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 اإلهــداء
طاملا  أنفاُسك الطاهرة نفسي له الفداء... ...صلى هللا عليه وآله وسلم صاحب خرب السماء
كلُّ بر ٍّ أمنيٍّ مبنيٍّ رش           يد... ف ل  من   -اي س           يد - فكان من يديك أقْ رََأت الكتاب اجمليد...

...وبَِلَي خلٌ  ورثوا الكتاب...أيخذون عرض هذا األدىن... طمعاً يف السراب -اي سيد - بعدهم
: إن س              هم على حر  جون اتيالقرآن يف ص             دور أقوالٍّ كما .بلى القياب... وانطل  امل  م  م 

 الكتاب لفي ضاللٍّ مبني...
 -اي سيد -فوه، ورموا به يف غياابت اجلب، وكانوا فاعلني...وهم ُيصِعدون... ُيصِعدون فحر  

اُيَِ  نايت هللا  ٌن قل وحش       ر  الص       در لذلك بعويل األس       وار،  يل...وال يلوون على أحد...واش       ْ
وم ٌ من املؤم ني للح  كارهون...جيادلون يف  وُسُِعت آهات نداء احل  خل  أس              وار العويل...

ر  إت حطموا ابس          تكبارهم التواص          ي   ٍّ قوم م وا احل  بعدما .بني، وهم ي ظرون... وأحلُّ  اخُلس          ْ
يد ع دهم هو الُعجاب... فمس    ا حنٌي من ..وص   ار ما س   وا الكتاب اجمل.وص   رب، وهم ال يش   عرون

الدهر اتهت ع ا فيه حقيقة املتاب...وأََفَل ع ا كل نورٍّ ص  ا ، و.ركت ا ش  فقة عبدٍّ ح  ص  غ، وَلِ ب ا 
بعو  مادايت املص           ا ، وات خلف ا هداايت علي ٍّ حكيم... فذهبت الريغ.. وبكى ال ار...وَأن  

ا ُ ُ َفم  َ د ََوَمْن يُِ ِن ا اءُ ل َ ُه ِمْن ُمْكرِلٍّ ِإن   أُح  ُ ا َيش                َ ُل م  َ ُ َ يَ ْفع  َ ...أمل .  دُع م يف [18]احلج:  { ا
 ...وأُِخذ علي م ميقاق الكتاب أال يقولوا على هللا إال احل ... ؟أُخراهم

يش      األ مان للووى، وي ية أمًة من اض    طرال الفت ة ح ا:   هذا  -اي حبييب-فكان نداؤك 
كٍّ ابلكتاب إنكم لن .ض       لوا بعده أبًداكوا به فالكتاب...فتمس        ٍَُس       ِ  ((، فس       ارري إ  اخل ات كلُّ 

ي د  إ  احل  وإ  طري ٍّ مس      تقيم...يبت ي احل  مظانه، وعلى ش      دة القروع انقلبوا ب عمةٍّ من هللا 
...مل هس   س    م س   وء... فإتا س   عي م مُحَم ٌد محموٌد أ د... كا علمت م من الكتاب اجمليد ... وفض   لٍّ

...ي تظرون ورود احلوض، وشروق مشسك أمامه...كأن لبًدا -وًفا وشوقًا-كادوا يكونون عليه حىت  
خيرون ل تقان...يبكون ابت اء ش  ربةٍّ ه يٍةٍّ ال  -اي حبييب-قة مص  ح ٍّ َعل ْمته...وما  الوا وج ك ور 

ليل ابن أل ون مع احلبيب اجل...يرددأبًدا -املا ظمٍت إ  يدك الش         ريفة.ظمأ بعدها قلوٌب وفى ط
 : -إت أمرهتم ابلتمسك بع ده- عبدٍّ 

 صلى هللا عليه وآله وسلم ال ي فد...ومرافقة نبي ا محمدٍّ  عيًماال ير.د...ون الل م أسالك إها ً 
 يف أعلى ج ان اخللد...
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 وشكر حنني
 إ : الذين سارعوا يف اخل ات، وسابقوا إ  م فرةٍّ من رهبم إب جاء أف ان املساعدة للكا.ب،

 اإلحسان، وار.فعت بعز التواضع عبادًة ح الكرمي الر ن: سانِ يَ مَ  فا دانت ب
األواب املتبتل/ إُساعيل عبد العال أ د املرخيي الشرقاو ،  القانتالشيخ م يتصدر محراهبَ 
 : -ر  ما هللا .عا -الدكتور/ أ د علي اإلمال  األواه امل يبوالشيخ امل بت 

يف -تعل  بكل ما ا.صل بكتاب هللا املبني، فصار كل واحدٍّ م كما م كما حب  ال أُشربتُ 
عبداً ح محمداً محموداً إماماً للمتقني، وجعلكما هللا سبحانه و.عا  سبباً يف أن يكون القرآن  -عيين

ما يف نبتُّ يف عواطفي، وأَ  عُّ شِ يَ  سر  يف جواحني، ونورًاارة ابخل  .َ شعوراً فياضاً ه  جسد ، وروحاً أم  
السبع املقاين  جل جالله ة العظمى  إت قد آاته هللا   نفسي أن استظ ار امرئٍّ آلايت الكتاب هو املِ 

، عسى أن ي ال (1  نيمٍّ والعاقبة للتقوا، فال هدن عي يه إ  ما سواه من متاريٍّ  ،والقرآن العظيم
عارٌ  يف  ل، فإتا صاِحُب ا، وما يكون تا إال وليد جماهدةٍّ، .ستصحب صرب أويل العز الدرجات العال

وات، والقرآن ُس كما غ  املفارق.. شفاًء ملا يف الصدور، ااألرض والسمعرفات، نبيٌل يف رايض 
الواث .. فأحببتكما حب  املل و  الوام .. وإين ألرجو  وهدًا، وموعظًة، وَ ْيداً يف إهانكما امل بتِ 

 . ضله كان عليكما كب ًاواهنا  إن فلكما يف اآلخرة ر ًة من ربكما .رج
ٌة من ريب أرجوها، صحبت م ر  شيوخي، فقد حف تين ب عمةِ  وهضي مرشدًا ملس هتم سائرُ  

قد جتسدت  [31 ُمَبارًَكا{ ]مرمي:ََوَجَعَليِن  :ه و كاًة أطلب ا وأدعوها، فرأيت في م معىنؤ وح ا ً أ.في
يقية، ها.ِ  بشراً نقياً، و.وُستُ  ا.بعين أهدك صراطاً سوايً(، فقذفوا يف قليب أن  بين!  اي ا: فُ في م الصدِ 

 جي من .بعة الِو ر، وال .رفع ال .دخل معي القرب، وال .ُ  -علمًا كانت، أو متاعاً - هبار  الدنيا
اإلصر، وبذروا يف  معاين:  ربِ  علمين الكتاب واحلكمة، وعلمين ما مل أكن أعلم، واجعل فضلك 

 غ يل ابلس  يف هذا الصراط فتحاً مبي اً قوهاً. علي  عظيماً(، عسى أن يُفت
 هللا لكم من ر ته، وجعل لكم لسان صدقٍّ علياً.  بَ وإ : سائر املباركني املفلحني: وهَ 

  

                                                           

  .يُعر  له نسب فالص  ب   قومه لاملدِعي  ، والمة من عالمات الش رِ  ُُتيِ زهله عالالذ  ٍيم الزنيم الل (1 
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 املقـــدمة
 من نعمه.  واحدةٍّ  ال يفي بشكر نعمةٍّ  احلمدِ  (1 ْ دُ  ين رضاه، وإن كان جُ ل ِ ب َ احلمد ح  داً ي ُ 

وسلم على ال يب املصطفى، واخلليل صلِ   م  الل  .  يف  دك ومرضا.كعن .قص   الل م جتاو 
خلقك عدد  ،وسالمًا دائمني يف كل حلظة أبداً  اجملتىب، والشفيع املرجتى، وعلى آله وصحبه صالةً 

 كلما.ك التامات املباركات، وبعد:ورضا نفسك و نة عرشك ومداد  
 ما الوظيفة النبوية الثالثية؟

 إبالغَ  رولُ ه يَ  د غايَته، و.كل  من الُوْسِع هنايتَ  َ من اجل لى هللا عليه وآله وسلمصهللا رسول بذل 
مراقي اوداية،  دائبٍّ متواصلٍّ ليجعَل أمته يف أعلىرسالة الر ة للعاملني، وظ ر تلك يف عملٍّ 

حي الذ  الو  علىسًا مبادئ رايدهتا مؤس ِ  ،لبشريةالرحيمة ابملية وه َح ا ُسل م القيادة العلمية والع
السالل ََقْد َجاءَُكْم  لي قذ البشرية من اآلالل واألوهال، وليص ع وا به سبلَ   أمره هللا .عا  بتبلي ه

ُِ  نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنٌي   ُ َمِن ا.  َبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل الس اَلِل{ ]املائدة: 15ِمَن ا  ُ [، 16، 15( يَ ْ ِد  ِبِه ا
ظ رت يف الدعاء اإلبراهيمي  ،عمليةً  .عليميةً  أشكالٍّ  ثالثةَ ال بو  للوحي اإلوي  التبليغُ  قد أخذو 

ُلو َعَلْيِ ْم آاَيِ.َك َويُ َعلِ ُمُ ُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة  :اإلُساعيلي العظيم ُ ْم يَ ت ْ ََرب  َ ا َوابْ َعْة ِفيِ ْم َرُسواًل ِم  ْ
يِ ْم ِإن َك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَْ   ، فتأمل يف هذه األنوار لايا أن هذه الوظائ َ [129ِكيُم{ ]البقرة: َويُ زَكِ 

 يف مدار  القرب اإلوي، واملعرفة ال افعة:  .بين اإلنسانيةَ  القالثَ 
 : ما الذي مييز كل وظيفة من هذه الوظائف الثالث؟2س

ال اس أن من وظيفة التالوة .بني اللفظ القرآين، ويعلم في ا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم 
 خيرجوا اللفظ القرآين من خمرجه مع إعطائه حق ه ومستَحق ه، 

 وأما .عليُم الكتاب واحلكمة فُيَجلِ ي في ا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم معىن الكالل الرابين،
زكيُة وهبما ََتَْضرُّ أشجاُر التزكية، فتُ ْ ِبُت يف اإلنسان واحلياة من الفضائل كل  و ٍّ هبيج  إت الت

جتعل األمور ال ظرية والفكرية واقعاً عملياً .طبيقياً، فالتزكية هي التط   وال ماء، فالتط   من الرتائل، 
 .وال ماء للفضائل

                                                           

يف  كتابه .صحيغ الفصيغ( بي  ما ابن خالويه  وفرق "مج رة الل ة"ابن دريد ل تني يف معجمه جعل ما  بفتح ا–واجل د  -ضم اجليمب–اجل د  (1 
فقال: "فما كان من هذا الباب على فَ ْعَلة، ابلفتغ، ف و على املصدر للمرة الواحدة، وما .فريًقا يق  السؤال بداًل من أن ُيَسل م فيه املقال، 

، فقد يصغ تلك على فُ ْعَلة ابلضم ف و ملقدار الشيء، كقول ا: أكلت َأْكلةً واحدة، وهي أُْكَلةٌ طيبة، ولقمت َلْقمةً واحدة، وهي لُْقمة " كان
ُ ِ يف بعض الكلمات ال يف مجيع ا، وإتا نظرت إ  االستعمال القرآين جتد التعب  القرآين املميز يف قوله .عا :  َجْ َد َأْهَاهِنِْم{ َأَْقَسُموا اِب

ُدوَن ويف موضع واحد: ، يدل على أهنم أقسموا أب.عب أهانٍّ وأشق ا هكن أن .صل إلي ا ألس ت م مصدر الفعل َجَ دمخسة مواضع،  َاَل جيَِ
 معجم  الصحاع(: "اجْلَْ ُد األ هر   يفوقال ُجْ د بضم اجليم اسم املصدر ف و املقدرة واالستطاعة والطاقة، ف [79ِإال  ُجْ َدُهْم{ ]التوبة: 

ْمِر، َأْ  ابْ ُلْغ َغايَ َتَك. َواَل يُ َقاُل اْجَ ْد َواجْلُْ ُد: الط اَقُة. قال الفراء: اجْلُْ ُد اِبلض ِم الط اَقُة. واجلَْ ُد ابلفتغ من قولك: اْجَ ْد َجْ َدَك يف َهذا اأْلَ 
 ُجْ َدَك. َواجْلَْ ُد اِبْلَفْتِغ اْلَمَشق ة".
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.. إهنا صب ة -.عا  جمده-احلياة والكون بصب ة هللا  غُ بَ صْ .ُ  هبذه القالثية يف الوظيفة الرساليةو 
ما هكن أن .. أل .قولون: إن  ة رجه إ  ال ور من ُكَربِه وظُْلمِتهه، وَت.ؤنس العامل من َوحشتِ  هللا اليت

َ ًة وَ  يقدمه احلائرون؟يوا   الصب ة اإلوية ٍا  ُِ  ِصب ْ ُِ  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا َ َة ا حَنُْن َلُه َِصب ْ
 .[138 َعاِبُدوَن{]البقرة:

 : ما عالقة هذه الوظيفة الثالثية ابلقرآن الكرمي؟3س
وظائ  القالثة . بق  عن القرآن الكرمي لفظًا ومعىن و.طبيًقا، وأعظم ما يفعله املسلم بعد إ.قان ال

 اللفظ ف م املعىن حىت يقول ابلتطبي .
 : ما حدود املعاين اليت تنبثق من الكلمات القرآنية؟4س

لبصائر فيه : "كلما ا دادت ا-ر ه هللا–قال ابن القيم معاين الكلمات القرآنية ال . فد، كما 
 .(1 وكلما جبست معيَ ه فج َر وا ي ابيَع احلكمة .فج ًا"، أتماًل و.فك ًا  ادها هدايًة و.بص ًا

ولكن هذه املعاين اليت ال حدود وا ي ب ي أن .كون مقيدة كا أراده هللا م  ا، ولذا حنتا  إ  أصولٍّ 
ين اليت أرادها هللا إ  معانٍّ يزي  ا الشيطان .دل ا على معانيه و.فس ه وأتويله حىت ال خنر  عن املعا

  واألهواء البشرية.

.لقى » خ  القيال وأ َده، ف  هبذه الوظيفة القالثية  صلى هللا عليه وآله وسلمولقد قال ال يب 
وهكذا  ،القاين من اجليل األول القرآن الكرمي، و.لقى اجليلُ  صلى هللا عليه وآله وسلمم ه  األولُ  اجليلُ 
يف  هدايةٍّ للبشرية و.قدهه م ارَ  ،و.دبره ،وف مه ،حىت وصل إلي ا ل  ال حظ ا من .الو.ه(2 «اليكدو 

 .يةو اجملاالت احلي
 

 معرفة صحيح التأويل تكملة حلفظ كلمات التنزيل:
 : ما العالقة بني معرفة التأويل وكلمات التنزيل؟5س

 ا فقال .عا  تكره: َِإ   حَنُْن نَ ز ْلَ ا كلمات الت زيل هي األلفاظ القرآنية اليت وعد هللا  فظ
( اَل أَيْ.ِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ 41[، وقال: ََوِإن ُه َلِكَتاٌب َعزِيٌز  9الذ ِْكَر َوِإ   َلُه حَلَاِفظُوَن{ ]احلجر: 

يدٍّ{ ]فصلت:   [، 42، 41يََدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه .َ ْ زِيٌل ِمْن َحِكيمٍّ  َِ
ة التأويل يعز  حفظ كلمات الت زيل، وقد مجع هللا بي  ما يف قوله: ََوأَنْ زَْلَ ا إِلَْيَك الذ ِْكَر ومعرف

َ لِل  اِس َما نُ ز َِل إِلَْيِ ْم َوَلَعل ُ ْم يَ تَ َفك ُروَن{ ]ال حل:  [، لتبني لل اس اللفظ الذ  نزل إلي م، 44لِتُ َبنيِ 
املعىن الذ  ال حتتا  على .بيي ه لوضوحه أو إلمكاهنم أن ولتبني وم املعىن، ولعل م يتفكرون يف 

 يف موه. 
                                                           

 مقدمة مدار  السالكني، وهي مقدمٌة مايعٌة ابخل  املبني، وقوله: جبست.   (1 
 ( مقدمة الفو  الكب  للدهلو .  2 
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ويزيدك ف ًما وبياً  .قعيد إضايف يقرره هللا يف السورة نفس ا، فيقول: ََوَما أَنْ زَْلَ ا َعَلْيَك اْلِكَتاَب 
َ َوُُم ال ِذ  اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدا َوَرْ ًَة لَِقْولٍّ يُ ْؤمِ  [  فال اس ال يعرفون ما 64ُ وَن{ ]ال حل: ِإال  لِتُ َبنيِ 

 نزل إلي م حىت يتق وا .الوة كلمات الت زيل، ويدركوا أتويل ا الصحيغ.
َحَسَب َسعِته الفكرية.. لذا رأيت ثلًة من  القرآن اجمليد ه ا ال بد أن ي ف  كلُّ إنسانٍّ يف ف م 

عَة معانيه، ويبل  م مراَد ما يبني لل اس سَ  األولني، وثلًة من اآلخرين يسارعون قدهاً وحديقاً يف كتابة
م من كالِمه، ويُْظِ ر وم ُحَلَل مقاصِده ومراميه.   رهبِ 

ما  الت الكتاابت يف هذا املضمار العظيم .ايا.. وستظل .تجدد، .ُدِهُش الورا، و.رفع الراغبني 
ا أَنْ زَْلَ ا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى .ِبياٌن للسعادة القصوا: َمَ  -.عا  تكره-م  م إ  الذُّرا، ففي كتابه 

 [.3، 2( ِإال  َ.ْذِكرًَة ِلَمْن خَيَْشى{ ]طه: 2 

 وحرب للتضليل يف التأويل: ،التنزيل لتحريفاحلرب ضد القرآن.. حرٌب 
 : ما نوع احلرب اليت يشنها إبليس وجنوده وقبيله من اإلنس واجلن ضد القرآن؟6س

الذرية  يصدحياول أن الذ  إنه القبيل اجملرل  .دد  تلك املقصد املسَ ضد  الشيطاينُّ حيتشد القبيل 
  أعظم مصادر سعادهتا... و.تساءل: كي  حياول تلك؟عن  اآلدمية

 حياول أن يوقع ال اس يف .رك .عليم ألفاظ الت زيل، 
 ، حتريف التأويلوألنه ال يستطيع مع اجلميع أن يفعل تلك فإنه ي حط هبم َدرَكة أخرا إ  

 فماتا ص عوا؟
 ورجس األابطيل.، وخلطوا بني احل  األضاليل الكتاب أوهالَ  معاينَ  ألبسوالقد 

  .. وال َتطئ عي ك أن .راهم يسيطرون على القو.ني الكب .ني:تلك دأُب ج وِد إبليس أمجعني
يَس ََوُجُ وُد ِإبْلِ حية وصف م هللا بذلك يف قوله: إلبليس  يص ون ج ًدافالقوة العسكرية، 
 ف ذا هو املدلول الدقي  للوص  ابجل دية،، [95َأمْجَُعون{ ]الشعراء: 

 الققايف والسياسي كما بص رت هبم سورة اجملادلة يقومون بدور حزب إبليسالقوة السياسية، فو 
، [19{ ]اجملادلة: أُولٍََِك ِحْزُب الش ْيطَاِن َأاَل ِإن  ِحْزَب الش ْيطَاِن ُهُم اخْلَاِسُرونَ َيف قوله جل  تكره: 

  ...ف ذا هو املدلول الُعريف املعاصر لوصف م ابحلزبية
َفَِبِعز ِ.َك كب هم على . فيذ خطته، وحتقي  أهدافه فقال:   مذ حل نعم تلك دْأٌب ال خيل  

ُ ُم اْلُمْ َلِصنَي{ ]ص: 82أَلُْغِويَ    ُ ْم َأمْجَِعنَي   طاري القبيل ولقد است، [83، 82( ِإال  ِعَباَدَك ِم  ْ
صلى هللا  د  محم  واآلخرة خطباء الدنيا  فقد خطب ع ه سيدُ   البشر عن دي  م اإلبليسي أن جيتال
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ُْم عليه وآله وسلم وهو يرو  عن ربه جل جالله فيقول:    َوِإىنِ  َخَلْقُت ِعَباِدا ُح َ َفاَء ُكل ُ ْم َوِإهن 
ُ ْم َعْن  ُ ُم الش َياِطنُي فَاْجَتالَت ْ  .(1 ((ِديِ ِ مْ أَ.َ ت ْ

 قومةنضرة وسرورًا: إهنا  قابل اجل ود الشيطانية ال شطة لتحري  التأويل .را ما يُ َلقِ يكيف مو 
، ويبحقون عن التأويل  مقىن وفرادا يتفكرون يف القرآن وكلما.هح الراس ون ام اق جليلة م يبة

 الصادق آلايت كتابه وبي ا.ه. 
 الكتاب:هذا قصة أتليف 

اجلامعات يف مرحليت  طالبُ  لقرآن العظيم أُلزلَ كلمات ااملستقيم ل  مفَ وصول إ  الاليف سبيل 
ملسيس حاجت م ملعرفة فوا.غ   الدراسات اجلامعية والعليا بدراسة مقررٍّ يف أصول التفس  وقواعده

هللا لويل فألزمت طاليب بتدارس كتاب  الفو  الكب ( ، وأصول .دبره، وقواعد .فس ه، (2 ف م القرآن
، فلما رأيت م وجدوا يف رحلت م يف -ر ه هللا .عا –ه ( 1176أ د بن عبد الرحيم الدهلو   ت

 :(الت وير  :أُسيتهبكتابة مؤل  ٍّ أكقروا فيه غلطًا، عزمت على التيس  علي م مدارسته شططًا، و 
 : ما األهداف اليت ألجلها ألف املؤلف كتابه: التنوير يف أصول التفسري؟7س

  ا يف اآليت:خلص
 رجوت أن يُ َقرِ ب البعيد،  (1
 ويقَ  املكامن اخلفية للعقل الرشيد،  (2
 وُيشعَل قوة التدبر ملن يست بط املعىن الصحيغ يستعني به يف حيا.ه على التجديد،  (3
 وجيمَع األصوَل العامة للتفس ،  (4
 وحيمَي األجيال من الضياري يف ف م ال ص أو العبة أو التحري  أو الت ي . (5
ضمن .لك احملاوالت اليت .تشر  محاولٌة ف و  كم بعض بواعة أتلي  هذا الكتاب....ل

كان تلك أث اء .دريسي يف جامعة حضرموت مث يف جامعة تمار يف   إ  الكتاب الكرمي..ابنتساهبا 
 مت ابلتدريس أستاًتا يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية التابعة جلامعة قطر لقيتا قم   لو اليمن، 

 ُسيته موجزٍّ فاختصر.ه يف وكقرة مباحقه، و.فصيال.ه، ، لطوله من .دريسي لكتاب  الت وير( ُعْسرًا
، وأكقر ُغْ ًما ،م االً  ر اً، وأس لَ  أقربَ ألهل املصفوفة اجلامعية احلديقة أن يكون  عسى (األساس 

، وأتلل صعوبته بزايدة مث بدا يل بعد طول التدريس أن أضي  إليه عدًدا من املباحة، وأس ل َوْعرَه
مث إين أتع ت لفكرة دمج  الت وير( يف  األساس( بعد األمقلة، والشرع، فعاد جمدًدا هاثل األصل، 

عسى أن املفصلة اليت حوت الكتابني هذه الطبعة  أن رأيت احلاجة ماسة ملباحة الكتابني، فكانت
                                                           

، واالجتيال ابن عم االختيال، وهو ابخلاء لفظ وارد يف الكلمة، ومعىن اجتالت م است فت عقووم فذهبت 7863برقم (158/  8مسلم   (1 
 .ببصائرها

كتاب يف غريب القرآن ع وانه: مفا.غ ف م   -رفع هللا مكانه يف الفردوس األعلى–جل األستات الدكتور/ أ د بن علي اإلمال لشي  ا الشيخ األ (2 
 .القرآن
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–يعود شي  ا الشيخ الطالب  يدان يفتغ هللا جل وعز ل ا مستقباًل لصياغة منت خمتصرٍّ م ه، أو 
  .ل ظم مباحقه األصلية دون اكتفاء ابلقواعد -وفقه هللا

 وجهة نظر حول التأليف العلمي المنهجي المعاصر:

أن يدرس طالب الدراس     ات اإلس     المية اجلامعية والعليا كتاابً  -يف نظر الكا.ب-كان األو  
زركش    ي  الربهان(، أو كتاب الس    يوطي  اإل.قان(، من كتب علمائ ا األفذات يف هذا الباب ككتاب ال

أو كتاب ابن عقيلة املكي  الزايدة واإلحس     ان( بداًل من أتلي  ش     يءٍّ جديد، إت حتو  هذه الكتب 
علماً مج اً ال ي ين ع ه ش  دو املتأخرين يف هذا الباب حىت قس  م ا كق  من املعاص  رين إ  جمموعة من 

رؤَ  الفرري كاألص            ل أب  حال، وكم أرجع الباحة الطر  يف  العلول والكتب، و.ص            رفوا في ا فما
أتلي ٍّ كالربهان يف علول القرآن فعجب من كقرة فوائده، وعم  قض     اايه، وأص     الة مص     طلحا.ه...وال 
يعين هذا أن الباحة يردد فحوا قووم: ما .رك األول لآلخر ش    يٍاً...إت القرآن ال . قض    ي عجائبه، 

كما أن حترير كق ٍّ من س              تجدات العلمية اليت .زيد القرآن عظمة وُسواً،  وما  ل ا حنتا  إ  تكر امل
لوال فتور اومم، وض     عف ا يف اس     تيعاب ل ة العلم يف أص     وله، و ...املباحة حادٍّ إ  مؤلفات متجددة

 .لكانت كتب املتقدمني رائدة يف ميادين التعليم األمني .طلب ال اس إ  الس ولة يف العرضو 
 :حول منهج الكتاب

بعض القواعد  اجت دت يف التقس            يم الكلي الذ  جيمع أش            تات هذا الفن، مث س            اياين أورد (1
 ص     ياغة بعض اجت اد  يف -أيدك هللا–وس     يتلقاك ، ال بالء من محرر  هذا العلمالتفس      ية ٍا تكره 

كان مجعه وبيانه بعد أن عاجلت بعض قض             ااي هذا العلم ألمدٍّ، وهذه  هذه القواعد، وتلك ش             يء ٌ
فرس             ان العلماء  مطالعِة كتب أث اءِ اعد ال أدعي في ا االنفراد بل انقدحت يف الذهن الكليل يف القو 

وإمنا أس        خل  ركاهبم تا َعرَِ . وا داَد تلك ص      قاًل و.س      ديًدا ابملدارس      ة ، -ر  م هللا- الس      ابقني
 القرآنية حلذاق طلبة العلم، حية مت  .قومي كق ٍّ من العو  وإصالع بعض العرَ .

 .(1 .ركت اإلشارة إ  م اهج املفسرين ٍا أدرجه بعض م يف أصول التفس  (2

وألن الكتاب كتاب م  جي مقرر على طلبة الدراس    ات اجلامعية والعليا فقد روعي فيه امل  جية  (3
امل طقي  ة العلمي  ة الرقمي  ة ال اخلط  ابي  ة...على أن يلزل الطالب ابلت  درب على االطالري على مب  اح  ة 

املوس           وعية كتفاس             الطرب ، والرا  ، والقرطيب، والتحرير والت وير، أو كتب علول  رديفة يف الكتب
 .القرآن كالربهان، واإل.قان، والزايدة واإلحسان...

لت مس    ائل الكتاب إ  أص    ول حىت .تس       (4 كا أن املادة .تحدث عن أص    ول التفس      فقد ُفص    ِ 
 .و.رسخ املفردات يف تهن القارئ امل  جية،

فيما حيتا  إ  اإلطالة فيه علمياً أو نفس      ياً، وتلك كما يف موض      وري ش      ر  علم ال فس أطلت  (5
التفس       ، أو ع د تكر بعض رجال مدارس التفس        يذكر الكا.ب ش      يٍاً يدل على علمه أو أدبه أو 
عباد.ه ابختصار شحذاً لل مم يف االقتداء وإ.باري العلم العمل، وحىت ُتتلئ نفسية الطالب أبمهية هذا 

 و.ستصحب اللمسات الايبوية مع حترير املسائل العلمية. العلم،

أمقلة على الضوابط والقواعد التفس ية امل درجة حتت أصل معني دون محاولة احلصر، إت  تكرتُ  (6
تلك ي ب ي أن يفرد بكتابٍّ خاص ابلض     وابط التفس      ية أو كا يس     مى علم الوجوه وال ظائر...وعلى 

جة حتت أص  ل: يفس  ر القرآن ابلعربية هكن أن  دها يف اخلص  ائص س  بيل املقال: فإن الض  وابط امل در 
املقل ه                 (، و 429 ت أليب م ص  ور القعاليبه                 (، وفقه الل ة 392 ت يب الفتغ عقمان بن جينأل

                                                           

 .كما ص ع تلك خالد العك يف كتابه أصول التفس  وقواعده، وقبله الدكتور الذهيب يف كتابه الذهيب: التفس  واملفسرون(  1 
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الكرمي  هللا بن محمد بن محمد بن عبد يب الفتغ ض ياء الدين نص رأل الس ائر يف أدب الكا.ب والش اعر
 د بن علي أل ص             بغ األعش             ى يف ص              اعة اإلنش             ا، و ه                            (637 ت املوص             ليبن األث  

 ه (،...كما  دها مبقوثة يف كتب التفس ، وكتب أصول الفقه.821 تالقلقش د 

 ابالستش اد أبقوال املفسرين يف كتب م املش ورة إليضاع األصول. التزمت (7

ت خدمجمموعة علولٍّ التفس        ومن من  تخذأُ إمنا هي قواعد وض      وابط ألن أص      ول التفس         (8
أن املفسر   تمن املواضيع املشايكة بني أصول التفس  و.لك العلول ما ظ  تلص  فقد فَ  قرآن الكرميال

 اجةٍّ إليه إلبرا  بعض مر.كزات قض  ااي أص  ول التفس   ، دون محاولة االس  تيعاب اليت .فض  ي للكالل 
االحتيا  امللغ إلي ا ...لعدل ش  يوع ا أو (1 فيما ليس له كب  .عل ٍّ ابلتفس    كموض  وري احلذ  مقالً 

م ة يف التفس           ، وإن تكرها بعض ال حاة يف .وجيه بعض اآلايت... وبذا فالكتاب كاملقدمة املتض          
 .إشارات ألهم املواضيع ال غ 

.كررت بعض املواض              يع اليت .تجاتهبا مع أص              ول التفس                جماالت أخرا يف علول القرآن  (9
أن ها.ني املاد.ني: أص        ول التفس          وعلول القرآن  كالقص        ص يف القرآن الكرمي، وإعجا ه...واملعلول

اولة حصر بي  ما .داخل شديد...ٍا يدل على شدة التداخل بني الف ني، وقد اجت د الكا.ب يف مح
 .ما يتعل  أبصول التفس 

بل إن القواعد هكن .قس         يم ا إ  عامة: فكل ما يف كتب علول القرآن هي قواعد  (10
اليت ع ون وا الس     يوطي: ال وري القاين واألربعون: يف معرفة قواعد وأص     ول .فس      ية، وخاص     ة: وهي ك

، وقد اكتفي ابإلش    ارة ملا .يس    ر من تلك إش    ارة لتكون كاملفا.يغ ومن (2)حيتا  املفس    ر إ  معرفت ا
أهم األس         باب امل  جية لالكتفاء ابلتمقيل: ض         رورة إلزال الطالب ابلرجوري إ  الكتب املرجعية لزايدة 

 يظل االر.باط كصادر العلم وأم ا.ه قائماً.التتبع حىت 

 اجلر ءِ  ال خوضَ  احلذورِ املت يِب  خوضَ  هذا العلم مسائلِ  جَ اياين حاولت أن أخوض جلُ سو 
األو  وال القانية، وإين ألرجو أن .كون هذه الطبعة  طبعة هذا الكتاب ولذا فما ار.ضيتُ اجلسور، 

 الرشاد.السداد و ه من القالقة معربًة عن املراد، محققًة ما ُرمتُ 
 حني يلوع لك نور امل اقشاتوتلك  ،ه ي اجديداً و  ،اي   ِ باً جَ طَ رُ الكتاب هذا يف  أن جتدَ  أرجوو 

ظ ار التصدي  ما جتده يف الكالل عن اإلسرائيليات ابعتبارها مصدرًا إل بعض املوضوعات حنوَ ل
ُحُجب ال قل الكالل عن ع د  خمتلًفا ألواهنا القرآين وا أو اويم ة على محتواها، ولعلك أن .را  راتٍّ 

، زئية وأنواره اوادية يف احلياةمقاصده الكلية واجلبيان .دبر القرآن اجمليد، و  الذ  حال دون التارخيي
بعض ال قول التقعيدية العظيمة  ولعلك أن .سايوع فيه إ ، ومقاصده العظيمور القرآن محا وإدراك

من بعدهم رضي هللا ع  م حنو ما مت نقله عن ابن مسعود يف مبحة عن أئمة اودا من الصحابة ف
 التفس  ابلرأ .
ه ( 456. ظر بعني العدل فيما جتده ها ه ا  و.ذكر قول احلسن بن َرِشي  الق واين  ت  فعساك

، ولركا أنست في ا بتحرير مقالٍّ مل يتحرر على ألس ة أفذات الرجال فأبو محمد «املعاصرة حجاب»

                                                           

 . قل لو أنتم ُتلكون خزائن ر ة ريب أث اء الكالل على .وجيه قوله .عا :  369 /1 م ين اللبيبتكرها ابن هشال يف( 1  
  .547 /1انظر: اإل.قان(  2 
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ٍن صحبت أنفاسه م ذ ك ت ص  ًا يف مقدمِة، وقد قال يف مقدمة  -ر ه هللا- بن قتيبة عبد هللا
ِمِه، وإ  املتأخِر م  م بعنِي »كتابه  الشعِر والشعراِء(:  وال نظرُت إ  املتقدِل م  م بعنِي اجلاللِة لِتَ َقدُّ

 «.، وأعطيُت ُكال  َحظ هُ االحتقاِر لَِتَأخُّرِِه، بل نظرُت بعنِي العدِل على الَفرِيَقنْيِ 
إال ُت يًدا أشبه  فليس ا لقبما ما أو  ،هلذا الكتاب الطبعة احلقيقية جعلتهاوهذه الطبعة الثالثة 

يف حترير  يف هذه الطبعة تا.بع ولعلك جتدين، صي ت ليتبلغ هبا دراسو اجلامعات املعاصرة كذكراتٍّ 
ع د الكالل عن م  ج التفس   ستجد فعلى سبيل املقال:في ا مبحقًا ومطلًبا،  .رعتُ وأَ األقوال سبباً، 

عاليه سافله بعد  ال قل يف الطبعتني السابقتنيت األرض وسقيت احلرث، فانقلب رْ ث َ كي  أَ   ابلرأ 
 .ة فيهشيماً ال خير  لك اآلن مسل   ل أث اء مدارسة الكتاب، فأرجو أنحترير القو 

 بنالطالب  يدان  /لِم اوت ان  القلب الراين، والقمال تالشيخ اوُ  فضيلةُ  و ي ن هذا الكتابَ 
 أهم ِ  حية نظم فيه -جزاه هللا خ اً، ورفعه مكا  علياً يف الدارين- اإلمال اجلكينالعاقب بن  دمحم

عَ  ،بعد كل قاعدةبه  ال ظمَ  ته، فأحلقره يراعُ ط  كا سَ  فا دان قواعد هذا الكتاب، يف  ت األبياتمث مجُِ
  ، و. ريد هال.سك ختالٍّ به كآخره ليكون أش

 اسم الكتاب:
على  هعدد صفحا. ، و ادت الت وير( كان اسم الكتاب الذ  ألفته أواًل يف أصول التفس :

ا إ  ما آل إليه أمر الكتاب، هتعلي ا جمددًا فاختصر  فلما بدا يل ضع  اومم، كررتُ السبعمائة، 
، مث ألفت األصل، وهللا املستعان على القبول كق ًا من األمقلة واملسائل املوجودة يف  توحذف

 األساس( خمتصرًا من  الت وير( وملا كان حظ  األساس( أعلى يف التدريس والتدارس، وقمت بتحرير 
 .األساس والت وير يف أصول التفس (مباحقه بدا يل إدما  الكتابني، فلذا ُسيت هذا الكتاب  

 هاالنتساب إ  القرآن بفضل شر َ يل جل جالله  هللاُ  يكتبَ هبذا الكتاب أن رجو إين ألو 
قديراً، وأن يلحقين ريب ومل يزل على كل شيءٍّ  ،إنه كان عفواً غفوراً  -جل  يف عاله-ولطفه وكرمه 

ََفاَل ُ.ِطِع اْلَكاِفرِيَن به سبحانه وليًا ونص اً، ف و الذ  وص  كتابه بقوله:  مْ فأنعِ  ،ابلصاحلني
 [.52اًدا َكِب ًا{ ]الفرقان:ِه ِج َ َوَجاِهْدُهْم بِ 

 واقطع رجائي عمن سواك حىت ال أرجو غ ك...الل م ما ضعفتُ ، الل م اقذ  يف قليب رجاءك
ومل جير على لساين ٍا أعطيت  ،ه مسأليت ْ ومل .بلُ  ،إليه رغبيت ومل . تهِ  ،ع ه عملي وقصرُ  ،ع ه قويت

اي رب العاملني...واجعلين من أهل القرآن،  أحدًا من األولني واآلخرين من اليقني فام ن به علي  
 .جلالل واإلكرال اي أرحم الرا نياي قيول اي تا ا اي حيُّ  اا، وكن يب حفي  وارفعين به مكا ً علي  

 أ.د / عبد السالل مقبل اجمليد 
s1435y@gmail.com   

  

mailto:s1435y@gmail.com
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 ل التفسري:أصو علم الشجرة العامة ملباحث 
متدان ابلصورة الكلية هلذا العلم، فما  الشجرة العامة ملباحث علم أصول التفسري: 8س

 ؟أغصان هذه الشجرة
 ع  ا، وهي:هذا العلم ال َتر  موضوعات  ،أقسال مخسةأرجعُت أصوَل التفس  الضرورية إ  

 املفسر. ، وآدابُ هأصول التفس ، وعلمِ علم  أسس القسم األول:
 أهم مصادر التفس   أم ات مآخذ التفس (. لقاين:القسم ا

 علول القرآن اليت .ؤد  إ  ف م اخلطاب القرآين.القسم القالة: 
األقسال السابقة مجيع ا، إت  د يف كل قسم  يف وهي متفرقةٌ  :القواعد التفس ية القسم الرابع:

 اليت .كقر احلاجة إلي ا.لقواعد خاص ا ل ، إال أنك سايا يف الكتاب ُمَبوًءامن القواعد جمموعةً 
 .املفسرين جلقسم اخلامس  قسم ملح (: قواعد يف م اها
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 رس   ف  م  ـال ، وآداب  هأصول التفسري، وعلم   علم   أسسالقسم األول: 
 علم التفسري؟ع القة بني علم أصول التفسري و ما ال: 9س

اية، واآللة ابملقص د، وحىت الوسيلة ابلغ القة بني كل علم وأصوله، فهي عالقةهي ذاهتا الع  
غايته ومقصده أواًل، وهذا استدعى أن نتكلم ال بد من التعر  إ  نتعرف إىل علم أصول التفسري 

 عن علم أصول التفس . الصورة املتكاملة لتتكونعلم التفس  أسس عن 
 :ثالثة فصوليف  يتجليتلك  .فصيلُ و 
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 علم التفسري أسس: األولالفصل 
 تعريف علم التفسري:  األساس األول:

 : ما تعرف )التفسري( لغة واصطالًحا؟9س
 من املعاين اآل.ية: مأخوتٌ  .فعيلٌ التفس  ف لغة:فأما يف ال

التفس   .فعيل( مأخوت من الَفْسر، وهو الب يان "َفَسر الشيَء يفِسرُه، ابلكسر، ويَ ْفُسرُه،  (1

الكش  واإلظ ار للمعاين املعقولة: وم ه ف و يستعمل يف  (1)ابلضم، َفْسراً وَفس رَُه: أابنه"
( أ  33 الفرقان:  وال أي.ونك كقل إال جٍ اك ابحل  وأحسن .فس اً قوله .عا : 

... و"الَفْسُر: كش  ال ُمَ ط ى، والت  ْفس  (2)أحسن بياً  و.فصياًل، وظ ورًا يف مع اه"

 .(3)َكش  ال ُمراد عن اللفظ ال ُمْشكل"
ر، فيف م ف م القائ  وهو من يقص األث التفسرةالكش  احلسي، و  و.عين ،من التفسرة (2

 . (4 ملن .رجع هذه اآلاثر وإ  أين يصل
كما يف جبذ وجذب   ،(سفر  أصل ا فسر(  :كلمة، ف(.سف   ب كلمةهو مقلو وقيل  (3

وصقع وصع ، ونقد تلك اآللوسي فقال: "والقول أبنه مقلوب السفر ٍا ال يسفر له 
ومع اه .(6 ...ة العرب زاخرة ابلكلمات املقلوبة اليت هلا معىن واحدمع أن لغ (5)وجه"
يعين  الصبغُ وسفَر ف ي َساِفٌر، وأْسَفَر  ،يقال: َسَفَرِت املرأة عن وج  ا .الكش  :أيضاً 
إماطة احلجاب  والسفرُ  ،(7 فإنه أعظم ل جر(( ،ويف احلدية:   أسفروا ابلفجر ،أضاء

ول ة حلجاب املرأة عن وج  ا،  حلجاب الليل عن الدنيا ألإماطًة عن املستور سواء أكان 
ه ( 502األصف اين  ، وأشار الراغب (8 ابلكلمات املقلوبة اليت وا معىن واحد العرب  اخرةٌ 

                                                           

  .55 /5لسان العرب( 1 

  .260انظر: الكليات ص( 2 

  .55 /5لسان العرب( 3 

فأراد ابلتفسرة ما ي تج يف ، ة ما خر  م ك  .ش  إ  مرض كذا وكذالكش  علله، فإتا قال: .فسر  الدل مقاًل نظر الطبيب إ  ومن التفسرة  (4 
 .فأراد ابلتفسرة ما ي تج يف نظر الطبيب، وهو ما يسمى اليول التحليل امل رب  ،نظر الطبيب، وهو ما يسمى اليول التحليل امل رب 

  .4 /1روع املعاين (5 

  .382صأدب الكا.ب انظر:  (6 

، (4/142 ، وصححه األلباين، ورواه أ د «حدية حسن صحيغ»، وقال: (1/289  ، واحلدية رواه الايمذ (632 /1 ( خمتار الصحاع 7 
 وصححه األر ؤوط.  

 .  382( انظر: أدب الكا.ب ص8 
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فارس  ، وجعل ابنُ (1 كتقارب لفظي ما  ،إ  .قارب معىن الفسر والسفر -ر ه هللا–
 .(2 هو بيان شيءٍّ وإيضاحُ ه األقوال .ؤول إ  معىن واحدٍّ  مجيعَ ه ( 395 

 وأشار الراغب إ  .قارب معىن الفسر والسفر كتقارب لفظي ما لك ه ميز بي  ما أبن: 
رأس واخلم   ار عن : س              فر العم   ام   ة عن ال  ال ط   اء وخيتص تل   ك ابألعي   ان حنو: كش              الس              فر

قال و  ،أش     رق لونه: أ  (34 :املدثر  والص     بغ إتا أس     فر: واإلس     فار خيتص ابللون حنو...الوجه
َفَر وج ه حس       ا أش      رقو (، 38 :عبس  وجوه يومٍذ مس      فرة: .عا  : الكتاب هو والس      فر ،أس      ْ

 (،5:اجلمعة  كمقل احلمار حيمل أس      فارا   : قال .عا  ،الذ  يس      فر عن احلقائ  ومجعه أس      فار
مجع س             افر : والس             فرة، ف م املالئكة (16-15:عبس  كرال بررة  أبيد  س             فرة: وقوله .عا 
ف و فعيل يف معىن  ،: الرس   ول بني القول يكش     ويزيل ما بي  م من الوحش   ةوكتبة والس   ف  ككا.ب

فاعل والس    فارة : الرس    الة فالرس    ول واملالئكة والكتب مش    ايكة يف كوهنا س    افرة عن القول ما اس    تب م 
 .  (3: إظ ار املعىن املعقول ف و الفسر، أما  علي م

...فكالمها فيه معىن اإليضاع والبيان، إظ ار املعىن املعقول :الفسرو  ،  ال طاء: كشالسفرفإتا كان 
 (.4 بياِن شيءٍّ وإيضاِحههو األقوال .ؤول إ  معىن واحد ولذا جعل ابن فارس مجيع 

 
خنتار م  ا هذين  ،اْخُتِلَ  يف .عري  علم التفس  على أقوالٍّ فقد  :صطالحوأما يف اال

 التعريفني: 
 أبلفاظِ  ال ط ِ  فيه عن كيفيةِ  حةُ بْ ي ُ  علمٌ »أبنه:  ه (745ت  يان.عري  أيب ح التعريف األول:

الايكيب،  ل علي ا حالةَ حمَ  ومعاني ا اليت .ُ  ،والايكيبيةِ   ا اإلفراديةِ ا، وأحكامِ القرآن الكرمي، ومدلوالهتِ 
، "علٌم"قوله: أ.ى يف التعري  ابجل س، وهو  -ر ه هللا-، وكما .را فإن أاب حيان (5 «و.تمات تلك

بل تكر مخس جماالت أييت يف التعري ،  فلم يلتزل ابحلدود امل طقيةِ  ،املعتادة ولك ه مل أيت ابلفصول
 يصبغ واضحاً   ألنه رأا أن التعري َ وتلك يدل على خروجه عن التقليدتكرها يف علم التفس ، 

فل عد  التفس ، موضوعات علم  .شكل أم اتِ  اجملاالت الكربا لعلم التفس ، وهي اليت ع د تِْكرِ 
، فل شرحه هامعاين هذه احلدود اليت حد   مبيً ا هوقد شرع بعد تلك .عريفَ هذه اجملاالت فصواًل، 

  استفادة م ه و.صرفاً فيما قاله:
 .(: هو ج س يشمل سائر العلولمٌ لْ  عِ 

                                                           

 .  (148 /2 ، وقد نقله الزركشي يف الربهان (1115 /2 ، و (1/689 ( انظر: مفردات القرآن 1 
 .  (4/156 ( معجم مقاييس الل ة 2 
  .148 /2، وقد نقله الزركشي يف الربهان1115 /2، و1/689مفردات القرآن انظر: ( 3 

 . 4/156معجم مقاييس الل ة ( 4 

بذكر .عري   يت، وقد اكتف260ه. انظر: الكليات ص، وهو التعري  الذ  ار.ضاه صاحب الكليات ونقله بتمام(1/6 ( البحر احمليط 5 
 .  نظر  ٍّ محض ة العلم رغبة يف االختصار، وعدل .شتيت الذهن أبمرٍّ .كلم على كلمأومل  ، التفس (
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قراءات، و.راه دخل فيه علم األداء القرآين من جتويد و فيه عن كيفية ال ط  أبلفاظ القرآن(:  ةُ حَ بْ  ي ُ 
 رُ س   ِ  فَ ل مُ قبَ أدخل علم األداء القرآين، وإن كان عن واقع التفس     هذه األايل كعزل  ليبني لك أنه ال يُ 

  ال يتقن أداء األلفاظ القرآنية.

ك ا هو يف  يَ كتفي ب ي ل ك أن .ت، وال املفردات العربي ةفت دخ ل في ه علم الل  ة، عىن ب ه ا(:  وم دلوالهت ِ 
يس ل عليك أن ، وبذا  التارخيي( والسياق احلايل  الذكر (، ابلسياق اخلطايب    تَ حْ          َ املعاجم حىت ي

اِء{ ]آل عمران:  جمده: فرق بني كلمة: ال س   اء يف قوله .عا . َ َواِت ِمَن ال ِ س   َ َ ُيِ َن لِل  اِس ُحبُّ الش    
َا ال  ِسيُء  اَِيَدٌة يف  :يف قوله جل جالله وبني ال سيء ،[14  .[37اْلُكْفِر{ ]التوبة:  َِإمن 

 علم التصري .(: و.ظ ر من  ا اإلفرادية وأحكامِ 

 ، اإلعرابهو علم و  و.ظ ر من علم ال حووالايكيبية(  
يدخل فيه علول البالغة القالثة: البيان واملعاين والبديع، حمل علي ا حالة الايكيب(:        ومعاني ا اليت .ُ 

 ، فيكون جما ًا،مانعٌ  أتويل ال ص بهعن  دُّ ص      ُ ويَ  بظاهره ش      يًٍا، فقد يقتض      ي الايكيب احلقيقة واجملا و 
، ويدخل يف تلك علم إعجا  وهكن أن يض               ا  إ  تلك: معاني ا الفق ية أو العقدية أو الايبوية

  أبنواعه. القرآن

، ومقاصد القرآن، وسبب ال  زول، وقصة .وضغ اآلايت معرفة ال سخفيدخل فيه .تمات تلك(: و  
 وحنو تلك.

بحة فيه عن أحوال القرآن اجمليد، من حية داللُته على مراد هللا .عا  يُ  علمٌ  :التعريف الثاين
، وقد و  كَ ، وكما .را فإن هذا التعري  الوجيز .َ (1 بقدر الطاقة البشرية ، وثالثة فصولٍّ ن من ج سٍّ

 وَّف  ابملطلوب يف حتديد ش صية هذا العلم.
يان أنه ال يقدع يف العلم ابلتفس       عدل العلم كعاين املتش     اهبات، وقووم  بقدر الطاقة البش     رية(: "لب

 .(2 وال عدل العلم كراد هللا يف الواقع ونفس األمر"
  ولذا قال يف م ظومة التفس :

 (3 من ج ة اإلنزال ا علم به يبحة عن أحوال     كتاب
 موضوع علم التفسري: األساس الثاين: 

 كيف وصفه النورسي؟و  : ما موضوع علم التفسري؟10س
 األخ  الذ  أنزله هقل البيان اخلامتَ كالل هللا سبحانه الذ  القرآن الكرمي، وهو  موضوري علم التفس  

العلول   و الدستور الذ  .تفرري ع ه كلُّ هللا .عا  إلدارة حياة ال اس يف األرض يف مجيع اجملاالت، ف

                                                           

ه ( 1367، ومقله محمد بن عبد العظيم الزرقاين  ت2/6ه ( يف م  ج الفرقان يف علول القرآن 1362( وهو .عري  تكره محمد بن علي سالمة  ت1 
 يف م اهل العرفان.

 .192.عاري  أخرا يف: التوقي  على م مات التعاري  ص، وانظر 5 /2، م اهل العرفان172 /2أجبد العلول (2 
 .للزمزمي مع شرح ا التيس  15م ظومة التفس  ص (3 
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 ه ا عبارًة تهبيًة لبديع الزمان ال ورسي أوردوية والل وية، و الايبو  اإلهانية االعتقادية والفق ية والسلوكية
فس ُر كتاب هو الايمجُة األ لية وذه الكائ ات، ومُ »يف وص  القرآن الكرمي إت يقول:  -ر ه هللا–

، وكذا هو خزي ة للم اطبات األ لية السبحانية الش ادة العامَل، وكذا هو لسان ال يب يف عامل
، وكذا هو مرب للعامل اإلنساين، وكاملاء وكالضياء لإلنسانية الكربا اليت ة الر انيةااللتفااتت األبديو 

 . (1 «هي اإلسالمية
 : ما تعريف القرآن الكرمي؟11س

 تعريف القرآن تعريًفا حد  ًًي:
كا أن علم  التفس ( ال .تعل  به هذه الكلمة  التفس ( مفردة بل يسمى  .فس  القرآن اجمليد( 

ملصح  إلي ا بني دفيت ا امل قولُ  كالُل هللا  :من .عري  القرآن الكرمي، وقد مت .عريفه ابآليتفال بد 
 .(2 للتعبد نقاًل متوا.رًا على األحر  السبعة

وأنت .علم أن األركان القالثة األو  .كفي يف التعري   كالل هللا امل قول إلي ا بني دفيت 
 املصح ( أما ما بعدها فلزايدة اإليضاع.

 إال أن هذا التعري  ما تكر هع د امل اطقة غ  متوفرة في  احلد( .عر الرغم من أن وعلى 
وأما ما أضي  له مؤخراً من تكر للطبعة  املصح  ال يدخله ما ليس م ه،فلقرآن، ا لتحديدكا ٍّ 

ن، أهنا ليست من القرآو.وا.ر ، فقد رسخ ع د الص   والكب  الوق  واالبتداء لعالماتأو .وضيغ 
يف الكتب اإلوية األخرا حية خيتلط اجت اد الكا.ب بكلمات هللا على وجهٍّ تلك وال  د مقل 

 ال هكن معه اجلزل كصدر الكلمة هل هو من هللا أل من الكا.ب إال بتصدي  القرآن اجمليد.
 قاعدة: ال بد من التفريق بني التواتر القرآين والتواتر القرآئي والتواتر احلديثي:

 ما الفرق بني التواتر القرآين والتواتر القرآئي والتواتر احلديثي؟: 12س
نقل األمة عن األمة جلميع كلمات القرآن الكرمي، فال هكن للمسلم الروسي  التواتر القرآين

.وجد أحر  ال نس ة من املصح  حتتو  على كلمات أو  ع د  :أن يقول للمسلم املوريتاينمقاًل 
 ة لكل مسلمٍّ يف الشرق وال رب أداء وكتابة.، وهكذا ابل سبيف نس تك

هو .وا.ر نقل األحر  اليت وقع في ا اخلال  بني القراء نقالً عن ال يب صلى  والتواتر القرآئي:
.وا.ر قرائي ألنه نقل مصر عن مصر، فما عر   هللا عليه وآله وسلم، والتوا.ر ه ا ملواضع اخلال 

حقيقت ا نقل فهبا األحر  اليت خال  في ا  فع بقية القراء  إن أرادوا :مقً   فيما بعد بقراءة  فع
ف ذا .وا.ر قرائي، أهل املدي ة عمن قبل م إ  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم وهكذا بقية األمصار، 

                                                           

 .22( إشارات اإلعجا  ص1 
، إرش    اد الفحول إ  1/46الت قيغ، 1/101األص    ول املس    تص    فى من علم   انظر مقاًل: -ر  م هللا–هذا .ص    رٌ  يف التعاري  اليت تكروها ( 2 

 . 26من علم األصول ص حتقي  احل 
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مسدداً ع دما كان يعزو القراءات إ  األمصار  -ر ه هللا .عا  تكره-ولذا كان ابن جرير الطرب  
 ،(1 إ  القراء

وإما أن يريد بقراءة واحد من القراء املواضع املتف  علي ا بني القراء، ف ذه . تمي إ  التوا.ر 
 القرآين.

فإتا قرأ  َاهد  الصراط املستقيم{ نستطيع أن نقرر أن كل الكلمات .عرب عن .وا.ر قرآين، 
 لك  ا إتا  ق ا السني أو الصاد من كلمة الصراط، ف ذا .وا.ر قرائي.

  ه( بقوله:911 ت السيوطيجالل الدين ف و الذ  عرفه  التواتر احلديثيوأما 
 .. ِإَحاَلُة اْجِتَماِعِ ْم َعَلى اْلَكِذبْ .َوَما َرَواُه َعَدٌد َجٌم جيَِبْ -199
ُدوا فَال – 200  .. بَِعْشرَةٍّ، َوْهَو َلَد   َأْجَودُ .ُمتَ َوا.ُِر، َوقَ ْوُل َحد 
 .. حُيَُكى َوأَْربَِعنَي أَْو َسْبِعيَ ا.َعَشَر ْاْو ِعْشرِيَ اَواْلَقْوُل اِبْثيَنْ  - 201
 .. َوبَ ْعُضُ ْم ِعز .َُه، َوْهَو َوَهمْ .َوبَ ْعُضُ ْم َقِد اد َعى ِفيِه اْلَعَدلْ  - 202
 .. َوِفيِه يل ُمَؤل  ٍّ َنِض ُ .َبِل الص واِب أَن ُه َكِق ُ  - 203
ُعوَن َرَوْوا" - 204 ُ ُم اْلَعْشرَُة مُث  انْ َتَسَبا.َمْن َكَذاَب"مَخٌْس َوَسب ْ  .. َوِم  ْ
".َوَا َحِديُة "الر ْفِع لِْلَيَدْيِن" - 205  .. َو"احْلَْوِض"َو"اْلَمْسِغ َعَلى اخْلُف نْيِ

 م علم التفسري: ل  ع  حكم تـ  األساس الثالث: 
 وكيف تطبق ذلك يف حياتك؟ : ما حكم تعلم علم التفسري؟13س

 لنسبة لتعلمه نوعان:التفسري اب
.علمه فرض عني: وهو ما ال عذر ألحدٍّ جب الته من املعىن العال املباشر لآلايت  النوع األول:

 .إمجاالً  واحلالل واحلرال ،والصيال ،والصالة ،والوضوء ،كآايت التوحيد  ،املتعلقة بفروض األعيان
 عدا ما سب .  .علمه فرض كفاية: وهو  النوع الثاين:

 -ر ه هللا– (ه 844  ت ابن رسالنش اب الدين أبو العباس أ د بن حسني  وقد أمجل
 الواجبات العي ية بقوله:الزبد صفوة يف 

 َوْهُو دليُل اخلِ  واإِلفَضالِ      والعلُم َأسىَن سائِِر اأَلعمالِ 
 ُمَؤدِ   َمْع ِعْلِم ما حَيتاُجُه ال      فَ َفرُضُه ِعْلُم ِصَفاِت الَفْرِد 

 كالطُّْ ِر والصالة والصيالِ     رِض ديِن هللِا يف الد واِل ِمن فَ 
 وظَاِهِر اأَلحكاِل يف الص َ اِئعِ         والبَ ْيِع للُمْحَتاِ  للت  َبايُِع 

 كالُعْجِب والِكرْبِ وداِء احَلَسدِ        وِعْلُم َداءٍّ للقلوِب ُمْفِسِد 
 على اأَلَ لِ  فَ ْرُض ِكَفايَةٍّ    وما ِسَوا هذا من اأَلحكاِل 

                                                           

 .آئيانظر يف حتقي  هذه املسألة: كتايب: امل  ج ال بو  يف التعليم القرآين، وقد طبع مرارًا، وكتايب: بني التوا.ر القرآين والتوا.ر القر ( 1 
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 ِمْن َغِ  َأن يَعَتربُوا َمن فَ َعَلهْ       ُكلُّ ُمِ م ٍّ َقَصُدوا حَتَصَُّلْه 
 : ما التقسيم الذهيب الذي وضعه ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري القرآن الكرمي؟14س

 ه: أقسام كلمات القرآن وتراكيب  ويتعلق بتعلم التفسري أن نعرف 
حكم  ليبني لك تلك يف قاعدةٍّ محكمةٍّ يفصل  -رضي هللا ع  ما-عباس  ابن.ُرمجان  ه ا جتد
التفس  على أربعة أوجه: وجهٍّ .عرفه العرب من كالم ا، و.فس ٍّ ال يعذر أحد »: فقال ،.علم التفس 

 ، وبيان تلك ابختصار:(1 «-.عا  تكره-ال يعلمه إال هللا  جب الته، و.فس ٍّ يعلمه العلماء، و.فس ٍّ 
واملراد أنه يف م مع اه  ما يفهمه العريب ســــــــليقة ألول وهلة:، وجٍه تعرفه العرب من كالمها األول:
وال يقتضي هذا ابلضرورة أن .لك اجلملة ليس وا معىن ، {الكتاب -أعطي اك -تلكمقل َاملباشر، 

 غ  هذا املعىن املباشر، وتلك يف أمرين: 
( فإن العريب يف م معىن العص          ر 1لعص          ر: اوالعص          ريف كلمات القرآن الكرمي ومجله: مقل  (1

للوهلة األو ، ويف م هذا األس       لوب الذ  جاءت الكلمة فيه وهو القس       م، ومقل تلك كلمة آم وا، 
 وال اس، اجلن، هدا، ضالل...فاملعىن العال مف ول...وهذا ال شك ال حيتا  إ  .فس .

( واض       غ 49 الدخان:الكرمي تق إنك أنت العزيزيف أس       اليب القرآن الكرمي، فقوله .عا :  (2
 .ة ال إكرال وإعزا ي  رِ  ْ ع د العرب أنه أسلوب هتكم، وسُ 

 وأغلب القرآن ي تمي إ  هذا القس            م...إت كانت العرب .س            مع كلمات القرآن وال يزيد ال يب  
علي ا ش          يٍاً...بل يبل  ا لل اس فتأخذ علي م جمامع قلوهبم دون ش          رع فقد قرأ علي م أوائل س          ورة 

 ..ت، وسورة املسد ملا نزلت...دون احتيا  إ  شرع أو .فصيلفصل
كتفس        اآلايت يف ثالث مس      ائل: وتلك   ا:هتلاأحد جبه ي عذر الالكلمات أو اجلمل اليت الثاين: 

فإنه  كالص  الةو  ،العملية الض  رورية، محاس  ن األخالقاألحكال أص  ول العقائد الض  رورية املتف  علي ا، و 
 . ق ا الشرعية، ف ي  اجة إ  .علم خبال  ال وري الساب ال بد له من .علم حقائ

ــالــث:  ــدقيقــة، الكلمــات أو اجلمــل االــذي يعلمــه العلمــاء: وهي الث ليت تنــدرحت حتتهــا املعــاين ال
ال يتمكن منه إال  املعاين العميقة اليت تندرحت حتتها إدراك فيمكنك هنا إدراك املعىن العام، لكن

رض       ي هللا عن ابن عباس فروا الب ار   أتويل س       ورة ال ص       ر، ، كما يف قص       ة ابن عباس يفالقليل
مل .دخل هذا  :فقال ،فكأن بعض     م وجد يف نفس    ه ،كان عمر يدخلين مع أش    يار بدر  :قالع  ما 

فم ا رئي ت أنه  ،فدعاه تات يول فأدخل ه مع م .إنه من قد علمتم :فق ال عمر ؟مع  ا ول  ا أب  اء مقل ه
 :فقال بعض م {إتا جاء نصر هللا والفتغَ.قولون يف قول هللا .عا   ما :قال .دعاين يومٍذ إال ل ي م

أكذاك  :فقال يل .اوس كت بعض  م فلم يقل ش يًٍ  .أمر  أن حنمد هللا ونس ت فره إتا نص ر  وفتغ علي ا
هو أجل رس        ول هللا ص        لى هللا عليه وس        لم  :قلت ؟فما .قول :قال .ال :فقلت ؟.قول اي ابن عباس

فس    بغ  مد ربك واس    ت فره إنه َوتلك عالمة أجلك  {تا جاء نص    ر هللا والفتغإَ :قال .أعلمه له
 .ما أعلم م  ا إال ما .قول :فقال عمر {كان .واابً 

                                                           

 .   75 /1( .فس  الطرب  1 
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( 60 األنف  ال:  قوةمق  ل كلم  ة  املع  اين األهم اليت .  دخ  ل يف الكلم  ات القرآني  ةبي  ان  ومن تل  ك
أش   ار إ  أهم ص   ور القوة...وهذا  يبالس   اب  .فس    ها يف احلدية...ف ي واض   حة املعىن إال أن ال 

بعض  ه ٍا احتيج إليه، و.رك بعض  ه اآلخر الس  ت باط املس  ت بطني كما يف ال وري من التفس    تكر ال يب
يف قوله  (، ومن أمقلته قول ابن عباس83 ال س        اء:لعلمه الذين يس        ت بطونه م  مقوله .عا : 

 س   بعة ويقولون ابل يب رمجا كلب م  س   ادس    م س   ةمخ ويقولون كلب م  رابع م ثالثة س   يقولون .عا : 
 .س              تفت وال ظاهرا مراء إال في م ُتار فال قليل إال يعلم م ما بعدهتم أعلم ريب قل كلب م  واثم  م
: أ  من أولٍك القليل الذين اس              تقىن هللا، كانوا س              بعة واثم  م (22 الك  : أحدا م  م في م

 (.1كلب م 
وليس املراد أنه مب م على اإلطالق  ية ال يعلم، بل يكون  ال هللا تعاىل:رابع: ما ال يعلم تفسريه إال

ََهْل يَ ْ ظُُروَن  قوله .عا :يف قائ  كيفية وقوري احلكأمور ال يب، و مع اه العال معلوماً، و.فصيله جم واًل:  
{ ]األعرا :  َقْد َجاَءْت ُرُسلُ ِإال  أَتِْويَلُه يَ ْوَل أَيْيت أَتِْويُلُه يَ ُقوُل ال ِذيَن َنُسوُه ِمْن قَ ْبلُ   .[53َرب َِ ا اِبحلَْ ِ 

ومقل تلك آايت احلساب واجل ة وال ار، وآايت الصفات فمعىن اآلايت معلول والكي  غ  معقول 
 .ألنه خار  قدرة امل لوق

 اليت دلت على صحة التقسيم احلربي لتفسري القرآن الكرمي؟ : ما القصة 15س
ا يش د وذا التقسي كانوا ع د عبد هللا   :عن أىب العالية قالما جاء املدهش للقرآن اجمليد  احلرب م ٍو

 :فقال بعض م ،فوثب كل واحد م  ما إ  صاحبه ،بن مسعود فوقع بني رجلني ما يقع بني ال اس
اي ن هللا .عا  قال إعليك نفسك  :فقال بعض م ؟هنامها عن امل كرأمرمها ابملعرو  و آقول فأأال 
فسمع ا ابن مسعود  (105 املائدة:نفسكم ال يضركم من ضل إتا اهتديتمألذين آم وا عليكم ي ا اأ

ن أمضى أتويله قبل   نزل وكان م ه آأنزل حني أإن القرآن  :مل جيئ أتويل هذه اآلية بعد :فقال
ع د الساعة يقع أتويله   وم ه آ ،بعد اليولاليول، وم ه آ  يقع أتويله وقع أتويله   وكان م ه آ ،زل ي 

فما دامت قلوبكم  :واجل ة وال ار ،يقع أتويله بعد يول احلساب  وم ه آ ،مر الساعةأوما تكروا من 
فمروا واهنوا فإتا اختلفت  ،ومل يذق بعضكم أبس بعض ،هواؤكم واحدة ومل .لبسوا شيعاأواحدة و 

 .(2لك جاء أتويل ا س بعض فامرؤ ونفسه فع د توتاق بعضكم أب ،لبستم شيعاأو  ،هواءالقلوب واأل
 هذا الوجه األخري يدفعنا إىل طرح سؤال:  و 
: مبا أن ابن عباس جعل القسم الرابع من التفسري: القسم الذي ال يعلمه إال هللا، 16س

 هل معىن ذلك أن من القرآن ما ال ي عرف معناه؟ف
 املرادو بني{، وقد أخرب هللا عن إابنته ابسم الفاعل: َمبل القرآن كله مبني، : ال! اجلواب

 م مع اها على التفصيل أو احلقيقةعلَ إال أن من كلما.ه ما ال يُ  ،واضغٌ لكلما.ه  أن املعىن العال  إبابنته 

                                                           

   .17/642.فس  الطرب  (1 
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املص  كعىن  جاءت { يف آية األعرا أتويلَ، فكلمة جمده هللا .عا بل مرد تلك إ   أو الكيفية،
ة يقة، وقد .كون بعض التفاصيل غ  معلومعلى احلقوعاقبت ا .لك األشياء مص   :أ  ،العاقبة وأ

 ، وسيأيت مزيد إيضاع وذا املوضوري إن شاء هللا.لعدل حاجة البشرية إ  معرفت ا
  غاية علم التفسري:األساس الرابع: 

 ما اهلدف الذي تطلب حتقيقه من معرفته بعلم التفسري؟ : ما غاية علم التفسري؟17س
سواء أكانوا مسلمني أل كافرين، عظم املصا  الدنيوية واألخروية إ  أالعامل ال فس و هدايةُ ال اية 

ََشْ ُر َرَمَضاَن ال ِذ  أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ويبصر  بذلك أن هللا تكر غاية نزول القرآن وأهم أهدافه فقال: 
َ.َ َباَرَك ال ِذ  نَ ز َل اْلُفْرقَاَن لعامل: ا ، مث عم  [185ُهًدا لِل  اِس َوبَ يِ َ اتٍّ ِمَن اْوَُدا َواْلُفْرقَاِن{ ]البقرة: 

، وقد بني هللا جل تكره أن هذه ال ذارة للعاملني [1َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًا{ ]الفرقان: 
 .[107{ ]األنبياء: ِإال  َرْ ًَة لِْلَعاَلِمنيَ  ََوَما أَْرَسْلَ اكَ ر ة وم فقال: 

، هدى خاص للمؤمننيمن أنه لقرآن هذا ما ورد يف اال يناقض أ تسأل:وهنا رمبا : 18س
 وللمتقني؟

 :وداايت القرآن مرا.ب أربع اك أجيبك: أبن ه
 ر ة هبم كما سب  يف آييت الفرقان واألنبياء. املرتبة األوىل: القرآن هدى للعاملني

 .هدا لل اس كما سب  يف آية البقرة آنًفا املرتبة الثانية: القرآن
َءاَمُ و۟ا ُهࣰدا  نَ ي﴿ُقۡل ُهَو لِل ذِ قوله .عا  جمده: املرتبة الثالثة: القرآن هدى للمؤمنني كما يف 

 ابلقرآن املبني.هم من ي تفع ألن املؤم ني  ف ذه املر.بة ال . اقض ما سب ، [٤٤﴾ ]فصلت َوِشَفۤاء ࣱ 
 [2ًدا لِْلُمت ِقنَي{ ]البقرة: َهُ للمتقني كما يف قوله جل جمده: القرآن هدا  املرتبة الرابعة:

 .طبيًقا له، ف م األعظم نفًعا وانتفاًعا به. كقر ألهنم الفٍة األ
، فما وحنن نتكلم عن غاية التفسري وهدفهاآلًيت تتكلم عن القرآن ستقول: هذه : 19س
 العالقة؟ 

قدر الطاقة بعاين كلمات القرآن اليت أراد هللا لنا أن نفهمها مل التفسري بيانٌ أبن : أجيبك
، وبفهم معاين كلمات هللا نستطيع أن حنافظ على صالح األرض، وأن نبين الصالح يف البشرية

َياً  ِلُكلِ  َشْيءٍّ  كما قال .عا :  األحوال الفردية، واجلماعية، والعمرانية ََونَ ز ْلَ ا َعَلْيَك اْلِكَتاَب .ِب ْ
اإلهان هللا إت جعل   ، وكما .را يف أول سورة البقرة[89ال حل:ِلِمنَي{ ]َوُهًدا َوَرْ ًَة َوُبْشَرا لِْلُمسْ 
  األخرا.العبادية واجلماعية ابل يب أساَس الصفات 
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 :وصحبه رضي هللا عنهم صلى هللا عليه وآله وسلم يف عهد النيب: من صور التفسري اخلامس ساساأل
وأصحابه رضي هللا : كيف كان التفسري يف عصر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 20س
 عنهم؟

كما   -رضي هللا ع  م-وصحبه  صلى هللا عليه وآله وسلميف ع د ال يب  مل يكن التفس  القويلُّ 
 يف كتب التفس  اآلن، ولك ه اَتذ صوراً م  ا: 

ومن  ل،ك  ش  للم  من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بياانً التفسري الصورة األوىل: أن يكون 
 أمقلته: 

َال ِذيَن آَمُ وا َوملَْ  قَاَل: َلم ا نَ َزَلِت: -رضي هللا عنه– ع ن  ع ب د  هللا  بن مسعوداألول:  املثال
أَي َُّ ا الَ َيْظِلُم  ،قُ ْلَ ا: اَي َرُسوَل هللاِ  [82  َوُهْم ُمْ َتُدوَن{ ]األنعال:يَ ْلِبُسوا ِإهَاهَنُْم ِبظُْلمٍّ أُولٍََِك َوُُم اأْلَْمنُ 

( ِبِشْركٍّ  .اَل:   لَْيَس َكَما .َ ُقوُلونَ نَ ْفَسُه؟ قَ  ملَْ َ.ْسَمُعوا ِإَ  قَ ْوِل لُْقَماَن  أَوَ  . ملَْ يَ ْلِبُسوا ِإهَاهَنُْم ِبظُْلمٍّ
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم{ ]لقمان:  :اِلبِْ هِ  ُِ  ِإن  الشِ   .(1 ؟[13َاَيُبيَن  اَل ُ.ْشرِْك اِب

ب ك م  ب ه  اَّلل  {  تفسري قوله تعاىل:املثال الثاين:  ك م  أ و  ُت  ف وه  ُي  اس  إ ن  تـ ب د وا م ا يف  أ نـ ف س  }و 
ُِ   -رضي هللا ع ه- فَعْن َأيب ُهَريْ رَةَ  ،[284]البقرة:  صلى هللا عليه قَاَل: َلم ا نَ َزَلْت َعَلى َرُسوِل ا
ُِِ  َما يف الس َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وَ  وآله وسلم ِإْن .ُ ْبُدوا َما يف أَنْ ُفِسُكْم أَْو َُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم بِِه َ

ُ ُ{ ]البقرة:  ُِ   ،[284ا فَأَ.َ ْوا َرُسوَل  ،صلى هللا عليه وآله وسلمفَاْشَتد  َتِلَك َعَلى َأْصَحاِب َرُسوِل ا
  ُِ ُ ِ فَ َقا ،َعَلى الرَُّكبِ مُث  بَ رَُكوا  ،صلى هللا عليه وآله وسلما ُكلِ ْفَ ا ِمن اأَلْعَماِل َما   !ُلوا: َأْ  َرُسوَل ا
ُِ  نُِطيُقَ ا. الص الَة َوالصِ َياَل َواجلَِْ اَد َوالص َدَقَة، َوَقْد أُْنزَِلْت َعَلْيَك َهِذِه اآليَُة َوال  :نُِطي ُ  قَاَل َرُسوُل ا

َ ا :َما قَاَل أَْهُل اْلِكَتاَبنْيِ ِمْن قَ ْبِلُكمْ :   أَ.ُرِيُدوَن َأْن .َ ُقوُلوا كَ صلى هللا عليه وآله وسلم ْعَ ا َوَعَصي ْ ، ؟ُسَِ
ْعَ ا َوأَطَْعَ ا ُغْفرَاَنَك َرب  َ ا َوإِلَْيَك اْلَمِصُ (( ْعَ ا َوأَطَْعَ ا ُغْفرَاَنَك َرب  َ ا َوإِلَْيَك اْلَمِصُ ،  ،َبْل ُقوُلوا ُسَِ قَاُلوا: ُسَِ

ُ ُ يف ِإْثرَِها ،وَتل ْت هِبَا أَْلِس َ تُ ُ مْ  ،ْولُ فَ َلم ا اْقاَيَأََها اْلقَ  َآَمَن الر ُسوُل ِكَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه  :فَأَنْ َزَل ا
ُ .َ َعاَ  [، 285َواْلُمْؤِمُ وَن{ ]البقرة:   ُ ُ َعز  َوَجل  فَ  ،فَ َلم ا فَ َعُلوا َتِلَك َنَسَ َ ا ا  ُ لِ ُ  َاَل يُكَ  :أَنْ َزَل ا

َ ا َما اْكَتَسَبْت َرب  َ ا اَل .ُ َؤاِخْذَ  ِإْن َنِسيَ ا أَْو  ُ نَ ْفًسا ِإال  ُوْسَعَ ا َوَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ  ُ َأْخطَْأَ { ]البقرة: ا
 قَاَل: نَ َعْم. ،[286

َ ا ِإْصرًا َكَما َ َْلَتُه َعَلى ال ِذيَن ِمْن ق َ  ََرب  َ ا َواَل قَاَل: نَ َعْم. [. 286ْبِلَ ا{ ]البقرة: ََرب  َ ا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ
ْلَ ا َما اَل طَاَقَة لََ ا بِه{ ]البقرة:  ََواْعُ  َع  ا َواْغِفْر لََ ا َواْرَ َْ ا أَْنَت َمْواَلَ  قَاَل: نَ َعْم. [. 286حُتَمِ 

 .(2 َعمْ قَاَل: ن َ [. 286فَاْنُصْرَ  َعَلى اْلَقْوِل اْلَكاِفرِيَن{ ]البقرة: 
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ع ه ا{ ]البقرة: هذه اآلية ولك أن تسأل: ما الدليل على أن  ًسا إ ال  و س   [286}ال  ي ك ل  ف  اَّلل   نـ ف 
 ؟جديدٍ  للمشكل، وأن هذا هو معىن النسخ، وليست إثباًًت حلكمٍ  بيانٌ 

 يف آايتٍّ ذه اآلية هر معىن هذا القانون الذ  تكره يف ه قر  تكرُ  على تلك أن هللا جل   الدليلُ أجيبك: 
ََواَل نَُكلِ ُ  نَ ْفًسا : (املؤم ون يف سورة جل  تكره قوله  مقلُ سبقت آية البقرة املدنية  وتلك  مكيةٍّ 

]األنعال:  لِ ُ  نَ ْفًسا ِإال  ُوْسَعَ ا{َاَل نُكَ ، ومقل قوله .عا  جده: [62ِإال  ُوْسَعَ ا { ]املؤم ون: 
متداخلة مع آايت الوصااي يف سورة  القالث مدنية بل هي مكية، وال يصغ أن آايت الوصااي [152

 اإلسراء املكية.
 لفهٍم خاطٍئ يف القرآن الكرمي:من الصحابة تصحيحًا التفسري قد يكون : الثانية   الصورة  
َلى اجلََْماَعِة َعْبُد الر ْ َِن ْبُن َخاِلِد ِعْمرَاَن قَاَل: َغَزْوَ  ِمَن اْلَمِديَ ِة نُرِيُد اْلُقْسطَْ ِطيِ ي َة، َوعَ  فَعْن َأْسَلَم َأيب 

، فَ َقاَل ال  اُس: َمْه! َمْه!  ْبِن اْلَولِيِد، َوالرُّوُل ُمْلِصُقو ظُُ ورِِهْم ِ َاِئِط اْلَمِديَ ِة، َفَحَمَل َرُجٌل َعَلى اْلَعُدوِ 
.ُ ُ األنصار  صاحب رسول هللا صلى هللا – َقاَل أَبُو أَيُّوبَ بَِيَدْيِه ِإَ  الت  ْ ُلَكِة!. ف َ  ييُ ْلقِ  اَل إَِلَه ِإال  ا
 :-عليه وآله وسلم

ُ نَِبي ُه صلى هللا عليه وآله وسلم َوَأْظ َ   ُ َا نَ َزَلْت َهِذِه اآليَُة ِفيَ ا َمْعَشَر األَْنَصاِر. َلم ا َنَصَر ا َر اإِلْساَلَل ِإمن 
ُِ  َواَل .ُ ْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإَ  قُ ْلَ ا: َهُلم  نُِقيُم َِّف أَْمَوالَِ ا  ُ ُ .َ َعاَ : ََوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل ا َوُنْصِلُحَ ا، فَأَنْ َزَل ا

َونَدرََي  ،ِإَ  الت  ْ ُلَكِة َأْن نُِقيَم يف أَْمَوالَِ ا َوُنْصِلَحَ ا  فَاإِلْلَقاُء اِبألَْيدِ  [،195الت  ْ ُلَكِة{ ]البقرة: 
يف .صحيغ َف م اخلوار  حية جاءه َ ِفُع رضي هللا ع ه ، أو كما يف قصِة عمراَن بِن احلصني (1 اجلَِْ ادَ 

قَاَل: َما َهَلْكُت، قَاُلوا: بَ َلى، قَاَل: َما ال ِذ  أَْهَلَكيِن؟  ،ْبُن اأَلْ َرِق َوَأْصَحابُُه، فَ َقاُلوا: َهَلْكَت اَي ِعْمرَانُ 
 :ُ  ُ { ]األنفال: َوقَا.ِلُ َقَاُلوا: قَاَل ا  ُِِ يُن ُكلُُّه  َ ٌة َوَيُكوَن الدِ  [، قَاَل: َقْد 39وُهْم َحىت  اَل َ.ُكوَن ِفت ْ

 ِ ُِ يُن ُكلُُّه  َ اُهْم، َفَكاَن الدِ  ثْ ُتُكمْ قَا.َ ْلَ اُهْم َحىت  نَ َفي ْ ُتْم َحد  ْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللِا صلى هللا  ، ِإْن ِشٍ ْ َحِديقًا ُسَِ
ْعَتُه ِمْن َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وآله وسلم؟ قَاَل: نَ َعْم، َشِ دتُّ عليه وآله وس لم، قَاُلوا: َوأَْنَت ُسَِ
، َوَقْد بَ َعَة َجْيًشا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِإَ  اْلُمْشرِِكنَي، فَ َلم ا َلُقوُهْم صلى هللا عليه وآله وسلمَرُسوَل هللِا 

َمَ ُحوُهْم َأْكَتافَ ُ ْم، َفَحَمَل َرُجٌل ِمْن حلَُْميِت َعَلى َرُجلٍّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اِبلرُّْمِغ، قَا.َ ُلوُهْم ِقَتااًل َشِديًدا، فَ 
ُ، ِإين ِ ُمْسِلٌم، َفطََعَ ُه فَ َقتَ َلُه، فَأََ.ى َرُسوَل هللاِ   ُ صلى هللا عليه  فَ َلم ا َغِشَيُه، قَاَل: َأْشَ ُد َأْن اَل إَِلَه ِإال  ا

، َفَأْخرَبَُه اِبل ِذ  -َمر ًة َأْو َمر َ.نْيِ -، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َهَلْكُت، قَاَل: َوَما ال ِذ  َص َ ْعَت؟ موآله وسل
: َصَ َع، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وآله وسلم: فَ َ ال  َشَقْقَت َعْن َبْطِ ِه فَ َعِلْمَت َما يف قَ ْلِبِه؟ قَالَ 

ُسوَل هللِا، َلْو َشَقْقُت َبْطَ ُه َلُكْ ُت أَْعَلُم َما يف قَ ْلِبِه؟، ويف رواية أيب يعلى: لو شققت عن قلبه ما اَي رَ 
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كان يُعلمين القلُب. هل قلبه إال مض ٌة من حلم؟، قَاَل:   َفالَ أَْنَت قَِبْلَت َما َ.َكل َم بِِه، َوالَ أَْنَت .َ ْعَلُم 
 .(1 َما يف قَ ْلِبِه((

 : لغوًيً  تفسريالأن يكون الصورة الثالثة: 
ها ألفاظاً، األلس ة مذهباً، وأكقرُ  " أوسعُ  :أن لسان العرب -رمحه هللا– اإلمام الشافعي قرر فقد

وهذه إشارة لطيفة من إمال األصول التفس ية   (2 وال نعلمه حييط جبميع علمه إنساٌن غ  نيب"
سأل ولذا قد يُ وغ ها، الدقيقة ماعي يف .قرير املسائل الل وية لجأ إ  االجت اد اجلوالفق ية أبن يُ 

 -رضي هللا ع  ما-أجوبة ابن عباس ، وأبر  أمقلة هذا ال وري فال يعرف ا ،عن معىن لفظة عربية العريبُّ 
عن قول هللا عز رضي هللا ع  ما  عباسٍّ  أن  فعاً سأل ابنَ  عن أسٍلة  فع بن األ رق، ومن أمقلت ا:

ما حيور؟ قال: يرجع. قال: وهل كانت العرب  [14ن ُه َظن  أَْن َلْن حَيُوَر{ ]االنشقاق: َإِ  وجل:
أما ُسعت قول  ،؟ قال: نعمصلى هللا عليه وآله وسلم على محمدٍّ  .عر  تلك قبل أن ي زل الكتابُ 

 لبيد: 
 ؟(3  ُهَو ساِطعُ َمْرُء إال  كالشِ  اِب َوَضْوئِِه           حيوُر َرماداً بَ ْعَد إتْ  وَما ال

لالستفادة من القروة الل وية  -ر  ا هللا–لطالب التفس  أن يراجع كتاب ب ت الشاطيء  وح   
 .س ًدا الض مة اليت جيدها يف أسٍلة  فع بن األ رق وإن ضعفت الرواية

ودالالت  ،العموم واخلصوص استنباطًا لألحكام يفالتفسري : أن يكون الرابعة الصورة  
ع في ا بني آية ال  ائم يف األنفال ،كقضية .قسيم األراضي املفتوحة فيٍاً ،األلفاظ وآايت  ،حية مجُِ

أنه مجع أ ساً من املسلمني، فقال: إين أريد  -رضي هللا ع ه– اخلطاب بن عمرَ سورة احلشر، فعن 
 وجدت آيًة من قال: إين أن أضع هذا الفيء موضعه، فَ ْليَ ْ ُد كلُّ رجلٍّ م كم علي  برأيه، فلما أصبغَ 

اه. مل يايك هللا أحداً من املسلمني له يف هذا املال شيءٌ إال قد ُس   -آايتٍّ  :أو قال-كتاب هللا .عا  
ُِِ  مُخَُسُه َولِلر ُسوِل َوِلِذ  اْلُقْرىَب َواْليَ َتاَمى َواْلَمسَ قال هللا:  َا َغِ ْمُتْم ِمْن َشْيءٍّ فََأن    اِكنيِ ََواْعَلُموا أمن 

ُ َعَلى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرا مث قرأ:  . قال: ف ذه وؤالء،[41َواْبِن الس ِبيِل{ ]األنفال:   ُ ََما أَفَاَء ا
َلِْلُفَقرَاِء  :، مث قرأ[7فَِلل ِه َولِلر ُسوِل َوِلِذ  اْلُقْرىَب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن الس ِبيِل{ ]احلشر: 

للم اجرين، مث قال: ف ذه وؤالء،  ف ذه [8ِجرِيَن ال ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم َوأَْمَواِوِْم{ ]احلشر: اْلُمَ ا
ُدوَن يف ُصُدورِ  :مث قرأ هَاَن ِمْن قَ ْبِلِ ْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِ ْم َواَل جيَِ اَر َواإْلِ  ِهْم َحاَجةً ََوال ِذيَن .َ بَ و ُءوا الد 

                                                           

 ، وحس ه البوص   يف مصباع الزجاجة، وكذا األلباين. 5/83( ابن ماجه 1 
 (. 17: ص  فو   رفعت ت للشافعي الرسالة(2 
، وقد ضع  1/347، وأوردها السيوطي بتمام ا يف اإل.قان 9/109ب  ( قصة  فع بن األ رق مع ابن عباس رواها الطرباين يف اجلامع الك3 

، كما أوردها السيوطي نقاًل عن ابن األنبار  يف «وفيه جويرب وهو مايوك»قال:  6/338القصة عدد من احملققني م  م اويقمي يف جممع الزوائد 
إال أن ال قاد أجا وا الرواية يف التفس  عن بعض من ال .ُقبل روايته يف   الوق  واالبتداء(، ويدور سياق ا على محمد بن  ايد اليشكر  وهو كذاب

 األحكال  ألن َمَرد  التفس  إ  الل ة، وهي .قبت بطرق عدة. 
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ُمْفِلُحوَن{ ٍِ ا أُو.ُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِ ْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشغ  نَ ْفِسِه فَُأولٍََِك ُهُم الْ 
ْخَوانَِ ا ََوال ِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب  َ ا اْغِفْر لََ ا َوإِلِ مث قرأ:  ،مث قال: هذه ل نصار [9]احلشر: 

هَاِن َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِ ا ِغال  لِل ِذيَن آَمُ وا َرب  َ ا ِإن َك َرُءوٌ  َرِحيٌم{   ،[10]احلشر: ال ِذيَن َسبَ ُقوَ  اِبإْلِ
أُْعطَيُه أو  إال له يف هذا املال ح    فليس يف األرض مسلمٌ  ،مث قال:  فاستوعبْت هذه اآليُة ال اَس(

 . (1 ُحرَِمه
وأمقلته أتيت يف مبحة ولل ا ل،  بيااًن لسبب النزول،التفسري : قد يكون اخلامسة ة  الصور 

   سبب ال زول(.
 

  

                                                           

 . 351 /6، س ن البي قي الكربا 135 /7، وصححه احملق ، ال سائي 156 /2، أبو داود 151 /4( مص   عبد الر اق 1 
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 املصطلحات اليت برزت لتشري إىل علم التفسري، أو شيء منه:: ساس السادساأل
 ما املصطلحات اليت برزت لتشري إىل علم التفسري يف القرون األوىل؟

   عدة مصطلحات يف القرون األربعة األو ، أمه ا: بر ت يف علم التفس
علم التفس               ، واص              طلغ الك  ا.بون في  ه على إدرا  ك  ل م  ا .عل  ابآلي  ة من معىن، أو حكم  (1

وص         يع أئمة احملدثني كالب ار  س        بب نزول، أو قص        ة، ولو مل .كن متعلقة ابملعىن، مس        ت بط، أو 
وعلى غ التفس     يتس   ع ع دهم لذلك كله، لومس   لم يف كتاب التفس     من كتب م يبني تلك، فمص   ط

تلك جرا من أل  يف التفس    فيما بعد يف غالب املص   فات التفس   ية، وإتا كان الش  وكاين قد نقد 
واعلم أنه قد أطال كق  من ابن كق  وغ ه من املفس  رين يف اس  تطرادهم يف س  ورة اإلس  راء فقال ع ه: "

هذا املوض         ع بذكر األحادية الواردة يف اإلس         راء على  املفس         رين كابن كق  والس         يوطي وغ مها يف
وهكذا  ،وليس يف تلك كق  فائدة ف ي معروفة يف موض              ع ا من كتب احلدية ،اختال  ألفاظ ا

أطالوا بذكر فضائل املسجد احلرال واملسجد األقصى وهو مبحة آخر واملقصود يف كتب التفس  ما 
 ،زول وبيان ما يؤخذ م ه من املسائل الشرعية                سباب ال يتعل  بتفس  ألفاظ الكتاب العزيز وتكر أ

...فإن املطالع لكتابه فتغ القدير يف التفس   جيده (1 "ال .دعو إليه حاجة ةوما عدا تلك ف و فض ل
استطرد أكقر من استطراد ابن كق  يف معظم .فس ه سرداً ل حادية والرواايت أو است باطاً ل حكال 

: علم قالبعض الفض   الء  .فريعاً ملس   ائل الفقه، ونقل ص   احب أجبد العلول عن أو تكراً للقراءات، أو
بل .وس   ع املتأخرون كالس   يوطي فجعلوا كل علول القرآن  (2وعش   رين علما  ةالتفس     ال يتم إال أبربع

 .من فروري علول التفس  كما يف كتابه التحب  يف علول التفس 

 الع       ال: ككت       اب فس                الل و  واإلعرايبتض              من التجت       د كتب       ه .و  ،علم مع       اين القرآن  (2
 ه (.338وأيب جعفر ال حاس  ته (، 207الفراء ت

 غريب القرآن: وأييت مبحة خاص به يف القسم القاين إن شاء هللا .عا .علم  (3

 ه (.276مشكل القرآن: ككتاب ابن قتيبة  تعلم  (4

  .ه (437مشكل إعراب القرآن: ككتاب مكي بن أيب طالب القيسي  تعلم  (5

 ه (،282 تإُساعيل بن إسحاق القاضي أحكال القرآن: ككتاب أحكال القرآن للقاضي م عل (6
أليب مقله و للجصاص،  أحكال القرآنو  ه                (،321  ت د بن محمد بن سالمة الطحاو  ومقله أل
 .ه (543 ت محمد بن عبد هللا بن العريب املالكيبكر 

غالباً يف كتب م، ويعد إفرادها إفراداً ل وري ونلحظ أن كل ما تكر بعد علم التفس       يض     م ه املفس     رون 
 .ٍا يدخل يف التفس ، وإمنا أُفرد ليتوسع فيه

.وسع املفسرين يف حتديد -وهو الدكتور احملق  احملرر مساعد الطيار–و قش بعض املعاصرين 
فعر  التفس   -من وج ة نظر الطيار-اصطالع التفس  حية أضافوا إليه غ ه ٍا ال يتعل  به

أبنه: بيان معاين القرآن فقط، وما كان وراء بيان املعاين يف كتب التفس  فإنه إما أن يكون من علول 
القرآن سوا التفس ، وإما أن يكون من االست باطات والفوائد، وإما أن يكون من علول شىت من 

                                                           

  .298 /3فتغ القدير (1  
  .6 /2أجبد العلول  (1  
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ة .فس ، واألصل و  املباشر لكلم...وهو يف تلك تاهب إ  املعىن الل (1 العلول اإلسالمية وغ ها
ال ظر فيما .عار  عليه املفسرون يف .عري  التفس  ليكون .عريفًا للمصطلغ ال   من وج ة نظر 

 .عىن الل و  املباشر لكلمة .فس ال ظر يف امل
  

                                                           

 . ة عن إشكالية حتديد املصطلحات يف الدراسات القرآنية: الدكتور مساعد الطيار م شور يف شبكة التفس  والدراسات القرآنية (1 
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 علم التفسري:  : شرف  ساس السابعاأل
 : أقنع من يستمع لك بشرف علم التفسري؟22س
املقد م يف حياتك؛ للمزاًي العظيمة اليت  سري العلم  أقول له: ينبغي أن جتعل علم التفحت: 

 حازها هذا العلم، منها:
يكون ابعتبار موضـــــوعه إمنا شـــــرف العلم موضـــــوع علم التفســـــري وهو كتاب هللا؛ و : املزية األوىل

علم التفســري قد حاز الشــرف "قال أبو القاس   م حس   ني بن محمد الراغب األص   ب اين: فقد وغايته، 
  من جهات ثالث:

فإن موض            وعه كالل هللا .عا  الذ  هو ي بوري كل حكمة ومعدن كل  ؛أحدها من جهة املوضـــــــــوع
 فضيلة.

احلقيقية  فإن ال رض م ه االعتص    ال ابلعروة الوثقى والوص    ول إ  الس    عادة واثنيها: من جهة الغرض؛
 .اليت هي ال اية القصوا

فتقر إ  العلول الشرعية واملعار  فإن كل كمال ديين أو دنيو  م واثلثها: من جهة شدة احلاجة؛

 .(1 وهي متوقفة على العلم بكتاب هللا .عا " ،الدي ية
 ،وفق ما يستطيعه الفهم البشري -ذكره تعاىل-بيان مراد هللا  يعينعلم التفسري املزية الثانية: 

 فلما»ه (: 542، ولذا قال ابن عطية  تالعلوم!! أعظم   يكونعلم التفسري بذلك يكون  وبذا
ه لظَُلم رمسي، سربهتا ابلت ويع والتقسيم، وعلمت أُِعدُّ أنوارَ  أردت أن أختار ل فسي، وأنظر يف علمٍّ 

ا، ، وأمَجَل ا آاثرً ، وأرَسَ  ا جبااًل أن شرَ  العلِم على قدر شر  املعلول، فوجدت أمتَ َ  ا حبااًل 
 . (2 «كتاب هللا  وأسطع ا أنواراً علمُ 

إت هو األصل يف » ؛انبثقت عنهفقد  ،بقية العلوم الشرعيةر التفسري مصد: الثالثةاملزية 
أداة  ، والتفس (3 «ف م القرآن و.دبره، وعليه يتوق  است باط األحكال، ومعرفة احلالل من احلرال

ب  ُروا آاَي.ِِه َولِيَ َتذَك َر أُ .دبر القرآن الكرمي و.ف مه  وُلو اأْلَْلَباِب{ ]ص: َِكَتاٌب أَنْ زَْلَ اُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيد 
، [82َأََفاَل يَ َتَدب  ُروَن اْلُقْرآَن{ ]ال ساء: وقال: فوسيلة املعرفة: التدبر، وغاية املعرفة: التذكر، ، [29
 مقل قولٍّ  ،، وقال إايس بن معاوية: مقل من يقرأ القرآن ومن يعلم .فس ه أو ال يعلم[24القتال:]

ال يدرون  ، فتداخل م جمليء الكتاب روعةٌ س ع دهم مصباعٌ ، وليوم ليالً  من صاحبٍّ  جاءهم كتابٌ 
 .(4 ما فيه، فإتا جاءهم املصباع عرفوا ما فيه

                                                           

 .175 /2أجبد العلول (1 
ابِ ، و 1/6( .فس  ابن عطية 2  ، : الاياُب الذ  حُيَقى على القربِ الر ْمسُ و  ،: القربُ الر ْمسُ اب، و وسوا عليه الاي  ، َدفَ َ هُ َرَمَس اْلَميِ َت: َغط اُه اِبلايُّ

 . : الايُُّْب .َ ْرُمس به الريُغ األَثَروالر ْمسُ 
 للدكتور محمد أيب ش بة.  20( املدخل لدراسة القرآن الكرمي ص3 
 . 12 /1(  اد املس  يف علم التفس 4 
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لنبالء أصحابه  صلى هللا عليه وآله وسلمهذا العلم هو الذي دعا به النيب : املزية الرابعة
  عليه وآله وسلمصلى هللاله ال يب رضي هللا ع  ما، فقد دعا كابن عباس   رضي هللا عنهم؛ وساداهتم

 . (1 وعلمه التأويل(( ،فقال:   الل م فق ه يف الدين
وقد يتســــاءل بعضــــهم هنا: هل الفقه ابملعىن االصــــطالحي املتأخر مقدٌم على التفســــري : 23س

  بنص احلديث؟
واجلواب: ال! ألن املراد من الفق  ه ه   ا هو علم ال  دين بس                ائر أنواري العلول، وليس املراد علم الفق  ه 

ص              وص بعلم الفروري املتأخر، و.علم الدين ال يتأ.ى إال وف  املص              در األول للدين وهو القرآن امل 
الكرمي الذ  هو مع الس     ة عمدة الفق اء يف االس    تدالل...وعلى هذا فاملراد من الدعاء .علم .فس      

 ور: كالل هللا   فق ه يف الدين((، ودقائ  مدلوال.ه   وعلمه التأويل((، ويؤيد تلك ثالثة أم

الفقه كعىن فقه الفروري هو اص   طالع متأخر، وال حياكم االص   طالع الش   رعي إ  االص   طالع  األول:
  .املتأخر
فمس       غ على  ص       ييت وقال:   الل م رواية طاووس عن ابن عباس قال: دعاين رس       ول هللا  الثاين:

  العلمي والعملي فإتا قل ا: إن احلكمة هي الس     ة ف ي التفس     (2 وأتويل الكتاب(( ،علمه احلكمة
للكت  اب...على أن أه  ل العلم اختلفوا يف معىن احلكم  ة ه   ا "واألقرب أن املراد هب  ا يف ح  دي  ة ابن 

  .كما يقول ابن حجر...(3 عباس الف م يف القرآن"

، أ  حفظًا و.فس اً كما قال ابن (4 ما جاء يف رواية الب ار :   الل م علمه الكتاب(( الثالث:

، ويف بعض الرواايت "الل م علمه (5 لتعليم ما هو أعم من حفظه والتف م فيه"حجر: "واملراد اب

بدل الكتاب "فيحمل على أن املراد ابحلكمة أيضا القرآن مجعًا بني الرواايت فيكون  (6 احلكمة"

، (7 أن يؤ.يين احلكمة مر.نيبعض م رواه ابملعىن، وللايمذ  عن ابن عباس قال: دعا يل رسول هللا 

 .(8 مل .عدد الواقعة فيكون املراد ابلكتاب القرآن وابحلكمة الس ة""فيحت
 القرآن حوى مثرات الكتب السماوية السابقة ونسخ منها ماال حاجة المتداده، :املزية اخلامسة

وُتم ما أراد هللا أن يكمله ليبقى مدا األ مان صانعًا للحياة، صاب ًا وا بصب ة هللا .عا ، شافياً 

                                                           

وقال: الل م علمه الكتاب، ورواه كامالً ملسو هيلع هللا ىلص : عن ابن عباس قال: ضمين رسول هللا 41 /1فيه الشطر األول م ه، و  66 /1( روا الب ار  1 
 . 266 /1اإلمال أ د 

 .196 /1ابن ماجة (2 
 .170 /1فتغ البار  (3 
 .41 /1الب ار  (4 
 .170 /1فتغ البار  (5 
 .1371 /3الب ار  (6 
 .، وصححه احملق 679 /5الايمذ  (7 
 .170 /1فتغ البار  (8 
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زل عليه متضم ا لقمرة كتبه، اليت أوالها أوائل األمم،  جعل كتابه امل ابنياً ل  ضت ا فاح "ألسقام ا، 
، وجعل من (3 – 2:البي ة  يتلو صحفا مط رة *** في ا كتب قيمةكما نبه عليه بقوله .عا : 
ية متضمن للمعىن اجلم، و ية .قصر األلباب البشر  -مع قلة احلجم  -معجزة هذا الكتاب أنه 

ولو أمنا يف األرض من عن إحصائه، واآلالت الدنيوية عن استيفائه، كما نبه عليه بقوله .عا : 
 ( 27:لقمان  حكيم شجرة أقالل والبحر هده من بعده سبعة أ ر ما نفدت كلمات هللا إن هللا عزيز
 ا اثقباكالبدر من حية التفت رأيته *** ي د  إ  عي يك نورً 

 (1 "سماء وضوءها *** ي شى البالد مشارقا وم ارابكالشمس يف كبد ال
فتغ والبشرية من ص ع هللا .عا   ولذلك ال .ُ ": ه (1385 ت ويف تلك يقول سيد قطب

عاجل أمراض ا وعلل ا إال ابلدواء الذ  خير  من ا إال كفا.يغ من ص ع هللا خالق ا، وال .ُ م الي  فطرهتِ 
، وشفاءَ  كل ِ   يده سبحانه، وقد جعل هللا مفا.يغَ  ََونُ  َ ز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن كل داء يف كتابه اجمليد:   ُم ل ٍّ

 . (2 ["82َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْ ٌَة لِْلُمْؤِمِ نَي{ ]اإلسراء: 
: ولشرفه .ساب  السل  إ  معرفته، والايغيب يف مدارسته فقد قال علي بن أيب طالب 

أل يف س ل نزلت أل يف  ،أ  أعلم أبليل نزلت أل ب  ارهللا فوهللا ما من آية إال  ، سلوين عن كتاب

والذ  ال إله غ ه ما من كتاب هللا سورة إال أ  أعلم حية ، وقال عبد هللا بن مسعود:  (3 جبل(
نزلت وما من آية إال أ  أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب هللا مين .بل ه اإلبل لركبت 

مقل اإلخات يرو  الواحد، واإلخات  قال:  وجدت أصحاب محمد صلى ، وعن مسروق (4 (إليه
يرو  االث ني، واإلخات لو ورد عليه ال اس أمجعون ألصدرهم وإن عبد هللا بن مسعود من .لك 

، وقال احلسن: وهللا ما أنزل آية إال وهو حيب أن يعلم العباد فيما أنزلت، وماتا عىن (5 اإلخات(

 .(7  هللا .عا  أعلم م كا أنزل إحب اخلل  وقال جماهد: أ، (6 هبا
 ويتعل  بشر  علم التفس  هذه احلقيقة:

 اإلنسان:  ان: احتياحت القرآن للتفسري سببه كمال القرآن ونقصقاعدة
 ملاتا وضع ا هذه القاعدة؟

                                                           

 .1/20املفردات للراغب األصب اين  (1 
 . 1/15( يف ظالل القرآن 2 
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وقد أقال هللا علي ا احلجة خاطب هللا خلقه كا يف مونه، هذه القاعدة جاءت ب اء على سؤال: 
وما أرسل ا من رسول إال بلسان قومه ليبني أرسل رسله يبل ون قوم م كتاب رهبم بل ت م ذلك، فب

، ووص  هللا القرآن خاصة يف عشرات اآلايت ابإلابنة مقروًءا ومكتواًب يف لفظه (4 إبراهيم: وم
ُِ  نُورٌ وطريقة أدائه ويف معانيه ومفاهيمه، م  ا قوله:  وَِكَتاٌب ُمِبنٌي{ ]املائدة:  ََقْد َجاءَُكْم ِمَن ا

، [2، 1( ِإ   أَنْ زَْلَ اهُ قُ ْرآً  َعَربِي ا َلَعل ُكْم .َ ْعِقُلوَن{ ]يوس : 1َالر .ِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي   [15
ألصل أن وإتا كان "افإتا كان القرآن مبيً ا، ،  [1َالر .ِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب َوقُ ْرآنٍّ ُمِبنيٍّ{ ]احلجر: 

فأو  أن خياطب هللا البشر كا يف مون  ،(1 ف م بذا.ه"كل من وضع من البشر كتاابً فإمنا وضعه ليُ 
فلماذا حنتاحت إىل من غ  احتيا  إ  شرع، ليكون القرآن حقًا كما وص  نفسه بالغًا مبي اً، 

  التفسري؟
 :أمورة أربعيف  جيمعه .لك القاعدة اليت قررهتا، وهكن .فصيل ااجلواب: 

"فإنه لقو.ه العلمية جيمع املعاين الدقيقة يف اللفظ الوجيز، فركا عس   ر أحدها: كمال فضــيلة القرآن: 
فن من  فالعادة ُت ع أن يقرأ قول كتااب يف، "(2 .لك املعاين اخلفية" د ابلش   رع ظ ورُ ص   ِ ف م مراده، فقُ 

عص  مت م وبه  اهتم وس  عادهتم هو   وال يس  تش  رحوه فكي  بكالل هللا الذ ،العلم كالطب واحلس  اب
 .(3 "وقيال دي  م ودنياهم

ــــــــــــزل ذلك الوحي ، وهذا الذ  أشار اثنيها: نقصان فهم اإلنسان خاصة كلما بعد الزمان عن تنـ
تات يول حيدث نفس             ه فأرس             ل إ  ابن  إليه حرب القرآن و.رمجانه، فقد خال عمر بن اخلطاب 

اح  د، وكت   اهب  ا واح  د، وقبلت    ا واح  دة...فق   ال ابن عب   اس فق   ال: كي  َتتل  ه  ذه األم  ة، ونبي    ا و 
  أقوال يقرأون  ا فيم أنزل، وإنه سيكون بعدَ مْ لِ ل علي ا القرآن فقرأ ه، وعَ نزِ عباس: اي أم  املؤم ني إ  أُ 
فيكون لك  ل قول في  ه رأ ، ف  إتا ك  ان لك  ل قول في  ه رأ  اختلفوا، ف  إتا  ،القرآن، وال يعرفون فيم نزل

 .(4 اختلفوا اقتتلوا
الكلمات واجلمل لبعد ع د فاألف ال .تفاوت يف إدراك معاين  اثلثها: تفاوت األفهام البشـــــــــــرية:

لفاس   قون، ابلعربية، أو لقص   ورٍّ يف اإلحاطة باياكيب ا، وه ا يبحة املؤم ون عن املعاين احلقة، ويض   ل ا
عرب، وكانوا يعلمون القرآن إمنا نزل بلسان عريب مبني يف  من أفصغ ال، و فتكون اآلايت علي م عمى

 ظواهره وأحكامه، أما دقائ  بواط ه فقد َتفى: 
 . كما يف آية  الظلم( املتقدمة  عن مجع العلماء فضاًل عن غريهم -
حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط فلم  ا نزل  ت: وقـد يكون اخلفـاء عن بعضـــــــــــهم فق : -

هللا، إين أجعل حتت وس  اديت عقالني، (، قال له عد : اي رس  ول 187 البقرة:  األس  ود من الفجر
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:   إن وس  ادك لعريض، إمنا  عقااًل أبيض وعقااًل أس  ود، أعر  الليل من ال  ار، فقال رس  ول هللا 
 . (1 هو سواد الليل وبياض ال  ار((

 ف حن حنتا  إ  ما كانوا حيتاجون إليه و ايدة لقصور  عن مدارك أحكال الل ة ب   .علم.
فإن القرآن احملدود األلفاظ خيتزل املعاين غ   ألحداث مع ثبات النصوص:رابعها: جتدد ا

نصوص القرآن الكرمي جاءت اثبتة ال .ت   لكن معاني ا حتتمل كل و احملدودة لتحيط بقضااي ال اس، 
شيء جتدد يف أقضية ال اس وحياهتم ألن هللا الذ  خلق م يعلم ما يكون م  م ع د نزول القرآن 

  (14 امللك:علم من خل  وهو الطي  اخلب أال ي وبعده
  من ولكن هذا القبات يف ال صوص القرآنية مع مشول معاني ا ل حداث املتجددة حيتا  إ

كما قال .عا : ََلَعِلَمهُ ال ِذيَن َيْستَ ْ ِبطُونَُه األحداث املتجددة يف معاين .لك ال صوص   يست بط دخولَ 
ُ ْم{ ]ال ساء:  دخول املسألة يف داللة ال ص على اختال  وجوه ا أمٌر "مطلوب ، ف بحة [83ِم  ْ

 .(2 ال مكروه بل ركا كان فرضا على من .عني عليه من اجملت دين"
فيما تكر ه  ومن تلك ما يتعل  بت زيل اآلايت على الواقع، وأشار إ  تلك حرب القرآن و.رمجانه

 .قبل قليل
نبطون ألحكام األحداث اجلديدة من القرآن فهل هذا يعين أنه سيأيت زمان ال يوجد مست

 الكرمي؟
 على الوجه الصحيغ، فقدمراد هللا ال بد أن .قال احلجة كن يست بط من القرآن إت  ال خو !

)مل ينفك املسلمون أن يكون فيهم من إذا س ئل س د  د، : -رضي هللا عنه– قال معاذ بن جبل
وجود املست بط على الوجه الصحيغ، وإمنا .كمن يف  ، لكن القضية ال .كمن يف(3 وإذا قال و ف  ق(
من افاياض  (-ر ه هللا-487 ت املعايل اجلويين  ي اقض ما افايضه إمال احلرمني أبوا.باعه، وهذا ال 

جميئ  مان خيلو من  لة للشريعة  إت إن ما قرر ه إمنا هو على سبيل األغلبية، ومعلول أن من أشراط 
 ار ال اس، وأن يرفع القرآن.الساعة أن .قول على شر 

حيمل اإلنسان على التفك  كق ًا ع د اجلرأة على محاولة لكن كل تلك وما سيأيت يف هذا الكتاب 
.فس  القرآن الكرمي  "فإن التكلم يف .فس  القرآن ليس ابألمر الس ل، وركا كان من أصعب األمور، 

. زل من حضرة  ،أمه ا: أن القرآن كالل ُساو  ،وأمه ا، وما كل صعب يايك.. ووجوه الصعوبة كق ة
على قلب أكمل األنبياء، وهو يشتمل على معار  عالية، ومطالب  ،الربوبية اليت ال يُكت ه ك   ا

ال يشر  علي ا إال ال فوس الزاكية والعقول الصافية، وإن الطالب له جيد أمامه من اويبة  ،سامية
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بيبه، ويكاد حيول دون مطلوبه، ولكن هللا خف  أيخذ بتال واجلالل، الفائضني من حضرة الكمال ما
 .(1 علي ا أبن أمر  ابلف م والتعقل لكالمه"

 :-وفقه هللا–الشيخ الطالب  يدان  هذه احلقيقةوصاغ  
 ِمْن كلِ  ِحرْبٍّ رَاِسخٍّ حِنْريرِ          إن  اْحِتَياَ  الذ ِْكِر للت  ْفِسِ    

 أَصاَلًة وال ْقُص لإلْنَسانِ  ن          َسبَ ُبُه الَكَماُل للُقْرآ
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 : أنواع  التفسري: ساس الثامناأل
أهم هذه ه ا إ  ها  رْ شِ  ُ لْ .تعدد أشكال التفس  القرآين ابعتبارات محددة لتقسيم ا، وَ 

 :التقسيمات
 س: ما أنواع التفسري ابعتبار حمتوى التفسري ومضمونه؟

  ومضمون ه: التقسيم األول: ابعتبار حمتوى التفسري
.قسم .فس  القرآن ه ا ب اء على أن القرآن حيتو  أصول العلول اإلنسانية على األقل، فيجب 

أن يكون أصل األصول يف دراسة األدب والتاريخ  -كما يقرر األستات محمود شاكر ر ه هللا .عا -
، وجتلياً مذهالً للعلول  سب معاً هو ال ظر يف كتاب هللا .عا  ابعتباره حادثة فريدة يف اتريخ البشرية

 :يقسم التفس  إ  األنواري اآل.ية، وعلى هذا هكن أن (1 مف ول اإلعجا 
كأسٍلة  فع بن   ،ببيان معىن املفردة القرآنية من حية الل ة التفسري الل غوي:النوع األول: 

فس  الطرب ، كت  ،ش  إ  هذا ال وري، ومعظم التفاس  .-رضي هللا ع  ما- رق البن عباس األ
ة الكتب اليت ومن أمقلويدخل فيه .فس  غريب القرآن، ، والفراء ،والزجا  ،ومعاين القرآن لل حاس

، ومفا.غ ف م القرآن لشي  ا الدكتور .فس  الشيخ عبد الر ن السعد اعت ت به: .فس  اجلاللني، و 
  .-ر ة هللا علي م مجيًعا– أ د اإلمال

ويبحة عن أوجه اإلعجا  البيانية والبالغية يف املفردة أو اجلملة  لبياين:التفسري االنوع الثاين: 
القرآنية كتفس  الكشا  للزخمشر ، ومالك التأويل لل ر طي، و.فس  البحر احمليط أليب حيان، 
و.فس  أيب السعود، والتحرير والت وير مث ألفت فيه مؤلفات مستقلة كالتفس  البياين لب ت الشاطئ، 

ب  القرآين، وملسات بيانية للدكتور فاضل السامرائي...وظ ر للرافعي ج د متفرق يف كتبه م  ا والتع
 .وحي القلم، وإعجا  القرآن

لمشكالت ال حوية من لراب القرآن الكرمي، و وفيه بياٌن إلع التفسري النحوي:النوع الثالث: 
ورة يف التفس  البياين .عرب ع ه، كما املذك والتفاس ُ إعراب القرآن للعكرب ، ككتاب:   ،خالل القرآن

، للدكتور أ د األنصار  (ال حو القرآين  ،لل حو القرآين  د كتباً معاصرًة حاولت است الص نظريةٍّ 
 . وقد أحدث ل طًا

وخيتار املفسر فيه آايت األحكال فيجعل ا أهم مواد .فس ه  التفسري الفقهي:النوع الرابع: 
وابن واجلصاص، كتب أحكال القرآن: لإلمال الشافعي، الكتب املؤلفة فيه  ويقول بتحليل ا، ومن أهم 

غ  أن بعض املفسرين ال يقتصر علي ا يه ع د املتأخرين آايت األحكال ، وأطل  علوغ هم ،العريب
  بل يفسر القرآن كله وجيعل آايت األحكال أهم ما ي ظر إليه كما فعل القرطيب يف .فس ه.
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كن إضافة: التفس  التارخيي أو القصصي الذ  يت اول قصص القرآن، أو وعلى هذا امل وال ه
يفسر التاريخ  سب ما ورد يف القرآن...وعلى هذا امل وال هكن إضافة التفس  الفين أو التصوير  

 . فين والتفاعلي يف القرآن الكرميالذ  يتكلم على التصوير ال
   : ما أنواع التفسري ابعتبار أسلوب املفسر؟س

  التقسيم الثاين: ابعتبار أسلوب التفسري:
مع بيان غريب وفيه يش          رع املفس          ر املعىن العال لآلايت إمجااًل،  التفســــــــري اإلمجا :النوع األول: 

ضغ مقاصدها، وقد يضي  ما .دعو الضرورة و .بعبارة س لة األلفاظ وال    رب        ط بني املعاين يف اآلايت 
ومن التفاس  اليت اعت ت بذلك: أيسر التفاس  حنو تلك. إليه من سبب نزول أو قصة أو حدية و 

يف  -يف نظر الكا.ب-أليب بكر اجلزائر  املعاص              ر، ومن الكتب اليت اعت ت بذلك على وجه دقي 
يعطي  -وإن كان ي تمي للتفس      البياين والتص    وير  والفين-ظالل القرآن لس    يد قطب ر ه هللا ف و 

 لل ا ابتداء.املعىن اإلمجايل لآلايت اليت حي

وقد يطل  على هذا ال وري من التفس : التفس   اجلملي( أخذاً من اجلملة، وهي مجع املتفرقات 
(، واست دل 32 الفرقان: َكَفُروا َلْوال نُ ز َِل َعَليِه اْلُقرآُن مُجَْلةً َواِحَدةً  قَاَل ال ِذينَ كما يف قوله .عا : 

 .يف .فس ه هذا املصطلغ  التفس  اجلملي( املراغي
أو التجزيٍي(: وهو يقابل التفس   ،املوضعي : ويسمى التفسري التحليليالنوع الثاين: 

حل  »كلمة  التحليل( ل ة مشتقة من احَلل كعىن: ال قض للم عقد، والفتغ للم ل ، يقال: و اإلمجايل، 
من الكلمة القرآنية  ، وكأن املفسر فيه حيلل املعقود«فتح ا ونقض ا، فاحنلت :العقدة حيل ا حال  

لتسلسل  في تم املفسر بتحليل اآلايت القرآنية و.فصيل ا آية آية .بعاً ليصل إ  .فاصيل معاني ا، 
شارحًا كل ما يتعل  هبا من الل ة وال حو وال ريب واحلدية .دوين اآلايت يف املصح  الشري  

لروابط بني اآلي ات وامل   اس  ب ات ا بذكري تم والرواايت التارخيية، والفقه والقراءات وعلم الكالل، وقد 
، وهكن التمقيل وذا ال وري: بتفس  جامع البيان للطرب ، و.فس  مفا.غ بني ال س  ور ون ح  و تلك

ال يب لف ر الدين الرا  ، واجلامع ألحكال القرآن للقرطيب، وفتغ القدير للشوكاين، وروع املعاين 
 ..فاوت بي  ا..مع .لآللوسي، والتحرير والت وير

التفس  التحليلي حيتاجه املفسرون الذين يكتبون يف األنواري املقابلة له  إت هكن أن هقل املرحلة و 
عر  احلقائ  الل وية األو  للتفس  اإلمجايل أو املوضوعي أو املقارن  فمن خالل التفس  التحليلي .ُ 

اآلايت،  نُ و ِ كَ بني الكلمات واجلمل اليت .ُ والشرعية للمفردات القرآنية، و.ظ ر امل اسبة واال.صال 
يظ ر القراء املع و  للكلمات  وفيهن السور، و ِ كَ اآلايت اليت .ُ كما يظ ر علم اال.صال القرآين بني 

كما وجوه اإلعراب امل تلفة،  .تبدا اإلعجا  التصوير  للقراءات القرآنية، و يلوع واضًحا القرآنية، و 
تد  للمعىن الذ  .دل ملفسر يف األنواري األخرا أبمس احلاجة إليه لي الدالالت الايكيبية، فا.تضغ 

 من غ  .عجلٍّ يف .قرير معىن قد يظ ر الصواب خالفه ع د .فصيل اآلايت. عليه اآلايت
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وال بد أن يتشبع املفسر ه ا ابل صوص األثرية والعلول الل وية والبالغية ليتسم ابلعم  املطلوب، 
  لآلية، ويصل إ  أسرار اآلايت وبيا هتا املعجزة اليت .ظ ر من قوة ويتمكن من التحليل الدقي

 التدبر، وصفاء التفكر.
وفيه يقرن املفسر بني أقوال املفسرين ويوا ن بي  ا، والقرن ربط  التفسري املقارن:النوع الثالث: 

اًل م  ا، وليس ألقوال املفسرين بعض ا ببعض، وع د الربط ي ظر في ا مث يوا ن بي  ا، وقد يرجغ قو 
، وهكن التمقيل له بتفس  املقصود ابملقارن جمرد الربط فقط، فاملصطلغ أوسع من املعىن الل و 

الطرب ، وكذلك .فس  ابن أيب حامت لك ه يلتزل املأثور، وكذلك .فس  مفا.غ ال يب للرا  ، وحنوه 
   .فس   فتغ القدير( للشوكاين.

وهو ي تم ابلبحة عن داللة لفظة معي ة يف القرآن الكرمي، ومن  التفسري الدال :: رابعالنوع ال
 ،عبد احلميد الفراهي مفردات القرآن( لوأنفع الكتب املؤلفة فيه: املفردات للراغب األصف اين، 

وقد يسمى هذا ع د للدكتور/ محمد حسن جبل، املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي و 
 . يف التفس  ل ظائرعلمائ ا: علم الوجوه وا

أبلوان محددة من وقد يسمى التفس  التوحيد ، وهو ي تم  التفسري املوضوعي:: امسالنوع اخل
 : التفس 

 .الذ  .دور عليه آايهتا، ومقاطع اموضوري السورة الواحدة أ  محورها العال اللون األول: 
.تكلم عليه كآايت الص رب يف القرآن، موض وري قرآين معني: فيجمع فيه مجيع اآلايت اليت اللون القاين: 

أو حول  ،مقاًل، والس    لم االجتماعي يف القرآن الكرمي وهكذا وآايت العلم، وآايت قص    ة موس    ى
 وهي من اإلس    راء إ   ل مقالً وَ كالعتاق األُ ،جمموعة س    وريف موض    وري قرآين معني  يف س    ورةٍّ بعي  ا أو 

أن اللفظ  ة اليت .  ذكر ه   ا يراد  ق   ا من حي  ة إن  ه  وفرق بي   ه وبني التفس                ال  داليل يف، األنبي  اء(
موضوري معني ال من حية إهنا لفظة نريد البحة عن داللت ا يف القرآن: فكلمة األمة إتا أراد حصر 
دالالهتا يف القرآن الكرمي ُسي هذا علم الوجوه وال ظائر، وص           ار التفس             داللياً، وإتا أراد الباحة 

 .ية .كوي  ا، ومر.كزاهتا يف القرآن الكرمي صار التفس  موضوعياً الكالل عن موضوري األمة وكيف

وال ظال االجتماعي يف موض  وري قرآين معني يف س  ورة بعي  ا: كاجلدل يف س  ورة األنعال، اللون القالة: 
 .سورة ال ور

 اللون الرابع: املصطلغ القرآين: كأن يتتبع مصطلغ اإلهان أو الكفر يف القرآن الكرمي. 
من التفسري املوضوعي بيان الرؤية القرآنية للقضاًي العامة والتفصيلية يف شؤون احلياة واهلدف 

 .الدينية والدنيوية
ومن أبر  التفاس  اليت اعت ت جبانب من هذه اجلوانب: .فس  امل ار حملمد رشيد رضا، و.فس  

شارقة كتاهبم  التفس  الظالل لسيد قطب، ومؤخًرا أنتجت جل ة من العلماء املعاصرين يف جامعة ال
يف عشرة جملدات، كما شرري مركز  .فس ( يف كتابة .فس  كب  يف موضوعات القرآن  املوضوعي(
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الكرمي، ومشروعي  بصائر املعرفة القرآنية( ي تمي إ  هذا ال وري كما هك ك أن . سبه إ  عدد من 
 األنواري السابقة. 

 ؟س: ما أنواع التفسري ابعتبار مصدر التفسري
  التقسيم الثالث: ابعتبار مصدر  التفسري:

 يرجع التفس  ابعتبار مصدره إمجااًل إ  ثالثة أنواري: 
نقله ال يب صلى هللا عليه وآله .فس  القرآن كا  :أ  :ملأثور(اب) ملنقولاب التفسريالنوع األول: 

يف س ته، وعن الصحابة  وسلم صلى هللا عليه وآلهعن الرسول ما نُِقَل عن هللا .عا  يف كتابه، و  وسلم
كما يايجغ أن ،  أو فيما أمجعوا عليه ،يف أحاديق م اليت وا حكم الرفع -رضي هللا ع  م-الكرال 

.فس اً  :ويسمى، (1 فيه إ  اجت اد يدخل فيه .فس  القرآن ابلقرآن ٍا ورد صرحيًا دون حاجةٍّ 
وابن كق ، وما مجعه السيوطي يف الدر امل قور،  ، وأبر  مناتجه: .فس  الطرب  وابن أيب حامت،ابلرواية

ومؤخرًا أصدر مركز الشاطيب يف جدة موسوعته حول التفس  ابملأثور، وليت م حكموا على .لك 
  الرواايت.

 ،ما كان مصدر التفس  فيه االجت اد :أ  :(ابلرأيابملعقول )التفسري النوع الثاين: 
هذا    م، وحىت يرث هللا األرض ومن علي ا سواًء أكانرضي هللا عواالست باط من لدن الصحابة 
، ومن أبر  أمقلته: .فس  الزخمشر  والرا   والبقاعي والطاهر بن االست باط صحيحًا أل فاسداً 

 عاشور.
فتغ القدير للشوكاين، و.فس  امل ار حملمد رشيد رضا جامع البيان للطرب ، و  وجيمع النوعني:

  ر  م هللا أمجعني.
أ  ما أرجع املفسر فيه .فس  اللفظة أو الايكيب إ  الل ة،  التفسري اللغوي:الثالث:  النوع

 وقد يْدخُل هذا ال ورَي االجت اُد إتا كان أصُل الكلمة الل و  محتماًل. 
هل وصف تفسري ما بوصف حمدد ينفي وصفه بوصف مقابل، كأن نصف تفسريًا أبن  س:

  يوجد فيه تفسري ابلرأي؟تفسري ابملأثور، فهل يعين هذا أنه ال
 حت: يظهر يف هذه القاعدة املنهجية:

                                                           

َقَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ  :قوله يف سورة الشعراء [ بقوله: بني هللا معىن العاملني يف2ََربِ  اْلَعاَلِمنَي{ ]الفاحتة:  :( وتلك كأن يفسر مفسر معىن1 
ُتْم ُموِقِ نَي  23اْلَعاَلِمنَي   ( قَاَل رَبُُّكْم َوَربُّ آاَبِئُكُم 25( قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأاَل َ.ْسَتِمُعوَن  24( قَاَل َربُّ الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ َ ُ َما ِإْن ُك  ْ
[ اآلايت، فإن هذا التفس  ال يظ ر فيه االجت اد، بل هو ألص  بتفس  املاثور، وإن ورد اجلمع فيه بني 26 - 23الشعراء: اأْلَو ِلنَي{ ]

له اآلايت عن مفسر متأخر، وهل يقال ه ا: كا أُثر عن هللا؟ اجلواب: أما من حية جوا  العبارة فتجو  ع دما يذكر ال يب صلى هللا عليه وآ
ُ َعَلْيِه َوَسل َم أَيْثُ رُه َعْن رَبِ ِه َعز   رضي هللا ع ه ( عن َأيب ُهَريْ َرةَ 540 /2كما يف مس د أ د    ،وسلم تلك عن ربه  ُ َع َرُسوَل هللِا َصل ى ا أَن ُه ُسَِ

  مقل هذه العبارة ع دما يقووا أحد املتأخرين، وهو يعين َوَجل  أَن ُه قَاَل:   َأَ  َمَع َعْبِد  َما تََكَرين َوحَتَر َكْت يب َشَفَتاُه((، وأما من حية جوا
 فيحتمل اجلوا .   ،أن ا .لقي ا تلك عن هللا يف كتابه
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وصف كثري من كتب التفسري تتداخل األوصاف فيها، و :  )يف مناهج املفسرين( اعدةق
بل يعين وجود هذه الصفة  يتسم هبا أخرى صفاتٍ  معني ال يعين نفي   كتاٍب يف التفسري أبمرٍ 

 :بعينها
 لتفس  واملفسِ ر معاً.حصره يف هذا الوص  يؤد  إ  ظلم او 

.فس  أيب حيان يف حصرت .فس  الطرب  يف التفس  ابملأثور، أو  تحصر إتا مقال تلك: 
، فتفس  الطرب : تلك من الفوائد العزيزة ال زيرة   إت حيواين غ فإنك .ظلم ماالتفس  ال حو  

 ...فس  ابملأثور، وهو .فس  ل و ، وهو .فس  ابلرأ ، وهو .فس  عقد 
عده محمد حسني الذهيب  ه(427 ت  د بن محمد بن إبراهيم القعليب .فس  أومقل تلك 

 :ايقوت التفس  واملفسرون( ضمن التفس  ابملأثور مع أنه كما ي قل  ه ( يف كتابه املا.ع1398ت(
 التفس  احلاو  أنواري الفرائد من املعاين واإلشارات، وكلمات أرابب احلقائ ، ووجوه اإلعراب

 .(1 والقراءات
  

                                                           

 .  (507 /2معجم األدابء   (1 
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 : بني التفسري والتأويل:ساس التاسعاأل
جرا املفس رون على اس ت دال مص طلحني يف ش رح م ملعاين القرآن الكرمي: التفس   والتأويل، فال بد 

 من معرفة العالقة بي  ما: 
 س: ما تعريف التأويل؟

 تعريف التأويل: 

 أقوال ثالثة:إ   يرجع: لغةالتأويل 
من صال الدهر   ، ويف احلدية: (1 اًل ومآاًل: رجعوْ وهو الرجوري، ف     آل إليه أَ  لِ وْ مأخوت من األَ  (1

الكالل أ  أرجعه إ   لَ و  أَ ، وعلى هذا فمعىن: (3 أ : وال رجع إ  خ  (2 ((فال ص               ال وال آل
 .(4 مع اه األصلي بتدبره، و.قدير مع اه، و.فس ه كما قال الف و  أابد 

ُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئاًل{ ]الك  :  يرجع إليهملوضع الذ  هو ااملوئل و   .[58ََبْل َوُْم َمْوِعٌد َلْن جيَِ
و.قول العرب "، وقال ابن فارس: (5 كا يص لحه س ياس ة أ  س اس هإايلة آل التأويل مأخوت من  (2

كأن املؤول يسو  وعالقة اإلايلة ابلكالل   ،(6)"يف أمقاوا: "أُْلَ ا وإيَل َعَلْي ا" َأ  ُسْس ا وساَس ا غ ُ 
، كالس  ائس  الس  ياس  ي( يفايض أنه يقول ابألفعال اليت (7 الكالل ويض  ع املعىن يف موض  عه ويص  لحه

 ..صلغ الرعية

مع اها إ  أ   مرجع ا( فإرجاري الكلمة إ  مآوا وعاقبت ا أصله من املآل وهو العاقبة واملص ،  (3
 .(8 ية إ  ما حتتمله من املعاينفكأن التأويل صر  اآل ،و.فس ها، وهذا املعىن كاألول

عنــد مجعــك هلــذه املعــاين ال جتــد بينهــا كبري تنــازع أو ، فعنــد املتقــدمنيالتــأويــل هــذا هو معىن 
مبا يناســــــبه إلرجاعه إىل عاقبته الشــــــيء ســــــياســــــية الشــــــيء اختالف، بل يكون معىن التأويل: 

قد .كون ال اية املرادة م ه و ، لفهس      واء أواف  ظاهره أل خاما  على حنوٍ  ومصـــــريه وغايته املرادة منه
 :، وقد .كون واقًعااعلمً 

 (7 :آل عمران) وما يعلم أتويله إال هللا والراســــــــعون يف العلمنحو: ، فيف العلمأما التأويل ف
على مذهب عط   الراس   ون( على لفظ اجلاللة، وما يرجع ألفاظه إ  معاني ا الص  حيحة إال هللا، 

 كا ي قل ا إ  معاني ا الصحيحة إال هللا.  وما يرجع ألفاظه ويسوس ا
، «إن العلماء يَ ْعَلمون أتويله»، وهذا ما ع اه جماهد يف قوله: مايادفانفالتأويل والتفس                على هذا 

القول يف أتويل قوله .عا  »بقوله:  الطرب ُّ  وهو أيض        اً ما يع يه ابن جريرٍّ ألنه يكون كعىن التفس         ، 
ِطْع  عين حقيقة الكالل اللفظية، وهو معىن قوله .عا :يبذلك التأويل ف، «كذا ََتِلَك أَتِْويُل َما مَلْ َ.س   ْ

 ..فس  ما مل .سطع عليه وحقيقته :[ أ 82َعَلْيِه َصرْبًا{ ]الك  : 
                                                           

  .55 /5، لسان العرب3/52انظر: القاموس احمليط( 1 

  .164 /1انظر: مس د إسحاق بن راهويه( 2 

  .32 /11انظر: لسان العرب( 3 

  .3/52نظر: القاموس احمليطا( 4 

 . 14انظر: أساس البالغة ص( 5 

  .1/160معجم مقاييس الل ة( 6 

   .1/18، ونقله الذهيب يف التفس  واملفسرون148 /2الربهان( 7 

 .148 /2الربهان( 8 
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 (53:األعراف) هل ينظرون إال أتويله يوم أييت أتويلهقوله تعاىل: كف الواقعيف أما التأويل و 
 .، وواقعه احلقيقي الذ  يرجع إليهايته املقصودة م هغهو أ : بيانه الذ  

 فهو نفس املراد ابلكالم: ، املعىنة اليت يظهر منها جتسد عاقباللكالم و احلقيقي لصري املفالتأويل هو 
اً كان أتويله نفس الشيء امل رب الفعل املطلوب، وإن كان خرب  ه نفسَ لُ فإن كان الكالل طلباً كان أتوي

عىن والذ  قبله فرق ظاهر، فالذ  قبله يكون التأويل فيه من ابب العلم والكالل، وبني هذا امل به،
وأما هذا فالتأويل فيه نفس األمور املوجودة يف اخلار ، فإتا قيل: واإليضاع،  فس  والشرعكالت

ل ف اد به فاملراد ه ا املص  يف الواقع، وأما األو طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوع ا، 
  ص  يف معىن اللفظ.امل

 [١١٤﴾ ]هود لص ل ٰوة  ٱ﴿و أ ق م  مثال من كالم هللا: 
أتويله على املعىن األول: .ستطيع أن .قول فيه: أيمر  هللا أبن نؤد  الصالة قائمني  قوق ا، 

 ف قيم أركاهنا وواجباهتا ونلزل شروط ا، وايت هبا حقيقة وصورة.
 أو أن .ردد كلمات اإلقامة لو كان اخلطاب للمؤتن.أتويله على املعىن القاين: أن .صلي 

ََهْل يَ ْ ظُُروَن ِإال  أَتِْويَلُه وم ه قوله .عا :  وهذا يف نظر ابن .يمية هو ل ة القرآن اليت نزل هبا.
الواقعية القادمة هل ي ظرون إال حقيقته املتجسدة وعاقبته  :أ [ 53{ ]األعرا : ...يَ ْوَل أَيْيت أَتِْويُلهُ 

 .يف املستقبلليت يص  إلي ا ا
 قاعدة: ترجع معاني التأويل في القرآن الكريم إلى الرجوع والحقيقة والكشف: 

.رجع إ  املعاين الل وية السابقة  فال اظر يف القرآن الكرمي جيد أن لفظ التأويل قد ورد على معانٍّ 
، فمن تلك قوله .عا  يف -ر ه هللا- الذهيبد/ محمد حسني خمتلفة كما تكر  وليست على معانٍّ 

فأما الذين يف قلوهبم  يغ فيتبعون ما .شابه م ه ابت اء الفت ة وابت اء (: 7سورة آل عمران آية  
وكش   ف و يف هذه اآلية كعىن ابت اء عاقبته ومآله بتفس ه و.عيي ه أتويله، وما يعلم أتويله إال هللا

يراد به أحياً  احلقيقة العامة للمعىن، وأحياً  احلقيقة بقية املواضع إال أنه ، وكذلك يف املراد م ه
 امل ظورة للمعىن، وأحياً  احلقيقة الكالمية للمعىن.

 
  ؟الفرق بني التفسري والتأويل، والنسبة بينهماما خالصة 

ال يسابور   ت احلسن بن محمد بن حبيب ابلغ بعض م يف االهتمال هبذا املبحة حىت قال 
ن (1 « مان ا مفسرون لو سٍلوا عن الفرق بني التفس  والتأويل ما اهتدوا إليه نبغ يف»: (ه 406 ، ٍو

التفصيل يف " :ه ( فله1171أل  يف الفرق بي  ما الشيخ حامد بن علي الدمشقيُّ العماد ُّ  ت
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يل أنك ي ب ي أن . حا  بفكرك جانباً عن اإلي ال يف مقل  ، ويظ ر(1 "الفرق بني التفس  والتأويل
  ،مسألة نظريةً أن يكون الفرق بي  ما  لك  إت ال يعدوت
 :ترجع إىل ثالث استعماالتلعالقة بني التفسري والتأويل جممل استعماالت العلماء لو 

وهذا هو الشائع ع د املتقدمني من علماء التفس ، ومقل تلك ما نقله ابن  أواًل: الرتادف:
 بعض املفسرين كاإلمال الطرب . ، وهو استعمال (2 م ظور عن بعض علماء العربية

وقد يتعل  ،   إت هو الكش  عن املعاين امل تلفةفالتفس  أعم اثنياً: العموم واخلصوص:
الكش  ابلبيان الل و ، وقد جتد الكش  يف الرواية املأثورة، وقد جتده يف االجت اد التفصيلي، 

 . ملعاين الدقيقة  إت يتعل  ابلدراية أو االجت اد أو البحة عن اوالتأويل أخص
 ،أو إ  املعىن املباشر، والتأويل ما يرجع إ  الدراية ،فالتفس  ما يرجع إ  الرواية اثلثاً: التباين:
 . والتأويل ابلعالقة القانية والقالقة ثالثة أنواري كما سب  ،أو املعىن غ  املباشر

إ  علم  االصطالع من علمٍّ  استعمال هذا املف ول أو تاك  م يفاختالف: بينهم سبب االختالفو 
، أو اختال  استعمال تاك املصطلغ بني املتأخرين واملتقدمني...وف م  آخرإ  فن ٍّ  أو من فنٍّ آخر 

استيعاب أساليب أهل العلم يف التعب ...وقد  ، كما ياي.ب عليهإشكاالت كق ة هذا ياي.ب عليه حلُّ 
أو إرجاري األمر وإصالحه...مث قصره األصوليون وردت كلمة التأويل يف الل ة كعىن عال هو الرجوري، 
، وبعض م قصره على املعىن االصطالحي التفس  على معىن معني، فبعض م جعل التأويل ابملعىن العال

، فأخرب أن لوسي، وقد نبه إ  هذا العالمة اآل(3 الذ  تكر  أبنه ي قسم إ  ثالثة أقسال اخلاص
فقال: "إن كان املراد الفرق بي  ما  سب العر   بدٍّ يف ف م آيةالتأويل اجت اد يفتغ هللا له قلب ع

  جُ إت قد .عور  من غ  نك : أن التأويل إشارة قدسية، ومعار  سبحانية، . كش  من سُ   اليول
 "العبارات للسالكني، و.  ل من سحب ال يب على قلوب العارفني. والتفس  غ  تلك -ستائر-

ظ ور معىن من خالل االجت اد، فيفتغ هللا لعبدٍّ من عباده يف ف م آيةٍّ وهو يقصد بذلك أن التأويل: 
 من اآلايت ابجت اده.

من رد  وإن كان املراد الفرق بي  ما  سب ما يدل عليه اللفظ مطابقة، فال أظ ك يف مريةٍّ مث قال: "
شفاً، هذه األقوال، أو بوجه ما فال أراك .رضى إال أن يف كل كش  إرجاعاً، ويف كل إرجاري ك

 يعين أن التفس  هو الكش ، والتأويل هو اإلرجاري، ومها متقارابن، وال داريٍّ لتفصيل أكقر. (4 فاف م"
 ما معىن التأويل عند املتأخرين؟ س:
  :املتأخرين يف اصطالحالتأويل 

يقاين به، وهذا هو التأويل الذ   هو صر  اللفظ عن املعىن الراجغ إ  املعىن املرجوع لدليلٍّ 
  دائًما: أصول الفقه ومسائل اخلال التفس  أحياً ، ويف ون ع ه يف يتحدث
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، وتكر معىًن محدًدا بعيًدا عن املعىن كذاأن يكون مع اه  هذا ال ص محمول على : همفإتا قال أحد
 وعلى هذا فاملتأول مطالب أبمرين:  ،ري أتويل والتأويل حيتا  إ  دليل. قال اآلخر: هذا نو املباشر

 .الذ   له عليه وادعى أنه املرادل: أن يبني احتمال اللفظ للمعىن األمر األو 
 :مع اه الراجغ إ  مع اه املرجوع األمر القاين: أن يبني الدليل الذ  أوجب صر  اللفظ عن

 تا بي ه كان التأويل صحيحاً، فإ
  .فاسداً أتويالً اللفظ محتماًل للمع يني، ومل أيت املؤول ابلدليل صار كان ن  وإ
 ..العباً ابل صوص كانإن مل أيت ابألمرين مًعا  ف

 مقال تلك: كلمة الضحى:
 ما بني الشروق إ  الزوالالوقت  :يقول القائل ابلظاهر: املراد ابلضحى

 فيقول املؤول: بل املراد ال  ار كله
 .، وإن كان أتويلك محتماًل   ألن األصل معيعلى أتويلك فيقول القائل ابلظاهر: ما الدليل

غ  مقبول ع د ولك ه  حيتمل قوله،أ.ى بدليل صحيغ، ف و التأويل الصحيغ، وإن أ.ى بدليل فإن 
 فاسد.تأويله ال ظر ف

 ل الطرفان السابقان: هذا .العب.و قفع د تلك ي .فإن قال اثلة: املراد ابلضحى الليل
 ثالثة أقسام:  -كما رأيت– التأويل عند هؤالءف

هو القريب املقد ل أبدىن ، ف ذا القسم د ال ظر واملقارنةليل صحيحاً بعإن كان الد ،صحيغ - 
 .نظر

 .ع د ال اظر ، ومل يصغ بعد ال ظر واملقارنةإن كان الدليل مظ و ً  ،وفاسدٌ  - 
 بل وضع املعىن لل وا والتش ي. إن مل يوجد دليلٌ  ،ولعبٌ  -

 : يف األنواري القالثة يف الكوكب الساطعه ( 911 توقد قال السيوطي 
، وإن    دالُّ برج    ظاه ر ال   ال  على املرجوِع أتويٌل  ُِكن َملْ   حيُْ  ح  انٍّ

 (1 يء فلع ب   فف  اسٌد، أو ال لش  صحيٌغ إن كان دليٌل، أو ُحِسب

 ذلك: من أمثلة و 
 ةِ أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ِإَتا ُقْمُتْم ِإَ  الص اَل  َايَ  قوله .عا : )القريب(: مثال التأويل الصحيح

هذا أسلوٌب عريب  معتاد حية  ، والديل أنعزمتم على القيال إلي ا :[ أ 6{ ]املائدة: فاغسلوا...
 يست دل املاضي يف مقل هذه األحوال ويراد به املستقبل.

{ فَِإْطَعاُل ِستِ نَي ِمْسِكيً اَ )عند املالكية ال عند احلنفية(: (البعيد) مثال التأويل الفاسدو 
، فجعلوا  ،[4]اجملادلة:   املسكني( هو األصل، ويف اآلية الذ  مل يُذكر  ال ُمد( أَو َله بعض م ابل ُمدِ 
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 هللِا ْبِن احْلَا ِ  ِإبْ رَاِهْيَم اْلَعَلِو ِ  الش ْ ِقْيِطي ِ  الش ْيخ سيد  َعْبدغ  مقصود، كما قال في ا املذكور 
 يف مراقي السعود: -َرِ َُه هللاُ .َ َعاَ  -( ه1230ت 

 (1 فجعُل مسكني كعىن املد                   عليه الئٌغ ُساُت البعد
ا ال ذ ين  آم ن وا ال  أت  ك ل وا  }ًي  س: يف قوله تعاىل:   { ]آل عمران:الر  اب  أ ض ع افًا م ض اع ف ةً أ يُـّه 

130]  
  صغ حوارًا بني ثالثة أطراف مييل كل واحد منهم إىل أحد أقسام التأويل الثالثة؟

 الطرف األول )التأويل الصحيح( يقول: الراب كله حمرم سواء أكان قلياًل أم كان كثريًا. 
ما كان أضعافاً مضاعفة يف فقط فيالراب اآلية .دل على أن  :الطرف الثاين: )التأويل الفاسد(

وية إتا كانت ال سبة الرب بعدل الراب يف األوراق ال قدية الورق ال قد ، وياي.ب على تلك القول
 .اعتماداً على أنه نص  على األضعا  املضاعفة يف اآلية، محدودة

ال راب يف األوراق ال قدية ال يف القليل وال يف الكق   ألن األوراق  الطرف الثالث )اللعب(:
 ال قدية مل .كن ع د نزول اآلية.

ت  فإن الراب أما أنت اي أي ا الطر  القالة، فتتالعب ابآلاي فريد التأويل الصحيح، فيقول:
الذ  نزلت فيه اآلية يتعل  ابلقم ية، وكان ال اس  من ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يرابون أبن 
أيخذ الواحد مقابل قرضه  ايدة مالية ركا كانت يس ة مث يزيد حىت .صبغ أضعافًا مضاعفة مث يزيد 

 لعب  فإهنا أداة التبايع واملعاوضة.حىت يتملك املقايض أو أب اءه، ف فيك للراب يف األوراق ال قدية 
وصٌ  واقعي ال  ََأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة{قول هللا  ويرد على التأوي الفاسد فيقول له:

 ع دهم، فيبدأ ص  ًا مث ي مو حىت يص  اجلاهلي  أ  أن هللا وص  وم مآالت الراب ، (2 أتسيسي
وحىت يبيع اإلنسان   الي  حا الورق ال قد    من هما يقابلفي سواء أكان يف الذهب أل ،أضعافًا مضاعفة

وع د نفسه وولده، وأنت .را أن الدول اليت .تعامل بذلك هذه األايل أس ة وذه املعاملة اجملرمة، 
-نظرك يف حترمي الراب يف القرآن الكرمي جتد أنه ُحر ِل ألصل وجود املراابة م ما قلت، فقد تكره هللا 

ُتْم ِمْن راًِب ِلَ ْبُ َو يف أَْمَواِل ال  اِس َفاَل يَ ْربُو وهي مكية، فقال: ه يف سورة الرول -.عا  جمد ََوَما آ.َ ي ْ
{ ]الرول:   ُِ ، مث تكره يف آخر ما نزل يف سورة البقرة، وهنى عن أخذه م ما قل  فقال: [39ِعْ َد ا

ُتْم مُ  َ َوَتُروا َما بَِقَي ِمَن الر اَِب ِإْن ُك  ْ  ُ  .[278ْؤِمِ نَي{ ]البقرة: َا.  ُقوا ا
فا.ضغ ل ا أن أتويل آية آل عمران أبن الراب ال يكون إال يف األضعا  املضاعفة أتويل فاسٌد، 

  إت إن آية آل عمران بني الرول والبقرة نزواًل.
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رمحه -لع ل ٍم شامٍخ من أعالم مفسري الدنيا هو اإلمام الزخمشري  :رابًعاولنضرب مثاًل 
، فقال تعليقاً على قوله فاسدٍ  إىل أتويلٍ فيها ، وجلأ افتعل التعارض بني آًيتٍ د فق -هللا تعاىل

ت م  اَّلل   ع ل ى قـ ل وهب  م  و ع ل ى َس  ع ه م { ]البقرة:  :-ذكره تعاىل-  [: 7}خ 
فإن قلت: ما معىن اخلتم على القلوب واألُساري و. شية األبصار؟ قلت: ال ختم وال . شية  "

، وإمنا هو من ابب اجملا ، وحيتمل أن يكون من كال نوعيه ومها االستعارة مث على احلقيقة
ُ  .عا  اخلتمُ  دَ س ِ فلم أُ فإن قلت: .. والتمقيل.  ،وإس اده إليه يدل على امل ع من قبول احل  ،إ  ا

ُ  .عا  عن فعل القبيغ  ،وهو قبيغ ،والتوصل إليه بطرقه ه ب  اه وعلم ،لعلمه بقبحها ا كب ً علوً وا
لٍّ لِْلَعِبيِد{ ]ق: على . زيه تا.ه بقوله:  ع ه، وقد نص   ََوَما ظََلْمَ اُهْم َوَلِكْن ، [29ََوَما أََ  ِبَظال 

ُ َ اَل أَيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء{ ]األعرا : ، [76َكانُوا ُهُم الظ اِلِمنَي { ]الزخر :  ونظائر  ،[28َِإن  ا
 تلك ٍا نط  به الت زيل؟

ُ  عز وجل، فَ قلتُ  ه ب ِ   َ ي ُ لِ : القصد إ  صفة القلوب أبهنا كامل تول علي ا. وأما إس اد اخلتم إ  ا
رضي. أال .را إ  قووم: قي غ  العَ لْ على أن  هذه الصفة يف فرط ُتك  ا وثبات قدم ا كالشىء اخلَ 

ل إليك ي ِ ت يل ما خُ يُ  على كذا ومفطور عليه، يريدون أنه بليغ يف القبات عليه. وكي  فالن جمبولٌ 
 صفت م وُساجة حاوم، ونيط بذلك الوعيد بعذابٍّ  على الكفار ش اعةَ  وقد وردت اآلية  عيةً 

 .(1 "عظيم؟
هللا على قلوهبم كان عقوبة  مَ تْ إن خَ اسٌد  إت ف كأتويلأبن نقول:  -ر ه هللا–نرد على هذا اإلمال 

إمالٍّ  ف ل أعمى التعصب املذهيب عنيَ آلية السابقة. فإن هللا وصف م ابلكفر يف ا  على كفرهم ابتداء
 مث التمس له خمرجاً من أتويله؟  ،بعضٍّ بكتاب هللا بعضه حىت ضرب   -كالزخمشر – يف الل ة والتفس 

وهل عقوبة هللا ملن كفر وعاند ونعود، ف قول له: إن ختم هللا على قلوهبم إمنا هي عقوبٌة ألفعاوم؟ 
 ؟،ظلماً؟ أمل يبني هللا ملاتا أضل هذا الص   السيء بعد هذه اآلية ببضع آايت عدُّ ر .ُ نذِ ر وأُ ذ ِ م ما حُ 

ُِ  ِمْن 26فقال: َُيِضلُّ بِِه َكِق ًا َويَ ْ ِد  بِِه َكِق ًا َوَما ُيِضلُّ بِِه ِإال  اْلَفاِسِقنَي   ُقُضوَن َعْ َد ا ( ال ِذيَن يَ   ْ
ُ ِبُكْفرِِهمْ قال يف السورة تاهتا: ََوقَاُلوا قُ ُلوبُ َ ا ُغْلٌ  َبْل [، و 27، 26بَ ْعِد ِميقَاِقِه{ ]البقرة:   ُ { َلَع َ ُ ُم ا

 [؟.88]البقرة: 
 ضرب مثااًل على اللعب يف التأويل؟س: ا

 اللعب: من أمثلة و 
سفيان القور  يف قول هللا سبحانه:  عنأس ده الكاتبون أس د القعليب يف .فس ه كالًما مكذواًب 

خَيْرُُ  َقال: فاطمة وعلي [ 20-19]الر ن:  {ْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقياِن، بَ ي ْ َ ُ ما بَ ْر ٌَر ال يَ ْبِ يانِ َمرََ  اَ
ُ َما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرجانُ  ورو  هذا القول أيضا ، مث قال القعليب: [ قال: احلسن واحلسني21]الر ن:{ِم  ْ
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ابن عن أيًضا أس د القعليب ، و صل ى هللا عليه وسل معن سعيد بن جب ، وقال: بَ ي ْ َ ُ ما بَ ْر ٌَر محمد 
قال:  {َوُهَو ال ِذ  َخَلَ  ِمَن اْلماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َوِصْ راً َ :س ين يف قول هللا سبحانه و.عا 

نزلت يف ال يب صلى هللا عليه وسل م وعلي بن أيب طالب،  و  فاطمة علي ا وهو ابن عم ه و و  اب ته 
 ان نسبا وص رً فكا

لتشعر برداءة وحسبك اليت يعلو بعض ا بعًضا، فانظر إ  هذه الظلمات احلالكة، واألكاتيب 
ومل يكن علي قد .زو  من فاطمة  تان،مكي .ني  الفرقان والر ن(السور .علم أن أن هذا الكذب 

سلم على وحدانية رضي هللا ع  ا، فكي  يولد وما ولد، وهل كان حيتج ال يب صلى هللا عليه وآله و 
املتعصب الشيعي هللا ور انيته أمال قريش كقل هذا؟ وهذا التأويل املكذوب فرع به املط ر احللي 

ولكن بعض وفرع به املتعصبون ال الة وأصحاب األهواء السياسية، ، يف كتابه م  ا  الكرامة ف قله
يف .فس  سورة   .فس ه  الكاش (َّف ة  يمحمد جواد مَ اإلث ا عشرية .ربأوا من هذا التفس ، وم  م 

 :فقال  الر ن(،
صلى ، وابلرب ر محمد ةوفاطم ين املراد ابلبحرين علهنم يعتقدون أبأماميه   الشيعه اإلإنسب "

نفى هذه أمامى   بوصفى الشيعى اإلألو واملرجان احلسن واحلسني. و ؤ ، وابللهللا عليه وآله وسلم
ُ  .فس ً أطالق، و وجه اجلزل واإلماميه على العقيده عن الشيعه اإل  ،اا ابط يً هنم حيرمون .فس  كتاب ا

 ".يه اخلاصأال عن ر إنه ال يعرب إتا وجد في م من يقول بذلك فإو 
يف  ه (1127 تإُساعيل حقي اإلستانبويل احل في  ويف املقابل فمن أتويل اللعب ما أورده 

ََوحَيِْمُل َعْرَش َربِ َك فَ ْوقَ ُ ْم يَ ْوَمٍِذٍّ َ َانَِيٌة{ .عا :  يف .فس  سورة احلاقة ع د قولهروع البيان .فس ه 
ربعة الذين هم   األئمة األإشارة إربعة الالحقة األ :قال بعض العلماءحية قال: " [17]احلاقة: 

تا كان يول القيامة انقلب الشرري إف ،هنم اليول  لة الشرريأل   دأأبو ح يفة والشافعي ومالك و 
 "، فانظر وذا اللعب الرديئ، والرجم ابل يب.اكمً يكونون من  لته حُ العرش ف
الذين اَتذوا دي  م ووًا ولعبًا يف هذه األايل األحكال  (الليربالينيط اة  أتويل  :من اللعبو 

، وكق ًا ما جتد هؤالء يتشدقون اترخيية ال حاجة للعمل هبا يف واقع ا الشرعية القابتة أبهنا جمرد أحكالٍّ 
حلرية، وع دما يتمك ون جتدهم أ.عس ال اس يف عسف م وظلم م وإرهاهبم الفكر  واملاد  ع دما اب

 .يقدرون عليه
 زًيدة إيضاح يف بيان دالالت األلفاظ:

هللا جل جالله قرر يف القرآن الكرمي أنه مبنٌي أ  بلفظه ومع اه، فيتصور بعض ال اس أن تلك يعين 
دة، وهذا ج ل عظيٌم، فإن اللفظة الواحدة يف الل ة العربية، ومقل ا أن كل ال اس يف مونه كر.بة واح

الايكيب الل و  يتفاوت ال اس يف إدراك معانيه، ولذا ال بد ل ا من بيان جممل ألقسال دالالت األلفاظ، 
الفق اء واألصوليون إ  ألفاظ ال صوص القرآنية  وال بوية كذلك(، الل ويون واملفسرون و نظر فقد 
 يف عدة مرا.ب .تعل  ابلبيان القرآين: اوأتملو 
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ومقل تلك الايكيب للكلمات القرآنية، فأنت .قرأ  املرتبة األوىل: قراءة اللفظة القرآنية كما أراد هللا،
 ".يفعل، وال .قرأها "أل  الل ميم [2{ ]الفيل: َعْل َكْيَدُهْم يف َ.ْضِليلٍّ َأملَْ جيَْ 

 سؤالٌ  اآلية السابقة يف سورة الفيليف  فكلمة َأمل{ ة القرآنية،معرفة معىن املفرد املرتبة الثانية:
 مقاين ابل في، وجوابه: بلى، ومقل معرفة معىن .ركيب املفردات  اجلملة(.
وللايكيب القرآين  ،الواحدة املرتبة الثالثة: أن ُياول معرفة الدالالت القريبة والبعيدة للفظة القرآنية

 حال وجود أكقر من داللة.
بد من معرفة املعاين املتعددة للفظة القرآنية، وللايكيب القرآين، وما مدا قرب هذه املعاين وبعدها فال 

ََقْسَورَةٍّ{ من ألفاظ ا، ف ل هي متساوية يف القرب، أل أحدها واآلخر بعيد، وتلك مقل قول هللا 
ه ا لل ظر يف مدا إت .عين: الق اص، واألسد، وال بل، فال بد من حتليل املوق  ها  [51]املدثر: 

 قرب هذه املعاين من اللفظة والسياق.
 معانٍّ  وقد يكون وا جمموعة، كجرد ُساع ا أو قراءهتا للسامع والقارئقد يظ ر مع اها اللفظة القرآنية و 

  .انبققت من نص ٍّ واحد أو لفظة واحدة
 أمهية معرفة دالالت األلفاظ:

 إ  قسمني:  م طوق، مف ول( و. قسم دالالت األلفاظ القرآنية ع د اجلم ور
 أواًل: امل طوق: وهو ما دل عليه اللفظ ك طوقه، وهو قسمان:

 صريغ: وهو ثالثة أنواري  احلقيقة الوضعية واحلقيقة الشرعية واحلقيقة العرفية(. -1
 غ  صريغ: وي قسم إ  ثالثة أقسال: -2
 لكالل بدونه، ويسمى  املقتضى(.داللة االقتضاء: وهي داللة اللفظ على محذو  ال يستقيم ا -أ

داللة اإلهاء والت بيه: وهي أن يُقرن احلكم بوص ٍّ لو مل يكن تلك الوص  هو العلة لكان  -ب
 الكالل معيباً، كقوله .عا : ََوالس ارُِق َوالس ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُ َما{.

أصالة بل .بعاً، كأخذهم أقل مدة داللة اإلشارة: وهي داللة اللفظ على معىن غ  مقصود  -ت
 للحمل من آييت: ََوَ ُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن َشْ رًا{، ََوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ{.

اثنًيا: املف ول: وهو ما دل عليه اللفظ ال يف محل ال ط ، كتحرمي الضرب للوالدين، وي قسم املف ول إ  
 مف ول امل الفة.، و ةمف ول املوافق قسمني:

 دالالت األلفاظ حسب الظهور واخلفاء:
 إ  قسمني:القرآين اخلطاب  علماؤ  قس ميف مدا ظ ور .لك املعاين من اللفظة أو من الايكيب 

 عند اجلمهور: ثالثة أنواع القسم األول: واضح الداللة، وهو 
قوله كة قطعية،  معناه دالل وهو ما ال ُيتمل إال معىن واحد، أو ما دل على النص:املرتبة العليا: 

 تعاىل: }ت ل ك  ع ش ر ٌة ك ام ل ٌة{.



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 45
 

 

  الظاهر:املرتبة الثانية: 
من أهم القواعد و ما احتمل مع يني أو أكقر لك ه راجٌغ يف واحدٍّ م  ا بصورةٍّ بي ة، وهو 
 مع اه الظاهر، وسيأيت مزيد وذه القاعدة امل مة. األصل  ل الكالل علىالتفس ية: 

إ ان  ل ه  حل  اف ظ ون { ]احلجر: : -عاىل ج دُّهت-ومثال ذلك: قوله  ر  و    [9}إ ان  حن  ن  نـ ز ل ن ا الذ  ك 
 ما املراد من كلمة َالذكر{ ها ه ا؟

فزعم بعض الطاع ني يف القرآن أن املراد ابلذكر هاه ا: التوراة، واستدل على تلك بقوله .عا : 
َ ا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفرْ   .[48قَاَن َوِضَياًء َوتِْكرًا لِْلُمت ِقنَي{ ]األنبياء: ََوَلَقْد آ.َ ي ْ

ف جيبه، ونقول له: كلمة َالذكر{ ه ا يف سورة احلجر .دخل ضمن قسم  الظاهر( من دالالت 
اللفظ، وال .دخل ضمن  ال ص(، فيمكن أن يراد ابلذكر: التوراة، وهكن القرآن، وهكن أن يراد أن 

كن أن يراد أن يذكر املرء ربه بلسانه، ولكن املعىن املقصود يف هذه اآلية: يذكر املرء ربه يف قلبه، وه
َالر .ِْلَك آاَيُت القرآن اجمليد  ألنه ظاهٌر بداللة السياق الواضحة، إت جتد ربك عز  جاره يقول: 

ز َِل َعَلْيِه الذ ِْكُر ِإن َك ََوقَاُلوا اَيأَي َُّ ا ال ِذ  ن ُ مث قال بعد تلك:  [1{ ]احلجر: َتاِب َوقُ ْرآنٍّ ُمِبنيٍّ اْلكِ 
  ، فصار كال ص يف أن املراد ابآلية التاسعة من السورة: القرآن اجمليد.[6َلَمْجُ وٌن{ ]احلجر: 
وهو الذ  ُتت  ،فظ احملمول على االحتمال املرجوعهو الل الظاهر، يقابلو  املرتبة الثالثة: املؤول،

 اإلشارة إ  أقسامه القالثة.
 : غري واضح الداللة: القسم الثاين

 : (1 ع د اجلم ورهو نوعان و 
فأكقر ال مزية  حتمل مع ينيفيوهو اللفظ الذ  ال يُف م املراد م ه ب فسه،  اجململ: األول:

{ فإنه مايدد بني الويل كقوله .عا : َأَْو يَ ْعُفَو ال ِذ  بَِيِدِه ُعْقَدُة ال ِ َكاعِ :  ألحدها على اآلخر
فإنه حيتمل   [228:عا : ََواْلُمطَل َقاُت َياَيَب ْصَن أِبَنْ ُفِسِ ن  َثاَلثََة قُ ُروءٍّ{ ]البقرةقوله .، وكوالزوجة

 .ضيَ األط ار واحلِ 
، مقل صي ته، واستأثر هللا .عا  بعلمهوهو اللفظ الذ  ال يُفَ م املراد م ه ب فس  املتشابه:القاين: 

 ..فاصيل األمور ال يبية
  

 
 

                                                           

ا إ  األعلى وحً وقسموا واضغ الداللة أربعة أقسال ر.بوها من األدىن وض ،ظ إ  واضغ الداللة وخفي الداللةاللففقسموا علماء احل فية  أما (1 
   احملكم.4  املفسر، 3  ال ص، 2  الظاهر، 1يت: على ال حو اآل

   املتشابه.4  اجململ، 3  املشكل، 2  اخلفي، 1 :اآليتوقسموا خفي الداللة أربعة أقسال ر.بوها من األقل خفاء إ  األكقر على ال حو 
 . 390يراجع مقاًل: أصول الفقه الذ  ال يسع ج له ص
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 التفسري: مراتب ر: األساس العاش
 س: ما املراتب العامة للتفسري؟ 

 املرتبة األوىل: أن يكون التفسري تفسري وسيلة )آلة(: 
كذلك ي قلون كات البالغية، و األلفاظ واجلمل، وال  ِ  وهو الذ  يتكلم فيه املفسرون على حل ِ 

فق ي احملض املست بط احلكم اليذكرون يف هذا التفس  ، و ما ورد من رواايت متعلقة هبذا املوضع
 . ، وهذا ال وري مطلوٌب طلًبا واجًبا  إت هو بوابة ال وري الالح مباشرة بصورةٍّ 

 املرتبة الثانية: أن يكون التفسري حتقيًقا للمعىن: 
اليت أُوِدع ا القرآن،  ، والاياكيب تات األلفاظ املتعددةبف م حقائ  األلفاظ املفردةتلك تم يو 

، فيحق  (1 ن استعماالت أهل الل ة، غ  مكت  بقول فالن، وف م فالن ية حيق  املفسر تلك م
وحياول  ،، ويعتضد بقواعد التفس  امل تلفة من اآلية ع د ضرورة الايجيغ أو جوا  اجلمعاملرادَ  رُ املفس ِ 

بني  أيًضا التارخيي، وجيمعالسياق املوضعي و اجلمع بني قاعدة السياق  إ لتوفي  اإلوي اب أن يصل
 ، وي ظر يف عمول اللفظ وخصوصه.حملاولة است الص املعىن املقصودامل تلفة يف القرآن الكرمي واضع امل

  املرتبة الثالثة: أن يكون التفسري تفسري الغاية:
ن يبني وجه اوداايت اجلزئية أب ،تفسري اهلدايةفهو  ،من املرتبتني السابقتني وهو املقصود
، سواء انبققت عن اآلية أل عن اإلنسانيةاليت .بين احلياة  والبصائرَ  اصدَ املق رَ ظ ِ يُ والكلية يف اآلية، و 

ال فس عن الشر   هللا .عا  و. زي ه، ويصر ُ  عظمةَ  القلبَ  بُ شرِ تلك ما يُ  بيٍت ا القرآنية، وُيَضمِ نَ 
 .وجيذهبا إ  اخل 

 يف أي املواضع أشري يف القرآن الكرمي إىل مراتب التفسري الثالثة؟
َ اَك اِبحلَْ ِ  َوَأْحَسَن فقال:  الوسيلة تفسري   -جل جمده- هللا تكر ََواَل أَيْ.ُوَنَك ِكََقلٍّ ِإال  ِجٍ ْ

 ، [33.َ ْفِس ًا{ ]الفرقان: 
ءِ ﴿َفَماِل هَ وأشار إ  املر.بة الوسيطة يف قوله:  ا﴾ ]ال ساء قࣰ يَحدِ  ۡفَقُ ونَ ي َ  َكاُدونَ يَ اَل  ۡلَقۡولِ ٱ   ُۤؤاَلۤ

 [٨٢﴾ ]ال ساء ۡلُقۡرَءانࣱَ ٱ َتَدب  ُرونَ ي َ أََفاَل ﴿مع قوله:  [٧٨
ََوَلَقْد َيس ْرَ  اْلُقْرآَن لِلذ ِْكِر فَ َ ْل ِمْن ُمد ِكرٍّ{ ]القمر:  :-جده .عا -قال فوذكر تفسري الغاية 

17]  
تكر ال اية من التفس ،  يف سورة القمرو  التفس َ  -.عا  جده–هللا ر كَ تَ  في سورة الفرقانف
اإلعجا ية اللمسات من  ما جاء يف البيان اإلوي اخلامت امل يمنيستبني  وبذلكالذكر والتذك ، وهي 

على وجهٍّ جيتذب األرواع، ويفتغ »العامل ابل ور اإلوي  اليت .ربطالايبوية والتزكوية الفردية واجلماعية 

                                                           

 نقل هذا الكالل ع ه يف أول امل ار دون عزو. ، ويظ ر أن السيد رشيد رضا(205 /1.فس  القاُسي  محاسن التأويل(   ( انظر:1 
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اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدا لِْلُمت ِقنَي{ ََتِلَك اْلِكَتاُب  ،(1 «القلوب، ويدفع ال فوس إ  االهتداء هبدا هللا
 .[2]البقرة: 

 كيف ميكن لنا أن نصل إىل حتقيق هذه املراتب الثالث؟
 إال من خالل األول دون إغراق أو .فريط...فاألول موصلٌ هكن ل ا أن نصل إ  تلك ال  

أو أن يقفز إ  ، بعدها ماواملعيب أن يُ رِق املفسر يف املر.بة األو  حىت ي سى  له... للقاين وخادلٌ 
 .املر.بة األخ ة م ماًل األو  متالعباً هبا

إت يستفرغون الوسع يف علم اآللة ع د الكالل  -ر  م هللا-املفسرين بعض .عجب من وه ا 
عن .فس  آية محددة، مث ال جتد احلظ نفسه يف .فس  ال اية، وخذ مقااًل لذلك قوله .عا ﴿ِإْن َنَشْأ 

يف بيان  -ر  م هللا-ِ ْم ِمَن الس َماِء آيًَة َفظَل ْت أَْعَ اقُ ُ ْم َوَا َخاِضِعنَي﴾ لقد أ.عبوا أنفس م نُ زْل َعَليْ 
جوا  هذا التعب   فظلت أع اق م خاضعني( فقالوا: أْ : ُمْ قاِديَن، وهو َخرَبٌ َعِن األْع اِق، وَقِد 

ضاِ  إلَْيِه، فَُأْخربَ َعْ  ا ِلَذِلَك جبَْمِع َمن يَ ْعِقُل،اْكَتَسَبِت الت ْذِكَ  وِصَفَة الُعَقالِء ِمَن 
ُ
 امل

مث حاولوا أن يستش دوا على تلك ابلشواهد امل تلفة.. حىت إتا انت يت من مبحة .فس  
اآللة ه ا لتصل إ  اوداايت امل  ة، والبصائر املعجزة جتدوهم .ركوها.. فأ  الفريقني كان أو  أن 

 بيانه أو إعطائه حقه من .بيانه وبرهانه؟ جيت د املرء يف
يف املقابل  د بعض املفسرين ي يم وراء .فس  ال اية هياًما محبواًب مؤثرًا حىت لو خر  عما 

على سبيل املقال إتا  -ر ه هللا-الشوكاين  م  ج علم التفس (، ف ا هويسميه املؤصلون للتفس   
بعد .فس  قوله  أنهلٍّ يفيد بياَن وجه اوداية في ا، ومن تلك أردف ا بكال وق  متأثراً ع د .فس  آيةٍّ 

ُِ  اَل حُتُْصوَها تكره .عا  ُ َ َلَ ُفوٌر َرِحيمٌ : ََوِإْن .َ ُعدُّوا نِْعَمَة ا  قال: [18{ ]ال حل: ِإن  ا
 ا، خاضعةٌ لعظيم نعمك، معايفةٌ ابلعجز عن ابدية الشكر لشيءٍّ م  ،"رب  ا: هذه نواصي ا بيدك

أنت كما أث يت على نفسك، وال نطي  التعب  ابلشكر لك: فتجاو  ع ا،  ،ال حنصي ث اًء عليك
واغفر ل ا، وأسبل تيول سايك على عورا. ا، فإنك إال .فعل تلك هنلك كجرد التقص  يف شكر 

 .(2 واالنت اء عن م اهيك" ،نعمك، فكي  كا قد فَ َرَط م ا من التساهل يف االئتمار أبوامرك
ولتجدن  ثروة إهانية  اخرة يف هذا الباب إن أنت راجعت ما يكقر من .رديده الرا   وغ ه من 

ويف تلك أثىن السيد رشيد رضا ر ه هللا يف جملة امل ار ع د أتثرهم ابآلايت،  -ر  م هللا-املفسرين 
قي ا على بعض ه  على م  ج الشيخ عبد احلميد الفراهي يف .فس ه فقال: "وقد أل1327عدد صفر

                                                           

 .  6 /2( م اهل العرفان 1 
 .  220 /3( فتغ القدير  للشوكاين 2 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 49
 

 

هذه الرسائل حملة من ال ظر، فإتا أسلوب جديد من التفس ، يشايك مع طريق ا يف القصد إ  املعاين 

 .(1 من حية هي هدايٌة إوية دون املباحة الف ية العربية"
أن ُسى الزرقاين ر ه هللا .فس  الوسيلة .فس اً جافاً، والتعب  ابجلفا  قد يف م م ه ملحوظة: 

من أئمة العلم ر  م  وهو ما ال يقول به الزرقاين وال غ هل ا أن ن بذ هذا التفس  أو أو نايكه،  هكن
بل املراد بذلك: أن من يكتفي ابملر.بة األو  ف و كمن اكتفى ابخلطوة األو  من ف م  هللا .عا 

.بة على تلك، وهي اليت املعىن فقط، ومل يصل إ  . قيغ املعىن وحتقيقه، ومل يصل إ  اوداايت املاي 
 أن يتحق  مريد التفس  يف الوصول إ  مر.بة املتقني..س م يف 

 

  

                                                           

  .4.فس  نظال القرآن و.فس  الفرقان ابلفرقان: سورة البقرة، املقدمة، ص( 1 
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 علم أصول التفسري أسس: الفصل الثاين
  :(أصول التفسريعلم ) تعريفاألساس األول: 
 )أصول التفسري(؟علم س: ما تعريف 

 ن، يا بغ ه، أو هو قاعدة الاألصول مجع أصل، وهو ما يُبىن عليه ل ة: 

 (1 إتا كان .عري   أصول الفقه(: هو العلم ابلقواعد اليت يتوصل هبا إ  الفقهف: أما اصطالًحاو 
فتبىن علي ا جزئيات  توصل هبا إ  التفس ،عد اليت يُ : العلم ابلقواأصول التفسري هوعلم فإن 

  .م اهج املفسرينو ف م القرآن،  ويُعر  هبا، التفس 
  

                                                           

  .45التعريفات ص( 1 
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 : أصول التفسريلم أمهية عاألساس الثاين: 
 علم أصول التفسري؟ س: كيف تقنع غريك أبمهية

 لعلم أصول التفسري أمهية خاصة تظهر فيما أييت:
القرآين  فهم معاين الن ظ م  اليت هبا ت كيفيةال ، فغايته أن تعرفغايتهأواًل: تظهر أمهيته من خالل معرفة 

الدنيا  سعاديت كلماته، وهذا يعرب بنا إىلوذلك يعين أننا فهمنا مراد هللا جل جالله من  الكرمي، 
 واآلخرة. 

 هأحكام است را ِ ، و فهم معاين القرآن الكرميحصول القدرة  والـم ل كة  يف العقل البشري ل: اثنًيا
قال العالمة ابن و ، ، لذا قالوا: من ُحرِل األصول ُحرِل الوصولوِحَكِمه على وجه الصحة والدقة العلمية

األصول والقواعد للعلول ك  زلة األساس للب يان، واألصول ل شجار، ال ثبات وا ومعلول أن "سعد : 
، وابلقواعد واألصول يقبت العلم ت و.تقوا ابألصولبْ ق ْ إال هبا، واألصول .بىن علي ا الفروري، والفروري . َ 

 .(1 "ويَ ْقوا
والذ  يتكلم يف الفروري وهك ك أن .زيد هذا الكالل وضوًحا أبن .قول: لوال األصول ملا وجدت فروري، 

دون أن يعر  األصول مشوش مر.بك كمن حياول أن يبين الدور القاين دون وجود أساسه من قواعد 
 الب يان ومن الدور األول.

واملدارسة للعلماء  ،سجية .قذ  يف العقل والقلب بسبب كقرة املذاكرة واملال مة كة:ل  م  ـوال
غ يتيما أن يظ ر له فن معني، و يف ف مٍّ يف الباطلَ ملتكلم ا أال يستمرئيكون أقل أحواوا احلذاق، ف
 املعاين املتعلقة به. إ التعر  

ر القرآن الكرمي على الوجه األمقل فسيكي    أن يعر  :وبذا تكون مثرة معرفة أصول التفسري
 وليةاأللكة امل تكونع دما .و وليس على الوجه الذ  هتواه نفس املتحدث، ، الذ  .عبد  هللا به

احملرفني القدماء  يتمكن حي  ا من إيقا  نفسه من الوقوري يف اخلطأ، كما يتمكن من الشعور أبخطاء
 واملعاصرين.
:  حياة الناسإجياد النظرة العامة املتوازنة لتفسري النصوص مما يرتتب عليه العدل يف: اثلثاً 

ُِ  قَاَل: قَا -رضي هللا ع ه–   ِ ُموَسى اأَلْشَعرِ  كما جاء َعْن َأيب   صلى هللا عليه وآله وسلمَل َرُسوُل ا
البد أن يكون مع »ولذا قال ابن .يمية:   (2 «َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْ ِ اْلَ ايل ِفيِه َواجْلَايف َعْ ُه..... »

، مث يعر  اجلزئيات كي  وقعت، وإال  اإلنسان أصوٌل كليٌة .ُ َردُّ إلي ا اجلزئيات  ليتكلم بعلمٍّ وعدلٍّ
 . (3 «يف كذبٍّ وج لٍّ يف اجلزئيات، وج لٍّ وظلمٍّ يف الكليات، فيتولد فساٌد عظيم فيبقى

                                                           

  .9ص طري  الوصول( 1 

 وابن حجر.  ،ن العراقي، وحسن س ده احلافظا4/411( أبو داود 2 
 . 203 /19( جمموري الفتاوا 3 
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الوسيلة، لك ه ي وء أن حيمل معه .فس   تصور العلم مع الظلم أبن يكون ع د املرء .فس ُ ويُ 
 ال اية أو يطبقه يف حيا.ه.

اده هللا أ  الذ  أر  وعدل وجود األصول الكلية يفضي إ  أتويل الكتاب على غ  أتويله
: قَالَ  َعاِمرٍّ  ُعْقَبَة ْبنِ يف حدية  فيقع فيما تكره ال يب أو اللعب(، (الفاسد  التأويل البعيد 

َا َأَخاُ  َعَلى أُم يِت اْلِكَتاَب َوالل َبَ    ُِ  َما اَبُل اْلِكَتابِ  :قَاَل ِقيلَ ((، ِإمن  يَ تَ َعل ُمُه    :قَالَ  .اَي َرُسوَل ا
أَُ ٌس حيُِبُّوَن الل َبَ فَ َيْ ُرُجوَن ِمْن    :قَالَ  ؟َوَما اَبُل الل َبِ  :َفِقيلَ  ((ُقوَن مُث  جُيَاِدُلوَن بِِه ال ِذيَن آَمُ وااْلُمَ افِ 

ُ ُ َعز  يَ تَ َعل ُموَن اْلُقْرآَن فَ يَ َتَأو ُلونَُه َعَلى َغْ ِ َما  ((، ويف رواية:اجْلََماَعاِت َوَياْيُُكوَن اجْلُُمَعاتِ  أَنْ َزَل ا

َوَجل  
1). 

كما   ليستطيع طالب العلم حفظ العلم املتعلق ابألصول أببس  طريق وأقرب منال: رابًعا
 ،حلفظ ا أوعى هو املتحدة القوانني يف املتعددة امل تشرة األمور ضبط فإن"قال اإلمال الزركشي: 

، إمجايل .تشو  إليه ال فس :جيمع بني بيانني إتا أراد التعليم ال بد له أن واحلكيم ...لضبط ا وأدعى
 الفقه يقول كان  أنه هللا ر ه الس باطي الدين قطب الشيخ عن بل ين ولقد ،و.فصيلي .سكن إليه

 .(2 "ال ظائر معرفة
ومعلول "كما قال الزركشي:   ،لتستبني القوانني العامة يف معرفة تفسري القرآن الكرمي: خامًسا

من قبيل بسِط األلفاِظ الوجيزة وكشِ  معاني ا، وبعُضه من قبيل .رجيغ  أن .فس ه يكون بعُضه
 يُ َعو ُل يف .فس ه عليه...: بعض االحتماالت على بعض... ووذا ال ُيْست ىن عن قانونٍّ عال ٍّ 

 بني أقداح م حديٌة قصٌ             هو سحٌر، وما سواه كاللُ 
  ٍّ وراشِ  ،هساب ٍّ بف مِ  نْ فمِ ، إليه مسابقَة الر ِهانويف هذا .تفاوت األتهان، و.تساب  يف ال ظر 

 . (3 "وخبط يف ال ظر خبط عشوا ،وآخر رمى فأشوا ،كبد الرمية بس مه
  

                                                           

رواه أ د وفيه ابن ويعة : 417/  3جممع الزوائد وم بع الفوائد  ، ويف284/  35أ د ، والرواية األخرا ع د 190/ 35مس د أ د  (1 
 .2778، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم وهو لني، وبقية رجاله ثقات

 .1/65اعدر يف القو امل قو  (2 

 .15 /1( الربهان يف علول القرآن3 
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صلى هللا عليه وآله النيب  كان  وهنا نعرف كيف) أصول التفسرينشأة علم : الثالث األساس
 : لقرآن الكرمي(رضي هللا عنهم يفهمون اوالصحابة وسلم

نشأ علم أصول التفسري؟ وهل كان الصحابة رضي هللا عنهم يعرفونه كما هو س: كيف 
 دون اليوم؟

 

نزل القرآن الكرمي على نيب أمي، وقول أميني يف غالب م، ولك  م امتا وا ابلبيان يف ألس ت م  أواًل:

(، 1حدًا أدهش غ  العرب كما يف إعجاب الشاعر األملاين جو.ه بقصيدة ابن أخت أتبط شراً 
( 2-1 الزخر :حم والكتاب املبنيوهبذه اإلابنة الفائقة لل ت م نزل القرآن، كما قال .عا : 

فجعله مبي اً لشدة وضوحه واصفًا إايه ابسم الفاعل، وحقه أن يوص  ابسم املفعول، ولك ه عدل 
جم اإلابنة فيه حىت كأنه يتكلم بذا.ه، ولذلك العرب والععن تلك إ  اسم الفاعل لشدة ظ ور 

 .يسلمون إن قرأوه إن مل حيل بي ه وبي  م حاجز الع اد والتعصب
ف و معصول يف حفظ ا و.بلي  ا كما ُسع ا  ألفاظ القرآن حىت يبل  ا أمته، حفظ ال يب: اثنًيا

بعد .بلي  م، كما   ممث .كون العصمة عن نسيان األلفاظ ل مة يف جمموع من جربيل عليه السالل،
ه فا.بع قرآنه،  أإ  علي ا مجعه وقرآنه، فإتا قر ية ضمن هللا له تلك بقوله: ح القرآن معاين ف م

ونقل للعامل كل ألفاظ القرآن، وهيٍة أدائه  الاي.يل(، وكذلك نقل وم معانيه (،  2مث إن علي ا بيانه
عل م وأنزل ا إليك الذكر لتبني لل اس ما نزل إلي م ول  ما قال .عا :قواًل وفعاًل و.قريرًا ك

 .(44 ال حل:يتفكرون
 الصحابةوكجرد نزوله ف مه امل اطبون به ابتداء من القرشيني مسلم م وكافرهم، مث ضبط  
مجلة "أما ف مه .فصياًل، ومعرفة دقائ  ابط ه،  ية ال ي يب ع  م شاردة وال واردة، ف ذا ف مه 

فيما حة وال ظر والرجوري إ  ال يب غ  ميسور وم كجرد معرفت م لل ة القرآن، بل البد وم من الب

 .(3 يشكل علي م ف مه"
احلقيقة واجملا ، والتصريغ والك اية،  م املعتادة مقل: أساليبَ يست دل العرب يف كالم م : اثلقًا

، وغ ها من علول البيان واملعاين والبديع، وهي واإلجيا  واإلط اب، والبديع الل و  أبص افه، والتشبيه
والقرآن الكرمي جاء على حسب هذه األساليب العربية إال أنه ي ال حو والصر ، .فتقر إ  علم
املع و ، فلم  التصوير ومن حيةاللفظي، ب اء استعماالً يفوق بالغت م من حية ال افت  م ابستعماو

                                                           

  .( انظر: كتاب منط صعب ومنط خمي 1 

  .113ألفاظ القرآن الكرمي ص ( راجع .فصيل تلك يف كتاب: .لقي ال يب2 

 .38 /1انظر: التفس  واملفسرون (3 
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إن  وهو قووم:  ،جيد ع دها معارضوه شيٍاً يعارضونه به إال أن وصفوه وصفًا محسوابً له ال عليه
 (.24 املدثر:ا إال سحر يؤثرهذ

علم أصول ونشأ معه ، القويل ع د احتيا  ال اس ملعرفة معىن قرآين نشأ علم التفس رابًعا: 
القرآن الكرمي، وال يب  :إت استبانت م ذ العصر األول مصادُر التفس  األساسية،  وم  االتفس ، 

ََوَما أَنْ زَْلَ ا َعَلْيَك  :-تكره .عا -ل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، والل ة العربية(، ويف تلك قا
َ َوُُم ال ِذ  اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدا َوَرْ ًَة ِلَقْولٍّ يُ ْؤِمُ وَن{ ]ال حل:  فلما قال: [، 64اْلِكَتاَب ِإال  لِتُ َبنيِ 

ملا أ.بع  -ه.عا  جمد–اللفظ، لك ه وم َلتبني وم{ احتمل تلك أن يبني صلى هللا عليه وآله وسلم 
، فإما أن يبي ه ابللفظ القرآين مباشرة، أيًضا ه: َالذ  اختلفوا فيه{ ف م ا أنه أراد املعىنتلك قولَ 

أو صلى هللا عليه وآله وسلم، وإما أن يبني معىن اللفظ القرآين ع د احلاجة لبيانه بلفظه الشري  
فإمنا شفاء     أال سألوا إتا مل يعلموا: وقال ال يب فعله املمجد امل ي  صلى هللا عليه وآله وسلم،

فسر آية اجايأ فإما ألنه  ما ليس له به علم،وقد قال هذا  جراً ملن أفىت يف التيمم ،(1  العي السؤال((
آخر، فعلم م صلى هللا عليه وآله وسلم   ألمرٍّ  وإما موضع ا،التيمم على غ  وج  ا، ومل يضع ا يف 

ويفصل هللا تلك .فصياًل يقطع  ،من العاِلمني املتمك ني يف الف مأن من مصادر التفس  االجت اَد 
، فيقول ُ ْم َلَعِلَمُه ال ِذيَن جدُّه .عا - قول كل خطيبٍّ : ََوَلْو َردُّوُه ِإَ  الر ُسوِل َوِإَ  أُويل اأْلَْمِر ِم  ْ

ُِ  َعَلْيُكْم َوَرْ َتُ  ُ ْم َوَلْواَل َفْضُل ا ، ولفت [83ُه اَل.  بَ ْعُتُم الش ْيطَاَن ِإال  قَِلياًل{ ]ال ساء: َيْستَ ْ ِبطُونَُه ِم  ْ
نظرهم إ  أن أول مصادر التفس : القرآن تا.ه كما يف بيان معىن الظلم الوارد يف آية األمن  ال يب

 .ال ص مجع بني التفس  واإلشارة إ  أصولهيف سورة األنعال...وهذا 
وأول ع د العباسيني كانت اخلطوات األو  للتص ي   ويف أواخر ع د بين أمية :خامًسا

التطبيقية  صولَ األالقرآن الكرمي، و  والتدوين، حية ُدوِ نت الس ة ال بوية، وهي .ضم بني ج باهتا .فس َ 
  إت كانوا ركا تكروا معىن اآلية مبي ني سبيل اختيارهم وذا املعىن، فذلك أشبه ابإلشارة إ  تفس هل

 الفروري.  ي اعل بىناليت .األصول 
وبدأوا مرحلة الت صص اجته العلماء إ  فصل العلول بعض ا عن بعض، ما لبقوا حىت مث : سادًسا

إال أن  ،فأصبغ للحدية علماؤه ومص فا.ه، وللتفس  علماؤه ومص فا.هلكل فن من ف ون العلول، 
التفس ( كما أفردوا أصول  أصول  :أهل العلم مل يفردوا أصول التفس  ابلتألي  حتت هذا املصطلغ

يعد احلدية .تعل  أبصول التفس ، ف ا مجيعَ  أن العلولَ  :ومصطلغ احلدية، وسبب تلك ،الفقه
نشأن عن ف م القرآن، فقواعد است باطه من القرآن والفقه أصاًل من أصول التفس  قولًيا وعملًيا، 

برهان من  عم أن التفس  هناية العلول، ، ولعل هذا التفس  ، ف ي األساس يف ف م.عد أصواًل للتفس 
  وكالمه يستح  التفصيل.

                                                           

 ، وقد حس ه عدد من أهل العلم م  م األلباين.  1/189، ابن ماجه 1/154( أبوداود 1 
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ر ه هللا -ه ( 204 ت بن إدريس الشافعي ِ  دِ محم  اإلمال ه ا إ  وهكن أن ُيشار  :سابًعا
يف األصل  كتاب  الرسالة(من كتب يف أصول التفس  كع اه املعاصر  إت وضع   أولَ ابعتباره  -.عا 

، حية وأصول الفقه يف العلمني: أصول التفس  إخرا ٍّ علمي ٍّ  ف ي أولُ  ،رمييف معاين القرآن الك
ال اسخ وامل سور، والعمول في ا  بنيحتدث في ا عن الكتاب والس ة، وعن مرا.ب البيان، كما 

مشايكة بني أصول الفقه وأصول التفس ، ومل يسب  الشافعَي أحٌد إ   واخلصوص، وهذه كل ا علولٌ 
، وجيو  ل ا أن ندعي أن الشافعي (1 يف شرع الرسالة -ر ه هللا .عا –إلمال اجلويين تلك كما قال ا

أل  هذا الكتاب يف أصول التفس ، وإمنا دخل علم أصول الفقه .بعاً  إت من املعلول أن الشافعي 
ع دما سأله أن  -ر ه هللا-أل  تاك الكتاب ب اء على طلب إمال الدنيا عبد الر ن بن م د  

 .(2 ل  له كتاابً يف معاين القرآنيؤ 
 ما األشكال اليت ظهر فيها علم أصول التفسري يف أول األمر؟

 اآليت: أصول التفس  يف  علمُ ظ ر  :اثمًنا
 كمقدمة الطرب   ادًة عظيمة رائعة يف هذا الفن.شكل ماليت  مقدمات التفاس املورد األول: يف 

 .-ر ه هللا .عا -
إت  ،لتفس اصول أل املادة األساسيةحية شكلت تب علول القرآن الكرمي ك  يف  املورد القاين:

 ثالثة أقسام: فعلوم القرآن علول القرآن،  ثالثة أقسال .كونت م  ا كتبكان ف م القرآن اجمليد أحد 
 كمباحة التحمل القرآين، ومجع القرآن، وحنوها.ما يتعل  ابللفظ القرآين:   القسم األول:
 يتعل  ابلرسم القرآين.  ما القسم الثاين:
كأسباب ال زول  السياق التارخيي   ،ما .عل  ابلتفس ما يتعل  ابملعىن القرآين:  القسم الثالث:
ومباحة الدالالت، ويدخل فيه بصورةٍّ  اال.صال القرآين  السياق املوضعي(،للقرآن الكرمي(، وعلم 

 كاملكي واملدين.  ،ما: نزول القرآن
 ل التفسري وعلوم القرآن؟س: ما العالقة بني أصو 

جزءاً  ، فقد كان علم أصول التفس .داخلٍّ عالقة العالقة بني أصول التفس  وعلول القرآن 
عظيمًا من علول القرآن، فكان املؤلفون يف علول القرآن هزجون بني علول التفس  وأصوله وعلول 

 :يف علول القرآن نيباالقرآن، وألجل هذا االمتزا  أل  السيوطي كت

                                                           

 . 7 /1( البحر احمليط للزركشي 1 
 . يل  ة عن: العبقرية وال بوغ ع د اإلمال الشافعي يف التفس  نشر يف جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ جامعة قطر( 2 
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جالل علول القرآن اليت تكرها أنواري ، فضم ه (الت ْحِبُ  يف ُعُلوِل الت  ْفِس ِ   :ا ُساهماألول م  
فَ َوائَِد و َمَع  اَِيَدةٍّ ِمْقِلَ ا  مواقع العلول من مواقع ال جول(  :يف كتابه( ه  824 تاْلبُ ْلِقييِنُّ الدين 

 .(1 َُسََحِت اْلَقرحَِيُة بِ َ ْقِلَ ا
وجعله  ، اإل.قان يف علول القرآن( :أل  كتابه الكب مث ملا رأا كتاب الربهان للزركشي  القاين:

َمًة  رَايَةِ   لتفس هُمَقدِ  (، وهذا يدل على جممع اْلَبْحَرْيِن َوَمْطَلِع اْلَبْدَرْيِن اجْلَاِمِع لَِتْحرِيِر الر َِوايَِة َو.َ ْقرِيِر الدِ 
واستقل  ،ل القرآن، مث انفصل هذا الفن عن علول القرآنأن أصول التفس  كانت جزءًا من علو 

 .ابلتألي 
 
 

 أهم املؤلفات يف أصول التفسري:: األساس الرابع
 س: اذكر بعض املؤلفات يف أصول االتفسري؟

 هكن .ص ي  املؤلفات يف هذا العلم الشري  إ  ست جمموعات:
  ها:المجموعة األولى: كتب مصرحة بأنها في أصول التفسير: ومن

هذا املؤل  ه (: و 728مقدمة يف أصول التفس  لتقي الدين أ د بن عبد احلليم بن .يمية  ت (1
على ص ر حجم هذه املقدمة، (2 يتضمن كالمًا نفيسًا جداً كما وصفه اإلمال السيوطي يف اإل.َقان

 .املعاصرينوضمن أغلب ا ابن كق  يف مقدمة .فس ه، وشرح ا عدٌد من 

ة يف أصول التفس ( ليس من وضع ابن .يمية بل هو من وضع مفيت احل ابلة وهذا االسم  مقدم
ه ، أما ابن .يمية فقد أشار يف بداية املقدمة إ  1355بدمش  مجيل الشطي الذ  طبع الكتاب س ة

أنه كتب هذه املقدمة ب اء على طلب بعض إخوانه لتتضمن قواعد كلية .عني على ف م القرآن ومعرفة 
ر بذلك إ  أنه وضع كلمات هذه املقدمة لتتضمن: أهم أصول التفس ، وم اهج ، فأشا.فس ه

 املفسرين.

جالء "ه ( إ  أنه كتب يف أصول التفس ، وتلك ع د قوله يف كتابه 751أشار ابن القيم   (2
يفسر اللفظة بال م ا وجزء مع اها  والرسول: ""خ  األ ل األف ال يف فضل الصالة على محمد

ونظائر تلك كق ة قد تكر ها يف أصول  ...والشك جزء مسمى الريب ،لريب ابلشككتفس  ا
...ف ل له رسالة مستقلة يف أصول التفس ؟ حيتمل ولك  ا مل .صل إلي ا، وحيتمل أن (3 "التفس 

مراده أنه قد تكر تلك يف كتبه اليت أشارت إ  بعض قواعد التفس  وأصوله مقل كتابه: الفوائد املشوق 
 . (4   علول القرآنإ

                                                           

 (.  18 /1( اإل.قان يف علول القرآن  1 
 .472 /2انظر: اإل.قان( 2 
 .159صجالء األف ال  (3 
خ احملق  عبد هللا يوس  اجلديع يف هذا املوضع: "جاء تكر كتاب " الفوائد املشوقة لعلول القرآن" م سواب البن القيم، وهذا قال شي  ا الشي (4 

الكتاب يف التحقي  ال .صغ نسبته البن القيم، وقد ك ت الحظت م ذ س ني طويلة .زيد عن ربع قرن أن أسلوب هذا الكتاب جيايف م ط  ابن 
يعة إنشائه، فوقع يف نفسي م ه. ومل أجد من عزاه البن القيم ، ووجدت وقت ا من العالمات على كونه ليس له ماضم ه من القيم ومفردا.ه وطب
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، 716سليمان بن عبد القو  احل بلي املعرو  ابلطويف  ت: ل  اإلكس  يف قواعد علم التفس ( (3
فإنه مل يزْل يتلجلُج يف صدر  إشكال علِم التفسِ ، وما أطب  "قال يف سبب أتليفه وذا الكتاب: و 

 حناه فيما حناه، فتقاضتين ال فس عليه أصحاب التفاس ، ومل أر أحًدا م  م كشفه فيما أل فه، وال
الطالبة للتحقيِ ، ال اكبةُ عن مجِر الطريِ   لوضع قانونٍّ يعو ُل عليه، ويصار يف هذا الفنِ  إليه، فوضعت 

اإلكس  يف قواعد علم " :لذلك صدَر هذا الكتاب، ُمْرِدفًا له بقواعَد  فعةٍّ يف علم الكتاِب، وُسيُته
هذا الوضِع .فس ًا ، صار يف هذا العلِم أو الً وإن كان أخ ًا ، ومل أضع هذا  ، فمن أل َ  على"التفس 

القانون ملن جيمُد ع د األقواِل ، ويصمُد لكلِ  من أطل  لسانَه وقال ، بل وضعته ملن ال ي ايُّ ابحملاِل ، 
 ."وعر  اجلاَل ابحل ِ  ، ال احل   ابلرجالِ 

 ه .1176هللا أ د بن عبد الرحيم الدهلو  تالفو  الكب  يف أصول التفس  لويل  (4

العون الكب  ش      رع الفو  الكب  لس      عيد أ د بن محمد يوس        البال بور : وهو ش      رع الكتاب  (5
 الساب .

مد ص    دي  خان بن الس    يد حس    ن احلس    يين الق وجي او د  اإلكس      يف أص    ول التفس     : حمل  (6
 ه (. 1307  تاحملدث أم  ٍلكة هبوابل 

  وقواعده خلالد العك.أصول التفس  (7

  وث يف أصول التفس  للصباغ. (8

  وث يف أصول التفس  وم اهجه للدكتور ف د بن عبد الر ن الرومي. (9

 التيس  يف أصول التفس  للدكتور عبد احل  القاضي. (10

 .مث أصدر: احملرر يف أصول التفس  فصول يف أصول التفس  للدكتور مساعد الطيار (11

  كتب في قواعد التفسير:المجموعة الثانية: 
يكاد أن يكون مص  طلغ قواعد التفس    مرادفاً ملص  طلغ أص  ول التفس   ، ومن الكتب اليت أُل ِفت 

 هبذا االسم:  

 التيس             يف قواعد علم التفس            ( حملمد بن س           ليمان الكافيجي  ت   (1
 .(ه 879

س    ان لتفس      القرآن للش    يخ عبد الر ن بن  ص    ر الس    عد  القواعد احلِ   (2
 .ه (1376 ت

وهو  ،قواعد التفس           مجعاً ودراس         ة للدكتور خالد بن عقمان الس         بت  (3
مقل  ي ب ي في اكتاب قيم يعيبه طول ال قول دون امل اقش              ة وال قد لبعض اآلراء اليت 

 تلك.

قواعد الايجيغ ع د املفس              رين للش              يخ خالد احلريب، ويؤخذ عليه عدل  (4
القواعد كعلم القراءات ٍا يؤد  إ  التعم  يف بعض العلول اليت .ش    كل مص    دراً وذه 

 است تا  قواعد محل نظر.

                                                           

من القول ابجملا ، ومعلول بوضوع اتل إنكار ابن القيم للمجا ، بل ابلغ حىت نعته ابلطاغوت، يف كتاب " الصواع  املرسلة" مث وجدت من بعد 
ه من عدل صحة نسبة هذا الكتاب البن القيم ، كالعالمة احملق  بكر أبو  يد، وع ايته اببن القيم متميزة م ذ ع د بعيد. واف  ما ك ت صرت إلي

 وكذا رأيت مقل تلك ل  ه أيضا...".
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المجموعة الثالثة: كتب تتكلم عن أصول التفسير أو تشير إلى شيء منها، وعناونيها 

 عامة، ومنها:

لتأسيس كتاب من أوائل احملاوالت ه      (: وهو 505كتاب جواهر القرآن أليب حامد ال زايل  ت (1
 .(1 ع ه .لميذه ابن العريب أنه كتب يف قانون التأويلمستقل يف أصول التفس ، وتكر 

والكتاب محاولة أتس       يس       ية لبيان كيفية ف م  ،كتاب قانون التأويل للقاض       ي أيب بكر بن العريب (2
 القرآن الكرمي وإن كان ي حو حنو ال قاش العقد .

  حملمد بن وهو جزء من كتاب إيقار احل  على اخلل ،اإلرش  اد إ  طري  املعرفة لص  حيغ التفس    (3
 ه (.840إبراهيم الو ير  ت

وهو كتاٌب جامع بني  ،ل(1977 ت كتاب التفس      واملفس    رون للدكتور محمد حس    ني الذهيب (4
 م  جني: م  ج أصول التفس ، وم  ج م اهج املفسرين...وهو كتاٌب قيٌم.

تاابن من والك، ل(1958 تمدخل إ  القرآن الكرمي للدكتور محمد عبد هللا درا و ال بأ العظيم  (5
 الكتب ال فيسة اليت .شكل مدخاًل م ماً ملفسر القرآن الكرمي.

، وهو من الكتب ل(1999 ت للش          يخ أيب احلس          ن ال دو الدراس          ات القرآنية دخل إ  امل (6
 ال فيسة اليت .ضم ت فوائد خمتلفة يف فكرهتا وأسلوهبا.

تاب قيم إال أنه يف وهو ك ،.طور .فس                القرآن  قراءة جديدة( للدكتور محس              ن عبد احلميد (7
، وفوائد م مة، وإن كان  م اهج املفس      رين مع .ض      م ه أص      واًل يف التفس       ، ويتميز  س نقد  عالٍّ

 .رجوعه للمصادر األصلية يف أسس العلول يعاييه الضع 

 المجموعة الرابعة: كتب علوم القرآن: 

  مس  ت رجة م  ا... فكتب علول القرآن .ص  لغ أن .كون أس  س  اً يف التفس    بل معظم أص  ول التفس  
 ومن أش رها:

 .(ه 207  تالرغيب يف علم القرآن  لعله الايغيب( أليب عبد هللا محمد بن عمر الواقد   (1
 . (ه  328  تعجائب علول القرآن أليب بكر محمد بن القاسم األنبار   (2
 . (ه  334  تامل تزن يف علول القرآن أليب احلسن األشعر   (3
 . (ه 388  تأليب بكر محمد بن علي بن أ د األُْدُفو  االست  اء يف علول القرآن  (4
، وهو كتاب (ه 430  تالربهان يف علول القرآن أليب احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد احلويف  (5

 يف التفس  .وسع فيه بذكر علول القرآن املتعلقة بلفظ اآلايت ومع اها. 
 . (ه 496 تاملقرئ البيان اجلامع لعلول القرآن أليب داود سليمان بن  اع  (6
ف ون األف ان يف عجائب علول القرآن، واجملتىب يف علول القرآن، وكالمها جلمال الدين أيب الفر   (7

 ه (.597 تعبد الر ن بن علي اجلو    
 ه (.794تالربهان يف علول القرآن أليب عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي   (8
 ه (.911تلدين عبد الر ن بن أيب بكر السيوطي  اإل.قان يف علول القرآن جلالل ا (9

                                                           

 مجلة ما أل  يف  قواعد الشيخ احملق  عبد هللا يوس  اجلديع يف هذا املوضع: " جاء تكر" قانون التأويل" لل زايل نقال عن ابن العريب يفقال  (1 
ة التفس ( والواقع أن هذا الكتاب رسالة ص  ة احلجم لل زايل مطبوعة يتحدث في ا عن التأويل كصطلحه الكالمي األصويل، وليست وا عالق

 ظاهرة بقواعد التفس ....".
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الكت     اب املوس              وع     ة: الزايدة واإلحس                   ان يف علول القرآن حملم     د بن أ      د بن عقيل     ة  (10
 .ه (1150املكي ت

 المجموعة الخامسة: مقدمات المفسرين في كتب التفسير:

 فقد أشار احملققون من املفسرين يف مقدمات .فاس هم إ  أصول .فس ية مقل: 

 ه (.  310قدمة .فس   جامع البيان عن أتويل القرآن(: أليب جعفر محمد بن جرير الطرب  تم (1

 ه (.450 تعلي بن محمد املاورد  أليب احلسن مقدمة  ال كت والعيون(  (2

 ه (.546  تمحمد عبد احل  بن غالب بن عطية األندلسي يباحملرر الوجيز ألمقدمة  (3

 ه (.671  تمد بن أ د القرطيب لدين محلشمس ا (اجلامع ألحكال القرآن مقدمة  (4

  ت د بن أيب القاس        م املعرو  اببن جز  الكليب األندلس        ي يب بكر أألمقدمة  التس         يل(  (5
 ه (.741

 الدمش              قيالقرس              ي إُساعيل بن عمر بن كق  مقدمة .فس                القرآن العظيم لعماد الدين  (6
 ه (.774 ت

 ه (.1270 تن محمود بن عبد هللا اآللوسي ش اب الديمقدمة .فس  روع املعاين أليب الق اء  (7

 .ه (1332 تبن محمد سعيد القاُسي  محمد مجال الدين مقدمة .فس   (8

 أكقر، وهي من ه                   (1393تمد الطاهر بن عاش    ور التونس    ي  حملمقدمة  التحرير والت وير(  (9
 يف أصول التفس .حتقيًقا و. قيًحا املقدمات 

 ه (.1393 ت لش قيطيمحمد امل تار ا حملمد األمني بن :أضواء البيانمقدمة  (10

   المجموعة السادسة: كتب التفسير ذاتها:

كالتفاس  املشار إلي ا سابقاً، ويضا  كتب املفسرين  يف   ه مبقوثةً التفس  وأصولَ  ف جد قواعدَ  
إلي ا من م مات مؤلفات التفس : .فس  فتغ القدير لقاضي القضاة محمد بن علي 

 .ه (1250الشوكاين ت
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 ه: : استمداد علم أصول التفسري وقواعد  اخلامس األساس
 س: من أين نستمد أصول التفسري؟

س          اب  وجودها على وجود تلك العلم ع د مدونيه،  معىن اس          تمداد العلم أ  .وقفه على معلوماتٍّ 
 فإن ما يستمد م ه التفس  صا   ، ويف نظر (1 لتكون عو ً وم على إ.قان ف م تلك العلم و.دوي ه

  :م ه علم أصول التفس ، وأهم مصادر علم التفس ألن يستمد 
 القرآن الكرمي: ابالستقراء أو ابل ظر إ  ال ص على أساس البحة عن قواعد كلية.املصدر األول: 

 الس ة ال بوية: ابالستقراء أو ابل ظر إ  ال ص على أساس البحة عن قواعد كلية.املصدر القاين: 

 وغ هم إتا نصوا على قواعد كلية.أكابر املفسرين من الصحابة  كاللاملصدر القالة:  

أص   ول الفقه: إت حقيقت ا أص   ول عامة للف م الكلي، وما الفقه كعىن علم الفروري إال املص   در الرابع: 
بعض م ه، الفقه .صلغ أن .كون أصواًل للتفس  ألن فروري  الفقه فأصول ، رة من  ار .فس  القرآن

الش          يخ محمد احلس          ن بن أ د اخلدمي نظمه عن أص          ول كلية للفقه ُسى نظمه: إ الة ولذا ملا نظم 
 الريب واألوهال عما خيل ابألف ال، وقال فيه: 

 قني      ل ابلي        ن كل ما ي    ين     ع    ي     ق     و.ه ي     ن رج    م داً ل        
 (2  إشراكهمن دركه يف العجز عن إدراكه    واختص ابمللك بال

 :لوج ني من مراجع أصول التفس أصول الفقه  وإمنا كان
 من طرق استعمال كالل العرب وف م موارد الل ة. الكق علم أصول الفقه فيه  أن -أ

، بل هكن أن يقال: آلة للمفس  ر من مَث  االس  ت باط ويفص  غ ع  ا وهو  قواعدعلم األص  ول يض  بط  أن -ب
 خل يف مجيع العلول.ف و دا ،أصول الفقه هو أصول الف م

حية قال مبيً ا أثر علم األص              ول يف . مية امللكة  -ر ه هللا–ه ا .ش              عر ابل ظر القاقب للرا   
ُعُد أْن التفس        ية: " وِل، وأُقوُل: يَ ب ْ قاِئُ  ال ُهِْكُن فَ ْ ُم ا ِمَن الُقْرآِن إال  بَ ْعَد إْ.قاِن ِعْلِم اأُلص       ُ وَهِذِه الد 
ُِ  .َعا  َيِصَ  َغْ ُ ِعْلمِ   (3 "اأُلُصوِل الَعْقِليِ  قاِهرًا يف .َ ْفِسِ  َكالِل ا

 وهل الفقه مما يستمد منه علم التفسري؟
  إت الفقه يس    تمد من الكتاب ف و (4لعلم التفس      كما تهب إ  تلك الس    يوطي  مادةالفقه  ليس

 فرري التفس  على احلقيقة.
علول اللس        ان هادية للص        واب يف الكتاب تص        ري : إت "الل ة والبيان وال حو والاملص        در اخلامس: 

 .(5 "والس ة

                                                           

، أصول التفس  وقواعده/  1/24. انظر: التحرير والت وير، ومقل تلك علم الكالل فقد جعلوه ٍا يستمد م ه التفس 16 /1التحرير والت وير (1 
ي ، وع د الكا.ب فالعكس صحيغ، إمنا حنتا  إ  .فصيالت اآلايت الكونية لزايدة بيان إمجال القرآن في ا ٍا يدخل يف علم اإلهان الذ  ُس43

  .علم الكالل

 .15طبع يف مقدمة سلم املطالع ص (2 
  .24 /1انظر: التحرير والت وير (3 

  .24 /1انظر: التحرير والت وير (4 

 .26/ 1االعتصال  (5 
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إذا كانت هذه العلوم متثل مدد علم التفســـري كما متثل مدد علم أصـــول التفســـري فهل ينايف  س:
 العلوم اإلسالمية؟: ذلك كون التفسري رأس  

جه اإلمجال، فأما العلول اإلس     المية أنه أص     ل لعلول اإلس     الل على و  ال! إت معىن كونه رأسَ  اجلواب:
.فص   يل التفس     على وجه أمت من م ه قص   د ياس   تمداده من بعض العلول اإلس   المية فذلك اس   تمداد 
 .(1 اإلمجال، وهو أصل ملا استمد م ه ابختال  االعتبار

 ؟لتفسري يف عهد الصحابةلملاذا مل توضع أصول : ساس السادساأل
ألهنم العرب ال  ذين نزل القرآن بل ت م،   ل  ذل  ك مل حيت  اجواالص              ح  اب  ة رض              ي هللا ع  م ألن أواًل: 

حاض  رة كانت للتفس   ، فاألص  ول العامة للتفس      محددةٍّ  وبس  ليقت م العربية اس  ت  وا عن وض  ع قواعدَ 
آاي.ه أبهنا بي ات أ  أهنا .عا  يف أتهاهنم كمصادر التفس ، وأساليب الل ة العربية، ولذا وص  هللا 

  .ع اها ويف الداللة على مصدريت ا وهو هللا جل جاللهيف لفظ ا ويف م مبي ة بذاهتا
: ويدل على هذين ه من كلما.هعن هللا .عا  ما أراد وهي .بني وجود س               ة رس              ول هللا لاثنياً: 

 آل  وكي  .كفرون وأنتم .تلى عليكم آايت هللا وفيكم رس              ول      ه الس              ببني قول      ه .ع      ا : 
ا  وهنارً زل على رسوله لياًل          فإن آايت هللا .   م م هأن الكفر بعيد م كم وحاشاك" ( أ 101عمران:

وما لكم ال .ؤم ون ابح والرس              ول يدعوكم  قوله .عا  : و  ،(2)"وهو يتلوها عليكم ويبل  ا إليكم
هو الذ  ي                زل على عبده آايت بي ات لي رجكم لتؤم وا بربكم وقد أخذ ميقاقكم إن ك تم مؤم ني 

كم  ا هك   ك أن .ش              عر ابكتف  اء   (،8 احل  دي  د: بكم لرؤو  رحيممن الظلم  ات إ  ال ور وإن هللا
جب  أنه ص   ا  بن  حديةالص   حابة رض   ي هللا ع  م ابجل د ال بو  يف بيان القرآن الكرمي من خالل 

ومع ا رجاء بن  ،بيت املقدس ليص  لي فيه قال: قدل علي ا أبو مجعة األنص  ار  ص  احب رس  ول هللا 
جائزة وحقا  ي  نصرا  قال : إن لكم علفلما أرد  اال ، ا معه ل شيعهفلما انصر  خرج ،حيوة يومٍذ

فقل ا : هات ير ك هللا فقال : ك ا مع رس              ول هللا أن أحدثكم  دية ُسعته من رس              ول هللا 
 مع ا معات بن جبل عاشر عشرة فقل ا: اي رسول هللا هل من قول أعظم م ا أجرا آم ا بك وا.بع اك؟

قول أي.ي م  !بلى ؟!بني أظ ركم أي.يكم الوحي من الس ماء ن تلك ورس ول هللا ما ه عكم م  قال: 
أولٍ   ك أعظم م كم  ،أعظم م كم أجرا أولٍ   ك ...ويعملون ك   ا في   ه ،كت   اب بني لوحني فيؤم ون ب   ه

 .(3 ((أولٍك أعظم م كم أجرا ،أجرا
.وه ا يرد حدية ابن عباس يف أسباب ال       زول وطبيعة احلال اليت نزل في ا الوحي..ألهنم عرفوا اثلقاً: 

 ختال  األمة مع أن كتاهبا واحد.ا
 هل معنى قولنا نزل القرآن عربياً أن كل الناس يفهمونه على قدر متساٍو؟س: 
ال! بل يف م العامة ع اص    ر اإلمجال يف قض    اايه، أما الدقائ  والتفاص    يل فقد بني هللا .عا  تكره  : 

بل هو آايت بي ات يف ص          دور الذين أو.وا   ا يف قوله .عا :أهنا ملن يس          ت بطه من أويل الذكر كم
أ  ه  ذا القرآن آايت بي   ة " ، ويفس              ر ابن كق  معىن ه  ذه اآلي  ة، فيقول:(49 الع كبوت: العلم

                                                           

 .25 /1التحرير والت وير (1 
   .514 /1.فس  ابن كق  (2 

   .23 /4املعجم الكب  ، واللفظ رواه الطرباين يف 106 /4مس د أ د بن ح بل  (3 
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يس              ره هللا علي م حفظ  ا و.الوة  .ا حيفظ  ه العلم  اءا وخربً ا وهني  ً واض              ح  ة يف ال  دالل  ة على احل  أمرً 
 ون تلك يف قوله: (، وقرر ابن خلد1" او.فس ً 

فكانوا كل م يف مونه  ،وعلى أس             اليب بالغت م ،وأما التفس              : فاعلم أن القرآن نزل بل ة العرب"
 (،2" ويعلمون معانيه يف مفردا.ه و.راكيبه 

 فهل يعين ابن خلدون أهنم كانوا على قدٍر متساٍو يف فهم القرآن الكرمي؟.
كان   : "أن كل واحد من الص       حابةهمعىن .قرير ن اجلواب: لعل ابن خلدون ال يريد تلك، بل يكو 

ع دما يقرأ القرآن يف م ظاهره العريب ألفاظاً و.ركيباً، أما ما حوله من العلول واملعار  وقض     ااي احلالل 
واحلرال، وأسباب ال          زول، وما وراء األلفاظ واملعاين من االست باطات الدقيقة، ف ذا مل يكن يعرفه إال 

ا يدل على أن 3ة الذين اش   ت روا ابلتفس     والفتيا ومعرفة الس    ة الش   ريفة" العلماء من الص   حاب (، ٍو
و هيز ال اس     خ  ،يبني اجململ فكان ال يب ابن خلدون مل يقص     د اإلطالق يف كالمه الس     اب  قوله: "

ومقتض         ى احلال م  ا م قوال  ،وعرفوا س         بب نزول اآلايت ،فعرفوه ،ويعرفه أص         حابه ،من امل س         ور
 يتف او.ونيف مون القرآن إمج ااًل أم ا ع  د التفص              ي ل والت دقي  ف فق د ك ان الص              ح اب ة (،4" ع  ه

 فاسألوا إلي م نوحي رجاال إال قبلك من أرسل ا وما الذكر كما يف قوله .عا : وأولويت صص م  م 
 إلي م نزل م   ا لل    اس لتبني ال   ذكر إلي   ك وأنزل    ا والزبر ابلبي    ات(43 .علمون ال ك تم  إن ال   ذكر أه   ل

يف فهم  تفاوت الصـــــــــــحابة أبرز ما خيربك ذلك حقيقةو  (44-43 ال حل: يتفكرون ولعل م
 القرآن.

 يف فهم القرآن الكرمي: -ومنهم الصحابة رضي هللا عنهم-قاعدة: يتفاوت الناس 
ـــــــــــ  قد يظ ر لبعض م ما مل يظ ر لبعض آخر م  م يف .فس  القرآن الكرمي، وهذا يرجع إ  .فاوهتم فـ

العقلية، و.فاوهتم يف معرفة ما أحاط ابلقرآن من ظرو  ومالبس             ات، وأكقر من هذا: أهنم يف القوة 
كانوا ال يتس           اوون يف معرفة املعاين اليت وض           عت وا املفردات، فمن مفردات القرآن ما خفي مع اه 
 على بعض الص   حابة، وال ض     يف هذا، فإن الل ة ال حييط هبا إال معص   ول، ومل يدري أحد أن كل فرد

 ومن أمثلة ذلك:  (،5من أمة يعر  مجيع ألفاظ ل ت ا" 
ُ َعْ هُ -حدية َعِد ِ  ْبِن َحامتٍّ  يتميز بعض م يف ف م أمرٍّ، وال يدركه آخرون كما يفأواًل:   ُ  -َرِضَي ا

 .(6  املتقدل حول اخليط األبيض واخليط األسود

ا:  وف      اك       ة ى امل رب: : "أن عمر بن اخلط      اب قرأ علومن تل      ك م      ا ج      اء عن أنساثني      ً
مث رجع إ  نفس            ه فقال: إن هذا  .فقال: هذه الفاك ة قد عرف اها، فما األب؟ (31 عبس:وأاب

                                                           

  .552/ 3.فس  ابن كق  ( 1 

  .1/551ابن خلدون  مقدمة ( 2 

من أن ابن خلدون مال يف كالمه هذا إ  30 /1، وهذا خبال  ما تهب إليه الذهيب يف التفس  واملفسرون23.طور .فس  القرآن ص ( 3 
ل على معرفة الصحابة للتفاصيل والدقائ ...فكالمه واضغ يف أهنم ف موا الف م العال، فال يوجد ما يقتضي نقد كالمه أو االستدرك عليه، والدلي

  .ملسلمني والكفار له دون أن يقول أحد م  م إن الكالل الذ  تكر.ه مست ل تلك ُساري ا

  .1/551ابن خلدون  ( مقدمة4 

  .39 /1( التفس  واملفسرون5 

 .  3/128، مسلم 3/36( الب ار  6 
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اليت ش   رهبا اللب  ةهو الوارد فيه حدية فض   لِ  (، هذا مع أن س   يد  عمر1وو التكل  اي عمر" 
، بل يعين ، وال أظ ه يعين ابلعلمعلى إثر ال يب ص    لى هللا عليه وآله وس    لم، وأولوه  أنه ال يعر  األب 

 وجوه االر.باط ودقائ  االست باط كما ورد يف قصته مع ابن عباس يف .فس  سورة ال صر. 
اب كانوا يض            ربون على ع د رس            ول هللا ر  عن ابن عباس رض            ي هللا ع  ما قال: إن الش            ُ اثلقًا:  
 ِحىت .ويف رس          ول هللا  يص          ِ ابأليد  وال عال والع أيب بكر  وكانوا يف خالفة  أكقر م  م يف

: لو فرض         ا وم حدا فتوخى حنوا ٍا كانوا يض        ربون يف ع د فقال أبو بكر  ع د رس        ول هللا 
فجلدهم كذلك  ،مث قال من بعده عمر ،جيلدهم أربعني حىت .ويف فكان أبو بكر  رس          ول هللا 

بيين  ؟جيلد فقال: مل جتلدينفأمر به أن  ،أربعني حىت أ.ى برجل من امل اجرين األولني وقد كان ش   رب
: يف أ  كت  اب هللا جت  د أين ال أجل  دك؟ فق  ال: إن هللا وبي   ك كت  اب هللا عز وج  ل؟ فق  ال عمر 

( 93 املائدة: ليس على الذين آم وا وعملوا الص              احلات ج اع فيما طعموا.عا  يقول يف كتابه 
بدرا ش دت مع رسول هللا  :وا وأحس وافأ  من الذين آم وا وعملوا الصاحلات مث ا.قوا وآم وا مث ا.ق

: أال .ردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه واحلديبية واخل دق واملش               اهد فقال عمر 
اي أي ا الذين آم وا إمنا وحجة على الباقني ألن هللا عز وجل يقول  ،اآلايت أنزلت عذرا للماض            ني

مث قرأ حىت أنفذ اآلية ( 90 املائدة: لش      يطاناخلمر وامليس      ر واألنص      اب واأل الل رجس من عمل ا
فإن هللا عز وجل قد هنى أن  (آم وا وعملوا الص              احلات مث ا.قوا وآم وا مث ا.قوا وأحس               وا األخرا 

وإتا  ،: نرا أنه إتا ش  رب س  كر: ص  دقت فماتا .رون ؟ فقال علي يش  رب اخلمر فقال عمر 
، وهذا (2فجلد  انني  فأمر عمر  ،جلدة وعلى املفاي   انون ،وإتا هذا افايا ،س           كر هذا

 .الصحايب الذ  أتول هذا التأول لآلية ومل يضع ا يف موضع ا هو قدامة بن مظعون

عن ابن عب اس رض              ي هللا ع  م ا ق ال: ك ان عمر ي دخلين مع ويبني ه ذا التف اوت م ا ج اء رابع ًا: 
 :قال .إنه ٍن قد علمتم :ه؟ فقالمل .دخل هذا الفىت مع ا ول ا أب اء مقل :أش    يار بدر فقال بعض     م

م ا .قولون يف  :فق ال .وم ا رأيت ه دع اين يومٍ ذ إال ل ي م مين :ف دع اهم تات يول ودع اين مع م ق ال
ورأيت ال اس يدخلون يف دين هللا أفواجا .إتا جاء نص  ر هللا والفتغ )؟.حىت ختم الس  ورة ال ص  ر 

ال ندر  أو مل  :وقال بعض      م .وفتغ علي ا ،ر أمر  أن حنمد هللا ونس     ت فره إتا نص      :فقال بعض      م
هو  :فما .قول ؟ قلت :قال !ال :اي ابن عباس أكذلك قولك؟ قلت :فقال يل .يقل بعض      م ش     يٍا
فسبغ فتغ مكة فذاك عالمة أجلك إتا جاء نصر هللا والفتغ أعلمه هللا له أجل رسول هللا 

 .(3أعلم م  ا إال ما .علم ما  :. قال عمر مد ربك واست فره إنه كان .وااب

ا:  .وض       غ تلك و.بي ه، غ  -اآل.ية–واألمقلة كق ة، وم  ا املذكورة يف مبحة غريب القرآن خامس       ً
 يف قوله: "جالس  ت أص  حاب محمد  أن مس  روقاً األجدري يوض  غ طبيعة .فاوت ف م الص  حابة

                                                           

  .223 /19،  القرطيب181 /1، س ن سعيد بن م صور559 /2( احلاكم1 
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رو  الرجلني، واإلخ  ات يُ رو  رو  الرج  ل، واإلخ  ات يُ ف  اإلخ  ات يُ  -يعين ال   دير -فوج  دهتم ك  اإلخ  ات
 .(1 رو  املائة، واإلخات لو نزل به أهل األرض ألصدرهم"العشرة، واإلخات يُ 

 :-وفقه هللا .عا –وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
 يف فْ ِمه، واخلْيُط ااَلْسَوُد َمَقلْ       .فاَوَت ال اُس كصْحِبه اأُلَوْل 

 لكرمي؟  ماذا يفيدان هذا البحث يف تفسري القرآن ا
إال أن يكون  عدل وجود معصولٍّ يف .فس  القرآن الكرمي بعد ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم أواًل:
 .إمجاًعا
يف ف م القرآن الكرمي و.طبيقه، و.واصي م يف إ  بعض بعض م حيتا  املسلمني أن  هذا يقتضي اثنياً:

.شكيل اللجان الشرعية اليت  :ولوايتأن يكون من أهم األهذا يعين  .تلك ابحل ، و.واصي م ابلصرب
وجود حلقات املدارسة ضرورة ، كما يعين فردية كانت أو مجاعية ،.بني مراد هللا يف ال وا ل امل تلفة

 .إجياد املؤسسات العلمية اليت َتر  الراس ني يف العلم، وكذلك العامة
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 (1)آداب املفسر: الفصل الثالث
 .وفرها يف املفسر ع دما ي رب  للتفس : هذه مجلة من اآلداب اليت يشايط

  للوصول إىل التأويل الصحيح:األدب األول: االلتزام مبصادر التفسري اخلمسة 
 للتأويالت جماالً يصبغ  القرآن فإن (2 والس ة ،ابلس ة القرآن .فس  خاصةا، و هب أما إتا مل يلتزل املفسر

أعظم  ع د عدل الرجوري إ  الس ة إت قد سلبه  القرآن ، ويصل األمر إ  العبة أبلفاظوالباطلة اخلاطٍة
 هو البيان ال بو  القويل والفعلي.بيان له، و 

 ماذا يرتتيب على العبث بفهم القرآن الكرمي؟
أتواًل  القرآن ألنه أتول  حتدث التأويالت اخلاطٍة الظاملة: فركا أ ه  روًحا بريٍة مسلمة أو غ  مسلمة

 ولذا  القرآن بسبب هذا التأول اخلاطئ لكلماتالكفر  ركا أقرش وات، و لاستباع ا ركاو  خاطًٍا،
صلى هللا عليه  هللا رسول مع ك ا :قال رضي هللا ع ه الدرداء أيب عن نف  بن جب  عن الايمذ  روا

 يقدروا ال حىت  ال اس من العلم خيتلس أوان هذا   :قال مث السماء إ  ببصره فش ص ، وآله وسلم
 قرأ  وقد م ا العلم خيتلس كي  :-رضي هللا ع ه- األنصار  لبيد بن  ايد فقال ((.شيء على م ه

 من ألعدك ك ت إن ! ايد اي أمك ثكلتك:   فقال. وأب اء  نساء  ولُ قرِئ ه ،لَ قرَأنه فوهللا؟ القرآن
، وعن عقبة بن (3 ؟((ع  م . ين فماتا ،وال صارا الي ود ع د واإل يل التوراة هذه !املدي ة أهل فق اء
يقول:   هالك أميت  صلى هللا عليه وآله وسلمقال: ُسعت رسول هللا  -رضي هللا ع ه- اجل ين عامرٍّ 

واللب؟ قال:   يتعلمون القرآن فيتأولونه على  ،يف الكتاب واللب(( قالوا : اي رسول هللا ما الكتاب
 .(4 اعات واجلَُمَع ويَ ْبُدون((اجلم فَيدَعون ،غ  ما أنزل هللا عز  وجل، وحيبون اللب

 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
 أراَد .َ ْفسَ  اْلكتاِب َوْهَي أنْ      ْن ِ   مَ      ُة آدابٍّ لِ     ل       ْ م  ِذِه جُ    وه
 ِل أتويلٍّ َحَسنْ    س ِِه أَلجْ     .َ فْ      َتزَِل اْلَمصاِدَر اخلَْمسَة ِمْن     يَ لْ 
 امتِِ الرُُّسلْ      ِة خ   ْرآِن أْو ُس          قُ      ْرآُن اِبلْ       س َر اْلقْ    َي أْن يُ فَ     وهِ 

 ى وَسِلما   ْرِب انْ َتمَ      عُ     ِة ال   لُِل َ    أْو قَ ْوِل َصْحِبِه الِكراِل أَْو ِكا  
ْرَسلنْي(   ِة خَ     الت ابِِعي ُس       أوِ اْجِت اِد الُعَلماِء الر اِسِ نيْ 

ُ
 ْ ِ امل

–الداين اإلمام إليها أشار اليت  األدب الثاين: أن يوجد عنده احلد العلمي الالزم من العلوم
 : فقال (املنبهة) يف قصيدته -رمحه هللا

                                                           

 . 343، مباحة يف علول القرآن ص2/467( انظر: اإل.قان يف علول القرآن 1 
 ي اً. وأُفردت ابلذكر . ب ،( الس ة من الس ة2 
 «. هذا حدية حسن غريب»، وقال: 5/31( الايمذ  3 
 . 2778:، وحس ه األر ؤوط، وأورده األلباين يف الصحيحة برقم4/155( أ د بن ح بل 4 
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 ال    و ت  .    م   ال     ح  املٍّ ب   وع       الِ    رئٍّ م    تصبٍّ إم  من م    ق
 ل      زي   م الت       دوةٍّ يف مح   ك       وق       أويل     م ب   التعل      وماهرٍّ يف ال

 والفق  ه واحلدي  ة ت  ُتكني        دين   ود وأص  ول ال   ويف العق
  ة    دراي    م وال               رٍّ ابل   ف    ُمشَ          ة       رواي      ل وال     ق   اصرٍّ ابل     وب

 ورة    رق امل      ش    ظٍّ لل  ط     اف    وح       ل ح   ر  املش ورةوضابطٍّ 
 لل      تزِ      س ن املاضيني قبُل م   ل       وص   ادِق الل ج ة َغِ  مت م

  : ، فمن أهم العلوم اليت ُيتاجها املفسرذكره الداين ملا ال بد من ذكر بعض تفصيلو 
وي  دخ  ل في  ه أمران: علم ال ري  ب، وعلم التص              ري ، وي ب ي  :يــةو اللغاملفردات علم  :األولالعلم 

فهم حقائق األلفاظ املفردة اليت أودعها القرآن  -كما يرا األس              تات محمد عبده–للمفس              ر ه ا
فإن كق ا   غ  مكت  بقول فالن وف م فالن حبيث ُيقق املفســـر ذلك من اســـتعماالت أهل اللغة

زيل ملعان مث غلبت على غ ها بعد تلك بزمن قريب أو                       من األلفاظ كانت .س        تعمل يف  من الت 
 .فعلى احملق  املدق  أن يفسر القرآن  سب املعاين اليت كانت مستعملة يف عصر نزوله ...بعيد

فراده    ا إالعربي    ة من ج     ة  اتمعرف    ة األحك    ال اليت للكلم    ويؤخ    ذ م     ه  علم النحو: :الثـــاينالعلم 
طرأ على أواخر الكلم الختال  املعىن، بي ما الص   ر  هو معرفة    فال حو معرفة الت ي  الذ و.ركيب ا

  املعىن ب اء على ب ية الكلمة.
 :البديعمعهما و واملعاين علم البيان  :الثالثالعلم 

 ويوضغ الفرق بي  ا الشيخ عبد الر ن األخضر  يف اجلوهر املك ون، فيقول:  
قالِ وجعلوا بالغَة الكالِل ... ِطباَقُه ِلمُ         28

َ
 قتضى امل

 وحافٌظ أتديَة املعاين ... َعْن َخطَأٍّ يُ ْعَرُ  ابملعاين        29
 وما ِمَن التعقيِد يف املعىن يَِقي ... َلُه البياُن ِعْ َدُهْم َقِد انْ ُتقي        30
 ُ  يُْدعى ابلَبديِع والس اللْعرَ وجوُه حتسني الَكالْل ... . ُ  وما به        31

 حيفظ من اخلطأ يف أتدية املعىن، وأدخلوا فيه: مباحة مقل:  فعلم املعاين
 ُمسَ ٌد ِإلَْيِه ُمْسَ ُد ... َوُمتَ َعل قاُت ِفعلٍّ .ُوَردُ  ،إس اد

 .ْصٌر َوِإْنشاٌء َوَفْصٌل َوْصٌل ْاْو ... إجياٌ  اط اٌب ُمساواٌة رأَْواقَ 
  ا األخضر :، ومباحقه ثالثة قال ع  وعلم البيان حيفظ من التعقيد املع و 

 أتدية املعىن ِبطُْرقٍّ خمَتِل ْ    فنُّ البياِن ِعْلُم ما بِه ُعِر ْ  148
 و ك ايةِ أ و جما ٍّ أ.شبيهٍّ    واحصره يف ثالثةِ  ،وضوُح ا 149

 .، وهو أنواري متعددة .بني حالوة الكاللوالبديع حيسن وجوه الكالل

كما قال   ر .ركيب الكلمات يف اآلايت.وض   غ لك مجال ال ظم القرآين، و.ظ ر لك أس   راوهذه العلول 
" ومن ح  مفس    ر كتاب هللا الباهر وكالمه املعجز أن يتعاهد يف مذاهبه بقاء ال ظم على الزخمش    ر : 

 ، (1وما وقع به التحد  سليما من القادع"  ،والبالغة على كماوا ،حس ه
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كان املفس      ر  ألنه ال بد له "وهذه العلول القالثة هي علول البالغة، وهي من أعظم أر قال الس      يوطي: 
 .من مراعاة ما يقتضيه اإلعجا ، وإمنا هو يدر  هبذه العلول"

 ،مزيد اختص        اص بعلم التفس         "-كما يقول الطاهر بن عاش        ور– (البيان واملعاين  ووذين العلمني
 ،وما .ش         تمل عليه اآلايت من .فاص         يل املعاين ،ألهنما وس         يلة إلظ ار خص         ائص البالغة القرآنية

بل  ،(1علم دالئل اإلعجا "  :ولذلك كان هذان العلمان يسميان يف القدمي ،ظ ار وجه اإلعجا وإ
فالفقيه وإن  ،: "علم التفس    الذ  ال يتم لتعاطيه وإجالة ال ظر فيه كل ت  علمقال في ما الزخمش  ر 

وحافظ  ،عة الكاللالدنيا يف ص            ا أهلَ  ز  واملتكلم وإن ب َ  ،بر  على األقران يف علم الفتاوا واألحكال
 ،والواعظ وإن كان من احلس        ن البص        ر  أوعظ ،ة أحفظيَ رِ  القص        ص واألخبار وإن كان من ابن القِ 

والل و  وإن علك الل ات بقوة حلييه ال يتص          دا م  م أحد  ،وال حو  وإن كان أحنى من س          يبويه
لمني خمتص      ني من .لك احلقائ  إال رجل قد برري يف ع يءوال ي وص على ش       ،لس      لوك .لك الطرائ 

 .(2ابلقرآن ومها علما البيان واملعاين" 
الرفيعة وذلك ُيصــل مبمارســة الكالم القرآنية األســاليب  وفائدة معرفة هذه العلوم الثالثة معرفة

إن ا ال نتس       امى إ   !نعم .ومزاولته مع التفطن ل كته ومحاس        ه والوقو  على مراد املتكلم م ه البليغ
 ،ولكن هك    ا ف م م  ا هنت  د  ب  ه بق  در الط  اق  ة ،ه على وج  ه الكم  ال والتم  الف م مراد هللا .ع  ا  كل  
 .(3 هذه العلولوحيتا  يف هذه إ  

ل ابن أيب احلديد: "اعلم أن معرفة الفصيغ واألفصغ، والرشي  واألرش  من الكالل أمر ال يدرك إال اق
 ابلذوق، وال هكن إقامة الداللة عليه.

ن يصلغ النتقاد الكالل، وإمنا وليس كل من اشت ل ابل حو وا لل ة والفقه يكون من أهل الذوق، ٍو
أهل الذوق هم الذين اشت لوا بعلم البيان، وراضوا أنفس م ابلرسائل، واخلطب، والكتابة، والشعر، 
وصارت وم بذلك دربة، وملكة اتمة، فإ  هؤالء ي ب ي أن يُرجع يف معرفة الكالل، وفضل بعضه على 

 .(4 بعض"
 ضج هذا العلم واحرتق؟هل ن

بل جيد املرء آفاقًا رحبة يف هذا العلم هكن جتديدها، أو ب اء قواعد جديدة على القواعد الصلبة القدهة 
اليت أُسِ ست يف هذا العلم، وحسبك أن .را اللفتات البيانية البارعة اليت است رج ا ابن عاشور ر ه 

 القرآنية للمعاين غ  املت اهية.هللا يف حتريره و. ويره لتشعر كقدار السعة 
جع إ  السلسلة اليت قدمت ا يف اليو.يوب بع وان  ملاتا قال هللا جل جالله؟ من أسرار .ر.يب ار .

، وانظر إ  احللقة األو  م  ا لتحبوك كقال: ملاتا قال نوع عليه السالل: إين أخا  عليكم القرآن(
  ل عظيم عليكم.عذاب يول عظيم، ومل يقل: إين أخا  عذاب يو 
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.وض يغ املعاين القرآين حس ب فيؤخذ م ه  :)املقبول من السنة والسرية( علم احلديث :الرابعالعلم 
وحس    ب .طبيقه وا يف واقع أص    حابه رض    ي هللا ع  م، والواقع احمللي والعاملي الذ  الف م ال بو  وا، 

 . زولالسبب غ ل ا فيه يتضو  ،ملاجملبني نو  ،ب ماملعني وبذلك نستطيع أن نكان يعاجله، 
العمول بني و  ،اإلمج  ال والتبينيالعالق  ة بني معرف  ة ويؤخ  ذ م   ه  علم أصـــــــــــول الفقـه: :اخلامسالعلم 

 .داللة األمر وال  ي وما أشبه هذاكما نسايشد م ه   ،اإلطالق والتقييدبني و  ،واخلصوص
يتعل  ابإلويات، ما ؤخذ م ه وي :اإلميان وبيناته )يسميه املتقدمون علم الكالم(علم  :السادسالعلم 

 .وال بوات وبراهيِ  ا
دخل فيه ، فألنه به يعر  كيفية ال ط  ابلقرآن :قراءة القرآن الكرمي، وقراءاتهالســـابع: علم العلم 

  إت قد .ت   الص      ورة اليت .رُس ا اآلية ابختال  فوائد عظيمةعلم القراءات  ، ويقدل ل اعلم التجويد
 فل ضرب لذلك مقاًل: راءات املتوا.رة لتقبيت أحكال خمتلفة يف اآلية، القراءة، وقد .ؤد  الق
، فالقراءاتن املتوا.راتن (259 البقرة: { قال أعلم أن هللا على كل ش      يء قديرَكما يف قوله .عا : 

 يف هذا املوضع .قدمان ل ا صور.ني:
ك بعد أن أراه .لك املعجزة الباهرة امللَ هللا أو .دل على أن  {مْ لَ عْ اَقال قراءة األمر الص       ورة األو : 

بعد أن رأيت عني أن هللا على كل شيء قدير، وتلك أ  .يقن أو ا دد يقي اً  ،آمراً  َاعلْم{ :قال له
 .اليقني إحياء هللا .عا  للمو.ى

.دل على أن الرجل بعد أن َقال أعلُم{ فإهنا قراءة  اإلخبار( ابملض       ارري  الص       ورة القانية: . بٍ ا هبا 
تلك ردد .لك العبارة: أعلم أن هللا على كل ش       يء قدير...م ذهاًل مس       بحاً...كما يرا اث ان  ُسع

م ظراً مجياًل فيقول أحدمها لآلخر: قل س   بحان هللا...ف دد اآلخر: س   بحان هللا مكرراً إايها... وهو 
 .وص  .صوير  إعجا   بديع

كما   فقطهنا شاهد ل و  إمن حية  المن حية هي طري  يف أداء ألفاظ القرآن ف حتا  للقراءات 
، فاملعاين اليت قد .س     تفاد من اختال  القراءات (1 -ر ه هللا- لطاهر بن عاش     وريظ ر من كالل ا

 .أعم من أن .كون جمرد حجة ل وية، أو استعمااًل عربياً 

األخرى التواريخ واألحداث واألخبار والعلوم علم أ   وأخبار األمم علم أحوال البشر :الثامنالعلم 
وبني فيه ما مل  ،وجعله آخر الكتب ،فقد أنزل هللا هذا الكتاب :اليت يستفاد منها يف فهم القرآن الكرمي

وقص علي ا  ،س       ه اإلوية يف البش     ربني فيه و  ،ا من أحوال اخلل  وطبائعهوبني فيه كق ً  ،يبي ه يف غ ه
لل ظر يف هذا الكتاب من ال ظر يف  فال بد ..أحس   ن القص   ص عن األمم وس    ها املوافقة لس    ته في ا

وعلم  ،وعز وتل ،أحوال البش        ر يف أطوارهم وأدوارهم وم اش        ىء اختال  أحواوم من قوة وض        ع 
وحيتا  يف هذا إ  ف ون كق ة  ،ومن العلم أبحوال العامل الكب  علويه وس              فليه ،وإهان وكفر ،وج ل

ألن القرآن إمنا يذكر   ق اوْ ما أوجزه القرآن يف سَ  يستعان هبا على ف م" ، ف         من أمه ا التاريخ أبنواعه
ف حو قوله .عا  ...ال ألن يتحادث هبا ال اس يف األُسار ،القص              ص واألخبار للموعظة واالعتبار

وال .كونوا ك  اليت نقض                ت غزو  ا من بع  د قوة أنك  ااث وقول  ه (، 92: ال ح  ل قت  ل أص              ح  اب
، ومق  ل تل  ك م  ا تكره هللا من (2 "م ع   د العربيتوق  على معرف  ة أخب  اره( 4 الربو : األخ  دود
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 ما جعل هللا من   ة وال س               ائبة وال وص              يلة وال حال عادات العرب وغ هم كقوله .عا : 
 .(102 املائدة:

ع دما سٍل عن قوله .عا : رضي هللا ع ه قصة امل  ة بن شعبة ومن األمثلة اليت تدل على أمهية ذلك: 
  وٍء و م ا ك ان ت أ مُّك  ب غ ي اًي  أ خت  ه ار ون  م إنكم فقال له ال ص           ارا:  ،(28: مرمي ا ك ان  أ ب وك  امر أ  ســـــــ 

فلما قدمت على رسول هللا قال امل  ة:  .وموسى قبل عيسى بكذا وكذا {،اي أخت هارونَن و .قرؤ 
 1 (( إهنم كانوا يسمون أبنبيائ م والصاحلني قبل م  :سألته عن تلك فقال). 

 علم التاريخ واآلاثر يف فهم القرآن الكرمي واكتشاف كنوزه؟ا مكانة مس: 
جتريبي ة أبن نق  علي  ا  علم الت اريخ واآلاثر من العلول اليت حق  ا هللا على معرفت  ا معرفة ص              حيح ة

ْيَ  َُقْل س          ِ ُوا يف اأْلَْرِض مُث  اْنظُُروا كَ ن اس          تطع ا، وليس أبن نكتفي في ا ابلرواية، فقال: إأبعي  ا 
ِبنَي{ ]األنعال:  { َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ   َُقْل س   ِ ُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْي َ ، [11َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 

، وآايت احلة [20َُقْل س            ِ ُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَ  بََدأَ اخْلَْلَ { ]الع كبوت: ، [69]ال مل: 
آت يف األرض اترخيًا وآاثرًا كق ة الفتة مدهش  ة حتق ا حق ا على الكتش  ا  امل بَ   على الس    يف األرض

 وأراضٍّ  ج رافيا(.
هذا االس  تكش  ا  املطلوب يكون ل ا عوامل مس  اعدة َترب  ابإلعجا  القرآين، وي ب ي أن نص  طحب 

 عدة أسس هاه ا:
حىت نعرضــــــها على الوحي  يةاألســــــاس األول: ينبغي أال نغرت مبا وصــــــل إلينا من املقررات التارخي
فاملقررات التارخيية ال َتلو من  ؛املعصــــوم، وعلى التحقيق العلمي الذي هداان إليه القرآن والســــنة

 حالني: 
احل   ال األول: أن .كون رواي   ة، ف   الرواي   ة ال ب   د في    ا من التمحيص ع    د احل   اج   ة إلظ    ار احل  من 

دهم على أكاتيب مقل أكذوبة الص     لب، الباطل، والص     دق من الكذب، فبعض ال اس يقيمون عقائ
 وأكذوبة اإلمال ال ائب. 

احلال القاين: أن .كون آاثراً ظاهرة أو مكتشفة، فيجب عدل التسليم لكل ما يذكره املستكشفون إال 
ي س          ب يف العص          ر احلاض          ر إ  على حذر، فعلى س          بيل املقال: فك دالالت الرمو  او وغليفية 

دراس   ت ا جمدًدا دراس   ة موض   وعية محايدة غ  إعادة قبل ملا قرره م الكامل ال ي ب ي التس   ليش   امبليون، ف
ال زو  تالل ال ريب  إت كق  من هذه املكتش      فات .ص      حب ا أطماريحمص      احبة ل هد  اخلاص      ة لال

آلاثر.. هذا ال يعين أن ا نبقى كعزل عن ا ةس    رقما أكقر ما يقومون ب، و أص    حابه واس    ت الل اخلارجي،
إمنا املراد أن .كون هذه اإلفادة يف غاية احلذر، وما  لت أعجب ألقس               ال التاريخ اإلفادة م  ا، و 

واآلاثر وبعض أقس         ال او دس         ة كي  ال يربطون الطالب يف اجلامعات بدراس         ة آاثر بلداهنم جمدًدا 
الستكشا  امل في، والتأكد من حقيقة املكتش  مع ما .راه من ض امة اآلاثر يف م طقتا املسلمة 

 ع اخلايل.من الرب
لتطبي  تلك على التفس  وجدت بعض املفسرين يزعم أن معىن قوله: َإرل تات العماد{ أ  العمد 
الطويلة اليت .وض  ع ل ص  ب اخليال، وُسعت بعض املعاص  رين الذين ير.بطون أبهدا  العبة الس  ياس  ي 
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غ القرآن يؤيدون تلك، ويزعمون أن عاًدا كانوا أص             حاب رعي وخيال بي ما جتد هذا خيال  ص             ري
 بصورة واضحة، فاح يقول: أ.ب ون بكل ريع، فأصبحوا ال يرا إال مساك  م 

إت ما  ال  األســــــــاس الثاين: عدم االغرتار ابلكمية اهلائلة من املعلومات التارخيية بناء على اآلاثر؛
خرين ال اآلومن مث فإن من أييت ابملسل مات اليت يفرض ا على  ،لالستكشا  والزايدةهذا العلم قاباًل 

رًا فيم  ا يقول، فكق  من العلم  اء الب  احقني يقولون: ال  ذ  الع  امل ح  ذِ ل  ذا .را و  ،أييت إال عجب ً ا وغرورًا
جديًدا ي اير أو ي اقض ما وصل إلي ا، وال  بذلك أن ا قد نكتش  شيٍاً يع ون و وصل إلي ا كذا وكذا، 

 .جيزل ابل تائج العلمية األولية إال امل ررون
علوم الكونية اليت أمجلها القرآن، فينبغي أن يكتشف املفسر ما ُتبئه النتعرف إىل مثل ذلك أن و 

اآلًيت من املعلومات املتعلقة بعلم األجنة، وعلم الفلك، وعلم البحار، وأمثال ذلك ليســــــتطيع 
إظهار اجلمال البياين لآلية القرآنية دون أن يغرت مبا اكتشـــــــــــفته العلوم الكونية إال أن يكون ما 

 شفته حقيقة واضحة، وليس جمرد فرضيات علمية.اكت
 

هــل يعين هــذا أن املفســـــــــــر ال بــد أن يعرف علم الفلــك وعلم األجنــة وعلم الفيزًيء مثاًل حىت 
 هذا ما مل يقله أحد. يستطيع تفسري القرآن الكرمي؟

قرآن ٍا يتعل  ال نعين هذا، وإمنا قص    د  أن يكون ع د املفس    ر معرفة إمجالية ابملعاين اليت أش    ار وا ال
هبذه العلول، مث يتوس  ع املت ص  ص  ون لبيان مواض  ع اإلعجا  اليت دلت علي ا ألفاط القرآن الكرمي وف  

أبلفاظه ابس   م  مص   ادر التفس     ال وف  األهواء والرغبات، وبذلك ن زه القرآن اجمليد عن أن يتم العبةُ 
  .اإلعجا  البياين أو العلمي يف غ  مواضع ما

 
 

املقاص   د العامة للقرآن  إ ٍا يعين التعر  القرآن يف كل م   وجه هداية البشـــربالعلم  ســـع:التاالعلم 
فيجب على املفس    ر القائم هبذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه ال اس يف عص    ر ال بوة  ،وللدين

عة به بُ  وأن ال يب ،ألن القرآن ي اد  أبن ال اس كل م كانوا يف ش   قاء وض   الل  من العرب وغ هم
حته اآلايت من عوائدهم على وجه احلقيقة أو ما وكي  يف م املفس              ر ما قب   ،ودايت م وإس              عادهم

 .ا أبحواوم وما كانوا عليهيقرب م  ا إتا مل يكن عارفً 
ومن ج ل هذا يظن أن اإلس            الل أمر عاد  كما .را بعض الذين يايبون يف ال ظافة وال عيم يعدون 

ولو اختربوا  ،ألنه من ض       رورايت احلياة ع دهم  فة والس       واك من قبيل الل والتش       ديد يف األمر ابل ظا
 .ين جاءأغ هم من طبقات ال اس لعرفوا احلكمة يف .لك األوامر وأتث  .لك اآلداب من 

وما كانوا عليه من علم وعمل و.صر  يف الشؤون  وأصحابه العلم بسرية النيب العاشر:العلم 
 .(1دنيوي ا وأخروي ا 

، وهكن إدخاوما يف علم الل ة، شتقاقوعلم اال ،علم التصري  :د السيوطي ٍا حيتا  إليه املفسروع
 وهو علمٌ  :ا من تلك قالاملوهبة أيض      ً  وعد علمَ  ،ولكل وج ة ،ومل يعده غ ه ،ا علم الفقهوعد أيض      ً 
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رث  ه هللا علم م  ا مل من عم  ل ك  ا علم أو  وإلي  ه اإلش               ارة ابحل  دي  ة  ،ل ك  ا علميورث  ه هللا .ع  ا  ملن عم  ِ 
 . (2 إ  مخسة عشر ف اً العلول اليت حيتاج ا املفسر بعض العلماء ، وأوصل (1 "(يعلم
فمن فس  ر  ،ا إال بتحص  يل ارً س  ِ  فَ ة للمفس  ر ال يكون مُ لف ذه العلول اليت هي كاآل :قال ابن أيب الدنيا"

: قال، ع ه يا ابلرأ  امل  مفس  رً  وإتا فس  ر مع حص  ووا مل يكن ،ع ه يا ابلرأ  امل  بدوهنا كان مفس  رً 
واس     تفادوا العلول األخرا من  ،كتس     ابوالص     حابة والتابعون كان ع دهم علول العربية ابلطبع ال ابال 

 .(" 3ال يب
أما األدىن ف و جائز من غ  اعتبار .لك  ،يف غ  أدىن مرا.ب التفس " وهذه الشروط ضرورية:

  .(4 "ألن هللا يسره حىت للعامة  الشروط
 :الشريعة ولزوم االعتقاد صحة :الثالث األدب

 ،الدنيا على يؤُتن ال ،دي ه يف عليه م موصاً  كان من فإن: "-ر ه هللا–كما قال السيوطي  
 عن اإلخبار يف يؤُتن فكي  ،م ِ عال عن اإلخبار على الدين من يؤُتن ال مث ؟الدين على فكي 
 ،وخداعه بَِليِ ه ال اس ر  ويَ  ُ  ،الفت ة يب ي أن ابإلحلاد ت ماً م كان إن يؤمن ال وألنه ،؟.عا  هللا أسرار
 يواف  ما على هواه حيمله أن يُ ْؤَمن مل ،هبوا مت ماً  كان وإن الرافضة، وغالة ،الباط ية كدأب
 سبياًل، وأضلُّ  فرٌق أسوأُ  -ر ه هللا–َق اليت تكرها السيوطي رَ قد خل  يف  مان ا الفِ و  ، )5("بدعته

الذين يريدون . ي  معاين الدين كا يواف  إجرام م وافاياءهم يف  احلشاشني اجلددياًل مقل: فعاًل وق
 ورسوله من متطريف الذين يشاقون هللامقل م ، و الدين كأن يل وا معامل اإلسالل ابسم الداينة اإلبراهيمية

 العلمانيني.
أو  ،القرآن حامليي الفكرية ع د ال واح الفنتُ   ِ ُ  َ كي  . ُ   -رضي هللا ع ه- جبل بن معاتوبني 

 ِإن  : ف و  ع ه يزيد بن َعم ة الزبيد  قوله ع د من يفايون الكذب ٍن ي تسبون إ  أمة القرآن،
 ،َواْلَمْرأَةُ  ُجلُ َوالر   ،َواْلُمَ اِف ُ  اْلُمْؤِمنُ  أَيُْخَذهُ  َحىت   اْلُقْرآنُ  ِفيَ ا َويُ ْفَتغُ ، اْلَمالُ  ِفيَ ا َيْكقُ رُ  ِفتَ ً ا َورَاِئُكمْ  ِمنْ 

 َما ؟اْلُقْرآنَ  قَ رَْأتُ  َوَقدْ  ،يَ ت ِبُعوين  الَ  لِل  اسِ  َما :يَ ُقولَ  َأنْ  قَاِئلٌ  فَ ُيوِشكُ  ،َواحْلُرُّ  َواْلَعْبدُ  ،َواْلَكِب ُ  َوالص ِ  ُ 
ُكمْ  .َغْ َهُ  َوُمْ  أَبْ َتدريَ  َحىت   ِكُت ِبِعي ُهمْ  رُُكمْ  ،َضالََلةٌ  ابْ ُتدريَ  َما ن  فَإِ   ابْ ُتدريَ  َوَما فَِإاي   ،احلَِْكيمِ  َ يْ َ ةَ  َوُأَحذِ 
 :يزيد قَالَ . احلَْ  ِ  َكِلَمةَ  اْلُمَ اِف ُ  يَ ُقولُ  َوَقدْ  ،احلَِْكيمِ  ِلَسانِ  َعَلى الض الََلةِ  َكِلَمةَ  يَ ُقولُ  َقدْ  الش ْيطَانَ  فَِإن  
ُ ُ  َرِ َكَ - يُْدرِييِن  َما :ِلُمَعاتٍّ  قُ ْلتُ   يَ ُقولُ  َقدْ  اْلُمَ اِف َ  َوَأن   ،الض الََلةِ  َكِلَمةَ  يَ ُقولُ  َقدْ  احلَِْكيمَ  َأن   -ا
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 ْقِ يَ   كَ ي َ  َوالَ  ؟َهِذهِ  َما :َوَا يُ َقالُ  ال يِت  ،اْلُمْشَتِ رَاتِ  احلَِْكيمِ  َكاَللِ  ِمنْ  اْجَتِ بْ  ،بَ َلى :قَالَ  ؟احلَْ  ِ  َكِلَمةَ 
ْعَتهُ  ِإَتا احلَْ    َو.َ َل    ،يُ رَاِجعَ  َأنْ  َعل هُ لَ  فَِإن هُ  ،َعْ هُ  َتِلكَ   .(1  نُورًا احلَْ  ِ  َعَلى فَِإن   ،ُسَِ

 : التسديد صحة املقصد ليجداألدب الرابع: 
وجابر  َعْن َأيب ُهَريْ رَةَ ، فقد روا ابن ماجة أبن يريد املفسر من .فس ه إرضاء هللا هبداية ال اس

ُِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم:  َرُسول أن،  مبن عبد هللا رضي هللا ع  َمْن .َ َعل َم اْلِعْلَم لِيُ َباِهَي بِِه اْلُعَلَماَء،   ا
ُ ُ َجَ   مَ  َعْن ُجْ ُدِب ْبِن َعْبِد هللِا ((، و َوجُيَارَِ  بِِه السَُّفَ اَء، َوَيْصِرَ  بِِه ُوُجوَه ال  اِس ِإلَْيِه، أَْدَخَلُه ا

َمَقُل اْلَعاملِِ   ْ ِد ِ  َصاِحِب ال  يبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: اأْلَ 
واه الطرباين يف ر  ((ال ِذ  يُ َعلِ ُم ال  اَس اخلَْْ َ ويَ ْ َسى نَ ْفَسُه َكَمَقِل السِ رَاِ  ُيِضيُء ِلل  اِس وحَيْرُِق نَ ْفَسهُ 

 ."املعجم الكب "
 وغم  الناس: ،ضيان إىل بطر احلقف  فهما يـ   ،رب  األدب اخلامس: عدم الغرور أو الك  

بن روين من قراء املسلمني، فعن عمر من املتكربين امل  صلى هللا عليه وآله وسلمفقد حذر ال يب 
يظ ر هذا الدين حىت »: له وسلمصلى هللا عليه وآقال: قال رسول هللا  -رضي هللا ع ه- اخلطاب

 قد :قالوا قرأوه فإتا القرآن، يقرؤون قول أييت مث هللا، سبيل يف ابخليلجياو  البحار، وحىت خياض 
 :فقال ،أصحابه إ  صلى هللا عليه وآله وسلم التفت مث م ا؟ أعلم فمن م ا؟ أقرأ فمن ،القرآن قرأ 
 وأولٍك األمة، هذه من وأولٍك م كم، فأولٍك   :الق ال، :قالوا(( خ ؟ من أولٍك يف .رون هل  
 .(2 ((ال ار وقود هم

وال رور والكرب جيعالن اإلنسان يعتقد يف نَ ْفِسِه أنه من أهل االجت اد، وإن مل يبلغ .لك الدرجة، 
، .قرير املسائل  يفاالر.باكَ  الكربُ  ، ويورثه -(3 كما يقول الشاطيب-ِخاَلفًا" هُ َوِخاَلفَ "رَأْيَهُ رَْأاًي  فيجعل

أو يف جزئيات الشريعة يف هدل كلياهتا، الشرري ليضرب به الشرري، كأن أيخذ حىت .راه آخذاً ببعض 
ُ ُ َعَلْيِه وآله َوَسل َم و هدل جزئياهتا األخرا،  فَقاَل:   ِإن  هللا ال يقبض من تلك حذر ال يب َصل ى ا

يَ ْقِبُض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلَماِء، َحىت  ِإَتا ملَْ يَ ْبَ  َعاملٌ اَت ََذ ال  اُس  العلم انتزاعًا يت زعه ِمَن ال  اِس، َوَلِكنْ 
 .(4  فسٍلوا،  فأفتوا( ب   علم، فضلوا وأضلوا((رؤساء ج ااًل 

 :-وفقه هللا–ويف اآلداب السابقة قال الشيخ الطالب  يدان 
َدُه يف تا ال    ا      َةٍّ كَِ   صِ   وَن َتا بَ     ك    وأَْن ي   مجاِل الُعَلَما  َحد 

  َمْن كاَن تا فْ مٍّ وتا إْ.قاِن (   َكَقْوِل فاِرِس اْلَمَجاِل الد اين 

                                                           

 ، وصححه األلباين. 4/331( أبو داود 1 
 . 3230عن العباس، وأورده األلباين يف الصحيحة برقم 12/56، ورواه أبو يعلى 6/221رباين يف األوسط ( الط2 
 . 3/98( يف االعتصال3 
 . 1/36( الب ار 4 
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  الِ     اِت َتا اإلم   ا أَبْي  إ  انِْت َ     اِل(   ِب إم   ِمن مقرئٍّ ُم َتص
َة ااِلْعِتقاِد   ادِ َمَع لُزوِل ُس  ِة الر ش    واْشاَيطوا ِصح 

َة املْقَصِد يف اْلَمُقوِل   لُِيْمَ َغ الت ْسديَد يف املْ قولِ        وِصح 
 َتاِن جَيُر اِن ِلَ ْمطٍّ َوَبَطرْ        . َفَذْر وَعَدَل الُ ُروِر والِكرْبِ 

استظهار: افتقار ال رجوع   إىل الكتاب اجمليد رجوع   األدب السادس: أن يكون الرجوع  
إ  الشريعة كتااًب وس ة إ   الرجوريَ ه ( 790 ت -ر ه هللا-الشاطيب قد قسم أبو إسحاق و 
 .ٍ وري :واآلخر ،مشروري :َأَحُدمُهَا :قسمني
أبن .رجع إ  القرآن رجوري املفتقر إ  املعلومة الصحيحة رجوري ااِلْفِتَقاِر،  :ف و ،املشروري أما

واحلرال يف البيع، أل .تعل  ابألخبار  سواء أكانت املعلومة اليت .ريدها .تعل  ابلتشريع مقل احلالل
على الرجوري يف البحة عن حكم وقائع  -ر ه هللا-ويركز الشاطيب مقل: وجود فرعون وهامان، 

املرء إ  الشرري يف  قه عن مراد هللا يف احلكم على فيه يفتقر احلياة، فيقرر أن الرجوري املشروري 
لِيُل ِمَن احْلُْكِم، ال ا لة  لِتَ َقعَ   احلوادث امل تلفة الفردية واجلماعية يف اْلُوُجوِد َعَلى ِوفَاِق َما َأْعَطى الد 

اخلَْطََأ اْلَواِقَع  اَلََّف اأْلَْمَر، َوَيْسَتْدرِكَ .ُوَقَع َعَلى َوْفِقِه، َوأَم ا بَ ْعَد ُوُقوِعَ ا  فَ ْليَ تَ  أَم ا قَ ْبَل ُوُقوِعَ ا  فَِبَأنْ 
ى الظ نِ  َأْو يَ ْقَطُع أبَِن  َتِلَك َقْصُد الش اررِِي، َوَهَذا اْلَوْجهُ ُهَو َشْأُن اْقِتَباِس الس َلِ  ِفيَ ا، ِ َْيُة يَ ْ ِلُب َعلَ 

 الص اِلِغ اأْلَْحَكاَل ِمَن اأْلَِدل ِة.
أبن يرجع إ  الشريعة لقصد   رجوري االستظ ار :ف و إ  كتاب هللا املم وريالرجوري ما وأ

ِفي ال  ا َِلِة يف اجملال التشريعي أو يف اجملال اخلرب ، ف هدفه أو أفعاله أو أفكارهِصح ِة ااِلْسِتْظَ اِر َعَلى 
ليكون ظ  اً   يجعل ما يف خاطره هو األصل، ويبحة عما يسوغ تلكيرجع إ  القرآن ف اْلَعارَِضةِ 

: "َوَهَذا اْلَوْجهُ ُهَو َشْأُن -ر ه هللا- طيب، قال الشا حَتَر ٍّ ِلَقْصِد الش اررِيِ ِمْن َغْ ِ  واهو اً له أمال اخلل  حب  
ُُم ا.  بَ ُعوا أَْهَواَءُهمْ   َأْهَل اأْلَْهَواءِ  :ولذا ُُسِ َي أَْهُل اْلِبدريِ   اأْلَْحَكاَل ِمَن اأْلَِدل ِة"اْقِتَباِس الز ائِِ نَي  فَ َلْم  ،أِلَهن 

َ ا،َ أَيُْخُذوا اأْلَِدل َة الش ْرِعي َة َمْأَخَذ ااِلفْ  َ ا، َوالت  ْعِويِل َعَلي ْ ُموا أَْهَواَءُهْم،  ِتَقاِر إِلَي ْ َجَعُلوا اأْلَِدل َة و بْل َقد 
اء إعجاابً نرائ م كرباً وغطرسة، أو طََلًبا لِلر اَِيَسِة كوافقة أهواء غ هم من األغ ياء والكرب   .بعاً  الش ْرِعي ةَ 
 .أو املؤسسات الدولية ،واألمراء
 نوعان: رجوع االستظهار  اإليضاح ميكن أن نقول:لزًيدة و 

الذ   اكعلى هو ابلشريعة  أبن .ستظ ر -ر ه هللا–الشاطيب  قررهالذ  استظ ار ٍ وري وهو 
 ملت إليه.

