ
رين �لرأعِ  يف  هجًا يراعى فيه القواعد اآلتية،تفسريه من وعليه بعد ذلك أن ينهج يفاملذموم،  يداد املفسِّ

    :ما �يت يخيرج عن نطاقها، وهذه القواعد ه حبيث ال حييد عنها، وال
إيضاح املعىن، وال ز�دة ال تليق �لغرض  ر، من غري نقص ملا حيتاج إليه يفمطابقة التفسري للمفسَّ  :أوالً 

    .ىن وعدول عن املرادوال تناسب املقام، مع االحرتاز من كون التفسري فيه زيغ عن املع
  .سفلعل املراد ا�ازى، فيحمل الكالم على احلقيقة أو العك واملعىن ا�ازى، يمراعاة املعىن احلقيق :�نياً 
                             .ِسيق له الكالم، واملؤاخاة بني املفردات يمراعاة التأليف والغرض الذ :�لثاً 
�ت، فيبنيِّ وجه املناسبة، ويربط بني السابق والالحق من آ�ت القرآن، مراعاة التناسب بني اآل :رابعاً 

ح أن القرآن ال تفكك فيه، وإمنا هو آ�ت متناسبة �خذ بعضها ُحبجز بعض     .حىت يوضِّ
فكل آية نزلت على سبب فال بد من ذكره بعد بيان املناسبة وقبل . مالحظة أسباب النزول :خامساً 

قد جرت : "أوائل الربهان قال يف ياإلتقان أن الزركش يف يوقد ذكر السيوطشرح اآلية،  ول يفالدخ
رين أن يبدأو  ؟ أيُبدأ بذكر  أيهما أوىل �لبداءة: أنه ا بذكر سبب النزول، ووقع البحث يفعادة املفسِّ

حة لنظم الكالم، وهى سابقة على النزول؟ قال بني  والتحقيق التفصيل: السبب، أو �ملناسبة أل�ا املصحِّ
.. ِإَىلۤ َأْهِلَها﴾ ِإنَّ ٱ�ََّ �َُْمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ ٱَألَماَ�تِ  ﴿أن يكون وجه املناسبة متوقفاً على سبب النزول كآية 

وإن مل يتوقف . فيه تقدمي ذكر السبب، ألنه حينئذ من �ب تقدمي الوسائل على املقاصد يفهذا ينبغ
    ".ةعلى ذلك، فاألَْوىل تقدمي وجه املناسب
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من اللغة،  - يبدأ مبا يتعلق �أللفاظ املفردة . بعد الفراغ من ذكر املناسبة وسبب النزول :سادساً 
، مث البيان، �إلعراب، مث مبا يتعلق �ملعاين مث يتكلم عليها حبسب الرتكيب، فيبدأ -والصرف، واالشتقاق 

    .حدود القوانني الشرعية يفطه من اآلية تنبط ما ميكن استنبامث البديع، مث يبنيِّ املعىن املراد، مث يس
ر أن يتجنب ادعاء التكرار يفعلى امل :سابعاً      .القرآن ما أمكن فسِّ

َال تـُْبِقي  ﴿: عطف املرتادفني حنو مما يدفع توهم التكرار يف: "ه قالعن بعض العلماء أن ينقل السيوط
أشباه ذلك، أن يعتقد أن جمموع املرتادفني حيصل معىن ال و  ﴾ َصَلَواٌت مِّن رَّ�ِِّْم َوَرْمحَةٌ  ﴿، ﴾َوَال َتَذرُ 

يوجد عند انفراد أحدمها، فإن الرتكيب ُحيدث معًىن زائداً، وإذا كانت كثرة احلروف تفيد ز�دة املعىن، 
    ".فكذلك كثرة األلفاظ

ر أيضًا أن  النحو،  ذكر علل كاخلوض يف التفسري نب كل ما يُعترب من قبيل احلشو يفيتجوعلى املفسِّ
 ل أصول الدين، فإن كل ذلك مقرر يفودالئل مسائل أصول الفقه، ودالئل مسائل الفقه، ودالئل مسائ

ر أن وكذلك  .علم التفسري دون استدالل عليه علوم، وإمنا يؤخذ ذلك مسلِّمًا يف�ليف هذه ال على املفسِّ
ملوضوع، واألخبار يتجنب ذكر ما ال يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل، والَقصص ا

    .راإلسرائيلية، فإن هذا مما ُيذهب جبمال القرآن، وُيشِغل الناس عن التدبر واالعتبا
ر بعد كل هذا أن يكون يقظاً، فطنًا عليماً بقانون الرتجيح، حىت إذا كانت اآلية حمتملة  :�مناً  على املفسِّ

ح وخيتار     .ألكثر من وجه أمكنه أن يـَُرجِّ
 تمل اآلية أكثر من وجه، فإ�َّ يفر ال بد له من أن حيتكم إىل قانون الرتجيح عندما حتوإذا كان املفسِّ 

    :هو اَحلَكم الفصل عند تزاحم الوجوه وكثرة االحتماالت، فنقول يحاجة إىل بيان هذا القانون، الذ
  يف يا السيوطنقلها لن الكلمة اليت يهبيان هذا القانون،  أمجع كلمة قيلت يف يالرأ قانون الرتجيح يف

بذلك ملا فيها من  يقها هنا نقًال عن اإلتقان، ونكتف، ونرى أن نسو يكتابه اإلتقان عن الربهان للزركش
 العلماء ريال جيوز لغ يلفظ احتمل معنيني فصاعدًا هو الذكل ": رمحه هللا تعاىل يقال الزركش  ،الكفاية

، فإن كان أحد املعنيني أظهر، وجب يد الرأالشواهد والدالئل دون جمر  االجتهاد فيه، وعليهم اعتماد
    .يوم الدليل على أن املراد هو اخلفاحلمل عليه، إال أن يق

أحدمها حقيقة لغوية أو عرفية، وىف اآلخر شرعية،  ، واالستعمال فيهما حقيقة، لكن يفوإن استو�
َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ  ﴿: قوله ل دليل على إرادة اللغوية، كما يففاحلمل على الشرعية أوىل، إال أن يد

وإن اتفقا . ل على العرفية أوىلولو كان ىف أحدمها عرفية، واآلخر لغوية، فاحلم..  ﴾ َصلَٰوَتك َسَكٌن هلَُّمْ 
كالُقرء للحيض والطُهر، اجتهد   ذلك أيضاً، فإن تناىف اجتماعهما ومل ميكن إراد�ما �للفظ الواحد، يف
ه إنف يءوإن مل يظهر له ش. حقه تعاىل يف لدالة عليه، فما ظنه فهو مراد هللاملراد منهما �ألمارات ا يف

وإن مل يتنافيا وجب . ؟ أو �ألخف؟ أقوال احلمل على أيهما شاء؟ أو �خذ �ألغلظ حكماً  يتخريَّ يف
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اإلعجاز والفصاحة، إال إن دلَّ دليل على إرادة  ك أبلغ يفاحلمل عليهما عند احملققني، ويكون ذل
    ".حدمهاأ

    :يالتفسري �لرأ منشأ اخلطأ يف
 ، الذين عدلوا عن مذاهب الصحابةيمن بعض املتصدرين للتفسري �لرأ التفسري يقع اخلطأ كثريًا يف

