
 (التفسٌر أقسام: )الرابعة المحاضرة

 فً سابًقا ُذِكرت التً بالمراتب المنقول صحٌح على ٌعتمد الذي هو: بالمأثور التفسٌر: أوال

نَّة؛ أو بالقرآن، القرآن تفسٌر من المفسر، شروط ٌِّنة جاءت ألنها بالسٌّ  ُرِوي بما أو هللا، لكتاب مب

 عن غالًبا ذلك تلقوا ألنهم التابعٌن؛ كبار قاله بما أو هللا، بكتاب الناس أعلم ألنهم الصحابة؛ عن

 .الصحابة

 غٌر من معنى بٌان فً ٌجتهد وال فٌذكرها، اآلٌة معنى فً الواردة اآلثار ٌتوخى المسلك وهذا

 .صحٌح نقل فٌه ٌرد لم ما معرفته فً فائدة وال تحته طائل ال عما وٌتوقف أصل،

ٌَّن -وسلم علٌه هللا صلى- النبً أن ٌُعلم أن ٌجب: تٌمٌة ابن قال  كما القرآن، معانً ألصحابه ب

ٌَّن ٌِّنَ : }تعالى فقوله ألفاظه، لهم ب لَ  َما لِلنَّاسِ  لُِتَب ِهمْ  ُنزِّ ٌْ  عبد أبو قال وقد وهذا، هذا ٌتناول{، إِلَ

 مسعود بن هللا وعبد عفان، بن كعثمان. القرآن ٌقرئوننا كانوا الذٌن حدثنا: السلمً الرحمن

 حتى ٌتجاوزوها لم آٌات عشر -وسلم علٌه هللا صلى- النبً من تعلموا إذا كانوا أنهم وغٌرهما،

 ٌبقون كانوا ولهذا جمًٌعا، والعمل والعلم القرآن فتعلمنا: قالوا والعمل، العلم من فٌها ما ٌعلموا

 فً أحمد رواه" "فٌنا َجدَّ  عمران وآل البقرة قرأ إذا الرجل كان: "أنس قال السورة، حفظ فً مدة

 هللا أن وذلك الموطأ، فً مالك أخرجه سنٌن، ثمانً البقرة حفظ على عمر ابن وأقام". مسنده

كَ  أَْنَزْلَناهُ ِكَتاب  : }قال تعالى ٌْ بَُّروا ُمَباَرك   إِلَ دَّ ٌَ اِتهِ  لِ ٌَ َتَدبَُّرونَ  أََفال: }وقال ،{ آ  وتدبر{، اْلقُْرآنَ  ٌَ

 كالطب العلم من فن ي كتاًبا قوم ٌقرأ أن تمنع فالعادة وأًٌضا ٌمكن، ال معانٌه فهم بدون الكالم

 دٌنهم وقٌام وسعادتهم نجاتهم وبه عصمتهم، هو الذي هللا بكالم فكٌف. ٌستشرحوه وال والحساب

 .ودنٌاهم

 ابن على المصحف عرضت: "قال مجاهد عن الصحابة، عن كله التفسٌر أخذ من التابعٌن ومن

 ".عنها وأسأله آٌة كل عند أستوقفه خاتمته، إلى فاتحته من عرضات ثالث عباس

 :فٌه االختالف

ا قلٌاًل  بٌنهم االختالف وكان األمة، هذه صدر عن ُنقِل ما رواٌة على ٌدور بالمأثور والتفسٌر  جّدً

 من ٌكون أو المعنى، اتحاد مع التعبٌر فً خالًفا ٌكون أن ٌعدو ال وأكثره بعدهم، من إلى بالنسبة

 التفسٌر فً السلف بٌن والخالف: "تٌمٌة ابن قال التمثٌل، طرٌق على أفراده ببعض العام تفسٌر

 وذلك تضاد، اختالف ال تنوع اختالف إلى ٌرجع الخالف من عنهم ٌصح ما وغالب قلٌل،

 :نوعان

 المسمى فً معنى على تدل صاحبه عبارة غٌر بعبارة المراد عن منهم واحد ٌعبِّر أن: أحدهما