لك من خالل الشريعة، حسن ظ ر واستظ ار مشروري أبن .ستظ ر ابلشريعة على معىن 
فعل الشافعي يف مسألة .طلب الدليل على كما وأحببت البحة عن أدلة أخرا لزايدة االطمٍ ان  

 اإلمجاري، أو كما ص ع قبله عمر بن اخلطاب يف .قسيم األراضي املفتوحة.
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الرجوري إ  ثالثة أقسال .فصيلية: رجوري االفتقار وهو مشروري، ورجوري  وبذلك .را أن ا قسم ا
من األهواء،  استظ ار ألجل .قبيت معىن حسن وهو مشروري أيًضا، ورجوري استظ ار لتقبيت هوا

 وهذا هو ال وري املم وري.
: َفََأم ا ال ِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َ ْيٌغ فَ يَ ت ِبُعوَن َما َ.َشابََه ِمْ ُه ابِْتَ اَء قوله جل تكره يفَوَيْظَ ُر َهَذا اْلَمْعىَن 

َ ِة َوابِْتَ ا ما أراد  ريدون الفت ة ال معرفةَ فيتبعون ما .شابه م ه ألهنم ي  [7َء أَتِْويِلِه{ ]آِل ِعْمرَاَن:اْلِفت ْ
 .هللا

، وهؤالء الراس ون من بالغة القرآن العظيمة الر اِسُ وَن يف اْلِعْلِم{َ : مفالص   الصادق  وأما
 أن جعل م يف محل إعرايب هكن من خالله أن نف م وم صفتني:

كون كلمة البحة عن مراد هللا، ونف م هذه الصفة ع دما .الصفة األو : االجت اد يف 
َوالراس ون{ معطوفة على لفظ اجلاللة، ويكون املعىن: وما يعلم أتويله إال هللا والراس ون حال 

كل ما ظ ر أ  أهنم  قوا عن مراد هللا، وقرروه، وقرروا أن يقدموا   ِه ُكل  ِمْن ِعْ ِد َرب َِ ا{َآَم  ا بِ  قووم
 على أهوائ م.وم من معاين كالل رهبم 

ية: التفويض إن مل يعرفوا املعىن املراد، ونف م هذه الصفة ع دما يكون الوق  اتم ا الصفة القان
قوله: َإال هللا{، وما بعدها ابتداء، ويكون املعىن: والراس ون يف العلم إن مل يظ ر وم املعىن  على

قُ ُلوبَ َ ا بَ ْعَد ِإْت َهَديْ تَ َ ا{ ]آل  َويَ ُقوُلوَن: ََرب  َ ا اَل .ُزِغْ  املراد يفوضون ل ا األمر ل ا يقولون: َآم ا به{،
 .[8عمران: 

ورجوري االفتقار ورجوري االستظ ار أصدر في ما ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم الت بيه التحذير  
خل   ومن جعله ،قاده إ  اجل ةمامه أمن جعله  :قد  صَ مُ  لٌ وماحِ  ،عف  شَ مُ شافٌع القرآن   يف قوله: 

 ،  (1 ((ظ ره ساقه إ  ال ار
  جعله أمامه(( أ  أقبل عليه مفتقرًا إ  العلم الذ  فيه، فجعله أمامه يقوده إ  حية أراد 

 فصار القرآن أمال اإلنسان، والقرآن يقود اإلنسان.هللا، 
قرأ القرآن ليجد فيه آايت يلو  مع اها حىت .تبع هواه، فصار القرآن  أ  جعله خل  ظ ره( 
ن يشفعه هللا فيك، وإما وال تيجة:  القرآن شافع مشفع( أب ود القرآن،بعد اإلنسان، واإلنسان يق
 دعواه عليك.هللا يصدق  ماحل مصدق( أ  خصم 

 :-وفقه هللا .عا –وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
 ارَا   اِب هللِا اَل اْسِتْظ َ     ت    إَ  كِ      وأْن يَ َرا َرُجوَعُه اْفِتَقارَا 

.  ِب     َل الت اَلعُ       جُمَْتِ باً رتائِ   َوْهَي لَِقالثٍّ .ُ ْ َسبِ  ابل  صِ 
 ز ادِ        ْزِر ال            ورِِه ونَ         ص   َع قُ      مَ  ِهَي ادِ عا رُ.ْ َبِة ااِلْجِت اِد  

                                                           

 . ، واملاحل اخلصم الذ  يفضغ ظلم اإلنسان2019:(، وجود إس اده األر ؤوط، واأللباين يف الصحيحة332/  1( ابن حبان 1 
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 لى اْقِتَفا اْلَعواِئدِ     ِميُمُه ع    َ.صْ  مُث  ا. ِباُعُه اْوَوا اْلُمراِوِد 
 سابع: معرفة أركان التفسري السبعة ليصل إىل التفسري الصحيح، وهي: األدب ال

 فيجب  ل كالمه على ما يلي  بذا.ه(. ،:  وهو هللا جل جاللهمعرفة املُ زِلفاألول: 
 ع إدخال ما ليس م ه فيه، وأشار ، فتعر  له قدره وُت: وهو اللفظ القرآينال م ُ َزلمعرفة القاين: و 

بقوله: معرفة كيفية ال ط  أبلفاظ القرآن للتفس  أول التعري  الذ  ار.ضاه  أبو حيان يف  تلكإ 
 الكرمي.
، : أ  املعىن القرآين من حية االبتداء ال من حية ال تيجة الكليةمضمون الت زيلالقالة: و 

 وهذا الذ  هو الذ  أشار إليه أبو حيان بقوله: ودالالهتا وأحكام ا اإلفرادية والايكيبية.
: فع دما .قرأ مقالً ما يتعل  ابحلدود اجل ائية من هذا اإلنزال -جل جمده-ل مقصد امل زِ : الرابعو 
ال ، وكي  الر ة به وابجملتمع حولهأراد بل  يف نفسك أن امل زِل ما أراد .عذيب اجلاين لذا.ه رُّ قِ فإنه يَ 

جل جالله ية صفتني من صفا.ه العل.تضمن  ، والبسملةوأنت .بدأ السورة ابلبسملةيكون تلك 
 يرجعان إ  الر ة.

وأبر  مقال يوضغ لك هذه املسألة يف القرآن الصفحة األو  من سورة ال ور  فإن في ا وجوب 
، ووجوب إقامة العقوبة اجل ائية أيًضا ملن ار.كب جرهة ملن ار.كب جرهة الز  إقامة العقوبة اجل ائية

بعد التالعن بي  ما، ف ذه العقوابت القالث يظ ر  القذ ، وفي ا اإلشارة إ  التفري  بني الزوجني
ُِ  َعَلْيُكْم م  ا ابدئ الرأ  أهنا مؤملة، ولكن هللا ختم تكر هذه العقوابت أبن قال:  ََوَلْواَل َفْضُل ا

َ .َ و اٌب َحِكيٌم{ ]ال ور:   ُ لتوبة ال اس، والر ة، وافجمع بني الفضل الذ  حبا به  [10َوَرْ َُتُه َوأَن  ا
واحلكمة، فليس قصده من إنزال هذه العقوابت إيالل ال اس، وإمنا قصده الفضل، والر ة، والتوبة، 

 واحلكمة.
 واملراد به سبب ال زول أو ما ح  ،السياق التارخييمن حية مالبسات ال زول اخلامس: و 
قيال الليل وقيال ال  ار كما .را يف سوريت املزمل واملدثر اجلامعتني بني   من مالبسات اترخيية ال زول

، وقد يقال: املدثر هي انقات ال اسوذه امل مة،  املدثر . فيذيف ، و مل مة ال  ار املزمل إعدادفي  ف
 . فيذ، واملزمل إعانة(.

، السياق محددات، وهذا يقتضي معرفة أ  حسب .ر.يب املصح  السياق الاي.ييبالسادس: و 
 .واللِ حاق ،الِسباق ومها:

أبن يظ ر اجلمع، والنضرب بعض ا ، واآلايت األخرار س  فَ اليت . ُ جلمع بني اآلية االسابع: و 
 ببعض. 

 :-وفقه هللا .عا –وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
َزِل:     اِب امل    سِ  الِكت    ف   اُن .       أرْك  ز لِ            َ        زِِل وامل        ْ          ُة امل    رِفَ            ع            مَ     ْ
، مُ     ْ زي     وِن .َ      م    َمضْ   اتِ         آلي           ِع ل      مْ         ه، واجل      زولِ        نُ   اِت      س  البَ     لٍّ
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ياْق  باِق، والل حاقْ    ساِدُس ا األخُ : .َ ْر.يُب السِ   حافا.ِِه، مقل: السِ 
: "َفَمْن َ.َدب  َر -ر ه هللا .عا -قال ما قرر  يف هذه األركان، ف بعضوقد تكر ابن .يمية   

َ َلُه اْلُمرَاُد، َوَعرَ  َ  اْوَُدا اْلُقْرآَن، َوَ.َدب  َر َما قَ ْبَل اآْليَِة، َوَما بَ ْعَدَها، َوَعَرَ  َمْقُصوَد اْلُقْرآِن: .َ َبني 
رَ  اِ  َوااِلْعوَِجاِ . َوأَم ا .َ ْفِس ُُه ِكَُجر ِد َما حَيَْتِمُلُه الل ْفُظ اْلُمَجر ُد َعْن َوالر َِساَلَة، َوَعَرَ  الس َداَد ِمْن ااِلحنِْ

ُ َمْعَ اهُ  فَ َ َذا َمْ َشُأ اْلَ َلِط ِمْن ال الطني  اَل ِسي َما َكِقٌ  ٍِ ْن يَ َتَكل ُم ِفيِه اِباِلْحِتَمااَلِت  ،َسائِِر َما يُ َبنيِ 
ُْم اَل يَ ْقِصُدوَن َمْعرَِفَة َمْعَ اُه َكمَ  اللَُّ ِوي ِة  ا يَ ْقِصُد فَِإن  َهُؤاَلِء َأْكقَ ُر َغَلطًا ِمْن اْلُمَفسِ رِيَن اْلَمْشُ ورِيَن  فَِإهن 

 ِ ُ   َبْل َقْصُدهُ أَتِْويُل َتِلَك اْلُمَفسِ ُروَن. َوأَْعَظُم َغَلطًا ِمْن َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء َمْن اَل َيُكوُن َقْصُدهُ َمْعرَِفةَ ُمرَاِد ا
 .(1 اآْليَِة ِكَا َيْدَفُع َخْصَمُه َعْن ااِلْحِتَجاِ  هِبَا، َوَهُؤاَلِء يَ َقُعوَن يف أَنْ َواريٍّ ِمْن الت ْحرِيِ "

يفسرون القرآن دون أن يعرتفوا  نهنا يتبادر لك سؤال: ما مقام تفسري املستشرقني الذي
 ون ابلركن األول من أركان التفسري؟أبن منزله هو هللا، فال يعرتف

 إليك بعض التفصيل يف تلك:
معرفة املعىن بصورة موضوعية فيوشك أن يقوده القرآن إ  اإلقرار احلتمي أبن م زله  دَ صَ قَ  إنْ 

 واشعر ع دما  واالع اد فأسلم واهو هللا، وقد رأي ا تلك يف كق  من ال اس، ورأي ا أن بعض هؤالء .رك
مقل: جيفر  النج فإنه قرأ القرآن على اعتقاد أن الذ  ألفه  ،هكن أن يقوله بشرال القرآن أبن 

بشر، ومل ي ته حىت أيقن أبن القرآن كالل هللا، وأي ا يف املقابل بعض هؤالء يصر على الع اد، ف ا 
 .معاين ال هكن أن يؤلف ا بشر، لك ه يبحة عن أتويل بعيد حىت ال يسلم ابل تيجة احلتمية

 .ذعن لإلسالل ظاهرًام أييت ابلتفس  الصحيغ لك ه يفر من أن يُ وبعض 
ملعاين املتجددة، وقد يظ ر معىن من املعاين ابفيض ة ل ا فإن القرآن هو الك ز الذ  يُ وابل سب

عرض ع د تلك على مقررا. ا وثوابت ا فإما أن نقره وإما أن ن كره حاله يف تلك ع د غ  املسلمني، فيُ 
بقة فإن ا على يقني من اختالط كالل البشر في ا بكالل هللا، فال بد أن نعرض ما حال الكتب السا

 في ا على ما ع د  للحكم علي ا.
 الفرق بني التفسري والتدبر: : معرفة الثامناألدب 

 تهب بعض م إ  أهنما شيء واحد، ولعل ه اك فرقاً بي  ما:
 ،والسياقية ،ش  متعلقاهتا من ال احية الل ويةوك ،بيان اللفظة القرآنية بشرح ا :فالتفس األول: 

ولذا أخذ من دبر  اي.ه،الدرر هد واست را ٌ بيان ملا وراء اللفظة من املعاين الدقيقة،  :والشرعية، والتدبر
 الشيء.
 التفس : كالل علمي نظر  عن معاين اآلايت.القاين: 

 .به ابملعىن، واعتبارٌ  ا.عاظٌ التدبر: 
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قد يكرل بعض م  -جل جمده-إال أن هللا  ،يف الغالب الوسيلة تفسريًتلية لة مرحل التدبرالثالث: 
ما بعد التأكد من املعىن  :أ  ،واملقصود كرحلة ما بعد التفس  ،كعىن ي قدع يف ته ه ابدئ الرأ 

  .اهتمغ  محتا  ملطالعة أقوال املفسرين و.دقيق ،ٍا يعرفه العريب عادة بل ته ،املباشر لآلية
العارفني امل تصني على ما انقدع يف ته ه من .دبر  ي ب ي أن يعرضين أؤكد على أن العامي ولك 

َُقْل  ، وهذا يف غ  التدبر املباشر الواضغ مقل القارئ الذ  قرأ قوله .عا :إلقراره أو لتصحيحه
مث ظل يرددها  [6َغُفورًا َرِحيًما{ ]الفرقان: أَنْ زََلُه ال ِذ  يَ ْعَلُم السِ ر  يف الس َماَواِت َواأْلَْرِض ِإن ُه َكاَن 

 متأثرًا.
وه ا أتكر أبنين ألفت كتايب  يوس  عليه السالل يف بيت العزيز( للرد على .دبرٍّ شاري حول قوله 

َوَأُكن  ِ ن  يۡ َأۡصُب إِلَ  َدُهن  يۡ كَ   یَوِإال  َ.ۡصِرۡ  َع  ِ  هِ  يۡ إِلَ  یۤ ۡدُعونَ ِ يَ ٍِ ا  ی  َأَحبُّ إِلَ  لسِ ۡجنُ ٱ﴿قَاَل َربِ  .عا : 
، فقد  عم بعض املتدبرين أن يوس  عليه السالل سأل هللا السجن [٣٣﴾ ]يوس  نيَ جۡلَ  ِ لِ ٱمِ َن 

هراًب من املعصية، ولو سأل هللا العافية لعافاه هللا.. هكذا قال هذا املتدبر، فأخطأ يف هذا الف م، 
 وقد شاري هذا املعىن م ذ القرن الرابع اوجر .

فيظهر به التأثر بعد وىل للتذكر، مرحلة أ  فالتدبر أما  ،التفسري طلب للمعىن من اآلًيتالرابع: 
وه ا نعلم قيمة كالل سيد  َعِلي  رضي هللا ع ه يف قوله: اْلَفِقيُه َح ُّ اْلَفِقيِه ال ِذ  اَل  النظر والتفكر،

ْم ِمْن َعَذاِب هللا، َواَل يُ َرخِ ُص َوُْم يف َمَعاِصي هللا، ِإن ُه اَل َخْ َ يُ َق ِ ُط ال  اَس ِمْن َرْ َِة هللا، َواَل يُ َؤمِ  ُ  ُ 
اطب ولذا خيُ .(1 يف ِعَباَدةٍّ اَل ِعْلَم ِفيَ ا، َواَل َخْ َ يف ِعْلمٍّ اَل فَ ْ َم ِفيِه، َواَل َخْ َ يف ِقرَاَءةٍّ اَل َ.َدب َُّر ِفيَ ا

َِكَتاٌب  :-جمده جل  –هللا أومل يقل  ملكل  به الراس ون.فا ،به ال اس أمجعون على عكس التفس 
ب  ُروا آاَي.ِِه َولِيَ َتذَك َر أُوُلو اأْلَْلَباِب{ ]ص:  والحظ اآلية: فقد عمم التدبر، [، 29أَنْ زَْلَ اهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيد 

لتذكر خيتص به أولو واآلية يف سورة ص، وهي مكية، واخلطاب في ا لعمول املسلمني وغ هم، لكن ا
 .األلباب

، ِمْن َمك َة -رضي هللا ع  ما- ف ذ أمنوتجاً رواه اْبن َأيب ُمَلْيَكَة يف التدبر، قَاَل: َصِحْبُت اْبَن َعب اسٍّ 
، فَِإَتا نَ َزَل قَاَل شْطَر الل  ي وََكانَ  ،ِإَ  اْلَمِديَ ِة َوَمَن اْلَمِديَ ِة ِإَ  َمك ةَ  َويُ َر.ِ ُل اْلُقْرآَن يَ ْقَرأُ  ،ْيلِ َصلِ ي رَْكَعَتنْيِ

ِلَك َما َوَجاَءْت َسْكرَُة اْلَمْوِت اِبحلَْ ِ  تَ ََويَ ْقرَأُ:  ،" ِمَن ال  ِشيِج، َوال  ِحيبِ َويُْكِقُر يف َتِلكَ  ،َحْرفًا َحْرفًا
فَأََ.َدب  ُر اْلُقْرآَن  ،لل ْيِل َعَلى ِفرَاِشيِإين ِ أَلَْستَ ْلِقي ِمَن اقَاَل ُمَطرِ ٌ : "و  ،(2  [19{ ]ق: ُكْ َت ِمْ ُه حتَِيدُ 

فَِإَتا َأْعَماُوُْم َشِديَدٌة ََكانُوا قَِلياًل ِمَن الل ْيِل َما يَ ْ َجُعوَن{  ،َوأَْعِرُض َعَمِلي َعَلى َعَمِل َأْهِل اجْلَ  ةِ 
[، َأَم ْن ُهَو قَاِنٌت آَ ءَ الل ْيِل َساِجًدا 64[، َيَِبيُتوَن ِلَرهبِ ِْم ُسج ًدا َوِقَياًما{ ]الفرقان: 17]الذارايت: 

فََأْعِرُض نَ ْفِسي َعَلى َهِذِه اآْليَِة: ََما َسَلَكُكْم يف َسَقَر{  ،[، َفاَل أَُراين ِفيِ مْ 9َوقَائًِما{ ]الزمر: 
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ِبنَي، َوأَُمرُّ هِبَِذِه اآْليَِة: ََوآَخُروَن  ،[42]املدثر:  اْعاَيَُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعَماًل َصاحِلًا فََأَرا اْلَقْوَل ُمَكذِ 
ُ ْم" ،[102َوآَخَر َسيِ ًٍا{ ]التوبة:  ، وَعْن ُوَهْيِب ْبِن اْلَوْرِد (1 فََأْرُجو َأْن َأُكوَن أََ  َوأَنْ ُتْم اَي ِإْخَواَتُه ِم  ْ

ًٍا أََرق  وَِ  ،َنَظْرَ  يف َهَذا احْلَِديةِ »قَاَل:  ْد َشي ْ ِذِه اْلُقُلوِب، َواَل َأَشد  اْسِتْجاَلاًب لِْلَح ِ  ِمْن ِقرَاَءِة فَ َلْم  َِ
ُِ  َوَ.َدب  ْر.ُهُ (2 «اْلُقْرآِن ِلَمْن َ.َدب  رَهُ  : اَي َأاَب َسِعيدٍّ، ِإين ِ ِإَتا قَ رَْأُت ِكَتاَب ا  ،، َوقَاَل َرُجٌل لِْلَحَسِن اْلَبْصرِ ِ 

َقِطَع  ُ ِ »َرَجاِئي، فَ َقاَل احلََْسُن: ِكْدُت َأْن أأَْيََس َويَ   ْ َوَأْعَماُل اْبِن آَدَل ِإَ  الض ْعِ   ،ِإن  اْلُقْرآَن َكاَلُل ا
 .(3 «َوالت  ْقِصِ ، فَاْعَمْل َوأَْبِشرْ 

  وينعدم التذكر: ،التأثرُيصل قد ُيصل التدبر، و من قواعد التدبر: 
قصة الوليد بن  -أيدك هللا-ما .ذكر  هم، أوابملسلمني بل .راه يف غ   و.را أن هذا ليس خاص ا

ُِ  َما ِفيُكْم  ؟َوَماَتا أَُقولُ " :أليب ج ل عن القرآن امل  ة ع دما ُسع القرآن فتدبر، وأتثر، وقال فَ َوا
ُِ  َما ُيْشِبُه ال ِذ   .ن ِ َواَل أبَِْشَعاِر اجلِْ  ،، َواَل أَْعَلَم ِبَرَجزٍّ َواَل ِبَقِصيَدةٍّ ِمينِ  اِبأَلْشَعاِر ِمينِ   َرُجٌل َأْعَلمَ  َوا

ًٍا ِمْن َهَذا ُ ِ  .يَ ُقوُل َشي ْ  َأْعاَلُه ُمْ ِدٌق ، َوِإن هُ َلُمْقِمرٌ لِِه ال ِذ  يَ ُقوُل َحاَلَوًة، َوِإن  َعَلْيِه َلَطاَلَوةً ِإن  لَِقوْ  :َوَوا
: اَل يَ ْرَضى َعْ َك قَ ْوُمَك َحىت  له أبو ج ل َقالَ ف "ِطُم َما حَتَْتهُ َوِإن ُه لََيحْ  ،، َوِإن ُه لَيَ ْعُلو َوَما يُ ْعَلىَأْسَفُلهُ 

َر، فَ َلم ا َفك َر قَالَ .َ ُقوَل ِفيِه. قَ  فَ  َ زََلْت ََتْرين  .: َهَذا ِسْحٌر يُ ْؤثَ ُر أَيْثُ رُُه ِمْن َغْ ِهِ اَل: َفَدْعيِن َحىت  أَُفكِ 
ورواه البي قي يف الشعب من حدية ابن عباس  قال العراقي:رواه احلاكم، و  َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا{

 .بس د جيد
 

 األلفاظ اليت يستعدمها املفسر يف التعبري عن التفسري:: معرفة تاسعاألدب ال
على است دال بعض األلفاظ الدالة على وص   -ك  هم من احملدثني والفق اء-در  املفسرون 

كقووم: خاطب هللا هبذه اآلية   ،قصداً إ  إجيا  العبارة ،عباده يف كتابهل -.عا  تكره-خطاب هللا 
املؤم ني، وَشر   هللا ابلذكر الرجل املؤمن من آل فرعون، وحكى هللا .عا  عن أل موسى، وحنو هذا 

 ف ل جيو  تلك؟، (4 إ  هللا .عا  مل أيت إس ادها بتوقي  من الشرري من إس اد أفعالٍّ 
 م  ا:  ،عدداً من الضوابط وذه القضية -ابن القيمو  ،كابن .يمية-ن و احملققتكر 
 اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف ابب اإلنشاءما يدخل يف ابب جيوز ذلك؛ ألن أواًل: 

أَْو خُيْرَبَ هِبَا  ،اءِ اِبأْلَُسَْ هللا يف ابب أُسائه احلسىن وصفا.ه العليا، فالصحيغ أن يُ َفر َق َبنْيَ َأْن يُْدَعى 
  َعْ ُه،
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.َ َعاَ   -َكَما قَاَل   ،اليت وردت يف الشرري ِإال  اِبأْلَُْسَاِء احْلُْسىَن ع د الدعاء ال يدعو الداعي فَ 
ه ُِِ  اأْلَُْسَاُء احْلُْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَتُروا ال ِذيَن يُ ْلِحُدوَن يف -َجدُّ  [، 181 َأُْسَائِِه{ ]األعرا : : ََو

ْخَبارع د َوأَم ا  كالايمجة إ  قبل التوسع كا مل يرد .وقيفاً ِ ََسِب احْلَاَجِة   فيُ  -جل جالله َعْ هُ  اإْلِ
 .غ  العربية
َسيِ ئٍّ  َلِكْن َقْد َيُكوُن  اِبْسمٍّ ع ه .عا  ال يكون  اإلخبارأن  –ر ه هللا -يقرر ابن .يمية  اثنياً:
ِمْقَل اْسِم َشْيءٍّ َوَتاتٍّ َوَمْوُجودٍّ  إَتا أُرِيَد بِِه   حُيَْكْم ِ ُْسِ ه،َوِإْن ملَْ  َأْو اِبْسِم لَْيَس ِبَسيِ ئِ  ،اِبْسِم َحَسنٍّ 

َواْلُمَتَكلِ ُم   ،فَ ُ َو ِمْن اأْلَُْسَاِء احْلُْسىَن، وََكَذِلَك اْلُمرِيدُ َمْوُجودُ ِعْ َد الش َداِئِد "الْ َوأَم ا إَتا أُرِيَد ِبِه " ،الق اِبتُ 
رَاَدَة وَ  َقِسُم إَ  مَحُْمودٍّ َوَمْذُمولٍّ فَِإن  اإْلِ  ،فَ َلْيَس َتِلَك ِمْن اأْلَُْسَاِء احْلُْسىَن، خِبِاَلِ  احلَِْكيمِ  ،اْلَكاَلَل .َ   ْ

 .(1 فَِإن  َتِلَك اَل َيُكوُن إال  مَحُْموًدا ،َوحَنِْو َتِلكَ  ،َوالص اِدقِ  ،َوالر ِحيمِ 
اء ف شت  من أُس؛ الفعلية الصفات األَساء منوال تشتق ت شت قُّ الصفات من األَساء،  اثلثاً:

الر ة والقدرة والعظمة، لكن ال نشت  من صفات اإلرادة واجمليء  صفاتِ  الرحيم والقادر والعظيم :هللا
 :ما قال ابن القيم يف   ال ونية((، فأُساؤه سبحانه و.عا  أوصا   ككر اسم املريد واجلائي واملاكروامل

 .. ُمْشتَ ق ٌة َقْد ُ ِ َلْت ِلَمعان.عٍّ ُكلُّ اأُساُؤُه أْوصاُ  َمدْ 
ال ومقاله:  لكن الصفات .شت  من األفعال بقدرها،االسم ال ُيشت  من أفعال هللا  رابعاً: 

حيب ويكره وي ضب اسم احملب والكاره وال اضب، أما صفا.ه  فتشت  من سبحانه نشت  من كونه 
باب الصفات أوسع من فب وحنوها من .لك األفعال، ف قبت له صفة احملبة والكره وال ض ،أفعاله

 ابب األُساء.
هل جيوز للمفسر أن يقول أثناء تفسريه: كأن هللا جل ويف ابب استعماالت املفسرين: 

 جالله يقول: كذا وكذا؟
،  (م ين اللبيب حصرها ابن هشال يف " معانٍّ كأن"كلمة ي ب ي أن نعر  أن ل يف أربع معانٍّ

 م  ا: ف
 .: كأن  محم ًدا أسدٌ مقل قووم جامًدا اإتا كان خربه يهالت ْشبِ  -
 .كأن القول اب.وا غافلني  مقل قووم: ُمشتق ا أو مجلة االظ ن  إتا كان خربهو  -
 .كأنك ابلفر  آتٍّ مقل قووم:   التقريبو  -

شيء صورة ب ًٍاشي يصور، إال أن التشبيه محدًدا أمرًا.وضغ  ذه الكلمةواملعاين القالث و
ف و يريد أن يقرب يف قوله: كأن هللا يقول، ، فإن استعمل ا املفسر و مسألة كسألةأآخر، 
 اتلك القول.. من أجل هذ هللا .عا أن ي سب إ   ضمن اآلية، وال يريدله ظ ر  معىنً 

                                                           

 .1/161، البدائع 6/142، الفتاو   8-5/7لصحيغ( انظر: اجلواب ا1 
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بل ورد يف الس ة ما هو أوسع من يف البداية،  يذكر املفسر كلمة: "كأن"والتقريب ه بَ الشَ 
 تلك: 

قال  وسلم حسان بن اثبت رضي هللا ع هوآله شاعر الرسول صل هللا عليه ن روا مسلم أف
  ضرة ال يب صلى هللا عليه وسلم:

 َوقَاَل هللاُ: َقْد أَْرَسْلُت َعْبًدا ... يَ ُقوُل احلَْ   لَْيَس بِِه َخَفاءُ 
 َقاءُ َوقَاَل هللاُ: َقْد َيس ْرُت ُجْ ًدا ... ُهُم اأْلَْنَصاُر ُعْرَضتُ َ ا الل ِ 

فأنت .را أنه مل يست دل  كأن( احايا ًا، وإمنا أ.ى كعانٍّ وردت أصووا يف القرآن الكرمي، وبذا 
.را جوا  مقل هذا االستعمال ع دما أيمن القائل من عدل نسبة ما يوضحه إ  هللا جل جالله 

 حرفًيا.
ِإن  ُروَع  :  ه مسلمفيما روا قالهذا الصحايب فوسلم وآله مدع رسول هللا صلى هللا عليه وقد 

ُِ  َوَرُسولِهِ  ا[  َهَجاُهْم َحس اُن ]يعين: قريشً  ا: . وقال أيضً ((اْلُقُدِس اَل يَ زَاُل يُ َؤيِ ُدَك َما َ َفْحَت َعْن ا
 .َفَشَفى َواْشتَ َفى(

، وتلك أكقر من هذا األسلوب يف استل ال املعاين من اآلايت وقد در  علماؤ  على استعمال
 :ى، فل ضرب لذلك بعض أمقلة من استعماالهتمأن حيص
أخر  عبد الر   اق َعن قَ َتاَدة َرِضي هللا َع ُه َويكأن هللا{ يَ ُقول: أَو اَل يعلم ََأن هللا يبسط فَ 

، ف ا هو الر ق{ َويف قَ ْوله َويكأنه اَل يفلغ اْلَكاِفُروَن{ يَ ُقول: أَو اَل يعلم َأَنه اَل يفلغ اْلَكاِفُروَن{
 دة يدخل شرحه للمعىن ضمن اآلية.قتا

ن هللا .عا  يقول لرسوله صل ى هللا عليه وسل م: فَاْصربْ َكما َصرَبَ أُوُلوا أفك: ".فس  القعليبويف 
 "اْلَعْزِل ِمَن الرُُّسِل أ  كن صادقا فيما ابتليت به مقل صدق إبراهيم

بن عمر الد بوسي  احل في  املتوَّف:  يد عبد هللا  يبأل ".قومي األدلة يف أصول الفقهويف كتاب "
 :ه (430
 "كأن هللا .عا  يقول: جعلت ما يتصور من الصول غًدا فرًضا يل    الوقت عليكم"

َ .َ َعاَ  يَ ُقوُل: اَي َعْبِد  قَ ْلُبَك ُبْسَتاين َوَج  يِت ُبْسَتاُنَك فَ َلم ا مَلْ .َ ْبَ ْل : ".فس  الرا  ويف   ُ َكَأن  ا
 "بُِبْسَتاِنكَ  َعَلي  

ُ َعَلْيِه َوَسل َم: اْصربْ، َأْ  ُكْن َصاِدقًا : ".فس  القرطيبويف   ُ َ .َ َعاَ  يَ ُقوُل ِلَرُسولِِه َصل ى ا  ُ َفَكَأن  ا
 ".ِفيَما ابْ ُتِلَيَت بِِه ِمْقُل ِصْدِق ِإبْ َراِهيمَ 

 مكر قَ ْول نوع وأرادوا ن هللا يقولأك" للسيوطي: معايك األقران يف إعجا  القرآنويف 
 "قَ ْتله وإخرا  نوع من بي  م، ومَكْر  حنن خبروج م ِمْن وجه األرض
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فكأن هللا يقول وم ما أشركتموه ال خير  عن : "حاشية الصاو  على .فس  اجلاللنيويف 
"، وهو كق  السماوات واألرض، وشأن الشريك أن يكون مستقالً خارجاً عن ٍلكة الشريك اآلخر

  ه.ع د
 ." بقدريت وإبراديتفكأن  هللا يقول: كن قارئً : ".فس  القاُسيويف 
َ يَ ُقوُل َقْد َعَرفْ َ ا َدَخائَِلُكمْ " :التحرير والت ويرويف   ُ  ".َفَكَأن  ا
 -ر ه هللا-لشيخ محمد األمني الش قيطي فاشًيا على ألس ة املعاصرين، فاهذا التعب  وجتد 
: اي عبد  ال خيطر يف عقلك أن ُسعي وبصر  يشاهبان أُساري امل لوقني فكأن  هللا يقوليقول: "
َ ِث : "أضواء البيان يف إيضاع القرآن ابلقرآنويف  "،وأبصارهم َ يَ ُقوُل لِل ِذيِن َحر ُموا بَ ْعَض اإْلِ  ُ َفَكَأن  ا

وِر َكاحْلَاِمي ُدوَن بَ ْعِضَ ا: اَل خَيُْلو حَتْرِهُُكْم َكاْلَبَحائِِر َوالس َواِئِب ُدوَن بَ ْعِضَ ا، َوَحر ُموا بَ ْعَض الذُّكُ 
 "لِبَ ْعِض َما تُِكَر ُدوَن بَ ْعِضِه ِمْن َأْن َيُكوَن ُمَعل اًل ِبِعل ةٍّ َمْعُقوَلةٍّ َأْو .َ َعبُِّداي  

َ يقوُل له: إن َعظَُم َوَش   عل: "العذب ال م  من جمالس الش قيطي يف التفس ويف   ُ يَك فكأن ا
وأحزنَك صدوُدهم و.ولي م، وقد هنيُتَك مرارًا عن هذا احلزِن، فإن كانت لَك طاقةٌ أو قدرٌة َفْأِت هبا، 

، َفِكْل اأَلْمَر إليه، َوَهوِ ْن عليكَ   ُِ  "وإن عجزَت عن تلك فَاْعَلْم أن تلك بَِيِد ا
 .-هللا مار  -يمنيوالعق ع د الشعراو  اكق ً التعب : "كأن هللا يقول"  هذا .را و 
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 القسم الثاين
 (أهم مصادر التفسري) أمهات مآخذ التفسري 

 ماذا نعين بقولنا:  مصادر التفسري ؟
علي ا يف محاولة التعر  املفسرون يعتمد األولية اليت األصلية املراجُع  :املراد مبصادر التفسري

دك ابملعىن الذ  .ريد ف مه يف كلمة ف ي الي ابيع األو  اليت ُت، (1 على مراد هللا، و.عري  ال اس به
 قرآنية.

 ؟األولية(األصلية : )املراجع ملاذا قلنا
ابعتبارها .ضم كالل املفسرين املست بطني  لٍال .دخل كتب التفس   ألهنا .عد مصادر : 

فالكالل ليس ع  ا  فإن ك ت .قول: من مصادر التفس : ، للمعاين التفس ية من املراجع األولية
الطرب  نقول لك: ليس كالم ا عن تلك، وإمنا كالم ا عن املصادر اليت رجع إلي ا الطرب  كتاب 

 .-ر ه هللا-
، ، والس ةُ : القرآنُ ع ده ، وأحس  اهـ(: طرق  التفسري728)ت َساها ابن  تيمية هذه املصادرو 
 .(2 ، وعمول ل ة العربالتابعني وأقوالُ  ،-رضي هللا ع  م-الصحابة  وأقوالُ 

 )أمهات مآخذ التفسري(؟ هـ(794)ت الزركشي اهاَس   ملاذا
وهي ع ده أربعة: ال قل عن الرسول صلى هللا عليه وآله  كل شيء ومرجعه،  ألن  األل( أصلُ 

َواْلُمْقَتَضِب  ،وسلم، وال قل عن الصحايب، وال قل عن الل ة، والتفس  ابل ُمقَتضى ِمْن َمْعىَن اْلَكاَللِ 
  .والتفس  ابلرأ  الصحيغ االجت اد، ويعين هبذا األخ  ْن قُ و ِة الش رريِ مِ 

 إ  فصلني كب ين: أن  زئهوهذا القسم هك  ا 
 . أم ات مآخذ التفس  احلقيقية( الفصل األول: املصادر احلقيقية للتفس 

 الفصل القاين: ما استعمل على أنه من مصادر التفس .
  

                                                           

 ( انظر: مصادر التفس  للدكتور/ مساعد الطيار،  ة م شور يف شبكة التفس  والدراسات القرآنية.  1 
 .  363 /13( جمموري الفتاوا 2 
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 :(املصادر احلقيقية للتفسرييقية )أمهات مآخذ التفسري احلقالفصل األول: 
 : للتفس  امصدرً ما  مرجعٍّ لكون قاعدًة  -ر ه هللا .عا - ابُن .يمية وضعَ 

ٌق عن معصوم، وإما قوٌل عليه دليٌل معلوم، وما سوى ذلك فإما م ز ي ٌف د  ص  العلم إما نقٌل م  »قاعدة: 
 :(1)«حٌت، وال منقودمردود، وإما موقوٌف ال ي عل م أنه هبر  

 ،  نقل مص         دقإوالعلم حيتا  والقول عىن به البحة وال ظر أ  الرأ  كما قال يف موض         ع آخر: "
 ... (2 "ونظر محق 

سائر العلول عن  فضاًل وأنت .را أن هذه العبارة احملكمة هكن .عمي ا لتشمل العلول املادية 
 :-وفقه هللا .عا –وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان الشرعية، 
 ِلمْ       ْوِل َدليُله عُ     أَْو َما ِمَن الق  نَ ْقٌل صاِدٌق عن َمْن ُعِصْم والِعْلمُ 

  وهل يعين ذلك أن االجتهاد ال يدخل يف النقل املصدق؟
يف مقل دخوله مصادر التفس  عموماً يف اجلواب: ال! بل الصحيغ أن االجت اد مجلًة يدخل 

الرابط بني اآليتني على ما هو معلول إال أن أييت  بعض اجلزئيات كربط آية نية، فإن الربط اجت اد
  .، وقد يصيب وقد خيطئمعصول ب ص

 ل صل إ  .قرير فس  يف هذه املصادروهكن دمج ما تكره ابُن .يميَة والزركشُي مع ما قرره علماء الت
 .ُ َفص ُل يف اآليت: مخسةٌ التفس  مصادر أن 

 ..فس  القرآن ابلقرآن املصدر األول:
 .فس  القرآن ابلس ة. صدر الثاين:امل
 الصحابة رضي هللا ع  م. كا ورد عن.فس  القرآن  صدر الثالث:امل

 .فس  القرآن ابلل ة. املصدر الرابع:
 .والرأ  السائغ املقبول .فس  القرآن ابالجت اد املصدر اخلامس:

انت يف التفس  ال قلي هذه املصادر اخلمسة هي املصادر املستعملة يف م اهج املفسرين سواء ك
 .علم يف م اهج املفسرينالتفس  ابلرأ   العقلي(...مع بعض اختال  يس  يُ يف  ل املأثور(، أ

 وهنا قد تتساءل: فأين اإلمجاع؟ واجلواب يظهر من القاعدة اآلتية:
ث قوٍل أفاده إحداعدم ، ال بقيد ع ها بقيد عدم  مناقضة  اإلمجاع  قاعدة: تـ ق يد األقوال  التفسريية مجي

 :الكالم اإلهلي
 -وفقه هللا .عا –وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 

 اعمجِْ ...... على خالِ  ما علْيِه أُ اوقَ يِ ِد القوَل أبن ال يَ َقع

                                                           

 .  ، والب ر  الزي  والزائ 329 /13، وهي يف جمموري الفتاوا 4( مقدمة ابن .يمية ص1 
  .246 /1الفتاوا( جمموري 2 
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ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَلَلِة{ ]ال ساء: هي قوله .عا : آية الكاللة األخ ة ف  ُ  [176ََيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل ا
اإلخوة و  ،األشقاءأ   (األعيان  في ا: ابإلخوة أمجع املفسرون على أن املرادَ  اإلخوة ه ا، و تكر هللا

ت  هاه ا  اإلخوة أللوهم أن جيت د جمت د فيدخل في م  األخيا ( ألب، فال هكن أ   (لَعال 
 .هذا اإلمجاريل قض 
، ولذا ( يف التفس  ضابط قه، ولك ه شرطٌ صول الفكما يف أ  ااإلمجاري ليس مصدرً وبذلك فإن  

 نستجيز التشاغَل وليس هذا قواًل : "يعرب عن تلك بقوله يف مواضع متعددة -ر ه هللا– .را الطرب   
 ."ابلداللة على فساده، خلروجه عن قول مجيع علماء أهل التأويل

ا، فظاهره أنه مينع إحداث قول ول الطربي يناقض القاعدة اليت أقررهت  قورمبا تتساءل: 
 فكيف اجلواب؟جديد، 

.را أن قوله هذا ال يعين أال جيت د املرء وف  واملراجعة لتطبيقا.ه يف بيان اآلايت ابلسرب لتفس ه 
ية إلظ ار صورةٍّ داخلة ضمن اآلية مل ي به علي ا األقدمون، كما سيأيت يف املصدر عِ األصول املرْ 

 املعتربة يف معىن اآلية.اخلامس إن شاء هللا، إمنا عىن تكر قول ي اقض األقوال السابقة 
 يف قولهبن جربٍّ جماهد عن  -ر ه هللا .عا -فل ضرب لذلك مقااًل هو محل أتمل، فقد روا 

: ََوَلَقْد َعِلْمُتُم ال ِذيَن اْعَتَدْوا ِمْ ُكْم يف الس ْبِت فَ ُقْلَ ا َوُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسٍِنَي{ ]البقرة: جل تكره
 . ااحلمار حيمل أسفارً  لَ قَ ل ما ضرب مَ قْ مِ  ضربه هللا وم ، إمنا هو مقلٌ مس وا ُ مل ي قال: [65

"   الِ  هللا م عليه كتابُ  لظاهر ما دل   وهذا القول الذ  قاله جماهد، قولٌ مث عق ب عليه فقال: "
وتلك أن هللا فانتقد كالل جماهد، واعتضد بدليل قو  يف وجوب  ل الكالل على ظاهره، فقال: "

د الطاغوت، كما أخرب ع  م أهنم قالوا ل بي م: بُ  كتابه أنه جعل م  م القردة واخل ا ير وعَ أخرب يف
َ َجْ رَةً َ  ُ أصعق م ع د مسألت م تلك رهبم، وأهنم  -.عا  تكره-، وأن هللا [153]ال ساء:  {أَرَِ  ا

فقالوا ل بي م:  ،مروا بدخول األرض املقدسةأنفس م، وأهنم أُ  عبدوا العجل، فجعل .وبت م قتلَ 
 ."[ فابتالهم ابلتيه24]املائدة: {اْتَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِ.ال ِإ   َهاُهَ ا قَاِعُدونَ َ

بعد أن ضرب اإلمال اومال الطرب  هذه األمقلة من القرآن اجمليد، يتساءل ابست كار، فيقول: 
وآخر  -جعل م  م قردة وخ ا ير تكره أنه : هم مل هس  م قردة، وقد أخرب جلقالَ  فسواء قائلٌ "

من اخلال  على أنبيائ م، وال كال  - عن بين إسرائيل أنه كان م  مٍا أخرب هللا قال: مل يكن شيءٌ 
ل الربهان على قوله، ٍِ ا من تلك وأقر نخر م ه، سُ والعقوابت اليت أحل ا هللا هبم. ومن أنكر شيًٍ 

 ."أل الفرق من خرب مستفيض أو أثر صحيغسكا أقر به، مث يُ  -فيما أنكر من تلك-وعورض 
حيمل القرآن على ظاهره إال أن يدل دليل فحاصل الطرب  يش  إ  أن املرء جيب عليه أن 

واضغ على أتويل قريب، فكأنه يقول جملاهد: هللا خيرب أنه مسخ هؤالء قردة وأنت .قول: هذا جمرد 
ك أن كل كلمة قاوا هللا عن بين إسرائيل هكن مقل كما ضرب وم املقل ابحلمار أسفارًا، ومعىن كالم

أن نقول هي جمرد مقل، وأهنم ال وجود وم، ومل حيدث وم شيء ٍا تكر هللا.. هذا الذ  انت جه 
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مآل خط  يف التأويل، وليس جمرد أتويل فاسد بل أسوأ من  -إن صحت الرواية ع ه–جماهد ه ا 
  ي ظر إ  مآالت قوله.ركا مل -إن صغ تلك ع ه–تلك، ولكن جماهًدا 

 مث ه اك فرق بني قوله: كونوا قردة خاسٍني وبني قوله: كمقل احلمار حيمل أسفارًا.
برد  كالل جماهد بذلك بل اعتضد بدليل آخر هو اإلمجاري على  -ر ه هللا–ومل يكت  الطرب  

هذا مع خال  فقال: " م ع هذا القول  إت قال اآلخرون كا ي اقضه وال جيتمع ع ه يف الصورة العامة،
 عليه. وكفى دلياًل  عةً مِ جْ  مجيع احلجة اليت ال جيو  علي ا اخلطأ والكذب فيما نقلته مُ  قول جماهد قولَ 
 .(1 "إمجاع ا على َتطٍته على فساد قولِ 

فاسداً، أتوياًل .فس  جماهد أبمورٍّ أمه ا: التأويل بال دليل مق ع، فآل إ  أن يكون الطرب  فرد 
سأل كأنه بتأويل كل ما ي اظره بال دليل، وساق على تلك أمقلة، و  ا التأويل إ  أن يُلزلَ ويوشك هذ

هذا املوضع ومل يقم بتأويل بقية املواضع؟ مث رد هذا التأويل أبنه ي اقض  لَ و  جماهدًا ر ه هللا: فلم أَ 
على جماهد، وقد اإلمجاري، ويظ ر أنه عىن إمجاري الصحابة رضي هللا ع  م  إت هم اجليل املتقدل 

اليت ساق ا دليل على قول بعض م بظاهر : فأين اإلمجاري؟ وله أن جييب: أبن ال صوص الطرب  ُيسأل
القاعدة العظيمة اليت  ةه بصورةٍّ ظاهر دُ ضِ عِ القرآن دون خمال  فصار إمجاعاً سكو.يًا على األقل، ويُ 

 .إال بقري ةمل اللفظ على ظاهره جيب أن حي: سيأيت الكالل ع  ا الحًقا، وهي
من قبله، وع دما . ظر يف .صرفات الطرب  يف .فس ه .را أنه اختار أحياً  أقوااًل مل يقل هبا 

ومن أش ر ما وجدت له من تلك قوله: أبن األحر  السبعة مل يب  م  ا إال حر  واحد، وأن 
 القراءات ال عالقة وا ابألحر  السبعة.

 : تقرير حرب القرآن ألمهات مآخذ التفسري
هل ما قرره املتأخرون حول )أمهات مآخذ التفسري أو املصادر األولية للتفسري( انفردوا 

 به أم قاله من قبلهم؟
مل يكن .قرير املتأخرين كابن .يمية والزركشي ألم ات مآخذ التفس  بدعاً من القول، اجلواب: 

َرِضَي هللا  اْبُن َعب اسٍّ قرآن ، وأمنوتج م األعلى حرب الهللا .عا  بل سبق م إ  تلك السل  ر  م
 ،َفَكاَن يف اْلُقْرآِن َأْخرَبَ بِهِ  -أ  يف معىن اآلايت أو يف واقع احلياة– ِإَتا ُسٍَِل َعِن اأَلْمرِ  ، فكانَعْ هُ 

فَ َعْن َأيب  ،َيُكنْ فَِإْن ملَْ  ،وََكاَن َعْن َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأْخرَبَ بِهِ  ،َوِإْن ملَْ َيُكْن يف اْلُقْرآنِ 
 .(2 فَِإْن ملَْ َيُكْن قَاَل ِفيِه ِبرَأْيِهِ  ،َبْكرٍّ َوُعَمَر رضي هللا ع  ما

 ففي هذا التطبي  البن عباس رضي هللا ع  ما رأي ا أنه يرجع إ  مصادر التفس  اليت تكر ها.
  

                                                           

 .  (2/172 الطرب   (1 
 .  ، وصحغ سليم حسني أسد إس اده168برقم  (265/  1 مس د الدارمي (2 
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 )األم األوىل من أمهات مآخذ التفسري( املصدر األول
 سري القرآن ابلقرآن( تفالعظيم)القرآن 

لماذا يفسر القرآن فهذا املصدر عن سبب جعله مصدراً، لعلك تتساءل عند النظر يف 
 ابلقرآن؟

 نضع هذه القاعدة:للتفس  مصدراً   ا هذا املصدرجعل ف م سببَ  ل اجلواب:
 ه بعضًا، فال تناقض  وال اختالف  تعارض: : القرآن ي ص د  ق  بعض  قاعدةٌ 

وكا أنه فيه الت اقض يف الصورة الكلية، وال هكن أن جتد فيه .عارًضا يف جمموعه،  فال هكن أن يوجد
 ويدل على تلك: يصدق بعضه بعًضا، فبعضه شاهٌد لبعضه، ف لتمس .فس  بعضه يف بعضه اآلخر، 

ي في فوجود الت اقض  ،[87{ ]النساء: }و م ن  أ ص د ق  م ن  اَّلل   ح د يثًا :جدُّه أواًل: قوله تعاىل
 ، فيقول(7 آل عمران:م ه آايت محكماتيف قوله .عا   -ر ه هللا- جماهدٌ يبني تلك و الصدق، 

، (1 ا"ه بعضً يصدق بعضُ  وما سوا تلك ف و متشابهٌ  ،"ما فيه من احلالل واحلرال :عن احملكمات
يف موضع يف موضع من القرآن، لك ك جتد مع اه ُتال اال.ضاع فجعل املتشابه ما مل يتضغ مع اه 

ُ َعَلى قُ ُلوهِبِْم َوَعَلى َُسِْعِ ْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة{ ]البقرة: قوله .عا : مقل  تلكو آخر،   ُ ََخَتَم ا
 ، فإتا .ساءل أحدهم: ما تنب م حىت خيتم على قلوهبم؟ [7

(، 26رة: البقوما يضل به إال الفاسقني: قوله .عا جييبك على تلك اآلايت األخرا مقل 
والذين  :(، ومقل قوله125 األنعال: كذلك جيعل هللا الرجس على الذين ال يؤم ون :ومقل قوله

 ، (:17 محمد اهتدوا  ادهم هدا وآاتهم .قواهم
بـ ر ون  ال ق ر آن  و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ري   اَّلل   ل و ج د وا ف يه  ذكره اثنياً: قوله تعاىل فًا  اخ  : }أ ف ال  يـ ت د  ت ال 

لبيان تلك آخًذا أصل الفكرة عن السابقني كابن  األستات محمد عبده وقع د ،[82ك ث ريًا{ ]النساء: 
ف م اللفظ من القرآن نفسه أبن جيمع ما .كرر واألحسن أن يُ : "فقال -ر  م هللا–.يمية وابن كق  

وحيق  كي  يتف  مع اه  ،داية وغ هفركا استعمل كعان خمتلفة كلفظ او ،يف مواضع م ه وي ظر فيه

 .(2 "فيعر  املعىن املطلوب من بني معانيه ،مع مجلته من اآلية
}أ ف م ن  ك ان  أن القرآن مثاين يصدق بعضها بعًضا، ومما يدلك على ذلك قوله تعاىل:  اثلثاً:

ن ه{ ]هود:  ٌد م  ل وه  ش اه   :[17ع ل ى بـ ي  ن ٍة م ن  ر ب  ه  و يـ تـ 
ني ا املعتربة: محمد صلى هللا عليه وآله وسلم كان على بي ة من ربه، وأعظم بي ة إت من معا

، من القرآن، فالقرآن شاهد على نفسه ابإلعجا  صلى هللا عليه وآله وسلم شاهدٌ  القرآن، ويتلو محمدٌ 
؟ م ه﴾ بن احل فية قال: قلت أليب: اي أبت، أنت التايل يف ﴿ويتلوه شاهدعن محمد روا الطرب  و 
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قال: رسول  ابن  يد، وروا الطرب  عن قال: ال وهللا اي بين ! وددت أين ك ت أ  هو، ولك ه لسانُه
، وحنو هذا ملسو هيلع هللا ىلصكان على بي ة من ربه، والقرآن يتلوه شاهٌد أيًضا من هللا أبنه رسول هللا   ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ُ ُ .َعا  أِبن ُه َعلى الذ  قرر.ه تكر الرا  ، فقال: " ْؤِمُ وَن، وهم أْصحاُب ال ِذ  وَصَفُه ا
ُ
بَ يِ َ ةٍّ ُهُم امل

ُلو الِكتاَب ال ِذ  هو احُلج ُة، يَ ْعيِن ويَ ْعُقُبُه شاِهٌد  ،ملسو هيلع هللا ىلصال  يبِ   ُلوُه﴾ أْ  ويَ ت ْ ُراُد اِبلبَ يِ َ ِة الُقْرآُن، ﴿ويَ ت ْ
وامل

ُِ  َ.عا ، وَعلى َهذا الَقْوِل اْختَ َلُفوا يف َتِلَك الش اِهِد، َفقاَل  بَ ْعُض م: إن ُه مُحَم ٌد َعَلْيِه الس الُل، ِمَن ا
ٍه يـ ع ر ف  ك لُّ م ن ن ظ ر  ف يه  أن ه  وقاَل آَخُروَن:  ن  الق ر آن  واق ًعا ع لى وج  ب ل  ذ ل ك  الش اه د  هو ك و 

ز ٌة، ، وَكْونُهُ ِ َْيُة ال يَ ْقِدُر الَبَشُر وَتِلَك الَوْجهُ هو اْشِتمالُهُ َعلى الَفصاَحِة الت ام ِة والَبالَغِة الكاِمَلةِ  م ع ج 
راءاِت َعلى اإلْ.ياِن ِكِْقِلِه. وقَ ْولُُه: ﴿شاِهٌد ِم ُه﴾ أْ  ِمن .ِْلَك البَ يِ َ ِة  أِلن  أْحواَل الُقْرآِن وِصفا.ِِه ِمَن القِ 

 ."ُمتَ َعلِ َقٌة بِهِ 
حب الكالم هنا هو عاين كالمه، وأعرف  به من غريه، وصاصاحب الكالم أدرى مبرابًعا: 

، ال يعزب ع ه شيء علماً وخربة وقدرة، الذ  أحاط بكل شيء علماً  ،اخلبرياحلكيم اللطيف هللا 
"وذا كان البد ملن يتعرض لتفس  كتاب هللا .عا  أن ي ظر يف القرآن أواًل، فيجمع ما .كرر م ه يف 

 على معرفة ما جاء موجزاً، موضع واحد، ويقابل اآلايت بعض ا ببعض، ليستعني كا جاء مس باً 
وكا جاء مبي اً على ف م ما جاء جمماًل، وليحمل املطل  على املقيد، والعال على اخلاص وهبذا يكون 

 .(1 قد فسر القرآن ابلقرآن، وف م مراد هللا كا جاء عن هللا"
تدبر، وترى أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قرر تفسري القرآن ابلقرآن عند ال: خامًسا

وه ا نذكر أحد أنفع القواعد اليت قعدها ال يب صلى  وجعل ذلك قانوانً كليًا ُيكم فهمنا للقرآن،
قال: لقد  رضي هللا ع  ما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهفهللا عليه وآله وسلم لف م القرآن، 

تا مشي ٌة من أصحاب ر ال عم. أقبلت أ  وأخي وإمُ  جلسُت أ  وأخي جملساً ما أحبُّ أن يل به حُ 
– على اببٍّ من أبوابه، فكره ا أن نفرق بي  م، فجلس ا َحْجرةً  صلى هللا عليه وآله وسلمرسول هللا 

، حىت [وهم خيتصمون يف القدر]فتماَروا في ا  ،إت تكروا آيًة من القرآن -م عزلني يف  حية :أ 
فكأمنا .فقأ ] ، ضباً حىت ا ر  وجُ هم صلى هللا عليه وآله وسلمار.فعت أصواهتم، ف ر  رسول هللا 
ويقول:   م الً اي قول. هبذا أُهلكت األمم من  ،يرمي م ابلاياب [يف وج ه َحبُّ الرُّمان من ال ضب

ُب بعُضه  . إن القرآن مل ي  زل يُك ذِ  قبلكم: ابختالف م على أنبيائ م، وضرهِبم الكتَب بعَض ا ببعضٍّ
، فما عرفتم م ه فاعملوا به، وما ج لتم م ه فردوه إ  عاملِه(( بعضاً، إمنا نزل يصدق بعُضه بعضاً 

صلى هللا عليه وآله طت نفسي كجلسٍّ َتلفت فيه عن رسول هللا فقال عبد هللا بن عمرو: ما َغبَ 
 ، (2 طت نفسي بذلك اجمللس وَتلفيما غبَ  وسلم
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.. القرآن اإلنسان من الضالل يف فهميف عصمة  نونٍ عظم قااحلديث ينبئنا أب افهذ
ه رؤوف رحيم أصحاب  صلى هللا عليه وآله وسلم وهو هنا تعلم ملاذا رمى الرسول 

ابلرتاب هاهنا.. إهنا الرمحة هبم لينتبهوا خلطأ فعلهم، وليلتفتوا إىل القانون الذي 
ويف هذه القاعدة يقول فضيلة سيذكره، والذي اغتب  به راوي احلديث رضي هللا عنه، 

 :-وفقه هللا– الشيخ الطالب  يدان
 ون        ز ِه ال    ق    رآن ع      ن .    ع   ارض   آاي.ه احلسىن وعن . اقض

 الَ كَ الراس ني َأشْ  ل  ِ  بل بعضه يصدق البعض على   معىنً 
 من صور تفسري القرآن ابلقرآن: 

 الصورة األوىل: املقاب لة بني اإلجياز واإلطناب: 
كما يف سورة   ،فقد جاءت خمتصرًة يف بعض املواضع ،ل وإبليسقصة آدل عليه السالاملقال األول: 

 ،وطه ،واحلجر ،واألعرا  ،كما يف سور البقرة  ،الك  ، وجاءت ُمْس بًة مطولًة يف مواضع أخرا
 مع فروق ظاهرة بني هذه السور، فإتا مجعت ا وجدهتا .كمل املش د الكلي. وص

، مثاملقال القاين:  ٍا يزيده وضوحاً  ،يقَع ع ه سؤاٌل وجواب يف موضع آخر أن يُْذَكَر شيٌء يف موضعٍّ
ُِِ  َربِ  اْلَعاَلِمنَي{ ]الفاحتة: : جمده كما يف قوله .عا   ،و.فصيالً  فقد وقع ع ه سؤال  ،[2َاحْلَْمُد 

بُّ ( قَاَل رَ 23َقَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي  : تكره وجواب يف موضع آَخَر، وتلك قوله .عا 
ُتْم ُموِقِ نَي{ ]الشعراء:   . وما بعدها [24، 23الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ َ ُ َما ِإْن ُك  ْ

م ل  على املبني  ليـ ف س ر به:   الصورة الثانية: أن ُي  مل  امل ج 
ُ نوعان  : (1 واملبنيِ 

  األول: متصل:
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَب ْ  كما يف قوله .عا :  ،يقع البيان يف املكان تا.ه :أ  َيُض َوَُكُلوا َواْشَربُوا َحىت  يَ تَ َبني 

املقصود هللا  ني  بَ فلم نف م معىن اخليطني بصورة واضحة، ف ،[187{ ]البقرة: ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَودِ 
عيسى  إن مقل وكما يف قوله .عا : ، { فف م ا أنه يعين الليل وال  ارمن الفجرَ :ابخليطني بقوله

 آل  خلقه من .راب مث قال له كن فيكون  بني وجه املشاهبة بقوله:  ع د هللا كمقل آدل
 .(59عمران:

  الثاين: منفصل:
ََوأَْوفُوا  :جده وم ه بيان الع د املأخوت على بين إسرائيل املذكور يف سورة البقرة يف قوله .عا 

ََوَلَقْد َأَخَذ : تكره بي ه يف سورة املائدة يف قوله .عا  حية [40بَِعْ ِد  أُوِ  ِبَعْ دُِكْم{ ]البقرة: 
ُ ُ ِإين ِ َمَعُكْم لٍَِْن أََقمْ  ُ ُم اْثيَنْ َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل ا ُ ُ ِميقَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوبَ َعقْ َ ا ِم  ْ ُتُم ا ُتُم الص اَلَة َوآ.َ ي ْ
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ُتْم ِبُرُسِلي َوَعز ْرُتُُ  َ قَ ْرًضا َحَسً ا أَلَُكفِ َرن  َعْ ُكْم َسيِ ٍَاِ.ُكْم َوأَلُْدِخَل  ُكْم َج  اتٍّ الز َكاَة َوآَم  ْ  ُ وُهْم َوأَقْ َرْضُتُم ا
 . [12جَتْرِ  ِمْن حَتِْتَ ا اأْلَهْنَاُر َفَمْن َكَفَر بَ ْعَد َتِلَك ِمْ ُكْم فَ َقْد َضل  َسَواَء الس ِبيِل{ ]املائدة: 

 ل املطل ق على املقي د: الصورة الثالثة: مح
َبَل .َ ْوبَ تُ ُ ْم َوأُولٍَِكَ  :تكره كما يف قوله .عا  (1 ْعَد ِإهَاهِنِْم مُث  اْ َداُدوا ُكْفرًا َلْن .ُ ْق  َِإن  ال ِذيَن َكَفُروا بَ 

الُّوَن{ ]آل عمران:  ِت الت   : جمده بقوله .عا  قيد إطالق قبول التوبة هفإن ،[90ُهُم الض          ْوبَُة ََولَْيس        َ
َر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإين ِ .ُ ْبُت اآْلَن َواَل ال ِذيَن هَُ  يِ ٍَاِت َحىت  ِإَتا َحض            َ و.ُوَن َوُهْم لِل ِذيَن يَ ْعَمُلوَن الس             

 .[18ُكف اٌر أُولٍََِك أَْعَتْدَ  َوُْم َعَذااًب أَلِيًما{ ]ال ساء: 
ومن ير.دد ( مقيد بقوله .عا : 5 املائدة: عمله ومن يكفر ابإلهان فقد حبط قوله .عا :  (2

م كم عن دي ه فيمت وهو كافر فأولٍك حبطت أعماوم يف الدنيا واآلخرة وأولٍك أص              حاب ال ار 
 (.217 البقرة: هم في ا خالدون

ومن أمقلته أيض               اً ع د بعض العلماء: آية الظ ار مع آية القتل، ففي كفارة الظ ار يقول هللا  (3
 92...ويف كفارة القتل، يقول يف س       ورة ال س       اء آية فتحرير رقبة: 3س       ورة اجملادلة آية  .عا  يف

فتحرير رقبة مؤم ة فيحمل املطل  يف اآلية األو  على املقيد يف اآلية القانية، كجرد ورود اللفظ..
ل املقي  د من غ  ح  اج  ة إ  ج  امع ع   د ه  ذا البعض من العلم  اء، وإن ك  ان التحقي  يقتض              ي ع  د

الرقاب ولو مل .كن مس          لمة،  حتريرلعدل احتاد احلكمني، وألن يف تلك حقاً على  - يف نظر -احلمل
 .وهو مقصد شرعي

 
 الصورة الرابعة: محل العام على اخلاص: 

َاَيأَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا أَْنِفُقوا : جل جاللهنفي اخلُّلة والشفاعة على ج ة العمول يف قوله  مقل (1
، وقد [254َ اُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن أَيْيتَ يَ ْوٌل اَل بَ ْيٌع ِفيِه َواَل ُخل ٌة َواَل َشَفاَعٌة{ ]البقرة: ٍِ ا َرَ ق ْ 

ءُ يَ ْوَمٍِذٍّ بَ ْعُضُ ْم لِبَ ْعضٍّ َعُدو  : عز  جاره استقىن هللا املتق   ني من نفي اخل   لة يف ق   وله َاأْلَِخال 
وََكْم َ: .عا  جده ، واستقىن ما أُِتن فيه من الشفاعة بقوله[67ِإال  اْلُمت ِقنَي{ ]الزخر : 

ُ ُ ِلَمْن َيَشاُء  ًٍا ِإال  ِمْن بَ ْعِد َأْن أَيَْتَن ا ِمْن َمَلكٍّ يف الس َماَواِت اَل .ُ ْ يِن َشَفاَعتُ ُ ْم َشي ْ
 . [26َويَ ْرَضى{ ]ال جم: 

: والدل كل عمول يشم( ف ذا 24سراء: اإل َوُقل ر بِ  اْرَ ُْ َماوكما يف قوله .عا :  (2
َما َكاَن قوله .عا : ب ص هللا تلك، وقد خصا يف احلياة وبعد املماتكافرً   ا كان ألمسلمً 

ف ر   .(113 التوبة: لِل  يبِ  َوال ِذيَن آَمُ وا َأن َيْستَ ْ ِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُْويل قُ ْرىَب 
، وأما يف ، وظ ر أن املراد هبا األبوان املؤم انبعد ٍاهتما وين الكافرينهبذا االست فار ل ب

 .حياهتما فيجو  االست فار، والدعاء ابلر ة وما
 الصورة اخلامسة: بيان ما ورد جمماًل يف موضٍع مبا ورد مفصاًل يف موضٍع آخر:
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(. 51 البقرة:  عدهوإت واعد  موسى أربعني ليلة مث اَتذمت العجل من بففي قوله .عا :  (1
بي  ا يف .عا  جمده جمتمعة أو متفرقة، لك ه كانت هذه الليايل مل يبني يف هذا املوضع هل  

 وواعد  موسى ثالثني ليلة وأُتم اها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلةموضع آخر بقوله: 
 (.142 األعرا : 

لو .سوا هبم األرض وال يكتمون يومٍذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ويف قوله .عا :  (2
ويقول  :قولههللا ُت ي م، فأخرب أهنم يتكلمون به يف  ( فص ل42  ال ساء: آية هللا حديقاً 

 (.40الكافر اي ليتين ك ت .راابً(  ال بأ:

 واجململ أنواع منها: 
، (29: احلج   وليطوفوا ابلبيت العتي  : كقوله .عا : اإلمجال من حيث االشرتاك يف االسم

، أو العتي  كعىن رق اآلخرينمن  ، أو املعت القدمي :بني ثالثة معانٍّ  ةمش    ايككلمة   "العتي كلمة "فإن  
َبارَكاً قوله .عا :  وبني ،الكرمي َة ُم َع لِل  اِس َلل ِذا بَِبك  ْيتٍّ ُوض              ِ مع أن أن املراد األول  ِإن  أَو َل بَ 

 .املع يني اآلخرين كالمها ح 
( 17 التكوير: عس              عس إتا والليل : كما يف قوله: من حيث االشـــــــــــرتاك يف الفعل واإلمجال

(، 32 املدثر: أدبر إت والليلمش    ايك بني إقبال الليل وإدابره، وبني هللا أن املع يني مرادان يف قوله 
 (.2 الضحى: والليل إتا سجى (، 1 الليل: ي شى إتا والليل وكما يف قوله .عا 

ُ َعَلى  قُ ُلوهِبِْم َوَعَلى  َُسِْعِ ْم : كما يف قوله .عا : من حيث االشــــــــرتاك يف احلرفواإلمجال   ُ َخَتَم ٱ
َوٌة َوَوُْم َعَذاٌب عِظيٌم  رِِهْم ِغَش              َوَعَلى  َُسِْعِ ْم َوَعَلى  الواو يف قوله: " ( فإن7 البقرة: َوَعَلى  أَْبَص             

رِِهمْ  بني يف قوله و  .أن .كون عاطفة على ما قبل ا، وأن .كون اس     تٍ افيةمحتملة يف احلرفني  أَْبص     َ                     
 َْوَعَلى  َُسِْعِ م  معطو  على قوله أنه َْعَلى  قُ ُلوهِبِم وأن قوله ، ْرِِهم اس   تٍ ا ،  َوَعَلى  أَْبص   َ                   

َوةً واجلار واجملرور خرب املبتدأ الذ  هو  ال ابن أهنا أفادت كما قوس     وغ االبتداء ابل كرة  ،ِغش     َ                     
 مالك: 

 : كما قال ابن مالك  اعتماده على اجلار واجملرور قبلهوسوغ .قدَل اخلرب على املبتدأ ه ا 
 ملتزل فيه .قدل اخلرب          وحنو ع د  درهم ويل وطر 

 فما الذ  دل ا على أن القلب والسمع متعاطفان، وأن الواو املر.بطة ابلبصر استٍ افية؟
ُ َعَلى  ِعْلمٍّ : تلك قوله .عا   دل ا على   ُ َ ُه َهَواُه َوَأَضل ُه ٱ َوَخَتَم َعَلى  َُسِْعِه َوقَ ْلِبِه  أَفَ رَأَْيَت َمِن ٱَت ََذ إِلَ        

  .(23 اجلاثية: َوَجَعَل َعَلى  َبَصرِِه ِغَش  َوةً 
  : البيان بمنطوق أو بمفهوم: وله أربعة مظاهر:سادسةالصورة ال

ــان املنطوق مبثلــه: (1  أحل   ت لكم هبيم   ة األنع   ال إال م   ا يتلى عليكم قول   ه .ع   ا : كم   ا يف  بي
 حرمت عليكم امليتة...وهي قوله .عا   "،الذ  يتلى علي ا"فس              رت آية أخرا ، ف(1 املائدة:
 .من السورة نفس ا 3اآلية 

( يف 3 امل  ائ  دة: حرم  ت عليكم امليت  ة وال  دل... كم  ا يف قول  ه .ع  ا :   بيـان املنطوق مبفهوم: (2
األنعال: سورة كف ول قوله يف العال هذا امل طوق بني هللا ، فم طوق ا يشمل مجيع أنواري الدماء، و ئدةاملا
 ًأو دماً مس     فوحا :وأما الدل فإنه ( أن غ  املس     فوع ليس كحرل كما قال الطرب : "145 األنعال
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د يف ما أوحي إيل قل ال أج ألن هللا جل ث اؤه قال:   الدل املس   فوع دون ما كان م ه غ  مس   فوع
فأما ما  ،(145األنعال:  زير ا أو حلم خ محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحً 

اللحم غ  م س    فغ فإن تلك غ  حرال  وما كان يف ،كان قد ص    ار يف معىن اللحم كالكبد والطحال
 .(1 "إلمجاري اجلميع على تلك

أنه ليس هبدا ( مف ومه 2 البقرة:هدا للمتقني  : كما يف قوله .عا  بيان املفهوم مبنطوق: (3
، وليس أخرب  يف مواض              ع أخرا أن  ه: ه  دا ل   املتقني من املؤم نيج  ل جالل  ه ل  هم، لكن هللا 
ٌر َوُهَو َُقْل ُهَو لِل ِذيَن آَمُ وا ُهًدا َوِشَفاٌء َوال ِذيَن اَل يُ ْؤِمُ وَن يف آَتاهِنِْم َوق ْ يف قوله:  هبدا ل   املؤم ني

 .[44َعَلْيِ ْم َعًمى{ ]فصلت: 

، فاملقص             ود (5 املائدة: واحملص              ات من الذين أو.وا الكتابفقوله:  بيان مفهوم مبفهوم: (4
حترمي األم  ة الكت  ابي  ة يف ال ك  اع، ودل ه  ذا امل طوق على مف ول هو  ابحملص                 ات احلرائر العفيف  ات،

ن ما ملكت  أن ي كغ احملص     ات املؤم ات فمومن مل يس    تطع م كم طوالً  قوله: مف ول تلك يؤكدو 
 (.25 ال ساء: أهانكم من فتيا.كم املؤم ات

 : تفسري لفظة غريبة: ويتم هذا التفسري إما:الصورة السابعة
 وأمطر  علي م حج    ارة من س              جي    لكم    ا يف قول    ه .ع    ا :   منهـــا: بلفظـــة أشـــــــــــهر   -

ل رس      ل علي م حجارة من ابلطني يف قوله .عا :  (، فس      ر كلمة  س      جيل(74 احلجر:
هذا ما تكره بعض املفس            رين، ويظ ر يل أن الس            جيل خيتل  ، (33 الذارايت: طني

 .األصل .قارب املع يني ال .رادف ما ابلضرورةشيًٍا ما عن الطني، ف

فالفت  فص             ل، ( 30 األنبياء: ففتق امها فقوله: املراد: آبية تبني املراد أو بعض  وإما  -
يف  هجاء بيانس         موات واألرض، وتكر بعض املفس         رين أن هذا الفت  والكالل ه ا عن ال

ء      ٱ﴿و  قوله .عا :  ۡ    ٱذ ات   ۡۡل ۡرض  ٱو   (١١) لۤرۡجع  ٱذ ات   لسََََّّّّۤ فرجوري املطر ، [12-11﴾ ]الط رق لصََََّّّّۤ
إ  األرض من الس     ماء كأنه .ش     ق  حدث يف س     حب ا، .ر.ب عليه نزول املاء، و.ص     دري 

، ف ذا الفص    ل املذكور يف س    ورة األنبياء بي ته هااتن اآليتان يف األرض لل بات كأنه فص    ل
 ﴾ ]عبس  ۡۡل ۡرض  ٱ﴿ثُۤم ش ق ۡقن   قوله .عا : سورة الطارق، ومقل تلك 

ࣰ
  .[٢٦ش قّ

فاألصل عدم   اآلايت فرقًا يف املعىنوالظاهر ع د  أن بني هكذا تكر بعض املفسرين، 
حية ُ.ظ ر ل ا الفروق البيانية كلمة مكان كلمة   ُتيزًا الست دال املتدبرجيد و ، الرتادف

 .الدقي البيان ...فاملراد من البيان ه ا البيان العال وليس الصحيحة صورًا متعددة ملعاين اآلايت
يف  -.عا  ر ه هللا-واألنواري والصور الداخلة يف هذا الباب كق ة، وقد ساق ا الش قيطي 

 . إبس ابٍّ  مقدمة أضواء البيان

                                                           

  .406 /4( .فس  الطرب 1 
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 : تفسري القرآن اجمليد ابلقراءات القرآنية الثابتة:ثامنةة الالصور 
فهي تقوم  ،القراءات الثابتة املتغايرة توضح إحداها األخرى يف املعىن، أو تؤسس معىن جديداً قاعدة: 
 : اآلًيت املتعددةالكلمات أو مقام 

أن يبني " :-ه هللار - كما يقرر الطاهر بن عاشور  املفسرمن واجبات ، فوتلك من إعجا  القرآن
فيقول .عدد القراءات مقال .عدد  ،ملعاين اآلية غالباً  ألن يف اختالف ا .وف اً   اختال  القراءات املتوا.رة

اعلم أواًل أن القراء.ني إتا ظ ر "ذلك فقال:  -رمحه هللا-، وقرر الشنقيطي (1 "كلمات القرآن

من  فذلك ضربٌ ، (2 "رو  ع د العلماء.عارض ما يف آية واحدة وما حكم اآليتني، كما هو مع
واآلايت املتعددة يف ، (3 ضروب البالغة، يبتدئ من مجال هذا اإلجيا ، وي ت ي إ  كمال اإلعجا 

 غ ُ  املوضوري الواحد .ُ َوضِ ُغ إحداها األخرا يف املعىن، أو .ؤسس معىن جديداً، وكذلك القراءات
 ومن أمقلة تلك: ، الل جية

ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن يُ  َ ز َِل  َِإْت قَاَل احْلََوارِيُّوَن ايَ : تكره ه .عا قولاملقال األول: 
َ ا َماِئَدًة ِمَن الس َماِء{ ]املائدة:  .وضحان اللبس احلاصل  في اآلية قرءااتن مش وراتنف ،[112َعَلي ْ

 :ابدئ الرأ  من هذا السؤال  إت قد يسأل سائل فيقول
 ؟ ربك .عب هم: هل يستطيع إ  تلك حية أومأهل هكن أن َيُشكُّ احلواريون يف قدرة هللا 

 َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك{.َ :كما هو مكتوب  ،قراءة اجلم ور األوىل:القراءة 
  .ستطيع( مع إدغال الالل قبل ا في ا، :رب ك{ ابلتاء يف قراءة الكسائي: َهل .ستطيعُ  الثانية:القراءة 

عليه وعلى نبي ا الصالة -ش دين يف محاورة احلواريني لعيسى ربك(، و.ؤسس القراءاتن مل :ونصب كلمة
 :-والسالل

هل .ستطيع أن  :َهل .ستطيُع رب ك{من سؤاوم:  بي ت قراءة الكسائي أن املرادَ  املشهد األول:
هل .ستطيُع سؤاَل  :يرالتقد يكونيؤوالن كصدر، و محذوفان، و املضارري الفعل  أن( و ف .سأل ربك؟ 

 ؟االستطاعةفماتا يكون معىن إليه مقامه،  به، وأقال املضا َ  املفعولاملضا  الذ  هو فحذ   ؟رِبك
حر  ال يب ت  إت قد يواملعىن العال: هل هك ك فعُل تلك دون حر ٍّ يراد هبا اإلمكان،  االستطاعة ه ا

 أن خيف ليه وآله وسلم من .كرار سؤال ربه ر  نبي ا محمد صلى هللا عحتكما شيًٍا   ربه أن يسألمن 
حر  ألن املسألة دنيوية، ولذا مل يكن األنبياء صلى تت، وقد يالصالة بعد أن وصل إ  مخس صلوا

ع د احلاجة املاسة أو ع د إظ ار التضرري املوحد هللا علي م وسلم يسألون هللا ما يتعل  أبمور الدنيا إال 
طلب أصحابه  ماوب وأيوب وقصص ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ع دكما يف قصة يعقاملستعني ابح  

                                                           

  .30 /1( التحرير والت وير1 

  .80 /2أضواء البيان( 2 

 .  1/107هل العرفان م ا 1/195، محاسن التأويل 1/52( ال شر 3 
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، فيصبغ املعىن الكلي لقراءة الكسائي: هل .ستطيع أن .سأل ربك أن ي زل أو ال صرالطعال أو املاء، 
 علي ا مائدة دون أن .تحر  من ال احية الشرعية؟.

 داً الحقاً للمش د الذ  صور.ه قراءة الكسائي، فيه مش رُ  ِ ظْ و.ُ  ،م وراجلُ  ه قراءةُ  رُ ظِ .ُ  املشهد الثاين:
فليس املراُد من  ؟يف تلكتكره ف ل أيتُن هللا .عا   حر ٍّ : وإتا أمك ك أن .سأل ربك دون فالتقدير

يف قدرة هللا، بل طلُب اإلتن من هللا أن يص ع وم تلك، فيكون املعىن من القراء.ني  كالم م الشك  
ف ل أيتن  ،ألت ربكربك أن ي زل علي ا مائدة من السماء؟ وإتا سمجيعاً: هل .ستطيع أن .سأل 

ختل  يف القراءا.ني اختالفًا عائدًا لال ل ا، وقد رأيت أن معىن كلمة  .ستطيع( ك بفعل تلك؟ربُّ 
السياق يوضغ: هل ف م ال يشكون يف قدرة هللا، بل إن االستطاعة، وليس ألصل االستطاعة، 

ل دب والتذلل، وإن كان فحوا  أنه وقد وضغ، ل دب والتذلل السؤال للتحد  واإلعجا ، أل
 الطلب طلب معجزة.

ملاتا جاء التعب  ابالستطاعة دون التعب  ابلقدرة أو اإلتن؟ فإن االستطاعة يف  وهنا يلوح لك:
 العر  الل و  .شمل املع يني السابقني يف القراء.ني.

( قراءًتن اث :املثال الثاين ، وم الك  م  الد  ين { ]الفاحتة: }م ال ك   :بتتان يف قوله تعاىل)م ل ك   يـ و 
يف كونه ملكاً ومالكاً ليول  -جمده.عا  -مة ح على .وضيغ الصورة العامة املعظ ِ  .تآ رانومها  ،[4

، ويراجع كتايب يف .فس  سورة الفاحتة  اإلسالل يف سبع آايت( حية فصلت العالقة بني الدين
 .القراء.ني

برفع اجمليد قراءة اجلم ور وصفاً  (15)الربوحت: ذو العرش اجمليدقوله تعاىل: لثالث: املثال ا
( يف 10 البقرة:يكذبونح .عا ، وخبفضه قراءة  زة والكسائي وصفاً للعرش، وكما يف قراءيت 

 يط رن وكما يف قراءيت: ، ( يف أواخر سورة يوس 110 يوس : كذبواأول البقرة، و
 من القراءات املتوا.رة. كل تلك(. و 86 الك  :حامية و ٍةقراءيت يف (، و 222 البقرة:

 :-وفقه هللا–ويف بيان هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب  يدان 
ُد الق     .َ عَ   هرَ  ايَ          ِغ وامل    وُن للتْوضي    َيكُ        هْعَتربَ     راءِة امل    دُّ

 آَخَر أْو موِضُغ نَ ْفِس املْعىَن   فْ َو إتاً ُمَؤسِ ٌس ِلَمْعىَن 
 القراءات غري املتواترة: 

 ما الفائدة اليت ميكن أن جنتنيها من القراءات غري املتواترة؟
يذكر بعض علمائ ا ر  م هللا .عا  ه ا عدداً آخر من القراءات غ  املتوا.رة مقل قراءة ابن مس           عود 

)فس             ر لفظ الزخر  يف القراءة املش              ورة: .فذكروا أهنا  ،:  أو يكون لك بيت من تهب أو
أيي ا الذين آم وا إتا نود  للصالة  :(، ومقل قوله .عا 93 اإلسراء: يكون لك بيت من  خر 
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فامض    وا فس    رهتا القراءة األخرا:  :يقولون في ا ،(9 اجلمعة: من يول اجلمعة فاس    عوا إ  تكر هللا
 ولك ين ال أرا تلك، بل أرا اآليت: ، (1 الذهابألن املراد ابلسعي جمرد  ،إ  تكر هللا

أواًل: القراءة غ  املتوا.رة ال .فس            ر املتوا.رة بل . بئ عن .فس              ورد عمن رويت ع ه إن ثبت تلك 
 ع ه، وحكم هذا التفس  هو حكمه ع دما نرجعه إ  املصادر اخلمسة.

عن الذهاب إ  اجلمعة ابلس  عي عب  يمكن أن يوجه التاثنًيا: ليس ما تكروه من التفس    ص  حيًحا، ف
أي ا ال اس يف اإلقالري عن جتار.كم  واس              رعيف القراءات املتوا.رة .وجيً ا س               ديًدا، ويكون املعىن: أ

 .وأش الكم كأنكم .سعون إ  اجلمعة سعًيا
ة القراءومن تلك يكون من ابب التفس  ما دال غ  متوا.ر، كا تكروه من قراءات شاتة إمنا التمقيل ف

(  اد ابن عباس: 198 البقرة:  وا فض   اًل من ربكمتليس عليكم ج اع أن .ب امل س   وبة البن عباس
، وقد يتوهم الس     امع أن الزايدة قراءة وع د أتمل .را فالزايدة ه ا .فس       ال قراءة ، يف مواس     م احلج(

 الزايدة .فس ًا أدرجه املفسر، فتومهه بعض السامعني أنه قراءة.
 ءة الشاذة حال صحة سندها تنـزل منـزلة خبر اآلحاد، وتعد مفسرة للقرآن: قاعدة: القرا

( ففي قراءة 3 اللي ل:وم ا خل  ال ذكر واألنقى كم ا يف األمقل ة الس               ابق ة، وكم ا يف قول ه .ع ا : 
وهذا املقال أو  يف نظر  من التمقيل أبايل ، (2 أليب الدرداء وابن مس              عود: والذكر واألنقىُعزيت 
كتاب   أبو عبيد يفت وحنوه لقبوت س               ده ف و يف ص              حيغ الب ار ، ويف هذا ال وري يقول متتابعا

فأما ما جاء من هذه احلرو  اليت مل يؤخذ علم ا إال ابإلس اد والرواايت اليت يعرف ا " :فضائل القرآن
ما بني  اخلاص    ة من العلماء دون عوال ال اس، فإمنا أراد أهل العلم م  ا أن يس    تش     دوا هبا على أتويل
حافظوا اللوحني، و.كون دالئل على معرفة معانيه وعلم وجوهه، وتلك كقراءة حفص        ة وعائش        ة: 

ف ذه  -وعدد من هذه األمقلة إ  أن قال–ص      الة العص      ر(   على الص      لوات والص      الة الوس      طى
ة وأدىن ما يس   ت بط من علم هذه احلرو  معرف ...احلرو  وأش   باه وا كق ة قد ص   ارت مفس   رة للقرآن

، فالقراءة الش      اتة .عامل معاملة (3 "على أهنا من العلم الذ  ال .عر  العامة فض      له ص      حة التأويل
احلدية إال أن .كون القراءة التفس               ية اثبتة عن معاملة التفس                وال .عامل معاملة القراءات وال 

ال يرا ف و "، وهذا ما تهب إليه الش  افعي (4 فتعامل معاملة احلدية أ  هي .فس    نبو  ال يب
 ، وقرر الرا   أن(5 "االس            تدالل ابلقراءة الش            اتة ال من حية إهنا كتاب وال من حية إهنا خرب

 .(6ألن .صحيح ا يقدع يف كون القرآن متوا.راً   القراءة الشاتة ال هكن اعتبارها يف القرآن

                                                           

  .45 /1انظر مقاًل: التفس  واملفسرون( 1 

  .1368 /3الب ار (  2 

 . 149أليب عبيد ص( فضائل القرآن 3 

  .149وانظر: فضائل القرآن أليب عبيد ص( 4 

  .5/139.فس  اآللوسي( 5 

  .459/ 2( .فس  الرا  6 
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ن، وإنما هي قاعدة االستشهاد بالقراءة الشاذة: ال يستشهد بالقراءة الشاذة على أنها قرآ

فهي تفسير نبوي، وإن صحت عن غيره   فإن صحت عن النبي ؛تفسير لها حكم التفسير

  .نسبت إلى غيره

 اس   تٍ اس   اً لتأييدالقراءة الش   اتة  ولكن قد .ذكرالقرآن بقراءة ش   اتة،  قرر الش    قيطي عدل ص   حة بيان
ففي قراءة ، (33 ال ور:  حيمفإن هللا من بعد إكراه ن غفور ر  كقوله:  عش     رية متوا.رةقراءة معىن 
  هكرِ مُ             املوعود ابمل فرة والر ة، هو املعذور ابإلكراه دون الف ،بعد كلمة غفورزايدة لفظة ون شاتة ب

ُه ُمْطَمٍِن  ابإله   ان بقول   ه:  بني هللا تل   كألن   ه غ  مع   ذور يف فعل   ه القبيغ، و   ِإال  َمْن أُْكرَِه َوقَ ْلب   ُ
 .(1 (106ال حل:  

 : تفسري القرآن ابلقرآنجية مدى ح
 هل تفسري القرآن ابلقرآن حجة مطلًقا؟

 : حاالت أربع س  القرآن ابلقرآن ال خيلو من.ف
مطلقاً يف  حجةٌ ف و  ن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم،ع طريُقُه ال ق لأن يكون  احلالة األوىل:

، مقل .فس  الظلم الوارد يف سورة (2 وف  قوانني علم احلدية مقبولةً الرواية  تما دام ف م اآلية
 األنعال.

ال حيتمل اللبس يف أنه .فس  لكلمة قرآنية  أن يكون االستدالل صرحياً واضحاً  احلالة الثانية:
الواردة يف  العاملني(  :، كتفس  كلمةب ض ال ظر عن قائله ، ف و حجٌة بي ةببيان قرآين آخر

قَاَل  (٢٣  نيَ ۡلَع  َلمِ ٱ﴿قَاَل ِفۡرَعۡوُن َوَما َربُّ  [٢﴾ ]الفاحتة نيَ ۡلَع  َلمِ ٱُِِ  َربِ   حۡلَۡمدُ ٱ﴿قوله .عا : 
ٰ  ي ۡ َوَما ب َ  أۡلَۡرضِ َوٱ تِ ٰ   لس َم  وَ ٱَربُّ   ، فحال[٢٨-٢٣﴾ ]الشعراء نيِإن ُك ُتم مُّوِق ِ   َ ُ َمۤا

 ه ا كحال املبني املتصل يف مقل أول سورة الطارق. االستدالل
أن يكون طريقه ال قل عن غ  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم من الصحابة  :لثةاحلالة الثا

ََوِإَتا ال  ُُّفوُس ُ وِ َجْت{  :لقوله .عا رضي هللا ع ه كتفس  عمر بن اخلطاب رضي هللا ع  م،  
َاْحُشُروا  :مُث  قَ رَأَ  -عىن بذلك يقرن به- [ حية قال:  يُ َزو ُ  َنِظ َهُ ِمْن أَْهِل اجْلَ  ِة َوال  اِر(7]التكوير: 

، فالكالل يف قوله َ وجت{ عن قرن ال ظ  ب ظ ه، وليس عن الزوا  (3 ال ِذيَن ظََلُموا َوأَْ َواَجُ ْم{
 كعىن ال كاع.

 ما حكم التفسري يف هذه احلالة؟
ال نتحر  حىت  املعاي  احلديقية للتأكد من ثبوت الرواية ة .طب  على الرواية املوقوفةيف هذه احلال

فم  ا ما له حكم  ،من حية املنت جية أقواومالقواعد املتعلقة   ، مث .طب يف نسبت ا إ  الصحايب
                                                           

  .459/ 2( .فس  الرا  1 

 آخر يف التفس : مسألة أييت .فصيل ا يف التفس  ابلس ة.   ( وهل ه ع إدخال ف مٍّ 2 
 العمل يعمالن الرجالن ، وصححه ووافقه الذهيب:  مها(560/  2  ، واحلاكم30/69معلقاً، ويف رواية البن جرير (207/  6  الب ار  (3 

   الصا (. مع والصا  الفاجر، مع الفاجر وال ار: اجل ة به يدخالن
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.ُ َرج ُغ حجيُته إتا كان صادراً عن مفسرٍّ بل  ،قاطعة فليس  جةٍّ ، واجت ادٌ  الرفع، وم  ا ما هو رأ ٌ 
رضي -ب، أو كعلي بن أيب طالب كابن عباس، أو كعمر بن اخلطا  ،امتلك مؤهالتٍّ مل هتْلك ا غ ه

وفيه .فصيل أييت يف وأن يظ ر من استدالله ابلقرآن وضوُع التوجيه ملا تهب إليه، ، -هللا ع  م
 ، فتفس  القرآن ابلقرآن يف هذه احلالة ليس  جة قاطعة ابلضرورة.-إن شاء هللا .عا -مصدره 

ضي هللا ع  م من التابعني فمن أن يكون طريقه ال قل عن غ  الصحابة ر  :رابعةاحلالة ال
املستَدل   :، ويذكر املوضعني...يف قوله هذه اآليةَ  -تكره.عا  -بني هللا  :فيقول أحدهم مقالً ، بعدهم

  .له، واملستَدل  به
 : احلالةهذه ويف 
فت زل عليه ضوابط االجت اد،  ،، ف و ال يزيد على أن يكون اجت اًدا من صاحبهنظر محل   يكونَ 
[ كا 5ََواَل .ُ ْؤ.ُوا السَُّفَ اَء أَْمَواَلُكُم{ ]ال ساء:  :  كلمة السف اء الواردة يف قوله .عا كتفس

َلِتِ ُم{ ]البقرة:  :ورد يف قوله .عا  ُهْم َعْن ِقب ْ   إت [142ََسيَ ُقوُل السَُّفَ اُء ِمَن ال  اِس َما َوال 
عارضه آخر أبن آية البقرة كالل يف السفه ال ساء، وقد ي قد يقول قائل: آية البقرة .فسر آيةَ 

العقلي ع د االعاياض على احلكم الشرعي، أما آية ال ساء فكالل عن السفه العقلي ع د 
، فكلمة َالسف اء{ مشايكة يف املوضعني، ولكن املدلول لكل موضع خيتل  التصر  املايل
ع دما يقال: .فس  هذا املوضع  ال ي ب ي أن يفرعال يعد .فس ًا للقرآن ابلقرآن، و عن اآلخر، ف

 .وجد ه يف املوضع اآلخر جملرد االشاياك يف وورد الكلمة
 ملاذا مل يعد  الزركشي )تفسري القرآن ابلقرآن( من أمهات مآخذ التفسري؟

وركا التفس   أم ات مآخذ املصدر ضمن  هذا -ر ه هللا .عا –الزركشي  اإلمالمل يدر  
 أحد املصادرإ  يعود  حقيقة .فس  القرآن ابلقرآنالذ  قرر.ه قبل قليل، فل وذا االحتمايعود تلك 
إ  أن املفسرين .سامحوا يف إدرا  كق  من األمقلة السابقة حتت هذا د/الطيار تهب و ، التالية له

الب د: .فس  القرآن ابلقرآن، مع أن احلقيقة أن أكقر تلك هو من اجت اد العقل الذ  مجع بني 
 أو اآلايت وليس هو .طبيقًا دقيقًا ملصطلغ .فس  القرآن ابلقرآن  إت تلك يقتضي وجود اآليتني

 ، (1 الكلمة تاهتا وبياهنا يف اآلية املبي ة كما يف مقال .فس  الظلم
ألن ا حنتا  معه إ  ال ص   وع د التأمل فإن ا إتا أخذ  هبذا االعتبار س ل ي حىت املقال املذكور

يف القرآن لوال  صود يف سورة األنعال هو الذ  تكر يف سورة لقمان، وأين هذا ال صأبن الظلم املق
  وكالمه وحي يوحى، وإال لقل ا حىت هذا املقال است باط أيضاً  ،هو الذ  نص على تلك أن ال يب

نكون قد أعمل ا  موضًعافإن حدد  أحدها ليفسر  ،وردت يف القرآن الكرمي كق ةً   ألن للظلم معانٍّ 

                                                           

  .اعد الطيار: مصادر التفس ، مقال م شور يف شبكة التفس  والدراسات القرآنيةانظر: مس(  1 
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...وعلى هذا عقل واالست باط إال أن يكون الذ  نص على التحديد هو احلبيب املصطفىال
 .فاالستدراك املذكور محل نظر

 أهم الكتب اليت تعرضت هلذا النوع من التفسري:
 كق ة م  ا: كتب التفسري اليت اعتنت هبذا املصدر:

لقرآن: فمن الب  داي  ة : ج  امع البي  ان عن أتوي  ل آ  اه( يف كت  اب  ه310 ت ابن جرير الطرب  (1
ا دون مجيع خلقه ح امللك يول الدين خالص       ً  ( "4 الفاحتة: مالك يول الدين يقول يف .فس        : 

ال  ذين ك  انوا قب  ل تل  ك يف ال  دني  ا ملوك  ا جب  ابرة ي   ا عون  ه املل  ك وي  دافعون  ه االنفراد ابلكربايء والعظم  ة 
رة األتلة وأن له من دوهنم ودون غ هم  َ لص              َ فأيق وا بلقاء هللا يول الدين أهنم ا ،والس              لطان واجلربية

يول هم ابر ون ال زيله:                    امللك والكربايء والعزة والب اء كما قال جل تكره و.قدس     ت أُساؤه يف . 
 .(1 ("16 غافر:خيفى على هللا م  م شيء ملن امللك اليول ح الواحد الق ار

، وهو من أوس      ع كتب لعظيم(ه                     ( يف كتابه  .فس        القرآن ا774احلافظ ابن كق   ت:  (2
 .التفس  احتفاء هبذا املصدر

لك ه مل يؤل  فيه كتاابً مس       تقاًل فقد ه( 840 تاحتفى به الس       يد محمد بن إبراهيم الو ير  (3
ويكون بعض  ،وتلك حية يتكرر يف كتاب هللا .عا  تكر الش            يء ،.فس              القرآن ابلقرآنقال: "

 .إليه يف كتبه امل تلفة كالعواصم، وإيقار احل  وقد أشار (2 " و.فصيالاآلايت أكقر بيا ً 

:  مفا.يغ الرض    وان يف .فس      القرآن (ه                   1213  تإبراهيم بن محمد بن إُساعيل األم   (4
، ولع  ل ال  دكتور احملق  مس                اع  د الطي  ار وهم فعزاه إ  أبي  ه األم  الص               ع  اين  ت: (3 ابلقرآن(
 .ه ( بتسمية مقاربة1182

ه                ( يف كتابه:  أضواء البيان يف إيضاع القرآن 1393يطي  تالشيخ محمد األمني الش ق  (5
 ابلقرآن(.

، (ه 1349تإلمال عبد احلميد الفراهي   لس                نظال القرآن وأتويل الفرقان ابلفرقان .ف (6
 ولك ه مل يكتمل.

وع د التأمل فإن ا قد نستطيع .عميم معظم التفاس  حتت هذا الب د  إت ال خيلو م  ا من يستش د 
 . للفظة نية أخراعلى معىن

  

                                                           

  .1/94.فس  الطرب انظر: ( 1 

 . 150إيقار احل  على اخلل انظر: ( 2 

  .21، هداية العارفني ص1858 /4هجر العلم ومعاقله يف اليمنانظر: ( 3 
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 املصدر الثاين
 )السنة النبوية( تفسري القرآن ابلسنة

مصدرًا من مصادر التفسري؟ ملاذا ال  للقرآن صلى هللا عليه وآله وسلمتفسري النيب ملاذا جعلنا 
 نكتفي ابلقرآن؟

 اجلواب: 
كما قال .عا : ،  لفظ واملعىنال مل، واإلابنة .شأُِمَر ابلبالِغ املبنيِ صلى هللا عليه وآله وسلم ألنه أواًل: 
 ُِإن َعَليَك ِإال  الَبالغ وقال: ، (48: الشوراِه ِلَساَنَك لَِتعَجَل بِِه.ِإن  َعَليَ ا مَجَعُه بِ  ال حُتَر ِك

ي َُّ ا الر ُسوُل بَ لِ غ َما أُنزَِل اَي أَ وقال: ، (16: اإلنسان َوقُرآنَُه.فَِإَتا قَ رَأَ ُه فَا. ِبع قُرآنَُه.مُث  ِإن  َعَليَ ا بَ َيانَهُ 
ُتْم فَاْعَلُموا هدُّ جَ  ل .عا اقو (، 67: املائدة إِلَيَك ِمن َربِ َك َوِإن مَل َ.فَعل َفَما بَ ل  َت رَِسالََتهُ  : َفَِإْن .َ َول ي ْ

َا َعَلى َرُسولَِ ا اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي{ ]املائدة:  البالغ أن يكون بالغه لل اس  يهنب م  تِ واشايط هللا ليُ  [،92أمن 
 نوعان:  هيلوظيفة البالغ، و  مال مةٌ  ضروريةٌ  صفةٌ مبي اً، وهذه اإلابنة يف البالغ "

 بلس                ان عريب مبنيأن يكون لفظ  ه ابلبالغ مبي   اً:  أ  جي  ب على الرس              ول :لفظيــةإابنــٌة 
 .(195 الشعراء:

وأنزل ا إليك الذكر ر بتبلي ه: مِ الكالل الذ  أُ أن يُبني أتويل  أ  جيب على الرسول :معنويةإابنٌة و 
 بني ألصحابهأن ال يب  (، لذا قرر احملققون من أهل العلم "44 ال حل: لتبني لل اس ما نزل إلي م

، (1 "يت اول هذا وهذا لتبني لل اس ما نزل إلي ممعاين القرآن، كما بني وم ألفاظه، فقوله .عا : 
ا يدل على اإلابنة  فيعم مجيع  ،قوله بيانه ج س مضا ف " مث إن علي ا بيانهاملع وية قوله .عا : ٍو

 .(2 "أص افه من إظ اره، و.بيني أحكامه، وما يتعل  هبا من َتصيص، و.قييد، ونسخ، وغ  تلك
 (، 2:اجلمعة  و احل كم ة   و يـ ع ل  م ه م  الك ت اب  من وظيفته النبوية:  ألن هللا تعاىل بني أن النيباثنياً: 

 ما العالقة بني البالغ املبني والوظائف الثالث؟
 .الوة الكتاب، و.عليم الكتاب واحلكمة،  البالغ املبني يف الوظائ  ال بوية القالث فصل هللا

 :والتزكية(
أن يقول ال يب صلى هللا عليه وآله بتالوة الكتاب، وهذا يعين صلى هللا عليه وآله وسلم فأُِمَر  

  أمال ال اس،ل ه بيقصداً لأن يقول بتالو.ه ل فسه أو  القرآين اللفظِ  وةوسلم بتال
 بتعليم الكتاب واحلكمة، و.عليم الكتاب .عليٌم ملعانيه، وبيانٌ صلى هللا عليه وآله وسلم وأُِمَر 

من حية  ضعه يف مواضعهيو القرآين معىن اللفظ  قويل  وعملي  يبني لتفس ه، و.عليم احلكمة .عليمٌ 
 ، (والس ة  الس ة ، فيدخل يف احلكمةعمال الظاهريةاأل

                                                           

 .24بو  يف التعليم القرآين للكا.ب ص، وانظر:  امل  ج ال 208صمقدمة يف أصول التفس   (1 

 .116ألفاظ القرآن الكرمي ص .لقي ال يب (2 
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تصفية ، ف ي عملية ل.طبي  قويل  وعملي  ملعاين القرآن ، والتزكيةوأُِمَر صلى هللا عليه وآله وسلم ابلتزكية
 .، و. ميت ا ابألعمال الصاحلةاألعمال الباط ة املتعلقة ابلقلب وهو أساس األعمال الظاهرة

َواتُْكُروا : فقال .عا  ،ولذا اقاينت به القو  والفعلي للقرآن اجمليد، ة هي البياناثلثًا: ألن احلكم
ا أَنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن اْلِكت َ ابِ  ُِ  َعَلْيُكْم َوم َ َة ا ِة يَِعُظُكْم بِ هِ نِْعم  َ َوأَنَزَل وق ال: (، 231:البقرة   َواحلِْْكم  َ

ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة   ُ ُِ  َعَلْيَك َعِظيًماا ، (113ال ساء: َوَعل َمَك َما ملَْ َ.ُكْن .َ ْعَلُم وََكاَن َفْضُل ا
ةِ وق       ال:  ُِ  َواحلِْْكم       َ ا يُ ت َْلى يف بُ ُيوِ.ُكن  ِمْن آاَيِت ا ا َخِب ًا  .َواتُْكْرَن م       َ اَن َلِطيف       ً ُ َ ك       َ  ِإن  ا

 .(34:األحزاب 
فسمعُت َمْن أْرضى  ،وتكر احِلْكَمة ،ذكر هللا الكتاب وهو الُقَرآنف: "-ر ه هللا–قال الشافعي 

الس ة مفسرة للقرآن وكاشفة ملا ي مض " ، ف (1 "س ة رسول هللا من أهل العلم ابلُقَرآن يقول: احلكمةُ 

 ، ونذكر أبن غموض املعىن عائٌد ل قص اإلنسان وكمال القرآن كما سب .(2 "من مع اه
َويُ َعلِ ُمُ ُم اْلِكتاَب ئد علم البيان القرآين احلكمة ابلس ة، فقال: "َولقد فسر الزخمشر  را

 .(3 "القرآن والس ة بعد ما كانوا أج ل ال اس وأبعدهم من دراسة العلول {َواحلِْْكَمةَ 
وقد قال  ،ُيدد معناه بدقة إال رسول هللاميكن أن رابًعا: ألن من القرآن الكرمي ما ال 

وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي :أَساؤه لنبيه حممد جل ذكره وتقدست هللا 
فقد .بني فقال: "هذا املعىن، وقرر الطرب   ،(64)النحل: اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون

ما ال يوصل إ  علم أتويله إال ببيان  أن ٍا أنزل هللا من القرآن على نبيه  ببيان هللا جل تكره:

ا يؤكد أمهية (4 "ألمته  رك علم ا إال ببيان رسول هللادْ من أحكال آيه اليت مل يُ  ...الرسول ، ٍو
َفَِإْن الرجوري إ  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يف ف م القرآن ع د الت ا ري يف مع اه قوله .عا : 

ُتْم  ِ َوالر ُسوِل ِإْن ُك  ْ  ُ ِ َواْليَ ْوِل اآْلِخِر َتِلَك َخْ ٌ َوَأْحَسُن أَتِْوياًل{ .َ َ اَ ْعُتْم يف َشْيءٍّ فَ ُردُّوهُ ِإَ  ا  ُ .ُ ْؤِمُ وَن اِب
 .[59]ال ساء: 

خامًسا: ملكان هذا املصدر وألنه حجة شرعية عظيمة يف اإلسالل، ونفصل تلك بعد أن نسأل 
 هذا السؤال:

 ما مكانة هذا املصدر وما مدى حجيته؟
 : وحجيته وأمهيته هذا املصدر مكانة

 املصادر التفس ية للقرآن الكرمي   أعظمَ  هقل هذا املصدرُ أواًل: 

                                                           

 .73ص الرسالة (1 

  .249 /20، جمموري الفتاوا110، وانظر: املسودة يف أصول الفقه ص26 ص (  نواسخ القرآن2 

  .(436 /1.فس  الزخمشر  = الكشا  عن حقائ  غوامض الت زيل  (  3 

   .56 /1( .فس  الطرب 4 
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 قد يقول قائل: هناك تفسري القرآن ابلقرآن، فكيف جنعل هذا املصدر أعظم املصادر؟
ألن ا نتكلم عن .فس  القرآن، أما .فس  القرآن ابلقرآن فله أربع حاالت فصل اها اجلواب: 

  للقرآن ابلقرآن بعض اآلراء اليت .قال يف تلك.سابًقا، فمما يقال فيه: هذا .فس 
األهواء، وال كما  كما أراد هللا ال كما .ريد  ،ف م القرآن الكرمي قواًل و.طبيقاً  ظفَ حيُ  فبالس ة

 ا يقيد به .فس  القرآن ابلل ة..فس  القرآن ابلقرآن كم ذا املصدر  ويقيد هب.ستجد الرغبات
ظلت موجات التشكيك يف الس ة حتاول أن للقرآن الكرمي  وألمهية هذا املصدر يف حفظ ف م ا

 لس ةإ  ااملوج ة  هذه الطع اتِ  رْبَ ، ويتو  كِ ال يب صلى هللا عليه وآله وسلمبس ة  .دمر كعاووا املعرفةَ 
 : الفٍات اآل.ية

 الذين كفروا، املعتدون من  -
 ، واملعاصرينالقدماء  أو .بعاً كبار املبتدعة والضالني ويساعدهم استقالالً  -
يف الظ ور في م طلًبا لتمويل م، أو طمًعا يف نيل جوائزهم، أو رغبة كبار املسارعني كذلك   -

ََفاَيَا ال ِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم اإلعالمي يف الوسائل العاملية، وقد قال هللا عن املسارعني في م: 
 .[52َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِ ْم{ ]املائدة: 

فريسة وم دون شعور، وهم السماعون وم دون ُتييز أو ُتحيص كما قال  والفٍة الرابعة .قع -
ُ َعِليٌم اِبلظ اِلِمنَي{ ]التوبة: .عا  ع  م:   ُ  .[47ََوِفيُكْم َُس اُعوَن َوُْم َوا

 .وفيقياً. ، وإما أن يكون.وقيفياً  التفس  ال بو  إما أن يكوناثنًيا: 
  فس  نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم على املعىن املقصود، يف .يعين أن هللا أوق توقيفيال قل فال
 .يوحى  و وحيف ،الكرمي القرآن

الست باطه وشرحه، فظ ر صلى هللا عليه وآله وسلم  نبيه وف يعين أن هللا جل تكره توفيقي التفس  وال
ف و ٍا ف مه من  ل يب مجيع ما حكم به ا: "ر ه هللاللقرآن الكرمي كما قال الشافعي  فيه ف م ال يب

إ  أنزل ا إليك الكتاب ابحل  لتحكم بني ال اس كا أراك ال وعني يف قوله: .عا   ويص  هللا، (1 "القرآن
، فيكون املعىن: إما كا أراك هللا ٍا أوقفك على مع اه، وإما (105 ال ساء:هللا وال .كن لل ائ ني خصيما

 . كا أراك هللا ٍا وفقك لف م مع اه
 ما الفرق يف تعاملنا بني التوقيفي والتوفيقي مما صدر عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؟

ال يب صلى هللا  رَ مِ إ  هذين القسمني يدل على .عدد أنواري الوحي اليت أُ  .قسيم ما صدر عن ال يب
قول د/محمد عبد هللا درا  عليه وآله وسلم بتبلي  ا وبياهنا، ولكن األمر متحد يف .عامل ا مع القسمني كما ي

                                                           

  .330 /2، والسيوطي يف اإل.قان4 /1، ونقله ابن كق  يف التفس  363 /13جمموري الفتاوا (1 
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يف تبليغه  إذ النيب"سواء علي ا ع د العمل ابحلدية أن يكون من هذا القسم أو من تاك، : -ر ه هللا–

 .(1 "صادق مأمون، ويف اجتهاده فطن موفق، وروح القدس يؤيده فال يقره على خطأ
مرد »إت   ليه وآله وسلمصلى هللا عبقبول ما صدر عن ال يب  -تكرُه .عا -أمر هللا اثلقًا: 

األمر يف احلقيقة إ  الوحي يف كلتا احلالتني، إما ابلتعليم ابتداء، وإما ابإلقرار أو ال سخ انت اء، ولذا وجب 
ِمنٍّ ََوَما َكاَن لُِمؤْ  ،[7ََوَما آاَتُكمُ الر ُسوُل َفُ ُذوهُ َوَما هَنَاُكْم َعْ هُ فَانْ تَ ُ وا { ]احلشر: أن نتلقى س ته ابلقبول 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمرًا أَْن يَُكوَن َوُُم اخلَِْ َُة ِمْن أَْمرِِهْم{ ]األحزاب:   ُ  .(2 «[36َواَل ُمْؤِمَ ةٍّ إَِتا َقَضى ا
رابًعا: حذر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من الذين يدعون إىل ترك سنته أو يشككون يف 

ه معه، أال :   أال إين أو.يت الق رآن ومقلَ معجزٍّ  ضمن خربٍّ غييبٍّ   فقالقبول القابت م  ا،  وجوب
به، أو فيما  أن يقول حني أي.يه األمر من أمر  فيما أَمرتُ  (3 شبعان على أريكته يوشك رج لٌ 

 صلى هللا عليه وآله وسلمهللا  أال وإن ما حر ل رسولُ  .حسب ا .هللا ع ه، فيقول: ع د  كتابُ  هنيتُ 
 .(4 ل هللا .عا ((كما حر  

 . والتزيي  عاصمة الدين اإلسالمي من التحري هذا احلدية 
 الرد على شبهة يتطاول هبا الطاعنون يف السنة النبوية: 

))أ نـ ت م  أ ع ل م  أب  م ر  يستدل الطاعنون على السنة النبوية بقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم: 
فكيف مانية( اليت تفرق بني الدين واحلياة، على رد احلديث النبوي، وعلى صحة )العل د نـ ي اك م ((

 جنيب على ذلك؟
 ل ضع هذه األسس يف اإلجابة على هذه الشب ة: 

أهل من العجيب أهنم يستدلون على .رك الس ة ال بوية ابلس ة ال بوية كما يفعل بعض متالعيب أواًل: 
نوا استدلوا هبذا احلدية، فإن كاتلك .العًبا، على .رك القرآن ابلقرآن، ويكفيك الكتاب فيستدلون 

وفي ا إلزام م ف ذا يعين أهنم يقبلونه، فيلزم م أن يقبلوا سائر أحادية ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، 

                                                           

  .12ال بأ العظيم ص (1 

 .  12( ال بأ العظيم ص2 
مل جيت د يف قوله:   على أريكته(( .عب  نبو  معجز ضمن السياق اإلعجا   يف احلدية الشري ، ف و يش  إ  أن هذا الطاعن يف الس ة ( 3 

–جل طلب احلدية، فما عر  التعب، وال عاىن الضىن يف سبيل الوصول إ  إدراك الس ة ال بوية على وج  ا، وقد .را معىن اثنياً هو أن هذا الر 
ل يب صلى هللا عليه لك ه ليس من الدعاة العاملني، وال من العلماء الراس ني.. أال .راه جالسًا على أريكته، وا -ركا عر  شيًٍا من علم احلدية

 جلس يف آخر حيا.ه بعدما حطمه ال اس.. أين هذا اجلالس على أريكته وحياةَ وآله وسلم قد قال ع دما قيل له: َقم فأنذر{، فلم جيلس، حىت أَ 
 م من املسؤولني الذ  يؤ ون ، وقد .را معىًن اثلقاً يف هذه اللفظة  إت .را اجلالسني على آرائكعلي ا؟ ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم حىت حيكمَ 

ليت خدم م من اإلعالميني إلاثرة قضااي الس ة حىت يتم ش ل الرأ  العال كقل تلك نقاشًا بي  م لصر  األمة عن األخطاء واألخطار اجلسيمة ا
   .تعرض وا يف ال واحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 
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وإال فيكون القبول حتكًما ابووا  إت يقبلون ما أرادوا ويايكون ما ابلتشريعات ال بوية يف أمور احلياة، 
 أرادوا دون م  جٍّ علمي. 

ََمْن : .عا  تكره قوله أنيف .فس   لسورة ال ساء يف سلسلة  بصائر املعرفة القرآنية( شرت أاثنًيا: 
ُ َ َوَمْن .َ َو   َفَما أَْرَسْلَ اَك َعَلْيِ ْم َحِفيظًا{ ]ال ساء:  هم أسس حتبو  أب [80يُِطِع الر ُسوَل فَ َقْد َأطَارَي ا

هذا األساس هو طاعة الرسول صلى هللا عليه وآله ، و -.عا  تكره-األمن القومي بعد كتاب هللا 
وتلك يعين أن جتعل  الس ة،علول وسلم، وال هكن معرفة ما قاله الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إال ب

األُسى، وحتذر أشد احلذر ٍن يطعن في ا أو يف  لت ا ونقلت ا وهم  األمة للس ة ال بوية املكانةَ 
 ع  م.لكرال رضي هللا الصحابة ا

 قد يقول قائل: هل الصحابة معصومون من اخلطأ؟ 
ََوالس ابُِقوَن اأْلَو ُلوَن ِمَن اْلُمَ اِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوال ِذيَن ا.  بَ ُعوُهْم نقول: ال ولكن هللا قال يف القرآن ع  م 

ُ ْم َوَرُضوا َعْ ُه{ ]التوبة:  ُ َع  ْ  ُ بحانه و.عا  مل يبني عصمة .تعل  هبم، ، فاح س[100إبِِْحَسانٍّ َرِضَي ا
 .ولك ه بني رضاه ع  م من خالل غلبة حس اهتم الزاخرة الكق ة على أخطائ م إن وقعوا في ا

 ويف سورة ،أن الس ة هي املفسرة للقرآنوا.باعه، وتلك يعين طاعة الرسول أمرت ب ت القرآنآاي اثلقًا:
.را .كامل املفاهيم يف الشريعة اإلسالمية يف أهبى .را اال.صال القرآين يف أو  صوره، و ال ساء 

ُ َ َوَمْن .َ َو   َفَما أَْرَسْلَ اَك َعَلْيِ ْم َحِفيظًا{ قوله .عا : أشكاوا، ف ََمْن يُِطِع الر ُسوَل فَ َقْد َأطَارَي ا
َ هُ  َما اِبْعِتَبارِ [ 79: َساءال  ِ ] َرُسواًل{ لِل  اسِ  ََوأَْرَسْل اكَ : لَِقْوِلهِ  "َكالت ْكِمَلةِ  [80]ال ساء:   َرد ِ  ِمنْ  َ.َضم 
{ َفِمنَ  َحَسَ ةٍّ  ِمنْ  َأصاَبكَ  ََما: قَ ْولِهِ  ِمنْ  مُث   ُ.ِصيبُ ُ ْم، ال يِت  الس يِ ٍَاتِ  َمْصَدرُ  الر ُسولَ  َأن   اْعِتَقاِدِهمْ   ُِ  ا

 آَخرَ  َمْعىًن  الر َِساَلةَ  َوَأن   الت ْأِث ِ يف  فَ ْرقًا اْلَمْ ُلوقِ  َبنْيَ وَ  اخْلَاِل ِ  َبنْيَ  أبَِن   اْلُمْؤِتنُ  ِإَلَْ،[ 79: ال ِ َساء]
ُ َ{ َأطاريَ  فَ َقدْ  الر ُسولَ  يُِطعِ  ََمنْ : بَِقْولِهِ  فَاْحاَيَسَ  ُ ِ  َبنْيَ  الت  ْفرَِقةَ  الس اِمِعنيَ  .َ َوهُّمِ  َعنْ  ا  أُُمورِ يف  َوَرُسولِهِ  ا
َا .َ ْبِليِ هِ يف  الر ُسولَ  َأن   تَ فَأَثْ بَ  الت ْشرِيِع، ، َعنِ  يُ بَ لِ غُ  ِإمن   ُِ ، أَْمرُ  َفَأْمرُهُ  ا  ُِ ، هَنْيُ  َوهَنُْيهُ  ا  ُِ  طَاَعةُ  َوطَاَعُتهُ  ا

"  ُِ  ،(1)ا
واملراد أنه ال بد من ا.باري س ة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يف مجيع األمور التعبدية والعقدية 

 الجتماعية والسياسية واالقتصادية،وا
 معىن السنة؟ما 

 السيوطي بقوله:  اخلصالس ة 
 قَ ْوُل ال  يب َواْلِفْعُل َوالت  ْقرِيْ ُر... ُس   ُتُه َومَهُُّه اْلَمْذُكْورُ 

ومن فوائد جميء هذه اآلية بعد الساب : الرد على من يكتفي يف االستدالل ابلقرآن دون البحة رابًعا: 
ُ َ{ َأطاريَ  فَ َقدْ  الر ُسولَ  يُِطعِ  ََمنْ : َقْولُهُ ، ف  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم القويل والعملي لهيف .فس  ا

يعِ يف  َمْعُصولٌ  أَن هُ  َعَلى الد اَلِئلِ  أَقْ َوا ِمنْ  ، َعنِ  يُ بَ لِ ُ هُ  َما ُكل ِ   َويف  َوال   َواِهي اأْلََواِمرِ  مجَِ  ُ  ْخطَأَ أَ  َلوْ  أِلَن هُ  ا
                                                           

 (.135 /5حرير والت وير  (الت1 
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َ ا َشْيءٍّ يف  ُ   طَاَعةَ  طَاَعُتهُ  َ.ُكنْ  ملَْ  ِم  ْ يعِ يف  َمْعُصوًما َيُكونَ  َأنْ  َوَجبَ  َوأَْيًضا ا  .َ َعاَ   أِلَن هُ  أَفْ َعالِِه، مجَِ
.ْ َيا َعنِ  ِعَبارَةٌ  َواْلُمَتابَ َعةُ  ،[158: األعرا ] ََوا. ِبُعوُه{: قولهيف  ِكَُتابَ َعِتهِ  أََمرَ   أِلَْجلِ  اْلَ ْ ِ  ِفْعلِ  ِكِْقلِ  نِ اإْلِ
 اآْليت  َفَكانَ  اْلَ ْ ِ، ففعل ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم إما أن يكون .وقيفًيا أو .وفيقًيا َتِلكَ  ِفْعلُ  أَن هُ 
يعِ يف  هُ لَ  ااِلْنِقَيادَ  أَن   فَ قَ َبتَ  ََوا. ِبُعوُه{ :قَ ْولِهِ يف  ُ   ُمِطيًعا اْلِفْعلِ  َتِلكَ  ِكِْقلِ  يعِ  َويف  أَقْ َوالِهِ  مجَِ  أَفْ َعالِِه، مجَِ
لِيُل، َخص هُ  َما ِإال   " حِلُْكمِ  َواْنِقَيادٌ  ُ   طَاَعةٌ  الد   ُ  .(1)ا

 أ. بع إن﴿: تلك هللا عنفقد قال  وجيب طاعة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم فيما يبل ه،خامًسا: 
، بل عد الس َرْخِسي احل في تلك جزًءا من البيان القرآين فقال: (50: األنعال﴾  إيل   يوحى ما إال  

 نزل َما لل  اس لتبنيَ .َ َعاَ   قَالَ  لل  اس اِبْلبَ َيانِ  َمْأُمورا صلى هللا عليه وآله وسلم هللا َرُسول َكانَ   "َوقد
أصر"، ويبني ل ا  اْلعلم َلهُ  يَقع مل َومن ،أقر   ببيانه اْلعلم َلهُ  َوقع لْلُكل ، َومن َبني أَنه علمَ ا َوقد{ إِلَْيِ م
صلى هللا  هللا رسول من أُسعه شيء كل  أكتب ك ت:  رضي هللا ع ه تلك فيقول عمرو بن هللا عبد

صلى  هللا رسول من .سمعه شيء كل  .كتب أنك فقالوا: قريش ف  تين حفظه، عليه وآله وسلم أريد
 فأمسكت والرضا، ال ضب يف يتكلم يه وآله وسلم بشرصلى هللا عل هللا هللا عليه وآله وسلم، ورسول

 بيده نفسي فو الذ    اكتب صلى هللا عليه وآله وسلم فقال: هللا لرسول تلك فذكرت الكتاب عن
 قال: .داعب ا. إنك هللا رسول اي قالوا:: رضي هللا ع ه قال هريرة أيب وعن ،(2)ح (( إال مين خر  ما

 .(3)حق ا(( إال أقول ال   إين
من األقوال  صدر عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلماألنواع اليت تال بد أن منيز بني سادًسا: 

 واألفعال، وتنحصر يف اآليت:
 لال.باري هو ٍا صلى هللا عليه وآله وسلم هللا رسول عن ما صدر وهي: .شريعية .صرفات: ال وري األول
 :وهي إما أن .كون. واالقتداء
 .ابلفتيا أو ابلتبليغ، و.كون. القيامة يول إ  األمة مجيع إ  .توجه وهي: لالعا للتشريع .صرفاتٍّ 

 وال معي ني، أفراد أو أحوال أو مكان أو بزمان مر.بطة وهي: اخلاص للتشريع وإما أن .كون .صرفاتٍّ 
 حتت ا وي در . اجلزئي اخلطاب أو اجلزئية التصرفات العلماء بعض وُساها كافة،  األمة إ  .توجه

 .اخلاصة والتصرفات ابإلمامة، والتصرفات ابلقضاء، صرفاتالت
 األمة، عمول من واال.باري، ال االقتداء هبا يقصد ال .صرفات وهي: .شريعية غ  .صرفات: ال وري القاين

الدنيوية اليت ال .ظ ر قري ة  والتصرفات العادية، والتصرفات اجلبلية، التصرفات مقل خصوص م، من وال
صلى هللا عليه وآله وسلم، ويدخل يف التصرفات غ   ابل يب اخلاصة والتصرفات ا،على االقتداء هب

                                                           

 (.149 /10(.فس  الرا   = مفا.يغ ال يب أو التفس  الكب   1 
 (، وقال شعيب األرنؤوط: إس اده صحيغ رجاله ثقات رجال الشي ني غ  الوليد بن عبدهللا.162/  2(أ د 2 
 وقال الشيخ األلباين: صحيغ. (، قال أبو عيسى هذا حدية حسن صحيغ،357/  4  -شاكر + ألباين  -(س ن الايمذ  3 
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فقد  ،اليت .عتمد على التجربة واخلربة الدنيا أمور من صلى هللا عليه وآله وسلم التشريعية ما يقوله ال يب
 يف هذه األمور.امل  ج التجرييب ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم  بني

 قَاَل: أَبِيهِ  َعنْ  طَْلَحةَ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ احلدية الذ  أورده أصحاب هذه الشب ة، فهذا معىن  سابًعا:
ُ ِ  َرُسولِ  َمعَ  َمَرْرتُ  . َهُؤاَلِء(( َيْصَ عُ    َما فَ َقاَل: ال  ْ لِ  ُرُءوسِ  َعَلى بَِقْولٍّ صلى هللا عليه وآله وسلم  ا
ُ ِ  َرُسولُ  فَ َقالَ . فَ يَ ْلَقغُ  األُنْ َقى يف الذ َكرَ  جَيَْعُلونَ  يُ َلقِ ُحونَهُ  فَ َقاُلوا  أَُظنُّ    َما :صلى هللا عليه وآله وسلم ا
ًٍا(( َتِلكَ  يُ ْ ىِن  ُ ِ  َرُسولُ  فَُأْخربَ  َفاَيَُكوُه، ِبَذِلكَ  فَُأْخربُوا. َشي ْ  فَ َقاَل: ِبَذِلكَ صلى هللا عليه وآله وسلم  ا
َفُعُ مْ  َكانَ     ِإنْ  َا فإين  َ ُعوهُ فَ ْلَيصْ  َتِلكَ  يَ   ْ ثْ ُتُكمْ  ِإَتا َوَلِكنْ  اِبلظ ن ِ  .ؤاخذوين َفالَ  ظَ  ا ظَ َ ْ تُ  ِإمن   َعنِ  َحد 
 ِ ُ ًٍا ا ُ ِ  َعَلى َأْكِذبَ  َلنْ  فإين بِهِ  َفُ ُذوا َشي ْ  .(1)عز  وجل (( ا

ُ ِ  َنىبُّ  َقِدلَ  قَاَل: َخِديجٍّ  ْبن وعن رَاِفع  يَ ُقوُلونَ  ال  ْ لَ  أَيْبُ ُرونَ  َوُهمْ  اْلَمِديَ ةَ صلى هللا عليه وآله وسلم  ا
. َخْ ًا(( َكانَ   .َ ْفَعُلوا ملَْ  َلوْ    َلَعل ُكمْ  قَاَل: َنْص َ ُعُه. ُك  ا  قَاُلوا:. َ.ْص َ ُعوَن((   َما فَ َقاَل: ال  ْ لَ  يُ َلقِ ُحونَ 
َا فَ َقاَل: َلهُ  َتِلكَ  َفذََكُروا فَ  َ َقَصْت، أَوْ  فَ  َ َفَضتْ  َفاَيَُكوهُ   َفُ ُذوا ِديِ ُكمْ  ِمنْ  ِبَشْىءٍّ  أََمْرُ.ُكمْ  ِإَتا َبَشرٌ  أَ َ    ِإمن 

َا رَْأاٍّ  ِمنْ  ِبَشْىءٍّ  أََمْرُ.ُكمْ  َوِإَتا بِهِ  . و.صريغ ها.ني الروايتني أبن هنيه صلى هللا عليه .(2)َبَشٌر(( َأ َ  فَِإمن 
 َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشالِ  َعنْ  َسَلَمةَ  ْبن يف رواية َ  اد وآله وسلم قائم على الظن يظ ر شذوت اجلزل الوارد

   َلوْ  فَ َقاَل: يُ َلقِ ُحونَ  بَِقْولٍّ  َمر  صلى هللا عليه وآله وسلم  ال  يب   َأن   أََنسٍّ  َعنْ  اَثِبتٍّ  َوَعنْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ 
 قَاَل: وََكَذا؟ َكَذا  قُ ْلتَ  قَاُلوا:. لَِ ْ ِلُكْم؟((   َما فَ َقاَل: هِبِمْ  َفَمر   ِشيًصا. َفَ رَ َ  قَاَل:. َلَصُلَغ(( .َ ْفَعُلوا ملَْ 

 .(3)ُدنْ َياُكْم(( أِبَْمرِ  أَْعَلمُ    أَنْ ُتمْ 
فاملراد بوضوح ما يرجع إىل اكتشاف السنن وفق املنهج التجرييب ال أن الدنيا منفصلة عن 

، وقريب فيه السري يف األرض واالكتشافالدين، فهو كالم عن الدنيا ابملعىن اخلاص الذي طلب 
 بعض م فقال“: وفيه الفجر صالة عن نوم م يف طويل  دية قتادة من هذا احلدية حدية أيب

 شيء كان  إن .قولون؟ ماصلى هللا عليه وآله وسلم:    هللا رسول فقال، صال. ا يف فرط ا: لبعض
 يف فرط ا هللا، رسول اي: يَل ((، قل افإ دي كم أمر من شيء كان  وإن به، فشأنكم دنياكم أمر من

 فليصل ا صال.ه عن أحدكم س ا وإتا اليقظة، يف التفريط وإمنا ال ول يف .فريط ال إنه:   فقال. صال. ا
 .(4) ((يذكرها حني

 املؤلفون يف التفسري النبوي: ، والمبحث الثالث: الكتب التي اهتمت بهذا المصدر
من .صانيفه ه (407 تمحاملي الشافعي  سن المحمد بن أ د بن القاسم أبو احل (1

 .( 5.فس  ال يب 

                                                           

 (.95/  7  -( صحيغ مسلم   مشكول ومواف  للمطبوري 1 
 (.95/  7  -( صحيغ مسلم   مشكول ومواف  للمطبوري 2 
 (.95/  7  -( صحيغ مسلم   مشكول ومواف  للمطبوري 3 
 .410( ابن خزهة برقم4 

  .477 /1هداية العارفني (5 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 106
 

 

 .(1 ه (468 علي بن أ د أبو احلسن الواحد  ال يسابور  (2

 .أليب احلسن محمد بن القاسم الفقيه وكذلك .فس  ال يب  (3

أل  كتابه و ، صاحلة من التفس  املرفوري إ  ال يب مجع السيوطي يف آخر اإل.قان مجلةً و 
: .فس  التفس  بكل ما يتعل  ابملأثورمن أهم كتب و ، لدر امل قور يف التفس  ابملأثورا :املش ور

 .واجل د املعاصر الذ  قال عليه مركز اإلمال الشاطيب يف جدة الطرب ، و.فس  ابن أيب حامت،
 التفسري النبوي وكتب السنة النبوية: 

 على ضربني:  ذه الكتب، وه(2 من أهم مصادر التفس  ال بو  كتب الس ة ال بوية
عبِد بن  يد، و.فس  ابن مردويه، و.فس   : .فس املص فات املس دة املستقلة، مقل األول:

« الدر امل قور»وأكرب كتاب مجَع تلك كتاب: ومن بعدهم ابن كق ، ابن أيب حامت، و.فس  الطرب ، 
 للسيوطي قبل اجل ود املعاصرة.

« جامع األصول» خاص ا للتفس ، وقد خصص ابن األث  يف كتب الس ة اليت .فرد ابابً   الثاين:
يف .فس  القرآن يف الكتب الستة، وهي:  صلى هللا عليه وآله وسلمجملًدا .قريًبا للمرو  عن ال يب 

 صحيحا الب ار ، ومسلم، وس ن: أيب داود، والايمذ ، وال سائي، وموطأ مالك.  
احلدية ال بو  ف و .فس  للقرآن  يف بٍّ اكت  أن كل   -هللادك أي  -وه ا ي ب ي أن .كون على تُكرٍّ 

 ،الكرمي بصورةٍّ مباشرة أو غ  مباشرة، وما تكر ه آنفاً من أضرب التفس  ال بو  يف كتب احلدية
 إمنا يراد به التفس  القويل املباشر.

 نوع التفسري الوارد يف كتب التفسري اليت يف كتب احلديث:
أراد أئمة الس ِة بني السابقني للكالل عن التفس  ال بو  املباشر، وقد .رد األحادية يف الضر 

ال جمرد شرع  ،ما كان له .عل  ابلسورة أو اآلية كل  فيما أوردوه ضمن دواوي  م  ال بويِة ابلتفس  
 ،من الفضل :أ  (ابب ما جاء يف فاحتة الكتاب  :قوله»: -ر ه هللا– َحَجر كما قال ابنُ   ،املعاين
فيوردون احلدية أو األثر الذ  له نوري .عل ٍّ ابلقرآن الكرمي  ،(3 «من تلك أو أعم   ،ن التفس أو م

سواء أكان التعل  ظاهرًا أل خفياً، وقد يذكرون األثر جملرد ورود اآلية فيه، على أن  ،أو ابآلية م ه
 املتقدموندراجه يف التفس  هذا التعل  ولو مل يكن شرحاً ل ريب أو بيا ً آلية إال أنه ٍا .واطأ على إ

املتأخرون يف الكتب املبسوطة يف التفس ، وإن كان .فس  كتب الس ة مل يُذَكر فيه ما يذكره أئمة و 
التفس  من بسط املسائل  إت مرادهم إيراد اآلاثر اليت وا أدىن .عل ٍّ ابآلية، ويل ِ ص اإلمال احملدث 

التفس  يف كتب احلدية يف أول شرحه لكتاب  معاملَ  -ر ه هللا– احلجة محمد أنور شاه الكشم  
ص ِ ِ  ليس على شاكلِة .فس  املتأخِ رين يف َكْش   ُ م .فس ُ ال»فيقول:  ،التفس  يف صحيغ الب ار 

                                                           

  .3269 / اتريخ اإلسالل (1 
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املْ لقات، و.قرير املسائل، بل َقَصد فيه إخراَ  حديةٍّ م اِسبٍّ متعلِ  ٍّ به، ولو ِبَوْجه، والتفس  ِعْ د 
ولذا ُخص ت ابسم  ،لُّ قليل، وَأْكقَ ُر م ه ع د الايمذ ، وليس ع د غ ِهم من الصحاع الست ِ ُمْسلمٍّ أق

 . (1 «اجلامع، وإمنا َكقُرت أحاديُة التفس  ع د الايمذ ، خلِِف ة َشْرطه
 من أمثلة التفسري النبوي لآلية مما يورده أئمة احلديث:

َذِلَك َجَعْلَ اُكْم أُم ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَ َداَء َعَلى َوَكَ : تكره أورد الب ار  يف .فس  قوله .عا 
 -رضي هللا ع ه- سعيد اخلدر أيب  حديةَ  [143ال  اِس َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلْيُكْم َشِ يًدا{ ]البقرة: 

لبيك وسعديك  :فيقول ،:   يُدَعى نوع يول القيامةصلى هللا عليه وآله وسلمقال: قال رسول هللا 
هل بل  كم؟ فيقولون: ما أات  من نذير.  :ألمته نعم. فيقال :: هل بل  ت؟ فيقولفيقول -اي رب-

َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلْيُكْم َ :فيقول: من يش د لك؟ فيقول: محمد وأمتُّه. فيش دون أنه قد بلغ
ُكونُوا ُشَ َداَء َعَلى ال  اِس َوَيُكوَن َوََكَذِلَك َجَعْلَ اُكْم أُم ًة َوَسطًا لِتَ  :فذلك قوله جل تكره ،َشِ يًدا{

 . (2 [ 143الر ُسوُل َعَلْيُكْم َشِ يًدا{ ]البقرة: 
 قاعدة: يكثر الضعيف في اآلثار التي تفسر القرآن:

وهذه اآلاثر قد .كون .فس اً وقد ُيَسم ى .فس ُها قراءة، ولذا جيب ُتييز الضعي  من املوضوري ه ا،  
: "ثالث كتب ال أص       ل وا: ، فقال ما ال أص       ل له كما قَ ع د لذلك اإلمال أ دإت يكقر يف التفس        

 ، (3 والتفس " ،واملالحم ،امل ا  
هل هذا الكالم من اإلمام دقيق؟ وهل يعين ذلك أن ما ورد من تفســـــــــــري أثري ال يصـــــــــــح منه 

 شيء؟ 
  أورده اإلمال أ د، وقد فيوردون ش         ب ة مر.بطة هبذا التقعيد الذ ،قد يص         طاد الذين يف قلوهبم  يغ

فاإلمال أ د ي في أن يوجد .فسٌ  َتطر هذه الشب ة  سن نية ع د بعض الصاحلني، فيقول قائل م: 
 !!؟يف أحادية ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم

ال يريد  وهو، اظاهرً  اعمومً  -إن ص            غ ع ه–يف كالل اإلمال أ د  فإن  يبه: ال .تعجل هبذا الف م 
 أتويالن: التعميمل ذا ف، كالمه  أتويلأن نعر  ب جي، ولذا عميم الشاملالتهذا 

التــأويــل األول: أراد اإلمــام التنبيــه إىل أن كثريًا من الرواًيت الواردة يف التفســـــــــــري يغلــب عليهــا 
: فقد عل  اخلطيب على تلك ، فيجب التمحيص هلا ملعرفة املقبول من املردودالضـــعف والوضـــع

وهذا الكالل محمول فقال: " عمومه،لكالل اإلمال أ د حىت ال يؤخذ على  ليبني الف م الص              حيغ
وال موثوق  ،علي ا دٍّ معتمَ  ن املراد به كتب خمص              وص              ة يف هذه املعاين القالثة غ ُ أوهو  ،على وجه

مث تكر ما يتعل  - اص في اص       و ايدات القُ  ،وعدل عدالة  قلي ا ،بص     حت ا لس     وء أحوال مص      في ا
وأما الكتب املص فة يف .فس  القرآن فمن أش رها كتااب الكليب : -فة يف التفس  فقالابلكتب املص 

من  :فقال أ د ،عن .فس     الكليبس   ٍل أ د بن ح بل أن  -وتكر إبس    اده-، ومقا.ل بن س   ليمان
                                                           

 .  5/255( فيض البارا شرع صحيغ الب ارا 1 
 . 1632 /4( الب ار  2 
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عن مالك أنه بل ه أن مقا.ل بن وأس           د -!ال :قال ؟فيحل ال ظر فيه :فقيل له .  آخره كذبإأوله 
 ؟قول لهأصحاب الك   فلم أدر ما أ سألين ما لون كلب نسا ً إإن  :ان جاءه إنسان فقال لهسليم

وال أعلم يف : -قال اخلطيب-...ا يرد عليكفلو قلت مل جتد أحدً ؟ بقعأال قلت هو أ :فقال له مقا.ل
  .(1 "و عر  من مطعن عليهأ مص فا سلم من علة فيه التفس  كتاابً 

وقد "  .فص   يلياً ش   افياً يف هذا املوض   وري حية قال عن كلمة أ د يف مقا.ل:وقد نقل الش   وكاين بيا ً 
ـــــــــح     .فس  املبتدعة املش ورين ابلدعاء إ  بدعت م :ومن هذا ،ل هذا على األكثر ال على الكلم  ـ

تكر معىن  .على كق  من ال اس  ُ فَ   ْ فت َ  ،ألهنم يدس      ون في ا بدع م  فإنه ال حيل ال ظر يف .فاس       هم
  ".ومن مجلة التفاس  اليت ال يوث  هبا .فس  ابن عباس ..السيوطيتلك 

 هل الشوكاين عىن أن كل ما ورد عن ابن عباس فهو مردود؟
 : ال! بل أراد الش              وكاين أن جيعل ا هنتم ابلبحة عما ورد عن ابن عباس، ونتحرا  فقد ورد ع ه 

فإنه ض املردود من حية اإلس اد، فقال: "املقبول واملردود من حية اإلس اد، وأشار الشوكاين إ  بع
وقد س    بقه إ  مع اه  ،مرو  من طرق الكذابني كالكليب والس    د  ومقا.ل تكر معىن تلك الس    يوطي

  عليه األحادية املوض  وعة كالقعليب والواحد  والزخمش  ر  فال ومن كان من املفس  رين . فَ  .ابن .يمية
مل يفهم  فهم الكذب على رسول هللا ألنه إذا مل ي    حيل الوثوق كا يروونه عن السل  من التفس 

وهكذا ما يذكره الرافض       ة يف .فاس        هم من األكاتيب كما يذكرونه يف .فس          ،الكذب على غريه
إمنا وليكم هللا ورس       وله،  ويف .فس         قوله لكل قول هادو،  وقولهو.عي ا أتن واعية  أهنا يف

ن أن املراد ابلص   ابرين رس   ول كذا ما تكره بعض املفس   ريو ...فإن تلك موض   وري بال خال  ،علي 
محمد رس      ول هللا َوأن  ،واملس      ت فرين علي ،والقانتني وامل فقني عقمان ،والص      ادقني أبو بكر،  هللا

علي  {.راهم ركع  اَعقم  ان  {ر   اء بي  مَعمر  {أش                داء على الكف  ارَأبو بكر  {وال  ذين مع  ه
 .(2 "وأمقال هذه األكاتيب

 امل ع يف األمقلة األخ ة م ع احلصر أو اعتقاد أهنا نزلت يف هؤالء خاصة، وإال فإن ال يب واملراد من
 واألربعة من أول من يدخل يف .لك األوصا .

قال كما قال الزركش   ي يف .وجيه كالمه: "  أســانيد صــحاح متصــلة، التأويل الثاين: ليس لكثري منها
سانيد صحاع متصلة وإال فقد صغ من تلك أليس وا هنا أن ال الب أومراده  :صحابهأاحملققون من 

 .(4 " كما قرر ابن .يميةم قطعةال الب علي ا أهنا مرسلة و  ف " (3 "كق 
 من أشهر األحاديث الموضوعة في التفسير: 

 ما أشهر األحاديث املوضوعة يف التفسري؟
فإنه موض  وري  ،س  ورة س  ورةس  ور القرآن  فض  ائل يف  والزخمش  ر   والواحد يرويه القعليب  احلدية الذ"

أنه  -وهو نوع بن أيب مرمي  -ي ا عن أيب عص          مة و ِ رُ : "قال ابن الص          الع، و (5 "اب.فاق أهل العلم
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قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إين رأيت ال اس 
فوضعت هذه األحادية  ،ن إسحاقواشت لوا بفقه أيب ح يفة وم ا   محمد ب ،قد أعرضوا عن القرآن

يف فض          ل القرآن  ا عن أيب بن كعب عن ال يب روَ وهكذا حال احلدية الطويل الذ  يُ ، س          بةً حِ 
قلت مليس   رة  :وروا ابن حبان يف مقدمة اتريخ الض   عفاء عن ابن م د  قال ، و"(1 "س   ورة فس   ورة
وض              عت   ا أرغ  ب ال   اس  :ق  ال ؟ٍ  ت هب  ذه األح  ادي  ة من قرأ ك  ذا فل  ه ك  ذاجمن أين  :بن عب  د رب  ه

 .(2 "في ا
 المراسيل في التفسير: 

 ومنه املردود: ،قاعدة: يكثر احلديث املرسل يف كتب التفسري، ومنه املقبول
 فما احلديث املرسل؟

حكاه العراقي يف ألفيته، وأخذه  ذا التعري مرفوري التابعي، وه :هون ياملتأخر  ع داحلدية املرسل 
  ألفيته يف قوله:         ع ه السيوطي كأول األقوال يف

 اْرُفورُي اِبلت اِبِع، أَْو **** ِت  ِكرَبٍّ،َأْو َسْقُط رَاوٍّ َقْد َحَكوْ اْلم :اْلُمْرَسلُ 
 (3 أش رها األول

عىن السيوطي بقوله: "أش رها األول" أن التعري  املعتمد ع د احملدثني أن املرسل: ما رواه التابعي 
 سلم.عن ال يب صلى هللا عليه وآله و 

أو عكرمة أو جماهد أو عبد الر ن بن  يد   فتجد املفسرين يكقرون ال قل مقاًل عن احلسن البصر 
  ن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم.ر  م هللا ع

ن ُتس ا فقالوا: ﴿ل. ملسو هيلع هللا ىلصم ال يب اصِ ا َتُ كرمة، قال: اجتمعت ي ود يومً واضرب وم مقاًل كا رواه ع
مث خيلف ا، أو يلحق ا، في ا أ س. فأشاروا إ  ال يب  -ا وُسوا أربعني يومً  -، ا معدودة﴾ال ار إال أايمً 

كذبتم، بل أنتم في ا خالدون خملدون، ال نلحقكم وال    :ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه. فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص
 ، ف ذا حدية مرسل.(4 ((اخنلفكم في ا إن شاء هللا أبدً 

 :احلديث املرسلحكم 
 جيعلونه مثل احلديث املرفوع؟هل يقبل العلماء احلديث املرسل، و 

                                                           

. انظر اخلرب: يف ال كت على ابن املؤمل بن إُساعيل، والباحة الذ  أهبمه ابن الص             الع تكر ابن حجر أنه 58 صمقدمة ابن الص             الع  (1 
  .296 /2الصالع

، .وض    يغ 282 /1، .دريب الراو 150 /2، عمدة القار 11 /2، لس    ان امليزان594 /1، وانظر: .ذكرة املوض    وعات415 /2اإل.قان  (2 
  .81 /2كاراألف

، وال الذ  مل يُذكر يف س ده اسم الصحايب الذ  رواه عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عر  املرسل أبنه 23جامع التحصيل صويف ( 3 
 ير.ضي املتأخرون تلك، فإن ج الة الصحايب رضي هللا ع ه ال .ضر ع دهم.

 .2/276الطرب ( 4 
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 .فصيل فل ل ص، (1 والتفصيل ،اوالرد مطلقً  ،االقبول مطلقً  :ثالثة أقوال لمحدثني يف حكمهل
 احملققني يف اآليت: 

فيه ف ،-ر ه هللا–كمراسيل سعيد بن املسيب   من حاله أنه ال يرسل إال عن ثقة من ُعِلمَ  أواًل:
 ثالثة أقوال: 

 وهو أحد قويل أ د،  ،لبقاء االحتمال  ور احملدثني إ  التوق تهب مج  القول األول:
 ا، : يقبل مطلقً القول القاينو 

 : ، فذكراحملققة .فصياًل الئًقا ابلعقلية األصولية الشافعي فيه فص لالقول القالة: 
أو هذا الطري  كان   امس دً  ،إن اعتضد كجيٍه من وجهٍّ آخر يباين الطري  األو  قبليأنه 

 ، (2 ليايجغ احتمال كون احملذو  ثقًة يف نفس األمر  اًل مرس
طرق ا، وَخْلت عن املواطأة  واملراسيل إتا .عددت»فقال:  ،وتكر ابن .يمية تلك بصورةٍّ أوسع

 .(3 «ا.فاق ب   قصد: كانت صحيحًة قطعً أو اال ،اقصدً 
 حكم احلدية املرسل، فقال: (4 خلص السيوطيوقد 
ُة الق الثَةُ َأْشَ ُرَها األَ  - ١٣٩»  و ُل، مُث  احْلُج ُة ... بِِه رََأا األَئِم 

 رَبِ َكالش اِفِعْي، َوَأْهِل ِعْلِم اخلَْ اأَلْكقَ ُر ... َوقَ ْوُل َوَردُُّه األَقْ َوا،  - ١٤٠
 نَ َعْم بِِه حُيَْتجُّ ِإْن يَ ْعَتِضِد ... ِكُْرَسلٍّ آَخَر أَْو ِكُْسَ دِ  - ١٤١
 َوِمْن ُشُروِطِه َكَما َرأَْوا ،اجْلُْمُ وِر أَْو ... قَ ْيسٍّ  ِل َصاِحبٍّ َأوْ أَْو قَ وْ  - ١٤٢
 َكْوُن ال ِذ  أَْرَسَل ِمْن ِكَباِر ... َوِإْن َمَشى َمْع َحاِفظٍّ جُيَارِ   - ١٤٣
 «َولَْيَس ِمْن ُشُيوِخِه َمْن ُضع َفا ... َك َ ْ يِ  بَ ْيِع الل ْحِم اِبأَلْصِل َوفَا - ١٤٤
كمه حف ،همن ُعِرَ  ع ه أبنه يرسل عن ثقةٍّ وغ ِِه، فإرسالُه روايٌة عم ن ال يُعَر  حالُ  اً:اثني

، فقد قال ابن حجر -.عا  ر ه هللا–، ومن أش ر أمقلته مراسيل احلسن البصر  التوق  عن قبوله
  ألنه ومراسيله ضعيفة ،لكونه من مرسل احلسن  ع  ا: "وأما عمرة القضاء فال يصغ األثر في ا

 .(5 كان أيخذ عن كل أحد"
 ف و مردود.حااًل أو عدًدا  من هو أوث  م هخمالفاً ملا رواه الراو   أرسلهما  اثلثاً:

                                                           

 . 23( جامع التحصيل ص1 
 . 134، وانظر: املستصفى ص 17الفكر ص  ( شرع خنبة2 
 . 220( مقدمة يف أصول التفس  ص3 
 . ، وقوله: أش رها األول يش  إ  التعري  املرضي، وهو املرفوري ابلتابعي(15 ص« ألفية السيوطي يف علم احلدية ت الفحل»( 4 
 (. 170/  9  - حجر ابن - البار  فتغ (5 
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هبذه القصة الفريدة اليت .تحدث  وحىت يظهر لك معىن وجود االحتمال تعال فلنضرب مثاًل 
 :.وضغ لك معىن التوق  يف احلدية املرسل إهناعن التدليس  إت 

َلى اَبِب ُك  ا قُ ُعوًدا عَ :  قالاحلارث الوراق  أيبد نصر بن  ا عنواخلطيب وا ابن حبان فقد ر 
َعْن  ]السبيعي[عن أىب إسح  ]بن يونس بن أيب إسحاق[ ، فَ ُقْلُت : حدث ا ِإْسرَائِيُل ُشْعَبَة نَ َتَذاَكرُ 

ُِ  ْبِن َعطَاءٍّ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍّ ، قَاَل : ُك    ُ َعْبِد ا  ُ ُِ  َصل ى ا ِبِل َعَلى َعْ ِد َرُسوِل ا ا نَ تَ َ اَوُب َرِعي َة اإْلِ
، .َ َوض أَ فََأْحَسَن اْلُوُضوءَ َمْن   َعَلْيِه َوَسل َم ، َفِجٍُْت َتاَت يَ ْولٍّ َوال  يبُّ َحْوَلهُ َأْصَحابُهُ ، َفَسِمْعُتهُ يَ ُقوُل : 

ُ َ ِإال  ُغِفَر َلهُ مُث  َصل ى رَْكَعَتنْيِ فَاْستَ  ْ  فَ ُقْلُت : َبخٍّ َبخٍّ ، َفَجَذَبيِن َرُجٌل ِمْن َخْلِفي ، فَاْلتَ َفُت  ((َفَر ا
َأْن اَل  ؟ قَاَل : قَاَل : َمْن َشِ دَ ِذ  قَ ْبُل َأْحَسُن ، فَ ُقْلُت: َوَما قَالَ : ال  فَِإَتا ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب، فَ َقالَ 

 ُ ُ ُِ  ِقيَل َلهُ ، وَ إَِلَه ِإال  ا ، قَاَل: َفَ رََ  ُشْعَبةُ  ((اْدُخْل ِمْن َأ ِ  أَبْ َواِب اجْلَ  ِة ِشٍْتَ  :َأن  مُحَم ًدا َرُسوُل ا
ْبُد  عَ ، فَ َقاَل َلهُ ؟: َماَلُه يَ ْبِكي بَ ْعدُ مُث  َخرََ ، فَ َقالَ  :، قَالَ َل فَ تَ َ ح ْيُت ِمْن َ ِحَيةٍّ ، َفَدخَ فَ َلَطَميِن مُث  َرَجعَ 
ُِ  ْبُن ِإْدرِيسَ  َثيِن هِبََذا احْلَِديِة  .: اْنظُْر َما حُتَدِ ثُ َسْأَت ِإلَْيِه، فَ َقاَل ُشْعَبةُ : ِإن َك أَ ا ِإن  أاََب ِإْسَحاَق َحد 

ُِ  ْبِن َعطَاءٍّ عَ  ُِ  ْبُن َعطَاءٍّ؟ قَالَ ْن َعْبُد مَ  :: فَ ُقْلُت أِلَيب ِإْسَحاقَ ْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍّ قَالَ َعْن َعْبِد ا : ا
 ،ف ضب ؟هذا هللا بن عطاء يب إسح : من عبدأل لتفق]، َوِمْسَعُر ْبُن ِكَدالٍّ َحاِضرٌ ، بَ فَ َ ضِ 

فَ ُقْلُت  .[ءهللا بن عطا ؟ قال: ُسعت عبد بن عطاء حيدث عن عقبة بن عامرهللا عبد ُسعتَ فقلت: 
؟ فقال: عامر هللا ُسع عقبة بنَ  قلت: عبد]  َما َكتَ ْبُت َعْ َك،َلُه: لَُتَصحِ َحن  يل َهَذا أَْو أَلَْخرَِقن  

 [فقلت: ال أسكت اسكت.
ُِ  ْبُن َعطَاءٍّ  ككة! اي شعبة: فَ َقاَل يل ِمْسَعرٌ  ، فَ َرَحْلُت ِإَ  َمك َة، مَلْ ِكَك َة، قَاَل ُشْعَبةُ  ي  حَعْبُد ا

ُِ  ْبَن َعطَاءٍّ ، فَ َلِقيِد احلَْج  أََرْدُت احْلَِديةَ أُرِ  شئ  فقلت: أ ]، َفَسأَْلُتُه [فإتا فىت شاب]ُت َعْبَد ا
فقلت: ير ك ويف رواية: ؟ بن عامر عقبةَ  قلت: لقيتَ  : نعم.؟ فقال يلع ك أبو إسح  حدثين
فسألته  -وهو حا   -فأ.يت مالك بن أنس ، ؟ قال: ال، حدثىن سعد بن إبراهيمُسعت م ه هللا.

 ما حج العال. :م، فقال  عن سعد بن إبراهي
مضيت إ  املدي ة، فأ.يت سعد بن إبراهيم، فسألته عن احلدية، فقال  يفلما قضيت نسك

َثيِن  ِ ، [هذا احلدية من ع دكم خر  :  ، قَاَل ُشْعَبُة : فَ َلم ا تََكَر  اَِيًدا ، قُ ْلُت : اَيُد ْبُن خِمْرَاقٍّ َحد 
قال: فقدمت البصرة، فأ.يت َما ُهَو ُكويفُّ ِإْت َصاَر َمَدنِي ا ِإْت َصاَر َبْصراي  ، َأ ُّ َشْيءٍّ َهَذا احْلَِديِة بَ ي ْ َ 

فقال: . ر، فقال: من أين؟ فحدثته احلديةوسخ القياب كق  الشع ،وأ  شحب اللون  ايد بن خمراق
ئ حىت .ذهب .دخل احلمال، و. سل ثيابك مث جت .قال: ال قلت: فما بد. من حاجتك. ليس هو

: لَْيَس ُهَو ِمْن اَببِْتَك ، قُ ْلُت : فَ َقالَ  قال: فدخلت احلمال، وغسلت ثيايب مث أ.يته، فأحدثك به.
ْثيِن ِبِه ، قَاَل : اَل .ُ  َثيِن َشْ ُر ْبُن َحْوَشبٍّ ، َعْن َأيب َرحْيَانََة دْ رِ َحدِ  ْثيِن ِبِه ، قَاَل : َحد  ُه ، قُ ْلُت : َحدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل ُشْعَبُة : فَ َلم ا تََكَر َشْ َر ْبَن َحْوَشبٍّ ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعا  ُ قلت: ِمرٍّ َعِن ال  يبِ  َصل ى ا
دمروا عليه ليس  قال: قلت هذا حدية صعد مث نزل. .ةش ر بن حوشب عمن؟ قال: عن أىب رحيان
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ُ ُ َعَلْيِه َوَسل َم قُ ْلُت : َدم َر َعَلي  َهَذا احْلَِديَة َلْو َصغ   .له أصل ُِ  َصل ى ا  يل ِمْقُل َهَذا َعْن َرُسوِل ا
 .(1 َكاَن َأَحب  ِإيَل  ِمْن أَْهِلي َوَمايل َوال  اِس َأمْجَِعنيَ 

ف ؤالء أربعة بني عبد هللا بن عطاء وعقبة بن عامر، وهذا الذ  يعطيك بعًدا يف بقاء االحتمال 
  لتابعي قد رواه عن ضعي  بي ه وبني الصحايب.قائًما أن يكون الققة ا

 أشهر مراسيل األمصار:

ومن أهل مكة عن عطاء  ،روا املراسيل من أهل املدي ة عن سعيد بن املسيبوأكقر ما يُ قال احلاكم: "
ومن  ،ومن أهل الشال عن مكحول الدمشقي ،ومن أهل مصر عن سعيد بن أيب هالل ،بن أيب رابع

 .(2 "ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد ال  عي ،بن أيب احلسن أهل البصرة عن احلسن
 ومن أمثلة املراسيل الواردة يف التفسري: 

 :قصة الغرانيقمثال للمردود من املراسيل: 
 ،ككة ال جم صلى هللا عليه وآله وسلمقال: قرأ رسول هللا  -ر ه هللا-فعن سعيد بن جب  

َت َواْلُعز ا  َأَفَ رَأَي ْ  :فلما بلغ هذا املوضع  [20، 19( َوَمَ اَة الق الِقََة اأْلُْخَرا{ ]ال جم: 19ُتُم الال 
وا ]أ  كفار  .لك ال راني  العلى وإن شفاعت ن لايجتى( قال :قال: فألقى الشيطان على لسانه

ْرَسْلَ ا ََوَما أَ  :فأنزل هللا عز وجل هذه اآلية ،وسجدوا ،فسجد ،: ما تكر آوت ا خب  قبل اليولقريش[
ُ ُ َما  يُ ْلِقي الش ْيطَاُن مُث  ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسولٍّ َواَل َنيب ٍّ ِإال  ِإَتا َُتَىن  أَْلَقى الش ْيطَاُن يف أُْمِ ي ِتِه فَ يَ ْ َسُخ ا

ُ آاَي.ِِه{ ]احل  ُ  . (3 [52ج: حُيِْكُم ا
 يف التفسري: كيف تتعامل مع حديث الغرانيق؟

هذه  الواردة يف الرواايت  بعض م أن حقا احلدية مل يقبت مرفوًعا هبذه القصة  إت أواًل: هذ
 ،شديدة الضع  ، ا واهيةه كلُّ ، ولكن طرقَ رضي هللا ع  ما حدية ابن عباس عدا ا مرسلة كل    القصة

 .(4 إس اد أربعة م  ا صغ   ،وهي سبعةٌ  ،فيبقى ال ظر يف هذه املراسيل ،ال . جرب هبا .لك املراسيل

                                                           

 ،َكاَنْت َعَلي ْ َا رَِعايَُة اإِلِبلِ   :َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍّ قَالَ  576برقم  (144/  1مسلم   احلدية قد صغ، فرواه، مع أن منت 1/29اجملروحني  (1 
ُ ِ  ،َفَجاَءْت نَ ْوَبىِت فَ َرو ْحتُ َ ا بَِعِشى ٍّ  ُث ال  اسَ  -صلى هللا عليه وسلم-فََأْدرَْكُت َرُسوَل ا َما ِمْن ُمْسِلمٍّ يَ تَ َوض أُ » :ْن قَ ْوِلهِ فََأْدرَْكُت مِ  ،قَاِئًما حُيَدِ 

فَِإَتا قَاِئٌل َبنْيَ َيَدا   !فَ ُقْلُت َما َأْجَوَد َهِذهِ  :قَالَ «.   ةُ فَ ُيْحِسُن ُوُضوَءُه مثُ  يَ ُقوُل فَ ُيَصلِ ى رَْكَعَتنْيِ ُمْقِبٌل َعَلْيِ َما بَِقْلِبِه َوَوْجِ ِه ِإال  َوَجَبْت َلُه اجلَْ 
َلَ ا َأْجَوُد. فَ َ َظْرُت فَِإَتا ُعَمُر َقالَ  :يَ ُقولُ  اْلُوُضوءَ مثُ   -َأْو فَ ُيْسِبُغ  -َما ِمْ ُكْم ِمْن َأَحدٍّ يَ تَ َوض ُأ فَ يُ ْبِلُغ » :ِإىنِ  َقْد رَأَيْ ُتَك ِجٍَْت آنًِفا قَالَ  :ال ىِت قَ ب ْ

ُ َوَأن  مُحَم دً   ُ ُ ِ َوَرُسوُلُه ِإال  فُِتَحْت َلُه أَبْ َواُب اجْلَ  ِة الق َمانَِيُة َيْدُخُل ِمْن أَيِ َ ا َشاءَ يَ ُقوُل َأْشَ ُد َأْن اَل إَِلَه ِإال  ا   «.ا َعْبُد ا
 .44معرفة علول احلدية ص (2 

 . 7/414، واحلدية رواه الطرباين يف الكب 308 /3( .فس  ابن كق 3 
 . 45( نصب اجملاني  ص4 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 113
 

 

ولذا قال ابن كق : على صحة املرسل م  ا فالرفع غ  مقبول ب اء على التقعيد الساب ،  اثنًيا:
 ومل أرها مس دةً  ،كل ا مرسلة  من املفسرين ها ه ا قصة ال راني ...ولك  ا من طرقٍّ  قد تكر كق ٌ »

 .(1 «صحيغ من وجهٍّ 
وحتمل الت اقض يف نفس ا،  ،صحيحةٍّ  ال شك أن القصة غ ُ و  م افية لعصمة الوحيالقصة اثلقًا: 

 يعصم ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم أث اء التبليغ فيما يبل ه ضرورة.فإن هللا .عا  
رابًعا: كي  ُسع املشركون كالل الشيطان، ومل يسمعه ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم وال 

 املسلمون؟
.رد على فرع املشركني املزعول حية يقول اليت جاءت بعد اآليتني املذكور.ني  اآلايتخامًسا: 

{ ]ال جم: : هللا ُ ُ هِبَا ِمْن ُسْلطَانٍّ ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم َما أَنْ َزَل ا ف ذه  ،[23َِإْن ِهَي ِإال  َأُْسَاٌء َُس ي ْ
صلى  ن ال يبالقصة: إفكي  .قول هذه  ،م اة القالقة األخرا هامجت الالت والعزاوما بعدها اآلية 

 .إبلقاء الشيطان على لسانه؟ لى األص العأثىن  هللا عليه وآله وسلم
يايدد عامل احلدية يف قبول ما هو أصغ م  ا إن كان مرفوًعا ، م كرة املنت القصة سادًسا:

 فكي  هك قبول مقل هذه القصة.
آله وسلم، لو صغ تلك لتمسك املشركون هبذه القصة يف جمادلة ال يب صلى هللا عليه و  سابًعا:

  ومل حيدث مقل هذا داللة على عدل وجود القصة من األصل.
أصل سجود املشركني بعد ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ع د قراءة هذه السورة اثبت اثمً ا: 

وسجودهم يف تا.ه يدل على إعجا  القرآن  إت سجدوا طواعية أتثرًا بكالل الر ن، يف الصحاع، 
هذه الزايدة  فإن أعمل ا مبدأ خمالفة الراو  غ ه من الكتب اليت تكرت القصة يف الب ار  و ذكر ومل ي

 ما رواه من هو أوث  م ه صارت رواية ال راني  شاتة.
  مثال للمقبول من املراسيل:

سعيد بن املسيب  عنالدارمي يف مسنده نقاًل عن ما تكره ابن كق  يف .فس  سورة اإلخالص: 
ومن  ،ا يف اجلنةمن قرأ قل هو هللا أحد عشر مرات بىن هللا له قصرً )) قال: : إن نيب هللا قال

ومن قرأها ثالثني مرة بىن هللا له ثالثة قصور يف  ،قرأها عشرين مرة بىن هللا له قصرين يف اجلنة
(( هللا أوسع من ذلك)): فقال رسول هللا  .ا نكثر قصورانفقال عمر بن اخلطاب: إذً  ((اجلنة

 .(2وهذا مرسل جيد) قال ابن كثري:
 :-وفقه هللا–ويف تكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب  يدان 

 َقد َفس ُروا، ِمْقَل ال راني  الُعلى   وَيكقُ ُر املرَسُل يف ُكْتِب اأُلَ  
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وه ا هكن أن نضع سؤااًل لتطبي  ما سب : ملاتا قبل ا هذا احلدية املرسل يف تكر فضل سورة 
 اإلخالص؟
 السنة النبوية للقرآن الكرمي: وجوه تفسري
كان أسواء  ،ف و .فس  ،ما ورد عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم قواًل وفعاًل و.قريراً كل 

عدة نصوص املفسر جبمع أبن بطري  مركب  وركا كان تلك ،أل بطري  غ  مباشر ،بطري  مباشر
مبقواًث  -هبذا االعتبار-ولذلك جتد التفس    امل تلفة اليت حتتمل ا اآلية قرآنية ونبوية لف م احلاالت

 . حصر وجوه .فس  القرآن ابلس ة يف أربعة وجوه: و يف كتب الس ة، والس ة، والتاريخ، والتفس ، 
 : ، ومن صورهالنبوي الوجه األول: تفسري القرآن ابلقول
  القرآن بالقرآن: الصورة األولى: أن يفسر النبي

 .اتكرهكتفس  آية الظلم الساب   (1

رض      ي هللا  يقول ع د حفص      ة أهنا ُسعت ال يب رض      ي هللا ع  ا  أل مبش      روعن  (2
 ((من أصحاب الشجرة أحد الذين ابيعوا حتت ا -إن شاء هللا-ال يدخل ال ار    :ع  ا
 (71 مرمي:وإن م كم إال واردها :فقالت حفصة .فانت رها !بلى اي رسول هللا :قالت

 مث ن جي الذين ا.قوا ونذر الظاملني في ا جقيا :وجلقد قال هللا عز  :فقال ال يب
 .(1 (72 مرمي:

وإت قال هللا اي عيس   ى ن أيب هريرة قال: .لقى عيس   ى حجته ولقاه هللا يف قوله وع (3
قال أبو  (116 املائدة: ابن مرمي أأنت قلت لل اس اَتذوين وأمي إوني من دون هللا

 ا يكون يل أن أقول م  ا ليس يل   س              بح  ان  ك م  فلق  اه هللا  :هريرة عن ال يب 
 .(2اآلية كل ا ( 116 املائدة:

 : (3)الصورة الثانية: بيان المجمل: بأن ينص على تفسير آية أو لفظة

قال: قال ال يب ص           لى هللا عليه وآله وس           لم:  -رض           ي هللا ع ه-ومن أمقلته ما ورد عن أيب هريرة  (1
 اللقمة وال اللقمتان، إمنا املس         كني الذ  يتعف ، وال ،  ليس املس         كني الذ  .رده التمرة والتمراتن

نُي لَْيَس اْلِمْسكِ »[، ويف رواية: 273يعين قوله: َاَل َيْسأَُلوَن ال  اَس ِإحْلَافًا{ ]البقرة:  ،واقرؤوا إن شٍتم
ذِ  َذا الط و اِ  ال     انِ   هب   َِ ُة َواللُّْقَمت   َ اِس، َفاَيُدُُّه اللُّْقم   َ ا «. الت ْمرَُة َوالت ْمَراَتنِ وَ  ،َيطُوُ  َعَلى ال      اُلوا: َفم   َ ق   َ

ُ ِ -اْلِمْسِكنُي  ُد ِغىًن يُ ْ ِ يِه، َواَل يُ ْفَطُن َلهُ   ال ذِ »؟ قَاَل: -اَي َرُسوَل ا فَ يُ َتَصد َق َعَلْيِه، َواَل َيْسَأُل  ،اَل جيَِ
ًٍا  .(4 «ال  اَس َشي ْ

                                                           

  .1942/ 4صحيغ مسلم (1 

  .قال أبو عيسى هذا حدية حسن صحيغ، 260 /5س ن الايمذ  (2 

  .1/131قواعد التفس  (3 
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 :قال (58 البقرة:خلوا الباب س             جداادو يف قوله  قال: قال رس             ول هللا  عن أيب هريرة (2
فب       دل ال       ذين ظلموا قوال غ  ال       ذ  قي       ل  ((، ويف قول       هدخلوا متزحفني على أوراك م  
 .(1 ((قالوا حبة يف شعرة   :قال (59 البقرة:وم

ي  ول ي  ق  ول ال          اس ل  رب  :ق       الع  ن ع  ب       د هللا ب  ن ع  م  ر رض                ي هللا ع        م       ا أن ال     يب  (3
 .(2أحدهم يف رشحه إ  أنصا  أتنيه حىت ي يب  (6 املطففني:العاملني

فهم آية فيوضحها لهم ببيان  الصورة الثالثة: توضيح المشكل: بأن يشكل على الصحابة

 أن النص عام خصصه نص آخر أو مطلق قيده نص آخر، أو غير ذلك:

 كما يف آية الظلم: ويصلغ هذا املقال ل جعله ضمن صورة َتصيص العال. (1

 .لعد  بن حامت ل يبوآية الصول اليت بي  ا ا (2

هللا بن  يد هو الذ   هللا بن  يد األنص             ار   وعبد هللا اجملمر أن محمد بن عبد عن نعيم بن عبدو  (3
وحنن يف جملس أات  رس    ول هللا  :كان أر  ال داء ابلص    الة( أخربه عن أيب مس    عود األنص    ار  قال

عليك اي رس  ول هللا فكي  نص  لي  أمر  هللا .عا  أن نص  لي :س  عد بن عبادة فقال له بش    بن س  عد
قولوا الل م ص ل على :   مث قال رس ول هللا  .حىت ُت ي ا أنه مل يس ألهعليك؟ فس كت رس ول هللا 

وابرك على محمد وعلى آل محمد كما ابركت  ،محمد وعلى آل محمد كما ص              ليت على آل إبراهيم
 .(3 ((متمعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك  يد جميد والسالل كما قد عل

ا ال .عرفه إال كانت ال .س         مع ش         يًٍ    و  ال يب رض         ي هللا ع  اعن ابن أيب مليكة أن عائش         ة  (4
اي رس              ول هللا  :قلت :. قالتقال:   من حوس              ب عذب(( وأن ال يب  ،راجعت فيه حىت .عرفه

 فأما من أويت كتابه بيمي ه فس     و  حياس     ب حس     ااب  :أليس يقول هللا عز وجل .جعلين هللا فداءك
 (4 ((ن نوقش احلس  اب هلكلكن مو  ،يعرض  ون .العرضُ  تاكِ    :. قال(8-7 االنش  قاق: يس   ا 

  .كما .دخل هذه الصورة يف َتصيص العال

يعودين عال حجة الوداري من وجع اش     تد يب كان رس     ول هللا :  قال س     عد بن أيب وقاص عن  (5
 ال(.  :مايل؟ قال ي.ص               دق بقلقأة أفإين قد بلغ يب من الوجع وأ  تو مال وال يرثين إال اب  :فقلت
وفيه .قييد ، قال ابن حجر: "(5 ( القلة والقلة كب  أو كق  :مث قال . ال( :ابلش   طر؟ فقال :قلت

( 11 ال س    اء: من بعد وص    ية يوص    ى هبا أو دينمطل  القرآن ابلس     ة ألنه قال س    بحانه و.عا  
 . (6 "فأطل  وقيدت الس ة الوصية ابلقلة

                                                           

  . بلفظ مقارب 1627 /4، واحلدية يف الب ار 205 /5س ن الايمذ   (1 
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ما يصلح أن تفسر به اآلية مع أن اآلية لم يرد لها  بعة: أن يرد من كالمهالصورة الرا

 :ومن أمثلته ذكر في حديثه

ما من بين آدل مولود إال هسه الشيطان حني يولد    :يقول : ُسعت رسول هللا قال أبو هريرة 
عيذها بك وتريت ا وإين أ :(. مث يقول أبو هريرة(فيس  ت ل ص  ارخا من مس الش  يطان غ  مرمي واب  ا

 .(1 (36 آل عمران:من الشيطان الرجيم

 أصحابه عن اآلية ثم يفسرها لهم، أو هو يُسأل: الصورة الخامسة: يسأل النبي 
 ،متبس         ما رأس         ه رفع مث إغفاءة أغفى إت أظ ر  بني يول تات هللا رس         ول بي ا: قال أنس عن
 إ  الرحيم الر ن هللا بس       م فقرأ س       ورة فاآن يعل أنزلت :قال ؟هللا رس       ول اي أض       حكك ما :فقل ا

 هللا :فقل ا الكوثر؟ ما أ.درون :قال مث األباي هو ش              انٍك إن واحنر لربك فص              ل الكوثر أعطي اك
 يول أميت علي  ه .رد وحوض ،كق   خ  علي  ه وج  ل عز ريب وع  دني  ه هنر ف  إن  ه   :ق  ال .أعلم ورس              ول  ه

 ما .در  ما   :فيقول ((أميت من إنه رب :فأقول ،  مم العب د  تلجفيُ  ،ال جول عدد آنيت ه ،القي امة
 .(2 ((بعدك أحدثتْ 

وذلك ببيان المبهم في  ،في اآلية الخالف الواقع بين أصحابه الصورة السادسة: يفصل

  اآلية، أو اإلخبار عن المعنى:

ن رة ورجل من بين عمرو بدْ قال: امايا رجل من بين خُ  ن أيب س              عيد اخلدر مقاله ما جاء ع
 :وقال اآلخر هو مس   جد رس   ول هللا  :فقال اخلدر  ،عو  يف املس   جد الذ  أس   س على التقوا

 .(3 كق   ويف تلك خ  ،هو هذا يعين مسجده :يف تلك فقال فأ.يا رسول هللا  ،هو مسجد قباء
اآلية، وتبين مالبسات الرواية معنى من بمجرد قراءة  الصورة السابعة: أحياناً يكتفي

  :اآلية معاني هذه
  الل م   :-أ  يف خيمة يف بدر- وهو يف قبةعن ابن عباس رض          ي هللا ع  ما قال: قال ال يب  (1

حس   بك  :فأخذ أبو بكر بيده فقال .((إين أنش   دك ع دك ووعدك الل م إن ش   ٍت مل .عبد بعد اليول
ن س              ي زل اجلمع ويولو  :وهو يقول ،وهو يف الدرري ف ر  .اي رس              ول هللا فقد أحلحت على ربك

 .(4 (45 القمر: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .الدبر

علي م يف املس     جد مث حرل  عن عائش     ة رض     ي هللا ع  ا قالت: ملا نزلت آخر البقرة قرأهن ال يب  (2
 .(5 التجارة يف اخلمر

                                                           

  .1265 /3الب ار  (1 

  .300 /1مسلمصحيغ  (2 

  ."ة حسن صحيغيهذا حد" :قالو  144 /2الايمذ  (3 

  .1067 /3الب ار  (4 

  .734 /2الب ار  (5 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 117
 

 

، وعمله به ينبئنا عن المواضع المناسبة لهذا القرآن فيعمل به الصورة الثامنة: أن يتأول

 : العمل

وأرد   ،كيةدَ ركب على  ار على قطيفة فَ  أس    امة بن  يد رض    ي هللا ع  ما: أن رس    ول هللا فعن 
حىت مر  :قال ،عبادة يف بين احلارث بن اخلزر  قبل وقعة بدر بنَ  أس            امة بن  يد وراءه يعود س            عدَ 

أن يُظ ر  أ  قبل- يبس              لم عبد هللا بن أُ وتلك قبل أن يُ  ،يب بن س              لولكجلس فيه عبد هللا بن أُ 
ويف اجمللس  ،فإتا يف اجمللس أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األواثن والي ود واملسلمني -إسالمه

 -أ  ال بار الذ  .ق ه الدابة ع د حركت ا-جاجة الدابة عَ  فلما غش          يت اجمللسَ  ،عبد هللا بن رواحة
زل                   علي م مث وق  ف  فس   لم رس   ول هللا  .ال . ربوا علي ا : أنفه بردائه مث قاليَب ر عبد هللا بن أُ مَخ  

أي ا املرء إنه ال أحس              ن ٍا  :فقال عبد هللا بن أيب بن س              لول ،وقرأ علي م القرآن ،فدعاهم إ  هللا
فقال عبد  .ارجع إ  رحلك فمن جاءك فاقص  ص عليه ،ا فال .ؤت  به يف جمالس   اإن كان حق   ..قول

فاس  تب املس  لمون واملش  ركون  .ا به يف جمالس   ا فإ  حنب تلكبلى اي رس  ول هللا فاغش    :هللا بن رواحة
فس   ار  ،دابته مث ركب ال يب  ،خيفض    م حىت س   ك وا فلم يزل ال يب  ،والي ود حىت كادوا يتقاورون

يريد  -اي س   عد أمل .س   مع ما قال أبو حباب     :فقال له ال يب  ،حىت دخل على س   عد بن عبادة
 ،واص        فغ ع ه ،اي رس        ول هللا اع  ع ه :(. قال س        عد بن عبادة(وكذا قال كذا  -يب عبد هللا بن أُ 

ولقد اص             طلغ أهل هذه البح ة  ،فوالذ  أنزل عليك الكتاب لقد جاء هللا ابحل  الذ  أنزل عليك
فذلك  ،هللا تلك ابحل  الذ  أعطاك هللا ش     رق بذلك فلما أىب ،على أن يتوجوه فيعص     بوه ابلعص     ابة

وأص    حابه يعفون عن املش    ركني وأهل الكتاب وكان ال يب ه رس    ول هللا فعل به ما رأيت. فعفا ع 
ولتس          معن من الذين أو.وا الكتاب من  :قال هللا عز وجل .كما أمرهم هللا ويص          ربون على األتا
ود كق  من أهل الكتاب : وقال هللا (،186 آل عمران:اآليةقبلكم ومن الذين أشركوا أتا كق ا 

إ  آخر اآلية وكان ال يب  .(109 البقرة:هانكم كفارا حسدا من ع د أنفس ملو يردونكم من بعد إ
فلما غزا رس           ول هللا  ،يتأول العفو ما أمره هللا به حىت أتن هللا في م ًا فقتل هللا به ص            اديد بدر

عوا ايَ بف .هذا أمر قد .وجه :كفار قريش قال ابن أيب س            لول ومن معه من املش            ركني وعبدة األواثن
 .(1 فأسلموا ،على اإلسالل سول الر 
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 كالمه من القرآن الكريم:  ؤكدما ي الصورة التاسعة: يذكر

أعددت لعباد  الصاحلني ما ال  : قال هللا .عا   :قال رسول هللا : قال عن أيب هريرة ف
فال .علم نفس ما أخفي  :(. فاقرؤوا إن شٍتم(وال خطر على قلب بشر ،وال أتن ُسعت ،عني رأت

 .(1 (17 السجدة: م من قرة أعنيو
 من القرآن الكرمي )احتمااًل(:  املستنب    صلى هللا عليه وآله وسلمالوجه الثاين: تفسري النيب 

ٍاً ف مه  وتلك أبن جيد الباحة يف الس ة نصاً يدل على أن ال يب است بطه من القرآن، أو فصل به شي
 جل وعز مباشرة أو بواسطة امللك، وإمنا ف مه واجت د يف بيانه فلم أي.ه .وقيفيًا أ  مل يعلمه هللا من القرآن،

 ،(2 "بن كق  يف .فس هابه احلافظ  ُعينوهذا أسلوب لطي  "لل اس، 
 أمقلته:ومن 

حيضر   : سلم قالو  آلهعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ال يب صلى هللا عليه و حدية  املقال األول:
فإن  ،جلف و رجل دعا هللا عز و  ،رها بدعاءورجل حض ، و فذاك حظه م  افرجل حضرها يل :اجلمعة ثالثة
ف ي كفارة  ،اومل يؤت أحدً  ،ومل يت ط رقبة مسلم ،وسكوت ورجل حضرها إبنصاتٍّ  ،وإن شاء م عه ،شاء أعطاه

 أَْمقَاِوَا{ ]األنعال: ََمْن َجاَء اِبحْلََس َِة فَ لَُه َعْشرُ  :فإن هللا يقول  و ايدة ثالثة أايل ،إ  اجلمعة اليت .لي ا
، وأنت .سمع اللفظ ال بو  يف االستدالل ابآلية.. فما تا .را؟ لعل قول ال يب صلى هللا عليه وآله (3 (([160

 أن يكون .وقيفياً. وحيتملوسلم است باطي من اآلية، 
عبد من ربه :   أقرب ما يكون الصلى هللا عليه وآله وسلمه قولَ ال وري لعل من هذا املقال القاين: 

كذا قيل، وال ،  [19: ََواْسُجْد َواْقاَيِْب{ ]العل : قوله .عا  منركا است بطه ف، (4 وهو ساجد((
  اي لب على الظن أنه كان .وقيفيً  بل ،ايً است باطاً .وفيقه ا عليه وآله وسلم ال يب صلى هللا قول أظن 

 وهو نص احلدية. ،االقايابألن اآلية .تحدث عن االقاياب ابلسجود، ال عن أعلى درجات 
قول يكون أن املقال القالة: حدية الورود الساب  الذ  راجعت فيه حفصة رضي هللا ع  ا حيتمل 

  .اوحيتمل أن يكون .وقيفيً  ،اوفيقيً   ال يدخل ال ار...(( . :فيه صلى هللا عليه وآله وسلم ال يب

                                                           

 الص  ورة التاس  عة( يف مجلة التفس    ال بو ، وس  ي  وا حدية أيب  ، وقال ش  ي  ا احملق  عبد هللا يوس    اجلديع: "تُكرت1185 /3الب ار  (1 
..إَل، وعد هذا الطر  من مجلة بيان ال يب صلى هللا عليه وسلم ، وليس كذلك، بل هذه .هريرة يف صفة اجل ة، ويف آخر احلدية: اقرؤوا إن شٍتم

 دية من كالل أيب هريرة، جاء تلك صرحيا يف رواية الب ار  نص ا:اجلملة مدرجة يف احل

(: حدث ا علي ابن عبدهللا، حدث ا س   فيان، عن أيب الز د، عن األعر  ، عن أيب هريرة، رض   ي هللا ع ه، عن رس   ول هللا 4501قال الب ار   رقم: 
 صلى هللا عليه وسلم قال:

ني ماالعني رأت، وال أتن ُسعت، وال خطر على قلب بش            ر" قال أبو هريرة: اقرؤوا إن ش            ٍتم "قال هللا .بارك و.عا : أعددت لعباد  الص            احل
 "فال.علم نفس ما أخفي وم من قرة أعني(". 

  .الكتاب م  زل يف موقعه اإلسالل اليول-42للشيخ سلمان العودة ص .فس  ال يب (2 

   .: إس اده حسناألرنؤوط.علي  شعيب ، 7002برقم  (214/  2  -مس د أ د بن ح بل (3 
 .  350 /1( مسلم 4 
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، (1 ا(( رً  وقبورهمم  هللا بيوهتم  ،الوسطى صالة العصر ش لو  عن الصالة   :يول األحزاب قوله املقال الرابع: 
َحاِفظُوا َعَلى الص َلَواِت َوالص الِة : .عا فاحلدية .فس  للصالة الوسطى الواردة يف قوله 

اَي أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا : قوله .عا  يوه ،آية .دل على هذايف القرآن الكرمي و (، 238: البقرةالُوسَطى
ِر َوِحنَي َيسَتأِتنُكُم ال ِذيَن َمَلَكت أَهَانُُكم َوال ِذيَن مَل يَبُلُ وا احلُُلَم ِم ُكم َثالَث َمر اتٍّ ِمن قَبِل َصالِة الَفجلِ 

 ىعلذه اآلية ستأنس هبيمكن أن يُ ف (،58: ال ور َ.َضُعوَن ثَِياَبُكم ِمَن الظ ِ  َِة َوِمن بَعِد َصالِة الِعَشاءِ 
، ف ذه اآلية .دل على أن األوقات ف م أن الصالة الوسطى هي صالة العصر من القرآن الكرمي  ولأن الرس

 .إًتا يكون الوقت األوسط هو العصر… .بتدئ ابلفجر و. ت ي ابلعشاء

 على أن قوله:   صالة العصر(( حيتمل في ا اإلدرا . ه ا احتمال فقط واالست باط م ه 
 

 النزول للقرآن الكرمي:  الوجه الثالث: تفسري أسباب
وسيأيت الكالل عن أسباب ال زول يف القسم القالة من هذا الكتاب، ول عجل بقضاء ما يشبع فضول ا 

 مقااًل:على تلك  ضرب فملعرفة أتث  أسباب ال زول يف ف م القرآن 
تـ غ وا ف ض اًل م ن  ر ب  ك م { ]اقوله تعاىل:   ملقصود ابلفضل؟، ما ا[198لبقرة: }ل ي س  ع ل ي ك م  ج ن اٌح أ ن  تـ بـ 
ََوَأين ِ َفض ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي{ ]البقرة:   كما يف قوله .عا  تكره:والرفعةَ  السيادةَ الفضل حيتمل أن يكون 

{ .َ ْ َسوُا اْلَفْضَل بَ ي َْ ُكمْ  ََواَل  كما يف قوله .عا  جده:  الكرهة اخلصالَ الفضل أن يكون  وحيتمل، [122
رضي هللا - عن ابن عباسالتجارة، ف :ن معاين الفضلمو ، األجرةَ الفضل  وحيتمل أن يكون، [237بقرة: ]ال

فتغ امليم وكسر  ب ةُ    جِ  َ وم ،ة(وَتفي  الكا  ويف آخره ظاء مشال بضم امل ملة  كاظُ قال: كانت عُ  -ع  ما
وا أن  (خره  ا بفتغ امليم وَتفي  اجليم ويف آ  جا ِ مَ  وتو ال ،(اجليم و.شديد ال ون أسواقًا يف اجلاهلية، فتأ  
َلَْيَس َعلَْيُكْم ُج َاٌع أَْن .َ ب ْت َُ وا َفْضاًل ِمْن رَبِ ُكْم{ ]البقرة: ، ف  زلت: -يعين مواسم احلج- يت جروا يف املواسم

معىن  أ  ليس علي م ج اع أن يذهبوا للحج ويتاجروا فيه، فبني  سبُب ال  زول، (2 «يف مواسم احلج [198
 ب اء على هذا الوهم.كذلك   هتكر و ظ ه بعض م قراءة، من ابن عباس ( .فسٌ  ، وقوله:  يف مواسم احلجاآلية

ا يدل على أن الفضل يف سياقه يراد به التجارة قوله .عا :   أۡلَۡرضِ ٱ یفِ  نَتِشُروا۟ ٱفَ  لص َلو ةُ ٱ تِ يَ ﴿فَِإَتا ُقضِ ٍو
تَ ُ وا۟ ٱوَ  تَ ُ ونَ ي َ  أۡلَۡرضِ ٱ یفِ  ۡضرِبُونَ يَ ِم ُكم م ۡرَضى  َوءَاَخُروَن  ُكونُ يَ ﴿۞ َعِلَم أَن سَ ، [١٠﴾ ]اجلمعة ِمن َفۡضلِ  ب ۡ  ب ۡ

 .[٢٠﴾ ]املزمل ُ ِ ٱِمن َفۡضِل 
 

 والشمائل املصطفوية للقرآن الكرمي: النبوية   السرية   الوجه الرابع: تفسري  
، قالت:  فإن ُخُل  نيب وسلم صلى هللا عليه وآلهفلما سٍلت عائشة رضي هللا ع  ا عن خلقه 

يف حديقه الطويل يف سياق حجة ال يب ويقول جابر ، (3 كان القرآن(  صلى هللا عليه وآله وسلمهللا 
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بني أظ ر ، وعليه ي  زل القرآن،  صلى هللا عليه وآله وسلم:  ورسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
ن، الهتداء ابلقرآفاوغ  احلج،  ،يف احلج :، أ (1 (عمل ا به وهو يعر  أتويله، وما عمل به من شيءٍّ 

ر القرآن س  فَ  صلى هللا عليه وآله وسلموه ا نستطيع أن نقول: إن ال يب  ،اا عمليً والعمل به يعد .فس ً 
وبذا نف م قول ابن   كانت .فس ًا للقرآن الكرمي  -و.قريراتٍّ  ،وأعمااًل  ،أقوااًل -ألن حيا.ه   كاماًل 
القرآن الكرمي، كما يبني وم  يبني ألصحابه معاينَ  صلى هللا عليه وآله وسلم يب كان ال» :.يمية
َ لِل  اِس َما نُ ز َِل إِلَْيِ ْم َوَلَعل ُ ْم يَ تَ َفك ُروَن{ ]ال حل: ه، وقول هللا .عا : ألفاظَ  ََوأَنْ َزْلَ ا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
  .(2 «يت اول هذا وهذا ،[44

صلى هللا عليه وآله من كان يقرئ ا من أصحاب ال يب  مي: حدث الَ بو عبد الر ن السُّ ولذا قال أ
فال أيخذون يف العشر  ،آايتٍّ  عشرَ  صلى هللا عليه وآله وسلمكانوا يقايئون من رسول هللا هنم  أ :وسلم

 . (3 والعمل ،قالوا: فعلم ا العلم ،والعمل ،حىت يعلموا ما يف هذه من العلم ،األخرا
 :تفسري للقرآنهي اليت   أمثلة أعمال الرسول منو 

فالصالة كل ا ، (4 أصلي((صلوا كما رأيتموين    :ى وقالصل  صال.ه عليه الصالة والسالل، فقد  (1
 وصال.ه .فس  وذه اآلية.، (43: البقرة و أ ق يم وا الص الة   :داخلة حتت قوله .عا 

 ،والطوا  ،من اإلحرال   اسك كل اامل فقد حج  وأدا ،الساللالصالة و عليه  هحج (2
 كل أعمال الرسول ، ف(5 ((لتأخذوا م اسككم:   وقال ، وغ ها...وال حر ،والوقو  ،والسعي

جُّ الب يت   :يف .فس  قوله .عا  ةيف احلج داخل  (.97: آل عمران و هلل ع ل ى الن اس  ح 

الص الة  ل د ل وك  الش مس  إ ىل  غ س ق  أ ق م   :قول هللا .عا  :ذلكل التفصيليةومن األمقلة  (3
، هذه اآلية حتدد مواقيت الصلوات (78: اإلسراء الل يل  و ق رآن  الف جر  إ ن  ق رآن  الف جر  ك ان  م شه وًدا

أ  -سائل يسأله عن مواقيت الصالة، فلم يرد عليه شيًٍا: فأقال الفجر  وقد أاته ، اخلمس
، وال اس ال يكاد يعر  بعض م -أ  الضوء الساطع يف األف -فجرحني انش  ال -صالة الفجر

وهو كان أعلم  قد انتص  ال  ار، بعًضا، مث أمره فأقال ابلظ ر حني  الت الشمس، والقائل يقول:
م  م، مث أمره فأقال ابلعصر والشمس مر.فعة، مث أمره فأقال ابمل رب حني وقعت الشمس، مث أمره 

"قد طلعت مث أخ ر الفجر من ال د، حىت انصر  م  ا والقائل يقول: شف ، فأقال العشاء حني غاب ال
من وقت العصر ابألمس، مث أخ ر العصر حىت انصر   الشمس أو كادت"، مث أخ ر الظ ر حىت كان قريبًا

م  ا والقائل يقول: "قد ا ر ت الشمس"، مث أخ ر امل رب حىت كان ع د سقوط الشف ، مث أخ ر العشاء 

                                                           

 .  886 /2( مسلم 1 
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 .(1 (())الوقت بني هذين  كان ثلة الليل األول، مث أصبغ فدعا السائل، فقال:حىت

مجيع ما .قوله األمة : "ر ه هللاقال الشافعي ولذلك  ،الوجوه األربعة السابقة شرع للقرآن الكرميكل ف
ف و ه وسلم صلى هللا عليه وآلمجيع ما حكم به ال يب " :اوقال أيضً "، ومجيع الس ة شرع للقرآن ،شرع للس ة

 .(2 "ٍا ف مه من القرآن
 : (3)مقدار التفسري النبوي للقرآن الكرمي
 يف هذه املسألة ثالثة أقوال: 

ن تهب إ  هذا  ياًل،إال شيئاً قل صلى هللا عليه وآله وسلمالنيب القول األول: مل يفسر  ٍو
أصُل املرفوري م ه يف  بل ،الذ  صغ من تلك قليٌل جداً »: حية قال، ر ه هللا السيوطيُّ القول 

صلى ، واستدلوا على هذا  دية عائشة رضي هللا ع  ا قالت: ما كان رسول هللا (4 «غاية القلة
ن  (5  -عليه السالل-بعددٍّ عل َمُه إايهن  جربيل  ا من القرآن إال آايً يفسر شيًٍ  هللا عليه وآله وسلم ٍو

 . (6 تهب إ  هذا الطاهر بن عاشور يف ظاهر عبار.ه
ويُ َسب هذا الرأ  البن  مجيع  القرآن، صلى هللا عليه وآله وسلملقول الثاين: فس ر النيبُّ ا

وغ ُه أبن  ....يميةَ  ابنُ  عَ وقد صر  »حية قال:  -ر ه هللا .عا –وطي .يمية، وهو ما ف مه السي
  ،(7 «هأو غالبِ  ،القرآن مجيعَ  .فس َ  -رضي هللا ع  م-بني ألصحابه  صلى هللا عليه وآله وسلمال يب 

 هذا القول:  أدلةِ من و 
ما نزل من القرآن آيَة الراب، وإن  رُ قال: كان آخِ  -رضي هللا ع ه- عن عمر بن اخلطاب أواًل:
أنه »، ووجه الداللة: (8 والريبة ،ابفدعوا الر  ،قُِبَض قبل أن يفسرها صلى هللا عليه وآله وسلمنيب هللا 

، و.را أن هذا (9 «إمنا مل يفسر هذه اآلية لسرعة مو.ه بعد نزووا وأنه ،كان يفسر وم كل  ما نزل

                                                           

  .429 /1مسلم (1 

  .330 /2، والسيوطي يف اإل.قان4 /1، ونقله ابن كق  يف التفس  363 /13جمموري الفتاوا (2 
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 .   473 /2( اإل.قان 4 
وبقية رجاله  ،ه راو مل يتحرر اُسه ع د واحد م  ماوفي ،والبزار ب حوه ،رواه أبو يعلى: »9 /7، وقال اويقمي يف جممع الزوائد 23 /8( أبو يعلى 5 

 «.   رجال الصحيغ
 .   9 /1( التحرير والت وير 6 
 .   2/539( اإل.قان 7 
« رجاله ثقات رجال الشي ني ،حسن»، وقال األر ؤوط: 36 /1، وصححه األلباين، أ د 764 /2 ه، ابن ماج110 /3( .فس  الطرب  8 

 «.   وهذا مش ور محفوظ صحيغ عن عمر: » 44 /6وا الكربا قال ابن .يمية يف الفتا
 .   2/539( اإل.قان 9 
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الوجه للداللة ضعي ، فإن عدل .فس ه وا ال يدل على .فس ه لكل آية  إت قد يايك .فس  آايتٍّ 
 لعدل احلاجة.
 م الصحابة للقرآن الكرمي.لُّ عَ يف . َ  الساب  حدية أيب عبد الر ن السلمي اثنياً:
 على االستدالل  دية عائشة رضي هللا ع  ا ابآليت:  ورد وا اثلثاً:
في إس اده محمد بن ف  و معلول،ف ،(1 «كما قاله ابن كق   ،حدية م كرٌ »وأبنه  ،بضعفه -

 ال حُيتج  ديقه.  ،ضعي ٌ  ،جعفر الزب  
 ا إال وهي اليت ال يعلم ،بتأويله: على أن املراد أحد أقسال القرآن من حية التفس  -

 بتأويله أبن املراد به اإلشارة ،إايه -عليه السالل - بتعليم جربيل صلى هللا عليه وآله وسلم رسول هللا
، حىت فأنزله إليه على لسان جربيل ،فسأل هللا علم ن إ  آايت مشكالت أشكلن عليه

ولو كان أتويل اخلرب فقال: " أغلظ الطرب  على من استدل هبذا احلدية على قلة ما فسره ال يب
سب  إليه أوهال أهل ال باء ما يَ  أنه كان ال يفسر من القرآن شيٍا إال آاي بعدد هورسول هللا  عن

الذكر  نزل إليه أمن حروفه كان إمنا  واليس َ  ،من آيه من أنه مل يكن يفسر من القرآن إال القليلَ 
ومعىن هذا احلدية »طية: ، قال ابن ع(2 "نزل إلي مأليايك لل اس بيان ما أنزل إلي م ال ليبني وم ما 

، ونقد (3 «و.فسِ  جممله، وحنو هذا ٍا ال سبيل إليه إال بتوفي  من هللا .عا  ،القرآن باتِ ي   َ يف مُ 
 ابن عاشور هذا التأويل. 

 القول الثالث: اجلمع بني القولني: 
لبيان املعىن،  إن نظر  إ  جمرد األقوال املباشرة ،فقول السيوطي صحيغٌ  ال . ايف بني القولني،

ال يب  س ةَ  ، وإ  أن  صلى هللا عليه وآله وسلمب  من الوجوه األربعة لتفس ه أما لو نظر  إ  ما س
هي التطبي  العلمي العملي ه حيا.َ أن و و.فسره، ، فتوضحه ،لقرآنل بيا ً  .ُ َعدُّ  صلى هللا عليه وآله وسلم

 كوجب تلك يصبغ واسعاً جداً. وآله وسلمصلى هللا عليه فإن .فس  ال يب  ،للقرآن الكرمي
  ؟النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قد فسرها أن يفسر أحد آيةحكم ما 

 ال مينع غري ه من األقوال: ،ابملثال صلى هللا عليه وآله وسلم: تفسري النيب (1) قاعدة
ة ذلك ما دام ال يمنع من اجتهاٍد في فهم اآلية إذا احتملت اآلي : )تفسير النبي(2) قاعدة

 الفهم قائماً على أساٍس اجتهاديٍ صحيح(: 

.فص         يل معاين اآلايت واس         ت باط ما حتتمله من ف م متجدد، .وض         حان  ف ااتن قاعداتن مر.بطتان
لتس       ت بطه يوماً بعد يول، وعص       راً بعد تلك ل مة  ال يب ك.ر  ، فقدو.فريع ما ي در  حتت عموماهتا

الرد(،   على كقرة لَ  ْ                  وال يَ  ،ه اجلديد ف و  ال . قض  ي عجائبهعص  ر...وما  ال القرآن يس  ت بط م 
                                                           

 .   2/539( اإل.قان 1 
   .62 /1.فس  الطرب  (2 

 .   66 /1( .فس  القرطيب 3 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 123
 

 

ومعىن  ال خيل ( أ  ال يتقادل، وال يبلى حىت يض              جر م ه ال اس، ويودون اس              تبداله، بل القرآن 
 .كتش  عجائبه املتجددة كلما .قادل الزمان.

 .معجزة هللا الباقية ولذلك نرا .فاس  القرآن اجلزئية والعامة ما  الت .ايا وستظل  إت القرآن
 رَ ال ه ع ف ماً آخَ  صلى هللا عليه وآله وسلم.فس  ال يب نقرر أن  في ب ي أن حىت .تضغ القاعداتن،و 

 قائماً على أساسٍّ اجت اد  ٍّ  تلك التفس ، وأن يكون تلك التفس ُ  اآليةُ  بشرطني: أن حتتملَ  ،لآلية
 ن: له حالتا ال بو َ  التفس َ وتلك أن ، صحيغٍّ 

ل ص ٍّ ال حيتمل  بيا ً إما أن يكون  هألن ؛التفسري النبويُّ ال جيوز الزًيدة على : األوىل ةالاحل
 ال جمال للرأ  فيه: ،عن أمرٍّ غييب ٍّ  اكالمً   يكون التأويل، وإما أن

واحل  الذ  .قتل به ال فس قد فسره ": ه (875 ت قول القعاليب :فمثال ماال ُيتمل التأويل
  ال حيل دل املسلم إال إبحدا ثالث خصال: كفٌر بعد  :يف قوله وآله وسلم صلى هللا عليهال يب 

ََواَل يَ ْقتُ ُلوَن ال   ْفَس ال يِت َحر َل ففسر قول هللا .عا : ، (1 "إهان، أو  ىن بعد إحصان، أو قتل نفس((
{ ]الفرقان:  ُ ُ ِإال  اِبحلَْ ِ  كل   :ه اويدخل آية احلرابة، فال هكن الزايدة عليه إال ب ص ٍّ مقل ، [68ا

، اوليس . صيصً  ،من عال ٍّ بعد التأكد من أنه َتصيصٌ  صلى هللا عليه وآله وسلمما خصصه ال يب 
 فالت صيص يل ي العمول فيما .عارضا فيه، وأما الت صيص على بعض أفراد العال فال يل يه.

قال: سأل ا عبد هللا  ابن  ،مسروق ما جاء عنالغييب الذي ال جمال للرأي فيه:  ومثال األمر
ُ ِ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعْ َد َرهبِ ِْم يُ ْرَ ُقوَن{  :مسعود( عن هذه اآلية ََواَل حَتَْسَب  ال ِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل ا

:   أرواح م يف صلى هللا عليه وآله وسلمفقال  ،قال: أما إ  سأل ا عن تلك [169]آل عمران: 
من اجل ة حية شاءت، مث أتو  إ  .لك  عُ رَ سْ .َ  ،معلقٌة ابلعرش وا ق اديلُ  ،ْضرٍّ جو  ط ٍّ خُ 

ا؟ قالوا: أ  شيء نشت ي؟ وحنن فقال: هل .شت ون شيًٍ  ،الق اديل، فاط َلَع إلي م رهبم اط العةً 
 ،افلما رأوا أهنم لن يايكوا من أن ُيسألو  ،مرات نسرع من اجل ة حية شٍ ا. ففعل تلك هبم ثالثَ 

أرواح ا يف أجساد  حىت نُقتَل يف سبيلك مرًة أخرا. فلما رأا أْن  د  رُ نريد أن . َ  ،قالوا: اي رب ِ 
 فال جمال في ا لالست باط. ،فإن احلياة املذكورة يف اآلية قد فسرها احلدية (2 ليس وم حاجةٌ .ُرِكوا((

ينص  على صوٍر فالتفسري ذا هد ر  ي  جتوز الزًيدة على التفسري النبوي، أبن : ةالثاني ةاحلال
 باط يف م ا املفسر ابالست دون أن مينع من استنباط معاٍن أخرى ،بعينها يف معىن اآلية

لم ا االست باط من القرآن تا.ه ع لمصلى هللا عليه وآله وس ال يب  االجت اد  الصحيغ، وتلك ألن 
فال ه ع  ،ملقال ضربٌ  -ه وسلمصلى هللا عليه وآل-.فس ه الكرمي، ونف م من اإلطار العال أن 

 من األمقلة له أولوية الذكر، ومن أمقلة تلك: صلى هللا عليه وآله وسلمبه أمقلًة أخرا إال أن ما ضر 
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صلى هللا عليه يقول: ُسعت رسول هللا  -رضي هللا ع ه-عن عقبة بن عامر  املثال األول:
أال إن القوة  [60{ ]األنفال: َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ و ةٍّ  َوَأِعدُّوا َوُمْ َوهو على امل رب يقول:    وآله وسلم

 .(1 الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي((
كما يف   ،والصواريخ ،والطائرات ،ابملدفعية لكما يف وقت م، أ  ،كان ابلس الأسواء  ،كل شيءٍّ واملراد  الرمي ب

صلى هللا عليه وآله يضا  إ  ما قرره ال يب  ،عصر ، ففي حنو هذا يتسع األمر الست باطٍّ جديد
نبه على  صلى هللا عليه وآله وسلم  إت يتسع معىن القوة ملا هو أكقر من الرمي، ولكن ال يب وسلم

 أعلى أنواري القوة.
ُ ْم َلم ا يَ ْلَحُقوا هِبِْم{ ]اجلمعة:  :ما جاء يف .فس  املثال الثاين:  ، [3ََوآَخرِيَن ِم  ْ

ُ َعْ هُ -ُهَريْ رََة  فَعْن َأيب   ُ فَأُْنزَِلْت َعَلْيِه  ،صلى هللا عليه وآله وسلمقَاَل: ُك  ا ُجُلوًسا ِعْ َد ال  يبِ   -َرِضَي ا
 ؟ فَ َلْم يُ َراِجْعهُ -اَي َرُسوَل هللاِ -َمْن ُهْم  :: قُ ْلتُ ُ ْم َلم ا يَ ْلَحُقوا هِبِْم{، قَالَ ُسورَُة اجْلُُمَعِة ََوآَخرِيَن ِم  ْ 

َيَدهُ َعَلى َسْلَماَن  صلى هللا عليه وآله وسلمَوَضَع َرُسوُل هللِا  ،َوِفيَ ا َسْلَماُن اْلَفارِِسيُّ  ،َحىت  َسَأَل َثاَلاثً 
ال ه ع هذا التفس  ، و (2 ((ِمْن َهُؤاَلءِ  -َأْو َرُجلٌ - الق َُّراي  لََ اَلُه رَِجالٌ  َلْو َكاَن اإِلهَاُن ِعْ دَ    :مُث  قالَ 

صلى هللا عليه ما نقله الطرب  في ا من أهنم العجم، أو مجيع من دخل يف اإلسالل من بعد ال يب  
 كائً ا من كان إ  يول القيامة.  وآله وسلم

حدية امل ضوب علي م والضالني، فكل ا غ  مانعةٍّ من دخول غ  الصور اليت  املثال الثالث:
 ين اآلايت.تكرها ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يف معا

 :-وفقه هللا-ويف تكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب  يدان 
 ال َهَْ ع الت  ْفسَ  ِمْن ِسواهُ  ْفِس ُه َصل ى َعَلْيِه هللاُ      .َ 

 َصِحيِغ ااِلْجِتَ اِد والِقياسِ       َما َدال َمْبِ ياً َعَلى َأَساسِ 
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؟ وما مكانة استنباط باط بعد تفسير النبيما مكانة التفسير النبوي فيما جاز فيه االستن
 ؟:غيره

يف املقدمة وهو ما ص عه علماؤ  من املفسرين كما يف عبارة البي قي  يكون .فس  ال يب 
السابقة، ومن األمقلة اليت ال يف م من التفس  ال بو  في ا احلصر غ  أن للتفس  ال بو  األولوية 

  ذكر القرطيب أربعة أقوال في ما:.فس  امل ضوب علي م والضالني: ف
يف وجاء تلك مفسرا عن ال يب  فاجلم ور أن امل ضوب علي م الي ود والضالني ال صارا:

وابءوا وش د وذا التفس  أيضا قوله سبحانه يف الي ود :  ،د  بن حامت وقصة إسالمهحدية عَ 
وأضلوا كق ا وضلوا عن قد ضلوا من قبل وقال يف ال صارا:  ،(61 البقرة:ب ضب من هللا
وقيل:  ،والضالني امل افقون ،وقيل: امل ضوب علي م املشركون(، 77 املائدة: سواء السبيل

والضالني عن بركة قراءهتا حكاه  ،امل ضوب علي م هو من أسقط فرض هذه السورة يف الصالة
جه مردود ألن ما قال املارود  : وهذا و  ،وليس بشيء ،السلمي يف حقائقه واملاورد  يف .فس ه

 ،.عارضت فيه األخبار و.قابلت فيه اآلاثر وانتشر فيه اخلال  مل جيز أن يطل  عليه هذا احلكم
و.فس  ال يب  ،قلت: وهذا حسن، والضالني عن س ن اودا ،وقيل: امل ضوب علي م اب.باري البدري

 1 "أو  وأعلى وأحسن). 
ل يب صلى هللا عليه وآله وسلم هو التفس  والصحيغ أن املقارنة ه ا ليست صائبة، فتفس  ا

عده اهتداء بتأويله إلظ ار أن اآلية حتتمل املعاين امل تلفة ن بَ الذ  حدد معىن اآلية، و.فس  مَ 
 اليت شرري ل ا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم أن نست بط ا.
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 املصدر الثالث
 -عنهمرضي هللا - الصحابةعن  ا ورد)الصحابة( تفسري القرآن مب

 :-رضي هللا عنهم- الصحابةعن  ا وردب تفسري القرآن مباسبأاملبحث األول: 
  فسر القرآن مبا ورد عن الصحابة رضي هللا عنهم؟س: ملاذا ن

 ألسباب منطقية:حت: 
 :صلى هللا عليه وآله وسلم أهنم املعتارون لصحبة أشرف اخللقالسبب األول: ف

ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم خامت ال بيني، فال بد أن  وهذا االختيار مل يكن عبقًا، وخاصة أن
أثىن علي م هبذا  يكون  لة الوحي ع ه يف مستوا  ل رسالته بعده، وه ا ال عجب أن نرا أن هللا

 املقتضى يف آايت كق ة م  ا: 
ُ ْم ََوالس ابُِقوَن اأْلَو ُلوَن ِمَن اْلُمَ اِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوال ِذيَن ا.    (1 ُ ُ َع  ْ بَ ُعوُهْم إبِِْحَسانٍّ َرِضَي ا

 ، وجعل م فريقني، وقيد الايضي عن، فأطل  تكر السابقني[100َوَرُضوا َعْ ُه{ ]التوبة: 
بعدهم أبن يتبعوهم إبحسان، فذكر هللا أنه رضي عن هؤالء السابقني، وقد أخرب  أنه  الذين

ُ ْم : يف الفساق ل قبل تلكال يرضى إال عن العدول املأمونني بدليل أنه قا َفَِإْن .َ ْرَضْوا َع  ْ
ُ َ اَل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِل اْلَفاِسِقنَي{ ]التوبة:   ، [96فَِإن  ا

يف عدالة  [100[ واآلية ]96اجلمع بني اآلية ] النتيجة اليت نصل إليها عندما 
 الصحابة؟

، وهذا هكن أن يكونوا فاسقنيال رضي هللا ع  م أن الصحابة اجلمع بني اآليتني:  نتيجة
يعين أهنم عدول، وأن اجملرل حًقا هو من ال يايضى عن السابقني من امل اجرين واألنصار 

 مع أن هللا رضي ع  م.
اُء َعَلى اْلُكف اِر ُرَ َاُء بَ ي ْ َ ُ ْم{ ]الفتغ:  (2 ُِ  َوال ِذيَن َمَعُه َأِشد   اآلية. [29َمُحَم ٌد َرُسوُل ا
ُ َعِن اْلُمْؤِمِ نَي ِإْت يُ َبايُِعوَنَك حَتَْت الش َجرَِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِْم فَأَنْ َزَل الس ِكيَ َة ََلَقْد رَ  (3  ُ ِضَي ا

 .[18َعَلْيِ ْم َوأاََثهَبُْم فَ ْتًحا َقرِيًبا{ ]الفتغ: 
آمن ويبني هللا يف آية سورة احلديد أن شر  هذه الصحبة حا ه من آمن قبل الفتغ، ومن  (4

َاَل َيْسَتِو  ِمْ ُكْم َمْن أَنْ َفَ  ِمْن قَ ْبِل اْلَفْتِغ َوقَاَ.َل أُولٍََِك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن ال ِذيَن أَنْ َفُقوا  بعده
ُ ِكَا .َ ْعَمُلوَن َخِب   ُ ُ احْلُْسىَن َوا  ُ  .[10{ ]احلديد: ِمْن بَ ْعُد َوقَا.َ ُلوا وَُكال  َوَعَد ا

َ َنَظَر يف من هذه اآلايت هذه األفضلية، ف -رضي هللا ع ه-عود ابن مسواست بط   ُ َقاَل:  ِإن  ا
َوانْ َتَ َبُه  ،فَ بَ َعقَُه ِبرَِسالَِتهِ  ،فَ بَ َعقَُه ِإَ  َخْلِقهِ  ،صلى هللا عليه وآله وسلمقُ لُ وِب اْلِعبَ اِد فَاْخَتاَر مُحَم ًدا 
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ُ ُ َلُه َأْصَح   ابَ  ُه، َفَجَعَلُ    ْم أَْنَص  اَر ِدي ِ   هِ  ،اِس بَ ْعَدهُ بِِعْلِمِه، مُث  َنَظَر يف قُ ُلوِب ال    َوُوَ رَاَء نَِبيِ ِه  ،فَاْخَتاَر ا
 ، (1 ...(صلى هللا عليه وآله وسلم

تارواما معىن س:   صلى هللا عليه وآله وسلم؟  خامت األنبياءأصحاب  واليكون أن خي 
 ه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وهم ل   وا ما ب َ ل ِ ب َ ي ُ س أبن أو  ال ايعىن أهنم  كذلحت: 

ويف إرساء م  جية األخذ من ، وقاالً  ،وف ماً  ،حاالً غ هم هبم   يقتدأو  ال اس أبن يقتدوا به، ف
 ،ا:  من كان م كم متأسيً رضي هللا ع  م وابن مسعود ،يقول ابن عمر -رضي هللا ع  م-الصحابة 
 ا فإهنم كانوا أبر  هذه األمة قلوابً، وأعمقَ   صلى هللا عليه وآله وسلمصحاب رسول هللا فليتأس  أب

صلى هللا عليه . قوٌل اختارهم هللا لصحبة نبيه  ا حااًل ، وأقوَم ا هدايً، وأحس َ علماً، وأقل  ا .كلفاً 
 . (2 كانوا على اودا املستقيم(فإهنم   ،عوهم يف آاثرهم م، وا.ب ِ فاعرفوا وم فضلَ  ،، وإقامة دي هوآله وسلم

 :ألهنم الطريق  الوحيد  للفهم الصحيح للقرآن الكرميالسبب الثاين: 
 ،وطَب  َقه ح  التطبي  يف الواقع األرضي ،صلى هللا عليه وآله وسلمال يب ه مَ  ِ فَ وتلك أن القرآن الكرمي 

 ونقل ل ا تلك الصحابة رضي هللا ع  م.
بيق النيب صلى هللا عليه وآله وسلم للقرآن، مع أن كاًل منهم إمنا س: كيف نقل لنا الصحابة تط

 نقل شيًئا حمدوًدا؟
م  م نقل شيًٍا من التطبي   كل    ،أصحاب ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ثالثة أص ا  : ألن 

 ال بو  للقرآن الكرمي: 
للقرآن الكرمي داخل  و   ال ب نقلوا ل ا التطبي َ إت  -وتريته ،وهم أ واجه-آله الص   األول: 

  .ويف خاصة نفسه ،بيته
محيط بقية  للقرآن الكرمي يف ال بو    نقلوا ل ا التطبي َ  -كعىن بقية أقاربه-آله الص   القاين: 

 .و.عامله مع عش .ه ،أسر.ه
 .خار  بيتهللقرآن الكرمي  ال بو    نقلوا ل ا التطبي َ فقد سائر أصحابه  الص   القالة:

وال سبيل إ  معرفة  أصحاب ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم(،  :يطل  علي م القالثوالفٍات 
الفٍات وخارجه إال عن طري   صلى هللا عليه وآله وسلم ههذا التطبي  ال بو  للقرآن الكرمي داخل بيت

ف م  احتكارَ إمنا يريد  ود  الطعن اجملردرضي هللا ع  م أمجعني، والطاعن في م  القالث من أصحابه
 . على احلقيقة القرآن الكرمي حتري َ   عن الف م ال بو  له، ف و يريد القرآن ل فسه، وإبعادَ 
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آية كل قد اهتموا مبعرفة ما يتعلق ب -رضي هللا عنهم-ألن علماء الصحابة السبب الثالث: 
 ، بل أعلى من ذلك:ا يقوله ويصنعه األستاذ املتمكناهتمام التالميذ النجباء مب

 ظهر لنا أن الصحابة اهتموا مبعرفة ما يتعلق ابآلًيت هذا االهتمام الكبري؟ س: كيف
مقاًل:  والذ  ال إله إال هو ما نزلت آية رضي هللا ع ه   بن مسعودعبد هللايعرب عن تلك قول  : 

ه بكتاب هللا مين . الُ  أحدٍّ أعلمَ  يف كتاب هللا إال وأ  أعلم فيمن نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكانَ 
حدية أيب عبد ، ويعم تلك رضي هللا ع ه وقد تُِكَر حنو تلك عن سيد  علي، (1 املطااي أل.يته(
 مي يف كيفية .علم الصحابة للقرآن الكرمي. لَ الر ن السُ 

كيف ظهر لنا أن الصحابة اهتموا بكل ما يتعلق ابآلية أعظم من اهتمام التالميذ مبا يقوله س:  
 األستاذ؟

ي ظروا إ  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم نظرة التالميذ إ  األستات فقط، وإمنا نظروا ألن الصحابة مل 
إليه ابعتباره الرسول املبارك الذ  اجتباه هللا، ولذلك كانوا ال يرون م ه شيًٍا إال .عاملوا معه .عامل م 

ࣰرا َونَذِ  ﴿ِإ  ۤ أَۡرَسۡل َ  َك َش  ِ ࣰدا مع ما أمر هللا به من التعزير والتوق   ۦَوَرُسولِهِ  ُ ِ ٱل ِتُ ۡؤِمُ و۟ا بِ  (٨ ا رࣰ يَوُمَبشِ 
 َوُ.َسبِ ُحوُه بُۡكرࣰَة َوَأصِ 

 ، [٩-٨﴾ ]الفتغ اًل يَو.ُ َعز ُِروُه َو.ُ َوقِ ُروُهࣱ
شدة .عظيم الصحابة رضي هللا ع  م  -وهو مشرك–أن عروة بن مسعود الحظ الب ار  ويرو  ل ا 

ُِ  َلَقْد َوَفْدُت َعَلى اْلُمُلوِك َوَوَفْدُت َعَلى قَ ْيَصَر وسلم، فقال:  لل يب صلى هللا عليه وآله  َأْ  قَ ْوِل َوا
ُِ  ِإْن رَأَْيُت َمِلًكا َقطُّ يُ َعظِ ُمُه َأْصَحابُُه َما يُ َعظِ ُم َأْصَحاُب مُحَم دٍّ صلى هللا عليه  وَِكْسَرا َوال  َجاِشيِ  َوا

  ُِ ُ ْم َفَدَلَك هِبَا َوْجَ هُ َوِجْلَدُه ، َوِإَتا أََمَرُهُم وسلم مُحَم ًدا َوا ِإْن .َ َ   َم خُنَاَمًة ِإال  َوقَ َعْت يف َك ِ  َرُجلٍّ ِم  ْ
َما حيُِدُّوَن َدُه وَ ابْ َتَدُروا أَْمرَُه ، َوِإَتا .َ َوض َأ َكاُدوا يَ ْقَتِتُلوَن َعَلى َوُضوئِِه ، َوِإَتا َ.َكل َم َخَفُضوا َأْصَواهَتُْم ِع ْ 

 (.إِلَْيِه ال  َظَر .َ ْعِظيًما َله
 فإتا كانوا كذلك معه صلى هللا عليه وآله وسلم، فكي  كا يبل ه من الوحي؟

و اللحن معرفًة فطريًة مل تشبها شوائب شُّ التمكن يف معرفة اللسان العريب قبل ف  : الرابعالسبب 
مة  :الع ج 
 هللا عنهم، وبني فهمنا للقرآن؟  ما العالقة بني فصاحة الصحابة رضيس: 

فإهنم عرٌب فصحاء مل .ت   ألس ت م، ومل .  زل عن ": فيقول -ر ه هللا– الشاطيب : يبني ل ا تلك 
فإتا جاء ع  م قول أو عمل ، ر.بت ا العليا فصاحت م، ف م أعر  يف ف م الكتاب والس ة من غ هم

 .(2 "واقع موقع البيان صغ اعتماده من هذه اجل ة
 ورد يف فضل علمهم وتعدد مواهبهم: ملا: السبب اخلامس
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ُِ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍّ ف ُِ   ،أَْرَحُم أُم يِت أِبُم يِت أَبُو َبْكرٍّ    :قَالَ َأن  َرُسوَل ا َوَأَشدُُّهْم يف ِديِن ا
ُِ  ُأيَبُّ ْبُن َكْعبٍّ  ،يب طَاِلبٍّ َوأَْقَضاُهْم َعِليُّ ْبُن أَ  ،َوَأْصَدقُ ُ ْم َحَياًء ُعْقَمانُ  ،ُعَمرُ   ،َوأَقْ َرُؤُهْم ِلِكَتاِب ا

 .(1 ...((َوأَفْ َرُضُ ْم َ ْيُد ْبُن اَثِبتٍّ َأال ،َوأَْعَلُمُ ْم اِبحلَْالِل َواحْلَرَاِل ُمَعاُت ْبُن َجَبلٍّ 
 س: ما أثر تنوع مواهب الصحابة العلمية يف فهم القرآن الكرمي؟ 

لى هللا عليه وآله وسلم مواهب م علم ا أن كل م  م له قوة أتث  انطلقت من وع دما عدد ال يب ص
يتفاضلون يف تلك، ونرا ال يب  -لبشريت م–ف م م للقرآن اجمليد، وال بد من االقتداء هبم، لك  م 

َعْن اْبِن صلى هللا عليه وآله وسلم خيرب  أن نقدم م حْسب قوهتم العلمية والعملية، فمقاًل جاء 
ُِ  : قَالَ  وحذيفة بن اليمان ُعودٍّ َمسْ  اقْ َتُدوا اِبلل َذْيِن ِمْن بَ ْعِد  ِمْن َأْصَحايب :   قَاَل َرُسوُل ا

، واألحادية يف فضل علم (2 ((َوَُتَس ُكوا بَِعْ ِد اْبِن َمْسُعودٍّ  ،َواْهَتُدوا هِبَْدِ  َعم ارٍّ  ،َأيب َبْكرٍّ َوُعَمرَ 
 .كق ة  األربعة اخللفاء وغ هم
صلى هللا م لوضع النيب ومباشرهت  ، م ملا نزل فيه الوحي من الوقائعمشاهدهتالسبب السادس: 
ا اليت نزل القرآن العرب وأحواهل   عادات   اخلطاب القرآين يف مواضعه، ومعرفة   عليه وآله وسلم
 :ليبني عالجها

 .قدل.  األمة وقبلت ا واحدة وقد يف اختال ابن عباس حديةُ  دُ رِ وه ا يَ  
 س: كيف نرب  بني متابعة الصحابة لنزول القرآن، وبني تفسريه؟ 

ف م أقعد يف ف م : "يف أمهية .فس  الصحابة فيقول الشاطيب ل ا هدع  ق َ  : يظ ر ل ا اجلواب فيما 
والشاهد يرا ما  ،ويدركون ما ال يدركه غ هم بسبب تلك ،زيل وأعر  أبسباب الت  ،القرائن احلالية

بعض العمومات فالعمل عليه  أو َتصيصُ  ،قاتبعض املطلَ  فمىت جاء ع  م .قييدُ ،  ائبال يرا ال
، فإن خال  بعض م فاملسألة اجت ادية ،وهذا إن مل ي قل عن أحد م  م خال  يف املسألة ،صواب

ف ذا التعجيل حيتمل أن  ((لوا الفطرال يزال ال اس خب  ما عج  :   مقاله قوله عليه الصالة والسالل
بن عفان يصليان  بن اخلطاب وعقمانُ  فكان عمرُ  ،وحيتمل أن ال ،يقصد به إيقاعه قبل الصالة

 .(3 "مث يفطران بعد الصالة ،رافطِ امل رب قبل أن يُ 
 :وفهمٍ  اليت هتدينا العتبار ما ورد عن الصحابة من نقلٍ مثلة األومن 

ِسطُوا يف اْليَ َتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن ََوِإْن ِخْفُتْم َأال  .ُ قْ : تكره : قوله .عا املقال األول
 را ما العالقة بني الشرط واجلزاء؟ .ُ  ،[3ال ِ َساِء َمْقىَن َوُثاَلَث َوُراَبرَي{ ]ال ساء: 
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 عن عروةَ ، فامالبسات نزوورضي هللا ع  ا معىن من معاين هذه اآلية من خالل  .بني ل ا عائشةُ 
ف غب  ،ر ولي اجْ قالت: هي اليتيمة يف حِ عن هذه اآلية، ف ئشة رضي هللا ع  اب  أنه سأل عاالز  بنِ 

 طوا ون  قسِ إال أن يُ  ،نسائ ا، فُ  وا عن نكاح ن يف مجاوا وماوا، ويريد أن يتزوج ا أبدىن من ُس  ةِ 
رسوَل  من سواهن من ال ساء، قالت عائش    ة: مث استفىت ال اسُ  روا ب كاعِ مِ يف إكمال الصداق، وأُ 

ُ ُ يُ ْفِتيُكْم فأن  زل هللا عز وج   ل:  ،بعدُ  صلى هللا عليه وآله وسلمهللا  ََوَيْستَ ْفُتوَنَك يف ال ِ َساِء ُقِل ا
مجالٍّ ومالٍّ ورغبوا يف  إتا كانت تاتَ  قالت: فبني هللا يف هذه أن اليتيمةَ . [127ِفيِ ن { ]ال ساء: 

يف قلة املال واجلمال .ركوها ع  ا  مرغوابالصداق، فإتا كانت  قوها بس ت ا إبكماللحِ ومل يُ  ،نكاح ا
 كحوها إتا فليس وم أن يَ  ،والتمسوا غ ها من ال ساء. قالت: فكما يايكوهنا حني يرغبون ع  ا

 .(1 ويعطوها حق ا ،قسطوا وا األوَّف من الصداقإال أن يُ  ،رغبوا في ا
ي بٍك عن عظيم ف م الصحابة رضي هللا ع  م، إت   مقلةاألمن أحسن املقال القاين: مقال هو 

ُ َما-جاء َعِن اْبِن ُعَمَر، فقد  ُ ُ َع  ْ َ ِة اْبِن الزَُّبْ ِ فَ َقااَل: ِإن  ال  اَس َقْد  -َرِضَي ا َأاَتُه َرُجاَلِن يف ِفت ْ
ا َهْ َ ُعَك َأْن ََتْرَُ ؟ فَ َقالَ: َهْ َ ُعيِن َفمَ  صلى هللا عليه وآله وسلمَوأَْنَت اْبُن ُعَمَر َوَصاِحُب ال  يبِ   ،ُضيِ ُعوا

 :ُ  ُ ُ َ َحر َل َدَل َأِخي، فَ َقااَل: أملَْ يَ ُقِل ا َ ٌة{ ]البقرة: أَن  ا فَ َقاَل:  ،[193ََوقَا.ُِلوُهْم َحىت  اَل َ.ُكوَن ِفت ْ
 ِ ُِ يُن  َ ٌة، وََكاَن الدِ  يُن ِلَ ْ ِ َوأَن ْ  ،قَا.َ ْلَ ا َحىت  مَلْ َ.ُكْن ِفت ْ َ ةٌ َوَيُكوَن الدِ  ُتْم .ُرِيُدوَن َأْن .ُ َقا.ُِلوا َحىت  َ.ُكوَن ِفت ْ

 .(2 هللا
 : در تفسري الصحابة رضي هللا عنهماملبحث الثاين: مصا

 من أين يستنب  الصحابة تفسريهم للقرآن اجمليد؟ ما مصادر تفسري الصحابة؟س: 
تج حنالذ  دا املعلم ناعتمد عليه الصحايب حىت  ال بد من معرفة املصدر التفس   الذ  : 

يف أول مصادر  للعلم َتتصر قاعد.ه اليت قدم اها قاعدة ابن .يميةَ  ، وقد وضعَ ذا التفس فيه هب
وصاغ تلك الشيخ الطالب ، (3  العلم شيئان: إما نقٌل م ص د ق، وإما حبٌث حمقق : فقال ، سالتف

 :-وفقه هللا– يدان 
قَا   ا ال    والِعْلُم إم    ، وإم ا الَبْحُة َحْيُة ُحقِ َقااَنص   ْقُل َحْيُة ُصدِ 

 املصادر األربعة اآل.ية:  إ  نساسني، ويرجع هذان األساسافتفس  الصحابة ال خير  عن هذين األ
 املصدر األول: .فس  الصحايب ابل قل عن القرآن الكرمي.

  يب صلى هللا عليه وآله وسلم.املصدر القاين: .فس  الصحايب ابل قل عن ال
 املصدر القالة: .فس  الصحايب ابل قل عن أهل الكتاب.
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 املصدر الرابع: .فس  الصحايب ابالجت اد.
  :يف اآليت فل فصل هذه املصادر

  :تفسري الصحايب ابلنقل عن القرآن الكرمي: من مصادر تفاسري الصحابة األول صدرامل
ن جربيل عليه السالم حىت نقل أبهنم ينقلون عن القرآن س: هل أيخذ الصحابة تفسريهم ع

 الكرمي؟
 فل أخذ مقًاال على .فس هم مث هك  ا أن  يب عن هذا السؤال:  

قال: سألَت أحًدا فََوَشاِهدٍّ َوَمْشُ ودٍّ{  قوله .عا : عنرضي هللا ع  ما  احلسن بن عليرجٌل  سأل
ويول   يعين ال حر(، يول الذبغ :، فقاالرضي هللا ع  م  الزب وابنَ  ،عمر ابنَ  قبلي؟ قال: نعم، سألتُ 

َ ا ِمْن ُكلِ  صلى هللا عليه وآله وسلمولكن الشاهد: محمد !اجلمعة  قال: ال ، مث قرأ: ََفَكْيَ  ِإَتا ِجٍ ْ
َ ا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِ يًدا{ ْوٌل جَمُْموريٌ َلهُ ال  اُس واملش ود: يول القيامة، مث قرأ: ََتِلَك ي َ  ،أُم ةٍّ ِبَشِ يدٍّ َوِجٍ ْ

 .(1 َوَتِلَك يَ ْوٌل َمْشُ وٌد{
ف را اختال  ثالثة من الصحابة يف .فس  آية واحدة، وهذا ي بٍ ا أبهنم إمنا نعود للسؤال جمدًدا: 

فسروا القرآن كا ظ ر وم، وقد يستدل أحدهم على صحة .فس ه بف مه آلية أخرا، ف بط ا ابآلية 
 محل ال قاش.
 نتعامل مع هذا النوع من التفسري الصادر عن الصحابة رضي هللا عنهم؟ كيف
 .احلديقية للتأكد من ثبوت الرواية طب  على الرواية املوقوفة املعاي َ نيف هذه احلالة أواًل: 
جية أقواوم من حية املنت، فم  ا ما له حكم الرفع، وم  ا ما القواعد املتعلقة  طب  اثنًيا: ن

بل .ُ َرج ُغ حجيُته إتا كان صادراً عن مفسرٍّ امتلك مؤهالتٍّ  ،يف تا.ه ، فليس  جةٍّ ت ادٌ واج هو رأ ٌ 
 .-رضي هللا ع  م-كابن عباس، أو كعمر بن اخلطاب، أو كعلي بن أيب طالب   ،مل هتْلك ا غ ه

اثلقًا: يصبغ .فس  الصحايب بف مه للقرآن الكرمي مكان استٍ اس ال احتجا ، وال بد أن نف م 
 ما تهب إليه. استدالله ابلقرآن، وهل هو ظاهر أل ال في

يعرب عن ف مه إال أن  ابلضر  ألنتفس  الصحايب للقرآن ابلقرآن يف هذه احلالة ليس  جة ف
 يكون االستدالله لف مه نية، ووجه االستدالل قطعي مطاب .

                                                           

   .(335 /24  كرشا  ت البيان جامع=  الطرب  .فس  (1 
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 :يه وآله وسلمعن النيب صلى هللا عل تفسري الصحايب الذي يعود للنقلاملصدر الثاين: 
 س: ما أحوال تفسري الصحايب عندما ينقل عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؟ 

  له األحوال اآلتية:حت:  
صلى هللا عليه وآله  الصحايب ب سبة التفس  إ  ال يب عَ وهو أن ُيصرِ   :احلقيقي : املرفوعأواًل 

{ ]االنشقاق:  :يف .فس  -رضي هللا ع  ما-ابن عباس  قول ، ومقاله(1 وسلم ََلاَيَْكُب  طَبَ ًقا َعْن طََب ٍّ
رضي -، وعن عمر بن اخلطاب (2 صلى هللا عليه وآله وسلم: حاالً بعد حال، قال هذا نبيكم [19

 :فأ.ى على هذه اآلية ،فقرأ ،فدخل تات يولفقرأه،  ،ن إتا دخل بيته نشر املصح كا  -هللا ع ه
فاشت ل وأخذ  [82ِإهَاهَنُْم ِبظُْلمٍّ أُولٍََِك َوُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْ َتُدوَن{ ]األنعال: َال ِذيَن آَمُ وا َومَلْ يَ ْلِبُسوا 

وقد .را أَ   نظلم  ،فقال: اي أاب امل ذر! فتال هذه اآلية -رضي هللا ع ه- مث أ.ى ُأيب  بن كعب ،رداءه
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم{  : .عا يقول هللا ،فقال: اي أم  املؤم ني! إن هذا ليس بذاك ،ونفعل ونفعل َِإن  الشِ 

 ، (3 إمنا تلك الشرك ،[13]لقمان: 
 فهل هذا التفسري كان فهًمأ أليب أم هو مرفوع؟ 

 ،ه ال يب صلى هللا عليه وآله وسلمعلم ا من الرواايت األخرا أن ما قاله أيب  رضي هللا ع ه قال
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وإما أن يكون له حكم فإما أن يكون مرفوًعا أ  ُسعه أيب عن ال يب 

الرفع أ  حىت لو مل يسمعه أيب من ال يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقد واف  قول ال يب صلى 
 هللا عليه وعلى آله وسلم.

أنه فإنه ورد عن ابن عباس فيه  ،الذ  يف سورة الك   وكما يف .فس  صاحب موسى
 ،هو خضر :قال ابن عباس زار  يف صاحب موسىقيس بن حصن الفَ بن  ُتارا هو واحلرُّ 

إين ُتاريت أ  وصاحيب هذا يف صاحب موسى  :فقال ،فدعاه ابن عباس ،فمر هبما أيب بن كعب
نعم ُسعت رسول هللا  :يذكر شأنه؟ قال هل ُسعت ال يب  .هي ِ قِ إ  لُ  الذ  سأل موسى السبيلَ 

 وتكر أنه اخلصر، (4 ...(( احلديةن بين إسرائيل جاءه رجل  بي ما موسى يف م  م  :يقول ،
 .ف ذا يعد مرفوًعا حقيقًيا ابل سبة أليب ومرفوًعا حكمًيا ابل سبة البن عباس رضي هللا ع  م

عليه أ  له حكم الرفع عن ال يب صلى هللا  ،ابملرفوع احلكمي اآلية   الصحايبُّ  ر  س   ف  أن يـ  اثنياً: 
  ع بذلك.وآله وسلم وإن مل يصر 

 وهنا ال بد أن نسأل: ما املرفوع احلكمي؟

                                                           

 .  162 /1( انظر: قواعد التفس  1 
 .  1885 /4( الب ار  2 
 .257 /7( الطرب  3 
  . 40 /1( الب ار  4 
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 : أوصا  مخسةهو ما مت التأكد من أنه خالٍّ من 
 ، ال يتعل  برأ ٍّ است بطه الصحايب (1
 ، (1 أو شرع غريب ،وال له .عل  ببيان ل ةٍّ  (2
أنه عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم  الً إت يرجع محتمِ   وال يتعل  ب قلٍّ عن صحايب آخر (3

 ، غ  تلك وحيتمل
 ، أو املتوق  في ا املكذ بة وأقة املصد   وال يتعل  ب قلٍّ عن اإلسرائيليات (4
 لة للسببية. وال يتعل  أبسباب ال  زول احملتمِ  (5

فإتا اجتمعت هذه األوصا  اخلمسة فع د تلك نستطيع أن نقول: .فس  الصحايب ه ا له 
أو أقرب  ،امرفوعً  والبحة بعد السرْب    ا  دهلك ،يف ظاهره هذا التفس  رأايً  قد يكونحكم الرفع، و 

 .(2 "ال الرأ  ،ألنه من ابب الرواية"إ  املرفوري احلكمي 
أما ن :  قاال -رضي هللا ع  ما-ومن أمقلته: ما جاء عن أيب هريرة، وأيب موسى األشعر  

هَبُْم َوأَْنَت فِ  :وبقيت األخرا ،مضت إحدامها ُ ُ لِيُ َعذِ  هَبُْم َوُهْم ََوَما َكاَن ا ُ ُ ُمَعذِ  يِ ْم َوَما َكاَن ا
هللا بن عمرو ورد عن عبد ف ذا التفس  له حكم الرفع بدليل أنه ، (3 ([33َيْستَ ْ ِفُروَن{ ]األنفال: 

أ  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم من -مث نفخ  قال يف حدية الكسو : -رضي هللا ع  ما-
أمل .عدين أن ال .عذهبم وأ   ،مث قال:   رب ، أ  أ ((فقال:   ،يف آخر سجوده -شدة أتثره

من صال.ه  صلى هللا عليه وآله وسلم(( ففرغ رسول هللا ؟في م؟ أمل .عدين أال .عذهبم وهم يست فرون
 . (4 وقد أمحصت

. (18 ال جم:لقد رأا من آايت ربه الكربا يف قوله .عا : بن مسعوداوكما يف قول 

، فال هكن أن يقول هذا ابن مسعود كحض رأيه  ألنه (5قد سد األف   ا أخضررأا رفرفً  :قال
ومل  ،ما ال جمال للرأ  فيهفيملا هو مقرر من أن قول الصحايب قال الزرقاين: "ولذا  يتعل  ابل يب،

 .(6 "يعر  ابألخذ عن اإلسرائيليات حكمه حكم املرفوري
تفســــري  كل    دُّ ع  هل يـ  ء حديثية معتربة، فس: اإلمام أبو عبد هللا احلاكم صــــاحب املســــتدرك له آرا

 للصحايب مرفوعًا؟

                                                           

 .  197( بل ة األريب ص1 
 .  1522 /3( مسلم 2 
 ، وقال: هذا حدية صحيغ على شرط مسلم ومل خيرجاه.  726 /1( احلاكم 3 
 .  382 /1( أبو داود 4 
  .1841 /4  الب ار  (5 

  .33 /1م اهل العرفان (6 
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أن .فس         الص       حايب  وهو الذ  حنمل عليه قوله: "على ا،مرفوعً الذ  تكر ه ال وري  : ال! بل يعد 
ومن فقال: " "علول احلدية"، وقد صرع بذلك يف (1 والت              زيل حدية مس د" الذ  ش د الوحي

يف قول هللا عز وجل:  -عن أيب هريرةمث أس         د –ية كق ة املوقو  الذ  يس        تدل به على أحاد
لواحة للبش              ر:فتلفح م لفحة فال .ايك حلما على  ،.لقاهم ج  م يول القيامة  :قال (29 املدثر

فأما ما ، قال: وأش    باه هذا من املوقوفات .عد يف .فس      الص    حابة (عظم إال وض    عت على العراقيب
قال:  -عن جابر وأس       د-فإنه  ،ا نقوله يف غ  هذا ال ورينقول يف .فس        الص      حايب مس       د فإمن

ف   أنزل هللا عز وج   ل:  ،ك   ان   ت الي ود .قول: من أ.ى امرأ.   ه من دبره   ا يف قبل    ا ج   اء الول   د أحول
وا حرثكم أىن شٍتمأنساؤكم حرث لكم ف. :223 البقرة،) 

الصحايب الذ  ش د  فإن  وليست كوقوفة ،قال احلاكم: هذا احلدية وأشباهه مس دة عن آخرها

، فعد (2  "فإنه حدية مس د ،زيل فأخرب عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا وكذا الوحي والت 
ل املرفوري لظ ور يلكلمة  لواحة(، أما القاين فعده من قب ل و    ألن حقيقته .فس ٌ   األول موقوفاً 

 .تلك
  ))من السنة كذا((: :اثلثاً: أن يقول صحايبٌ 

 صحايب: من السنة كذا أو حنوه من األلفاظ والعبارات، فهل أيخذ حكم الرفع؟إذا قال ال
كما قال ابن   ،احلكمي ِ  هو من املرفوريِ  :فقيل ع خال ،يف اعتبار هذه اللفظة .دل على الرف

 ،، وهو مذهب الب ار  ومسلم(3 «وهو .رمجانه ،عباس .فس ًا للقرآن وال سيما قول ابنِ »كق : 
 .(4 ه (852 ت ركما يقول ابن حج

، فال ب   د من  وته   ب بعض أه   ل العلم إ  أن ه   ذا التعب  ال ي   دل على الرفع، وهو الظ   اهر ع    د
إت قد   يريد الرواية ال الرأ التأكد من أن الص          حايب ع دما قال .فس           ًا وربطه بعبارة مقل هذه إمنا 
كون .عب ه عن تلك بكلمة ي س  ب الص  حايب إ  الس   ة ما يظن أهنا كذلك يف ف مه ال يف روايته، في

، وص  ار هذا ي س   ة( أهنا س   ة يف نظر القائل، ال أن ه اك رواية قطعية .دل عليه، وهبذا أخذ الش  افع
أنه  بن عبد الر ن الرأ عن ربيعة فقد ورد  ،التوق  عن اجلزل ابلرفع هو آخر ما وص               ل إليه فكره

كم   :قال .عشرون :قال ؟كم يف اث تني  :قال .عشر :قال ؟كم يف إصبع املرأة  :سأل سعيد بن املسيب
واش    تدت  ،حني عظم جرح ا :قال ربيعة .عش    رون :قال ؟كم يف أربع  :قال .ثالثون :قال ؟يف ثالث

 :قال .عامل متقبت أو جاهل متعلم :ربيعة قال ؟أعراقي أنت :قال -أ  ديت ا-ل اقْ مص   يبت ا نقص عَ 
 على أن "إهنا س           ة"لايدد يف قبول ما يقال: ، وقد بني الش          افعي هذا ا(5بن أخي إهنا الس           ة ااي 

                                                           

  .283 /2احلاكم( 1 

  .473 /2، وانظر: اإل.قان59 صمعرفة علول احلدية  (2 

 .  319 /1( .فس  ابن كق  3 
ى عمول ، وع د  .ردٌد يف اجلزل بذلك  إت إيرادمها ألحادية من هذا القبيل ال يدل عل553 /3كما يف   ،( صرع بذلك كق اً يف فتغ البار 4 

ال كل ما  ،القاعدة ع دمها إال بتصريغ م  ما، وتلك مفقود.. غاية ما يف األمر أن يكو  جعال األحادية اليت ورد في ا مقل تلك من قبيل املرفوري
 ورد فيه ال سبة املذكورة.  

  .412 /5، وابن أيب شيبة222 /9، وقد رواه عبد الر اق96 /8س ن البي قي الكربا  (5 
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بن املس  يب هي الس   ة أش  به املا قال فقال .عليقاً على هذه الرواية: " ،يقص  د به الرفع جزماً  الص  حايب
إتا كان  "الس          ة" :وال يكون فيما قال س         عيد...أو عن عامة من أص         حابه أن يكون عن ال يب 

مث وقفت  ،وقد ك ا نقول به على هذا املعىن ،را وهللا أعلم.باري فيما ناخيال  القياس والعقل إال علم 
ا نفاتً  "الس       ة" :مث ال  د لقوله "الس       ة" :ل إ  قد  د م  م من يقولبَ وأس      أل هللا اخل ة من قِ  ،ع ه

فق  ال .عقيب  ًا على تل  ك بعض املت  أخرين  ، وقرر تل  ك(1 "والقي  اس أو  ب   ا في   ا ،أبهن  ا عن ال يب 
، يعين (2 "ليس يف حكم املرفوري كما هو مقرر يف   املصطلغ ( "الس ة" :قوله: "و كالل ابن املسيب

 .ما  لت مايدًدا يف قبول تلك، و (3 ورجغ الرفع إتا كان عن الصحايب ،إتا كان من كالل التابعي

فأعادوها إ  ف م  ،ن املراد س      ة  يد ال س      ة ال يبأوأش     ار الذين عارض     وا احلكم الوارد هاه ا إ  
 .(4 د ي

 اجلزل أبن هذا التعب  يدل على الرفع، فمىت يكون مرفوعاً، ومىت يكون موقوفاً؟ وإتا كان الراجغ عدلَ 
اجلواب: األصل فيه أنه موقو  حىت أييت ما يدل على رفعه كأن يصرع ابلرفع، أو يكون كالمه ٍا ال 

 .(5 اجت اد فيه، ومل يعلم ابألخذ من االسرائيليات كما حققه الزركشي
 :ان، وهنينار  م  علينا، وأ   م  ر   لنا، وح   ل  ح  ومما يدخل يف املرفوع قول الصحايب: أ   رابعاً:
 ،أمر  بكذا وهني ا عن كذا :أحل ل ا وحرل علي ا كذا مقل قوله :قول الص       حايبقال ابن حجر: "فقد 

حل في من املرفوري ، وجعله رض    ي الدين ا(6 "ألهنا يف معىن املرفوري  فيحص    ل االس    تدالل هبذه الرواية
كمي  إت ما  ال االحتمال يف ال فس ش              يء من جعله ض              من املرفوري احل :يوعند(، 7 احلكمي

 .قائماً 
حيتمل أن يكون قرر تلك ب اء على نقل   من الس       ة كذا، أو أحل ل ا كذا( :ع دما قال لص      حايبُّ فا

 حكم املرفوري،خاص يف املسألة عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، ويف هذا يصبغ له 
 ،ب اء على نص              وص عامة أ  ب اء على قواعد االجت اد ، وف مهعرب عن رأيهقد وحيتمل أن يكون 

الذ  حيتمل فيه أن يكون ذا حرال، فإنه يعرب عن رأيه شأَن املفىت ع دما يقول للعامي: هذا حالل وه
 هذا من البحة د يففال بقائًما على دليل ص             حيغ، وحيتمل أن يكون قائًما على اجت اد مرجوع، 

ابن ك  ذل  ك وج  دت و  ،(8 في  ه يف مواض              ع أخرا ، ول  ذا تكر ابن حجر اخلال َ عن قرائن مرجِ ح  ة
عبارة .دل يذكر هذا الرأ  عن الص   حايب الذ  يف ".وض   يغ األفكار" يقرر حنو هذا الص    عاين األم  

ا أن يكون مس              تفادً  حيتمل إت  دلياًل على نقله عن ال يبفليس تكره تلك  ،على حترمي أو إجياب
وهذا التحرير الذ  حرر ه هو  ،زل برفعه فال  ، أ  قواعد االجت اد( أو عن القواعد ،من ال يب 

                                                           

حية ضع  األحادية الواردة يف نقص دية املرأة، مع أن األثر الوراد عن 420 /4، وراجع: نصب الراية 96 /8لبي قي الكربا س ن ا (1 
  .309 /7سعيد بن املسيب صحيغ كما يف إرواء ال ليل

 .309 /7إرواء ال ليل  (2 

 .603صالقمر املستطاب ، وانظر: 523 /1فتغ البار  (3 

 .380 /1، أصول السرخسي403 /6عانظر: بدائع الص ائ (4 

 .434 /1ال كت على مقدمة ابن الصالع (5 

  .26 /1.ل يص احلب  (6 

  .92 /1قفو األثر  (7 

  .حية أورد في ا ثالثة أقوال 243 /4انظر: فتغ البار   (8 
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وأيب  ،وأيب جعفر الطرب  ،واإلمال الش      افعي ،حيب الص      حيغامعتمد خل  كق  من كبار األئمة كص      
  .(1الرب يف آخرين  وابن عبد ،والبي قي ،وابن مردويه يف .فس ه املس د ،جعفر الطحاو 

 : إىل ثالثة أقسام أهل العلم هذا النوع قسمو 
 عن إخبار الصحايب الذ  مل خيرب وهو  " أ  هو يف حكم املرفوري،القويل احلكمياألول: "

أو اآل.ية كاملالحم  ،ن األحوال املاضية كأخبار األنبياءمتقدمة ما ال جمال لالجت اد فيه الكتب امل
فإنه ال سبيل   خمصوص على فعلٍّ  خمصوص أو عقابٍّ  أو عن .ر.ب ثوابٍّ  ،لقيامةوالفنت وأهوال يول ا

 .لسماري عن ال يب ابإليه إال 
 .يفعل الصحايب ما ال جمال لالجت اد فيه: أبن الفعلي احلكمي القاين:

 .( 2خيرب الصحايب أبهنم كانوا يفعلون كذا يف  مان ال يب  : أبنالتقرير  احلكميالقالة: 
 حكم املرفوري، ويظل ال قاش فيه قائًما.وهذا يف 

 املصدر الثالث: تفسري الصحايب الذي يعود إىل النقل عن أهل الكتاب: 
 وأييت حتقيقه يف مصدر ال قل عن أهل الكتاب إن شاء هللا.

 :، وفيه املسائل اآلتيةإىل البحث احملقق )االجتهاد( : تفسري الصحايب الذي يعوداملصدر الرابع
 :الصحابة رضي هللا عنهمالبحث احملقق )االجتهاد( يف تفسري جواز : ىلو األ املسألة

مع أن هللا أن جيتهد يف التفسري هل جيوز لصحايب يف عهد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 
 ،[7احلجرات: }و اع ل م وا أ ن  ف يك م  ر س ول  اَّلل   ل و  ي ط يع ك م  يف  ك ث رٍي م ن  األ  م ر  ل ع ن تُّم { ]يقول: 
 }ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله{؟ ويقول:

دون نك   وال يوجد دليل على  -رضي هللا ع  م -جيو  االجت اد من الصحابة نعم! اجلواب: 
-قد أجاب الطاهر بن عاشور و ألن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم علم م االجت اد، ال  ي ع ه، 

 :التفس  بتقعيدٍّ مجيل، فأخرب أنعن ما ورد من هنيٍّ على  -ر ه هللا
 :إما أن ال خيلو"ال  ي 

 االست باط،  و.ركَ  ،على ال قل واملسموري يكون املراد به االقتصارَ 
 ا آخر، أو يكون املراد به أمرً 

 -رضي هللا ع  م-ن الصحابة أن يكون املراد به أال يتكلم أحد يف القرآن إال كا ُسعه  فإ وابطلٌ 
صلى هللا عليه وليس كل ما قالوه ُسعوه من ال يب  ،واختلفوا يف .فس ه على وجوه ،وا القرآنؤ قد قر 
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وعلمه التأويل((  فإن  ،قال:   الل م فق ه يف الدين صلى هللا عليه وآله وسلم  فإن ال يب وآله وسلم
 ، (1 "؟فما فائدة َتصيصه بذلك ،كالت  زيل  ،اكان التأويل مسموعً 

: هل يفة قال: قلت لعليأيب جح حديةُ  جيت دون يف ف م القرآن أن الصحابة ك  هم قدويؤكد 
فهمًا ما أعلمه إال  ،من الوحي إال ما يف كتاب هللا؟ قال: والذ  فل  احلبة وبرأ ال َسمة ع دكم شيءٌ 

فذكر عدًدا من املسائل . قلت: وما يف الصحيفة؟ وما يف هذه الصحيفة ،يعطيه هللا رجالً يف القرآن
 . (2 وعة عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلمالفق ية املسم

راد هبا ال  ي راد هبا ال  ي عن اخلوض يف التفس ، بل يُ وال صوص الواردة يف ال  ي عن تلك ال يُ 
ما هو واضٌغ من آييت  احلجرات(، ك  ،عن مضادة أمر هللا، وأمر رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم

جياو  املصدرين  أال مقبول بشرط أو غ هر عن الصحايب وهذا يعين أن التفس  االجت اد  الصاد
كا يفتغ  املعاين الل وية اجلائزة يف الكلمة والايكيب من  ييضمث  ،ع إلي مارجِ األولني للتفس ، بل يَ 

 .هللا له
س: فهل فسر أحد من الصحابة شيًئا من القرآن اجمليد يف عهد النيب صلى هللا عليه وآله 

 وسلم؟ 
 فصيل ذلك يف املسألة الثانية:حت: نعم، وت

صلى هللا عليه وآله يف عصر الرسول  -رضي هللا عنهم-جتهاد الصحابة ال انتحالاملسألة الثانية: 
 : وسلم

 ومن تلك:  اجتهادهم،احلالة األوىل: أن ي ق ر  الرسول
َلةٍّ اَبرَِدةٍّ يف : َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَالَ ما جاء  (1  ،الِسلِ َغْزَوِة َتاِت الس   اْحتَ َلْمُت يف لَي ْ

ْلُت أَْن أَْهِلكَ  َفْقُت ِإْن اْغَتس  َ ْبغَ  ،فََأش  ْ َحايب الص  ُّ ل ْيُت أبَِص  ْ َفذََكُروا َتِلَك  ،فَ تَ َيم ْمُت مُث  ص  َ
َحاِبَك َوأَْنَت ُجُ بٌ    :فَ َقالَ  لِل  يبِ   ل ْيَت أبَِص   ْ َعيِن فََأْخرَبْ.ُُه اِبل ِذ  َم  َ  .((؟اَي َعْمُرو ص   َ

الِ  َ يَ ُقولُ  :َوقُ ْلتُ  ،ِمْن ااِلْغِتس        َ  ُ ُ َ َكاَن ِبُكْم  :ِإين ِ ُسَِْعُت ا ُكْم ِإن  ا َواَل .َ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفس        َ
ُِ  ( 29 ال ساء: َرِحيًما ًٍا  َفَضِحَك َرُسوُل ا  .(3َومَلْ يَ ُقْل َشي ْ

أََفال هللا يوماً  ما رواه الطرب  عن هش              ال بن عروة عن أبيه، قال:  .ال رس              ول (2
(، فقال ش              اب من أهل اليمن: 24 محمد:  يَ َتَدب  ُروَن الُقْرآَن أَْل َعَلى قُ ُلوبٍّ أَقْ َفاُوَا

بل علي ا أقفاوا، حىت يكون هللا  عز وجل( يفتح ا أو يفرج ا، فما  ال الش            اب يف 
  .(4 حىت ُويل َ فاستعان به(نفس عمر 
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كحدية فهذا مرفوعٌ فهمهم لآلية،  صلى هللا عليه وآله وسلملرسول ا ح  أن ي ص ح   احلالة الثانية: 
، [8ََفَسْوَ  حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِس ًا{ ]االنشقاق: يف .فس  قوله .عا :  -رضي هللا ع  ا- عائشة

حية صحغ  (1 [71ََوِإْن ِمْ ُكْم ِإال  َوارُِدَها{ ]مرمي: وحدية حفصة يف .فس  قوله .عا : 
 ف م ا يف اآليتني.  ي ماتلكل

 س: فكيف نتعامل مع اجتهاد الصحايب يف التفسري إذا مل يكن مرفوًعا وال له حكم الرفع؟ 
 ،صلى هللا عليه وآله وسلمه النيب مل يقر   : حجية اجتهاد الصحايب يف تفسري اآلية إذاالثالثة املسألة

  :أو مل يكن مرفوعاً 
ويلزل ، خطأٌ  ف ذا يعين أن التفس َ  ،آله وسلم بعد أن علمهأما إتا مل يقره ال يب صلى هللا عليه و 

مقل حدية عد  بن حامت يف اخليط األبيض  الرجوري إ  ما صححه ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم
ويرجع اعتباره وعدل اعتباره إ  احلاالت  و يف حجيته  رأ (، ف امل يكن مرفوعً إتا وأما ، واألسود
 :اآل.ية

كإمجاع م على " ،ألنه إمجاريٌ  حجة،تفس هم ف ،إتا ا.ف  الصحابة يف هذا االجت اد :احلالة األوىل
من األل، وأن املراد من الصالة يف سورة اجلمعة  :أن املراد من األر واألخت يف آية الكاللة األو 

وكذلك املعلومات ابلضرورة كل ا ككون الصالة مرادا م  ا اويٍة امل صوصة دون  ،صالة اجلمعة
 . (2 لدعاء والزكاة املال امل صوص املدفوريا

 :(3)وال يعلم له خمالف ،احلالة الثانية: أن ينقل عن أحدهم ويشتهر
 ماهنم ف ي حجة ع د  ومل . كر يف ،وأما أقوال الص             حابة فان انتش             رتف ذا قال فيه ابن .يمية: "

املس         ألة ليس         ت قطعية بل ف العلماء" ع د مجاه " :وجيب أن يالحظ أنه قال ،(4 "مجاه  العلماء
 .يتطرق وا االحتمال

 علم له خمالف: هم لكن دون االشتهار وال ي  نقل عن أحد  الثالثة: أن ي   ةاحلال
ف ذا فيه نزاري  ،ومل يقل بعض        م خبالفه ومل ي تش       ر ،ن قال بعض        م قواًل إو ف ذا قال فيه ابن .يمية: "

، (5 "املش   ور ع ه والش  افعي يف أحد قوليه ومج ور العلماء حيتجون به كأيب ح يفة ومالك وأ د يف
وإتا كانت الس               ابقة .ظل احتمالية ف ذه أو  م  ا ابالحتمال، وب اء على تلك فال حيتج هبا على 
 ،اآلراء التفس               ية امل تلفة، ومن أمقلة تلك: اآلراء اليت . قل يف ابب اإلعجا  العلمي مقاًل حديقاً 

مع أن يف .فس     بعض اآلايت حجة دام ة، أو قطعية،  فقد جيعل بعض    م ما جاء عن الص   حابة
 -وفقه هللا–.ردداً يف قبول القاعدة اليت تكرها الدكتور خالد الس    بت   كما أن ع داملس    ألة محتملة،  
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هبذا الش  أن، ونص   ا: قول الص  حايب مقدل على غ ه يف التفس    إن  "قواعد التفس   "يف كتابه القيم: 
أخرا، ويكفي يف  ي ب ي أن يكون بقري ةٍّ  ، إت يظ ر أن التقدميَ (1 عليهكان ظاهر الس        ياق ال يدل 

، ويذكر الش   وكاين التفص   يل -ر ه هللا .عا -بعض املفس   رين وا كالش   وكاين م اقش   ة هذه القاعدة ردُّ 
 يف التفس : التايل يف حجية اجت اد الصحابة

 م اير للمعىن الل و  بوجه من من األلفاظ اليت قد نقل ا الش    رري إ  معىناالجت اد كان   إتا (أ
 .ف و مقدل على غ ه ،الوجوه

كواح د من أه ل الل   ة املوثوق   الص              ح  ايبف   ،األلف  اظ اليت مل ي قل   ا الش              رريمن وإن ك ان  (ب
فإتا خال  املش ور املستفيض مل .قم احلجة علي ا بتفس ه الذ  قاله على مقتضى ل ة  ،بعربيت م
 .التابعني واتبعي م وسائر األمةفاألو  .فاس  من بعدهم من  ،العرب

 س: فما خالصة ما سبق يف اجتهاد الصحايب يف فهم اآلية؟
لقرآن ابلقرآن فس   ر اآلية، أو من اط ف مه رأايً يف معىن اآلية دون إمجاري، أو اس   ت بالص   حايب إتا رأا 

 اساً، ولك ه استٍ ستأنس كا جاء ع هعن صحايب آخر، أو عن اإلسرائيليات...فيُ   قلٍّ بابجت اده، أو 
قال البي قي: " ف حن إمنا ص   ر  إ   فقدعلى الذ  رجحه احملققون من أهل العلم، األخذ به ال يلزل 

، (2 احلال على غ ه " ة.فس     الص   حايب  الذ   ل احلدية لفض   ل علمه بس   ماري املقال ومش   اهد
 ه رض  ي هللا ع  م أن وقال ال وو : "وامل تار ع د األكقرين من األص  وليني وهو مذهب الش  افعى وغ

ه على ه من اجملت دين موافقتَ وال يلزل غ ُ  ،.فس        الص      حايب إتا كان خال  ظاهر اللفظ ليس  جة
وجيب احلمل  ،جع إ  أتويلهف ُ  ،وأما إتا مل يكن يف ظاهر احلدية ما خيالفه أبن كان جمماًل  ،.فس   ه
ولكن ال يقص       ر العمول عليه  (3  بتوقي " ال حيل له  له على ش       يء إالألنه إتا كان جمماًل   عليه

 .(4 كما بني بعد تلك، وكذلك قرر ابن مجاعة
عن الصــــــحايب ومل يكن مرفوًعا وال له حكم الرفع، فهل مينع من أن يقال قول فإذا ورد تفســــــري 

  آخر يف معىن اآلية؟

 بط ا وع د الش   وكاين ال ه ع ورود وجه يف .فس     اآلية عن الص   حايب من وجوه أخرا يس   ت ( 
ا ما يقتصر الصحايب ومن بعده من السل  على وجه واحد ٍا يقتضيه ال ظم القرآين كق ً ف ،غ ه

 ،ومعلول أن تلك ال يس        تلزل إمهال س        ائر املعاين اليت .فيدها الل ة العربية ،ابعتبار املعىن الل و 
وس  ائر - لم املعاين والبيانوال إمهال ما يس  تفاد من العلول اليت .تبني هبا دقائ  العربية وأس  رارها كع

فإن التفس        بذلك هو .فس        ابلل ة  العلول األخرا اليت يري ا هللا هبا آاي.ه يف اآلفاق واألنفس 
وقد أخر  سعيد بن م صور يف س  ه وابن امل ذر والبي قي يف  ،ال .فس  كحض الرأ  امل  ي ع ه

إمنا هو كالل جامع يراد م ه هذا  ، كتاب الرؤية عن سفيان قال: ليس يف .فس  القرآن اختال
 .(5وهذا 
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لعمرك إهنم لفي : .رجيغ القعاليب يف .فس  قوله .عا : ومن األمثلة التطبيقية هلذا عند املفسرين
أحسن ألن   وما تكره اجلم وربقوله: " لل يبأن اخلطاب ( 72 احلجر: سكرهتم يعم ون

فلم يقتصر على جمرد كونه  (1 "مقدل على غ هوألنه .فس  صحايب وهو ، اخلطاب خطاب مواج ة
 .قوالً لصحايب حىت أضا  قري تني مها: رأ  اجلم ور، وكون اخلطاب خطاب مواج ة

فال يكون قوُل أحدهم حجًة على اآلخر، كما قال ابن  ،إتا اختلفوا يف االجت اد :احلالة الرابعة
عن ف وقرر تلك  يد بن اثبت رضي هللا ع ه،، إن مل يكن رواية رأ ٌ  الصحايب ِ  ألن كاللَ   (2 .يمية

؟ فقال  يد: "ل ل ثلة ما بقي" :عكرمة قال: أرسل ابن عباس إ   يد بن اثبت: أجتد يف كتاب هللا
 .(3 وأ  رجل أقول برأيي ،.قول برأيك إمنا أنت رجلٌ 

يل اجلمع إتا مل .ت اقض، إما على سب ا، وركا اخت ت أقواوم مجيعً ال ُمَرجِ حة نُي تار ما . صره القرائف
 وإما على سبيل اإلعمال يف حالة دون حالة حسب ما يقتضيه املقال.

 :يف التفس  وردِ  بعض م على بعض -رضي هللا ع  م-ومن األمقلة التطبيقية على اختال  الصحابة 
ُْم ََحىت  ِإَتا اْستَ ْيأَ : -رضي هللا ع  ما-ابن أيب مليكة قال: قرأ ابن عباسٍّ  ما رواه َس الرُُّسُل َوظَ ُّوا أهن 

فيكون  ،كادوا  :ا ضعفوا ويٍسوا  أ فقال: كانوا بشرً  -أ  ابلت في - [110َقْد ُكِذبُوا{ ]يوس : 
...(. قال ابن   ألن استيأس مع اه طلب م اليأسمعىن اآلية: كادوا أن ييأسوا من أن يؤمن قوم م هبم

ا قط إال ه شيًٍ ورسولُ  ئشة: معات هللا! ما حد ث هللاُ فقال: قالت عا ،أيب مليكة: فذكرت تلك لعروة
علم أنه سيكون قبل أن هوت، ولكن مل يزل البالء ابلرسل حىت ظن األنبياء أن من .بع م قد 

ََحىت  ِإَتا اْستَ ْيَأَس  :عروة: أرأيت قولهويف رواية ل.قق ل ا،  {ُكذ بواَفكانت .قرؤها: قد  ،بوهمكذ  
ُْم َقْد ُكِذبُوا{.  الرُُّسُل َوظَ ُّوا بوا؟ قالت: بل كذهبم قوم م. فقلت: وهللاَأهن  لقد استيق وا أن  ،أو كذِ 

. {ُكِذبواَأو  :قوم م كذبوهم وما هو ابلظن. فقالت: اي ُعَري ة! لقد استيق وا بذلك. قلت: فلعل ا
ري الرسل الذين آم وا قالت: معات هللا مل .كن الرسل .ظن تلك برهبا.  وأما هذه اآلية قالت: هم أ.با 

حىت إتا استيأست  الرسل( ٍن كذهبم  ،واستأخر ع  م ال صر ،وطال علي م البالء ،وصدقوهم ،برهبم
 أ.باع م( يف .فس  عائشة  :، وكلمة(4 جاءهم نصر هللا ،وظ وا أن أ.باع م كذبوهم ،من قوم م

ولكن ابن  ،الكفاروهم الدعوة  مةَ أ واحيتمل أن يكونو  ،املؤم ونوهم اإلجابة  أمةَ  واحيتمل أن يكون
عباس ه ا يفسرها على قراءة الت في ، وعائشة أتىب و.لزل قراءة التققيل اليت ورد عن ابن عباسٍّ يف 

فحرب القرآن يفسر القراء.ني معاً، وع د  فإن ما تكره ابن عباسٍّ له وجٌه  ،.فس ها ما تكر.ه عائشة

                                                           

 .298 /2.فس  القعاليب (1 

 . 14 /20 ( جمموري الفتاوا2 
 صحيغ إس اده: أسد سليم نيحس قال ،2/444الدارمي (3 
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بسبب خللٍّ يف دعوهتم،  ،بوا يف وعد هللا ومذِ م قد كُ إت املراد أن الرسل ظ وا أهن  صحيٌغ قو   
 ،:   إن مل يكن بك َعَلي  غضبٌ صلى هللا عليه وآله وسلمكما يف قول ال يب   ،و.قص ٍّ يف .بلي  م

وهو الذ  يتحول إ   ،.طرق شيء من الوسواس إلي م :أ  ،، أو ظ وا أهنم قد ُكِذبوا(1 فال أابيل((
ُ ُ آاَي.ِِه{ ]احلج: قيه الشيطان جيول يف ال فس يل ،هم ٍّ  ُ ُ َما يُ ْلِقي الش ْيطَاُن مُث  حُيِْكُم ا َفَ يَ ْ َسُخ ا
ََوَهم  هِبَا{ ]يوس : : تكره فإن هذا أشبه بقوله .عا  ،، وال يتعارض هذا مع مقال ال بوة[52
ُِ  الظُّ ، وبقوله .ع ا : عن يوس  عليه السالل [24 ( ُهَ اِلَك ابْ ُتِلَي اْلُمْؤِمُ وَن 10ُ وَ   ََوَ.ظُ ُّوَن اِب

ولبحة املسألة مقاٌل آخر، ونلحظ ه ا أن ابن عباس  ،[11، 10َو ُْلزُِلوا  ِْلزَااًل َشِديًدا{ ]األحزاب: 
كما فعلت عائشة   ،هكن الرد عليه ،است بط .فس ه من القرآن الكرمي، ولك ه است باٌط ش صي  

 رضي هللا ع  ا. 