جيب  يءقدَّمنا أ�ا أول ش واهلوى، غري مستندين إىل تلك األصول اليت يوالتابعني، وفسَّروا مبجرد الرأ
ر أن يعتمد عل الواقع أدوات لفهم كتاب هللا  يف يه ال متذرعني بتلك العلوم اليتو . يهعلى املفسِّ

    .والكشف عن أسراره ومعانيه
رين فنقول ينذكر منشأ هذا اخلطأ الذونرى هنا أن      :وقع فيه كثري من طوائف املفسِّ

يهم و�بع ا بعد تفسري الصحابة والتابعنيتحدث إىل جهتني -غالبًا  - يالتفسري �لرأ يرجع اخلطأ يف
ُيذكر فيها كالم هؤالء صرفًا غري ممزوج بغريه، كتفسري عبد الرزاق، وعبد بن  �حسان، فإن الكتب اليت

َجدَّت بعد ذلك فإن   هاتني اجلهتني، خبالف الكتب اليت من يءد، وغريمها، ال يكاد يوجد فيها شمحي
هم على ارتكا�م ُنصرة املذهب والدفاع ، مليئة �خطاء ال تُغتفر، محلكتفاسري املعتزلة والشيعةكثرياً منها،  
    .عن العقيدة

    :الغالب فهما ما �يت هتان اللتان يرجع إليهما اخلطأ يفأما ها�ن اجل
ر معىن من املعاينأ :اجلهة األوىل  يك املعىن الذ، مث يريد أن حيمل ألفاظ القرآن على ذلن يعتقد املفسِّ

    .يعتقده
ر القرآنأ :اجلهة الثانية وذلك . مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه َمْن كان ِمَن الناطقني بلغة العرب ن يفسِّ

    .بدون نظر إىل املتكلم �لقرآن، واملنزَّل عليه، واملخاَطب به
ر من غري نظر إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن يمراعى فيها املعىن الذ :فاجلهة األوىل  من يعتقده املفسِّ
    .الداللة والبيان

، من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به اللفظ وما جيوز أن يريد به العريبمراعى فيها جمرد  :نيةواجلهة الثا
    .وسياق الكالم واملخاَطب،

    :أربع صوريرجع إىل اجلهة األوىل يقع على  يمث إن اخلطأ الذ
ر نفيه أو إثباته صوا�ً، فمراعاة هلذ يالذأن يكون املعىن  :الصورة األوىل ا املعىن حيمل عليه يريد املفسِّ

د، وعلى هذا لفظ القرآن، مع أنه ال يدل عليه وال ُيراد منه، وهو مع ذلك ال ينفى املعىن الظاهر املرا
املدلول، وهذه الصورة تنطبق على كثري من تفاسري الصوفية والوعَّاظ  الدليل ال يف يكون اخلطأ واقعًا يف

رون القرآن مبعان صحيحة يفالذي ولكنها غري مرادة، ومع ذلك فهم يقولون بظاهر املعىن، ذا�ا  ن يفسِّ
 فمثًال عندما عرض لقوله تعاىل يف حقائق التفسري، يف ي مما ذكره أبو عبد الرمحن السلموذلك مثل كثري

َنا َعَلْيِهْم َأِن ٱقْـتـُُلۤوْا أَنـُْفَسُكْم َأوِ  ﴿: من سورة النساء] ٦٦[اآلية   ﴾ ...ِمن ِدَ�رُِكمْ ٱْخُرُجوْا  َوَلْو َأ�َّ َكتَـبـْ
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تـُُلۤوْا َأنـُْفَسُكمْ  ﴿: اآلية، جنده يقول ما نصه ، أي ﴾ َأِو ٱْخُرُجوْا ِمن ِدَ�رُِكمْ  ﴿مبخالفة هواها،  ﴾ ٱقـْ
    .إخل.. أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم

ر نفيه أو إثباته صوا�ً، فمراعاة هلذا امل يأن يكون املعىن الذ :الصورة الثانية  يسلب لفظ عىنيريد املفسِّ
 الدليل ال يف و، وعلى هذا يكون اخلطأ واقعًا يفوحيمله على ما يريده ه. القرآن ما يدل عليه وُيراد به

رون القرآن مبعان إشارية املدلول أيضاً، وهذه الصورة تنطبق على تفاسري بعض املتصوفة الذين يفسِّ 
هرة غري مرادة، وتفسري هؤالء أقرب ما الظا إن املعاين: ومع ذلك فإ�م يقولونحد ذا�ا،  صحيحة يف

من سورة ] ٣٥[اآلية  قوله تعاىل يف يومن ذلك ما فسََّر به سهل التسرت يكون إىل تفسري الباطنية، 
مل يرد هللا معىن األكل : ا نصهحيث يقول م.. ﴾ َوَال تـَْقَرَ� َهـِٰذِه ٱلشََّجَرَة فـََتُكوَ� ِمَن ٱْلظَّاِلِمنيَ  ﴿: البقرة

    .إخل.... هو غريه يءوإمنا أراد معىن مساكنة اهلمة لشيقة، احلق يف
ر نفيه أو إثباته خطأ، فمراعاة هلذا املعىن حيمل عليه لفظ  :الصورة الثالثة أن يكون املعىن الذى يريد املفسِّ

 د، وعلى هذا يكون اخلطأالقرآن، مع أنه ال يدل عليه وال ُيراد منه، وهو مع ذلك ال ينفى الظاهر املرا
الباطلة، وذلك   ما ذكره بعض املتصوفة من املعاين الدليل واملدلول معاً، وهذه الصورة تنطبق على واقعاً يف

عندما عرض لقوله  التفسري املنسوب البن عريب جاء يفكالتفسري املبىن على القول بوحدة الوجود، كما 
: امن قوله ىف تفسريه.. ﴾ تـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيالً َوٱذُْكِر ٱْسَم رَبَِّك وَ  ﴿: من سورة املزمل] ٨[اآلية  تعاىل يف

    .إخل.... اعرف نفسك وال تنسها فينسك هللا  يهو أنت، أ يواذكر اسم ربك الذ
ر نفيه أو إثباته خطأ، فمراعاة هلذا املعىن يسلب لفظ  يأن يكون املعىن الذ :الصورة الرابعة يريد املفسِّ

 ر املراد، وعلى هذا يكون اخلطأ يفوحيمله على ذلك اخلطأ دون الظاهالقرآن ما يدل عليه ويُراد به، 
الدليل واملدلول معًا، وهذه الصورة تنطبق على تفاسري أهل البدع، واملذاهب الباطلة، فتارة يلوون لفظ 

اجلبت : "ة الشيعةداللة عليه، كتفسري بعض غال ياللفظ أ عن ظاهره املراد إىل معىن ليس يف القرآن
بكر وعمر، و�رة حيتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن فيه تكلف غري  �يب" وتوالطاغ
بعض املعتزلة ففسَّر لفظ يصادم مذهبهم الباطل، كما فعل  وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآين مقبول،

ِضرَ  ﴿: من سورة القيامة] ٢٣ - ٢٢[اآليتني  قوله تعاىل يف يف" إىل" َا َ�ِظَرةٌ * ٌة ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ �َّ  ﴾ ِإَىلٰ َر�ِّ
�ظرة نعمة ر�ا، على التقدمي : واحد اآلالء، مبعىن النعم، فيكون املعىن" إىل"�لنعمة، ذها�ً منهم إىل أن 

    .والتأخري، وذلك كله ليصرف اآلية عما تدل عليه من رؤية هللا ىف اآلخرة
    :صورتني علىيرجع إىل اجلهة الثانية فهو يقع  يأ الذوأما اخلط