َراطَ : }كتفسٌرهم المسمى، اتحاد مع اآلخر المعنى غٌر  أي القرآن: بعضهم قال{ اْلُمْسَتقٌِمَ  الصِّ

 كل ولكن القرآن، اتباع هو اإلسالم دٌن ألن متفقان؛ فالقوالن اإلسالم،: بعضهم وقال اتباعه،

 .اآلخر الوصف غٌر وصف على نبَّه منهما

 على المستمع وتنبٌه التمثٌل سبٌل على أنواعه بعض العام االسم من منهما كل ٌذكر أن: الثانً

َنا الَِّذٌنَ  اْلِكَتابَ  أَْوَرْثَنا ُثمَّ : }تعالى قوله فً ُنقِل ما: ومثاله النوع، ٌْ  َظالِم   َفِمْنُهمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَف

َراتِ  َسابِق   َوِمْنُهمْ  ُمْقَتِصد   َوِمْنُهمْ  لَِنْفِسهِ  ٌْ  الوقت، أول فً ٌصلً الذي: السابق: قٌل{، ِباْلَخ



: وقٌل - االصفرار إلى العصر ٌؤخر الذي: لنفسه والظالم أثنائه، فً ٌصلً الذي: والمقتصد

: والظالم فقط، المفروضة الزكاة ٌؤدي الذي: والمقتصد الزكاة، مع بالصدقة المحسن: السابق

 إقبال به ٌراد الذي" عسعس" كلفظ األمرٌن، اللفظ الحتمال االختالف ٌكون وقد ،"الزكاة مانع

" تبسل" بعضهم فسر إذا كما متقاربة، المعانً عن بها عبر التً األلفاظ ألن أو وإدباره، اللٌل

 .اآلخر من قرٌب منهما كاًل  ألن بترهن؛ وبعضهم بتحبس،

 :اإلسرائٌلٌات تجنب

 فً المفسرٌن بعض فٌه وقع مما معرفته إلى بنا حاجة وال فٌه فائدة ال فٌما االختالف كان وربما

 وعددهم، كلبهم، ولون الكهف، أصحاب أسماء فً كاختالفهم الكتاب، أهل عن إسرائٌلٌات نقل

ِتِهمْ  أَْعلَمُ  َربًِّ قُلْ : }تعالى هللا قال وقد ْعلَُمُهمْ  َما ِبِعدَّ  ،{ َظاِهراً  ِمَراءً  إاِلَّ  ِفٌِهمْ  ُتَمارِ  َفال َقلٌِل   إاِلَّ  ٌَ

 الطٌور أسماء وفً الخضر، قتله الذي الغالم اسم وفً وخشبها، نوح سفٌنة قدر فً واختالفهم

 بها العلم طرٌق األمور فهذه. ذلك ونحو موسى، عصا شجرة نوع وفً إلبراهٌم، هللا أحٌاها التً

 عنه، توقفنا وإال قُِبَل، -وسلم علٌه هللا صلى- النبً عن صحًٌحا نقاًل  منقواًل  منه كان فما. النقل

 التابعٌن نقل من أقل الكتاب أهل عن نقلهم ألن الصحابة؛ عن ُنِقلَ  ما إلى تسكن النفس كانت وإن

 :بالمأثور التفسٌر حكم

 آمن وهو. الصحٌحة المعرفة طرٌق ألنه به؛ واألخذ اتباعه ٌجب الذي هو بالمأثور التفسٌر

 على التفسٌر: "قال أنه عباس ابن عن ُرِوي وقد. هللا كتاب فً والزٌغ الزلل من للحفظ سبٌل

 ٌعلمه وتفسٌر بجهالته، أحد ٌعذر ال وتفسٌر كالمها، من العرب تعرفه وجه: أوجه أربعة

 ".هللا إال أحد ٌعلمه ال وتفسٌر العلماء،

 .اللغة ببٌان لسانهم إلى فٌه ٌرجع الذي هو العرب تعرفه فالذي

 شرائع المتضمنة النصوص من األذهان إلى معناه فهم ٌتبادر ما هو: بجهله أحد ٌعذر ال والذي