 : الصحايب رضي هللا عنه اجتهاد: مصدر التفسري يف الرابعة املسألة
سواء أقره ال يب صلى هللا  ،فله حكم املرفوري ،ما وقع يف ع د ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم أواًل:

 .بعد التصحيغوحكم املرفوري إمنا يكون  ،عليه وآله وسلم أل صححه
، وهذا االست باط رآين أو ال بو  باطه من ال ص القاستقد يكون اجت اُد الصحايب عائداً إ   اثنياً:

يعتمد فيه الصحايب على ال صوص الشرعية األخرا، والقواعد الكلية للشريعة، واملعاين املعروفة يف 
 على تلك:ومن األمقلة ، الل ة للكلمة أو الايكيب

: هللا عليه وآله وسلمصلى ا ألصحاب ال يب يومً  رواه عبيد بن عم  قال: قال عمرما املقال األول: 
ف ضب ؟ قالوا: هللا أعلم. [266َأَيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأْن َ.ُكوَن َلهُ َج  ٌة{ ]البقرة:  :فيم .رون هذه اآلية نزلت

 قال. -اي أم  املؤم ني-فسي م  ا شيء فقال: قولوا نعلم أو ال نعلم. فقال ابن عباس: يف ن ،عمر
ر: أ  عمل؟ قال  لعمل. قال عممقاًل  ل ابن عباس: ُضرِبتْ قاقل وال حتقر نفسك.  ،عمر: اي أخي

فعمل  ،مث بعة هللا له الشيطان ،قال عمر: لرجلٍّ غينٍّ يعمل بطاعة هللا عز وجلابن عباس: لعمل. 
 . (2 حىت أغرق أعماله ،ابملعاصي

: ُكْ ُت قَالَ  ع ه بن أيب وقاص رضي هللا َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعد املستدركاملقال القاين: روا احلاكم يف 
اُه اَي أَبَ تَ  :أَقْ رَأُ َعَلى َأيب َحىت  ِإَتا بَ َلْ ُت َهِذِه اآليََة َُقْل َهْل نُ  َ بِ ٍُُكْم اِبأَلْخَسرِيَن أَْعَمااًل{ اآليَُة، قُ ْلتُ 

يَن َكَفُروا ِناَيِت َرهبِ ِْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت : اَل اَي ُبيَن  اقْ رَِأ اآليََة ال يِت بَ ْعَدَها َأُولٍََِك ال ذِ ؟ قَالَ أَُهُم اخْلََوارِ ُ 
: ُهُم اْلُمْجَتِ ُدوَن ِمَن ال  َصاَرا َكاَن ُكْفرُُهْم ِناَيِت َرهبِ ِْم َل اْلِقَياَمِة َوْ ً { قَالَ أَْعَماُوُْم َفاَل نُِقيُم َوُْم يَ وْ 

َوَلِكن  اخْلََوارَِ  ُهُم اْلَفاِسُقوَن ال ِذيَن يَ   ُْقُضوَن  ،ِة طََعاٌل َواَل َشرَابٌ ِكَُحم دٍّ َوِلَقائِِه َوقَاُلوا : لَْيَس يف اجْلَ   
ُ ِبِه َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن يف اأَلْرِض أُولٍََِك ُهُم اخْلَاِسُروَن. ،َعْ َد هللِا ِمْن بَ ْعِد ِميقَاِقهِ   ُ  َويَ ْقَطُعوَن َما أََمَر ا

                                                           

 .  6/37 ( انظر: جممع الزوائد1 
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هللا ع ه اجت د يف ف م اآلية مع أنه هك ك أن .راجعه أبن الكفر حيتمل أن  وأنت .را أن سعًدا رضي
كون يف أكل أموال ميكون كفرًا أص ر كما أنه حيتمل أن يعين الت طية لآلايت، فاخلوار  والفساق امل  

ال اس ابلباطل، وعبادة فروج م وبطوهنم سايوا اآلايت العظيمة اليت وردت يف حترمي كل تلك، ومل 
 يموا و ً  للقاء هللا، فاآلية . طب  علي م على احلقيقة.يق

 والف م العال يدل على أن له حكم املرفوري، آخر، ن صحايبٍّ ع الً قْ ن َ قد يكون .فس  الصحايب  :اثلثاً 
قال: مل أ ل حريصاً على أن أسأل عمر  -رضي هللا ع  ما-عبد هللا بن عباس  ومقاله ما جاء عن

َِإْن .َ ُتواَب اللتني قال هللا وما:  صلى هللا عليه وآله وسلمني من أ وا  ال يب رضي هللا ع ه عن املرأ.
ُِ  فَ َقْد َصَ ْت قُ ُلوبُُكَما{ ]التحرمي:   ،فترب  ،لت معه ابإلداوةدَ وعَ  لَ دَ فعَ  ،. فحججُت معه[4ِإَ  ا
رأاتن من أ وا  ال يب فقلت: اي أم  املؤم ني من امل ،فتوضأ ،حىت جاء فسكبُت على يديه من اإلداوة

ُِ  فَ َقْد َصَ ْت قُ ُلوبُُكَما{  :اللتان قال هللا عز وجل وما صلى هللا عليه وآله وسلم َِإْن .َ ُتواَب ِإَ  ا
 . (1 ... احلديةوحفصةُ  فقال: واعجيب لك اي ابن عباس! عائشةُ  ؟[4]التحرمي: 

 دالالت األلفاظ: و  ،قد يكون .فس  الصحايب بيا ً للمعىن الل و  :رابعاً 
قال: ما ك ت  -رضي هللا ع  ما- وأبر  أمقلته سؤاالت  فع بن األ رق، وكذلك ما رواه ابن عباس

حىت ُسعت ب ت ت  يزن  [89ََرب  َ ا افْ َتْغ بَ ي ْ َ َ ا َوَبنْيَ قَ ْوِمَ ا اِبحلَْ ِ { ]األعرا : أدر  ما قوله: 
ن عباس للفتغ ابلقضاء .فس  كعىن واحد من ، و.فس  اب.عين أقاضيك ،(2 .قول: .عال أفاحتك

 معانٍّ متعددة.
 .-إن شاء هللا .عا -، وأييت الكالل ع ه عن أهل الكتابقد يكون .فس  الصحايب نقاًل  :خامساً 

  س: هل كل تفسري صدر عن الصحايب، وكان ال ُيتمل االجتهاد له حكم املرفوع؟
اد فيه ال يعين احلكم له ابلرفع  الل ال جمال لالجت يجب التأكد من أن .فس  الصحايب بك : ال! ف

فذكروا أنه يستقىن من حكم  ،كتب املصطلغ تلك  قد يكون م قواًل عن اإلسرائيليات، وأكدتْ إت 
  رِ إتا كان املفسر له من الصحابة ٍن عُ " ، ويعلل تلك الس او  يف فتغ امل ية، فيقول:الرفع

  وكعبد هللا بن عمرو بن العاص ،الكتاب مقل عبد هللا بن ساللابل ظر يف اإلسرائيليات كمسلمة أهل 
فكان خيرب كا في ا من األمور  ،فإنه كان حصل له يف وقعة ال موك كتب كق ة من كتب أهل الكتاب

فمقل هذا  ،وال حتدث ا عن الصحيفة ، ا عن ال يب ثْ حد ِ  :امل يبة حىت كان ركا قال له بعض أصحابه

 .(3 "لقوة االحتمال خيرب به من األمور ال قلية الرفعُ ال يكون حكم ما 

                                                           

 .   871 /2 ( الب ار 1 
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وعىن بقوله:  لقوة االحتمال( احتمال الرفع عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، واحتمال أن يكون 
 أخذه من اإلسرائيليات.
يف ألفيته يف املصطلغ أن يل ص أحكال ما رو  عن الصحابة رضي  -ر ه هللا–وقد حاول السيوطي 

، وسأتكر بعض ع  م، وقبل أن نسمع له أتكرك أنين خالفت بعض ما نقل .رجيحه أو مال إليههللا 
 :قوله

 .. حَنُْو: ِمَن السُّ  ِة، ِمْن َصَحايب .َوْليُ َعَط ُحْكَم الر ْفِع يف الص وابِ  - 123
 ةٍّ َعَرا.. يف َعْ ِدِه، أَْو َعْن ِإَضافَ .َكَذا: أُِمْرَ ، وََكَذا: ُك  ا نَ َرا  - 124
 .. َ.ْصرحِِيِه بِِعْلِمِه اخْلُْلُ  نُِفي.اَثلِقُ َ ا: ِإْن َكاَن ال خَيَْفى، َويف  - 125
 .. اِبلظُّْفِر، ِفيَما َقْد َرأَْوا َصَوابَهُ .َوحَنُْو: َكانُوا يَ ْقَرُعوَن اَببَهُ  - 126
 ِل ٍّ َما  ُِال.. يُ َقاُل ِإْت َعْن َسا.َوما أََ.ى َوِمقْ ُلُه اِبلر ْأِ  ال - 127
 .. يف َسَبِب ال  ُُّزوِل َأْو رَْأاًي َأىَب .َوهَكَذا .َ ْفِسُ  َمْن َقْد َصِحَبا - 128

 هل ينبغي التأكد من صحة اإلسناد يف احلديث املوقوف على الصحايب يف ابب التفسري؟
أو املقطوعة،  .ساهل أهل العلم يف الرواايت الواردة يف التفس  إتا كانت من األحادية املوقوفة

 ولكن األمر ال يؤخذ على إطالقه، بل جيب أن نتقبت من هذه الرواايت يف احلاالت اآل.ية: 
أن .كون الرواايت مرفوعة أو وا حكم الرفع  ألن التفس  الذ  .تضم ه يؤول إ  أن احلالة األو : 

عزو لل يب صلى هللا عليه وآله يكون صادرًا عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، وال ي ب ي للمرء أن ي
 حىت ما تكر أهل العلم التساهل فيه... ملاتا؟  وسلم شيًٍا َترًصا

ألن ال اقل يريد إثبات معىن عن طري  هذه الرواية معتضًدا أبقوا درجات اإلثبات وذا املعىن وهو 
 التفس  ال بو ، وه ا ال بد أن يقبت ل ا صحة .لك الرواية.

ويف هذه احلالة ال بد أن يقبت ل ا هذا الرأ  للصحايب بصي ة اجلزل، املفسر يعزو  احلالة القانية: أن
 صحة أن تلك الصحايب قال تلك.
 غريًبا يفتقر مقله للتأكد من قائله. احلالة القالقة: أن يكون املعىن املذكور
ة تلك ، فكي  يكون الايجيغ دون التقبت من صحة نسباحلالة الرابعة: الايجيغ بقول الصحايب

 القول.
 لو تذكر لنا مثااًل تطبيقًيا إلسناد مشهور عند املفسرين.

 مثال تطبيقي: 
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عن »من .فس  الطرب ، فأش ر إس ادٍّ للطرب  هو الذ  يقول فيه: دع ا اخذ مقااًل على تلك 
وعن مرة  -إُساعيل بن عبد الر ن السُّدِ  ، عن أيب مالك، وعن أيب صا ، عن ابن عباس 

 .(1 «وعن  س من أصحاب ال يب صلى هللا عليه وسلم -عن ابن مسعود  اومداين
صحيًحا، إت ك ت إبس اده هذا احلدية وعن إس اده: "ولست أعلمه الطرب  نفسه عن  قالفقد 
أن يراتب يف إس اده.  -ر ه هللا-أليب جعفر     وحُ "أ د محمد شاكر عفا هللا ع ه: وقال  ،"مراتابً 

ه .ساهل كق ، من ج ة مجع مفرق التفاس  عن الصحابة يف سياق واحد، فإن هذا اإلس اد في
جتمعه هذه األسانيد، كما بي ا آنًفا. فإتا كان األمر يف .فس  معىن آية، كان س ال ميسورًا قبوله، إت 
يكون رأاًي أو آراء لبعض الصحابة يف معىن اآلية، وما يف تلك أبس. أما إتا ار.فع اخلرب إ  درجة 

من أسباب ل زول  ،ملسو هيلع هللا ىلصدية، ابإلخبار عن واقعة معي ة أو وقائع، كانت على ع د رسول هللا احل
 -إلس ادكان قبول هذا ا-بعض اآلايت، أو حنو تلك، ٍا يلح  ابحلدية املرفوري لفظًا أو حكًما 

محل نظر وار.ياب. إت هو رواية غ  معرو  مصدرها معرفة محددة: أ   -إس اد .فس  السد 
 ."ذ  قال هذا؟ وأي م الذ  عرب ع ه ابللفظ الذ  جاء به؟هؤالء ال

 التفسري الذي تضمنه: حىت ي س ل م   ،قاعدة: ينبغي التأكد من عدم اإلدراحت يف احلديث املرفوع
أنه م ه، مع أنه ظاهٌر أنه ليس من  نُّ ظَ فيُ  ،معىن يف احلدية املرفوري أو غ ه إت قد يُدرُ  الصحايب

وأكقر ما يظ ر تلك فيما يُظن ،  للرفع والوق محتمالً  يكونأو  ،ليه وآله وسلمصلى هللا عقول ال يب 
  :أنه قراءة قرآنية، فم  ا مقالً 

ُ َما  سب  يف حديةما  ُ َع  ْ  ُ تَ ُ وا قوله .عا :  يفاْبِن َعب اسٍّ َرِضَى ا َلَْيَس َعَلْيُكْم ُجَ اٌع َأْن .َ ب ْ
َثىِن ُعبَ ْيُد ْبُن ُعَمْ ٍّ  :قَالَ  اد أبو داود:  (2 احلَْجِ  قَ رََأَها اْبُن َعب اسٍّ َفْضالً ِمْن َربِ ُكْم{ يف َمَواِسِم  َفَحد 

 َها َِّف اْلُمْصَحِ .ؤ أَن ُه َكاَن يَ ْقرَ 
 ؟ -أيدك هللا–ماتا ُسعت 

محض مل يفصله عن اآلية على عادة التعليم  .فس أن قول ابن عباس رضي هللا ع  ما .را ألست 
يقرؤها يف املصح  كذلك ال  -رضي هللا ع ه–وكونه  ٍا .سمعه يف دروس ا إ  اليول؟أو اخلطابة 

ذا م تشٌر ع د الصحابة رضي هيعين سوا تلك  إت كانوا يكتبون بعض .عليقاهتم يف املصاح ، و 
 َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِ  : ََوْلَتُكْن ِمْ ُكْم أُم ٌة َيْدُعوَن ِإَ  اخلَْْ ِ اْبن الزَُّبْ ِ هللا ع  م ومقل تلك قراءة 

ُِ  َعَلى َما َ ْوَن َعِن اْلُمْ َكِر{ َوَيْسَتِعيُ وَن اِب َفالَ أَْدرِ  َأَكاَنْت ِقرَاَء.َُه قال الراو  ع ه: ، َأَصاهَبُمْ  َويَ   ْ
 ، (3 أَْو َفس رَ 
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ُسُِع إما من -ايةإن صحت الرو - .فس ٌ أبهنا هذا من ورري الراو  يف ال قل ، وإال فيجب أن  زل و 
ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم وإما من عقمان رضي هللا ع ه، وتلك ألنه ورد مقل تلك عن 

 .(1 عقمان رضي هللا ع ه
سبحان ريب األعلى  {َسبِ ِغ اْسَم َربِ َك األْعَلىَعن سعيد بن ُجب  عن ابن عمر أنه كان يقرأ: و 
 .(2 اءة ُأيب  بن كعب كذلكقال: وهي يف قر  {ال ِذ  َخَلَ  َفَسو اَ

-َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْ ٍّ َعِن اْبِن َعب اسٍّ َأن  ال  ىب   ما رواه أبو داود ويؤكد لك هذه احلقيقة الواضحة
 .(3 «اَن َرىبِ َ اأَلْعَلىُسْبحَ » :قَالَ  {َسبِ ِغ اْسَم َربِ َك اأَلْعَلىََكاَن ِإَتا قَ رَأَ   -صلى هللا عليه وسلم

 .هللا عليه أبن يرا ال ورقلة على هذا ال وري كق ة، وقد كتبت مؤلًفا يف القراءة التفس ية من  واألم
 كلمتا )صالة العصر( بعد كلمة }الوسطى{ يف سورة البقرة:  أنه مدرحت ز ع م  ومن أشهر ما 

 وسط يف لُ عَ فْ ألهنا . ُ   اخلال  يف .فس  الصالة الوسطى، فقد قيل: إهنا الظ روهذا أحد أسباب 
ألهنا وسط   هي امل رب :ألهنا بني صاليت ال  ار وصاليت الليل، وقيل  هي العصر :ال  ار، وقيل
ألهنا   هي الفجر :ألهنا بني صال.ني ال .ُقصران، وقيل  هي صالة العشاء :صر، وقيليف الطول والقِ 

، وقيل: املراد تمعنيف ي م فردة بني جم ،وألهنا صالة ال جتمع مع غ ها ،بني صاليت الليل وال  ار
قال: رضي هللا ع ه الة العصر ملا أخر  مسلم عن علي واألكقرون صححوا أهنا صهبا صالة الو.ر، 
صالة -يول األحزاب:   ش لو  عن الصالة الوسطى صلى هللا عليه وآله وسلمقال رسول هللا 

الة العصر( يف احلدية من  ص :فيحتمل أن يكون قوله، (4 ا((م  هللا بيوهتم وقبورهم  رً  -العصر
، كما بني  األلوسي  ،نفى أن .كون صالة العصرالرأ  الذ  أدرجه الصحايب يف وج ة نظر من 

 ، معتمًدا علىالذ  يرا أن صالة الظ ر هي الصالة الوسطى فانتصر ملذهبه، وأطال يف تلك
اليت تهب  د األقوال   ف َ و ما ورد يف هذا احلدية من الرأ  الذ  أدرجه الصحايب  أن يكون احتمال 
  واملوقوفة ال حيتج هبا ،األحادية الواردة قسمان: مرفوعة وموقوفةمث بني أن  ،صالة العصر إ  أهنا

والسامل  ،وأما املرفوعة ف الب ا ال خيلو إس اده عن مقال ،نو ألهنا أقوال صحابة عارض ا صحابة آخر 
ومطول فيه قصة وقع يف ضم  ا  ،عصرمن املقال قسمان: خمتصر بلفظ الصالة الوسطى صالة ال

واألحادية املطولة  ،ختصارهاختصره بعض الرواة فوهم يف اوامل تصر مأخوت من املطول  ،هذه اجلملة
  ،ستدالل هبافال يصغ اال ،حتمالٍّ اكل ا ال َتلو من 

 :حتماالنافيه  ((ش لو  عن الصالة الوسطى صالة العصر   :فقوله من حدية مسلم
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ا يف احلدية أدرجه بعض الرواة .فس ً  اً ا بل مدرجليس مرفوعً  "صالة العصر"كون لفظ أن ي :أحدمها
حبس      و  عن الص      الة الوس      طى    :بلفظ ويؤيده ما أخرجه مس      لم من وجه آخر عن علي  ،م ه

 ،(1 ((حىت غربت الشمس يعين العصر
 وال ال بيا ً  على .قدير أنه ليس كدر  حيتمل أن يكون عط  نس  على حذ  العاط  :القاين
مل يش ل يول  ويؤيد تلك أنه  ((،ش لو  عن الصالة الوسطى وصالة العصر   : والتقديربداًل 

فكأنه  ،ا كما ورد من طري  أخرااألحزاب عن صالة العصر فقط بل ش ل عن الظ ر والعصر معً 
ستدالل االحتمالني ال يتأ.ى ومع هذين اال ،وعط  علي ا العصر ،أراد ابلصالة الوسطى الظ ر

ا أهنا العصر لوق  .فس ً  أنه لو ثبت عن ال يبهذا  ويؤيدعلى أهنا صالة العصر، ابحلدية 
بن جرير عن سعيد بن املسيب قال: كان أصحاب رسول اوقد أخر   ،ومل خيتلفوا ،الصحابة ع ده

لني حتما( مث على .قدير عدل اال2ا وشبك بني أصابعه ذخمتلفني يف الصالة الوسطى هك هللا
د بس د جيد عن  يد و وهو ما أخرجه أ د وأبو دا ،فاحلدية معارض ابحلدية املرفوري أهنا الظ ر

ومل .كن صالة أشد على الصحابة م  ا  ،يصلي الظ ر ابواجرة بن اثبت قال: كان رسول هللا 

ا وأخر  أ د من وجه آخر عن  يد أيضً  ،( 3حافظوا على الصلوات والصالة الوسطىزلت  ف 
فال يكون وراءه إال الص  والصفان وال اس يف قائلت م  ،كان يصلي الظ ر ابوج  أن رسول هللا

ويؤكد  ،(4: لي ت ني رجال أو ألحرقن بيوهتم فقال رسول هللا  اآلية،وجتارهتم فأنزل هللا .عا  
-عائشة كوهنا غ  العصر ما أخرجه مسلم وغ ه من طرق عن أيب يونس مو  عائشة قال: أمر.ين

 الصلوات والصالة الوسطى حافظوا على ا فأملت عليأن أكتب وا مصحفً  -رضي هللا ع  ا

 ...(6 -رضي هللا ع  ا-وحنوه عن حفصة ،( 5وقالت: ُسعت ا من رسول هللا  وصالة العصر

 .(7ف موا من هذه القراءة أهنا الظ ر  وهذا يدل على أن الصحابة
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ف و يدل  ،وغاية كالمه إن مل يدل على إثبات مذهب األح ا  على هذه الشاكلة، األلوسيمضى 
ال أن ابن حجر بعد أن تكر أن يف املسألة إ على االحتمال القو  يف .فس  اآلية ابحلدية املذكور

روا الايمذ  وال سائي من طري  قال مرجحًا أهنا العصر: "و  ،.سعة عشر قواًل، واستعرض أش رها
ك ا نرا أهنا الصبغ   :فقال ،فسأله ،ا عن الصالة الوسطىسل عليً  :دةقل ا لعبي : ر بن حبيش قال

ش لو  عن الصالة الوسطى  :سلم يقول يول األحزابو  آلهحىت ُسعت رسول هللا صلى هللا عليه و 
مدر  من .فس   "صالة العصر" :وهذه الرواية .دفع دعوا من  عم أن قوله .صالة العصر انت ى

وأن شب ة من  ،سلمو  آلهكوهنا العصر من كالل ال يب صلى هللا عليه و   وهي نص يف أن ،بعض الرواة
وهو الصحيغ  ،وبه قال بن مسعود وأبو هريرة ،لكن كوهنا العصر هو املعتمد ،هنا الصبغ قويةإ :قال

، ولكن "والذ  صار إليه معظم الشافعية لصحة احلدية فيه ،وقول أ د ،من مذهب أيب ح يفة
 يفسر بهعبارة: صالة العصر من مدر  قول ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ال ي في أن .كون تلك 
 .اآلية

 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
َبِ ي التأكيُد يف امل  وريِ     َدِل اإلْدرا  يف املْسم    ِمْن عَ      ورِي    رف     ويَ   ْ

 ديِة، كصالة الُوْسَطىُحْكَم احل   لَِيْسَلَم الت  ْفسُ  إْت قْد يُ ْعَطى  
 للقرآن الكرمي:  -رضي هللا عنهم-املبحث الثالث: صور تفسري الصحابة 

هي الصور العامة اليت جير  في ا التفس  من َتصيص العال، و.قييد املطل ، وإيضاع املب م، وبيان 
 : اأسباب ال  زول، ومن أمقلت 

لٍّ أَُخَر{ ]البقرة: ََفعِ عن عائشة رضي هللا ع  ا يف قوله .عا : ما جاء  ٌة ِمْن أاي  قالت:  ،[184د 
أهنا ال أتخذ حكم املتلو بل  :، أ (1  متتابعات( :فسقطت ، فعدة من أايل أخر متتابعات( :نزلت

 صلى هللا عليه وآله وسلمو.قييدها للمطل  يف اآلية، وإما ُسعت ا من ال يب  ،هي: إما من ف م عائشة
ََولَُ ِذيَق   ُ ْم ِمَن اْلَعَذاِب  :يف قولهرضي هللا ع ه  تلك، وعن ُأيبِ  بن كعب أو غ  ،.فس اً ال .الوةً 

 ،والرول ،قال: مصائب الدنيا ،[21اأْلَْدىَن ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعل ُ ْم يَ ْرِجُعوَن{ ]السجدة: 
 .يف اآلية العذاب األدىن( فأوضغ إهبال  (2 أو الدخان ،والبطشة
وكأن املتحدث ع  م مسلمون  ،من العذاب األدىنوهم عدو املسلمني حي ٍذ  "الرول"جعل  الحظ أنه

.. إن سيد القراء أبياً رضي هللا ع ه يوسع كفار قريشنزلت كالماً عن  اآلية ال كافرون مع أن أصل 
 ف مك لآلية لٍال .ظن أن خصوصية نزووا يف الكافرين يعين خصوصية املعىن املستقى من لفظ ا.
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قاعدة: ما نقل عن الصحابي على أنه قراءة فهو تفسير إال أن يكون منقوالً بطريق النقل 

 القرائي: 

وتلك ألن القرآن ثبت ابلتوا.ر القطعي الذ  اس              ت ىن عن العدد، والقراءة وجه من الوجوه اليت نزل 
ع ه هو التفس     ال  هبا القرآن، فال يقبت قرآن خبرب آحاد، فيكون املراد من قول الص   حايب أو ٍا نقل
فما ورد على أنه  ،القراءة، و.قدمت أمقلة تلك.. وهذا التفس               أيخذ حكم ال قل عن الص             حايب

 مرفوري ف و مرفوري، وما ورد على أنه موقو  ف و كذلك.
 قاعدة: قول الصحابي بنسخ نص أو حكم ليس كافياً إلثبات فحواه:

فال ي  ض دليال على ال سخ جلوا   ،تاك م سورأما قول الصحايب هذا  سخ و لذا قال الزرقاين: "
الالح   ا يف تلك عن اجت اد أخطأ فيه فلم يصب فيه عني الساب  وال عنيأن يكون الصحايب صادرً 

هو أنه قد يعين ابل سخ الت صيص أو التقييد، أو   ولسبب آخر ع د، (1 "ا البن احلصارخالفً 
 .ة ال سخ إن شاء هللاٍا س قرره يف مبح العمل املرحلي، أو حنو تلك
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 خامتة ملصادر التفسري ابملأثور
 (1)؟أسبابهما و  ؟ابملأثور تفسريالهل يتطرق الضعف إىل 
 ما معىن التفسري ابملأثور؟

ا وما كان .فس ً  ،ا للقرآن ابلس ةوما كان .فس ً  ،ا للقرآن ابلقرآنت اول ما كان .فس ً يابملأثور  التفس 
، وهذا هو التفس    ال قلي أو امل قول، ول ل ص الص  حابة أو التابعني على رأ للقرآن ابملوقو  على 

 :بعض ما يتعل  به

.وقيفًيا  سواء أكان فال خال  يف وجاهته وقبوله املرفوعة إ  ال يب املقبولةأما .فس  القرآن ابلس ة 
 .وفيقياً،  أل

عليه وآله وس   لم فحكمه حكم الس   اب ، وأما .فس     القرآن ابلقرآن فإن كان ورد عن ال يب ص   لى هللا 
وإن كان ورد عن الص              حابة والتابعني ومن بعدهم ف و اجت اد  يف حقيقته إال أن يكون له حكم 

 الرفع ٍا ورد عن الصحابة خاصة. 
هكن  يتطرق إليه الض           ع  من وجوهقد وأما .فس             القرآن كا يعزا إ  الص           حابة والتابعني فإنه 

 :-ر ه هللا كما يرا الدكتور الذهيب-ر .ل يص ا يف ثالثة أمو 
 وتلك يرجع إ : أوهلا: كثرة الوضع يف التفسري:

فقد أرادوا هدل هذا الدين املتني عن طري  الدس والوض  ع  ،ز دقةاله أعداء اإلس  الل مقل ما دس     (1
 .حي ما أعيت م احليل يف ال يل م ه عن طري  احلرب والقوة وعن طري  الدليل واحلجة

املتطرفني الذين نس     بوا   الة الروافضا لتطرف م كاملتطرفة .روجيً ال الية أص     حاب املذاهب  ما لفقه (2
 طلبوا مودة الدولة وكاملتزلفني الذين حطبوا يف حبل العباس              يني ، ما هو م ه بر ء اإلس              الل إ 

لتحقي   ياهما لدنا وم واس    تدرارً ف س    بوا إ  ابن عباس ما مل .ص    غ نس    بته إليه ُتلقً العباس    ية ابلباطل( 
ك الة املتص        وفة فإهنم وض        عوا   ،س        بني إ  بعض الفرق املش         ورة ابلتدينتمآرب س        ياس        ية، وكامل 

أحادية، و عموا أهنا .فس                م  ا ما يرغبون به يف أهوائ م، وكالفرق اليت .ظ ر التدين وهي َتدل 
 بعض األنظمة املتجربة.جعلوا .دي  م ستارًا لقتل األبرايء خدمة ألهوائ م أو لأنظمة سياسية، فقد 

 ش   م رائحة البطالن في ا ألول وهلةيُ وم  ا كق  من اخلرافات اليت  اثنيها: دخول اإلســـرائيليات فيه:
  .مع أن اإلسرائيليات ال .رد إبطالق بل في ا .فصيل يرد يف موضعه

.ر.ب عليه أن و  املقبول،ب    قبولامل اختالطَ  ٍا سبب :أو عدم بيان حاهلا اثلثها: حذف األسانيد
 .. من األقوال املعزوة إ  الصحابة أو التابعني من غ  إس اد وال حتر ٍّ  اكق ً ي قل املفسر  

 يعتمده دون أن يذكر يرا رأايً بعض ال اس  د على تلك أن  ،أدا إ  التباس احل  ابلباطلهذا كله 
كل  نفسه البحة عن أصل وال ي ،ي قله على اعتبار أن له أصاًل من ن بعده مث جييء مِ  ،اله س دً 

 .رجع إليه هذا القولالرواية وال من يَ 
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 م:ٌع تنويري، فمنه الـم ل ز م، ومنه املنري  الـم لهم للباحث املستعل  م  قاعدة: الرتاث التفسريي جم   
.راث ا الرائع ليس مقدًسا وليس مدنًسا، وقد رأي ا يف  مان ا من الطاع ني يف اإلسالل والسماعني 

يرا الاياث اإلسالمي والتفس   على وجه اخلصوص عبًٍا ثقياًل ي ب ي الت لص م ه، ولذا وم من 
 طرح ا هذا السؤال: 

هل جيب االلتزام مبا ورد يف تراثنا التفسريي من أقوال األئمة، ونقوٍل عن شيوخ األمة يف 
 فهم القرآن اجمليد؟ هذا هو السؤال الذي فرض صياغة هذه القاعدة.

 فيما مضى دراسُته فإن ما ورد يف .راث ا التفس   ي قسم إ  قسمني:  -يدك هللاأ–كما رأيت 
القسم األول: جيب االلتزال به  ألنه هقل مصادر التفس  اليت ال هكن ف ُم القرآن بدوهنا، 

 وهكن االكتفاء بقالثة أدلة .ش  إ  غ ها، وهي: 
ِمَن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِ  أََتاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإَ  الر ُسوِل ََوِإَتا َجاَءُهْم أَْمٌر : -.عا  جمده-قوله 

ُِ  َعَلْيُكْم َوَر َْ  ُ ْم َوَلْواَل َفْضُل ا ُ ْم َلَعِلَمُه ال ِذيَن َيْستَ ْ ِبطُونَُه ِم  ْ ُتُه اَل.  بَ ْعُتُم الش ْيطَاَن َوِإَ  أُويل اأْلَْمِر ِم  ْ
، وف م ا وف  مراد هللا يتعل  [83ل ساء: ِإال  قَِلياًل{ ]ا   فإن ف م احلياة يرجع إ  أمنٍّ أو خو ٍّ

 بكلما.ه، وكلما.ه لفظ ومعىن، واملعىن نطلبه:
  .من كلمات هللا القرآنية تاهتا (1
  .وف  الل ة اليت نزل هبا وهي العربية (2
، التطبيقيسلوكه من و  ،صلى هللا عليه وآله وسلم ، وهو الرسول  اأو من كلمات مبل ِ  (3

  و.لك هي الس ة ال بوية املشرفة.
 أو من ف م .الميذه، وهم آل بيته وسائر القرابة والصحابة رضي هللا ع  م. (4
ن بعدهم إ   مان ا يف ف م كلمات هللا القرآنية وجيت د أئمة التفس  من الصحابة فمَ  (5

ث التفس   لُتصبغ هبا احلياة وف  .لك املصادر السابقة، في تج من تلك هذا الايا
 الض م الذ  بني أيدي ا.

 فهذا اجلواب عن سؤال: كيف نشأ هذا الرتاث التفسريي الضعم؟
فالاياث م ه ما جيب التزامه دون ريب، وم ه ما يُ تدا به، وُيست ار نراء أصحابه، وم ه 

 ألنه يعرب عن خطأ يف اآلراء والتفك ،فضه إما ألنه ي تمي إ  املكذوب، وإما ما ي ب ي ر 
تكرها اإلمال ابن العريب يف كتابه  أحكال القرآن( القيمة اليت  لحوظةوه ا نف م ما وراء امل

 حول ص يع املفسرين، فقال: 
 ، (1 "َوآاَثٌر ِضَعا ٌ  ،َوَأْكقَ ُر أَقْ َواِل اْلُمَفسِ رِيَن َأْضَ اثٌ "

 فما رأيك يف هذه القاعدة اليت وضعها ابن العريب؟ 

                                                           

 .(350 /1أحكال القرآن البن العريب  ط الاياث(  ن حواشي(  (1 
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فإنك جتد كق ًا من ففيه .عميم جيايف احلقيقة، ال خيلو من مبال ة   -كما .را–هذا القول  : 
–األقوال التفس ية ألئمت ا .صدر عن مورد القرآن، و.ست   بضيائه، و.شرق ب وره إال أن ملحوظته 

فإهنا  تنبئك عن ضرورة احلذر عند النظر يف أقوال املفسرين من أهل التدبر والف ك ر؛ -ر ه هللا
فإن وجدت عن آرائ م وأف ام م، فال َتلو من بشريت م اليت جتذهبا أعراض ال قص،  -اغالبً –.عرب 

 .-ر  م هللا–هم رِ كْ هم وشَ دِ ال يُ ْ ٍي  ك تلك عن  َْ وم رأاًي يُ َردُّ ف
 س: وهل قرر مثل هذا اجلواب أئمتنا رمحهم هللا؟

هذا الفن قول الطاهر بن عاشور  من األقوال احلكيمة اليت .بلغ مر.بة القوانني القوهة يفنعم! ف
:  َوَلَقد رَأَْيت ال  اس حول َكاَلل األقدمني أحدَ يف مقدمات .فس ه: " -ر ه هللا–  رجَلنْيِ

  -يعين أنه يقدس أقوال املتقدمني دون ُتحيص– ِفيَما شاده األقدمون معتك ٍّ  رجلٍّ 
يعين احلداثي الذ  يرفض – ْلُقُرونيف هدل َما َمَضت َعَلْيِه ا -أ  فأسه-هولعْ مِ  ب آخذٍّ  َوآخرَ 

 -الاياث مجلة و.فصياًل 
 كق ،   ر  احْلَالََتنْيِ ضُ  كلتاَويف  

ه ف  ذبَ  ،ُأْخَرا ي جرب هبَا اجْلَ اع الكس ، َوِهي َأن نعمد ِإَ  َما أشاده األقدمون وه الك َحاَلةٌ 
 ".هبيدَ ه َأو نُ وحاشا َأن ن قضَ  ،هنزيدَ و 
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 ة( تفسري القرآن ابللغة العربية)اللغ :املصدر الرابع
 مصدرًا للتفسري:  العربيةاملبحث األول: سبب جعل 

 ملاذا صارت اللغة العربية مصدرًا للتفسري؟
ال  إال أنه، عربيةالقرآن ابل فس ُ .املصادر التفس ية  أهم   ال أظ ين أكون مبالً ا حني أ عم أن

التفس  ابلل ة  دُّ عَ أما ملاتا ي ُ و  ،القرآن ابلس ة فس ُ : .من الضالل العاصم املصدرَ ي ب ي أن ن سى أن 
 :فتبي ه لك األسباب اآل.ية املصادر التفس ية أهم  

ِإ   أَنْ زَْلَ اُه قُ ْرآً  َ: تكره قال .عا   فقد نزل بلسانٍّ عريب ٍّ مبنياجمليد  ن القرآن ف فأما أواًل:
َر بِِه اْلُمت ِقنَي ، وقال .عا  جده: [2َعَربِي ا َلَعل ُكْم .َ ْعِقُلوَن{ ]يوس :  َا َيس ْرَ ُه بِِلَساِنَك لِتُ َبشِ  َفَِإمن 

ََوَلَقْد َضَربْ َ ا لِل  اِس يف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِ  َمَقلٍّ  :عز  جاره وقال، [97َو.ُ ْ ِذَر بِِه قَ ْوًما ُلد ا{ ]مرمي: 
وقال جل  [،28، 27َعَربِي ا َغْ َ ِت  ِعَو ٍّ َلَعل ُ ْم يَ ت  ُقوَن{ ]الزمر: ( قُ ْرآً  27َلَعل ُ ْم يَ َتذَك ُروَن  

َا َيس ْرَ هُ بِِلَساِنَك َلَعل ُ ْم يَ َتذَك ُروَن{ ]الدخان: تكره:  ٌق ِلَساً  ، وقال: [58َفَِإمن  ََوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِ 
َوََكَذِلَك وقال جل جالله: ، [12لِْلُمْحِسِ نَي{ ]األحقا : َعَربِي ا لِيُ ْ ِذَر ال ِذيَن ظََلُموا َوُبْشَرا 

َ ا ِإلَْيَك قُ ْرآً  َعَربِي ا لِتُ ْ ِذَر أُل  اْلُقَرا َوَمْن َحْوَوَا َو.ُ ْ ِذَر يَ ْوَل اجْلَْمِع اَل َرْيَب فِ  يِه َفرِيٌ  يف اجْلَ  ِة َوَفرِيٌ  أَْوَحي ْ
( "أ : وكما أوحي ا إليك 7 الشورا:أوحي ا إليك قرآ ً عربياً وكذلك  [7يف الس ِعِ { ]الشورا: 

فعربية القرآن ، (1 وإ  من قبلك هذه املعاين فكذلك أوحي ا إليك قرآ  عربيا بي اه بل ة العرب"
 حوالة ل ا أبن نف مه وف  هذا اللسان.

ت املعاندين، ك ِ بَ لت ُ ملراد من احلرو  املقطعة يف أول السور: "لذا قال الطاهر بن عاشر يف او 

كأنه يقول وم: القرآن الكرمي من ج س احلرو  اليت . طقون   (2 " لعجزهم عن املعارضةو.سجياًل 
 فأ.وا كقله إن ك تم صادقني أنه ليس من ع د هللا. ،لسان عريب مبنيف و  ،هبا

قج ا األلفاظ م يف استدرار املعاين ال زيرة اليت .س ِ وأما اثنًيا: ف ن معرفة اللسان العريب يُ 
ف م يعرفون القرآنية، وه ا يرب  للمرء سبٌب من أسباب قلة التفس  ال بو  اللفظي املباشر للقرآن، 

وهو األمر الذ  دعا األلوسي العربية، فلماتا يفسر ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم وم شيًٍا واضًحا، 
 ليقول:  -ر ه هللا–

ومل  ،إ  ال قل يف ف م معاين الاياكيب التفس  مضطرٌ  عم أن علمزْ والعجب كل العجب ٍا ي ُ "
ومل يعلم أن ما ورد ع ه صلى هللا .عا  عليه وسلم يف تلك  ،ي ظر إ  اختال  التفاس  و. وع ا

ا م ه إ  ا يف علم اللسان مايقيً فالذ  ي ب ي أن يعول عليه أن من كان متبحرً  ،كالكربيت األ ر
العلول الدي ية أوَّف مر.ع، ويف حياض ا أصفى مكرري يدرك إعجا  القرآن وله يف رايض  ،توق العرفان

                                                           

  .6 /16القرطيب( 1 

  .1/204التحرير والت وير( 2 
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فذاك جيو  له أن  ،وقد غدا ته ه ملا أغل  من دقائ  التحقيقات أحسن إقليد ،ابلوجدان ال ابلتقليد
 ،وهتطي م ه ص و.ه، وأما من صر  عمره بوساوس أرسطاطاليس ،التفس  ترو.ه ير.قي من علم

وإدراك ما .ضم ه  ،ف و كعزل عن ف م غوامض الكتاب ،على ريش الطواويس واختار شوك الق افذ
 .(1 "من العجب العجاب

 -أ  فكر فيه و.دبره بقوة–يعين أن من يعر  العربية إتا ثو ر القرآن  -ر ه هللا–واأللوسي 
 سيقور له من املعاين فتغ عظيم.

تمل ا الرس     م املص     حفي، ف و الركن القاين من وأما اثلقًا: ف ن اللس     ان العريب يض     بط األحوال اليت حي
 ما قرآً . أركان صحة اعتبار قراءةٍّ 

ل: مقل اوعن ش          عبة قمعرفة العربية .كش            املتالعبني يف معاين األلفاظ القرآنية، وأما رابًعا: ف ن 
قال  اد بن حنوه و  .ص              احب احلدية الذ  ال يعر  العربية مقل احلمار عليه خمالة ال عل  في ا

واتبعي م رض     وان هللا علي م من االحتجا  قال ابن األنبار : وجاء عن أص     حاب ال يب ... لمةس     
وأوض   غ فس   اد  ،مذهب ال حويني يف تلك على غريب القرآن ومش   كله ابلل ة والش   عر ما بني ص   حةَ 

قال: إتا سألتموين عن غريب  -ابن عباسما أس ده عن –من تلك و  ،مذهب من أنكر تلك علي م
 .(2 ...فإن الشعر ديوان العرب  لتمسوه يف الشعرالقرآن فا

، ومص  ادرها القطعيةالش  ريعة أص  ول ف ،التقص    يف علم الل ة إخالل أبول فروض االجت ادوقد قالوا: 
فال بد من القيال هبا  ،ألن الشريعة عربية  ألصولوالل ة مادة وذه ا ،هي الكتاب والس ة واإلمجاريإمنا 
 .(3هبا  ل  خومادة املواد فكي  يكمل فقه من أ ،فالل ة أصل األصول ،هم عن هللا مرادُ ف َ ليُ 

 أتويل ما ورد عن أمحد يف ذم االستشهاد ابلشعر يف معىن القرآن الكرمي:
 فكيف ميكن أن نفهم معىن ما ورد عن اإلمام أمحد من ذم االستشهاد ابلشعر؟

ما يعجبين  :فقال ،يت من الشعرله الرجل بب لُ ق ِ مِ  ُ "ما ورد عن أ د أنه سٍل عن القرآن ي
خارجة محتملة  حمل على التأويل الفاسد البعيد"، أ  "على صر  اآلية عن ظاهرها إ  معانٍّ فيُ 

 .(4 ويكون املتبادر خالف ا" ،ا إال يف الشعر وحنوهوال يوجد غالبً  ،يدل علي ا القليل من كالل العرب
حتتا  إ  إثبات، ولذا ع ه الرواية هذه ت إ  عن أ د ة تلكحال صحوهذا التأويل هكن قبوله 

وإن صغ ع ه فلعله يريد كراهة أن يذكر است كر الطاهر بن عاشور االستدالل هبذه الرواية فقال: "
 نُّ زَ وكان ي ُ -  روا أن ابن الراوند .الشعر إلثبات صحة ألفاظ القرآن كما يقع من بعض املالحدة

وإتا  ،ال ابس ال ابس :فقال ابن األعرايب ؟التقوا رب لباسَ قال البن األعرايب: أ.قول الع -ابإلحلاد

                                                           

 .  (7 /1.فس  األلوسي = روع املعاين  (1 
  .56 /1.فس  القرطيب (2 

     .70 صاللمع يف أصول الفقه  (3 

  .5 /1روع املعاين، وانظر: 160 /2الربهان (4 
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ن أأفت كر  ،اابن الرواند  . كر أن يكون محمد نبي   هبك اي .أ ى هللا ال اس فال  ى تلك الرأس

 .(1ا؟ ا عربيً يكون فصيحً 
 أمثلة تنبئك عن أمهية معرفة اللسان العريب يف علم الكتاب:

أيب مليكة قال: قدل أعرايٌب يف  مان عمر بن  ما جاء عن ابنِ  املص        در ٍا يش          إ  أمهية هذا أواًل:
 ،فقال: من يقرئين ٍا أنزل على محمد ص   لى هللا عليه وآله وس   لم؟ قال: فأقرأه رجل  براءة( ،اخلطاب

فقال:  أن هللا بر ء من املش        ركني ورس        ولِه( ابجلر. فقال األعرايب: أو قد برئ هللا من رس        وله؟ فإن 
أ.ربأ من  ،فقال: اي أعرايب ،فدعاه ،األعرايب مقالةُ  فأ  أبرأ م ه. فبلغ عمرَ  ،من رس             وله ئ بر يكن هللا

إين قدمت املدي ة وال علم يل ابلقرآن.  ،رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وآله وس   لم؟ فقال: اي أم  املؤم ني
فقلت: أو  ،ه(شركني ورسولِ فقال:  أن هللا بر ء من امل ،فأقرأين هذا سورَة  براءة( ،فسألت من يقرئين

اي -فأ  أبرأ م ه. فقال عمر: ليس هكذا  ،قد بر ء هللا من رس          وله؟ إن يكن هللا بر ء من رس          وله
ُ َ بَرِ ٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسولُُه{ ]التوبة:  -أعرايب  ،[3قال: فكي  هي اي أم  املؤم ني؟ قال: َأَن  ا

ال اَس   ال يُقرئُ َأاَل  :برأ ٍا بَرِئ هللا ورس       وله م ه. فأمر عمر بن اخلطابأ -وهللا–فقال األعرايب: وأ  
 ، (2 إال عاملٌ ابلل ة

ووجه االس   تش    اد هبذا املقال أن كلمة َورس   وله{ يف املص   ح  حتتمل اجلر وحتتمل الرفع ابعتبار أن 
قراءة اجلر  ألهنا . ايف التش    كيل مل يكن موجوًدا يف العص    ور األو ، واللس    ان العريب خيربك ابس    تحالة 

 أصل اإلسالل. 
ال أو.ى  :مالك بن أنسوقال ، اآلمر علي :فوضع ال حو، وقيلالدؤيل أمر عمر أاب األسود  :قيلقد و 

ال حيل ألحد يؤمن  :وقال جماهد، (3 برجل يفس            ر كتاب هللا غ  عامل بل ة العرب إال جعلته نكااًل 
 كتاب هللا  يفابح واليول اآلخر أن يتكلم 

ً
 .(4ا بل ات العرب  إتا مل يكن عامل

اي أاب عمرو خيل  هللا  :ج اء عمرو بن عبي د إ  أيب عمرو بن العالء فق ال :األص              معي ق الاثنيً ا: 
  ؟ خيل  وعدهن وعد هللا على عمل عقاابً إأفرأيت  :قال !ال :قال ؟وعده

 -وال جيو  له العفو املسيء، ن يقولون: جيب على هللا أن يعاقبهو من فرقة املعتزلة الذي-
ا وال فً لْ خَ  دُّ عُ ن العرب ال . َ إ .غ  الوعيد إن الوعدَ  .اي أاب عقمان .يتَ مة أُ جْ من العُ  :قال له أبو عمرو

 :قال .ا مث ال .فعلهإمنا اخلل  أن .عد خ ً  .وفضلٌ  ا مث ال .فعله بل .را أن تلك كرلٌ شر   دَ عِ ا أن .َ عارً 
 :أما ُسعت: قال .فأوجدين هذا يف كالل العرب

 وال أختيب من خشية املت دد     صوليت  العم ما عشتُ  بنُ ا وال يرهبُ     
 (5مل ل  إيعاد  وم جز موعد                د.ه  د.ه أو وع وإين إتا أوع    

                                                           

  .9 /1تحرير والت ويرال (1 

وعزاه إ  ابن األنبار  يف الوق  واالبتداء، ونقله القرطيب  447 /2، وتكره صاحب ك  ز العمال 192 /25 ( األثر: أس ده يف اتريخ دمش 2 
 .  56 /1 يف .فس ه

  .5/301شعب اإلهان (3 

  .292 /1الربهان يف علول القرآن (4 

 . 187ص يف الدين التبص  ،63 /8هتذيب الت ذيب  (5 
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ا يدل على املعىن الذ  أراده أبو عمرو قول كعب بن  ه :   ٍو

 هللا مأمولوالعفو ع د رسول    نبٍت أن رسول هللا أوعدين 

راً كالس  د   ل بعض كلمات الكتاب العزيز على غ  ما حتتمله الل ة وملا رأا الش  وكاين مفس  ِ  : لقًااث
( 72ففي .فس       األمانة املذكورة يف  س     ورة األحزاب: ،كلية  فعة يف هذا البابقاعدة  عقب عليه ب

لى ولده هابيل وخيانته إايه يف : هي ائتمان آدل اب ه قابيل عأبن األمانة الس      د  نقل الش      وكاين رأ 
وليت ش         عر  ما هو الذ  س         وغ للس         د   !وما أبعد هذا القولمث نقده نقداً التعاً بقوله: " ،قتله

وإن كان .فس       هذا عمال  ...فإن كان تلك لدليل دله على تلك فال دليل ،.فس       هذه اآلية هبذا
ذا ويوجب  ل هذه األمانة املطلقة على كا .قتض       يه الل ة العربية فليس يف ل ة العرب ما يقتض       ي ه

 ةوإن كان هذا .فس        ا م ه كحض الرأ  فليس الكتاب العزيز عرض        ،ش       يء كان يف أول هذا العامل
مث وض      ع قاعدة كلية لتفس         "ووذا ورد الوعيد على من فس      ر القرآن برأيه ،لتالعب آراء الرجال به

واش       دد  ،الطالب للح  عن قبول مقل هذه التفاس        فاحذر أي ا القرآن كا .قتض       يه العربية فقال: "
فإن جاءك   يديك يف .فس      كتاب هللا على ما .قتض    يه الل ة العربية ف و قرآن عريب كما وص    فه هللا

وكذلك ما جاء  ،وإتا جاء هنر هللا بطل هنر معقل ،فال .لتفت إ  غ ه التفس          عن رس        ول هللا 
فعليك أن .ض    م إ  ما تكره الص    حايب ما  ،ومن أهل الل ة ،فإهنم من مجلة العرب عن الص    حابة 

، وقبله رد  الزخمش     ر  على من ي ض من (1 ".قتض     يه ل ة العرب وأس     رارها ف ذ هذه كلية . تفع هبا
 . (2 أمهية معرفة العربية

 ما األهداف العامة اليت ألجلها نزل القرآن بلسان عريب مبني؟
 مبني: بلسان عريب رآيننزول القالجممل أهداف هكن أن نقرر 

للتبش  ولعل م يتذكرون، وجعله هللُا ُمَيس رًا  امل زل إلي م، ليستبنياملعىن، و بون امل اطَ تعقل يل 
 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان ، واإلنذار

 ىَن      عْ   لِيَ ْفَ م اْلُم اطَبوَن اْلمَ      ىَن    الً َعَريب  املبْ   نَ َزَل َس ْ 
 لْ    قِ  ر بَ ْعَدَما عُ    راً للذ ِكْ    ُمَيس       َيْسَتبنَي َوُُم الِذ  نَ َزلْ و 
ٍ ْن قْد َعَصى أْو َكَفرَا      ِذرَا    شِ راً للُمت قنَي ُم ْ     ُمبَ   لِْلَ ْ ِ 
 

ه سري  قاعدة: القرآن نزل بلسان عريب مبني، فال ميكن إدراك معانيه ومراميه إال عرب هذه اللغة، وتف
 بغريها حتريف للكلم عن مواضعه:

فقد ظ ر ل ا بعض املتشدقني يف وسائل التواصل يفت ر أبنه يفسر القرآن ب   العربية كالعربية واآلرامية، 
بلسان أعجمي، فيقول يف .قرير  ف مُ .ُ  أو كلماتٍّ  حسبك ه ا أن هللا يرد على من يزعم وجود ُعجمةٍّ و 

َا يُ َعلِ ُمُه َبَشٌر ِلَساُن ال ِذ  يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه َوَ واضغ يدمغ الذين يدعون تلك:  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإمن  َلَقْد نَ ْعَلُم َأهن 
 .[103أَْعَجِمي  َوَهَذا ِلَساٌن َعَريب  ُمِبنٌي{ ]ال حل: 

                                                           

 .437 /4فتغ القدير (1 
 .18صاملفصل يف ص عة اإلعراب  (2 
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 ما عالقة نزول القرآن بلسان عريب مبقاصد الشريعة؟
الشريعة، وع دما حاول شيخ املقاصديني أيب  من أعظم األسس اليت حتفظ .فس  القرآن ابلعربية
 في ا من ج ة الشارري حصرها يف أربعة أن حيصر املقاصد اليت يُ َظرُ ه( 790إسحاق الشاطيب  ت

 : أنواري
يِ  يف َوْضِعَ ا لِلت ْكلِ  َقْصدهو يف َوْضِعَ ا ِلْ َفْ َ اِل،  َقْصدهو الش اررِِي يف َوْضِع الش رِيَعِة ابِْتَداًء،  َقْصد

َقْصِد الش اررِِي يف َوْضِع الش رِيَعِة ، فلما .كلم عن (1 يف ُدُخوِل اْلُمَكل ِ  حَتَْت ُحْكِمَ ا َقْصدهو ِكُْقَتَضاَها، 
فْ َ الِ   اْلُقْرآن قرر أن"، مث ِإن  َهِذِه الش رِيَعَة اْلُمَبارََكَة َعَربِي ٌة، اَل َمْدَخَل ِفيَ ا ِلْ َْلُسِن اْلَعَجِمي ةِ قال: " ِلإْلِ

َا َيُكوُن ِمْن َهَذا الط رِيِ  َخاص ةً  َفَمْن أَرَاَد ، وقال: "نَ َزَل بِِلَساِن اْلَعَرِب َعَلى اجْلُْمَلِة، َفطََلُب فَ ْ ِمِه ِإمن 
  ". َهِذِه اجلَِْ ةِ .َ َف َُّمُه، َفِمْن ِجَ ِة ِلَساِن اْلَعَرِب يُ ْفَ ُم، َواَل َسِبيَل ِإَ  َ.طَلُِّب فَ ْ ِمِه ِمْن َغْ ِ 

 ابآلرامية نقول له: فما فائدة نزوله ابلعربية؟ وفإتا جاء من يفسره ابلعربية أ
وليست كلية جمموعية، والفرق بينهما: أن الكلية اجلميعية عربية القرآن كلية مجيعية قاعدة: 

 أن كلمات أما اجملموعية فتعينتشمل كل كلمة فيه، فليس فيه كلمة تنتمي إىل غري العربية، 
 القرآن عربية يف اجلملة، وفيها ما ليس كذلك:

ما تكروا أنه ي تمي إ  غ  العربية، ف م فتقرر ابألدلة السابقة أن عربية القرآن كلية مجيعية، و 
يع ون أن أصله حيتمل أن يكون غ  عريب، لك ه صار ُمَعر اًب، فلم خير  عن نطاق عربية القرآن يف 

لسيوطي لب، و وقع يف القرآن مائة كلمة من املعر  وقد تكروا أنه فيه وف  قواعدهم، ولذا .صرفوا ف مه، 
 .كتاابن: املتوكلي، وامل ذب فيما وقع يف القرآن من املعرب

من أعظم املصادر اليت  -العني مع املصادر القالثة السابقة إن جعل اه نصبَ - وهذا املصدر
 .عا  بعيداً عن .العب املتالعبني.حتافظ على املعىن القرآين كما أراده هللا 

املسعورة للمطالبة بف م القرآن وف  ما يسمى ابلل ات السامية، أو  من أجل تلك رأي ا احلملةَ 
 :السرايين، فانظر كي  استبانت محاوالت القول لتطوير فكرة املشركني القدهةأو وف  الف م اآلرامي 

لْ   .(2 [15ُه{ ]يونس: َاْئِت بُِقْرآنٍّ َغْ ِ َهَذا أَْو بَدِ 
جاءت أهنا  بزعميف القرآن اجمليد   ب اء على هذا األصل الكب  فال هكن أن يعمى علي ا معىن كلمةٍّ 

بلسان غ  عريب، وال حي  ل ا أن نطلب مع اها بلسان غ  اللسان العريب، إال أن يكون تلك املعىن 

                                                           

 .  (8 /2املوافقات   (1 
مقاًل يف كتاب:  القرآن يف محيطه التارخيي(، الذ  يشيد كحاولة  رجيع م فانظر علمي، قالب ضمن ض ائ  م لي رجوا املو.ورون اجتمع وقد (2 

 من أجزاء كتابة  في ا افايض للقرآن(، سراينية آرامية  قراءة :بكتابه املش وراألملاين  لكس ربغ نفسه كريستو  ال ضر بن احلارث العصر  الذ  ُسى
ق بلة موقو.ة.. ل س  ابتلع بعض ا الطعم، فانربا  -كما .ذكر حتريفاهتم-السراينية، وقد صرحوا أبهداف م يف نزري املعىن القرآين ألنه  ابلل ة القرآن

وُسعت بعض م ٍن جعل نفسه يف مقدمة  سراينية، أو عربية! أو اجلاهلني من أب اء املسلمني لتست وي م فكرة .فس  القرآن بل ةٍّ  بعض املشدوهني
 .  ته!!!املبشرين ابلققافة الص يونية يتباهى كعرفته ابلعربية، والسراينية، ويتعجب: ملاتا مل يفطن العلماء املتقدمون لتفس  القرآن ب   ل
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ألصلي، وه ا ركا .سأل عما ورد عن السل  على سبيل الطرافة أو املالحة ال على سبيل .طلب املعىن ا
يف .طلب معىن بعض األلفاظ القرآنية يف لسان غ  عريب، مقل ما رواه ابن جرير  -ر  م هللا .عا –

، ووردت ع ه رواايت متضاربة خمتلفة يف تلك أن اْبن َعب اس يف قَ ْوله: َطه{ قَاَل: اَي رجلوغ ه عن 
قَاَل: ُهَو َكَقْوِلك اَي مُحَم د بِِلَسان اية ابلسراينية، ويف رواية ع د احلاكم ، ويف رو ابل بطيةهذا التفس  

 .(1 احْلََبش
مدا قبول الرواية أواًل، واثنًيا: لو كانت الرواية مقبولة، ف و .قريب  حنتا  أن نعر   انواجلواب: أ

ل ة أخرا الراتب املبطلون  للمعىن وليس .طلًبا لذلك املعىن من ل ة أخرا، ولو كان يُطلب املعىن من
وه ا .درك رد وقالوا: أت.ي ا بكالل أعجمي، ، وردوا على عربية القرآن، من وث يي العرب وضجوا

أبو احلسن علي بن أ د الواحد  املفسرين على من يدعي تلك، ف ذ مقااًل واحًدا، فقد تكر 
ض م ادعى أن اللفظة سراينية، يف معىن الطور قواًل صحيًحا أبنه اجلبل، مث تكر أن بع ه (468ت 

بني ل ت م ول ة العرب، ألنه ال جيو  أن  فإن صغ تلك ف و وفاق وقع وعقب على تلك فقال: "
  ، وهذا ٍا .كلم به العرب، قال العجا :مت به العربيوجد يف القرآن إال ما .كل
 .(2 "َداىَن َجَ اَحْيِه من الطُّوِر َفَمرْ 
 القرآن الكرمي(: القطعية )حفظ  علوم اللغة يف خدمة احلقيقة 

على حفظ القرآن الكرمي،  عي ةً إمنا وضعت ومنت و.رعرعت لتكون مُ  (3 ثين عشراإلكل علول العربية 
 رة أن يبعدوها عن واقع ا، وجيعلوا علول العربية كعزلٍّ طاملا حاول أصحاب ال شاوة املعاص وهذه حقيقةٌ 

هشال اً ومعىًن، ول سمع إ  شيخ الص اعة العربية ابن عما أُنشٍت له، وهو حفظ القرآن الكرمي لفظ
 شئ أعظم كتبه يف العربية إال لتلك ال اية  إت يقول: "فَِإن أو  َما نه مل يُ أيف مقدمة م ين اللبيب يبني 

ويتضغ بِِه بِِه ف م كتاب هللا اْلم زل،  .قايحه القرائغ، َوأَْعَلى َما جت غ ِإَ  حَتِْصيله اجلوانغ َما يَ تَ َيس رُ 
َُما اْلَوِسيَلةُ صلى هللا عليه وآله وسلم معىن َحِدية نبيه اْلُمْرسل ِإَ   ِإَ  الس َعاَدة األبدية، والذريعةُ    فَِإهن 

ْعَراب اْوَاِد  ِإَ  صوب الص َواب" يِ ي ة والدنيوية، وأصل َتِلك علم اإْلِ  .(4 حَتِْصيل اْلمَصا  الدِ 
العريب  إال أن العرف   ،أن العربية أصل املصادر التفسريية ؛ناء على كل ما سبقوميكن لنا أن نقرر ب

 يتقيد ابلتعصيصات اليت جندها يف العرف القرآين والنبوي.

                                                           

 .(550 /5الدر امل قور يف التفس  ابملأثور  انظر مقاًل:  (1 
 .(629 /2التفس  البسيط   (2 
 اليت مجع ا الشيخ أ د اوامشي يف قوله:  (3 

 وإنش         اء قرضٌ  ل ة وبعدها***قافيةٌ  مث عروضٌ  وصر ٌ  حنوٌ 
 أُس      اء اآلداب وا واالشتقاق*** محاض    رة مع معان بيان خط

 (.  12: ص  األعاريب كتب  عن اللبيب م ين (4 
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ومن أجل ذلك نرى صنيع إمام املفسرين الطربي مدهشًا؛ إذ هو يبدأ ابملعىن اللغوي، 
ال أئمة التأويل، وانظر صنيعه مثالً عند ويبني شواهده من العربية، مث يقول: وبنحو الذي قلنا ق

{ ]املائدة: ذكره قوله تعاىل مثٍ  ان ٍف إل    .[3: }ف م ن  اض ط ر  يف  خم  م ص ٍة غ ري   م ت ج 
 ؟:من علم العربية يف أصول التفسري املبحث الثاين: ما املراد 

زل أبلفاظ العرب ومعاني ا، يف كيفية ف م عربية القرآن، فيقول: "القرآن ن قاعدةً  قتيبةَ  يضع ابنُ 
ومذاهب ا يف اإلجيا  واالختصار، واإلطالة والتوكيد، واإلشارة إ  الشيء، وإغماض بعض املعاين 

املراد من علم العربية: ، و (1 ن، وإظ ار بعض ا، وضرب األمقال ملا خفي"حىت ال يظ ر عليه إال الل قِ 
 ،اء حصلت .لك املعرفة ابلسجية والسليقةسو  ،ل ت م وأدبِ  ،العرب من كالم م مقاصدِ  معرفةُ "

كاملعرفة   ،التعلم أل حصلت ابلتلقي،  أو ب ( ،ي مكاملعرفة احلاصلة للعرب الذين نزل القرآن بني ظ رانَ 
 ،واملولدين الذين درسوا علول اللسان ،ومارسوهم ،احلاصلة للمولدين الذين شاف وا بقية العرب

ا لف م معانيه، وبدون تلك فكانت قواعد العربية طريقً  ،عريبكالل   القرآن، وتلك ألن (2 "ودونوها
 .(3 "وسوء الف م ،يقع ال لط

ََوَمَكُروا َوَمَكَر  :ومن لطائ  التفس  جرايً على أساليب العرب أن بعض م فكر يف قوله .عا  
ُ َخْ ُ اْلَماِكرِيَن{ ]آل عمران:   ُ ُ َوا  ُ  وأنشأ يقول:  ،فتأوهفسأله ع  ا ، (4 فلقي ُس ون ،[54ا

 م ك تاكا ه فيحسنُ غ من سواك الفعل ع د                  فتفعلُ قبُ ويَ 
فأجبتين ببيت من الش  عر! فقال له ُس ون:  ،س  ألتك عن آيةٍّ يف كتاب هللا ،فقال الس  ائل: اي ُس ون

م مكٌر هبم. ولذا إم اله وم مع مكره ،مث قال له: اي هذاأن يف أقلِ  قليلٍّ أدل  دليل.  أنش       د.ه لتعلم
ُعُروَن   :قال يف موض       ع آخر ( فَاْنظُْر َكْيَ  َكاَن َعاِقَبُة 50ََوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَ  َمْكًرا َوُهْم اَل َيش       ْ

 .[51، 50َمْكرِِهْم َأ   َدم ْرَ ُهْم َوقَ ْوَمُ ْم َأمْجَِعنَي{ ]ال مل: 
س   أل بعض    م عن ( 31 الر ن:الققالن هيأرغ لكم س    ف :قوله .عا  يف وفيما هدد هللا به الققلني

وهو يعين: أن هللا  ؟هل هللا .عا  يف ش         ل حىت يفرغ م ه :وقال ،خمر  هذا الكالل يف ح  هللا .عا 
ال يعجزه ش       يء، وال يعيه ش       يء، فال يؤوده حفظ الس       موات واألرض، وال حيتا  إ  أن يفرغ ألنه 

 محيط ابلعامل. 

                                                           

 (.  58: ص  القرآن مشكل أتويل (1 
 .  6 /1 ( التحرير والت وير2 
 .  7 /1 ( التحرير والت وير3 
 ُس ون بن  زة.   :( لعله4 
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وال  ،سبحانه كل يول هو يف شأن هفإن ،لى معىن اإلم ال ال على معىن االشت الإمنا هذا ع :فقيل له
وخمر  هذا اخلطاب الوعيد والت ديد أ  س           عمد إ  جما ا.كم بعد أن  ،ن عن ش          أنأيش           له ش          

 .(1أم ل اكم وأملي ا لكم 
سٍل  وقدفقال:  ،تكرها األلوسي ع د الكالل على املكرينمن أبيات  لبيت الذ  قاله ُس ونوا

  .(2 -فذكر البيت وقبله بيتني–فصاع وقال: ال علة لص عه وأنشأ يقول  ؟بعض م كي  هكر هللا
 : الدقيقة   اللغوية   أمهية معرفة الفروق  

  العميقة:تقي من املزالق   الدقيقة   اللغوية   قاعدة: معرفة الفروق  
لواضغ وغ  الواضغ، وكالمها قرر الطويف أن القرآن نزل بلسان العرب ول ت م، وهي مشتملة على ا

لكان مقصرًا عن ر.بة الل ة، فال يصلغ لإلعجا ، مث   و خال القرآن من أحدمهالبليغ يف موضعه، ف
تعبد املكلفون به على الفور، وغ  الواضغ يتعبد العلماء يف است را  مع اه  ألن يُ  بني أن الواضغَ 

عبدان صحيحان، حيصل هبما ُتييز الطاعة من العمل ابملف ول م ه، واإلهان ب   املف ول م ه .
لٍال يقع املرء يف   يدعو إ  االجت اد يف معرفة الل ة ، وهذا التقريرُ (3 العصيان، والكفر من اإلهان

فروا اخلطايبُّ عن أىب  ،كما وقع جلماعةٍّ من الكبارأو غفلة، أو ج لٍّ   ،أو شرود ،املزال  نظرًا لس وِ 
هو الذ   فقال: ،[5َال ِذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن{ ]املاعون:  : قولهالعالية أنه ُسٍل عن معىن

بل  ،.  قال احلسن: مه اي أاب العالية! ليس هكذاأو و.رٍّ  عن شفعٍّ   ي صر  عن صال.ه وال يدر 
بو العالية فلما مل يتدبر أ ،َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن{َ :الذين س وا عن ميقاهتا حىت .فوهتم. أال .را قوله

ََوَمْن : ، وقال ابن قتيبة يف قوله .عا -ر  ما هللا– نُ  يف وعن( . به له احلس :الفرق بني حريف
 ،ا إتا نظرت. وغلطوه يف تلكأعشو عشوً  شوتُ أنه من عَ  ،[36يَ ْعُش َعْن تِْكِر الر ْ َِن{ ]الزخر : 

 . (4 إ  الشيء، وعشوت ع ه شوتُ ألنه مل يفر ِق بني عَ   ض. وإمنا غلطعرِ وإمنا مع اه: يُ 
وهو اصطالع در  عليه ر ه – )استكراه التأويل(ويذكر ابن قتيبة مقااًل ش  ًا على محاولة 

يف املرادات الل وية، فيقول: "يستوحش  .رجع إ  دقةٍّ  ،بذكر معانٍّ ليست مرادة من اللفظ -هللا 
الت زيه وم، صلوات هللا علي م، على خمالفة ، وحيمل م لحقوا ابألنبياء تنوابً كق  من ال اس من أن يُ 

التأويل، وعلى أن يلتمسوا أللفاظه امل ار  البعيدة ابحليل الضعيفة  كتاب هللا جل  تكره، واستكراهِ 
ا ليست لتلك األلفاظ بشكل، وال لتلك املعاين  - اليت ال َتيل علي م، أو على من علم م  م أهن 

.  بِلْف ٍّ

                                                           

  .39 صحز ال الصم  (1 

 .، واألبيات للمت يب192 /3روع املعاين  (2 

   .33بن عبد القو  الطويف الصرصر  صاإلكس  يف علم التفس  لسليمان ( 3 
 .  1/294 ( الربهان يف علول القرآن4 
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أ : َبِشَم من أكل الشجرة.  ،[121ََوَعصى آَدُل َرب ُه فَ َ وا{ ]طه:  كتأو وم يف قوله .عا :
 -بفتغ الواو- م. وتلك غواوتهبوا إ  قول العرب: غوا الفصيل: إتا أكقر من اللب حىت يبشَ 

 ا:. قال الشاعر يذكر قوسً ا غواً ي وِ  -وبكسر الوا- ي و  غي ا. وهو من البشم غو 
 . برا ئ ا تر ا وال مي تٍّ غَوا..معط فة األث اء ليس فصيل ا
ا يف  عصى( أيضً  واا، ولو وجدا، وال هوت بشمً وأراد ابلفصيل: الس  م. يقول: ليس ير ؤها در  

ألن العاصي ح   إال ما يف  عصى( من معىن الذ نب مقل هذا الس  ن لركبوه، وليس يف  غوا( شيءٌ 
ي  ضد  الر شد، كما أن املعصية ضد الطاعة"يف حاله .لك، وال او  عاص. وال  الت ارك ألمره غاوٍّ 

 1.) 
 :-وفقه هللا–ويف هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب  يدان 

قيقْة  زاِلِ  الَعِميَقةْ      ِعْلُم فُ ُروِق الل  ِة الد 
َ
 يَِقي ِمَن امل

 اللغوية:  واجلذور رجع إليها ملعرفة الدالالتوأهم املصادر اللغوية اليت ي  
 .ه (170تعبد الر ن اخلليل بن أ د الفراهيد  البصر    يبأل كتاب العني (1
 .ه (395 تالرا   فارس  أليب احلسني أ د بن عجم مقاييس الل ةم (2
 ه (، 711لسان العرب أليب الفضل محمد بن مكرل بن م ظور األنصار   ت (3
 .ه (761د هللا بن يوس  بن هشال  تأليب محمد عب م ين اللبيب عن كتب األعاريب (4
 .ه (817بن يعقوب الف و آابدا  ت قاموس احمليط أليب طاهر جمد الدين محمدال (5
 ن محم د بن عبد الر  اق احلسيين،م د بأليب الفيض مح ات  العروس من جواهر القاموس (6

 .ه (1205 تامللق ب كر.ضى الز بيد   
ادر احل في أس ل ا خمتار الصحاع لزين الدين أيب عبد هللا محمد بن أيب بكر بن عبد القو  (7

 .ه (666الرا    املتوَّف: 
الء في ا الدِ   يبُ  ِ وس"هي"بٍر .َ مُ "القُ و ،ال وص سمْ والقَ البحر العظيم،  "القاموسمعىن كلمة "و 

من علماء الل ة العربية الذين كق    فأطل من كقرة مائ ا، أما القاموس ف و معظم ماء البحر. 
احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن ء البحر، حنو: على أعماوم أُساء من أُساالل ة حاولوا مجع 

 :وابن عباد الذ  ُسى معجمه ابسمه (، 458علي بن إُساعيل بن سيده املرسي  ت: 
ه( صاحب "القاموس 817 تأابد    أول من ُسى معجمه ابلقاموس هو الف و و  "،"احمليط
 .احمليط"

                                                           

 (.  230: ص  القرآن مشكل أتويل (1 
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  املبحث الثالث: من القواعد التفسريية يف هذا املصدر:
كل ما خرحت عن مقتضى الظاهر فال ، و معىًن ونظًما ظاهرمقتضى العلى  الكالم محلاألصل قاعدة: 

 بد له من سبب:
بعض التأويالت   -ر ه هللا–أعظم قوانني ف م القرآن اجمليد، ولذا رد  اإلمال الطرب   وهذا القانون من

ع د لذلك فقال رافًضا أحد املعاين: ألهنا جاءت على خال  مقتضى الظاهر إما معىن وإما نظًما، وق َ 
من الوجه -في الباطن م ه، حىت أتيت داللة دون اخل اخلطاب قرآن على املف ول الظاهرِ وأتويل ال"

كعىًن خالَ  دليله الظاهر املتعار  يف أهل اللسان الذين بلساهنم نزل  -الذ  جيب التسليم له
 .(1 "القرآن = أو 

 ك:ومن األمقلة اليت .وضغ تل
 :[2}ذ ل ك  ال ك ت اب  ال  ر ي ب  ف يه { ]البقرة:  قوله تعاىل جده:املثال األول: 
ف ر  عن  ،ولكن مع اه ال  ي ع د بعض املفسرين، أ  ال .راتبوا فيه ،ف و خرب ،ال ه ا لل في

، ولكن األصل هو ال في، ويكون املعىن: إنه الكتاب الوحيد الذ  مقتضى ظاهر ال في إ  ال  ي
 .ي ب ي أن يوجد فيه ريب ال

جأ إليه إال لقري ة .دل على و.فس  القرآن على غ  ظاهره خال  األصل، وال ي ب ي أن يُل
نفي التفس  الباطين، وأعظم م ه: بيان أن الكلمات اليت ُتاثل ، ومن أعظم م افع هذا القانون: تلك

اليت نعرف ا يف امل لوق، فال نعطل ا، في ا اللفظ يف ال سبة إ  اخلال  وامل لوق ليست على ظاهرها 
 وال منقل ا، فاح ليس كمقله شيء، وما خطر ببالك فاح ليس كذلك.

ترس م و ، حنمله على ظاهره، [١١٠﴿و ن ذ ر ه م  يف  ط غ ي اهن  م  يـ ع م ه ون ﴾ ]سورة األنعام: املثال الثاين: 
 العامه(، فما هذه املراتب؟  لنا البصائر القرآنية مراتب املصادر اليت متد )الطغيان

دون عقوبة رادعة كاملة، فيزدادون عتًوا وغرورًا واستكبارًا،  صحاب الط يان العامهالايك ألاملر.بة األو : 
[، ١١٠﴿َونََذرُُهْم يف طُْ َياهِنِْم يَ ْعَمُ وَن﴾ ]سورة األنعال: وقد تكر هللا جل تكره هذه املر.بة، فقال: 

 فيه، ومنلي وم ليزدادوا إ ًا إ  إ  م.يعين نذرُهم ونايك م 
واملر.بة القانية: أن ي َمدهم هللا أ  يزيدهم من ج س مصادر القوة والقروة اليت مع م كما قال .عا  

 .(2){يَ ْعَمُ ونَ  طُْ َياهِنِمْ  يف  ََوَهُدُُّهمْ تكره: 

                                                           

 .  (457 /2.فس  الطرب  = جامع البيان ت شاكر  (1 
أن يبني قوة ك ل كلم  ة قرآني  ة يف ع   دم ا جع  ل امل دد واإلم داد كعىن الايك واإلم   ال، فرأي ه ال هكن  -ر  ه هللا–وهك  ذا .راين أخ ال  الطرب   (2 

فإن قلت: ، وغر د بعيًدا عن الطرب  يف التفاصيل، لك ه ا.ف  معه على .رك الظاهر ها ه ا، فقال: "-ر ه هللا–موضع ا، وكذلك تهب الزخمشر  
إ  تلك خو  اإلقدال على أن  فما  ل م على .فس          املد  يف الط يان ابإلم ال وموض        وري الل ة كما تكرت ال يطاوري عليه؟ قلت: اس        تجر هم

ُ  ما أس دوا إ  الشياطني ألن األْرَوا - ولكن املعىن الصحيغ ما طابقه اللفظ وش د لصحته، وإال كان م ه ك زلة األروا من ال عال ،يس دوا إ  ا
َ َ  اجلبال، وهي ش   اء الوحش، وال عال .س   كن الَفَيايف، فال جيتمعان ُ  الباهر وكالمه املعجز، أن ومن ح  ، مث قال: "-.س   كن ش   َ مفس   ر كتاب ا
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ومن القوا والقروات اليت مع م،  املر.بة القالقة: أن حيدث وم اإلمداد كصادر قوة وثروة من غ  ج س
ََوِإْخَواهُنُْم  املدد أن يصبغ إبمكاهنم .كوين األ.باري، فيصرون على اَتات أ.باري ال ي كما قال جل تكره:

، على قراءة ضم الياء وكسر امليم، فاإلمداد (1)[202دُّوهَنُْم يف اْلَ يِ  مُث  اَل يُ ْقِصُروَن{ ]األعرا : مِ  يُ 
ثروات يزودهم هبا إخوان وم يف ال ي يص  ش ل م الشاغل أن يزيدوهم احنرافاً أبفكار ه ا جاء بقوا و 

 إبداعية جديدة يف اإلجرال واإلفساد يف األرض.
يزيدهم على وجه  :: أن يكون كعىن{َوَهُدُُّهمْ َيف قوله: وقد مال الطرب  إ  .رجيغ أن يكون املعىن 

َونُ َقلِ ُب أَْفٍَِدهَتُْم َ هم، كما وص  ربُّ ا أنه فعل ب ظرائ م يف قولهاإلمالء والايك وم يف ُعتوِ هم وُترد
[ يعين نذرُهم 110]سورة األنعال:  {َوأَْبَصاَرُهْم َكَما مَلْ يُ ْؤِمُ وا بِِه أَو َل َمر ةٍّ َوَنَذرُُهْم يف طُْ َياهِنِْم يَ ْعَمُ ونَ 

 ونايك م فيه، ومنلي وم ليزدادوا إ ًا إ  إ  م.
والذ  يظ ر يل أن ما قرره الطرب  ر ه هللا معىن أثبته القرآن، ولكن الذ  يقبت ه ا معىن  ائد يتحق  
يف هؤالء العابقني كعاين اإلهان، وهو أن هدهم على احلقيقة خب ات الدنيا كما قال جل جمده 

ُهْم ِبِه ِمْن َمالٍّ َوبَِ نَي{ ]املؤم و  َا منُِدُّ  .[55ن: ََأحَيَْسُبوَن أمن 
 ۡلُقم لَ ٱوَ  جۡلََرادَ ٱوَ  لطُّوفَانَ ٱ ِ مُ يۡ ﴿فََأۡرَسۡلَ ا َعلَ اضرب ل فسك مقااًل بفرعون: فاح يسلط عليه العقوابت 

وََكانُو۟ا  ۡسَتۡكرَبُوا۟ ٱفَ ف ل اعتربوا؟ ال بل وص  هللا حاوم فقال: َ { مَُّفص لَ  ت    ت  يَ َءا لد لَ ٱوَ  لض َفادريَ ٱوَ 
فأمدهم هللا يف ط ياهنم أبن  اد ُتك  م وقوهتم، ولذا أ.بعوا بين إسرائيل  [١٣٣﴾ ]األعرا  نيَ رِمِ قَ ۡوࣰما جمُّۡ 

 مشرقني بكل قوة وُتكن، وه اك كانت هنايت م.
والكلمات مرتبة ترتيًبا حمكًما؛ ألن ذلك مقتضى األصل أن اآلًيت  :، وهو قاعدةاملثال الثالث

قدم وحقه التأخري، أو مؤخر وحقه التقدمي، فكل ذلك ال بد له الظاهر، فإن ز ع م  أن منها ما هو م
 من قرينة قوية:

 ما يوضغ تلك:  -ر ه هللا–وخذ من كالل الطرب  
كان "و  :[5، 4( َفَجَعَلُه ُغقَاًء َأْحَوا{ ]األعلى: 4ََوال ِذ  َأْخرََ  اْلَمْرَعى  فقد قال يف قوله .عا : 

ن تلك من املؤخ ر الذ  مع اه التقدمي، وأن معىن الكالل: والذ  بعض أهل العلم بكالل العرب يرا أ
أخر  املرعى أحوا: أ  أخضر إ  السواد، فجعله غقاء بعد تلك، ويعتل  لقوله تلك بقول ت  

 الرُّمة:

                                                           

.عاهد  ا من القادع، فإتا مل يتعاهد أوضاري الل ة ف و منوما وقع به التحد ا سليمً  ،يتعاهد يف مذاهبه بقاء ال ظم على حس ه والبالغة على كماوا
 ."ال ظم والبالغة على مراحل

ي عن يونس اجلَْرِمي  أنه كان يقول: ما كان من الشر ف و "مَدْدت"، وما كان من اخل  وهذه اآلية يف سورة األعرا  .بطل الضابط الذ  ُحكِ  (1 
 ف و "أْمَددت". مث قال: وهو كما فسرت لك، إتا أردت أنك .ركته ف و "َمَددت له"، وإتا أردت أنك أعطيته قلت: "أْمددت".

 دت ابلقراء.ني: بفتغ الياء وضمه.ف ذا ليس الذ  يقوله ليس مطرداً ألن هذه اآلية يف سورة األعرا  ور 
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َ ا اْلرَبَاِعيمُ .َحو اُء قَ ْرحاُء أْشراِطي ٌة وََكَفتْ  َهاُب َوَحف ت ْ  .. ِفيَ ا الذِ 
أن يكون ما اشتد ت خضر.ه من ال بات، قد .سميه العرب أسود،  كان غ  مدفوريٍّ وهذا القول وإن  

غ  صواب ع د  خبالفه أتويل أهل التأويل يف أن احلر  إمنا حيتال ملع اه امل ر  ابلتقدمي والتأخ  
إتا مل يكن له وجه مف ول إال بتقدهه عن موضعه، أو أتخ ه، فأما وله يف موضعه وجه صحيغ فال 

 ."لطلب االحتيال ملع اه ابلتقدمي والتأخ  وجه
أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت َْلى{ ]البقرة:  : َايَ تكره قوله .عا املثال الرابع: 

 ،وجوب القصاص حتماً، مع إمجاري املسلمني أن القصاص ليس بواجبٍّ   و َ ه اللُّ ظاهرَ فإن  ،[178
 ، يف كق ٍّ من احلاالت فوفللويل الع

 واجلواب: حيتمل معىن اآلية عدَة احتماالت َترج ا عن الظاهر الل و  املباشر: 
فرض علي ا عدل جتاو  القتيل إ  غ ه يف القصاص، فليس املراد أن هللا أن املراد من اآلية  :م  ا

فدل القا.ل ك ءٌ لدل القتيل،  ،حلربل األو  مع القانية، فاحلر إتا قتل ا ،األو  م  ا ابلفرض اجلملةَ 
فإنه حراٌل عليكم أن  ،قتلتجاو وا ابلقتل إ  غ ه ٍن مل يَ .فال  ،والقصاص م ه دون غ ه من ال اس

قتل  :.قتلوا بقتيلكم غ  قا.له، والفرض الذ  فرض هللا علي ا يف القصاص هو .رُك اجملاو ة ابلقصاص
حىت ال  ،فرض الصالة والصيال علي ا القصاص فرضًا وجوبَ وجب أال أنه  ،القا.ل بقتيله إ  غ ه

ََفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن  :تكره يكون ل ا .ركه، والدليل الذ  أخر  الظاهر الل و  إ  التأويل قوله .عا 
 . (1 [178َأِخيِه َشْيٌء{ ]البقرة: 

 ۥَكاَن َوۡعُدهُ  ۥ ِإن هُ  بࣱِ يۡ ۡل َ ٱبِ  ۥِعَباَدهُ    نُ لر ۡ َ ٱَوَعَد  یل تِ ٱ﴿َج    ِت َعۡدنٍّ املقال اخلامس: قوله .عا : 
 ِ.
ۡ
، ويبل هاملوعود له أي.يه أ  { قال ال سفي صاحب التيس : ا، ففي قوله َمأ.ي  [٦١ا﴾ ]مرمي ي ࣰ َمأ

، وما -يعين خال  الاي.يب املوضوري الظاهر– ومن جعله كعىن اآليت ف و خال  الوضع"مث قال: 
، بل "وما أاتك فقد أ.يته -على مقتضى الظاهر يف الاي.يبأ  -اة الوضعمراعقل اه أحسن  ألنه 

 إنك ع دما .زعم أن مأ.ًيا كعىن آ.ًيا . زري ع ه .صويرًا بليً ا عظيًما يف إثبات القدر.
، ونتعجب ل و  من م رة أئمة الدنيا يف العربية من إمالٍّ  نفيد وهكن أن خنتتم األمقلة ه ا أبن

ُتُم الص اَلَة يف بعض .طبيقا.ه   تلكيذهب إ  غ إت ه م  ، فقد َتَهَب الز خَمَْشرِ ُّ ِإَ  َأن  َفَِإَتا َقَضي ْ
ُتْم فَأَِقيُموا الص اَلَة{ ]ال ساء:  ُ َ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُ وِبُكْم فَِإَتا اْطَمْأنَ   ْ [ ِكَْعىَن آيَِة 103فَاتُْكُروا ا

اخْلَْوِ ، َفَجَعَل َقَضاَء الص اَلِة ِفيَ ا ِعَبارًَة َعْن أََدائَِ ا، َوالذ ِْكُر ِكَْعىَن الص اَلِة، َواْلَمْعىَن:  اْلبَ َقرَِة يف َصاَلةِ 
ُتْم يف َحاِل اخْلَْوِ  َواْلِقَتاِل َفَصلُّوا ِقَياًما ُمَسايِِفنَي َوُمَقارِِعنَي، َوقُ ُعوًدا َجاِثنَي َعلَ  ِب ى الرُّكَ فَِإَتا َصل ي ْ

َ اَن اِبأْلَْمنِ  اَلِة بَ ْعَدُه ِبَقَضاِء َما َوِإقَاَمِة الص   ،ُمرَاِمنَي، َوَعَلى ُجُ وِبُكْم ُمْقَ ِ نَي اِبجلِْرَاِع، َوَفس َر ااِلْطِمٍ ْ
ِة بَ ْعَد فَ َواِت َوْقِتَ ا، َوُهَو ِإَعاَدُة الص اَل  ،اْلَقَضاِء اْلُمْصطََلِغ َعَلْيِه يف اْلِفْقهِ  :ى هِبَِذِه اْلَكْيِفي ِة، َأ ِ ل ِ صُ 
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َفَما َوَجَعَل اآْليََة هِبََذا ُحج ًة لِلش اِفِعيِ  يف ِإجَيابِِه الص اَلَة َعَلى اْلُمَساِفِر يف َحاِل اْلِقَتاِل يف اْلَمعْ  رََكِة َكي ْ
يُز .َ ْرَك الص اَلِة يف َحاِل اْلِقَتاِل َوأَتِْخ ََها َ ا يف َوْقِت اأْلَْمِن، ِخاَلفًا أِلَيب َحِ يَفةَ ال ذِ مُث  َقَضائِ  ،ا.  َف َ    جيُِ

َضاِء َوِإقَاَمِة ِإَ  َأْن َيْطَمٍِن ، َوَقْد َخرََ  الز خَمَْشرِ ُّ هِبََذا َعِن الظ اِهِر اْلُمتَ َباِدِر ِمَن اْسِتْعَماِل َلْفَظِي اْلقَ 
ِقيُ  يف   ُغ َعْ هُ َصِميُمَ ا اْلَمْحضُ َأْكَقِر اآْلاَيِت ِكَا يُ ْفصِ  َو.َ ْفِس ُ  ،فَ ْ ِم اللَُّ ةِ  الص اَلِة يف اْلُقْرآِن، َوُهَو الد 

 .(1 َفُسْبَحاَن اْلُم َ ز ِه َعِن الذُُّهوِل َوالس ْ وِ  ،أُْسُلوهُبَا اْلَ ضُّ 
 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 

 َؤو الَ     دون أن يُ        رِه بِ         اهِ     ظَ  لى     واألصلُ يف الَكالِل َ ُْلُه ع
 بُد  له ِمْن َسببٍّ قْد َحَصال وخارٌ  عن مْقَتضى الظ اِهر الَ 

قاعدة: األصل أن االستعمال القرآين على مقتضى الظاهر إال يف النادر، فيجب أن ي عد ما ورد من 
 األساليب القرآنية قاعدة لغوية مستقلة:

 ومقال تلك:
ل{ يف معرض ال في يف مخسة مواضع من القرآن اجمليد مقل قوله جل جالله: مة َظال  وردت كل

لٍّ لِْلَعِبيِد{ ]آل عمران:  ُ َ لَْيَس ِبَظال  ، وقد خرجت يف هذه املواضع عن مقتضى [182ََوأَن  ا
يت على سبيل فم ين اللبيب أن صفات الذل إتا نه( يف 761الظاهر  فقد قرر ابن هشال  ت

ليس للمبال ة بل ه ا ن فع ااًل أ -ر  ما هللا–واختار .بًعا البن مالك بال ة مل ي ت  أصُل ا  امل
 ال يُ سب إليهوَعط ار، كأنه قيل:   ب: بَ ز ا  أ : ال يُ ْ َسُب إليه ظلٌم أصاًل، فيكوُن من ابلل سب

 :امرئ القيس ظلم البت َة كقوله
 لَيَس بِذ  َسْي ٍّ َوليَس ب َ ب الِ .. وَ . ين بِهِ َولَيَس بِذ  ُرمغٍّ فَيطعُ 

 .لم ال اس شيٍاً ألن هللا .عا  ال يظ  ما ربك بذ  ظلم واملعىن:
 "فَ ع ااًل" قد ال يُراد به التكقُ  كقوله الشاعر َطَرَفَة: وقد ا.ضغ لك أن
 ولكْن مىت َيْساَيِْفِد القوُل أَْرِفدِ     َلْسُت ِ َال ِل التِ الرِي خَمافًة و 

طرفة بن العبد ف ،يطلبون الرفد، وهو العطاء : ما ار.فع من األرض، ويسايفد القول:والتالري
أ  ال حَيُلُّ ، ف و يريد أنه ال ا عن طرق األضيا يريد أنين ال أسكن األماكن املر.فعة بعيدً ه ا 

 .ألنه هدع نفسه ابإلكرال  وال كق ًا التالرَي قليالً يسكن 
  جعل ما سب ، ورأيت شواهد تلك يف العربية واضحة، فلأما واالستعمال القرآين قد .كرر

 : ، ف قولاستق اءكاملة، وليس قاعدة  
 :لنسبة على حسب السياقللمبالغة، وإما ل)فعال( إما صيغة  قاعدة: ترد
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ا أن ُهدع هللا به معىن الكقرة ال ألن نفي الظلم بصي ة  فعال( يراد به   و سب تلك جد 
ويقابل تلك  ،لكقُ  ابلكق ا كان مقاَباًل ابلعباد وهم كق ون  سب أن يُقاَبُل اُمبالَ ة، ولك ه َلم   ال

  فقاَبَل «عامل ال يبِ »فقاَبَل صي ةَ فَ ع ال ابجَلمع، وقاَل يف آية أخرا « َعال ُل الُ يوب»أن ه .عا  قاَل: 
ال ة على أصل الفعل ابلواحد   اإل.قان.يفالس يوطي ، وأشار إ  تلك صي َة فاِعل الد 

أو األبعد(  ،من اللغات أوىل من توجيهه إىل األنكر )األغرب قاعدة: توجيه أتويل القرآن إىل األشهر  
 :(1)ما و جد إىل ذلك سبيل

علم ل ة، وقد اعايض على هذا ومن أمقلة تلك .فس  الرجاء كعىن اخلو   فإن تلك ٍا ال يُ 
من هللا ما ال يرجون{، فزعم بعض م أن مع اه:  التفس  الطرب  يف .فس  قوله .عا  َو.رجون

: َُقْل لِل ِذيَن آَمُ وا يَ ْ ِفُروا لِل ِذيَن ال جل تكره وَتافون من هللا ما ال خيافون، أخذًا له من قول هللا
{ ]سورة اجلاثية:   ُِ َل ا [، كعىن: ال خيافون أايل هللا.. قال الطرب : "وغ  معرو  14يَ ْرُجوَن أاي 

ساب  له، كما قال جل ث اؤه:  "اخلو " يف كالل العرب، إال مع جحدٍّ  "الرجاء" إ  معىن ر ص
ُِِ  َوقَارًا{ ]سورة نوع:   [، كعىن: ال َتافون ح عظمة، وكما قال الشاعر: 13ََما َلُكْم ال .َ ْرُجوَن 

ائَِدا َعًة الَقْت َمًعا أَلْ .ال .َ ْرجتَِي ِحنَي ُ.الِقي الذ    َواِحَدا .. َأَسب ْ
 وكما قال أبو تؤيب اوَُذيل :

 (2 .. َوَخاَلَفَ ا يف بَ ْيِت نُوبٍّ َعَواِملِ .ِإَتا َلَسَعْتُه ال  ْحُل ملَْ يَ رُْ  َلْسَعَ ا

وهو يرد على من يظن أن  مث( ركا جاءت كعىن على هذه القاعدة،  -ر ه هللا–ويؤكد الطرب  
 .[11َخَلْقَ اُكْم مُث  َصو ْرَ ُكْم{ ]األعرا : ََوَلَقْد الواو يف قوله .عا  جده: 

إت كانت ركا نطقت ب "مث" يف موضع"الواو" يف ضرورة شعره،  أن العربَ  ظان   فإن ظن  : "فقال
 كما قال بعض م:

 .. َأاًب مُث  أُم ا؟ فَ َقاَلْت: ِلَمْه؟.َسأَْلُت َربِيَعَة: َمْن َخْ َُها
تلك خبال  ما ظن. وتلك أن كتاب هللا جل ث اؤه نزل أبفصغ ل ات فإن  ...كعىن: أاًب وأم ا

العرب، وغ  جائز .وجيه شيء م ه إ  الشات  من ل اهتا، وله يف األفصغ األش ر معىن مف وٌل ووجه 
 .(3 "معرو 

ُِِ  َوقَارًا{ ]سور واُسغ يل أن أخربك أن ما قرره الطرب  من أن معىن " ة ََما َلُكْم ال .َ ْرُجوَن 
" .فس  ابل تيجة ال ابملعىن احلريف، فإن اآلية .عين: ملاتا ال .عملون [ ال َتافون ح عظمة13نوع: 
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على ما يظ ر أنكم .رجون عظمة هللا، وتلك يعين أنكم ال َتافون حسابه، فاألصل .فس  الكلمة 
 كع اها الظاهر.

 :ملعىن القليل من لغة العربقاعدة مقابلة: قد يوجد يف القرآن الكرمي ما يـ ف س ر  على ا
َِإ   َعَرْضَ ا اأْلََمانَةَ َعَلى الس َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأََبنْيَ َأْن حَيِْمْل َ َ ا{ : تكره ه .عا مقال تلك: قولُ 
 وهو السق . ،مل على األش ر يف الل ة، ال على األقلوات حتُ افكلمة السم ،[72]األحزاب: 

وات واألرض شيٍاً اٌل  إت كي  أتىب السم.. فأبني أن حيمل  ا( مستشكَ .عرض ا  :ولكن قوله
َ ا طَائِِعنيَ ومها قد قالتا:  ،طلبه هللا  ،، مث إتا كانت األمانة .تضمن التوحيد[11{ ]فصلت: َأَ.َ ي ْ

 ،بين آدل من حية العدد واخلضوري من .سبيغ وات واألرض أعظمُ افمن املعلول أن .سبيغ السم
الت وقد ُعدِ ت هذه اآلية من مشكِ »الطاهر بن عاشور يف بيان اإلشكال الذ  .ق ه اآلية:  حىت قال
، ويف جواب حل هذا (1 « ة يف .قومي مع اهاعلى احلَ  و.ردد املفسرون يف أتويل ا .ردداً دل   ،القرآن

 اإلشكال قيل: 
وات ايع ا على أهل السمة و.ضياألمان أظ ر إ   :اإلظ ار، واملعىن هو العرض :القول األول

 عزكما قال   ،أن حيملن و رها : َفَأََبنْيَ َأْن حَيِْمْل َ َ ا{ أ واجلن ،واإلنس ،األرض من املالئكةوأهل 
ْنَساُن{  ،[13ََولََيْحِمُلن  أَثْ َقاَوُْم َوأَثْ َقااًل َمَع أَثْ َقاِوِْم{ ]الع كبوت:  جل:و  قال احلسن: ََوَ ََلَ ا اإْلِ

، ف الصة معىن القول األول: أظ ر بربه َجُ واًل{َ ل فسهَِإن ُه َكاَن ظَُلوًما{ وامل اف   ،كافرال :املراد
على امل لوقات، فأبت السموات واألرض واجلبال أن حيملن و رها، و ل ا و.ضييع ا هللا األمانة 

 اإلنسان الكافر.
 ، او.ضييعَ  بال األمانةَ وات واألرض واجلافقد عرض على السم ،األمر حقيقةٌ  القول الثاين:

وقالت: ال أبت ي ثواابً  ،فلم حيملن و رها، وأشفقت ،أظ ر ون تلك :أ  ،وهي القواب والعقاب
ر    ِ وسُ  ،ال نطيقه، وحنن لك سامعون ومطيعون فيما أُمر  به ، وكٌل يقول: هذا أمرٌ وال عقاابً 

 ان إلزال. والعرض على اإلنس ،ال إلزال ،له...وهذا العرض عرض َتي ٍّ 
وات اأن السم :أ  ،مقلٍّ  وغ ه: العرض يف هذه اآلية ضربُ  ،قال القفال القول الثالث:

ََلْو كقوله:   ،لققل علي ا .قلد الشرائع ،لو كانت  ية جيو  .كليف ا ،واألرض على كرب أجرام ا
{ ]احلشر:  ْمقَاُل َنْضرهُِبَا لِل  اِس{ ]احلشر: ََو.ِْلَك اأْلَ  قال: مث ،[21أَنْ زَْلَ ا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبلٍّ

21]  . 
كما قال الزخمشر :   ،خاهنا :من األقوال الوجي ة يف أتويل ا أن معىن   ل ا( القول الرابع:

 ،حىت .زول عن تمته  .ريد أنه ال يؤدي ا إ  صاحب ا ،ومحتمل وا ،من قولك: فالن حامل ل مانة»
ولون: ركبته أال .راهم يق ،وهو حامل ا ،ن علي اا راكبة للمؤُتَ وخير  عن ع دهتا  ألن األمانة كأهن
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 ،فَأََبنْيَ أن حيمل  اَوال هو حاماًل وا، فمعىن  ،فإتا أداها مل .ب  راكبًة له ؟الديون، ويل عليه ح 
تمال وا ال وأىب اإلنسان إال أن يكون مح،  ا(     فَأََبنْيَ إال أن يؤدي  ا  فَأََبنْيَ أن يَ  :{و ل ا اإلنسان

 . (1 «يؤدي ا
 :-وفقه هللا–يقول الشيخ الطالب  يدان  ها.ني القاعد.نيويف 

 أْوَ  ِمَن الت  ْوجيِه حَنْو األْنَكرِ       ر     َ     َو األشْ   ْرآَن حنَْ     .ْوِجيُ َ ا القُ 
 َريب      عرٍّ      َرا ِبذِكْ   وِشْبِ ِه أحْ      ِمَن اللُّ اِت، فَاْجِتَ اُب األْغَربِ 
 ِمْن لَُ ِة الُعْرب َعَلى ما نََدَرا     وَقْد يُرا يف الذ ِكر َما َقْد ُفسِ را

وهنا قد يرد التساؤل التالي: ما سبب احتياجنا لتأويل بعض األلفاظ القرآنية بالمعنى النادر 

 مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين بياناً للناس جميعهم؟

 واجلواب:
ولو ردوه إ  الرس            ول وإ  أويل األمر م  م لعلمه الذين س            ت بطني على غ هم لبيان مزية امل (1

 (.83 ال ساء: يست بطونه م  م

لبيان .ص       رفات العرب يف كالم ا، وجماراة فص       حائ ا وبل ائ ا، وليس       توعب القرآن القابت من  (2
ال أبس به من  فيكون القرآن الكرمي وعاء حافظاً لل ة العرب  مش               ورها وش              يء ،ل ت ا ولو قل  

  درها(.

مبني يف  القرآن إمنا أنزل بلس    ان عريبومن األس    باب اجلواب العال يف احتيا  القرآن للتفس     : " (3
أما دقائ  ابط ه فإمنا كان يظ ر وم بعد البحة  ،وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه ، من أفصغ العرب

 .(2 "وال ظر
القرآني جارياً على القلة من تصرفات من مؤيدات وجود اإلعراب أو المعنى في النظم 

 العرب:

فيه .فص     يل ال بد  (3 -مجع إعراب- ما أورده الزركش     ي من ض     رورة أن جت ب الش     ات من األعاريب
 م ه: 

فإن كان املراد ابلش      ات الل ات امل كرة أو املس      تقبحة ف عم، وإن كان املراد الش      ائعة ع د بعض العرب 
 ومن أبر  األدلة املؤيدة لذلك: ،القرآن الكرمي..إت قد .وجد يف .دون مج ورهم فال

وجود ال ريب يف القرآن: فقد ُوِجَدْت بعض األلفاظ اليت ص             فت ض            من ما اص            طلغ على  (1
وإت أقر العلماء إمجاعاً  د،دَ .س   ميته ابل ريب أو الوحش   ي يف القرآن الكرمي إمجاعاً كلكمة غرابيب، جُ 

أو اإلعراب يف بعض الكلم   ات القرآني   ة ج   اراًي على  بوجود ال ري   ب فم   ا امل   انع من أن يكون املعىن
وب اء على هذه القاعدة ال افعة نس       تطيع أن نس       توعب نفس       ياً وعلمياً َتريج بعض اإلعراب ه، س         
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( ابجلر إن أعرب  اها على اجملاورة، 6 املائدة: وأرجلكم :القرآين على ما كان قلياًل غ  فاشٍّ مق ل
 ابخلفض يف اآلية األو  من سورة ال ساء. واألرحالوكإعراب قراءة  زة 

وجود األص   وات ال ادرة يف قراءة القرآن من ل ات  وجات( العرب ٍا ال يوجد ع د عامة قبائل  (2
العرب كاإلمالة  الكسر(، وَتفيفات اومز وهي ل ة  وجة( أهل احلجا ، وإمشال احلر  صوت غ ه 

 ....ة اليت بعدها دال، أو يف كلمة الصراطكما يف قراءة  زة والكسائي يف الصاد الساك 

وجود غرائ  ب اإلعراب املرض              ي  ة ولو ع   د قب  ائ  ل دون غ ه  ا، ومن مث ع   د بعض ال ح  اة دون  (3
أ  عمي كق  م  م وصم ( "71 املائدة: مث عموا وصموا كق  م  مسواهم: وتلك كقوله .عا : 

وقال األخفش  ،ق  على البدل من الواوبعد .بني احل  وم كحمد عليه الص           الة والس           الل فار.فع ك
كقر   والص       مُّ  يوإن ش       ٍت كان على إض       مار مبتدأ أ  العم ،س       عيد: كما .قول رأيت قومك ثلقي م

 :وجواب رابع أن يكون على ل ة من قال ،وإن ش        ٍت كان التقدير العمي والص        م م  م كق  ،م  م
، (1 " (3األنبي اء:   ال ذين ظلموا وأس              روا ال جواومن ه ذا املعىن قول ه : ...أكلوين الرباغي ة

فأقر س        يبويه بوجود ل ة قليلة اإلعراب يف ، وعلى الل ة األخ ة ف ي قليلة كما قال س        يبويه ر ه هللا
 القرآن الكرمي.

عربية القرآن يف  الشانئنيمثال للتأويل على اللغة القليلة من لغة العرب، وهو مثال يطعن به بعض 
 الكرمي:

رز األمثلة على أن الغرائب اإلعرابية قد ترد يف القرآن لتحقيق الغاًيت املذكورة من أبهذا مثال 
إن الذين آم وا والذين هادوا والص      ابٍون س      يبويه لقوله .عا :  يف مقدمت مأتويل البص      ريني و  آنفاً:

  املائدة: وال ص               ارا من آمن ابح واليول اآلخر وعمل ص               احلا فال خو  علي م وال هم حيزنون
69.) 

فمن ال اس من ي كر أو يس           مع من ي كر على القرآن الكرمي إعراب كلمة َالص           ابٍون{، واجلواب 
 على تلك:

من على من مل يتعم  يف العربي ة، أوج  اً متع ددة كل  ا غريب ة  الص               ابٍونتكروا يف إعراب كلم ة 
 : هذه الوجوهأمه ا 

التأخ  عما يف  اوال ية هب ،محذو  اهوخرب  ،بتداءعلى اال ت كلمة َالص               ابٍون{عَ فِ رُ الوجه األول: 
من آمن ابح واليول اآلخر وعم ل والتق دير: إن ال ذين آم وا وال ذين ه ادوا وال ص               ارا  {،إنَحيز 

 والصابٍون كذلك كقوله: ،صاحلًا فال خو  علي م وال هم حيزنون
 .. ب اة ما بقي ا يف شقاق.علموا أ  وأنتماوإال ف

  ،كذلك  أ  فاعلموا أ  ب اة وأنتم
وملاتا جعل كلم َالص          ابٍون{ بني كلمات اجلملة األو ، ومل يؤخرها مع أن حق ا التأخ  ب اء على 

 هذا اإلعراب؟ 
على أنه ملا كان الص     ابٍون مع ظ ور ض     الوم  ذلكب دل  لي اجلواب: للفت ال ظر، فجعل ا كاملعايض     ة

 .هم أو  بذلكالعمل الصا  كان غ ُ تاب علي م إن صغ م  م اإلهان و وميل م عن األداين كل ا يُ 
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 {وال ص        اراَالص        ابٍون{ مبتدأ جديد، واجلملة قبله انت ت، وكلمة َجيو  أن يكون  الوجه القاين:
 خرب اجلملة القانيةعليه  دل   رٌ مقد   {إنَوخرب  ،خربمها {من آمنقوله َو  ،َالصابٍون{ علي عطف ا
 كقوله:

 والرأ  خمتل   .. ع دك راضٍّ .وأنت كا ،حنن كا ع د 
، فدل خرب القانية على خرب األو ، وهذا  و.قدير البيت: حنن كا ع د  راضون، وأنت كا ع دك راضٍّ

 أسلوب عريب، فمن اعايض عليه، فإمنا يبد  ج له، ويف ر به.
 : إن الذين آم وا والذين هادوا، مث سكت ومل يذكر اخلرب، وابتدأ مجلةاآلية على هذا اإلعراب و.قدير

 جديدة، فقال: والصابٍون وال صارا من آمن ...، وخرب اجلملة األو  دل عليه خرب اجلملة القانية.
، وهذا أس       لوب عريب (1وما بعدها يف موض       ع الرفع ابالبتداء  {نعمَإن كعىن  :قيل: لةالوجه القا
 معرو .

ش   ر م  ا، ولك  ا معروفة ة ابل س  بة ملا هو أغريب {الص  ابٍونكلمة َيف إعراب   ف ذه الوجوه اإلعرابية
 عربًيا.
على أصول ل ة أن من مقاصد القرآن اجمليد أن حيافظ من   اوجه ال رابة ه ا هو ما قدمأن : يويف رأي

كما أن لذلك نكتة من حية املعىن فالص        ابٍون ،  العرب يف أوج  ا اإلعرابية و.ص        رفاهتا األس        لوبية
إن الذين  :قولهحقوا اإلفراد، كما قال الكرماين: "ليس         وا كالفٍات القالث ال كماً وال كيفاً، فاس         ت
والص                   ابٍني  :وق     ال يف احلج ،(62 البقرة: آم وا وال     ذين ه     ادوا وال ص                   ارا والص                   ابٍني

ألن ال ص     ارا   (69 املائدة: والص     ابٍون وال ص     ارا :وقال يف املائدة ،(17  احلج:وال ص     ارا
والص               ابٍون مقدمون على  ،فقدم م يف البقرة ألهنم أهل كتاب  مقدمون على الص               ابٍني يف الر.بة

ني وقدم م يف ياعى يف املائدة بني املع ر و  ،فقدم م يف احلج ،ال ص               ارا يف الزمان ألهنم كانوا قبل م
    .(2 "ألن .قديره والصابٍون كذلك  وأخرهم يف التقدير ،اللفظ
 "بلسانهم اتباع معهود األميين وهم العرب الذين نزل القرآن ال بد من" قاعدة:

شاطبي،   مس  تمر فال يص  غ     رْ لس  اهنم عُ  فإن كان للعرب يفوهذه القاعدة وضعها أبو إسحاق ال
ف م   ا على م  ا ال  وإن مل يكن مث عر  فال يص              غ أن جيرا يف ،ف م الش              ريع  ة الع  دول ع   ه يف

 :(3 ".عرفه
ا يوضغ  القواعد اآل.ية: تلك ٍو

 :سبيل ى ذلكوجد إل وصل معاني الكالم بعضه ببعض ماقاعدة: يجب 

  :ومن األمثلة التطبيقية هلذه القاعدة
ويس              تفتونك يف ال س              اء قل هللا يفتيكم في ن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى قوله تعاىل: 

ال س      اء الاليت ال .ؤ.وهنن ما كتب ون و.رغبون أن . كحوهن واملس      تض      عفني من الولدان وأن .قوموا 
فقد اختل  أهل  (127 ال س             اء:  ا من خ  فإن هللا كان به عليمالليتامى ابلقس             ط وما .فعلو 
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وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى ال ساء الاليت ال .ؤ.وهنن ما كتب  التأويل يف معىن قوله .عا :
 على أربعة أقوال: ون

أه   ل  ك   انفق   د    وفيم   ا يتلى عليكم ،ق   ل هللا يفتيكم في نأ   وم   ا يتلى عليكمالقول األول: 
ويس            تفتونك يف فلما كان اإلس            الل قال:  ،وال يورثون املرأة ،اجلاهلية ال يورثون املولود حىت يكرب

يف أول الس              ورة يف الفرائض الاليت ال  ال س               اء قل هللا يفتيكم في ن وما يتلى عليكم يف الكتاب
ال يرث  .  قد بلغ: كان ال يرث إال الرجل الذقالس              عيد بن جب  ، فعن .ؤ.وهنن ما كتب هللا ون

وقالوا: يرث  ،فلما نزلت آية املوارية يف سورة ال ساء ش  تلك على ال اس ،وال املرأة ،الرجل الص  
ف اثن كما يرث الرجل الذ   ،واملرأة اليت هي كذلك ،وال يقول فيه ،الص             الذ  ال يعمل يف املال

 ،فلما رأوا أنه ال أييت حدث ،انتظرواف ،من الس              ماء يعمل يف املال! فرجوا أن أييت يف تلك حدثٌ 
ويس     تفتونك فأنزل هللا:  ،! مث قالوا: س     لوا! فس     ألوا ال يب قالوا: لٍن مت هذا إنه لواجب ما م ه بد  

يف يتامى ال س          اء يف أول الس          ورة  يف ال س          اء قل هللا يفتيكم في ن وما يتلى عليكم يف الكتاب
 .أن . كحوهنالاليت ال .ؤ.وهنن ما كتب ون و.رغبون 

وتلك  ،وفيما يتلى عليكم يف الكتاب يف آخر س        ورة ال س        اء قل هللا يفتيكم في نالقول القاين: 
 (.176ال ساء:   يستفتونك قل هللا يفتيكم يف الكاللةقوله: 

وفيما يتلى عليكم يف الكتاب يعين: يف أول هذه الس              ورة  قل هللا يفتيكم في نالقول القالة: 
ال س       اء:   وإن خفتم أن ال .قس       طوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من ال س       اء وتلك قوله:

وإن خفتم أن ال .قس   طوا يف عن قول هللا:  عروة بن الزب  أنه س   أل عائش   ة  و  ال يب  (، فعن3
قالت: اي ابن أخيت هي اليتيمة .كون يف  (3ال س      اء:   اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من ال س      اء

فيعجبه ماوا ومجاوا ف يد ولي ا أن يتزوج ا ب   أن يقس       ط يف  ،جل ولي ا .ش       اركه يف مالهحجر الر 
وأمروا أن  ،ويبل وا هبن أعلى س  ت ن من الص داق ،ف  وا أن ي كحوهن إال أن يقس طوا ون ..ص داق ا

 هللا قال عروة: قالت عائشة: مث إن ال اس استفتوا رسول  .ي كحوا ما طاب وم من ال ساء سواهن
ويس           تفتونك يف ال س           اء قل هللا يفتيكم في ن وما يتلى عليكم يف بعد هذه اآلية في ن فأنزل هللا: 

قالت: والذ  تكر  الكتاب يف يتامى ال س     اء الاليت ال .ؤ.وهنن ما كتب ون و.رغبون أن . كحوهن
س        طوا يف اليتامى فانكحوا وإن خفتم أن ال .قهللا أنه يتلى يف الكتاب: اآلية األو  اليت قال في ا: 

 (. 3ال ساء:  ما طاب لكم من ال ساء

يف موض       ع  وما يتلى عليكماليت يف قوله:  ما .كونعلى هذه األقوال القالثة أنه  وبني الطرب 
فك  أهنم وج وا أتوي  ل اآلي  ة:  ،يفتيكم في نخفض كعىن العط  على او  اء وال ون اليت يف قول  ه: 

 .ال اس يف ال ساء وفيما يتلى عليكم يف الكتابقل هللا يفتيكم أي ا 

يف قول من أص        حابه س        ألوه عن أش        ياء من أمر  نزلت هذه اآلية على رس        ول هللا القول الرابع: 
وفيما .ركوا املس  ألة  ،فأفتاهم هللا فيما س  ألوا ع ه ،و.ركوا املس  ألة عن أش  ياء أخر كانوا يفعلوهنا ،ال س  اء
يف ال س   اء وس   كتوا عن ش   يء   هذه اآلية قال: اس   تفتوا نيب هللا عن محمد بن أيب موس   ى يفف ،ع ه

 ويستفتونك يف ال ساء قل هللا يفتيكم في ن وما يتلى عليكم يف الكتابفأنزل هللا:  ،كانوا يفعلونه
ويفتيكم فيما مل .س             ألوا ع ه قال: كانوا ال يتزوجون اليتيمة إتا كان هبا دمامة وال يدفعون إلي ا ماوا 

قل هللا يفتيكم في ن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى ال س  اء الاليت ال .ؤ.وهنن ف زلت:  ،ف  فتَ 
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قال: كانوا يورثون األكابر  واملس    تض    عفني من الولدانقال:  ما كتب ون و.رغبون أن . كحوهن
و ا أو إعراضا وإن امرأة خافت من بعل ا نشمث أفتاهم فيما سكتوا ع ه فقال:  ،وال يورثون األصاغر

 .فال ج اع علي ما أن يصلحا بي  ما صلحا والصلغ خ 
وإن امرأة خافت من بعل ا نش              و ا أو  قوله: هوعلى هذا القول: الذ  يتلى علي ا يف الكتاب و 

فأجيبوا ع ه يف يتامى ال س  اء الاليت كانوا ال يؤ.وهنن ما كتب هللا  ،والذ  س  أل القولُ  ،اآلية إعراض  ا
 . اث عمن ورث ه ع هون من امل

وما يتلى عليكم من آايت  وما يتلى عليكم يف الكتابمن قال: معىن قوله:  قولَ ورجغ الطرب  
الكالل كان عن ص     دقات يتامى ال س     اء، يكون ، واس     تبعد أن الفرائض يف أول هذه الس     ورة وآخرها

وإتا مل يكن  ،ل أحدبَ قِ  ألن الص     داق ليس ٍا كتب لل س     اء إال ابل كاع فما مل . كغ فال ص     داق وا
روجه من قول أهل خلمحمد بن أيب موس     ى  هتكر  ، واس     تبعد مال أحد مل يكن ٍا كتب وابَ تلك وا قِ 

قل هللا يفتيكم في ن يف ألن املعىن على كالمه: وتلك  ،زيل              ٍا يدل عليه ظاهر الت  ولبعده ،التأويل
كان تلك كذلك كان وص  ل معاين   اوإت ملعىن...دون دليل على هذا ايتامى ال س  اء الاليت ال .ؤ.وهنن 

 .الكالل بعضه ببعض أو  ما وجد إليه سبيل
وإت كان تلك كذلك فتأويل اآلية: ويس  تفتونك يف ال س  اء قل هللا يفتيكم في ن وفيما يتلى عليكم يف 

: ما فرض كتاب هللا الذ  أنزله على نبيه يف أمر يتامى ال س     اء الاليت ال .عطوهنن ما كتب ون يعين 
 .(1هللا ون من امل اث عمن ورث ه 

 وع د  أن املعاين .صغ، وأن القول الرابع متصل كا بعده كما .را.
ما على وإ كثرة التكرار ومداومة ذلك الفعلإما على قاعدة: صيغة المضارع تدل على 

 إال أن يدل السياق على غير ذلك: عليهما معًا،  إماوحكاية المشهد كأنه واقع، 

وأنه كان رجال من اإلنس يعوتون برجال (، 55 مرمي: وكان أيمر أهله ابلص        الة والزكاةمقلة: أ
 ،(47 الواقعة: وكانوا يقولون أئذا مت ا وك ا .راابً وعظاماً أئ ا ملبعوثون(، 6 اجلن: من اجلن

يف  {يس        ألَومن أبر  األمقلة اليت .دل على تلك ما قرره الطاهر بن عاش        ور عن الفعل املض        ارري 
وجميء الفعل بص  ي ة املض  ارري دال ( فقال: "6 األنفال:يس  ألونك عن األنفال .فس    قوله .عا : 

وإما بكقرة الس ائلني عن تلك  ،على .كرر الس ؤال إما إبعاد.ه املرة بعد األخرا من س ائلني متعددين
 .(3 ع، وقد أكد على هذه القاعدة يف غ  ما موض(2 "حني احملاورة يف موق  واحد
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قاعدة: يتفق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي غالباً في القرآن الكريم كالسماء واألرض 

 .والصدق والكذب والحجر واإلنسان

اللغوي، أخذ بما يقتضيه الشرعي، ألن القرآن نزل عن قاعدة: إن اختلف المعنى الشرعي 

  .ؤخذ بهلبيان الشرع، إال أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي في

ُ ْم قوله .عا  يف امل افقني:  مثال ما اختلف فيه املعنيان، وقدم الشــــرعي: لِ  َعَلى َأَحدٍّ ِم  ْ َوال ُ.ص     َ
( فالص     الة يف الل ة الدعاء، ويف الش     رري الوقو  على امليت للدعاء له بص     فة 84 التوبة:َماَت أَبَداً 

اجل ا ة ال جتو  على من ُعِلم نفاقه  ، ف ذه اآلية .بني أن ص         الةفيقدل املعىن الش         رعي ،خمص         وص         ة
 "وتلك غالًبا أمٌر غييب أطلع هللا نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم عليه"، وهل جيو  له الدعاء؟ 

إن قل ا أبن هذه اآلية .دل على احلقيقة الش         رعية من الص         الة، فالدعاء حيتمل جوا ه، ولكن الذ  
تَ ْ ِفْر َوُْم  :م ع م ه بعد موت امل اف  قوله .عا  قبل تلك تَ ْ ِفْر َوُْم ِإْن َ.س          ْ تَ ْ ِفْر َوُْم أَْو اَل َ.س          ْ َاس          ْ

ُ َوُم{ ]التوبة:   ُ ْبِعنَي َمر ًة فَ َلْن يَ ْ ِفَر ا ، وال فاق الذ  م ع ا من الص            الة على أهله إمنا هو [80س            َ
يعر  ابلوحي، ولكن  ال فاق العقد ، وال يطلع عليه من بعد ال يب ص     لى هللا عليه وآله وس     لم  ألنه

  قد .ايك الصالة على من كقرت خبائقه .عزيرًا وحتذيرًا على .فصيل معلول يف الفقه.
ُخْذ ِمْن أَْمَواِوِْم َصَدَقًة : قوله .عا  ومثال ما اختلف فيه املعنيان، وقدم فيه اللغوي ابلدليل

يِ ْم هِبَا َوَصلِ  َعَلْيِ مْ  رُُهْم َو.ُ زَكِ  فاملراد ابلصالة ه ا الدعاء كما هو املعىن الل و   ،(103ة: التوبُ.َط ِ 
بصدقة قول، صلى  يتَ إتا أُ  قال: كان ال يب رضي هللا ع ه بدليل ما جاء عن عبد هللا بن أيب أوَّف 

 .(1 فقال:   الل م صل على آل أيب أويف(( ،علي م، فأاته أيب بصدقته
 :أو استكره عليه لتفسري، ال ما مح   لهفما احتمله جاز به ا ،قاعدة: القرآن محال وجوه

 ،إما بتعاب ها وكلماهتا :فإتا كانت اآلية محتملًة ألقوالٍّ متعددةٍّ وجي ةٍّ ُ لت علي ا، واحتماوا لذلك
 .(2 مع وية وإما لورود عدة قراءاتٍّ اثبتةٍّ يف اآلية .تضمن .عاب  ل وية

 ب تقرير هذه القاعدة: اسبمن أو 
ما ا، فإعجا ً ابعتبارها  من املعاين املعتادة اليت بودع ا البل اء يف كالم مأكقر  معاينحيو  أن القرآن 

نرا م  ا ما نوقن أبنه ليس هو املعىن األس    ب  من  آلايتٍّ  مروية عن ال يب  وقع إلي ا من .فس     اتٍّ 
ى املعاين إ  أخذ أقص  األتهانأراد بتفس  ه إال إيقاظ  ما أن الرس ول نعلمالايكيب، ولك ا ابلتأمل 

 .(3من ألفاظ القرآن 

القول يف تلك، وقال: أيكون  : ليس يف .فس       القرآن اختالٌ  إتا ص     غ  عيي ةَ  بنُ  قال س     فيانُ ولذا 
؟ قال عبد هللا بن مسعود: هي بقر الوحش، وقال علي: {اخلُ  سَيف الظاهر من  شيء أظ ر خالفاً 
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و.ظ ر ابلليل، والوحش         ية إتا  ،َت س ابل  ار  ألن ال جول ال جول. قال س         فيان: وكالمها واحدهي 
 .(1 س   خُ  رأت إنسياً خ ست يف ال يطان وغ ها، وإتا مل .ر إنسياً ظ رت، قال سفيان: فكلٌ 

 :-وفقه هللا–يقول الشيخ الطالب  يدان  هذه القاعدةويف 
 جاَ  به التفسُ  اَل ما ُ ِ َلهْ     والَوْجُه يف ال صِ  إتا ما اْحَتَمَلْه  

 : (2)األصل اجلمع بني املعاين اليت حتتملها اآلية قاعدة:
وعلى ، الل ة العالية للقرآن جتمع معاين متعددة متجددة  فالقرآن كالل رب ا األعلى جل  جالله

بني املعاين  حية أمجعهذا ب يت مشروعي يف التفس ، وهو الذ  أُسيته  بصائر املعرفة القرآنية(، 
 (.3ا املفسرون ما دامت غ  مت اقضة امل تلفة اليت يذكره

مع اها إ  بعض  والكلمة إتا احتملت وجوهاً مل يكن ألحدٍّ صر َ »وأشار الطرب  إ  تلك فقال: 
يف التطبيقات الطربية خ ٌ طيب كق ٌ من تلك، ، و (4 «وجوه ا دون بعضٍّ إال  جةٍّ جيب التسليم وا

ر ه –، فقد تكر في ا الطرب  [1يُة اْلَ اِشَيِة { ]ال اشية: ََهْل أاََتَك َحدِ ده: جمفم  ا: قوله .عا  
والصواب من القول يف تلك أن يقال: إن هللا قال ل بيه صلى هللا قولني مث قال جامًعا بي  ما: " -هللا

ر. مل خيرب  أنه عىن غاشية القيامة، وال أنه عىن غاشية ال ا {َهْل أاََتَك َحِديُة اْلَ اِشَيةِ َعليه وسلم: 
وكلتامها غاشية، هذه . شى ال اس ابلبالء واألهوال والكروب، وهذه . شي الكفار ابللفغ يف الوجوه، 
والشُّواظ وال حاس، فال قول يف تلك أصغ  من أن يقال كما قال جل  ث اؤه، ويعم  اخلرب بذلك كما 

   .(5 "عمه
ه قولُ  من أمقلة تلكواضغ، ف دون مربرٍّ  الطرب  أحياً  .طبي  هذه القاعدة يت ل  ع دك ت أجد و 

[، فقد 30: َأََومَلْ يَ َر ال ِذيَن َكَفُروا َأن  الس َماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا َر.ْ ًقا فَ َفتَ ْقَ امُهَا{ ]األنبياء: تكره .عا 
وأب  معىن  ؟أهل التأويل يف معىن َوْصِ  هللا السماوات واألرض ابلر. ، وكي  كان الر. »اختل  

 وتكروا في ا أربعة آتويل: (6 «فت 
َفَ َفتَ ْقَ امُهَا{ بل كانتا ملتصقتني، وقوله:  ،ليس في ما ثُقبٌ ََكانَ َتا َر.ْ ًقا{  التأويل األول:
ففصل هللا بي  ما ابوواء، فرفع السماء  ،عىن بذلك أهنما كانتا ملتصقتني، (7 فصدع امها وفرج امها

 . ر  م هللا وقتادة ،واحلسن ،باسَوَرَد هذا املعىن عن ابن ع ...ووضع األرض
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فجعل ا سبع ُساوات، وكذلك األرض كانت  ،ففتق ا هللا ،املعىن: مر.تقة طبقة التأويل الثاين:
وقال: ومل .كن األرض  ،فجعل ا سبع أرضني، ورد هذا املعىن عن جماهد ،ففتق ا ،كذلك مر.تقة

 ا ي في ما تكره. فقد نفى مع أنه ال يوجد يف اآلية م ...والسماء متماستني
ا ال ا ال ُتطر، واألرض كذلك ر.قً بل عىن بذلك أن السماوات كانت ر.قً  التأويل الثالث:

قال: وهو قوله:  ،ورد هذا املعىن عن عكرمة ...واألرض ابل بات ،ففت  السماء ابملطر ،. بت
 [.12، 11( َواأْلَْرِض َتاِت الص درِْي{ ]الطارق: 11ََوالس َماِء َتاِت الر ْجِع  

 .(1 ففت  ال  ار ،َفَ َفتَ ْقَ امُهَا{ ألن الليل كان قبل ال  ار التأويل الرابع:
 ا داخلة وبعد أن تكر الطرب  هذه املعاين األربعة رجغ القالة، مع أن املعاين األربعة كلُّ  

َأن  اآْليََة َ.ْشَمُل محتملة، وسعد هبذا التوفي  بني املعاين مجيعاً الطاهر بن عاشور حية قال: "َوالظ اِهُر 
يَع َما يَ َتَحق ُ  ِفيِه َمَعاين الر ْ.ِ  َواْلَفْت ِ  يًعا، فَ َتُكوُن اآْليَُة   مجَِ ِإْت اَل َمانَِع ِمِن اْعِتَباِر َمْعىًن َعال ٍّ جَيَْمُعَ ا مجَِ
فَ َتُكوُن ِمْن ُمْعِجزَاِت  ،ِل ال  َظِر َواْلِعْلمِ ِعرْبَةٍّ َخاص ةٍّ أبَِهْ  وكلِ   ،َقِد اْشَتَمَلْت َعَلى ِعرْبَةٍّ .َ ُعمُّ كل ال  اس

 .(2 اْلُقْرآِن اْلِعْلِمي ِة"
فقد   نظرٌ  ما تكره، وفيغافلني عن أتصيل هذا األصلكانوا ن  ياملفسر  أنتكر  الطاهرَ  ولكن

 .حضور تلك يف الت ظ  والتطبي  الطرب  رأيتَ 
يكون للكلمة أو لآلية أكقر من احتمال يف  ع دما جلمال القرآين املبنيابشعر املفسرون وقد 

مش ًا إ  معانٍّ  -ر ه هللا– الطاهر بن عاشور، فقال سيد من سادات املؤولني، وهو مع اها
 :[2َِكَتاٌب أُْنزَِل ِإلَْيَك َفاَل َيُكْن يف َصْدرَِك َحرٌَ  ِمْ ُه{ ]األعرا : : متعددة يف قوله جل تكره

رَبُ هو قَ ْولُُه: ﴿أُْنزَِل إلَْيَك﴾ َمَع ما اْنَضم  إَلْيِه ِمَن الت  ْفرِيِع والت  ْعِليِل، أْ  هو ِكتاٌب وجَيُوُ  أْن جُيَْعَل اخلَ "
ْؤِم ِ 
ُ
َر امل ْقُصوُد: أُْنزَِل إلَْيَك َفُكْن ُمْ َشرَِع الص ْدِر بِِه، فَإن ُه أُْنزَِل إلَْيَك لِتُ ْ ِذَر بِِه الكاِفرِيَن و.ُذَكِ 

َ
نَي، وامل

ْؤِمِ نَي، أْ : هو ِكتاٌب أُْنزَِل ِلفاِئَدةٍّ، وَقْد  ،ملسو هيلع هللا ىلصَ.ْسِكنُي نَ ْفِس ال  يبِء 
ُ
وإغاظَُة الكاِفرِيَن، وأَتْنِيُس امل

بُوا. وهِبَِذِه ااِلْعِتباراِت وبِ  ،َحَصَلِت الفاِئَدةُ  ُم افاِة بَ ْعِض ا لِبَ ْعضٍّ  َعَدلِ َفال َيُكْن يف َصْدرَِك َحرٌَ  إْن َكذ 
يِع احُيْمَ   .(3 "وَتِلَك ِمن َمطاِلِع السَُّوِر الَعِجيَبِة الَبيانِ  ،ُل الَكالُل َعلى إراَدِة مجَِ

 من أبرز ما ُيمل على عدة معاٍن ألنه ُيتملها: املشرتك:و 
املشايك يف القرآن على ما حيتمله من حمل       فبني أنه يُ  ،وقد قرر تلك الطاهر بن عاشور .قريراً ضافياً 

 تلك اللفظ املفرد املش   ايك والايكيب املش   ايك بني خمتل  االس   تعماالت س   واء كانت املعاين س   واء يف
  .خمتلفة لجما ية محضة أ لاملعاين حقيقية أ
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أمل .ر أن هللا يسجد له من يف السماوات  قوله .عا   :مقال استعمال اللفظ املفرد يف حقيقته وجما ه
 (18 احلج:والش         جر والدواب وكق  من ال اسومن يف األرض والش         مس والقمر وال جول واجلبال 

وقد اس   تعمل  ،ومعىن جما   وهو التعظيم ،فالس   جود له معىن حقيقي وهو وض   ع اجلب ة على األرض
  .فعل يسجد ه ا يف مع ييه املذكورين ال محالة
 ويل فمركب  (1 املطففني:ويل للمطففنيقوله .عا   :ومقال اس  تعمال املركب املش  ايك يف مع ييه

 .ويستعمل دعاء وقد  له املفسرون ه ا على كال املع يني ،ايستعمل خربً  (له
وأنفقوا يف س         بيل هللا وال .لقوا أبيديكم إ  الت لكة وأحس          وا إن هللا قوله .عا :  ومن أمثلة ذلك
  الطرب : قال في ا (195 البقرة: حيب احملس ني

 جل ث اؤه أمر ابإلنفاق يف س              بيله بقوله: والص              واب من القول يف تلك ع د  أن يقال: إن هللا"
وأنفقوا يف سبيل هللا -  وسبيله : طريقه الذ  شرعه لعباده وأوضحه وم ومعىن تلك : وأنفقوا يف

وهناهم أن يلقوا  ،إعزا  ديين الذ  ش           رعته لكم جب اد عدوكم ال اص           بني لكم احلرب على الكفر يب
والعرب .قول للمس     تس     لم  ،وتلك مقل يديكم إ  الت لكةوال .لقوا أبأبيدي م إ  الت لكة فقال: 
وال .س       تس       لموا لل لكة  وال .لقوا أبيديكم إ  الت لكةفمعىن قوله:  ...ل مر: أعطى فالن بيديه

فتعطوها أ متكم فت لكوا والتارك ال فقة يف س     بيل هللا ع د وجوب تلك عليه مس     تس     لم لل لكة بايكه 
س من ر ة هللا لذنب س              ل  م ه مل  بيديه إ  الت لكة يوكذلك اآل، أداء فرض هللا عليه يف ماله

وال .ي   أس              وا من روع هللا إن   ه ال يي   أس من روع هللا إال القول ألن هللا ق   د هنى عن تل   ك فق   ال: 
وكذلك التارك غزو املش       ركني وج ادهم يف حال وجوب تلك عليه يف  (،87يوس        :   الكافرون

هذه املعاين كل ا أن  مث قرر الطرب  ...فرض   ا مل  بيده إ  الت لكة حال حاجة املس   لمني إليه مض   يع
ا دون ش        يء ومل يكن هللا عز وجل خص م  ا ش        يًٍ  وال .لقوا أبيديكم إ  الت لكةحيتمل ا قوله: 

 .(1 " ل ا علي افالصواب 
 :-وفقه هللا–ويف هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب  يدان 

 حَتَْتِمُل اآلُ  بال بُ ْرهانِ    اين واألصُل مْجُع ما ِمَن املع
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 )الرأي( تفسري القرآن ابالجتهاد املقبول والرأي السائغ: املصدر اخلامس 
 : "التفس  ابملقتضى من معىن الكاللهذا املصدر أبنه -ر ه هللا .عا -الزركشي  وص 

  فماتا يعين بذلك؟ "واملقتضب من قوة الشرري
ما أوجبته الدالالت اللفظية من ال احية الل وية فاقتضى  عىن الكالل"قوله: "املقتضى من معىن بي

أو بداللة اللزول، وإن مل  ،أو بداللة التضمن ،مع اه، وهذا االقتضاء إما أن يظ ر ل ا بداللة املطابقة
 .إال به اهال يصغ مع ال ص ، ولكن بصورةٍّ مباشرة ألفاظ ال ص.دل عليه 

اوا؟ اجلواب: ال، وهل كل داللة ل وية جيو  إمهاوا؟ اجلواب: وهل كل داللة ل ويةٍّ جيو  إعم
 ال! 

ه ا ستسأل متعجباً: فكي  تلك؟ جييبك الزركشي من خالل هذا الكالل املوجز بضرورة أن 
 األمرين يعين االجت اد. .قيد مقتضيات الدالالت الل وية ابملقتضب من معىن الشرري، ومجعُ 

فقال هذه العبارة، ومل يكت  أبن يقول:  ،طال الزركشي الطري متل فاً: ملاتا أ وركا .ساءلتَ 
 االجت اد؟

بل أراد أن يبني أن  ،أن يطل  األمر على عواه ه دْ رِ مل يُ  الزركشي أن -أيدك هللا-إن أردت اجلواب! فاعلم 
ومقيٌد ، أ  كا .قتضيه الل ة، و.صاري  ف ون كالم ا ،ابملقتضى من معىن الكالل االجت اد أو الرأ  مقيدٌ 

عىن به مقاصَد الت زيل، وأغراض فاملقتضب هو املوجز، وقوة الشرري "املقتضب من قوة الشرري" كذلك ب 
 ال صوص اجلزئية األخرا.

مقاصد االستقامة على العربية، و  اللغة   ثالثة أركان: التزام   فق  يصح االجتهاد يف التفسري و   قاعدة:
 :األخرى يةاجلزئنصوص العدم مضادة الكلية، و  الشرع  

 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
 ن اأَلرْكانِ     وْفَ  َثالثةٍّ م   اِن     َبي    ِت اُد يف ال    غُّ ااِلجْ     يصِ 
 ِد اإلساللِ      لَُ ِتِه وَمْقص    اْضِطراِب ال  صِ  والِتزاِل نَ ْفيِ 

 :رورة لكون هذا الكتاب هو الكتاب اخلامتض فهو ؛اً جتهادالتفسري ابلرأي ا مشروعية  وهذا يعين 
بني مانعٍّ  يف جوا  التفس  ابلرأ  نذكر أن أهل العلم اختلفواقبل أن نقرر هذه القاعدة البي ة 

 :الفري  املانع  إت .راين قد قررت الراجغ الواضغ سلفاً وجموِ  ٍّ، فل  ظر ابختصارٍّ يف أدلة 
 :فاحتجوا أبدلة أبرزها نو املانعفأما 

 واتباع للظن: القول على هللا بال علم، يل األول: النهي عن الدل
فالتفس   ،م  ٌي ع ه والظنألنه مبيٌن على الظن،   الوا: التفس  ابلرأ  قوٌل على هللا ب   علمفق

َ ا َومَ : تكره كما قال .عا ،  ابلرأ  م  ٌي ع ه َا َحر َل َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَ َر ِم  ْ مْثَ َُقْل ِإمن  ا َبَطَن َواإْلِ



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 177
 

 

ِ مَ   ُ ِ َما مَلْ يُ  َ ز ِْل بِهِ ُسْلطَاً  َوَأْن .َ ُقوُلوا َعَلى ا  ُ ا اَل .َ ْعَلُموَن{ ]األعرا : َواْلبَ ْ َي بَِ ْ ِ احلَْ ِ  َوَأْن ُ.ْشرُِكوا اِب
33].  

ت ن ب و هللا يقول: واالجتهاد ظن، قد هنينا عن الظن صراحة، و ورمبا قالوا:  ا ك ث ريًا م ن  الظ ن   }اج 
: هريرة أيبيف حديث  ، وبقول النيب[12إ ن  بـ ع ض  الظ ن   إ مثٌ  و ال  جت  س س وا{ ]احلجرات: 

 .(1)(()إًيكم والظن فإن الظن أكذب احلديث)
 : أنواريالظن أبن وأجيب عن هذا: 

ون يف إلق اء الت م على ال  اس،   ان للظ إبطالق العِ املنهي عنه: ويكون  الظن اخل ل قياألول: النوع 
 ابلفاحش       ة من غ  أن املراد ابلظن ه ا الت مة اليت ال س       بب وا كمن يت م رجاًل  :قال القرطيبفقد "

وا{ولذلك عط  عليه  ،يظ ر عليه ما يقتض      ي ا س      ُ وتلك أن الش       ص يقع له خاطر ، ََواَل جَتَس       
ليس  :وقال اخلطايب وغ ه ،ن تلكف  ى ع ،ويبحة ويتس      مع ،س      سجف يد أن يتحق  فيت ،الت مة

ا بل املراد .رك حتقي  الظن الذ  يض           ر ابملظ ون املراد .رك العمل ابلظن الذ  . اط به األحكال غالبً 
اجت بوا كق اً من الظن ابملسلم شراً حنو قوله:  :املراد ابلتحذير، وبني ابن األم  الص عاين أن (2 "به

 ،ن فيحكم به ويعتمد عليهالمن التجويز احملتمل للص   حة والبط والظن هو: ما خيطر ابل فس ،الظن
املعىن: ما يعرض لإلنس   ان من خواطر الس   وء عن اآلخرين، فيص   ر علي ا، ويت م أن ال وو  نقل عن و 

كما يف اآلخرين هبا، وليس املراد ما يعرض فتدفعه من فوره، و.ستعيذ من شره، فال إشكال يف تلك،  
 .(3 ((ا حدثت به األمة أنفس ا ما مل .تكلم أو .عملجتاو  هللا عم  احلدية 

َ َلْواَل ِإْت أبن يظن اإلنسان إبخوانه خ ًا، ويف تلك يقول هللا: الظن اخللقي الصحيح: الثاين: 
ْعُتُموُه َظن  اْلُمْؤِمُ وَن َواْلُمْؤِمَ اُت أِبَنْ ُفِسِ ْم َخْ ًا{ ]ال ور:  د هذا يؤيأ  ظ وا إبخواهنم، و  [12ُسَِ

قَاَل: رَأَْيُت  رضي هللا ع  ما َعْبد هللِا ْبُن ُعَمرَ عن  -وإن كان يف إس اده ضع -حدية ابن ماجه 
َظَمِك َرُسوَل هللِا َصل ى هللا َعلْيِه وَسل َم َيطُوُ  اِبْلَكْعَبِة ، َويَ ُقوُل : َما َأْطيَ َبِك ، َوَأْطَيَب رحَِيِك ، َما َأعْ 

َوال ِذ  نَ ْفُس مُحَم دٍّ بَِيِدِه ، حَلُْرَمُة اْلُمْؤِمِن أَْعَظُم ِعْ َد هللِا ُحْرَمًة ِمْ ِك ، َماِلِه ، ، َوأَْعَظَم ُحْرَمَتِك ، 
 َوَدِمِه ، َوَأْن َنُظن  بِِه ِإال  َخْ ًا.

وتلك أبن جيت د اجملت د يف مسألة، فيظن الصحيغ يف موضع ال  الصحيح:الظن العلمي الثالث: 
يف رده  بن حصني عمران  الدليل العلمي،كمقل قولم  ِ للعالما ظ ر فيه ن تلك يراه آخرون، وم

زل  ومل ي  ،قال: أنزلت آية املتعة يف كتاب هللا ففعل اها مع رسول هللا ل  ي عمر عن متعة احلج 

، وه ا الرأ  العلمي خمال  لدليل (4قال رجل برأيه ما شاء  .حىت مات ، ه ع  اومل يَ  ،قرآن حيرمه

                                                           

  .1976 /5الب ار  (1 

 . 136 /22عمدة القار   (2 

  .236 /1سبل السالل (3 

  .1642 /4 الب ار  (4 
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فعمر اعترب أدلة ومصا  شرعية معتربة يف م ع التمتع يف احلج  ،ع د عمران ال ع د عمر اجغر 
  ..تل ص يف اخلو  من خلو البيت احلرال من الطائفني

 ،ما دال ظ ه قال على أسس االجت اد الصحيحة ،ه يف العلمعَ سْ قد بذل طاقته ووُ ه ا القائل ابلظن و 
ُ نَ ْفًسا ِإال  ُوْسَعَ ا{ ]البقرة: كما قال .عا : َاَل   ،فال حر  عليه  ُ وكما قال صلى  ،[286 يَُكلِ ُ  ا

 ،فَ َلهُ َأْجرَاِن، َوِإَتا َحَكَم فَاْجتَ َ َد مُث  َأْخطَأَ  ،هللا عليه وآله وسلم:   ِإَتا َحَكَم احْلَاِكُم فَاْجتَ َ َد مُث  َأَصابَ 
فال بد من أن توجد آلة عن .العب املتالعبني،  ، وكما .را فاحلدية واضٌغ ي أا(1 فَ َلُه َأْجٌر((

فال َيسَبُغ املتجرئ خبياله فيجت د وهو ليس يف محل االجت اد، فما  االجتهاد حىت يتم االجتهاد،
 .أكقر من يصغ أن يُقال فيه: ومن أنتمو حىت يكون لكم ع دُ 

فالواجب:  ،وحرام ومباحواجب ومندوب  :الظن إىلق س م  الزخمشري بني ابن األمري الصنعاين أن و 
  ،حسن الظن ابح

  من احلدية، وهو املراد ،واحلرال: سوء الظن به .عا  وبكل من ظاهره العدالة من املسلمني
  ،وامل دوب: حسن الظن كن ظاهره العدالة من املسلمني

 بطن امرأ.ه واجلائز: مقل قول أيب بكر لعائشة: إمنا هو أخواك أو أختاك ملا وقع يف قلبه أن الذ  يف
حرل  َ فال ي ،الريب واجملاهرة ابخلبائةأهل سوء الظن كن اشت ر بني ال اس ك الطة  :ومن تلك ،اث ان

ومن دخل يف  اً،ظن به إال خ  ومن ساي على نفسه مل يُ  ،ألنه قد دل على نفسه  سوء الظن به

 .(2ومن هتك نفسه ظ  ا به السوء  ،مداخل السوء اهتم
وأظن املتجرئ فاه، فيقول: سأجت د كما كان الصحابة رضي هللا ع  م جيت دون، وكق ًا ما يف ر 

مع أنه ال يعر  إال اآلية أو اآليتني، فُ َدُّ عليه: أبن الصحايب يعر  العربية سليقًة، فماتا كما ظ وا 
   .عر  أنت؟.

  :حديقان وم  اأحاديث ذم الرأي يف تفسري القرآن، الدليل الثاين: 
قال:   ا.قوا احلدية  صلى هللا عليه وآله وسلمعن ال يب  -رضي هللا ع  ما-عباس حدية ابن 

فليتبوأ  ،عينِ  إال ما ُعلِ متم، فمن كذب عَلي  متعمداً فليتبو أ مقعده من ال ار، ومن قال يف القرآن برأيه
، (4 ن ال ار((فليتبوأ مقعده م ،، ويف رواية:   من قال يف القرآن ب   علم(3 مقعده من ال ار((

                                                           

 . 5/131، مسلم 22/335( الب ار  1 
  .236 /1سبل السالل (2 

د وق ،هذا حدية غريب :وقال الايمذ  ،وال سائي ،واحلدية أخرجه الايمذ  :قال امل ذر : »62 /10، ويف عون املعبود 199 /5( الايمذ  3 
 ، واحلدية متكلم فيه، وله محامل حال صحته.  «.كلم بعض أهل العلم يف س يل بن أيب حزل

 قال أبو عيسى: هذا حدية حسن صحيغ.   199 /5( س ن الايمذ  4 
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من    :صلى هللا عليه وآله وسلمقال: قال رسول هللا  -رضي هللا ع ه- حدية ج دب بن عبد هللاو 
 . (1 ((فقد أخطأ ،قال يف كتاب هللا عز وجل برأيه فأصاب

 أجوبة: خبمسةيف حال صحتهما أجيب عن هذين احلديثني قد و 
علم إال من طريق النقل عن شــــاهبه مما ال ي  برأيه يف حنو مشــــكل القرآن ومتمعناه أن يقول  األول:
، أو فيه حتا                     ف و هني عن الكالل يف املش    كل أو املتش    ابه ٍا يُ  ،(2وأصـــحابه) النيب إ  نقلٍّ
هذين املوض      عني فيجو  التفس        ابلرأ   من القادرين من أهل العلم، أما غ  إ  اس      ت باطٍّ فيه تا  حيُ 

  .بضوابطه
أن يســــــــارع إىل تفســــــــري القرآن بظاهر العربية من غري اســــــــتظهار ديثني املنهي عنه يف احل: ينالثا

فال قل .. ض     مارفيما يتعل  ب ريب القرآن وما فيه من األلفاظ املب مة واحلذ  واإل ابلســــماع والنقل
 . ليتقي به مواضع ال لط مث بعد تلك يتسع للف م واالست باطال بد م ه يف ظاهر التفس  أواًل 

ما أص          ابك من  س          ر قوله .عا :فمن ي ، ومن أمقلت ا:.ف م إال ابلس          ماري كق ةوال رائب اليت ال 
يقول: إن اخل  من هللا والش         ر من فعل ف( اآلية على ظاهر مع اها 79 ال س         اء:حس          ة فمن هللا

، ويكون املفس   ر هبذا اإلنس   ان بقطع ال ظر عن األدلة الش   رعية اليت .قتض   ي أن ال يقع إال ما أراد هللا
(، 78 ال س     اء:قل كل من ع د هللا :من قوله .عا هذه اآلية س     ب  أو م ماًل ملا  غافاًل  التفس      

فال اظر إ  ظاهر العربية يظن  ،(59 اإلس      راء:وآ.ي ا  ود ال اقة مبص      رة فظلموا هبا :كقوله .عا و 
 .(3أن ال اقة كانت مبصرة ومل .كن عمياء بقوله: َمبصرة{ املراد أن 
ــالــثال ه أو معنــاه دون الرجوع إىل الضـــــــــــواب  من قــال يف القرآن لفظــ   ذمُّ  :املعىن : أن يكونث

 ،  ايلإرجع من ض              وابط يُ وم ا ف إن الرأ  أو االجت  اد ال ب د   ، ولو مل حيتج األمر إ  نق لٍّ العلمية
فيكون ص        احب  ،(4 فاملراد ابلرأ  ه ا كما يقول الطاهر بن عاش        ور: "هو القول عن جمرد خاطر"

 .(5 "بعقله اجملرد من غ  .تبع أقوال األئمةول ه ا قد قال: "الرأ  املذم
وامت ع من أن يس              ت بط مع اين  ،ق د   ل بعض املتورع ة ه ذا احل دي ة على ظ اهره :وق ال امل اورد "

د  ب ِ عُ وهذا عدول عما . ُ  ،ص    ريغ ومل يعارض ش    واهدها نص   ،القرآن ابجت اده ولو ص    حب ا الش    واهد
لعلم ه ال ذين يس              ت بطونه  :آن واس              ت ب اط األحك ال م  ه كم ا ق ال .ع ا كعرفت ه من ال ظر يف القر 

من كتابه .عا   األكقرُ  مَ  ِ وملا فُ  ،علم ابالس      ت باطولو ص      غ ما تهب إليه مل يُ  (،83 ال س      اء:م  م
ف الصة رأ  املاورد  أن م ع التفس  ابلرأ  بضوابطه يعين م ع أن يكون يف القرآن . (6 ..."شيٍا

 العامل املستجدة.  حلول ملشاكل

                                                           

 .  200 /5، الايمذ  344 /2( أبو داود 1 
  .41 /2م اهل العرفانانظر:  (2 

، وأصل الكالل بزايدات أكقر إفادة لل زايل يف إحياء 2/42، وم اهل العرفان226 /8ألحوت حتفة ا، ونقله يف 66 /1.فس  القرطيبانظر:  (3 
  .13 /1، وانظر أيضاً التحرير والت وير290 /1علول الدين

  .بتصر  واختال  20 /1بعضه مأخوت من التحرير والت وير( 4 

  .10/61عون املعبود (5 

  .10/61عون املعبود، 547 /2، ونقله يف اإل.قان 162 /2الربهان (6 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 180
 

 

الرأ  الذ   -وهللا أعلم-ص  غ فإمنا أراد إن وهذا " :هذا احلدية قالالبي قي ر ه هللا ا روا م                   ول
فكذلك ال  ،ي لب على القلب من غ  دليل قال عليه فمقل هذا الرأ  ال جيو  احلكم به يف ال وا ل

  .جيو  .فس  القرآن به
وبني أن -"وكذلك .فس     القرآن به جائز ،كم به يف ال وا ل جائزفاحل وأما الرأ  الذ  يس    ده برهانٌ 

وأ  أرض  ،أ  ُساء .ظلين قال: أنهيف تلك رو  عن أيب بكر الصدي  املراد فيما املعىن هذا هو 
 .(1 ي.قلين إتا قلت يف كتاب هللا برأي

، لتســـــــــرع إىل ذلكا احليطة يف التدبر والتأويل ونبذ   أن يكون القصـــــــــد من التحذير أخذ   :رابعال
 ،واش        تد ال لو يف الورري ببعض         م حىت كان ال يذكر .فس          ش        يء ،.فاوت العلماء فيه لٌ وهذا مقا

من العربية إتا كانت واقعة يف القرآن، فأىب أن يتكلم يف أن  ال يفس  ر كلمةً كان األص  معي   عموا أن و 
 .(2 سرا وأسرا كعىن واحد، ألن أسرا تكرت يف القرآن

أول تفي ،رأي وإليه ميل من طبعه وهواه يف الشيء  لشعصأن يكون ليرجع إىل  النهي: امساخل
ولو مل يكن له ذلك الرأي واهلوى ال يلوح  ،القرآن على وفق هواه ليحتج على تصــــحيح غرضــــه

منا هو ملن له أهواء ش        ص       ية، فطوري آايت القرآن فال  ي يف احلديقني إ ،له من القرآن ذلك املعىن
 ثة أحوال: له ثالوهذا وا، 

 : س على خصمهب   ل  يـ   هية ليس ذلك ولكنقد يكون مع العلم أبن املراد من اآلاحلالة األوىل: 

ك  أص              ح  اب   ه وهو يعلم أن احلق خالفــ  على من قــال يف القرآن قواًل  ةحممولــ فهــذه األحــاديــث
قال و ، (3املذاهب الفاس          دة الذ  يتأولون القرآن على وف  هواهم ليحتجوا به على ص          حة آرائ م 

س             ب  إ  األف ال كدأب .ال زايل: ومن الطامات ص             ر  ألفاظ الش             ارري عن ظاهرها إ  أمور مل 
واهرها من غ  اعتص     ال فيه ابل قل عن الش     ارري وب   ض     رورة ظفإن الص     ر  عن مقتض     ى  ،الباط ية

 .(4.دعو إليه من دليل عقلي حرال 
 أول آية من سورة اإلسراء هو مسجد املسجد األقصى الوارد يف.فس  فمن أمقلة تلك: من  عم أن 

 يف الطائ  وليس املسجد األقصى الذ  يعرفه املسلمون وغ  املسلمني.
فيميل ف مه إ   ،ية محتملةً وتلك إتا كانت اآل ،مع اجلهلفســر اآلية على هواه قد ياحلالة الثانية: 

ملا كان يايجغ ع ده تلك ولوال رأيه  ،ويايجغ تلك اجلانب برأيه وهواه ،الوجه الذ  يواف  غرض               ه
 .الوجه

قد يكون له غرض صــحيح فيطلب له دليال من القرآن ويســتدل عليه مبا يعلم أنه احلالة الثالثة: 
تهب إ  ا :املراد بفرعون يف قوله .عا  :فيقول ،كمن يدعو إ  جماهدة القلب القاسي  ،ما أريد به

وهذا اجل س  ،أنه املراد بفرعون إ ويومىء  ،قلبه إ ويش       ، هو ال فس (24 طه:فرعون إنه ط ى
وقد .س    تعمله ، ا للمس    تمعا للكالل و.رغيبً قد يس    تعمله بعض الوعاظ يف املقاص    د الص    حيحة حتس    ي ً 

زلون القرآن على وف                  في  ،مذاهب م الباطلة إ ودعوهتم  ،الباط ية يف املقاصد الفاسدة لت رير ال اس

                                                           

  .423 /2شعب اإلهان (1 

  .14 /1التحرير والت وير (2 

 . 190 /6فيض القدير، وقبل تلك قال امل او  حنوه يف 41 /2م اهل العرفانانظر:  (3 

  .1/132فيض القدير (4 
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أييت التفس        اإلش      ار  و :، وهذا يس      مى(1ا أهنا غ  مرادة رأي م ومذهب م على أمور يعلمون قطعً 
 ..فصيل الكالل فيه قبواًل ورد ا

يف  "البيانية": قول شـــربوهألهنم أ   فاســـدٍ  مذهبٍ  ومن أمثلة التفاســـري اليت يريد هبا أصـــحاهبا إثبات  
ك  ان  ت (: إن  ه بي  ان بن ُسع  ان كب  م  ذهب م، و 138 آل عمران: ان لل   اسي  ه  ذا ب :قول  ه .ع  ا 

ا من وإن يروا كس       فً  :س         يزعمون أن املراد من قوله .عا امل ص       ورية أص       حاب أيب م ص       ور الكِ 
( أن الكس    إمام م   ل من الس  ماء، وهذا إن 44 الطور:الس  ماء س  اقطا يقولوا س  حاب مركول

 . (2 صغ ع  م ومل يكن من ملصقات أضدادهم ف و .بديل للقرآن ومروق عن الدين
 .(3 ة"فال يتطرق ال  ي إليه ما دال على قوانني العلول العربية والقواعد األصلي" :تلكوما عدا 

 : )فقد أخطأ(معىن قوله يف احلديث 
أ  أخطأ طري  االس              تقامة خبوض              ه يف كتاب هللا ابلت مني واحلدس لتعديه هبذا قال ابن حجر: "

ألهنا ليس   ت   افقته للص   وابومل يعتد كو  ،ا به مطلقا ً آفكان  ،اخلوض مع عدل اس   تجماعه لش   روطه
وبعض هذه العلول ...اوال حتر خبال  من كملت فيه آالت التفس  وهي مخسة عشر علمً  عن قصدٍّ 

وإن أخطأ  ،فإنه مأجور خبوضه فيه  وبعض ا ابلطبع من غ  .علمٍّ  ،ا ع د السل  ابلفعلكان موجودً 
 .(4 "ا أجرينألنه ال .عد  م ه فكان مأجورً 

 :؟في حال ثبوتها لتأويل لتلك األحاديثلماذا لجأنا إلى ا

ال ": الوارد يف .لك الرواايت ال  يَ   له، فيبني أنحافلٍّ  يف كالل رص      نيٍّ جييب على هذا اإلمال ال زايل 
أو  ،االس   ت باط واالس   تقالل ابلف م و.ركَ  ،على ال قل واملس   موري خيلو إما أن يكون املراد به االقتص   ارَ 

  ،آخر به أمراً  املرادُ 
 :ا أن يكون املراد به أن ال يتكلم أحد يف القرآن إال كا يسمعه لوجوهقطعً  وابطلٌ 
  وتلك ٍا ال يص   ادَ  ،ا إليهومس    دً  ا من رس   ول هللا أنه يش   ايط أن يكون تلك مس   موعً  :أحدها

ويقال  ،في ب ي أن ال يقبل ،فأما ما يقوله ابن عباس وابن مس      عود من أنفس       م ،إال يف بعض القرآن
 .وكذا غ هم من الصحابة  ألهنم مل يسمعوه من رسول هللا   ابلرأ هو .فس  

فقالوا في ا أقاويل خمتلفة ال هكن  ،أن الص     حابة واملفس     رين اختلفوا يف .فس       بعض اآلايت :والقاين
فتبني على  ،ا لرد الباقيولو كان الواحد مس   موعً  ،محال وُساري مجيع ا من رس   ول هللا  ،بي  ا اجلمعُ 
حىت قالوا يف احلرو  اليت يف أوائل الس   ور  ،أن كل مفس   ر قال يف املعىن كا ظ ر له ابس   ت باطهالقطع 

 .؟افكي  يكون الكل مسموعً ...سبعة أقاويل خمتلفة ال هكن اجلمع بي  ا
ف إن ك ان الت أويل  ،الل م فق ه يف ال دين وعلم ه الت أوي ل :وق ال دع ا البن عب اس  أن ه  :والق ال ة
 .؟ا مقله فما معىن َتصيصه بذلكل ومحفوظً زي ا كالت مسموعً 
ا فأثبت ألهل العلم است باطً  (83 ال ساء:لعلمه الذ  يست بطونه م  م :أنه قال عز وجل :والرابع

 .ومعلول أنه وراء السماري
                                                           

ل بزايدات أكقر إفادة حلجة اإلسالل ال زايل ، وأصل الكال2/42، وم اهل العرفان226 /8حتفة األحوت ، ونقله يف 66 /1.فس  القرطيب (1 
  .290 /1يف كتابه إحياء علول الدين

  .14 /1انظر: التحرير والت وير (2 

  .226 /8حتفة األحوت  (3 

  .225 /8حتفة األحوت  (4 
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وجا  لكل واحد أن يس           ت بط من القرآن بقدر ف مه وحد  ،ش           ايط الس           ماري يف التأويلفبطل أن يُ 
 حدية أيب جحيفة املتقدل.، ويضا  ه ا (1 "عقله

  :الدليل الثالث: األحاديث واآلاثر يف ذم الرأي مطلقاً، وهي كثرية، ومنها
صلى قال: ُسعت ال يب  -رضي هللا ع  ما-عبد هللا بن عمرو عروة بن الزب  عن  حدية (1

َتزِ يقول:    هللا عليه وآله وسلم َ الَ يَ ْقِبُض اْلِعْلَم انِْتزَاًعا يَ   ْ  ُ َوَلِكْن يَ ْقِبُض  ،ُعهُ ِمَن اْلِعَبادِ ِإن  ا
َفُسٍُِلوا فَأَفْ تَ ْوا بَِ ْ ِ  ،َحىت  ِإَتا ملَْ يُ ْبِ  َعاِلًما اَت ََذ ال  اُس ُرُؤوًسا ُج  االً  ،اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلَماءِ 
إن عبد هللا بن  مث، ال يب   و َ  حدثت به عائشةَ فقال عروة:  ،(2  ((ِعْلمٍّ َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا
فاستقبت يل م ه الذ  حدثتين  ،اي ابن أخيت انطل  إ  عبد هللا :فقالت عمرو حج بعدُ 

 :فعجبت فقالت ،فأ.يت عائشة فأخربهتا ،فحدثين به ك حو ما حدثين ،فجٍته فسألته .ع ه
 .(3وهللا لقد حفظ عبد هللا بن عمرو 

 ليس فيه شيء أمر بين إسرائيل معتداًل  ما  ال  : قال مرفوعاً أيًضا عن عبد هللا بن عمرو  (2
حىت نشأ في م املولدون أب اء سبااي األمم أب اء ال ساء اليت سبت ب و إسرائيل من غ هم 

 .(4 ((فتوا ابلرأ  فضلوا وأضلواأف ضلوهمأف ،فقالوا في م ابلرأ 

ما جاء : "ليراد م  ا الرأ  املذمول ال املمدوع، فقا أن أحادية تل الرأ الشاطيب  وقد أوضغ
واملست د إ  غ  أصل من كتاب وال  ،وهو املبين على غ  أسس ،م ه يف تل الرأ  املذمول

فإن مجيع البدري إمنا هي رأ  على غ    بل هو اجل س في ا ،من االبتداري فصار نوعاً  ،س ة

فاحلدية يتكلم على الرأ  املذمول...وقد فصل  (5 "  بوص  الضاللصِ ولذلك وُ  ،أصل
 . ه ا أنواعاً من الرأ  املذمولالشاطيب

فت شأ  ،ويقبض العلم مع م ،يقبض هللا العلماء   قال: عن ال يبأيب سعيد اخلدر  عن  (3
ويكون الشيخ  ،زو بعض م على بعض نزو الع  على الع  ي  -أ  فتيان ص ار-حداث أ

م، و.را ، واملعىن: يكقر املتكلمون جب ل، ويب ون على صاحب العل(6 ((افي م مستضعفً 
هذا ابر ًا جًدا يف وسائل التواصل االجتماعي والق وات الفضائية، ومن ال رور والعبة 

 .واخلداري أن ي سبوا ال شاط االجتماعي إ  الشباب ليجرئوهم على غ هم

                                                           

  .41 /2ن، م اهل العرفا226 /8حتفة األحوت ، 66 /1، ونقله بتقص  يف .فس  القرطيب1/290إحياء علول الدين (1 

 .  100برقم  (36/  1  حسب .رقيم فتغ البار  صحيغ الب ار   (2 
  .2665 /6الب ار  (3 

  .مرساًل، وجود احملق  إس اده 62 /1مرفوعاً، والدارمي 21 /1ابن ماجة (4 

  .، وانظر يف هذا املوضع كقرة غامرة من الرواايت اليت .ذل الرأ  املذمول 76 /1االعتصال (5 

  .إس اده 13/628فتغ البار ، وضع  ابن حجر يف 250 /2اين يف األوسطالطرب  (6 
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ين لست إأما  ،ال وهو شر من الذ  كان قبلهإقال: ال أييت عليكم عال  ابن مسعودعن  (4
ولكن علماءكم وخياركم وفق اءكم  ،ا من أم ا خ ً وال أم ً  ،ا أخصب من عالأعين عامً 
 .(1وجييء قول يقيسون األمر برأي م  ،امث ال جتدون م  م خلفً  ،يذهبون

أعيت م  :فإهنم أعداء الس ن  الرأ  قال: إايكم وأصحابَ  عن عمر بن اخلطاب (5
 .(2األحادية أن حيفظوها فقالوا ابلرأ  فضلوا وأضلوا 

في أن يخوضوا الدالة على تحرجهم  : اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعينرابعالدليل ال
 ً  بالرأي خصوصاً: أن يفسروا و ،في التفسير عموما

فس        أله عن  ،جاء طل  بن حبيب إ  ج دب بن عبد هللا: فقد أما ذم اخلوض يف التفســــــري عموماً 
وعن س       عيد بن املس       يب أنه  ،مت عينا إال ما قعليك إن ك ت مس       لمً   ُ رِ  حُ أُ  :آية من القرآن فقال

وكان ال يتكلم إال يف  ،اإ  ال نقول يف القرآن ش         يًٍ  :كان إتا س         ٍل عن .فس           آية من القرآن قال
نه ال خيفى عليه وسل من يزعم أ ، .سألين عن القرآنال :رجل عن آية فقال هوسأل ،املعلول من القرآن

 .(3 م ه شيء يعين عكرمة
: من أحدث قال بن عباساعن املتقدل، و الص    دي  : فكقول أي خصـــوصـــاً وأما ذم التفســـري ابلر 

مل يدر علي ما هو م ه إتا لقي هللا عز   ليس يف كتاب هللا ومل ُتض به س             ة من رس            ول هللا رأايً 
ين إ :قال ؟ال .قول في ا برأيكأ :قيل له :قال .ال أدر  :عن ش              يء قال س              ٍل عطاء، و (4 وجل

 ...(5  األرض برأيين يدان يفأأستحيي من هللا 
أن يست د  دونكلم برأ  جمرد من .فاملراد تل  ،هو تا.ه ما سب  من األجوبة :كله  عن ذلك واجلواب
د ال فقإو  ،ض  اللابلض  الل واإل وص  فواولذلك  ،ع اجل لتل من أفىت م، و التفس    وقواعده لو إ  أص  

  .مدع من است بط من األصلرأي ا أن هللا 
رم اإلفتاء بغري علم؟ أفرأيت إن كان اإلفتاء عن علٍم إبحلاق ما آلاثر حتمث إن تلك األحاديث وا

ليس مذكوراً مبا هو مذكور نصــــاً إما للقياس وإما لدخوله يف العموم، ومل ي تنبه له من قبل أو لغري 
ا إ  أص        ل الرأ  مس        ت دً  فإذا كانفهو غري مذموم بل ممدوح،  ذلك.. أفال يعد هذا إفتاء بعلم؟

وإتا كان  ،احملمود ف و ، أو االجت اد املبين على أص    وله الص    حيحةب أو الس     ة أو اإلمجاريمن الكتا
 .املذموم ال يست د إ  شيء م  ا ف و

فان مل  ،اانظر ما .بني لك من كتاب هللا فال .سأل ع ه أحدً  :إ  شريغ عمرولذا كتب 
، بني لك من الس ة فاجت د فيه رأيكوما مل يت، فا.بع فيه س ة رسول هللا  ،يتبني لك من كتاب هللا

                                                           

  .قال حسني سليم أسد : إس اده ضعي  لضع  جمالد بن سعيد، قال احملق : 67 /1س ن الدارمي (1 

  .146 /4س ن الدارقطين (2 

  .6 /1ق  .فس  ابن ك، 102انظر هذه اآلاثر وغ ها وَترجي ا يف: مقدمة يف أصول التفس  ص (3 

  .كقرة غامرة من الرواايت اليت .ذل الرأ  املذمول  76 /1االعتصال، انظر يف 1/69س ن الدارمي (4 

  .، وصحغ احملق  إس اده1/60س ن الدارمي (5 
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مل يكن فبما قضى فان  ،فان مل يكن فبما يف س ة رسول هللا ،اقض كا يف كتاب هللا"ويف رواية: 
فقوله:  ما .بني لك( أ  من املعاين، وليس من ، (1 ...ن شٍت فتقدلإن مل يكن فإف ،به الصاحلون

 األلفاظ كما هو معلول.
يقول قي مسألة  به يف قضااي أخرا: فأبو بكر صرحواأ  و ابلر  ع  م القولورد قد و  

يقول عن اجت اده يف  ، ومقله ابن مسعود(2 ...(الكاللة:  أقول في ا برأيي فإن كان صواابً 
 ،وإن كان خطأ فمين ، فمن هللا وحده ال شريك لهقضية:  سأقول في ا جب د رأيي فإن كان صواابً 

وملا قال ابن عباس للصحابة يف جملس  ،قوله اجت اداً، وجعله رأايً ، فجعل (3 وهللا ورسوله م ه بر ء(
م هذا الرقي يف ل  عَ (، ولعله . َ 4عمر عن مسألة:  أحدثكم برأيي( قال له عمر: عن تلك نسألك 

فقال له  يد:  إمنا أقول  ،العبارة من  يد بن اثبت فقد عا.به ابن عباس يف اجت اد ظ ه خمطًٍا فيه
 (.5ك(( برأيي و.قول برأي

  
 أدلة اجمليزين فقد اتضح السبيل، واجنلت الغشاوة عن األقاويل، قول اآلن: ال داعي لسماعلعلك ست

  فقد أجبنا عن مجيع أدلة املانعني، وهذا يدل على جواز التفسري ابلرأي.
 أدلة اجمليزين للتفسري ابلرأي بضوابطه: بعضنعم! ولكن لنسمع 

َأََفاَل يَ َتَدب  ُروَن وهي كق ة، وم  ا:  ،الواردة يف القرآن الكرمي آايت التدبرف الدليل األول:أما 
ب  ُروا آاَي.ِِه َولِيَ َتذَك َر أُولُو  ،[24اْلُقْرآَن أَْل َعَلى قُ ُلوبٍّ أَقْ َفاُوَا{ ]محمد:  َِكَتاٌب أَنْ زَْلَ اُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيد 

  والتف م أن يستوضغ من كل آيةٍّ ما يلي  هبا"تف م، ، والتدبر يوصل إ  ال[29اأْلَْلَباِب{ ]ص: 
كما يقول ال زايل، وتكر من   (6 "ال .تكش  إال للموفقني ،لي كش  له من األسرار معانٍّ مك ونةٌ 

واعتقد أنه ال معىن لكلمات القرآن إال ما . اوله ال قل  ،اا ظاهرً أن يكون قد قرأ .فس ً موانع الف م: "
وأن من فسر القرآن برأيه فقد .بوأ  ،وأن ما وراء تلك .فس  ابلرأ  ، مهاعن ابن عباس وجماهد وغ

 .(7 "ا من احلجب العظيمةف ذا أيضً  ،مقعده من ال ار
 فالتفسري ابلرأي جائز بل قد يكون واجًبا إذا كان من أهله يف حمله.

                                                           

  .13/728فتغ البار  (1 

 .462 /2الدارمي (2 

 .يب، وصححه ووافقه الذه196 /2، ورواه احلاكم122 /6، ال سائي460 /2املوطأ (3 

  ."هذا حدية صحيغ على شرط مسلم و مل خيرجاه، وقال: "604 /1ه احلاكما، ورو 322 /3( ابن خزهة4 
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حىت ليكاد  .ف مه والتفكر يف آاي.هيف  اخلاصية العقلية :بل إن أبر  خصائص القرآن اجمليد
القرآن أن حيكم على من مل يست دل عقله ابلكفر أو بعدل التكلي  أو ابل فلة، ولو .سمع القرآن 

والتعامل  يعذل املقلدين، ويقرب على اآلابئيني الذين حيتجون نابئ م يف إثبات األحكال هاجمليد لوجد.
 .مع احلياة
مقل  :واملست بطني عن غ هم ل الف مت واألحادية اليت ميزت أهاآلايف الدليل الثاين:وأما 

ُ ْم{ ]ال ساء: قوله جل تكره: ُ ْم َلَعِلَمهُ ال ِذيَن َيْستَ ْ ِبطُونَهُ ِم  ْ  ََوَلْو َردُّوهُ ِإَ  الر ُسوِل َوِإَ  أُويل اأْلَْمِر ِم  ْ
يِن َضم  دعا به ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم البن عباس رضي هللا ع  ما حية قال:   و ، [83

 (1 ((ُه اْلِكَتابَ الل ُ م  َعلِ مْ  :َوقَالَ  -أ  ضمة الوالد لولده–إ  صدره َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم 
بن وقد ي قدع يف فؤادك الذكي أن املراد بتعليم الكتاب حفظ اللفظ، فاُسع ال أ  لفظًا ومعىن،
واملراد فيقول: " ،ط ع ك قصور هذا الف مأم  املؤم ني يف احلدية يف  م ه هيوهو حجر ر ه هللا 

 ، (2 "ابلتعليم ما هو أعم من حفظه والتف م فيه
ُ َرُجاًل يف هو الذ  ع اه علي رضي هللا ع ه بقوله:  االجت اد يف ف م الكتاب و   ُ ِإال  فَ ْ ًما يُ ْعِطيِه ا

فأخذ كٌل برأيه على  ،يةيف معىن اآل -رضي هللا ع  م-ومن ه ا اختل  الصحابة "، (3 (اْلُقْرآنِ 
 .(4 م ت ى نظره"
 على البشرية مهما جتددت قضاًيها: القرآن معجزة هللا، وحجتهالدليل الثالث: 

 كما يعين حتمية ظ ور معانٍّ   ع دما يصدر من أهله يف محله،وهذا يقتضي ضرورة التفس  ابلرأ  
، والقرآن كالل هللا، ف و صفته اليت ال الصحيحة القدهة املعاينَ  . بعة من اآلايت، وال . اقضُ  جديدةً 

 م ما .قدمت البشرية يف حياهتا، ولذا .را لف م القرآن اجمليد .ت اهى، وهو ر ته اليت .تسع لكل قضيةٍّ 
رأيت القراءات القرآنية . بٍك بعض ا عن إعجا ٍّ .صوير  ٍّ مدهش يظ ر مع  بل، مستوايتٍّ متعددةً 

يف استيعاب ه عجا  يظ ر إوابالست باط لبصائر القرآن املتجددة .. التامة على عدد الكلمات احملافظة
 و.ظل .را هنر القرآن متدفقاً ابملعاين املتجددة.مستجدات احلياة، 

 جانبني يعاجل ما القرآن اجمليد:  يفمث أتمل معي 
يد، اجلانب األول: .بقى احلياة .بعة أحداث ا املتطورة بقضااي متجددة، فتستوعب ا ألفاظ القرآن اجمل

 ألنه البيان اإلوي األخ  الذ  ُيصِلغ كل  مان ومكان، ويضبط كل  مان ومكان.

                                                           

 .  ، ويف رواية للب ار :   الل م علمه احلكمة((75برقم  (29/  1 رقيم فتغ البار  لب ار    حسب .صحيغ ا(1 
 .  (170/  1  -ابن حجر  -فتغ البار  (2 
 .  3047برقم  (84/  4  البار  صحيغ الب ار    حسب .رقيم فتغ(3 
 .  161 /1( الربهان 4 
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.را آايت هللا امل ظورة يف اآلفاق ويف األنفس .ظ ر لتقابل ا آايت هللا املسطورة يف اجلانب القاين: 
َ َوُْم أَن ُه احْلَ ُّ ََسُ رِيِ ْم آاَي.َِ ا يف اآْلفَاِق َويف أَن ْ تسمع هللا يقول لك: فالقرآن اجمليد،  ُفِسِ ْم َحىت  يَ تَ َبني 

فأخرب  {س ري مالحظ أنه .عا  قال: َ [53أََومَلْ َيْكِ  ِبَربِ َك أَن ُه َعَلى ُكلِ  َشْيءٍّ َشِ يٌد{ ]فصلت: 
وقد يتكرر مش د رؤيتك ل سرار اليت حتوي ا اآلفاق ، عن املستقبل قرب أل بعد ابلسني واملضارري

ََوُقِل ، ومقل تلك قول رب ا جل تكره: حقائق التقابل ا بعض اآلايت القرآنية اليت .ستوعب  واألنفس
ُِِ  َسُ ِيُكْم آاَي.ِِه فَ تَ ْعرُِفوهَنَا َوَما َربَُّك بَِ اِفلٍّ َعم ا .َ ْعَمُلوَن{ ]ال مل:  و.ظل أنوار القرآن  ،[93احْلَْمُد 

 ،التأويل اخلامت.. إنه يول القيامة حية يص  هللا لك تلكظ ر لك يف احلياة حىت أييت يول اجمليد .َ 
َ ا اِبحلَْ ِ  ََهْل يَ ْ ظُُروَن ِإال  أَتِْويَلُه يَ ْوَل أَيْيت أَتِْويُلُه يَ ُقوُل ال ِذيَن َنُسوُه ِمْن قَ ْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ِ فيقول: 

ُ ْم فَ َ ْل لََ ا ِمْن ُشَفَعاَء فَ َيْشَفُعوا َلَ ا أَْو ن ُ  َردُّ فَ  َ ْعَمَل َغْ َ ال ِذ  ُك  ا نَ ْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنْ ُفَسُ ْم َوَضل  َع  ْ
 .[53َما َكانُوا يَ ْفاَيُوَن{ ]األعرا : 

والقضااي احلادثة على مر األ مان متجددة مت  ة، والتفس  ابالجت اد يف الرأ  يضمن استمرارية 
 .االست باط

لو كان التفس         ، و (1 فمن بعدهم لس       ل  وعمل م ابلرأ  من الص       حابةأقوال ا الدليل الرابع:
أقوال  ا، وحنن نشاهد كقرةَ ا على بيان معاين مفردات القرآن من ج ة العربية لكان التفس  نزرً مقصورً 
وأكقر تلك االس              ت باط برأي م  ،من الص              حابة، فمن يلي م يف .فس                آايت القرآن  الس              ل
 .(2 وعلم م

 ا من ال يب يف التفس          مس        موعً  ما قاله الص        حابة ال يص        غ أن يكون كلُّ : سالدليل اخلام
 لوج ني: 
مل يقبت ع ه من التفس                اللفظي إال .فس                آايت قليلة، وإن كانت حيا.ه أن ال يب  -

 وس .ه .عد .فس اً عملياً للقرآن الكرمي.

، وُساري مجيع ا من رس      ول أهنم اختلفوا يف التفس        على وجوه خمتلفة ال هكن اجلمع بي  ا -
محال، ولو كان بعض        ا مس       موعا لايك اآلخر، أ  لو كان بعض        ا مس       موعا لقال  هللا

فرجع إليه من خالفه، فتبني على القطع أن كل مفس         ر  قائله: إنه ُسعه من رس         ول هللا 
ا قال يف معىن اآلية كا ظ ر له ابس ت باطه...بل إهنم فس روا بعض اآلايت برأي م على غ  م

أبو س              في  ان  وق  ال ثب  ت يف الس                 ة اليت مل يعلموه  ا، أو علموه  ا، واجت   دوا يف أتويل   ا،
قالوا برأي م "احلم  : س     ألت هش     يما عن .فس       القرآن كي  ص     ار فيه اختال ؟ قال: 

 .(3 "فاختلفوا
  :مع بني كالم اجمليزين واملانعني بينة: أن جتنتيجةٍ بعد استعراضك السابق ال بد أن تصل إىل و 
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أبن حيمل كالل اجمليزين للتفس  ابلرأ  على التفس  ابلرأ  » :اأشبه أن يكون لفظيً يس  م اخلال  ف
ا لكتاب هللا وس ة رسوله وكالل العرب، وهذا جائز ليس فإنه يكون حي ٍذ موافقً  ،املستويف لشروطه

فإنه  ،شروطه السابقة دتْ قِ كذمول وال م  ي ع ه، مث حيمل كالل املانعني للتفس  ابلرأ  على ما فُ 
وَمَصبُّ الذل،  ،بل هو مَحَطُّ ال  ي ،خمالفاً ل دلة الشرعية والل ة العربية، وهذا غ  جائزٍّ  يكون حي ٍذٍّ 

ا يدعونكم إ  كتاب هللا، وقد نبذوه وراء يف قوله:  ستجدون أقوامً  وعليه حيمل كالل ابن مسعودٍّ 
ا:  إمنا أخا  عليكم كم والت طع(، وقول عمر أيضً فعليكم ابلعلم، وإايكم والتبدري، وإاي ،ظ ورهم

ا:  ما  ي افس امللك على أخيه(، وقول عمر أيضً رجلني: رجاًل يتأول القرآن على غ  أتويله، ورجاًل 
ٍّ  أخا  على هذه األمة من مؤمنٍّ  قد   فسقه، ولكين أخا  علي ا رجاًل ي  اه إهانه، وال من فاس ٍّ َبنيِ 

 .   (1 «لسانه، مث أتوله على غ  أتويله(قرأ القرآن حىت أتلقه ب
سأل :  ومعىن هذا أن ي  ، فيقولمعىن املنع من االجتهاد ابلرأيُيرر لك ابن عطية هنا ترى 

دون نظر فيما قال العلماء، أو اقتضته قوانني  فيتسور عليه برأيه، ،الرجل عن معىن يف كتاب هللا
ه، حنوَ  ه، وال حاةُ حلدية أن يفسر الل ويون ل تَ كال حو، واألصول، وليس يدخل يف هذا ا  ،العلول

ونظر، فإن القائل على هذه  علمٍّ  على قواننيِ  ابجت اده املبين ِ  واحدٍّ  كلُّ   ه، ويقولَ معانيَ  والفق اءُ 
 .(2  كجرد رأيه"ليس قائاًل  ،الصفة

ألدلة أحوال  املكلفني إىل ثالثة أقســــــام عند اجلمع بني هذه ا -رمحه هللا-وقد قســــــم الزركشــــــي 
 : واألدلة اجمليزة املانعة،

ــــــــه ي  املكلف فيه عن تفسريه وهو ا  يففأما الذين  :كما قال .عا   ملتشابه منهاحلال األول: ما نـ 
 .قلوهبم  يغ فيتبعون ما .شابه م ه

فلو مل جيز التفس          مل .كن  ،ألن القرآن إمنا نزل حجة على اخللقاحلال الثاين: ما جاز تفســــــريه؛ 
 .زول أن يفسره ال  فإتا كان كذلك جا  ملن عر  ل ات العرب وشأنَ  ،ل ةاحلجة اب

فال جيو  أن يفسره إال كقدار ما  ،من كان من املكلفني ومل يعرف وجوه اللغةاحلال الثالث: 
ولو أنه يعلم التفس   ،على وجه احلكاية ال على سبيل التفس  الذ  ي قله إمنا ي قلهفيكون  ،ُسع

 .(3 حلكم فال أبس به  ر  من اآلية حكمة أو دلياًل فأراد أن يست
وقال الطاهر بن عاش  ور: "إن قلت: أ.راك كا عددت من علول التفس    .قبت أن .فس   اً كق اً للقرآن 

، و.بيغ ملن اس  تجمع من .لك العلول حظا كافيا وال عن أص  حابه مل يس  ت د إ  مأثور عن ال يب 
 القرآن ما ي فتغ عليه، أن يفسر من آ  القرآن كا مل يؤثر عن هؤالء؟ وتوقا ي فتغ له هبما من معاين 
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قلت: أراين كما حسبت أثبت تلك وأبيحه، وهل ا.سعت التفاس  و.ف  ت مست بطات معاين  
القرآن إال كا ر قه الذين أو.وا العلم من ف م يف كتاب هللا؟، وهل يتحق  قول علمائ ا:  إن القرآن 

خمتصرا يف  إال اب دايد املعاين اب.ساري التفس ? ولوال تلك لكان .فس  القرآنال . قضي عجائبه( 
ورقات قليلة، وهل است باط األحكال التشريعية من القرآن يف خالل القرون القالثة األو  من قرون 

ي مل يسب  .فس ها به قبل تلك? وهذا اإلمال الشافع ااإلسالل إال من قبيل التفس  آلايت القرآن ك
ومن يشاق  الرسول من بعد ما يقول: .طلبت دليال على حجية اإلمجاري فظفرت به يف قوله .عا  

.بني له اودا ويتبع غ  سبيل املؤم ني نوله ما .و  ونصله ج  م وساءت 

 .(1 ("115 ال ساء:مص ا
  :، وفي ذلك دليل على أنهم صدروا عن الرأيفي التفسير أمثلة على اختالف الصحابة
 م  ا: ، و (2 يف كتابه "إعالل املوقعني" تكر ابن القيم أمقلة وافرة

 ﴾ُمِبنيٍّ  ِبُدَخانٍّ  الس َماءُ  أَتْيت  يَ ْولَ ﴿ قولهاملقال األول: 
 أن وأخربه ير.قبه، أن ملسو هيلع هللا ىلص نبيه وجل   عز   هللا أمر الذ  هذا يف التأويل أهل اختل قال الطرب : "

 "املوضع هذا يف تُكر الذ  الدخان معىن ويف هو؟ ومىت ،هو يول أ : مبني بدخان فيه أتيت السماء
 مث تكر األقوال يف تلك، وإليك قصة .ل ص أش ر قولني: 

 ِبُدَخانٍّ  الس َماءُ  أَتْيت  يَ ْولَ : ﴿ويقول. أصحابه على يقص رجل فإتا املسجد، دخل ا: قال مسروق، عنف
 وأيخذ وأبصارهم، امل افقني أُساري فيأخذ ة،القيام يول أييت دخان تلك الدخان؟ تلك ما .درون﴾ ُمِبنيٍّ 

  الزكال؟ شبه م ه املؤم ني
 قَالَ  َمْسُعودٍّ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعَلى َدَخْلَ ا قَالَ  َمْسُروقٍّ  َعنْ هذا خرجه الطرب ، وخر  الب ار  بقية القصة 

ًٍا َعِلمَ  َمنْ  ال  اسُ  أَي َُّ ا ايَ  ُ ُ  فَ ْليَ ُقلِ  مْ يَ ْعلَ  ملَْ  َوَمنْ  ، بِهِ  فَ ْليَ ُقلْ  َشي ْ  الَ  ِلَما يَ ُقولَ  َأنْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  فَِإن   أَْعَلمُ  ا
ُ ُ  يَ ْعَلمُ  ُ ُ  قَالَ  أَْعَلمُ  ا  ِمنَ  أَ َ  َوَما َأْجرٍّ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َما ُقلْ َ وسلم عليه هللا صلى لَِ ِبيِ هِ  َوَجل   َعز   ا

ثُ { اْلُمَتَكلِ ِفنيَ   اإِلْساَللِ  ِإَ   قُ َرْيًشا َدَعا وسلم عليه هللا صلى هللاِ  َرُسولَ  ِإن   الدَُّخانِ  َعنِ  ، ُكمْ َوَسُأَحدِ 
 َحىت   َشْيءٍّ  ُكل    َفَحص تْ  َسَ ةٌ  فََأَخَذهْتُمْ  يُوُس َ  َكَسْبعِ   ِبَسْبعٍّ  َعَلْيِ مْ  َأِعينِ   الل ُ م  :  فَ َقالَ  ، َعَلْيهِ  فَأَْبَطُؤوا
تَ  َأَكُلوا َ هُ  يَ َرا الر ُجلُ  َجَعلَ  َحىت   َواجْلُُلودَ  ةَ اْلَمي ْ ُ ُ  قَالَ  اجْلُوريِ  ِمنَ  ُدَخا ً  الس َماءِ  َوَبنْيَ  بَ ي ْ  َوَجل   َعز   ا
 أبو فأاته]وع د الطرب : { أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َهَذا ال  اسَ  يَ ْ َشى ُمِبنيٍّ  ِبُدَخانٍّ  الس َماءُ  أَتْيت  يَ ْولَ  فَاْر.َِقبْ َ

 فادري هلكوا، قد قومك وإن الرحم، وبصلة ابلطاعة أتمر جٍت إنك محمد اي: فقال حرب بن سفيان
 مُث   ُمِبنيٌ  َرُسولٌ  َجاَءُهمْ  َوَقدْ  الذ ِْكَرا َوُمُ  َأىن   ُمْؤِمُ ونَ  ِإ    اْلَعَذابَ  َع  ا اْكِش ْ  َرب  َ اَ َفَدَعْوا قَالَ [ وم هللا

 اْلِقَياَمةِ  يَ ْولَ  اْلَعَذابُ  أَفَ ُيْكَش ُ { َعائُِدونَ  ِإن ُكمْ  قَِليالً  اْلَعَذابِ  َكاِشُفو  ِإ    جَمُْ ونٌ  مٌ ُمَعل   َوقَاُلوا َعْ هُ  .َ َول ْوا

                                                           

  .12 /1التحرير والت وير (1 

  .4/154إعالل املوقعني (2 
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ُ ُ  فََأَخَذُهمُ  ُكْفرِِهمْ   يف  َعاُدوا مُث   َفُكِش َ  قَالَ  ُ ُ  قَالَ  َبْدرٍّ  يَ ْولَ  ا  ااْلُكربَْ  اْلَبْطَشةَ  نَ ْبِطشُ  يَ ْولَ : َ .َ َعاَ   ا
َتِقُمونَ  ِإ     .[الكربا البطشة ف ي ،م  م هللا فانتقم بدر يول فعادوا: قال]ع د الطرب :  {.ُم  ْ

 .والرول والقمر، والبطشة، واللزال، الدخان،: مضني قد مخس: هللا عبدويف رواية قال 
 رسول الق: وروا الطرب  أن ٍن مال إ  أن الدخان ع د قيال الساعة حذيفة بن اليمان حية قال

 ال  اسَ  َ.ُسوقُ  أَْبنَيَ  َعْدنِ  قَ ْعرِ  ِمنْ  ََتْرُ ُ  َوَ رٌ  َمْرمَيَ، بن ِعيسى َونزول الد جاُل، اآلايت أو لُ :"ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ْحَشر إ 

َ
 هللا رسول فتال الدخان؟ وما هللا رسول اي: ُحذيفة قال ،"والدُّخان قالوا، إَتا َمَعُ مْ  .َِقيلُ  امل
ْشرقِ  َبنيَ  ما َهْ ﴾ أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َهَذا ال  اسَ  يَ ْ َشى ُمِبنيٍّ  ِبُدَخانٍّ  الس َماءُ  يت أتَْ  يَ ْولَ ﴿ اآلية ملسو هيلع هللا ىلص

َ
 امل

ْ ِرب
َ
َلةً  يَ ْوما أْربَِعنيَ  َهُْكةُ  وامل ْؤِمنُ  أم ا َولَي ْ

ُ
ٍَةِ   ِمْ هُ  فَ ُيِصيُبهُ  امل  ِكَ زَلةِ  فَ َيُكونُ  الَكاِفرُ  وأم ا. الزُّكالِ  َكَ ي ْ

 ".وُدبُرِهِ  وأُُتنَ ْيهِ  َمْ ِ رْيهِ  ِمنْ  خَيْرُ ُ  الس ْكرانِ 
 أن من مسعود ابن عن ُرو  ما تلك يف ابلصواب القولني وأو ورجغ الطرب  األول فقال: "

 ما على علي م، بدعائه اجل د من قومه أصاب ما هو ير.قبه، أن ملسو هيلع هللا ىلص نبيه هللا أمر الذ  الدخان
 صحيحا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ع ه تكر ه الذ  فةُحذي خرب يكن مل إن تلك من مسعود ابن وصفه
 ع ه يصغ الذ  قوله مع ألحد وليس عليه، هللا أنزل كا أعلم ملسو هيلع هللا ىلص هللا فرسول صحيحا، كان  وإن
 .قول
 احلدية، هذا عن رو ادا سأل أنه حدثين العسقالين   خل  بن محمد ألن ابلصحة، له أش د مل وإمنا
 وأنت عليه فقرئ: له فقلت ال: فقال عليه، فقرأ.ه :له فقلت ال: له فقال سفيان؟ من ُسعه هل

: يل وقالوا علي   فعرضوه قول به جاءين: قال به؟ جٍت أين فمن: فقلت ال: فقال به، فأقر   حاضر
، فقرءوه م ا اُسعه  له أش د مل تلك من تكرت فلما قال  كما  أو عين، به فحد ثوا تهبوا، مث علي 

 ث اؤه جل   هللا ألن اآلية، بتأويل أو  هو مسعود بن هللا عبد هقال الذ  القول: قلت وإمنا ابلصحة،
 يف﴾ ُمِبنيٍّ  ِبُدَخانٍّ  الس َماءُ  أَتْيت  يَ ْولَ  فَاْرَ.ِقبْ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص ل بيه قوله وأن قريش مشركي ابلدخان .وع د
 َوَربُّ  َربُُّكمْ  َوهُِيتُ  حُيِْيي ُهوَ  ِإال إَِلهَ  ال﴿ بقوله بشرك م إايهم و.قريعه قريش كفار  هللا خطاب سياق
 يَ ْولَ  فَاْرَ.ِقبْ ﴿ والسالل الصالة عليه ل بيه قوله تلك أ.بع مث﴾ يَ ْلَعُبونَ  َشك ٍّ  يف  ُهمْ  َبلْ  األو ِلنيَ  آاَبِئُكمُ 
 يكون أبن ف و للمشركني وهتديًدا أبسه أي.ي م أن إ  ابلصرب له م ه أمًرا﴾ ُمِبنيٍّ  ِبُدَخانٍّ  الس َماءُ  أَتْيت 
 ."ل  هم ع  م أخره يكون أن من أشبه هبم أحله قد وم اوعيد كان  إت

 وأظن ابن القيم .عجل يف .صحيغ القول املقابل لقول ابن مسعود.
ُتمْ  َحْيةُ  ِمنْ  َأْسِكُ وُهن  : ﴿.َ َعاَ   قَ ْولُهُ املقال القاين:  يعين: أسك وا املطلقات من ﴾ ُوْجدُِكمْ  ِمنْ  َسَك  ْ

هل .رجع إ  املطلقات مجيًعا أو إ  املطلقات ، املراد ابملطلقات ه ا يف .فس  وااختلفسعتكم، ولك  م 
 َثاَلثَةِ  َعَلىأ  ثالاًث  و.ر.ب عليه االختال  يف الذ  .ستحقه املرأة املطلقة طالقًا ابئً اطالقًا رجعًيا، 

 :أَقْ َوالٍّ 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 190
 

 

 َحْيةُ  ِمنْ  َأْسِكُ وُهن  ﴿لعمول هذه اآلية  ال   َفَقةَ وَ  السُّْكىَن  َوَا َأن  : َوَأْصَحابِهِ  َحِ يَفةَ  َأيب  َمْذَهبُ األول: 
ُتمْ   لُِتَضيِ ُقوا ُ.ضآرُّوُهن   َوالَ: .َ َعاَ   َقْوله، ولجَمْرَاَها َوَجارِيَةٌ  لِل   َفَقةِ  اَتبَِعةٌ  السُّْكىَن  َوأِلَن   ،﴾ُوْجدُِكمْ  ِمنْ  َسَك  ْ
 .ْضرَارِ اأْلَ  َأْكرَبِ  ِمنْ  ال   َفَقةِ  َو.َ ْركُ  {َعَلْيِ ن  
 قَالَ حىت   ألن اآلية خصصت السكىن، َوَا نَ َفَقةَ  َواَل  السُّْكىَن  َوَا أَن  : َوالش اِفِعي ِ  َماِلكٍّ  َمْذَهبُ القاين: 
َ ا خَيْرُ ُ : َماِلكٍّ  َعنْ  َأْشَ بُ   َمَعَ ا َكانَ   فَ َلوْ  .َأْسِكُ وُهن  : .َ َعاَ   لَِقْولِهِ  اْلَمْ زِِل، يف  َوَياْيُُكَ ا طَل َقَ ا ِإَتا َع  ْ

 .َأْسِكُ وُهن   قَالَ  َما
 أُوالتِ  ُكن    َوِإنْ ﴿، فقال: مل .لزل ال فقة إال للحامل كما صرع بعد تلكوألن هللا تكر السكىن فقط 

 َحىت   َواْلَمْسَكنُ  َوةُ َواْلِكسْ  ال   َفَقةُ  فَ َلَ ا َحاِماًل  َكاَنتْ   ِإنْ ف ﴾َ َْلُ ن   َيَضْعنَ  َحىت   َعَلْيِ ن   فَأَْنِفُقوا َ ْلٍّ 
هُتَا .َ   َْقِضيَ   .ِعد 
فجعلوا اآلية خاصة، وامل صص  ُسْكىَن، َواَل  َوَا نَ َفَقةَ  اَل  َأنْ : ثَ ْورٍّ  َوَأيب  َوِإْسَحاقَ  َأْ َدَ  َمْذَهبُ القالة: 

َ ا ُمْسِلمٍّ الذ  رواه  قَ ْيسٍّ  بِْ تِ  فَاِطَمةَ  ِديةوا حَ   أَنْ َف َ  وََكانَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ال  يب ِ  َعْ دِ  يف  َ اَ ْوجُ  طَل َقَ ا أَن هُ  َع  ْ
َ ا ، نَ َفَقةَ  َعَلي ْ ُ ِ : قَاَلتْ  َتِلكَ  َرَأتْ  فَ َلم ا ُدونٍّ ُ ِ  َرُسولِ  أَلُْعِلَمن   َوا  ال ِذ  َأَخْذتُ  نَ َفَقةٌ  يل  َكانَ   فَِإنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا

ًٍا آُخذْ  ملَْ  نَ َفَقةٌ  يل  َ.ُكنْ  ملَْ  َوِإنْ  ُيْصِلُحيِن  ُ ِ  ِلَرُسولِ  َتِلكَ  َفذََكْرتُ : اَلتْ قَ . َشي ْ  َلكِ  نَ َفَقةَ  اَل :  فَ َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا
ُتو.َةِ  جتَِبْ  ملَْ  فَ َلم ا جَمْرَاَها، َوَجارِيَةٌ  لِل   َفَقةِ  اَتِبَعةٌ  السُّْكىَن  َوأِلَن  ، (ُسْكىَن  َواَل   ،ُسْكىَن  َوَا جيَِبْ  ملَْ  نَ َفَقةٌ  لِْلَمب ْ
َ ُكمْ  بَ ْييِن  بَِقْوِوَا ِإْنَكارُهُ  بَ َلَ َ ا ِحنيَ  َمْرَوانَ  َعَلى اْلِقص ةِ  َصاِحَبةُ  قَ ْيسٍّ  بِْ تُ  ةُ فَاِطمَ  اْحَتج تْ  َوَقدِ   ِكَتابُ   َوبَ ي ْ
 ِ ُ ُ ُ  قَالَ  ا  َلهُ  َكاَنتْ   ِلَمنْ  َهَذا قَاَلتْ  أمرا َتِلك بعد حيدث قَ ْوله ِإَ   بُ ُيوهِتِن   ِمنْ  َُتْرُِجوُهن   اَل  .َ َعاَ   ا

 حَيِْبُسوهَنَا فَ َعاَللَ  َحاِماًل  َوَلْيَستْ  نَ َفَقةٌ  َوَا َيُكنْ  ملَْ  َوِإَتا الق اَلثِ  بَ ْعدَ  حَيُْدثُ  أَْمرٍّ  فََأ ُّ  ُمرَاَجَعةٌ 
الذ  استدل بعمول اآلية األو  من سورة  واشت ر املذهب األول أبنه مذهب عمر بن اخلطاب

 َِّف  َجاِلًسا يَزِيدَ  ْبنِ  اأَلْسَودِ  َمعَ  ُكْ تُ   قَالَ  ِإْسَحاقَ  َأىِب  َعنْ ، ويف مسلم الطالق، وعمول هذه اآلية
ُ ِ  َرُسولَ  َأن   قَ ْيسٍّ  بِْ تِ  فَاِطَمةَ  ِ َِديةِ  الش ْعىبُّ  َفَحد ثَ  الش ْعىبُّ  َوَمَعَ ا اأَلْعَظمِ  اْلَمْسِجدِ   هللا صلى- ا

 َويْ َلكَ  فَ َقالَ . بِهِ  َفَحَصَبهُ  َحًصى ِمنْ  َكف ا  اأَلْسَودُ  َأَخذَ  مُث   َقةً نَ فَ  َوالَ  ُسْكىَن  َوَا جَيَْعلْ  ملَْ  -وسلم عليه
ُ ِ  ِكَتابَ   َناْيُكُ  الَ  ُعَمرُ  قَالَ  َهَذا ِكِْقلِ  حُتَدِ ثُ   َنْدرِا الَ  اْمرَأَةٍّ  لَِقْولِ  -وسلم عليه هللا صلى- نَِبيِ َ ا َوُس  ةَ  ا
ُ ُ  قَالَ  َوال   َفَقةُ  السُّْكىَن  اوََ  َنِسَيتْ  أَوْ  َحِفَظتْ  َلَعل َ ا  ِإال   خَيُْرْجنَ  َوالَ  بُ ُيوهِتِن   ِمنْ  َُتْرُِجوُهن   الَ   َوَجل   َعز   ا
( فيه نزاري كق  بني أهل العلم -وسلم عليه هللا صلى- نَِبيِ َ ا، ولفظ  وس ة ( ُمبَ يِ َ ةٍّ  ِبَفاِحَشةٍّ  أَيِْ.نيَ  َأنْ 

الب ار  أن عائشة أنكرت تلك على فاطمة ب ت قيس رضي هللا عن أل وتكر يف ثبو.ه ومع اه، 
  .املؤم ني وع  ا

 وبذلك هك  ا أن نقرر القاعدة اآل.ية:
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قاعدة: الممنوع من التفسير بالرأي المذموم هو الذي ال يعتمد على المصادر التفسيرية 

 .بضوابطه ، اللغة( أما عداه فمشروعأقوال الصحابة)القرآن، السنة،  المعتمدة

 خاتمة: كالم لبعض أهل العلم في تقرير النتيجة السابقة: 

جت اد الرأ  على األص      ول اقص      د هبا ومعلول أن هذه اآلاثر الذامة للرأ  مل يُ ابن .يمية يقول: " (1
عر  األش        باه من الكتاب والس         ة واإلمجاري يف حادثة مل .وجد يف كتاب وال س         ة وال إمجاري ٍن يَ 

ا مل قياس      ً  أو قياس تعليل وأتصـــــيل ،فيقيس قياس تشـــــبيه ومتثيل ،اين األحكالوفقه مع ،وال ظائر
فإن أدلة جوا  هذا املفيت ل  ه والعامل ل فس ه ووجوبه على احلاكم واإلمال  ،يعارض ه ما هو أو  م ه

وإمنا القياس والرأ  الذ  ي دل اإلس           الل وحيلل احلرال وحيرل احلالل ما ...أش            ر من أن .ذكر ه ا
 . (1 "الكتاب والس ة عارض

أما عس   ره  :علم التفس     عس     يس    " :ه637الش   افعي ت يوقال القاض   ى مشس الدين اخلوي (2
فظاهر من وجوه أظ رها أنه كالل متكلم مل يص  ل ال اس إ  مراده ابلس  ماري م ه وال إمكان للوص  ول 

متعذر إال يف آايت على وجه القطع ال يعلم إال أبن يس  مع من الرس  ول عليه الس  الل وتلك  ...إليه
 ه يفواحلكمة فيه أن هللا .عا  أراد أن يتفكر عبادُ  ،س              ت بط أبمارات ودالئلفالعلم ابملراد يُ  ،قالئل

 .(2 "كتابه فلم أيمر نبيه ابلت صيص على املراد

 ا عُ وأرف َ  ،وأوالها ابلتفض    يل على االس    تحقاق ،أش    ر  العلول على اإلطالقوالش    وكاين يقول: " (3
إتا كان على الوجه املعترب يف الورود والص      در  ،ق هو علم التفس        لكالل القو  القديرا ابال.فاقدرً 

وهذه األش  رفية وذا العلم يعرف ا  ،غ  مش  وب بش  يء من التفس    ابلرأ  الذ  هو من أعظم اخلطر
وي در  هب ا من هيز بني كالل البش              ر وكالل خ ال  القوا  ،من يعر  الفرق بني كالل اخلل  واحل 

...فقد حذر من الرأ  مع أنه بعد تكر هذا الكالل عاب على من اقتصر على الرواية، (3 "قدروال
بني الرواية والدراية يف وبني ش              ر  اجلمع بي  ا وبني الدراية، ولذا ُسى كتابه: فتغ القدير اجلامع 

 .التفس 

 آية آية؟سؤال تدرييب: ملاذا مل يفسر لنا النيب صلى هللا عليه وآله وسلم آي القرآن 

 المبحث الثالث: حال الكتب المدونة في التفسير: 

فإن الكتب املص      فة يف التفس       مش     حونة ابل ة "خلصــــته القاعدة اليت وضــــعها ابن تيمية بقوله: 
 .(4 "والباطل الواضغ واحل  املبني والسمني،

اية املردودة كما حتيت ملاذا؟ ألن هذه التفاسري حتتوي على كثرٍي من الرواية املقبولة، وكثري من الرو 
 على رأي ابطل أو خطأ، وحتتوي يف الوقت ذاته على رأي حق أو صواب.

ه                  ( يف كتابه: "مقاص   د البيان يف .فس     1307أبو الطيب ص   دي  بن حس   ن الق وجي  توتكر 
قله وهو ه ا ن .فص      ياًل يف التفاس        املقبولة واملبتدعة اليت ألفت،(5 ويف كتابه "أجبد العلول"  القرآن"

                                                           

  .6/143وا الكرباالفتا (1 

  .1/16الربهان يف علول القرآن (2 

  .1/17فتغ القدير (3 

  .243مقدمة يف التفس  ص (4 

 .181 /2أجبد العلول ، و 1/7وفتغ البيان، 427 /1كش  الظ ون، ونقله ع ه:  788انظر: اإل.قان (5 
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ولكن هذا التفص            يل الذ  تكره فيه غمط عظيم حلال هذه الكتب،  عن الس            يوطي يف "اإل.قان"،
قول برعوا يف ش        يء من  يف التفس         ص           أنه  أش        ار إ د قففل ذكر كالمه مث نعقب على تلك، 

مع ن القرآن أنزل ألجل هذا العلم ال غ  أوك كان ماهرًا فيه،وم  م من اقتص             ر فيه على ما   ،العلول
 :أن فيه .بيان كل شيء

والواحد   ،: الزجا  لة فيه وإن كانت بعيدة كفال حو  .راه ليس له إال اإلعراب و.كق  األوجه احملتمَ 
 ،وال  ر، وأيب حيان يف البحر ،يف البسيط
 ، ابطلة وم  م القعليب للقصص سواء كانت صحيحة أاب يشت لواإلخبار  

 ، كالقرطيبله ابآلية أصاًل   ال .علما  وركا تكرا والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه مجيعً 
الرا   م  .فس     ه أبقوال احلكماء والفالس    فة وخر  من ش    يء إ  ش    يء كوص    احب العلول العقلية  
  ،فيه كل شيء إال التفس  :حىت قال بعض العلماء

ع له شاردة من نه لو الحىت إملبتدري ليس له قصد إال حتري  اآلايت و.سويت ا على مذهبه الفاسد او 
الكشا  اعتزاال ابمل اقيش م  ا أنه قال  بعيد اقت ص ا كما نقل عن البلقيين أنه قال: است رجت من

 (185 آل عمران:فمن  حزع عن ال ار وأدخل اجل ة فقد فا  : -س              بحانه و.عا  -يف قوله 
 ،أشار به إ  عدل الرؤية "أ  فو  أعظم من دخول اجل ة"

كفره وإحلاده يف آايت هللا .عا  وافايائه على هللا .عا  ما مل يقله كقول بعض م:   وامللحد ال .سأل عن
إن هي إال فت تك: وما علي العباد أضر من رهبم" (:185 األعرا"  
.كلم يف القرآن بال س          د وال نقل عن الس         ل  وال رعاية ل ص         ول الش         رعية والقواعد العربية  منو 

ضم ه عجائب ع د العوال وغرائب عما ع د عن السل  بل  ( رائبالعجائب وال كتفس  الكرماين 
رب ا وال حتمل ا ما ال طاقة  مقووكهي أقوال م كرة ال حيل االعتقاد علي ا وال تكرها إال للتحذير  

 .احلب والعش  (هو286 البقرة:ل ا به
 

 :تيةوينبغي أن نلحظ عند سماع هذا الكالم الملحوظات اآل

فال ،   املعتربة ال َتلو من اخلطأ والص   واب على م  ج البش   ر دون ار.يابكق  من كتب التفس    (1
ي ب ي أن نص     ادر ابلكالل الس     اب  كق اً من كتب التفس       كالرا  ، والزخمش     ر  والبيض     او  والقعليب 

وامل  ج القس            ط أن أيخذ م  ا الباحة ما أفاد، ويبني ما يظ ه يف وج ة نظره خطأ وقع ، والكرماين
مع إحس       ان الظن بتدين املفس       ر، ولذا قبل احملققون الكش       ا  مقاًل وأابنوا ما وقع فيه  فيه ص       احبه

بل إن املقال الذ  أورده داللة على نص  ر.ه الرجل من خطأ أو خطل مع اإلجالل له والتوق  لكتابه، 
وكذا قال السبكي يف لالعتزال َترص، وضرب من القول ابل ية قد ال يقصد إليه صاحب الكشا ، 

ما األمر كذا إمنا فيه مع التفس                كل اب الرا   ملا قيل: فيه كل ش              يء إال التفس                فقال: كت
 . (1 ء...شي

، اقتص    ار الل ويني على التفس      الل و ، واإلخباريني على القص    ص، والفالس    فة على الفلس    فة (2
.فس    كل  وقد أمر هللا ابلقس  ط، إت كل .لك التفاس    حتتو  على ،فيه غلوقد يكون أمر وهكذا.. 

                                                           

  .541 /1 تالوايف يف الوفيا (1 
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كلمة يف اآلايت غالباً، كما حتتو  على فوائد قد ال .وجد يف غ ها، ولو قيل: ي لب على التفس           
، وع  دم ا .راجع كت اب البحر احمليط جت د في  ا اللون الل و ، أو الفروعي...لك ان ت العب ارة أكقر دق ة

لتفاس                قد ي لب علي ا لون فيه أقوااًل .فس               ية متعددة إ  جوار املباحة الل وية، وهكذا بقية ا
 .يف تا.ه بعلمي، وتلك ليس بعي

الت ص      ص يف كل .لك التفاس        مع اش      تماوا على املعىن التفص      يلي لكل كلمة أمر محمود ال  (3
ْيءٍّ  مذمول، ب اء على قاعدة  َياً  ِلُكلِ  ش              َ (، ولذلك قيل: 89 ال حل:َونَ ز ْلَ ا َعَلْيَك اْلِكَتاَب .ِب ْ

لقرآن من حية اللفظ ابلتجويد وعلول القراءات، ومن حية الرس           م بعلول الرس           م، أبن هللا حفظ ا
ومن حية العدد بعلم الفواصل، ومن حية املعىن الفق ي بعلول الفروري، ومن حية الايكيب الل و  
بعلول ال حو والص        ر ، وعلول البيان والبديع، ومن حية املعىن التارخيي بعلول أس        باب ال                        زول، 

 ،فإن القرآن حفظ تلك العلوم ؛والظاهر أن هذا القول فيه تســــــــــــامح، مم...وهك ذاو.واريخ األ
 .وتلك العلوم أسهمت يف بيان القرآن

إت فوائده مجة،  -مقالً – "اإل.قانكتاب "ما تكر عن .فس  الكرماين يقال فيه ما يقال يف  و 
مع ال رائب اليت في ا أن جي املؤل  قصد وكان ،وإن مجع بعض األقوال اليت ال حيل االعتقاد هبا

ي ب ي احلذر م  ا كما فعل السيوطي يف اإل.قان فقد تكر مقاًل يف عدد سور القرآن بعض ففوائد، 
 .، وإن مل يصرع بذلكريحذت  ل أمره على أنه تكره للمعرفة والأ ينال رائب املست كرة لك 

 :(1)”يثال يستقيم احلديث إال ابلرأي، وال يستقيم الرأي إال ابحلد“قاعدة: 
يف املعاش واملعاد فإن صالع أحوال العامل اإلنساين فاملراد ابحلدية ه ا ال قل الشامل للكتاب والس ة  

لذا تكر هللا قوانني الوحي امل  ، مث بني   إعمال العقل يف .دبره وف  ضوابطهعلى نور الوحي، و  يقول
فجعل ال قل ، [151بِِه َلَعل ُكْم .َ ْعِقُلوَن{ ]األنعال:  ََتِلُكْم َوص اُكمْ : فقال ،بوابة العقلية املست  ة اأهن

تلك أببلغ عبارة، فعن  -رضي هللا ع ه–ويوضغ ابن مسعود مر.بطًا ابلعقل، والعقل مر.بطًا ابل قل، 
 : فقال ،روا على عبد هللا تات يولأكقَ  :عبد الر ن بن يزيد قال

َ ا َ َمانٌ َقْد أََ.ى عَ  ،أَي َُّ ا ال  اسُ  ُ َ َعز  َوَجل  َقْد بَ ل َ َ ا َما .َ َرْونَ  ،َوَلْسَ ا ُهَ اِلكَ  ي َلْسَ ا نَ ْقضِ َلي ْ  ،فَِإن  ا
ُِ  َعز  َوَجل    يِه ِكَا يف فَ ْليَ ْقِض فِ  ،َفَمْن َعَرَض َلُه ِمْ ُكْم َقَضاٌء بَ ْعَد اْليَ ْولِ   فَِإْن أاََتُه أَْمٌر لَْيَس يف  ،ِكَتاِب ا

 ِ ُ ُِ   ، َعز  َوَجل  ِكَتاِب ا فَِإْن أاََتُه أَْمٌر  ،-صلى هللا عليه وآله وسلم-فَ ْليَ ْقِض ِفيِه ِكَا َقَضى بِِه َرُسوُل ا
ُِ  َعز  َوَجل    لَْيَس يف  ُِ   ،ِكَتاِب ا فَ ْليَ ْقِض ِكَا َقَضى  ،-صلى هللا عليه وآله وسلم-َومَلْ يَ ْقِض بِِه َرُسوُل ا
ُ ِ  ،حِلُونَ بِِه الص ا ُِ   ،فَِإْن أاََتُه أَْمٌر لَْيَس َِّف ِكَتاِب ا  ،-صلى هللا عليه وآله وسلم-َوملَْ يَ ْقِض بِِه َرُسوُل ا

ٌ فَِإن  احلَْالَ  ،أََرا َوِإين ِ  ،َأَخا ُ  ِإين ِ  :َواَل يَ ُقوَلن  َأَحدُُكمْ  ،فَ ْلَيْجَتِ ْد رَأْيَهُ  ،َوملَْ يَ ْقِض بِِه الص احِلُونَ   ،َل َبنيِ 
 ٌ وإن كان -وابن مسعود ، (2 َفدرَْي َما يَرِيُبَك ِإَ  َما اَل يَرِيُبكَ  ،َوَبنْيَ َتِلَك أُُموٌر ُمْشَتِبَ ةٌ  ،َواحْلَرَاَل َبنيِ 

 .، وم  ا الرأ  املقبولإال أنك .راه يعدد مصادر القضاء اليت ُتاثل مصادر التفس  -يتكلم عن القضاء
                                                           

 «. أدب القاضي» :دة عن اإلمال محمد بن احلسن الشيباين يف كتابه، وقد نقل هذه القاع5( أصول البزدو  ص1 
  جيد"، وصحغ األلباين إس اده. جيد احلدية "هذا ال سائي: ، قال(230/  8  ال سائي (2 
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 :-وفقه هللا–يقول الشيخ الطالب  يدان  ويف تكر هذه القاعدة
 وعكسه ع َد اوداة الُ َررِ  ال يستقيُم الرأُ  دون اخلرب ِ 

 : للتفسري ابالجتهاد املردود )حتريف الكلم عن مواضعه(مناذحت 
 :ةاآل.يالفٍات هكن .قسيم الذين حيرفون القرآن نرائ م إ  

 ه وأ ريد به:لقرآن ما دل عليالفظ  م ن س ل ب   الفئة األوىل:
ُ َمَقاًل لِل ِذيَن َكَفُروا اْمرََأَت نُوعٍّ َواْمرََأَت  :قول بعض املبتدعة: إن معىن قوله .عا  مقل   ُ ََضَرَب ا

{ ]التحرمي:  ََكرُبَْت َكِلَمًة ََتْرُُ  ِمْن  -رضي هللا ع  ما-ي طب  على عائشة وحفصة  ،[10ُلوطٍّ
يلبسون احل  ابلباطل حيرفون الكلم عن مواضعه، و  [5 َكِذاًب{ ]الك  : أَفْ َواِهِ ْم ِإْن يَ ُقوُلوَن ِإال  

ََوأَْ َواُجهُ أُم َ اهُتُْم{ ]األحزاب: : جل تكره ظ رون لل اس قول هللاال يُ ويكتمون احل  وهم يعلمون، ف
6]، 

يف وطلبوا  ،حلكملسياسة واقول بعض م: ال .تعل  الشريعة ابه البي ة سلب القرآن معانيَ  نمو 
جالله حنو  عليه، كأهنم يف صَممٍّ عن األدلة املتكاثرة اآلمرة ابحلكم كا أنزل هللا جل   استكبارٍّ الدليلَ 

ُ ُ{ ]املائدة: : قوله  . [48َفَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم ِكَا أَنْ َزَل ا
 :ملوافقة اهلوىمن املعاين الفاسدة لدليل ما مل ُيتمل من مح ل ا الفئة الثانية:

ن يفسر القرآن برأيه املذمول من الطوائ  املتالعبة طائفةٌ التزمت .فس  القرآن كا يواف  وأبر  م
 عموا أن القرآن إمنا هواها، وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها كا ُسوه الباطن الذ  يواف  هواهم، و 

 ، ومن أبر  أمقلت م:لك اايتٍّ ورمو  انزل متضم ً 
 المثال األول: تفسير الباطنية:

أص          ل هؤالء طائفة من غالة الروافض عرفوا ع د أهل العلم ابلباط ية فلقبوهم ابلوص            الذ   (1
إ  إُساعيل بن جعفر  مألهنم ي س              بون مذهب   عرفوهم به، وهم يعرفون ع د املؤرخني ابإلُساعيلية

 الص    ادق، ويعتقدون عص    مته وإمامته بعد أبيه ابلوص    اية، ويرون أن ال بد للمس    لمني من إمال هدا
 من آل البيت هو الذ  يقيم الدين، ويبني مراد هللا. 

وملا .وقعوا أن حياج م العلماء أبدلة القرآن والس          ة رأوا أن ال محيص وم من أتويل .لك احلجج  (2
اليت .قول يف وجه بدعت م، وأهنم إن خص              وها ابلتأويل وص              ر  اللفظ إ  الباطن اهتم م ال اس 

لقرآن عن ظاهره وب وه على أن القرآن رمو  ملعانٍّ خفية يف ابلتعص          ب والتحكم فرأوا ص          ر  مجيع ا
صورة ألفاظٍّ .فيد معاين ظاهرة ليشت ل هبا عامة املسلمني، و عموا أن تلك شأن احلكماء، فمذهب م 
خليط من قواعد احلكمة اإلش          راقية ومذهب الت اس          خ واحللولية ف و خليط من تلك، ومن طقوس 

 بعض طرائ  الفلسفة ودين  رادشت. الداي ت الي ودية وال صرانية و 

 وعلى األعرا  رجالووم يف التفس  .كلفات ثقيلة م  ا قووم أن قوله .عا  
( أن جبال يقال له األعرا  هو مقر أهل املعار  الذين يعرفون كال بسيماهم. وأن 46 األعرا :
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إال بعد جوا ه على اآلراء  ( أ  ال يصل أحد إ  هللا71 مرمي:وإن م كم إال واردهاقوله .عا  
 الفاسدة إما يف صباه، أو بعد تلك، مث ي جي هللا من يشاء. 

ومن .فس  الباط ية .فس  ،  املستظ ر (   وقد .صدا للرد علي م ال زايل يف كتابه امللقب ب

 .(1 القاشاين وكق  من أقواوم مبقوث يف رسائل إخوان الصفاء
 : المشوهة لطبيعة اإلسالم القوى الحاقدةو ،الخوارج تفسير المثال الثاني:

وقد عال  يف كل مشرك، [، 5َفَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُة َوَجْدُُتُوُهْم{ ]التوبة:  :إن قوله .عا 
 حول هذا املوضوري، فقلت له:  أحدهمحدث حواٌر بيين وبني 

ق ا التارخيي.. فأىن لك هذه اآلية من سياق ا الذكر  املوضعي، ونزعت ا من سيا لقد أخرجتَ 
 تلك؟ فقلت له:معىن عن  ين؟ فسأل.صل إ  .فس ها الصحيغأن 

ُِ  َوَرُسولِِه ِإَ  ال ِذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن بَهذه اآلية اخلامسة من سورة التوبة، فاقرأ ما قبل ا  رَاَءٌة ِمَن ا
، فتربأ من ع د قولٍّ ظ رت بوادر [2، 1رٍّ { ]التوبة: ( َفِسيُحوا يف اأْلَْرِض أَْربَ َعَة َأْش ُ 1اْلُمْشرِِكنَي  

.العب م ابلع د، وألهدا  اسايا.يجيةٍّ أخرا، وأم ل م أربعة أش ر، ولك ه أمر يف الوقت تا.ه ابلوفاء 
قُ بع د قولٍّ آخرين مل يبدر م  م السوء فقال ع  م:  ُصوُكْم َِإال  ال ِذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي مُث  ملَْ يَ   ْ

ُ َ حيُِبُّ اْلمُ  هِتِْم ِإن  ا ًٍا َوملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فََأُتُّوا إِلَْيِ ْم َعْ َدُهْم ِإَ  ُمد  ، [4ت ِقنَي { ]التوبة: َشي ْ
ل في ا القتال أمر املسلمني كبادرة هؤالء الذين انت ى ع دهم، واجليوب ر ِ وبعد انت اء األش ر اليت حُ 

َفَِإَتا اْنَسَلَخ اأْلَْشُ ُر احْلُرُُل فَاقْ تُ ُلوا فقال:  ،لوث ية اليت شكلت مصدر خطورة على جزيرة اإلساللا
 . [5اْلُمْشرِِكنَي َحْيُة َوَجْدُُتُوُهْم{ ]التوبة: 

ََوِإْن َأَحٌد  فاقرأ ما بعدها، واُسع اآلية السادسة  السِ باق( قلت: هذا نبأ السياق الذكر  قبل ا
ُْم قَ وْ مِ  ُِ  مُث  أَبِْلْ ُه َمْأَمَ ُه َتِلَك أبَِهن  ٌل اَل يَ ْعَلُموَن{ َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىت  َيْسَمَع َكاَلَل ا

جمده يضع قواعد اللجوء الديبلوماسي والتجار  واإلنساين يف هذه  جل   فايا أن رب  ا [6]التوبة: 
أفما آن األوان لتتوق  عن حتري  الكلم   جتمع ا مع قبل ا لتف م كلتا اآليتني؟الفأ .اآلية للمشركني
 عن مواضعه؟

ُِ  َوِعْ َد َرُسولِِه ِإال  ال ِذيَن مث قلت: اقرأ اآلية السابعة:  ََكْيَ  َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْ ٌد ِعْ َد ا
َ حيُِبُّ اْلُمت ِقنَي{ ]التوبة: َعاَهْدمُتْ ِعْ َد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِل َفَما اْست َ   ُ أال  [7َقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َوُْم ِإن  ا
موضوري املعاهدات.. فما للم رضني واجلاهلني ال يفق ون حدية .را ربك جل يف عاله يعيد جمدداً 

 ؟أرحم الرا ني
خاصة اخلامسة أن اآلية وبذا يُعلم    . ص على عدل اإلكراه على الدينوهذا غ  اآلايت اليت

 ألمر خاص.
 لتحقيق مكاسبها: ةالمثال الثالث: الفرق السياسية التي تحاول التالعب بالمعاني القرآني
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جيب احلذر من الدس السياسي املقز  ع دما حياول أصحابه استكراه بعض اآلايت لتعرب عن 
در عن عيسى بن ما ن، قال: قلت املريضة، ومن أمقلته ما أورده الطرب  يف .فس  سورة الق مأهداف 

للحسن بن علي  رضى هللا ع ه: اي مسو د وجوه املؤم ني، عمدت إ  هذا الرجل، فبايعت له، يعين 
ليفة خليفة، خأر  يف م امه بين أمي ة يعلون م ربه  ملسو هيلع هللا ىلصمعاوية بن أيب سفيان، فقال: إن رسول هللا 
َ اكَ  َلُة  فش   تلك عليه، فأنزل هللا: ﴿ِإ   أَْعطَي ْ َلِة اْلَقْدِر َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ اْلَكْوثَ َر﴾ و ﴿ِإ   أَنزْلَ اُه يف لَي ْ

َلُة اْلَقْدرِ  َخْ ٌ ِمْن أَْلِ  َشْ رٍّ﴾ يعين ملك بين أمية  قال القاسم: فحسب ا ُمْلَك بين أمية،  اْلَقْدِر لَي ْ

 .(1 فإتا هو أل  ش ر
تلك بظاهر الت زيل قول من قال: عمٌل يف ليلة القدر  الطرب  بعد تلك: "وأشبه األقوال يف قال

خ  من عمل أل  ش ر، ليس في ا ليلة القدر. وأما األقوال األخر، فدعاوا معان ابطلة، ال داللة 
 .علي ا من خرب وال عقل، وال هي موجودة يف الت زيل"

  من أدرحت بدعته وهواه يف أثناء تفسريه تدليساً وتلبيسًا: :الثالثةالفئة 
كما يقول ابن .يمية ر ه   (2 «ومن هؤالء من يدس البدري والتفاس  الباطلة يف كالم م اجلزل»

وص  .فس ٍّ ما أبنه مبتدري، أو فيه بدعة جملرد من  لك ين أنبه على أنه جيب احلذرو  ،هللا .عا 

                                                           

: َهَذا َحِديٌة َغرِيٌب اَل نَ ْعرُِفُه ِإال  ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َحِديِة اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل، َوُهوَ مثُ  قَاَل اقال ابن كق  بعد تكر هذا احلدية:  (1  ِْمِذ ُّ  لايِ 
. قَاَل: َوَشْيُ ُه يُوُسُ  ْبُن َسْعدٍّ  ُجٌل جَمُْ وٌل، َواَل نَ ْعِرُ  َهَذا احْلَِديَة، َعَلى َهَذا رَ -َويُ َقاُل: يُوُسُ  ْبُن َما ِنَ -ثَِقٌة َوث  َقُه حَيََْي اْلَقط اُن َواْبُن َمْ ِد  ٍّ

 الل ْفِظ ِإال  ِمْن َهَذا اْلَوْجِه.
: ِإن  يُوُسَ  هَ َوَقْد َرَوا َهَذا احلَِْديَة احْلَاِكُم يف ُمْسَتْدرَِكِه، ِمْن َطرِيِ  القاسم بن الفضل، عن يوس  بن َما َِن، ِبِه َوقَ ْوُل  ِْمِذ ِ  ِفيِه -َذا جَمُْ وٌل الايِ 

اُء، َويُوُنُس ْبُن ُعبَ يْ  : ُهَو َمْشُ وٌر، َويف رَِوايَةٍّ َعِن اْبِن َنَظٌر  فَِإن ُه َقْد َرَوا َعْ ُه مَجَاَعٌة، ِم  ُْ ْم: َ  اُد ْبُن َسَلَمَة، َوَخاِلٌد احْلَذ  دٍّ. َوقَاَل ِفيِه حَيََْي ْبُن َمِعنيٍّ
ُ . َوَرَواُه اْبُن َجرِيرٍّ ِمْن َطرِيِ  اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل، َعْن ِعيَسى ْبِن َما َِن، َكَذا قَاَل، َوَهَذا يَ ْقَتِضي اضْ ُهَو ثَِقةٌ : َمِعنيٍّ قَالَ   ُ ِطرَااًب يف َهَذا احْلَِديِة، َوا

: ُهَو َحِديٌة ُمْ َكرٌ َأْعَلُم. مثُ  َهَذا احْلَِديُة َعَلى ُكلِ  .َ ْقِديرٍّ ُمْ َكٌر ِجد ا، قَاَل َشْيُ َ ا ا ُة أَبُو احلَْج اِ  اْلِمز ِ ُّ َماُل احْلَاِفُظ احلُْج  " وحتديد ملك بين أمية إْلِ
قال ابن أبل  ش ر كذب  إت  م  م امتد إ  حنو اث تني و.سعة س ة، وانظر وذا التالعب السياسي املقز  نايت .بني م حة إوية من هللا ل مة. 

ِمِ ْم اَل ُدلُّ َعَلى َضع  َهَذا احْلَِديِة أن ه ِسيَ  ِلَذلِ  َدْوَلِة َبيِن أَُمي َة، َوَلْو أُرِيَد َتِلَك مَلْ َيُكْن هِبََذا الَوٍِ ا يَ كق : " َلِة اْلَقْدِر َعَلى َأاي  يَاِق  فَِإن  .َ ْفِضيَل لَي ْ سِ 
َلَة اْلَقْدِر شَ  ِمِ ْم، فَِإن  لَي ْ َلِة اْلَقْدِر، َفَكْيَ  ُُتدع بِتَ ْفِضيِلَ ا َعَلى أَ َيُدلُّ َعَلى َتل َأاي  َا َجاَءْت ِلَمْدِع لَي ْ ِل َبيِن أَُمي َة ال يِت رِيَفةٌ ِجد ا، َوالسُّورَُة اْلَكرِهَُة ِإمن  اي 

 َوَهْل َهَذا ِإال  َكَما قَاَل اْلَقاِئُل:، ِهَي َمْذُموَمٌة، ِكُْقَتَضى َهَذا احلَِْديةِ 
 َر َأن  الس ْيَ  ي ُقُص َقْدرُه ... ِإَتا ِقيل ِإن  الس ْيَ  أمَضى ِمن الَعَصاأمَل . َ 

 َوقَاَل آَخُر:
 ِإَتا أنَت َفض لَت اْمرَأً َتا بَ رَاَعة ... َعلى َ قص َكاَن املديُغ مَن ال  قص

ُل َبيِن أَُمي َة، َوالسُّورَُة َمكِ ي ُة، َفَكْيَ  حُيَاُل َعَلى أَْلِ  َشْ رٍّ ِهَي َدْوَلُة َبيِن أُمَ  ( اأْلَْلِ  َشْ رٍّ اْلَمذُْكورَِة يف ٨مثُ  ال ِذ  يُ ْفَ ُم ِمْن واَِليَِة  ي َة، َواَل اآْليَِة ِهَي َأاي 
ةٍّ ِمنَ  َا ُصِ َع اِبْلَمِديَ ِة بَ ْعَد ُمد   ". اوِْْجرَِة، فَ َ َذا ُكلُُّه ٍِ ا َيُدلُّ َعَلى َضْعِ  َهَذا احْلَِديِة َوَنَكارَ.ِهِ َيُدلُّ َعَلي َْ ا َلْفُظ اآْليَِة َواَل َمْعَ اَها؟! َواْلِمْ رَبُ ِإمن 

 الَِفِة لِْلَجماَعِة  فااِلْحِتج" وقال الطاهر بن عاشور:
ُ
ْعىن وُِساُت الَوْضِع الِئَحٌة َعَلْيِه، وهو ِمن وْضِع أْهِل ال ِ َحِل امل

َ
يُ  أْن اُ  ِبِه ال يَلِ هو خُمَْتلُّ امل

وَبنْيَ َدْفِع احَلَسِن الت ْأنِيَب َعْن نَ ْفِسِه. وال َشك   ملسو هيلع هللا ىلصُ ِ َيْصُدَر ِمقْ ُلُه َعِن احَلَسِن َمَع فَ ْرِط ِعْلِمِه وِفْطَ ِتِه، وأي ُة ُمالَ َمةٍّ َبنْيَ ما َ َعُموُه ِمن ُرْؤاي َرُسوِل ا
َة ال يِت َبنْيَ َ.ْسِليِم احَلَسِن اخِلالَفَة إ  ُمعاِويَ أن  َهذا اخَلرَبَ ِمن وْضِع ُدعاِة الَعب اِسيِ نَي  د 

ُ
َعِة الس ف اِع وهو أو ُل  ةَ َعلى أن ُه خُماِلٌ  لِْلواِقِع  أِلن  امل وَبنْيَ بَ ي ْ

 ".ُخَلفاِء الَعب اِسي ِة أْلُ  َشْ رٍّ واثْ اِن وِ.ْسُعوَن َشْ ًرا أْو أْكقَ ُر ِبَشْ رٍّ أْو ِبَشْ َرْينِ 
عجب كي  ص ر هؤالء الكذابون من عمل هو أعظم أعمال احلسن يف .وحيد األمة املسلمة، ومجع كلمت ا، والت ا ل عن السلطة ملن هو ك ء و.

 وإن كان أقل فضاًل. 

 .  224 /8( حتفة األحوت  2 
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ال ة يف املباحلذر من فإن احلكم ابلقسط من أعظم مقاصد القرآن كما جيب  اشتماله على خطأ ما،
  ، وقد أشر  إ  تلك يف .عقيب ا قبل.إساءة الظن
  اآلًيت معاين صحيحة مع أهنا ال حتتملها: ألفاظل من مح   :رابعةالفئة ال

، فل شر  على خيال أهل التفس  ما يورده أصحاب التفس  اإلشار  ويدخل يف تلك بعض
 اإلشار :

 موم:لمحة عن التفسير اإلشاري، وهل هو من الرأي المذ

هو أتويل القرآن ب   ظاهره إلش     ارة خفية .ظ ر ألرابب الس     لوك والتص     و  وهكن اجلمع بي  ا " 
وهم " ما كانوا يدعون أن كالم م يف تلك .فس                للقرآن، بل  (،1 "وبني الظاهر واملراد أيض              ا
وم قول لتمقل هبا يف ال رض املتكلم فيه" ولذا ُسوها إش             ارات ليفارق قو ليع ون أن اآلية .ص             لغ 

 .(3 "وإمنا هي معان ومواجيد جيدوهنا ع د التالوة ،اليس .فس ً ه ا " ( فكالم م2 الباط ية
 وميكن تقسيم ما يعرب عنه ابلتفسري اإلشاري إىل ثالثة أقسام:

  :(4) األول:  ما كان جيري فيه معىن اآلية جمرى التمثيل حلال شبيه بذلك املعىن
( إش               ارة 114 البقرة:اُسه م ع مس               اجد هللا أن يذكر في ا ومن أظلم ٍنكقووم يف قوله: 

 اء ال فوس، وم ع ا من عر  فتسجد له القلوب بفَ للقلوب ألهنا مواضع اخلضوري ح .عا   إت هبا يُ 
ية، وس  عى يف خراهبا بتكديرها ابلتعص  بات وغلبة اووا، تكره: هو احليلولة بي  ا وبني املعار  اللدن ِ 

قل حلال من ال يزكي نفسه ابملعرفة وه ع قلبه أن .دخله صفات الكمال ال اشٍة ف ذا يشبه ضرب امل
.لك احلالة كال ط  بلفظ املقل،  ع  ا  ال مانع املس      اجد أن يذكر في ا اس      م هللا، وتكر اآلية ع د

العبادة  َمْن َخر َب أوطانَ  اإلش  ارة فيه أن الظاملَ »هذه اآلية: يف ر ه هللا .عا  القش      أو كما قال
 ُمىن والعالقات، وأوطانُ                        املعرفة ابل وَخر َب أوطانَ  ،العابدين العبادة نفوسُ  ابلش         وات، وأوطانُ 
احملبة ابحلظوظ وال          ُمَساك ات، وهي أرواع الواجدين، وخر ب  وَخر ب أوطانَ  ،املعرفة قلوب العارفني

، واملعاين اليت يش            إلي ا (5 «املش          اهدات اباللتفات إ  القرابت، وهي أس          رار املوحدين أوطانَ 
ا،  ص      حيحة، ولك  ا ليس      ت مرادة يف اآلية على أنه غال يف وص        هذه املعاين الص      حيحة أيض      ً
وابتعد عن التوا ن العظيم الذ  هيز اإلس              الل يف ال ظر إ  الروع واملادة، والعقل وال قل، والدنيا 

 واآلخرة.

زل              والقلب بيت هو م ا فيه كلب وال صورة((: "تً وقال ال زايل يف حدية:   ال .دخل املالئكة بي
ب وأخواهتا كالب جْ والص   فات الرديٍة مقل ال ض   ب والش    وة واحلقد واحلس   د والكرب والعُ  ،املالئكة
ونور العلم ال يقذفه هللا .عا  يف القلب إال  ،فأىن .دخله املالئكة وهو مش              حون ابلكالب ،  ة

يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرس        ل رس        وال وما كان لبش        ر أن بواس        طة املالئكة 
ولس     ت .." وبني ال زايل أن هذا ُتقيل ال .فس       فقال: ".(51 الش     ورا:فيوحي إبتنه ما يش     اء
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ولكين أقول هو وابلكلب هو ال ض           ب والص           فات املذمومة  ،أقول املراد بلفظ البيت هو القلب
وبني الت بي   ه للبواطن من تكر الظواهر مع .قرير  ،اطنوفرق بني .عب  الظواهر إ  البو  تنبيــه عليــه

 .(1 "فإن هذه طري  االعتبار وهو مسلك العلماء واألبرار  ففارق الباط ية هبذه الدقيقة ،الظواهر

حية  الثاين:  عرب ومواعظ وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء وأيخذوا احلكمة
فعص      ى قوله .عا   يففإتا أخذوا  ،قرآن و.دبروه فا.عظوا كواعظهفما ظ ك هبم إتا قرأوا ال ،وجدوها

( اقتبس      وا أن القلب الذ  مل هتقل رس      ول املعار  16 املزمل:فرعون الرس      ول فأخذ ه أخذا وبيال
العليا .كون عاقبته وابال. ومن حكاايهتم يف غ  ابب التفس  أن بعض م مر برجل يقول آلخر: هذا 

فلم يعد ص   احلا إال لل ار، فجعل يبكي ويقول: إتن فالقلب غ  املقمر ال يص   لغ إال  العود ال  رة فيه
  ل.(، وهذا مقل األو 2 لل ار"

فقد يكون للكلمة معىن يسبق من صورهتا إىل السمع هو غري  ،الثالث:  ما كان من حنو التفاؤل
والذي جيول يف معناها املراد وذلك من ابب انصـــــــــــراف ذهن الســـــــــــامع إىل ما هو املهم عنده، 

(: مع اه: من تل  255 الكرس          ي: من تا الذ  يش          فعوهذا كمن قال يف قوله .عا   ،خاطره
 .ألنه لعب واضغ ابل ظم األصلي لآلية  قبوله ككنن هذا ال أ  وع د ،(3 ت  إشارة لل فس"

 حكم هذا النوع من التفسير عند أهل العلم: 

 .فاوت أهل العلم يف قبول تلك: 
: يقبل تلك ال على أنه .فس     ، ويقول: "ف س    بة اإلش    ارة إ  لفظ القرآن الطاهر ابن عاشــــورأواًل: 

وأاثرت  ،جما ية ألهنا إمنا .ش              ملن اس            تعدت عقووم...فلما كانت آايت القرآن قد أ رت .دبرهم
ة حىت فظية واالستعماليلاعتبارهم نسبوا .لك اإلشارة لآلية. فليست .لك اإلشارة هي ح  الداللة ال

.كون من لوا ل اللفظ و.وابعه كما قد .بني. وكل إش    ارة خرجت عن حد هذه القالثة األحوال إ  ما 
وقد بص              ر كم ابحلد  ،مقاالهتم ا إ  أن .بلغ عنيَ ا رويدً عداها ف ي .قايب إ  قول الباط ية رويدً 

 . (4 فدونكم اخاياطه"الفارق بي  ما، فإتا رأيتم اختالطه فحققوا م اطه، ويف أيديكم فيصل احل  
لقيين وسٍل البُ وقد يقبل هذا الرأ  يف ال وعني األول والقاين، ولكن ال يظ ر صحته يف ال وري القالة "

كالل الص              وفية يف القرآن ليس "، حىت قرر بعض العلماء أن: "عمن فس              ر هبذا؟ فأفىت أبنه ملحد
يدعي ا  والعدول ع  ا إ  معانٍّ  ،قال ال س  في يف عقائده(: ال ص  وص حتمل على ظواهرها... بتفس   

 .(5)"أهل الباطن إحلاد
 اثنياً: الشاطيب يقسم هذه التفاسري إىل قسمني حبسب االعتبار: 

على وف  ما نزل الواردة على القلوب الظاهرة للبص        ائر أبن .كون اخلواطر  :عتبار القرآيناالاألول: 
ا نقل من ف م السل  الصا  فيه فإنه كله والشاهد على تلك م ...عتبار صحيغاالبه القرآن، ف ذا 

  .جار على ما .قضي به العربية وما .دل عليه األدلة الشرعية
                                                           

  .1/49إحياء علول الدين (1 

   .16 /1التحرير والت وير (2 

  .16 /1التحرير والت وير (3 

 . 16 /1التحرير والت وير (4 

 .218 /2أجبد العلول ، 427 /1كش  الظ ون  (5 
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فال قال يف قوله .عا  فنقل عن س        ل بن عبد هللا يف ف م القرآن أش       ياء ٍا يعد من ابط ه  مثاله:
داد ال فس األمارة ابلس            وء وأكرب األن :قالٍاثلني له، ا أ  أض            دادً ( 22 البقرة: جتعلوا ح أندادا

وهذا يش                إ  أن ال فس األمارة داخلة حتت  ،وم  ي ا ب   هدا من هللا الطواعة إ  حظوظ ا
عمول األنداد حىت لو فص  ل لكان املعىن فال جتعلوا ح أندادا ال ص   ما وال ش  يطا  وال ال فس وال كذا 

قرائن في ا يدل على أن األنداد األص    ال إت كان مس   اق اآلية ومحص   ول ال  اوهذا مش   كل الظاهر جدً 
ولكن له وجه جار على  ،ومل يكونوا يعبدون أنفس          م وال يت ذوهنا أرابابً  ،يعبدون اأو غ ها ٍا كانو 

 الذ عتبار الش    رعي ولكن أ.ى كا هو ند يف اال ،إن هذا هو .فس      اآلية :الص    حة وتلك أنه مل يقل
أين .ذهب  :طاب لبعض من .وسع يف الدنيا من أهل اإلهانعمر بن اخل وقد قال ...ش د له القرآن
 ،وكان هو يعترب نفس               ه هبا (؟25 األحقا :أتهبتم طيبا.كم يف حيا.كم الدنيابكم هذه اآلية 

 .اآلية ويول يعرض الذين كفروا على ال ار أتهبتموإمنا أنزلت يف الكفار لقوله 
وي          زل القرآن جاره من املوجودات جزئي ا أو كلي ا يكون أصل انفأبن  : االعتبار الوجودي:والثاين

 . (1عتباره يف ف م ابطن القرآن االتوق  عن وفقه، وهذا ي ب ي 
 ،الص     رع نفس الطبع واملمرد اووا( 44 ال مل: ص     رع ٍرد من قوارير.فس       قوله .عا :  مثاله:

فذكر  ،لكو ن الدنيا واآلخرةأن ابطن ال علني هو ا( 12 طه: فاخلع نعليكقوله .عا   وكتفس     
يرجع إ  معىن ال ال  وهذا ...عن الش  بلي أن معىن اخلع نعليك اخلع الكل م ك .ص  ل إلي ا ابلكلية

إن صغ نقله خار  عما .ف مه العرب ودعوا ما ال دليل عليه يف  وهذا، يوجد يف ال قل عن السل 
 .(2مراد هللا بكالمه 

.قض          ي على املعىن  األهن ، ا: يرا إبطال هذه اإلش          ارات كل ِ صــــــــماثلثاً: ابن العريب يف كتاب العوا
فقد قال: "والذ  حترر يل بعد حترير االفتكار يف س  بيل ال ظر واالعتبار أن الص  ريغ هال يف  ،األص  لي

عدل بلفظ ص     ريغ مع اه إ  س     واه، فإن تلك الدين، به جاء الربهان، وعليه دار البيان فال جيو  أن يُ 
...لكن يظ ر أنه قبل اإلشارة ما دال الصريغ  املعىن الظاهر( قد وضع يف نصابه  (3 .عطيل للبيان"

إت يقول: "فإتا .قرر الصريغ يف نصابه، فاإلشارة بعد تلك إ  األمقال واألشباه، والت بيه لوجه التشبه 
أص         ل عظيم يف العقل، وابب متس         ع يف الدين، فإن كانت يف األحكال ف و من ابب القياس، وإن 

 .(4 انت يف التذك  والوعظ فالعربة مباحة"ك
 

 الفارق الدقيق بين التفسير اإلشاري المقبول وبين التفسير الباطني:

بل وا معان ال  ،ُسيت املالحدة ابط ية الدعائ م أن ال ص       وص ليس       ت على ظاهرها :قال التفتا اين
ما يذهب إليه بعض احملققني  وأما :-قال–وقص      دهم بذلك نفي الش      ريعة ابلكلية  ،يعرف ا إال املعلم

خفية إ  دقائ  . كش    ألرابب الس  لوك  ومع تلك ففي ا إش  اراتٌ  ،من أن ال ص  وص على ظواهرها
فالص              وفية ال ه عون : هكن التوفي  بي  ا وبني الظواهر املرادة ف و من كمال اإلهان ومحض العرفان

                                                           

  .3/404املوافقات (1 

  .3/398املوافقاتانظر:  (2 

  .230العواصم من القواصم ص (3 

وع د الكا.ب شك يف أن ابن العريب يرفض التفس  اإلشار  "مجلة و.فصياًل" كما يقول محق  قانون التأويل  230العواصم من القواصم ص (4 
 . 335بدليل كالمه الساب . انظر: قانون التأويل ص
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كم إذ من ادعى فهم أســـرار القرآن ومل ُي   ؛ويقولون ال بد منه أواًل  ،إرادة الظاهر بل حيض    ون عليه
وأما الباط ية فإهنم يقولون إن الظاهر ، الظاهر كمن ادعى بلوغ ســــــطح البيت قبل أن جياوز الباب

 .أصال وإمنا املراد الباطن غ  مرادٍّ 
مي بتقد.فس    ًا إش   اراي  من فس   ر  التزالَ  "لطائ  امل ن"ونقل الس   يوطي يف اإل.قان عن ابن عطاء هللا يف 

 (.1 الظاهر مع بيان أن اإلشارة إمنا هي .بعية
فتل  ك اإلش                ارات هي من ابب االعتب  ار والقي  اس وإحل  اق م  ا ليس وك  ذل  ك قرر ابن .يمي  ة فق  ال: "

مقل االعتبار والقياس الذ  يس   تعمله الفق اء يف األحكال لكن هذا يس   تعمل  ،ك ص   وص ابمل ص   وص
فإن كانت اإلش  ارة اعتبارية من  ،الرجال وحنو تلكيف الايغيب والايهيب وفض  ائل األعمال ودرجات 

وإن  ،وإن كانت كالقياس الض       عي  كان وا حكمه ،ج س القياس الص       حيغ كانت حس        ة مقبولة
 (.2 "ا للكالل على غ  أتويله كانت من ج س كالل القرامطة والباط ية واجل ميةكان حتريفً 

 :شروط قبول التفسري اإلشاري
ا كتفس        بعض       م قوله  بعيدا س       يفً يكون أتوياًل ف ،ن معىن ال ظم الكرميأال يت اَّف وما يظ ر م (1

 "احملس          ني"وكلمة  ،اماض         يً فعاًل  "ملع"جبعل كلمة  (69 الع كبوت:وإن هللا ملع احملس          ني.عا  
 .مفعوله

 .عى أنه املراد وحده دون الظاهرد  أال يُ  (2

  (.3 يشرعي أو عقلفضاًل عن أن يعارضه معارض  أن يكون له شاهد شرعي يؤيده (3

ظاهر املعىن املفس  ر األص  لي بل هو ش  يء .بعي: فيقرر  هو التفس   َ التفس    اإلش  ار  أال يكون  (4
ال ألن األص       ل هو  التبعي،الظاهر نبه على التفس         ألن  اآلخر أواًل، مث ال مانع من ربطه ابلتأويل 

 .إت مبىن الشريعة على البيان تفس  التبعي ال

و.فس         ،.فس        ال يس      ابور و وابن عجيبة،  ،.فس        القش         :س        اإلش      ار أهم كتب التفومن 
ويف  ،وارناأل ةولل زايل يف مش   كالآلية،  ويكقر م ه األلوس   ي، وجيعله بعد التفس     الظاهر  ،التس   اي 

 .(4 أمقلة كق ة من هذا ال وريويف كتاب جواهر القرآن  ،كتاب الشكر من اإلحياء
ومن أهم امللحوظات عليه أنه ال يش  إ   ،.فس  محيي الدين بن عريب: من كتب التفس  اإلشار و 

يب احلس         ن الواحد  أوقد وجدت عن اإلمال  :قال ابن الص         الع يف فتاويهاملعىن األص         لي، ولذا  "
فإن كان قد اعتقد أن تلك  "حقائ  يف التفس      "ص        أبو عبد الر ن الس     لمي  :املفس     ر أنه قال

أ  كن فس         روا .فس          ًا -كن يوث  به م  م  الظنُّ  :وأ  أقول :ابن الص         العقال  ،.فس           فقد كفر
فإنه لو  ،وال تهب به مذهب الش     رع للكلمة ،اا من تلك أنه مل يذكره .فس      ً إتا قال ش     يًٍ  -إش     ارايً 

فإن ال ظ    ملا ورد به القرآن وإمنا تلك م  م . ظ ٌ  ،كان كذلك كانوا قد س         لكوا مس         لك الباط ية
(، 5 "ومع تل  ك في  اليت م مل يتس                اهلوا يف مق  ل تل  ك مل  ا في  ه من اإلهب  ال وااللتب  اس...ابل ظ  رُ ك ِ ذَ ي  ُ 

                                                           

  .2/56م اهل العرفان (1 

  .2/471دقائ  التفس  (2 

  .2/58هل العرفان (م ا3 

  .3/404املوافقات (4 

فإن الشيخ أاب عبد الر ن تكر وتكر ابن .يمية .فس  السلمي، مث تكر قاعدة يف التفس  اإلشار  فقال: " ،2/170الربهان يف علول القرآن (5 
مل قول عن جعفر وغ ه وبعض      ا من يف حتقي  التفس       من اإلش     ارات اليت بعض      ا كالل حس     ن مس     تفاد وبعض      ا مكذوب على قائله مفايا كا
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و.فص    يل  (.2 من قبل (، ومقله قرر الزركش    ي1 وهكذا قال الدهلو  يف أن ما يذكرونه ليس .فس     اً 
 .تلك يف م اهج املفسرين

 : أتيتنبيه: ليس من التفسير اإلشاري ما ي

بداللة اإلشارة، وفحوا اخلطاب كأقل مدة احلمل مأخوتة من اجلمع بني ما يعر  يف األصول  (1
 آييت األحقا  ولقمان.

 إن اإلنسان لفي خسرف م االست راق من الل التعري  يف املقال اخلطايب كما يف قوله .عا :  (2
 (.2 العصر:

ية أش           ياء،  ملش           روعداللة التض           من وااللتزال كما أخذ العلماء من . بي ات القرآن اس           تدالاًل  (3
(، 19 الك  :فابعقوا أحدكم بورقكم هذه :من قوله .عا  ةكاس      تدالوم على مش      روعية الوكال

لتحكم (، ومش   روعية القياس من قوله 72 يوس    :وأ  به  عيم :ومش   روعية الض   مان من قوله
 (.105 ال ساء:بني ال اس كا أراك هللا

 (. 77لك  : ا جداراً يريد أن ي قضاملعىن اجملا   حنو  (4

 ألن مجيع هذا ٍا قامت فيه الداللة العرفية مقال الوض           عية  كل هذا ليس من التفس             اإلش           ار 
 . (3 واحتدت يف إدراكه أف ال أهل العربية فكان من املدلوالت التبعية الل وية،

  
 بني الفساد واللعب:  احملرفني املعاصرينأتويل الفئة اخلامسة: 

 .ظن ال اس أنه مل حيق  أهدافهف ،عسكرايً سيطر على مصر مث خر  جاء االحتالل الفرنسي ف
حق  أهدافه الققافية بصورةٍّ أنه  .راك ولك ، من اجل ة العسكرية لعل تلك كان فيه بعض الصحة

 كما حقق ا االحتالل اإل ليز  الحقاً من خالل أمرين:   ،مدهشة
، أسوأ ما في ا احلضارة اجلديدة يف ال ربليتعلموا من  ئ مإبرسال أب ااملصريني أنه أغرا  األول:

، ولعل القارئ يراجع مث االنص ار ،إ  حضار.ه كرحليت االنب ار نو املبعوث أن هروغرضه يف تلك 
  فإنه يص  أبسلوب فذ، وحقائ  اثبتة -ر ه هللا-كتاب "يف الطري  إ  ثقافت ا" حملمود شاكر 

، يت ا األصلية، ولكن من خالل القوة ال اعمةكي  بدأت مس ة الت ريب، وسلخ األمة عن هو 
 يراجع كتاب: "سلطة الققافة ال البة"، و"مآالت اخلطاب املدين" إلبراهيم السكران.و 

على أبواب  يتكلمون أبلس ت ا، وهم دعاةٌ  ،جلد. اأب اء أنه أوجد أ.باعاً له يف بالد  من  الثاين:
التأويل  عرب هحياربون الدين ابلتالعب ب صوص م أهنم ومن أسوأ أساليب ،فوه في اذمن أجاهبم ق ،ج  م

جحافل أ.باعه عرب جلأ لك ه  ،. ي  اللفظ القرآينمل يستطيع أبنواعه ال زو الققايف فاملعاصر  
ملكيني أكقر من امللك،  .الميذ ال زاة .. لقد كانمحاولة التالعب ابملعىن القرآين إ املتحمسني 

                                                           

  .2/471دقائ  التفس انظر:  "امل قول الباطل املردود 

  .303العون الكب  شرع الفو  الكب  يف أصول التفس  ص (1 

  .170 /2الربهان يف علول القرآن  (2 

 . 17 /1التحرير والت وير (3 
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اجلوائز التشجيعية . ري م و  ،امل اصب العلمية واإلداريةأ  اً عرب تلك   شياطني اجلن واإلنس إؤ هم .
هذه الوجوه  ترب  ف الظ ور اإلعالمي احلافل يف وسائل اإلعالل امل تلفة،يقودهم ، و احمللية والعاملية
 يلالتأو  بني ، وجتد أفكارهم ال َتر  عن أن .كونفكارهم املشبوهةأبتكلموا عن القرآن غ  األمي ة لي

 . تمي إ  أحد نوعي التحري : و  واللعب، الفاسد
  ، حتري  التأويل( بعد مواضعهمن و  ، حتري  التبديل(حتري  الكلم عن مواضعه 

 إ  وحتويله واألخالقي، ،والتشريعي ،االعتقاد  مضمونه من القرآن .فريغ" تلك يف وغايت م
 فعل جيددون تلك يف وهم، (1 واألفكار" املعاين من به يُ ْلص َ  أن هكن ما لكل م يأٍّ  فارغ وعاء
 .كالباط ية  البدعة يف ال الية الفرق

 ؟الكرمي املعاصرة( للقرآن  القراءةوه ا سؤال: هل ما يدخل تلك كله حتت مسمى 
اجلواب: القراءة املعاصرة للقرآن الكرمي قد يراد هبا معىن ٍدوًحا صحيًحا  إتا كان املراد م  ا 

ة مع صحة املعىن املست بط  أ  هذا التدبر الذ  .سمعونه إمنا هو .دبر معاصر، جمرد ال سبة الزماني
، فعلى هذا هك  ا أن نعد .فس  امل ار، و.فس  الظالل، و.فس  التحرير وليس .دبرًا متقدًما يف الزمان

 والت وير من القراءات املعاصرة للقرآن الكرمي اليت حتمد وُيستقى م  ا.
أتويل املتقدمني، واإل.يان كعىن مذموًما قبيًحا، إتا كان املقصود هبا نبذ  وقد يراد هبا معىن

  معاصر خيال  مقتضيات املعاين الظاهرة للقرآن الكرمي.
 :املسلم القارئ إلرابك عليها يعتمدون اليت أسسهم أهم من

 محمد قال ماك علماً(   يسموهنا اليت ألهوائ م الشرعية والقوابت القطعيِ ات أهنم خيضعون :أوالً 
 الِعْلمو  ابليقني اإلسالمية والفرضي ات املسل مات يقارعون ف م: "املستشرقني ك  ج م وهاً  أركون

scientist"  2)  ما  على التعايل من كق اً  هذا الص   العابد لققافة االحتالل قراءات يف  د ولذا
لدائم، فيجعلون خرافاهتم علًما، ، ومن أفحش أفعاوم الكذب ا.(3 "املؤم ة القراءات"يسمونه 

وجيعلون العلم املر.بط ابإلهان ج اًل، ويضحكون بذلك على بعض الشباب الطامغ غ  املتأصل 
 علمًيا.

 ،الل و  األدب لباسَ  ال صوص كعاين لعب ميلبسون يعبقون ابسم الل ة العربية، فأهنم  :اثنياً 
 اوائجة القورة" :أطروحاهتم خصائص أهم فمن ،لكلمةا ب ية إ  .رجع للقرآن قراءهتم أن يزعمون وهم
، وحسبك (4 "أدب أو ،بفكرٍّ  كله تلك . طية ومحاولة ...به يتصل وما ،الدين وخاصة ،القدمي على

                                                           

 من أين وإ  أين؟.( د.محمد سعيد رمضان البوطي: ج ون القراءة املعاصرة 1 
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 .33( محمد أركون: الفكر اإلسالمي قراءة علمية ص 3 
 .66( د.عد ن علي رضا ال حو : احلداثة من م ظور إهاين ص 4 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 203
 

 

، ومن أفضل من أن بعض م يسمى أنوار العلم احلقيقي ظالًما، ويسمي ش و.ه وعبقه علًما أو .قدًما
الدكتور  ية يوس  الصيداو  يف كتابه "بيضة الديك"، وقد قالكتب يف بيان .العب م ابلل ة العرب

ومن أش ر كتب الصيداو  كتاب بيضة الديك الذ  ألفه " حسان الطيان يف مقاله عن الصيداو :
رداً على كتاب يزعم صاحبه أنه يقرأ القرآن قراءة معاصرة يعتمد في ا على نظرايت لسانية حديقة 

ما حيلو ل ه أو كما يوحي إليه أولياؤه، ويظن أنه إتا قال: وال فيحر  ال ص ويلو  ع   الل ة ك
الضال ون، رد د اخلل  مجيعاً: آمون.. ولكن خاب فأله وضل سعيُه، وأسقط يف يده حني .صدا له 

 الصيداو  مف داً مزاعمه يف الل ة، ومبي اً أنه ال يفقه في ا شيٍاً.
ن يقدل نس ة من الكتاب إ  و ير وكان من سوال  األقضية أن أشار عليه صدي  له أب

اإلعالل آنذاك، ففعل، واستدعاه الو ير إ  مكتبه، وكان على ما يبدو يرا رأ  صاحب القراءة 
املعاصرة، فعتب على الصيداو  قائاًل: لقد حصرت نقدك للكتاب يف الل ة، أو مل جتد يف الكتاب 

 ، ولكين رأيت رجاًل م  دسًا بىن شيًٍا سوا الل ة؟! فأجاب األستات الصيداو : بلى اي سيد
 ".صرحاً شاخماً على بساط من الل ة فسحبت البساط من حتته! فضحك الو ير وانفض  اجمللس

  يرادهاويتالعبون إب ،مواضع ا غ  يف األساسية وقواعده التفس  أصول يست دمون :اثلثاً 
 ال ص سياق كقاعدة  ارئ،لقا نفس يف الشديد اإلرابك وإحداثِ  ،مضموهنا من لتفري  ا قصداً 

بوضع قواعد  هم الباطلةءآراويزي ون ،  السياق التارخيي( ال زول أسباب وقواعد ، السياق املوضعي(
إال اووا، وُتك  م القواعد من .فريغ القرآن من محتواه  جديدة خيايعوهنا من ع د أنفس م دون دليل

لك مقااًل بكب ٍّ وم علم م الكذب، ودعين أضرب  احلقيقي إ  محتوا يضعونه من ع د أنفس م،
 :واحتفت به ق وات الزور اإلعالمية: امل  دس محمد شحرور

 : قسم إ  ثالثة أقسال.القرآن آايت يرا أن ف و 
وهي قابلة لالجت اد  "،أل الكتاب"اآلايت احملكمات: أطل  علي ا مصطلغ: القسم األول: 

د، والحظ أبن التسمية لعبادات واألخالق واحلدو حسب الظرو  االجتماعية واالقتصادية، ما عدا ا
 . طب  على ما جاء يف سورة آل عمران، لك ه .العب كع اها.