ر لغة،  ين يكون اللفظ حمتمًال للمعىن الذأ :األوىل ةالصور  ولكنه غري مراد، وذلك كاللفظ ذكره املفسِّ
ر فيحمله على معىن آخر  واملراد منه واحد بعينه، فيأيت. راللغة على معنيني أو أكث يُطلق يف يالذ املفسِّ

اجلماعة، والطريقة املسلوكة : اه يُطلق على معان، منهفإن" أُمَّة"من معانيه غري املعىن املراد، وذلك كلفظ 
قوله تعاىل  الدين يف على غري معىن الطريقة املسلوكة يفالدين، والرجل اجلامع لصفات اخلري، فحمله  يف
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  .غري صحيح وإن احتمله اللفظ لغة ﴾ ِإ�َّ َوَجْدَ� آَ�َءَ� َعَلٰى أُمَّةٍ  ﴿: من سورة الزخرف] ٢٢[اآلية  يف
اآلية، وإمنا املراد معىن آخر غري  ملعىن بعينه، ولكنه غري ُمراد يف أن يكون اللفظ موضوعاً  :صورة الثانيةال

ر يف ما وضع له اللفظ بقرينة تعيني املعىن املراد، ألنه اكتفى بظاهر اللغة،  السياق مثًال، فيخطئ املفسِّ
من سورة ] ٥٩[اآلية  قوله تعاىل يف يف" مبصرة"سري لفظ ، وذلك كتفيعناه الوضعفشرح اللفظ على م

من اإلبصار �لعني، على أ�ا حال من الناقة، " مبصرة"جيعل  ﴾ َوآتـَيْـَنا َمثُوَد ٱلنَّاقََة ُمْبِصَرةً  ﴿: اإلسراء
    .آية واضحة: وهذا خالف املراد، إذ املراد

    :يالتعارض بني التفسري املأثور والتفسري �لرأ
قسم مذموم غري مقبول، وقسم ممدوح ومقبول، أما القسم املذموم، فال : مانقس يقلنا إن التفسري �لرأ

يعقل وجود تعارض بينه وبني املأثور، ألنه ساقط من أول األمر، وخارج عن حميط التفسري مبعناه 
    .الصحيح
 يو الذني التفسري املأثور، وهذا هيعقل التعارض بينه وبي ال احملمود، فهذا هو الذ يسري �لرأوأما التف

أن  -ليكون الكالم على بصرية  -نريد أن نتكلم فيه ونعرض له �لبحث والبيان، غري أنه يتحتم علينا 
    :قولنعرض لبيان معىن هذا التعارض فن

بينهما، وذلك �ن يدل أحدمها على   املأثور معناه التقابل والتنايفوالتفسري يالتعارض بني التفسري العقل
األحوال، فكأن كًال منهما  خر يدل على نفيه، حبيث ال ميكن اجتماعهما حبال منإثبات أمر مثًال، واآل

املغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن  وأما إذا وجد�. عرض الطريق فمنع اآلخر من السري فيه وقف يف
رَاَط ٱْلُمْسَتِقيمَ  ﴿: اجلمع، فال ُيسمى ذلك تعارضًا، وذلك كتفسريهم م، �لقرآن، و�إلسال ﴾ ٱلصِّ

وإن تغايرت غري متنافية وال متناقضة، ألن طريق  وبطاعة هللا ورسوله، فهذه املعاينوبطريق العبودية، 
 تبارك ومثًال تفسريهم لقوله. اإلسالم هو طريق القرآن، وهو طريق العبودية، وهو طاعة هللا ورسوله

 يالسابق هو الذ: قيل فيه.. ﴾ِمنـُْهْم َساِبٌق ِبٱْخلَيـْرَاِت َفِمنـُْهْم ظَاِملٌ لِّنـَْفِسِه َوِمنـُْهْم مُّْقَتِصٌد وَ  ﴿: تعاىلو 
    .ُيصلِّى بعد فواته يأثنائه، والظامل هو الذ صلَّى يفيُ  يىف أول الوقت، واملقتصد هو الذ يُيصلِّ 
السابق َمن يُؤدى الزكاة املفروضة مع الصدقة، واملقتصد َمن يُؤدى الزكاة املفروضة وحدها، والظامل : وقيل

    .فسه من مينع الزكاة وال يتصدقلن
َضيُِّع للواجبات، إه ال تناىف بني هذين التفسريين و وغري خاف أن

ُ
ن تغايرا، ألن الظامل لنفسه يتناول امل

ول من يفعل اواملنتهك للحرمات، واملقتصد يتناول فاعل الواجبات و�رك احملرَّمات، والسابق يتن
    .رنات، فكل ذكَر فرداً لعام على سبيل التمثيل ال احلصالواجبات ويتقرَّب بعد ذلك بز�دة احلس

  :ما �يت يه يوالتفسري النقل يفيها التعارض بني التفسري العقل حيصل وإن الصور العقلية اليت.. هذا
    .قطعياً والنقل قطعيًا كذلك يأن يكون العقل :أوالً 
    .أن يكون أحدمها قطعياً واآلخر ظنياً  :�نياً 
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    .خر ظنياً كذلكاآلن أحدمها ظنياً و أن يكو  :�لثاً 
، ومن احملال أن يتناقض الشرع مع يوقطع يضية، ألنه ال يعقل تعارض بني قطعأما الصورة األوىل، ففر 

    .لالعق
إذا تعذَّر اجلمع ومل ميكن التوفيق، أخذًا �ألرجح  منهما ُمَقدَّم على الظين يفالقطع: وأما الصورة الثانية

    .وعمالً �ألقوى
وإن تعذَّر . ، وجب محل النظم الكرمي عليهمايوالنقل يفإن أمكن اجلمع بني العقل: ثالثةأما الصورة الو 

من طريق صحيح، وكذا يـَُقدَّم ما صحَّ عن الصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلص إن ثبت ُقدَِّم التفسري املأثور عن النيباجلمع، 
إليه أميل، الحتمال مساعه من الرسول صلى هللا التفسري، النفس  صحابة يفألن ما يصح نسبته إىل ال

    .عليه وسلم، وملا امتازوا به من الفهم الصحيح والعمل الصاحل، وملا اخُتصوا به من مشاهدة التنزيل
معروفًا �ألخذ عن أهل الكتاب أو  يلتفصيل، وذلك إما أن يكون التابعوأما ما يؤثر عن التابعني ففيه ا

وإن مل يُعرف �ألخذ عن أهل الكتاب . ين أهل الكتاب قدم التفسري العقلعال، فإن ُعِرف �ألخذ 
فحينئذ نلجأ إىل الرتجيح، فإن �يَّد  -كما هو الفرض   -  يارض ما جاء عنه مع التفسري العقلوتع

والشواهد، أحدمها بسمع أو استدالل رجحناه على اآلخر، وإن اشتبهت القرائن، وتعارضت األدلة 
ر، فنؤمن مبراد هللا تعاىل، وال نتهجم على تعيينه، وينزل ذلك منزلة ا�مل قبل تفصيله، األم توقفنا يف

    .واملتشابه قبل تبيينه
حقيقة اخلالف، مث  ينظرات العلماء إليه، وتلك ه يبقسميه، وهذه ه يفهذا هو التفسري العقل.. وبعد