هُ  َفاْعلَمْ : }تعالى قوله من التوحٌد معنى ٌدرك امرئ فكل فٌها، لبس وال التوحٌد ودالئل األحكام  أَنَّ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال  على دالة فهً واالستثناء النفً بطرٌق وردت العبارة هذه أن ٌعلم لم وإن{، هللاَّ

 .الحصر

 .الروح وحقٌقة الساعة، قٌام كحقٌقة المغٌبات، فهو: هللا إال ٌعلمه ال ما وأما

 مجرد دون والدالئل الشواهد على المعتمد اجتهادهم إلى ٌرجع الذي فهو: العلماء ٌعلمه ما وأما

 .ذلك نحو أو عام، تخصٌص أو ُمْجمل، بٌان من الرأي،

 من هللا أنزل مما أن: ذكره جل هللا ببٌان تبٌن فقد: "فقال. هذا نحو الطبري جرٌر ابن ذكر وقد

 هللا صلى- الرسول ببٌان إال تأوٌله علم إلى ٌوصل ال ما -وسلم علٌه هللا صلى- نبٌه على القرآن

 نهٌه، وصنوف -وإرشاده وندبه واجبه- أمره وجوه من: فٌه ما جمٌع تأوٌل وذلك -وسلم علٌه

 من ذلك أشبه وما لبعض، خلقه بعض الالزم ومقادٌر فرائضه، ومبالغ وحدوده، حقوقه ووظائف

 ال وجه وهذا ألمته، -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول ببٌان إال علمها ٌُدرك لم التً آٌة إحكام



 أو علٌه، منه بنص تأوٌله له -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول ببٌان إال فٌه القول ألحد ٌجوز

 .تأوٌله على أمته دالة نصبها قد بداللة

 وأوقات حادثة، آجال عن الخبر من فٌه ما وذلك القهار، الواحد هللا إال تأوٌله ٌعلم ال ما منه وإن

ْسأَلوَنكَ : }ذلك أشبه وما مرٌم، ابن عٌسى ونزول الصور، فً والنفخ الساعة، قٌام كوقت آتٌة، ٌَ 

اَعةِ  َعنِ  ٌَّانَ  السَّ َما قُلْ  ُمْرَساَها أَ َها ال َربًِّ ِعْندَ  ِعْلُمَها إِنَّ َماَواتِ  ِفً َثقُلَتْ  ُهوَ  إاِلَّ  لَِوْقِتَها ٌَُجلٌِّ  السَّ

ْسأَلوَنكَ  َبْغَتةً  إاِلَّ  َتأِْتٌُكمْ  ال َواأْلَْرِض  ًٌّ  َكأَنَّكَ  ٌَ َما قُلْ  َعْنَها َحفِ ِ  ِعْندَ  ِعْلُمَها إِنَّ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  هللاَّ

ْعلَُمونَ  ٌَ.} 

 ومعرفة إعرابه، إقامة وذلك القرآن، به نزل الذي باللسان علم ذي كل تأوٌله ٌعلم ما منه وإن

 سواها، ما دون الخاصة بصفاتها والموضوعات فٌها، المشترك غٌر الالزمة بأسمائها المسمٌات

ًٌا سمع لو منهم كسامع وذلك منهم، أحد ٌجهله ال ذلك فإن  ِفً ُتْفِسُدوا ال لَُهمْ  ِقٌلَ  َوإَِذا: }ٌتلو تال

َما َقالُوا اأْلَْرِض  ْشُعُرونَ  ال َولَِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  إِنَُّهمْ  أاَل ُمْصلُِحونَ  َنْحنُ  إِنَّ  معنى أن ٌجهل لم{، ٌَ

 وإن منفعة، فعله مما فعله ٌنبغً ما هو االصالح وأن مضرة، هو مما تركه ٌنبغً ما هو اإلفساد

 "إصالًحا هللا جعلها التً والمعانً إفساًدا، هللا جعلها التً المعانً جهل

 