، وهي القابلة "القرآن والسبع املقاين"اآلايت املتشاهبات: أطل  علي ا مصطلغ: القسم القاين: 
 .دةللتأويل، وَتضع للمعرفة ال سبية، وهي آايت العقي

.العب كع اه، بل اختار أن يضلل ال اس ا القسم من آية آل عمران لك ه الحظ ه ا كي  أخذ هذ
إبعطاء هذا القسم مصطلًحا قرآنًيا ال هت بصلة إ  ما اختاره هو، فالسبع املقاين عرف ا ال يب صلى 

، وقد جعل آايت العقيدة هللا عليه وآله وسلم، وأخرب أهنا الفاحتة، والقرآن اسم جلميع آايت القرآن
، و.العب بكلمة متشاهبات  ألن وص  آايت العقيدة بذلك فيه جانب صحيغ يف لة للتأويلقاب

بعض ا، وجانب ابطل ظاهر البطالن  إت جيب أن .كون آايت العقيدة واضحة متفًقا علي ا بني 
  مجيع األنبياء، وغ  قابلة لالجت اد يف أتويل ا.
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"، .فصيل الكتاب"علي ا الكتاب مصطلغ:  أطل  آايت ال محكمات وال متشاهبات:القسم القالة: 
قال .عا : َُهَو ال ِذ  أَنْ َزَل  حية و.عجب من هذا القسم الذ  مل .ذكره آية سورة آل عمران

 .[7َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْ ُه آاَيٌت مُحَْكَماٌت ُهن  أُلُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاهِبَاٌت{ ]آل عمران: 
القسم أن التحد  لل اس ابإلعجا  إمنا وقع يف ي اقض حقيقة القرآن، ف ا  مث يبتدري قواًل غريًبا

 .فال إعجا  فيهالقاين، والقالة، أما القسم األول 
لقد .بني ل ا أن ه اك فًرقا جوهراي  بني الكتاب : "يقوليُفِصغ عن هدفه من هذا التقسيم، فمث 

ا اآلايت املتشاهبات، وخيضعان للتأويل على مر والقرآن والفرقان والذكر  فالقرآن والسبع املقاين مه
العصور والدهور  ألن التشابه هو ثبات ال ص وحركة احملتوا. وقد مت إنزال القرآن بشكل متشابه 
عن قصد، وقد كان ال يب صلى هللا عليه وسلم ٍت ًعا عن التأويل عن قصد، أ : أن القرآن يؤو ل وال 

 .(1 "اث حيمل طابع الف م املرحلي ال سيبيفس ر، وأن كل .فاس  القرآن .ر 
وليس كتاب ا هذا مل اقشته بل لضرب األمقلة على .العب هذا الفرقة اليت .بت ي الفت ة ابقتحال 

فإتا سأل سائل: هل آية ولك  ا خنتم هبذا ال قل ع ه  إت يقول: "أتويل القرآن أبهوائ ا احملضة، 
، ”الرسالة“ولك  ا من أل الكتاب ” ال بوة“ن القرآن اإلرث من القرآن؟ فاجلواب: ال، هي ليست م

 ".وهي من أهم أجزاء الرسالة وهو احلدود
وطبًعا ال . س أن فما رأيك: الرجل يقول: آية اإلرث ليست من القرآن بل من أل الكتاب؟ 

 من دالئل اإلعجا . تهذا الرجل يزعم أن آية اإلرث ال يُتحدا هبا، فليس
ََشَياِطنَي بذلك؟ ليس جربيل عليه السالل قطًعا، ولكن كما قال هللا: أال .سأله من أوحي له 

ْنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بَ ْعُضُ ْم ِإَ  بَ ْعضٍّ ُ ْخُرَ  اْلَقْوِل ُغُرورًا{ ]األنعال:   .[112اإْلِ
 حىت ال يتقيدوا بف م ال يب صلى هللا املقبولة الس ة ال بويةيت ربون من املعرفة اليت .قدم ا  رابعاً:

اول التالعب بذلك عليه وآله وسلم للقرآن من خالل س ته القولية والعملية، واُسع لشحرور حي
ووذا قلت: إن ال يب صلى هللا عليه وسلم ال يعلم التأويل الكامل للقرآن بزخر  من القول، فيقول: "

ر  املرحلي ف و من بكل .فاصيله  ألنه يصبغ شريًكا ح يف مطل  املعرفة. أما معرفة التأويل املتد
قبل الراس ني يف العلم كل م جمتمعني ال فرادا. وه ا جيب أن نف م أن الراس ني يف العلم هم: 
جمموعة كبار الفالسفة وعلماء الطبيعة وأصل اإلنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار علماء 

اس ني الذين يعلمون أتويل "، وبعد أن يستبعد الفق اء من الراس ني هقل على الر التاريخ جمتمعني
فالراس ون يف العلم هم من ال اس الذين حيتلون مكان الصدارة بني العلماء القرآن، فيقول: "

والفالسفة، وهؤالء من أمقال: الب وين، احلسن بن اويقم، ابن رشد، إسحاق نيو.ن، أي شتاين، 
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الذ  يعتمد امللحدون على أجل! صدق أو ال .صدق! داروين  (1 " .شارلز داروين، كانت، هيجل
 آرائه يف إنكار هللا من الراس ني ع د شحرور.

أن نزعم أن كلمة هللا العليا " وعنده مشكلة ال تزال تكرب مع البعاري ومسلم، فهو يقول:
، ”هكذا أمجع اجلم ور“هي يف .طبي  الفقه املوروث وفتاوا الفق اء وأوامرهم ونواهي م حتت شعار 

 .(2 "، ف و است فا  بكلمة هللا، وهو العبودية بعي  ا”مسلمخبار  و “وحتت شعار 
 يوس  صيداو ،ل كتاب: بيضة الديكشحرور  امل  دس ومن أبر  الكتب اليت في ا رد على 

كتاب: القراءة املعاصرة جمرد ، و . شوقي أبو خليلكتورد للكتاب: قراءة علمية للقراءات املعاصرة و 
 .جلايبسليم ال. جيم للدكتور محمد شحرور، 

أ  أهنم يدققون يف املسائل ليقفوا على رأس كلمة  ،خمادًعا" اسطحيً " ا.عمقً يتعمقون  خامساً:
عرضوا عن التفاصيل املرافقة لل ص الذ  التشكيك ابت اء الفت ة، مث ما يلبقون أن يُ  اهك  م من خالو

قدمٌي  حتليلٌ  ه (387ت  بن بطةاملش ور اب كرب عبيد هللا بن محمد العَ استقوا م ه أفكارهم، ول
ُب .َ ْرِك السَُّؤاِل َعم ا اَل يُ ْ يِن َواْلَبْحِة اب" :ابابً أُساه "اإلابنة"عقد يف كتابه فقد  لطرائق م احلديقة 

ْدَخاَل الشُُّكوِك َويَ تَ َعم ُدوَن إِ  ،َوالت ْحِذيِر ِمْن قَ ْولٍّ يَ تَ َعم ُقوَن يف اْلَمَساِئلِ  ،َوالت  ْ ِقِ  َعم ا اَل َيُضرُّ َجْ ُلهُ 
َمْن اَل .ُ ْؤَمُن ، وكان من مجيل ما أشار إليه أن كقرَة التشويش اإلعالمي عرب جمالسة  "َعَلى اْلُمْسِلِمنيَ 

اْلِبْدَعة   ( يدفع املرء حنو حتري  الدين والتالعب به ٍا ُساه علماؤ ِفت ْ َ ُتُه، َو.ُ ْفِسُد اْلُقُلوَب ُصْحبَ ُتهُ 
 ،اْلَبِلي ِة َعَلى أَْفٍَِدهِتِمْ "اَبَب  فَتغيف عصر  املوجه لعامة املسلمني هذا التشويش اإلعالمي (، و َوالش َ اَعة

وهم يف تلك كله يعتمدون على السلطات الفاسدة اجملرمة اليت ، (3 "حلَْ ِ  َعْن َبِص هَِتِمْ َوَحَجَب نُوَر ا
املسلسالت الق وات اإلعالمية و  روا ُتكن وم يف وسائل اإلعالل، وقد انتشرت أتويالهتم حىت س

 التلفزيونية يف أفضل األوقات مقل رمضان لايويج فسق م الفكر .
 :التأويل ابسم اللعب هذا أمثلة ومن

 عليه دل الذ  املعىن جتاو  يف نظريته على مقاالً   يد أبو حامد نصرتكره د/ ما :املثال األول
 انصيبً  األنقى أعطى قد القرآين املعىن أن ف ا مل زا،ا عن والبحة الت زيل، عصر يف القرآين اللفظ
 بل القرآن، حدده الذ  املعىن هذا ع د نق  أال جيبزعم أنه ف املطل ، امل ع بعد امل اث منا محددً 
 .(4 هنايته إ  اإلنصا  درب على ل س  الظلم بعد اإلنصا  وهو امل زا، إ  نتجاو ه أن علي ا
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فهمهم  يقدسون مأهنرد على أفكارهم، وأخربهم ف ا وزورًا؛وأصحابه ظلمً هذا فقد جاء 
 امقصدً  يذكرف ،ابلباطل احل  ون فيهيُلِبس ،أهو  أعو  ف مٍّ  الشعصي.. أال ترى أنه يعربون عن

 بكل الشريعة أن ونيذكر  المث  ،ب اء احلقوق اإلنسانية ابلقسط وهو ،الشريعة مقاصد من اأصليً 
مل يايك ص  ة وال كب ة إال والقسط الذ   فيه، ريب ال الذ   واحل احملض، العدل هي .فاصيل ا

 أو ،اقتصادية أو ،سياسية أحكالٍّ  من كتابه يف تكره .عا  هللا قرره فماقسم وا ما ي اسب ا، 
( 8اِن  ( َأال  َ.ْطَ ْوا يف اْلِميزَ 7ََوالس َماَء َرفَ َعَ ا َوَوَضَع اْلِميزَاَن   :العدل ف و ،عملية أو ،اجتماعية

ََلَقْد أَْرَسْلَ ا ُرُسَلَ ا اِبْلبَ يِ َ اِت َوأَنْ زَْلَ ا ، [9 - 7َوأَِقيُموا اْلَوْ َن اِبْلِقْسِط َواَل َُتِْسُروا اْلِميزَاَن{ ]الر ن: 
هل .. أال .را أصحاب التكرب اجلا[25َمَعُ ُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَل ال  اُس اِبْلِقْسِط{ ]احلديد: 

ال يعلمون أن املرأة إمنا .رث نص  الرجل يف أربع حاالت فقط بي ما من الذين جعلوا القرآن عضني 
يف حاالتٍّ أكقر م  ا؟ وكل تلك عائد إ  القيال ابلقسط يف .قسم احلقوق  أكقر م ه .رث مقله أو

ت رهبم البي ة إال  م من آية من آايي. اي حسرة على العباد ما أت..واملسؤوليات يف الواقع اإلنساين
 ب صوص ا الشريعة أن املتالعبون هؤالء يذكر ال حكموا ش واهتم، وكانوا عن آايت رهبم معرضني..

 كمال ف و ،في ا هللا أثبته فما علي ا، الزايدة هكن وال أُكملت، قد والداللة القبوت القطعية
 نقى.ل  اإلرث مقادير تلك ومن اإلحسان، وأمجل العدل، وأعظم اإلنصا ،
  فقط في ا أُنزِلت اليت ابلظرو  اإلسالمية والتشريعات لل ظم الزمين املدا ربط :الثاين املثال

 كان كما ،التعميم وعلى اإلطالق على آلية بصفة القرآنية األحكال حُتمل أن جيو  ال" :قالوا ولذا
 تلك نسبية ىعل ابلعكس حيمل وسببه احلكم بني الوثي  فاالر.باط القدامى، الفق اء يفعله
 قبل معروفةً  كانت اليت املمارسات من هو السارق يد قطع أن يف جدال "ال :وقالوا ،(1 "احلكم

 اقتصاد إطار ويف البدو ، اجملتمع ظرو  يف شديدةً  السرقة عقوبة .كون أن الطبيعي ومن اإلسالل،
 الشديدةُ  العقوبةُ  هذه تكان وركا ماله، م ه ُيسَرق من هالك إ  .ؤد  قد إهنا إت  عموماً  الكفا 
 إ  نفوتها هتد سياسية سلطةٍّ  غياب يف ،ال ظال من أدىن قدر على للمحافظة الوحيدةَ  الوسيلةَ 
 الظر ، مقتضيات مع االنسجال ُتال م سجماً  القرآن عليه نص   ما فكان ...اجملتمع أفراد سائر
 وهذا ،(2 "اجملتمعات .طورت مىت العقاب من أخرا أشكالٍّ  وجه يف الباب غل  يعين ال ولك ه
 الزمان مدا على مستمرة ،والقبوت الداللة قطعية السرقة ، فعقوبةيعكس اجل ل والكرب م  م الكالل
 العقوبة امل اسبة لردري إ  حنتا  .ض م القروات إ  .ريليو ت  من يف أن ا على ابإلمجاري، واملكان
 .األ م ة .لك أكقر ٍا كان عليه احلال يف اجملرمني

                                                           

 .294والتشريع قراءة جديدة يف آايت األحكال ص  ( الصادق بلعيد: القرآن1 
أستات التعليم العايل يف جامعة املو  -، ولفضيلة أ.د/ محمد  ين العابدين رستم 69اجمليد الشريف: اإلسالل بني الرسالة والتاريخ ص  ( د.عبد2 

 ه: دراسات يف علم االنتصار للقرآن الكرمي.كتاٌب مجع فيه أ اثه يف هذا امليدان ُس ا  -سليمان كلية اآلداب بين مالل امل رب 
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 ثوابً  َأخذت أهنا إال ،العبً  أو فاسدةً  أتويالتٍّ  إال ليست التحريفية  القراءات  أصحاب الوأقو
 فضح ا وقد املبتدعة، ورؤوس الكتاب أهل من أسا.ذهتم اقايف ا اليت القدهة واألالعيب للِحيل اجديدً 
   اِبْلَباِطِل َوَ.ْكُتُموَن احلَْ   َوأَنْ ُتْم .َ ْعَلُموَن{ َاَيَأْهَل اْلِكَتاِب ملَ .َ ْلِبُسوَن احلَْ  :قوله  يفتكره  .عا  هللا

 و.الميذهم األولني، الشر أسا.ذة على ي طب  بليغٍّ  دقي ٍّ  وص ٍّ  يف لوقا، [71]آل عمران: 
َم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظ ا َفَِبَما نَ ْقِضِ ْم ِميقَاقَ ُ ْم َلَع  اُهْم َوَجَعْلَ ا قُ ُلوهَبُْم قَاِسَيةً حُيَر ُِفوَن اْلَكلِ  :املتأخرين

ُ ْم ِإال  قَ  ُروا بِِه َواَل .َ زَاُل َ.ط ِلُع َعَلى َخائَِ ةٍّ ِم  ْ ُ ْم{ ]املائدة: ٍِ ا تُكِ  ، ويف موضوري القراءة [13ِلياًل ِم  ْ
 :-وفقه الر ن–املعاصرة يقول فضيلة الشيخ الطالب  يدان 

 اِصرَةْ  ُمع راَءِة ال  َجُد يف القِ و .ُ       وْلَتْحذرْن من ُشُب اتٍّ قاِصرَةْ 
 سنْ حَ  رٍّ كْ ن تِ مِ  نزلَ ما أُ  ي ِ  ْ . َ       عنْ  د العجزِ بعْ  تأويلَ ال  ُ ر ِ حتُ 

ملحوظة: .راين نفرت من .سمية ألعاب هؤالء احملرفني ابالسم الذين حيبونه ويريدونه: "القراءات 
ية ابسم التأويالت املعاصرة  ألهنم أرادوا .رويج املعاصرة" كما مل أسمِ  جرائم م يف ح  القرآن والبشر 

التسمية املزخرفة املت لٍة يريدون أن .زويراهتم هبذا االسم الرباق اجلميل: القراءات املعاصرة، وهم هبذه 
يسحبوا عقول الشباب والفتيات يف  مان ا إ  ميداهنم، فيقولون وم: حنن نقرأ القرآن قراءة معاصرة 

ي ب ي أن نسمي أفعاوم: حتريًفا كما ُساه القرآن، فإن التحري  وص  للمتالعبني ، و . اسب  مان ا
التحريفات املعاصرة.. هذه هي التسمية  أفعاوم: بكالل هللا من املتقدمني واملعاصرين، ولذا ُسيتُ 

 القرآنية اليت وص  هللا هبا العابقني بكالمه.
حية هو صحيغ، ونقول فيه: حنن  اجة إ  ف م  فاملصطلغ من وأما القراءات والتأويالت املعاصرة

   هداايت القرآن، ومعرفة بصائره لتوجه واقع ا املعاصر، ال ل جعل واقع ا يوج  ا.
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 المبحث الخامس: حديث الظهر والبطن للقرآن: 

قال: قال  هللا بن مس     عود عن عبد الباط يني واملتالعبني ابل ص     وص القرآنية كا ورد يس     تدل بعضُ 
 ،ولكل حر  حد ،لكل حر  م  ا ظ ر وبطن .أنزل القرآن على س       بعة أحر   : ل هللا رس       و 

 ((.ولكل حد مطلع
، وص         حغ إس          اده 80 /9، وأخرجه أبو يعلى يف مس          ده35 /1الطرب  أخرجهُتريج احلديث: 

ورد بدون اجلملة األخ ة،  276 /1ص        حيغ ابن حبان ، ويف 80 /9محققه حس        ني س        ليم أس        د
 /1مس  د أ د بن ح بل لش يخ ش عيب األر ؤوط، وص حغ إس  اده يف التعلي  على وحس ن إس  اده ا

 .491 /6يف الضعيفةاأللباين ، ولكن أورده 445
 : تكرت عدة أقوال يف معىن هذه األلفاظ األربعة: املعىن يف حال الثبوت

 الظهر والبطن: 
 ملعىن.اب ٍا يتعل ة الف م والدرايوالبطن  للفظ،ٍا يتعل  اب والرواية التالوة :الظ ر (1

أ  ٍا حيتا   وبط ه ما خفي .فس       ه وأش      كل فحواه ،ظ ره ما ظ ر أتويله وعر  مع اهوقيل:  (2
 فيه إ  املست طبني الذين جيب أن يكونوا أهاًل لالست باط.

وبط ه ما وقع التفاوت يف  ،ظ ره ما اس            توا املكلفون فيه من اإلهان والعمل كقتض            اهوقيل:  (3
 .اد على حسب مرا.ب م يف األف ال والعقول و.باين م ا وم يف املعار  والعلولف مه بني العب

 .(1فإن أهل امللة ص فان   وبط ه حيا  اخلاصة ،ظ ره حيا  األمة يل:وق (4

يت لوابط  ا ما .ض        م ته من األس        رار ا ،ظاهرها ما ظ ر من معاني ا ألهل العلم ابلظاهريل: قو  (5
 .(2 ...وهذا مقل القول األولأرابب احلقائ و  املست بطنيأطلع هللا .عا  علي ا 

واملراد من األقوال كل ا أن الظاهر هو التفس     املباش   ر، والباطن هو التأويل الذ  حيتمله لفظه و.دل 
من املعاين، أو القض             ااي  اآلية الواحدة أو العبارة القص              ة الكق َ  من .س             ت ر عليه األدلة، فقد 

 مل ضبطة يف احتمال املعىن آاثر كق ة م  ا: املستجدة، ويدل وذه السعة ا
ال . قض        ي عجائبه وال ، إن القرآن تو ش        جون وف ون وظ ور وبطون قال:  عن ابن عباس (1

أخبار وأمقال وحرال وحالل و سخ ، ومن أوغل فيه بع   غوا ،فمن أوغل فيه برف   ا، .بلغ غايته
فجالس    وا به العلماء وجانبوا به ، ط ه التأويلفظ ره التالوة وب، وم س    ور ومحكم ومتش    ابه وظ ر وبطن

 .(3 (السف اء وإايكم و لة العامل

 .(4كق ة   ال .فقه كل الفقه حىت .را للقرآن وجوهاً  :الدرداء وأبوقال  (2

 .راد علم األولني واآلخرين فليقور القرآنأمن  :وقال ابن مسعود (3

                                                           

 .316 /3فيض القدير  (1 
 .7 /1روع املعاين (2 
 .، وعزاه البن أيب حامت2/150الدر امل قور (3 

، وقد ورد مرفوعاً وال يصغ. انظر: امل ين عن  ل األسفار يف األسفار بت ريج ما يف اإلحياء من األخبار 255 /11مص   عبد الر اق  (4 
 .55 /2، وعمدة القار 24 /1
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ل  ألكل آية ستون  يل:وق ،س  الظاهربو الدرداء وابن مسعود ال حيصل كجرد .فأهذا الذ  قاله و 
ل  علم ومائيت أالقرآن حيو  س         بعة وس         بعني  ابن العريب:وقال  ،(1كقر أف م وما بقي من ف م ا 

وإال فاقتص      ر على  ،سفَ اغطس يف  ر القرآن إن ك ت واس      ع ال  َ ": على عدد حروفه، ولذا قيل علم
ف  األنبي  اء والورث  ة هم ال  ذين ، ره عمي ف  إن    وال . طس فت ل  ك ،مط  الع  ة كت  ب التفس                لظ  اهره
 .(2 "يقصدون هذه املواضع ر ة ابلعامل

" ويعين بذلك أن من ا لبطنقد قلبت أَْمرِ  ظ رً ": ُقول.ن اْلَعَرب إفَ َقاَل:  ،وسٍل احلسن َعن َتِلك
عرفة القرآن ما .عر  مع اه كجرد ُساري اللفظ، ف ذا الظاهر، وم ا ما حيتا  ا  الايو  والتأمل وم

 ال صوص والل ة، ف ذا الباطن.
ُ  عز َوجل قد قص  َعَلْيك من نبأ َعاد َوَ ُود 224ورجغ أبو عبيد القاسم بن سالل  ت ه ( َأن ا

َا ُهَو َحِدية  ،فَ َ َذا ُهَو الظ ْ ر ،فَأْخرب ِبُذنُوهِبِْم َوَما عاقب م هبَا ،مهَا من اْلُقُرون الظاملة ألنفس اَوَغ ِ  ِإمن 
ا و. بي ً  ،َوأما اْلَباِطن ِمْ ُه َفَكأَن ُه ص  َتِلك اخلَْرَب عظة َلك ،فَ ُ َو يف الظ اِهر خرب ،ك بِِه َعن قولَحدثَ 

َأال .را أَنه ملا أْخربك َعن قول لوط  ،فَيحل بك َما حل هبم من ُعُقوبَته ،ا َأن .فعل فعل موحتذيرً 
 .(3 َأن من ص ع َتِلك ُعوِقَب ِكقل عقوبت م ..ِلكوفعل م َوَما أنزل هبم َأن َتِلك ٍِ ا يبني تَ 

 احلد واملطلع: 
واملطلع بشدة الطاء وفتغ الالل موضع االطالري أ  مصعد وموضع  ،حكال احلالل واحلرالاحلد أ (1

 .(4اإلشراق من الوعد والوعيد هو  فقيل ،يطلع عليه ابلايقي إليه

  .أ  م ت ى ما أراد هللا من مع اهوقيل: احلد  (2

فمطلع الظ   اهر التمرن يف ف ون العربي   ة و.تبع  ، ولك   ل ح   د( من الظ ر والبطن  مطلع( :ي   لوق (3
  .ومطلع الباطن .صفية ال فس والرايضة والعمل كقتضاه ،زول وال اسخ وامل سور وغ  تلك أسباب ال 

طالري اوهي ما م ع عباده من .عديه موض              ع  ،ومع اه أن لكل حد من حدود هللا ،امل ع :وقيل (4
 (.5ر.قاء تلك املر.قى اطلع على احلد الذ  يتعل  بذلك املطلع فمن وف  ال ،القرآنمن 

توص               ل به إ  معرفته ا يُ ولكل حد مطلع أن لكل غامض من املعاين واألحكال مطلعً وقيل:  (5
 .املقصودمعرفة يف  من تلك كافًيادر ما بعده، فيكون القويوق  عن 

واملطلع ما  ،حلد ما .ت اهى إليه الف ول من معىن الكاللوا ،والبطن التأويل ،وقيل الظ ر التفس        (6
 .(6مللك العالل اب آايت هللا اليت .ش د ابإلهانيصعد إليه م ه فيطلع على 

ملحوظة: ع دما .طلع على .فس  املفسرين من لدن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم إ  يوم ا ال جتد 
يقياً، وال نظراًي، وتلك ي بٍك أبن هذا االص      طالع غ  وذه املص      طلحات: احلد، واملطلع وجوًدا .طب

                                                           

 .541 /2الربهان يف علول القرآن (1 
 .54 /3فيض القدير  (2 
 (. 13 /2  سالل بن للقاسم احلدية غريب (3 
 .541 /2الربهان يف علول القرآن (4 
 .7 /1روع املعاين، 54 /3فيض القدير  (5 
 .7 /1روع املعاين (6 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 210
 

 

اثبت، أما مص    طلغ التفس      والتأويل فكما س    ب  .فص    يل ما يف أول الكتاب، ولذا جتد اس    تعماوما 
، ولك ين فص     لت ما يتعل  ابحلدية حىت ال أييت املتالعبون فيظ رون للعامل أهنم اكتش     فوا أثرًا مل  فاشٍّ

 يشر إليه العلماء. 
 ا يعني القول بالتفسير الباطني؟هل هذ

ال! إن أريد ابلتفس     الباطين ما ش   اري من التالعب ابل ص   وص، ولكن املراد ابلتفس     الباطين املقبول 
 ه ا هو:

 .امل ضبط بضوابط التأويل  سب مصادر التفس  العامة (1

معاين القرآن  ف مفإن يف"  ما وس          عه ف م اآلية واأللفاظ القرآنية دون .قييد ابمل قول املس           موري (2
ال ف ،وأن امل قول من ظاهر التفس  ليس ي ت ي اإلدراك فيه ابل قل والسماري ،اا ابل ً ا ومتسعً  رحبً جمااًل 

 .(1 "بد م ه يف ظاهر التفس  ليتقي به مواضع ال لط مث بعد تلك يتسع الف م

جيو   ال" هبوابة التفس           الباطن هو التفس           الظاهر ال أهنما مس         تقالن أو م فص         الن: وعلي (3
ومن ، حكال الظاهرإ  الباطن قبل إوال مطمع يف الوص              ول  ،واًل أالت اون  فظ التفس                الظاهر 

  صدر البيت قبل جتاو  إحكم التفس  الظاهر ف و كمن ادعى البلوغ    ادعى ف م أسرار القرآن ومل يُ 
 .(2 "الباب

 من األحاديث المماثلة لهذا الحديث:

 ، (3 ((القرآن تلول تو وجوه محتملة فا لوه على أحسن وجوهه   :قال  ن ال يبأ ما ورد
أنه موض              غ  :القاين ،أنه مطيع حلامليه ي ط  أبلس               ت م :أحدمها :وج نيُيتمل  ((ذلول))قوله ف

 .ملعانيه حىت ال .قصر ع ه أف ال اجملت دين
 :والقاين ،من التأويلا أن من ألفاظه ما حيتمل وجوهً  :أحدمها :ُيتمل معنيني ((وجوه ذو))وقوله 

 .والايغيب والايهيب والتحليل والتحرمي يا من األوامر وال واهأنه قد مجع وجوهً 
  :ا وجهنيُيتمل أيضً  ((فامحلوه على أحسن وجوهه))وقوله 
والعفو دون  ،أحس             ن ما فيه من العزائم دون الرخص :والقاين ،احلمل على أحس             ن معانيه أحدمها
 .(4 "كتاب هللا  هرة على جوا  االست باط واالجت اد يفوفيه داللة ظا ،االنتقال

 كلمة جامعة من ابن حزم:
لكن تلك كله حال التسليم بقبوت هذا احلدية وما قبله، ونستمع ه ا إ  كلمة جامعة البن حزل 

ولو صحت ملا كان وم يف شيء  ،هذه كل ا مرسالت ال .قول هبا حجة أصاًل " يف هذين احلديقني:
ألنه لو كان كما تكروا لكل آية ظ ر وبطن لك ا ال سبيل ل ا إ  علم   جه من الوجوهم  ا حجة بو 

الذ  أمره هللا .عا  أبن يبني لل اس ما نزل  لكن ببيان ال يب  ،وال بقول قائل ،البطن م  ا بظن
وإن مل  ،ب قل اآلية عن ظاهرها إ  ابطن ما صر  إليه طائعني  عن ال يب فإن أوجدو  بيا ً  ،إلي م

                                                           

 .155 /2الربهان يف علول القرآن (1 
 .155 /2هان يف علول القرآنالرب  (2 
 .، وانظر .علي  ابن حزل يف املنت127 /3، وقد ضع  احلدية جداً. انظر: السلسلة الضعيفة144 /4دارقطينال (3 
  .163 /2الربهان (4 
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فليس أحد أو  ابلتأويل يف ابطن ما حتتمله .لك اآلية من آخر أتول   عن ال يب يوجدو  بيا ً 
بلغ كما ألنه كان يكون حي ٍذ مل يُ  ومن الباطل احملال أن يكون لآلية ابطن ال يبي ه ال يب ، اأيضً 

مل كل كالل على وقد أ.ت األحادية الصحاع  ، وهذا ال يقوله مسلم فبطل ما ظ وه ،مرأُ 
 .(1 "ظاهره

 قاعدة: يمكن االستدالل بالقرآن لطرفي االختالف ما دام االختالف سائغاً:

كتابه  حجج القرآن( ( ه 630أ د بن محمد بن أ د املظفر الرا    احل في  املتوَّف: بعد ولذا أل  
 فإن األدلة متكافٍة لبيان ما اس     تدلت به كل طائفة على األخرا...ويف حال كون االختال  مقبوالً 

وهكن اجلمع بي  ا، وكم حدثت من معارك مل يكن وا داريٍّ مع أن كل فرقة .          زري بدليل يف القرآن ال 
. اقض بي ه وبني غ ه من أدلة القرآن الكرمي...وهذا البحة هكن إدخاله يف موهم الت اقض...على 

متأول يف القرآن متالعب ابل ص      وص "فوض      ى لكل  -كما يقول الزرقاين-أن تلك ال يعين أن األمر
عابة بتعاليم الدين بل الذ  أريده وأرجوه أن نفرق بني متأول ومتأول، مث ن ظر أهذا التأويل س       ائغ 
أل غ  س    ائغ أ  .س    اعد عليه قوانني الل ة العربية، ومقررات اإلس    الل املقطوري هبا املعلومة من الدين 

الس  ائغ نقبله ونرحب به وإن خال  رأي ا، وغ  الس  ائغ نرده ابلض  رورة وبراهني العقل وامل ط  أل ال، ف
يف غ  .ردد وحناربه يف غ  هوادة ألن اتريخ اإلس          الل مل يش           د أعداء كانوا أخطر عليه من أولٍك 
العابقني الذين .العبوا ب ص   وص   ه، وعبقوا كقررا.ه س   واء م  م من تهب به املاض   ي كالباط ية، ومن برل 

 .(2 ..".ةبه احلاضر كالب ائي
 

ملعاصرة اليت حترف التأويل ، وزعم القراءات امن املسارعة إىل التفسري بغري علم قاعدة: جيب احلذر
 :التنزيل تغيري ألفاظعجزت عن  أنبعد 

جيب الت بيه يف آخر املطا  على أمر خط  يف موض      وري التأهل للكالل يف التفس        أطل  له الطاهر 
إ  ما ي فل ع ه املسلمون  ا وإن واجب ال صغ يف الدين والت بيهِ بن عاشور صيحة نذير، فقال: "هذ

والقول فيه  ،الكتاب ا وهو ع د هللا عظيم قض       ى علي  أن أنبه إ  خطر أمر .فس        ٍا حيس       بونه هي ً 
 من نقل صحيغ عن أساطني املفسرين...  دون مست دٍّ 

وقد دلت شواهد  القرآن...من ال اس على اخلوض يف .فس  آايت من  فقد رأي ا هتافت كق ٍّ 
فيجب على العاقل أن يعر  قدره، وأن  ،احلال على ضع  كفاية البعض وذا العمل العلمي اجلليل

ال يتعدا طوره، وأن يرد األشياء إ  أرابهبا، كي ال خيتلط اخلاثر ابلزابد، وال يكون يف حالك سواد، 
هل هذه ال لطة، فمن يركب منت عمياء، وإن سكوت العلماء على تلك  ايدة يف الورطة، وإفحاش أل

 .(3 " حلوه من أجاجه اعوجاجه، وُتييزُ  وخيبط خبط عشواء، فح  على أساطني العلم .قوميُ 

                                                           

 .3/281اإلحكال البن حزل  (1 

 .32 /2م اهل العرفان (2 

 . 17 /1التحرير والت وير (3 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 212
 

 

والكالل ه ا عن املفصلني لقضااي التفس ، ال عن الف م العال لكتاب هللا املتيسر ألغلب ال اس 
 .عادة كما تُِكَر يف مرا.ب املفسرين

قَاَل: ُكْ ُت أُْقرُِئ رَِجااًل ِمَن  -رضي هللا ع  ما-اْبِن َعب اسٍّ  غ تلك حديةُ ومن أخطر ما يوض
ُ ْم َعْبُد الر ْ َِن ْبُن َعْو ٍّ  ،اْلُمَ اِجرِينَ  َ َما أََ  يف َمْ زِِلِه ِكِىًن  ،ِم  ْ َوْهَو ِعْ َد ُعَمَر ْبِن اخلَْط اِب يف  ،فَ بَ ي ْ

 :فَ َقالَ  ،َلْو رَأَْيَت َرُجاًل أََ.ى أَِمَ  اْلُمْؤِمِ نَي اْليَ ْولَ  :فَ َقالَ  ،َع ِإيَل  َعْبُد الر ْ َنِ ِإْت َرجَ  ،آِخِر َحج ةٍّ َحج َ ا
َعُة  ،َلْو َقْد َماَت ُعَمُر َلَقْد اَبيَ ْعُت ُفاَل ً  :يَ ُقولُ  ،َهْل َلَك يف ُفاَلنٍّ  ،اَي أَِمَ  اْلُمْؤِمِ نيَ  ُِ  َما َكاَنْت بَ ي ْ فَ َوا

ُ ُ - ِإين ِ   :فَ َ ِضَب ُعَمُر، مُث  قَالَ  ؟فَ َتم تْ  ،يب َبْكرٍّ ِإال  فَ ْلَتةً أَ   ،َلَقائٌِم اْلَعِشي َة يف ال  اسِ  -ِإْن َشاَء ا
رُُهْم َهُؤاَلِء ال ِذيَن يُرِيُدوَن أَْن يَ ْ ِصُبوُهْم أُُموَرُهمْ  اَل  ،ِمَ  اْلُمْؤِمِ نيَ اَي أَ  :فَ ُقْلتُ  :قَاَل َعْبُد الر ْ َنِ  ،َفُمَحذِ 

ُْم ُهُم ال ِذيَن يَ ْ ِلُبوَن َعَلى قُ ْرِبَك ِحنَي . َ  ،.َ ْفَعلْ  ُقوُل يف فَِإن  اْلَمْوِسَم جَيَْمُع َرَعارَي ال  اِس َوَغْوَغاَءُهْم، فَِإهن 
َُها َعْ َك ُكلُّ  ،ال  اسِ  ُمَط ِ ٍّ، َوَأْن اَل يَ ُعوَها، َوَأْن اَل َيَضُعوَها َوأََ  َأْخَشى َأْن .َ ُقوَل فَ تَ ُقوَل َمَقاَلًة يَُط ِ 

َا َداُر اوِْْجَرِة َوالسُّ  ةِ  ،فََأْمِ ْل َحىت  .َ ْقَدَل اْلَمِديَ ةَ  ،َعَلى َمَواِضِعَ ا فَ َتْ ُلَص أِبَْهِل اْلِفْقِه َوَأْشرَاِ   ،فَِإهن 
ً ا ،ال  اسِ  أََما  :فَ َقاَل ُعَمرُ  ،َوَيَضُعوهَنَا َعَلى َمَواِضِعَ ا ،ُل اْلِعْلِم َمَقالََتكَ فَ َيِعي َأهْ  ،فَ تَ ُقوَل َما قُ ْلَت ُمَتَمكِ 
  ُِ ُ ُ -َوا فَ َقِدْمَ ا اْلَمِديَ َة يف  :قَاَل اْبُن َعب اسٍّ  ،ألَُقوَمن  ِبَذِلَك أَو َل َمَقالٍّ أَُقوُمُه اِبْلَمِديَ ةِ  -ِإْن َشاَء ا

ْلَ ا الر َواَع ِحنَي  َاَغِت الش ْمسُ فَ لَ  ،َعِقِب ِت  احلَْج ةِ  َحىت  َأِجَد َسِعيَد ْبَن  ،م ا َكاَن يَ ْوُل اجْلُُمَعِة َعج 
َُتَسُّ رُْكَبيِت رُْكبَ َتهُ فَ َلْم أَْنَشْب َأْن َخرََ   ،َفَجَلْسُت َحْوَلهُ  ،َ ْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نُ َفْيلٍّ َجاِلًسا ِإَ  رُْكِن اْلِمْ رَبِ 

 ،لَيَ ُقوَلن  اْلَعِشي َة َمَقاَلةً : فَ َلم ا رَأَيْ ُتُه ُمْقِباًل قُ ْلُت ِلَسِعيِد ْبِن َ ْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نُ َفْيلٍّ  ، ْبُن اخلَْط ابِ ُعَمرُ 
لَ  :َوقَالَ  ،فَأَْنَكَر َعَلي   ،مَلْ يَ ُقْلَ ا ُمْ ُذ اْسُتْ ِل َ  َفَجَلَس ُعَمُر َعَلى  ،هُ َما َعَسْيَت َأْن يَ ُقوَل َما مَلْ يَ ُقْل قَ ب ْ

 ،فَِإين ِ قَاِئٌل َلُكْم َمَقاَلةً  ،أَم ا بَ ْعدُ  :قَاَل فَأَْثىَن َعَلى هللِا ِكَا ُهَو أَْهُلُه قَالَ  ،فَ َلم ا َسَكَت اْلُمَؤتِ نُونَ  ،اْلِمْ رَبِ 
َر يل َأْن أَُقوَوَا ْث هِبَا َحْيُة  ،َفَمْن َعَقَلَ ا َوَوَعاَها ،اَل أَْدرِ  َلَعل َ ا َبنْيَ يََدْ  َأَجِلي ،َقْد ُقدِ  فَ ْلُيَحدِ 

ُ َ بَ َعَة مُحَم ًدا  ،َفاَل ُأِحلُّ أَلَحدٍّ َأْن َيْكِذَب َعَلي   ،انْ تَ َ ْت بِِه رَاِحَلُتُه، َوَمْن َخِشَي َأْن اَل يَ ْعِقَلَ ا ِإن  ا
فيه نسب عمر رضي هللا ع ه احلدية، و  (1  ِكَتاَب...َوأَنْ َزَل َعَلْيِه الْ  ،اِبحلَْ  ِ  صلى هللا عليه وآله وسلم

عىن به جل وعز واضٌغ يف أن ما نسبه إ  كتاب هللا  أشياء إ  كتاب هللا ٍا ثبت يف الس ة، وكالمه
من سوء  رُ ذ ِ إما أنه نس ت .الو.ه وبقي حكمه، وإما أن له حكم كتاب هللا، وعمر يف تلك كله حيَُ 

ويؤثر بطبيعته على األمن االجتماعي  ،الفكر يؤد  تلك إ  اختالل األمن الف م يف كتاب هللا  إت 
 . والسياسي
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 :(1)املقبول منهج املفسرين ابلرأي
يف آداب  بعد .سلحه ابلعلول املذكورة.عا  جت اده إ  السداد إن شاء هللا حىت يصل املفسر اب

 عليه ا.باري امل  ج اآليت:  املفسر
يعقله كما   لغة؛ إذ نزل الكتاب اجمليد بلسان العرب لعل من يسمعه أنينظر يف املعىنأن أواًل: 

 :رابعسبق يف املصدر ال
وحسبك أن .را أن هللا جل جمده تكر عدداً من املقاصد اإلحيائية ال  ضوية اليت .اي.ب على عربية 

 القرآن اجمليد: 
 ، [2َعل ُكْم .َ ْعِقُلوَن{ ]يوس : َِإ   أَنْ زَْلَ اُه قُ ْرآً  َعَربِي ا لَ .عقل املعىن  :فم  ا
َكَذِلَك أَنْ َزْلَ اُه قُ ْرآً  َعَربِي ا َوَصر فْ َ ا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد وَ الوصول إ  التقوا أو التذكر والذكرا  :وم  ا

َو ٍّ َلَعل ُ ْم يَ ت  ُقوَن{ ]الزمر: َقُ ْرآً  َعَربِي ا َغْ َ ِت  عِ ، [113َلَعل ُ ْم يَ ت  ُقوَن َأْو حُيِْدُث َوُْم تِْكًرا{ ]طه: 
َا َيس ْرَ ُه بِِلَساِنَك َلَعل ُ ْم يَ َتذَك ُروَن{ ]الدخان:  ،[28  .[58َفَِإمن 
( 3َِكَتاٌب ُفصِ َلْت آاَي.ُُه قُ ْرآً  َعَربِي ا ِلَقْولٍّ يَ ْعَلُموَن  ة العلم، وُساري اإلنذار والبشرا بنيل مر. :وم  ا

ٌق ِلَساً  ، [4، 3يرًا فََأْعَرَض َأْكقَ ُرُهْم فَ ُ ْم اَل َيْسَمُعون{ ]فصلت: َبِش ًا َونَذِ  ََوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِ 
َر بِِه ، [12َعَربِي ا لِيُ ْ ِذَر ال ِذيَن ظََلُموا َوُبْشَرا لِْلُمْحِسِ نَي{ ]األحقا :  َا َيس ْرَ ُه بِِلَساِنَك لِتُ َبشِ  َفَِإمن 

 .[97ْ ِذَر ِبِه قَ ْوًما ُلد ا{ ]مرمي: اْلُمت ِقنَي َو. ُ 
 يف طلبه يف غري ذلك املوضع من اآلًيتأن يذلك إىل وبعد تعقله لغة ال بد أن جيمع اثنياً: 
أحيااًن قد متعددة، و  وال يكتفي ابملعىن اللغوي الحتمال اللفظة العربية معاين  ، اجمليد القرآن

 تكون من ألفاظ التضاد:
، مث أجرا "حتتمل مع يني متضادينالعبادة إن ": (2)املعاصريناملتالعبني بعض ولذا ال نسلم قول  

ْنَس ِإال  لِيَ ْعُبُدوِن{ ]الذارايت: قوله .عا  تكره: على رأيه  ، و عم أن [56ََوَما َخَلْقُت اجلِْن  َواإْلِ
 من اختار اإلهان عبد هللا، ومن اختار العصيان عبد هللا! 

َاَيأَي َُّ ا إال أن يكون قد ضل وما كان من امل تدين، ف ل قوله .عا  تكره:  لف مأحٌد هذا افال يف م 
حيتمل مع يني  [21ال  اُس اْعُبُدوا َرب ُكُم ال ِذ  َخَلَقُكْم َوال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعل ُكْم .َ ت  ُقوَن{ ]البقرة: 

يتقي؟ وماتا يعين له قوله .عا  جده: متضادين، فمن أطاري ربه فلعله يتقي، ومن عصى ربه فلعله 
ُ َ َواْجَتِ ُبوا الط اُغوَت{ ]ال حل:  ؟ هل يعين أطيعوا [36ََوَلَقْد بَ َعقْ َ ا يف ُكلِ  أُم ةٍّ َرُسواًل أَِن اْعُبُدوا ا

                                                           

هذا الع وان، وقد أثبته كما هو يف الطبعة األو ، وها أنت تا .را يف هذه الطبعة احلقيقية  44 /2م اهل العرفان يف  وضع الزرقاين ر ه هللا( 1 
ن كي  حاولت أن أث  األرض وأسقي احلرث، فانقلب الكالل عاليه سافله بعد حترير القول أث اء مدارسة هذا الكتاب، فأرجو أن خير  لك اآل

 .  مسلماً ال شية فيه
قائل تلك أحد القادة الذين يشايون الضاللة ويريدون من العامل أن يضلوا السبيل، وهو محمد شحرور يف كتابه: جتفي  م ابع اإلرهاب! ( 2 

 .  وحسبك من شر ٍّ ع وانه
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 ابلل ة ابسم الل ة، وحتريٌ  للقول بعد هللا أو اعصوه واجت بوا الطاغوت؟ هذا .العٌب مدهشٌ 
 مواضعه.

؟ وكي  يستقيم مع كي  حيتمل املعىن الذ  يذكره يف سورة الذارايت مع سباق اآلايت وحلاق او 
مل .رد هذه اللفظة يف القرآن وال يف الس ة إال كعىن الطاعة  املعىن املتكرر للعبادة يف القرآن اجمليد  إت

 واالنقياد والذل واإلتعان.
ب عليه البداءة ابلعلول اللفظية، وأول ما جيب : "وجي، فيقولالسيوطي الواجب على املفسر ويل ص

البداءة به م  ا حتقي  األلفاظ املفردة يتكلم علي ا من ج ة الل ة، مث التصري ، مث االشتقاق، مث 
يتكلم علي ا  سب الايكيب  فيبدأ ابإلعراب، مث كا يتعل  ابملعاين، مث ابلبيان، مث ابلبديع، مث يبني 

 املعىن املراد".
وال ي ين وجود املعىن يف القرآن عن ال ظر ألهنا شارحٌة للقرآن،  ؛من السنةاملعىن  طلبمث ي اثلثاً:
الشارع املعصول للقرآن بس ته  هوال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ف ة قوالً أو .طبيقاً أو .قريراً  يف الس

كتفاء ابلقرآن يف بيان املعىن اال وال عصمة ألحد سواه، و   له، وأفعاله، ومشائله، و.قريرا.هاجلامعة ألقوا
قد اكتفاء ببعض الوحي، وتلك صلى هللا عليه وآله وسلم  ه وف مه وطبقه دون ال ظر يف قول من بل  
  يتعلمون كما سب  تكر تلك يف قول ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم:   ،(1)يورث ضالاًل يف املعىن

اجلماعات واجلَُمَع  فَيدَعونل، وحيبون اللب، فيتأولونه على غ  ما أنزل هللا عز  وج ،القرآن
وا مع ال ص .عاملي ظر كي  و  ،حابة رضي هللا ع  مستأنس بقول الص، وال بد له أن ي(2 ويَ ْبُدون((

مع أقواوم أو مروايهتم  القرآين املبارك، ال ألن قووم حجة بل ألهنم شاهدوا مواطن الت زيل، مث يتعامل
نكرر تكر ما قاله عبقر  العلماء .رمجان القرآن ابن عباس عن أمهية  ، وه ا أيضاً ما .قدل حسب

إ  أُنزل علي ا القرآن فقرأ ه، وعلم ا فيم الرجوري إ  ف م الصحابة رضي هللا ع  م للقرآن اجمليد:  
ون القرآن، وال يعرفون فيم نزل، فيكون لكل قول فيه رأٌ ، فإتا ؤ ل، وإنه سيكوُن بعَد  أقوال يقر أنز 
 . (3 (ان لكل قول فيه رأ  اختلفوا، فإتا اختلفوا اقتتلواك

ب عليه أن جيت د وسعه جي ،الكتاب والسنة ومأثورات الصحابةاللغة و يف  رابعاً: بعد نظر املعىن
األلفاظ املفردة يف  أبن ي ظر ،صول إ  املعىن احملدد دون غ همعًا للو  األربعةاملصادر  .لكإبعمال 
 لًة  من نزول القرآن الكرمي. مالحظاً املعاين اليت كانت مستعمَ  ،واالشتقاق ،والصر  ،من الل ة

                                                           

 .  ت عبار.ه أن وجود املعىن يف القرآن م نٍّ عن طلبه يف الس ةر ه هللا .عا  عن هذه املسألة يف م اهل العرفان فيه نظر  إت أومه فتعب  الزرقاين (1 
 . 2778:، وحس ه األر ؤوط، وأورده األلباين يف الصحيحة برقم4/155( أ د بن ح بل 2 
 .  176 /1( س ن سعيد بن م صور 3 
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لى أن يتذوق تلك ع ،ج ة اإلعراب والبالغة ذلك ابلكالم على الرتاكيب من أن يردف: خامساً 
  وتلك ألن التعم  الل و  أحياً  قد يكون حاجباً يوغل يف تلك أو ،ال ي لوو  ، استه البيانية
  .لف م العملي الصحيغالإلنسان عن 

 إال إتا .ع    ذرت احلقيقة، ، ا ص  ار إ  اجمل   ية ال يُ  ،املعـنـى احلقيقي عـلى اجملـــازي يقدم: سادساً 
ة اجملا  دون .عقل احلقيقة أواًل؟ ويف احلقيقة واجملا  يقول   فكي  هكن معرففيقدل الظاهر على غ ه
  السيوطي ر ه هللا .عا :

 .. ِفْيَما اْصِطالًحا أو الً .ُ ْوَضُع َلهْ .اْلَكِلَمُة اْلُمْستَ ْعَمَلهْ األو ُل 
 .. ُعُموًما أَْو ُخُصوًصا أَْو َشْرِعي هْ .يف لَُ ةٍّ َ.ُكْوُن أَْو ُعْرِفي هْ 

 .. ُعْرِفي ًة .َ ُعمُّ قَ ْوٌل ُح َ َفا.اأُلْولََياِن َوقَ َعا َوَقْد نَ َفىو 
ْرعِ قَ ْوٌل اوَ  يِ ي هْ .. َوقَ ْوٌل اْلُوقُ ْورَي و .ي هْ إلْمَكاَن للشِ   الدِ 

 .. َفَسْبُ  َوْضعٍّ واجٌب ابالِ .َفاقْ .ابلَوْضِع اَثنًِيا جَمَاٌ  اِلْعتاَلقْ 
 السَُّ نْ .. وآَخُرْوَن يف اْلِكَتاِب و .قُ ْوَعُه أُوُلْو الِفَطنْ َقْد نَ َفى وُ و 

رد سبب ال زول، وليس جمرد املكية وليس جم، السياق التارخيي لنزول اآلًيت أن يالحظ: سابعاً 
 فإن لسبب ال  زول مدخالً كب اً يف بيان املعىن املراد.   ،سبب ال  زولويدخل يف تلك واملدنية، 

  .(حاقوالل    ،باقالس   ) لتلك اآلية أن يراعي السياق املوضعي :اثمناً 
  وما يذكر من االست باطات دةمن غ  نقصٍّ وال  اي ،قدر اإلمكانمطابقة التفسري للمفس ر : ًتسعاً 

ال حُتَم ل ما ال حىت  ، وحترير القول يف مدا ار.باط اآلايت هباالبيانية والعلمية ي ب ي التدقي  في ا
 .حتتمل

أن ال ور  ى بعض م م بني الضياء وال ور  إت ادعبعض ابلتفري  الذ  تكرهعلى تلك واضرب وم مقالً 
َُهَو ال ِذ  َجَعَل الش ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر تلك قوله .عا  تكره: ، و لوا على الضياءضوء م عكس من 

بذلك  املتعلقةِ  اآلايتِ  ولو مجعتَ وهذا التفري  بي  ما جمرد فرضية ال دليل علي ا، ، [5نُورًا{ ]يونس: 
ُ ُ نُوُر الس َماَواتِ ب تائج خاطٍة وذه الفرضية  إت وص  هللا نفسه بقوله:  لفوجٍتَ   َواأْلَْرِض{ َا
ََوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِ ن  نُورًا َوَجَعَل فقال:  الشمس أبهنا سرا  جل يف عاله، ووص  [35]ال ور: 

فقال:  ،هللا عليه وآله وسلم بذلك أيضاً  صلى ال يب  هللا ، ووص  [16الش ْمَس ِسرَاًجا{ ]نوع: 
ُِ  إبِِْتنِِه َوِسرَاًجا ُمِ  ً  سلمني ع د فاست بط بعض املعارضني للم ،[46ا{ ]األحزاب: ََوَداِعًيا ِإَ  ا

 ةجينت ذهأبن نور هللا م عكس من نور ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، وه اجلمع بني هذه اآلايت
 ليس التذوق احملض اآلين كافياً يف إثبات العالقة بني الكلمتني.، و خاطٍة ساقت ا مقدمات خاطٍة

واتريخ  ،واتريخ البشر العال ،وسنن االجتماع ،معروف من علوم الكونفادة مما هو اإل: عاشراً 
، فت طل  م ه ال لتستكرهه على على أن يكون القرآن هو األصل ،العرب اخلاص أايل نزول القرآن

  أتويلك.
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 القرآن الكرمي على معاٍن غريبة.  ألفاظعدم التعسف والتمحل يف محل أحد عشر: 
 سائ ة، دامتما اليت .دل علي ا الكلمات أو اآلايت  ،املعاين املتعددةمحل القرآن على اثين عشر: 

 .إتا مل هكن اجلمع رعاية قانون الايجيغ ع د االحتمالو  فاألصل اجلمع بي  ا،
 مثال للوصول إىل املعىن الصحيح: 

ة ابجلمع، وقراءة يف كلمة َرساال.ه{ قراءاتن: قراء [67]املائدة: .َُه{ََفما بَ ل ْ َت رِسااَل  قوله .عا :
 ابإلفراد: 

رسالة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم احتوت على أنواري متعددة .ضبط احلياة أن  فقراءة اجلمع .عين
يف اجملاالت الفكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والعاطفية والعقلية، وكل جزئية م  ا رسالة 

ُ ُ مستقلة بذاهتا،  َف ي رِساَلٌة، َفَحُسَن َلْفُظ اجَلْمِع، وأم ا َمن ملسو هيلع هللا ىلص  .َعا  َعلى َرُسوِلِه وُكلُّ آيَةٍّ أنْ َزَوا ا
َمْع أفْ َرَد َفقاَل: الُقْرآُن ُكلُُّه رِساَلٌة واِحَدٌة، وأْيًضا فَإن  َلْفَظ الواِحِد َقْد َيُدلُّ َعلى الَكقْ رَِة، وإْن ملَْ جيُْ 

فَ َوَقَع ااِلْسُم الواِحُد َعلى اجَلْمِع، وَكذا َهُ  ا َلْفُظ الر ِساَلِة، [ ١٤الُفْرقاِن: ]﴿واْدُعوا ثُ ُبورًا َكِق ًا﴾  :َكَقْولِهِ 
راَد هو اجلَْمعُ 

ُ
 .وإْن كاَن واِحًدا إال  أن  امل

 مثال على الوصول إىل املعىن فيما يتم التالعب مبعناه يف القرآن بسبب الدوافع السياسية:
وُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن ملَْ .َ ْفَعْل َفَما بَ ل ْ َت رَِسالََتُه{ ]املائدة: َاَيأَي َُّ ا الر سُ قوله .عا : 

67]: 
صلى هللا عليه وآله وسلم  قراءة اجلمع . بٍك  قيقة قراءة اإلفراد.. إهنا َتربك أن املراد أن يبلغ ال يبُّ 

فل شيًٍا، وقراءة اإلفراد . بٍك أن كل .لك األنواري ك زلة  كل ما نزل إليه من ص   أو كب  دون أن يُ 
 الشيء الواحد..

 هل تعلم كيف تضيء لك هاًتن القراءاًتن املباركتان الوعي؟
هنما .ردان على من اَتذ القرآن عضني، فزعم أن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم أُِمر ه ا بتبليغ شيء إ

بعض املفسرين أن اآلية نزلت أشار ر الرا   ه ا عشرة أنواري خاص والايكيز عليه دون سواه، وقد تك
ا نَ َزَلْت يف  :مقل في ا مع أن لفظ اآلية عال   ، ومقل أهنا نزلت يف آييت يف التوراةوالقصاص  ،حد الز أهن 

 نَ َزَلْت يف أْمرِ ، ومقل أهنا ورضي هللا ع  ا الت ي  لزوجات ال يب املط رات صلى هللا عليه وآله وسلم
كاَن يَ اُب قُ َرْيًشا واليَ ُ وَد وال  صارا،   ، ومقل أهنا نزلت يف أنهرضي هللا ع  ما َ ْيدٍّ وَ يْ َ َب بِْ ِت َجْحشٍّ 

َبَة هِبَِذِه اآليَ  ُ َعْن قَ ْلِبِه .ِْلَك اوَي ْ  ُ  ة.فَأ اَل ا
ال والعرض أن ووصل السفه والتالعب السياسي ابلقرآن ملن جعلوا القرآن ستارًا وم الستحالل امل

، ونسب الرا   هذا القول دون حتقي  يف َفْضِل َعِليِ  ْبِن أيب طاِلبٍّ َعَلْيِه الس اللُ نزلت اآليَة يزعموا أن 
، ومُحَم ِد ْبِن َعِلي ٍّ  إ  ، والرَباِء ْبِن عاِ بٍّ  .اْبِن َعب اسٍّ

ِذِه الر ِواايِت وإْن َكقُ َرْت إال  أن  واْعَلْم أن  هَ فقال: "يف التعقيب على هذه األقوال، مث أحسن الرا   
ةٍّ ِم ُه األْو  َ ُْلُه َعلى أن ُه َ.عا  آَمَ ُه ِمن َمْكِر اليَ ُ وِد وال  صارا، وأَمرَُه إِبْظ اِر الت  ْبِليِغ ِمن َغْ ِ ُمباال



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 217
 

 

َلم ا كاَن َكالًما َمَع اليَ ُ وِد وال  صارا اْمتَ َ َع  هِبِْم  وَتِلَك أِلن  ما قَ ْبَل َهِذِه اآليَِة ِبَكِق ٍّ وما بَ ْعَدها ِبَكِق ٍّ 
َل ا وما بَ ْعَدها " وقد .قرر يف أصول إْلقاُء َهِذِه اآليَِة الواِحَدِة يف الَبنْيِ َعلى وْجهٍّ َ.ُكوُن أْجَ ِبي ًة َعم ا قَ ب ْ
ُعِر  سبب ال زول  التفس  أن أفضل إدراك ملعىن اآلية أن  مع بني ثالثة أمور: سياق ا التارخيي إن
 أو السياق التارخيي العال، وسياق ا املوضعي، وداللة لفظ ا العال، واآلية ه ا: 

عامة اللفظ فوجب  ل التبليغ على كل ما أنزل على ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يف اجملاالت 
 .الفكرية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والعالقات الدولية

وبقية األمم كا أمرهم هللا واملسلمني ضعي يدل على الايكيز على .بليغ الي ود وال صارا وسياق ا املو 
وح  دي  م، وح  العاملني.. انظر إ   ،من جرائم يف ح  أنفس مم  م  ه املفسدونبه، وكا اقايف

 تلك جلًيا.لك  رُ ظ ِ السباق واللحاق يُ 
  به ه ا لك  ا نعر  أن سورة املائدة نزلت .قبت وسياق ا التارخيي: مل يرد بشأن سبب ال زول شيء يوث

، و.لزم م كيقاق م، و.بني واقع الي ود ةاملتميز  احلضارة اإلسالميةالتشريعات املتعددة اليت .ظ ر 
 وال صارا مع مواثيق م، و.ظ ر حقيقة دعوة املسيغ بن مرمي علي ما السالل، ولذا ُسيت املائدة.

 :(1)قانون الرتجيح عند االحتمال
ل   االجت اُد يف .رجيغ املراد به كلُّ لفظٍّ أو .ركيبٍّ احتمل مع يني فصاعداً هو الذ  ال جيو  

اعتماد  مث جيب علي موجيب علي م أوالً اجلمع بني املعاين ما دال تلك ٍك اً وسائ اً شرعاً، العلماء، 
 و.تل ص حاال.ه يف قسمني:، وليس وم أن يعتمدوا جمرد رأي م فيه، ع د الايجيغ الشواهد والدالئل

 إال أن يدل   ،فيجب احلمل على الظاهرِ  ،من اآلخر مها أظ رَ أن يكون أحدُ  القسم األول:
 . ، وهذا الذ  ُُسي التأويلفيحمل عليه ،دون اجللي ِ  هو اخلفيُّ  دليٌل على أن املرادَ 
 ربني:، وهذا على ضفي ما حقيقةٌ  أن يكو  جلي ني، واالستعمالُ  القسم الثاين:

بني مع يني هو يف أحدمها حقيقٌة  فيدور اللفظُ  ،أن خيتل  أصل احلقيقة في ما الضرب األول:
 . ككلمة الصالة  ،على إرادة الل وية إال أن .دل قري ةٌ  ،فالشرعية أو  ل وية، وَّف اآلخر حقيقةٌ شرعية،

أو يف  ،يف الل ة بل كال املع يني استعمل في ما ،أصل احلقيقة في ما واحدٌ  الضرب الثاين:
 وهذا أيضا على نوعني: ،سواء أو العر  على حدٍّ  ،الشرري

يف احليض  حقيقةٌ  :رءكالقُ   ،وال هكن إرادهتما ابللفظ الواحد ،أن يت افيا اجتماعاً  النوع األول:
فإتا وصل إليه كان هو مراد  ،فعلى اجملت د أن جيت د يف املراد م  ما ابألمارات الدالة عليه ،والط ر

هللا .عا  يف  كان تلك مرادَ   ،فأدا اجت اده إ  املعىن اآلخر ،ه، وإن اجت د جمت ٌد آخرُ  يف حق ِ هللا
 ،فقد اختل  أهل العلم ،األمرين لتكافؤ األمارات   به، فإن مل يايجغ أحدُ ل ِ ألنه نتيجة ما كُ   حقه

عد بْ ا، وال ي ُ ظم ما حكمً فم  م من قال: خُي   يف احلمل على أي ما شاء، وم  م من قال أيخذ أبع

                                                           

 بتصر  فيه بعض اخللل.   44 /2م اهل العرفان ، ونقله عن اإل.قان يف 481 /2، ونقله ع ه يف اإل.قان 168 /2( الربهان يف علول القرآن 1 
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آايت يف مقل هذا يوجد و ، كاختال  جواب املفتني  ،وهو أن أيخذ ابألخ  ،راد وجهٍّ اثلةٍّ اط ِ 
 . ين يف القبلةاآلحكال كاختال  جمت دَ 

فيجب احلمل علي ما ع د احملققني، ويكون تلك أبلغ يف  ،أال يت افيا اجتماعاً  النوع الثاين:
 يني الواردين كاملع  ،دليل على إرادة أحدمها ، إال أن يدل   ح  املكل وأحفظ يف ،جا  والفصاحةاإلع

 .يف كلمة عسعس
 مراتب المفسرين لكالم هللا تعالى: 

وهذا يعم كل الس               امعني أايً كانت مر.بت م  األوىل: الذي يفهم ظاهر الكالم ألول وهلة:املرتبة 
( ومن مث ف الك ل معين خبط اب ه وف م ه، 1رق ان: الفليكون للع املني ن ذيراً  العلمي ة، ف إن القرآن نزل 
فإمنا (، وقال: 17 القمر:ولقد يس              ر  القرآن للذكر ف ل من مدكروهو الذ  قال هللا فيه: 

أن يعرب عن ف مه  ٍّٰ ويف هذه احلالة يش       رري لكلٍّ ، (58 الدخان:يس       ر ه بلس       انك لعل م يتذكرون
لكن ال اس يتفاو.ون يف ف م م، ، و لكلمة القرآنيةا أنه عر العال لآلية أو اجلملة القرآنية مادال يظن 

على غ  ما قص      ده املتكلم به بس      بب وجود غريب، أو نس      خ أو حذ   وقد يف م بعض       م القرآنَ 
ويف ، إن ش    اء هللا .عا من أقس    ال الكتاب  لةوحنوها ٍا س    يأيت الكالل عليه يف القس    م القا، بالغي

فسألوا أهل الذكر إن ك تم ل الذكر الوارد في م قوله .عا : هذه احلالة اخلاصة جيب رد األمر إ  أه
ولو ردوه إ  الرس            ول وإ  أويل األمر م  م لعلمه الذين (، وقوله .عا : 43 ال حل: ال .علمون

وهذه هي املر.بة الدنيا من مرا.ب املفس  رين واليت قال عن ص  احب ا  ،(83 ال س  اء:يس  ت بطونه م  م
ويص ر  ال فس عن  ،زي ه                عظمة هللا و.  القلبَ  بُ ش رِ أن يبني ابإلمجال ما يُ "األس تات محمد عبده: 
 .(1 "إهنا متيسرة لكل أحد :وهذه هي اليت قل ا ،الشر وجيذهبا إ  اخل 

: وهو الذ  حيتا  إ  معرفة هذه األدوات والعلول، وتلك الثانية: املفســـــــــــر املتبحر املدققاملرتبة 
 .أعلى مرا.ب التفس لتحقي  

ت  علم ابللسان الذ  نزل به  علم أتويله كلُّ ن م ه ما يَ إو ويف ها.ني املر.بتني قال ابن جرير: "
ا يتلو: م  م لو ُسع اتليً  وتلك كسامعٍّ  ...يات أبُسائ اموتلك: إقامة إعرابه ومعرفة املس ،القرآن
فسدون ولكن ال وإتا قيل وم ال .فسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون * أال إهنم هم امل

وأن اإلصالع  ،( مل جي ل أن معىن اإلفساد هو ما ي ب ي .ركه ٍا هو مضرة12-11 البقرة: يشعرون
واملعاين اليت جعل ا هللا  ،اوإن ج ل املعاين اليت جعل ا هللا إفسادً  ،هو ما ي ب ي فعله ٍا فعله م فعة

 .(2 "اإصالحً 
 ه بالرأي المقبول:من أهم الطرق في تدبر القرآن العظيم وتفسير

إال أن ا نقرر أن تلك ال ه ع من التدبر  امل  ج الساب  ملن فسر القرآن ابلرأ  ي ب ي التزامه، 
يف كالل املفسرين من الصحابة  هنظر املتأمل يف كتاب هللا جيعل ي ب ي أن ، فال الذايت للقرآن الكرمي
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فإن املرء قد جيد من ني هبم على التدبر، بل يستع ،التدبر للقرآن العظيمهذا فمن بعدهم حاجباً عن 
 الذ وري الشاب اليمين تا.ه معىن بديعاً كجرد استماعه للقرآن ملتزماً بتلك األصول، كما وقع يف رُ 

(، فقال: بل 24 محمد: أََفال يَ َتَدب  ُروَن الُقْرآَن أَْل َعَلى قُ ُلوبٍّ أَقْ َفاُوَايتلو يوماً  ُسع رسول هللا
فلم ي تظر ال ص التوقيفي، وقد نبه  ا، حىت يكون هللا  عز وجل( يفتح ا أو يفرج ا،علي ا أقفاو

ا ا ظاهرً أن يكون قد قرأ .فس ً على هذه الدقيقة حجة اإلسالل ال زايل، وتكر من موانع الف م: "
اء وأن ما ور  ،واعتقد أنه ال معىن لكلمات القرآن إال ما . اوله ال قل عن ابن عباس وجماهد وغ مها

ا من احلجب ف ذا أيضً  ،وأن من فسر القرآن برأيه فقد .بوأ مقعده من ال ار ،تلك .فس  ابلرأ 

 .(1 "العظيمة
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 ملحق مصادر التفسريالفصل الثاين:  
   :على أنه من مصادر التفسري استعملما ونعين به   
 فسريًيً ت اً مصدر ابعتباره أهل الكتاب ما نقل عن )اإلسرائيليات( األصل األول: 
وجب أن ف، ولل لو يف التعامل معه إثبااتً، ونفياً، من ل طٍّ  حولهملا ورد أفرد.ه ابلذكر والع ونة 

الغلو على  لئال ُيدث االلتباس يف األفهام، ويطغى أن حنق  ما يتعل  بهم اط ال زاري فيه، و  حررَ ن 
 .املعل ق ما بينهما من القولالنفي احملقق، أو جانب يف القبول املطلق أو  أحالم احملققني يف جهة

 س: قد يقال: إال يكفي ما متدان به املصادر اخلمسة السابقة؟
، إال للكلم القرآين  السابقة اخلمسة  يةصادر التفس  امليان بأن  -أيدك هللا–قد .را   أنك كا ٍّ
ٍا  القرآن م قورًا يفم بقًا  ، وكل تلك جتدهم وكتب محياهتَ فص َل و  ،تكر أهل الكتابأن هللا .را 

 أو من مشاكساهتم وع ادهملرهبم يدلك أحياً  على .فاصيل دقيقة من علوم م أو من طاعت م 
 .. أفال يكون تلك حافزاً لل قل ع  م كا يدل على املعجز القرآين؟ وإجرام م وعتوهم وكفرهم

بين علم م وثقت م من ال قل عن  يفاملطعون  أهل العلم الققات، وبعضُ  لقد أكقر بعضُ 
 يف اآليت:  هذا املصدر هكن إمجال الكالل عنو ،إسرائيل

 )اإلسرائيليات( خيتص مبا ن ق ل فق  عن بين إسرائيل؟مصطلح هل 
فليس يشمل ال قل عن التوارة واإل يل وعلول أهل الكتاب األخرا،   اإلسرائيليات( مصطلغٌ  

، القمرينذا اللقب . ليباً كالعمرين و وإمنا أ.ى هبل يشمل غ هم كال صارا، خاص ا ببين إسرائيل، 
ألن ال صارا جيعلون نصوص الع د القدمي جزءاً من كتاهبم املقدس خبال    هذا املصطلغلِ ب غُ و 

، فال أي.ني معا.ب، فيقول: يف املدي ة املسلمني ابتداءكانوا ج ان هم الذين  اإلسرائيليني، وألن الي ود 
  .هنا وا حكم اوملاتا مل .تكلموا عن ال صرانيات  أل

أهل الكتاب من اليهود )مصادر التفسير: العلماء إلى أضاف بعض وبناء على ذلك فقد 

  فهل هذه اإلضافة صحيحة؟( والنصارى
 على وج ني:  اجلواب

  إت عمد بعض الوجه األول: إن كان يقصـــــــد هبذه اإلضـــــــافة أهنا إضـــــــافة من حيث الواقع فنعم
ره الي ود وال ص     ارا من م قوالت لزايدة اإليض     اع أو البيان لآلية يف املفس     رين إ  االس     تعانة كا يذك

ش        يت بعض التفاس          أبخبار كق ة من هذا ال وري ابعتبار أن القص        ص القرآين .طرق ظ  م، بل حُ 
 ألنبياء بين إسرائيل و.فاصيل قضاايهم.

فال بد منها  للتفسري، الزمة أهناالوجه الثاين: وأما إن كان يقصد هبذه اإلضافة ملصادر التفسري: 
 ، وليست اإلسرائيليات من مصادر التفس  الصحيحة  إت: ال! ليست ال مة، ف قول لهلفهم القرآن

أو  ،قل عن أهل الكتاب على سبيل التاريخ، ويؤخذ ما نُ بيان مصادر التفس  اخلمسة كا ٍّ  إن
دخل   إمجااًل أو .فصياًل، فتالتحليل للواقع، أو التف يد أو التأييد ملا ع دهم ٍا يواف  ما ع د
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وكذلك ي ظر فيما نقل ، اؤخذ على إطالق حترر، وال . قغ و .و  ،ضمن األخبار التارخييةاإلسرائيليات 
ابلوحي ال ا ل على خامت األنبياء صلى يستعان من العقائد والعبادات للموا نة بي  ا وبني ما ع د ، و 

  من هذه امل قوالت  ألن القرآن نزل م يمً ا على على كش  الصحيغ والزائهللا عليه وآله وسلم 
 الكتب السابقة.  

 هل وجود )النقل عن اإلسرائيليات( يف كتب التفسري عالمة للكتاب واملؤلف؟
ومن اخللل يف التفس  أن .را ليس صحيًحا على إطالقه، بل فيه ما أشر  إليه من التفصيل، 

ء تماً للاياث التفس   الذ  أنتجه املسلمون  فإن قووم ش ره من شاكلمة  اإلسرائيليات( سالحاً يُ 
يعين القبول املطل  وال الرد املطل ، ال  من اإلسرائيليات( ال يعين املدع املطل  وال الذل املطل ، كما 

 ويستبني تلك ابل ظر يف األدلة:
 أدلة من منع النقل عن اإلسرائيليات: 

بعض م يرد املعلومة كجرد وصف ا عن أهل الكتاب، و تهب بعض أهل العلم إ  امل ع من ال قل 
 :على هذا الرد ، ومن أدلت م اليت استدلوا هباسرائيليات(من اإل أبهنا 

َأََوملَْ َيْكِفِ ْم َأ   أَنْ َزْلَ ا َعَلْيَك  :تكره ل هللا .عا اقفقد  وجود الكفاية ابلقرآن اجمليد الدليل األول: 
َلى َعَليْ  تا  إ  غ ه من كا ٍّ عما سواه، فكي  حيُ   ، فالقرآن[51ِ ْم{ ]الع كبوت: اْلِكَتاَب يُ ت ْ

 .الكتب؟
ََوأَنْ زَْلَ ا إَِلْيَك اْلِكَتاَب هيم ة القرآن على ما قبله من الكتب، فقد قال هللا جل تكره: الدليل القاين: 

قًا ِلَما َبنْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَ ْيِم ً   .[48ا َعَلْيِه{ ]املائدة: اِبحلَْ ِ  ُمَصدِ 
 احلافظ، فما احلاجة ل  ه؟ شاهدالمني األعلى كل شيء  ُمَسْيِطر املراقب ال :وامل يمن

ن أجا  ال قل ع  م ال لقول لقول م.ش د يف سورة املائدة اآلية هذه أن  تولو فكرت ملياً لوجد
حتدث اويم ة على ما مل  كي و   ، ف ي . بٍك أن القرآن م يمن على ما قبله من الكتبمن م ع

  ؟عر يُ 
، وهذا على أن سياق اآلية املوضعي يبني مدع التوراة، وبقاء بعض شرائع ا اليت نقل ا القرآن اجمليد

 . يعين أنه ال مانع من أن .عرفوا الكتب السابقة وف  هذا الشرط: هيم ة القرآن علي ا
َ ا إِلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َحَنُْن نَ ُقصُّ : شأنه جل  قول هللا الدليل القالة:  َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِكَا أَْوَحي ْ

هذه اآلية الكرهة املشتملة على »، قال ابن كق : [3َوِإْن ُكْ َت ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَ اِفِلنَي{ ]يوس : 
 . (1 «مدع القرآن، وأنه كا  عن كل ما سواه من الكتب

طة اجملرمة اليت ا.بع ا العاصون املعتدون من أهل الكتاب، واليت .تل ص من اخل احلذرُ الدليل الرابع: 
 (:التلبيس والتحري   األثيمة يف وسائل ا

                                                           

 .  2/613( .فس  ابن كق  1 
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أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ .َ ْلِبُسوَن احلَْ   اِبْلَباِطِل َوَ.ْكُتُموَن احلَْ   َوأَنْ ُتْم  فأما التلبيس فقد قال هللا ع ه: َايَ 
 [، 71: .َ ْعَلُموَن{ ]آل عمران

من القرآن الكرمي: َحُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{  موضعنيوأما التحري  فقد كشفه هللا وأبداه فقال يف 
 ف ذا حتري  التبديل، [، 13، املائدة:46]ال ساء: 
 .ف ذا حتري  التأويل[، 41َحُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن بَ ْعِد َمَواِضِعِه{ ]املائدة: وقال: 

 .به عليهم حتج  ـي   ذا ال ينفي أن يكون قد بقي حقٌّ يف كتبهموه
إت ُأيت برجلٍّ من عبد القيس   عن خالد بن عرفطة قال: ك ت جالسًا ع د عمر: اخلامسالدليل 

 فقال له عمر: أنت فالن بن فالن العبد ؟ قال: نعم! قال: وأنت ال ا ل ابلسوس؟ ،مسك ه ابلسوس
فقرأ  ،فجلس  ،م  املؤم ني؟ فقال له عمر: اجلسفقال الرجل: ما يل اي أقال: نعم فضربه بق اةٍّ معه، 

( حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك 2( ِإ   أَنْ زَْلَ اهُ قُ ْرآً  َعَربِي ا َلَعل ُكْم .َ ْعِقُلوَن  1َالر .ِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي   :عليه
َ ا إَِلْيكَ   ،[3 - 1َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْ َت ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَ اِفِلنَي{ ]يوس :  َأْحَسَن اْلَقَصِص ِكَا أَْوَحي ْ

فقال له الرجل: ما يل اي أم  املؤم ني؟ فقال: أنت الذ  نس ت  ،وضربه ثالاثً  ،فقرأها عليه ثالاثً 
 .قرأه وال مث الَ  ،قال: انطل  فامحه ابحلميم والصو  األبيض .قال: مرين أبمرك أ.بعه .كتاب دانيال

مث قال ن ال اس ألهنك  ك عقوبة. أو أقرأ.ه أحداً م ،فلٍن بل ين ع ك أنك قرأ.ه ،.ُقرئه أحداً من ال اس
مث جٍت به يف  ،فقال: انطلقت أ  فانتس ت كتاابً من أهل الكتاب ،فجلس بني يديه ،له: اجلس

قلت: اي رسول ؟(( -عمراي -يدك :   ما هذا يف صلى هللا عليه وآله وسلمفقال يل رسول هللا  ،أدمي
حىت ا رت  صلى هللا عليه وآله وسلمف ضب رسول هللا  ،ل  زداد به علماً إ  علم ا  كتاب نس ته  ،هللا

؟ السالع صلى هللا عليه وآله وسلمالت األنصار: أََغِضَب نبيُّكم فق ،مث نود  ابلصالة جامعة ،وج تاه
إين  ،فقال:   اي أي ا ال اس ،صلى هللا عليه وآله وسلمهللا وا حىت أحدقوا ك رب رسول ؤ فجا ،السالع

 ،فال .ت وكوا ،قد أو.يت جوامع الكلم وخوا.يمه، واختصر يل اختصاراً، ولقد أ.يتكم هبا بيضاء نقية
مث وبك رسواًل.  ،اوابإلسالل دي ً  ،راب  فقلت: رضيت ابح  ،وال ي رنكم املت وكون(( قال عمر: فقمت

 . (1 صلى هللا عليه وآله وسلم نزل رسول هللا
ال  ،أمت وكون في ا اي ابن اخلطاب؟ والذ  نفسي بيده لقد جٍتكم هبا بيضاء نقية  ويف رواية: 

والذ  نفسي بيده لو أن موسى  ،.سألوهم عن شيء في ربوكم    فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه

 .(2 ((ا ما وسعه إال أن يتبعينكان حي  
                                                           

(، 1589رقم  34 / 6، وحس ه األلباين يف" اإلرواء"   387/  3، وأصله ع د أ د 1/73( احلدية هبذا اللفظ أخرجه الضياء يف امل تارة1 
(، وحتسي  م له  19/  2(، وأبو األشبال الزه   يف "جامع بيان العلم وفضله"    270/  1"شرع الس ة"    واألر ؤوط يف .عليقه على

وك ، ملزيد من اآلاثر، والت 2/613، وانظر .فس  ابن كق  419 /1كجموري طرقه، ومل ير.ض تلك بعض احملققني، وانظر: جممع الزوائد 
ُو 348/  1، ويف شعب اإلهان  4/65السقوط يف هوة الايد  كما يف العني : فَ ُقْلُت لِْلَحَسِن: ما ُمتَ َ و ُِكوَن ؟ قَاَل: " ُمَتَح ِ  َن (: قَاَل اْبُن َعْونٍّ

 ، وحال صحة هذا احلدية فمعلوٌل أن ضرب عمر لبعض رعيته ضرب . بيهٍّ وأتديب ال ضرب عقابٍّ و.عذيب."
 . 387 /3أ د (2 
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على من  اإلنكار ، وعد  اأساسيً  امصدرً االعتماد على نقل أهل الكتاب ابعتباره  يةوقد أنكر ابن .يم
أو نقل من  ،فأما االعتماد على نقل أهل الكتابفقال:" أخذ من اإلسرائيليات مسألة متفًقا علي ا،

 .(1 "نقل ع  م ف ذا ال جيو  اب.فاق املسلمني
 الرواية السابقة:  جلبها وهٌم اثر من حديثة ةٍ قدمي شبهةٍ  إىل نبه بهاستطراد قبل متام املسألة أل

، بكقرة من كتب أهل الكتابن و لكانوا ي قاملسلمني  ليقرر أن بعض م كقل هذه الرواية  ة.شب ركا
ٌ  ف عدل ال ظر  على ذه الرواية هبذا اللفظ ضعيفة، وحال صحت ا فإنك .را في ا التشديد واجلواب َبنيِ 

هذه الشب ة، وإن كان مبدأ الرواية عن أهل الكتاب سائٌغ  ع مقلُ يف كتب أهل الكتاب حىت ال .ق
 ايا بضوابطه.سكما 

  وإذ قد استمعت إىل أدلة املنع فهلم بنا إىل خالصة القول يف النقل عن اإلسرائيليات:
 :اإلسرائيليات بشروطه على أال يعد مصدرًا تفسريًًي أصلًيا النقل املنضب  عنجيوز قاعدة: 

.عين حدوث الكفاية ابملصادر الشرعية للشريعة .را أهنا  املانعنيظر يف أدلة ع د ال  فإنك
 املصدر امل يمنهو  أن القرآنلك م  ا بني يست كمان الكرمي والس ة املقبولة،  اإلسالمية من القرآ
أهل الكتاب، أو دراسة ما ع دهم عن الرواية ، ولك  ا ال .عين امل ع املطل  من على الكتب السابقة

يجو  ال قل امل ضبط عن أهل والس ة الشريفة، ف ،ليًا لدراسة املصادر الشرعية من القرآن الكرميات
، بل قد يكون تلك ٍا يزيد اإلهان، الستش ادل وأ ،زايدة البيانل وأ ،لالستٍ اس  يف التفس  الكتاب

 :أدلٌة متعددة هذه القاعدة امل ضبطةويدل على 
: َنَ ز َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب تكره ا سب  من الكتب، فقد قال .عا .صدي  القرآن مل الدليل األول:

قًا ِلَما َبنْيَ يََدْيِه َوأَنْ َزَل الت  ْورَاَة وَ  يَل{ ]آل عمران: اِبحلَْ ِ  ُمَصدِ  ََوأَنْ زَْلَ ا إِلَْيَك  جل تكره: لا[، وق3اإْلِ ِْ
قًا ِلَما َبنْيَ يََدْيهِ  ، وال شك أنه يظ ر [48ْيِمً ا َعَلْيِه{ ]املائدة:  ِمَن اْلِكَتاِب َوُم َ اْلِكَتاَب اِبحلَْ ِ  ُمَصدِ 

  ماصدق( هذا التصدي  ع دما .قرن اآلخر ابألول، والالح  ابلساب .
 فقال .عا  ،أُمر  أن نسأل الصادقني من أهل الكتاب ضمن املباحقات اجلدلية الدليل الثاين:

ا أَنْ زَْلَ ا ِإلَْيَك فَاْسَأِل ال ِذيَن يَ ْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَك َلَقْد َجاَءَك احلَْ ُّ : َفَِإْن ُكْ َت يف َشك ٍّ ٍِ  جده
 فاسأل ": ر ه هللا .عا ، ومعىن اآلية بي ه الطرب  [94ِمْن َربِ َك َفاَل َ.ُكوَنن  ِمَن اْلُمْماَيِيَن{ ]يونس: 

وراة واإل يل، كعبد هللا بن سالل وحنوه، من أهل من أهل الت (ون الكتاب من قبلكؤ الذين يقر 
 ، (2 "الصدق واإلهان بك م  م، دون أهل الكذب والكفر بك م  م

تاك كالل إمال املفسرين الطرب  ر ه هللا.. بيد أنك .علم أن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم 
ه وآله وسلم على الرغم من مل يشك قطعاً، ووجود الشرط ال يدل على الوقوري، لك ه صلى هللا علي

                                                           

  .159 /1الرد على البكر   (1 

 (.201 /15.فس  الطرب   ( 2 
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ال على ج ة التعلم علي م على ج ة إقامة احلجة  أمورٍّ بعي  اأهل الكتاب عن  تلك سأل بعضَ 
فأنشدكم ابح الذ  أنزل    ، ومن تلك قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:فيما ع ده أو الشكم  م 

فطال سقمه  ،اا شديدً ض مرضً ن إسرائيل يعقوب عليه السالل مرِ أالتوراة على موسى هل .علمون 
فكان  ،وأحب الطعال إليه ،أحب الشراب إليه من  ر ِ حَ ا لٍن شفاه هللا من سقمه ليُ ف ذر ح نذرً 

  .(1 الل م نعم :فقالوا ((وأحب الشراب إليه ألباهنا ،أحب الطعال إليه حلمان اإلبل
 وكي  .راك .قيم احلجة علي م من داخل كتب م إن مل .عرف ا؟

أ   ،(2 وما سأل ما شك   ال يب صلى هللا عليه وآله وسلمأن  -ر ه هللا- عيد بن جب سوتكر 
.بل سأل إقامة للحج مل يسأل .علماً،  ة على املسؤول أو على طر ٍّ اثلةٍّ

أسلوب العرب يف قول الرجل الب ه: إن  وف اآلية هذه صي ت فقد الوارد يف اآلية أما الشك و 
تمل حتإ  أهنا  -ر ه هللا–أشار الطاهر بن عاشور نه اب ه، و يف أ ك ت ابين فربين، وهو ال يشك

فَِإْن ُكْ َت يف قَ ْولٍّ أَْهِل َشك ٍّ ٍِ ا  :، َأ ْ من معهَوأُرِيَد ِبِه  ،الش كُّ َقْد أُْطِل َ  معىن اثنياً، وهو أن َيُكون
َ ِة، َأ ْ   َيُشكُّوَن يف ُوُقورِي َهِذهِ اْلَقَصِص، :أَنْ زَْلَ ا إِلَْيَك، َأ ْ  يف أَْهِلَ ا. َويكون  :َكَما يُ َقاُل: َدَخَل يف اْلِفت ْ

فَاْسَأْل َأْهَل اْلِكَتاِب ُسَؤاَل .َ ْقرِيرٍّ َوِإْشَ ادٍّ َعْن  :{َفْسٍَِل ال ِذيَن يَ ْقَرُؤَن اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلكَ َ :معىن
ِإْت اَل حُيَْتَمُل   ْم بِِه، فَ يَ ُزوُل الش كُّ ِمْن نُ ُفوِس أَْهِل الش ك ِ ِصَفِة .ِْلَك اأْلَْخَباِر خُيْربُوا ِكِْقِل َما َأْخرَبْهتَُ 

ِإقَاَمُة احْلُج ِة َعَلى  :.َ َواطَُؤَك َمَع َأْهِل اْلِكَتاِب َعَلى ِصَفةٍّ َواِحَدةٍّ لِِتْلَك اأْلَْخَباِر. فَاْلَمْقُصوُد ِمَن اآْليَةِ 
  .(3 َقْطًعا ِلَمْعِذَرهِتِمْ   َتاِب ِمَن اْليَ ُ وِد َوال  َصاَرااْلُمْشرِِكنَي ِبَشَ اَدِة أَْهِل اْلكِ 

 وليس املراد فقط إقامة احلجة على املشركني بل هتد تلك إ  .قبيت املؤم ني على إهاهنم.
سأل الذين واألمر واضغ ع د  يف أن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يف غىن اتل عن أن يَ 

كي  حيتا  ملقل تلك، وهو و ليطمٍن إ  نبوة نفسه،  م ف و ال حيتا  إلي  يقرؤون الكتاب من قبله
إال ما كان يرا من آايت ربه الكربا؟ كي  حيتا  وهو قد رأا جربيل يف صور.ه مر.ني على األقل؟ 

لك ه ما سأله  ،مع خدجية رضي هللا ع  ا -ر ه هللا-نوفل  بنَ  ورقةَ  أ.ىم ه يف أول رسالته حية 
َهَذا ال  اُموُس ال ِذ  نَ ز َل ة بعد ُساري لقائه جبربيل عليه الصالة والسالل إ  أن يقول له:  بل ابدر ورق

ُ َعَلى ُموَسى  ُ  .(4 (ا

                                                           

الش يُخ ، وحسن األر ؤوط احلدية، وضع  اإلس اد ركا بسبب ش ر بن حوشب، وقد رد 2471 برقم  (273/  1 أ د بن ح بل (1 
 " على من ضع  حدية ش رٍّ، وانتصر له.اي.ه يف ميزان ال قدش ر بن حوشب، ومرو يف كتابه " الدُّكُتور سامي بُن أ َد بِن عبِد الَعزِيز َخي اط

 (.202 /15.فس  الطرب   ( 2 
 (.284 /11التحرير والت وير   (3 
، وال اموس مقل اجلاسوس إال أن األول يف اخل  والقاين يف اخل  والشر، وهذا 3برقم (4/  1  -صحيغ الب ار    حسب .رقيم فتغ البار  (4 

 هو األمني الذ  ائتم ه هللا على .بليغ الرسالة ألنبيائه. يعين أن جربيل 
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احلجة على الكافرين أبن ما جاء به مواف   من معه من املؤم ني، وإقامةُ  املراد من اآلية .قبيتُ و 
أنه أشار إلي م، فدل تلك على  :ه، والشاهد يف اآليةفيما مل حيرفوه أو ي  و  ن قبلهألهل الكتاب مِ 

 جوا  محادثت م، ومباحقت م.
{ ]الرعد: الدليل الثالث:  ه  ع ل م  ال ك ت اب  ن ك م  و م ن  ع ن د  يًدا بـ ي ين  و بـ يـ  َّلل   ش ه  }ق ل  ك ف ى اب 

اْشِتَماَوَُما َعَلى اْلِبَشارَِة  ل يعلماِلًما ابلتوراة واإل يفمن معاين هذه اآلية املباركة: َمْن َكاَن عَ  ،[43
َكاَن َشاِهًدا َعَلى أَن    ،َوملَْ َيْكِذبْ  ،، فَِإَتا أَْنَصَ  َتِلَك اْلَعاملُِ صلى هللا عليه وآله وسلمِكَْقَدِل مُحَم دٍّ 

ُِ  .َ َعاَ   صلى هللا عليه وآله وسلممُحَم ًدا  أن يكون املراد به ورقة  وحيتمل ،(1 َرُسوُل َح  ٍّ ِمْن ِعْ ِد ا
 َمن(  وحيتمل أن يكونوهذا ضعي  ع د   ألن ورقة مات مبكرًا قبل نزول هذه اآلية،   بن نوفل

ُدوَن ِصَفَة مُحَم دٍّ  ،َيْشَمُل ُعَلَماَء أَْهِل اْلِكَتابِ  اسم ج سٍّ  َونَ ْعَتهُ يف  صلى هللا عليه وآله وسلمال ِذيَن جيَِ
َمِة، َكَما قَاَل .َ َعاَ : ََوَرْ َيِت َوِسَعْت ُكل  َشْيءٍّ َفَسَأْكتُ بُ َ ا لِل ِذيَن يَ ت  ُقوَن َويُ ْؤ.ُوَن الز َكاَة ُكُتِبِ ُم اْلُمتَ َقد ِ 

ُدونَُه َمْكُتوابً  ُهْم يف الت  ْورَاِة  ِعْ دَ َوال ِذيَن ُهْم ِناَي.َِ ا يُ ْؤِمُ وَن ال ِذيَن يَ ت ِبُعوَن الر ُسوَل ال  يب  األمِ ي  ال ِذ  جيَِ
يِل{ ]اأْلَْعرَاِ :  َوقَاَل .َ َعاَ : َأََومَلْ َيُكْن َوُْم آيَةً َأْن يَ ْعَلَمهُ ُعَلَماءُ َبيِن ِإْسرَائِيَل{  ،[157، 156َواإل ِْ

 [.197]الشَُّعرَاِء: 
وكيف ميكن لنا أن نعرف أن علماء بين إسرائيل يعرفونه دون أن نعرف كتبهم؟ وها أنت 
ذا ترى أن معرفة كتبهم انطالقًا من الثقة ابحلق يف كتابنا أوجد أرضية عظيمة إلسالم من لعبت 
الغشاوة بعينيه، وعبث بعقله القيادات السياسية والدينية عند أهل الكتاب، وحسبك مبدرسة 

 .-رمحه هللا–ديدات 
ُتْم َصاِدِقنَي{ ]آل َُقْل فَْأ.ُوا اِبلت  ْورَ أن هللا حاجج م هبا فقال:  الدليل الرابع: اِة فَا.ْ ُلوَها ِإْن ُك  ْ

  .[93عمران: 
بوحيٍّ من هللا ال  أن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم عر  ما يف التوراة ووجه االستدالل:

االحتجا  هبا يقتضي أن يقول حاجج بين إسرائيل ابإلخبار ال ييب، وهذا يعين أن بدراسة وا، ولذا 
  فإن ال يب   من غ هاحملر  ليميزوا من احلذق  ، وأن يكونوا يف درجةٍّ لكفايةبدراست ا من .قول هبم ا

صلى هللا عليه وآله وسلم علم املضمون التورايت املشار إليه يف حديقه مع م إبخبار الوحي، وال 
 .السابقة نستطيع مقل تلك، فلم يب  إال أن ي  ض من .قول هبم الكفاية لدراسة التوراة والكتبِ 

ورود الرواايت اليت .بني استماري ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ألهل الكتاب،  اخلامس: الدليل
َ ا-َعْن َعاِئَشَة ما جاء ، ومن تلك أخرا علي م أحيا ً   م أحياً ، والرد  و.صديقَ  ُ َع  ْ  ُ َأن   -َرِضَي ا

َ ا ُ ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ  :َقاَلْت َوَاف َ  ،َفذََكَرْت َعَذاَب اْلَقرْبِ  ،يَ ُ وِدي ةً َدَخَلْت َعَلي ْ  ُ َفَسأََلْت َعاِئَشُة  .أََعاَتِك ا
َ ا-قَاَلْت َعاِئَشةُ  ...وسلم َعْن َعَذاِب اْلَقرْبِ وآله  َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه ُ َع  ْ  ُ َفَما رَأَْيُت  :-َرِضَي ا

                                                           

 (.474 /4(، .فس  ابن كق  ت سالمة  55 /19.فس  الرا     (1 
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، ويف لفظ: الًَة ِإال  .َ َعو َت ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ َصل ى صَ  -بَ ْعدُ – صلى هللا عليه وآله وسلمَرُسوَل هللِا 
 .(1 ((َعَذاُب اْلَقرْبِ َح     

 هل هذا يعين أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أخذ مبدأ عذاب القرب من اليهود؟ تنبيه سابق الحق:
بعض  يقول هبا اجلواب واضٌغ، ومل يكن يل ألش  إليه لوال اإلشفاق على احملاوالت اليائسة اليت

املستشرقني والسم اعني وم ضد اإلسالل، فيزعمون أن مبدأ عذاب القرب مقاًل مأخوت من الشريعة 
وجاء به موسى  ،ار.ضاه هللا ديً ا جلميع األنبياء الذ  فإن ع وا ابلشريعة الي ودية اإلساللَ  ،الي ودية

: من -كما قال ال جاشي- إت كل ا، ف ذا صحيغ  واألنبياء صلى هللا علي م وسلموعيسى ومحمد 
وليس يف احلدية ما يدل على عدل تكر ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم لعذاب  ،مشكاة واحدة

وسورة  املؤم ون(  ،القرب من قبل، بل فيه أن عائشة مل .كن .سمعه يتكلم ع ه، وسورة  غافر(
أن إ  على أنه ي ب ي لفت ال ظر  ،مكيتان، وهبما يستدل املسلمون على حياة الرب ر نعيًما وعذاابً 

الفكرة الي ودية املعاصرة حول احلياة بعد املوت أقرب إ  التفك  اليو ين الذ  يتكلم عن العامل 
الي ودية من القلة الي ودية اليت حافظت على املرأة ولعل هذه  ،السفلي وإوه الوثين اخلرايف  هيد (

وجدده سيد   ،لي العارل للدين الذ  جاء به سيد  موسىبعض دي  ا وسط ركال التحري  اإلسرائي
 محمد علي ما الصالة والسالل.

بعض األسٍلة  أهل الكتاب سألال يب صلى هللا عليه وآله وسلم أنت .را أن  :سادسالدليل ال
ُ َما َأن  الْ  ُ َع  ْ  ُ يَ ُ وَد َجاُؤوا ِإَ  َرُسوِل عن كتاهبم إلقامة احلجة علي م، فعن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َرِضَي ا

ُ ْم َواْمَرأًَة َ نَ َيا صلى هللا عليه وآله وسلمهللِا  صلى هللا عليه فَ َقاَل َوُْم َرُسوُل هللِا  ،َفذََكُروا َلهُ َأن  َرُجالً ِم  ْ
فَ َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن  ،جُيَْلُدونَ نَ ْفَضُحُ ْم وَ  :فَ َقاُلوا ((؟َما جتَُِدوَن يف الت  ْورَاِة يف َشْأِن الر ْجمِ    :وآله وسلم

فَ َقرََأ َما  ،فَ َوَضَع َأَحُدُهْم يََدُه َعَلى آيَِة الر ْجمِ  ،فَأَ.َ ْوا اِبلت  ْورَاِة فَ َ َشُروَها .ِإن  ِفيَ ا الر ْجمَ  ،َكَذبْ ُتمْ   :َساَللٍّ 
َلَ ا َوَما بَ ْعَدَها  :فَ َقاُلوا ،فَِإَتا ِفيَ ا آيَُة الر ْجمِ  ،فَ َرَفَع َيَدهُ  ،َفْع يََدكَ ارْ  :فَ َقاَل َلُه َعْبُد هللِا ْبُن َساَللٍّ  ،قَ ب ْ

قَاَل َعْبُد  ،فَ ُرمِجَا صلى هللا عليه وآله وسلمفََأَمَر هِبَِما َرُسوُل هللِا  ،ِفيَ ا آيَُة الر ْجمِ  -اَي مُحَم دُ -َصَدَق 
 .  متلك على جوا  ال قل امل ضبط ع فدل   .(2 ِقيَ ا احلَِْجارَةَ فَ رَأَْيُت الر ُجَل جَيَْ أُ َعَلى اْلَمْرأَِة يَ  :هللاِ 

الب ار  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍّو  من األدلة احلاُسة لل قل امل ضبط ع  م ما رواه الدليل السابع:
ثُوا َعْن بَ   َأن  ال  يب  صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  يِن ِإْسرَائِيَل، َواَل َحرََ ، َوَمْن بَ لِ ُ وا َعينِ  َوَلْو آيًَة َوَحدِ 

ًدا فَ ْليَ تَ بَ و أْ َمْقَعَدُه ِمَن ال  ارِ  ((، ولعل من أهم أسرار اجلمع بني جوا  التحدية عن َكَذَب َعَلي  ُمتَ َعمِ 
بين إسرائيل والوعيد الشديد ملن كذب عليه صلى هللا عليه وآله وسلم أن يتحرا ال اقل عن بين 
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ما ورد يف شريعت ا امل يم ة خالفه، وإال خنشى أن يكون يف تلك نوري له، فال ي قل إسرائيل يف نق
  ع دما ي قل املرء الكذب دون حتذير م ه. كذبٍّ و.كذيب لل يب صلى هللا عليه وآله وسلم
مصدراً إلثراء أن يكون  هكنال قل عن أهل الكتاب  هذه األدلة املت اصرة املت عاضدة .بني لك

  إ  ثالثة أقسال: . قسم  مالرواية ع أن  إال، التفس 
على سبيل اإلمجال أو التفصيل، فال  ها جاء يف مصادران األصلية تصديق  مالقسم األول: 

 . مانع من نقله، بل إن نقله قد يزيد املؤمن إمياانً 
كر ذ إمنا يُ  ،ر به القرآنسُّ فَ : ف ذا ال ي ُ هما جاء يف مصادران األصلية تكذيب  القسم الثاين: 

لتشويه   لتفس حياولون دس ه يف ا ، والسم اعون وم من املؤم نيحتذيراً، واملعتدون من أهل الكتاب
ََوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُ وا اِبل ِذ  أُْنزَِل  :فقال ،، وقد كش  هللا َتليط مالرؤية القرآنية

 . [72َواْكُفُروا آِخرَُه َلَعل ُ ْم يَ ْرِجُعوَن{ ]آل عمران: َعَلى ال ِذيَن آَمُ وا َوْجَه ال   َ اِر 
 يأْرحَيَا، وه د : أمر هللا بين إسرائيل ابلس  إ قاله السُّ فمن أمثلة األكاذيب الظاهرة ما 

نقيبا من مجيع أسباط عشر  بعة موسى اثين ،ا م  مأرض بيت املقدس، فساروا حىت إتا كانوا قريبً 
"عا "، فأخذ  روا يريدون أن أي.وه خبرب اجلبابرة، فلقي م رجل من اجلب ارين يقال لهفسا ،بين إسرائيل

فقال: انظر   ،وعلى رأسه َ َْلُة حطب، فانطل  هبم إ  امرأ.ه ،عشر، فجعل م يف ُحْجَز.ه االثين
أْطَحُ  م أال  :لو !! فطَرَح م بني يدي ا، فقالإ  هؤالء القول الذين يزعمون أهنم يريدون أن يقا.

فلما خر  القوُل،  ،ففعل تلك ،حىت خيربوا قوَم م كا رأوا  ! فقالت امرأ.ه: بل خل  ع  م؟برجلي
عليه -إنكم إن أخربمت بين إسرائيل خرَب القول، ار.دُّوا عن نيبِ  هللا  ،قال بعض م لبعض: اي قول

رأي ما! فأخذ بعض م على بعض  ي  هللا، فيكو ن مها يَ َراينيِ وأخربوا نَب ،، ولكن اكتموه-السالل
وأابه ف كقوا الع َد، فجعل الرجل خيرب أخاه  ،امليقاق بذلك ليكتموه، مث رجعوا فانطل  عشرة م  م

وكتم رجالن م  م، فأ.وا موسى وهارون، فأخربومها اخلرَب، فذلك حني يقول  ،"عا " كا رأا من أمر
ُ ِميقَاَق َبيِن إِ  :هللا  ُ ُ ُم اْثيَنْ َعَشَر نَِقيًباََوَلَقْد َأَخَذ ا  .(1 [12]املائدة: {ْسرَائِيَل َوبَ َعقْ َ ا ِم  ْ

، وإيرادها نورٌي من الس  ، وع دما ف ذا من الكذب البني، وما أكقر القصص من هذا ال وري
.راجع الكتاب املقدس ال جتد فيه هذا التفصيل لعملقة العمالي ، ولك ك جتد فيه .شويش بعض 

 بسببعباً كما جاء يف سورة املائدة ال ملا ي قلونه من التفاصيل، وأظن ال قل جاء ال قباء خوفًا ور 
استماري بعض املسلمني خلرافات االنكسار اإلسرائيلي أمال أولٍك اجلبارين، و.ربير عصياهنم ملوسى 

 عليه الصالة والسالل.
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ي  يف صفات هللا، ومن هذا القسم أرتل االهتامات اليت كاوا كا.بو الكتاب املقدس يف التجد
 واهتال بعض األنبياء ابلسكر والز  ٍا صار مش ورًا ع دهم.

ق وال د  صَ يُ مع بيان أنه ال  ، قلف ذا يُ  مل يرد عندان تصديٌق أو تكذيٌب له:ماالقسم الثالث: 
 فيفسروهنا ،ون التوراة ابلعربانيةؤ الكتاب يقر  قال: كان أهلُ  رضي هللا ع ه كذ ب، فعن أيب هريرةيُ 

ال .صدقوا أهل الكتاب وال :   صلى هللا عليه وآله وسلمفقال رسول هللا  ،ابلعربية ألهل اإلسالل
َ ا َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم َوِإَوَُ ا َوِإَوُُكْم َواِحٌد َوحَنُْن َلُه ُمْسِلمُ .كذبوهم  وَن{ ََوقُوُلوا آَم  ا اِبل ِذ  أُْنزَِل إِلَي ْ

إتا أخربوا كا ال نعلم كق : "  .عين كما يقول ابنُ  ة اليت .الها ال يبواآلي، (((1 [ 46]الع كبوت: 
 ،وال .صديقه فلعله أن يكون ابطاًل  ،ف ذا ال نقدل على .كذيبه ألنه قد يكون حقاً  ،صدقه وال كذبه

 ،(2 "وال مؤوالً  ال مبدالً  زالً  ا على شرط وهو أن يكون م  معلقً  جمماًل ولكن نؤمن به إها ً 
كان املسلمون حيضرون بعض و  ،دية يدل على أن الي ود ع دما كانوا يقرؤون التوراةوهذا احل

 جلساهتم، ف و أقوا من حدية عمر رضي هللا ع ه يف ال  ي عن تلك كما .را.
وسبب عدل التصدي  وعدل التكذيب ظ ر فيما رواه اإلمال أ د عن أيب منلة األنصار  أنه  

 ،فقال: اي محمد ،جاءه رجٌل من الي ود لى هللا عليه وآله وسلمصبي ما هو جالٌس ع د رسول هللا 
قال الي ود : أ   ،((:   هللا أعلمصلى هللا عليه وآله وسلمهل .تكلم هذه اجل ا ة؟ فقال رسول هللا 

 (( فلم يقل ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم هذا من اإلسرائيليات، فال .صدقوه، بلأش د أهنا .تكلم
آم ا  :إتا َحد َثكم أهل الكتاب فال .صدقوهم وال .كذبوهم، وقولوا  :  عليه وآله وسلمصلى هللاقال 

 ، (3 فإن كان حقاً مل .كذبوهم، وإن كان ابطاًل مل .صدقوهم(( ،ابح وكتبه ورسله
صدي  والتكذيب مقيٌد كا إتا مل  د نصاً يدل على أحد اجل تني  فإن وجد ه عمل ا به، والت
يف أحادية أخرا أن اجل ا ة  أخربتلك  فإن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يبني ل بو  والتطبي  ا

ُ حدية أيب فمما يدل على كالم ا .تكلم و.سمع على هيٍة هللا يعلم ا    ُ َسِعيدٍّ اخْلُْدرِ   َرِضَي ا
ا َُة َواْحَتَمَلَ ا الر َِجاُل َعَلى َأْعَ اِقِ ْم ِإَتا ُوِضَعِت اجْلِ َ   : قَالَ َعْ ُه َأن  َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم 

ُموين  :فَِإْن َكاَنْت َصاحِلًَة قَاَلتْ  َيْسَمُع  !أَْيَن َيْذَهُبوَن هِبَا !اَي َويْ َلَ ا :َوِإْن َكاَنْت َغْ َ َصاحِلَةٍّ قَاَلتْ  ،َقدِ 
َعُه َصِع َ  ،َصْوهَتَا ُكلُّ َشْيءٍّ ِإال  اإِلْنَسانَ   .(4  ((َوَلْو ُسَِ

ُ َما قَالَ  َأن  اْبَن ُعَمرَ وأما السماري فمما يدل عليه  ُ َع  ْ  ُ اط َلَع ال  يبُّ صلى هللا عليه  :َرِضَي ا
َوَجْدمُتْ َما    :فَ َقالَ  -يعين قيادات قريش اليت لقيت مصرع ا يف بدر-وسلم َعَلى أَْهِل اْلَقِليِب 
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يُبونَ    :فَ َقالَ  ؟َ.ْدُعو أَْمَوااتً  :َفِقيَل َلهُ  ؟((َوَعَد َربُُّكْم َحق ا ُ ْم َوَلِكْن اَل جيُِ ، (1 ((َما أَنْ ُتْم أبَُِْسََع ِم  ْ
 [22ََوَما أَْنَت ِكُْسِمعٍّ َمْن يف اْلُقُبوِر{ ]فاطر: ومعلوٌل أن ما يعارض تلك مقل قوله .عا  تكره: 

 ال جمرد السماري.معه يُراد به ُساعاً هك  م من اإلجابة 
  :عند النقل عنهم عدًدا من الضواب  نراعي   أنجيب 

ما لم تدل قرينة على االستئناس به في بالمنقول عنهم القرآن  فسرال يُ  األول: الضاب 

 التفسير: 
على ص  دقه وال كذبه  كما قال الش  يخ أ د ش  اكر: "إن إابحة التحدث ع  م فيما ليس ع د  دليلُ 

قوالً أو رواية يف معىن اآلايت، أو يف .عيني ما مل يعني ش           يء، وتكر تلك يف .فس             القرآن وجعله 
ألن يف إثبات مقل تلك جبوار كالل هللا ما يوهم أن   في ا، أو يف .فص        يل ما أمجل في ا ش        يء آخر

مجل فيه، وحاش    ا ح هذا الذ  ال نعر  ص    دقه وال كذبه مبني ملعىن قول هللا س    بحانه، ومفص    ل ملا أُ 
هللا إت أتن ابلتحدث ع  م أمر  أال نص              دق م، وال نكذهبم، فأ   ولكتابه من تلك، وإن رس              ول

.ص     دي  لرواايهتم وأقاويل م أقوا من أن نقرهنا بكتاب هللا، ونض     ع ا م ه موض     ع التفس       أو البيان؟ 
، وتل  ك ألن  ه ق  د كقر التحري  والتب  دي  ل ع   دهم مع إرادة الع  دوان كم  ا ق  ال ابن (2 الل م غفراً..."

ألن  ه ق  د دخل  ه حتري  و.ب  دي  ل و. ي    أكقر م  ا يتح  دثون ب  ه غ  الب  ه ك  ذب وهبت  ان علم أنليُ كق : "
 . (3 "امث ما أقل فائدة كق  م ه لو كان صحيحً  ،وما أقل الصدق فيه ،وأتويل

كقصة   (4 ومن أعظم البالء أن بعض كتب التفس  .ذكر ما ورد ع  م فيما .يق ا كذبه دون اعاياض
أوردهتا كق  من كتب التفس                نقاًل عن أهل لس              الل، وهي قص               ة قائد جيش داود عليه اأوراي 

 ، وكذهبا واضغ.(5 الكتاب
عن أه  ل الكت  اب مع أهنم  ومن التطبيق العملي املبني لنقــل بعض احملققني من علمــاء التفســـــــــــري

ويس       ألونك عن ت  القرنني قل س       أ.لو يتش       ددون فيه ابتداء قول ابن كق  يف .فس         قوله .عا : 
ا أس          ده وهو وقد أورد ابن جرير ه  ا واألمو  يف م ا يه حديقً (: "83 الك  :  ه تكراعليكم م

عن ت  القرنني فأخربهم كا  ا من الي ود جاءوا يس        ألون ال يب ض        عي  عن عقبة بن عامر أن نفرً 
 به وأنه عال ،س          ك دريةوأنه بىن اإل ، من الرولفكان فيما أخربهم به أنه كان ش          اابً  ،جاءوا له ابتداء

أ  -وفي  ه  .ا وجوه م مق  ل وج  ه الكالبورأا أقوام  ً  ،وته  ب ب  ه إ  الس                د ،ك إ  الس              م  اءمل  َ 
والعجب أن أاب ، وأكقر ما فيه أنه من أخبار بين إس        رائيل ،ورفعه ال يص        غ ،ونكارة طولٌ  -احلدية

 .(6 "وتلك غريب م ه "دالئل ال بوة" رعة الرا   مع جاللة قدره ساقه بتمامه يف كتابه 
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أن يكون النقل عنهم مرتبطًا مببدأ اهليمنة القرآنية، فهي املصدر األول : الثاين لضاب ا
د  عندهم لبيان احتياحت  ال ينبغي أن يكون البحث عما عندهم حبث  ف ؛الصدق والكذب فيما و ج 

 :حقٌّ مهيمنالقرآن  االستظهار أبنزًيدة إلقامة احلجة و بل  ،وافتقار
أما السؤال الدائم وم فال ي ب ي أن يكون   ،الضوابطهذه   َ فْ علم اه وَ وتلك ألنه  ايدة علمٍّ إتا 

ملقل السؤال.. وأين احلاجة مع الكفاية القرآنية؟  وهم غ هم أبن ه اك حاجةٌ إت يوهم املسلمني كما يُ 
 فعن عبد هللا بن مسعودوه ا .علم ملاتا هنى أحبار الصحابة رضي هللا ع  م عن سؤال أهل الكتاب، 

ا أن إم   ،فإهنم لن ي دوكم وقد ضلوا ،قال:  ال .سألوا أهل الكتاب عن شيء -ي هللا ع هرض-
.دعوه إ  دي ه  من أهل الكتاب إال ويف قلبه اتليةٌ  فإنه ليس أحدٌ  ،أو .صد قوا بباطل ،.كذ بوا   
وما  ،ف ذوه ،فانظروا ما واطأ كتاب هللا ، اد عبد الر اق:  إن ك تم سائلي م ال محالة ،كتالية املال(

 .(1 فدعوه( ،خال  كتاب هللا
و.عجب لفقه ابن مسعود وعقله ع دما حلل  - مد هللا .عا -وال يفتقر القرآن إ  .فس هم 

املتعصب الكتايب  فإنه قد يكون ملحداً، ويفت ر إبحلاده، فإتا ما وصل ال قاش إ  إظ ار  نفسيةَ 
م  م الي ود   املعاصرينمن  عدد.ركه، وهي ظاهرة تكرها بي ات اإلسالل عاد إ  .عصبه لدي ه الذ  

 .الذ  أسلم محمد أسد  ليبولد فايس( ر ه هللا
:  كي  قالحية  ، م إنكاراً شديداً  سؤالَ رضي هللا ع ه ولظ ور التحري  يف كتب م أنكر ابن عباس  

 أحدث  عليه وآله وسلمصلى هللاكم الذ  أُنزل على رسول هللا وكتابُ  ،الكتاب عن شيءٍّ  .سألون أهلَ 
ثكم أن أهل وقد حد   -أ  خالًصا مل خيتلط بتحري -بشَ ا مل يُ .قرؤونه محضً  -يعين هو آخر الكتب-

؟ وقالوا هو من ع د هللا ليشايوا به   اً قلياًل  ،وه، وكتبوا أبيدي م الكتابوا كتاب هللا وغ   الكتاب بدل  
نزل  وهللا ما رأي ا م  م رجاًل يسألكم عن الذ  أُ أال ي  اكم ما جاءكم من العلم عن مسألت م؟ ال

ا  عليه ، أو من خيُ من املسلمني من ال علم ع دهأن ي  ى والظاهر أنه عىن بذلك  ،(2 عليكم(
، وإال فقد كان هو حدوث الشكوك، أو من ال يستطيع التمييز بني احل  والباطل، والصدق والكذب

 .يباحة بعض أهل الكتاب
 ن أهل الكتاب حال ورود ما يدل على صدقه: منـزلة النقل ع

 :  (3 .طب  عليه القاعدة اآل.يةيف حال ورود ما يدل على الصدق فإن احلدية عن أهل الكتاب حي ٍذ 

                                                           

 . 111/  6، مص   عبد الر اق149 /10( .فس  الطرب  1 
 .  2679 /6( الب ار  2 
 .، وص ت ا أ  بطريقيت بعد محاوليت مجع أطرا  املسائلأصول التفس يف  وقد م د وذه القاعدة .قعيد أويل وضعه ابن .يمية يف مقدمته (3 
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وبيان هيمنة  ،لتحليل املسائلإلقامة احلجة عليهم، وإما إما تذكر  األحاديث اإلسرائيليةقاعدة: 
 .العتقاداإلثبات ال لالنتقاد وبيان الفساد  إماو  ،الستشهادالستئناس والإما و  ،القرآن

 تلك:ومن أمقلة 
ِكَتاَب األبْ رَاِر   ِإن  َجاء ابن عباس إ  كعب األحبار فسأله، فقال: حدْثيِن عن قول هللا: املقال األول: 
ب السماء، اآلية، فقال كعب: إن الروع املؤم ة إتا قُِبضت، ُصعد هبا، فَ ُفتحت وا أبوا {َلِفي ِعلِ يِ نيَ 

 ، و.لق ت ا املالئكة ابلُبشَرا، مث َعَرُجوا مع ا حىت ي ت وا إ  العرش، في ر  وا من ع د العرش فُ َقم َرق 

ه كعب ، وهذا الذ  تكر (1 مث خيتم كعرفت ا ال جاة  ساب يول القيامة، و.ش د املالئكة املقر بون
 األحبار جتد .صديقه يف كتب الس ة.

ركا أدخل بعض الكالل امل سوب إ  املتقدمني، ويش  إليه  -ر ه هللا-ان ابن .يمية ك:  املثال الثاين
 بقوله: "ويف بعض اآلاثر"، وتلك أث اء بيانه آلية من اآلايت أو مسألة من املسائل، ومن تلك قوله

ُ .َ َعاَ : : "ضعو متكلًما عن التوبة يف غ  ما م  ُ  ،َأْهُل تِْكرِ  أَْهُل جُمَاَلَسيِت  َويف بَ ْعِض اآْلاَثِر يَ ُقوُل ا
َوِإْن اَتبُوا  ،َوَأْهُل َمْعِصَييِت اَل أَُؤيِ ُسُ ْم ِمْن َرْ َيِت  ،َوَأْهُل طَاَعيِت َأْهُل َكرَاَميِت  ،َوأَْهُل ُشْكرِ  َأْهُل  اَِيَريت 

ُ َ حيُِبُّ الت  و اِبنَي  -فََأَ  َحِبيبُ ُ ْم{  أَبْ َتِليِ ْم اِبْلَمَصاِئِب َحىت   ،يَ ُتوبُوا فََأَ  طَِبيبُ ُ مْ ََوِإْن ملَْ  -أِلَن  ا
                                                           

حيًحا، ولس      ت إن كان تلك ص      : "فوقال ع ه الطرب من أكقر األس      انيد دوراً  يف .فس        الطرب ، إن مل يكن أكقرها، إبس       اد  رواه الطرب  (1 
ومل يبني علة ار.يابه يف إس اده، وهو ووضعه الشيخ أ د شاكر حتت جم ر الص اعة احلديقية، فقال: " ،"...إبس اده مراتابً   تأعلمه صحيًحا، إت ك

وألئمة احلدية كالل فيه ويف بعض رجاله.  ،أراه إس   ادا حيتا  إ   ة دقي  بيد أين، واية به. ولك ه مل جيعل ا حجة قطمع ار.يابه قد أكقر من الر 
" وقال جب د كب  ش  اء هللا. وما .وفيقي إال ابح وقد .تبعت ما قالوا وما يدعو إليه  قه، ما اس  تطعت، وبدا يل فيه رأ ، أرجو أن يكون ص  وااًب، إن

و  هذه التفاس       ير  الذ  بن أيب كرهة الس     د  الكب إُساعيل بن عبد الر ن قال به يف .تبع رجال اإلس      اد، والوص     ول إ  حكم علي م، وم  م 
وللعلماء قال: " عن اث ني من التابعني عن ابن عباس، وعن اتبعي واحد عن ابن مسعود، ومن رواية نفسه عن  س من الصحابة آلايت من القرآن

تيق ت بعُد، أنه كتاب الس    د  من الرواة ع ه، إال أين اس    األئمة األقدمني كالل يف هذا التفس     ، هبذه األس    انيد، قد يوهم أنه من أتلي  من دون 
: "و.فس  السد ، ]الذ [ أشار إليه، يورد م ه ابن جرير مث نقل عن السيوطي يف اإل.قان "التفس ، هبذه الطرق القالثمجع فيه  ...ألفه السد 

ن مسعود، و ]عن[  س من الصحابة. هكذا. ومل يورد م ه كق ًا، من طري  السد  عن أيب مالك وعن أيب صا  عن ابن عباس، وعن مرة عن اب
س، ابن أيب حامت شيًٍا، ألنه التزل أن خير  أصغ ما ورد. واحلاكم خير  م ه يف مستدركه أشياء، ويصححه، لكن من طري  مرة عن ابن مسعود و 

 في ا غرابة".فقط، دون الطري  األول، وقد قال ابن كق : إن هذا اإلس اد يرو  به السد  أشياء 

مث يص     ححه على ش     رط ...مث قد ص     دق الس     يوطي فيما نقل عن احلاكم. فإنه يرو  بعض هذا التفس       يف املس     تدرك: "-ر ه هللا–قال ش     اكر 
واحلاكم يف تلك على ص    واب، فإن مس    لًما أخر  جلميع رجال هذا اإلس     اد. من عمرو بن  اد بن طلحة ...مس    لم، ويوافقه الذهيب يف .ل يص    ه

  اد إ  مرة اومداين. ومل خير  أليب صا  ابتال وال أليب مالك ال فار ، يف القسم األول من اإلس اد الذ  روا به السد  .فاس ه.الق

ن أما كلمة اإلمال أ د بن ح بل يف الس         د  "إال أن هذا التفس           الذ  جييء به، قد جعل له إس          اًدا واس         تكلفه" فإنه ال يريد ما قد يف م م
أنه مجع هذه  -فيما أرا، وهللا أعلم-كذااًب وض  اًعا للرواية. ولك ه يريد   -ع ده-: أنه اص  ط ع إس   ادا ال أص  ل له  إت لو كان تلك، لكان ظاهرها

ا التفاس ، من روايته عن هؤالء ال اس: عن أيب مالك وأيب صا  عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن  س من الصحابة، مث ساق ا كل 
لة، على اآلايت اليت ورد في ا ش    يء من التفس     ، عن هذا أو تاك أو أولٍك، وجعل وا كل ا هذا اإلس     اد، و.كل  أن يس    وق ا به مس    اقًا مفص    
ف و كتاب مؤل  يف التفس   ، مرجع فيه إ  الرواية  ...أعين: أنه مجع مفرق هذه التفاس    يف كتاب واحد، جعل له يف أوله هذه األس  انيد واحًدا.

وقد أفاد  هذا البحة أن .فس      ...ن هذا جرًحا فيه وال قدًحاومل يكن الس    د  ببدري يف تلك، وال يكو ..هؤالء، يف اجلملة، ال يف التفص    يل. عن
" وقد تكر هذا احلرب الص          ا  ال اظر أ د ش          اكر فوائد حديقية عظيمة يف هذا الس          د  من أوائل الكتب اليت ألفت يف رواية األحادية واآلاثر

 .وضع اكتفيت ب قل أهم ما حُيتا  له يف التفس امل
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َرُهْم ِمْن املعائب ، والكالل الوارد مل يقبت حديقًا، ولك ه يصلغ لالستٍ اس به يف ال قل عن (1 "(أَُط ِ 
 الكتب األخرا.
ا يشب ه ما يف َتِحبُ "( 18: 31 سفر إرميا  ٍو ْعُت أَفْ رَامِيَ يَ   ْ : أَد بْ َتيِن فَ َتَأد ْبُت َكِعْجل َغْ ِ َُسًْعا ُسَِ

 َ. .  ."ْبيِن فَأَ.ُوَب، ألَن َك أَْنَت الر بُّ ِإِويؤ مروضٍّ
يف .فس ه ع  م، وأحياً  دون ُتحيص  -ر ه هللا–الطاهر بن عاشور  .كرر ما ي قله املثال الثالث:

إ  موسى وأخيه أن .بوءا لقومكما كصر وأوحي ا  في قوله .عا : حتا  ابدئ الرأ  إ  تلك، ف َ ملا ي
معىن  .بوءا لقومكما( أن تهب الطاهر إ   (87 يونس: بيواتً واجعلوا بيو.كم قبلة وأقيموا الصالة

البيوت لقوم ما أن أيمرا قوم ما ابَتات البيوت على الوص   ءومعىن .بو ...اجعال قومكما متبوئني بيوات
 إسرائيل داير يف مصر من قبل إت ال يكونون قاط ني مصر بدون وإت قد كان لبين .الذ  أيمراهنم به

مساكن وقد كانوا ساك ني أرض "جاسان" قرب مدي ة "م فيس" قاعدة اململكة يومٍذ يف ج وب 
غ  مالئمة حلالة القول  وتكروا رواايتٍّ  ،واضطرب املفسرون يف املراد من هذه البيوت، البالد املصرية

ألن هللا علم أن بين   وهذا بعيد ...العبادة أ  مساجد يصلون في ا يوت بيوتَ يومٍذ. فقيل: أريد ابلب
فالذ  يظ ر ب اء عليه أن هذه ...وقيل: البيوت بيوت السكىن .ا إبتنهإسرائيل مفارقون مصر قريبً 

وهي غ  دايرهم اليت كانوا يسك وهنا يف  ،البيوت خيال أو أخصاص أمرهم هللا ابَتاتها هتيٍة لالرحتال
ذا التأويل يف الفصل الرابع من سفر ووقد جاء يف التوراة ما يش د  ،"جاسان" قرب مدي ة فرعون

وأن تلك  ،اخلرو  "إن هللا أمر موسى أن خير  ببين إسرائيل إ  البادية ليعملوا عيد الفصغ ثالثة أايل

 .(2 "وأن فرعون م ع م من تلك ،ما سأله موسى من فرعون أولُ 
تكره الطاهر ر ه هللا محل نظر، وأما ال قل فلم يطل فيه ال فس لي ظر مدا صدقه  ف ذا الكالل الذ 

 أو قربه من الصدق.
وجب فإن ذلك ي ؛تلطة ابملفاسد يف النقل الكتايباملصاحل املعنتبه إىل الضاب  الثالث: ينبغي أن ي  

 السرد اجملرد:حترير األقوال، وليس 
 ،عن أهل الكتابكتب التفس           ابل قل ش         حن   هذا العرض إ  ما .علمه من وإتا مجعتَ 

وحس  بك أن .را ش  يخ مفس  ر  الدنيا الطرب   ع  م، ال قلَ احلذُر الش  ديد أوجب تلك أن يص  حب 
على أنه نقٌل من أهل  ي قل عن بعض الص    حابة والتابعني واتبعي م من هذا ش    يٍاً كق اً دون أن ي ص  

نبو  ال إ  نقلٍّ  يس  ت د إ  علمٍّ  الس  ل  ل قل الروائي عنه ر ه هللا أن االكتاب، وأحيا ً .وهم عبار.ُ 
كتايب، ويبين على تلك، فانظر مقالته يف موض   وري احلية اليت ال تكر وا يف القرآن اجمليد يف قص   ة آدل 

                                                           

 .(86 /10جمموري الفتاوا   (1 

 .161 /11التحرير والت وير (2 
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َ ا فََأْخَرَجُ َما ٍِ ا َكاَ  عليه الصالة والسالل ع د قوله .عا  جمده:  َُما الش ْيطَاُن َع  ْ ِفيِه{ ]البقرة: َفََأَ و 
أن لو طوي  ت وم  ا  وددت مع  هح  د ا  ت ع  م دون حتريرٍّ ي  َ وِ األقوال عمن رُ  ، وق  د يص                ل إيرادُ [36

حول الشجرة اليت أكل م  ا  عن يعقوب بن عتبة -ر ه هللا–، واضرب لذلك مقالً كا أس ده رويت
 .را أن هذه الرواية جعلت إبليس . أال.(1 أنه ُحدِ ث أهنا الش   جرُة اليت حتتكُّ هبا املالئكة للُ لد آدل

َجرَِة ِإال  َأْن الكذوب صادقاً حي ما قال آلدل و وجه علي ما السالل:  ََما هَنَاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الش 
ب الرواية التورا.ية يف س        فر التكوين س        َ ، وحَ [20َ.ُكوَ  َمَلَكنْيِ أَْو َ.ُكوَ  ِمَن اخْلَاِلِديَن{ ]األعرا : 

مبني، وإن  ن احلية هي اليت قامت ب صغ حواء بذلك، وال شك أن هذه الرواايت على كقرهتا إفكٌ فإ
، أميل إ  التوق  حول سبب عداوة البشر للحية فيما ورد عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم  تُ ك

اء علي ما بلية كعداوة البش       ر للس       باري، فال ض       رورة لربط ا إبغواء آدل وحو ويظ ر أن هذه العداوة جِ 
 .السالل من غ  دليل بني

املفس            رين حاول .قليد ل ة أهل أئمة أن بعض ٍا يدلك على جوا  ال قل امل ض            بط ع ه و 
عن ابن مسعود ه ا يتوق  على إ.قان .لك الل ة يف تلك العصر، ف وال قلُ ع د الرواية ع  م،  الكتاب

"هطى ُسقا اي ا بة هزاب"، وهو  قالوا: -أ  ب و إس              رائيل ع دما أرادوا دخول القرية-أنه قال: إهنم 
َفَ َبد َل ال ِذيَن ظََلُموا قَ ْواًل َغْ َ ابلعربية: حبة ح طة  راء مققوبة في ا ش            ع ة س            وداء. فذلك قوله: 

ح طه   أ« حطا ُسقااث»قالوا ابل بطية:  ، ونقل الزخمش              ر  أهنم(2) [59ال ِذ  ِقيَل َوُْم{ ]البقرة: 
ُ  إ  طلب ما يش          ت ون من أغراض   م كا قيل وم، وعدواًل  راء، اس          ت زاء م  عن طلب ما ع د ا

 .(3)الدنيا
إلثراء املعرفة يف جمال هذا يفتغ ل ا الباب واس  عاً ل ؤكد على ض  رورة معرفة ل ة أهل الكتاب و 
، وهو ما البي ات القرآنية بص   ورةٍّ أجلى وأعظم إلظ ارو ومقارنة الكتاب كا نزل مص   دقاً له، التفس    ، 

ولذا وجب أن حنرر امل زري يف اعتبار ال قل ر  م هللا مجيعاً، فمن بعده من املفس              رين  حاوله الطرب 
عن أهل الكتاب من مص   ادر التفس     بني ال في واإلثبات، وأال يكون جمرد ال س   بة إ  اإلس   رائيليات 

 .، أو االستفادة م همانعاً من التحقي  وال ظر فيه
إبراهيم بن عمر جالء الذين ي قلون عن أهل الكتاب مصرحني اإلمال برهان الدين ومن املفسرين األ

وإمنا أفرد ه ابلذكر ألنه ، ظم الدرر يف . اسب اآلايت والسورنيف كتابه املا.ع  ه (885تالبقاعي  
 أوسع املفسرين نقاًل عن  الكتاب املقدس( الذ  يع ون به التوراة واإل يل يف صورهتما اليت وصلت

وقد حرر يف قصة آدل عليه السالل من سورة البقرة املواضع اليت حيسن م  ا ال قل، مث بني إلي ا .قريباً، 
، والكتاب "األقوال القوهة يف حكم ال قل من الكتب القدهة" ُساه:يف تلك .ص يفاً حس اً أنه ص   

                                                           

 .  (518 /1.فس  الطرب  = جامع البيان ت شاكر  (1 
 .(143 /1.فس  الزخمشر  = الكشا  عن حقائ  غوامض الت زيل  (2 
 .(143 /1 زيل  .فس  الزخمشر  = الكشا  عن حقائ  غوامض الت(3 
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ه (، 1354رشيد رضا  ت، ومن بعدمها محمد ه (606اإلمال ف ر الدين الرا     من قبله، و مطبوري
 ه (.1393والطاهر بن عاشور 

املكتوب يف .فس ه الدرايابد  او د   اإلمال عبد املاجد :ومن أش ر املتأخرين نقالً عن الكتب القدهة
وال قل عن أهل الكتاب أيخذ أبيدي ا إما إ  إظ ار حتريف م، وإما إ  بيان عظمة ابلل ة اإل ليزية، 
.راه من كالل ابن كق  يف إما إلثراء املادة التفس ية كا يزيدها بيا ً، ومقال تلك ما الشريعة اخلاُتة، و 

تكر آايت هللا الكونية يف أول سورة الرعد، أو ما .سمعه من احلشد حول بيان التشريغ اجل يين الذ  
ما ليس من  هذا، ويقال: ملاتا أوردمتعلى عايض .ش  إليه سورة املؤم ون يف أول آايهتا.. فال يُ 

 .التفس ؟
 من أبرز من نقل عنهم التفسير من أهل الكتاب: 

وهو ص    حايب جليل، ووهب بن م به، وكعب بن ما.ع احلم   املس    مى كعب  عبد هللا بن س    الل
، وفيما قيل ع  ما نظر، إت هكن بعض احملققني في ما طعناألحبار، ومها اتبعيان خمض              رمان، وقد 

 يد بن عبد الر ن ُسع معاوية ، ومن أمقلة الطعن املؤول ما جاء عن  مافي من طعن هأتويل ما نقل
إن كان من أص       دق هؤالء احملدثني الذين  :ا من قريش ابملدي ة وتكر كعب األحبار فقالحيدث رهطً 

، ومعىن الكذب ه ا اخلطأ على (1وإن ك ا مع تلك ل بلو عليه الكذب  ،حيدثون عن أهل الكتاب
 ،أحيا  فيما خيرب به ئأراد معاوية أنه خيط" :ابن حبان يف كتاب الققاتا قال ل ة أهل احلجا  كم
وإمنا  ،للكتاب ال لكعب "ل بلو عليه الكذب" :الض              م  يف قوله :وقال غ ه ،ومل يرد أنه كان كذااب

املعىن الذ  خيرب به كعب عن أهل  :وقال ابن اجلو   ،يقع يف كتاهبم الكذب لكوهنم بدلوه وحرفوه
 .(2 " ال أنه يتعمد الكذبكتاب يكون كذابً ال

في التفسير الخبري يحتمل الرفع ويحتمل النقل عن أهل  قاعدة: ما ورد عن الصحابة

 الكتاب:

فإهنا محر مة علي م أربعني س        ة : ملا دعا موس       ىرض       ي هللا ع  ما قالكمقل ما ورد عن ابن عباس   
فكلُّ من دخل التيه ٍن جاو  العش     رين س     ً ة مات : فدخلوا التيه، (21 املائدة:يتي ون يف األرض

قال: فمات موس   ى يف التيه، ومات هارون قبله. قال: فلبقوا يف .ي  م أربعني س    ة، ف اهض ، يف التيه
ال قل من ابن عباس احتوا عدة ف ذا  (.3يوش  ع كن بقي معه مدي َة اجلبارين، فافتتغ يوش  ع املدي ة 

العش  رين من أص  حاب موس  ى عليه الس  الل، وم  ا قيادة يوش  ع بن أخبار غيبية م  ا: موت من فوق 
أن يكون ابن عباس رفع ا عن ال يب تمل نون لإلس              رائيليني، وم  ا افتتاحه املدي ة.. ف ذه كل ا حت
، وقد ثبت ل ا يف أحادية عن أهل الكتابص              لى هللا عليه وآله وس              لم، وحتتمل أن يكون نقل ا 

هو يوش              ع، فيكون هذا اخلرب مرفوًعا، أما بقية األخبار فتبقى محتملة  مرفوعة أن الذ  افتتغ املدي ة
للرفع أو ال قل عن أهل الكتاب، ويرجع الرفع أن ابن عباس فيما ص              غ ع ه كان يتحرا ع د ال قل 

                                                           

 . 2679 /6الب ار  (1 

 .74 /25عمدة القار   (2 

 .522/ 4.فس  الطرب  (3 
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عن أهل الكتاب بل ي  ى عن ال قل احملض كما س              ب ، والش               أن يف حتقي  ما ُرو  ع ه هل هو 
 صحيغ أل ال.
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  :تفسري التابعني: األصل الثاين
 ؟مصدراً تفسريًيً  هل يعد

 اجلواب: لتفس  التابعني حالتان:
الذ  ورد يف .فس  اآلية املعريف العلمي  الكم ِ  إتا كان املقصود ابملصدر ه ا استمدادَ احلالة األو : 

 .فتفس  التابعني كذلك، ويشبه نوعاً ما ال قل عن أهل الكتاب ،من حية الواقع
التابعي ليس أبعلى من .فس   فتفس ُ  ،كم إليهحتَ  الذ  يُ  إن كان املراد ابملصدر املرجعَ قانية: احلالة ال

يكون  ،.قدل أن .فسَ  الصحايب إتا مل يكن مرفوعاً، أو له حكم الرفع، أو جممعًا عليهو الصحايب، 
ا .س ده من املصادر ُي ظَُر يف مرجحاتٍّ أخر ف ،مع مزية .رجيحية نسبية ك  ه من التفس  االجت اد 

إال أن التفسري عن التابعني األصلية للتفس ، وإال ف و ال يعدو أن يكون رأايً، وأو  م ه هبذا التابعي، 
ُتيزوا بعدهم جبودة الصحابة رضي هللا ع  م، و  كانوا اجليل الذ  .لقى عنحية   له مكانته املتميزة،

ما،  .. ف ذه .ؤنس أن لتفس هم مكانةً د وا ابخل ف م م، وصفاء آرائ م، وهم من أهل القرون املش و 
 ولذا عد ابن .يمية مقاًل .فس  التابعني أحد مصادر التفس  يف مقدمته.

ولذا ي ب ي تكُر أقواوم   يف غ  إمجارييف تا.ه  جةً حُ ولكن تلك ال يعين أن .فس  التابعي يكون 
ر ه  التفس  عن الصحابة، كما قال جماهد لظن غلبة الصواب علي ا  فمن التابعني من .لقى مجيعَ 

وأسأله ع  ا  ووذا  ،، أوقفه ع د كل آية م هرضي هللا ع ه : عرضت املصح  على ابن عباسهللا
فقد رجع كق  »وقال ابن .يمية:  ،على .فس ه وغ مها من أهل العلم ،والب ار  ،الشافعيعتمد يَ 

  ،"قد رجعقال: "وإمنا ، ومل يقل جيب أن يرجع، (1 «من األئمة يف تلك إ  أقوال التابعني
وقال شعبة »لحجية، بدليل قوله بعد تلك: لوليس  ،وبيان الرأ  لالستش اد : رجع( أ  :وقوله

 يعين وغ ه: أقوال التابعني يف الفروري ليست حجًة، فكي  .كون حجًة يف التفس ؟ ،بن احلجا 
 راتب يفء فال يُ يتا أمجعوا على الشإما أصحيغ  وهذا، أهنا ال .كون حجة على غ هم ٍن خالف م

 رجع يفويُ  ،ن بعدهموال على مَ  ،على بعض ن اختلفوا فال يكون قول بعض م حجةً إف ،كونه حجة
، وقال الشوكاين: "وال (2 «قوال الصحابةأ  ل ة القرآن أو الس ة أو عمول ل ة العرب أو إتلك 

: "ِإَتا َجاَءَك الت  ْفِس ُ َعْن جُمَاِهدٍّ، ُسْفَياَن الق  ْورِ  ِ  معىن قول ، ومن ه ا نف م(3 حجة يف أقوال التابعني"
ال للحجيِة، ومن أجل تلك قال الزركشي: "َويف الرُُّجورِي  ،للايجيِغ واالعتبارِ  يعين، (4 َفَحْسُبَك بِِه"

اْلَمْ َع، َوَحَكْوهُ َعْن ُشْعَبَة، َلِكن  َعَمَل اْلُمَفسِ رِيَن  :يلٍّ ِإَ  قَ ْوِل الت ابِِعيِ  رَِوايَ َتاِن َعْن َأْ ََد، َواْخَتاَر اْبُن َعقِ 

                                                           

 .  368 /13( جمموري الفتاوا 1 
 .  13/370( جمموري الفتاوا 2 
 .  6/222( نيل األوطار 3 
 .  1/85( أس ده الطرب  يف .فس ه4 
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، َوَسِعيِد ْبِن ُجَبْ ٍّ، َوجُمَاِهدٍّ، َوقَ َتاَدَة،  ،َعَلى ِخاَلِفِه، َوَقْد حكوا يف كتب م أقوالَ  م  كالضحاِك بن ُمزَاِحمٍّ
، َواحلََْسِن اْلَبْصرِ ِ . َوَأيب اْلَعالَِية  .(1 .."الر اَِيَحيِ 

 ،فيعتمد على أقوال التابعني ،وإن مل يوجد قول من الصحايبقول البعض:  فما الرأي إذن يف 
 ؟(2) وإال فيجتهد

، فيه .سامغ أو غلو جلعله قول التابعي ٍا يعتمد عليه...إمنا يذكر كقولٍّ من مجلة األقوال : 
 .ويستأنس به

حول امل قول عن التابعني فقد تكر امللحوظات  وهكن االكتفاء بذكر ما نقله الزرقاين من ملحوظات
 : .يةاآل
روا ع  م في لب على الظن أن ما يُ  ،ومل يتش  رفوا أبنوار الرس  ول ،أهنم مل يش  اهدوا ع د ال بوة (1

 .فليس له قوة املرفوري إ  ال يب ،من .فس  القرآن إمنا هو من قبيل الرأ  وم

 .لبة والايجيغ أو ع د االحتيا ع د امل ا فيهي ب ي التماس اإلس اد الصحيغ  (2

وأخرا من  ،وخرافات انس  ابت إليه اترة من   دقة الفرس ،على إس  رائيلياتاملرو  ع  م  قد يش  تمل
 .(3بعض مسلمة أهل الكتاب إما  سن نية وإما بسوء نية 

 من أساليب التابعني يف التفسري:
 مقل، بوسيلت ا يتصل هبا كأن يفسر الكلمة ال كع اها وإمنا أبمرٍّ فسر الكلمة كق ًا ما جتد التابعي ي

ب الطرب  وعق   ،"لعلكم .طيعون"قال:  [21ََلَعل ُكْم .َ ت  ُقوَن{ ]البقرة: لقول .عا  تكره:  جماهد .فس 
والذ  أظن أن  جماهًدا أراد بقوله هذا: لعلكم أْن .َتقوا َرب كم بطاعتكم إايه، وإقالِعكم "عليه فقال: 
 .(4 عن َضاللتكم

  

                                                           

 (.  158 /2( الربهان يف علول القرآن  1 
  .2/498أجبد العلول (2 

 .18 /2م اهل العرفان  (3 

 .  1/364الطرب ( 4 
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 علوم القرآن اليت تؤدي إىل فهم اخلطاب القرآين: القسم الثالث
ابإلابنة يف   كالمهوص َ  -.عا  تكره-والوضوع  فاح  األصل يف كالل هللا جل يف عاله البيانٌ 
قُ ْرآً  َعَربِي ا  ( ِإ   أَنْ زَْلَ اهُ 1َالر .ِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي  : عشرات اآلايت القرآنيةكقوله .عا  جمده

لك ك .لمس صعوبة ع د بعض ال اس يف ف م القرآن اجمليد على ، [2، 1َلَعل ُكْم .َ ْعِقُلوَن{ ]يوس : 
 فلماتا؟، هذه اإلابنةمن  مالرغ

، "احتيا  القرآن للتفس  سببه كمال القرآن ونقص اإلنسان" أجب ا على تلك ع د تكر حقيقة:
)الكالم اإلهلي القرآين( صعبًا على املراد من ليت جتعل فهم ما القضاًي اقد تسأل:  كولكن

  اإلنسان؟
 :يتاآليف  املراد من الكالم أسباب صعوبة فهم   ميكن أن حنصر
، فمقال تلك: الكالل، أو املقاصد ال ائية م ه عدل معرفة احملاور الكلية اليت يدور حووا السبب األول:

دد إ  تلك العضو دون أن جير  .قوهاً كليًا حلالة اإلنسان يب ي ظر يف القيال بعملية لعضو محبالط
.. ة األعضاءيقية، وال إ  ار.باط تلك العضو بب، وال إ  اود  من العملجرا له العمليةالذ  ستُ 

  هل هك ه تلك من احلكم الدقي  أو األداء القومي؟.
لذا وضع كلما بعدت األجيال عن العربية، و.زداد غرابت ا    استعمال لفظةٍّ غريبةٍّ نسبياً  السبب القاين:

  .غريب القرآن علمَ  العلماء
واملصطلحات املستعملة يف هذا الباب،  ،عدل االطالري على حقيقة ال اسخ وامل سور السبب القالة:

 فال بد من معرفة علم ال سخ يف القرآن الكرمي. 
، ومقله ال فلة عن  السياق املوضعي ايت( السياق التارخيي لآل ال فلة عن أسباب ال  زول السبب الرابع:

 لآلايت(.
إما لعدل اإلملال بوجوه اخلطاب البالغية اليت يستعمل ا   يف اآلية استشكال أمرٍّ  السبب اخلامس:

 ،أو إبدال، أو التفات من أسلوب إ  أسلوب، أو .قدمي ما حقه التأخ  ،كوجود حذ   ،العرب
كانتشار الضمائر، أو .عدد املراد من   ،لسببٍّ من األسباب أو استشكال الاياكيب الكالميةوالعكس، 

استعمال أو وعدل إدراك احلكمة م ه،  ،أو التكرار واإلط اب ،اللفظة الواحدة، أو لوجود اإلجيا 
فال بد من معرفة فن التوجيه، ومعرفة القواعد التفس ية  ،الك اية والتعريض، واملتشابه واجملا  العقلي

 . أللفاظ الل ويةاخلاصة بدالالت ا
 أو ما حيتمل معاينَ  ،قد .كون الصعوبة راجعًة إ  عدل التمييز بني ما حيتمل معىن السبب السادس:

 .ويدخل يف هذا اجلمع بني ال صوص املتعددة، دل التمييز بني احملكم واملتشابهأ  إ  ع ،متعددةً 
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د من الكالل عموًما، ومن الكالل املرا هذه أهم األسباب اليت .صعب على القارئ أو املستمع ف مَ 
علول القرآن اليت .ذلل الكالل، وهتيئ العقل اإلنساين عن  نتكلمه ا اإلوي خصوًصا، وقد آن ل ا 

 .(1 موجه إ  البشرية إ  ف م املراد من اخلطاب القرآين ال ليكون أقربِ 
 يف ثالث آفات:  ب اطِ ب من ف م مراد املامل اطَ يت ُت ع اآلفات الوقد حصر الراغب األصف اين 

 ، راجعة إ  اخلطاب إما من ج ة اللفظ أو من ج ة املعىن :األو 
راجعة إ  امل اطب وتلك لضع  .صوره ملا قصد اإلنباء ع ه أو قصور عبار.ه عن .صوير  :والقانية

  .م زه ع  ا -عز وجل  -ما قصد اإلنباء ع ه وخطاب هللا 
وإما لش ل  ،إما لبالدة ف مه عن .صور أمقال تلك من امل اطبة وتلك ،راجعة إ  امل اطب :والقالقة

ف   جائز أن يشمل كافة  -وإن كان موجودًا يف بعض امل اطبني ابلقرآن-خاطره ب  ه وتلك 
 .(2 امل اطبني إت من املستبعد أن يكون ال اس قاطبة ال يف مونه

 
 يف األصول اآل.ية:ما يتعل  هبا  فصل فل

                                                           

 ٍا تكر ه ا أبسلوب آخر.  بعضٍّ فقد أشار إ   155(انظر: الفو  الكب  مع شرحه ص1 
 . 398مقدمة .فس  الراغب األصف اين ص(انظر: 2 
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  العلمية الكليةحماوره و  ،اصد القرآن الكرميمق: األصل األول
 الكلية اليت يدور حوهلا: احملاور  املقاصد و مما يسهل فهم القرآن الكرمي أن نعرف 

وألن تلك يقول ، احملاور الكلية اليت يدور حووا القرآن الكرمي حتديدعلماؤ  يف  اجت دفقد 
 :ومن منات  تلكموالها، مولي ا و م  م وج ٌة هو  على التدبر فقد فُِتغ لكل ٍّ 
     : (1)هـ( إىل أن القرآن يدور حول ستة مقاصد505)ت أواًل: ذهب الغزا 

 . (2 وهو شرع معرفة هللا .عا  ،األول: يف .عري  املدعو إليه املقصد
 . (3 القاين: يف .عري  طري  السلوك إ  هللا .عا  قصدامل
 ، وهو يعين وص  الدار اآلخرة.(4 لوصالالقالة: يف .عري  احلال ع د ميعاد ا قصدامل
 . (5 الرابع: يف أحوال السالكني وال اكبني قصدامل
وكش   ،وإيضاع خما ي م ابلربهان الواضغ ،اخلامس: يف محاجة الكفار وجمادلت م قصدامل

 . (6 َتاييل م وأابطيل م
ستعداد إبعداد السادس: يف .عري  عمارة م ا ل الطري ، وكيفية التأهب للزاد، واال قصدامل

 ،اع اط  وقُ امل ا ل  راقَ السالع الذ  يدفع سُ 
ل عن .دب  هِ فمن تَ  ،  هللا .عا  والبدن مركبإزل من م ا ل السائرين  وبيانه أن الدنيا م 

 ، احلفاظ على اجلسد اإلنساين  امً ـوال يتم ذلك حىت يبقى بدنه سال ،زل واملركب مل يتم سفره امل 
وأسباب  ،ويتم كالمها أبسباب احلفظ لوجودمها ،فاظ على النسل اإلنساين  احل اونسله دائمً 

 ر فيه قواننيُ كِ ، وتُ وأما أسباب احلفظ لوجودمها فاألكل والشرب، الدفع ملفسداهتما وم لكاهتما
وعليه  ،الدفع ملفسدات تلك البدن وامل اكحة، واحلالل واحلرال، واالختصاص ابألموال، وأسبابِ 

 . (7  القانون اجل ائي واحلدود حفاظاً على احلياةال زايل  تكرَ 

                                                           

 قرآن الكرمي. ( ع د التدريس امل  جي  األكادهي( يطلب من الطالب ضرب أمقلة على كل فقرة من آايت ال1 
 . 25( جواهر القرآن ص2 
 . 28( جواهر القرآن ص3 
 . 30( جواهر القرآن ص4 
 . 31( جواهر القرآن ص5 
 . 32( جواهر القرآن ص6 
 . 32( انظر: جواهر القرآن ص7 
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فقد ُسى مقاصد العلول اليت حيوي ا القرآن  أُل   هـ(،543)ت وأما تلميذه ابن العريب اثنياً:
 وقد اختصر هذه القالثة الطاهرُ  ،(1 «وأحكال ،و.ذك  ،.وحيد»علول القرآن(، وهي ثالثة أقسال: 

  .بن عاشور يف أمرين: موعظة و.شريع
  ، ومعرفة اخلال  أبُسائه وصفا.ه وأفعاله قائق ا، دخل فيه معرفة امل لوقات يالتوحيد قسم ف

والظاهر عن أخالط و.ص      فية الباطن واحلش      ر،  ،واجل ة وال ار ،والوعيد الوعدُ ويدخل يف علم التذك  
 املعاصي،
األمر وال  ى  حظو  ،ضارلال افع وامن العمل يف قسم كله   التكلي ُ  :األحكاليدخل يف و 

وتكر (، والقاين: كقوله 162 البقرة: وإوكم إله واحد، مث مقل له فاألول: كقوله (2وال دب 
("، 51 املائدة: وأن احكم بي  م(، والقالة: كقوله 55 الذارايت: فإن الذكرا . فع املؤم ني

وات ومن الذ  األرض هللا الذ  خل  سبع ُس : وبني أن آايت القرآن قد .رجع إ  آيتني كقوله

، (3 (56 الذارايت: وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون: ه(، وقولِ 12 الطالق: مقل ن...
ا وأربعمائة وسبعة آال  علم وسبعون أل  علم على عدد كلم  علمً نيمخس .تفرري لتكون أهناتكر و 

طل  دون اعتبار .ركيبه وهذا م طلع...إت لكل كلمة ظاهر وابطن وحد وم  أربعة القرآن مضروبة يف

 .(4ى وال يعلمه إال هللا عز وجل حصَ  ُ ا ال يٍوهذا على االستيفاء يف تلك كله وما بي  ا من روابط 
 وقد سب  أن تكر  معىن هذه املصطلحات: "ظاهر وابطن، وحد ومطلع" ونفي ا .فس  الباط ية.

 ليها القرآن مخسة:إىل أن العلوم اليت اشتمل ع هـ(1176) لدهلوياثلثاً: وذهب ا
و.  دخ  ل  ،وعلى رأس                 ا القرآن الكرمي ،علم الت  ذك  ابح وآالئ  ه: وه   ا .  دخ  ل كلم  ات هللااألول: 
أنه يدور حول معرفته لتعلم  اإلنس       ان، ويس       تق ُ  جُ ي ِ  َ يف القرآن الكرمي جتده ي ُ  ب الطر َ ل ِ وق َ  .ال بوات

، اهد  الص            راط املس            تقيم، امل تلك الكتاب ال : احلمد ح رب العاملني، الر ن الرحيمالتذك  ابح
 .ريب فيه...وهكذا

  .علم التذك  أبايل هللاالقاين: 

 .علم التذك  ابحلياة األخرا ابتداء من مقدماهتا وأول تلك املوتالقالة: 

  .ية: وهي اليت هتم املرء يف عبادا.ه ومعامال.ه وأخالقهو علم األحكال احليالرابع: 

 (5  والت قيةُ  دل وفن احلوار مع الفرق امل الفة: ليأيت مع التص       فية والتحلية الت ليةُ علم اجلاخلامس: 
حية بني هللا طري  امل عم علي م،  (7 الفاحتة:وال الض            الني غ  امل ض            وب علي مكقوله .عا  

                                                           

 . 540( قانون التأويل ص1 
 .1/71الربهان يف علول القرآن، 542قانون التأويل ص (2 

 .542يل صانظر: قانون التأو  (3 

 .540قانون التأويل ص (4 

 .بتصر  يف الاي.يب 19الفو  الكب  ص( 5 
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اض وتكر الذين أعرض  وا عن احل  اس  تكباًر وا.باًعا ل هواء عن علم وهم امل ض  وب علي م أو عن إعر 
 .عن طلب العلم وهم الضالون، وكل من الفرقتني ال يص ون للح 

  .حياة هذه العلول هي اليت حتو  احلياة وهبا كان القرآن م  ا َ  
على الكق  الطيب  هـ( إىل أن القرآن الكرمي اشتمل1250رابعاً: وذهب الشوكاين )ت 

فَ ر ْطَ ا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍّ{ ]األنعال: ََما وأحاط ك افع الدنيا والدين  ،من مصا  املعاش واملعاد
َ اُه يف ِإَمالٍّ ُمِبنيٍّ{ ]يس:  :، ويقول عز وجل[38 ، وأما مقاصد القرآن [12َوَُكل  َشْيءٍّ َأْحَصي ْ

 ف ي ثالثة مقاصد: ،الكرمي اليت يكررها
 . (1 اتاملقصد األول: إثبات التوحيد، والقاين: إثبات املعاد، والقالة: إثبات ال بو 

 :(هـ1379)ت النورسيسعيد بديع الزمان  : ذهبخامًسا
 األلوهية وال بوة واحلشر والعدالة( بي ما هي ع د الرا   كما تكر ال ورسي إ  أهنا .دور حول 

 ولكن الرا   است دل  القدر( بدل العدالة.
دان مقصالقرآن الكرمي  مقاصدَ  أنف ا  هـ(1393وأما الطاهر بن عاشور )ت :سادًسا

، لك ك جتد فرد ويستقل، ولو أضا  التوحيد لكان جديرًا أن يُ (2 والتشريع ،: مها املوعظةاث ان
  .ل ا إ   انيةالطاهر .وسع يف تكر املقاصد يف مقدمة .فس ه فأوص

إ  أن القرآن الكرمي يدور حول محاور  هـ(1416)ت: وذهب الشيخ حممد الغزا  ابعً سا
 مخسة: 

، لكون الدال على خالقه، والقصص القرآين، والبعة واجلزاء، والايبية والتشريعهللا الواحد، وا
وهي احلقائ  الكربا اليت بسط ا القرآن الكرمي، ليستمد م  ا املسلمون القيم القرآنية اليت وضع ا 

 .(3 هللا لتقود املسلمني ابلقرآن إ  اليت هي أقول
لك ه اسايسل في ا حىت صار األمر .عداداً وتكر عبد الر ن السعد  بعض مقاصد القرآن، و 

 .(4 لشعب اإلهان، خمتلطاً ببعض الضوابط التفس ية
القرآن  وهكن القول أبن سورة  الفاحتة( املباركة حتو  املقاصد األساسية الكلية اليت يدور حووا

 كتايب  اإلسالل يف سبع آايت(.يف  ، ويراجع .فصيل تلك الكرمي

                                                           

 . 3( إرشاد الققات ص1 
 . 65 /1( التحرير والت وير 2 
  .( انظر: احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي3 
 .4انظر: القواعد احلسان ص( 4 
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 ـزيل القرآن الكرمي:املقاصد الغائية لتن
واليت  اجمليد ي ب ي أن يت به ه ا إ  الفرق بني ما تكر من احملاور اإلمجالية اليت يدور حووا القرآن

ُساها حجة اإلسالل ال زايل مقاصد القرآن، وبني مقاصد القرآن األساسية أ  أهدافه ال ائية اليت 
 :اآليتنزل من أجل ا، واليت هكن .ل يص ا يف 

 .[107ََوَما أَْرَسْلَ اَك ِإال  َرْ ًَة لِْلَعاَلِمنَي{ ]األنبياء: وللعاملني  ،لر ة ابلعاملنيا األول:
{ ]اإلسراء: يَ ْ ِد  لِل يِت ِهَي أَقْ َولُ  َِإن  َهَذا اْلُقْرآنَ  :هداية األكوان، و.ربيت م ابلقرآن الثاين:

د  فيه القرآن لليت هي أقول، فقد يكون تلك ، و.را اآلية مطلقة، فلم حيدد هللا اجملال الذ  ي [9
يف: اجملال ال فسي، وقد يكون يف اجملال الايبو ، وقد يكون يف اجملال االجتماعي، وقد يكون يف 
اجملال االقتصاد ، وقد يكون يف اجملال السياسي، وقد يكون يف جمال العالقات العامة، وقد يكون 

د، والتوا ن بني مطالب الدنيا واآلخرة، وهكذا، وقال ريب يف جمال التوا ن بني مطالب الروع واجلس
ُِ  نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنٌي   جل جمده: ُ َمِن ا.  َبَع رِْضَوانَهُ ُسُبَل الس اَلِل{ 15ََقْد َجاءَُكْم ِمَن ا  ُ ( يَ ْ ِد  بِِه ا
 .[16، 15]املائدة: 
هدا ور ة  كتسميته ابودا  من .سميات القرآن الكرمي:ه اوداية نستفيد .فصيل هذو

زل من  ون  (، والشفاء174 ال ساء:وأنزل ا إليكم نورا مبي ا (، وال ور3 لقمان:للمحس ني
ُساه هللا و  (،50 األنبياء:وهذا تكر مبارك أنزل اه (، والذكر82 اإلسراء:القرآن ما هو شفاء

حم  الكتاب  الدستور املكتوب(ُساه (، و 103 آل عمران:واعتصموا  بل هللا مجيعا حباًل 
 (،58 يونس: قل بفضل هللا وبر ته فبذلك فليفرحواوالر ة  (،2-1 الزخر :والكتاب املبني

هذا بصائر بصائر الو  (،57 يونس:قد جاء.كم موعظة من ربكموعظة املو 
 .(20 اجلاثية:لل اس

 ة مع ال يب صلى هللا عليه وآله وإنك لايا الرعاية اإلوية صاحبت مراحل .كون اجلماعة املؤم
 .وسلم حلظة حلظة، وخطوة خطوة

والدليل على تلك قول  ،نى هللا هذا الكتاب الفرقاولذا َُس    اجلانإعجا  اإلنسان و  :الثالث
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن أَيْ.ُوا ِكِْقِل َهَذا الْ رب ا الر ن سبحانه و.عا :  ُقْرآِن اَل أَيْ.ُوَن َُقْل لٍَِِن اْجَتَمَعِت اإْلِ

 . [88ِكِْقِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُ ْم لِبَ ْعضٍّ َظِ  ًا{ ]اإلسراء: 
فالفرقان ، [1َ.َ َباَرَك ال ِذ  نَ ز َل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه{ ]الفرقان:  وميكن أن نستدل بقول هللا:

َ ِإن ُه َلَقْوٌل َفْصٌل{  (فصل   كتابه أبنهقد وص  هللاو من معانيه: التفري  بني البي ة املعجزة واخلرافة، 
والصواب واخلطأ، واحل  ال هكن أن يظ ر على يد نيب ، فيفصل بني احل  والباطل، [13]الطارق: 

الب ار  َعْن َأيب ُهَريْ رََة قَاَل: قَاَل ال  يبُّ صلى دون أن .وجد معجزة .قبت نبوة هذا ال يب، ولذا روا 
 ،َما ِمقْ ُلهُ آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشرُ  -أ  من البي ات املعجزة-َما ِمَن األَنِْبَياِء َنيب  ِإال  أُْعِطَي    :هللا عليه وسلم

َا َكاَن ال ِذ  أُو.ِيتُ  ُ ِإيَل   :َوِإمن   ُ  .((فََأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكقَ َرُهْم اَتِبًعا يَ ْوَل اْلِقَياَمةِ  ،َوْحًيا َأْوَحاُه ا
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ُلونَُه حَ َوإشباري حاجات ال فس بتالوة القرآن:  ،لتعبدا :الرابع َ اُهُم اْلِكَتاَب يَ ت ْ    ال ِذيَن آ.َ ي ْ
أَي َُّ ا ال  اُس َقْد َجاَءْ.ُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِ ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُُّدوِر  ، َايَ (1 [121ِ.اَلَو.ِِه{ ]البقرة: 

، واملواعظ مجع موعظة وهي .رقي  القلوب كا خبئ يف (57نَي{  يونس: ٌة لِْلُمْؤِم ِ َوُهًدا َوَر َْ 
 ال يوب من املآالت امل وفة اليت جيب أن حيذر م  ا اإلنسان.

لو أتملت يف ال ظال التعبد  يف القرآن  -وهللا-ة، وإنك ال ظم العباديفالقرآن يدل على أمجل 
حلياة اإلنسانية، و.عجب من .عدد جماالت ال ظال والس ة املقبولة لرأيت إعجا ًا حقيقًيا يف . ظيم ا

التعبد  يف اإلسالل من الصالة إ  الزكاة إ  الصيال إ  آداب الكالل، و.ر.يب أنظمة الطعال، 
 و. سي  طريقة امل ال، وإقامة احلياة على أمجال مقال.. فما ال ظال التعبد  يف حقيقته؟

، وليس .قييًدا ت االستمتاري ابحلياة اإلنسانيةالبشر إ  أقصى درجا يوصلالذ  إنه ال ظال 
 حلرية اإلنسان كما يقول ال افلون والعابقون واملدمرون حلياهتم وحياة اإلنسانية.

  ة للبشريةيقيوضع أسس القواعد التشريعية الدستورية والقانونية اليت .ص ع احلياة احلق اخلامس:
ولذا قال هللا .عا : َِإ   أَنْ زَْلَ ا إِلَْيَك اْلِكَتاَب  ألمهيته،ف ذا املقصد داخل يف اوداية إال أن ا أفرد ه 

ُ ُ{ ]ال ساء:  ُِِ  َولِلر ُسوِل ِإَتا 105اِبحلَْ ِ  لَِتْحُكَم َبنْيَ ال  اِس ِكَا أَرَاَك ا [، وقال سبحانه: َاْسَتِجيُبوا 
فأخرب التشريعات القرآنية ال اية من سبحانه ا رب  حدد[، وقد 24َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم{ ]األنفال: 

 [.179{ ]البقرة: يف اْلِقَصاِص َحَياةٌ ََوَلُكْم  :أهنا .ص ع احلياة احلقة كما يف قوله جل جالله
يف احلياة الدنيوية واألخروية، وهذا املقصد داخل يف: الر ة،  القسط( حتقي  العدل  السادس:

ألمهيته البال ة، وألنه معياٌر مطل  ال هكن أن يقيد خبال  مقاييس  واوداية إال أنه ي ب ي أن يُفرد
ابملسؤولية واملرجعية فإهنا . ت ي  كق ة ال بد من .قييدها مقل مقياس احلرية  فإنه ال بد من .قييدها

، أما العدل فال يقيد، و د الكالل ع ه مبقواًث يف حية .بدأ حرية اآلخرين واحلفاظ على اجملتمع
، ومبدأ العدل من أكقر املبادئ انتشارًا يف القرآن اجمليد، ومن أمجع آاي.ه: ن اجمليد بصورة مدهشةالقرآ

ُِِ  َوَلْو َعَلى أَنْ ُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْينِ   َواأْلَقْ َرِبنَي ِإْن َاَيأَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ُكونُوا قَ و اِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَ َداَء 
ُ ُ َأْوَ  هِبَِما َفاَل .َ ت ِبُعوا اْوََوا َأْن .َ ْعِدُلوا َوِإْن .َ ْلُووا أَْو .ُ ْعرُِضوا فَِإن  َيُكْن َغِ ي   ُ َ َكاَن ِكَا ا أَْو َفِق ًا فَا ا

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِت  ا، وقوله: [135.َ ْعَمُلوَن َخِب ًا{ ]ال ساء:  َ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ  ُ ْلُقْرىَب َويَ   َْ ى َِإن  ا
  .[90َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْ َكِر َواْلبَ ْ ِي يَِعُظُكْم َلَعل ُكْم َ.ذَك ُروَن{ ]ال حل: 

  مقرتح مشاريع حبثية:
لعل بعض الباحقني أن جيعل  قه ملقارنة مبدأ العدل يف الكتب القالثة: القرآن والتوراة واإل يل  

ية . فخ يف شيء م  ا يف روع الع صرية اإلسرائيلية بصورة غريبة، ومقل فإنك .شعر أبن التوراة احلال

                                                           

 . 1/273( انظر: أُساء القرآن يف الربهان يف علول القرآن 1 
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تلك يف اإل يل  إت جتد أن بعض ال صوص . فخ يف روع الع صرية اإلسرائيلية أو املسيحية خبال  
 مبدأ العدل. 

وكالم ا ه ا ليس عن تكر م اقب كل قول، ف  اك فرق بني الع صرية التمييزية املكروهة وبني 
ُتْم َخْ َ أُم ةٍّ ُأْخرَِجْت ألهنم يقرؤون يف كتاهبم:   ، فقد يقول لك قائل: املسلمون ع صريونالعدل َُك  ْ

{ ]آل عمران:   ُِ َ ْوَن َعِن اْلُمْ َكِر َو.ُ ْؤِمُ وَن اِب فأجبه وقل له: مل  [110لِل  اِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِ  َو.َ   ْ
يف واإلحسان ياًل مطلًقا بل مقيًدا بتطبي  ما يؤد  إ  العدل يذكر هللا أن املسلمني خ  أمة .فض

وقال بعدها قريًبا م  ا عن أهل الكتاب:  {،أتمرون ابملعرو  و.  ون عن امل كرَالعاملني، ف  ا قال: 
ُِ  آَ َء الل ْيِل وَ  ُلوَن آاَيِت ا ُهْم َيْسُجُدوَن{ ]آل عمران: َلَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُم ٌة قَائَِمٌة يَ ت ْ

 تل الفاسدين.كما   فمدع الصاحلني[113
أن هللا أيمر املسلمني أن يطالبوا أهل ال .كاد .صدق نظرًا للضخ اإلعالمي لإلسالمفوبيا و 

يَل َُقْل اَيأَْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيءٍّ َحىت  .ُِقيُموا الت  ْورَا ، فيقول:الكتاب أبن يطبقوا كتب م َة َواإْلِ ِْ
ُ ْم َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك طُْ َياً  وَُكفْ  ًرا َفاَل أَتَْس َعَلى اْلَقْوِل َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم َولََيزِيَدن  َكِق ًا ِم  ْ

 .[68اْلَكاِفرِين{ ]املائدة: 
َ اُهْم  :هللا يف قولهوهذه املقاصد ال ائية من نزول القرآن الكرمي أمجل ا  ب ك ت اٍب ف ص ل ن اه  ََوَلَقْد ِجٍ ْ

 .[52لَِقْولٍّ يُ ْؤِمُ وَن{ ]األعرا :  ع ل ى ع ل ٍم ه ًدى و ر مح  ةً 
ملاذا ينبغي أن نعرف حماور القرآن اجمليد؟ وملاذا ينبغي أن نعرف املقاصد الغائية للقرآن 

 العظيم؟
 : الكلية وال ائية ميملعرفة مقاصد القرآن الكر  أعظم فائد.ني
 .الكلية لقرآن يف ضوء هذه املقاصدال صوص اجلزئية يف اف م  الفائدة األوىل:
م إلي ا اكَ ، ف ي الكليات اليت حتُ يف ف م آيةالرجوري إلي ا ع د االختال  الفائدة الثانية: 

 .اجلزئيات
 من أهم الكتب اليت تكلمت عن املقاصد القرآنية: 

يف معرفة مقاصد الت زيل القرآين  إت الشريعة  صلغ أن .كون مراجعَ اصد الشرعية .كتب املق
. تمي يف است باطاهتا إ  القرآن الكرمي، ومن أهم الكتب اليت ظ ر في ا محاولة حصر مقاصد الت زيل 

 القرآين:
 ه (.505أليب حامد محمد بن محمد ال زايل الطوسي  ت  "جواهر القرآن" (1
، ه (751مدرا  السالكني البن القيم  ت :مقل ،آنية والسلوكيةالكتب اليت .رصد املعرفة القر  (2

 .فحقيقته .ل يص ملقاصد الفاحتة ومقاصد القرآن الكرمي
ه ( ف و يف مقاصد الشريعة أ  يف مقاصد القرآن، 794املوافقات أليب إسحاق الشاطيب   (3

 ومن أتمل كتاب املقاصد فيه رأا تلك بيً ا.
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ا على أساس الدوران حول مقاصد القرآن مقل كتاب: بعض كتب التفس  أقام ا أصحاهب (4
مفا.غ ال يب أو التفس  الكب  للرا  ، فما أكقر ما جتده يقول مقاًل: واألصل أن القرآن 

أ  ل  ه من اخلل ، وقد أفاد فضيلة  ي د  اإلنسان ملعرفة احل  لذا.ه، ومعرفة اخل  ل  ه
    من تلك. -ر ه هللا- العامل الرابين اومال: محمد عبد هللا درا 

 املدخل إ  مقاصد القرآن الكرمي للدكتور عبد الكرمي حامد . :وصدر مؤخراً كتاب (5
 النقل التارخيي: ح ج ب  بني وأنواره اهلادية يف احلياة، و  ،بني تدبر القرآن اجمليد، ومقاصده الكلية واجلزئية

يف ال قل األسطور  هر كق ًا عرب  مقبولٍّ غ   إي ااًل غلو ا و .لمس ع دما .قرأ بعض كتب التفس   
وإنك لتعجب من وتلك ٍا يشوش مجال املعاين القرآنية،  ،األقاصيص اإلسرائيلية، وأحيا ً خارج ا

كتب التفس ، وله دوره يف حجب الفكر عن التدبر يف موضع العربة، والتفكر يف بعض  كقر.ه يف 
، وما  لت وهللا أعجب من اآلايت والكلماتسرار يف إحكال الب اء القرآين، والبحة عن احلكم واأل

عن نظم القرآن.. أ.عر  ما  -ر ه هللا–الشعور اجلانيب الذ  يعاي  املرء ع دما يقرأ كالل اجلرجاين 
 الشعور اجلانيب؟

أن اجلرجاين هو الذ  لفت األتهان إ  إحكال القرآن ٍا ُساه  -أ  يف نفسه-املرء  يُقَذ  يف ُروريِ 
وعلى الفضل العظيم الذ  حباه هللا عبده عبَد القاهر اجلرجاين إال أنك جتد القرآن صرحًيا م(، ظْ  ال َ 

َالر قول رب ا .عا  تكره: م ذ نزل يدلك على أن حكيم محَكم، وتلك يعين إعجا  نظمه، كما يف 
َك آاَيُت اْلِكَتاِب احلَِْكيم{ ( .ِلْ 1َامل  قوله جل تكره: يف ، و [1.ِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم{ ]يونس: 

  .[2، 1( َواْلُقْرآِن احلَِْكيِم{ ]يس: 1َيس   :قوله جل جمده، ويف [2، 1]لقمان: 

التلذت ابست را  الفرق بني التعب ات الدقيقة يف السور القالث.. ف ذا يف  -أيدك هللا–وأ.رك لك 
م ظْ ذ  عرب ع ه اجلرجاين ر ه هللا ابل َ وص  القرآن ابحلكمة، فتعال لايا وص  القرآن ابإلحكال ال

َالر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آاَي.ُُه مُث  ُفصِ َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيمٍّ َخِب ٍّ { ]هود: يقول: جل جالله لتسمع ربك 
1]. 

ُحُجباً غليظة بي ك  نُ و ِ كَ إن الل ة وراء .فاصيل القصص اليت مل .رد يف الكتاب وال يف الس ة املقبولة يُ 
 مقاصد القرآن، وأنواره اوادية يف احلياة، وأسراره البانية لل فس واجملتمعات، وأ هاره اليت .عيد وبني

َوِإَتا َوَرَد ": -ر ه هللا-واحلال كما قال السيد محمد رشيد رضا  ،االطمٍ ان والرضا للقلوب الذابالت
َ ا َأْن َ ْزَِل أبَِن  َما أَْوَحاُه هللاُ ِإَ  يف ُكُتِب أَْهِل اْلِمَلِل أَِو اْلُمَؤر ِِخنَي َما خُيَاِلُ   بَ ْعَض َهِذِه اْلقَصِص، فَ َعَلي ْ

َ ا اِبلت  َوا.ُِر الص ِحيِغ ُهَو احلَْ ُّ  ،نَِبيِ هِ  َوَخرَبُُه ُهَو الص اِدُق، َوَما َخاَلَفُه ُهَو اْلَباِطُل، َوَ ِقُلُه خُمِْطٌئ  ،َونُِقَل إِلَي ْ
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ْساَل  أَْو َكاِتٌب، َفاَل  َ ةً َعَلى اْلُقْرآِن، َواَل نَُكلِ ُ  أَنْ ُفَسَ ا اجْلََواَب َعْ ُه، فَِإن  َحاَل الت ارِيِخ قَ ْبَل اإْلِ هُ ُشب ْ ِل نَ ُعدُّ
َجاِل َسَ ِدَها، َواَل .َ َوا.ُ َر َكاَنْت ُمْشَتِبَ ةَ اأْلَْعاَلِل َحاِلَكَة الظ اَلِل، َفاَل رَِوايَةَ يُوَثُ  هِبَا لِْلَمْعرَِفِة الت ام ِة ِبِس َِة رِ 

، َفَكاَن ِبَدايَ  َا انْ تَ َقَل اْلَعاملَُ بَ ْعَد نُ ُزوِل اْلُقْرآِن َمْن َحالٍّ ِإَ  َحالٍّ َة اَترِيخٍّ َجِديدٍّ يُ ْعَتدُّ ِبِه اِبأْلَْوَ ، َوِإمن 
ُب َعَلْيِ ْم   .(1 "َأمْجَِعنيَ  َأْن يُ َؤر ُِخوا بِهِ  -َلْو أَْنَصُفوا  -لِْلَبَشِر، َكاَن جيَِ

فمما .عجب م ه أن حياول بعض م أن يتكل  يف التوفي  بني ما ورد يف التوراة املوجودة من أن اليت 
، فإتا جاء هنر هللا بطل هنر ربت موسى هي اب ت فرعون، وما ورد يف القرآن من أهنا امرأة فرعون

 معقل، فالقرآن هو امل يمن.

آين إلحكال القرآن أمشل من التعري  الذ  وضعه اجلرجاين بل إنك ع د التأمل جتد الوص  القر 
 واعلم أن ليس ال ظم إال أن .ضع كالمك الوضع الذ  يقتضيه علمُ  "فاً مراده: م، فإنه قد قال معر ِ ظْ لل َ 

ت، فال .زيغ ع  ا، وحتفظ الرسول اليت جِ ال حو، و.عمل على قواني ه وأصوله، و.عر  م اهجه اليت هنُ 
 أن ي ظر يف وجوه َتل بشيء م  ا. وتلك أ  ال نعلم شيٍاً يبت يه ال اظم ب ظمه غ رُست لك، فال 
للكتاب: ف و  -عليه السالل-.. فقارن هذا مع التعري  الذ  .راه يف سورة هود (2 "هكل ابب وفروق

مث فصلت ب اء على هذا اإلحكال، وتاك يعين ضرورة  ،مايابطة ف ي محكمةٌ  ،كتاب أحكمت آاي.ه
ة املقاصد العامة لآلايت يف مُجَِل ا اليت .كونت م  ا، مث مراعاة مقاصد اآلايت اليت كونت محوراً مراعا
مث مراعاة  ،، مث مراعاة مقاصد اآلايت اليت كونت احملاور امل تلفة ضمن السورة الواحدةيف السورة محدداً 

مشروري عليه يف  أس   ج الذ امل مقاصد السور اليت كونت قسماً من القرآن اجمليد، وتلك  مد هللا 
، ، وهو التفس  الذ  صدر م ه سورة الفاحتة بع وان  اإلسالل يف سبع آايت("بصائر املعرفة القرآنية"

 .وسورة ال ساء بع وان: بة احلياة اإلنسانية
 

  

                                                           

 . 2/374 ارامل( 1 
 . 81دالئل اإلعجا  ص( 2 
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 األصل الثاين: 
 غريب القرآن 

 ال امض من الكالل، وهو ، دعُ إتا ب َ ب رَ ال ريب من غَ تعريفه: 
 ،يف القرآن الكرميع د بعض امل اطَبني الحاً: هو العلم امل تص بتفس  األلفاظ ال امضة واصط
 معاني ا كا جاء يف ل ة العرب.  و.وضيغِ 

 ولكن: كيف يوجد الغريب يف القرآن مع أنه نزل بلسان عريب مبني؟.
  سبب الغرابة:

ا عن امل طقة العربية املركزية إما أن يكون عدل معرفة الكلمة لبعض األقوال الذين يسك ون بعيدً 
  احلجا (، 

عن  من أنوار ال بوة، "فكلما  والبعدِ مع .قدل الزمان ع د ال اس ضع  الل ة وإما أن يكون 
 :أ  ،نسبيةه ا ليست مطلقة وال عامة بل هي ال رابة فبعدت أنوار ال بوة  ادت ظلمات اجلاهلية"، 

غ علي ا لِ مع أن الكلمات اليت اصطُ  ،دون بعض نيابل سبة لبعض السامع اً اللفظ غريب قد يكون
وال شك »ولذا قال ابن اوائم املصر :   أفصغ الكلمات وأمجل ا يف موضع ا من ركا كانتابل ريبة 

ع د  اً مش ور  ع د ش صٍّ  فُرب  لفظٍّ يكون غريباً  ،ومها أمران نسبيان ،أن ال ريب يقابله املش ور
 . (1 «آخر

ة(؟ هل نعين أهنا مستنكرة عند بعض الناس استنكارًا خيرجها من بكلمة )غريب ماذا نعين
  حيز اللغة؟
لفاظ القرآنية كست كر، ومل ي قل ل ا املسلمون وال أهل الكتاب وال ليس شيء من األف !كال
  .من ال احية الل وية واحدةقرآنيةٍّ  العرب اعايضت يف  من فصاحت ا على لفظةٍّ أن  املشركون

لقرآن، عرتض بعض املعاصرين للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم على لغة اقد يقال: لرمبا ا
، والذين تغلبوا هم املسلمون، فرمبا تعصب املسلمون، فلم ينقلوا ولكن التاريخ يكتبه الغالبون

 ذلك؟
أواًل: لو أخفاه املسلمون ألظ ره املايبصون، وقد نفي ب و ال ض  إ  الشال، وبقي الي ود يف 

ي قل ع  م شيء من تلك، كما أن بقااي الدول اليت عاصرت املسلمني يف الرول وفارس  اليمن، فلم
ما  الت موجودة، ومل ي قلوا تلك مع حرص الطاع ني م  م على نقل كل ما يؤد  إ  الطعن يف 

 القرآن الكرمي.
قل ا ل ا ون، من ال احية املع وية اعايض املشركون والي ود على القرآن اعاياضات كق ةاثنًيا: 

َلهُ ِمْن .ِْلَقاِء نَ ْفِسي  فقالوا مقاًل:القرآن .فصياًل،  ْلهُ ُقْل َما َيُكوُن يل َأْن أَُبدِ  َاْئِت بُِقْرآنٍّ َغْ ِ َهَذا َأْو َبدِ 

                                                           

 . 485( التبيان .فس  غريب القرآن ص 1 
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 ويف أول سورة الفرقان نقل هللا ل ا كقرة ٍا قالوه وأشاعوه،، [15ِإْن أَ. ِبُع ِإال  َما يُوَحى ِإيَل { ]يونس: 
، ولكن مل ي قل الطعن يف عربية القرآن، بل كان اعاياض م يف ابب وي قل ا هللا أبلفاظ ا بدقة مت اهية

ل وعلى مبادئ العد ،مبدأ التوحيد الذ  يرفضونهالسمعيات على اإلويات وال بوات وأمقاوا، مقل 
أما من ال احية الل وية املساواة بني العريب والعجمي واألبيض واألسود.. واإلحسان، فقد أبوا مقاًل 

 فقد بلغ إعجاهبم ابلقرآن الكرمي حًدا وصل إ  أن ُسوه سحرًا. 
ُ ُ َعْ ُه ، قَاَل  أََنساثلقًا: نقل ل ا الصحابة رضي هللا ع  م أخبارًا بدقة مت اهية مقل  ، َرِضَي ا

َن َفَكاَن َيْكُتُب لِل  يبِ  صلى هللا عليه وسلم فَ َعاَد َنْصرَانِي ا َكاَن َرُجٌل َنْصرَانِي ا فََأْسَلَم َوقَ رَأَ اْلبَ َقرََة َوآَل ِعْمَرا
ُ َفَدفَ ُ وُه فََأْصَبَغ َوَقْد َلَفظَْتُه ا  ُ أَلْرُض فَ َقاُلوا َهَذا َفَكاَن يَ ُقوُل َما َيْدرِ  مُحَم ٌد ِإال  َما َكتَ ْبُت َلُه فََأَما.َُه ا

ُ ْم نَ َبُشوا َعْن َصاِحِبَ ا فَأَْلُقوُه َفَحَفُروا َلهُ فََأْعَمُقوا فََأْصَبَغ َوَقْد َلَفظَْتُه ِفْعُل مُحَم دٍّ َوَأْصَحابِِه َلم   ا َهَرَب ِم  ْ
ُ ْم فَأَْلَقْوُه َفَحَفرُ  ُقوا وا َلهُ َوأَْعمَ اأَلْرُض فَ َقاُلوا َهَذا ِفْعُل مُحَم دٍّ َوَأْصَحابِِه نَ َبُشوا َعْن َصاِحِبَ ا َلم ا َهَرَب ِم  ْ
 َلُه يف اأَلْرِض َما اْسَتطَاُعوا فََأْصَبَغ َقْد َلَفظَْتُه اأَلْرُض فَ َعِلُموا أَن ُه لَْيَس ِمَن ال  اِس فَأَْلَقْوُه.

ف ذا كله يدل على دقة نقل الصحابة رضي هللا ع  م، فلو طعن املشركون يف عربية القرآن 
 لت اقلوا هذا على أوسع نطاق.

 :-رمحه هللا–صادق الرافعي  الغرابة عند مصطفى
ال رابة .لك األلفاظ ال ريبة ع  م..  ج ل املتأخرين كعاين ال رابة سبب ا ما تكر ه، فيعود إ 

ر ه –مصطفى صادق الرافعي ه ا بسبب ج ل سامع ال بسبب اللفظة من حية هي، ولذا رأا 
 ا ية ال يستو  يف العلم هبا أهلُ   ،أن األلفاظ ال ريبة هي األلفاظ املستحس ة يف التأويل -هللا

، ال ادر احلسن حنو غريب اللؤلؤ :أن ال ريب مع اه -ر ه هللا-، فحاصل ما أراده (1 وسائر ال اس
 .ةاملفردات ال ريبة حنو سبعمائة لفظقد تكروا أن و 

ن وحلس ه مومصطلغ  ال ريب( ليس تم ا له، وإمنا بياٌن ل سبته إ  من ج ل كلمًة من الكلمات، 
ومقال تلك: إن جاءك  ائر يزور صاحبك الذ  جتلس جبواره، فأنس به صاحبك، حية قلة استعماله، 

 وأنس هو بصاحبك، مث مضى، فقلت لصاحبك: من هذا ال ريب؟
ف و غريب ابل سبة لك، وفوجٍت أبن صاحبك يقول لك: هذا الرجل العبقر  املتفوق يف الدراسة، 

 من مكانته وم زلته؟  ف ل كونه غريًبا ع ك يعين التقليلَ والتجارة فالن، ولك ك ال .عرفه، 
 اجلواب: ال! والذ  ي ب ي أن حتاول أنت معرفة األلفاظ ال ريبة ع ك لتزول غرابت ا.

 
 
 

                                                           

 . 57( إعجا  القرآن ص1 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 250
 

 

 أقسام:  أربعةأقسامه: ميكن تصنيف الغريب إىل 
 :الكلمةغريب األول: القسم 
أو قليل االستعمال  ،تعمال يف ل ة العربقليل االسوهو يف القرآن الكرمي، بقلة هو ما استعمل و 
، (1 َوَس َ  ،حنو: ُكب اراً، ِسجِ يل، وَقب، قسورة، ال يلتكم ،دون قبيلة مع فصاحته وجزالته يف قبيلةٍّ 

 .(2 راء فاألو  ل ة ُتيم وسائر العرب، والقانية ل ة احلجا  وكالمها يف القرآنوحنو: أ  م ك بر ء، وبَ 
 الغريب:ن هذا النوع ممن أمثلة و 

قال ابن عباس:  ،[37ََعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِ َماِل ِعزِيَن{ ]املعار :  :تكره قول هللا .عا 
 . واستدل بقول عبيد بن األبرص: أ  ع دما يتحلقون ِحلًقا ص  ة متفرقة( احلَِلُ  الرقاق :العزون

 افجاؤوا ي رعون إليه حىت                 يكونوا حول م ربه عزي 
: ََرب  َ ا افْ َتْغ بَ ي ْ َ َ ا َوَبنْيَ قَ ْوِمَ ا اِبحلَْ ِ  َوأَْنَت َجدُّه ما قوله .عا   وقال ابن عباس: ما ك ت أدر 

 ،.قول: .عال أفاحتك يحىت ُسعت اب ة ت  يزن احلم   وه ،[89َخْ ُ اْلَفاحِتِنَي{ ]األعرا : 
ُتْم َصاِدِقنَي{ ]السجدة: ََمىَت َهَذا اْلفَ  :أقاضيك، وَّف سورة السجدة :يعىن  :يعىن ،[28ْتُغ ِإْن ُك  ْ

َِإ   فَ َتْحَ ا َلَك فَ ْتًحا ُمِبيً ا{  :وقوله ،[26وقوله: ََوُهَو اْلَفت اُع اْلَعِليُم{ ]سبأ:  ؟مىت هذا القضاء
، ولكن ، وع د التأمل ستجد أن كلمة الفتغ ه ا أعم  وأقوا وأقول من كلمة القضاء(3 [1]الفتغ: 

 . عباس أراد .فس  الكلمة بشيء م  ا ابن
لعدم السعة اليت ال يدرك بعض املتأخرين حقيقة معناها التقييدات التقييد: وهو  غريب: القسم الثاين

 يف علوم العربية:
{ ]األنبياء: كقوله تعاىل جده:    حل  ق   ك م  اب  املفردات األربع وذا ، ف[112}ق ال  ر ب   اح 

، هو الايكيب يف تا.ه مل يف م املرادو  سامعٌ  هست كر بل ال ريب الذ  رها االايكيب ليست غريبة، 
 حكمه أبن يكون ابحل ؟ طلبَ السائل د ي ِ قَ ىت ي ُ جالله ابلباطل ح فيقول: وهل حيكم جل  

 هنا نقول للسائل: 
ه لتدرك ما خفي ع ك التفس  وقواعدَ  ال بد أن .درك علول العربية.. ي ب ي أن .ف م أصولَ 

ونقول  ،ي تمي إ  ال ريب ابعتبار غرابة االستعمال على املتأخرين كل عليك، ف ذا املوضعُ شوأَ 
فيه اباًب يعقده أهل العلم، فيتكلمون  للسائل أيًضا: يساعدك ه ا أن .تعر  إ  علم املعاين  إت جتدُ 

 الفرق بني فيه عن املساواة واإلجيا  واإلط اب، كما أنك ي ب ي أن .تعر  يف قواعد التفس  إ 

                                                           

 . 26/219( التحرير والت وير 1 
 .52إعجا  القرآن ص (2 

 .  3 /6( الطرب  3 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 251
 

 

من ربه أن حيكم، ف و يسأله أن يفصل  الصا ُ  السائل، فع دما يطلب الصفة اإليضاحية والتأسيسية
ا قاله  الفريقني قبل هذه اآليةِ  هللا .عا  جمده حية تكر ،بني الصاحلني واملتآمرين اجملرمني طوياًل، ٍو

َ ا يف الز بُوِر ِمْن ب َ عن الصاحلني:  ْعِد الذ ِْكِر َأن  اأْلَْرَض يَرِثُ َ ا ِعَباِدَ  الص احِلُوَن{ ]األنبياء: ََوَلَقْد َكتَ ب ْ
هللا  مَ ل ِ عَ اجملرمني قبل تلك وبعد تلك، وختم السورة هبذه اآلية، وبداًل من أن ي ُ هللا تكر ، وقد [105

ل، فيقول: يف الكال -أ  يُفصِ ل-مه أن يُط ب أن يقول: رب احكم، عل   املظلولَ  الصا َ اإلنساَن 
واإلط اب يف الدعاء من أفعال أويل األلباب، واملشتاقني إ  أن يكونوا يف ك   رب احكم ابحل ، 

 الفرق بني املساواة واإلجيا  واإلط اب، فيقول:  -ر ه هللا–ويبني األخضر  الوهاب، 
 "ِهَي املساواُة َك  "ِسْر ِبذِكرِه            أتديُة املعىن بلفظٍّ َقْدرِهِ  140
َقِسمْ                وأِبقل  ِمْ ُه ِإجياٌ  ُعِلمْ  141  َوْهَو إ  َقْصرٍّ َوَحذ ٍّ ي  ْ
ُ قَ ررَْي الباِب"          وعكسه يُعَرُ  ابإلط ابِ  143  ُ  َك"الزْل رعاَك ا
 ِلشْوقٍّ اْو َُتَكُّنٍّ يف ال  فسِ          جييُء ابإليضاِع بَ ْعَد الل بسِ  144
 .كريرٍّ اعاياضٍّ اْو .كميلِ              ِل والتذييلِ وجاَء ابإلي ا 145

للر ن، وأفادت التشوق لوقوري  يف الدعاء بزايدة تكر صفةٍّ  فكلمة َابحل { أفادت التلذتَ 
يف احلياة اإلنسانية،  اتتشريعات ُترر الظلمصارت الو  ،مٍّ لْ يف األرض إ  ظُ  احل  بعد أن حتول احلكمُ 

 ر ن.للن بتلك الصفة العظيمة وأفادت اإلي ال يف شعور املؤم
، لإليضاع والق اء ال للتأسيس، أ  احكم ابحل ه ا جاء التقييد وكذلك ي ب ي أن نعلم أن 

غ ك ال حيكم به كما .فعل أنت، فمن تا الذ  يطلع على خفااي الصدور، و   وأنت ال حتكم إال به
 ؟ ابحل  إال هللا الذ  حيكم ما يتعل  ابلذرة م ما بلغ عدلهفيأو حيكم 

ويف السورة تاهتا اليت ورد في ا هذا األسلوب يف الطلب بني هللا دقة حكمه ابحل ، فقال: 
ًٍا َوِإْن َكاَن ِمقْ َقاَل َحب ةٍّ ِمْن َخرْ  َ ا هِبَا ََوَنَضُع اْلَمَوا ِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِل اْلِقَياَمِة َفاَل ُ.ْظَلُم نَ ْفٌس َشي ْ َدلٍّ أَ.َ ي ْ

 .[47ِسِبنَي{ ]األنبياء: وََكَفى بَِ ا َحا
 ملحوظة: ما الفرق بني اإلطناب والنشر؟

  : اإلط اب هو .فصيل استلزمه ما سبقه، وال شر: .فصيل مل يستلزمه ما سبقه.
 املشكل، واملتشابه، وال ريب.جمموعة علول قرآنية هي: وهذا القسم يت ا عه 

 :بنيته الداخلية يفتصر ف العائد إىل اختالالتصريف: وهو غريب : لثالثاالقسم 
 :وهو نوعانبب يت ا،  الكلمةَ   ُ لحِ والتصري : هو ما يُ  

وي حصر  ،: جعل الكلمة على صيٍغ خمتلفٍة بضروٍب من املعاينالنوع األول من التصريف
واملقصور  ،املفعول واسمِ  ،الفاعل واسمِ  ،واُسي الزمان واملكان ،واملصدر ،يف التص   والتكب 

 : واملمدود
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ن قبله(   مَ لُ  ْ  َ   يفإهنا أتيت كعىن الفاعل  خالِ  ك ليفة  ،ما جاء على وزن فعيلمثلته فمن أ
 ووذه الكلمة معانٍّ أخر.، وكعىن املفعول  خملو  خيلفه من بعده(

َِإْن  :يف قوله .عا  شأنه لمدخ :مقل ، ابفتغ امليم وضمِ  على و ن مفعل ومن أمقلته ما جاء
َ ْوَن َعْ ُه نَُكفِ ْر َعْ ُكْم َسيِ ٍَاِ.ُكْم وَ جَتَْتِ ُبوا َكَبائَِر مَ   .[31{ ]ال ساء:نُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرِهًاا .ُ   ْ

 ما الفرق بني: م دخل، وم دخل هنا؟
 الكب ة أبمرين:  جمت بَ  -جل جمده-هللا وعد 

، عدل إيقاري العقوبةها عن اخلل ، و ايَْ وتلك يعين سَ  ،، والتكف  الت طية والساياألول: .كف  السيٍات
 له مع يان  صفتان(: و والقاين: ال مدخل الكرمي، 

مكان دخووم سيكون  وهذه القراءة .بني ل ا أن ، ابلفتغ( {مدخالً .بي ه قراءة  فع: َال معىن األول: 
ه ابلكرمي يقتضي أن يكون نفيساً يف نوعه جيذب األنظار يف طيبه وحس ه، مكر ماً ب في فُ كرهاً، ووصْ 

 .آلفات والعاهات ع ه، وابر.فاري اومول واألحزان ودخول الكدر يف عيش من َدخلها

ف ذه القراءة  ،سيكون إدخاوم كرهاً  :أ  ، ابلضم( {دخالً مُ .بي ه قراءة اجلم ور َال معىن القاين: 
ْدَخاَل ابِ ، الئقاً هبم يف أعلى درجات التشري  سيكون أ .تكلم عن هيٍة إدخاوم،  ْلَكَرِل فَوَصَ  اإْلِ

ْدَخاَل َيُكوُن َمْقُروً  اِبْلَكَرِل كما قال .عا : َيَ ْوَل حَنُْشُر اْلُمت ِقنَي ِإَ  الر  َْ  ِن َوْفًدا{ ِكَْعىَن َأن  َتِلَك اإْلِ
ُ  ِفيِ ْم: َال ِذيَن حُيَْشُروَن َعلى ُوُجوِهِ ْم ِإ  َجَ   مَ 85]مرمي:  { ]اْلُفْرقَاِن: [ َعَلى ِخاَلِ  َمْن قَاَل ا

34]. 
 ،واإلبدال ،كالزايدة واحلذ   ،: تغيري الكلمة ملعىن طارٍئ عليهانوع الثاين من التصريفال
َلُ ْم َرجع إ  هذا ال وري قوله .عا  تكره: ، فمن ال ريب الذ  يَ واإلدغال ،والقلب وََكْم أَْهَلْكَ ا قَ ب ْ

 .[74مرمي : ] {ِمْن قَ ْرنٍّ ُهْم َأْحَسُن أاََثاًث َورِئْ ًيا
ِمْن ُرْؤيَِة اْلَعنْيِ ِفْعٌل ِكَْعىَن َمْفُعولٍّ ، فاومز ابومزمن العشرة اجلم ور  فكلمة }رئيا{ قرأها

: الر ِْئُي اْلَمْ َظرُ َوقَاَل اْبُن ، َكالطِ ْحِن َوالسِ ْقيِ   َوقَاَل احلََْسُن: َمْعَ اُه ُصَورًا ،َعب اسٍّ
 : َراي ًِ{ أبو جعفرالون وابن تكوان و ن غ  مهز قبتشديد الياء موقرأها 

 فماذا يكون أصلها؟
َلْت مَهَْز.ُُه إبِِْبَداِوَا اَيًء مُث   ،اْلَمْ َظرِ الرؤية كعىن ِمَن أصل الياء املشددة مهزة َأْن َيُكوَن  حيتمل ُس ِ 

َن ِمَن اْلَماِء َلُه ِمَن احْلُْسِن   َعَطشِ َأْن َيُكوَن ِمَن الر  ِ  ِضدِ  الْ  َتَملحيْ أُْدِغَمْت اْلَياُء يف اْلَياِء، وَ  أِلَن  الر اي 
 ن.سَوال  َضارَِة َما ُيْسَتَحبُّ ويستح

بَِياءٍّ َساِكَ ةٍّ بَ ْعَدَها مَهْزٌَة َوُهَو َعَلى اْلَقْلِب  (اًٍ يَورِ  َوقَ رَأَ أَبُو َبْكرٍّ يف رَِوايَِة اأْلَْعَمِش َعْن َعاِصمٍّ 
 َكأَن ُه ِمْن رَاَء. قَاَل الش اِعُر:َوَوْ نُُه ِفْلًعا، َو 

 .. ِمْن أجل َهَذا َهاَمُة اْليَ ْوِل أَْو غد.وَُكلُّ َخِليلٍّ َرآين فَ ُ َو قَاِئلٌ 
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: من ال ظر، من الر ِ   .بكسر الراء، ومن املراءاة  فاختل  التصري ، ونتج ع ه ثالث معانٍّ
، فالعلم به أهم من معرفة معىن واحدحصول املعاين امل تلفة املتشعبة عن  وفائدة التصريف:

 . (1 يف تات الكلمة، وال حو نظر يف عوارض ا نظرُ  ألن التصري َ   ال حو
 :(2)اآلتية ه يف ابب الغريب األمثلة  ومما يبني أمهيت  

  ،تا صرف اها ا.ضحتفإ ،مب مة كلمةٌ   (وجداملقال األول: كلمة  
دًا، فنقول ُتْم ِمْن ُوْجدُِكم{  أ : اْستَ ْ ىَن  يف املال: و ج د  و ج  ََأْسِكُ وُهن  ِمْن َحْيُة َسَك  ْ
وم ه قول ال يب  ،(3)أ  املست ين عن غ ه، : احلمُد ِح الَ يِنِ  الواِجدِ تلك قووم ومن، [6]الطالق: 

د بلي الواجد واملقصو ، ( رواه أبو داود( يَلُّ اْلَواِجِد حيُِلُّ ِعْرَضُه َوُعُقوبَ َتهُ صلى هللا عليه وآله وسلم:  
أ  ٍاطلة ال ين الذ  يُطلب ليقضي الدين الذ  عليه لآلخرين، فيلو  احلدية متالعًبا لٍال يعطي 

 ال اس حقوق م.
ده  الشيء و ج دت :الضالة يفنقول و   داان، ج  و  أج 
دتالغضب يفنقول و  د  على فالن : وج   دة، وج  م  أ وج 

داً،  :احلزن ويف  وج د به احل ز ن  و ج 
 . ما ط لب و جوداً وو ج د  

(املثال الثاين:  مهزة السلب، إت  قسط( كعىن جار،  دخلت علي ا ( اليتأقسط َتتل  عن  )ق س   
مث أدخل ا ، الظاملون اجلائرون :أ ، [15ََوأَم ا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا جِلََ   َم َحطًَبا{ ]اجلن:  :فقوله .عا 

َ حيُِبُّ  :قوله .عا ، فعىن أ ال الظلم أ  عدلك علي ا اومزة، فأ الت اجلور  أقسط(  ُ ََوأَْقِسطُوا ِإن  ا
 العادلني.  :أ  [9اْلُمْقِسِطنَي{ ]احلجرات: 

 ل وم ركوبَ س       " (25)حممد:هلم ل  ســـو   :تفســـري قوله تعاىل يف يقال الزخمشـــر املثال الثالث: 
من ال علم له ابلتص   ري  واالش   تقاق  وقد اش   تقه من الس   ؤل ،وهو االس   ايخاء (الس   ول  من ياملعاص   
ون إال من قلة ع ايت م ابلبحة وما أو.ى الزال   ،اقد  لت في ا األقدال قدهً ، وقال أيض        اً: "(4 "امجيعً 

علي م أن العلول  يا لو ق  دره ح  ق  دره مل  ا خفداد العلول ال  دقيق  ة علم  ً والت ق  حىت يعلموا أن يف ع  ِ 
وكم آية  ،كربة إال هومُ                ها القيودَ  وال يفكُّ  ،ها املوربةدَ قَ إت ال حيل عُ   إليه وعيال عليه  ا مفتقرةٌ كل  

والوجوه  ،  ابلتأويالت ال قةسْ اخلَ  وحدية من أحادية الرسول وقد ضيم وسيمَ  ،زيل       من آايت الت 
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يري د ب ه  (1 " م   ه من دب وال يعر  قبياًل  ،ن أتول ليس من ه ذا العلم يف ع  وال نف ألن مَ   الرث ة
  .، ومقله علم التصري لم البيانع

 .(2 (72 البقرة: دارأمت في اافقوله .عا   يفالراغب  هقاليراجع ما و 
 :لعائد إىل اختالف التعدي ابحلروفاالتعدي: وهو غريب : الرابعالقسم 

ُروهَنَا .َ ْفِج ًا{ ]اإلنسانقوله .عا : مقل  ِ يُ َفجِ   ُ ً ا َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد ا يف عمول فاملعتاد  ،[6: ََعي ْ
، ف ذا أسلوٌب االمتالء :ه ابلباء ليتضمن معىناوإمنا عد  وليس  هبا(، م  ا، يشرب أن يقال: امل اطبة 

  وا هبا.بالغي مستقل، ويكون املعىن: يشرب م  ا، ف َ 
 أال تنفر النفوس من هذه التسميات:  غريب القرآن، ومشكل القرآن؟

على بعض م طل  أجع إىل الناس إىل القرآن يف ذاته، ولذا حت: هذه تسميات اصطالحية تر 
، عن ل ة القرآن خاصةقد بتعدوا ال اس  يع ون أنوتلك ألن ، "وحشي"مصطلغ:   غريب القرآن(

مع هجول التج يل الذ   حىت استوحشوا م ه، وحاشا أن يكون م ه استيحاش، ولك  ا طبيعة ال اس
ط، وغذ اه عصر االحتالل الذ  كر ست فيه اجليوش ال ا ية ساد األمة اإلسالمية يف عصور االحنطا

ه اإلنسان، وال شي( أ  ما مل أيلفحج ودها إلبعاد املسلمني عن ل ت م، بي ما  د أن معىن كلمة  و 
ن أطل  هذا املصطلغ هجر القرآن ول تَ شك أن املرء إتا  وقد " :حية قال األث  ابنُ ه استوحش، ٍو
وليس  ،وظ وه املستقبغ من األلفاظ ،عة من امل تمني إ  ص اعة ال ظم وال قرعلى مجا خفي الوحشيُّ 

  :بل الوحشي ي قسم قسمني ،كذلك
وتلك أنه م سوب إ  اسم الوحش الذ  يسكن  ،غريب قبيغ :واآلخر ،حسن غريبٌ  :أحدمها

وحش أن وليس من شرط ال ،وكذلك األلفاظ اليت مل .كن مأنوسة االستعمال ،وليس أبنيس ،القفار

لك تلك أن ال زال وامل اة  ، ويقرِ بُ (3 ..."ال أيل  اإلنس ا بل أن يكون  فراً يكون مستقبحً 
حشة فيجب معرفة ل ة زال الوَ وحشيان لك  ما من أمجل امل لوقات اليت يود املرء لو رآها، وحىت .ُ 

 القرآن، و.عاهده، وعدل هجره.  
  :(4)منشأ الغرابة

 : يت شأ ال رابة يعود إ  اآلمن خالل الساب  وضغ أن م
 .اختال  ل ات العرب (1

 .استعمال القرآن له كاصطالع شرعي خاص: كألفاظ اإلهان واإلسالل والصالة (2
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 ف  إتا قرأ ه ف  ا.بع قرآن  هدالل  ة الس              ي  اق على معىن خ  اص للكلم  ة كم  ا يف قول  ه .ع  ا :  (3
إال إتا ال وري قوله .عا :  هذا أحد معاين اآلية، ومن هذا، و ( أ  بي اه فاعمل به18 القيامة:

، فإن بعض املفس      رين تهب إ  أن املعىن: إتا .ال، (51 احلج: ُتىن ألقى الش      يطان يف أم يته
 .والصحيغ: إتا ُتىن صالع ال اس، وعمل لذلك فإن الشيطان يشوش عليه، ويلقي يف أم يته

 أفضل الشروح لغريب القرآن:

يب أن طري  علي بن م هللا بن عباس رض   ي هللا ع  ما آن عبدعن .رمجان القر  وص   غ   رَ ثِ ما أُ  :أووا
 ،بي  ما جماهد بن جرب  إت مباش          رةبن عباس اعن  ومل ير  اً علي ولكن ،طلحة س          امل بن امل ارق

ذهب وأحيا ً يذكر أن الذ  بي  ما عكرمة، وأحيا ً يذكر أن الذ  بي  ما س              عيد بن جب  ف
بن أيب  يكص      ر ص      حيفة يف التفس        رواها عل :ن ح بلأ د بيف كل األحوال، وقال نقطاري اال

، وقد اعتمد علي ا الب ار  يف (1ا ا ما كان كق ً ل في ا إ  مص              ر قاص              دً حر  لٌ جطلحة لو ر 
 صحيحه، ، دون التصريغ ابسم ابن أيب طلحة.

 أجوبة ابن عباس عن أسٍلة  فع بن األ رق اخلارجي: اثني ا: 
الس    يوطي يف الدر امل قور يف مواض    ع متفرقة  س    ب الكلمات،  وتكر معظم هذه املس    ائل اإلمالُ 

ويف اإل.قان وتكر أنه رواها ابن األنبار  يف الوق  واالبتداء إبس               اده، وأس               د الطرباين م  ا 
-الش         اطئ عائش         ة ب ت عبد الر ن  جمموعة يف معجمه الكب ، وأفردت الدكتورة احملققة ب تُ 

وض    ع  إس     ادها احملققون، وتلك ال ه ع من  ،تألي  مس    تقلهذه األس    ٍلة ب -ر  م هللا مجيًعا
 ومن أمقلت ا: اإلفادة م  ا كما هو معلوٌل يف قواعد التحدية، 

ا ِدَهاًقا قال: أخربين عن قوله :  قال:  والدهاق املآلن ،قال: الكأس اخلمر( 34 ال بأ: وََكْأس               ً
 أما ُسعت قول الشاعر :  وهل .عر  العرب تلك؟ قال: نعم

 (   2ا فأ.رع ا له كأسا دهاقً   را  أات  عامر يرجو قِ 
 : هل هذا جيعل الشعر أصاًل للقرآن؟ ال بد من أن نطرح هنا سؤااًل و 

من أهم و  ،إ  مظ  ان الل   ةيف معرف  ة ل ت  ه جع اجلواب: ال! ب  ل القرآن نزل بلس                ان عريب مبني، ف ُ 
فيه داللة على بطالن قول ع بن األ رق: "الش     عر كما قال ابن األنبار  يف مس     ائل  فمص     ادر الل ة 

وليس  ، للقرآنوأهنم جعلوا الش      عر أص      اًل  ، م على القرآن ابلش      عرمن أنكر على ال حويني احتجاجَ 
إ   :ألن هللا .ع ا  ق ال  ك ذل ك وإمن ا أراد ال حويون أن يقبتوا احلر  ال ري ب من القرآن ابلش              عر

فحقيقة  (3 ("195 الش      عراء:مبني بلس      ان عريب :وقال .عا  ،(2 يوس       :أنزل اه قرآ  عربيا
  .لل ة ابلل ة األمر بيانٌ 
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 عرف الغريب؟كيف ي  

إتا خفي   فقال:رض              ي هللا ع  ما  ابن عباسٍّ كعرفة الل ة حنوها وص              رف ا ونظم ا كما قَ ع د تلك 
ا من ش   يًٍ  إتا قرأ أحدكم، وقال:  (1 (فإنه ديوان العرب  عليكم ش   يء من القرآن فابت وه من الش   عر

 . (2 (فإنه ديوان العرب  فليلتمسه يف الشعر ،القرآن فلم يدر ما .فس ه
رب ا افتغ بي  ا وبني  :ما ك ت أدرا ما قوله .عا  :ابن عباسوكتطبي  عملي لذلك يقول 
 :وهى .قول  يزن احلم    حىت ُسعت اب ة ت (89 األعرا :قوم ا ابحل  وأنت خ  الفاحتني

 (28 السجدة:مىت هذا الفتغ إن ك تم صادقني :وَّف سورة السجدة ،عىن أقاضيكك يأفاحتْ .عال 

لفتغ ال شك أنك ستجد التعب  ابو  ،(3 الذين يفصل بني املظلومني والظاملني يعىن مىت هذا القضاء
 .  إت حتو  معايَن أخرا يف التفس  البياينه ا أدق من القضاء

 من كتب غريب القرآن:
ه ( على خال ، وقال ع ه 210معمر بن املقىن  تعبيدة  يبألوجما  القرآن  ،آنغريب القر أواًل: 

 .(4 القلقش د : هو أول من ص   يف غريب القرآن
وهو من ، ه (276ي ور   ت كتاب  غريب القرآن( أليب محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الد ِ اثنياً:  

ول أخذه أمنوتجًا يف معرفة ، - اجلميعرحم هللا- أمتع كتب غريب القرآن حققه الشيخ أ د صقر
اليت ضم ن  ،خالط إايه كسائل العربية جعله مقصورًا على ال ريب، غ َ ال ريب، فقد محتوايت كتب 
  أتويل مشكل القرآن(، ور. به على ثالثة أقسال:  :بعض ا كتابه

  .حرفاً  26وفسر فيه  ،يف تكر أُساء هللا احلسىن وصفا.ه :األول
هبا من بعض، وفسر  السور أو  ر بعضُ فلم يُ  ،ر .ردادها يف القرآنقُ  ألفاظ كَ يف :والقاين
 .حرفاً  40فيه 

  .السور يف املصح الذ  ر.به على .ر.يب  ،سائر الكتاب :والقالة
وقد تكر ابن قتيبة أن كتابه "هذا مست بط من كتب املفسرين، وكتب أصحاب الل ة 

انبذًا  ،وأشب  ا بقصة اآلية" ،األقاويل يف الل ة مني"، واختار يف كل حر  "أو  ِ العال
فلم  ،واإلكمال ،ه يف الكتاب االختصارَ وكان غرضُ  ،ومنحول التفسري ،ر التأويلمنك  
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 فيقطع م ه طمعَ  ،حىت ال يطول الكتاب :واألسانيد ،وابحلدية ،كتابه ابل حو  حيشُ 
 .(1 املتأدب" وب يةَ  ،املتحفظ

 ه (.437( ملكي بن أيب طالب القيسي  تمن غريب القرآن  .فس  املشكل :كتاباثلقاً:  
ه (، ور.به 330 نزهة القلوب( أليب بكر محمد بن ُعزير السجستاين  ت :غريب القرآن املسمىرابعاً: 

 غريب القرآن(. .فس   التبيان يف  :يف ه (815 ت ابن اوائم املصر  
يف القرن  ت بن محمد الراغب األصف اين   مفردات القرآن( أليب القاسم احلسني :كتابخامساً:  

 ، وهو أش ر كتب هذا الفن.على خال  (اخلامس اوجر 
يب العباس ش اب الدين أ د بن يوس   عمدة احلفاظ يف .فس  أشر  األلفاظ( أل :كتابسادساً:  

 ه (.756 ت احلليب لسمنيا
: تأ د بن محمد بن اوائم   نأليب العباس ش اب الدي (التبيان يف .فس  غريب القرآن سابعاً: 
 ما.ع. ، وهو كتابٌ ه (815
كتب ، وهو أغزر  (ه 1349تالكرمي األنصار  الفراهي   بن عبدعبد احلميد لمفردات القرآن اثم اً: 
 ر من ترعه، وقصر أدرعه.ص  صر به العمر عن إكماله، فقَ لوال أنه قُ  ، وأعظم ا حتقيًقافوائدال ريب 
 مد حسن جبللفضيلة الدكتور محي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي( قاق املعجم االشتاتسعاً: 

من الكتب املعاصرة هو ، و يف أصله رسالة دكتوراه، وهو ع املفردات ألصووارجِ يُ وهو ، ه (1436 ت
 ، ولك ه ال ي ين عن معجم مقاييس الل ة البن فارس، ولذا اخاي.ه على غ هة تات التحقي  املبدريامل م

يفاي فيمر على ابن فارس ي شط أحياً  لتفصيل الكلمة كما يف كلمة  عفو(، وأحياً   على أنك جتد
  الكلمة مر ا.

 
  

                                                           

، واملقدمة حملق  الكتاب وشارحه محمد أمجل أيوب اإلصالحي، وفي ا من (47: ص  للفراهي القرآن من مقدمة ما.عة لكتاب مفردات (1 
 .  تفاصيل ال رِ  الطوال ما .شد ألجل الر ِحالال
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 :األصل الثالث
 أسباب النـزول
الشيخ الطالب زيدان رمحه  وصاغ ذلك، آًيت القرآن على نوعني من حيث النزول: ابتدائي، وسبيب

 هللا:
ْم   مْ       لِ          يٍّ عُ          َدائ      تِ      يب ٍّ وابْ       ِلَسبَ       وال  صُّ ِمْن حيُة ال زول يَ   َْقسٍّ

 النوع األول: النزول االبتدائي: 
  فليس ضروراًي أن .  زل آايت القرآن ألجل سببٍّ معنيٍّ  ،ويشكل القسم األكرب من القرآن الكرمي

انية، حيتو  على هداها يف قضاايها، فال إت القرآن اجمليد دستور العامل األرضي، وبر مج احلياة اإلنس
وقد ربط عامة املفسرين كل آية من آايت األحكال وآايت امل اصمة  يتوق  على سببٍّ يف نزوله.

بقصة .روا يف سبب نزوله، وظ وا أهنا هي سبب ال  زول، واحل  أن نزول القرآن الكرمي إمنا كان 

 (.1 لة، واألعمال الفاسدةلت ذيب ال فوس اإلنسانية، وإ الة العقائد الباط
ُ ْم قوله .عا : » :معظم سور القرآن اجمليد كسورة األنعال مقاًل، ومن أمقلتهومن أمقلته:  ََوِم  ْ

ُ َ لٍَِْن آاَتَ  ِمْن َفْضِلِه لََ ص د َقن  وَ  فإهنا   اآلايت [75{ ]التوبة: لََ ُكوَنن  ِمَن الص احلِِنيَ َمْن َعاَهَد ا
ًء يف بيان حال بعض امل افقني، وأما ما اشت ر من أهنا نزلت يف ثعلبة بن حاطب يف قصةٍّ نزلت ابتدا

 . (2 «طويلة، تكرها كق  من املفسرين، ورو َج ا كقٌ  من الوعاظ، فضعي  ال صحة له
 يكون السبب: وقد  النوع الثاين: النزول السبيب:

 . [189{ ]البقرة: وَنَك َعِن اأْلَِهل ِة...أَلُ ََيسْ  :قوله جل تكره مقل ،جييب هللا ع ه سؤاالً 
َا ُك  ا خَنُوُض  :قوله .عا  جده مقل ،وقعت حتتا  إ  بيان حادثةً  أو ََولٍَِْن َسأَْلتَ ُ ْم لَيَ ُقوُلن  ِإمن 

 نزلتا فيمن قال من امل افقني يف غزوة .بوك يف جملس: ما رأي ا مقلَ  ،اآليتني [65َونَ ْلَعُب{ ]التوبة: 
صلى هللا عليه ألس اً، وال أجَب ع د اللقاء، يعين رسول هللا  ائ ا هؤالء أرغَب بطو ً، وال أكذبَ قر 

 ، ومن أمقلة ال زول السبيب: آايت اإلفك. (3 ..-رضي هللا ع  م-وأصحابه  وآله وسلم
ُ قَ ْوَل ال يِت جتَُ مقل: أو  ،كآايت اللعان  ،حتتا  إ  حكم واقعةً  أو  ُ َع ا اِدُلَك يف َ ْوِجَ ا َقْد ُسَِ

يٌع َبِص ٌ  ُ َ ُسَِ ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإن  ا  ُ ُِ  َوا  .(1 اجملادلة:َوَ.ْشَتِكي ِإَ  ا
 سبب التوسع يف إيراد أسباب النـزول: 

                                                           

  .بتصر 911انظر: الفو  الكب  ص (1 

 .  15( أصول التفس  للعقيمني ص2 
 .  6/408( الطرب  3 
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ُتتلكه  ،، ف "كل من يتصدا لتألي  كتابٍّ يف موضوريٍّ غ  مشبعٍّ اإلكقاراجلمع و  حبُّ  أواًل:
أبو احلسن علي بن أ د  ويقول ،(1 قبسه" كيَ ذْ ليُ   فال ي فك يستزيد من ملتقطا.ه ،توسع فيهمحبة ال

أما اليول فكل أحدٍّ خيايري لآلية سبباً، » أول كتابه يف أسباب ال  زول: يفه ( 468تالواحد   
 . (2 «يف الوعيد غ  مفكرٍّ  ،وخيتل  إفكاً وكذابً، ملقياً  مامه إ  اجل الة

 ل التمييز بني املقبول واملردود من الرواايت. عد اثنياً:
عدل التمييز بني سبب ال  زول احلقيقي، وبني القصة أو احلادثة اليت . در  يف معىن اآلية،  اثلثاً:

 يَُظنُّ معه أنه سبب ال زول لآلية، وليس كذلك.   فيأيت الراو  بلفظٍّ 
صرُيًا يف السببية، بل قد يكون معناه  ليس نصاً  (نزلت آية أو آًيت كذا يف كذا) :قاعدة: قوهلم

 اآلًيت للقصة: ن  مُّ ض  ت  
ٍا قد يس    بب اخللل يف ف م اآلايت أن يظن القارئ أن قص    ة معي ة هي س    بب ال                    زول، وليس    ت 
كذلك، وس          بب ظ ه أنه يرا الراو  يعرب عن هذه القص          ة بلفظ حيتمل الس          ببية وال ي ص علي ا، 

السببية قد يكون مع اه أن القصة املذكورة متضم ة يف اآلية، ويف  فقووم  نزلت يف كذا( ليس نصاً يف
 تلك وضع ابن .يمية القاعدة التالية:

ويراد به اترة أن هذا داخل يف اآلية  ،زول وقووم نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به اترة أنه سبب ال "

قد عر  من عادة الصحابة "، وقال الزركشي: (3 "وإن مل يكن السبب كما .قول عين هبذه اآلية كذا
كذا فإنه يريد بذلك أن هذه اآلية .تضمن هذا احلكم ال أن   يف والتابعني أن أحدهم إتا قال نزلت

يريد ، وأشار الطاهر ابن عاشور إىل أن القائل بنـزول اآلية قد (4 ..."نزووا يفهذا كان السبب 

 ، (5 ، وليس السببيةالتمقيل
ا يو  : ِجيءَ بُرُءوِس اخْلََوارِِ  فَ ُ ِصَبْت َعَلى َدرَِ  ِدَمْشَ ، َفَجَعَل  غالبٍّ قالضغ تلك ما جاء عن أيبٍو

َ ا، َفَجاَء أَبُو أَُماَمَة  َ ا، َوَخَرْجُت أََ  أَْنظُُر ِإلَي ْ ال يب  ُصَد ُّ بُن عجالن صاحبُ ]ال  اُس يَ ْ ظُُروَن إِلَي ْ
 ارٍّ، َوَعَلْيِه َقِميٌص ُس  ُْبالين ، فَ َ َظَر إِلَْيِ ْم فَ َقاَل:َعَلى ِ َ [ صلى هللا عليه وآله وسلم، وكان يل صديقاً 

لَ  َلى حَتَْت ِظلِ  الس َماِء َهُؤالِء، َخْ ُ قَ ت ْ ى حَتَْت ِظلِ  "َما َصَ َع الش ْيطَاُن هِبَِذِه األُم ِة؟"يَ ُقوُوَا َثالاًث"َشرُّ قَ ت ْ
: فَا.  بَ ْعُتُه،  اِر"الس َماِء َمْن قَ تَ َلُه َهُؤالِء ِكالُب ال    يَ ُقوُوَا َثالاًث، مُث  َبَكى، مُث  اْنَصَرَ ، فَ َقاَل أَبُو َغاِلبٍّ

 ،قلت: أجل ،يعين العراق ،مث التفت إيل  فرآين، وأخذ بساعد ، فقال: أنت ببالدٍّ هؤالء به كق ٌ ]
                                                           

 . 23 /1( التحرير والت وير 1 
 . 2( أسباب ال  زول ص2 
  .1/25التحرير والت ويروانظر: ،48صمقدمة يف التفس   (3 

 .1/31الربهان يف علول القرآن (4 

 .1/24التحرير والت وير (5 
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ْعُتَك .َ ُقوُل قَ ْوال ق َ  [،قال: أعاتك هللا أن .كون م  م ، فَ ُقْلُت: ُسَِ  ُِ ْبُل، أَفَأَْنَت قُ ْلَتُه؟ قَاَل: ُسْبَحاَن ا
ُ ُ َعَلْيِه َوَسل َم ِمرَارًا ُِ  َصل ى ا ْعُت َتِلَك ِمْن َرُسوِل ا بل ُسعته من رسول هللا ] ،ِإين ِ ِإًتا جَلَرِ ٌء َبْل ُسَِ

، [وال سبعاً  ،وال ستاً  ، مخساً وال ،وال أربعاً  ،وال ثالاثً  ،وال مر.ني ،صلى هللا عليه وآله وسلم، ال مرةً 
إهنم ل م ا كانوا مؤم ني وكفروا ]قُ ْلُت َلُه: َرأَيْ ُتَك .َ ْبِكي، فَ َقاَل: َرْ ًَة َوُْم، َكانُوا ِمْن َأْهِل اإِلْسالِل َمر ًة، 

اَن، فَ َقرَْأُت، فَ َقاَل: أََما َ.ْسَمُع مُث  قَاَل يل: أََما .َ ْقرَأُ؟ قُ ْلُت: بَ َلى، قَاَل: فَاقْ َرأْ ِمْن آِل ِعْمرَ [، بعد إهاهنم
ُ َ، يَ ُقوُل:  [ َكاَن يف قُ ُلوِب 7]آل عمران:  {فََأم ا ال ِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َ ْيٌغ فَ يَ ت ِبُعوَن َما َ.َشابََه ِمْ هُ َا

اْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ يِ َ اُت{ ]آل مث قرأ: ََواَل َ.ُكونُوا َكال ِذيَن .َ َفر ُقوا وَ ]َهُؤالِء َ ْيٌغ َفزِيَغ هِبِْم، 
يَ ْوَل .َ ب َْيضُّ ُوُجوٌه َاقْ رَْأ ِعْ َد َرْأِس اْلِمٍَِة، فَ َقَرْأُت َحىت  ِإَتا بَ َلْ ُت  [ف ي وم مر.ني [105عمران: 

[ فَ ُقْلُت: اَي أاََب 106]آل عمران:  { ِإهَاِنُكمْ َوَ.ْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأم ا ال ِذيَن اْسَود ْت ُوُجوُهُ ْم َأَكَفْرمُتْ بَ ْعدَ 
ُْم َهُؤالءِ   . (1 ؟ قَاَل: نَ َعْم فَ ُ ْم َهُؤالءِ أَُماَمَة، ِإهن 

 :-وفقه هللا–ويف تكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب  يدان 
 لَْيَس َنصاً قْد ثَ َبتْ  يف َحَدثٍّ م ا     ْت      َزلَ      ْد نَ       ذا ق      ْوُل آيُة ك          وقَ 

 ةِ        ص       َك القِ     لْ    ُن اآلِ  لِتِ    َضمُّ   .َ      َبْل َقْد يكوُن الَوْجُه يف الَقِضَيِة 
 عرف اصطالحات سبب النـزولت  ب أن بناء على ذلك ذهب بعض أهل العلم إىل أنه جي

  :لة، والنصيةاحملتم  
 : من أمقلتهلت، و و في م نز كقووم: فيه أ  لة:حملتم  لسببية افا

إتا أ.يت املرأة من دبرها يف وعن جابر بن عبد هللا: أن ي ود كانت .قول:  املثال األول:
نساؤكم حرث  لكم فأ.وا حرثكم أىن فأنزلت: -قال–قبل ا مث  لت كان ولدها أحول 

عىن املذكور ، ف ذه القصص حتتمل أهنا سبب نزول حقيقي،وحيتمل أن امل(2 (223 البقرة:شٍتم
وأما اإلمال أ د  ،جماعة من احملدثني جيعلون هذا من املرفوري املس دفي ا يدخل يف اآلية... ولذا ف

املس د وكذلك مسلم وغ ه وجعلوا هذا ٍا يقال ابالستدالل وابلتأويل ف و من ج س  فلم يدخله يف

 .(3 "االستدالل على احلكم ابآلية ال من ج س ال قل ملا وقع
أنه خاصم رجالً من األنصار قد ش د بدراً مع  رضي هللا ع ه عن الزب  بن العوال ل الثاين:املثا

: صلى هللا عليه وآله وسلمفقال ال يب  ،ةر  حَ  يف شريج من ال صلى هللا عليه وآله وسلمرسول هللا 
                                                           

ر ؤوط، وصحغ احلدية ، وحسن إس اده األ5/253، وأصله ع د أ د163 /2، املستدرك 7981برقم  (317/  7 املعجم الكب  للطرباين  (1 
  اُسه حزور أو سعيد بن احلزور بصر  وقيل أصب اين،  : أبو غالب(197 /12هتذيب الت ذيب  ، ويف كجموري طرقه

ومل أر يف أحاديقه حديقا م كرا وأرجو أنه ال أبس به وحسن الايمذ   وقال ابن عد  قد روا عن أيب غالب حدية اخلوار  بطوله وهو معرو  به
 .بعض أحاديقه وصحغ بعض ا

  . 1058 /2مسلم( 2 

 . 25 /1التحرير والت وير ، وانظر: 31 /1الربهان يف علول القرآن (3 
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ك؟ فتلو ن عمتِ  أن كان ابن ،فقال األنصار : اي رسول هللا ،(( ب  مث أرسل املاء إ  جارك  اس  اي 
مث  ،مث احبس املاء حىت يرجع إ  اجلدر ، اس  اي  ب  مث قال:  ،صلى هللا عليه وآله وسلم وج ه

حقه يف صريغ احلكم حني أحفظه  صلى هللا عليه وآله وسلمواستوعى ال يب  ،(أرسل املاء إ  جارك(
أحسب هذه اآلايت إال نزلت  فما :الزب  قال ،شار علي ما أبمرٍّ وما فيه سعةوكان أ ،األنصار 
ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َ ُ ْم{ ]ال ساء:  يف تلك   .(1 اآلية [65ََفاَل َوَربِ َك اَل يُ ْؤِمُ وَن َحىت  حُيَكِ 

أن القصة دخلت يف معىن عىن  (فما أحسب هذه اآلايت إال نزلت يف تلكفقول الزب :  
ار  رضي هللا ع ه ظن أن قول ال يب صلى هللا عليه اآلية ال أن اآلية نزلت بسبب تلك، ولعل األنص

أو لعله .سرري فيما قال ومل يرارِي األدب مع ال يب وآله وسلم صلٌغ أو شفاعة وليس حكمًا شرعياً، 
، ولعل صلى هللا عليه وآله وسلم فقال عبار.ه اليت يف م م  ا عدل احلكم ابحل ، وإمنا احلكم ابلصلغ

ى من تلك، فأظ ر له غضبه من سلم أراد من األنصار  أن يكون أُسال يب صلى هللا عليه وآله و 
 رده، وقد استحسن الطاهر بن عاشور ر ه هللا عدل معرفة االسم.

حلق حكمها ابآلية آل أهنا سبب لنزوهلا، ويناقش أن القصة أ  يقرر  -رمحه هللا- والطربي
عن مشول صوٍر مل يدل عليها  ذلك بصورة رائعة تبني أمهية معرفة السياق، وأال يكون عائقاً 

سياق اآلًيت، وسبب املناقشة أال يتوهم القارئ أن األنصاري رضي هللا عنه صاحب القصة 
دخل يف املنافقني الذين يصدون عن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم صدوداً، وهم الذين 

يف الذ  رو  عن "فإن ظن ظان  أن  :فاَسع بعض ما يقول الطربي رمحه هللا ذكروا من قبل..
فال َ :ف زلت الزب  وابن الزب  من قصته وقصة األنصار  يف ِشرا  احلرة، وقوِل من قال يف خربمها:

وقصت ا  ،ما ي بئ عن انقطاري حكم هذه اآلية {وربك ال يؤم ون حىت حيكموك فيما شجر بي  م
تكمني إ  الطاغوت، من قصة اآلايت قبل ا، فإنه غ  مستحيل أن .كون اآلية نزلت يف قصة احمل

 كان إحلاق معىن بعض تلك ببعضٍّ   األنصار ...ويكون في ا بيان ما احتكم فيه الزب  وصاحبه 
واحد، إال أن أتيت داللة على انقطاري بعض تلك من  أو ، ما دال الكالل متسقة معانيه على سياقٍّ 

 .(2  بعض، فيُ ْعَدل به عن معىن ما قبله"
  الصرُية:النصية السببية و 

... وهذه الصي ة ال .كاد .وجد يف األحادية، ولكن أهل وكذا سبب نزول اآلية كذا مقل:
العلم يست بطون الذ  يدل علي ا، ويظ ونه صرحيًا يف السببية فيطلقون عليه: سبب 
ال  زول...فاملصطلغ الدال على سبب ال  زول صراحة هو من قول أهل العلم .عليقًا على الرواية، 

                                                           

 .  7/90، مسلم 1674 /4( الب ار  1 
 (.  524 /8  شاكر ت البيان جامع=  الطرب  .فس (2 
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رضي هللا  عائشة مث ساق حديةَ  ،«ابب سبب نزول الرخصة يف التيمم»: ر ه هللا كقول البي قي
 أهنا قالت:  ، وهو يف الصحيحني(1 ع  ا

  ُِ أَْو  -َِّف بَ ْعِض َأْسَفارِِه َحىت  ِإَتا ُك  ا اِبْلبَ ْيَداِء  -صلى هللا عليه وسلم-َخَرْجَ ا َمَع َرُسوِل ا
ُِ   انْ َقَطعَ  -ِبَذاِت اجْلَْيِش  َعَلى اْلِتَماِسِه َوأَقَاَل ال  اُس  -صلى هللا عليه وسلم-ِعْقٌد ِ  فَأَقَاَل َرُسوُل ا

َعْت َعاِئَشُة َمَعُه َولَْيُسوا َعَلى َماءٍّ َولَْيَس َمَعُ ْم َماٌء فَأََ.ى ال  اُس ِإَ  َأىِب َبْكرٍّ فَ َقاُلوا َأالَ .َ َرا ِإَ  َما َص  َ 
ُِ  أَقَاَمْت ِبَرُسولِ  َواِبل  اِس َمَعُه َوَلْيُسوا َعَلى َماءٍّ َولَْيَس َمَعُ ْم َماٌء. َفَجاَء  -صلى هللا عليه وسلم- ا

  ُِ َواِضٌع رَْأَسُه َعَلى َفِ ِذا َقْد َ َل فَ َقاَل َحَبْسِت َرُسوَل  -صلى هللا عليه وسلم-أَبُو َبْكرٍّ َوَرُسوُل ا
ُِ  صلى هللا عليه وسلم َوا ل  اَس َولَْيُسوا َعَلى َماءٍّ َولَْيَس َمَعُ ْم َماٌء. قَاَلْت فَ َعا.َ َبىِن أَبُو َبْكرٍّ َوقَاَل َما ا

ُ َأْن يَ ُقوَل َوَجَعَل َيْطُعُن بَِيِدِه َِّف َخاِصَرِ.ى َفالَ َهْ َ ُعىِن ِمَن الت َحرُِّك ِإال  َمَكاُن َرُسو   ُ ُِ  َشاَء ا صلى -ِل ا
ُِ   -مهللا عليه وسل َحىت  َأْصَبَغ َعَلى َغْ ِ َماءٍّ  -صلى هللا عليه وسلم-َعَلى َفِ ِذا فَ َ اَل َرُسوُل ا

ِم فَ تَ َيم ُموا. فَ َقاَل أَُسْيُد ْبُن احْلَُضْ ِ  ُ آيََة الت  َيمُّ  ُ َما ِهَى أِبَو ِل بَ رََكِتُكْم اَي  -َوُهَو َأَحُد ال  َُّقَباِء  -فَأَنْ َزَل ا
 . (2 فَ َوَجْدَ  اْلِعْقَد حَتَْتهُ  فَ بَ َعقْ َ ا اْلَبِعَ  ال ِذا ُكْ ُت َعَلْيهِ  :ىِب َبْكرٍّ. فَ َقاَلْت َعاِئَشةُ آَل أَ 

( من 43ف ذه الرواية صرحية يف السببية، وآية التيمم املذكورة اختل  في ا فقيل هي اآلية  
حية جاء يف .صر ع أبهنا آية املائدة، ( من املائدة، وجاءت بعض الرواايت 7ال ساء، وقيل اآلية  

 مع أنه ال يظهر   التصريح ،(3 فَ  َ َزَلْت َاَي أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ِإَتا ُقْمُتْم ِإَ  الص اَلِة{ اآليَةَ احلدية: 
 .الحتمال اإلدراحتها هنا ا نص   أبهنا آية املائدة

 عن رب   ع  وتـ   ،يف السببية صرُية يغةً بعينها لتكون ص صيغةٍ  يعسر حتديد  عند التأمل فإنه و 
جتعل ا  ذه القصةاليت حت  هب القرائن امل تلفةالذ  يُ َقرِ ب املسألة وحيق  أن و ، حقيقي ٍ  سبب نزولٍ 

، ال أنه يدخل ا زول حق  لل اسببً  كانر أن ما تكر  ر .ق ف ذه القرائن ،سببًا لل زول زل أهنا كانت 
 مع اه يف اآلية.

أن أسباب ال  زول قليلة، وأكقر ما يذكره املفسرون ي در  فيما تكر،  يل:ونتيجة هذا التحل
وأغربوا يف ...أولع كق  من املفسرين بتطلب أسباب نزول آ  القرآنوقد قال الطاهر بن عاشور: "

تلك وأكقروا حىت كاد بعض م أن يوهم ال اس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب وحىت رفعوا 

 (.4 "الققة كا تكروا
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 طريق معرفة السبب الحقيقي للنـزول:

أواًل: بوجود عبارة أو قرائن .دل على الص   راحة يف أن ما تكره الراو  هو س   بب ال                   زول حقيقة ال 
"ال حيل القول يف أس            باب نزول الكتاب إال ابلرواية والس            ماري ٍن  الواحد : قاللذا و ص            راحة، 
   : قال رسول هللا وائل قال: قال عبد هللا عن أيب ، ومن تلك ما جاء (1زيل"           شاهدوا الت 

فأنزل هللا .صدي   .((من حل  على هني يستح  هبا ماال وهو في ا فاجر لقي هللا وهو عليه غضبان
مث  .(77 آل عمران:عذاب أليم -فقرأ إ   -إن الذين يشايون بع د هللا وأهاهنم   ا قليال تلك 

 ص     دق لفي   :ما حيدثكم أبو عبد الر ن؟ قال فحدث اه فقال :إن األش     عة بن قيس خر  إلي ا فقال
 :فقال رس  ول هللا  وهللا أنزلت كانت بيين وبني رجل خص  ومة يف بٍر فاختص  م ا إ  رس  ول هللا 

من حل  على هني    :إنه إتا حيل  وال يبايل فقال رس           ول هللا  :(. قلت( ش           اهداك أو هي ه 
(. فأنزل هللا .ص      دي  تلك مث اقايأ هذه (لقي هللا وهو عليه غض      بانيس      تح  هبا ماال هو في ا فاجر 

 ف ذه صرحية أو قريبة من الصرحية. (2 -أ  املذكورة-اآلية
كما يف مب مات   إ  األسباب اليت دعت إ  نزوواواضحة إشارة اثنياً: أبن .تضمن اآلية 
ن أل سلمة أهنا قالت : ي زو الرجال عغالباً، ومقل ما جاء  وم  مالقرآن اليت .بدأ بقوله .عا : 

وال .تم وا ما فضل هللا به بعضكم على وال ي زو ال ساء وإمنا ل ا نص  امل اث فأنزل هللا 

ويف  (3 (35 األحزاب:إن املسلمني واملسلماتفأنزل في ا  :قال جماهد (32 ال ساء:بعض
فاستجاب  ء يف اوجرة بشيء فأنزل هللا ال أُسع هللا تكر ال سا قالت: اي رسول هللا احلاكم رواية

 .(4 (195 آل عمران:...وم رهبم أين ال أضيع عمل عامل م كم من تكر أو أنقى
 مثال على اللفظ احملتمل لسبب النزول، وعالقته بتعدد مرات النزول:

يالً دلهذا املقال الذ  يوقفك على أمهية عدل االغايار بلفظة  نزلت( لتكون  -أيدك هللا–إليك 
 على سبب ال زول: 

: أنزل هللا: َيسألك أهل الكتاب أن . زل علي م رضي هللا ع ه محمد بن كعب القرظيقال 
ال يب صلى هللا عليه وآله كتااًب من السماء{ إ  قوله: َوقووم على مرمي هبتاً  عظيًما{، فلما .الها 

جحدوا كل ما أنزل هللا، وقالوا: ما وأخربهم أبعماوم اخلبيقة،  -يعين: على الي ود-علي م وسلم 
أنزل هللا على بشر من شيء، وال على موسى، وال على عيسى!! وما أنزل هللا على نيب من شيء! 
ُ َ َح   َقْدرِِه ِإْت قَاُلوا  َو.ه، وقال: وال على أحد!! فأنزل هللا جل ث اؤه: ََوَما َقَدُروا ا قال: فحل  ُحب ْ
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ُ َعلَ   ُ أبن قوله فأنزل  -أيدك هللا–، وأنت خبٌ  (1 [91ى َبَشرٍّ ِمْن َشْيءٍّ{ ]سورة األنعال:َما أَنزَل ا
هللا مث تكر آية األنعال إمنا عىن هبا أتكيداً لل زول األول أو إنزاالً آخر على قول من أجا  نزول اآلية 

من آية األنعال ، وحاول بعض م أن يزعم أن هذا املوضع أكقر من مرة، وتلك ألن آية األنعال مكية
أتخر نزوله حىت نزل يف مكة، وتلك تهوٌل شديد عن السياق، واالر.باط بني ما قبل هذه اآلية وما 

 .بعدها ٍا حيتم عدل أتخر نزووا
 :سبب النـزول ال خيصص العامف ،قاعدة: العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

، (1 الفرقان: ليكون للعاملني نذيراملكان إت القرآن نزل ليكون .شريعًا عامًا يتجاو  الزمان وا
ومعىن كون أسباب ال  زول من مادة التفس  أهنا .عني »: ر ه هللا تلك فيقول ابن عاشور ويفصل

 .  (2 «اآلية يُقَصر علي ا  ألن سبب ال  زول ال خُيَصِ ص وليس املراد أن لفظَ  ،على .فس  املراد
رضي هللا َأن  ِهاَلَل ْبَن أَُمي َة  :-رضي هللا ع  ما-  َعب اسٍّ فَعِن اْبنِ مقال تلك: آايت اللعان، 

صلى هللا عليه فَ َقاَل ال  يبُّ  ،ِبَشرِيِك ْبِن َسْحَماءَ  صلى هللا عليه وآله وسلمَقَذَ  اْمرَأَ.َُه ِعْ َد ال  يبِ  ع ه 
ِإَتا رََأا َأَحُدَ  َعَلى اْمرَأَ.ِِه َرُجالً  ! َرُسوَل هللاِ ايَ  :فَ َقالَ  ((،، أَْو َحد  يف َظْ رِكَ اْلبَ يِ َ ةَ    :وآله وسلم

 ((،َوِإال  َحد  يف َظْ رِكَ  ،اْلبَ يِ َ ةَ    :يَ ُقولُ  صلى هللا عليه وآله وسلمَفَجَعَل ال  يبُّ  ؟يَ ْ طَِلُ  يَ ْلَتِمُس اْلبَ يِ َ ةَ 
ُ ُ َما يرَُبِ ُئ َظْ رِ  ِمَن احلَْد ِ  ،َصاِدقٌ َوال ِذ  بَ َعَقَك اِبحلَْ ِ  ِإين ِ لَ  :فَ َقاَل ِهاَللٌ   ،فَ  َ َزَل ِجرْبِيلُ  ،فَ َليُ ْ زَِلن  ا
فَاْنَصَرَ  ال  يبُّ  ،َِإْن َكاَن ِمَن الص اِدِقنَي{ :فَ َقَرَأ َحىت  بَ َلغَ  ،ََوال ِذيَن يَ ْرُموَن أَْ َواَجُ ْم{ :َوأَنْ َزَل َعَلْيهِ 

َ ا ،صلى هللا عليه وآله وسلم : يَ ُقولُ  صلى هللا عليه وآله وسلم َفَجاَء ِهاَلٌل َفَشِ َد َوال  يبُّ  ،فََأْرَسَل إِلَي ْ
ُ َ يَ ْعَلُم َأن  َأَحدَُكَما َكاِتبٌ    فَ َلم ا َكاَنْت ِعْ َد  ،َفَشِ َدتْ  ،مُث  قَاَمتْ  ((،؟فَ َ ْل ِمْ ُكَما اَتِئبٌ  ،ِإن  ا

َا ُموِجَبةٌ  :وااخْلَاِمَسِة َوق  ُفوَها َوقَالُ  َا .َ ْرِجعُ  ،َوَنَكَصتْ  ،فَ تَ َلك َأتْ  :قَاَل اْبُن َعب اسٍّ  .ِإهن  مُث   ،َحىت  ظَ َ   ا َأهن 
فَِإْن  ،أَْبِصُروَها   :صلى هللا عليه وآله وسلمفَ َقاَل ال  يبُّ  ،َفَمَضتْ  ،الَ أَْفَضُغ قَ ْوِمي َسائَِر اْليَ ْولِ  :قَاَلتْ 

َ نْيِ َجاَءْت بِِه أَ  َ الس اَقنْيِ  ،َساِبَغ األَْليَ َتنْيِ  ،ْكَحَل اْلَعي ْ َفَجاَءْت بِِه  ،((فَ ْ َو ِلَشرِيِك ْبِن َسْحَماءَ  ،َخَدجل 
 . ((َلْوالَ َما َمَضى ِمْن ِكَتاِب هللِا َلَكاَن يل َوَوَا َشْأنٌ    :صلى هللا عليه وآله وسلمفَ َقاَل ال  يبُّ  ،َكَذِلكَ 

ا يدل على العمول أن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم طب  اآلايت تاهتا على عوهر العجالين،  ٍو
َأن  ُعَوهِْرًا اْلَعْجاَلين  َجاَء ِإَ  َعاِصِم ْبِن َعِد  ٍّ     َأْخرَبَ َسْ َل ْبَن َسْعدٍّ الس اِعدِ ففي رواية للب ار  أن 

َت َرُجاًل َوَجَد َمَع اْمرَأَ.ِِه َرُجاًل أَيَ ْقتُ ُلُه فَ تَ ْقتُ ُلونَُه أَْل َكْيَ  يَ ْفَعُل َسْل األَْنَصارِ ِ  فَ َقاَل َلُه اَي َعاِصُم أََرأَيْ 
يل اَي َعاِصُم َعْن َتِلَك َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َفَسَأَل َعاِصٌم َعْن َتِلَك َرُسوَل هللِا صلى هللا 

ه وسلم اْلَمَساِئَل َوَعاهَبَا َحىت  َكرُبَ َعَلى َعاِصمٍّ َما ُسََِع ِمْن عليه وسلم َفَكرَِه َرُسوُل هللِا صلى هللا علي
 َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَ َلم ا َرَجَع َعاِصٌم ِإَ  َأْهِلِه َجاَء ُعَوهٌِْر فَ َقاَل اَي َعاِصُم َماَتا قَاَل َلكَ 
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أَتِْ.يِن خبَْ ٍّ َقْد َكرَِه َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَ َقاَل َعاِصٌم ملَْ 
َ ا فَأَقْ َبَل ُعَوهِْ  ُِ  اَل أَنْ َتِ ي َحىت  َأْسأََلُه َع  ْ َ ا قَاَل ُعَوهٌِْر َوا ٌر َحىت  أََ.ى َرُسوَل هللِا اْلَمْسأََلَة ال يِت َسأَْلُتُه َع  ْ

فَ َقاَل اَي َرُسوَل هللاِ أََرأَْيَت َرُجالً َوَجَد َمَع اْمَرأَ.ِِه َرُجالً أَيَ ْقتُ ُلهُ فَ تَ ْقتُ ُلونَُه صلى هللا عليه وسلم َوَسَط ال  اِس 
ُ ِفيَك َويف َصاِحَبِتَك فَاْتَهْب فَْأتِ   ُ  أَْل َكْيَ  يَ ْفَعُل ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َقْد أَنْ َزَل ا

 :اَلَعَ ا َوَأَ  َمَع ال  اِس ِعْ َد َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَ َلم ا فَ َرَغا قَاَل ُعَوهِْرٌ هِبَا قَاَل َسْ ٌل فَ تَ 
َ ا اَي َرُسوَل هللِا ِإْن أَْمَسْكتُ َ ا َفطَل َقَ ا َثاَلاًث قَ ْبَل أَْن أَيُْمرَُه رَ  ُسوُل هللِا صلى هللا عليه َكَذْبُت َعَلي ْ

 . ، فاآلايت عامة(1 وسلم
 :-وفقه هللا–ويف هذه القاعدة يقول الطالب  يدان  

 ُعموَل فَاْلَقْفُو ِلَما َعم  انُتِ لْ     وَسَبُب ال ُّزوِل الَ  خُيَصِ ُص الْ 
، وميكنك أن تقول: العربة بعموم اللفظ ال العموم التقعيدي ال ُيصره ضرب املثال التفصيليقاعدة: 

 خبصوص السياق:
ا حنمل ا على عموم ا، وورود مقال .فصيلي يف السياق ال يعين حصر فعمول األلفاظ جتعل 

ومن أمقلة تلك أن هللا .عا  تكر أحكال ال كاع والت في  يف إلزال احلر ب كاع احلرة العمول عليه، 
ْنَساُن َضِعيًفا{ ]ال ساء:  ُ ُ َأْن خُيَفِ َ  َعْ ُكْم َوُخِلَ  اإْلِ بارة الطرب  [، فأومهت ع28مث قال َيُرِيُد ا
، {يريد هللا أن خيف  ع كمَ أن تلك من أجل آخر حكم يف السياق فقال: " يعين جل ث اؤه بقوله:

وخل  َيريد هللا أن يُيسر عليكم، إبتنه لكم يف نكاع الفتيات املؤم ات إتا مل .ستطيعوا طوال حلرة 
ْول للحرائر، ألنكم ُخِلقتم ، يقول: يس ر تلك عليكم إتا ك تم غَ  مستطيعي الط{اإلنسان ضعيًفا

ضعفاء عجزًة عن .رك مجاري ال ساء، قليلي الصرب ع ه، فأتن لكم يف نكاع فتيا.كم املؤم ات ع د 
.. (2 خوفكم الَعَ ت على أنفسكم، ومل جتُدوا طوال حلرة، لٍال .زنوا، لقل ة صربكم على .رك مجاري ال ساء"

د قبل اآلية ٍا يتعل  أبحكال الشؤون االجتماعية اآلية .قعيد عال لكل ما ور  هولكن الصحيغ أن هذ
وأحكال األسرة وحقوق اليتامى يف سورة ال ساء، وكذلك أحكال األموال والشؤون االستقمارية 
والعالقات األسرية والدولية اليت بعدها.. بل إن هذه اآلية .تعل  ابلتشريعات الواردة يف القرآن كله، 

يريد هللا أن خيف  َ وا الطرب  نفسه يف هذا املوضع عن جماهد:فال يقيد السياق لفظ ا، ولذا ر 
 .(3 يف نكاع األمة، ويف كل شيء فيه ُيسر" {ع كم

                                                           

 .  أ  عظيم ما (خدجل الساقني، و أ  اتم ما وعظيم ما من سبوغ القوب وال عمة (سابغ األليتني، و 1133 /2لم ، مس126/  6( الب ار  1 
 .  (215 /8.فس  الطرب  = جامع البيان ت شاكر  (2 
ق  ع د .فس ه وذه (، وكذا بني عمول هذه اآلايت ملا ورد يف هذه السورة وغ ها ابن ك215 /8.فس  الطرب  = جامع البيان ت شاكر  (3 

   .2/267اآلايت يف
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 :ية الدخول يف العامصورة السبب قطعقاعدة: 
َلِكْن على دخول أفراده يف لفظه، وداللته على تلك . تمي إ  الظاهر  ُحج ةٌ لآلية  اْلَعالُ اللفظ 

َا الذ  نزل ألجله َنص  يف َسَبِبهِ  فالعالُصورَِة الس َبِب أَقْ َوا،  َداَللَُتُه َعَلى ، ظَاِهٌر ِفيَما  َاَد َعَلْيِه، َوِإمن 
َعَلْيِه الس اَلُل  -َجَعُلوَها َقْطِعي ًة يف الس َبِب اِلْسِتَحاَلِة أَتِْخِ  اْلبَ َياِن َعْن َوْقِت احْلَاَجِة، َواَل َيِصغُّ ِمْ ُه 

ُ َغْ َُه ٍِ ا مَلْ ُيْسَأْل َعْ ُه، َوَعَلى َهَذا  ،ْن ُيْسَأَل َعْن بَ َياِن َما حَيَْتاُ  إَ  بَ َيانِهِ أَ  - فَ َيْضِرُب َعْن بَ َيانِِه َويُ َبنيِ 
َتَدأَِة، َلِكْن اَل جَيُو ُ  ََتِْصيُص ُصورَِة الس َبِب  فَ َيُجوُ  ََتِْصيُص َهَذا اْلَعالِ  ِبَدلِيلٍّ َكَ ْ ِِه ِمْن اْلُعُموَماِت اْلُمب ْ

 .(1)اِباِلْجِتَ اِد، أِلَن  اْلَعال  يَُدلُّ َعَلْيِه ِبَطرِيِ  اْلُعُموِل، وََكْونُُه َوارًِدا لِبَ َياِن ُحْكِمهِ 
 ف م ا ﴿مثال ذلك: قوله تعاىل: 

ۡرمت ۡ  [١٩٦﴾ ]البقرة ی   هۡل دۡ ٱم ن   س ر  يۡ ۡستـ  ٱف إ ۡن أ ۡحص 
ْحَصاَر ُهَو َما كَ َماِء اْلَعَربِي ِة يَ ُقوُلونَ َأْكقَ َر ُعلَ أن  -هللار ه -حق  الش قيطي  اَن َعْن َمَرضٍّ أَْو : ِإن  اإْلِ

َن اْلَعُدوِ  فَ ُ َو احلَْْصُر، ، َوأَم ا َما َكاَن مِ ، وََكْسِر الص اِد ِإْحَصاًراُض حُيِْصرُُه ِبَضمِ  اْلَياءِ َأْحَصرَُه اْلَمرَ  :حَنْوِهِ 
،  مبَ ْعضُ َوَعَكَس ، اِد َحْصرًا بَِفْتغٍّ َفُسُكونٍّ : َحَصَر اْلَعُدوُّ حَيُْصرُُه بَِفْتِغ اْلَياِء َوَضمِ  الص  اْلَعَربُ  .َ ُقولُ 

ْحَصاَر ُيْستَ ْعَماَلِن يف اجْلَِميِع.َوقَاَل مَجَاَعٌة: احلَْْصُر   َواإْلِ
  :وال أش رها قوالنعلى أق اْلُمرَاُد يف اآْليَِة اْلَكرِهَةِ يف اْختَ َلَ  و 

َبلَ َوُهَو الر َِوايَُة اْلَمْشُ ورَُة الص ِحيحَ ، َعُدوِ  َخاص ةً اْلُمرَاَد بِِه َحْصُر الْ  :القول األول ، ُة َعْن َأْ ََد ْبِن َح  ْ
ُ ُ َوُهَو َمْذَهُب َماِلكٍّ َوا  .لش اِفِعيِ  َرِ َُ ُم ا

 ت مَوَيطُوَ  اِبْلبَ ْيِت َوَيْسَعى، َوُحج  وُ  َلهُ الت َحلُُّل َحىت  َيرْبَأَ ِمْن َمَرِضِه ، َفَمْن أُْحِصَر ِكََرضٍّ َوحَنْوِِه اَل جيَُ 
[ نَ َزَلْت يف َصدِ  اْلُمْشرِِكنَي ال  يب  196 \ 2:  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْوَْدِ ( ]له .َ َعاَ  َأن  قَ وْ 

ُ َعَلْيهِ  -  ُ َسَبِب ال  ُُّزوِل  ُصورَة، و اَل احْلَُديِْبَيِة َعاَل ِست ٍّ َوَأْصَحابَهُ َوُهْم مُحْرُِموَن بُِعْمَرِة عَ  - َوَسل َم َصل ى ا
ُ  -، َوُرِوَ  َعْن َماِلكٍّ ِكُن ِإْخرَاُجَ ا ِكَُ ص صٍّ َقْطِعي َة الدُُّخوِل َفاَل هُْ   ُ  َأن  ُصورََة َسَبِب ال  ُُّزولِ  -َرِ َهُ ا

 : بَِقْولِهِ « َمرَاِقي السُُّعودِ »َوِإلَْيِه َأَشاَر يف ، ُة الدُُّخوِل اَل َقْطِعي  ُتهُ ظَ ِ ي  
َماِل ظَ  ا ُ.ِصبِ   َواْجزِْل إبِِْدَخاِل َتَواِت الس َبِب ... َواْرِو َعِن اإْلِ

 ُس  ةُ  َحْسُبُكمْ  أَلَْيسَ »:  يَ ُقولُ  َكانَ   أَن هُ  َمرَ عُ  اْبنِ  َعنِ  ، َوال  َساِئيُّ  اْلُبَ ارِ ُّ  َرَواهُ  َما ويؤيد هذا املعىن
ُ ِ  َرُسولِ  ُ ُ  َصل ى - ا  َواْلَمْرَوةِ  َواِبلص َفا ، اِبْلبَ ْيتِ  طَا َ  احلَْج ِ  َعنِ  َأَحدُُكمْ  ُحِبسَ  ِإنْ  - َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ا

دْ  ملَْ  ِإنْ  َيُصولُ  َأوْ  فَ يُ ْ ِد  ِباًل قَا َعاًما حَيُج   َحىت   َشْيءٍّ  ُكل ِ   ِمنْ  حيَِلُّ  مُث   ،  يف  َماِلكٌ ، وروا «َهْدايً  جيَِ
 َوُهوَ  َمك ةَ  َطرِي ِ  بِبَ ْعضِ  ُصررِيَ  اْلَمْ ُزوِمي   ُحزَابَةَ  ْبنَ  َسِعيدَ  َأن  »: َيَسارٍّ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َعنْ  «اْلُمَوط أِ »

ُ ِ  َعْبدَ  فَ َوَجدَ  ، اْلُعَلَماءِ  َعنِ  ْيهِ َعلَ  َكانَ   ال ِذ  اْلَماءِ  َعَلى َفَسَألَ  ، مُحْرِلٌ  ُ ِ  َوَعْبدَ  ، ُعَمرَ  ْبنَ  ا  ْبنَ  ا
 ، ِمْ هُ  َلهُ  بُد   اَل  ِكَا يَ َتَداَوا َأنْ  أََمرَهُ  َفُكلُُّ مْ  َلهُ  َعَرضَ  ال ِذ  َوُمُ  َفذََكرَ  ، احلََْكمِ  ْبنَ  َوَمْرَوانَ  ، الزَُّبْ ِ 

  «اْوَْد ِ  ِمنَ  اْستَ ْيَسرَ  َما َويَ ْ ِد  ، قَاِبلُ  َحج   َعَلْيهِ  مُث   ، ِإْحرَاِمهِ  ِمنْ  َفَحل   اْعَتَمرَ  َصغ   فَِإَتا َويَ ْفَتِد َ 

                                                           

  .(336 ص« ال ية اوامع شرع مجع اجلوامع»، (293 /4«  البحر احمليط يف أصول الفقه»انظر: ( 1 
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ْحَصارِ  اْلُمرَادِ  يف : الق اين  اْلَقْولُ   ، َوحَنْوِهِ  َمَرضٍّ  ِمنْ  َكانَ   َوَما ، َوحَنْوِهِ  َعُدو ٍّ  ِمنْ  َكانَ   َما َيْشَملُ  أَن هُ  اِبإْلِ
يعِ  نْ مِ  ْحَصارِ لشمول ا َحِ يَفةَ  َأيب  َمْذَهبُ  َوُهوَ  ،احْلََرلِ  ِإَ   اْلُوُصولِ  ِمنَ  اْلَمانَِعةِ  اْلَعَواِئ ِ  مجَِ  للَمَرض إْلِ
َمالُ  َرَواهُ  َمال   - َعْ هُ  ُ ُ ا َرِضيَ  - اأْلَْنَصارِ  ِ  َعْمرٍّو ْبنِ  احلَْج ا ِ  َعنِ  اأْلَْربَ َعةِ  السَُّ نِ  َوَأْصَحابُ  َأْ َدُ  اإْلِ

ُ ِ  َرُسولَ  ُسَِْعتُ :  قَالَ  ُ ُ  َصل ى - ا  َوَعَلْيهِ  ، َحل   فَ َقدْ  َعرِ َ  أَوْ  ُكِسرَ   َمنْ »:  يَ ُقولُ  - َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ا
 َواْبنِ  َداُودَ  أِلَيب  رَِوايَةٍّ  َويف ، َصَدقَ :  فَ َقااَل  ُهَريْ رَةَ  َوَأيب  ، َعب اسٍّ  اِلْبنِ  َتِلكَ  َفذََكْرتُ  «ُأْخَرا َحج ةٌ 
 .َمْعَ اهُ  َفذََكرَ  «َمِرضَ  أَوْ  ، ُكِسرَ   أَوْ  ، َعرِ َ  َمنْ »: َماَجهْ 
ِْمِذ ُّ  َداُودَ  أَبُو َرَواهُ  :«اْلُمَ ذ بِ  َشرْعِ » يف  ال   َوِو ُّ  َوقَالَ  َ ِقيُّ  َماَجهْ  َواْبنُ  َوال  َساِئيُّ  َوالايِ   َوَغْ ُُهمْ  َواْلبَ ي ْ

 .(1)َصِحيَحةٍّ  أبََِسانِيدَ 
  وعلى اختال  العلماء ه ا فإن مجاه هم على أن إحصار العدو داخل يف اآلية.

 :-وفقه هللا–ويف هذه القاعدة يقول الطالب  يدان 
 يف راِجغٍّ َقْطِعي ُة الدُّخولِ  وُصورَةُ الس بِب لِل ُّزوِل 

 

 
 

ى نوري تلك العمول هل هو است راقي، املراد من َتصيص السياق أنه يدل على املراد من الكالل، وعل
أو نوعي، ف و ال خيص ص العال بش  ص تلك الذ  نزلت فيه اآلية، لك ه قد خيص ص الس ياق ب وري 
معني فكما أن العربة بعمول اللفظ ال خبص             وص الس             بب فكذلك ال يتوس             ع يف التعميم إت ظ ر 

بية، واحلكمة يف تلك أن قد جاء بكليات .ش      ريعية وهتذي"القرآن اخلص      وص، وتكر ابن عاش      ور أن 
فكما ال جيو   ، نِْعَميِت َعَلْيُكْم  َوأَُْتَْمتُ س         ال علي ا، ولذلك قال .عا : لدي  ايكون وعي األمة 

ما قص      د م ه  .عميم ل كلما.ه على خص      وص      يات جزئية ألن تلك يبطل مراد هللا، كذلك ال جيو  
يف املراد أو إ  إبطاله  الت ليطفض    ي إ  اخلص    وص وال إطالق ما قص    د م ه التقييد، ألن تلك قد ي

 (.2 "من أصله
 آل ال حتس              ب ال  ذين يفرحون ك  ا أ.وا وحيبون أن حيم  دوا ك  ا مل يفعلواومن األمقل  ة قول  ه .ع  ا : 

 (، ويف سبب نزووا روايتان:188عمران:

إتا خر  كان   : أن رجاال من امل افقني على ع د رس         ول هللا عن أيب س         عيد اخلدر  األو : 
 فإتا قدل رس        ول هللا  إ  ال زو َتلفوا ع ه وفرحوا كقعدهم خال  رس        ول هللا  رس        ول هللا 

 .(3زلت اآلية  اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا كا ال يفعلوا ف 

لٍن  :اتهب اي رافع إ  ابن عباس فقل ه:علقمة بن وقاص أخربه: أن مروان قال لبوابوالقانية: عن 
وما  :كل امرئ فرع كا أويت وأحب أن حيمد كا ال يفعل معذاب ل عذبن أمجعون. فقال ابن عباسكان  

                                                           

  .(81/  1  - ابلقرآن القرآن إيضاع يف البيان أضواءانظر هذا التحقي  العجيب وذه املسألة يف: ( 1 
  .1/26التحرير والت وير (2 

  .1664 /4 ار الب (3 

ويجعل عمومه نوعيًا ال  العام، ولكنه يخصص السياق، سبب النـزول ال يخصص

  استغراقيًا
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ي ود فسأوم عن شيء فكتموه إايه وأخربوه ب  ه فأروه أن قد استحمدوا  لكم ووذه إمنا دعا ال يب 
ت أخذ هللا ميقاق وإإليه كا أخربوه ع ه فيما س               أوم وفرحوا كا أ.وا من كتماهنم مث قرأ ابن عباس 

 آل يفرحون ك  ا أ.وا وحيبون أن حيم  دوا ك  ا مل يفعلوا  -ك  ذل  ك حىت قول  ه   -.وا الكت  اب و ال  ذين أ
...وابن عباس ه ا مل خيص  ص اللفظ العال بس  بب ال                  زول، بل خص  ص  ه (1 (188-187عمران:

 َتصيصاً نوعياً بداللة السياق كما هو ظاهر.
قووم: هذه اآلية نزلت يف كذا ال س              يما إن كان ت يقول: "وابن .يمية يض              ع قاعدة عظيمة ه ا إ

وس بن أزول املذكورة يف التفس  كقووم: إن آية الظ ار نزلت يف امرأة             املذكور ش صا كأسباب ال 
الص           امت وإن آية اللعان نزلت يف عوهر العجالين أو هالل بن أمية وإن آية الكاللة نزلت يف جابر 

ونظائر  ...نزلت يف بين قريظة (49 املائدة:وأن احكم بي  م كا أنزل هللاوإن قوله  ،بن عبد هللا
هذا كق  فالذين قالوا تلك مل يقص     دوا أن حكم اآلية خمتص أبولٍك األعيان دون غ هم فإن هذا ال 

وال اس وإن . ا عوا يف اللفظ العال الوارد على سبب هل خيتص ، يقوله مسلم وال عاقل على اإلطالق
أل ال فلم يقل أحد من علماء املس  لمني إن عمومات الكتاب والس   ة َتتص ابلش   ص املعني  بس  ببه

وال يكون العمول في ا  سب اللفظ  ،ما يشب هو وإمنا غاية ما يقال: إهنا َتتص ب وري تلك الش ص 
زلته                           واآلية اليت وا س           بب معني إن كانت أمرا وهنيا ف ي مت اولة لذلك الش            ص وملن كان ك 

 .(2 "اأيض
 :محمد بن كعب قال: جاءه رجل قال: إن يف بعض الكتبوهكن االستٍ اس يف هذه املسألة كا رواه 

إن ح عبادا ألس ت م أحلى من العسل وقلوهبم أمر من الصرب يلبسون لل اس مسوك الضأن من اللني 
ن وم فت ة .دري العليم في ا علي جيايئون ويب ي ايون بعزيت أل.يح حيتلبون الدنيا ابلدين قال هللا .عا :

ومن ال  اس من يعجب ك قوله يف احلي اة ح ان فق ال محم د بن كع ب: هذا يف كت اب هللا عز وجل: 
قال الرجل: قد علم ا فيما ( 204 البقرة: الدنيا ويش               د هللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلص              ال

 .(3زل يف رجل مث يكون عاما  أنزلت فقال له محمد: إن األمر ي 
األخ س بن شري  وكانت عاد.ه ال يبة  قيل نزلت يفوكذا قال الزخمشر  يف أول سورة اومزة: "

وجيو  أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليت اول  ،الوليد يفأمية بن خل  وقيل  يفوقيل  ،والوقيعة

 .(5 ، وهذا مذهب اجلم ور(4 "كل من ابشر تلك القبيغ
 :فوائد معرفة سبب النـزول

 :، وهكن إمجاوا يف اآليت.فس يةً  قواعدَ  ُتقلهذه الفوائد أن  سايا

                                                           

  .5166 /4صحيغ الب ار  (1 

  .48صمقدمة يف التفس   (2 

  .5/362شعب اإلهان (3 

  .90 /1، اإل.قان32 /1، الربهان يف علول القرآن356 /4.فس  ال سفي، وانظر: 1382 /4الكشا  (4 

  .11 /2ابن كق  (5 
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أن القران نزل إقامة الدليل على املصدرية اإلهلية للقرآن اجمليد، فأسباب النزول تبني  :الفائدة األوىل
 :من هللا تعاىل

 كيف تمثل أسباب النزول دالئل على أن القرآن من عند هللا؟ 

األمور احلادثة اليت  .وق  عن اإلجابة عن وسلموآله ل يب صلى هللا عليه اسبب ال زول يوضغ أن جتد  
لو كان القرآن أتليًفا له ألخربهم كا يتعل  ابحلوادث اليت .قع أمامه ليقبت وم تكاءه وقعت أمامه. 