  .وثيقاً قو�ً، وتتصل به اتصالً  تتعلق به تعلقاً  البحوث اليت يهذه ه
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         : قال شيخ اإلسالم
ونعوذ �� من شرور أنفسنا ومن  ،ونستغفره احلمد � نستعينه ..رب يسر وأعن برمحتك

شهد أن ال إله إال هللا وحده ال وأ ،ومن يضلل فال هادى له ،من يهده هللا فال مضل له ،سيئات أعمالنا
  .عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص تسليما شريك له وأشهد أن دمحما

مقدمة تتضمن قواعد كلية تعني على فهم  فقد سألين بعض األخوان أن أكتب له :أما بعد
والتنبيه على  ،منقول ذلك ومعقوله بني احلق وأنواع األ�طيل والتمييز يف ،القرآن ومعرفة تفسريه ومعانيه

التفسري مشحونة �لغث والسمني والباطل الواضح  فإن الكتب املصنفة يف ،األقاويل الدليل الفاصل بني
  .املبني واحلق

مزيف  فإماوما سوى هذا  ،عليه دليل معلوم قول وإما ،ما نقل مصدق عن معصومإوالعلم 
حبل هللا « هو ية إىل فهم القرآن الذماسّ وحاجة األمة  ،منقود موقوف ال يعلم أنه �رج وال وإمامردود 

 وال خيلق عن كثرة ،الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسن ،والصراط املستقيم املتني والذكر احلكيم
حكم  ومن ،ومن عمل به أجر ،من قال به صدق ،وال يشبع منه العلماء ،عجائبه يوال تنقض ،الرتديد

 اهلدى يف بتغىاومن  ،ومن تركه من جبار قصمه هللا ،صراط مستقيم ىلإومن دعا إليه هدى  ،به عدل
  .» غريه أضله هللا
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  .هللا تعاىل من إمالء الفؤاد وهللا اهلادي إىل سبيل الرشاد وقد كتبت هذه املقدمة خمتصرة حبسب تيسري

    : فصل

5    ﴿  :فقوله تعاىل ، هلم ألفاظهالقرآن كما بنيَّ   ألصحابه معاينبنيَّ  جيب أن يعلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص       

=   <  ;  :   9  8  7  :يتناول هذا وهذا ،]٤٤: النحل[ ﴾<  6     
هللا بن  كعثمان بن عفان وعبد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن« :وقد قال أبو عبد الرمحن السلمي

عشر آ�ت مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم  مسعود وغريمها أ�م كانوا إذا تعلموا من النيب ملسو هيلع هللا ىلص
وقال  ،حفظ السورة وهلذا كانوا يبقون مدة يف .» القرآن والعلم والعمل مجيعا فتعلمنا :قالوا ،والعمل

 بن عمر على حفظ البقرة عدةاوأقام  ،» أعيننا يف لَّ الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَ  كان « :أنس
  .ذكره مالك ،سنني قيل مثان سنني

ــــوق ]٢٩: ص[ ﴾F  E  D  C  B  G  ﴿ :وذلك أن هللا تعاىل قال          ــ   :الــ

﴿  c  b  a﴾ ]٢٤: دمحم[ وقال:   ﴿ u  t  s ﴾   ]وتدبر الكالم ، ]٦٨: املؤمنون

}  |   {  ~ ﴿ :ال تعاىلــــــق ، بدون فهم معانيه ال ميكن وكذلك   z  y﴾       
  .وعقل الكالم متضمن لفهمه]٢: يوسف[ 

 وأيضافالقرآن أوىل بذلك  ،نيه دون جمرد الفاظهمعا ومن املعلوم أن كل كالم فاملقصود منه فهم
 يفكيف بكالم هللا الذ ،فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحوه العادة متنع أن يقرأ قوم كتا� يفف



تفسري القرآن  وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف ،وسعاد�م وقيام دينهم ودنياهم هو عصمتهم وبه جنا�م
وكلما كان ، ىل من بعدهمإالصحابة فهو قليل �لنسبة  عني أكثر منه يفالتاب ان يفن كإوهو و  ،جدا قليال

من تلقى مجيع التفسري عن  ومن التابعني ،شرف كان االجتماع واالئتالف والعلم والبيان فيه أكثرأالعصر 
 ،»كل آية منه وأسأله عنها عرضت املصحف على ابن عباس أوقفه عند« : كما قال جماهد  ،الصحابة

 يعتمد على تفسريه الشافعي وهلذا ،» ذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك بهإ« : يوهلذا قال الثور 
التفسري يكرر الطرق عن  ممن صنف يف مام أمحد وغريهوكذلك اإل ،وغريمها من أهل العلم يوالبخار 

  .جماهد أكثر من غريه

وان كانوا قد  السنة، نهم علمالصحابة كما تلقوا ع واملقصود أن التابعني تلقوا التفسري عن
   .السنن �الستنباط واالستدالل بعض ستنباط واالستدالل كما يتكلمون يفبعض ذلك �ال يتكلمون يف

  

ذ العلم إ ،مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغري ذلك التفسري على نوعني منه ما االختالف يف
ن واملقصود � ،ما عن غري املعصومإعصوم و ما عن املإ ،واملنقول ما استدالل حمققإما نقل مصدق و إ

وهذا هو النوع األول منه ما ميكن معرفة الصحيح  ،املعصوم أو غري املعصوم جنس املنقول سواء كان عن
ىل إ من املنقول وهو ما ال طريق لنا وهذا القسم الثاين ،ومنه ما ال ميكن معرفة ذلك فيه منه والضعيف

  .فائدة فيه فالكالم فيه من فضول الكالمجزم �لصدق منه عامته مما ال 

 فمثال ما ال يفيد وال ،هللا نصب على احلق فيه دليال نإىل معرفته فإوأما ما حيتاج املسلمون 
ضرب به موسى  يالبعض الذ وىف ،لون كلب أصحاب الكهف دليل على الصحيح منه اختالفهم يف

وحنو ذلك فهذه  ،قتله اخلضر يالذاسم الغالم وىف  ،كان خشبها وما ،من البقرة وىف مقدار سفينة نوح
موسى  كاسم صاحب،ملسو هيلع هللا ىلص ن هذا منقوال نقال صحيحا عن النيبفما كان م ،النقل األمور طريق العلم �ا

عن كعب  كاملنقول  ،وما مل يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب ،أنه اخلضر فهذا معلوم
ال حبجة  إتكذيبه  فهذا ال جيوز تصديقه وال ،م ممن �خذ عن أهل الكتابووهب ودمحم بن اسحق وغريه

أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم  ذا حدثكمإ« : ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال الصحيح عن النيب كما ثبت يف
  .» بباطل فتصدقوه ما أن حيدثوكمإما أن حيدثوكم حبق فتكذبوه و إف

فمىت اختلف  ،هل الكتابأأنه أخذه عن  ن مل يذكرإ و وكذلك ما نقل عن بعض التابعني
ذلك عن بعض الصحابة نقال صحيحا  نقل يف وما ،التابعون مل يكن بعض أقواهلم حجة على بعض
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ملسو هيلع هللا ىلص أو من بعض  ن يكون مسعه من النيبأألن احتمال ، ليه أسكن مما نقل عن بعض التابعنيإفالنفس 
ومع جزم الصاحب فيما  ،ن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعنيوأل، من مسعه منه أقوى

االختالف  واملقصود أن مثل هذا ،هل الكتاب وقد �وا عن تصديقهمأفكيف يقال إنه أخذه عن  يقوله
ال دليل على  ياحلديث الذ ال يعلم صحيحه وال تفيد حكاية األقوال فيه هو كاملعرفة ملا يروى من يالذ

  .وأمثال ذلك صحته

 ،ليه و� احلمدإمنه فهذا موجود فيما حيتاج  ميكن معرفة الصحيح يوأما القسم األول الذ
 أمور منقولة عن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وغريه من األنبياء صلوات هللا يواملغاز  التفسري واحلديث فكثريا ما يوجد يف

�مور  فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف عليهم وسالمه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود
  .أخرى غري النقل

الدين قد نصب هللا األدلة على بيان ما فيها من  ليها يفإحيتاج  فاملقصود أن املنقوالت اليت   
 :مام أمحدوهلذا قال اإل ،واملالحم ياملغاز  التفسري أكثره كاملنقول يف ومعلوم أن املنقول يف ،صحيح وغريه

ألن الغالب  ،سنادإ يويروى ليس هلا أصل أ ،» يناد التفسري واملالحم واملغاز سإهلا  ليس ثالثة أمور «
ومن بعدهم   سحاقإوموسى بن عقبة وابن  يوالزهر  ما يذكره عروة بن الزبري والشعيب مثل ،املراسيل عليها

أهل  يس �ملغاز أعلم النا فان ،يوحنوهم ىف املغاز  يوالوليد بن مسلم والواقد يكيحىي بن سعيد األمو 
وأهل الشام كانوا أهل  ،أل�ا كانت عندهم فأهل املدينة أعلم �ا ،مث أهل العراق ،مث أهل الشام ،املدينة

سحاق إ وهلذا عظم الناس كتاب أيب ،ما ليس لغريهم فكان هلم من العلم �جلهاد والسري ،غزو وجهاد
  .الباب من غريه من علماء األمصارأعلم �ذا  يوزاعاأل وجعلوا ،ذلك صنفه يف يالذ يالفزار 

صحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أىب أأل�م  ،ن أعلم الناس به أهل مكةإف التفسريوأما 
الشعثاء وسعيد بن جبري  صحاب ابن عباس كطاووس وأيبأ ر�ح وعكرمة موىل ابن عباس وغريهم من

لى غريهم وعلماء أهل متيزوا به عومن ذلك ما  ،صحاب ابن مسعودأ وكذلك أهل الكوفة من ،وأمثاهلم
الرمحن  أخذ عنه مالك التفسري وأخذه عنه أيضا ابنه عبد يزيد بن أسلم الذ مثل ،التفسري املدينة يف

  .الرمحن عبد هللا بن وهب عبد وأخذه عن

املواطأة قصدا أو االتفاق بغري قصد كانت صحيحة  ذا تعددت طرقها وخلت عنإواملراسيل 
ما أن يكون كذ� تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ إو  ،مطابقا للخرب ما أن يكون صدقاإفان النقل  ،قطعا
  .العمد واخلطأ كان صدقا بال ريب فمىت سلم من الكذب ،فيه



مع العلم �ن أحدمها مل  ،ملسو هيلع هللا ىلص من وجهني عن النيب يتأتى فيه ذلك ياحلديث الذ يذا رو إوهلذا         
منا خياف على إو  ،ذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذبإسيما  �نه حق ال جزم ،�خذه عن اآلخر

 فان من عرف الصحابة كابن مسعود وأىب بن كعب وابن عمر وجابر وأىب ،النسيان والغلط أحدهم
رسول هللا صلى  سعيد وأىب هريرة وغريهم علم يقينا أن الواحد من هؤالء مل يكن ممن يتعمد الكذب على

وخربه خربة �طنة طويلة أنه  كما يعلم الرجل من حال من جربه  ،يه وسلم فضال عمن هو فوقهمهللا عل
  .وحنو ذلك موال الناس ويقطع الطريق ويشهد �لزورأليس ممن يسرق 

ن من عرف مثل أىب صاحل السمان واألعرج إف ،والبصرة وكذلك التابعون �ملدينة ومكة والشام
 ،احلديث �م مل يكونوا ممن يتعمد الكذب يفعلم قطعا أ ،وأمثاهلم موسليمان بن يسار وزيد بن أسل

أو  سعيد بن املسيب أو عبيدة السلمايندمحم بن سريين والقاسم بن دمحم أو  مثل ،فضال عمن هو فوقهم
 ن الغلط والنسيان كثريا ما يعرضإف ،اف على الواحد من الغلطمنا خيُ إو  ،األسود أو حنوهم علقمة أو
وعروة  يوالزهر  كما عرفوا حال الشعيب،  ومن احلفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا لإلنسان،

ن ابن شهاب إيقول القائل  نه قدإف ،زمانه يف يزمانه والثور  يف يال سيما الزهر  ،وأمثاهلم يوقتادة والثور 
  .ال يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه يالزهر 

 يوالواحد يرويه الثعليب يل احلديث الذمث عة كبريةوىف التفسري من هذه املوضوعات قط
  .نه موضوع �تفاق أهل العلمإف ىف فضائل سور القرآن سورة سورة يوالزخمشر 

كتب   كان حاطب ليل ينقل ما وجد يفلكنه  و ، نفسه كان فيه خري ودين هو يف والثعليب
بية لكن هو أبعد عن كان أبصر منه �لعر  صاحبه يوالواحد ،التفسري من صحيح وضعيف وموضوع

لكنه صان تفسريه عن األحاديث املوضوعة  من الثعليب تفسريه خمتصر يوالبغو  ،السالمة واتباع السلف
 ،اجلهر �لبسملة األحاديث الكثرية الصرحية يف مثل ،كتب التفسري كثرية  واملوضوعات يف، واآلراء املبتدعة

 ومثل ما روى يف ،نه موضوع �تفاق أهل العلمإف ،الصالة تصدقه خبامته يف الطويل يف يِّ وحديث عل
  .يّ لك � عَ نُ ذُ أ ،﴾ ذن واعيةأها يوتع ﴿ ،يٌّ لأنه عَ  ﴾ ولكل قوم هاد ﴿ :قوله

                     

ما يعلم �الستدالل ال �لنقل فهذا أكثر ما فيه  االختالف وهو يمن مستند وأما النوع الثاين
يذكر فيها   حسان فان التفاسري اليتو�بعيهم �الصحابة والتابعني  ا بعد تفسريتاخلطأ من جهتني حدث

الرزاق ووكيع وعبد بن  من هاتني اجلهتني مثل تفسري عبد يءيكاد يوجد فيها ش كالم هؤالء صرفا ال



وأىب بكر  سحق بن راهويه وبقى بن خملدإمام أمحد و إليم ومثل تفسري احَ براهيم دُ إالرمحن بن  وعبد محيد
هللا بن ماجه  وأىب عبد يد وابن جرير وابن أىب حامت وأىب سعيد األشجنَ ر وسفيان بن عيينة وسُ بن املنذ

قوم فسروا القرآن  :والثاين . القرآن عليها لفاظأمث أرادوا محل  قوم اعتقدوا معاين :حدمهاأ . وابن مردويه
ىل املتكلم �لقرآن إنظر الناطقني بلغة العرب من غري  مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من

   !واملنزل عليه واملخاطب به

. والبيان لفاظ القرآن من الداللةأىل ما تستحقه إرأوه من غري نظر  يفاألولون راعوا املعىن الذ
ىل ما يصلح للمتكلم به إمن غري نظر  أن يريد به العريب واآلخرون راعوا جمرد اللفظ وما جيوز عندهم