 وعبقريته، ول بسط تلك يف ج تني .وضحان ما بعدمها:
ال يب صلى هللا عليه وآله سأل يُ فقد  الوحي:اجلهة األوىل: التوقف عن جواب السائل عند نزول 

بد هللا ابن عن الشيء، فيتوق  عن اجلواب حىت ي زل عليه الوحي، ففي صحيغ الب ار  عن عوسلم 
َ ا َأَ  َمَع ال  يبِ  صلى هللا عليه وسلم يف َحْرثٍّ  :قَالَ  مسعود رضي هللا ع ه َوْهَو ُمت ِكٌئ َعَلى َعِسيبٍّ  ،بَ ي ْ

الَ َيْستَ ْقِبُلُكْم  :َوقَاَل بَ ْعُضُ مْ  .َما رَاَبُكْم إِلَْيهِ  :فَ َقالَ  .َعِن الرُّوعِ  َسُلوهُ  :فَ َقاَل بَ ْعُضُ ْم لِبَ ْعضٍّ  ،اْليَ ُ ودُ  ِإْت َمر  
يَ ُرد  َعَلْيِ ْم  َعِن الرُّوِع فََأْمَسَك ال  يبُّ صلى هللا عليه وسلم فَ َلمْ  َفَسأَُلوهُ  .َسُلوهُ  :فَ َقاُلوا .ِبَشْيءٍّ َ.ْكَرُهونَهُ 

ًٍا  .َشي ْ
أال .را أنه أحو  ما يكون ليقبت وم قو.ه العلمية، وبي ته الرسالية؟ لك ه .وق  صلى هللا عليه وآله 

ََوَيْسأَُلوَنَك  :فَ َلم ا نَ َزَل اْلَوْحُي قَالَ  ،فَ َعِلْمُت أَن هُ يُوَحى ِإلَْيِه فَ ُقْمُت َمَقاِميوسلم حىت قال ابن مسعود: 
 .[85الرُّوِع ُقِل الرُّوُع ِمْن أَْمِر َريبِ  َوَما أُو.ِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال  قَِلياًل{ ]اإلسراء:  َعنِ 

رضي هللا ع  ما عن ابن عباس وصححه األلباين  "حسن صحيغ غريب" :قالو الايمذ  وقد روا 
 ،فسألوه عن الروع .روعسلوه عن ال وا:فقال .ا نسأل هذا الرجلأعطو  شيًٍ  :: قالت قريش لي ودقال

[ 85اإلسراء: فأنزل هللا ََوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِع ُقِل الرُّوُع ِمْن أَْمِر َريبِ  َوَما أُو.ِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال  قَِلياًل{ ]
َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا َُقْل َلْو   :نزلتفأُ  ،اا كق ً ومن أويت التوراة فقد أويت خ ً  ،ا التوراةا كق ً أو.ي ا علمً  :قالوا

َ ا ِكِْقِلِه َمَدًدا{ ]الك  :  َفَد َكِلَماُت َريبِ  َوَلْو ِجٍ ْ   .[109ِلَكِلَماِت َريبِ  لََ ِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن .َ   ْ
 أن آية الروح يف سورة اإلسراء نزلت يف مكة ويف املدينة، فكيف جنمع بني الروايتني؟ فاتضح

وهكن اجلمع أبن يتعدد ال زول  مل سكو.ه يف املرة القانية بني الروايتني: " قال ابن حجر يف اجلمع
 .(1 "وإال فما يف الصحيغ أصغ ،إن ساغ هذا ،على .وقع مزيد بيان يف تلك

 حبقائق األمور: له خمربًااألمر الواقع، فينزل الوحي عليه خيفى اجلهة الثانية: قد 
عن عبد هللا بن يف الصحيغ املس د من أسباب ال زول ، وصححه الشيخ مقبل ابن أيب حامتفروا 
ا: ما رأيت مقل قرائ ا هؤالء ال أرغب قال: قال رجل يف غزوة .بوك يف جملس يومً رضي هللا ع  ما عمر 
 -عىن أصحاب ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم– .وال أجب ع د اللقاء ،وال أكذب ألس ة ،بطو ً 

ألخربن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، فبلغ  . ك م اف فقال رجل يف اجمللس: كذبت ولك

                                                           

 .  (401/  8  -ابن حجر  -فتغ البار  (1 
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قال عبد هللا: فأ  رأيته متعلقا  قب  قة  .تلك ال يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن
اي رسول هللا إمنا ك ا خنوض ونلعب، ورسول هللا صلى هللا عليه  :وهو يقول ،رسول هللا . كبه احلجارة

ُتْم َ.ْستَ ْ زِئُوَن{. وعلى آله ُِ  َوآاَي.ِِه َوَرُسولِِه ُك  ْ  وسلم يقول: ََأاِب
 والظاهر أن القائل جمموعة كما جاء ع د الطرباين، وأن بعض م اتب فعفا هللا ع ه.

  فسكوت ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم حىت ي زل عليه الوحي دليل على أن القرآن ليس من ع ده.
ي زل عليه  مث ،ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ركا مال يف قضية إ  أمرٍّ من األمور وهك ك أن .را أن

: ُكْ ُت َمَع قَالَ رضي هللا ع ه الب ار  َعْن َ ْيِد ْبِن أَْرَقَم الوحي فيصوب اجتاهه، ويسدد ف مه، ففي 
َولٍَِْن  ،ْ ِفُقوا َعَلى َمْن ِعْ َد َرُسوِل هللِا َحىت  يَ   َْفضُّواالَ . ُ  :َعمِ ي َفَسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُأيَب ٍّ اْبَن َسُلوَل يَ ُقولُ 
َ ا اأَلَتل   لِل  يبِ  صلى هللا عليه  َفذََكْرُت َتِلَك لَِعمِ ي َفذََكَر َعمِ ي ،َرَجْعَ ا ِإَ  اْلَمِديَ ِة لَُيْ رَِجن  اأَلَعزُّ ِم  ْ

ثْ ُتهُ  ،وسلم  ]فالمين األنصار[ ،َفَحَلُفوا َما قَاُلوا ،َ  َعْبِد هللِا ْبِن ُأيَب ٍّ َوَأْصَحابِهِ فََأْرَسَل إِ  ،َفَدَعاين َفَحد 
َبيِن  قَ ُ مْ  ،ال  يبُّ صلى هللا عليه وسلم وََكذ  َوقَاَل  .َفَجَلْسُت يف بَ ْييِت  ،فََأَصاَبيِن َغم  مَلْ ُيِصْبيِن ِمقْ ُلهُ َقطُّ  .َوَصد 
َبَك ال  يبُّ صلى هللا عليه وسلم َوَمَقتَ َما أََرْدَت ِإَ  أَ  :َعمِ ي ُ ُ .َ َعاَ   ،كَ ْن َكذ  : َِإَتا َجاَءَك فَأَنْ َزَل ا

ُ َ    :اْلُمَ اِفُقوَن قَاُلوا َنْشَ ُد ِإن َك َلَرُسوُل هللِا{ َوأَْرَسَل ِإيَل  ال  يبُّ صلى هللا عليه وسلم فَ َقَرأََها َوقَالَ  ِإن  ا
 .((َقْد َصد َقكَ 

فتوق  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم عن اإلخبار أبجوبة األسٍلة، وعن معرفة حقائ  املؤامرات حىت 
دليل جلي أن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم مل أيت ابلوحي من ع ده، بل  ، وهذاي زل عليه الوحي

 هو . زيل من حكيم  يد.
ى هللا عليه وآله وسلم أقال ش رًا ال يتكلم في ا بر  ما يدلك على تلك قصة اإلفك  فإن ال يب صلوأ

 :-فيما رواه الب ار – بشيء مع دفاعه عن عائشة رضي هللا ع ه حىت نزل عليه الوحي، وقالت
ُر ِمْ ُه ِمقْ    ُل اجلَُماِن ِمَن َحىت  أُْنزَِل َعَلْيِه الَوْحُي، فََأَخَذُه َما َكاَن أَيُْخُذُه ِمَن الرُبََحاِء، َحىت  ِإن ُه لَيَ َتَحد 

ُِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوُهَو َيْضَحُك، َفَكاَن َأو   ، فَ َلم ا ُسرِ َ  َعْن َرُسوِل ا َل َكِلَمةٍّ الَعَرِق يف يَ ْولٍّ َشاتٍّ
ُ ُ »َ.َكل َم هِبَا، َأْن قَاَل يل:  ُ َ، فَ َقْد بَ ر َأِك ا ُِ  ، فَ َقا«اَي َعاِئَشُة اْ َِد  ا َلْت يل أُمِ ي: ُقوِمي ِإَ  َرُسوِل ا

، اَل أَُقوُل إِلَْيهِ   ُِ ُ َ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، فَ ُقْلُت: اَل َوا  ((.، َواَل َأْ َُد ِإال  ا
وكذلك قصة أسرا بدر وسورة عبس وآايت سورة األحزاب يف قصة  يد بن حارثة، وآايت سورة 

 ١٠٥خصيما نيَ َواَل َ.ُكن ل ِۡلَ ۤاىِٕ ِ  ُ ࣱُ ٱِكَۤا أََرى َك  ل  اسِ ٱ نۡيَ لَِتۡحُكَم بَ  حۡلَ  ِ ٱبِ  ۡلِكتَ  بَ ٱ كَ يۡ نزَۡلَ ۤا إِلَ ﴿ِإ  ۤ أَ  ال ساء
، وأمقال تلك فكل ا .بني أن [١٠٦-١٠٥﴾ ]ال ساء ١٠٦ا مࣰ يَكاَن َغُفوࣰرا ر حِ   ُ َ ٱِإن   ُ َ  ٱ ۡستَ ۡ ِفرِ ٱوَ 

هللا عليه وآله وسلم ال يتكلم بشيء حىت ي زل عليه وحي من السماء، وركا نزل كا خيال  ال يب صلى 
 ما مال إليه.
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لفوظ، املكتوب يف اللوح أسباب النزول تدل على اإلعجاز يف الوحي النازل املالفائدة الثانية: 
 :احملفوظ

موعاً قبل حدوث األسباب، وتلك أن هللا جل جالله قد أنزل القرآن اجمليد إ  السماء الدنيا جم
فاآلايت اليت نزلت بسببٍّ من األسباب مل . اير سياق ا املوضعي، ف ي غ  متوقفة على هذا السبب، 

ف ذه الفائدة من ج ة ال ظم، وإمنا السبب عالمة  ادها إبرا اً وحضورًا يف العقلية اليت .قرأ القرآن، 
 ،(1 وأنه من ع د هللا .عا 

 :-وفقه هللا–طالب وفي ا قال الشيخ ال
 اَْو جَما ِ  يف الَوْحِي ِمْن َقْطِعي ٍّ       َوْهَو يَُدلُّ ا على اإلْعجا ِ 

الفائدة الثالثة: إظهار العناية ابلرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، واالحتفاء به، وتسديده يف مراحل 
 الدعوة املعتلفة مع شدة اخلطوب اليت وقعت عليه:

َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا َلْواَل نُ ز َِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِ ُ قَ بِ َت َده: فقد قال هللا .عا  ج 
بل  د ع اية آايت القرآن بفؤاد ال يب صلى هللا عليه وآله  ،[32بِِه فُ َؤاَدَك َوَر.  ْلَ اُه .َ ْر.ِياًل{ ]الفرقان: 

َوَُكال  نَ ُقصُّ ل زووا سبب خاص، فقد قال هللا جل تكره: وسلم يف اآلايت ال ا لة، ولو مل يذكر
ِ نَي{ ]هود: َعَلْيَك ِمْن أَنْ َباِء الرُُّسِل َما نُ قَ بِ ُت بِِه فُ َؤاَدَك َوَجاَءَك يف َهِذِه احلَْ ُّ َوَمْوِعظٌَة َوتِْكَرا لِْلُمْؤمِ 

يف بيان  -ر ه هللا–زخمشر  ، ومن بديع كالل الآايت اإلفك :تلكعلى مقلة أبر  األومن ، [120
 : وعن عائشة رضي هللا ع  ا مكانة هذه اآلايت يف الدفاري عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم

ظ يف شيء . ليظه العصاة مل .ر هللا .عا  قد غل  وفتشت عما أوعد به  ،يت القرآن كلهلَ ولو ف َ "
والعتاب  ،املشحونة ابلوعيد الشديد ارريي ا، وال أنزل من اآلايت القو يف إفك عائشة رضوان هللا عل

ل عليه، ما أنزل فيه على طرق قدِ ب من تلك، واستفظاري ما أُ كِ واستعظال ما ُر  ،البليغ والزجر الع ي 
خمتلفة وأساليب مفت ة. كل واحد م  ا كا  يف اببه، ولو مل ي زل إال هذه القالث لكفى هبا، حية 

 م و.وعدهم ابلعذاب العظيم يف اآلخرة، وأبن  ألس ت م وأيديَ جعل القذفة ملعونني يف الدارين مجيعا، 
وأرجل م .ش د علي م كا أفكوا وهبتوا، وأنه يوفي م جزاءهم احل  الواجب الذ  هم أهله، حىت يعلموا 

ُ َ ُهَو احلَْ ُّ اْلُمِبنيُ  ل وأمجل، وأكد وكر ر، وجاء كا مل فأوجز يف تلك وأشبع، وفص   .ع د تلك َأن  ا
يقع يف وعيد املشركني عبدة األواثن إال ما هو دونه يف الفظاعة، وما تاك إال ألمر. وعن ابن عباس 

سأل عن .فس  القرآن، حىت سٍل عن هذه رضى هللا ع  ما: أنه كان ابلبصرة يول عرفة، وكان يُ 
 ه مبال ة اآلايت فقال: من أتنب تنبا مث اتب م ه قبلت .وبته إال من خاض يف أمر عائشة، وهذه م

 و.عظيم ألمر اإلفك.

                                                           

 .  1/26وير ( التحرير والت 1 
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ولقد بر أ هللا .عا  أربعة أبربعة: برأ يوس  بلسان الشاهد َوَشِ َد شاِهٌد ِمْن أَْهِل ا. وبرأ موسى 
من قول الي ود فيه ابحلجر الذ  تهب بقوبه. وبر أ مرمي إبنطاق ولدها حني  دا من حجرها: إىن 

هذه التربئة  يف كتابه املعجز املتلو  على وجه الدهر، مقلَ عبد هللا. وبر أ عائشة هبذه اآلايت العظال 
هبذه املبال ات. فانظر، كم بي  ا وبني .ربئة أولٍك؟ وما تاك إال إلظ ار علو  م زلة رسول هللا صلى 

ة محل سيد ولد آدل، وخ ة األو لني واآلخرين، وحجة هللا على فإ  هللا عليه وسلم، والت بيه على
 .(1)"العاملني

 :عامة ابلبشريةو  خاصة العناية ابملؤمنني: الرابعةلفائدة ا
 هل .ريد أمقلة على تلك؟

 ل يب صلى هللا عليه وآله وسلم،لع اية اخلاصة اباضرب وم مقالً بسورة الضحى فيما يتعل  اب
ُ َعْ ُه ، قَاَل اْحتَ َبَس ِجربِْ ففي   ُ يُل صلى هللا عليه الب ار  َعْن ُجْ َدِب ْبِن َعْبِد هللِا ، َرِضَي ا

ى وسلم َعَلى ال  يبِ  صلى هللا عليه وسلم فَ َقاَلِت اْمَرأٌَة ِمْن قُ َرْيشٍّ أَْبطَأَ َعَلْيِه َشْيطَانُُه فَ  َ زََلْت ََوالضُّحَ 
 َوالل ْيِل ِإَتا َسَجى َما َود َعَك َربَُّك َوَما قَ َلى{

واحلدية اثبت –مس د أ د ففي  ملؤم ني،لع اية اببسورة اجملادلة، فيما يتعل  اباضرب مقاًل و  
ُِ   -َعْن َخْوَلَة بِْ ِت ثَ ْعَلَبَة قَاَلْت : يف   -كحموري طرقه ُ َعز  َوَجل   -َوا  ُ َويف أَْوِس ْبِن َصاِمتٍّ أَنْ َزَل ا

اَء ُخُلُقُه َوَضِجَر ، قَاَلْت : َفَدَخَل َصْدَر ُسورَِة اْلُمَجاَدَلِة قَاَلْت : ُكْ ُت ِعْ َدُه وََكاَن َشْيً ا َكِب ًا َقْد سَ 
يف َعَلي  يَ ْوًما فَ رَاَجْعُتُه ِبَشْيءٍّ فَ َ ِضَب ، فَ َقاَل : أَْنِت َعَلي  َكَظْ ِر أُمِ ي ، قَاَلْت : مُث  َخرََ  َفَجَلَس 

ِسي ، قَاَلْت : فَ ُقْلُت : َكال  َوال ِذ  نَ ْفُس َ ِد  قَ ْوِمِه َساَعًة ، مُث  َدَخَل َعَلي  ، فَِإَتا ُهَو يُرِيُدين َعَلى نَ فْ 
ُ َوَرُسولُُه ِفيَ ا ِ ُْكِمِه ، قَ   ُ اَلْت : فَ َواثَ َبيِن ُخَويْ َلَة بَِيِدِه ، اَل ََتُْلُص ِإيَل  َوَقْد قُ ْلَت َما قُ ْلَت َحىت  حَيُْكَم ا

ُتُه ِكَا .َ ْ ِلُب ِبِه الْ  ُتهُ َواْمتَ  َ ْعُت ِمْ ُه ، فَ َ َلب ْ َعينِ  ، قَاَلْت : مُث  َخَرْجُت ِإَ   َمْرأَُة الش ْيَخ الض ِعيَ  ، فَأَْلَقي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسل    ُ َ ا ثَِياهَبَا ، مُث  َخَرْجُت َحىت  ِجٍُْت َرُسوَل هللاِ َصل ى ا َم َفَجَلْسُت بَ ْعِض َجارَايت فَاْستَ َعْرُت ِم  ْ

ُ ُ َعَلْيِه َوَسل َم َما أَْلَقى ِمْن ُسوِء  َبنْيَ يََدْيِه ، َفذََكْرتُ  َلُه َما َلِقيُت ِمْ ُه ، َفَجَعْلُت َأْشُكو ِإلَْيِه َصل ى ا
ِك َشْيخٌ  ُ ُ َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل : اَي ُخَويْ َلُة ، اْبُن َعمِ  َكِبٌ    ُخُلِقِه ، قَاَلْت : َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصل ى ا

ُ ُ عَ فَا. ِقي  ُِ  َما بَرِْحُت َحىت  نَ َزَل يف  اْلُقْرآُن ، فَ تَ َ ش ى َرُسوُل هللِا َصل ى ا ُ َ ِفيِه ، قَاَلْت : فَ َوا َلْيِه ا
ُ ِفيِك َويف صَ   ُ اِحِبِك ، مُث  قَ رَأَ َوَسل َم َما َكاَن يَ تَ َ ش اُه ، مُث  ُسر َِ  َعْ ُه فَ َقاَل يل : اَي ُخَويْ َلُة ، َقْد أَنْ َزَل ا
ُ َيْسَمُع حَتَاُوَر   ُ ُ قَ ْوَل ال يِت جُتَاِدُلَك يف َ ْوِجَ ا َوَ.ْشَتِكي ِإَ  هللِا ، َوا  ُ َع ا ُ َ َعَلي  : ََقْد ُسَِ ُكَما ، ِإن  ا

يٌع َبِصٌ { ِإَ  قَ ْولِِه : ََولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم{   .... احلديةُسَِ
َعِن اْبِن َعب اسٍّ ، َرِضي هللا ب وم مقاًل يف الع اية ابلبشر كا رواه البزار وابن أيب حامت اضر و 

ُ َما ، قال : كانوا يكرهون أن يرض وا ألنساهبم وهم مشركون ف زلت : َليس عليك هداهم{  َع  ْ
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لى كل من فأمر ابلصدقة بعدها ع] حىت بلغ : َوما . فقوا من خ  فإن هللا به عليم{ فرخص وم
 .[سألك من كل دين

فإن الصحابة رضي هللا ع  م  ،لعاملنيلع اية ابفيما يتعل  اب سورة يوس  عليه الصالة والساللو 
اشتاقوا لسماري قصة من القصص، فقص هللا علي م أحسن القصص، ونزلت سورة يوس  و.ضم ت 

و ير مالية ورئيس  خطة انقات وضع ا يوس  عليه السالل ملصر ومل .كن مسلمة، مث صار يوس 
  و راء ملصر، وجعل ا محورًا إلنقات األمم حول مصر، ولو مل يكونوا مسلمني

ول ضرب مقاًل وذه الفائدة هبذه القصة اليت ظ ر في ا االهتمال ابلسيدة عائشة رضي هللا ع  ا، 
ع  ا يبني لك  ونزول آية التيمم يف قصة عائشة رضي هللا وار.بط تلك ابالهتمال كا حتتاجه البشرية،

 .هذه الفائدة
  :-وفقه هللا–ويف هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب 
 ُدلْ      ِه يَ       ول     ابملْؤِم نَي وَرس  َكَما َعَلى ِع ايَِة اإللِه َجْل 
 َمصاِلِغ الِعباِد ُكلِ ِ ْم َ.ِفي           كذاَك ابْلَبَشِر ُكال  فَ ْ َي يف 

 الع اية الرابنية. محلُّ  البشريةَ  املصا َ بني أن .ب ال زول اسبأف
العلم  ث  ور  معرفة سبب النـزول يعني على فهم اآلية؛ فإن العلم ابلسبب ي  »: الفائدة اخلامسة

  :(1)«ابملسب ب
نفسياهتم ومشكالهتم. وحىت ندرك  .عاجلو ،  د  البشرية يف قضااي احلياة امل تلفةلتَ اآلايت إت . زل 

، ا  السياق التارخيي( زووالتارخيية لالبسات املال بد من معرفة  يف هذه اآلايت مراد هللا من كالمه
، ومن أبر  ما يبني تلك آيتا الفرع يف سورة آل عمران  السياق الذكر ( وكذلك املالبسات السياقية

 والقصص:
وَن ِكَا أَ.َ ْوا َوحيُِبُّوَن َأْن حُيَْمُدوا َاَل حَتَْسَب  ال ِذيَن يَ ْفَرحُ فسورة آل عمران .قرأ في ا قول هللا .عا  جده: 

 .[188ِكَا ملَْ يَ ْفَعُلوا َفاَل حَتَْسبَ    ُ ْم ِكََفاَ ةٍّ ِمَن اْلَعَذاِب َوَوُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]آل عمران: 
أتخذك هيبته،  عن سياقه التارخيي  سبب ال زول( وسياقه املوضعيمقطوًعا  عدما .قرأ هذا ال ص

ركا حدث ع دك نوري غلو يف ف مه كحال إت كل من أ.ى شيًٍا حيب أن حُيمد يف ال الب، و وحتتار  
الزهاد الذين يبال ون يف االستدالل هبذه اآلية على االنقطاري عن  خار  احلياة الدنيا، لك ك ع دما 

دها مر.بطة .راجع سياق ا التارخيي جتدها مر.بطة ابلفرع كعصية هللا، وع دما .راجع سياق ا املوضعي جت
ُ ِميقَاَق ال ِذيَن أُو.ُوا اْلِكَتاَب لَتُ بَ يِ  ُ   هُ لِل  اِس َواَل َ.ْكُتُمونَهُ فَ  َ َبُذوهُ َورَابقول هللا جل جالله:   ُ َء ََوِإْت َأَخَذ ا

 .[187ظُُ ورِِهْم َواْشاَيَْوا بِِه َ ًَ ا قَِلياًل فَِبٍَْس َما َيْشاَيُوَن{ ]آل عمران: 
 على بيان معىن اآلية. التارخيي والذكر ( السياقان فتآ ر 
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ُ َ اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحنَي قال:  -.عا  جده-وأما سورة القصص فإن هللا  َ ِإْت قَاَل َلُه قَ ْوُمُه اَل .َ ْفرَْع ِإن  ا
الب ي،  الفرع الذ  يؤد  إ  :فركا ظن املرء أن الفرع محرل، لكن السياق يدل على أن احملرل  {(76 

بدليل أهنم نصحوه أبن يستفيد من املال يف طلب الدار اآلخرة، وأال ي سى نصيبه من الدنيا، فلم 
َ اُه ، ووص  هللا تلك فقال: ابلكلية مروه ب بذ املالأي َِإن  قَاُروَن َكاَن ِمْن قَ ْوِل ُموَسى فَ بَ َ ى َعَلْيِ ْم َوآ.َ ي ْ

ُ َ اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحنَي ِمَن اْلُكُ وِ  َما ِإن  َمَفاحِتَُه لَ  تَ ُ وُء اِبْلُعْصَبِة أُويل اْلُقو ِة ِإْت قَاَل َلُه قَ ْوُمُه اَل .َ ْفرَْع ِإن  ا
 76 ُ ُ نْ َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن ا اَر اآْلِخرََة َواَل .َ ْ َس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الد   ُ َواَل   إِلَْيكَ ( َوابْ َتِغ ِفيَما آاَتَك ا

ُ َ اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن{ ]القصص:   [77، 76.َ ْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإن  ا
 به العموم املطلق:سبب  النـزول العام  ُتصيصاً نوعياً يسل   ص  ص   قد خي    :سادسةالفائدة ال

األمة لدي  ا س اًل  ون وعيُّ .شريعية وهتذيبية، واحلكمة يف تلك أن يك جاء بكلياتٍّ »فإن القرآن 
[، فكما ال جيو   ل كلما.ه على 3ََوأَُْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت{ ]املائدة:  :ولذلك قال .عا  ،علي ا

جزئية  ألن تلك يبطل مراد هللا، كذلك ال جيو  .عميم ما قصد م ه اخلصوص، وال  خصوصياتٍّ 
 . (1 «أو إ  إبطاله من أصله ،يف املراد إطالق ما قصد م ه التقييد  ألن تلك قد يفضي إ  الت ليط

 ومن أمثلة ذلك: 
يَ ْفَرُحوَن ِكَا أَ.َ ْوا َوحيُِبُّوَن َأْن حُيَْمُدوا ِكَا ملَْ يَ ْفَعُلوا{ ]آل عمران: .عا : َاَل حَتَْسَب  ال ِذيَن قوله 

 [، ويف سبب نزووا روايتان:188
 ، ُ َعْ هُ -األو : َعْن َأيب َسِعيدٍّ اخْلُْدرِ ِ   ُ ، َأن  رَِجااًل ِمَن اْلُمَ اِفِقنَي َعَلى َعْ ِد َرُسوِل -َرِضَي ا

ِإَ  اْلَ ْزِو، ََتَل ُفوا  صلى هللا عليه وآله وسلمَكاَن ِإَتا َخرََ  َرُسوُل هللِا   صلى هللا عليه وآله وسلمهللِا 
صلى هللا ، فَِإَتا َقِدَل َرُسوُل هللِا هللا عليه وآله وسلم صلىَعْ ُه، َوَفرُِحوا ِكَْقَعِدِهْم ِخاَلَ  َرُسوِل هللِا 

َاَل حَيِْسَب  ال ِذيَن  :فَ  َ َزَلتْ  ،اْعَتَذُروا إِلَْيِه، َوَحَلُفوا، َوَأَحبُّوا َأْن حُيَْمُدوا ِكَا ملَْ يَ ْفَعُلوا عليه وآله وسلم
 . (2  يَ ْفَرُحوَن{اآليَة

وان بن احلكم قال لبوابه: اتهب اي رافع إ  ابن عباس أن مر  والقانية: عن علقمة بن وقاص
فقال ابن  ، ل عذبن أمجعونكا ال يفعل معذابً د مَ أن حيُ  وأحب   ،فرَع كا أويت امرئٍّ  فقل: لٍن كان كلُّ 

عباس: وما لكم ووذه؟ إمنا دعا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ي ود، فسأوم عن شيء، فكتموه 
ه، فأروه أن قد استحمدوا إليه كا أخربوه ع ه فيما سأوم، وفرحوا كا أ.وا من إايه، وأخربوه ب   

ُ ِميقَاَق ال ِذيَن أُو.ُوا اْلِكَتاَب{ حىت قوله: َيَ ْفَرُحوَن ِكَا أَ.َ ْوا  ،كتماهنم  ُ مث قرأ ابن عباس: ََوِإْت َأَخَذ ا
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...وابن عباس ه ا مل خيصص اللفظ (1 [ 188-187عمران: َوحيُِبُّوَن َأْن حُيَْمُدوا ِكَا مَلْ يَ ْفَعُلوا{ ]آل 
 كما هو ظاهر.   أيًضا اً بداللة السياق، بل خصصه َتصيصاً نوعي  فقط العال بسبب ال  زول

: ج اء ه  ر ج ٌل  ،وميكن االستئناس يف هذه املسألة مبا جاء ع ن  حم  م د  ب ن  ك ع بٍ  : إ من  ا يف  بـ ع ض  ال ك ت  فق ال  : ق ال  ب 
ل ى م ن  ال ع س ل   نـ تـ ه م  أ ح  يـ ل ب س ون   -وهو عصارة شجر ذي مرارة– م ن  الص رب   م  أ م رُّ و قـ ل وهب    ،إ ن  َّلل    ع ب اًدا أ ل س 

: ع ل ي  جي  رت   ل لن   لد  ين . ق ال  هللا  تـ ع اىل  ب ع ز يت  أل  ت يح ن   ،و يب  يـ غ رت ُّون   ،ئ ون  اس  م س وك  الض أ ن  م ن  الل  ني ، ُي  ت ل ب ون  الدُّنـ ي ا اب 
ن ةً ت د   ب ك  فـ ق ال  حم  م د  ب ن  ك ع ٍب: ه ذ ا يف  ك ت اب  هللا  ع ز  و ج ل :  ،ع  احل  ل يم  ف يه ا ح ري  ان  هل  م  ف تـ  }و م ن  الن اس  م ن  يـ ع ج 

ه د  اَّلل    ي ا و ي ش  نـ  ل ه  يف  احل  ي اة  الدُّ { ]البقرة: قـ و  ق ال  الر ج ل : ق د   [204 ع ل ى م ا يف  قـ ل ب ه  و ه و  أ ل دُّ اخل  ص ام 
، فـ ق ال  ل ه  حم  م ٌد: إ ن  األ  م ر  يـ ن ز ل  يف  ر ج لٍ  ن ا ف يم ا أ ن ز ل ت   .(2)مث   ي ك ون  ع ام ا ،ع ل م 

 
  خرحت عن مقتضاه: يبني سبب النزول معىن نص   ظاهرٍ : لسابعةالفائدة ا

فيف م القارئ من ظاهرها ما ليس مراداً، وسبب اخلطأ يف الف م عدل معرفة سبب  إت قد .  زل اآليةُ 
: َلَْيَس َعَلى ال ِذيَن آَمُ وا تكره أن قوله .عا  رضي هللا ع ه ال  زول، فقد .وهم قدامُة بُن مظعون
[ .ُ جيز ملن كانت هذه صفته أن يطعم من 93ا{ ]املائدة: َوَعِمُلوا الص احِلَاِت ُجَ اٌع ِفيَما َطِعُمو 

 كما سب  احلدية يف نشأة علم التفس  أول الكتاب.  ،اخلمر
َلى احْلُرُّ اِبحْلُرِ   : َايَ عز  جارهوكما يف قوله   أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت ْ

[  فإن ظاهر اآلية يلزل ابلقصاص من .لك األص ا  178نْ َقى اِبأْلُنْ َقى{ ]البقرة: َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َواأْلُ 
، وقد قال بذلك بعض ، وكأن الرجَل إتا قتل املرأة ال يُقتص م هنوعًا وكم ا على سبيل املماثلة

ل ، فالصحيغ أن ا جيب أن نقتص للُحر من العبد ول نقى من الذكر بقو ، وتلك غ  مرادٍّ الفق اء
َ ا َعَلْيِ ْم ِفيَ ا َأن  33هللا: ََوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَ ا ِلَولِيِ ِه ُسْلطَاً { ]اإلسراء:  [، وبقوله: َوََكتَ ب ْ

أنه  صلى هللا عليه وآله وسلم[، وابل قل املستفيض عن رسول هللا 45ال   ْفَس اِبل   ْفِس{ ]املائدة: 
ومعىن تلك أن ال وعية ه ا غ  معتربة  إت املعترب هو ال فسية ، (3 اؤهم((قال:   املسلمون .تكافأ دم

 فيكون معىن اآلية:  -وإن كان لبعض الفق اء .فصيٌل ه ا–اإلنسانية ب ض ال ظر عن ال وري والكم 
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 القاعدة املذكورة آخره.  ، واحلدية وإن كان ضعيفاً إال أنه سي  ألجل 5/362( شعب اإلهان 2 
 .  107 /2( .فس  الطرب  3 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 276
 

 

لدل القتيل، والقصاص م ه دون غ ه من ال اس،  فدل القا.ل ك ءٌ  ،إما أن ال ُحر  إتا قتل احلُر  
، وسبب (1 او وا ابلقتل إ  غ ه ٍن مل يَقتل، فإنه حرال عليكم أن .قتلوا بقتيلكم غ  قا.لهفال جت

  :، فقد قيلاآلية سبب نزولمن  ما علم اههذا التأويل 
من   مل يرضوا من قتيل م بدل قا.له ،إهنا نزلت يف قول كانوا إتا قتل الرجل م  م َعْبَد قولٍّ آخرين

مل يرضوا من دل صاحب م ابملرأة  ،به سيده، وإتا قتلت املرأة من غ هم رجالً  أجل أنه عبد حىت يقتلوا
القا.لة حىت يقتلوا رجاًل من رهط املرأة وعش هتا، فأنزل هللا هذه اآلية، فأعلم م أن الذ  فرض وم 

من َة دون غ ها من القصاص أن يقتلوا ابلرجِل الرجَل القا.َل دون غ ه، وابألنقى األنقى القا.ل
 .  ر ه هللا .عا  ف  اهم أن يتعدوا القا.ل إ  غ ه يف القصاص، وكذا تكر عن قتادةالرجال، 

ب ال  زول، والتقدير: بي ه سب بل ه اك حذ ٌ  ،الذ  يف اآلية وقد يكون املراد ليس العمولَ 
ع دهم نزلت يف حزبني  بعض القتلى بدايت بعض، وتلك أن اآليةَ مقاص ة دايت كتب عليكم 

ر ال يب صلى هللا عليه مِ فَقَتل بعُض م بعضاً، فأُ  ،حتاربوا على ع د رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
وآله وسلم أن يصلغ بي  م أبن .سقط دايت نساء أحد احلزبني بدايت نساء اآلخرين، ودايت 

 .(2 َصاُص{رجاوم بدايت رجاوم، ودايت عبيدهم بدايت عبيدهم قصاصاً فذلك ع دهم معىن َاْلقِ 
 وهكن إعمال السببني معاً يف ف م معىن اآلية، فيكون املعىن:

كتب عليكم القصاص يف القتلى أبن ال جتاو وا املماثلة يف األنفس والدايت إ  غ ها يف طلب 
 القصاص. 

 :-وفقه هللا–ويف تكر ها.ني الفائد.ني يقول الطالب  يدان 
 ْ م كالل هللا جل وعالف     ٌد إ          وسبُب ال زول قائ

َُسب بِ     ع  ورِثُ ا م     ي     وهكذا، فإن علم الس بِب 
 رَِفَة امل

ُ الس بَ        يُ بَ    َمْعىًن َعِن الظ اِهِر يف ُعدولِ  زوِل        ُب لِل ُّ      نيِ 
 

 
 : احلصر   توهم   النزول   سبب   دفع  ي: ثامنةالفائدة ال
َُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَل  مُحَر ًما َعَلى  :قوله .عا يف معىن  -ر ه هللا-ما قرر الشافعي ك

َتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْ زِيرٍّ فَِإن ُه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُهِ  ُِ  بِِه طَاِعمٍّ َيْطَعُمُه ِإال  َأْن َيُكوَن َمي ْ ل  ِلَ ْ ِ ا
فقد يف م من احلصر أن ما  [145اَبغٍّ َواَل َعادٍّ فَِإن  َرب َك َغُفوٌر َرِحيٌم { ]األنعال:  َفَمِن اْضطُر  َغْ َ 

ويرشغ تلك صي ة احلصر املانعة من دخول ما عدا املذكورات  ،عدا األربع املذكورة يف اآلية حالل
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هلية، ومقل حلول يف احلكم، بيَد أن ا نعلم أن ه اك محرماتٍّ أخر من املطعومات مقل: حلم احلمر األ
من أن احلصر ه ا له غرٌض آخر،  -ر ه هللا–السباري، ففر   هللا ع ا يف ف م اآلية كا قرره الشافعي 

ألمر هللا جل وكانوا على املضادة واحملادة  ،وأحلوا ما حرل هللا ،ملا حرموا ما أحل هللا الكفارَ وهو أن 
 حالل إال ما حرمتموه، وال حرال إال ما فكأنه قال: ال ،ل رض م جاءت اآلية م اقضةً جالله 

إت القصد   ما وراءه ل  وال رض املضادة ال ال في واإلثبات على احلقيقة، ومل يقصد حِ  أحللتموه...
الشافعي إ   ولوال سب ُ  ،، قال إمال احلرمني: وهذا يف غاية احُلسنل ِ حِ  ال ال إثباتُ  ،التحرمي إثباتُ 

 .(1 يف حصر احملرمات فيما تكر.ه اآلية الكٍّ تلك ملا ك ا نستجيز خمالفة م
 : -وفقه هللا–ويف تكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب  يدان 

 يَْدفَ ُعُه كَ ْحِو:  ُقْل ال  َأِجُد(     وموِهُم احلْصر إتا ما يُوَجُد 
ل : تاسعةالفائدة ال  اآلية:  النـزول عموم   سبب  قد يـ ف ص  

{  :سٍل عن هذه اآليةه  ه أنرضي هللا عفعن كعب بن عجرة  ََفِفْديٌَة ِمْن ِصَيالٍّ أَْو َصَدَقةٍّ َأْو ُنُسكٍّ
صلى هللا عليه إ  رسول هللا  تُ لْ مِ فحُ  ،من رأسي كان يب أتاً : نزلت يف .  فقال ،[196]البقرة: 

أجتد  ،ك ت أرا أن اجل د بلغ م ك ما أرافقال:   ما   ،والقمل يت اثر على وج ي وآله وسلم
{ :( فقلت: ال، ف  زلت هذه اآليةشاة؟( صول ثالثة   : قال ،ََفِفْديٌَة ِمْن ِصَيالٍّ َأْو َصَدَقةٍّ أَْو ُنُسكٍّ
وهي  ،ةً قال: ف  زلت يف  خاص   ،((نص  صاريٍّ طعامًا لكل مسكني ،أو إطعال ستة مساكني ،أايل

 .(2 لكم عامة
  :-وفقه هللا–ويف تكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب  يدان  

 فَقْولُُه:  َفِفْديٌَة( ِمقَاُل يت       وَقْد يُ َفصِ ُل ُعموَل اآليَِة 
 

كما يف آًيت   احلكم، على تشريع   الباعثة   احلكمة   وجه   معرفة  على  يدلُّ  النزول   سبب  : العاشرة الفائدة
 : اللعان

على املرأة، ففيه سرت فتشريع اللعان فيه فرحٌت عظيم على الزوحت، وعلى الولد؛ إذ ال ينسب إىل زان، و 
  عليها، وعلى املعطئ أًًي كان ففيه إمهاٌل له عسى أن يتوب، وفيه يقول الشيخ الطالب: 

 يف احْلُْكِم، كاللِ عاِن يف األْمِقَلةِ       َمِة       ِه احِلكْ      َوَقْد يَُدلَُّ ا ِلَوجْ 
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 : (1) يف معىن اآليةإشكالٍ  قد يساعد على إزالة   النزول   سبب  : ادية عشرةة احلالفائد  
هُتُن  َثاَلثَُة َأْشُ رٍّ{  :تكره كما يف قوله .عا  ُتْم َفِعد  ِئي يٍَِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْر.َ ب ْ ََوالال 

وقد بي  ه سبب  ،أشكل معىن هذا الشرط على بعض األئمة» قد قال الزركشي: ف ،اآلية[4]الطالق: 
َددٍّ من اآلية اليت يف سورة البقرة يف عِ  قال: ملا نزلترضي هللا ع ه بن كعب  فعن أيب   ،(2 «ال  زول

وال من انقطعت  ،والكبار ،رن: الص ارذكَ ال ساء مل يُ  دِ دَ من عِ  دٌ دَ قد بقي عِ  :قالوا ،دد ال ساءعِ 
-سورة الطالقأ  - فأنزل هللا عز وجل اآلية اليت يف سورة ال ساء ،وتوات األ ال ،ضيَ  ِ ح ع  ن ال

ِئي مَلْ حيَِ :  هُتُن  َثاَلثَةُ َأْشُ رٍّ َوالال  ُتْم َفِعد  ِئي يٍَِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْر.َ ب ْ ْضَن َوأُواَلُت ََوالال 
إن أشكل  :أ  ،إن ار.بتم :ف ذا يبني  معىن» (3 [ 4اأْلَْ َاِل َأَجُلُ ن  َأْن َيَضْعَن َ َْلُ ن { ]الطالق: 

، فالريبة ه ا يف كيفية حساب العدة (4 «ف ذا حكم ن ،وج لتم كي  يعتددن ، ن  عليكم حكمُ 
   ملن مل يدخل ضمن أص ا  آايت سورة البقرة، وليست الريبة يف أمر آخر. 

 : -وفقه هللا–ويف تكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب  يدان 
ُتْم( َمَقلْ       ى إ الِة الْ      ل   ُد ع    اعِ    ْد ُيس      َوقَ   ِإْشكاِل  يف اْلَمْعىَن،  إِن اْر.َ ب ْ

  
)تال( أو )قرأ(، فرييد الراوي بذلك غالبًا  :قاعدة: قد يلتبس مصطلح )نزلت( وحنوه مبصطلح

 :(5 التالوة إال أن تدل قرينٌة على النزول
صلى هللا عليه وآله ابل يب  د ٌ قال: َمر  ي و  -رضي هللا ع  ما-مقاله: ما جاء عن ابن عباس 

اي أاب -فقال: كي  .قول  ،حدث ا(( ،:   اي ي ود صلى هللا عليه وآله وسلم له ال يبفقال  ،وسلم
على ته، وسائر  على ته، واجلبالَ  على ته، واملاءَ  إتا وضع هللا السماوات على ته، واألرضَ  -القاسم

فأنزل  -مث اتبع حىت بلغ اإلهبال ،خب صره أوالوأشار أبو جعفر محمد بن الصلت - اخلل  على ته؟
ُ َ َح   َقْدرِهِ ََوَما  :هللا فأنزل، بي ما عرب  ابن عباس عن تلك بقوله: ، ف(6 [ 67{ ]الزمر: َقَدُروا ا

فقال: اي  ،صلى هللا عليه وآله وسلمقال: جاء حرب من األحبار إ  رسول هللا عبد هللا بن مسعود 
على إصبع، واملاء  على إصبع، واألرضني على إصبع، والشجرَ  هللا جيعل السماواتِ إ   د أن  ،محمد

صلى هللا عليه وآله أ  امللك. فضحك ال يب  :فيقول ،والقرا على إصبع، وسائر اخلالئ  على إصبع
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ََوَما  :صلى هللا عليه وآله وسلممث  قرأ( رسول هللا  ،ا لقول احلرب.صديقً  ،حىت بدت نواجذه وسلم
ٌت بَِيِميِ ِه سُ قَ  يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَل اْلِقَياَمِة َوالس َماَواُت َمْطِواي  ُ َ َح   َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ ْبَحانَُه َو.َ َعاَ  َدُروا ا

 صلى هللامُث  قَاَل ال  يبُّ  :ويف رواية للب ار  فعرب  عن تلك ابلقراءة، ،(1 [ 67َعم ا ُيْشرُِكوَن{ ]الزمر: 
َ َح   َقْدرِِه{ ِإَ  قَ ْولِهِ  :عليه وآله وسلم  ُ يؤكد لك تلك و ، فجعله قواًل، (2 َُيْشرُِكوَن{ :ََوَما َقَدُروا ا

 إت سورهتا مكية.  مكيةٌ اشت ر أبهنا اآلية أن 
 فكي  نتعامل مع هذه األلفاظ يف الرواايت؟

ا يف الرواية القانية، وإما أن .كون اآلية كم  قرأ :يف الرواية األو  (نزل كلمة   فإما أن يكون معىن
ولعل االحتمال األول أقوا من حية الايجيغ لل زول التارخيي  نزلت مر.ني: يف مكة مث يف املدي ة،

ويف هذه ، صطلحات الصحابة رضي هللا ع  موهذا يدل على ضرورة إمعان ال ظر يف ماملعرو ، 
 :-وفقه هللا–قال الشيخ الطالب  دةالقاع

 ْد يُ َرا  مُث  "َ.اَل" وِشْبِه َتْيِن قَ  اصطالُع "نَ َزَلْت" َمَع " َقرا"مُث   
 ْ  التِ ال     لى غَ      َقريَ ةٍّ دل ْت عَ  الَوَة إَ      ر او  الت ِ       ُد ال         فَ يَ ْقصِ 

 :(3ا على الحكم)زول سابقً ـقد يكون النقاعدة: 
  ولكن هللا .عا  خيرب  أبمرٍّ غييب على سبيل اإلعجا . وهذا يعين أن احلكم ليس سبًبا لل زول،

فإنه يستدل هبا على   (14 األعلى: قد أفلغ من .زكى وتكر اسم ربه فصلى :قوله .عا مقاله: و 
ولكن هذا التفس       فيه  ، وورد في ا حدية مرفوري،(4 وغ ه ابن عمر كما يف .فس       كاة الفطر  

وقال بعض           م: ال أدر  ما وجه هذا التأويل؟ ألن هذه : "فقال، يف .فس            الب و إش          كال تكره 
زول  قال الشيخ اإلمال محيي الس ة: جيو  أن يكون ال ، ومل يكن ككة عيد وال  كاة فطر ،السورة مكية

وظ ر أثر احلل يول  ،فالس   ورة مكية ،(2 البلد:وأنت حل هبذا البلدا على احلكم كما قال: س   ابقً 
س              ي زل اجلمع ويولون وكذلك نزل ككة:  ،((أحلت يل س               اعة من هنار  : الفتغ حىت قال

فلم ا ك ان يول ب در رأي ت  ،( ق ال عمر بن اخلط اب: ك  ت ال أدر  أ  مجع ي زل45: القمرال دبر
 .(5 "ويقول: سي زل اجلمع ويولون الدبر ،يقب يف الدرري ال يب 

" وابن احلصار يعين: فلماتا تكر هللا الزكاة ا ً تكر هللا الزكاة يف السور املكيات كق :وقال ابن احلصار" 
 يف مكة ومل يكن قد فرضت علي م، وال حددت مقاديرها؟

ويظ ره حىت  ،ويقيم دي ه ،ا أبن هللا سي جز وعده لرسولها و.عريضً .صرحيً مث أجاب على تلك فقال: "
وأورد من تلك قوله  ،ال ومل .ؤخذ الزكاة إال ابملدي ة بال خ ،.فرض الص     الة والزكاة وس     ائر الش     رائع
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وأقيموا الص            الة وآ.وا وقوله يف س            ورة املزمل  ،(141 األنعال:وآ.وا حقه يول حص            اده.عا  
 .(1 ..".(20 املزمل:الزكاة

 :(2)قاعدة: قد يكون النـزول متأخراً عن الحكم

اخلون وحنن د ،: س        قطت قالدة يل ابلبيداءقالت عن عائش        ة رض        ي هللا ع  اف ،آية الوض        وء مقل:
اي أي ا الذين آم وا  :زلت               ف  ،س املاء فلم يوجدمِ فالتُ  ،وحضرت الصبغ ...املدي ة فأ ر ال يب 

لقد ابرك هللا لل اس فيكم اي آل أيب  :اآلية. فقال أس    يد بن حض     (6 املائدة:إتا قمتم إ  الص    الة
  (3ما أنتم إال بركة وم  .بكر

وفرض الوض              وء كان  ،اإمجاعً  فاآلية مدنيةٌ  ، فيقول: على احلديث -رمحه هللا–ويعلق ابن حجر 
معلول ع د مجيع أهل امل ا   أنه مل يص        ل م ذ فرض        ت  :قال ابن عبد الرب ،ككة مع فرض الص        الة
واحلكمة يف نزول آية الوض   وء مع  :قال أو معاندٌ  وال يدفع تلك إال جاهلٌ  ،عليه الص   الة إال بوض   وء

 .(4 "زيل ابلت  ا.قدل العمل به ليكون فرضه متلوً 
 

 كتب أسباب النزول:  أشهرمن 
، وهو أش ر كتب أسباب ه (468أسباب نزول القرآن لإلمال علي بن أ د الواحد   تأواًل: 
 ال زول.
أ د بن علي بن حجر العسقالين  م  املؤم ني يف احلديةالُعجاُب يف بيان األسباب ألاثنياً: 
 .ه (852 ت

 .ه (911السيوطي  تعبد الر ن بن أيب بكر ب ال زول جلالل الدين لباب ال قول يف أسبااثلقاً: 
 ه(.1422 تزول للشيخ مقبل بن هاد  الوادعي الصحيغ املس د من أسباب ال رابعاً: 

 وهذه الكتب لعلماء قد مضوا ر  م هللا.
ة ، وهو موسوعة علميسليم اواليل ومحمد موسى آل نصرل االستيعاب يف بيان األسبابخامساً: 
 جامعة.
 .، وهو رسالة دكتوراهتب التسعة للدكتور خالد املزييناحملرر يف أسباب نزول القرآن يف الكسادساً: 
 .سباب ال زول إلبراهيم محمد العليصحيغ أسابعاً: 
 .امل عم شليب سن عبدحل ال زولاجلامع يف أسباب اثم اً: 

 
  

                                                           

  .107 /1اإل.قان (1 

  .107 /1اإل.قان (2 

  .1684 /4الب ار  (3 

  .1/434فتغ البار  (4 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 281
 

 

 األصل الرابع 
 النسخ

، وقد حصره بعض وأكقره أتث ًا يف ف م القرآن اجمليد فس من أخطر مداخل علم التاألصل هذا 
املتأخرين يف اببٍّ ضي ، وملا رأوه ضيًقا حاولوا .وسعته بزي ٍّ من القول، فار.بك على السامع وجه 

 الصواب فيه، ف لم  ل حاول أن نُِلم  أبهم مفاصل هذا املوضوري العايل الشان:
 تعريف النسخ:

 نيان اآلتيان: لغة: ورد فيه املع النسخ
 أ  نقله،  َنْسً ا ي َسُ ه الشيءَ  مع إبقاء الساب  يقال: نسخ والتحويل املعىن األول: النقل

َتِسخ، أ  نقل ما .ضم ه من كتابة إ  مكان آخر مع بقاء األول،  الكتاب ك سخ َواْلَكاِ.ب َ سخ وُم  ْ
ُقوُل ِمْ ُه ال ُّْسَ ة َ م واْلَمْكُتوب ال  َ َتَسُخ ِمْ هُ ُهَو اأَلْصل    ْ

ُ
بل  ،وتلك ال يقتضي إ الة الصورة األو ، امل

 ُك  ا  ِإ    اِبحلَْ  ِ  َعَلْيُكمْ  يَ ْ ِط ُ  ِكتابُ ا  وم ه قوله .عا : ََهَذا ،(1 يقتضي إثباَت مقِل ا يف مادة أخرا
ُتمْ   َما َنْستَ ْ ِسخُ   ومعىن هذه اآلية:  ،[29: اجْلَاثَِيةِ ].َ ْعَمُلوَن{ ُك  ْ

هللا، أو يكون املعىن نست سخ أعمالكم ف كتب ا على  ع د فيقبت احلفظة .كتب ما ا نست سخك   َأ 
   ما عملتم وِإثبا.ه. ب سخ خ الكتاب ف ْأمرست سَ يد احلفظة، فال خيفى م  ا شيء كما يُ 

رضي هللا ع  م احملفوظ ، أو ألن الصحابة  اللوع من ُنِسخ ألنه  م سور القرآن كل  الوجه هذا فعلى
وم ه قول َ ْيد ْبن اَثِبتٍّ َرِضَي ه ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم من حفظه،  س ه بكتابته ع دما يبل .

ُ ُ َعْ ُه: َنَسْ ُت الصُُّحَ  يف اْلَمَصاِح ِ  فَ َفَقْدُت آيًَة ِمْن ُسورَِة اأَلْحزَاِب ُكْ ُت َأُْسَُع َرُسوَل هللِا  ،ا
فَ َلْم َأِجْدَها ِإال  َمَع ُخَزْهََة ْبِن اَثِبتٍّ األَْنَصارِ ِ  ال ِذ  َجَعَل َرُسوُل هللِا  ،صلى هللا عليه وسلم يَ ْقَرُأ هِبَا

ُ َ  :َوْهَو قَ ْولُهُ  ،صلى هللا عليه وسلم َشَ اَد.َُه َشَ اَدَة َرُجَلنْيِ  َِمَن اْلُمْؤِمِ نَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ا
 َعَلْيِه{رواه الب ار .

هذا يظهر   أن و وإما لتحسني األصل،  ،إما لل شرال قل من أصل مكتوبٍّ أو محفوظٍّ سخ ه ا فال 
أهل العلم يف هذا املوضوع، بعض املعىن املكتسب من االستعمال القرآين غاب يف استعماالت 

 فسب ب ذلك خلاًل يف فهم النسخ.

ي َسُ ه، وانَتَسَ ه:  بِهِ  َنس همه، فيقال: مقا آخر وِإقامة شيء ِإبطال أ  واإلزالة املعىن الثاين: الرفع
 ، الش ْيُب الش َبابَ ، كقووم نسخ والشيُء يَ َسخ الشْيَء َنْس اً، َأ  يُزِيله َويكون مكانَه ،أَ َاَلُه بِِه وأَداَلهُ 

 املوارية ، وم ه . اسخمع  واله من املكان األول أ  نقلته من مكان إ  مكان ونس ت الشمس الظل  
 بَ ْعدَ  قَ ْر ً  اْلُقُرونِ  فيما يزعمه أصحابه، َو.َ َ اُسخُ  اأْلَْرَواعِ  .َ َ اُسخُ  واحد، َوِمْ هُ  إ  واحد من امل اث يلحتو 

، َارضي هللا ع ه ويف خطبة عتبة بن غزوان قَ ْرنٍّ  آِخرُ  َيُكونَ  َحىت   .َ َ اَسَ تْ  ِإال   َقطُّ  نُ بُ و ةٌ  َ.ُكنْ  ملَْ  :   َوِإهن 
                                                           

 .  1434( مفردات القرآن / 1 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 282
 

 

انت ت مع موت نيب، فحل محله من  يعين حال ِإ  حالٍّ  منوانتقلت  حتولت َأ  (1 ُمْلًكا(( َعاِقَبِتَ ا
، ومن يقول بشريعة تلك ال يب، مث حيدث الت   مع مرور الزمن حىت .ؤول من حكم راشد إ  ملك

ُ ُ  خُ فَ يَ ْ سَ  أُْمِ ي ِتهِ  يف  الش ْيطانُ  أَْلَقى َُتَىن   ِإتا َِإال  : تلك قوله .َ َعاَ   [ 52: احلَْج ِ ]الش ْيطاُن{ يُ ْلِقي َما ا
 .َويُ ْبِطُلهُ  يُزِيُلهُ  َأ ْ 

فال سخ إما مشايك يف ال قل واإل الة، وإما جما  يف أحدمها حقيقة يف اآلخر، واختل  علماؤ  يف 
 حتديد أحد األمرين. 

 قل عكس الزخمشر ، وأما أن ال سخ حقيقة يف اإل الة جما  يف ال -ر ه هللا–رجغ د/ مصطفى  يد و 
 .الباقالين وال زايل واآلمد  فرأوا أنه مشايك

 .إلطالة يف البحة اللُّ و  ه اوال جتد مربرًا ل

 املعىن العام للنسخ عند أهل العلم:
آليُة الق انَِية  س ٌة وا...اأُلوَ   فَتعَمَل هبَا وَ.اْيكَ  ،ال  ْسُخ َأْن .َ ْعَمَل ابآليِة مُث  .َ زَِل آيٌَة ُأخَرا": الفراء قال

 ."واأُلوَ  َم سوَخة
فتارة يف م  ،ك سخ الشمس الظل  ،فقال: ال سخ إ الة شيءٍّ يتعقبه ل سخ،تكر الراغب معىًن جامعاً لو 

م ه اإل الة، واترة يف م م ه اإلثبات، واترة يف م م ه األمران، ونسخ الكتاب: إ الة احلكم  كمٍّ 
 . (2 يتعقبه

 إ الة ، ف و(3 رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر النسخ، فقالوا: وعر ف األصوليون
 .استقراره بعد احلُكم

وهذا التعري  معتمد يف جوهرها ع د األصوليني، وال يعين تلك أنه ي طب  ُتاًما على ال سخ 
 القرآين. 

 ؟ما الذي يفيده هذا التعريف
،  ُمْسَتْأَن َ  ال ْشرِيعَ الت   رِ ُ  ْ  ُ يبني الطاهر بن عاشور أن هذا التعري  ي  إْت لَْيَس ِبَرْفعٍّ

ْسَتْأِنِ . :رََ  بَِقْولِ اخيَ و 
ُ
 احلُْكُم الش ْرِعيُّ َرْفُع الرَباَءِة األْصِلي ِة اِبلش ررِْي امل

                                                           

 (215/  8  -(صحيغ مسلم   مشكول ومواف  للمطبوري 1 
 .  1434( مفردات القرآن / 2 
 احملق : محمد مظ ر بقا، ه (749األصف اين  املتوَّف:  لشمس الدين محمود بن عبد الر ن احلاجب بيان امل تصر شرع خمتصر ابنانظر: ( 3 

عبد هللا محمد بن أ د  يب، ألمفتاع الوصول إ  ب اء الفروري على األصول، ل1986ه  / 1406الطبعة: األو ، ، ال اشر: دار املدين، السعودية
الطبعة: ، ب وت  لب ان( -مكة املكرمة، مؤسسة الراين  -ال اشر: املكتبة املكية ، ق : محمد علي فركوساحمل، (771احلسين التلمساين  املتوَّف: 

هو اخلِْطَاُب الد الُّ َعَلى اْر.َِفارِي احلُْْكِم الق اِبِت اِبخلِْطَاِب ، وهذا أس ل وأمجل من التعري  احلديد  الذ  قالوا فيه: ل1998 -ه   1419األو ، 
ِل َعَلى َوْجهٍّ َلْواَلُه َلَكاَن اَثبِ اْلُمتَ قَ  ن أورد هذا التعري  ًتا ِبِه َمَع .َ َراِخيِه َعْ هُ دِ  يف  ه (463الب داد   املتوَّف: اخلطيب أبو بكر أ د بن علي ، ٍو

 .ه1421لطبعة: القانية، ا، السعودية –ال اشر: دار ابن اجلو   ، : أبو عبد الر ن عادل بن يوس  ال را  ، حققهاملتفقهالفقيه و كتابه: 
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كاَن ال  اُس إِت الرَباَءُة األْصِلي ُة لَْيَسْت ُحْكًما َشْرِعي ا َبْل هي الَبقاُء َعلى َعَدِل الت ْكِليِ  ال ِذ    
  إت األصل باحاتِ  ُ م َعَلْيِه قَ ْبَل جمَِيِء الش ررِْي ِ َْيُة إن  الش رِيَعَة ال .َ تَ َعر ُض لِلت  ْ ِصيِص َعلى إابَحِة ال

وقد أييت النص على اإلابحة اإلابحة، ولذا فاملباحات ال .ُعد ، وإمنا الذ  يعد هو احملرمات، 
 يف حالتني: األصلية

تَ ُ وا َفْضاًل ِمن .عا : حَنَْو قَ ْولِِه  ،م ظ ن ة  اع ت قاد  حت  ر مي ها يف األوىل: ﴿لَْيَس َعَلْيكم ُج اٌع أْن .َ ب ْ
ُمْسِلُموَن حَتْرمَِي التِ جارَِة يف  يف احَلجِ ، َحْيُة َظن  ال التِ جارَةحية أابع وم [ ١٩٨َربِ ُكْم﴾ ]البقرة: 
فال ص  ،َمجا ِ  ِت  السوق بَ ْعَد ااِلْنِصراِ  ِمن  اجلاِهِلي ةأمر َعَلْيِه  انَكما كابقًيا  َعْشِر ِت  احِلج ِة 

 على اإلابحة ه ا لدرء شب ة التحرمي ال لوجود نص ساب ، ولذا فال يسمى نسً ا.
 :ُمَحر ماِت أِو الواِجباتِ  ِر اليف َمْوِضِع َحصْ القانية: 

َُحر ماتِ ٢٤ُكْم﴾ ]ال ساء: ﴿وُأِحل  َلكم ما وراَء َتلِ  :َ.عا  قَ ْوله مقل
ليبني  [ بَ ْعَد تِْكِر ال ِ ساِء امل

أن احملرمات محصورات معدودات فال أييت من حيرل الزوا  ب  هن بعد تلك، واحلاالت اليت أضاف ا 
 ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم بعد تلك داخلة يف املعىن العال فيما تكر يف السورة.

 النسخ؟ من أشهر من خالف يف وقوع
أنكر  (ه322ت مسلم محمد بن  ر األصف اين   أابي قل املفسرون كاملاورد  والرا   أن 

ال سخ، وصحغ الشيخ محمد األمني الش قيطي صاحب أضواء البيان أنه مل يعِن اإلنكار بل وسع 
 ظاِهَر اخَلط اِب األو ِل: أن  ال  ْسَخ ََتِْصيٌص ِلَزَمِن احلُْكِم اِبخِلطاِب اجَلِديِد  أِلن  التعري ، فعىن 

يِع الز َمنِ اْسِتْمرارُ  واخِلطاُب الق اين َدل  َعلى ََتِْصيِص احلُْكِم األو ِل اِبلز َمِن ال ِذ  قَ ْبَل  ، احلُْكِم يف مجَِ
بَِقْولِِه يف .َ ْعرِيِ   "السُُّعودِ  َمراِقي"ال  ْسِخ  فَ َلْيَس ال  ْسُخ ِعْ َدُه َرفْ ًعا لِْلُحْكِم األو ِل، وَقْد أشاَر إلَْيِه يف 

 ال  ْسِخ: 
 ِكُْحَكِم الُقْرآِن أْو اِبلسَُّ نِ          َرْفٌع حِلُْكمٍّ أْو بَياُن الز َمِن 

 يف القرآن اجمليد؟)النسخ( هذه املادة  تأين ورد
 :ثالثة مواضع نسخ( يف  مشتقاتوردت 
 َنۡسَت ِسخُ  ُك  ا  ِإ    بِٱحۡلَ  ࣱِ  َعَلۡيُكم يَ ِط ُ  ِكتَ  بُ َ ا  َه  َذا﴿وهو قوله .عا : : موضع سورة  اجلاثية( األول

 وي حصر .عل  هذه اآلية ابملعىن الل و  يف موضوع ا.   ،[٢٩ اجلاثية﴾ ].َ ۡعَمُلونَ  ُك ُتمۡ   َما
 طَ  نُ يۡ لش  ٱ ِإَتا َُتَىن  ۤ أَۡلَقى ِإال ۤ  ی ٍّ ﴿َوَمۤا أَۡرَسۡلَ ا ِمن قَ ۡبِلَك ِمن ر ُسول  َواَل نَبِ قول هللا جل تكره: : والقاين

 .[٥٢﴾ ]احلج م  يَحكِ  مٌ يَعلِ  ُ ُ ٱوَ  ۦۗ  ِتهِ يَ َءا ُ ُ ٱ ِكمُ حيُۡ مُث   طَ  نُ يۡ لش  ٱ یۡلقِ ي ُ َما  ُ ُ ٱ  َسخُ يَ ف َ  ۦِتهِ ي  أُۡم ِ  یۤ فِ 
فال يبقى، فال يقبت، ويزيله يبطله يرفعه فال يستمر، و  في سخ هللا ما يلقي الشيطان( أ  

وال سخ ه ا يعين اإل الة لكن تلك ال يقتضي اإل الة ابلكلية  فإن محاوالت الشيطان إلبطال أماين 
األنبياء يف اإلصالع قائمة مستمرة، فيدحض هللا محاوالت الشيطان، لك ه يعود جمدًدا يف محاولة م ه 

 لتدم  إ ا ات األنبياء يف .قومي مس ة ال اس. 
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َ ا َأْو ِمْقِلَ ا أملَْ .َ ْعَلْم ﴿: تكره  .عا قول هللاوالقالة:  َما نَ ْ َسْخ ِمْن آيَةٍّ أَْو نُ ْ ِسَ ا َاِْت خبَْ ٍّ ِم  ْ
َ َعَلى ُكلِ  َشْيءٍّ َقِديرٌ   ُ ليت يدور علي ا هذا البحة وهذه هي اآلية املركزية ا[، 106]البقرة:  ﴾َأن  ا
 يف سياق تكر اآلايت اليت أشارت إ  ال سخ. -إن شاء هللا–كاماًل، وأييت الكالل ع  ا 

 ما أدلة النسخ الصرُية يف القرآن الكرمي؟
 ثالث آايت: يف القرآن الكرمي  ال سخعلى أهل العلم ستدل هبا اليت ادلة األ

حسب الاي.يب الزمين فيما يظ ر يل، ومل يرد التصريخ ابل سخ إال يف آية  آية ال حل مث الرعد مث البقرة
 فل ستعرض هذه اآلايت حسب الاي.يب الزمين ل زووا:البقرة، 

ل ن ا آي ًة م ك ان  آي ٍة و اَّلل   أ ع ل م  مب  ا يـ نـ ز  ل  ق ال وا هي قوله جل ذكره: و  ،النحلآية  :اآلية األوىل إ ذ ا ب د  }و 
ثـ ر ه م  ال  يـ ع ل م ون  ) حل  ق   ل يـ ثـ ب  ت  ال ذ ين  آم ن وا ( ق ل  نـ ز ل ه  ر  101إ من  ا أ ن ت  م ف رت ٍ ب ل  أ ك  وح  ال ق د س  م ن  ر ب  ك  اب 

ل م ني  و   ر ى ل ل م س   [102، 101{ ]النحل: ه ًدى و ب ش 
بيان معىن هذه اآلية يف علماء التفس   املتقدمة، وسأمجل كالل واضحة يف معاني ا {آيةكلمة َو 

 :مع التعلي  عليهاملباركة، 
 :حكم آية، فأبدلنا مكانه حكم أخرىعنا إذا نساملعىن األول: 

 وإتا بدل ا آية متأخرة يف نزووا مكان آية متقدمة يف نزووا.
عن "، و نس  اها، بد ل اها، رفع اها، وأثبت ا غ هاقال: " عن جماهدمث روا  ،وهذا املعىن قرره الطرب 

ْلَ ا آيًَة َمَكاَن آيَةٍّ( هو كقوله  مَ   .(1  ْخ ِمْن آيَةٍّ أَْو نُ ْ ِسَ ا(ا نَ ْ سَ قتادة، قوله  َوِإَتا بَد 
أبن تكون إحدى اآليتني د التبديل وعمم الفراء الكالل يف اآلية: .الوة وحكًما يف ظاهر قوله، وقي  

رد الفراء رواية ال أدري من أين استقاها؛ إذ مل أعثر عليها و فيها تشديد واألخرى ألني منها، مث أ
، يف التفسري ينبغي احلذر منه عيفة وال موضوعة، ومثل هذاة وال ضال صحيح يف كتب احلديث

ٍلوك َكاَن حِلَُويطب بن عبد  ويتعل مه من عائشٍّ  ،قَاَل املشركون: إمنا يتقوله من نفسه" فقال الفراء:
 {ْيهِ ِلساُن ال ِذ  يُ ْلِحُدوَن إِلَ َوََكاَن أعجم، فقال هللا َعز  َوَجل :  ،العزا َكاَن قد أسلم فحسن إسالمه

فقال هللا: َوَهَذا ِلَساُن مُحَم د َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم والقرآن  ،{أَْعَجِمي  َ[ َهيلوَن إِلَْيِه وي وونه 103]
 .(2 "عريب  

 و.را ه ا أن ا هكن أن ن اقش الفراء يف مسألتني: 
 يًدا، وهذا القيد ال دليل عليه.األو : أنه قيد اآلية الالحقة أبنه في ا ليً ا، والسابقة أبن في ا .شد

 القانية: تكر سبًبا لل زول ال خطال له وال  مال  ال س د له(.
 :آية متلوة آبية متلوة : اآلية مبعىن اآلية القرآنية، ويكون املقصود ابلتبديل تبديل  يناملعىن الثا

                                                           

 .  (297 /17«  .فس  الطرب  = جامع البيان ط دار الايبية والاياث»( 1 
 .  (113 /2«  معاين القرآن للفراء»( 2 
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ا : إن محمدً املشركوننزلت حني قال  أن هذه اآلية -وا رواية ال إس اد -ر ه هللا-ف قل الواحد  
هو إال  ، وماا، أو أي.ي م كا هو أهون علي موي  اهم ع ه غدً  ،، أيمرهم اليول أبمريس ر أبصحابه

 . .عا  هذه اآلية واليت بعدها. فأنزل هللامفاي يقول من .لقاء نفسه
 ؟ هالواحد  والفراء من قبل فكي  ي طب  علي ا كالل ،وإتا كانت اآلية يف سورة ال حل مكية

على أن هذه الرواية ال هكن قبووا إتا مل .رد مس دة حىت يستبني ل ا حال إس ادها، فكي  وهي بدون 
  إس اد كما .را.
قتضي ال سخ ابلضرورة بل األمر كا يقتضيه احلال، وتلك يعين يظاهر الرواية ال على أن 

وقد يقتضي اإلبقاء لي اسب اإلعمال لكال ال صني والدليلني، فالتبديل قد يقتضي الرفع للمبدل 
يف سورة احلجر، واوجر اجلميل  اجلميل حالته، فانظر مقاًل إ  الشدة مع أيب وب، واألمر ابلصفغ

، ف قول: نُعِمل الشدة يف موضع ا الصحيغ، واللني يف موضعه الصحيغ، وليس املراد يف سورة املزمل
 أن أحدمها يل ي اآلخر ابلكلية.

فإن هللا شرري الصالة على هيٍة معلومة لك ه بدل احلكم يف حال اخلو  ويف األحكال العملية 
 على اويٍة اليت تكرها يف سورة ال ساء، ف ل يعين هذا التبديُل الرفَع التال  للمبد ل؟

يف سورة ال حل بعد هذه اآلية، فامجع اآلايت  من افاياء الكذب على هللاهللا حذر وه ا .علم ملاتا 
َا أَْنَت ُمْفاَيٍّ َبْل َأْكقَ رُُهْم اَل يَ عْ  ََوِإَتاواقرأ:  ُ أَْعَلُم ِكَا يُ  َ ز ُِل قَاُلوا ِإمن   ُ ْلَ ا آيًَة َمَكاَن آيَةٍّ َوا ( 101َلُموَن  بَد 

( َوَلَقْد نَ ْعَلُم 102  ُقْل نَ ز َلُه ُروُع اْلُقُدِس ِمْن َربِ َك اِبحلَْ ِ  لِيُ قَ بِ َت ال ِذيَن آَمُ وا َوُهًدا َوُبْشَرا لِْلُمْسِلِمنيَ 
َا يُ َعلِ ُمُه َبَشٌر ِلَساُن ال ِذ  يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه َأْعَجِمي  َوَهَذا ِلَساٌن َعَريب  مُ  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإمن  ( ِإن  103ِبنٌي  َأهن 

ُ ُ َوَوُْم َعَذاٌب أَ  ُِ  اَل يَ ْ ِديِ ُم ا َا يَ ْفاَيِ  اْلَكِذَب ال ِذيَن اَل 104لِيٌم  ال ِذيَن اَل يُ ْؤِمُ وَن ِناَيِت ا ( ِإمن 
ُِ  َوأُولٍََِك ُهُم اْلَكاِتبُوَن { ]ال حل:   .[105 - 101يُ ْؤِمُ وَن ِناَيِت ا

 :شريعة مستأنفة، ووضعنا مكاهنا شريعة تقدمت إذا بدلنا: املعىن الثالث
، وأقره الزخمشر  يف .فس ه وذه (1 بن  رد أيب مسلم األصف اين محمونقل املاورد  هذا التفس  عن 

ويُف م مقل ، (2 ".بديل اآلية مكان اآلية: هو ال سخ، وهللا .عا  ي سخ الشرائع ابلشرائعاآلية، فقال: "
 (3 "وهللا .عا  ي سخ الشرائع ابلشرائعهذا من ظاهر كالل ال سفي حية قال: "

 موسىبشريعة  عيسى من األنبياء كما بدل هللا شريعة اآلية مبعىن الشريعة الكلية اليت جاء هبا نيبف
وكما بدل شريعة محمد سيد الرسل أمجعني صلى هللا عليه وآله وسلم بشريعة األنبياء  عليهما السالم،

 السابقني علي م الصالة والسالل.

                                                           

 .  (214 /3«  .فس  املاورد  = ال كت والعيون»( 1 
 .  (634 /2«  .فس  الزخمشر  = الكشا  عن حقائ  غوامض الت زيل»( 2 
 .  (233 /2«   سفي = مدارك الت زيل وحقائ  التأويل.فس  ال»( 3 
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وعندي أن هذا املعىن صحيح وجدير ابلنظر، حيث تسمى ميكنك أن جتعل }آية{ يف هذا املوضع 
، ومل يعقب عليه املاوردي وأقره الزخمشري هذا املعىن كيف أثبت أبو مسلمعىن شريعة، وستسأل:  مب

 ؟يف ظاهر قوله
 لعل من أسباب إثباهتم هلذا املعىن:

إما أن يكون للفظ ال ص  نسخ التالوة  -ر  م هللا–أن آية ال حل هذه مكية، وال سخ ع د علمائ ا 
للحكم  مع التالوة أو دوهنا(، ومل يُعَ د نسٌخ للتالوة يف مكة، كما  مع احلكم أو دونه( وإما أن يكون

أن األحكال الفق ية مل .ت   بصورة ملحوظة يف مكة  إت مل .كن األحكال الفق ية الفرعية كق ة، مل 
 بعيد. املعلول ل حكال اجلزئية .كن مفصلة كما حدث يف املدي ة، فاحتمال ال سخ

فيقول: فقد رأي ا حكًما شرعًيا يف آيةٍّ َنَسَخ حكًما شرعًيا  م معرتض،وقد يعرتض على هذا الكال 
﴿۞ ِإن  يف آية قبل ا يف السورة نفس ا، وتلك يف مكة يف سورة املزمل حية تكروا أن قوله .عا : 

 مِ َن َوطَۤاىِٕ ۥ َوثُ ُلقَهُ ۥ َوِنۡصَفهُ  لِ يۡ ل  ٱ یِ أَن َك .َ ُقولُ أَۡدىَن  ِمن ثُ ُلقَ  ۡعَلمُ ي َ َرب َك 
رُ ي ُ  ُ ُ ٱَمَعَكࣱ وَ  نَ يل ذِ ٱَفة   ل   َ ارࣱَ ٱوَ  لَ يۡ ل  ٱ َقدِ 

ُصوُه فَ َتاَب َعلَ  َرُءوا۟ ٱفَ  ُكۡم  يۡ َعِلَم َأن ل ن حُتۡ ، ف ذه اآلية نس ت أول [٢٠﴾ ]املزمل ۡلُقۡرَءانࣱِ ٱِمَن  س رَ يَ َما . َ  ق ۡ
 ه وآله وسلم، ف ذا ي قض الكالل الساب ؟السورة اليت ظاهرها إجياب قيال الليل على ال يب صلى هللا علي

كعىن أ الت حكم ا  اآلية األخ ة من سورة املزمل نس ت أول السورةهل  :اجلواب: اختل  أهل العلم
إ الة هنائية أل نس ت وجوب قيال الليل على الصحابة وأثبتته على ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، 

ميع، ويف كل األحوال فعلى التسليم ابل سخ فإن تلك أل نس ت الوجوب إ  االستحباب على اجل
 مل يكن م تشرًا يف مكة لقلة التشريعات التفصيلية يف مكة كما هو معلول.

ن أشار إ  أن اآلية قد .رد كعىن الشريعة  يف .فس ه  ه (1332محمد مجال الدين القاُسي  املتوَّف: ٍو
 جحان على غ مها: محاسن التأويل( حية قرر أن هذين املع يني مر 

، نية املاديةمها من اآلايت كآية موسى وعيسى وغ    ة من آايت األنبياء املتقدمنيآي أ  ما نبدل
. به وا وجرا على نظامه ، وهي كون امل زل هدا ور ة وبشارة يدرك ا العقل إتا أخرا نفسية علمية

 -اإلنسان– . فلم يؤتَ هه ولبُّ فمُ  ستصررَ ويُ  ،هعقلُ  بَ ألن خياطَ  وتلك الستعداد اإلنسان وقتٍذ ،الفطر 
أ  مل أت.ه املعجزات املادية املدهشة مقل -ش هبا كما كان ملن سل دهَ كونية ويُ من قبل اخلوارق ال
. وكون يكتبفبدلت .لك نية هو كتاب العلم واودا من نيب أمي مل يقرأ ومل  -انقالب العصا حية

ُ الكتاب بَ   "يان ابل سبة ملن أويت ور ق الف مالب الصدق قاطع الربهان  صع نيِ 
 وبعد أن قرر القاُسي هذا املعىن بني سبب .رجيحه له، فقال:

هللا لما رحم ف. ملكي م سور ابملعىن الذ  يريدونه، وليس يف اورة مكية  أن السيرجحهوهذا التأويل "
نت مفاي.. فيت مون ال يب ه ا ي بعة املشركون ليقولوا: إمنا أ ..لالعاملني وجعل القرآن مكان ما .قد

 فاياء، وهللا يرد على هذا الل و.صلى هللا عليه وآله وسلم ابال
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وهللا أعلم كا َ: ولهفاعايض علي م كا هو بدي ي ي ب ي أن يستحيوا من التظاهر ابجل ل به، وهو ق
ما ي فع م  اجلاهلني، وبيان أهنم يعايضون على رب العاملني الذ  يعلم أنه ي زل وم لتوبيخ {ي  زل

 حسب الوقت امل اسب.
ا لوسوسته، ا للشيطان، و.عبدً ا لل دا، و.وليً ، وع ادً ا للح   رد  بوا املوحى إليه به إ  االفاياءنسلقد 

  {بل أكقرهم ال يعلمونَ: حية يقول هللا ع  ماملت اهي  جل لفأخربهم هللا  قيقة اعاياض م: إنه ا
، ال يعلمون جوا  ال سخ األحوال امل تلفة: فم  ا أهنمو.را أن هللا أطل  عدل علم م ليشمل 

، وم  ا: أهنم ال يعلمون املصا  الض مة يف الايبية اإلوية ال يعلمون سبب ورود ال سخ وم  ا: أهنم
 للذرية اآلدمية حية اقتضى استقرار بق ا يف األرض أن .ت   بعض األحكال املتعلقة هبا.

نَ ز َلُه ُروُع اْلُقُدِس : َيرد علي م كا حياولون إخفاء حقيقتهعليه وآله وسلم أن  ال يب صلى هللاهللا م ل ِ عَ ي ُ و 
 .{ُهًدا َوُبْشَرا لِْلُمْسِلِمنيَ ِمْن َربِ َك اِبحلَْ ِ  لِيُ قَ بِ َت ال ِذيَن آَمُ وا وَ 

غري اآلية، وهو أن التبديل افرتاضي تبديل املعىن الرابع: ذهب املاتريدي مذهًبا آخر يف معىن 
واقع، وأن التبديل ال يعين رفع األوىل ابلكلية بل اإلتيان مبعجزة رديفة جديدة لتكون مكان 

 األوىل يف اإلعجاز:
لكان أقرب، ويكون أتويله: ولو أنزل ا  -ولو كان حيتمل أن يكون حر   إتا( مكان  لو( فقال: " 

ْو أَن  َ ا نَ ز ْلَ ا إِلَْيِ ُم اْلَماَلِئَكَة وََكل َمُ ُم فما آم وا  كقوله:  َولَ  -حجة بعد حجة وآية على أثر آية جديدة 
ِه اجْلَِباُل. . .( اْلَمْوَ.ى َوَحَشْرَ  َعَلْيِ ْم ُكل  َشْيءٍّ قُ ُباًل َما َكانُوا لِيُ ْؤِمُ وا(، وكقوله:  َوَلْو أَن  قُ ْرآً  ُس ِ َْت بِ 

فما آم وا به  لع ادهم  فعلى  -ال أو كلم به املو.ىس ت به اجلبقرآن  -اآلية، أ : لو أن هذا القرآن 
ْلَ ا آيًَة َمَكاَن آيَةٍّ( ابلسؤال مكان آية  قَ  َا أَْنَت ُمْفاَيٍّ(تلك: األول قد حيتمل قوله:  َوِإَتا بَد   (1 اُلوا ِإمن 

َلى  َعلَ وكأن املا.ريد  ربط هذه اآلية بطلب م الذ  عرب ع ه قوله .عا : 
 قَاَل  َ  ت  ي ِ ب َ  .ُ َ اايَ َءا ِ مۡ يۡ ﴿َوِإَتا .ُ ت ۡ

ۡلُهࣱ ُقۡل َما  ۡ ِ ِبُقۡرَءانٍّ غَ  ۡئتِ ٱِلَقۤاَءَ   ۡرُجونَ ي َ اَل  نَ يل ذِ ٱ َلهُ  یۤ لِ  ُكونُ يَ َه  َذۤا َأۡو بَدِ  ٰ  ِمن .ِۡلَقۤاإِ نَ ۡفسِ  ۥَأۡن أَُبدِ   ۤی
 .[١٥﴾ ]يونس م  يَعظِ  ۡولٍّ ي َ َعَذاَب  یَرب ِ  تُ يۡ َأَخاُ  ِإۡن َعصَ  یۤ ن ِ إِ  ی   إِلَ  وَحى ۤ يُ ِإۡن أَ. ِبُع ِإال  َما 
والقرآن  معجزة جديدة مكان معجزة سابقة، لُّ ح  ـ  إذ قد ت ؛: اآلية مبعىن املعجزةاملعىن اخلامس

الكرمي أعظم املعجزات اليت جاءت لتكون بدياًل عن املعجزات السابقة، واملعىن: وإتا بدل ا آية معجزة 
ان آية جاء هبا نيب ساب  مل ي ظروا يف صحة تلك بل ابدروا فقالوا: إمنا جديدة هي القرآن اجمليد مك

 أنت مفاي.
 ُ ُ ٱ﴿وَ  أن يكون املقصود ابآلية ه ا اآلية الكونية  ألن هللا قال بعدها: -ر ه هللا–وقد أىب الطاهر 

آلايت القرآنية، ولك ك أن يكون الكالل عن ا -ع د الطاهر –، فتعني [١٠١﴾ ]ال حل  َ ز ِلُ ي ُ أَۡعَلُم ِكَا 
ع د التأمل هكن أن .زعم أبن اللفظ يشمل هذا املعىن، والقرآن من حية هو بكامله يعد آية واحدة 
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 مِ ن تٌ َءايَ  َعَلۡيهِ  أُنزِلَ  َلۡواَلۤ  َوقَاُلوا۟ ﴿عظيمة، ونعين ابآلية املعجزة، وي بٍك بصحة هذا املعىن قوله .عا : 
 َيۡكِفِ مۡ  َأَوملَۡ ﴿ ة{ ابإلفراد يف قراءة شعبة ومن معه، قال هللا بعد تلك: َآي [٥٠ الع كبوت﴾ ]ر ب ِِهۦ
َلى   ٱۡلِكتَ  بَ  َعَلۡيكَ  أَنزَۡلَ ا أَ  ۤ 

  [51 الع كبوت﴾ ] َعَلۡيِ مࣱۡ  يُ ت ۡ
 وهذا الذ  .راه يف سياق آية ال حل:

ْلَ ا آ: -وهو رب ا العزيز األعلى–فإن هللا يقول عن نفسه  ُ َأْعَلُم ِكَا يُ  َ ز ِلُ ََوِإَتا َبد   ُ {، يًَة َمَكاَن آيَةٍّ َوا
يشمل إنزال كتاب ليكون مكان كتاب ساب ، ومعجزة لَتُحل  -.عا  تكره–ف سبة العلم ابلت زيل إليه 

ُقْل نَ ز َلُه ُروُع اْلُقُدِس ِمْن محل معجزة ماضية، كما جتد هللا هتدع القرآن بعمومه بعد تلك فيقول: َ
، أ  نزل القرآن ليكون بذا.ه آية حلت {ْشَرا لِْلُمْسِلِمنيَ اِبحلَْ ِ  لِيُ قَ بِ َت ال ِذيَن آَمُ وا َوُهًدا َوبُ  َربِ كَ 

 محل الكتب السابقة أو حلت محل املعجزات السابقة.
ُْم ََوَلَقْد نَ ْعَلُم أَ مث يدافع هللا عن معجزة القرآن بعد تلك، ويبني عواقب االفاياء على هللا، فيقول:  هن 
َا يُ َعلِ ُمُه َبَشٌر ِلَساُن ال ِذ  يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِمي  َوَهَذا ِلَساٌن َعَريب  ُمِبنٌي   ( ِإن  ال ِذيَن 103يَ ُقوُلوَن ِإمن 

ُ ُ َوَوُْم َعَذاٌب أَلِيٌم   ُِ  اَل يَ ْ ِديِ ُم ا َا يَ ْفايَِ 104اَل يُ ْؤِمُ وَن ِناَيِت ا   اْلَكِذَب ال ِذيَن اَل يُ ْؤِمُ وَن ( ِإمن 
ُِ  َوأُولٍََِك ُهُم اْلَكاِتبُوَن{ ]ال حل:    .[105 - 103ِناَيِت ا

ه ( إ  م ع االستش اد هبذه اآلية 1390وقد تهب الشيخ عبد الكرمي يونس اخلطيب  ت بعد 
ْل ا»ولو كان معىن قوله .عا : على جوا  ال سخ، فقال: " لو كان معىن  -« آيًَة َمكاَن آيَةٍّ  َوِإتا َبد 

لِيُ قَبِ َت ال ِذيَن »تلك، نسخ آية نية، ملا كان من امل اسب أن يكون التعقيب على تلك قوله .عا : 
ن ال سخ لآلايت القرآنية، ليس من شأنه أن يقب ت قلوب إإت   «ُبْشرا لِْلُمْسِلِمنيَ آَمُ وا َوُهدًا وَ 

ة من دواعى اإل عا  ال فسى ، بسبب .لك اآلايت اليت يعيش مع ا املؤم ني، بل إنه يكون داعي
ة أخرا ال حيمل ال سخ على إطالقه بشرايت املسلمون  م ا، مث يت ل ون ع  ا.. مث إنه من ج 

س ت على أحكال خمففة، نُ  -كما يقول القائلون به  -ن أكقر ما وقع ال سخإللمسلمني.. إت 
، وهو  (1 "اخلمر وَّف الراب، وَّف حد  الز ال َّف اآلايت امل سوخة َّف ب  ها، ٍا هو أثقل م  ا، كما يق

 ه ا حيتج على م ع ال سخ ابلكلية  جة صحيحة، مع أن املعىن الذ  تهب إليه ابطل.
فيه غلو واضغ، ف و يزعم أن ال سخ ليس فيه ما يقبت الذين آم وا، مث جعل ال سخ وكالل اخلطيب 

يقول بذلك كل من أثبت ال سخ.. وع د  نظر يف حتليله، وكالمه ال  متعلًقا ببدل فيه َتفي ، وال
ي ب ي أن يؤخذ على عواه ه، وع وان كتابه إن كان موضوعًيا فحسن أ  يبحة يف .فس  القرآن 

 ابلقرآن، وإن كان مانًعا لتفس  القرآن ببقية املصادر، فتلك لوثة كب ة. 
العموم يف احملل الواحد، مثل:  متعددةيت تبني جهات : التبديل هو تعدد اآلًيت الاملعىن اخلامس

الذي حلقه التعصيص، واإلطالق الذي غشيه التقييد، واإلابحة اليت جاء بعدها املنع، مث جاء 
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بعدها إابحة، وكل ذلك يف أمر واحد ولكن جهته يف كل مرة خمتلفة، فاختلف احلكم املتعلق به، 
ألمر ابهلجر اجلميل للقوى الوثنية املؤذية املستكربة مع اوهذا هو النسخ القرآين، ومن أمثلته: 

 األمر بدعوهتم يف الوقت ذاته:
موقع هذه اآلية من إ  هذا املعىن  ظرًا إ   -ر ه هللا عز وجل–الطاهر بن عاشور  وقد أشار

 وألمهية كالمه، ودقة مآخذه، ي ب ي أن حناول استيعابه يف ال قاط اآل.ية: ، (1 السورة
، وبَياُن َفْضِلِه َمْن َأْكرَبِ اأْلَْغرَاِض أن : تكر أن أواًل   ُِ يف َهِذِه السُّورَِة بَياُن أن  الُقْرآَن ُم َ ز ٌل ِمن ِعْ ِد ا

َالِئَكَة اِبلرُّ 
يف . قالت ما.عة الفتة حىت  [٢وِع ِمن أْمرِِه﴾ ]ال حل: وَهْديِِه فابْ ُتِدَئ ِفي ا ِنيَِة ﴿يُ  َ ز ُِل امل

 والتموي ات الوث ية.الشبه واالفاياءت ْبطاِل ك يف أواخر السورة إبِ ختم تل
.َ َعمُُّدُهُم الت ْمِويهَ ِفيما أَيْيت ِمن آايِت الُقْرآِن خُماِلًفا آِلايتٍّ ُأْخرا  اثنًيا: كان آخر الشبه اليت أبطل ا هللا: 

َبُع ُم ايَ رَِة اِبللِ نِي و  َمقاِل، وال ُمْقَتِضي وال اِلْخِتالِ  ال الشِ د ِة، أْو اِبلت  ْعِميِم والت ْ ِصيِص، وحَنِْو َتِلَك ٍِ ا يَ ت ْ
قاماِت، واْخِتالَ  األْغراِض، واْخِتالَ  األْحواِل ال يِت يَ تَ َعل ُ  هِبا، فَ يَ ت ِ ُذوَن ِمن 

َ
اْخِتالفُُه اْخِتالَ  امل

ُقوَن هِبا يف نَواِديِ ْم، ظاِهِر َتِلَك ُدوَن وْضِعِه َمواِضَعُه، وَ ِْلِه مَحاِملَ  َتِلَك ويومهون ال اس أن هُ َم اِمَز يَ َتَشد 
  و. اقض. اْضِطراب
 ﴿َبْل أْكقَ ُرهم ال يَ ْعَلُموَن﴾، أْ  وِم  م َمن يَ ْعَلُموَن، وَلِك   م يُكاِبُروَن.ختم هللا اآلية بقوله: وِلَذِلَك 
راُد ِمَن  ُه الأْحَسُن ما قالَ  ا التوجيهَهذرأا الطاهر أن رابًعا: 

ُ
ُمَفسِ ُروَن يف حاِصِل َمْعىن َهِذِه اآليَِة، فامل
عاين و 

َ
قاماِت، أِو الت  ايُ ُر يف امل

َ
ْل ا( ُمْطَلُ  الت  ايُِر َبنْيَ األْغراِض وامل اْخِتالُف ا الت  ْبِديِل يف قَ ْولِِه َ.عا   َبد 

قاماِت َمَع ُوُضوِع اجلَ 
َ
قاِصِد، وامل

َ
 ْمِع َبنْيَ مَحاِمِل ا.اِبْخِتالِ  امل
ْعِجزََة  ُ م أْعيِن ال ملسو هيلع هللا ىلصُمراُد َعالَمَة ِصْدِق الر ُسوِل  راُد اِبآليَِة الَكالُل الت الُّ ِمَن الُقْرآِن، ولَْيَس ال ُ م الخامًسا: 

 ُ ُ  . أْعَلُم ِكا يُ  َ ز ُِل﴾بَِقرِيَ ِة قَ ْولِِه .َعا  ﴿وا
 :الت  ْبِديلُ  َيْشَملُ  سادًسا:
َخ األْحكاِل ِمْقُل َنْسِخ قَ ْولِِه .َعا  ﴿وال جَتَْ ْر ِبَصالِ.َك وال َُتاِفْت هِبا﴾ ]اإلسراء: َنسْ  (1

ْشرِِكنَي﴾ ]احلجر: ١١٠
ُ
[، وَهذا قَِليٌل ٩٤[ بَِقْولِِه .َعا  ﴿فاْصدرَْي ِكا .ُ ْؤَمُر وأْعِرْض َعِن امل

ْشرِِكنَي  أِلن   يف الُقْرآِن ال ِذ  يُ ْقَرأُ 
ُ
ا َكقُ َر بَ ْعَد اِوْجرَِة ِحنَي َ.َكو َنِت  َعلى امل َنْسَخ األْحكاِل إمن 

اجلاِمَعُة اإلْسالِمي ُة، وأم ا َنْسُخ التِ الَوِة فَ َلْم يَرِْد ِمَن اآلاثِر ما يَ ْقَتِضي ُوُقوَعُه يف َمك َة َفَمن 
 َف و ُمْشِكٌل. اِهدٍّ َفس َر بِِه اآليََة َكما نُِقَل َعْن جمُ 

الت عاُرَض اِبلُعُموِل واخُلُصوِص، وحَنِْو َتِلَك ِمَن الت عاُرِض ال ِذ  حُيَْمُل بَ ْعُضُه التبديل  َيْشَملُ  (2
ُر بَ ْعُضُه بَ ْعًضا ويُ َؤوِ ُل بَ ْعُضُه بَ ْعًضا، َكَقْولِِه .َعا  ﴿واْصربْ َعلى ما  ، فَ يُ َفسِ  َعلى بَ ْعضٍّ

ياًل﴾ ]املز  [ أَيُْخُذوَن ِمن ظاِهرِِه أن ُه أْمٌر ِكُتارََكِتِ ْم، فَإتا ١٠مل: يَ ُقوُلوَن واْهُجْرهم َهْجرًا مجَِ
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َيُكْن  َلُه ما ملَْ  اجاَءْت آايٌت بَ ْعَد َتِلَك ِلَدْعَوهِتِْم وهَتِْديِدِهْم َ َعُموا أن ُه انْ تَ َقَض َكالُمُه، وبَد
[ َمَع ١٦٤رٌَة ِوْ َر ُأْخرا﴾ ]األنعال: قَ ْولُُه .َعا  ﴿وال َ.زُِر وا ِ  وَكَذِلكَ ، يَ ْبُدو َلُه ِمن قَ ْبلُ 

قَ ْولِِه .َعا  ﴿لَِيْحِمُلوا أْو اَرهم كاِمَلًة يَ ْوَل الِقياَمِة وِمن أْو اِر ال ِذيَن ُيِضلُّوهَنم ِبَ ْ ِ ِعْلمٍّ﴾ 
 [ .٢٥]ال حل: 

َالِئَكُة ُيَسبِ ُحوَن ِ َْمِد َرهبِ ِْم وَيْستَ ْ ِفُرونَ و 
[ ٥ِلَمن يف األْرِض﴾ ]الشورا:  َكَقْولِِه .َعا  ﴿وامل

يف ُسورَِة الشُّورا َمَع قَ ْولِِه َ.عا  ﴿ال ِذيَن حَيِْمُلوَن الَعْرَش وَمن َحْوَلُه ُيَسبِ ُحوَن ِ َْمِد َرهبِ ِْم 
ْؤِمِن، فَ َيْأُخُذوَن بِعُ ٧ويُ ْؤِمُ وَن بِِه وَيْستَ ْ ِفُروَن لِل ِذيَن آَمُ وا﴾ ]غافر: 

ُ
 ُمولٍّ [ يف ُسورَِة امل

اًب خِلُُصوصٍّ ﴿وَيْستَ ْ ِفُروَن ٥﴿وَيْستَ ْ ِفُروَن ِلَمن يف األْرِض﴾ ]الشورا:  [ فَ َيْجَعُلونَُه ُمَكذِ 
 [ فَ يَ ْزُعُمونَُه إْعراًضا َعْن أَحِد األْمَرْيِن إ  األِخِ  ِم ُ ما.٧لِل ِذيَن آَمُ وا﴾ ]غافر: 

 .-ر ه هللا–ذ  يتكلم ع ه الطاهر ويظ ر يل ه ا أن ال سخ القرآين هو عني التبديل ال
ْل اَيف قَ ْولِِه .َعا   فالت  ْبِديلُ سابًعا: التبديل ال يعين إل اء الطر  األول،  ،  {َبد  هو الت  ْعِويُض بَِبَدلٍّ
، والت  ْعِويُض ال يَ ْقَتِضي إْبطاَل ال ا ِعَوًضا َعْن ُمَعو ِض بَِفْتِغ الواِو َبْل يَ ْقَتِضي أْن جَيَْعَل َشي ًٍْ  أْ  ِعَوضٍّ

 َشْيءٍّ.
 : يف اآليتيف اآلية املذكور التبديل وميكننا تلعيص أقوال املفسرين يف معىن 

أبن يرفع هللا حكم األو  ابلكلية، وي زل مكانه  الذ  .ضم ته حكملللآلية أ   األول: الرفع الكلي
 حكًما جديًدا

 ع هللا آية كانت .تلى، وي زل مكاهنا غ هاالقاين: الرفع الكلي لآلية كعىن اآلية القرآنية أبن يرف
، وي زل أو يؤيد رسوله نية جديدة زئي لآلية كعىن اآلية القرآنية، أبن يبقي هللا اآليةالقالة: الرفع اجل

علي الفارسي: ليس  أيبالواحد  إ  تلك، ف قل عن وقد أشار ، .كون مكان األو  يف التأث 
فقد يقال: .بدل يف الشيء، ويكون قائًما وغ  قائم، كقوله:  ي فصل  بَد ل( من  أبدل( بشيء،

ْلَ ا آيًَة َمَكاَن آيَةٍّ{ ]ال حل:  [، فقد .كون اآلية املبدلة قائمة التالوة، وركا رفعت من 101ََوِإَتا بَد 
ْلَ اُهْم جِبَ   تَ ْيِ ْم َج   َتنْيِ{ ]سبأ:   .(1 [، واجل تان قائمتان16التالوة. وقال: ََوبَد 

أبن يفايض وم أنه لو استجاب وم، فبدل آية  -وهذا .فس  املا.ريد –الرابع: الرفع االفاياضي 
مكان آية لظلوا يكررون قووم الساب : َإمنا أنت مفر{، فال ي فع مع م . ي  اآلايت حسب 

 مطالب م.   
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{ ]الرعد: }مي  ح و اَّلل   م ا ي ش اء  و يـ  آية الرعد، وهي قوله: اآلية الثانية:  ه  أ مُّ ال ك ت اب   :[39ث ب ت  و ع ن د 

وألفاظ ا،   اسياقإ  ي ب ي أن ن ظر حىت نستطيع الوصول إ  الف م الصحيغ وذه اآلية 
ََوَلَقْد أَْرَسْلَ ا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَ ا َوُْم ، فإن هللا قال قبل ا: إ  معاني ا امل تلفةبذلك  صل ف

ُِ  ِلُكلِ  أَْ َواًجا  ، وقال [38{ ]الرعد: َأَجلٍّ ِكَتابٌ َوُتر ِي ًة َوَما َكاَن ِلَرُسولٍّ َأْن أَيْيتَ ِنيَةٍّ ِإال  إبِِْتِن ا
َ ا احلَِْسابُ بعدها:  َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلي ْ  {ََوِإْن َما نُرِيَ   َك بَ ْعَض ال ِذ  نَِعُدُهْم أَْو نَ تَ َوف  يَ   َك فَِإمن 
 وبذلك هكن أن .ظ ر ل ا املعاين اآل.ية:، [40]الرعد: 

يقول هللا:  هفيف، 38 يف السِ باق .رب  اآلية املوضعي املصحفيالسياق املعىن األول: حيدث ا ع ه 
ُِ  ََوَلَقْد أَْرَسْلَ ا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَ ا َوُْم أَْ َواًجا َوُتر ِي ًة َوَما َكاَن ِلَرُسولٍّ َأنْ   أَيْيتَ ِنيَةٍّ ِإال  إبِِْتِن ا

 [38ِلُكلِ  َأَجلٍّ ِكَتاٌب{ ]الرعد: 
من الرسل الذين جاءوا قبل ال يب رسول ال هكن أن أييت هبا معجزة واملعىن واضغ، وهو أن أ  

 ويبقى ع د  ما معىن قوله: َآية{؟ ، صلى هللا عليه وآله وسلم إال إبتن هللا
كما أنه هكن أن .كون كعىن الكلمة عجزة  ألهنا اليت يطالب هبا القول عادة،  يظ ر أهنا كعىن امل

أنت اي رسول ذلك كما أن الرسل السابقني وم أ وا  وترية، فك  ويكون معىن الكالل عموًما:اإلوية، 
ا.ه عجزة إال إبتن هللا، ومن معجز كيت نية أ   عليه وآله وسلم فإنه ما كان لك أن أتصلى هللا هللا

 ف ل يدخل فيما يطلبونه؟آايت القرآن بل هي أعظم معجزا.ه، 
َكَفُرو۟ا َلۡواَلۤ أُنزَِل   نَ يل ذِ ٱ ُقولُ ي َ ﴿وَ نعم! ألن السورة تكرت مطالبت م ابآلية يف أكقر من موضع: 

ٰۗ  مِ ن ر ب ِهِ ة  يَ َءا هِ يۡ َعلَ   َوِلُكلِ  قَ ۡولٍّ َهادٍّ﴾ ]الرعد  ۦۤ
َۤا أَنَت ُم ِذر    [٧ِإمن 

: هحو هللا تكر اآلايت السابقة ع دما أتيت الالحقة، فال .عود 39ذلك يكون معىن اآلية وب
 .ذكر كما حدث مع األنبياء الذين جاءوا كعجزات، ومل .ذكر معجزاهتم مقل شعيب عليه السالل

 ي ِ َقۡد َجۤاَءۡ.ُكم ب َ ﴿الذ  أثبت أنه أ.ى كعجزة لقومه فقال: 
، ومل يبني [٨٥ا  ﴾ ]األعر  مِ ن ر بِ ُكۡم  َ ة 

ل ا رب ا ما هذه اآلية، لك ه جل جالله تكر آايت موسى وعيسى علي ما السالل، وأثبت ا يف القرآن 
.فصياًل، فيظ ر أن آية شعيب ٍا محاه هللا، وأن آايت هذين ال بيني ٍا أثبته هللا .عا ، وع ده أل 

 الكتاب أ  أصله الذ  فيه تكر كل تلك.
 ظر إ  السباق، وجعل اآلية كعىن الشريعة  فإن شريعة ال يب الالح  قد .كون ابلاملعىن القاين: 

ماحية إبتن هللا لشريعة الساب ، وكذلك شأنك اي رسول هللا صلى هللا عليك وسلم، فلماتا ي كر 
عليك الوث يون، واجلاحدون من أهل الكتاب أن .كون كاألنبياء السابقني يف أن الالح  قد هحو 

 اب  إبتن هللا.شريعة الس
ََوِإْن َما  ، فيقول هللا فيه:40يف حلاق اآلية حية  د اآلية حيدث ا ع ه السياق املعىن القالة: 

َ ا احلَِْساُب{ ]الرعد:  َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلي ْ   [40نُرِيَ   َك بَ ْعَض ال ِذ  نَِعُدُهْم أَْو نَ تَ َوف  يَ   َك فَِإمن 
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لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فقد حيتمل الوعد اخل ِ  الذ  ف و كالل عن معاند  ا
وعد هللا به الصاحلني من أ.باري خ  ال بيني صلى هللا عليه وآله وسلم، وقد حيتمل الوعيد الذ  فيه 
عذاب ملعاند  الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، ويكون معىن اآلية: وإن ما نري ك ما وعد  

نتصار وأعداءك من االندحار أو نتوفي ك دون أن .را تلك، ف ي مسألة ع د ربك أ.باعك من اال
الذ  هحو من حكمه ما يشاء ويقبت، ولكن ع ده أل الكتاب الذ  ال يعلمه إال هو، ويف هذا 
املعىن .بش  للمؤم ني، وهتديد للمعاندين مع عدل اإلفصاع مىت يقع تلك، ومع إثبات أن الرسول 

وآله وسلم يف تلك يس  على س ة األنبياء السابقني، فم  م من رأا االنتصار، صلى هللا عليه 
وم  م من مل ير كما حكي عن حيَي واب ه  كراي علي ما السالل حية تكر أهنما قتال دون أن يراي 

 عاقبة قا.ل ما. 
: {ءهحو هللا ما يشاَ: عن ابن  يد قال ه ابن جريرأخرجويدل على هذه املعاين القالثة ما 

ال ي   وال  {وع ده أل الكتابَما يشاء ٍا ي زل على األنبياء  {ويقبتٍَا ي زل على األنبياء 
 .يبدل

 : 39املعىن الرابع: ابل ظر إ  عمول معىن اآلية 
كل ، و .بديل ا أ  ي   حكًما قدراًي  كمٍّ قدر هللا  أراداملقادير اليت  يكون املعىن: هحو هللا

، ويدل على يف أل الكتاب احلكم القدر  الالح ( وامل    إليه م القدر  الساب (  احلكامل    من 
 :هذا املعىن

وما كان لرسول َ: قالت قريش حني أنزل عن جماهد قال، وابن جرير ابن أيب شيبة هأخرجما  
ذه اآلية ، فأنزلت هغ من األمرِر د ُتلك من شيء ولقد فُ ما نراك اي محم {أن أييت نية إال إبتن هللا

وحيدث  ،إ  إن شٍ ا أحدث ا له من أمر  ما شٍ ا {هحو هللا ما يشاء ويقبتَا وم َتويفا وم ووعيدً 
فيمحو هللا ما يشاء ويقبت من أر اق ال اس ومصائب م وما يعطي م وما يقسم  ،هللا يف كل رمضان

 ورجغ الطرب  هذا املعىن، وم
 هحو ابلدعاء ولكن هللا ، ي فع احلذر من القدر: الر  احلاكم وصححه عن ابن عباس قالوأخ

: أنسخ ما -يعين هللا– يقولل: وأخر  ابن جرير عن الضحاك يف اآلية قا ،ما يشاء من القدر
 {وع ده أل الكتابَوإن شٍت نقصت ،  اآلجال ما شٍت إن شٍت  دت في اوأص ع يف ،شٍت
 .بتيعين بذلك ما ي سخ م ه وما يق : مجلة الكتاب وعلمهقال

املعىن اخلامس: ابل ظر إ  عمول اللفظ: أ  هحو هللا من ظن ال اس واملالئكة أنه سعيد، 
ا، ومن ظن ال اس واملالئكة أنه شقي، فيكتبه هللا سعيًدا، لعلمه بعلة خفية أوجبت فيكتبه هللا شقيً 

ابن  هأخرجتلك ٍا ال يطلع اخلل  عليه، فيتفاجأون به قد .   يف آخر حيا.ه، ويدل وذا املعىن: ما 
هللا يعود ملعصية مث  ،هو الرجل يعمل الزمان بطاعة هللا {هحو هللا ما يشاءَجرير عن ابن عباس 
وقد سب  له خ  حىت ، لذ  يقبت الرجل يعمل كعصية هللاوا ،ف و الذ  هحو ،ةفيموت على ضالل
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، وقد روا الطرب  عن ابن عباس وغ ه جمموعة من اآلاثر .دل على استق اء "هوت وهو يف طاعة هللا
 يف أل الكتاب ال يف علم امل لوق، فإهنما اثبتانالشقاوة والسعادة 

 كل  يف هللا ي زل: قال{ ويقبت يشاء ما هللا هحو: َقوله يف عباس ابن عن ر اقال عبد وأخر 
 ليلة يف الس ة إ  الس ة أمر يدبر -التشبيه عن فابتعد جبالله يلي  كا– الدنيا ُساء إ  رمضان ش ر

 واملمات، واحلياة والسعادة الشقوة إال ويقبت يشاء ما فيمحو القدر،
ا يشاء ويقبت﴾ ، قال: ي زل هللا كل شيء يف الس َ ة يف ليلة الَقدر، عن جماهد: ﴿هحو هللا مو  

عن م صور ، و فيمحو ما يشاُء من اآلجال واألر اق واملقادير، إال الشقاء والسعادة، فإهنما اثبتان
قال: سألت جماهًدا فقلت: أرأيت دعاَء أحد  يقول:"الل م إن كان اُسي يف السعداء فأثبته في م، 

 األشقياء فامحه واجعله يف السعداء"، فقال: َحسٌن. مث أ.يته بعد تلك َ ْولٍّ أو أكقر من وإن كان يف
َلةٍّ ُمَبارََكةٍّ ِإ   ُك  ا ُمْ ِذرِين ِفيَ ا يُ ْفَرُق ُكلُّ أَْمرٍّ  َحِكيمٍّ﴾ تلك، فسألته عن تلك، فقال: ﴿ِإ   أَنزْلَ اهُ يف لَي ْ

ل [ قال: يُ ْقضى يف لي٤، ٣]سورة الدخان: لة القدر ما يكون يف الس  ة من ر ق أو مصيبة، مث يقدِ 
 .والسعادة ف و اثبٌت ال يُ َ     ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فأما كتاب الشقاء

 األخري جملاهد بن جرب؟ الذي ورد عن ابن عباس وهو الرأي فما رأيك يف الرأي 
 املعىن: بل أن ما استق اه جماهد يف آخر رأييه غ  مستقىن،  يظ ر يل 

هحو هللا ما يشاء من كل شيء ظ ر فيه القدر للمالئكة أو ألحد من امل لوقات ويقبت ما 
 يشاء، وع ده أل الكتاب الذ  ال يطلع عليه سواه، ففيه ما هحوه ويقبته.

 أتريد الدليل على ذلك؟
ر  عن حذيفة بن أسيد ال فااُسع لدليل واحدٍّ كا ٍّ من أدليت على تلك، فقد أخر  مسلم 

إتا مر  ابل طفِة اث تاِن وأربعون ليلًة، بعة هللاُ إلي ا ملًكا فصو رها، وخل    : قال ُسعت رسول هللا 
ُسَع ا وبصَرها، وجلَدها وحلَم ا وعظاَم ا، مث قال: اي ربِ  أَتكٌر أل أُنقى؟ فيقضي ربُّك ما شاء، 

شاء، ويكتُب املَلُك، مث يقول: اي ربِ  رِ قُه، ويكتُب املَلُك، مث يقوُل: اي ربِ  أجُله، فيقول ربُّك ما 
فيقضي ربُّك ما شاء، ويكتُب املَلُك، مث خيرُ  املَلُك ابلصحيفِة يف يِده، فال يزيُد على أمرٍّ، وال 

 ((يُ ِقصُ 
 مسعود قال ُسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول:  بن عبدهللا عنوأخر  أيًضا 

 يف َيكونُ  مُث   تلَك، ِمْقلَ  َعَلَقةً  تلكَ  يف َيكونُ  مُث   يَ ْوًما، أَْربَِعنيَ  أُمِ هِ  َبْطنِ  يف َخْلُقهُ  َمعُ جيُْ  َأَحدَُكمْ  إن    
َلكُ  يُ ْرَسلُ  مُث   تلَك، ِمْقلَ  ُمْضَ ةً  تلكَ 

َ
ُفخُ  امل  رِْ ِقِه، ِبَكْتبِ : َكِلماتٍّ   أِبَْرَبعِ  َويُ ْؤَمرُ  الرُّوَع، فيه فَ يَ   ْ

 ما حىت   اجلَ  ةِ  أَْهلِ  ِبَعَملِ  لَيَ ْعَملُ  َأَحدَُكمْ  إن   َغْ ُهُ  إَِلهَ  ال َفوال ِذ  َسِعيٌد، أَوْ  َوَشِقي ، ِلِه،َوَعمَ  َوَأَجِلِه،
َ هُ  َيكونُ  َ  ا بي ْ  َأَحدَُكمْ  وإن   فَ َيْدُخُل ا، ال  اِر، َأْهلِ  ِبَعَملِ  فَ يَ ْعَملُ  الِكتاُب، عليه فَ َيْسِب ُ  ِترارٌي، ِإال   وبي ْ

َ هُ  َيكونُ  ما حىت   ال  اِر، أَْهلِ  بَِعَملِ  يَ ْعَملُ لَ  َ  ا بي ْ  ِبَعَملِ  فَ يَ ْعَملُ  الِكتاُب، عليه فَ َيْسِب ُ  ِترارٌي، ِإال   وبي ْ
 .((فَ َيْدُخُل ا اجلَ  ِة، أَْهلِ 
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وأنت .علم أن الر ق .سأله ربك فيوسعه، و.صل ر ك فيبسطه وكذلك األجل، فيكون تلك 
 ك، وأما يف أل الكتاب فمكتوب فيه احملور واإلثبات. فيما اطلع عليه امللَ 

: قال ال   د  ُعْقمان عن أيب -وحس ه إسالل–ه ا ندرك استقامة املعىن الذ  رواه الطرب  
 أهل يف كتبَتين  ك ت  إن الل م: ابلكعبة يطو  وهو يقول، ع ه هللا رضي اخلطاب بن عمر ُسعت
 فإنك الس عادة، أهل يف وأثبتين فامُحين والشِ قوة الذ نب ي  عل كتبت  ك ت  وإن في ا، فأثبتين السعادة
 .الكتاب أل   وع دك و.قبت، .شاء ما ُتحو
 
: من أحد الكتابني مها كتاابن هحو هللا ما قال {هحو هللا ما يشاء ويقبتَعن ابن عباس و 

  .أ  مجلة الكتاب {وع ده أل الكتابَيشاء من أحدمها ويقبت 
: هحو هللا ما يشاء ويقبت ٍا قسمه ماابألقدار واألعمال، وخالصت  انلقيتع ن املع يانف ذا

لعباده من أقدارهم وأعماوم، ٍا رأ.ه املالئكة، وع ده أل الكتاب الذ  مل .طلع عليه املالئكة، حية 
ص  إنسان رأت املالئكة أن مص ه إ  اجل ة مل ليس فيه . ي ، وقد يتسبب العمل الصا  يف . ي ٍّ 

و إ  إ  ال ار، فيمحو هللا تلك، وي  ه ألمر يعلمه كأن يسعى عبد إ  اخل  مع أن أصله الشر، أ
  يف . ي  املص .أيًضا أو يبطن عبد الشر مع أنه ظاهره اخل ، وقد يتسبب الدعاء 

 نسخ احلكماآلية بعمول لفظ ا :  ده مدرًجا يف عمول لفظ اآلية  إت .ت اول املعىن السادس
 آخر إما مع رفع األول ابلكلية، وإما بتقييده أو َتصيصه:شرعي إ  حكم  رعيالش

: يبدل هللا ما يشاء  قوله: َهحو هللا ما يشاء ويقبت{ قالفأخر  ابن جرير عن ابن عباس يف
من القرآن في س ه ويقبت ما يشاء فال يبدله َوع ده أل الكتاب{ يقول: ومجلة تلك ع ده يف أل 

خر  ابن جرير عن قتادة يف وأ، ا يبدل وما يقبت كل تلك يف كتابوامل سور ومالكتاب ال اسخ 
ما ن سخ من آية أو ن س ا ات خب  م  ا َ: قال: هي مقل قوله {هحو هللا ما يشاء ويقبتَ: قوله

 . مجلة الكتاب وأصلهأ   {وع ده أل الكتابَ: وقوله {أو مقل ا
كما .را، ودخل في ا نسخ ال بوة أ  انتقاوا من ة لآلية  القالثفاحملو يف آية الرعد يشمل املعاين 

ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، وكذلك إ  الساب  من األنبياء إ  الالح  م  م حىت وصلت 
املعجزات، ومقل تلك الكتب اليت جاءوا هبا، ومن تلك .   األحكال الواردة يف الشريعة الواحدة 

صحب تلك رفع ا ابلكلية كرفع إابحة اخلمر، أو الت صيص وقد ي ،لتشمل احلاالت امل تلفة
  .والتقييد لت طية األحوال امل تلفة كالصالة حال األمن وحال اخلو ، وبذا  مع بني التفاس 

 
 د ورد فيه األقوال اآل.ية: فق ،﴾الكتاب أل وع ده: ﴿قولهوال بد أن نبحة عن معىن 
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 ألُّ : ﴿قلت: احلسن سألت: قال دي ار بن الكم، فعن واحلرال احلالل ع دهالقول األول: 
 ألُّ  هذه: قال﴾ العاملني رب ح احلمد﴿ فما: له قلت: قال واحلرال احلالل: قال ،﴾ الكتاب
 .القرآن

 ، وورد هذا عن قتادة.وأصله الكتاب مجلة وع دهالقول القاين: 
 ،-حس ه إساللو -عباس ابن عنالقول القالة: الكتاب األول الذ  حول مقادير اخلل ، ف

 ُكنْ :  لعلمه فقال عاملون، َخْلُقه وما َخال ٌ  هو ما هللا علم: قال" الكتاب أل"عن كعًبا  سأل أنه
 .كتاابً   فكان كتااًب،

 ما هُحو أنه أخرب تكره .عا  أنه وتلك ومجلته، الكتاب أصلورجغ الطرب  أن مع اه ع ده: 
 وع ده ،مع اه أن بيِ ً ا فكان ،﴾الكتاب أل وع ده: ﴿بقوله تلك عق ب مث يشاء، ما ويقبت يشاء
، م ه املقب ت أصل َمحو 

قد روا الايمذ ، ، وهو ال ي ايف القول القالة، فلديه كتاب  يف ومجلُته وامل
 فلقيت ،مكة قدمت: قال سليم بن الواحد عبدعن  -وقال: حدية غريب وصححه األلباين-

 القرآن؟ أ.قرأ ايبين قال القدر يف يقولون صرةالب أهل إن محمد أاب اي :له فقلت ،رابع بن عطاء
 لعلكم عربيا قرآ  جعل اه إ *  املبني والكتاب*  حمَ  فقرأت قال الزخر  فأقرأ قال نعم قلت

 ورسوله هللا قلت ؟ الكتاب أل ما أ.در  فقال{  حكيم لعلي لدي ا الكتاب أل يف وإنه*  .عقلون
 أهل من فرعون إن وفيه األرض خيل  أن وقبل السموات ل خي أن قبل هللا كتبه  كتاب  فإنه قال أعلم
 رسول صاحب الصامت بن عبادة بن الوليد فلقيت عطاء قال و.ب وب أيب يدا .بت وفيه ال ار
 بين اي يل فقال أيب دعاين قال ؟ املوت ع د أبيك وصية كان  ما فسألته سلم و عليه هللا صلى هللا
 غ  على مت فإن وشره خ ه كله  ابلقدر و.ؤمن ابح .ؤمن حىت هللا .تقي لن أنك واعلم هللا أ. 
 اكتب فقال القلم هللا خل  ما أول إن يقول وسلم عليه هللا رسول ُسعت إين ال ار دخلت هذا
  األبد إ  كائن  هو وما كان  ما القدر اكتب قال ؟ أكتب ما فقال

 على مش دين: ﴾ ويقبت: ﴿قوله قراءةوقد اختل  القراء يف 
: كعىن" الباء"بتشديد ((َويُ قَ بِ تُ    :والكوفة املدي ة ش د األول: املش د الذ  صور.ه قراءةامل
 .هحوه فال حاله، على ويقرُّه ويايكه
 وبعض البصريني وبعض املكيني بعضقراءة  املش د القاين: وهو املش د الذ  صور.ه       

 .يكتب: كعىن ابلت في ،﴾ َويُ ْقِبتُ : ﴿الكوفيني
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ا أ مل   تـ ع ل م  أ ن  ﴿: ذكره قول هللا تعاىلاآلية الثالثة:  ث ل ه  ا أ و  م  ه  نـ  ا َن  ت  خب  ري ٍ م  ه  م ا نـ ن س خ  م ن  آي ٍة أ و  نـ ن س 
يرٌ  ٍء ق د   :[106]البقرة:  ﴾اَّلل   ع ل ى ك ل   ش ي 

سخ يف هذه اآلية أن يتعل  ابل و وهذه هي اآلية املركزية اليت يدور علي ا هذا البحة كاماًل، 
 كاملة: أتٌن واعية بصورهتا الشاملة ال لَتِعَي انف م ثالثة مواضع م  ا 

 املوضع األول: كلمة َن سخ{
 املوضع القاين: كلمة َن س ا{
 املوضع القالة: كلمة َآية{

لقراءات فل بدأ ابملوضعني األولني  إت يتعل  هبما . وعات قرائية  فقد نقل القراء العشرة . وًعا يف ا
 في ما: 

 املوضع األول: كلمة }ننسخ{ ففيها قراءًتن: 
 األو : قرأ ابن عامر َما نُ ْ ِسْخ{ على اشتقاقه من الفعل املتعد  ابومز  أنسخ(، 

 القانية: قرأ هبا اجلم ور: َما نَ ْ سْخ{ على اشتقاقه من الفعل القالثي  نسخ(
 :(1 املتلقى عن العشرة يفففيها قراءًتن كلمة }ننسها{ :  ةاملوضع الثاني

  من ال سء. : َن سأها{القراءة األو : قرأ هبا ابن كق  وأبو عمرو
 القراءة القانية: قرأ هبا اجلم ور: َن س ا{ من ال سيان، 

 لآلية، وهي:عامة  (2 حاالت أربع يف هذه اآلية ذكرهلل وبذا فا  
ال األربعة مع ف م ا لكلمة َآية{ وهذه األحو  ،و نُ ْ سي(  ونُ ْ ِسخ(، و ن سأ(،،  نَ ْ سخ(

ستقمر ل ا يف .ركيب هذه اآلية أنواًعا كق ة، ف لم ل شرع املعاين الل وية اليت .دل علي ا هذه األحوال 
 األربعة:

 احلال األوىل: دلت عليها قراءة }نـ ن سخ{: 
  يف معىن وف  ما يعرفه السل جزئًيا أو كلًياالرفع واإل الة وخالصة مع اه: ، و.قدل .عريفه

 ال سخ، وهو املعىن الشامل للت صيص والتقييد والتبيني واإليضاع.

                                                           

سعد بن أيب وقاص يقول:  ما ن سخ من  عن (475 /2الطرب  = جامع البيان ت شاكر  ا ووردت قراءات أخرا غ  متوا.رة، مقل ما رو (1 
، فقال سعد: إن القرآن مل ي زل على املسيب وال على آل املسيب! قال هللا: بن املسيب يقرؤها:  أو .ُ ْ س ا( له: فإن سعيد فقيلآية أو . س ا( ، 

، وأ  مراتب بضبط القراءة املرادة ه ا، وقد اراتب في ا ال اس ون، [24ُكْر رَب َك ِإَتا َنِسيَت(]سورة الك  : اتْ [  وَ 6 َس ُ ْقرُِئَك َفال .َ ْ َسى( ]األعلى: 
لل يب صلى وبقي محققو الطرب  يف أسر احل ة من ضبط ا، فيحتمل أن يراد هبا أحد القراء.ني العشريتني، وحيتمل أن يراد هبا: .ُ َس ا على اخلطاب 

 وسلم وحيتمل غ  تلك، وال يوجد ل ا مرجغ، وكما .را فإن خرجت عن العشرة آلت إ  الشذوت. هللا عليه وآله

 .  احلاالت مجع حالة، واألحوال مجع حال، وهو يذكر ويؤنة( 2 
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أْن َيُكوَن ِمن َنْسِخ الِكتاِب أْ  ما َنْكُتُب ونُ ْ زُِل ِمَن الل ْوِع أشار األلوسي إ  معىن اثنٍّ هو و 
ْحُفوظِ 

َ
 .(1 امل

 مضارع السني وكسر ارعةاملض نون بضم( خن س  نـ  ) دلت عليها قراءةاحلال الثانية: أنسخ نسًعا: 
 :أنسخ

خ{مَحموداً  ُجود كَأْ َْد.ُه: وَجْد.ُهَقاَل أَبو علي  الفارس         ي : اوَْمزَة للو ف ن زله  ، واملعىن لقوله: َما نُ ْ س         ِ
أ  امر أبن يُ سخ لك من اللوع احملفوظ أو امر ب س ه لك،  م سوخاً، فيؤد  إ  أن يكون املعىن

وردت .س    ميته يف حدية ابن عباس املوقو  وله حكم الرفع، وهكن  من بيت العزة يف الس    ماء كما
 أن يكون املعىن: ن س ه لك أبيد  أصحابك ع دما .تلوه أ  هنيئ لك من أصحابك من ي س ه.

 ، وهذا أقوا يف املعىن، ويش د له القياس العريب.(2 اوَْمزَة للتعدية والقول القاين:
 شيخ املفسرين وهذه القراءة:

، بضم قد قرأ بعض م:  ما نُ سخ من آية(و اليت نقل ا ابن عامر، فقال: " الطرب  هذه القراءة مل ير.ض
من"أنس تك فأ  أنس ك". وتلك  -ال ون وكسر السني، كعىن: ما ن س ك اي محمد حنن من آية 

ءة من خطأ من القراءة ع د ، خلروجه عما جاءت به احلجة من اْلَقرَأَة ابل قل املس  تفيض. وكذلك قرا
 (3 " ا( لشذوتها وخروج ا عن القراءة اليت جاءت هبا احلجة من قراء األمة ا( أو  .َ سَ قرأ  .ُ سَ 
 قراءة: َنُ ْ سخ{ وحجته خمالفة ال قل املستفيض،  َ ع  ول إمال الدنيا الطرب  ر ه هللا.. .راه ضَ تلك ق

أهل العلم الشال، و. اقل ا  أهل ، ف ي قراءةقراءةاليف رده هذه  -ر ه هللا–وقد جانب الصواب 
مل يبل ه، والتوا.ر القرائي وذه القراءة . اقلوها يقرؤون هبا يف احملاريب، ولعل عذره أن التوا.ر القرائي 

 غ  التوا.ر القرآين.
ْنَساِر وَ  قَ رَأَ اْبُن َعاِمرٍّ " :وقد بني الب و  وج  ا، فقال َلُه َوْجَ اِن، ِبَضمِ  ال ُّوِن وََكْسِر السِ نِي، ِمَن اإْلِ

ُتُه، : َ َْعَلُه َكاْلَمْ ُسورأحدمها ، َوالق اين: َأْن َ َْعَلُه ُنْسَ ًة َلُه، يُ َقاُل: َنَسْ ُت اْلِكَتاَب، َأْ : َكتَ ب ْ
 .(4 "َوأَْنَسْ ُتُه َغْ ِ : ِإَتا َجَعْلُتُه ُنْسَ ًة َلهُ 
خ{ ن كت ب   َنمر بكتابة آية ونقلها. أيفعالصة معىن }ن نس 

                                                           

  .1/351روع املعاين (1 

 .  (356 /7ات  العروس  ( 2 
  (478 /2.فس  الطرب  = جامع البيان ت شاكر  (3 

  (154 /1«  إحياء الاياث - .فس  الب و »(4 
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 النسيان، وبصرتنا هبا قراءة }ن نسها{:الثالثة:  الاحل
خال  ما قرره ابن فارس أ ي سى نسياً ، وهي كلمة .دل على الايك، وبذلك .راين َنِسَي( فتكون من 

ُعُزوُب الش ْيِء  أبنه :والايك، وهكن .عري  ال سيانْغَفاِل، من أن الكلمة أصالن مها: اإلِ  -ر ه هللا–
عمًدا أو س ًوا، فالايك كلمة جامعة .شمل ما يكون .رًكا بسبب ضياري  ِس بَ ْعَد ُحُضورِِه َوَاَعِن ال   فْ 

يكون .رًكا  ، وقدَنِسيُت الش ْيَء، ِإَتا ملَْ َ.ْذُكْرهُ قولك: ومن تلك  ،املايوك من الذاكرة ال من احلافظة
 .لعدل الرعاية .عمًدا أو لعدل الرعاية س ًوا

 ومع اه: يُ   َْقض، ملا كال ِ ْقضِ   يُ ْ َسى ما أصلهال ِ ْسُي:  الس و والعمد(  رتوك لألمرينومما جاء مبعىن امل
وَن: .َ تَ ب  ُعوا َما َسَقَط ِمْن َمَ ا ِِل اْلُمْرحتَِِلنَي، ِمْن ُرَتاِل أَْمِتَعِتِ ْم، فَ يَ ُقولُ ف و  به، االْعِتَدادُ  يَِقلُ  ملا اسم

 و زة ، حفص قراءة وهي[ 23:  مرمي﴾ ]َمْ ِسي ا َنْسياً : ﴿ا الساللمرمي علي  قوله ، وم هأََنَساءَُكمْ 
فال  يُ ْ َس، مل وإن به االْعِتَداد القليلِ  ال  ْسيِ  جَمَْرا اي ليتين ك ت جارية: أ وابلكسر قراءة اجلم ور 

 يُ ْ َس، مل وإن به عِتدادُ اال يَِقلُّ  ملا يقال قد ال  ْسيَ  ألن   «َمْ ِسي اً »: بقوله عقبه ووذايلتفت ال اس إيل، 
 موضوًعا { حيتمل أن .كون كعىن قراءة حفص، وحيتمل أن .كون مصدًراسيانَِ : وقراءة اجلم ور

َفَرا: ، و وِعْصَيا ً  ِعِصي اً  َعَصى: حنو. املفعولِ  َمْوِضعَ   قَاَل الش   ْ
 ُ.َكلِ ْمَك .َ ْبِلتِ  َكَأن  َوَا يف اأْلَْرِض ِنْسًيا .َ ُقصُُّه ... َعَلى أُمِ َ ا َوِإنْ 

ه، ويعين بقوله: .بلت: حتسن ويعين بقوله: .قصه: .طلبه، ألهنا كانت نسيته حىت ضاري، مث تكر.ه فطلبت
 ق،و.صد

:ومن النسيان مبعىن الرتك املتعمد  ل ه  تـ ع اىل  َ فَ َ ِسيَ ُ ْم{ ]التوبة:  قـ و   ُ ومن تلك قوله: [ ، 67ََنُسوا ا
ُ مۡ  ۡولَ ي َ لۡ ٱ﴿فَ  فقوله:  [٥١﴾ ]األعرا  َحُدونَ جيَۡ    ِتَ ايَ َه  َذا َوَما َكانُو۟ا بِ  َا ۡوِمِ مۡ ي َ َكَما َنُسو۟ا ِلَقۤاَء   نَ َسى  

َن ساهم{ أ  نايك م دون رعاية أو ع اية أو حفظ على سبيل اإلهانة وم حية ستتوالهم ج  م 
 .م هذاوم كما .ركوا اإلعداد للقاء يوم  وجُما اة هبم وخزنت ا اسِتَ انَةً 

دْ  َوملَْ  فَ َ ِسيَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  آَدلَ  ِإ  َعِ ْد  َوَلَقدْ ُسْبَحانَُه: ﴿ قَ ْولهوََكَذِلَك  أ  [ 115:  طه﴾ ]َعْزماً  َلهُ   َِ
 ولو كان ال سيان ه ا س ًوا ملا عو.ب عليه هذا العتاب، وملا ُُسي فعله معصية. ،عمًدا َفاَيََك اْلَعْ دَ 

 ِإال   أَْنسانِيهُ  َوما احْلُوتَ  َنِسيتُ  فَِإين ِ ﴿ :قول فىت موسى عليه السالمومما جاء فيه الرتك سهًوا 
 .[73: الك  ﴾ ]َنِسيتُ  ِكا .ُؤاِخْذين  ال﴿وقول موسى:  ،[63: الك  ﴾ ]الش ْيطانُ 

 فقراءة }نـ ن سها{: 
السيد رشيد يطرح ا  وه ا معضلة يف هذا التفس  ،نايك ا، ف جعلكم  سني وا، فال .تلوهنا مع اها
لُّ َكاَلُل ؟ َوَهْل ُهَو ِإال  َ.ْكرَارٌ يف َعْطِفِه َعَلْيِه ِب  أَْو(اْلَفاِئَدُة َفَما  : فالت سية .دخل ضمن ال سخرضا  جيَِ

  هللِا َعْ ُه؟
معصول يف حفظه للقرآن، و.بيل ه الدليل القطعي ع د  قال على أن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم و 

َ ا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَهُ َ: -.َ َعاَ   -ل ، فقد قاإايه ِإ   حَنُْن نَ ز ْلَ ا الذ ِْكَر َ: وقال [17: 75]القيامة {ِإن  َعَلي ْ
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َ ا إِلَْيَك مُث  اَل جتَُِد َلَك بِِه ، وقال: َ[9: 15]احلجر {َوِإ   َلُه حَلَاِفظُونَ  َ ا لََ ْذَهَب  اِبل ِذ  أَْوَحي ْ َولٍَِْن ِشٍ ْ
، وبعد ها.ني [87-86: ]اإلسراء  {( ِإال  َرْ ًَة ِمْن َربِ َك ِإن  َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِب ًا86َ ا وَِكياًل  َعَلي ْ 

ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن أَيْ.ُوا ِكِْقِل َهَذا فقال هللا: َ ،اآليتني جاء تكر التحد  ابلقرآن ُقْل لٍَِِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
( َوَلَقْد َصر فْ َ ا لِل  اِس يف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِ  88أَيْ.ُوَن ِكِْقِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُ ْم لِبَ ْعضٍّ َظِ  ًا   اْلُقْرآِن اَل 

 .[89-88]اإلسراء :  {َمَقلٍّ فََأىَب َأْكقَ ُر ال  اِس ِإال  ُكُفوًرا
 

  التأخري: النسء ومعىن {،ننسأها}النسء، وبصرتنا هبا قراءة احلال الرابعة: 
و.ركه،  ،وهذه املفردة كما يف نسي .دل على إغفال شيئ حاضر وهي مشتقة من َنَسأ ي سأ َنْسًأ،

اإلرادة  أن تكشفإما ف ،وعندي أن التأخري مأخوذ من ترك الشيء احلاضر إلرادةوأتخ ه إلرادة، 
وأتيت  نقص، صفة عن شهوة، فتكونرادة اإل أن تكشف وإما ،صفة كمال عن حكمة، فتكون

لعدة معان وم  ا: التأخ ، والزجر، والتسمني، وأمجع املفسرون على أن املراد ه ا التأخ ، ومن تلك 
ُ ُ  وَنَسأَ  ال  ِسيٍُة، واالسم وقِته، عن َحْيُض ا أَتخ ر َنْسأً  .ُ ْ َسأُ  املرأَةُ  ُنِسٍَتِ  :قووم  َأَجَله وأَْنَسأَ  َأَجِله يف ا
 ما أنسابكم من   .علموا قال: وسلم وآله عليه هللا صلى ال يب عن هريرة دية أيبومن تلك ح َأخ ره،
 ، وَمْ َسأَةٌ (1 األثر(( يف م سأة ،املال يف مقراة ،األهل يف محبة الرحم صلة فإن  أرحامكم به .صلون

َاَا : وم ه قوله .ع ،ومن تلك ال سيء وهو الشي املؤخر للتأخ ، َمِظ  ةٌ  َأ  م ه َمْفَعَلةٌ  هي  ال  ِسيءُ  ِإمن 
ةَ  لِيُ َواِطٍُوا َعاًما َوحُيَر ُِمونَهُ  َعاًما حيُِلُّونَهُ  َكَفُروا  ال ِذينَ  بِهِ  ُيَضلُّ  اْلُكْفرِ  يف   اَِيَدةٌ  ُ ُ  َحر لَ  َما ِعد   َما فَ ُيِحلُّوا ا
ُ ُ  َحر لَ   ،.وقيت ش ورهم، أ  التأخ  الذ  كان يعبة به املشركون يف [37:  التوبة{ ]ا

 : كما يقول األلوسي  يف قراءة أيب عمرو وابن كق  {ن سأهاَإتن فيكون معىن 
ْهِن ِ َْيُة ال يُ َتذَك ُر َمْع اها وال َلْفظُ ا، وهو َمْعىن نُ ْ ِس ا فَ تَ ت ِحُد الِقراَءاتِن، " (1  نُ ْبِعُدها َعِن الذِ 

َْعىن: نُ َؤخ ِ  (2
َة وِقيَل: وَلَعل ُه أْلَطُ ، إن  امل ُر إْنزاَوا، وهو يف َشْأِن ال  اِسَ ِة َحْيُة أخ َر َتِلَك ُمد 

 ُسوَخِة، َكما أن ُه ِحنَي ال  ْسِخ ِعبارٌَة َعِن ال  اِس َ 
َ
َْأ.ِي ُة ِحيَ ٍِذٍّ ِعبارٌَة َعِن امل

 ُسوَخِة، فامل
َ
ِة، بَقاِء امل

 ُسوَخِة إِبْنزا
َ
َ ُسوَخِة ُكل  ِم ُ ما َفَمْعىن اآليَِة َعَلْيِه أن  َرْفَع امل

ِل ال  اِسَ ِة وأَتِْخَ  ال  اِسَ ِة إِبْنزاِل امل
ْصَلَحَة يف وْقِتهِ 

َ
 ،(2 "يَ َتَضم ُن امل

 َكانَ   َوَما َتِلكَ  َبنْيَ  َوَما َخْلَفَ ا َوَما أَْيِديَ ا َبنْيَ  َما َلهُ  َربِ كَ  أِبَْمرِ  ِإال   نَ تَ  َ ز لُ  َوَماَه .عا : وهذا يواف  قولَ 
 .[64:  مرمي{ ]َنِسي ا َربُّكَ 

ال اس ركا انتظروا نزول وحي بشأن أمر، فلم ي زل  قراءة مش ًدا عجيًبا حية بي ت أنوقد صورت ال
مقصوٌد لذا.ه حلكم ابل ة، ومن املواق  ال بوية اليت  الوحي، فأظ رت هذه القراءة أن هذا التأخ َ 

                                                           

 (، وصححه األلباين351/  4  -شاكر + ألباين  -(س ن الايمذ  1 
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قصة اإلفك فإن السيدة عائشة رضي  :تٍّ .تحدث ع هحدث في ا ما نظ ه كبشرٍّ أتخ ًا يف نزول آاي
 .(1 َشْيٌء(( َشْأين  يف  ِإلَْيهِ  يُوَحى الَ  َشْ رًا َمُكةَ  هللا ع  ا قالت:   َوَقدْ 

 معىن قراءة }ننسأها{: بُّ ل  فـ  
 فال ن زوا كما يتوقع ال اس عن ال زول فال ن س  ا، أو نؤخرها عن ال سخ أ  أ  نؤخرها  
 

 :: كلمة }آية{يف آية النسخ ندرك معناهامن املواضع اليت حنتاحت أن  ثاملوضع الثال
ومل يقل حكماً، وال شريعة، فال بد أن يف آية ال سخ يف سورة البقرة َآية{  قال:ونالحظ أن هللا 

 حناول معرفة معىن اآلية ه ا:
:  على ثالثةل ة هي العالمة، وأما يف االستعمال القرآين، فتأيت   معانٍّ

 ُك تَ   ِإن قَالَ ﴿األول: آية كعىن معجزة خارقة للعادة كما يف قول فرعون ملوسى عليه السالل:  املعىن
تَ  ٍۡ َايَة   ِج تِ  بِ  

ۡ
 أ  إن ك ت جٍت كعجزة. [١٠٦ األعرا ﴾ ]ٱلص   ِدِقنيَ  ِمنَ  ُك تَ   ِإن هِبَاۤ  فَأ

 تِ ٰ   ٱلس َم  وَ  َخۡل ِ  ِفی ِإن  ﴿كون املعىن القاين: كعىن معجزة كونية مشاهدة جعل ا هللا جزًءا من نظال ال
َايَ  ت   َوٱل   َ ارِ  ٱل ۡيلِ  َوٱۡخِتلَ   ِ  َوٱأۡلَۡرضِ  ُ۟وِلی لَ   واآلايت ه ا مجع آية،  [١٩٠ عمران آل﴾ ]ٱأۡلَۡلبَ  بِ  ألِ 

 واملراد هبا ما نراه من اخلل  املعجز الذ  .ركبت م ه السموات واألرض.
آنية أ  مجلة أو طائفة من الكلمات تات مبدأ وم ت ى .تكون من جمموع ا املعىن القالة: كعىن آية قر 

َلى   َوِإَتا﴿السورة القرآنية 
ۡعَ ا َقدۡ  قَاُلوا۟  َءايَ  تُ َ ا َعَلۡيِ مۡ  .ُ ت ۡ  َأَس  ِط ُ  ِإال ۤ  َه  َذاۤ  ِإنۡ  َه  َذاۤ  ِمۡقلَ  َلُقۡلَ ا َنَشۤاءُ  َلوۡ  ُسَِ

 [.٣١ األنفال﴾ ]ٱأۡلَو ِلنيَ 
يدعونه آية  جزء آيةوقد حتتو  على أمر خرب ، و  اآلية القرآنية قد حتتو  على حكم .شريعي،وهذه 
 .أيًضا

  .كون كعىن شريعة يف بيان آية ال حل. ، وقد سب  ل ا شرع كي عىن هبا الشريعةيُ  آيةاملعىن الرابع: 
لقرآن الكرمي؟ سيقال: كيف تقولون: آية مبعىن شريعة، مع أن هذا االستعمال غري معروف يف ا

 مث   ﴿ولو أراد هللا معىن الشريعة لعرب عنها بذلك، فقد ذكر كلمة الشريعة يف موضع آخر فقال: 
ا ٱأۡل ۡمر   م  ن   ش ر يع ة   ع ل ىٰ  ج ع ۡلن ـٰك   ، وَساها [١٨ اجلاثية﴾ ]يـ ۡعل م ون   ال   ٱل ذ ين   أ ۡهو ۤاء   تـ ت ب عۡ  و ال   ف ٱت ب ۡعه 

رۡ  م نك مۡ  ج ع ۡلن ا ل ك ل   ﴿شرعة، فقال:  ه اج   ع ة  ش 
نـۡ  ؟[٤٨ املائدة﴾ ]ا  و م 

يًضا، ولكل م  ما اعتبار يف محله، عالمة على ال بوة أ املعجزة كما أن،  عالمة على ال بوة الشريعة
يف أن قوله َما ن سخ من آية{ يدخل في ا  -ر ه هللا عز وجل–وسأورد لك بعد قليل كالل الطاهر 

  نسخ شريعة لشريعة.
 ماذا أفادتنا اجلملة الشرطية؟

                                                           

 (230/  3  -(صحيغ الب ار    حسب .رقيم فتغ البار  1 
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َ ا أَْو ِمْقِلَ ا{ ]البقرة: الحظ اجلملة الشرطية:    [106ََما نَ ْ َسْخ ِمْن آيَةٍّ أَْو نُ ْ ِسَ ا َاِْت خبَْ ٍّ ِم  ْ
حسب القراء.ني، وجواب الشرط يبني أن  ال  ْسءُ و  ،واإلْنساءُ فالشرط .ضمن ثالثة أحوال: ال سخ، 

اإلْنساِء ِبَشْيءٍّ ووقت الت سية ووقت  ياُن يف وْقِت ال  ْسخِ حاَلنْيِ ومُها اإل.ْ  .فارقال  هذه األحوال القالثة
، وهكذا هكن .كوين األحوال َم ُسوِء أْو ِمْقِلهِ  َم ِسيِ  أِو ال  ُسوِر أْو ِمْقِلِه أْو َخْ ٌ ِمَن ال َ م هو َخْ ٌ ِمَن ال

 اآل.ية:
 م ه. أن يوجد أمر م سور فيأيت هللا خب  (1
 أن يوجد أمر م سور فيأيت هللا كقله يف اخل ية. (2
 أن يوجد أمر م سي فيأيت هللا خب  م ه. (3
 أن يوجد أمر م سي فيأيت هللا كقله يف اخل ية. (4
 أن يوجد أمر م سوء فيأيت هللا خب  م ه. (5
 .أن يوجد أمر م سوء فيأيت هللا كقله يف اخل ية (6

 لك أمٌر آخر:ولك ك ع د التفصيل والتدقي  سيبدو 
ما هو خ  م ه ليس بدياًل ع ه، بل  فإن  ية ال يُ سخإتا قل ا أبن امل سوء هو املوجود املؤخر 

له يف .قبيت املعاين واألحكال، وكذلك إتا قل ا أبن امل سي هو املايوك على حاله،  م اصرٌ هو 
عدول فيكون ما هو خ  م ه فيكون كعىن امل سوء املوجود املؤخر، وإتا قل ا امل سي هو املايوك امل

 املوجود. هو مقله ما هو أو 

 تركيب معجز:
َ ا َأْو ِمْقِلَ ا{ ]البقرة: هذه اآلية وا .ركيب مدهش  [106ََما نَ ْ َسْخ ِمْن آيَةٍّ َأْو نُ ْ ِسَ ا َاِْت خِبَْ ٍّ ِم  ْ

ومن املعاين اليت . طو   ،الواردة يف اآليةاألربع متعددة من القراءات  وحاالتٍّ  ،خمتلفة صورًال ا  نتجأ
إلدراكه،  ثالثة أش روما يزيد عن لقد أخذ هذا املوضع مين نظرًا متطاواًل و علي ا كلمة َآية{، 

ة أو مقل ا ال بد أن يعود وذه واستحضار صوره  إت قد يظن الظان أن اإل.يان خب  من .لك اآلي
لضرورة فإن اإل.يان ابلبديل قد يكون : امل سوخة، وامل سية، وامل سأة، وليس تلك اباجل ات كل ا

 .، وقد يكون لل واحي القالثةفقط للم سوخة
َ ا أَْو ِمْقِلَ ا{ ]البقرة:    [ 106الحظ اجلملة الشرطية: ََما نَ ْ َسْخ ِمْن آيَةٍّ أَْو نُ ْ ِسَ ا َاِْت خبَْ ٍّ ِم  ْ

ء.ني، وجواب الشرط يبني أن فالشرط .ضمن ثالثة أحوال: ال سخ، واإلْنساُء، وال  ْسُء حسب القرا
هذه األحوال القالثة ال .فارق حاَلنْيِ ومُها اإلْ.ياُن يف وْقِت ال  ْسِخ ووقت الت سية ووقت اإلْنساِء 

 هو َخْ ٌ ِمَن ال م َ ُسوِر أْو ِمْقِلِه أْو َخْ ٌ ِمَن ال َم ِسيِ  أِو ال َم ُسوِء أْو ِمْقِلِه، وهكذا هكن .كوين 
ِبَشْيءٍّ
 وال اآل.ية:األح
 أن يوجد أمر م سور فيأيت هللا خب  م ه. (1
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 أن يوجد أمر م سور فيأيت هللا كقله يف اخل ية. (2
 أن يوجد أمر م سي فيأيت هللا خب  م ه. (3
 أن يوجد أمر م سي فيأيت هللا كقله يف اخل ية. (4
 أن يوجد أمر م سوء فيأيت هللا خب  م ه. (5
 فيأيت هللا كقله يف اخل ية. أن يوجد أمر م سوء (6

 ولك ك ع د التفصيل والتدقي  سيبدو لك أمٌر آخر:
إتا قل ا أبن امل سوء هو املوجود املؤخر  ية ال يُ سخ فإن ما هو خ  م ه ليس بدياًل ع ه، بل هو 

ون م اصٌر له يف .قبيت املعاين واألحكال، وكذلك إتا قل ا أبن امل سي هو املايوك على حاله، فيك
كعىن امل سوء املوجود املؤخر، وإتا قل ا امل سي هو املايوك املعدول فيكون ما هو خ  م ه أو ما هو 

 مقله هو املوجود. 
يف هذه البي ة التعب  املعجز لآلية نستطيع أن نست بط م ه حاالتٍّ متعددة ، فدع ا نوسع نظر  قلياًل 

مع .داخلٍّ هر بن عاشور إ  عشر حاالت، وسأسوق ا أشار الطا القرآنية اليت احتوت علي ا هذه اآلية
  : فد.ه م هبني ما وصلت إليه وما أ
ً الحالة األولى: ما ن  خيٍر منآية أخرى نأت بفنرفع حكمها نسخ من آيٍة تضمنت حكما

أو مثلها، فينسخ بمعنى ينقل هللا الناس من آية تتضمن حكًما جزئيًا إلى آيٍة تتضمن المنسوخة 

 والحرام حالاًل، والمباح حراما، الحالل يحول أنك ، مع انتهاء الحكم األولا آخرحكًما جزئيً 

مباحا، فكل ذلك لمصلحة العالم، وليضع هللا له ما يناسبه مع تغير  والمحظور محظورا،

 :نا بمعنى اإلزالةأحواله، فالنسخ ه

  و.بصر  بذلك قراءة اجلم ور  ما نَ سخ(، 
َله ون  َه، وتلك أن حيول احلالل -ر ه هللا– الطرب فيه  قال : "ما ن قل من حكم آيةٍّ إ  غ ه، ف بد 

 تلك يكون وال  (1 وتلك يف الطلب ال اخلرب ،حراماً واحلرال حالال، واملباع محظوراً واحملظور مباحاً"
 الو   سخ في ا يكون فال األخبار، فأماواإلابحة،  وامل ع واإلطالق، واحلظر وال  ي، األمر يف إال

قول جماهد عن أصحاب ابن مسعود:  ما ن سخ من آية( نقبت  احلالةهذه يف دخل يو  م سور،
 (2 خط ا، ونبدل حكم ا

 الصيال:  ما ورد يففمقال آية .ضم ت حكماً رُِفع نية أخرا: 
لر ُجُل َصاِئًما َعِن اْلرَبَاِء رضي هللا ع ه قَاَل: َكاَن َأْصَحاُب مُحَم دٍّ صلى هللا عليه وسلم ِإَتا َكاَن اف

َلَتهُ َفَحَضَر اإِلْفطَاُر فَ َ اَل قَ ْبَل َأْن ي ُ  ، َوالَ يَ ْوَمُه َحىت  ُهِْسَي َوِإن  قَ ْيَس ْبَن ِصْرَمَة ْفِطَر ملَْ أَيُْكْل لَي ْ
َعاٌل قَاَلْت الَ َوَلِكْن أَْنطَِلُ  األَْنَصارِ   َكاَن َصائًِما فَ َلم ا َحَضَر اإِلْفطَاُر أََ.ى اْمرَأَ.َُه فَ َقاَل َوَا َأِعْ َدِك طَ 

َبةً  َ اُه َفَجاَءْ.ُه اْمرَأَ.ُُه فَ َلم ا رَأَْ.ُه قَاَلْت َخي ْ َلَك فَ َلم ا انْ َتَصَ   فََأْطُلُب َلَك ، وََكاَن يَ ْوَمُه يَ ْعَمُل فَ َ َلبَ ْتُه َعي ْ
                                                           

 .  521 /1( .فس  الطرب  1 
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َلَة الصِ َياِل ال   َ اُر ُغِشَي َعَلْيِه َفذُِكَر َتِلَك لِل  يبِ  صلى هللا علي ه وسلم فَ  َ َزَلْت َهِذِه اآليَُة َأُِحل  َلُكْم لَي ْ
َ َلُكُم اخلَْ  ْيُط األَبْ َيُض الر َفُة ِإَ  ِنَساِئُكْم{ فَ َفرُِحوا هِبَا فَ َرًحا َشِديًدا َونَ زََلْت َوَُكُلوا َواْشَربُوا َحىت  يَ تَ َبني 

ُ َعْ ُه ، َلم ا نَ َزَل َصْوُل َرَمَضاَن َكانُوا اَل يَ ْقَربُوَن ال ِ َساَء َرَمَضاَن وع ه َرِضَي ا، (1 ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد{  ُ
ُتْم ََتَْتانُوَن أَنْ فُ  ُ أَن ُكْم ُك  ْ  ُ ُ : ََعِلَم ا  ُ َسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم ُكل ُه ، وََكاَن رَِجاٌل خَيُونُوَن أَنْ ُفَسُ ْم فَأَنْ َزَل ا

 .(2 ْم{َوَعَفا َعْ كُ 
وأحيل  ،: أحيلت الصالة ثالثة أحوال.فصياًل جامًعا فيقولمعات بن جبل رضي هللا ع ه ويبني 

فأما أحوال الصالة فان ال يب صلى هللا عليه و سلم قدل املدي ة وهو يصلي  ،الصيال ثالثة أحوال
لسماء فل ولي ك سبعة عشر ش را إ  بيت املقدس مث ان هللا أنزل عليه َ قد نرا .قلب وج ك يف ا

قبلة .رضاها فول وج ك شطر املسجد احلرال وحية ما ك تم فولوا وجوهكم شطره { قال فوج ه 
هللا إ  مكة قال ف ذا حول قال وكانوا جيتمعون للصالة ويؤتن هبا بعض م بعضا حىت نقسوا أو 

 صلى هللا عليه و كادوا ي قسون قال مث ان رجال من األنصار يقال له عبد هللا بن  يد أ.ى رسول هللا
سلم فقال اي رسول هللا اىن رأيت فيما يرا ال ائم ولو قلت اين مل أكن  ئما لصدقت اىن بي ا أ  بني 
ال ائم واليقظان إت رأيت ش صا عليه ثوابن أخضران فاستقبل القبلة فقال هللا أكرب هللا أكرب أش د 

قىن حىت فرغ من األتان مث أم ل ساعة قال مث قال أن ال إله اال هللا أش د أن ال إله اال هللا مقىن م
مقل الذ  قال غ  انه يزيد يف تلك قد قامت الصالة قد قامت الصالة فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم علم ا بالال فليؤتن هبا فكان بالل أول من أتن هبا قال وجاء عمر بن اخلطاب فقال 

أطا  به غ  انه سبقين ف ذان حوالن قال وكانوا أي.ون اي رسول هللا انه قد طا  يب مقل الذ  
 ن جاءإ  إ  الرجل الصالة وقد سبق م ببعض ا ال يب صلى هللا عليه و سلم قال فكان الرجل يش

معات فقال ال كم صلى فيقول واحدة أو اث تني فيصلي ا مث يدخل مع القول يف صالهتم قال فجاء 
مث قضيت ما سبقين قال فجاء وقد سبقه ال يب صلى هللا عليه ال ك ت علي ا إأجده على حال أبدا 

و سلم ببعض ا قال فقبت معه فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صال.ه قال فقضى فقال 
وأما  .رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انه قد سن لكم معات ف كذا فاص عوا ف ذه ثالثة أحوال

هللا عليه و سلم قدل املدي ة فجعل يصول من كل ش ر ثالثة أايل  أحوال الصيال فان رسول هللا صلى
وقال يزيد فصال سبعة عشر ش را من ربيع األول إ  رمضان من كل ش ر ثالثة أايل وصال يول 
عاشوراء مث ان هللا عز و جل فرض عليه الصيال فانزل هللا عز و جل َ اي أي ا الذين آم وا كتب 

الذين من قبلكم { إ  هذه اآلية َ وعلى الذين يطيقونه فدية طعال عليكم الصيال كما كتب على 
مسكني { قال فكان من شاء صال ومن شاء أطعم مسكي ا فأجزأ تلك ع ه قال مث ان هللا عز و 
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جل أنزل اآلية األخرا َ ش ر رمضان الذ  أنزل فيه القرآن { إ  قوله َ فمن ش د م كم الش ر 
امه على املقيم الصحيغ ورخص فيه للمريض واملسافر وثبت اإلطعال فليصمه { قال فاثبت هللا صي

للكب  الذ  ال يستطيع الصيال ف ذان حوالن قال وكانوا أيكلون ويشربون وأي.ون ال ساء ما مل ي اموا 
فإتا  موا امت عوا قال مث ان رجال من األنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حىت أمسى فجاء إ  

عشاء مث  ل فلم أيكل ومل يشرب حىت أصبغ فأصبغ صائما قال فرآه رسول هللا صلى أهله فصلى ال
هللا عليه و سلم وقد ج د ج دا شديدا قال مايل أراك قد ج دت ج دا شديدا قال اي رسول هللا 
اىن عملت أمس فجٍت حني جٍت فألقيت نفسي ف مت وأصبحت حني أصبحت صائما قال 

من جارية أو من حرة بعد ما  ل وأ.ى ال يب صلى هللا عليه و سلم وكان عمر قد أصاب من ال ساء 
ه َ مث أُتوا فذكر تلك له فانزل هللا عز و جل َ أحل لكم ليلة الصيال الرفة إ  نسائكم { إ  قول

 .(1 الصيال إ  الليل {
 َوَم اِفعُ   ٌ َكبِ   ِإمثٌْ  ِفيِ ما ومن األمقلة: نسخ إابحة اخلمر الذ  دل عليه قوله جل تكره: َُقلْ 

َاَيأَي َُّ ا بتحره ا ك ع اخلمر مطلقاً ع د قرب الصالة القابت بقوله .عا  [ 219: اْلبَ َقرَة]لل اس{
، مث م ع [43ال ِذيَن آَمُ وا اَل .َ ْقَربُوا الص اَلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرا َحىت  .َ ْعَلُموا َما .َ ُقوُلوَن { ]ال ساء: 

َاَيأَي َُّ ا لصالة ك ع ا مطلقاً يف مجيع األوقات واألمك ة بقوله .عا  جده: إابحت ا يف غ  أوقات ا
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْ اَلُل رِْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيطَاِن فَاْجَتِ ُبو  ُه َلَعل ُكْم ال ِذيَن آَمُ وا ِإمن 

و  كانت من اإلابحة جملموري اإلنسانية، كما أن اإلابحة األ، والتحرمي خ  [90.ُ ْفِلُحوَن{ ]املائدة: 
 .خ ًا للمسلمني األوائل

 ومقل تلك قيال الليل فقد كان فرًضا ع د بعض أهل العلم فاستبدل ابستحبابه، 
 نَ فَ ُ ِس ْ  حُيَر ِْمنَ  َمْعُلوَماتٍّ  َرَضَعاتٍّ  َعْشرُ  نَ َزلَ  ِفيَما ومقل تلك قول عائشة رضي هللا ع  ا:  َكانَ 

( خِبَْمسٍّ   الر ضاَعِة{ ِمنَ  ََوَأَخواُ.ُكمْ  آيَةُ  فمقدار اخلمس مبي ة للرضاعة املعتربة اليت أطلقت ا َمْعُلوَماتٍّ
 [23: ال ِ َساء]

مع أن .عري  ال سخ ع د األصوليني ال القبلة، القدس إ  استقبال الكعبة يف استقبال ومقل نسخ 
 املقدس إال حكاية ملا وقع كما يف قوله .عا :  ي طب  ه ا  لعدل وجود آية . ص على بيت

َقِلُب َعَلى عَ  َ ا ِإال  لِ َ ْعَلَم َمْن يَ ت ِبُع الر ُسوَل ٍِ ْن يَ   ْ َلَة ال يِت ُكْ َت َعَلي ْ ِقبَ ْيِه{ ]البقرة: ََوَما َجَعْلَ ا اْلِقب ْ
143] 

                                                           

رجاله ": األرنؤوط ، وقواه احلافظ ابن حجر، وصححه األلباين يف س ن أيب داود، وقال22177 برقم  (246/  5  -مس د أ د بن ح بل (1 
وهو هاشم بن قاسم  -روا له الب ار  استش ادا وأصحاب الس ن وكان قد اختلط ورواية أيب ال ضر  ثقات رجال الشي ني غ  املسعود  فقد

ال  اية يف غريب »"، ومعىن أحيلت كما يف ويزيد بن هارون بعد االختالط وابن أيب ليلى مل يسمع من معات وقد اختل  فيه على ابن أيب ليلى -
ت » (:463 /1«  احلدية واألثر  .نقًسا ضربت ضراًب ابل اقوس تُ سْ قَ ن َ ، و «َثاَلَث .َ ْ ي ات، أَْو ُحوِ َلْت َثاَلَث حَتْوِيالت.َأْ  ُغ ِ 
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 كم األخ  ال  ائي يف املسألةويصدق على هذا أن يقال: أن ي سئ  يؤخر( هللا حكًما شرعًيا هو احل
.ْ َيانِ  َمعَ   ، ف و ٍاثل وذه احلالة. كم شرعي مؤقت هو خٌ  م ه يف .لك املرحلة اإْلِ

  ، فهل تنسخ اآلية ذاهتا تالوة وحكًما؟عرفنا هنا نسخ حكم يف آية
ب  مبا جاء  قال بذلك بعض أهل العلم، وميكن التمثيل ملا ذكروه ة  ع ن  ال رب  اء  ب ن  ع ن  ش ق يق  ب ن  ع ق 

ه ا م ا ش اء  اَّلل   مث    اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات  و ص ال ة  ال ع ص ر . فـ ق ر أ ان   ن س ع ه ا ع از ٍب ق ال  نـ ز ل ت  ه ذ ه  اآلي ة  ح 
ال ًسا ع ن د  ش ق يٍق ل ه  فـ ق ال  ر ج ٌل ك ان   {ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات  و الص ال ة  ال و س ط ى}اَّلل   فـ نـ ز ل ت    :ج 

ا اَّلل  . و اَّلل   أ ع ل م   :ه ى  إ ًذا ص ال ة  ال ع ص ر . فـ ق ال   رب  ت ك  ك ي ف  نـ ز ل ت  و ك ي ف  ن س ع ه   .(1 ال رب  اء  ق د  أ خ 
ولعل من األمقلة الرائعة ه ا نسخ جوا  كلمة  راع ا( ع د خمالطة من يستعمل ا للت ليط والس رية  

فإن وا معىن واضحاً سائ اً يف العربية، لكن هللا هناهم ع  ا بعد إت كانت مباحة االستعمال يف 
 .األصل

 األولىخيٍر من آية أخرى نأت بالحالة الثانية: ما ننسخ من آيٍة تضمنت حكماً فنرفع حكمها 

اس من آية أو مثلها، مع إمكانية تطبيق الحكم األول، فينسخ بمعنى ينقل هللا النالمنسوخة 

 تتضمن حكًما جزئيًا إلى آيٍة تتضمن حكًما جزئيًا آخر، فكل ذلك لمصلحة العالم، وليضع هللا

 :له ما يناسبه مع تغير أحواله
 َرَضَعاتٍّ  َعْشرُ  نَ َزلَ  ِفيَما ذلك قول عائشة رضي هللا ع  ا:  َكانَ وجوب القبات لعشرة نمقل 

( سٍّ خبَمْ  فَ ُ ِسْ نَ  حُيَر ِْمنَ  َمْعُلوَماتٍّ   آيَةُ  فمقدار اخلمس مبي ة للرضاعة املعتربة اليت أطلقت ا َمْعُلوَماتٍّ
 [23: ال ِ َساء] الر ضاَعِة{ ِمنَ  ََوَأَخواُ.ُكمْ 

 
 األولىخيٍر من آية أخرى نأت بفنرفع حكمها نسخ من آيٍة تضمنت حكماً : ما نالحالة الثالثة

ضمن حكًما جزئيًا إلى آيٍة تتضمن حكًما هللا آية تت يزيلأو مثلها، فينسخ بمعنى المنسوخة 

 جزئيًا آخر:

  ف ذه احلالة مقل األو ، لك  ا ُتيزت أبن ال سخ إ الة ورفع كلي آلية سابقة،
، فوص  م ا على نفسهفمقال آية .ضم ت حكماً رُِفع نية أخرا: أكل حلول اإلبل فإن يعقوب حر  

الط َعاِل َكاَن ِحال  لَِبيِن ِإْسرَائِيَل ِإال  َما َحر َل ِإْسَرائِيُل  َُكلُّ  هللا هذا احلكم الساب  على اإلسرائيليني
ومن البقااي املوجودة  ورد تلك يف التوراة،و ، [93َعَلى نَ ْفِسِه ِمْن قَ ْبِل َأْن .ُ  َ ز َل الت  ْورَاُة{ ]آل عمران: 

ُلوَها ٍِ ا جَيْاَيُّ َوٍِ ا َيُش ُّ الظِ ْلَ : اجْلََمَل، ِإال  هِذِه َفاَل أَتْكُ  :(4: 11 سفر الالويني يف .وراة عزرا يف 
ٌس َلُكْم.  ألَن ُه جَيْاَيُّ لِك  ُه الَ َيُش ُّ ِظْلًفا، فَ ُ َو  َِ

أكل حلول اإلبل حىت للي ود الذين يدخلون هللا .عا   وأ ال هللا اآلية التورا.ية وحكم ا، وأابع
ََوِمَن اأْلَنْ َعاِل َ ُوَلًة َوفَ ْرًشا ُكُلوا : وهي قوله عليه وآله وسلم، لى هللااإلسالل بعد جميء ال يب اخلامت ص

                                                           

 .، وهذا احلدية وأمقاله ما  ال ميداً  لتحرير أوسع1460برقم  (112/  2  -صحيغ مسلم   مشكول ومواف  للمطبوري (1 
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ُ َواَل .َ ت ِبُعوا{ ]األنعال:   ُ َاَيأَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا أَْوُفوا اِبْلُعُقوِد أُِحل ْت َلُكْم هَبِيَمُة  ،[142ٍِ ا َرَ َقُكُم ا
َلى عَ   .[1َلْيُكْم{ ]املائدة: اأْلَنْ َعاِل ِإال  َما يُ ت ْ

ومن ال ريب أن .قرأ أحادية يذكرون في ا آايت م سوخة ال عالقة وا ابألحكال، وإين ألرجو أن 
 ي  ض من يدق  يف هذه األحادية كما ي ب ي متً ا وإس اًدا.

 
نأت  ، أو ننسها أي نتركها دون نسخ: ما ننسأ من آية أي نؤخرها فال ننسخهاالرابعةالحالة 

لتكون رديفة لها، موضحة لمعانيها مثبتة  المتروكة دون نسخ أو مثلهامن هذه اآلية  بخير

  لمفاهيمها:

حكم ا، فيبقي ا كما هي  يبطل وال ي  ها فال ويقرها ف جٍ افال ي س  ا، ي سأ هللا آية كعىن يؤخرها 
 نايك ا أو: يقول(  سأهان-ن س ا أو:  قوله يف عباس ابن ولو ظن بعض م في ا شيًٍا، فعن ،وال ي  ها

ال سء أو ال سيان، فإن  ومل يظ ر يل كي  .ضبط قراءة  أو ن س ا( هل على قراءة، (1 نبدوا ال
.  كانت على قراءة ال سيان، فيكون مع اها: نايك ا دون نسخٍّ

 ،(2 :  أو ن سأها( ، قال: نؤخرها فال ن س  االعويف عن عطيةو 
، خب  من اليت نس     اها، أو خب  من اليت .رك اها فلم ن س     ا ات"ونقل الطرب  هذه احلالة فقال: 

عائداتن على  -"فاواء واألل " اللتان يف قوله:  م  ا( ولك ه بني أن الض         مائر قائمة على التو يع: 
، ل " اللتان يف قوله:  أو مقل ا(و"اواء واأل آلية يف قوله:  ما ن س              خ من آية(على ا -هذه املقالة 
، وع د  نظر يف تلك بل أييت خب  م  ا أو ى"اواء واألل " اللتني يف قوله:  أو ن س      ا(عائداتن عل

 مقل ا يف .فاصيل .تعل  بتلك املسألة:
فيكون الت ويع يف قوله َما ن سخ من آية أو ن سأها{ على هذه القراءة للمقابلة وليس للجمع أ  أن 

ركا يعايي ا اليت أنزوا هللا يف آاي.ه شرائع الر ن  ، فآايت القرآن ومقل اوال سيان ال سخ يقابل ال سء
، وتلك يعين عدل ال سخ، فإن طرأ على وال سيان ال سخ، وركا يعايي ا ما يقابل ال سخ وهو ال سء

اآلية ال سخ أ.ى هللا خب  م  ا أو مقل ا، وهذه هي احلالة األو ، وإن ا.صفت ابل سء فمعىن تلك أن 
اليت نتكلم  كون مع ا، وهذه هي احلالةا، وحي  ا أييت هللا خب  م  ا أو مقل ا لتهللا أخرها فلم ي س  

 ع  ا.  
فتأويل من قرأ تلك كذلك: ما نبدل من آية أنزل اها إليك اي وار.ضى هذه احلالة الطرب  فقال: "

ت محمد، ف بطل حكم ا ونقبت خط ا، أو نؤخرها ف رجٍ ا ونقرها فال ن  ها وال نبطل حكم ا، ا
ألن هللا جل ث اؤه أخرب نبيه صلى هللا عليه وسلم أنه م ما بدل ، وقال: "(3 "خب  م  ا أو مقل ا

                                                           

 (476 /2.فس  الطرب  = جامع البيان ت شاكر  (1 

 . (477 /2لطرب  = جامع البيان ت شاكر  .فس  ا(2 
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ا أو غ ه، أو مل يبدله ومل ي  ه، ف و آ.يه خب  م ه أو كقله. فالذ  هو أو  ابآلية، إْت كان تلك حكمً 
آية أن يعقب تلك ابخلرب  عما هو صانع إتا هو غ  وبدل حكم إت قدل اخلرب -مع اها، أن يكون 

عما هو صانع، إتا هو مل يبدل تلك ومل ي  . فاخلرب الذ  جيب أن يكون عقيب قوله:  ما ن سخ 
من آية(. قوله: أو نايك نس  ا، إت كان تلك املعرو  اجلار  يف كالل ال اس. مع أن تلك إتا قرئ 

ومعىن "ال  ساء"  ،هو كعىن الايككذلك ابملعىن الذ  وصفت، ف و يشتمل على معىن"اإلنساء" الذ  
 (1 "الذ  هو كعىن التأخ . إت كان كل مايوك فمؤخر على حال ما هو مايوك

وكما .را فالطرب  ر ه هللا يصر على الايكيز على نسخ األحكال فقط ه ا يف .رجيحه، وقال مؤصالً 
ن س   خ من حكم آية أو ن س   ه. : ما قوله:  ما ن س   خ من آية أو ن س    ا(وإمنا عىن جل ث اؤه بلقوله: "

ا ع      دهم مع      اه     ا، اكتفي ب     دالل     ة تكر"اآلي     ة" من غ  أن امل      اطبني ابآلي     ة مل     ا ك     ان مف وم     ً 
 .(2 تكر"حكم ا"

 لك ه بعد تلك عمم األمر ليشمل اللفظ أو احلكم أو مها معاً.
يت َ اشاياط الش داء األربعة لتوثي  حالة الزىن كما يف قوله .عا  هذه احلالة:على مثال   أَيِْ.نيَ  َوالال 

 اْلُمْحَصَ اتِ  يَ ْرُمونَ  َوال ِذينَ َ [15: ال ساء{ ]ِمْ ُكمْ  أَْربَ َعةً  َعَلْيِ ن   فَاْسَتْشِ ُدوا ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَفاِحَشةَ 
له، وقد وقع يف ، فإن هذا احلكم قد .ركه هللا فلم ي  ه ومل يبد[4: ال ور{ ] ُشَ َداءَ  أِبَْربَ َعةِ  أَيْ.ُوا ملَْ  مُث  

 ْبنُ  َسْعدُ  قَالَ  قَالَ  ُهَريْ رَةَ  َأىِب  نفوس بعض الصحابة م ه شيء حىت سألوا ع ه كالراغبني يف . ي ه فَعنْ 
ُ ِ  َرُسولَ  ايَ  ُعَباَدةَ  ُ ِ  َرُسولُ  قَالَ  ُشَ َداءَ  أِبَْربَ َعةِ  آِ.ىَ  َحىت   أََمس هُ  ملَْ  َرُجاًل  أَْهِلى َمعَ  َوَجْدتُ  َلوْ  ا - ا
 قَ ْبلَ  اِبلس ْي ِ  أُلَعاِجُلهُ  ُكْ تُ   ِإنْ  اِبحلَْ  ِ  بَ َعَقكَ  َوال ِذا َكال    قَالَ «.  نَ َعمْ »  -وسلم عليه هللا صلى
ُ ِ  َرُسولُ  قَالَ . َتِلكَ   ِمْ هُ  أَْغَ ُ  َوأَ َ  َلَ ُيورٌ  ِإن هُ  َسيِ دُُكمْ  يَ ُقولُ  َما ِإَ   اُْسَُعوا»  -وسلم عليه هللا صلى- ا
 ُ ُ  .(3 « ِمىنِ   َأْغَ ُ  َوا

 نسء آية مل تنسخ لكن جاءت خري منها أو مثلها لتكون رديفة هلا توضحها: اثٍن على مثال 
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد { ]البقرة:  فإن هللا أنسأ قوله  [187َوَُكُلوا َواْشَربُوا َحىت  يَ تَ َبني 

رضي َأَخَذ َعِد   حىت نزلت بعد ع د سؤال عد  بن حامت لتزيد اآلية وضوحاً، فقد  َفْجِر{ِمَن الْ َ
ُسوَل ِعَقااًل أَبْ َيَض َوِعَقااًل َأْسَوَد َحىت  َكاَن بَ ْعُض الل ْيِل َنَظَر فَ َلْم َيْسَتِبيَ ا فَ َلم ا َأْصَبَغ قَاَل اَي رَ هللا ع ه 

، َواأَلْسَوُد حَتَْت ِوَساَدِ.كَ  قَاَل ِإن  ِوَساَدَك ِإًتا َلَعرِيٌض َأْن َكاَن اخْلَْيُط األَبْ َيُض هللِا َجَعْلُت حَتَْت ِوَساَديت 
ْن اَي َرُسوَل هللِا َما اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد َأمُهَا اخْلَْيطَاِن قَاَل ِإن َك َلَعرِيُض اْلَقَفا إِ فقال عد : 

َوأُْنزَِلْت  :َعْن َسْ ِل ْبِن َسْعدٍّ قَالَ ، و الل ْيِل َوبَ َياُض ال   َ ارِ  َبْل ُهَو َسَوادُ  خْلَْيَطنْيِ مُث  قَاَل : الَ اأَْبَصْرَت 
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َ َلُكُم اخْلَْيُط األَبْ َيضُ  َزْل َِمَن اْلَفْجِر{ ، َوَُكُلوا َواْشَربُوا َحىت  يَ تَ َبني  وََكاَن  ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد{ َوملَْ يُ   ْ
 أَيُْكُل َحىت  رَِجاٌل ِإَتا أَرَاُدوا الص ْوَل َرَبَط َأَحُدُهْم يف رِْجَلْيِه اخْلَْيَط األَبْ َيَض َواخْلَْيَط اأَلْسَوَد ، َواَل يَ زَالُ 

َا يَ ْعيِن  ُ بَ ْعَدُه َِمَن اْلَفْجِر{ فَ َعِلُموا أمن   ُ َ َلُه ُرْؤيَ تُ ُ َما فَأَنْ َزَل ا  .(1 الل ْيَل ِمَن ال   َ ارِ يَ تَ َبني 
"والص              واب من القول يف معىن تلك ع  د : ما ولق د تكر الطرب  ها.ني احلالتني األوليني، فق ال: 

من حكم اآلي  ة اليت  -نب  دل من حكم آي  ة ف   ه، أو نايك .ب  ديل  ه ف قره    ال  ه، ات خب  م    ا لكم 
ن أجل أنه وضع فرض كان عليكم، فأسقط إما يف العاجل خلفته عليكم، م -نس  ا ف    حكم ا 

ثقله ع كم، وتلك كالذ  كان على املؤم ني من فرض قيال الليل، مث نسخ تلك فوضع ع  م، فكان 
تلك خ ا وم يف عاجل م، لس        قوط عبء تلك وثقل  له ع  م = وإما يف اآلجل لعظم ثوابه، من 

من ص      يال أايل معدودات يف الس       ة،  أجل مش      قة  له وثقل عبٍه على األبدان. كالذ  كان علي م
ف س  خ وفرض علي م مكانه ص  ول ش   ر كامل يف كل حول، فكان فرض ص  ول ش   ر كامل كل س   ة، 
أثقل على األبدان من ص              يال أايل معدودات. غ  أن تلك وإن كان كذلك، فالقواب عليه أجزل، 

وإن كان على  واألجر عليه أكقر، لفض           ل مش           قته على مكلفيه من ص           ول أايل معدودات، فذلك
األبدان أش          ، ف و خ  من األول يف اآلجل لفض         ل ثوابه وعظم أجره، الذ  مل يكن مقله لص         ول 

ألنه إما خب  م  ا يف العاجل خلفته على من   ذلك معىن قوله:  ات خب  م  ا(األايل املعدودات. ف
 .(2 كلفه، أو يف اآلجل لعظم ثوابه وكقرة أجره"

 ه الايك، ويكون معىن اآلية فيه: وأما ال سيان فاملراد ب
ما نايك من آية دون نسخ، وتلك يصدق على كق ٍّ من الشرائع السابقة على ع د ال يب صلى 
هللا عليه وآله وسلم فإهنا بقيت كشريعة الصالة والزكاة والصول على خال  يف التفصيل، وكالشرائع 

 اجل ائية فإهنا بقيت فلم . سخ. 
  لبعض اآلًيت، فلم تنزل يف الوقت الذي يتوقعه البشر؟كيف نعلم أنه وقع أتخري

ظ ه آن وقُته ولك ه يتأخر، وتلك مقل قوله ند حكماً  أنه وقع يف األحكال الشرعية أبن  نعلم
  [77{ ]ال ساء: َ أملَْ .َ َر ِإَ  ال ِذيَن ِقيَل َوُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الص اَلَة َوآ.ُوا الز َكاةَ .عا  تكره: 

إت ركا يتوقع املتابع للس ة ال بوية أنه ال بد من الرد على العدوان الوثين القرشي الع ي ، حية كانوا 
يضط دون الصحابة رضي هللا ع  م إ  درجة أن قتلوا بعض الصحابة يف مكة، وصادروا األموال، 

رضي نضلة  عبادة بنِ  العباس بنَ  أنأ د  وحاولوا قتل ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، حىت روا
ا والذ  بعقك ابحل  لٍن شٍت ل ميلن على أهل مىن غدً هللا ع ه قال بعد بيعة العقبة يف مىن:  

  (.أبسياف ا
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 مبيً ا أن هذه اآلية أو هذا احلكم ُمْ سأ  مؤخر( : سلمو  آلهفقال رسول هللا صلى هللا عليه و 
 ((.مل أومر بذلك  

التوضيحي فإن عكس النسء: أن أتيت اآلية يف وقٍت يظنها املتابع ومن ابب االستطراد 
متقدمًة على وقتها املناسب كاحلكم ابلنار أليب هلب وزوجته يف وقٍت مبكر من البعثة، وهنا ال 

 بد أن يتساءل املرء: ملاذا؟
هذا أي.يك اجلواب ليبني لك عظمة القرآن وأنه من هللا احل  امللك الداين  ف زول اآلية يف 

الوقت الذ  ركا يظ ه املتابع مبكرًا حيمل إعجا ًا مدهًشا  ألن اآلية .ضم ت إخبارًا ابل يب، وكان 
هكن أليب وب و وجته أن يعل ا إسالم ما ولوظاهراًي ليتحداي املسلمني، وع دها املسلمون بني 

ولكن العجيب أن أاب خيارين: إما أن القرآن ليس من ع د هللا، وإما أن يكذبوا الواقع الظاهر ، 
 وب و وجته مل يسلما، بل ظال على حرب ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم إ  آخر حياهتما.

ولعل من أسباب تلك أيًضا: بيان قوة اخلطاب اإلعالمي املسلم يف الرد على املست زئني 
طاب اإلعالمي جتعل وال ائلني من أعظم رمزٍّ لإلسالل وهو ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم. وقوة اخل

اآلخرين حيذرون إعالمياً ع د الت اطب مع املسلمني، فاللني والصفغ اجلميل والصرب اجلميل.. كل 
 تلك ال يعين عدل قوة اخلطاب اإلعالمي يف اجلدال يف وقته امل اسب. 

 
 حتى يتعجب الناس مطلقًا: ما ننسأها بأن نتركها ونؤخرها فال ننـزلها عليك خامسةالحالة ال

نأت بخير منها أو مثلها مما أخبرناكم به، وهذا وحينها لماذا لم تنزل آية في موقف معين، 

 تضيعوها، فال فرائض فرض تعالى هللا إن)وآله وسلم: ) عليه هللا صلى هللا كما قال رسول

 غير لكم رحمةً  أشياء عن وسكت تنتهكوها، فال أشياء وحرم تعتدوها، فال حدوًدا وحد

  :(1()عنها( حثواتب فال نسيان
حيتمل ص          ور.ني: أن .ؤخر اآلية فال . س          خ مع وجودها، أ  نايك ا كما هي دون نس          خ،  فال سء

فيتس     اوا معىن: ن س     أها، ون س      ا، وهذه هي احلالة الس     ابقة، وحيتمل أن يكون املعىن: نؤخرها فال 
ود بعض          ا أن لو نزل في ا وه ا .كون الفائدة ظاهرة يف .رك أش         ياء كق ة ين زوا مع أنكم .توقعوهنا، 

ش يء، وهللا العليم اخلب  يعلم أن مص لحة األمة يف عدل نزول ش يء في ا، كموض وري ال ص يف خالفة 
 َحالَ  َما الر  ِي ةِ  ُكل    الر  ِي ةَ  ال يب ص     لى هللا عليه وآله وس     لم  فإن ابن عباس رض     ي هللا ع  ما قال:  ِإن  

ولِ  َبنْيَ  ، وكوجب هذه اآلية احملكمة يكون رأ  ابن (2 ِكَتابِِه(  َوَبنْيَ  وس         لم ليهع هللا ص         لى هللاِ  َرس         ُ
ال محل له  إت لو كان ما أراد ال يب ص        لى هللا عليه  -مع ما حيمل من .ل  –عباس رض        ي هللا ع ه 

وآله وسلم أن يبل ه  ة خٌ  يف .بلي ه ملا .ركه لو اجتمعت الدنيا عليه  إت البالغ واجب عليه، ولكن 
 ركه له فيه كل املصلحة كوجود الشورا بعده يف اختيار اخلليفة..

                                                           

 . 5/538(الدارقطين1 

 . (39/  1  -صحيغ الب ار    حسب .رقيم فتغ البار  (2 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 310
 

 

: ما ننسخ من آية فنرفعها أو نتركها تركاً مؤقتاً أي نؤخرها فال ننزلها على السادسةالحالة 

البشر فيشتاقون إلنزالها، كإرسال الرسول الخاتم صلى هللا عليه وآله وسلم، حيث وجدت 

ة والسالم واشتاق الموحدون فيها لمجيئه، ومثل ذلك أن فترة بينه وبين عيسى عليه الصال

يشتاق النبي صلى هللا عليه وآله وسلم إلى إنزال آياٍت تتعلق بالواقع، فالنسخ أو الترك أو 

 التأخير خيٌر للعالم، وأهدى سبياًل؛ ألنه يوضح ارتباط نزول اآلية بالموقف المناسب لها:

املعىن للقراءة، وبي ت الس ة الصحيحة .فصياًل وذا املش د وقد صورت اآلية هذا املوق  وف  هذا  
ُ ُ  َرِضيَ  َعب اسٍّ  التصوير  لآلية فيما رواه اْبن ُ َما ا  وسلم عليه هللا صلى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ، َع  ْ

 َوَما أَْيِديَ ا َبنْيَ  َما َلهُ  َربِ كَ  أِبَْمرِ  ِإال   تَ  َ ز لُ ن َ  َوَماَ فَ  َ زََلتْ  قَالَ  .َ ُزوُرَ ؟(( ٍِ ا َأْكقَ رَ  .َ ُزوُر َ    َأالَ  جلِِرْبِيَل:
 (.1 اآليَةَ { َخْلَفَ ا

يف مسألة معي ة فيؤول إ  املعىن الذ  أمد.ه قراءة  -يف ظ  ا حنن كبشر–ومن تلك أتخر نزول القرآن 
صلى هللا –ل يب  ن سأها( يف أول الوحي، و.صور هذه القراءة هبذا املعىن مواق  حدثت يف حياة ا

كان يتوقع املشركون في ا نزول آية أو آايت من القرآن فلم .  زل فس روا واست زأوا،   -عليه وآله وسلم
فوضع هللا ل ا يف هذه اآلية قاعدة للموق ، وهذه القاعدة واضحة يف أن هللا ال يايك إنزال آية إال خل  

 َرِضيَ  هللاِ  َعْبدِ  ْبن تكره، وم ه ما رواه ُجْ َدب م  ا أو مقل ا، ومن هذه املواق  موق  اإلفك الساب 
 ُ ُ  اْمَرأَةٌ  فَ َقاَلِت: وسلم عليه هللا صلى ال  يب ِ  َعَلى وآله وسلم عليه هللا صلى ِجرْبِيلُ  اْحتَ َبسَ  قَاَل: َعْ هُ  ا
 (.2{ قَ َلى َوَما َربُّكَ  َود َعكَ  َما َسَجى َتاإِ  َوالل ْيلِ  َوالضَُّحىَ فَ  َ زََلتْ  َشْيطَانُُه، َعَلْيهِ  أَْبطَأَ  قُ َرْيشٍّ  ِمنْ 

ومقال أتخ  اآلية وعدل نزووا يف حي  ا الذ  يرغب فيه البشر: اآلايت اليت .فصل حادثة اإلفك، 
فقد أتخر نزووا عن وقوري احلادثة حنو ش ر، وكان يف تلك خ  عظيم حية انكش  امل افقون، 

ا خاضوا فيما ال ي ب ي وم اخلوض فيه، واجملد الذ  .بوأ.ه وظ ر لبعض الصحابة ضع  نفوس م حي م
أل املؤم ني اليت صربت ش رًا على تلك االبتالء، وظ رت مكانت ا حلًما وعلًما وصربًا على ص ر 
س  ا، واحلكم كق ة، ويظ ر يل أن من من أمقلة هذا ال وري أتخر نزول ما يتعل  ابللعان بني الزوجني 

 القذ ، والز .فقد أتخر عن عقوبيت 
 واملقصود ابلتأخر أ  يف ظ  ا وف م ا وعلم ا ال يف واقع األمر.
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الن ِْسيان ضد الذكر أي ما ننسيكم من آية كنتم تقرؤونها أو تعرفونها  : ِمنالحالة السابعة

آية تتضمن ثلها، فكلمة آية هنا تشير إلى وعندها تغفلونها فال تذكرونها نأت بخيٍر منها أو م

 أو شريعة: تشريعًا

فقد نسيت شريعة هود عليه السالل وأ.ى هللا خب  م  ا أو مقل ا مقل شريعة موسى مث شريعة محمد 
 علي ما الصالة والسالل.

والقراءة هبذا املعىن صورت مش ًدا رائًعا من مشاهد احلياة ال بوية، فقد كان ال يب صلى هللا عليه وآله 
فرًحا ابلوحي يريد أن يبل ه ألمته في سيه هللا إايها حلكمةٍّ ابل ة،  وسلم خيرُب وحًيا عن أمرٍّ محدد فيقول

ُ ُ  َشاءَ  َما ِإال  ( 6  .َ ْ َسى َفاَل  َس ُ ْقرُِئكَ َ وهذا أحد املعاين الداخلة يف قوله سبحانه   اجْلَْ رَ  يَ ْعَلمُ  ِإن هُ  ا
هذه القراءة هبذا املعىن الرائع ما رواه ، ومن املواق  ال بوية اليت صورهتا [7 ، 6:  األعلى{ ]خَيَْفى َوَما

َلةِ  خُيْربُ  َخرَ َ  وسلم عليه هللا صلى هللاِ  َرُسولَ  َأن   الص اِمتِ  ْبنُ  ُعَباَدةُ   ِمنَ  َرُجاَلنِ  فَ َتاَلَحى اْلَقْدرِ  بَِلي ْ
َلةِ  أُلْخربَُكمْ  َخَرْجتُ    ِإين ِ  فَ َقاَل: اْلُمْسِلِمنيَ   أَنْ  َوَعَسى فَ رُِفَعتْ  َوُفاَلنٌ  ُفاَلنٌ  اَلَحى.َ  َوِإن هُ  اْلَقْدِر، بَِلي ْ

 (.1 َواخْلَْمِس(( َوالتِ ْسعِ  الس ْبعِ  يف  اْلَتِمُسوَها َلُكمُ  َخْ ًا َيُكونَ 
 القلوبِ  َعنِ  تِْكرَِها َحْذ ُ  فَِإْنَساُؤَها ،[106:  البقرة﴾ ]نُ ْ ِس ا أَوْ  آيَةٍّ  ِمنْ  نَ ْ َسخْ  ما: ﴿.عا  وقوله
 .ي ةٍّ إو بُقو ةٍّ 
عن الربيع يف قوله:  ما ن سخ من آية أو نُ س ا(، يقول:"ن س ا": نرفع ا. وكان هللا .بارك و.عا  ف

 (.2أنزل أمورا من القرآن مث رفع ا 
وقد قال بعض م: إن ال سيان ضد التذكر مراد من هذه القراءة أيًضا على معىن  علكم .س ون ع  ا 

 ،{هللا شاءَ  ما إال .َ ْ َسى فال َس ُ ْقرِئك: َ ا، ومن تلك قوله .عا مؤقًتا وال .س و ع  ا األمة كجموع
 وهذا على أحد املعاين الواردة يف هذا املوضع من سورة األعلى. 

َ ا َولٍَِنْ : َوقد .تساءل: هل ي ايف هذا املعىن قوله .عا  َ ا اِبل ِذ  لََ ْذَهَب   ِشٍ ْ  َلكَ  جتَِدُ  اَل  مُث   إِلَْيكَ  أَْوَحي ْ
َ ا بِهِ   (3 ؟[86:  اإلسراء{ ]وَِكياًل  َعَلي ْ

 اجلواب: ال . ايف بي  ما:
ألنه جيو  ال سيان على ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم بعد أن يكون بلغ أمته، وال جيو  ال سيان على 
جمموع م، واحلكمة من نسيان ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم .عليم أمته االقتداء به حال وقوري تلك 

 - نَ َقصَ  َأوْ   َادَ  -هللا عليه وآله وسلم صلى َصل ى م ه، ومن تلك ما رواه ابن مسعود أن رسول هللا
ُ ِ  َرُسولَ  ايَ  َلهُ  ِقيلَ  َسل مَ  فَ َلم ا  - وََكَذا َكَذا  َصل ْيتَ  قَاُلوا«.  َتاكَ  َوَما»  قَالَ  َشْىءٌ  الص اَلةِ  َِّف  َأَحَدثَ  ا
َلةَ  َواْستَ ْقَبلَ  هِ رِْجَليْ  فَ َقىَن  - قَالَ  َ ا أَقْ َبلَ  مُث   َسل مَ  مُث   َسْجَدَ.نْيِ  َفَسَجدَ  اْلِقب ْ  َحَدثَ  َلوْ  ِإن هُ »  فَ َقالَ  ِبَوْجِ هِ  َعَلي ْ
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َا َوَلِكنْ  بِهِ  أَنْ َبْأُ.ُكمْ  َشْىءٌ  الص اَلةِ  َِّف  ُروىِن  َنِسيتُ  فَِإَتا .َ ْ َسْونَ  َكَما  أَْنَسى َبَشرٌ  أَ َ  ِإمن   َشك   َوِإَتا َفذَكِ 
 .(1«  َسْجَدَ.نْيِ  ْلَيْسُجدْ  مُث   َعَلْيهِ  فَ ْلُيِتم   الص َوابَ  فَ ْليَ َتَحر   َصالَ.ِهِ  َِّف  َأَحدُُكمْ 

أو يكون الذ  أنسيه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم هو امل سور، وهذا الذ  اختاره 
 فإنه ،(إليك أوحي ا ابلذ  ل ذهب شٍ ا ولٍن: قوله الطرب ، فقال يف .وجيه آخر آلية اإلسراء: "وأما

 واحلمد به يذهب فلم جبميعه، لذهب شاء لو أنه أخرب وإمنا م ه، بشيء يذهب ال أنه خيرب مل ث اؤه جل
 قال وقد. إليه ابلعباد حاجة فال م ه نسخ ما أن وتلك م ه، إليه هبم حاجة ال كا تهب إمنا بل ح،
ُ ُ{ َشاءَ  َما ِإال .َ ْ َسى َفال ُئكَ ََس ُ ْقرِ  :تكره .عا  هللا  م ه نبيه ي سي أنه فأخرب ،[7-6: األعلى] ا
 ا.ساق طلب التأويل من اخاي  ما اخاي  فإمنا حنن، هللا، فأما استق اه الذ  م ه تهب فالذ . شاء ما

 من نسخ ما بعض نبيه أنسى كان  قد تكره .عا  هللا يكون أن إنكار ال املعىن، يف نظال على الكالل
 (. 2 و. زيله" إليه وحيه

 
 اأْلَْنبِيَاءَ  بِهِ  - تَعَالَى - هللاُ  يَُؤي ِدُ  "َما الحجة كما يقول رشيد رضا ِهيَ  ُهنَا : اآْليَةالحالة الثامنة

اَلئِلِ  ِمنَ  تِِهْم، َعلَى الدَّ  َعلَى أي ما نزيل من آية كانت َدِلياًل ( آيَةٍ  ِمنْ  نَْنَسخْ  َما) فيكون معنى نُبُوَّ

ةِ  ٍ  نُبُوَّ ةِ  فِي ِمْنَها بَِخْيرٍ  نَأْتِ  بَِها، َجاءَ  بَِمنْ  اْلعَْهدِ  ِلُطولِ  النَّاسَ  نُْنِسَها أَوْ  اأْلَْنبِيَاِء، ِمنَ  نَبِي   قُوَّ

ْقنَاعِ  ةِ  َوإِثْبَاتِ  اإْلِ  ذَِلَك، فِي ِمثِْلَها أَوْ  النُّبُوَّ

 ك سخ شريعة موسى أو عيسى علي ما السالل ابلقرآن،  اْلُمْلكِ  يف  َصرُّ ِ َوالت   اْلَكاِمَلةِ  اْلُقْدَرةِ  ِمنَ  لََ ا كَا 
لِيلُ : ِهيَ  فاآْليَةُ  َا آاَيتٍّ  اْلُقْرآنِ  مُجَلُ  َوُُسِ َيتْ  الش ْيِء، ِصح ةِ  َعَلى َواْلَعاَلَمةُ  َواحْلُج ةُ  الد   إبِِْعَجا َِها أِلَهن 
 َ.ْسِمَيةِ  َقِبيلِ  َوِمنْ  َوَجل ، َعز   هللاِ  ِمنَ  اِبْلَوْحيِ  ِفيَ ا ُمَؤي دٌ  أَن هُ  َعَلى لُ َوَداَلئِ  ال  يبِ ، ِصْدقِ  َعَلى ُحَججٌ 
 ، (3 "اْلَعال ِ  اِبْسمِ  اخْلَاص ِ 

وهذا التفس  نصره الشيخ رشيد رضا يف امل ار مستداًل على صحته ابلسياق، ف و من أعظم القواعد 
ذه اآلية .تكلم عن عدل ود الذين كفروا من أهل الكتاب على بيان امل ساق، فاآلية اليت قبل ه

واملشركني أن ي زل علي ا من خ  من رب ا، مع أن هللا خيتص بر ته من يشاء، وكما يستدل على صحة 
 هذا التفس  ابلسباق كذلك يستدل عليه ابللحاق:

ل علم اال.صال القرآين، في قل محمد رشيد رضا عن األستات اإلمال ما يقو  هذا املعىن لآلية من خال
ْيءٍّ َقِديرٌ َ: -.َ َعاَ   -بَِقْولِِه  فيذكر أن هللا ختم هذه اآلية {، وتلك يدل أملَْ .َ ْعَلْم أَن  هللاَ َعَلى ُكلِ  ش  َ

ْنَت ُمْفاَيٍّ على اآلايت الكونية بي ما ختم آية ال حل بقوله: َ َا َأ : 16  {َوهللاُ أَْعَلُم ِكَا يُ  َ ز ُِل َقاُلوا ِإمن 
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حي و آايت ال يف ال حل، وهذا يدل على أن املراد ( َفذِْكُر اْلِعْلِم َوالت  ْ زِيِل َوَدْعَوا ااِلْفايَاِء يف اآْليَةِ 101
 .سواء أكانت .شريعية أل ال

ُب  اْلُقْدرَةَ أما يف آية س  ورة البقرة فذكر  ِ َ اهذا اخلتم َفاَل يُ َ اس  ِ ورَي اأْلَْحَكاِل َوَنس  ْ ُب وَ  ،َمْوض  ُ َا يُ َ اس  ِ ِإمن 
: ِإن ُه أَرَاَد َنْسَخ َهَذا تِْكَر اْلِعْلِم َواحلِْْكَمِة، فَ َلْو قَاَل:  أملَْ .َ ْعَلْم أَن  هللاَ َعِليٌم َحِكيٌم( ، َلَكاَن لََ ا أَْن نَ ُقولَ 

ْتُه احلِْْكَمُة ِمِن انِْتَ اِء الز َمِن أَِو احلَْ  اِل ال يِت َكاَنْت ِفيَ ا .ِْلَك اأْلَْحَكاُل ُمَواِفَقًة آاَيِت اأْلَْحَكاِل ِلَما اقْ َتض          َ
 لِْلَمْصَلَحِة، 

 ُسٍِلَ  َكَما  َرُسوَلُكمْ  َ.ْسأَُلوا َأنْ  .ُرِيُدونَ  أَلْ َوكذلك تكر ما كان يعانيه موسى من هؤالء حية قال: 
 َوجَتَر ُءوا اآْلاَيتِ  ِمنَ  هللا ُموَسى أَْعَطى ب و إسرائيل ِكَا َيْكَت ِ  فَلمْ  ؟[108: البقرة{ ]قَ ْبلُ  ِمنْ  ُموَسى
 يف  [، فالت  َف ُّن55: ]البقرة َجْ رًَة{ هللاَ  نَ َرا َحىت   َلكَ  نُ ْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى َايَ : كقووم  َغْ َِها طََلبِ  َعَلى
ْتَعانِ  َوَعَدل اآْلاَيِت، طََلبِ  يءُ  ِلَما اإْلِ َ ا ال  يبُّ  ِبهِ  جيَِ  َدْأبُ  ُهوَ  ُمَعاَرَضِتهِ  َعنْ  اْلَعْجزِ  بَ ْعدَ  ِبهِ  َوااِلْكِتَفاءُ  ِم  ْ

 ََوَمنْ : الط َلبِ  َهَذا ِإْنَكارِ  بَ ْعدَ  قَالَ  فَِإن هُ  َواْلُمَجاَحَدِة، اْلُمَعاَنَدةِ  َعَلى اجْلَاِمِدينِ  اْلُكْفِر، َعَلى اْلَمْطُبوِعنيَ 
ْهَانِ  اْلُكْفرَ  يَ تَ َبد لِ   َوَماَ ُأْخَرا آيَةٍّ  يف  - .َ َعاَ   - قَ ْولُهُ  الس ِبيِل{، ويوضغ َهَذا َسَواءَ  َضل   فَ َقدْ  اِبإْلِ
 .[59: اإلسراء{ ]اأْلَو ُلونَ  هِبَا َكذ بَ   َأنْ  ِإال   اِبآْلاَيتِ  نُ ْرِسلَ  َأنْ  َم َ َعَ ا

الَِتِه  كِ ُك يف رِس         َ اَلُل  -َوَلَقْد َكاَن ِمْن يَ ُ وَد َمْن ُيش         َ ْم أَن  ال  ُّبُ و َة مُحَْتَكرٌَة ِبَزْعِم ِ  -َعَلْيِه الس          
رَائِيَل، َوَلَقْد .َ َقد َمِت اآْلاَيُت يف .َ ْفِ يِد َ ْعِمِ ْم َهَذا َوقَاُلوا:  َلْواَل أُويتَ ِمْقَل َما أُ  ْعِب ِإس   ْ ى( ِلش   َ ويتَ ُموس   َ

عَ  -.َ َعاَ   -( َأْ  ِمَن اآْلاَيِت، فَ َرد  هللاُ 48: 28  َ ا قَ ْوُلُه َعَلْيِ ْم يف َمَواض              ِ بَ ْعَد  -َعز  َوَجل   - ِم  ْ
َ ا َهِذِه اآْلاَيُت، َواخلِْطَاُب (48: 28 ُموَسى ِمْن قَ ْبُل(  ِحَكايَِة قَ ْوِوِْم َهَذا:  أََومَلْ َيْكُفُروا ِكَا أُويتَ  ، َوِم  ْ

 ن ُه يَ ُقوُل:ِفيَ ا لِْلُمْؤِمِ نَي ال ِذيَن َكاَن اْليَ ُ وُد يُرِيُدوَن َ.ْشِكيَكُ ْم َكأَ 
َ ا  -.َ َعاَ   -ِإن  ُقْدرََة هللِا  لَْيَسْت مَحُْدوَدًة َواَل ُمَقي َدًة بِ َ ْوريٍّ خَمُْصوصٍّ ِمَن اآْلاَيِت أَْو ِنَحادٍّ ِم  ْ

اَها، َبلِ  ابَِقِة اَل .َ تَ َعد  ورًَة يف اآْلاَيِت الس      ِت احْلُج ُة مَحْص    ُ هللاُ قَاِدٌر َعَلى أَْن أَيْيتَ  اَل .َ تَ َ اَوُل َغْ ََها، َولَْيس    َ
ْيٌء، َواَل خَيْرُُ  َعنْ  ى َوِكِْقِلَ ا، فَِإن ُه اَل يُ ْعِجُز ُقْدَر.َُه ش     َ ْيٌء، خِبَْ ٍّ ِمَن اآْلاَيِت ال يِت أَْعطَاَها ُموس     َ  ُمْلِكِه ش     َ

ُه ابِ  ْعبٍّ َواِحدٍّ فَ َيُ ص    ُّ ورًَة يف ش    َ ْت مَحْص    ُ اَلِة، َكال  ِإن  َكَما أَن  َرْ ََتُه لَْيس    َ ُر ِفيِه ِهَدايََة الر ِس    َ ل  ُّبُ و ِة َوحَيْص    ُ
َماَواِت َواأْلَْرِض ال   ْيءٍّ ِمْن ُمْلِك الس     ر ُ  ِبُكلِ  ش   َ ْيءٍّ، َكَما أَن  ُقْدَر.َُه .َ َتص   َ َعْت ُكل  ش   َ ِذ  اَل َرْ ََتُه َوس   ِ

 َ ا رٌِي، فَ َيُكوُن َولِي ا َوَنِص ًا ِلَمْن َكَفَر بِِ َعِمِه َواحْنََرَ  َعْن ُسَ ِ ِه.ُيَشارُِكُه ِفيِه ُمَشارٌِك، َواَل يُ َ ا ُِعُه ِفيِه مُ 
َفَرِت اْلَباَلَغُة َعْن َوْجِ َ ا يف َهَذا اْلَمَقاِل، َفَظَ َر َأن  مث قال الس  يد رش  يد رض  ا:  اْنظُْر َكْيَ  َأس  ْ

َا يُ  َ  تِْكَر اْلُقْدرَةِ  َعَة اْلُمْلِك ِإمن  ْرِعي ِة َواأْلَقْ َواِل َوس       َ ُب اآْلاَيِت ِكَْعىَن الد اَلِئِل ُدوَن َمْعىَن اأْلَْحَكاِل الش         اس       ِ
َ ا اَل ِمْن َحْيُة ِهَي َدال ٌة َعَلى ال  ُّبُ و ِة. َ ا، ِمْن َحْيُة ِهَي َدال ٌة َعَلي ْ ال ِة َعَلي ْ ُغ َهَذا قَ ْولُُه .. الد   -َويُ َوض              ِ 

( ، َواْلُمرَاُد 59: 17  أُْخَرا  َوَما َم َ َعَ ا أَْن نُ ْرِسَل اِبآْلاَيِت ِإال  أَْن َكذ َب هِبَا اأْلَو ُلوَن( يف آيَةٍّ  -.َ َعاَ  
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وريَ  ورُي َمْوض        ُ رِيَن، َوَلْو َكاَن اْلَمْوض        ُ َياِق، َوُهَو ا. َِفاٌق َبنْيَ اْلُمَفس        ِ  طََلِب  اآْلاَيُت اْلُمْقاَيََحُة، ِبَدلِيِل الس        ِ 
 ."ِد اِبْلُكْفِر َوْجٌه َوِجيهٌ َداِل َأْحَكالٍّ أبَِْحَكالٍّ .َ ْ َسُ َ ا، َلَما َكاَن لِلت  َوعُّ اْسِتبْ 

امل  ج الذ  ا.بعته عدل افتعال التعارض والت اقض بني املعاين املتعددة وهذا التفس  وجيه جًدا إال أن 
مت تكرها يف األحوال السابقة حيتمل ا  مع إمكانية  ل اآلايت وا مجيًعا، ويظ ر يل أن كل املعاين اليت

 ال ظم القرآين املعجز.
: اآلية بمعنى الحجة، ولكنها حجة تشريعية، أي الشريعة التي تشهد على نبوة الحالة التاسعة

: ويكون المعنى هذا النبي، فإن النبي يشهد له على نبوته آية مادية، أو شريعة منظمة للحياة،

نأت بشريعة خير منها أو مثلها كنسخ شريعة موسى وعيسى ما ننسخ من شريعة فنرفعها 

 عليهما السالم بالشريعة التي بُعث بها محمد صلى هللا عليه وآله وسلم.

في سخ هللا آية كلية  شريعة( نية كلية  شريعة( ألن جمرد جميئ ال يب هبا، وظ ور عظمة نظام ا.. 
 -عليه الصالة والسالل–أرسل هبا موسى  كا ٍّ يف أن .كون حجًة له أنه نيب، كأن ي سخ شريعة

بشريعة أرسل هبا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، فالشريعة األخرا خ  م  ا أو مقل ا، وأخذ  هذا 
وقد قرر البقاعي دخول هذا املعىن وما قبل ا يف من قراءة اجلم ور أيًضا  ما ن سخ( ألهنا حتتمله، 

 ابالنفراد التشري  من فيه فلما بكتاب ا املاضية الشرائع مجيع نسخ املراد كان  إن "ألنهاآلية فقال: 
 يف فلل ظر ل ا شرري ما نسخ املراد كان  وإن ، كانت  اليت ل  ال والت في  التبعية وعدل ابلذكر
َوااِلْحِتَمااَلُت ، وقال الطاهر: "(1 األسباب" من حدث ما  سب واألخروية الدنيوية املصا 

" وضرب َنْسِخ ُحْكمٍّ ِمَن الش رِيَعِة .َ َتأَ. ى يف َنْسِخ َشرِيَعةٍّ ِبَشرِيَعةٍّ َوِإْنَسائَِ ا أَْو َنْسٍَِ ااْلَمْفُروَضُة يف 
 لذلك مقاًل فقال: 

ْساَلِل.1  يِل اِبإْلِ َ ا َكَ ْسِخ الت  ْورَاِة َواإْلِ ِْ .ْ َياِن خِبَْ ٍّ ِم  ْ  ( َنْسُخ َشرِيَعةٍّ َمَع اإْلِ
َاثَِلًة ِلْ ُخْ ( َنْسُخ َشرِيعَ 2  .ْ َياِن ِكِْقِلَ ا َكَ ْسِخ َشرِيَعِة ُهودٍّ ِبَشرِيَعِة َصاِلغٍّ فَِإن  ِلُكل ٍّ فَاِئَدًة ٍُ َرا ةٍّ َمَع اإْلِ

ُ وا ِبُكلِ  رِيعٍّ  يًَة يَ ْعبَ قُوَن َوَصاِلٌغ آ يف حَتِْديِد َأْحَواِل أُم َتنْيِ َمتَ َقارَِبيَتِ اْلَعَوائِِد َواأْلَْخاَلِق فَ ُ وٌد هَنَاُهْم َأْن يَ ب ْ
 .(2 مَلْ يَ ْ َه َعْن َتِلَك َوهَنَى َعِن الت  َعرُِّض لِل  اَقِة ِبُسوءٍّ 

وال سخ وال سء وال سيان إما كالل عن شريعة سابقة نس ت ا شريعة الحقة كما قال عيسى عليه 
و. سب الشريعة بعد  [٥٠]آل عمران ﴾ ُكمࣱۡ يۡ ُحر َِل َعلَ  یل ذِ ٱ﴿َوأِلُِحل  َلُكم بَ ۡعَض الصالة والسالل: 

تلك إ  الرسول األخ ، ف سبت الشريعة لعيسى بعد موسى علي ما السالل، مث ي ب ي أن . سب 
 الشريعة يف صورهتا األخ ة إ  محمد صلى هللا عليه وآله وسلم قياماً بتبلي  ا.

ُتُكم بِ  َاويظ ر أن قول عيسى عليه السالل 
يعين ابآلية الشريعة  [٥٠﴾ ]آل عمران ُكمۡ  مِ ن ر ب ِ ة  يَ ﴿َوِجٍ ۡ

 أو اإل يل ألنه سب  أن عدد اآلايت املادية اخلارقة.

                                                           

 (214 /1العلمية   -درر َّف . اسب اآلايت والسور نظم ال(1 

 .(659 /1التحرير والت وير  (2 
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 ماذا يقتضي ذلك؟
يقتضي تلك أن الشريعة األخرا جزئية أو كلية خ  من السابقة أو مقل ا، وهذا يعين ضرورة فرع 

 ع السابقة.املسلمني واعتزا هم وف رهم بكتاهبم وشريعت م ال اس ة لكل الشرائ
  

 أن يُْنِسَي هللا الناس شريعةً قديمة حتى تضمحل، وال يعود لها ذكر َكَشِريعَةِ : العاشرةالحالة 

وهود وصالح ويونس عليهم السالم ويأت بشريعة خير منها في وقتها مثل شريعة  َونُوحٍ  آَدمَ 

 : فهذه في المعنى مثل السابقة.موسى عليه السالم

ِمْنَها كتأخير الشريعة  َخْيرٍ  أن ينسئ )يؤخر( هللا شريعة مع َمِجيءِ الحالة الحادية عشرة: 

الخاتمة إلى وقتها المناسب، فكانت الشرائع السابقة خير للعالم وللتطور البشري حتى ناسب 

البشرية أن تأتيها الشريعة الخاتمة لتكون خيراً مما سبقها؛ إذ ناسبت المرحلة التي وصلت 

 إليها البشرية. 

أ  ما ن سأ ة هذه احلالة .ؤول إ  احلالة السابقة، لكن نوري هللا يف املعاين بني ال سخ وال سء، وحقيق
من شريعة ف ؤخرها كشريعة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم  من موسى عليه السالل مقاًل ات خب  

آله وسلم  من م  ا أو مقل ا وهي شريعة موسى عليه السالل، ف ي مقل شريعة محمد صلى هللا عليه و 
موسى، ولكن شريعت ا خ  م  ا  من مبعة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، ف سخ هللا شريعة 

موسى جزئياً بشريعة عيسى عليه السالل، وكلياً بشريعة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، ولك ه أبقى 
حية الواقع، ولك ه شريعة موسى عليه السالل موجودة فلم .رفع أحكام ا، وال ابدت معامل ا من 

 أخربهم أن شريعة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم هي اخلاُتة امل يم ة اليت ي ب ي املص  إلي ا:
وقد استدل جعفر ابن أيب طالب على نبوة ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ع د ال جاشي كا جاء به 

 من شريعة.
هللا عليه وآله وسلم آيةً على قراءة ابن عامر أن يُنِسَخ هللا النبَي صلى : الثانية عشرةالحالة 

بمعنى أن يأمر هللا جبريل عليه السالم أن يبلغ النبي صلى هللا عليه وآله وسلم آية فيأمر 

بخيٍر منها أو  ي هللاالنبي صلى هللا عليه وآله وسلم بنسخها وكتابتها لضمان توثيقها ثم يأت

تضمنة خيًرا مرجًوا، وهذا كحال معظم اآليات مثلها الحقًا، فليست هي اآلية الوحيدة الم

 القرآنية.

عشرة: أن يُنِسَي هللا نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم أي أن يجعله يترك إمالء  الثالثةالحالة 

آية فال يُنِسُخها الُكتَّاب ويأت هللا بخير منها أو مثلها، فال تعود تلك اآلية قرآنًا، وربما أخذت 

التي سميت منسوخة التالوة، فيُْنِسي هللاُ نبيَّه صلى هللا عليه وآله  حكم الحديث، وهذه هي

 وسلم آية أنزلت عليه لحكمة اقتضت ذلك، فال تتلى وال تقرأ: 

 من أكقر أو اآلية وسلم عليه هللا صلى هللا نيب ويقرأ بعدها، ابآلية اآلية ي سخ كان  كما قال قتادة:
 .(1 و.رفع . سى مث تلك،

ُ َ  لواضحة: آية الرجم، فروا الب ار  عن عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه: ِإن  ومن أمقلت ا ا  بَ َعةَ  ا
ُ ُ  أَنْ َزلَ  ٍِ ا َفَكانَ  اْلِكَتابَ  َعَلْيهِ  َوأَنْ َزلَ  اِبحلَْ  ِ  وسلم عليه هللا صلى مُحَم ًدا  َوَعَقْلَ اَها فَ َقَرْأَ َها الر ْجمِ  آيَةُ  ا
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َ اَها  يَ ُقولَ  َأنْ  َ َمانٌ  اِبل  اسِ  طَالَ  ِإنْ  َفَأْخَشى بَ ْعَدهُ  َوَرمَجَْ ا وسلم عليه هللا صلى هللاِ  َرُسولُ  َرَجمَ  َوَوَعي ْ
ُ ِ  قَاِئلٌ  دُ  َما َوا ُ ُ  أَنْ َزَوَا َفرِيَضةٍّ  ِباَيْكِ  فَ َيِضلُّوا هللاِ  ِكَتابِ   يف  الر ْجمِ  آيَةَ   َِ  َأنْ  ، وقال في ا عمر: َلْوالَ (1 ا
، ومن حكمة رفع القرآنية عن هذه (2 بَِيِد  الر ْجمِ  آيَةَ  َلَكتَ ْبتُ  هللاِ  ِكَتابِ   يف  ُعَمرُ   َادَ  ال  اسُ  ولَ يَ قُ 

اآلية: االبتالء ملن أييت بعد: هل يذعن لقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أل يعرض متبًعا 
 هواه اترًكا ُهداه.

 َرب  َ ا َلِقيَ ا َأ    قَ ْوَمَ ا َع  ا بَ لِ ُ وا رُِفعَ  َتِلكَ  ِإن   مث ِ  قُ ْرآ ً  ِفيِ مْ  فَ َقرَْأ َ  :أََنس ومن األمقلة وذا ال وري قول
 ، وأنت .شعر ابختال  نظم القرآن عن هذه الكلمات. (3  َوأَْرَضا َ  َع  ا فَ َرِضيَ 

 ه بل  سِ يه وآله وسلم ال يُ فمقل هذا ي زل فيه الوحي حىت يظ ه ال اس قرآً  ولكن ال يب صلى هللا عل
 يؤخره فيايكه فيكون له حكم احلدية، فيسميه ال اس م سور التالوة.

 ففي ما أنس ه هللا عباده مصلحت م، وفيما .ركه فيما مل ي س ه عباده مصلحة وم. 
عشرة: أن ينسئ )يؤخر( هللا الحكم العام الدائم ويأتي بخير منه هو حكمٌ خاص  الرابعةالحالة 

حة اقتضت ذلك في هذا التوقيت أو هي مثله، ويمكن تطبيق كل من الحكمين في وقته لمصل

 المناسب وظروفه:

ُ ِ  وتلك مقل ما روا َعْبد  ُ ِ  َرُسولُ  هَنَى رضي هللا ع ه قَاَل: َواِقدٍّ  ْبن ا  -وسلم عليه هللا صلى- ا
ُ ِ  َعْبدُ  قَالَ . َثاَلثٍّ  بَ ْعدَ  الض َحاايَ  حُلُولِ  َأْكلِ  َعنْ   َصَدقَ  فَ َقاَلتْ  ِلَعْمرَةَ  َتِلكَ  َفذََكْرتُ  :َبْكرٍّ  َأىِب  ْبنُ  ا

ُ ِ  َرُسولِ  َ َمنَ  اأَلْضَحى ِحْضرَةَ  اْلَباِديَةِ  َأْهلِ  ِمنْ  أَبْ َياتٍّ  َأْهلُ  َد    .َ ُقولُ  َعاِئَشةَ  ُسَِْعتُ   هللا صلى- ا
ُ ِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  -وسلم عليه ُقوا مُث   َثاَلاثً  اد ِخُروا» :-وسلم عليه هللا صلى- ا  فَ َلم ا«. بَِقىَ  ِكَا َ.َصد 
ُ ِ  َرُسولَ  ايَ  قَاُلوا َتِلكَ  بَ ْعدَ  َكانَ  َ ا َوحَيِْمُلونَ  َضَحااَيُهمْ  ِمنْ  اأَلْسِقَيةَ  يَ ت ِ ُذونَ  ال  اسَ  ِإن   ا  اْلَوَدكَ  ِم  ْ
ُ ِ  َرُسولُ  فَ َقالَ   بَ ْعدَ  الض َحاايَ  حُلُولُ  .ُ ؤَْكلَ  َأنْ  هَنَْيتَ  قَاُلوا«.  َتاكَ  َوَما»  -وسلم عليه هللا صلى- ا
َا»  فَ َقالَ . َثاَلثٍّ  ُتُكمْ  ِإمن  اف ةِ  َأْجلِ  ِمنْ  هَنَي ْ ُقوا َواد ِخُروا َفُكُلوا َدف تْ  ال ىِت  الد   .(4 « َوَ.َصد 

البقاعي، وبني أن فائدهتا غ  الرائعة والفكرة البديعة املست بطة من اآلية فطن إلي ا  ةوهذه احلال
مقصورة على احلكم املؤقت مث يزول ابحلال الدائمة بل قد نفرض احلكم املؤقت إن وجدت أحوال 

 فتشابه .ؤخر، أحكاًما أن فق ه متسع ٍاثلة ملا حكم به فيه، وقرر البقاعي احلكمة بقوله: "ففي
 وحكمة م قطعة امل سور حكمة إن حية من الوجه هذا من فت الفه .عاد مث وجه، من ال سخ
 هو املقاومة عن الضع  ع د وامل ادنة والقوة امل ة وجدان ع د للعدو املقا.لة وم ه .ماياجعة املَ سء

 ف و املعىن تلك لزوال وقت يف يعود مث م ا ملعىن وقت يف هت ع أن شأنه ما وكل امل سء، أحكال من
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 بي  ما الفرقان خلفاء ال سخ منط إ  أكقره أضافوا اورك ال اظرين، أكقر علمه أمهل الذ  املَ سء من
 ك زلة العلم يف وهو واإلنساء ال سء حكم ف ذا ، الفرقان آ  جوامع من اآلية هذه أن فبح   

، وامل سأ يؤد  (1 اجلملة" يف املتداولة وجه يف املتعاقبة األشياء من عليه اشتملت كا الفصول .عاقب
خار األضاحي، أو إ  أتخ  احلرمة كما يف نكاع املتعة مع فارق واضغ إ  أتخ  احلل كما يف اد

 أن املتعة ال حتل بعد إت حرمت ابل ص.
عشرة: أن يُنِسَي هللا نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم أحد الواجبات الشرعية  الخامسةالحالة 

عليه وآله وسلم العملية ليبين للمسلمين كيف يتصرفون حال ذلك ، وقد بين النبي صلى هللا 

ُرونِي(( نَِسيتُ  فَِإذَا تَْنَسْونَ  َكَما أَْنَسى ِمثْلُُكمْ  بََشرٌ  أَنَا ذلك فقال: ))إِنََّما  :(2)فَذَك ِ

 وكانت ألمته، تلك س ة هللا أظ ر حىت اث تني من يف الصالة الرابعية وسالمه اث تني من قيامه وم ه: 
 الصالة عن م امه حنوه ومن خ   أو مقل ا هي بل س و غ  من بدوهنا ليست بس وها الصالة .لك
 نور وقت: وقتان وا فصار الزماين، ابلوقت أظ رها قد كان  كما  ابلذكر الصالة .وقيت هللا أظ ر حىت
 للوقتني وقوع ا ولصحة الذكر، مع مدارها من وجداين نور ووقت الشمس، مع مدارها من عياين
 .(3 الزماين الوقت فوت  سب قضاء  سبه، أداء ابلذكر املوقتة كانت

 
 هل وقع النسخ يف القرآن؟

ال ش   ك أن ال س   خ قد وقع يف القرآن اجمليد، وتلك على .عريفي لل س   خ، وإص   رار  على أن هذا هو 
 ا.  َفُقوا َعَلى ُوُقورِي ال  ْسِخ يف اْلُقْرآنِ أهنم  (4 تكر الرا  معىن ال سخ القرآين خبال  ال سخ األصويل، و 

  إت نقل ع ه مسلم بن  ر أيبومل يربع حىت تكر خمالفة ، بني معىن ال سخ الذ  ا.فقوا عليهدون أن ي
، على أنك .علم أن احلجج اجلدلية يظل وا م ور على وقوعه يف اْلُقْرآنِ مث تكر حجج اجلنه مل يقع، أ

 جواب ع د كل فري  إن رال املرء جمرد اجلدل واإلصرار على إثبات رأيه، فمقاًل: 
ْخ ِمْن آيَةٍّ أَْو نُ ْ س  ِ ا َاِْت خِبَْ ٍّ َقوله .َ َعاَ : هذه اآلية  حلجة األو  ع د الرا   على وقوعه:ا َما نَ ْ س  َ

ِلمٍّ و ، {ِمْ  ا أَْو ِمْقِل ا رَائُِع ال يِت يف اْلُكُتِب اْلَقِدهَةِ أبَ َأَجاَب أَبُو ُمس   ْ وَخِة الش      ن  اْلُمرَاَد ِمَن اآْلاَيِت اْلَمْ س   ُ
ُ .َ َعاَ  عَ   ُ َعُه ا رِِق َواْلَمْ ِرِب ٍِ ا َوض  َ اَلِة ِإَ  اْلَمش  ْ ْبِت َوالص    يِل، َكالس      ا َو.َ َعب َدَ  بَِ ْ ِِه، ِمَن الت  ْورَاِة َواإْلِ ِْ

ُ َعَلْيِ ْم َتِلَك هِبَِذِه اآْليَةِ فَِإن  اْليَ ُ وَد َوال  َصاَرا َكانُوا يَ ُقوُلوَن: اَل .ُ ْؤِمُ وا ِإال  ِلَمْن .َِبَع ِديَ ُكمْ   ُ   .، فَأَْبَطَل ا
وهكن اجلواب أيض اً أبن املراد أص ل الش رائع نفس  ا، أ  الش ريعة امل س وبة إ  موس ى أو عيس ى عليه 

 السالل، وال ه ع هذا من .شاهب ا يف كق ٍّ من األصول والفروري.
                                                           

 (215 /1العلمية   -(نظم الدرر َّف . اسب اآلايت والسور 1 

 (111/  1  -صحيغ الب ار    حسب .رقيم فتغ البار  (2 

 (95 /2نظم الدرر يف . اسب اآلايت والسور  (3 

 (639 /3الكب    .فس  الرا   = مفا.يغ ال يب أو التفس (4 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 318
 

 

قرآنية متقدمة آبية قرآنية متأخرة نسعاً هل يدخل يف النسخ: منسوخ التالوة أبن تنسخ آية 
 كلياً ال تبقى معه املتقدمة؟

تهب إ  تلك كقرة من املفسرين ر  م هللا، وتهب بعض م كصاحب امل ار إ  أن ال سخ ه ا ال 
لقوله  -فيما استظ ره الشيخ رشيد رضا ر ه هللا–يشمل نسخ .الوة آية كانت اثبتة مل اقضة تلك 

َ اَعلَ  .عا  َِإن    َلهُ  َوِإ    الذ ِْكرَ  نَ ز ْلَ ا حَنْنُ  َِإ   : َوقَ ْولِهِ  [،17: ]القيامة َوقُ ْرآنَُه{ مَجَْعهُ  ي ْ
 [، 9: حَلَاِفظُوَن{]احلجر

والشيخ رشيد ر ه هللا بني أن .فس  ال سخ يف سورة البقرة وف  ما تكره مج ور املفسرين من نسخ 
 َأن   .َ ْعَلمْ  أملَْ (: قَالَ  ختار أن .كون اآلايت كعىن املعجزات فَ َلوْ التالوة أو األحكال ال يستقيم حية ا

 .(1 َقِديٌر{ َشْيءٍّ  ُكل ِ   َعَلى هللاَ  َأن   .َ ْعَلمْ  الستقال كالل اجلم ور لك ه قال: َأملَْ  )َحِكيمٌ  َعِليمٌ  هللاَ 
ل على حفظ القرآن والذ  استدل به له قو.ه ووجاهته، ولقائٌل من اجلم ور أن يقول: إن تلك يد

الذ  أراد هللا لعباده أن يبقى بي  م، وقد محا هللا من كلما.ه كما محا من الشرائع السابقة  فإن مجع 
القرآن وحفظه يدخل فيه عقالً أن . زل آية مث يرفع ا هللا كما رفع شريعة سابقة فاندثرت كشريعة نوعٍّ 

شريعة موسى عليه السالل، لكن القول بوجود عليه السالل، أو بقيت معامل ا مع شيء من التحري  ك
م سور التالوة يظل مسألة عقلية نظرية، وع د التطبي  يصعب أن جتزل بوجود م سور التالوة إال 
بتأويل، وتلك أن سبيل إثبات أن كلماتٍّ كانت آية سبيل إثبات اآل  أ  التلقي، وتلك مفقود يف 

ك هللا! إمنا أ قش هاه ا، فع د .طبي  مبادئ ال سخ كل ما أوردوه ر  م هللا.. أرجو أال .عجل ر 
األصويل املتأخر مع مالحظة ثبوت القرآن ابلتلقي املتوا.ر ي تج لك عسراً عظيماً أن جتد م سور .الوة 
.قبله، وحي  ا ال ُتلك إال .ؤول كلمة نسخ أو رفع أو آية أو سورة أو حنوها ٍا جاء يف اآلاثر لت اسب 

ن عليه الصحابة ال املصطلغ األصويل املتأخر، واملراد ه ا أبن إثبات أن جمموعة املصطلغ الذ  كا
كلماتٍّ كانت .عرب عن آية فرفعت يصعب .طبي  وسيلة ال قل القرآين الذ  .قبت به اآلايت، وهذه 

 الوسيلة هي اليت عرب ع  ا أهل العلم ابلتوا.ر القرآين، فمقاًل: 
بَ َعَة أَبُو ُموَسى اأَلْشَعرِاُّ ِإَ  قُ ر اِء أَْهِل اْلَبْصرَِة َفَدَخَل  قال:ِد َعْن أَبِيِه َحْرِب ْبن َأىِب اأَلْسوَ  روا أبو

َمُد َوالَ َيطُوَلن  َعَلْيُكُم األَ  َعَلْيِه َثاَلُ ِائَِة َرُجلٍّ َقْد قَ َرُءوا اْلُقْرآَن فَ َقاَل أَنْ ُتْم ِخَياُر أَْهِل اْلَبْصرَِة َوقُ ر اُؤُهْم فَا.ْ ُلوهُ 
َلُكمْ  ِة  ،فَ تَ ْقُسَو قُ ُلوبُُكْم َكَما َقَسْت قُ ُلوُب َمْن َكاَن قَ ب ْ َوِإ   ُك  ا نَ ْقرَأُ ُسورًَة ُك  ا ُنَشبِ ُ َ ا َِّف الطُّوِل َوالشِ د 

َ ا َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَل َواِداَيِن ِمْن  َمالٍّ الَبْ تَ َ ى َواِداًي اَثلِقًا َوالَ َهْ ُ ِبرَبَاَءَة فَأُْنِسيتُ َ ا َغْ َ َأىنِ  َقْد َحِفْظُت ِم  ْ
َاُب. وَُك  ا نَ ْقَرأُ ُسورًَة ُك  ا ُنَشبِ ُ َ ا إبِِْحَدا اْلُمَسبِ َحاِت فَأُْنِسيتُ َ ا  َغْ َ َأىنِ  َحِفْظُت َجْوَ  اْبِن آَدَل ِإال  الايُّ
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َ ا  اَي أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ملَ .َ ُقوُلوَن َما َ ا يَ ْوَل  ،اَل .َ ْفَعُلوَن( ِم  ْ فَ ُتْكَتُب َشَ اَدًة َِّف أَْعَ اِقُكْم فَ ُتْسأَُلوَن َع  ْ
 .(1 اْلِقَياَمةِ 

ف ل كلمة سورة يعين هبا أبو موسى السورة من القرآن أل عىن هبا احلدية أ  كالمًا اثبتًا يف الس ة 
سورة قرآنية لكان علي ا أن نبحة عن  شب  ا ابلسورة؟ هذا .ساؤل غ  أ  لو قل ا أبن املراد إمنا هو

حدية فيه إشارة إ  نسخ طريقة ال قل القرآين ليتم إثبا.ه مث نس ه بعد، وتلك ما ال جتده يف أ  
التالوة، وهكن أن نقول: بل هي سورة دخلت ضمن قوله: َأو ن س ا{ وألهنا مل .عد قرآً ، فال ض  

 فيما قاله رضي هللا ع ه.
 

 ؟نسخ يف القرآن الكرميما حكمة وجود ال
، وألنين قررت أبن النسخ القرآين أو النسخ الشرعي على أقوالٍ حكمته لنسخ يف اختلف القائلون اب

  :أعم من النسخ األصو  فإين سأبرز لك جمموعة من احلكم الواضحة للنسخ
 :يتم التعلق ابملعبود ال ابلعبادةأن احلكمة األوىل: 

 أن الشرائع قسمان: هذه احلكمة، فقرر العالية  بني الف ر الرا   يف املطالب
 كالط ارة والصول ف ما معقولتا املعىن اآلن.م  ا ما يعر  نفع ا ابلعقل يف املعاش واملعاد،  

ن ال يب صلى هللا عليه وآله ال قل عوهو  ،يعر  االنتفاري هبا إال من السمعال  ،وم  ا ُسعية
 ر اث تان، وكتقبيل احلجر األسود.، كأن .كون صالة الظ ر أربًعا والفجوسلم

.. هكذا قال الرا  ، فإن أراد فقط كمعرفة هللا وطاعته أبداً   ،فاألول: هت ع طروء ال سخ عليه
مقل الذ  مقل به فصحيغ، ولك ك إتا عممت هذا ال وري  فإنه قد يطرأ عليه ال سخ  إت إن اخلمر 

ع لل اس{ مث طرأ علي ا التحرمي الكلي نية أبيحت على إثر قوله .عا : َقل في ما إمث كب  وم اف
  املائدة، مع أن حترمي اخلمر معقول املعىن.

 ،والقاين: هكن طروء ال سخ والتبديل عليه، وهو أموٌر حتصل يف كيفية إقامة الطاعات الفعلية
صارت  ،سل  فاً عنإتا  .ُ ُووطئ( علي ا خلَ  البدنيةَ  أن األعمالَ  :والعبادات احلقيقية، وفائدةُ نسِ  ا

وعن  ،املقصودوَم َ َع م تلك عن الوصول إ   ،كالعادة ع د اخلل ، وظ وا أن أعياهنا مطلوبٌة لذاهتا
من االشتغال بتلك  انقطعت األوهام   ،تلك الطري  إ  نوريٍّ من األنواري  ِ َ فإتا غُ  معرفة هللا وُتجيده.
 م السرائر. الظواهر إىل عال  

أبن ما تكره  ا  يدل على حكمةٍّ اثنوية  إت قد يُعايض على قولهوكالل الرا   ر ه هللا .ع
م تقض ابألحكال اليت مل . سخ، وكذلك م تقض ابألحكال اجلديدة اليت ُنِسَخ هبا مث استقرت فلم 

 ها.ي س  ا غ ُ 
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لي شطوا   فُوضع يف كل عصرٍّ شريعٌة جديدة لل،م  ـقيل: احلكمة البعد عن الاحلكمة الثانية: 
 .ل يب صلى هللا عليه وآله وسلمونس ت كل الشرائع بشريعة ا ،ايف أدائ 

وهذه احلكمة . تقض أبن األحكال يف الشرائع ال .ت   ابلكلية إمنا  -ر  م هللا–هكذا تكروا 
َ اًجا{ ]املائدة: فقوله .عا  جده:  م  ا، يس ٌ  يت   شيءٌ  ال  [48َِلُكل ٍّ َجَعْلَ ا ِمْ ُكْم ِشْرَعًة َوِم  ْ

لل يف مَ  تكر ال أماو د به اختال  الشرعة ابلكلية، وإمنا اختال  أحكالٍّ جزئية يف هذه الشرائع، يرا
العبادات الشعائرية واملعامال.ية واالقتصادية والسياسية إن فال أرا أنه يسوغ مطلقاً  إت  أداء الشرائع

واجلماعي، ولت مية احلياة واالجتماعية.. كل ا وضعت ملعاجلة ال فوس اإلنسانية على املستوا الفرد  
 .البشرية.. فكي  هكن أن هلوا م  ا ليحتاجوا إ  عباداتٍّ جديدة ي شطون يف أدائ ا؟

ۡلَ ۤا َءا: جل جمده يف قولهاحلكمة من النسخ  تظهراحلكمة الثالثة:   ة  يَ  م َكاَن َءاةࣰ يَ ﴿َوِإَتا بَد 
ࣱ َبۡل َأۡكقَ رُُهۡم اَل قَاُلۤو۟ا ِإمن َ   َ ز ِلُ ي ُ أَۡعَلُم ِكَا  ُ ُ ٱوَ  مجع من  فقد تكر  [١٠١﴾ ]ال حل ۡعَلُمونَ ي َ ۤا أَنَت ُمۡفاَيِر

ُ أَْعَلُم ِكَا يُ َ زِ لُ َ:-َعز  َوَجل   -قوله ن على أن املفسري  ُ يدل على احلكمة من الت زيل والتبديل، { َوا
 حيتمل املعاين اآل.ية:إهنا فقالوا: 

 :ماالتبديل حال وقوعهاالنتقال و يف التنزيل أو  صاحلهممباملعىن األول: هللا أعلم 
 {وهللا أعلم كا ي زلَيقول .عا  تكره: قال الطرب  مقتصرًا على التبديل مع دخول الت زيل ضم اً: "ف

يعين أعلم ، وقال املاورد : "(1 "يقول: وهللا أعلم ابلذ  هو أصلغ خللقه فيما يبدِ ل وي   من أحكامه
، ويعجبك الواحد  حني ي ص على عدل حتديد أ  (2 "ي زله  س ًا ويرفعه م سوخاً  ابملصلحة فيه

، وتلك يف وقته امل اسب التشديديف من الطرفني فيه الشدة أو الت في   إت قد يكون اخل  ل مة 
ُ ُ أَْعلَ ع دما رخص يف القتال بعد أن م عه يف مكة، ويف تلك يقول الواحد : " ُم وقوله .عا : ََوا

ِكَا يُ َ زِ ُل{، أ : ِمن ال اسخ وامل سور، والت ليظ والت في   هو أعلم جبميع تلك يف مصا  العباد، 
َا أَْنَت ُمْفاَيٍّ{، أ  إتا كان هو  وهذا اعاياض دخل يف الكالل يتضمن .وبيخ الكفار على قووم: َِإمن 

 .(3 "تبديل وال سخأعلم كا ي زل، ما ابوم ي سبون محمًدا إ  االفاياء ألجل ال
ألهنا مصا ، وما كان مصلحة أمس جيو  أن ويقعد لذلك الزخمشر ، فيقول عن مجلة الشرائع: "

يكون مفسدة اليول، وخالفه مصلحة. وهللا .عا  عامل ابملصا  واملفاسد، فيقبت ما يشاء وي سخ ما 
ُ ُ أَْعَلُم ِكا يُ َ زِ لُ َ :يشاء  كمته. وهذا معىن قوله ا أَْنَت ُمْفاَيٍّ  َوا  للطعن وجدوا مدخاًل  {قاُلوا ِإمن 

ا يس ر من وكانوا يقولون: إن محمدً  ،فطع وا، وتلك جل ل م وبعدهم عن العلم ابل اسخ وامل سور
ا، فيأ.ي م كا هو أهون، ولقد افايوا، فقد كان ي سخ أصحابه: أيمرهم اليول أبمر وي  اهم ع ه غدً 

                                                           

 .  17/297.فس  الطرب ( 1 
 .  (214 /3«  .فس  املاورد  = ال كت والعيون»( 2 
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ألن  ال رض املصلحة، ال اووان   واألهون ابألهون، واألش  ابألش  ش ،األش  ابألهون، واألهون ابأل
هللا .عا  ي سخ الشرائع ابلشرائع  ألهنا "، ويف .عليقا.ه على الزخمشر  يقول الطييب: (1 "واملشقة

مصا ، وما كان مصلحة أمس جيو  أن يكون مفسدة اليول، وخالفه مصلحة. وهللا .عا  عامل ابملصا  
ُ أَْعَلُم ِكا يُ َ زِ ُل(واملف  ُ  (2  "اسد، فيقبت ما يشاء وي سخ ما يشاء  كمته. وهذا معىن قوله:  َوا

َقِلُب  ويقرب األلوسي هذا املعىن بضرب مقال متف  عليه ع د العقالء، فيقول: " َفَكْم ِمن َمْصَلَحةٍّ .َ   ْ
اِعَيةِ  رِيَض ِبَشْربَةٍّ مُث  َمْفَسَدًة يف وْقتٍّ آَخَر اِلْنِقالِب األُُموِر الد 

َ
 إلَْي ا، ونَرا الط ِبيَب احلاِتَق َقْد أَيُْمُر امل

عْ 
َ
ها، وما الش رائُِع إال  َمصاِلُغ لِْلِعباِد وأْدِويٌَة أِلْمراِضِ ُم امل َ ِوي ِة بَ ْعَد َتِلَك يَ ْ  اُه َعْ  ا وأَيُْمرُُه ِبِضدِ 

 "ْوقاِت وُسْبحاَن احَلِكيِم الَعِليمِ فَ َتْ َتِلُ  َحَسَب اْخِتالِ  َتِلَك يف األ
( من تثبيت قلوب الذين آمنوا؛ كقوله: )ل يـ ث ب  ت  املعىن الثاين:  أن يكون: )و اَّلل   أ ع ل م  مب  ا يـ ن ز  ل 
 وهذا املعىن يتعلق ابلتنزيل ال ابلتبديل.ال ذ ين  آم ن وا(، 
ُ َأْعَلُم ِكَا ي ُ املعىن القالة:   ُ َا أَْنَت ُمْفاَيٍّ(، َ زِ ُل(: جربيل على رسوله  جواابً أن يكون  َوا  لقووم:  ِإمن 

(، أ : ليس كفاي  ولكن نزله جربيل من ربه.  وكقوله:  ُقْل نَ ز َلُه ُروُع اْلُقُدِس ِمْن َربِ َك اِبحلَْ ِ 
رسوله صلى  وهكن مجع ا: فاح أعلم ها يُ  َ ز ِل جربيل علىيظ ر يل أن كل هذه املعاين صحيحة، و 

هللا عليه وآله وسلم من اآلايت والشرائع اليت في ا مصلحة لكم يف وقت ا امل اسب، ففي ا .قبيت 
 لقلوب الذين آم وا، وبيان ملصا  العامل.

واملعىن: إتا كان هللا .عا  أعلم كا ي زل ومجع اخلا ن بني املعاين السابقة لآلية على حنوٍّ ما فقال: "
 ا إ  االفاياء والكذب ألجل التبديل وال سخ؟محمدً فما ابوم ي سبون 

وإمنا فائدة تلك .رجع إ  مصا  العباد، كما يقال: إن الطبيب أيمر املريض بشرب دواء مث بعد 
 (3 "تلك ي  اه ع ه وأيمره ب  ه ملا يرا فيه من املصلحة

ع السابقة، أو ال سخ كع اه على احلكمة من الت زيل والتبديل مًعا، وال سخ للشرائ يدل وهذا املعىن
  آين يف شريعت ا.القر 
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 آية سورة البقرة تعزز املعىن الذي قدمته آية النحل:
}َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر  قوله تعالى: اهاحووهذه الحكمة التي قررناها للنسخ 

 ، وهي: [106ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{ ]البقرة: 

لحة البشر؛ فإن البشرية في نموها الطبيعي، وتطورها االجتماعي واإلنساني، حراسة مص

ونضجها بأمس الحاجة إلى التدرج في التشريع العام والخاص حتى تكون قابلة لتلقي األحكام 

وبصرنا بهذه الحكمة قوله }نأت بخير منها أو مثلها{ فالخيرية إنما الدائمة العامة والخاصة، 

 : هي بالنسبة للبشر

 هللا بر ته وفضله البشرية ابلشرائع امل تلفة ابتداء من آدل عليه السالل، ومت التدر  يف .ربية األمم فرىب  
من بعده على شرائع في ا بعض االختال  حىت صارت البشرية مستعدًة للشريعة اخلاُتة الدائمة اليت 

أبن  جل تكرههللا يبصر  فيع العال، يتعل  ابلتشر جاء هبا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، ف ذا ما 
اإلسالل الذ  جاء به األنبياء م زل ملصلحة العامل، وال سخ دليل على تلك  إت ال سخ يواف  التدر  

فال سخ للشريعة الكلية أو اجلزئية يعين اإل.يان خب ٍّ من امل سور أو مقل   التشريعي، والتطور البشر 
وأرقى، و.طور اف  .ربية هللا للعامل، و.رقي البشرية حنو نضج أعلى امل سور، وتلك ملصلحة البشرية، ليو 

 .البشرية يف أحواوا
عة فكل ما جاء من عند هللا فهو خري للعامل، وأنفع هلم، وأرفق هبم سواء أكان ذلك هو الشري

 ؟ما وجه اخلريية هنافولكنك ميكن أن تسأل: السابقة أو الشريعة الالحقة، 
ٍُِْكنٍّ، فَ َتِجُدُه ُمراًدا  إِت اخَلْ ِي ُة َ.ُكوُن جاءت اخل ية ه ا جم ملة لَِتْذَهَب نَ ْفُس الس اِمِع ُكل  َمْذَهبٍّ 

ِمن َحْيُة ااِلْشِتماُل َعلى ما يُ اِسُب َمْصَلَحَة ال  اِس، أْو ما َيْدَفُع َعْ  م َمَضر ًة، أْو ما ِفيِه َجْلُب 
يَدةٍّ، أْو ما ِفيِه ثَوابٌ  ِة وإْن كاَن َعواِقَب  َِ َكل ِفنَي وَرْ ٌَة هِبِْم يف َمواِضِع الشِ د 

ُ
 َجزِيٌل، أْو ما ِفيِه رِْفٌ  اِبمل

ِة َقْد َيُكوُن أْكقَ َر َمْصَلَحةً   .(1 َ ُْل م َعلى الشِ د 
 النسخ   أن فائدة  موفقاً مسدداً يف الذكر؛ إذ رأى رمحه هللا تعاىل  الشافعيُّ وقد قرر هذه احلكمة 

 ،التعفيف عنهميف هللا خبلقه  رمحة  االحتياجات البشرية، والنمو اإلنساين، فظهرت  اة  مراع
 :(2)فيما ابتدأهم به من نعمه التوسعة عليهم، وزًيدةً و 

 ت الطويف  م الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القو  وجيلي هذه احلكمة بتقعيدٍّ بديعٍّ اإلمال 
وألن الشرري ل داين "، فيقول: "املباحة األصولية اإلوية إ  اإلشاراتيف كتابه املبتكر " ه ( 716

كالطبيب ل بدان  فجا  أن ي  ى اليول عما أمره به أمس، كما يص  الطبيب اليول للمريض ما 
 ". ، وهو الشارريا  أو إرادة املكل ِ هناه ع ه أمس، وتلك  سب املص

                                                           

 .  1/659التحرير والت وير( 1 
 .  274فعي الشوكاين يف إرشاد الفحول ص ع د الكالل عن ابتداء ال اسخ وامل سور، ونقل تلك عن الشا 106( انظر: الرسالة ص 2 
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.ظ ر يف مراعاة املصا  اإلنسانية، و.زكية وحقيقة هذه الر ة اليت تكرها إمال الدنيا الشافعي 
 {من تكر وأنقىَال فوس الشاردة  فإن اإلنسانية يف بدء أمرها إمنا كانت كما قال هللا .عا  جده: 

رري هللا وم مث بة هللا م  ما رجااًل كق اً ونساء، وا.سعت املصا  املتعلقة هبم، فاقتضى تلك أن يش
ستقر أ.ى الوقت الذ  احىت مبشرين وم ذرين.. وظل األمر هكذا ما ي اسب م.. لذا أرسل الرسل 

اإلنساين يف عمارة األرض، واَتذ م حى مطرداً، فأرسل هللا ال يب اخلامت صلى هللا عليه فيه التوسع 
وآله وسلم ابلشريعة اخلاُتة اليت ال حتتا  مع ا اإلنسانية إ  نسخٍّ بعدها، فاح .عا  قال عن الشريعة 

َاْليَ ْوَل َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَ ُكْم اليت عربت عن كمال اإلسالل الذ  بعقت به مجيع األنبياء:  اخلاُتة
ْساَلَل ِديً اَوأَُْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرضِ   ، وليظ ر هذا جلياً نضرب مقلني: [3{ ]املائدة: يُت َلُكُم اإْلِ

من الزوا  بني األقرابء..  ن ال بد النتشارهاأما األول فإن البشرية .فرعت من تكرٍّ وأنقى، وكا
 ا ابتداء خمتلفاً عما استقر عليه قُ لْ وليس غريباً أن جيعل هللا يف جي اهتا ما يسمغ بذلك، فقد كان خَ 

 ع من  وا  القراابت الطول، فلما استقر بق ا يف األرض، مُ من حية األمر اآلن من حية القوة و 
ل  اإلنساين من حية القوة والطول، فصار  وا  القراابت يب لل سْ احملرمة، و سب تلك الت   ال ِ 

 احملرمة مظ ة للفساد الصحي واالجتماعي كما حدث من هرقل حي ما .زو  ابب ة أخته.
واملقال القاين يف القراءة والكتابة  إت .طور تلك مع ال مو اإلنساين، مث قيض هللا للبشرية اخاياري 

لورق، وال شك أن األحكال .تطور و.ت   بت   احلاجات اإلنسانية أدوات أوسع يف ال شر مقل ا
 مو وإن بقيت الزايدة يف األعداد، فالكتب السابقة كانت مظ ة على أهنا استقرت ملا استقر هذا ال

للت ي ، وملا أنزل هللا القرآن اجتمع يف حفظه الصدور والسطور حية بدأت الكتابة ابالنتشار على 
تكر هللا أدوات الكتابة يف بداية سورة العل  األو  يف القرآن من حية التاريخ، نطاق واسع حىت 

وسورة القلم وهي من أوائل السور اترخيًا، وعمل ال يب األمي صلى هللا عليه وآله وسلم على محو 
ك األمية يف الكتابة والقراءة أبن جعل فداء أسرا بدر أبن يعلموا صبيان املسلمني الكتابة، فما ابل

  رصه على محو األمية على يد الصحابة الكتاب أنفس م؟
وهكذا مل يعد ه اك خو  من . ي  القرآن الكرمي، ومل .عد من حاجة لبعة نيب جديد أن 

 إنزال كتاب جديد.
 هتدي إىل إثبات النسخ ابلعقل:البقرة آية 

املنار: ملاذا ختم هللا  هنا ميكننا أن جنيب على الســـؤال الذي أاثره بقوة وعظمة تدبرية يف تفســـري
: بآية النســــــخ يف ســــــورة البقرة  له تـ ع اىل  ٍء ق د يرٌ }ق و  ي  { دون أن خيتم أ مل   تـ ع ل م  أ ن  اَّلل   ع لى ك ل   شــــــ 
 ؟يعلم ما حتتاجون وما ال حتتاجون يف كل زمانبكل شـــــــــــيء عليم أو بقوله مثاًل: أمل تعلم أن هللا 

 يف تفسري املنار إن شاء هللا: وسنجيب عنه بصورة أمشل مما ذكره
س             بب تلك هو اإلش             ارة إ  قدر.ه جل تكره على جعلكم أطواراً يف حيا.كم، فقد ك تم اجلواب: 

نفس    اً و وج ا فكقركم هللا بقدر.ه وبة م كم رجااًل كق اً ونس    اء، فلم يزل هذا حالكم يف  ايدة الت   
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احليوية املذهلة يف حيا.كم، وا.ص           لت أٍكم، املاد  حىت .قاربت بي كم املس           افات بفعل الت  ات 
وأص         بغ التش         ريعات اليت حتتاجوهنا َتتل  نوري اختال  عما كان عليه األمر يف ع ود ما قبل ختم 

 ال بوة.
فكما جير  تلك يف القوانني البشرية جير  تلك  .ال يوجد مانع من ال سخ عقالً وبذا .شعر أنه 

هللا الذ  خل  البشر أطوارًا يعلم مىت سيمحو التشريعات يف الشرائع اإلوية مع فارق واضغ أن 
 .املرحلية املتعلقة هبم، ومىت سيقبت الشرري الذ  ال يتبدل، وال سخ ي بئ عن علم هللا ال ييب بذلك

وعرب ابن القيم عن ار.باط مصا  اخلل  بعلم هللا في م، وأن تلك يقتضي نسخ التشريع 
َوَهُ َ ا سر بديع من أسرار اخْلل  َواأْلَمر ِبِه يتَ َبني  "بدل، فقال:  ابلت صيص أو التعميم أو ال سخ إ 

َوُهَو َأن هللا مل خيل  َشْيٍا َومل أَيْمر ِبَشْيء مث  ابطله وأعدمه اِبْلُكلِ ي ِة بل اَل بُد َأن ، َلك َحِقيَقة اأْلَمر
َا خلقه حلكمة َلُه يف خلق ه ُهَو ملا ِفيِه من  ،ه بِهِ رُ وََكَذِلَك أمْ  ،هيُقبتُه ِبَوْجه َما أِلَن ُه ِإمن  وشرعه ِإاي 

فَِإتا َعارض .ِْلَك اْلمصلَحة مصلَحة  ،َوَمْعُلول َأن .ِْلَك اْلمصلَحة َواحْلكَمة .َ ْقَتِضي ابقاءه ،اْلمصلَحة
َ ا َكاَن َما اْشَتَملت َعَلْيِه أو  ابخلل  َواأْلَمر   َما َشاَء من اْلَوْجه َويبقى يف األو  ،أُْخَرا أعظم ِم  ْ

ا حَتِْصيلَ ا ا وخلقً َواْلَقاِعَدة ِفيَ ا شرعً  ،َويكون َهَذا من اَبب .زاحم اْلمَصا  ،ال ِذ  يَتَضم ن اْلمصلَحة
ْمَكان َوِإتا أَتَم لت  ،َوِإن فَاَ.ت الصُّْ َرا ،مت اْلمصلَحة اْلُعْظَمىد ِ فَِإن .عذر قُ  ،واجتماع ا ِ َسب اإْلِ

فَ َتأمل اأْلَْحَكال امل سوخة  ،قل من .فطن َلُه من ال  اس َوَهَذا سر   ،رِيَعة واخلل  رَأَْيت َتِلك ظَاهراالش  
َلة َوبَ َقاء  ،ِبَوْجه بل َلُه بَ َقاءٌ  ،طل اِبْلُكلِ ي ةِ بْ ا َكيَ  جتَِد اْلَمْ ُسور مل ي َ مً كْ ا حُ مً كْ حُ  َفمن َتِلك نسخ اْلقب ْ

واستقباله  ،َوحط األو ار ِعْ ده ،قصد اِبلس فِر إِلَْيهِ ويُ  ،ا .شد إِلَْيِه الر حالمُحْاَيمً ا بَيت اْلُمَقد س ُمعظمً 
َوِإن َبطل ُخُصوص استقباله  ،فَلم يبطل .َ ْعِظيمه واحايامه اِبْلُكلِ ي ةِ  ،َمَع َغ ه من اجلَِْ ات يف الس فر

 .(1)"ابلصلوات
 ية اليت يف اآلية:الطربي يف معىن اخلري إمام املفسرين حوار مع 

أىب أبو جعفر الطرب  ر   ه هللا أن يكون التفض              ي  ل يف اخل ي  ة ع  ائ  دًا إ  اآلي  ة تاهت  ا ب  ل إ  ح  ال 
هللا، وال  ألن مجيعه كاللُ   من ش      يء وغ  جائز أن يكون من القرآن ش      يء خ ٌ امل اطبني، وقال: "

كذا   (2 "من بعض وبعض ا خ ٌ جيو  يف صفات هللا .عا  تكره أن يقال: بعض ا أفضل من بعض، 
من شاء أن يرا كي  كان أبو جعفر رضي هللا ع ه له، وقال: "ج   َ ه وبقال، وعظ م شاكر ر ه هللا قولَ 

ا على داللة كل كلمة، فليقرأ أمقال هذا القول  للح  والصواب حريصً معىن كل حر ، متحرايً  رُ بصِ يُ 
 ."فيما مضى وفيما يستقبل

                                                           

 .  (32 /2مفتاع دار السعادة وم شور والية العلم واإلرادة  ( انظر: 1 
 .(483 /2.فس  الطرب  = جامع البيان ت شاكر  (2 
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لبص         ة العظيمة اليت آاتها هللا اإلمال الطرب  ر ه هللا، ل فيد م  ا يف .قرير قومي .عال نتأمل يف هذه ا
 للمسألة:

بش           رية يف تلك لى آدل عليه الس           الل مقاًل خ  للالطرب  أن اآلية ال ا لة ع ركا أراد إمال املفس           رين
ه على موس           ى عليه الوقت، ف ذا اودا الذ  وعد هللا البش           ر أن أي.ي م به، ولو نزل علي م ما أنزل

الس  الل لكان مربًكا وم غ  محق  ملص  احل م، واآلية اليت أنزوا على موس  ى عليه الس  الل خ  للبش  رية 
يف وقت موس     ى، ولو أنزل علي م ما أنزله على آدل عليه الس     الل لكان مدعاة للحر  علي م بص     ورة 

دا ما يت اس      ب مع مرحلت م من الص      ور، فاح جل جالله لفض      له ور ته ي زل على البش      رية من او
إمنا .تفاض     ل ابل س     بة للبش     ر حس     ب الزمانية وواقع م املكاين، وبذلك فاآلايت ع د هللا ال .تفاض     ل 

 تياج م الذ  يعلمه من له اخلل  واألمر. اح
وكذلك ال سخ الشامل للت صيص والتقييد والتبيني، فإن إعمال كل آية يف موضع ا أو ، وهي خ  

ص  يال رمض  ان يف الع د املكي خ  وض  ع ا، فمقاًل: إعمال عدل وجوب آلية يف غ  مل ا من إعمال ا
الذ  مل أيت إال يف الع د املدين، وإعمال آايت األحكال اليت ش   رعت  هللمس   لمني من إعمال وجوب

 يف املدي ة خ  للبشرية يف وقت ا.  
فإن السنة  ف ذلك؛خاليظهر أما لو أراد الطربي أن آًيت القرآن الكرمي ال تتفاضل، ف

 -فيما يظهر  –النبوية قد أظهرت التفضيل بني اآلي بصورة متواترة املعىن، كما أنه ال ضري 
بل أم الصفات وأساسها، وال أظن الطربي اإلهلية ظم الصفات أن تقول أبن صفة الرمحن أع

 كان يناقش هذا املعىن بل لعله أراد املعىن السابق.
داء يعين حدوث علم بعد ج له، بي ما ال سخ داء، فالبَ خبال  البَ  وال سخ يف التشريع اإلوي

آية احملو واإلثبات .دل على نسخ الشرائع كما أما و ، عن علم هللا ال ييب ابل سبة للم لوق كاش ٌ 
 .يف سياق ا
 :برباهني متعددةال سخ عبد القاهر اجلرجاين أثبت وقد 

   ا ما تكر ه، وأضا  له:م ال احية ال قلية: أثبت ال سخ أبدلة : من أوال
نسخ اخلل  ابخلل  ال »[، ووجه االستدالل 54قول هللا .عا : ََأال َلُه اخْلَْلُ  َواأْلَْمُر{ ]األعرا :

 «.يؤد   إ  البداء فكذلك نسخ األمر ابألمر
 تكر أمقلة من األمم السابقة على جوا  ال سخ، ومن هذه األمقلة:و 

 من بعض. .زويج آدل أوالد صلبه بعض م (1
 مجع يعقوب عليه الس الل بني أختني، الاين وراحيل اب تا خاله، مث  حر مت تلك التوراة. (2
 ، أ  ومل يكن قبل تلك.حكم اخلتان إلبراهيم (3
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أن قطع العضو محظور، مث إتا أصابته آفة يرجو »أثبت ال سخ من ال احية العقلية بقوله: اثنًيا: 
 «.عصاحبه السالمة ابلقطع، كان له أن يقط

 أشار اجلرجاين إ  ما ال جيو  ال سخ فيه، وي حصر تلك يف القضااي اآل.ية: ما ال جيو  ال سخ فيه:
أحدها: نسخ ما يستحيل نس ه ب   جحد أو اعايا  ابلكذب، ك سخ قص ة عاد و ود وغ هم، 

يعًا{ ]ال ساء:وكاإلخبار عن نفسه بقوله: َِإن  هللَا جاِمُع اْلُم اِفِقنَي َواْلكاِفرِيَن يف  [، 140َجَ   َم مجَِ
 [.22{ ]إبراهيم:َد احلَْ ِ  َوعْ ْمُر ِإن  هللَا َوَعدَُكْم وعن قول الشيطان: ََلم ا ُقِضَي اأْلَ 

 والقاين: نسخ ما ال جييز العقل نس ه، ك سخ اإلحسان واإلتعان واإلهان.
 .عا  من جزاء اإلحسان.والقالة: نسخ ما يؤد   إ  اللول وال رور، ك سخ ما أوجب هللا 

[، وقوله: َفَ َو 18والرابع: نسخ يؤد   إ  احل ة، ك سخ قوله: َأَلَْمَ َن  َجَ   َم،{ اآلية ]األعرا :
[. ولو مل يكن 71[، ََوِإْن ِمْ ُكْم ِإال  وارُِدها،{ اآلية ]مرمي:92َربِ َك لََ ْسٍَ َل   ُ ْم َأمْجَِعنَي{ ]احلجر:

 .عد والوعيد ملا تكر القسمعلى الو للقسم مزي ة 
واخلامس: نسخ حكم مل يفد شيٍا، ك سخ ما مل ي زله جربيل عليه الس الل بعد، إت هو يؤد   إ  

 البداء.
 .(1)إبقاء للحكم األو ل، فال جيتمعانوالسادس: نسخ مل يبني   ألن ه محال إت .رك .بيني ال سخ 
 :بني النسخ القرآين وفهم السلف له، والنسخ األصو 

؛ أوسع من معناه عند املتأخرينوهو ن و املتقدمالقرآين هو املعىن الذي استعمله النسخ معىن قاعدة: 
أو إىل مؤقت إىل دائم اإلزالة والرفع إىل بدل مبعناه اللغوي املعروف الذي هو  عند املتقدمنيإذ هو 

بعض األوصاف يف آية آبية  إزالةغري بدل، فيشمل: إزالة اآلية أو احلكم أو كليهما ابلكلية، ويشمل 
 :والتبيني التعصيص والتقييد وهذا يعين أن النسخ يشملأخرى، 

تسع ملا يشمل ال قل اجلزئي يبو  وع د الصحابة رضي هللا ع  م يف الع د ال القرآين   سخفال
شمل َتصيص العال، و.قييد أ  أنه ا.سع لي (2 أو كل اإ الة بعض األوصا  و  ،أو ال قل الكلي

يف آية البقرة .شمل تلك  { سخَنأن كلمة  كوه ا يظ ر ل، و.فصيل اجململ، و.بيني املب م،  املطل
 .كله

 ولتتضغ املسألة ال بد أن حنيط بتعري  ال سخ ع د املتأخرين:
الطرب : ال  سخ من فايا الطرب  يقرر معىن ال سخ األصويل الذ  استقر الحًقا، فيقول: "

لى هللا عليه وآله وسلم إال ما نفى حكماً اثبتاً ألزل العباد فرضه، غ  آ  القرآن وأخبار رسول هللا ص
                                                           

يص املفيد قال به فضيلة ، والكتاب ُشك  يف نسبته للجرجاين، وهذا التل (219 /1  «الفكر ط والسور اآل  .فس  يف الدرر در »انظر: ( 1 
 /1«  لباب التأويل يف معاين الت زيل ه.فس  »، وقد أفاد من هذا اخلا ن يف 2/68الشيخ/محمد أديب شكور إمرير يف مقدمة حتقي  القسم القاين

  القدهة واحلديقة. ، و قش الي ود يف ال سخ، وإن ك ت أرا أن موضوري موق  الي ود من ال سخ  اجة إ  حترير، وعودة إ  مصادرهم(68
  .مع شرحه العون الكب  165مجع هذه األوصا  الدهلو  يف الفو  الكب  ص (2 
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محتمل بظاهره وابط ه غ  تلك، فأما إتا احتمل غ  تلك من أن يكون كعىن االستق اء، أو اخلصوص 
 ".والعمول، أو اجململ واملفسر فمن ال اسخ وامل سور كعزل

لبيضاو  عرفوا ال سخ أبنه بيان انت اء مدة احلكم، كق  من األصوليني والفق اء مقل القرايف واو 
 ، وأضا  اجلعرب : بدليل متأخر

يقول  املرداو وعلى الرغم من هذا احلد ع د األصوليني إال أهنم قد خيتلفون يف التطبي ، ف جد 
ُ َوُن  َسِبياًل{ ََحىت  يَ تَ َوف اُهن  اْلَمْوُت أَوْ   واألكقر: بيان ال اية اجمل ولة ك ،: أكقر أصحاب امقاًل   ُ  جَيَْعَل ا

ع دهم آية سورة ال ور يف حد فال اسخ  ،بلىيقولون: [ ليس ب سخ، وابن عقيل وغ ه 15]ال ساء: 
 الزىن.
ال سخ ع د اآلمد  يكون ابخلطاب وبفعل ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم و.قريره وإمجاري و 
 .األمة

 :(1)واألحكام معرفة الناسخ واملنسوخ يف التفسري هذه القاعدة تبني وجه الصعوبة  يف ابب
، بل اختال  مصطلغ اختال  االصطالع بني املتقدمني من السل  واملتأخرين يف هذا الباب بسبب

حقيقة ال سخ الشاملة لكل معانيه أنه بياٌن النت اء العمل  كمٍّ فال سخ القرآين عن ال سخ األصويل، 
إلنسانية حتتا  إ  هذا احلكم يف العمل، وإما يف وقتٍّ ي اسب البشرية إما يف اتريخٍّ متأخر، فلم .عد ا

أن .عمل فيه  كمٍّ آخر، وأبر  مقالٍّ يوضغ تلك: أن الصالة ال ي ب ي يف وقت ا أن ُيشَت َل ابلزكاة 
اة ال ي ب ي له أن يشت ل ابلصالة، فيمكن التعب  عن تلك بقول ا: الصالة كما أن املرء ع د أداء الزك

 سخ الزكاة أ  يف هذا الوقت.. 
وهذا التبديل قد يكون كلياً كما يف حترمي ما حرمه إسرائيل ابل ظر إ  علم ا،  .بديالً وبذا يكون ال سخ 

عليه السالل على نفسه، أو كما يف اجلمع بني األختني مقاًل، وقد يكون التبديل وقتياً أبن يعمل املرء 
فو يف وقته امل اسب ال ي ايف العمل كقتضى احلزل يف وقته ابحلكم يف وقته امل اسب، كالعمل ابلع

 امل اسب.
هو بيان انتهاء احلكم الشرعي يف حق و بياٌن ملدة احلكم ابلنظر إىل علم هللا تعاىل، النسخ و   

إال أن يف علم ا كان استمراره ودوامه، وابل اسخ  ،وكان انت اؤه ع د هللا .عا  معلوماً  صاحب الشرع،
كما قال   ،ف و ساب ٌ  :، أما ابل سبة لعلم هللا .عا (2 وكان يف حق ا .بدياًل و. ي ا ، اءهعلم ا انت

ُ ُ أَْعَلُم ِكَا يُ  َ ز ُِل{ ]ال حل:  :.عا  [، ف اية ال سخ ع د املتأخرين: أن امل سور ال يعمل 101ََوا
 .الٍّ دون حالفإن امل سور يعمل  كمه ع دهم يف ح ، كمه أب  حال، خبال  املتقدمني

  وجه اإلشكال:ميكن تلعيص و  

                                                           

 مع شرحه العون الكب .   165( مجع هذه األوصا  الدهلو  يف الفو  الكب  ص1 
 .  309( التعريفات ص2 
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وا فيه مصطلغ ال سخ ن بعض املتأخرين أخذوا ما قال ع ه املتقدمون: إنه م سوٌر، فأوقعأب
إ  ب اء على مصطلح م أوصلوا عدد اآلايت امل سوخة ف مث أسر  بعض م  الذ  اعتمدوه

د يكون صحيًحا، ولكن على وكالم م يكا من تلك، مخسمائة آية، بل هكن إيصاوا إ  أكقر
 ال سخ القرآين، ال وف  ال سخ الذ  قرروه، 

 ،جُمَْملٌ ": َأن  َلْفَظ " ال َُّسِخ " و"َفْصُل اخلِْطَابِ »ويقرر ابن .يمية ال سخ القرآين أبوضغ عبارة 
ُمولٍّ َأْو إْطاَلقٍّ أَْو َغْ ِ َتِلَك َكَما قَاَل فَالس َلُ  َكانُوا َيْستَ ْعِمُلونَُه ِفيَما يَُظنُّ َداَلَلُة اآْليَِة َعَلْيِه ِمْن عُ 

 َ ُ ُِ  َح   ِجَ اِدِه{ ُنِسَخ بَِقْولِِه: َفَا.  ُقوا َح   َمْن قَاَل: إن  قَ ْوَلُه: َا.  ُقوا ا .ُ َقا.ِِه{ ََوَجاِهُدوا يف ا
َ َما اْسَتطَْعُتْم{  ُ .ُ َقا.ِِه{ َح   قَ ْولِِه: َِكْن َقْد يَ ْفَ ُم بَ ْعَض ال  اِس ِمْن َولَْيَس َبنْيَ اآْليَ َتنْيِ .َ َ اُقٌض لَ  ،ا

ُ َما يُ ْلِقي  ،ََح   ِجَ اِدِه{ اأْلَْمَر ِكَا اَل َيْسَتِطيُعُه اْلَعْبدُ و  ُ فَ يَ ْ َسُخ َما َفِ َمُه َهَذا َكَما يَ ْ َسُخ ا
ُ آاَي.ِِه. َوِإْن مَلْ يَ   ُ ُكْن َنْسُخ َتِلَك َنْسَخ َما أَنْ زََلُه َبْل َنْسُخ َما أَْلَقاُه الش ْيطَاُن إم ا الش ْيطَاُن َوحُيِْكُم ا

ُ َما يَ َقُع يف ال  ُُّفوِس ِمْن فَ َ مِ  َمْعىًن  ،ُْسَارِي أَْو ِمْن اللِ َسانِ ِمْن اأْلَنْ ُفِس أَْو ِمْن اأْلَ   ُ وََكَذِلَك يَ ْ َسُخ ا
ر ه –، وي رب  الشاطيب (1 « اآْليَُة ِمْن َهَذا اْلَبابِ ل  َعَلْيِه َلِك  ُه مُحَْتَمٌل َوَهِذهِ َوِإْن َكاَنْت اآْليَُة مَلْ َ.دُ 

ِمنَي َأن  ال  ْسَخ ِعْ َدُهْم يف ليحرر محل اإلشكال، فيقول: " -هللا ال ِذ  َيْظَ ُر ِمْن َكاَلِل اْلُمتَ َقدِ 
ْطاَلِق أََعمُّ ِمْ ُه يف َكاَلِل اأْلُصُ  ولِيِ نَي  فَ َقْد يُْطِلُقوَن َعَلى .َ ْقِييِد اْلُمْطَلِ  َنْسً ا، َوَعَلى ََتِْصيِص اإْلِ

َ ِم َواْلُمْجَمِل َنْسً ا، َكَما يُْطِلُقوَن  َفِصلٍّ َنْسً ا، َوَعَلى بَ َياِن اْلُمب ْ َعَلى اْلُعُموِل ِبَدلِيلٍّ ُمت ِصلٍّ أَْو ُم  ْ
رٍّ َنْسً ا  أِلَن   َرْفِع احْلُْكِم الش ْرِعيِ  ِبَدلِيلٍّ   .(2 " مجيع تلك مشايك يف معىن واحًداَشْرِعي ٍّ ُمَتَأخِ 

ورد الشاطيب بضعًا وعشرين قضية نسخ يف املوافقات رويت عن الصحابة والتابعني ولقد أ
 .ليستدل هبا على أن مدلول ال سخ ع د الصحابة أوسع م ه ع د األصوليني

ن ما تكره أحد السل  على أنه نسخ دون مراعاة وع دما . قب يف كتب ال سخ .راهم يوردو 
رأا رضي هللا ع  ما نقلوا أن ابن عباس مراعاة معىن ال سخ القرآين، حىت أدخلوا فيه األخبار، فقد 

ْلَ ا َلُه ِفيَ ا َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد مُث  َجَعْلَ ا َلُه جَ  :أن قوله .عا  َ   َم َيْصاَلَها ََمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج 
ََمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلِخرَِة نَزِْد َلُه يف َحْرثِِه َوَمْن  سخ لقوله  [18َمْذُموًما َمْدُحورًا{ ]اإلسراء: 

{ ]الشورا:  َ ا َوَما َلُه يف اآْلِخرَِة ِمْن َنِصيبٍّ نْ َيا نُ ْؤ.ِِه ِم  ْ ، و عموا أن (3  [20َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
ِإال  ال ِذيَن آَمُ وا نس  ا االستق اء يف قوله: َ {(224ََوالشَُّعرَاُء يَ ت ِبُعُ ُم اْلَ اُووَن  له جل تكره: قو 

                                                           

   .(101 /14«  جمموري الفتاوا»(1 
   (344 /3املوافقات  (2 
القاسم هبة هللا بن سالمة  أاب، وأنكر ال سخ أ  كع اه املتأخر، بي ما نرا (654 ص« ال اسخ وامل سور»حاس عن ابن عباس يف أس ده ال  (3 

 .(155 ص« ال اسخ وامل سور للمقر »ي قله مقًرا له يف  ه (٤١٠ تاملقر   
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ُ َ َكِق ًا َوانْ َتَصُروا ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَ ْعَلُم ال ِذيَن ظََلُموا أَ  َقَلبٍّ َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َوتََكُروا ا    ُم  ْ
 .[227 - 224َقِلُبوَن{ ]الشعراء: يَ   ْ 

فعلى معىن ال سخ القرآين ال إشكال يف تلك أما على اصطالع املتأخرين فاإلشكال كب ، ولقد 
أورث عدل استيعاب مقل هذه القاعدة خلاًل يف ف م كق  من األمور الشرعية، و.طبيقاهتا الواقعية 

  ين متقابلني: .يار ال الة و.يار اجلفاة.بل .سبب تلك يف نشوء ال لو والتطر  ع د .يارين كب
 :توضيحيةأمثلة 

 : آية من اآلًيت الكرميةقتضى يف مبجزئًيا نتهاء مدة العمل ابيان باملثال األول: النسخ اجلزئي 
أوُل س          ورة املزمل على مقل انت اء العمل بوجوب قيال الليل يف أول اإلس          الل إ  ندب قيامه، فدل 

 ، وهذا على القول بوجوبه ابتداء.ى االنت اء وال سخ إ  ال دبآخرها عل، ودل الوجوب

: ُتصــيص آًيت اليتامى بقوانني مناســبة لكل حالة يعين النســخ على التأويل القرآين املثال الثاين
 ال على اصطالح املتأخرين: 

 (6ل ساء: اومن كان غ يا فليستعف  ومن كان فق ا فليأكل ابملعرو  يف آية اليتامى قوله .عا ف
إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما إمنا أيكلون يف بطوهنم قوله س           بحانه كي   مع بي  ا وبني 

 :(10 ال ساء: را وسيصلون سع ا

 ، (1 فالقانية  س ة ل  وقيل ابلعكس قيل األو   س ة للقانية، 

.فصيل لقوله .عا : َوآ.وا فصحيغ، فكل م  ما  والصحيغ أنه إن أريد ابل سخ اصطالع املتقدمني
رو  ملن احتا  إليه، وال هك ه اليتامى أمواوم{ فيحرل أكل مال اليتيم ظلًما، وحيل أكل ماله ابملع

إن الذين أيكلون أموال  وبعض      م ظن أن قوله .عا : ، (2ليس بظلم بية اليتيم إال بذلك، ف ذا .ر 
ف س                 ت بقول  ه .ع  ا :  ،ت  امى فتض              رر األيت  المل  ا نزل  ت امت عوا عن أموال الي اليت  امى ظلم  ا...