ذلك  اللغة كما يغلط يف احتمال اللفظ لذلك املعىن يف ن يفما يغلطو  ء كثريامث هؤال ،ولسياق الكالم
 ذلك كما يغلط يف  ،فسروا به القرآن يصحة املعىن الذ ريا ما يغلطون يفأن األولني كث كما،  الذين قبلهم

  .أسبق ىل اللفظإخرين ىل املعىن أسبق ونظر اآلإن كان نظر األولني إو  ،اآلخرون

دل عليه وأريد به و�رة حيملونه على ما مل يدل  �رة يسلبون لفظ القرآن ماواألولون صنفان 
 فيكون خطؤهم يف ،ثباته من املعىن �طالإيكون ما قصدوا نفيه أو  وىف كال األمرين قد ،عليه ومل يرد به
  .املدلول الدليل ال يف يكون حقا فيكون خطؤهم يف وقد ،الدليل واملدلول

الدليل  فالذين أخطأوا يف ،تفسري احلديث أيضا يف نه وقعإفسري القرآن فت وهذا كما أنه وقع يف
عليه األمة الوسط الذين ال  ياعتقدوا مذهبا خيالف احلق الذ، واملدلول مثل طوائف من أهل البدع

�رة يستدلون ��ت  ،ىل القرآن فتأولوه على آرائهمإاألمة وأئمتها وعمدوا  جيتمعون على ضاللة كسلف
   .مواضعه و�رة يتأولون ما خيالف مذهبهم مبا حيرفون به الكلم عن ،وال داللة فيها هبهمعلى مذ

  

  ؟فما أحسن طرق التفسري :فإن قال قائل

نه قد فسر إمكان ف فما أمجل يف ،ذلك أن يفسر القرآن �لقرآن صح الطرق يفأن إ :فاجلواب 
  .موضع آخر مكان فقد بسط يف يفوما اختصر  ،آخر ىف موضع

 مام أبو عبدبل قد قال اإل ،للقرآن وموضحة له شارحة فإ�ا ،فان أعياك ذلك فعليك �لسنة 
قال هللا  ،» رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهو مما فهمه من القرآن كل ما حكم به« :يدريس الشافعإهللا دمحم بن 
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 كما ينزل  يعليه �لوح والسنة أيضا تنزل، السنة يعىن » أوتيت القرآن ومثله معه ينإال أ« :هللا عليه وسلم

�دلة كثرية ليس  وغريه من األئمة على ذلك يمام الشافعوقد استدل اإل ،ال أ�ا تتلى كما يتلى ،القرآن
  .هذا موضع ذلك

كما قال رسول هللا صلى هللا   ،جتده فمن السنة ن ملإف ،نك تطلب تفسري القرآن منهأ ؛والغرض      
 :قال»  ؟ ن مل جتدفإ «:قال ،بكتاب هللا :قال ،» ؟ حتكم مب« :نىل اليمإعليه وسلم ملعاذ حني بعثه 

 ،صدره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف فضرب :قال ،رأىي أجتهد :قال ،» ؟ فان مل جتد« : قال ،بسنة رسول هللا
املساند  ث يفحلديوهذا ا ،» هللا رسولَ  يهللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا يرض رسولِ رسوَل  وفق  ياحلمد � الذ« :وقال

  . جيد �سنادوالسنن 

            

�م إف ،ىل أقوال الصحابةإذلك  رجعنا يف ،السنة يف القرآن وال ذا مل جند التفسري يفإ ؛وحينئذ
وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح  ،اختصوا �ا واألحوال اليت ملا شاهدوه من القرآن ،أدرى بذلك

 عبد :واألئمة املهديني مثل ،علماؤهم وكرباؤهم كاألئمة األربعة اخللفاء الراشدين سيما ال ،والعمل الصاحل
نبأ� جابر بن نوح أ حدثنا أبو كريب قال :يبو جعفر دمحم بن جرير الطرب أمام قال اإل ،هللا بن مسعود

له إال  يوالذ « - مسعود يعىن ابن -هللا  قال عبد :أنبأ� األعمش عن أىب الضحى عن مسروق قال
ولو أعلم مكان أحد أعلم  ،نزلت وأينعلم فيمن نزلت أال وأ� إ ،ما نزلت آية من كتاب هللا !غريه

كان « :عن أىب وائل عن ابن مسعود قال يضاأ وقال األعمش ،»ألتيته بكتاب هللا مىن تناوله املطا� 
 احلرب البحر عبد :منهمو ، » يعرف معانيهن والعمل �ن ذا تعلم عشر آ�ت مل جياوزهن حىتإالرجل منا 

اللهم « :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وترمجان القرآن بربكة دعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص له حيث قال هللا بن عباس ابن عم
بشار أنبأ� وكيع أنبأ� سفيان عن  حدثنا دمحم بن :وقال ابن جرير ،» الدين وعلمه التأويل فقهه يف

 ،» نعم ترمجان القرآن ابن عباس« :ابن مسعود هللا يعىن قال عبد :مسروق قالاألعمش عن مسلم عن 
سفيان عن األعمش عن مسلم بن صبيح أىب الضحى  زرق عنسحاق األإمث رواه عن حيىي بن داود عن 
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مث رواه عن بندار عن جعفر  ،» الرتمجان للقرآن ابن عباس نعم« :عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال
 ،ىل ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارةإسناد صحيح إ ألعمش به كذلك فهذابن عون عن ا

فما  ،ر بعده ابن عباس ستا وثالثنيمِّ وعُ  ،سنة ثالث وثالثني على الصحيح وقد مات ابن مسعود يف
هللا بن  عبد يٌّ استخلف عل« :وقال األعمش عن أىب وائل ،العلوم بعد ابن مسعود ظنك مبا كسبه من

لو  سورة النور ففسرها تفسريا :وىف رواية ،خطبته سورة البقرة فقرأ يف ،املوسم فخطب الناس باس علىع
  .» مسعته الروم والرتك والديلم ألسلموا

تفسريه عن هذين الرجلني ابن  الكبري يف يدِ السُّ  الرمحن مساعيل بن عبدإوهلذا غالب ما يرويه 
أ�حها  حيكونه من أقاويل أهل الكتاب اليتينقل عنهم ما  بعض األحيان ولكن يف ،مسعود وابن عباس

 سرائيل وال حرج ومن كذب على متعمداإ لغوا عىن ولو آية وحدثوا عن بينب« :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال
قد أصاب  هللا بن عمرو وهلذا كان عبد ،هللا بن عمرو عن عبد يرواه البخار  ،»فليتبوأ مقعده من النار

 ذن يفاحلديث من اإل فكان حيدث منهما مبا فهمه من هذا ،الريموك زاملتني من كتب أهل الكتاب يوم
  : �ا على ثالثة أقسامإلالستشهاد ال لالعتقاد ف سرائيلية تذكرولكن هذه األحاديث اإل ذلك

  .له �لصدق فذاك صحيح ما علمنا صحته مما �يدينا مما يشهد :أحدها 

  .خيالفه به مبا عند� مماما علمنا كذ :والثاين

وجتوز  ،فال نؤمن به وال نكذبه ،وال من هذا القبيل ال من هذا القبيل ،ما هو مسكوت عنه :والثالث
 وهلذا خيتلف علماء أهل الكتاب يف ،ىل أمر ديينإفائدة فيه تعود  وغالب ذلك مما ال ،حكايته ملا تقدم
مثل هذا أمساء أصحاب  كما يذكرون يف  ،كعن املفسرين خالف بسبب ذل و�يت ،مثل هذا كثريا

أحياها هللا  وأمساء الطيور اليت ،الشجر كانت يوعصا موسى من أ ،وعد�م الكهف ولون كلبهم
ىل إ ،كلم هللا منها موسى  ونوع الشجرة اليت ،ضرب به القتيل من البقرة يالبعض الذ وتعيني ،براهيمإل

ولكن  ،وال دينهم دنياهم تعيينه تعود على املكلفني يف فائدة يفمما ال  ،القرآن ذلك مما أ�مه هللا يف غري

I  H  G     F  E   ﴿: كما قال تعاىل  ،ذلك جائز اخلالف عنهم يف نقلُ 

  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  ON   M     L  K  J

 h  g    f  e  d   c      b   a  ̀    _  ̂   ]\  [  Z﴾ ] ٢٢: الكهف[.  