ويس      ألونك عن اليتامى قل إص      الع وم خ  وإن َتالطوهم فإخوانكم:ص وم خ ِ ( فرُ 220 البقرة
تأخرين لك ه ع د امل، وليس هذا بداخل يف ال سخ (3 يف امل الطة، ومل يرخص يف أكل األموال ظلماً 

املعىن املف ول إ  املعىن احلقيقي غ  املتبادر...وكل  كالل عن  يدخل يف ال س       خ ع د املتقدمني  ألنه 
 .اآلايت السابقات محكمات ال نسخ في ن ابملعىن االصطالحي املتأخر

 : حرتازًيً اوليس لوصف الواقع تفاقي ابيان أن القيد ب: املثال الثالث
ة إن خفتم وإتا ض  ربتم يف األرض فليس عليكم ج اع أن .قص  روا من الص  القوله عز وجل  كما يف

إن خفتم أن ن هللا عز وجل قال أل  هي م س  وخة :فقيل ،(101 ال س  اء:أن يفت كم الذين كفروا
أنه  ن يف هذا م ع من قص        ر الص        الة إال يف اخلو  مث ص        غ عن ال يبافك يفت كم الذين كفروا

  ،ا لآلية ً  س فعل ال يب لَ عِ فجُ  ،ن ما كان ال اس يف السفرقصر يف غ  اخلو  آمَ 
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وإمنا  ،ألنه ليس يف اآلية م ع للقص              ر يف األمن  وهذا غلط بنيويعقب ال حاس عل هذا، فيقول: "
ال يعين أنه كاش      لبيان الواقع ومعلول أن القيد كان ا.فاقياً ( 1 "في ا إابحة القص    ر يف اخلو  فقط

ض التابعني أنه أ  ليس ص       فة أتس       يس       ية يؤخذ في ا كف ول امل الفة، وملا ف م بع احايا ايً مقص       وداً 
م الص     حابة رض     ي هللا ع  م غ  تلك، وال حاس نفى معىن ال س     خ يؤخذ في ا كف ول امل الفة بني و

املتأخر، أما ال س خ القرآين فيص غ ألن فعل ال يب ص لى هللا عليه وآله وس لم مبني لعمول جوا  الص الة 
 يف السفر ولو مل ن  من الذين كفروا.

الت صيص قصر العال فتأمل األمر لتجد مقاًل أن  لقرآين: ُتصيص العام،من النسخ ا: املثال الرابع
 على بعض أفراده، وامل صصات مخسة:

هَاِن{ ]ال حل: : كقوله .عا   االس              تق اء املتص              ل :أووا ، [106َ ِإال  َمْن أُْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمٍِن  اِبإْلِ
ُِِ  َعلَ كقوله .عا : بدل البعض   :اثني او  ِبياًل{ ]آل ََو َتطَارَي إَِلْيِه س              َ ى ال  اِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اس              ْ

، ورابع ا: [25َِمْن فَ تَ َياِ.ُكُم اْلُمْؤِمَ اِت{ ]ال س           اء: : كقوله .عا   الص           فة، واثلق ا: [97عمران: 
احِلَاِت{ ]املائدة: الش         رط كقوله .عا :  ال اية وخامس          ا: ، [93َِإَتا َما ا.  َقْوا َوآَمُ وا َوَعِمُلوا الص          

َياَل ِإَ  الل ْيِل { ]البقرة: كقوله .عا :  القالثة ال  دهذه خمص              ص              ات ع ، و [187َمُث  أُتُّوا الص              ِ 
امل صص ، ويسمون األح ا ، فشرط الت صيص ع دهم االستقالل، والكالل ه ا ال يستقل ب فسه

 آلايت القذ . ا حزئيً  س ة نس اً  ، مقل آايت اللعانال سخ اجلزئي إتا انفصل املستقل

يص    لي على راحلته  كان ال يب :  قال عن ابن عمرجاء ومقال .ص    ريغ الس    ل  ابل س    خ فيه ما 
وح املش              رق وامل رب ف  أي م  ا .ولوا فقم وج  ه .طوع  ا أي م  ا .وج   ت ب  ه مث قرأ ابن عمر ه  ذه اآلي  ة 

قتادة يف هذه اآلية: فقول  ،(2اآلية فقال ابن عمر: ففي هذه أنزلت هذه اآلية  (115 البقرة:هللا
عىن ابل س    خ  (3 (144 البقرة:فول وج ك ش    طر املس    جد احلرالم س    وخة نس      ا قوله:  :هي

 .، فال سخ كما .را على اصطالع املتقدمني(4 ه ا الت صيص
ْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َاَيأَي َُّ ا ال  يبُّ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِ نَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْ كُ وقوله .عا  جده: 

ُْم قَ ْوٌل اَل يَ ْفقَ  ( اآْلَن 65ُ وَن  يَ ْ ِلُبوا ِمائَ َتنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْ ُكْم ِمائٌَة يَ ْ ِلُبوا أَْلًفا ِمَن ال ِذيَن َكَفُروا أبَِهن 
ُ ُ َعْ ُكْم َوَعِلَم َأن  ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن ِمْ ُكْم ِماَئٌة صَ  اِبرٌَة يَ ْ ِلُبوا ِمائَ َتنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْ ُكْم َخف َ  ا

 ِ ُ ُ ُ َمَع الص اِبرِينَ أَْلٌ  يَ ْ ِلُبوا أَْلَفنْيِ إبِِْتِن ا قوله جل تكره: خصصت  [66، 65{ ]األنفال:  َوا
ِْم يَ ْوَمٍِذٍّ ُدبُ رَُه ِإال  15ُهُم اأْلَْداَبَر  َاَيأَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ِإَتا َلِقيُتُم ال ِذيَن َكَفُروا َ ْحًفا َفاَل .ُ َولُّو  ( َوَمْن يُ َووِ 

ُِ  َوَمْأَواُه َجَ   ُم َوبٍَِْس اْلمَ  ِصُ  { ]األنفال: ُمَتَحر ِفًا ِلِقَتالٍّ أَْو ُمَتَحيِ زًا ِإَ  ِفٍَةٍّ فَ َقْد اَبَء بَِ َضبٍّ ِمَن ا
15 ،16].  
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من اآلايت ...و من قس    م امل ص    وص ال من قس    م امل س    وروقس    م هوقال الس    يوطي يف هذا ال وري: "
 ،(1 "وقد أخطأ من أدخل ا يف امل سور ،اليت خصت ابستق اء أو غاية

ال  االص       طالع القرآين الذ  اعتمده املتقدمونقلت: رض       ي هللا ع ك! بل .دخل يف امل س       ور على 
  على اصطالع املتأخرين.

  :ظاهراً  هواملقيس علييان الفارق بني املنصوص بب: املثال اخلامس
فقد قاس الكفار الراب على البيع يف احللية، وابل وا فجعلوا الراب أص              اًل والبيع فرعاً فقال هللا ع  م: 

تلك أبهنم قالوا إمنا البيع مقل الراب:فبني هللا الفرق بني امل ص       وص على إابجته وهو  (275 البقرة
( فاجلملة األخ ة 275 البقرة:ل هللا البيع وحرل الرابوأحالبيع، وما قاس          وه عليه وهو الراب فقال: 

 .(2 ليست نس اً، بل بيان فارق
والدليل على أن  وهذه من الفوارق بني ال س   خ والت ص   يص البيان ابلت ص   يص: فقد قال ال حاس: "

، وحسب .عريف ا (3 "البيان خال  ال سخ أن البيان يكون يف األخبار وال سخ ال يكون يف األخبار
 ل سخ فالبيان يدخل يف ال سخ.ل

 : أو رفع شريعة من الشرائع السابقة ،عادة من العادات اجلاهلية زالةإب: املثال السادس
وقسم رفع ما كان عليه األمر يف اجلاهلية أو يف شرائع من قبل ا أو يف أول اإلسالل " وفيه قال السيوطي:

عية القصاص والدية وحصر الطالق يف القالث زل يف القرآن كإبطال نكاع نساء اآلابء ومشرو  ومل ي 
ولكن عدل إدخاله أقرب وهو الذ  رجحه مكي وغ ه ووج وه  ،وهذا إدخاله يف قسم ال اسخ قريب

يف ال اسخ لعد مجيع القرآن م ه إت كله أو أكقره رافع ملا كان عليه الكفار وأهل  د  أبن تلك لو عُ 

 .(4 "الكتاب
استعمال السل  ملصطلغ ال سخ ابملعىن القرآين ال ابملعىن .وضغ من األمقلة اليت خذ مزيًدا و 

 :األصويل املتأخر
َما }َوِلك ل ٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي{ قَال: : السابعالمثال  روى البخاري َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َرِضَي َّللاَّ  َعْنه 

َها َهاِجر  َوَرثَةً }َوالَِّذيَن َعاقََدْت أَْيَمان ك ْم{ قَاَل: َكاَن اْلم  وا اْلَمِدينَةَ يَِرث  اْلم  ا قَِدم  ون لَمَّ ِجر 
ا نََزلَْت:  ْم، فَلَمَّ ِة الَّتِي آَخى النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم بَْينَه  وَّ األَْنَصاِريَّ د وَن َذِوي َرِحِمِه ِلأل خ 

فَاَدةَ َوالنَِّصيَحةَ  }َوِلك ل ٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي{ نََسَخْت، ث مَّ قَاَل: }َوالَِّذيَن َعاقََدتْ  أَْيَمان ك ْم{ إاِلَّ النَّْصَر َوالر ِ
 َوقَْد ذََهَب اْلِميَراث  َوي وِصي لَه .

فال سخ ه ا هك ك أن .قول: إنه كعىن اإل الة الكلية للم اث املاد  الواجب، وهك ك أن .قول: 
إ  الوصية كالٍّ مع بقاء  -واجًباإن كان –إنه اإل الة اجلزئية أو ال قل من امل اث املاد  الواجب 

 حسن الصحبة، ومجيل الصلة.
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عن أبي سعيد الخدري قال: )تال هذه اآلية  -وحسنه األلباني–: روى ابن ماجه ثامنالمثال ال
}يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدشين إلى أجل مسمى{ حتى بلغ }فإن أمن بعضكم بعًضا{. 

النسخ القرآني، فهو بمعنى بيٌر بأن المراد هنا وأنت خ "سخت ما قبلهاهذه ن"فقال: 
، فكل أحكام آيتي التداين معمول بها في األصولي النسخ الكلي وليس المرادالتخصيص 

 مواضعها الالئقة.
 

َما َكَما  :قوله تعالى: المثال التاسع ِ اْرَحْمه  ْحَمِة َوق ْل َرب  َما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن الرَّ }َواْخِفْض لَه 
 :[24يَانِي َصِغيًرا{ ]اإلسراء: َربَّ 

.طيع ما فيما أمراك به ٍا مل يكن ح  ،وكن وما تلياًل ر ًة م ك هبما"يقول .عا  تكره:  
م سوخة "إت قال مجاعةٌ من أهل العلم يف .فس  هذه اآلية: إهنا   (1 "معصية، وال َتالف ما فيما أحب ا

َ َوُْم ََما َكاَن لِل  يبِ  َوال ذِ  :بقوله يَن آَمُ وا أَْن َيْستَ ْ ِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُويل قُ ْرىَب ِمْن بَ ْعِد َما .َ َبني 
ُْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{ ]التوبة:    .(3 الت صيص :، وال سخ ه ا كعىن(2 "[113َأهن 

ف ي ٍا قال فيه واآلية يف غاية الوضوع، و.تعجب كي  هكن أن يرد يف ف م ما إشكال، 
 .الشافعي: مست ىن فيه ابلت زيل عن التأويل

تـ ل وه م  ح ي ث  : روى الطربي املثال العاشر ا ف ع ذ وه م  و اقـ  عن عكرمة واحلسن قاال قال: )ف إ ن  تـ و ل و 
ل ون  إ ىل   ريًا إ ال ال ذ ين  ي ص  ه م  و ل ي ا و ال ن ص  نـ  ذ وا م  مت  وه م  و ال تـ ت ع  يث اٌق(و ج د  نـ ه م  م  ن ك م  و بـ يـ  ٍم بـ يـ  إ    قـ و 

ُ ُ َعِن ال ِذي َ اُكُم ا َن ملَْ قوله:  َوأُولٍَُِكْم َجَعْلَ ا َلُكْم َعَلْيِ ْم ُسْلطَاً  ُمِبيً ا( وقال يف"املمتح ة":  ال يَ   ْ
يِن َوملَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم َأْن َ.رَبُّ  ُ َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي( ، وقال يُ َقا.ُِلوُكْم يف الدِ  وُهْم َو.ُ ْقِسطُوا إِلَْيِ ْم ِإن  ا

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم( إ   فَُأولٍَِ  ُ َعِن ال ِذيَن قَا.َ ُلوُكْم يف الدِ   ُ َ اُكُم ا َا يَ   ْ َك ُهُم الظ اِلُموَن( في ا:  ِإمن 
ُِ  َوَرُسولِِه ف سخ هؤال .[9، 8]سورة املمتح ة:  ء اآلايت األربعة يف شأن املشركني فقال:  بَ رَاَءٌة ِمَن ا

ُ َ ِإَ  ال ِذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َفِسيُحوا يف األْرِض أَْربَ َعَة َأْشُ رٍّ َواْعَلُموا أَن ُكْم َغْ ُ ُمْعجِ  ُِ  َوَأن  ا زِ  ا
فجعل وم أربعة أش ر يسيحون يف األرض، وأبطل ما كان  .[2، 1ة التوبة: خُمْزِ  اْلَكاِفرِيَن( ]سور 

ُهْم قبل تلك. وقال يف اليت .لي ا:  فَِإَتا اْنَسَلَخ األْشُ ُر احْلُُرُل فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُة َوَجْدُُتُوُهْم َوُخُذو 
استقىن فقال:  فَِإْن اَتبُوا َوأَقَاُموا الص الَة َوآ.َ ُوا الز َكاَة( إ  ، مث نسخ و قْ ُعُدوا َوُْم ُكل  َمْرَصدٍّ(َواْحُصُروُهْم َوا

 .(4  [6، 5َمْأَمَ ُه( ]سورة التوبة: قوله:  مُث  أَبِْلْ ُه 
فتأمل كالل عكرمة واحلسن ه ا ليستبني لك بوضوع أهنما إمنا ع يا أن ال سخ َتصيص و.قييد، و. ي  

وحسبك أن .رامها يذكران اآلية مث يقوالن: مث نسخ واستقىن، ومها يف  يف التعامل من حالة إ  أخرا،
 تلك ي تقالن من لني إ  شدة، ومن شدة إ  لني.
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وا َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ  بِأَْمِرِه{ ]البقرة:  :هللا قوله :حادي عشرالمثال ال  :[109}فَاْعف وا َواْصفَح 

ُِ  َواَل اِبْليَ ْوِل اآْلِخِر{ ]التوبة: َقَا.ُِلوا ال ذِ نس  ا قوله .عا :  :قيلف  إال أن  ،[29يَن اَل يُ ْؤِمُ وَن اِب
بل  ،ألنه مل أيمر ابلعفو مطلقاً    عم قوٌل أهنا م سوخٌة نية السي ، وليس بصحيغٍّ »ابن اجلو   قال: 

ة يلي  العفو، حي وااعف :فاملراد ،(2 ، وحنوه قال الكرمي(1 «ومقل هذا ال يدخل يف امل سور ،إ  غايةٍّ 
 .وافعل غ  تلك حسب ما يلي  به

ودر  عدد من املتأخرين على استعمال ال سخ ابملعىن الذ  استعمله فيه السل ، ف ا هو األلوسي 
[ بَياٌن حِلُْكِم الر اِمنَي أِلْ واِجِ ُم خاص ًة 20، 6﴿وال ِذيَن يَ ْرُموَن أْ واَجُ ْم﴾ ]ال ُّوُر: يقول يف .فس ه: "

ْحَص اِت وكانُوا قَ ْبَل نُ ُزوِل َهِذهِ اآليَِة يَ ْفَ ُموَن ِمن آيَِة ﴿وال ِذيَن يَ ْرُموَن﴾ إَلٍَّ ]ال ُّورُ وهو  
ُ
: ِسٌخ لُِعُموِل امل

 ".[ أن  ُحْكَم َمن َرمى األْجَ ِبي َة وُحْكُم َمن َرمى َ ْوَجَتُه َسواءٌ 4
َّلل    : قول هللا تعاىل ذكره: عشر املثال الثاين ايۡـ ف أ   ۡلم ۡغر ب   ٱو   ۡلم ۡشر ق  ٱ﴿و  إ ن   َّلل    ٱتـ و لُّو۟ا فـ ث م  و ۡجه   ن م 

عٌ ٰٰ  و   َّلل   ٱ فقد حكى الطرب  أن بعض م  عم أهنا م سوخة أ  على  ؛[١١٥﴾ ]البقرة م  ع ل ي س 
والذي  اته املفسرون يف محاولة إدراك معىن اآلية ابل ظر إ  موقع ا من السورة،املصطلغ املتأخر، وقد 

 :يرتجح   يف اتصال اآلية
: أن الس   ياق البعيد يف ص   دد الرد على ش   ب ة أن اجل ة لن يدخل ا إال من كان هوًدا أو نص   ارا، أواًل 

فرد هللا علي م أبن له املش              رق وامل رب، فكل من في ما من خلقه فيمكن أن يكافٍ م هللا ابجل ة إن 
  ي بذ من سواهم.قاموا  ق ا، وهو مل خيص نفسه بشعب بعي ه حىت

اثنًيا: وكذلك فإن الس             ياق القريب يرد هللا فيه على الفعل العدواين اومجي الذ  يقول فيه احملاربون 
لإلنسانية ك ع املساجد أن يذكر في ا اسم هللا ويسعون يف خراهبا، في ربهم أبن عمل م ال فائدة م ه، 

 كل جزء م  ا.فإن ح املشرق وامل رب يستطيع عباده أن يعبدوه يف  
وهذان األمران يوضحان من وج ة نظر  ا.صال هذه اآلية كا قبل ا، ويؤيد تلك قول ال يب صلى هللا 

ا ملَْ يُ ْعَطُ ن  َأَحٌد قَ ْبِلي -فيما رواه الب ار -عليه وآله وس لم  َوُجِعَلْت -وتكر م  ا-:   أُْعِطيُت مَخْس ً
 ا َرُجلٍّ ِمْن أُم يِت أَْدرََكْتُه الص الَُة فَ ْلُيَصلِ ((.يلَ اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُ ورًا فََأهَُّ 

هللا .عا  تكره إمنا خص اخلرب " وهذا التقرير يدخل فيه ما رجحه الطرب  يف اال.ص               ال حية قال:
إعالما م ه  -عن املش     رق وامل رب يف هذه اآلية أبهنما له ملكا، وإن كان ال ش     يء إال وهو له ملك 

أن له ملك ما وملك ما بي  ما من اخلل ، وأن على مجيع م = إت كان له ملك م = عباده املؤم ني 
أمرهم وهناهم، وفيما فرض علي م من الفرائض، والتوجِه حنو الوجه الذ  وج وا إليه، إْت  فيماطاعته 

 كان من حكم املماليك طاعة مالك م.
                                                           

 .  15( املصفى أبك  أهل الرسور من علم ال اسخ وامل سور ص 1 
 .54( ال اسخ وامل سور للكرمي ص 2 
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يتعبدهم كا ش         اء، وحيكم في م ما يريد اآلية إًتا: وح ملك اخلل  الذ  بني املش         رق وامل رب  ومعىن
حنو وج ي، ف  إنكم أي م  ا .ولوا وجوهكم ف    ال  ك  -أي   ا املؤم ون  -علي م ط  اعت  ه، فولوا وجوهكم 

 ."وج ي
مث أعملت  ،فالطرب  هيل إ  عمول معىن اآلية، و.راين أخذت من التعميم الذ  ار.ض            اه ب ص            يب

رب.ك، فاملراد: م م ا م عكم أظلم امل لوقات من الس              ي اق البعي د والقريب فك ان الايجيغ الذ  أخ
مس        اجد هللا أن .ذكروا في ا اُسه، وم ا س        عوا يف خراهبا فلله املش        رق وامل رب فأي ما .ولوا فقم وجه 

 .عبدونه، وجت ون إليه يف القبلة، فيدخل يف تلك صور:
م وهجر.كم وانتقاال.كم، الصورة األو : م عكم املعتدون من املساجد فلله املشرق وامل رب يف صال.ك

 فأي ما .ولوا فقم وجه هللا.
 الصورة القانية: مل .ستطيعوا معرفة اجتاه القبلة، واجت دمت فلله املشرق وامل رب، فاطمٍ وا.

 ك تم يف سفر وأردمت الت فل، فال أبس، فلله املشرق وامل رب.إن  الصورة القالقة: 
 االجتاه إ  القبلة فلله املشرق وامل رب.  ك تم يف خو ، وعسر عليكمإن  الصورة الرابعة: 

ألنكم يف أ  مكان ي ب ي أن .عرفوا املش     رق   الص     ورة اخلامس     ة: حتديد القبلة للص     الة يس       عليكم
 وامل رب مث . ظرون اجتاه القبلة بعد تلك.

 فحكى االختال  بني أهل العلم:والقول بدخول هذه الص      ور يف املعىن هو الذ  مال إليه الطرب ، 
 الصواب أن يقال: مث قرر أن يف هذه اآلية  س ة أل م سوخة، أل ال هي  س ة وال م سوخة؟ 

﴾  إهنا جاءت جميء العمول، واملراد اخلاص، وتلك أن قوله: ﴿فَأَيْ َ َما .ُ َولُّوا  ُِ  فَ َقم  َوْجُه ا
مس  ايفتكم عدوكم، ويف حال  لتطوري،يف حال س   كم يف أس  فاركم، يف ص  ال.كم ا -أي ما .ولوا  محتمل

 يف .طوعكم ومكتوبتكم، فقم وجه هللا، كما قال ابن عمر وال  عي.
فقم قبل   ة هللا اليت .وج ون وجوهكم إلي    ا، ألن  -من أرض هللا فتكونوا هب   ا-ومحتم   ل: ف   أي م   ا .ولوا 

 الكعبة ٍكن لكم التوجه إلي ا م  ا. 
 ".تجيب لكم دعاءكمأس ،ومحتمل: فأي ما .ولوا وجوهكم يف دعائكم ف  الك وج ي

أبن جيعل ا م سوخة أو  س ة مع أن  -األصويل–ولقد  ي   الطرب  قول من يدعي يف اآلية ال سخ 
كان قوله عز وجل: ﴿فأي ما .ولوا فقم وجه   فإت: "-ر ه هللا-وجوه إعماوا كق ة م تش              رة، فقال 

م س        وخة إال  جة جيب س         ة أو هللا﴾، محتمال ما تكر  من األوجه، مل يكن ألحد أن يزعم أهنا  
على  ا:"كتاب البيان عن أص     ول األحكال"دلل ا يف كتاب  وقد" مث فص     ل تلك، مث قال: "التس     ليم وا

غ  ا، وألزل العباد فرض     ه، ا اثبتً إال ما نفى حكمً  ملسو هيلع هللا ىلصأن ال  س     خ من آ  القرآن وأخبار رس     ول هللا 
ن .كون ٍا يدخله العمول واخلصوص ٍا أُسيته مث بني أهنا محتملة أل "محتمل بظاهره وابط ه غ  تلك



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 335
 

 

فأما إتا ما احتمل غ  تلك من أن يكون كعىن االس     تق اء أو اخلص     وص أ  ال س     خ القرآين، فقال: "
 .(1 "أو املفسر، فمن ال اسخ وامل سور كعزل مل،والعمول، أو اجمل

َّبِْع أَْهَواَءه  المثال الثالث عشر: قوله تعالى جده:  ِ{ ]المائدة: }َواَل تَت ا َجاَءَك ِمَن اْلَحق  ْم َعمَّ
48] 

َفَِإْن ليست هذه اآلية  س ة لقول .عا  تكره: قلت يف بصائر املعرفة القرآنية يف سورة املائدة: "
ًٍا َوِإْن َحكَ  ُ ْم فَ َلْن َيُضرُّوَك َشي ْ ُ ْم َوِإْن .ُ ْعِرْض َع  ْ ْمَت فَاْحُكْم َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم َأْو أَْعِرْض َع  ْ

ُ َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي   ُِ  مُث  42بَ ي ْ َ ُ ْم اِبْلِقْسِط ِإن  ا ُموَنَك َوِعْ َدُهُم الت  ْورَاُة ِفيَ ا ُحْكُم ا ( وََكْيَ  حُيَكِ 
ملرجعية احلكم ابلقسط  ، بل هي بيانٌ [43، 42يَ تَ َول ْوَن ِمْن بَ ْعِد َتِلَك َوَما أُولٍََِك اِبْلُمْؤِمِ نَي{ ]املائدة: 

إىل ضرورة التفريق بني كلمة  -رمحه هللا–ويشري الطاهر بن عاشور ع دما خيتارون حتكيم املسلمني، 
  )نسخ( يف استعمال السلف وبني استعماهلا يف االصطالح املتأخر، فيقول:

ُ ُ ََوَقِد ا. َصَل َمْعىَن قَ ْولِِه: " َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم َِكَْعىَن قَ ْولِِه:  {فَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم ِكا أَنْ َزَل ا
فَِإْن جاُؤَك َ[ فَ َلْيَس يف َهِذِه اآْليَِة َما يَ ْقَتِضي َنْسَخ احْلُْكِم اْلُمَفاِد ِمْن قَ ْوله: 42]اْلَماِئَدة:  {اِبْلِقْسطِ 

ُ مْ  َوَلِك  ُه بَ َياٌن َُس اُه بَ ْعُض الس َلِ  اِبْسِم ال  ْسِخ قَ ْبَل ، [42]اْلَماِئَدة:  {فَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم َأْو أَْعِرْض َع  ْ
 .(2)"َأْن .َ ْ َضِبَط ُحُدوُد اأْلَُْسَاِء ااِلْصِطاَلِحي ةِ 

إال  -يف اجململ–على أن من املعلول أن احلكم كا أنزل هللا يف القرآن يلزل املسلمني، وال يلزل غ هم 
( يف 43-42مني، وبذا  مع بني هذه اآلية، وما سب  يف اآليتني  أن يتحاكموا إ  شريعة املسل

 سورة املائدة.
َا َعَلْيَك ه: ".فس  واُسع لقول القرطيب يف   َفما أَْرَسْل اَك َعَلْيِ ْم َحِفيظاً( َأْ  َحاِفظًا َوَرِقيًبا أِلَْعَماِوِْم، ِإمن 

َ َوَرُسوَلهُ اْلَباَلُغ. َوقَاَل اْلُقَتيبُّ: مُحَاِسًبا، فَ َ سَ   ُ ُ َهَذا ِنيَِة الس ْيِ  َوأََمرَُه بِِقَتاِل َمْن َخاَلَ  ا  ُ  .(3)"َخ ا
ف م أئمت ا بف ل .ظن حق ا أن ال سخ ه ا كعىن اإل الة الكلية؟ إن هذا لشيء عجاب، فل حسن الظن  

فال يب صلى هللا عليه وآله  ف قول عىن التقييد أو الت صيص أو معاملة كل حالة كا يقتضيه حاوا، وإال
وسلم ما أرسل علي م حفيظًا حىت الذين قا.ل م  فإنه مل يرسل علي م حفيظًا ع د إدراك ا لسعة معىن 

 .هذا اجلملة
ف افًا و ث ق ااًل{ وقال: : املثال الرابع عشر عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: يف براءة }ن ف ر وا خ 
اابً أ ل يمًا{ فنسخ هؤال}إ ال  تـ ن ف ر وا يـ ع ذ  ب ك   م ن ون  ل يـ ن ف ر وا ك اف ًة{ قوله: اآلًيت ءم  ع ذ   .(4)}و م ا ك ان  ال م ؤ 
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فاألمر ابل فر ليس لكافة املؤم ني كما وال يعاييك شك هاه ا أبن اآلية األخ ة خصصت ما قبل ا، 
ملتأخر، ولذا قال ابن اجلو   ف ذا معىن ال سخ، وليس املراد بذلك ال سخ األصويل اهو صريغ اآلية، 

 .(1)"واعلم: أنه مىت  لت هذه اآلية على ما  ل ا عليه اليت قبل ا مل يتوجه نسخه(: "597 ت
أنه قال يف عن ابن عباس رضي هللا عنهما ه( 597: أسند ابن اجلوزي )تاملثال اخلامس عشر
م ن ون  اب  قوله تعاىل ذكره:  ت أ ذ ن ك  ال ذ ين  يـ ؤ  م ن ون  ال ذ ين  }ال ي س  ر { نسعتها }إ من  ا ال م ؤ  خ  م  اآل  هلل و ال يـ و 

ت أ ذ ن وه { ه ب وا ح ىت  ي س  ان وا م ع ه  ع ل ى أ م ٍر ج ام ٍع مل   ي ذ  إ ذ ا ك  هلل و ر س ول ه  و   آم ن وا اب 
عق ب ابن  ف ل .را في ما من نسخ على املصطلغ األصويل؟ بل كل آية يُعمل هبا يف ابهبا، ولذا

قلت: فالصحيغ أنه ليس لل سخ ها ه ا مدخل، إلمكان العمل ابآليتني وتلك أنه اجلو  ، فقال: "
إمنا عاب على امل افقني أن يستأتنوه يف القعود على اجل اد من غ  عذر، وأجا  للمؤم ني 

تهبوا من غ  االستٍذان ملا يعرض وم من حاجة وكان امل افقون إتا كانوا معه، فعرضت وم حاجة، 
، وع دما .ذهب (2)"استٍذانه. وإ  حنو هذا، تهب أبو جعفر بن جرير وأبو سليمان الدمشقي

،  ال يستأتنك الذين يؤم ون ابح(قوله: للطرب  جتده يرو  إبس اده عن ابن عباس رضي هللا ع  ما 
وَعَذر هللا املؤم ني، فقال: ف ذا .عيٌ  للم افقني حني استأتنوا يف الُقعود عن اجل اد من غ  ُعْذر، 

 ، ف ذا يُذهب دعوا ال سخ األصولية، ويبقى ال سخ[62]سورة ال ور: {َهُبوا َحىت  َيْسَتْأِتنُوهُ مَلْ يَذْ َ
 على مصطلغ الصحابة رضي هللا ع  م قائًما، فكل آية يُعمل هبا يف موضع ا. القرآين

 :، واستغالل املنحرفني لهعهجسامة اجلناية عند القول ابلنسخ األصو  يف غري موض
األصل يف القرآن أنه هدا لل اس، وهدا للذين آم وا، وهدا للمتقني، وع د تلك جيب أن أواًل:  

عمل ببعضه ويايك بعضه إال حسب واجب يؤخذ كاماًل، فال يؤخذ عضني، وال عزين، واألصل أال يُ 
هللا سبحانه و، عمل ببعض القرآنا مل ع الا مصلتً ابب ال سخ سيفً اَتذ بعض ال اس ، ولكن الوقت

يف حال الضع  كما وصفه يف حال القوة، ويف حال الشدة  نتعامل مع العامل و.عا  وص  ل ا كي 
لوص  يف حال ل  سخٌ كما وصفه يف حال الرخاء فال أييت من يزعم أن الوص  يف حال الرخاء 

 .ت ال كاعآاي . سخآايت الطالق يزعم أن الشدة، كما ال يتصور أن أييت من 
، األصل أن الاي.يب القرآين قائم على احلكمة واإلحكال، وهللا هو احلكيم اخلب  اللطي  البص اثنًيا: 

ومن أهم معامل احلكمة أن نُعِمل هذه اآلايت يف الواقع الذ  ي اسب ا، وأن نُطب  اآلية اليت .قابل ا يف 
الشرائع، وقرر.ه العقول، ونط  به أهل العلم احلالة اليت .الئم ا... تلك هو امل ط  الذ  جاءت به 

يف جممل كالم م، فال يُلجأ إ  ادعاء ال سخ الكلي إال ع د الت اقض الكلي أما ع د .عدد اجل ات، 
 و.   الوقائع، فكل آية معمول هبا يف جماوا، وهي م سوخة جزئًيا فيما يقابل ا.

 بكت العقل املسلم، ويزيده إرابكاً أمران:كان موضوع النسخ من أخطر املسائل اليت أر اثلثًا:  
                                                           

  .157بن اجلو   حتقي  آل  هو  صنواسخ القرآن ال (1 
  .158نواسخ القرآن البن اجلو   حتقي  آل  هو  ص (2 
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على التعري  املتأخر للمفاهيم والكلمات، فيأخذ كلمة  نسخ( وال يقع القرآنية صطلحات املإيقاري 
يستعملون مصطلغ ال سخ وف  املف ول يف نفسه إال التعري  األصويل، يف حني أن ابن عباس وأمقاله 

على القراءة والكتابة، مع أهنا .ستعمل  {اقرأَكلمة استعمل  القرآين ال األصويل، و.صور لو أن أحًدا 
 أ  حىت لو كانت من احلفظ. لو كانت من غ  كتابو  ،ع د السابقني يف محض القراءة

ع ه يف  اعلى الواقع املعاصر مع اختالف  االصطالحيةللمفاهيم  املتقدمنيإيقاري استعمال ومقل تلك 
ال .ستطيع البتة إيقاري املف ول املصطلحي وا.ني و دار اإلسالل، جزئيات مؤثرة مقل مف ول دار احلرب و 

وأىن لك أن .فعل تلك، وأنت جتد ابلصورة تاهتا اليت كان املتقدمون يوقعوهنا، الكلمتني هذه األايل 
كقر البلدان أأن كون ما يسميه البعض دار احلرب، و أن أكقر البلدان أما ً إلقامة دي ك قد يأحياً  

إقامة دي ك قد يكون ما يسميه البعض دار اإلسالل، ولذا ملت يف .فس  ال ساء إ  ك يف خطرًا علي
م العامل إ  دار عدل ودار ظلم، ف و أقرب للمفاهيم اليت هتم املسلم يف كيفية التعامل مع الواقع ي.قس
 .القائم
 : خطرانيف هذه املسألة  يربزرابًعا: 

آن الكرمي كمن يزعم أن ما يسميه آية السي  نس ت التعطيل لبعض نصوص القر اخلطر األول: 
آية، ومن العجيب أن مصطلغ آية السي  مل يرد عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم وال وردت 135

، وإن ك ت جتد اخلطط األم ية والعسكرية الواسعة يف القرآن كما جتد األمر كلمة سي  يف القرآن
 إبعداد القوة.
أتهيل من أييت إعادة كتاب هللا بعضه ببعض، فيزعم  اعم أن آية ال ساء يف   أن يضرباخلطر القاين: 

﴿۞ َوِإن الفاحشة .عارض آية ال ور، وال بد أن يكون أحدمها  س اً واآلخر م سوخاً، وأن قوله: 
 [٣٥﴾ ]محمد أۡلَۡعَلۡونَ ٱَوأَنُتُم  لس ۡلمِ ٱ﴿َفاَل هَتُِ و۟ا َوَ.ۡدُعۤو۟ا ِإَ  ، [٦١﴾ ]األنفال َوَا ۡجَ غۡ ٱَجَ ُحو۟ا لِلس ۡلِم فَ 

، من اآليتني يُعمل به يف موضعه مع أن ال سخ الوارد في ما إمنا جاء على سبيل ال سخ القرآين، وكلٌ 
يف  اإلفطار يف رمضانوالقوة، وآية حاليت اإلقامة آية الصيال يف ل عمِ كما نُ نُعِمل اآليتني مًعا  وملاتا 

 .موضع ا
صطاد به أب اء املسلمني للت رير هبم على أيد  امل ابرات الدولية ا يُ كً َر سألة شَ هذه امل صارتخامًسا: 

ُمي َ ﴿َوَمن القذرة أو على أيد  من .لعب هبم هذه امل ابرات، فيأ.ون للواحد فيقولون له:  مِ  ُكۡم  تَ َوو 
ُ مۗۡ  ۥفَِإن هُ  ايت وأقرابئه ويستدلون له ن مث يزيدونه خباالً فيسولون له هجر أبيه وأمه، [٥١﴾ ]املائدة ِم  ۡ

ُ مۡ  ۡع ُ ٱ﴿فَ : مقل قوله الوالء والرباء ويزعمون أن آايت التوبة نس ت ما قبل ا  ُ َ ٱِإن   ۡصَفغࣱۡ ٱوَ  َع  ۡ
 .امل اسب، مع أن ال سخ القرآين حيتم أن نعمل بكل آية يف موضع ا [١٣﴾ ]املائدة نيَ ۡلُمۡحِس ِ ٱ بُّ حيُِ 

املداه ة ملا يزعمه جوا  يأيت املراه  السياسي فيعطل آايت عدل ني ف ني: فوه ا .را املسلمني يقعون ب
ملا يزعمه من حترمي  والعفومن املصلحة السياسية، ويف مقابله أييت املتحمس ليعطل آايت الصفغ 
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كل آية يف موضع ا التطبيقي   يضعه ببعض، واملوف  من هللا بعضُ  كتابُ   بُ ضرَ هكذا يُ املداه ة.. 
 .ا وأش اصً  وحااًل  ومكا ً ا  ما ً امل اسب و

 :، وخطورتهتنبيه احملققني من علمائنا إىل عدم التعجل يف القول ابلنسخ
فوضع مكي على من مل يف م ابب ال سخ ح  الف م،  -ر  م هللا–.را التش يع من بعض علمائ ا 

خ فيه إمنا كل آية وال نس: "عن أحد األمقلة قاليشبه ما قرر.ه، و  ا.قعيدً ه( 437ت(بن أيب طالب 
يف حكم م فرد، ويف ص   غ  الص   اآلخر، فذكر ال سخ يف هذا وهم وغلط ظاهر وعلي ا أن نتبني 

 .(1 "احل  والصواب
 ودع ا اخذ أش ر مقال ادعي فيه ال سخ:

 آية السيف وحقيقة النسخ: 
شـــــــعار آية  يقة للدعوى اليت ترفع حتتال حقحمكمات يف مواضـــــــعهن، و  القوةآية آًيت العفو و 

 ، وجيب بيان حقيقة الكالم عنها:السيف
املتقدمني، في ب ي العمل بكل آية من هو ال س         خ القرآين الذ  درجت عليه ل ة ال س         خ ه ا فأواًل: 

هذه اآلايت املتقابلة حس               ب ابختال  احلال، ف جد آايت كق ة يف العفو يف القرآن الكرمي، وركا 
أهنا م س         وخة كا يس         ميه آية الس         ي ، وع د حترير الكالل يف تكر بعض املفس         رين املتقدمني في ا 

املوض    عني جتد أن ال س    خ املقص    ود ه ا ال س    خ القرآين، وهذا يعين أن كل آية يُعمل هبا يف موض    ع ا، 
 فاألو  ال يعمل هبا يف موق  احملاربة بل ابلقانية، كما أن القانية ال يعمل هبا يف موق  املساملة. 

ية الس    ي  اص    طالع حادث  وكون املص    طلغ حاداًث ال يعين قبوله وال عدل قبوله  اص    طالع آاثنًيا: 
ولك ه يرد إتا قضى على أصلٍّ من األصول، وأراه قد شوش على كق  من األصول  إت ال .وجد هذه 
الكلمة يف القرآن الكرمي، وقد اختل  الذين ُسوا آية يف القرآن نية الس              ي  يف حتديد هذه اآلية: 

 م أهنا اآلية اخلامس   ة من س   ورة التوبة، وتكر بعض    م أهنا اآلية التاس   عة والعش   رون م  ا، فذكر بعض   
 و عم بعض م أهنا مخس آايت.

كل ما تكر أنه م س        ور نية الس        ي  كآايت الص        رب، واإلعراض فإن ال س        خ في ا ليس على اثلقًا:  
فُيعمل نايت الص          فغ  اص          طالع املتأخرين بل على االص          طالع القرآين الذ  اعتمده املتقدمون،

واإلعراض يف وقت ا امل اس      ب، ويعمل ابألخرا يف وقت ا امل اس      ب، فال س      خ ه ا هعىن الت ص      يص، 
وار.بك بعض املتأخرين فجعلوه على اص         طالح م، ولذا قال ابن اجلو   عن بعض آايت الص         فغ: 

ومقل هذا  ،  غايةإبل ا وليس بصحيغ ألنه مل أيمر ابلعفو مطلقً  ،أهنا م سوخة نية السي   عم قول
 . (3 ، وحنوه قال الكرمي(2ال يدخل يف امل سور 

                                                           

 .350اإليضاع ل اسخ القرآن وم سوخه، ومعرفة أصوله واختال  ال اس فيه ملكي بن أيب طالب ص (1 
  .15 ص ملصفى أبك  أهل الرسور من علم ال اسخ وامل سورا (2 

  .54 صال اسخ وامل سور للكرمي  (3 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 339
 

 

 ،هللا أايليرجون ال ابلصرب وابمل فرة للذين وإمكانية الدعوة واحلوار حني الضع  والقلة  أمر هللارابًعا: 
 ذا ليس ف ،عدل إجياب األمر ابملعرو  وال  ي عن امل كر واجل اد وحنوها مث نس               ه إجياب تلكو 
 يظ ر لكوهبذا التحقي  نس   خ على اص   طالع املتقدمني، وإمنا هو  على اص   طالع املتأخرين، س   خٍّ ب 

 ، ويقرر ض     ع  ما وج به كق  من املفس     رين يف اآلايت اآلمرة ابلت في  أهنا م س     وخة نية الس     ي
م ان  أ ع ين  ال م ســـــ  » الزركش       ي هذه القاعدة أبهبى كالل، فيقول: ان  احل  ك  ع ف  و يـ ع ود  ه ذ  أ ل ة  ع ن د  الضـــــ 

ا  ب ب ه م  د  س  ايـ ف ة  ع ن د  ال ق و ة  ب ع و  م  و ل ي س  و ال م س  ايـ ف ة  ح ك  ًعا ال م س  س  م  ان  ال م ة  حل  ك  ا ك لٌّ ب ل  ال م س  ه م  نـ  م 
 .(1 " «و ق ت ه  يف  ام ت ث ال ه  جي  ب  

وقد يقول: " -ر ه هللا– ه (597 تاجلو    د الر ن بن مجال الدين أبو الفر  عبها هو و خامًسا: 
نس ت من القرآن  -وهي آية السي -تكر بعض من ال ف م له من  قلي التفس  أن هذه اآلية 

مث صار آخرها  س ًا ألووا، وهو قوله:  فإن اتبوا وأقاموا الصالة، وآ.وا  ،مائة وأربعًا وعشرين آية
، وهو يعين أن تلك سوء ف م ع د .طبي  ال سخ األصويل أما (2 "سوء ف موهذا  الزكاة ف لوا سبيل م(

 ع د .طبي  ال سخ القرآين فاألمر واضغ.
وال يقول مقل هذا تو علم، إمنا هو عن املوضع تا.ه: "ه ( 643 تالس او  علم الدين وقال 

 . (3 "خبط جاهل يف كتاب هللا
لشي ني إال أنه يُف م من كالم ما مدا ج اية وب ض ال ظر عن التفصيل الذ  هيل إليه كل من ا

 من خيبط يف القرآن خبط عشواء دون ف م متني للمراد اإلوي من اآلايت.
  كآايت الصرب واإلعراض  ،إهنا م سوخة نية السي  :قيل ،آايٌت كق ةٌ  آايت الصفغمقل سادًسا: 

فيعمل هبذه يف وقت ا  ،رآينعلى االصطالع القبل  ،فإن ال سخ في ا ليس على اصطالع املتأخرين
"ليس حكم ويقرر الزركشي تلك يف كالل متني، فيقول: امل اسب، ويعمل ابألخرا يف وقت ا امل اسب، 

 .(4 بل كل م  ما جيب امتقاله يف وقته" ،املسايفة  س ا حلكم املساملة
آلايت ابسم ال سخ، والتعب ات الباغية أظفارها يف مصادرة معاين ا ،اطٍةاخلف ال األ سابًعا: . شب

وال حتسب هذا است انة    بعض أهل العلم، أو .قلياًل من شأهنم، لكن احل  والعاطفة املتسرعة، 
أح  أن يتبع، والبحة العلمي يقتضي .قرير احلقائ ، وليس االنسياق وراء كالل يقرر عامل، فُيسكت 

أن كلمة  سي ( تاهتا مل .رد  أن .را وحسبكعن رده .بجياًل له، فأين .بجيل املعىن القرآين األصلي، 
وه ا نسجل االست كار العلمي الرصني الذ  ، (5 ، وملاتا حُيَم ل القرآن نتيجة األف ال اخلاطٍة؟يف القرآن

                                                           

  .42 /2الربهان يف علول القرآن  (1 

 .360ص  البن اجلو   نواسخ القرآن( 2 
 .(412مجال القراء وكمال اإلقراء  ص: (3 
 .  42 /2( الربهان يف علول القرآن 4 
 َفَما اْلَمْعىَن  "أَن   َحِفيظًا{ َعَلْيِ مْ  اكَ َأْرَسْل  خذ من هذه العجائب اليت وقع في ا ال بالء األتكياء الرفعاء أن الرا   تكر من معاين قوله: ََفما( 5 

ينِ  يف  ِإْكراهَ  اَل : َكَقْوِلهِ   َوُهوَ  الت  َويلِ   َتِلكَ  َعنْ  بَِزْجرِِهمْ  لَِتْشَتِ لَ  َأْرَسْلَ اكَ  اجل اد".. أفيستقيم تلك وما  نية بعده َهَذا ُنِسخَ  مثُ  [ 256: اْلبَ َقرَةِ ] الدِ 
 .  وما بعدها فيه؟ قبل هذه اآلية يف اجل اد
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قرره الطرب  ملا ف م من ال قل عن قتادة أبن هذه اآلية م سوخة، فقد روا عن قتادة: َفاع  ع  م 
 ،أن يعفو ع  م ويصفغ -عز تكره- يؤمر يومٍذ بقتاوم، فأمره هللا واصفغ إن  هللا حيب احملس ني{، ومل

ُ َ"براءة" فقال:  مث نسخ تلك يف  ُ ُِ  َوال اِبْليَ ْوِل اآلِخِر َوال حُيَر ُِموَن َما َحر َل ا قَا.ُِلوا ال ِذيَن ال يُ ْؤِمُ وَن اِب
]سورة  { أُو.ُوا اْلِكَتاَب َحىت  يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيدٍّ َوُهْم َصاِغُرونَ َوَرُسولُهُ َوال َيِديُ وَن ِديَن احلَْ ِ  ِمَن ال ِذينَ 

أن يقا.ل م حىت  صلى هللا عليه وآله وسلم[ ، وهم أهل الكتاب، فأمر هللا جل ث اؤه نبي ه 29التوبة: 
 .أو يقرُّوا ابجلزية ،يسلموا

دة غ  مدفوري إمكانُه، غ  أن ال اسخ الذ  ال فقال: "والذ  قاله قتا ،ورده الطرب  أبسلوبه احلكيم
شك فيه من األمر، هو ما كان  فًيا كل  معاين خالفِه الذ  كان قبله، فأم ا ما كان غ    ٍّ مجيَعه، 

. صلى هللا عليه وآله وسلمأو من رسوله  ،إال خبرب من هللا جل وعز ،فال سبيل إ  العلم أبنه  سخ
ُِ  َوال اِبْليَ ْوِل اآلِخِر{ داللٌة على األمر ب في معاين الص فغ وليس يف قوله: َقَا.ِلُ  وا ال ِذيَن ال يُ ْؤِمُ وَن اِب

وإت كان تلك كذلك، وكان جائزًا مع إقرارهم ابلص  ار، وأدائ م اجلزية بعد القتال، لعفو عن الي ود، وا
 ا، ما مل يَ ْ ِصُبوا حراًب دون أداء اجلزية، وهت عوا األمُر ابلعفو ع  م يف َغْدرة مهُّوا هبا، أو نكقةٍّ عزموا علي

ُِ  َوال اِبْليَ ْوِل اآلِخِر{  ،الال َمِت ممن األحكال  مل يكن واجبا أن حيكم لقوله: َقَا.ُِلوا ال ِذيَن ال يُ ْؤِمُ وَن اِب
 .(1 َفاع  ع  م واصفغ إن هللا حيب احملس ني{ :اآلية، أبنه  سخ قوله

هذه السورة من أواخر السور نزواًل، فكي  يقول: إن ن ال قل عن قتادة فيه لبس  إت وال شك ع د  أ
أراد ابل سخ ما هو معلول ع د السل  من الت صيص والتقييد،  -ر ه هللا-مل يؤمر بقتال.. ولعل قتادة 
 .وليس كع اه ع د املتأخرين

رفة القرآنية في سورة النساء، أشرت له في كتابي في بصائر المع ومن أمثلة ذلك مثالٌ ثامنًا: 
 :}فَأَْعِرْض َعْنه ْم{وهو قوله تعالى: 

.بصر  بضرورة التعامل مع م وف  مبدأ اإلعراض ع  م، وهذا يقتضي ثالثة أمورٍّ جمتمعة: عدل  
االلتفات وذرهم وعبق م الكالمي، وعدل إاتحة الفرصة وم ل شر .رهاهتم، وعدل .وليت م امل اصب 

 ص  املسلم. احلساسة يف ال
وهذا األمر َفأعرض ع  م{ يعطي جماالً واسعاً للتعامل مع الفٍات امل تلفة م  م، فبعض هذه 
الفٍات ال بد من اإلعراض ع  ا بسايها وعدل فضح ا  إت تلك طري  الستدرار .وبت ا ورجوع ا 

ر من جعل ا إ  رهبا، وبعض الفٍات يكون اإلعراض ع  ا بعدل إعطائ ا قيمة يف اجملالس، واحلذ
 ..تبوأ مراكز التوجيه، واحلذر من ُتكي  ا من امل اصب احلساسة املؤثرة يف ص اعة القرار

جعل م يزعمون  -ر  م هللا–وه ا هك ك أن .سجل أن استحوات فكرة ال سخ على بعض علمائ ا 
 الرد، فرد ت ابألمر جب اد امل افقني، وفوق تلك حاول الف ر ر ه هللاس ِ أن هذه اجلملة احملكمة نُ 

ْعرَاِض َعِن اْلُمَ اِفِقنَي يف  رداً  اد من وهج قول القائلني ابل سخ فقال: "قَاَل اْلُمَفسِ ُروَن: َكاَن اأْلَْمُر اِبإْلِ
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ْساَلِل، مُث  ُنِسَخ َتِلَك بَِقْولِِه:  َوَهَذا [ 9، التحرمي: 73]التوبة:  {جاِهِد اْلُكف اَر َواْلُم اِفِقنيَ َابِْتَداِء اإْلِ
اِد ْمِر بَ ْعَد َتِلَك اِبجلِْ َ اْلَكاَلُل ِفيِه َنَظٌر، أِلَن  اأْلَْمَر اِبلص ْفِغ ُمْطَلٌ  َفاَل يُِفيُد ِإال  اْلَمر َة اْلَواِحَدَة، فَ ُوُروُد اأْلَ 

 ، وبعض الردود .ؤكد مذهب املردود عليه.اَل َيُكوُن َ ِسً ا له"
ألصويل غ  وارد، وأما كع اه العريب الذ  ف مه الصحابة رضي هللا أنت .را أن ال سخ ه ا كع اه ا

 آية ج اد امل افقني مكملة آلية اإلعراض ع  م، بل موضحة وا.إن ع  م ف عم، إت 
 دعاوا ال سخ نية السي  وهي ثالث وستون دعوا -ر ه هللا– يد  فصل الدكتور مصطفىاتسًعا: 
 ، وبني اخللل الذ  اعاياها إال أنه كان هكن أن جُيمل تلك يفمن كتابه يف ال سخ صل الرابعيف الف

قانون واحد هو القانون الكب  الذ  علم ا إايه حدية عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا ع  ما 
  م الً اي قول. هبذا أُهلكت األمم من قبلكم: ابختالف م حي ما قال ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم: 

ُب بعُضه بعضاً، إمنا نزل يصدق على أنبيائ  . إن القرآن مل ي  زل يُك ذِ  م، وضرهِبم الكتَب بعَض ا ببعضٍّ
، وسب  أن قررت يف هذا ما ج لتم م ه فردوه إ  عاملِه((بعُضه بعضاً، فما عرفتم م ه فاعملوا به، و 

، وه ا فإن رآنقانونٍّ يف عصمة اإلنسان من الضالل يف ف م الق أعظمَ أن هذا احلدية هقل الكتاب 
آية احملاربة وا موقع ا امل اسب الطارئ كما أن آية املساملة هي السمة الشاملة الدائمة، فكي  جُيعل 
األمر الطارئ قاضًيا على األمر الدائم؟ وكذلك كي  هكن أن يُتصور جعل األمر الدائم قاضًيا على 

 األمر الطارئ؟. 
، وكي  يستطيع (1)اليت . في وقوري ال سخ يف القرآن اسة املقابلةعاشرًا: بذا .راين ال أميل أيًضا مع احلم

اإلنسان أن يقول تلك وآية سورة البقرة صرحية يف إثبات ال سخ، فالف م املتأخر لل سخ ال يل ي مف ول 
  ال سخ القرآين الذ  أثبته املتقدمون.

 ويل ص فضيلة الشيخ الطالب  يدان وفقه هللا هذه القاعدة فيقول:
 أوسُع من مع اُه ع د اخلل    خ ع د علماء السل  وال س

 َفَ ص ُصوا اآلَ  بِِه َوقَ ي ُدوا      ُدوا     إْت لَُ ًة َمْدلوَلُه َقْد قصَ 
 من أنواع النسخ: 

 :(2)ها ببعضنسخ شرائع األنبياء بعض   األول:
متأخر  أن حيل نيب   الكلية ملا جاءت به الشرائع السابقة، بل املراد اإل الةُ  وال سخ ه ا ليس 

عليه -عبادات، فإن شريعة إبراهيم مع احملافظة على جوهر الرسالة من العقائد وال ،متقدل مكان نيبٍّ  
إ  عبادة هللا وحده، وبقية أركان اإلهان الستة، وكانت .تضمن أصول  كانت .دعو  -السالل

مة إ  ال يب املتأخر، ابإلضافة كالصلوات، فال سخ ه ا يقتضي رجوري األ  ،احملرمات، وأصول العبادات
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َِلُكل ٍّ َجَعْلَ ا ِمْ ُكْم ِشْرَعًة  :إ  أنه ركا نس ت أحكال عملية محددة، وهذا معىن قوله .عا 
َ اًجا{ ]املائدة:   [.48َوِم  ْ

يف شريعة سابقة، ف سخ هللا حتتم ومن هذا ال وري أييت نسخ حكمٍّ يف شريعة الحقة حلكم 
يَِة: ََتِلَك ََتِْفيٌ  من ربكم ور ة{دية( ابلعفو، وَ   قوًدا أو اْلِقَصاصِ   ، ِلَذِلَك قَاَل َعِقَب َ.ْشرِيِع الدِ 

ُ ِبِه أَْمرًا ِإمْجَالِي ا مث نسخ ك س ه التوجه إ  بيت اْلُمَقد ِس اِبْلَكْعَبِة فَِإن  تَ   ُ ِلَك َكاَن وََكَذِلَك َما أََمَرَ  ا
َ ا ِمْن قَ  َلُه وََكَ ْسِخ َصْوِل يَ ْوِل َعاُشورَاَء ِبَرَمَضانَ َواِجًبا َعَلي ْ  .(1 ِضي ِة أَْمرِِه اِب. َِبارِي اأْلَنِْبَياِء قَ ب ْ

َلةً .َ ْرَضاَها فَ َولِ  َوْجَ َك  جل تكره:هللا  فقد قال ََقْد نَ َرا .َ َقلَُّب َوْجِ َك يف الس َماِء فَ َل ُ َول ِيَ   َك ِقب ْ
ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه{ ]البقرة: َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَ  يف القرآن ما يش  و  [144اِل َوَحْيُة َما ُك  ْ

َ ا ِإال  إ  أن امل سور من القبلة كان اثبًتا أبمر هللا  إت يقول هللا:  َلَة ال يِت ُكْ َت َعَلي ْ ََوَما َجَعْلَ ا اْلِقب ْ
َقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيِه{ ]البقرة: لِ َ ْعَلَم َمْن يَ ت ِبُع الر ُسوَل ٍِ نْ   .[143 يَ   ْ

 .امل سور غ  مذكور يف القرآن ه او.الحظ أن 
 :ودع، ولكنه حمدوهذا جائز وواق وقوع النسخ يف جزئيات الشريعة، :الثاين

 : ومن أمقلته
 ََعِلمَ حترمي األكل والشرب ملن  ل ليل رمضان حىت أابع هللا وم تلك فقال: املقال األول: 

ُتْم ََتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْ ُكْم فَاآْلَن اَبِشُروُهن  َوابْ تَ ُ وا مَ  ُ أَن ُكْم ُك  ْ  ُ ُ َلُكْم ا  ُ ا َكَتَب ا
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلفَ  فََأاَبَع  ،[187ْجِر{ ]البقرة: وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىت  يَ تَ َبني 

َلُه، َرِضَي -اْلرَبَاِء وقد روا الب ار  تلك عن  اأْلَْكَل َوالشُّْرَب َواجلَِْمارَي يف لََيايل الص ْوِل بَ ْعَد ال   ْوِل َوقَ ب ْ
ُ ُ َعْ هُ  َفَحَضَر اإِلْفطَاُر  ،ًماَكاَن َأْصَحاُب مُحَم دٍّ صلى هللا عليه وسلم ِإَتا َكاَن الر ُجُل َصائِ   :قَالَ  -ا

َلَتهُ فَ َ اَل قَ ْبَل َأْن ي ُ  ، َواَل يَ ْوَمُه َحىت  ُهِْسَي َوِإن  قَ ْيَس ْبَن ِصْرَمَة األَْنَصارِ   َكاَن َصائًِما ْفِطَر ملَْ أَيُْكْل لَي ْ
 اَل َوَلِكْن أَْنطَِلُ  َفَأْطُلُب َلَك ، وََكاَن فَ َلم ا َحَضَر اإِلْفطَاُر أََ.ى اْمَرأََ.ُه فَ َقاَل َوَا أَِعْ َدِك َطَعاٌل قَاَلتْ 

َبًة َلَك فَ َلم ا انْ َتَصَ  ا ا رَأَْ.ُه قَاَلْت َخي ْ َ اُه َفَجاَءْ.ُه اْمرَأَ.ُُه فَ َلم  ل   َ اُر ُغِشَي َعَلْيِه يَ ْوَمُه يَ ْعَمُل فَ َ َلبَ ْتُه َعي ْ
َلَة الصِ َياِل الر َفُة ِإَ  ِنَساِئُكْم{ َفذُِكَر َتِلَك لِل  يبِ  صلى هللا عليه وسلم فَ  َ زَ  َلْت َهِذِه اآليَةُ َُأِحل  َلُكْم لَي ْ

َ َلُكُم اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخْلَيْ  ، ِط اأَلْسَوِد{فَ َفرُِحوا هِبَا فَ َرًحا َشِديًدا َونَ زََلْت َوَُكُلوا َواْشَربُوا َحىت  يَ تَ َبني 
ُث َعْن أَبِيِه عن  -ر  ما هللا– وروا أ د بس د حس ه األر ؤوط َعْبَد هللِا ْبَن َكْعِب ْبِن َماِلكٍّ ، حُيَدِ 

َوال ِ َساءُ ، قَاَل : َكاَن ال  اُس يف َرَمَضاَن ِإَتا َصاَل الر ُجُل ، فََأْمَسى فَ َ اَل َحُرَل َعَلْيِه الط َعاُل ، َوالش رَاُب ، 
َلةٍّ ، َوَقْد َحىت  يُ ْفِطَر ِمَن اْلَ ِد ، فَ َرجَ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم َتاَت لَي ْ  ُ َع ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب ِمْن ِعْ ِد ال  يبِ  َصل ى ا

َقَع هِبَا ، َسِ َر ِعْ َدُه فَ َوَجَد اْمَرأَ.َُه َقْد َ َمْت ، َفَأرَاَدَها فَ َقاَلْت : ِإين ِ َقْد منُْت ، قَاَل : َما منِْت مُث  وَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسل َم فََأْخربََ َوَصَ َع كَ   ُ ُ .َ َعاَ  ْعُب ْبُن َماِلكٍّ ِمْقَل َتِلَك ، فَ َ َدا ُعَمُر ِإَ  ال  يبِ  َصل ى ا  ُ : ُه فَأَنْ َزَل ا
ُتْم ََتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْ ُكْم{ ُ أَن ُكْم ُك  ْ  ُ  .ََعِلَم ا

يف احلدية ما يش  صراحة إ  أن ه اك آية م سوخة، بل مال الشراع إ  وكما .را فليس 
فَا.  َفَقِت الر َِوااَيُت فيقول: " -ر ه هللا–نقل تلك ابن حجر تلك كان من بقااي شرائع سابقة، و أن 

َوقُ يِ َد  ،ُهَو اْلَمْشُ وُر يف َحِديِة َغْ ِهِ  يف َحِديِة اْلرَبَاِء َعَلى َأن  اْلَمْ َع ِمْن َتِلَك َكاَن ُمَقي ًدا اِبل   ْوِل َوَهَذا
َكاَن ال  اُس َعَلى َعْ ِد   :بن َعب اسٍّ ِبَصاَلِة اْلَعَتَمِة َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد بَِلْفظِ ااْلَمْ ُع من َتِلك يف َحِدية 

ُ ُ َعَلْيِه َوَسل َم ِإَتا َصل ُوا اْلَعَتَمَة  ُِ  َصل ى ا َحُرَل َعَلْيِ ُم الط َعاُل َوالش رَاُب َوال ِ َساُء َوَصاُموا ِإَ  َرُسوِل ا
َوَهَذا َأَخصُّ ِمْن َحِديِة اْلرَبَاِء ِمْن َوْجهٍّ آَخَر َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن ، َأيب ُهَريْ رَةَ َوحَنُْوُه يف َحِديِة  ،اْلَقابَِلةِ 

َا ُهَو اِبل   ْوِل َكَما يف َسائِِر  ،ا َمِظ  َة ال   ْوِل َغالًِباتََكَر َصاَلَة اْلِعَشاِء ِلَكْوِن َما بَ ْعَدهَ  َوالت  ْقِييُد يف احْلَِقيَقِة ِإمن 
َ السُّدِ  ُّ َوَغْ ُُه َأن  َتِلَك احْلُْكَم َكاَن َعَلى َوْفِ  َما ُكِتَب على أهل اْلكتاب َكَما  ،اأْلََحاِديةِ  َوَبني 

ُكِتَب َعَلى ال  َصاَرا الصِ َياُل وَُكِتَب َعَلْيِ ْم َأْن اَل أَيُْكُلوا   :رِيِ  السُّدِ  ِ  َوَلْفظُهُ أخرجه بن َجرِيرٍّ ِمْن طَ 
َحىت  أَقْ َبَل َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر  ،َواَل َيْشَربُوا َواَل يَ ْ ِكُحوا بَ ْعَد ال   ْوِل وَُكِتَب َعَلى اْلُمْسِلِمنَي أَو اًل ِمْقُل َتِلكَ 

ْساَلِل يَ ْفَعُلوَن َكَما يَ فْ َفذَ  َعُل أَْهُل َكَر اْلِقص َة َوِمْن َطرِيِ  ِإبْ رَاِهيَم الت  ْيِميِ  َكاَن اْلُمْسِلُموَن يف َأو ِل اإْلِ
يِة َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص اْلِكَتاِب ِإَتا َ َل َأَحُدُهْم مَلْ َيْطَعْم َحىت  اْلَقابَِلةَ َويُ َؤيِ ُد َهَذا َما َأْخَرَجهُ ُمْسِلٌم ِمْن َحدِ 

 .(1 "َمْرُفوًعا َفْصُل َما َبنْيَ ِصَياِمَ ا َوِصَياِل َأْهِل اْلِكَتاِب َأْكَلُة الس َحرِ 
نسخ حد القذ  يف ح  الزو  القات  إ  .طبي  ما يدخل حتت الت صيص: مقل املقال القاين: 

 .في طب  عليه ف م السل  لقرآين،، وهو من أنواري ال سخ اَتصيصاللعان بني الزوجني ف و .شريع 
َأملَْ .َ َر ِإَ  ال ِذيَن الوارد يف قوله جل تكره:  حظر القتالما يدخل حتت التقييد: مقل : القالةاملقال 

 َعَلْيِ ُم َفَ َلم ا ُكِتبَ { فإنه نسخ كا يف اآلية نفس ا: ا الص اَلَة َوآ.ُوا الز َكاةَ ِقيَل َوُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُمو 
ُِ  أَْو َأَشد  َخْشَيًة{ ]ال ساء:  ُ ْم خَيَْشْوَن ال  اَس َكَ ْشَيِة ا  سخ األصويل الف، [77اْلِقَتاُل ِإَتا َفرِيٌ  ِم  ْ

است دال القوة العسكرية إل الة الباطل مل يكن محظورًا يف ف ،ليس موجوًدا ه ا بل هو ال سخ القرآين
اإلطالق، بل كان مشروًعا يف شريعة موسى عليه الصالة والسالل مقاًل، الشرائع السابقة على سبيل 

 يف اإلسالل:ألن األصل   فيمكن أن يُقال، أبن الصحابة رضي هللا ع  م ُمِ عوا من هذا اخليار ابتداء
م يف اللجوء إ  القوة الضرورية، تن والسلم والدعوة حىت إتا ما سدت كل سبيلٍّ أمال احلركة السلمية أُ 

 ويظل حكم امل ع من القتال ساراًي ليستعمل يف الظرو  املشاهبة لتشريعه.
ََيْسأَُلوَنَك َعِن إابحة اخلمر املف ومة من آييت البقرة وال ساء يف قوله .عا : امل سأ: مقل : املقال الرابع

، وقوله: [219ُ َما َأْكرَبُ ِمْن نَ ْفِعِ َما{ ]البقرة: اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِ َما ِإمْثٌ َكِبٌ  َوَمَ اِفُع لِل  اِس َوِإ ُْ 
بقوله:  [43َاَيأَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا اَل .َ ْقَربُوا الص اَلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرا َحىت  .َ ْعَلُموا َما .َ ُقوُلوَن{ ]ال ساء: 

                                                           

 .  (130 /4فتغ البار  البن حجر  (1 
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َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَ  { ِل الش ْيطَاِن فَاْجَتِ ُبوهُ ْنَصاُب َواأْلَْ اَلُل رِْجٌس ِمْن َعمَ َاَيأَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ِإمن 
  .[90]املائدة: 

على الف م األصويل بل امل سور حكم ظ ر في ا ولك ك ال جتد ه ا آية م سوخة العمل بصورة كاملة 
فإمث اخلمر ، مع بقاء تلك احلكم بصورة ما، أ  آية تكرت في ا اإلابحة مصرحة مث جاء التحرمي بعدها

ف م ف  مف ول اإلابحة يف غ  تلك الوقت أكرب، وحترهه ع د قرابن الصالة صحيغ، والذ  نسخ هو
وألن كف ول امل الفة ال أكقر،  إمنا كان احللية املؤقتة يف سورة ال ساء احلِلِ ية من سورة البقرة، وف م

فاح تكر اخلمر قرآين  نسخ ك ه لو وال ي طب  على هذا .عري  ال سخ األصويل، األصل اإلابحة، 
وامليسر يف  البقرة( تكرًا ي فر م  ما ومل حيرم ما .صرحًيا، مث حرل اخلمر ع د قرب الصالة ومواضع ا 

 .مث صرع ابلتحرمي يف سورة املائدةيف سورة ال ساء 
ل سبي علىنسً ا أصولًيا وهبذا التقرير ال نستيطع إدرا  هذه اآلايت ضمن اآلايت امل سوخة 

، أََمَر ِبِه ِلَسَببٍّ مُث  يَ ُزوُل الس َببُ اإلطالق، وهذا هو تا.ه الذ  ُساه بعض أهل العلم ابمل سأ، وهو ما 
محاواًل أن حيرره، إال أن بعض اخللل اعايا تلك التحليل فيما يظ ر يل،  الربهاني يف شوعاجله الزرك

ُِ  َوحَنْوِِه ِمْن َعَدِل أْلَْمِر ِحنَي الض ْعِ  َواْلِقل ِة ابِ ف و مقل له اب لص رْبِ َواِبْلَمْ ِفرَِة لِل ِذيِن يَ ْرُجوَن ِلَقاَء ا
َس بَِ ْسخٍّ ِإجَياِب اأْلَْمِر اِبْلَمْعُروِ  َوال   ْ ِي َعِن اْلُمْ َكِر َواجلَِْ اِد َوحَنِْوَها مُث  َنَسَ هُ إجياب لذلك َوَهَذا لَيْ 

َا  ها{ فَاْلُمْ َسُأ ُهَو اأْلَْمُر اِبْلِقَتاِل ِإَ  َأْن يَ ْقَوا أَو نسء كما قال .عا : َأو ن سهُ يف احْلَِقيَقِة َوِإمن 
، مث قال الزركشي بعد تلك: اْلُمْسِلُموَن َويف َحاِل الض ْعِ  َيُكوُن احْلُْكُم ُوُجوَب الص رْبِ َعَلى اأْلََتا

َ َضْعُ  َما وَِ " َا َمْ ُسوَخٌة َوهِبََذا الت ْحِقيِ  .َ َبني  َج بِِه َكِقٌ  ِمَن اْلُمَفسِ رِيَن يف اآْلاَيِت اآْلِمرَِة اِبلت ْ ِفيِ  َأهن 
ُب اْمِتقَالُُه يف  َوْقتٍّ َما لِِعل ةٍّ ِنيَِة الس ْيِ  َولَْيَسْت َكَذِلَك َبْل ِهَي ِمَن اْلُمْ َسِأ ِكَْعىَن أَن  ُكل  أَْمرٍّ َوَرَد جيَِ

َا ال  ْسُخ اإْلِ َ .ُوِجُب َتلِ  َتِقُل اِبنِْتَقاِل .ِْلَك اْلِعل ِة ِإَ  ُحْكمٍّ آَخَر َولَْيَس بَِ ْسخٍّ ِإمن  اَلُة َحىت  َك احْلُْكَم مُث  يَ   ْ
وِل األضاحي من اَل جَيُوَ  اْمِتقَالُُه أََبًدا َوِإَ  َهَذا َأَشاَر الش اِفِعيُّ يف الر َِساَلِة ِإَ  ال   ْ ِي َعِن ادِ َخاِر حلُُ 

ْتُن ِفيِه فَ َلْم جَيَْعْلُه َمْ ُسوًخا َبْل ِمْن اَبِب َ َواِل احْلُْكِم ِلَزَواِل ِعل ِتِه حىت  لو فاجأ أجل الرأفة مُث  َوَرَد اإْلِ
لذين آم وا عليكم ومن هذا قوله .عا : َاي أي ا ا، أَْهَل َ ِحَيةٍّ مَجَاَعٌة َمْضُروُروَن .َ َعل َ  أِبَْهِلَ ا ال   ْ يُ 

، ِن امل كرأنفسكم{ اآْليََة َكاَن َتِلَك يف ابِْتَداِء اأْلَْمِر فَ َلم ا َقِوَ  احْلَاُل َوَجَب اأْلَْمُر اِبْلَمْعُروِ  َوال   ْ ُي عَ 
 ُ ُ ْساَلُل  َواْلُمَقا.َ َلةُ َعَلْيِه مُث  َلْو فُِرَض ُوُقورُي الض ْعِ  َكَما َأْخرَبَ ال  يبُّ َصل ى ا َعَلْيِه َوَسل َم يف قَ ْولِِه: "بََدأَ اإْلِ

ُ َعَلْيِه َوَسل َم: َغرِيًبا َوَسيَ ُعوُد َغرِيًبا َكَما بََدأَ" َعاَد احْلُْكُم َوقَاَل َصل    ُ فَِإَتا رَأَْيَت َهًوا ُمت  بَ ًعا َوُشح ا   ى ا
 ((.َلْيَك خِبَاص ِة نَ ْفِسكَ ُمطَاًعا َوِإْعَجاَب ُكلِ  ِت  رَْأ ٍّ ِبرَأْيِِه فَ عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم ِحنَي َضْعِفِه َما يَِليُ  بِ   ُ ِتْلَك َوُهَو ُسْبَحانُُه َو.َ َعاَ  َحِكيٌم أَنْ َزَل َعَلى نَِبيِ ِه َصل ى ا
 َهَذاِن احْلُْكَماِن َأْعيِن اْلَمْسأََلَة ِعْ َد َويَ ُعودُ  ...احْلَاِل رَأَْفًة ِكَْن .َِبَعُه َوَرْ ًَة ِإْت َلْو َوَجَب أَلَْوَرَث َحَرًجا 
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َمِة َبْل ُكل  الض ْعِ  َواْلُمَسايَ َفَة ِعْ َد اْلُقو ِة ِبَعْوِد َسَبِبِ َما َولَْيَس ُحْكُم اْلُمَسايَ َفِة َ ِسً ا حِلُْكِم اْلُمَسالَ 
ُب اْمِتقَالُُه يف َوْقِتهِ  ُ َما جيَِ  .(1 "ِم  ْ

 إال أنين سأحاول الزايدة يف جتويد هذا التحرير، فال سخ القرآين ي قسم إ :  ف ذا كالل محرر،
  .مقل نسخ استقبال القبلة، ومقل نسخ الشريعة للشريعةللحكم نسخ كلي 

، و.فس  املب م، و.بيني اجململ، واألمقلة اليت ونسخ جزئي مقل َتصيص العال، و.قييد املطل 
دخل يف هذا القسم، وأخباره أبن العفو خاص بوقت الضع  ليس .كاد كل ا . -ر ه هللا–مقل هبا 

دقيًقا، بل السلم والعفو وامل فرة للذين ال يرجون أايل هللا.. كل تلك هو األصل، مث قد يُعمل ب   
، وهو كذلك -ر ه هللا–األصل يف موضعه، وه ا قد يسمى غ  األصل م سأ كما فعل الزركشي 

يش ون إليه ابل اسخ، وكال التسميتني يف مكاهنا الصحيغ، فإنه  ع د ، ولك ك .را املتقدمني
ال اسخ ه ا م سأ ابعتبار عدل .شريعه يف  من ما من البعقة ال بوية مث نزل .شريعه بعد، ولك ه بعد 
أن ي زل يعمل به يف موضعه، ويبقى الساب  معمواًل به يف موضعه امل اسب، فعادت .سمية الساب  

إ   سخ، وع د ال ظر جتد العالقة إما َتصيص لعال، أو .قييد ملطل ، أو .بيني  إ  م سور والالح 
 جململ، أو .فس  ملب م.

  :ويتضغ التقرير من خالل
املقال القالة: روا أ د بس د على شرط الشي ني كما يقول األر ؤوط، ورواه ال حاس يف 

ِ ْبن ُعمَ عن  -وهذا لفظه–ال اسخ وامل سور   ُ َ.اَل ََوِإْن .ُ ْبُدوا َما يف أَنْ ُفَسُكْم  رضي هللا ع  ما رَ َعْبد ا
ُ ُ{ ]البقرة:  َ اُه فَ بَ َلَغ َص ِ  ،[284أَْو َُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم بِِه ا يَ ْرَحُم يُعُه اْبَن َعب اسٍّ فَ َقاَل: "َفَدَمَعْت َعي ْ

ُ َأاَب َعْبِد الر ْ َِن َصَ َع َكَما َصَ َع َأْصَحابُ   ُ َ ا اآْليَُة  ا مُحَم دٍّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم ِحنَي أُْنزَِلْت َوَنَسَ ت ْ
َ ا َما اْكَتَسَبْت{ ]البقرة:  ُ نَ ْفًسا ِإال  ُوْسَعَ ا َوَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ  ُ   .[286ال يِت بَ ْعَدَها َاَل يَُكلِ ُ  ا

َ ا نَ َزَلْت بُِ ْسَ ِتَ ا َسَواًء " وبعد أن روا ال حاس تلك بس ده عل  عليه فقال: َمْعىَن َنَسَ ت ْ
 . (2 "اِسِخ َواْلَمْ ُسوِر يف َشْيءٍّ َولَْيَس َهَذا ِمَن ال   

ال ير.ضي .طبي  مصطلغ املتأخرين على مقل  -ر ه هللا–وحسبك أن .درك أن ال حاس 
 دقي .هذه املواضع، وكتابه جدير ابملدارسة جلمعه بني الرواية، والتحليل ال

وف  مف ول  ل: إن رخصة التيمم نس ت عزهة الوضوءو ق.أن لك هكن ولزايدة التقرير: فإنه 
إن ال وري القاين من كفارة الظ ار مقالً نس ت مقل تلك هكن لك أن .قول: ، و ال سخ القرآين
 ، لكن تلك ال هكن .قريره وف  مف ول ال سخ األصويل.ال وري األول

 

                                                           

 .  (42 /2الربهان يف علول القرآن  (1 
 .  (276ال اسخ وامل سور لل حاس  ص: (2 
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 يف القرآن اجمليد: احلكم منسوخة التالوة  ةاثبتوجود آًيت الثالث: 
لتوسع م يف مف ول   م  ا قَر القدماءُ كْ فأَ  ر إ  وجودها، واختلفوا يف عددها،ذهب اجلم و ف
فم  م  ،األصوليني يف ال سخ فطبقوا على ما تكره املتقدمون اصطالعَ  ،وجاء بعض املتأخرين ،ال سخ

قيل يف قوله "حىت قال الزركشي:  ،فقللوا م ه ،  األمركق ، وم  م من حق  من .وه م أن امل سورَ 
ألن القرآن  سخ م يمن على   ل من القرآنقُ ومل ي َ  ،[106ََما نَ ْ َسْخ ِمْن آيَةٍّ{ ]البقرة:  :.عا 

بني  هللا  ،فمعلوٌل وهو قليلٌ  ،وم سورٍّ  ،وليس أييت بعده  سٌخ له، وما فيه من  سخٍّ  ،كل الكتب
 والفرارِ  ،ةد  والعِ  ،صلى هللا عليه وآله وسلمالصدقة ع د م اجاة الرسول  ك سخِ   ،ه ع د م سوخه س َ 

َوِمْ ُه  ،ُم َسأ علم أن غالب تلك من ال ،فمن حتق  علمًا ابل سخ ،وأما غ  تلك ،يف اجل اد وحنوه
اِحَشِة فَ بَ ي   َ ْتُه السُّ  ُة وَُكلُّ َما يف اْلُقْرآِن ٍِ ا َما يَ ْرِجُع لِبَ َياِن احْلُْكِم اْلُمْجَمِل َكالس ِبيِل يف َح ِ  اآْل.َِيِة اِبْلفَ 

َ يُْدَعى َنْسُ ُه اِبلسُّ  ِة ِعْ َد َمْن يَ رَاُه فَ ُ َو بيان حلكم اْلُقْرآِن َوقَاَل ُسْبَحانَُه: ََوأَنْ زَْلَ ا إِلَْيَك ال ذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
َا ُهَو نَ ُه َكِقٌ  ِمَن اْلُمَفسِ رِيَن فَ َليْ لل اس{، َوأَم ا اِبْلُقْرآِن َعَلى َما ظَ    ٌأ َوأَتِْخٌ  َأْو جُمَْمٌل سَس بَِ ْسخٍّ َوِإمن 

َ ُه َوَبنْيَ أَو ِلِه ِخطَاُب َغْ ِِه َأْو خَمُْصوٌص ِمنْ  َر بَ َيانُُه ِلَوْقِت احْلَاَجِة َأْو ِخطَاٌب َقْد َحاَل بَ ي ْ  ُعُمولٍّ أَْو أُخِ 
 اص ٍّ أَْو ِلُمَداَخَلِة َمْعىًن يف َمْعىًن َوأَنْ َوارُي اخلِْطَاِب َكِق ٌَة َفظَ ُّوا َتِلَك َنْسً ا َولَْيَس بِِه َوأَن هُ ُحْكٌم َعال  خلَِ 

ُ ِحْفظَُه فَ َقاَل .َ َعاَ : َإِ   ُ  حَنُْن نَ ز ْلَ ا    اْلِكَتاُب اْلُمَ ْيِمُن َعَلى َغْ ِِه َوُهَو يف نَ ْفِسِه ُمتَ َعاِضٌد َوَقْد .َ َو   ا
 .(1 الذ ِْكَر َوِإ   له حلافظون{"

ن أشار إ  قلة امل سور السيوطي  أن عدد اآلايت امل سوخة احلكم .سعة عشر، ، ورجغ (2 ٍو
 : -ر ه هللا–واُسع لعبارة السيوطي بعد أن جعل ا ابن العريب إحدا وعشرين آية، 

، ال  ْسِخ يف َغْ َِها وَخًة َعَلى ِخاَل ٍّ يف بَ ْعِضَ ا اَل َيِصغُّ َدْعَوافَ َ ِذِه ِإْحَدا َوِعْشُروَن آيًَة َمْ سُ "
َ ا قَ ْولُُه .َ َعاَ   ْحَكاُل َفَصاَرْت .سعة َعْشَر َوُيَضمُّ إِلَي ْ : َفَأَيْ َ َما َواأْلََصغُّ يف آيَِة ااِلْسِتٍَْذاِن َواْلِقْسَمِة اإْلِ

{ عَ   ُِ َا َمْ ُسوَخٌة ِبَقْولِِه: َفَ َولِ  َوْجَ َك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِل{.ُ َولُّوا فَ َقم  َوْجُه ا  َلى رَْأِ  اْبِن َعب اسٍّ َأهن 
 :فقال– ُه هللاُ .عاَ  ر -اإلماُل السيوطي ، مث نظم ا (3 "اآلية فَ َتم ْت ِعْشُرونَ 

ْ ُسْوٌر ِمْن َعَددٍّ َقْد أْكقَ َر ال    - 1
َ
 ا ِفيِه آايً لَْيَس .َ ْ َحِصرُ .. وأْدَخُلو .اُس يف امل

اُق والُكرَبُ .وَهاَك حَتْرِيَر آ ٍّ ال َمزِيَد َوَا - 2  .. ِعْشرِيَن َحر َرَها احلُذ 
ْرُء كاَن وِإنْ  - 3

َ
ْوِت مُحَْتِضرُ .آُ  الت  َوُجِه َحْيُة امل

َ
 .. يُوِصي ألْهِليِه ِعْ َد امل

 .. وِفْديَةٍّ ِلُمِطيِ  الص ْوِل ُمْشَتِ رُ .َرَفةٍّ وُحْرَمُة األْكِل بَ ْعَد ال   ْوِل َمْع  - 4
 .. ويف احلَراِل ِقَتاٌل لُ َ  َكَفُروا.وَح ُّ .َ ْقَواُه ِفيَما َصغ  يف أَثَرٍّ  - 5

                                                           

 املؤجل الذ  دخله الت صيص والتقييد.   والذ  مل هسه ال سخ، أ ،أو املؤجل ،املايوك :أ  :، ومعىن امل سأ ه ا2/43( الربهان يف علول القرآن 1 
 .  58 /2( اإل.قان 2 
 .  (76 /3اإل.قان يف علول القرآن  (3 
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 .. وأْن يَُداَن َحِديُة ال   ْفِس والِفَكرُ .واالْعِتَداُد ِ َْولٍّ َمْع َوِصي ِتَ ا - 6
 .. ُكْفرٍّ وإْشَ اُدُهْم والص رْبُ وال   َفرُ .ين و.َ ْرُك أُويل واحلِْلُ  واحلَْبُس للز ا - 7
ُْصطََفى يف الَعْقِد مُحَْتَظرُ .وَمْ ُع َعْقدٍّ ِلزَانٍّ أْو ِلزَانَِيةٍّ  - 8

 .. وَما َعَلى امل
 ..  َواُه َكَذاَك ِقَياُل اللْيِل ُمْسَتَطرُ .وَدْفُع َمْ رٍّ ِلَمْن َجاَءْت وآيَُة َ ْ  - 9

 .. وآيَُة الِقْسَمِة الُفْضَلى ِلَمْن َحَضُروا.يَد آيَُة االْسِتٍَْذاِن ٍِ ا َمَلَكتْ و ِ  - 10
آايت، وتكر بعض علماء او د أن  ل ا إ  مخسِ فقل   ،مث إن الدهلو  ر ه هللا .عقب السيوطي

عاصرين  د امل ومن الباحقني، (1 م سوخة أصالً  .سليمه أبن ه اك آيةً  عدلَ  رُ  ِ ظْ الدهلو  يُ  ص يعَ 
يف الباب الرابع ، وهو أوسع من  ة يف ال سخ، وقد تكر -ر ه هللا- يد  فضيلة الدكتور/ مصطفى

 .أن الوقائع اليت نس ت في ا اآلايت ليست إال ست آايت من كتابه واألخ 
 

  وهكن إ.باري القاعدة السابقة هبذه القاعدة:
 ص األزمان واألحوال: هو من ابب ُتصي قاعدة: غالب ما يقال أبنه نسخٌ 

 :هذه القاعدة فقال -وفقه هللا–الشيخ الطالب  يدان  وصاغ
 خُمَص ٌص ابحلاِل والزمان ِ       وُمْعَظُم امل سوِر يف القرآِن 

 :الكفار من العشرة الواحد املسلم مغالبة آية :مثاله
ِإْن َيُكْن ِمْ ُكْم ِمائَةٌ يَ ْ ِلُبوا أَْلًفا ِمَن ال ِذيَن َكَفُروا َِإْن َيُكْن ِمْ ُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْ ِلُبوا ِمائَ َتنْيِ وَ 

ُْم قَ ْوٌل اَل يَ ْفَقُ ون{ ]األنفال:  ُ َعْ ُكْم َوَعِلَم أَن   :م سوخة كا بعدها :قيل ،[65أبَِهن   ُ َاآْلَن َخف َ  ا
ُِ  ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن ِمْ ُكْم ِمائٌَة َصاِبرٌَة يَ ْ لِ  ُبوا ِمائَ َتنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْ ُكْم أَْلٌ  يَ ْ ِلُبوا أَْلَفنْيِ إبِِْتِن ا

ُ َمَع الص اِبرِيَن{ ]األنفال:   ُ ملا نزلت هذه »قال:  -رضي هللا ع  ما- ورد عن ابن عباس، ف[66َوا
ف س  ا  ، ف   هللا ع  مف ،ئةٌ ألفاً ائتني، وماثقلت على املسلمني وأعظموا أن يقا.ل عشرون م ،اآلية

كما   ،فال يسمى نس ًا اصطالحاً  ،، وال سخ إمنا هو على اصطالع املتقدمني(2 «ابآلية األخرا
–جعل على كل رجلٍّ من املسلمني عشرة من العدو يؤشب م »روا ابن جرير عن ابن عباس قوله: 

العدو، ومل يكن أمراً عزمه  بذلك ليوطِ  وا أنفس م على ال زو، وأن هللا  صرهم على -ي ري م :يعين
َاآْلَن فقال:  ،مث خف   ع  م ،هللا هبا نبي ه رَ مَ ووصيًة أَ  ،ولكن كان حتريضاً  ،هللا علي م، وال أوجبه

ُ ُ َعْ ُكْم َوَعِلَم َأن  ِفيُكْم َضْعًفا{ ]األنفال:  فجعل على كل رجلٍّ رجلني بعد تلك  ،[66َخف َ  ا

                                                           

عدد اآلايت اليت تكرت الكتب دخول دعاوا ال سخ  -وفقه هللا- الش قيطي عبد هللا ، وبني الدكتور169الفو  الكب  ص ( العون الكب  على1 
آية، ( 293 فبل ت  ال سخ، علي ا املدعى اآلايت عدد الذ  أحصى  يد مصطفى في ا حسب األكقر، فكان أكقرها ما أورده عن الدكتور

آية إ  أن وصل ( 247 ع ده  ال سخ علي ا املدعى اآلايت ، وعدد-هللا ر ه- اجلو   مث ابن آايت، ست عن .زيد ال أهنا ال  اية يف وقرر
 .-ر  ما هللا-والدهلو   إ  السيوطي

 .  14/52( الطرب  2 
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 دقوا...فال ي رنك قولُ وصَ  ،ربواصَ وَ  ،فتوكلوا على هللا ،ن هللا هبم رحيمٌ ليعلم املؤم ون أ  َتفيفاً 
ُ ُ َرُءوٌ  اِبْلِعَباِد{  .. وقد قال هللا: .رجال! ُِ  َوا ََوِمَن ال  اِس َمْن َيْشرِ  نَ ْفَسُه ابِْتَ اَء َمْرَضاِت ا

ُِ  اَل ، وقال هللا: [207]البقرة:  ُ.َكل ُ  ِإال  نَ ْفَسَك َوَحرِ ِض اْلُمْؤِمِ نَي{ ]ال ساء: َفَ َقاِ.ْل يف َسِبيِل ا
وافقة ، فم(2 "وهذا حسن ،ال نسخ ،ف و على هذا القول َتفي ٌ "ولذا قال القرطيب:   (1 [ 84

أو  ، من سورة األنفال نزلتا بعد معركة بدروتلك ألن ها.ني اآليتني  الدهلو  على نس  ا فيه نظر
اليت وقعت بعد فتغ  ،ال ال شك أن سورة األنفال نزلت قبل معركة مؤ.ةويف كل األحو  ،أث اءها

خيرب، فكان أمال املسلم الواحد يف مؤ.ة عدٌد ال يقل عن عشرة، فلو كانت القانية  س ًة نس اً 
 م بعد وفاة ال يب اتماً ملا عمل هبا الصحابة، وكذلك عمل املسلمون ابآلية األو  يف كق ٍّ من معاركِ 

ومن أش رها معركُة مالت كرد يف  ،وغ ها ،وال موك ،كما يف القادسية  ، عليه وآله وسلمصلى هللا
 ،القرن اخلامس اوجر  يف  من السلطان ألب أرسالن الايكي السلجوقي وملك الرول أرمانوس

 ( أل ٍّ يف أقل األقوال.200( ألفاً يف مقابل  15فاملسلمون كانوا  
 
 

 :حىت يف الشرائع السابقةخ يف الضرورًيت احلافظة لإلنسانية ال ميكن أن يقع النسقاعدة: 
ُ نَ ْفًسا ِإال  ُوْسَعَ ا{ ]البقرة: معىن قوله .عا  مقل   ُ ََوَما َجَعَل ، وقوله: [286: َاَل ُيَكلِ ُ  ا

يِن ِمْن َحرَ ٍّ ِمل َة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم{ ]احلج:  رضي بن عباس ية ا، ومقل معىن حد[78َعَلْيُكْم يف الدِ 
رواه أ د وحس ه  ((ال ضرر وال ضرار  : سلمو  آلهقال رسول هللا صلى هللا عليه و  :قالهللا ع  ما 

 األر ؤوط وصححه األلباين.
 قاعدة: التعصيص عند الكالم عن اآلًيت املنسوخة يعود إىل تقدير اجملتهدين يف اإلعمال: 

 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
 .َ ْقديِر َمْن ِلاِلْجِت اِد أَْعَماَل  ويرِجع الت صيُص يف ال ْسِخ إ   

يف سورة مكية  [199َُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِ  َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي{ ]األعرا : فقول هللا .عا  
[ 73اْلُمَ اِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِ ْم{ ]التوبة: أَي َُّ ا ال  يبُّ َجاِهِد اْلُكف اَر وَ  َايَ  :ُنِس ت بقوله .عا  :قيل

فقد اخذ ابلعفو حسب األحوال، فاآلية القانية خصصت  ،مدنية، وهذا غ  صحيغ يف سورةٍّ 
 مات ودرعه مرهونةٌ  صلى هللا عليه وآله وسلمتلك أن ال يب  وبيان ،ومل . س  ا نس اً اتماً  ،األو 

 ،، وهذا العفو استمرفقد أمر ابلعفو ع  م يف موضعٍّ  ،م يف موضعٍّ ع د ي ود ، وكما أمر هللا بقتاو
ُ َ وفي ا قوله .عا :  -وهي من آخر ما نزل-وقد نزلت سورة املائدة  ُ ْم َواْصَفْغ ِإن  ا َفَاْعُ  َع  ْ

                                                           

 . 14/52( .فس  الطرب  1 
 .  114ور للكرمي ص ، وال اسخ وامل س470، ومقل تلك ع د: ال اسخ وامل سور لل حاس ص45 /8( .فس  القرطيب 2 
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يانة كاخل-أو جرائم ل ع دما يقاي  أهل الذمة تنوابً ، ويف املقاب[13حيُِبُّ اْلُمْحِسِ نَي{ ]املائدة: 
ويدل على تلك  ،فإن ا نُعِمل اآلية القانية -أو ما ي دد األمن القومي لإلسالل واملسلمني ،العظمى

 حكم سعد بن معات يف ي ود بين قريظة.
 أ إىل النسخ إال إذا امتنع اجلمع:قاعدة: ال يلج

 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 
 اَل يُ ْقتَ َفى إال  إتا اجَلْمُع اْمتَ َ عْ       وال  ْسُخ يف القرآن حيقُما َوَقْع 

يتعل  كل  ،متعاضدةٌ  وتلك ألن األصل أن مجيع ال صوص الصرحية الصحيحة يف الشريعة متآلفةٌ 
أو خبصوص بعض األحوال، ومن مل يستطع التألي  بي  ا فليسأل  ،م  ا إما بعمول األحوال نص ٍّ 

: ه (311 ت  -ر ه هللا– ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْهَةَ  ْبن قال مُحَم دولذا   ليبي وا تلك  أهل العلم املست بطني
َفَمْن  ،َحِديقَاِن إبِِْسَ اَدْيِن َصِحيَحنْيِ ُمَتَضاد انِ  صلى هللا عليه وآله وسلماَل أَْعِرُ  أَن هُ ُرِوَ  َعِن ال  يبِ  "

 .(1 "فَ ْلَيْأِت بِِه َحىت  أَُؤلِ َ  بَ ي ْ َ ُ َما ،َكاَن ِعْ َدهُ 
 .تكفي لتمييز الناسخ من املنسوخال معرفة التاريخ وبذا يظهر أن 

 ال بد فيه من أحد أمرين: نص الشارع، أو التناقض الكلي. ،قاعدة: النسخ أمر توقيفي
 :-وفقه هللا–وصاغ تلك الشيخ الطالب  يدان 

  اُقِض أِو ال  ص  من الشررِْي هُ  واْشاَيَطوا يف ال سِخ ُكلِ َي الت  ا 
ما شرعه، ويظ ر لك تلك يف قوله جل تكره  ك سلطة التشريع هو الذ  هلك نسخالذ  هلف

َلُه ِمْن .ِْلَقاِء نَ ْفِسي ِإْن على لسان نبيه محمد صلى هللا عليه وآله وسلم:  َُقْل َما َيُكوُن يل َأْن أَُبدِ 
ُ َما َيَشاُء َويُ ْقِبُت َوِعْ َدُه أُلُّ اْلِكَتاِب{ ََهْحُ ، وقوله: [15أَ. ِبُع ِإال  َما يُوَحى ِإيَل { ]يونس:   ُ و ا

َ ا أَْو ِمْقِلَ ا { ]البقرة: ، وقوله: [39]الرعد:   . [106ََما نَ ْ َسْخ ِمْن آيَةٍّ أَْو نُ ْ ِسَ ا َاِْت خبَْ ٍّ ِم  ْ
ر بيقني كما ال سخ الذ  يدعى وقوعه يف كل م  ا ال يقبل إال إتا كان خبطاب يقبت احلكم املتأخف

 .كان احلكم امل سور اثبتاً بيقني
، وذلك يعين خطر القول ابلنسخ القرآين أو األصو  جيب أن يصدر عن احملققني اجملتهدينقاعدة: 

 :القول ابلنسخ القرآين أو األصو  دون ركٍن شديد
صويل املتأخر األالقرآين أو تجاسر على القول ابل سخ ي يشددون على من.را احملققني من أهل العلم 

 دون يقني: 
ُِِ  اْلَمْشرُِق َواْلَمْ ِرُب فَأَيْ َ َما ه ( يذكر قوله .عا : 338ف ا هو أبو جعفر بن ال حاس  ت أواًل: ََو

ُ َ َواِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة:  ُِ  ِإن  ا  مث يرد القول ب س  ا، ويقول:  [115.ُ َولُّوا فَ َقم  َوْجُه ا
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َلٌة يُ َقاَل: لَْيَسِت اآْليَةُ َ ِسَ ًة َواَل َمْ ُسوَخًة أِلَن  اْلُعَلَماءَ َقْد .َ َ اَ ُعوا اْلَقْوَل ِفيَ ا َوِهَي مُحَْتمِ  الص َواُب َأنْ "
َوَا فََأم ا  ُب الت ْسِليمُ  ِ ُج ةٍّ جيَِ لَِ ْ ِ ال  ْسِخ َوَما َكاَن مُحَْتِماًل ِلَ ْ ِ ال  ْسِخ مَلْ يُ َقْل ِفيِه َ ِسٌخ َواَل َمْ ُسوٌر ِإال  

ا َما َكاَن حَيَْتِمُل اْلُمْجَمَل َواْلُمَفس َر َواْلُعُموَل َواخْلُُصوَص فَ َعِن ال  ْسِخ ِكَْعَزلٍّ َواَل ِسي َما َمَع َهذَ 
 .(1 "ااِلْخِتاَل ِ 

 من شيءٍّ  يف وليق أن اآلخر واليول ابح يؤمن ملسلمٍّ  حيل ال": -ر ه هللا– حزل ابن قالو اثنًيا: 
صلى فكل ما أنزل هللا .عا  يف القرآن أو على لسان نبيه ... بيقني إال ،م سورٌ  هذا والس ة القرآن

فقد أوجب أال يطاري  إنه م سور :من تلك فمن قال يف شيءٍّ  ،ا.باعه ففرضٌ هللا عليه وآله وسلم 
مكشو  إال أن يقول برهان وهذه معصية ح .عا  جمردة وخال   ،وأسقط لزول ا.باعه ،تلك األمر

ومن استجا  خال  ما قل ا فقوله يؤول إ  إبطال الشريعة ، على صحة قوله وإال ف و مفاي مبطل
  .(2 "ألنه ال فرق بني دعواه ال سخ يف آية ما أو حدية ما وبني دعوا غ ه  كل ا
القول برفع : "ومعلول أن نسخ الشيء رفع حكمه، وإطالق ه(597ابن اجلو    ت قالاثلقًا: 

حكم آية مل يرفع جرأة عظيمة، ومن نظر يف كتاب ال اسخ وامل سور للسد  رأا من الت ليط 
العجائب، ومن قرأ يف كتاب هبة هللا املفسر رأا العظائم، فرأيت كش  ال مة عن األمة ببيان 

. فال ي وله امل  ج الصحيغ، وهتك ساي القبيغ متعي اً على من أنعم هللا عليه ابلرسور يف العلم..
 .معظم، فكي  بكالل جاهل مربسم"

أعرضت عن تكر آايت ادعي علي ا ال سخ حكاية ال حتصل إال بتضييع الزمان أفحش "مث قال: 
.ضييع كقول السد :  وآ.وا اليتامى أمواوم( نس  ا  وال .ؤ.وا السف اء أموالكم(، وقوله:  والذين 

 إتا حضر أحدكم املوت حني ، وا طوعاً او كرها(ي فقون أمواوم رئء ال اس( نس  ا  قل أنفق
 .(3  "الوصية اث ان( نس  ا  أو آخران(

ُ َ  عم بعض م أن  -ر ه هللا–وتكر  ُْم ِإْت ظََلُموا أَنْ ُفَسُ ْم َجاُءوَك فَاْستَ ْ َفُروا ا أن قوله: ََوَلْو َأهن 
َ .َ و اابً   ُ نس ت بقوله: َاْستَ ْ ِفْر َوُْم أَْو اَل  [64 َرِحيًما{ ]ال ساء: َواْستَ ْ َفَر َوُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا ا

ُ َوُم{ ]التوبة:   ُ مث عقب عليه بقوله:  [80َ.ْستَ ْ ِفْر َوُْم ِإْن َ.ْستَ ْ ِفْر َوُْم َسْبِعنَي َمر ًة فَ َلْن يَ ْ ِفَر ا
 فروا تسق، فإما إتا جاءوك فااف: فلن ي فر وم إلصرارهم على ال ألنه إمنا قيل  وهذا قول مرتول"

 ".واست فر وم الرسول فقد ار.فع اإلصرار، فال وجه لل سخ
ا  ا ر ق اهم ي فقون( نُ  أن:األصويل  ه القائلون ابل سخ عمٍو س ت ابلزكاة، مع أن ابن مسعود  ٍو

ال َ عموا أن: ، و جعل ا يف اإلنفاق على األهل والعيال، وجماهد والضحاك يف الصدقات وال وافل
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و عموا أن اآلايت اليت أخربت عن أن الرسول {، يريد هللا بكم اليسرَنس ت ا  {يكل  هللا نفسا
وقال السد : وح على ال اس ة م سوخة نية السي ، آي 28ما عليه سوا البالغ وعددها حنو 

ت د نس  ا من استطاري إليه سبيال قال ابن اجلو  : وهذا قول قبيغ، وإقدال ابلرأ  الذ  ال يس
{ لن يضروكم إال اتاَالسد  يف قوله: ونقل عن ، إ  معرفة ابلل ة العربية اليت نزل هبا القرآن

و عموا  ،{قا.لوا الذينَاإلشارة ه ا إ  أهل الكتاب وتلك قبل أن يؤمر بقتاوم، ف س ت بقوله: 
خذ من أمقال و ، نسخ  وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( نية  والذين آم وا وا.بعت م تريت م...(

 تلك من املوجعات.
 .من أخطاء قا.لة يف إدراك حقيقة الدينحب االستكقار والعجلة يف إلقاء األحكال كم حيدث و 

 : فا.قوا هللا ما استطعتمقولهو عموا أن ح  .قا.ه نس ت ب
قال ابن عقيل: ليست م سوخة ألن قوله .عا  ما استطعتم بيان حل  لتقا.ه وأنه  سب الطاقة 

 ُسى بيان القرآن نس اً فقد أخطأفمن 
 وقال ابن اجلو  : وهذا يف حتقي  الفق اء يسمى .فس  جممل وبيان مشكل

 .فلو قال: ال .تقوه ح  .قا.ه كان نس اً، وإمنا بني أنه مل يرد    التقاة ما ليس يف الطاقة
 

ادعاء ال سخ األحكال إتا ثبتت على املكل  ف": ه(790 ت الشاطيبأبو إسحاق قال و رابًعا: 
في ا ال يكون إال أبمر محق   ألن ثبوهتا على املكل  أواًل محق ، فرفع ا بعد العلم بقبوهتا آل يكون 

 ".إال كعلول محق 
َواَل يُ ْعَتَمُد يف : "ه ( 620بن محمد ابن احلصار األنصار   ت  علي أبو احلسنقال خامًسا: 

ْل َواَل اْجِتَ اُد اْلُمْجَتِ ِديَن ِمْن َغْ ِ نَ ْقلٍّ َصِحيغٍّ َواَل ُمَعارَِضةٍّ بَ يِ َ ةٍّ أِلَن  ال  ْسِخ قَ ْوُل َعَوالِ  اْلُمَفسِ رِيَن بَ 
ُ َعَلْيِه َوَسل َم َواْلُمْعَتمَ   ُ ُد ِفيِه ال   ْقُل ال  ْسَخ يَ َتَضم ُن َرْفَع ُحْكمٍّ َوِإثْ َباَت ُحْكمٍّ .َ َقر َر يف َعْ ِدِه َصل ى ا

 .ُخ ُدوَن الر ْأِ  َوااِلْجِتَ ادِ َوالت ارِي
ُمَتَساِهلٍّ َوال  اُس يف َهَذا َبنْيَ َطَريفَْ نَِقيضٍّ َفِمْن قَاِئلٍّ اَل يُ ْقَبُل يف ال  ْسِخ َأْخَباُر اآْلَحاِد اْلُعُدوِل َوِمْن 

رٍّ أَْو جُمَْتِ دٍّ وَ   .(1 "الص َواُب ِخاَلُ  قَ ْووَِِماَيْكَتِفي ِفيِه بَِقْوِل ُمَفسِ 
احلكم ابل سخ ال ي ب ي أن يصدر ب اء على اجت اد بل يتلقى عن صاحب الرسالة صلى هللا عليه ف"

 .-ر ه هللا– يد  د/مصطفى" كما يقول وآله وسلم
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 أركان النسخ: املنسوخ واملنسوخ به واملنسوخ عنه والناسخقاعدة: 
ا يف النزول متقدمً  وال مؤبدٍ  لنص غري مؤقتٍ ا ابا اثبتً ا عملي  املنسوخ جيب أن يكون حكماً شرعي  قاعدة: 

 :اعن الناسخ وليس كلي  
: أ  هكن أن جتد أخبارًا فصل هللا ي وال شرال يدخل ا ال سخ بل يدخل ا الطاألخبار ف -

هللا .فاصيل ا لك ه أخرب كجمل ا، ولقد استعظم ال حاس تكر جزئياهتا، وجتد أخبارًا طوا 
  األخبار، فقال: "وهذا القول عظيم جًدا يؤول ]إ [ ه( القول بدخول ال سخ إ338 ت

 الكفر  ألن قائاًل لو قال: قال فالن، مث قال: مل يقم، فقال: نس ته لكان كاتاًب.
آايت الوعد والوعيد وال مسائل االعتقاد، وال الكليات وال ما دليله من يدخل ال سخ وال  -

 .وقته دون حاجة إ  ال سخ القياس وال املؤقت أو امل يا ألنه ي ت ي ابنت اء
  :، فيجب أال جياوز عصر الرسالة، وال بد من ذكر الناسخاملنسوخ به: أن يكون خطاابً قاعدة: 

قال الشافعي يف الرسالة: فإن قال قائل: أفيحتمل أن .كون له س ة مأثورة قد نس ت وال .ؤثر 
فرضه، ويايك ما يلزل فرضه؟  الس ة اليت نس ت ا؟ فال حيتمل هذا. وكي  حيتمل أن يؤثر ما وضع

 .ولو جا  هذا خرجت عامة الس ن من أيد  ال اس أبن يقولوا لعل ا م سوخة
جيب أن يكون املنسوخ به خطااًب من الشارع معاداًل للمنسوخ يف درجة ثبوته وداللته ويف قاعدة: 

ا مع متناقضا معه متحدً إجياب العمل مبقتضاه أو أقوى منه مرتاخًيا يف النزول عن املنسوخ مضاداً له و 
 .املنسوخ يف اجلنس عند الشافعي وأمحد

 ، وال يظهر تطبيق معىن النسخ األصو  عليها:مواضع قيل أبهنا منسوخة أمثلة على
 :(1)آية املتاع إىل احلول املثال األول:

{ ََوال ِذيَن يُ تَ َوف  ْوَن ِمْ ُكْم َويََذُروَن أَْ َواًجا َوِصي ةً أِلَ ْ : وهي قوله َواِجِ ْم َمَتاًعا ِإَ  احْلَْوِل َغْ َ ِإْخرَا ٍّ
 وهكن .ل يص تلك يف قولني: ، (2 فذكر ال حاس في ا أربعة أقوال ،[240]البقرة: 

 ،إت مع اها: إن سكىن حولٍّ كاملٍّ كان حقاً أل وا  املتوفني بعد موهتم  م سوخةٌ  األول:القول 
أربعة أش ر وعشرة أايل  :وهي ،ةد  به، وُنسخ ابلعِ  أو مل يوصوا ون ، ن ونأوصى بذلك أ واجُ 

فكان الرجل إتا مات و.رك امرأ.ه اعتد ت س ًة يف بيته  قوله:  كما جاء عن ابن عباسٍّ   ،وامل اث
ْصَن ََوال ِذيَن يُ تَ َوف  ْوَن ِمْ ُكْم َويََذُروَن أَْ َواًجا َياَيَب  بعد:  -.عا  تكره-مث أنزل هللا  ،ي ف  علي ا من ماله

 ،إال أن .كون حامالً  ،ف ذه عدة املتوَّف ع  ا  وج ا ،[234أِبَنْ ُفِسِ ن  أَْربَ َعةَ َأْشُ رٍّ َوَعْشرًا{ ]البقرة: 
ََوَوُن  الرُّبُُع ٍِ ا .َ رَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن وقال يف م اث ا:  ،فعد هتا أن .ضع ما يف بط  ا
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ومقله قال  ،(وال فقة ،و.رك الوصية ،فبني  هللا م اث املرأة ،[12َلٌد فَ َلُ ن  القُُّمُن{ ]ال ساء: َلُكْم وَ 
ََوال ِذيَن يُ تَ َوف  ْوَن ِمْ ُكْم  :، وقال ابن الزب : قلت لعقمان بن عفان(1 ع بعبارة ال سخوصر   ،قتادة

ال أغ  شيٍاً  ،اي ابن أخي كتب ا أو .دع ا؟ قال: فلم . ،قد نس ت ا اآلية األخراَويََذُروَن أَْ َواًجا{ 
 . (2 (م ه من مكانه
فعن جماهد يف اآلية األو  قال:  ،مل يُ سخ م  ا شيء ،هذه اآلية اثبتة احلكم الثاين:القول 

ََوال ِذيَن يُ تَ َوف  ْوَن ِمْ ُكْم فأنزل هللا:  ،ا تلك علي اكانت هذه للمعتدة .عتد ع د أهل  وج ا واجبً 
 } قال: جعل هللا وم ُتال الس ة سبعة َويََذُروَن أَْ َواًجا َوِصي ًة أِلَْ َواِجِ ْم َمَتاًعا ِإَ  احْلَْوِل َغْ َ ِإْخرَا ٍّ

وهو قول هللا .عا   ،وإن شاءت خرجت ،أش ر وعشرين ليلًة وصيًة: إن شاءت سك ت يف وصيت ا
، (3 ال: والعدة كما هي واجبةٌ [ ق240َ اَع َعَلْيُكْم{ ]البقرة: ََغْ َ ِإْخرَا ٍّ فَِإْن َخَرْجَن َفاَل جُ  :تكره

م  م  ،وهذا القول له اجتاه، ويف اللفظ مساعدٌة له، وقد اختاره مجاعةٌ »فقال:  ،ورجحه ابن كق ٍّ 
 . (4 «بن عبد الرباه آخرون م  م الشيخ أبو عمر ورد   ،.يمية بنُ ااإلمال أبو العباس 

ََوال ِذيَن يُ تَ َوف  ْوَن ِمْ ُكْم َويََذُروَن  :هذه اآلية ه ا بعد قوله موقعَ  عاشورٍّ  وقد استشكل ابنُ 
ِمْ ُكْم َويََذُروَن ََوال ِذيَن يُ تَ َوف  ْوَن  :يف ال  زول على آيةِ  وعلى قول اجلم ور هذه اآلية سابقةٌ  {،أَْ َواًجا
 متأخرٌة يف الوضع، ولك ه ار.ضى حل  إت هي سابقٌة يف ال  زول   موقع ا غرابةً  يزدادُ ف ،{أَْ َواًجا

وهو  ،ولك  ا يف بيان حكمٍّ آخرَ  ،يف هذه اآلية للعدة رُّضَ عَ فال . َ »وقال:  ،اإلشكال كا تكره جماهد
 ،: إن شاءت أن حتتبس عن التزو  حواًل مراعاًة ملا كانوا عليهإجياب الوصية وا ابلسكىن حواًل 

وهو  ،وهذا الذ  قاله جماهد أصرع ما يف هذا الباب ،عدةويكون احلول .كمياًل ملدة السكىن ال ال
 . (5 «املقبول

أجاب  -ر ه هللا–األصف اين ُمْسِلمٍّ  َأابأن  -ر ه هللا–تكر الدكتور/ مصطفى  يد  وقد
أما أ  فيظ ر يل أن هذا املوضع من أضع  ب ض ال ظر عن جواب أيب مسلم، فجبواب فيه ضع ، و 

اإلحكال فيه أظ ر وأجلى، ويبدو القول ابل سخ فيه ملتبساً بني استعمال مواضع القول ابل سخ  بل 
املتقدمني ومصطلغ املتأخرين، وقد رجحت فيه قواًل قريبًا من قول جماهد ر ه هللا، فاآلية األو  

( تكرت عدة املتوَّف ع  ا  وج ا، واآلية القانية تكرت حق ا يف البقاء يف بيت  وج ا داخل 234 
 رج ا، وجمموع ما س ة، فال . اقض حىت يلجأ إ  ال سخ ب   بي ة ظاهرة، وال نص اثبت.العدة وخا
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 املثال الثاين: آية األمر بتقدمي الصدقة بني يدي املناجاة:
ُ ُ بِتَ ْقِدمِي الص َدَقِة َبنْيَ َيَدْ  َ َْوا الر ُسوِل بَِقْولِِه .َ َعاَ : َاَي أَي َُّ ا ال ِذيَن آمَ  ُتُم أََمَر ا ُ وا ِإتا  َجي ْ

ُموا َبنْيَ َيَدْ  َ ْواُكْم َصَدَقًة{ ]اْلُمَجاَدَلِة:   [ مُث  َنَسَخ َتِلَك.12الر ُسوَل فَ َقدِ 
وأقول: هذا أقوا موضع هكن أن يقال فيه ابل سخ، حية تكروا أنه نس ه قَ ْولُُه .َ َعاَ  يف  

ُ َعَلْيُكْم{ ]اْلُمَجاَدَلِة: اآلية اليت .لي ا: َفَِإْت ملَْ .َ ْفَعُلوا َواتبَ   ُ  [، 13 ا
وال يظ ر يل ال سخ ه ا كع اه األصويل: أما .را الت في  ورد يف اآلية نفس ا، وما اليت بعدها 
إال .وضيغ وا، فاألمر فيه مشايك بني ال دب والوجوب، فزال الوجوب، ويدل على االشاياك أن 

َتِلَك َخْ ٌ َلُكْم َوَأْطَ ُر{، ويدل على تلك أن هللا أنزل حيمل أفعل التفضيل على ظاهره يف قوله َ
ُ َ َغُفوٌر َرِحيٌم{ ]اجملادلة:   [.12الت في  يف اآلية نفس ا فقال: َفَِإْن ملَْ جتَُِدوا فَِإن  ا

ا تـ و لُّوا فـ ث م  املثال الثالث: قوله جل ذكره:  ر ق  و ال م غ ر ب  ف أ يـ ن م  َّلل    ال م ش  ٌع ع ل يٌم{ }و  ه  اَّلل   إ ن  اَّلل   و اس  و ج 
 :[115]البقرة: 
فقد  عموا أنه م سور ابألمر ابستقبال البيت احلرال، وركا استدلوا على تلك كا رواه البي قي  

َما تُِكَر أَو ُل َما ُنِسَخ ِمَن اْلُقْرآِن ِفي : قَالَ رضي هللا ع  ما الس ن الكربا للبي قي َعِن اْبِن َعب اسٍّ يف 
ُِِ  اْلَمْشرُِق َواْلَمْ ِرُب فَأَيْ  َ  ُ .َ َباَرَك َو.َ َعاَ    َو  ُ َلِة قَاَل ا ُ ُ أَْعَلُم َشْأُن اْلِقب ْ ( لََ ا َوا  ُِ َما .ُ َولُّوا فَ َقم  َوْجُه ا

  ُِ ِس ، َو.َ َرَك اْلبَ ْيَت اْلَعِتيَ  فَ َقاَل َفَصل ى حَنَْو بَ ْيِت اْلَمْقدِ  -صلى هللا عليه وسلم-فَاْستَ ْقَبَل َرُسوُل ا
َ ا( يَ ْعُ وَن بَ ْيَت اْلَمْقِدسِ  َلِتِ ُم ال ىِت َكانُوا َعَلي ْ  فَ َ َسَ َ ا  َسيَ ُقوُل السَُّفَ اُء ِمَن ال  اِس َما َوال ُهْم َعْن ِقب ْ

ُ ُ ِإَ  اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِ  فَ َقاَل  َوِمْن َحْيُة َخرَ  قَُما َفَصَرَفُه ا ْجَت فَ َولِ  َوْجَ َك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِل َوَحي ْ
ُتْم ف َ  : -وهللا أعلم  -قم وجه هللا يعين : فأي ما .ولوا فقال الشافعي يف قوله .َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه(ُك  ْ

 .فقم الوجه الذ  وج كم هللا إليه
ذا حضر أحدكم إكتب عليكم تعاىل هقولالبقرة: آية الوصية للوارث: سورة  : يفاخلامس ثالامل

 :اآلية (180)البقرة:املوت
   ال دية:، وقيل  يوصيكم هللا يف أوالدكم...يف سورة ال ساء  م سوخة قيل نية املوارية قيل:

ب  ل هي م س              وخ  ة ، وعق  ب ال  دهلو  مقراً ال س              خ فق  ال: مج  اريوقب  ل ابإل، (1وص              ي  ة لوارث(( 
وقد تكر  ية لوارث(( مبني لل سخص، وحدية:   ال و (11 ال ساء:يوصيكم هللا يف أوالدكمنية:

قال: كان تكر ال سخ صراحة ابن عباس رضي هللا ع  ما ، وع د الكا.ب فإن (2 الكرمي مقل تلك
 ،املال للولد وكانت الوص         ية للوالدين ف س         خ هللا من تلك ما أحب فجعل للذكر مقل حظ األنقيني

وجع      ل للمرأة القمن والربع وللزو  الش              طر  ،الس                    دسوجع      ل ل بوين لك      ل واح      د م  م      ا 
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...ولكن ال س    خ ه ا ابص    طالع القدماء فال يقتض    ي أنه كذلك ابص    طالع املتأخرين على (1والربع 
ما .قدل، والقول أبهنا م س   وخة ابص   طالع املتأخرين غ  متف  عليه وال مس   لم، فقد تكر القرطيب أن 

، مث تكر قولني يرجعان إ  عدل ال س          خ س          وخة أو محكمةم هي يف هذه اآلية هل  وااختلفالعلماء 
 االصطالحي ع د املتأخرين مها:

قيل: هي محكمة ظاهرها العمول ومع اه اخلص              وص يف الوالدين اللذين ال يراثن كالكافرين والعبدين 
 .واختاره الطرب  ،ويف القرابة غ  الورثة

قرر احلكم هبا برهة من الدهر ونس        خ م  ا كل قال ابن عباس واحلس        ن وقتادة اآلية عامة و. والقاين:
أ  وبقي غ هم...وعلى القولني الس       ابقني فإن ال س       خ ابملعىن  (2 فقط من كان يرث نية الفرائض

 .االصطالحي املتأخر غ   هض ه ا
وتكر ش       ارع الفو  الكب  أن ه اك وج اً آخر يف بقاء العمل هبا هو: إتا خا  املورث من ورثته أال 

ا امل اث حس    ب الش    ريعة فيجب عليه الوص    ية وم  س    ب األنص    بة الش    رعية، ويش     د على يقس    مو 
تلك، ويس   جله يف احملكمة، و.كون اآلية مت اس   بًة مع آية القص   اص قبل ا جبامع س   د أبواب الفس   اد 

 .واالقتتال على القأر أو على الايكات
فدية طعام  هوعلى الذين يطيقون تعاىل هقولوهي  آية الفدية ملن أطاق الصوم:املثال السادس: 

  (:184)البقرة:مسكني
كما تكر غ  ما واحد من املفسرين –هذه اآلية ٍا تكره السيوطي يف امل سور، ولك  ا 

قيل م سوخة ، ف(3 ، وقيل محكمةفقيل: هي م سوخةغ  جممع على نس  ا -والسيوطي م  م
ا يدل على ال سخ: ما أورده (، ٍو185 البقرة:هفمن ش د م كم الش ر فليصم :هبقول

: نزل رمضان فش  علي م فكان من حدث ا أصحاب محمد :يب ليلىأابن  معلقاً عنالب ار  
وأن .صوموا خ  أطعم كل يول مسكي ا .رك الصول ٍن يطيقه ورخص وم يف تلك ف س ت ا 

سلمة ابن ، وبني الب ار  أن ٍن ورد ع ه القول ابل سخ ابن عمر و (4 (184 البقرة:لكم

من  أنه قال: ك ا يف رمضان على ع د رسول هللا  عن سلمة بن األكوري وأس د  (5 األكوري
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فمن ش د م كم الش ر شاء صال ومن شاء أفطر فافتدا بطعال مسكني حىت أنزلت هذه اآلية 

 .( 1فليصمه
قونه جيو  أن يعود الض    م  يف يطي"الفراء: فقد قال فيه  يطيقونهوابل س    بة لعودة الض    م  يف قوله 

 وأن .ص   ومواعلى الص   يال أ  وعلى الذين يطيقون الص   يال أن يطعموا إتا أفطروا مث نس   خ بقوله: 
 .(2 "وجيو  أن يعود على الفداء أ  وعلى الذين يطيقون الفداء فدية

ولكن هل ال س   خ ه ا على اص   طالع القدماء أل على اص   طالع املتأخرين؟ ظاهر أنه على اص   طالع 
الذين قص   دوا بقاء داللت ا يف ش   يء خمص   وص وعدل العمل بعموم ا فحقيقت ا أهنا محكمة، الس   ل  

 ويف بيان اآلية لتكون كذلك أقوال: 
والتق  دير وعلى ال  ذين ال يطيقون  ه، وق  د ورد  حمكمــة، و))ال(( مقــدرة قبــل ))يطيقون((األول: أهنــا 

(  176 ال س     اء:هللا لكم أن .ض     لوايبني حذ  ال يف القرآن الكرمي يف مواض     ع م  ا قوله .عا : 
أ  لٍال ُتي  د  (15 ال ح  ل: وألقى يف األرض رواس              ي أن ُتي  د بكمأ  لٍال .ض              لوا، وم    ا 

، والذين ال يطيقون ثالثة: الش              يخ الكب  والعجو ، واملريض الذ  ال يش              فى، واحلامل (3بكم 
كانت رخص     ة للش     يخ   :الق وعلى الذين يطيقونه فدية طعال مس     كنيعن ابن عباس واملرض     ع، ف

الكب  واملرأة الكب ة ومها يطيقان الص      يال أن يفطرا ويطعما مكان كل يول مس      كي ا واحلبلى واملرض      ع 
 .(4أفطرات وأطعمتا  إتا خافتا

، وتكروا يف الفرق بني الطاقة والقدرة الثاين: يطيقونه أي يكلفونه حبيث يشق عليهم مشقة شديدة
هذا طاقيت أ  قدر إمكاين، وال  :ادر واس            تفراغ وس            عه يف املقدور يقالأن الطاقة غاية مقدرة الق"

 .(5 "يقال ح .عا  مطي  لذلك
بن عباس: يف قوله اعطاء عن والذين يش      علي م هم املذكورون س    ابقاً، وقد ص    رع بذلك فيما رواه 

 واحد يطيقونه يكلفونه فدية طعال مس      كني وعلى الذين يطيقونه فدية طعال مس      كني عز وجل 
فمن .طوري خ ا  طعال مس    كني آخر ليس    ت ك س    وخة وأن .ص    وموا خ  لكم  ال يرخص يف

 .(6هذا إال للذ  ال يطي  الصيال أو مريض ال يشفى 
 .والضم  يف كال التوجي ني السابقني يعود إ  الصيال
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اآلية ليس       ت فقد ثبت ابألس       انيد الص       حاع عن ابن عباس أن  وهذا ما تهب إليه القرطيب فقال: "
ك س     وخة وأهنا محكمة يف ح  من تكر والقول األول ص     حيغ أيض     ا إال أنه حيتمل أن يكون ال س     خ 

 .(1 "ه اك كعىن الت صيص فكق ا ما يطل  املتقدمون ال سخ كع اه
أن املعىن وعلى الذين يطيقون الطعام  الثالث: أهنا حمكمة، وتوجيهها عند الدهلوي على

متقدل ر.بة،  ه قبل الذكر، ألن ضمجاء ابلففالضم  يعود إ  الطعال،  هي طعال مسكني، فدية
فدية طعال خرب مقدل، وقوله .عا :  وعلى الذين يطيقونه وسبب .قدمه ر.بة أن قوله .عا : 

مبتدأ مؤخر، وأخر املبتدأ لكونه نكرة، وكأن اجلملة: فدية طعال مسكني على الذين  مسكني
صدقة الفطر، عقب هللا ه الضم  ألن املراد من الفدية هو الطعال، واملراد م ر ك  وتَ يطيقونه... 

، وإشارة اآلية بصدقة الفطر، كما عقب اآلية القانية بتكب ات العيد ه.عا  األمر ابلصيال يف هذ
 .الدهلو  إ  أن الضم  حيتمل عوده إ  فدية اإلطعال جعله الفراء من محتمالت اآلية كما سب 

 
.بيني اجململ، وليس هو هو ال سخ القرآين الشامل لت صيص العال، و.قييد املطل ، و  وهذا

كما تكر ابن لقبلة يف ال افلة  ال سخ األصويل  فإن اآلية معمول هبا يف صور متعددة كعدل استقبال ا
ن والسياق يبني أ، جماهد يقول: أي ما ك تم من مشرق أو م رب فلكم قبلة واحدة .ستقبلوهنا، و عمر

 ..دم  املساجد لن ه ع من الصالة
أنه  قش اآلايت اليت ادعي علي ا ال سخ وليس  -ر ه هللا–الدكتور مصطفى  يد تكر وقد 

مخًسا وسبعني آية بطلت دعوا ال سخ علي ا ألهنا أخبار، و اين وعشرين  م سوخة، فعرض م  ا:
علي ا ال سخ خطأ نية السي  مع بطلت دعوا ال سخ علي ا ألهنا للوعيد، وثالاًث وستني ادعي 

إمنا هي الت صيص ال سخ مع أن عالقة نواس  ا هبا  أهنا مجيًعا محكمة، و اين وأربعني ادعي علي ا
أبنواعه أو التقييد أو التفس  أو التفصيل، وثالاثً وستني مل .صغ دعوا ال سخ علي ا لعدل التعارض 

 سخ علي ا مع أن املؤلفني يف ال اسخ وامل سور جيمعون بي  ا وبني نواس  ا، وست ا  مل .صغ دعوا ال
 .(2  مسلم اعلي ا، واألصوليون هقلون ببعض ا على أن ال سخ في 

 النسخ:  مصدر
يف معىن واخلل  تهب إليه السل  ما  الفرق بنيين بعني االعتبار هذا املوضوري آخذنورد 

ن القرآن، والس ة الس ة لك  م اختلفوا ال سخ، فا.فقوا على أن املصدر ي سخ نفسه أ  ي سخ القرآ
 : َهَذا مَخَْسُة أَقْ َوالٍّ يفلِْلُعَلَماِء ِ  ذكر ال حاس يف كتاب ال اسخ وامل سور أنفيما بعد تلك، ف

ه م   نـ  ل  ال ك وف ي  ني   ،ر آن  ال ق ر آن  و السُّن ة  : يـ ن س خ  ال ق  م ن  يـ ق ول   ف م  ا قـ و   :و ه ذ 
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ُ ِ بقول  واستدلوا  :احلشر] {َوَما آاَتُكُم الر ُسوُل َفُ ُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْ ُه فَانْ تَ ُ واَ: َعز  َوَجل   ا
َ ٌة أَْو ُيِصيبَ ُ ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َ: َوقَاَل َجل  ثَ َ اُؤهُ [، 7  {فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُ.ِصيبَ ُ ْم ِفت ْ
ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َ ُ مْ َ:  َعز  َوَجل  َوقَالَ [، 63 :ال ور]  {َفال َوَربِ َك ال يُ ْؤِمُ وَن َحىت  حُيَكِ 
  .[65:ال ساء]

ُ قالوا:   ُ ُِ  َصل ى ا َعَلْيِه َوَقْد َأمْجََع اجْلَِميُع َعَلى َأن  اْلُقْرآَن ِإَتا نَ َزَل بَِلْفظٍّ جُمَْملٍّ فَ َفس رَُه َرُسوُل ا
ُلو وََكَذا َسِبيُل ال  ْسخِ َكاَن ِكَْ زَِلِة اْلُقْرآِن ا   َوبَ ي  َ هُ َوَسل مَ  َواْحَتجُّوا ِناَيتٍّ ِمَن اْلُقْرآِن أَتَو ُلوَها َعَلى  ،ْلَمت ْ

 َنْسِخ اْلُقْرآِن اِبلسُّ  ِة.
ُ ْم َمْن يَ ُقولُ  ُ ُ َوَهَذا قَ ْوُل  ،وُ  َأْن .َ ْ َسَ ُه السُّ  ةُ : يُ ْ َسُخ اْلُقْرآُن َواَل جيَُ َوِم  ْ  .الش اِفِعيِ  َرِ َُه ا

 : يَ ْ َسُخ السُّ  َة اْلُقْرآُن َوالسُّ  ُة.َوقَاَل قَ ْولٌ 
 َواَل يَ ْ َسَ َ ا اْلُقْرآُن. ،يَ ْ َسُخ السُّ  َة السُّ  ةُ : َوقَاَل قَ ْولٌ 

 ُم َعَلى َأَحِدَها اِبآْلَخِر.َفاَل َأْحكُ  ،َواْلَقْوُل اخْلَاِمُس: اأْلَقْ َواُل َقْد .َ َقابَ َلتْ 
َ ا أَْو ِمْقِلَ اَ: َوَجل  بَِقْولِِه َعز   واحتجوا ُقْل َ: َوبَِقْولِِه .َ َعاَ  [، 106 :البقرة] {َاِْت خبَْ ٍّ ِم  ْ

َلُه ِمْن .ِْلَقاِء نَ ْفِسي [، وبني القول ردود وم اقشات هي أقرب إ  15:يونس] {َما َيُكوُن يل َأْن أُبَدِ 
ليس  -لل سخوف  مصطلغ املتأخرين -لرايضات الفكرية م  ا إ  الواقع العملي.. وأرا البحة ا

جتر شؤم ا على اآلخرين، ومن عجيب إال نظراًي موغاًل يف تلك، بل إن ال لو في ا ي تج أفكارًا 
 -ر ه هللا–أمرهم أهنم يرجعون إ  مصطلغ السل  يف ال سخ ع د امل اقشات، فقد مقل ال حاس 

فَِإْن َعِلْمُتُموُهن  ُمْؤِمَ اتٍّ َفال .َ ْرِجُعوُهن  ِإَ  َ على جوا  نسخ القرآن للس ة بقوله .عا  جده:
ُ َعَلْيِه وَ قال:  [10 :املمتح ة] {اْلُكف ارِ   ُ ، َسل َم َعَلْيِه اْلُمْشرِِكنيَ فَ ُ ِسُخ هِبََذا َما فَاَرَق ال  يبُّ َصل ى ا

غ   هض إال يف جزء من صلغ احلديبية على أنه جزء مسكوت ع ه، وهو  وكما .را فالتمقيل
حال ال ساء  إت مل يقع اال.فاق على وضعيت ن، فأنزل هللا بيان تلك كا يشبه الت صيص أو 

 التفس  لإلمجال الوارد يف الصلغ.
 تقسيم آخر للنسخ ذكره بعض علمائنا:

 لقرآن إ  ثالثة أقسال: ال اسخ وامل سور يف ا علمائ اقسم بعض أجالء 
 األول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه: وهذا الذ  قرر 

 القاين: ما نسخ حكمه ولفظه.
: "وتكروا نوعًا اثلقًا متكلفًا وهو -ر ه هللا–القالة: وهذا ال وري قال ع ه د/ مصطفى  يد 

 .الرضعات اخلمس"م سور التالوة ابقي احلكم، وهو مستبعد، و. حصر أمقلته يف آييت الرجم، وحترمي 
وقد حاول بعض م أن يضي  آاثرًا أخرا يف ثبوهتا كقٌ  من ال ظر على أهنا .ستح  أن .درس 
مستقلة، وي لب على ظين أن .كن  ائفة الداللة على املراد على أهنا ضعيفة اإلس اد، ولٍال يطول 

 الكتاب أورد بعض امل اقشات حول هذين األثرين خاصة:
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نه كان متلًوا مث ُنسخ، فإثبات تلك دون مفاو   ومن أمجع من وجد.ه ال أميل إ  إثبات أ
ه ( يف كتابه: "الفصول يف 370 قش تلك أبو بكر أ د بن علي الرا   اجلصاص احل في  ت 

وسأنقل كالمه ببعض .صر  ي اسب .قريب معانيه يف عصر  مع احملافظة قدر اإلمكان  ،"األصول
 :(1 على لفظه

 اأْلَْخَباَر ُوُروُدَها ِمْن َطرِيِ  اآْلَحاِد فَ َ ْ ُ َجائِزٍّ إثْ َباُت اْلُقْرآِن هِبَا".أواًل: "َهِذِه 
َلًة، اثنًيا: "مُث  اَل خَيُْلو ِمْن َأْن َ.ُكوَن َصِحيَحًة يف اأْلَْصِل اَثبَِتًة َعَلى َما ُرِوَ  ِفيَ ا أَْو َسِقيَمًة َمْدُخو 

َكاَلُل َع  ا ِفيَ ا َساِقٌط، َوِإْن َكاَنْت َصِحيَحًة يف اأْلَْصِل ملَْ خَيُْل ِمْن َأَحِد  فَِإْن َكاَنْت َمْدُخوَلًة( فَالْ 
 َوْجَ نْيِ: 

َا ِمْن اْلُقْرآِن، َومُحَْتِمَلًة ِلَ ْ ِِه، أَْو اَل حتَْ  ا َتِمُل إال  َكْوهنََ إم ا أَْن َ.ُكوَن مُحَْتِمَلًة َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُد هِبَا َأهن 
 ِمْن اْلُقْرآِن:

َ ا إال  َأْن َيُكوَن َقْد َكاَنْت ِمْن اْلُقْرآِن فَ ُ َو ِمْن اخلَْرَبِ ال ِذ  قُ ْلَ ا إن ُه مَ   ْ ُسوُر َفَما ملَْ حَيَْتِمْل ِم  ْ
 ، -َعَلْيِه الس اَلُل  -التِ اَلَوِة َوالر ْسِم يف َ َماِن ال  يبِ  

َ ا َلفْ  ظُهُ َوْجَ نْيِ َأَحُدمُهَا: َأْن َيُكوَن ُمرَاُدهُ  أَن ُه( آيَةٌ ِمْن اْلُقْرآِن، َواْحَتَمَل َأْن َيُكوَن َوَما اْحَتَمَل ِم  ْ
ُ( ، َوِإْن ملَْ َيُكْن ِمْن اْلُقْرآِن فَ َلْيَس اْلَقْطُع   ُ ُِ  َوٍِ ا أَنْ زََلُه  ا ْي ِفيِه أبََِحِد َوْج َ اْلُمرَاُد  آيًَة( ِمْن ُحْكِم ا

َل َفاَل اْعايَاَض  ِفيِه ِلُمْلِحدٍّ، ااِلْحِتَماِل أبَِْوَ  ِمْن اآْلَخِر فَاْلَكاَلُل ِفيِه َع  ا َساِقٌط، َوَعَلى َأ ِ  اْلَوْجَ نْيِ  ُِ
َل َعَلى أَن ُه َكاَن ِمْن اْلُقْرآِن فَ ُ َو  ِمْن( اْلَقِبيِل ال ِذ  ُهَو َمْ ُسوُر الت ِ   اَلَوِة.أِلَن ُه إْن  ُِ

اثلقًا: لك ه بعد هذا التقعيد املتني رجع يبني أن ما ورد من األخبار ف و محتمل  فإتا كان 
: " َوَعَلى َأن  ُكل  -ر ه هللا–محتماًل فكي   عله إتن من القرآن مث نزعم أن .الو.ه نس ت؟ يقول 

 -َلٌة َعَلى اْلُمرَاِد بِِه أَن ُه َكاَن ِمْن اْلُقْرآِن، ِمْقُل َخرَبِ ُعَمَر َخرَبٍّ تُِكَر يف ِسَياِقِه َلْفظُُه فَ َلْيَس يف ظَاِهرِِه َداَل 
ُ َعْ ُه   ُ ن ُه فَِإن  َلْفَظُه حَيَْتِمُل َمْع َ َينْيِ َواَل َداَلَلَة ِفيِه َعَلى  َأن  اْلُمرَاَد بِِه( أَن ُه َكاَن ِمْن اْلُقْرآِن أِلَ  -َرِضَي ا
َ اُه" مث بني أن هذه اللفظة من عمر قَاَل: إن  الر   ُِ  قَ رَْأَ ُه َوَوَعي ْ ال  -رضي هللا ع ه–ْجَم يف ِكَتاِب ا

 .دل على أن مراده أهنا آية قرآنية وا أحكال اآلايت الواردة بني الدفتني، فقال: 
ُِ  َكَما قَاَل .َ َعاَ   ُِ  َعَلْيُكْم{ ]ال ساء: "حَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن ُمرَاُدُه أَن ُه يف فَ ْرِض ا [ 24: َِكَتاَب ا

{ ]األنفال:   ُِ [ يَ ْعيِن 75يَ ْعيِن فَ َرَضُه وََكَقْولِِه .َ َعاَ : ََوأُوُلو اأْلَْرَحاِل بَ ْعُضُ ْم َأْوَ  بِبَ ْعضٍّ يف ِكَتاِب ا
[  َأْ  فُِرَض َعَلْيُكْم( َو َُكِتَب 183يف فَ ْرِضِه وََكَقْولِِه .َ َعاَ : َُكِتَب َعَلْيُكْم الصِ َياُل{ ]البقرة: 

[ يَ ْعيِن فُِرَض َعَلْيُكْم، َوِإَتا َكاَن  َتِلَك( َكَذِلَك ملَْ يَ قْ ُبْت َأن  ُمَراَدُه أَن ُه 216َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل{ ]البقرة: 
ْسِتَفاَضِة ال   ْقِل يف َلْفظٍّ اَل حَيَْتِمُل إال  َمْعىًن َكاَن ِمْن اْلُقْرآِن فَ ُ ِسَ ْت ِ.اَلَو.ُُه أِلَن  َتِلَك اَل يُ ْعَلُم إال  ابِ 

ُِ    َواِحًدا، َويَُدلُّ َعَلى َأن  ُمرَاَدُه َكاَن َما َوَصْفَ ا، أَن ُه قَاَل:  َلْواَل َأْن يَ ُقوَل ال  اُس  َاَد ُعَمُر يف  ِكَتاِب ا

                                                           

 .  (258 /2الفصول يف األصول  (1 
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آيٌَة ِمْن اْلُقْرآِن َلَكتَ َبُه ِفيِه قَاَل ال  اُس َتِلَك َأْو ملَْ يَ ُقوُلوُه فَ َ َذا َلَكتَ ْبته يف اْلُمْصَحِ (، فَ َلْو َكاَن ِعْ َدُه 
ُِ  أَن ُه ِمْن اْلُقْرآِن  َو( ُرِوَ  َعْ ُه أَ  ن ُه قَاَل: إن  الر ْجَم ٍِ ا يَُدلُّ َعَلى أَن ُه مَلْ يُرِْد بَِقْولِِه إن  الر ْجَم يف ِكَتاِب ا

بُوَن بِِه، َوَهَذا الل ْفُظ أَْيًضا اَل َداَلَلَة ِفيِه َعَلى أَن ُه أَرَاَد بِِه أَن  أَنْ زَ  ُ ُ َوَسَيِجيُء قَ ْوٌل يَُكذِ  ُه ِمْن اْلُقْرآن  َل ا
ُ .َ َعاَ  يف َوْصِ  الر ُسو   ُ ، قَاَل ا ُ .َ َعاَ  قُ ْرآً  َوَغْ َ قُ ْرآنٍّ  ُ : ََوَما -َعَلْيِه الس اَلُل  -ِل أِلَن  ِفيَما أَنْ َزَل ا

[ َوُرِوَ  يف بَ ْعِض أَْلَفاِظ َهَذا 4[ َِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى{ ]ال جم: 3يَ ْ ِطُ  َعِن اْوََوا{ ]ال جم: 
ُ ُ آيََة الر ْجِم( َوَهَذا الل ْفُظ َلْو ثَ َبَت ملَْ يَ  ُدل  أَْيًضا َعَلى َأن  ُمَراَدُه أَن ُه احْلَِديِة أَن ُه قَاَل:  إْن ٍِ ا أَنْ َزَل ا

: ََوِمْن آاَي.ِِه َكاَن ِمْن اْلُقْرآِن، أِلَن  َما يُْطَلُ  َعَلْيِه اْسُم اآْليَِة اَل خَيَْتصُّ اِبْلُقْرآِن ُدوَن َغْ ِِه، قَاَل .َ َعاَ  
{ ]الرول: [ مُث  قَاَل .َ َعاَ : 22َخْلُ  الس َماَواِت َواأَلْرِض{ ]الرول:  [ َفَسم ى 22َإن  يف َتِلَك آَلاَيتٍّ

ْعيِن َأن  َما يُوِجُب الد اَلَلَة اْلَقائَِمَة ٍِ ا َخَلَ  َعَلى .َ ْوِحيِدِه آيًَة فَ َلْيَس َهَْتِ ُع َأْن َيْذُكَر  آيََة( الر ْجِم َوُهَو ي َ 
ُ َعَلى َرُسولِِه   ُ  ِبَوْحيٍّ ِمْن ِعْ ِدِه. -اَلُل َعَلْيِه الس   -الر ْجَم أَنْ زََلُه ا

ُ  الر ْجُم( مُث    ُ   َكاَن( .َ ْ ِيُ  َوأَْيًضا  فَِإن ُه( حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َأْصُل اخلَْرَبِ َما تُِكَر ِفيِه َأن  ٍِ ا أَنْ َزَل ا
ُ ْم ِكَا َكا َن ِعْ َدُه أَن ُه ُهَو اْلُمرَاُد أِلَن  ِمْن الرَُّواِة َمْن يَ َرا نَ ْقَل اأْلَْلَفاِظ ِفيِه ِمْن ِجَ ِة الرَُّواِة فَ َعرب َ ُكل  ِم  ْ

ُ فَ َقْد قَالَ   ُ  إن ُه ِمْن اْلُقْرآِن َوِإن ُه اْلَمْعىَن  ِعْ َدُه ُدوَن( الل ْفِظ َفَظن  بَ ْعُض الرَُّواِة أَن هُ إَتا قَاَل إن ُه ٍِ ا أَنْ َزَل ا
  َعْ ُه ِبَذِلَك.آيٌَة ِمْ ُه فَ َعرب َ 

اُس  َاَد فَِإْن ِقيَل: فَ َلْو ملَْ َيُكْن ِعْ َدُه ِمْن اْلُقْرآِن َكْيَ  َكاَن جَيُوُ  َلُه َأْن يَ ُقوَل  َلْواَل َأْن يَ ُقوَل( ال   
ُِ  َلَكتَ ْبته يف اْلُمْصَحِ ، وََكْيَ  جَيُوُ  َأْن َيْكُتَب يف اْلُمْصحَ  ِ  َما لَْيَس ِمْ ُه. ِقيَل َلُه: ُعَمُر يف ِكَتاِب ا

ُ َمَع َتِلَك أَن ُه لَْيَس ِمْن الْ  ُقْرآِن لِيَ ت ِصَل جَيُوُ  َأْن َيُكوَن ُمرَاُدُه أَن ُه َكاَن َيْكتُ ُبُه يف آِخِر اْلُمْصَحِ  َويُ َبنيِ 
 َيُشك  ِفيِه َشاك  َواَل جَيَْحَدُه َجاِحٌد فَ َقاَل: َلْواَل َأْن نَ ْقُلُه َويَ تَ َوا.َ َر اخلَْرَبُ ِبِه َكَما يَ ت ِصُل نَ ْقُل اْلُقْرآِن لٍَِال  

 َيُظن  ظَان  أَن ُه ِمْن اْلُقْرآِن، َأْو يَ ُقوَل قَاِئٌل: إن  ُعَمَر  َاَد يف اْلُقْرآِن َلَكتَ ْبته يف اْلُمْصَحِ .
ُ َما رَ  -َعْن ُعَمَر »َويَُدلُّ َعَلْيِه َما َرَوا اْبُن َعب اسٍّ  ُ َع  ْ  ُ أَن هُ قَاَل: َلَقْد مَهَْمت َأْن َأْكُتَب  -ِضَي ا

ِ َرَجَم َوَرمَجَْ ا بَ عْ   ُ َدهُ َوَسَيِجيُء يف اْلُمْصَحِ  َشِ َد ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب َوَعْبُد الر ْ َِن ْبُن َعْو ٍّ َأن  َرُسوَل ا
بُوَن اِبلر ْجِم َواِبلش َفاعَ  َ هِبََذا احْلَِديِة َأن  ُمرَاَدُه َكاَن إَشاَعَتُه « ِة َوبَِقْولٍّ خَيُْرُجوَن ِمْن ال  ارِ قَ ْوٌل يَُكذِ  فَ َبني 

َع ال  يب   ُ ُ َعَلْيِه َوَسل َم  -َوِإْظَ ارَُه لَِيْسَتِفيَض نَ ْقُلُه اَل أَن ُه ِمْن اْلُقْرآِن، َوَتِلَك أِلَن ُه َكاَن ُسَِ  -َصل ى ا
بُوَن اِبلر  يَ ُقو  بُوَن ِبَذِلَك، أِلَن ُه َغْ ُ َجائِزٍّ َأْن َيُكوَن قَ ْولُُه َسَيِجيُء قَ ْوٌل يَُكذِ  ْجِم ِمْن ُل َسَيِجيُء قَ ْوٌل يَُكذِ 

ُ ُ َعَلْيِه َوَسل َم  -ِقَبِل نَ ْفِسِه ِمْن َغْ ِ .َ ْوِقي ٍّ ِمْن ال  يبِ   َلُم إال  ِبَطرِيِ  َلُه أِلَن  َتِلَك اَل يُ عْ  -َصل ى ا
 اْلَوْحِي".

أشار  -ر ه هللا–وكما .را فقد وهن بشدة أن يُظن أبن ما ورد من م سور التالوة، على أنه 
، -ابعتباره احتمااًل ضعيفاً –إ  احتمال أن .كون من م سور التالوة، وال يرا يف تلك حرًجا 

وُن ِكَْ زَِلِة َسائِِر السَُّ ِن َكَما ُنِسَخ َرْسُم اْلُكُتِب وتلك الحتمال أن .زول التالوة، َويَ ب َْقى احلكم فَ َيكُ 
 اْلَقِدهَِة َوِ.اَلَوهُتَا وََكِقٌ  ِمْن َأْحَكاِمَ ا َوَمَعانِيَ ا اَبِقَيٌة.
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ا  ادين يقيً ا واطمٍ اً  إ  وهن القول بوجود م سور التالوة مع بقاء حكمه  أن ال يب صلى ٍو
مت ع عن كتابت ا، فآل أمرها إ  أن .كون حديقًا، وعمر تا.ه خيرب  بذلك، هللا عليه وآله وسلم ا

بن العاص و يد بن اثبت يكتبان املصاح  فمروا على هذه اكان   :عن كق  بن الصلت قالفروا 
الشيخ والشي ة إتا  نيا   : سلم يقولو  آلهُسعت رسول هللا صلى هللا عليه و  :اآلية فقال  يد
 :سلم فقلتو  آلهملا أنزلت هذه أ.يت رسول هللا صلى هللا عليه و  :فقال عمر ((فارمجومها البتة

ن أو  ،أال .را أن الشيخ إتا مل حيصن جلد  :فقال عمر -فكأنه كره تلك :قال شعبة-أكتب ي ا 
رجاله ثقات رجال " :األرنؤوط ع ه بس د قالأ د رواه  (الشاب إتا  ىن وقد أحصن رجم

 ".ت فقد روا له ال سائي وهو ثقةالشي ني غ  كق  بن الصل
وقوله:  فكأنه كره تلك( هو إخبار من عمر عن كراهة ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم لكتابت ا 

 .(1 كما روا تلك الطرب  صراحة يف هتذيب اآلاثر
قرآنية،  فانظر كي  كره ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم كتابت ا لٍال يُف م من تلك أهنا آية

 كي  بني عمر يف آخر احلدية أهنا ال .شبه القرآن يف صياغت ا.وانظر  
: أفال ، فقال مروان(. .الشي ةو الشيخ و   : : ك ا نقرأ يد بن اثبت قال :رواية لل سائيويف 
في ا عمر بن تلك و  : تكروا .را أن الشابني القيبني يرمجان؟ وقال، أالاملصح ؟ قال: ال  عله يف

هللا عليه  : آيت ال يب صلى: كي ؟ قال: قل ال: أ  أشفيكم من تاك. قالقااخلطاب رضي هللا ع ه 
أقول: اي رسول هللا! أكتبين آية الرجم. قال: فأ.يته . ، فإتا تكر الرجموسلم فأتكر كذا و كذا

 ال أستطيع  : سول هللا! أكتبين آية الرجم. قال: فقال : اي ر آية الرجم. قال : فذكرفذكر.ه، قال
 ((.تاك
عن فتغ البار  اظ احلدية ه ا .بقى محتملة يف ثبوهتا ويف داللت ا، فقد قال ابن حجر يف وألف

أخرجه ال سائي عن محمد بن م صور عن سفيان  ايدة سفيان بن عيي ة يف حدية  الشيخ..(: "
كرواية جعفر مث قال ال أعلم أحدا تكر يف هذا احلدية الشيخ والشي ة غ  سفيان وي ب ي أن 

 ".يف تلكيكون وهم 
بل إن عمر رضي هللا ع ه صرع يف احلدية تا.ه أبن مراده أهنا من فرائض هللا فشرع مراده، 

 (.فيضلوا بايك فريضة أنزوا هللا:  الشي انوقال فيما رواه 
ولقد كتبت قدهًا يف كتايب  امل  ج ال بو  يف التعليم القرآين( .عليًقا على حدية عائشة رضي 

  هللا ع  ا الذ  فيه:
 : -رضي هللا ع  ا–عن حدية عائشة  فقلت

                                                           

أ د عن  ر بن حبيش عن أيب بن كعب : قال كم .قرؤون سورة األحزاب اإلمال مس د وال بد يل أن أش  إ  رواية كقر .رديدها وردت يف  (1 
. وال نتعىن يف م اقشة  صلى هللا عليه و سلم مقل البقرة أو أكقر م  ا وان في ا آية الرجمقال بضعا وسبعني آية قال لقد قرأهتا مع رسول هللا

 .  "إس اده ضعي  لضع  يزيد بن أيب  ايد": قال فيهشعيب األرنؤوط هذه الرواية  فإن 
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أ  يقرؤها بعض ال اس لكوهنم مل يبل  م ال سخ الواقع يف العرضة » فقوهلا )وهن فيما يقرأ( 
وهذا ما قرره بعض العلماء،  (1 «األخ ة لقرب ع دهم فلما بل  م رجعوا وأمجعوا على أنه ال يتلى

هو أن يكون معىن قووا هذا على  -ن أكقر وجاهةركا كا - خر ع د الباحةآوللفظ عائشة .قرير 
 %سبيل التأكيد البالغ على التحرمي ابلرضاري هبذا العدد دون نس ه، ولكن تلك من قول الرسول

ُ  جل جالله، وأرادت التأكيد على االلتزال فعز.ه إ  القرآن  وهذا من خواص  -وليس من قول ا
ُ    -لغة الصحابة لعن اَّلل  الوامشات، واملستومشات، » ع ه: كما قال ابن مسعود رضي ا

قال: فبلغ ذلك امرأة من « والنامصات، واملتنمصات، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اَّلل  
بين أسد يقال هلا أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغين عنك أنك لعنت 

: الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن  املغريات خلق اَّلل  فقال عبد اَّلل 
؟ فقالت املرأة: لقد قرأت ما بني لوحي و  ما   ال ألعن من لعن رسول اَّلل  وهو يف كتاب اَّلل 

ُ  عز  وجل :  املصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه َوَما آتَاُكُم قال ا

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنهُ   .(2  [7حلشر: ]ا الرَّ
ومن هذا الباب أيضاً إطالق لفظ آية أو نسبته إىل اَّلل  سبحانه وتعاىل لزًيدة التأكيد على 

ُ  بن عباس رضي  (3 %بسنة النيب ثبوته حىت يظن بعض م أهنا من القرآن حنو ما جاء عن عبد ا
  ُ ُ  ع  ما قال: قال: عمر بن اخلطاب وهو جالس على م رب رسول ا اَّلل  قد بعث إن  :%ا

ابحلق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأانها، ووعيناها وعقلناها،  %حممداً 
ورمجنا بعده، فأخشى إن طال ابلناس زمان أن يقول قائل: ما جند الرجم  %فرجم رسول اَّلل  

، وإن الرجم يف كتاب اَّلل  ح ق على من زىن إذا يف كتاب اَّلل  فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اَّلل 
وي ظر التعب  الوارد يف  (4 أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف

ُ  ح (... كقول ابن مسعود املتقدل (، وقوله  الرجم يف كتاب ا  ُ  ".آخر احلدية  فريضة أنزوا ا
لعلماء، ونسب إيل  ما أ  فأاثر حفيظة بعض فضالء ا -بسوء ظن–ولقد اثر بعض املتعجلني 

م ه براء ع دما قررت هذا يف كتايب، مث إنين وجدت مجًعا من أهل العلم يقررون ما قررت، وأتكر 
 اث ني من أبر هم:

قرر ما قرر.ه فقد ه ( 338جعفر ال  ح اس أ د بن محمد املراد  ال حو   املتوَّف:  أبواألول: 
نسبة تلك إ  القرآن، ولقد قال ال حاس هذا يف التعلي   من أن الراو  قد يقول:  قرأ( وال يعين

                                                           
 ،(61 /4) ءسلم صحيح على ال يب ج هـَََََََّّّّّّّ  911 ت بكر أبي بن الرحءن عب  ال ين جالل أبوالفضل( السيوطي)( 1)

 .السعو ية -الخبر -عف ن ابن  ار -اۡلثري الحويني إسح ق أبو  ءراجعة
 .س بق ءرجع ،(1678 /3) ءسلم ،(1853 /4) البخ ري( 2)
... ق سََََََّّّّّّي    ح يث    يكون أن يةآ أنه يوهم بلفظ الءذكور الح يث يكون أن هو آخر توجيه    يحتءل -هذا بع  -زال وء ( 3)

 التواتر إلى ءر ه الءسََّّةلة هذه يحسََّّم الذي الق طع واۡلءر ،   قرآن فيحسََّّبه ت بعي أو صََّّح بي على اۡلءر يضََّّطر  وق 
 .الءع لجة ءن النو  بهذا الءسةلة هذه إلى أش ر ءن أج  ولم... نفي أو بإثب ت شبهة كل يزيل الذي القرآني

 .س بق ن ءرجع ن ،(1317 /3) ءسلم ،(2503 /6) البخ ري( 4)
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، "إ  كالل ال حاس:  -بطمأني ة نفس–.. هلم -رضي هللا ع ه–على كالل عمر  َعِن اْبِن َعب اسٍّ
ُ َعْ ُه قَاَل:   ُ َ نَ َيا فَاْرمُجُومُهَا  ُك  ا نَ ْقَرأُ الش ْيُخ َوالش ْيَ ُة ِإنْ »قَاَل: َخطَبَ َ ا ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب َرِضَي ا

ةِ  قَاَل أَْبو َجْعَفرٍّ: َوِإْسَ اُد احْلَِديِة َصِحيٌغ ِإال  أَن ُه لَْيَس ُحْكُمُه ُحْكَم اْلُقْرآِن « اْلبَ ت َة ِكَا َقَضَيا ِمَن الل ذ 
ْنَساُن: ُكْ ُت أَقْ رَأُ َكَذا ِلَ ْ ِ اْلُقْرآِن ال ِذ  نَ َقَلُه اجلََْماَعُة َعِن اجلََْماَعِة َوَلِك  ُه ُس  ٌة اَثبَِتٌة َوَقْد ي َ  ُقوُل اإْلِ

لِيُل َعَلى َهَذا أَن ُه قَاَل: َوَلْواَل َأين ِ َأْكرَُه َأْن يُ َقاَل:  َاَد ُعَمُر يف اْلُقْرآِن َلزِْدهُتَا  .(1 "َوالد 
 -ر ه هللا– ه (370أ د بن علي الرا   اجلصاص احل في  املتوَّف:  إلمال أبو بكراالقاين: 
"فَِإْن ِقيَل: َفَما : فاُسع له ،يقول قريًبا من هذا القول، ويقرره ك ط  سليم، وحجة بي ةفقد وجد.ه 

ُرِوَ  يف  َوْجُه َهَذا احلَِْديِة ِعْ دَُكْم. ِقيَل َلُه: حَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن َلْفُظ َعاِئَشَة ِفيِه َعَلى َغْ ِ اْلَوْجِه ال ِذ 
ُ .َ َعاَ  أَوْ َهَذا   ُ ُِ  َكْيَت َو  احْلَِديِة أبَِْن َ.ُكوَن قَاَلْت إن ُه َكاَن ِفيَما أَنْ َزَل ا َكْيَت، َوحَنُْوُه ِمْن يف ِكَتاِب ا

. َفَظن  الر اِو  أَ  ن  َمْعىَن الل ْفَظنْيِ َواِحٌد، اأْلَْلَفاِظ ال يِت حُيَْتَمُل َأْن يُ رَاَد بِِه اْلُقْرآُن َويُ رَاُد بِِه َوْحٌي َغْ ُ قُ ْرآنٍّ
َ، فَ ُ ِقَل اْلَمْعىَن ِعْ َدُه َعَلى حَنِْو َما تََكْرَ  يف َخرَبِ ُعمَ  َر يف الر ْجِم، َوِإَتا َوأَن  اْلُمرَاَد َكاَن قُ ْرآً  إَ  َأْن .ُ ُويف ِ

ِفيِه اَل ِسي َما َوُهَو َمْعىَن يَ ُردُُّه اْلِكَتاُب َوِإمْجَارُي اُْحُتِمَل َتِلَك َسَقَط ااِلْحِتَجاُ  بِِه يف إثْ َباِت َما ُرِوَ  
ُ .َ َعاَ : َإ   حَنُْن نَ ز ْلَ ا الذ ِْكَر َوِإ   َلُه حَلَاِفظُوَن{ ]احلجر:   ُ َ ا 9اأْلُم ِة، قَاَل ا [ َوقَاَل .َ َعاَ : َِإن  َعَلي ْ

َ ا بَ َيانَُه{ 18قَ رَْأَ ُه فَا. ِبْع قُ ْرآنَُه{ ]القيامة:  [ َفَِإَتا17مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه{ ]القيامة:  [ َمُث  ِإن  َعَلي ْ
َعَلْيِه الس اَلُل  -يبِ  [، َوحَنُْوُه ِمْن اآْلِ  اْلُمْقَتِضَيِة لِبَ َقاِء َرْسِم اْلُقْرآِن َوَنْظِمِه بَ ْعَد َوفَاِة ال   19]القيامة: 

-" 2). 
ية عائشة رضي هللا ع  ا أبنه من امل سور التالوة، وهذا قول نعم.. أتول أقوال آخرون حد

ن قاله ابن حزل  "وإمنا مع اه أنه يقرأ من القرآن الذ  سقط رُسه وإثبا.ه يف  :-ر ه هللا–معترب، ٍو
لكن هذا القول مع ش ر.ه يظل  (3 املصح  ومل .قل قط عائشة إنه من القرآن املتلو يف املصح "

 .-ر ة هللا علي ما–يوجد ع د  ما يرجغ ف م ابن حزل على اجلصاص  قواًل محتماًل، وال
 وأما أن يكون امل سور خار  القرآن فاياه موجوًدا يف مقل قول ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم: 

  ُِ ُتُكْم َعنْ »  -صلى هللا عليه وسلم-َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل ا  اَِيرَِة اْلُقُبوِر  هَنَي ْ
ُتُكْم َعِن ال  بِ  ُتُكْم َعْن حُلُوِل اأَلَضاِحىِ  فَ ْوَق َثاَلثٍّ َفَأْمِسُكوا َما بََدا َلُكْم َوهَنَي ْ يِذ ِإال  َِّف فَ ُزوُروَها َوهَنَي ْ

 ا يعود إ  اصطالع ، وال سخ هرواه مسلم «ا َواَل َ.ْشَربُوا ُمْسِكرًا ِسَقاءٍّ فَاْشَربُوا َِّف اأَلْسِقَيِة ُكلِ  َ 
السل   فقد يبدو إلمال أن ه ع من ادخار حلول األضاحي مقاًل للحكمة تاهتا اليت م ع ألجل ا 
ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم من االدخار، وليس كالم ا يف مقل هذا ال وري إمنا كالم ا عن امل سور 

 يف القرآن.
                                                           

 .(61)ص   الن سخ والءنسوخ للنح س(1)

 .  (258 /2الفصول يف األصول  (2 
 .  (62 /4اإلحكال يف أصول األحكال البن حزل   (3 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 364
 

 

الذ  .ركه ل ا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ف زاع ا يف وجود آايت م سوخة يف القرآن املتلو 
 وف  االصطالع األصويل، وأما وف  ف م السل  ملعىن ال سخ فال إشكال.

 ركا يقال ه ا: 
املص  " "، وعبد الر اق يف "اإلمال أ د يف " وائد املس دعبد هللا بن  فكي  .رون فيما رواه

، : " َكأَيِ ْن .َ ْقَرأُ ُسورََة اأْلَْحَزاِب؟ أَْو  من طري  َعاِصِم ْبِن هَبَْدَلَة ، َعْن  ِرٍّ  قَاَل : قَاَل يل ُأيَبُّ ْبُن َكْعبٍّ
َا لَتُ عَ  ِة اِدُل ُسورََة اْلبَ َقرَ َكأَيِ ْن .َ ُعدَُّها؟ " قَاَل: قُ ْلُت َلُه: َثاَلاًث َوَسْبِعنَي آيًَة ، فَ َقاَل: َقطُّ ، َلَقْد رَأَيْ تُ َ ا َوِإهن 

 ؟( َوهللاُ َعزِيٌز َحِكيمٌ الش ْيُخ َوالش ْيَ ُة ِإَتا َ نَ َيا فَاْرمُجُومُهَا اْلبَ ت َة َنَكااًل ِمَن هللاِ َ  ِفيَ ا:  ، َوَلَقْد قَ رَأْ 
َهَذا إْسَ اٌد َصِحيٌغ " :قال في ا -ر ه هللا-ابن حزل كي  .رون يف هذه الرواية خاصة أن 

، َوُهَو يَ ْقَتِضي "َوَهَذا ِإْسَ اٌد َحَسنٌ  :يف .فس ه -ر ه هللا- وقال ابن كق ، ِس اَل َمْ َمَز ِفيِه"َكالش مْ 
ُ أَْعَلمُ أنه قد َكاَن ِفيَ ا قُ ْرآٌن مُث  ُنِسَخ َلْفظُهُ َوُحْكمُ   ُ "، وتكر هذه الرواية األلباين يف السلسلة هُ أَْيًضا، َوا

 ؟2913الصحيحة برقم 
مقبولة، ف ي .بني إحدا صور قوله .عا  تكره: نقول: ال إشكال ع د  يف الرواية ما دامت 

َ ا أَْو ِمْقِلَ ا{ ]البقرة:  ، ولكن الكالل ع د  ليس [106ََما نَ ْ َسْخ ِمْن آيَةٍّ أَْو نُ ْ ِسَ ا َاِْت خبَْ ٍّ ِم  ْ
، وقد رأيت من يف آايت نسخ لفظ ا وحكم ا، فتلك اآلايت مل نعرف ا حىت نقبت ا أو نتكلم في ا

الرواية يصحب ا نظر كب  يف قبووا س ًدا ومتً ا، وعلى الرغم من تلك فليس كالم ا عن  قبل أن هذه
كالم ا عن إثبات قرآنية كلمات مل .رد بطري  القرآن، واعاياها عدل وضوع يف داللت ا هذا ال وري بل  

قرآنية  فامل  جية الدقيقة .تمقل يف عدل إثباتمن ج ة، ويف داللة نصوص األحادية على قرآنيت ا، 
ابن آية خبرب مت اقل بل جيب الرجوري إ  امل  جية القرآنية املب ية على التوا.ر، ولعل هذا دعا ابن 

لى هللا : أ.رك ال يب صملا سٍلرضي هللا ع ه إ  التشديد على إثبات قرآنية ما بني الدفتني عباس 
  . رواه الب ار ( .رك إال ما بني الدفتني ما : عليه وسلم من شيء؟ فقال

 أمهية هذا املوضوع: 
 أواًل: ضب  فهم النصوص، ومحاية القرآن العظيم من أن ي تعذ )عضني(: 

ت، واثرت بسبب عدل أتاياًل من األف ال املتباي ة لآلاي اخلطأ يف ف م هذا املبحة وراءه جر  
شة يف هذا وصارت امل اقوأُقيمت ب اء عليه قواعد مايهلة، ، املتعجلةأغربة من التأويالت إ.قانه 

املوضوري كما قال السيد عبد احلي بن ف ر الدين احلسيين يف  نزهة اخلواطر وهبجة املسامع وال واظر(: 
، ولقد أثر عدل حترير هذا الباب يف ف م القرآن (1 "ورجعت امل اظرة إ  املكابرة واجملادلة بل املقا.لة"

، ولعمر احل  إنك لتجد األمر  ا ابل سخعلي ه استيعاب ف م آية كر  حىت رأيت كل من مل يُط  عقلُ 
 ع د تلك أقرَب إ  أن جُيعَل القرآُن عضني. فما معىن َعضني{؟

                                                           

 .  8/1358اإلعالل كن يف او د من األعالل (1 
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ََكَما أَنْ زَْلَ ا َعَلى اْلُمْقَتِسِمنَي ال ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن كلمة َعضني{ وردت يف قوله جل تكره: 
أَْهلُ اْلِكَتاِب، َجز ُءوهُ َفَجَعُلوهُ َأْعَضاَء  ُهمْ »: ، وقال ابن عباس يف مع اها[91-90ِعِضنَي{ ]احلجر:

َجَعُلوا ِكَتاهَبُْم أَْعَضاَء ": الض ح اك، وقال «َفآَمُ وا بِبَ ْعِضِه، وََكَفُروا بِبَ ْعِضهِ  -يقول أحزاابً – أَْعَضاءَ 
ُْم .َ َقط ُعوُه  ُبَ رًا، ُكلُّ ِحْزبٍّ ِكَا َلَدْيِ ْم َفرُِحوَن، َوُهَو قَ ْولُُه: َفَ ر ُقوا ِدي َ ُ ْم  َكَأْعَضاِء اجْلَُزوِر، َوَتِلَك َأهن 

اْلَعْضُه: اْلبَ ْ ُت و َأْن َيُكوَن مَجُْع: ِعَضةٍّ،  «ِعِضنيَ »هُ َتَمَل قَ ْولُ احْ ، ف(1 "[159وََكانُوا ِشيَ ًعا{ ]األنعال: 
 ىرِيُ ، َكَما .ُ ْعضَ أِلَن  َمْعىَن الت  ْعِضَيِة: الت  فْ   وَمَل َأْن َيُكوَن مَجْع ُعضْ َواْحتَ ، َوَرْمُيُه اِبْلَباِطِل ِمَن اْلَقْولِ 

   ُه، َكَما قَاَل ُرْؤبَُة:ْيَء .َ ْعِضَيًة: ِإَتا فَ ر قْ تُ َعض ْيُت الش  و ، فَ تُ َفر ُق َأْعَضاَء، َوالش اةُ  اجْلَُزورُ 
ُِ  اِبْلُمَعض ى  َولَْيَس ِديُن ا

 ".يَ ْعيِن اِبْلُمَفر قِ 
ف م معىن ال سخ كما ي ب ي ركا آمن ببعض الكتاب، و.رك بعضه  عًما م ه أنه فالذ  ال ي

 م سور دون أن حيرر املسألة.
اثنًيا: وضع النصوص يف مواضعها، ويتحقق ذلك أبن نفهم علم الناسخ واملنسوخ وفق فهم من أ نزل 

 عن املتأخرين:عليهم القرآن اجمليد، وهم الصحابة رضي هللا عنهم، ومنيز مصطلح املتقدمني 
لَْيَس ِمَن اْلُعُلوِل ُكلِ َ ا ِعْلٌم ُهَو أَْوَجُب َعَلى اْلُعَلَماِء َوَعَلى اْلُمتَ َعلِ ِمنَي »: التميمي حَيََْي ْبن َأْكَقمفقد قال  

بِِه اَل ٌِل  ٌب فَ ْرًضا، َواْلِعْلمِه َواجِ َذ بَِ اِس ِ خِخِه  أِلَن  اأْل وََكاف ِة اْلُمْسِلِمنَي ِمْن ِعْلِم َ ِسِخ اْلُقْرآِن َوَمْ ُسو 
تَ َ ى إِلَْيهِ  ،َواْلَمْ ُسوُر اَل يَ ْعَمُل بِهِ  ،ِداَينَةً  فَاْلَواِجُب َعَلى ُكلِ  َعاملٍّ ِعْلُم َتِلَك، لٍَِال  يُوِجَب َعَلى  ،َواَل يُ   ْ

ُ َعز  َوَجل    ُ ُِ  أَْمرًا مَلْ يُوِجْبُه ا ُ َعز  َوَجل   أَْو َيَضعَ  ،نَ ْفِسِه َأْو َعَلى ِعَباِد ا  ُ  .(2 «َعْ ُه فَ ْرًضا أَْوَجَبُه ا
وهو يعين بذلك أن القائل يف علم ال سخ دون حترير إما أن يقول: هذا م سور وال يكون كذلك، 
فيبطل بذلك فرًضا فرضه هللا، وإما أن يقول: هذا  سخ، وال يكون كذلك، فيوجب بذلك فرًضا مل 

 يفرضه هللا.
علي  من مالمة  إت .راين أعرب عن آهايت حي ما أرا اخلطر العظيم لت اول موضوري ال سخ  وهل

 من ابب اجلمع واإلغراب يف إيراد املسائل ال من ابب التحقي ؟ 
ه( يقول: "مث إين 597وقد أَظَ َر هذا األمل من قبُل بعُض أهل العلم، ف ا هو ابن اجلو    ت

حيًحا قد صدر ع  م ما هو أفظع فآملين، وهو الكالل يف ال اسخ رأيت الذين وقع م  م التفس  ص
وامل سور، فإهنم أقدموا على هذا العلم، فتكلموا فيه، وص فوه، وقالوا ب سخ ما ليس ك سور، ومعلول 

 .  (3 أن نسخ الشيء رفُع حكمه، وإطالق القول برفع حكم آية مل يرفع جرأٌة عظيمة"

                                                           

 .  (129 /14.فس  الطرب  = جامع البيان ط هجر  (1 
 .  (767 /1جامع بيان العلم وفضله  (2 
 .  104نواسخ القرآن ص (3 
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فتعلقت به جوانب  -كما سيأيت إن شاء هللا–املصطلغ القرآين اثلقًا: ال سخ ابٌب واسٌع يف 
 علمية متعددة ال هكن للمفسر وال للفقيه إظ ار علمه بدوهنا:

فقال له: أ.عر  ال اسخ من  ،مر  على قاص ٍّ  رضي هللا ع هأن علياً  ٍا يدل على أمهية ال سخو 
، (1 رضي هللا ع  ما ن ابن عباسٍّ امل سور؟ قال: ال! قال: هلكت وأهلكت، وتُِكَر مقُل تلك ع

إن العامل إتا مل يعر  الصحيغ والسقيم وال اسخ وامل سور "قال أ د بن ح بل وإسحاق بن راهويه: و 
 .(2 "من احلدية ال يسمى عاملاً 

 
 من أهم كتب النسخ:
ٍا أنبته يراري ، و كما يقول السيوطي  "أل  يف ال سخ خالئ  ال حيصونفقد "كتب ال سخ كق ة، 

 :املتقدمني

 ال اسخ وامل سور يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والس ن( أليب عبيد القاسم بن  :كتاب (1
 .وقد حققه محمد بن صا  املديفر -ر ه هللا- ه (224سالل  ت

– ه (338تجعفر ال  ح اس أ د بن محمد املراد  ال حو    يب( ألال اسخ وامل سوركتاب:   (2
 .: د. محمد عبد السالل محمدهحققوقد  -ر ه هللا

وهذا ، ه (597تاجلو    بن الفر  عبد الر ن بن علي  مال الدين أيبجلنواسخ القرآن  (3
الكتاب هو تا.ه املسمى: عمدة الراسخ يف امل سور وال اسخ، وقد .راه ابسم:  سخ القرآن 

، وهو " سوراملصفى أبك  أهل الرسور من علم ال اسخ وامل": اختصره يف كتابو وم سوخه، 
 نفسه خمتصر عمدة الراسخ. 

 .-ر ه هللا- ال سخ يف القرآن الكرمي( للدكتور مصطفى  يد  :من أفضل كتب املتأخرين (4
  وكذلك: اآلايت امل سوخة يف القرآن الكرمي ل ستات الدكتور عبد هللا بن محمد األمني الش قيطي. (5
إن كان عىن ابل سخ  قراءهتا ابلوجع الكب  ومن الكتب اليت رأيت ا ضعيفة التحرير يشعر املرء ع د (6

 : ما قصده املتأخرون
، وقد سبقت ه(320 ت بن حزلامل سوب أليب عبد هللا محمد  (ال اسخ وامل سور كتاب 

اإلشارة إليه، ودعين أريك بعًضا ٍا .تعقر به األف ال ع د قراء.ه، ف و قسم السور حسب 
اليت مل يدخل ا  سخ رًا م سوخة، فزعم أن السور ال اسخ وامل سور، فجعل سورًا  س ة، وسو 

عددها  السور اليت في ا  سخ وليس في ا م سور، مث تكر أن ثالث وأربعون سورةوم سور 
ف ذه مائة ، عددها مخس وعشرون سورة لسور اليت داخل ا ال اسخ وامل سوروا، أربعون سورة

                                                           

 .  ، وليس هو ابن حزل املش ور5وامل سور البن حزل ص ( ال اسخ1 
 .  (109/  1  -معرفة علول احلدية للحاكم   دار إحياء العلول (2 
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:  قًدا له بشدة سيم قال ع ه ابن اجلو  و ان سور، ومل أدر ماتا بشأن بقية السور، وهذا التق
 ".إن هذا احلصر َتري  من الذين حصروه"

 سورة األنعال: يف قوله  فمن ال مات  اليت ادعى في ا ال سخ
 مكية غ  .سع آايت وهي نزلت ليال وهي حتتو  على أربع عشرة آية م سوخة: "

 [15{]األنعال: ...ظيمقل إين أخا  إن عصيت ريب عذاب يول عَأوالهن قوله .عا : 
{]الفتغ: ...ما .قدل من تنبك وما أتخر لي فر لك هللاَم سوخة و س  ا قوله .عا : 

2]" 1). 
 حرفًيا حىت كأنه نس ة م ه:واتبعه على تلك 

، ال اسخ وامل سوريف كتابه  ه (410 تأبو القاسم هبة هللا بن سالمة الب داد  املقر   
قالئد املرجان يف يف كتابه:  ه (1033تملقدسي احل بلى  مرعي بن يوس  الكرمى اوكذلك 

كي   ين الع وان، وأخاله من   -ر ه هللا–، فانظر له بيان ال اسخ وامل سور يف القرآن
 التحقي  والبيان.

قوله .عا : يعقب على تلك، وه ع ورود ال سخ، فيقول: " -ر ه هللا–ابن العريب بي ما  د 
يب عذاب يول عظيم{ كالل صحيغ اثبت محكم معلول، وتلك َقل إين أخا  إن عصيت ر 

أن قريشا قالت لل يب عليه السالل: هذا كالل .سب فيه آوت ا و.عاب آابؤ ، فأ. ا بقرآن غ ه 
ال يكون فيه هذا ف كون أقرب إ  ا.باعك فقال له سبحانه قل ليس يل أن أفعل تلك فإين 

كما قال: َولو .قول علي ا بعض األقاويل َأخا  إن عصيت ريب عذاب يول عظيم{ وهذا  
ألخذ  م ه ابليمني{ وهذا ال يدفعه ما وعد به من امل فرة فإن من قيل له: غفر  لك ما 

فعلت وما .فعله لكرمك إمنا يقابل هذا بعظم الطاعة والوعد ابالمقال أبًدا ما بقي من عمره، 
فذلك سبب هالكه وحط م زلته،  فأما أن يقول إين قد أم ت فاآلن أعصي ألن تلك م فور،

ووذا قيل لل يب عليه السالل وقد قال حىت .ورمت قدماه: قد غفر هللا لك ما .قدل من تنبك 
وما أتخر قال:  أفال أكون عبًدا شكورا( وإمنا غفر هللا ما .قدل من تنبه وما أتخر مع عصمته 

خو  لك يف سورة الزمر: "وقال بعد ت، "عمره وموافا.ه على أفضل أحواله فيما يستقبل من
العذاب ابملعصية ال يتعل  به نسخ ألنه معىن احلكمة وفائدة التكلي  وركن من أركان الشريعة 

اليت ال .زعزري، كما أن الرجاء يف القواب ابلطاعة مقله، ف ذان أصالن يف طريف التقابل ال 
من تنبك وما أتخر{ وإن  يتزعزعان وال ير.فعان أبًدا. وقوله .عا : َلي فر لك هللا ما .قدل

كان وعدا حقا وقوال صدقا وشرفا اتما قطعا فإنه ال يرفع هذا الكالل وال ي في هذا اجلزاء 
والشرط بل حيققه، فإنه ليس يقتضي وعد امل فرة لذنب االسايسال على الذنب بل يقتضي 

                                                           

 .  (37 ص:  ، وليس هو ابن حزل املش ورال اسخ وامل سور البن حزل (1 
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عبًدا شكورا( املبال ة يف احت ابه جزاء على ما شر  به وقد قال عليه السالل:  أفال أكون 
إشارة إ  أن هذه امل زلة الشريفة يف ال اية .قتضي يف امتقال الطاعة واجت اب الذنوب ال  اية 

 .(1 "وليس هذا خبا  إال على أهل ال باوة
 عم بعض م أَن ُه رر املوضع، فيقول: "حيو  ، (2 ه ع ورود ال سخ هاه ا ابن اجلو  وكذلك نرا 
ُ عليه وسلم خو  عواقب الذنوبَعَلى ال  يب ِ  َكاَن جيَِبُ   ُ مث نسخ بَِقْولِِه َلِيَ ْ ِفَر َلَك  ، َصل ى ا

َل ِمْن َتنِْبَك َوَما أَتَخ َر{ ُ َما .َ َقد   ُ الظاهر من هذه مث يعقب على تلك فيقول: " "[2 :لفتغ]اا
فإتا قدر   [14 :لاألنعا]املعاصي الشرك ألهنا جاءت عقب ََوال َ.ُكوَنن  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{

ُر اْلُمَسامَحَُة يف ِشْركٍّ َلْو َ.َصو َر ِإال أَن ُه َلم ا ملَْ جيزه يف َحقِ هِ   بَِقَي ابلعفو من َتْنبٍّ ِإَتا َكاَن مَلْ .ُ َقد 
 :الزمر]َبَطن  َعَمُلَك{تِْكرُُه َعَلى َسِبيِل الت  ْ ِديِد َوالت ْ ِويِ  ِمْن َعاِقَبِتِه َكَقْولِِه َلٍَِْن َأْشرَْكَت لََيحْ 

 ."فعلى هذا اآلية محكمة و.وكيده أهنا خربية واألخبار ال . سخ [65
ومن الكتب املؤلفة يف ال اسخ وامل سور كتاب م سوب البن حزل، وأ  يف ريب كب  م ه، وتلك أن 

محمد علي بن  أبو( ولك ه يتكلم ع ه على أنه أبو عبد هللا محمد بن حزلاحملق  يزعم أن اسم املؤل   
، مث إنك ال .را حتقي  ابن حزل وال أسلوبه وال ه (456أ د بن حزل األندلسي القرطيب  املتوَّف: 

ايت امل سوخة ابألمر ابلقتال، ابابً لآلعارضته احلديقية وال حتريره للمسائل، ويف هذا الكتاب عقد 
عشرة آية، وهن يف  انٍّ وأربعني جعل ع وان هذا الباب: ابب اإلعراض عن املشركني يف مائة وأربع و 

ََوَيْستَ ْ ِفُروَن ِلَمْن يف اأْلَْرِض{ حىت جعل:  {وقولوا لل اس حس اً َم  ا مقاًل: تكر سورة، و 
، وعلى الرغم من نفيه ال سخ يف [7ََوَيْستَ ْ ِفُروَن لِل ِذيَن آَمُ وا{ ]غافر: ب م سوخة [5]الشورا: 

َِإن  ال ِذيَن آَمُ وا َوال ِذيَن َهاُدوا َوال  َصاَرا َوالص ابٍِِنَي وله .عا : قاألخبار إال أنه جعل أول امل سور 
ُِ  َواْليَ ْوِل اآْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُ ْم َأْجُرُهْم ِعْ َد َرهبِ ِْم َواَل َخْوٌ  َعَلْيِ ْم َواَل   ُهْم حَيَْزنُوَن{ َمْن آَمَن اِب

إال إبدخال الت صيص ال .ستقيم هذه الكقرة للم سور فإن  ، وعلى كل حال[62]البقرة: 
 .واالست قاء واإلطالق في ا

 

 
 

  

                                                           

 .  (349 /2 ، (266 /2ال اسخ وامل سور يف القرآن الكرمي للقاضي أيب بكر بن العريب املعافر    (1 
 .  (31املصفى أبك  أهل الرسور من علم ال اسخ وامل سور  ص: (2 
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 (املناسبات القرآنيةاالتصال القرآين ) األصل اخلامس: علم  
بني  ُمْحَكم الاالر.باط  فاحلدية فيه يدور حول  القرآين اال.صالعلم  :وهكن أن نطل  عليه

 .آن الكرمييف القر  قسالاآلايت والسور واأل
 ستقول: عرفنا أن القرآن يتألف من سور، وأجزاء، فما أقسام القرآن الكرمي؟

 : التقسيم املش ور يف ع د ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم نوعان : 
الذ  يتم ختم القرآن من خالله يف سبعة أايل  التقسيم السباعي للقرآن اجمليدال وري األول: 

 صلى ال يب أ.وا الذين الوفد يف ك ت:  قال ة الققفي رضي هللا ع هالوارد يف حدية أوس بن حذيف
 وبني بيو.ه بني إلي ا خيتل  فكان له قبة يف أنزل ا مالك بىن من ثقي  من أسلموا سلمو  آلهو  عليه هللا

 أهل ويشتكى اقريشً  ويشتكى حيدث ا حىت نربع وال ،إلي ا انصر  اآلخرة العشاء صلى فإتا ،املسجد
 سجال كانت  املدي ة إ  خرج ا فلما ومستضعفني مستذلني ككة ك ا  سواء ال   :وليق مث ،مكة

 أمكقك ما قل ا :قال العشاء بعد علي ا تلك طال حىت أي. ا مل ليلة ع ا فمكة ((.ول ا علي ا احلرب
 فسأل ا :قال ((أقضيه حىت أخر  ال أن فأردت القرآن من حزب على طرأ   :قال ؟هللا رسول اي ع ا

 حنزبه :قالوا ؟القرآن حتزبون كي   :قل ا أصبح ا حني سلمو  آلهو  عليه هللا صلى هللا رسول ابأصح
 وحزب سورة عشرة وثالث سورة عشرة وإحدا سور و.سع سور وسبع سور ومخس سور ثالث
واختصر العلماء أُساء السور اليت يبدأ هبا هذا التقسيم يف قووم: ، (1  خيتم حىت قا  من املفصل

، فالفاء: من سورة الفاحتة إ  آخر ال ساء، وامليم: من سورة املائدة إ  آخر التوبة، (شوقفمي ب 
والياء: من سورة يونس إ  آخر ال حل، والباء: من سورة بين إسرائيل   أ  اإلسراء   إ  آخر الفرقان 

 : ت، والقاوالشني: من سورة الشعراء إ  آخر يس، والواو: من سورة والصافات إ  آخر احلجرا
 .من سورة ق إ  آخر سورة ال اس

 صلى ال يب نأ يف حدية واثلة بن األسقع رضي هللا ع ه الوارد :التقسيم الرابعيال وري القاين: 
 وأعطيت ،املٍني الزبور مكان وأعطيت ،السبع التوراة مكان أعطيت  : قال سلمو  آلهو  عليه هللا

 .(2 ((ابملفصل وفضلت ،املقاين اإل يل مكان
 ملاذا نتكلم عن علم نظام القرآن الكرمي، وعن علم املناسبات بني السور واآلًيت؟

قتض        ي وكذلك الس        ور على الراجغ، وهذا الاي.يب ي  .وقيفي إمجاًعا .ر.يب اآلايتألن  :أما أوالً 
يحتاحت املفسر إىل معرفة نظام ف ،متأخرًة يف سورةٍّ متقدمةٍّ مقالً  وجوِد حكمةٍّ يف وضع آايتٍّ نزلت

وسبب وضع كل م  ا يف موضعه دون أن يكون موضعه يف مكان آخر،  القرآن يف سوره وآًيته،
ب أو ابمل اسبة ألهنا املصححة ل ظم بتقدل السبب على املسب   :وقع البحة أها أو  البداءة بهولذا 

ى سبب ا علوالتحقي  التفصيل بني أن يكون وجه امل اسبة متوقفً ، زول     الكالل وهى سابقة على ال 
                                                           

 .  ، وضعفه األر ؤوط واأللباين ولكن العراقي من قبل ما حس ه يف َتريج أحادية اإلحياء، والعمل به مش ور16211برقم  (9/  4أ د  رواه  (1 
 .  إس اده ، وحسن األر ؤوط17023برقم  (107/  4أ د  رواه  (2 
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في ب ى فيه .قدمي تكر  ،(58 ال ساء:إن هللا أيمركم أن .ؤدوا األما ت إ  أهل ا :قولهزول ك    ال 
ألنه من ابب .قدمي الوس     ائل على املقاص     د وإن مل يتوق  على تلك فاألو  .قدمي وجه   الس     بب
 .(1امل اسبة 

  بسورهتاالسورة القرآنية، فجعل هذه اآلايت اليت .وجد يف السورة مسورة  رف ن هللا سو   اثنيًا:وأما 
القرآن الكرمي كتاٌب محكٌم يف ف  ون غ هاوال بد أن .ظ ر احلكمة من هذا التسوير وذه اآلايت د

أمل .ر إ  ربك .عا  شأنه كي  ، وقل يل: هيتصل بعض ا ببعضٍّ على أكمل وجهٍّ وأ. م ِ سوره وآاي.ه، 
 ؟مجع للقرآن اجمليد يف خصائصه بني احلكمة واإلحكال

، ف ذا [1، لقمان: 1{ ]يونس: َك آاَيُت اْلِكَتاِب احلَِْكيمِ َ.ِلْ : .عا  قولهمقل في فأما احلكمة ف
 تم احلكمة يف املعىن دون احلكمة يف ال ظم، ، وكي  .ومع اه دليل على احلكمة يف نظمه

َِكَتاٌب أُْحِكَمْت آاَي.ُُه مُث  ُفصِ َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيمٍّ َخِب ٍّ{ وأما اإلحكال فقد قال ريب جل تكره: 
 وآاي.ه سوره يف محكم فاآلايت أحكمت مث فصلت وفقًا لذلك اإلحكال، ف و كتاب ،[1]هود: 
 اليت والسور اآلايت بني امل اسبات معرفة يقتضي وتلك وأُته، وجه أكمل على ببعض بعض ا يتصل
 عن الرا   اإلمال قال ولذا ،ونظامه نظمه ودقة القرآن، إعجا  ليستبني واحدة كلمة  .شكل أن .كاد
 ".والسور اآلايت .ر.يب وحكم علل لطائ  أكقر فيه أودعت عظيم، علم: "امل اسبات علم

ُِِ  ال ِذ  ، فيقول سبحانه: الله وصف القرآن أبنه غري ذي عوحتوأما اثلثًا: فألن هللا جل ج َاحْلَْمُد 
َقُ ْرآً  َعَربِي ا َغْ َ ِت  ، وقال .عا  تكره: [1أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ جَيَْعْل َلُه ِعَوًجا{ ]الك  : 

{ ]الزمر:   ون كذلك يف لفظه ومب اه؟ أفيكون غ  ت  عو ٍّ يف مع اه، وال يك  [28ِعَو ٍّ
 : للسياق أثٌر يف فهم املنساق:وأما رابًعا

ُ ُ َلُكْم{ ]البقرة:  :ومقال تلك قوله .عا  قيل:  ،[187َفَاآْلَن اَبِشُروُهن  َوابْ تَ ُ وا َما َكَتَب ا
 ياقاألول مل اسبته السرجغ بعض م هو الولد، وقيل: ليلة القدر، وقيل: ما أحله لكم ورخص لكم، و 

ولك ك إن أتملت اآلية وجدت السياق يش د ل قوال   فَاآْلَن اَبِشُروُهن {َحية جاء عقب قوله: 
قال الزركشي: "امل اسبة علٌم شريٌ  حتزر به العقول، ويعر  به قدر القائل فيما ولذا القالثة مجيعاً، 

 . (2 "يقول
 كذلك:ينبغي أن يكون  فنظمه  ،وإعجازٍ  ،وتزكيةٍ  ،وتربيةٍ  ،القرآن كتاب هدايةٍ ألن ف: وأما خامًسا
 : بصورة واضحة أبصول التفسري هذا العلم ارتباطويظهر لك 

ظ ر ليحيتا  املفسر إ  معرفة نظال القرآن يف سوره وآاي.ه  ليبنيِ  وجه اإلعجا  واوداية من ج ة، و  ألن
 معىن اآلايِت حتديداً من ج ةٍّ أخرا.له 

                                                           

  .1/34الربهان يف علول القرآن (1 

 .  1/35( الربهان يف علول القرآن 2 
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 لطالب  يدان وفقه هللا:ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ ا
 ةٍّ، .َ ْربَيةِ    دايَ      ذا هِ      اء، ك    ج     والذ ِْكُر لإلْعجا ، والت  زِْكَيِة 

 واوَْدِ ، واإلْعجاِ ، والَبيانِ        ان   فَ ْظُمُه كذاَك يف اإل.ق
وا فيه كقرة املقاين، رأف م مت اثر األجزاء،  لرد على من  عم أن القرآن الكرمي مت افرٌ فلوأما سادًسا: 

وهي اآلايت املتماثالت أو املتشاهبات لفظًا أو معىن وقد .كررت يف مواضع متعددة، ورأوا قصصاً 
كالراب جتده يف ثالث سور،   متماثلة أو متشاهبة .تكرر، ووجدوا متكامالت موضوعية قد فرق بي  ا

وانظر مقاًل إ  امل  ج ن رابط اترخيي، والطالق جتده يف سور متعددة، والس ة ال بوية جتدها مفرقة دو 
 كل امل الفة للم  ج التارخيي، وملا مل القرآين يف إيراد أحداث غزوة بدر يف سورة األنفال جتده خمالفاً 

 عم بعض املستشرقني أنه كتاب مت افر األجزاء يصعب على قارئه ف م .وجد امل اسبة بصورة مباشرة 
 ..رابط آاي.ه

 مصادره:  وأهمُّ  ،تطورهأبرز معامل نشأته و 
وقد " مصاعد ال ظر لإلشرا  على مقاصد السور(:  :كما قال البقاعي يف كتابه  ،بدايته أواًل:

كان أفاضل السل  يعرفون هذا كا يف سليقت م من أفانني العربية، ودقي  م اهج الفكر البشرية، 
ُسع قارئً  -مل يكن قرأ القرآن- ، واستدل على تلك أبن أعرابياً (1 "ولطي  أساليب ال وا ري العقلية

ُ َ َعزِيٌز َحِكيٌم{ ]البقرة:  :يقرأ آية ، [209َفَِإْن َ لَْلُتْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءْ.ُكُم اْلبَ يِ َ اُت فَاْعَلُموا َأن  ا
زلل  إن احلكيم ال يَذكر ال فران ع د ال"فأبدله القارئ فقال: َغُفوٌر ر ِحيٌم، فقال األعرايب مصوابً: 

ه ( جتده قد أشار إ  310، وإن رجعت إ  شيخ املفسرين الطرب   ت(3 "(2 ألنه إغراٌء عليه
امل اسبات بني اآلايت يف مواضع من .فس ه، وجعل السياق أحد القواعد املرجحة للمعاين، فمن 

حية قال:  ( من سورة ال ساء كا قبل ا من تكر أن هللا اَتذ إبراهيم خلياًل،126تلك ربطه اآلية  
ُ ُ ِبُكلِ  َشْيءٍّ محُِيطًا  :"القول يف أتويل قوله .عا  ُِِ  َما يف الس َماَواِت َوَما يف األْرِض وََكاَن ا ََو

"واَتذ هللا إبراهيم خليال"، لطاعته رب ه، وإخالصه  قال أبو جعفر: يعين بذلك جل ث اؤه: ({126 
وإ  ُخل ته. وكي  حيتا  إليه وإ   ،ته، ال من حاجةٍّ به إليهالعبادة له، واملسارعِة إ  رضاه ومحب

خل ته، وله ما يف السموات وما يف األرض من قليل وكق  ِمْلًكا، واملالك الذ  إليه حاجة ُمْلكه، 
فيت ذه من أجل حاجته إليه  ،دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة إبراهيم إليه، ال حاجته إليه

                                                           

 .  153( مصاعد ال ظر ص1 
 .  100 /1، .فس  ال سفي 125 /1( الكشا  2 
 ( انظر مصاعد ال ظر كاماًل.  3 
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ذه خليال ملسارعته إ  رضاه ومحبته. يقول: فكذلك فسارعوا إ  رضاَ  ومحبيت ولك ه اَت ،خليال
 .(1 ألَتذكم يل أولياء"
لفتاتٍّ عظيمة يف علم اال.صال .عكس ش صيته املتفردة يف  -ر ه هللا .عا -وجتد للطرب  

أيضاً من تلك علم التفس .. إهنا الش صية اليت ال أعر  وا نظ اً بني املفسرين إ  عصر ، ف ذ 
ُ َواِسًعا َحِكيًما{ ]ال ساء:  ربطه بني قول هللا:  ُ ُ ُكال  ِمْن َسَعِتِه وََكاَن ا  ُ [ 130ََوِإْن يَ تَ َفر قَا يُ ْ ِن ا

ُِِ  َما يف الس َماَواِت َوَما يف اأْلَ  ر ه هللا: -[ حية يقول 131ْرِض{ ]ال ساء: وقوله بعد تلك: ََو
، . بيً ا م ه خلَقه على {وإن يتفر قا ي ن هللا كال من سعتهَ ث اؤه تلك بعقب قوله:"وإمنا تكر جل 

والَوْحشة بفراق  ،والفاقة ،ليفزعوا إليه ع د اجلزري من احلاجة  وضع الرغبة ع د فراق أحدهم  وجتهم
ياء، ف   و.ذك ًا م ه له أنه الذ  له األشياء كل ا، وأن من كان له ملك مجيع األش ،َسك ه و وجته

 .(2 "متعذ ر عليه أن ي  َيه وكل  ت  فاقة وحاجة، ويؤنس كل  ت  وحشة
امل اسبة الشيخ اإلمال أبو بكر ال يسابور  الشافعي  ن أظ ر بب داد علمَ تكروا أن ٍ اثنياً:

كان يقول على الكرسي إتا قُرئت عليه اآلية:   -وكان غزير العلم يف الشريعة واألدب- (ه 324ت 
جعلت هذه اآلية إ  ج ب هذه؟ وما احلكمة يف جعل هذه السورة إ  ج ب هذه السورة؟  مَ  لِ 

 .  (3 وكان يُزر  على علماء ب داد لعدل علم م ابمل اسبة
، (ه 365ت مث جاء محمد بن علي الشاشي الفقيه الشافعي املعرو  ابلقفال الكب   اثلثاً:

قدسه "فقال:  ،عن .فس  أيب بكر القفاله( 369 تقال فيه الذهيب: سٍل أبو س ل الصعلوكي 
 ،دنسه من ج ة نصرة االعتزال، واستفاد م ه السيوطي يف امل اسبات :أ  "من وجه، ودنسه من وجه
 . (4 وبني أن الرا   نقل ع ه

.فتقر إ  التبني والتقبت إال أن  وغ  خا ٍّ ع ك أن التُ َ مَ هكذا قال الصعلوكي ر ه هللا، 
، وكق ًا ما يت م املرء ال معصول بعد األنبياء علي م الصالة والسالل، و معصولٍّ  .كون صادرًة عن

ابالنتساب إ  مذهب جملرد أنه حكاه وعقب عليه كا ال يفيد رده، أو حكاه ومل يعقب عليه، أو 
أقر  ببعض مسائله التفصيلية اليت حتتمل ال ظر.. فما الض  من مقل تلك؟ وهل مقل هذا إال 

تا.ه، ولقد رأيت أن اإلمال ابن حجر ر ه هللا .عا  بعد الرا   يُكقر من ال قل عن االنصا  
 القفال، وتلك دال على ر.بته العلمية.
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ر ه هللا حني عقب على قول الصعلوكي امل بت اد البص  ال ق  اإلمال الذهيب ولقد أحسن 
قرة ماله من الفضائل، فال .دفن قلت: قد مر مو.ه، والكمال عزيز، وإمنا هدع العامل بكبقوله: "

 ".احملاسن لورطة، ولعله رجع ع  ا، وقد ي فر له ابستفراغه الوسع يف طلب احل  وال قوة إال ابح
ه ( يف كتابه  سرا  املريدين( 543 ت ر ه هللا وقد شكا القاضي أبو بكر بن العريب  رابعاً:

ل ا فيه، فلما مل  د له َ ََلة، ورأي ا  -وجل عز-مث فتغ هللا "من ضع  ال ظر يف هذا العلم، وقال: 
 . (1 "ختم ا عليه، وجعل اه بي  ا وبني هللا، وردد ه إليه ،اخلل  أبوصا  الَبطََلة

أكقر لطائ  القرآن "فقال:  ،ه (606محمد بن عمر  ت و.عرض له الف ر الرا  ُّ  خامساً:
 :كتاب  -غ  التفس - ، وله(2 ألسلويب يرجع إليه، وبني  أن اإلعجا  ا"مودعةٌ يف الاي.يبات، والروابط
هكذا تكر بعض من .رجم له ر ه هللا، وع دما ، (4 ، و.ويف قبل إُتامه(3 أسرار الت  زيل وأخبار التأويل

.قرأ كتابه "أسرار الت زيل" ال جتده يف اللطائ  القرآنية، بل هو يف كلمة: "ال إله إال هللا" ومعاني ا، 
 ارها.و راهتا، وأسر 

: َلَْيَس أِبََمانِيِ ُكْم َواَل أََماين ِ َأْهِل -.عا  جمده-واضرب وم مقاًل لذلك ع د .فس ه لقوله 
  لَْيَس( ِفْعٌل، َفاَل بُد  ِمَن اْسمٍّ َيُكوُن ُهَو ُمْسَ ًدا إِلَْيِه، َوِفيِه ُوُجوٌه: فقال: "، [123اْلِكَتاِب{ ]ال ساء: 
ََسُ ْدِخُلُ ْم َج  اتٍّ جَتْرِ { ]ال ساء:  :َواُب الذ  .قدل تكره والوعد به يف قولهاأْلَو ُل: لَْيَس الق   

هَاِن  ،لَْيَس ُيْسَتَح ُّ اِبأْلََماين ِ  :[اآْليََة، أِبََمانِيِ ُكْم َواَل أََماين ِ أَْهِل اْلِكَتاِب، َأ ْ 122 َا ُيْسَتَح ُّ اِبإْلِ ِإمن 
 َواْلَعَمِل الص اِلِغ. 

يِن َعَلى أََمانِيِ ُكْم. الق    اين: لَْيَس َوْضُع الدِ 
  . َواْلِعَقاُب أِبََمانِيِ ُكمْ الق اِلُة: لَْيَس الق  َوابُ 
لَْيَس ِإَ  َما ُهَو َمْذُكوٌر ِفيَما قَ ْبُل أَْوَ  ِمْن ِإْسَ اِدِه ِإَ  َما ُهَو  :أِلَن  ِإْسَ ادَ   َواْلَوْجُه اأْلَو ُل أَْوَ  

 .(5  َمْذُكورٍّ"َغْ ُ 
 :كتابه  أشار إليه يففه (، 637 األندلسي  تأبو احلسن علي بن أ د احلرايلِ  جاء  سادساً:
، وكق ًا ما ي قل ع ه اإلمال البقاعي يف  نظم الدرر(، املقفل على ف م القرآن امل  زل( مفتاع اللب 

حده يف عبارا.ه لكان مبي اً، وال خيلو وحيتفي به، ولوال ما .راه من ظ ور الفلسفة وامل ط  الزائد عن 
 من فوائد.
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وهو .فس  حسن وبني املقر  أن البقاعي استفاد من .فس  احلرايل، فقال عن .فس  احلرايل: 
وتكر أن الذ  وق  عليه م ه من أول القرآن إ  قوله يف سورة آل  ،وعليه نسج البقاعي م اسبا.ه

وظاهر أنه استفاد  (1 ("37 آل عمران:وجد ع دها ر قاكلما دخل علي ا  كراي احملراب عمران 
م ه أصواًل...وتكر الذهيب أن ابن .يمية حط على .فس ه لس ه على طريقة الفالسفة، وإلغرابه يف 

 .(2 مواضع كمعرفة وقت خرو  الدجال
ن ب أبو جعفر أ د بن إبراهيم  :  هوأول من أفرد علم امل اسبات القرآنية ابلتص ي سابعاً:

سور القرآن(، و مالك  . اسب الربهان يف  :ه ( صاحب708ت  ل حو  احلافظالزب  األندلسي( ا
وأشار إ  هذا الفن ، (القاطع بذو  اإلحلاد والتعطيل يف .وجيه املتشابه اللفظ من الت زيل التأويل

ي ب ي ":فقال هركشي لو. به ويل الدين امللو  شيخ الز (، القرآن علول إ  املشوق الفوائدابن القيم يف  
مث املستقلة ما وجه  يف كل آية أن يبحة أول كل شيء عن كوهنا مكملة ملا قبل ا، أو مستقلة،

ا.صاوا كا قبل ا، وما سيقت  م اسباهتا ملا قبل ا  ففي تلك علم جم. وهكذا يف السور يطلب وجه

 ."لربهان يف علول القرآنافأشار إىل بعض أصول هذا العلم يف كتابه:  ، وجاء الزركشي (3 "له

 
البقاعي لربهان الدين  نظم الدرر يف . اسب اآل  والسور من أهم كتب علم امل اسبات: اثمنًا:

وتكر يف آخره أنه أقال فيه أربع عشرة س ة، وقال يف  ،ه ( .لميذ املشدايل885إبراهيم بن عمر  ت
ى: فتغ الر ن يف . اسب سم  يُ  وُسيته: نظم الدرر يف . اسب اآل  والسور، وي اسب أن"آخره: 

، مث اختصره يف: داللة "أجزاء القرآن. وأنسب األُساء له: .رمجان القرآن ومبد  م اسبات الفرقان
الربهان القومي على . اسب آ  القرآن العظيم، وله: مصاعد ال ظر لإلشرا  على مقاصد السور، 

 سورة للمسمى(.  قال: ويصلغ أن يسمى:  املقصد األُسى يف مطابقة اسم كل
وقد ا.سم أبمرين وع دما .قرؤه يبدو لك فيه علٌم جم، و.دبٌر بديٌع لكالل هللا .عا  تكره، 

 أساسيني: 
أووما: امل اسبات بني الكلمات واآلايت، والسور، وقد يذكر أحياً  املقاصد العامة للسورة 

هذه اآلية و.لك اآلية أما ال ظال العال لك ه غالبًا ي فل ا ويكتفي ابمل اسبة اآلنية أ  القريبة بني 
 للسورة فال حيتفي حفاو.ه ابمل اسبات اجلزئية.
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واثني ما: كقرة نقله عن كتب أهل الكتب، وأسفارهم حىت ركا رأيت عشر صفحات أو أكقر 
يف ال قل ع  م، وقد ش ع عليه قوٌل تلك، فإن أنصفت وجدت فعله من أعظم املزااي سواء أكان 

زية الكالل اإلوي اخلامت، أل للمقارنة بني العلم الذ  يقدمه القرآن، والعلم الذ  يقدمه تلك لبيان م
 الكتاب املقدس ع د أهل الكتاب كا اختلط فيه من التحري .

للشيخ جالل الدين عبد  ". اس  الدرر يف . اسب السور"ومن كتب علم امل اسبات:  ًتسعًا:
نتائج الفكر يف . اسب وكان قد ُساه سابقًا ه (، 911 ت ر ه هللاالر ن بن أيب بكر السيوطي 

، وهذا الكتاب .ل يص من كتاب أكرب م ه هو كتاب أسرار .ر.يب القرآن ، وطبع حتت اسم:السور
، كما أن يف كتابه احلافل اإل.قان إشارات (1جامع مل اسبات السور واآلايت ، وهو زيل أسرار الت 

هو مراصد املطالع يف . اسب املقاصد واملطالع، وأشار إليه يف ألسس هذا العلم، وله كتاب رابع 
 .(2 اإل.قان

نظال   :ه (: له1349 تر ه هللا مث جاء عبد احلميد بن أ د األنصار  الفراهي  عاشراً:
، و.ستطيع أن .زعم أنه من اجملددين يف (التكميل يف أصول التأويل ، و(دالئل ال ظال ، و(القرآن
 يف بيان نظال القرآن اجمليد، ومل ير.ض  درةٍّ  بلفتاتٍّ .فرد أنه مل يكمل .فس ه، ولقد ا الباب، إال هذ

االكتفاء ابمل اسبات اجلزئية بني اآلايت حىت حاول التقعيد التال لكيفية الوصول إ  نظال السورة 
  كاماًل.

مد رشيد كما يف .فس  امل ار حية نقل ع ه .لميذه مح  ،مث جاء الشيخ محمد عبده أحد عشر:
 هبذا الفن، وكذا .الميذ األستات محمد عبده كمصطفى املراغي.  االعت اء  -ر  ما هللا-رضا 

ومن هذه اجل ود املباركة املتميزة الكتاب األعجوبة الذ  أنتجه يراري الشيخ الدكتور/  اثين عشر:
جتد أصل نقوله  وإن ك ت ع د التأمل: ال بأ العظيم، ه(1377 تر ه هللا  محمد عبد هللا درا 

غ  أنه ُتيز كزيد عطاء، وإخرا   -ر ه هللا–نقريرا.ه .رجع إ  نقولٍّ واضحة عن اإلمال الرا   
 الكلمات مزي ة  لي ٍّ مزخر   اد إظ ار اإلعجا  القرآين، وأابن هباءه.

 يف  :كتابه الفريديف  ه ( 1385 تاألستات سيد قطب وكذا ظ ر االهتمال هبذا العلم ع د 
 . (التصوير الفين يف القرآن  :، ويف كتابه اآلخرل القرآن الكرمي(ظال

للشيخ  (جواهر البيان يف . اسب سور القرآن  :كتابومن اجل ود يف هذا الباب   اثلث عشر:
 عبد هللا بن محمد الصديقي ال مار ، وقال ع ه نظماً:

   ظ  ر     ال      ؤي      ده  اً ي        ق وكتبت مقل كت      اهب         م
 واخ ت   رت أن س    ب الفكر  ه ق ري   ح ت    ي    لت ف  ي    أعم 
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  ُ        رر    ئ  ل ابلب   دائ   ع وال  وأ.ي   ت م ن ع    ني املس    ا
 بفي  ض فض    لٍّ ُم   د خ       ر أُْوِ     ْمُت من في  ض اإلل  ه

     اي  ه الت   ط     وُّل إت س       ول         له  اه ب ف    ضو          داً ل                    
 (1 خ ي     ر الب ري ة من ُمَض ر       لى   ه دوم        اً ع   ال.   وص     

 تعريف علم املناسبة:
بَ  من  املناســبة لغة: ال( َنس   َ ْيءٍّ  وهي كلمة .دل على ا.ِ ص   َ ْيءٍّ  ش   َ ُب، ِمْ هُ ، و ِبش   َ اِلهِ  ُُسِ يَ  ال  س   َ  اِل.ِ ص   َ

الِ  ْبتُ : تَ ُقولُ ف .بِهِ  َوِلاِل.ِ ص َ يبُ  َوُهوَ  بض م الس ني وكس رها، بُ أَْنس ُ  َنس َ يبُ ، ُفاَلنٍّ  َنس ِ : وال يس بان َوال  س ِ
َتِقيمُ  الط رِي ُ  الِ   اْلُمس       ْ هِ  اِل.ِ ص       َ نْيِ  مقداَرْينِ  يف ال  س       بةُ  وُ.س       تعَمل، بَ ْعضٍّ  ِمنْ  بَ ْعض       ِ  بَ ْعضَ  ُمتجاِنس       َ
يقرب م ه   وفالن ي اس               ب فال  أ ،املقاربةوال س              بة  ابآلخر، م  ما واحد كل    خيتصُّ  سِ الت َجانُ 

ابب القياس إتا حص لت  العلة يف وم ه امل اس بة يف ،هو القريب املتص ل  ويش اكله وم ه ال س يب الذ
ووذا قيل امل اس    بة أمر معقول إتا عرض  ،ظن ع د وجود تلك الوص      وجود احلكم لحكممقاربته ل

 .على العقول .لقته ابلقبول
مث بني أمهيته، فقال: ، "علٌم .عر  م ه علل .ر.يب أجزائه" :  البقاعي علم م اسبات القرآن أبنهوعر  
، وعر  ابن القيم الت اسب (2 "البالغة ألدائه إ  حتقي  مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال هو سرُّ "

 . (3 "ءل وال .ت افر.ر.يب املعاين املتآخية اليت .تال"أبنه: 
 علم النظام القرآين: 

فلفت ال ظر إ   -ر ه هللا–الفراهي ، مث جاء اإلمال الذ  بي اه فيما سب  كان علم امل اسبات
جزء من نظال القرآن أن الت اسب و  . اسب اآلايت والسور نظال القرآن كاماًل، وبني أن الفرق بني

ا مستقاًل ا واحدً مع بعض ال يكش  عن كون الكالل شيًٍ فإن الت اسب بني اآلايت بعض ا   ال ظال
الت اسب ركا يق ع ك اسبة بني اآلايت املتجاورة مع عدل ا.صاوا  فإن اآلية التالية  ب فسه، وطاِلبُ 

ا، مث  واحدً ال  ابل ظال أن .كون السورة كُ ، وحدد أن املراد ركا .كون متصلة ابليت قبل ا على بُعد م  ا
، فكما قريبة كانت أل بعيدةاسبة ابلسورة السابقة والالحقة، أو ابليت قبل ا أو بعدها .كون تات م 

أن اآلايت ركا .كون معايضة، فكذلك ركا .كون السورة معايضة، وعلى هذا األصل نرا القرآن 
 .(4 ا، تا م اسبة و.ر.يب يف أجزائه، من األول إ  اآلخرا واحدً كله كالمً 

 ، وأساس علم النظام: إظهار عمود السورة:أعظم مقاصد املناسبات

                                                           

 ( تكر هذه األبيات يف جواهر البيان قبل املقدمة كاست الل له.  1 
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مصطفى /ديسميه و ، لسورةالكلي لوضوري امل عظم ما يش  إ  نظال القرآن ع د الفراهيمن أ
 :عمود السورة، ولك ه قرر أنلفراهي ا وهو الذ  ُساه ،"محور السورة" -هللار ه –مسلم 
  
 
 
 
 
وعر شاق  ألن هللا لو أراد بيانه حلدده يف اُس ا، أو يف  الوصول إ  عمود السورةطري  لكن و 

: ر الفراهي هذه الصعوبة فيقولر قيو  ،خاضًعا للتدبرمقدمت ا بصورة مباشرة، ولك ه .عا  جمده جعله 
ولك ه أصعب املعار ، وحيتا  إ  شدة  "اعلم أن .عيني عمود السورة هو إقليٌد ملعرفة نظام ا،

التأمل والتمحيص، و.رداد ال ظر يف مطالب السورة املتماثلة واملتجاورة، حىت يلوع العمود كفل  
الصبغ، فتضيء به السورة كل ا، ويتبني نظام ا، وأتخذ كل آية محل ا اخلاص، ويتعني من التأويالت 

 .(1 احملتملة أرجح ا"
رفة "عمود إ  مع.ؤد   أسسآن العظيم" ستة وير سور القر حددت يف  قي عن ".سوقد 

وال هكن الوصول إ  اخلريطة الكلية للسورة إال كعرفة السورة" من أمها اخلريطة الكلية للسورة، 
بصر من الكي ن، و كليالنصل إ  التفس   زئياجلكلمة، فمن التفس  .فس ها حرفًا حرفًا وكلمة  

 .اجلزئيأثره على املعىن 
 فائدة هذا العلم: 

 إظ ار اإلعجا  القرآين من خالل أمرين:  فائدة األوىل:ال

، و. اس     القض   ااي اليت .طرقت إلي ا آاي.ه  ية يُ َرىب املوض   وعي للقرآننس   جال الالش   عور اب (أ
 .يدمقاصد القرآن اجمل إدراك علي ا امل اطبون  فالفائدة ه ا مع وية(، ٍا يؤد  إ 

أجزاء الكالل بعض        ا آخذ أبع اق   ا، ف                      "إظ ار اال.فاق بني اآلايت، والس       ور يف .ر.يب (ب
 (2 "ويص                الت  ألي  ح  ال  ه ح  ال الب   اء احملكم املتالئم األجزاء ،فيقوا ب  ذل  ك االر.ب  اط ،بعض

أفال يتدبرون القرآن ولو كان من ع د  ليحق  بعض مظاهر االنس              جال الوارد يف قوله .عا : 
  الفائدة ه ا لفظية(. (  ف82 ال ساء:غ  هللا لوجدوا فيه اختالفاً كق اً 

 هذا  وإن العلم الذ "مصاعد ال ظر: يف  ولذا قال البقاعي: إظ ار البالغة القرآنية الفائدة الثانية:
، أصله: بذل الرقة واالنكسار، والتضرري واالفتقار ألدق -وله احلمد-أفاض هللا  العلول أمراً،  علي 

و ر.ه: االطالري ...الكتاب العزيز  ار البالغة منوأخفاها سراً، وأعالها قدراً  ألنه يف احلقيقة إظ
                                                           

 .   77دالئل ال ظال ص (1 
  .1/35الربهان يف علول القرآنانظر:  (2 

من أصعب اجملاالت التدبرية، وإن مل .وله ع ايتك ورعايتك، و.ستمد من موالك معرفة عمود السورة 
أن يفتغ لك كا .شرق معه نفسك فإنك ستقع أس اً ألن جتعل املوضوري أحد املقاصد العامة اليت 

 يدور حووا القرآن اجمليد،
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 اليت يستحق ا اجلزء بسبب ما له كا وراءه، وما أمامه من االر.باط والتعل  الذ  هو على املر.بة

 ."كُلحمة ال سب
الاي.يب  ال خي وهو .ر.يبٌ  ،است باط احلكمة من الاي.يب املصحفي للسور واآلايت الفائدة الثالثة:

 التارخيي. 
، (1 ال يتعدا أن يفيد الظن ،على األغلب أنه است باطٌ  :بب عدم اعتباره عند بعض أهل العلمس

 .وقد يكون متكلفاً وكق اً ما يعتمد على الذوق، 
 أبرز من رد علم المناسبات:  

 ه                 يف األخذ هبذا العلم على عواه ه فقال:660ت الشيخ عز الدين بن عبد الساللحتفظ و أواًل: 
أمر متحد مر.بط أوله نخره  يفحس   ن ار.باط الكالل أن يقع  يفلم حس   ن ولكن يش   ايط امل اس   بة ع"

..."مث ومن ربط تلك ف و متكل ، فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يشايط فيه ار.باط أحدمها ابآلخر
 . (2 رد علم امل اسبات كا تكره الشوكاين

عبد بن  بكالل الش          يخ عز الدين اً ش          بي  اً البحر احمليط( كالم ص          احب  عن أيب حيان نُِقلاثنًيا: 
ا التزمه أنه يش        رري يف  الس        الل مع أن أاب حيان تكر يف مقدمة البحر احمليط م  جه يف التفس         ، ٍو

 .(3 .فس  اآلية تاكراً م اسبت ا وار.باط ا كا قبل ا
 ،تكل جاءوا بعلم مه الش          وكاين من حية األص          ل، وأنكر على من اش          ت ل به، وقال: "رد  اثلقًا: 

واس  ت رقوا أوقاهتم يف فن ال يعود علي م بفائدة بل أوقعوا أنفس   م  ،وخاض  وا يف  ر مل يكلفوا س  باحته
" واس              ت  دل على تل  ك أبن القرآن ن                             زل مفرق  ًا ف  أىن .وج  د يف التكلم كحض الرأ  امل  ي ع   ه

 .(4 امل اسبة؟
ته للبقاعي يف كتابه  البدر الطالع( .رمج ع دللبقاعي إال أن املرء جيده  وعلى الرغم من نقد الش      وكاين

.فس               ه بقول  ه:  م  دع(. و 5 "يف مجيع املع  ار  إن  ه من األئم  ة املتق ني املتبحرين": يقين علي  ه فيقول
يف التفس  الذ  جعله يف امل اسبة بني اآل  والسور علم أنه من أوعية  ومن أمعن ال ظر يف كتاب له"

 علمي  املعقول وامل قول، وكق اً ما يش              كل علي  ش              يء يف يف الذكاء اجلامعني بني العلم املفرطني
إ  هذا  الكتاب العزيز وأرجع إ  مطوالت التفس         وخمتص       راهتا فال أجد ما يش       في غليلي، وأرجع

 .(6  الكتاب فأجد ما يفيد
 هو عني ماالشوكاين يف رد علم امل اسبات ما تكره أن  العجيب أنك بشيء من إعمال الفكر ستجد

وكل األدلة اليت تكرت ل قض ، ف و ٍا يقبل العكس يف االس    تدالله، س    تدل به على إثبا.أن .هكن 
                                                           

 هذا شأن كق  من املسائل والعلول القائمة على التدبر والتفكر.   :( وقد يقال1 
  .جما  القرآن ص (2 

  .4 /1البحر احمليط (3 

  .116 /1فتغ القديرانظر:  (4 

  .122صالبدر الطالع  (5 

  .122البدر الطالع ص (6 
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هذا العلم هي ص   احلة ُتال الص   الحية لالس   تدالل على إثبا.ه...بل إن االعتبار أقوا من عدمه، ولذا 
ويل  وطيمحمد بن أ د الديباجي امل فلوه م بعض أهل العلم من أنكر علم امل اسبات، وم  م الشيخ 

، إت قال امللو  فيمن أنكر علم احملققني الذ  وص              فه الزركش              ي أبنه أحد مش              اخيه الدين امللو 
وفصــــل اخلطاب أهنا على حســــب ...الكرهة م اس    بة  قد وهم من قال ال يطلب لآلامل اس    بات: "

اب الكت فاملصح  كالصح  الكرهة على وف  ما يف ،وعلى حسب احلكمة ترتيبا ،زيالـالوقائع تن
أحكال متعددة أو  وحافظ القرآن العظيم لو اس           تفىت يف ،املك ون مر.بة س           وره كل ا وآاي.ه ابلتوقي 

وال  ،وإتا رجع إ  التالوة مل يتل كما أفىت ،آية كل حكم على ما س              ٍل  ظر في ا أو أمالها لذكر
ظمه الباهر فإنه كتاب ومن املعجز البني أس   لوبه ون ،بل كما أنزل مجلة إ  بيت العزة ،كما نزل مفرقا

 .(1 "أحكمت آاي.ه مث فصلت من لدن حكيم خب 
  

 أنواع عالقات التناسب:  
ع د التأمل ستكتش  أنواًعا متعددة للعالقات اليت .دل على . اسبٍّ ما بني حرفني أو كلمتني 

 العالقات الت اسبية:  هذهأومجلتني أو آيتني أو سور.ني أو أكقر من تلك، ومن أبر  
الت اسب بني اآلايت بعض ا مع بعض مر.بة أو متباعدة ضمن السورة الواحدة،  ع األول:النو 

ومن أمقلة املتباعدة: ما أشار إليه الزخمشر  من عالقة املقلني املذكورين يف آخر سورة التحرمي ببدايت ا 
على االقتداء ابمرأة فرعون، ومرمي ب ت عمران،  لتحضيض سيد. ا عائشة، وسيد. ا حفصة

أ  عائشة -وإشارة إ  أن من حق ماو. ف مها من حال امرأيت نوع ولوط علي ما السالل، وقال: "
ن ال .تكال على أهنما  وجا أأن .كو  يف اإلخالص والكمال فيه كمقل ها.ني املؤم تني و  -وحفصة

 . (2 "رسول هللا 
 ويؤم ون به ويست فرون : الت اسب بني مفردات اآلية الواحدة، كما يف قوله .عا  النوع الثاين:

ويؤم ون به ويست فرون الت اسب يف قوله  يوقد روعإت يقول ال سفي في ا: " (7 غافر:للذين آم وا
ن االشاياك يف أوفيه دليل على  ،نه قيل ويؤم ون به ويست فرون ملن يف مقل حاومأك  م واآللذين 

، (3 "ماكنج اس واألن .باعدت األإ  ال صيحة والشفقة و إ يءدعى شأن يكون أهان جيب اإل
 فمقتضى اإلهان محبة اخل  لآلخرين. ، وألن اإلهان جيب أن يسب  االست فار لل  

ََيْسأَُلوَنَك َعِن ففي قوله .عا :  ،الت اسب بني اجلمل التامة يف اآلية الواحدة النوع الثالث:
ََيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهل ِة ُقْل ِهَي  :در اآلية، يظ ر استشكال يف ار.باط ص[189اأْلَِهل ِة{ ]البقرة: 

ََولَْيَس اْلربُّ أبَِْن أَتْ.ُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُ ورَِها َوَلِكن  مع وسط ا  [189َمَواِقيُت لِل  اِس َواحلَْجِ { ]البقرة: 
                                                           

  .289 /2، و.سميته وردت ع د السيوطي يف اإل.قان 1/37الربهان يف علول القرآن (1 

  .1275 /4الكشا  (2 

  .67 /4.فس  ال سفي (3 
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ما أخرجه "وقد ورد يف سبب نزول الصدر  ،[189اْلرب  َمِن ا.  َقى َوأْ.ُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا{ ]البقرة: 
ومها رجالن  ،ابن عساكر بس د ضعي  عن ابن عباس قال: نزلت يف معات بن جبل وثعلبة بن َعَ مة

مث يزيد حىت يعظم  ،ما ابل اوالل يبدو ويطلع دقيقا مقل اخليط ،قاال: اي رسول هللا ،من األنصار
 :ال يكون على حال واحد؟ ف  زلت ،كما كانود  حىت يع قُّ دِ مث ال يزال ي قص ويَ  ،ويستو 

 ُعَددِ و  ،ولصوم م ولفطرهم ،يف حلِ  َديِْ  مََيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهل ِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِل  اِس َواحلَْجِ { 
أنه قال: نزلت هذه ء القاين روا الب ار  عن الرباء ، ويف اجلز (1 «والشروط اليت إ  أجل ،نسائ م
وا مل يدخلوا من قبل أبواب بيوهتم، ولكن من ظ ورها، ؤ كانت األنصار إتا حجوا فجا  ،ي افاآلية 

ََولَْيَس اْلربُّ أبَِْن أَتْ.ُوا  :ف  زلت ،فكأنه ُع ِ  بذلك ،فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل اببه
فالتمس بعض املفسرين امل اسبة   ،(2 وَت ِمْن أَبْ َواهِبَا{اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُ ورَِها َوَلِكن  اْلرب  َمِن ا.  َقى َوأْ.ُوا اْلبُ يُ 

  بني القضيتني، فقالوا:
 .(3 حيتمل أن تلك ال.فاق وقوري القضيتني يف وقت واحد (1
والش  وكاين الذ  ش  ن على علم امل اس  بات غارة فكرية نقل بعض األوجه يف م اس  بة اجتماري  (2

 بدخول احلجهذين األمرين يف آية واحدة م  ا أن األهلة .ر.بط 
ألن األهلة .ر.بط ابحلج وغ ه من العبادات، وقد ُع ِ  الص              حايب الذ  رجع من احلج أو  (3

ن أش  ار إ  تلك الش  وكاين الذ  ش  ن  ،ألنه دخل من الباب فظ ر االجتماري بني القض  يتني، ٍو
 على علم امل اسبات ال ارة. 

ولكن الرب  ،ن .س         ألوا اجل الأبو عبيدة: إن هذا من ض         رب املقل، واملعىن: ليس الرب أ قال (4
 . (4 كما .قول: أ.يت هذا األمر من اببه  ،واسألوا العلماء ،التقوا

ُ ال ِذيَن َكَفُروا  الت اسب بني املعىن العال ورأس اآلية " كما يف قوله .عا : النوع الرابع:  ُ ََوَرد  ا
ُ اْلُمؤْ   ُ ُ َقِواي  َعزِيزًا{ ]األحزاب: بَِ ْيِظِ ْم مَلْ يَ َ اُلوا َخْ ًا وََكَفى ا  ُ أخرب سبحانه  [25ِمِ نَي اْلِقَتاَل وََكاَن ا

وليست  ،يف فاصلة اآلية أبنه قو  عزيز ليدل على أن .لك الريغ اليت أصابت املشركني ليست ا.فاقاً 
هي من أنواري السحر بل هي من إرساله على أعدائه كعاد.ه وس ته يف أمقاله من نصره لعباده 

ويسمى ائتال  القافية أن ه د ال اثر  " التمكني، وُسى ابن أيب األصبع هذا ال وري (5 ؤم ني"امل

                                                           

 .  291 /1( فتغ القدير 1 
 .  639 /2( الب ار  2 
 .  339 /2( .فس  القرطيب 3 
 . 3/134، .فس  الف ر الرا   474 /1، .فس  البيضاو  116 /1الكشا   ، وانظر:291 /1( فتغ القدير 4 
  .131الفوائد املشوقة إ  علول القرآن ص (5 
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للقري ة أو الشاعر للقافية ُت يدا أتيت به القافية أو القري ة متمك ة يف مكاهنا مستقرة يف قرارها مطمٍ ة 

 . (1 "يف موضع ا
( َوال  ْجِم 49ََوِإْداَبَر ال ُُّجوِل  مقل. ،هابني خوامت السور بفاحتة ما بعدالت اسب  النوع اخلامس:

وقال ، فجعل م كعص  مأكول.. إليال  قريشو، [1، ال جم:49]الطور: (2 ِإَتا َهَوا{
.وفيقي، وإتا اعتربت افتتاع كل سورة وجد.ه يف غاية  وهو مبين على أن .ر.يب السور"الزركشي: 

 .(3 "قد خيفى اترة، ويظ ر أخراقبل ا، مث هو  امل اسبة  ملا ُختمت به السور
من لطائ  سورة الكوثر أهنا كاملقابلة الت اسب بني السورة والسورة اليت قبل ا: ف النوع السادس:

الب ل و.رك الصالة والرايء في ا وم ع  :قبل ا ألن السابقة قد وص  هللا في ا امل اف  أبمور أربعة لليت
  وَّف مقابلة .رك الصالة فصل أ ،الكق   ي اك الكوثر أمقابلة الب ل إ  أعط الزكاة فذكر ه ا يف

وَّف مقابلة م ع املاعون واحنر وأراد به التصدق  ،لرضاه ال لل اس  وَّف مقابلة الرايء لربك أ ،دل علي ا
وكذلك م اسبة فاحتة سورة اإلسراء ابلتسبيغ وسورة الك   ابلتحميد ألن التسبيغ  ،بلحم األضاحى

  .(4مقدل على التحميد  
رد العجز على  ، وهو الذ  يسميه البالغيون:م اسبة فاحتة السورة خلاُتت ا النوع السابع:

  .الصدر
 وأشار السيوطي إ  الت اسب بني فاحتة السورة و.فاصيل ا، ويسمى براعة االست الل. 

عىن الشري  امل اللفظُ  سيَ كْ يَ  من غ  أن"نوعاً آخر هو . اسب اللفظ واملعىن  تكر ابن القيمو 
 .  (5 "بل يصاغان معاً صياغًة .ت اسب و.تالءل ،الضدالس ي ، أو على 

 وهكن إضافة نوريٍّ آخر: هو الت اسب بني السورة واُس ا. 
ََما أَيْ.ِيِ ْم ِمْن تِْكرٍّ آخر هو علم املتشابه من القرآن، كاملقارنة يف قوله .عا :  ويتعل  هبذا علمٌ 
 من رهبم(، ومل  : ال(، ومل قال : ما( ومل يقل :قال ملَِ  ،[2اْسَتَمُعوُه{ ]األنبياء: ِمْن َرهبِ ِْم مُحَْدثٍّ ِإال  

.."وهو علم جليل له ا.صال بعلم امل اسبات، وقد .ويف موضع آخر من الر ن  من إو م( :يقل

                                                           

  .270 /2اإل.قان (1 

 .  1/38( الربهان 2 
  .1/38الربهان (3 

  .1/39الربهان يف علول القرآنانظر:  (4 

 . 130( الفوائد املشوقة إ  علول القرآن ص5 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 382
 

 

ة فيه، أل  فيه كق  من األعالل فأجادوا، إال أنه ك  ه من العلول قد .كلم فيه كق  ٍن ليس له براع
 .(1 ف بطوا خبط عشواء، يف ليلة ظلماء"

 القانون الكلي ملعرفة املناسبة:
وغ  تلك  ،أو خيايل ٍّ  ،أو حسي ٍّ  ،عقلي ٍّ  أو خاصٍّ   ما رابطٍّ بي  ما عالٍّ   .رجع امل اسبة إ  معىنً 

 والعلة واملعلول. ،بِ كالسبب واملسب  ،أو التال ل الذهين ،من أنواري العالقات
 جائيايل البِ د  شِ أبو الفضل محمد بن محمد بن أيب القاسم املِ امل اسبة الشيخ  وقد وضع قانونَ 
األمر الكلي املفيد لعرفان م اسبات اآلايت يف مجيع أجزاء "فقال:  ،ه (864الب ار  املالكي  ت

هو أنك . ظر ال رض الذ  سيقت له السورة، و. ظر ما حيتا  إليه تلك ال رض من  ،القرآن
ظر إ  مرا.ب .لك املقدمات يف القرب والبعد من املطلوب، و. ظر ع د ا رار الكالل املقدمات، و. 

اليت .قتضي  ،يف املقدمات إ  ما .ستتبعه من استشرا  نفس السامع إ  األحكال واللوا ل التابعة له
 . (2 "بدفع ع اء االستشرا  إ  الوقو  علي ا ،البالغة شفاء ال ليل

لكالل .قدمي الرأ  الش صي، و.كيي  اآلايت عليه، واألصل التأمل ولكن قد يف م من هذا ا
 يف اآلايت أواًل مث ال ظر يف كيفية معاجلت ا للموضوري العال الذ  يدل عليه السياق.

 (: 3من أسباب ارتباط اآلي بعضها ببعض)
لعمل كا ا على اا ليكون تلك ابعقً ا ووعيدً عادة القرآن العظيم إتا تكر أحكاما تكر بعدها وعدً  (1

زيه ليعلم عظم اآلمر وال اهى وأتمل سورة البقرة وال ساء واملائدة                 مث يذكر آايت التوحيد والت  ،سب 
 .وغ ها جتده كذلك

تكر اآلية بعد األخرا إما أن يظ ر االر.باط بي  ما لتعل  الكالل بعض               ه ببعض وعدل ُتامه  (2
التأكيد والتفس      أو االعاياض والتش    ديد  ابألو  فواض    غ وكذلك إتا كانت القانية ل و  على ج ة

 .وهذا القسم ال كالل فيه

، وإما أال يظ ر االر.باط بل يظ ر أن كل مجلة مستقلة عن األخرا وأهنا خال  ال وري املبدوء به (3
بة تكر الر ة بعد تكر ..فقد .لكن بي  ما .عاط  .كون العالقة بي  ما املض               ادة وهذا كم اس              

 .رهبةوالرغبة بعد ال ،العذاب

 :قوله .عا كقد أت.ى اجلملة معطوفة على ما قبل ا ويش            كل وجه االر.باط فتحتا  إ  ش            رع   (4
وح املش    رق وامل رب فأي ما .ولوا فقم وجه هللا:فإنه قد يقال ما وجه ا.ص    اله كا قبله ( 115 البقرة

 (114البقرة: خراهبا يفومن أظلم ٍن م ع مس             اجد هللا أن يذكر في ا اُسه وس             عى وهو قوله 
فال جيرم كم تلك   وجه ا.ص               اوا هو أن تكر َتريب بيت املقدس قد س              ب  أ، واجلواب: اآلية

                                                           

 .298بيان لبعض املباحة ابلقرآن ص( الت1 
 ، واملشدايل نسبة إ  مشدالة م طقة غرب مدي ة جباية. 301، التبيان ص1/18( نظم الدرر2 
بزايدات مفيدة،  292 /2مل صاً، ونقله يف اإل.قان  40 /1 اإلمال الزركشي يف الربهان يف علول القرآنالرائد بصورة مؤصلة  أنشأ هذا التفك ( 3 

، ولعلك جتد يف .عليقي ه ا، ويف مقدمة .فس   املفصل لسورة ال ساء م يًعا 296قي  بعض مباحقه الشيخ طاهر اجلزائر  يف التبيان صوحاول حت
 فسيًحا حياول أن خير  عن الص دوق القدمي إ  .دبرٍّ أوسع.



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 383
 

 

، وإتا فس          ر  األو  بعمول املس          اجد فقريب من هذا التأويل واس          تقبلوها فإن ح املش          رق وامل رب
  واالمتزا  ه ا لفظي لوجود العط (.

زلة        زل القانية من األو  م        ت فتن اب.صال الكالل .ؤ مع وية أال .كون معطوفة فال بد من دعامة  (5
  الربط: وأسباب جزئ ا القاين

كما أخرجك من أمقلته قوله .عا  ، و فإن إحلاق ال ظ  ابل ظ  من دأب العقالء التنظري (أ
أولٍك هم املؤم ون حقا وم درجات ع د رهبم عقب قوله  (5 األنفال:ربك من بيتك ابحل 

ال  ائم على  يفأن هض    ى ألمره  فإن هللا س    بحانه أمر رس    وله (4 األنفال:وم فرة ور ق كرمي
وقيل ...، خروجه من بيته لطلب الع  وهم كارهون يفكما مض          ى ألمره   كره من أص          حابه

فورب الس           ماء مع اه أولٍك هم املؤم ون حقا كما أخرجك ربك من بيتك ابحل  كقوله .عا  
 .(...وقيل يف الربط غ  تلك23 الذارايت:طقونواألرض إنه حل  مقل ما أنكم . 

اآلية فإن أول  (6 البقرة:إن الذين كفروا س       واء علي مومن أمقلته قوله .عا   ،املضــــــادة (ب
القول الذين من ه هداية لقول ص       فاهتم كذا، وال ي د  الس       ورة كان حديقا عن القرآن الكرمي وأن

وحكمته التش        وي  والقبوت على  ،ذا الوجهابلتض        اد من ه يفبي  ما جامع ومهكذا...ص        فاهتم  
ريب ٍا  وإن ك تم يف..ووذا ملا فرغ من تلك قال .وبض           دها .تبني األش           ياء :األول كما قيل
 .اآلية فرجع إ  األول نزل ا على عبد 

اي بىن آدل قد أنزل ا عليكم لباس   ا يوارا س   وءا.كم وريش   ا ولباس كقوله .عا    :االســـتطراد ( 
هذه اآلية واردة على "  :خمش              ر ز قال ال  تلك من آايت هللا لعل م يذكرونالتقوا تلك خ 

وخص       الورق علي ا إظ ارا للم ة فيما خل  هللا  ،س     بيل االس     تطراد عقب تكر بدو الس     وءات
أبن الساي ابب عظيم من  وكش  العورة من امل انة والفضيحة وإشعاراً   العر  وملا يف ،من اللباس
 .(1 "قواتأبواب ال

وهو أن ي تقل ٍا ابتدئ به الكالل إ  املقص   ود على وجه س    ل خيتلس   ه  :ن التعلصحســـ (د
اختالس    ا دقي  املعىن  ية ال يش    عر الس    امع ابالنتقال من املعىن األول إال وقد وقع عليه القاين 

س    ورة األعرا  كي  تكر في ا األنبياء والقرون املاض    ية ، ومقاله: ما جاء يف لش    دة االلتٍال بي  م
ألمم الس   الفة مث تكر موس   ى إ  أن قص حكاية الس   بعني رجال ودعائه وم ولس   ائر أمته بقوله وا
واكتب ل ا يف هذه الدنيا حس               ة ويف اآلخرة: وجوابه .عا  ع ه مث َتلص  (156 األعرا

عذايب أص   يب به من أش   اء ور يت وس   عت ك اقب س   يد املرس   لني بعد َتلص   ه ألمته بقوله قال 
وأخذ ، وهم الذين يتبعون الرسول ال يب األمي (156 األعرا :...ب ا للذينكل شيء فسأكت

 .يف صفا.ه الكرهة وفضائله
صلى هللا عليه  ر ال يبفا.ضحت الصلة بني تكر موسى عليه السالل والتائبني من أمته، وتك

صرهم واألغالل عن العباد ابلتوبة وغ ها، فوضع ع  م إ   هللا بهيف السورة، ف و الذ  فر  وآله وسلم
 اليت كانت علي م، وس  األنبياء َتتم به. 

                                                           

  .2/59الكشا  (1 
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على أن خيدل هذا االنتقال املوضوري  :االنتقال من حديث إىل آخروذكروا رواب  أخرى ك (ه
من فن إ  فن بطرائ  االعاياض والت ظ  والتذييل واإل.يان " األس               اس              ي، وطريقته أن يت قل

الكلم وكذلك اإلكقار من أس              لوب االلتفات املعدود  ابملايادفات ع د التكرير جت با لققل .كرير
وتلك التف ن ٍا يعني على اس        تماري الس        امعني  ...من أعظم أس        اليب التف ن ع د بل اء العربية

كما يف ض         رب (1 "ن من أغراض القرآن اس         تكقار أ مان قراء.هإويدفع س         آمة اإلطالة ع  م ف
 املقلني للم افقني الوارد يف أول البقرة.

 املنساق ابلضرورة: ال يقتضي ُتصيص   خصوص السياق   قاعدة:
زول ال خيصص كذلك خصوص غرض الكالل ال خيصص  قال .قي الدين السبكي: وكما أن سبب ال "

فال ج اع علي ما أن يصاحلا كأن يرد خاص مث يعقبه عال للم اسبة فال يقتضي َتصيص العال حنو 

 قراءة ورش فالصلغ خ  ولو خار  األمور العائلية يف (2 ("128 ال ساء:بي  ما صلحا والصلغ خ 
 اليت ورد السياق في ا.

  :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 
 َضرورََة الت ْ ِصيِص لِلُمْ َساقِ       اَل يْقَتضي الت ْ ِصيُص لِلسِ ياق 

 شرتط الزمان يف سبب النـزول ال يف املناسبة:قاعدة: ي  
قبل ا  اليت تفإن م اسبت ا لآلاي إن هللا أيمركم أن .ؤدوا األما ت إ  أهل اقوله .عا   :الهومق

أمل .ر إ  الذين أو.وا نصيبا من الكتاب يؤم ون ابجلبت والطاغوت ويقولون للذين وهى قوله .عا  
ب بن األشر  كعأن  أن تلك إشارة إ   (51 ال ساء:كفروا هؤالء أهدا من الذين آم وا سبيال

فسألوه من  كان قدل إ  مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على األخذ بقأرهم وغزو ال يب
ف ذه خيانة ل مانة بكتماهنم العلم بل أنتم كذاب م ه وضاللة  :فقال ؟أو هم  أهدا سبيال ال يب

وال يرد على هذا أن ،   أهل اإإن هللا أيمركم أن .ؤدوا األما ت وتلك م اسب لقوله  وحتريفه،
الفتغ أو قريبا م  ا وبي  ما ست س ني  يفاآلية قصة كعب بن األشر  كانت عقب بدر ونزول 

امل اسبة ألن املقصود م  ا وضع آية يف موضع  زول وال يشايط يف سبب ال  ألن الزمان إمنا يشايط يف

 .( يف فتغ مكة58بدر، ونزلت آية   ( قبل51من حية الزمان نزلت آية  ف، (3ي اسب ا 
 :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 

َا اْشاُيِطْ   ُدوَن اْلُمَ اَسبِة وقْ ُتُه فَ َقطْ        يف َسَبِب ال  ُُّزوِل ِإمن 
 

                                                           

  .65 /1التحرير والت وير (1 

 .10 /1التحرير والت وير (2 

 .كالل شبيه به  190 /2، ويف اإلهبا  يف شرع امل  ا  يف األصول 26 /1هانالرب  (3 
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 األصل السادس: فن التوجيه
لسبيُل ا :وَوْجُه الكالل ،هو مصدر .وجه إ   حية كذا إتا استقبل ا وسعى حنوها (التوجيه 

الذ  .قصده به، وم ه يقال: َوج َ ِت الريُغ احلصى .َ ْوِجي ًا إتا ساقته، وخر  القول فَوج ُ وا لل اس 
 . (1 الطريَ  .وجي اً إتا َوِطٍُوه وَسَلكوه حىت استبان أَثَ ُر الطري  ملن يسلكه

، وانتق  د (2 "ويؤ.ى ب ه ع   د فط   ة امل   اط ب ،هو م ا احتم  ل مع يني"التوجي  ه وع   د الزركش              ي ف إن 
ص   احب العون الكب  ش   رع الفو  الكب  هذا التعري ، قائاًل: "هو قريب من معىن التورية"، وار.ض   ى 

 ....(3 .عري  الدهلو ، وهو: بيان وجه الكالل
 وميكن حتديد تعريفه االصطالحي أبنه يراد به أحد معنيني يف استعمال املفسرين: 

  .اه املباشراألول: بيان وجه الكالل الظاهر أ  مع 
 .القاين: التماس وجه الكالل اخلفي، أو التعليل ملا يظ ر فيه من إشكال...

فال يص   لون إليكما  : ف و مرادٌ  للتفس     كقول ابن كق  يف .فس     قوله .عا : فأما املعىن األول
 ..،.أ  ال سبيل وم إ  الوصول إ  أتاكما بسبب إبالغكما آايت هللا(: "35 القصص: ناي. ا 
ناي. ا  فيقول :  ئ  فال يص   لون إليكما مث يبتداطلابن جرير على أن املعىن: و عل لكما س   ه ووج  

وال ش       ك ....قديره أنتما ومن ا.بعكما ال البون ناي. ا(35 القص       ص: أنتما ومن ا.بعكما ال البون
 .(4 "من التوجيه األول وهو حاصلٌ  ،أن هذا املعىن صحيغ

، واملقص       ود م ه البحة عن م زا الكالل فهو املقصــــــود ابلتوجيه عند اإلطالق اين:وأما املعىن الث
 .(5 الذ  أاثر إشكااًل يف تهن السامع، "فإتا حل  املفسر هذا اإلشكال، ُسى تلك احلل: .وجي اً"

وجه ما يرد يف ث اايه من الكالل الكالل املعجز يبحة عن  وهكن أن يكون أعم من تلك  فإن
  ا يبحة عن وجه إيراد الكالل اخلفي.كم  ،اجللي

 جممل املشكالت اليت حتتاحت إىل التوجيه:
التوجيه "فن كق  الشعب يستعمله الشراع يف شرع املتون، وحيصل به امتحان تكائ م، ويظ ر به .باين 

ليت ، بل لو نظر الباحة يف الدائرة اليت حتتا  إ  التوجيه لوجدها .تسع جلميع املسائل ا(6 مرا.ب م"
حتتا  إ  حل فدخل يف هذه الدائرة: مشكالت القرآن العامة، والتضمني، واحلذ ، واإلبدال، 
واملتشابه...ولكن تلك خيتل   سب تهن املوجه "فالتوجيه ابل سبة إ  املبتدئني غ  التوجيه ابل سبة 
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بتدئ غافٌل ع  ا، بل ال إ  امل ت ني: فإن امل ت ي ركا خيطر بباله صعوبة ف م، فيحتا  إ  حل ا، وامل
يقدر أن حييط بذلك، وكقٌ  من الكالل يستصعبه املبتدئ، وال حيصل يف تهن امل ت ي شيٌء من 

  .(1 الصعوبة ه الك"
ا يؤكد أمهية  : رسول هللا قال قال:  حدية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهالتوجيه فن ٍو

وما  ،فما عرفتم م ه فاعملوا به ،ل يصدق بعضه بعضاإمنا نز  ،زل يكذب بعضه بعضا إن القرآن مل ي   

ضرب عدل جلمع بني اآلايت و وأشار وم ابالت ا ري، عن  ، ف  اهم(2 ((ج لتم م ه فردوه إ  عامله
 .سؤال العاِلمني هباوأنبأهم عن بعض ا ببعض، 

 ومن األمثلة الدقيقة اليت توضح أن التوجيه خيتلف حبسب األفهام: 
فقد تكر  ،[13ْدُعو َلَمْن َضرُُّه أَقْ َرُب ِمْن نَ ْفِعِه لَِبٍَْس اْلَمْوَ  َوَلِبٍَْس اْلَعِشُ { ]احلج: َيَ ا : قوله .ع
، وتكر في ا عدة إشكاالت حتتا  إ  .وجيه، ومن هذه (3 «من مشكالت القرآن»أهنا  الب و 

 اإلشكاالت:
ع و م ن  د  اإلشكال األول: قال هللا يف اآلية قبلها  ف ع ه  ذ  } ي د  ل ك  ه و  ون  اَّلل   م ا ال  ي ض رُّه  و م ا ال  يـ نـ 

ل  ال ب ع يد   يف التوفيق فكَيَْدُعو َلَمْن َضرُُّه أَقْ َرُب ِمْن نَ ْفِعِه{ هنا:  ، وقال ها[12{ ]احلج: الض ال 
 بينهما؟. 

 ،[13 ِمْن نَ ْفِعِه{ ]احلج: ََيْدُعو َلَمْن َضرُُّه أَقْ َربُ  :قوله يف اآلية األو  أبنقيل يف .وجيه تلك 
 . (4 أ : ضر عباد.ه ع دما جيد عقوبة تلك ،ََلَمْن َضرُُّه أَقْ َرُب{وقوله:  ،أ : ال يضره .رك عباد.ه

ووج ه ابن .يمية تلك أبن اإلضراَر املقَبت املضا  إ  املعبود الباطل غُ  اإلضرار امل في ع ه، 
ابلعابد، أما املقَبت ف و .سبب عبادة املعبود يف وقوري  وإحداثه ،فاإلضرار امل في هو فعل الضرر

، فاملشركون الذين والدي ارُ  الدرهمُ  أهلك ال اسَ  :وهذا كما يقال ...ر ابلعابد يف الدنيا واآلخرةالضر 
هللا حصل وم بسبب شرك م هبؤالء من عذاب هللا يف الدنيا ما جعله هللا عربًة ألو   عبدوا غ َ 
َ ا قَائٌِم َوَحِصيٌد....{ ]هود:  .عا قال هللا ،األبصار -100ََتِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلُقَرا نَ ُقصُّهُ َعَلْيَك ِم  ْ
الضر امل في ما يكون بطري  املباشرة، "فقال:  ،، وخل ص األلوسي تلك بعبارةٍّ رشيقةٍّ (5 [ 101

 . (6 "التوقعيواملقَبت هو  ،واملقَبت ما يكون بطري  التسبب، وال فع امل في هو الواقعي
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ٍر لغوٍي م-اإلشكال الثاين: }ل م ن   :قوله وهو -تبحرٍ وال خيطر غالبًا إال على ذهن مفس  
{ ]احلج:  اختلفوا فيه على  ما وجه هذه الالم؛ إذ األصل: )يدعو من ضره(؟ [13ض رُّه  أ قـ ر ب 

 م  ا:  ،عدة أجوبةٍّ 
مون اجلملة الواقعة بعدها، فالل االبتداء وهي .فيد أتكيد مض ،الالل يف قوله  ملن( الل االبتداء

ن( املوصولة، إت حق ا أن .دخل على صلة  مَ   .فيد مفاد  إن( من التأكيد، وقدمت من أتخ 
 من نفعه.   ه أقربُ رُّ ضَ ن لَ واألصل: يدعو مَ 

يقول: ملن ضره أقرب من نفعه هو  :أ  ،كعىن يقول: واخلرب محذو يَْدُعو{ َ قال ابن هشال:
 . (1 إله

 قانون التوجيه: 
 الكالل ال بد أن يلتزل قانون التوجيه، وهو اآليت:  هُ وج ِ أن يُ  رُ س ِ املفَ  حىت يستطيعَ 

 أن يبني وجه الصعوبة اليت .ضم   ا الكالل مفصاًل.  أواًل:
 . املمك ة يف اجلوابتاكراً األقواَل الوجي ة  ،مث يتكلم يف حل .لك الصعوبة ابلتفصيل اثنياً:
 مث يزن .لك األقوال، ويرجِ غ ما بدا له أنه أنفع األجوبة.  اثلثاً:
 ، اجاهتِ وَ  ولذا فقد جيمع فيه بني عدة است باطات ع د ظ ورِ   التوجيه أمٌر است باطي  اجت اد  رابعاً:

بعد قوله:  [38َقُ ْلَ ا اْهِبطُوا{ ]البقرة: كما يف قول الشوكاين ع د تكره وج ني للتكرار يف قوله: 
 . (2 "فقد يكون التكرير ل مرين معا ،وال .زاحم بني املقتضيات" ،[36ْلَ ا اْهِبطُوا{ ]البقرة: ََوق ُ 

 .  (3 ي قسم التوجيه إ : .وجيهٍّ وجيه، و.وجيهٍّ غ  وجيه خامساً:
 من أنواع املسائل اليت حتتاحت إىل التوجيه:

 األول: أن يذكر هللا تعاىل وصفاً دون غريه:
َك نَ ْعُبُد{ ]الفاحتة: ك، أو يبحة عن وج ه، ففي قوله .عا : علة تل سُ مَ تَ لْ فت ُ  ، تكر أهل [5َِإاي 

م  ا: ملاتا بدأ بوص  التعبد؟ ومن التوجيه لذلك:  ،العلم ابلتفس  عدة إشكاالتٍّ حتتا  إ  .وجيهٍّ 
عليه وآله صلى هللا  ولذا وص  هللا .عا  ال يب    األوصا  اليت ي فو إلي ا اخلل أن  العبودية أشر 

ُِِ  ال ِذ  أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب{ ]الك  : ابلعبودية يف أشر  املقامات، فقال:  وسلم َاحلَْْمُد 
ُِ  َيْدُعوهُ  ََوأَن ُه َلم ا ،[1 َُسْبَحاَن ال ِذ  َأْسَرا بَِعْبِدِه لَْياًل{ ]اإلسراء:  ،[19{ ]اجلن: قَاَل َعْبُد ا
ََوَلَقْد حية يقول:  ،  القيال ابلعبادة يف أوقاتٍّ يضي  صدره من .كذيب امل الفنيوأرشده إ، "[1
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( َواْعُبْد َرب َك 98( َفَسبِ ْغ ِ َْمِد َربِ َك وَُكْن ِمَن الس اِجِديَن  97نَ ْعَلُم أَن َك َيِضيُ  َصْدُرَك ِكَا يَ ُقوُلوَن  
 . (1 "[99 - 97َحىت  أَيْ.َِيَك اْلَيِقنُي{ ]احلجر: 

ا قرأ    م ه (: ل505ه (، وهو أٌر حلجة اإلسالل  ت520ويف .رمجة أ د بن محمد ال زايل  ت
ف م ر  قال: شَ  [53ِعَباِدَ  ال ِذيَن َأْسَرُفوا { ]الزمر:  َايَ  :املقرئ يف بعض جمالس وعظه قوله .عا 

  أنشد:مثِعَباِدَ {،  َايَ  :بياء اإلضافة إ  نفسه بقوله
  ع  لي    ه خل   األع  اد  إن وق     ولُ   .. ا.ب ِ يف ج ب حُ  وهان علي  الل ولُ           

 (2 اي عبدها لسميع :إتا قيل يل  ..وإن ين. ،أصم إتا نوديت ابس  مي          

أ  سيد ولد آدل وال :   ه ( يف قول ال يب686وقد قال أبو العباس املرسي  ت 

 .(4دة وإمنا الف ر يل ابلعبودية ح أ  ال أفت ر ابلسيا :(3 ((ف ر
 الثاين: أن يظهر من وضع اآلية يف املصحف التأخر مع تقدم السبب بفرتة طويلة: 

ََما َكاَن لِل  يبِ  َوال ِذيَن آَمُ وا َأْن َيْستَ ْ ِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُويل قُ ْرىَب ِمْن بَ ْعِد فقوله .عا : 
 َ ُْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{ ]التوبة: َما .َ َبني  َسِعيُد ْبُن اْلُمَسي ِب، ورد يف سبب نزووا ما رواه  ،[113 َوُْم َأهن 

 ،صلى هللا عليه وآله وسلمَجاَءُه َرُسوُل هللِا  ،َعْن أَبِيِه أَن ُه َأْخرَبَُه أَن ُه َلم ا َحَضَرْت َأاَب طَاِلبٍّ اْلَوفَاةُ 
صلى هللا عليه ُسوُل هللِا قَاَل رَ  ،َوَعْبَد هللِا ْبَن َأيب أَُمي َة ْبِن اْلُمِ  َةِ  ،َأاَب َجْ ِل ْبَن ِهَشالٍّ فَ َوَجَد ِعْ َدُه 
ُ ُ  :ُقلْ  ،اَي َعم ِ    :أَليب طَاِلبٍّ  وآله وسلم فَ َقاَل أَبُو  ((،َكِلَمًة َأْشَ ُد َلَك هِبَا ِعْ َد هللاِ   ،اَل ِإَلَه ِإال  ا

صلى فَ َلْم يَ َزْل َرُسوُل هللِا  ؟اَي أاََب طَاِلبٍّ أَ.َ ْرَغُب َعْن ِمل ِة َعْبِد اْلُمط ِلبِ  :َعْبُد هللِا ْبُن َأيب أَُمي ةَ وَ  ،َجْ لٍّ 
: ُهَو َحىت  قَاَل أَبُو طَاِلبٍّ آِخَر َما َكل َمُ مْ  ،َويَ ُعوَداِن بِِتْلَك اْلَمَقاَلةِ  ،يَ ْعرُِضَ ا َعَلْيهِ  هللا عليه وآله وسلم

ََما َكاَن لِل  يبِ  َوال ِذيَن آَمُ وا َأْن َيْستَ ْ ِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُويل  :فَ  َ َزَلتْ ، َعَلى ِمل ِة َعْبِد اْلُمط ِلب
ُْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{،  َ َوُْم َأهن  َمْن َأْحبَ ْبَت{ ]القصص:  َِإن َك اَل هَتِْد  :ونزلتقُ ْرىَب ِمْن بَ ْعِد َما .َ َبني 

وهذه  ،، فقد يستبعد بعض م تلك أبن موت أيب طالب قبل اوجرة ب حو ثالث س ني(5 [56
 :نزل ابملدي ة، و.وجيه تلك ابآليتالسورة من أواخر ما 

 صلى هللا عليه وآله وسلمفأ  أبس أن يقال: كان   ما قاله الواحد : هذا االستبعاد مستبعدأواًل: 
يب طالب من تلك الوقت إ  وقت نزول اآلية  فإن التشديد مع الكفار إمنا ظ ر يف هذه يست فر أل

بل يراد أن تلك  ،يف اخلرب أبن ال  زول كان عقيب القول "ف  زلت"ال يراد بقوله:   السورة، وعليه
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ص أن آية القص :وهو .وجيٌه وجيه، ومعىن تلك ال للتعقيب... ،سبب ال  زول، فالفاء فيه للسببية
ست فار لعمه حىت نزلت آية التوبة، ، واستمر االصلى هللا عليه وآله وسلمنزلت أواًل ملواساة ال يب 

  فالفاء للمباشرة السببية ال الزم ية.
فال ي ايف نزول شيء م  ا يف  ،كون هذه السورة من أواخر ما نزل ابعتبار ال الب كما .قدلاثنياً: 
دليل  إت األصل أن السورة حسب نزول األول م  ا مكية  ، ولكن هذا اجلواب  اجة إ (1 مكة

  حىت أييت دليل على نزول بعض ا يف غ  تلك املوضع. ،كانت أو مدنية
 الثالث: أن يظهر إشكاٌل يف الرتتيب:   

 ُ.وبُوا إِلَْيِه{ َمُث   :: عط  قوله سبحانه[3ََوَأِن اْستَ ْ ِفُروا َرب ُكْم مُث  .ُوبُوا إِلَْيِه{ ]هود: ففي قوله .عا : 
مع أن االست فار  ،بي  ماَمُث { ويف هذا الاي.يب إشكاٌل  إت مت  .وسيط  ،اْستَ ْ ِفُروا{َ :على [3]هود: 

َه تلك ابآليت ؟االست فارعالمة التوبة، فكي  يتوب بعد   : َوُوجِ 
فار عما يقع م  ا بعد االست  :التوبة عما وقع من الذنوب، وابلتوبة :املراد ابالست فار ه اأواًل: 

است فروه من سال  تنوبكم، و.وبوا إليه  :فكلمة مث على ظاهرها من الاياخي يف الزمان، أ  ،وقوعه
 .(2 .وبة الكذابني كما قال بعض الصلحاء: االست فار بال إقالريٍّ   ،من املستأن  مىت وقعت م كم

ن السوال ، والتوبة اخلاصة عما يقع وهذا التوجيه وجيه، وحقيقته أمران: األول: االست فار العال ع
 بعد، والقاين: االست فار العال عن السوال ، والتوبة ابإلقالري عن مقارفة الذنب.  

 وقال الفراء: إن  مُث (  كعىن الواو، والعط  .فس  . اثنياً: 
 ،بب إلي األن امل فرة هي ال رض املطلوب، والتوبة هي الس  وقيل: إمنا قدل تكر االست فاراثلقاً: 

 .  (3 فامل فرة أوٌل يف املطلوب وآخٌر يف السبب
ورجغ تلك الطرب  فقال: ، والتوبة هي الرجوري إ  الطاعة، وقيل: االست فار .رك املعصيةرابعاً: 

 ،من األعمال ما يرضي ربكم ع كم -أي ا ال اس-وأن اعملوا   [3َوَأِن اْستَ ْ ِفُروا َرب ُكم{ ]هود: َ»
كم اآلوة واألنداد وإشراكِ  ،كم األواثن واألص البعباد.ِ  :كبتموها.ر ايم تنوبكم اليت فيساي عليكم عظ
 . (4 يقول: مث ارجعوا إ  ربكم إبخالص العبادة له [3مُث  .ُوبُوا{ ]هود: َ يف عباد.ه، وقوله:

 الرابع: استخدام تعبير مستغرب: 

قرآن مبني، واخللل يف أف ال املستمعني...فال رابة وال رابة ه ا من قبل القارئ ال من قبل التعب  تا.ه فال
 متفاو.ة ع دهم، والتعب  املست رب ثالثة أنواري: 

 النوع األول: استغراب استعمال الكلمة الحتماهلا معىًن آخر:
                                                           

 بتصر . 33 /11 ( اجلواابن يف روع املعاين1 
 . 7 /9( .فس  القرطيب 2 
 . 7 /9طيب ( .فس  القر 3 
  .622 /6( .فس  الطرب  4 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 391
 

 

ض   م   إنه( جيو  أن يعود إ  اس   م اجلاللة ( 2 يوس    :إنه ريب أحس   ن مقوا  ففي قوله .عا : 
وجيو  أن يعود إ  معلول من املقال وهو ، .والين بلطفه فال أركب ما حرمه خالقي ريب( كعىن  ويكون

 ا غ ه ف و معلول بداللة العر  ويكون  ريب( كعىن س  يد  ومالكي س   وج ا الذ  ال يرض  ى أبن ه
فكي   (21 يوس       :أكرمي مقواهبقوله :  أ  س      يد  الذ  رابين وأحس      ن مقوا  حية أمركِ 

، وعلى الت   أوي   ل الق   اين اس              ُت ِرَب أن يكون (1يب   ك إ  م   ا .ري   دين من تل   ك أخون   ه يف أهل   ه وأج
 ي عت سيده هبذا الوص   الرب(، فاحتا  األمر إ  البحة عن وجه تلك:  يوس 
 .عظيماً حل  سيده. أ.ى كقل هذا الايكيب يف ل ة القبطإت   هذا من بالغة يوس  (1

 .آن بطريقة اإلجيا  والتوجيهالمت اعه فحكامها القر بعذرين ألنه أ.ى وقيل:  (2

ليس مست رابً وتكر وص  الرب ...هبا يف خيانة ع دها و.عريضٌ  ،ما كان فالكالل .عليل المت اعهوأايً 
 على التأويل القاين  إت املراد هبذا التعب  أمران: 

.ف يم أمر س     يد البيت من قبل اخلادل، ف و .عريٌض هبا أبهنا أو  أن .فعل تلك أبن .طيعه  (1
 . َتون ع دهوال

د وأك   ،(2 العزيز امرأة ف م إ  أقرب هي اليت األس           باب ببعض م ه الكائن لالمت اري .عليلٌ  (2
أ  جعل آخريت حس        ىن إت أنقذين من اوالك أو أكرل  أحس        ن مقوا تلك بوص        فه جبملة 

 . (3كفاليت 

خالف الوضـــــــــع  النوع الثاين: اســــــــــتغراب االســــــــــتعمال من الناحية النحوية الداللية جمليئها على
يقتض    ي نفي مدلول ( فإن الوض    ع الل و  71 البقرة:ما كادوا يفعلونو  : مقل قوله .عا :اللغوي

كما يقال: ما كتب... ونفي مقاربة الفعل يقتض              ي عدل وقوعه ابألو    ،مدلووا املقاربة إت  كاد
أىن  :فيقالفي الكتابة...ف فى الكتابة، فإتا قال: ما كاد يكتب نفي مقاربة الكتابة، ف و أو  من ن

ف   احت   ا  التعب  إ   (...71 البقرة:ف   ذ وه   امع وقوري ت     ا بقول   ه  نفي مق   ارب   ة ال   ذبغجيتمع 
 .وجيه، وتُِكَر يف .وجي  ا أقاويل أمه ا: 

تهب قول م  م الزجاجي إ  أن التعب  جاء على قياس الوض              ع الل و  فال غرابة فيه: إت  (أ
...فيكون معىن: الفعل وهو دليل على انتفاء وقوري الفعل ابألو نفي ا يدل على نفي مقاربة 

ما ورد ٍا يوهم خال  تلك مؤول أبنه ابعتبار و  ...ما كدت أفعل كعىن ما فعلت وال قاربت
يف هذه اآلية  (71 البقرة:وما كادوا يفعلونزلة كالمني وم ه قوله .عا                 وقتني فيكون ك 

علون قب  ل تل  ك ولعل م جيعلون اجلمع بني خربين مت   افيني يف أ  ف  ذ وه  ا اآلن وم  ا ك  ادوا يف
  الصورة قري ة على قصد  مانني وإ  هذا تهب ابن مالك يف الكافية إت قال:

 .. وحني ي فى كاد تاك أجدر.اخلرب ىوبقبوت كاد ي ف

 .. كولدت ه د ومل .كد .لد.وغ  تا على كالمني يرد

                                                           

 .23 /3فتغ القدير ،12/47التحرير والت وير (1 

 .23 /3( فتغ القدير2 

 .12/47التحرير والت وير (3 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 392
 

 

أ   (17 إبراهيم:وال يكاد يس          ي هيف قوله .عا :  ، كماوهذا املذهب وقو  مع قياس الوض          ع
واملعىن: وال يقارب إس     اغته  ،س     اغ الش     راب يف احلل  يس     وغ س     وغا: إتا كان س      الً  :يقال...يبتلعه

، (1ويشربه على هذه احلال أخرا  ،فكي  .كون اإلساغة؟ بل ي ص به فيطول عذابه ابلعطش اترة
أ  مل  (،40 ال ور:إتا أخر  يده مل يكد يراهاعا : بقوله . ورج غ هذا : ابن هش          ال، واس          تدل

، ورجح    ه (2وو    ذا ك    ان أبلغ من أن يق    ال مل يره    ا ألن من مل ير ق    د يق    ارب يره    ا ومل يك    د...
 .(3 اآللوسي

موق  ظ رت فيه اس         تجابت م ألمر هللا .عا  ابلذبغ،  وفائدة هذا التوجيه اختزال التعبري ملوقفني:
  .ل املماطلة اليت جعلت م يايكون الذبغوموق  قبله ظ ر فيه طو 

ونفي ا يص  إثباات  ،إثبات كاد يستلزل نفي اخلربالتعب  جاء على نقيض الوضع الل و : ف (ب
 عراب حىت أل ز فيه املعر  بقوله:واشت ر هذا بني أهل اإل ،على خال  القياس

 .. أ.ت يف لساين جرهم و ود.أحنو  هذا العصر ما هي لفظة
 .. وإن أثبتت قامت مقال جحود.ت يف صورة اجلحد أثبتتإتا استعمل

وهذا من غرائب االستعمال  (71 البقرة:فذ وها وما كادوا يفعلون واحتجوا لذلك بقوله .عا  

وال يكاد قوله .عا :  ، وكذا األمر يف(4 ...اجلار  على خال  الوضع الل و 
وما كادوا سي ه بعد شدة وإبطاء كقوله: إنه ي-على التفس  القاين-أ  (17 إبراهيم:يسي ه
يص ر به ما يف  أ  يفعلون بعد إبطاء كما يدل عليه قوله .عا  (71 البقرة:يفعلون

هذا التوجيه الطاهر  ، ورجغ(5 (...ويظ ر من كالل الراغب .رجيحه وذا الرأ 20 احلج:بطوهنم
 .بن عاشور

  الخامس: التقدم والتأخر الرتبي:
أن التقدل والتأخر عادة حيس             ب ابلزمن، فما كان أواًل من ال احية التارخيية أو الزم ية ف و واملراد به: 

املقدل...ولكن الوص                ابلتقدل والتأخر أو القبلية والبعدية قد يكون متعلقاً ابملعىن ال ابلزمن، فما 
وإن كان متأخراً من كان .ر.يبه من حية املعىن قبلياً فيوص         ابلقبلية من حية املعىن فر.بته التقدل 

حية الزمن، وما كان بعدايً من حية املعىن فر.بته التأخر وإن كان متقدماً من حية الزمن... وهذا 
الاي.يب  اإلخبار، وعلى هذا فالتقدل والتأخر الر.يب هو: .ر.يب (6 ما يس              مى التقدل والتأخر الر.يب

 .احلقيقي املع و  ال الزمين
                                                           

 .292 /1، روع املعاين144 /3فتغ القدير، 166 /11.فس  القرطيب ،320 /1التحرير والت وير (1 

 .868 /1م ين اللبيب (2 

 .292 /1روع املعاين (3 

 .320 /1التحرير والت وير (4 

 .1274 ص مفردات القرآن (5 

 .197انظر: الفو  الكب  يف أصول التفس  ص (6 
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هو ابٌب كقُ  الفوائد يد ص    اعة األدب والبالغة عبد القاهر اجلرجاين: "والتقدمي والتأخ  كما قال س   
... (1 "ال يزاُل يفاَيُّ لك عن بديعةٍّ ويُفض   ي بَك ِإ  لطيفةٍّ  .َجمُّ احملاس   ن واس   ُع التص   رُّ  بعيُد ال اية

 وقد ألفت يف هذا الباب عدد من رس       ائل الدراس       ات العليا مؤخراً لكن الكا.ب يش         ه ا إ  أهم
 مالمحه فيما يتعل  بتوجيه املفسرين:

 : (2)التقديم والتأخير في القرآن خمسة أنواع

التق دمي والت أخ  االعتي اد   الطبيعي(: أ  م ا ك ان املق دل واملؤخر في ه على ابهبم ا يف أن يكون  (1
أل  فيه الشيء مقدماً واآلخر مؤخراً، ووذا التقدمي والتأخ  حكمة مع أنه أ.ى على الس ة املعتادة: و 

احلكمة الش          ائعة  :مة قال فيهمة يف س          ر األلفاظ املقد  املقد ِ  :العالمة مشس الدين بن الص          ائغ كتابه
ك  أهنم يق  دمون ال  ذ  بي  ان  ه أهم وهم ببي  ان ه   :ال  ذائع  ة يف تل  ك االهتم  ال كم  ا ق  ال س              يبوي  ه يف كت  اب  ه

.قدمي يف التربك : كأنواري عش  رة وأرجع ا إ .فاص  يل أس  باب التقدمي وأس  راره ...مث بني الس  يوطي أعىن
ش      د هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا  :اس     م هللا .عا  يف األمور تات الش     أن وم ه قوله .عا 

 (41 األنفال:واعلموا أمنا غ متم من شيء فأن ح مخسه وللرسولوقوله ( 18 آل عمران:لعلم
 ...(3 (69 ساء: الومن يطع هللا والرسولالتعظيم كقوله ، وكاآلية

فاغس   لوا وجوهكم وأيديكم إ  املراف  وامس   حوا التقدمي والتأخ  الش   رعي: كما يف قوله .عا :  (2
 ( فإن الاي.يب ه ا شرعي.6 املائدة:برؤوسكم وأرجلكم إ  الكعبني

التقدل والتأخر اإلخبار : إت يذكر املتكلم أمراً مث يريد تكر أمر آخر فيقول: كان كذا  مث( كان  (3
 .كذا، ومراده أن ير.ب يف األخبار ال أن مث للقبلية والبعدية الزمانية

التق دمي والت أخ  الت بي ي: أ  ال ذ  ي ب ه إ  حكم ة معي  ة فيم ا ق دل ك االهتم ال ابملق دل أو حنو  (4
 -ابدئ الرأ –تلك: ويظ ر التقدمي والتأخ  فيه جلياً أ  يظ ر للقارئ أن املؤخر كان ي ب ي .قدهه 

إ  أن تلك مل يكن إال حلكمة وهذا بعكس التقدمي والتأخ  الر.يب فإنه ال يظ ر تلك للقارئ فيت به 
ولوال كلم   ة س              بق   ت من رب   ك لك   ان لزام   ا وأج   ل إال ابلت   أم   ل...ومق   ال ه   ذا ال وري: قول   ه .ع   ا  

... (4 "هذا من مقادمي الكالل يقول لوال كلمة وأجل مس  مى لكان لزاما" (ف                 129 طه:مس  مى
الس       يوطي أمقلة من هذا ال وري بعض        ا غ  مس       لم...على أنه ي ب ي الس       عي يف اس       ت باط  وقد تكر
 .احلكمة

: وهو املقص              ود ه ا  وال بد من التماس وج ه ألنه خال  األص              ل، التقدمي والتأخري الرتيب (5
ٍا  وحص    ر بعض     م فائدة الاياخي الر.يب يف الاي.يب الذكر  الذ  جيعل املتأخر ر.بة املتقدل  ما ً أهم

ولكن ال بد لذلك من  (5يف قولك بل ين ما ص           عت اليول مث ما ص           عت أمس أعجب قبله، كما 
                                                           

 .96 صدالئل اإلعجا   (1 

ة إ  أمقلة من التقدمي والتأخ  .قس   يماً .فص   يلياً دقيقاً م اس   باً ملقال البالغة، والكا.ب ه ا أراد اإلش   ار  35 /2املقل الس   ائرقس   م ابن األث  يف  (2 
 .ال امض م  ا ليتم .وجي ه وف  امل  ج الذ  ار.ضاه يف .عري  التوجيه، ولذا ار.ضى هذا التقسيم املبسط

 .53 /2اإل.قان  (3 

 .33 /2اإل.قان  (4 

 .201 /3.فس  أيب السعود (5 
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ل  ذا يلتمس التوجي  ه من اآلايت اليت في   ا تل  ك  إت ج  اء  .وجي  ه أدق...إت مل  اتا أتخر اإلخب  ار ع   ه؟
 على خال  األصل...ومن أمقلة تلك:

( جاء يف 34 التوبة:وهنا يف س      بيل هللازون الذهب والفض      ة وال ي فق                     والذين يك  قوله .عا : 
 :فقال أعرايب -رض        ي هللا ع  ما-عن خالد بن أس        لم قال: خرج ا مع عبد هللا بن عمر .فس         ها 
. قال (34 التوبة:زون الذهب والفضة وال ي فقوهنا يف سبيل هللا           والذين يك قول هللا عن أخربين 
 ،زل الزكاة     إمنا كان هذا قبل أن .  ...له  كاهتا فويلٌ  زها فلم يؤد ِ      من ك  :-رضي هللا ع  ما-ابن عمر

 (.1ل موال  فلما أنزلت جعل ا هللا ط راً 
فالقبلية يف كالل ابن عمر محل نظر  إت هذه اآلية يف سورة براءة، وهي متأخرة ال      زول، فقد نزلت يف 

ا هو .وجيه .فس         ه؟ الس         ة التاس        عة لل جرة، مع أن الزكاة فرض        ت يف الس         ة القانية لل جرة...فم
أراد ابلقبلي  ة: القبلي  ة املع وي  ة...ك  أن  ه نظر إ  أن آي  ة براءة جممل  ة مل .تكلم عن الزك  اة اليت  اجلواب:

فص              لت ا آايت أخر، واإلمجال مقدٌل ر.بًة على التفص              يل...فص              ار هذا من ابب التقدل والتأخر 
 الر.يب...

ياً على املفص              ل مع أن حقه من حية البيان أن ولكن ال بد من حكمةٍّ يف نزول اجململ متأخراً  م 
 يكون متقدماً...فما هو .وجيه تلك هاه ا؟.

أراد .ش            ديد الوعيد على مانعي الزكاة من كانز  -.عا -لعل من حكمة تلك: أن هللا  واجلواب: 
لٍّ ليكون أش   د يف احلذر، واالنتباه والس   ؤال، وهو ما  املال، فجاء الت ديد ه ا مطلقاً جمماًل غ  مفص    

حدث مع ابن عمر حي ما اهتم ال اس ألمر اآلية فسألوه ع  ا، وأفادين بعض حذاق شيوخي .وجي اً 
: لعل اجلواب هو: إرادة التش               ديد على األحبار والرهبان الذين كانوا أيكلون أموال (2 آخر فقال

كما جرا يف   ال اس ابلباطل ويص      دون عن س      بيل هللام وحتفيز املس      لمني لقتال من كان هذا ش      أهنم
(م مث عاب ص يع م 29 التوبة:قا.لوا الذين ال يؤم ون ابح...حىت يعطوا اجلزية...سياق السورة: 

. يري  دون أن .. ق  ا.ل م هللا أىن يؤفكونم اَت  ذوا أحب  ارهم ورهب  اهنم أرابابً .وق  ال  ت الي ود عزيربقول  ه: 
جاءت .ش   حذ مهم املس   لمني لقتال  ( كل هذه اآلايت يف س   ياق واحد30 التوبة:يطفٍوا نور هللا..

هؤالء الص    ادين عن س    بيل هللام من أهل الكتابم خص    وص    اً وأن س    ورة التوبة نزلت قبل وأث اء وبعد 
غزوة .بوكم ال زوة املوج ة ض               د الرول ال ص               ارام واليت كانت إيذا ً ببدء املواج ة مع غ  العدو 

 التقليد   مشركي العرب(.
ية على ذهن المبتدئ لوجود شبهٍة ظاهرة تستبعد مدلول السادس: عدم تصور مصداق اآل

 : (3)اآلية

 وي در  حتته األقسال التالية:

                                                           

 .509 /2صحيغ الب ار  (1 

أ د القضاة، األستات يف كلية ديب للدراسات العربية واإلسالمية، وعضو مجعية  -هفيما أحسبه وهللا حسب-هو شي  ا الدكتور امل بت امل يب (2 
 .احملافظة على القرآن الكرمي املباركة

 .200انظر: الفو  الكب  يف أصول التفس  ص (3 
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( فإن س              ائاًل 28 مرمي:اي أخت هارونكما يف آية   اســـــــــــتبعاد صـــــــــــورة رَستها اآلية: (1
علي م  -اس      تش      كل هذه اإلض      افة إ  هارون فقد كان بني موس      ى وأخيه هارون وبني عيس      ى

، فكي  يكون هارون أخاً ملرمي؟ كأن الس      ائل أض      مر يف خاطره أن هارون مدة كق ة -الس      الل
عن امل  ة بن ش          عبة قال: ملا قدمت  ران س          ألوين هذا هو هارون أخو موس          ى... فقد جاء 

فلما قدمت على ؟ وموس           ى قبل عيس           ى بكذا وكذا  اي أخت هارونن و إنكم .قرؤ  :فقالوا
ك   انوا يس              مون أبنبي    ائ م والص                 احلني     إهنم  :س                 ألت    ه عن تل   ك فق    الرس              ول هللا 

 ....ف ذا .وجيه اآلية(1 ((قبل م

إن الص     فا كقوله .عا :   خفاء معىن التعبري عن حكم لظن مصــــادمته للواقع الشــــرعي: (2
( 158 البقرة:واملروة من ش      عائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال ج اع عليه أن يطو  هبما

ع( ال  ذ  يقتض              ي اإلابح  ة على عروة بن الزب  مع أن فق  د خفي معىن ه  ذا احلكم  نفي اجل   ا 
املعلول أن حكم الطوا  بني الص   فا واملروة الرك ية يف احلج والعمرة فقال: "س   ألت عائش   ة رض   ي 

رَوَة ِمن َشَعائِِر هللا َفَمن َحج  الَبيَت أَِو هللا ع  ا، فقلت وا: أرأيت قول هللا .عا : 
َ
ِإن  الص َفا َوامل

فوهللا ما على أح       دٍّ ج اٌع أن ال يطُو  ، (158 البقرة:َفال ُجَ اَع َعَليِه أَن َيط و َ  هِبَِما اعَتَمرَ 
ابلصفا واملروة، قالت: بٍس ما قلت اي ابن أخيت، إن هذه لو كانت كما أو لت ا عليه، كانت: ال 

وا ي لُّون مل اة ج اع عليه أن ال يطو  هبما، ولك  ا أُنزلت يف األنص             ار، كانوا قبل أن يس             لم
ل ل، فكان من أهل  يتحر  أن يطو  ابلص    فا واملروة، فلما  ُش    َ

الطاغية، اليت كانوا يعبدوهنا ع د امل
عن تلك، قالوا: اي رس   ول هللا، إ  ك ا نتحر  أن نطو  بني الص   فا أس   لموا س   ألوا رس   ول هللا 
رَوَة ِمن شَ واملروة، فأنزل هللا .عا : 

َ
َفا َوامل اآلية، قالت عائشة رضي هللا ع  ا:  َعائِِر هللاِإن  الص 

الطوا  بي  ما، فليس ألحد أن يايك الطوا  بي  ما، مث أخربُت أاب بكر وقد س ن  رس ول هللا 
بن عبد الر ن فقال: إن هذا لعلٌم ما ك ت ُسعُته، ولقد ُسعُت رجااًل من أهل العلم يذكرون: 

كانوا يطوفون كل م ابلص     فا واملروة، فلما   -ن ي ل ك اةإال من تكرت عائش     ُة ٍن كا-أن ال اس 
تكر هللا .عا  الطوا  ابلبيت ومل يذكر الص  فا واملروة يف القرآن، قالوا: اي رس  ول هللا، ك ا نطو  
ابلص       فا واملروة، وإن هللا أنزل الطوا  ابلبيت فلم يذكر الص       فا، ف ل علي ا من حر  أن نطو  

اآلية. قال أبو بكر: فأُسُع إن الص     فا واملروة من ش     عائر هللا.عا :  ابلص     فا واملروة؟ فأنزل هللا
ه  ذه اآلي  ة نزل  ت يف الفريقني كلي م  ا  يف ال  ذين ك  انوا يتحرجون أن يطوفوا ابجل  اهلي  ة ابلص              ف  ا 
واملروة، وال   ذين يطوفون مث حترجوا أن يطوفوا هبم   ا يف اإلس              الل، من أج   ل أن هللا .ع   ا  أمر 

...فوج ت (2 يذكر الص         فا، حىت تكر تلك بعد ما تكر الطوا  ابلبيت"ابلطوا  ابلبيت ومل 
عائش         ة رض         ي هللا ع  ا اآلية أبن معىن  فال ج اع( أ  فال حر  عليكم يف الطوا  بي  ما ولو ك تم 
عبدمت يف اجلاهلية ع دها األص        ال...فاآلية .تكلم على نفي احلر  الذ  ش       عروا به لفعل م يف اجلاهلية 

احلكم الش        رعي الذ  هو الرك ية، ولو كان مع اها  فجائز( لكانت: فال ج اع عليه أال  وال .تكلم عن
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يطو  هبما كما قالت عائش              ة، ووج  ا أبو بكر بن عبد الر ن أبن هللا تكر الطوا  ابلبيت فقط 
 .فتحر  ال اس أن يطوفوا ابلصفا واملروة لعدل تكرمها...فأخربهم هللا أال حر  يف تلك

ليس ف : كقوله .عا : قيٍد من القيود يف اآلية لظن مصادمته للواقع الشرعي خفاء معىن  
( فقد خفي 101:ال ساء عليكم ج اع أن .قصروا من الصالة إن خفتم أن يفت كم الذين كفروا

مع أن الواقع الشرعي  على بعض الصحابة إن حفتم أن يفت كم الذين كفروامعىن هذا القيد 
قلت لعمر بن : بن أمية قال ىعن يعلمسافر مطلقًا فاحتا  إ  التوجيه فجوا  قصر الصالة لل

 :ال ساء ليس عليكم ج اع أن .قصروا من الصالة إن خفتم أن يفت كم الذين كفروا اخلطاب 
 :عن تلك فقال عجبت ٍا عجبت م ه فسألت رسول هللا  :فقال ؟فقد أمن ال اس (101

، قال الدهلو  موج اً: "يعين: ال يكون ع د (1 ((لوا صدقته.صدق هللا هبا عليكم فاقب صدقةٌ   
هذا القيد للمضايقة، بل القيد  -سبحانه و.عا  –الكرماء يف الصدقة مضايقة، فلم يذكر هللا 

 .(2 ا.فاقي"
 :(3)التناقض )التعارض( بني اآليتني م  : ظهور ما يوه  السابع

  أُُسٌس يف الكالل على موِهِم الت اقض  التعارض(:
ف فى  ه أن جيد أحد فيه خلالً أو خرقاً،حتدا القرآن الكرمي يف أث اء حديقه عن نفس :األساس األول

، ونفى عن نفسه االختال  الذ  يؤد  إ  [2 اَل َرْيَب ِفيِه{ ]البقرة: ََتِلَك اْلِكَتابُ  :الريب ع ه
ُِ  َلَوَجُدوا ِفيهِ الت اقض:  ولذا تُِكَر عن أيب   [82 اْخِتاَلفًا َكِق ًا{ ]ال ساء: ََوَلْو َكاَن ِمْن ِعْ ِد َغْ ِ ا

فأخرب أنه ال  ،[1 هِبََذا اْلبَ َلِد{ ]البلد: َاَل أُْقِسمُ  :العباس بن سريج أنه سأله رجٌل عن قوله .عا 
رين َأَحبُّ فقال ابن سريج: أ ُّ األم [3ََوَهَذا اْلبَ َلِد اأْلَِمنِي{ ]التني:  :مث أقسم به يف قوله ،يقسم هبذا

فقال: اعلم أن هذا  ،مث أجبين ،أو أقطعك مث أجيبك؟ فقال: بل اقطعين ،إليك: أجيبك مث أقطعك
 ضرة رجالٍّ وبني ظ راين قول، وكانوا أحرص  صلى هللا عليه وآله وسلمالقرآن نزل على رسول هللا 

لتعلقوا به، وأسرعوا ابلرد   اخلل  على أن جيدوا فيه م مزا، وعليه مطع ا، فلو كان هذا ع دهم م اقضةً 
 ،ف ذه قاعدٌة عامٌة . قطع مع ا الشبه- لَت، فلم ي كروا م ه ما أنكرَت عليه، ولكن  القول علموا وج

وأنشد  ،و.ل ي مع اها ،: إن العرب قد .ُدِخل  ال( يف أث اء كالم ا-مث قال له جميباً عن سؤاله اخلاص
ََفاَل أُْقِسُم كما يف قوله .عا :   ،أُقِسم قسماً مؤكداً  :أ  ،القسم فال( ه ا لتأكيد  :أ  (4 فيه أبياات...

ََوِإن ُه َلَقَسٌم َلْو  :مث قال مبي اً أن  ال( يف اآلية لتأكيد القسم ال ل فيه ،[75اِقِع ال ُُّجوِل{ ]الواقعة: ِكَوَ 
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  ليا يدخلون  ال( يف اإلثبات، وما  الت بعض قبائل اليمن يف ِإب الع[76َلُموَن َعِظيٌم{ ]الواقعة: .َ عْ 
 ف ذا استعماٌل عريب  جاء به القرآن املبني.  ،لتأكيد اإلثبات ال لل في

حىت ال يقع اإلنسان يف مقل هذا الوهم:   إبعمال الفكر والتدبرهللا جل تكره أمر  :األساس الثاين
 . [82َأََفاَل يَ َتَدب  ُروَن اْلُقْرآَن{ ]ال ساء: 

 ،يف االسم :ال بد من التضاد بني الكالمني من كل ج ةٍّ   يتم ادعاء الت اقضحىت :األساس الثالث
 ...واحلقيقة، ولن يوجد يف الكتاب وال يف الس ة شيٌء من تلك أبداً  ،واألفعال ،والزمان ،واحلدث

مل يعد  ،اآلخر بتَ ثْ أحدمها وأُ  ونُِفيَ  ،يف أحدمها ويف اآلخر مستعاراأما لو كان االسم حقيقًة 
إتا .عددت اجل ات  ال التدافع، وتهب الت ايف، وأمكن "،كما قال أبو إسحاق الشاطيب: (1 ضا. اق

 . (2 "اجلمع
 : من أهم املؤلفات يف فن التوجيه

  أتويل مشكل القرآن(.  :ه ( يف كتابه276تأبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الِدي َ َور   األول: 
يف كتابه املا.ع:  ه (321سالمة املعرو  ابلطحاو   املتوَّف: أبو جعفر أ د بن محمد بن  القاين:

 "، وهو وإن كان يف احلدية لكن اآلايت فيه مبقوثة بل هي عماد وأصل.شرع مشكل اآلاثر"
يش          املفس        رون غالباً إ  املواض        ع اليت حتتا  إ  .وجيه بعبارة: و.وجيه تلك، أو هذه من القالة: 

ي  ا، ومن أكقر التفاس    اهتماماً بذلك: .فس    الب و ، والزخمش  ر  مش  كالت القرآن مث يبي ون .وج
ومقلديه  البيضاو ، وال سفي وأيب السعود(، والرا  ، واأللوسي، والطاهر بن عاشور، كما  د تلك 

 مبقواثً يف كالل اجلويين، وال زايل، وابن .يمية، وابن القيم، وأيب إسحاق الشاطيب يف كتب م...

 ه (.437 ت  أليب محمد مكي بن أيب طالب القيسي ت القرآنمشكالالرابع: 

 الربهان يف مش              كالت القرآن أليب املعايل عزيز  بن عبد امللك املعرو  بش              يذلةكتاب اخلامس:  
 ه (.494 ت

ه                   ( إ  ش    يء من تلك يف كتابه: غرائب 505كما أش    ار محمود بن  زة الكرماين تالس    ادس:  
 .التفس ، وعجائب التأويل

 :ه ( يف كتابه728.قي الدين أبو العباس أ د بن عبد احلليم بن عبد السالل ابن .يمية  تبع: السا
 .فس       آايتٍّ أش     كلت على كق  من العلماء حىت ال يوجد يف طائفة من كتب التفس       في ا القول 
 الص         واب بل ال يوجد في ا إال ما هو خطأ(، وقد حققه يف رس         الة ماجس         ت  عبد العزيز بن محمد

 اخلليفة. 
أش      ار الدهلو  يف كتابه القيم: الفو  الكب  يف أص      ول التفس        إ  فن التوجيه يف أكقر من القامن: 

 .موضع، وجعله من امل مات اليت جيب على املفسر معرفت ا
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ومن الكتب ال افعة يف هذا اجملال: يتيمة البيان يف شيء من علول القرآن حملمد يوس  التاسع: 
 ن.مشكالت القرآ الب ور  وهي يف

 دفع إي ال االضطراب  :ه ( يف كتابه1393محمد األمني بن محمد امل تار الش قيطي  ت: العاشر
 عن آ  الكتاب(. 

 ومن أمجع األمثلة على توجيه هذا النوع:
فقد وقع ] ،أجد يف القرآن أشياء َتتل  علي  : إين -رضي هللا ع  ما-قال البن عباس رجل 
ل ابن قا ،ن عباس: .كذيب؟ فقال الرجل: ما هو بتكذيب، ولكن اختال فقال اب ...[يف صدر 

ََفاَل أَْنَساَب بَ ي ْ َ ُ ْم يَ ْوَمٍِذٍّ َواَل فقال له الرجل: أُسع هللا يقول:  ،عباس: ف لم ما وقع يف نفسك
ََواَل  ،[27فات: ََوأَقْ َبَل بَ ْعُضُ ْم َعَلى بَ ْعضٍّ يَ َتَساَءُلوَن{ ]الصا ،[101يَ َتَساَءُلوَن { ]املؤم ون: 

ُ َ َحِديقًا{ ]ال ساء:  ُِ  َرب َِ ا َما ُك  ا ُمْشرِِكنَي{ ]األنعال:  ،[42َيْكُتُموَن ا فقد كتموا هذه  ،[23ََوا
 اآلية؟. 

فذكر خل  السماء  ،[30 -27ََدَحاَها{ ]ال ا عات:  :إ  قولهَأَِل الس َماُء بَ َ اَها{ وقال 
 َطَائِِعنَي{ :  قولهأَئِ  ُكْم لََتْكُفُروَن اِبل ِذ  َخَلَ  اأْلَْرَض يف يَ ْوَمنْي{ إَ :مث قال ،  األرضقبل خل

 فذكر يف هذه خل  األرض قبل السماء؟.  ،[11 – 9]فصلت:
ُ ُ َغُفورًا َرِحيًما{ ]ال ساء:  وقال: يًعا  ،[56َعزِيزًا َحِكيًما{ ]ال ساء: َ ،[96َوََكاَن ا َُسَِ
 فكأنه كان مث مضى؟.  ،[58ساء: َبِص ًا{ ]ال 
ََونُِفَخ  :مث ي فخ يف الصور ،يف ال ف ة األو  [101ََفاَل أَْنَساَب بَ ي ْ َ ُ ْم{ ]املؤم ون:  فقال:

ُ ُ{ ]الزمر:  فال أنساب  [68يف الصُّوِر َفَصِعَ  َمْن يف الس َماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإال  َمْن َشاَء ا
ََوأَقْ َبَل بَ ْعُضُ ْم َعَلى بَ ْعضٍّ يَ َتَساَءُلوَن{  :مث يف ال ف ة اآلخرة ،وال يتساءلون ،بي  م ع د تلك

 . [27]الصافات: 
َ َحِديقًا{ ]ال ساء:  ،[23ََما ُك  ا ُمْشرِِكنَي{ ]األنعال:  :وأما قوله  ُ فإن   [42ََواَل َيْكُتُموَن ا

 ،ف تم على أفواه م ،مل نكن مشركني :.عالوا نقولفقال املشركون:  ،هللا ي فر ألهل اإلخالص تنوهبم
َيَ َودُّ ال ِذيَن َكَفُروا{ ]ال ساء:  :وع دها ،فع د تلك عر  أن هللا ال يُكَتم حديقاً  ،فت ط  أيدي م

42] . 
مث دحا  ،فسواهن يف يومني آخرين ،مث استوا إ  السماء ،مث خل  السماء ،وخل  األرض يف يومني
واآلكال وما بي  ما يف يومني  ،مالواجلِ  ،وخل  اجلبال ،واملرعى ،خر  م  ا املاءاألرض، ودحوها أن أ

ََخَلَ  اأْلَْرَض يف يَ ْوَمنْيِ{ ]فصلت:  :، وقوله[30ََدَحاَها{ ]ال ا عات:  :فذلك قوله ،آخرين
 وخلقت السماوات يف يومني.  ،فجعلت األرض وما في ا من شيءٍّ يف أربعة أايل  ،[9
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 ُ ُ فإن   مل يزل كذلك :أ  ،وتلك قوله ،ى نفسه بذلكُس   ،[96 َغُفورًا َرِحيًما{ ]ال ساء: َوََكاَن ا
 . (1 من ع د هللا فإن كالً  ،فال خيتل  عليك القرآن ،إال أصاب به الذ  أراد شيٍاً  دْ رِ هللا مل يُ 

 وخلَ ص ابن حجر حاصل ما سٍل ع ه ابن عباس، وأنه عن أربعة مواضع:
 سألة يول القيامة وإثباهتا. األول: نفي امل

 القاين: كتمان املشركني حاوم وإفشاؤه. 
 القالة: خل  األرض أو السماء أي ما .قدل. 

 ال مة.  الرابع: اإل.يان ب   كان( الدالة على املضي مع أن الصفةَ 
بعد  وإثباهتا فيما ،وحاصل جواب ابن عباس عن األول: أن نفي املساءلة فيما قبل ال ف ة القانية

 .تلك
 . مفت ط  أيدي م وجوارحُ  ،وعن القاين: أهنم يكتمون أبلس ت م 
مث  ،وات، فسواهن يف يومنيامث خل  السم ،وعن القالة: أنه بدأ خل  األرض يف يومني غ  مدحوة 

 .فتلك أربعة أايل ل رض ،وجعل في ا الرواسي وغ ها يف يومني ،دحا األرض بعد تلك
بل املراد أنه مل يزل  ،لك  ا ال .ستلزل االنقطاري ،( وإن كانت للماضيوعن الرابع: أبن   كان 

  . (2 كذلك
  

                                                           

 . 95 /4، وانظر: .فس  الطرب 1814 /4( الب ار 1 
 . 8/558( فتغ البار 2 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 400
 

 

  األصل السابع: احملكم واملتشابه
قد .كون الصعوبة يف ف م القرآن الكرمي راجعة إ  عدل التمييز بني ما حيتمل معىن أو ما حيتمل معاين 

 :ألصلإ  معرفة هذا ا أ  إ  عدل التمييز بني احملكم واملتشابه، وهذا يقود
 قاعدة: اآلًيت عند اعتبار بعضها ببعض ثالثة أضرب: 

ويف هذه  ،(1 محكٌم على اإلطالق، ومتشابٌه على اإلطالق، ومحكٌم من وجهٍّ متشابٌه من وجه
 :-وفقه هللا-القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 

َ ا احمْلَكمُ    آي              مُ        قسِ           ةٍّ .َ  ْ      ربٍّ َثالثَ    أَلض  ا.ُُه الُعْظَمى، َفِم  ْ
ْيِن ُمْسَجالَ               الَ       ا بِ       ق      َواْلُمَتشابُِه، َوأُْطلِ   قَ ْيدٍّ، وِمْن َوْجهٍّ ِلذ 

   هك  ا أن نقسم اآلايت القرآنية حسب الوص  القرآين وا إ  ثالثة أنواري:و 
اإلحكال ل ة: امل ع، وُسي احلاكم حاكماً مل عه الظامل من الظلم، مطلقاً،  كمةٌ محكلُّ ا   األول: النوع

 :الشاعر وم ه قول
 .(2غضبا أن أخا  عليكم أين إ اءكم   حكموا سفأبىن ح يفة أ

الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آاَي.ُُه مُث  ُفصِ َلْت ِمْن َلُدْن وقد ورد وص  القرآن كله به يف قوله .عا : 
(، 2-1 يونس: الر .ِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب احلَِْكيمِ (، وقوله .عا : 2-1 هود:  ٍّ َحِكيمٍّ َخبِ 

وعدل .طرق ال قص واالختال   ،.قانومعىن اإلحكال ه ا اإل، (4-1ويف أول سورة  الزخر :
، (3  ي"كما قال الطرب : "أحكم هللا آاي.ه من الد َخل واخلََلل والباطل، مث فص ل ا ابألمر وال   ،إليه

 واإلحكال يعود إ  ثالثة أمور:
  .اللفظ مفرداً ومركباً  األمر األول: إحكاٌل يف

ليس في ا كذب، وأحكامه محكمٌة  محكمةٌ  فأخبار القرآن ُكلُّ ااألمر القاين: وإحكاٌل يف املعىن  
  .ليس في ا ظلم، ومدلوال.ه محكمٌة ليس في ا . اقض

فقال:  ،املعىن بوجود احلكمة حية وص  هللا القرآن هبااألمر القالة: إحكاٌل يف ال رض من 
 .[2، لقمان:1يونس:] اِب احلَِْكيِم{َ.ِْلَك آاَيُت اْلِكتَ 

ُ نَ ز َل َأْحَسَن احلَِْديِة ِكَتااًب يف قوله .عا :  مطلقاً، وورد تلك ةٌ متشاهب ا كلُّ   :الثاين لنوعا  ُ َا
{ ]الزمر: ُمَتَشاهِبًا َمقَاينَ .َ ْقَشِعرُّ ِمْ هُ   ُِ ُْم مُث  .َِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوهُبُْم ِإَ  تِْكِر ا  ُجُلوُد ال ِذيَن خَيَْشْوَن َرهب 
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ُق بعُضُه بعضاً  ،كلُّه يشبه بعُضُه بعضًا يف احُلسن واإلعجا   :أ  ،[23 ، والتشابه (1 ف و يصدِ 
 التماثل.

ل التال، وال يعين أن العربة ال يعين التماث رآين، و.شاهبه ه ا.شابه القصص الق ومن التشابه:
، بل إن القصة عرب ع  ا يف كل (2 -ر ه هللا–ابملعاين ال ابملباين كما يش  إليه كالل اإلمال البقاعي 

موضعٍّ أبوَّف بيانٍّ م اسبٍّ ل ظم السورة ومعاني ا الكلية واجلزئية، وع د مجع مواضع القصة امل تلفة 
ورًة كلية مدهشة اجتمعت أجزؤها املتفرقة، وبذلك يتحق  معىن كلمة يف السورة .را من تلك ص
، واضرب لذلك مقاًل [62َِإن  َهَذا َوَُو اْلَقَصُص احلَْ ُّ { ]آل عمران:  احل  الوارد يف قوله .عا 

ابلايمجة العربية لل ة موسى وسليمان وأيوب علي م الصالة والسالل ومقل تلك لل ة فرعون وآ ر 
 د... .رمجة دقيقة روعيت في ا املعاين والعواط  املصاحبة، وليس جمرد املعىن العال فحسب.    وال مرو 

َُهَو ال ِذ  أَنْ َزَل َعَلْيَك  يف قوله .عا :تلك ورد م  ا احملكم وم  ا املتشابه، و  الثالث: النوع
، فقسم هللا جل  [7َتَشاهِبَاٌت{ ]آل عمران: اْلِكَتاَب ِمْ ُه آاَيٌت مُحَْكَماٌت ُهن  أُلُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر مُ 

 احملكمات تقابل املتشاهبات:   وجعلحمكمات ومتشاهبات، جالله آايت القرآن اجمليد إ  
الوضوء إمجاالً مقال، ومقل إنشاء اخلل  يف قوله .عا :  :مقل ،فاحملكمات: هن الواضحات يف معاني ن

{ ]اأْلَنِْبَياِء:  :َوقَ ْولِهِ  ،[14{ ]اْلُمْؤِمُ وَن: َمُث  َخَلْقَ ا ال ُّْطَفَة َعَلَقةً   َحي ٍّ
ََوَجَعْل ا ِمَن اْلماِء ُكل  َشْيءٍّ

ُ َ وَُكونُوا َمَع الص اِدِقنَي{  َايَ [، 11: اْيَس َكِمْقِلِه َشْيٌء{ ]الشور َلَ  [،30 أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا ا.  ُقوا ا
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر{ ]اْلبَ َقرَة:  ،[23ا يَ ْفَعُل{ ]اأْلَنِْبَياء: َاَل ُيْسٍَُل َعم  [، 119]التوبة:   ُ [، 185َيُرِيُد ا

ُ ُ اَل حيُِبُّ اْلَفساَد{ ]اْلبَ َقرَة:  ُ َما-[، وع د اْبِن َعب اسٍّ 205ََوا ُ ُ َع  ْ تكر أن احملكمات  -َرِضَي ا
  َ  آِخِر اآْلاَيِت الق اَلثِ [ إِ 151َُقْل َ.عاَلْوا{ ]اأْلَنْ َعاِل:  :الِ ِهَي الق اَلُث آاَيتٍّ ال يِت يف ُسورَِة اأْلَنْ عَ 

 ،َوال ِ َكاعِ  ،َوَشرَاِئِط اْلبَ ْيعِ  ،َوَمَقاِديِر الز َكَواتِ  ،ألهنا ال .ت   ابختال  الشرائع، أما َأْعَداد الص َلَواتِ 
إال فسورة لقمان مقالً كل ا محكمات، فقد .ت  ، ولعل ابن عباس مقل ُتقياًل للمحكمات، و  ،والقبلة

كأركان الصالة والزكاة م  ا أيضاً، ووف  تلك ستجد أن احملكمات كم كب ،   ،بل إن أسس العبادات
سايا أنك ستكقر من اآلايت اليت ال َتر  عن حد اإلحكال،  ،خذ اآلايت من أول سورة البقرة

، وقول الدهلو  يف احملكم: على كل م  اويدخل يف احملكم بذلك ما .عددت معانيه مع صحة  له 
 ،، فيه نظر  إت هكن أن يكون محكماً (3 هو الواضغ الذ  ال يف م م ه العار  ابلل ة إال معىًن واحداً 

 ويصدق علي ا مجيعاً. ،وهو حيتمل عدة معانٍّ 
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 التعريف المعتبر لإلحكام الخاص:

بني األقوال الس               ابقة: أن احملكم: هو والذ  ار.ض               اه عدد من احملققني كالدهلو  وبه يتم اجلمع 
البيان والتفص           يل على ما جعل ففيه ( 1 الواض           غ الذ  ال يف م م ه العار  ابلل ة إال معىًن واحداً 

ما عر  ...، وم ه املعمول به فال يتطرق إليه نس           خ، وم ه عليه من حالل وحرال ووعد ووعيد دليالً 
ى البحة: هل يدخل يف اإلحكال ما احتمل ص ور.ني أو ...ويبقالعلماء أتويله وف موا مع اه و.فس  ه

أكقر يرجعن إ  معىن واح  د ع  ال ٍ  ا ُسي ابختال  الت وري يف التفس               ...الظ  اهر أن  ه ي  دخ  ل يف 
  .اإلحكال، ومقال احملكم ما تكره ابن عباس
 ما هو المعتبر في عد المعنى محكماً؟

فإن التدقي  الفارغ داء عضال، جيعل احملكم  املعترب هو "ف م العرب األول. ال ف م مدققي  مان ا
 .(2 متشاهباً. واملعلول جم واًل"
يعين يف امل ظر خمتلفا  (25البقرة:   وأ.وا به متشاهباكما قال جل ث اؤه:   :وأما املتشاهبات

 إن البقر .شابه علي اوكما قال خمربا عمن أخرب ع ه من بين إسرائيل أنه قال:  -يف املطعم 
فتأويل الكالل: إن الذ  ال  .يع ون بذلك: .شابه علي ا يف الصفة وإن اختلفت أنواعه (70ة:البقر  

 .خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء هو الذ  أنزل عليك اي محمد القرآن
َ ا ُهَو الْ  ،اليت َدل ْت َعَلى َمَعانٍّ محتملة املتشاهبات هيف ُمرَاَد، َ.َشاهَبَْت يف َأْن َيُكوَن ُكل  ِم  ْ

ْهُن َعِن الت ْمِييِز بَ ي ْ َ ُ َما ا، أو ما مل يعلم مع اه بدقة، وإن أو ما احتمل من التأويل أوج ً  ،َوَعَجَز الذِ 
 ،، فأصله أن يشبه اللفظ اللفظ يف الظاهر، و.قول: "اشتبه علي األمر" إتا أشبه غ ه(3 ف م عموماً 

أو من  ،س ه ملشاهبته ب  ه، إما من حية اللفظفلم .كد .فرق بي  ما، وقال الراغب: ما أشكل .ف
يسمون ما أشكل  -رضي هللا .عا  ع  م-، وقال ابن .يمية: "ووذا كان السل  (4 حية املعىن

فيمكن إضافة أنه ما  ،، وألنه يف مقابل احملكم(5 على بعض ال اس حىت ف م م ه غ  املراد متشاهباً"
اليت .دل على  ،ليحمل يف اببه اخلاص على اآلايت احملكمة  كان  اجة إ  وجه من وجوه التأويل

 .(6 أو جما اً  ،ال حيتمل خالفاً  ،مع اها بوجهٍّ قاطع
َما َغُمَض  مبي ًا التقارب بني املتشابه واملشكل: "مُث  َقْد يُ َقاُل ِلُكل ِ الب داد  وقال اخلطيب 

: ُمَتَشابِه ِة ِفيِه ِمْن ِجَ ِة الش َبِه بَِ ْ ِِه، َأاَل .َ َرا أَن ُه َقْد ِقيَل لِْلُحُروِ  ، َوِإْن ملَْ .َ َقْع َعَلى احلِْ َ َوَدق 
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َواْلِتَباِسَ ا  ،َولَْيَس الش كُّ ِفيَ ا َواْلُوقُوُ  ِعْ َدَها ِلُمَشاَكَلِتَ ا َغْ َِها ،َواِئِل السَُّوِر ُمَتَشابِهاْلُمَقط َعِة يف أَ 
 ،َأْشبَ َ هُ َوَشاَكَلهُ فَ  ،َأْ : َدَخلَ يف َشْكِل َغْ ِهِ  ،ُُسِ ي ِبَذِلَك أِلَن هُ َأْشَكلَ  ،هِ  اْلُمْشَكُل(َوَمَقلُ اْلُمَتَشابِ  ،هِبَا

 .(1 مُث  َقْد يُ َقاُل ِلَما َغُمَض"
 ، قروء( : ثالثة( محكماً، وأما لفظ :[، يكون لفظ228ففي قوله .عا : ََثاَلثََة قُ ُروءٍّ{ ]البقرة: 

 اهباً.فيكون متش
 فاملتشابه يدخل فيه: 

أواًل: املت وري أ  املتعدد املعاين أشب ت املعاين فيه بعض ا بعضًا يف ج ة وإن اختلفت يف ج ة، أو 
فيه املرا.ب امل تلفة اليت .دل دخل .ظ ا وإن اختلفت يف مع اها، وه ا أشب ت بعض ا يف أصل لف

 ىن يف طر ٍّ دون آخر، وبذا دخل يف املتشابه:على معانٍّ متعددة مع .در  األمر في ا يف وضوع املع
 ، واملقصود ابلتشابه ه ا التشابه العال. احملكم مث راملفس  مث  ال ص مث الظاهر مث املؤول

، اثنياً: املشكل أ  الذ  أشكل مع اه مث  ال اإلشكال بعد السرب والتقسيم أ  بعد حتقي  امل اط
 ملفسر واحملكم ف و من اإلحكال.فيدخل فيه: املؤول، والظاهر، أما ال ص وا

لم يكن ألحد إ  علمه سبيل ٍا استأثر هللا فواثلقاً: املتشابه الكلي أ  الذ  است ل  مع اه ابلكلية، 
بعلمه دون خلقه وتلك حنو اخلرب عن وقت خمر  عيسى ابن مرمي ووقت طلوري الشمس من م رهبا 

يكون مست ل   وليس يف القرآن م ه شيء إال أنيف .عري  املتشابه،  ...ورجحه الطرب وقيال الساعة
 .يف ج ة أخرا كاحلرو  املقطعة ةاملعىن يف ج ة واضح

 التعريف المعتبر للمتشابه الخاص:

أ  ما احتمل مع يني  (2 ، أو ما مل يعلم مع اه بدقة، وإن ف م عموماً ما احتمل من التأويل أوج اهو: 
ما ا.فقت فيه األلفاظ واختلفت املعاين، أو امل سور  أو أكقر، فدخل فيه من التعريفات السابقة:

ما أشكل .فس ه ملشاهبته ف و كما قال الراغب  ابصطالع القدماء إت يعمل به يف حال دون حال...
املتشابه املشكل الذ  حيتا  فيه إ  ، وقال امل او : (3)ب  ه إما من حية اللفظ أو من حية املعىن

 .(4)فكر وأتمل
 ثالثة أضرب: ابه عند الراغب من حيث مدى حتديده ومعرفته: أنواع املتش
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 .وأشراط اكوقت الساعة   :ضرب ال سبيل للوقوف عليهاألول: 
  .كاأللفاظ ال ريبة واألحكال ال لقة  :لإلنسان سبيل إىل معرفتهالثاين: 
وخيفى  وضرب مرتدد بني األمرين جيوز أن خيتص مبعرفة حقيقته بعض الراسعني يف العلمالثالث: 

 (7 :آل عمران  وم  ا يعلم أتويل  ه إال هللاالوق  على قول  ه: ف   ، وب   اء على تل  كعلى من دوهنم
 هجائز ولكل واحد م  ما وج كالمها   (7 :آل عمران  والراس               ون يف العلمووص              له بقوله: 

 .(1حسبما دل عليه التفصيل املتقدل 
ملعرفة حقيقته، أو ملعرفة طريقة التعامل  قاعدة: املتشــــــــــــابه من وجه جيب أن يرد إىل احملكم إما

 معه: 
أما ملعرفة حقيقته فكال ريب، واملش    ايك، وأما ملعرفة طريقة التعامل معه فكآايت الص    فات فإهنا .رجع 

 :قال اخلطايب، ولذا ليس كمقله ش        يء وهو الس        ميع البص          إ  احملكم من حنو قول هللا .عا  
 :املتشابه على ضربني

 .واعترب به عر  مع اه، إتا رد إ  احملكم ماا: أحدمه
وهو الذ  يتبعه أهل الزيغ فيطلبون أتويله وال يبل ون  ،ما ال سبيل إ  الوقو  على حقيقته :واآلخر

 .(2ك  ه ف اتبون فيه فيفتت ون 
 وهكن .ل يص املتشابه يف نوعني: 

اب ر  ب ن  ع ب د  هللا  املتشابه احلقيقي، وهو ما نقل عن  :النوع األول: َساه الشاطيب رضي هللا - ج 
ك م  م ا ع ل م  ال ع ل م اء  أت  و يل ه ، و ال م ت ش اب ه  م ا مل   ي ك ن  ل ل ع ل م اء  إ ىل  م ع ر ف   -عنهما : )ال م ح  ت ه  أ ن ه  ق ال 
ت أ ثـ ر  اَّلل   ب ع ل م ه ،  ،س ب يٌل( ، يف رَِوايَِة َأْشَ َب، ِمْن َوُنِسَب َهَذا فال م ت ش اب ه  بذلك م ا اس  اْلَقْوُل ِلَماِلكٍّ

َوِإلَْيِه َماَل الش اِطيبُّ يف اْلُمَوافَ َقاِت، وتلك َكِقَياِل الس اَعِة،  ،َجاِمِع اْلُعْتِبي ِة، َوَنَسَبُه اخْلََفاِجيُّ ِإَ  احْلََ ِفي ةِ 
مسألة أييت أتويل ا ع دما  ،ان يف اآلخرةأو حقيقة اجل ان وال    ،فاملعىن مف ول، وحقيقة وقت القيال

 ،َوَأَحاِديُة الصِ َفاِت يُ ْعَلُم َمْعَ اُها، وآاثرها، وجت ل كيفيت ا ،آاَيُت الصِ َفاتِ  :جييء وقت ا، ومن املتشابه
 ااِلْسِتَواُء َمْعُلوٌل َواْلَكْيُ  جَمُْ وٌل".كما قال َماِلك: "

ولذا قال جماهد:  ال م ت ش اب ه  ؛ف يُّ الداللةب ه اإلضايف، وهو اخل   ال م ت ش ا :النوع الثاين: َساه الشاطيب
بـ ه ت  م ع ان يه  ،  تـ    فال نف م مع اها بدقة أو مباشرة، بل يلتبس مع اها على كق  من األتهانم ا اش 

اْحَتاَ  ِإَ   أَن ُه َما :ونقل عن أ د لكون داللت ا جمملة، وركا .بادر إ  بعض األف ال غ  املراد م  ا،
، ونقل عن الشافعي ليظ ر   وبذا حيتا  املتشابه إ  َدلِيلٍّ آَخرَ   أنه ما احتمل وجوهاً  :وأ د ،بَ َيانٍّ

ُ َمْعَ اُه، َوالت َشابُهُ اِبْلَمْعىَن احْلَقِ  ،املراد م ه، فَِإَتا .َ َقص ى اْلُمْجَتِ ُد أَِدل َة الش رِيَعةِ  يِقيِ  قَِليٌل َوَجَد ِفيَ ا َما يُ َبنيِ 
َضايفِ  كق ، ويش  إ  احملكم واملتشابه أيضًا حدية ال  ُّْعَمان ْبن َبِش ٍّ  ،ِجد ا يف الش رِيَعةِ   َواِبْلَمْعىَن اإْلِ
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ْعُت َرُسوَل هللِا يَ ُقولُ  -رضي هللا ع  ما- ٌ  صلى هللا عليه وآله وسلم: ُسَِ َواحْلَرَاُل  ،يَ ُقوُل:   احلَْاَلُل َبنيِ 
ٌ بَ  ، َوَمْن َترْبَأَ ِلِديِِ ِه َوِعْرِضهِ اسْ  ،َفَمِن ا.  َقى اْلُمَشب  َ اتِ  ،الَ يَ ْعَلُمَ ا َكِقٌ  ِمَن ال  اسِ  ،َوبَ ي ْ َ ُ َما ُمَشب  َ اتٌ  ،نيِ 

كق  من ، وقوله:   ال يعلم ا  (1 يُوِشُك َأْن يُ َواِقَعُه(( ،َكرَاريٍّ يَ ْرَعى َحْوَل احلَِْمى  ،َوَقَع يف الشُّبُ َ اتِ 
وبذا   علموهنا، ويقدرون على فك .شاهب اي -أهل العلم موه–ل اس(( يدل على أن بعض ال اس ا

يكون ال ص َوالظ اِهر من دالالت األحكال من اْلُمْحَكم اِل.ِ َضاِع َداَللَِتِ َما، َوِإْن َكاَن الظ اِهُر يَ َتَطر قُُه 
اَلَلةِ   مُهَا من اْلُمَتَشابِه اإلضايف لُ اْحِتَماٌل َضِعيٌ ، َواْلُمْجَمُل َواْلُمَؤو   َوِإْن  ،اِلْشايَاِكِ َما يف َخَفاِء الد 

 َكاَن اْلُمَؤو ُل َداال  َعَلى َمْعىًن َمْرُجوعٍّ يُ َقابُِلُه َمْعىًن رَاِجٌغ، َواْلُمْجَمُل َداال  على معىن مرجوع يُ َقابله
 يف الكوكب الساطع: -ر ه هللا– ويف بيان التأويل يقول السيوطيمرجوع آَخُر، 

اُل ِبُرجْ     ُر ال       ظ اهِ    ال  .. حُيَْمْل َعَلى املْْرُجْوِع أَتِْوْيٌل  ُِكنْ .انٍّ َوإنْ    حَ      د 
 بْ     َلعِ      ئٍّ فَ    شَ    َفاِسٌد أَْو الَ لِ       فَ ...َكاَن َدلِْيٌل َأْو ُحِسبْ   َصِحْيٌغ ان

 :ال ُمْجَملوقال يف 
 هْ      َدْت ِإرَاَد.ُ      .. فَ َلْيَس ِمْ ُه ِإْت بَ .ُهَو ال ِذْ  ملَْ .َ ت ِضْغ َداَللَُتهْ 

 ي    اسِ     َوَرْفِع ال    ،ا  .. َوُحْرَمِة ال ِ س.ر اسِ    ِغ ال  سْ     َومَ  ،ْرَقةٍّ     آيَُة سَ 
 لِ    مَ ا يف اجملْ     ُدُخْووَُ  َقْد ُحِكيْ .. وَ .َويل    َكاَع ِإال  بِ    اَل نِ  :وُ    َوحنَْ 

َا اإْلِمجَْ   ارِ       اْلُمْ تَ   وَكَ  ،مِ  َواجلِْسْ  ،ْرءِ    قُ     .. َوالْ .َوارِ     اُل يف اأْلَنْ     َوِإمن 
َتًدا أَْوعَ       ُ    ر اسِ     .. َوال.وْ     أَْو يَ ْعفُ  :انَهُ   وقولُُه ُسْبحَ    ُ     طْ     ْوَن ُمب ْ

التقعيد الش   الذ  خططه العقل الذكي البن عباس يف آايت القرآن الكرمي حني قال: "  وبذا نف م
، َوَوْجِه َعَريب ٍّ .َ ْعرِفُُه اْلَعَربُ  ال َيَسُع َأَحًدا َجْ ُلُ َما، َوَوْجهٍّ  ،نَ َزَل اْلُقْرآُن َعَلى أَْربَ َعِة أَْوُجهٍّ: َحاللٍّ َوَحرَالٍّ 

ُ ُ َعز  َوَجل  ، َوَوْجِه أَتِْويلٍّ ال يَ ْعلَ ءُ َماأَتِْويلٍّ يَ ْعَلُمُه اْلُعلَ  ، فالقالثة األوجه األو  هي احملكمات، ُمُه ِإال ا
 والوجه الرابع وشيء من الوجه القالة من املتشاهبات.
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  :: }هن أم الكتاب{ تدل على ضرورة رد املتشابه إىل احملكم إلزالة تشاهبهقاعدة
  أل( ه ا .عين أمرين:كلمة ن  أُلُّ اْلِكَتاِب{ و َهُ فقال:  ،بني هللا حكم احملكم

 كما يف .فس  املفسرين.  ،أصل الكتاب الذ  يرجع إليه كل متشابه، ومعظم الكتاب وأكقره
  وال يظ ر فيه . اقض ،وبذا يصدق القرآن بعضه بعضاً   اخلفي إ  اجلليف د املتشابه إ  احملكم، و 

ابلكتاب والس ة، وأتهيل أويل العلم القادرين على االست باط،  ولذا ال بد من التعلم، ونشر العلم
ويعرف ا أولو  ،.ضبط املسألة ،ووضع ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم قاعدة عظيمة للتعامل مع املتشابه

وضرهبم  ،ابختالف م على أنبيائ م :هبذا أهلكت األمم من قبلكم ،فقال:   م ال اي قول ،األلباب
فما عرفتم  ،بل يصدق بعضه بعضا ،ن القرآن مل ي زل يكذب بعضه بعضاإ ،عضالكتب بعض ا بب

أن رسول  -رضي هللا ع ه- عن أيب هريرة، و (1  فردوه إ  عامله(( ،وما ج لتم م ه ،فاعملوا به ،م ه
ثالث -املراء يف القرآن كفر  ،قال:   نزل القرآن على سبعة أحر  صلى هللا عليه وآله وسلمهللا 
 .(2 فردوه إ  عامله(( ،وما ج لتم م ه ،فاعملوا ،ا عرفتم م هفم -مرات

 :-وفقه الرحيم الر ن–ويف تلك يقول فضيلة الشيخ الطالب  يدان 
َتشاهِباتُ    ويف كتاِب هللِا مُحَْكماتُ 

ُ
 َوا .ُ َردُّ امل

 فَما نَ َفْتُه ال نَ ُؤمُّوا ،لهُ      فُمْحَكماُت الذ ِْكِر ُهن  األلُّ 
ن تيمية في كيفية جعل المتشابه محكماً، وهي قاعدة يؤكد فيها على تعريف قاعدة الب

 المنسوخ عند السلف:

اصطالع السل   وامل سور يدخل فيه يف ،هللا جعل احملكم مقابل املتشابه اترة ومقابل امل سور أخرا"
ألنه حيتمل  العال كل ظاهر .رك ظاهره ملعارض راجغ كت صيص العال و.قييد املطل  فان هذا متشابه

 .(3 "نه متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من املعىن الذ  ليس كرادإويدخل فيه اجململ ف، مع يني
 أمثلة لرد املتشابه إىل احملكم: 

َم ه آايت محكمات{: ما فيه من احلالل واحلرال، وما سوا  :املقال األول: روا الطرب  عن جماهد
]سورة البقرة:  {ُيِضلُّ بِِه ِإال اْلَفاِسِقنيَ َوَما ًَضا، وهو مقل قوله: د ق بعُضه بعف و"متشابه"، يص ،تلك
ُ الر ِْجسَ َ[، ومقل قوله: 26  ُ [، ومقل 125]سورة األنعال:  {َعَلى ال ِذيَن ال يُ ْؤِمُ ونَ  َكَذِلَك جَيَْعُل ا

أن هذه األمقلة .صدق  :[، أ 17ورة محمد: ]س {ُهًدا َوآاَتُهْم .َ ْقَواُهمْ َوال ِذيَن اْهَتَدْوا  َاَدُهْم َقوله: 
ُ َعَلى قُ ُلوهِبِْم َوَعَلى َُسِْعِ ْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَوُْم َعَذاٌب  :املتشابه الوارد يف قوله .عا   ُ ََخَتَم ا

 .[7َعِظيٌم{ ]البقرة: 
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ألنه  ؟{ دليالً على أن املراد أن عيسى إلهاملقال القاين: أن جيعل غالة ال صارا قوله .عا : ََوُروٌع ِمْ هُ 
فَ ُ َو ُهَو، ولك  ا حنمل هذه اآلية على مقل قوله .عا : ََونَ َفْ ُت  ،َوِجْ ُسُه اَل يَ تَ بَ ع ضُ  ،ِمْن ِجْ ِسهِ 

 [.29ِفيِه ِمْن ُروِحي{ ]احلجر: 
ين  يف قـ ل وهب  م  ز ي ٌغ فـ يـ ت ب ع ون  انقسام الناس أمام الكتاب إىل قسمني: الزائغني، والراسعني }ف أ م ا ال ذ  

ع ون  يف   ن ة  و اب ت غ اء أت  و يل ه  و م ا يـ ع ل م  أت  و يل ه  إ ال  اَّلل   و الر اس  ن ه  اب ت غ اء ال ف تـ   ال ع ل م  يـ ق ول ون  آم ن ا م ا ت ش اب ه  م 
)ب ه  ك لٌّ م  ن  ع ند  ر ب  ن ا و م ا ي ذ ك ر  إ ال  أ   ل وا  األل ب اب   [.7]آل عمران:({ 7و 

 والراسخ:  ،ليظ ر الزائغ  واملتشابه ،احملكم :ابتلى هللا العباد بتقسيم الكتاب إ  قسمني
 فالصنف األول هم الذين يف قلوهبم زيغ:

مصراً  ،أو التشريع ،الذ  جيعل صاحبه خيوض فيما ال حيل له يف العقيدة ،هو امليل امل حر  والزيغ 
فيايك احملكم الواضغ ويذهب إ  املتشابه، ويعكس األمر، فيحملون  اجل ل، أو متعمداً للسوء،على 

 احملكم على املتشابه ل رضني:  
ن ة ، فهؤالء اجملرمون املتعمدون يريدون التالعب ابلنصوص ليصلوا  ؛الغرض األول: اب ت غ اء ال ف تـ 

دي  م بتقرير املعاين الباطلة، كأن يقرروا معىن ابطاًل،  ابل اس إ  إيقاري الفت ة بي  م، أو إ  فت ت م يف
 !مل املبتدعة وامل افقني املفسدينأو ي كرون املعاين الصحيحة بكالل مشتبه.. فما أكقر تلك يف عا

يبت ون إرجاعه إ  شيء ليسوا هم أهاًل  الغرض الثاين: اب ت غ اء أت  و يل ه ، فهؤالء اجلاهلون املتجرئون
كم إال على يد الراس ني تطيعون إحكامه ٍا خيتص هللا بتأويله، أو ال هكن بيانه ابملعىن احملفال يس ،له

ُ ُ{ ]آل عمران:  ولذا قال هللا بعدها:  يف العلم [، فالعلم هو  أن أتخذه من 7ََوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلهُ ِإال  ا
 أهله يف محله(.

  هل طلب التأويل مذمة؟
ُ ُ َوالر اِسُ وَن يف اْلِعْلِم{ حال  ،ِويِلِه يف َتا.ِِه ِكََذم ةٍّ لَْيَس طََلُب أتَْ  ِبَدلِيِل قَ ْولِِه: ََوما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإال  ا

عط  الراس ني على لفظ اجلاللة، وإمنا محل الذل أن يقول ابلتأويل من ليس أهاًل له، فيفت ون ال اس 
ُِ   :َعاِئَشةَ  قالتولذا   وومل حج الً أو عمداً لطلب مجع العوا  :صلى هللا عليه وآله وسلمَ.الَ َرُسوُل ا

ال ِذيَن يف َُهَو ال ِذ  أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْ ُه آاَيٌت مُحَْكَماٌت ُهن  أُلُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاهِبَاٌت فََأم ا 
ُ َوالر اِسُ وَن يف الْ قُ ُلوهِبِْم َ ْيٌغ فَ يَ ت ِبُعوَن َما َ.َشا  ُ َ ِة َوابِْتَ اءَ أَتِْويِلِه َوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلهُ ِإال  ا ِعْلِم بََه ِمْ هُ ابِْتَ اءَ اْلِفت ْ

ُِ   قَالَ  :قَاَلتْ  .[7يَ ُقوُلوَن آَم  ا بِِه ُكل  ِمْن ِعْ ِد َرب َِ ا َوَما يَذ ك ُر ِإال  أُوُلو اأْلَْلَباِب{ ]آل عمران:  َرُسوُل ا
ُ ُ فَُأولٍََِك ال ِذيَن  ،ِإَتا رَأَيْ ُتُم ال ِذيَن يَ ت ِبُعوَن َما َ.َشابََه ِمْ هُ    :صلى هللا عليه وآله وسلم  ،َُس ى ا

 .(1 ((فَاْحَذُروُهمْ 
 أمثلة على من اتبع املتشابه: 
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فأعلن رد  ،كأن أول من جترأحية   ،تو اخلويصرة التميمياملثال األول: أول من اتبع املتشابه: 
ُ َعْ هُ - اخْلُْدرِ   عن أيب َسِعيدٍّ هللا عليه وآله وسلم مباشرة، فاحلدية املسموري من ال يب صلى   ُ  -َرِضَي ا

َ َما حَنُْن ِعْ َد َرُسوِل هللِا  :قَالَ  ْهَو وَ - ًما أاََتُه ُتو اخْلَُوْيِصرَةِ َوْهَو يَ ْقِسُم َقسْ  صلى هللا عليه وآله وسلمبَ ي ْ
َقْد ِخْبَت  ،، َوَمْن يَ ْعِدُل ِإَتا ملَْ َأْعِدلْ َويْ َلكَ  :فَ َقالَ  ،اْعِدلْ  ،اَي َرُسوَل هللاِ  :فَ َقالَ  -َرُجٌل ِمْن َبيِن َُتِيمٍّ 

فَِإن   ،َدْعهُ    :الَ فَ قَ  ،اْئَذْن يل ِفيِه فََأْضِرَب ُع ُ َقهُ  ،اَي َرُسوَل هللاِ  :فَ َقاَل ُعَمرُ  ،َوَخِسْرَت ِإْن مَلْ َأُكْن َأْعِدلُ 
 ،يَ ْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاِوُ  .َ رَاِقيَ ُ مْ  ،َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِ مْ  ،َلُه َأْصَحااًب حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصالَ.َُه َمَع َصاَلهِتِمْ 
يِن َكَما َهُْرُق الس ْ ُم ِمَن الر ِمي ةِ  مُث  يُ ْ َظُر ِإَ  رَِصاِفِه  ،ْصِلِه َفالَ يُوَجُد ِفيِه َشْيءٌ يُ ْ َظُر ِإَ  نَ  ،َهْرُُقوَن ِمَن الدِ 

مُث  يُ ْ َظُر ِإَ  ُقَذِتِه َفاَل  ،َفاَل يُوَجُد ِفيِه َشْيءٌ  -َوْهَو ِقْدُحهُ - مُث  يُ ْ َظُر ِإَ  َنِضيِ هِ  ،َفَما يُوَجُد ِفيِه َشْيءٌ 
َأْو ِمْقُل  ،ْيِه ِمْقُل ثَْدِ  اْلَمْرأَةِ ِإْحَدا َعُضدَ  ،َل آيَ تُ ُ ْم َرُجٌل َأْسَودُ َقْد َسَبَ  اْلَفْرَث َوالد   ،يُوَجُد ِفيِه َشْيءٌ 
ْعُت َهَذا احلَِْديَة  :قَاَل أَبُو َسِعيدٍّ  ،((َوخَيُْرُجوَن َعَلى ِحنِي فُ ْرَقةٍّ ِمَن ال  اسِ  ،اْلَبْضَعِة َ.َدْرَدرُ  فََأْشَ ُد َأين ِ ُسَِ
َفَأَمَر ِبَذِلَك  ،َوَأْشَ ُد َأن  َعِلي  ْبَن َأيب طَاِلبٍّ قَا.َ َلُ ْم َوأََ  َمَعهُ  ، عليه وآله وسلمصلى هللاِمْن َرُسوِل هللِا 
ال ِذ  نَ َعَتُه، ويف  صلى هللا عليه وآله وسلمفَُأيتَ بِِه َحىت  َنَظْرُت إِلَْيِه َعَلى نَ ْعِت ال  يبِ   ،الر ُجِل فَاْلُتِمسَ 

ُ ُ َعْ هُ َرضِ -َة َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلبٍّ بَ عَ رواية للب ار :   صلى هللا عليه وآله وسلمِإَ  َرُسوِل هللِا  -َي ا
َبةٍّ يف أَِدميٍّ َمْقُروظٍّ  َ َة ْبِن  :فَ َقَسَمَ ا َبنْيَ أَْربَ َعِة نَ َفرٍّ  :قَالَ  ،ملَْ حُتَص ْل ِمْن .ُ رَاهِبَا ،ِمَن اْلَيَمِن ِبُذَهي ْ َبنْيَ ُعيَ ي ْ

فَ َقاَل َرُجٌل ِمْن  ،َوِإم ا َعاِمُر ْبُن الطَُّفْيلِ  ،ِإم ا َعْلَقَمةُ  :َوالر اِبعُ  ،َوَ ْيِد اخْلَْيلِ  ،َوأَقْ ررََي ْبِن َحاِبسٍّ  ،رٍّ بَدْ 
َأاَل    :فَ َقالَ  ،صلى هللا عليه وآله وسلمفَ بَ َلَغ َتِلَك ال  يب   :قَالَ  ،ُك  ا حَنُْن َأَح   هِبََذا ِمْن َهُؤاَلءِ   :َأْصَحابِهِ 

َ نْيِ  :قَالَ  ،((أَيْ.ِييِن َخرَبُ الس َماِء َصَباًحا َوَمَساءً  ،أَتَْمُ وين َوَأَ  أَِمنُي َمْن يف الس َماءِ   ،فَ َقاَل َرُجٌل َغائُِر اْلَعي ْ
َ ةِ  ،ُمْشِرُ  اْلَوْج َ َتنْيِ  ا. ِ   ،اَي َرُسوَل هللاِ  :فَ َقالَ  ،ُر اإِل َارِ ُمَشم   ،مَحُْلوُق الر ْأسِ  ،َكةُّ اللِ ْحَيةِ   ،َ ِشُز اجْلَب ْ

 َ ُ ُ َ  ،َويْ َلكَ  :قَالَ  ،ا  :قَاَل َخاِلُد ْبُن اْلَولِيدِ  ،مث  َو   الر ُجلُ  :قَالَ  ؟أََوَلْسُت َأَح   َأْهِل اأَلْرِض َأْن يَ ت ِقَي ا
وََكْم ِمْن ُمَصل ٍّ  :فَ َقاَل َخاِلدٌ  ،((َعل ُه َأْن َيُكوَن ُيَصلِ يلَ  ،الَ   قَاَل :  !َأاَل َأْضِرُب ُع ُ َقهُ  ،اَي َرُسوَل هللاِ 

َأْن أَنْ ُقَب قُ ُلوَب  ِإين ِ مَلْ أُوَمرْ   : صلى هللا عليه وآله وسلمقَاَل َرُسوُل هللِا  ؟يَ ُقوُل بِِلَسانِِه َما لَْيَس يف قَ ْلِبهِ 
من  :ِإن ُه خَيْرُُ  ِمْن ِضٍِْضِئ َهَذا  أ  :فَ َقالَ  ،َظَر ِإلَْيِه َوْهَو ُمَق  ٍّ مث  نَ  :قَالَ  ،، َواَل َأُش   بُطُوهَنُمْ ال  اسِ 

ُلوَن ِكَتاَب هللِا َرْطًبا يِن َكَما َهُْرُق الس ْ ُم ِمَن الر ِمي ةِ  ،اَل جُيَاِوُ  َحَ اِجَرُهمْ  ،نسله( قَ ْوٌل يَ ت ْ  ،َهْرُُقوَن ِمَن الدِ 
 .(1 ((ْدرَْكتُ ُ ْم ألَقْ تُ َل   ُ ْم قَ ْتَل َ ُودَ لٍَِْن أَ  :َوأَظُ ُُّه قَالَ 

ومل جيعل فعل ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم وس ته مفسرة للقرآن،  ،ف ذا الرجل أعمل القرآن فقط
  وهذه الصفة من أوصا  من يتبع املتشابه، وإمنا امت ع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عن قتله

 ،ولذا حة على قتاوم ع دما يفعلون تلك، وأما قبل تلك  بعد ضد املسلمنيمل يش ر سالحاً  ألنه
 فيكتفى ابإلنكار العلين علي م.

                                                           

 .3610برقم الب ار   (1 
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لآلايت على غ  ما وج  ا كما يف أتويل العاصي بن وائل أبن اْلُمْشرِِكنَي الزائ ني  أَتِْويل املثال الثاين:
ً ا يف اجْلَاِهِلي ِة َعْن َخب ابٍّ قَالَ دنيا، فالتماثل لواقع احلياة ال -.ستلزل إن وجدت-احلياة اآلخرة  : ُكْ ُت قَ ي ْ

ُتُه أَ.َ َقاَضاُه قَاَل: الَ ، وََكاَن يل َعَلى اْلَعاِص ْبِن َواِئلٍّ َدْيٌن  دٍّ صلى هللا أُْعِطيَك َحىت  َ.ْكُفَر ِكَُحم   فَأَ.َ ي ْ
ُ ُ مُث  عليه وسلم فَ ُقْلتُ  َدْعيِن َحىت  أَُموَت َوأُبْ َعَة َفَسُأوَ.ى َمااًل  :قَالَ  . .ُ ب َْعةَ : اَل َأْكُفُر َحىت  ُهِيَتَك ا

َأط َلَع اْلَ ْيَب أَِل اَت ََذ (77 َوَوَلًدا فَأَْقِضَيَك فَ  َ زََلْت َأَفَ رَأَْيَت ال ِذ  َكَفَر ِناَي.َِ ا َوقَاَل أُلوَ.نَي  َمااًل َوَوَلًدا 
  .(1 [77 ِعْ َد الر ْ َِن َعْ ًدا{]مرمي:

ُد ْبُن َعلي  بن ر ال الط اِئيُّ  املثال الثالث: نقل الطاهر بن عاشور ِمقَال أَتِْويِل الز َ ِدَقِة ٍَا َحَكاُه مُحَم 
اَ ، َويَ ُقوُلوَن: ِكَك َة، َوُهْم يَ ْقتُ ُلوَن احْلُج   -َ ِعيُم اْلَقرَاِمَطةِ - اْلُكويفُّ قَاَل: ُكْ ُت ِكَك َة ِحنَي َكاَن اجْلَ  ايبُّ 

قَاَل: فَ ُقْلُت َلُه: َهَذا َخرََ  « َفَأ ُّ أَْمنٍّ ُهَ ا؟ ،َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمً ا» :أَلَْيَس قد قَاَل َلُكْم مُحَم ٌد اْلَمكِ يُّ 
ََواْلُمطَل قاُت َياَيَب ْصَن{]اْلبَ َقرَة:  َوَمْن َدَخَلُه فََأمِ ُ وُه، َكَقْولِِه: :َأ ْ  ،يف ُصورَِة اخلَْرَبِ، َواْلُمرَاُد بِِه اأْلَْمرُ 

ِإَ  َوال ِذيَن َشاهَبُوُهْم يف َتِلَك ُكلُّ قَ ْولٍّ جَيَْعُلوَن اْلَبْحَة يف اْلُمَتَشابِِه َدْيَدهَنُْم، َويُ ْفُضوَن ِبَذِلَك  .[228
. وَُكلُّ َمْن يَ َتَأو ُل اْلُمَتَشاِبَه َعَلى  َعَلى أَتِْويِلِه ُمْسَتِ ٌد ِإَ  َدلِيلٍّ  ،َهَواُه، ِبَ ْ ِ َدلِيلٍّ ِخاَلفَاتٍّ َو.َ َعصَُّباتٍّ

َواْسِتْعَمال َعَريب ٍّ 
 2). 
عن سليمان بن يسار: أن رجاًل من بين ُتيم يقال له: صبيغ بن عسل، قدل املدي ة،  املثال الرابع:

فبعة إليه  ،- هرضي هللا ع-وكانت ع ده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ تلك عمر 
وقد أعد له عراجني ال  ل، فلما دخل عليه جلس، فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أ  عبد هللا 

فجعل يضربه بتلك العراجني، فما  ال يضربه  ،فقال عمر: وأ  عبد هللا عمر، مث أهوا إليه ،صبيغ
تهب الذ   -وهللا-حىت شجه، فجعل الدل يسيل على وج ه، فقال: حسبك اي أم  املؤم ني، فقد 

ك ت أجد يف رأسي، وروا تلك الدارمي أن صبيغ جعل يسأل عمر أشياء من القرآن يف أج اد 
فبعة ابن عمرو بن العاص إ  عمر بن اخلطاب، فلما أاته الرسول  ،املسلمني حىت قدل مصر

يبك مين فتص ،أبصر أن يكون تهب :فقال: أين الرجل؟ فقال: يف الرحل. قال عمر ،فقرأه ،ابلكتاب
فضربه هبا  ،فأاته به، فقال عمر: .سأل محدثة، فأرسل عمر إ  رطائب من جريد ،العقوبة املوجعة

حىت .رك ظ ره وبرة، مث .ركه حىت برئ، مث عاد له، مث .ركه حىت برئ، فدعا به ليعود له، قال: فقال 
برئت، فأتن له  -وهللا–فقد  ،فاقتلين قتاًل مجياًل، وإن ك ت .ريد .داويين ،صبيغ: إن ك ت .ريد قتلي

 ،إ  أرضه، وكتب إ  أيب موسى األشعر  أن ال جيالسه أحد من املسلمني، فاشتد تلك على الرجل
 .(3 فكتب أبو موسى إ  عمر أن قد حس ت .وبته، فكتب عمر أن أيتن لل اس جملالسته

                                                           

 .إس اده صحيغ على شرط الشي ني، وقال األر ؤوط: 4885برقم (243/  11ابن حبان   (1 
 . 3/162التحرير والت وير( 2 
 .299برقم 1/423البزار (3 
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فاستظ ره على هواه من  ،م ه كل من ُتسك بدليلٍّ جزئي :يدخل فيمن يتبع املتشابه املثال اخلامس:
وغ هم  ،واخلوار  الذين يسمون ابلرافضة ،والعلمانيني ،األفراد والفرق، كمؤولة ال صوص من احلداثيني

ٍن حياول االستظ ار ب صوص يف الدين على أهوائ م، ه ا  يب عن سؤال طاملا أرق بعض شباب 
وهو: هل يوجد يف ال صوص الشرعية ما  املسلمني، وحاول املايبصون أن يصطادوا به يف املاء العكر،

  اإلرهاب(؟ :والتوحش الذ  ُسوه ،وال لو ،يؤد  إ  اإلجرال
ومتشاهبات، فيأيت الزائ ون ليأخذوا  ،اجلواب: ال قطعاً، ولكن هللا جعل ال صوص: محكمات

ا الذ  جاء َعِن ابت اء الفت ة وابت اء أتويله على أهوائ م، وهذ  وال يردوهنا إ  احملكمات ،املتشاهبات
ُ َما-اْبِن َعب اسٍّ  ُ َع  ْ  ُ ِمِه،  ،  َوتُِكَرِت اخْلََوارُِ   ِعْ َدُه( َوَما يُ ْلُقوَن يف اْلُقْرآنِ  -َرِضَي ا فَ َقاَل: يُ ْؤِمُ وَن ِكَُحكِ 

 .(1 َويَ ْ ِلُكوَن ِعْ َد ُمَتَشاهِبِِه. َوقَ رَأَ اْبِن َعب اسٍّ اآْليَةَ 
 وم للمتشابه:من صور االتباع المذم

يتبعون امل س      ور وال اس      خ فيقولون: ما ابل هذه اآلية عمل هبا كذا  :الس      د قال  (1
وكذا مكان هذه اآلية فايكت األو  وعمل هبذه األخرا؟ هال كان العمل هبذه اآلية 
قبل أن جتيء األو  اليت نس               ت؟ وما ابله يعد العذاب من عمل عمال يعذبه ]يف[ 

 .عمله فإنه مل يوجب ال ار؟ ال ار ويف مكان آخر: من

 -من نص           ارا  ران يعين الوفد الذين قدموا على رس           ول هللا -عمدوا  وقيل: (2
قالوا: ألس               ت .زعم أنه كلمة هللا وروع م ه؟ قال: بلى ! قالوا:  ف اص              موا ال يب 

مث  فأما الذين يف قلوهبم  يغ فيتبعون ما .ش   ابه م ه ابت اء الفت ة! فأنزل هللا: افحس   ب 
 .اآلية (59آل عمران:   إن مقل عيسى ع د هللا كمقل آدلن هللا جل ث اؤه أنزل: إ

ية فال أدر  من ٍكان قت ادة إتا قرأ هذه اآلية قال: إن مل يكونوا احلرورية والس              ب (3
 ،وإن ال ص     رانية لبدعة ،وهللا إن الي ودية لبدعة .تاكم وهللا دين س     وء فاجت بوه ...هم!

يعين  (2  ن الس           بائية لبدعة ما نزل هبن كتاب وال س             ن نيبوإ ،وإن احلرورية لبدعة
 ابلبدعة ه ا الباطل.

وحي ٍذ يضربون القرآن بعضه نقالً أو عربية، غ  املراد له .عا   القرآن ظاهراملرء خذ ومن الصور أن أي
  أ ء أتويلهابت اء الفت ة وابت اوهذا هو املراد بقوله سبحانه: ، ببعض ويظ رون الت اقض بني معانيه

 .(3طلب أن يفت وا املؤم ني واملؤم ات عن دي  م ابلتشكيك والتلبيس وم اقضة احملكم ابملتشابه 

                                                           

، وصححه األلباين يف 12/300ده ابن حجر يف فتغ البار ، وصححه إس ا39057برقم  (312/  15  يف مص فهابن أيب شيبة رواه  (1 
 .485برقم (246/  1  يف َتريج الس ة البن أيب عاصمظالل اجل ة 

 .170 /3.فس  الطرب   (2 

 .82 /3روع املعاين  (3 
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 الصنف الثاين: الراسعون: 
ستعجب من هذه القدرة البيانية املذهلة امل بوءة يف نظم هذه اآلية  إت حوا نظم ا "َعَلى أَبْ َلِغ َما 

ْساَل يُ َعرب ُ بِِه يف َمَقالٍّ َيَسعُ  ولذا ذكر هللا تعاىل حال    ِل يف خُمَْتِلِ  اْلُعُصوِر" طَائَِفَتنْيِ ِمْن ُعَلَماِء اإْلِ
ب اء على اختال  أقوال نعرفهما  ،فجعلهم فئتني ،املمدوحني ابلنظر يف آًيت الكتاب املبني
ُ ُ{ ]آل عمران:  ََوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإال   :املفسرين يف الوق  والوصل على قوله .عا  [  إت هكن 7ا

 است باط فٍتني مدح ما هللا ع د قراءهتم للمتشابه من القرآن الكرمي: 
: إما لقصور علم م، وإما ألن املراد بتأويل اآلايت حقيقت ا، الفئة األوىل: الذين ال يعلمون أتويله

فقالوا: َآَم  ا بِِه  ،هللا سلموا األمرحية   وحقيقت ا ال يعلم ا إال هللا .عا ، ف والء راس ون يف العلم
فيكون املتشابه  ،[، وقد عرف ا هذه الفٍة إتا وقف ا على َهللا{7ُكل  ِمْن ِعْ ِد َرب َِ ا{ ]آل عمران: 

للعامة هو ما مل يعرفوا مع اه لقصور علم م، وللعلماء ما استأثر هللا بعلم ك  ه وحقيقته، والعامة ه ا 
واخلوض   ،كما قيل: البعد عن َدرك اإلدراك إدراك  ،وفوضوا األمر إ  هللا ، وا بهيعدون راس ني إتا آم

 فيه كفٌر وإشراك. 
 الفئة الثانية: العلماء العارفون بتأويله: 

فيكون  ،َهللا{ :َالراس ون{ على :واإليضاع، بعط  ،والكش  ،التفس  :إن أريد ابلتأويل
 ،ال يعلم ا إال هو .عا  ،وإ الة ما فيه من الشب ة ،  احملكمورده إ ،هللا قد أخرب أن .فس  املتشابه

 :ويردوهنا للمحكم، وعرف ا هذه الفٍة بوصل كلمة ،والراس ون يف العلم يعلمون أيضاً، فيؤم ون هبا
أََ   ،ْلمِ يَ ُقوُل:  أََ  ِمَن الر اِسِ نَي يف اْلعِ  -رضي هللا ع  ما- ولذا َكاَن اْبُن َعب اسٍّ    هللا( كا بعدها
ع ون  يف  ال ع ل م  يـ ع ل م ون  أت  و يل ه  أَْعَلُم أَتِْويَلُه(، و ٍد أنه قال: و الر اس   .آم ن ا ب ه   :و يـ ق ول ون   ،ع ن  جم  اه 

 من أسباب التشابه:
ألحد إ   وكيفيته، ليس ، لكن .فص      يلهأواًل: ألن معناه العام واضـــــح أي ليس بطلســـــم مســـــتغلق

: وتلك كأحداث اليول اآلخر، أو احلرو  املقطعة يف اس         تأثر هللا بعلمه دون خلقه علمه س         بيل ٍا
أوائل الس          ور إت مع اها العال واض          غ وهو أهنا حرو  أتل  م  ا كالل هذا القرآن املعجز ف ي من 

  كالمكم...أما مع اها التفصيلي فيظل مب ماً دون .رجيغ.
قيقي، أما البقية فت در  حتت التش ابه ال س يب أ  هكن ومن هذه ال احية فيمكن .س ميته ابلتش ابه احل

 .معرفة معىن ال ص فيه لبعض املست بطني من أهل الذكر دون سائر ال اس
 ولق  د ص              رف   اه بي  م لي  ذكروا، كقول  ه .ع  ا : اثنيــاً: رجوع الضـــــــــــمري إىل عــدة مراجع حمتملــة

 إ  التايل: ضم  صرف اه ( حيتمل رجوري 50 الفرقان:
 ور إ  أن  ه راجع إ  م  ا تكر من ال  دالئ  ل: أ  كرر  أحوال اإلظالل وتكر ته  ب اجلم (1

فأىب ويف س       ائر الكتب الس       ماوية ليتفكروا ويعتربوا  ،إنش       اء الس       حاب وإنزال املطر يف القرآن
 (.50 الفرقان: إال كفورا أكقر ال اس
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يف البل   دان وهو املطر: أ  ص              رف    ا املطر بي  م  ،إن   ه يرجع إ  أقرب امل   ذكوراتوقي   ل:  (2
 .زيد يف بعض البلدان ون قص يف بعض آخر م  ا امل تلفة ف 

.بارك الذ  وقيل الض     م  راجع إ  القرآن وقد جرا تكره يف أول الس     ورة حية قال:  (3
لق       د أض               لين عن ال       ذكر بع       د إت وقول       ه:  (1 الفرق       ان:نزل الفرق       ان على عب       ده

واملعىن: ولق  د كرر   (30 الفرق  ان:رااَت  ذوا ه  ذا القرآن م جو وقول  ه  (29 الفرق  ان:ج  اءين
 ....هذا القرآن إبنزال آاي.ه بني ال اس ليذكروا به ويعتربوا كا فيه

 .(1)وقيل هو راجع إ  الريغ (4
 .فإهنا مشايكة يف اجلماري واللمس ابليد ملستمحنو:  اثلثا: اشرتاك كلمة يف معنيني أو أكثر

( يف 6 املائدة:وامس      حوا برؤوس      كم وأرجلكمحنو:  رابعاً: احتمال العطف على القريب والبعيد
 قراءة اجلر.

 آل  وما يعلم أتويله إال هللا، والراس      ون يف العلمحنو:  خامســــاً: احتمال العطف واالســــتئناف
 (.7عمران:

َأِل ال ِذيَن فَِإْن ُكْ َت يف َشك ٍّ ٍِ ا أَنْ زَْلَ ا إِلَْيَك فَاسْ : كقوله .عا  خامساً: خلروجه عن مقتضى الظاهر
( ظاهره أن 9 يونس: يَ ْقرَأُوَن اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَك َلَقْد َجاَءَك احلَْ ُّ ِمْن َربِ َك َفال َ.ُكوَنن  ِمَن اْلُمْماَيِينَ 

 .كان شاكا فيما أنزل إليه، واملقصود ابخلطاب أمته، أو  ايدة .قبيته  ال يب 
ن، كقوله .عا  ََواْلُمِقيِمنَي الص اَلَة َواْلُمْؤ.ُوَن اختال  اإلعراب للمتجاوري :سادسالسبب ال

 [.162الز َكاَة{ ]ال ساء: 
وفرة املعاين ل رابة الايكيب، كقوله .عا  ََوِإْن ِخْفُتْم َأال  .ُ ْقِسطُوا يف اْليَ َتاَمى فَاْنِكُحوا  :السابعالسبب 

 [3ُراَبرَي{ ]ال ساء: َما طَاَب َلُكْم ِمَن ال ِ َساِء َمْقىَن َوُثاَلَث وَ 
  (:2)تقسيم الراغب األصفهاين للمتشابه

املتشابه يف اجلملة ثالثُة أضرب: متشابٌه من ج ة اللفظ فقط، ومتشابٌه من ج ة املعىن فقط، 
 ومتشابه من ج ت ما: 

 :الضرب األول: املتشابه من ج ة اللفظ قسمان
 يرجع إىل األلفاظ املفردة: وهو نوعان: القسم األول

ً، وقال  ،متشابٌه ل رابة اللفظ :لنوع األولا ُ ُ .عا  املرَعى ُكل ه أاب  حنو: األب، فقيل: َُس ى ا
ْرعى للد وابِ  كالفاِك ِة  ،واأَلبُّ ما َأَكَلِت األَْنعالُ  ،جماهد: الفاك ُة ما َأَكله ال اس

َ
فاأَلبُّ من امل

 . (3 لإلنسان

                                                           

 .117 /4فتغ القدير  (1 
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وعلى  ،وعلى ال عمة ،كاليد  .طل  على اجلارحة  ،لفظيُّ ألنه مشايٌك   متشابهٌ  النوع الثاين:
 القدرة(. 
 وهو ثالثة أنواري: ،يرجع إ  مجلة الكالل املركب الثاين:القسم و 

ََوِإْن ِخْفُتْم َأال  .ُ ْقِسُطوا يف اْليَ َتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب حنو:  ،الختصار الكاللال وري األول: 
 .  [3 ساء: َلُكْم ِمَن ال ِ َساِء{ ]ال
 . [11َلَْيَس َكِمْقِلِه َشْيٌء{ ]الشورا: حنو:  ،لَِبْسِط الكاللال وري القاين: 

( قَ يِ ًما{ 1َأَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ جَيَْعْل َلُه ِعَوًجا  حنو:  ،ل ظم الكاللال وري القالة: و 
  .قديره: الكتاَب قيماً ومل جيعل له عوجا.  [2، 1]الك  : 
 كأوصاف هللا تعاىل وأوصاف يوم القيامة.    ،: املتشابه من جهة املعىنالضرب الثاين
 : املتشابه من جهة املعىن واللفظ مجيعًا: مخسة أنواع:الضرب الثالث

 . [5َفَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي{ ]التوبة: حنو:  ،كالعمول واخلصوص  ،من ج ة الكمية النوع األول:
َفَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن ال ِ َساِء{ ة الكيفية كالوجوب وال دب حنو: من ج ال وري القاين: 

 . [3]ال ساء: 
َ َح   .ُ َقا.ِِه{ ]آل عمران: حنو:  ،كال اسخ وامل سور  ،من ج ة الزمان النوع الثالث:  ُ َا.  ُقوا ا

102]  1) . 
ََولَْيَس اْلربُّ أبَِْن أَتْ.ُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن  حنو: ،من ج ة املكان واألمور اليت نزلت في ا النوع الرابع:
 .فس  هذه اآلية.  فإن من ال يعر  عادهتم يف اجلاهلية يتعذر عليه معرفةُ  ،[189ظُُ ورَِها{ ]البقرة: 

 كشروط الصالة وال كاع...    ،من ج ة الشروط اليت هبا يصغ الفعل أو يفسد النوع اخلامس:
 ثالثة:  من حيث مدى حتديده ومعرفتهلراغب املتشابه عند ا أضرب

 كوقت الساعة وأشراط ا.   ،ضرب ال سبيل للوقو  عليه األول:الضرب 
 واألحكال الَ ِلقة.   ،كاأللفاظ ال ريبة  ،لإلنسان سبيل إ  معرفته الثاين:الضرب 
الراس ني يف   تص كعرفة حقيقته بعضُ  يجو  أن يف ،مايدد بني األمرين الثالث:الضرب 

ُ ُ{ ]آل فالوق  على قوله:  ،وب اء على تلك  وخيفى على من دوهنم ،مالعل ََوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإال  ا
ولكل واحد  ،كالمها جائز  ،[7ََوالر اِسُ وَن يف اْلِعْلِم{ ]آل عمران:  ووصله بقوله: [7عمران: 

 .   (2 حسبما دل عليه التفصيل املتقدل ،م  ما وج ه
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 ملتشابه يف القرآن الكرمي: حكمة وجود ا
أما املتش  ابه الذ  ال س  بيل إ  معرفة حقيقته التفص  يلية: ف و البتالء العقل ابلتس  ليم كا يفوق أواًل: 

وقيل ...ة املتش      ابه كابتالء البدن أبداء العبادةقالعقل مبتلى ابعتقاد حقي" :قال بعض       مطاقته، ولذا 
س   تمر العامل يف أهبة العلم على التمرد فبذلك يس   تأنس إ  لو مل يبتل العقل الذ  هو أش   ر  البدن ال

 .(1 "واملتشابه هو موضع خضوري العقول لبارئ ا استسالما واعايافا بقصورها ،التذلل بعز العبودية

ليظ ر فضل العلماء ويزداد حرص م وأما سر وجود املتشابه الذ  يعلم ابلتأمل والبحة فالسر اثنًيا: 
يفو وا ابملش   اهد املعاين فنيط هبا اس   ت باط ما أريد به من  اليته وحتص   يل العلول .دبر  يفعلى االجت اد 

رايض الصواب وتلك من الايبية واإلرشاد  يفويطيب وم املقال  السامية وحي ٍذ ي كش  وم احلجاب
 يف( ف7 آل عمران:آم ا به كل من ع د رب ا...ولذا قال هللا عن الراس   ني يف العلم: أقص  ى غاية

املص  لحة  تعب  ابلرب إش  ارة إ  س  ر إنزال املتش  ابه واحملكم فيه ملا أنه متض  من معىن الايبية وال ظر يفال
 . (2يصال إ  معار  الكمال أو ال فأوال واإل

البحة عن مراد الشارري من األلفاظ، وإلعمال العقل، وحتريك الفكر يف معرفة لالجت اد يف  :لثًاواث 
فقال: "ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حىت يستو   ،تلك يف كالل بديع املفاهيم، وخلص ابن قتيبة
لبطل التفاضل بني ال اس، وسقطت احمل ة، وما.ت اخلواطر، ومع احلاجة .قع   يف معرفته العامل واجلاهل

 .(3 والبالدة" ،واحليلة، ومع الكفاية يقع العجز ،الفكرة
َ ا ِإال  لِ َ ْعَلَم َمْن يَ ت ِبُع  :.عا فذلك داخٌل يف قوله  ،لالبتالء :رابًعاو  َلَة ال يِت ُكْ َت َعَلي ْ ََوَما َجَعْلَ ا اْلِقب ْ

َقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيِه{ ]البقرة:   .[143الر ُسوَل ٍِ ْن يَ   ْ
ويعد . اول موضوري احملكم واملتشابه من الواجبات التفس ية لبيان احل ، وإظ ار اإلعجا ،  ورابعاً:
كما يقول اخلطيب اإلسكايف يف معرض حديقه عن سبب أتليفه للكتاب:   ،طل املبطلنيودمغ اب

"ففتقت من أكمال املعاين ما أوقع فرقاً ، وصار ملب م املتشابه و.كرار املتكرر .بياً ، ولطعن اجلاحدين 
 .(4 رداً، وملسلك امللحدين سداً"

 
 من أهم املؤلفات يف احملكم واملتشابه:

 ون عدداً كب اً من املؤلفات يف احملكم واملتشابه، ومن أبر ها:أل  املعاصر 
 .-متع هللا به-متشابه القرآن دراسة موضوعية لشي  ا األستات الدكتور/ عد ن محمد  ر ور  (1

                                                           

 .10 /2اإل.قان  (1 

 .بتصر  38 /3روع املعاين  (2 

 . 86أتويل مشكل القرآن ص( 3 
 . 1/218درة الت زيل( 4 
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متع -معاين احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي لشي  ا األستات الدكتور/ أ د حسن فرحات  (2
 .-هللا به

شري  قحطان ليف القرآن الكرمي وأثرمها يف اإلختال  العقد : دراسة مقارنة احملكم واملتشابه  (3
 ل.2002نوقشت  ،رسالة ماجست  يف جامعة آل البيت ابألردن

 ،معرفة احملكم واملتشابه وأثره يف التفس  حلامد العلي رسالة ماجست  ابجلامعة اإلسالمية (4
 ه.1409نوقشت عال 

دليلٍّ آخر حىت يزول  إ  ي جلي ابل ظر ،املع و  اإلضايف املتشابه يفمشكل القرآن ويدخل 
، فأشب ه وشاكله، مث قد -دخل يف شكل غ ه :أ –ألنه أشكل   "وُسي مشكالً االشتباُه ع ه، 
 ومن أبرز املؤلفات فيه:، (1 مشكل" ةوإن مل يكن غموضه من هذه اجل - يقال ملا غمض

، ه (241 ت تشابه القرآن لإلمال أ د بن ح بلالرد على الز دقة واجل مية وما أتولته من م (1
 .-ر ه هللا-وهو من أنفع املؤلفات، ويدل على العم  القرآين ع د اإلمال 

 .ه (276 ت أتويل مشكل القرآن أليب محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدي ور  (2
و  ابخلطيب عر درة الت زيل وغرة التأويل أليب عبد هللا محمد بن عبد هللا األصب اين امل (3

 ه (.420تاإلسكايف  
مود بن أيب احلسن ال زنو ، أبو أليب القاسم مح ابهر الربهان َّف معاىن مشكالت القرآن (4

  .ه (553بعد ت القاسم، الش   ب   بيان احل (  
محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالل امللقب بسلطان  يبألفوائد يف مشكل القرآن  (5

 . ه (660تالعلماء  
العباس أ د بن عبد احلليم بن  تقي الدين أيبلس  آايت أشكلت على كق  من العلماء .ف (6

 .ه (728ت.يمية احلراين  
 ت  األنصار  كراي بن محمد  ين الدين  أليب حيَي تغ الر ن بكش  ما يلتبس يف القرآنف (7

 . ه (926
 ه(. 1393تدفع إي ال االضطراب عن آايت الكتاب للشيخ محمد األمني الش قيطي   (8

 ومن أبر  املؤلفات يف املتشابه اللفطي: 
 ه(. 336تمتشابه القرآن العظيم، أليب حسني أ د بن جعفر ابن أيب داود امل اد    (1
درة الت زيل وغرة التأويل أليب عبد هللا محمد بن عبد هللا املعرو  ابخلطيب اإلسكايف  (2

 ه(.420 ت
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أو الربهان يف .وجيه متشابه القرآن ملا  ،يف القرآنالربهان يف متشابه القرآن أو أسرار التكرار  (3
 ه ( 505القاسم برهان الدين محمود بن  زة الكرماين  ت حنو  يبأل فيه من احلجة والبيان

أليب  مالك التأويل القاطع بذو  اإلحلاد والتعطيل يف .وجيه املتشابه اللفظ من آ  الت زيل (4
 . ه (708 تل ر طي  أ د بن إبراهيم بن الزب  الققفي اجعفر 

عبد هللا بدر الدين، محمد بن إبراهيم بن سعد هللا  يبأل كش  املعاىن َّف املتشابه من املقاىن (5
 . ه (733 تبن مجاعة الك اين  

عبد الر ن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي قط  األ هار يف كش  األسرار  (6
 . ه (911ت 

 تعليق على ما ذكروا أنه من املتشابه: 
 ،أن اْلُمَتَشابَِه ُهَو اْلَمْ ُسورُ  :َوَغْ ِِهمْ  ،َوالسُّدِ   ِ  ،َوقَ َتاَدةَ  ،َواْبِن َعب اسٍّ  ،ما نُقَل عن اْبِن َمْسُعودٍّ  (1

وأمقال  ،واجململ ،واملقيد ،وهو امل صوص ،امل سور كصطلغ السل  لسواء أكان امل سور كلية أ
 تلك.

َه هو احْلُُروُ  اْلُمَقط َعُة يف أََواِئِل السَُّوِر، فإن املعىن العال أن اْلُمَتَشابِ  :ما نقل عن ابن عباس (2
وعلى الرغم  ،وهي الت بيه أبسلوب عريب مبتكر، وبيان أن القرآن مؤل  من هذه األحر  ،وا مف ول
 ف و معجز، إال أنه هكن دخووا يف املتشابه من حية إرادة شيء آخر فوق تلك. ،من تلك

قَاَل: " اْلُمْحَكُم: َما تََكَر  ،َما َ.َكر َرْت أَْلَفاظُُه، قَاَلُه َعْبُد الر ْ َِن ْبُن َ ْيِد ْبِن َأْسَلمَ  :بِهاْلُمَتَشا (3
ْم ِعْ َد فَ َفص َلُه َوبَ ي  َ ُه، َواْلُمَتَشابُِه: ُهَو َما اْختَ َلَفْت أَْلَفاظُُه يف َقَصِص ِ  ،هللُا يف ِكَتاِبِه ِمْن َقَصِص اأْلَنِْبَياءِ 

 : ْل ِفيَ اَالت ْكرِيِر، َكَما قَاَل يف َمْوِضعٍّ ِمْن ِقص ِة نُوعٍّ َوقَاَل يف َمْوِضعٍّ آَخَر:  ،[40: هود] {ا ِْ
َويف  ،[20: طه] {فَِإَتا ِهَي َحي ٌة َ.ْسَعىََوقَاَل يف َعَصا ُموَسى:  ،[27: املؤم ون] {فَاْسُلْك ِفيَ اَ

 :  [.107: األعرا ] { ثُ ْعَباٌن ُمِبنيٌ فَِإَتا ِهيَ ََمْوِضعٍّ
ر  ، وميكن إجيازها يف  ةمن أمثلة املتشابه: خلص الطاهر بن عاشور مراتب التشابه يف ع ش  م ر ات ب 

 اآليت:
َمَعانٍّ ُقِصَد ِإيَداُعَ ا يف اْلُقْرآِن، َوُقِصَد ِإمْجَاُوَا، وُعلمت معاين ألفاظ ا يف اجلملة ال يف  األوىل:

كَأْحَوال اْلِقَياَمة، َواألُساء والصفات، واحلرو    ،ِلَعَدِل قَابِِلي ِة اْلَبَشِر ِلَفْ ِم حقائق ا اآلن  التفاصيل
 املقطعة يف أوائل السور.

ُعربِ َ َمَعانٍّ َعالَِيٌة َضاَقْت َعْن ِإيَفاِء ُكْ ِ َ ا اللَُّ ُة اْلَمْوُضوَعُة أِلَْقَصى َما ُهَو ُمتَ َعاَرُ  أَْهِلَ ا، ف َ  الثانية:
الر ن،  :حَنْو ،َعْن .ِْلَك اْلَمَعاين أِبَْقَصى َما يُ َقرِ ُب َمَعانِيَ َ ا ِإَ  اأْلَفْ َ اِل، َوَهَذا ِمْقُل َأْكَقِر ِصَفاِت هللا

، نور الس َمَوات َواأْلَْرِض.  الرؤو ، املتكرب 
ا الدقيقة يف بَ ْعِض َأْحَواِل ألفاظ مف ومة املعاين إال أن األف ال َقُصَرْت َعْن .فاصيل  الثالثة:

َيْضُعُ  اْلُعُصوِر، َوأُوِدَعْت يف اْلُقْرآِن لَِيُكوَن ُوُجوُدَها ُمْعِجزًَة قُ ْرآنِي ًة ِعْ َد أَْهِل اْلِعْلِم يف ُعُصورٍّ َقْد 
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، حَنَْو قَ ْولِِه: ََوالش ْمُس جَتْرِ  ِلُمْستَ قَ  ْعَجاِ  ال  ْظِميِ  ََوَأْرَسْلَ ا  ،[38ر ٍّ َوا{ ]يس: ِفيَ ا ِإْدرَاُك اإْلِ
ََو.َ َرا اجْلِباَل حَتَْسُب ا  ،[5َيَُكوِ ُر الل ْيَل َعَلى ال   اِر{ ]الزمر:  ،[22الر ايَع َلواِقَغ{ ]احْلجر: 

ْهِن{ ]اْلُمْؤِمُ وَن:  ،[88جاِمَدًة َوِهَي َُتُرُّ َمر  الس حاِب{ ]ال  ْمل:  ُبُت اِبلدُّ ُتونَةٍّ اَل ََ ي ْ  ،[20َ.َ   ْ
َمُث  اْسَتوا ِإَ  الس ماِء  ،[7َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلماِء{ ]هود:  ،[35َشْرِقي ةٍّ َوال َغْربِي ةٍّ{ ]ال ُّور: 

 َوتِْكُر َسدِ  أَيُْجوَ  َوَمْأُجوَ . ،[11:َوِهَي ُدخاٌن{ ]فصلت
َكالت  َيمُِّم، َوالز َكاِة،   ، االصطالع الشرعيلك  ا نقلت يف ،ُمْصطََلَحاٌت َشْرِعي ةٌ معروفة عربية الرابعة:
 والر اَِب.

 َفظَ ُّوا اْلَكاَلَل هِبَا ُمَتَشاهِبًا، كاْلُمَشاَكَلِة يف قَ ْولِِه: ،َأَسالِيُب َعَربِي ٌة َخِفَيْت َعَلى أَقْ َوالٍّ  اخلامسة:
َ َوُهَو خاِدُعُ ْم{ ]ال ِ َساء:   ُ  .[142َخُياِدُعوَن ا

آاَيٌت َجاَءْت َعَلى َعاَداِت اْلَعَرِب، فَ َفِ َمَ ا اْلُمَ اطَُبوَن، َوَجاَء َمْن بَ ْعَدُهْم فَ َلْم  السادسة:
ْن َيط و َ  يَ ْفَ ُموَها، َفظَ ُّوَها ِمَن اْلُمَتَشابِِه، ِمْقَل قَ ْولِِه: ََفَمْن َحج  اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُج اَع َعَلْيِه أَ 

وَُكْ ُت يَ ْوَمٍِذٍّ َحَداًث مَلْ - قُ ْلُت لَِعاِئَشةَ »قَاَل اْبُن الزَُّبْ ِ: « اْلُمَوط أِ »، يف [158: رَةهِبِما{ ]اْلبَ قَ 
َا  ،لَْيَس َكَما قُ ْلتَ »فَ َقاَلْت َلُه:  ،«اَل أََرا أَبًْسا َعَلى َأَحدٍّ َأال  َيط و َ  اِبلص َفا َواْلَمْرَوةِ  -أَ.َ َفق هْ  ِإمن 

 ِإَلَْ. « ْنَصاُر يُِ لُّوَن ِلَمَ اَة الط اِغَيةِ َكاَن اأْلَ 
َ ِة، أَفْ َ اٌل َضِعيَفٌة َعد ْت َكِق ًا ِمَن اْلُمَتَشابِِه َوَما ُهَو ِمْ ُه، كأَفْ َ اُل اْلَباِطِ ي ِة، َوأَفْ َ اُل اْلُمَشب ِ  السابعة:

 وأف ال املعطلة.
ْسرَاء:   ،أبَِ   اَل َنِصلُ ِإَ  ِعْلِمهِ  َولَْيَس ِمَن اْلُمَتَشابِهِ َما ُصر َِع ِفيهِ  { ]اإْلِ َكَقْولِِه: َُقِل الرُّوُع ِمْن أَْمِر َريبِ 

[، َولَْيَس ِمَن 187َكَقْولِِه: َاَل أَتْ.ِيُكْم ِإال  بَ ْ َتًة{ ]اأْلَْعرَا :  ،َواَل َما ُصر َِع ِفيِه جِبَْ ِل َوْقِتهِ  ،[85
َفِصٌل َعْ هُ اْلُمَتَشابِِه َما َدل  َعَلى  أِلَن  َتِلَك يَ ْرِجُع ِإَ    َمْعىًن يُ َعاِرُض احْلَْمَل َعَلْيِه َدلِيٌل آَخُر، ُم  ْ

، أَْو .َ ْرِجيِغ َأَحِدمِهَا َعَلى اآْلَخِر، ِمْقَل قَ ْولِِه .َ عَ  لِيَلنْيِ اْلُمتَ َعارَِضنْيِ اَ  ِخطَااًب قَاِعَدِة اجْلَْمِع َبنْيَ الد 
بِْليَس:  ُ ْم ِبَصْوِ.كَ وَ َإِلِ ْسرَاءِ ]اآْليََة يف ُسورَِة  {اْستَ ْفزِْ  َمِن اْسَتطَْعَت ِم  ْ َمَع َما يف  ،[64 :اإْلِ

ُ َ َغيِن  َعْ ُكْم َوال يَ ْرضى لِِعباِدِه اْلُكْفَر{ ]الزمر:  ،اآْلاَيِت اْلُمْقَتِضَيِة ِإن ه اَل حيُِبُّ اْلَفَسادَ  َفَِإن  ا
7.] 

َعَدُل الت  َواُطِؤ َبنْيَ اْلَمَعاين َواللَُّ ِة: ِإم ا ِلِضيِقَ ا َعِن  :ْم ِمْن َهَذا َأن  ِماَلَك الت َشابُِه ُهوَ َوَقْد َعِلْمتُ 
ُ اْلَمَعاين، َوِإم ا ِلِضيِ  اأْلَفْ َ اِل َعِن اْسِتْعَماِل اللَُّ ِة يف اْلَمْعىَن، َوِإم ا لِتَ َ اِسي بَ ْعِض اللَُّ ِة،   َلَك فَ يَ تَ َبني 

ْحَكاَل َوالت َشابَُه: ِصَفَتاِن ِلْ َْلَفاِظ، اِبْعِتَباِر فَ ْ ِم اْلَمَعاين.  َأن  اإْلِ
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 األصل الثامن: الق س م
يكقر القسم يف القرآن اجمليد.. أال جيدر ب ا أن ن ظر يف بعض املسائل املتعلقة به ل قرب من الف م 

 األعم  لكالل رب ا جل تكره؟
والقطع يستعمل ل في الريب والشب ة،  ،وم ه قسمت الشيء وقسمته ،لقطعاأصله يف القسم 

مث  ،نة والصدري، والقطع ف ذا هو األصلولذلك شواهد كالصرهة، واجلزل، والقول الفصل، واإلاب
اختص القسم من بني هذه األلفاظ بشدة الفصل ابلقول. واستعماله من ابب اإلفعال خلاصية 

 فر الصبغ(.املبال ة كقووم  أس
 -ر ه هللا–هكذا قال الفراهي 

 : من قاعدة يف أنواع القسم -رمحه هللا-وميكن أن تقرر ابالستقراء ما قرره ابن القيم 
 أقسام القرآن كلها ابهلل وصفاته وآًيته: قاعدة

يف  -ر ه هللا–ومن أبر  من .كلم عن أصول املسائل املتعلقة ابلقسم يف القرآن اإلمال الفراهي 
الشب ات تابه: إمعان يف أقسال القرآن، وقد مال إ  الكالل عن جانبٍّ حر  ٍّ بتدارسه هو ك

 اليت يوردها الشانٍون ويتبعم السماعون وم، وهي: القالث
هللا رب ا  فإن الذ  حيل  على قوله ي ني نفسه،  القسم نفسه ال يلي  جباللالشب ة األو : 

 {وال .طع كل حال  م نيَيقه، وقد جاء يف القرآن: ويضع ا موضَع َمْن ال معو َل على حد
 .[10 :القلم]

القسم يف القرآن جاء على أمور م مة، كاملعاد والتوحيد والرسالة. وال فائدة في ا الشب ة القانية: 
للقسم، ال للم كر هبا  فإنه يطلب الدليل والربهان، والقسم ليس فيه شيء م ه، وال للمؤمن فإنه 

 قد آمن هبا.
 من  : -صلى هللا عليه وسلم  -وقد قال ال يب  ،القسم يكون ابلذ  عظم وجل  شب ة القالقة: ال

رب ا أن  فكي  يلي  جبالل ،ف  ى عن القسم ب   هللا ،((كان حالفًا فليحل  ابح أو ليصمت
 يقسم ابمل لوق وال سيما أبشياء مقل التني والزيتون؟

وفعل تلك مع ابن فه، ع  وضَ يف سوريت الصافات والذارايت  -ر ه هللا– الرا   وأخرب الفراهي برد
ومع تلك ندعو أن جيا ي م هللا وقال: " إال أنه حس ن طريقته أكقر من الرا  ، -ر ه هللا–القيم 

 ".كا اجت دوا يف الذب عن بيضة احل  وتماره، كما أدعو أن جيعلين من حزب احل  وأنصاره
 ال ة يف اآليت:ويتل ص ج ده البليغ، وحجته الب

، بل ادعاء .عظيم املقسم به، وتلك ال يقتضي األقسال دالالت اجلواب اإلمجايل: .رجيغ أنأواًل: 
، وه ا هو الظن الباطل الذ  صار حجااًب على ف م أقسال القرآن، وم شأ للشب اتالتعظيم دائًما 

، القسم هيً ا ألن اليد التزمت به حية احتا  املرء لتأكيد أقواله، وجعلواع د األمم أورد اتريخ القسم 
 واستدرك على املايمجني من الل ة العربية بعض عقراهتم، 
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اثنًيا: بني أنه ال يلزل وجود املقسم به، فكلمة قسم أو ما قال مقام ا كافية لبيان التأكيد، واستش د 
 ريطة السلمية:على هذا بعدد من األبيات كقول 

 هبا العي ان مين لتسجمافأقسمت ال أنفك أحدر عربة جتود 
وقاُس ما إين لكما ملن َوم ه قوله .عا :  {أهؤالء الذين أقسمتم ال ي اوم هللا بر ةَيف القرآن: و 

 {، ومل ي   احتمال أن يكون املقسم به مقدًرا لك ه أعمل الظاهر.ال اصحني * فدالمها ب رور
 بيان أصل معىن القسم إتا كان فيه مقسم به

عمال الواو قبله ، ولذلك كقر استمحتواهاملقسم كالشاهد على  إ لمقسم به لضم  بشيء اثلقًا: القسم
 ، ف ذه احلرو  للمعية ولضم الشيء ابلشيء.مقلوبة من الواوالتاء و  ،وكذلك الباء

، مل يقسموا إال على رؤوس األش اد ويؤيد هذا التأويل ما علمت من اتريخ القسم وطرقه. فإهنم
أأقررمت وأخذمت .عا  عن ميقاق ال بيني: َقال لى ثقة املقسم بعدل الكذب كما ليكونوا شاهدين ع

على تلكم إصر  قالوا أقرر  قال فاش دوا وأ  معكم من الشاهدين * فمن .و  بعد تلك فأولٍك 
 .{هم الفاسقون

د، وقد للتأكيد على الصدق يف القول، فإتا تكر معه مقسم فلزايدة التأكيالقسم رابًعا: حتصل أن 
بقووم: لعمر ،  العرب ذلك كقر قسم، ولملقسم به، واملتكلم، وامل اطبا إلكراليكون تكر املقسم 

 كما قالت ريطة ب ت العباس السلمي:  ،يايت أ  أ  أخاطر على هذا القول 
 لعمر  وما عمر  علي  هبني ل عم الفىت أرديتم آل خقعما

 ببيان مكانته ه ملا فيه من إكرال امل اطبيشب مث جتاو وه إ  قووم  لعمرك( أو ما 
وإتا أضي  إ  املتكلم دل على عز.ه وم عته، ، {لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعم ونَ كقوله .عا :

كأنه قال: إن حيايت وعز  م يع ال يرال. ومن هذه اجل ة ال ي ب ي هذا القسم لعباد هللا اخلاشعني 
ى عن احلل  مطلقاً: ألمر حية قال عليه السالل فيما هناملتواضعني. ولعل املسيغ أشار إ  هذا ا

بعض وجوه القسم ، و حدة بيضاء أو سوداء(سك ألنك ال .قدر أن جتعل شعرة واأ ال حتل  بر 
 كأن احلال  قال: إن ك ت كاتابً أُبِيَد عمر ، وأهي ت عزيت.  دعاء ابلسوء على احلانة

به، إما إ  املتكلم أو إ  امل اطب، وال يكون إال  هذا ال وري من القسم ال يكون إال إبضافة املقسمو 
ابلذارايت والعادايت واخل س اجلوار الك س  فالقسم ،املتكلم ع د مكانت ا تأبلفاظه اخلاصة عرف

 وأمقاوا ال يكون من هذا ال وري.
 ..ستعمل حملض التأكيد كعىن أقسمتهذه األقسال ليست من ج د أهاهنم، وعلى األكقر و 

 :على وجه التقديس للمقسم بهلإلشهاد القسم خامًسا: 
 

ليصب وا عليه الصب ة الدي ية، ويوقفوا عليه  ،كش د معابدهمال يكون إال مبال ة االستيقاق للمعاهدة 
والعرب كانوا يف جاهليت م أشد األمم أبساً وألدهم خصاماً، مص هم أمال رهبم يف الدنيا واآلخرة، 
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 لذا التزموا ابألش ر احلرل، ،وكانت الكعبة أعظم معاهدهم ،اهم تماماً م أبرهم ميقاقاً وأوفكما أهن
ومن شرك م ركا أقسموا ع د أنصاهبم اليت ت وا علي ا ، حىت إهنم ُسوا مكة صالحاً وأل الرحم

 لشفعائ م ع د هللا األكرب.
رهم، أو ب مس م وكانوا يقسمون: إما إبهراق القرابن، أو كسغ الكعبة كما ستعلم ٍا تكروا يف أشعا

 قال  ه  بن أيب سلمى:، أيدي م يف عطر ومسغ الكعبة هبا، كما .را يف حل  املطيبني
 رجال ب وه من قريش وجرهم       فأقسمت ابلبيت الذ  طا  حوله 

 وقال احلارث بن عباد:
 كال ورب الراقصات إ  مىن كال ورب احلل واإلحرال

 وقال ال اب ة الذبياين:
 .. وما هري  على األنصاب من جسد.مسحت كعبته فال لعمر الذ 

 ركبان مكة بني ال يل والسعد    واملؤمن العائذات الط  ُتسح ا 
 إتاً فال رفعت سوطي إيل يد        ما قلت من سيء ٍا أ.يت به 

 قرت هبا عني من أي.يك ابلف د          .. .إتا فعاقبين ريب معاقبة
 جلاهلية:قال عد  بن  يد وقد . صر يف ا

 عليك ورب مكة والصليب         سعى األعداء ال أيلون شراً 
 وقال األخطل وكان جماهراً ب صرانيته:

 إين حلفت برب الراقصات وما أضحى ككة من حجب وأستار
 .. يف يول نسك و.شري  و. حار.وابود  إتا ا رت مذارع ا

دها ع د إبراهيم كما يف سفر التكوين كما وتكر الفراهي أن إش اد هللا برفع اليد شريعة ماضية  
 دها يف اإلسالل، فقد كقرت األحادية اليت رفع في ا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يده يش د 

بتبعات ال لول رفع عليه السالل  -صلى هللا عليه وسلم  -فبعد ما أخربهم ال يب ربه .عا  تكره، 
ثالث مرات. ف ذا رفع اليد كان إلش اد هللا .عا  على  يديه إ  السماء، وقال:  الل م هل بل ت(

 ما قال. كأنه قال: الل م اش د.
وهكذا نرا إش اد هللا برفع اليد إ  السماء يف قصة إبراهيم عليه السالل. جاء يف سفر التكوين ص 

 :22عدد  14
ال  23ء واألرض،  فقال إبرال  إبراهيم( مللك سدول رفعت يد  إ  الرب اإلله العلي مالك السما

 آخذن ال خيطاً وال شراك نعل، وال من كل ما هو لك(.
 

 القسم على وجه االستدالل ابملقسم بهسادًسا: 
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وإت كانت الش ادة ابح أكرب  ،لش ادة ابح .عا كانوا يقسمون ابلش ادة من أنفس م أو اب
الل وف ون بالغته أن اإلش اد الش ادات، كقر القسم هبا، ولذلك ظن من قل التفا.ه إ  أساليب الك

وإمنا  ،ها وال عظموهاركا أش دوا أبشياء مل يعبدو  ، وجتدهمن إال ابملعبود وعلى ج ة التعظيمال يكو 
 قول ع اية:، كأرادوا االستدالل جبعل املقسم به شاهداً على أقواوم
 واخليل .علم والفوارس أنين فرقت مجع م بطع ة فيصل

الفضل بن عيسى بن أابن يف وعظه:  سل األرض، فقل: من ش   ومن هذا األسلوب ما قال
 أهنارك وغرس أشجارك، وجىن  ارك؟ فإن مل جتبك حواراً، أجابتك اعتباراً(.

:  فاسأل 10 - 7عدد  12ولعل هذا الكالل مأخوت من صح  أيوب عليه السالل، قال ص 
وحيقك ُسك البحر. من ال يعلم  الب ائم فتعلمك، وطيور السماء فت ربك، أو كلم األرض فتجيبك،

 من كل هؤالء أن يد الرب ص عت هذا. الذ  بيده نفس كل حي وروع كل إنسي(.
 وم  ا قسم اوجرس حني قتل جساساً قا.ل أبيه، فقال:

  وفرسي وأتنيه، ورمحي ونصليه، وسيفي وغراريه، ال يايك الرجل قا.ل أبيه، وهو ي ظر إليه(.
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 القسم الرابع
 د التفسري اليت تكثر احلاجة إليهاقواع أهم

: القواعد أص  ول، واألص  ول قواعد...وهذا ع د التوس  ع يف الفرق بني القواعد واألصــول يف التفســري
 لحظ فرقني:.ع د التدقي  هكن أن  كالتعري ، ولك 

 القواعد ضوابط محدودة التعب ، أما األصول ف ي مواضيع عامة. (1

 ....فاألصول أعمالقواعد . در  حتت أصل من األصول (2

إ  أنه يعسر وضع قواعد .فس ية  -يف أث اء مساءليت له-وتهب شي  ا الدكتور عبد الكرمي  يدان
على غرار القواعد الفق ية وسبب تلك أن التفس  حيتا  إ  بسط وبيان...والظاهر أنه هكن وضع 

 .  األلفاظ الفقه والتفس  كمدلوالتفيما اشايك فيه  -على األقل–قواعد .فس ية 
 خصائص القواعد التفسيرية:

 :(1 -شأهنا يف تلك كشأن قواعد الفقه-.تسم القواعد ابخلصائص التالية
هم من وض    ع ا اس    ت باطاً، ومن مث ف ي  بعض احملققني من أهل العلمالص    ياغة البش    رية وا: فإن  (1

 .كلية  وليستأغلبية .شمل معظم اجلزئيات اليت .تعل  هبا 

ُم :  -.عا -قولهففي اعد يوجب التأين يف جعل إحداها مرجحة:  التقابل بني القو  (2 َفال أُْقس              ِ
إت نزلت : آايت القرآن، ومواقع ا نزووا ش    يٍاً بعد ش    يء، ال جول قيل (75الواقعة:   ِكََواِقِع ال ُُّجولِ 

 واملع ود:ورجح  ه ابن القيم لق  اع  دة: مراع  اة املع ود يف القرآن، وقي  ل: هي ال جول املعروف  ة. م جم  ة، 
، ولكن يقابل هذه القاعدة قاعدة (2 ورجحه كرجحات أخرا، الكواكب هيال جول يف القرآن أن 

مراعاة الس   ياق: والس   ياق ه ا يتكلم على القرآن الكرمي...فت ا عت القاعداتن، ولذا ال ي ب ي التس   رري 
من األقوال الوجي   ة، يف الايجيغ...وع   د الك  ا.  ب فقم ق  اع  دة اثلق  ة: هي    ل اآلي  ة على م  ا حتتمل  ه 

 .ف حمل ا علي ا مجيعاً 

وأص       ول الفقه، الل ة وال حو والقراءات ك  إت إن هذه القواعد .رجع إ  أنواريٍّ من العلولال س       بية:  (3
يف وقتٍّ متأخرٍّ عن نش         وء العلم املعني الذ  يُ َتلقى وهذه األخ ة غالباً ما .كون قواعدها وض         عت 

ن اجلزئيات العلمية في ا، ولذا جتد أن أهل تلك الفن يكقرون .لقياً، وحاول واض     عوها إدخال عددٍّ م
 .…من االستق اءات من تلك الضابط يف ف  م

: معيار الرتجيح فيها حال تنازع القواعد قوة الظنالقواعد التفس               ية ظ ية غالباً: ولذا كان  (4
، (3 "قر ف و األرجغواعلم أن الاياجيغ كق ة، وم اط ا: ما كان إفاد.ه للظن أك" كما قال الزركشي:
واملرجحات يرجع بعض         ا على بعض  وض        ابط تلك ع د األص        وليني هو قوة "وقال الش         قيطي: 

 (. 4 "الظن
                                                           

 .45للتوسع راجع كتاب: ال إنكار يف مسائل اخلال  للكا.ب ص (1 

 .2/192السعادة مفتاع دار (2 

 .6/159البحر احمليط للزركشي  (3 

 .5/371أضواء البيان  (4 
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 ففي ا قوالن:  (22ال ساء:  َواَل .َ ِكُحواْ َما َنَكَغ آاَبؤُُكم مِ َن ال ِ َساء: همقال
على اب   ه و  م  ا( يف اآلي  ة  األول: وال . كحوا من نكغ آابؤكم من ال س               اء  فم كوح  ة األب حرال

موص       ولة، ويدل عليه س       بب نزول اآلية  حية إن قيس بن ص       يفي بن األس       لت خطب امرأة أبيه 
 فأنزل هللا اآلية. 

القاين: وال . كحوا نكاع آابئكم الفاس       د الذ  يتعاطونه يف اجلاهلية، و  ما( مص       درية  قالوا: ألن  
اعدة: وجوب  ل كالل هللا على املعرو  املش ور من كالل  ما( ال .كون إال ل   العاقل غالباً، والق

 العرب. 
زول، هذا فضالً عن كون  ما( وردت للعاقل  القول األول هو الصواب العتماده على سبب ال قيل:  

ُِِ  َما َيْكَرُهونَ يف غ  ما آية من غ  نكارة وال ش              ذوت كقوله:  وقوله:  (،62ال حل:   َوجَيَْعُلوَن 
 ِ نََذْرُت َلَك َما يف َبْطيِن ِإين    :والصحيغ أن القولني وجي ان غ  مت افيني35آل عمران ،) .  

جيب ف م القواعد الفق ية  س      ب ما يُفِ م م  ا أص      ُل الوض      ع ال  س      ب ما يعطيه العقل من  (5
الحاهتم وعلى هذا فال ي ب ي  االغايار كا يظ ر من .عميمٍّ لعبارات أهل الف ون واص      ط ظاهر لفظ ا:

معرفة طبيعة القاعدة، وقرائ  ا احلالية املص          احبة، وأص          ل  إت ي ب يو.طبيق ا على القض          ااي املت اولة 
وض      ع ا  وتلك ألن داللة الكالل "نوعان: حقيقيٌة وإض      افية، فاحلقيقية اتبعٌة لقص      د املتكلم وإراد.ه 

جودة فكره وقرحيته، وص  فاء ته ه وهذه الداللة ال َتتل ، واإلض  افية اتبعٌة لف م الس  امع، وإدراكه، و 
ومعرفته ابأللفاظ، ومرا.ب ا، وهذه الداللة َتتل  اختالفاً متباي ا  س         ب .باين الس         امعني يف تلك، 

على عمر ف مه إ.يان البيت احلرال عال احلديبية من إطالق قوله   إنك س              تأ.يه وقد أنكر ال يب 
 (.1و.طو  به((" 

يف األدلة والقواعد قبل الفحص: فقووم دخول األل  والالل على احلذر من االنسياق إ  التعميم 
وقالت الي ود عزيز ابن : -.عا  تكره-األوصا  يفيد االست راق ليس عاماً وتلك مقل قول هللا 

"، فإن  ال( يف  ال صارا( و الي ود( ليست على 30"التوبة/ هللا وقالت ال صارا املسيغ ابن هللا
 االست راق. ظاهرها يف العمول أو

 أنواع القواعد التفسريية: 
 ه اك نوعان من القواعد التفس ية: 

 قواعد عامة .ساعد القارئ على الف م امل ضبط للقرآن الكرمي.   النوع األول:
فس ية اليت ال قواعد .رجيحية يتم هبا معرفة الراجغ من املرجوع يف األقوال الت النوع الثاين:
 .هكن اجلمع بي  ا

من أمقلة القواعد اولت صياغة عدد من القواعد وف  أسلوب جيعل حفظ ا أس ل، فقد حو 
 العامة: 

                                                           

 .ل مقال بع وان املصطلغ وإشكالية االصطالع1999ه  اغسطس  1420ربيع اآلخر 140( جملة البيان الس ة الرابعة عشرة العدد1 
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 :تدارس ممن جياهد ويعاينالكثرة ب وجدتالقرآنية  غزارة املعاين: األوىلالقاعدة 
بن األث ، نصر اواستمع إ  جمرب لبيب هو ضياء الدين فالقرآن يعطي بعضه ملن يدرسه ويدارسه، 

ه ( يقول: "واعلم أن املتصد  حلل معاين القرآن حيتا  إ  كقرة الدرس، 637 ت  هللا بن محمد
 فإنه كلما دمي على درسه ظ ر من معانيه ما مل يظ ر من قبل.

معىن أثبته يف  وخرب.ه، فإين ك ت آخذ سورة من السور وأ.لوها، وكلما مر  يبوهذا شيء جر بته 
خذ يف حلِ  .لك املعاين اليت أثبت ا واحًدا بعد واحد، وال نت ي إ  آخرها، مث آأورقة مفردة، حىت 

 ،أق ع بذلك حىت أعاود .الوة .لك السورة، وأفعل ما فعلته أواًل، وكلما صقلت ا التالوة مرة بعد مرة
 .(1  ظ ر يف كل مرة من املعاين ما مل يظ ر يل يف املرة اليت قبل ا"

 ،ف ال، أو سياق الشرطسياق ال  ي، أو االست ال كرة يف سياق ال في، أو ة:القاعدة الثاني
ُِ  يَ ْر ُُقُكْم ِمَن الس َماِء َواأْلَْرِض{ ]فاطر: كما يف قوله .عا :   .فيد العمول، ََهْل ِمْن َخاِل ٍّ َغْ ُ ا

 :-وفقه هللا-يقول الشيخ/ الطالب  يدان هذه القاعدة ، ويف [3
 والش ْرِط، ااِلْسِتْف اِل، مُث  ال   ْ يِ          وال  كرَاُت يف ِسياِق ال   ْفيِ 

 ِمْن خال ٍّ َغْ ُ الِذ  َعز  وجلْ           .ُفيُد لِْلُعُمِول، واملِقاُل: َهلْ              
ََوأَم ا بِِ ْعَمِة َربِ َك َفَحدِ ْث{ : -.عا -كقوله ،  املفرد إتا أضي  يفيد العمول :القاعدة الثالثة

ُِ  اَل حُتُْصوَها{ ]إبراهيم: : وقوله ،[11]الضحى:  َفَ ْلَيْحَذِر : وقوله، [34ََوِإْن .َ ُعدُّوا نِْعَمَت ا
 قال صاحب: مراقي السعود عاطفا على صيغ العمول:ولذا   [63وَن َعْن أَْمرِِه{ ]ال ور: ال ِذيَن خُيَالِفُ 

 دا   د وج      أل ق    ا ب    رف    وما مع     .................  ***
 إتا حتق  اخلصوص قد نفى  أو إبضافة إ  معر  ***** 

 إال أن  ة .فصياًل يتعل  هبذا القاعدة، فاملضا  إ  معرفة ثالثة أنواري: 
{ ]األنعال:  :ال وري األول: اجلمع، مقل  ُِ  ف ذا يفيد العمول. ،[124َُرُسُل ا

 :د العمول أيًضا، وقد يفيد الت صيص مقل: ماء البحر، فيفي االقاين: أُساء األج اس، مقل قول ال وري
 [.23ََوَلم ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن{ ]القصص: 

 .[2ال وري القالة: املفرد الذ  ليس كقىن وال جبمع، مقل: ََما َأْغىَن َعْ ُه َمالُُه{ ]املسد: 
، ه بقري ة في اتفيد العمول أو غ  ال .فيد، والظاهر أن كل حالةٍّ  سب ا، ف :.فيد العمول، وقيل :فقيل

 :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 
 يُفيُد، حنُو: نِْعمِة الَقيُّولِ         واملفرُد املضاُ  لِْلُعمولِ 

 مول حىت يرد دليل الت صيص: حيمل العال على الع :رابعةالقاعدة ال

                                                           

 (. 135 /1  احلويف ت والشاعر الكا.ب أدب يف السائر املقل (1 
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: بل هي دل وولده، وقيل: إبراهيم وولده، وقيلقيل: آ ،[3ََوَواِلدٍّ َوَما َوَلَد{ ]البلد: : كقوله .عا 
ألن هللا عم  كل  والدٍّ وما ولد. وغ  »قال:  ،ابن جريروهو الصحيغ ع د  عامٌة يف كل والدٍّ وولده،

 .(1 «أو عقل، وال خرب خبصوص تلك ،جائزٍّ أن خيص تلك إال  جةٍّ جيب التسليم وا من خربٍّ 
 :-وفقه هللا- يدان ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب 

ْل َعَلى الُعموِل َما َعم  إَ    الَ       ُه ُمَفص ِ       ِل ََتْصيصٍّ لَ     َدلِي        وا ِْ
  يف االستدالل: .فس  اآلية بضرب املقال ال يفيد احلصرَ  :القاعدة اخلامسة

ُِ  ِمْن بَ ْعِد َما ظُ وتلك كقوله .عا :  نْ َيا َحَسَ ًة َوأَلَْجُر ََوال ِذيَن َهاَجُروا يف ا ِلُموا لَ ُ بَ وِ ئَ    ُ ْم يف الدُّ
 .[41اآْلِخرَِة َأْكرَبُ َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن{ ]ال حل: 

 ،قال ابن عباس»كما قال ابن كق :   ،.فاس  يف حس ة الدنيا املذكورة ه ا كرت عدةُ فقد تُ 
مع أنه ال  ،، ومال الطرب  إ  الايجيغ«اهدوالشعيب، وقتادة: املدي ة. وقيل: الر ق الطيب، قاله جم

ولذا قال ابن كق    ة الدنيا املذكورة يف هذه السورةمربر لذلك  إت كل ا أمقلة .دخل ضمن حس 
فعوض م هللا خ ًا م  ا  ،وال م افاة بني القولني، فإهنم .ركوا مساك  م وأمواوم»بعد تكره للقولني: 

فإهنم مكن هللا وم يف   عوضه هللا كا هو خ  له م ه، وكذلك وقع يف الدنيا، فإن من .رك شيًٍا ح
، ومقل تلك (2 « م على رقاب العباد، فصاروا أمراء حكاماً، وكل م  م للمتقني إمامامَ ك  البالد، وحَ 

ُ ْم َمْن يَ ُقوُل َرب  َ ا آ.َِ ا يف َاألقوال املتعددة يف حس ة الدنيا الواردة يف قوله .عا :  نْ َيا َحَسَ ًة  َوِم  ْ الدُّ
 .(3 {َويف اآْلِخرَةِ 

 :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 
 ليس يُفيُد حْصَر ااِلْسِتْداللِ   .َ ْفس ُ  ابلضرب ل مقالِ 

وفي ا يتعر  املفسر عادات القرآن من  ،وبعض هذه القواعد ُساها ابن عاشور: عادات القرآن
، وم  ا (4 : كل كأسٍّ يف القرآن املراد هبا اخلمر-رضي هللا ع  ما-ابن عباس  كما جاء عن،نظمه 

ُ .َ َعاَ  َمَطرًا يف اْلُقْرآِن ِإال  َعَذاابً   ُ َ َة: َما َُس ى ا يِه اْلَعَرُب اْلَ ْيَة، َوْهَو قَ ْولُهُ .َ َعاَ : ،قول اْبن ُعيَ ي ْ  َوُ.َسمِ 
 .    (5 [ 28ا قَ َ طُوا{ ]الشورا: َيُ  َ ز ُِل اْلَ ْيَة ِمْن بَ ْعِد مَ 

 اً على األصول املتبعة: ي  ه ع است باط الالحقني مادال مب.فس  السابقني ال :دسةالقاعدة السا
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 ع من است باط فإتا ك ا قد قرر  أن .فس  ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم يف بعض احلاالت ال ه
ِمنَي ِإَتا  ولذا قال  لة أوضغ وأو غ ه، ف ذه املسأ الرا  : "َوَقْد ثَ َبَت يف ُأُصوِل اْلِفْقِه َأن  اْلُمتَ َقدِ 

رِيَن ِمِن اْسِتْ رَاِ  َوْجهٍّ آَخَر يف .َ ْفِس ِ  َها، َوَلْواَل تََكُروا َوْجً ا يف .َ ْفِسِ  اآْليَِة، َفَذِلَك اَل َهَْ ُع اْلُمَتَأخِ 
قَ  ُِ  َمْرُدوَدًة اَبِطَلًة، َوَمْعُلوٌل َجَواُ  َتِلَك َوِإال  َلَصاَرِت الد  ُروَن يف .َ ْفِسِ  َكاَلِل ا َبَطَ ا اْلُمَتَأخِ  اِئُ  ال يِت اْستَ   ْ

"  .(1 َأن  َتِلَك اَل يَ ُقولُُه ِإال  ُمَقلِ ُد َخْل ٍّ
التأويل يف [، فقد اختل  أهل 33َُكل  يف فَ َلكٍّ َيْسَبُحوَن{ ]األنبياء:  :ومن أمقلة تلك قوله .عا 

أنه ك يٍة حديدة الرحى، ونقل عن ابن عباس: أنه فلك  :ف قل الطرب  عن جماهد ،معىن الفلك
 :أنه مو  مكفو  جتر  الشمس والقمر وال جول فيه، ونقل عن آخرين :السماء، ونقل عن بعض م

فلكة امل زل، أنه القطب الذ  .دور به ال جول، وتُكر عن احلسن أنه كان يقول: الفلك طاحونة ك يٍة 
ألن الفلك يف كالل العرب هو كل شيء دائر،   مث بني الطرب  أنه جيو  أن يكون الفلك تلك كله

وإت كان كل ما دار يف كالم ا، ومل يكن يف كتاب هللا، وال يف خرب عن رسول هللا  فجمعه أفالك..
لك هو من أ   كان دليل يدل على أ   ت ، وال عمن يقطع بقوله العذرصلى هللا عليه وآله وسلم

، وهذه القاعدة الذهبية من الطرب  .دل (2 الواجب أن نقول فيه ما قال، ونسكت عما ال علم ل ا به
على أنه إتا استجد ل ا نظر ال خير  عن املعىن الل و ، وال يضاد األصول الشرعية يف صفة الفلك 

، ويف هذه القاعدة يقول -ر ه هللا .عا -كما .را من ص يعه   ،أمكن أن ندخله فيه ،السماو 
 :-وفقه هللا-الشيخ/ الطالب  يدان 

َباَط َمْن قْد حَلِقا   ِع الت  ْفسُ  ٍِ ْن َسبَ َقا      الَهْ َ   .َ ْفسَ  واْسِت  ْ
 ولِ      ق   عْ    وِل وامل    ق   ِج امل ْ      ْ َ      ومَ    ما دال َمْبِ ياً عَلى األصوِل 

 القرآين توجهه للمسلمني قاعدة: األصل يف احلديث
 وف  الرؤية اإلسالمية.الواقع القرآنية نزلت لتصوغ اآلايت  فإنوهذا من قوانني فهم اخلطاب القرآين، 

ه ا .درك معي أن مجيع اخلطاابت القرآنية، واألخبار الفرقانية إمنا يعىن هبا يف املقال األول املسلمون 
أن املراد من الذين يف .فس   لسورة ال ساء  اخايت ويدخل مع م غ هم حسب السياق، وبذاك .راين

فأما الي ود وال صارا ف هنم أو.وا نصيباً من الكتاب: أهل الكتب القالثة الي ود وال صارا واملسلمون، 
املعروفون هبذا اللقب حني نزوله، وأما املسلمون، ف هنم أو  أبن خياطبوا كا يتضم ه اخلطاب الذ  

هل الكتابني قبل م، ولكن تلك خيصص أبن يكون اخلطاب لكل فٍة حسب ما يع ي ا، وج ه هللا إ  أ
فإن تكر أتليه عيسى عليه السالل فذلك يُعىن به املسلمون إن جترأ أحدهم على أتليه خملوق مقابل، 
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إما لشب ة ٍن هاثلون حاوم يف متضم ات اخلطاب غ هم كذلك ركا دخل مع أهل الكتب القالثة و 
وال .ظ ن أنين وإما لتضمن كلمة  كتاب( معىن الكتابة، إوي جاءهم مقل ما ع د او دوس، كتاب 

بذلك أعارض ما در  عليه األقدمون وشادوه عرب القرون من عد الذين أو.وا الكتاب الي ود وال صارا 
ق م، وإما فإين قائل بقووم ر  م هللا بيد أنين أدخل املسلمني إما أصالة  إت مع م الكتاب كمن سب

.بعاً إت ما ورد فيمن سبق م ف و خطاب وم . بي اً وحتذيراً وحقاً وإغراء و.فصيالً حسب السياق العال 
أو اخلاص القريب أو البعيد التارخيي أو الذكر  على أن اخلطاب قد خيص فٍة بعي  ا حسب السياق 

 .والقرائن ويلح  هبا غ ها نوري إحلاق

ملسلم من رأسه أن غ ه هو املعىن ابخلطاب جملرد التصدير كا ظ ه خطاابً ا  َ  ِر وإصرار  على تلك ليُ 
ل  ه حىت لقد رأيت من املسلمني من يظن نفسه بريٍاً من الوقوري يف ال ضب والضاللة ألنه يظن أن 
سورة الفاحتة مل .شر إال إ  غ ه، ورأيت م  م من يشايون الضاللة ويريدون أن يضل العامل السبيل 

 ( لظ ه أهنا يف أهل الكتاب من غ  املسلمني.. وهكذا44وقع على نفسه آية ال ساء  وال ي

وبناء على ذلك فكل ما خوطب به اإلسرائيليون فهو خطاب لنا إال ما وضح فيه التعصيص،  
يعين أهنم سيكونون أئمة يف الكفر أو يف اإلميان  فنهيهم عن أن يكونوا أول كافٍر ابلقرآن

 ب، وكذلك األمر ابلنسبة للمسلمني:ملعرفتهم ابلكتا

ابن ف ذه املسألة ليست خاصة ابإلسرائيليني بل .شمل كل من وقعت م ه، وه ا .سمع .قرير 
أأتمرون ال اس ابلرب( أهل الكتاب وامل افقون كانوا أيمرون ال اس ابلصول والصالة، ويدعون   جريج:

 .(1)مر خب  فليكن أشد ال اس فيه مسارعةالعمل كا أيمرون به ال اس، فع هم هللا بذلك، فمن أ
وما أشبه تلك كن يظن أن ال جاة والفو  يتحققان ع د االنتساب إ  أمة محمد صلى هللا عليه  

وآله وسلم أو إ  خدمة املساجد، أو إ  أهل القرآن، أو إ  األلقاب الكق ة اليت يزكي هبا كل 
يُ ْبِصُر   : يشبه قول ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم إنسان نفسه دون أن يزكي حيا.ه بعمله، وهذا

 .(2)((َأَحدُُكُم اْلَقَذاَة يف َعنْيِ َأِخيِه، َويَ ْ َسى اجلِْذرَْي يف َعْيِ هِ 
ُ .َ َعاَ  بِِه َبيِن ِإْسرَائِيَل .َ ْ ِبيهٌ لِْلَعَرِب أِلَن  اْلَفِضيلَ فاألمر كما قال الرا  : "  ُ يع َما َخاَطَب ا َة اِبل  يبِ  َقْد مجَِ

ُ ُ .َ َعاَ :  يُع أَقَاِصيِص اأْلَْنِبَياِء .َ ْ ِبيٌه َوِإْرَشاٌد. قَاَل ا ُ ْم، َومجَِ ال ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ ت ِبُعوَن َحَلَِقت ْ
َلَقْد َ[. َوقَاَل: 55]الزَُّمِر:  { َربِ ُكمْ َوا. ِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمنْ َ، َوقَاَل: [18]الزَُّمِر:  {َأْحَسَ هُ 
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َوِلَذِلَك َرَوا قَ َتاَدُة قَاَل: تُِكَر َلَ ا َأن  ُعَمَر  ،[111]يُوُسَ :  {كاَن يف َقَصِصِ ْم ِعرْبٌَة أِلُويل اأْلَْلبابِ 
ُِ  بَ ُ و ِإْسرَائِيَل َوَما يُ  ْ   .(1)"يِن َما َ.ْسَمُعوَن َعْن َغْ ُِكمْ ْبَن اخلَْط اِب َكاَن يَ ُقوُل: َقْد َمَضى َوا

.عليقاً  ابن جريجوه ا .علم الفقه العظيم الذ  يظ ر قامة عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه  إت قال 
: إتا كانوا ع دكم .قتلوهنم وَترجوهنم من على إهان بعض بين إسرائيل ببعض كتاهبم، وكفرهم ببعضه

ل ين أن عمر بن اخلطاب قال يف قصة بين إسرائيل: إن بين فدوهنم؟ وب.دايرهم، وأما إتا أسروا 
 .(2 إسرائيل قد مضوا، وإنكم أنتم .ع ون هبذا احلدية

 
 القواعد الرتجيحيةأمثلة من 

  األصل اجلمع، والرتجيح ال ي صار إليه إال عند التنازع:: القاعدة األوىل
 ل . اقضاً كلياً.  أو . اقضت األقوا ،أو إمجاعاً  ،وتلك أبن عارض بعُض ا نصاً 

وهو  ،ما رو  عن سعيد بن املسيب:  ما سكر آدل من الشجرة مثال على معارضة النص: 
- ف ذا معارض لقوله، (3 فأكل( ،حىت إتا سكر قاد.ه إلي ا ،يعقل، ولكن سقته حواء من اخلمر

َزُفوَن{ ]الصافات: : -.عا  َ ا يُ   ْ  ولذا ال .وجد  ثر ال يعر ، واأل[47َاَل ِفيَ ا َغْوٌل َواَل ُهْم َع  ْ
ف ذا األثر معارض لآلايت الصرحية  ،، هذا إتا قل ا أبهنا ج ة اآلخرة، وأما إتا كانت غ هامعارضة(

 معاً يف اخلطأ.  -علي ما الصالة والسالل-وحواء آدل اليت بي ت اشاياك 
َفَاْنِكُحوا له:  مستدالً بقو  ،من ادعى جوا  اجلمع بني .سع حرائر مثال على معارضة اإلمجاع:

 ف و خال  إمجاري األمة.   ،[3َما طَاَب َلُكْم ِمَن ال ِ َساِء َمْقىَن َوُثاَلَث َوُراَبرَي{ ]ال ساء: 
قيل: طري  خروجه من بطن أُمِ ه  ،[20َمُث  الس ِبيَل َيس رَُه{ ]عبس:  :مقال اجلمع: قوله .عا 

َِإ   َهَديْ َ اُه الس ِبيَل ِإم ا َشاِكرًا َوِإم ا َكُفورًا{  لقوله:  السياق، وقيل: طري  اخل  والشر لداللة
َِإن ُه َعَلى : ني، ومن األمقلة على اجلمع قوله .عا ، والقوالن صحيحان غ  مت افي[3]اإلنسان: 

 يعود الضم  على: :يف مرجع الضم  يف  رجعه( مخسة أقوال: فقالوا ،[8َرْجِعِه َلَقاِدٌر{ ]الطارق: 
 إن هللا على رد ال طفة يف املوضع اليت خرجت م ه لقادر.  :أ  ،ملعىن األول: املاءا

 ولكن املعىن: إنه على حبس تلك املاء لقادر.   ،املعىن القاين: املاء
 املعىن القالة: اإلنسان، واملعىن: إنه على رد اإلنسان ماًء كما كان قبل أن خيلقه م ه لقادر. 

 ، ولكن املعىن: قادٌر على رجع اإلنسان من حال الكرب إ  حال الص ر. املعىن الرابع: اإلنسان
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لداللة   املعىن اخلامس: اإلنسان، ولكن املعىن: إنه على إحيائه بعد ٍا.ه لقادر، ورجحه الطرب 
َلى الس رَائُِر{ ]الطارق:  :السياق عليه يف قوله  ، وهذه التفاس  .صلغ ألن .كون مقاالً (1 [9َيَ ْوَل .ُ ب ْ

   لعدل الت ايف بي  ا.  على اجلمع
أو الت اقض  ،بل ال بد من الت ا ري بني األقوال ،فليس جملرد اختال  األقوال الوجي ة يتم الايجيغ

 ،فال يتم كوجبه الايجيغ ،أما جمرد االختال  بني األقوال الوجي ة ،كما سب   ،أو معارضة ال ص ،الكلي
أو إتا كانت بعض  يف حالني: ع د .عارض األقوال .عارضًا اتماً، فُ َدُّ القول ،بل اجلمع بي  ا أو 

-، ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان أو اإلمجاري ،ملعارضت ا لل ص  وجي ةاألقوال غ  
 :-وفقه هللا

ْل َعَلى الُعموِل َما َعم  إَ     مكرر( الَ     ُه ُمَفص ِ     َدلِيِل ََتْصيصٍّ لَ      وا ِْ
 

 : السياق يبني   املنساق: اعدة الثانيةالق
كما يقول – فامجع بني هذه القاعدة مع ما سب  يف قول ا: السياق خيصص امل ساق، فالسياق

ال ِة َعَلى ُمرَاِد اْلُمَتَكلِ ِم، َفَمْن َأمْهََلُه َغِلَط يف َنِظ ِهِ : -الزركشي َوَغاَلَط يف  ،" ِمْن أَْعَظِم اْلَقرَاِئِن الد 
لِيُل   ،لعزيز الكرمي{ا َواْنظُْر ِإَ  قَ ْوِلِه .َ َعاَ : َُتْق ِإن َك أَْنتَ  ،َ اَظرَا.ِهِ مُ  َكْيَ  جتَُِد ِسَياَقهُ يَُدلُّ َعَلى أَن هُ الذ 

 :أ  ،[7ََما َيُكوُن ِمْن َ َْوا َثاَلثَةٍّ ِإال  ُهَو رَابُِعُ ْم{ ]اجملادلة: : ، ومن األمقلة قوله .عا (2 احْلَِقُ "
 .(3 كما يقول الدارمي  ،بعلمه وُسعه، قالوا: ألن هللا افتتغ اآلية ابلعلم وختم ا ابلعلم

والسياق الذكر ُّ أنوارٌي فم ه القريب وم ه البعيد، وم ه القبلي وم ه البعد ، واألصل مراعاة تلك، 
.رجيحات الطرب  وإلعمال السياق الذكر  القريب حضور قو  يف وال ظر يف الايجيغ ع د الت ا ري، 

ُ َما َما يُ َفر ُِقوَن بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء ففي قوله .عا  جمده: للمعاين الواردة يف اآلية الواحدة،  َفَ يَ تَ َعل ُموَن ِم  ْ
وقوله جل بني مرجع الضم ، وأىب دعوا التقدمي والتأخ  يف اآلية، فقال: " [102َوَ ْوِجِه{ ]البقرة: 

خرب مبتدأ عن املتعلمني من امللكني ما أنزل علي ما، وليس جبواب لقوله:  {فيتعلمون م  ماَث اؤه: 
 وما يعلمان من أحد( ، بل هو خرب مستأن ، ولذلك رفع فقيل:"فيتعلمون". فمعىن الكالل إًتا: وما 
يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فت ة، فيأبون قبول تلك م  ما، فيتعلمون م  ما ما يفرقون به بني 

، خرب عن الي ود وقد قيل: إن قوله:  فيتعلمون(" مث بني معىن اثنًيا يف الضم  فقال: "رء و وجهامل
معطو  على قوله:"ولكن الشياطني كفروا يعلمون ال اس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت 
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ذ  مع اه . وجعلوا تلك من املؤخر الني املرء و وجه(وماروت"،"فيتعلمون م  ما ما يفرقون به ب
 ."التقدمي

والذ  قل ا أشبه بتأويل مث رجغ معتمًدا على السياق الذكر  القريب، وإبقاء نظم الكالل، فقال: "
اآلية. ألن إحلاق تلك ابلذ  يليه من الكالل، ما كان للتأويل وجه صحيغ، أو  من إحلاقه كا قد 

 حيل بي ه وبي ه من معايض الكالل.
" من قوله:  م  ما( ، من تكر امللكني. ومعىن تلك: فيتعلم ال اس من و"اواء" و"امليم" و"األل 

 .(1 "امللكني الذ  يفرقون به بني املرء و وجه
رَُكْم َ.ْطِ  ًا{ تكره قوله .عا  ومن أمقلة تلك ُ لُِيْذِهَب َعْ ُكُم الر ِْجَس أَْهَل اْلبَ ْيِت َويَُط ِ   ُ َا يُرِيُد ا : َِإمن 
  إت إن قري ة السياق صرحيٌة يف دخول نساء ال يب صلى هللا عليه وآله وسلمف  [33]األحزاب: 

ُ  .عا   اق يدل على تلك  فإنالسب [، 28قال: َُقْل أِلَْ َواِجَك ِإْن ُكْ نُت  .ُرِْدَن{ ]األحزاب: جده ا
ُ لُِيْذِهَب َعْ ُكُم الر ِْجسَ   ُ َا يُرِيُد ا [، 33أَْهَل اْلبَ ْيِت{ ]األحزاب:  مث قال يف نفس خطابه ون: َِإمن 

  .[34ََواتُْكْرَن َما يُ ت َْلى يف بُ ُيوِ.ُكن { ]األحزاب:  :يف اللحاق مث قال بعده
ُ  -والتحقي  قال الش قيطي: " : أهنن داخالت، وإن كانت اآلية .ت اول غ َهن من أهل -إن شاء ا

 . (2 "البيت
ة الكساء، وأهنا دليٌل على عدل دخول نساء ال يب صلى هللا وإمنا أوردت هذا املقال ملا شاري من حادث

، وهي حادثة اثبتة لك  ا بي ت إحلاق غ  أ وا  ال يب صلى هللا عليه وآله عليه وآله وسلم يف اآلية
 .وسلم هبن يف معىن اآلية

 
 :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 

ياُق لِْلُم ْ  ُ ال سِ    أنَت الَعزيُز( أْ : حقٌ  وتليلْ  ساِق. ِقيْل: يُ َبنيِ 
ج    رابُِعُ ْم( يف س

ُ
 ة     اَدلَ      ِع ِبال  جمُ     ابلِعْلِم والس مْ  اَدَلةْ     ورِة امل

 
 :رسم  عند التنازعُي  ك م  ال: القاعدة الثالثة

 فية، وقيل:  هية. والصواب األول قيل:  ال(   ،[6ََس ُ ْقرُِئَك َفاَل .َ ْ َسى{ ]األعلى: : كقوله .عا   
 :-وفقه هللا-، ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان ألهنا لو كانت  هية جلزل الفعل

 فيما له الد ليُل غْ ُ قاِطعِ        حُيَك ُم  الر ْسُم َلَدا الت  ا رُِي 
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 التأسيس أوىل من التأكيد: القاعدة الرابعة:  
جيب التمييز بني الوصف التأسيسي والوصف ة قاعدة أخرا كع اها، وهي: ومقل هذه القاعد

  اإليضاحي؛ فإن اإليضاحي والتأكيدي معنامها متقارب، واملراد من كال القاعدتني أمٌر واحٌد:
يؤسس لف م  ائدٍّ على ما سب ، وتلك  ،أن حيمل الكالل على معىن جديدٍّ  فالوصف التأسيسي:

، ومن أمقلته ما جاء يف قوله .عا : َاَل َيْسَتِو  اْلَقاِعُدوَن ِمَن خمالفةيقتضي أن يكون له مف ول 
[، فيف م من تلك أن الذ  ال ضرر ع ده ال يدخل يف 95{ ]ال ساء: ِمِ نَي َغْ ُ أُويل الض َررِ اْلُمؤْ 

فيه أسست أن من كان  ،االستق اء، فاعترب  مف ول امل الفة، فقوله َأويل الضرر{ صفة أتسيسية
 ولذا ال يستو  مع اجملاهد يف سبيل هللا.  ف   معذور ،كاألعمى معذور، وأما غ ه  ،ضرر
والبيان  ، و الذ  يذكر شيًٍا من مكو ت االسم  ايدًة يف اإلط ابف الوصف اإليضاحي:وأما 

 :أو للتعظيم، ومن أمقلة الوص  اإليضاحي ،أو للتش يع ،للتأكيد
أضيفت  ، الرجيم( صفٌة إيضاحيةٌ  :فكلمة ،الشيطان الرجيم(قوله .عا :  املقال األول: 

 للتش يع.
َا ِحَسابُُه ِعْ َد َربِ ِه{  :قوله .عا املقال القاين:  ُِ  ِإَوًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه بِِه فَِإمن  ََوَمْن يَدرُْي َمَع ا

ال يعين أنه هكن أن ، وهذا بهال برهان له أ  إله آخر غ  هللا أبنه   َ صَ وَ [، ف َ 117]املؤم ون: 
 ال  :فالداعي ال برهان له به، ف ذه اجلملة ،يوجد إله آخر له برهان، بل كل إله يدعى من دون هللا

، فال م  ا خذ مف ول امل الفةفة اإليضاحية ليس وا ضد ، فال اإيضاحية، والص برهان له به( صفةٌ 
َال برهان له به{ لإليضاع  ايدًة يف التش يع  :ص  بقولهإويته، والو  يوجد إله غ  هللا له برهان على

 على من يعبد غ  هللا.
[، فجزء من صفات الصراط 6َاْهِدَ  الصِ رَاَط اْلُمْسَتِقيَم{ ]الفاحتة:  :: قوله .عا املقال القالة
ضاحية ( صفة إي املستقيم :فإتا كان معوجاً فليس صراطاً، بل هو طري ، فكلمة ،أن يكون مستقيماً 

 لبيان أمهية صراط هللا وعظمته، وليعتز الذين يسلكونه به.  اإلط اب ايدة يف 
{ ]ال ساء : املقال الرابع َلُ ُم اأْلَنِْبياَء بَِ ْ ِ َح  ٍّ َب    :[ فالوص 155: قوله .عا : ََوقَ ت ْ

نبياء  يدل على وقوري قتل األح { هو وص  إيضاحي فقط، وال مف ول خمالفة يست بط م ه، إت ال
قوله َب   ح { صفة .وضيحية .بشع أفعاوم، وجتعل السامع يشمٍز م  ا  إت كي  جيايئون ف،   

على قتل ال بيني، وال يكون قتل م إال ب   احل ، واحل  الذ  يبيغ قتل ال فس هو ار.كاهبا جلرهة من 
اَل حيَِلُّ َدُل اْمرِئٍّ سلم يف قوله:   اجلرائم اليت .دمر البشرية، وم  ا ما تكره ال يب صلى هللا عليه وآله و 

ُ َوَأين ِ َرُسوُل هللِا ِإال  إبِِْحَدا َثاَلثٍّ ال   ْفُس اِبل   ْفِس َوالق     ُ يِ ُب الز اين َواْلَمارُِق ُمْسِلمٍّ َيْشَ ُد َأْن الَ إَِلَه ِإال  ا
يِن الت ارُِك اجلََْماَعةَ  .ْ َياَن اِبْلَباِطِل َقْد َيُكوُن  وذه البشاعة، وهو ، ويبني الرا   وج اً (1)((ِمَن الدِ  أَن  اإْلِ
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َ ةٍّ َوقَ َعْت يف قَ ْلِبِه َوَقْد أَيْيت بِِه َمَع ِعْلِمِه ِبَكْونِهِ  اَبِطاًل، َواَل َشك   َحق ا أِلَن  اآْليتَ بِِه اْعتَ َقَدُه َحق ا ِلُشب ْ
ُْم قَ تَ ُلوُهْم ِمْن َغْ ِ َأْن كانَأن  الق اينَ أَقْ َبُغ فَ َقْولُُه: َويَ قْ  َتِلَك اْلَقْتُل َحق ا  تُ ُلوَن ال  ِبيِ نَي ِبَ ْ ِ احلَْ ِ  َأْ  َأهن 

، ف ذا التبشيع وذه الفعلة ألهنا (1)يف اْعِتَقاِدِهْم َوَخَياِوِْم َبْل َكانُوا َعاِلِمنَي بُِقْبِحِه َوَمَع َتِلَك فَ َقْد فَ َعُلوهُ 
، وهم يعلمون استحالة أن يكون ه اك ح  جييز وم إلمكانية أن يوجد بل الستحالته بال ح  ال

ُِ  ِإواً آَخَر اَل بُ ْرهاَن َ: جمده .َ َعاَ   قول هللاما سب  تكره يف قتل نيب، وتلك هاثل  َوَمْن يَْدرُي َمَع ا
رهان ألحد يدعي األلووية أو .ُد عى فذكر الربهان ال إلمكانية أن يوجد ب[ 117]اْلُمْؤِمُ وَن:  {َلهُ بِهِ 

 له، بل الستحالة تلك، وهم يعملون لك  م مع تلك يشركون.
: ََوال َ.ْشاَيُوا ِناييت َ َ ًا قَِلياًل{ ال يدل على إابحة تلك ابلقمن .عا  قوله :املقال اخلامس

 .(2 الكق 
َوال .َ ْقتُ ُلوا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة [، 19َْرًها{ ]ال ساء: َساَء كَ ومقل تلك: َاَل حيَِلُّ َلُكْم َأْن َ.رِثُوا ال  ِ 

{ ]اإلسراء :   [.31ِإْملَ اقٍّ
 ومن أبرز األمثلة اليت قد ُيدث التقييد فيها لبسًا:

هُ .َ ْعُبُدوَن{ ]اْلبَ َقرَِة:  ُتْم ِإاي  ُِِ  ِإْن ُك  ْ فَالشُّْكُر وإال  ،فالقيد ه ا للحة والت ييج ،[172قَ ْولُُه: ََواْشُكُروا 
ُ  أَل ملَْ يُ ْعَبْد، ومقله قَ ْولُُه .َ َعاَ : َفَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعضًا فَ ْليُ َؤدِ  ال ِذ  اْؤُتُِ  ،َواِجبٌ  َن َسَواٌء ُعِبَد ا

ََوال ُ.ْكرُِهوا  :َك، ومقلهَسَواٌء ائْ َتَمَ ُه أَل ملَْ يَ ْفَعْل َتلِ  ،َوأََداُء اأْلََمانَِة َواِجبٌ  ،[283أَمانَ َتُه{ ]اْلبَ َقرَِة: 
َواإْلِْكرَاُه َعَلى اْلِبَ اِء مُحَر ٌل، َسَواءٌ أََرْدَن الت َحصَُّن أَل  ،[33فَ َتياِ.ُكْم َعَلى اْلِب اِء ِإْن أََرْدَن حَتَصُّ ًا{ ]ال ُّوِر: 

َوَتِلَك َجائٌِز َسَواٌء  ،[35ِمْن َأْهِلِه{ ]ال ِ َساِء:  مَلْ يُرِْدَن، قَ ْولُُه: ََوِإْن ِخْفُتْم ِشقاَق بَ ْيِ ِ ما فَابْ َعقُوا َحَكماً 
 :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان .(3 َحَصَل اخْلَْوُ  أَل ملَْ حَيُْصلْ 

ْيز َبنْيَ ِصفَ 
َ
 لْ     ز لَ     َة ال    اف    وا خمَ       اِع أْوَجبُ     ِإيض        ْأِسيِس والْ      ِة الت       وامل

 َمْفُ وُم ا، َكَقْولِه:  أُْويل الض َرْر(      ْر   َفُة الت ْأِسيِس ِت  َقْد يُ ْعتَ بَ    َفصِ 
 َكوِ  ِت املت ِص ْ   َي ِمْن مُ     إْت هِ       وِصَفُة اإليضاِع ُجْزُء َما ُوِصْ  

 َفةْ   الِ     ِذ  خمَُ     َي لِ      ْ     ٌر، فَ     ْعتَ بَ     مُ        ْة      فَ      الَ       َ     وَل لِْلمُ     ْف ُ   هِباَ، َواَل مَ 
 انِ  َوْصِ  ب  الر ِجيِم( للش ْيط   والْ   انِ          ْرهَ       اَل بُ       ِه بِ    َوِة الل       َدعْ        كَ 
 فَافْ ُرْق ِبَذا، واْسُلْك َطرِيَ  احَل  ِ   ِ         ْ ِ حَ      ا بِ َ     يَ        ِ ِل االَنب      تْ           وقَ 
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ذلك مما يظهر  وغري  ، واخلرب ،واحلال ،م الذي يشمل النعتملحوظة: املراد ابلصفة هنا: الوصف العا
  .فق  النحوية   منه وصٌف ما، وليس املراد الصفة  

 : القاعدة ترجيحيةً هذه من أمثلة جعل 
ُس َلَك{ ]البقرة: ََوحنَْ  قوله .عا :املقال األول:  حية قال  ،[30ُن ُنَسبِ ُغ ِ َْمِدَك َونُ َقدِ 

من السوء على وجه التعظيم، والتقديس:  والتسبيغ يف كالل العرب: الت زيه، والتبعيدُ »الشوكاين: 
وتكر يف  إليك امللحدون، وافاياه اجلاحدون،التط  ، أ : ونط رك عما ال يلي  بك ٍا نسبه 

 التسبيغ، والتقديس واحد، وهو: .بعيد هللا من السوء، وأهنما من سبغ يف األرض الكشا : أن معىن
ويف القاموس، وغ ه من كتب الل ة ما يرشد إ  ما  س يف األرض إتا تهب في ا، وأبعد،واملاء، وقد  

 . (1 «تكر ه، والتأسيس خ  من التأكيد خصوصاً يف كالل هللا سبحانه
التسبيغ ه ا أعم من التقديس، إت ف  إال أنه حيتا   ايدة بيان كالل الشوكاين ح وع د  أن  

 ،التعظيم :والت زيه، بي ما التقديس هو الت زيه والتط    فإن التسبيغ أييت كعىن ،التعظيم :التسبيغ هو
اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى  َُسْبَحاَن ال ِذ  َأْسَرا بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِل ِإَ   :كما يف قوله .عا 

، ولعل .عدية الفعل ابلالل يكش  املعىن فيكون املراد: نقدس [1ال ِذ  اَبرَْكَ ا َحْوَلُه{ ]اإلسراء: 
 أنفس ا لك أ  نط رها لتكون الئقة ك اجا.ك.

قال  ،[168ًبا{ ]البقرة: أَي َُّ ا ال  اُس ُكُلوا ٍِ ا يف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَي ِ  َايَ  :املقال القاين: قوله .عا 
َُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي احلَْاَلُل: ُهَو َغْ ُ احْلَرَاِل ال ِذ  ُنص  َعَلْيِه يف قَ ْولِِه .َ َعاَ : »صاحب امل ار: 

َتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حلَْ  َم ِخْ زِيرٍّ فَِإن ُه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا ِإيَل  مُحَر ًما َعَلى طَاِعمٍّ َيْطَعُمُه ِإال  َأْن َيُكوَن َمي ْ
ُِ  بِِه{ ]األنعال:  َغْ َ  :َأ ْ  ،ِبَشْرِط َأْن َيُكوَن طَيِ ًبا ،َفَما َعَدا َهَذا َفُكلُُّه ُمَباعٌ  ،[145أُِهل  ِلَ ْ ِ ا

، َواأَلو ُل ال مَحَل  َلُه َأوْ  ،-ُه أَتِْكيدٌ َعَلى أَن  -الُل( الط يِ َب اِبحلَْالِل . َوَفس َر  اجلَْ َخِبيةٍّ   اِبْلُمْستَ َلذِ 
ٌل َعَلى الت    .(2 «َوُهَو الظ اِهرُ  ،َما ال يَ تَ َعل ُ  ِبِه َح ُّ اْلَ ْ ِ  : الط يِ ب-إ  أن قال- ْأِكيِد..َوالت ْأِسيُس ُمَقد 

لِْلُمت ِقنَي َغْ َ بَِعيدٍّ{ ]ق:  ََوأُْ ِلَفِت اجْلَ  ةُ  :املقال القالة: قال الطاهر بن عاشور يف قوله .عا 
كما   ،القربة، وقياس فعله أنه كفرع :  ابلتحريك وهومشت  من الزلَ  ،واإل ال : التقريب ،[31

دنوا م  ا. واجل ة أُ  :جعلت اجل ة قريبا من املتقني، أ  :ومل يرو يف كالم م، أ  ،دل عليه املصدر
كرامًة وم عن    قد يكون  شرهم للحساب كقربةٍّ م  ا فإ الف ا ،موجودة من قبل ورود املتقني إلي ا

  كون عبارة عن .يس  وصووم إلي ا بوسائل غ  معروفةٍّ ألهل الدنيا.كلفة املس  إلي ا، وقد ي
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 وإال صار أتكيدا لفظيا  ،غ  بعيد م  م :أ  ، االحتمال األولغُ رجِ يُ   بَِعيدٍّ{ََغْ َ  :وقوله
ََوَأَضل  ِفْرَعْوُن قَ ْوَمُه َوَما َهَدا{ ]طه:  :آجل، وقوله غ ُ  عاجلٌ  كما يقال: ، أ لفت( :كلمةل 

 .(1  والتأسيس أرجغ من احتمال التأكيد ،[79
كما يف قوله .عا :   ،إال أن التأكيد و ايدة اإليضاع قد يكون مقدماً على التأسيس حلكمٍّ ابل ة

ُِِ  َولِلر ُسوِل ِإَتا َدَعاُكْم  فإن  إتا دعاكم ملا حيييكم( ه ا  [24ِلَما حُيِْييُكْم{ ]األنفال: َاْسَتِجيُبوا 
 كما هو معلول.   ،وليس .قييداً  ،إيضاعٌ 

 قاعدة: لكل حرف قرآين معناه املستقل يف القرآن اجمليد، وال ي لجأ إىل تبادل احلروف إال حلجة قوية: 
 فقد طرحت يف بصائر املعرفة القرآنية لسورة البقرة سؤااًل:

يبصران احلرف }إىل{ مع كلمة }خلوا{ يف قوله }خلوا إىل شياطينهم{ خببث حتركاهتم وقوة  كيف
 والئهم لقياداهتم الشيطانية العلنية واخلفية؟

فإن قال ل ا قائل: أرأيَت قوَله ﴿وإتا خلوا إ  وهو السؤال الذ  طرحه الطرب  بقوله: 
قل َخَلْوا بشياطي  م؟ فقد علمَت أن  شياطي  م﴾ ؟ فكي  قيل: ﴿خلوا إ  شياطي  م﴾ ، ومل ي

اجلارَ  بني ال اس يف كالم م:"خلوُت بفالن" أكقر وأفَشى من:"خلوُت إ  فالن"  ومن قولك: 
 إن القرآن أفصغ البيان!

بعض حنويِ ي البصرة يقول: يقال"خلوُت إ  فالن" إتا مث نقل اختال  أهل العلم يف تلك، ف
فأما إتا قيل:"خلوت به" احتمل مع يني: أحدمها اخلالء به ، خاصةَد به: خلوُت إليه يف حاجة أري
والقول اآلخر: معىن قوله ﴿وإتا خلوا إ  شياطي  م﴾ "وإتا ، احلاجة، واآلَخر يف الس رية به يف

 خلوا مع شياطي  م"، إت كانت حرو  الصِ فات يُعاِقُب بعُض ا بعًضا، كما قال الشاعر:
 و ُقَشْ ٍّ ... َلَعْمُر هللِا َأْعَجَبيِن رَِضاَهاِإَتا َرِضَيْت َعَلي  بَ  ُ 

رفوا خ الءهم إىل شـــياطينهم رجح أن يكون املعىن:مث  ، وإذا ل قوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا صـــ 
لكل حرف من ح ر وف املعاين وجًها وملاذا يرجح هذا املعىن لقاعدة عظيمة وضــعها حيث قال:  

ـــــــــ  إىل   ،حتويل ذلك عنه إىل غريه إال حبجة جيب التسليم هلافال يصلح  ،هو به أوىل من غريه ولـ 
م، وغري  جائز سلب ها معان ي ها يف أماكنها  . يف كل موضع دخلت من الكالم ح ك 

إنه البيان القرآين ي قل لك واقع ولكنك ترى يف كلمة }إىل{ هنا ما هو أوسع من االنصراف.. 
يف عامل القوا السرية، وه ا .صور لك كلمة َإ { حتركاهتم حتركات العامل كأنك .راها حىت لو كانت 

فاستعمل احلرف )إىل( دون )الباء( مع فعل َشَياِطيِ ِ ْم{،  ِإَ   َخَلْوا اجملرمة املتآمرة، فيقول هللا: ََوِإَتا
 )خال( ليضمنه معىن معىن آب إىل، واشتاق إىل، وأسرع إىل.. 
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، وذكرهم للكالم الذي يرضي العامة يريدون أن خيلوا إنه خيربك أهنم بعد لقاءاهتم ابملؤمنني
 بقياداهتم.

إنك ترى املنافقني ينصرفون إىل قياداهتم الشيطانية، ويبادرون إليهم، ويسارعون إليهم مشتاقني.. 
ا إ ىل  ش ي اط ين ه م ﴾ ]البقرة: فكلمة }خلوا{ يف قوله  إ ذ ا خ ل و   [ ١٤﴿و 

ال يكون فيه معهم من ال يرغبون حبضوره أو َساعه ملا يدور تصف لك بدقة اللقاء السري الذي 
 بينهم، 

ولكن خال تتعدى ابلباء يف مثل هذا املوضع، ورأيناها تعدت بـ}إىل{، وسبب ذلك أن هللا يبصرك 
 أبفكار أخرى يرغب هبا املنافقون، وعواطف أخرى جتتمع يف نفوسهم:

رية مع قياداهتم الشيطانية بعيًدا عن الضجيج إنه خيربك أبهنم يريدون أن يعقدوا لقاءاهتم الس
واألضواء واإلعالم واإلعالن، وينبئك أهنم يف يذهبون للقاء قياداهتم الشياطنية بشوق، وسرعة، 

 ومبادرة!
 تصور ذلك:

إن أحباءهم من تلك القيادات الشيطانية رمبا ال يشتاقون هلم، لكن كلمة }خلوا إىل{ تبني لك 
 لعبيد لشياطينهم يشتاقون هلمأن هؤالء املنافقني ا

أن قياداهتم رمبا ال يبادورن القرتاح اللقاءات، والتفكري ابألعمال املشرتكة لكن املنافقني يشتاقون 
 لذلك كله، ولذا يهيمون يف وصف مبادراهتم اليت ينصرون فيها اإلفساد. 

ا إ ىل  ش ي اط ين ه م ﴾  إ ذ ا خ ل و  رعة املبادرة املعلصة تصف لك حركة املنافقني املسا ﴿و 
 .املشتاقة لعقد اللقاء السري مع قيادات الفساد الشيطانية من اجلن واإلنس
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 :من أبرز القواعد اللغوية التفسرييةالقسم الرابع: 
حية . وري أساليب استعمال الكالل، وإثبات املعاين ع د العرب، وهذه القواعد .رجع إ  

 ما ُساه ابن جينوهو ، اإل.يان بف ون، وأنواري من الكاللأ  ت ان فوااللتف ن يتميز الكالل العريب اب
على التصر  بل ته، وقابلية الل ة  الفصيغ ، ويعين بذلك قدرة العريب(1 يةشجاعة العرب :ه(392 

 تش اب الدين أ د بن محمد اخلفاجي  ، وتكر للتصرفات امل ضبطة اليت جاءت عن العرب
 . شيطو أ  جتديد أسلوبه وابرا  عرائس املعاين يف حلة بعد حلة،  التطريةمن فوائد تلك:  ه (1069
 .(2 وله فوائد خاصة بكل مقال السامع،

قاعدة: األصل محل القرآن الكرمي على األسلوب العريب احملض: فتحمل األلفاظ على ظاهرها إال ما 
 جاء على أسلوب العرب:

ار أو الكناية...فإنه يكون كذلك ما دامت كأسلوهبم يف احلذف أو اإلطناب أو التضمني أو اإلضم  
 :  (3)القرائن واألدلة تدل عليه؛ إذ كل ذلك خالف األصل

 ،وهنى ع ه ،الواجب أن يقال إن خطاب هللا عز وجل يف كل ما أمر بهكما قال ابن القيم: "
تضيه ووعد عليه بقوابه وعقابه خر  يف تلك كله خمرجا عاما كليا  سب ما .ق ،و د أو تل عليه

ولو .رك املتأولون ألفاظه جتر  على دالئل ا ، جاللة الربوبية ومر.بة امللك والسلطان العال جلميع اخلل 
وحقائق ا املوضوعة وا ألفادهتم اليقني وجزموا كراد  ،الكلية وأحكام ا العامة وظواهرها املف ومة م  ا

التحريفات اليت أتابها العقول املتكلم هبا والحنسمت بذلك مواد أكقر التأويالت الباطلة و 
 .(4 "السليمة
ولذا ي ب ي    إت هو خال  األصل،ٍا يسبب الصعوبة يف ف م اآلايت وجود حذ ٍّ يف اآليةو 

 ول ذكر بعًضا ٍا يتعل  به.للمفسر معرفة هذا الباب ليتمكن من بلوغ الصواب يف التفس ...
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 املبحث األول: احلذف:
القرآين، وقد قال فيه فارس علم اإلعجا  البياين عبد القاهر اجلرجاين: هذا ابٌب معجٌز يف البيان 

ْكر، "هو ابٌب دقيُ  ال َمْسلك، لطيُ  املأخذ، عجيُب اأَلمر، شبيٌه ابلسِ ْحر، فإنَك .را به .َ ْرَك الذِ  
ِإتا مل .َ ْ ِطْ ، وأمت  ما  ْكِر، والصمَت عن اإلفادِة، أَْ يََد لإِلفادة، وجَتُدَك أَْنَطَ  ما .كونُ أَْفَصَغ من الذ  

 .(1 ب".كوُن بيا ً إتا مل .ُ 
 

 قاعدة: األصل عدم احلذف فال بد من دليل يقوم عليه:
 :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 

ليِل ِفيَما اْخُتزالَ     وَعدُل احلَْْذِ  ُهَو األْصُل َفالَ   بُد  ِمَن الد 
الل ة يلجأون للحذ  جلوءاً، ويرجحون التأويل الذ  ليس فيه احلذ  كما يف ولذا فإن أئمة 
أ  بت في  - أمن هو قانت آ ء الليل وقد أجيز الوج ان يف قراءة احلرميني قول ابن هشال: "

ويقربه سالمته  ،زيل نداء ب   اي ويبعده أنه ليس يف الت  ،وكون اومزة فيه لل داء هو قول الفراء -أمن
إت التقدير   ومن دعوا كقرة احلذ  ،دعوا اجملا  إت ال يكون االستف ال م ه .عا  على حقيقته من

قل ُتتع ر أ  امل اطب بقوله .عا  فع د من جعل ا لالستف ال أمن هو قانت خ  أل هذا الكا
 .(2 ("8 الزمر:بكفرك قليال

 :(3)أدلة احلذفمن 
 احلذ  خال  األصل:وقد .سمى شروط احلذ ...وال بد م  ا ألن 

َ.َُدمِ ُر فتستحيل صحة الكالل عقالً إال بتقدير محذو ، كقوله .عا :  األول: الدليل العقلي،
َا{ ]األحقا :   ٍا جرت العادة أن .دمره الرايع. :أ  ،[25ُكل  َشْيءٍّ أِبَْمِر َرهبِ 

َا َحر َل َعَلْيُكُم  :كقوله .عا   القاين: العادة الشرعية، َتَة{ ]البقرة: َِإمن   أكل ا.  :، أ [173اْلَمي ْ
ََوَج  ةٍّ َعْرُضَ ا الس َماَواُت َواأْلَْرُض{ كما يف قوله .عا :   ،آخر تكر احملذو  يف مكانٍّ القالة: 
 بدليل التصريغ به يف آية احلديد.  ،كعرض  :أ  ،[133]آل عمران: 

 :الرابع: داللة السياق عليه
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لفائدة حنو بسم هللا الر ن حذ  لك ه مذكور يف اللفظ و   الكلمة أو الكالل احملذو فكأن  (1
ص     لوحية البس     ملة ليبتدئ هبا كل ش     ارري يف الرحيم أ  ابتدائي أو مبتدئي، وفائدة احلذ  ه ا "

 ، وداللة السياق نوعان:(1 "فعل
 .(أ  سلم ا سالماً 69 هود: قالوا سالماً داللة حالية: كقوله .عا  

وقيل للذين ا.قوا ماتا أنزل ربكم الكالل جواابً لكالل محذو  كقوله .عا : داللة مقالية: حنو وقوري 
 ويسمى االستٍ ا  ( أ  أنزل ربكم خ اً، أو وقوري الكالل جواابً لسؤال مقدر:30 ال حل: قالوا خ ا

قيل ادخل اجل ة قال اي ليت قومي يعلمون كا غفر يل ريب وجعلين من البياين كما يف قوله .عا : 
فم ر  هذا القول خمر  االستٍ ا  ألن تلك من مظان املسألة عن ( "27-26 يس: املكرمني

كي  حال هذا الرجل ع د لقاء ربه بعد تلك التصلب يف دي ه   :حاله ع د لقاء ربِه وكأن قائاًل قال
  قيل ادخل اجل ة ومل يقل قيل له النصباب ال رض إ  املقول ال إ :والتس ي لوج ه بروحه؟ فقيل

 .(2 "املقول له
 أدلة احلذ  إ  نوعني:  أرجع ابن هشالملحوظة: 

  -وهكن إضافة ما سب  إلي ما-غ  ص اعي وي قسم إ  حايل ومقايل :أحدمها
: أ  ما اختص أص       حاب الص        اعة ال حوية كعرفته كتفص       يل م حول حذ  املبتدأ والقاين ص        اعي

 .(3 واخلرب، واملفعول به
 : (4فوائد الحذف)

فتذكر مجله اتمًة دون  ايدة  إط اب(  إنه لقرآن مبنيصل أن الكالل القرآين مبين على الوضوع األ
ال حيتا  إلي ا، ودون حذ  يص     عب ف مه، ولكن إتا كان كل م  ما يف موض     عه الالئ  فذلك ُتال 

 البيان، ومجال البالغة العربية، 
 ،ابلس           حرِ  ش           بيه األمر عجيب" -اجلرجاينكما يقول – فإنه ابحلذ  اإلجيا وأما وجه الفائدة يف 

وجتدك أنط  ما  ،والصمت عن اإلفادة أ يد لإلفادةِ  ،وتاك أنك .را فيه .رك الذكر أفصغ من الذكرِ 
 .(5 "وأمت ما .كون مبي اً إتا مل .بني ،.كون إتا مل . ط 

 ولذا فال بد من معرفة فوائده اليت اقتضت وجوده يف أبلغ الكالل، فمن فوائده:
وم ه قوله .عا  يف وص            أهل اجل ة إتا كان احملذو  يس          تح  تلك: تف يم واإلعظال ال (1
حىت إتا جاءوها وفتحت أبواهبا:فحذ  اجلواب إت كان وص                ما جيدونه  (73 الزمر

                                                           

   .83 /1التحرير والت وير (1 

 .77 /2املقل السائر  (2 

لبيان أمهية وجود أدلة احلذ  وش  روطه  إت َتتل ب ية الكالل العريب ُتاماً كجرد ادعاء احلذ ، وهبذا حاول الباط ية  787يراجع م ين اللبيب/ (3 
    .والز دقة إبطال داللة اللفظ القرآين

س باب يف .ر.يب الباحة ألهنا بطبيعت ا متداخلة، خبال  .فص يل الزركش ي ر ه هللا، كما مل أتكر إال ما تكر يف الكتاب .داخلت الفوائد واأل (4 
 .اجمليد

 .77 /2املقل السائر، 121دالئل اإلعجا  ص (5 
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ويلقونه ع د تلك ال يت اهى فجعل احلذ  دليال على ض    ي  الكالل عن وص      ما يش    اهدونه 
ال   يبلغ مع تلك ك ه ما ه الك لقوله عليه الصالة والسالل و.ركت ال فوس .قدر ما شأنه وال 

 .(1 ((عني رأت وال أتن ُسعت وال خطر على قلب بشر

التحق : إتا كان يس     تح  اإلمهال...والس     ياق هو الذ  حيدد أ  من ها.ني الفائد.ني هي  (2
 .اليت يستح  أن يوص  هبا احملذو 

اد والتدبر واالس  ت باط للمحذو  ليس  تبني الت مية العقلية: وتلك بس  بب احلة على االجت  (3
بس              ب  ب اس              ت ب  اط ال  ذهن يف ف م القرآن ل  ذة ال ايدة مك  ان ال  ذين أو.وا العلم من غ هم، و 

 .(2للمحذو  وكلما كان الشعور ابحملذو  أعسر كان االلتذات به أشد وأحسن 

 .(3خبال  غ  احملذو   .طلب احملذو   ايدة األجر بسبب االجت اد يف (4

، إتا كان احملذو  (4جيا  واالختص              ار وحتص              يل املعىن الكق  يف اللفظ القليل طلب اإل (5
أن اض      رب كقوله .عا  (، و 35 هود:حىت .وارت ابحلجابمعلوماً ابلبدي ة كقوله .عا : 

فذكره نوري من بيان الواض      حات "فض      ربه فانفل  ( أ  63:الش      عراء  بعص      اك البحر فانفل 
 .(5 "ال يذهب إ  خالفهفكان حذفه أحسن فإن الوهم 

وأن االشت ال بذكره يفضى إ  .فويت  ،الت بيه على أن الزمان يتقاصر عن اإل.يان ابحملذو  (6
هللا هللا وابب اإلغراء و ،امل م وهذه هي فائدة ابب التحذير حنو إايك والش              ر والطري  الطري 

على  (13 الش            مس:ها قة هللا وس            قياهو لزول أمر حيمد به وقد اجتمعا يف قوله .عا  و 
 .(6وسقياها إغراء بتقدير الزموا  قة هللا  ،التحذير أ  احذروا  قة هللا فال .قربوها

يوس                أعرض عن الت في  لكقرة دوران ه يف كالم م كم ا ح ذ  حر  ال  داء يف حنو (7
 .(7 (29 يوس :هذا

 أن . كحوهنو.رغبون .عميم املعىن ليش        مل أكقر من حالة واحدة: كما يف قوله .عا :  (8
  .(8و.رغبون يف نكاح ن ، وقيل: و.رغبون عن نكاح ن ( فقيل املعىن:127 ال ساء: 

(...وال يرا 3 الض   حى: ما ودعك ربك وما قلىرعاية الفاص   لة حنو وتكروا من تلك:  (9
الكا.ب تلك إت قد جاءت فواصل كق ة على غ  املعتاد يف فواصل السورة ومل يظ ر في ا رعي 

                                                           

 . 153 /2، اإل.قان610 /3الربهان يف علول القرآن (1 

 .153 /2، اإل.قان 510 /3الربهان يف علول القرآن (2 

 .153 /2، اإل.قان 510 /3الربهان يف علول القرآن (3 

 .153 /2، اإل.قان 510 /3الربهان يف علول القرآن (4 

 .2/271الصواع  املرسلة (5 

 .154 /2، اإل.قان 510 /3الربهان يف علول القرآن (6 

 .154 /2، اإل.قان 710 /3الربهان يف علول القرآن (7 

 .297 /4.فس  الطرب  (8 
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ا يف س       ورة طه...فال يظ ر هذا س       بباً للحذ  أو فائدة من فوائد احلذ  إت فيه للفاص       لة كم
 .. ليب للفظ على املعىن

 
 أقسام احلذف يف القرآن مما يتعلق ابلتفسري:

 الحذف المذكورة في القرآن مما يتعلق بالتفسير: أقسام

ورود هذا  ل السائروهو تكر حر  من الكلمة وإسقاط الباقي وأنكر صاحب املق :االقتطاع :األول
ألن كل حر  م  ا يدل على اس   م من أُساء  ،م ه فوا.غ الس   ورولكن قيل:  ،ال وري يف القرآن العظيم

، (1 ...وهذا التفس                فيه نظر ظاهرابن عباس امل مع اه أ  هللا أعلم وأراعن   و هللا .عا  كما رُ 
مع    اه   ا: ه   ذا الكت   اب من ج س ولكن في    ا ح   ذف   ًا ظ   اهرًا ال لبس في   ه هو م   ا علي   ه احملققون أن 

كالمكم، وحروفه هي حروفكم...ف ل ع دكم ما هو مقله، ولذا عد  الزخمش   ر  احلذ  حاص   ل في ا 
وعىن اآلية  (2 "ففي األو  احلذ  والرمز إ  ال رض أبلط  وجه وأرش              قه" هبذا املوجب إت قال:

   .األو  من البقرة
أبحدمها عن  يكر ش              يٍني بي  ما .ال ل وار.باط فيكتفوهو أن يقتض              ى املقال ت  :االكتفاء: الثاين
 .، وال بد من فائدة يف تكر املذكور واالقتصار عليهاآلخر

يف املراد وما حترك  :فإنه قيل (13 األنعال:وله ماس              كن يف الليل وال  ارقوله .عا   ومن أمقلته:
وألن الس      اكن  ،احليوان واجلماد وإمنا آثر تكر الس      كون ألنه أغلب احلالني على امل لوق منال  ار، 

واحلركة  ،وألن الس   كون هو األص   ل ،أو ألن كل متحرك يص     إ  الس   كون ،أكقر عددا من املتحرك
 .طارئة

كقوله   :لآلخر فعل يناســـبه ر  م  ضـــ  أن يســـتدل ابلفعل لشـــيئني وهو يف احلقيقة ألحدمها في   ثالث:ال
 .أ  واعتقدوا اإلهان (9 احلشر: والذين .بوءوا الدار واإلهان.عا  

كقوله .عا  حكاية عن   الكالم شــــــيئني فيقتصــــــر على أحدمها ألنه املقصــــــود يأن يقتضــــــ رابع:ال
ومل يقل وهارون ألن موس           ى املقص           ود املتحمل أعباء  (49 طه:فمن ربكما اي موس           ىفرعون 
 .الرسالة

وإتا رأوا جتارة أو .عا   كقوله  :خر مث يعود الضمري إىل أحدمها دون اآلنيأن يذكر شيئ امس:اخل
.قديره إتا رأوا جتارة انفضوا إلي ا أو ووا انفضوا إليه  :قال الزخمشر  (11 اجلمعة:ووا انفضوا إلي ا

ملا " -كما يقول الراغب-...وفائدة احلذ  ه ا: أن التجارة (3فحذ  أحدمها لداللة املذكور عليه 
وألنه قد .ش   ل التجارة عن  ،أعيد الض  م  إلي ا كانت س  بب انفض  اض الذين نزلت في م هذه اآلية

ألهنا أجذب للقلوب عن طاعة هللا من الل و ألن املش    ت لني ابلتجارة "، و"العبادة ما ال يش     له الل و
 .(4 "أكقر من املشت لني ابلل و أو ألهنا أكقر نفعا من الل و أو ألهنا كانت أصال والل و .بعا

                                                           

 .282 /4.فس  ابن كق  (1 

 .17 /1الكشا  (2 

 .4/99الكشا  (3 
 .2/164اإل.قان، 3/121لربهان يف علول القرآنا (4 
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حكال وحتسني من احلبك الذ  مع اه الشد واإل: "(1 االحتباك ويسمى :احلذف املقابلي سادس:ال
من واح د م  م ا مق ابل ة  ذ وهو أن جيتمع يف الكالل متق ابالن فيح ، (2 "أثر الص               ع ة يف القوب

أل يقولون افاياه قل إن افاييته كقوله .عا  غالباً...   ...والفائدة ه ا االختص               ارخر عليهلداللة اآل
األصل فإن افاييته فعلى إجرامي وأنتم براء م ه وعليكم إجرامكم  ء ٍا جترمونفعلى إجرامي وأ  بر 

 ، وهذا ال وري يظ ر أن دخوله يف االكتفاء أوف  وأرف  من التشتيت.ء ٍا جترمون وأ  بر 
وجعل وقس    م ابن األث  أنواري احملذو  إ : حذ  اجلمل، وحذ  املفردات على .فص    يل مس    تملغ 

 ويش  الكا.ب إ  تلك إشارة دون إط اب: ،(3)ربعة عشر ضرابً حذف املفردات على أ
وهو كق  قال ابن جىن ويف : حذ  املض              ا  وإقامة املض              ا  إليه مقامهحنو  فحذف املفردات

، وم ه أ  ش     عر الرأس (4 مرمي:واش     تعل الرأس ش     يباكقوله .عا :   القرآن م ه  هاء أل  موض     ع
ولع  ل ال كت  ة في  ه: أن  ه جع  ل اخل ات  (4إ  اخل ات أ   ف  اس              تبقوا اخل ات : ح  ذ  احلر 

 مضماراً للسباق لتكون أبلغ يف الداللة على املسابقة إلي ا.
يف ج      ات يتس                   اءلون عن اجملرمني م     ا س              لككم يف قول     ه .ع     ا  ومثــــال حــــذف اجلمــــل: 

ا م :أ  يتذاكرون ش         أن اجملرمني فيقول من علموا ش         أهنم س         أل اهم هم فقل ا (42 املدثر:س         قر
 .(5سلككم يف سقر 

فقل ا اضربوه ببعض ا كذلك حيي هللا قوله .عا  مثال على حذف أكثر من مجلة: 
 .(6أ  فضربوه ببعض ا فحيي فقل ا كذلك حيَي هللا املو.ى  (73 البقرة:املو.ى
 

 الفاء الفصيحة واحلذف: 
فوجب التعر  على هذا ...فاء الفص       يحةيص         كق  من املفس       رين نوعاً معي اً من الفاءات أبهنا ال

  االصطالع ع دهم...ومل ص .عريف ا:
الفاء العاطفة إت مل يص              لغ املذكور بعدها ألن يكون معطوفا على املذكور قبل ا فيتعني .قدير هي 

 وهذه طريقة السكاكي في ا وهي املقلى.  ...معطو  آخر بي  ما يكون ما بعد الفاء معطوفا عليه
وإن كان مفردا فالفاء عاطفة  ،فإن كان ش  رطا فالفاء فاء اجلواب ،ل اإهنا .دل على محذو  قب :وقيل

على الوج ني فتس        ميت ا ابلفص        يحة ألهنا و  .وهذه طريقة اجلم ور ،ويش        مل ا اس        م فاء الفص        يحة
 .أفصحت عن محذو 

                                                           

 .2/164اإل.قان، 3/121لربهان يف علول القرآن (1 
 .2/165اإل.قان (2 
 .76 /2انظر: املقل السائر (3 

 .242 /1فتغ القدير (4 
 .68 /1التحرير والت وير (5 
 .183 صاع يف علول البالغة ( اإليض6 
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 أ  (60 البقرة:فقل ا اض      رب بعص      اك احلجر فانفجرت م ه اث تا عش      رة عي امقاوا: قوله .عا : 
 . (1ظ ور أن موسى ليس ٍن يشك يف امتقاله ...وفائدة احلذ  مع اإلجيا  ه ا نفجرتفضرب فا

  من خصائص فاء الفصيحة:

.في   د اإللزال ك   ا بع   ده   ا أ  .   دل على أن ال م    اص للمواج   ه هب   ا من التزال م   دلول جواب  (1
أحي      ب أح      دكم أن أيك      ل حلم أخي      ه ميت      اً  ش              رط       ا احمل      ذو  كم      ا يف قول      ه .ع      ا : 

وض       م  ال ائب عائد إ   أحدكم( "فاء الفص       يحة  ( فالفاء ه ا هي12 احلجرات:فكرهتموه
والتق  دير: إن وقع ه  ذا أو إن عرض لكم  .والكراه  ة ه   ا: االمشٍزا  والتق  ذر، أو يعود إ   حلم(
أ  .دل على أن ال م اص للمواجه  ...وفاء الفص     يحة .فيد اإللزال كا بعدها، هذا فقد كرهتموه

واملعىن : فتعني إقراركم كا س   ٍلتم ع ه من املمقل به ، مدلول جواب ش   رط ا احملذو  هبا من التزال
حتققت كراهتكم له و.قذركم م ه فليتحق  أن .كرهوا نظ ه املمقل وهو  -إت ال يستطاري جحده-

 .(2 "ال يبة

وخ     اب ك     ل جب     ار وق     د حت     ذ  الف     اء تاهت     ا كم     ا ق     ال األلوس              ي يف قول     ه .ع     ا :  (2
واملعطو  عليه أ   ،جيا  احلذ   ذ  الفاء الفص  يحةإيف الكالل (، ف                 "15 إبراهيم:ع يد

 .(3 "وخاب كل جبار ع يد وهم قوم م املعاندون ،استفتحوا ففتغ وم وظفروا كا سألوا وأفلحوا

[ وأما الس   ائل 9فأما اليتيم فال .ق ر ].فيد وجود ش   رط محذو  كق اً كما يف قوله .عا :  (3
و أما( .فيد ش           رطا  الفاء األو  فص           يحة" [ 11 عمة ربك فحدث ][ وأما ب10فال .  ر ]

مقدرا .قديره: م ما يكن من ش    يء فكان مفادها مش    عرا بش    رط آخر مقدر هو الذ  اجتلبت 
ألجله فاء الفص يحة و.قدير نظم الكالل إت ك ت .علم تلك وأقررت به فعليك بش كر ربك وبني 

 .(4 ("9ضحى: الأما اليتيم فال .ق رله الشكر بقوله 

ألهنا يس   تدل هبا على فص   احة املتكلم وهذا إمنا ُسوها هبا على ُسيت فاء الفص   يحة بذلك " (4
 .(6 ، وألهنا .فصغ عن املقدر(5 "رأ  الزخمشر 

 فاء التفريع:

فاء التفريع َتتل  عن الفاء الفص              يحة إت ال حذ  يف مجلت ا غالباً بل .فيد التفريع املاي.ب على 
وقل ا اي آدل اس              كن أنت و وجك اجل ة وكال م  ا رغدا  ل ا كما يف قوله .عا : األمر املذكور قب

                                                           

 .243 /1، وانظر: عمدة القار 972 /1( التحرير والت وير1 

 .222 /1، وانظر: م ين اللبيب4105 /( التحرير والت وير2 

 .201 /13( روع املعاين 3 

   .4847/( التحرير والت وير4 

حية  1/81، 1/80، 1/24لتسمية...انظر مقاًل: م ين اللبيب، وأشار إلي ا الل ويون كابن هشال ولكن بدون هذه ا90 /1( عمدة القار 5 
   .1/221أشار إلي ا يف مواضع متفرقة، وتكرها بدون التسمية أث اء .فصيله عن است دامات الفاء يف 

   .18 /13( عمدة القار 6 
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:بواو العط  يف س             ورة البقرة وقوله يف األعرا   فكال( بفاء التفريع وكالمها مطاب  " (35 البقرة
 ، (1 "للمقال فإنه أمر اثن وهو أمر مفرري على اإلسكان فيجو  أن حيكي بكل من االعتبارين

فوكزه  ، وكما يف قوله .عا : (2 فاء التفريع يكون مس     بباً عما قبل ا كما يف املقال الس     اب وما بعد 
 .(15 القصص:موسى فقضى عليه

مستأنفة (فإن اجلملة "70 البقرة:إن البقر .شابه علي اولذا .قول  إن مقام ا( كما يف قوله .عا : 
قع يف نفس موسى .ساؤال عن سبب هذا التكرير يف استٍ افا بيانيا ألهنم علموا أن إعادهتم السؤال .و 

وقد جيء  ر  التأكيد يف خرب ال  ...السؤال وقووم إن البقر .شابه علي ا اعتذار عن إعادة السؤال
يشك موسى يف صدقه فتعني أن يكون اإل.يان  ر  التأكيد جملرد االهتمال مث يتوسل ابالهتمال إ  

...ومن هذا الوجه أش  ب ت الفاء (3 "فيد إن مفاد فاء التفريع والتس  ببإفادة معىن التفريع والتعليل فت
 .الفصيحة و.القت مع ا أحيا ً  إت االستٍ ا  البياين يقتضي سؤااًل محذوفاً دل عليه اجلواب املذكور

فلي ظر اإلنسان مم وقد .فيد فاء التفريع ما .فيده الفاء الفصيحة كما يف قوله .عا : 
الفاء لتفريع األمر ابل ظر يف اخللقة األو  على إت يقول الطاهر بن عاشور: " (7-5 الطارق:خل 

من لوا ل مع اه وهو إثبات البعة  (4 الطارق:إن كل نفس ملا علي ا حافظما أريد من قوله 
الذ  أنكروه على طريقة الك اية التلوحيية الرمزية كما .قدل آنفا فالتقدير: فإن رأيتم البعة محاال 

ف ذه الفاء مفيدة مفاد ،  ظر اإلنسان مم خل  ليعلم أن اخلل  القاين ليس أببعد من اخلل  األولفلي
 .(4 "فاء الفصيحة
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 املبحث الثاين: التضمني
 التضمني نوري من احلذ  ع د كق  من املفسرين والبالغيني، وأُفرَِد هاه ا ألمهيته:

أن يض            من الفعل أو أ   ة .دل عليه،إش            راب لفظ معىن لفظ آخر بقري  تعريف التضــــــــــمني: هو
الوص    معىن فعل أو وص    آخر ويش  ار إ  املعىن املض  من بذكر ما هو من متعلقا.ه من حر  أو 

قد يش  ربون لفظا معىن لفظ ، ويقعد ابن هش  ال لذلك فيقول: "(1 معمول فيحص  ل يف اجلملة مع يان
  كلمة مؤدا َكِلَمَتنْيِ قَاَل الز خَمَْشرِ   َأال .را َوفَائَِد.ه أَن .ُؤد ِ ، افيعطونه حكمه َوُيسمى َتِلك .ضمي ً 

اك جم   او .ني ِإَ  َغ هم ََواَل  َكي َ  اك َع  ُْ م{ ِإَ  قَ ْول   ك َواَل .قتحم َعي ْ    َ َرَجَع معىن ََواَل .ع   د َعي ْ    َ
َ ا آكلني  .(2 "أَتُْكُلوا أَْمَواوم ِإَ  أَْمَوالُكم{ َأ  َواَل .ضموها إِلَي ْ

  :اآل.يةهكن كتابة القاعدة وعلى هذا 
 

 قاعدة: تتضمن األفعال معاين  أ خ ر غري ظاهرها إذا عديت بغري حرفها املعتاد.
َ ا....{ ]آل عمران: ففي قول هللا .عا :  ُِ  َوَما أُْنزَِل َعَلي ْ فاخلطاب لل يب  ،[84َُقْل آَم  ا اِب
َ  فعل اإل صلى هللا عليه وآله وسلم خبال  آية  ،نزال ب  على(، ألنه من أعلى إ  أسفلُمَوج ه، وُعدِ 

َ ا....{ ]البقرة:  :البقرة ُِ  َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ رضي هللا - فإن اخلطاب لصحابته ،[136َُقوُلوا آَم  ا اِب
صلى هللا واإلنزال ال يكون علي م  ألنه نزل على السيد الرسول األمني  -من بعد-مث ألمته  -ع  م

اه ه ا ا بعلى، فعد  إلي م، مع أن الفعل نزل إمنا يتعد   :علي م بل قال :ولذا مل يقل  وسلم عليه وآله
معىن اجملاورة، وجيعل فعَله يتضمن معىن اإليصال، فليس مَث  أعلى  وتلك لُيَضمِ ن حر   إ ( ،ب  إ (

.ضمن الفعل: أنزل واحلر   وال أدىن، كأهنم قالوا: آم ا ابح وما أنزل على رسوله ٍا وصل إلي ا. فقد
، ومن أسراره أهنم جعلوا  نزل على الرسول ما أُ  -هبذا التعب - إ ( تلك ببالغةٍّ بديعة، وإعجا ٍّ عظيمٍّ

وتكر ابن هشالٍّ للتضمني أمقلة ، (3 …هو تا.ه ما وصل إلي م دون ريب صلى هللا عليه وآله وسلم
 متعددة م  ا: 

ْفَضاء فعد  إب  مقل ََوقد َالر َفة ِإَ  جده قَ ْوله .َ َعاَ    ِنَساِئُكم{ ضمن الر َفة معىن اإْلِ
َا أصل الر َفة َأن يتَ َعد ا اِبْلَباء يُ َقال أرفة فاَلن ابمرأ.ه َوَقوله .َ َعاَ   أْفضى بَ ْعضُكم ِإَ  بعض{ َوِإمن 

ا ثَ َوابه َوِوََذا عد  ِإَ  اثْ َ نْيِ اَل ِإَ  ََوَما يَ ْفَعُلوا من خ  فَ َلْن يكفروه{ َأ  فَ َلْن حيرموه َأ  فَ َلْن حيرمو 
َواِحد َوَقوله .َ َعاَ  ََواَل .عزموا عقَدة ال ِ َكاع{ َأ  اَل . ووا َوِوََذا عد  بَِ فِسِه اَل بعلى َوَقوله .َ َعاَ  

ْسَتَجاَب فعد  يسمع َاَل يسمُعوَن ِإَ  املإل اأْلَْعَلى{ َأ  اَل يص ون َوقَ ْووْم ُسع هللا ملن َ ده َأ  ا
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َا َأصله َأن يتَ َعد ا بَِ فِسِه مقل َيَ ْول يسمُعوَن الص ْيَحة{ َوَقوله  ِل َوِإمن  يف األول إب  َويف الق اين اِبلال 
 .(1 .َ َعاَ  ََوهللا يعلم اْلُمْفسد من املصلغ{ َأ  ُهَي ز َوِوََذا عد  ب من اَل بَِ فِسهِ 

 :-وفقه هللا-الشيخ/ الطالب  يدان ويف هذه القاعدة يقول 
  ٍّ َغِ  حْرِفِه َمعاينَ ُأَخرْ         َ.َضم َن الفعُل إتا ُعدِ   ِ َرْ 

  :فائدة التضمين

من هو و  ،(2عطاء معىن إوتلك أقوا من بكلمة واحدة أو .ركيب واحد، عطاء جمموري مع يني إ
 .ا  احلذ يرجع إ  إجيو  يتكرر كق اً،بديع اإلجيا  يف القرآن و 

 الفرق بين الحذف والتضمين:

احلذ  والتض    مني وإن اش    ايكا يف أهنما خال  األص    ل يل ص العالقة بي  ما ابن هش    ال فيقول: " 
 .(3 "لكن يف التضمني . ي  معىن األصل وال كذلك احلذ 

 قاعدة: التضمين مقدم على تبادل الحروف: 

 .(4 كشيوهذا مذهب احملققني من أهل العلم كما يقول الزر 
 من أمثلته: 

ب                              إ ( لتض              م ه  ااثقلتم إ  األرض( يف قوله .عا : 38 التوبة:ااثقلتم .عدية الفعل 
معىن"م  ال" و"أخل  د" فك  أن  ه قي  ل: إتا قي  ل لكم انفروا يف س              بي  ل هللا ملتم وأخل  دمت إ  األرض أ  

واملعىن : ملتم إ  الدنيا  .إب   َ د ِ عُ وضمن معىن امليل واإلخالد ف َ " ا ذبتم حنوها كما قال الزخمشر :
 .(5 ("176األعرا :  أخلد إ  األرض وا.بع هواهوش واهتا وحنوه: 

فعل اوداية ( فقد تكر املفس        رون أن 6 الفاحتة:اهد  الص        راط املس        تقيم ومن أمقلته قوله .عا  
 الكرمي: يتعدا ب فسه اترة و ر  إ  اترة وابلالل اترة يف القرآن

 فمن  
ُ
 (إ            ومن املعدا ب (،2 الفتغ:وي ديك صراطا مستقيماا ب فسه هذه اآلية وقوله د  عَ امل
ومن املعدا ابلالل قوله يف قول أهل اجل ة  (،52 الش  ورا:وإنك لت د  إ  ص  راط مس  تقيمقوله 
احلمد ح الذ  هدا  وذا   43:األعرا.) 

 فق  الوا:  وذكروا لــذلــك قــاعــدة:
ُ
ا ابحلرو  املتع  ددة ال ب  د أن يكون ل  ه مع ك  ل حر  د  ع  َ الفع  ل امل

وأن .فاوت معىن األدوات عس              ر ، حنو رغبت ع ه ورغبت فيه: معىن  ائد على معىن احلر  اآلخر
وأم  ا ، وظ  اهري  ة ال ح  اة جيعلون أح  د احلرفني كعىن اآلخر ،الفرق حنو وه  ديت  ه إ  ك  ذا وه  ديت  ه لك  ذا
ففعل ، يقة بل جيعلون للفعل معىن مع احلر  ومعىن مع غ هفق اء أهل العربية فال ير.ض  ون هذه الطر 

  ،.ضمن اإليصال إ  ال اية املطلوبة فأ.ى  ر  ال اية (إ    ب  َ د ِ اوداية مىت عُ 
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ختص  اص والتعيني ومىت عد  ابلالل .ض  من الت ص  يص ابلش  يء املطلوب فأ.ى ابلالل الدالة على اال
 .ه وجعلته له وهيأ.ه وحنو هذافإتا قلت هديته لكذا ف م معىن تكر.ه ل

 واإليصال. وإتا .عدا ب فسه .ضمن املعىن اجلامع لذلك كله وهو التعر  والبيان واإلوال
قيم هو طالب من هللا أن يعرفه إايه ويبي ه له ويل مه إايه ويقدره تفالقائل إتا قال اهد  الص    راط املس    

د الفعل من احلر  وأ.ى به جمردا معدا ب فس            ه عليه فيجعل يف قلبه علمه وإراد.ه والقدرة عليه فجر 
 .(1ليتضمن هذه املرا.ب كل ا 

املتعد  يستعمل يف اوداية ملن  نقل ابن عاشور خبصوص هذا الفعل فرقاً آخر عن بعض م هو: أنو 
كان يف الطري  وحنوه ليزداد هدا ومصدره حي ٍذ اوداية وأما هداه إ  كذا أو لكذا فيستعمل ملن مل 

، وهكن يف اآلية: أن نستفيد األمرين معاً اللذين تكرمها ابن (2ئرا يف الطري  ومصدره هدا يكن سا
القيم، وابن عاشور: أن فعل هدا ه ا ألنه متعدٍّ ب فسه فقد مشل من معاين اوداية: الداللة ، 

يان من قال والتعر ، والبيان واإلوال، اإليصال إ  الب ية، والقبات والزايدة، وأن التعدية ه ا لب
 .ابوداية .عظيماً له، واحتياجاً ملدده، ومن وقع عليه افتقاراً و.ذلالً 
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 املبحث الثالث: اإلطناب
..فقد .، والقرآن مبين على اإلعجا  مع اإلجيا  ما دال اإلجيا  مف ماً مبي اً (1 اإلط اب يقابل احلذ 

 يستشكل املرء ورود اإلط اب فيه.
هو  ايدة اللفظ على  ، واص         طالحاً:أط ب يف الش         يء إتا ابلغ فيه وهو يف أص         ل الل ة مأخوت من

 .(2املعىن لفائدة 
عبد الر ن بن محمد وهذا الباب ي تمي إ  علم املعاين، وهو العلم القاين من علول البالغة، وخلص 

يف اجلوهر املك ون .عري  اإلط اب من خالل مجعه مع  ه                      ( 983الص          األخض       ر   املتوَّف: 
 اإلجيا  واملساواة، فقال:  أخويه:

 أَتِْديَُة اْلَمْعىَن بَِلْفِظ َقْدرِِه = ِهَي اْلُمَساَواُة َكِسْر ِبذِْكرِهِ 
َقِسمْ   َوأِبََقل  ِمْ ُه ِإجَياٌ  ُعِلْم = َوُهَو ِإَ  َقْصرٍّ َوَحْذ ٍّ يَ   ْ
 َكَعْن جَمَاِلِس اْلُفُسوِق بُ ْعَدا = َوال ُ.َصاِحْب فَاِسقاً َفاَيَْدا

ُ قَ ررَْي اْلَبابِ وَ   ُ  َعْكُسُه يُ ْعَرُ  اِبإِلْطَ اِب = َكاْلَزْل َرَعاَك ا
يُء اِبإِليَضاِع بَ ْعَد الل ْبِس = ِلَشْوقٍّ اْو َُتَكُّنٍّ يف ال   ْفسِ   جيَِ
 َوَجاَء اِبإِليَ اِل َوالت ْذيِِيِل = َ.ْكرِيرٍّ اْعايَاضٍّ اْو َ.ْكِميلِ 

 ْتِميِم = َوقَ ْفِو ِت  الت ْ ِصيِص َتا الت  ْعِميمِ يُْدَعى اِبالْحايَاِس َوالت   
 فائدة اإلطناب: 

كم ا أن اإلجي ا  بالغ ة لف ائ دة فك ذل ك اإلط  اب هو بالغ ة م ا دال لف ائ دة والبليغ جيمع بني األمرين 
فكذلك  ،كما جيب على البليغ يف مظان اإلمجال واإلجيا  أن جيمل ويوجزكما قال الزخمش              ر : "

 .(3 "يف موارد التفصيل واإلشباري أن يفصل ويشبع الواجب عليه
اآلية القانية من س          ورة  وقد جيتمع اإلجيا  واإلط اب يف مكان واحد يف مظ ر إعجا   بياين كما يف

كان من قبيل إجيا  احلذ  أ  ال ريب يف أنه   (2 البقرة:ريبإن وقفت على كلمة ف                : " البقرة
زال              ابتداء كالل وكان مفاد حر  "يف" است  (2 البقرة:فيه هدا للمتقنيالكتاب فكانت مجلة 
ك  ان من قبي  ل   في  هن مل يكن كل  ه ه  دا ف  إن في  ه ه  دا. وإن وص              ل  ت إط  ائر املع  ان  دين أ  

 ....وهو واضغ(4 "اإلط اب
 

 : اإلطناب يف القرآن إجيازٌ ف قاعدة: ال يوجد إطناٌب يف القرآن إال لفائدة
 وللطرب  م يٌع فسيغٌ يف اإلط اب ع د .فس  اآلية اليت ورد في ا،  ال بد من التماس اللفتة البيانيةف

ومن هذه القواعد  ،يف وضعه لقواعد .رجيحية ملا ي قله من أقوال القول الراس ني يف معاين اآلايت
قاعدة .شبه ما قرر ه  إت يرا أن هللا ال يذكر كلمة دون أن يكون وا معىن مستقل يف تاهتا، فليست 
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 ومن أمقلة تلك أنه رد  ر ه هللا على من  عم أن معىن القدس يف قوله جل جالله الكالل، جملرد .زيني
َِإْت أَي ْدُ.َك هو اإل يل، وعز   رده بذكر قوله .عا  جده:  [87ََوأَي ْدَ ُه ِبُروِع اْلُقُدِس{ ]البقرة: 

يَل{ ]املائدة: بُِروِع اْلُقُدِس ُ.َكلِ ُم ال  اَس يف اْلَمْ ِد وََكْ اًل  َوِإْت َعل ْمُتَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالت  ْورَاَة َواإْلِ ِْ
فلو كان الروع الذ  أيده ، واُسع إ  . ظ ه اجلميل، وإدراكه العمي  حلقيقة الكالل اإلوي: "[110

والتوراة  هللا به هو اإل يل، لكان قوله:"إت أيد.ك بروع القدس"، و"إت علمتك الكتاب واحلكمة
إت أيد.ك بروع َواإل يل"، .كرير قول ال معىن له. وتلك أنه على أتويل قول من قال: معىن 

وإت علمتك اإل يل. وهو ال يكون به مؤيدا إال وهو  -، إمنا هو: إت أيد.ك ابإل يل {القدس
خل  من  ُمَعل ُمه، فذلك .كرير كالل واحد، من غ   ايدة معىن يف أحدمها على اآلخر. وتلك

الكالل، وهللا .عا  تكره يتعا  عن أن خياطب عباده كا ال يفيدهم به فائدة. وإْت كان تلك كذلك، 
ٌ فساد قول من  عم أن"الروع" يف هذا املوضع، اإل يل، وإن كان مجيع كتب هللا اليت أوحاها  فَ َبنيِ 

 فوس املولية، وهتتد  هبا األحالل إ  رسله روحا م ه ألهنا حتيا هبا القلوب امليتة، و. تعش هبا ال
 .(1 "الضالة

القرآن الكرمي يستقمر دائما برف  أقل ما هكن ويبني هذه القاعدة الدكتور محمد عبد هللا درا  إت إن 
يستو  مواضع إمجاله اليت يسمي ا ال اس مقال اإلجيا  فمن اللفظ يف .وليد أكقر ما هكن من املعاين 

كله ألن ا نراه يف كال املقامني ال   ولذلك نسميه إجيازا ،هنا مقال اإلط ابومواضع .فصيله اليت يسمو 
جياو  سبيل القصد وال هيل إ  اإلسرا  ميال ما ونرا أن مراميه يف كال املقامني ال هكن أتديت ا 
كاملة الع اصر واحللي أبقل من ألفاظه وال كا يساوي ا فليس فيه كلمة إال هي مفتاع لفائدة جليلة 

عمي عليك وجه احلكمة يف كلمة م ه أو حر  فإايك أن فإن  ...وليس فيه حر  إال جاء ملعىن
.عجل كما يعجل هؤالء الظانون ولكن قل قوال سديدا هو أدىن إ  األمانة واإلنصا  قل هللا أعلم 

.لك أبسرار كالمه وال علم ل ا إال بتعليمه مث إايك أن .ركن إ  راحة اليأس فتقعد عن استجالء 
وا  فجد يف الطلب وقل رب  دين علما وهللا ويل الذين آم...األسرار قائال أين أ  من فالن وفالن

 .(2ال ور  خيرج م من الظلمات إ 
 :-وفقه هللا-يقول الشيخ/ الطالب  يدان ويف هذه القاعدة 

  فائدة، فالوْحُي ِمْن َحْشوٍّ َخالَ     وليس يف القرآن ِإْط اٌب ِبال
 أبْلَغ أْو أْكَمَل ٍِ ا نَ َزالَ       اإلْط اُب إجيا اً َفالَ  يُعَترَبُ 

                                                           

 . (322 /2الطرب  = جامع البيان ت شاكر   .فس (1 
   .235 /2م اهل العرفان، ونقله ع ه صاحب 99ال بأ العظيم ص (2 
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 أقسام اإلطناب: 
، (1فائدة ل   إلط اب قيل كعىن اإلس      اب واحل  أنه أخص م ه فإن اإلس      اب التطويل لفائدة أو 

 : قسم اإلط اب إ  بسط و ايدةوي
 :اإلط ابوله مظاهر متعددة م  ا : اإلطناب ابلبس األول: 

إن يف خل  كقول   ه .ع   ا  اليت ق   د .   دخ   ل يف أمر ع   ال م   ذكور يف أول اآلي   ة:  ق  اجلم   ل بتك (1
اآلية  واختال  الليل وال  ار والفلك اليت جتر  يف البحر كا ي فع ال اس...الس              موات واألرض 

أط ب في ا أبلغ اإلط اب لكون اخلطاب مع الققلني ويف كل عص              ر وحني للعامل ( "164: البقرة 
"...فأط ب مع أن اجلملة األو  كافية عما بعدها ألهنا .عم ا واملواف  م  م وامل اف  ،جلاهلم  م وا

 .ع د التأمل

 .عا  كقوله   ...اليت يراد بتفص    يل وص    ف ا إدخال الروري يف قلب الس    امع"توص    ي  األحوال ب (2
-26ة: القيامكال إتا بل ت الاياقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الس               اق ابلس               اق

29") 2).  

وم  م ال  ذين يؤتون وعلي  ه قول  ه .ع  ا   ...لزايدة التقرير: وض              ع الظ  اهر موض              ع املض              مر (3
، وتكره ومل يق  ل يؤتون  ه (61 التوب  ة:وال  ذين يؤتون رس              ول هللامث ق  ال  (61 التوب  ة:...ال يب

 .(3 ((نبيك الذ  أرسلت   لتعظيم فاجلمع بني الوصفني كقولهل بوصفني

زيال للت اير يف الوص              بعد العال للت بيه على فضله حىت كأنه ليس من ج سه . بذكر اخلاص " (4
من ك    ان ع    دوا ح ومالئكت    ه ورس              ل    ه وجربي    ل زل    ة الت     اير يف ال    ذات كقول    ه .ع    ا                               م 

 .(4 ("98 البقرة:وميكال
 :اإلطناب ابلزًيدةالثاين: 
ليس كمقل   ه مقلت    ا: قول   ه .ع   ا : ، ومن أ(5 بزايدة كلم   ة حرف   ًا ك   ان   ت أو اُس   ًا أو فعاًل...يكون 
بقوة يف احلقيقة محتفظ الكا  الذ  يعده البعض  ائداً للتوكيد حر  ( ف11 الش              ورا:ش              يء
لو س   قط م  ا لس   قطت معه دعامة املعىن أو لت دل ركن من أركانه وحنن نبني لك هذا من و" ،داللته
 : طريقني
ملكافئ وهو املقل التال املماثلة فحس  ب إت إن لو قيل ليس مقله ش  يء لكان تلك نفيا للمقل ا :األول

ه  ذا املعىن هو ال  ذ  ي س                اق إلي  ه الف م من لفظ املق  ل ع   د إطالق  ه وإتا ل  دب إ  ال فس دبي  ب 
هذه  الوساوس واألوهال أن لعل ه الك ر.بة ال .ضارري ر.بة األلوهية ولك  ا .لي ا وأن عسى أن .كون

وقوا الطبيعة أو للجن واألواثن والك ان فيكون وم ابإلله  زلة للمالئكة واألنبياء أو للكواكب                   امل 
احل  ش  به ما يف قدر.ه أو علمه وش  رك ما يف خلقه أو أمره فكان وض  ع هذا احلر  يف الكالل إقص  اء 
للعامل كله عن املماثلة وعما يش     به املماثلة وما يدنو م  ا كأنه قيل ليس ه اك ش     يء يش     به أن يكون 

                                                           

 .145 /2اإل.قان  (1 
 .69 /1التحرير والت وير (2 
 .482 /2الربهان يف علول القرآن (3 
 . 188 صاإليضاع يف علول البالغة  (4 
 .173 /2اإل.قانانظر مقاًل:  (5 
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كون مقال له على احلقيقة وهذا ابب من الت بيه ابألدىن على األعلى على حد مقال ح فضال عن أن ي
 (.23 اإلسراء:فال .قل وما أ  وال .  رمهاقوله .عا  

نفي الش     بيه وإن كان يكفي ألدائه أن يقال ليس كاح ش     يء أو ليس كمقله ش     يء لكن هذا  :القاين
إهنا كما .ريد أن .عطيك هذا احلكم .ريد يف الوقت القدر ليس هو كل ما .رمي إليه اآلية الكرهة بل 

أال .را أنك إتا أردت أن . في عن امرئ : نفس         ه أن .لفتك إ  وجه حجتك وطري  برهانه العقلي
نقيص               ة يف خلقه فقلت فالن ال يكذب وال يب ل أخرجت كالمك ع ه خمر  الدعوا اجملردة عن 

كذب وال يب ل مل .كن بذلك مش      ا إ  ش      ص فإتا  دت فيه كلمة فقلت مقل فالن ال ي ،دليل ا
آخر هاثله مربأ من .لك ال قائص بل كان هذا .ربئة له هو بربهان كلي وهو أن من يكون على مقل 

على هذا امل  ج البليغ وض   عت اآلية الكرمي احلكيمة قائلة  ...ص   فا.ه وش   يمه الكرهة ال يكون كذلك
كانت له .لك الص        فات احلس        ىن وتلك املقل األعلى ال   ن منإ ...مقله .عا  ال يكون له مقل .عين

إن حقيقة اإلله ليس من .لك احلقائ  اليت .قبل : فكأن ا هبا .قول ل ا ...هكن أن يكون له ش              بيه
التعدد واالش        اياك والتماثل يف مف وم ا كال فإن الذ  يقبل تلك إمنا هو الكمال اإلض        ايف ال اقص 

و قوال معىن اإلوي   ة ف   إن حقيقت   ه أتىب على العق   ل أن يقب   ل في    ا أم   ا الكم   ال الت   ال املطل  ال   ذ  ه
 ...املشاهبة واالث ي ية

 .(1 "أرأيت كم أفد  من هذه الكا  وجوها من املعاين كل ا شا  كا 
 ويل يومٍذ للمكذبني.عا : قوله كما يف   ومن اإلطناب ابلزًيدة التكرار:

 ا تكرت عقيب آية غ  األو  فال يكون .كرارا مكرر عشرات مرات ألن كل واحد م  املرسالت("
وألن بسط الكالل يف الايغيب ... ولو مل يكرر كان متوعدا على بعض دون بعض ،مست ج ا

 .(2 "إدراك الب ية من اإلجيا   إوالايهيب أدعى 
  

                                                           

بتص              ر ، ونقله ع ه  99التحرير البديع ملعىن الكا  هو من مبتكرات الدكتور اجلليل محمد عبد هللا درا  ر ه هللا يف ال بأ العظيم صهذا  (1 
   .236 /2م اهل العرفانصاحب 

 .213 صأسرار التكرار يف القرآن  (2 
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 املبحث الرابع: الرتادف
ْل ٍّ ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي{ َأبَِ  :من الر ِْد ، وهو ما .بع الشيَء، وم ه قوله .عا  تعريفه:
بل  ،وهذا ال يعين االحتاد بني التابع واملتبوريبعض م إثر بعض،  :أ  ،[ أ  متتابعني9]األنفال: 
.وايل األلفاظ املفردة الدالة على شيءٍّ  :، وهو يف عر  األصولينيش صيته املستقلة لكل م  م

 . (1 واألسد واللية ،وتلك كاإلنسان والبشر ،واحدٍّ ابعتبارٍّ واحدٍّ 
: األلفاظ املفردة الدالة على وما يقربه م ه، فعر   املايادفات أبهنا املاياد بني الرا    وفرق

 .ابعتبار واحد مسمى واحدٍّ 
 .: . طل  على أشياء مت ايرة ابلعدد متفقة يف املعىن كاسم الرجلأبهنا املتواطٍةوعر  األلفاظ 
 . دل على متحد ابلذات متباين يف الصفات كأُساء هللا.ما أبهنا املتكافٍة وعر  األلفاظ 

الرتادف يف اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القرآن: فإما »، و(2)قاعدة: األصل عدم الرتادف بني الكلمات
 (3)«وإما معدوم ،اندرٌ 

 وللعلماء ه ا مذهبان ش  ان: 
 م يرونه مصدر ثراء ل و  مذهل، فيف .عريفه،   ٍّ والقول به على اختال أوهلما: إثبات الرتاداف،
 ،"( يف "الصاحيب يف فقه الل ةه 395حفظ املايادفات، قال ابن فارس  ت وقدهاً .فاخر العلماء بكقرة
ٍ ا ال هكن نْقله البت َة أوصاُ  السي  واألسد والرمغ وغ  َتِلَك من وهو ٍن ال يقول ابلاياد   :

 ْيِه اومذاين يقول: مجعت ل سد مخس مائة اسم وللحي ة مائتني.بن خاَلوَ ونقل عن ااألُساء املايادفة. 
عن شعر البن حزال الُعْكِلي  ففسره، فقال: " اَي أصمعي، ِإن ال ريب ع دك  األصمعيالرشيد  وسأل

 .لَ ْ ُ غريب " فقال: " اَي أم  املؤم ني، أال أكون كذلك َوَقْد حفظُت للَحَجر سبعني اُساً ؟!"
الروض املسلو  فيما له  :ه ( 817تالدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الف و آابدا   جمدوقد أل  

 .اُسان إ  األلو 

                                                           

، وقال السيوطي 1/347، احملصول 29إرشاد الفحول ص ، وانظر:264إجابة السائل شرع ب ية اآلمل ص ، 1/238اإلهبا  شرع امل  ا ( 1 
 مبي اً العالقات بني اللفظ واملعىن:  (81:ص  الساطع يف الكوكب

َ      ادِ  َتَوا واْلَم    ْعىَن  الل ْف    ظُ   الْ     ُم     رَادِ  يف  الشِ       رَْك      ةَ  َهَْ عُ  قَ      دْ  ...احتِ 
ٍّ  ام       َك    َعلَ    مٍّ   ا.ُّبِ     عْ  َكَم    ا  َغ      ْ َهُ  يَ       تَ  َ      اَولْ  .ملَْ ..ُوِض    عْ  لِ  ُمَع     ني 

 َتْه       ِ ي ا َوِإنْ  الش ْ     صِ  فَ      َعلَ      مُ  ...َخ     ارج   ي ا الت  ْعِينيُ  يَ    كُ  فَِإنْ 
 َُتَْتِ عْ  الَ  َفِشرَْكةٌ  ِه   ي َح     ْيةُ  ِمنْ ...ُوِض عْ  اُْسُهُ  لِْلَماِهي ةِ  فَاجْلِْ سُ 
ًك     ا ...اْستَ   َوا ِإنْ  .َ َواطُ    ؤٍّ  َتا .ُ ْلِفْيهِ   َح        َوا .َ     َف  اُواتً  ِإَتا ُمَش      كِ 

َدا ِإَتا واْلَم  ْعىَن  َوالل ْف   ظُ  َ        َدا َوَم      ْ َم    ا فَ           ُمتَ           بَ     اِينٌ  ....َ   َع   د   احت 
 اْلُمَ اِل ِ  يف  َكانَ   ِإنْ  َوَعْكُسهُ ....َ َراُد ِ  ُتوْ  اللِ ْفظِ  ُدْونَ  َمْعَ اهُ 

  َلىيُ ْت        اْلَم   َج       ا ِ  َم     عَ  َح     ِقْي        َق    ةٌ ...وإال   ًم     ْشتَ      َركٌ  َح       ِقْي          َق     ةً 
 . 319 /1، املزهر يف علول الل ة 1/352، احملصول 242 /1( انظر: اإلهبا  2 
 . ، و.لحظ من نقلي وا .ردد  يف إثبات الاياد  ونفيه341 /13فتاوا الجمموري وما بني القوسني من كالل ابن .يمية يف ( 3 
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ن قالوا بوجود الاياد : قطرب أبو علي  محمد ، والف ر ه(206 ت البصر محمد بن املست   ٍو
فإنه قال:  ه(771 ت السبكيعبد الوهاب بن علي ، والتا  (1) ه(606 ت الرا  بن عمر 

 .(2)"وحنن نقول أما اجلوا  فال يظن بعاقل امل ا عة فيه ضرورة أنه ال يلزل من فرض وقوعه محال"
مع اعايافه ب سبة امل ع إ  أساطني العربية ونسب اإلثبات إ  من الاياد   ع املومل يقبل الشوكاين 

 وسائله وهو املسمى أو .وسيع دائرة التعب  و.كق  ،إما .عدد الوضع، وبني أن سبب الاياد  اجلم ور
...وعد الفروق الدقيقة بني أو .س يل جمال ال ظم وال قر وأنواري البديع ،ع د أهل هذا الشأن ابالفت ان
 .(3 اً ظاهر  اً كالقعود من القيال واجللوس من االضطجاري .كلف  الكلمات اليت يظن هبا الاياد 

ل ص يو أن تلك ال جيو  يف احلكمة، واعترب أصحاب هذا املذهب  واثين املذهبني: إنكار الرتاداف،
 على العرب أوقعت ما حرفني كل": ه (231بن األعرايب    محم د بن  ايد قولنظرية إنكار الاياد  

 فلم علي ا، غمض وركا به، خرب فأُ  عرف اه ركا صاحبه، يف ليس معىن م  ما واحد كل  يف واحد معىن
 نعلمه ما العلل من م  ا، خصت ما العرب خصت لعلةٍّ  كل ا  األُساء": وقال"، ج له العرب نلزل

أنه  نُّ ظَ : أن كل ما يُ ه (291ثعلب  .لميذه أبو العباس أ د بن حيَي يزعم ولذا  ،(4)"  له ما وم  ا
 .املتباي ات اليت .تباين ابلصفاتمن املايدافات ف و من 

 (اجللل داد فزعم أن مع أنه أل  األضه( 328 تابن األنبار  محمد بن القاسم وأنكر الاياد  
   .(العظيم و (اليس  يراد  

يف .فس   ه(286 ت املربدأبو العباس محمد بن يزيد أشار   التباين بني ما يُظن أهنا مايادفاتوإ 
َ اًجا{ قال:  فعط  ِشرعًة على م  ا ، ألن الشرعة ألو ل "قوله .عا : َِلُكل ٍّ َجَعْلَ ا ِمْ ُكْم ِشْرَعًة َوِم  ْ

ويعط  الشيء على الشيء، وإن كا  يرجعان إ  شيء واحد، ، وامل  ا  ملعظمه ومت سِعه الشيء،
إتا كان يف أحدمها خال  لآلخر، فأما إتا أريد ابلقاين ما أريد ابألول، فُعِط  أحدمها على اآلخر، 

 .(5)"ف و خطأ
.عاقب حرو   أنكر لذلكف، ه(347 تابن درستويه عبد هللا بن جعفر  من أعالل هذا املذهبو 

فإن كانوا قد صدقوا يف رواية تلك عن العرب فقد أخطأوا علي م يف أتويل م ما ال جيو  ": وقال ،اجلر
يف جوا  .عاقب ا إبطال حقيقة الل ة، وإفساد "وقال: "، يف احلكمة، فإن .عاقبت خرجت عن حقائق ا

لى ب اء واحد إال أن جييء تلك يف ل وأفْ َعل كعىن واحد كما مل يكو  عال يكون فع   ...احلكمة في ا
 .(6)"فأما من ل ة واحدة فمحاٌل أن خيتل  اللفظان واملعىن واحد ،ل تني خمتلفتني
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الفارسي احلسن بن أ د علي  وأب وهذا التباين قد يكون دقيًقا جًدا، ويوضغ ل ا تلك ما حكاه 
 احلسني هل الل ة وفي م قال: ك ُت كجلس سي  الدولة  َلب، وابحلضرة مجاعة من أه( 377 ت

 سيِ  مخسني اُساً. فتبسم أبو عليخالويه، فقال ابن خالويه: أحفظ لله( ابن 370بن أ د ت
 ؟وكذا وكذا ،والص ارِل ،ا واحداً، وهو السي . قال ابن خالويه: فأين ال ُمَ   دحفظ له إال اُسً أوقال: ما 

 االْسِم والصِ فة. فقال أبو علي: هذه صفات، وكأن الشيخ ال يفرُق بني
 ،كما أنكر .عاقب حرو  اجلر ألهنا َتر  عن حقائق ا  ( الاياد 395وأنكر أبو هالل العسكر   ت

  :أة األُساء ما ي اقض تلك ابدئ الر ويف كتابه التل يص يف معرف ولذا أل  كتابه الش    الفروق(،
لك األسود، والربمشة والربمهة والرنو احللبوب واحللكوك وال ربيب واحلالك واحمللولك، واملسح كك كل ت

 .كل تلك إدامة ال ظر
الصحيغ أن ما يسمى ابملايادفات يفيد كل م  ا معىن ال وأشار ابن .يمية إ  امل ع من الاياد ، ف

نه سي  وصارل وم  د فلفظ السي  يدل عليه إالسي   كما إتا قيل يف  يوجد يف اآلخر غالباً، "
 .(1 "  او دإوامل  د يدل على ال سبة  ،ل يدل على صفة الصرلاألص جمردا ولفظ الصارل يف

تهب بعض ال اس إ  إنكار املاياد  يف الل ة العربية و عم أن كل ما يظن من "قال السبكي: 
املايادفات ف و من املتباي ات اليت .تباين ابلصفات كما يف اإلنسان والبشر فإن األول موضوري ابعتبار 

وأشار السبكي إ  .كل  الفروق ، (2)"والقاين: ابعتبار أنه ابد  البشرة، نسأنه يؤ  ال سيان أو ابعتبار
 بني ما يَُظنُّ أهنا مايادفات

ِت، وقال الشيخ عز الدين بن مجاعة: واحلاصُل أن من َجَعل ا مايادفة نظر إ  احتاِد داللت ا على الذا
به املايادفة يف الذات واملتباي ة يف الصفات، ي ظر إ  اختصاص بعض ا كزيِد معىن، ف ي ُ.شْ  ،ومن ه ع

 املتكافٍة. :وُساه ،ا آخرقال بعض املتأخرين: وي ب ي أن يكون هذا قسمً 
من هذا ال وري  فإنك إتا  صلى هللا عليه وآله وسلموأُساُء رسول هللا  ،قال: وأُساُء هللا .عا 

 .(3 الصفات قلت: إن هللا غفور رحيم دالة على املوصو  هبذه
كل الكلمات ُتلك اتث اً "وي قل أ د خمتار يف "علم الداللة" عن عامل ُساه "ستورك" قوله: 

"، ويرا محمد نور الدين كاملة  عاطفياً كما ُتلك أتث اً إشارايً، ووذا فمن املستحيل أن جتد مايادفاتٍّ 
حقيقت ا الل وية إ  جماالت  مراعاة الداللة األسلوبية وال فسية واإلحيائية َتر  ابأللفاظ عنامل جد أن 

غ  ل وية ال هكن ضبط ا كقاييس اثبتة، كاالنطباري الذايت، واإلحياء الروحاين، وال شوة الوجدانية... 
 .(4 ال ن كر إيقاري الاياد  إنكاراً اتماً، وإمنا نضي  دائر.ه

                                                           

 .423 /20جمموري الفتاوا (1 
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 حديث األحرف السبعة: من أهم األدلة اليت اعتمدها القائلون ابلرتادف:
كي  يستقيم   القائلون إبنكار الاياد  أمامه حائرين، وأراه أضع  األدلة  إت  قد وقف

  اختالفًا كق ًا؟ هوقد اختل  أهل العلم يف ف ماالستدالل به 
مدلول هذا  وم  م من ال يراه، وم  م من أمهه وأغمهمف ول العدد سبعة، يرا من فم  م 

أن املراد ابلسبعة الكقرة يف اآلحاد، ورد ابن  مقاًل يراه( 1332 تالقاُسي جمال الدين العدد، ف
اجلزر  تلك، ورأا أن السبعة مقصودة، ونقل الطاهر بن عاشور تلك عن اجلم ور كما نقل أن 

فيه سبع قراءات،  املراد عدل وجود  ايدة على سبع قراءات يف املوضع الواحد ال أن كل موضعٍّ 
  السبعة عبارة عن مايادفات، وقد نُِقل حنو واعتمد بعض م على هذا احلدية، فزعموا أن األحر 

هذا القول عن مجع من العلماء، وأظن أن ال قل .عو ه الدقة ويفتقر إ  التحقي  يف قول كل واحد 
ه( 794م  م، وحتقي  تلك له موضع آخر، ولك  ا نورد شيًٍا من هذا ال قل، فقد تكر الزركشي  ت

 األقوال يف معىن األحر  السبعة، وقال: 
َعُة أَْوُجهٍّ ِمَن اْلَمَعاين اْلُمت ِفَقِة اِبأْلَْلَفاِظ اْلُمْ َتِلَفِة حَنَْو أَْقِبْل َوهَ “ ُلم  َو.َ َعاَل َواخْلَاِمُس: اْلُمرَاُد َسب ْ

ْر َوأَْمِ ْل َوحَنْوِِه وََكاللَُّ اِت ال يِت يف ُأ  ٍّ َوحَنِْو َتِلكَ  ْل َوَأْسررِْي َوأَْنِظْر َوَأخِ   .َوَعجِ 
َا لَُ اٌت أِلَن  " :قَاَل اْبُن َعْبِد اْلرَب ِ  َوَعَلى َهَذا اْلَقْوِل َأْكقَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم َوأَْنَكُروا َعَلى َمْن قَاَل ِإهن 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم َأحَ   ُ ُب لَُ ًة بَ ْعَضَ ا بَ ْعًضا َومُحَاٌل َأْن يُ ْقرَِئ ال  يبُّ َصل ى ا ًدا بَِ ْ ِ لَُ ِتِه َوأُْسِ َد اْلَعَرَب اَل .ُ رَكِ 
َعةِ   َعْن ُأيَبِ  ْبِن َكْعبٍّ أَن ُه َكاَن يَ ْقَرأُ: َُكل َما أضاء وم مشوا فيه{ َسَعْوا ِفيِه قَاَل فَ َ َذا َمْعىَن الس ب ْ

َ َة َواْبُن َوْهبٍّ اأْلَْحُرِ  اْلَمْذُكورَِة يف اأْلََحاِديِة ِعْ َد مُجُْ وِر أَْهِل اْلِفْقِه َواحْلَِديِة ِم  ْ  ُ ْم ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ
ا َحْرٌ  َومُحَم ُد ْبُن َجرِيرٍّ الط رَبِ ُّ َوالط َحاِو ُّ َوَغْ ُُهْم َويف ُمْصَحِ  ُعْقَماَن ال ِذ  أِبَْيِد  ال  اِس ِم  ْ َ 

 .(1)"واحد
ق ًا يف تلك، وما هكذا نسب ابن عبد الرب هذا القول إ  أكقر أهل العلم... وأظ ه .عجل ك

أكقر ما ي سب املرء شيًٍا إ  أحد قال معاين مشايكة بي ه وبني غ ه، فظن الرأيني متطابقني، وهذا 
حيتا  إ  حتليل أوسع، ف  اك ملحوظات كق ة حول تلك، فال ي ول ك األُساء اليت نعظم ا يف 

قالوه، وك ت قد حاولت .قدمي هذه املسألة الدقيقة  فإنك ال .عدل أن جتد ملحوظة حول معظم ما 
، ولكن ل97-94حتليل عمي  حول هذا احلدية مع طاليب يف الكلية العليا للقرآن الكرمي بني س ة

 .َدَرس تلك دون احتفاظ مين ومن الطالب كا دو ه وهللا املستعان
ه ا  وال حتسبين أ.عاظم ع دما أقول لك: ال ي ول ك كقرة األُساء املبجلة من أكابر العلماء 

فإن هذه املسألة قد  لت من علمائ ا ما  لت حىت نقلوا عن ابن حبان أنه تكر يف املسألة مخًسا 
 وثالثني قواًل، وقال في ا ابن اجلزر : 

                                                           

 . (220 /1الربهان يف علول القرآن   (1 
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ُر ِفيِه َوأُْمِعُن ال  َظَر ِمْن نَ يِ  ٍّ َوَثاَلِثنَي َسَ ًة َحىت  " ُ َواَل  ِْلُت َأْسَتْشِكُل َهَذا احْلَِديَة َوأَُفكِ   ُ فَ َتَغ ا
  ُ  .(1)"َعَلي  ِكَا ُهِْكُن َأْن َيُكوَن َصَوااًب ِإْن َشاَء ا

وأردت من هذا أن االستدالل ابحلدية ال يساعد على قول من يقول أبن األحر  السبعة 
 .مايادفات سبع

إ  ، مث ما لبة أن انتبه بعض م  سبعوقد رد َد بعض م أن املراد ابألحر  السبعة مايادفاتٍّ 
 اجملا فة يف القول بذلك، فقال ابن عطية:خطر 
فأابع هللا .عا  ل بيه هذه احلرو  السبعة وعارضه هبا جربيل يف عرضا.ه على الوجه الذ  فيه "

أبن يكون « فاقرؤوا ما .يسر م ه»اإلعجا  وجودة الوص ، ومل .قع اإلابحة يف قوله عليه السالل: 
بدل اللفظة من بعض هذه الل ات جعل ا من .لقاء نفسه. ولو كل واحد من الصحابة إتا أراد أن ي

كان هذا لذهب إعجا  القرآن وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حىت يكون غ  الذ  نزل من ع د 
وإمنا وقعت اإلابحة يف احلرو  السبعة لل يب عليه السالل ليوسع هبا على أمته، فقرأ مرة أليب  كا  ،هللا

 .(2)"اهللا علي ما، ومرة البن مسعود كا عارضه به أيضً  عارضه به جربيل صلوات
 الرتادف:ل املفردات اللغوية أيىب استعمايف )اإلعجاز( البياين 

من أهم أدلة القائلني بعدل الاياد  أن القول به ال يُبقي لإلعجا  البياين يف استعمال املفردات 
الاياد  ورأا م كرو كلمةٍّ ما دون كلمةٍّ أخرا، مكاً   إت ال بد أن .ظ ر الدقة القرآنية يف استعمال  

يقتضي التكرار دون فائدة، والقرآن الكرمي م  زه عن تلك... وقد أتيت الكلمة يف القرآن فيظن أنه 
املرء أهنا مرادفة لكلمة أخرا وردت يف القرآن الكرمي، وحقيقة األمر أهنا .فيد معىن ال يوجد يف 

فعلى املفسر مراعاة االستعماالت والقطع بعدل الاياد  ما : "الكلمة األخرا ولذا قال الزركشي
ت املور إ  ن املور احلركة كان .قريباإ (9 الطور:يول ُتور السماء موراتا قال القائل إف، "(3 "مكنأ

 .(4 ..."حركة خفيفة سريعة
لفت ال ظر وهذا دليٌل مستقيٌم ابدئ الرأ ، وما  ال  اجةٍّ إ   ايدة حترير لك ين ي ب ي أن أ

إ  أمرٍّ خط ٍّ يف هذا الباب  فإن كق ًا من نفاة الاياد  يسارعون إ  املبال ة يف بيان الفروق بني 
، وجعلوا هذه الفروق من أهم -وهذا اصطالحي اخلاص–الكلمات اليت . تمي إ  الاياد   اللني( 

اين املسارعة إ  .دبيجٍّ فرقٍّ مظاهر اإلعجا  البياين، ومشكلة كق ٍّ من املتكلمني يف اإلعجا  البي
مدعى بني هذه الكلمة و.لك دون االست اد إ  ركنٍّ وثي ٍّ من األدلة، كما .را فيمن يقرر الفرق 

 بني: ال ور والضياء، وبني الصول والصيال.
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وإتا كانت س ال ال قد قد  لت اإلعجا  العلمي للتكل  البني يف مواضع م ه، فإنك جتد 
يف اإلعجا  البياين  إت يتعجل املتعجلون فيظ رون يف الفروق بني املفردات ما األمر تا.ه بل أعظم 

ي فون به وجود املايادفات، فايا الوضوع يف بعض ا، و.ٍن من الققل والتكل  وانعدال التحقي  
يف كتابه حول  -وفقه هللا–والضبط يف مواضع أخرا، ولو راجعت ما تكره محمد نور الدين امل جد 

 بني: آ.ى وأعطى، وبني جاء وأ.ى لعجبت من عدل االطراد فيما يقرر من قواعد على الفرق مقاًل 
 -وفقه هللا–أنك .شعر بضع  .لك الفروق، وعدل است ادها على ركنٍّ شديد من التقعيد، فار.ضى 

أن يكون الفرق بني األجر والقواب أن األجر مقابل العمل، والقواب  ايدة، وحاول أن يطب  تلك، 
َلِل ِذيَن َأْحَسُ وا احْلُْسىَن َو اَِيَدٌة{ ر فيما أورده من أمقلة، فمن تلك ُتقيله بقوله .عا : فلم يظ 
 قال: "فكأن احلسىن أجر، والقواب ما  اد على تلك".  [26]يونس: 

فقلب الطر  فيما تكر. أوال .راها جمرد دعوا غ  مطردة؟ فقد سلك أسلوب الفروق املتعددة 
لضابط، فذكر مقاًل أن األجر على األعمال، والقواب على األعمال واألقوال، ومل ع د عدل اطراد ا

 -وفقه هللا–أر ب ظر  القاصر إال ضعًفا يف إيراد فرق واضغ عليه أاثرة من علم، ولقد شعر بذلك 
ف تم بقوله: "وإن صحت هذه الفروق بني األجر والقواب فال هكن عدمها من املايادفات، وإال 

ا بني اللفظني من عمول القواب يف اخل  والشر، وخصوص األجر ابل فع دون الضر، فحسب ا م
، مث .كلم عن اجلزاء، وحاول أن ه ع أن .كون هذه الكلمة (1)في رجان بذلك من حيز الاياد "

مرادفة لكلمة "ثواب"، وتكر أن ثالث كلمات كعىن ال قص: أِلت ع د عبس، وهضم ع د هذيل، 
 وخبس ع د   .

َر أبن ال سبة الل وية للقبائل  اجة إ  مزيد حتقي ، وحسبك أن .را  وهك ك أن .عقب فتذَكِ 
أنه نسب كلمة  غرال( أو  عك ( حلم  كأهنا انفردت هبما، واألمر غ  تلك، ولقد قرر أنه ال 

ه أورد .راد  يف القرآن الكرمي، وهو يعين الاياد   الصلب( أ  يف الل ة  الل جة( الواحدة، ولك 
 مايادافات يف ل ات عربية خمتلفة كما رأيت.

والتحليل الل و  الذ  حاوله لبيان الفرق يظ ر عليه الضع  يف مواضع كق ة، وما أورده يف 
نظر  ال ير.قي إ  حيز الربهان يف م ع الاياد  مع أين ال أقول بوقوري الاياد  يف القرآن بل ما 

غ  أن تلك ال  -وفقه هللا–رائع الذ  قال به فضيلة الدكتور  لت مايدًدا، وإين ال أنكر اجل د ال
 -وفقه هللا–ه عين من الشعور  اجة اجلانب التطبيقي ملزيد من التدبر والصقل، كما أن ميل املؤل  

إ  أن األحر  السبعة ُتقل الاياد  قوٌل دفعه عدل الايو  واإلمعان يف املسألة، وإن قال به مشاه  
 .من أهل العلم
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    أسماء هللا الحسنى ليست مترادفة:

وب اء عليه حة ال زايل على ض  رورة .دبر معاين أُساء هللا احلس  ىن مع اعتقاد نفي الاياد  في ا حية 
ألن األسامي ال .راد حلروف ا وخمار   ،ف ذه األسامي وإن كانت متقاربة املعاين فليست مايادفةقال: "

 .(1 "ذا أصل ال بد من اعتقادهأصواهتا بل ملف وماهتا ومعاني ا ف 
وقد أنكر وال يعين ما .قدل إنكار الاياد  ابلكلية كما س  ب  .قريره، ويل ص ابن القيم تلك بقوله: "

وهذا الذ  قالوه ص       حيغ ابعتبار الواض       ع الواحد ولكن قد يقع ...كق  من ال اس الاياد  يف الل ة
ويس   ميه الواض   ع اآلخر ابس   م غ ه  ،مى ابس   مأحدمها املس    يس   ميالاياد  ابعتبار واض   عني خمتلفني 

 .(2 "ويشت ر الوضعان ع د القبيلة الواحدة وهذا كق 
ومن هذه القاعدة القائلة بعدل الاياد  ي تج التفس    البياين، واإلعجا  البياين الذ  يفتغ ابابً واس  عاً 

 للتدبر القرآين.
 