نه إف ،مثل هذا يف يهذا املقام وتعليم ما ينبغ اآلية الكرمية على األدب يففقد اشتملت هذه 
ذ لو كان إ ،فدل على صحته ،القولني األولني وسكت عن الثالث ضعف ،تعاىل أخرب عنهم بثالثة أقوال

قل رىب  ﴿ :مثل هذا فيقال يف ،ىل االطالع على عد�م ال طائل حتتهإرشد أ مث ،�طال لرده كما ردمها



 فال متار فيهم ﴿ :فلهذا قال ،ال قليل من الناس ممن اطلعه هللا عليهإما يعلم بذلك  فانه ،﴾ م بعد�مأعل
يعلمون من  فإ�م ال ،وال تسأهلم عن ذلك ،ال جتهد نفسك فيما ال طائل حتته يأ ﴾ مراء ظاهرا إال

  .ال رجم الغيبإذلك 

ن ينبه على أذلك املقام و  يفتستوعب األقوال  أن ،حكاية اخلالف فهذا أحسن ما يكون يف
ا ال فائدة حتته اخلالف ومثرته لئال يطول النزاع واخلالف فيم وتذكر فائدة ،الصحيح منها ويبطل الباطل

ذ قد إ ،مسألة ومل يستوعب أقوال الناس فيها فهو �قص يف فأما من حكى خالفا ،همفيشتغل به عن األ
�قص  فهو ،وال ينبه على الصحيح من األقوال ،يطلقهأو حيكى اخلالف و  ،تركه يالذ الصواب يف يكون
 بَ كذلك من نصَ   .فقد أخطأ أو جاهالً  !د الكذبفقد تعمَّ  غري الصحيح عامداً  حَ فان صحَّ  .أيضا

   ! قولني معىنً  ىل قول أوإويرجع حاصلها  ،اخلالف فيما ال فائدة حتته أو حكى أقواال متعددة لفظاً 
  . للصواب وهللا املوفق زورٍ  فهو كالبس ثوَيبْ  ،ليس بصحيح مبا رَ فقد ضيع الزمان وتكثـَّ 

  

فقد رجع كثري من األئمة  ،وال وجدته عن الصحابة ،السنة القرآن وال يف ذا مل جتد التفسري يفإ
 :سحاقإكما قال دمحم بن  ،التفسري فانه كان آية يف ،بن جرب كمجاهد؛ ىل أقوال التابعنيإذلك  يف

ىل إثالث عرضات من فاحتته  عرضت املصحف على ابن عباس« :ن جماهد قال�ن بن صاحل عأحدثنا 
 يالبصر  يحدثنا احلسني بن مهد :قال يىل الرتمذإوبه  ،» خامتته أوقفه عند كل آية منه واسأله عنها

ليه إوبه  ،» ال وقد مسعت فيها شيئاإالقرآن آية  ما يف« :قال قتادةالرزاق عن معمر عن  حدثنا عبد
لو كنت قرأت قراءة « :جماهدقال  :عيينة عن األعمش قال نا ابن أىب عمر حدثنا سفيان بنحدث :قال

حدثنا أبو   :وقال ابن جرير ،» عباس عن كثري من القرآن مما سألت ابن مسعود مل احتج أن أسأل ابن
 سأل ابن جماهدارأيت « :غنام عن عثمان املكى عن ابن أىب مليكة قال حدثنا طلق بن :كريب قال

 ،» اكتب حىت سأله عن التفسري كله :فيقول له ابن عباس :قال هُ لواحَ أالقرآن ومعه  عباس عن تفسري
  .» ذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك بهإ« :يقول يسفيان الثور  وهلذا كان

ومسروق بن  يبن أىب ر�ح واحلسن البصر  وكسعيد بن جبري وعكرمة موىل ابن عباس وعطاء
وغريهم من التابعني  ،بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم سيب وأىب العالية والربيعجدع وسعيد بن املاأل

لفاظ حيسبها من ال علم عنده األ عبارا�م تباين يف اآلية فيقع يف أقواهلم يف فتذكر ،و�بعيهم ومن بعدهم



 نهم من ينصوم ،ء بالزمه أو نظريهين منهم من يعرب عن الشإف !وليس كذلك ،فيحكيها أقواال اختالفا
  .ياهلاد وهللا ..فليتفطن اللبيب لذلك ،ماكنكثري من األ  والكل مبعىن واحد يف ،ء بعينهيعلى الش

فكيف تكون حجة  ،الفروع ليست حجة يف أقوال التابعني«  :وقال شعبة بن احلجاج وغريه
أمجعوا على ذا إما أ ،وهذا صحيح ،خالفهمن يعىن أ�ا ال تكون حجة على غريهم مم ،»؟ التفسري يف

يكون قول بعضهم حجة على بعض وال على من  ن اختلفوا فالإف ،كونه حجة  ء فال ير�ب يفيالش
  .ذلك قوال الصحابة يفأأو عموم لغة العرب أو  ىل لغة القرآن أو السنةإذلك  ويرجع يف ،بعدهم

                           

على عن سعيد حدثنا سفيان حدثنا عبد األمؤمل  حدثنا ،فحرام يفأما تفسري القرآن مبجرد الرأ
القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من  من قال يف«  : ملسو هيلع هللا ىلص ول هللاــقال رس : بن جبري عن ابن عباس قال

قال  :عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال على الثعليباأل حدثنا سفيان عن عبد حدثنا وكيع ،» النار
حدثنا  :قال يالرتمذ ىلإوبه  ،» القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار من قال يف « :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

 قال حدثنا أبو عمران اجلوين يو حزم القطعل قال حدثنا سهيل أخحسان بن هال عبد بن محيد حدثين
 :يقال الرتمذ ،» خطأفقد أ فأصاب برأيهالقرآن  يف من قال« :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن جندب قال

  .سهيل بن أىب حزم يف هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل احلديث

أن يفسر القرآن  أ�م شددوا يف ،ملسو هيلع هللا ىلص وغريهم صحاب النيبأوهكذا روى بعض أهل العلم من 
س الظن �م فلي ،هل العلم أ�م فسروا القرآنأجماهد وقتادة وغريمها من  روى عن يوأما الذ ،بغري علم

 ل أنفسهم وقد روى عنهم ما يدل على ما قلنا أ�م ملبَ أو من قِ  ،القرآن وفسروه بغري علم أ�م قالوا يف
وسلك غري ما  فقد تكلف ما ال علم له به برأيه،القرآن  فمن قال يف ،نفسهم بغري علمأل بَ يقولوا من قِ 

كمن حكم بني  ،مر من �بهاأل ألنه مل �ت ،أنفس األمر لكان قد أخط صاب املعىن يفأفلو أنه  ،مر بهأُ 
لكن يكون أخف جرما ممن  ،األمر ن وافق حكمه الصواب ىف نفسإالنار و  الناس على جهل فهو يف

Z   Y     ﴿: فقال كاذبني  ةَ فَ ذَ وهكذا مسى هللا تعاىل القَ  ،أخطأ وهللا أعلم   X  W  V  U

 ،نفس األمر قذف من زىن يف قد فالقاذف كاذب ولو كان، ]١٣: النور[ ﴾]  \  [  ^  
  .وهللا أعلم . خبار به وتكلف ما ال علم له بهألنه أخرب مبا ال حيل له اإل

كما روى شعبة عن سليمان عن   ،علم هلم به ج مجاعة من السلف عن تفسري ما الوهلذا حترَّ 
ذا قلت إ ظلينتُ  مساءٍ  يُّ أو  ينلُّ قِ تُ  أرضٍ  يُّ أ« :الصديق قال أبو بكر :هللا بن مرة عن أىب معمر قال عبد
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عن العوام بن  حدثنا حممود بن يزيد :القاسم بن سالم وقال أبو عبيد ،» كتاب هللا ما مل أعلم  يف
مساء  يأ« :فقال ،﴾ وأ��  وفاكهةً  ﴿: أ� بكر الصديق سئل عن قوله نأ يبراهيم التيمإحوشب عن 

حدثنا  :وقال أبو عبيد أيضا ،منقطع ،» لمكتاب هللا ما ال أع  قلت يف ن أ�إ أرض تقلين يوأ تظلين
هذه الفاكهة قد « :فقال ﴾ وأ��  وفاكهةً  ﴿ :أن عمر بن اخلطاب قرأ على املنرب نسأيزيد عن محيد عن 

 :وقال عبد بن محيد ،»ن هذا هلو التكلف � عمرإ« :ىل نفسه فقالإمث رجع  ،»؟  بُّ عرفناها فما األَ 
كنا عند عمر بن اخلطاب   :محاد بن زيد عن �بت عن أنس قالحدثنا  :حرب قال حدثنا سليمان بن
ن هذا هلو التكلف إ« :مث قال ؟ما األبُّ  :فقال ،﴾ وأ��  وفاكهةً  ﴿ :فقرأ ،أربع رقاع وىف ظهر قميصه
  .»تدريه فما عليك أن ال

ه نُ و ال فكَ إو  بُّ منا أرادا استكشاف علم كيفية األإ هللا عنهما يله حممول على أ�ما رضوهذا ك

½   ﴿: تعاىل هل لقولهرض ظاهر ال ُجي من األ تاً بْ نَـ    ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³

  À  ¿   ].٣٠ - ٢٧: عبس[ ﴾ ¾  

 :مليكة حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أيب :براهيم قالإحدثنا يعقوب بن  :وقال ابن جرير
   . سناده صحيحإ ،» فيها ن يقولَ أ فأىب ،لقال فيها ئل عنها بعضكملو سُ  ،ئل عن آيةن ابن عباس سُ أ«

ابن  سأل رجلٌ  :مليكة قال يبأيوب عن ابن أعن  براهيمإمساعيل بن إوقال أبو عبيد حدثنا 
فقال  ؟ لف سنةأفما يوم كان مقداره مخسني  :ابن عباس فقال له سنةٍ  كان مقداره ألفَ   عباس عن يومٍ 

فكره أن  ،» علم �ماأكتابه هللا   ان ذكرمها هللا يفمها يوم« :عباس فقال ابن ،ك لتحدثينمنا سألتُ إ :الرجل
  .يعلم ال كتاب هللا ما  يقول يف

ميمون عن الوليد  بن يبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدإابن  يعقوب يعين حدثين :وقال ابن جرير       
 جُ رِّ حَ أُ « :فقال ،القرآن هللا فسأله عن آية من ىل جندب بن عبدإقال جاء طلق بن حبيب  ،بن مسلم

حيىي بن سعيد عن  وقال مالك عن ،» ن جتالسينأ« :أو قال ،»عين متَ ملا قُ  مسلماً  ن كنتَ إعليك 
  .» القرآن شيئا نقول يف � الإ« :قال ،من القرآن ئل عن تفسري آيةٍ ذا سُ إأنه كان  ،سعيد بن املسيب

املعلوم من  يف الإأنه كان ال يتكلم  :املسيب وقال الليث عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن
ال « :سعيد بن املسيب عن آية من القرآن فقال سأل رجلٌ  :وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال ،القرآن
 :وقال ابن شوذب ،يعىن عكرمة ،» ءيفى عليه منه شخيال  من يزعم أنه لْ وسَ  ،عن القرآن تسألين
ذا إف ،علم الناسأاحلرام وكان بن املسيب عن احلالل و  سعيد كنا نسأل«  :يزيد بن أىب يزيد قال حدثين

  .» مل يسمع القرآن سكت كأنْ  سألناه عن تفسري آية من
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 :هللا بن عمر قال حدثنا محاد بن زيد حدثنا عبيد أمحد بن عبدة الضيب وقال ابن جرير حدثين
دمحم هللا والقاسم بن  منهم سامل بن عبد ،التفسري ليعظمون القول يف �مإو  ،لقد أدركت فقهاء املدينة «

 :هللا بن صاحل عن الليث عن هشام بن عروة قال وقال أبو عبيد حدثنا عبد ،» و�فع وسعيد بن املسيب
عن دمحم بن  ييوب وابن عون وهشام الدستوائأوقال  ،» من كتاب هللا قط آيةً  لَ �وَّ  أيب ما مسعتُ  «

  لنزِ كانوا يعلمون فيم أُ   ذهب الذين« :فقال ،عن آية من القرآن عبيدة السلماين سألتُ  :قال سريين
  .» هللا وعليك �لسداد قِ اتَّ القرآن فَ 

ذا إ« :بيه قالأهللا بن مسلم بن يسار عن  عبيد بو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عنأوقال 
كان   :براهيم قالإحدثنا هشيم عن مغرية عن  ،» بعده حدثت عن هللا فقف حىت تنظر ما قبله وما

وهللا ما  « :قال الشعيب ،السفر قال يبأهللا بن  شعبة عن عبد وقال ،يهابونهصحابنا يتقون التفسري و أ
بو عبيد حدثنا هشيم أنبأ� عمر بن أىب أوقال  ،» ولكنها الرواية عن هللا ،عنها ال وقد سألتُ إمن آية 
  .» منا هو الرواية عن هللاإاتقوا التفسري ف« :عن مسروق قال الشعيب زائدة عن

 جهم عن الكالم يفعلى حترُّ  السلف حممولةٌ  وما شاكلها عن أئمةفهذه اآل�ر الصحيحة 
عن  يوهلذا رو  ،فال حرج عليه ،يعلم من ذلك لغة وشرعا ما من تكلم مباأف ،التفسري مبا ال علم هلم به
وهذا هو  ،وال منافاة أل�م تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه ،التفسري هؤالء وغريهم أقوال يف

   .كل أحدالواجب على  

  

 

 