 مما ي نغص على القول بعدم الرتادف:
التقارب الكب  بني الكلمات مع استعمال كل م  ا موضع  :دل الاياد ي  ص على القول بع

 اآلخر يف آايت متعددات، فعلى سبيل املقال: 
َ اُه َوأَْهَلُه ِإال  اْمرَأَ.َُه َكاَنْت ِمَن ل هللا عن لوط عليه السالل:  د صي ة  أفعل( يف قو  ََفَأْ َي ْ

ْرَ َها ِمَن اْلَ اِبرِيَن{ ]ال مل: َفََأ َْ : هل، وقو [83اْلَ اِبرِيَن{ ]األعرا :  َ اُه َوأَْهَلُه ِإال  اْمرَأََ.ُه َقد   [57ي ْ
َ اُه ُحْكًما يف قوله:  (فع ل فجاءت ه ا صي ة  أفعل( يف بيان  ا.ه، لك  ا وجد  صي ة  ََوُلوطًا آ.َ ي ْ

َ اُه ِمَن اْلَقْريَِة ال يِت َكاَنْت .َ ْعَمُل اخلَْ  ُْم َكانُوا قَ ْوَل َسْوءٍّ فَاِسِقنَي{ ]األنبياء: َوِعْلًما َوَ  ي ْ ، [74َباِئَة ِإهن 
َ اُه َوأَْهَلُه َأمْجَِعنَي{ ]الشعراء:  ي ْ  .[170َفَ َ ج 

َ اُه َوال ِذيَن َمَعهُ يف اْلُفْلِك ويف قصة نوعٍّ عليه السالل  د صي ة  أفعل( يف قوله:  بُوهُ َفَأْ َي ْ ََفَكذ 
بُوا ِناَي.َِ ا إِ َوأَْغَرقْ َ ا ال   ُْم َكانُوا قَ ْوًما َعِمنيَ ِذيَن َكذ  َ اُه َوَمْن َمَعُه يف اْلُفْلِك ، [64{ ]األعرا : هن  َفََأْ َي ْ

َ اُه َوَأْصَحاَب الس ِفيَ ِة َوَجَعْلَ اَها آيًَة لِْلَعاَلِمنَي{ ]الع كبوت: ، [119اْلَمْشُحوِن{ ]الشعراء:  َفََأْ َي ْ
15] ،  

َ اُه َوَمْن َمَعُه يف اْلُفْلِك  ا  د يف الوقت تا.ه صي ة  فع ل( يف قوله: ولك  ي ْ بُوُه فَ َ ج  ََفَكذ 
بُوا ِناَي.َِ ا فَاْنظُْر َكْيَ  َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْ َذرِيَن{ ]يون  ،[73س: َوَجَعْلَ اُهْم َخاَلِئَ  َوَأْغَرقْ َ ا ال ِذيَن َكذ 

 يه السالل: ومقل تلك يف قصة هودٍّ عل
بُوا ِناَي.ِ َا ف جد صي ة  أفعل( يف قوله:  َ اُه َوال ِذيَن َمَعُه ِبَرْ َةٍّ ِم  ا َوَقطَْعَ ا َداِبَر ال ِذيَن َكذ  َفََأْ َي ْ

  ،[72َوَما َكانُوا ُمْؤِمِ نَي{ ]األعرا : 
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َ ا د صي ة  فع ل( يف قوله: لك  ا و  ُهوًدا َوال ِذيَن آَمُ وا َمَعُه ِبَرْ َةٍّ ِم  ا  ََوَلم ا َجاَء أَْمُرَ  َ  ي ْ
{ ]هود:  َ اُهْم ِمْن َعَذابٍّ َغِليظٍّ  .[58َوَ  ي ْ

ن اك م  جن   ََوِإْت وجاءت الصي تان يف مكان واحد .عب ًا عن  اة بين إسرائيل حية قال هللا:  يـ 
وَن أَبْ َ اءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َويف َتِلُكْم َباَلءٌ ِمْن َربِ ُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوءَ اْلَعَذاِب يَُذ ِ ُ 

ن اك م  ( َوِإْت فَ َرقْ َ ا ِبُكُم اْلَبْحَر 49َعِظيٌم    .[50، 49َوَأْغَرقْ َ ا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم .َ ْ ظُُروَن{ ]البقرة:  ف أ جن  يـ 
 مرة. 31، وقد .كررت هذه الصي ة كتااًب مستقاًل ولست ه ا بصدد التتبع فإن تلك يستح   

 الفارسي وابن جين والقول ابلرتادف: 
اباًب أُساه: .القي املعاين على اختال   (1)أثبت ابن جين عن أستاته الفارسي الاياد ، فعقد

 : األصول واملباين، ومق ل لذلك، وفص ل مبيً ا وجه كل ما تكره، فمما أشار إليه .القي املعاين يف
 .( ف و   فُ ُعل ( من َخل قْت الشيء أ  م لسته وم ه ص رة َخْلقاء للملساءقووم:  ُخُل  اإلنسان

ر له ورُ.ِ ب عليه وم ه  ،أنه أمر قد استقر  و ال ع ه الشكفك، ومع اه أن ُخُل  اإلنسان هو ما ُقدِ 
 ،وقد كقرت فِعيلة يف هذا املوضع، لة م ه واخلِليقة َفِعي ،قووم يف اخلرب:  قد فرغ هللا من اخلَْل  واخلُُل (

( على أمر ثبَت عليه كما يُطبَع الشيء  الطبيعة( وهي من طبعت الشيء  أ  قر ر.ه: وهو قووم
وم  ا   الَ ِحيتة ( وهي َفِعيلة ، كالدرهم والدي ار فتلزُمه أشكاله فال هك ه انصرافه ع  ا وال انتقاله

: هذا من حَنَتُّ وهذا من فال حيتة كاخلليقة ،ر ر.ه على ما أرد.ه م هسته وقمن حَنَتُّ الشيء أ  مل  
ألن طبع الدرهم وحنوِه ضرب   وم  ا   ال ريزة ( وهي فعيلة من َغَر ت كما قيل وا طبيعة، خل قت

( يبةوم  ا  الَ قِ ، وتلك استكراه له وغمز عليه كالطبع .من َوُْسه و. ريزِه ابآللة اليت .قبِ ت عليه الصورةَ 
( وتلك أن الطبع ال بد  معه من وم  ا  الضريبة، وهي َفعيلة من نَ َقبت الشيء وهو حنو من ال ريزة

وم  ا ، ه( هي َفِعيلة من حَنَْزت الشيء أ  دققتوم  ا  الَ ِحيزة، الضرب لتقبت له الصورة املرادة
استقر  أمر قد سكن إليه و  وتلك أن َخَل  اإلنسان، ن( هي َفِعيلة من سجا يسُجو إتا سك السِجي ة

( من َطر قت الشيء أ  وط أ.ة وتل لته وهذا هو معىن ضربته ونقبته وغر .َه وحنت ه وم  ا  الطريقة، عليه
وم  ا  السجيحة( وهي َفعِيلة من َسِجغ  ،ألن هذه كل ا رايضات و.دريب واعتمادات وهتذيب

. وليس على اإلنسان من طبعه ُكْلَفة و.ذ للت د قر ت واطمأَنت فسِجحتوتلك أن الطبيعة ق  ُخُلقه
 : ما يتعاطاه ويتجش مه قال حس انوإمنا الُكْلَفة في

 .. إن الرجال َتُوو َعْصب و.ذكِ  ( .  َتُروا الت اُجَؤ وامُشوا ِمْشيًة ُسُجحاً  
  م لى ُسرُجوجة واحدة وَمرِن واحد  وم: هم عوقال األصمعي: إتا استوت أخالُق القول قيل 
والتقاؤمها أن  .: فعلولة من لفظ الَسرْ  ومع اههذا( فسرجوجة: ِسْرجيجة وهي ِفْعليلة من لمن يقو 

له ويزيل اعتال ف و ابملعىن عائد إ  ، ف و من .قومي األمر .له وَمَيلهالَسرْ  إمنا أريد للراكب ليُ َعدِ 
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اهبة واملقاَربة. واملرِن مصدر كاحلِل  صفات .ُؤتن ابملشالَ حيتة والسِجي ة واخلليقة ألن هذه كل  ا 
.   من مارِن األَْن  ِلما الن م ه. وهو ع دعلى الشيء إتا ألَفه َفاَلَن له والفعل م ه َمَرن ،والِكذب
ا عائد إ  أصل الباب أال .را أن اخلليقة والَ ِحيتة والطبيعة والسِجي ة ومجيَع هذه املعاين ف و أيضً 

فالن يقرأ : الَسِليقة( وهي من قوومم  ا ، ْل  واملالي ة واإلصحاب واملتابعةاليت .قد مت .ؤِتن ابإل
احلت  و  ،أنه إتا حتات  الن و الت ِشد .هوتلك  ،ابلسليقية أ  ابلطبيعة. و.ل يص تلك أهنا كال حيتة

 [19حزاب: ََسَلُقوُكْم أِبَْلِسَ ةٍّ ِحَدادٍّ{ ]األ :. وم ه قوْل هللا سبحانهكال حت ومها يف غاية القرب
كرمي الِ َجار : فالن  مل حوت احملتوت أال .راهم يقولون. وهذا هو نفس املعىن يف الشيء اأ   لوا م كم

. والَ ْجر وال حت واحلت  والضرب والدق  والَ ْحز والطبع واخلَْل  وال ْر  والسل  والَ ْجر أ  األصل
  .كله التمرين على الشيء و.ليني القوا  لُيْصِحب وي جذب

فاَعجْب للط  ص ع البار  سبحانه يف أْن طََبع ال اس على هذا وأمك  م من .ر.يبه و. زيله  
  ، وختم بقوله: وهداهم للتواضع عليه و.قريره

اخلَِليقة من   ر ل ق ( والسج ية من   س   و ( والطبيعة من   ط ب ري ( وال حيتة من   
ل ق ( والضريبة من   ض رب ( ن ع ت ( وال ريزة من   غ ر   ( والسليقة من   س 

  ن   ر ( والسجيحة من   س   ع ( والُسرُجوجة والِسْرِجيجة من   س ر   ( والِ جار من 
رِن من   ل ر ن (

َ
 . فاألصول خمتلفة واألمقلة متعادية واملعاين مع تي ك متالقة وامل

التالقي يف املعاين، وكالل ابن جين ال يظ ر م ه أن يرا الاياد  الصلب، وإمنا يرا التداخل و 
ا وي ب ه عليه ولذا قال: " وُيَسرُّ كا حُيضره خاطرُه كان أبو علي ر ه هللا يستحسن هذا املوضع جد 

وهذا ابب إمنا جُيمع بني بعضه وبعض من طري  املعاين جم رَدًة من األلفاظ وليس كاالشتقاق  ،م ه
َب ة على بعضالذ  هو من لفظ و  ايَن غ  ذا إمنا يعت   فيه الفكُر املعوه ،احد فكأن بعضه َم  ْ
. فتفط ن له وأتن  جلمعه فإنه يؤنقك  و أشر  الص عتني وأعلى املأخذينف ،م ب ته علي ا األلفاظُ 

ما .ق  حتته  -عز  اُسه  -ويُِفئ عليك ويبسط ما جتع د من خاطرك ويُريك من ِحَكم البار  
إتا عرب عن  -ر ه هللا  -وكان أبو علي ، ضانُه ونواحيهو.سلِ م لعظم الص عة فيه وما أُوِدعَتْه أح

معىن بلفظ ما فلم يف مه القارئ عليه وأعاد تلك املعىن عي ه بلفظ غ ه فف مه يقول : هذا إتا 
 "رأا اب ه يف قميصٍّ أ ر عرفه فإن رآه يف قميص كحلى مل يعرفه
ولذا حة  أن يتفطن  -ا هللار  م-ويظ ر يل ما قرر.ه من الدقة الل وية البن جين وشي ه 

املرء ملوضع التالقي بني الكلمات غ  املشتقة كما ي ب ي أن يتفطن ملوضع التفارق، مث قال: "حفظ ا 
 .(1)ساتجة، وقمش ا محطوبة هرجة، ف عوت ابح م ه"

 :م والرتادفالبيان القرآين العا  احلكيم احملك  
                                                           

: اوِْرَجةُ و  ،هرجة: اوِرُْ : الضعي  من كل شيءأ  مجعت مجع احلطب وهو العود اليابس، و : محطوبة، و الَقْمش مجع الشيء من ه  ا وه  ا (1 
 . : ِهرَ ٌ واجلمع ،الَقوُس الل يِ  ة



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 460
 

 

 اجملدمن أسباب جمرد عبة واست واء، وهو ويظ ر يل أن الاياد  مصدر قوة وثراء، وليس 
ومن ، خالفًا للدكتور اخلفاجي الذ  جعله من معوقات الايمجة ا ائفً  ثراءً تلك ليس فاحلقيقي لل ة، 

يوسع طرائ  التعب ، وي قذ من العي واإلرات  واحلصر يف الكالل، ويوسع يف البحة عن أنه فوائده: 
وشرحه  البيضاو وتكر والتزين يف الكالل،  ، ومن فوائده التف ناألمجل واألنسب ابملقال لفظًا أو معىن

قد .كون من واضعني كقبيلتني وضعت كل واحدة م  ما لفظة .دل على أن املايدافات السكيب 
 :أفادت واحدٍّ  من واضعٍّ معىن أراد.ه، وقد .كون 

ني أو عسر أ  الطرق إ  اإلخبار عما يف ال فس فإنه ركا نسي أحد اللفظ.كق  الوسائل  -
عليه ال ط  به وقد كان بعض األتكياء يف الزمن السال  ألقغ فلم حيفظ عليه أنه نط   ر  

 الراء ولوال املايادفات .عي ه على ما قصده ملا قدر على تلك.
 .(1) أ  يف سلوك طرق الفصاحة وأساليب البالغة يف ال ظم وال قر والتوسع يف محل البديع -

 
الترادف في االصطالح الشرعي القرآني مع داللة كل من اللفظين  قاعدة: قد يوجد ما يشبه

 على معنى مستقل ال يدل عليه اآلخر:

قد ورد ابس      تعماوما على س      بيل الاياد  والتوارد وورد "الش      رري ف وتلك كلفظيت: اإلهان، واإلس      الل
 ا من كان فأخرجقوله .عا   وورد على س          بيل التداخل أما الاياد  ففي ،على س          بيل االختال 

وأما االختال  (، 36-35 الذارايت:في ا من املؤم ني فما وجد  في ا غ  بيت من املس              لمني
ومع اه استسلم ا  (14 احلجرات:قالت األعراب آم ا قل مل .ؤم وا ولكن قولوا أسلم افقوله .عا  

هرا ابللس           ان يف الظاهر فأراد ابإلهان ه  ا التص           دي  ابلقلب فقط وابإلس           الل االس           تس           الل ظا
 .(2 ..."واجلوارع

 
 ركائز يف سبيل حترير حمل النزاع:

جماالً  هالقول بفرقٍّ ظاهرٍّ جوهر  .ظ ر م ه آاثر االستقراء لل ة وفق  ا ما  ال بعيًدا، وأحسبو 
 :البحة هذا ركائز يساعدن يف أتسيسضع وسأ رحًبا لزايدة الفكر والتدبر،

يف القصة  بادل املوضعي بني صيغة )فع ل( و )أفعل(هذا الت :الركرية األوىل: قد يقول قائل
 الواحدة يدل على الاياد ، واالستعمال املتعدد للتف ن احملض. 

التف ن يف االستعمال إبدارٌي لفظي دون وجود داريٍّ مع و ٍّ واضغ، وال شك أن وتلك يعين أن 
بالغة، فليس الداعي مجال الكالل والكلمة، وظ ور إبداع ما يشكل جزًءا من معاين الفصاحة وال

 : -ر ه هللا–املع و  هو العامل احلاسم يف إيراد الكالل، ولذا قال السيوطي 
ُفرَا  .. ُحُروفُُه َكُ ْعُ عٍّ َواْسَتْشَزرَا.َفَصاَحُة اْلُمْفَرِد َأال  .َ   ْ

                                                           

 . (241 /1اإلهبا  يف شرع امل  ا   (1 
  .1/116إحياء علول الدين  (2 
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 .. َك "فَاِ ًا َوَمْرِسً ا ُمَسر َجا".َوفَ ْقُدُه َغرَابًَة َقْد أُْرجِتَا
فإن تلك دليٌل على عدل الاياد   فإن استعمال  ابلعكس؛ :: وقد يقول قائلثانيةالركيزة ال

صي تني يف قصة واحدة بل يف مكانٍّ واحد كما يف آييت بين إسرائيل يدل على أهنما يشايكان يف 
معىن عال، مث لكلٍّ م  ما معىن دقيًقا ال يوجد يف اآلخر  وهو ما يُظ ره مجال التدبر، ويفتغ هللا فيه 

حية جاءت بصي ة  أفعل( مقصودة وال ي ب ي أن حيل مكاهنا  فع ل(، ف جيال جياًل بعد جيل، ل
، وي  ص على هذا التفك  أنه يقتضي -ر ه هللا–وهذا قريٌب ٍا قاله ابن األعرايب  والعكس كذلك،

فإن الفارق  عدل وقوري التحد  البياين لعدل ظ ور الفرق ع د السامع احلذق لف ون العربية، وكما .را
بني صي ة  فع ل( وصي ة  أفعل( ال يظ ر جبالء، وال  د علماء فقه العربية قد وضعوا قانوً  واضًحا 

 لذلك كما وضعوا للفاعل واملبتدأ واخلرب مقاًل قوانني ال .ت ل .  
 : القول ابلتفنن، واجلمال اللفظي ال يعين جواز وضع كلمة مكان مرادفتها؛الركيزة الثالثة

 رورة احملافظة على كلمات هللا دون أدىن حتري  كلمي أو مع و .  لض
يف القرآن اجمليد عدم جواز إبدال كلمة  املرتادف ينغص على القول بوجودالركيزة الرابعة: 

بكلمة، وإنزال القرآن حكيًما حمكًما أحسن احلديث يف كلماته وبيانه وأسلوبه وآًيته، وترتيب 
يم حق ا ُيول بني املرء وبني أن يقول بوجود الرتادف الصلب يف سوره، وإن هذا املانع لعظ

 القرآن الكرمي، فاألصل يف الكلمات القرآنية التباين النسيب يف املعىن، وعدم الرتادف الكامل.
وما ذ ك ر أنه مرتادف يف القرآن فيمكن أن نعده من أشباه الرتادف وال ندخله يف الرتادف 

من التعاطب: الدقة الداللية، والتعاطب العام، ومث ل العسكري  الصلب، فنفرق بني مستويني
 لذلك ابللب والعقل فقال: اللب وإن كان هو العقل إال أنه يفيد خالف ما يفيد قولنا العقل.

وكأن الزركشي كان مايدًدا  ما يظهر ابدئ الرأي أهنا مرتادفات، ولذا ال بد من التفريق بني
َعْطُ  َأَحِد اْلُماَيَاِدَفنْيِ َعَلى اآْلَخِر أَْو َما ُهَو  "ق ل وذا ال وري فقال: يف إثبات الاياد  الصلب، وم

َا حَيُْسُن اِبْلَواِو ، َقرِيٌب ِمْ ُه يف اْلَمْعىَن َواْلَقْصُد ِمْ ُه الت ْأِكيدُ  يُء ِعْ َد اْخِتاَلِ  الل ْفِظ َوِإمن  َا جيَِ َوَهَذا ِإمن 
َوَيْكقُ ُر يف اْلُمْفَرَداِت َكَقْولِِه: ََفَما ، َكَقْولِِه: ََأْوَ  َلَك فََأْوَ . مُث  أَْوَ  َلَك فََأْوَ {  َوَيُكوُن يف اجْلَُملِ 

ُِ  َوَما َضُعُفوا َوَما استكانوا{ وقوله: َفال خيا  ظلما وال هضما{ ، َوَهُ وا ِلَما َأَصاهَبُْم يف َسِبيِل ا
{، وله: َمث عبس وبسر{وق، َال َتا  دركا وال َتشى{  ُِ َا َأْشُكو بَ قِ ي َوُحْزين ِإَ  ا ، َوقَ ْولِِه: َِإمن 
َوقَ ْولِِه: َاَل .َ َرا ِفيَ ا ، َوقَ ْولِِه: َوََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَ  َمْرمَيَ َوُروٌع ِمْ ُه{، وقوله: َال .بقي وال .ذر{

ُ  َواأْلَْمُت ِكَْعىَن َواِحدٍّ َوِقيَل: اأْلَْمُت َأْن يَ ْ ُلَظ َمَكاٌن َويَرِق  َمَكاٌن ِعَوًجا َواَل أَْمًتا{ قَاَل اخْلَِليُل: اْلِعوَ 
، َوقَ ْولِِه: َأَ   اَل َنْسَمُع ِسر ُهْم و واهم{، قَاَلُه اْبُن فَاِرسٍّ يف "اْلَمَقايِيِس" َوُهَو رَاِجٌع ِلَما قَاَلُه اخْلَِليلُ 

َوفَ ر َق الر اِغُب َبنْيَ ال ِ َداِء ، وقوله: َإال دعاء ونداء{، وم  اجا{وقوله: َلكل جعل ا م كم شرعة 
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َعاُء اَل َيَكاُد َوالدَُّعاِء أبَِن  ال ِ َداَء َقْد يُ َقاُل ِإَتا ِقيَل "اَي" َأْو "أاََي" َوحَنَْوُه ِمْن َغْ ِ َأْن ُيَضم  ِإلَْيِه ااِل  ْسَم َوالدُّ
 .(1)"َمَعُه ااِلْسُم حَنَْو: اَي ُفاَلنُ يُ َقاُل ِإال  ِإَتا َكاَن 

أقرب إ  أن .كون من شبه املاياد  ال من املاياد   -ر ه هللا–أكقر األمقلة اليت استدل هبا و 
 مجال البيان القرآين. رُ ظ ِ ل .ُ االصلب فيما يظ ر يل، وال .عدل أن جتد بي  ا فروقًا يف املعىن واالستعم

قوله .عا : ََفَما َوَهُ وا ِلَما َأَصاهَبُْم يف  ذه الفروق الدقيقة  ففيهتبني فاستمسك كقالٍّ م  ا ل
ُِ  َوَما َضُعُفوا{ ]آل عمران:  متقارابن .قارابً »ففرق بني الوهن والضع ، مع أهنما  ،[146َسِبيِل ا

م قريبًا من الاياد   فالوهن قلة القدرة على العمل وعلى ال  وض يف األمر وفعله، والضع  بض
، وع د  يف التفري  بي  ما أوجٌه أخرا، فالوهن يطل  على (2 «الضاد وفتح ا ضد القوة يف البدن

َقَاَل َربِ  ِإين ِ الضع  الداخلي املاد  وال فسي، ويدل على أنه الضع  الداخلي املاد  قول هللا: 
{ ]مرمي:  وحس ه –أ د  ، وع د[14ْهنٍّ{ ]لقمان: ََ ََلْتُه أُمُُّه َوْهً ا َعَلى وَ ، [4َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِ 

 آلهقال رسول هللا صلى هللا عليه و  :عن ثوابن مو  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال -األر ؤوط
اي  :قل ا ((يوشك ان .داعى عليكم األمم من كل أف  كما .داعى اآلكلة على قصعت ا  : سلمو 

ولكن .كونون غقاء ك قاء السيل ي تزري امل ابة  ،ٍذ كق أنتم يوم   :قال ؟رسول هللا أمن قلة ب ا يومٍذ
  ((.حب احلياة وكراهية املوت   :قال ؟وما الوهن :قل ا ((من قلوب عدوكم وجيعل يف قلوبكم الوهن

وأما الضع  ف و عال فيطل  على كل قلة قوةٍّ أو عدم ا أو ا دايد سلب بقاايها سواء أكان 
 ة أل ال فسية أل االجتماعية.تلك من ال احية البدنية أل املالي

ومن أمقلة تلك أن ال صب هو: التعب واملشقة اليت .صيب امل تصب ل مر املزاول له، والل وب: 
ما يلحقه من الفتور بسبب ال صب، فال صب: نفس املشقة والكلفة، والل وب: نتيجته وما حيدث 

 .م ه من الكالل والفاية
وتوسيع املدارك يف هذه القضية للنظر يف متعلقات ينبغي متتني البحث الركيزة اخلامسة: 

لننظر يف الرتادف  املفرداتترادف التعلي عن القيود الصارمة يف عند اإلعجاز البياين، ف
هو الفصيغ  [40ََواَل الل ْيُل َساِبُ  ال   َ اِر{ ]يس: فإين أقول موقً ا أبن قول ريب:  األسلويب،

ل سابٌ  ال  ار أفصغ م ه؟ كال!، وبيان تلك يطيل الكتاب، األفصغ، ف ل يكون قول ا: وال اللي
وإمنا مق لت هبذا لتعلم أن ابن جين مل يعِن ابألفصغ يف حكايته عن أيب علي إال الذوق الش صي 

ويدلُّك على أن الفصيغ من العرب قد يتكل م ابلل ة غ ها األفصغ يف تا.ه، فقد قال: "الفرد  ال 
ُ  قال عن أيب بكر عن أيب العباس أن أقوا يف القياس ع ده م   ث ا به أبو علي  ر ه ا ا ما حد 

فقلت له ما  :قال أبو العباس .( ابل صبكان يقرأ  وال الليل ساِبُ  ال  ارَ ين بالل بن جرير  ُعَمارة 

                                                           

 . (472 /2يف علول القرآن   الربهان (1 
 . 3/244( التحرير والت وير 2 
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  فقوله أو ن أ .لو قلُته لكان أو ن :فقال ؟ف ال  قلته :فقلت لهأردت  ساِبٌ  ال  ار(  :فقال ؟أردت
 ."وأمكن يف ال فس ،أقوا

 
على ثراء الل ة العربية، وعلى حفظ  دال   ركا انتمى إ  ال لو  فإن وجود الاياد ابلكلية ونفي الاياد  

ولذا نقل السيوطي عن بعض احملققني أنه ي ب ي   على اإلحاطة بل ات أش ر قبائل الفاظ ا، و ش ر أأ
بل إنين أ.وسع  ،(1  احدة، فأما يف ل تني فال يُ ْ ِكرُه عاقلٌ أن حُيمل كالُل من َم ع على َمْ عه يف ل ةٍّ و 

يف القول بذلك ضمن ل ة واحدة، فما التقريب يف تلك ع د التأمل، وأما يف القرآن الكرمي فأرا 
ابلاياد  احملض  ككان أن أقول:البحة عن الفروق بني األلفاظ إ  أقصى حد، وأجد من الصعوبة 

إبعجا ه البياين، وأرد بشدة ما تكر عن بعض أهل العلم من القول أبن  الصلب( فيه  لتعل  تلك 
 األحر  السبعة مايادفات سبع. 

وال .عجب من إطاليت ال فس يف هذا املبحة  ف و حر   بذلك  إت ياي.ب عليه إظ ار اإلعجا  
 البياين يف القرآين، وإظ ار البيان القرآين العلي احلكيم.

 يف الرتادف يف القرآن الكرمي:من الكتب اليت أ ل  فت 
القرآن ، و  الاياد  يف القرآن الكرمي بني ال ظرية والتطبي ( ل ستات محمد نور الدين امل جد

، و عة الرائد وشرعة الوارد يف املاياد  واملتوارد إلبراهيم بن والاياد  الل و  ليونس حيَي عبد هللا
  (.ه1324 ص  اْلَيا ِِجي  ال صراين املش ور  ت 

 :-وفقه هللا-ويف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب  يدان 
 ِمن "َوَهُ واْ" و"َضُعُفوا" َقْد ُفِ َما     وَعَدُل الاياُدِ  األْصُل َكَما

 َطرْ      َوْحيٍّ ُمْستَ      ُدوٌل بِ    وِقيَل: َمعْ        َدر      ًة َقل ، َويف الذ ِْكِر نَ     ولُ َ 
  

                                                           

ه  1419 األو  مجادا عدد اإلمارا.ية" اإلسالل م ار"إال أن األصل أنه ال .راد ، وقد نشرت جملة  ،(318 /1  وأنواع ا الل ة علول يف املزهر (1 
 م  ا لكل وأن ،"والرؤية البصر وال ظر" ألفاظ بني .راد  ال أنه أثبت" قرآنية ألفاظ يف أسرار بيولوجية" بع وان: عفيفي محمود عفيفي مقاالً للدكتور
 .الكرمي القرآن يف جماالً خاصاً 
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 االلتفاتاملبحث اخلامس: 
واملش ور  ،(1 "من التفات اإلنسان عن هي ه ومشالِه ف و يقبل بوج ه اترة كذا واترة كذا" مأخوت

أن االلتفات هو التعب  عن معىن بطري  من الطرق القالثة بعد التعب  ع ه بطري  آخر "

س  يعرفون ...والطرق القالثة هي التكلم، واخلطاب، وال يبة...ولكن علماء أصول التف(2 "م  ا
 .(3 االلتفات .عريفاً أمشل فيقولون هو: حتويل أسلوب الكالل من وجه إ  آخر

 فوائد االلتفات: 

وال يكون االلتفات ع د البل اء إال لرباعة كالمية، ومعانٍّ س       امية، ، اس       ت دل العرب هذا األس       لوب
 فم  ا:

ك اِكيُّ  (1 َتْكِقُروَن ِمَن ااِلْلِتَفاتِ بَ عْ « اْلِمْفَتاعِ »يف الفائدة األو  له بني الس    ، َد أَْن تََكَر أَن  اْلَعَرَب َيس  ْ
ُ وَن ِقرَ »: فقال ، َواَل حُيْس        ِ ، َوطَْعمٍّ َوطَْعمٍّ َباِع  فَ ُيَ الُِفوَن َبنْيَ َلْونٍّ َوَلْونٍّ ُ وَن ِقَرا اأْلَش        ْ ا أََفاَيَاُهْم حُيْس        ِ

لُ  ُلوبٍّ َوأُس          ْ يف  هتمعادأنه ، وبعض           م  عم أن فائدة االلتفات (4 «؟وبٍّ اأْلَْرَواِع، فَ ُيَ الُِفوَن َبنْيَ أُس          ْ
هذا القول هو عكا  ونقد ابن األث  املوص  لي االقتص  ار على هذا الس  بب، وقال: " .أس  اليب كالم اِ 

 .(5 "العميانِ 

ألن الكالل إتا نقل من أسلوب إ  آخر    ل امل اطب على االنتباه لت   وجه األسلوب عليه (2
دفع السآمة و ، (6 ، ودفع امللل ع ه كما يقول الشوكاينالسامع وأكقر إيقاظا لهكان أحسن ل شاط 

بت وري األسلوب  ألن األسلوب الواحد قد هل السامع، وقد يسمي أهل العلم هذا  السامع وامللل عن
َوِمْن ، وااللتف  ات من أنواري التف ن ع   د الط  اهر، ومقل  ه ع   ده اإل.ي  ان ابملراد ، فق  د ق  ال: " التف ن(

ُة .َ  َ قُّاَل. ِ ِه ِمْن َفن ٍّ ِإَ  َفن ٍّ ِبَطرَاِئِ  ااِلْعايَاض وا ا ُأَُسِ ي  ِه اِبلت  َف ُِّن َوُهَو ب َ َداع  َ ِه م  َ الِيب  ِ لت ظ  والت  ذلي  ل َأس                َ
ًبا لِِقَقِل َ.ْكرِيِر اْلَكِلِم، وََكَذِلَك اإْلِْكقَ  َياِن اِبْلُماَيَاِدَفاِت ِعْ َد الت ْكرِيِر جَتَ  ُّ  ْ. ُلوِب ااِلْلِتَفاِت َواإْلِ اُر ِمْن أُس              ْ

الِيِب الت  َف ُِّن ِعْ َد بُ َلَ اِء اْلَعَربِي ِة فَ ُ َو يف اْلُقْرآِن َكِقٌ ، مُث  الرُّ  وِد اْلَمْعُدوِد ِمْن أَْعَظِم َأس         َ ُجورُي ِإَ  اْلَمْقص         ُ
َماِعِه َوِإقْ َباوِِ  دٍّ ِبس    َ اطٍّ ُمَتَجدِ  اِمُعوَن يف َنش    َ تلك دليل على ونقده املوص    لي أبن .(7 "ْم َعَلْيهِ فَ َيُكوُن الس     

أن  الس    امع هل من أس    لوب واحد في تقل إ  غ ه ليجد نش    اطاً لالس    تمارِي وهذا قدع يف الكالِل ال 
...والتعقيب ليس بسديد على إطالقه...إت  ايدة احلسن (8 ..."وص  له ألنه لو كان حس اً ملا مل  
 .يف الكاللاباللتفات ال ي في أصل احلسن 
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االلتفات ، ف(1  له على التفك  يف املعىن، ألن . ي  األس      لوب يؤد  إ  التفك  يف الس      بب (3
دفع الس               امع ليفكر يف ، ويلفت ال ظر، وجذب االنتباه وذا الت   املفاجئ الذ  طرأ على الكاللي

ومن فوائده  القرآن، املعىن الذ  ألجله .   الس              بب، وهذا خيض              ع للف م الذ  يؤ.يه هللا عبًدا يف
 .وإجالله، أو حتق ه وإمهاله، أو هتديده و جره .عظيم شأن امل اطبِ 

 
 أقسام:اللتفات او 

 القسم األول: االلتفات من طريق إىل آخر من الطرق الثالثة مثل:
ُِِ  َربِ  اْلَعاَلِمنَي{ ]الفاحتة: كقوله .عا :   ،االلتفات من ال يبة إ  اخلطاب (1 َاحلَْْمُد 

َك َنْسَتِعنُي{  :فابتدأ ابلكالل غائبًا مث حتول إ  اخلطابِ ، [2 َك نَ ْعُبُد َوِإاي  َِإاي 
 . [5]الفاحتة: 

استعمل لفظ احلمد ف ،أن احلمد دون العبادِة أال .راك حتمد نظ ك وال .عبده والفائدة فيه: (1
صار إ  العبادة  وملا احلمد لكومل يقل  احلمد حلتوسطه مع ال يبة يف اخلرب فقال 
صراط الذين آخر السورة ، وكذلك يف إايك نعبداليت هي أقصى الطاعات قال 

مع  لطفاً .حت  ًا و " ابل يبة  أمت  خلطاب ملا تكر ال عمة مث اب (7 الفاحتة:أنعمت علي م
  بشأهنم. بامل اطَ 

ت األربع األو   : بدأ العبد يقين على ربه أبسلوب الكالل عن ال ائب يف اآلايوقال بعض م
ألن هللا جل جالله ال .دركه األبصار، ومن هو العبد حىت يقايب م ه، حىت إتا بلغ العبد أعظم 

ُِ  الر ْ َِن الر ِحيِم  الق اء يف اآلية الرابعة فقال:  ُِِ  َربِ  اْلَعاَلِمنَي  1َِبْسِم ا ( الر ْ َِن 2( احْلَْمُد 
يِن{ ]الفاحتة: ( َماِلِك ي َ 3الر ِحيِم   استح  أن ي قله هللا إ  مر.به القرب.. ه ا  [4 - 1ْوِل الدِ 

َك َنْسَتِعنُي{ ]الفاحتة: خاطب ربه بع د بي ه وبي ه فقال:  َك نَ ْعُبُد َوِإاي  ، وإت وصل إ  [5َِإاي 
.لك املرحلة استح  أن جيايئ على أن يسأل هللا اإلعانة على حتقي  هذا الع د ف اطب ربه 

 .. وهكذا يف بقية أمقلة االلتفات. [6َاْهِدَ  الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم{ ]الفاحتة: جل جالله قائاًل: 
 يقتضيه املقال.ولكل موضع فوائده اخلاصة حسب ما 

 

ا جاء من االلتفات مرارًا على قصر مت ِه و.قارب طرفيِه قوله .عا   سبحان الذ  أسرا ٍو
:مث قال غائباً  بلفظ الواحدِ  (1 اإلسراء الذ  ابرك ا:بلفظ اجلمِع مث قال  (1 اإلسراء  إنه هو

 .(2 وهو خطاب غائبٍّ  (1 اإلسراء:السميع البص 
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َُهَو ال ِذ  ُيَس ِ ُُكْم يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر  :كقوله .عا   ،االلتفات من اخلطاب إ  ال يبة (2
ُتْم يف اْلُفْلِك َوَجرَ   .  [22...{ ]يونس: .ْيَن هِبِْم ِبرِيغٍّ طَيِ َبةٍّ َوَفرُِحوا هِبَاَحىت  ِإَتا ُك  ْ

ُ ُ ِميقَاَق َبيِن ِإْسرائيَل َوبَ َعقْ َ ا َ :االلتفات من ال يبة إ  التكلم، كقوله .عا  (3 َوَلَقْد َأَخَذ ا
ُ ُم اْثيَنْ َعَشَر نَِقيباً   .{وبعق اَم يف قوله فحول الكالل من ال يبة إ  التكل [12املائدة: ] {ِم  ْ

َ اَك اْلَكْوثَ َر  َااللتفات من التكلم إ  ال يبة، كقوله .عا :  (4  {( َفَصلِ  ِلَربِ كَ 1ِإ   أَْعطَي ْ
 فحول الكالل من التكلم إ  ال يبة بقوله: لربك.

 :الطلبإىل  اإلخبارااللتفات من  القسم الثاين:
ُ َ  كقوله .عا :  :ومل يقل ،[54 َواْشَ ُدوا َأين ِ بَرِ ٌء ٍِ ا ُ.ْشرُِكوَن{ ]هود: َقَاَل ِإين ِ أُْشِ ُد ا

 وأش دكم.
 القسم الثالث: يف اإلخبار عن الفعل املاضي ابملستقبل  وعن املستقبل ابملاضي:

  :يف اإلخبار عن الفعل املاضي ابملستقبل  وعن املستقبل ابملاضي :القسم الثالث
فإنه إمنا عط   (25 احلج:إن الذين كفروا ويص      دون عن س      بيل هللاقوله .عا  ومن أمقلة األول 

وص      دهم متجدد على  ،املس      تقبل على املاض      ي ألن كفرهم كان ووجد ومل يس      تجدوا بعده كفراً اثنياً 
 .األايل

ويول ي فخ يف الص               ور ففزري من يف الس               موات ومن يف قول       ه .ع       ا   الق       اينمن أمقل       ة و 
وهو مس  تقبل لإلش  عار  ي فخبلفظ املاض  ي بعد قوله  ففزريل فإنه إمنا قا (87 ال مل:األرض

 .بتحقي  الفزرِي وأنه كائن ال محالة
 :إىل فعل األمر   اضرالفعل احل من االلتفات :الرابعالقسم 

ش      د هللا أُ فإنه قال  (54 هود:ش      د هللا واش      دوا أين بر ء ٍا .ش     ركونأقال إين قوله .عا ك
ش        دكم ليكون موا  ً له وكع اه ألن إش        اده هللا على الرباءة من أقل و ومل ي (54 هود:واش        دوا 

وجيء به  ،وأما إش ادهم فما هو إال  هتاون هبم وداللة على قلة املباالة أبمرهم ،صحيغ اثبت الشرك
على لفظ األمِر كما يقول الرجل ملن يبس القرا بي ه وبي ه اش   د علي أين أحبك هتكماً به واس  ت انة 

 .(1  اله
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 ضمري الفصل املبحث السادس:
َبًة ِإفْ رَاًدا َوَغْ َُه َ  َلُه َ.َكلًُّما َوِخطَااًب َوَغي ْ اَل مَحَل  ِلَضِمِ  اْلَفْصِل ِمَن َضِمٌ  ِبِصيَ ِة اْلَمْرُفورِي ُمطَاِبٌ  ِلَما قَ ب ْ

ْعرَابِ  َتَدأُ َوق َ  اإْلِ َتَدإٍّ َأْو َما َأْصُلُه اْلُمب ْ  ْبَل َخرَبٍّ َكَذِلَك إتا كا  معرفتني حَنَْو: يَ َقُع بَ ْعَد ُمب ْ
ُ ُ ال إَِلَه ِإال  أََ (  طه:   َوِإ   لََ ْحُن الص افُّوَن( ( 14ويكون بضم  املتكلم كقوله .عا :  ِإن يِن َأَ  ا

 ( 165 الصافات: 
  (117ائدة: اآلية وبضم  امل اطب كقوله .عا :  ُكْ َت أَْنَت الر ِقيَب َعَلْيِ م(  امل

 َُكْ َت أَْنَت الر ِقيَب َعَلْيِ ْم{  َِإْن .َ َرِن َأَ  أََقل  ِمْ َك َمااًل{ وبضم  امل اطب كقوله .عا : 
ُِ  ُهَو َخْ ًا{وبضم  ال ائب كقوله .عا :  َ ايت ُهن  ََهُؤالِء ب َ  ََوأُولٍََِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ َجتَُِدوهُ ِعْ َد ا

  .ْطَ ُر َلُكْم{أَ 
 :من فوائد إيرادهو 

 األو : التوكيد، فإن قولك:  يد هو أخوك أوكد من قولك:  يد أخوك.
القانية: احلصر، وهو اختصاص ما قبله كا بعده، فإن قولك اجملت د هو ال اجغ يفيد اختصاص 

 اجملت د ابل جاع.
ْعاَلُل أبَِن  َما بَ ْعَدُه َخرَبٌ اَل اتَ : القالقة ما بعده خربا، أو اتبعا، فإن قولك:  : أ  التمييز بني كونِبعٌ اإْلِ

 يد الفاضل حيتمل أن .كون الفاضل صفة لزيد، واخلرب م تظر، وحيتمل أن .كون الفاضل خربا، وإتا 
 قلت:  يد هو الفاضل، .عني أن .كون الفاضل خربا، لوجود ضم  الفصل.

تمال ابإلط اب بذكر هذا الضم  كما .را من األمقلة، الرابعة: .قوية الكالل، فيظ ر التعظيم أو االه
َوَبىَن َعَلْيِه بَ ْعُضُ ْم أَن ُه اَل جُيَْمُع  ،أِلَن ُه يُْدَعُم بِِه اْلَكاَلُل َأْ  يُ َقو ا َويُ ؤَك دُ   اُه اْلُكوِفيُّوَن ِدَعاَمةً َوِوََذا َُس  

َ ُه َفاَل يُ َقاُل:  َ ُه َوبَ ي ْ  .ُهَو اْلَفاِضلُ  َ ْيٌد نَ ْفُسهُ بَ ي ْ
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 التلقني: حواراملبحث السابع: 
التلقني، واشت ر ع د أهل العلم بعط   حوارمن األساليب القرآين املميزة يف القرآن اجمليد: 
 التلقني لكقرة وجوده  رو  العط ، وخالصته:

 قانيةأن يكون املتكلم ابجلملة األو  غ  املتكلم ابجلملة العلى  أن .عط  مجلة على مجلة
فكأن الطر  القاين يلقن الطر  األول كالًما يكمل مع التسليم كضمون اجلملة األو ،  (ُمَلقِ ن ال 

: "هو .لقني -ر ه هللا–قال الطاهر  .به ما بدأه الطر  األول كالمه طالًبا أو راغًبا أو م بً ا
 .عط  وهو ال الب"السامع املتكلم ما يراه حقيًقا أبن يلحقه بكالمه فقد يكون بطريقة ال

 ومن أمقلته: 
ف و  [124]البقرة:  {إ ين   ج اع ل ك  ل لن اس  إ م اماً ق ال  و م ن  ذ ر  ي يت  }قوله تعاىل: املثال األول: 

، ف  ا يدخل ضمن مسمى عط  التلقني إال أن  صر الدين عط  على الكا  يف "جاعلك"
و كعط  التلقني، وقد سب  البيضاو  اإلمال ه ( قال ع ه: ه685عبد هللا بن عمر البيضاو   ت

 ه( يف هذه التسمية.792سعد الدين التفتا اين  ت
ل ه  م ن  املثال الثاين: قوله تعاىل جده:  ًنا و ار ز ق  أ ه  ا بـ ل ًدا آم  ع ل  ه ذ  إ ذ  ق ال  إ بـ ر اه يم  ر ب   اج  }و 

م   َّلل   و ال يـ و  ه م  اب  نـ  ر   الث م ر ات  م ن  آم ن  م  خ  قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتِ ُعُه قَِلياًل وبعد تلك يف اآلية: َ {،اآل 
 .عط  .لقني، وُساه البيضاو  [126مُث  َأْضَطرُُّه ِإَ  َعَذاِب ال  اِر{ ]البقرة: 

ى َعَلى .ْفسِ  اْلُمَسم اة: ِعَ ايةُ الَقاِضى وِكَفايةُ الر اضِ  َ اِب َعَلى .ْفسِ  الَبيَضاِو الش ِ  َحاِشيةويف 
ي قل عن  ه (1069ش اب الدين أ د بن محمد اخلفاجي املصر  احل في  املتوَّف: ل الَبيَضاو 

أنه راعيت األدب يف األو ل .فاداي عن جعله .عا  ش :قالالبيضاو  سبب .فريقه بني املوضعني: "
جعل من تر ييت أئمة فحذ  يقة معمول ملقدر والتقدير اجعلين إمامًا واقملق اً، وحاصله أنه يف احل

 "، وع د  أن .قرير البيضاو  أحسن، و.قرير الش اب متكل .تلك وأوهم أنه معطو  على ما قبله
َ ا  :كقوله .عا   قد يكون بطريقة االستفهام االنكاري واحلالاملثال الثالث:  َقَاُلوا َبْل نَ ت ِبُع َما أَْلَفي ْ

ًٍا َواَل يَ ْ َتُدوَن{ ]البقرة: َعَلْيِه آاَبَءَ  أََوَلْو َكاَن آابَ  فإن الواو مع لو الوصلية ، [170ُؤُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن َشي ْ
 .على إحلاق م املستف م ع ه بقووم ودعواهم ف و إنكارٌ  ،واو احلال وليس واو العط 
ُِ  ْبِن ُعَمَر  املثال الرابع: ما رواه البعاري ُِ  َأن  رَ  -رضى هللا ع  ما  -َعْن َعْبِد ا صلى هللا ُسوَل ا

ُِ  قَاَل  .«الل ُ م  اْرَحِم اْلُمَحلِ ِقنَي »  :قَالَ  عليه وآله وسلم الل ُ م  اْرَحِم » قَاُلوا َواْلُمَقصِ رِيَن اَي َرُسوَل ا
ُ ِ  .«اْلُمَحلِ ِقنَي   «َواْلُمَقصِ رِينَ » قَاَل قَاُلوا َواْلُمَقصِ رِيَن اَي َرُسوَل ا

ال يب صلى هللا عليه وآله كما روا الب ار  أن   بطريقة االستثناءالتلقني قد يكون اخلامس:  املثال
الَ خُيْتَ َلى َخاَلَها َوالَ يُ ْعَضُد َشَجُرَها، َوالَ يُ  َ ف ُر َصْيُدَها، َوالَ .ُ ْلتَ َقُط لَُقطَتُ َ ا    :يف حرل مكة قال وسلم

ُ َعْ ُه: ِإال  اإِلْتِخَر ِلَصاَغِتَ ا َوقُ ُبورَِ ؟ فَ َقاَل: ِإال  اإِلْتِخرَ فَ َقاَل الَعب اُس رَ ((، ِإال  ِلُمَعرِ    ُ  .ِضَي ا
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أداًب مع هللا أو مع رسوله صلى هللا عليه وآله سلم، ولكن  عط  التماس وبعض م يسميه
  مف ول التلقني ال يعين فرض الطر  القاين على األول قوله.
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 فسري يف اللغة:ب د ع  الت: ثامناملبحث ال
يف .فس  مفردة قرآنية أو أقرب إ  أتويل اللعب مذهباً أو بعض املتكلمني قد يذهب بعض الل ويني 

وُسى الزخمش  ر  التفس    ، وتلك رغبة يف إيراد ش  يء يف معىن اآلية مل يقله س  اب  ل رابته، .ركيب قرآين
 الل و  الذ  جانبه الصواب: "بدري التفس "...فمقاًل:  

اجلزء ( أن "15 الزخر :وجعلوا له من عباده جزءاً  يف .فس              قوله .عا : الزجا  و املربد تكر 
 قال الشاعر : ...قال املاورد : واجلزء ع د أهل العربية الب ات...هاه ا الب ات

 (1.. قد جتزئ احلرة املذكار أحيا   .إن أجزأت حرة يوما فال عجب 
وما هو إال كذب على ...ن بدري التفاس    .فس    اجلزء ابإل ث: ومعلى تلك بقولهالزخمش  ر  فعل   

 .(2 ...ووضع مستحدث متحول ومل يق ع م تلك حىت ص عوا بيتا ،العرب
ومن بدري التفاس : أن ( "71 اإلسراء:يول ندعو كل أ س إبمام مقوله .عا   وقال يف

كمة يف الدعاء ابألم ات دون اآلابء اإلمال مجع أل وأن ال اس يدعون يول القيامة أبم اهتم وأن احل
وليت  .رعاية ح  عيسى عليه السالل وإظ ار شر  احلسن واحلسني وأن ال يفتضغ أوالد الز 

. وقد أتثر ابصطالحه هذا عدد من املفسرين (3 "شعر  أي ما أبدري؟ أصحة لفظه أل هباء حكمته؟

 .(4 كاآللوسي، والشوكاين
التالعب السياسي كعاين اآلايت إبيراد معانٍّ غ  صحيحة محاولة   بدري التفس ( ومن أمقلة

َِإْن َنَشْأ نُ  َ ز ِْل َعَلْيِ ْم ِمَن ما أورده بعض م يف .فس  قوله .عا : مقاينة برواايت غ  موثوقة مقل 
- ه هللار -، فقد قال الطاهر بن عاشور [4الس َماِء آيًَة َفظَل ْت أَْعَ اقُ ُ ْم َوَا َخاِضِعني{ ]الشعراء: 

يف َبيِن وِمن ِبدرَِي الت فاِسِ  ورَِكيِك ا ما َنَسَبُه الق  ْعَليبُّ إ  اْبِن َعب اسٍّ أن ُه قاَل: نَ زََلْت َهِذِه اآليَُة ِفي ا و : "
ِلِم الُقْرآِن َعْن أَُمي َة فَ َتِذلُّ لَ ا أْع اُق م بَ ْعَد ُصُعوبَةٍّ، ويَ ْلَحُق م َهواٌن بَ ْعَد ِعز ةٍّ، وَهذا ِمن حَتْرِيِ  كَ 
  ُِ ُ ُ َعْ ُه أْن يَ ُقوَلُه، وهو ال ِذ  َدعا َلُه َرُسوُل ا أِبْن يُ َعلِ َمُه  ملسو هيلع هللا ىلصَمواِضِعِه وحُناِشي اْبَن َعب اسٍّ َرِضَي ا
، وَكْم َوم يف  َُسوِ َدِة ِمْقِل أيب ُمْسِلمٍّ اخلُراساين ِ

ْوُضوعاتِ الت ْأِويَل. وَهذا ِمن َمْوُضوعاِت ُدعاِة امل
َ
ِمِن  امل

، والُقْرآُن أَجلُّ ِمن أْن يَ تَ َعر َض ِوَِذِه الس فاِس ِ   ."اْخِتالقٍّ
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 : النحو القرآين تاسعاملبحث ال
ق     د يكون س              ب     ب الص              عوب     ة يف ف م القرآن الكرمي خم     الف     ة التعب  القرآين ألس              لوب حنو  

عب  القرآين، ومن مث هكن وض         ع ش           ...فتض         طرب أقوال ال حاة ومن مث املفس         رين يف .وجيه الت
 القاعدة التالية للتعامل مع ال حو القرآين:

النحو في لغة القرآن الكريم هو العمدة للنحو العربي فما صح من قراءة للقرآن الكريم 

 استنبط منه القاعدة العربية: دون إثارة لغط حوله:

 لتايل:وقد وقع بعض ال حويني واملتعرضني لل ة القرآن الكرمي يف ا 
.رجيغ قواعدهم ال س  بية على القراءات القرآنية القابتة، مع أهنم قد يس  تدلون على إثبات القاعدة  (1

ال حوية اليت ار.ض   وها ببيت جم ول...وهذا غريب  إت كي  ير.ض   ون االس   تدالل على .لك القاعدة 
لى األقل؟ ولذا قال ببيت جم ول وال ير.ض    ون القراءة امل قولة ابلس     د الص    حيغ أو ابلتوا.ر القرائي ع

تا اس   تش    دوا إلفاظ الواردة يف القرآن، فأرا ال حويني يتح ون يف .قرير األما وكق ا الف ر الرا  : "
هنم إتا جعلوا ورود تل  ك البي  ت إيف .قريره ببي  ت جم ول فرحوا ب  ه، وأ  ش                دي  د التعج  ب م  م، ف  

 .(1 "به دليال على صحته كان أو  اجمل ول على وفقه دليال على صحته، ف ن جيعلوا ورود القرآن

على .ل  ك  -ولو ك  ان جممع  ًا علي  ه ع   د القراء–يلج  أ بعض ال ح  اة إ  أتوي  ل الايكي  ب القرآين  (2
، وب   اء على تل  ك "وقع يف حنو القرآن خل  ل عجي  ب، وتل  ك: أن مج  اع  ة م  م اخت  اروا (2 القواع  د

 .(3 "-عيداً وإن كان أتويالً ب -مذهب سيبويه، وما مل يوافقه ف م يؤولونه
 ويمكن تلخيص أهم النقاط في موضوع النحو القرآني:

ي ب ي "ا.باري األقوا، وما كان أوف  للس      ياق والس      باق، س      واء كان مذهب س      يبويه أو مذهب  (1
، و.فس    الباحة ل قوا أبنه املعتمد س   داً ال األفش  ى ل ة ألنه قد ثبت أن من مقاص  د (4 الفراء"

ربية، ولذا .ض            من بعض ال ريب املس            تعمل ع د بعض قبائل العرب القرآن الكرمي احلفاظ على الع
 .للمحافظة على وجوه العربية امل تلفة

 الل ة القرآنية وال حو القرآين يرجعان إ  مر.بتني: (2

 .مر.بة جممع علي ا يف نقل مجيع القراء: وهي األكقر األعم يف القرآن الكرمي
م، ونقل آخرون وج اً آخر، وقد يكون أحد ال قلني مر.بة خمتل  في ا يف نقل القراء ف قل ا بعض               

أش       ر فال يعين هذا .قدهه على اآلخر ما دال اآلخر ص      حيحاً يف ال قل، وال يلتفت إ  طعن بعض 
ال حاة فيه ألن الركن الل و  الذ  أمجع عليه أهل العلم يف العربية يف نقل القرآن الكرمي بقراءا.ه كما 

وج ا  هيد بنر وجه بوقول ا يف الض            ابط ولو ...ة وافقت العربية ولو بوجهكل قراءيقول ابن اجلزر : "
من وجوه ال حو سواء كان أفصغ أل فصيحاً جممعاً عليه أل خمتلفاً فيه اختالفاً ال يضر مقله إتا كانت 

                                                           

 .4/435مفا.غ ال يب (1 
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القراءة ٍا شاري وتاري و.لقاه األئمة ابإلس اد الصحيغ، إت هو األصل األعظم والركن األقول، وهذا هو 
مل تار ع د احملققني يف ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل ال حو أو كق  م  م ومل ا

يعترب إنكارهم بل أمجع األئمة املقتدا هبم من الس    ل  على قبووا كإس    كان  ابرئكم وأيمركم( وحنوه 
ت البز  ءاك ني يف ات جي املؤم ني يف األنبياء( واجلمع بني الس      ا ن، و يء وس      بأ، واي بين، ومكر الس      

 لقال: وأئمة القراء ال .عم :قال احلافظ أبو عمرو الداين يف كتابه جامع البيان ...وإدغال أيب عمرو
يس يف العربية بل على األثبت يف األثر قواأل ،يف ش              يء من حرو  القرآن على األفش              ى يف الل ة

ن القراءة س ة متبعة يلزل ألوال فشو ل ة  واألصغ يف ال قل والرواية إتا ثبت ع  م مل يردها قياس عربية
 .(1 "قبووا واملص  إلي ا

وهذا كالل وجيه فإن علماء ال حو إمنا اس              تمدوا قواعده من كتاب هللا .عا  قال الزرقاين .عقيباً: "
على علماء  وكالل رس      وله وكالل العرب فإتا ثبتت قرآنية القرآن ابلرواية املقبولة كان القرآن هو احلكم

ل حو وم    ا قع    دوا من قواع    د ووج    ب أن يرجعوا هم بقواع    دهم إلي    ه ال أن نرجع حنن ابلقرآن إ  ا
  .(2 "وإمهاال ل صل يف وجوب الرعاية ،قواعدهم امل الفة حنكم ا فيه وإال كان تلك عكسا لآلية

دبرت .ولذا ال ي ب ي لل حو  أن يؤثر اختياره على ال قل القرائي الص              حيغ كما قال ابن خالويه: "
.قان احلفظ املأمونني على إقراءة األئمة الس     بعة من أهل األمص     ار اخلمس     ة املعروفني بص     حة ال قل و 

عراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب إواللفظ فرأيت كال م  م قد تهب يف  أتدية الرواية
 قل والرواية غ  مؤثر وقصد من القياس وج ا ال ه ع فواف  ابللفظ واحلكاية طري  ال ،العربية ال يدفع

 .(3 "لالختيار على واجب اآلاثر
ويض              رب الكا.ب ه ا مقااًل جممعاً عليه وجد أتويالً كق اً من بعض ال حاة جملرد أنه مل ي در   مثال:

لكن الراس      ون يف العلم م  م واملؤم ون يؤم ون كا أنزل ض     من قواعدهم ال س     بية وهو قوله .عا : 
 واملقيمني( فإن كلمة  162 ال ساء: ك واملقيمني الصالة واملؤ.ون الزكاةإليك وما أنزل من قبل

متف  على قراءهت  ا يف املتوا.ر هك  ذا، ولك    ا ق  د أاثرت إش              ك  ااًل كب اً، واحت  ا  ال ح  اة إ  التم  اس 
.وجيه وا ألهنا بني مرفوعني وهي م ص            وبة أو جمرورة حىت جترأ بعض             م فأش            ار إ  أهنا غلط من 

كما وردت بذلك الرواايت الش     اتة اليت أش     ار إلي ا الطرب ، مع أن كق اً من ال حاة قبلوها، الكا.ب  
ا قالوه يف َترجي ا اإلعرايب:  ، ولكن الكالل الراس  ني يف العلم ، من ص فة الص الةنيواملقيمٍو

 فطال، نصبملا .طاول، واعايض بني"الراس ني يف العلم"،"واملقيمني الصالة" ما اعايض من الكالل 
املقيمني  على وجه املدع. قالوا: والعرب .فعل تلك يف ص      فة الش      يء الواحد ونعته، إتا .طاولت

كدع أو تل، خالفوا بني إعراب أوله وأوس              طه أحياً ، مث رجعوا نخره إ  إعراب أوله. وركا أجروا 
ب. واس  تش   دوا لقووم إعراب آخره على إعراب أوس  طه. وركا أجروا تلك على نوري واحد من اإلعرا

ر اءِ ق   ل قول   ه .ع   ا : تل   ك ك اِء َوالض                ْأس                 َ اِبرِيَن يف الب   َ ُدوا َوالص                   اه   َ ِدِهْم ِإَتا ع   َ  َواْلُموُفوَن بَِع    ْ
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، ووض              ع الدهلو  لذلك قاعدة كلية م طلقاً من ال حو القرآين فقال:  "خمالفة (1 (177البقرة: 
ع تلك بقوله: "وكق اً ما يتف  للعرب األول أن جير  على وش       ر  (2 احملاورة املش        ورة أيض       اً محاورة"

ألس             ت م يف أث اء اخلطب واحملاورات، ما خيال  القاعدة املش             ورة، وحية نزل القرآن بل ة العرب 
األول فال عجب  أن .قع "الياء" أحيا ً يف موض              ع "الواو" أو يرد املفرد مقال التق ية، أو املؤنة يف 

، ويف توجيه هذا املوضــــــــع (3 ق : أن يفس          ر  واملقيمني الص          الة( كعىن املرفوري"مقال املذكر: فاحمل
أقوال أخر ليس هذا موضع بسطها، إمنا أريد من البحث أن يقال: إن اإلعراب القرآين مستقل 

 .بذاته ما دامت القراءة قد ثبتت إبسناده املعترب عند القراء
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قاعدة تكرار النكرة واملعرفة التفسري:  : حتليل مفصل لقاعدة من قواعدعاشراملبحث ال
 وآيتا سورة الشرح

أنتج التدبر القرآين عددًا من القواعد اليت حاول أصحاهبا إظ ار اجلمال واجلالل يف ال ظم القرآين، 
ومن تلك ما .داوله كق ٌ من املفسرين وال حويني حول  .كرار ال كرة واملعرفة( حية ظ رت است باطاهتم 

 .(1 (6-5.دبر قوله .عا  َفَِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  *( ِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{ الشرع: ه ا أخذاً من

 ولتحقي  األمر حول هذه القاعدة، وبيان جالل املعاين القرآنية وعظمت ا هك  ا إمجال الكالل يف 
 اآليت:

 أواًل: بيان قاعدة .كرار ال كرة واملعرفة: 

 من جزءين: .تكون هذه القاعدة 

 اجلزء األول: إتا .كررت املعرفة لفظاً ف ي األو  معىن.

 اجلزء القاين: إتا .كررت ال كرة لفظاً فالقانية غ  األو .

وبني عدٌد من أهل العلم هذه القاعدة، وم  م الطحاو  يف شرع مشكل اآلاثر، والسمني احلليب يف 
كان الدر املصون يف علول الكتاب املك ون فقالوا: ال عرب إتا أََ.ْت ابسمٍّ مث أعاَدْ.ه مع األلِ  والالِل ِ

، أما إتا كان االُسان املكرران نكرة فإن األول غ  القاين «جاء رجٌل فأكرْمُت الرجلَ »هو األوَل حنو: 
   غالبا   ألن .كرار ال كرة يدل على .عددها فال كرة األو  غ  ال كرة القانية.

 القاعدة بعدد من األمقلة القرآنية م  ا: ومقلوا للجزء األول من هذه

( قالوا: 16-15( قوله .عا : ََكَمآ أَْرَسْلَ آ إ  ِفْرَعْوَن َرُسواًل فعصى ِفْرَعْوُن الرسول{ املزمل: 1
 ولو أعاده نكرة لكان غَ  األول.

ل ِذيَن أَنْ َعْمَت ( قوله .عا  يف سورة الفاحتة: َاْهِدَ  الصِ رَاَط اْلُمْسَتِقيَم  *( ِصرَاَط ا2
وضع األول معرفة أبل، ويف القاين معرفة ابإلضافة، فاملراد ابالسم 7-6َعَلْيِ ْم{ الفاحتة:

َ
( فالصراط يف امل

 األول هو عي ه االسم القاين، فصراط الذين أنعم هللا علي م هو نفس الصراط املستقيم.

َ ُه َوَبنْيَ اجْلِ   3 ُْم ( قوله .عا : ََوَجَعُلوا بَ ي ْ ِة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اجْلِ  ُة ِإهن 
 (، فاجل ة القانية هي األو .158َلُمْحَضُروَن{ الصافات:

                                                           

  .23/03/2014هذا  ة كتبت أصله ملوقع "إسالل ويب" يف  (1 
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يُن اخْلَاِلُص{ الزمر: 4 ُِِ  الدِ  يَن  *( َأاَل  ُ َ خُمِْلًصا َلُه الدِ  (، فالدين اثنياً 3-2( قوله .عا : َفَاْعُبِد ا
 هو عي ه األول كما قالوا.

قوله .عا : ََوِقِ ُم الس يِ ٍَاِت َوَمْن َ.ِ  الس يِ ٍَاِت يَ ْوَمٍِذٍّ فَ َقْد َرِ َْتُه َوَتِلَك ُهَو اْلَفْوُ   (5
( فذكروا أن معىن السيٍات اثنياً هو مع اها أواًل، مع أن القانية أعم من األو  كما 9اْلَعِظيُم{ غافر:

 هو واضغ.

 دة بعدد من األمقلة م  ا: ومقلوا للجزء القاين من هذه القاع

( فالش ر القاين غ  الش ر األول، 12( ََوِلُسَلْيَماَن الر ِيَغ ُغُدوَُّها َشْ ٌر َوَرَواُحَ ا َشْ ٌر{ سبأ: 1
 ويكون اجملموري ش ران.

ِر ( وأش ر األمقلة اليت مقلوا هبا هو قوله .عا : َفَِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  *( ِإن  َمَع اْلُعسْ 2
( فقالوا َلم ا أعاد الُعْسَر القاين أعاَده أبل، وَلم ا كان الُيْسُر القاين غَ  األوِل مل 6-5ُيْسرًا{ الشرع:
 يُِعْده ب أل.

 اثنياً: م اقشة بعض احملققني وذه القاعدة: 

قول تهب بعض احملققني إ  أن هذه القاعدة ليست مطردة وال مطلقة، بل خط أ عدٌد من احملققني ال
، وابن -وليس هو عبد القاهر-إبطالق هذه القاعدة، وم  م أبو علي اجلرجاين يف كتابه  نظم القرآن(

هشال يف  م ين اللبيب( حية قال يف الباب السادس: "يف التحذير من أُُمور اشت رت َبني املعربني 
َ ا عش ُرون موضعا" مث تكر هذه القاعدة يف َوالص َواب خاَلفَ ا، َوِهي َكِق َة َوال ِذ  حيضرين اآْلن ِم  ْ

املوضع الرابع عشرة فقال: "أْووم ِإن ال كرَة ِإتا أعيدت نكرَة َكاَنت غ  األو  َوِإتا أُِعيَدت معرَفة أَو 
أُِعيَدت اْلمعرَفة معرَفة أَو نكرَة َكاَن الق اين عني األول" مث استشكل ا ر ه هللا وتكر بعض ما يرد على 

ة، ومن أبر  ما يعايض االطراد املطل  يف هذه القاعدة ورود مواضع قرآنية ال هكن .طبيق ا هذه القاعد
 علي ا، وم  ا: 

ُ ال ِذ  َخَلَقُكْم ِمْن َضْع ٍّ مُث  َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْع ٍّ قُ و ًة مُث  َجَعَل ِمْن بَ ْعِد ق ُ 1  ُ و ةٍّ ( قَ ْوله .َ َعاَ  َا
َبًة{ الرو   قوة( ال يعين أن وما املدلول تا.ه كما هو واضغ.-( فتكرر ال كرة  ضع 54ل:َضْعًفا َوَشي ْ

( فلو أعملت القاعدة 84( قوله .عا  ََوُهَو ال ِذ  يف الس َماِء ِإَلٌه َويف اأْلَْرِض ِإَلٌه{ الزخر :2
َواِحد، والضم   فاح سبحانه إَِله -.عا  هللا-لكانت ال كرة القانية غ  األو ، ويكون ه اك إوان

يف أول  وهو( ي ين عن التكل  الذ  تكره بعض م حول .وجيه اآلية ع د اإلصرار على إعمال 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 477
 

 

القاعدة املذكورة، فاملبتدأ  وهو( هو املس د إليه، وما بعده خرب ع ه ف و املس د كا حيويه من االسم 
وله  وهو(، واملعىن ألوهيته املوصول ومجلة صلته وكل ا .عرب عن إله واحد سبحانه أش  إليه بق

 سبحانه اثبتة يف السماء كما هي اثبتة يف األرض.

وما تكر يف .وجيه هذه اآلية يكفي لعدل إيراد إشكال ب اء على .قعيد القاعدة املذكورة، مث البحة 
 عن سبيل حلِ ه.

( فاملعرفة 128ًحا َوالصُّْلُغ َخْ ٌ{ ال ساء:( قَ ْوله .َ َعاَ : ََفاَل ُجَ اَع َعَلْيِ َما َأْن ُيْصِلَحا بَ ي ْ َ ُ َما ُصلْ 3
غ  ال كرة فَالصُّْلغ األول َخاص َوُهَو الصُّْلغ َبني الز ْوَجنْيِ َوالق اين َعال َوِوََذا يْسَتدل  هبَا على 

 اْسِتْحَباب كل صلغ.

ة غ  ال كرة فالعذاب ( وه ا املعرف88( قوله .عا : َ ِْدَ ُهْم َعَذااًب فَ ْوَق اْلَعَذاِب{ ال حل:4
األصلي  وهو املعر ( نوري، والعذاب الزائد حيتمل أن يكون م ايراً له أو هو تا.ه أعيد وال دليل 

 على .عيني أحد األمرين. 

{ آل ( قَ ْوله .َ َعاَ : َُقِل الل ُ م  َماِلَك اْلُمْلِك .ُ ْؤيت اْلُمْلَك َمْن َ.َشاُء َو.َ ْ زرُِي اْلُمْلَك ٍِ ْن َ.َشاءُ 5
 ( فَِإن اْلملك األول َعال َوالق اين َخاص. 26عمران:

ْحَساُن{ الر ن:6 ْحَساِن ِإال  اإْلِ ( .كررت ه ا املعرفة فَاإلحسان 60( قوله .عا : ََهْل َجزَاُء اإْلِ
لتكرار معرفة األول غ  القاين فاألول هو اْلَعَمل َوالق اين هو الق  َواب، وهذا يذكر استطراداً لبيان أنواري ا

 أو نكرة.

َ ا َعَلْيِ ْم ِفيَ ا َأن  ال   ْفَس اِبل   ْفِس{ املائدة:7 ( فَِإن ال فس األو  هو ال فس 45( قوله .عا : َوََكتَ ب ْ
 القا.لة َوالق انِية هي املقتولة وََكَذِلَك بَِقي ة اآْليَة، وهذا املقال كسابقه.

( فمعىن املعرفة 153.ُ  َ ز َِل َعَلْيِ ْم ِكَتااًب ِمَن الس َماِء{ ال ساء: ( ََيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب َأنْ 8
 الكتاب( خيتل  عن معىن ال كرة املماثلة وا لفظاً  كتاابً( فالكتاب أواًل هو التوراة واإل يل، 

 والكتاب اثنياً هو غ مها.. مع االشاياك العال يف ج س الكتاب لكن املماثلة التامة م تفية.

ِبنَي{ املرسالت: (9 ( حية .كررت هذه الكلمة  ويل( أحد عشر مرة مع 15ََوْيٌل يَ ْوَمٍِذٍّ لِْلُمَكذِ 
.كرار كلمة  املكذبني( وهي معرفة فال يقال: إن الالحقات في ا غ  السابقات عي اً، بل قد يكون 

لبعض ج س  الويل الالح  عني الويل الساب  يف اآلايت، وقد يكون غ ه من حية . اول األول
الويل و. اول الالح  لبعضٍّ آخر من اجل س تا.ه، ولذا قال الطاهر بن عاشور يف التحرير والت وير: 
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ِبنَي{ املرسالت: ( ك زلة التذييل، فحصل يف هذا ال ظم 15"صارت مجلة ََوْيٌل يَ ْوَمٍِذٍّ لِْلُمَكذِ 
ية وملعىن اإلنشاء ألن .ركيب "ويل أسلوب رائع، ومعان بدائع... مث أن هذه اجلملة صاحلة ملعىن اخلرب 

 له" يستعمل إنشاء بكقرة".

وب اء على تلك مال ابن هشال إ  .عديل هذه القاعدة لتكون أكقر دقة أبن يقال: إتا أعيدت 
ال كرة معرفة ف ي عي  ا، وإتا أعيدت نكرة ف ي غ ها، وأضا  "َمَع عدل اْلَقرِيَ ة فََأما ِإن وجدت 

َ ا"، والقري ة املشار إلي ا .كون يف اجلزءين  املعرفة وال كرة( وتلك بسبب وقوري قريَ ة فالتعويل عَ  َلي ْ
 االحتمال، والقري ة .عني املراد هو الساب  أل غ ه وما هو وجه امل ايرة.

 اثلقاً: .وجيه موضع سورة الشرع: 

  تكروا .وجي اً يبني سبب التكرار وقوة املعىن فيه يف آييت سورة الشرع فقالوا:

الظ اِهر يف آيَة سورة الشرع َأن اجْلُْمَلة الق انَِية .ْكرَار للجملة األو  َكَما َ.قول ِإن لزيد َدارا ِإن لزيد َدارا 
 وَعلى َهَذا فالقانية عني األو ، ولكن وذا التكرار معانٍّ م  ا:

 : "أراد أن قول يستعجلون: ففي الكشا -البشر-( اصطحاب اليسر للعسر ومقارنته، ولك  ا 1
هللا يصيب م بيسر بعد العسر الذ  كانوا فيه بزمان قريب، فقر ب اليسر املايقب حىت جعله كاملقارن 

 للعسر،  ايدة يف التسلية و.قوية القلوب". 

( وجود  اليسرين( يستفاد من التأكيد، وليس من . وري ال كرة، بل مستفاد من . وري محتوا 2
قتضى التكرار املؤكد املفيد معىن متجدداً ال أن القاعدة املذكورة هي ال كرة، أو هو مستفاٌد م  ا ك

الفيصل الوحيد فيه، ولذا تكر الزخمشر  يف الكشا  .وجيه وجود اليسرين ال كقتضى القاعدة 
املذكورة فقال: "ب اء على قو ة الرجال، وأن موعد هللا ال حيمل إال على أوَّف ما حيتمله اللفظ وأبل ه، 

أنه حيتمل اجلملة القانية .كريراً ل و  كما كرر قوله : ََوْيٌل يَ ْوَمٍِذٍّ  والقول يف
ِبنَي{ املرسالت: ( لتقرير مع اها يف ال فوس وُتكي  ا يف القلوب، وكما يكرر املفرد يف 15لِْلُمَكذِ 

عدة قولك: جاءين  يد  يد ، وأن .كون األو  ِعَدٌة أبن  العسر مردو  بيسر ال محالة، والقانية 
مستأنفة أبن  العسر متبوري بيسر، ف ما يسران على .قدير االستٍ ا ، وإمنا كان العسر واحداً ألنه 

 ال خيلو:

إما أن يكون .عريفه للع د، وهو العسر الذ  كانوا فيه، ف و هو  ألن  حكمه حكم  يد يف  -
 قولك: إن مع  يد مااًل، إن مع  يد مااًل. 
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 لمه كل أحد ف و هو أيضاً. وإما أن يكون للج س الذ  بع -

وأما اليسر فم كر مت اول لبعض اجل س، فإتا كان الكالل القاين مستأنفاً غ  مكرر فقد . اول بعضاً 
 غ  البعض األو ل ب   إشكال". 

( سبب اإل.يان ابليسر م كراً: للتف يم، كأنه قيل: إن مع العسر يسراً عظيماً وأ   يسر، ونقل 3
 صح  ابن مسعود مرة واحدة، وهي مسألة دون إثبات صحت ا  ل اجلبال.الزخمشر  أنه يف م

 نوري اليسر األول والقاين: 

اليسر األول غ  اليسر القاين وإن اشايكا يف ج س اليسر، فقد تكر املفسرون كالزخمشر  يف 
هي الكشا ، وشراع احلدية كامل او  يف فيض القدير شرع اجلامع الص   وجوهاً متعدداً لليسر 

 أقرب إ  التمقيل م  ا إ  التعيني، وم  ا:

( األول ما .يسر وم من الفتوع يف أايل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والقاين ما .يسر وم يف 1
 أايل اخللفاء،

( األول يسر الدنيا والقاين يسر اآلخرة كقوله .عا : َُقْل َهْل .َ َرب ُصوَن بَِ ا ِإال ِإْحَدا 2
( ومها حسىن الظفر وحسىن القواب، ولذا قال محمد أنور شاه بن معظم شاه 52نْيِ{ التوبة: احْلُْس َ يَ 

ه ( يف فيض البار  شرع الب ار : "قوله:  لن ي لب عسر يسرين( 1353الكشم   او د   ت 
ْسٌر يف ك ا نرا أن  املوعود يسران يف الدنيا، فظ ر من احلدية أن  املراَد م ه ُيْسٌر يف الدنيا، ويُ 

نْ َيا َفوسَع هللا َعَلْيِ م ابلفتوع  اآلِخرة"، فقد كان َعَلْيِه الص اَلة َوالس اَلل َكاَن ُهَو َوَأْصَحابه يف عسر الدُّ
نْ َيا  وال  ائم مث  وعد َعَلْيِه الص اَلة َوالس اَلل أبَِن اآْلِخرَة خ  له من األو  فالتقدير ِإن َمَع اْلعسر يف الدُّ

نْ َيا يسراً يف اآْلِخرَة لْلقطع أِبَن ُه اَل عسر َعَلْيِه يف اآْلِخرَة فتحقق ا  يسراً  نْ َيا َوِإن َمَع اْلعسر يف الدُّ يف الدُّ
نْ َيا ويسرا يف اآْلِخرَة.  احتِ َاد اْلعسر و.يق ا َأن َلُه يسرا يف الدُّ

 ل فس، واليسر القاين العون من هللا.( ومن املعاين اجلميلة اليت تكروها أن اليسر األول جماهدة ا3

 رابعاً: الكالل يف احلدية املرو  في ا:  لن ي لب عسر يسرين(:

( ورد هذا احلدية موقوفاً ومرفوعاً فرواه مالك يف املوطأ عن  يد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة 1
إليه عمر بن بن اجلراع إ  عمر بن اخلطاب يذكر له مجوعاً من الرول وما يت و  م  م فكتب 

اخلطاب:  أما بعد فإنه م ما ي زل بعبد مؤمن من م زل شدة جيعل هللا بعده فرجاً، وإنه لن ي لب 
 َ ُ عسر يسرين، وإن هللا .عا  يقول يف كتابه َاَي أَي َُّ ا ال ِذيَن آَمُ وا اْصربُوا َوَصابُِروا َورَاِبطُوا َوا.  ُقوا ا
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( إال أنه ال داللة يف هذا القول على ار.باطه نية سورة الشرع، 200ان:َلَعل ُكْم .ُ ْفِلُحون{ آل عمر 
 فيحتمل .علقه هبا وأن عمر است بطه م  ا، وحيتمل أنه است بطه من غ ها.

( ورواه ابن أيب شيبة يف مص فه، واحلاكم وصححه من قول عمر رضي هللا ع ه كقله، و اد فيه 2
نْ َيا َلِعٌب فكتب إليه أبو عبيدة سالل عليك وأما  َا احْلََياُة الدُّ بعد فإن هللا يقول يف كتابه: َاْعَلُموا أمن 

َ ُكْم َوَ.َكاثُ ٌر يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد{ احلديد: ( إ  آخرها قال : ف ر  عمر 20َوَوٌْو َو ِيَ ٌة َو.َ َفاُخٌر بَ ي ْ
هل املدي ة إمنا يعرض بكم أبو عبيدة أن بكتابه فقعد على امل رب فقرأ على أهل املدي ة مث قال: اي أ

ارغبوا يف اجل اد، وع د ابن أيب شيبة فقاَل َ ْيٌد: فَ َقاَل َأيب: َوِإين ِ َلَقائٌِم يف السُّوِق إْت أَقْ َبَل قَ ْوٌل 
َيِة ِفيِ ْم ُحَذيْ َفُة ْبُن اْلَيَماِن يُ َبشِ ُروَن ال  اسَ  َيضِ نَي َقَد اط َلُعوا ِمَن الق    ْ  ، قَاَل : َفَ َرْجت َأْشَتدُّ َحىت  ُمب ْ

ُ َأْكرَبُ   ُ ُرب  قَاِئلٍّ  َدَخَلْت َعَلى عمر فَ ُقْلت: اَي أَِمَ  اْلُمْؤِمِ نَي أَْبِشْر بَِ ْصِر هللِا َواْلَفْتِغ، فَ َقاَل ُعَمُر : ا
 َلْو َكاَن َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد.

َ َة: َأْ  َمَع ( وتكر هذا القول الب ار  يف صحيحه يف .فس3   سورة الشرع فقال: "قَاَل اْبُن ُعيَ ي ْ
( َوَلْن يَ ْ ِلَب 52َتِلَك اْلُعْسِر ُيْسرًا آَخَر َكَقْولِِه َُقْل َهْل .َ َرب ُصوَن بَِ ا ِإال  ِإْحَدا احْلُْس َ َينْي{ التوبة:

ظاهر وحيتمل أنه أن التتمة ُعْسٌر ُيْسَرْيِن"، واليسران ه ا حيتمل أن يكون من كالل ابن عيي ة وهو ال
من كالل الب ار ، كما حيتمل أن يكون أراد ابليسرين االست باط من آية الشرع، وحيتمل أنه أراد 

 االست باط من آية براءة اليت في ا َِإْحَدا احْلُْس َ َينْيِ{

 ( وهكن تكر خالصة رواايت هذا احلدية كا تكره ابن حجر يف فتغ البار  حية قال: "قوله4
 ولن ي لب عسر يسرين( وروا هذا مرفوعاً موصوالً ومرساًل، وروا أيضاً موقوفاً أما املرفوري فأخرجه 

ابن مردويه من حدية جابر إبس اد ضعي  ولفظه   أوحى إيل أن مع اليسر يسرا إن مع العسر 
: يسراً ولن ي لب عسر يسرين((، وأخر  سعيد بن م صور وعبد الر اق من حدية بن مسعود قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   لو كان العسر يف جحر لدخل عليه اليسر حىت خيرجه ولن 

((( 6-5َفَِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  *( ِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{ الشرع: -مث قال-ي لب عسر يسرين 
ى هللا عليه وسلم، وإس اده ضعي ، وأخرجه عبد الر اق والطرب  من طري  احلسن عن ال يب صل

وأخرجه عبد بن  يد عن بن مسعود إبس اد جيد من طري  قتادة قال: تكر ل ا أن رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم بشر أصحابه هبذه اآلية فقال:   لن ي لب عسر يسرين إن شاء هللا((، وأما 

تلك عن عمر ..وقال احلاكم: صغ .املوقو  فأخرجه مالك عن  يد بن أسلم عن أبيه عن عمر
وعلي، وهو يف املوطأ عن عمر لكن من طري  م قطع وأخرجه عبد بن  يد عن بن مسعود إبس اد 

 جيد وأخرجه الفراء إبس اد ضعي  عن بن عباس" وانظر السلسة الضعيفة.
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  مناهم املفسرين : قواعد يفاخلامس )قسم ملحق(لقسم ا

 :وفيه عدة أصول
 ر في عهد السلف:األصل األول: أشهر مدارس التفسي

محل التفص      يل يف هذا الباب كتب طبقات املفس      رين، ومن أش       رها: طبقات املفس      رين للس      يوطي، 
اش    ت ر ه                   (، وقد 945 تمحمد بن علي الداود  مشس الدين املص    ر  الش    افعي ومقل ا لتلميذه 

بن اثبت  اخللفاء األربعة وابن مس   عود وابن عباس وأيب بن كعب و يد :ابلتفس     من الص   حابة عش   رة
، أما اخللفاء فأكقر من رو  ع ه م  م علي بن أيب طالب، وأبو موس     ى األش     عر  وعبد هللا بن الزب 

وأش         ر مدارس التفس          يف ع د ، (1وكأن الس        بب يف تلك .قدل وفاهتم  قليلةوالرواية عن القالثة 
 السل  ثالث مدارس:

 أوالً: مدرسة التفسير بمكة:

قال امل اجرون لعمر ه               (، وفيه 68هللا بن عباس رضي هللا ع  ما  ت أستاتها هو حرب القرآن عبد
وقلبا  ،الو إن له لس           ا  س           ؤ  دري أب اء  كما .دعو ابن عباس قال : تاكم فىت الك ولابن اخلطاب: 

إن  :بن عباس أكقر فق ا وأعظم خش              يةاما رأيت قط أكرل من جملس  :عطاء ، وقال فيه(2عقوال 
وأص        حاب الش        عر ع ده يص        درهم كل م من واد  ،ب القرآن ع دهوأص        حا ،أص        حاب الفقه ع ده

 .(3واسع 
 وأشهر رجاهلا من تالميذه: 

 ه (. 95سعيد بن جب   ت (1

: ه (140ساجداً( قال َخِصي  بن عبد الر ن احلراين فيه ويف أقرانه ت 104جماهد بن جرب ت (2
وابلتفس     ،وسو حلالل واحلرال طاواب ،وابحلج  عطاء ،َكاَن أعلم التابعني ابلطالق س  عيد بن املس  ي ب"

عن جماهد قال: عرض           ت ، و (4 "وأمجع م لذلك كل ه س           عيد بن جب  ،أبو احلج ا  جماهد بن جرب
، (5ية وأس  أله ع  ا آاملص  ح  على ابن عباس ثالث عرض  ات من فاحتته إ  خاُتته أوقفه ع د كل 

.عارض بني ها.ني الروايتني،  "وال (6 وقال مرة أخرا: عرض               ت القرآن على ابن عباس ثالثني مرة
ألن اإلخب ار ابلقلي ل ال ي  اَّف اإلخب ار ابلكق ، ولعل ه عرض القرآن على ابن عب اس ثالثني مرة لتم ال 

                                                           

 .493 /2اإل.قان  (1 

 .621 /3املستدرك  (2 

 .148 /4اإلصابة يف ُتييز الصحابة  (3 

 .2064 /1الوايف يف الوفيات، 39 /10ذيب الت ذيب، هت29 /57اتريخ دمش  (4 

 .404 /2.فس  الطرب   (5 

 .280 /2رواه أبو نعيم يف حلية األولياء (6 
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ن األداء، وعرض  ه بعد تلك ثالث مرات طلباً لتفس   ه" كان ، ولذا  (1 الض  بط، ودقة التجويد، وُحس  ْ
تكر الب ار  ، وقال ع ه ابن .يمية: "(2 سبك بهإتا جاءك التفس  من جماهد فح :سفيان القور  يقول

 .(3 "يف صحيحه .فس  جماهد وهو أصغ .فس  التابعني

ُ ه       (، وقد قال: قرأ ابن عباس هذه اآلية: 104عكرمة مو  ابن عباس  ت (3  ُ ملَ .َِعظُوَن قَ ْوماً ٱ
ِديداً  هُبُْم َعَذاابً ش         َ ا القول أل هلكوا؟ قال: فَما  لت أُبنيِ  له حىت ، فقال: مل أدر أ ُمْ ِلُكُ ْم أَْو ُمَعذِ 

 ، (4 عر  أهنم  وا فكساىن ُحل ة"

ه           (، وقال ابن عباس يف طاووس: إين ألظن طاووساً من 106طاووس بن كيسان اليماىن  ت  (4
 .(5 أهل اجل ة

ه           ( الذ  قال فيه ابن عباس ألهل مكة إتا جلسوا إليه: اي أهل 114وعطاء بن أىب رابع  ت (5
 .(6 ومقله عن ابن عمر ة جتتمعون إيل  وع دكم عطاء؟مك

 ثانياً: مدرسة التفسير بالمدينة:

وأش ر  (8 ، وعر  بسيد املسلمني(7 ه               (، امللقب بسيد القراء32 ت أستاتها ُأىَب  بن كعب
 رجاوا من .الميذه: 

 ه ،  90أبو العالية رفيع بن م ران الرايحى ت  (1

 (، ه 118ومحمد بن كعب القرظى  ت (2

ه           (، وكان علي بن احلسني جيلس إليه ويت طى جملس قومه، 136و يد بن أسلم العدوا  ت  (3
فقال له  فع بن جب  بن مطعم: .ت طى جمالس قومك إ  عبد عمر بن اخلطاب؟ فقال على : إمنا 

 .(9 جيلس الرجل إ  َمن ي فعه يف دي ه
 ثالثاً: مدرسة التفسير بالعراق: 

إ  أهل الكوفة:  بن اخلطابعمر بشأنه كتب ه       (...  32 ت ن مسعود وأستاتها عبد هللا ب
 إين قد بعقت عمارا أم ا و عبد هللا بن مس   عود معلما وو يرا ومها من ال جباء من أص   حاب محمد 

، وعن (10وقد آثر.كم بعبد هللا على نفس             ي  ،واُسعوا من قووما ،هل بدر واحد فاقتدوا هبماأمن 
حىت  قلت حلذيفة أخرب  برجل قريب اود  والس        مت من رس        ول هللا  قال: بد الر ن بن يزيدع

                                                           

 .1/85التفس  واملفسرون (1 

  .1/5.فس  ابن كق  (2 

  .1/224االستقامة (3 

 .93 /6الطرب  (4 

 .4 /4حلية األولياء (5 

 .77 /20هتذيب الكمال (6 

 .375 /3مقاًل: س ن الايمذ  انظر (7 

 .6/168انظر مقاًل: س ن البي قي الكربا (8 

 .343 /3هتذيب الت ذيب (9 

 .86 /9املعجم الكب   (10 
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 ،حىت يواريه جدار بيته من بن أل عبد نلزمه قال: ما أعلم أحدا أقرب هداي وُستا من رس         ول هللا 
بن أل عبد من أقرهبم إ  اأن  لقد علم احملفظون من أصحاب ال يب  :قال عبد الر ن وقال حذيفة

 .(1هللا وسيلة 
 وأشهر رجاهلا من تالميذه:

حججت مع  :رايع بن املقىنهو الذ  قال فيه و ه                ،  61علقمة بن قيس ال  عي الكويف ت  (1
وكان عبد هللا وعلقمة يص     فان ال اس ص     فني ع د  :قال ،جلاعمر أم  املؤم ني ثالث حجات وأ  ر 

ا أبواب امل   اس                ك وأبواب ف  إتا فرغ  ا .  ذاكر  ،علقم  ة رجال ئعب  د هللا رجال ويقر  ئأبواب ك   دة فيقر 
 ،(2فإتا رأيت علقمة فال يضرك أن ال .را عبد هللا أشبه ال اس به ُستا وهداي  ،احلالل واحلرال

ه                (، وقد حد ث مسروق كا يدل على أنه 63ومسروق بن األجدري اومداين الكويف العابد ت (2
يقرأ علي ا  -يعىن ابن مسعود-استفاد الكق  من التفس  عن أستاته ابن مسعود فقال: كان عبد هللا 

رها عامة ال  ار ث ا في ا ويُفس  ِ  ، وعن أىب إس  حاق أنه قال: حج مس  روق فلم ي م إال (3 الس  ورة مث حُيدِ 
 ،(4 ساجداً 

ه                  (، وفيه قال احلكم: كان األس   ود يص   ول  74وأبو عبد الر ن األس   ود بن يزيد ال  عي  ت (3
 . (5 الدهر، وتهبت إحدا عي يه من الصول

ه                       (، املعرو  كُر ة الطيب، وُمر ة اخل . لُق َب 76و إُساعيل ُمر ة بن ش        راحيل اومداين  توأب (4
س  جد مرة اومداين حىت أكل : احلارث ال  و  بذلك لعباد.ه، وش  دة ورعه، وكقرة ص  الحه، وقال فيه

 فلما مات رآه رجل من أهله يف م امه كأن موض              ع س              جوده ك يٍة الكوكب :الاياب وج ه قال
فما  :قلت .كسي موضع السجود أبكل الاياب نورا  :قال ؟ما هذا الذ  أرا بوج ك :قلت .الدر 

 .(6زلة دار ال ي تقل ع  ا أهل ا وال هو.ون  خ  م  :قال ؟زلتك يف اآلخرة م 

ه                (، وفيه قال ابن عيي ة: كان ال اس 110وأبو عمرو، عامر بن شراحيل الشعيب احلم    ت (5
 .(7 ابن عباس يف  مانه، والشعيب يف  مانه، والقور  يف  مانه .قول بعد الصحابة:

، وأُمه خ ة (8  ه               (110وأبو سعيد، احلسن بن أىب احلسن يسار البصر  مو  األنصار  ت (6
س   لوا موال  ، وفيه قال أنس بن مالك: ص   لى هللا عليه وآله وص   حبه وس   لمموالة أُل س   لمة  و  ال يب 

                                                           

 .57 ص يمس د الطيالس (1 

 .245 /7هتذيب الت ذيب (2 

 .60 /1الطرب  (3 

 .148 /7مص   ابن أيب شيبة (4 

 .299 /1، هتذيب الت ذيب70 /6طبقات ابن سعد (5 

 .51صامل امات  (6 

 .356 /6حلية األولياء (7 

 قال شي  ا احملق  عبد هللا يوس  اجلديع: " يف مدرسة التفس  يف العراق تكر ابن مسعود، مث حتت ع وان " أش ر رجاوا .الميذه"  وسيقت (8 
ن اخلامس وهو عامر الش          عيب، ليس من .المذة ابن أُساء س          تة من التابعني، ال إش          كال يف األربعة األولني م  م أهنم .المذة ابن مس          عود، لك
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سلوا موال  احلسن فإنه ُسع وُسع ا  :قال ؟سألك .قول سلوا احلسن موال اي أاب  زة ن :قالوا .احلسن
، وقال فيه مطر الوراق: كان جابر بن  يد رجل أهل البص      رة، فلما ظ ر احلس      ن (1فحفظ ونس      ي ا 

س               ألت ، وقال احلجا  بن أرطأة: (2 جاء رجل كأمنا كان يف اآلخرة، ف و خيرب عما رأا وعاين
إن احلس      ن يقول يقرأ  :فقلت .ما ُسع ا وال علم ا أنه يقرأ علي ا :قال .جل ا ةعطاء عن القراءة على ا

، وكان إتا تُِكر ع د أىب جعفر الباقر قال: (3عليك بذاك تاك إمال ض               م يقتدا به  :علي ا قال
 .(4 تلك الذ  يشبه كالمه كالل األنبياء

لم من كل خل  عدوله ي فون حيمل هذا الع:   هؤالء املذكورون ٍن يص               دق علي م قول ال يبو 
 .(5 ((ع ه حتري  ال الني وانتحال املبطلني وأتويل اجلاهلني

                                                           

 مسعود، ف و مل يدرك السماري م ه. والسادس وهو احلسن البصر ، ماهو من .المذة ابن مسعود بال.ردد، وإمنا كان أصحاب ابن مسعود ابلكوفة،
 .البصرة، وابن مسعود يومٍذ ابلكوفة"واحلسن البصر . كان صبيا حني مات ابن مسعود، كما أنه كان يومٍذ ابملدي ة قبل أن يص  إ  

 .104 /6هتذيب الكمال (1 

 .105 /6هتذيب الكمال (2 

 .110 /6هتذيب الكمال (3 

 .118 /6هتذيب الكمال (4 

 .225 /1، اإلصابة25 /1، أسد ال ابة344 /1مس د الشاميني (5 
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 : (1)األصل الثاني: طرائق المفسرين

ه اك عدة طرق سلك ا املفسرون .س  يف خطوط متوا ية وال .س  يف خطوط متضادة...وإتا سلك 
 التايل:املفسر للقرآن أحدها عد مفسراً للقرآن، وهكن .ل يص ا يف 

مع بيانه  مفردة القرآنية أو للرتكيب القرآينعلى الظاهر من املعىن األصــــلي لل االقتصــــاراألوىل: 
 :وهذا هو األصل –وإيضاحه

وبعض التفاس    مل .زد على بيان معىن املفردة القرآنية كما يف .فس    اجلاللني، وأوس  ع م ه مفا.غ ف م 
او ت تلك فإ  الايكيب القرآين ض     من اآلية الواحدة أو القرآن للدكتور أ د اإلمال، وبعض      ا إن ج

جمموعة من اآلايت املتقاربة ال غ  كما يف .فس    الس  عد ، ، وأوس  ع م ه أيس  ر التفاس   ، وغالباً ما 
يرجع .فس  ال سفي والبيضاو  إ  هذا امل  ج...مع نكات بلي ة يعرض ا ال سفي يف .فس ه كقوله 

ا أُْ.رِفْ ُتْم ِفي  ِه .رُس   ا اآلايت يف قول  ه .ع  ا :  .عقيب  ًا على الص              ورة اليت وْا وارجعوا إ  م  َ اَل .َ رُْكض              ُ
أَُلونَ  أ  يقال وم اس       ت زاء هبم: ارجعوا إ  نعيمكم ( "15-13 األنبياء: ومس       اك كم َلَعل ُكْم ُ.س       ْ

شاهدة، ومساك كم لعلكم .سألون غداً عما جرا عليكم ونزل أبموالكم فتجيبوا السائل عن علم وم
أو ارجعوا واجلس    وا كما ك تم يف جمالس    كم حىت يس    ألكم عبيدكم ومن ي فذ فيه أمركم وهنيكم ويقولوا 
لكم مب أتمرون وكي  ايت ونذر كعادة امل عمني امل دمني، أو يس         ألكم ال اس يف أنديتكم املعاون يف 

، أو قال بعض   م نوا ل اخلطوب، أو يس  ألكم الوافدون عليكم والطماري ويس  تمطرون س  حاب أكفكم
لبعض: ال .ركض  وا وارجعوا إ  م ا لكم وأموالكم لعلكم .س  ألون مااًل وخراجاً فال .قتلون، ف ود  من 

 (.2 "السماء اي لقارات األنبياء وأخذهتم السيو 
استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها داللة اللفظ أو املقام وال جيافيها االستعمال وال الثانية: 

و.لك هي مس      تتبعات الاياكيب وهي من خص      ائص الل ة العربية املبحوث في ا يف  :آنمقصـــــد القر 
وداللة اإلش  ارة  ،وكفحوا اخلطاب ،أو .ردده ،علم البالغة ككون التأكيد يدل على إنكار امل اطب

أن يفسر ما حكاه هللا .عا  يف قصة موسى مع اخلضر بكق  من آداب كواحتمال اجملا  مع احلقيقة  
...ويدخل يف هذا واملتعلم كما فعل ال زايل. وقد قال ابن العريب إنه أملى علي ا  امنائة مس           ألة املعلم

معظم التفاس             املتوس           عة، ولكل م  ا وج ت ا ال البة ال الكلية: كالوج ة الفق ية يف .فس             ابن 
 السعود، وال سفي، العريب، والقرطيب، والوج ة الل وية والبيانية يف .فاس  الكشا ، والبيضاو ، وأيب

وأخ اً التحرير والت وير ال  ذ  ف  اق   ا مجيع  اً، والوج   ة التص              ويري  ة ك  الظالل ال  ذ  مل يؤل  مقل  ه على 
نس  يجه، والوج ة العقدية كمفا.غ ال يب، والوج ة العامة كتفس    الطرب   س  يد التفاس   (، والوج ة 

  .م هللا مجيعاً األثرية بتفس  القرآن ابلس ة غالبا كتفس  ابن كق  ر  
أن جيلب املســـــــائل ويبســـــــطها ملناســـــــبة بينها وبني املعىن أو ألن زًيدة فهم املعىن متوقفة الثالثة: 

 عليها أو للتوفيق بني املعىن القرآين وبني بعض العلوم مما له تعلق مبقصـــــد من مقاصـــــد التشـــــريع
ا هو مراد هللا من .ل  ك اآلي  ة ب  ل لزايدة . بي  ه إلي  ه أو لرد مط  اعن من يزعم أن  ه ي   افي  ه ال على أهن  ا ٍ  

كيال يكون دولة أن اخذ من قوله .عا  كإليه معىن اآلية ولو بتلويغ ما   ئيوم ٍا لقص       د التوس       ع
.فاص     يل من علم االقتص     اد الس     ياس     ي و.و يع القروة العامة ونعلل ( 7 احلش     ر: بني األغ ياء م كم

                                                           

  .بتصر  واختال  20 /1بعضه مأخوت من التحرير والت وير( 1 

  .317 /2 سفي.فس  ال (2 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 486
 

 

ة من رأس مال وعمل على أن تلك .ومئ إليه اآلية بذلك مش   روعية الزكاة واملوارية واملعامالت املركب
من نطفة مث لزايدة بيان قوله .عا  يف خل  اإلنس    ان  غوكذلك .قرير مس    ائل من علم التش    ري، إهاء

. ويدخل .اآلايت فإنه راجع إ  املقص             د وهو مزيد .قرير عظمة القدرة اإلوية (5 احلج:من علقة
ش      ريعي والقانوين واإلص      الحي اإلرش      اد  والايبو  وال فس      ي يف تلك .فاس        اإلعجا  العلمي والت

 .واالقتصاد ...كما يدخل يف هذا التفس  املوضوعي
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 :(1)األصل الثالث: نوع االختالف بين المفسرين

 األحكال يفوخالف م  ،التفس       قليل يفاخلال  بني الس     ل  وض     ع ابن .يمية لذلك قاعدة فقال: "
   اختال  . وري الإوغ ال ب م ا يص              غ ع  م من اخلال  يرجع  ،التفس                يفأكقر من خالف م 

 ، وهكن .قسيم اخلال  الوارد بني املفسرين إ  ثالثة أقسال: (2 "اختال  .ضاد
 األول: التأويل المحتمل في عبارات المفسرين الذي يؤدي إلى اختالف التنوع:

التأويل إ  م قاد ومس    تكره، وتكر  وهذا ال وري من التأويل ُساه الزركش    ي التأويل امل قاد حية قس    م 
أن التأويل امل قاد هو ما ال .عرض فيه بش     اعة أو اس     تقباع، وقد يقع فيه اخلال  بني األئمة لس     بب 

 من األسباب التالية:
عن املراد بعبارة  -أ  من امل تلفني-ن يعرب كل واحد م  ما اختال  العبارات واملراد واحد: أب (1

 اس م املس مى غ  املعىن اآلخر مع احتاد املس مى... كما قيل يف عىن يفص احبه .دل على م غ  عبارة
أُساء هللا احلس  ىن   ابل س  بة إ  ص   اعته يف او د(، وتلك مقل  كعىن القاطع( وامل  د الس  ي  الص  ارل
هللا كل ا .دل على مس      مى واحد فليس دعاؤه ابس      م من ء ن أُساإف وأُساء القرآن وأُساء رس      وله 

قل ادعوا هللا أو ادعوا الر ن أاي  مر كما قال .عا : ابسم آخر بل األ لدعائه ىن مضاداأُسائه احلس
وبعض  ،ابلقرآن كتفس هم الصراط املستقيم بعضٌ (، و 110 اإلسراء: فله األُساء احلسىن ما .دعوا

غ   .باري القرآن ولكن كل م  ما نبه على وص     اابإلس    الل فالقوالن متفقان ألن دين اإلس    الل هو 
 ،وكذلك قول من قال هو الس   ة واجلماعة، الوص    اآلخر كما أن لفظ ص  راط يش  عر بوص    اثلة

وقول من قال هو طاعة هللا ورس              وله وأمقال تلك ف ؤالء كل م  ،وقول من قال هو طري  العبودية
، ويف هذا يقول الزركش      ي: (3أش      اروا إ  تات واحدة لكن وص      ف ا كل م  م بص      فة من ص      فاهتا 

ويظن من  ،  بعبارات متباي ة األلفاظس  ه املص   فون للتفيواختالف م وحيك مقواوأيف معىن اآلية يكقر "
د م  م تكر معىن حوليس كذلك بل يكون كل وا ،قواالأن يف تلك اختالفا فيحكيه أال ف م ع ده 
وقد  ،لي   ال الس              ائلأو لكونه أ ،ظ ر ع د تلك القائلأوإمنا اقتص              ر عليه ألنه  ،ظ ر من اآلية

د ح  معىن واإوالكل يؤول  ،واآلخر كقص    وده و ر.ه ،بال مه ونظ ه يءبعض     م خيرب عن الش     يكون
 :واملراد اجلميع فليتفطن لذلك وال يف م من اختال  العبارات اختال  املرادات كما قيل ،غالباً 

 .(4 "  تاك اجلمال يش إ .. وكل  .عبارا. ا شىت وحس ك واحد

مجع الوثقى الوث  " (256 البقرة:فقد اس       تمس       ك ابلعروة الوثقى يف قوله .عا وكما قال القرطيب
 ،واختلفت عبارة املفس  رين يف الش  يء املش  به به فقال جماهد: العروة اإلهان ...مقل الفض  لى والفض  ل

                                                           

 قش الكا.ب املوض        وري ابختص        ار وإهاءات س        ريعة  إت محله يف م اهج املفس        رين، وأغلب املذكور يف هذه الفقرة تكره ابن .يمية يف مقدمة  (1 
ي يف ، وتكر الزركش      38 /1، وطاهر اجلزائر  يف .وجيه ال ظر إ  أص      ول أهل األثر469 /2اإل.قان ، ونقله ع ه الس      يوطي يف 48التفس        ص

 .نبذاً صاحلة يف هذا املوضوري هكن الرجوري إلي ا 178 /2الربهان 

 .333 /13جمموري الفتاوا (2 

 .38 /1، وطاهر اجلزائر  يف .وجيه ال ظر إ  أصول أهل األثر469 /2اإل.قان ونقله عن ابن .يمية يف  (3 

 .159 /2الربهان يف علول القرآن  (4 
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وقال ابن عباس وس     عيد بن جب  والض     حاك: ال إله إال هللا وهذه عبارات  ،وقال الس     د : اإلس     الل
 .وهذه العبارة  .رجع إ  معىن واحد( متكررة يف كالل املفسرين. (1    معىن واحد.رجع إ

  أنواع       ه على س              بي       ل التمقي       ل و. بي       ه أن ي       ذكر ك       ل م  م من االس              م الع       ال بعض (2

مث أورث        ا الكت       اب ال       ذين م       ا نق       ل يف قول       ه .ع       ا  ومق       ال       ه: املس               تمع على ال وري... 
 ،لظامل ل فسه يت اول املضيع للواجبات وامل ت ك للحرماتاآلية فمعلول أن ا (32 فاطر:...اصطفي ا

والساب  يدخل فيه من سب  فتقرب ابحلس ات مع  ،واملقتصد يت اول فاعل الواجبات واترك احملرمات
(، 11-10 الواقعة:والسابقون السابقون أولٍك املقربون ،الواجبات فاملقتصدون أصحاب اليمني

 ،الساب  الذ  يصلي أول الوقت: ري من أنواري الطاعات كقول القائلمث إن كال م  م يذكر هذا يف نو 
أو يقول الس    اب  ، ص    فراروالظامل ل فس    ه الذ  يؤخر العص    ر إ  اال ،واملقتص    د الذ  يص    لي يف أث ائه

 .والظامل مانع الزكاة ،واملقتصد الذ  يؤد  الزكاة املفروضة فقط ،احملسن ابلصدقة مع الزكاة

لفظه و.عدد   وهو ما احتداللفظ  تمال ل مرين: إما لكونه مش              ايكا يفما يكون اللفظ فيه مح (3
ب      ه الرامي ويراد ب      ه األس                    د، ولفظ  ال      ذ  يراد (51 امل      دثر:قس              ورةكلفظ   -مع       اه( 

عس              عس:وكقول     ه .ع     ا ، وإدابره ال     ذ  يراد ب     ه إقب     ال اللي     ل (17 التكوير : ال .     درك     ه
 .أو القلب( هل هو من بصر العني 103 األنعال:األبصار

ط اب  لفظ ه مع  اه...يف األص               ل، لكن املراد ب ه أح د ال وعني أو أح د  أبنوأم ا لكون ه متواطٍ ا  (4
 .هو ال  ار، وقال آخرون: هو صالة الفجر: قال بعض م (:1 الفجر:والفجركلفظالشيٍني  

( يف 5: ال ور إال الذين اتبواأن خيتلفوا يف التفس        بس      بب أمر راجع إ  ال ظم كقوله .عا   (5
 .حد القذ : هل هذا االستق اء مقصور على املعطو  وحده أو عائد إ  اجلميع

وإن عزموا الطالق فإن هللا ُسيع أن خيتلفوا يف التفس    ل موض املعىن ووجا ة ال ظم كقوله .عا  (6
فقال بعض   م: معىن تلك: للذين يؤلون  هذه اآلية اختل  أهل التأويل يف ( فقد227 البقرة:عليم

وا فرجعوا إ  ما أوجب هللا ون من العشرة ابملعرو  ءن يعتزلوا من نسائ م .ربص أربعة أش ر فإن فاأ
وإن .ركوا الفيء إلي ن يف األش        ر األربعة اليت جعل هللا  ،يف األش        ر األربعة فإن هللا وم غفور رحيم

وقال آخرون:  ...وم الايبص في ن حىت ي قض            ني طل  م  م نس            اؤهم الاليت آلوا م  ن كض            ي ن
للذين يؤلون:على االعتزال من نس               ائ م . ظر أربعة أش               ر أبمره وأمرها  (226 البقرة فإن
بعد انقضاء األش ر األربعة إلي ن فرجعوا إ  عشرهتن ابملعرو  و.رك هجراهنن  (226 البقرة:واءفا
ف  إن هللا غفور رحيم * وإن عزموا الطالق                ر األربع  ة ف  أح  دثوا ون طالق  ا بع  د األش ف  إن هللا

 .(2 ...كا فعلوا هبن من إحسان وإساءة عليم لطالق م إايهن  ُسيع

أن يعربوا عن املعاين أبلفاظ متقاربة  -وجيعل ا بعض ال اس اختالفا-ومن األقوال املوجودة ع  م  (7
يب ملع اه بلفظ واحد يؤدا مجيع مع اه بل يكون فيه .قر  ال مايادفة... وقل  أن يعرب عن لفظ واحد

إن املور احلركة  (9 الطور:يول ُتور الس   ماء موراً فإتا قال القائل : وهذا من أس   باب إعجا  القرآن
 .حركة خفيفة سريعة كان .قريباً ، إت املور

                                                           

 .267 /3.فس  القرطيب  (1 

 .440 /2س  الطرب .ف (2 
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اختال  يف اللفظ واملعىن، واآلية حتتمل املع يني لعدل التض               اد بي  ما، فتحمل اآلية علي ما،  (8
ني هذا االختال  أن كل واحد من القولني تكره على وجه التمقيل، ملا و.فس  ر هبما، ويكون اجلمع ب

َ ا َفأَ.ْ بَ َعُه .ع يه اآلية أو الت ويع، مقاله قوله .عا :  َلَخ ِم  ْ َ اُه آاَي.َِ ا َفاْنس              َ َبَأ ال ِذ  آ.َ ي ْ َواْ.ُل َعَلْيِ ْم نَ 
ْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَ اِوينَ  َ ا َلَرفَ ْعَ اُه هِبَا َوَلِك  ُه َأْخَلَد ِإَ  اأَلْرِض َوا.  َبَع َوَلْو ( 175 األعرا : الش  ِشٍ ْ

( قال ابن مس  عود: هو رجل من بين إس  رائيل، وعن ابن عباس أنه: رجل من 176 األعرا : َهَواهُ 
 أهل اليمن، وقيل: رجل من أهل البلقاء.

تمل ا من غ  .ض      اد، ويكون كل قول واجلمع بني هذه األقوال: أن حتمل اآلية  علي ا كل ا، ألهنا حت
 . (1)تكر على وجه التمقيل

اختال  املفسرين يف أمر حيتا  إ  ال قل دون نص صريغ جيمع بي  ما أبن نقل ما اجت اد: أ   (9
قال كل بظ ه فش               اب ال قل االجت اد فيجمع بني قووما بعد ال ظر يف كيفية اجلمع: كما بني ابن 

آية  :بن عباساوقال  ،خاُتة س   ورة ال س   اء :آخر ما نزل فقال الرباءيف .عيني الس   ل    اختال حجر
بي  ما أبن  فيجمع(" 2ومل ي قل واحد م  ما تلك عن ال يب  ،الراب وهذا اختال  بني الص  حابيني

كاًل م  ما اس              تقرأ  س               ب اجت اده، وأراد ال س              بية أو اإلض               افية يف كالمه وال يريد اآلخرية 
 يحان..فالقوالن صح(3 املطلقة

 ثانياً: تأويل التضاد المقبول: 

هو اختال  اللفظ واملعىن، واآلية ال حتتمل املع يني معا للتض            اد بي  ما، فتحمل اآلية على األرجغ 
  .م  ما بدالله السياق أو غ ه

ُتْم وَُ مقال تلك قوله .عا :  وُهن  َوَقْد فَ َرض       ْ ُ  َما َوِإْن طَل ْقُتُموُهن  ِمْن قَ ْبِل أَْن َُتَس       ُّ ًة فَِ ص       ْ ن  َفرِيض       َ
ُتْم ِإال أَْن يَ ْعُفوَن أَْو يَ ْعُفَو ال ِذ  بَِيِدِه ُعْقَدُة ال ِ َكاعِ   ( قال على بن أيب طالب 237 البقرة:فَ َرض    ْ

يف ال  ذ  بي  ده عق  دة ال ك  اع: هو الزو ، وق  ال ابن عب  اس: هو الويل، والراجغ األول ل  دالل  ة املعىن 
 .(4)يه حدية عن ال يب عليه، وألنه قد رو  ف

 :(5)ثالثا: التأويل الذي يولد خالف التضاد الممنوع

وهذا الذ  ُساه الزركش         ي التأويل املس         تكره وعرفه أبنه ما يس         تبش         ع إتا عرض على احلجة، ومن 
 أسبابه:

من يعتقد نفي الص              فات مث يس              تدل بقوله كالقرآن علي ا    ل ألفاظاعتقاد معانٍّ محددة مث  (1
رأوه من غ  نظر إ  ما   راعوا املعىن الذ ف ؤالء، (11 الش              ورا:كمقله ش              يء  ليس.عا : 

 ص فان: ، وهم القرآن من الداللة والبيان .ستحقه ألفاظ

 .واترة حيملونه على ما مل يدل عليه ومل يرد به، وأريد به اترة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه

                                                           

 .44أصول التفس  للعقيمني ص (1 

   .27 /12فتغ البار  (2 

 .8/205فتغ البار  ،202 /11وانظر أيضاً: عمدة القار   .316 /8فتغ البار  (3 

 .44أصول التفس  للعقيمني ص (4 

 .83مقدمة يف أصول التفس  ص (5 
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وص   ا  ون دليل على الت ص   يص كقوله  أن يكون لفظا عاما في تص ببعض ما يدخل حتته د (2
محم    د رس              ول هللا وال    ذين فقط، أو كم    ا قي    ل يف  فحمل    ه بعض               م على علي  املؤم ني

( قالوا: أبو بكر، فجعلوا يعددون العش    رة املبش    رين على .قس    يم اآلية...وهذا حالة 29 الفتغ:معه
  معرفة األصول.خاصة من سابقه، وهذان يروجان على املتفق ة الذين مل يتبحروا يف

زل  وامل  -وهو هللا عز وجل-  املتكلم ابلقرآن إمن غ  نظر  .فس  القرآن كقتضى اللفظ العريب (3
 .إلي م و هم املرسل -وامل اَطب به -وهو ال يب -عليه 

من غ  نظر إ  ما يص              لغ للمتكلم  ع دهم العريب راَعوا جمرد اللفظ ، وما جيو  أن يريد به وهؤالء
( 59 اإلس    راء:وآ.ي ا  ود ال اقة مبص    رة فظلموا هبا، والتفس      ال قلي كمن يفس    ر الكاللوس    ياق 

 أبن مبصرة حال من ال اقة كعىن بصر العني.

وإن من أم     ة إال خال في      ا أن يلف  بني اث ني كقول من  عم .كلي  احليوا ت يف قول     ه  (4
 ط    ائر يط  جب     احي    ه إال أمم وم    ا من داب    ة يف األرض وال( مع قول    ه .ع    ا  24 ف    اطر:ن    ذير

 .(38 األنعال:أمقالكم

ما أش  عر ابش  تقاق بعيد كما قال بعض الباط ية يف البقرة: إنه إنس  ان يبقر عن أس  رار العلول، ويف  (5
   .اودهد إنه إنسان موصو  جبودة البحة والت قيب

 األصل الرابع: أسباب االختالف بين المفسرين: 

، وجوه املعتلفة، واقتصـــار املفســـر على بعضـــهااحتمال النص لتفســـريه على ال (1
 .وأمقلته كق ة ٍا .قدل

 معىن النص:خفاء  (2

:  (3 ال ساء:تلك أدىن أن ال .عولواوله .عا : كما يف ق  فأهم ما ورد فيه مخسة معانٍّ
 ل الشاعر:و قكما يف أال ُتيلوا عن احل  وجتوروا   -

 وعالوا يف املوا ين.. قول الرسول .قالوا ا.بع ا رسول هللا واطرحوا
 (.28التوبة:  وإن خفتم عيلةوم ه:  ،وعال الرجال يعيل إتا افتقر فصار عالة -

، وم ه عيل وعالين الش             يء يعولين إتا غلبين وثقل علي وعال األمر اش             تد و.فاقم  -
 صرب .

 ((.وابدأ كن .عول   عال قال كٍونة العيال وم ه قوله عليه السالل: -

هي ل ة ، وس       بقه  يد بن أس       لم، وجابر بن  يد، و قر عيالكمأال .ك :وقال الش       افعي -
 .. ال شك وإن أمشى وعاال .وإن املوت أيخذ كل حي         :، وم ه  

خلف اء امل ىن ال ذ  تكره يف أتوي ل ع ال من العي ال  بعضوق دع ال ،يعين وإن كقرت م اش              يت ه وعي ال ه
 .(1)الشافعي، ومع التأمل  د من العرب من يقول به

 النصوص األخرى اليت تبينه: ول عنلذها (3

وا.  ل علي م نب  أ ال  ذ  آ.ي   اه آاي.   ا ف  انس              لخ وجم  اه  د يف قول  ه .ع  ا :  عكرم  ةرو  عن ق  ال فق  د 
أويت ال بوة فرش       اه قومه على أن يس       كت ففعل و.رك م على ما و  ( هو بلعال،175 األعرا :م  ا

                                                           

 .5/15.فس  القرطيب (1 
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يص      طفي ل بو.ه إال من علم أنه ال خير  قال املاورد : وهذا غ  ص      حيغ ألن هللا .عا  ال  ،هم عليه
هللا يص طفي من املالئكة رس اًل ، ففي هذا القول تهول عن قوله .عا : (1يته ص عن طاعته إ  مع

 .(75 احلج:ومن ال اس

يفس   رها، وكما يف  نص نبو  يفس   ره كما يف آية الظلم قبل ُساري ال يبعدل ُساري  (4
( قبل نزول آخر آية 284 البقرة:فوه...وإن .بدوا ما يف أنفس            كم أو َتآية البقرة 

 .يف البقرة لت صص مع اها

 :لغل  يف فهم النصا (5

قال لكعب األحبار: أنت .قول: إن تا القرنني كان يربط خيله ابلقراي؟  كما ورد عن بعض الص   حابة
 (84 الك  :وآ.ي اه من كل شيء سببافقال له كعب: إن ك ت قلت تلك فإن هللا .عا  قال: 

غالب ا مبدل اليت ي قل م  ا بعض     م، و اإلس    رائيليات يعود إ   ص    وبه ابن كق ، واخللل اإلنكار وهذا
إ  ش      يء م  ا ابلكلية فإنه  مص      ح  محر  خمتل  وال حاجة ل ا مع خرب هللا .عا  ورس      ول هللا 

 وآ.ي اه من كل ش يء س بباوأتويل كعب قول هللا  ،دخل م  ا على ال اس ش ر كق  وفس اد عريض
واستش اده يف تلك على ما جيده يف صحفه من أنه كان يربط خيله ابلقراي غ  صحيغ فإنه ال سبيل 

وأو.يت وقد قال هللا يف ح  بلقيس  ،للبشر إ  شيء من تلك وال إ  الايقي يف أسباب السموات
األس    باب  وهكذا تو القرنني يس    ر هللا له ،أنه ٍا يؤ.ى مقل ا من امللوك (23 ال مل:من كل ش    يء

أ  الطرق والوس      ائل إ  فتغ األقاليم والبالد واألراض      ي وكس      ر األعداء وكبت ملوك األرض وإتالل 
   .(2)أهل الشرك قد أويت من كل شيء ٍا حيتا  إليه مقله سببا

 :اعتقاد معارض راجح (6
وا  اإلمس      اك ابملعرو  هو القيال كا جيب (2 الطالق:فأمس      كوهن كعرو قوله .عا : كما يف 

ن الزو  إتا مل جيد أولذلك قال مجاعة من العلماء: إن من اإلمس    اك ابملعرو   ،من ح  على  وج ا
طل  علي  ه احل  اكم من أج  ل يم  ا ي ف  على الزوج  ة أن يطلق   ا ف  إن مل يفع  ل خر  عن ح  د املعرو  ف

قال مالك و  وهبذا ،واجلوري ال ص رب عليه ،الض رر الالح  وا من بقائ ا ع د من ال يقدر على نفقت ا
قال : قال هريرة  أيبواحتجوا كا ورد عن  ،سعيد بن املسيب: إن تلك س ة وقالالشافعي وأ د 

.قول  :((  أفض     ل الص     دقة ما .رك غىن واليد العليا خ  من اليد الس     فلى وابدأ كن .عول:  ال يب 
طعمين إ  أن أ :ويقول االبن ،ويقول العبد أطعمين واس    تعملين ،املرأة إما أن .طعمين وإما أن .طلقين

 .(3)هذا من كيس أيب هريرة !ال :؟ قالاي أاب هريرة ُسعت هذا من رسول هللا :.دعين. فقالوا
ال يفرق بي  ما ويلزم ا الص  رب عليه و.تعل  ال فقة بذمته  كم احلاكم وهذا قول عطاء  :وقالت طائفة

قول   ه راجغ ال   دالل   ة ع    دهم وهو دليالن: كع   ارض والزهر  وإلي   ه ته   ب الكوفيون والقور  واحتجوا 
 وأنكحوا األايمى م كم :هلو وق (280:البقرة وإن كان تو عس            رة ف ظرة إ  ميس            رة.عا : 

ف دب .عا  إ  إنكاع الفق  فال جيو  أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو م دوب معه إ   (32ال ور: 
                                                           

 .7/280.فس  القرطيب (1 

 .3/136.فس  ابن كق  انظر:  (2 

 .5/2048الب ار  (3 
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إبمجاري فال يفرق بي  ما إال إبمجاري مقله أو بس        ة  نعقداوأيض       ا فإن ال كاع بني الزوجني قد  ،ال كاع
  .(1)ال معارض وا عن الرسول هللا 

  أن حرفوا الكلم عن مواضعه، وفسروا كالل هللا إ أهلها دعت البدع الباطلة اليت (7
 .ب   ما أريد به، وأتولوه على غ  أتويله  ورسوله 

وأل  ابن .يمية ذر له إال ابلتجرد من اهلوى، والســتة األول يعذر هبا صــاحبها، أما الســابع فال ع
 .األئمة األعالل رفع املالل عن يف األسباب اليت يعذر هبا صاحب ا:

 خلص تلك ابن .يمية يف القواعد التالية: طريقة التعامل مع األقوال املعتلفة يف التفسري:
 .تلك املقال ُ.ستوعب األقوال يف (1

 .ي به على الصحيغ م  ا ويبطل الباطل (2

 .زاري واخلال  فيما ال فائدة حتته فيشت ل به عن األهم و ر.ه لٍال يطول ال  .ذكر فائدة اخلال  (3

مس               ألة ومل يس              توعب أقوال ال اس في ا ف و  قص  إت قد يكون  حكى خالفا يف فأما من (4
الذ  .ركه أو حيكي اخلال  ويطلقه وال ي به على الص              حيغ من األقوال ف و  قص  الص              واب يف

 أ.ن صحغ غ  الصحيغ عامداً فقد .عمد الكذب، أو جاهال فقد أخطفإ أيضا،

 قاعدة: ليس كل ما نقل في كتب التفسير مفيداً أو مطلوباً أو صحيحاً: 

َرَب به موس  ى من البقرة،  املفس  رين يف اختال ك لون كلب أص  حاب الك  ، ويف البعض الذ  ض  َ
، وإمنا مل ، وحنو تلكرقتله اخلض          الذ س        في ة نوع وما كان خش        ب ا، ويف اس        م ال الل ويف مقدار

معرفته فإن هللا نص   ب على احل    إأما ما حيتا  املس   لمون لعدل االحتيا  إليه " يوض   غ وبقي مب ماً 
ا صغ م ه فيه دليال ، بل قد يفرط بعض املفسرين بكقرة ال قول اسم صاحب موسى أنه اخلضر"، ٍو

ولكن الولوري بكقرة ال قول اا هبم عن ق  ال الزرق  اين: "ٍ  ا ي  دخ  ل مع  ه املرفوض علمي  ًا واملقبول حىت 
 .(2) االقتصار على التفس  املقبول

 كيفية عمل المفسر في تفسير القرآن )كيف يَفهم القرآن وي فهمه(: 

تكر عدد من أهل العلم كي  ير.ب املفس          ر عمله يف .فس            القرآن فقالوا يكون تلك على ال حو 
 التايل: 

..ويتأ.ى تلك بقالثة علول: علم .لفاظ القرآنأتحص              يل معاين املفردات من بفظية لعلول اللاب يبدأ
 .من ج ة املعاين اليت وضعت األلفاظ املفردة إب ائ االل ة: 

 .من ج ة اويٍات والصيغ الواردة على املفردات الدالة على املعاين امل تلفةعلم التصري : 
 .لي اإصول ن األمن ج ة رد الفروري املأخوتة معلم االشتقاق: 

 .(3 مث يبحة عن املعاين  سب الايكيب،وفصل علماؤ  تلك .فصياًل حيتا  إليه الباحة
 وع د الكا.ب ي ب ي .قسيم التفس  إ  ج تني: 

                                                           

 .147 /3.فس  القرطيب (1 

 .25 /2م اهل العرفان  (2 

 .488 /2، اإل.قان173 /2الربهان يف علول القرآن  (3 
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التفس            اإلمجايل: فاألص          ل يف التفس            العال الذ  يراد م ه التماس هداية القرآن:  اجلهة األوىل:
وال ظر إليه يف س         ياقه التارخيي، واملوض         وعي، وربطه كقيله وما يقاربه يف البحة عن املعىن اإلمجايل، 

القرآن الكرمي، إت إن االس              ت راق يف اجلزئيات قد يفقد روعة القرآن يف لفظه، ومجاله يف مع اه، ولذا 
قيل: "من يول أن بدأ املفس     رون يش     قون الش     عرة يف التأويل والتوجيه أص     بغ علم التفس       غريباً قليل 

وأن جيعل هدفه  ،جيب على املفس          ر مالحظة أن القرآن كتاب هداية وإعجا ...ف                         "(1 وجود"ال
األعلى ومقصده األُسى إظ ار هداايت هللا من كالمه وبيان وجوه إعجا ه يف كتابه لي لك من هلك 

 .(2  عن بي ة وحيَي من حي عن بي ة وإن هللا لسميع عليم
 ا  إليه أشد احلاجة: التفس  التجزيٍي: حيت اجلهة الثانية:

 .إما لت فيغ مسألة حتتا  إ  التدقي  كاملسائل الل وية أو الفق ية (1

 .لبيان دقة الايكيب اللفظي يف القرآن الكرمي (2

أو لبي  ان اإلعج  ا  الوض              عي للكلم  ة من ال   احي  ة البي  اني  ة أو من  حي  ة اإلعج  ا  العلمي، أو  (3
 التشريعي: 

التابوت فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم يف الس              احل أيخذه عدو يل أن اقذفيه يف  فمقاًل: قوله .عا : 
والض    مائر كل ا راجعة إ  موس    ى. ورجوري بعض     ا إليه وبعض     ا إ  التابوت: ( "39 طه:وعدو له

في ه هج  ة مل ا يؤد  إلي ه من .  افر ال ظم. ف إن قل ت: املق ذو  يف البحر هو الت ابوت وك ذل ك امللقى 
حىت ال  .لو قلت : املقذو  وامللقى هو موس        ى يف جو  التابوتإ  الس        احل. قلت: ما ض        رك 

.فرق الض              مائر فيت افر عليك ال ظم الذ  هو أل إعجا  القرآن والقانون الذ  وقع عليه التحد  
 .(3 "ومراعا.ه أهم ما جيب على املفسر

فاملراد  كتب التفس      قال أهل املعاين  يفوحية رأيت  :قال الش    يخ أبو عمرو ابن الص    الع" قاعدة:
وتلك كما يف قول  (4 "القرآن كالزجا  والفراء واألخفش وابن األنبار  معاين به مص    فو الكتب يف

 . (5 ..."وقال أهل املعاين: وص  هللا .عا  قلوب الكفار بعشرة أوصا القرطيب: "
زيل الض     راعة ج -.عا  تكره- وإ  هللا وهذا ما مت اختص     اره ٍا هتيأ إيراده، و.يس     ر نظمه وإعداده، 

 (.6ل  ه(  و.ص عٍّ  وامل ة بقبول ما م ه لوج ه، والعفو عما َتلله من .زينٍّ 
وصلى هللا تعالى وسلم على نبينا السيد العبد المنيب محمٍد، وعلى آله وصحبه عدد خلقه 

 ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 

 .والحمد هلل رب العالمين

 د السالل مقبل اجمليد عب /-جل تكره-الفق  إ  ربه ال ين
 والدراسات القرآنيةوالتفس  لقراءات اأستات 

                                                           

 .مع الشرع 240الفو  الكب  ص( 1 

 .62 /2م اهل العرفان  (2 

  .754/( الكشا  3 

  .1/291( الربهان يف علول القرآن4 

  .232 /1( .فس  القرطيب5 

  .2/312ا للقاضي عياض  ( من خاُتة كتاب الشف6 
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هذه القراءة كقياس غريب فيه تهول ش      ديد هو أن هللا تكر أن امل افقني  -ر ه هللا–وقد رد الطرب  

َ ُد ِإن   هقوليكذبون يف  ُ يَ ْعَلُم ِإن َك .بارك و.عا : ﴿ِإَتا َجاَءَك اْلُمَ اِفُقوَن قَاُلوا َنش         ْ  ُ ُِ  َوا وُل ا َك َلَرس         ُ
 ِ ُ ِبيِل ا دُّوا َعْن س  َ َ ُد ِإن  اْلُمَ اِفِقنَي َلَكاِتبُوَن اَت َُذوا أَْهَاهَنُْم ُج  ًة َفص  َ ُ َيش  ْ  ُ ولُُه َوا اَء َما َكانُوا َلَرس  ُ ُْم س  َ  ِإهن 

دُّوا  ﴿اَت َُذوا وقوله:[ ٢، ١يَ ْعَمُلوَن﴾ ]امل افقون:  ُِ  فَ َلُ ْم َعَذاٌب ُمِ نٌي﴾  َعنْ أَْهَاهَنُْم ُج  ًة َفص  َ ِبيِل ا س  َ
مث أخرب أنه لو كانت هذه القراءة صحيحة، لوصف م هللا يف سورة امل افقون أبن [ ١٦]سورة اجملادلة: 

بون،يقول الد اللة على أن  أوض      غُ مث قرر أن القراءة هبذه اويٍة في ا  :"وهللا يش       ُد إن امل افقني" ملكذِ 
نظَ  الذ  يف س    ورة امل افقني  الص    حيغ من القراءة يف س    ورة البقرة:"كا كانوا َيْكِذبون" كعىن الكِذب

 سواًء.
وهو مقياس ض  عي  وفيه تهول كب  من ش  يخ القراء واملفس  رين، فإن األص  ل يف القرآن .وف  املعاين، 

موض             ًعا، ولعل الذ  حداه إ  55اه .كرر يف حنو و.كق ها ال .كريرها على أن هذا املعىن الذ  نف
 هذا اإلنكار ال ريب إصراره على .فس  املرض ه ا ابلشك، ومرض م أوسع من الشك.

وامل افقون يكذبون، ويَُكذبون، وانظر إ  األبواق اإلعالمية امل افقة كي  .سارري إ  .كذيب الصادقني، 
للجماه ، وقد وصف ا ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم و.صدي  الكاتبني ليشكلوا الس وات اخلداعات 
اَعاُت، َس َ َواتٌ  ال  اسِ  َعَلى فيما رواه أ د وحس ه األر ؤوط، فقال:   َسَيْأيت   اْلَكاِتُب، ِفيَ ا ُيَصد قُ  َخد 

 َوَما: ِقيلَ  الرَُّويِْبَضُة، ِفيَ ا َويَ ْ ِط ُ  ،اأَلِمنيُ  ِفيَ ا َوخُيَو نُ  اخْلَاِئُن، ِفيَ ا َويُ ْؤَُتَنُ  الص اِدُق، ِفيَ ا َويَُكذ بُ 
  .اْلَعام ِة(( أَْمرِ  يف  الت اِفهُ  الر ُجلُ : قَالَ  الرَُّويِْبَضُة؟
 
 
 
  

 ،عدد خلقه ،وصحبه ،وصلى هللا .عا  وسلم على نبي ا السيد العبد امل يب محمدٍّ، وعلى آله
 ومداد كلما.ه،  ،و نة عرشه ،ورضا نفسه

 ح رب العاملني.  واحلمد
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 بسم هللا الرمحن  الرحيم 
 نظم قواعد اجمليدي للعبد الفقري  إىل مواله الغين

 -غفر هللا له-الطالب زيدان بن حممد العاقب بن اإلمام 
 مقدمة

ـــــــــــــــو ىل   -1 ـــــــــــــــد  هلل الـــــــــــــــذ ي تـ   احل  م 
  

ـــــــــــــــــــــــال   ع ـــــــــــــــــــــــال  و ج  ي ـــــــــــــــــــــــه    بـ ي ـــــــــــــــــــــــان  و ح 
   

 و ح ف ظ  ال ك تاب  يف  م ع ن اه   -2
  

ــــــــــــــــــــــ- ــــــــــــــــــــــل  س  ان ه  ج  ــــــــــــــــــــــاه   ،-ب ح   ويف  م ب ن
   

 ص ــــــــل ى ع ل ــــــــى م بل  ــــــــغ  القـــــــــر آن   -3
  

ــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــيل ة  الن ــــــــــــــــــــــــاس  إىل  اجل  ن   : و س 
   

ب ه  م ن  ن ص ح وا الكتااب -4  وص ح 
  

ه  الصـــــــــــــــــــوااب  مــــــــ  هــــــــ  ــــــــ  وا يف  فـ مــــــــ   فــــــــأ هلــــــــ  
   

ا -5 ـــــــــــــــــــذ  ، و بع ـــــــــــــــــــد  ط ل ـــــــــــــــــــب  ه 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ال م ج 

  

يــــــد ي جـــ  مـــ  ـــ  ل   ال بــــــ  قـــ  الم  مـــ  د  الســــــــــــــ  بــــــ    عـــ 
   

 ر م ت  ن ظ ام  م ا م ن  ال ق واع د   -6
  

 ت ض ـــــــــــــــــــم ن   األســــــــــــــــــــاس   ذ و الفوائــــــــــــــــــــد  
   

وب  أل تـــ وب   -7 تـــ  و أن  يــــ   وهللا  أر جـــ 
  

ب   نــــــ  ر  الــــــذ  ــــ  ف ــــ  غ ــــ  ــــوب   ،ويـ ي ــــ  ــــع رت   ال  وي ســـــــــــــــ 
   

ري   -8 ر  للتـ ف س  ت ي احت  الذ  ك   إن  اح 
 

ــــــــــــــــٍخ حن  ريــــــــــــــــر   ــــــــــــــــرب ٍ ر اس  ــــــــــــــــن  كــــــــــــــــل   ح   م 
   

ــــــــــــــا -9 ــــــــــــــبـ ب ه  الك م  ــــــــــــــر آنس   ل  للق 
  

ــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــنق ص  لإلن س  ــــــــــــــــــــــــــال ًة وال  أص 
   

ــــــــــــــة   -10 ــــــــــــــن     وهــــــــــــــذ ه  مج  ل  آداٍب ل م 
  

ــــــــــــــي  أن    أراد  تـ ف ســــــــــــــري  ال كتــــــــــــــاب  و ه 
   

سة  م ن   -11  يـ ل ت ز م  ال م صاد ر  اخل م 
 

ــــــــــــن   ــــــــــــٍل ح س  ــــــــــــل  أتوي  تـ ف ســــــــــــري ه  أل ج 
   

ل ـ  -12  وه ي  أن  يـ ف س ر  ال ق ر آن  اب 
 

ــــــــــــر آن   ــــــــــــ ،قـ  ــــــــــــل  أو  س   ن ة  خــــــــــــامت   الرُّس 
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ب ه  الك رام   -13 أ و   أو  قـ و ل  ص ح 
ا    مب 
 

ـــــــــــــل ما  ـــــــــــــى وس  ـــــــــــــر ب  انـ ت م   ل ل غ ـــــــــــــة  الع 
   

ت هاد  الع ل ماء   -14 اج  أو  
ني   ع   الر اس 

 

 ) ـــــــــــلني  ـــــــــــري   امل ر س  ـــــــــــن ة  خ   )الت ـــــــــــاب ع ي س 
   

ري ٍة مب  ا  -15  وأ ن  يكون  ذ ا ب ص 
 

ــــــــــــــــد د ه  يف ذا امل جــــــــــــــــال   ــــــــــــــــا  ح   الع ل م 
   

ك ق و ل  فار س  ال م ج ال   -16
  :الد اين  
 

ـــــــــــٍم وذا إت قـــــــــــان   ـــــــــــن  كـــــــــــان  ذا فه   ()م 
   

17-  )  )م ن مقرٍئ م نت صب  إمام 
 

ــــــــــــــــــا أ ب يــــــــــــــــــات  ذ ا اإلمــــــــــــــــــام    إىل ان ت ه 
  

طوا ص ح ة  اال ع ت قاد   -18  واش رت 
 

ــــــــــــــــــن ة  الر شــــــــــــــــــاد   ــــــــــــــــــع  ل ــــــــــــــــــزوم  س   م 
   

 ق ول  وص ح ة  امل ق ص د  يف  ال م   -19
 

ـــــــــــــــــديد  يف امل ن قـــــــــــــــــول   ـــــــــــــــــن ح  الت س   ل ي م 
   

م  الغ ر ور  والك رب   -20 ر   وع د   ف ذ 
 

ــــــــــــــــــــ ٍ   و ب ط ــــــــــــــــــــر   ،ذ ان  جي  ــــــــــــــــــــر ان  ل غ م 
   

 وأن  يـ ر ى ر ج وع ه  اف ت ق ار ا  -21
 

ــــــــــــــــــــــــــت ظ ه ار ا   إىل  ك تــــــــــــــــــــــــــاب  هللا  ال  اس 
   

 جم  ت ن باً رذائ ل  الت ال ع ب    -22
 

ـــــــــــي   ،ابلـــــــــــن ص    ـــــــــــب   و ه   ل ـــــــــــث الٍث تـ ن س 
   

ت هاد   -23  ه ي  اد  عا ر تـ ب ة  اال ج 
 

ـــــــــــــــــز اد   ـــــــــــــــــز ر  ال ـــــــــــــــــع  ق صـــــــــــــــــور ه  ونـ   م 
   

 مث   ات  باع ه  اهل  وى ال م راو د   -24
  

ــــــــــــا ال ع وائ ــــــــــــد   ــــــــــــم يم ه  علــــــــــــى اق ت ف   ت ص 
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ب ه  -25 تفاو ت  الناس  كصح 
 األ و ل  

 

ـــــــــــــه م  ــــــــــــــو د  م ث ــــــــــــــل   ،يف فه   واخلــــــــــــــي    اال س 
   

ٌل صاد ٌق عن و  -26 الع ل م  نـ ق 
م    م ن  ع ص 

 

ــــــــــــن  القــــــــــــو ل  د ليل ــــــــــــه ع ل ــــــــــــم   ــــــــــــا م   أ و  م 
   

د  القو ل  أبن ال  يـ ق عـــ -27  او قـ يـــ  
  

ــــــــــــه  أ   ــــــــــــالف  مــــــــــــا علي   عــــــــــــامج   علــــــــــــى خ 
   

   تـ ع ار ض   ن  ع ن  القرآونز  ه   -28
 بل بعضه يصدق البعض على    

ـــــــــــــــىن  آًيت ـــــــــــــــه  ال ع ـــــــــــــــن  تـ ن ـــــــــــــــاق ض   ح س     و ع 
 لغري  الراسعني أ ش ك ال  معىًن   

 هتـ ع دُّد  القراءة  امل ع ت رب   -29
 

ضــــــــــــــــــــــيح  وامل غــــــــــــــــــــــايـ ر   ــــــــــــــــــــــون  للتو   هي ك 
   

ٌس ل م ع ىن   -30 و  إذاً م ؤ س    فه 
  

ر   ىن   ،آخـــــ  عـــــ  س  املـــــ  فـــــ  ح  نــــــ   أو  مـــــوضــــــــــــــــ 
   

 وي كثـ ر  امل رس ل  يف  ك ت ب  األ ىل  
  

لــى ل  الــغــرانــيــق الــعــ  ثــــــ  ر وا، مــ  د ف ســـــــــــــ   قــــــ 
   

ري   -31  ه ص ل ى ع ل ي ه  هللا  تـ ف س 
  

ــــــــــــــــواه   ــــــــــــــــن  س   ال مي  ن ــــــــــــــــع التـ ف ســــــــــــــــري  م 
   

 م ا د ام م ب ن ياً ع ل ى أ س اس   -32
  

ــــــــــــــــــــاس   ــــــــــــــــــــاد  والق ي ت ه  يح  اال ج  ــــــــــــــــــــح   ص 
   

والع ل م  إم ا النـ ق ل  ح ي ث   -33
 ص د  ق ا  

  

ـــــــا ،ن صـــــــا   ـــــــث  ح ق  ق  ي  ـــــــث  ح  ـــــــا الب ح   وإم 
   

ب غ ي التأكيد  يف  -34 ويـ نـ 
 فوع  املر 
  

ــــــــــــــــــموع   ــــــــــــــــــن  ع ــــــــــــــــــد م  اإلد راحت  يف امل س   م 
   

ل م  التـ ف سري  إذ  قد   -35 ل ي س 
 يـ ع ط ى  

  

ـــــــــــم   احلـــــــــــديث   ـــــــــــط ى   ،ح ك   كصـــــــــــالة الو س 
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اًل ع ر يب   امل ب ىن   -36  نـ ز ل  س ه 
  

ــــــــــــــــــــــــىن   ــــــــــــــــــــــيـ ف ه م ال م عــــــــــــــــــــــــاط بون  ال م ع   لـ 
   

ت بني  هل  م  الذ ي نـ ز ل   -37  وي س 
  

 ر بـ ع ــــــــــــــــــد م ا ع ق ـــــــــــــــــــل  م ي س ــــــــــــــــــراً للــــــــــــــــــذ  ك  
   

راً للم ت قني  م ن ذ ر ا -38  م ب ش  
  

ر ا فــــــ  ى أو  كــــــ  ن  قــــــد  ع صــــــــــــــــ  ري   ممــــــ  غــــــ  لــــــ   لــــــ 
   

  هل م  فـ ر وق  الل غة  الد قيقع   -39
  

ــــــــــــــــــــق  الع م يق ـــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــن  امل زالـ    هق ـــــــــــــــــــــي م 
   

يف الك الم  مح  ل ه   -40 واألصل  
 على  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــؤ و ال    ظ ــــــــــــــــــــــــــــــاه ر ه ب ــــــــــــــــــــــــــــــدون أن يـ 
   

عن مق ت ضى وخارحٌت  -41
 الظ اه ر ال  

  

ال بــــــٍب قــــــد  ح صـــــــــــــ  ن  ســـــــــــــ  د  لــــــه مــ   بــــــ 
   

يه ن ا الق ر آن  حن  و   -42 تو ج 
ه ر  األش 

  

ر   كــــــ  و األنــــــ  و جــــــيــــــه  حنــــــ   ــــــ  ن  الــــــتـ ىل  مــــــ   أو 
   

ت ن اب  م ن  اللُّغات   -43 ، ف اج 
 األغ ر ب  

  

ٍر عـــــــــــــــــر يب   ـــــــــــــــــر ى ب ـــــــــــــــــذ ك  ــــــــــــــــب ه ه  أح   وش 
   

وق د  ي رى يف  الذ  كر م ا ق د   -44
را  ف س  

  

د ر ا ى مــــــا نــــــ  ـــــ  ل ر ب عـــــ  ـــــعـــــ  ة  ال غــــــ  ـــــ  ن  ل  مـــــ 
   

ه  يف النص   إذا ما  -45 والو ج 
ت م ل ه    اح 

  

 جـــــــــــــاز  بـــــــــــــه التفســــــــــــــري  ال  مـــــــــــــا مح   ل ــــــــــــــه  
   

واألصل  مج ع  ما م ن   -46
 امل عاين 

  

ـــــــــــــــــــــــــــال بـ ر هـــــــــــــــــــــــــــان   ـــــــــــــــــــــــــــل  اآلي  ب  حت  ت م 
   



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 499
 

 

ت هاد  يف   -47 يص حُّ اال ج 
 الب يان  

  

ـــــــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــــــن األ    ر كـــــــــــــــــــــان  وف ـــــــــــــــــــــق  ث الث
   

نـ ف ي  اض ط راب  الن ص    -48
 والت زام   

  

ق صــــــــــــــــــد  اإلســــــــــــــــــالم   ـــــــ  ه  وم ـــــــ  ت ـــــــ  غ ـــــــ   ل
   

ال يستقيم  الرأي  دون  -49
 اخلرب   

ر ة   ذرن  من ش ب هاٍت قاص  ج د  يف و ت        ول ت ح 
ر ة  ـم عـراء ة  الــلق  ا  اص 

ما  يري  غ  عن      تـ   بعد العجز   التأويل   فر   حت  
 ن  س  ح   رٍ ك  من ذ   ل  نز  ا  
 
  

ــــــــــــــــــد  اهلــــــــــــــــــداة الغ ــــــــــــــــــر ر    وعكســــــــــــــــــه عن
   

 ل  والن صُّ م ن  حيث  النزو  -50
ق س  م  يـ نـ 

  

ائٍي ع ل ـــــــــــــــــــــــــــم    ٍ  واب ت ـــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــب يب   ل س 
   

 وقـ و ل  آية  كذا قد  نـ ز ل ت   -51
  

ـــــــا ل ـــــــي س  ن صـــــــا  قـــــــد  ثـ ب ـــــــت   ـــــــد ٍث م   يف ح 
   

ه  يف   -52 ب ل  ق د  يكون  الو ج 
ي ة    الق ض 

  

ــــــــــــــــــــمُّن  اآل ــــــــــــــــــــة  ت ض  ــــــــــــــــــــك  الق ص   ي   ل ت ل 
   

وس ب ب  النُّزول  ال    -53
 خي  ص  ص  ال ـ

  

ـــــــــــل   ـــــــــــا ع ـــــــــــم  انت ع   ع مـــــــــــوم  ف ـــــــــــال ق ف و  ل م 
   

الس بب  لل نُّزول   -54  وص ور ة  
  

ــــــــــــــــــــــدُّخول   ــــــــــــــــــــــٍح ق ط ع ي ــــــــــــــــــــــة  ال  يف راج 
   

 وسبب  النزول قائٌد إىل   -55
  

ــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــالم هللا جــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــال   فه 
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وهكذا، فإن علم  -56

 ب  الس ب
  

ــــــــــــــــــــــــــــــب ب    يور ث نــــــــــــــــــــــــــــــا معر ف ــــــــــــــــــــــــــــــة  امل س 
   

 يـ ب ني    الس ب ب  لل نُّزول   -57
  

 م ع ــــــــــــــــىًن ع ــــــــــــــــن  الظـ ـــــــــــــــاه ر  يف  ع ـــــــــــــــــدول  
   

وقـــــــــــد  يـ ـــــــــــر ى خم  ص  صـــــــــــاً  -58
ع يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ا ن    نـ و 

  

ــــــــــــــــــ ،ثـ ب ــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــال  يف )ال ُي  س  ( وامل ث  نب 
   

وموه م  احلص ر إذا ما  -59
 ي وج د  

  

فـ ع ـــــــــــــه   ـــــــــــــو    ،ي د  ـــــــــــــد ( )ق ـــــــــــــل  ال   :كن ح    أ ج 
   

ل  ع موم  ا -60  ي ة  آلوق د  يـ ف ص  
  

ل ـــــــــــــــــــــــه   ث ـــــــــــــــــــــــال  يت   :فق و  ي ـــــــــــــــــــــــٌة( م   )ف ف د 
   

م ة   -61 ه  احل ك   و ق د  ي د لُّن ا ل و ج 
  

ــــــــــــــــم   ــــــــــــــــة    ،يف احل  ك  ــــــــــــــــان  يف  األم ث ل   كالل  ع
   

 و ق د  ي ساع د  على إزالة  ال ـ  -62
  

كــال   يف  ال م ع ىن  إ   ت م   ،شـــــــــــ   ( م ثــ ل  )إن  ار تـ بـ 
   

و  ي د   -63  لُّنا على اإلع جاز  و ه 
  

ـــــــــــــاز   ـــــــــــــي   ا و  جم  ـــــــــــــن  ق ط ع  ي  م  ـــــــــــــو ح   يف  ال
   

 ك م ا ع ل ى ع ناي ة  اإلله  ج ل   -64
ي  يف                كذاك  ابل ب ش ر  ك ال  فـ ه 

م نني    ور ســـــــــــــــــــــــــوله  ي ـــــــــــــــــــــــــد ل   ،ابملـــــــــــــــــــــــــؤ 
   م صال ح  الع باد  ك ل  ه م  ت ف ي

اصطالح   نـ   -65 ز ل ت   م ع   مث   
 ق را 
  

ـــــــــــب ه  ذ ي ـــــــــــن  ق ـــــــــــد  يـ ـــــــــــر ى ،مث    تـ ـــــــــال    وش 
   

ة   -66 د  الر اوي الت  الو  فـ يـ ق ص 
 إىل  
  

 ق رين ـــــــــــــٍة دل ـــــــــــــت  ع لـــــــــــــى غ ـــــــــــــري  الـــــــــــــت  ال
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 ع ل ماء  الس ل ف   والن س خ  عند  
لول ه  ق د  قص           د واـــــإذ  ل غ ًة م د 

نــــــد   نــــــاه  عـــ  عـــ  ع  مـــن مـــ  ف   أ و ســــــــــــــ  لـــ   اخلـــ 
  ف ع ص ص وا اآلي  ب ه  و قـ ي د وا 

وم ع ظ م  املنسوخ  يف  -67
 القرآن  

  

ـــــــــــــــــــــــــٌص ابحلـــــــــــــــــــــــــال  والزمـــــــــــــــــــــــــان     خم  ص 
   

ع التعصيص  يف  -68 ويرج 
 النس خ  إىل 

  

ـــــــــــــــــال   ت هـــــــــــــــــاد  أ ع م  ـــــــــــــــــدير  م ـــــــــــــــــن  ل ال ج   تـ ق 
   

والن س خ  يف القرآن  -69
 حيث ما و ق ع  

  

ــــــــــــــــــى إال  إذا اجل   تـ ف  ــــــــــــــــــع  ام تـ ن ــــــــــــــــــع  ال  يـ ق   م 
   

واش رت  طوا يف النسخ    -70
 ك ل  ي  الت نا 

  

ـــــــــــن الشـــــــــــر ع  ه نـــــــــــا  ـــــــــــن ص  م  ق ـــــــــــض  أو  ال
   

ر  لإلع جاز  -71 والذ ك 
 والتـ ز ك ي ة  

  

ـــــــــــــــــــــة    جـــــــــــــــــــــاء، كـــــــــــــــــــــذا ه داي ـــــــــــــــــــــٍة تـ ر بي 
   

فن ظ م ه  كذاك  يف  -72
 اإلتقان 

  

ي    والب يـــــــــــــــــــــان   ،واإلع جـــــــــــــــــــــاز   ،واهل ـــــــــــــــــــــد 
   

ت ضي الت   -73 ع ص يص  ال  يق 
ياق  لل س  

  

اق   ن ســـــــــــــــــ  يـص  لـلـ مـ  صــــــــــــ  رور ة  الـتـ ع   ضــــــــــــ 
   

يف س ب ب  النـُّز ول  إ من  ا  -74
 اش رت  ط  

  

ــــــــــــــــــــــ    ت ــــــــــــــــــــــه  فـ ق  ــــــــــــــــــــــبة  وقـ   د ون  ال م ن اس 
   

م   -75  أل ضـــــــــرٍب ث الث ٍة تـ ن قســـــــــ 
  

مـــ   ظـــ  ه  الـــعـــ  اىآًيتــــــ  هــــــ  ـــ  نـ مـــ  م   :، فـــ  كـــ   املـــ حـــ 
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 ، و أ ط ل قا ب ال  و ال م ت شاب ه  
ات     ب  هللا  حم  ك مات  ويف كتا ا تـ ر دُّ امل ت شاهب   هل 

ر  ه ن  األمُّ  ك مات  الذ  ك  ا نـ ف ت ه   ،له       فم ح  فم 
 ال نـ ؤ مُّوا

   

دٍ  يــــــ  ـــ  ال  قـ جـــ  ن  م ســــــــــــــ  يـــ  ذ  ٍه لــــــ  ن  و جــــــ   ، ومـــ 
   

أر كان  تفسري  الك تاب   -11
ز ل     :امل نـ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــز ل   ــــــــــــــــــــــــــــــز ل  وامل نـ   م عر ف ــــــــــــــــــــــــــــــة  امل ن 
   

ــــــــــــــــمون  تـ   -12  ،ن زيــــــــــــــــلٍ م ض 
 م الب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   

  

ــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــع  لــــــــــــــــــــــــــــآلًيت   ،ن زولـ   واجلم 
   

تـ ر تيب   :ساد س ها األخري   -13
ياق    الس  

  

ـــــــــــــباق  والل حـــــــــــــاق   ،حافات ـــــــــــــه   ـــــــــــــل الس    مث
   

والن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ات  يف  -14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــياق  النـ ف   س 

  

ــــــــــــر ط   ــــــــــــت ف هام   ،والش  ــــــــــــي   ،اال س   مث   النـ ه 
   

ــــــــــــــــــــو م -15 ــــــــــــــــــــد  ل ل ع م  ، ت في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   :وامل ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    ه 

  

ز  وجــــــل   ري   الــــــذ ي عــــ  ن  خــــــالــــٍق غــــ   مــــ 
   

واملفــــــــــــــــرد  امل ضــــــــــــــــاف   -16
 ل ل ع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

  

ـــــــــــــــــد  حنـــــــــــــــــو    ن ع مـــــــــــــــــة  الق يُّـــــــــــــــــوم   :ي في
   

ا  -17 ل  ع ل ى الع موم  مـــ  وامحـــ  
م  إىل    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ال    ف صــــــــــــــ   ه  مـــ  يــــــل  ُت  صــــــــــــــيـــٍص لــــــ  ـــ   د ل
   

تـ ف ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ان  -18
ــــــــــــــــــــــــــــال    ابلضــــــــــــــــــــــــــــرب لألمث

  

الل   ـــــــــــــــت د  ـــــــــــــــر  اال س  ـــــــــــــــد  حص  ـــــــــــــــيس ي في  ل
   



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 503
 

 

مي  ن ع  التـ ف سري  مم  ن   ال -19
   س بـ ق ا

  

ب اط  م ــــــــــــن  قــــــــــــد  حل  قــــــــــــا ــــــــــــت نـ     تـ ف ســـــــــــري  واس 
   

ما دام م ب ن يًا عل ى  -20
  األصول  

  

ه ج  امل ن قـــــــــــــــــــــــــول  وامل ع قـــــــــــــــــــــــــول   ـــــــــــــــــــــــــنـ   وم 
   

ــــــــــــــــــــــــــياق   -21 يـ ب ــــــــــــــــــــــــــني    ال س  
. ق يــــــــــــــــــــــــــــــــــل     :ل ل م ن ســــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

  

 حقـــــــــرٌي وذليــــــــــل   :أي   ،()أنـــــــــت  الع زيـــــــــز  
   

ــــ   -22 م ( يف )راب هــــ  ــــ  ســـــــــــــــورة  ع
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   جــــــــــــــــــــــــــــــــاد ل ــــــــــــــــــــــــــــــــ   هامل

  

ــــــــــــــم   اد ل ــــــــــــــ ،ابلع ل  ع  ب ــــــــــــــال  جم  ــــــــــــــم   هوالس 
   

ــــــــــــــــــــم    -23 ــــــــــــــــــــم   الر س  ُي  ك 
 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ى الت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ع  

  

 فيمــــــــــــــا لــــــــــــــه الـــــــــــــــد ليل  غــــــــــــــري   قـــــــــــــــاط ع  
   

ــــــــــــــــف ة    -24 ــــــــــــــــز ب ــــــــــــــــني   ص  وامل ي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس  وال   الت أ س 

  

افـــــــــــــة  الز ل ـــــــــــــل   ب ـــــــــــــوا خم   إ يضـــــــــــــاح  أو ج 
   

ـــــــــــــــــــــــيس    -25 ـــــــــــــــــــــــف ة  الت أ س  ف ص 
 د  يـ ع ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   ذ ي ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ل ــــــــــــه   ( م ف ه وم هــــــــــــا ك ق و   : )أ و    الض ــــــــــــر ر 
   

ـــــــــــــــــــــــف ة  اإليضــــــــــــــــــــــــاح    -26 وص 
ــــــــــــــــــــــــــــف   ــــــــــــــــــــــــــــا و ص  ــــــــــــــــــــــــــــز ء  م   ج 

  

ــــــــــف   ــــــــــو  انت  امل ت ص  ــــــــــن  م ك  ــــــــــي  م   إذ  ه 
   

ـــــــــــــــــــــــــا    -27 ـــــــــــــــــــــــــوم  هب  ه  ، و ال  م ف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ال ف   ل ل م ع 

  

ـــــــــــــــة  م ع ت ـــــــــــــــرب ٌ  ـــــــــــــــي  ل ـــــــــــــــذ ي خم  ال ف   ، فـ ه 
   

ة  هللا  ب ال     -28  بـ ر ه ان   ك د ع و 
  

ــــــــــــي طان   ( للش  يم  ـــــــــــــ)الر ج  ــــــــــــف  ب  وال و ص 
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 وقـ ت ل  اال نب ي ا ب غ ري   ح ق     -29
  

ا ل ك  ط ر يق  احل ق    ،ف افـ ر ق  ب ذ   واس 
   

وع دم  احل  ذ ف  ه و  األص ل    -30
ال    فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ـــــــــــز ال   تـ  ــــــــــــا اخ  ــــــــــــن  الــــــــــــد ليل  ف يم   ب ــــــــــــد  م 
   

ت ض ـــــــــــــــم ن  الفعـــــــــــــــل  إذا ع ـــــــــــــــد  ي  -100
 حب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  

ـــــــــــــــــر    ٍف غ ـــــــــــــــــري  حر ف ـــــــــــــــــه  م عـــــــــــــــــاين   أ خ 
   

نــــــاٌب بــ ال   -101   ولــيــس يف الــقــرآن إ طــ 
  

ال   ،فــــــائــــــدة ٍو خــ  ن  ح شـــــــــــــ  ي  مــ   فــــــالــوحــ 
   

ـــــــــــــــــاب  إجيـــــــــــــــــازاً  -102  ،ي عت ـــــــــــــــــرب   اإلط ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    فـ 

  

ـــــــــــــــــــز ال   ـــــــــــــــــــل  مم  ـــــــــــــــــــا نـ  م   أب لـــــــــــــــــــغ  أو  أك 
   

ــــــــــــــــل   -103 م  الــــــــــــــــرتاد ف  األص  وع ــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ك م 

  

نـ وا   ن  و هـ  ا مـ  مــــــ  د  فـ هـ  وا  قــــــ  عـ فـ   و ضــــــــــــ 
   

ل    -104 ًة قـــــــ  غـــــــ  د ر   :ولـــــــ  ر  نـــــــ   و يف  الـــــــذ  كـــــــ 
  

يــــــل   ر   :وقـــ  طـــ  تـــ  ٍي م ســــــــــــــ  و حـــ  د وٌم بـــ  عــــــ   مـــ 
   

 اخلامتة
 ن  آرب نــــــــــــــا ًي  م ن ــــــــــــــز ل  الق ــــــــــــــر   ًي  -105

  
 وابل رب  هــــــــــــــــــــــــان   ،والنُّــــــــــــــــــــــــور   ،ابحل ــــــــــــــــــــــــق   

   
ـــــــــــــــر  ل نـــــــــــــــا -106  ،بـــــــــــــــه  اهل ـــــــــــــــد ى ي س  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وح ق  ق 
  

ـــــــــــــيمـــــــــــــا نـ ر   ـــــــــــــا ،جت   ـــــــــــــر  ب ـــــــــــــه  و و ف  ق   وان ص 
   

ر   وار ز ق  ل نـــــــــــــــا -107 ـــــــــــــــذ  ك  تـــــــــــــــال وة  ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الع ل 

  

ـــــــــــــــــــــــل   م  ـــــــــــــــــــــــي إىل  امل قـــــــــــــــــــــــام  األك   ل نـ ر ت ق 
   

ــــــــــي -108 مــــــــــام  امل ت ق  م  ي قــــــــــال  لإل   :يـ ــــــــــو 
  

 ًي قــــــــــــــــارئ  القــــــــــــــــرءان ر ت  ــــــــــــــــل  وار ت ــــــــــــــــق  
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ـــــــــــًة لن ـــــــــــا وق ـــــــــــت   -109 ـــــــــــه  ح ج  ع ل  واج 
 ان ق ض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــــر ان إىل  الق ض ــــــــــــــــــــــــاأ ج ل ن ــــــــــــــــــــــــ  ا وح ش 
   

ـــــــــا ابخل  ـــــــــري    -110 ـــــــــه  شـــــــــاه داً ل ن ع ل   واج 
  

ـــــــــــــــــــــــي وبـ ن ـــــــــــــــــــــــات  غ ـــــــــــــــــــــــري     ال  ابل م عاص 
   

ـــــــــــــــــــــا  -111 ـــــــــــــــــــــه  شـــــــــــــــــــــاف عاً ل ن ع ل  واج 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ع ا  م ش 

  

الً ف ينـــــــــــــا إذا الـــــــــــــد اع ي د ع ـــــــــــــا  ال  مـــــــــــــاح 
   

وار ز ق  لنـــــــــــــا ات  بـــــــــــــاع  مـــــــــــــا ب ـــــــــــــه   -112
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    أ م 

  

ــــــــــل    ت نــــــــــاب  ك  ــــــــــع  اج  ــــــــــر   م   مــــــــــا ع ن ــــــــــه  ز ج 
   

ر   -113 ع ــــــــــــل  ق لوبـ ن ـــــــــــــا إذا الـــــــــــــذ  ك  واج 
 ذ ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  

ـــــــــع ر   ـــــــــي ة  الـــــــــر ب   الع ظـــــــــيم  تـ ق ش  ـــــــــن  خ ش   م 
   

ـــــــــــت  بـ ــــــــــه  ق لوب نـــــــــــا -114 ـــــــــــع   ،ثـ ب    و و س  
  

ــــــــــــــــــــز ع   ،ق بــــــــــــــــــــور ان م  الف  ــــــــــــــــــــو   ون ــــــــــــــــــــج   يـ 
   

واق ـــــــــــــض  بـــــــــــــه  ع ن ـــــــــــــا ح قـــــــــــــوق   -115
 احل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   

  

م  اجل ــــــــــــــــــزاء  وحقــــــــــــــــــوق  ا  خلل ــــــــــــــــــق  يــــــــــــــــــو 
   

ــــــــــذُّنوب   -116 ــــــــــائ ر  ال ــــــــــر  ب ــــــــــه  كب  واغ ف 
  

ـــــــــــــــــــرت   ب ـــــــــــــــــــه  ب وائ ـــــــــــــــــــق  الع يـــــــــــــــــــوب    واس 
   

ــــــــــــــد   -117 ن  الواحــــــــــــــد  امل جي ــــــــــــــو   مت   بع 
  

يــــــــــــــد ي  ــــــــــــــىت   امل ج  ــــــــــــــد  الف   نظ ــــــــــــــم  قواع 
   

واحلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد هلل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  -118
 اإلكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

  

ـــــــــــــــــــــــــى حممـــــــــــــــــــــــــٍد واآلل  صـــــــــــــــــــــــــل ى عل
   

ـــــــــــــــــــــل  األمـــــــــــــــــــــان    -119 ـــــــــــــــــــــأله  ج  أس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن    و ال م 

  

ــــــــــــــــــن ا تامــــــــــــــــــاً ح س  م  اجل  ــــــــــــــــــز اء و خ  ــــــــــــــــــو   يـ 
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ــــــــــــــــن   -120 ــــــــــــــــى م  ــــــــــــــــل ى و ابر ك  عل ص 
 خ ت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــل م ا ـــــــــــــــــي  الس ـــــــــــــــــما ك تابـ ــــــــــــــــه  وس   و ح 
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ر القسم اۡلول  أسس علم  التفسير، وعلم    11 ............................................................... أصوله، وآ اُ  الـُءف ّس 

 12 ............................................................................................... اۡلول  أسس علم التفسيرالفصل 

 14 ......................................................................................... اۡلس س الث ني  ءوضو  علم التفسير 

ي     15 ...................................................................................................... تعريف القرآن تعريف   حّ  

 15 ...................................... ق ع ة  ال ب  ءن التفريق بين التواتر القرآني والتواتر القرآئي والتواتر الح يثي 

 16 ........................................................................................ اۡلس س الث لث  حكم ت ع لۤم علم التفسير 

 16 ..........................................................   ء  حكم تعلم علم التفسير؟ وكيف تطبق ذلك في حي تك؟13س

 16 ...................................................................................................التفسير ب لنسبة لتعلءه نوع ن 

 17 ....................... ضعه ابن عب س رضي هللا عنهء  في تفسير القرآن الكريم؟  ء  التقسيم الذهبي الذي و14س

 17 ............................................................ ويتعلق بتعلم التفسير أن نعرف أقس م كلء ت القرآن وتراكيب ه 

 20 .......... صور التفسير في عه  النبي صلى هللا عليه وآله وسلم وصحبه رضي هللا عنهم  اۡلس س الخ ءس  ءن

 24 .................................... اۡلس س الس  س  الءصطلح ت التي برزت لتشير إلى علم التفسير، أو شي  ءنه 
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 26 ........................................................................................... اۡلس س الس بع  شرُف علم التفسير 

 28 ....................................................... ق ع ة  احتي ج القرآن للتفسير سببه كء ل القرآن ونقص ن اإلنس ن 

 32 ..................................................................................................  التفسير اۡلس س الث ءن  أنوا ُ 

 37 ......................................................................................... اۡلس س الت سع  بين التفسير والتةويل 

 37 ......................................................................................................................................... تعريف التأويل:
 38 ............................................................. اعدة: ترجع معاني التأويل في القرآن الكريم إلى الرجوع والحقيقة والكشف:ق

 38 ................................................................... ء  خالصة الفرق بين التفسير والتةويل، والنسبة بينهء ؟

 43 ......................................................................................... إيض ح في بي ن  الالت اۡللف ظ  زي  ة

 44 .................................................................................................... أهءية ءعرفة  الالت اۡللف ظ 

 44 .......................................................................................  الالت اۡللف ظ حس  الظهور والخف   

 47 ............................................................................................... اۡلس س الع شر  ءرات  التفسير 

 50 ...................................................................................... الفصل الث ني  أسس علم أصول التفسير

 51 ....................................................................................فسير اۡلس س الث ني  أهءية علم أصول الت

 51 ........................................................................... س  كيف تقنع غيرك بةهءية علم أصول التفسير؟

 51 .......................................................................... لعلم أصول التفسير أهءية خ صة تظهر فيء  يةتي 

أوال   تظهر أهءيته ءن خالل ءعرفة غ يته، فغ يته أن تعرف الكيفية التي به  تفهم ءع ني الن ْظم  القرآني الكريم، 

 51 ................... وذلك يعني أنن  فهءن  ءرا  هللا جل جالله ءن كلء ته، وهذا يعبر بن  إلى سع  تي ال ني  واآلخرة.

والصح بة اۡلس س الث لث  نشةة علم أصول التفسير )وهن  نعرف كيف ك ن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم

 53 ...................................................................................... رضي هللا عنهم يفهءون القرآن الكريم( 

 56 ........................................................................... لف ت في أصول التفسير اۡلس س الرابع  أهم الءؤ

 56 ............................................................................المجموعة األولى: كتب مصرحة بأنها في أصول التفسير: ومنها:
 57 ....................................................................................................... المجموعة الثانية: كتب في قواعد التفسير:

 58 .................................. المجموعة الثالثة: كتب تتكلم عن أصول التفسير أو تشير إلى شيء منها، وعناونيها عامة، ومنها:
 58 ............................................................................................................. المجموعة الرابعة: كتب علوم القرآن:

 59 ..................................................................................... المجموعة الخامسة: مقدمات المفسرين في كتب التفسير:
 59 .......................................................................................................... المجموعة السادسة: كتب التفسير ذاتها:

ه   60 ....................................................................اۡلس س الخ ءس  استء ا  علم أصول التفسير وقواع  

 61 .................................................. ؟اۡلس س الس  س  لء ذا لم توضع أصول للتفسير في عه  الصح بة

 61 ............................................................. ى قولنا نزل القرآن عربياً أن كل الناس يفهمونه على قدر متساٍو؟س: هل معن
 62 ....................................... في فهم القرآن الكريم  -وءنهم الصح بة رضي هللا عنهم-ق ع ة  يتف وت الن س 

 66 ................................................................................................... )(الفصل الث لث  آ ا  الءفسر

 66 ....................................... اۡل   اۡلول  االلتزام بءص  ر التفسير الخءسة للوصول إلى التةويل الصحيح 

في قصي ته -رحءه هللا–ن ه الح  العلءي الالزم ءن العلوم التي أش ر إليه  اإلء م ال اني اۡل   الث ني  أن يوج  ع

 ....................................................................................................................................... 66 

 72 ................................................................................ :الشريعة ولزوم االعتق   صحة الث لث  اۡل  

 73 ................................................................................... ۡل   الرابع  صحة الءقص  ليج  التس ي  ا

ْبر، فهء  يُْفضي ن إلى بطر الحق، وغءط الن س   73 .................................. اۡل   الخ ءس  ع م الغرور أو الك 

ۤحة  الءقْ  قُول  وص   74 ............................................................... ل يُْءن ح  التْۤس ي   في الءْنقول         ص    ف ي اْلء 

 74 ............................. اۡل   الس  س  أن يكون الرجو ُ إلى الكت   الءجي  رجو   افتق ر ال رجو   استظه ر 
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 76 ...................................... اۡل   الس بع  ءعرفة أرك ن التفسير السبعة ليصل إلى التفسير الصحيح، وهي 

 77 ............................................................................ اۡل   الث ءن  ءعرفة الفرق بين التفسير والت بر 

 79 .......................................... اۡل   الت سع  ءعرفة اۡللف ظ التي يستخ ءه  الءفسر في التعبير عن التفسير 

 83 ............................................................................................................................. القسم الث ني

 83 ....................................................................................... أءه ت ءآخذ التفسير )أهم ءص  ر التفسير(

 84 .................................................. الفصل اۡلول  أءه ت ءآخذ التفسير الحقيقية )الءص  ر الحقيقية للتفسير( 

ۤ ٌق عن ءعصوم، وإء  قوٌل عليه »ق ع ة   يٌۤف ءر و ، وإء  العلم إء  نقٌل ُءص   ليٌل ءعلوم، وء  سوى ذلك فإء  ُءز 

ٌج، وال ءنقو   84 .....................................................................................  )(«ءوقوٌف ال يُعل م أنه بهر 

 84 .. الكالم اإللهي  ق ع ة  تُق ي  اۡلقواُل التفسيرية جءيعُه  بقي  ع م  ءن قضة  اإلجء   ، ال بقي  ع م إح اث قوٍل أف  ه

 87 .......................................................................... الءص ر اۡلول )اۡلم اۡلولى ءن أءه ت ءآخذ التفسير(

 87 ............................................................................................. )القرآن العظيم( تفسير القرآن ب لقرآن

ُق بعُضه بعض  ، فال تن قض  وال اختالف  تع رض    ّ  87 .................................................. ق ع ةٌ  القرآن يُص 

 89 ............................................................................................... ءن صور تفسير القرآن ب لقرآن 

 89 ............................................................................ الصورة اۡلولى  الءق ب لة بين اإليج ز واإلطن   

ُل على الءبيۤن ليُف ۤسر به   89 ................................................................... الصورة الث نية  أن يُْحءل  الُءْجء 

 89 ..................................................................................................................... صل اۡلول  ءت

 89 .................................................................................................................... الث ني  ءنفصل 

 90 .................................................................................... الصورة الث لثة  حءل الءطل ق على الءقيۤ  

 90 ................................................................................... ورة الرابعة  حءل الع م على الخ ص الص

 91 ............................................................................ الصورة السادسة: البيان بمنطوق أو بمفهوم: وله أربعة مظاهر:
 92 ............................................................... تم هذا التفسير إء  الصورة الس بعة  تفسير لفظة غريبة  وي

 93 .......................................................... الصورة الث ءنة  تفسير القرآن الءجي  ب لقرا ات القرآنية الث بتة 

  اۡلخرى في الءعنى، أو تؤسس ءعنى ج ي ا ، فهي تقوم ءق م ق ع ة  القرا ات الث بتة الءتغ يرة توضح إح اه

 93 ..................................................................................................... الكلء ت أو اآلي ت الءتع  ة 

 95 ................................................. قاعدة: القراءة الشاذة حال صحة سندها تنـزل منـزلة خبر اآلحاد، وتعد مفسرة للقرآن:
 قاعدة االستشهاد بالقراءة الشاذة: ال يستشهد بالقراءة الشاذة على أنها قرآن، وإنما هي تفسير لها حكم التفسير؛ فإن صحت عن النبي 

 96 ..................................................................................... فهي تفسير نبوي، وإن صحت عن غيره نسبت إلى غيره.
 96 .............................................................................................. ء ى حجية تفسير القرآن ب لقرآن 

 99 ......................................................................................................................... الءص ر الث ني

 99 ................................................................................................ )السنة النبوية( تفسير القرآن ب لسنة

 100 ........................................................................................ ءك نة هذا الءص ر وحجيته وأهءيته 

 102 ................................................................. الر  على شبهة يتط ول به  الط عنون في السنة النبوية 

 105 ................................................................ املؤلفون يف التفسري النبوي:ثالث: الكتب التي اهتمت بهذا المصدر، والمبحث ال

 106 .......................................................................................... التفسير النبوي وكت  السنة النبوية 

 106 ............................................................. التفسير التي في كت  الح يث نو  التفسير الوار  في كت  

 107 .................................................................. ءن أءثلة التفسير النبوي لآلية ءء  يور ه أئءة الح يث 

 107 ............................................................................................ :قاعدة: يكثر الضعيف في اآلثار التي تفسر القرآن
 108 .................................................................................................... من أشهر األحاديث الموضوعة في التفسير:
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 109 ............................................................................................................................... المراسيل في التفسير:
 112 .............................................................................................................................أشهر مراسيل األمصار:

ق ل الح كم  "وأكثر ء  يُروى الءراسيل ءن أهل الء ينة عن سعي  بن الءسي ، وءن أهل ءكة عن عط   بن أبي 

ءن أهل البصرة عن رب ح، وءن أهل ءصر عن سعي  بن أبي هالل، وءن أهل الش م عن ءكحول ال ءشقي، و

 112 ............................................ الحسن بن أبي الحسن، وءن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزي  النخعي")(.

 112 ................................................................................... وءن أءثلة الءراسيل الوار ة في التفسير 

 112 ............................................................................... للءر و  ءن الءراسيل  قصة الغرانيق ءث ل 

 114 ....................................................................................وجوه تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم 

 114 .................................................................الوجه اۡلول  تفسير القرآن ب لقول النبوي، وءن صوره 

 114 ...................................................................... الصورة الثانية: بيان المجمل: بأن ينص على تفسير آية أو لفظة)(:
حها لهم ببيان أن النص عام خصصه نص آخر أو مطلق قيده فهم آية فيوض الصورة الثالثة: توضيح المشكل: بأن يشكل على الصحابة

 115 .............................................................................................................................. نص آخر، أو غير ذلك:
 116 ........... ومن أمثلته: ما يصلح أن تفسر به اآلية مع أن اآلية لم يرد لها ذكر في حديثه الصورة الرابعة: أن يرد من كالمه
 116 ...................................................... أصحابه عن اآلية ثم يفسرها لهم، أو هو يُسأل: الصورة الخامسة: يسأل النبي 

 116 ...... ان المبهم في اآلية، أو اإلخبار عن المعنى:في اآلية، وذلك ببي الخالف الواقع بين أصحابه الصورة السادسة: يفصل
 116 .......................... بمجرد قراءة اآلية، وتبين مالبسات الرواية معنى من معاني هذه اآلية: الصورة السابعة: أحياناً يكتفي

 117 .................................. القرآن فيعمل به، وعمله به ينبئنا عن المواضع المناسبة لهذا العمل: الصورة الثامنة: أن يتأول
 118 .................................................................................. ما يؤكد كالمه من القرآن الكريم: الصورة التاسعة: يذكر

 118 ............................. الوجه الث ني  تفسير النبي صلى هللا عليه وآله وسلم الءستنبُط ءن القرآن الكريم )احتء ال ( 

 119 ........................................................................ الوجه الث لث  تفسير أسب   النزول للقرآن الكريم 

 119 ............................................. الوجه الرابع  تفسيُر السيرة  النبوية  والشء ئل الءصطفوية للقرآن الكريم 

 121 .......................................................................................  )(ءق ار التفسير النبوي للقرآن الكريم

 122 ................................................... ء  حكم أن يفسر أح  آية ق  فسره  النبي صلى هللا عليه وآله وسلم؟

ه ءن اۡلقوال 1ق ع ة )  122 .............................. (  تفسير النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ب لءث ل، ال يءنع غير 

 122ال يمنع من اجتهاٍد في فهم اآلية إذا احتملت اآلية ذلك ما دام الفهم قائماً على أساٍس اجتهاديٍ صحيح(: (: )تفسير النبي2قاعدة )
 125 ....................................... ؟:؟ وما مكانة استنباط غيرهوي فيما جاز فيه االستنباط بعد تفسير النبيما مكانة التفسير النب
 126 ....................................................................................................................... الءص ر الث لث

 126 ......................................................... -رضي هللا عنهم-)الصح بة( تفسير القرآن بء  ور  عن الصح بة 

 126 ......................................  -رضي هللا عنهم-الءبحث اۡلول  أسب   تفسير القرآن بء  ور  عن الصح بة 

 130 ...............................................................  عنهم الءبحث الث ني  ءص  ر تفسير الصح بة رضي هللا

 131 .......................... الءص ر اۡلول ءن ءص  ر تف سير الصح بة  تفسير الصح بي ب لنقل عن القرآن الكريم 

 132 ............................ لنقل عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم الءص ر الث ني  تفسير الصح بي الذي يعو  ل

 132 .................................... س  ء  أحوال تفسير الصح بي عن ء  ينقل عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم؟

 132 ........................................................................................................... تية ج  له اۡلحوال اآل

 136 ............................................... الءص ر الث لث  تفسير الصح بي الذي يعو  إلى النقل عن أهل الكت   

 136 ................ )االجته  (، وفيه الءس ئل اآلتية الءص ر الرابع  تفسير الصح بي الذي يعو  إلى البحث الءحقق 

 136 ............................. الءسةلة اۡلولى  جواز البحث الءحقق )االجته  ( في تفسير الصح بة رضي هللا عنهم 

 141 ................................................. ءص ر التفسير في اجته   الصح بي رضي هللا عنه  الءسةلة الرابعة 

 144 ...................... ق ع ة  ينبغي التةك  ءن ع م اإل راج في الح يث الءرفو ، حتى يُس لۤم  التفسير الذي تضءنه 

 147 ............................................. للقرآن الكريم  -رضي هللا عنهم-الءبحث الث لث  صور تفسير الصح بة 



 األساس والتنوير في أصول التفسير                        عبد السالم مقبل المجيدي 510
 

 

 148 .................................. قاعدة: ما نقل عن الصحابي على أنه قراءة فهو تفسير إال أن يكون منقوالً بطريق النقل القرائي:
 148 ........................................................................ قاعدة: قول الصحابي بنسخ نص أو حكم ليس كافياً إلثبات فحواه:

 149 .................................................................................................. خ تءة لءص  ر التفسير ب لءةثور

 149 .................................................................... ل يتطرق الضعف إلى التفسير ب لءةثور؟ وء  أسب به؟)(ه

م، وءنه الءنيُر الـُءلهم للب حث الءستعل م  ٌع تنويري، فءنه الـُءْلز  ْجء   150 ..................... ق ع ة  التراث التفسيري ء 

 152 .......................................................................... )اللغة( تفسير القرآن ب للغة العربية الءص ر الرابع 

 152 ...................................................................... الءبحث اۡلول  سب  جعل العربية ءص را  للتفسير 

لقرآن نزل بلس ن عربي ءبين، فال يءكن إ راك ءع نيه وءراءيه إال عبر هذه اللغة، وتفسيُره بغيره  ق ع ة  ا

 155 ................................................................................................... تحريف للكلم عن ءواضعه 

 157 ............................................................. علوم اللغة في خ ءة الحقيقة القطعية )حفظُ القرآن الكريم( 

 158 ......................................................... الءبحث الث ني  ء  الءرا  ءن علم العربية في أصول التفسير؟ 

 159 ......................................................................................... أهءية ءعرفة الفروق  اللغوية  ال قيقة  

 159 .......................................................... ق ع ة  ءعرفة الفروق  اللغوية  ال قيقة  تقي ءن الءزالق  العءيقة 

 161 .................................................................. الءبحث الث لث  ءن القواع  التفسيرية في هذا الءص ر 

ق ع ة  اۡلصل حءل الكالم على ءقتضى الظ هر ءعنى  ونظء  ، وكل ء  خرج عن ءقتضى الظ هر فال ب  له ءن 

 161 .............................................................................................................................. سب  

م  الءث ل الث لث، وهو ق ع ة  اۡلصل أن اآلي ت والكلء ت ءرتبة ترتيب   ءحكء  ؛ ۡلن ذلك ءقتض ى الظ هر، فإن ُزع 

 162 .................... أن ءنه  ء  هو ءق م وحقه التةخير، أو ءؤخر وحقه التق يم، فكل ذلك ال ب  له ءن قرينة قوية 

ر  ءن اۡلس لي  ق ع ة  اۡلصل أن االستعء ل القرآني على ءقتضى الظ هر إال في الن  ر، فيج  أن يُع  ء  و

 164 .................................................................................................. القرآنية ق ع ة لغوية ءستقلة 

ق ع ة  توجيه تةويل القرآن إلى اۡلشهر  ءن اللغ ت أولى ءن توجيهه إلى اۡلنكر )اۡلغر ، أو اۡلبع ( ء  ُوج  إلى 

 165 ......................................................................................................................  )(ذلك سبيل

 ً  للناس وهنا قد يرد التساؤل التالي: ما سبب احتياجنا لتأويل بعض األلفاظ القرآنية بالمعنى النادر مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين بيانا

 167 ............................................................................................................................................... جميعهم؟
 167 ...................................... اإلعراب أو المعنى في النظم القرآني جارياً على القلة من تصرفات العرب: من مؤيدات وجود

 168 .. ءث ل للتةويل على اللغة القليلة ءن لغة العر ، وهو ءث ل يطعن به بعض الش نئين في عربية القرآن الكريم 

 169 ......................................................... قاعدة: ال بد من" اتباع معهود األميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم"
 169 ..................................................................... قاعدة: يجب وصل معاني الكالم بعضه ببعض ما وجد إلى ذلك سبيل:

يدل قاعدة: صيغة المضارع تدل على إما على كثرة التكرار ومداومة ذلك الفعل وإما على حكاية المشهد كأنه واقع، وإما عليهما معًا، إال أن 

 171 .............................................................................................................................. السياق على غير ذلك:
 172 . قاعدة: يتفق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي غالباً في القرآن الكريم كالسماء واألرض والصدق والكذب والحجر واإلنسان.

ن نزل لبيان الشرع، إال أن يكون هناك دليل يترجح به قاعدة: إن اختلف المعنى الشرعي عن اللغوي، أخذ بما يقتضيه الشرعي، ألن القرآ

 172 ........................................................................................................................... المعنى اللغوي فيؤخذ به.
له أو استكره عليه   172 ............................... ق ع ة  القرآن حء ل وجوه، فء  احتءله ج ز به التفسير، ال ء  ُحّء 

 176 ............................................... الءص ر الخ ءس  )الرأي( تفسير القرآن ب الجته   الءقبول والرأي الس ئغ

ْ  أن يطلق اۡلءر على عواهنه، بل أرا  أن ي -أي ك هللا-إن أر ت الجوا ! ف علم  بين أن أن الزركشي لم يُر 

االجته   أو الرأي ءقيٌ  ب لءقتضى ءن ءعنى الكالم، أي بء  تقتضيه اللغة، وتص ريف فنون كالءه ، وءقيٌ  كذلك 

بـ"الءقتض  ءن قوة الشر " ف لءقتض  هو الءوجز، وقوة الشر  عنى به ءق ص   التنزيل، وأغراض النصوص 

 176 ................................................................................................................ الجزئية اۡلخرى.

فق  ثالثة أرك ن  التزاُم اللغة  العربية، واالستق ءة على ءق ص  الشر   الكلية،  ق ع ة  يصح االجته   في التفسير و 

 176 .................................................................................. وع م ءض  ة النصوص الجزئية اۡلخرى 

 176 ................ التفسير ب لرأي اجته  ا ؛ فهو ضرورة لكون هذا الكت   هو الكت   الخ تم وهذا يعني ءشروعية  
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 176 ......................................................................................... فةء  الء نعون ف حتجوا بة لة أبرزه  

 181 ....................................................................................... يل لتلك األحاديث في حال ثبوتها؟:لماذا لجأنا إلى التأو
الدالة على تحرجهم في أن يخوضوا في التفسير عموماً، وأن يفسروا بالرأي خصوصاً: الدليل الرابع: اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعين

 .......................................................................................................................................................... 183 

لعلك ستقول اآلن  ال  اعي لسء   أ لة الءجيزين فق  اتضح السبيل، وانجلت الغش وة عن اۡلق ويل، فق  أجبن  عن 

 184 .............................................................. جءيع أ لة الء نعين، وهذا ي ل على جواز التفسير ب لرأي.

 184 ..................................................... نعم! ولكن لنسءع بعض أ لة الءجيزين للتفسير ب لرأي بضوابطه 

 185 ...................................... ال ليل الث لث  القرآن ءعجزة هللا، وحجته على البشرية ءهء  تج  ت قض ي ه  

 188 ............................................. في التفسير، وفي ذلك دليل على أنهم صدروا عن الرأي: أمثلة على اختالف الصحابة
الصحابة، اللغة( أما  قاعدة: الممنوع من التفسير بالرأي المذموم هو الذي ال يعتمد على المصادر التفسيرية المعتمدة )القرآن، السنة، أقوال

 191 ........................................................................................................................... عداه فمشروع بضوابطه.
 191 ..................................................................................... خاتمة: كالم لبعض أهل العلم في تقرير النتيجة السابقة:

 191 ............................................................................................... ة في التفسير:المبحث الثالث: حال الكتب المدون
 192 ................................................................................... وينبغي أن نلحظ عند سماع هذا الكالم الملحوظات اآلتية:

 193 ...................................................  )(” لح يثال يستقيم الح يث إال ب لرأي، وال يستقيم الرأي إال ب“ق ع ة  

 194 ........................................................ نء ذج للتفسير ب الجته   الءر و  )تحريف الكلم عن ءواضعه( 

 194 ....................................................................................................................... المثال األول: تفسير الباطنية:
 195 .................................................................... المثال الثاني: تفسير الخوارج، والقوى الحاقدة المشوهة لطبيعة اإلسالم:

 195 .................................................... المثال الثالث: الفرق السياسية التي تحاول التالعب بالمعاني القرآنية لتحقيق مكاسبها:
 197 ................................................................................... لمحة عن التفسير اإلشاري، وهل هو من الرأي المذموم:

 198 ...................................................................................................... حكم هذا النوع من التفسير عند أهل العلم:
 199 ...................................................................... الفارق الدقيق بين التفسير اإلشاري المقبول وبين التفسير الباطني:

 201 ...................................................................................................... تنبيه: ليس من التفسير اإلشاري ما يأتي:
 201 ........................................................ الفئة الخ ءسة  تةويل الءحرفين الءع صرين بين الفس   واللع  

 202 ............................................................... الءسلم  الق رئ إلرب ك عليه  يعتء ون التي أسسهم أهم ءن

 207 ............................................................................. ْن من ُشُب اتٍّ قاِصَرْة      .ُوَجُد يف الِق  راَءِة ال ُمع اِصرَةْ وْلَتْحذر 

 207 .......................................................................... حُترِ ُ  التأويَل بْعد العجِز عْن      .َ ْ يِ  ما أُنزَل ِمن تِْكرٍّ َحسنْ 

القرآن  ملحوظة: .راين نفرت من .سمية ألعاب هؤالء احملرفني ابالسم الذين حيبونه ويريدونه: "القراءات املعاصرة" كما مل أسمِ  جرائم م يف ح 
، وهم هبذه التسمية املزخرفة املت لٍة والبشرية ابسم التأويالت املعاصرة  ألهنم أرادوا .رويج .زويراهتم هبذا االسم الرباق اجلميل: القراءات املعاصرة

ن نسمي يريدون أن يسحبوا عقول الشباب والفتيات يف  مان ا إ  ميداهنم، فيقولون وم: حنن نقرأ القرآن قراءة معاصرة . اسب  مان ا، وي ب ي أ
املعاصرين، ولذا ُسيُت أفعاوم: التحريفات املعاصرة.. أفعاوم: حتريًفا كما ُساه القرآن، فإن التحري  وص  للمتالعبني بكالل هللا من املتقدمني و 

 207 ............................................................................. هذه هي التسمية القرآنية اليت وص  هللا هبا العابقني بكالمه.

إ  ف م هداايت القرآن، ومعرفة بصائره لتوجه واقع ا وأما القراءات والتأويالت املعاصرة فاملصطلغ من حية هو صحيغ، ونقول فيه: حنن  اجة 
 207 ....................................................................................................... املعاصر، ال ل جعل واقع ا يوج  ا.

 208 ................................................................................................ المبحث الخامس: حديث الظهر والبطن للقرآن:
 210 ........................................................................................................... هذا يعني القول بالتفسير الباطني؟ هل

 210 ...............................................................................................................من األحاديث المماثلة لهذا الحديث:
 211 ................................................................. ف سائغاً:قاعدة: يمكن االستدالل بالقرآن لطرفي االختالف ما دام االختال

ق ع ة  يج  الحذر ءن الءس رعة إلى التفسير بغير علم، وزعم القرا ات الءع صرة التي تحرف التةويل بع  أن 

 211 ............................................................................................. عجزت عن تغيير ألف ظ التنزيل 

 213 ............................................................................................  )(ءنهج الءفسرين ب لرأي الءقبول
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 217 ...............................................................................................  )(ق نون الترجيح عن  االحتء ل

 218 ................................................................................................................. مراتب المفسرين لكالم هللا تعالى:
 218 ........................................................................... من أهم الطرق في تدبر القرآن العظيم وتفسيره بالرأي المقبول:

 220 ............................................................................................ الفصل الث ني  ءلحق ءص  ر التفسير

 220 .........................................................................ونعني به "ء  استعءل على أنه ءن ءص  ر التفسير" 

 220 ........................................ اۡلصل اۡلول  )اإلسرائيلي ت( ء  نقل عن أهل الكت   ب عتب ره ءص را  تفسيري   

 220 ................................................... هل ءصطلح )اإلسرائيلي ت( يختص بء  نُق ل فقط عن بني إسرائيل؟

 220وبناء على ذلك فقد أضاف بعض العلماء إلى مصادر التفسير: )أهل الكتاب من اليهود والنصارى( فهل هذه اإلضافة صحيحة؟
 221 ......................................................................................... أ لة ءن ءنع النقل عن اإلسرائيلي ت 

 223 .................... استطرا  قبل تء م الءسةلة ۡلنبه به إلى شبهٍة ق يءٍة ح يثة جلبه  وهٌم ث ر ءن الرواية الس بقة 

 223 .............................. وإذ ق  استءعت إلى أ لة الءنع فهلم بن  إلى خالصة القول في النقل عن اإلسرائيلي ت 

ا تفسيري   أصلي    ق ع ة  يجوز النقل الءنضبط عن اإلسرائيلي ت بشروطه على أال يع   223 .................... ءص ر 

 226 ........... تنبيه س بق الحق  هل هذا يعني أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أخذ ءب أ عذا  القبر ءن اليهو ؟

 229 ...................................................................... راعي  ع   ا ءن الضوابط عن  النقل عنهم يج  أن ن

 230 ................................................................................. منـزلة النقل عن أهل الكتاب حال ورود ما يدل على صدقه:
ء  إلق ءة الحجة عليهم، وإء  لتحليل الءس ئل، وبي ن هيءنة القرآن، وإء  ق ع ة  اۡلح  يث اإلسرائيلية تذكر إ

 231 ................................................. لالستئن س واالستشه  ، وإء  لالنتق   وبي ن الفس   ال إلثب ت االعتق  .

 234 ............................................................................................... من أبرز من نقل عنهم التفسير من أهل الكتاب:
 234 .................................... في التفسير الخبري يحتمل الرفع ويحتمل النقل عن أهل الكتاب: قاعدة: ما ورد عن الصحابة

(: فدخلوا التيه، فكلُّ من دخل التيه ٍن جاو  21 املائدة:فإهنا محر مة علي م أربعني س ة يتي ون يف األرضموسىكمقل ما ورد عن ابن عباس رضي هللا ع  ما قال: ملا دعا 

يوشع مدي َة اجلبارين، فافتتغ العشرين سً ة مات يف التيه، قال: فمات موسى يف التيه، ومات هارون قبله. قال: فلبقوا يف .ي  م أربعني س ة، ف اهض يوشع كن بقي معه 

بن نون لإلسرائيليني، وم  ا املدي ة (. ف ذا ال قل من ابن عباس احتوا عدة أخبار غيبية م  ا: موت من فوق العشرين من أصحاب موسى عليه السالل، وم  ا قيادة يوشع 

ن يكون نقل ا عن أهل الكتاب، وقد ثبت ل ا يف أحادية مرفوعة أن افتتاحه املدي ة.. ف ذه كل ا حتتمل أن يكون ابن عباس رفع ا عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم، وحتتمل أ

أن ابن عباس فيما صغ ع ه كان يتحرا الذ  افتتغ املدي ة هو يوشع، فيكون هذا اخلرب مرفوًعا، أما بقية األخبار فتبقى محتملة للرفع أو ال قل عن أهل الكتاب، ويرجع الرفع 

 234 ......................................  قل احملض كما سب ، والشأن يف حتقي  ما ُرو  ع ه هل هو صحيغ أل ال.ع د ال قل عن أهل الكتاب بل ي  ى عن ال

 236 .................................................................................................... اۡلصل الث ني  تفسير الت بعين 

 236 ........................................................................................................... هل يع  ءص را  تفسيري  ؟

 238 ............................................................. القسم الث لث  علوم القرآن التي تؤ ي إلى فهم الخط   القرآني

 240 ............................................................... اۡلصل اۡلول  ءق ص  القرآن الكريم، وءح وره العلءية الكلية

 240 ................................ ءء  يسهل فهم القرآن الكريم أن نعرف الءق ص  والءح ور  الكلية التي ي ور حوله  

 243 ...................................................................................... الءق ص  الغ ئية لتنـزيل القرآن الكريم 

 244 .......................................................................................................... ءقترح ءش ريع بحثية 

 245 .......................................................................... ءن أهم الكت  التي تكلءت عن الءق ص  القرآنية 

 246 ... وءق ص ه الكلية والجزئية، وأنواره اله  ية في الحي ة، وبين ُحُج   النقل الت ريخي  بين ت بر القرآن الءجي ،

 248 ........................................................................................................................ اۡلصل الث ني 

 248 ........................................................................................................................ غري  القرآن

 249 .......................................................................  -رحءه هللا–الغرابة عن  ءصطفى ص  ق الرافعي 

 250 .................................................................................................... القسم اۡلول  غري  الكلءة 
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ني  غري  التقيي   وهو التقيي ات التي ال ي رك بعض الءتةخرين حقيقة ءعن ه  لع م السعة في علوم القسم الث 

 250 ........................................................................................................................... العربية 

 251 ................................... القسم الث لث  غري  التصريف  وهو الع ئ  إلى اختالف تصريف بنيته ال اخلية 

 254 ..............................................القسم الرابع  غري  التع ي  وهو الع ئ  إلى اختالف التع ي ب لحروف 

 255 ..................................................................................................................... أفضل الشروح لغريب القرآن:
 256 ................................................................................................................................. كيف ي عرف الغريب؟
 258 ....................................................................................................................... اۡلصل الث لث 

 258 ....................................................................................................................... أسب   النـزول

 258 ..... الشيخ الط ل  زي ان رحءه هللا  وص غ ذلكالقرآن على نوعين ءن حيث النزول  ابت ائي، وسببي،  آي ت

ُن اآلي ءُّ  ت ق ع ة  قولهم  )نزلت آية أو آي ت كذا في كذا( ليس نص   صريح   في السببية، بل ق  يكون ءعن ه ت ض 

 259 ............................................................................................................................ للقصة 

 263 ........................................................................................................... طريق معرفة السبب الحقيقي للنـزول:
 264 .................................. ق ع ة  العبرة بعءوم اللفظ ال بخصوص السب ، فسب  النـزول ال يخصص الع م 

ق ع ة  العءوم التقعي ي ال يحصره ضر  الءث ل التفصيلي، ويءكنك أن تقول  العبرة بعءوم اللفظ ال بخصوص 

 265 ............................................................................................................................ السي ق 

 266 ............................................................................. الع م  ق ع ة  صورة السب  قطعية ال خول في

 267 ..................................................... الجمع بين قولهم: سبب النـزول ال يخصص العام، وبين قولهم: يخصص السياق:
 268 .................................................................................................... فوائ  ءعرفة سب  النـزول 

إق ءة ال ليل على الءص رية اإللهية للقرآن الءجي ، فةسب   النزول تبين أن القران نزل ءن هللا  الف ئ ة اۡلولى 

 269 ............................................................................................................................. تع لى 

 271 ...... اإلعج ز في الوحي الن زل الءلفوظ، الءكتو  في اللوح الءحفوظ  الف ئ ة الث نية  أسب   النزول ت ل على

الف ئ ة الث لثة  إظه ر العن ية ب لرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، واالحتف   به، وتس ي ه في ءراحل ال عوة 

 271 ............................................................................... قعت عليه الءختلفة ءع ش ة الخطو  التي و

 272 ................................................................ وب لبشرية ع ءة  خ صة الف ئ ة الرابعة  العن ية ب لءؤءنين

ُث العلم ب لءسبۤ ءعرفة سب  النـزول يعين على فهم اآلية؛ فإن »الف ئ ة الخ ءسة    273 .......  )(«العلم ب لسب  يُور 

ُص سبُ  النـزول الع ۤم تخصيص   نوعي   يسلُبه العءوم الءطلق  ّص   274 ........................... الف ئ ة الس  سة  ق  يُخ 

ُجٌل فق  ل   إ نۤء   ف ي ب عْض  الْكُتُ    ۤء   بْن  ك عْ ٍ، ق  ل   ج    هُ ر  ب    ا ويءكن االستئن س في هذه الءسةلة بء  ج   ع ْن ُءح  ۤ  ع    إ ۤن ّلِل 

ن  الۤصب ر   قُلُوبُُهْم أ ء رُّ ء  ، و  ن  الْع س ل  ن تُُهْم أ ْحل ى ء  ، ي   -وهو عص رة شجر ذي ءرارة–أ لْس  ن  اللّ ين  لْب سُون  ل لنۤ س  ُءسُوك  الۤضةْن  ء 

ُت يح نۤ  ۤزت ي ۡل  ، ب ع  ون  ب ي ي غْت رُّ ، و  ئُون  . ق  ل  هللاُ ت ع  ل ى  ع ل ۤي ي ْجت ر  ين  ۤء ُ  ي ْحت ل بُون  ال ُّنْي   ب  لّ   ، ف ق  ل  ُءح  ان  يْر  ل يم  ف يه   ح  ل ُهْم ف تْن ة  ت    ُ الْح 

ۤل  بُْن ك   ج  ت     هللا  ع ۤز و  ُهو  عْ ٍ  ه ذ ا ف ي ك  ُ  َّللۤا  ع ل ى ء   ف ي ق ْلب ه  و  يُْشه  ْني   و  ي  ة  ال ُّ بُك  ق ْولُهُ ف ي اْلح  ْن يُْعج  ن  النۤ س  ء  ء  }و 

{ ]البقرة   ص  م  ل ْت، ف ق  ل   [204أ ل  ُّ اْلخ  ُجٍل، ثُۤم ي كُوُن ع  ءًّ ق  ل  الۤرُجُل  ق ْ  ع ل ْءن   ف يء   أُنْز  ُل ف ي ر  ۤء ٌ  إ ۤن اْۡل ْءر  ي نْز  ل هُ ُءح 
)(.

 ..................................................................................................................................... 275 

 275 .............................................. الف ئ ة الس بعة  يبين سب  النزول ءعنى نّص  ظ هٍر خرج عن ءقتض ه 

 276 ........................................................................... الف ئ ة الث ءنة  ي فُع سبُ  النزول  توهم  الحصر  

ل سبُ  النـزول عءوم  اآلية   277 ...................................................................... الف ئ ة الت سعة  ق  يُف ّص 

 277 ..  ة الع شرة  سبُ  النزول  ي لُّ على ءعرفة  وجه  الحكءة  الب عثة  على تشريع  الحكم، كء  في آي ت اللع ن الف ئ

ستر عليه ، فتشريع اللع ن فيه فرٌج عظيم على الزوج، وعلى الول ؛ إذ ال ينس  إلى زن ، وعلى الءرأة، ففيه 

 277 .................................... وعلى الءخطئ أي   ك ن ففيه إءه ٌل له عسى أن يتو ، وفيه يقول الشيخ الط ل  

الف ئ ة الح  ية عشرة  سبُ  النزول  ق  يس ع  على إزالة  إشك ٍل في ءعنى اآلية
)(  ................................... 278 

 279 ................................................................................................... قاعدة: قد يكون النـزول سابقًا على الحكم)(:
 280 .................................................................................................. قاعدة: قد يكون النـزول متأخراً عن الحكم)(:
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 281 ........................................................................................................................ صل الرابعاۡل

 281 .................................................................................................................................. النسخ

 281 ................................................................................................................... تعريف النسخ 

 281 ........................................................................................ ي ن النسخ لغة  ور  فيه الءعني ن اآلت

 284 ................................................................................. ء  أ لة النسخ الصريحة في القرآن الكريم؟

ك  ن  آي ةٍ  إ ذ ا ب ۤ ْلن   آي ة  ء  ُل ق  لُوا إ نۤء   أ ْنت  ُءْفت ٍر ب ْل اآلية اۡلولى  آية النحل، وهي قوله جل ذكره  }و  َّللۤاُ أ ْعل ُم ب ء   يُن ّز   و 

{ 101أ ْكث ُرُهْم ال  ي ْعل ُءون  ) ين  ى ل ْلُءْسل ء  بُْشر  ُه  ى و  نُوا و  ين  آء  ّق  ل يُث بّ ت  الۤذ  بّ ك  ب  ْلح  ْن ر  ( قُْل ن ۤزل هُ ُروُح اْلقُُ س  ء 

 284 ........................................................................................................... [102، 101]النحل  

ت    { ]الرع    هُ أُمُّ اْلك  ْن   ع  يُثْب ُت و   291 .................. [ 39اآلية الث نية  آية الرع ، وهي قوله  }ي ْءُحو َّللۤاُ ء   ي ش  ُ  و 

ثْل ه   أ ل ْم ت ْعل ْم أ ۤن َّللۤا  ع ل ى كُّل  ش ْي ٍ ﴿ول هللا تع لى ذكره  اآلية الث لثة  ق ْنه   أ ْو ء  ْيٍر ء  ه   ن ةْت  ب خ  ْن آي ٍة أ ْو نُْنس   ء   ن ْنس ْخ ء 

يرٌ   296 ........................................................................................................... [ 106]البقرة   ﴾ق   

 296 .................................................................................... ليه  قرا ة }ن ْنسخ{ الح ل اۡلولى   لت ع

خ( بضم نون الءض رعة وكسر السين ءض ر  أنسخ   297 ........ الح ل الث نية  أنسخ نسخ     لت عليه  قرا ة )نُْنس 

 298 ...................................................................... ة  النسي ن، وبصرتن  به  قرا ة }نُنسه { الح ل الث لث

 299 ........................................ الح ل الرابعة  النس ، وبصرتن  به  قرا ة }ننسةه {، وءعنى النس  التةخير 

 301 ................................................................................................................... تركي  ءعجز 

الحالة األولى: ما ننسخ من آيٍة تضمنت حكماً فنرفع حكمها نأت بآية أخرى خيٍر من المنسوخة أو مثلها، فينسخ 

لحكم األول كأن بمعنى ينقل هللا الناس من آية تتضمن حكًما جزئيًا إلى آيٍة تتضمن حكًما جزئيًا آخر، مع انتهاء ا

يحول الحالل حراما، والحرام حالاًل، والمباح محظورا، والمحظور مباحا، فكل ذلك لمصلحة العالم، وليضع هللا له 

 302 .................................................................. ما يناسبه مع تغير أحواله، فالنسخ هنا بمعنى اإلزالة:

نسخ من آيٍة تضمنت حكماً فنرفع حكمها نأت بآية أخرى خيٍر من األولى المنسوخة أو مثلها، الحالة الثالثة: ما ن

 305 .................................. فينسخ بمعنى يزيل هللا آية تتضمن حكًما جزئيًا إلى آيٍة تتضمن حكًما جزئيًا آخر:

ة أي نؤخرها فال ننسخها، أو ننسها أي نتركها دون نسخ نأت بخير من هذه اآلية الحالة الرابعة: ما ننسأ من آي

 306 ............................... المتروكة دون نسخ أو مثلها لتكون رديفة لها، موضحة لمعانيها مثبتة لمفاهيمها:

تركها تركاً مؤقتاً أي نؤخرها فال ننزلها على البشر فيشتاقون الحالة السادسة: ما ننسخ من آية فنرفعها أو ن

إلنزالها، كإرسال الرسول الخاتم صلى هللا عليه وآله وسلم، حيث وجدت فترة بينه وبين عيسى عليه الصالة 

 والسالم واشتاق الموحدون فيها لمجيئه، ومثل ذلك أن يشتاق النبي صلى هللا عليه وآله وسلم إلى إنزال آياتٍ 

تتعلق بالواقع، فالنسخ أو الترك أو التأخير خيٌر للعالم، وأهدى سبياًل؛ ألنه يوضح ارتباط نزول اآلية بالموقف 

 310 .....................................................................................................................المناسب لها:

ا أو تعرفونها وعندها تغفلونها فال الحالة السابعة: ِمن الن ِْسيان ضد الذكر أي ما ننسيكم من آية كنتم تقرؤونه

 311 ...................... تذكرونها نأت بخيٍر منها أو مثلها، فكلمة آية هنا تشير إلى آية تتضمن تشريعًا أو شريعة:

بِِه اأْلَْنبِيَاَء ِمَن الدَّاَلئِِل َعلَى  -تَعَالَى  - هللاُ الحالة الثامنة: اآْليَة ُهنَا الحجة كما يقول رشيد رضا ِهَي "َما يَُؤي ِدُ 

ٍ ِمَن اأْلَْنبِيَا ِة نَبِي  تِِهْم، فيكون معنى )َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة( أي ما نزيل من آية كانت َدِلياًل َعلَى نُبُوَّ ِء، أَْو نُْنِسَها نُبُوَّ

ِة أَْو ِمثِْلَها فِي ذَِلَك،النَّاَس ِلطُوِل اْلعَْهِد بَِمْن َجاَء بَِها،  ْقنَاعِ َوإِثْبَاِت النُّبُوَّ ِة اإْلِ  312 ............... نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَها فِي قُوَّ

لنبي، فإن الحالة التاسعة: اآلية بمعنى الحجة، ولكنها حجة تشريعية، أي الشريعة التي تشهد على نبوة هذا ا

النبي يشهد له على نبوته آية مادية، أو شريعة منظمة للحياة، ويكون المعنى: ما ننسخ من شريعة فنرفعها نأت 

بشريعة خير منها أو مثلها كنسخ شريعة موسى وعيسى عليهما السالم بالشريعة التي بُعث بها محمد صلى هللا 

 314 ................................................................................................................ عليه وآله وسلم.

الحالة العاشرة: أن يُْنِسَي هللا الناس شريعةً قديمة حتى تضمحل، وال يعود لها ذكر َكَشِريعَِة آَدَم َونُوحٍ وهود 

وصالح ويونس عليهم السالم ويأت بشريعة خير منها في وقتها مثل شريعة موسى عليه السالم: فهذه في 

 315 ............................................................................................................ المعنى مثل السابقة.

الحالة الحادية عشرة: أن ينسئ )يؤخر( هللا شريعة مع َمِجيِء َخْيٍر ِمْنَها كتأخير الشريعة الخاتمة إلى وقتها 

لشريعة الخاتمة المناسب، فكانت الشرائع السابقة خير للعالم وللتطور البشري حتى ناسب البشرية أن تأتيها ا

 315 ............................................... لتكون خيراً مما سبقها؛ إذ ناسبت المرحلة التي وصلت إليها البشرية.
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أن يُنِسَخ هللا النبَي صلى هللا عليه وآله وسلم آيةً على قراءة ابن عامر بمعنى أن يأمر هللا الحالة الثانية عشرة: 

جبريل عليه السالم أن يبلغ النبي صلى هللا عليه وآله وسلم آية فيأمر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بنسخها 

وكتابتها لضمان توثيقها ثم يأتي هللا بخيٍر منها أو مثلها الحقًا، فليست هي اآلية الوحيدة المتضمنة خيًرا مرجًوا، 

 315 ............................................................................................ وهذا كحال معظم اآليات القرآنية.

الحالة الثالثة عشرة: أن يُنِسَي هللا نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم أي أن يجعله يترك إمالء آية فال يُنِسُخها 

هي التي سميت الُكتَّاب ويأت هللا بخير منها أو مثلها، فال تعود تلك اآلية قرآنًا، وربما أخذت حكم الحديث، وهذه 

منسوخة التالوة، فيُْنِسي هللاُ نبيَّه صلى هللا عليه وآله وسلم آية أنزلت عليه لحكمة اقتضت ذلك، فال تتلى وال 

 315 ............................................................................................................................... تقرأ:

بخير منه هو حكٌم خاص لمصلحة اقتضت  الحالة الرابعة عشرة: أن ينسئ )يؤخر( هللا الحكم العام الدائم ويأتي

 316 .................. ذلك في هذا التوقيت أو هي مثله، ويمكن تطبيق كل من الحكمين في وقته المناسب وظروفه:

بات الشرعية العملية ليبين الحالة الخامسة عشرة: أن يُنِسَي هللا نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم أحد الواج

للمسلمين كيف يتصرفون حال ذلك ، وقد بين النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ذلك فقال: ))إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم 

ُرونِي((  317 ................................................................................ :)(أَْنَسى َكَما تَْنَسْوَن فَِإذَا نَِسيُت فَذَك ِ

 319 ................................................................................... ء  حكءة وجو  النسخ في القرآن الكريم؟

اختلف الق ئلون ب لنسخ في حكءته على أقواٍل، وۡلنني قررت بةن النسخ القرآني أو النسخ الشرعي أعم ءن النسخ 

 319 ........................................................ حة للنسخ اۡلصولي فإني سةبرز لك ءجءوعة ءن الحكم الواض

 322 ..................................................................... آية سورة البقرة تعزز الءعنى الذي ق ءته آية النحل 

 323 .................................................................................... آية البقرة ته ي إلى إثب ت النسخ ب لعقل 

 326 .................................................................... بين النسخ القرآني وفهم السلف له، والنسخ اۡلصولي 

ق ع ة  ءعنى النسخ القرآني هو الءعنى الذي استعءله الءتق ءون وهو أوسع ءن ءعن ه عن  الءتةخرين؛ إذ هو عن  

لءتق ءين بءعن ه اللغوي الءعروف الذي هو اإلزالة والرفع إلى ب ل ءؤقت إلى  ائم أو إلى غير ب ل، فيشءل  إزالة ا

اآلية أو الحكم أو كليهء  ب لكلية، ويشءل إزالة بعض اۡلوص ف في آية بآية أخرى، وهذا يعني أن النسخ يشءل 

 326 .................................................................................................. التخصيص والتقيي  والتبيين 

ُ َعْنُهَما }َوِلُكل ٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي{ قَال: َوَرثَةً }َوا لَِّذيَن َعاقَدَْت أَْيَمانُُكْم{ قَاَل: َكاَن اْلُمَهاِجُرون المثال السابع: روى البخاري َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َرِضَي َّللاَّ

ا قَِدُموا اْلَمِدينَةَ  ةِ الَّتِي آَخى النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم بَْينَُهْم، فَ  لَمَّ ا نََزلَْت: }َوِلُكل ٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي{ يَِرُث اْلُمَهاِجُر األَْنَصاِريَّ دُوَن ذَِوي َرِحِمِه ِلألُُخوَّ لَمَّ

فَادَةَ َوالنَِّصيَحةَ َوقَْد ذََهَب اْلِميَراُث َويُوِصي لَهُ.نََسَخْت، ثُمَّ قَاَل: }َوالَِّذيَن َعاقَدَْت أَْيَمانُُكْم{ إاِلَّ النَّْصَر وَ   331 .............................. الر ِ
لى أجل مسمى{ عن أبي سعيد الخدري قال: )تال هذه اآلية }يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدشين إ -وحسنه األلباني–المثال الثامن: روى ابن ماجه 

فقال: "هذه نسخت ما قبلها" وأنت خبيٌر بأن المراد هنا النسخ القرآني، فهو بمعنى التخصيص وليس المراد حتى بلغ }فإن أمن بعضكم بعًضا{. 

 332 .......................................................... النسخ الكلي األصولي، فكل أحكام آيتي التداين معمول بها في مواضعها الالئقة.
ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي صَ  ْحَمِة َوقُْل َرب   332 ........ [:24ِغيًرا{ ]اإلسراء: المثال التاسع: قوله تعالى: }َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن الرَّ

ُ بِأَْمِرِه{ ]البقرة:  قوله هللا: المثال الحادي عشر:  333 .................................................. [:109}فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ

ُ ِ َواَل اِبْليَ ْوِل اآْلِخِر{ ]التوب  عم قوٌل أهنا م سوخٌة نية »[، إال أن ابن اجلو   قال: 29ة: فقيل: نس  ا قوله .عا : َقَا.ُِلوا ال ِذيَن اَل يُ ْؤِمُ وَن اِب
، فاملراد: اعفوا حية  (، وحنوه قال الكرمي («السي ، وليس بصحيغٍّ  ألنه مل أيمر ابلعفو مطلقاً، بل إ  غايةٍّ، ومقل هذا ال يدخل يف امل سور

 333 .......................................................................................... يلي  العفو، وافعل غ  تلك حسب ما يلي  به.

أْ واَجُ ْم﴾  ودر  عدد من املتأخرين على استعمال ال سخ ابملعىن الذ  استعمله فيه السل ، ف ا هو األلوسي يقول يف .فس ه: "﴿وال ِذيَن يَ ْرُمونَ 
ْحَص اِت وكانُوا قَ ْبَل نُ ُزوِل َهِذِه اآليَِة يَ ْفَ ُموَن ِمن آيَِة ﴿وال ِذيَن يَ ْرُموَن﴾ [ بَياٌن حِلُْكِم الر اِمنَي أِلْ واِجِ ُم خاص ًة وهو  سِ 20، 6]ال ُّوُر: 

ُ
ٌخ لُِعُموِل امل

 333 ................................................................. [ أن  ُحْكَم َمن َرمى األْجَ ِبي َة وُحْكُم َمن َرمى َ ْوَجَتُه َسواٌء".4إَلٍَّ ]ال ُّوُر: 

َّلل     ا تـ و لُّو۟ا فـ ث م  و ۡجه  يۡـ ۡلم ۡغر ب   ف أ  ٱۡلم ۡشر ق  و  ٱاملثال الثاين عشر: قول هللا تعاىل ذكره: ﴿و  ٌع ع ل  ٰٰ  َّلل   و  ٱَّلل    إ ن  ٱن م  ﴾ ]البقرة يس  فقد  ؛[١١٥م 
املفسرون يف محاولة إدراك معىن اآلية ابل ظر إ  موقع ا من حكى الطرب  أن بعض م  عم أهنا م سوخة أ  على املصطلغ املتأخر، وقد اته 

 333 .............................................................................................. والذي يرتجح   يف اتصال اآلية:السورة، 

}ِ ا َجاَءَك ِمَن اْلَحق   335 ........................................... [48]المائدة:  المثال الثالث عشر: قوله تعالى جده: }َواَل تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ
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ُ ْم َوِإْن قلت يف بصائر املعرفة القرآنية يف سورة املائدة: "ليست هذه اآلية  س ة لقول .عا  تكره: َفَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم أَ  ْو َأْعِرْض َع  ْ
ُ َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي  .ُ ْعِرْض َع  ُْ ْم فَ لَ  ًٍا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم اِبْلِقْسِط ِإن  ا ُموَنَك َوِعْ َدُهُم الت  ْورَاُة ِفيَ ا ُحْكُم 42ْن َيُضرُّوَك َشي ْ ( وََكْيَ  حُيَكِ 

ُ ِ مثُ  يَ تَ َول ْوَن ِمْن بَ ْعِد َتِلَك َوَما أُوَلٍَِك اِبْلُمْؤِمِ نيَ  [، بل هي بياٌن ملرجعية احلكم ابلقسط ع دما خيتارون حتكيم املسلمني، 43، 42{ ]املائدة: ا
إىل ضرورة التفريق بني كلمة )نسخ( يف استعمال السلف وبني استعماهلا يف االصطالح املتأخر،  -رمحه هللا–ويشري الطاهر بن عاشور 

 335 .................................................................................................................................. فيقول:

ُ ُ{ ِكَْعىَن قَ ْوِلِه: ََوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكمْ  [ فَ َلْيَس يف َهِذِه اآْليَِة 42 بَ ي ْ َ ُ ْم اِبْلِقْسِط{ ]اْلَماِئَدة: "َوَقِد ا. َصَل َمْعىَن قَ ْوِلِه: َفَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم ِكا أَنْ َزَل ا
[، َوَلِك  ُه بَ َياٌن َُس اُه بَ ْعُض الس َلِ  اِبْسِم 42اِد ِمْن قَ ْوله: َفَِإْن جاُؤَك فَاْحُكْم بَ ي ْ َ ُ ْم َأْو َأْعِرْض َع  ُْ ْم{ ]اْلَماِئَدة: َما يَ ْقَتِضي َنْسَخ احلُْْكِم اْلُمفَ 

 335 ................................................................................... .)(ال  ْسِخ قَ ْبَل َأْن .َ ْ َضِبَط ُحُدوُد اأْلَُْسَاِء ااِلْصِطاَلِحي ِة"

إال أن يتحاكموا إ  شريعة املسلمني، وبذا  مع  -يف اجململ–على أن من املعلول أن احلكم كا أنزل هللا يف القرآن يلزل املسلمني، وال يلزل غ هم 
 335 ......................................................................... ( يف سورة املائدة.43-42بني هذه اآلية، وما سب  يف اآليتني  

َا َعلَ  ُ َهَذا واُسع لقول القرطيب يف .فس ه: " َفما َأْرَسْل اَك َعَلْيِ ْم َحِفيظاً( َأْ  َحاِفظًا َورَِقيًبا أِلَْعَماِوِْم، ِإمن   ُ ْيَك اْلَباَلُغ. َوقَاَل اْلُقَتيبُّ: مُحَاِسًبا، فَ َ َسَخ ا
َ َوَرُسوَلُه"ِنيَِة الس    ُ  335 ....................................................................................... .)(ْيِ  َوأََمَرُه بِِقَتاِل َمْن َخاَلَ  ا

ة املف ل .ظن حق ا أن ال سخ ه ا كعىن اإل الة الكلية؟ إن هذا لشيء عجاب، فل حسن الظن بف م أئمت ا ف قول عىن التقييد أو الت صيص أو مع
ا ع د كل حالة كا يقتضيه حاوا، وإال فال يب صلى هللا عليه وآله وسلم ما أرسل علي م حفيظًا حىت الذين قا.ل م  فإنه مل يرسل علي م حفيظً 

 335 .......................................................................................................... إدراك ا لسعة معىن هذا اجلملة.

اابً أ ل يمًا{ فنسخ املثال الرابع عشر: عن ابن عب ف افاً و ث ق ااًل{ وقال: }إ ال  تـ ن ف ر وا يـ ع ذ  ب ك م  ع ذ  اس رضي هللا عنهما قال: يف براءة }ن ف ر وا خ 
 335 ............................................................................... .)(اآلًيت قوله: }و م ا ك ان  ال م ؤ م ن ون  ل يـ ن ف ر وا ك اف ًة{ ءهؤال

س وال يعاييك شك هاه ا أبن اآلية األخ ة خصصت ما قبل ا، فاألمر ابل فر ليس لكافة املؤم ني كما هو صريغ اآلية، ف ذا معىن ال سخ، ولي
ا مل يتوجه ه(: "واعلم: أنه مىت  لت هذه اآلية على ما  ل ا عليه اليت قبل 597املراد بذلك ال سخ األصويل املتأخر، ولذا قال ابن اجلو    ت

 336 ................................................................................................................................ .)(نسخ"

ت أ ذ ن ك  ال ذ ين  ه( 597املثال اخلامس عشر: أسند ابن اجلوزي )ت عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال يف قوله تعاىل ذكره: }ال ي س 
ر { نسعت خ  م  اآل  هلل و ال يـ و  ه ب وا يـ ؤ م ن ون  اب  إ ذ ا ك ان وا م ع ه  ع ل ى أ م ٍر ج ام ٍع مل   ي ذ  هلل و ر س ول ه  و  ن وه {ها }إ من  ا ال م ؤ م ن ون  ال ذ ين  آم ن وا اب  ت أ ذ   336 ح ىت  ي س 

بل كل آية يُعمل هبا يف ابهبا، ولذا عق ب ابن اجلو  ، فقال: "قلت: فالصحيغ أنه ليس ف ل .را في ما من نسخ على املصطلغ األصويل؟ 
لل سخ ها ه ا مدخل، إلمكان العمل ابآليتني وتلك أنه إمنا عاب على امل افقني أن يستأتنوه يف القعود على اجل اد من غ  عذر، وأجا  

ون إتا كانوا معه، فعرضت وم حاجة، تهبوا من غ  استٍذانه. وإ  حنو هذا، تهب أبو للمؤم ني االستٍذان ملا يعرض وم من حاجة وكان امل افق
، وع دما .ذهب للطرب  جتده يرو  إبس اده عن ابن عباس رضي هللا ع  ما قوله:  ال يستأتنك الذين )(جعفر بن جرير وأبو سليمان الدمشقي"

الُقعود عن اجل اد من غ  ُعْذر، وَعَذر هللا املؤم ني، فقال: َمَلْ َيْذَهُبوا َحىت  َيْستَْأِتنُوُه{]سورة  يؤم ون ابح(، ف ذا .عيٌ  للم افقني حني استأتنوا يف
[، ف ذا يُذهب دعوا ال سخ األصولية، ويبقى ال سخ القرآين على مصطلغ الصحابة رضي هللا ع  م قائًما، فكل آية يُعمل هبا يف 62ال ور: 

 336 ................................................................................................................................ موضع ا.

 336 ............................ جس ءة الجن ية عن  القول ب لنسخ اۡلصولي في غير ءوضعه، واستغالل الءنحرفين له 

ني، وع د تلك جيب أن يؤخذ كاماًل، فال يؤخذ عضني، وال عزين، أواًل: األصل يف القرآن أنه هدا لل اس، وهدا للذين آم وا، وهدا للمتق
 واألصل أال يُعمل ببعضه ويايك بعضه إال حسب واجب الوقت، ولكن بعض ال اس اَتذ ابب ال سخ سيًفا مصلًتا مل ع العمل ببعض القرآن، وهللا

القوة، ويف حال الشدة كما وصفه يف حال الرخاء فال أييت  سبحانه و.عا  وص  ل ا كي  نتعامل مع العامل يف حال الضع  كما وصفه يف حال
من يزعم أن الوص  يف حال الرخاء  سٌخ للوص  يف حال الشدة، كما ال يتصور أن أييت من يزعم أن آايت الطالق . سخ آايت ال كاع.

 ......................................................................................................................................... 336 

لاي.يب القرآين قائم على احلكمة واإلحكال، وهللا هو احلكيم اخلب  اللطي  البص ، ومن أهم معامل احلكمة أن نُعِمل هذه اثنًيا: األصل أن ا
ر.ه العقول، اآلايت يف الواقع الذ  ي اسب ا، وأن ُنطب  اآلية اليت .قابل ا يف احلالة اليت .الئم ا... تلك هو امل ط  الذ  جاءت به الشرائع، وقر 
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ة به أهل العلم يف جممل كالم م، فال يُلجأ إ  ادعاء ال سخ الكلي إال ع د الت اقض الكلي أما ع د .عدد اجل ات، و.   الوقائع، فكل آيونط  
 336 ................................................................................... معمول هبا يف جماوا، وهي م سوخة جزئًيا فيما يقابل ا.

 336 ......................................... موضوع النسخ من أخطر املسائل اليت أربكت العقل املسلم، ويزيده إرابكاً أمران: اثلثًا: كان

، يف حني أن إيقاري املصطلحات القرآنية على التعري  املتأخر للمفاهيم والكلمات، فيأخذ كلمة  نسخ( وال يقع يف نفسه إال التعري  األصويل
بة، مع ابن عباس وأمقاله يستعملون مصطلغ ال سخ وف  املف ول القرآين ال األصويل، و.صور لو أن أحًدا استعمل كلمة َاقرأ{ على القراءة والكتا

 337 ..................................... أهنا .ستعمل ع د السابقني يف محض القراءة، ولو كانت من غ  كتاب أ  حىت لو كانت من احلفظ.

دار ومقل تلك إيقاري استعمال املتقدمني للمفاهيم االصطالحية على الواقع املعاصر مع اختالف ا ع ه يف جزئيات مؤثرة مقل مف ول دار احلرب و 
هتا اليت كان املتقدمون يوقعوهنا، وأىن لك أن .فعل اإلسالل، وال .ستطيع البتة إيقاري املف ول املصطلحي وا.ني الكلمتني هذه األايل ابلصورة تا

مة دي ك تلك، وأنت جتد أحياً  أن أكقر البلدان أما ً إلقامة دي ك قد يكون ما يسميه البعض دار احلرب، وأن أكقر البلدان خطًرا عليك يف إقا
امل إ  دار عدل ودار ظلم، ف و أقرب للمفاهيم اليت هتم قد يكون ما يسميه البعض دار اإلسالل، ولذا ملت يف .فس  ال ساء إ  .قسيم الع

 337 ................................................................................................. املسلم يف كيفية التعامل مع الواقع القائم.

 337 ..................................................................................................... رابًعا: يربز يف هذه املسألة خطران:

آية، ومن العجيب أن مصطلغ آية 135اخلطر األول: التعطيل لبعض نصوص القرآن الكرمي كمن يزعم أن ما يسميه آية السي  نس ت 
رآن السي  مل يرد عن ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم وال وردت كلمة سي  يف القرآن، وإن ك ت جتد اخلطط األم ية والعسكرية الواسعة يف الق

 337 ............................................................................................................. مر إبعداد القوة.كما جتد األ

يكون  اخلطر القاين: أن يضرب كتاب هللا بعضه ببعض، فيزعم  اعم أن آية ال ساء يف إعادة أتهيل من أييت الفاحشة .عارض آية ال ور، وال بد أن
ۡلِم فَ  أحدمها  س اً واآلخر م سوخاً، وأن قوله: ﴿۞ ۡلِم َوأَنُتُم ٱ[، ﴿َفاَل هَتُِ و۟ا َوَ.ۡدُعۤو۟ا ِإَ  ٦١ۡجَ ۡغ َوَا﴾ ]األنفال ٱَوِإن َجَ ُحو۟ا لِلس  أۡلَۡعَلۡوَن﴾ ٱلس 

ًعا كما [ مع أن ال سخ الوارد في ما إمنا جاء على سبيل ال سخ القرآين، وكٌل من اآليتني يُعمل به يف موضعه، وملاتا نُعِمل اآليتني م٣٥]محمد 
 337 ........................................................... نُعِمل آية الصيال يف حاليت اإلقامة والقوة، وآية اإلفطار يف رمضان يف موضع ا.

على أيد  من .لعب هبم هذه خامًسا: صارت هذه املسألة َشرًَكا ُيصطاد به أب اء املسلمني للت رير هبم على أيد  امل ابرات الدولية القذرة أو 
ُم مِ  ُكۡم فَِإن هُ ي َ امل ابرات، فيأ.ون للواحد فيقولون له: ﴿َوَمن  ﴾ ]املائدة  ۥتَ َوو  ُ ۡمۗ [، مث يزيدونه خباالً فيسولون له هجر أبيه وأمه وأقرابئه ٥١ِم  ۡ

ُ ۡم وَ ٱه: ﴿فَ ويستدلون له نايت الوالء والرباء ويزعمون أن آايت التوبة نس ت ما قبل ا مقل قول َ ٱۡصَفۡغࣱ ِإن  ٱۡعُ  َع  ۡ ﴾ ]املائدة نيَ ۡلُمۡحِس ِ ٱبُّ حيُِ ُ 
 337 ................................................................ [، مع أن ال سخ القرآين حيتم أن نعمل بكل آية يف موضع ا امل اسب.١٣

السياسي فيعطل آايت عدل جوا  املداه ة ملا يزعمه من املصلحة السياسية، ويف مقابله أييت  وه ا .را املسلمني يقعون بني ف ني: فيأيت املراه 
ضع ا املتحمس ليعطل آايت الصفغ والعفو ملا يزعمه من حترمي املداه ة.. هكذا ُيضَرُب كتاُب هللا بعُضه ببعض، واملوف  من يضع كل آية يف مو 

 337 .....................................................................................  وأش اًصا.التطبيقي امل اسب وا  ماً  ومكاً  وحااًل 

 338 ............................................. تنبيه الءحققين ءن علء ئن  إلى ع م التعجل في القول ب لنسخ، وخطورته 

.قعيًدا يشبه ما ه( 437ت(مل يف م ابب ال سخ ح  الف م، فوضع مكي بن أيب طالب على من  -ر  م هللا–.را التش يع من بعض علمائ ا 
قرر.ه، وقال عن أحد األمقلة: "وال نسخ فيه إمنا كل آية يف حكم م فرد، ويف ص   غ  الص   اآلخر، فذكر ال سخ يف هذا وهم وغلط ظاهر 

 338 ......................................................................................................... (وعلي ا أن نتبني احل  والصواب"

 338 ................................................................................................ ودع ا اخذ أش ر مقال ادعي فيه ال سخ:

 338 ...................................................................................................... آية السيف وحقيقة النسخ 

يقول: "وقد تكر بعض من ال ف م له من  قلي التفس   -ر ه هللا–ه ( 597أبو الفر  عبد الر ن بن اجلو    ت خامًسا: وها هو مجال الدين 
نس ت من القرآن مائة وأربعاً وعشرين آية، مث صار آخرها  س اً ألووا، وهو قوله:  فإن اتبوا وأقاموا  -وهي آية السي -أن هذه اآلية 

، وهو يعين أن تلك سوء ف م ع د .طبي  ال سخ األصويل أما ع د .طبي  ال سخ القرآين  (وهذا سوء ف م" بيل م(الصالة، وآ.وا الزكاة ف لوا س
 339 ........................................................................................................................... فاألمر واضغ.

 339 .............. . (هو خبط جاهل يف كتاب هللا" ه ( عن املوضع تا.ه: "وال يقول مقل هذا تو علم، إمنا643وقال علم الدين الس او   ت
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وب ض ال ظر عن التفصيل الذ  هيل إليه كل من الشي ني إال أنه يُف م من كالم ما مدا ج اية من خيبط يف القرآن خبط عشواء دون ف م 
 339 ........................................................................................................... متني للمراد اإلوي من اآلايت.

مقل آايت الصفغ آايٌت كق ٌة، قيل: إهنا م سوخة نية السي ، كآايت الصرب واإلعراض  فإن ال سخ في ا ليس على اصطالع املتأخرين، سادًسا: 
وقت ا امل اسب، ويقرر الزركشي تلك يف كالل متني، فيقول: بل على االصطالع القرآين، فيعمل هبذه يف وقت ا امل اسب، ويعمل ابألخرا يف 

 339 ........................................................ "ليس حكم املسايفة  س ا حلكم املساملة، بل كل م  ما جيب امتقاله يف وقته" (.

ادرة معاين اآلايت ابسم ال سخ، والعاطفة املتسرعة، وال حتسب هذا است انة    سابًعا: . شب األف ال اخلاطٍة، والتعب ات الباغية أظفارها يف مص
، بعض أهل العلم، أو .قلياًل من شأهنم، لكن احل  أح  أن يتبع، والبحة العلمي يقتضي .قرير احلقائ ، وليس االنسياق وراء كالل يقرر عامل

ألصلي، وحسبك أن .را أن كلمة  سي ( تاهتا مل .رد يف القرآن، وملاتا حُيَم ل القرآن فُيسكت عن رده .بجياًل له، فأين .بجيل املعىن القرآين ا
، وه ا نسجل االست كار العلمي الرصني الذ  قرره الطرب  ملا ف م من ال قل عن قتادة أبن هذه اآلية م سوخة، فقد روا  (نتيجة األف ال اخلاطٍة؟

أن يعفو ع  م ويصفغ، مث نسخ تلك يف  -عز تكره-س ني{، ومل يؤمر يومٍذ بقتاوم، فأمره هللا عن قتادة: َفاع  ع  م واصفغ إن  هللا حيب احمل
ُ وَ   ُ ُ ِ َوال اِبْليَ ْوِل اآلِخِر َوال حُيَر ُِموَن َما َحر َل ا َن ال ِذيَن أُو.ُوا اْلِكَتاَب َحىت  َرُسوُلُه َوال َيِديُ وَن ِديَن احلَْ ِ  مِ "براءة" فقال: َقَا.ُِلوا ال ِذيَن ال يُ ْؤِمُ وَن اِب

[ ، وهم أهل الكتاب، فأمر هللا جل ث اؤه نبي ه صلى هللا عليه وآله وسلم أن يقا.ل م حىت 29يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيدٍّ َوُهْم َصاِغُروَن{ ]سورة التوبة: 
 339 ................................................................................................................. يسلموا، أو يقرُّوا ابجلزية.

ا كل  ورده الطرب  أبسلوبه احلكيم، فقال: "والذ  قاله قتادة غ  مدفوري إمكانُه، غ  أن ال اسخ الذ  ال شك فيه من األمر، هو ما كان  فيً 
من هللا جل وعز، أو من رسوله صلى هللا  معاين خالفِه الذ  كان قبله، فأم ا ما كان غ    ٍّ مجيَعه، فال سبيل إ  العلم أبنه  سخ، إال خبرب

ُ ِ َوال اِبْليَ ْوِل اآلِخِر{ داللٌة على األمر ب في م عاين الص فغ والعفو عن الي ود، وإت كان عليه وآله وسلم. وليس يف قوله: َقَا.ُِلوا ال ِذيَن ال يُ ْؤِمُ وَن اِب
زية بعد القتال، األمُر ابلعفو ع  م يف َغْدرة مهُّوا هبا، أو نكقةٍّ عزموا علي ا، ما مل يَ ْ ِصُبوا تلك كذلك، وكان جائًزا مع إقرارهم ابلص  ار، وأدائ م اجل

 ِ ُ ية، أبنه  َوال اِبْليَ ْوِل اآلِخِر{ اآلحراًب دون أداء اجلزية، وهت عوا من األحكال الال َمِت م، مل يكن واجبا أن حيكم لقوله: َقَا.ُِلوا ال ِذيَن ال يُ ْؤِمُ وَن اِب
 034 ............................................................................. . ( سخ قوله: َفاع  ع  م واصفغ إن هللا حيب احملس ني{

 -ر ه هللا-وال شك ع د  أن ال قل عن قتادة فيه لبس  إت إن هذه السورة من أواخر السور نزواًل، فكي  يقول: مل يؤمر بقتال.. ولعل قتادة 
 340 ............................................... أراد ابل سخ ما هو معلول ع د السل  من الت صيص والتقييد، وليس كع اه ع د املتأخرين.

 340 ِرْض َعْنُهْم{:ثامنًا: ومن أمثلة ذلك مثاٌل أشرت له في كتابي في بصائر المعرفة القرآنية في سورة النساء، وهو قوله تعالى: }فَأَعْ 

حة .بصر  بضرورة التعامل مع م وف  مبدأ اإلعراض ع  م، وهذا يقتضي ثالثة أمورٍّ جمتمعة: عدل االلتفات وذرهم وعبق م الكالمي، وعدل إات
 340 ............................................................. احلساسة يف الص  املسلم.الفرصة وم ل شر .رهاهتم، وعدل .وليت م امل اصب 

 وهذا األمر َفأعرض ع  م{ يعطي جمااًل واسعاً للتعامل مع الفٍات امل تلفة م  م، فبعض هذه الفٍات ال بد من اإلعراض ع  ا بسايها وعدل
ا إ  رهبا، وبعض الفٍات يكون اإلعراض ع  ا بعدل إعطائ ا قيمة يف اجملالس، واحلذر من فضح ا  إت تلك طري  الستدرار .وبت ا ورجوع 

 340 ............................................. جعل ا .تبوأ مراكز التوجيه، واحلذر من ُتكي  ا من امل اصب احلساسة املؤثرة يف ص اعة القرار.

جعل م يزعمون أن هذه اجلملة احملكمة ُنسِ ت ابألمر جب اد  -ر  م هللا–ن استحوات فكرة ال سخ على بعض علمائ ا وه ا هك ك أن .سجل أ
ُروَن: َكاَن اأْلَ  ْعرَاِض َعنِ امل افقني، وفوق تلك حاول الف ر ر ه هللا الرد، فرد رداً  اد من وهج قول القائلني ابل سخ فقال: "قَاَل اْلُمَفسِ   ْمُر اِبإْلِ

ْساَلِل، مثُ  ُنِسَخ َتِلَك بَِقْوِلِه: َجاِهِد اْلُكف اَر َواْلُم اِفِقنَي{ ]التوبة:  [ َوَهَذا اْلَكاَلُل ِفيِه َنظٌَر، أِلَن  اأْلَْمَر 9، التحرمي: 73اْلُمَ اِفِقنَي يف ابِْتَداِء اإْلِ
 340 ... َة، فَ ُوُروُد اأْلَْمِر بَ ْعَد َتِلَك اِبجلَِْ اِد اَل َيُكوُن َ ِسً ا له"، وبعض الردود .ؤكد مذهب املردود عليه.اِبلص ْفِغ ُمْطَلٌ  َفاَل يُِفيُد ِإال  اْلَمر َة اْلَواِحدَ 

حابة رضي هللا ع  م ف عم، إت إن آية ج اد امل افقني مكملة أنت .را أن ال سخ ه ا كع اه األصويل غ  وارد، وأما كع اه العريب الذ  ف مه الص
 341 .................................................................................................... آلية اإلعراض ع  م، بل موضحة وا.

ن كتابه يف ال سخ، وبني دعاوا ال سخ نية السي  وهي ثالث وستون دعوا يف الفصل الرابع م -ر ه هللا–اتسًعا: فصل الدكتور مصطفى  يد 
اص اخللل الذ  اعاياها إال أنه كان هكن أن جُيمل تلك يف قانون واحد هو القانون الكب  الذ  علم ا إايه حدية عبد هللا بن عمرو بن الع

ف م على أنبيائ م، وضرهِبم رضي هللا ع  ما حي ما قال ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم:   م الً اي قول. هبذا أُهلكت األمم من قبلكم: ابختال
ُب بعُضه بعضاً، إمنا نزل يصدق بعُضه بعضاً، فما عرفتم م ه فاعملوا به، وما ج لتم . إن القرآن مل ي  زل ُيك ذِ  م ه فردوه إ   الكتَب بعَض ا ببعضٍّ

لضالل يف ف م القرآن، وه ا فإن آية احملاربة عاملِه((، وسب  أن قررت يف هذا الكتاب أن هذا احلدية هقل أعظَم قانونٍّ يف عصمة اإلنسان من ا
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ك كي  وا موقع ا امل اسب الطارئ كما أن آية املساملة هي السمة الشاملة الدائمة، فكي  جُيعل األمر الطارئ قاضًيا على األمر الدائم؟ وكذل
 341 ............................................................................ هكن أن يُتصور جعل األمر الدائم قاضًيا على األمر الطارئ؟.

، وكي  يستطيع اإلنسان أن يقول تلك وآية سورة البقرة )(عاشرًا: بذا .راين ال أميل أيًضا مع احلماسة املقابلة اليت . في وقوري ال سخ يف القرآن
 341 ....................................... ه املتقدمون.صرحية يف إثبات ال سخ، فالف م املتأخر لل سخ ال يل ي مف ول ال سخ القرآين الذ  أثبت

 341 ...................................................................... ويل ص فضيلة الشيخ الطالب  يدان وفقه هللا هذه القاعدة فيقول:

 341 ............................................................................... وال سخ ع د علماء السل     أوسُع من مع اُه ع د اخلل 

 341 ................................................................................. إْت لَُ ًة َمْدلوَلُه َقْد قَص     ُدوا      َفَ ص ُصوا اآلَ  ِبِه َوقَ ي ُدوا

 341 ................................................................................................................. ءن أنوا  النسخ 

ه  ببعض  341 ...............................................................................  )(اۡلول  نسخ شرائع اۡلنبي   بعض 

 342 ........................................ الث ني  وقو  النسخ في جزئي ت الشريعة، وهذا ج ئز وواقع، ولكنه ءح و  

 346 ..................................................... الث لث  وجو  آي ت ث بتة التالوة ءنسوخة الحكم في القرآن الءجي  

 347 ............................................ ق ع ة  غ ل  ء  يق ل بةنه نسٌخ هو ءن ب   تخصيص اۡلزء ن واۡلحوال 

 348 ....................... ق ع ة  ال يءكن أن يقع النسخ في الضروري ت الح فظة لإلنس نية حتى في الشرائع الس بقة 

 348 ..................... ق ع ة  التخصيص عن  الكالم عن اآلي ت الءنسوخة يعو  إلى تق ير الءجته ين في اإلعء ل 

 349 .............................................................................. ق ع ة  ال يلجة إلى النسخ إال إذا اءتنع الجءع 

 349 ............................. ق ع ة  النسخ أءر توقيفي، ال ب  فيه ءن أح  أءرين  نص الش ر ، أو التن قض الكلي.

القول ب لنسخ القرآني أو اۡلصولي يج  أن يص ر عن الءحققين الءجته ين، وذلك يعني خطر القول ق ع ة  

 349 .............................................................................. ب لنسخ القرآني أو اۡلصولي  ون ركٍن ش ي  

 352 ..................................................  ع ة  أرك ن النسخ  الءنسوخ والءنسوخ به والءنسوخ عنه والن سخق

ق ع ة  الءنسوخ يج  أن يكون حكء   شرعيًّ  عءليًّ  ث بت   ب لنص غير ءؤقٍت وال ءؤبٍ  ءتق ء   في النزول عن الن سخ 

 352 ........................................................................................................................ وليس كليًّ  

 352 .................. ق ع ة  الءنسوخ به  أن يكون خط ب  ، فيج  أال يج وز عصر الرس لة، وال ب  ءن ذكر الن سخ 

  ال  للءنسوخ في  رجة ثبوته و اللته وفي إيج   العءل ق ع ة  يج  أن يكون الءنسوخ به خط ب   ءن الش ر  ءع

بءقتض ه أو أقوى ءنه ءتراخي   في النزول عن الءنسوخ ءض  ا  له وءتن قض  ءعه ءتح  ا ءع الءنسوخ في الجنس 

 352 ............................................................................................................ عن  الش فعي وأحء .

 352 ............................ بةنه  ءنسوخة، وال يظهر تطبيق ءعنى النسخ اۡلصولي عليه  أءثلة على ءواضع قيل 

 352 ....................................................................................... الءث ل اۡلول  آية الءت   إلى الحول)( 

 354 ................................................................ لص قة بين ي ي الءن ج ة الءث ل الث ني  آية اۡلءر بتق يم ا

ْجهُ َّللۤا  إ ۤن َّللۤا   لُّوا ف ث ۤم و  ُ  ف ة ْين ء   تُو  ْغر  اْلء  ُق و  ْشر  ۤ  اْلء  ّلِل  ٌع ع ل يٌم{ ]البقرة  الءث ل الث لث  قوله جل ذكره  }و  اس  [ 115و 

 ..................................................................................................................................... 354 

كت  عليكم إذا حضر أح كم الءث ل الخ ءس  في سورة البقرة  آية الوصية للوارث  قوله تع لى

 354 ................................................................................................... ( اآلية 180)البقرة الءوت

وعلى الذين يطيقونه ف ية طع م  لءن أط ق الصوم  وهي قوله تع لى الءث ل الس  س  آية الف ية

 355 ......................................................................................................... ( 184)البقرة ءسكين

 364 ........................................................................................................... أهءية هذا الءوضو  

 364 ............................................ ء ية القرآن العظيم ءن أن يُتخذ )عضين( أوال   ضبط فهم النصوص، وح

ث ني    وضع النصوص في ءواضعه ، ويتحقق ذلك بةن نفهم علم الن سخ والءنسوخ وفق فهم ءن أُنزل عليهم القرآن 

 365 ................................. ق ءين عن الءتةخرين الءجي ، وهم الصح بة رضي هللا عنهم، ونءيز ءصطلح الءت
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 ومن الكتب املؤلفة يف ال اسخ وامل سور كتاب م سوب البن حزل، وأ  يف ريب كب  م ه، وتلك أن احملق  يزعم أن اسم املؤل   أبو عبد هللا
ه (، مث إنك ال .را حتقي  ابن حزل 456مد علي بن أ د بن حزل األندلسي القرطيب  املتوَّف: محمد بن حزل( ولك ه يتكلم ع ه على أنه أبو مح

باب: ابب وال أسلوبه وال عارضته احلديقية وال حتريره للمسائل، ويف هذا الكتاب عقد ابابً لآلايت امل سوخة ابألمر ابلقتال، وجعل ع وان هذا ال
ة آية، وهن يف  انٍّ وأربعني سورة، وتكر م  ا مقاًل: َوقولوا لل اس حس ًا{ حىت جعل: ََوَيْستَ ْ ِفُروَن اإلعراض عن املشركني يف مائة وأربع عشر 

[، وعلى الرغم من نفيه ال سخ يف األخبار إال أنه جعل أول 7[م سوخة ب ََوَيْستَ ْ ِفُروَن لِل ِذيَن آَمُ وا{ ]غافر: 5ِلَمْن يف اأْلَْرِض{ ]الشورا: 
ُ ِ َواْليَ ْوِل اآْلِخِر وَ  امل سور قوله ِْم َواَل َخْوٌ  .عا : َِإن  ال ِذيَن آَمُ وا َوال ِذيَن َهاُدوا َوال  َصاَرا َوالص ابٍِِنَي َمْن آَمَن اِب َعِمَل َصاحِلًا فَ َلُ ْم َأْجُرُهْم ِعْ َد َرهبِ 

ن هذه الكقرة للم سور ال .ستقيم إال إبدخال الت صيص واالست قاء واإلطالق في ا.[، وعلى كل حال فإ62َعَلْيِ ْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن{ ]البقرة: 
 ......................................................................................................................................... 368 

 369 ................................................................ اۡلصل الخ ءس  علُم االتص ل القرآني )الءن سب ت القرآنية(

 369 .................................. لء ذا نتكلم عن علم نظ م القرآن الكريم، وعن علم الءن سب ت بين السور واآلي ت؟

 370 ................. وأء  خ ءس    فألن القرآن كت   ه ايٍة، وتربيٍة، وتزكيٍة، وإعج ٍز، فنظءه ينبغي أن يكون كذلك 

 371 ................................................................................. أبرز ءع لم نشةته وتطوره، وأهمُّ ءص  ره 

 376 ........................................................................................................... تعريف علم الءن سبة 

 377 ................................................................................................................... ف ئ ة هذا العلم 

 378 ........................................................................................................................ أبرز من رد علم المناسبات:
 379 ........................................................................................................ أنوا  عالق ت التن س  

 382 ................................................................................................ ءعرفة الءن سبة الق نون الكلي ل

 382 ................................................................................... ءن أسب   ارتب ط اآلي بعضه  ببعض)( 

 Error! Bookmark not defined. ......................................................................... ارتباط اآلي بعضها ببعض)(:
 384 .................................................... ق ع ة  خصوص السي ق  ال يقتضي تخصيص  الءنس ق ب لضرورة 

 384 ................................................................. ق ع ة  يُشترط الزء ن في سب  النـزول ال في الءن سبة 

 386 ....................................................................................................... ل الس  س  فن التوجيهاۡلص

 386 .................................................................................. ءجءل الءشكالت التي تحت ج إلى التوجيه 

 388 ................................................................................................................... ق نون التوجيه 

 388 ................................................................................. ءن أنوا  الءس ئل التي تحت ج إلى التوجيه 

 388 ............................................................................... اۡلول  أن يذكر هللا تع لى وصف    ون غيره 

 389 ................................ ي الءصحف التةخر ءع تق م السب  بفترة طويلة الث ني  أن يظهر ءن وضع اآلية ف

 390 ........................................................................................ الث لث  أن يظهر إشك ٌل في الترتي  

 390 .................................................................................................................. الرابع: استخدام تعبير مستغرب:
 392 .................................................................................................................. الخامس: التقدم والتأخر الرتبي:

 393 .....................................................................................................التقديم والتأخير في القرآن خمسة أنواع)(:
 394 ................................. عدم تصور مصداق اآلية على ذهن المبتدئ لوجود شبهٍة ظاهرة تستبعد مدلول اآلية)(: السادس:

ُم التن قض )التع رض( بين اآليتين  396 .............................................................. :)(الس بع  ظهور ء  يوه 

 398 ................................................................................... وءن أجءع اۡلءثلة على توجيه هذا النو  

 400 ................................................................................................. اۡلصل الس بع  الءحكم والءتش به

م التءييز بين ء  يحتءل ءعنى أو ء  يحتءل ءع ني أي إلى ق  تكون الصعوبة في فهم القرآن الكريم راجعة إلى ع 

 400 ................................................ ع م التءييز بين الءحكم والءتش به، وهذا يقو  إلى ءعرفة هذا اۡلصل 

 400 ..................................................................ق ع ة  اآلي ت عن  اعتب ر بعضه  ببعض ثالثة أضر  

 402 ................................................................................................................. التعريف المعتبر لإلحكام الخاص:
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 402 ............................................................................................................ ما هو المعتبر في عد المعنى محكماً؟
 403 ............................................................................................................... شابه الخاص:التعريف المعتبر للمت

 406 .................................. ق ع ة  }هن أم الكت  { ت ل على ضرورة ر  الءتش به إلى الءحكم إلزالة تش بهه 

 406 ..........................................................اْلِكَتاِب{ وكلمة  أل( ه ا .عين أمرين:َُهن  أُلُّ بني هللا حكم احملكم، فقال: 

 406 .......................................... أصل الكتاب الذ  يرجع إليه كل متشابه، ومعظم الكتاب وأكقره، كما يف .فس  املفسرين.

ملتشابه إ  احملكم، واخلفي إ  اجللي  وبذا يصدق القرآن بعضه بعضاً، وال يظ ر فيه . اقض  ولذا ال بد من التعلم، ونشر العلم ف د ا
 ابلكتاب والس ة، وأتهيل أويل العلم القادرين على االست باط، ووضع ال يب صلى هللا عليه وآله وسلم قاعدة عظيمة للتعامل مع املتشابه،

لة، ويعرف ا أولو األلباب، فقال:   م ال اي قول، هبذا أهلكت األمم من قبلكم: ابختالف م على أنبيائ م، وضرهبم الكتب بعض ا .ضبط املسأ
،  ( ببعض، إن القرآن مل ي زل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم م ه، فاعملوا به، وما ج لتم م ه، فردوه إ  عامله((

ثالث -أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال:   نزل القرآن على سبعة أحر ، املراء يف القرآن كفر  -ضي هللا ع هر -وعن أيب هريرة 
 406 ................................................................. . (فما عرفتم م ه، فاعملوا، وما ج لتم م ه، فردوه إ  عامله(( -مرات

 406 .................................................................. :-وفقه الرحيم الر ن–يلة الشيخ الطالب  يدان ويف تلك يقول فض

َتشاهِباتُ 
ُ
 406 .............................................................................................. ويف كتاِب هللِا مُحَْكماُت   َوا .ُ َردُّ امل

 406 ..................................................................................... ن  األلُّ     لُه، فَما نَ َفْتُه ال نَ ُؤمُّوافُمْحَكماُت الذ ِْكِر هُ 

 406 ..................... قاعدة البن تيمية في كيفية جعل المتشابه محكماً، وهي قاعدة يؤكد فيها على تعريف المنسوخ عند السلف:
ن ة  و اب ت غ اء أت  و يل ه  و م ا يـ ع ل م  أت  و يل ه  إ ال  اَّلل   انقسام الناس أمام الكتاب إىل قسمني: الزائغني، والراسعني }ف أ م ا ال ذ ين  يف قـ ل وهب  م  ز ي ٌغ فـ يـ ت ب ع ون  م ا ت ش اب ه    م ن ه  اب ت غ اء ال ف تـ 

ع ون  يف   )و الر اس  ل وا  األل ب اب   407 ................................................ [.7({ ]آل عمران:7 ال ع ل م  يـ ق ول ون  آم ن ا ب ه  ك لٌّ م  ن  ع ند  ر ب  ن ا و م ا ي ذ ك ر  إ ال  أ و 

 740 ................................................................................................................ فالصنف األول هم الذين يف قلوهبم زيغ:

 410 .............................................................................................................. من صور االتباع المذموم للمتشابه:
 411 ............................................................................................................................... الصنف الثاين: الراسعون:

 411 .............................................................................................................. ءن أسب   التش به 

 412 ......................................................................................... )( تقسيم الراغ  اۡلصفه ني للءتش به

 413 ................................ الضر  الث ني  الءتش به ءن جهة الءعنى، كةوص ف هللا تع لى وأوص ف يوم القي ءة.

 413 ................................................الضر  الث لث  الءتش به ءن جهة الءعنى واللفظ جءيع    خءسة أنوا  

 414 .....................................................................................حكءة وجو  الءتش به في القرآن الكريم 

 418 ................................................................................................................ اۡلصل الث ءن  الق س م

 422 ...........................................................................................................................القسم الرابع

 422 ....................................................................................... قواع  التفسير التي تكثر الح جة إليه  أهم

إلى أنه يعسر وضع قواع  تفسيرية على غرار  -في أثن   ءس  لتي له-وذه  شيخن  ال كتور عب  الكريم زي ان

على –القواع  الفقهية وسب  ذلك أن التفسير يحت ج إلى بسط وبي ن...والظ هر أنه يءكن وضع قواع  تفسيرية 

 422 ................................................................. ر كء لوالت اۡللف ظ.فيء  اشترك فيه الفقه والتفسي -اۡلقل

 422 ...................................................................................................................... خصائص القواعد التفسيرية:
 423 ....................................................................................................... أنوا  القواع  التفسيرية 

 424 .................................. الق ع ة اۡلولى  غزارة الءع ني القرآنية توج  بكثرة الت ارس ءءن يج ه  ويع ني 

 426 .......................................................................ق ع ة  اۡلصل في الح يث القرآني توجهه للءسلءين

 428 ....................................................................................................... ءن أءثلة القواع  الترجيحية

 428 .............................................. اۡلصل الجءع، والترجيح ال يُص ر إليه إال عن  التن ز  الق ع ة اۡلولى  
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 429 ......................................................................................... بيّ ن الءنس ق الق ع ة الث نية  السي ق ي

ۤكُم الرسُم عن  التن ز  الق ع ة الث لثة    430 .................................................................................... يُح 

 431 .................................................................................. الق ع ة الرابعة  التةسيس أولى ءن التةكي  

ءلحوظة  الءرا  ب لصفة هن   الوصف الع م الذي يشءل النعت، والح ل، والخبر، وغير  ذلك ءء  يظهر ءنه وصٌف 

 433 ........................................................................................ ء ، وليس الءرا  الصفة  النحوية  فقط.

 433 ........................................................................................ ل هذه الق ع ة ترجيحية  ءن أءثلة جع

 434 ........ ق ع ة  لكل حرف قرآني ءعن ه الءستقل في القرآن الءجي ، وال يُلجة إلى تب  ل الحروف إال لحجة قوية 

 436 ............................................................................. لرابع  ءن أبرز القواع  اللغوية التفسيرية القسم ا

ق ع ة  اۡلصل حءل القرآن الكريم على اۡلسلو  العربي الءحض  فتحءل اۡللف ظ على ظ هره  إال ء  ج   على 

 436 .................................................................................................................. أسلو  العر  

كةسلوبهم في الحذف أو اإلطن   أو التضءين أو اإلضء ر أو الكن ية...فإنه يكون كذلك ء   اءت القرائن واۡل لة 

 436 ..................................................................................... ت ل عليه؛ إذ كل ذلك خالف اۡلصل)( 

 437 ........................................................................................................ الءبحث اۡلول  الحذف 

 437 .................................................................... ق ع ة  اۡلصل ع م الحذف فال ب  ءن  ليل يقوم عليه 

 437 ................................................................................................................  )(ءن أ لة الحذف

 438 ....................................................................................................................................... ائد الحذف)(:فو
 440 ............................................................................... أقس م الحذف في القرآن ءء  يتعلق ب لتفسير 

 440 ...................................................................................... أقسام الحذف المذكورة في القرآن مما يتعلق بالتفسير:
 441 ........................................................................................................ الف   الفصيحة والحذف 

 442 ........................................................................................................................ من خصائص فاء الفصيحة:
 442 ........................................................................................................................................... فاء التفريع:

 444 ....................................................................................................... الءبحث الث ني  التضءين

ر غير ظ هره  إذا ع يت بغير حرفه  الءعت  .  444 .................................... ق ع ة  تتضءن اۡلفع ل ءع ني  أُخ 

 445 .................................................................  -وفقه هللا-وفي هذه الق ع ة يقول الشيخ/ الط ل  زي ان 

رْ  ي ب ح  ۤءن  الفعُل إذا ُعّ   رْ         ت ض  ع ن ي  أُخ   445 ............................................................ ٍف غ ير  حْرف ه  ء 

 445 ....................................................................................................................................... فائدة التضمين:
 445 ..................................................................................................................... الفرق بين الحذف والتضمين:

 445 ..................................................................................................... قاعدة: التضمين مقدم على تبادل الحروف:
 445 ............................................................................................................................................. من أمثلته:

 447 ....................................................................................................... الءبحث الث لث  اإلطن  

 447 ........................................................................................................................................ فائدة اإلطناب:
 447 ............................................... ق ع ة  ال يوج  إطن ٌ  في القرآن إال لف ئ ة ف إلطن   في القرآن إيج ٌز 

 449 .................................................................................................................. أقس م اإلطن   

 451 .......................................................................................................  فالءبحث الرابع  الترا

الترا ف في اللغة قليل، وأء  في ألف ظ القرآن  فإء  ن  ٌر، وإء  »، و)(ق ع ة  اۡلصل ع م الترا ف بين الكلء ت

 451 ..........................................................................................................................)(«ءع وم

 454 ...............................................  لة التي اعتء ه  الق ئلون ب لترا ف  ح يث اۡلحرف السبعة ءن أهم اۡل

 455 ........................................................ )اإلعج ز( البي ني في استعء ل الءفر ات اللغوية يةبى الترا ف 

 457 ............................................................................................................... الحسنى ليست مترادفة: أسماء هللا
 457 ........................................................................................ ءء  يُنغص على القول بع م الترا ف 
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 458 ....................................................................................... الف رسي وابن جني والقول ب لترا ف 

 460قاعدة: قد يوجد ما يشبه الترادف في االصطالح الشرعي القرآني مع داللة كل من اللفظين على معنى مستقل ال يدل عليه اآلخر:
 460 ........................................................................................ رك ئز في سبيل تحرير ءحل النزا  

 463 .................................................................  -وفقه هللا-وفي هذه الق ع ة يقول الشيخ/ الط ل  زي ان 

 464 ..................................................................................................... الءبحث الخ ءس  االلتف ت

 464 ........................................................................................................................................ فوائد االلتفات:
 465 ................................................................................................................. وااللتف ت أقس م 

 465 ..................................................... القسم اۡلول  االلتف ت ءن طريق إلى آخر ءن الطرق الثالثة ءثل 

 466 ............................................................................. القسم الث ني  االلتف ت ءن اإلخب ر إلى الطل  

 466 ........................................... القسم الث لث  في اإلخب ر عن الفعل الء ضي ب لءستقبل  وعن الءستقبل ب لء ضي 

 466 ................................................................ القسم الرابع  االلتف ت ءن الفعل الح ضر إلى فعل اۡلءر  

 467 .............................................................................................. الءبحث الس  س  ضءير الفصل

 468 ................................................................................................. ر التلقين الءبحث الس بع  حوا

 470 ....................................................................................... الءبحث الث ءن  ب    ُ التفسير في اللغة 

 472 ..................................................................................................... الءبحث الت سع  النحو القرآني

ه:النحو في لغة القرآن الكريم هو العمدة للنحو العربي فما صح من قراءة للقرآن الكريم استنبط منه القاعدة العربية: دون إثارة لغط حول

 .......................................................................................................................................................... 472 
 472 ....................................................................................... ي:ويمكن تلخيص أهم النقاط في موضوع النحو القرآن

لكن الراس ون يف العلم م  م ويضرب الكا.ب ه ا مقاالً جممعاً عليه وجد أتويالً كق اً من بعض ال حاة جملرد أنه مل ي در  ضمن قواعدهم ال سبية وهو قوله .عا :  مثال:

متف  على قراءهتا يف املتوا.ر هكذا، ولك  ا قد  واملقيمني( فإن كلمة  162 ال ساء: وما أنزل من قبلك واملقيمني الصالة واملؤ.ون الزكاة واملؤم ون يؤم ون كا أنزل إليك

ا غلط من الكا.ب كما وردت بذلك الرواايت أاثرت إشكاالً كب اً، واحتا  ال حاة إ  التماس .وجيه وا ألهنا بني مرفوعني وهي م صوبة أو جمرورة حىت جترأ بعض م فأشار إ  أهن

ا قالوه يف َترجي ا اإلعرايب:  ، ولكن الكالل ملا .طاول، الراس ني يف العلم، من صفة واملقيمني الصالةالشاتة اليت أشار إلي ا الطرب ، مع أن كق اً من ال حاة قبلوها، ٍو

على وجه املدع. قالوا: والعرب .فعل تلك يف صفة الشيء الواحد ونعته،  املقيمنياعايض من الكالل فطال، نصب واعايض بني"الراس ني يف العلم"،"واملقيمني الصالة" ما 

ري واحد أوسطه. وركا أجروا تلك على نو إتا .طاولت كدع أو تل، خالفوا بني إعراب أوله وأوسطه أحياً ، مث رجعوا نخره إ  إعراب أوله. وركا أجروا إعراب آخره على إعراب 

( (، ووضع الدهلو  لذلك قاعدة كلية 177 البقرة: َواْلُموفُوَن ِبَعْ ِدِهْم ِإَتا َعاَهُدوا َوالص اِبرِيَن يف الَبْأَساِء َوالض ر اءِ من اإلعراب. واستش دوا لقووم تلك كقل قوله .عا : 

محاورة" ( وشرع تلك بقوله: "وكق اً ما يتف  للعرب األول أن جير  على ألس ت م يف أث اء اخلطب واحملاورات، ما  م طلقاً من ال حو القرآين فقال:  "خمالفة احملاورة املش ورة أيضاً 

املذكر: فاحملق :  لتق ية، أو املؤنة يف مقالخيال  القاعدة املش ورة، وحية نزل القرآن بل ة العرب األول فال عجب  أن .قع "الياء" أحيا ً يف موضع "الواو" أو يرد املفرد مقال ا

، ويف توجيه هذا املوضع أقوال أخر ليس هذا موضع بسطها، إمنا أريد من البحث أن يقال: إن اإلعراب القرآين مستقل بذاته أن يفسر  واملقيمني الصالة( كعىن املرفوري" (

 473 .................................................................................................... ما دامت القراءة قد ثبتت إبسناده املعترب عند القراء.

 475 ........ الءبحث الع شر  تحليل ءفصل لق ع ة ءن قواع  التفسير  ق ع ة تكرار النكرة والءعرفة وآيت  سورة الشرح

 481 ................................................................................................ لقسم اخلامس )قسم ملحق(: قواعد يف مناهم املفسرينا

 481 ........................................................................................ األصل األول: أشهر مدارس التفسير في عهد السلف:
 481 ........................................................................................................................ أوالً: مدرسة التفسير بمكة:

 482 ................................................................................................................... ثانياً: مدرسة التفسير بالمدينة:
 482 .................................................................................................................... ثالثاً: مدرسة التفسير بالعراق:

 485 ............................................................................................................... األصل الثاني: طرائق المفسرين)(:
 487 ................................................................................................ األصل الثالث: نوع االختالف بين المفسرين)(:

 487 .......................................................... األول: التأويل المحتمل في عبارات المفسرين الذي يؤدي إلى اختالف التنوع:
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 489 ....................................................................................................................... ثانياً: تأويل التضاد المقبول:
 489 ............................................................................................. ثالثا: التأويل الذي يولد خالف التضاد الممنوع)(:

 490 ................................................................................................ ف بين المفسرين:األصل الرابع: أسباب االختال
 492 ..................................................................... قاعدة: ليس كل ما نقل في كتب التفسير مفيداً أو مطلوباً أو صحيحاً:

 492 ........................................................................ القرآن وي فهمه(:كيفية عمل المفسر في تفسير القرآن )كيف يَفهم 

ر ة   ر ة       ت وج د  يف الق ــراء ة  الـم عـاص   499 .......................................................................... ول ت ح ذرن  من ش ب هاٍت قاص 

ر  ف التأويل  بعد العجز  عن   ٍر ح س ن      حت   499 ........................................................................ تـ غ يري  ما ا نز ل  من ذ ك 

ات   ا تـ ر دُّ امل ت شاهب   502 .................................................................... و ال م ت شاب ه ، و أ ط ل قا ب ال  ويف كتاب  هللا  حم  ك مات    هل 

ا نـ ف ت ه  ال نـ ؤ مُّوا ر  ه ن  األمُّ     له ، فم   502 ................................................................................... فم ح ك مات  الذ  ك 
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